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''Süleyman P. ve akibeH 

1 tefrikamız bu gün ikinci 
ı sayıfamızdadır 

L ....................... ~ ................................................................... .... 
muha 

, 
emesıne başlandı (llrOnika)nın 

f ~~i ~ir ~euir 
'tıktirl sük · ,-

Yet .. un Kanununun mert~ 
llluddet · b le b ının itmeoi müna!ebeli· 

" M•ıvektl İsmet p, H . . B 
"l. . d ,. z. ının . 

. ın c .. l ..l~x 
b;, dikkaıJ •oy e"'l!i nutuk büyük 
ı.,J. e okunacak tarihi ,.0,ika. 

"""dır bir k tk 
ı. .. l b ere nu un öz türk-

"' fı u dah. ı. a ıllc •özlerinden gö-
h 

çarpıyor- . 
asıqı. • geçen gıin dil müte· 

rı cncü · lon •ö ·! menıne riyaıet eder. 
bu y edıklen nutukta olduğu gibi 

•on nutukt b 'f;; ı a •ıtan aıa"' öz .r, •özle · 6 , 

•urotie nndn alınmııtır; b' 
resını M .. 

lt•nlın ımızın öz türkçey• 
•·" e.ı hran filen ka'tı bir 
~oaya ... 

İ gıTınjıtir. 
•ıııct P,z H . 

nuıııJı .z lıım •öylediklert 
içinde · el 

kuUaııın d tım iye kadar hiç 
Alın;, k: . •Qımız, hatta hiç iıltmedt
kdıın l Lınelcr vardır; fakat bu 
öı 'fe·: Zaten kullamlmakta o!Aıı 

ur• kökle · d 
lçiıı b· nn en alınmış olduğu 

ıraı dikk 
'Hirkliiğü tahkir nıahiyctiıı

dC fıkraları ihtiı·a eden bir Iııaıı.,1 al edince kolayca 
nutıılt 

1 
illı!atılabilıyor; diğer taraftan tefrikayı iktibas ve ncşrettigi 

IJlirier;~ınde birçok çetin ve ince için "Ilronika~ gazetesi alcy-
"'1atı1ını pelk sade ve canlı ıekiJde hinde yapılan tahkikatın ilk 
lılollir 1 0 ma.ı öz Türk •özleri safııası bitmiş ve mesele dün 

IC ne k-J_ J 
•ide edıI . """" muvaflakiyetler akşam üzeri stanbul biriı>ci 

t ebıleceı.; . . k tik 1 'illet 6'ru göıteriyor. ecza mah ·emesine in · ·a 
'-Or ve Pı. 1-lz.' inin o kadar 
b Yorucu · 1 
lr dı! . 11 crl ar .. ında böyle 
. ınh1a1ı 
liı.rıııd b· ırun en çetin noktan 
el. e •ızat 11. 
-~•rh de U5• ~mnıı bu çok 

•lct ad 
'"dı~ ehe ~mının bu husuıa 
torır. mınıyctın derecesini göo-

Nutlun 
totrtr; ll\evzuuna gelınce· Bu 

aijlilıı L • ' 
tip ...ı. o.aııununun vazım mu-

. ....,.Pler lle 
lal,J01a, h . netıcelerinl canlı 
ltt ı alinde laıvir ...ı'··or ruha· 

ou güıılcü - ' 
h1ıy0,. umumı vaziyeti an-

l;~ati h ld 
nunutu • e takriri sükiln h-

" '•zcdı! · · ictç,Iıkı . dıAı vahı cümhuri-
b· "tinde .. h 

ır lale ıup e olmı yan 
&orİiııın Inı •atlar buna taraftar 
ı ...ı fyorlardı· lak k 
ı""l..lan • at anunun va .. 

l •onrn tatb''-
'l'ıl td U<at esnasında in· 
\~u ı· eni ahval üzerinde bunlann 
lı, •n '! dü .. d . 

<lır. S., \Un uklerinl anlamıı-
ııı llra takn . ··k· 

t ne rı su un kuvı.·cti~ 
ı,,,_ alan i . .., .,, k . •met Pı. Hz. 
~I •tiz J <lııı~ık '1nıret er karıısında 
•ıı Ça bu v · oıllıa., •sıtayı kullanmama-
~ • ıon ik' '1ı b ı ICne içinde he-
' u kanunun hk tatbik 
l.,ı "i "1 ' •ıılar · ce hatırlara gden 
•l • mahal 1 

llı!ıtır, o ınadığmı i•pat 

l saltaııaı <l 
ilrarI.,ı eVirlerinde muvakkat 

etmi~tir. 

Mahkemeye gazetenin mes' 
ul nıüdtir[i l\Jadam Eleni 
illihailidi mevcuden getirilmiş, 
llasaıı Lütfi Beyin riyasetincc 
Kazını ve Adil Bey !er muha
kemeye başlamışlardır. 

l\Iadaın Eleni, Türkçeyi 
.1 bilmediğini söylemiş, ter-

1 Gazetenin mes' - Bu gün hava 
i ul müdürü .M.ad- Yağı§lı olacak, fakat acaba 

~1. I-Io,-er riyaseticuı11hıır 111a
kaı11111a 111erasi111le geçti 

'aın eleleni ada· yuımurmu.karmı1 
let huzurunda ııarn dün de ğüncşu 

M. Koliç de evelce oldu~u gibi her .. 
hangi bir amerikalı vatandaş vaziye .. 

tinde Northaptondaki evine f!ifti 

Haki111ler ınadaınınn1ev
l(t1f eı1 111ul1akenıesiııi 

l{ararlaştırdılar 
'"Ap;ni;-otera,, kelhnesinin ~salışet ~· 
leğil ,, hzrs., nıanas111a f{eZdiği iddia 
~dili)'Ol~ ke)fiyet tetki/ı ettirihj·or 

"'1.uddeiummmiliğin /4/bikinl islediği 
n4ddeler, bir seneden uç seneye ka· 
'ar hepis ceZ<Jsını ihtiva eimekledir. 

cümaıı ıstemi~, Rei~, kendi
sinin bir Türk mahkemesi 
huzurunda bulunduğunu, her 
mahkemenin kendi mcmle-
ketinin lisanı üzere muhake-
nıe icra etmesi usul otduğu
nıı, binaenaleyh tercümanını 

da birlikte getirmesi Iawn
geldiğini ihtar etmiştir. 

Samiler arasında bulunan 
tüccardan Kostantin Efendi, 
mahkemece tayin olunmuş, 

isticvap yapılrruştır. 

Madam Eleni, otuz beş 
yaşında, İstanbullu, Türk tab'
asından, "Hronika gazetesi
nin imtiyaz sahibi ve mes'ul 

müdürü olduğunu söyldrniştir. 
Ayni zamanda Türkçeyi yeni 
harIJerlc okuyabildi~ni, bi
raz da Frnsızca t 'bildiğini 
ilave etmiştir. 

Bundan sonra d ·ıı evarkı 

okunmuştur. :.\Iiiddei umumi
lik, Hronikanın Yunaııistanda 
kostaki isminde biri tarafın

~tan neşrolunan yazılan ikti
bas ettiğini tespit ve bu "As
yayı suğra hezimeti erdasın

da yunanistanda ihtilAl nasıl 
çıka ve muvaffak oldu?" 
sernamelı tefrikanın bir fık
rasında şerefini ve aşamak 

hakkını müdafaa eden 
[ Alttaralı 3 Uncu sayı!aı'uZcladır J 

geçmiş ve 
hararet +7 
ye kadar 
yük;elmi~tir. 

Yalnız dün 
öğleden son

ra Jıa,·a ge
ne kal"Jl· 
mı,rır. Ra
sataneniıı 

dliıı a~am 

verdiği rn
porn bakılır
sa bu glin 
hava kapa
lı Ye Jıafi[ 

yaP;ışlı ola
caknr. 

Bu yağışın yağmur olması 

ihtimali daha kuvvedidir. 

Aydın vapuru ~eldi 
Son fırnııa yüzünden aki

betinden endişe edilen, Aydın 
vapuru dün limanımıza gel
rni~tir. 

Aydın vapuru Kefken ada
sıııa sığınmış ve fırtına 

kesilinceye kadar orada kal-
mışnr. 

Vaslıingtoıı, 4 ( A.A) - M. 

« Haver • in riyaset makamım 

işgal etmesi müııasebetile mera· 
sim yapılırken yetmişinci koııgrı 
de mesaisine süku:ı içinde ııilıa· 
yet Yermiştir. Saat onda nıeb'us
lar o zamana kadar adeta boc 
olan içtima saloıııında toplan· 
ıııışlardır. Saat on birde M 
• Davcs • ayan meclisine sor 
defa olarak riyaset etıııi~tir 

Bundan sonra ıneb'uslar M 
« Daves. in TfSCll ayan reisliğini 
ihraz eden yeni reisicumhur 
muavini M. e: Curtise» e riyase ı 

devrettiği sırada hazır bulunmak 
üzre ayan içtima salonına git -
mişler.:lir. 

Bu esnada M. e: 1 lover > ile 
M. Koliç, ~lirle;, adli, a~kcri 

ve bahri rical salonda bulunu -
yorlardı. M. Curtisin tahlifi 
icra edildikten sonra bazı tayin
ler, bilhassa Haver kabinesi 
azasının memuriyetleri tasdik 
edilmiştir. Varım saat sonra M. 
Haver Reisicumhur, M. l(oliç te 

E.lcl rehit"umJ..ur M, K.oliç 

otuz sene hükumet lıizıııetiııde 

bulunduktan sonra evelce oldiı
ğu gibi alelade bir Amerikan 
vatandaşı olmuş bulunuyordu • 
M. Koliç ile zevcesi i&tasyoua 
gitıni§ler ve Massasuşets hü.:u -
meti dahilinde Northamptondaki 
evlerine avdet etmişlerdir. 

M. Koliçin bir Amerikan 
mecmuas;:ıa bilhassa Riya
seticuınlıur dairesinde içtimai 
hayata dair birkaç makale yaı
mağa hazırlanmakta olduğ~ı bil
dirilmektedir. 

GAZİNİN HİTABESİ 
Ekspres de.. Eski harflerle yazılanı müzeye konacak 

Son kar dolayısile Alpulluda l k l , 
kalan Avrupa ekispresi dün .. n '.1 a p 
Çcrkesköy cıvarınduki yar- nız.ızesı ko -
malan kar makine tarafından 11ızsyo11u per 
temizlendiği cihcde Alpulludan şenıbe o·iinz'i 
ırnraket etmiş, gece yarısı Ern a11 e~ te i
şehrimize gelmiştir. kinc.ı içtioza. 

~enıiyeti ft~uom 
znı .rapa • 
ca ktır. llü
.:::<'re kona

Cenevrede içtimalarina ca k eş; ·a bi. 
başladı rer bir<'r l<'$-

pit edilnıek. 
t<'rli r. Ga::i 
If:: .. nin pak
lif e eski har

Görüşülecek en mühim iş 
akalliyetler meselesidir 

Londra, (A.A) - Cenevreden 
bildiriliyor: Cemiyeti Akvam mec -

lisinin ille celese•inin küıadında Sir f {er/ e y·a=:,tf. 
Osten Çemberlayn İngiltere kükü - [ / 

ınıs o an · 

1 
• 

metinin 1927 tarhli İngiliz - Irak , 
muahedesini iki memleket arasında tabesi E11ıa11eıe getirilnıiştir. Kitabe 11111.:::<' 

y ''iland 'Ctin b· e ılon idarei urli-
tıııı ır daha k ld 

h•lırb • ınlmnmış olma. 
• Hronika. nın me>'ul mıidürü Madam l:.lenl is/icoap edilirken 

mevcut malt ve ... kert iblallann açılıncaya kadar 1.'nıanelte 11111/ıaj(ıza 
olunacaktır. yenidea tetkikine alt müzakerat 

bir neticeye müncer olur olmaz 
Cemiyeti Akvama tevdi edeceğini 

beyan ve bu vesika cemiyet fizail 
tarafından tetkik edıldikten sonra 
İngiliz murahhaslan için ild mera -
ı 1·-t arasında mevcut olan \'C sui 

"h'<hr d,.,.}d•nlar ve hatırlatanlar .t.. ·•u ' ·c .. nıh 
k2"'1 l'Yın ,; u . Uriyet ricalinin 
""•lor •uennı ani 

ı-ı: hır k ıyamıyan bu 
Belediye intihabatı 

ı.,. rfr •ükun k ere konmuı olan 
ı.,_ct. ltakıırıı ıuıununıın daha •ene
•<ııl •ıııa "<! ına.ına ihtimal olmadı-

aın., 1YorI.ırdı 

Namzetler bugün ilan edilecek9 

Cumaya intihabat başlıyor 
ObtL I f'ı. !;, . _' 
-.. u b · ının •on teklıf· 
~~ u ı<kılde .. ., ı ve 
~ bir Ceva duıunenlere çok 

Fırka müfettişi Hakkı Şinasi 

Paşa bu günkü eksprele şehri

mize gelmiştir. Saat 15,30 da lıL ."'' huk- P olmuştur. 
-<r~; Utnet bt · f k k 1 ki .,_, •tik· •mıı oluydı ır a aza reis erinin iştira i e 

• "<ll • • Un kıuı 
1ı,, 'lln b· ununu yenile-tir- bir toplanh yapılacaktır . Bu 
"'~''çok be ' 
~ e ol~ " plcr bulabi- toplantıda kaza reislerine yeni .. ,. •on Bu h . 
ııı.,.L . %cbilırdi· b "• adıseıini belediye aza namzetlerinin isimleri 

l.J -~nda ' fr takım ecnebi 
'!oh.. n beıkne b tebliğ edilecektir. Hakkı Şinasi r.' ·'4"retle:ri.nj n ve aşve~ 

dl n Pro~ n nutuklannda izah Paşa namzetlerin isimlerini An-
El· Randa!.,. göıtenlebılır. karadan beraberinde getirmek-

~ uıun b tedir. 
~itti. unlara 

U. L. zın '•ğmen b"'·ük Ankarada her belediye dairesi 
'"'ku trıat ·' 

n~n lllct ta' . . ve öğü'd.. için burada tespit edilen 36 Y •nıı •ük u 
''";r ~lırılııı iln kanunu- isimden 1 2 si namzet olarak 
S ''· Cll\ck kar 
•nı annı ver- ayrılmıştır • Bu 12 isimden her 

f.ı, ·Yoruı k· 
.;:"'tn z 1 bu lar belediye dairesinde en çok rey 
ı Ur' 'Yode h . ann teoiri da- J 
~ <ıscyı d<ıi •rıce karıı olacaktı . a an 6 zat belediye azası olacak-

ltth . ma ıgıı r, tır. Diğer alhsı yedek aza olup 
llıl.k '1 ı<l,,e 1 1 tal• rnü ait an-
~rtıı ·ı llilıt ga.:: e tutulabılen bi; me- inhilal oldukça münhal Azalıkları 

• n. · l'Tnek iır işgal edeceklerdir. Y.,,, dı"""'nd•ki ıyen encebi-
1.i Pto l<cck"- P•ganda •tlaiı .... ı 

.4/ elıınet A 
sun 

Naınzeılerin isimleri bu gün 
gazetelere tevdi edilecektir. İn
tihabata cuma günü ba~lanarak 
(1 O) gün içinde intaç edile-

cektir. Verilen malflmata göre 
eski azalardan ekserisi yeni 
namzetler arasında bulunmak-

tadır. Yeni belediye meclisin
de ancak 20 kadar yeni iza 
bulunmaktadır. Diğerlerini eski 

cemiyeti belediyede aza olan
lar teşkil edecektir. 

Cuma gilnleri neler 
saiıyorlarm~? 

Bazı bakkallar cuma günleri 
diıkkanlartnııı bir köşesinde 

tütün ve gazete satmak içiil 
Emanetten müsaade almışlar, 
fakat bu müsaadeyi sni istimal 
ederek cuma günleri diğer 

eşya da satmağa başlamış'nr ı,, . 
Emanet cuma tatili kanununun 
hakl<ile tatbiki için polis müdür-
Jüğünc bir tezkere yazarak bu-
gibi sııi is!iıııalleriu 

istemiştir. 

Liman tarifesi 
Henüz tasdik edilmediiinden 

tatbik olunamıyor 
Geçenlerde limaııdaki ııakliynt 

tarifesini tetkik etmek üzre 
bahri ticaret müdürH'ığünde bir 

1 
komisyon toplanmış ve tesbit 
ettiği tarif eri tastik edilmek üzre 
1 • V. ne gönderilmişti. 

Nizamnamesi mucibince 1 mart-
tan itibaren tatbik edilmesi 
!azım gelen yeni tarife henüz 
vekaletin tastikine iktiran etme
diği için tatbik edilmemektedir. 
Buıı;ünlerde lastikten çfkmasına 

iııtizar olunuyor. 

Misyonerler 
Hapis cezası tas

dik edildi 
Bursa: 5 (A.A ) - Amerikan 

mektebi müdürü Cilson muofüm
lerden Hindmon ve Den hak
lanndııld üçer lira nakdi ceza ile 
üçer gün hapis cezası Mahiemei 
temyizce tasdik edilmiıir. 

Jreki bir nıektep 
Ankara, 5 (Vaktt) - Burada 

açılması mukarrer politekııikuın 
müessesesi bu sene Gazi mual
lim mektebi civarında y~pı~a -
ca.tır. 

Cenevrcde Cemiyeti akvamın top1and~al 

bina 

tefehhümler uyandiracak kabiliyette 
bulunan bütün meseleler hak.landa 
cemiyet azasını tatmin etmenin 

müşkül olmıyacağıru ilave etmiıtir. 

M. Brian, M. Cialoya M. Titu
lesko ve M. Zaleskıyi kabul etmit· 
tir Cemiy•ti kv, -n varın ekııliyet

ler meselesinin müzakeresine ba~· 

lıyacaktı. Yarın aynca M. Briand 
ile M • Streseman arasında · bir 
mü!Akat vuku bulacağı eöylenmek
tedir, 

D~~~l~!ıl~~~J Günün hulasa ıı : f 
Dahilde: !; 

Hukuk fakültesi ıstılah ko- , Riyaseti cumhur 1
1 

misyonu dün fakülte reisi Tahir : 1 katibi umumisi l'ev- . 
Beyin riyasetinde toplanmı~ v.e · fik Bey dün Bursa· 
müderrisler tarafından tespıt · l · t M / 
olunan ıstilahları tatkik etmiş, ya gı mış ır. uma- ' 
bazı tadilattan yaparak fişlerin ileyh bu gün şehri- ! 
merkez komisyonuna gönderil- mize avbet ederek 
masine karar vermiştir. 1 Amkaraya geçe - ! 

Öğrendiğimize göre, Hukuk , kf 
1

. 
müderrisleri (Avokatie) tabirini ce 1ır. (fena avukat) Ye (Alignement) .. ngiliz sefiri bu 1 

kelimesini de (tulum yolu) şek- gün Ankaradan şe- · 
!inde tespit etmişlerdir. hrimize gelecektir. 

Bugün de Edebiyat fakültesi // Haricte: 
komisyonu toplanacaktır. , . 1 

K .. . . b l 1 Belçikada askeri it- : • 
omunızım eyan- tifak meselesi etra- : : 

namesı fında yeniden birkaç : 
izmirde iki komistin tevkif k k f d l 

fdildiğini yazıııiştık, şerimizde işi tev i e i miştir, 1 

de kommıist beyannamesi ma - Jf Hint milliyetper· ' . 
hiyctinde bir·varaka bulunmuş- verlerinin reisi Can-
sa da zabıta bunn ehemmiyete , 
şayan görmemiştir. Bu Hğadın , di yeniden tevkif , 
evelce talik edilıni~ beyanname- edilmiş ve kefaletle l 
!erden biri mi, yoksa yeni bir ta'!ye olu•'muştut. . i 
hadiseye mi ait olduğu tahkik ll • 
edilmektedir. f.iıiiiiiiii;;.,;;;;;;;;;;;;;;;....,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 



VAKiT fl Mart Sa.vıfa 

Tevziat ısı 
Paşa Talik muvakkatmı? ~ ... :::w.:::::=n:::::~~~=::::mr.· 

Yazan 

AYHA 

Gayri mübadiller bu gün 
toplanıyorlar Rüya 

- J\1nlıarriri : Eşref -
Gayri mübadillere · yapılması 

icap eden tevziat Garbi Trakya
hların bu haktan i tifade etm~lc 
hususundaki müracaatları üzerine 
leehhur etmil'ti • Bu hususta 
gayri mübadiller cemiyeti katibi 
umumlsi Refik bey gazetemize 

Y unanldar yeni tali
mat gönderdiler .. ;::=::ı:::::::::::• I~ ~ ............ . u ~ ............ . 

- 11 -

Çabuk söyle be adam ! 
Raııf Paşa AJ)diill1a111it l1t1-

zuru11da J(e]~cliyordu 

şu raporu vermiştir: 

Ankarada Yunan sefiri ile 
I Jaric;ye \"ekil imiz :ırasında ce
rey~n eden ınub:ıdelc nıfızake

r.ıtının talik edildiğini pzmıştık. 

<Maliye Vekaletinin bir emri Diin şehrimize gelen Jıalıcr-
ilc tevziat komisyonu cemiyetin !ere göre bu talik hir hkita 

yor. Yunan muralılıaslan ci:t 
birkaç gfıııe kadar gelecekler -
dir. Murahhaslar ba;Tam tatilini 
şehriıniz,Ie geçireceklerdir. 

Tiirk teklifatına Yunan lıfıku

metiniıı C{'\":tbı yola çıkıınimlır. 
Bu talimat ınüzakmıtın :ı.kibe -
tini tayin edecektir. 

Miting aktetlilermi içlerinde hiç öküz kalmaz 

Eğer harbe scla dense içinde yüzde yüz kalmaz 
v cba &else cötürse bu:ıları böy:e pürüz kalmaz 
Medet kıl biz nasıl ellerde kaldık ya Resulillah ! 
Bugünlerde bunaldıkça bunnldık ya Reıulallah ! 

emrine verilmiştir. Ancak garbi nıalıiyelinde değildir. l lükCıınc- - 1!1 -

Zira, Süleyman Paşa asakiri şahaneden mü~ 
rekkep 4 taburla lstanbula geliyordu 

-3-

Trakya gayri mübadillerinin de timizin tcklifatma mukabil Yu-
tevzfattan istifade etmek için ıı:m hükumetinin· cevabına iııti-
yaptıklnrı teşebbüs lizerine bu zar edil.fiğiııdl'n l-ir hartadan 
husu~laki talimatmımc tefsire 
muhtaç görülmüştür. Tevzi atan 

beri Ank:ıra<la müzakere olm:-.
ıııaktadır. Müz:ıkeı-:ıta mf:şı vir 
sıfati} c iştirak eden Tftrk \"e. 

Aliı!a, 5 ( A.A ) - Mıılıklit 

mübadele komisyonundaki Vu-

nan ~murahhası M. Tataralds 

Aııkarada. cereyan eden Türk, 

Denizden olmayınca yol at:.\r attıkça mantarı 

Ko,arken kahvede yelken olur pi~inde entari 
Ulanmaz halka ;,arl}ı cenge iflas eylcmiı arı 

Medet kıl biz nasıl ellerde kaldık ya Rcaulıillah! 
Bugünlerde bunaldıkça bunaldık ya Rcsulellah ! 

istifode edcck Gayri mübadillerin 
Sultanive vapuı una binip Rauf Pacaya dedi ki: Ym::ın milzakcratı hakkında 

- J(ı -

.1 'J tefriki, Türk heyeti murclıhasasınn 
\lamadan açıl...l.x.1 bildiriliyor. - Süleyman Paşanın getir- .1 I 1 ,. • • t 1. . t f \'ııııan h:ış ınura.1ılırıs1 -:rı bu lıükfımcti mctbuası tarafından 

Utanmaz birbirinden hepsi bir gıina yalan söyler 
"4llS aı o cı:.ıg-u ıçın, a ımatnamenın e - . . . . . . 

du [J l. diği askerle birlıkte karaya aynk . . . h . ahh da 1 t:ılıktrn bıl ıstıradc şehrıınıze gc- tt~hit cdile:ı talimatı \'un:ın 
Biraz nnmuslulnr gi?Ji edepsizler ayan söler 

ı sırını cyetı mur asa n la ep , 
Rauf n.'\~ bu korkulu haber· basmamasını temin ediniz. t•'L C ı· k· lec:cklcrdir. Ct m:ıl liüsnü Be; in sefirine tebliğ etmek üzere ı ı 

ı--.- e UK • evap ge ırsc yarın ı . 
_:ı_n sonra Abdülhamidin ürküp - Donanmay•ı humavunun da h bıwin mm ::s:ılalına intizar edili- r~nıı Jstıınbtıb gidecektir. 

Eğer varsa lüzumu şahidin bunda, cihan söyler 

Medet kıl bi7. nasıl e!lerde kaldık ya Reaul8.Hab1 

oe .ı i re eyeti içtimaındtı bunu ı 
tela~ etmesinin sebebini anlıya· hareketle boğaz haricinde Su!- görfqeceği?. ve Garbi Trakyalı_ Mtr • • • e • • Zfü• 1 

Bugünlerde bunaldıkça bunaldık ya ResulCJlah ! 

bihnişti. •nniyeyi geri çevirmesi hususuna lann i3lifade edip ed~miyeccği ndi 2 ını K d ) 1 

ask:~b:ı:'.11!~ :; ::!!°:~;: !';~':ıllk buy- .. ı~:~;.~;. ıamamchr. Bu WfiiUl_al_ 1 Mut:; ma:~::. r: :: :~· ~~i 
muvaffak olabtlirdi. Sen ne diyorsun. Do- mesele halle<lılincc te\-ziata ko- Hastaneden çıktı, nasıl -"" --- -- -

sa\;et isterse Sultan hamidi nanmaVl da ifsat etmeleri ıçm • lerinde intaç edildi A 1 A 'ttf k 
• .1 .1. misyon tarafındcın başlanacaktır. yaralandığım anlatıyor s {er 1 1 1 a 

tahttan indirerek yerine: delidir elimizle mi aycıklarina göndcrüp Tevziat ~omts)onunun lağvedılc- Türk - İtalyan \C İn- \ 
diye Çırağan sara}'lna kapatılan teslim edelim. ccği doğcu değildir. 19.!:(fun.mı·~ni tuihli sayımızda ~iliz mnhkcmclcrirnlc 
Muradı lıarnisi de geçirebilirdi. Paşa yarın Dolma bahçeye ·····················-···········-·-···· .. •• Oskf darı<.la f laınz:t Fakth mahal- • 

b l __ ._ k v b kl k H A p Y(~niden f nalivcl<\ .,.,_ lst.anbulda bir ta ur~ munta- inece siniz. apurı e ·iyece - < üseyin vr..i.. aıanm ansı- lesinde Açrk 1ürbe sok::ğmda • ., ~ 

2am asker bile yok.tu. siniz. Süleym~n Paşayı istikbal snın Şamdan getirttiği dört otur:ııı Mediha Hamnıın Mustafa <·ilmi~tir. 'riirk - Fran-
4':..J.~ asa•Mine bakan zaptiye edip do"'ru bana getireceksiniz. tabur arap askerinin yardımile t b SIZ lllqt )lk('l)lC'". 1• ı}t•, 111·-~u"ı ı•j 5 Ef. is:ın!~ri tarafmd:m a ~nca (( ... "-

kwvveıbi dahi koca balkanlara Evine gitmek isterse; Elendi- hal' edılmiş değil mi idi? 
ile pralarıdığını yazmıştık. Me- SQH avı İ<"İlllk rci~ ~I. 

Rus akınına karşı gönderilmişti. miz fU dakikada sizi bekliyor diye O zaman gene bu Süfeyman • ., 
P b ·r l eli ha liaıJpn alıiren iyileşmiş ve \ l l · - · Rnnf paşa Abdülhamidin teminat verip hariç kimse ile te- aşa aşa geçmişti. « a ia> ta- ı .'tS r ge ( 1"1 zaman 
L } il _ı_. l b tedavi edildiği h:ıstaneden çık -

huzuruna çıktığı zaman ne cenp masma meydan vermiyeccksiniz. uTan • e üçyüı. meıaep tat> e~ f aalivcte ha. hyaeal\tır. 
verebileceğini kestirecek vaz.iyette - Ferman efendimi7.ln.. sini öni.'Oc. katıp sarayı basma- mıştır. Carih l'c:nfıı. mcvlmf • • ' 

_r_ .L d b • '·t d H d. . k ~luf1tdif mahkeınclcrc değirdi: - Aynca Topane tarruınua mış mıy ı? ıı .un:nal\ a. ır. a ısenııı vu uur.-
_ı_ b alın A--L- b <lef dam L d ·i ·~' t f FJ ıncy·1u <lantlnrın Tiiı·k-- Elenaimiz. • w. tet ir ız. caDd u a at ~~o ln 6Cnra carı l ınuS a a en - u 

Diye kekelcmeğe ba~lamıştı. - Elen<limiz ~anı mnhlrı Mıılımut Cdalettiu Paşanın bu dinin Medih:ı nanırnll ınfınase- 1.alya y lncriliz ınnh-
Abdülharnit han henüz meta- hayretleri ikametgahlarının. tahtı işte ala.lcası var mıydı? . bette buluııdtıiiu yazılmı~tı. kernell'l'İndt~ 5 tc 3 ii, 
netini kaybedecek bir ıey muhafazaya aldırılması lü- Olmasaydı dah:t üç gün e~:el Mediha tıanım, clün ida.relıa- rf ·· k l, 1 

S 1 ur· - · ran .. Jz ma ı-

Yen iden birçok kişi 
tevkif edildi 

Evlerinde neler bulundu? 
Briihel, 4 ( A. A. ) - Polis 

Frank ile ı-lorrcmans ın ihmetgli

lılarında ,.e hunlara alt ne~riyat 

idarebaneleriııde taharrlyat içra et
miıtir.Polıs hir~ok nsikalar Ye lıil

hasn bir daktiloğrafın c,·inde ma
hut \esıkamn birçok L.:c.pyelcrini 
bulmuştur. 

Briib .. lles, 4(A.A.) - Mahkeme 

«Herremam» ın ıevkifinl cmretmit
tir. işitctlJÜi değildi : zumunu dahi ana içtisar üleyman paşanın stanbula ge- ne:nize gelmiş ve lı.ı.disc hakkında 

ab L ..ı b d N 1 ı· uzatt b la k · r kcmcsindc 5 le 2 bi, e uha · d' ? - ç us: sö1 .e e a am. e ey emiş.. ıp mar a u nıruı ıs eme- şu izahatı \'ermişUr. aşm rtJ.r ne ıyor • 

var tahh saltanatın aleyhinde Abdülhamit Sultan Muradın sine müsaade ister miydi?· Carih Must:ıfa, mcdiha ffa _ Türk - Homendc 4 le Am.stcrclam, 4 (A.A)- « Ut -
bir emare mi var? cmn ·lyet allına alınmasını dü~ün - gerçi Mahmut Celal ettin Paşa •l " T- l ' J rechtscbt DMJblad » aazetesi sahte 

~ mm aJmıbasıııdan Melek l Ianı- v U, Hl'" - UUUll( :l ,, • 
Diye haykırdı, ne vardı? ne mcmiş değildi Ve fakat Rauf sultan Harnidin hemşiresi Cemile muahedenin neşrini haklı ve mazur 

du __ L __ s 1 p p edi sultan\ tutu"yor"odu mm fskİ ,nişanhstdtr VC Mediha 1. (} lfZUC V ii an ·~ k oluyor ? ""OUa ü eyman ~ 11•.a,.·a cevap Yerm ·. · • "'"'terme~ çclışan bqmuhnrririnin 
" '"lı" Abd lh h b ı__ L d t-lamırtı da. '-:tlmz bu rnün.ıse - • ı·ı l 'J • ı· t>--1 anbulda bulunan sultan Mu- Çırıtğ:m, Yıldız sarayı bahçe- ü amit an uısa K:en i ~ ınlaç Chl e u nıı .. ır. bcymı:ı!mı <lercctmi~tir. Muahede -

( Devamı var ) 

hall>!~e~-) 
G dofe\'~ an lcdil' 

Sonra da Tefatatl3 ta~~p 
o:undu 

1
,1 

~ndra. 4 ( A.A ) - f 
saz~~inin Kn!küta muh:ıblı' 1 

1 
riiitülü bir numayiş tertıp etli' ; 
dolayı Gaııdııün tevkif edıl!tlit 
doğunu haber vemıektedır, 

Londra. 5 ( A.A. ) - ~ ~ 
ajaııst Kalkmadan istıfıbıır e. 
Bir tabm polislerin yaralan~ 
neticdenmit olan karg:tŞ~ w 

~"' teşvik töhmetiyle tevkif edı el 
Gandi kefalete rapten tahliye 

mi~tlr. _/ 
---~ 

İNGILIZ SEFİRİ ,1 
Ankarada buluna İngilrı ,J 

Sir Corç Kl!rlı: bugiirıkii 
tehrimize avdet edecektir· 

\'arım asır evelki 
rM ı.:raftarlarilc anlaşıp uzlaş- sine geçen ~emer üı.erinddu öı. kardeşi Murat efendinin iki betle tannnaktadır. J'end:sile delti irmalımn doğru olup olmadıAJ 
mıştı d:ı böyle apan ız lstanbu- kalesile yoldan Sultan Muradı gözünü oyup çıkarmak isüyordu. Must.tfa Ef. :ıt:!Slnda b.'.!Şka hiç- B rsada. meselesi hakltmda b~muharrlr tahrir 

la mı geli'l."ord~ Yaldrı.a almak kararını vermişti. Eniştesi neden kendine ihanet bir müaasebet yoktur. Mustafa 

VAKiT 1 
6 Mart_!!!::. 

" ı · heyetinin yazı mütahauıslannın &k-
Rauf p_,.: Bu ne zaman olsa beş on etmesindi?. Ef. Mediha J- anımııı evme ken- S - , d k 

-r- c - k k ı. R On gun:er 8 pe rini sordu,runu hydettilcten sonra 
- Efendimiz. Süleymruı Pnc:ı dakika içinde yapılabilinecek ueras ·er 3)1Th"'lumı auf disi e :ır:ısı ve nişanı bczulan 

-ıı P _J__ L t:._t mııamele olmı o rcsml W caze~enin ınez!rur mua • 
k ___ ıtm"""'n asakiri --Laneden mü- bir ı1:cydi. aşa sarayCJilll pcK: iyi naıde Melek 1 l:mımm yeni adresini u ; T 
aıı .. &... t<'11 ~ hede melninın mevsukiyetini cFranb 

rekkep d~ ... taburlult bir kuvvetle Rauf n.-ıca büsbütün Süleyman çıkmamışll. sorm:ık i:zrc gelmiş, Mele~ B • L _ d 
uı • .ı-s zr naç acenteye e ın itiraflanndım evcl hatta soma da 

Yamadan harekeli bildiriliyor. Paşa aleyhine kışkırtmak için Süleyman p<ışa}'l karşılayıp Hammı unutm:ısmı kendisine 
Y ı-ı- tm"x af{ k 1 ~öylenildig-i uman krzmıs \'C işlen elçeklirlldi temin eylediğini ilave etro4tir. 

Dnrcbildi. Sultan Murat meselesini ortaya ı.cuza a "'Oa muv a o amaz -
·.1 • h . k bed ,.,.y.,· • ·ı·d tab:ınczsmı çekerek: Son günlerde es~:ım \'e Gazetelerin mutalAah 

"'. dört •~bur o-yle mı·l. at.nt<: olacaktı. ıse er §eyı ay e ..... ısını a a an t l ·ı·:t bo da _,_ .• ıt uı ~ a ıvı a rsasm , C>Aısme na- Pııris, 4 ( A.A. ) _ Sahtckir 
Istanbulcla nekadar askerin \ar? Serasker kaymakamının Sü- alaya biliyordu· - Hepiniz onun soyu sülalcs:- z:ıran az muamele olm:ıliadır. Frankm tevlifi hal:aında tefsiratta 

- Sayei ~ıanedc karakol leyman pa~adan intikam almaktan iş bir kere yırtıa klliu demir siniz! rlaHa b:ızı ta.h\.11at üzerinde, bulunan cPeıit Jurnal> gazetesi M. 
ndeılerile maan bir tabur müte- ba~ka dii§üncesi yoktu. kafese sokas1ya kadardı. Neticeyi diyerek Mediha Hanımı ve 4 dün hiç muamele olınamı~tır. cBriand> ın ıchibinfn ~endisi içia 

fc..n!·. All-L b"ılır· ne Sultan Hamr·-11• Sultaıı bamidin dine bırııkacaktı. y~ındaki kızı f:!tmayı yar:ıJ:ı-..... an n Dün duyunu muvahhidc 225,25 kifl oklu~unu hemen beyan ve ilana 
d Sult l\'luradı d- - i Rauf Paşa candan d\ııma.nı mıştır. Abdülharr.it: ne e an uşunm • p de aÇJlınış,223,i5 c!e kapamıştır. şitap ctmfı olan M.cStresemann>m 

- Şimdi ne )'aparız? diye yordu. Süleyman aşmıın mahvolacağına Mediha J-famm ille zevci ingiliz lirctSl 9S6 da açılmış müstakim:ıne bath hareketini ehcm-

cndelCII'Jş'..i. Evet ne yapacak· Arada rakip ölsündü de ne inanıyordu. ınilazim Sami B. Musulda şehit v~ gene 986 da J;apanmış, miyctle kaydetmektedır. « Caluva,. 
lcrdı. Ne yapabilirlerdi~ yüzden ölürse ölsün. O, yalnız Abdülhaınldin Süleyman Pa· olduldan sonra şimdi Edirne altın 852,5 de açıl:ırak 851 de Lahi ye 'ı: Bedin hbinelerinin hat. 

Ah Abdülhamit Yıldıza çe- hunu dü§ünüycırdu · ' f<lY1 Y" answn başka bir yere civarında !Jir kaz.ada sulh haki- kaparunı?tır. h hareketi hakkında şiddetli tenh-
. Abd n__ 1 ı_ .J i ~...r.p at""'..,....nı ve vahut vuc-u- · b- ı "11 Mel·met Alı" Be;•Je kilmckte nckadar isabet etmişti. üınamit ae, ıuırac~ ~in ııw:u '"'"'ti' ; rr:ı U un.. '' istikrazı dahili, diğer uıln·i- datta. bulunmaktadır. «Acsiion fran-
h k 1 d _ı_.., d dunu ortadan ka!dırLarJnnı ı · t• Mediha f-f a ı Hiç olmazsa Yıldız sarp yer- ta ta çı ·arı rnasın an ürKüyo u. """'5' ev enım~ ır. • n ın ZC\"- lat ve saire üzerinde i? olma- şes» gazetesi cV am Blokland'tın Ce-

deydi. !arayın müdafaası her Mes,ele su gölürüp kaldırım- sanıyordu. cine karşı s:ıdakatiııi kaydederek ınışır mi)•eti ah"llTll hu;uruna nasıl rıh-
(Blımcdi) I hz ' " 

zrıman için kabildi. yacak gibi 3P açıktı. Meydanda ------- nyrı }:şıma armm ma :ı seya· Söylendiğine göre, bir kaç hıleceRi sualini irat etmektedir. 
11] O 2:ım:m Türk bahriyesi 

dın tah~jm edip azçok hassa Amcası Abdülaziz han da geliyordu. ı·ar:tdrn"ze hakim e\'ler;ni dağıtmctk istemediklc - clçektirilmiş bazıları da istifa l.:üme:inin iptidai Lir tahkikat icra 

E-ııe-lek,_ı_ak-.şa-~----51,~J' 
lıarck,et eden şfımedıfcr ~ 
lart barulane pişgahırıa ~ 
saktinde orar<la bulnarı ~ 
yık,ılaral( arabanuı biri ıl 

düşmüş ~ ıömendifer _ m.~~ 
LırınJan ik,i neferi sakal'°'~ 
o/Juffeınu ve dün sabah 'j 
vagonların orada aktartrı4 

diğini rivayet ediyorlar. . ; 
Maliye nc.zareli ~ ı/ 

masarifi cariyeyi ıeso&e /1 
mek üzre aşar tıe aArıtJffl ~ 
sılalını teminat gösfrip G~ 
• Kredi Liyont. • bank ıııilı 
aftı yazbin oe yahut bit 

1 
/ 

lira bir i:.likrazı muoak_ka ;eri 
için biri(aç gündı:nberf fi 
milza~ere eylem~~ 01J~~/ 
kat müz~alın ht!flO• be ti 
perir olmoJrğı Meserıcd 

roi<lı'r 

Zaten her ihtimale karşı Yıl- göz önünde duruyordu: 

1 

dfüıyada lngilteredcn so:ıra ikinci hat müşk.ülabndan ve buradaki bors:ı acentesine yeniden işten «Homlıbre> gazetesi Fclemenlc hü-

':uwt! ri toplava bilmişti. tıpkı bö~c:_.scvkiyaı bahanes!le id.k. Taaccüp edıJmcsiıı. r;nden neşet ettiğini söyJcıniştir. etmişlerdir. etmesi lazım geleceğini yazmaktadır. 
~e;;;:;~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~==~~~~~~~~~~==~~~~~~~,11r 

gözler ki ucredc r ,. 96 

Afuharrn·i: /Jiiseyin Ra/11ni 
- ~ n haUl gürm<'dİ 

i,iutlia~mJa i. en de ben 
de günliiğii zannın
tlayu 1 ••• 

- Gürdü •. fl'ikmedi.. 
bunu •"ec; ... 

- • asıl hre.çc~·im '! 
- Gürn~ii.. olnydı 

~in1diye k~dar balı3Sl-.. . 
un .. ö ·Ier ve krv~nıet . . 

de kopardı ... 
- i te asıl kıyamc-

~ . 
tin kopmadığı, beni 
<lalın ziyade iirkütü-

• 
YOi' •• • 

'i' • 9 
- l'lClll ••• 

" - Ciinkü ~lazlnnı • 
Ilcv narnus intikaınııu ., 

en nıiithiş şekilde çı-

karınal için lama ci-

nıe mahal kalnuyacak 
ta tamam ınü. ait tlnı 
bekli) or. . • Bunlarm 
h p ini bir tarafa hra
knlım .. Ortada miithiş 
bir ey Yar.. Hunun 
deh şeti önünde ne 

..., 9 
yap~cagız . 

,. d' 9 - e ır o ..• 
- Fotoğrafi .. 
- Rövlc hir sev var .. ~ .. 

nn '/ •• 
-Bilmiyor nıusun? ... .. 
- O gün Kilyos 

k.unısahııcla çok sar
hoştum.. bayal ıue
yal öyle bir şey aklı
ma geliyor .. 

- Hayal nıcyal de- -
ğil •• Uakikal PcrJ'an •. 

llakikar., mes'mn fıa-.. 
kikal. ı\h ne pala\'al-
sızhk yarahbi !.. Hast .. 
gelenin fot()ğt\ f~ıya 
hövlc tehlikeli bir re-

.ı 

siın ceklil'irler ıni? Fo-
" 

toğraf ilcr neı·dc'!,. 
- Bende .•. Gi<lcyiın 

L 

hep ini yırtayım, mah-
Y \devim. Uunlar ko-.. . 
camın eline nasıl a:c-

·~ ciyor? 
· :__ İgte nıef'elc or: 

• 
dn .. kocanın eline ~c-·-ceu bu resiu1lcrin 
• 
nıevcudiyetinden hjr 
üçünefı ~ahıs da lm
berdar. lnsanjyetkuı· 
inızasını atan zat bu 
işe ne surede vukuf 

keshcdcrek karışı yor'! 
ve ha insauiyctk~'trlı!'ı 
bize ı c mukabilinde 
ynpıyoı· '! Yani bn işte 

onun menfaati nedir'? 
Şim<li <liinyada kendi 
hisse sine bir ıuenfaat 
cıkarmadaıı, insaniv<1 t-
~ . 
k;'tı~ıkta huhınau adam 
kalmamı~tır. • 

nu zat ıuullaka bizim 
tmullığnnız bir kimsc
thr. Bu hüviyeti kc~fc 
uğraşmalıyız . . • nen 
1)(1yle dost namına bü
rünnıiis diismanlar-. ~ 

dan, açık yiizle doğ-
rudan doğruya lıiicum 
eden hasımlardan da-
ha ziyade k.orkarnu ••. 

- 1\ um salda foLoğ

rafi eckilirkcn hissiva-- . 
tının hulauık olduğu-

nu söyledin ... lleı·~e); 
hayal ıııeyal scccbili-. . .. 
yordum. Olup hitcn-
leri s n hcu<len dnha 
iyi f arkedebilecck bir 
halde miydin~ 

• 
- Oldukca .• .. 
- Foto"~lcı ;:, .. nasıl 

herifti? 
- ~ am sakalı birlıi-.. 

rinc karı~mış f iuo gö-
pegiue b~nzer bir he
rif.. Snrntında • yalnız 
gHzleri seçilebiliyordu. 
Fakat puhu kuşuna 
andu·u· öyle. vuvarlak .. . 
nwrkezlcri fosforlu 

rıı11· 
sem derhal tanı .ı' . oı·· 

- Bu lıcrıf A 11•• 

hittcsadüf icra)1 s:1,~ 
l . 1 - . 1111, 

ta gc mış >ırr rııı 
yoksa dii~11Hu1 l~11Jf 
z111 arkaımzdao. s-c ~ 
tlıkları bir haf•) ı ı 

- Her iki ihtirııi• 
yarit oJahilir. d' ı 

- Ev... Şirıı ı 
'-~apaca~~IZ~ . rntll 
J .,,,,." 

- L:hı m ı 1 
• eı• ' 

ih Li razlara J1cıt~,trf· 
vessiil.. llt~ıı . 

1
,r ~r 

olan 1jvareder" ,,ti · ,-erı 
tık nihayet d ffl'~ 
yim ••• Başka '~ .. ~· 
emin vcrleı· e _ı;~ 

"- ·· ııW ~ 
seyrek gi)rUŞ <"''.-



f? Savıfa 

· lh~fi ıl ()ksc kunf;) ·or 
,;'

11
lr111 dikkat rıdin .. Keratalar birş<·)· çrd

lrıs.1nlar, 011lan11 11·()~1{ ze11o·i11i11 nutluular!tr {-' c 

C - Sinni CemaL. Sinni 
e~al. .. Efendim. 

0 
b~eııcıbı hak bile peyğamberini 

n eş Ya~ında bir ııevcivan su
letinde " d·· 
0

• gor u diye söylenirken 
-:.OlQ. 
L ınce bedenli l·ara kac:1ı sa-
1{\Ye t · :. 
O 1 l§ınce Liran irkildi • 

ntuı ya 1 hayli ilerlemişti. 
.. Onun da hatırını hoş etmek 
ıçın: 

y -Hayır, hayır; burı:ıda onbeş 
h aş teravelin kemalidir. Gönül 
l"arad· 'd aıresı eğil yal.. 

E:nfi}·eli ha v • 1· b· tıuk cı yamagı, mıs ı ır 
.... le sa\'urdu. 

izmire bühatn! .. 

Cehaletin licr tlırli.ıslı 
tehlil\elidir; fakat bu

l\illcr· nun en l,.ır.mlık şe
llılü .' bazı diplomaıl:m.b gö
tu ) ~r. Bunlannki korkunç
! r. ~unklı hem bilmi,·or

b~rl, .lıenı bilmediklerini de 
1 ınıw.. J· 1 •· • J'-rc, tıllll\':t\'a tm'..ıın 

'crn · • s ııyı.: kalldSl)"lH·lar ·I 

11.k' 011 gimlı.:rlk .ıdı g('ne 
1 ıl· . J 

J 1 1 
\ So) enen cc l.uit Corç» 

'21 d ·ı· le . . en ı .\mcrika Yahşi-
rı11111 • • 

fn .1 ,n:u .. olı~1~füın c\•el 
n gı t~rc kaınncsının başma 
l")cçn .• 
}·a lt~ ' mutarckcnin kanlı 
ı r~rı 
Ja " :t~ iıcp onun '-atn:mın-
7.İ '~r~lnu~ti. Acl:lllİ bir tı.:r-
1 e . gıbı Türk topr:tkl.ınııı 
\ sıp biçiyor önüne gch:th! 
IX:şl\c() · 1 · d ı· · 
t , • ~c \l\'or u. .:.rnıcm"· 
"na \ • v ı dı.tııadaıı hir m:ılır.ıç 
t.rıııd: isıivı.:ıı de odur. Er-

i'Lırt.ın ·ı · . 

12 
Hep gülü.,tülcr. 

Tahnral td,tibi, mecli.>i idare 
azasından Naziki zadeye : 

- Müftü ökse kuruyor .. Diye 
hızlıca söyleili. Müf tiiniin söyl~
nen sözlerde hiç birini i~illiği yok 

bağırıyor: 

" Mcıesinl gözlerim alsın!. 
Zülünden, g5r.lerindcn.. Rcngt

ruyinden .. 

Kaymakam söze girişti: 
- Bizim mtif tü pekte 

tunidir. 
efli-

Müftü kaymakamında dediğirl 
duymıyordu. Armanik çalan otuz· 

r l u raiı birinci -ıınfıımı:t.tladır • 
milletimir.in kııhrmnanca ha-
r~kctinın " \Tah~ct ..., ke-
llme .. iJe t:I\. if rılunduğunn 

i~met l'diyor, milli duyc,1ıyu 

rcııddc c<ll'n hır fıkra ııın 

nc:-:r ıı<len tlolayı takibat icrac;ı 
i1;·iı B. <\I. \1. rir:ı.ı:tiııtkn 

« . l:t hınunnnıııı f orı ın<.:ı 

111:ıc1dc~ine te' Pkan mii..;:ı:ıdc 

alındı!1;ı 1-:ıydfü·~ :ıçılaıı Ttirk
l• iı,!;ıi t;ıhl,ir tl:ı,·a~ının ı·Li,Ttini . . . 
n· ıne:-:"ul m iıtltıriin matbuat 
1-:mununıın r 1 inci m:ıdck i 
dclııletilr ce:1.a kıtııun•ıııun l ;;Q 

\ t.' r 5 inci n;ıddclui mu
cihim:e tl•cziyc~ini btiyotdu. 

....... 

'Mart 

. tırdrfnn ltl lerl zaman: olcuyuz .. 
c -Kismet çıkh f diye sevin- - Şu atızlara da bak .• 

mı nırukııtı re~ım dedi ol suhu ııiizc~te diler. Onlar zannediyorlardıkt! - Kerata sanki katıyı kıska-
Anide bııkıp ruyine kartal tleyirerdim - Açmısınız. Su:suzmusunuz? myormu dersin? 

diye yüzünü buru§turdu. 

Bu mt-cli~te en uslu eti rakıy<t 
Latınp ekmeğe saran, ve zagarına 
yutturan zil zurna ~arhoş genç tü
ccar Sınık zade idi; o birkaç 
okka etini böyle hayvanına kap-

Yiyiniz karnınızı doyurunuz.. Sittik zade söze karıştı: gururlu 

Oiy;cekler. Halbuki: gururlu sordu: 
- Haydi bakalım ıillt-ri çabuk Karını bizdenmi kıı;kanı-

tak .. V aktımız geçiyor!.. yorsun ? 

Efendileri bekletme .• Efendiler -Haşa .. sen ondan güzels!n, 

alnına altın yapıştıracaklar. Diye dilbersin. 
acaip bir teklif karşı ında kaldılar. O bir hoyrattır. Böyle şeyler 

Hatice sarardı, rnldJ.. bilmez. Bir iki tokat, birkaç tekme. 

Kekeliyerek : Kadın erkek kafilenin yanınd n tırıyor ,·e: 
-Eğlensin, bu köpek le zevk « - Biz çingene degiliz,. ayrıldılar onlar uzaklaşırken , 

alsın.. Bu yalan dünya sade bi- - Nazlanma.. Bizim buraya efendiler uşaklarına §iddetlc tcn-
ı.im t!eğil ya! diye söyleniyor. geldiğimizi daha dünden haber bih geçtiler. 

aldıııız .. Haydi zilleri rıkar. c - Aman dıkkat edin .. Ke-
Hapan ispirto anason koku- " 1 

- Yanlısınız var ı ratalar bir şey çalmasınlar, ona-
sundan fiksindikçe: • 

H d b rın gözü zenginin malındadır, 
- Hay köpoğlu.. Ağzının ay i e.. Söyle şu karına.. canın dadır . 

tadını bilmiyorsun.. Herkes bu- Biraz göbek çalkasın!. Hasan ve Halice iki gün eve! 

nun için bir birini yiyor .. Diye - O oynamaz efendi. Oy- kendisini ırz elden gitti diye ko-
söyleniyordu. namazda.· Muhaverenin orta!lın- valayan insanlarin önünden na ıl 

İşte çingeneler geliyor diye dan hiddetlenen bir deli kanlı kaçtılar~a işret sofrası önünden 
ses1e.ıilen yt-rde böyle bir hava, gözlerini devire deYire: gene aynı şekilde kaçtılar. 
co~'ğun sarhoşluk, ve tokluğun - Biz çingeneden kız alma- Hatice ile Hasan hem yörü-
vercliği kabalık, ralıavet vartJı. sını da biliriz, zaten bö}~edir. Karı yorlar, hem konuşıyorlarclı: 

Hasan ile Hatice uzaktan işaret koca dayak yemeden rahat c Hasan şu herifi bir ya· 
eden adamın ellerini oynattığını. edemezler. kalasam yokmu?. 
gördükleri ve: - Açız üç gündür .. Biz kö- Hangi herif hanı şu sana 

- Geliniz .. 1 ley.. Diye ba-:_ -.!:ek te df":.ğiliz. 
--- -

- Hangisi, hangisinaen ark-1 
lı ki.. 

- Tokat vurarı. • 

-- Hal.. ama, hepsi bir on· 
lan.lan zaten bize hayır varını ki. 

·- Hayır olsun olma:.ın 1.. 
Ama, onun bana yaptıklarım hır 

bilsen, ah bilsen. Halicenin göı
lıori yaş.ırdı, cluJakları kınıldı. 

- Elinde ölüyordum. 
- Ne minasibet ? . 
- Lak yüzı.iıne.. Onun kun-

duralarınuı yeri. 
- O köyü kıtlık ba:.tığı za

man öte beri almak için köye 

geldi. 

Bütür. köyün kap kaçak nesi 

\"arsa hepsini yok pahasma aldı. 

T ahsildarda vergi diye başıma 
çöktü. 

Bir kara dağ gibi. Sattılar, 

savdılar ne va~a. Bir don bir 

entari kaldım. Çevremi de istedi

ler, vermedim. Kollarımdan sü

rüklediler, vermedim; döğdüler, 

suratımd;ın ateş Crşkırdı, kan f 1§ 

kırdı, gö1Jerim önüme dökuldu, 

gene vermedim. Kendimden geç

mişim neden sonra ayıldım ki 

farı kanla mÜlamma, kirpik erim 
birbirine yapışmış, Çalılıklar ara

mda uyanınca gene onun sesini 
İ§ittim. 

-- Nasıl alırnrmış çevre? 
Herifin korkusundan gozlerim 

açıldı. 

Diyeceklerimi yap diyordu, 
ı:ana daha parada \'ereyim. 

Karşımda ağzını sulaıı<ltra, "'U· 
tandıra anlattı, Lıyıklaı mı burdu. 

Kimse görmez dedi. 

Bağırdım .. T ekmeled!m, ı ır· 

<lım.. Söylendi, kah yakardı, 
kalı ~ö~dü. Yüzünü param parça 
edayim de.. O zaman sen bana 
yalvar... Rasgeldiğin Prkeğe 
yalvar •. 

Erkek itlere bile yalvar seni 

öyle bir hale koyayım. Diye 

kamasını çıkardı. Yüzümü çizdi, 

çizd... Ben ue yapa bilirim .. 
Eğer Dudunın kocası çitle

rin arasızdan gözükmese idi 

suratımın öbür tarafını da param 
parça edecekti. Çekildi gitti.. 

Rezalet çdcmasın diye .. 

Dudunun evinde bana 
baktılar, yaram iyi oldu .. Ama 

çifte çubuğa gidemez oldu ••• 
Ritınedl ) yDzüm kan içinde, gözümUıı oyuk· 

~r-.;~~~~~~~~~ 

bir ~ey yoktur. U kdimc, 
'""idderli~ n1an:ı,ın:t gelir., 

M. Kanonika 
Abide ebediyen payıdar 

. c=a Waıri~;i~ 
,l1ünür et endi! 

diyordu. • 
\lnhkcmc. müta:ıl,ıbcn .:\lıı

dam l~ll'ninin k\ l,Hinc, ya
zıhrn ~cy hakkında D:ınillii

nun rmidcrri:-lerind<:n ı ·a1.ıl 

Xazmi lkydcn izahat alıııın:ı
~ın:ı. hu kelimenin ne ınaıı:t) :ı 

µ;clc.li~inin ehli rnkuf !-tfatik 
kcndi..;ind1.:ıı ~onılm:ı.,ııw. td· 
rikanın ba~ka bir ) L'rintk ~k 
t:ıkibatı nı[bcclzinı fıl-ra bulu
mıp lıuluıını:ı~ı~ııHn mfüldd 
uhıuıniliktcn i..,tllıimma, mu

hakemenin ırn:rtın onhirind 

l~~~iıı::~;d;~ , d:,j~;,;ııin Bazı 1 üz u m su z insan 1 ar 

pazartesi ~iinü oğkdcn son· 
ru\ H bırrıkılnrn:-ına karar \·erdi. 

~ luznun tC\ kif aneyc ~i>tlidildlı. 

Hu me!'elcdcn dolayı hak
l:ırında cabl,il,at ycpılanlardan 
imtiyaz !'alıihi ,·c ınc~·u1 

kaide. iııiıı nakil esnasında çatla
dıjJı, bazı taşlarıııııı <lökülıııek . 
üzre bulunduğu iddiaları iize -

riııc tetı ikata başlaıtdığı abideyi 
y:q}aıı İtalyalı heykeltıraş l\\. 

l\;ıııoıııkaı.ın bu hmusta göriiş
ııfc-k l:zrc şelırimize gcldiiii 
ıııaiiııııdur. Bu mesele lı:ıkkında 

D.milfiiııuıı nıualliııı lerııı<.lcıı Ma
lik H. de bir rııpor verınişti. 

Diııı y:ıuiığııııız g.bi ıwıeıııbc 
günü alıicle koınis-.onu i\tlına 

edecek, J\\. l'a:ıOllika izahat 

,·erecek n~ btııııı nıütcakıp ic1p 
eder!ıe abide koıııis~ onu lara -

fıııdaıı tetkik edifcceklir. 

Diin f\ \. l(anonib v:ıli f\ \u -

lıittin Beyi 1iyar~t dmiş \'e 

mfüllirdcn lıa~ka~mın mahkc- Fmaııet ıınıa\'inlcriııdrn I lf ıııit 
ını:ye 'crilınc:-inc hizuın giirtıl- Reyin iştir:ıkilr hıı mesele ii1e -

Lüzum~uz mu? Hayır. Dünyada 

lüzumsuz in~anlar yoktur: Hıç ol
mazsa b:ıııi\ bu satırlan yazdırmaya 

sebep oldulıır. 

Kohtrollar -----DıHat ettıniz mi bilmem? Kon· 
trol <Jenilen tranvay zahtıyCJı en 
\:ıılabalı\ arabaya atlar, .. e, ön 

sahnlıktlın atlar. Ev~~IA orada duran 

&ivtl m'üşterileri içeri girmeRe ıcbar 

eder, bu vazifeyi yaparken de da-

Emande derdıni1.i anlatınız, 

benım sizin için ceza \ermiye ... 
Fakat bu fahri emanet ,·azıfe~ıni 

gorürl.:en, gı-ne o emanetin tranıvay 
arabıt$ının en gözülcür yı:rine a~ıl -
mıt olan Oiuraco~ malıal 18, 
İÇ<'ride ayakla duracak yer 3, ilcilı •. 

kadar kaç d,1fa ödenmiş olan bu 

köprü<len-geçmelc i ti) en dört ec

nebt sey).ahın yaka~ına •ekıı pençe 
} apışmı~tır. 

Ve. 

Sıriında bir pelerin 

Ba~ında bir l~as~I, 
Gözleri fıldır fılclır 

•. K6prü başın.fa 
J1g!ıyor .. 

Me~lcplen dön~!e parası bilmiş. 
Alicenap daıırandım 

O,ıa bir ~uruş cerdim. 

Ve~ Memur,. diyerilt 

Kôprüyü anufor geçlim. 
•Bu titr Türkiyenin Fıranıız Ku

k<>tu olmak lıtcyen lıir mc~lıur edibe 

htıhaf cailecck olan müıt"kbel bir 

eıcmcn lıtlnu.h eelıtint,tı. 

Kap1cılar --Müdür Bey burada mı) 
Bir homurtu: 

Emirgan posta müdürü 2000 
lirayı yuklendiği gibi ırta 
kadem basmış. 

Adamın netelerde olduğu 

Şiındilık meçhul. 
Yalnız onu bilse bilse bir 

kişi bilir: Cumhuriyet refi· 
kimizm ressamı. Çünkü o, dün 
müdür ef crıdinin (2000) lirayı 
aşınnasının bır resmini yapmı tt. 

Yalnız bu resimle hareket 

edecek olur a, müdür efendinin 

cezası tam on defa artacak. 
Zira bu resim, bir torba 

içtnde iki bin altın lırayz 

gl> teriyordu. 

• Bir dahi 
Bir de bizde keşif, ihtira ve 

yep yeni fikir sahibi yok! der
ler. Dalına kaşif ve a1im yok
lu~undan şikayet eder, Clururut. 

<l 
1 ı e r\d:m:t) ı ııılıa) L't 

ltı;- 1 ., 
ı rJ. n on1ctroluk uzaklık-

Rd~. mnznıınıt ··fzınirin 

$On ı;liıilcri,, .,erk\ h:l.,1111 ta-

1-ıh ... ·n rnzıl:ın • \T:ıtanl ':ızif c
lcrimizi unutnr:ık <llirt il) :ıl..lı 
ha~T<ml:ır gibi k:ı<;ıyorduk 

ve A~yanın giibt!fımlcn ilcri-
1ı.:~ \'n Tiil'ldn. hizl.! knr~ı L'll 

\'alı-;-i iıırik:ım hi,lı.:rik mc~

bu huhrnnynrlıırrlı., dımlı:~·in
(h. J,i ~·:.ıh!:'i• kcliııı<.'.İ icin 
nl" di\ccl!~iııi !'orn.\ı;tur. 

ml.·mi~. ba~ımıharrir Kc"i~o11;1u ~a riııuc göriişülıııiiştiir. 
Lavha~ını görmez. Kapıyı açar, 

imıı. ~u ıö7.leri söyler: - Meşitul: 
Müdür Bey m~gul cle~i\dir. 
Kspısındaki y-ni harflerle bir 

Halbuki var: fakat biz arayıp 
bulması11t hi\nıiyoruz. Dediğime 

bir misal i terseniz buyurun: 
" ·ı h n' Süren, bilen de odur. 

.ıl la u co~rafya ~ampiyonunun 
: İpli!· du.rgıınluk 'c:rL'n :ıc:ı-
1 •.• 1 \lcrı zaten saymakla bi-
"'-t. 'b• dor. \ RI ı değildir . _\ma 
hı ~:ı ttnu ister eniz, ben, 
r ·b7.ata « l l:ıtemlıccuhcl:ı » 

• l es· · 
~a 

1 
ını \'crnıis, onunla b:ı-

dl: ç.ı \acak bir kul lnılunm.ız 
rnışıiııı. 
Aleg-c 

dah r ) anı im ısım • Biri 
ında çıktı, hem kendi ciı:

ta 1. en, b:ndi !'onıncl:m h .• t-
ıcnd· . 

<l' • 1 ilk lc•Tinden \ 'C ken-
t llıtb . :-ı 

h esınckn birisi ... 
uu bi . . . 

tany ~ 1 ı, l\ocam.m Bcrı-
tlt.n!a lıLıkCımctini tem il c

Crd d" l .ı1 ... d en ır, Luit Corcun ... n ır. 
1 ıra t:~ LChalet rcl~on.ınu 
li"tn Mıster <cCorcil» dir . 

•l ırat • . 
g..:11 ının bir kısmına iki 

n e\·eı dobnım~tını. 
: <l\·ıu btfın de tarihi, cogrnf

. \'c 11 den 1 • ctıç;adiyatı hep bir-
.ı. •

1
°r satırilc boöazlanıı-

Ça ısı11 .'.' : .ııı a 1111 gonıncc da-
"il'ladıın 

Blt d" · 
1 ına ıploınatlnr, Allah :ı.ş-
11. llcrd·'n . . 1 ... r- ç " YCtısıym art 

lltel· b . • · • (>ilteı 1 • ıt\.: c gıtmczlcr mi 
1 c:rııı l . ' 

'c içind l c maske takmak 
lbal t en p:!?.arlıkli konuş
~tnı~ ~~] başka bir şev öğ-
1 Cz er 111 ·;:ı • 

< ·lcaJ· 1· • Belki tuhaf 
ı11 lu: laı11cı, artık ~üphc t.:t-
~ (: \Cll ı· ' 
?rtın1• B c ıını haklı bulu-

ı;ı f•a]'b aıu oylc uc]iyor 
Cl' ı a l t> • 

hzrı1a • >ttnlann okuma 
•°'it d ((1 . " yoktur • b zınır l . 

. ri \" )Jnlcrcc seneden 
b~ li~ c~ınanlılarındı, İzmiri 
taatın1 , Onlardı, izmir zi
ı.:naıc\'hj j~an. ?nlardı. Bina
~·crntcl· b7:011n Yunanlılara 
td· \ ır d ı. >ı a alet l,\zıınc. i 

l)h, 
c ı J en bir · 
t tlind ınsanın azoın en b 1 b 

aş \a hangi \·ar-

Bu 1 tiz:ı!•ı ktr~ı. :\l:•d:ıın 

Elcni, tercüman dd.'ıh:tik ~u 

ce' ahı verıni~tir: 

- Rttnıl'a cı: ı\fl"ni\'otl"rn • t'> • 

kelime i bizde •hır:-• nıana:ıı-

na g·l·lir. O dıınl<.:dc • \r:ılı-:i• 
din· tL'rdinıt.•..,\ do~nı di~il

dir. • hır!o.lı • manasındadır. 

1\ lcc:1zi nlar:ık ku lla111 J mı~tır. • 
:\Hiddeiurmımi Ccltıl B...:y. 

mc..;cfnin ehemmiyetine bi
naen mai".nunun tL'\ kifinc 
knr:ır btrdi. Mahkemeye :;c,·
kinı: liizlim görirlniİYl"ll lrn~

rnah:ırrir Ke~işolğluımn ifa-
dc..;inl okuttu. 

·· \lmhuat kanıınuna naza
rn n. ben bu yazıdn mes'ul 
olamam. Esasen hu yazıda ................................................. 
lıgına inanılabili ·? Bu a~fom 
Londra piyasalarının ba5ında 
gezen Türk tütününden bir 
cı!!'ara içmemiş, Türk üzü
münden bir salkım )"l!•ne
miş Türk incirinden hir tane 
tatmamışlnr mıdır? E. ki bi
çimsiz, lıcrbctsiz bir hi ar
la çevrilmiş birkaç yfız çar
ptık c\'den ibaret olarak e
limize geçen lzmiri AkJcni
zin en güzel, en m:ınıur, 
en şerefli bir lıddesi haline 
gdirdik. Taşı, topra~ı, altı, 
üSt[ı sulan \'C hanısik bc
ııimscdik. Onun taousu r.a
man zaman uğrunda döktüğü
müz kanlarla imzalandı. İz
mir bizimdir. 

OnJa yabancı hiç bir şey 
yoktur. Onu muhafaza etme
sini de ona yan bakanlarm 
gözlerini oymasını da biliriz. 

~ 

1 

ifadc:-i <ılındıktan :'nnrn ~erbcst l labcr aldığımıza ğöre J\\. 

bır<ıl.;ı J mı~m. 

1 )Lİn ha~lıyan muhakemeyi 
ha her :ıl:m bazı Rııınl:ır 'c 

Rum g-azatcdlcri mııhkemC) c 

~clmi_.lt:r, muhah·ı111:yi mi.ip 
ctnfr:-lcrdir 

Zam var 
A1ua<·i11 lıorafa1'1n 
(•o::,İ\·('fİ ne olarak? 

/ 

Ankara, 5 (\'akıt) - 3 ~en 
kıdc m kazaııın·ş bütün ımıalliın-

lere bu seııe :ısli ıııaaşlarııım 

yiizde 15 şi zaınınedilecc>ktir. 
&+2 Numaralı kanundan i ti -

fade etıniye~ muallımlcr t:ı.til 

kurslarıııa dev:ıın edecekler, 
inıtil·anda lrnz:ıııanl:ır tc-rfi edi
lece~, kaıarıamıy:ı ıılar meslekten 

çıkarılacaktır. 

l\\uallinılik mesleğine 32<J dan 
~vcl giı ~ ıı mua\·iıılerlc· sonradan 
orta mektep mezunu sıfatilc 

yeniden girenlerden haşka mu
avin l.a'mıyacaktır. 

Sıhhat 
Yeni kanunba neler Var? 
Ankara, 5 (\'akıt)- 1 Iırzıssılıl a 

kamın layihası vck iller heyeti 
tar~fından tetkik olunmaktadır. 

'Bu kaııuna göre Sıhhiye vckôlrti 
doğrudan doğruya şu işlerle 

meşgul ol:ı.caktır: Doğumu aıi

tıraca'k ve ölümü azaltacak 
tedbirler; annelerin ~ıhhati; sal
gın hastalıkiarla miicade!e; gıda 

ve ilaçları mürakabc; mektep, 
gençlik ve işçi11ln sıhhatini 

rn'Ora'kabe; st'hhat m fıesseseleri 
a~mak; ruhi ve asabi haStaların 
tedaYisi; muhacirlerin sıhhati; 

hapisanelerin ve münakale vası

talarının sıhht ah\'aline nezaret, 

K:ı ııuıı. k:ı : bi lenin l~zım ~e'cıı 

nıet:ı·1cti tanı:ımilc haiz ol<.luğu

mı, tn~l:ınn müruru zanrnla 
sü ııg erlcşeccği h~kkıııdaki iddi-

ara geliııce l>uııı111 t: bii oldu -

g uıııt, csasmda ınfıtecaııis olını

yaıı mNmcriıı sc ~ ekrce wma 
bu şekle girmekle metanC'tiııin 

lı:ıll•ldar oiınası icap etmediğini 

söylemiştir. 

f\\. Kaııoııika Biiyi'ık mimar 

Sinan tarafınb:ııı vucude gcliri
lcıı esericrde de bu lı~liıı 

görüldüğünü, bıınun tabii oldu
ğu Hı ila,·e elmiş ve: 

- Abide ebcdiyyen paritlar 
bir rsı rdir, dem i~tir. 

Meydan ne vakit 
tanzim edilecek? 

T:ı~sim meydanının Zafer 

abidcsile mütenasip bir şekilde 

tanzimi tekarnır .ettiği ,.e pila
mııın hazırlmıdığı nı:ıliımdıır.Bıı 

hesusta İngiliteredoı sip:ıriş 

edilen otomatik traııl\'ay ınak:ıs

ları g<'lmişsc de hu dafa da 
tramvay dirt<kleriııin giizel bir 
şekilde yapılm:ısı Jiizuııııı hasıl 

olmuş \"e tr~m,·ay kump:ırırası 

bu direkler içiıı yenidPn Avn·

p:ıya sip:ırişatta bulunınuştıır. 

Bu direkler üç ay soıJra gele
bilecektir. Pilfın ve t:ılısisa 

hazır okluğu halde bu son 

sebep dolayısı ile meydanın 

tanzimine ancak üç ay sonra 
başlanacaktır. --------

go~ iStik ·azı 
Emanet 909 istikrazı hamil

lerile yaptığı müzlkerat devam 

etm&tedir. İngiliz hamillerin 

istedikleri 6,5 milyon faiz me

selesinin mutedil bir şekilae 
halli için çahıılımktadır. 

tiizı zorla içeri tıkar. Sonrıı kem.~ı 

ııiil.üııetlc dirreklcrinı gögsiiııüze , 
kııf anıza nıraralc, ayaklarını ııımr -

lannıza basarak ~anki büfün halk 
ve bıletçi hırmmı~ gibi, kim bilır 

hangi cebini1Jn kötes.ine tıkıJınış 

olan biletınızi aratır, kontrol eder. 

Eberiya bir arabada lli kon

trol olduğu da vakıdir. Mantık 

böyle icap ettirir. Çünkü bır ara

barla "Tranlt'ayların 'hareketi es. 
nasında binmt:~ r.Je inme~ memnu. 
olma ına hl!l'ınen atlanacalc ıki 
ıahanlılc ,·ardır. 

Ve, gene ekseriya, htasyonda 

indikten sonra yakanıza bir el 
yapı~ır. Yerli! Belçika L:asketinin 
örttüğü bir lcııf adan bir ıes çıkar: 

Bılet l 

Köprü memurları: 

Hava yaz gıbi güzelrlır. Kar 

fırtınalarında lıiç geçenediğiniz 

köpriiden geçmek istiyorsunuz.. El
lefınız paltnnu7.un cebinde ,.e eldi

venlerin içindedır. Güneıin [Ö~ 

kamaştıran ziyası ahında kirpikle
rini7. yan inik. yüzünüz buru~muş, 
sırtınızda bir sıc~klık, sanki ~uaat 

bir pertcv51zle toplanmı' gtbi. yü· 

riiyôrsunu:z. Ka11ınıza, önlerinde 
birer «arkalık> asıh, mama~ını ye
meğe h821rlannuş çocuklar gibi 

önliıklii bir sıra adamın. ad-!tlerinin 

ıki mislı nasırlı avuçlan açılır. 

Uf alc paranız yoktur. Kiş<'ye 

döner, eldh·eninizi çılcanr, palto· 

nuzun düğmelerini çözer, c:üzdanı· 

nızdan -~er varsa - bir lı çıkanr

sınız. Kiıede oturan yeniçeri size 
bir lınil.dı: ufal: .para verir. bu pa
ranın içinde pek tabii olarak nıkel 

«2j:o lilc yoktur. İtiraz edemezsiniz, 

çünkü çi&in bir hadise nazan 

dıkkatinizi celbetmittir: 

Seyyah şehri yapılmıya çalışılan 

htanbul köprüsünden-kim bilr pa

ra11 toplanan kuruparla §imdiye 

çok yı.nlı~lar olan bir levhi\ 7.iya
retle·i « 2-6 ya kadar hi>ul etti-

1 
~ini yaııır. Sıl'st 3 tür. Faht \a. 
'f•JCJ dAnen insan mu veddesi «hırsı l tahnkkiıınün zevkını » tat mı tır. sizi 
bekletmekten :revk duvar. 

Bır haber ,·erseni1). 
Ayni homortu: 

Meşgul dcdil· ya .. 
Dtye s:nıırıır. Kapıcı ayalı: apk 

ü~üne atıır. ik~ndini ı.iyarete selmiş 

olan dığ•r hır k pici heın~"risi ile. 
~ llı'!öılc ve açılcsaçık konuş'tnıya 

dernm eder. O aralık l:oridordan 
geçen bir dl\lctıloyu gö<tererelt: 

Gahbe emmede gt\ ınyor 

hal.. Jile \"e lakin btzd•n geçti .. 

Oıy-e tözüm ona « ganhnteri l' 

yanar. 
Ru « devair » kap.cı.ıdır. Bir 

<le apartıman lcapırılan ,·ardır lci 

saat 9 dan ~onr.1 -'partımanı•uz.a, 

bu lirasını üç av petin \'ermif 
oldu~unuz C.\İnize girmek içın adeta 
si1j haraca keser. 

Kııpt), niçin lru k dar f'rken 
kapadığını sorarsanız himaye1ı:.ir bir 
tavırla s~i h1rs1Zlard11n lcorumalc 
için kapndı~mı soyler ,.e kapısı 

'8Ç1k bırablmı kom ıı bir apartı -
mana geçt-n gün hırnı girdiğinden 

başlıyarak sizi lafa tutar. Bahşış 

vererek bela\'! de~etmclcten ba ka 
çare yoktur.· • 

Bu kapıcıların ~ize gelen mi~afir· 

len «evde yoktur• diye savdıkları 
çok kere vakı:'.lir. Eğer misafir ka-

dın olursa, onu savmayı adeta bır 
namus borcu bilır. 

'Hamallar 

Gedikler kalktı. Hamallar du
ruyor. 

Elınizde küçük bir yol çantası -

Allah esirgesin- bir hamal tarif ın

dnn --görüldü ma ) andımz demehir, 
ü~tünüze atlar. çantayı zorll\ çeker, 

iskeleye kadar getirir. orada bir di
~er hamal, ç...ı.ntamzı çok para almak 
iı;-.ht sıııiki arıtrınıt gibi inJiyerelr 
taşıyan SiZin hamala hücum eder 
,.e bir lcavgndır lcopi\r. Sebebi o 

hamalın, bu iskelede yük taıınııya 

Oünlcü «Milliyet ı> refıkimizde 

Hekimba§ı zade Hekim Mu

hıttin B. 'ŞU satırları yazmışlt: 
Pek soğuk 'memle

ketlerde yaşayan in
~nlara kiirk pek mu
vafık bir libasdır. (Brı 
kelime, avam arasında 
{libasiır) şeklinde ya-
2ılır. 

Bu cümle sıhhi malünıat 

sütunun da yazılidi. Ne yeni 
malQmat, ne orijinal bilgi 

d~il mi? 
Avrupada böyle ceyherl•·r 

yumurtlayana dahi derler, ayol.. 

·ı;~rk;·y~i=tö~:··························· 

Bu çekişme esnasında çanta par
çal.mırn zinhar ıtiraz etmeyiniz. Zi

ra, yumruk vumrğa gelmi~ elan 

bu iki hamal, menfaatlerine tecavüz 

edılmi~ ikı bezirgan gibi derhal 
birl~irler ve,, Dayağı siz yeniniz. 
V urulmıİk ıhtimalı de ,·ardır. 

Birçok diğer lüzümsu7. 

insanlar 
Sayayım mı? Ba~ta (;Ben» olmak 

üzere Kısa lciırek oğullarından tan

zifat memurlnrı, şirketler Komiser

leri, Şark demir yollan müracaat 

kalernı tnemurlan, paca ternızleme 

şirketi zorbaları, soğuk havalarda 

z.abitai belediye ınemurlan, hareket 

daktlcalanw müşteri adetlerine feda 

eden tünel hareket memurları, bir 
çok cemiyet umumi ka•ipleri, esnaf 

mürılkaba 'ITletııurları, &taj gören 

ffnktilo1ar, tarlht te'frika muharrirleri 
çıktıktnnberi tarihnüvi!lcr , bizde 

piyes 'ınuellıfleri ve alelumum mü
ellifler darülbedayie musallat olınak 

istiyen harisler ve ... Şair N.Fl 

F~ 



-Şeytanın eli altınd;ıJ\ 
JCJ2J <tne<inde y.ızılnu<tır -

P..Iuc!Jifi Nakili ller hakl;ı mahfuzdur 
JORJ A:\KETI!. r,ER\H 

100,CfıO kişilik clisplınser! ----Gz'inde 5( C kadının sö::.d(' nuıavene. olduğn 
dar bir odada iki pis . va tak vardır. Odanın. 

darlı0<rından iki doktor culısaoza:::, ... 
' J 

- hl -

• zaptiye rnızareti tfüpanseri 
konsiyerjöri hapisanesile malı
kcınd tcmı · iz ara<ıııa sıkı<tı-' . ' 
rılmı~ıt. Parisin biitiin oros-
puları, vesikalıları, yol iizcrin
de tevkil edilen kadın !arı 

oraya sevkolunur. Doktorlar 
hastaları ayınr onlar '"Sen 
Lazar "a sc\·kedilir; sıhlıatı 

yerinde olanlar ise e~er idari 
bir ce,.aya çarptınlmıyacak 

Jan,n setbest bırakılırlar. 

Böylece dispanserde mua· 
rene olanların nııkt:ırı senede 
takriben 100,000 dir. 

Bu rakamın çokluj(ı.ı mev
kiin tesisatilc hiç te tevafflik 
etmedij\in<len lıurasmı ecnebi 
ziyaretçilere !(ö;termck adeta 
insanın utanacağı. hir şeydir. 

Filkakika dispanserde her ~ey 
küçük, noksan ve ki!ayct>iz
dir. Odıılıır çok dardır. intizar 
odasında kadınlar iti~irler ve 
bap.Tışırlar. \ Juayene odasında 
kirli iki yatak vardı. l lcr bir 
örtü yirmi dört ::aatta bir 
yani be~ yiiz kadın yatırıl

dıktan sonra deği~tirilir. J le· 
yatak ba~ında bir doktor 
bulı:nmak hlzım gelirdi; fa
kat me\ki okadar dardır ki 
iki doktor beraber çalı~maz
Jar. Büylcec bir tek doktor 
hem fazla zahmet çekecek 
hemde luzamu mıktan dik· 
kat ctmiycrck muayeneyi ya
par. İste bu 'aziyct Dispan
serin laı;n hakkındal;i iddial:ırı 

hal,lı çıkartıyor. 

,\Jiit takim edilmiyor; mu-
lıı~un ününde pb bezler 
ı;;üriilür. ~Tatnıkları ıslatnı:ı!(a 

mah>us p~ iiç !!;ünde bir 
dcP,i;tirilir. 

Kadınlar s:ıar l 1 tkıı l 7ye 
kadar durm:ıdan muay< ne 
cdiiir. Saatte mua~·enc olan 
kadınların adedi )T Zll bulur. 
............ . ........ 

1 lalhuki kadınların iyi mu
ayene edilıııcıııc<i pek lcr.a 
netkclcr , ·erir. Şur:ı , ını unut
mama!; h\zımdır ki l'aris Ran

tk\11 e\ lcrint· u~ny:ın mii~

tcr 'ltr n ınıkt:ırı bir milyon
dan fazladır. \'e µ;ene kime 
>Or:ır,Ullll. >'llrtlllUl" lıi \" bir 
adam - 1 kkimlcr dahil ol
mak u1.cre - bu cYll're ll~Ta
dı.~ıııı ihar cyknıcz. 

ZannctmeyinizJ..i rancknt 
eyleri p;ayct süslü yerlerdir, 
ve nroılarda :-o:-yctcyc n1cn~np 
hir katlının dd:\leti ile f; izli 
çi [tler hirJ,·~ir. ili!.\ ki>. hali 

hazırdaki raııtkı u C\:cri 
o k:tdar demukrntla~mı~tırki lıu 

dar. c~y;ı,ız, k:lr:ınlık kii~clm:k 

bıı nıeyhaı ıe bozm,.,ı yerlerde 

.JO ya 1 ınıJ:ı ~ :\linyon .• !arla 
yarı 111 :t -lf t bo. ·hı nı1~41.l\arını.:n,, 
lc rdcı lıo; l ; :ı bir, cy bulamaz
>llli Z dcP;e caizdir . • 

\rnk bi doktorun a~zın

d"n ·okarıd .ıki ; i-zkri dıl\·-. -
duktan ;;oııra ne dcııeHlir ? 

Una şura<mı da ija\·c ediniz ki 

b.:~ bin 'e>ika,;":d :ııı yıiz 

) irnıi beşi on sekiz ya~ıl'a 

h:ı,;r.ı:ıınıı h~dbahtlanlır. fiir 
m~cmu:ı bu babte yazn-ıır: 

-xc dcniı»e den,;iıı bir 
\"Cık kızlar daha sdıa,· ctlc

riııdcn lulıu< ha\:ıtma has-• . 
roluıımııılardır.~ Jki cinsten 
bir çok sclillcr Y~nlır ki 
onların medarı taayyiişü ilı

tiyar zaııparalara körpe ço
culdar satmaktır. Ara sıra 

ziihur eden sk:ındall:ır lıu 

baptaki rh·ııyetlcre inanmı

yanların p;~zlcrini açmıya 

k:lfi mi? 
J ley hat ki ap,ız kokularını 

pis viicııclcri, dişsiz ağızları 

çiir[ik di~lerri çckmiyc mah
kum olan bahtsızların hayatı 
ne biiytık lıir sükut göste
rir! Ara sıra bazı hadiseler 
bu gibi rcdactlcri tetviç ey
ler. Sarhoş bir heri! kızı 

bir bıçak darbe;;ilc öldürür. 
Kcylçinin biri kiraladığı 

canlı oyuncağa şanıpanra ile 
enjeksiyon vcrmcğe blkar, 
ve bacakları :ır:ısında şişeyi 

kmırak vücudunu yrrnlar 
(Bu hadise daha geçen :;ene 
göriildü.) 

Daha'1 var; matbuattan 
:ıyncıı alınmış ;u hay:ıdisi 

okuyunuz. 
"ı\liitar~kcdcn sonra, i ~gal 

kuv,·ctlcrinin bulunacağı her 
~chirde ciheti askeriyece, as
kerlere mah;;u:; evler tesis 
olunmu;tu. 

Bu müesseseler sa:ıt yirmi 
bire kadar askere açıktır, 

o saattan sonra zabitan ve 
küçük zabitan <crbc,;tçc bu
lunurlar. 

Bundan bir kaç ay mu
kaddem "Lando,. da ki C\ in 

kadınlarından biri askerlerden 

birini doq tutımıştu; asker 

yolunu bularak yat horw;undan 
sonra dostu yanıntla kalıyordu. 

1 lalhuki bu katlına ayni za

manda bir miilazim tutulmuş; 

zabit neferin kendisine terdh 

olı .. nnıa ,ına fe, k:ıl<lde içcrilcr

n1i~. 

Bu ak~:ım saat 21 den 
sonra kadın salona inmeyince 

zahit odasına kadar çıktı YC 

kapı açılnnyınca kt zaraJ... tekme 

ile kapıyı kırdı; rakibi nckriıı 
c~: ya,ını Jhp onu inzibat me
murlarına tc,lim etti. l\etice
dc ... kadını cclırederck henüz 
~ıcık olan ptakta onunla 
laCtl.,, 

ı . Blcnıcdi ) -----
t400Seyyah 

1 Dört vapurla şahrimlze geldiler 
Diiıı şehrim ize, Felemenk, 

J\lnıan, İıı gilig, İtalya bakdıralı 

dört l'apurla muhtelif milletlere 
mensup 1400 kadar seyrah 
gelmiştir. 

Seyyahhrın bir hsmı diin 
şei ı re çıkarak geznıişlerdır. Bir 
kısmı da bupün çıkacaklardır. 

Yeni ne~riyat 

İçtihat 
1 Mart nus'ıası çıktı; güıel 

ve canlı ınfüı d t-: ccatı vardır . 

11anKa Komerçiyale 
italyananı n pilançosu 

Me, uk malt bir menbadan al
dı~ımız malümata nazarcn Banka 

Komerçiyale lıalyanın Milaııo ıe

hirinde 2 mart 929 tarıhinde ıç
tiına eden meclisi idare!i bu sene .. 

ki pilanço müna<ebetile mukarrerau 
atiye)i iltihaz eımiıtir. Şöyleki: Ö
müzdeki 28 martta içtima edecek 
olan hiasedaran heyeti umumiyesıne 
500 liret kıymeti itıbariyesini ve 

1,460 liret kıymeti hakikiyesini haiz 
olan beher hisse sen edine 65 lireı 

divtdant tevı.iini teklif edeceği gibi 
540 milyon lirete baliğ olmüı olan 
ihtiyat akçe11ne 20 ınilyon lirete 
i l ilvC!İni ve fazla olarak ııenei aliye 

bilançoıuna 28 mılyon liret devir 
ve naklini tekhl edecektir. 

Şehremaneti ilanları 

8 ~Iart 929 cuma, cumartesi, pazar 
Saat 10-1 7 

Fatih mıntakaıı 

Molla Ştrel 

Kirmastı 

Şehrcsıni mahmul 
İ•kcnder paşa 
Hoca üveys 

Sinan ağa 
Sofular 

Murat paıa 

Hasan halife 
Hü>San bey 

• 

Kara gümrük M. 

mute•ip İıkendcr 
keçeci kara baı 
hatice •ultan 
mimar ıinan 

neslı ıah ıultaı> 

Şeremini M. 

ile\/ bahar 
melok hatun 

ördek ka••P 
velet kara baı 

merkez efendi tekke•i 
, .• ilyaa zade 

deniz aptal 
er eyli 
arap emini 

!atma sunan 
ibrahim çanıı 

uzun yuıul 
seyit ömer 

beyazıt ağa 

11 Jl:ı.rt 929 p:ı. z:ı.rtesı, salı , ':arşamba 

S:ı.a t 10-17 

Hclı:iın oğlu mıntalmı 

Davut paıa 

Çakır ·~· 
Kürkçü paıa 
Kasap İlyas 
Cerrah paşa 
Keçi hatmo 
Hacı kadın 

Samatya mıntıılmı 

Koca Muıtala paşa 

Mirahor 
Ali Falnh 
Arabacı Beyaııt 

Hacı Hüseyin •i• 
Haa Hamza 

Sancaktar 
Cambatiye 
Hacı Evhat 
Kazlı Çeşme' 

14 Maı·t 929 perşembe, cuma? cumartesi 
Saat 10-17 

lyup mıntakası 

lslam bey 
Yeni mahalle 
Cezn Kasım paşa 
Eyup Sultan 

Abdülvedut 

"Balat mıutakası 

Hatip Mulahatıin 

T evkıi Cağfer 
Koca Dede 
Avcu bey 

Molla Aıln 

Un kapanı M. 

Demir Hon 
Haraççı kara Mehmet 
Müftü Ali Haydar 
Küçük Mustafa paıa 

Apti •u baıı 

ıra ı Ev 
Sultan Mahmut türbesi civa

rında en güzel bir mahalde, 

mebzul güneş alır, Marnıarayi' o ____ lal rij1 o IAI l'i(1 r.;ı IAI l•I ___ _ 
Bogazt görür beş odali, taraça, ~ l.!!.11.%.1 
hamam ve elektirikle suyu 1 1 Darülbedayide: Melekte: 

On ikinci gece Son emri 
havi yeni bir ev kiralıktır. O Elhamrada: Majikte: 
Görmek istiyenlerin Divan Şehrazat Kedi ve kanarya 
yoluda türbe karşısında itimat ı ı Operada: Asrtde: 
bakd!iye mağazası sahibi Ali Şiraz gülü Korsan sövalye _ 

ı ~B-e~ye~~~u~· r_a_c_a_at_ıa_r_•.~~~~~-ı [:J~~~~~.....;;....~~O ı:::J Oı~~~~~~~----: 

Uzu .. m kızı :::::::::::::ı::::ııı::ııtı::ı::::a::.=--.. --1111:=-::ın-=-~ 
Yann ak13m 

r abrika ıarı müdüriyetinden: M~rı" s·ınenı~sı od~ 
Dünkü gazetelerde fabrika- UJ 1\ U UU 

mızdan çalındığı yazılan rakı Saat 21 1-2 ta EVLlN HOLT, IVAN PETROVİÇ ve AGJ'I 
olmayıp şişe depomuzdan PETERSEN hayatı a•riyeyi musavver büyük bir dram olan 

sirkat edilmiş boş şişe olduğu M~sunı Kurh~nı~r 
ta n~ihen il:ln olunur. U UU U 

OPERATÖR 

Halil Sezai 
B.\St.:R )JE)JELEHİ 

Fistül ve sıracaları ame
liyatlı ameliyatsız elektrikle 

.. 
ft 

Filminde arzı endam edeceklerdir. İlaveten: Beyan olunan ılirprız 
1 

mcthur «Di Rarnblers Zenci caıbandının en güzel mu&iki fantıızı. 
Filimden evci ve filmin iraeıi esnuında danslar' teganntler V · " 

Fiaılarda zammiyat yoktur. 
ı: 
1111:1nwı:uu:ı:cıuı:c:rı:ıaı:u:wm1111cn:ı:•ın:::m.::ı:::r.:r.-:::::::::c 
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j Büyük, küçük lvr kesi kahkahalarla güldüren iki sevimlı komilı: Dilzt 
~ ve Bastıbacak, ibda ettikleri en mükemmel ve en güldürücü seıleri ol 

tedavi ve bilcümle ameliyatı =--~ Dftlfııhıın ue Bııstıhııca" Oahrıyelı" 
icra eder. Öğleden sonra Di- - ULWUU U UU 1 U il 
van yolu Acı hamam No. 20 ~ Filminde yann akıarndan itibaren 

Matbaacılara ilan \ Hsri Sinemu~a 
Zonguldak yüksek ma<lLtı 

mühendisi mektebi C.ers ki
taplarının tabiyesi 25 -2-929 

tarihinden itibure 22 gün 
müddetle münakasaya konul-

~ liüıün temaşageranı ~!atıncaya kadar güldüreceklerdir. 
§ Mecani Tombala-Zengin Varyete programı 
;llıııııııı1111ııınıı1111ıııuuıı 111 1 ııı 11 11 1 111 ııımı rııııııuı nııı11 1111 111 11 11 11ı ıı tııı11 11ı ıııııı1 1 1 11 ıı ıı 111 Uı11 tU ll llll111uuırı 

···············································' • 

ftl~anıra sinenıasın~u • • • • • • muştur. Şeraitini anlamak • Talep ve arzuyu umumi üzerine 
• • 

istiyeıılerin lstanbulda şeh- = Sehra zat 
remaneti civnrında maden mm- : 

• 
ta kaşı mühendisli!tinc ve Zon- : s·· f 1 . . . .. .. L d d d L • H al<•• .. . . • uper ı ın11nn ıracd pazar gunune a:a ar evam c cceıdir. er , 
gıılclakta mektep mudırıye- : Karagöz oyunu. , 
tine müracaat eylemleri ve •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 

tcktillerinin 112 liralık de-
pozito akçasmı ham kapalı 

Fethi Çelebi 

Gümüı suyu 
Derviı Alı 
Katip Maslahattin zarflar ile gclck 18 marttan 

Kanyed atik Ali paıa e\·el mektep miidiirüyetine Ronald Kolm:ı. ıı-Vilma 
fl~~ Hleuı 

Niıana Mustafa paşa 
Üç Şehitler 

Cuma 
Topçular 
Ali bey 

Hamami Muhittin Ya<ıl olmastnın temini füln Baııki nin pek . nı üs -
Tahta Minare olunur. il · k J 

~:~~~~~:;:1 P•ı• ~S_e_,y_r_i_s_e_~_a __ ı_·n _ _ , ı ö;,~;~d~ 
Beyceğiz Trabzon ikinci posta iı 1 1:.--------------~ 
Balat Kara baı (ANKARA) vapuru 7 Mart Ferah sinemada Süreyya opereti 

1 C b 1 d 1 d k Perşembe akıarnı Galata nhtımın- Sureti kati)·ede hu ah1 

- emiyeti umumtyei e e iye aza ığı için önümüz e i d h clı: ti z ld -'- I b 1 Yortlay canbaı. heyPti, var- ı 
d b k b 1 1 k an ar e e ongu a.., ne o u, saat 9,30 da Beşikrns P'' ~ 

cuma günün en iti aren rey a u üne başlanı aca tır. S S u·· F yete. vah•i hayvanlar oyunları · •• 
ınop, amsun, nye, atsa, ' tiyatrosunda ilk defa ohıT• 

2 Fatih daireyi belediyesi dahilindeki mahallatta bulunan Gı T b o. H 36 metro Sinemada: R uh İzli-reson, ra zon, ruze, opaya ( Yunus bey duyma:<ıll 
möntehiplerin sandığa rey atmak irin han"i gu" nlerde ve hanği d k d·· ·· p · k 1 rablari. c · 

, 5 gı ece ve onuıte azar ıs e e- operet 3 perde, Orke't. • 
saatlerde daireye gelecekleri yukarda ayrı ayrı gösterilmış· tir. ,, R Of S T b r -siıe ize, , ürmene, ra - ~ocelli. 

3 Dersaadet belediye kanununun 53 ncü maddesinde zon, Polathane, Tırebolu, Gire- ŞEHREMANETi -
göslerdirldiğı üzre bizzat rey vermeye gelmeyenler imzalı ve son, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop ~~ ·~ ~ Tepe başı 
okunaklı rey varakalarını bir zarf derununa koyup ve kapayup İneboluya u~rayacaktır. Tiyatro • 

rl•e hitaben yazacağı ıezkere ile bu zarfı diğer bir zarı içine izmir sür'at postası s~~~~mııu • 
vazederek Fatih dairei belediyesinde müte§Ckkil intihap encü- ( IZMIR ) vapuru 8 Mart 

iııı•m•e•n•i •r•iy•as•e1 1t.in•e•g•ö•nd•e•r•il.eb•i•lir•l•e•r.••••••llill••mımmmı il Cuma 12 de Galata nhtımından 
hareketle Cumarte.i 10 da İzmire 

gidecek ve Pazar 13 de İzmirden 

hareketle Pazartesi gelecektir. 
Manisa Vilayetinden: 
Saet-Odemiş yolunun 0-000 ila 5-000 in~ı kiloİnetr.:;ine kadar 

beş kilometrelik tesviyei türabiye ile bu kilometreler arasında on 
metre açıklığında bir betonarme köprü ve muhtelif eb'atta 
on sekiz beton menfez ve ( 191 ) metre nııkap beton istinat 
duvarı inşaatı ( 69055 ) lira (37) .kuruş bedeli keşfi üzerinden 
23-3-929 saat on buçuğa kadar müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmıştır. l\lulassal malumat istiyenlerin viltıyet 

baş mühendisliğine müracaatları. 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa ile Kasaba arasındaki yol üzerinde muhtelelif ebatta 

üç adet beton arme köprü inşaatıı (31119) lira (98) kuruş bedeli 
keşfi üzerinden 23-3-929 saat on bere kadar müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. izah~t nlınak isleyenlerin 
vilayet baş mühendisligiııe müracaatları . 

Bel ağrısı 

Siyatik ağrıları 

Cilde temamıyle nüfuz edert k ona tat!; 

bir sı·oaklll veren 

'' ~pirosal '' mahlülü 

bu ağrıl&rı derhal tewo eder: 

Vapurda mükemmel bir Or

kestra ve Cazhant mevcuttur. 

Karamürsel A s!iye nıahkeıne

sinden: Karaıııürstlin Çaınçu kur 

kariyesiııden Selim zade Hasan 
Felııni tarafınd~ n ikame edı!cn 

tesçil d avasıııın icra kılınan 

muhakemesinde trsçili talep 
olıııı ın kariyei nıczkG:e civ:mıda 

şark~n Baki oğlu Ömer ke>ta
neliği şinıalen yol garbeıı ve 
cenubuı Halım oğlu Nuri ba!ı

çesile mahdut on iki dön :im 

mi ktarında bir kısmı zeytinlık 

ve kısmı küllisi tarlayı müddei 
Hasan Fehmi Efendinin fasıLı sız 
ve nizasız yirmi dört seneden 
fazla müddetten beri tasarruf 

eylediği ve müddeti nıezklıre 

zarfmda hiç bir kimse tarafın

dan müdahale edilmediği cihetle 
kanun medeninin 639 uncu 
maddesi mucibince tapuya tes
çil edileceğinden müddei aleyh 

tarlaya alakai hukukiyeleri bu
l unanların bir ay zarfında işbu 

tesçii talebine karşı itirazlarını 

Karamürset Asliye Hukuk mah
kemesine bildirmeleri lüzumu 
iliin olunur. 

ZAYİ : Mühürümü zayi etlim. 
Y eoilini hilletıirecegimden hükmü 
yoktur. Arif Mukbıl 

~aat 

21.30 da 1111 

11111111 

On ikinci gece 
Komedi .i perde 

Ştk,.pirdt~n tercüme eden 
.\!. Ş ükrü 

Kadık6y ikincı >ulh lıukuk ha

kim/iğirıdcn: Ka<.lı k ciyüııde Cafer 
ağa ına'ı a llesinde Oiıl s<ılrn ii ıııda 
26 nuıııarnda sıkin ıke : ı vefat 
eden Karnik Scı ki~of IJendinin 
alacaklılarile t· orçhılarıınıı ( ,ırilıi 

il.inden itibaren bir ay içnıde 
Ka.iıkıiy sulh ikinci lıul-. ı k nııh
k :nıesine nıiır :ı c.1 , ıla b :ya·ı ve 
kaydı keyfıye( eylemeleri ve 
:iksi taklirde lıu;ule gekcek 
zararın kendilerine :ıit olacağı 

kanııııu medcnmin 5ü0 ve 569 
uncu maddelerine tcvlık.111 irnn 
olunur. 

Kireçli kömür ma
denleri Türk anonim 
şirket i nden: 

Şirketimiz esa:t mukavelesinin 
elli altıncı maddesi mucibince şir -

ket heyeti umumiyesi 30 mart 1929 
tarihine tesadüf eden cumartesi 

günü saat on dörtte adiyen ıçtıma 

edecektir. 1-!issedarlann mezkur gün 
ve saatte ıirketin Galaıada Merkı:t' 
Rıhtım hanında birinci kattaki da • 
ire.inde hazır bulunmalan rica 
olunur. 

Müzalcere ruznamesi : 
1 İdare heyeti ve mürakıp 

raporlanmn kıraati. 
2 1928 scneıi heıabaıının 

tetltk ve tastilr:ı. 

3- Müralnp intihabı. 

Bu akşam 

Mme~ Sinemasın~~ 
Buyük Gala Mü•ameresi ol••" 

fnıil ~anin~s 

Son emri ,. 
l 
,., 

Filiminde. Gala i,-in yer •· 

den ıecl.>rik edılebili•. 



~Ö Sa fa 

!\. ahıuıat müdüriyetinden: 
Bıdaycti llan 6 -3-929 hafta (1) nihayeti ilftn 3-4-929 

ça_rşamba. 

Kuruş 
ıs50 o· Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesinde Ka\'un ve 

ırmak sokağında ı 9:..3 ı numaralı hanelerin tamam~ 
lO'>'}() Aksaray Murat Pş. · m3hallcsi Topkapı caddesı 

77-79 N. 51 arşın dükkı\n arsalannın tamamı 
25250 Langada Çakır Ağa mahallesi Sultan camii so

kağında 77 N. ı 26 arşın arsanın tamamı 
137500 Hasköy Piri P~. mahallesi Dere sokağında 43 N. 

dört dönüm bostanın nısıf hissesi 

Ç Bidayeti ilan 2't~-929 h~ta (2) !ayeti ilin 27-3-929 
arşamba 
l\uruş 
2278 

1250 o 

ıosss 

30)00) 

Da,·utpaşada Hekimoğlu Ali Pş. caddesinde 64 
numaralı drıkkftn arsasının dörtte bir hissesi 
Üsküdarda lcadiye mahallesinde Sıvacımurat·so-
kağında 180 arşın miktarında 1-7 numara ile 
nıurakkam ahşap hanenin nısıf hissesi 
Edimckapısında Hacı Muhittin mahallcs~n<le Lö
kuncülcr caddesinde 11 O atik 152 ccJıt 72 ar
şın arsarun tamamı 

GcJikpaşa<la Bostan ftH mahallesinde Kilise so-
b.ğında 9 atik numaralı (160) arşın 5 oda 3 
sofa bir matbah ı sarnıcı müştcmil hanenin 

I}'d . • f: .+, . ')!. 20 3 929 >I ayetı ilAn 20-2-929 ha ta 3 nı ıayetı ı an - -
~:ırş:ımba 
1\unış 
30 • 85 Lalelide çoban çavuş mahallesinde Sim keş soka

ğında 6 metro Ali Riza Ef. mektebi arsasının 

tamamı 

6253 Kumkapı Kürkçübaşı mahallesi iskele caddesi 18 
N. 42 arşın manav <liikkanı mülkünün altıda 
Nr ve gcdigjnin 120 de 20 hissesi 

750~ Doyacıköyün<le Koru caddesinde 4 N. ve 24 
arşın bili hava gftrğir dükkftnın altıda bir hisc;esi 

4328 Eyüpte Evliya baba mahallesinde ve çorlolu A-
li Pş çeşmesinin arka cihetinde kain 173 arşın 
arsanın tamamı 

B.d • • •. ·ı· 6 ı ayeti ilan ı 3-2-929 hafta 4 nihayetı ı an 1 -3-929 
cuman esi 
l{ııruş 

130} o 
330)() 
lOJ4Q 

8030() 

Fcriköy F:ıtin Ef. sokağında 39 .. T. 450 arşın 
arsr.nırı tamamı 

Çarşı Keseciler <;okagmı.ln 102 N. <lükktının t;ım:ıım 
Eyüptc Kırkmerdiven cadde inde 16 ~. 1604 ar
şın arsanın ttm:ımı 

Çemberlit:ış Atik Ali Pş. mahallesi Tanıkpaz.m 
caddesi 5 Ye 7 ı r. lıç od:ılı iki <lukkanın 3 te 
bir hi sesi 

il la:iakı emlaki mahlfıle dörJer hafta müddetle aleni olarak 
.n.ı_üı.ıyeJcye komılmustur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin 
~~~Je Yew buçuğu ~spetindc t~minat olarak dördüncü hafönın 
1 lııe gtinfi on dört buçukta Çenberli taşta lstaııbul Evkaf mü
diirii}·etinde ınahlulat ı.aleminc müracaat etmeleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide 11 mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,000 liradır 

BU KEŞİDEDE 3,900 
numara azanacaktır 

Taısının soyu 
Bir '1akıt hir kfiylii, ., 

hoca nıerhuma bir 
tavşan getirir. Hoca 
k<h·Jih;e elden crc)diiri .; .; ;, b 

Radar izzet ve ikraıu 
eder. Bir haf ta sonra UUN 
gene gelir. Hoca tam
vanıaz. « Gc<'cn haf ta 
v • 

size. tavşan gctircıı 
ÇekikJ Qözlü 
Jap.on_güzeli 

Sinemanin · ~ parlak 
y~ldızlarınClan biri oldu 

Ta)r)rare 111iis1al(l)cl l1ar}))11 cıı . . Üşümemek ıçın 

böy cmi yapmali 
k<>yliiyiin1 )) der. Hoca 
hiisnii knhul gfo~ıerip 

corha ikraın (•eler. 

ı~csgiıı sih\111 olLıyor 

• 
« TaYşan suyundan .Japeular ~on scnc

ı,,rdc hiiyiik hir ince
likle ... \ vruı>a ha~ratına l 
intibak etmektedir . 1 

.rapouyah ı!atlınlar c~- 1 

Bu korkunç hava kartalları müstahkem siper
leri, muazzam drilnofları bir anda 

malıvefmiyc muktedirdir 

Avrupada genç kız .. 
Iar denize giriyorlar 

l\ış ~porJarı .\ vru
pnda son derece ı·nğ· 
hct bnlmaktadıı·. Uiz 
hurad~ E'limizi soğuk 

'5nva dnldırmaktan J\or .. 

çorhaya huynrmı» di.
vc de h\tif e e<lcr. Bir .. 
knç giiıı sonra fü; c.Wrt. 
küvlii "clip misafir ., ö 

olmak istcrk'r. llor~1 
«~iz kimlcr·siniz » divr 

k.i mahalU h.ıyafcth·ı·i- 1 
• 

sornr. «TaY~nn !!rtire-. ,_, 

ıiin komsulaI'ıYız)) d ı·-.. . 
ler. Hoca hunlara dil. 
lokma cıkarıı·, mihnrnn 

~ 

eper. Bir haf ta :;onı·a 

gene bir ka<.: ki~i ge
lirler. J loca huıılara 

<la sorar. « TnY~aın ge
tiren k<;yliiııfüı kom
şusunun kom~usuyuz)> 

derler. Hoca «hos gel-. ..._ 

diniz» diyip ortalık 
kararmadan önlerin<\ 
bir tas su getiriı·. l\ny- 1 

liilcr tasa hayran hay
ran baktıktan sonr;t 
«efendi hu nedit'» <lc
mclcrilc hoca «tavşa
nın ~uyunun suyuuun 
suyuthır» demiş. 

~'tOCür'~'iffijfl 
is « Hiınayci ııtf al » ~i 
i! ccmivcti cocuk BH'f- ~E 

. 
ııi alarak A' ı·npalı k3-
dmlar gihi .. ık n~ za
rif 0İ,'İlllll('~C ~Hl:lıYOl'-

~ ~ :"> " • 

hw. Ilu moclcJ'll kıya-
r etle <;('kik güzlii kii
çii k .lapon J~atlnıhH·ı 
JH~k dilltt~·lc~nwktedir
kr. Fakat hil ha,~n 
.Japonyalı nıc~lıtıt' ~tl"t
ris mis ( I\oı]HHlo ... o
mado) .\ n~upalıla~m· 

~~11!:8!!! 

n('I' ıncmleket,hi'ıyük 

cihan lıaı·bindcn sou
ra miitlıi~, giirlilmcmis 

" .... " 
L itilınemis Ye ~3Yri 

.. ~ t.,..; .. 

kabili i~tinap bir harllC 
ı hazırlanıyor. Yapılan 

sulh misakları, Cemi-
yeti .. \knuuın iter giin 

l hir az dal a yükselmek 
j istiycn sesi hu baş

<lönd(irücü hazırlıkla

ra mani tcskil ctmivol'. 
" . 

~liistakbel harbin 
•a1E11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dnnn hu Yeni mc~~a-.. "' 
lesi hclki nıiilıiın ~<;-

~ .. 
l'iilmivclıilir. Fakat . n • • ~ p Jmmnnun menıle-· i~ Mis KoınatJo, f ilmlcr-

1! kette kökleşmesi Ye ~i de ,Japon kadmım,dc-
1! onların muhtelif sa- .=.·! t·ıı'<)Jl k•t<lrnhrnıuı 11ck 
ı • ' ~ ' ~ ' ği l', ... \ Yl'll palı lllOdCl'll 
h hada iııki~af ı it:in hir ii ·zı·,T!>dc llı·ı· cıııı1tızc(·1·1,1· k 1 ·ı 
il k 1 r ·ı .. -. ~' genç · ız arı lemsı et-li cocu · ıa tası ı atas ~3 
:· .. ·! k ı ılf ~ etmi~tir. Bu haf tamu il tc~kil etme tel ir. n is mekte ve roHin<lc hii-
Ü başı 23 nisandır. · U Komado Sbmado, son yiik bir ınnYaff akiyct 
:ı Cocuk lıaf fösı yal- il 1 1 f .1 1 <l g<>sternıekteuir. Bu 
ti ~ ki · l l' H zaman ar<. a ı m er c fi mz çocu · arın ınfü ( ı R muvaff akiyet hiitiin 
H Ye manevi i11kişaf ı- P rol alnınğ,t 'haşfonıış- <likkali Mis Komado-
~; na çalıkşmTa~lak kt~11- iJ tır. nuu iizerine cclhct-
~E llll'\'UCa . ' lll' - mı - i! J ı 1 ' k k d. 

1 

J .. • a1>0ııya ı sanat \at' ·a- mc le ır. ~~ let.inin ~ocuklara H ____ . _.:..;... __ ;,_ __________ _ 

sih\hlnrı her gün h 
az <laha tck~\miil cdt-ı 

rck vıt-rılı,;oı._ 
• tı J 

Ihı tckfüniil gc~en i 
harbin sih\hlarmı ım~- · 
lı hir <_:akmakh tüfek j 
gihi ~tlıl ve tesirsiz bir 
hale <lii~iirccek ıualıi- ı 

ycllcdir: j 
Yeni haı·hin en kes-

1 
kiıı ve en mahir sil:'t
ln tayyar<~lcr olacaktır. 
Günden giiue tck:iıniil 
eden bu müthiş lıava 
kartalları en mii ·tah
kcm ~iperleri en mu
;rızam donanmaları bir 
anda mah vcdt'hile<·ck 
kadar amansız oleaktır. 

014 lıarbiuin nıuka<l-
<leratun lavin ., 
nuıazzmn erlik 

• 

etlen 
tirit-

notlar, hir tayyal'e filo 
sınurı baskım 1 aı·şı
SHllla ka rava otuı·ıu us 
alışap hir kalyon gibi 
iteiz ve haı·cketsiı ka
lacaktır • Bu müthiş 

• 
karken , \ Yrupada 
<rene kızlar huzları t) .. 

yeni ~üziilmiyc ba~!ı
ynıı denizlere girn:ek-
tedirler. Bunu biziın 

u~·n~uklnğnmnza de
ğil, A' rupahlarıu tuş
krn ref alıına, cğlcr!rc-

·d(•ki tcıH'\ \'ll arzu-

.• ııa hamletnıck daha 
doğru olur • 

.. i;·~~;;r;ğ·;;~····lıi·;:····i~~ği·n~ 
harpr esnmma ilhanı 

ctti;;i bu resiıu,bir tay
yarenin <lritnota hücu
munu tasvir ediyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• w ................................... . :: ::::::::::::::!::::::::::::::::!::: :: ~::::::: :::::::: :::: ::::::;::::::::::: :: ıj~ verdiği kıymet YC s~ Nezle-öksürük 
il chemmivcti de 1>n- g b 

1 
. .:: Banko di Roma m: ·· .. ı ·· .. ı == Bronşit- oğaz nez esı :ır :m ~i ~uu ( llll)'~ u3

1 zarıkll( a u için haklld .. m~ 200,000,000 Liret serma\·cli :ınonim sirkcti. ":r.:.E. 
~i ıspat ctn111:' o at'a · tır. !5 ON GUYO :m J • ·· , . .. G U D R un thtiyat al:çe••= 45,ooo,ooo liret ms i.i. Ccmıyct __ so. n 4 sc- ı·i. :::: :::: 

ı " m: l\lerkczi Roma-lta\vada ve ccncbt mcmkketlerde m: i.~. ne' e ~ 57,oG1 ÇOCll- :.:. t · b.. · ·· h t "ze r·· J ···ı 
'- _ çinı7,, utiın musta ı:crıı 1 u · - :m .,ubclcri ve biitiin şehi rlerde muhabirleri vardır. Banka fü: 

i~ ğa yerdını etmi..)ir. ~: rinde mcnl'k~ı. Yl:)İl \'C kır- m~ ,ubclcri: Frnıı~ada Banko eli Roma-ispanyada Banko Em 
g Busef'katli eli yar - is mizi renkli etiketlerin de m! di Roma-Banko lralo ~izzyano. ~m 
~~ <lmimızla kuvvetlen- !i ( .\faison FRERI~ Parb ruc Tem il idıırch:ıneJcji: Berlin, f.ondr:ı, •c,1ork. 
:İ"!j 1}1°1•1°rlt"z. 

1
i.I" J '" 1 <"] ı · 1 l fü: Tiirkive ~ubeleri: lstanbul-İzmir Türkiyenin \'c mcm'!liki fü: '- acop • ,o ı ' ac.ırc. ı y:ızı ll ır. •••• • , •••• 

;m ecnebivcnin h:ı~lıc.1 ,·ii:h·:ıtı için bono, çek ve itibar mektupl:ırı :m :::-::::::::::::: m:::::::ı::::: ::::::::::::::ıı --------------------- .ı:: . ' . k •o•• im it:ı-t:sham , e p çek tc\ di:ıtı mu ·abilindc hcs:ıbı cari küşat- :m 
Neptün Saydl Bahri leveıım Türk anonim şirketinden: ;m borsa emirleri- infaz- Tlirkiye \'C mcmaliki ecnebiye için m~ 
8 ~isan 1929 tarihine müsadif pazartesi giinii saat 14 tc 

Tcptiin Saydi bahri levazım Türk anonim .,irkcti hcy'cti 

:m koponl:ır Ye çekler tahsil muamelesini icra-Demir ka:;alar icar :m 
m~ \ c [ll):?rruf sıındıı;ı hesabı carisi küşat edilir. sm •••• . j •••• m: ı tımbul .,.ubclerl: Müdüriyeti umumiycsi stanbul Sultan :m 
gg hamamı Kulluk Zadt! l lan. tel 1501-1502-1506-ı507. ~fü im r.alatada • ·ord~tern r J:ın, Beyoğlu ~ent Antuvan binası. ~m 

Tel. Bc:oğiu 390-::391-JJ.tLJ • ................................................................................ ......................................... . ..................................... .. ........................................... . ...................................... .. ..................................•.... ._ ...................................... . 

Hasan kuvvet şurul;>u Kansızlık, ademi iktidar, romatiz· 
ma, sinir, verem, sirace, ve ke -

mik hastahk1arına nafidir 



6 - HER GÜN çlKAR TCRK GAZETESi = 
· ABOffl ŞARTLAR!: 
1 __!ürL:hı_dc !larif_te 

Kuru] 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
Teaimlerin bütün haklan mahfuzdur 

1 
Gazeteye .ı:önderllecck.• nıeli..tUJ?ların üzerine 

idare iı;in.se '. idare'• yazıya aıbc (Yazı ) 
i~aretl konuln1altdır 

Mart 
1929 Tür~ mekteplerile faydalı eserlin 

ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 
iLAN TARiFESi: 

Satırı ıcurul 
' 50 

6-8 inci sa\'l&da ti. 

1 Aı lı~ı 150 
Kuruş 

000 
~00 i Bualmıyan mektuplann tadeıinden, kıymntl· 

Büyük ,., ya bir çok def.ı için ,.·erilen 11Anli.r1a 
husu:sl mahiyetteki ilJ.•ların ücreti 

' 25 
5 • • 40 
4 • • 100 

3 • 4()r) 

• :-so 
iJare ile kararla~cınlır, 

l.C.:iO mukaddereılz mektuplara konulmu9 paralaTın 
t • • 200 
1 • • 16 

2 • J-100 fj"OQ ı kaybolına•ından ve illnların mündcrlcatındım Cuctemixe hwu.1 ilin kabul ed•n yer: ı-s inci ~ayLraJl \ ıo 
resı11i il.lii:lar J idare meıul dejildlr. _,. __ H. S. H. llln.at acenteli. 

emniyet sandığı müdür

lüğünden: 

~ ( - • • • • ·~,. '- ' r 
•••• -................ . 

bankası his - 5 ftlôtı elettritW~ Borsalar s Mart 1929 

[ 
- - A11ldı L__ K~~d'=-

==:= 1 

~lüzayedc llraz :\Ierhun:ıCın cins ı·e ~ledynun 
1 bedeli nunı:ır;ısı ncrilc ıne,·Lil ismi 

Eskişehir 
sedarlar içtimaı iTamiratl 

Eskişehir bankası Türk anonim şirketi hissedarlar heyeti- • 

1 
1 

Nukut 
Jn~iliz Jirası 
Dolar 

20 Yunan <uralııııl 

984 00 984 00 
202 25 oo 202 25 00 

52 50 00 52 50 00 

180 8398 Salma tomrukta Kefevi mahallesinde Taşçı 
sokağında eski ve yeni 2 numaralı bil' 
müııhedirn hane arsasının tamamı. Muammer Mus
tafa ve Arif Efendilerle Nesibe, Esma 1-likmet ve 

nin umumi ıoplanışı l\Jaraıı otuz birinci Pazar günü saat i Elektrik şirketinin 
(14) de banka binasında yapılacaktır. ! alab elektrikiyenifl 

:\izamnamenin altmış birinci maddesi mucibince en az elli i Küçük tamirO 
hissc>i olan hisse sahiplerinin aşağıdaki ruınamenin müzake-1 Rayh~rnaı k 48 2500 48 2500 

1 A rn•lıırya şilinl 
<o Uy Romanya 
20 Lna Bulgar 
1 Felemeıık !lorlnl 

28 50 00 28 50 
24 12 50 24 12 50 
21 25 00 28 2500 
81) 00 80 00 

Emine Remziye ve Seher 1-fanımlar 
385 10583 Bakır köyünde Kartaltepe mahallesinde 

resinde hazır bulunmak üzre içtimadan bir hafa eveline : Meccanen 
kadar banb merkezinden duhuliynlerini almaları ve dışarıda i 

20 
20 
20 
l 
1 
20 
20 

Fran~tz fr:ıngt 

Jtalyan lireti 
158 sooo ısa •ooo 

Aksu caddesinde 3 ve mükerrer 20 mı- bulunanların kimi Yeki! edeceklerini bildirmeleri ilan olunur. : diğerlerini 
koron Çrko - ~lf)Tal<ya 
Çtrvonett1 c ~oviyet :t 

Ztl<.ıti c Lelıi~tan • 
Dinar c Yo~osla,·ya , 
BPlçika fran~t 

ı Przela l'l'anıa 

20 Jsvitro frangı 
l Mecidiye 

Çek 
Londra üzerine bir lngiliz lirası kuruş 

NHyork ı Ttirk lira" ılolor 

Paris • • • frank 
~filano • • liret 
Bcrlln • • • mô'.Lrk 
Sofya • • Je"a 
BrlJksel • • • h~lka 
.Amlstt'rdam• • • florin 

212 50 212 50 
120 25 120 25 

0000 0000 
22 25 
71 so 

113 0000 
32 ııo 

180 00 

986 00 
049 1875 

12 5950 
9 890'.l 
2 c1,·o 

22 
ll 

113 
32 

180 

986 
049 

12 
9 
2 

25 
60 
00 
50 
00 

maralı maa arazi kireç imalathanesinin 
tamamı. Ahmet Nafiz, Galip ve Alııııet Sala-

Jıettin Beyler 
30 10662 Tavşantaşında Saraç ishak mahallesinde 

ve sokağında eski 3 mül:crrer ve yeni 
21-1, 21 numaralı bir dükkanı müştenıil 

bir hanenin tamamı. Binnaz 11. 
80 14008 Çarşuykebirde kalpakcılar sokağında eski 

~1,43 yeni 41,43 numaralı bir dükkanın 

tamamı. Remziye li. 
160 14090 Çarşuykebirde Serpuşcılar sokağında eski 

ve yeni 31 numarali bir d(;l~aııuı +.mamı Mehmet 
Müzeffer B. Emine Belkis 1 J. 

Müzakere 
• 

ruznamesı: 
I - l\leclisidare ve murakip raporlarının okunma;ı. 
2 - J 9J8 Senesi bilançosunun tasdiki ve .\foclisidnrenin 

ibrası. 

3 - 1928 
4 - 1929 

takdiri 

temettuu hisselerjnin te\·zii 

için miirakip tayini ı·e ücretlerinin 

Eskişehir 

ilan 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

el emeğini 
almadan nıal 
olduğu fiatla 
icra etti~i biç 
kimseye mcÇ"' 

i bul deiildir· •• 
•••••••••••••••••••• 

Su/Jan Ahmet sulh malık< 

Cine.,.re 
Prag 
Viyana 
Madrit 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• frank 
• kuron 
• !ilin 

68 12 50 
3 54,00 
1 7250 
2 15&,~0 

16 5500 
3 4950 
3 22 !50 
4 3825 

69 
3 
1 
:ı 

111 
3 
3 
4 

00 
1875 
t950 
3900 
0100 
1250 
5400 
22 50 
55110 
6500 
49 50 
2250 
3825 

60 14568 Çarşuykebirde Acıçeşme çuhacılar soka
ğında eski ve yeni 20, 18 numaralı iki 
dükkanın tamamı Musa Kazim B. 

icrasından: Müddei Hasan Efe 
ile Poliyos ve Konstantiıı 
Jzmaro ve Emelya nanı13 

Defterdarlık ve emvali nıelr~ 
Zonguldak Defterdarlığından: ve cvkaı müdürünin ~arı 

Zongııldakta sahilde inşası mukarrer hükümet konagının [42300( mutasarrıf oldukları lstanbul 
• 

Var şova • • 
• 
20 l<Y 

• peıeta 

• zelot\ 
• dirahmi 

krus 
Ati na 
Bükreş 

Belıtral TUrk lirası dinar 

Tahviller 
ı.tikraz dahili • U•lell • 
Düyunu munhido 
ikramiyeli demiryolu 
l•tanLııl tramvay Eirkell 
Rılıtıııı Dok ve Antirepo 
ı.taııbul anonim su ılrketl 

Hisse senetleri 
Jş lıaııkan 
Osmanlı bankası 

38 10 
24 37 51) 
27 85 ııo 

92 
225 

• 8 

211 00 
2500 

90 

• 25 

• 

88 ıo 

24 37,50 
21 n.ııo 

92 
223 

• 
15 00 

75 00 
9:> 

• 18 85 11300 0085 
188 00 

2317 14780 kadıköyünde Osman Ağa mahallesinde 
Hasırcıbaşı sokağında eski 1, 9 yeni 35 
numaralı bir bahçeli köşkün tamamı Emine,Münire H. 

6540 l-4815 Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde eski 
Hamamcı ve yeni Gülistan ve Bahçe 
sokağında eski 5 mükerer ve yeni 48,2 
numaralı baçeli dir Apartımanın tama-
mı Şemsettin Ziya B. ve ismet H. 

3010 15810 Beyazitte Eminbey mahallesinde Okçılar-

başı caddesinde 29,31 numaralı iki dükkan 
ile bir hanenin tamamı. ı-ıamparsum El. 

835 16915 Beyazitte Saraçishak mahallesinde eski 
Mabeynciçeşmesi, yeni Kösklühamam ser 
kağında bahçeli bir hanenin tamamı. Hakkı B. 

lira keşif bedelli temel kısmı 16-3-929 cumartesi ğünü kal'i ihalesi 
yapılmak üzre munakasaya lıonmuştır. Talıplerin munakasa 
şartnamesi proje pılan ve sair evrakını ğörmek için Ankarada 
Maliye vekaleti Milli emlak müdürlüğüne lstanbul ve Zonguldak 
Defterdarlıklarına müracatları ilan olnnur. 

lstanbul vnayeti Defterdarlığı ilanatı 

Kiralık suculuk ve ıerbetçiltk mahalU - lscanbul Ru-
sumat ithalat baş müdüriyeti içinde merdiven alnnda mu

hammen kirası senevi 300 lira, müzayede 20 mart 1929 da 
defterdarlıkta yapılacaktır. 

Babı Caferidc Ahi çelebi · 
halle!indc atik 5 ve cedit 

numarasıyle murakkaııı lıaf3 

bir bab dükk1nın bilnıüzll' ı 
·ı·n" bin altı yüz lira nıukııbı 1 

ihalci evvc!iyesi bilicra 27 ~ı 
929 tarihine müsadii ÇarşB 

1 IJJ gunu saat on beşte 1 ı' 
katiyesi icra kılınacaktır. fı. 
olanların mczkCtr gün ve sa3 

kıymeti muhammenesi oıan 1 

bin yüz liranın yüzde ; 
nispetinde pey ahçasıle berab 

·ı suııı 
Falma, Sabite ı-ı. 

95 15709 J(asımpaşada Kulaksız Ahmet kaptan ma-Ticaret ve zahire borsası 
929 - 7799 numara ı e 1 

müdüriyeti gara- Ahnıet sulh icrasina mürac31 + Kiralık otomobil - Rusumat baş 
fiatlar Ticaret bor~a11:1 kAtibumuntJJigl taratınd:ın Tflrilmi~tir. hallesinde Kulaksız caddesinde eski 82,84, 

!arı i!Aıı olunur. 

Okkası 1 
Azamı Atıgar1 
K. !'. K. P. 

-UN-
Çnv:ıh kilo!5u 
Fki2tra tkistr:ı oo 
Ekf8tra • 
Bırinei yumusak 00) 
Birinci eeı-t • 

145(1 
1380 
129:> 

120j 

84,84 mukerrer, yeni 148, 154, 148-1 nu -
maralı iki dükkan ile bir kıt'a arsanın 
tamamı. Emine Lütfiye 11. 

. c jında Rizcr markalı, muhammen bedeli 300 lira müzayede 

20 mart 1929 da de!terdar!Lkta yapılacaktır. Piyan~o madürlüğıınılet1 · 1 kı 
Benz santim uzunluğunda ve pa .,

1 + Satılık otomobil - Bahriye scvkiyat garajında 

markalı, mtıhammcıı bedeli 250 lira, müzayede 20 
1929 da de!tcrdarlıkta yapılacaktır. 

~eı• 
mart halinde olmak, beher pa 5 1

Buiday % Çavdarlı 
Yunıu.ak 19 lO 00 00 00,00 
·:\ııılca 14-f8 0000 00.00 
ısunter 03-04 00 00 00 00 
lsert 03·4 co oo oo oo 
Dönıuo 00- ~ oo oo 00 oo 
/'trt mahlut 6-~7 O 00 00 00 

-ZAMlRELER-
·çavılar 

Al'Jı> 
~fısır 

Yulaf 

0000 
1310 
13 10 
09 ~(l 
4220 

-HUBUBAT-
3605 

n.·1s rrml 

0000 
1301 
12 28 
<920 
3700 

3605 
0000 

1 0000 
ikinc i • 0000 

TiFTiK -

1 85 
1290 

0000, 
00001 

AT•knra 000,00 000,00 1 
Ak,ehir 000,00 000,00 

''OJ•:'\gı Guz ynnu 000.00 ooo1ooı 

-AV DERİSl-

155 18958 Uzunçarşıda Sıııanvıranisani mahalle-
sinde Uzunçarşı caddesinde eski 417, 417 
ve yeni 2 numaralı bir dükk5nın nısıf 

hissesi. Emine iffet ı-ı. 
170 19367 Ortak5yde Katolik kilisası sokğıııda eski 

l mükerrer ve yeni l 1 numaralı bir ha-
nenin taııı~ını. Hasan Ef. 

395 19839 Kuzguncukta lcadiyc, Aralık sobğıııda 
7.er·l 0 rn çifti 0000,00 ocoo oo' 

0000,00 oooo,oo eski 147 mükerrer ve yeni 2 numaralı 

cQo Satılık otomobil - Bahriye sevkiyat garajında l\Ier

sedcs markalı, muhammen bedeli 400 lira, müzayede 20 
mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

-O- Satılık otomobil - De[terdarlık dairesinde hariciye 

mlirahhaslııtndan nıiitlen·cr Bcıız markalı, muhammen bedeli 

800 lira mlizayedeye 20 mart 1929 da Defterdarlıkta ya-~an ar 
Tilki 
l(uıııluı 

• 0000,00 0000,00 bir hanenin tamamı. Saliha H. pılacaktır. 

• 
4700 000 47o.w Yukarda ikraz numaraları yazılı cnılfık vadesi hitamında tediyd + Satılık otomobil - Defeterdalık da resinde Benz 

ç rınu•I< -Fil·~~~~~- 000. 00 il deyn edilmemesi lıasebile ( altmış bir ) gün müddet!e satılıj!a markalı, muhnımen bedeli 750 lira, müzayede 20 mart 
c h'llçi_ _ o~ _ 00 00 ; çıkarıldığından talirı olanların ve fazla tafsilat almak isteyenlerin 192 ,ı da De!terdarlıkta yapılacaktır. 

- sandık satış amirliğir.e müraceat rylcmtleri ll'zııınu ilfuı olunur. -C- Kiralık bakkaliye ve kahvecilik - Yıldızda Jstanbul 
Adana mıntakası maarif mü- ı---E----.---t----d--...,,---.-.-d-.-.-- polis mektebinin, senelik kirası 355 lira, müzayede 20 mart 

dürlü "'ündı . "<itJcde 48 bin küsur lira bedeli mnıye san ıgı mu ur- 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 
g en• kcşıfli natamam muallim mekıebi lüg'"' Ünden: + Satılık otomobil Sıhat ve içtimai muavenet mü-

inş"aunm ikmali berıcçhioti şerait dahilinde yeniden yirmi gün düriycti garajında Berliye markalı, muhammen bedeli 850 
müddetle münakasaya vozolunmuşcur: ikraz numarası l\Icrhunatııı cinsi Medyuııun ismi 

1 
k 

1 " 17931 oo-z tepede kadı'r"a sokag-ında lO ııuıııaralı lira, müzayede 20 mart 1929 da delterdarlıkta yapı aca ·ur. - yartname sureti musaddakalarını görmek istiyenler Adana ~ 
eminliğine müracat edeceklerdir. bahçeli 1:-ir hane Muhtar B. + Satılık odun ve çalı - lladım koru ormanından 

2- ihale martın 18 nci çarşamba günü saat 16 da Adana 20232 Eyipte Camiikebir mahalle ve sokağında ıo şeraiti dairesinde kesilecek tahminen 688 çeki odunlar 15 
mnrif eminliği makamında icra edilecektir. 13 numaralı bir dükkan ile hane Mustafa Ef. çeki lırın çalısı, muhammen bedeli 240 lira 3o kuruştur, 

3- Taliplerin diplomalı mühendis mektubu ae evelce bu gibi Yukarda isimleri yazılı zevat emldk mukabilinde Em- müzayede 17 mart 1929 da dcftertarlıkta yapılacaktır. 
inşaatı mııvaffakiyeile yapuıı;ına dair itibarını mticyyct vesaik ibraz niyet sandığından istikaz etmiş olduklan mehaliği vadesi + Kiralık satıcılık mahalli - Galatada ithalı\t glim-
euncsi llzımdır. hitamında tediye etmemelerine mebni istiknı7. esnasında rüğü binası dahilinde merdiven altında soğuk me'kıllilt ve 

4- Teklifler biri bü}ük, diğeri küçuk iki zarf içinde ve büyü- tayin olunan ikametgahlarına ihbarname ı;önderilmi~ ise de meşrubat satıcılık mahalU, senelik kirası 325 lira, müzayede 
ğünde itibarı mali mektubu ve mühendis taahhürnamesi ve iktidarı bulunamadıklarından ilı\n tarihinden itibaren doksan bir 20 mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 
fenni vesaik ve evrakı bu bli} ük zarf içindeki kapalı küçük zarfta gün zarfında tcdiyci deyn ve ya tecdidi muamele eyle- oOı Satılık motör - Süleyman iyede Askeri matbaada, 
da natamam muallim mektebi binasinın yüzde kaç ıenzil:\tla calip mcdiklcri takdirde mcrhunatı mezkt'ırenin bilmlizaycde satı- , muhammen bedeli ~O lira, müzayede 20 mart l 929 da 

•o~ld~u~ğ7·u~nai":"'d~ru~· r~ı~eekl~if~n~am;:;"'e~b;u~lu~n~a~cn~k~u:r.:':':'~;"";:"""""""""""""""""""""""~la~c;af:ğı;,,,,;i~la~n;,,,,;o~l~u~n~u~r ...... ...,, .......... ...,..,,. .... ...,.,. ..... .,... ___ ...,,....,...,,,,....,,,,.~D~c~ft;er~d;a~rl;ık;t;a;,.,;y.!e,ılacakn~ 
( Vakt ) 111 6 Mart 1928 Tefrikası: 98 geldim.- zannederim ki... ret ederdi. Onun için hırçın ye amca zadeniz "Bcneto, ya 

ş ~ Dc,ti izdivaç talep edecek bir tavurla dedi ki: dayanacak ... 
ır 1J.I · ~ P,V <I kılıl(ı kıyafeti yoktu. füı~ında - Sizin için daha iyi ya ! iki adam korku ile ürper-

ll!u~ rrirl , 

Aloris löbldn 
i\Jaamafilı bunların hepsi 

rivayet kabilinden şeyl~rcli. 

i~in meydana çıkarılmasını 
ciheti adliyeden beklemek 
daha doğrudur.,, 

Gazetelerde bu satırlar in
ti~ar ettiği gün öğleden son
ra yani • l\Jesnil w Jlimyej • 
faciasının güzcranından he
n(iz alrmış saat geçtif!;i bir 
sırada ,r.ul• , •Etiğ• sayfi
yesinde, baron "Got!rua~ nın 
is odasına giriyordu. Bu oda 

J!,~ JJ. ne şapka ne kasket vardı. Ar- • ]ozefin Balsamo,, nun ka- diler. "Raul" onları teskin 

?1.Iütcrclml : 

Jfelunet Gayor 
dört ay mukaddem bir gece 
gizlice girmiş olduğu oda 
idi. O dört ay zarlınr.la ne
ler olmuştu, ve toy çocuk 
bu kadar az bir müddette 
ne kadar yaşlanmıştı! 

iki amcazade bir geri· 
domun başına kar~ılıklı otur
mu~lar konyak yuvarlıyorlar 

ve cıgara tellendiriyorlardı 

"Raul ~ uzun söze lüzum 
görmiyerek dedi ki 

Matmazel "Detiğ~ in 
desti izdivacını ıalepJ için 

kasında eski bir gemiı:i göm- tiycn ölmesi sizi büylik bir etti. 
leği giymişti. Kısacık pantalo- yükten kurtarmıştır. - ikiniz de mü>terih o • 
numın paçalarından çıplak Baron kekeledi: !unuz. Adalet bu muzlim 
ayakları ve ba~sız yırtık pa- - Fakat neticesi? avakibi? noktaları ara~nrmıyacaktır, 

btıçları çıkıyordu. - Ne p;ibi arnkibi'? · hatta her şeyin kapatılmasına 
Fakat "Raul, un kılığı ve - Ya ciheti adliye karışa- çalışılacaktır. " Bomanyan " 

sebebi ziyareti "Gotfrııa De- cak ohır~a? Zaten Bomanya- ın hamileri mtıktedir kimselerdi; 
" tig,, ı alakadar etnıiyordtı. nııı intiharı dolayısile "Kal- bunlar skandal neticesinde 
Gözleri çukura batmış, ylizü yostro,, dan bahsetmişlerdir. lekelenmekten korkulur. J\lesele 
yeisten harap olmuş bir halde l~ğcr :ıdliyc meseleyi tamik ört bas edilecektir. Beni asıl 

"Ratıl" a bir paket gazete etlerse bir takını şeyler keş- düşlindiren cihet başka ... 
uzattı ve inlcdir: kdebilir. Baron "Dctig" sordu; 

- Okudunuz mu '/ " Kal- • Raul • istihza tanile de- - Neden endişe ediyor-

yostro ,, -· di ki: sun uz? .. 
"Raul" cevap verdi: - Ecvet, nihayet dul •Ru- - " Jozcfin Balsamo"nun 
- Evet biliyorum... sölen• ; '-1. • Jober • in itilafı intikam almasından. 
Delikanlı bu adamdan l'lef- meydana çıkacak yani is size - O öldü ya!.. 

Öllisiincleıı bile ihtiraz 
etmeleridir. Onun için buraya 
geldim. Yemi~ b:ılıçesiniıı 

ucunda metruk bir paviyon 
vardır. Oraya yerlc;cceği:11 ... 
izdivacıma kadar kalacağım ... 
"Klaris~ c geleceğimi söy
lersiniz ve hiç kimseyi hatta 
beni bile kabul etmemesini 
kat'iyen tavsiye ettiğimi ilı\vc 
eylersiniz. !';laanıafilı bir ni
şan hediyesi hazırladım .. tara
fımdan kendisine veriniz ... 

"Raul" bunu süyliycrek 
barona gayet kıymettar Ye 
güzel yontulmuş büyiik bir 
}akut uzattı. Baron bunu 
eline alınca şaştı, kalJı ... 

On dörclı'incz'i bap 
Cehennemi mahlıik. 

• Jo:ı:eiin Balsamo, yau~ça 

(500) adet bulunmak iızere 3•, 
milyon toplu iğne ıniıb3 l~ 

olunacağından itaya talip oıa0'.3.~ 
' gııl· 

l;lartııı 11 inci Paz<lrtcsı •fe' 
piyanko müdürlüğünde ınu ~1 
şekki! mübayaat koınisroııuıf• 
müracaat eylemtleri il;lıı o~ 

~K~l 1~2' 
fAKVJl~ 

• 

--L::.A-~1' 
f{ul 

; ı Ramazan 24 Burç: tıı 
, ~lyın do~u~u 'i1 Ay1ın6 \'j' 1 24, 16 l.!!..I ' 

· Çarşamba", 
üçüncü cemrenin topraı• dıJ>~~- / 

! il--'--.,.,-----~ 
Namaz vııkıtları 

1 
.,~ 

abah Öğle ikindi lfı.1' YlliSI ~~· 
6,27 12,26 15.38 18,0fj 19,,~ ~ 

Bu giin doianlara i~=~= 
Erkek• , • 

Ôzdemir Ern11
'' 

Günün nasihatı: Jl 
'\'.:ı.lancınııı ınunıu J'ü..~ı~.t L,a 

yan3r. 

1 Bu giinkü hava ·c ~·ır 
Ri.iıgar orta şiddetle lodos \-ııJtf 
ledir. hn.,·a ka.p:ıii h:ıfU ya~•-~ 

·• --_.._ - . - . şo~ 
Mes'ul mUdUr: Abın!!P 

dedi ki: 
0

,t!l 
-- Demir atılsın ·;c 5~ 

şu tarafa yakla~tırılsın. ı,if 

O ' ' . ' 1 ı .. ıJıll 
cnızııı uzcrınt c '" f' 

sis tabakası vardı; bu ,ı, jı-1' 
cenin zulmetini iki kat / 0·,a 
dclc<tiriyordu. "Antifcr .. e ,ı~ 

' • ..1 cı•· 
prens ~ Lave"nof" un l 'ı:ıb'' 
emckledigi kc if buflıt 
kasını yaramıyordu. 

" Lconar,, sordu: ~~ 
d ~-111ıııı -- Sahile var it-

biliyorsun ? 
Kontes dö 

ccnp verdi: 

- Yıı.nılnıı~ o 

• 

,,,,111 
ıuııııı· 

i,;tiyorn:n ... lıtı kilfi .. 
'·Lconnr,., kızdı. . , 

l . lı.17 
Senin Iı~re!.:etiıı 10 

. '{!-,,_ 
!Jı.:t .. l 

cinnettir. bıe ()il ( ili,., .... 


