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r'-~·w-•-·n•-~·-· .. w•=------.. ---~----, .... , 
1 = ''Süleyman P. ve akibeti 

tefrikamız bu fÜn ikinci 
sayıfamızdadır l R"art f 1929 ! 

'f~k;i;f sükfın kanunu yenileilffiedi, hükfımetin b~---k~;~;~~~~i~k~iiri 
~bir halde bulunduğuna en vazıh ve en kuvvetli pir delildir 
~aşveki~iınizin Bir Fransı_z İ~İ bnıüDİSI ismet P.Hz. lerinin irat ettikleri mühim nutuk 
bazetesınde çıl{an ınal{alesı 
1'trıstafa lfemalin dahili ye harici siyaseti 

i< Yedi sene ev el bir mevhume addedilen 
,Programımız bugün bir hakikat olmuştur» 

~q,,1~••ktl fomet p -H---------
~. F,,0 .,, ' • inin Pako !rva VC iska ile d:ıha US-

rtı..ııa ~ ıazeslııde •Muatafa 
lt"lt.ıı llt ... _1 ve ha.rı •IJueU., ıer· 
ttırıı iti~ blr '--• tt, ftlt, 8 rne11U.1eleri inlitar 

kdirt\ ed· ta nte1r:ale7I kuilerlmize 
'1orıu:] 

Anc;ık • . 
nan )edı seııe geçti. Yu-
. Orduta 1 . 
!~ini . rı zmır ve lıarn-
G~ . ııgaı ederek Ankara 

crıne .. 
be . Ytırürken ve İstanbul 

}r.eııııueı · . 
•lırıırkc .. bı: ışgal al una 
ku·• . n, Turkivenin hakiki 

~retin' J 

bili~ 1 takdir edemivenler 
-.. ın ·ııı · 1f:r2uru 1 programımızın 

ku 0. rn Proğramı) tahakku
ır nıcvı 

llıan'. ıume, hiç değil se 
q 17. b' 

l'Otdtı. ır şey gibi görmli-

F;ık~t C· . . 

rl ziraat usullerile, istihsalıl-

u bl:\h edebileceğimili limit 
ediyoruz. Fakat bu iş çok , 
zaman ve mühim sermaye 
i!•ti yor. 

,\~ikardır ki, biz de diğer 

memleketlerin yaptıgı gibi 
hariçten istikrazlar yapabili
riz. Fakat bizim siyasetimiz 
buna muhaliftir. 

Artık yeni Türk devleti
ne, her sene ecnebilere öden
mesi icap eder. taksitler yiik
lcmek istemiyoruz. lstiyonız 
ki memleketin nafia i~lcri 

kendi vasıtalarilc temin e-•· kcrı azı :\Jusrara Kemalin 
ve · dibin. 

\'akın sıyasl dehası Ye 
'l'lirki arkada~Jarı say(sinde 
1 i'e bu ·· 
"r•nı ·e . gun milli toprak-
llıi:JJ h ~ .nıden kazanmış ve 
bu1 akırniyctini elde etmL· 

unuyor· 0 ı 
lene · mevlıume yedi 
hak·ı.01uYor ki artık nihai bir 

'•ate 
Artık .. ta?avvül etmiştir. 

leliııc Turkiye bütün gaye-
tdi!tııi Vasıl olmuş, tatmin 
Ve inıt"e hiç bir mücadele 
hır tııe nı harbi düşünmiyen 

n-. . l'Ctlekettir. 
ll. llinı il] 
"'ıtııu e/n i programımız 
dl unl'a ildikten sonra artık 
... nın e 
·" O]d k n ~ulhperver mil-

heYan u · Sııe emniyetle 
lıılhıı h~dcbilirim ki dünya 
l<rar ıç bir zaman bizim 

ltııı- l 
Ctkur le an ihlal edilmiye-

Buı 
1'asıı un tnilli gayelerimize 
' 1 O\dııkt ,tı <1rı~ an sonra kom-
• '"il.la 
•ıava . .' en dostane bir 

ıçınde \' u . yaşıyoruz. 
ah n;ınısea l 

Cdc · n a (Lozan mu-
dij\tııa~ne kadar en mühim 
nı· ınıız ) 
lıtekab·ı akalliyetleri 

.\.rtık 1 1 
en mubad~lc ettik. 

\·c Utkh 1 , ·Yun . ;ece pek az Rum 

Bu tarzda hareket etmekle, 
Anadolunn Yaridatını artır· 

mak daha uzun bir zamana 
nıütcYakkil · olacakktır, fa kıt 
bizim halkımız, memleketin 
istikbalini terhin etmektense 
daha uzun müddet mahru-
miyetlcre katlanmnğı tercih 
eder. 

Çok iyi lıaurlıycruı kl, 
Osmanlı hükOmeti idaresinin 
yapağı harici istikrazlar, Tür
k.iyeye iktisadi ve binnctice 
siya~i bir nufuz alona almak 
için dayinlerin clinne mahir 
bir silah olmuştur. 

Kobyca anlaşılabilir ki 
bu ~erait dahilinde biitçc
nıizi tevzin etmek için büyük 
mü~kiihita maruz kaldık. O 
derece ki, lıarid borçlarımızın 
faiz ve amortisi sene\'! iki 

Beyanname yo~ı~tırırten 
~otaıon~ı 

Türkiyenin bütün şe
hirlerinde nasıl propa
ganda yapacaklarmış? 

İzmirde komünist propngaıı-
dcsı yapmakla ınazncııı iki 1 işi 

yaka lanmıştır. İzmir refikleq-

miz bu hususta şu malumatı 

vermektedirler: 

Son aylar içinde lzmirin bazı 
sokaklarına ve bazı binailrına 

bir takını meçhul eller tarafın-
dan geceleyin yaftalar yapıştın-

lıyor \'e bıı yaftalara halkı 

komünistliğe teşvik edici beya 
nat yazılıyordu. 

Üç ay kadar evci Hatuniye 
camiinin duvarına yapıştırılan 

ou yaftalardan bilhassa şehrin 

~air semtlerine de yapıştırılmağa 
başlanmıştı. 

Birincı yaftanın elde edildi~i 

günden itiblren Zabıta faaliyete 
geçmiş isede vakanın tekerrürü-

ne rağmen failleri elde edilme-

mişti. 

(Alt taroıfı 4 üncü sayifamızd3dır ] 

J uylık nıuu~ıur 
Cumartesi mi 

lecek? 
veri-

Üç ay!ik m:ı:ışların ita>ı hak-
kında muhassasau zatiyeye henüz 

·~ı anıstan ı , .. 
nıı,t ' c.a pek az furk 
h. , ır, 
Ülıı· ,_ 

Ct· ,u~ f·j 

milyon İngiliz lira~ına bati~ 

oluyor ki, seneyi ma~arifimizin 
yüzde onu demektir. Ilu ma
sarifin yiiıde 37 si 150 bin 
ki~ilik ordumuzun idaresine 
tahsis edilmiştir. Bu rakam
lar 14 milyon nufuslu bir 

emir gelmemiştir. İtn emrinin 
memleket için çok yüksek 

cbmancsi geleceği tahmin cdil-
Urtııi. cc akarlıklan ic:ıp 

G!,,,_ ş olan b 
gürünc bilir, fakat unutmama- k . 

m" tedır. 
lıdır k..i, dahıldc sükUnun nıuha- .... : ..................................... - .... . .• ,.2,a \' u amelıye hiç 

~· una· ı esk· · nıstaııla arnmız-
~I 1 Lusu c ,1.,. .. met sebeplerini 

fazası ve hudutlarımızın müda
faası için kuvvetli bir orduya 
malik olmak mecburiyctind~-P . '"l~tır. 

di :tıııninı ,_, . 
1 

1ni u· "' \ unanistan, ken- yiz. 
aaı· '-Un ı ı ·r· l}cıı zaman müsmir E:<~ sen as <er ınesmı ın 
tı.ıo l erden 1 h 
t dca 

1 
meneden ":ile- büyük bir kısmı sivi a :ı liyc 

'ırı lan '" u~nu ' uızans impara- döniiyor ye sanayiimizc İ'i 
v~, ıı ih .. 

cçltıi . Yası scvdasıdan temin rdi yor. 
b 11izc ,tır, Sanayie gelince (~imdiye 

kadar bilhassa çifçi olan)Türk 
milletini yavaş yavaş bir sa

nayici ohcağını ümit ediyo. 
nız. 

Zirnatin ı slahı ve sanayiin 
inri ~afı, harici tkaretimiz üze
rinde de müsait bir tesir icra 
edecektir. 
[ Alttar:ıfı 3 üncü ~ayıfamızdadır ] 

Başvekilimiz bu nütüklannda takriri sükun kanununun nasıl konulduğunu 
bu kanunla geçen senelerde neler yap1ldığını anlattılar 

Geçen dört yılda yiiz yıla sığrnıyacak eyi şeyler yapılı11ışt1r 

ı 
" Gazi daha çok zaman bu vatana hizmet edecek çağda ye sıhhafdedir. Merak J 
edenler, vesile düşerse onun baş kumandan muharebe meydanındkı kadar genç 

ve diri oldu~unu yeniden deneyeceklerdir. ,, - ~ 
Ankara, 4 (Yakıt) - B. M, 

meclisi bugün mühim bir 
gün yaşadı. 

Hükumetin takriri sükOn 
knununun tekrar temdidfoi iste-
miyeceği, İsmet Paşa hazretle· 
riniıı bu müııasibetle mühim bir 
nutuk söyliyccekleri haber alır.· 

dığından herkes bu mühim 
nutku dinlemek için meclise 
gelmişledi. Bütün localar ve 
samiin mahalleri temamen dol
nıuşt,ı. Dışarıda kalaır halkın 

bir kısmı meydanlıkta toplan-
ıııışlardı. Kıymetli Başvekilimiz 

slat ikiye doğnı gelerek ön 
sıralardan birinde oturdular 
ve bu hususa dair tezkere 
okuıı.:!uğu vakit soz alarak 
kCrsiye çiktılar ve gür bir sesle 
ço« mühim nutuklarını irat 
ettiler. Paşa hazretlerinin bu 
sözleri sık sık sürekli ve şiddetli 
alkışlarla karşılandı. 

JJaşvekilimizinnDtaklorı 

Ankara, 4 ( A.A) - Başve

kil ismet Paşa hazretleri B.M. 
meclisinde bu güukü içtimaııı

da atideki nutku irat buyur

muşlardır: 

•Ünlü efendiler, takriri sü· 
hun kanıınuıııın sürerliği bu 
gün bitti. Hükumetimiz kanu
nun yenilenmesini istemiyor . 
Hatta kanunun yenilcnmemes:-
ni istiyor. 

Bu karan hükamet, devlet 
başı olan büyük reisicumhurun 

irşadi ve öğünü ile venııiştirr. 

Bu memlekette cumhuriyet va
tandaşlığının pürüzsüz, engelsiz 

yerleşmesinin büyük reisicumhu
run ideali olduğunu çok gez 

söylenmiş , her zaman görül

müştür. "alkışlar" 
Bu günkü kararımızda o ide

alin sarsı götürmez yeni bir 
delildir . Cumhuriyete kadar 
bu memleketi idare edenlerin 
muvakkat konulan kanunları 

kendi lıükümetlerini süreklen-
diren bir vasıta gibi kullanma· 
J:·rıııdan örnek alarak endişe 

cjenlere de bu kararımızla ta-

rıiı karşısında cevap vermiş O· 
Juyoruz. •Alkışlar» 

Kanun nasıl konmuştu? 
Takriri sükQ :ı kanununun na-

sıl konduyunıı kanunla geçen 
dört yılda neler olduğunu kı-

saca hatırlatmağı yarın için öğ-
retici bir vesile 53ydım. Kanun 
dört yıl eve! cumhuriyeti, Bü

yük Millet Meclisini, ortadan 
kaldırmaga varacak aşkın teca-
vfızJere karşı konmuştu. Bü-
yük zaferin hemen erlesinde 
bu memleketi düşmanlarına, hat-
ta milli idarenin meydan alma-
smdan ürpediği için istiyerek 
düşmanlarına bağışlamış olan 
hanedan, gadır görmüş adam
lar gibi ortaya atılmıştır. 

Daha müstevli donanmzsı İs· 
tanbul sularında iken başlıyan 

çalımlı gösteriş.ler, daha Lozaıı 

muahedesi fastik olunmadan 
türlü yardakcıların birleşmesile 

memleketin bütün evlatlarını 

tedirgin etmiştir. Hilafeti kal-
dırnıak, Osman oğullarınını va-
tan dışarıya atmakla azgınlara 

us gelmedi. 
Hususi aile sofrasına, şahsi 

yaşayışa perv~sız uzanan iftira 
dilleri bin trırlü isnatlarla her-

kesin haysiyetini kirleterek ha-
kimleri ve zabıta kuvvetlerini 

gazete dehşetile ürkek ve kötü-

giıı safhaları geçiriliyor. 925 
martında sözün ayağa düşmesi 

ergın noktasaıa çıkmış l u'ıır.· 
nuyor. Sabırsızlığın derec(si 
bugün akla durgunluk verecek 
bir masal sanilabilir. fakat bu 
söyediklerim olan şeylerin an-
cak kuru ve kısa bir hikaye
sidir. Tehlike kapının eşığine 

gelinciye kadar sabreden Bü-
yük Meclis cumhuriyeti k-urtar-
mak için keskin ölçülerin zama-

111 geldiğine hükmetti. Geniş 

bir seferberlikle vatandaşların 

cümhuriyet müeafaasına çağı-

rılmasıu izin verdi. Bir buçuk 
yoldan beri büyuk zaferin temiz 
çalışına yaşayışını kendine ze
hir edenler karşı millet kızgın 

bir se~•irdimle Reisiculıurun ça
ğırmasına koştu. 

Büyük meclis aıııı zamanda 
l:endi istiklat mahkemelerini 
kurdu ve hükumete takriri sü-
kıln kanununu verdi. Büyük 
meclisin halk idaresinin ne 

kudretli bir tutum olduğu 

meydane çıkmı~tı. fakat cuıı:

huriyet aleyhdarlarınııı hazır-

1 k a rı şimc'i c '· adar seziler.den 
çok daha fazla olduğu da eıı 

kapalı i:Özlere çarpmıştı. tıatta 
bu meclisin göğsilııde bu mil. 
lelin en pahalı evladına karşı 

kötükast hazırlayacak derecede 
dumanlı gözler, karanlık \'İC• 

~anlar ıneydane çıktı. Bıı lıe• 

sapların sorgusu iki sene sür
dü. iki sene sonra büyük nıec-
!is cumhuriyet nıudafa:ısını 

munhasıran adliyeye bıraktı. 

Yalnız takriri sükun kanununun 
hükumete verdiği salahiyetleri 
daha iki sene için yeniledi. 

Son iki yılda da irticai lıa-

disel.r olmadı değıl, fJkat 
cumhuriyet adliyesi ye:ıi ka
nunları ve usullerile ve ha
kimlerin uyanık adaletli Jıü-

kümlerile vatandaşın emniye
tini, inkılabın masuniyetini 
[ Alttarrfı 3 üncü sayıfamı zdJJır ] 
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Abdülhamit emretti: 

« Paşaııın ]{araya çıkınada11 
tev]{ifiııi istiyorum!» 

&U~k· !\elince B 
~ ti h ' alkanlardaki ----------------------

~~~~~:k ~b~Ul~:~~~ac~i:~:~ (Hronika) haklcında adli takibat 
rünı yaparak devlet kapısı vatan 

İşin Mitat Paşaya yapıldığı gibi 

görülmesi takarrür 
sessiz, sedasız 

it ır• 
1· ~ tıı.Uıeu Parçasında hiç 

.,°ltıııiso~u ı;üzü olduğunu 
ııı· ~lhu ın.. 

'<ııi n nı h 
~ l~tic u «[azasını sa-

~ku arzu · 

Mesdut gazetenin sahibi, 
mes1ul müdürü tevkif 

başmuharriri 
edilmiş, 1 J:"dir 

ve 

mc~l~nın tetkiki ve bunun 

sevenlere zından, vabn havası 

lıemşeri!ere boğucu zehir kılın

mıştı. Bu memleketi m~stevli

lerden kurtaran halk idaresi 
aciz, beceriksiz padişahların, 

insanlara gölden bakan irade· 
t . t;ıhakkuk ediyoruz. 
ltıı,,_.tıı \;:r . ettirilecek yatta bulunduğu için ka-. .., • ık . 

Türklük aleyhde ne~ri ff"'!'l" ______________ ""'IJ mahkemeye intihli için teri yanında dermar.sız bir 
acemi haline düşürmüştü. Za· 
ten maksat bu idi: l lükCııneti 

lt r ~ Yardır tısadl progra- patılan 
ı !,· , Ve bT 

• Hronika > gaze

sahibi, baş mu-r<ttc ır harp ı ıyoruz ki lesinin 
'i llı<tJı m(~Um bir 

~tı hara[) · . harrirl ve mes'ul mü-i r. ımızı mucip 
} a.ı Ve dürü tevkil olunmuşlardır. 

~ı ~t~?. Pek ~iploma<i Y:tzl- Verilen malümata göre 
r 'a"n tjı ' laka~ ' nı nıcmnu- gazetenin sahibi evelc~ 

l ,, ' ıııaıı maalc el ikti-
't ' '1 a \aziy · . rk Yuı ·c " etımız hak-
i arazi . } 1 soyliycıncyiz 
ı ı Orta \ı. Çok zcngind· ., 

·li ' r adot ır, 
it . Dek u Ya) ld,ınııı 

ı ı. rert, t 
'eUıııesi .. Oprak fakir 

mu~kuldür. 

• Proiya • isminde bir ga

zete çıkaran Haçopolo, 

başmu harrir Keşişoğlu, 

mes,ul mü dürü Matmaze 

Eleni Milıa- ilididir. 

Müddeiumumilik, dün • 

1 

1 

1 
1 

\ 

.crası IAzun gelen kanuni 
merasimin ikmali ile Işti

~al etmiştir, 

Takibatın • Türklüğü 
tahkir > maddesinden ya. 
pılacağı ve bu hu.usta 
B. M. M riya.>e- tinden 

ele geçirmenin 
heryanlı engin 

tek çaresi. Btı 

taşkınlık orta-
sıdan Bingöl dağının yamacın
dan bir şaşkının Türklerin 
itila yolarıııı düzen milletin 

alınması icap eden rr.üsa· Büyük l\\eclisiı~e yön vermek 
adenin verilmesi için müd. için meydana atılnıasıııdan daha 
deiumumiliğin teşbbüsatta tabii ne olabilirdi? 
bulunduğu tahmin edilmek 923 birinci teşr!niııde cum-
tedir. ' lıuriyet knrulııyor. 924 ağısto-

Meselenin bugün mahkeye sunda Lozan tastik oluyor. Gene 
verilmesi muhtemeldir. bu yaz harici ıııeselerin en ger-

etti 

Abdı.ilhamı~ emretti 

( ;, Sülerman Pat• •e aklbctl " tefrikamczm reıimlerin,dcn •) 

( Yazısı ikinci sayıfamızda 1 ve 2 nci sütunlardadır ) 
" • t:"<C "<-' ~ - ... - -ı · -· ) •. _, ....... ....... '1.~:;'.: 



Hva açık 1 
fil~J'M6'.fi Paşa Geçen karın sonuncu 

ve olmasını temenni edelim 
Yazan 

AYHAN 
~ -gp ~ ~ &~ K:ır diln dinmiş güneş açmış 
~ft.Jiild}~ l.kfi buna rağmen dun sabah pek 

.... soğ"uk olmuştur. Derccei hararet 1 

.... ( -12(yc kadar di.işmüştUr. 

Abdu•• Ihamı•t emrettı" •. H:ı,·a lodosa çevirdiği için 
karlar crimcğc başlamıştır. 

« I>t ~aı1111 kara)ra çılr111adaı1 
e,rJ(if iııi i ti rorun1!» - -------

işin !"tat Paşaya yapıldı{,rı gibi essiz, sedasız 
görülmesi takarrür etti 

-2 -
Mt:9eleyi sarayda haber aldı. ı hasıl olacnğına iştibah buyrulma

Saıt P .. adım cvel ma.beyn ikinci l sın .. 
katibi •Lebıb> bey, Süleyu ıan ı - Hayır karaya ayak bas-
Pa• nın Yamadan hareketini mamalıdır. Şu sırada ahali ara-
haber verdi. 1 sında dedikodu çıkmasın razı 

Lebib l:ey, zaten Rauf Pa- ı değilım. 
pnın adamı idi. Rauf Paşanın - irade buyurulsun .. Vapur-
de!Af et le Abdulhamidin sarayına da icabına !,akılır, ve Mithat pa-
kaymlmıştı. şamn A \TUpaya nelyi gibi sızıl-

F azla olarak, Rauf Paşanın tısızca Efendimiz bu gaileden de 
'>ğlu Riza beyle bacanak bulu- müsterih olurlar. 
nıyordu. Rauf paşa yanlış söylemiyor-

Seraslcer Rauf Pqayı ıdoğru <iu. Mithat papnın lstanbuldan 

.dan Hamidin hmW"Una çakar- uzaklafhrllması çdk kurnazca 
cM.., tatbik edilmif bir pilin neticesi 

V esvcseli Padiph kotku ve idi: 
t.lııt iÇtnde idi. Rauf P,., Sü- T alebeiülöm, Dolma bahçe 
eyman Papyı batıracak hrsab sarayı önünde gôSteriıler yapa-
y.lalamıftı. Padip.lı1n meseleyi nlk saray civarını vdveleye ve-
-* Ç11latmumı 'bekliyordu. tirken Mithat pap ııessisçe va-

Süley111an Pap ifte büyük pura ııtuilmıı delil midı~ 
difüncesidk ederek hlanbUla Acaba Süleyman paşaya da 
~ordu . yerinde söy1enip o osu1 tatbik edile bilir midi? 
..... düfürülerdt ortaya atılacak Abdülhamidi sanl: 
fikir rıakbyıa iki kelime Süley- - < Paşa. kendisini vapur-
IMD Papyı mahvede bilirdi. da yakalam~ mümkün müdür~ 

Abdülhamit Süleyman Paşa- Maiyetinde kaç ki._i vardır} 
nHı telgrafını uzattı. PadiPh bir Rauf paıa Ahdülhamide ce-
şey söy!cmiyordu. susmuştu. vap vermeden, Hünkar tekrar et-

Rauf Paıa telgrafı okuduktan mişti: 

sonra: 
Buna ne dersiniz Paşa? 

D•ye sordu. Rauf Paşa: 
E.f endimiz çalı.erlerine 

zerre kadar malumat vcrmeğe 

• lüıum görmeden hareket buyur
Wlan anla,ılıyor. 

Bir kerre de sadrazam Paşa

dan istifSllrına inayet buyurulsa .. 
Sadrnznm Paşa hazretlerine ma
lum:ıt vermiş olmaları muhtcmel

diı. 
Dedi. 

•Paşa iste saraya haber 
ver. ş creliyor. Yarın da bura
dndır. 

Suleym:ın p~anm gelip gel
mediğini anlamak değil, yapıla

cak muameleyi soruyorum ... 
Efendimiz, Devletlu Sü

leymnn pa~ lıaz.retkrinin şu 
orduyu terkctmek suretinde 

olan hareketleri şiddetle tecziye· 
eini l"lUcip ah,·alden olmakla 
ber er iradı-i Padişahiye müra

caat cylcmcme!eri cihetinden 
dahi aynca bir curiim olduğu 
aşikar i e de ... 

T c kili ihtimali var mıdır? 
Siz onu söyleyiniz. 

Vapurdan çıkıp hanesine 

giti"ği ande tevkifine muvaffakiyet 

Niçin cevap vermiyomı

ınuz? Yoksa Sultaniye> vapuru 
Varnadan askerle mi geliyor? 

Serasker Rauf paşa Yamadan 
gelen Sultaniye Tapurunda asker 
olmad$nı biliyordu . 

Sultaniye \'apuru yirmi gün 

cvel Karadeniz ltmanlarmdan 
asker alıp Vornaya götürmüştü. 

Şimdi lstanbuln dönüyordu. 
Olsa olsa Süleyman ıpaşanın 

yanında yaver ve emir zabiti 
kabılinden bir iki kişi bulunmak 
!azım gelir idi. 

Rauf paşa: 

- Maiyeti zabitanından üç 

dört zabit bulunmak memfll ise 

de hakikat elbette şevketlu Efen
dimiı. hazretlerine ilham olun
muştur. 

Dedi. Fakat Abdülhamit hiç 
de öyfo zannetmiyordu: 

Süleyman paşa gibi inatçı ve 
ihtilalci ruhu taşıyan biri verilen 
emirleri dinlemiyerek vazi[~ini 
terkedip lstanbula geldikten 
sonra yalnız başma ge1mezdi. 

Böyle birşey kendi ayagile 
kafesin kapısından içeriye kendi 
girmek demek olurdu. 

Süleyman paşa Kanunu esasi 

rr.e:relesini tazeleyip canlandır-

Denizlerde de fırtına dindiği 

için bog:ızl:ırda bekli yen \ apur

Inr dün limanımıza gelmişlerd ir. 

Dün }l alnız trıınsic v:ıretile 

limana gelen vapurların adedi 
12 d"r. Bun! ıdan b:ışkn (D:ılm:ıç· 

ya) ( Rn ic.1 (Ek pencr ,(Trckan· ı 

tan), lzmir) (Akç:ışchır) ' apurla
rı da mm:ısalat ctmi,lerdır. 

Dün gene bazı buz parçala
rının B ozd::ın içt.1·i do&ru gel

dıklcri ) :ızılmışs:ı d::ı buna ait 
b:ışka bir haber :ıhn:ım:ımışur. 

Boğazda karaya oturan Kı s

met 'apuru dün kurtularak lima
manımıza gclmistir. 

Ş rk şimendiferlcrinin '':ıziyeti 

dünkü gıbidır. Gerek marşandiz 

gerekse konYnn i :onel Alpulla 
ve Çatılc:ıda beklemektedirler. 

Bu sabah ( 7,40 ) da hareket 
edecek posta II:ıdımkoye kadar 
gidecektir . 

Bugün rü?.gllr hı:ıfif lodos, 
hava açıktır. 

:~k°7;-;~-· -s-e-ne_d_e-·-~-·:··1 
1 

böyle ansızın lstanbu1a ge1miali.1 
O zaman maiyetinde bir hayli 
asker getirdiği Abdülhamıdin 

hatırından çıkmamq olsa gerelti. ı 
Her ıeyden evd IU cihd:in 

anlqıbp bilinmesi ımmdı: 
Süleyman pap yalnızca mı 

geliyordu. Y Oksa bir kötü mak
satla mı vazıf cslni ıterkederek 

Varnadan vapura binmittı? 

Abdülhamit sıkınh içinde: 

-=- Paşa şlmdi mabeyn tel
grafanesine ininiz. Telgraf ba
şında Süleyman paşa hillında 

acele malumat isteyiniz. 
Vamadan vapura binmif mi? 

Yanında kimler vardır? Haydi. 
V akıt geçirmeyiniz. Bekliyorum. 

Dedi. Rauf pa.fa başkatip 

Sait paşa ile telgraf makinesi 
başına lcoştu. Padişahın bu de
rece vehme kapılmasına ha}Tet 
ediyordu. 

Ma"ine başında Varnayı 

bulmak pek zor olmuştu. Fakat 
başkatip ve Rauf paşa da çoktan 

bu gibi intizamsızlıklara alışmış· 
lardı. ' 

Düşman cPlevneye> girdik
ten tam üç gün sonra Plevneye 
yardım edecek kuvvetlere ancak 
telgrafla emir vermek kabil ola 
bilmiştir?! 

Böyle V amayı bir iki saat 
içinde bulmak büyük muvaff aki
yet sayılırdı. 

Öğle vaktından ikindi vaktine 

kadar, Süleyman papya dalt 
etraflı haber alabilmişlerdi. 

Serasker Rauf paşa korku
sundan birıey söyliyebilooek 
halde değildi. V arnadan vertlen 
malumat pek korkunçtu: 

Süleyman paşanın maiyetinde 

dört bin kifllik bir kuvvetle 
(Bitmedi) 

~ Vak_t ..._) i_n......._.. __ .>_~_1:~~~29 let~ka~~ - : 95 \ elinı dakikalar ge~ir-

1 
nıckteyim.. ~liicrimi-

anı 

kokotlilr 
u )~etinizin derecesi ne 

U S kadar vahim olursa 
olsun bir 1.avallı koca
yı katillikten, iki gii
nahklirı maktuliyettcn 
kurtarmak ist.icalile hu 
satırları yazmıya ıuec

bur oldum... Gözleri
min önünde böyle bir 

, ·. ~~"' ~ --- .... ' . .. \ 

Mulıart~u·i : Hüseyin Ralnni 
(( Mazlun1 UI \'İ Bey yoktu ... Bu sözlerimin 

gizlerinden ateşler sa- kat'i samimiyetinden 
çtp dişlerini gıcırtata- emin olarak ona göre 
rai pusuya oturn1uş derhal h\zın1 tedabir
bir. ~navar gibi üze.. ler~men tevessülde 
riaiıe atılmak için cür- bir dakika ihnıal gös
n1i nıeşhut anını bek- terme)iniz .. 
lipı. Bu n1ühin1 sırra her 
•iniıi de öldüre- nasdsa vakır oldum • 

celt-.. lhbannıda şaka Bu hakikı&io önünde 

cinayetin vnkuuna mey
dan "ermeyi insanlı
ğuna yedireıuiyorum. 

Bu ihbar ve huhisu
n1un ciddiyetinden e
min olunuz. 

Bir insanı'y(Jtkdr 
Me&resle «anıan>, he-

yecandan büyünıiiş 

VAKiT 

iltilllı 

Hanımların ımtihanlarından bir intiba 

I\lillct mekteplerinin en,, kurslarından ~ nlnıı hanımlara 

mahsus olanln.nnda dn dün öğleden itibaren imtihnnlnra baş

lanılm~tır. t\luhtclit kur .. lardan imtihanları bitirenler diin nc

ıtkelcre ait listeleri maarif ınlidürlüğünc g·öndcrmiŞlcr<lir. 

Maarif vck~\lcti mektep miiıesi mliclürliycti tarafından 

vek4!stte on beş giin C\el bir tahnit kursu açılmıştı. 

Bu 'kurs haziramı kadar devam e<lecektir. Kursa yedi ;iHl

)rctten birer muallim gelmi~lerdir. 

Hocaları Almanyadan cclbcdilmiş bir tahnit ıniirakı"-:.ı

ıdır. .. ________________ ....... ___ ' 

Dün ekmekçiler cemiyeti yeni iıbrl! heyetinin intihab 

yapıl mı~. fırka namzetleri olan 20 zat asH \'C ) cdek 

azalıklara mlittefiknn intihap olunmu~lnrdır. 

Dünkli intihaba simitçi Ye börekçiler de iştirnk etmi~lcrc.lir. 

gözler ve aralamms ' . 
ağızlarla bir miiddet 
biri birine hakakaldı

lar. 
Perran - Ne dersin 

llurreın ! hu da bir 
blöf mü~ 
Hurreın dalg11wa ce

vap verdi: 
- Nicin blöf olsuu? 

~ 

-. Bizi rahatsız edip 
ıe eğlenmek için ... 

- Hayır blöf değil .•. 
Ben ihbarı gayetle cid
di görüyorum .•• 

- Bu sadık do ılar, 
bu insaniyetkı\rlar ni· 
cin asıl natularını lul· • 
lannuyorlar! hüviyet-
lerini glzllyen insan-

ların sözleriu<lcıı hen 
daima şüplıe ederim .. 

- Bu keyfiyet ~iip
he götiiriir gibi dc~il .. 

- Bu iınzasız ınek
tu ba nicin hu kadar 

e 

kalp kuv,etile ehem-
miyet veriyorsun? .. 

- Çünkü bu apay
dmhk bir şey... 1\ ~
ranlık ciheti vok 
şüphe edeyiın .. :. 

- Bu mektubu ya-.. 
zan gizli elin nydmh· 
ğı neresinde bana an
lat •.. 

- O çok kolay. 
- Söyle... .,ek nıe-

ralUtyım. 
- Mektubun sahibi 

Rüya 
- Muharriri : !Eşref -

.... . ..... -.. t> .... ı ...•.•• 

- ıı -
Cenabı Hakkı Paşa ortada bir boı kova oldu 
Bilir bilmez .... dan onu bin dolduran oldu 

Ne miskinler çıkıp meydana bir sahip kıran oldu 

Medet kıl biz nasıl ellerde kaldık ya Resulallahl 

Bugünlerde bunaldıkça bunaldık ya Resulallahl 

- 12 -
Denizden top semadan bombalar yıığdınnada düşlll 
Semaya intikal etti, demek meydanı harp yerden 

Utanmazlar nasıl lcnvga eder hala deyip sen, ben 

Medet lul biz nnsıl ellerde kaldık ya Resuli'ıllab! 
Bugünlerde bunaldıkça bunaldık ya Resu!Allah! 

- ı!l -
Dedikçe arkac!a millet yeter bir lokma bir hırka 
Ümidim yok terakkiden zühura gelse bir fırka 
Müzevvirler edip binlerle dava sulho1ur kırka 
Medet kıl biz nasıl ellerde kaldık ya Resuliillah! 

Bugünlerde bunaldıkça bunaldık ya Rcsulallabh! 
( Devamı v:ır ) 
------==-=--

Mubadele müzakerat 
----~· 

natarı~a intıtoı nu o~a~ı 1 
Türk muhhrası Atinada törüf ülınflf 

Ankarada iki buçuk aydan 
beri devam eden Türk-Yunan 
ımubadcle müzakcratı, Yunanlı

ların Türk gayrı muhadillcrinin 

hukukunu tanımamaktaki &cmer
rütleri yüzünden yeni müşkülata 

maruz kalmaktadır. 

Atinadan gelen haberler de 
itillf hakkmdaki bedbinliii teyit 
.ediyorlar. Hatta dün şehrimizde 

deveran eden bir rivayete göre 
müzakerat talik edilmi~ir. 

Türk başmurahhası Cemal 
Hüsnü Bey ve heyeti murahhasa 

tcatipleri yann şehrimize avdet 
edeceklerdir. Yunan murahhas

larının da bu hafta zarfında avdet 
edecekleri tahmin olunuyor. 

Müzakeratın inlutaına dair 
şehrimize resmi bir haber gdrne
miştir. Maamafih Yunan hükO
meti, son bir çare olarak hükQ
metimiıin mali meselelerle mu-

• badele işlerinin tefriki hakkındaki 
teklifini kabul etmedi~inden bu 
1erait dahilinde müzakeratın de

vamından hiç bir netice beklen

miyor. Hüld'ımetimizin, emlakini 
Yunanlılar tarafından zaptedilen 
ve senelerden beri ihtiyaç ve 
sefalet içinde kalan Türk gayrı 

mubadillerini terfih için lstanbul
daki Yunan emlakine mukabele 
bilmisil tatbik etmesi muhte· 

meldir. 

Komisyon toplanıyor 
Murahhasların avdetinden 

sonra Perşembe günü muhtelit 
komisyon bir umumi içtima akt
edecektir. Bu celsede komisyonun 
Gümülcineye nakli meselesi gö
rüşülerek bir neticeye raptedi
le :ektir. 

* Atinn, 2 (Fos) - Muallılk 

hakikaten bizi koru
mak istiyen bir insa· 

~ 

nivetk:\r .. 
~ 

- lsbat et ... 
- Ilunn ishat icin 

Q 

bu ihbarla, bundan 
evel cereyan eden ve· 

& 

kayii biribirile ölçme
liyiz •.• 

• 
- Ülç te göreyim ..• 
- E'1veh\ kocnnın 

geçen günkü haline 
dikkat etmedin mi! 

--- Evet bir acayip· 
liği vardı. 

- Acayıpliği değil~ 
zor zaptettiğ gazebin 

ateşleri gözlerinden la· 
şıyordu •• 

- Donu ben de tas• 

mc eleler hnkkmaa fıı; 
kttıi ntızannı bildiren 
Rti'tü Bevin muhtJr:t"'1 

' . 
ye nezaretine gelm1~tif· 
hiycttar mnhnHlin bC 

göre iki tarafın teklifleri 
smda clıcmmiy~tJi tıır 

. er 
mevcut olmakla bcrııb 
tım tetkik olmım:ıkt:td 

Yarm ~ I. \~ cnizeloctın 
setindeki komisyon c. 
rak tahriri Tlirk rc1'D 
tetkik edecektir. 

Atina, 4 (Apoycn 
M. Venizeloswı riyjsi 
pılan içtimada tahs~ 
teldiOeri tetkik ve ııı_.111 
edimiş, bütün mcsefeı·· 
kül teşkil ettiği bir 
tefriki dotru olmadığı~ 
Jaa.sınc.la bulunulmt.'1 

1 
nan noktai na:ı:arıtı111,~0 
Rüştü beye tebliği ~ 
Papaya talimat .,,,e. 

·1111' 
Yurnmistnn mesclCSI ~ 
di~rindcn ccfrikini ~ıı 

-ş;;;.al deold aza5ınJatl 
lu Ka/yodi beye ilısarı 

üçancü rüipe mectdı. 
zişanın ildnında eferı~ 
nıı~ olduiundan #ashl 

Sısanı beyi sab~ atııfeDı' 
yadi bey hazrederi 

gün Dersiaadete 'ıf',J 
buyurmuşlardır. ~ 
hamı/eri oapurdafl 
$'0flra Babıôlige ~ 
zatı hazreti tıek.dk [eiJJ 
dahiliye nazırı deO 
Jıa......,.ctlerile mülökıd 
krdtr. 

dık ~derıru... Je 
-O acr.eulet ... 

u ~ ı ı•''' tel erin a ırı r tf 1 

~ d f' le aleyhirniz e · d 

farı satırf ardn•: . 
helendi.. Soıı~r 
dost imzasilc 1JıO 
tup aldı .. Fc53 ~,11~ 
~clıuazdan pı1 

anlatılı vordll• pı' 
üzm·in;, ~ıazh•''~ ; 
süı>heleri biJ'ıl .... 
• 0J)P" • 
Şcdi. Daha 5d I' 1 , ••• 
mem neloı· o ~ 

ıatıları t~kra~l~ IJİ' 
d. . t adufJ ... i ı 

ı. uı es ·ki••••,. 
« Reşide » 1 rd°' 
cat kucağa d~ 
~ Götn18 •·· 

Dyle geldi •• 



- f! S:ıyıra 

'' S(ıclalı·a yalı, lıçzl ! ,, 
Bir .kaı;ıçı şakladı. E[Jf'r df'likanfı kenara 
çekıfuı sı:Ydi 111111/ak paran!parça olacaktı 

-11 1 
. Biraz ilerledikleri zaman önle- nıza almaz mısınız deye i 

rır.e Y"kl" b b u u ara alar çıktı. Y orğun - Olmaz; hayvanlar ta~ıya-
1.:Ygirler ikı tarafa başlarını sallı. maz. Yükümüz, yün ipek, iplık 
~' oal!ıya kızgın yolda ıkına, Avı upa kumatlandır, tepi rı çok 

•na iltı-!iyorlardı. Arabaların aoır! .. 
(j , .. • 

b une bağdaş kurmuş üstleıi. · B·raz 1 mek r!ll<'Z mi iniz? 

la '4laıı, Yüzleri toz içinde inean- Bir kamçı şakladı. Araba tozu 

r onlara pek aldırış etmedilu. dumana katarak geçli. 

Genç önlerine çıktı seslendi : Kol ba~ bağırdı: 
Uğur ola.. 'ereden gelüp - Dileııçiye, açık göze sadaka 

Q•reye ~ yok, açıl. .. Haydı git sen de 

Şehre mal gôturüyoruz. çalış .. 
- D • enkl.,,-de neler var? - Dilenmiyorum yardım is-
- Neden sordun ? j tiyoru m . 

....__,-~ta bir kadın var araba- l ·- 4le ka7~n .. 

~er deh kanlı kendini ç4,
mese idi at!aıın nalları, arabanın 

tek ·!ekleri altında par parça 

olaaılr.tı. Kadın şaşırdı kaldı. 

Açlıktan 'rilcudu, zıngır, zangır 

titriyor, ba~ı çatlayacakmış gibi 

ağrıyor, koııu.ıulan f'!YI ri §Öylece 

ani.ya biliyordu. 

Kocaman bıyıklerının ve dik 

sakalhnnın arasında iri bir somun 

parçaıını çabuk çabuk erilen bir 

arabacı, bir kıza büktı; bir sağ 

gözünün kirpiklerini oynattı, ka

şını eğdi, bir eli ile bıyı~ının 

ucunu kıvırdı, Somun dolu 

avurtları mütemadiyen bir körük 

gibı işliyordu açlığa tok bir adam 

böyle baka bilirdi; ancak arabacı 

somunun kenarina geldiği zaman 

durdu. Artık yutamıyord", bir 

yumruklan çol.: küçUk, ıslak, sal

yalı bir hamur parçasını kadına 

doğru lırlaıtı. Kadın kollarını 

açtı. Bir muci7.e, gökten bir ni

met geliyormuş gibi bekledi, Fa
kat neye yararki ekmek yosunlu, 

y m yeşil kurbağalı bir dereye düı

ıu. Döşer dü,ıncz çör, çöp ara

sında kayboldu. Arabacı: 

< - Ne yapayım kaderin yol.-

-

VAKfT 5 l\Tart 

muı. Diye gjilsdı ıeçli gittj-. 

Bütün ümitleri ile söğütlere 

doğru yürüdülPr .. 

Ne heyec&n ne yürek çarpm-

tısa ••• 
Aç, sürüklenen gövde de çe

kip götüren ancak ümitti. İki gün

lük açlık vakıa hayatlarında fevkal

adelilder görmeğe hazırlanmıı 

olanlar için bir hiçtir. F akaı onlar 

yemek vakitlerini hiç şaşmamıı· 

!ardır. Halbuki Ha.anla, Hatice 

fevlc.albeşer kahramanlardan de
ğildi. Iki günlük şu açlık onların 

'nirlerini bozmuflu; su kenarında 

ya sevinecekler neı'elenecekler 

yhutta aç kurtlar gibi başları 

döne döne tırnaklarını c~rlerine 

geçirecekler, kendi dışleri ile 

k .. ndı etlerini sökeceklcrdi. 

S~dlerin altına geldikleri 

zaman, bir tarafta laıılılara bağdaş 

kurnıuş in.anların seo;ini duydular, 

öte tarafta dere kenarında serin

lik ve ferahlık veren yeşil otların 
kokuları arasında buram, buram 

akseden düman piıen etin dümanı 
sarhuş etli. İkisi de derin, derin 

ııefes aldılar, uzun uzun: 

Hehlıh... diye derinden 

derine iç çelıtil • 
Gerçi karnı tok olan kariler 

bunu kaha bir laııtazı farzede

bilirler. Fakat burada muharrir 

için ne fanlazi, nede kari için 

çıtkırıldım edebiyat arzusu vardır. 

Burada tek, basit olan açlık 
vardır. Açlığın kemiklerini çanr

datlığı, kanlarınmı durgunl14tırd1~1 
seslerini kıstığı insanlar vardır. 

Güzel sözler, sevimli hülyalar, 

teşbihler, cin8..>lar, arkasında dü

manın üstünde ufuneti bütün bir 
alemi rahaı.ız eden hakikat 

vardır. 

Sözlerden ince lıraşide bir bi

lezik, bir küpe, bir kıravaı iğnesi 

arayanlar kuyumcu dükanlanna 

muharriri bir perendebaz, bir can

baz, yahut kelimeler serdarı gör

mek isteyenlerde istedıkleri yere 

gidebilirler. 

- İşte çingeneler geliyor. 

Ha.anla Haticeyi gören su ba

şırıdakilerden biri böyle bağırdı. 

Hayret etmeyin çünkü orada 

çrngenc neş'e evlence ve bol, 

bol oyun, saz söz demektir. 

Bütün kasaba eıralı kadınsız 
ın-ru - H -=--~-

L c~~1 ismet 
Z~ter günlerindeki gibi .. , 

Arlık bunalın lım, hergün 
içi:ndeki heyecan mancı
nıgının kollarını döndüren 

çtlik zenber,,klcrcit'n biri ko

p! 'JYordu. Bunlar, kendi kendi

Paşa azretlerinin irat ettik eri 
mühim nutku 

.,. 
ıne devamlı bir tembelliğin 

ner 
ıc.,.i alarıık paslanıp çürilmü-

~or, •nları yı.ni hadiseler, yeni 
•akıt! k ar oparıyordu. 

Cörönmez, uğUrsın: 
•l·ı b· 
h ' lr7.amanlar okadar aıılgan, 
~il>, ve kahraman hava clal-

ıa.!'lrile :kabaran göğüsleri bo
!a.ltını. 'b• 'd' ... gı 1 ı ı. 

d
. Baıan memleketi ı.ten bu 
Ur· 

'h ~un hava lc;indc korkunç 
ı tızazı 

1 
ar oluyor, yeşil çimenler 

'tında gizli kıpırd~omalar alı
\or- fak b ' .ı ı:ı•llt heycanımızın 
"'

0 tnetrdcri liunları kaydet
lltivordu. 

k-nVat~ın ıeıilıa bir kenarında 
I dını pek yalnız görmeğe b-.

i '"'ıuım. Camdan bir mezar 
lirıde\_i adam .,;bı' f 
o• "" 8 Jmt 
•"tü. Yor, fakat gdip geçene 
"' ını· .. 1 ışı!Liremjvocdum. 

iki Son zamanl.;,.da Türkiyede 

ı:,· .ır.an~vı zd1.elc oidu, ve 
ır•n: 

l (' t>r•lı blri'ld <ayılaınoz<b.dor [ 1 yanm karı-ıık i ler.nJeıı kurta-

korırırwğa ıetkin oldt mıu 1 rılıııışlır. 
g&lerdi. Son iki lK'lle içiıılle, Hiç kimse bir vatandaşın di

hliklııııet takriri siiki111 kaııumııtt1 nl imanından, ibad ·tinden ötü-

hemeıı hiç ı.ul 1aııınaııııHır. Bu tü bir engel çıkarmağa nasıl 

hal hem ıııeııılekelle u·.aıınıanııı rrıukıedir olmıyaeaksa dindar •i-

dercccsiı.iıı, 1.eııı ele normal la.hı ile de hiç kimse Büyük 

bir tutuma alışmak ve alı~tınnak millet meclisinin her hangi bir 

için el birlığile nasıl fzendi~ini kanununu bir vatandaşın emni-

giislrrir. yet ve haysiyetine dil u:ıatmıya 
Tıkr'ri siıkfrn di'rt yılın ral- imkan bulamıyacaktır. (Alkışlar) 

ııız eınııivet, curıılıuriret mü- Hele dini bir mevzuu siyas•t 

clafa: ı;sı nokta~ıııdarı ııorıııek maksatlrı !için tutak ve basamak 

kısa \'e kısır lıir görüşlü. Oe- yapmak kapısı sımsıkı kapan-

~cn di\rt >ıkla yi'ız rıla sigıııı- mıştır (Alkılar). 

yack iyi şeyler yapılıııı~tır. Halk Türk harfleri de bu de\'irJc 

idarr·si:ıin gliçlfi \'e kudrrtli l;oııultlu, derhal ögreııerı rüz 

çı lırcsi 7.İhiıılerc yrrle~ıniştir lıiıılt ri bir tarafa bıraka-

ki bıı L.:ııcc en dq(inı!i netice-

dir, çüıı!;Ü kalk i iarP;.iııin b

nuııi.ırıııın, iluHederiıı·ıı lrnfife 

alııPnaracağırıın zi'ıinlerdc kök-

leşıııc5i, her lı.ınç:i bir tehlike 

ve l uhı!un kar~ısrııda Biiviık 

Meclisinin mııl!aka öiçü hıl:ı

cağıııııı iyice !•iliıımesi iy,lcri 

teskiıı t"ş'·ınJnrı u;.lu dii~innı(

ye ,(irecek başlıca lıir ilaçtir: 

hın, lıuRÜJ! millet nıeiitrplcriııde 

ana dilini okuyup yazmai::ı 

ç:ılışaıılar erkek kadııı bir 

ır İi\'OnU C'CÇiyc>r. 

flu sırı tereJdüdü c>l:rnları 

uy.ıııdırnr:ık başlı başına !it 

delll.lo': Milletiı.ı cok ıJererli 

\·~~ileri, şiwdi si1e lıu '·, 

vatındaşlar arasınıJ:ı siirülrııe-

•n., •• 
1 

. Licçcn seneh rde adlivcye ka-
oeliJ..c~in cıc olurmuı yi'lısı,. bul '-·dilen yeni kanunlar1 \'e ad-

ıııiye çalışılanda 

d;·1ıstamthki mana birkere liyc tcşkil~tındaki yüksek lc-

0, .. • Yükııd.; hakikatini gözlerimiz n••kki eserlerini öitilrı.rek gü-
·•Und . f 

, • 1 e parı;dattı. şle bu sar- venerek hatırlal'alıilirit. Bunun 
. it d b , ar an sonradır ki sesimi 

an k meı.arın cam ·apağı 

""''•y :.ı 
1 

ıp Yarıldı '" benim di-• ır, 
iı. ;~en konu oları artık iyice 

gibi Tiırk kaJrnıııııı içlaınai e-

saretten kat'i olarnlc kurtulması 

ha,Jıse5i de bu zamana rnstl;ır: 

ilk serlıısllikte belki tutumunu 
JOfUııt 
D · şaşaırınış elan bir ikire karşı 

b;, bmarlarır.da genç, kuvvetli sehiti ve ki\ylü bütün Tür~ ka-

l,, nın nabzı atan delikanlı dirıı ail~de cemiyetle ,.e lıaratı 
ırnııı 

k., n o Rum paçavrasına ı n21ıcuslu alninınt er.ıiz !erile 
l)ı .. dk Jetı; . &oster i leri çelik saf kaz:ınıırnk yolunda kendi sayılı 

bır zafe · ... d · ı · · ı ki ı dolu t v•r·d· rın muı e>ı sayı.sa yerıııı ıa cı e urmuş nr. 
· ı ır. 

da~ alnız keşlce bu saf, bir gün 
t ~ •vel .. b ' h k oir vucıtl U•sa. are M, 
v Rlinlük b· .k· . 
•trıı . ır gecı mıye yer 

... ıd· 
ı-ı.>. ı... . 

"Yar cd~can, sar.iyeli tapası 
kanlı ılebılen bir bomba değil, 
l•y; Vek alev!; ağzına hiç kim-
Q Ya !aştı· b· ır, • mıyan ır yanardağ-

~~ 
Fitre 

l{aç kuruştan 
!) Verilece '1 

hıt IYanct iş' . . .• .' . 
Bene k ·en reıslıgı fıtrenin 

~·ı t_eren aç .. kuruş olduğımıı 
-trıııitır lııı cetvel tanzim 

~~lıatın 1 ~ 1 ~'.tr~yi .bu cet·ıelc ve 
re cenı· er_Hlııııze göre lay-

1Yetıne Veriniz . 
\' . 

l'u- / .;ı Evsat Edııa 
lıı lldaYdan "1!{3~ ~ruş kmuş 
1 tPadan .~) 26 
t ~lt' .. ~ 4.~ 40 o 

turndcn 15<i 104 78 
156 130 104 

Kadrr.ın içtimai hakkına kar-

şı zilıinJt! eski zamanların 

kıif/ü deliilerind•n kalıntı 

olaıılar varsa V• eğer bunlar 

samimi iseler diişiıncelerini du

rultmak için kendi anlannı, 

bacıiarrnı düşünmelidirler, eğer 

onlar degil/erse kendilerine ha-

her verelim /ci kadınlanmrza iç

mai k,ullıık ya/eısltm, bütün 

cumhuriyetderi la yüreklerinden 

yaralamak 

Viz gibi 

(Alkışla.; 

16'/yen bir mütcıca

kar1'i<ınacaJcl.,,.;,r 

l:lütiın dtinyada kadınlar dev

Ic!;•ı y(ıce dııraklanna kadar 

yi:l:!.c.-lırlcn en ulu kahraman

ları y('(i~tiren Türk kıllarının 

iayı;ısız görülmesine aJa kat

l<nmi ·aeagn. { Al br 1 . 
Dmin siy-mten, dc\'letten 

uzaklaştırılmaıı gcçrn devirde 

bmaml:mmıştır. Vatandaş nu:
bedinde kendi itikadı ve vic· 

d~m i~ ll!riıest lırakılmış oıılft'I 

ayrık ft temi& imanı bu dıin-

ıne\•zıılarını hik5re edeceğim. 

Buıılarııı başında hüd'ık G"zi

uin ha~talığ ına dair diindiw·ii 1en 

şi\z gelir; bir at ge1iııtisinı!eıı 

dörıdiiğlı 1amancta yerinJ ·n 

kımıldanınaca'; kadar oldu~u 

haberi ile e;ileııir. 

\'atan dii~nıaııları, nıilll ha

yatrn ilk giınimden beri göı'e

rini hep onun sıhaatıııa dikt!ler. 

Oıııın sihlıatı; millelııı deryeri 

Olçi'ılc-n1cz bir varlığı ohnasınııı 

Bir sel-cbi de budur. Bu rro. 

r:ı2anda esasrn vatan dışından 

beslenir. ~aksat bellidir; Cııın

hıırıyet ve inkılfibı onun sihha

tile kaim aoı~;uğıı z~rını•ıını 

tell:in etmektir. 

Uazi daha çok za
man bu vaictntt hizmet 
edecek çağda ve si.h
hdidedir. Merak eden
ler vesile dü er.Je onu 
b4l kumandan mulıa-

rQ/Je meydanındaki ka
dar genç ve diri oldu
!junu yeniden dene
yeceklerdir. 

[ Şiddetli, sürekli alkl!llar J 

Uazi bilyük e~erle
rlnin yerle19ln olac:a
ğ n.ı inandığındandır 

ki hayatın r«hai ve 
dağdağsız geçirilme
si varken yarınki ço
cıuid41nft rahat " ıfnM 
y~ayabilmeleri için 

bugiiniin fttla eimek
tedlr. 
Vnııa inaııınıyanbr bu~ün 

bir köy ırıeklel:inde heceliıen 

Tiirk çocuğıııda yarıııın kudret

li de,·lel reisi ışığıııı araıııı• 

yaıılar cüıııiıuriyctd oh nazlar. 

[ All<t~l'r J 

Türk gençlerine Jıital-esinde 

geieceğin bııı lıel;iı;ıııa karşı 

olanlar:n ı.laıııoırl:ırında yetik 

kıı Jret bul•c büyük vatandaş 

ell!eJte r<eriııiıı ati.inden emin

dir. Gezi ile arkadaşları ara

sında ilıtiltıf bulunduğu şayia

ları da sık çıkarılır. rlnlıer 

verelim ki lxınl:ırın aslı olmak 

ihtimali yol"ur. ıı..:ı ona tenıiy 

\'e pürüzsüz ,.e eugin inanırız, 

l'alR~daşların kulaf(ıııa ~ıı çılgın 

dini ifudı iııliycn bir a uıtı 

çtljlu Suriy de birltşı·n her 

çe:ıit düşınaııdan gelir. Orada 

Tfır;.iye alevtıiııde kaç ceıniye

tiıı, kaç !irlrinırı çalış<lığını 

swnmnın, hunlnrın bir haher

dsi ~hriıni1e- rrirerse öt ki 

şc·lıirde camil~re hnç, nut takıi

mğını' yayaı', ,·ergil<:rin agırlı

ğındarı, borç'arrıı tnn111rııadı;'iın

dnıı, fi. H. rnedi~ıııin dnğılma

şı lürumuııd'.111 tııttıırnrak her 

çe-şit cümhııiyet alC\'lLrıııına 

)·ardakçılığa yettcrir, bir gi11i 

dahili sarısız düş-

ı ı~ııııı f"'llÇ(siı;dcıı nasıl kur!ar

dı"a bu nıeclıı; yü1:erce rlııa
rııı rzgilrriııi, göreııekkrini 

yenerek nasıl cumhuriyeti koru

dmsa bu büyük meclis cwnhu
riycti şimdiye k:ıdıı.r bin kötu 

niyyı>te karşı n~sıl koruduysa 

gelecek gfınl~de de cumfıuri

yeti ve kanunlarını \·e kendi 

lnt! , ini hale e ifıtiy:ıca ~re 

da!ıi! ve lıarici ttı,r ! aııgi bir 

t itlik ve ker ı alıteıı~ı ! bir· 

!erle \'C yeııilmez ı:ücü ile 

lıe!ınıehal müdıl:ı.ıya muallak 

olacaktır. 

ürddi altı !'. ) 

• 
Ankara, 4 ( A.A ) - B. 1'11. 

l'v\eclis bu~fin reis !(azim Paşa 

hazretl~riııirı ri :ıselinde torı· 

laımııştır. n.ıo ~nesi ~salıı 

kati hnıııı layilıaM müzakere 

ve knbul edilmiştir. l •gıllar 
hakkıııdald kaıııııı tayilıası ıııü

z~kcre cdılerele \'Hilen takrir 

i.zerirıe t:ııJil edi!ınek için en

cümene iade oluıııııutur. Mü· 

le .J,ılıw Bai,. kil i ınet Paşa 

ı·~zret1eri bır nutuk irat ede

rek nh'riyrt ıı·üıJıJeti bıı~üıı 

hitam lıı:Jan t~kriri >iı~ün ka

nııııuıı taıııdidiııi hi.kiııııeti ı tz. 
lı·ıı etme.diğini b ·y~n ~yieıniş'-

rrnpagaııda da hoımnuıı:st adını !erdir· 1'\cclis bayram miıııa-

bşıy~ıı ına!ıciut bir zfımreoierı 

yayılır ki bunların da nıaarfet· 

ve adliye hava-

d i sırasında rast gelirsiniz. 

f\ııgiın ınillde keııdi aleylı'ııe 

hııtônılııı ~nıarın bi ,, çını 

saı•mıya çalıştıın. 

Biz bu silahlardan korkmı

yoruz, bilakis milletin k~ndi 

yurdunu serbcsl idare elmeıiyle 

ba,acağt yeri eyi tayin etme

sinde daha öunli 
1 

bulunaca

grna k nıyoruz. 

Balı s \'Afand. arın yaban-

cı kasdınJan \'C frs.1d111Jan 

lıal,.,rdar edilmesini bir vnile 

hılıyon:1. 

Cunıhııril'et ad:iy,•si btı nıcın

lekrti fesmla, vatand~5 h~ı·si· 

ret ve şerefini ne kadar örtülü 

ve san'atlı ols.ıda irnat ve ifti-

raya karşı müdafaa edecek dere

ketledir. [ Alkışlar ] 

Nıhayct milletin intihap imti

hlnına güveniyoruz. İktidar 

mrvkiini elde etmek isti)'enlerle 

büyük seçgide mifletln karşısı-

na cesaretle Ç'lkac:ığız. Bizim 

poletikaınızın mesnedi şudur: 

JJu mmrrlekette bu 
mecH di:n biiyflk kud
ret yoldur. 

Blı meciit memleketiıniıi 

sebe!ilc mart 18 tJ' zartesi giı

nüne ı.adar t~ il eı.Jilıııiştir, 

f f "Cü"i'-iı1fsi"i 
ı-1 « Iliıııayei Etf al » ~ 
L ccıııh<'li ·(·ocuk nH'f- ii 
!! lıuııı~ınuıı' meııılt•- ~ 
!j k.t'Uf' küklc~ıııesi 't> jj 
11 onlaı·ın muhtPlif ~a- fi 
il hatla iııl..i~afı i~·iıı bir n 
il <:ocu ı.. haftası i lıtas ff 
il etıııi~lir. nu hafıaııııı ii 
Ü bası 2 3 ııis:uıda·. n 
~ Çocu ı.. haf fası ~al- n 
D ııız c;ocukh,rııı maddi ij 
Ü \ol! llt:lllf'Vi iııl..işaf ı- Ü 
:: na <·alısınakla kal- D .. " .. .. 
jj nııyaeak, Tiirk mil- ~ 
ii lf'tiııiıı <·ocul..lara il 
il 'rı·di<ri kı\· mt>t ve ~!i.: .. rı .. ı: 

ii elıeııııııiyeli de bii- H 
!l ıüıı diiııya nazarıııda g 
ii ispat elmi~ olacaktıı·. i 
!! Cenıi~'ı>t soı• 4 se- Ü 
ji nede 257,561 <_;oeu- H 
ii hr:l Y"rdım etmi ·tir. P. 

1
1 Ilu~f katli eli yar -1 
i dııııınızla kuvrelleıı- k 
i diriniz. ll 

cemiyetin acJıklarını unuınıal< 

için ne laıım ise her şeyi tamam

lamışlardı. 

Binlik, binlik rakı.. bol. bol 

meze .. Genç, neş' eli ~üzel yüzlü 

saki, kıwak bedenli rakkaıılar .. 

Burada kadından başka herşey 
vardı. Herkes keyfince felekten 

giım almağa çal:şıyc;du. Zarif 

nüktedan miiffi i sarığı bir ıar-.fa 

yıgmış, gözleri dönük baad:ıt 

kurduğu yerde fırıl, fırıl kah sa~~ 
kah sola çevriliyor bazen r.akiye 

baZ<!n köçeğe öyle derinden öyle 

bitkin bakıyor, bakıyor, baktıkça 
kendinden geçiyor .. Ara sıra ağ

zından bir" mısra fırlıyor: 

Dökülen mey kırılan ~işei rin

dan olsun !.. Bu mısra ateşli bir 

buse gibi rakkasa doğru uçuyor. 

Müftü elendi bir başkasının aki 

ile §Öylece bir alıbaplaşııjiını gö

rünce yanındakinin kulağma: 

- Kaçan ada uyur.. O za-

man gö.teririm ""°a.. Diye 

fısıldıyor. 

Bır baıko .. ona takılıyor .. 
Hocam haram ~timi? 
Şaraba tuz looyunca helal 

olur. Ben ünP ko ınuyurum da 

===-ı:: " ' 
tuzluyu hemen arkaeın.:,:r, yiyo

rum .. Aynı şey şekil farkı ahk~m 

zamanla tebeddül eder .. 

- Elbette efondim elbette. 

Öl:ıür köşede n11rgilesini to

kurdaıan, beyaz tak~di bir ihli

;·ar ellerini önündeki yem:ş ta

bağından hiç çıkarmıyor. müte

madiyen yiyor, ah'.lırıyor mar

pu~tan d!imım ""vuruyor, lıem:le 

etrafındaki halka ;ıcn bir ma•3f 

anl•.lıyor.. Genç günlerin, genç 

neş · clerind<.>n bah.ediyor. 

Bir ba~ka köşede, yanık, ateşli 
bir ses; 

Şehlivenl avazı avazın: 

- Ku mı.aın oğlan mısm kiilill 
Diye inildiyor. Etraftan 

sesler: 

• Nur ol... 

-Y~! ... 

Bir başka taraftan: 

Efendim benüz glrmit .,. 

beş yaşına 

Gürgüll kenakelı mal' ı... 

reli ... 

l'vlülıu dendi artık coşkundur, 

yanındal.ilere: 

( Bllm•dl ) 

[ emle!:s.ett~ Va.kıt J .._ __ _ 
rılll'(l do41·ıt 

(_ -Kastam u şe ri öuümüzdeki 
elektrikle tenvir edilecek 

yıl 

1 ru:u-ı mulıahıriınizden: 
, imdiye k:ıd:ır memlekete 

çok kı_ metli ~cnçler hc<li. e 

eden ka tıtmoni füe. i bu hnf

ta -hl iincıı ~eT1l,.ini idrnk 
etti. ı :ıo;; scno:,indc adını 

hürmetle \'Rdı bir yazife 
bil i ·nf V- i ırr:ıhm n 

p ~811tn himnıctile \'iİCUda 

ıı;clcn ve o zaman idadi mek
tebi olarak inşa edilen bu 

çok kı) 910(Ji illın \'C fen 
muc ·' nıiıjn 43 iim:ü ·ılı 

lisede, c,l..i m~zuıılarıııııı 

huzur!la f"'k partak hir 
surette t ·:iit edildi 

ll.u miına-cbı.:tlc. mcl-tdıin 

edebiyat muallimi Ra;;ıp lk

yin tclH ettiği btikl;\l lıarlıiııe , 

ait hir piyt>> temsil edildi: 

l'i r in nıö-/.UU : ka.·tamo

nulu \1 hnıet çavıı dii, m:ııı 

c:rk:\nı h rhlye plaı l~rrnı ç:ı• 

lın•r. Yantı~ı hu fcılaldlrlı~na 

mukabil mtılazi.ıılllite t 'kaüdc 

sev kcdilcceği kum:ıııdanı ta

rn!ınd:ın 'üykııiyor .. fakat. leh 

met ça\ uş, kemali ~afi yerle 

ojtlunun LH:ıınıunu sult:•ııi
sinılc okuttunılnıa>ınt \·e 

bundan lxı~k:ı hiç bir nıiik:\

fat i~tc.:ıni ycc gini çok h:ı%in 

bir surette kumnnd:ınınd,ın 

ric:ı ~di)or ... Bu piyes hazır 

bulunanlar iizcrinılc büyük 

bir te,;ir yapnıı~ Ye tcnbilde 

fc\ ·d:klc mmaff:ık olan cıı

lchelcr rrıutc:ıddit defalar 

al kı~lanm~ı lard ır. 
.\lus:ırncre ı.: gene tal~lıe 

t:ırafıOlbn çok n li · parçalar 

da çıılııımı~tır. Bil:\harc lıa~ta 
beden terbiyesi muallimi 

:\ccnıcttin il oldui(u halde 

bir l(uruprn -.eylılk rabıııı 

o\namı<lardır. 
llu mti•"ımcrc, mektebin 

bir kaç ı;iin c,-cı tc>i>atını 

ikmal crti~i clektiıik temi

ratı ile ~imdi ye kadar Yerilen 

mu,amcrc:lcrdcn daha zcd; 

\'~ ııc~eylc l(cçmi~tlr. 

• 
K:L,tamonu, clı:ktirikle •n-

Yir ediliyor : Uzun zamıııı

cfanheri bir turlıi hıılledih:
miycn bu i, aıılamklarına ,·c 

yapılan ne~rh·aı:a bakrlır>a 
kuvcdcn !ile ı:cçmi~ ~ihı .• 

ı\ ııadolunım çok c,;ki bir 

\İiıhcti olmak iriharilc Kas. 

tamoııunun bu nimetten mah
rum bulunnıasi hiç hir za
nııın ~:ı,·:ını an~u dcgi!ılir. flır 

zamana 1-.adur mcmlckctl ida

re ~'tlen nılihmci ellerin hu 

i~i benim emeıncsi yiızünden 
karnnlıkltır içinde kalan hu 

gü;:d sehir bir · dal.tirik ~ir-

cihiııce gelecek birinci kinıııı 

içinde ;:ulmcttcn kurtar.ılını'i 

bulunacaktır. 

lklediyc ~im<lilik hii iik 

caddckrc ""aca!!ı ()00 kad tr 

1 mha ile . hri ı~ıtacak, C\ kri 

kliçllk sokakları da sonra dii

şünccektir. 

Hclcdiyeniıı btıtç6i ı ~o hiıı 

lira ile yapılan hu işi ba~ar
mağa k:\lı olmadıgından \'i

lıl.yct umumi meclbi her s~ıı.: 
20 bin lira mua»cnet edecek

tir. f latta bu seneki mu:H e

net derhal belediyeye knli 

edilıni~tir. 

'ı.' apılaıı mukm·clc muci 

hince iki ar içinde tc.-i"lt 

ba~lıyacaktır. 

Santral kı fa tara[ın,t ya

pılacak ve yer altından ;; 

kilometrelik blılo ile ~~hrc 
scYkcdilcccktir. Bu srn1:tl'~ 

şehirde J 3 kiloınctroluk ten

virat yapılmış bulunacaktır. 

Ka<;tamonu bclcdiy~inin 

bu i~i ll'tl.I\ affakiyctlc nı:tiıx
kndirnıc>i çok :<ayanı arzudur. 

'f. * 
Ba vetilimizin ~ir f ransız 
~azetesin~e ~ı~nn nıa~91esi 

l .. n. r3rı birinci sa ·ıtımı~.;;Jtr J 
Ya\·•~ ya\ a~, kendi kcdi

>inc \.dfayct cdclıilccl'k lıir 

nıilltt olmamız lazımdır. ile· 

biuımhurumw. :\fu>tafa l\c

nıal P,. Türkiyenin bir ru

hu a,;ır zarfında, i'tih. · ıL't

tııı tczaylidü saye~inde top

rnı:tın m:ıh,ulile p;cçincbilccek 

2.'i milyon nu!usla müref

feh bir mcmkket ıılaca;:ıııı 
iiınit ediyor. 

l lulıba Tiirkiycniı:ı butiin 

maddi nırlıkları miitemadi

ycn sal:\ha dop;ru gitmckte

•lir. Denilebilir ki mcmlckc

rimizdc hakikl ınanasilc i; iz 

hiç kim'c yoktur. 

Cnıunıiyctlc, mılll şah<iyc

tinıizi 'c aynı 7.anıanda >i)·a

si YC iktkıdi hakimiyetimizi 

muhafaza etmek 'artilc bu-• 
yük de\ lcllcrlc saıniınl nıü-

na<chat tcsbini arzu cdiyo

nız. 

Elde crtijl:iıniz lıuriin t< rak

ki ya ta raf\'ıncn hu htı'tı'ta 

y:ıpacap:ınıız daha ~ok i~lcr 

'ardır; hunun içindir ki da

ima :.ıılhıı istiyonız: 

Şerefli lıir sulh, ve en za 

ferli, en muYaffakiyı:tli L .. ı p· 

lcrc tercih edilecd. bir ,uıh. 
Ti:tktyo. Batvc ' 

> . 
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.:\caba mad<ım tBigo• r.u.1 
bu emli~esi müfrit midir? 

Doktor •Tuluz• frengi has-
t:ılıgının bütiin t'ransız aile
lerine yerleşmekte olduğunu 

SÖ) liyor, ve tekzip olunmuyor. 
Hu hastalığın siruyctindeki 
sebep nedir? kapalı evlere 
kar~ı gösterikn miisaınahn 
dcgil mi~ 

Profc~ör • Forel • Cin!-İ) et 
rnc cle:-i ismindeki kitnbında 

atideki . <ıtırJnn yazıyor. Bu 
s.ıtırlar dikkatle okuyup dii
şiınlilmeğe şaycstedir .anının: 

•Kadının azayı tena,.üliyesi 
derin ve gizli hufrelerden 
mürekkeptir. Bunların amakına 
kadar tetkik edilmesi imkan
sızdır. Zamanı hazır cerrahi
sinin ah\tı Ye malumaa bile 
huna kMi gelmiyor. Bundan 
ha)ka fuhu~ta ke~rctle tatbik 

edih:n •gayri tabH· muanekalar 
fahi~elerin a~zlarına sirayet 
tchlike ... ini tevlit etmektedir. 

1 
1 

Fahi~c ak ,amda 
kabul ederken 
fa;rJ:ı:ıını kabule 

bir ınli~tcri 

\C birden 
maddctı:n 

mecbur kalmazken, uımımanc 
kızlan k:ıç mii~tcri gelirse 'c 
pcze\ cnk k:ıdın kaç ki~i ile 
y.ıtmaı;ını emrl"<lersc o kadar 
kim.;c ile mmımclcdc bulun
majta mecburdur. 

Şu suretle bir kı1. gecede 
yirmi ihl otuz dcf a ~·irtlcş

mek zaruretinde kalabilir. \ 'C 

fflin bö~ lece tcrnlbi emrazı 

zlıhre\'iycnin yayılnı:ı"-ı teh
likesini 7.İ\ adelc~tirir; çi.inki.i 
mü~tcrikrdcn birinin hasc.ı 

olma::ı ha:-.talı~ diğerlerine 
geçirmek için kafidir.,, 

DoktM .. Forcl,, in hu be
yanatı ac.ıh:ı kaYli miiccrrc
dinde mi kalıyor? Bir defa 
bir çok doktorlar 'ardır ki, 
haysiyetli. mesleki) eden mah
rumdurlar. l la"-ta k:ıdmların 

ve ya "'mama,, lapn ellerine 
sıkıştmlıV;ı elli (rankhk bir 
kilP;ıt uğnın:ı vesikayı imz:ı

larlar. bundan başka muaye
ne \ 'C tedavjnin ne derece 
faide verdiğini anlamak için 
Paris polis müdliriiyüti Di · 
pan.,cri ser tabibi olan Dok
tor "Lon Bizar,, ın şu satırla
rııu okumak kılfidir: 

İngiliz. maliye nazın " iunlr lfgalinin meJu
liyeti Venizelosa aittir • diyor 

-a-
Ba( ,.u .. 111 ı •• 2 •d ln•anlan bua- dugu söylenerek <tmcli bir 

dan .... ııu nwıbalarunızdadır ) takım teferruat tetkik olun-
Rcis Vilson ile İtalya du. Sir H:ınri YiJ.;on bu 

mur.ıhhastırı hcy'eti arasında 
n1lrn bulan gerginlik İtalya
nın konferanstan mm·akkat 
olarak çekilmesini intaç et
miş, Yilson, Orlando ile 
\'uJ.:u bulan mü(adcle netice
sinde Yunaıiist:ma temayül 
göstermişti. lngiltcre Başve
kili, Reis \"ilsona her türlü 
te,·cc(ühü gösteriyordu. Ren 
meselesi ve Frnn ·anın istik
bali ile mcşğul ol.ın J{lcınan
so bu iki .zat ile dostane 
h.ıtcket ediyordu. Hadislt; 
halyanlann lzmiri km·vetle 
zaptedeı:eklcri haberi Turk
lerin Rumlara fena ımıame
le ettikleri hikfı,•esinc inzi-., 
mam ederek mühlik bir adım 
atılmasına saik oldu. Mayı
sın 5 inı:i gi.ini.i üçler, Yu
nanlıhırın vatandaşlarım hi
maye için lzmiri işgal et
melerine müsaade etti. .Mi$
tcr Loit Corç, İ.zmirde 

gemiler içinde asker bulun
durması ve bunların karaya 
asker çık.ırması için V eni.ze
losa müsaade n~rilmcsini 

istemiş, Reis Vibon asker
lerin niçin hemen karaya 
çıkarılmayacağını sormuş, 

Loit Cem; itiraz etmemişti. 

ı o 1'1ayısta bu mesele 
tekrar konuşulJu. Karaya 
asker çıkarılırnısınııı lıallohın-

iki içtimada lta bulunmuş 
'c ancak ihtisasa müteallik 
hu:'us:ıt h:ıkkında mütataa 
dermeyan etmişti. 

M:n-ısm ı ı sinJe mesele 
üçüncü bir defa ~örüşfıl
mfıştü. Bu sırada Sinyor 

Orlando aYdct etmiş Ye 
kendİ5İne Yunanlıların iz-
miri işgal etmelerinin İz
mirin mü!'itakbd mubdde-
r:ıtı üzcrifülc bir tesir icra 
etmiyccc~i tekit olunmuş
tu. Yunanlıl.ınn İzmiri iş
gali, Rumbrın siyaneti i~in 

ittihaz oluı:an zaruri \'C acil 
bir tellbirden ibarctıi. Mü
tareke şcraıtınc teYfıkan 
Türki,·e l.zınir kalelerini in. 
gili.z, "' lulyan ve Fr.rnsıı as
kerlerine tc;;;Jim etmeleri ta
lep edilccelai. 

Sinyor Orl.mdo dôşfındlık
tcn sonra, esas itibarile lm
r:ı ,.:ı a~kcr çıkan imasına iti
r.ı; etmemiş, yalnız İngliz, 
Fransız ve İtalyan askerle
rinin, md~le tesviye olu
nuncaya k.ıdar, ar.ıd.ı kal
malarım müJafaa etmişti. 

V iicutlarmın hiç bir nokta 
salim kaimıyor. Şu halde 
•cin i zevklerde• ne derece 
sirayete tehlikesi mevcut bu
lunduğu anla~ılır. Frengi, sira
yetinin ilk iki senesinde şa

hıstan ~ahsa pek kolay intikal 
eder bir marazdır. Yalnız 

görülen hiiyiik ... karha,, lar 
diğer ağızda, tenasül uzvunda 
mevcut küçiik bereler bile bu 
mar:l7J sira) et ettirir. 

( Şehir haberleri ] 

Dörtler mcsdisinin yerdi
gi karar, Yunan askerleri
nin 1\a\'<ılada lıazıklanJıktan 
sonr_a hareket etmesi ltal
ym askericrinin de müttefik
lerle ldrliktc harck.ita · İşti
rak etmeleri idi. 

V cnizdos 1zmire gitmek
le en muazzam dcYlctlcrin 
dördfı namına mandaterlik 
<lcnıhtc tdfrordu. H:ılbuki 

Fahi':cJcrin muaycnei ttb
biyeyc t:ıbi tutulma:-;ını kafi 
görmek hatalıdır. Bilakis mu
ayene erkeklere yanlış bir 
emniyet bah~eder; ve bunlar 
dii~iinmeden kendilerini fuh
~un kollan ara~ma atarlar. 

Kanunsanide Sinemalarda 
Ölenler dolanlar

dan fazladır 
K&lnunsani ayı içinde ~eh

rimi.zdc e' Jenme, dojtum ve 
üliim miktarları şudur: 

fatihte 76 evlenme, 357 
doğum, .J.83 iiJiim, Beyoğlun

da 99 C\ lenmc, 31 1 doğum, 
435 üliiın Ycnikiinlc 9 ev-• -

lcnme, 4 ölli doğum, 43 öllim, 

:\Iuaycnei tıbbiyeden mak
sat hn. ta kadınlan piyasadan 
kaldırarak bir hastanede ceb
ren tedavi etmektir. .Fakat 
hakikate Yakıf olan herkes 
bilir ki bu tedavi hayalidir. 
Pek azı bti na edilince, ciiz'i 
miiddet zarfında bi.itiin umu

m:mc kndmlım illeti kapar 
ha ·tal:mdıkları zaman en hii
yiık emelleri esasen şiiplıeli 

olan h•ı-tane tedavi~ndcn 

kendilerini kurtararak tica
;ctlerine denm etmektir. 

~Anadoluhi annda 12 evlenme., 
22 doğum., 54 öliim, C'skü
darda 19 C\ lcnme, 68 doğum, 

Cmumanelerdcki hasta ka
dmJarın k:\ffesini icrayı 'an'at
tan mt:netnıek için sarfı me
sni · eyliyen "ŞanfJöri van 
l5:ve1csta\·n i mindc bir fclc-. . ,, 
nıer.kli doktor, hastaları uzun 
miıddet tedn' i için ha tant!
kre scvkedc ede umumane-

lcrc hemen hemen bo~alatmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
hareketi üzerine adeta bir 
is~ an zuhur etmiş, ·.-e bu vic
dım lı doktor i;;ıten çckilmiye 
mecbur .olmu;tur. 

Kabul edilen usul mucibin
ce ha tanede müsamaha gös
terilir. En hariz "karha,, lar 
ted~n i olunur, göze çarpan 
"'gonokok,, akmtllannın kcsil
mc ... inc intizar oiunur. Ondan 
sonra fahişeler tekrar ycrlinc 
glındcrilirlcr. Bundan başka 

umuınanclerdeki muayene ge
li ~i glizeldir. Eğer her kızın 
sd;iı g-Linde bir h:ı~tnn aya
~a mrnıycnc edilme i !Azım 

gcl ... c huna, ne umuma1H; 
ne fahi -;-ı..:, ne de doktor dn
) :ılnr. 

Bundan ha::ka umumane- ı 
krin di~er hiiyLik bir tehli-

kc"i tl:ıh:ı vardır. Bu da mli· j 
n:ısel•:ın cin:-iyede ~fülilcn 

adu.li tcu.> üttlir. l lu::>usl bir 

88 ölüm. Kadıkii) de 28 C\' · 

lcnme, 4 ülli doğum, 72 öliiın, 
.\dalarda 2 evlenme, 8 do
ğum, l O üHim, RakırlWydc l 7 
evlenme, 33 doğum, 40 öHiın 
kaydcdilmi;;-tir. Hu cet\ ekicn 
kış aylarında öliimiin doğum
dan ziyade olduğu anla~ılmak
tadır. 

lBPD islen İÇİi 
Bulgar - Yunan ıubadıla mu

rahhaslan Ankarayı gittiler 
Bir kaç g[inden herei şehri

mizde hulunan Bulgar - Yu
nan muhadclc komisyonu Yu
nan murahha~ası F:k, indaris 
ve me:ıkl)r komi ·yonun reisi 
l:,viçn:li :.\1. Uö\"Uye c.lıin .\n 
karaya gitmi~lerdir. Bulgar -
Yunan mubadele komisyonu 
mtirahhasları hlikl)metimizle 
temas ederek Bulgaristanda 
mubaddc edilen Rumların 

emlakine ait tapu kayıcJarnın 
tapu dairesinden ihracına 
mu .. aadc istiyeccklcrdir. --~-

lıtanbul filmi 
1-.tanbul filmi muf.:rı\·eJcı;i 

temdit edilmiştir. Filmin Eyibi 
gö::-;tercn kısmı tehdit edilecek 
'c mc\ cut sahnelere Topkapı 
snrnymm denizden bir man
zaraı::ı ilıl.ve edilecektir. Ema
net bunun için filim amilinin 
emrine hir motor t.ıhsls ct
mi , tir. A~açlar yeşilJenincc 
filmin ~·eni kı~ımlım çckil
mcğe ba~lanacakur. 

Şehzadeb4fı hAlkı 
cıgaramı içiyonnuı 

Sinema 'e tiyatrolann sıh
hi şeraite riayet edip etme
diklerini anlamak için Ema
net tef tişlerc başlamı~tır. Be
yoğlu :-inemalarında cıgara 

içilmediği, Şchzadcba~ı sine
malarrnda ise halkın lauh:ıli 

harckctlcHlc hulundu~u, cı

gara içtiği göriilmli~tlir. E.ma
net ::-;İnemacılara kafi ihta
ratta bulunarak h:ılkın .inc
ma S<ılonu dahilinde cıgara 

içme ine miisaade edilmeme
si, bunun için halkın naza
rı dikkatini cclbedccek ilan-

· !ar talik edilmesi bildirilmiş
tir. --Matbuat cemiyeti teıekkür 

ediyor 

Türk matbuat cemiyetinden: 
Türk matbuat cemiyeti tarafın
dan geçen Perşembe verilen 
balo nıünasebetile Türk müesscs
lerinin gösterdikleri aliika cid
den şayanı şükrandır. Bilhassa 
Etem Pertev eczacılık müesse
sesile Altınçiçek etiket fabrikası 
ve Beşir Kemal eczanesi tara
fından baloda tevzi edilmek 
üzre güzel hediyeler gönderil
mek suretile bu milli müessese
lerimiz, Türk matbuat cemiye
tinin tertip ettiği balonun par
laklığını temin hususunda ala
kalarını 1zhar etmişlerdir. 

Cemiyetimiz kendilerine be
yanı teşekkürü bir vazife bilir. 

Kütahya lıu/eui( lıa/eimliğin
Jen: f.;hakfakih mahallesinden 

Kamil kızı J Ia:ıibc hanımın 

koca ... ı AkşchirJi Ahmet oğlu 

Ali aleyhine )kame eylediği 

boşanma davasının gıyaben 

cereyan eden muhakemesin-

de şahit dinlenilmiş ve gı
yap kararının tebliği için mu
hakeme 30-3-929 cumartesi 
gününe talik olunmağla ilA
nen tt:blii olunur. 

., 
Y cnizclos tam kendi namına 
hareket etti. Y cnizelosu St:\·-

1\edcn km·,·ct olmak yüzün
drn büyük dcdctlerin fıçfınc 
yahut dördüne terettüp cc.lcn 
mes•uli,·ct ne olursa olsun 
\ · cnizelosun ınes'uliyeti si
linmez bir haldedir. Harc-
1\ct \'a.;ıtaları v:ılm.z \ • cnizc-., 
lo.;un elinde idi. Yunan 
askcrlerilc bcnıbcr İngiliz 
Frnnsı.z, yahut Amerika as
kerleri göndermek menuu 
bahs olmazdı. jtilaf deYkt
lcri namına bunlara istirak 
edecek a~ker ancak !'iıri ola
bilirlti. Y tman askerleri yakın 
bir ycrlle idi. 

Mayısın ı 5 inde lngilterc 
hariciyesinin ciltdi ihtar \"C 

protestalarına raJ~men Yu 
nanlılar gemilerinin ateşi 
altmda 20,000 askerlerini 
karav:ı ihraç etmişler, Türk
lerd~n azim bir kitkyi öl
llürınüşlcr şehri işgal etmiş
ler, · zmir - AyJın demiryo
hıııa sfıratlc ilerilemi~lcr, Ay
dın Yürk askerleri ve aha
lisilc kanlı muharebeye gir
mişler, kendilerine mahsus 
düsturlara göre An:ıdolu) u 
fethli istihiya başlamışlardı. 

Bu meş'um hadisenin vu
kuunu P.ıriste se'·imli bir 
ikindi zamanında endişe YC 

tclehhüflc öğrendiğimi ha
tırlayorum. lngliz umumi 
erk~nı harbının ınütalAatı te' -
siri altmd:ı olduğumdan on
ların göstcrdi~i hiddet ve 
nefrete iştir;'\k cdi yordum. 

İ ngilteredeki askeri ka
fanın Türl\iye lehindeki te
mayüllere müsaade etmekle 
beraber b~ı ınütcca\'İzane ha
rekette ki ihtiyatsızlığı affetme
ğc imkan yoktu. Bu hareket 
menabiimizin gayn müsait 
olduğuda b~ınıza sürü sü
rü yeni tehlikeler gctiriyor
Ju. 

Harbiye nezaretinde bu-
nun tehlikelerini hissetmek
te ~ok ac,ikmedik. ioailiz 

1 
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JIDlldı 
Türkiyenin bütün şe
hirlerinde nasıl propa
ganda yapacaklarmış? 
( l' ~ttarafı birinci sayıfamızdadır ) 

Nihayet şubatın yirmi yedinci 
günü akşamı bir şahsın Kordon 
üzerinde kain bir hane duva
rına yeni bir yafta yapıştırdığı 

Bekçi tarafından görülerek şüphe 
tdilmiş ve bu şahtS karakola 
scvkedilmiştir. 

Kimlermiı? 
Karakolda yapılan talıarri

yatta üzerinde bir haylı beyan-
nrme olduğu anlaşılan Karan
göz Kerim ismindeki sabıkalı 

komünist taslağı cürmfı meşhut 
halinde yakalanmıştır. O gece 
diğer bir mahallede de ayni 
işi yapmakla meşgul olan 
Makinist Tevfik isminde birisi 
de gene elinde beyannameler 
olduğu halde derdest edilerek 
takibata gerırıi verilmiştir. 

Beyannamelerde ne yazılıydı? 
Bu iki kişinin yapıştırnıağa 

çalıştıkları beyannameler iki 
kısımdır. Bir kısmı müstaıısih 

ve Arap harflarile yazılmış, 

diğer kısmı da yeni harflerle 
ve yazı makinesi ile teksir 
edilmiştir. 

Her iki beyanname yekdi-
gerinin tercemesidir ve aynı 

mealdedir. Vak'a hadise olur 
olmaz zabıta keyfiyeti derhal 
Vali Paşaya haber vermiş 

İzmir Valisi .gece yarısı hüku

mete gelerek sabaha kadar icra 
kılınan tetkikatı takip eylemiştir . 

Yaftaların mündericatı halkı 

komünistliğe teşvik ve tahrik-
ten ibarettir. 

iıliçvaplar 
Vilayet ve zabıta aynı za

manda müddeiumuıniliği de 
rmscledcn haberdar ettiğinden 

makamı iddiaca da kanuni taki
bata tevessül cdilınistir. 

Tamik edilen tetkikat Türk 
ve ecnebi bazı zevatın maltt
ıııatlarına müracaat da işt ilzam 

eylediğinden evcltd gece sabaha 
karşı İzınirden, Karşıyakadan 

ve Bornovadan bazı zevat hü
kumete celbedilıniş ve ifadeleri 
ahn:ır:ık serhes bırakıl:r.ışlakdır. 

Tevkif edilenler 
Müddeiumumilık makamı ya

kalanan Kerim ve T evfiği tahtı 
tekkife alııııııış ve meseleye de 
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Darülbeclayide: Melekte: 
On ikinci gece Karanlıkta bir kadın 

D Elhamrada: M~ikte: 
Sehra:1.at Kedi ve kanarya 
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Operada: Aarfde: 

Perallı taldıe Korsan şövalye o---..u o .._o _____ _ 
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BAHRiYELi 
8 kı:-.ımlık kahkahalı komedi 

mı 1111•-unammıın sm:ım:mm 

Me~eı İ18Hh 
Afyoııkarahisar l\1aarif Mü

dürüyiyetinen: 

Dinar kazasında inşa oluna

cak beş dersaneli mektep binası 

kapah zarf usulile münakasaya 

verilmiştir. Taliplerin Proje ve 

evrakı fen niyeyi görmek üzere 

Afyonkaralıis:ır vilayeti encümeni 

daimisine 
olunur. 

müracaatları ilan 

15 sene teminatlı 
dakika şaşmaz 

saatlerini kullanınız 

fenni gözlüklerin her nev'f 
Deposu: İstanbul Köprübaşında 

GRAMA TOPULO biraderler 

Dahiliye 'eklleti istambul sul

tan ahmet beşinci sulh hukuk 

mahkemesinden: Bahçe kapusu<la 

48 num:ır:ılı yeni Turan bakkaliye 

m:ığaı:ısı sahibi ~lustafa Rifat e
fendinin \ efatına \ e mir:ısçıları 

:ıra:.ında küçük olma~ına mebni 
terekc:ıinc mahkemece \"aıiyet 

edilmiştir 15-7- 19'19 tarihinde 

kunttıratosu hitam bul:ıcak olan 

me1.kOr mağaza ile mahalli mez

ktlrdn ~abcıl:ır hanında 2 ,.e 28 

numaralı iki ve arpacılar hanmda 

bir iki cem'an üç bap ardiyede 
me\"cut tanıim kılınan pil:ınço 

tabir olunur defter müfredat 
mucilıincc :i;'\ ';" tı;"i l kuruş kı} mct
tahın i n n- taktir edilen emmi 
'c eşya 'c camekan :ılat \"c 

ccJe,·au hakk:.fiye pt!şln para ile 

toptan 10·3· 1929 tarihine mü::a
dif cumartesi !{Ünü saat on altı

da lıilmü1.ayede furuht olunaca-

·..:mm " ıı ••-• 

Mele~ IİDlllllİ 
BÜYÜK GALA 
Millameresi olarak 

fıil Y~niııs 

Son emri 
filminde : 

Bu gala için yerler c\·cldcn 
tedarik edilebilir. 

Süreyya Opereti 
5 Af art 1929 Salı 
gii.nü akşamı saat 

9,.~o da 
Pagaltı tlyatrosu.n# 

Ielefıcu kız 
O pret 3 perde 

Orke1tro : KapoceW 

Teptbaşı 

Tiyatro -
sunda bu ' 
akşam 

saat 
21.30 da 111111111111 

Birinci defa 

On ikinci Qece 
Adliyece vaz'iyet olunmuştur. ğından talip olanların kıymeti 

Komedi 5 perde 
Şekspirden tercüme edt!lt 

1\1. Şiikrü Taharriyat yapıldı me1.kurt:nin ) ü:t.de onu mıkta · 

Ka~;~~~:d:aı~~z~ta t;1~:;ri~:~;~a ~:~,rP~~·h:~~~t:~;::tha::~~ı~:~:~ '••F•e•r•a•h•s•ı•. n•e•m••a•dl!la...,... 
bulunmuştur. itibaren ınczktlr mağa1..ada mc\·- Vortlay canbaz heyeti, .,,ı• 

İzmirde yapıştırılan bayaıına- cut memuruna mürac:ıacl:ırı lü- yete-saz-bale. Sinemada: loc:tle' 
melerin bir suretinin de diğer zumu ilan olunurt ve ciçekler. 
şehirlerimiz de aynı zamanda 
talik edildiği ve ht:ı:ıbulda 

yapılan bir komünist iı;tim:ımda 
beyannameler yapışlırılm:ısııım 

kararlaştırıldığı teeyyüt etme
miştir. .... -...................................... _. 
zabitleri, ikişer, üçer Ana
dolunun her t:ırnfında si
lahların ve mühimmatın 
teslimini kontrol cdiYorlardı. 
Bunlar serbestçe dolaşıyor. 

silah taşımadan bir yere.len 
'"bir yere gidiyor, ve bir 
işaretle istediklerini yaptırı
yorlardı. ingiliz zabitleri, a
deta mihanild bir itaatle 
karşılanmakta idiler. 

Tüfek, mitralyoz, top ,.e 
mermı ile dolu mühim 
mahzenler, süktın içinJe tes
lim edilmiş ti. Türkiye mağ
lubiyetin te'siri altında idi. 
Türkler: •Ceza göreceksek 
eski dostumuz ingiltercden 
görelim• diyordu. 

Bunun neticesi olarak si
lahlar toplanıyor, mermiler 

yığılıyordu. Bu hareketler 
harp sahnelerinde maglubi
yetin ve imzalanan muahe
delerin semeresi fdl. 

, 11111, dl ' 

Yeni Türkçemizden c• 
iMTiHANA GiRECEKLERE 



H rici haberler 

Rus. gazetesi 
ti~~i{Ov protokoluna tı -

rn ı. h kkında ne diyor? 

'' l \ 3 ( A. \ ) - tz-

sıya • 
ı:ı r • 

l 

~ 
"' hı 
lcrn 

~ ni 

r. 

t"nın h~ i hazırdaki 

tte istisnai bir 
:ıı olan fevkeH\

di ... • oklu-

"' rane siyasetinin 

r dchlini izh. r et-
nıi, r. Ca.1.ctc l 925 tarihli 
1\, .. ~ 

S vy1.:t bitaraflık 
:o, yet Ru ... ya ile 

ve gnrp de\ letkri 
qldugu gibi muhte-

lit d devletler ar smda 
b"r s r h d mumusil mua • e-
n:ınıcı kuş:ıt ettiğini haar-

iatuk ı sonra şu suretle 
dcvuııı 'tmektcdir: 

1 
~ i th.:r arasındaki miisa-

eınctp rv, ranc münasebetleri 
tuh . 
k rıp 1'1aksaJile 'emperynlist 
anıpmdnn bıkan çıkan bcy-

netnı·ı ı el kombinezonlar Şov-

Ytt Rusya ile Tür.kiyenin 5ar
ı;lJ~~7. e değişmez sulh siya

' ka~ısındu aldın k~imı~or. 
1' ' 
d lltk - ovyet bitaraflık ve a-
enıi :tecavüz misaldan slste

llli )'eni bir cihan !barbı siya
~cr · f ını temnmcn ilgaya muvaf-
ha'k olm:ısı bile bu siyagctin 

:ız1rhkl1rını vasi mikyasta 
l.ı a' 1 ı 1 ı u -.tadır.,, 

1zv-c in p:a7.L:tC i T'iirki 1 1.: 
'c So, ~et Rı nnın Kclloğ 
tı • 11~nkmu d1.:rh ! '(tir:ık cui'k-
lc:rinl • kı ~ . l b' 'c mısn · mute~c > ıs-

lerucn cvd tasdik C) lcdiklc
rin· b 1 cynn ederek ştır'kt Av-
rup .. da sulhun rnk' iycsinc 
h' 1ıınl!t ~de.n bu rQcmlckctler 

Sahteklrl~k 
etrafında 

Pads, 4 ~ A.A) - Gazeteler 
safıte'kfir Frankın te\1.ififıden ve 
itiraflarından istihzalı ve şiddetli 
bir lisanla bahsetmektedir. 
Maten gıızetes1 M. Vanbloklaı.id 
hiç bir hakiki sebebe istinat 
etmiyen ve muhik gösterilemiye
cek olan ilk teşebbüsten doğan 
elim intibaı izale edecek diğer 
bir teşebbuste bulur.mağa P:ı

r;stcki sefitini memur etmiyecck 
olursa Fransızların bu 1 atayı 
aifeylcmiyeceklerini yazm:tktadır. 

A\enir gaz.et si Feleınengin 

bu işi Avrupaya karşı mükellef 
od ığu v~zifele-ri r~k iyi kav
rayamadığını gösteren bir ihti
yatsızlıkla takip ve idare ctti
~iıı i be}an ediyor. Figao ise 
bu mcsdenin resmi tek-ziplerlc 
iktifa ctmiyenleri r('zil eyledi
ığini yazmaktadır. 

«Petit Parisienıı diyor ki: 
Felemenk hariciye nazırı harp

ten sonra hemen bir misli daha 
g?rü!memiş bir sevk ve ikaya 
tabi olduğuna şimdi çok pişman 
olmuş olmalıdır. 

fngllterede tntlhabat 
Londra, 3 ( A.A ) - Tayınis 

gazetesinin parl~mento mualı

bir~ne göre 'Umurnt 4ntihab:ıtm 

30 ve ya 31 Mayısta icra 
edilmesi muhtemeldir. 

Bir bola maçı 
Paris, 3 (A.A) - Sinek sik

let cihan şampi~·onu Amerikalı 

boksör Genaro ile Fransız 

boksör Piadner 'llrnsında 30,000 
~C}ill'cı karşısıııda bir nı::u; 

yapılmıştır. .Musar:ıa pek az 
devam etmiş ve Fr.1ıısız boksör 
rakibini 45 saniyede mağlfıp 

etmiştir. 

-~-

Kadostro i~lerl 

Yoley Ye Basketbol 
müsabakaları 

Mıntaka Voley ve Basketbol 
heyetinden: 

7 mart 929 per~euıbe günü 
Beyoğlu Amerikan kulübünde 
mıntaka Vole}bol birinci ve 
ikinci takımları maçlarına devam 
edilecektir: 

İkinci takımlar 
1 - Vefa - Be'şiktaş. Hakem: 

Aziz Bey. Saat: 14 
2 - lstanbırl spor - Ftn'cı-. 

Hakem: Safi Bey. Saat: 14,45 

Birinci takımlar 
1 - Beşiktaş - fstaıılml ~por. 

liakcın: Aziz Bey. S3.t'lt: 15,30 - - __....,.. 

Kallalıatli kiııı? 
Deri tüccarına göre 

fabrikalarda 

Fakat ya f abrıkalara göre .. 
Geçenlerde bazı deri tacirleri· 

nin Rusyaya ) erli m:ılı diye tc
nebi m:ılı gönderdikleri nnla~ıl

m1ş, bunun rti7.cıine ellerindeki 

vesikaları iptll olunmuştur. 

Dün bir çok deri tacirleri 
ticaret müdürfüğürıc mlir.ııcaat 

ederek deri fabJikalarındnn sikA

ıyet etmi, lcrdir. Bunlar derileri 
1lldıkları fabriknlıırın kendilerine 

hile yapttklartnı, yeril diye ecnc· 
bi malı \•erdiklerini iddia etmiş

ler ve bu hususta kıbahndarı 

olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Ticaret müdürlügii hu müra
caatt 1. \'.ne :ırzctıniştir. -·-
Mahyalar 
Yeni harfler.le 

hnzırlandı fak at .• 
Oini rnüeSS"C~clc-r ıniıdürlüğü 

yeni harflcr~e yeni "mtıh) ııl:ır 
hazırlanmı,nr. Havalar fena gitti

ği ~çin mahyalar çekilememiştir. 

Yeni mahyalar, ramazan içinde 
lJS\ alar iyileşirse çekilecektir. ar~dhki teşriki mesnının 11 r v'l)(di rı d aru n (c11 ıu· 

en hayırlı ncticckrc müncer 111;ıan1elrsi de . bitti iLAN 
<ıl:ıcag·mı 'av.makta .\:e Sov- Ferhat \'e sucu Melımet ağa-
't J Kadastro faaliyeti ıımııtaz:ı-
• 1.:t 1 Us\Jn tamllııdan , aki il- arla perukar fsmail ve Şercfct-
\ h J ıııan devam ctmt ktedir. fenni 1 ~\k tckliTinin 'D 'rki"-'cdc tin efendiler ve Nebiye \'C Ne-
d ı.. J ıııes:ıi lnıv.ı şelıirleriınizde tama-

\ 
~l'ıınl '\ c en foırarctli kabu- fise Hammların Şayıan tmıtasnr-

c mile bitmiştir. Şet.rimizde de 
'· nıaztmr oldul'hmt\ bilha,,sa rıi oldukları Kızıltoprakta Ziiiıtiı 
1\ t-' hu cihete ~ııasnıf mesai çok 

al ~t 'ic ~,aret ttm~1m.:dir. p:ışa ıııalıallesiııin B:ığdat cadde-
ilerlcmiştir~ Ahiren 1 le) beliad:ı.-

l.'i tb,, dh·or kıi: s1nde mükerrer 14 cedit 70, 72 
ı.: J ııın nirengisi, poligonu da dahil 
1'lırld•·cnı'n ~)ll ~ın·tıııkı ı.umaralı birinci katta bir oda 

' 
1 

' olmak surclile fenni ınuaıııeliitı 
: .. ;ıi~c.~nc.ic.· umum.ı st\ihm1 rah- ve bir sofa ,.e ikinci katta bir 
1'\ hitam tulınuşlur. 

nıı J!'irmdc förk _ SO\'\'et sofa ve k:ırşılıkh iki oda ve bir 
t J Bu suretle kadostrosu yar:-
ı.;ı:rtki nlC""·ı· 1• .ıı h." -zı'vad,., hata ile çatı anısı ve bir hodu-

..,.. u ·• J '" lan } erler, Denizli, Mııda:ıya, 
k."1\ \et' . . 

1 
. . · rum katından ib:ıret ve bağçe-

ıcnmı 'c rem.; t:mı~tır Jzmirin J'arsıyakası, Büyük ve 
' ~ \ ' • • sinde bir kaç erik ağaçları ve 

Ankara, 4 c \.A) - 1'ürki- Heybeli adalardır. Bu şehirler y i asma ve baraka şeklinde bir 
~ cumhr;) 1..tinin Litvin-of l ve ını:ıhkalarda halka verfü- zemin odası ve ahır kümes ve 

'llı"akı · k d · ı 1 -cek scııct~erlc haritaların dol-na ı, tira ine aır .o an zemini ta1ıta \'e köhne ve ınu-
be~-.1 du~ulnıasıım uaşlaıtnıtfltr. 

nnaıne ,tlin hariciye ş1mba döşeli bir bap berber 

~kili Te\'fik P li,tü beyı.:Ten- Sevrisefain dükk5111111 nıüştemil bir bap 
So tarntından imin ediJcrek J hanenin izalei şu} uu için alenen 

en lüks treni 

(Kale) ile ( ~loule Km·lo) arasmda i~lc~ ~· .. 
( ~Iavi Tren) diiıaymuu ~n liiks treuidir. Uu 
trenlerin vagonları ~on zamanlarda tckraı· 

tecdit cdihui~, eskiler mevkii islh11nldeu a1ı

naı·ak yerlerine eu son sistcnı olaııları konul-.. 
muştur. 

Resimde hu ':'goulardnki yatak odalarından 
birini gfüı~iyorsnrmz. 

Ressamlık yapan prense~ 

Eski 1\ iman pı'(•tıslcriuden ( Augu ~ı) ün il 
karısı preiLes ( Afok~amlı·a) clyc,ııı .\n1eri a
da huluniuaktadır. 1'1'euccs JCni dünya toıwnk
larmda kurlrctfi hir ı ssanı oforak sithret lml
mus, hu yi'lzd(\Jl miireff<·h bir 1ıavat· sürmekte-• • • 
<lir. ' ( Pr<•nse~ A leksc ndra) do~tlnruıa Unmn 
tabiiyetini terkeı nH'k istediğini si)~·lcmiştir. 

UUNU 
Ateş insarii doildurur mu 9 

.. \ teş tnsauı <loudurm~ mu? dercetti~inıiz 
<.. · 

resme hakar.samz bn ~arip suale .pekah\ «eve:!» 
dencbilcceğtui anlars'Hnz. Londra<la ~ecen hnf-. ~ 

ta biiyük bir yangın çıkını~, ateşi söndfü·miye 
giden cvf aiye neferleri soğuktan donmak tehH

kesi ile karşıla~mışlar, hll suretle 10-l 5 daki

km.la bir tebdilleri zaruı·eti lrnsıl olmu~tm·. llc
simde bunlardan ~kisinin ne hale girdikleı·iui 

Li 

&öriiyorsunuz. 

•••••• 
Sokakta yanan tramvav 

Kana(lanın nwrkezi idaresinde garip IJ. r 
yanO'ıu olmu~, hfr trannay nraba~ı soktlk 
ortasında cayır <·a) ır yannıı~t1r. iHu kazaya 
elektrik cereyanı ebep olmuş, yolcular, 'ut
man 'e kondüktör· tanı vnkıindc kcndileriui 
a~agı atarak muhakkak hir öliim<len k\n·tu!

muştardır. llt•smiın;z hu yaıığmı göstcrnıck
tcdir. 

İstanbul emvali metruke mü:diriyeti ilanatı 
V~ct sefirine tc\"Cli cciilmi~tir. Ayvalık sür'.at pastası bilmüzayede funılıtn 1\arargir 

Zelzele olduğundan talip olanların kıy-
it( ( f~r in ) ,·.apuru 5 :\fan . 

._. 0rerıl, 3 ( •j\.A .. _ Bur .. da meti nıulıammiıH'sı olan hin 
u " ' "' Salt 1 'l de Sirkeci rıhtı • 
.,..ır h~r ktti (!f'Z o!mu~üır. mınd:ın hareketle Gelibolu, lkiyüz liranın yfızJ onu ııispc-

Kıralık Ev 
1 !'zel ~ · d k · · Ü 1 ·ı.. ~cmti atik cedit nc\i his.sesi kıymeti ınuhammcncsi 
h. zuıat c,Atı·n."d," .A," ı'ıı'•. "'Jı'l- r kk 1 ,,r ... kk ı·-'., tın c pey a ·çesmı nı stııs 1ll en k 
.,11 l " " u,, "' ·vanı · ·a c, ınuçu · u~ u, !.~•·'<!- Babacafcr Ahiçelebi Çobançcşmcsi 15 ,.~ 17 15vc2J 1 i l>:ıp dukklln 840·4-320 J~OO 1ira peşinen 

~ ır. Hasırat yokhır. mit, Hürh:ıni~'e, A~·,·nlı~:ı gide: 28 Mart 929 tarihine ·ınıfıS+'ldif llis~cnin b~~anı : Her iki diikkı\mn bakkal gediğinden ınünkalip m:ıhallinin b30 hi-se~· " ıooo 
İf • cek ,.e diinüşte ınczkör iskele- Perşembe günü saat 15 te l(a- " " mağaza .. " " 210 .. " !;OO 

"' fa cailen vesika dıko"y ı'k"ıııcı· sullt lıukuk malı- B. d bu 1 b l'"d f h k ı t·:ırb _. !erle birlikte ı\ltınoluğa uğrı- ır sene e mer t o nn :ı ıı :ı e\'Sa ı mu arrer her i •i dü <ktlnd:ıki 840 bissenin 20-3-929 
ı·j ' (A.A.)- rEclıo de Pa y:ıcakur. keınesiııe müracaat eylemeleri tarihine müı.a<lif çarşamba günü s:ıat ı 5 te furuht edilecek, mü?.tıtetlcsi mukarrerdir. Tııliplcrin 
ı;ı~azc:tıte ~ feleınek Iıiıkuınetinin Gclibo1u için yolcu alınır, ilan ohıımr. yüzde 7,5 hesabi le 1 12,5 lira pey akçelerini tnal sandığına teslim ·ederek L•:m\ ali metruke satış 
1.ırıı esınde m"ınlcl\:et demir- )'t.ik .. lınma7~ --ı-----------i• komisyonuna mlirnCıuıt eylemeleri. 
nı tt .. 11?,lnci Ticaret mahkemesinden: 
c nı, bı-Uı ssa "D:ılhei ı-Ro-
rınancı r 'ntalya .Pastası Istaııbul Ticareti dalıili}•c güm-

" 'V 1 e - fan sle -Haınont» lie r.üğünde mevcut olan 4 sandık 
"r a e - V:ınıoo - Roen11onc!e l> ( İNEH LU ) \•apur11 5 
'·ı· ındaki lcsınıl:ırı ask~ri se\'- ıırat Salı 12 da Galata nh- Çekoslovak ınamu!Atından yun 
!{ lat · omınd:ın hnreketle İzmir, Kul- pamuklar, şeritler şehrilıalin 
lı·· 1

'
111 Aını:ı.ııramn emrine 17 nci pazar günü saat 14 te .. zır buli J Jük, Bodrum, Rodos, Fethiye, 

b' uıı urduğunu ifşa CJtcn Finike., Antnl\a\·a ırltlecek ve bilmüzaycde fürulıt edileceg~in-
•r \<'Sik • • • • ~ J "'' ıın. 1 a 1 cşrc:t.nıştır. Sek;en dönü~te mczktır hkelelerle bir- den talip olanların vakti mez-

ıııı~ 1~ 'O.ar. 'k h..rlip cdHml~ oıan liktc 'Dıılynn, ~lıırma'ris Sakız, kurda Galata giımnığnüdc isbatı 
"esık:ı. ~t·' k' ib "" •.Jt. l Gcl'b 1 t 1 · ·ı· 1 \'iü· • ıc.ıc ı 1 areleri tıa- vım:ı.ırnır e, • ı o nya uğrıya- vücut e me en ı an o unur. 
ır: ~aktır. 
-lıınt· . iLAN 

Ciıhı , 6 ,·;~ 1 • crU il harp karar- Trabzon ikinci postası Beyoğlu beşinci sulh hukuk 
tor . ...,., 'z:ran 1918, im!1:?ra- ( ANKARA ) vapuru 7 Mahkemesinden: l3ir borrtan do-
• ı- ~fı!1tnk d · , " 
ı lıJad • ~.n I1'0ılarır.d:ın Mıırt perşembe akşamı Galata layı mahcuz ve furuhtu mukar-

c edılnıc .. i h.,,., _,, 'k z 
~Orı J ,,ı-.;,, 1n1..&:t. tihtımından hare etle ongul- rer bir adet dikiş mnkinesi Bey-

~ der('ce nizr tut " · dak, 1neho1u, Sinnon Samson, -:th· "" 1 lllic~1dır. ~ "t"1 05-lunda asmalı mescitte minare 
<thı haro · l · ' Unı:c, l<Cıtsa. Ordu, Gireson, 6 

l\ın lıı)..... . reıs crı l.;:ı \'esİl\:a- ' sokağında 18 numaralı hantde 
l ..... aa l ı -~ 11rabT.cm. ~b:e. Hopaya gideoek 

ten\ · ' şa ·sın nıe::.· uld:ıir. IQ Mart 9°" nazar •u··nu-· saat 
ııerıo r l ve '400üşte l>azar •sketesile &."11 r- • 

trf\rı~it SUr;·~.~ın~k topr.ı~m :uı Rize , Of Sürmene, birde furuht edHecetinden talip 
~kı a • ~'' e mururu lı3.kkın- T:r.abzon, Polathanc. Tirebolu, Qlanlarm tarihi mczkOrda mahalli 

renoı ~-'· G ·wuııııa.t n-o .. nd,.ı·ı·ı..._ ı ı're"~6 Ordu. u...... St---~ :a • " ,_- oıvn, r -, ...., .. ,, ıın~aycıfetfe .ftaur balUACaları 
Sinop, lnebo1u a u IJ'ıca1ttıt. 

:llıılııiilıiımılıil---lııliııiı--~~--·. ehlMr. 

İı;lanbul icra ;Jairesindcn: Bakır
köJÜlldc 'CC\izliktc ıkadcn demir 
rotu el ye\ m hat boru caddesin

de k:ıiden 44 tlye .. m 56 nume· 

rotu m:ı dükktm :ı.rs:ının temamı 
Madam [\farika Milonidinin hl-
hasbeh'enıse oorcuncfan dolııı 1 

otuz gün müddetle me\ kii mU
zayedeye \'a7. 9lunarak sekiz yür. 

lira bedel ile talibi uhdesinde 
tekarrür etmiş ve ihalei katiyesi 

icra kılınmak üzre yüzde beş 

1.ammilc on beş gün müddetle 
mc,·kii mü7;:ıyedeye konulmuştur. 
Hududu: bır taraf& Ktmil n. ha
nesi bir tıtrafı Makbule hanım 
hanc~i arkası avukat Rfza Eftn-

di hane ve bahçe...i ~phcsi fı:ıt 
boyu ile mahduttur. Mdştemi1Atı 
hat boyun& dük'klna kapı ile 
girilir. O\iklflda Riu ioJfcndi 
eaüşalaer • svr ecila •iistOiCirdir. 
~ larpr4ir. Oiküua 

yunindan bir mcdhaldcıı ge
çildikde dükanın arkııı:ın:ı ınüsa

dif arsa vardır. Methalin vanın
da dükllnın diğer bir k:ıpı;ı olup 
b:ığÇcrc çıkar, L'mum mcsııhesi 

dok~:ın üç metro mur.abbnı olup 
bunun }irmi bir metrosunda 
kılrgir bir dükan vardır. l\ı~ m:ıti 
mııhammensi bin ikiyüz liradır. 

T:ılip olanlar kıymeti muhamme
nesinin yüzde onu nispetinde te
minat :ıkçesilc m:ırtın on altısı 
tarihinde saat on don en onalu-

~·a kadar :ısıılcten \'C ) a vckı\lctcn 
müracut etmeleri ilin olunur. 

KANSIZLIK 
•• Notastent, ·Z atfvet ve • Chlo .. ase • 

beftlnıi\lk tein we,ane oev:- ·• 11nl 
,... 

lt.f a .. en (Emo(l\•C»ln\I oe1ırenı 
' -

;uruludur. tn •. m~tp._!tı.ba 

Tıcaret rşferi umum müdürlügündcn: 

Ecnebi anonim ve sennayesi 

eshama münkasem şirketler 

hakkmdaki 30-11-330 tarihile 

kanun ahktıınına. tC\'fik:m Tür

kirctle kra~ı muameleye mezun 

kılınan ~c:ıebi şirketlerinden 

(Kompani cntcmasyarı:ıl de v:ıgon 

Ji e de graıız cJsprcs üropeen) 

şirketi bu kere müracaatla 

şirket serma~·esitıin ikiyiiz otuz 

milyon fr.1nga ibl5ğ ve esas 

muka\'elenamenin 5, 16, 24 ncü 

maddelerinin tadil cd:ldiğfoi 

ihbar ve vesaiki litime•·i ibraz 

eylemii \ 'C kerfiret bittetkik 
muvaf &k görülm\li olmakla il An 

olunur. 

Sultan Mahmut türbesi cfr:ı

nnda en güzel bir mahalde, 

mebzul güneş alır, Marmara ı, 

Bogazı görür beş odali, tara a, 

lmmam ve clektirikle u u 
havi yeni bir ev kirıMkıır. 
Görmek istiyenlerin Dı 

~oıuda türbe kırşısıııda lt... t 

bakali)·e ımığ::z~sı sahibi Alı 

Beye müracaatı rı. 

ilan 
Tahlisiye Müdürlüğünden: İd:ı

rcmizin !1\1\ :ık anlıarımla mc\·
cut bul un an muhtelifülcins 106 

kalem hurda ve köhne :ılfit ve 

cde\'tlt ile eşyayı miitefcrrik!ının 

pat.arlık uretilc mahallinde fu

ruhtu muk:ırrl!r bulunduğundan 

talip olanların Gıılauıda rıhtım 

caddesindeki idııreınize ınür:ı~t 

ederek eşyanın dns ve nc·ı:l crini 

mUş'ir listesini gördükte:ı rnnrıı 

24 mart 929 tarihintk Kıı,·ak 

ınbttındtkt '8ttl komlsyonurı:ı 

mflrtcat etmeld1. 



' ~ ABON~ ŞARTLAR!: Gazetemizde çıkan yazı ve 
!resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
1 1 .. . 

1 

Türl:iy •Ue JTariçtc Gazeteye göndcrllecel mektup arın uzerıne 
idare içinse (idare), yıv.ıya aitse (Yazı) 

i~arctl konuhnalıdu 
Kı•ruş buruş 

1 ı Ar•~· ıso ooo 

1 1 ı 6
8 • -4CO 800 Baadmıyan meklupların ladealndea, kıymnti· 

• 750 1450 I ] mukaddere•iz mektuplara konulmut paraların 

1 

2 • J 400 ~700 I kaybolmasından 'e. ili.nlarm mUnde.ricatmdan 

1 ,, 

!Borsalar 
t 
t 

Nukut 
!ngiliz lirası 

Dolar 
20 Yunan dırahml 
ı 

ı 

20 
20 
1 
20 
20 
20 
1 
l 
20 

Ra)·h~mark 

ATu•turya $ilini 
Ley Romanya 
I.eva Bulgar 
Felemenk !lorınl 
Fran~ız frangı 

Jtalyaıı lireti 
kuron Çeko - Slovakya 
Çer·ronets ' soviyct J 

Zeloti ' Lebi!l.tan • 
Dinar • Yogoslavya • 

20 Belçika frangı 

ı Pezeta l•panya 
20 l&vlçrc frangı 

Mecidiye ı 

Çek 
Londrn üzerine bir lnglllz llmı kuruı 

1\e\]·ork ı Türk lir:ısı dolar 
Paris • • • frank 
7'1ilano • • • liret 
Berliu 
Sofya 
Brük•cl 

• 
• 
• 

Amiıterdam• 

Cinevre 
Prag 
\iyana 
Madril 

• 
• 
• 
• 

''aışova • 
Ati na • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

BUkrrı 20 ley 

• 

• 

mark 
leva 

t,clka 
• florin 

frank 
kuron 

• ı;ihn 

peZ.!İ3 

• zeloti 
• dirabmi 

kıus 

Belgır:ıt Türk lirası dir.ar 

Tahviller 
Jıtlkraz dahili • ,-adeti • 
Ohyunu muvahide 
ikramiyeli demiryohı 

l!tanLul tramvay Elrkcll 
Rı~lım Dok ve Antirepo 
lstanbul anonim su şirketi 

Hisse senetleri 
Jı banka. ı 
Oımanlı ban'kaısı 

idart=: meaul delildir. 

4 Mart 1929 

ıfih Ka andı 

985 50 
202 25 00 

52 50 00 

1 

48 (5000 
28 5000 
:4 J2 !O 

! ,!~ ::: 
21~ 

120 
0000 

50 
25 

22 25 
71 50 

l fll oo 00 
32 50 

7(0 00 

987 tıl) 
049 1250 

12 ~7 OQ 

9 8800 
2 06 ı;o 

68 000~ 

3 53 50 
1 7250 
2 55,21 

16 55 no 
3 49,50 
3 17 75 
4 37 25 

38 10 
24 37 50 
27 8 2 50 

92 
225 

: • 8 

1 2 !'iO 
0000 

9:> 
• 25 

• 

983 75 
202 25 00 

52 5000 
48 50,00 

50 28 
24 12 50 

28 2500 
10 00 

l·ooo 1118 
212 
120 

0000 

• ! 50 
25 

22 25 
11 50 
113 co 
32 50 

710 00 

985 75 
0,49 2,,00 

·12 60 00 
8 4000 
2 511111 

68 25 00 
s 5400 

22 75 
2 115 75 

16 57 50 
3 5000 
3 1960 
4 3825 

38 10 
24 37,50 
27 82.Sa 

92 
225 
8 

5 00 
75 00 

9) 

• ıs 80 ıs 80 
188 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
tiıtlal' Ticaret bor~a"'ı kltlbunıamtligi tarafındnn ver1lmitttir. 

Okkası 

Aı.aml Mgart 
K. P. J!:. P. 

Buğday/. Çavdarlı 
Yumuoak 19 '20 0000 00,00 
Kııılca 14-18 00,00 0000 
~unter 03-04 oo oo ov oo 
Sert 03·4 18 10 18 10 
Oiınme 00-00 00 00 C~ 00 
Sert mablut 6-07 O. 00 00 00 

J -ZAHIRELER-
l;:I avdar 15,35 ııı 11 
Arpa 13,20 1320 
~!mr 1920 1320 

I
Yulat oo.oo 00 00 
;·asulye OU 00 00 00 

1 
-HUBUBAT-

su••nı 01),00 00 00 
Kııı; yrml 00 00 OOıOO 

-UN
ÇUTalı kilosu 
Ek!stra ek.bira 00 0000 
Ekiotra • oo o 
Birinci yumuıak 00 1290 
Btrincl sert • 0000 
ıklucl • 0000 

- TlfTIK -

o 

~~ 
' 

o~ 
0000 

Auka.ra 000100 000100 

Akıeblr 000,00 000,00 
Yapagı Guz yunu 000,00 ooo,, 

-AV DERiSi- __I 
Zerden çitti 0000,00 0000,00 
San•ar 0000,00 0000,~ 
Tilki • 0000,00 0000,00 
Kunduz .. 0000,000 000,00 

ç fındılı: 

Crlvllçi 

-fINDIK·-
ooo co 000 00 1 
oo.oo 0000 

( \'akı) rıı 5 Mart 1928 Tefrikası: 97 

fihiır@ Z 11Zl 
~luharrirl , 

Aloris löbldn 
(Ilonamyan)ın scşi bo~a

zın<laıı zorla çıkıyordu. Söz
len gittikçe güç anlaşılı yor
du. Devam etti: 

- nana bak •. ARaul" ... 
O··u takip et... l~lindn mlıcev

he ,ıtı almalı... O iblistir ... 

Dınlc ... kqktmi~tim ... "Ha vr" 
da.. bir vapuru var... "Ateş 
blKeki" ... Dinle.. Artık konu
~ac:ık hali kalmamıştı. l\laa

rna!ilı "Raul" şu son sözleri 

göçlukJc anladı: 

-- Haydi git .. Çabuk ol .• 

l\otüterclml ı 

Afehnıet Gayor 
Onu ara... bugünden ... 

i\lecruhun gözfori kapandı, 

artık can çekişiyordu. 

"Gatfrua Dctiğ~ hendeğin 

kenarına diz çökmiiş göğsü

nü yumruklayordu. 

"Raul" uzaklaştı. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

O akşam bir Paris gaze
tesi son saat havadisi meya
nında atideki satırları neşre

diyordu. 
"Kraliyet taraftarları arasında 

mühim bir mevki işgal eden 

5 Mart 
1929 

-- HER GÜN ÇİKAR TORK GAZETESi :::: 1 ncı Tabı 
6 Sayıla Türk mekteplerile faydalı eserlin 

ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa için verilen lllnl.ırla 

husus] mahiyettclı.:i llAolıınn ücreti 
idare ile ı.:ararln~tırılır. 

Gazetemize huıust llln kabul edrn yer: 

iLAN TARİFESi: 
Satırı ıcuru$ 

6·8 inci ,.y!ada 12•50 , i 
• 25 
tJ • • 40 
4 

• • ıoo 'l • • 2oO 
ı • • 

1·8 ınct s.-ııfada \ıo 

Bu geceki ay İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt .. yurdu Sayısı H. S. H. lllnat t.centeıl , rcsml il!ni&r J .... 

tell970 ld:ıre işlcrl 1971 y.1zı lc;lerl · • tel~nlt 7ATIK 

Gümrükler umum müdürlüğü 
mübayaat komisyonundan : 

l- Gümrüklerin ihtiyacı için 71 kalem defter ve evrak tap ve 
teclit ettirilecektir. 

2- Bu iş kapalı zar! usulü üzere münakasaya konulmuştur. 

3- :\1ünakasa 16 mart 929 cumartesi günü saat 14,30 da 
yapılacaktır. 

4- Üçüncü maddede gösterilen saattan sonra hiçbir tekli! kabul 
olunmaz. 

5- Talipler şartname ile defter .ve evrakın cins ,·e miktarını 

gösterir cetveli komisyon katibi nezdinde görebilir ve şeraitin 

hulasasını ihtiva eden varakayı parasız alabilir. 
6- Bu işi deruhte etmek !stiycnler kanuu ve talimata muvafık 

olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı 

saatten eve! komisyon reisliğine vermelidirler. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,000 liradır 

BU KEŞİDEDE 3;900 
numara kazanacaktır 

Çanakkale naf ia baş mühen-
d • l • o1 • J Yüz bin lira bedeli muhammen eli 
ıs ıgınaen: Balıkesır-Çanakkale tarikının Çandan 

itibaren Çanakkaleye doğru 16 ki!ometroluk kısmının tesviyei türabi· 
yesi şose ve imaUtı sınaıyesile birlikte kAınikn inşası evrakı keşfiyesi 

henüz tanzim edilmekte olduğundan .rayici üzerinden 1 mart 929 

tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 

konulmuştur, Münakasaya hüsnü haline itimat olun:ınlarla ehliyeti 

fenniyesi nafia dairesince tasdik olunanlar kabul olunacaktır. Talip

lerin yüzde 7,5 besabile 7 500 liradan ibaret muvakkat depozitolarını 

nakten ziraat bankasına tevdile makbuzunu veya buna mukabil 
hükOmetçe kabul edilmiş bankalrın teminat mektubunu kapalı zaJf 
derununda teklilnamelerine rapt etmeleri iktiza eder. 

Talipler 1 Nisan 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 17 
den eve! encümeni vilAyete isteyenlerin nafia baş mühendisliğine 

müracaatları i!An olunur. 

10~17 Mart 1929 zarfındaki 

Viyana beynelmilel serf!isini 
Ziyaret ediniz. Avrupanın en mükemmel mübayaat merkezidir. 

Bütün Avusturya sanayii ile Avrupanın en mühim devletleri tara
fından zengin ve pek mühim meşherlerle temsil olunmaktadır. iyi 
ve ucuz mal satın almak için yegane fırsattır. Tafsilat Avusturya 
sefarethanesinden alınabilir. lstanbul-Viyana (Sofya tarikile) üçüncü 

sınıf azimet ve avdet biledi (128,) lira yerin 100 liradır. Hüviyet 
varakaları mümessili lahrileri bulunan Galata ve J'erapalas karşı
sındaki Nota seyahat idarehanesinden alınabilir. 

meşhur avukat 1\1. "Bomanyan" 

bu sabah •Sen• nehri kena

rındaki • .'\Jesnil su yünayij • 

Norman<lya kasabasında inti

har etmiştir. 

Bundan bir kaç ay mu
kaddem müntehirin ispanyada 

öldtiğunc dair yanlış bir ri
vayet intişar etmişti. ;\L "130-
manyan .. ın esbabı intiharı 

tamamen mcçhuldur. Yanında 
bulunan eski dostlarından ;\I. 

" Gotfrua Dctig " ve :\1. 
"Oskardö Bcnctn" bir gece 
evelini "Tankarvil,, şatosunda 
gecirdiklcrini söyliyorlar. ;\J. 
"Bomanyan., geceleyin gelerek 
onları kaldırmıştır. Yaralı idi 
ve büyük bir heyecan gös

teriyordlL Hemen bir araba 
hazırlattı; ve dostlarını yanına 

alarak "Jiimycj,,c ve oradan da 
"l\Jsmilsu Jümyq,, c gitti. Niçin? 
Neye oradaki tenha bir çayıra 
kadar bir sefer yaptılar? Bu 

intihar neden? işte cernp ve

rilmesi muhal olan bir takını 

sualler .•. 

iki giin sonra "I lavr., ga
zeteleri miihim hantdblcr 
meyanında "l la\ r., limanın· 

da vuku:ı gelen bir kazayı 

neşrediyorlardı: 

"Yeni satın aldığı bir ya

tı tccrlibc eden prens • Ta
verlof,, dün gece müthiş bir 
kazaya şahit olmu,t1.ır. Fran

sız sevahiline yakla~tıj(ı sıra

da denizde alevler yükselmi~ 
ve yarım mil mesafede bir 

inHiak husule gelmiştir. Şunu 

da ayrıca kaydedelim ki bu 

~····························································································~ r-k" l la ••" • ::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ •••••• a:.. ı yuı ar 1 
i=Es····························································-···············;··············ısie : USULÜ TEDRiS ı 

ıııı M H t ~ H H c ı l ı ~ M e ~ t e ~ 1 mı 1 Cemil Sena B. ı 
:::: :::! : 75 citli 100 kuruş ı 
:ıc-ı A 1 ==== ·j ... ::i: ÇI ıyor mı : •• :\luallim Halit kitaphane~ 
:::: ı::: 

!!!! Matbaacılık mektebinde derslere !üi 
!liı Martın dokuzuncu Cumartesi günü !il! .... . ... 
mı başlanacaktır. Kaydedilmiş olanlar im 
ım saat beşte mektebe gelmelidirler. mı 
!!:5 Matbaacılık mektebi Si:i 
ı::: :::: 
:::·1• Müdiriyeti :::: ... . ... 
ee•• .......... -·ı:ı•• ... ••••••!t!ı::•n·--·•RiMoiii""' ..... ii'MMı::!!;~•·••••••••••~ ~ ........... !!• ··········:..·····=··ı····· ·::· ıs-.e;:: _ .. ·:.:ı ... -ı ............ . ~:::::::::::z:ı::::::ı:::::: ••• ~:::.:2 ::ı::. •• • .. • •• :..: •• ::;;::; •• :=.::::ı::::::: 

Devlet demir yolları ve li -
manları umumi idaresinden: 
61 kalem eczayi tıbbiye münakasası 10 mart 929 pazar günü saat 

16 da Ankarada Bolu Palasta malzeme dairesinde icra edilecektr 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 

muvakkatelerini yeymü mezkOrda saat 13,30 a kadar Umumi idare 

yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talipler münakasa 

Erkek ,.,.ilcudun" 
gQzellefUren 
Roussel 
Kemeri 

Bedeninizi ttl• .... 
c~ltiıo Otomııilo 
bır ml!•J ıcı(rjle 
laiOatır.. Husad 
(3zylkl YC crıko!IU· 
nun tluı:ikiyetfgı· 
yeı muklriı» ol· 
ması hascbiYJc &r· 
tu olunduı:iı Ü· 
dar u1.ayabtlmcsl 
s.tycainde her ikl 
taralı ıımuncn do· dtl 
~ulıur. Sizi gençleştirir. Vi!CU 

yumu$1t!r ve 51kla.ştınr· ~ 
'""·" reırt!inlzde veyı slporlf j,GI,... 
11iz:d~ kımınız:.ın kuuu beUn!ıin 

Slnıimeıro ile blldirinlrr 
Ması,·vcr c.rlfc•l&I 61(.eytııa. 

Ve&b• t&tlf •aMJdı 

J.RouHel rl~ 
de P• 

•ube~ R<yoglunda, Tünel ıne• 
şartnamelerini 100 kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden N" il • 

llaydarpaşada mübayaat komisyonundan tedarık edebilirler. tiıu 6 Uradan itibar••· 
__:........:....:..._~..:..._~..:.....~~~~~~~ı.=:;========:::;:;:~ 

Zonguldak defterdarlığından: 
Zonguldakta sahilde inşası mukarrer hükOmet konaj!;ının 42300 

lira ke~if bedeli temel kısmı 16·3-929 cumartesi günü kafi ihalesi 
yapılmak üzeı e münakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa 

şartnamesi proje plan ,.e sair evrakını görmek için Ankarada Adliye 

Vek~leti Milli eml:lk müdürlüğüne, lstanbul ve Zonguldak defterdar· 
lıklarına müracaatları ilan olunur. 

infilı\k sahilin bir çok nokta
sından (.uyulmuştur. 

Prens '"Tanrlof" yatını 

hemen kaza nıahlline doğru 

tahrik cemi~, o cirnrda bir 

kaç sefine ankazı p;örmüşür. 

Bunların birinin üzerinde bir 

taife tutunmu~ duruyordu. 
I JcriI kurtarıldı; fakat batan 

scfincnin • .\tcş böcegi, tes
miye olunduğunu ve kontes 

dö • Kalyostro • ya ait oldu

jtunu 'öylcdiktcn sonra, tek
rar denize atıldı: 

"'l~tc orad:ı... ta kendisi...,, 

diye baitmyordu. 
• Filhakika tailcnin atıldığı 

• tarafa ı~ık tutulunca ba~ı su-
dan dt?arıda bulunan bir ka

dının bir enkaza sarılmış ol
duğu görüldü. 

•Taife kadının yanına va
rarak, onu kucakJamaj(a mu
vaffak oldu fakat kadın he
rife öyle mc'yııs bir surette 
sarıldı ki hareketlerini menetti 
Biran sonra ikisi de dalgalar 

arasında kayboldular. Onların 

betckrar bulunarak kurtarıl

ması için birçok ara~tırıldı 

iscdc bir netice elde edileme
di. Brcs Torcnlof • • J lan• a 

döndliğü zaman mahalli me
murlarına meseleyi anlattı. 

ifadelerini nıtircttcbatını teş
kil eden dört taife tastik 

etmişlerdir.• 
Gazete ayrıca şu satırları 

il:h·c ediyordu: 

"Son aldığımız malumata 

göre kontes dö "Kalyostra., 
".Pellcgrini,, ismi ile tanılınış 

lstanbul birinci ticaret mahlı<"'" 
sinden: Kadıköyünde pazar l'°:' 
tunda 138 N. da mukim ıııı~: 
fotra ticaretila müitağil Yit ,

1 

Siyon Efendinin 28-2-929 tarı· 
(1 

hinden ittbaren ilam iflasına 

mesalihi ifüisiycsiııin rüyet.; 
tesviyesi zmımıııda az.ıyı !11• r 
kenıeden Daniş Beyin Jüj kuınsl 

'5'' Avukat Ahmet Hamit ve JiU .:l~ 
mettin Beylerin muvakk,1! sırı 
tayinlerine ve mağazrsile deil°' 
larmdaki emvali ticariye ~e 
eşyayı zaidei bcytiyesinin ten: 
hirine ve defatirinin celbi'' 

·rae 
ve kefaleti musaddaka. ı ~~ 
edemediği takdirde Iıapıs 

tevkifine ve bu baptaki kararıPı 
muvakkatan icrasına malıken11' 

daP 
karar verilmiş olduğun t 
kanunnamei ticaretin yüz re' 

. . . dd . ,·bıııce 
mı~mcı ma esı mııc ı'J 

daimi sindik'.eri intihap oıunrıı., 
. b• 

iizre esbabı matlubun ıı ıJı 
929 senesi 19 Nart 020. ı dl 
günü saat 14 raddeler•" 
mahkemenin iflas muanıelal•p.11 . ıeızııll 
mahsus odasına gelmel•n 

ilan olunur. 

Ramazan 23 Burç: fful 1 

"" yın doluşu '51 
23,26 l..!!.I 

~· b•··· 
ı•.•~ 

Salı 
Namaz vakıtlan .,~ 

Sabah Ofle ikindi lıt•r Y4'SI 1::,1 1 
6,28 12,26 15.38 18,05 19,3! / 1 

Bu gün doğanlara iıiın: 

"'" Mine 


