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ıSMET PAŞANIN NUTKU BELEDİYE İNTİHABATI CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR 
Takriri sükun kanununun 

müddeti üç gün evet bitti. Hü

kil met bu kanunıın yenileşm esi ni 

istemedi. Bu kararı Ünlü reis 

İsmet Pş. Uz. nin dili ile bütün 

dünyaya anlattı. Başvekil Paşanın 

bu mlinasebetle söylediği nunık 

Türk dev Jetinin idari prensipleri 

noktai nazarından çok değerlidir. 

Başka memleketlerde büyük siya

silerin nutukları ekseriya bir 

kaç türlii anla:ıı l an, türlil türlü 

manalara alınabilen bir bilme

ceye benzerler. ismet Paşanın 

' nutkuna böyle bir kusur verilemez. 

Nutkun en ziyade göze çar

pan tarafı açık ve samimi olma

sıdır. Bu kararın gerek dahilde, 

gerek hariçte yapacağı iyi tesir

leri saymak okadar güç dettlldlr. 

Her halde böyle bir kıırar 

kendi nefsine inanı olan, yaptt!tt 

işlerin mes\ıllyetlni üzerine alan, 

bütün bu i şleri yüzünden gelecek 

sorgulara cevap vermek kudretini 

nefsinde bulan bir devlet adamına 

yaraşır. İşte ismet Paşa bükfımetinln 

devlet idaresindeki tutumu bu

kadar sağlamdır. 

Şüphesi7. bıından dört sene 

evci Takriri sükfın kanununun 

neşrini icap ettiren sebep ve 

amilleri hatırlamak lıll!!; lin için 

acı bir şeydir. Başveki l l'a~anın 

bu sebepler etrafında verdilti 

izahat pek değerli hakik:ıtlarla 

doludur. 
Hu dersleri daima göz önünde 

bulundurmak Türk vatandaşı 

için borçtur.Bizim inkılılp adam

la rımız nıcdbin ve milletin ken 

di!crinc Ycrdigi scl~hiyctleri yal-

lanırlar, Kendi nü[uzla rını yük

ı sel tmck için basamak yapmazlar. 

' Herkes bilir ki bir kanun u ınad 

defc ri ıı iıı ~eki ileri ile dcjl;il, tatbi

bt ,;ahasınd aki neticeleriyle muha· 

keme etmek l:lzımdır. (,'linklı 

kanunların iyiliği ve fonalığı nis

)idir. İh tiyaca ve vazi}ctc en 

<;iyade uygun olan kanunla r en 

iyi kanunl ard ı r. 

İ ş te takriri şli kı\ıı kanıınıınun 

iegerini anlamak için ona bu 

görli~ zaviyesinden bakmalıdır. 

Gerçek bu kanun Cumhuriyet ve 

lnkılı\p dli~nı an larına kar~ı ya hıız 

bir seyir vazife,i ıı i !!;örmedi . is

met Pa~anın da dediği gibi Takriri 

sükQn kanunıımın dört yılını yal

nız emni yet ve Cumhuriyet mü

dafaası nokta ,;rnclan görmek kısa 

"Ve fakir bir görüştür. Geçen dört 

Yılda ylize bile sığmıyacak iyi 

~eyler de yaptlmıştır. 1 Hiktlmetln 

son kararında hususi ve siyasi 

bir mana daha vardır. Her mem

leket dahili idaresındc istikrar 

ve inzibat yaratmak için daha 

ziyade saj(a gitmiyc tcmaytil et

til!;i halde ismet Paşa bunun aksi 

bir \· .ıhı p;idiyor. Bu gidiş Dema

kra, i, halk~ılık lehine hiiylik bir 
kazan,nr. 

Bununla beraber Cumhuriyet 

hükıl nı c ti bu k a rarını verirken hiç bir 
zaman bu memlekette yeniden anar 

şi yc meydan wreccAfo i, dini 'iyasetc 

alet vnpanlara göz kapayacağını 

a sılsız, c;a,s11. şayıalarla vatandaşlann 

ruhlmn ı lııı l a n d ı ranlara müsait bulu 

naı.:aKırı ı hir ;\n hile <l ü~ünıncınişti r. 

Vatanın ve i nkılabın nıüdafa;ı,ı nıcı

zuu hahs<>ldui';u zaman, ne huktlnıet 

ne de B. .\ J . .\lecli<i en ciddi tedbir

leri ~llmaktın geri kalaınrız. J . .;ınet P~. 

hük~metinin <on karorında tını le hir 

man anın mevcut olduğunu unutmak 

en hafif ifade il e bir gafl et olduktan 

başka devletin mevzu k.aıııınların.ı 

karşı d~ açık bir lı il gisil. \ik olur. 

MAHMUT 
:\ ıi ı t r· · 1·11~:1 

Belediye intihabatı LİMAN İŞLERİ lSMET PAŞA İıi. ' 
BEYANATTA 
BULUNMADI Şinasi PaŞa"iiiii beyanatı Ddalgıçlıkk inıhisar-

an ÇI arl lyOr Ankara, 6 (Milliyet ) 

Fırkanın gösterdiği asli ve yedek . ~ .. .. .. Parlste basılan Paksgazete-

azanın listesini bugün neşrediyoruz Şırket .umu~ı ~uduru :::~na 21!~:::~ş~a=:~~e~~::; 
· Hamdı Beyın ızahatı 1 atfedilen beyanat temamile 

Hakkı Şinasi pa'a dUn sabahki ekspresle uydurma olup bunuo aslı 
Ankaradan avdet etmi,tlr. Pa'a saat 14,30 ŞİRKETİN .FESITİ MU- vaki olmadığı tasrih olunur. 

da Halk fırkası merkezine g elmi,, ve kendisine ,.,, 

intizar eden fırka kaza r e islerine cemiyeti be- HTEMEL DEvİLDİR ·· • 
ledlye fırka namzetlerini b lld irmi,tir. TURKIYE 

Kimler intihap edilecek? Ankaraya gitmiş olan Liman 

ş~~=t~::~mşieh~lldUrU Hamdi bey 

1

. ~ULGARİSTAN 
Fırkaca dokuz dai re! belediye için altısı asli rlmlze avdet 

altısı yedek olmak üzre 12 şerden 108 namzet tefrik etml•tir Ham 
dl 'bey. bır. Hakem muahe -

edilmlştlr, Namzetler şunlardır: 

B 
muharrirlmlze 

eyazıt asli aza: Sabık cemiyeti belediye şu maltlmat.ı desi Ankarada 
vermiştir. 

azasından Emin, lsmail Sıtkı, Haydar Muhittin, Doktor " Ankaraya, imza edildi 
izzet Kimli , '.'llurl, sabık belediye azasından Raşlt beyler. t ıplanocak olan 

Yedekler : Sabık cemiyeti belediye azasından hey'eti ıımunıiyedt 
Rıfkı Faik, doktor Burhanettln, şirketi hayrlye müfettişi görüşülecek lıat-

lzzet, fırıncı Şakir, avukat H. Avni beyler. tarı tespit için 

Fatih asli aza: Sabık cemiyeti belediyeden Ah- g:~;i~~::·a~:!~~et 
met Behçet, mütekait A. Bican, mimar Arif, sabık cemi· 

yeti belediyeden Emin Vahyi, doktor Hulilsl Ertuğrul beyler. 

Yedekler : Tacir lsmall, emlak sahiplerinden Nafiz, 

avukat Celil Feyyaz, Darilşşafaka müdürü Ali KAmll, 

doktor Galip Hakkı, Ali Mazhar beyler. 

Adalar asli azası : Avukat Avni, cemiyeti 

belediye sabık azasından Emin Ali, sabık Ankara emanet 

muavini Mehmet Ali, sabık cemiyeti belediyeden Talat, 

sabık Adalar posta ve telgraf M. Rauf, Vasfi Raşlt beyler. 

Yedekler : Sadettin, madenci Rlfat Kamil, klmya

ker M. Ali sabık cemiyeti belediyeden Fuat izzet, baytar 

Cafer beyler. 

Bakırköy asli aza : Sab1k cemiyeti beledi

yeden Abdülkadir, Ali, Eşref, Hayri, Naşıt, Vasfi beyler. 

Y-edekler : Ziraatçı Ekrem, rüsumat mütekaidi Salt, 

eczacı Mustafa, lmadettln, mutasarrıf mütekaidi Esat 

Rauf!, askeri kaymakamlarıııdan mütekait Ali Rlza beyler. 

lJeyoğfU asfi aza . Avukat Abdülkadir Ziya, 

Hasan Hu~. bahriyederı Hikmet paşa, sigortacı Muhittin, 
Sadettin Ferit, Tevfik Amir beyler. 

Yedekler : Eczacı Nail, Avukat Halın Rafct,ş 

Milliyet tahrir mı.idürü Etem izzet, şeker inhisarında Ab

dOrrezak Şükrü, doktor 1\\uhlttin , Tacir Ali Rıdvan, bey ler. 

Yeniköy asli aza : Hüsanıettl n paşa, eczacı 

Necip, Milli saraylar müdürü Sezai, sabık cemiyeti bele

diyeden Selahattln, T evfik, es bak şehremini Tevfik beyler, 

Yedekler : Klmyaker Nurtttin Münşi, Fuat Raif, 

avukat Yusuf Nuri, mütekait Ali, avukai ismall Rıza , 
tacir Şeref beyler. 

Üsküdar asli aza: Eczacı Celal, avukat Ce

mli, doktor Hazım paşa, avulrnt lsınall Şevket, avukat 

Necati, sabık cemiyeti belediyeden Vehbi beyle r. 

Yedekler : Sab ık cemiyeti belediyeden Ra~ hn, Tev

fik, avukat Muharrem Nail, tacir Tevfik, doktor Ekrem, 

mimar Seyfi beyler. 

Kadıköy asli aza : Şeker inhisarından Aziz, 

sabık cemiyeti belediyeden Azmi, esbak sadaret müsteşan 

Emin, sabık cemiyeti belediyeden Halis, askeri mütekaalt 

Reşat, hukukçu Rifat Müeyyet beyler. 

Yedekler : Şeker inhisarından Cemal, bahrlycde.ı 

mütekait Cemal, tacir Hulftsl zade Nuri, sabık muallim 

Rıdvan, tacir Ziya, lsmail beyler. 

Anadoluhisar Asit aza : Sabılc cemiyeti 

belediyeden Abdurrahman Naci, lh~aıı, Mehmet Ali, Sadi, 

Şlrketlhayrlye işletme M. Sadi, sabık cemiyeti belediyeden 

Sel&hattln beyler. 
Yedekler : Tacir ismall, mühendis Hikmet, Liman 

şirketi muamelat müfettişi Selı1hattln, tacir Sami, kay

makam mütekaidi Akif, binbaşı mütekaidi Burhanettln 

beyler. 
Asli aıa listesi alfabe, yedekler numara sırasıyla tesbit 

edilmiş/r ı 'ir. .. .. 
ını.. ıabat cuma gunu 

intihabata cuma gUnU başlanacaktır. Gerek Fırka gerek şelırema· 
neti intihabat için IAzım gelen i hzaratı ikmal etmişlerdir . 

Hakkı Şinasi Paşanın beyanatı 

Hakk ı ~in asi I'~. intiha bat ııı ııı;ı,clıctil e dii n bi r nı tılı•ıniıiıııize 
demişti r hi : 

" - /ç//mada, belediye irı ti!ıııbatın ııı taı;:r icm~ı lwk/,ıııcla 

görıişıi/111ı7ş l'e ka::a mıimcssifleri11c, claltil bıılı111 clııklı1rı belediye 

dairelerine göre ayrı/mı namzet l isteleri verilmiştir. 
!(esmi liste rl'iihiirleııerek ı•ifııy, !~ lıiıim gelen munnıelr11i11 yapı/maşı 

çill ,i;öndcri/ınışlır. . 

1 ntllıabata c ııma giinü san ı onda mutat teaınülveçflı ı ~ , lı a~ la n a

cak ve on günde tılt ecek!l r. Yeni belediye ~a~ıınıı çıktıktan 
sonra intilıalıa!m tecd it e dileceği Jı cn Uz belli değıldı r. 

Rıı sene çıkmas ı arzıı olunan kanunlar arnswda olan bu 
mesele heyeti vekilcde olup yakında meclise gelııı~sl ıııuhte ııı d dlr. 

Yeni belc1l:;:!. meclisinin feshi veya lpkası, bu kanuna konacak 
kııyı·~ ,, el ( l(·-, ;;ı lçl. ı ~imdiden bilinemez .• 

neticesinde fi -
manda dnlgıç/ık 

işlerinin i11/ıisa~ 

halinden çıkar- Hamdi bey 
rarak serbest bırakılmasına karar 
verilmiştir . 

Bıı meseleyi hey'eti umuml
yıye teklif eyliyeceğlz. IJ11tlyaz 
mukavelenamesinde şirkete 

yüzde on beş temettll bırakıl· 

ması mukayyet idi. icra edilen 
tetkikat neticesinde bu nlsbet 
fazla görüldü. Nihayet hükilmet 
bu nlsbetln yüzde dokuza ten
ziline karar vermiştir. 

Bu noktayı da hey'etl umu· 
mlyeye arzedeceğlz. 

Bu neticeye nazaran tahmil 
ve tahliye tarifeleri epeyceucuz· 
layacaktır . Şirketin lagv ve ya 
fesholunacağına dair yazılan 

haberler doğru doğildir.Ankarada 
böyle bir mesele mevzuubalts bile 
olmamıştır. Bittabi hey'eti umu
miye lçtlmaına Maliye VekAle· 
!incede bir murahhas gönderi· 
leceklir ... 

Komünistler 
lstanbulda beyanname 

bulundu mu? - -·-Komü nist beyanna mesi ya· 
pıştıran bazı kimseler lzınirdc 
tevkif edilerek haklarında talı· 

klkat icrasına baş l anmıştır. 

ıstanbulda da bir beyanname 
yapıştırıldığı için burada da 
ta hkikata ba şlandığ ı söylen
mekte ise de dll n Polis müdürü 
şerli bey bir ınuharririmizc 

şunları söylemiştir. 
Burada beyanname ya· 

pıştırılmamıştır. Böyle bir şey 

bilmiyorum. lzmlrdekı hareket 
buraya aksctmemlştir. 

---··-- -
Nümayiş yasal> ---·-

HükOmet yeni bir kanun 
çıkardı 

Kahire, 5 (A.A.> HUkOnıet 

ali mektepler talebesini siyasi 
mahiyette nllmayişlere iştirake 

mecbur etmeğe çalışanların 6 
ay hapse malıkı1m edileceklerini 
ııatık bir kanmı tarızlnı etmlflfr. 

Vaziyet hep iiylo 1 
Kahire , 5 (A.A.) Röyter 

ajansı bildiriyor : Vaid fırkası
nın son zo ınanlard::ı kral Funda 
meşruti Jıükilmet usııl!lne avdet 
edllm~sl talebini mutazanımın 

istıdal•lT \'ermek sure tile raali
yctiııl a rıırınış olm asına rağmen 

vaziyet saki nd ir . 
Krıı 1 11e::ıdlnde 

J(ahl~e , rı (A./I. Kra l Fıı:ıd 

Fransa Tk~ ret n aı ırı 111. Bon· 
ııefoııs yıı kabu l ctmls tlr ____ __:_• . 

Balt ı k sahilinde buzlar 

!~erlin, .5 (.1 .. \.) - . l lrıı;ı,ı lıli

klı111lt ·n t<ıl.. i l zı..:riıil.! tir l~L~ 

1ıu1. kıranı Alıııanyanın Bal tı k 

:;alıillc r lııde icrnyifnallyet etmekte 

olıp şi nıd i ıe kadar lıir ~ok ıı;c

milcri buzlar ar:"ıııdaıı çı ka rıp 

kıı r t :ırm ı; tı r. 

Ankara, (Mllllyt) - Tllr'i. • 
Bulgar bitaraflık, uzlaşma ve 
hakem muahedesi bugün saat 
onyedlde Harlclyo vekAletlnde 
doktor Tevfik Rllştü buyelendl 
ile Bulgar sefiri M. Pa vloi tara
hndan imzalanmıştır. 

Bu münasebetle yann hari
c:lye veklll tarafından Buırar 

sefiri şerefine bir ziyaret ve
rilecektir. 

/Sefir M. Pavla/u11 beyanatı 

son /ıaberlerimizdedir.j 

Borç alınacak 

İş bankasile 
esas itibarile 

itilaf oldu 
---··--

Şehremaneti istikraz 
yapıyor, kararverildi 

-~---
Şehremaneti Gazi köprüsü 

için iş Bankasından iştlkraz 
etmlye karar vermiştir. Bir 
müddet evel banka ile başlıyan 

müzakere bitmiştir. Bankadan 
1 milyon 800 bin lira istikrazı 

esas itibarile kabul edilmiştir. 

Evrak tetkik edilmek üzere 
encümeni Emanette bulunmak· 
tadır. 

KENDİNİ VURDU __ . ...,_...__ 

Dün bir pofis intihar 
teşebbüsünde bulundu 

- ---
Polis müdüriyetl birinci şube 

. sivil polis memurlarından Ha· 
mdi efendi dün aksam üzeri 
Polis müdOrtyetind~ intihara 
teşebbü s etmiş, tabanca ile ke· 
ndlsinl karnından yaralamıştır. 

Bunun sebebi teessür olduğu 

söylenmektedir. Maman tahkl· 
kat tamik edilmektedir. Dördü· 
ncu tnUstu tik Sa lh bey tahkı· 
kalla meşguldur. ·----
l\.iAA.Ş LA YIHASI 
Ankara, 6 (•"illiyet) - Maaş 

ıayıhası etrafındaki tetkikat 
ikmal ecilıııl ş t!r. 

----"'! f' - -

Kaç tUec~r var? 

\ nkarn, b ( :\! illiye t ) - lk
tbat r ck:11eti oda mıntıka ların · 

dan tticca r \C ~ rbabı sanay iin 

ıııikdarı ile yaptıkları tica retin 

ne\ in i hildirccek btati;tiklcr 

i~tcnıı1i~tir . 

- · 
Adliye tuyinler1 

. \ ıık.t 1. ö ıni1'ı ·l!t) - V:--~;1 hiı 

ıı dd-dri ıınıt ,r ij ne ~ 1);1., n1iiı._1 il. i 

uınun i' k 1,1 ~ ; 'ı... • ...ı.; 1 \li l ııı~tl i' 

ı·:':lzi.'- .;ulit h3k u1li .. ,' ı · ı: l · '- :ı. ı 
nıüLızınll \hıı1c~ \'t ri, Fkızı:t. nüddı:i 

llllıt ı .i nıt a inli ir" \r,1nı ır ırait! 1Li 

u 11 ın i \ net "el tn ı, f )dı.::;ııi~ 
rn:ıhkı.::nh.: ı "''ilı~u11.: Srl~·u~< su 1 'ı 

hakiın i l ~kr~nı, ~:.lıJ·ı \.. :-ul'.1 Jv·ı; · 1!i· 

J1,ine 'f -ar .. u:ı .. u,h lıa~iıı.i .\lunı.:t \ •.•, 

:\ nk1r ı aza rnül,l ~ı:r.~ı ın ~ :\ f•:hr~1..:t 

Lchip bc:lc r t.l}İ:l ı:di'11·i,.L .. r·~: .-. 

Casus Kasım 
Tahkikat devam edi-, 

yor. Polislere de 
sorulacak 

MAZNUN POLiSTEKi 
İTİRAFINI iNKAR 

EDİYOR 

Poliste tazyika mı 
maruz kalmış?. 

Casuslukla maznun buluna 
Kasım Tevfik hakkındaki tah· 
ki kata dördllncıı istintak hakimi 
Salih bey devam etmektedir. 

istintak hakimi ley Ulzum 
gördllkçe kasımı isticvap etmek· 
tedlr. Kasım poliste verdiği ifa· 

deleri temamlyle tekzip etmekte-
dir. l(endlsl bir tazyik netice• 
sinde bu suretle ifade verdiğini 
söyleyerek ltlraflanaı tevil et
mektedir • 

Bunun üzerine tahkikatı yapan 
polis kısmı siyasi memurları 

istintak hakimi bey tarafından 

isticvap edileceklerdir. 
Pollıılerln mıılOmatına müra

caat edildikten sonra tahkikat 
temamiylo inkişaf edecektir. 

Kasım Tevfikln cDrmü kano· 
nu cezanın 133 ttncll maddesine 
temas etmektedir. Müddei U
mumlllğln tespit ettiği madde! 
cllrmlln cezası asgarl be~ sene 
agır hııpsl müstelzemdlr. 
Kasım tevfiğın aynı madde 

ile mahkemeye verilmesi muhte· 
meldir. 

Haber aldığımıza göre Kasım 
bir istida ile müddei umumillğe 
muracaat ederek kendinde akıl 
hastalığı olduğunu, milşabade 

altına alınmasını istemektedir. 
Maznun bahriye muzikasından 
da hastalığı yüzünılen ayrıldığı· 
nı ileri sürmektedir. Fakat maz· 
nunun ifadeleri gayet düzgün 
ve hastalık asarı görünmemek· 
tedir. MUstantrklık !Uzum görü
rse maznunu tıbbı adliye gön
derecektir. 

Tahkikat layık olduğu ehe· 
mmlyet ve itina ile yapıl· 

makta ve bir an eve! ikmaline 
çalışılmak tadır • Tahklkahn bir 
kaç güne kadar ikmal edilerek 
maznunun Ağır Ceza mahke· 
mesine verilmesi muhtemeldir. 

Kıdem zammı 

Bu sene muallimlere 
kıdem zammı 

yapılacaktır 

Vilayetin bütçe~i bu 
sene 4,389,258 liradır 
yııayet Umumi Meclisi Maarif 

Nafia, ticaret, Ziraat encU· 
menleri dün ayrı ayrı toplan· 
mışlardır. Bu toplanmalarda, 
umumi içtimada okunan Vilaye
tin bir senelik icraatına alt 
lzahnamenln tetkJkatına ba\jlan· 
mıştır. 

BÜTÇE 
Bütçe encümeni yakında 

1929 mali senesinin bDtçesinl 
tetklka başlıyacak1ır. 1929 se· 
nesi bütçesi 4,389,258 liradır. 

Müfredatı şudur: 

Meclisi umumi ve nıııiıasebel 
hususiye : 179,061 lira. Vilayet 
yolları 382,945 lira. Maarif 
1,715,398 lira. Ziraat, baytarlık 
ve san'at işleri ıô5,721 lira. 

Sıhhiye l~Jerı 42,845. MuhCe· 
lif masraflar 589,113 lira. Fev
kah1de bütçe . 

Blltç.: geçen seneden fazladır, 
.ııu da Maarif bü tçesinin , ilk 
nı c.ktc p muallimlerine kıdem 

Cemal Hüsni/ Bey dün Ankaradan 
şehrimize getnıiştr . Komisyon. 
Pazartesi g/J,111 toplanarak Garbi 
Trakyaya nakil meselesi hakkın -
daki kararın tatbikını görüşecektir.~ 

TÜRK-YUNAN 
MÜZAKERATI 

Gayri müba'1illerin' 
vaziyeti ıslah ediliyor 

Muhtelit mübadele komisyo

nu TOrk hey'cıtl reisi Cemııı 

Hllsnü Bey dün Ankaradan, 

~ehrimize gelmiştir. 

Aldığımız maltlmata göre 
Türk • Yunan mıızakeratında 

yeni bir tebeddül yoktur. 
Yunan murahhası el'11n ta

limat beklemektedir. Bizim tah· 

rlrt tekliflerde bulunduıtumuza 

~alr Yunan menabilnden gelen 

haberlerin esası yoktur. 
Mllzakeratın bu suretle lle

remedlğlnl cören hükumetimi
zin gayri mllbadillerin vaziyet· 
lerlnl ıslah için bazı tedbirler 

almaya karar vermiştir. Bu 

cllmleden olarak ı~tanbul hari· 

cinde olan bütlln Yunan emlaki 

Ziraat bankasına devredilmiştir. 

Bu emlak müzayedeye konularalı 

bono mukabilinde gayri mübadil· 
lere verilecektir. 

Tevziat ı,ı 
Dün Toplanan gayri müba

diller hey'ett ldareil tevziat, 

meselesini görllşmllştur. 

Bu mesele hakkında tekrar 

cem4ll HllSRÜ beye müracaat 

eiil'ımesine karar verilmiştir. 

':Komisyonun içtimaı 

Aldıtımız malOmata göre 
Yunanlıların teklifi üzerine ko· 
misyon bu:-ttnkll içtımaını te'hir 
etmifdr. Yunan murahhası pa· 
zar (llnü Ankaradan ıteleccğln
den komisyon pazartesi topla-

nacaktır. içtimada Garbi Trakyayı 
natıl kararının tatbik• rörllştt

lecektlr. 

BU GÜN 
2 inci sahifemizde : 

1 Son haberle r. 

2_ 1'ilri hi rcfrikanıı1. : ·rcnıirlcnk 

3 uncu sahifemizde: 

ı - r:~l ;ı ( vcnj \C hiiyüJ... hir in iı.1 afa 
Jıı~ru gidtyo; · 

4 uncu Sahifemizde: 

1 l:ıva rnprıru 
2 Fılli:a 

~- hl.ek 

1 4- \...,'keri hahi~ 1 

~ nıı~m ı i~ l n, k ıı~nr ılt olmasından .5· lllkd)<, ıoman. 
ıl erı gelıyor, ---;;::;:.:.:...=;:.:;;..----
o~o~•~o~ ••o••••.....,.••....,.•~• ...... ~-·~-....... · ·---·· -

:x.~ı ~ııııt. ! ö Y HEKiMi · 1 111111~~ 
"'ı7iilliyet i 1. vcn~debi ve n1illi romanı llJ 

. . 3:ii.~f~~~A r-IiT ı- ~ 
B ı > .. · .- g· 1ne kadar başlıyor. ~ 

·~ :· -:~ ·_~:~;·-:·-~'.!.~----
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"5 Almenyanın borçları C Ak L'RL' r. (.., RL'f"S 
--··- mes·eıesı emiyeti vam r, "r, , r, , Casus tahkikatı 

İkinci mekalesini de • h d · 
neşrettl• Paris. ij (A.A) - Pelit Pa- Fransız ve Alman na-ı \. I. H( )()\ EifttEH \lE- Sahte vesika çıkaran mua e esı 

-
'J'r ı\k•nır .. eJ irnı:t.d.cn ttll"Ô.ı~ı \·e 

.\' upa, \merika ~azctc'c ımle çı\..an 
ın kalenin i1'inci de ı .~a ctııu>tir. 

Tı .çkİ l u mckak ınJc ezcumle 
<li oıtı : · 

"a ı fulı tlcrdrn htı en 
'az eçmcyi benden ıediklc · zınım 
ha atımda 'er: bır dcği ildik olma 
dan bir a gcçtı l laric ıle her rlü 
muna..«:batımız ktsildi. 

KAııumı.saninin ~irmisu de zabıta 

r i \ olin-kı, ~anında btr çok me 
mı rlar 3 gelerek ban1 ınkil ba karşı 
mukabil h•rclctte bulandu(\umdan 

dolar' halı.kımda !.arar wn1 ını bil
ı.lirdi. \"erilen kararda • Troçl..I na
mırdakı \atanda "' '-o•i~ct ıttih dımn 
ı praklanndan çıb•ıl•cıığı • zii;re 
<lil ·yordu. 

.. Heni ·~- e\c ~oturmck i ll\or

u u .. .. tfü e sorduğum zaıtı.1 n bana 
Ru,ndan çılm•Jan eoel lı h pbl 

ınalıimat \eril ece ti . •) leııJi. Denbi 
gü cşyalanmızı toplamallı gı:çirdı1<.. 

l\:4nurusani ~- de şafakla berıı 
bor, tlt zetccm . ~ m n 
dij!;er adamlor ,,Jdu~ı halde ı.trolıü,. 
l.rc biudirildı'-. h.arl• iı<tültl ıollu· 

dan Kurda tıoı•zını kıdar ~el bildik. 
t\uradı korkunç hır fırtını ik k:arşı
la::tık 111 

Tmç~ i lıuncl.ıı -onr• ,., ahali. 
hakkındt tafsili! 'ererel. nihayet 
~unlan .:'0 :lt..-di: 

Tiirkiyeyt• gelmegi kııliyen 
reılıltdiJ•rdum. 

Trr·~ki itiruııı.ı flAmcu kenı.li:ioe 

!:< şulıaU• lstanbıılı hartleu ıç\ıı 
teblipt yapılchgını «ıyliym 811. 
.\Jman lıu~'lınıdiıliıı Tcoçki i .isteme· 
me- .. i üzerine olmu~uır. 1~rQ\IJ. bu 
kıtl t<blit üı:uioc ~wıu .Oı leıııiş; 

Kendi arzumla ~iunedij!imi 
TLir~ hutlu<luna ~elınce alenen fiil· 
direcc~m. Troçl.-t bvndaıı rnnrıı 

< ld.,,ı~·a geldiflnt ,. nradım, •alöai 
oldu~u üzere llic; 'apuru ile ;dtrimize 
l(t\ditioi UZ1f!'l. ···---s-rye•e 

Mffıijetçllertn tetedlOI 

Şsnıda çıkıttt •Ef -· pu
teslade drıık• \'"llhlllpen·erlltf
•d• alınacak 91r den , acalta 
Fransızlar buııu aıılıyabilecelt
ıer mi '' ser1lvhas11e yazılan 
makalede Suryedelı:I Franıanııı 
Aıı komlıeılsa hitaben f6yl• 
deniyor. 

•la"ltereıün lra.ktan matııll· 
bine karşı !rakın Abdal l\\uhsl11 
Sadun beyfn kabinesi tarafından 
verilen ret cevattr81a vataıı nıı

tıu ile ne kadar mcşb11 btdu
dutunu idrak etmek Surye 
Araplarının matallplerinde mu. 
hllr bııtunduklarını teyit etmek 
demek oldugu gibi ~ırk millct
lerlnln zillet ve me keneıe kat' 
I} yen razı olmıyacaklarını ve 
Ş ırkta bulunan ecnebilerin istc
<llklerl kadar siyası tecrDbeleri
ni de~~tirlp tatbik etseler bile 
şarklıların damarında kan b1&
lundukça milletlerinin boynuna 
e>aret zincirini takmağa razı 

olacak bir fert hulamıyacaktıı·. 
• ~nglllzlerin naspettlkleri ve 
logıllzlerden ziyade lnı;iliz ol
dukları herkesçe maruf olan 
Jrak. kabine 1 umum e~ın 

J;AJI;';. .l:.ıı \'.dl;oıu.ı .-tı..a.. !•~ 
desi haricinde bir Jıarcketta 
bulunmağa cesaret edemedi. 

Vatanperver ol un olmastıı 

neticede her iki 1 birleşiyorlar , 
:u kad11r ur kl evelkisl bir 
kanaatle çalışır. ÖbtırU ise e;ö· 
receği tazyikle ayni gaye için 
çalışır . 

rislen e nazaran Alınan borç- d d l ? 
ıannın menkuıaı ııragı ve tak- , zırları görüştüler \llıRD \ E\ EL i~i-1 a am nere e ça ışmıs · -----.• ··----
simi mes"elesl ile utraşacak ; • . 1 \j"., B \Si A GFI İY01{ Berlin, 5 (A.A) Salı\biyett- M. Pavlof; yeni muahede, Balkanlarda sulh 

hey'etln Lahaye de toplanacağı Cenevre, 5 (A.A.) l\\.Briand . ~ ._, 
71 

J- J ar malıafıl "Frank,, ın mDterclm İçin kıymetli bir amil olacaktır, diyor 

söylenilmektedir. M: Stressemannı kabul etmiştir 1 L011dra , 5 A.A. \ ·ashitı- ve kıraat memuru ~ıfatiyle ~~-
Papas tefkUatı etrafında Mülakatta yalnız resmi tercU- gtondan blldlrniyor : M. tfoover manyanın Bru. elle_ orta elçılı-

Parl . i (A.A. jourııaı manlar hazır bulunmuştur. Hiç bu sabah henttz riyaseti cUm- ginde muavin olarak kullanıldı-
gazetesl kongra yonlara alt bir teblijt ae~redilmemlilir. iki lrar daire 1 ınemurlan gelmi!den gının dogru oldugıınu beyan 
maddelerin tefriluna lıUkllmetln nazırın hali hazıra ait mesai evel saat 9 da işe başlamıştır. .etmektedir: Aııcak muma • 
muhalefet etmlyeceğini, çUnldl ve .bilhassa ekalliyetler mes"e- M. Hoo or bemen ilk gtınilnde ıleyhln yer'.ne sefaret me~urla-
bu maddeleri• ayrı kuun lı\yı. Jest hakJı:ında gör14mu; olduk- Amerikan hududuna dogru ııer- rıadaa birınln tayinine ımkln 
haları şeklini alacagını yaımak- tarı zannedilmektedir. Bu muıa- remektc otan Meksika ihtilafı h~srı olur olmaz Frank vazife-
tadır. katı• ::.lyıısl muhitte bir 11.illlf mesıelesl ile karsılaşnııstır. Bir ~ı.•den alicdilmlş. ve o tarihten 
Franaada k~ .. •ne m~'-"-sl ve sOkOn havası husule getıre- hafla kadar daİıa makamıada ıtıbar~n orta elçıllkte çalışma-

_,.. - -· ceti Umlt edilmektedir. mtşlır. 
Paris, 6 (A.A. SelAhiye- C . 6 A A ,... B ·- kalacak olan M. Kellog erken- Eski vesaik ne .. radlllyor 

eneHe, . . ".. n d 111 H o l . d. 1 ..,. 
ttar mahafll M. Polncare ile and ile M. Stressemannın mD- ~n • 0 v~r. n nez. ıne ge • BrU 1.elles , !i (A.A. "Solr" 
M. l(azlas arasında bir mUIA- IAkatı bir saat devam etmiştir. mış ve mıışarünıleyhe ılk. mııca- gazete~! Almıııı hazlnei evrakına 
knı vuku bulduğu ve bu ~ıil- C sus!ukl• maznun .'·I~ devlette zu.hur etrnış o~an alt bazı vesikaların neşrine baş-
şme estıasıod.a llUlillrnelin ,·azl- c ne-re. 5 (A.A.)1- /\\. Uli- ıhtılı\I m~v~cel!esınde 4.mererıka- lanmıştır. Bu gUnkll nııshasında 
yeti tetkik edlldlğl hakkında ız ın tevkıfi mes"elesi hakkında nın ne gıbı hattı hareket ittihaz Almanyanın Lalıaye sefiri M. 
gaı:etelerde glfrDlen haberlerin cemiyeti akvam kltibi umaml- edeceğini gOstermlştlr. Rosen in ba~\·ekili von Hertling 
doğru olmadığını beyan etme- ligine cevap veren Leh hükOme- Yeni rci5i cumhıının nutku 191İl senesi Eylulunun doku-
lı:tedlr. Bu munaesbelle M.Poln- ti mumalleyhln tevkifi hususu- Londnı. 5 \ A. lngiliı: goı:e z:ıında gönderdiği rapor münderiç 
care nin meclisle ekelliyette 11un ceza kanonunun talblkında• telerirun mu<' ne cda-ı lnır;iltNedc bulunmaktadır . 
llualuldıtı takdirde ye 1 bir başka bir şe} olmadığını, M. ço i'i Nr tesir hıral.mış ulan l\1. -·--
kalılac lefJciliai lı:a.bıal etııalyece- un. iz lu ukert kuuntara ltaa- lloo•er'. nuıı..~ hal-~ında ... ,...t nıü YUNANISTANDA 
ğlal IMr çok kere aöylewılt ol- ~-
dıığu hatırlatılmaktadır. t~lzli&ı teslılt etmiş bulunduğu- 'aiı müıa.U.•ı sertktmcktcdıc Yunanlstanda mus•deme 

M.,.f IUnell ~ .. ı nu beyan ve ne Lclılstanın ne M • Hoover ve Almanlar .\Liııa. ;; (, \. \. Elcu>i• grev· 
de hatta beyııelmilel bir mah- 11 .· 0 ( \.' \" · h cilcri hir t:ıkım tc.batı tahrilıc te 

• ·tHlra ı { • • Maat er ın, • '" o~:-01sc c 
,,.. • ,....,.... ---r keacııin mahakiılı huzuruada . . ·k . Lb·· t ··ı ı· ı• ı· "d h t 

d.cııl:ıi altııtda bir tlllıcl iııfası iL a 
4 4 1 

bi , 
1 

Zcıuın,: ,\men anın etrafını hır zırh şeıo '" e mı. en ır · 0 ıs mu • e e 
fikrini ilk ileri suren fraaınz ve ~!~oda~el~s!ı~::ıni: ı':~~::; ı;bi i!ıatoı:tmi~ olan gümrük maniafa· ctm~ıir, ,;revcilcrd"n ikisi tele! w 

1-ıtflzlcıo 20 Martta Pariste to- olmadJ&ıru ııave eylcmlftir. noın kalJınlma ı >uretiyle MHoove· beŞ~~."s°'(A~) - Elosls· 
planacalılarılıl'. Londra, 6 (A.A) - 25,2 de rin mclkıl cilitinin hakikate tıh•Hul 

işsizlerin miktarı t ,301,600 kişi- rdebilerrtini nzmaktıdır. polis ile grevciler arasında 
••m••z•d• 

M. Stresman 
aleyhtarları 

BerUıı. 6 (A.A..) • •Gazet

tc de Vo ~a oauran halk 
fllkasma mensup baz.t ma
hafH M. Stresma1tı11 afey
hlnde faaliyette çalışmakta 

ve mumalleyhfo yerine nıll
llyetpervcrlertn hftcumuna 

daha az maruz bir zatın 
ıedrlldltlnl cörmett iste--

ektedir. Bu naiinasebetle 
eab k başvekil M. Luther I• 
iallhlyetl tamme esaauıa 
mOstenfden icrayı hlkOmet 
edecek bir kabine teşkH 
eyllyecetı rivayet olun
maktadır. 

f" emenkUler endlfetle 
l..a Haye, 6 (A.A.t - "Ut

recht,. gazetesinin neşrettiği 
sahte vesika hakkında meb' 
usan meclfslnde beyanatta 

bulunan başvektl M.Gee bu 
hadisenin çol-. elim bir tesir 
basıl etUtlol beyan ettikten 
sonra Fclemenklllerln her 
hangi bir mlllet tarafından 
gelebilecek bir tehlike karşı 
sın da bulunmadııtını ilave 
etmiş ve mlllctl bu hu.susta 
hiç şüpheye kapılmamağa, 
sulhun ileri gitmesine çalış
mağa davet ve teşvik eyle
miştir. 
~ciritte ml toplanılacak? 

Cenevre, 6 (A A.) Ak 

vam cemiyeti meclisinin ge
l#cek ha.ziran lçtlmaıoın 
~aG,fl :ı ~. :ıı ·~ ~;r ım 
nlmresmr maka.lemeler cere
yan etmektedir. Bununla be
raber meclisin bu husus 
hakkında bir karar v<:rdlğf-

ni bildiren haberler nabıme\'
lmdlr. 

ye bailğ olmakta idi , yani "'"- Franız puteieri ne diyor ! bir musademe olmuş ve ~-
elkl haftaya nazar.. 66,t32 Lon ra. :; (\. \ . O.tir 'Tail !islerden llı:I kişi 'fC grevct-
nohaa varclJ . FakAt ~en l'ati,teıı i<tihlı>r cdirnr: Vranm ferden de yedi klfl yanılan-
ualllla ayal ılavrlnc alsbeteıı ı:azctelerl 'T. 1 lnuı·eri~ outlu h•k mıf iki şl ölmllştiir. Amele 
282,223 in.la vardır. kıııd• hemen hemen hiç Mr mütılh murahhaslarını kabul eden 

Ekalllyetler me-ı..ı >erılwııemektedir. \'alııır. C.ıulot gı M. Venl:ıelos gerek mesainin 
Ce evre, 5 (A.A) - Cemi- zctcsi l\f. lfoormn lıevanıtının 

yeti UT.ııı •ecnli ~ tyelleT \mcrik•ııın Cenerre ,. · f.ocımıı gerek sermayenin müdafaası 
meş'efc lnla tetldklru yarına . . · k . . . hiik" ti lf ı ld 11- na 
bırakmıştır. Bazı aza umumf mı<ıklarına ı~tır:ı 1 ıhtıınalı hakkında 11me n vaz es o u,.a 
ııı zakcreyc başlamadan evci \nupaıla Mfd he-ltnmc~te f\lan h!~·ıt- şirketlere amelenln matalf-
1111 if lıal&kada llıılldi.lr.lerinl ter• rnıı dırbe11 indirmi: ntduııınu batını kabul etmelerini tav-
lıusust gtlrUşmoler ile tamam- r•7.llıalmhr. siye edeceğini ve maman 
lamata tuzom gö~termlşlcrdlr. Mekslk•da yeni isyan ne suretle olursa olsun asa-

• D t ... ı~ı -·et .. ! Meltsllta. 6 (A.A.) Resmen ylşln lhlAllne katıyen müsa-
Lond.ra, 5 A.A) Cenev- bildlrildiğlne gllre isyan etmış 

rcdes lllldirtliyor : Sir cıı.a.. olan grfgoba kııvaı muhafazası ele edllmlyeceıtlnl s6yleml~r. 
berlal11 matbuat mOmessUlerine teslim olmuştur. Hnlı:Qmet butftn 1 tyacla 
beyanatta blllunarııl: dal'lll~lrkl aslrert menabllni seferber ctml-

"Benlm fikrimce m(ltehassıs- ştir. Asi rQC$asıntn botun cm- Komunistler mahkum 
!ar komlteııi mcsalslııl lkmal vat ve emlAkl musadere ccllle· 
elmc41kc• Ren eyıılotlerlnla cekttr· Ceneral Calleı şimale 
tahliynl ve t•luıldltegftllat ille&'- yapılacak sefer ltakktnda bazır-
dMl hakktııda bir iUIAf elde IJkta bulunuyor. Ceneral alma-
edllmest mllmkGn 4ejntdir. Zira zan verakruz hUkilmeU dahllln-
bUtUn mes'clelec sıkı sıkıya de bulunaıt Asllsrl tedibe me-
blrblrine nıerbuttur. - mıır edllmiştir. 

M11111aileyh bu sözlerlıe Uı\- Mamollpas çifcilerinden 5 bin 
veten demiştir ki : "Talı.llye kişi Asilere karşı mncadelede 
mes'clesl bütün Ceııevrede bu- bulunmak uzre s!IAh altına alın-
lunanların i;;til:'al nıevzuudıır. - malannı talep eımişlerdlr. lsya-
Yenl bir saray yapılacak nın sebebi köylWer ile amele 

Loudra, 5 A.A. Cemiyeti ara. ındaki ihtllılf ve geçimsiz-
akvam katibi umumisi blrmllyon liktendir. Bir kuvvet Verakruz 
iogillz lirası qıırilyle cemiyeti . 

tlzerlne ve 10 bin lıl~I de Soçora 
ak\·ama mahsu~ olarak yapıta- üzerine yllrilyeccUir. 
cak yeni sarnyın inşası için bir Silah yotleıırmyacak 
mimar grııpu ile akdedilmiş olan 
makaveleyi imzalamışbr. \\'a hlngton, 6 A.A Rc-

isicübur M. Hoover Meksikaya 

Slyesl bir cinayet 
Tokyo, 5 A.A) Uiyct 

meclisinde halk kitlesini temsil 
ede• Azadan M. Yamamoıo 

bir mürteci tvafından lllıtDrill

mUştllr. l\aül kendi kendine 
peUııc talla olııı~ 

Çinde İngiliz müşaviri 
.·, ~"'· (ı \, \. 1 1 1-~I cnc-

·ınd ı•ıı5 ene-in~ lmlar l lındb 
ıan te1rlı medisı ri a;eticd [)ulun 
m olan ır l'rc<lerıclı Whı lt milll 
< ıı hukumctinin iahri ıııu_<.:ııırliıine 

tavla rdılmi~tir 

gönderilmek uzre hazırlanan 
silılh ve mühimmata mevzu 
anbargoyu idaıneye karar ver
miştir. 

Harek!ıt d vam ediyvor 
Nııyork, 6 (ı\.A) 11\eksika-

nın şimallndeıı "elen lıaberlere 
göre Asilere kumanda eden 
ceneral Franclsco manzo ıınn 

bahri muhiti ı.cbir boyunca ta
arruza geçtiği rivayet olunmak
tadır. HUkOmet kıtaatının takvi
ye mnfrezelerl ~ellnceye kadar 
asilerin ileri hareketini durdur
mat;a çalıştığı blldlriliyor. 

Hllkümelln tertip ettiği pla-

Rııma, 5 ı A.A. Husııst 
matı.ıı.eme • Comlntern. murah
hası lsvlçrell Hofmaycrsl 15 fe>
rikl cUrllmlerinl 3 ve 5 sene 
kalebentllğc mahkOm etmiştir. 
Bunlar komllaJsı fırkasını ihya 
teşebbüsünde bulunmakla mazn
undurlar. - .. 

Bir gemi battı 
llrc>t. (ı A .• \. • '· .'an ~al-

' .ıdor .. namındaki l ·panyol ~emhi 
Ous;ant açıklarında batmnır. ..•.•.•.•.•.•.• , •.•.•.•.•.•. , 
nın asileri Veracruçdan koğ

mak ve bı.t suretle ihtiyat kuv
vetleri sllilh ve mUhimmat çı
karılabilecek bir halde bulun-
dukları şimal istikametinde ci
ddi bir ileri hareketi yapılmı
yacaktır. 

En kestirme hareket 
Vaşington, 5 (A.A. Aıµe-

rikan gazetecilerini kabul eden 
M. Hoover kendisine sorulacak 
biltDn iuallerin talırlrl olması 

tazım geldlğlol ve bu tasiiyeye 
riayet etmeyenlerin mUIAkat 
taleplerini kabul etmiyecettnl 
beyan etmiştir. 

Asilerin muvalfaklyetl 
Nuyork,5 ( A.A. Meksika 

erbalıı kıyamı Nloııkery şehrini 

zaptetmişler ve bu suretle bUIUn 
şimali şarki memleketin sair 
aksamından tecrit eylemişlerdir. 

-

u ara, 6 \. \ - 1 url. Hulgar 1 
lıiroraflık u1ıl•ım·ı '~ hokcm ınn31><
,ıe~illi luıklıınl'tı n:unına hup, ı, inızı 

eden lltılp;;ı; 'tfüi \1. l':ı.-lo( 'uku • 
l•ııla~ hır mlilabt C'll3'1ntb \ dulu 
.. \ jan::-ın:ı ;lliı.l:-ki l"t:\ ·ıtt:ı hu l nltlthtur .. 

T'ıirki. e ılc llul~ri,tan :ıra. ında 

ıs Tc~rini c\· 1 l'~2~ ıarilıinde akt.,. 
dilmii nJ.:ın drıst1tık: ınuahcd ... in rı <.lrır

ldllncu madde iııde bir hı cm mıı~
hcdcsi ;ıkdi 03.Z:at't itib.:trı 3fınn1t;-rır. 

l\ugün i ınzalanan 'e~ika uç sene 
c\d akdeüitmiş olan mtıahctleııin 

şayanı memnurJ~ brr v.c findc."n 
lbarettir. 

vcnı nıu h dı ılı .lmı cc:nn C" 

ak' ant tmni\ et komıtesi tar:ıhndan 

h;1z1rfarı- nı~ r1lan hakem mu3heüesın 
den ınülebhcnınıdir. 

Bir kaç ft} c\·c 1 b:ı~l.l\31\ tiı:1k 

r:ıt ı·c,fik. Rü~tl. bl:)cfcndiı uı nıu • 

dit \'C irilafper\ ı:T'anc hi .... lcri 3\·c~:n~ 

de t:vi ııctit:c~·c 'ırını, ıı 'l"urki\e 

ile ltlıfı!:trı .. tnn :ıf':!-.ındı mt vcu do .. t· 

hık h:ı,!;"la.rını hu'' cr!l'ncJin:n ~ etn 

muahrde iki kun11ıı mcrnlckı:t nıltn~ 

~ehntınd:ı yeni llir .;~fh01 ;ıÇ;11.:. ı. 'e 

h>lklnf•rı.la <ulb için ~İ\ nıatli lıir 

.1mil o1'"•c:ıknr. 

İzmirde bir çok mahalleleri 
sular kapladı 

lzmir. 9 (-\. 1,) - /:l"Ce ı aıNııdan iıiharen yııı!an \a~mur lmı;ur. 

ög;blcn sonra .iddetini ;ı.rtırmı, '" ~chir dıhilind<:ki hir ç11I. nıa· 

h~ll:ıtı sııl~r Hila crmi~ıir Turan 'c- H3yr·ıJ..lıyı 'ular ha,tı~ınd:ın 

tren mıınakalatı durmıı~tur. 

Adapazar 1 t mektepterinaen Çtkanlar 
A4ııprmtt, f (AA) - T....._ bltwı IMr cleftW!I Millet ıııe!ıteplcriııden 

828 h:uıım Yt ı<nı erkek murnffakhetfe imtihan ,·e~rek mcJ.un olmu~!ır. 

Yerli mamulatı kullanılacak 
Ankara, 6 ('\. \. Tuti. ocakları merkezi lıeveti azalan lıuı:;ünkü 

içtimalarında ederinde •t İİT.trlcriııd< kullanıc•kbn t-<~•~ın ı·c<lı llllmuH· 
und.ııı tıln1a.sına karar \ crın.i..;ferdir. 

Ankara belediye intihabatı bitti 
.\nı..aı._ 6 ( . ., · Bq ı;ünılu lıeri lı:uarelk ılc.am cdeıı .\nkJa 

ccmiı·eti umumi~ci \ıeledi~·c intihabatı lıu akj•m hitam lıulmıı~. baıt• 

.\Tilletin ulu rehberi büı·ük lteisi Cünılıur c~~i lıızretlerf hulundu,;ıı hıl~c 

H. 1\T . .\teclisi rebt K~zı~ ve Bı~ı·ekil ismet pış~lu hauracile bütün Hkill : 
re Ankarada bulııııın meh'uslır ı·e lal;.1..ı intihılıt haiz ola11 hin kiı.-iK 

vatandaş bütiiı> ~ylerini {:ünılıılrh'ct lı•lk fırb" n:ımr.eıleri lehine 
kullanmı~lardır. 

~ Adana- Mersin denıir yolları 
Anl.ua, 6 (\!illiyet, ;\nadolu ham ile. lıeraher saun alınan 

.. \dana --.\tersin demir ~·olunun yakında dcı·Jet demir yollan idare· 

sine ıı:eçıncslne intiı;ar nlunalıilir. J lükônıct hattın te ·ellüm cdilıııeoı 

için \'irketl: l"ra lt!iktmıcti nezdinde tc~clıbüsaua l ulunmu,tuc. 

Clneyetler arhyo.r 
Dublin, 5 (A.A lrtaad&d.a 

lçtiıııat u!IUI ve nl:dıaıı telı.dit etl
en cinayetler ve ~ul kullar ha
kkında reis M. Co~gTnve in 
beyanatı &zerine 4o kadar r:eııç 
te.,klf edllınlştlr. Bunlana evle
finde bir çok taharrlyat yapıl
mıştır. - · .. --Moskova misakının tasUkl 

Moskova,5 (A.A.) Lotoayn 
sefiri M. OcolM M.oskova pro
tokotunu tasdikine alt vesikayı 
Sovyet hUkDmetlne tevdi etmiş
tir. Bu suretle protokol esasen 
Kellor; misakını da tasdik etmiş 
olan iki memleket arasında bu 
günden itibaren merlyete girmiş 
bulunmaktadır. 

PatlnaJ musabakası 
Londra , 5 ( ı\.A ) - Prens 

dö Gal bu gUn beynelmilel pa
tinaj mUsabakasında hazır bul
unmuştur. MU•abakada lsveçll 
Gillis birinci Viyanalı Kari Sch
alfer ikinci ve ln~nz Pnge Uçll
ncll gelmlştfr. 

lrlandade yejmacılık 
Dubfin. ~ ( '\.\) Zahıta hir 

posta fıırgon~.nu~ . ağma. edildiği j 
D11ııra ını:ı·kıı c11 ~rındftkı dağlık 
arnzidı: ıaharriyat }npmakcadır. 
\ agoııdan 2.,(ıOO ingiliz lirası 

çalınmı~ur. 

,..n: ... ii#*l ... ##~, 

Vat anda şiar 
- ~ 

Zekıilımzı. Fitmıizi Tıı.ı·yarr 

Crmı)·eliıır ı-erfııfz! 
J 

Tan·are Cemiyeti mtmleketin j 
mfldafausuıa rtılışatı bir mli
esstsrdir. ZekDtınızı, Filrenlzi Jl 
Tayyare Cemı)'etine rrmıeklt l! 

1 hem dini, lmn ıle ı·otuni rn::i- il 
! fenizi yapmış otıırsıınaz. !l 
ff Bıı sene • f~lı~ sııdakasuıı il 
Ü aşalfıdııki mrkd.ır ılzerınd r11ı 
tlı·erileceffi lstanhııt Mrif/ıli/tındrn ll 
!! bilıliri/mişlir . 

# • ALA EVSAT EDNA 

R koruş kuruş kuruş 

ıısnğdaydan 33 30 26 
Jı Arpadan 42 40 o 
İJHurmadan 13() 10~ 78 
il OzUmden 156 130 10~ 
•·~---.. --..: ıo.-:a :~ r.·~ 
-····işsizler ne oıa;ak • 

Lonilra, 5 ·A. A.) - lşsıı 
bulunan maden amelesinin in· 
giltere;ı!n daha ıııurcffeh ve iş 

bulunabilecek havallslne yerleş· 
tirilmelerinln 2 sene devam 
edeceğini Taynıls yazıyor. 

Mllllyetln tartht tefrikası t7 
-

ustıındc te\ ;ıkkuf c·tti. \1nl!:oll:ır 1tıa"ı ile l'nıir \lu•a ona ıııu

ka ı·cınet ederek, lıu sırııda Tc
nıir de \]ı) ol ıırdL 'llnlı arl,a 

dar 'uracnktı. 

Temir buna ceı ap olarak >:ı· 

dece <umı siiı ledL 
~imal tarafından topladı, dağların 

arka,ıııdaki yerinden ıı;clı'rck 

Tcnıir ile, l ILL.;eyn ile k:ır~ıla~tı. 

Onu gürünce her ikisi de atla· 
rından inerek l!ya~ 1 lan diye 

sclmladılar, ı·c haha•;ı Tuğluk 

llanm diinyıı ha~atıııt tıırakarak 
ahirete Ye alemi en aha gittiğini 
~eııdbinc siiylcdiler. ~onra bey

girinin yularl~rını tutarak llya'ı 
\'.adırıııa p.iiliirdukr. 

rini merakla sordu . Bunlar d:ı 
ı;akin bir tıl\ urlıı dediler: 

TEMIRLENK 
lzd atmı l'chrc surdu, ;tt nehirde 
'ıı•ğultlu, lakin lıinici y(izcrek 

ı. ı.ıktabi ahili lıulalıikİı. C:eri 

~cldip,1 zaman. ıahmıncn ı irmi 
lıin ki-ilık hir ~logol ordu,.Lmun 

',,il .,d•iriıı ~ •lu iı<turı'dc oldu· 
,.. nu ı c lıiitıııı cı hnıalı~i kap· 
r dııı-ırı '.ıhcr ı erdi. 

l\u eli 'l kc ı li o inir onun. 

len \mi- •ıld lıa1Jc girme .. 
'l)i.ti. 1 .tıl ı ol k cı i, ~ macı 
1 •ın ) 1 rc1~ı lı. lkdı ki. 

Jlflytr, h nim ıfendım 

) ırtsu z olırrkrn ben rıa ıl olur 
ela cı•imc gidebilırim? 

( .Ltirılcn hnlıcrlcrdm Tcnıir 

ılıtlc,ti, alırı t.ıkcnmi~ti, I\lo
LJllar c k mlctkri l zere yağmacı 

• ıclanılardı· L\kin ~ımdi bunların 
hir l.uvı·eti nrdı. • ·ehrin iiblır 

ı.afnclaki 1 alıilclcr de lnınL 

hı,,:edl'rck kendi ik heraber u!a
cak.ları.!11 Temirin k111 nti, .\Jo 
goUarınk.inm dorttc birinden az 
hulunıı)<ırtlu. '\lop.ollıırın kıınıan 
danı nhn llikicuk, c'ki lıi• Lu
maııdaıı \C lıu ç ~it h~rplcri 
hilen l>ır al oLlu tı ıçm 

ı:ı Ycla <ırd Jıı., ncL ı . iıııalıııe 
doğru ' 'kcık ek tut ı~ ;o.cçit 
nokrnlarını tutrnal. i ıc ı 

Bu k ı ı ette bı r ti n kar 
ı ına çıkı,) fa o n \ olun ı k-:, 

rı" k lk ,m 1 Tel!' r hiddet 
\C ; fı lin '1 te 1 1 r ı~ti . 
l"akat .ına rağ r cm r L-t.~u 
yaptı. 

llir aı, llikıcuk .. n ilerılcnıc,ine 
mlı<aadc etti. Ik csııa<la Unıın[i
derya nehri daraldı. Jlar çckiJ . 
d. Terı r en dar \C en az 

,!erin noktadaki hir ta~ kiiprii 

'azivetin kc ıli klılcrinıic oldu· 

~unu ıhı 1ııncrek kııpriıı'tın ıızcrinc 

tılıcunı ctmc\'c luwnı gi'ırımi\'Or· 

lanlı . 
Temi• karnrg.ilııı:ı dclıddıe ile 

eldi. () ı:ccc he~ ı iı;,. l..i~ilik hi r 
kıın·ct topl;um;ıı. hunları \lu:ı' ıı 

ı c l.mı '.\ltı ;1 .ıarıındn iki ın1 

hir kuman<hnın cıl'rinc 'erdi. 
l\cndi·i hu lıe<; 'uz ki~ilik km 

'et1 hıraka•:ık karar.,nhını Ye 
" l>uprü) .ı ıııııhafa1.aı a gddi. !Jur-

,ıu,um ı k111ali k li)c,··in ba~ın 

danlı. 
\lı ,f ıonh ·l' ·ı ıakınından 

rdırir lı r t r, ına gc~ti. 1 lıç 

<lurnıak t, tcı elcrı ıı-t lıunlar.n 
ka ını.lan n '1. L ;n , k ına k·

,ı lıir ) a~ n d ıırc k ki etti. 
l>cHi-i guıı logo! ke,if kul'· 

'etleri Tcnıirin it.il' lıuldular. 

Bıktcıık l..uıTctli bir' kıtanın 

nehri geçtiğini anladı. Ciirunii;c 

~urc Tcmirin c'kidcn nıcı·cut 
kıı ı·ı·etleri azal mııtı.l·:ıtcr Hikicuk 

kiipriıre iı[ıcum l:tmiı cıl;:aydı. 

!.~kin k ırııa1. llikicuk hu 

tchlikt~ i ıınladı· lıutl.!ıı ;;ıın 

yerinden kımıldanndı. U gece 
Temir de ad,ımlıırıııı lcpckrin 

ara ın.ı d.ıp;ıttı. I>uıııııın onlu~:ıhı

nın l:~ t:!r:ıfıı ı!:t da ıı kadar 
ycrlle ı !ur'-a ol;;ı n ~t<:~ ~ ~tkınala. 

rını emretti. 
Jııt;, atl.,;r , ı, likr hu atc~

li.:ri f,:.iJrlır gıır ıtl. 11
1 .ıJ:ır cı.:1:)-;:a 

du~tiıln ki aldank ıııcıillcrini 

hemen o •ece tcrkcttık . Btımı'l 

uz.•i L Tu r alh•:uh ını t, pı ı 

ı arı' iL ,!'"ai' ınn 1.ilcrıııe l'lırıı

< u. 1\l 'nll, - k· rıaı a, Tc m r l!c 
[, ı " ıet•cr 1 oı .,k,"lar;a ba -
IRdı .• chir •mılı•<clı, i c: n• ı-da 

i~tirak ctmi~ ı I:; 1 :nıir J luscyn 
de lııı aralık ·r c ııirc iltihak etti. 

1 ltiscynin m;ıi))Lti de kunctliıdi. 
1 lliseyn dedi ki: 

-Magfup duşmam km•afamak 
fl'na bir lıarekcftir. 

Henüz maglııp olmamıştır. 
:o;:ıklanınış ııl:ın l :ıhilclc; çık

tılar, Teınir huııl.ırı sdaıııl:ıdı. 
muharipler scı inçle lıeygir!erini 
,;ürliytırl;ır, kadınlar krıllarını 

.<alla y(lr!:ırdı. 

Tenıir az uyku urnvıırdu. 
)eni tc~kil ctlct:q~i orduıu. teHh 

cımeh i>in kimleri tavi; ctlece

p;ini du~lınunınfu. l·'.>ki dıFiman-
1 a r i l e harı; ıııak, ~ l(lıı;ol lardan 

:ılı'laıı Paııinıcti t:ık-iın •tmck, 
kocal.• ı ıılılurıılen ailelere yanlıın 

ctrıd .. ıııcnı,1' J lıir ,ey tahis 
• 

ctPıck F '"11 ~-' ı or,h. \tının 

tızcri.-1:..~ "'ll\, rilcr•nin Sı •ı~alc 
dor;rı h:<rckat ı cı kedi\ or. 'llll 
kan•md ı~/'lı ) , ·kr,ic de 

~i,kktk tlu~ıııanın u-LL ıc yurıi· 

~ordu. 
.hahları ın iık~e>i yanını~ 

ı;ihi ~icleıı ~loı;ol ordul:ın Lfm· 
nılıdcrı a ı e ~yr;I, i l\r;,I denizine 
diikiiltır) nehirleri bulunan sahayı 
tcrkcttikr. llya · da kt11 retlerini 

liyas 1 lan, 1 lata y yuitı uzcrin· 
de Aİnıalik şehrine yollandı. Hiki· 
cuk ile dil';er iki .\loı,•nl kuman· 
danı Teınirlc kar~ıla~:mık lıarlıet· 
tiler, c'ir oldular Silahlar ıncha· 
ret ,·c >ur'atlc ~·arpı~rı. l'CYRirler 
alabildiğine 1 amı;ılandı. .\rrık 
\laHrai "ehriıı yeni >ahidi olan 
'l'l:mir bu nıuıarfakiyeucı· ıııut

hi~ >urettc memnun olınu~tu . 
:\laiy\'ctimleki cmekdar zahitler 
>erefi.nc ıniıkellcf hiı ;,.iyafet çekti. 
j fanın tuzuna ı..ar~ı gi.istt rdiklcri 

sadab.attcn dolayı kendilerini tak· 
dir etti; \'C esir kumandanlara 
-kendbiniıı ne vapma<ını btcdiklr 

Karar rernıek sa110 ai//ir, 
Egu ii/linılinıüıe karar rerirseıı 

bir çoHıı intıkonı olmayı dilşlinr -
ctk, el!tr Ylllamaınıza bırakılırs.ak 
çoğu da sana lıizmel edecektir. 
Bizim iriıı ikisi ıle lıirılir. Belimize 
kılıcınıııı k11şa11111ca, üsliimüzt 
si/ah/arımızı lakı11co, zaten ıl/fimfin 
gelmtsini bekleriz. 

l':mir r hısern, esir cdilmis bir . , 
du;;mana kar~ı ınlisaadek:\r daı · 
rannıak yanlı~ olduıtunu Tenıir~ 

hatırlattı. L3kin ~cnç galip. kemi' 

dile :\log;olları tııtarnk tınlar:ı 

ikram •ttiktcn <onra, lıcygir de 
ı ere re!.: kcmlikriııi salı ı cr,\i. 

Buııurlıı l>cnlın ç.öl ad.ııııla 

rıııdan ,·olu iigrePerck \"c~il~chrc 

doğru ~o ilandı. l 1.aktan, burun 

yakla~ttl';mı p;ciruncl ıııaiy~ ct:mlck1 

adamları etrafa daı(ıttı. 

Ikp>ine her rıırlu i,tikamcıı.: 

lıcyp,irlerini sürmelerini de: ,ınrcttl 
Bir kısmı seı increl. karak ağ'aÇ· 

!arından dallar kc,irorlar, nrka· 

(lhmcdi) 
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Para yüzünden 

Kardeş kardeşı 
yaraladı ---

Şehzadebaşında Bozdağaıı 
ı.emerlnde Fevzi efendi 

ile kardeşi Remzi efeDdl bir 
para meselesinde• kavga •tmlf
ler ve Remzi efendi kardeşini 

yaralamışhr. Carib yakalanmı\I" 
tır. 

MEMLEIAETTE 
• 

Tecavüz 
Bir muallim hanımı 

yaralayan adam 
mahkemede 

Ç eşmenin Ovacılı: biyesi mu-
allimi Kerem hanıma ilAııı-

~keden Mehmet Emin Jsminde 

bir genç aylarca ıığraştığı halde 

Kerem hanımın iltifatını mazhar 

olamamış ve bundan müteessir 

Kadının ISnOne çıktl olarak Kerem hanılDl vurmağa 

Sabıkalı Hırlsto ıece .Madam karar vermiştir. 
l\\arlnio Tatavlada llnl1ııo Mehmet emin filhakika Kerem 

çıkarak Madamın çanta Y• 
boy11n atkısını çalıp ıavutmn.- hanı111ın yalnız bulunduğn bir 

tur. sırada onun evine gizlice girmiş 

Dolandırıcılar tutuldu ve hanımı üç yerinden biçakla 

Sabıkalı KAmll ile Ahmet Yeni yaralamışnr. 
Camide bir lranlının para- nkayı müteakip yakalanarak 

sını dolaadırmıt ,yakalaıımıt" tevkif edilen Mehmet Eminin 

!ardır. muhakemtfil lmirde Ağır Ce1.ada 

iki yerde yangın görülmüş, vakayı gören komşıı-

Galatada Alacamesclt cadde· )ardan Esalet hanım ile Adem ağa 
sinde torna fabrıkaRında el•· 

lmıinde iki şahit lstima olunmuştur. 
ktlrlk tellerinin kontakt yapma· 
sından, Tahta kalede Cebrall Şahitler verdikleri ifadede 

efendinin dUkkAnından yangın demişlerdir ki: , 

çıkmı~sada bastırılmıttır. - Biz vakıyı görnıedlk. Yal-

Evine giderken llldU nız o gün Kerem hanımı kanlar 

Polis ikinci şube Jı:nmser içinde Halil ağanın odasında 

muavinlerinden Hamdi bey gördük. Kimin tarafından vurul
evfne dönerken kalp acktesln-
den vefat etmiştir. du~nu sorduk. Ben de bilmi-

Çoçuklar altında kaim•• yorum, minderin aluna, bir d• 

A
ksarayda Medrese sokağın• tavan aralanna bakınız, demiştir. 

da ıo numaralı nln d•mı Şahitlerin ifadesini müteakip 

yıkılmıf ve 5 yaşında Ahmet, maznunun avukatı söz alarak 
iki yasında Aliye ve altı yafııı-
da Fatma enkaz alhnda kal· Çeşme kaymakamı ile Jandarma 

mışlarsa da kurtanlınışlardır. kumandanının gerek bu vakadan 

Su borularını aökerken ve gerekse meı;'elenin eveliyatın-

llr Yorgl isminde biri Sinem· dan haberdar olduklarını ve 
köyünde Servet hanım apar· b' ı h h 'k' · · b' 1y 

hmanında ıiı borulannı söker· ınaena ey · er, ısının ınn a-
ken yakalanmıthr. be ifadelerinin ·aJ;ziyle mahkemeye 

DUkkcindan çalınan para gönderilmesini ,istemiş ve bn ralep 

Beşi'kt•fta tramvay caddesinde mahkemece kahiıl edilmiştir 

Şükrü beyin dOkkAnıodan M e J? sinde bir 
70 nra çalınmışhr • 

Yakaet kllrklU Unl9 1.. alil; " • et 
Yakası ldlrklO bır palto ıtymlf m .l\. Uffi} y 

bl• adam Bıırsadt Kemalet· • 

1 htilll.s filinden mtittehinı ,-e 
tin Bey namına dlter birinden a mevkuf ıaabık Mersin hUtiusf 
lira alarak dolandırmışhr. 

• Yunanlı bir kaçakçı muhasebe baş kAtibl KAınll beyin 
uzun zamandanberi devam eden 

Beyoğlunda Yunanlı Yuvanın 
hanesinde 2 teneke ka- muhakeıMsi hitam bulmuştur. Neti-

çak rakı ve bir kazan bu- cede mumaileyh üç ay; hilafı usul 

lunmuştur. • gecdeyin hane taharrislnden dola-
yıda bir bucuk ay ki ccman 

Kasabın paraları çalındı dört bucuk ay mahktimiyetine 

Beşlktaşta köylçlnde ka- zimmetinde kaldığı anlaşılan aln

sap dükkAJJından 60 Ura yüz elli dokuz liranıo tahsilile 

çalmışlardır· husu~t muhasebeye tevdilne karar 

Mevsim hırsızlılt verilmiştir. 

Beşlktaşta Cevri usta ilk 
mektebinde mualllmlere Bursa MUHWDIU 

alt iki palto çalınmıştır. 

Et çalarken tutuldu 

Sabıkalı Ahmet KilçOk
pazarda bir kasap dükkA· 

nından et çalarken yaka· 

lanmıştır. .!-------
EMANETTE 

Şehirler Kongrası için 
Beynelmilel ~birler ittihadı 

kongrası 19 mame Sevilde 

akdedilecektir. kongraya lsranbul 

~chremanetl namına bir mürahhas 

davet edilmiştir. Şehremaneti 

keyfiyeti Dahliye Vekiledne 

bildirmi~tlr. 

Musbet cevap geldiği takdirde 

muavinlerden biri gidecektir. 

Konırrada şunlar görü~ülecektir. 

1 - Muhtelif memleketlerde 

belediyelerin aldığı vergilerin 

nüfusa nisbeti, hükt\met verp;ile

riyle alakası 
2 - Şehir sanayii, 3 - ls-

tımlAklerin ne şerait altında 

al•nma.<1. 
Belediye kUtupenesl 

Şehremaneti bir belediye kütüp
anesi yapum aya karar ver

miştir. llu kütüpancde bütün beledt 

e. erler ve kamuslar bulunacaknr. 

Belediye doktorlarından 

•lklyet 

Esnaf cemiyetlerinden bazıla
rı esnahn muayenelerinin 

cemlyetler cOzdaııları llzeHnden 
yapılmaRı lazım geldiği baldo 
belediye tabiplerinin buna ria· 
yet etmediklerinden şikayette 

bulunmak nzero Şebremanetlao 
nıuracaııt edeceklerdir. 

surs11 Müftü vekili Hayali efen-
dile evlenme memuru Nuret-

tin, Muradiye hatibi olup orta 

mektep müdür muavini Ahmet 

Muhtar bey Müftülüge namzet 

gösterilmi~tir. Diyanet işleri riya· 

seti bunlardan birini ndhap 

edece kor. 
lzmlr telgraf hattı 

Fımnıı neticesinde lstanbul ile 
lzmir arasındaki telgraf har

lan !rızaya uğramış ve lstanbul

dan lzmire çekilen telgraflar 

Ankara tarikiyle gönderilmiştir. 

Hattın tamiraona çalışılmak

tadır. 

MAARiFTE 
&Uzel sanatlar blrllOlnde 

Güzel san'atlar birlii!lnde her on 
beş giinde bir verilen müsame

renin ikincisi bogiln saat 5 de 

verilecektir. Müsamerede bir konfe
rans verilecek, Halit Fahri B. in 
(Şair) laimU piyesi temsil edilecek 
ve konser verllecekılr. 

Deniz ticaret mektebi için 

Deniz ticaret mektebi talebeleri 
için bir moıor ve yelkenle mü 

teharrik gemi alınmalı isıenmekıedir 

Mektep60binllra olan geminin para

sını veremlyeceğinden sahil ticaret 
odalanndan talıslsıt l51emlştir. 

Orta tedrisat mUdUrD 

Murif veklleti orta tedrisat mUdU
rü Cevat B. 11111 surette rahatsız· 

!anarak şehrimiz~ gelmiştir . 
Yeni bir mektep 

Bu sene Aksarayda bir yeni ilk 
mekıep yapılac1.knr. Bu mektep 

600 talebe alacık ve asnn son 
t• emmillıtını havi olıcakııı. 
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MAHKEMELER~ 
....--

Vitalinin marifeti 

Düz~nbaz adam Ya
niyi fena halde aldattı 

Dnıa ikinci Ceza mahkemesinde 
çolı. tayanı dikkat bir yan

lı:eslcllllı. dava
ıınıa rllyetlne 
b&f)aıım1'tır. 
Vltan llmlade

ld re•ç bir ya
akeslct bir ıun 
ttınelde glder
kea Hacı Yani 
ismindeki bir 
adamın ya.ııına 

yalı.lafmıf ve 
fll)'lece kOnUf
mağa başlamıfhr: 

- E, ldrye nerellsla bualım? 
- Bursalıyım! 

-Ben do Bursalıyım, Beyoıt· 
lundao bazı mal alacatıml 

Bu muhavere ıamlmt bir 
doıtlulı. teılı etmlf ve ahbap 
olmnflardır. 

Bu esnada yanlı:esfcl yerde 
bir zarf bulmut ve zarfın içinden 

bir llTa çıkmıştır. Vltall •parayı 
paylafalım ı. demiş, paylaştık· 

ta.a sonra beraberce tünelden 
çıkaııf!ar. 

Tam bu eınada il.artılarına 

uzun boylu bir adam çıkmıf ve: 
"- Tünelde 140 lira kaybet

tlın, paramı sız almışsını:ı. ı. 

demlttir. 
Hacı Yaninin Ozcrlol arama

ya başlamış, Hacı cebinde ken· 
dlslaln 39 lirası olduğuna slly· 
!emiş, uzun boylu adam bu pa· 
ra_yı ayn bir Y"r• koymasını 

ıOyl~mlt Hacl de parayı palto· 
sunun cebine koymuftur. Hacı 

Yaninin &zerinde bir tey çık• 

mayınca, u:ı:un boylu adam 
Vltalinln. llzcrlnl araıuı(I ve: 

- Paralar sende ha ı Gel 
benimi• karakola diyerek yOrll· 

mUğı başlamıft.ır. 

Bir parça sonra Hacı elini 
cebine athıtı :ı:aıııan paranın 

sırra kanştıtını ıörmllştOr. 

Vltall dllııJı:O muhakemesinde 
ctırmllnll l•lı.Ar etmekteldl • • 

Çocuıun pera .. nı -••I almı, 
i kinci ceu mabkemealade 'Ab· 

rabam isminde bir yaolı:esl

clnlo muhakemesine devam edll· 
mittir. 

11\ustafa isminde bir çoculı. 
yazı yazıyormuf. Yanına Abra
bam yanatmıt , kendlılnln mu· 
anım oldujtuau , yazılarını tas· 
bllı edec~tlnl sllylemlştlr • 

Hakikaten bir kaç kelimenin 
imasını dOzeltnılf ve aynlmıştır. 

Çocuk bir parça ıoara m 
kUrllfUnuo ıırra k&nftığım ıor
mllftllr. 

Abrabam mahkemede inkar 
etmekte ve : 

- Yaıısıaı dOzelttlm, eyilik 
ettim flmdl do yanlı:calcl diyor! 
demektedir. 

Gazeteler aleyblndekl davalar 

B azı sabah ve akşam gazete
leri aleyhinde açılan matbuat 

davalarına dün Birinci Ceza 

mahkemesinde devam edilmiştir. 

"Vakit., aleyhinde açılan ve 

tevhidine karar verilen danlann 

dosyalan gelmediğinden muha

keme b~ka bir gune kalmı tır. 

Baro intihabı 
1 

Geçenlerde yapılın Baro mec· 
JJsi inzıbat. Azalığı intihabında 

bazı noksanlar olduğu rivayet 

edilmekte idi. Bu meyanda mu

hakemat müdürü Asıııı beyin 

namzetliği vazedllmemiştir. lnti

habann şekli ı!Akadar makam 

tarafından tetkik edilmektedir. 

lntihabann yeniden icrası çok 

muhtemeldir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Bu mektep Pertevniyal vakıf 

idaresi tarafından inşa olunacaktır. 

Darulfunun tatil ediyor 

n•rülfünun bayram münasebe
tiyle pazartesi günundcn 

itibaren cumartesine kadar beş 

gtin müddetle tatil edilecektir. 

llmf ıstılahlar komisyonu 
Darülfünundaki merkez komisyonu, 

Pazar günil toplanacaktır. 

Bu içtimada, şimdi;e kadar tali 
koıııi.5yonlar tarafıncltn Um! ve fennt 
ıstılahlar hakkında hazırlanmış olan 
sözler teıkik ve fson şekli yapılarak 

Dllencümenlne gönderilecektir. 
• A. ve "B~ harflerinin muhtevi 

bulundutu fifluin karşılıkJan hazır. 

W1D14tıı-

SARIYER AHALİSİ 
TERKOSTAN 
ŞlKAYETÇİ 

S anyer ve yenlmahalle balkı tttkos 
şirketi o tarafları bir aydan beri 

ıo vermediğinden bir hey'etle Vali 
beye şlklyet eım~ler ve şirket hak· 
kında ııkibat icrasını istemişlerdir. 

Kazanç vergisi kanunu 

Kollelctif şirketlerin kazanç vergileri 
hakkında yeni yapılan kanun 

viltyeıe tebliğ edilmişıir. 

Bu kanuna nazaran bu nevi fil'· 
ketler 926 · 27 ve 28 scneleıi 34 l 
nnesinın ıemeUii&tuım3 misli olarak 
\'ereceklerdir. 
T!lrk ocaOında kouferane 

Bugün a!Qam Türk ocağında mü
derrJslcxden Vahit B. ıarafından 

bir Jıoııferans 'llerilecektir. Kon!erın· 
am mevzuu ( Tarihi ıstılahat) ur. 
Konferanstan 80nra bir konseı 

verilecektir. 
Buda ne parası ? 

O sküdnr ve Kadıköy ~u şirketinin 
yeni yaziyla yazdıj!;ı be)'l7. numa

ra Jırvhalan İçin abonalanndan 30 ar 
koruş aldığı emanet ~rkctler kuınilier· 
Jiğince haber alınmışnr. Kumi<erlik 
bu işin önüne geçecektir. 

Vlllyet bUtçesl 

VliAyet meclisi umumisi yakında 

yeni bütçe)'i tetkike bı$layacık
nr. Yeni bütçe}i tetkik etmektedir. 
Encı..mcne l\Juhırssesan Zatiye mil· 
dürü Cemal bey de iştirak rımek· 

tedir. 

Polls mUdUrlUIU 

Sabık polis merkez memurlanndan 
l\liıhat B. Urfa, yine sabık merkez 

memorlanndan Bahri B. Kar• polis 
müdürlüklerine tayin edilmişlerdir. 

Lambalar geldi 

Şehrimize Ameıika çl!cilcrinin kullan
dığı gayet dayaınkh bir nevi 

lambalar gelmiştir. Ru lambalar bir 
kilo benzini 15 saat yakmaktadır. 

Sur7ede hUkOmet tebeddUIU 

Soryeden r;elen haberlere naı:arın 
yakında yeni bir kükumıt ıebed

dülil olması çok muhıem•I ptil 
mekıedir. 

Beyaz Ruslar 

Şehrimizde bulunan beyaz Ruslardan 
50 klşl memleketimizi ıert 

ederek fran>aya gitmişlerdir. 

Çocuklara elbl•• 

Himaye! Etfal cemiyeti anneler 
birli~ arife ~nünden bir p;ün 

evci süt :ılın 400 çocuğa elbl'e ıev
:r.i edecelıdr. 

Attetlzm mUsabakaları 

Şubat başında enersizleri yapılan 
aslceı1 liseler atletizm mUsıbab

lan avın sekizJnde Harbiye mektebi 
ııledzm salonunda yıpılacalınr. 

Uç aylıklar 

Mütekaldin ve Eytam EramU ma14· 
lannda r;electk hafta bışlanacalı

nr. Marnafi maaşları bugiin başlan
mak ihtimali de vardır. 

Eskiyen paraler 

Fcrsode paralar hakkında hazırlı· 
nan talimamame Mali)'c hukuk 

milşavirligl tarafındın teıkik edil

mektedir. 
••hll kaymakamlar 

G
eçenlude bir jandarmanın yanlış 
kurşunuyla şehit olan ErUnı 

harp KaJmıtaınlanndın Nlhu ve 

Zeki Beylerin şehlı oldtıklan yere 
bir abide diltilecdctlr. 

TarHe komisyonunda 
Rüsumat müfettişierinden Raif 

bey tarife lı:alemi miidüriyeıiRe tayin 
edilmiştir. · 

Kaçak tUtUn 

B lablr direkte kaçakçı Meh· 
medfn evinde 90 defter 

kaçak clgara kAgıdı, aynı ma• 
hallede Ayşe kadının hanesinde 
fltek halinde kaçak tlltOn bil· 
ıunarak muaadere edllmlştlr. 

Behçet Bey 

Ankarada bulunan TOtUn inhi
sar Umumi müdOrO Behçet 

Beyin yana şebrlml:ı:e avdeti 
beltlenmekLedlr. 

Cumhuriyet abidesi 
Komisyon bugun teplanacag 

.. faksim Abidesi lıomisyunu bugün 
Haib Şınasl paşanın riyaseti 

altındı toplanacaktır. Rapor sahibi 

Malik beyle Müze müdürü Halil 
bey de iştirak edecektir. M Kanonika 

da vızıyeıi izah edecektir. Abidenin 
son tabiti hcnilz verilmemişdr. 

ltalyan vapuru kurtuldu 
Geçenki (ırcına esnasında T ervıyo 

ilminde bir lialyan beylik gemisi 

Dün son defa toplandı, 
dağıldı 

Ticart kongrası son içtimaını 

.Jün akdetmiştir. Celse kiişat 

edildikten <ı0nra cvelA ~anayidc 

kredi hakkında encunıen ta.rafın

dan hazırlanan 14 maddelik rapor 

okunmu•tur. Raporun bazı kısım

ları Azadan bir kısmı tarabndan 

tenkit edilmiş, buna mukabil 

lzanın !ekserisi hu raporun 

lehinde bulunmuştur. 
Nihayet rapor reye kunmuş, 

ekseriyetle kabul edilmiştir. Müte

akiben bahrt kredi hakkındaki 

encümen raporu okunmuştur. 

Encümen bu raporda, evelce 

Ticaret odası tarafından ihzar 

edilen raporu kabul ettiğini 

ifade etmekte idi . Bu raporda 

reye vazedilmiş, tasvip olunmuş

tur. Bundan sonra kongranın ni

hayet bulduğu tebliğ olunmuştur. 

Bu Kongranın hazırladığı iki 

rapor Ticaret Odasına tevdi edil

miştir . Bunlar Oda meclisinde 

tekrar müzakere edilecektir. 

Yakında bir de Mıntaka kc ngrası 

toplanacııknr. Mıntaka kongrasına 

Tical'l!t müdıirlüğiıne merbut 

olan odalar iştirak edeceklerdir. 

Sanayi blrllll aerglsl 

S anayi blrllltl Ankarada aça
cajtı mlııt mahsulat vem11-

nuah ttfhlr sergisi için hazırlık
larda bnlunmaktadır • Sergi 
oradan l:ı:mlre vı ıoDl'a tebrl• 
ml:ı:e aakledllerek tetJıfr edile· 
cektlr. Serfl riyasetini SOreyya 
pa,a der'ubto etmiştir • 

Kibrit fabrikası 

S lnoptakl kibrit flrkettoa alt 
fabrikanın maklnalanoı hO· 

kQmet aahn alacakhr • Kibrit 
lııhlaar mlldOtll Tabir bey An· 
karaya bu bnsasta ıörDfmek 

llzr• ıttmlttlr • 

KAZALAR, 

".lllamıara. aıa lı.axaaı padadı 

S eyrisefılnin Marmara vapuru 
çarkçısı Mt11t1fa efendi dün 

sabah makin• dairesinde çalışırken 

birdenbire istim kazanı pıtlamışor. 

Vücudüniln muhtelif yerlerinden ya
rılanan musufaefendi yan baygın 

bir halde huuncye kaldınl!lllfbl'. 

Bir ceset ~ıktı 

D iln alacık aablllTıde bir ceset 
buhınmuştur. Tahkikat neticesin

de bunun mütekait jandarma 50 
y~larmdıı Ali isminde biri oldutu 
ve fakrii ıefaletten intihar eyledili 
anlqılmıştır. ........... , ...... , ..•.•. 
Menderes atnnda karayı dUşmfiştü. 

Bu gemirJn ıayfalannı Ceve isminde 
diğer bir lıalyan gemisi kurtarmı~ıır. 

Gemi boraya gelmi\' karadenize 
geçmiştir. 

Baca tutu,tu - Kıragüm

rilkte Hasan Fehmi paşa caddesinde 
Yusuf Kemal efendinin evinin baca· 
sından dün yangın çıkmıf ise de 
IÖDdürülmüştür. 

Gelen ••11ahlar gitti 

Skoılınd, Niyort, Tever vapurlarll• 
gelen Amerikab seyyahlar dun 

de şehrin bir çok yerlerini p;ezdikteıı 
sonrıt akşam harek<t etmişlerdir. 

Bunlardan bir kısmı Direkler 
arallllda Darilıtalimi mn lld bey'etinl 
de dlnlemlşlerdL 

Çemberlltatta ban 

Ç enberll taş yanında evelce te
meli yapılup bırakılmış olan 

vakıf bina inşaanna yakında baş

lanacak ve üç katlı bir ban 

vücude gelecektir." 

lnglllz sefiri 

Ankarıda bulunan lngillz aellri 
Sir Klark dün şehrimize gelmiştir. 

Tefflz ı,ıerl gllrUIOyor 

Teffiz komisyonu dün coplan
mışur. iskan Umumi müdürü 

Haca .l\lehmet bey de içtimada 

bulunmuştur. 

Kartaldan gelen Aza 

Yeni teşkil olunan Kartal 
kazasından VllAyet Umumt 

Meclisi azalığına Maltepe Belediye 

reisi Sclihattin bey intihap 

olunmuştur. 

Hlllllahmerde 

Elektlrik, tünel, rramyay şir

ketleri memur ve müstah

timlerinln Hilıl!İahmere aza kayd

olunduklan Vilayete bildirilmiştir. 

Evkaf ıslah ediliyor 
Türkiyede 36,000 vakıf var, 
bunların 3,000 i Istanbuldadır 

Vakıfta büyük bir tasfiye yapılıyor, 
iki imarette her sabah 600 fakir 

iaşe ediliyor 
Mahlulatı vakfiyede yapılacak tasfiye ile 
büyük inşaat yapılacaktır, Büyük sermayeli 
bir evkaf bankası teşkili için Avrupadan 

bir mütahassıs getiriliyor 
ff ü~met, Evkafın ıslahı mese-ı dolu ve Trakyayı tahsis olun

lesıne çok ebenımlyet ver muştur. Bu paralann (600,000) 

nıektedir. 6ra.~ akaraon inşşaat ve tamira-

Bu idareye ait e5k1 teşkilatın tına, (300,000) lırası hayrat 

asrl bir hale getirilmesi ve bu inşaat, tamirat ve istiml:ikAona 

suretle varidann tezyidi için ( 360,000 ) lirası muavenet 

mümasil Avrupa tesisleri11in faali- faslına, (289,070) Jirası ma~ 

yeti yakında tetkık edilecekur. ve ücretleoe, (220,000) ıtra,;ı 

Mikdan (36000) e baliğ olan fevkalAde tahsisaıa, ( 22,000 , 

ve kıymeti takriben ( 100 )milyon linısı uzaklık ve pahalılık zamllll

lirayı mütecaviz bulunan Tiirkl- na, 18360 i miitehassı!Oll, 4-000 1 

yedek! vakıfların. Evkaf idaresine fazlı hizmeti görıilenfer lçin 

temin ettiği varidat ancak3,500,000 ikramiyeye 30,000 ı muhakeme 

liradan ibarettir. Bunun layık mesarıifine, • ı ı 0,000 i vergi ve 

olduğu hadde çıkanlması için belediye rüsumunL 20,000 1 si

esaslı bir tasfiye yapılması ve gortaya, 70,000 1 vakıf arazi 

elde edilecek paralarla miktan orman Te zeytinlikler, 2S00() i 

yarım milyon Urayı bulan vakıf zeytinlik, mütehusısına 45,000i 

paralar idaresi serma~c~ birleşti- kudretsiz hayratı n ihyasına, 
r\lerek bir banka tesı ı muvafık ( ı 5 O ,O O O ) ı hudut v t 

gürülmektedir. Bo husustıı Avro- sevahil sıhhiye idaresine,( 95,0ÔO 

padan celbi mukarrer miiteba - guraba hastanesine (5,000) lirası 
sısın projeıd de nazan dikkate imaretlere,( 600,00Q) lirası diya
alınacaktır. neı işleri ve maarife devrolunan 

Evkal idaresi erkAnı artık, 

işlerin asrileştiğl ve tC5killtı de
ği~tirmeğe ltizum ollJ?adığı kana
atindedir. 

Bunlara göre, Evkaftan eski 
hacı ve hoca zihnireti kalktığı, 

yolsuzlukların önüııe geç:Jdiği 

ve inşaat faaliyeti ıakviye edil

diıti için varidat artmııktadır. 

J\lamafl, Evkaf ıslah tdilirken 

fazla pare kazanmak tan :dyade 

memleketin imannı ilillhdaf 
edecek ıedbirler alınması ]Azim 

geldiği Eü.af idaresinde beyan 

olunmaktadır. HükOmct 8. M. 
meclisi m..lin < ıclimeninin temen

nisi veçbik, vakıf paralanodan 

bilistifade bir b&nka teşkili te· 

şehbüsilndcdlr. V aridann artması 

vakıf mahlıi\An tasfiye etmek 

üzre yakında bir heyet teşkili 

takarrür etmiştir. 

Evkaf varidaonm (1,500,000) 
lirası lstanbula, mütebaki!li .Ana-

Gene bozuldu 

müsseseler maaş ve masariline 

(50,000)lirası C!lki borçlara sy

rılmışnr. Tasfiye edilecek mab

lüiler (6000) kadardır. 

Şehrimizde irat getirwn vakıf 

akarat (2500), kiraya veni~ 

arsalar ( 400) olup bütün mem

leketimizdeki vakıf akarat ve 

malar (20,000)i mütecavizdir. 
):vkaf bütçesinden yardm gö

ren,. kendileri muhtaç ve kudret

siz bulunan vakıflar ( 1000) i 
bulmaktadır. Bunlann vakıf vari-

dan yolsuzluklar yüzünden mah 

volmu~tur. Diğer vakıllar, mıil· 

hak evkafile nükudu aıevkufe v< 
evlada intikal eden evkalızürriy< 

teşkil etmektedir. Kadastro neti

cesinde evkafa alt ve cvelce ih

bar edilmemiş gizli vakıf yerleı 
meydana çıkmaktadır . Bunlanr. 

da (6000) i bulacağı ımlaşılmalı
tadır. 

Sahte vesika 
Üçüncü Cemre de düş- Tedarik ederek bura-
tü, fakat hava gene da kalan rumlar 

fenadır 
Üç gtin eve) başlayan yağmur 

dün sabah hafif kara tahavvill 

etmiş ve sonra yine degişerek 

akş&Dl geç vakta kadar yağmur 

devam etmiştir. 

Rasathane bu gün de ara 

sıra hafif kar ve yağmur yağ

ması muhtemel okluğunu ve 

havanın puslu ve orta şiddetle 

poyraz olacağım bildirmiştir. 

Karadenlzde buz var 

Jki gündür Rus sahillerinden ve 
Tunadan kopan buzlar Karade: 

nizde dolaşıyor. 

Bükreşten gelen bir telgrafa 

nv.ıran Köstence limanııu kAmJ
Jen buzlar isd!A etmiştir. 

Şimendifer mnnakalllı 

Şark demir yollan evelkl gün

den beri açılmış ve yollardı kalan 

trenlerde dün akşam Sirkeciye 

gelmiştir. Dün sabah da Uzun 
kÜprüye hareket etmiştir. 

Yıkılan yerler 
Bir çok dıvarlar yıkıldı 

Son yatan yağmurlar ve 

karlardan toprak çok yumu

şamış ve fı::hrlnılzln mub. 

telif yerlerinde yıkıntılar 
olmuştur. Bu meyanda Bo

ğazlçlnde Yeni mahallede 

Nuri B.ln çok yüksek bahçe 

dıvan yıkılmış Ve yolu 

kapatmıştır. Taşlar tavuk 

M ubadeleye tabi bazı rum 
Jann sahte vesika fü 

burada kaldıklan anlaşıldığındar 

bunlar hakkı.oda talubata ~ 

Janmışnr. 

Bıı meyanda Beyoğlunda Taı 

laba~ında Çokoraki cfendiniı 

yanında oturan Matmazel Çoko. 

raklAiıı de mubadeJeye tabi ol 

duJtu halde tedarik eylediği sahı. 

.,-eı;ikalarla kendini simdiye k:ı 

dar sakladığı ,nlaşılmış, takıbat: 

başlanmıştır. 

········· .............. , 
kilmeııııde bulunan tavuk

ları da ezmiştir. YoJ el'ar 

açııaJJJamıştır. 

fyf pte Akarçeşmede ko
nıser Bekir Efendinin klra

ıadığı hanenin çok yüksek 

ve centş bahçe dıvarıd, 

çökmnştOr. Bu çöküntüde!' 

dıvann arkasındaki toprak

lar ilerleyerek mutbağı top

rata gömmüştür. 

Karadeniz buz doldu 
Romanyadan gelen habel 

lere nazaran Karadeniz buz

la dolmuştur. Bu buzlanr 

içinde gayet ceslmlerl var

dır. Bundan dolayı vapurla 

ıüçlilkle sefer yapabilmek

tedirler Köstence limanı bu 

larla kapanmıştır. 
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BUGf1NKÜ HAVA 
Dun en fazla hararet sı ır, en 

o.z nıkı bir dereceydi. Bugün 

havanın poyraz, ara.ıra hafif 

~mor ve kar slma;ı muhtemeldir. 

FIKRA 
BiR TABLO 

Türk Tayyare Cemiyeti

nin başarılmış büyük eser· 

terinden birini daha &'Ördüm, 

milli bir ihtiyacın kudretli 

heyecanından doğan Cemi

yet bu son eserile de bize 

derin bir gönül dUY&'USU 

\·ermiştir. Bununla ilk defa 

resim denilen derin gilzelll

tl görüyoruz, tatıyoruz, içi

mize sindiriyoruz. Bu, devri

mizin duyan, gören ve tespit 

eden hakiki san'atkllrların

dan biri olan ressam Hr. 

Kampf'ın halk ettıtl (Enbil

) üğümüz) ün birkaç yağlı

lroya portresidir. 

Rengin nasıl canlandığını 

görmek, bir fırçanın &'er&"ln 

~lnirlerden geçerek temiz 

duygulara verdik! sağlam 

manayı bilmek lstlyenler 

bunlara baksınlar. 
San'atkarın bu his ve renk 

dahillıtlne imanla iman et· 

mek için küçük bir erlslne 

bakmak kafidir. Bu seri umu

mi birkaç çehre ve manza

ralarını renklendirmiştir. On

ları ebediyete ermaıtan eden 

ressamın, onlardan büyük 

ve harikalı işler yaratan (En 

hüyüıtümüz) fi elbette ve el

bette böyle resmedecektir. 

Cemiyeti ve sanatkarı teb

rik, tebcil ederim. Fakaaatt .•• 

Fakat, bire topal deve süva

risi lsrafll! neredesin? Haydi 

gel, pamuk ipliğinden slnlr

lcrlmln içinde Surunu şöyle 

öttür: 

- Ne olurdu Pr. Mr. kam

pf ın adı her hangi bir Ah
met, Mehmet olsaydı. 

FELEK 
~an p•l•n •••I 

Diiıı matbaada bıraz yOk
sckçc sesle .ı:tırü~en bir muhar
rırc, aşağıdan 1;elen arkadaşı 
dı•tli . 

Nedir o? Gine kiifü kötü 
sı'siıı f!eliyor? 

Ve şu ceı·abı aldı: 

--Beıı dal'lıl degilim ki!. 
Yazlıklarl-

36 güııdür bir türlü düzel
rnıı'' 11 lıaı•alan gören birisi bir 
~·ıımaşçı dıikkıin11ıa gırer ı·e: 

Barıa yuzlık bir kostüm· 
fut. cıkarır mı ınız? !Jer. 

\li\liyctin tefıika~ı 26 

Kumaşçı ince ve hafif şeyler 
gösterirken, beriki hiddetle : 

-Yazlık kumaş istiyorum! 
Der, satıcı · 
-Paşam bunlar yazlıktır, 

ince kumaşlar! 
Cevabını verir, maşteri de: 
- Delimisin sen be odam? ı 

Yazlık dedikse tül gibi kuma~ 
istemedik ya !. Şöyle kalınca, 

sıcak tutacak bir şey istiyor
dum/ .serı bu sene yazın hava
larırı ısınacatını mı, zanrıediyor

sun? Diyerek çıkmış gitmişrir. 
iskele maddesi! 

Otogarı şeydir! Meşhur Kı
rıolıada iskelesi tesiratı havaiye 
ile yıkılmış, yerine getirdikleri 
"Nev'eser. ı•apuru da palamar
ları kırarak tagayyüp eylemiş, 

şimdi Kınalı halkı müşkııtdf 

içinde imişler. Seyrisefain ma
hofilinden öl!rendik ki eger 
havalar sebebile iskelenin inşası 
feehhur ederse Kınalıyı civar 
iskelelerden birim' raptedecek
/erdir. 

Y anlıf bir ı, 1 

mlllll için vakti hazerde en ı 
ufak teferrllab bile dllşllnm1111ıer. 
ve ikmal etmlslerdl. Bol cep· 
hane ve bol malzeme ile harbe 
ıfrdUor, ve Fransızları Parls 
önlerine kadar sUrdUler. 

Almanlann mağlubiyet! se
bepleri tetkik edilirse pek çok 
lmlller bulunur. 

Bunlardan birincisi her hu
eusta yllksek yetfştlrllen bu 
ordu vatanperverlikte Fransız· 

tara nispetle geriydiler, Alman 
kumandanlannda vatan aşkı 

kan derecede idi : Fakat bu 
aşkı efrada temamlle tclkın 

ederek ikmal etmemiştir. Yalnız 
malzemelerine gUvenlyorlardı , 
bundan Almanların kendi va· 
tanlarını sevmediklerini iddia 
etmiyorum , Fransızlara nlspetle 
az yotlştlrmlşlerdl. 

Fransızlar memleketlerini 
çiğnetmemek içia kanlarını seve 
seve dökmeği blllyorlar ve Pa· 
rlsln önllnde Almanlarla adeta 
gırtlaklasıyorlardı. Buglln bir 
Fransız neferi her •eyden evel 
vatanperverdir. 

lenml11t1r. 
lıılllrl&l harbinde Tilrklerln 

vatanperverliği blltlln dllnyaca 
tasdik edilmiştir. Harpte her 

TUrk vatanının tehlikede oldutu· 
nu anladı, kllçUjtllnden bllyU· 
ğllnc kadar herkeı cepheye 

• koftu , henllz bUyllk harpten 
çıkan vatanperver Tllrk evl&dı 

burada da kendini ıosterdl , 
batta l Ulu Gazileri] olduğu 

baldı biç azmini kırmayarak 

nihayete kadar azminde devam 
etti , ve bekledljtl parlak zafer 
gllııcşlnln doıtumuna kavuftU. 
BuıtınkU TUrk genci istikbale 
kemali emniyetle bakar, çllnkll 
yapbjtt fedaklrltğın mllk&fatını 

gOrmll11tur. Azimkar Tllrk ev
IAdı her zaman için daha par
lak zaferler yaratmata hazır

dır , çUnkU o fıdakAr , ve 
vatanperverdir. 

Doğan Yıldız 

-Meşhur-4-
KONTiNET AI. 

Memleketini çok sever, köy- y M k" • 
terinin zaptoluııdujtundan katiyen 1 azı a ınesı 
keder cetlrmeylp, bll&kls Al- llcvnelmilel rnkkamlınnı hni 
mani ara k&rfı daha ziyade ve 1 •1-.. k 1 • - h f ti 
bll ilk intikam hlslerlle harp 0 up ur. " .• nn uru 1 an 
edfyorlardı. yazı .. makınelcrının en mükem 

Bir Fransııı: neferine harbi ıne!ıdır. 
ne için yapıyorşunuz denirse Nuva Bronsoviga 
hepsi bir ağızdan vatan için 
derler. 

Bllyllk harbın sonlarına doğ· 
ru soıyallıtıer barbl ne için 
yapıyorsunuz? vaz geçiniz diye 
efrada gizil ıfzll telklnatta bu· 
ıunuyorlardı, bu husus bir mlld· 
dıt sonra tesirini gllstcrdl ve 
ilk defa Alman bahriyesi harbi 
istemeyiz sedasını çıkardı, 

bu sesler bir ınllddet sonr1t 
flddet kespettl ve önllne ıeçl

lemez bir hale geldi, (1918) de 
Almanlar Fransız topraklarını 

terkederken rUcat hareketleri 
kofmak halini aldı, bu esnada 

Beynelmilel rakkamlı en i) ı 

hisap makine. i olup müteıtdit 

bankalar ,·e mali ınüe;siseler 

ıar;ıfınnan kııllanılmaktadıı. 

Caı et >:ıhlam nldu~u için 
kaı'tyen bozulm07., 

TL'RKl'ı.1•: C '\.\il !L Rl' ETi 
\'l~GA\l': l>El'OSL 

Fikrimizi sadece şahsi bir 
kanaat olarak yazacatız : Bir 
kaç zamandır, sabah refikleri
mizden birisi geçenlerdi' Avru
pada yapılıp biten bir müsa
bakadan ilham alarak bizde 
en güzel Türk kadını kim 
oldu/u anlaşılsın diye bir mü
sabaka tertip elti. Ewelı'i Av
rupada bu müsabaka bitti ve 
biz geç kaldık. Saniyen: Avru
pada bile yüz binlerce güzel 
kadırı kendini teşhir etmekten 
çtkinerek bu müsabakaya gir
memiş iken bizde hakikı Türk 
güzelliğini arzedebileeek aile 
kız/arın111 bu müsabakaya işti

raki ı•e kendini teşhire razı 

olması pek az muhtemeldir. 
Korkarız ki bu müsabaka ne
ticesinde seçilecek kadın bizim 
gOzelfiğimizi hakkilc takdim 
etmekten uzak olmasın 

o muazzam kara ordusu da harbi 
istemeyiz sedasını yllkseıttl. 

.\. !Jorn~tapı Kumpanyası 
llevoıtlıı tekke caddc<i 

:;s.ı numara 

FELEK 

Askeri bahisler 
Almanların mağlubi

yeti sebepleri 
Bllyllk harpten evci Alman

lar yalnız kendl~askerl kuvvet
lerine istinat ediyorlardı. ffakı• 
katen o zeman Alman ordusu 
ıcrck talimi terbiye ve ıereksc 
teçhizat noktal nazanndan dl· 
ter ordulara faik idi , ve bu 
falldyet muharebenin başlanıı· 

cıada gendlnl ıosterdl. Belçikayı 
ladl .. ederken Llyej, Namur gibi 
mllthlş kaleleri hallaç pamuğu 
gibi atarak sur'atle Marne 
doğru ilerlediler • Mllteaklben 
farkta ruslara karşı yaı.blnlerce 
esir elde ettiler , ve Lehlstanı 

lşğal ettiler, bu hareket Alman 
ordusunun aatvetfni gllsterlyordu. 

BllAhara Almanlar tarafın

dan Romanya, ve Sırblstanın 

lfıtali, Avrupa)'ı adeta korkut
muş idi. BGylc muaazzam bir 
ordunun nasıl olupta mağlup 

edlldljtlne herkes hAll hayret 
eder. 

Harbi istemeyenler Veuay mu
alıedeslnln ağır maddeleri kar· 
tısında renkleri ıarardı. Cebheyl 
yanlış dllşllııcelcrlc tcrkedenler 
Sulh masasında merhamet dl 
lenmcıte ba,ıadılar . Dlltman 
dufmana mçvlut okumazdı , 
Fransızlar (1870-1871) harbiııden 
kalplerinde kalanacıları çıkarı

yorlar ve muazzam Almanı in· 
letlyorlardı. 

Harpte toplar, kalalar birer 
cismi camlttlr , onları lfleten 
lounlardır , yalnız azmi sat· 
l~m korkmaz olmalıdır. Onuıı 

bunun ifadeslle vazifesini terk 
edenler bllahara daha acı ne
dametlcre maruz kalırlar. 

!asanların gOğU~lerl her za
man toptan, tllfckten sağlamdır. 
Bunun on parlak misali ( Ça· 
nak kale J dlr. Orarada TUrk 
götsllle dllşmanların mllyonlar· 
ca meraılAlnc karşı durmuş ve 
en nehayet mağlup düşman 

donanması çeldllp gitmiş ve 
Tllrklln muhterem şehltlcrlle 

Ordllltll kale llzerıne o şehltlerln 

kanlle boyanan bayrak yllk· 
sclmlştl. 

Almanlarda vatanperverlikte 
bir parça daha kuvvet ııııter· 
selerdl, böyle harbin neticesinde 
Almanlar daha mll~alt şartla 

sulhıt kavuşurlardı. 

Galiplerin ağır metallbatı hep 

Cd 1 la :ın, i\·cri ;\l'> hak 
balıam seni görmek l'tiyıır. dedim. 

Tllrkçe hnrufatlı Kontıncn~ıl 
yazı maklncleriniıı yeni Latin 
alfabcıniı;e J?_Ö c degiştirilmesini 

deruhte ederiı. 

tı • .\.N 
1 lcndek hha~oA'lu l\irczliderc<I 

ormanından gayri mamul metro 
mil.:"ap hesahile ikil>in ~ekizyüz '°k 
sen beş meşe t.içhin dokuzyitz kayın 
eşc•rının beş "nede kat YC ihracı 

hı·heı metro ınik'ap me•c dokuz lira 
lıir kuru~ kayın bir lira \ etmişbe~ 
kuruş bedeli mukarreri ile ilin 'c 
şartname~indcki me' at mucibince 

kapalı zarf usulile 1! :ı 929 
tarihinden 16 4 • CJ'.! tarihine 
kadar müzayedevc ,-azedilmişılr talip
lerin l\ocaeli oı ınan müdüriyetinde 
koıni>yona müracantlan il:\n olunur 

Hakırkii' daire;indeıı : Cemiyeti 
umuınivei belcdııe azı ıntıhabatıııa 

8-:ı-'l2iı C'umı sabahından itibaren 
zirdcki \eçhile başlanocaktır. 

('.uma C"uınarte>i Zeı tinlik: \eni 
kü\ 

Paz:tc ra7.arLcsi 1\artıltepe , •"• 

kızagacı 

Salı C,'ar0aınba l'er.cmhe C'.elizlik, 
Yenıınah•llc 

Cuma Cumane'i \' e~ilküy 
Pazar 1..1muını 

BalAda KÔ>tcrilcn chalii muhtere• 
menin dairci hclediyodc JTIC\CUt bu
lun:ın ~andı~a r.dcrin.i at:ılıileccklcri 

'' EN ISIK 
Zaınllı yovrucu~1tn n" 'acını

Lak hır hali ı ardı. llm·alı pb 

tırnaklarını ,::iıstcrmerntk i\İI' 

m uçlarını "kı, ,i'ıkı !,apamı~tı. 

Fakat \liscij\im <ana anlatamam. 

l)ıitiin lıu >efil kıy:tfl'tine ra~men 

ıında. kar~ısmdakıııl üpn:~k. 'C'· 
ınek heYe,leri 'eren okadıır cana 

Yakın bir ıı;uxcllik ve bııtun !lıu 

kirlilijtine ragmcn. ı_u1.ıcrinin 

ma\ ill!!;inde okadar 'd ir temiz 
lik vardi ki... 

lııııi hırakmı~. iki od:ı.ı bir cı leri 

ı arını~. l lasan dıı. ekmeklerini 

giitlırup ırmu~. ··.\ilah ne verdi 

ise~ ı·ıvip !!'C ·inh (ırlarnıı~. 
J,tc \lisdf!;inı. hutun hunları 

durıı. ılura ara ,ıra içini ~·ekerek 

bir turlü açınap;"ı et art·t eılc~ıl

dip;i k.ıç icük ı umulu a\ uçlarile 

ı~arctkr Yaparak anlattı. Siizleri 

niıı hazı yerlerinde ,u,uıor. kım 

Yazan 
- Pd. 1 la§ar. kapı fil ırel de 1 

ıı ı '>:ı,ıınaca' ı karpi~ ,c•·ece-
ıı. l>edim, 'c lıeme•, yukarı 

ıclanıa ko arak ellmr e. ki, yeni 

bd: 1111kf Hhı l!l'\ aldım. 

et rdıı. 
1'ııç•ık 1 Lı.ıan hah~e ·e girm~ 

mt•ıı ornn a kapının dibıne 
ıni ınırl ıılçak 1 kemle,ine 

uırmu, onunde DO} a kutu u., 

dinde f• çala , beni bekliyordu. 

\li ciğinı lııı lıova kutusunu gör

\ lir ııuh·ıkkak ııulerdln. %ava' ı 
l ıs r r ı, renkli o\'malı kı\gıt· 

r ı , ı lıa•ta an tarafına 

, •. m· >ı 1 nl1.ık a,nıı~·· -;aç· 
1 · , (' 1.c t " c lt\zunı 

' rınl\ n ı mi · ~·r ~oı.:u~u, 1 

n c 
ı ı r 

J x arı ı 

'l lı 

MEBRURE HURŞIT -
görımcc ıı;iizıeri e\ inçle parladı. 

hemen. ko~tLo, onları elinden aldı. 
\lintanının koUarını bir buyuk 

adam ukari)le sıvadı, kllçiık 
iskcınle.-iııe ) ctle~ti. 

\liscij\lm, ne kadar tarif ehem 

bo~ Bunu görmek ı zım. 1 la,;an 

öyle güzel, ııyle -ııur,, !l;ibl bir 

<CI' ki in>an onıı lıu kirli i<l 
' . ' 
f!.• irdurmep;c na,ıl kıyar, h!lınem! 

l\üçük hoy11cıyı lizaktan ol"'" 
hahamıı gö•ternıek ıçln kameri 

yey" giderken ~ra ıra dönıır 
ona lıakıyordunı. lnre kollan 

bııyük hlr evk ve memrıınireılc 
hjlıyor, min· mini avucuna hiç te 
ya~mıyan k ıcarnıın ırça ·e'·i 
hareketler c kalk p nı ·ordu •. 

Bır nıuddet ı:mı. >e 1 1ıabm 
• k ~ kc 

n• la'1 L ı d 
JTT. rı tOu \ıll· 

-l!ı 1 . ~C)'ll.:r 

t ı 1 1ıın ı"ti..., 

Baham va,mı sordu. On ııç 

ı·niı. Anne<inden ha~ka dört 
tane karde~i vnmıı~. Ln hunık 

lcri o imi~. ·Bunu söylerken 

~nki daha zııadc buyuıııek iste 

ornıu~ l\'ihi boynu uzanıyor, 

lı~ı Jop;ruhıyor, ıı;m:lcnnue -evin 

erke~ bcnım!~ deıncı,, haaı ıle 
mt.7.ııff,r ,ıır ı~ık yanı~nrdu Hıı

baot mara'1goz imiş, he~ aı• evel 
blm ~· O o'!lltde~ evci ·1 lıı,an 

ekteııc gide~ i : 1 · e ı artrk 
u ııı "kıt Jc it , c ttatıa lı: ede 

e< k.ııı. .le" '• ·ın pııra kaı.Jn· 

nı k ; ıu·L un etı on r:k 11't ktc-

. . 
bllir belki de mini mini nıuha-

kemc-i ile ufacık hayatını niçin 

ıoylc vabanı:ılara .ınlattı~.,nı soru· 

yordu, fakat baham da. hen de 

'Ualleriınize eh k tatlı hir :jckil 

ı erh rnduk ki kıı-üJı;c yıne cm 

niyet ~elivor, dertlerini anlatnı.< 

p;a deı·aın cdİ\ ordu. 
!'arasını verdikten sonra ya 

nı ba~ında hpıyıı giderken ona: 
' - Sık sık Rel cr>ıl Hııı.an? 

Hizde hoyanaca" çok ayakkahı 

olur. Dedim. !la: uki ba~kı du· 

~ıinı:clerim ,·anlı. O sırada ba

şını kaldırdı, , 11.11 kızard, yut· 
kı: Ju, göz.,rin. ınd.rdi, öyle 

n-el..Ltıı vazt:~,,r gibi oıdıı_. 

onra lıırdenhır, hlrıız ~ vcl '.:r
dlgim para arı ul.atııa,: 

1 

ISTı\Nlll.iL BOR 'i.\ l 
I ISTIKl\AZl.ı\H 

İıitlk:razı <lahlll ı 02 

Yıl başı 

lllı: sene 

Yakacıkta e;üzel bir kö~k . 

Levla ile Mecnun, ı;ece on bir

den sonra otomobille gelirler. 

Yılbaşı gecesi eYlcndiler Ye •. 

koyun koyuna, Yakacıktaki kii~k

lerind" sabahlamagıı karnr 'er

diler. 

Onl<tr gibi se\'i~en iki çiftin, 

İkinci sene 

Çocul..Jarı olmaJı. 

~:ğer olsaydı, belki gene 

1 bminl ~eYda koyarlardı... t·:~ki 

giinlerin hatıra;ına hörmeten ... 

Yoksa çocuklarının ismini !'eYda 

koymak için b'1>'ka sebep yoktu. 

ikinci yıl ha~illda, bir yere 

ıı.itmektcn hah<ctlemediler ... \ alnt7. 

ıteı; 'akit koı:a-ı •nırıldandı: 

Üçlıncu sene 

(·anım sıkılıv0r karıcıjtım 

\eden? 
- Bizim mudlır he) hu µ:ece 

bir ziyafet \eriyor Yıl başı şe

refine '·alnız erkekleri (1avcl 

etti. i\yle kırar \'erdiler. Ru 
sene bdın>ız cylcnccckıni~iz .. 

Olur Şe) dc~il 

lloğnı.. \ma ı,a[ml etmemek 
tuhftf <ılacaktır. 

1 laklı<ın. 
Sen n~ yapacak,ııı? 

Sensiz canım '!kılacak ... 

Biliyorum ya "amı he~c da\·l't· 

!idik. 
Btn µ:timi voı um diye 

darı 1 nıusın lar. 
Jı,ı·n ,4;, 11-rin1L \"aln1z sa 

lhınları·· ~erim: lana bira 

zınk reçel nrcıncz mi.iııiz1 Di '" 

sordu Ye ınahcuhi yetini \ enınek, 
bunu <i\lh·chilmek ıçın ~ii,tcr 

dlgi ~ayr~tin tcsıri ılc .~özleri 
ya~ırar,ık ila\'..: cm: 

J\eninı için ck~i •• :\hısta[a 

kaç ~undur reçel ti ye y~l\'art)tır

du_ 
~\li:-;cigını, µ:ürtıyı.r nıtı~tın, ~u 

kiiçLik fcdakı\rı! 

EHlt• reçel J'İıirdıilmck için 
uzun masraflarn katlanınıı acak · 

larını hilen l ıı mıni mini ~·c ha

bHst kııç[i~tinc reçel ı;tıtlırınek 

bu heıııız hayatı anlamı ·an ıav
ruyıı ~t!\ indırmc k için o ı;ıınkıı 

ekmek para,ını feda ctmeıtc razı! 

Rilemeın hen mi ıı ı;lin çnk 

hassa>tım'/ l· akat 1 fa•ının ıirhk 

hıı.lı yanaklariodal' s.izıılcn ıı;oz 

ya~lar• o lı:ada• lı,:i;n, dokundu 

. ki heme"I <ıra va, ıın.ın öm.ne 

çimenlere diz çök.n~ , rnendl

llmle hu :ııı.vallı çoı.:ujtıın kirli 

yacıacıklarını 'ildim. 

Hasan, .en kıırde:jle ı-;ıı 

baba,ısın. razı mı-ııı. oen de e 

nln alılan oi") ıın mı Y dedim. 

Beyoğlu barlarında. o dlcrinde 

işleri neydi ? .. 

Yakacığa geldiler, kuı;ıik bir 

mastı ba~ında yemek yediler, 

sonra soyunup yataklarına yattılar. 

Ama uyumak için deJı;ll, ısın

mak için yattılar. llirbirlerinc 

~arıldılar... ve karar verdiler: 

Doğacak çcıcuRıımuzun 

ismini sc,·da koralını. 

--- ... ~-----·:........; 
·- ,_ 

Cafer hey da\ et ediyor ... 

- ~:,·et.. Daha bir çok arka· 

d&';'ları dın·cc cemi~. 

l;idecek miyiz? 

ı .. ası 1 ister:->;en. 
(:idelim hari. 

<!idelim . 

Cittikr Sabaha kar<ı gddikr. 

soyundular. Blrhlrleriııe arkalarını 

dönup uyudular .. 

hah lama. 
- Pchi •. Sen kaçta gelirsin'! 

- L'fçte gelirim. 

- Hen de l!;elirim. 

Sahalı saat ~. ı-;, in önlindc 

iki otnınobil ·durur. 

:\la~allah! .. C'anm ;;ıkılnıa 

Senin daha nel ı;elmcye

ceıtini tahmin ettim. 

- \e yaparnn kalkamadım. 

(>dalarına girdiler, ve .. hirbirk

rinl' J..ar~ı kahMhatları \ arıııı~ta. 
affettirmek i'tiyorlarıııi~ gibi. bir 

birlerine ,arıldılar .. 
Dukıı1. :n ,uııra bir \,'ocukları 

oldu. ismini ~c\'da koymadılar. 
Schehini ,iıylc\ cııı~nı. 

Selami İzzet 

IJm, incitnıl'dcn. ra~rını \ c 

zarnllılıj!;ıııı hi"cttirmcdcn \'llr

dıınlarınıı kahul l'ttirıııd. içiı; . 

Bak l la<an, dedim. \iadem· 

ki artık ablan oldum. nıı>ıl ,;en 

kardc~lcrinı du~unup onların j, 

tcklc-rını yapnıap;a \·aiı~l)'Cır>an 

bundan '"nra hen de ıııa ayni 

~dkatı horçlu nlaca~ım. Siıyle 

bakayım. heni :ııılatlın mı ·ı • 'c 

durııyowııı ,iıyil'<enc ,_net ahla· 

cı~ıııı. anlııdıaıl~ desene 
:\llsdp;im. bilil'nr ınu-un hu 

kuçük çapkın bana ne ce,ap 

verdi? ( :c;zıeri dola dola, dudak 

lan titreye titre) e: 
Sen mın~min m:ı-:ılımlRk 

Peri k ıznn. ben sana·· Peri kızı.. 

diyeceıtinı, dedi. 

<) 'Irada hablın d~ heni ça 
P;ırıyonlıı. 1 fu,anı orada bıraktım, 

.ı;lttim. < ına kıiçi.l~... haz talc 

bini, benim Ct\abıın be z.ı>•llı 

aileve 'an ım Cl'Tlek i'tcdi•timi 

sövkdinı. '1 sriğin l•ıl-c hal anı 

da nL ta•I• ~femcn mLnın ) < le. 

Parıı mı 'ı relim, n ra-
ncıjtıııı, ne dt•ı-,;ın? diye •ordu. 
Ben ba~~a bir ,eı du;unm , _ tunı 

Düyunu ınu,·ahhlde ~-! ı 

Jtramlyell demir yolu 1 tı 

2.i.OO 

so 
iKi 

SE'ir.Tl.ER 

J~ bank.ası 
Anadolu demir yolu. 
1. ·rranvay. Ş. 

1. ll. S. Şirketi 
f Su Şirketi 
T. Tütlın A. S, 
1. D~lrmen Ş. 
Ş. De~lanen S. 
A. Çimento S. 
1. Telefon Ş. 
Ş. M. Ecza S. 
Ş. Hayriye 

l ı.ı 
80 

24 20 
84 i'S 

~5,30 

.il< 

ıo 7< 
4],00 

s o~ 

40 40 
30 (IQ 

s ;o 
ıs oo 

TAHVii.AT 

Anadolu } 1 · T. 
o Y ' r. . ~. T. 

41 
41 
4c 
4,-1{1 

4,-1{) 

Tünel ıırkeıt 

Elekıtrlk şlrkeıt 

Rıhtım Şirketi. j 
H. PA>• llman şirketi 

19 

Çl':Kl.ER 
Londra 
Ncwyork 
Patis 
Atını 

Ccocyre 
Roma 
Bükreş 

Amstcrdaru 
Brüksel 
So!ya 
Prag 

O•B o0,-
0,4Q 06.25 

li 57,00 

sı< ıo.oo 

2 55,00 
g 3;,00 

24 37,SO 
22,25 

:l 45, 

•• oo.ı.ı 
16 s~.so 

2 Ob,50 Berlln 

Viyana --..... -- ,\ 4...~ .. ·:ı 

TfCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

6 Mart 1920 
AZAMI r.sı:.ını 

Buğday K. P. 
Yumu~ık 

Kızllca 

Sün ter 
Sert 
Oöamc 

oıı·oo oo.ou oo.oo 
00,()lı 

11.\.50 
0-0 oo.ou 
S-0 1~.20 

Yamu~ak mahlut 
Sert 0-

lloınaoy a 11·00 
Bulgırletaıı 

Zahire 
(.'av dar 
Arpa 
l\Iısır 
Yula! 
Keten tohumu 
Fasulye 
'.\lcrdınc:ir; 
·ohut 

Hörülce 
Hakla 

Hububat 
Suı;;am 

f\UŞ)'CllIİ 

Un 
Ekstra J.:lo.,tr:t 
Ekstra 
Rirlnci )·unıuşılr;: 

Birinci -.ert 

ikinci 
Cçüncı.i 
llu.mol 
Kepel 
Pa&pıl 

-.-
00,1.10 

,00 

llı.hll 

J;l,00 

r~2;; 
Q,2(1 

4R,00 

-H,Oll 

~J.Otl 
rırJ,oo 
00,f)(I 

on.oıı 

00,0U 

'"·"'\) 
ı.ı.no 

12.~l) 
<ı,'.?() 

;ı7,20 

44,IH) 

il,00 
00,00 
00,0U 

l(ı,5 

U0,00 

[.$75,00 120(),0,l 

1 :.?50,00 117 .i.00 
tJ'Xl,00 1!75,IK) 

0000,on OOOl'•,OO 
. ()()1)0,00 'M.Hl0.00 

ouoıı,(\ıt ıH')()(t,ır<ı 

Kastanıon i Vi hl vet i 
Orınan M. 

Taşköprü kı1.ası dahilindd.i 
Derbent 1>rınaııının şarkın poyracık 
deresi ~ırben sarı ~·.ıprak !'tlrtı ile 

p;eyiklı 'azı ara,ındaki hattı lıdlA 

~lmalen honlı kariycsilc gerikli ,·azı 

arasındakr mi ceııuhen derekuz 
sükü y:t) 13.sila s:tn yapnık "'lftl anı 

sınd&ki yol ile mahdut 1 -R numaralı 

maktalar dahilinde ıııcı c~t 20.000 
metremikdp devrik çam eşçan ~ <c 
nede ornınndan çıkarıln1ak li;ı:crt! 
bir n müddet " kapalı zar[ usı\lıle 

beher g"' n mamul metrtmikftlıı J 2S 
kuru; ·10 para hedelile nıuz.ı ede c 
çıknrıldıAınd•n t.ılipnlanların 2.1 ;ı tn•ı 

pazart~"'i Rlinli sa:ıt J:; <le \"i.İzdc "; 
huçnk teminat okçalarila \T<3ikı lıl· 
z:mı.lannı hamilen hiz.1.at 'e \"3. ınu 

'ıtdd•k vekillerinin l,•<ıomnnide orman 
müdüriyetinde mutcjekkil komisyoıu 
ve ~craitini ~ınlaınak i-.tcyenlcrin mu 
dürh:etimi1.c ;ııüracaat c\·len1t:leı-i 

l lcmcn içt-ri 

annemi hıılduın. 

k<htUnı ·•ece 
"f , ·"' 

zaıallı ihti)a(· 

cık hcninı ddi ~llıı acele acele 

ıne<"elcı i .a latıı•nıa şaşırdı halılı. 

ey'" i'teıliıı;imı anladı; kilerin 

ıııı;ıhtarını 'erdı ve hııylik bir 

zembil bt;':up arkamdar. geldi. 

\lisLıp;im, k.nı bilir kuçuk. 

o!';lanla ım,, lııı lcmhı <1t,:ıldt~• 

zama'l ne "'" ındiler lıa~rşılar. 

Ccce annem lıir yHndan hu 

··i~lcdip;ıın >cvap" hakkında hıma 

uzun ·nutuklar H·riyor, bir ı ıın· 

dan da ~ardını edıyordu. 

Kilerde ne lıuldunNı zembile 

lıir miktar koydum. t!n ıı<tline de 

ikı ka\ anoz re~·c, hani gece anne 

miıı d(· o oK sevdiğı incir , ~ 

kay ısı lar·dan 
::;iik·iı,• ile C:ulza kııliplarındaıı 

tutup bahçcı·c ı; ardılar R~ccp 

ıj!;ayı aıı;mlıın ', llıt anla her ı 

rıt ~ diı' /.e nl•ilı ç· >l'l•!l;ı anne 

ı .~ 'ermesini <O\' -d·cıı. 

llahç·ı .. r bahÇl k:q l'lr ı <' ~

\ " •«en J la<.ın da ho .ı kL ıu 
unt lmll ın2 

cınk mı .ıld• 

'urtlıı, k.ı,ı•k 

ıanım.ı ':ıklaıtı. 
Ilı llll<İI) 



Bu günkü yeni bllmecemlı: Dünkl1 bllmecemlı:ln 
halledllmlş şekli 

Soldan saıı;a: Yukardan aşağı 
1 Bap (4 Zenci (4) 1 \çık göz (fı Zaman ('i!.J 

~ Kıymetli kurnoı (;J) 2 (;et (J.' 
.l Kırnfet (:i .ı incenin oksi (~ 

4 lir\•'- ( 2 Kışın dı~dan 4 Ziya (4) 'ota (2) 
inen ( 4) ~ Kırmızı ('l Çifçlnin sürme 

~ - E<a< (.l) aleti (!!) 
it - L zak (4 h-ı\ptaı (4) Gozün üstündekı(3) 
;' - L:lhza 2) Tomar (S) Kadına \apılaıı iltif:ıt (;J) 

ı; Bc)J!;tr 2ı \teşi tutan şey(4) Tabaka .1) 
•ı ince (5' \landan geçilen 8 <,'oğun aksi >! ı 

lcmer (,lJ 'I Söz dinlemek, ............................................................................................................. 
:jt'Harik - hayal -nakliyat - kaza - oıoınolıil - rrıe~'ulı eli maliy~* 
• ertalarıııızı ~ aptiruıadan n·el İ•t~ııbulı!:ı Balı ·tkapwlıı. d()rdüocu 'F 
• rnkıf lıauında lkiuei katta ~ 

t ANADOLU l 
C"!ı .\ııol!J.<ı. Tııck sigorta ~ırketinc. nıOrncaa, cduuz. * 
i Çllıılcti Auaılolu ~irketi en ın1'.L-a;· ~erattı ıbrn ~tıu ••cdır * 
• ANAııOT.l sıgnrta ~irk tJnil' muc"is' Tiırki_v. 1 loank:u.ılır. • 
$ Hüküm• i Vl' ",k Jmetlc al~kai'ar nıft~ e,aı higortalanıuh 1-akkı • * ri\çlwnı haiı \l tenıcttuatın:u rııh'u 1 'ikfıme•e aittir . (E
•«-Tel ·fon: fstnııhııl-531 Tlcgraf :ıdrl'Sİ lstarılıııl-fnılıy:v • 

• 

ı-. Mart 11::!9 Cuma, Cuınartesi, Pazar 
Saat 10-17 

l atih ınıntaka.;ı 

:\lollaşırcf 
h.irn1ast1 
Schresmi ınahmut 
ı .. ~cndcr p:aşa 
llor:ı Ü\C\S 

"'ı ıfuhtt 
luraı pl•a 

l ı:ı.;:ın halı ı e 

1 '"" l\n 

Kııra!(ümrül. i\J. 
.\lutcsip lslcender 
Ke~ecl karabo~ 

llatice sultan 
\.!imar sinan 
Nesli şah.;;ultan 

~ercmini \1. 
'evbehar 

.\!elek hatun 
i'ırdek ka<ap 
\'elet karaha~ 
\krkez dendi tekke,ı 'e 

il "' 1.ade 
ıı... •rıaı 

füf') li 
Arpa emuıı 
Fatma , ult•n 
lbr1;him ı.·aru~, Uzun Yusuf. 

:-<e it <'ımeı. Beyazıt oğa 

1 ı ~tart 1ı2çı Pazartesi, Salı, Çar~anıba 

1 lckim oglu 
Da\'ut paş:ı 

<.'ıkır a~a 
Kürkçü lıaıı 

Ka<ın lh a, 
<'1:rrah pa:a 
1\ct,:i hatun 
! lacı kadın 
<,'eşml 

mıntulLtS 

1.1 ı\lart ıı:ın 

lyup mını.k"" 
l<lamlıeı 
\ eninıahalle 
( czri Kasımpa~ı 
E upsulıan 

\bdühedut 
1-'ethiçclelıı 

< :umü:;; ... tı) ıı 
•ancı lusto a p•ı• 

l ~ ~ehıtlcr 
ı'Umo 
'1\ p~ul.ır 
• \ lıcv 

Saat 10-17 
Samatya mıntaka ı 
Koca !\lumfa paş• 
Miaıhor 
,\il Fakih 
.\rıbacı Be)ızıt 
Haci Hüsevin aA'a 
! lacı Hamza 
S•nc1ktu C'amhazive. r lacı ~:vhat, Kızlı 

Perşenıbe, Cuma, Cunıartesi 
Saat 10- 17 

Balat mıntnkuı 
Hatipmaslahattin 
Tevkıicağfer 
Kocndedc 

Avcu bey 
t\lolla Aşkl 
l>eniı Ali 
Kıitip l\lı>labattin 

Kariyei atik Ali pa~ 
Hımami Muhittin 
Tıhtıı minare 
llızır çanı< 

J\':ı.;ımgünani 
tik !\lustaf• paoa 

llcyceğiz 
Halat karılı•~ 

L nkapanı ,\1, 
l>emirhun 
1 laraç~ı kara Mehmot 
.\1üttü Ali Haydar 
Küçük Mustafa ı>&f& 
Apti auba~ı 

l <'cıol\ cıı unıunıiyei lıelediıe rızalı~ı için önümüzclekl cuma ıı:unünden 
iti1•1rer1 rey kaluılünt hışlaııılacaktır. 

~ hıtih dairt\İ heleclivr<i dahilindeki m•hallatta hulunan ıniıntehiple-

riı samlı~ ı e' aınıak için hanği l(linlerde , .• hangi <aatlcrde daireye 

J.!, ccl•klcr, 'Uk da :t\rt a,n güsreri\mişcir 
•' De• aodet heledl\e kanunur. ~~ncıi madde·inde ı;ü~terildlgi üzre 

l ı 'lC re \ennc\c gelmeyenler imıılı \e okunaklı re~· \'arakalannt bir zarf 
de u •ma kı '"I '" k•J?•ııp rei>e hitaben )·ızacagı te1kere ile bu zarfı 
"'~ r l•ı f içine '1'ederek Fatih dıırei bdedl e ·inde milteşekkil intihap 
ll c Jmenı h :t etine gond~rehilirler 

Yeniküy intihap encümeni riyasetinden: 
ınecli· "mumii beledi •za otihıbatına 8 .ı <ı\19 cuma gunü 

'. ,lanıcaktır. 
~ _ f\ H·kc ınah•llaıa talık edılmiş olan defceı !erde i-ımlori muharrer 

( ı, n • 

ıl 

fı a 
l 

ı: uneli ka1n~ı., cnımahalle müntebipleri 8-:> <ı2<1 
Q .ı '12Q 

10·3-'l\l<J 
il-3-92Q 

1 Lıdcn ~:ımcr • 
lh:rnkdcrc Kircçburnu • 
·r.1rab\ \C'likiiv • 
lsıin)C ıcşitpaşa • l'l-~-Q211 

Btı\:ı1.: 1 ko\ Ruınclihi-.an • ııı' :ı .<)21) 

Bebek \rna>utko, • 14-.J-929 
ı, rıJçc-.me .. ı.~·B-929 

ı u. lcrJc elem·' nlerın l tı, 17 J · QtQ gunler" ı;aat <ı,JO dan 

<' C rei 'cicı.!Jvc merke7.ine ınuracaat1a rey croıeleri. 

" t ı ennc e ııclmeJ pte tahnren rav \erecek olan l(-wann 
r '\ ' k ıa ı n 'ı 1.a ı nın HZarAk hi. zarf ıleru una k.ıvup kapa· 

k l l 

' k l 

ı: ı ıt en r te ere \1 zıµ ıinnc ıang'l mahalle ve 
l ı :ın ı.ıakı dır. ncınurl\c ,ıı..; s :ıar nedi- hunlarıda 

hır ı.:ı.l 1 ı .;;ı;J,; e\ı r ... \ \ar1Kısın ın hrc\ı zıtrfla hcrıher 

l d.ı a ırar uz r i c llir. rci e lııtahc:ı. 

' l l . ( e 

l\ItLtlYET PEHSEMBE l\rRAT 1929 

••• Kıvmeıi 

lira kur14 
ili so 

\l,hallesl 
l le~lıeli ada 

Sokağı 

Büyiık cadde 

cinsi 
nrsa 

'.!89 • • \r. •nın 4te 
:J hisse~i 

ihale lıedtlleri <lel':ıten ıc peşınen istifa olunmak ~ırtiyle balada muharrer 

ar>alAı·ın mülkiyetleri ;; mart f Q29 tarihindeu itibaren ylrmi gün müdd~tl~ 
miizl\cdeyc \37. edilnıi~ olduğundan talip olanlaım 24 moıt IC)i<J pazar ~unu 

saat f -ı te • \dalar ınalmü<lürliiğiine müracaatları . 

JW:\'!.ET :\1 \TB.\ASf miidiirlliğiinden 

İMLA LOGATİ 
6 ıncı ve sonuncu cüzü çıktı 

Fiyatı : 15 kuruş 

====== Üsküdar-Kısıkh-Alemdağı Halk ·rran1vayları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Sirl..ccimizin hi~:-cdarlar lTmumi hcy"cti ünüınüzdcki martın otuzuncu 
cun1~ırtcsi günü saat ·on dürt buçukta ('T:-;küdan.la ~lrkct idarei ııınunli~e 
lnnasınd• adiyen toplanacaktır. 

l':sa"i muka\"clenamcmız mu\!ibincc l:lalal he~ hi~."it:~t: malik bulunan 
ze\alln hi.;se :'tnct1erini İiftiına güniindcn bir hafca C\"tline kttdar ~irkct 
ycznc-.in~ tevdi ile duhııli,·e \'arakası almaları iL1n olunur. 

Müzakere ruznamesi şudur: 
.llcc!i,i idare ı·e miırakip raporlarının kıraoti 

~ Jllançonun c:ısciki \ c mccli!•İ idareııiıı ibrası 
.l- !\lus~tafi azil yerin~ tayin edilen azanın ta!i'tiki intihalı1 
4 Mürakip ıntıhalıı ye ücretinin tesbili. 

İstanbul limanı sahil sıhiye 
merkezi sertebabetinden: 

_\lüdiriyetı uınuıniıc rnulhakatı ihtiyacı ıçin aleni ınuı aka;a ile tahttİ· 

rilelıek olan kırk iki kalem evrakı matbuanın ye,· mi munaka·a~ı 2~ mart lJ2!J 

t;ırihine nıusadil per~cmbc guııii olarak te>hiı ed•lnıi~tir, Tılıplcrin ııünıuneleri 

l(ornıek \'C ~artnamclcn almak üzere her gün Calatada kara \lusıafapa'" 
sok:ı~ıod:ı k~iıı nıctk zimiz ıe,·a7.ım ~ubc.;ine \ e mUnaka;:,a~a i~tir.:1k etmek 
üzere ~·c\ n1i ınezkOrde ... aac l •1 tc mczkı1r nH:rkeıdc müte~ckkil ma,,.raf ko 

nıbyonun:ı ınürafı.;'_a.ınlan ilcl.11 olunur. 

Dizel motörü müba-
yaası: 

Tütün inhisarı 
dürlüğünden: · 

" umumı mi\-

it.mir fahrika'ı için f ;-~ ild 200 beygirli~ bir Dizel nı"törü ile 

bir altcrııatür alınac~ktır. itaya talip ulanlar \!il nıarc <12<1 Pıtz:ır 

tcsi l(tın[ı 'a:ıt ıo,:lO za kabar tekliflerini ( :ııtataıl:ı ın ıllıU\ ;ıat ko

misyon una tc' eli etmeleri 'c fazla izahat ıl'in itlarc iiçünciı şuhc 

müdiirliip;iiııc miıracaatları. 

Tokat Sıhhat müdürlü
ğünden: 

hrcn~i tcda,isindc kullanılmak üzere ;; kilo :\'eosoha.,an Ye ,,(Hl kutu 
Bizmejenol ,. 2000 kutu Saf afiyeti zcybak anıpulıın \'C 1 S kilo lyodorpntos· 
yom ite ~O kilo ınüzaaf cira nıerhcmi kapalı z:ır[ usulile münal\a a,·a konL ... 
larac l"klif olıınacak fiat haddi J~yik giirüldü~ii takdirde 1 1'.?<ı >enc,i martının 
virminci çar~anha günü ••at 1 fı da ihale! kaı'ive>i Toknt l~ntümeni daimi. 
~ince icra kıltnaca~ından talip olanların ~artn:unenin nuı:-oad<lak ı;;uretu11 
ınczktlr F.ncuml'ni daimi ile 'l'okat ve 1stanhııl Sıhhat rr içtimai ınU<l\l'l1Ct 
müdürlerinden alman 'e teklif nameleri dahi hüi.umcıçc 'uku bolac:ık müza 
,-ede ve münakasa ye ihal:lt kanununun 10 cu \'C 11 incı maddelerinin tarı 
fatı dairesinde İt• <t> irsal nlcmeltri il:\n olunu 

• ıııı ıınıııımınııı ıı ı ~~ıııını~ıııııııııtmtmımımmı~ = 

~ BUyUk ~ 
tayyare piyankosul 

Keşide]er her ayın 11. ndedir 
2. ci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 
35,000 liradır 

Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır 

ıırımımıwillll~~mmıınmınnım mıııı ııınıı ıııwııırnım ıııı 

-= -;;;;; 
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~ 

-

Ya Porıı 
Her Porsmhe rrü-- ';.; ,, 
nü lstanbulclaıı ha-
ı uketlu ( C.'lııakkale 

ve Körfez ) iskı>lPlerine uğra
yarak A yvalıg:ı ıziınet YO 

:ıynı t<ırikll' İ•l·ıııhuıa :ınlel 
edecektir 

'apuru 7 
:\Tart Hilal 

Perşembe 

H \S N 
Ecı 

1 ep ı unda 

Andre Brüno, Jermen Ruer ve Port 
sen Marten Turnesinin Mü;;amereleri 

Au ak~:ıın tam >aat 21, ıs ıle Fransız tiyatrosunda 
Jorj Onenin ~ahcseri olan Lf: '1 \İTRE IH: FORC:I·: Yarınkı 

Cuma (!,'ünü matine olarak ~aat 1 .'i de >On defa r larak 

Cyrano de Bergerac 
Cuma akşamı Rostanılın en me~hur e>crı ulan 

L'AİGLON 
Talebe için matineler: 

matinenin birınci 11 
Talchclcrc ma!L.ıs 'cı ti etek ol:ın 
\!art pazartesi ı;uniı h diı;t:ri de 

ünu >aat Hı le Hrilct kt r 

......................................................... 
: Malı kumlar Gemisi: 
i CON BARI MOR - DOLORES KOSTELL O : 
................................ ~~····················ı 

·==·,···u·· ·z····A····K····=.=ı, ller halde butiın rckoı :ı 
güııii ak~anıı 'irktd rıhtımından kıran film 

hareketle ( ~regli, Zonguldak, • 

lnebolu, Gerze. S:ım,un, Ordu, : llcji<orü : jözel Sternberg • 
Girc>on, Tirclılıolı, t:iirele. \'akfı • .\lüme;silleri: jorj Bankroft 'e 1 
kebir. Trabzon iskelelerine azimet : Evlin Brent T'aramont filmidir. • ••••••••••••••••••••• ve Fat,aya. o~rayarak aYdet ede- !1111••••••-.-
cektir. Yük ve rolcu için Sirkecide l>üıı aham 

Yeni handa ı ı~umrulu accntc:;ine MELEK Sinen1asında 
~üracaat Telefon: l>tnnbul J ıo;; E 1 1 GS 

dchak:1r M L YAN N 

-YELKENCİ 1 temSiON.mEMRİ 
YAPllHLAHf 

l\,\R \ Dl•:'.'liZ POST,\~! 

ANADOLU 
~~p~~~.·; P A Z1\ 1{ 

günü akşamı ~ırLccl nhtımın<l.an 

hareketle doğru Zonl(ul<l:ık. lndıolu, 
Gerıc_ Samsun. L'nı e. I· al•"- Ordu, 
Gire;on, Tirclıolı.Gürck \ akfkdıir. 

'l'rahzona ~ideccktir. 
Taf;ilAt için Sirkeckle .\ k,:ıdeı 

hanı ittisalinde '•lkencı hanında 

1 
krun acentastn:t ınliracaa.t. ·rel. 

ls~ınhul l 51;; -
~eyrtsef oto 

Bozcaada postası 
(<diholu 'apf'rlt 'I \hırt 

ctıtnıırt\:-i 1 ~ la İdare rıhtı
mından hareketle ı •C'ihc·lı: 

l.:lp,cki <, :ınakkalc lnıroz llo 

zc:ı~d:ıı.ı ~idt't·ck Yt: \':ınak 

kak 1 ,\p>cki Cdıbıılurn u~ra

rarak ı:dccckt'Ji 

Antalya ~osıası 
( (,':\:\:\Kl\.\l ,I~} \ apuru :'i.\lart 
l'ıt7ar 1 O de Calata rıhtıınınclan 

hıırckctlc lzmir 1'iillilk Aodruııı 
Rado; Fethi~<: Finike \~t:ılyaya 

~ideı:ek Yt: dıınıt~k nıczkt'ır 

i>l-elclcr!t: hırliktc \ııdifli 

l\aıkan Sakız ~·ııııakkale 

C:clthrılll\ a l•~raYaı::ıl..tı . 

Trabzon i~inci postası 
( \' 1\ \ il .\ ) \<lfllll'll 

:--2-929 l'ı·ı~ı·ııılı ak~aıııı 

(;alala ıılılıır>·ıııbıı lı:ın·hl'I;' 
Zl•llı;uldak, İMl"ılıı. Siı.ııp, 
Saııı,llll l ili'>', Fal•a, ( lı
ılıı, ı:ı;.,.,.,ıı·, Tı;ıhz"ıı, 
Hize, l l<•P·t~ 'l gll'.ı•v·k YC 
ıl<iJtusıc Paz.ır ıskdcsıvlc 
J;jzp.\lf, ::-iıııııll·11 .• Tı;ıtı;cııı, 
Polat lıam Ti•lmlıı. ı ;irP-

filn1inin tcına\'a.g-er n Uzcrine bırak· 
tığı tc-ir MÜ T H 1 Ş kclinıe•ik 
ta\ ;if edilebilir 

l l•mi>; l\u film için hütun 

>erlır>I dnhu't\Cler muteber ucj!;il 
<lir. 

1 
TİYATHO 

\ ı·: 
SİNEl\fALAR 
Darülbedayi 

Tepelıaşı tiratr0<1ında bu akşam 
5a.at 21,::JO da ve cllma matine saat 

15-:ıü da 

On ikiııcl ı;cce 

Komedi !'> per.ie !;ick •pirden 
tercunıe eden !\!. Sllkrü 

Kuşdili Hiltıl tiyatrosu 
!lu ak~anı kwnık ( ·c, det !ley 

teın-.i\leri \nasta" hale ht""cti 

Gcct: \ ulculan 
Kom,di ,ı pcrJ Kanto "incma -Ferah Sinanıada 

\ otlc\ cnnhar. hr' 'l'ti '':ti) ete 
sız. Sincm:ıda; 1 )lıŞC'Z hufalo 

Naşit bey temsilleri 
llugecc ~!illet tİlntro ,ında 

l\cyseri lıiılhiillerl 
taklitli knı,'..edi .l perde ·a,ic he\· 
(madam Yersimanı, rolunde 1 lafız 
1 fü-.e~·in be\ saz hey'eti ktlll"Cr dan~· 

\aryctc 

1 Bilu~~~~k~~~tlcaret 1 
· haneleri alAkadar eyleyen 1 

1 bir eser pek yakında çıkmak 
üzredir. 

mıı TUrklye Hk !,!apka 
Fabrikası 

B:ı, r;ıın:l ınah 

~u.; iınal cıti~:i 

« ~tandard 
nıark:tlı ınu

k< mmel ~arka 
la ckl~rn nl 
m 
lir .ı .. atına-

soıı. ( lrılıı. l 'atsa, S·ıııısıııı. .,,ıır. 
l 13\ rı 

ALHA.\fRA 
SİNEMASINDA 

ir&e:->inc de\ am l'<lılrnclcc olan 

ŞEHRAZAT 
t il .nithr. \ \ TiCi 

KAHA GÜZ 
O\"Ull. ... 

z~yi '. +70J-~ l l)(J mimcrolu 

J,tanbul ihrncat t?;llnırıiA1•~ı!cn nl

dıl';ıın ıııakhıızu zayı ettim. 1 lul · 

mu yuku.r l\a~ a~a zade 

Şehremaneti ilii.natı11~ 
. ch,emonctinden: -'chznd 'ıaşınıb 

ı·:ını 'urt."tlin malı31lc:-ındc lhruh ın 

paıa cadde;inde l I<> - !12 num ra ı 
dükk!n kıraya vcnlmek için açık 

müMyt:dC) c konmu~tur. ':.!8·~ 9~4 tart 
hinde ihabı olacaktır. Taliplerin 
şeraiti :ınlam3k u;ı:ı her gun müza
yeıle) C girmek için mezkilr tırilı-e 

le\ azım ınüdürluıt~nc gelmelere 
\nadoluhi-.an dairc3İ intihap en. 

cunıeni rh .. "tindt:ı f: 
(ı \fart 1 1~ 1 1 t ,hlı g zctc1e de 

edilen ıl!na ıc1iHdır. (.'emi\etı 1Jmu· 
miı tı bele<li\ e aı.aı !(l ıçın ıntıhap 

g!ialen ben e~iıı • ı il-in ulunıır. 

\ır dııluka\a~~ \liriı:ıh 1ehmct 
efendi. rc,k01, 'alık/, , l'ı 1 '.'ll~ e, 
lnc:rkn<; 8, fJ, 1 O hrt 1)21) Ctıma, 
( 'um:ırte .. i. Pa.1.ar 

<;ulıukl "· Kanlıca. ( :ok,u, \na . 
doluhban. Kandilli. 11, 12 \larc <ı-ı•ı 

Paz!rlc~i, Salı. 

\ aniku • kuki-, <.'cnr;clkoı. llur
haniyc, Beı lcılıcı i KLl;'lücc. lhHan 
cıh.1i•. \bdll•hağ .• l\ıızguncuk, lcadi< e 
"e 1 focahc•nahatun mahallatı 

lh, ı~. Ilı, 111 .\lart Q\!9 <'umor
te~i. Pazar. Pızarıc J \'e ~alı, 211 
\fart <ı'.!IJ <,Arıamlı.ı gunu de umum 
mcnauk bal..i.ı) c..,i 

Yük,ek miıhendi• ıncktehi mıı

hayıa komi ... \0111P1da11; 

:\lck cp J\ıın\ahaııc ... i iı;ın ınub.l) a4 

olunacak afilin h .\!art CJ2<1 tari· 
hinde aleni münnk:ıs:tsın:ı. talip zuhur 
ctmediğınden 1 f • ,\ lart - 9~<ı pazar· 
tc~i ~ünü s:'lat on tiçıe p:liı:oırlık.la 

almaca~• ılAn olunur 

ll~n 

Sinop. !nı·lııılııya ııµr.trnı·ak ı:abrn Zülfrnız 

ı-~-··_1!_•·-cP_k_·ı_iı_··~~~~~~·~~-I ••'~''m'~"!!llll:~ ... 1111 .. 11111111 .. ::ım•ıiıııı~'a~nı:ılı;1ıcı.m·m"21ı~m•"ı..lll111111~!"'•1111111!!! 
jzmir sür'at posl ası Heyaz Ye .s:ığlanı dişleı-le, ıınıattar bir 

/..nnguldakt;t .ahilde in~o.;ı mukır· 
rer hıikiın,et knnajtının (4~.ıoo lıra 
k«if hctlcl~i temel ~. mı lf•··l·'l:!'I 
Cıımart.-i ~ünü kat.iihale ı ıapılmak 
ü1.re mlinnka~a\ e konu1mu rur. ·ı a 

!iplerin münaka<a ırı-ıomesi prr~c 
plan \C :-air C\rakını gorı ek içı 
AnkarJdo \lali\ t \ le< \liı ı cm. 
lak mudıitlüt;unc ı rınlıı n hın 
guldak lloftr·,faılıkl•n~a m" ıe.ıa 

(1 agl-za ınalik olınak aııl'ak zııı'r' vapuru :-: \!art 
Uk,iıc·ı ,aı·c>in.!e i,uh-:ıl Q!unaıı .~::::::::;~ 

cuın;ı f 2 de ( :aıata ri~tınıınd:ın 

hareketle cur- ırte ı 10 da 
lznıire ı;iıkcck 'c l';tı:ır 1 .ı de 
lzmirdcıı 1•arekctlc pazartc·,i 

~ı:lı:cckiir. 
\'apurd:ı rıııkc•ıını d bir 

orke..;tr:l 'l' l:& ,l,.ınt 'lll.'\ l:'L,ttLr. 

(:aJat:ı kopr b3,ında mcJ;cz 
a::ıcntcE>ı Ht·~ oğlu 2.=;fı'..? ,\ ft· ... adct 
hanı altında htısıı-.f dairede 4:.!0 
l lnhc acentc•i l>tanlıuL 

iLAN 
l l<mlı~ir \j,., a l la<a-ı pınan 

ormanınl1an f!.J\r 111 ti1 ınetrı: 
ınik'ap h ~t1l ılc ht: Hn kd\ ır •kı 1 in 
kükııar c;ocarının ıı senede ı..ac ve 1 
ihrıı..:ı 'c':ıcr lt:t n ık. p Kil., n ıı..ı 

lira ırk eş l\unı~. o 11,ır uç · a 
otuı ı 'u u~ ht:dt:lı 11 .ar er ile 
ilılr \(' şa~ .arıe in t: ı ntt..\ mt.c1 

bıııc,... k1Pah zırt u ılıle 2 o:-ııJ 

tarıt'lllU n f(J .J. 1 J~I) Linhi ıe J..:c.Jar 
rniı7:ıYcdc \a ·cdihn· 1ir. 1 aliplerin 
Kocaeli <ııman lludumetındc kll

mLsvona lT"ur ıatlan il:lu c lurur. 

BIOKS 
l>i~ nıa,ııııunun istnınlı 

ile kalıilılır 



•• 

Yağın ur yağdı, evleri su bastı 
Çok kar bereket derler ama, bu kadan da 

fazla. Tipinin, rüzgarın, soğuğun eziyetini 
cefasını günlerce sokaklarda, yollarda, deniz
lerde çektik, şimdi y<>ğmur yağmağa, karlar 
eriıneğe b?şladı. Fakat bunun da bir takım 
acıklı cilveleri baş gösterdi. 

Istanbuluo bir çok evlerinin danılannd:l 

hiriken karlar su haline geldi içeriye doluyor. 
i 1e oturulccak, nede yatılacak bir oda var. 

ÇoJ-u akıyor. 

eyla i c un sa 
9 

v.aka mıı:ıcsı j yakaları müzesi 
Amerıkalılar hakı- Bu ınüzede Vaşink-

katen tuhaf adaındır- tondan tutun da Vil
lar. Şiındi her işleri sonun, Lindbergin ve 
bitmiş bir yaka miizesi diğer Amerikanın bü
açırışlnr. Yaka, yani tün nıeşhur adamları 
şu 'l>ıldiğinıiz göınlek ıun yakaları varnl!ş. 

Qll :::::~:;::::::==:=;ı::::.;:~:;:;:c:~·;;..::;;;ı:;;;~rı!f 

iJ Meraklı şeyler i 
11 ~ 
~:ı===.::-:t:=:::;::::::==-=:==c:==:~==:==::~ 

18 sene süren uyku 

Afrika kıtasıııın ce
nubunda rrrans valda 
bir kız uyku hastalı
ğına tutulınuş. 1910 

sencş;nde uykuya dal
mış ve a nen k geçen
lerde uynnmıştır. ·ra
bi yernek fil '\n y:ye
mediği için burnundan 
süt verilerek hesleni
yornıuş; Genç loz ola
rak uykuya dalıp koca 
bir kadın olarak uya
nan zavallı dünyayı 

kim bilir ne kadar 
deyişnıiş hulmuştur. " 

Hayır sahibi sinıımacı 

Pariste Gonıon sine
malarının unıumi 

nıüdürü sor,ruı< ve ka
rın devanı ettiği mü
ddettçe m üe '>Sesesine 
ait ne kadar . sinenıa 
binası varsa hunların 
zemin katında yersiz 
yurtsuz kinısesiz yok
sulların gecelen har
ınmalanna ve va tma
larına müsaade etmiş
tir Kaloriferler, teın

silldr bittikten sonra
da söndürülnıiyor ve 
sabahlan da o geceyi 
orada geçirenlere be
dava birer fi ne~· n sıcak 
kahve veriliyormuş. 

Elektrik bir genç 
kızı öldürdü 

Sütlücede oturnn on 
yedi yaşında Deniz 
fabrikaları umumi 
müdürü Ct>lal Beyin 
kızı Süheyla Hanım 

evelki gece odasındaki 
elektrik lambasını de
ğiştirırıek istemiş. Kar
yolanın üstüne çıkmış. 
Lamba takılacak yeri 
elile tutar tutmaz 
elektrik kontak yap
mış ve genç kızı bü
tün vücudu sarsılarak 
yere yıkılnııştır. 

Zavallı genç kızın 

bir kolu sim siyah 
kesildikten sonra öl
nıüştiir. 



• 
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Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan makinasıdır. 

OUBALKIAN 
Dalton ve· .l\loroe ve Odhner 

En ı\lüken1n1el ve 
Hesap ~lakineleri 

En ~1eti n Hesap 

C;ılat.ı Hil'ur sok t ı ııumı:ro l 
Telefon lk)Oc U 15fıl 

f)ünvanın En r.1eşhur 

i\lakineleridir 

-· -
Emlak ve Eytam 
Bankasından 

Satılık ev 
llcdeli 

lP m:ır:tıı::ı .\fevk 1 n1ubaınmcni 

Lir> 

19 ' lh. ,ı' tı'.ı.ita -\cnl! dcJL: ma.hallt.•:ı.;nr.le l"o~e uglu 
>okai:ınt.la at k 14 , e 14 nıukerrcr cc~t 20 • 
, , ıtı alur ,." arahalıJ!.t ınu~tcmıl hane 

2000 

_.,. o.ımar 

llall(I 1 . •. n. ı 'ılmut.a\e<I<: ~atıl•ca~ın<l•n tolifı ol&nL<nn !(MI nıuıa.r 1.:ı .t ı.: • 
d r .. - ·ı ·l{ı l'az ı· ' rr . Jir.t dcpıl ı~a J:) \ı:\ın ıhalc\·e ınu ... a ı _;ı' ·- ... :-ı ... unu :"<l:tt on 

,tuJ;a t :ıuı.. .. nu7..ı 111uıs1.\t:tt c\Jcmclen · 

İstanbul ve Trakya Şeker fabrikaları Türk 
Anonim şirketi meclisi idaresinden: 

İ<t;tıılıul , ~ Tral-. v:ı ~eker FalırıkRları Tiırk anonim ~irl..ui hi,;;e. 
dar~nı atideki rıızıı:;ınetk rıuharrcr nıe\ atlı müzttkerc etmek. üzre 
.1 l \l:ırt <ı'.!<I t!rilıin~ nıu<adif pazar giinü saat nn lürtte l<tanbukla 
llahçckapuda .ı,-.nlum.:i'. ı akıf hanının d.tinluncü katındaki ;irket 
merkezinde d!lnluncu ald~de he\ "eti uınuıniyenin at.di İ\'İn içtiınu 
dıııct ,,.,,mı rlar ~ırl-.et esa• mııku dcname<inin yirmisckiıinci YC 

, ıtuwnnı nrnddc'cri mucibince a<aleten veyıı \ ekllc~en 1 aka\ ~·üz 
·i. eı·c m:ılil,; obnların i,tirak edebiler!t'.ği i~bu he~ "ti umumiyedc 

·:ıı ır. bulunacak lıi;;edaranın muta.<arnf oldukları hi<<e ~enetlecini 
, cm uı ak kat >cnetkrini i~tinıa ~[ıniıne takattüm eden hi hafta 
za rfında .~iılet merkezine tndi ile lıircr duhuliye Hrakft<ı ıdına!An 
nıuktezidir. 

Ruzn:ııııe: • 
\Teclbi iti.arı: ı·c murakıplar raporlarının ktraatl 

•> <ı'.!8 senesi blanç<>:>unıın ta..«:liki ı c Mecli;;i idarenin ilıra>ı 

. ı \lurıtkıplttrın intihap ve ücretlerinin te>Jliti 
+ '\ lcdbi idare iicreti huzurlarının uıkdlri ı c nıecfu.i idare 

:ı1.a-ilc ıniic,,blcrin ~irketle her neı·i muaıııelltl ticariycde bulu
na bilmeleri ~irkctlcre i?tirab. Ye ya 1·11.lfc deruhte eylemeleri 
lıakb:ıııtlK 211 l\Iart 1)28 tarihindeki hey'eti ·umumiye içtimaında 
nıuttehat. karıuın dcamt meriyctL ___ , __ ........._. ~~.:..~~~~~~~~~~~~~~-

i\dapR~~rı ı·:mni~ t bankası Türk ~n im ~irkcti mulırcrem 

Jıi->cdarluınıı.: ı n 
/.ırJckf ruıııamcJc ınütıJcri~ nıe>1.itiu ıı u~c;rc \·o l..ar;uı rabıı i<Jmnındı 

;t-rek <enehk alclAdc ,.e f';<ö•I.. lcı·ka!Mc hii$Cda~ cy'cti umıımlfc içtimaı 
\iare avının yirmi )edinci Çnrıamlıa ~ünti >aaı •~nllum.c l\dapızanrn!a T~ırl< 

.. '""'' >~lon untla nk<letlilcccj!;inı1en oıı 1 e dolıa zıı a e his;e uhiplcrıoio içfimı 
~iinüııdcn l:ldal tn hafta ere\ duhuliyelerioi almak uzerr rnezl.tlr banka 
llhtrc-.inc nuira.ca.ıt l") Jc:ıne1cri rica <,hınur. '1eclisi idare 

.\lc'·\dc içtıma 

\le ·lı-ı ıdaro >e murakıp ra >orlın, 2 i\le>·cuılıt \e Ur \c zarar 
he ılıw .. ı ;\lc.rü:ıp intihabı. 4 - \Turalılıc rcrile ek ueretin tayin~ 
. '\ ·ı·e·n ouL, rt.;ti le t.ii, r; - :\1c lı->ı id.arr: 11..a!itnl""' hınkfl ile mua 
n1 ı-\3.t dcıatr. ..: l .. h. melen u;ın cı;;; muka\e nımenin 4tJ nc1 m:u!de:-ı-inın 
ık çı f r. ı ...., l hı. C\: me J>:İlet \ 'mc~L 

t , allde 1'4<1113dıı. 1 ı:rma enin tez) ,Jı !.; "IJııdlii tekı ( 

Cebeli bereket vila~ eti Nafia başmühen
disliğinden: 

·ri. 

l•1j@l.j!ijiii•19. (PEAODfN) Ökaüriil<-Bogaz hnt•lılcluınd•. VE:LUTA sç.suNu KEFALJIN 

VCREHLİLCRE, 5/RACA LILARA, UZrlET 
VE KEHIK ZAYITl./KLAR/IVA.lfAf'llLL: 
VE sür ViREN KADINLARA,ÇOCIJ!fLA
R!N BİİYÜl'IESİHE, KEHIK KIHIKLIKLA 
RiNA, HASTALIKOAN KALl<ANLAR.I.. -

l'i)aııi-<• muduri~ctiııdcıı: 
l ç >an tim uzunlu~unda 'e pakı-t 

halinde olmak. hcher paJ..ctıc <}00 
adet bulunmak llzrc ,l,5 nıihon toplu 

ıt;nc mubayaa olunac•~ından iıa~ •talip 
olanların martın 1 ı inci pa7.&rte•i 
~llaü pi,·anJ.:o müdürlü~ünde müteşd.
kH mül:ıayaıt komb yonunı ınüracut 
eı lemclcıi ilin <Junur. 

1. tanhnl ikinci ticaret m•lıkcmc· 
'inden : 

~i lide llomontı ark.Hnd• Cİ\ • 
ninin ma dıra mm ~9 nllmeroc:l• 
mul\iın inek ye ~üt ticıretilc mli~uı~I 
\Je\IU! dendinin i!inı ma<ına \'C 

mcsa!ı1ıi ifll,.henin ru\·tt YC I< \ i•·e;i 
zımnında v;~n ı:nalıl.emedcıı Rıcai 
Calip beyin jÜj komi>rr anık.at ~ik 
lıe}in muıakku oeodik ıa;iıılerinc ı·e 

mquasılc dcpolanndı1..i e11uali tica· 
riyc ı·e cşyayi uid..eri t~eytiyeiinin 
temhirinc 'e e•nt..u defllirin celbine 
'e lcfılcti mu;addıka lrae cdemedi,(i 
tıl;dirde lıapi> n ıe,kifine re bu 
bıptdi larınn muvakkaten i~r..sını 
mılılemrcc karar .-erilmif oluuğuadın 
Ununftımei tiurctin 1 üz)ctınişinci 
mıddeı;l mocibin~ daimi .enediklcri 
intisap olunma uurr e;lıılıı matlu
bıııı iıbu tıin dobızyuı >irai doluz 
~.,.i martının !t;lncü C rusi r;Wıü 
sut 14 raddelerinde aı cıııcee 

iflli rnuamdtımı l'Aa ~ııı.ı 
gelnıelcri liimmu ilin oluaur. 

1< •n nl i in•i 't'i:ır:t 
.<indeıı: 

:ıhhme 

Yeni f)<btıne aıko md• Tllrl.i:e 
lııoıodı re Ht.- •da r 07.l 11.nındı 

ıpclc b•za licıre.i)le miiıı.ı~il iken 2~ 
1\tı)·ı. 9~ mihi.ıde iflisııı• karar 
ı ecilmi olan So'•oo ıe Lc•i koleltif 
-irketi Şurrki ı t>.r.fıodın ahiren 15· 

hıbı maı'ur ıle akdolunar l;(onkorıh· 
tonun !?!! :! !?'! tarihinde mahkem~ 
ıasJıl ilmiş oldutu ılln olcnur. 

iL 
Eskişehir Çifçi ban

kasından: 

, A A 

._I E_M_V_AL_ı_M_E __ T~UKEILANATI 1 
:>rnıti \l•hıl e 1 :; Aal,ı \tik :\o ( edit o "'c~i l li«e•İ hmneıimuhammencsi 

lira 
Bahıeıfeıi \hiçrlebi ('obançe;mc;i J,i \C f7 19 \C '.!I iki lıap tlulr.kin !'14.1 4J~ 1500 

ili· <enin lıe• uıı: 
l ler i~i dükUnın llı :1.al !!;<dil;inden munkalip mahallinin 6JO 1000 
.\ la~a7.a • 111~17.a - - • 210 50!> 

llır !<nede mcıbut ulan bıtJda n>afı muharrer her ıki düllintllli 8.ro lıi>;ealn 20-3 929 urihioe milildif 
pr;amlı• f:Ünil .<ut ı;; Jc fiirubt eılilm<-lı. miiza,·etleoi mulııınnlir. Taliplerin yüzde 1',50 hesablle ti'!,';() lira 
peı al;çolerini .\laf ,<andıtına te>linı ederek emnİi metruke • aıış Ko•l<yonunll rnunıcıat e-.1emelcri. 

~eınti 

Ka<ld.u) 
llü\'üka<la 
llurgazadı 

" r ıc ybdiıd• 
l ~ZIM1Ç2f"Şl 
lleyot,iu 

nıahalle;ı 

Cafı:f2ıt• 
~ıfl'lfil 

>ak<u~acı 

flilıklı 
karaı..oı 

yeni yol 
mu.ashr 

hılbpını alu da 
atlı 

.ı~ 12 
;ıo.9 

1 l · I ~ 

* 

~'3 ınUkerrcr 

l:"·llJ 

ııcvl 

ev 

• 
• 
• 

i~r.t 

lıra 
flj(I 

!j() 
50 

120 
• ll! 

'.! mapr.a 72 
:-> 1 l>irelwıc 4() 

.ı dlıklin ~I 
Kasımp•t• haaı!ımet ıraa>. ;2 :ili l>&-ıatı !,C 
Galata h<>aafi lülecihcnıld.. ~ 1 kıl:ir ev <i 
Beyoğlu uıtulı f'lfl'ISOllO ı - e\' IO 

c 
' 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
" 

llalldıı eı >ılı muluırrtr cnıJjkjn icıl"a npıw.Jnıd> u~ !?tt·3-!12'~ uırilıine •i<.ıdil pu.an~i gijtlii ~·ı f;; d< 
nıu1.a. t'drlcri nıubrttrdir cııliple!in c"'nli metrute icar &; 'yOl!tlM uımacuı e!'ftme1n-i 

. cati 

llııt;ızıı·i 

" 

• 
• 
• 

1 ~atat 
ll•<!iu,ıa 

. \l.<anı 

\'enkami 
l\Ql!;:t7.içi 

• 

lam' roi 
'ı ..,ı ıluUe 

• 

• 

ı t.aat .. ı 
Yı1ı 

Kitipka ;,.:.ı 
11 ıc• aiıttrn 
lkt\:ı;:-\ ur 

f( * • 
Sobjı 

l'azııbıf< cad c>i 

• 

• 
ift:.C 

Keaw'ılu 

~lıcar 

Kanıli.ııl 

\=ulu 
l\ıırucaddc,i 

... 
1 ;-

• 

, .. 
10'.! 
1 • 1 
10~ 1 
~I .ı~ 4i 
I~ 

L f.1. 11< 
'il 5~ 

•ı 

il 
Cı !• \ pc1nu e>i.:ı va!:lıp• l.J 

llal•d• <' afı muh2rrc· cıııf.ljn I.! J ırt•ı ıanhine mu~ıf "alı ;;unü 
ıııuhrrcrdır ıılıp! ın t'fl1ra1i metruke ıcar komi ıonun.ı murıcat c\lcm 1 rı. 

ilan 

t\ i 
apaıtmım tııci 

2 
" 
• ' diikk n 

'" 
ıpınıman 

Ecunc 
ar·ı·mef\<ınc 

dtiHlıı 

• 

•ut 15 te ıemdiılen 

,-
1$ 
15 
2:-
1~ 

I~ 

40 
2~{l 

r.ı; . ., ·-

• 

• 

• 
• 

s 
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muznedclcrl 

Ticaret işleri umum müdUrlil· 
ğUnden: 

1•===~ Taşra müskirat bayilerine H Feıbl~Je uhukt giı;tc<en ~· inç muc,,c;;e !> \1:\( falıril..ı!ınJır. 
" lhl.ı - -.. ""' ,·.,rtfl tizcrinc ınpt.111 muamele \ljlmal için c:._ı. 

• utla l\tirckç•lc«lc ·,, 3.i.,'17 j . Kaini mahıumlın fal>ril1>1na 

Avdin eıulaki ınilli ·e - . 
n1uduri vetinden: 

1 - b•dcli le·fi 
1-uru, ol•n \'llın il 
in~uu ıh Şubat «2'1 
haren 1 '." mart rı29 Paza• ~ u su 
cm l>cite \lali)"(' ,·ttlktinm ta•d ~ıu 

ulikın ihalei laı"H • icra edilmek ÜZr< 
bir ay müddetle 1e kapılı ur! u•u 
file ıııunalısıya koııulmu· or 

l! - binanın hütün dl\ ar ,.., 
hcton arutl ı -51mınL~ in~ ihale 
tRilıiDckn itlha"'n vcdi lııı a 
7.tıfınıla \'e •iitcbaki 1 rufl i~ 
.u cb. 911 ~ mali ı . la • f. 
'esine kadar ikm&I etlilecck ıc dıu 
'e betun ırmadaıı. gayri olaıı ok>anı· 
ınşaıtı :•enel ffi{"7.1..ılrc 71rfın<la Th.ouı 

<ttiıtlip etıir""'m \tc flükömtt ımıht.
otıcaktır. 

3 Taliplerin muheııtiis ı e mı 
mu olmalan ,.. • - a dı•-·u..~ 
kabııl cdiltbilectl> eı f ı-e ~crallı 
lıaiv. miitcbllSSI> miınar ı-c miıhendi.ır 
rapum:ıldannı ··al.tinde i4m eune 
lcri "~ im gilıi ıniilli111. inşaat ı~ · ı 
e.'"RL:e ıulıhiit ec.lerd baflt"abilcod. 
~l'[lıle dair ı·esi1.ı ilıraı ej'lenıclcri 

n muteber "' .•!ıını itimat 9i • · 
\·e :r• v.c1attan <•lm&lm ~eı:aiıi c.;a 

.9~ ohıııldı beraber .ınünal.&>1y ı 
i,qjnıl edece\; her banıi Nr ta1ibW· 
miiıı.U.. müdd• tinin hitJmın4aıı rt• 
u: bir hafta ıdılcru -c:ıiU mı:ı. 
nıdemn ı illyct ·afiı ha, miilıeııdi 

li&IJıc ttidilı: dlinlikt• ""'' 
cmltli mi1ll c ~e te•lilfti U 

1 
hüttöir. 

4 ller muc ı lanıın mwı.ıı 
kuaya i:tirı için rüzde yedi bu"'~ 

1 
teminatı muv•l>kau ıaL~ nırlm:n ı e 
nhut hiikQm~ ıtber bir baııL.ı 

i hfa.leu ,·erı b) · nıuharrc>ı 
( 1 Yzcrintlcn i da ·11 ulnilı 

ı·ılım bor.,. futındaı , uzdc u. 
nok>ıniylt' dtf.er millı c-~nı " 
uhn~t kıltol ofunu. llu mı dar 
ihalevi 1nüt<1 ip ıemınaıı k•tİ 

olafı · ~ tizdc on he~c ıblıjt 

;; Pul resmi '" ilin ı c 
ma<arifi saire muıcahhiuc ııuır 

h nah~ zı)ade ufsiljt al a 

i'ıi enlerin ,;ı;ret "i:1fia hı~ miıtıen 
di:oliği.ne ınurıca:H ctmc~cri illtı 
olunur. <'clıdı hcrcl,ct dl ııc. 1 \ ipa, 'lı aş 10lunda 4.i!J lira lıcddi kc~ı-li 

1 .;a cdiın·ek ı ora ~a in l ı -maiye er marrrn li'ir.eı raur unu s.ıat 16 d-ı 
en muı • as 1 le ılı.ıki kat'ı c.;i Yapılacal';ıı dan rrtizarede -ın~nah&,a- iha!At 

· a unu ,e Tılın;tMmesı \·e • 'alianıa ı1:ılıhut eraitinl hliz olanlar , 'a[iı 
t .. ın ıhe tli li:tıne muraçaatl~ Ytsıilini ~lıru. 'e muamcleiepini ikıTiıt1 ctmi~ 

Iarl , , c' mı •ııe:ıwrdc nıunaka,aı·a i~tır~ktarı !Un olun r. 

l~a; niıırnn.ın11eınizin ?4 ncü 
madde-i mucı'bince 31 m."1 1)29 
tarihıne mu.adi l'•zar guııu •.at 14te 
h•nkamız hıssedar3n lıc1'cti umumi 
\C inin (E-kişebirde taşhaım\la Uın 
meıkezind alelad torlanmı ı mula• 
rer oldujtundan ı ktcn. ı Uletcıı 
luk.ıl elli lıi sere nı•hk h., cdıranın 
içtlrna wıundcn bır lultı c \el Jıi;s 
.;;cnellcrini h:uni!cr h:ı.11kın117.:L Lnii · 
raca~Hlan ı. İCil 'c uznanH:t nn zakc
rat lıen("\iıi Jr ilan olunur. 

LcncLı :ınOrin1 'e ~erm \ <.· ... j cı;.l1a 

m ın 'ika c ı irkctlcr h~ktındakı 
,<ti '!'esrin· ~nı .ı.ın torlhli kaııuo ah
k:lını oteıfıl.an ı ı edilcrcl elreım 
ııatı fa.:ıli\ette bulunan ecnebi şirket· 
!erinden !'iı"31 anoııiııı ~irkcıi) nin 
T ürli ... ,·ekili u ınisi haiz olduğu 
scl:\hi~ l'lC lıın~cn hu kcrrc nıüraca-

. ~ .......... . IJııı- müracaat <lunmıl1 '4XXXXXllXM Ticaret i,leri ıılT'tım ıniı lur-

* * Jslalmc l la -a rnlunda ;449 lıro heden kc;ıllı inşa cuıleçck '.:!fı parça 
im~liHı ıııah ma 'tn 18 ıneı Pıızarıc ,j sut 16 da f.oeL·ncııl d:umii \il;\. 
ıct\'e kapali . .r ., uı , ıhalc edilecc~ıııden şaraitı kıncniıeı< kaii zarf!ıruı 
hirg·ün l'\C ın Kanıı \ 'A,ctte rne\-..tt hut ııdt.- n1as1 ,e t:tliplet·in lıulun· 
nı•ları ıl!ıı olulJflr 

Türkiye lş Bankası 
Seı-nıa yesi: tediye ediln1İş ~.OOO,()(J(l )İradır 

Uınun1i 1\1.üdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
.Ankara 
J..;tanbul 
Bursa 

Adana 
l'rahzon 
Batikcsir 

İzn1iı· (Jİreson 
Saınsun Edreınit 

' 

\tu-.,ıit ınuan1di'tt, kuınbaralar, ! .. asalar 

ektep ınşaatı 
,\iıur k ı.'ıı, r 11.ı.nf muJucııctuıJcn, 

l )in:ır k.tza ında ın~.t olunacak be~ trrs·ıueli ınckll'J' hinast kapalı zarf 
11:-;uJilc ınunı:ı.ka:-:ı)a \Ctilıni;ıtir. 'l'ıt.lıplcrJn pruic \C trı.ıkı l'cr111i\c)İ J!,"orınck 
üzere \hon ı...~1·:1hi,,ır \il:\, eti enrt ıneni daiıni. ... inı.: nılır:ıcaatlan il~n olunur 

- Ruzname -
fcı.:liJ .. id:trc la\ tn;ı .. ı ye 

\ltiral.ıp ı·,p.ıru. 
CJ -<)28 ... cne!ooi Pl.111~·11_ ... uı un ka 

bulik mt ıiılıre 'e m~nkırlıl!;in 
ıhra~ı . 

.ı .\1 cli>iıduenin ycnıtlcn ın 

tih&bilc hıtkkıhu,w1mnın takdiri 
4 1 nıkıp i~ıihahı 'c ucrct 'n 

5 ~kdi,üıhreııin l ank.t ile 
muameleye mezuniı etleri 

fı Temeuuaım sureti ıe17ji 

I<aradeniz bogazı ta
hlisi\'e ınüdüriyetinden: 

l~ınizin Ka\ak amlıanndı 
ıncn·uı hulunoıı ınulıtclıluldns lOlı 
kıılem hurıfa 'e t..ohne aUt 'c edenı 
ik e~\'&) ı ıniitefcrrik•nın r•z· rlık "' 
ft'tılc mahalline! fu: ııhııı mnk:ırrcr 
hulumlu~uııJan talıp olanların Calat•· 
da Hıhıım cııdJ ındc ki ıdarcmize 
mura-aat cd rck anııı cin~ \ene 
\ilerini nıtiş'ir l.i tc ini ~ordiıktcn 
< nra ~.ı !\im 9'"' ıari ınıt ı>a,-.k 
mb~ 1 1rdaki satıı:: komis'O".ın:ı mu-

•Dr. lhsan•-

IÖksürük şurubu' 
ÖksUrUk ve nefes darlığı 

için pek tesirli 

_ .... ilitçtır ·-

atln. şirkl'tin J-.uııhul şubc~i müdiri h:ı-
lunım l\i, &ünı• i{ıı<nk cftn<liııi.a 

,-:ııifr.$İl1C nc!ı3\ c• \ crl'rck ~erine şirket 

ınuaınt!A.tını ifıt\"a \'C C\ ralı litzüncyı 
kendi~ilc ,-c \'ahut ,-az·ı irnzayc mc· 
z diğe-r rnem•r ı e , .• rnurahb« 
fardan biri ile mi.:ştercken imT.a\l ıe 
leR<I "nin htanbuldan p lıubiyctı 
e. nasında şiıl<et müduriı <ıfatilc ŞU 
be i tems 1 ı e şirket nımın• akdı 
mulıı·c!c e mezu.'1 olnul ı c şirket 
na nı ifa edceeti bilc(ıınlc rnu&me· 
l.ltt.ın miıte> ellit den ide dcrcc:aı.ı 
ınclıakimin Laff e inde miıddei ı·e 
muddeul.-1ı ye uçüocü şahı; '!fat
lırila hazır bulunma!; iızcrc Dokt r 
Selıasıiano Fcr<rro efcndtı i n•>p 1 e 
tayin cılediğini ihhu ,-e 1-e>iki l!zi
rncıl ibraz c lemi; \C h\fi\'cl hit· 
tetkik mu\ıfık ~ıriilm~ olmakla 
ilAn olunur '.:!O 2 <i2<) 

Tiiıliya Cııınhuriıcti Ticaret 
. 1üdtirıyctl l'mlımirc5i 

l lanutl "adettin 

1860 sene•inde mllesses 

GALA TAl>A 
Lazzaro 

Frank o 
lllalıduııılım ıuagnaluıııo• 

Nefi• el ı,ıemelerl, Kadın
lara mahsus çama,ır ve 

cihaz takımları 

Gümrükler umum mü
dürlüğü mübayaat ko
misy nundan: 

Cünıruklenn ihtiyncı için 71 kalem del er '" en:ık '"l' '' tediı 
ettirilecel.:tir. 

2 llu i~ ~ı 7.arf ı»uli üt.re münaka;an koıııa~ur_ 
;ı lıin.ıla.<:ı ltı lan 92'1 Cumarte>i güniı saat 14,.lO da ı•pılacakıır. 
4 Hçiincü maddede giistcrilcn >aatı•n ''lllra hı<,' bir tı:klil hl>ııl 

olunmaz. 

5 Talipler şınnaıııe ile defter 'c eHal-ın dn. ,.e ınikdarnıı J!;<»lcrir 
ccdveli 1.eımi yon Utibi nezdındc ~i>rehilir Ye şeraitin hiıla; t itıtiı'l eden 
>eraka\I p:ırasıx alabilir. 

fi Bu i i ıleruhte etmek i,ıncnlcr kauun \C talimaı. mur>fık ot.rak 
hızırfa,·araklan ıcLlif mclıuplınnı açüncü m' ddede ,azılı ,;aotraıı evci 
komi ;on rci-.liginc 'enncln.lider. 

Eekiı;;ehir Bankası h issedarlaı- içtiınaı 
Ecki;chir l\:ınka>.ı "l urk \ nim ::;irkcli hıs>edoıl:ır lır\ ·etioın unıumi 

toplanı~ı martın otuz htrlncı pa.7.:tr ~ n :;.:ıat l l tc Rınk.ı hın:ıı;ın,t:ı ':ıpı · 
l•eal'tır . 

0izanın2menir ıJttnt:;ı b rinci. ın:ıddc'.'i ınul.7'1 ııncc -c.:n ı· cllı hı-sc 1 <1lan 
hısse sahiplcrinın a,a!!td:ıki ruzname ııiıı miı,..kcrc ındc h.mı Jı~J~n?'al: i.ıırc 
ıçtim.tdan hir lufta n·chne bdor !lanl<a ıncr~c,jndc 1 dublq • ını alnı al ı 
, e dı<ında hulunar.\arin kımi Yek il cdc«ck .rın tııldır ıelerı ı''n C• unu . 

1-
':2 -
:ı 

4-

rt11 ·1ar'1t''İ : 

ı.\leclı.~ıidare ,.e \fur:t\..ıp ıı.por arının okL..nına(ı 
(Q2ft ~enr~i hil1nc,\l~tınun ca ... dikı \C \JcrH~iıd~rı:ni n ihıası 
1 Q2~ "l'nr.;ı temcUülı hf..;:o.rlerinin [e,·1.ii 
t(}JQ scne .. ı iı,·tn .\Turakıı> tll\İllİ \"I! ucrcdcrinin le!...diri 

lüğundıın: Ecnebi anonim n: str 

mayesi e'hama münkıısem Sir· 

ketler hııkkındald 30 Tc~riııi:iani 
:l30 tarihli kamın ~lıldimıM teı 
fikan TLirkiycde ıfayı nı~ mdcyc 

mezt111 kılınan Ecnebi., irkctlcıinden 
(l~nk belcj pur letrnııJC) ~lrketi 
hu l;erre mur.ı.:a;ıtla . .Jrkctiıı 
i,.unbul \e Gıılı<• Şubelerinin 
ı Şubat '12<l t•rihinden itibaren 
tatili faahı·ct cr!ediğini Ye dıı 

}'tırı, teahhı;dıır ,·c ınatlubatilc 1 lu
kuk umur ,.c ınuımel:\tmıı 

( 1\lemahki Şarkı) e i'ratbtZ Ban 
k:ı..<1) n:ı n~kil YC de, ir 'c tc>lioı 
oo~ni hildirmi~tir 1 lip;c· 
taraftan km2liki Şarkiye Frnıı
,,z Uan)ta.:t) dıı mııracaat cdcrt•k 

nıc7.klır ~irk tin düviin , c tanlı 
hiidatmı Ye nıatlııhat , c huku 
kile unım \T muanıdıltını l .. ıl•tı' 
ctti!l;ini ihbar eylemi~ ulnıakh 
ıııeık(ır ll:ınk:ı ile al.lkıd.ır ol.ın 
hırın :\lemalikı ,arkı~-.: ı· aıı,ız 
Banka ·ına 'l' ie:ıhimfa 1-t·ınhu' 
nıınLıkR<ı ticar, t nr ı. rluğ .n 

1 ~~:,~::;·:~ ;u;iel 
1 

1 lektrık ın ınelcmlc hel 
~uklu~tı idrar darlığı, ı, ,, tat ode 
miiktidar. \'C l>clı;e\ ,el.lig< senar. 
'c cilt ile fırcn~iı i a~rı·ı?. ıcdO\, 
eder Karakurdc llorckçi fırını >ıra 

;ında :H • 

,\lf.S'UL \JeııOıt. lll l(f f \ ı;rfl!\ 
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Bin Söz 
Bir Resim 

Dün Ankaradan gelen flrka müfettişi Hakkı Şinasi Pş. nın iştirakile fırkanın kal'a ve 
vih\yet nıün1essilleri topJandı. Bu içtinıada belediye intihabata görüşüldü. 

Büyük Gazimizin geçen sene istanbul halkına irat buyurdukları hıtabe, tesisi mukarrer 
inkılap müzesine vazedilecektir. 

........... ,, •••••• , ... ,. ..................................... nııılMflllHllHlllUllHlftHırııııııııııı 

"Aspirin,, ı 
komp1'lIXlll baftnde i!tlmal etıııolr 

en sade ve basit bir usul 

dur Her kompriıneııi.ıı vezni 

tam O. f> ıı ram oJ .. rak Lesbll ed.D· 

pl·1'' ~l)l:.y dır . Biı 

~.~rdak 111 ıçıııa ııll)ıo.:, 

neıo&n P,J'\l' 8 lr ıara 

llnaa Aspir in, dlgar 

lnrııflnd a .~3~~' ı>n 

llbını navı oıma19n 

ları reddediniz:· 

Dün limanımıza «Stella Polarisn vapunyla 
seyyahlar geldi. Vapur (6,uoo) ton bacn1indedir. 

Dün <• Stella Polaris » vapurıyle ışelırinıize 

gelen seyyahlar, müzeleri ve diğer güzel 
yerleri geznıişlerdir. 

Dün İstanbul l'icaret odası kongrası ikinci içtimaını akdetti. 1'icaret ve Sanayi 
kolay olması için hazırlanan raporlar hülulınete göndeı·ilecektir. 

kı-ediierinin 

Kokuları i7.alc eden 
Eo·mukemmel muzad ı 

taaffUndur 

Sıhhatine itinakar kadınların 

samimi dostudur. 

Zehirli değildir. Başlıca cc7.a 
depolarile cczaneh.:r \ e ıtri) ıt 

mağazalrında ~atılır. 

a.ıır:..: ::::n:ııı==e;ı~ı:;:a:ı:ıı 

Hanım efendilere 
Biiyük bir fır,;nt 

Bayram yak

la~ıyo r kürk 

mantoları yüz 

de 30 tenzilat 

ile mağazamız. 

da sııtınıakta 

dır. 

8 ay vade ile 
kefaletsiz ofa. 

rak veriliyor. 

ıVIs.hmat paşada 

kürkçü Han 

Beyko T. 
lst. l 6E!5 

lstanbul Mahkemci .4.diye birinci 

ticaret dairesinden: S. S. C. 1. Tica-

cteti 1 Jariciye Banka:ı Avukatı hak 
Sagis efendi tarafından Tstanbulda 

Eminöııünde Çapalı kundura ma~a
za;ında Doktor Tevfik bey aleyhine 

ikame eyledie;i 928 · l 77ti numaralı 

davadan dolayı mumaileyh namına 

irsal kılınan arzühal ve vesaik suret· 

!eri ıkametg:lhmm m«çhuliyeti ha>e· 

bile bil~tebliğ iade kılınmış Ye tah

kikat hakimliğince hukuk usulii mu

hakemeleri kanununun 141 inci mad

desi mucibince irnnen tebli!l;at icra" 

karargir olmuştur. Kanunu mezkılrnn 

142 inci maddesi mucibince arzuhal 

vo veııuk suretleri mahkeme dhaıı

hancsine tl.lik kılınmıştır. 

Tarihi il:\nın ferda..;ından itiha.n.:n 

onbeş gün zarfından müddei aleyh 
Doktor Tevfik bey mahkeme kak

rnine bilmüracaa arz.ühal \"C \"C:-aikını 

bellnğ ile cev:ıpnaınc:.ini ita C\ lcnıe· 

di~i takdirde .l98 inci madde mucil,incc 

hakkında gıyap kararı ittiha7. nluna 

eaıtı ilAn olu ııur. 

.<":"' 

~ 

EN ŞIK VE EN iYi 

Cinsten Şapka 
\lmak istersenit her ke,çc mahım olan 

CUMHURİYET 
Şapka majiazasına 

Mutlaka ui!;ranıalısınl7. Calatad.t 

Voyvoda c1dde>indeki 98 nıimcro 

Etıbba 111 ulıat!cnel: 

ve teavün ceınİYetinde 1 1 
C,enıiyı_'tirniz aıa .... 11 tL1 ı '.~ tl · 

vtin!"an(·, 1ın J:i..1- Lt'1·r~ı 

mtık:ı\\et lJı crı r Ilı h r ,·c1;' 
1 'id;ı\et lıe\ in \ dat ıı.ı lıiııacıı 

cah~i.. oh ı;ııı ır L'hl.:L.., aı.4.. ine 

tevdi edilıııi~ ıılıııakla 1111 lıc~iııci 

taksitin lıcrnıudbi ııizaıııııanıe 

on lıcş l(lin zaı Lııda iıas i:a 
, olunur. 


