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iin, yeni . belediye intihabatına başlandı . 

le 
,~ •• 

YENi TRAMVAY 
HATLARI 

• • •• 
USK·UDAR VE 
HAYDARPAŞA 

Kiş denizi 
Bilmem kim .aöyliyordu: So

l tuklar başlayat., ölmdc: içİJt k~-

l 
dini denize atanlara artık hıç 
tesadiif edilmiyor. 

Bu hakikaten tlzerinde dur
{ mağa depr bir miitJahededir, \'C 

me~ur Almatı 'filozofu Schopen 
' . '° in bir sözüne hak verdiriyor. 

Ju filozof bir eserinde der ki: 
.ihar, bayata ka111 nefret de-

!. , bilakis büyük bir iptila delilidir. 

Ancak hayat ~n, umduklan 
bir seaClete erİl'memekten sa· 
bırsızlanırlar ve bir ~re gibi 
ölüme baş vurualar." 

Bu; az doğru dekill intihar 
bir nevi reklamdır. Kendini öldür 

meğe kalkışan her İ0$3D, bts me· 
yua hareketile felaketi üzerine 

nazan dikkatı ve binnetice merha· 
meti celb~deceğini umar .ve eu 

Dan de lı•r r•ı'1f ' ı• 1 
. Karii günler bitti, a ••• 

hava düzeliyor. •!~~~yd~~ 
~asathane ne • ?. ı vam ettiği haber verilen türle d 1Y0 r Yunan müzakerabnın bu Hferdf 

Anku..-ada karda kayanlar 
(Bir lapliz gazetceimlen) 

• diğerlerinde oldukµ gibi Yanan 
murahhaslannın salahiyet ve ta
limat alamamak bahanesiyle fÔ& 
terdikleri ihtilifcıhk yüzünden 
müspet biç bir netice vermec:li
ğini yazmıştık. 

Müzakerat, emlak mesele
lerine ait tekliflerin . tetkik üze· 
rinde ceryan etmekte iken Yu
nan sefiri M. Papa büldlmetin· 
den talimat almaya lüzum pr· 
müşfü. 

Aradan bir buçuk ay g.eçti. 
Fil\·aki Atinadan şehrimize Yu· 

1 

nan mübadele hey'etine mensup 
bir kuriye gelmiştir. 

ıM. 1alaralıls 
1 Yunan mahafilinde şayı olan 

'°' ~ - Hindiıtandan ge· 
~d rlere gire, bir çok 
~~ eıı .K.ral Em~ulla· 

b.1 ebnııtir. Gilsai b
"1ıııledendir. 

TRAMVAYLARI 
AYA KADAR 
iŞLEYECEK 

ıon dakikaya kadar imdadına 
koıup kendisini seadete eri§tirecek 

6 bir kurtarıcı .eli . bekler. Halbuki 
. aydan faıiadır deyam eden 

kar istanbulu arbk bunaltı. 
lardu. Dün Karadenizden gaz 
hamııleaile limanımıza gelmekte 
olıan ltalyan bandıralı Maya vapu· 
ru, Boğaz~ gelirken akıntınm 
ıiddetiıaden dümen tutturamamıt 
ve bir yalıya çarpmak tehlikesine 
maruz kalmca demir atmağa mec· 
bur olmuştur. Bu sefer de demir, 

b:.r habere göre M. Tatarakis 
isminde olan bu kuriye M. Ve
nizelo:stan Yunan sefiri M Papa
ya ait mühim talimatı hamil bu· 
lunmaktadır. 

~ ... 'it~• kabilenin daha 
~ . . ac ve Krala arza 

~· ~ l<andııhara azimet Şehrenuıneti'kimyahanesinde 
.,___~ ~ l 1928 senesi zarfında 201313 ) iye· ~~ il . u lahın kıtaatı Kibil 
~· eti hareketine devam cek ve içecek mevaddı tabJil edil· 

)hı.. 'lı.aı L • miştir. 
ı.:·~ qr d 1 k Bu nümunelerden 7657 adedi otrn••- o ayısıyle hare et 
'i ille lcı ~tadır. Emanullahıl b~yük 12656 adedi muvafık gö· 

~il ~anı etmif olan Şen- rülmüştür. Kimyahane tahlil iic
L..""'"' ~"~de hareketine nadim retinden 1403 lira varidat temin 
~·~·~tala itaat etmeje etmiştir. 

"'biJd. lftir. 1926 sen~inde 14320, 1927 
~~tici bulunan Saka Baha senesinde 16448 numune tahlil 
~~. ~~leyan gittikce art- edilmiştir. 
lııt ~-- iç~ Baha kendisini Ü skftdar tramvayı '1S' son gayretle hazır- Üsküdar · Alemdağa traımay 

tfe Çal ve kabili tahkim şirketi Üsküdar - Haydarpaşa kıs· l t ışnı• •ktadır. mının i•sı için ihzarata başla-
~ Yl 1 th d ı•ııtır. Yeni hat, Üsküdar, ~n-

\.( l dı· n B. . cılar, karacaAbmet, Selimiye ta- ı 
A rılcile Haydarpaşaya mtintehi ola.. 1 
~nk caktır. 

.~ araya gitti. Şirket timdidea ıiıaıze"e tipa-
~ ~ Cu:;--h riııine karar vermi~tir . Sirk.ete 
~ ~ b .. Ilı ur kitihi umu· -s ~ 
la "L!- ' ~y ef d malzeme yermek jçjn_Jinıdiye ka· 
'"l\a~l "."'"İtrıild en i on günden dar 27 talip ztlhur etmi§tir. Bu 
~')la diine ~ulunmakta idi. şirketl~r, hatta lazım gf:jen tn•
d.ı~h )l h.rek şamki ebpreıle me'llİ taksitle vermeyi Jeklif ~tıoiş-
~ d "ellliQt Met. et~iştir. J 

~ "'"~~nıthı~dın bey efendi lerdiGer. len.teklif r.arflatı martuı 15 
.-, et eyi .tırenle Ankara-
'>)lJ,..~· inde açılacaktır. 'Malzeme 3 a)' ~-

l SEFJ fında teslim edilecek, bu müddet 
b{j N RI zarfında tesviyeyi türabiye yaj>ıla-
~ rleli ~IDEMEDI caktır. Yeni bat, 6,5 kil<>İlıetre 
ctt!~tıki. 'ica rı Sir Jo . Klark uzanluğunda ola~tır. 
~· sJ>ttsle Avru 11 . Şimdiden yapılan hesaplara 
~ ,.Otrtda~rk dot:YN~; gore, şirket bu hat için 130·140 
1~ tin ·ı~vcesine ·· ı k' bin lire kjdar ma&raf .. yapacaktır. t\· rrte li ter mu a ı 
•t~ek~hiyctin·eye giderek bir Yeni tramvay hattı nihayet altı 

r. 
1 ınernleketinde aya kadar ikmal· edil~cektir. 

b " if--- Buıidan batka Kısıklıdan bat· 
Urı .~dir p 89C8Jf !ayarak Libadede, Acıbademden 

~ tile bu ~ecesi olmak mü- geçecek ve B~r bqma iltlhak 
~ı..~'•t , ~rı C&nriler hınca· etmek üzere bir hat inpsı da dil· 
&U.:~ ce olrnuıtur Bilha şünülüyor. 

-,Qll ltfi Pek L_ • ... 

ı stfar~tı . ıq}abalıktı. Kınm vapuru 
~ b~ ş,htirtıi e::n . bir çok Odesadan relirken, bul kit· 

$u ... rJ kıarrı 2 ckı ecnebi· lelerinden pe"anelİ etrilen 
~ ib,~ c~ıninin mahalli "Kıtım. vapuru dün lstinyede 

tti &"Ötınüşlerdir. havuza çekilmiıtir. 

le., soğuklannda zatiirreeyi göze 

aldınp, bir müntehirin arkasından 
-..... claltaJara atacak bç 
deli hayrihah bulunur? 

Binaenaleyh kı~ denizinde inti· 
har, yüzde doksan dokuz buçuk 

öliimdür. işte bunun için intiha· 
rın bu nev'ine ratbet olmasa 
a-erekl 

Ahmet Haeım 

Evelki gün başlayan yağmur· 
dan 191\ra, hava sükunet bula
c.ak ~ HalWd dün 
sabaha dojiu karayel çıkarak 
lapa lapa kar yağmış ve yene 
ortalık bembeyaz kesilmiştir . 

Karaycl dün öğleye kadar 
devam etmiş, bilahara barometre 
yükselerek kar kesilmiştir. 

Dünkü tipiden vapurlar bir 
az müşkilatl:ı se~erlerini yapmıt· 

qeıen ıenahlar 

Yukarda: Cetgarıc:. ••agdaı carnll.rl g•••n ••YY•hlar 

Evellci rece 442 1eyyabı hamil ot.p.ak tebrimize selen 16,063 
tonluk •Calpric., vapuru, dün pce Beruta gitmiıtir. 

Evelki srün 2elen Stella Powia tr. Hayfaya hareket etmiştir. 

kabloya takılmış ve vapur demi
rini güçlükle kurtarabilmiştir. 

Kabloda basar olup olma
ı 

dığı bir hey' eti fenniye tarafından 
tetkik edilecektir. 

Geçcnleı·de Karadenizden ke· 
• reste hamulesile limanımıza gel

mekte iken, fırtınadan Y eniköy 
önünde alabora olan .. Bereketi 
hayr n motörünün mürettebatı kur
tanlmış, yalnız bir makinist bo
ğulmuştur. 

motör Mudanya açıklarıa1da gö
rülmüş ve seyrisefain idaresinin 
Marmara vapuru ile Mudanyaya 
götürülmüştür. Motörü Alemdar 
vapuru latanbula getirecektır. 

8ugUnlıU ltava 
Hava hakkında dün Rasat· 

hueden aldığımız malumat şudur: 
Dün '8•t yedide tazyiki ne· 

simi 765, saat on dörtte 764 dir. 
Ruzgir şimalden ekseriyetle 
mutavassıt kuvvette esmiştir. 

Ruzgiruı sur' atının bazen 16 
metroya çıkbtı ular olmuttur. 
Azami zait ı utan mırdır. 
Bu gün ruzgir hafif timalden 
••elr, hava kılmen açık bsmen 
bulutlu olacaktır. 

Yağmur ihtimali pek zaiftir. 
~den IOtn'& bavalann fana 
olma,_cagı talıpıia edilmeteclir. 

Tasarruf senetleri 
Budcada muhacir ve müba

dillere yapdıııakta olan arazi 
tevzii muamelesi bitmiştir. Arazi 
tevzi edilen muhacir ve mübadil
lere verilecek muvaklcat tuamıf 
""etleri huırlanmaktadır. Ya• 
kmda senetler muhacir ve mü
badillere dağıblacaktır. 

Bornovadaki muhacir ve mü
badillerin de muvakkat taurruf 
senetlf'.ri derhal verilecektir. 

Bu kuriye yarın hamil olduğu 
tali.pab Ankaraya gitüİ'ecektir. 

Dığer taraftan teknik meuili 
müztkere etmek üzere Ankara
ya gıtmiş olan Yunan baş mu
rahhası M. Diyamandopoloı ya· 
rın arkadatlarıyle ıehrimize av· 
det edecektir. 

Umumi lcllm• · 
M. M. komisyonu Pazartesi 

günü umumi içtimaını aktedecek 
ve bu içtimaa Türk ve Yunan 
murahhasları tam olarak iştirak 
eyleyecel<lerdir. 

Bu içtimada komisyonun Gü· 
mülcineye nakli meselesi göriifO
lecektir. 

Komisyon mesarifine medar 
olmak için iki hükumetten tahai
sat talep etmiştir. Bunun bir 
kısmı gelmiştir. 

Komisyonun Garbi Trakyaya 
nakli için mütebaki tahsaaatın ir
salinin iki hükumetten temenni· 
sine karar verilecektir. 

Alakadarlar komisyonun Niaaa 
evailinde naklini ümit ediyor\ar. 

Mezunlref 
içtimada bitaraf azadan cene· 

neral Dölaranın vefatından komit
yon resmen haberdar edilecek ve 
M. Holttadıa bir ay mezuniyet 
verilecektir. 

İngiltere de ~p 
Londra, 7 - lnüiltereCle fl'İP 

salgını şiddetleumiştir. Hastalık 
bilU.SSa büyük şehirlerde Ye 

amele merkezlerinde hükOm SÜ· 
rüyor. Bir çok fabrikalar bu yüz· 
den kapanmışbr. Bazı evlerde 
bütün aile efradı haata yatıyor. 
Bir çok ıebirlerde mektepler ta· 
til edilmiftir. 

Haatalık son zamanlarda va-
bir tekil almış, ölenler çotalmq 
tJI', Bilhassa küçük çocuklar ara
Slllda tahribat daha fazladır. Baza 
Y.erlerde mezarcılar ölüleri def. 
nebnete yebfemediklerinden ye
nichn mezarcı bulmak lizun pi• 
~r. Hutalarm miktara bir b9 
miltona baliğ oluyor. 



• 
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111 il ------------------r~ 
Güç bir işe girişiyorum! ~n

disil)i pek sevdiğim, faziletınin 
takdirkan olduğum bir edibin, 
bir me-c • arkadaşımın eserini 
tenkit edeceA"im.... Emin '3ey 
Efendi bu günlerde iki eser 

1 
ıayikı ae ifa ediyor ve belki ço- Emanette 
ğumuzu utandırıyor. Eınaııet memurları 

ılliyor, biitiin kaplar burada yıka
niyor. Bu nokta da ~iddetle takip 
edilecektir. Emni ve ti sui istimal 

Yıkılan g~J .... ...._. 
:Eangaltıda Fatin eferıdı 

Dimitr'i KttrkçU oğıun0ıı 

çatısı dun birdenbiı"e 1 
otomobil hasara uğramıftd'• 

neşretti: te'ye,, ve "Mustafa 
Kemcl.. hyorum ki, üstat tnk-
rizdea d~ şl n ıyor, tarizden 
de. O e, b n de, bu yazım-

Muhterem şair Aoadolluların 
ıztıraplarına gerçekten terceman 
oldu. 

Hitabede hiç tasannu yoktur, 
yani her harfi bir duygunun izi
dir. 

Emin Bey -unutmayalım- Dnn-
te' hitap v eserin ~.aşıt (mua,,n) 

da "Dante'ye,, risalesini yalnız 
vicdanımın düstur bildiği usulle- 1 
re göre tenkit etmek niyetinde-

en biiyiı k İtalyan şairi Gabrielle 
d' Annum.io' ya ithaf ediyor. Eser 
italyancaya, yahut bir garp ve 
!atin di ·ue ı ak fdi!se e ~meldir. 
Kczaiik bu hitabede istiareler de 

yim. j 
met Eınin, meşhur ve maz

lum lta)y şairi, dahisi Dante' 
nin ruhuna nüfuz etmiş. Her iki 
şa kalplerj birlikte çarpıyor. 
~ asnnın bizzat zebunu olmuş, 
o zam.'lnki lxşeriyetin elemlerini, 
im duymuş: Cehennem
lere • dokuz cehenneme - gıdiyor, 
kötü :vıe sefı1 rublan görüyor ve 
tamr ediyor •.•• 

8i%im şairim7.z ise Yunanlıla
rın Anadoluda beşeriyetin yüzü
nü kızartaeak fecialarmı görüyor, 
feverana gel'ıyor ve Dante ile 
hasbihalc girişiyor. M. Emin mu

hatabım seçmekte pek isabet 
etmiştir. Bu sadette mazlum 
tiırlder.e ve onların ruhen mü
messili Emi , Beye Danteden 
başb, zat , kim muhatap ola
bilirdi.? 

Şair haykırıyor, bagmyor, ça
gırıyor-.. Bu tarz şiir "tirade,, 
vadisidir; "tirade,, bir fikri inki
şaf ettirmek içöı fasılaStz irat 
edilen sözdür, kelamdır; birden 
okunur. 

Emin Bey bu hitabeyi yaz
makla edebi ve vatani bir vazi
fesini gördü. Hiç unutmayalım 

ki, türk milleti son badirede zu
lümlerm en v hşisine ugramıştı. 
Uzun üddet aç ve susuz kal· 

mış çakal ve sırtlan sürüleri, !ölü 
yeyen bir akbabalar güruhu Av
rupa tarafmdan üzerimize safdı
nldı. Neron devrinde, Romada, 
bi~ ve masum hıristiyanları 
"Cok>s da yırtıcı hayvanlara 

' parahlttılırlarmış. 
Cihan edebiyatının mütemrıdi

yen lanetlediği bu hadise Tür
kün giriftar olduğu musıbetin ya
nmda bir adi vak'adır. Orada 
telef olanlM mahdut kimselerdi. 
Hal~ Yunan ordusu bütün 

çoktur. 
Bu noktalar eserin avrupalılar, 

ita yanlar, lati ılt"r, hıristiyanlar 
tarafındun 1 u:ctle okunmasmı 
anlaşılmasını temin eder. 

. Lakin Dante'nin eşerinde ve 
mübarek sahıf elerden edilen bu 
istianeler anla ılmak için haylı 
mufassal notlar gerekti ki, vatan· 
daş yriler hitabenin ruhuna 
nüfüzla nüktelerini seçebilsinler. 

Bu kısım noksandır. Üstat 
hitabesinin ikinci basılışında buna 
himmet buyururlarsa bir eksik
liği yerine getirmiş olurlar. 

Hacmen ufak bu risalede pek 
çok kız (bakir) tabirlere, teşbih
lere, istiarelere, lavhahara tesadüf 
ettik. Başkalarının bulup kullan
dıkları bir hayh hünerler eserde 
mabzulen geçiyor. Buna karşı 
itiraz götürür cümle ve tasarruf
ları azdır. Mesela "yapmak" 
masdarı bir miktar israf edilmiş; 
"Kim mi?,, gibi bir kaç nokta da 
ikinci bir temsilde kolaylıkla 
çıkarılmak kabildir. Üstadın 
aff ma güvenerek söyl~yelim: 
"Hayk~rmak" l "aziz,, ve "ruh,, 
kelimeleri de sıklık tekerrür 
etmekte; o derecede ki o selis 
nesir bazen kitabi mukaddese 

, b~r' nazire şeklini alıyor. Fakat 
bu bir zevk işidir. Bu tcnkidimJe 
yalnız kendi fikrimi ifade etmiş 
oluyorum, Eınin Bey, Tesalya 
harbinden beri (1897) ayni mili
) et ve vatan sadedi üzerinde 
sebat etmektctir. 

Meslekinde, hatta dilinde 
ve üslubunda zerrece değişiklik 
yok. 

Mifüyet ve onun icabatı ken-

1 

disi için bir " leit motiv ,, fikri 
nakarattır. Terkipsiz ve mümkün 
mertebe Türkçe kelimelerden 

garbi Anadoluyu muazzam bir inşa edilmiş eserleri ifrattan da, 
"Coloseu • a çevirmişti 1 "'Ve- tefritten de uzaktır. Otuz sene 
züv,, yanardağının "'Pompei:i,, ve evel de aykırı gelmezdi, bu gün 
"Herculaneum,, şehirlerini bir an- de eski görünmüyor. Bu itibarla 

Devlet şurasının bekdiye me· 
murlarmm devlet memuru olma
dıklarına dair karar vermesi üze-
rine Şehremaneti Emanet memur· 
larmm terfihi için bazı esaı:,lar ha· 
zırl amıştır. 

Hazırlanan esa"Jar, Emanet 
mua\ iıılrrinden ~erif Beyjn riya
<.:fti altında toplanan bir komisyon 
tarafından ihzar edilmiştir. Ancak 
bunun bir talimatname rni, yoksa 
bir nizamname ~eklinde mi olacağı 
hakkında henüz bir karar \·erilme· 
miştir. 

Bir talimatname yapıldığı tak· 
din.le ileride gelecek her hangi 
bir Şehreıııini bu talimatnamyi ta· 
dil edebilir. 

Bunun için heıırJanan e as
ların bir nizamname halinde tan· 
zimi daha muvafık görülüyor. 

Bu esas takarrür eder:5e Ema-
net memurin müdürü nizamna
meyi HükOmete arzetmek üzere 
Ankaraya gidecektir. 

Evlerin numaralan 
1930 senesinde yapılacak olan 

yeni nufus tahriri için hazırlıklara 
haşlanmıştır. Emanet bu münase· 
betle evlere yeni numara levhaları 
koycaktır. Emanet gecen tahrirde 
bu iş için 75,000 lira sarfetmişti. 
Yeni numara levhaları yeni rak· 
kamları ihtiva edecek ve bunlar 
konduktan sonra hse iki numara· 
tajın masrafı halktan toplanacaktir. 

. Küfeciler numarali olacak 
Şebremaneti tarafından küfe· 

cilere numara verilmesi ve bunla
aın da hammıılJar gibi intizam altı-
na almmas1 takarrur ettiğini ya7.· 
mi~tık. Bu kararın yakında tatbi
kine başlanacaktır. Küfeciler için 
bir tarife tanzimi de düşüniilüyor. 

Lokantalarda temizlik 
l.abitai belediye talimatname

sinde lokanta, ahçı dükkanı, bira
hnnf. gibi ) Pınek yenilen ve içki 
iı;ilen yerlerde bir çok sıhhi takay
) iidat alınacağına dair maddeler 

1 vardır. 
Bu kabil yerlerin zemini malta 

taşından, çinidrn olacak. iç du· 
Yarları badanalı bulunacaktır. 

Halbuki son günlerde bazı 
Jokanta \'e birahanelerin bu şart
lara riayet etmedikleri anlaşılmı:· 
tır. 

Bu gibj mahallerin saLipleri 
en ağır cezalarla te,·ziye olunacak· 
lardır. 

Bazı lokantalarda yikom~ğa 

mahsu kaplardaki "Ular değişl:ril· 

Kadıköy hali 
Kadt küy hali açılacağı zaman 

bu halin Istanbul hali gibi hiiyük 
bir varidat temin edeceği ı..annf'· 

dilmiş ve kadıköy halinin kadrosu 
ona göre tanzim· edilmişti. 

Halbuki hal açıldığı günden 

beri hiç bir varidat temin etınr· 

diğinden halin memurin kadro· 

sunda tasaruf yapılacaktır. 

Şimdiden bu kararın tatbikine 
başlanmıştır. Hal baş memuru 

Haydar beyin vazife~ine nihayet 

verilmiitir. Hal, memur muavini 

tarafm<lan idare edilecektir. 

. Hülelerrilı 

Dellaliye resmı 

Şehremaneti balık.anede bil
müzayede satılan mahsulattan 

yüz kuruşta "100,, para dellaliye 
ücreti almak teşebbüsünde bu
lunmuştur. 

Bu dellaliye ücretini tahsil et
mek üzre müsaade edilecek ba
lıkane memurlarına cibayet ede

celcleri resmin mıktarma göre 
aidat verilecektir. 

rrocki f ranla11a 
9idemiJ1or 

Paris 7 - Fransız kabinesi 
Troçkinin Fransaya girmesi me-

selesini tetkik etmiştir. 
Kabine vaktif e Troçki hakkın

da verilmiş olan memleketten 
ihraç kararım tebdile lüzum gör-

memiştir. Şu halde Troçki Fran
saya giremiyecek demektir. 

. 
Ekrem bey namında bir zat 

taraf mdan madam Sara ve Re
cai Nüzhet beyin aleyhine ikame 
ettiği emniyeti sui istimal dava
sma üçüncü ceza mahkemesinde 
devam edilmi~tir. 

Elyevm Edirnede bulunan Re· 
cai bey, gönderdiği bir telgrafla 

muhalifeti havadan dolayi geleme
diğini bildirdiğinden muhakemenin 
devamı başka güne bırakılmıştır. 

lnhi 
Behçet bey 

Bir müddetten beri Ankarada 
bulunan tütün inhisarı umumi 
nıüdürU Behçet bey bu gün şeh
rimize avdet edecektir. 

Rizede yangın 
Rizede liman dairesi, albnda

ki motör tamirhanesinden çıkan 
yangın neticesinde, ittisalindeki 
elektrik fabrikası ile beraber 
yanmıştır. 
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Tutuşan bad 
KadıkoyUn de Halil al' 

da Kerim beyin evinde •'* 
ki kurumları tu şmuşssd• 
müşUr _,..

1
k 

Kaybolan çat'~ 
Ayasof yada sakin dold°' 

b • lAd o • ıı eym ev u ı manevısı 

o mer j ki gün evel wıı:aJ.dl' ~ 
almak tlzre sokağa çikııı1§. 
avdet etlnemiştir. Omer at 

Kavga . 
Tramvay şirketi aınel~ 

ile arkadaşı Bekir dUn ttsO' 
larındaki karları teroid, 
Nedim iQminde bir adaııı1' ;ld 
tutnşmuılardır. Neticede J!• 

ellerindeki ktireklerle N~ 
dan ağır surette yaralaııııP' 

Kömür hırsı" 
Meşhur sabıkalılarda'. 

dün Sirkeci şümeneüfet 
nundan kömür çalarkell 
mışbr. 

11 
_...Jj 

Tramvay~. 
Vatman Ibrahimiu i 

tramvay dün Taksimde 1~ 
rola arabaya çarpmıştır· .. ..~ 

Araba Tramyaym ~ 
mUddet sürüklendik.ten # 
uumeroıu gazoz arabasıda -"" 
Zabıta 'atmanı yakalaınıtır-

Yangınlar 
1 - Aksarayda S~ 

desinde Naci beyin evı~lı' 
gm çıkmışsa da söndilf"11 ,ı;t 

2 - Kadıköyünde .ti et' 
sokağında Kerim beyı~ 1 
ateş çıkmış ve söndütu~at 

Bir sirkat idcJıw: 
Edremit liman reisi ~ 

bey zabıtaya mliracaatla 
gelırken 90 hra parasınJD 
çalındığını söylemiştir. po)jf 
kat } apı yor. 

de bir kül y ma kalbetmesi de, Emin bey yeni yazı tarzının ge- tiareler hitabenin münevverlere 
kezalik, Anadolu hailesinin ya- çen devirde mübeşşiri idi. Zama- aidiyetini gösterir. Emin bey 
moda gölgede kalır.... nımızda her kes onun otuz sene efendiyi kütiiphanemizi böyle 

Edebiyabmiz bu felaketi tes· evel yazdığı gibi yazıyor. idealist bir kitapçıkla zenginleş-
pit etmekte, gelecek nesillere ib· Eser, Dante ve d'Annunzio'ya tirdiği için duyğu ve fikir sahip· Seninle evlendiğime, bilsen, nekadar memnunum. 
lağ ic:irı sözden abideler mey- hitap edilmeseydi, her fıkrası lerinin minnettarlığına layık gö- Buna ben de memnunum! 
dana getirmekte matteessüf ge- mekteplerde ezberletilebilirdi. rürüz. 
cikti. işte Emin Bey, bu vazifeyi "lnferno,, dan edilen mebzul is- CELAL NURi Hiç olmazsa seninle uyumak mümkün oluyor! 
~~~~~~~~~~;;;;~~~=========:==============::::;====ı====================;====================:==========~~ 

(iKDAM) ın edebi romam : 4 7 temamen serbest bırakıyorum. Süheyla ise bir kere başladık- eveklen ve benden daha eyi, Süheylanm bu anda 
Benim için merak etmeyin. Ben tan sonra sonuoa kadar yörüme· daha yakm tanıyorsunuz. ikinizin tu i~te bu kısımdandı. peıtl 

1 
ur a 1 

K'EMALETTIN ŞOKRD 
Bu sebeple daha şimdiden ı karşı hakiki hir aşk duymayorsa-

kendinizi ebeveyninizin evini nız sizinle derhal ve samimiyetle 
terketmiş saymaymtz.. alakamı keserim ve bir daha ben-

Perihan bu sözleri duyunca den bahsedildiğini işitmezsiniz. 
kül gibi sarardı. Bir kaç zaman Vakıa ıztırap çekerim. Belki 
evel nışanlısmdan şüphe ettiği ağlarım, Fak~t böyle ?lmakla be-
~ ha lad Dah lrf raber yene sıze kendımden bah-
am br ı. a o :zaman an . G" · · 
·ı k d' d b' t blik . settirmem. oz yaşı.. ıztırap ... 
ı e en ı arasın a ır e enın . 'b' 
delikanlıya karşı hissettiği büyük hıçkırık.. bunlar ~~n.•m. gı ı olan 
aşkını tehtit eden bir tehlikenin genç, kızların nasıbı ımış ... 
mevcudiyetini hissederek: Evet.. Perihan büyük bir mc-

- Eğer demişti.. Beni sev· tanet ve ciddiyetle nışanlııına 
miyorsanız' hakikatı soyleyiniz aynen bu ıözleri söylemişti. Ha. 
Daha vak't varken her şeyi iti: tta da~a. bile ileriye .gi~ere~ .• 
raf ediniz. Ben hayat hakkında na· - Bılhas~, d~mıştı, aızden 
kadar tecrüb iz bir genç dcız naerhamet dıleanuyorum. Aşkı-

derecedede metin ·bir mızm bir sadaka olduğunu dü-
a Em"n olunqz ... 1 <:Ünmek benim için çok elim 

e'Jer o.!ııı S-" ıı y orsanız, bf1na olur. Bu ıtıb~ rla sizi kararınızda 

Yaşta o]an kızların kaplcrindeki ye karar vermiş insanların mer- aranızda şüphesiz eyi bir sami- Perihan anladı. öı 
beri zapta uğraştığı g 1' 11 

yaralar çabuk kapanırmış ... " hametsizliği içinde ve sert nazar- miyet de mevcut. Bu itibarla o, nı fazla tutmaya artd•ııı" 
irfanı çok sevdiği halde çeke- larla genç kızı süzmekte idi. sizi mahremi esrarı yapmış ola- kalmamıştı. Sevdiği ~~A~ 

celi ıztıraplara evelden' göğüs ge· Bu hal. bu sükut böyle devam bilir. disini sevmediğini . 0~~ 
rerek ondan açık izahat iıtemişti. edemzedi. Mutlak ve muhakkak Süheyla cf"vap vermiyordu. sanların hissettiklerı : ç1''~ 

irfan ise her türlü şüpheleri ilki kadın arasmda yüz gösteren Perihan yanına yaklaştı. Bütün yal bitginliği içinde 't•fo 
dağıtacak bir lisan kullanmış. bu hadisenin eyi ve ya kötü ne· elem ve ıztırabının ümitsizlik ve - Ben zaten 

80 

- Seni ıeviyorum Süheyla... ticelenmeai liz.ımdı. husranının eserini taşıyan derin Nişanlım beni değil .. 
sen benim zevcem.m.... ilk önce kuvvet bulan yene bir sehik ile inledi: seviyor.. di ~ 

demek sureti ile genç. lcızıa Perihan oklu. - irfan ... Beni sevmiyor •• De- Ve Sühedylanın, ~~ sfl"w 
rü kar~ısm a put gı ... e 

kalp ağrılarına merhem ıürmüt· - Süheyla hanım.. dedi. ya gilmi ? ması bütün şüpheletl .. 
tü. lıte bu dakikadan itibaren biç bir şey söylememeli idiniz ve Süheyla bu çok hassas hitap vererek inledi: ,iı•~ 
Perihan irfana inanmış, şüphe- yahutta s6ylediklerinizin hakiki ve çok elim sual karşısmda gay- - Bu başkasıda .. .ı ~ 
lerinin esassız olduğununa iman mana ve hedefini izah etmelisiniz. ri ihtiyari titredi. Az daha ... Az Foyasının bu suret ı b~ 
getirmişti. O andan itibaren da- Ne his biliyorsusuz? Ne his edt- daha merhameti galip gelecek çıkması Süheylayı yare. A~ 
ha ziyade mes'uttu. istikbale da- yorsunuz? Rica ederim hepsini ve avucu içinde sıktığı saadeti lan sarsınbsı ile c;arstt·piç 
ha emin nazarla bakıyordu. söyleyin.. her şeyi anlatın. bir hiç olacaktı.. li kapaklı harek!t.C 

Halbuki Süheyla ıon söylediği Süheyla acı bir gülüşle güldü: H ) ır.. Hayır. Bunu yapmaya- kalrnamaşh. rl•~ 
sözle zavallı kızın kalbine yene - Bildiklerimin, his ettikle- caktı. gehç kıza acıyarak kendini Ateş fışkıran naza k ~ 
b h b " k rimin hepsm' ı·mi söyleyı'm? •. Buna k f d k · ziyade ezmek, eritIJlde'1'ti! ir şüp e urgusu so muştu. ve aş ·mı e a etmeyece ti. k'bes" · .. ·ne 1 

E · t 'ğ' · t'kb ı· · biç imkan mı var? Su"kCıt ı·krar dır.. derler.. ra 
1 ının uzerı ha~ mm zanne tı ı ıs ı a ı yenı _ Evet Perihan . 

bir tehlike içinde mi idi? Başını - Neden olmasın! Tabi bir Bazen ir-e <.>yle m • .'nnlı siikOt- 1 irfan sizi değil.. . bent 11~ 
kaldmp dn Söheylanın yüzüne ıeyler biliyorsunuz ki böyle söy- !ar var lır ki il rard"'n.. itiraftan P 'im nerliy r.: ;rs·nıZ· [Gı 
bakamU)'.ndu. lediniz. Siz irfanı bendı:n çok çok duha kuvvetlıdır. r.. . f .ı .uz v r? 



Cumarft>si IK D ~\ .M, 

eksikadai Cenevrede· 
lhti~ı . ---

cı arın Milletler meclisi 
\1 • 
azıyeti müzakereleri --·~t.d l\;evyork 8 [A AJ 

1 e11 " l ' . 1111aıı d··Pıe en bir telcrrafa 
uıı f d r-e ge . c· erul kll\ , •'t· 

akta bfruıış 't' a i l<·r ı::·t""l ut """"'" 
h.t.l'ıalun unrrın~ttır. Tclıu-
. ilaije: :Oğru kaçmak 
'ıııda ederal kuvrnı
ltatııı1 dn kurtulmudıkla

llflardır. cğiştirnıeğc uıcc-

\teı. :----_ 
--ın 

11 
L:Yannamesi 

~er h;:8tington, 8 [A.A] 
1.1\0tı~ay:ı eyanname neş· 
"'ll' içtinı ıs Nisanda fev· 
lı.a lçti lla davet etmistir. 

e · ltlaınd · • 
8t \ı'e .. a zıraate yar-

_gunırük tarifesinin 
t tetkik ile meı::gul 

tııınh .. 
llr aynı 

le daha . zamanda iç-
't hu.ıllQ . .zıyade şiddetle 
t Cet.ai.Yy ıçın hukukşinas· 
~lllia Undan mürekkep 

Yonu teşkil fikrin-

td ~ide bir 
~tiag, hadise 

~Uer '1'u Ondiana) 3 [A.A] 
'Paııyltıı Pu ıtıiralay ., Rob-

ll " aılet 11 ttıeclisi idare 
hildit:e~e karar vermiş 

iç1{'1ıın ~n~ep Standard 
~~~il alı:d vıl.at sahipleri 
t~1k bir al:tnıışlerdir. Bu 

~-g•ıete ~ta tevlit etmi
''OelfeU Cl er hazır Lulu-

l.on<lra,7 lA.A] 
Cenevre<le bazı İı.g"liz muhahir· 

leri ile mülfıkutta hulmıduğmıa da· 
ir olarak Am<'ı·ika gHıell•lcrindt• 
vuku imlan nc•şriyata telmih eden 
Sir Austen Clıaml crlain bu gıın 
matbuat miimessillerine KeJJog mi· 
sakının e: ı•mıni' etini tenkis ede
re:, lıj,. hir scy . sö,lcuıecli<riııi be-

.... ' - o 
yan etmiştir. 

Sir Chamherlain ilaveten demiş· 
tir ki: '·İııı:,,riliz milleti \C İngiliz 
hükumeti lıarp n.usibctine karşı 
) eni ve kuvvetli bir mani teşkil 
eden Kollog mİ$akı daima teş\ .i.k 
etmiş ve ona nuzaheret eylemiştir.,. 

Ceneue, 7 f A.AJ 
M. LBriand Belçika murahlı:ısı 

l\f . .Moncheurü kabul ctıni.;tir. l\f. 
Walko l\f. Koumanolidis ile uzun 
uzadıya görüşmüştür. 

Cene\ rı>, [A. A] 
Cemiyeti akvam meclisi huku· 

ku düvelin tedvini tarihini i930 
baharı olarak tespit ctıni~t ir. 

Cenene, 7 [A.Al 
Cemiyeti akvam meclisi Japon 

murahhası M. Adarcinin tevdi etti
ği karar suretini kabul ederek me
saisine hitam vermiştır. 

Cenup kutpunda 
Kamherra. 8 [A.A] 

Federal hükfüncti cenup kut
puna sefer icrası için bir teşkilat 
vücuda getirmek üzre U) andan 
Pearce ile kaşif Sir Douh Jas Nah· 
bx Wson 'c amiral Napyedcn mü
rekkep hir komite tayin etmiştir. 

er grupu mft.zaf-

~ı-:- Hamburgda nümayiş 

()J 
fiatları Homburg, 7 (A.AJ 

Bir niimayiş neıicesinde iş ·iz~· 
i ~ londra, 7 [A.A] le polislerle c:arpışmıştır. 14 ld~i te-

Casusluk 
Frank hadisesi 

ne halde? 
Hrükı:;el, 7 [A.A] 

.Mch ·usan nıcditıı .M. Jaı:;par cc
nclıi nıc'nı l<•l,,<>tlC'rİ ndcki ı·aı;:11s 1"~· 
kiJfüınm Frankı. t>azı 'e•:aiki el<lc 
ctııwXı• memur ı>tuıi.; oldtı•~unu he· 

r· '• t:' 

)atı etmiştir. Frank Udçikadaki 
esas tcşl· ih1tı ile giu·üşnıii:;: Vt! bel
<;İka <>rI .. iinı ha lıi) c he) ·C'ıinin ma· 
lfın:a.;t iıaricinde kendi kendine l>ir 
'cı;:if,a ınC) dana getirıni"tir. lI iikıi· 
met hu ınesc!cy · taınamcf higane
,Ji r. Ye vcı;ikamu mc vcudi)ctine 
nc:;oıiui ıniile:•kı 1J muHalı olmuştur. 
Belı·ika istihlıurat memurlarının 
sahtl' ·vcsikahırın ted:ıviilüne mey
dan vnmi, olmaları büyiik bir ha-
tadır. lcr.1 eılifon tahkikat netice
'siııılı· i,.,rilıharat ıııüclürii azlcdil-
ıni tir. D:::ı:cr mücrim memurlar ela 
ceznbndırılaeaktır. 

Rende kolera? 
\\ jb..,badcn, 7 [A.A] 

Fransız memurini Ren kıtaatı 
arac:.mda kolcranm hiıkum sünıH~k
tc ofdn~tına dııir lıir AJmaıı gazc
te:;:in:n ne._rctmiş olduğu haberi 
tekzik etmiştir. 

Çıgdaıı ölenler 
I.izJıon. 7 !A.AJ 

Funclrnlden i ildirili• o·: "Sain
Vinccnt , deki çığ hadi. t•-incdt• ii· 
)enlerin •ıı:h.taı:.1 kır?..tır. Ilır çok 
ha)' an lPlef olıuuı;:tur. 

Beynelnıilel ınesai 
idaresi 

Ct'nevre, 7 IA.Al 
Bcynehnilcl mPsai idaresinin 

idare mec!ic:i hu :ıyın on l irindc 
t plaırncaktır. M eclicı 8 ~aat mcc:ıai, 
senai i~!ere alrnacak ı:oeuk•arm as· 
gari va2'ı iı1Cef'ic1cri lıakkmdaki 
l~9 tarihli xachinton ruukm t-lele
rinin tathiki lıakkrnda ınüzak<lraua 
bu i ıı nac:.ık t ır. !'eh:: ahiren tezyit fajf olunrnu~tur: . ~~~~~~-~~:::_-:~z:_e~F~-_-:::~~:::::~~:~:x::::~ı~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' tdilın·en sonra bir çok lr Ankara!···:-.::::::. ~ '-T~ ~ "et.,.,, 'ı .\tıgı ıştir. ÇünkO. hü- ...._. ......._ J ..il. --.&J&. .il. .a. 
it.~ ~.ıbllt~~Pe. tsian oilde bı'r kt: b : -.......... "'-i 
~hu \.me u u ~ seya. ..... cı. ..., 
~~q \ı'e .. son tezyidin ,,_, 
tal~ aıcfUstehlikler için Bayram ~geliyor~ Şimdi sadece 
~~ekte~ manayı pek dost ve akraba ziyaretierini hatıra 
~hı h ulunduğu ve getiren ve iki üç giinlıik bir istı· 
~~ ın:knnıetle kum- rahat ve huzuru haber veren bu 

• da~·. lla&ehata telmih cümle, Ankara ic;in daha hususi bir 
~tş edil 
~ ee ınesi lazım manan haizdir. 

'-1...~ hııyaı"apd vermiştir, B;yram geldi mi, Yeni Ankaralı 
ı... ~ an...._ ar an bu tez- b 

~QQalt mutlal\a lstanbulu dli~iinür ve ay· 
lltj- ~niyetindedir. ramı Istanbulda geçirmek ister. 

, lttıentoda Burada her ı;ey bu arzun'un le· 
' hindedir: Meclis ba\ ram vesilesile 

ta ttıeeliairı Patis, 7 [A.AJ 15 glinlük bir tatil yapar~ dain>lerde 
'~- de bütçe ··• lstanbula gitmel\ iste) enler tabii bir 
k• ..._.... DlU l 

tek~~ ın· -aıhata muhar- mazeretle mazur savılarak izin a ır· 
t~ h~'de:Y0tılara ait mad· lar. Ve nihayet maddi kola~ lıklar da 
. ~ ı..~"ddeı:~nınun oldu- vardır: Şimendüferlerin cazip ve mü· 
· ~---,~il ed l'in hususi hi- şevvik tenzilatlı gidip· gelme biletlı~ri 

• "' ece~ · · · · t ıı. ~tı.:ı ';'Qer
011 

ı:;anı beyan sızı ıı:; asyona çag ı rır. 
·~l • hu pr · 1 · Bir ka" bin Anl\aralının her ~ene . eg· . ıçhı hü ~ OJe erın :.-

.'ii~le ~ ine kunıetin iti- iki üç defa tekerriır eden bu mU\ ak· 
ttltllt:_ \ı'ıuu b h d kat, fal,at toplu ınuh.ıcereti, ne ile 

ttı~f'f • l\f . a s e e-
. >'obl.~ın ~t P1•1~ıncare hü- izah edilebilir"~ 
~~ ait ınden evel Hakıl,atta Yeni Anl-:.ırulının yer· 

~ ~~.~-- !tıadde!eri ka- le~ebilmesi için henilz kafi zaman 
· , 'Clll'de Çe~~rnıış. o~du- geçmemi~tir. Aileler var ki başka 

, '11eceğinı b~- 11ehirlerrle ld alalrnlarını daha kesme-• ~Jı • ' diler. Ve bunun nP.ticesi olarak bir 
şehirde değil, il\i ~<'hirde oturuyor· 

' 

ato\ra iQ lerı· lar ı 
"' Bir çoldarmın ('oculdorı lstanbul 

· nd :.· b . ~"eli ll'aaında r~ 7 [A.A] ruekteblerinde okuyor. Çiinkü ura-
.eden 1.1 ava işleri daki mektepler bütlin ihtiyaçlara ce-

~de lit lb ·. Boare ha- vap vereme yor, ve çok tabii olar~k 
~ t_ daittı~ifin diğer uzun müddet daha '\ieremr~·ecektır. 

ttı=.~tereu:Urctte art- Sonra, bir çok memurluın, mebusla· 
,•~=.,...,,fin· n hu sene rın aileleri Ankaroda değildir. Çünklı 
oo;i.~·tit~eltte 1:

1 
hakiki bi; her sene artan yeni in~aata rağmen 

i~ttıa l>ört dağunu he- oturulabilecek bir ev ve ya apartmanı 
Ctell~\la letıed~n heri ucuzca, kolaylıkla bulmak kahil ola· 

h.....~,dettıittir İ!i~i'~ti~. M. 
~:~ t" lı:11""e · ngıltere 

qagilt tlerinin tah 
~ ll t- erenin • 
ı. .• hit- vc:ca,u ve gerek 
:'il!) '\>a ... ~ ıe nı 

" \lle -.ıyete ~aruz ka-
bttıtiley~eınnun~uşmeınesi 

,~"• lt lb•li aetie anıa-
hı:! he Q~etterı sene niha
ıl.-.ıg J. tııod. tneeınuu
~lttı ileceı..:_ ~ &ek13en iki 
" aır... 'li ll!ılt!J. f k 

"15t oı, '1 ha"ll a at gene 
tırıı caaıtıı 8" kuvvetie

lını>lrd oylerniş tek
a büyük ta-

mıyor. 

Si.ittin bunlardan başka eğlence 
ihtiyacı da, ·Yeni Ankaralı• yı sık sık 
lstanbula sevkeden bir sebeptir. Halk 
için ucuz eğlencenin ne kadar lizu
mlu olduğu meydandadır. Kış Ayla· 
rında bütün eğlencesi iki sinemaya, 
ve beş on kahvehaneye inhisar eden 
Ankara, yazın mesiresizdir. Bunun 

içindir ki halk, ucuzca eğlenemiyor, me 
sire cılmadı~ı için gezemiyor, tram• 
vay gib; ucuz bir vasıta bulunmadığı 
için dola~amıyor. . . 

Bununia betaber eğlencesızlıkten 

ar:.ı~ arılar değildir. \nndoln l\uluhü· 
nün, Ankara p.ıh::ı • 'l'l.t -Jansaııt • 
Jıır nın ve barl•mn mu luv:nılcri <le 
sık sık ahşmnları ne yopmal\, nasıl 
\akıt geçirmek lazım ~el<lil!ini dıHııı· 
uyorlar. Bunun sebebi lınsittir: Ne 
Kuhp, ne de Anl,ara Palaı;; ıımit edi
len rai:i;beti bulmadilar; bari ır İ<>e adedi 
dordu beşi bulmasma raumen bir az 
titiz olanlar icin birden fazla değil
dir. Buralurda her ak~am 8)nl f'eh
relcrlc kark~ılnşan insan, ihtiyars ,z, 
tene\ vüiin ~özıı rn hissi do\ uran mlı· 
si esna ze\ l ıni arıvor. · 

Ankaralının ~efahtan ve varhk-
tan de~".il, fal\at lıeniıı'. yerle~ernemiş 
olmak tan ileri gelen st>beplerle, en 
lüıl' iık 'esık l<'rclen istifade ed rek 
Istanhula ko·pnası, şüphe 'ok h j 
mU\akl,at l_ıir ;.:aıııan i("jıı~li~. · :;lehi; 
tee::ı::ıll~ ett kteıı ,.e ~ehırlııım b ıtu n 
ilıti) ar· brıııa cc\ a p \"c•rdıilt'cek hı bii
liP \C in! i~afı l.mlduldan sonra elbe
tte bu hal devam ctmi~ccektir. 

Bu gunc bal\arak gelecei!;i güre· 
biliriz: Anl,anı, htıHımet merkt>zi 
olmas ndan dola~·ı l\enclisine ~·ektiği 
insanları her itiLıır!a ~chir halini 
almakta, hatta AnaJoluııun ortasında 
hatırı sayılır lıir s::ına\ i mcrhezi 
olmakta gecikmeyecektir: 

Sebeplerini ara;ıtırırkt>n hadisenin 
kendisini onutıııı~ al m: Ba, ram geli-
yor, değil mit • 

Ohalde Istaııbulluların lıaberleri ol
sun, yarından itib aren mcb'us mem· 
ur, i~çi, J,aclınh erl\cldi bir 'iki hin 
insan Istanbul yolundadır. muhitin 
çol\ çal ~tıran havası içinde memle
ket işlnile yorulan başlarını dinlen-
dirmeğe geli)orlar. 

ALİ SURREYYA .. 
ı , • 

Ankara Palas 
(ANKARA) 

Ilütunodalardu telefon, eıcak suyu. 
knlörifcri vardır. 

Hususi banyoluapartmanlar. 

Odaların fiatlari: 6-8-10 ve 12 lira 

dır .Amerikan barı, orkestra. erkek 
ve kadınlara mahsus perokur salonu, 
çamaşırhane, gara teniz. kutüphane, 

,_.. 
· ı,.al Faclalat'I 

Jıı 

Şirketi Hayrivert~n 
atıattigi tehllkf:!. , ___________________________ , 

KEMALETTiN ŞOKRCI 
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YetmeyorınU§ gibi... senet) leri çıkarılacaic:tı .• 
lstanbul işgal kuvvetlerinin işte asıl mesele, asıl mühim 

entrikacı casus alayları içinde nokta bu hisse senedi ihracı mes· 
elesi idi. 

bir çok ta sermayedarlar gelmişti. Parlak görünen hu teklifin al-
Çıplak baldırlı İngilizler, elleri tında sırıtan bu ihtiras haki katı 
kırbaçlı mecusiler, kocaman sa- vardı. 
rıkları ile dolaşan hintliler, sim B u hisse senetleri eskisi gibi 
siyah Senegal vahşileri arasında nama muharrer değil, hamiline 
kolalı gömlekli, medeniyet mas- ait olacaktı. Böylece çıkarılacak 
kesi suratında memleketimizi senetleri fransız sermayedarları 
fi'len oldugu kadar, iktisaden de piy;ısadan toplayacaklar, ellerin
ezmek için saldırmış bir çok şir- de fazla miktarda hisse bulun
ketler de .. bir ço~ ticaret ve ikti- ması dolayısı ile şirketin meclisi 
sat dalaveracıları da vardı. idaresini kendileri ele alacak, 

Nerede belli başlı bir türk neticede çok geçmeden bu türk 

sermayesi, az çok iş yapan bir :::~~:ise::ac:~tı~ir fransız şirketi 
türk müessesesi görseler, bulsa-
lar derhal süiük gibi yapışırlar, .. Plan, görüyorsunuz ya, çok 

mukemmel... çok mahirane ku
( ıslah etmek. .. ) nikabı altında 

1 rulmuştu. [Bitmedi] 
iş eyen sermayeyi az zaman için- =-..;~..-~.....,,~~~ ..... ~ .. ...,~~ 
de benimserlerdi. Nakadar türk =!E ===es 

1 rr..-ı - a 

ml:essesi böyle entrikalı planlar- T' a~rada 
la sönmüş, söndürülmüş ... milli ----
ellerden yabancı tuzakl:ıra kur- idamdan kuri:ulan-
ban gitmişti. Gı'çcnler l<' :\Ienemcnin Ali ar:·a na-

--. hi' "~iııdc bir tarla ınPslesindl'n dola-
Şi rk0ti hayti~ e > j Şulmi oi'!lu :\Jchmet \C Mustafa 

O sir3.da lürk müessisleri, tiırk J13mıııda lıi ıl\i ~alısı cerh ve l\atlet-
~irk-ei:ler~ arasında en fazla faa- mei.Je maznun olarak bir muddettcn! 
'.i,;".·tte olan şirketi hayriye idi. heri Jzmir a~ır ceza nıahJ,emec:in de 

nıu!ınl\e"-İOf' de\aın l'dilmekte olan 
Fransız sermayedarJarı burayı Mekmet Emin haldrnıda ki J,arar tef· 
gözlerine kestirdiler. Ne yap1p lıinı cdilnıi.:tir. llu kararda mt>rhunıun 
yapacaklar, şirketi hayriyeyi 1d3mıı a lıtı!dım edilmı !:tc olduı:,'"lı 
türklerin elinden alacaklakdı. fal, at 1 at il f iliııde tahriki ~edidin 

mı•vcudi\"eti nazarı itibara alınarak 
Derlıa! propaganda vasıtasına ~ielıml't · .Emin on sene miıddetle 

müracaat ettiler. Fakat Iugilizle- ağır hapse ıııalıHın olmuştur. 

rin kuşkulanmaması ve Ingiiiz 
sennayt.:darlarının daha evYel 
davtanmamala11 için, işi mümkün 
olduğu l adar gizli tutuyorlar w 
ancak kendilerine taraftar olan 
(muhip) lerine açıyorlardı. 

Un yon fransezde bir karar 
isimlerini daha evvelce yazdı

<Yım bazı Fransız taraftart kim-
o 

seler ve bunlar vasıtası ile elde 

iz mirde komünist-
ler - lzmirde komünist mnznunları 
J lıı.cu }-1.ı::ıbt!t!l, \li Rizn be~ tarafı
ndıın istic\ ap ediJm,ilitedir. 

~chrin •mutelit muhaJeHerine 28 
ı:ul al gecesi Komıiııist benınnamf'leri 
.\apı'ttırırkcn yal\alanan Komtinistler· 
ıil'n marangoz Hilmi Jandarma muha
faza" nrJ, \lu~tantikliğe getirilerek is· 
tic\ al il m i~tir, 

l{ 1 ·r:ı Makinist Teyf ik istic,ap 
edilıni~tir. 

HPT il\i mazmm iııh i!· etnıis ve 
ı·uriimlc alakarlar ol!,ad klarınl ~ •y· 
lı-111 i~l"nl ir. i 

1 
ZIZ 

K~rller 
500 Okuyucumu-

za takdim edeceğimiz 3000 
lira kıymetinde muhtelif bedi
yelermize ait kuponlann 24 
incısını bugün derçediyonız. 
Musabakamıza iştirak ıçm 
toplanması lazım gelen kupon 
miktarı, evelki musabakamız
da olduğu gibi, 30 taneden 
ibarettir. 

Bu suretle 30 uncu kupon 
Martın 15 inci Cuma günü çı
kacak nüshamızda neşroluna
cak ve Martın 16incı Cumar
tesinden itibaren 10 gün mü
ddetle idaremizde kuponlann 
alınarak mükabilinde musaba
kaya dahil olacak numaralı 
fişlerin itasına başlanacakbr. 

Kuponların idaremize tes
limi için 1 O gün müddet koy
mak suretile taşradaki karıler· 
mizin de musabakaya iştiraki 
temin edilmiş olacakbr. 

Fişlerin tevziinden sonra 
ilan edeceğimiz gün, kitibiaclil 
ve arzu eden kariler huzu
runda kur'a çekilecek ve kaza
nan 500 kariimizin fiş nume-
roları gazetemizle neşredilerek 
kazandıkları hediyeler hemen 
kendilerine taktim edilecektir. 
Evelcede yazdığimız gibi: 

Bu hediyelermizden biri, 
kıymetli bir altın saattır. •Bir 
kariimiz güzel bir oda tabını 
kazanacaktır. Bu iki hediye.. 
den mada muhtelif kariimize 
işlerine .. yarayacak ve kıymetli 
ve listt;1ini yakinda tafsilitile 
neşred«egimiz bir çok hedi
yeler t~ktim olunacakbr • 

Bu hediyeler musabalamın 
hitamıDf.lan evel: • 

rozdi bak 
magazasında ve diğer yerlerd 
teşhir olunacaktır. edilen bir takım rical el altından 

uöraşarak t er;t hükumetini bu 
işe sevketrneye karar verdiler. Gazinin heykeUeri-r~URIYA 

lznıirde rcl,zcdilecek ohın llei::ıicum- ı ı....... 
HABFBI 

Şirketi hayriyenin hisse sene
datı (Hamiline) ait değ~ldir, 
(name) muharrerdi. Yani bu 
hisse senetlerini her toplayan 
şirkete sahip olmaz. Bundan 
başka şirketin nızamnamesinde 
çok mühim bir madde de vardır. 

l\ılühim bir ınadde 
Nizamnamenin bu maddesi 

mucibince Şiı keti hayriyenin hisse 
senetlerini mi.islümanlardan başka 
kimse satın alamaz. Daha o za
man yeni şirketin teessüsü tari· 
hinde bile bu mill1 müessisenin 
yabancı ellere geçmemesi düşü
nülmüş ve bn madde nizamna
meye konulmuştu. 

Fransız sermayedarları göz 
dikdikleri müesseseye çullanmak 
istedikleri zaman işte bu mania 
ile karşılaştılar. 

Bir kolayını bulup şirketin ni
zamnamesini kendi işlerine gele
cek şekilde değiştirmekten baş
ka çare yoktu. 

- Şirketi hayriyeyi şöyle is
lah edeceğiz.. böyle para kaza
nacağız ... 

diye propaganda yaparak el 
albndan bir çok taraftaı buldu
lar. Nehayet Ferit hükumetini de 
kandırdılar. Bir kerarname tan
zimi esas itibarile kabul olundu. 

Şirketi hayriyenin ananevi esas· 
lan bo;z.uluyordu. 

Teklif suretu pek cazipti. Şir
ketin sermayesi bir kaç misli ar
tırılacak, yeni bir çok vapurlar 
alınacak, yeni iskeleler vücuda 
getirilecek. Buralarda gazinolar, 
eğlence mahnlleri yapılacaktı. Ser

'C 1İ ar 1 rnak 'İçin de ( hisse 

lıur Gazi iıazrctleriııin Jzmirin ... ere
f ile ınlıteH"h

0

p azametk ol.ı ·aktır. 
Bı>ledi' ede mlıtı>:;:ekl.il He) lrnl 

Komis onu h 'ki i.,·ın 1.1:.rnn gelen ı 
parayı bulımı;t ır .. Hn s nr! i !ıelediye 
btttçesine he. !·el ı ın ) ıl,sC'l: ınık-

darda talı ·,,·ıt J\Q,11 •a' tır ı 
1 JznıirJ" ~· p Jr, nk o! .. ıı hejhr! için 

bir ı·ok hl' kPftı l r turalından telc- ı 
liflere.le bulunulınu,..tur. lfr~ hel 3C0-4CO 
hin lira,·a \nzed lccektn. Hez\elin~t. 
Kanon il a~ a ~ eptırılacaıh l m e\ile ta· 
lımin olunnıaU:ırlıı·. 

!\I. Kanoııi ·:ı bundun epey zaman 
f'\ el Izmire gıtıııİ:;i ve rnll\il\atla hu-
lunmu ... tu. 

Bu· muazzam abidedP bir çok hıi-~ 
ctık lı \'l\ ki ,ler buluna<'ak ve hun· 
İnr ): uı;anl.b.rın hezimetlerini mtisa· 

vvir d ıcuhtır. 
Şaha halmış hir atill iızerin de 

mızraklı bir süvari nefı:>..rİ gorlinece
ktir. 

Izmir abidesi cliger şehrlerimiz de 
~ apılını~ olan h('ykel ve ahiılelerdcu 
çok buyük bir eser olac.ıktır. 

Hevkel bu sene zarfında :,,ipariş 
edilecc·I\ ve ı;:fü'atle yapılaca!,tir. 
Mahfıın bir katil - lzmirıleUmu· 

mi Hapishanesinde bir .. aı\ ·a olıuu~, 
rmevkuflardan biri kaçmağa tcşebbiıs 
f elmi~tir. Kaç malt isteyen mevkuf 

Arnayut Salih namında hir katildir, 
i~lediği cinayetten dolayı (10) sene 
hapse mahkumdur. 

Hapishanede her g.ın mel kuflara 
Lir mil i<let istirahat verildigi ma
lumdur. Bu esnada mahkumlar Fer
hanelerinden i:ıt,arak dişarıda bir mü-
ddet hava ve güneşten istifade 
ederler. 

Evelki glin mahl~ıim Arnavut Sa· 
Jih akşam~ kadar hava ve güneşten 
istifade ettıkten sonra ortada görüle
memiştir. Bu sırada insana henziyen 
siyah bir gölğe, hapishane duvarla· 
rına çımak istiyordu . .Nöbetci neferi: 

- Dur! diye bai.!:ırarak mavzerini 
ni~an nlmı i ve bu ~alıı:n ·•ahalamı~tır. 

Ho. Komiserlik emrine tayin 
oh:nduklannı yazdığım Fransa 

• Hariciye Nezareti memurlann• 
dun Orta Elçi payesini haiz ilci 
zattcn bilha~sa M. Labröe şu son 
günlerd~ Şam, Homos, Hama, 
Halep, İ! 1:enderun ve hav:ıliıini 
bağtcten, hatta gece altında d,P-

niip doi,ışwakta, her gittiği ye:r

de ileri gelen ricRl ile gizli te• 
maslarda ve müzakerelrede bul· 

lunmaktadır. Mumaibyhin bu ha

rekatına Suriye efkari umumiyesi 

fevkalade manalar vermektetir. 
Ho. Komiserlik İstihbarat Mü-

diri umumisi Kolonel Mortye de 
Şama giderek Reisi vüzera, Nafia 

Maliye vezirleriyle, ayrıca Hakil· 

izam, Bediiimüeyyet, Hamdinnasr 

Dr. Ahmet Ratip, Elifba gazetesi 

sahibi B. lerle görüşmüş ve mü

zakerelerine devam etmekte bu
lunmuştur. 

Yukarıda isimlerini yazdığım 

zatların veni kabine namzetleri 

' oldukları zannolunmakta ve an-

bean Hükumetin deği~mesine ia-
tizar edilmektadir. "Kilia. 

Akit 
Urfa eşrafından hacı Kimal 

efendi zade Nabi heyin kerimesi 
Nadire hanımla, hamuli zade 
Salih heyin mahdumu Şevket 

beyin, Kadı köyöndeki hanele• 
rinde emri mesmumu akitleri 
icra kıhntnıştır. Tarafeyne saadet 
temenni ederiz 



.. 

iri .. 
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-?? .. 
- Derhal kabul etti. Uzatmı-

yalım. Bir kaç dakıka içinde kay· 
naşıverdik. Atilı1 O kadar tatlı 
idi ki.. Bilmediği şey yoktu. Ne
den bahsettimse, sözüme söz ye
tistirdi. 

- ?? .. 

- Tabii .. Ertesi gün için-bw 
randevu almıştım. 

-?? 
- Gene eski yerde .. Y<0l üs-

tünde buluştuk. 
-?? 
- Gene beni çamlıklara doğru 

Raşa esmer ve dilber bir 
çingene kızı! 

- Tabii.. Zaten ilk işim, onu 
sormak olmuştu. Uzaktan uzağa 
tanı~tığmuz bir ailenin eski ge
linlerindenmiş. Kocası ile bir za· 
manlar na l seviştiğini anlattı. 
Bir zamanlar onu genç, kuvetli 
ne güzel buldtığunu söyledi. 

süııüt.dedi. 

-?'!? 
- Evet .. Gene ayağı bir 

kütüğe çarptı ve şırtüstü yere 
yuvar lanıycrdi. 

Babası, haşin ve sert bw 
adam, dağlarda ayı yavruları 
arıyor, buluyor ve bunları yetiş
tirerek satıyor. Kazancı bu! Fakat 
dağdan dağa ormandan ormana 
dolaş1rken kızını da peşinden 

1 süriikliyor. Günler geçlikce Raşa 
büyüyüp güzelleşiyor. 

-?? 
- Ben de .. Aksilik olacak işte 
-?! 
- Gt>ne bir gece evelki ne· 

Bu dağ ve orman yollarında 
ayı arkasındu dolaşa dolaşa 
vahşi güzelde fırtınalı bir ruh 
teneınmiiv ediyor. O da babası 
gibi ayı avlarına çıkıyor, yaka- · 
ladıklarını terbiye ediyor. 

Bir gün asabiyete kapılarak 

Sonra o genç, güzel ve kuv
u tlı adamın günden güne nasıl 
tereddi ettigini; Kokaine, morfine 
nfiyona alıştığını hikaye etti. 

~aketle yerden kaldırdım. Ve 
azizim inanmazsın bu aksilik 
tam on gün aynen tekerrür etti. 
O yuvarlanıyor, yuvarlanırken 
ben de muvazenemi tutamıyor, 

üzerine yuvarfanıyordum. Galiba 
benim sakarlığıına hükmediyor
du ki, her düşüşünde bir parça 
daha yerde kalıyor, ayağa kalk
mıyor, hatta kendisine yardım l 
için uzattığım eli tutmıyordu. 1 

1 Stefen isminde adamlarından bi-

l 
rini kovuyor. 

?? .. 
- Birdenbire soumuş. Evvela 

herifi odasına ahnamağa başla

mış, ve bir gün, bıçak kemiğe 

dayanıverince eşyasmı alarak kır
mış kirişi. 

- ?'? .. 
- Müke mel lngilizçe ve 

F , nsızçe biliyordu. "Robertkolec,, 
nıezunelerinclcn. 

- ?? .. 
- Altıncı hukuk mahkemesine 

müracaat etmiş. Hakim 
bey daha ilk celsede 
feshedivemıiş .. 

- ?? .. 

Kemal 
nikahı 

- Yoooo.. Kararı alalı çok 
olm&miş. On onbeş gün kadar 
bir şey .. 

-?? 
- Hayır.. Nişantaşta 

yormuş .. 
-?? f: 

ot uru-

- Eğlenmek ıçm gelmiş. iki 
ay kadar "Hebeli" de kalacağı
nı söyledi.. 

-?? . 
- Hayır otelde değil. Yakın 

akr~ basından birinin köşkünde,. 
- ?? .. 
- Bizim tarafta.. Bizim köş-

kiin arkasındaki tahini boyalı 
bijyük köşk var ya? İşte orada .. 

- ?? .. 
- Konuşa konuşa yörüyor-

duk.. Bilirsin ki ben böyl işlerde 
bir az çokça pişkin bir adamım. 
Hemen ilk kurşunu attım. 

- ?!??? 
-Y ook canım .. Üzerimde yap-

tığı tesirden bahsettim. "Size ilk 
görüşte vuruldum! - dedim

-?? 
1 -Gözlerini gözlerime dikerek 

gülümsedi: "Ben de .. ,, dedi.. 
-?? 
- Ne dedin? Yol üstünde 

kadın öpülür mü ayol? 
-? 
- Kı>lunu kolumdan çıkardı, 

elimi kavradı, beni çamlıklara 
doğru, çam korusunun ıklıkla
rına doğru sürükledi. Hiç bir 
yabancı gözün göremiyeceği bir 
yere götürdü ve birden bire yere 
yuvarlanıverdi. 

-?? 

-?? 
- Kucaklayıp kaldırıyordum. 

Bir gün bana bir mektup verdi. 
Gece odamda yalnız kaldığım 
zaman çok düşündüm .. 

-?? 
- Zarfı açayım mı açmıya

yım mı deye .. Ve ancak sabaha 
karşı karar verebildim ve açtım. 

-?? .. 
- Dört satırlık~ bir mektup .. 

meali el' an hatırımda .. " Seni çıl
dırasıye seviyorum. Senin olmak 
için yanıp tutuşuyorum, Beni genç 

1 bul mıyormısın? Beni güzel bul
mıyor mısın? .J Beni istemiyormı

sm? 

Katliı·yn Carvcı 

~dolphe Menjou yu h r 

sinemada tanır. Bu adamın ii

Iimlerde başlıca rokı, kadın kan
dırmaktır. Bir kadın nasıl takip 
edilir, bir kadınla nasıl muarefe 

peyda edilir, bir kadın Meniou 
nun istediği tarzda nasıl her ma· 
nii iktiham ederek· ona teslimi 

nefs eder. 

Manjou bütün buqların üsta

dıdır. Fakat perdede! 

Acaba hayatta da öylemi ? 
Filim bir muhayyel1:: eserid;r, Ya
ni hayalidir denebilir. Halbuki 

hakikktla hayal arasındaki farkın 
azameti vardır. 

Menjou doğrusunu söylemek 
lazım gelirse, hayatında da fi
limde olduğu gibi, vefasız bir 
adamdır. lakin Kathryıı Car-

ver olmasaydı.. Kathı"yn, bu
-. Hayır mektup yazmadım . gün Adolphe Menjonun karısı-

Ertesı gece onunla burada otuıu- d N"k"'l 1 d p · t k ı 

-?? 

. . . ır. ı ·a ı arı a arıs e ıyı • 
yorduk. Kendısine kalbımi seçıver- t D. ._. 
d

. A k ·1"' . D" .. k mış ır. ıyor Ki: 
ım. ş ·mu ı an ettım. ızço - 1 .M . h d b 

·· B · dd t t d ı - anıou ayatın a eyaz 
tum ,, em re e me ,, eye ya •

1 

d d k' d d "ld" B 
d 

per e e ·ı a am eğı ır. azan 
var ım. b k "b"d" B h f _ ??.. ir çocu gı ı ır. ana ta a 

- Ellerimden tutarak beni aya 1 süaller sorar. Bir gün bana de

ğa kaldırdı. Göğsü üzerine bas- di ki: "Eğer başka bir kızla 
tırır gibi kendisine çekti. korte edersem ne yaparsın? 

Öyle gaşyedici bir kokusu Derhal "Hiçi,, cevabını verdim: 
vardı ki az kalsın bayılıvere- İtiraf ederim ki, kocşmı çok 
cektim. Nezaketi elden bırak
madım, gniye çekildim. 

- ?? 
- Göz kapakları kapanıp 

kapanıp açılıyordu. Göğsü kal
kıp kalkıp iniyordu. 

- ?? 
- Kolumu takdim ettim. Ti

caret mektebine doğru yörüdiik. 
1 Gece çok güzeldi. Ay gökle 

yine böyle, bir köy evinin çar· 
dağına asılmış bin mumluk bir 
fener gibi idi. Sessiz sedasız 
yürüyordum. Birden üzerime atıl
dı; ,, Gel 1 Gel!,, deye bağırdı. 
Korktum. Çıldirmış gibi beni ... 

-??il 
- .. Evet eyi keşfettim .. çam-

severim, bir gün bir kadını Öp· 

tüğünü görsem, derhal yüzüğünü 
iade ederim, fakat hiç kıskanç 

olmadığım için, kocam beni ya

nında bulundurmaktan zevk du

yar. Ben de onun yanında bu
lundukça, kıskançlığa zaten ma
hal kalmaz ki ... 

Şu hepimizin perdede tanı
dığımız Manjaunın kansı, hu sö

zlerile bir çok evli kadınlara iyi 

bir ders vermeyor mu dersinizi 
ı 

- ?? 
- Efendim, ben kendimi hı-

tar ve düşmezdim ama .. Elimden 
tuttuğu için düşerken beni de 

çekivermişti. lıklara çekti .• 
- Yok canıınm.. ayağı bir _ ? ? 1 - ?? 

- Ne yapacağım? Büyiik bir kütüğe ta kılmıştı. _ Ya .. [Eyi keşfettim. Uğur-
-?? süzluk de .. Aksi tesadüf de .. Ne 
- Bende üzerine yuvarlanı- dersen de.. Bütün dikkatıma, bü-

verdim. tün gayretime rağmen ayağı ge-
- ? ? ne bir kütüğe takılmaz mı ? 
-Güldü ... Kahkahalarla güldü.. _?? t ı 

-? 
- Neee? Beno kadar eşşekmi-

yim ayol ? Derhal ayağa kalk
tım, büyük bir nezaketle elinden 
tuta ak çektim, onu da kaldırdım. 

-- 'l? 
- Sonrası .. Orada ~ir az da-

ha uıastık. Hava kaı-arıyordu. 
Tuı ~uiuna ç.ıkbk. Evibe kadar 
k,en ine refakat ettim. 

7 
, }t ıır 1. Vallah elimi elin~ 

de •n1. 

- Bırak ! Derdimi açma .. Dü
ştü.. GC{le düştü ... H~m öyle bir 
düştü ki,\, deme gıtsın .• 

-??? 
- Boylu boyunca .. 
-?? .. 
- Efendim ? Sırtüstü ya 1 .. 

Kafası öyle bir şiddetle yere 

çarptıki. 
- ??ll 
- Benmi? Uğur uzluk üstüne 

dedikyn .. Sanki sözleşmişik gibi 
ben de be .. mutat üzerine yuvar-

nezaketle kolumu üzattım .. 

- ?? 
H kabul etmedi. - aymr,,, 

Reddetti." Ben kendim kalkarım.,, 
dedi ve tıpkı bir sincap gibi 

bir zıplayışta ayağa kalktı ve 
kalkmasıyla beraber yumruklar~
nı sıkarak üzerime hücüm ettı, 
kudurmuş gibi idi, suratıma sağlı 
sollu iki şnmar indirdi. 

-?? 
- Ama ne şamar bilsen .. 
Parmaklarının izlerini tarn beş 

gün yanaklarımdan silemedim .. 
Sonra avazı çıktığı kadar haykır
dı: "Hayvani Hayvan! Hayvani" .. 
ve çam dallarından· birinde asılı 
kalan ipek şelını bile almağa lü-
zum göı meden, pir dişi maymun 

l"... k çtı ittı. 

Raşamn asıl macerası bundan 
sonra başlıyor. Yene dağ taş do
laştığı günlerden birinin akşamı 
evine geldiği sırada, şüpheli bir 
adamm dolaşmakta olduğunu 

goruyor. Bakıyor o havalinin 
eşkıya reislerinden ve baba6ırmı 
candan düşmanı Yorga ! Anlı-
yor ki, Yorga oralarda pek hayr 
için dolaşmaz! Çünkü babası 
Yorganın çetesinden bir adamı 
vurmuştu. 

Genç kız bir hamlede hay
dutlar reisinin karşısına çıkıyor : 

- Burada ne arıyorsun ? 
Yorga cevap vermiyor, fakat 

müstehzi bakışı, muhakkırane 

tebessümü, kimseye hesap ver
meğe mecbur olmadığını anlat· 
mağa kafidir. 

Raşa bu hakarete tahammül 
edemiyor ve ayıları terbiye için 
kullandığı kırbaçı bir kaç defa 
Yrganın suratında ve sırtında 
şaklatıyor. 

Evela hiç sesini çıkarmayan 
ve çok sakin duran Yorga kır
baçları yeyince, kanının kızdığını 
duyuyor ve bir hamlede kızın 
üstüne sıçrayarak, elindeki kır-: 
bacı alıyor ve Raşayı kuvvetli 
kollarıyle bacaklarının arasına 

aldıktan sonra belinden hançerini 
çekiyor ve kızın uzun siyah saç· 
lannı kesiyor. 

Kesik saçlı bir Çingene kızı! 
Ne hacalet ! 

Bir kız için, bir kız izzeti 
nefsi için bundan büyük haraket 
olur mu? 

Artık o akşamdan itibaren 
Raşa sırf intikam almak için ya
yaşıyor. Saçlarını kesen adamı 
öldürdüğü gün, dünyanın en bah
tiyar kadıni olacak! 

Halbuki Yorga kaçlarını kes
tiği kızın ne yaman bir afet ol
duğunu anlamış ve görmüştü. 

Raşayı sevdi. 
Sekiz gün sonra Stefenin dü

ğünü oluyor. Buradaki kızlar, 
Raşanın kısa saçlarını görünce, 
kıza hakaret ediyorlar. Raşa da 

- - 'i org·a, hen de seni ı;.;t. " 

Stefenin nişanlısı Tinaya yalva- 1 hepsinide sen'n 
rıyor: ni seviyorum R :ı 

- Anlat bun:ara anlat ki, bu rum l~i, sFnde be 
namussuzlugu ceoıen yapan adam Çingene k 71 sail 
zorbadır. ' ile yerinden ok v bi 

Tam o sırada Yorganın - Ben ocürnu 
adamlarıyla içı•riye girdiği tim .. • 
görülüyor. Delikanlı haydut bir -· fakat kin 
bakışta vaziyeti anlıyor. Dügünde vetli mi ? 
ne kadar genç kız varsa, hepsi- . Rasa ağlamnğFı , 
nin de saçlarını dibinden kesti- Delikanlının c'.l 
riyor. Ortalık velvel<" i~inde iken, di dud klcırma t ,, 
gendisi de <laga ç .1·iliy r. tün mu~ .,,v metı bitll;ı 

Fakat dağa yalnız ç kilmiyor. kızda kendisirıi, h~ 
Raşayı da beraber alarak! kına varmıyarak se 

Raşa şimdi haydutların hem nın kollatma bırak•) 
esiri, hem hiımetcileridir. Lakin Lakin müntekıl1l ' 
intikamını unutmamıştır, Yorgayı aramaktadır. Bunil 
öldürmek için fırsat kolluyur. iyi biliyor. , 

Bir gün Raşa şakilerin - Baban seni bO 
reisini uykuda bulur ve öldür- öldürmek için rnuh 
mek için, hançerini çekerek, ya- lara gelmiştir. On~ 1 
vaşca yaklaşıyor. artık düşmanlık ~8 

Fakat yorga gözlerini açıyor. yakınıyalım, mes'ut ~fi 
- Raşa, diyor, Yorganın böyle Koyun koyuna ) r ~ 

haince bir kapana diişmiyeceğin! O kadar mes'utlıı 
bilmiyor miydin? Ben senin ne def şmiş görüyorlar~ 
yapmak istediğini çoktan biliyor- kayaya oturuyorlar· 
dum. Beni uykuda değil, fakat tisinin kollan ara 
gözün açık öldür. Sesimi bile çı- ka bolmuş.. '1 
kamıyacagıın. Arkadaki çalılıkltt\ 

O zaman Raşaııın elindeki çıkıyor. Raşanın bfl 
hançer titriyor: ya nız zarıne lereJ.. l~ 

Korkma Kaşa, senin rultuyor. Tam :::ı.~ 
elinden ölürsem gam yemem 1 sırada, Raşanın 

Kız hançeri bir daha kaldm- ve sılah clinde~ı 
yor. Yorga boynunu uzatmış, sü- zaman gençler jşırııııt' 
kunetle ve mütebessimane Raşa- yorlar, vaziyeti 311dif' 
ya bakıyor. Fakat bu tebessüm şa babasını ikna e 0rr$ 
genç kızın elindeki hançeri yere On beş gü? l t•~ 
düşürmeğe kafi geliyor. Düğün hediyesı 0 

. : 

- Raşa, biliyordum ki, sen 1 masasının üsti~~.t.~ / 
beni öldürmezdin, ne yapdı~- mış iki örğü ~~ 

= ~:\~ ben aldım. Evde du- I ~ = ~l -H!\ O L .. - R G' ~'i· ~ f 
ruyor .. Karşısına gecüp saatlarca ffil CON ARI MOR DOLARtt6 

ağlıyo~~·· l-r"T:cJS .•·:E"FJL-.:- ,ı" " •@r-':r'x§f!--f"'-ii' i±T'-"-~ 
- Onu blrdaha gören1edim. ······································································:·· •••••••• -.·.-.·:.~·· 
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Rasim hikayesini bitirmişti. ~~ Cehenııcınier Diyarının 
Şimdi; gözlerini, denizin koyda ::;·==··· 

kırpışan sathına dikmiş susuyor-

du.A k Ik El" · g filminde. Paramunt filmidh·. •. 
yağa a tım. ımı omuzu- :: •••..•••••••..•.••..••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••.••••••..•••.••••.•.. •:::::=··· na attım. • .................................................................................. ~ ·htı' 

- Yavrum 1 • dedim - Ala günlerce uykusuz kaldım, kafa l baktım. Ve bılaı \ 
Güzel bir macera geçirmişsin. patlattım. Bir türlü akıl erdire- - Haaaaa) ,~· 
ye,, seviyorsun.. Bu muhakkak.. medim .. 
Yalnız demin bir şey söylemiştin. - Neye? 

- ??.. - Neye olacak! Kendisine 
- "Kafam yooook!" deye ha- karşi o kadar nezaket gösterdi-

ğırmıştın.. ğim bu kadının beni dömesine .. 
- Evet .. ve işte tekrar ediyo- Suratıma "hayvani" deyew bağır

rum: Benim kafam yoookl Yoo- masına .. 
oookl yoooook;I - Demak hala buna akıl 

- Neden? erdiremedin haaal 
- Nede-n olacak) O kaçtık- - Elbette ... 

t n onr ünlerce Utündüm, Dostur:an urntırın şözle bir 

• • a 
~ ...... . 
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Hungarya - F. 1. C. 

,,. ecnebi takim ıs-
t&nbula gelecek. 

~~ ~.~~~~~~Hü~~~~~ 
~t. -

·-·~eli atletler yarışa hazırlanırtarker · 
Jlaca . 

1h u liıın rı lanın kıymetli şampi-
lldan b~arya ile F.T.C. takımları 

~lll:ıiş v ır lllüddet eve] müracaat 
: ındae 20 .haziaanla 20 agıstos 
t• ta~h.dd~en.sı P edilecek bir tarihte 

lllı§ti. li üç maç yapmağı teklif 
~tganııa8 u teklif~ bu şekiJde bir 
l'ilf IQılu )0nu yapabilecek alaka· 
if ollltı p er arasında tetkik ve tek-
~"llden 1

1
tarih münasip görüldü

:;rilerek ~car. takımlarıua cevap 
1ep edil ;?~r?ıt hakkında tafsilat 

AL rnt~tl 
~ C\ııi • • 
}İle :ı hem Hungarya ve hem 

atletizim sahasında inkişaf eden 
hu gayrette mektep müdürlerinin, 
idman muallimlerinin ve antrenör 
her Ahrahamsın sırasıyle bir hiz· 
met ve iftihar meseleri vardır. 

Dün yeae Harbiye mektabin· 
de, sık sık yapılan atletizim müsa
bakalarmdan biri iı:ra edildi. id
man muallimlerile antirenörün 
nezareti altında yapılan hu müsa
bakalarda genç m~kteptileri rnizin 
son müsabakalardan itibaren çok 
tarakki ettikleri anlaşıldı. 

Kır koşusu Ct iki Ma cevap vürut etm~tir. 
~~ıı. ~ ~ar takımının derme- Dün Şehrin muhtelif yerlerin· 
~t. ~~rait yekdigerinin aym· de, muhtelif kulüpler~ mensup 
~C>~l c~e 1. ortaya konan teklifin atletler arasında kır koşuları yapıl

~k~ı, arada bir anlaşmayı mıştır. Yakınlaşan Balkan Şampi-
Q \iiıc ;n kılacak nis.bettedir. yonası için bir nevi hazırlık olmak 
eti Pek~ arlar macac teklifiıı.· üure idmanlara başlayan genç 

trıukahil e uzak kalmayan bir atletlerimiz bu suretle faaliyete 
{dıtıas1 teklifle ber.aher maç ya· 
I! Lit llıuvafık görükı.a tMihi geçınişler demektir. 

lPr 'l'o ederek L:ıd· __ ı_ .. d' yapılan kır ko~uları şunlardır. · lirila ut ırwtiA. uzere ır- ~ 
:ıtı& tercihlar~ 21 bazilou cuma Galatasaray··Nihat spor kupası 
lt lekı· edılmi§Rr. ıçm dün, havanın muhalefetine 
L - ıf ı[aha ragmcn Şişliden Galatasaraya ka-
~~~a futb ı 1 dar bir kır koşusu yapıldı. Koşuya 
{'fti • li\clef . o cu uğunun mer-
kıı..ti illa} 1•ı Tamşuvann teşkil Galatasaraylı kırk atlet iştirak 
ıJ .... llıı be Utndur. Romen milli ta· etti. Baştan başa İIJtİzamla geçen 
ı1~ te:~.y hemen daima yalnıı bu koşuyu bütün atletler muvaffa
t itı ıe sı eden Tamşuvar oyu- kıyetle bitirdiler. Bu suretJe Nihat 
~~~~it.~~~ Macarlardan mü- spor kupası yene genç Galatasara
]·d ~Yaya '1h 1 um~miden sonra yın müzesine nasip oldu. 

~~~ '-ıtb~ıc~~ıl~bu :~~~- Fener bahçe-· Fenerli atletlerin 
~'*'atdtt. es 1 ır dünden itibaren hazıalığa başlaya-

~~· .~;eB~ı~u beynelmilel ma- caklarmı yazmıştık. Bu faalivete 
teı:ırr:ı19 olan •çtrı. ~ehrimim evelce dün bir kır koşusu ile başlandı.kadı
~ f~tboıDoktor i\1ihailoviç ahi- köyde yapılan hu koşu. ekseri at
l'~~isi ş Federasyonu katibi }etlerini idmansız bulunması dola· 
tlij 1',lllşu~ref beyç müracaat ede- ylsile iyi bir derece ile neticelen
~ takını ar şampiyonu " Bana- memişse de koşuya iftirak eden
h~ ~ın üç maç yapmak lerin adedi isbat ediyor. 
~~ ze gelmek istediğini 

~da...ş_ereYa .. Fenerbahçedeki geçen sene 
,~~akı. ~~gelenlerle temas ba\ilayan atlf~tizm faaliyeti hu sene 
~. llua cevap \'erecektir. daha müsmer neticeler verecektir. 

t~ı~ ~e mektebinde Beşiktaşta 
f'-!~ttıiıd:1anlarda askeri mek- Be~ıktaşh atletler dün yedinci 
lıd.:1Yeti ba l çok canlı bir spor kır koşularını yaptılar. Bütün kıs 
g~f, lit1tc g adt. Harbiyede, Kule- faalıyetlerile yegane atletik hare· 

tdetı ~otlu.da bilhassa taka· keti ihdas eden Beşiktaşlılar cid
ek kab·ı tt faaliyeti t3kdir etme- den takdire layık bir gayret göste

l <le· ·1" it gı aır. Daha Zİ)ade riyorlar. 

~ 
D •• ı~, 

Ct y 'lrııı b. 
~ ıruk~:Jey muhakkaktı. Ali· 

t~· ~'Veto a de~ildi: 
t~ "'-' Yanrn Ve arkadaşları şa

. ~tiın ayan kısmında yerleş-
'lı\' Mat::ero Dolorese sordu: 
~ IQıe} ' 

Llrall ı 
Dolorese oda hizmetlerini ifa 

etmiş olan Anna: 
- Ne iyi, dedi, müstehaktır. 
Dolares düşündü, kendi ken

dine deyordu ki: 
- Ah, şu haydudu bir ele &~ · Stz ne yapacak-

"'~ıı "1:.ıle geçirsem. 
t ~va Renç kadın ba~ka bir Sonra yüksek sesle sordu: 

t ' Lr P Verdi~ Bir 'ey rica edeceğim. 
qtt'f llet ' 1 

ile oldŞeyden evel bu sefil - Emrediniz. 
k.q' l' u? ' - Ben bu adamı bulmak is~ 

tciıI ~vı if ~tf ı tı')•Orum. Çünkü bir meseleden <tr, 1 et ve yola çı-
' ~~ sehadetine ihtiyacım vardır. Ha-

~..... ·ı . 
ot' · 1 ·ilYaın1? kikatı yalnız o biliyor, o söyle-

a~ı . ın 
......_ a. .... .. l atn1azeI, daha çok yebilir. 

" ı rtıern - Sizde Alaskaya mı gide-
' 'l' nereye? 

~alqka.1 • ~ıı · a nt-fyetmesinler'? ceksiniz? 
ha, t~raya.. belkide şu Mümkünse batta şimdi. Bu 

................ ______ a_d...;e=.!.Ji\!Jo!..LI· ~-~-..L....:ınii.IW.-YJ.agıkal-madıkça rahat yüzü 

l(REDI I_JIYONE BANKASI 
Anoniın Şirketi 

Temamen tediye edilmiş sermaye 255 
milyondır. 31 Kanunuevvel 1928 

tarihindeki pilançodur 

MEVCUDAT 
Veznede ve Bankalarda mevcut nukut Fr. 972.859. 710,33 

8.472.577.057,99 
731.618.004,,23 

3.074.680.824,87 

Cüzdan ve müdafiiyı milliye senedatı 
Teminatlı avanslar 
HPsabatı cariye 
Esham ve tahvilati meycude (esham, boholar, 
rantlar ve tahvilatlar) 4.267.311,79 

461.385.968,36 
35.000.000, •. 

Muhtelif hesabat 
Emlak 

Fr. 13.752.419.677,57 

DÜYUNAT 
Vadesiz mevthıit ve 1eMClat Fr, 4.668. 987.477,50 

7.097.656.109,49 
196.494.453, 77 
336.695.912,04 
307.846.198.57 
64.3.94 7.307,20 

Hesabatı cariye 
Badettahsil vacibültediye hes .. 
Poliçalar 
Vadeli seaedat 
Muhtelif hesabat 
Senei salJıkanın kar ve zarar hesabı bakiy..esi 
Muhtelif ihtiyat akçalaı;i 

18.542.219, .. 
227.250.000, .. 
255.00l.000 ... Temam<::n tediye edilmiş semıaye 

Fr. 13.752.419.677.57 
Mtidürii Umumüer Meclisi ldue Reisi 

BARON BRENKAR R. MASON E.ESKARRA 

Istanhul birinci katihiadilJiğiııe 
Mllhterem efondim. İdare etmekte olduğum Çıkmak~ılar yokuşun

da siinbüUü handa 4u numaralı dükkanda mevcut ve kasket ve eihise 
imaline mahsus ıniktari tarafeyince malum kumaşlar ile bütün alatı 
erlerntı le ) ine Ç:ıkmakcılar yokuşunda büyük yeni handa 47 - 48-
49- 50 · 51 nmnaralArdak.i kasket ve elbise imalathanesi içinde bulunan 

bütün levazımı tikcariye ve masa ve makina gibi alatı edevatın kaffe
sini malılnı bedel mukabilinde :::u1tan hamarnıııda tuhafçı hanı sırasında, 
Hacı Riza zade HALİT ALl ve şürekaSI şirketine satup bedelini alarak 
işbu mahaUerdc ve içlerindeki eşya ve aJatta hiç bir alakam kalmadığı
nın usulen ve resmen ilamnı rica iderim efendim. 

Çakmakcılar yokuşunda 40 numarada 
Mikail kı1ınçıyan 

Mektep lnsaati 
Afyon Karahisar Maarif müdüriyetinden: 

Dinr Kazasında inşa olunacak Beş dcrsaneli mektep binası kap;.1lı 
zarf usulile münakasaya.verilmi~tir. Taliplerin proje ve evrakı fenni· 
yeyi görmek üzere Afyon Karahisar vilayeti encümeni daimisine müra
caatları ilan olunur. 

Vakıf akarlar müdürlügünden: 
Muza>1ede11e vazolunan emlall 

1 - Çar~uda parçacilarda 8 No dtik.l<in 

2 - Fenerdf" abdiımbaşı mahallesinde 4 No dük.klD 

3 - Eyuıda c.ami kebir mahallesinde ıo. 12 No kapı mahalli 
4 - U$küdarda mihrimah imaret mahalliade arahk mahalli 
5 - Paşa bakçesiııde çınar caddeaiode 3 No otelin tist katı 
6 - Beykozda kavak dere caddesinde 3 No tekke ID'8a8t 

Muddeti müzayede 8 mart 929 tarihixıde.n 30 mart 929 cumartesi gUn\lıle kadar. 
Balada muharrer em!Ak kiraya verileceginden müzayedeye vazolunınu~tur. Talip· 

lerin yevmi ihale olan son günün saat on dört duçuğuoa kadar şartnameyi okumak 
, e teminatı muvakkate ita ederek nriı:zayecleye ittirak etmek U:Ke Ietaaoul EYkaf 

mildörl.nde val"f ak.arlar mildi:irlilğUne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve mö.ıtenıilnti hakkında malamat almak isteyenler bu muddet ı.arfinda 

mUzav,.de o<l:ı:oına müraf'İlat ederek ecri misil raporlarıoı göre bilirler. 
~ 

gönniyeceğim. 

- Nasıl arzu edersiniz. Bu 
adamın affı müstesna olarak, size 
bütün sühuletleri göstereceğim. 

- Affini kim istiyor . Canı 
cehenneme! 

Bu sırada içeriye bir nefer 
firdi ve selam verdi. 

- Ne var? 
Dagda dört nala giden bir sü

vari tevkif edilmiştir. 

Hermandiyos yarı bayğın bir 
halde idi. Bir yudum su içti, 
sonra bir az ekmek yedi, can
landı. 

- Söyle bakalım şimdi. 
- Efendim, ben bir fran.z 

zabitiyim yanında ça}&Ş&yordum, 
onu tevkif ettiler. 

Anna bağırdı: 

- Ya Michel? 
- Michel de.. benim iyi bir 

Asileri müna
llasa ilBnlari: 

················································~ ..... ....--• 1 
: Fındıklıda 1\1. M. vekaleti muhayaat ı 
• • j koınisyonundan: ! 
............................................................ 
F eoni abu İnf}A81 kapııılı uırf usulile munakasa>n konulmnt&ur. 1iaaleli lO Man 

929 Pazar giınü saat on <lörıtedir. Şartname, k~if, .seraiti foııuİ)e, resmini görmeık. 
Ux.re her gün Ankara le' azıın satın ahna komisvonana , e ınunakasaya i~irak içinde 
vakti mua) yeninden evvel te'ınioat ve teklif mektÜpltrını mllkbuı m'dkabiliade Anlı.U"&da 
komisyoou mezkGr rıyasetine 'ermeleri. 

..... M~ki;ilıi·~;k~:~;i~·;ı;~;.;;~-;~;k~;1~i;;,:;~:•t { ........................................................ . 
200 kilo Çay : Kuleli lise~i it~n. 
650 • Uu : Maıtepe li,;esi için. 

Balada ciıısi rn mıktnrı ,e malıalltri muharrer Ça' ,. Ua ayrı ayrı i~rtnamede 
olarak pazarlıkla ınuba. aa ohıııacaklır. Pazarlığı 11 \!art <)2<) PaT.artesi günü saat 14 
de 1 Jarbi~ e mek tehi , emek haneleri önündeki pcı.arlık rnahııllinde icra kılınacaktır. 
talipl• rin şıırtııaıııe iı:tn homisyonumuza muracaatlart \C iıtirak içinde pazarlık 
mahallinde hazır bulunması ilan olunur. 

G illhane lıa:-tahanesi i~iıı. 200 idlo tereya~ı .~nzaı !ıkla m.iiha~ aa olu~ac~ktır.Pazarhıt~ 
C) Mart 92<l Cııınnrt l' , 1 gli nil saat 011 dort de 11arlııy~ nıı-ktebı '\ eındt.baneılerı 

önlındeki pazarlık rnalıallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname iliiu komisyona 
müracaatlım 'e i-tirı.h. j, iıııle paıarlı mahaJliııdc hazır bııl.ıı .. u:ı.l:ı.rı il:n o!:.:..:ıur. . ~ 

G ülhane ha!!tahanesi için 800 kilo kuru Uzlinı pnZRrlık ~ur.:tile ın~baaa ~lunacak: 
tır. Pazalıj?ı 9•3-929 Cumartesi o-ünü saat 14 de Hıırbn e mP-lı.tebı ) erut>khanelcıri 

önundeı..i paLarlık mahallinde icra ~ılınacaktır. Taliplerin şaıt11&D2e için ~Oulla)QDll• 
mlll.a muracaatları \e iştirak içinde pazarlık mahallinde ha7.1r huluomaları ıl~n. olunur. 

H arbiye mektebi için 100 ton Kiriple Kömurııııilıı ıııunakn a~ınua talihı . wllıu 
etmediğinden pazarlıkla mubayaa olnlltlcalı.tır. Pazarlığı 9.3.929 Cuma":eıM ~ııU 

eaat 14,5 da Harbiye mektebi yemekhaneleri ön\indeki pazarlık rrı:8~ _ıcn 
kılınacaktır. Taliplerin şartname için•komisyonumuza mura<',aatları ve !§tırak içiade 
pazarlık mahallinde hazır bulunması ilin olıllnur. 

r"ı;~:~::~ ~:; ·::~: :::;:~;.:.::. :::;:::::.: .... f 
.............................................................. 
E ski şehir ve darıca kıtaatıua ait23840 kilo gaz yalYı 9-2.Q-29 Pazartesi gilnU ilıaMıei 

yapılmak üzre yeniden kapalı zarf usul ile ıuunaı. asa) a konuhntttJ idi talip.~ 
etmeditiuden bir hafta daha temdıt edilerek 11-3-929 pezartet<i gıicui &&lll 14 & ihlıleeı 
icra kılınacağından talip olanlar şaraiti gömlek ttzere her gün '"' yeTIDli ~ 
kap&lı zarflarile komisyona ruuracaatları . 

r· ·y~df~~i··k~İ ·~;d~;···uh ........ ~ .. ··;·~·tko;;i;T:;~;:d~;; 0 } 

1 ......................................................... . 
1 7 inci fırka idaresiçın 30 000 kilo .sığ.ır eti kapalı zarf u~ulile. almscakttr. ,-..ai 

ihale 31·3·929 pazar .. a ıt 1 ldir. Teminat muvaJı:katAsı 1012 lmıdır. baob ~· 
namesi ,,e va malh e , eme makbuzu şayanı kaLulJir. Taliplerin ıı;;uli ıMvzuası daırc· 
sinde tekllflerini tanzim \'e saatı ihaleden evvel kom is' ona tevdi etmeıeri. ~ e 
sureti ve malCimatı saire almak üzrede her gtin müracaat ohımuı i!An olunur. 

HilaliAhmer gazetesine ilan 4111 
Vermek isteyenlere 

rame7..an ha" ramında intişar edecek olan dört nueba Bilill
\bmer gazete;ine ilan 'ermek arzusunda bulunan milesı;esal 
~ e ticatretluıuelerin lstanbnlda Babali caddesinde K.ıilıramap
zade hanında ilinat acentesine müi-acaat etmeleri. Son sayfada 
sautimetrosu 30 Yt> sondan evelki sa) fada 40 kuruştur. 

r .. _ .. ___ ..... Emvali metruke ilanlan . 
: : ........................................... " ........................ ..._.__, _______ __ 
Semti Mahallesi Soka?!ı No Nevi Hiaset& Kıymeti --
Galata Okçu Musa Ve c:ddeei ve Atık Cl!dit Caıoplo namile l Lira hamİGeti 

:;,ıi"hane kara· 70 82 maruf maa dlik.· 2 20008 Seldt 
kolu ye tram. 72 klin apartman tabllle 
..-ıı.y gl.ızcrgihın«h ~ı:dir 

l\lıiştemilitı: . . . . 
On dairede:n ibaret lllup 1,2. uçüo<:ü dairel~ uçer oJa -bırer JllUt.bak 'H birer. 

helidan, dördüncll daire i dört oda bir mutbıık hır ~eliidan, :>,6,7,8 '"' dH.amDCQ daı
releri be§er oda bi.rer mutbak birer Jıe~adan \'e z.ermn kat od~ ff 99ma.... 'Ye 

alektirik \e terk.os ıuyu tertibat ve tesısatını han •lap taı.tı.aa birde bU.bl ~l 

vardır. ..,1;.., dilmek ·ı b lid ....& .. 1ı:ıı ...... 
Bedeli sekiz sene ve yaöeavi ıakqıtte t~e er h. 'şarti20 oooe a e_a ~-~-l: --~ 

maa dükkin klrgir apartmanın hazine) e aıt mıı ısses1 , ~ - . -· 
mr:n ile ve kapalı 1.arf ıı-.nliie nıUlki yeti mu7llve~eye ~az olun~uştur. TM;tif mıi'ları 
28-3-929 tarihine müsadif perşenbe günU saat }:., .t~ k~at haznı~ almee& e~e 
.. ı 'f mukarrer bulunduğundaa taliplenn yüzde yedı baçcık boeabiJe gore muame e ı ası . • 

1
. · 

1500 lira teminat akçelerini malsaııdığına teslım ederek Emn t metruke Nllf ~ 
ı yoomıa mtıracaat e~ leo~leri. 

-
5 

ultan Alımııt beıi.nci sulh .hukuk mal!· S ullan Ahınet altıncı ıml1ıı hukuk. .ma. 
kemcsinden: Gcdıkpqa cıyarmda mı· kemesiaden: Gedik ı-tada esir ~l 

mar havrettİl:ı mahallesinde Bali paşa yo· mahall~in4e S..c hiudt Mil ..... ııllrt 
kuşuııd~ 22 numaralı lıuede muk.a• iken numaralı haneaio yir•i dört hİllede ~ı 
vefat eden Bodos efendinin terekesine hissesine nı:utasarıııf musta fa Ref&(lın 

f ' hisse;;i bıl~u1ayede furnht edt1r-oeğinden 
mahkemece vaziyet edilmi§tİr. Muteve ııı 

1 mezkürun alacak ve borçlularının ala-
) .. b 
cak. ve borçlanuı tıuihi ililndan ıtı area 

nihayet biT ay zarfında ~ b~yan zım· 

talip olarıların kıymeti nıuhamnüne1i 

olaı; hin beş :>uz liranm yn24e onu .-.,e. 

tinde pey ak~ini mutııtaahihcıı ibaki e"· 

veliye guna olan 27 mara. ım ÇUfU!bıt 
Uluda su1twı Ahmet beşinci snlh hukuk 

günü saat 15 te Sultan Alanıeı eollı buk••' 
-ah'·emeaine mtiracaatLın lürumu ilin 
... .. icrasına muracaatlan ilin olın:ı-.r. 
okıut:r. 

S 
ultan Ahmet be§inci sulh hukuk. mah
Jr.em~inden: Kttçtık a) a&Of ~·a mahalle· 

ıinde Kadlrga caddesinde 14-16 numerah 

hanede maki• iken vefat eden Tapo da

iret4i Utiplerindcn Cemil efendinin ıniras
cıları arasında kUçuk olmasına mebni 

Ü sktidar sulh huJr.ak hılknrıbğiaden. 
Vani köyiınde \!anı koyü ua<lJesiucie 

22 numaralı sabilbaaede mukime i.keıı 
22 şuhat 9 9 tarihinde efat cdeo Sult.u' 

Heıı:ıt merhumun iıçılncıl ~ıımnı 1\laziper 
ver hanımın em"ali metrukesine ııwiake· 

memizcf' nzi~ et t>dilmi~ ahnalda miite
Teffayi mmııail ~ lıadan olacaı.lı oiaaAarla 

- Kim bu adam? 
- ismini söylemiyor. Bir tek 

kelime bile! 

arkadaşımdır. Beni cie bulsalardı 
tevkif edeceklerdi, fakat bulama
dılar. 

terekesine mahkemece 'azyet edilmiftir. 
Mılteveffayı mezburun alacak ve borçla· 

nnı kayt ve beyan zımmn.da tarihi ilandan 

itibaren nihayet bir ay zarfında sultan 

Ahmet beıinci sulh hukuk mahkeme.ine 

borçlıların bir ına• ve veraset id.ıiallııda 
buluoanlarwda uç uıa.b ı.arfmda \'ei&İk i 
kanuni\ ek!rile birliktt! 1Jııküdar ~ ik.İD
ci huk~k mahkemeaiae mliracutl eyleme· 

- Getirin şunu buraya 1 
Az sonra iki nefer arasında 

Beppo Hermondiyosu getirdiler. 
- Nereden geliyorsun? 
Hermondiyos güçlükle cevap 

verdi: 
- Nereden mi geliyorum, söy

leyeceğim. Fakat evvela 9bana 
bir lokma ekmek ve bir yudum 
ıu verini Çünkü hiç kuvvetim 
yolıJ 

- Peki, onları nere tevkif etti-
ler? 

- Evrak meseleliedm.. 
- Ne evrakı? 
- Fena evntktan.. Fakat bu 

evrak bize ait değildi, birisi koy· 
muştu. Ben ahmla uzaktan takip 
ettim. Şimdi bu zabitle Miche· 
lin Derde olduklarını biliyorum. 

[b;tmedi] 

}eri ilin olunur. 

m_ur-aca-:ıt.-lan_ıu_·7.um_u_iıı_~n _olu-nu_r. __ l lllt Davetler JU 1 
U•• siı.nJiir "ullı hukuk hu.iml.ilmdeo: Eczacılar 

Osklidarda Atlttına taıında 46-48 nu-

nıaralı ee1,ahaned~ ıırnkiııı iken bııorlan lSTANBUL ECZACIJ...A.R CEMlYE-
TlNDJ.o:N: ~9 Mart 929 Cama 1iiDU 1BAt 

rk<lem vefat eden eczacı Diyojen Eki!!to· l4 te B~yogl~nda Tobttiyu •k.amlda 

ridia ef,.ndinin metrukiundan mezktlr k~in Cumhuriyet Halk fırka!:! biıı&aııı•la 
dUkkln k.iraya \ irilece~ind611 talip ol&a· hay'eti umumiye içtiınaı y•pdacalındau 
lnrııı ii~kudar ı-ııllı J inci h ı l,uk mahke· cemi j ete· ınu l<a) \ Cf rııuhterem ıualarua 
ııı::•ıo~ müracaat eylcm .. .Jeri ilan oluııur. tc~rifleri rica olunur. 
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DINTOS 

Seyri sef ain 
n .................. .. 

Bozca Ada 
pos tıs 

(GELİBOLU) Vap1uu 9 Mart 
wmartesi 17 da ldarc nlıtımmdan 
,~areketleGelibolu,Lapseki.Çanakkalı• 
i/mroz, Bozcaadaya. gidecek ı·e Ça 
nakkale Lapseki., Geliboluya oğraya 
rak gelectletir 

Antalya postası 
(ÇANAKKALE) yapuru lO ını.trt Pazar 

iO da Galata rıhtımından hareketle İzmir 
Küllük , Bodrum , Radc·~ , Fethi~ e • 
Finike, Antalyaya gide~ek ,.e oönüı;te 
medcir iekelelerJe birlikte Anditli, 

Kalkan, Sakız, Çanakkale, Gelibo- ı 
]uya uğrayacektır. 

---
Mersin sur'at posatsı ; 

(K01''Y A) vapuru 12 Mart 
Salı 12 de Galata nhtımınclan 
hareketle İzmir, Antalva, Ala-
i ye, Mersine gidecek ve Taş
ucu, Anamor, Alaiye, Antal
ya, İzmire uğrayarak R;ele
cek1ir. 

--..:--

iLAN 

~HKTARI NEVI 
250 Adet Muayyen ebatta beyaz. demir 

karyola 

28SO Kilo Adana pamuğu 

1000 Adet Yerli yUn battaniyesı 

306 • Beyaz pik.e karyola ürtllsü 

1700 Metre l.,SO metre eninde keten 
yatak yllzU 

4000 • Pati!'ka 

1500 • (85) santim enind~ yastıklık 
pati~ka 

Liseler mübayaat komi~ 
yon undan: 

G:ı.lata~aray liseqine miilhak panqiyon 

için mubayaası takarur eden mık.tar 'iC 

ennıı hal!rfa muharrer eşya mevcut 

dört münakasa k.aimesinde muharr~ 

~erait mucibince Martın 17 inci Paz:ı.r 

.gılnu saat on altrda ihalesi icra olunmak 

uzere kapalı zarf usulu ili1 miinakasaya 

koutılınuıtur. Taliplerinin §eraiti aıılamak 

'Uzre Galatasaray Lisesindeki komisyoh 
k.itabetine ,.e teklifııamelerin tevdii için dı! 
~·üıde (7,50) nispetinde teminat akçeleri 

ile birlikte m11ayyea saatt:ı. komisyonumuza 
muracaatlan. 

l!rkek vücudunu 
C(lzeHe.,Uren 
Roaasel 
Ke-.i. 

BedCJıinttl hl· 
l!tltir. OtoaılCik 
bir nusaj tesirfle 
~alflatır. l lusust 
r:ııyiki ve tnkosu
nun eluıikiyed ga • 
\'et mukavim ol· 
muı usebiyle ar
zu olundum kı· 
dar uzayabilmesi 
!lıyesfnde her iki 
candı temamen do· 
&Tokur. Sizi gen~eştirir. Vücudonu?:u 

yumuşatır ve sıklnştınr. 
mzıat teşrifinizde veya sip ... riş n~rdiği· 
nizde karnınızın kutru belinizin irtifaını 

unıimctto ile bildiriniz. 
Afasal·ver tırllemizı fsteylıılz. 

Yeıl•e 1aııt malıatıı: 

J.Rou§§eft 
de Paris 

şubesi! Re,otiunda, Tünel mevldinde. 
'No 2 

f'iııtı 6 Liradan itibaren. 

Doktor A. kutivel 
.: 

Elektirik m.1kineleriyle Le!Ao~ııkluğu 
idrar darlığı, prostat, ndemiiktidar, Ye bcl

·c' şel, liği ve Eertan, ı:ilt ile f ircngi) i 

ağrı::ıız tedavi eder. Karaköycle Borekci 

fınm sırasındn.34 

Hasrki kadınlar hastanesi Cilt 
ve f ir<>ngi Hekimi 

';~v~t ~erim 1 

1 ıirbe de Eski lliliili ahmer 

i 1 lıuası. Tel: f..:tam. 2622 

lrs~~-----,_. 

30 llAZİRAN 929 

-~ ·p,'""" .... 

MGLe111111ellcllr 
Felemenk Bahri 

Bankası 

:Nierkezi 
BİLETLER: 
1 LİR.ADIR Galatıu.Ja karak.öy hani dairei 

ESJf PIJfA•KOSU 
telefon Beyoğlu 37ll-5 1 . 
bah~ kapn dördüncü Vakii 
telefon lıı.ta ınlıul 569 lıerııevi . 
muam~lıit ı Ye emniyet ı,aı;aliirc 

mmmmmmmmmmmmmmmmeımmmmm -·--- ~--------------- ~ Bakteri,rolog 

Türl( Ocak]aı'ı Merkez h.eyetiııiıı ( 50,000) Jiı·alık ( 1080 ), ; 
parça ikramiyeyi ihtiva eden hu p:iyankosunda çok nadide, 

1 

kıyınettar eşyalar vardır. : 1 

GJ • • 

~ Dr Ihsan Saını 
GJ • 
~ Bakteriyoloji l:ıhora'tuvatl 
El Pek dakik kan tahlı.latr dt> 
~ (Vasserman teamülii) kiireyvat " . .ı..ı 
m tifove ısıtma hastalikları teşhi•İ, !"'-· 
~ bnlgam, cerahat tahlil!ti, Ultra J1f'I 
GJ kopi ile frengi taharrisi. Divanyol 
ms ultan Mahmut turhesi·karşis 
~ Telefon İs. 981 
m&JGHDm&HD&11JIBIDll11&111111mm• 

1 
Hasılatı inşaatı bitınel-.. üzere olan ye Ankarannzııı en zarif ve ~u güzel hiual2rından birisi b1ı~ r.,- Dö 0-, t Ba 

I lunan Türk Oeak!arı l\:Ierkez heyeti binasnnn nı<'frnşat ve tesisatına ~arf <~dihnek ~zere :M~erkez heyeti. I · T:;7hi t:ıs~~ 1322 
lı 'geçe11 sene olduğu gibi~ bu sene de zengin hir eş~·a piyankosa tertip (-•tmiştir . .Bn piyaııkoda ikraıni-! 1;ji1 Merkezi idare Berliu

8
4,98' 

1 ye~'~ (50) hin lira tahsis edilıniştir. Bu ~ene ki ikran1iyeler kenımiyet ve keyfiyet itibarile g~çen sene- ı j : Telefo~-e !;~°f~ =~~ 
~i.n i_krami~·eleri~den çok daha k1yn1~ttardır. ~eı·kez ~e~eti hilha.ss~ ~:erli .~şyanıızın ~evacını temiı~ 1 i n~a muatl':elatı 
1çın ıkramıyelerın kısmı azanıuıı yerh 111annılatından ıntıhap eylemıştır. Luks otomohıller ve heherı· · ve Kasal r ıcatl 
2000-2500 İira kı)1nıetind.e pıdar;ta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıynıetinde büyiik salon 1 / ~-..-.~~._,.. 
halıları, platin erkek ve kadın saatları, salon takınılan, elmas ·yüzükler, ipek seccade]er, 8~ ~ it selanlk ~· 

1 parça nadide halı ~e<"cade, Hcrcke battaniyeleri. Herekenin ipek yastıkları, yerli fabrikalarımızın ı : . Bank&P 
mamulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile Hilal Ahmer sanat evlerinin! • Tarihi t'esisi 1sss 
en zarif ve en ııadide el i§lerinden ikiyüz parça eşya vardır. İkranıiyelerin nıecmüu m.iktar1 I i Sermayesi 30.000.000 Fr~ıt 

Temamen t'ediye edilIJlll 
(1000) dir. · Merkezi idaresi lstanbul 

) ~ telefun beyoglu : t.S 
l\ierkez Heyetınin bu piyaııkosu şimdiye 1'-adar Türkiyede tertip edilmiş .eşya piyankolarının 

1 

ı 40io, 4071, 4012, 4073. 40 
. l b • } '} dil Istambtıl 2381, z283 zenginidir Ikı·anıiyc!er hHyiik bir zevk ve ıüsnü ta ıat a intı ıap e · miştir. Turkiyedeki~beleri ~:ıı 

Jzmir, Samsun, Adana. l'tfer--

111~1eshllBI matbaasi<~ 
~& iWNIŞ§'" WW-WWM M 1314;w ~ J 

ı fafanhul Ankara caddesinde kah-1 1 

raınaıı zade ham altında No 8 ~ 1 

Bu }\.ere yeni celbolunan Türkçe hurufatla 1 

Matbaannzda gayet ııefiz surette her nevi tap 
işleri yapılmaktadır. Ezciiınle ticarethanelere j 
ınrhsus fatura, bono, çel-.., n1ektupluk kaat ve I 
zarf ~kart adres, {lavetiye kc,rtdövizitlcr ınaden 
ve lastik üzerine n1ühür ve <laınğalar imal ~ 
edilıuektedir 

Billıassa· dol>torlara . malzsu.s reçete kağıdı bin adedi iki 
buçuk liraya, re mektepliler içun 100 adet kardöı:izit nefi.~ 

kağıtlara matbu olmak ıizre 7.5 kıll'uşcı ;/apzlmaktadır. 

'faşradan vuku bulacak sıılarişler gerek. 
fiyat ve ger'-·k neJ[lst-t hususunda miişterileri 
nıemnuıı edecek surette imal ve serian irsal 
olunnıaktadır. · 

-· 

Ve nıı1hte!if reıık.ler ftzerinde 
lıer ııevi etil~etlera 

Oksüren~ere Katraru Hak~u Ekrem 

Ti-\rkiy~ iş 
Bcı.rı.l<.asi 

Sern1ayesi: Tediye edilıniş 
4,000,000 Liradır 

U11ı1ı11ıi 1Hüdürlük 

ıf A 

BCIYDK 1 AYARE PIYANKOSU 
KEŞİDELER !!ER AYIN 11. NDED1R. 

2 nci ke§İde 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır~ 
. 

Bu keşidede 3,900 numara kazanacaktır • 

PİYANKO . Mt)DÜRLÜGÜNDEN: 
6 nrı tertibin 1 nci lte~idesindeki buyuk ikramiyeler aşağıdaki yerlere dıişmi.lştilr: 

1 -- 30.000 Lira kazanan 18,700 numaralı biletin 6 parçası Iı<tanhu!Ja, birer parçası (lzmır), (Konya) villyeti dahilin 
de (Hadım) da ve iki parçası yani 1-5 bileti (Samsun) da, 

2 - 18,GOO Lira kazanan 41,734 numaralı biletin birer parçası (Ankara), (Akbiııar), (Mersin), (lıınir), (tidemlş) de 
rn 5 parç.ası lstanbuldadır. 

3 - 15,000 Lir.ı kazanan 13,:198 numarah biletin birer parçası, (Kaş), (lzmir), 2 parçası '!.-5 bileti (Adana) da, 4 par
çası hta:ılıu!J.ı, iki parçMı rstanbulda bayiler ta~fından satılamayıp iade edilmiştir. 

4 - 12,000 lira kazanan 49,037 numaralı biletin bire:- parçası, (Ankara). (Menemen) Tırabzondı\ (Maçka), 9 
parçası lstanbuda; bir paçııqı satılamayıp bayıler tarafmdan iade edilmi§tir. 

.i - 10,l){l() lira ka:zanım 41,709 numarah. biletin bir~r parçası, (Ankara), ( Akbı!.lar), ,(Menin ) , { ödemiş), (tzınit) 
5 parça,.c' da ı .. ıanhuldadır. 

Krezival !~-
7!.~~(§ 

.... ABONe: 
Kullanması 3'ofay ve tesiri 

kat'iyen şaşmaz. Pek müz'iç · o. \\ \ / 
oJan öksürüğü ke~r. ~~· ' 

'~ 
balg~~;:ri~ ~~k~~rür!-, ~ ~ L 

Dikkat ! .:~" Cabn~ ._ 

müst&hza.ratı, .,&,-"• salibtni - ..... 
bavidlr. - .... 

ve ilin tarif esi 

Abone ücretleri 
eli~ 

Oç aylık, Altı aylık, Sefl 
1 

ı;ıf 

Dahil: S 9 ~ • 
Hariçiçiu: 9 16 

11
d 

Adreııı tebdili için 15 kurul gll 

'J ek ılitunda santimi 
25 ı AlttDCI sayfada 

Be~inci • 
Dördlıncii • 

50 , 

UçüncU 

~ 
12<> , 

Şubeler: Dizel Motörü mübayaasi: 
~ .--J 

r e ilv:J 
liaııka ve mileaseMh Ma ıy t 

·r b'd' Tit".are 

ikinci • 

Ankara 
lsta11bnl 
Bursa 

Adamı 

Trap uz on 
Balıkesir 

Tütün inhisari umumi müdürlügünden: 
hu!SU&l tanıeye ta ı ır. . . ııa"" 
Urhetinin fiirketlerin tescılı "e-' 
aki. illnlarıyla klitibiadillild~r i rJ. 
onim ıirk.etler il§nları. santıdl r'-' 

ı 

1 
lzmir Fabrikas1 için 175 il~ 200 Beygi.rlik bir dizel Motörü ile 

bir $alternatör alınacaktır. itaya talip olanlar 25 .Mart 929 pazartesi 
giüız'i saat 10.30:a kadar tekliflerini Galatada mübayaat komisyonuna 
t vdi etmeleri ı·e fazla i::ahat için idara üçüncü §Ube müdürlügüne 
1r. lirrı.catları. 

8'tı 
kuruştur. Devair ve m_üe~se ,,,.ı' 
ilinları, Tilrk mektepıen v~ Jtllfl' 
11le1Jire illnlan saDtimiyirır>' 

Mes'ul müdiri: 


