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Buı·sa mahkemesi 
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Bir iki 41ilnc kadar· 
Çıkırıklar durunca 

Yeni romanımız başlıyor 
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kararını verdi 
Tak l j b i h ii k tı m et teşeb biisiind e bul und ukla rı talı ak kuk 

ede11 ,_ nıahklımlardan beş tane. i a 1.lacak 
l~iH_U_e~H-let-i -D-. -iğ-er-le-r-in-in-bi-r-kı-sm-ı -al-tı,---;-b-ir-ls-ta_n_b_u_l b-u-z-la_r_iç-in_d_e ____ bir gece 

~~~-:ı=~ i::::ı.:: kısmı beş sene ağır cezaya ve bir gün yaş adı .. 
1 

onun ::~.:" hazırlan- m a h k fi. m e d il d il e r 
ktisat V k ı . . . e a etı meyva ağaçlan 

) et ıştır il m • • . 
k esını leşvık için yeni bir 
anun pr .. 

• 0Jesı hazırlamıştır; bu 
l rokıe bu hafta ıarf ında h 
Ve •1 eyeti 

ı eye verilecektir• 

Geri kalanların beraetlerine 
karar verildi 

- ~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~-
llzun . d i \! . zaman an beri ktisat 

k ekaleli laraf ından hazırlanan bu 
l 3 ( \ f" a < \ t ed<\ıı ler derhal sah,rerild.iJt"r 

illıun la, h 
~ ı a ı memleketimiz<:!e 

rn"}'\ a istıh J • 
sa atının istıkbali noktai 

tıaı.arın da { 
h n e' kala de ehemmiyeti 

ı bır h 1 ıner a e t~kil edecektir ç u • • 
k mezkur la} ıha kanun şeklini 1 

Pcttıkıe d n sonra memlcketim·z 

sa .
1 

rnc} 'a ağacı yeti~tırmeğe mü- 1 
1 olan 

rnıntakalarda bu gün 
orman 1 
b· d 0 arak görünen ağaçlar 

ır eııb· 
al k ıre ıneyva bahçeleri halini 
a~ lır. 

:ıy hap1:c konulmalarına, di
ğerlerinin de beractlerinc ka
rar Yererek tefhim etti. 

Rci::; Ramazan ":ıim B..., 
idam kararı al:ınl.ır ı, eczanın 

kanunun ı 46 ll\l1 m, d<k ... i
nı: güre ittiha/. cdiJdj~ini bil

dircH \ c maddc) i ohtu. 
Cemal b:ızı itirttzJ,ır ::.er 

detti. Sabti A) ağa kalh.arnk 
"'Ya~asın cumlıurl\ d, ',ııo:asın . . ' 
a<lnlcr!., Diye bagırdı. Dikici 

fonail çok sohuk kanlı idi. Mesıa b 
b. aı.ı 
ır k 

Ço yab'l.Jli 
'ılflyetlerimizdc 

ağaçlar vardı; 

ahlat, yabani 

iiiiiiiıı ______ ._ K:\nıil de mi.itemadiyen du-

bunlar } abani 

ı~lın ve . 
Bursa ağır ceza mahk.c mcsi :de son ce1sclerdcn bıri 

~tr b saır" gibi şeylerdir; Bur .. a, 9 (\~akıt) - .\ğır , 

llıü~ u ağaçlar aşılanmış o1sa 

liıı 'l'llrnc) mahsul veren zey-
' Yahut kir armut ağaçlan haline 
Ctekur· b 1 d 

latiJııa • un ar an her sene 
lek . I cdılerek mahsuller mem· 

~lıtnizin 
zirai istlhsalatını 

ceza m.ıhkeınc .. i irtica maz
nunl:m hakkındaki kararrnı 

bu gun sa:ıt 10 huçukt.t 
tcChim etti. :\ Tahkcmc salonu 
hım:.ı hmç dolımı;;tu. 

Okunan k::ırarn.mıcdc, Cc
m:ılin taklibi hiıkıiınct ın:ık-~itakt 

edılen ır; bu suretle elde sndik tc~kil edilen !!;İzli CC· 

kı ınrhsullcrin o mühim bir miyctin mtiretrip \ c mik~"i"i 
nu har· 1 t ıce sevkolunucakhr; bun- :ahri. K.lmil, J,mail \ c l""adc-
a rnuk b l &erv a 1 m mlekelc hariçten 

et gir k . . lal . ece tir. işte iktisat Ve-
etı bu 'h 

ald »- • cı eti nazarı dikkate 
lt;ı 1 • b 

ne d çın u gün ne hükümete, 
e efrada bir hizmeti olmı

min cemiyette muhim 'c 
f.ıal :ı7.a oJdularmın mcrcc-

\ hci iibuta '.ırdığı; yetim, 
L:l/. .\li 'c E\liya hocanın 

ccmi)CtC dtthil \C Ctinıın

de f cr'an .zimcthal bulu-} an lab · 
halk anı m )'\a ağaçlarının nup hul,t'ıınctc haber 'crmc-
t v"k tarafından aşılanmasını 
ahk: etmek üzre bazı kanuni 

\ . . 
B az ına luzum görmüştür. 

duşu ud':alc tla İk t 'ekaletinin 
n Uğü 'Ik db lardak' 1 le ir miri orman-

ı ı Yab · r.·rns anı ağaçlan aşılayan 

dikleri; Kocaba~ın 1 lıı"C) in, 
tah,fülar ()..m:ın, .\lu::-tafo, 
fir·ıri 11man, ~c, f ullah, a"ker 
1 lidavct, Sah, 1bo \ c .\leh· 
m din de cemi) etten h.ıbcr

dar oldu~d halde fena ııi) et· 
Jcrlc huktımetc haber \erme-1 tc l 1 k 

al<'Jh t;rn 1 clmekt ir; binnen· dikleri 'c bu sehcptı.:n r;ıim-
kan ıne\'Zt•u bah olan layıha 

n ha)· ha: ınc girdıkten sonra 
ın mulk" ı Yab . · u o mıy<m yerlerdeki 

a111 <ığa l 
hılecekt· ç arı hc.'r kes aşıla ya. 

.ır· \ b 
~alım . ' c u suretle aiillamak 

etıni ih . 
C§ıl d kları lıyar eden kimseler 

t~eb 1 ~çlaıa temellük 
a ı cccktrr· h kı • 

açlık! ' ur.umet aşılanan 
l • arına ı o au şı ayan eşhasa ait 

unu laı; ·k .. 
~ r<'cekr ·• kın lapu senedi 

r, 

Şayet 
Yalıa11 • orın~ıl r ara•ıııdaki 
.J ı ağaçiar .. c ik l 
vıur da mutc,uı- ıalde 

kokllyle l:ı'baıı kim eler bunlan 
i . ırlıkıc k k 1 Çın ba k so <'re • aşı amak 
1•t •l r : a bir Yere nakletmek 

c huk· rn aad urnet buna da 
e<l<'c kr 

h 
N hayn L r. 

Jc,..inin n~iil:rin/) etlerine, 'c 
diğer ma1.nunl.mn, curme 

i~tira}dcri anl.ı'lılam:td~ından 

bı.:r.ıctlcrinc k:ır.ır \ c rildiP;i 
hildirilmchtc hli. Bernd k:ıran 
alanlar, sc\İnç içinde derhal 
tahliye olun:ır.ık crbe t bıra· 

kıldıl.lr. 

:\1ıite:ıkihcn muddd umu-
mi "'ö.1. alarak mul:rimi) ı.:tlui 
karargir olanların ta) in Ye 
tahdidi cC"zal:ırını t.ıkp etti. 

J le.:) 'ı.:ti h.:ikinıc bir 1::1:ıt k.1. 
dar ımi7.,1kcredcn sonr,ı Ccm.ıl, 
Çcrke:-. Sabri, Dikici lsın:ıil, 
s1.:rgardi) an K:imil 'e Kadrinin 
id:ımlnrına; yetim, L::ır. Ali, 
E' Iİ) .ı \lu~rnra hocnnm dürde1· 

:sene hapi Jcriııc, hidcmatı 
.ımmcdLn malırnmiycdcrinc 

r L azı ahvald hükümel 
a 'IQfl i bil' ah 'c c.:ınni~ Lti uıuumiy~ nı.:ın· 

<tçlar1 
01 aldc olan reci altında tntulm:ılanrnı; 

İdam edilecek mahkCımlardan 

k' adenı 

İdam cd lecck mahkumlardan 

A lİ rnil 

o ilŞllatrna a 1 
. Ci~ardaki uzum gorürse Jh ... anın firarına mebni bir idam edilecek mahkümlardan 

l<:bar edeb I ehalıyi a~ılamağa sene) c, diğerlerinin nltı~.ıı· Cenıa l 
il 

1 cektı'r ................................................ ·-······•••••••••••••••••••••••••••••ıı .. ••••••••ı• llU • ···---•-·•••• ••••••••••••••••••••••-••••-•••••••••••••••••••••••••••••·-••••••• .......... • 
\'a I k Rtıtıkü ıktisad h kanun l&)tihasının memleketimizde olunacaktır; bu sayede hariçten 

cı ı h ı ayatıa mey- k h r . 1 g I ltıü irn b· • ço ayır ı nehce er vereceği §Üp- memlekete gelecek olan milyonlar 
e llı,i ld ır san at haline b k le l 

lar,ı 0 ugunda lk l liesizdir; bilhassa Akdenize sahil ir ço öy erimizi ve şehirleri-
cqınd n llsat V k"l · h k an h e a etı olan cenup vilayetlerimizde bu mizi i ya edece tir. 

il2ırlarnakt b 1 u J. ,. 
a u unan kanundan pek çok ıiitifadeler tc'min 1ue11JJ2el iıSUJı 

<l'1klarmı ısırıyordu 

Tatbiki iıtenilen madde 

;\r:ıddc 146 - Tlirkiyc 
cumhuriyeti tc~kila-.. c a"iyc 
ktınıınr:umın tem., mı 'c ) a 
bir kı mını tağ) lr 'c tebdil 

Ye jJga) a 'c bu k:ımın ile 

tcşekktil etmiş ı)latı Bli) iik \ lil
Jct .\IecJi ... ini i:;kat.ı 'e ya 
yazifc:-ini yapmaktan mene 
cebren tc~cbbiiş edenler idam 

ecza ına nrnhklım olur. 

65 inci maddede gö terilen 
şekil ye suretlerle gerek )a-

lınızca gcn:k birk.ıç ki~i He 

birlikte km il veyn tahriri 

'cya ffiH fcı:at çıkararnk 'cya 
mc~ dan ve sokaklarda ye 
na!;m topland:~l mahallerde 

lllltllk irat YCyahtıt ~ a[ta ta
lik veya nc ... rh·,\t icrn ederek • ; J 

bu cıiri.imleri i~lcmİ\ c tcş' ik 

edenler haklnndn~ ) apılan 
r csat tc~cbbti::ı dcrccc ... indc 

kakı dahi idam eczası huk-
11 nur. 

Tünelde bir 
kaza 

Arabalar yarı yolda 
birdenbire durdular 

Anza bertaraf edildi amlh. 

Dün saoah tünelde bir rıı-a 

\ ukua gelmiştir. {ialata vC"-Bc;·
oğlu cihetlerine gibnt:ktc olan 
tünel arabaları istasr nlarnıa 
yirmişer metro mesafede bir -
deııbirc d urınuşl:ırdır. Bunun 
üzerine '}Olcular arabalardaı iı -
mışler \·e yürih·erek Iıoricc 'Çık-
mışlardır. ~ 

35 dakika katlar bit tevik -
lmftan sonra vagonfar Mtrar 
işlemiştir. 

Yapılan tahkikatta arızaııııı 

neden ileri geldiği anfaşılmıştfr. 

Vagonların seyri esıı:ısında 

« Oale]) tabir olunan yuvarfak .. 
lardeıı biri yerinden çıkmış 
ve vagonlar bunuıa üıerJııc 

d urn1111rardlJ. ---

Hava lodosladı; so~uk k~rılıyor' 

Dür. Buiu.içindr v~ Marrnaradr. lrlll ufak!: buz tabaka.arına aı' u'c lcaadüf cdlUyor.:lu. 

Haliç kısmen dondu •. Dün sabahki f 

vapuı la rı bir müdde 
seferlerinden alakoydu -

J3 uz taJJa kas 11 ı ı 11 k a 1 ı ı ılığı ev t~ 1 ki 
g·cce ~aJıiJdc8 a11tiıni bulıııu~tu Tren hatları açılıyor ve münakalat 

gilLJk,çe intizama giriyor 

Nasıl batladı 

1 faliciıı donmas1, cvelld 
akşam saat (10) dan itibaren 
ba~Janınış v~ 10,20 de köprüden 
hareket eden son vapur l·yibe 
müşkil:iUa gitmiştir. ---
A.Y·ru pa111 n eıı. 
(1 i·ızP1 kad 1111 

Elisnbet Siman 

~,·clki gün P:u· :sten gelen 

kısa bir tclgr:ıf haberi bir ~\a

car kızının Avrupamıı en giizel 

kadını ilan edildiğini haber 
veri}ordu. Oünkü tclgr:ıflar l'tı 
haberi tc} it et111cJ..tcdir: 

Paris, 9 ( A. \ ) - rııst'tü 

fız:ısıııdaıı ressam ~1. Beııard ııı 

riyaseti altında toplanan ve 
saıı'atk.irfard:m miiı ekkcp buln
naıı bcyr.clnıilel jiiri Jıe~ e,! 
Elisabetb Sinıon isminde bir 

kadınını A vrupanm cıı güzel 
kadını il.in etmiştir. 

• Matmazel Siıno•ı HIOQ da 
d'tığıırnştur. Kendisi scyalıatı 

pc k sevmektedir. Almanya 'c 
ftalyada scy:ıh:ı.t etmi~ olan bu 
Macar dilberi eıı güzel kadııı 

ünvanıın k. zmıd ğını işitir 

jşitmez: 

- Ne iyi. Paris ve Ncvyorku 
da görece~im diye sevinmiştir. 

Buzun kalınlığı 8 santim! Istaııbul dün, şiındire J,ad"r 
Akşamdan peyda olmı~an hiç görmediği soğuk bir ün 

b:ışlıynn buz tabakası gece git- yaşadı. 
tikçe 'kalııılaşnıış ve sn baha Büyük fırtınadan sonra sen-
kadar sahillerde 8 santim kalın- leşcn lıava evelki gece 1::.iisbiıtü ı 
Jık hasıl olmuştur. şiddetini artırarak her tarafı 

En çok donan yerler dondurmuştur. 

)(alıtane ve Silihterağa de- l•F. ~A~lt~ta~r:ıI~ı~J~tı~nc~u~~.ı!!!!}'=ra~m~ız~d.ı~dii!!ır~· 
J·cleriııden itibaren tutunan buz 
Bostan iskelesi civarı, Baha-
riye tekkesi örıiindcki adalar, 
Karaaj!açtcıı ilerisi, Eyip, Süt-
r e, Ayv311saray, Deftardar, 
l lalıcıoğln ve Ayakapı, Kasım
paş:ı cıvarıııa kadar her faraf ı 
kaplamıştır. 

iki köprü arası 

f falla Uııkapam ve Galata 
köprüsü arasındaki sahada da 
buz parçaları görülmüştür. 

Y:ılmz orla denizde, buzıııı 

kalıı1lığı bir santimi geçme
miştir. 

Dün sabah .• 
Sab:ılılaym \ apurfar, ancak 

güneş biraz } ükselip ortalık 

ısınn\1}3 başladıktan sonra sc
fcrlcriııc çıkabilmiş'erdir. Bir 
', ı ur s.:ıb. lılc} in ağır ağır 

} üı iiyerek buzları kırmış \·c 
kanallar aç.ırak ~c~ risdcr temin 
edılıni~tir. 

İstinyekoyu da.. 

Diinkii soğuk, J laliçtcn başka 
lstiııyc J O} uııu da dondurıı.uş 
ve Paşa:bnlıç{siııdeıı [Bcjkoza 
J.;ad:ır olan salıad.ı buzlar 
gürülıııiiştür. 

Esnaf ccİniyctleri 

Tevhit listesi ne günü 
kat'ileşecek 

Tc\ hit edilen c~n:ıf cc.ınh et
lerinin knr·i 11,te~i Pazanc~ı gLi· 
nü tebliğ edilecektir. 2 - 3 ce
mi~ etin vaıiyeti henüz hallcdıl. 

mcmiştir. Tc' hit edilen cemiyet
ler :ıra ... ınd:ı lokantacılııria gar
sonlar ccıniyetleride vardır\ 

Günlin hulasası 

Dahilde: mll!!'----:m-Şehrimizde tesis 
edilmkte olan ter
zilik mektebi kad
rosu hazırlanmışhr. 1 
Mektep biriki gü- j 
ne kadar açılacaktır. l 

• F ort mümessili 
ile seyrisefain ara
sında antrepoların 
isticarına ait muka
vele dün imzalan
mıştır. 

• Cemiyeti bele
diye bugün topla
nacakbr. 
• Fırka müfettişi 

H. Şinasi Pş. bu 
hafta Ankaraya 
gidecektir. 

Haricte: , 
Hindistanda müs

lümanlarfa mecu
siler arasında pek 
kanlı çarpışmalar 
oluyor. 
l Bu yazıııın tafsilfıt 2 inci 
sayıfada 1 
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Alfmdar Mustofa rn n 

._..,.AY HAN .. ~~~~~~: 

Artık· )raj)Jlacak: şey· l(ah11ln11ı.;tı 

Hıı çuk .raranının İstaubulda bir ilıtildl 
çıl<acop,1111 nsla ihnit etınC'dikleri ahenk 

al end C'rinden an lası hl ·ordu , -
t t r' Lt l Jt.:n\ ı i ... olutmad n 1 :ı"t.1r Y~ni ~d:bandan ç ' 

il .un 1.:dij ~)rl.ırdı. umidcri ,·,ırdı. 
5 - o t.1 ı.,ınıf cc;ııaf 'c R.1n;.ız.m1.l.ı d b.m 1 ·'' "lı 
re hu .... lnıtun lJr.1r gorüyor~ YC ill.:c;ilc bir t ıl,ını nİ/ nı 

({ ı· ccditçi Ho.:.1br bu) i.ık s1.:l:tıin 

Bunl.ır hul,t'.ınll:th: gönılc- c:ınıikrinc _ ldırtnw;lardı. 
c f\ i~kri 1i :m~ak ruwct Bu ar.ıd ı lst.ınbuld ı ~kin 
', rmcl\:1.: rnptır.ıhilh·or! ırdı. Rum, l:rmcni \"C Yalı udi 

:\leınd.mn bir cmrilc ihti- c\Jcrilc dukk:uıtmna Jrnku-
1 .ır yapu diyl! mallan mu-•1- met mcımırbımm ınuı.ıL ıat 
t'crc ediknlcr pek çoktu. ettiklcıi ayıa ı çıktı. [ı 

Kala kah t ·r ne tal\ımı Memurların hırıstipnl.ırın 
k ıhoı culırl.ı f"ılmıc;fon!ı. l,aç eri.ek çocu~u o1duntıntı 
P ı;niL. P ı kaptanı <lcrv.ı rd ddarı SÖ) kndi. 
c J ır 0 1111 .ı Tcr-...mcde i la- Bu rİ\ n·ctlcr hall 111 t ı:ı -
1 t.ı l ımı~u: subunu t.ıhril c pd m 

Y cni\.u i ocağında oldugu idi. 
ı-. bi 1 tt ıncdc:n \ok ) ere - < İ >tC ri.n ,\ l .ıfık lt:ıı 
t ı inat .11 nl.mn j..,imlcrini o,.,I ınl mnı lİ\ .1i muh.m1m1.:di 
d ftcrkrdc:n ._iJdiınıi5 idi. altına t plı\aı:.ıl\l.tr. 

GaJ u t rafındaki kalyon- n~dikodu a Hr:ıfa > .ı ıl-
~ bek ın ı mahı;u ada- dı. ) ,ı)nız bu c:.cbcp i"' .ın 

n da 1 pa m15 idi. Z,lt\:n için 'ctip art.Ullı. [3 l 
ptan Sc Ji Ali Paşanın flayrJmd ı hcrkt:5İn sd-l .111 

ı ızm azlcdılip 'erine Ra- lrnydcdib.:c~İ rİ\'ayctlcri \ c-
"Jm.z Pa> 1 n u ) in cdilmc~i- niçu'i o .. :ıbının ortadan l,al-
' • 1 cbcbi bu i .... r.ıata mu- dıııhı::.t 1 ını ima ediyordu. 
' ff kıyctlc b ı liy.ı bilmek Y 1.:nİçl:ı ilcr artık ı \ ı -

ndi. den İ\n e dolJurulmu l.m.h. 
Ramiz Parı tcrc;anede çok il mi e p ıt1a\I Hrecd lcı di. 

<iJJc;tli da\ rınınıştı. "ifak, crl,.md:ın s:t\ ılıp 
Şaban a\ı sonund.ı kıl- Alemdarın adamı olmı\'an-

' culan ı !Piri kain cci og- lar ara ... ına da ,.o)\ ıkhı. bir 
Mu taf. )1 gılatadaki hah- hafta C\'cl (2j şaban umu-
nd J rttt . rn cih adi ve nazırı Bchi ... 

( oğ o!Junilürkcn: efendinin ı;climi} ede 1 i (Ttıg 
- Y niçcı · ,. ık mu? merasiminde O) lcJı~i bir 

Deye fi.:rrat ı.:tmisti. T.ıbii l .. ıç ks\il,l,,ır 1,;uınlc clılkrc 
ıms .. cc<;.ırd cı..1ip ımıd.ıh:ık du5tu: 

u 1cmcdi. Mu.;;t,ıf ~nm Cl.~Ji Bdı' ç cf.:ndi ·kb.ml.ır~ 
J J 1--~ l r ; toz1ul· '\'\; sol)jfa d • ıtırkcn: \ ,· gun mc~u.l . ıı'.m<.'I. ı .. 

Kahveci oğlu :'.\lust.ıf.mm - giyin Yolda~lar. yaldn-
\atli icraatın "<-111 .ıfha ı İlli. lfa lıcp giyc,egiz .. [)] 

Ayanlar htanbuld.m git- pcmi5ti. 
t" ı-.lcri için bir uyğun uzluk i şk 1k~1iç cf~11dinin söy
;ık.ırması ihtim,ıli ohm ltı - · k:dikh:ri yc:1.\i gun içinde şu 
t • .la ) okcJilmlş idi. <;ekil 'ç hey 'tc girdi: 

Artık ) apıl.ıc.ık şey k.ıl- - < Erlünı de' 1di CS\ Jbı 
mJmıştı: R.ımaz.111 :ıyı girdi. 
J ı :ırad.1 oruç 1,c) file gfın-
1 ızleri 41milcnk, gccckri .de 
r htımların, deniz dö,·cn s,ı-

1 ilhtlnclcrJc gcr;irmiyc h ş
fi Jılar. 

T~r~n id ·n o.nr her l,c::; 
:le çci<.iiip l;:.:;ndikrini bek

i yen «C:\ .tri'i himi a1 > ile 
~ lcnip \akıt f:l.'\.'.İriyorl. r.Jı. 

ı<:ıu h:jdih.: ç<. !1.tan ... ç.ıt-
1 ış idi. l al· ı~ fa l1.ma 'aran 
'( ktı'. 

Rusçuk ~ .ır.ımnın, İst:uı
• u~da bir İ1ltil:ı1 çık:ıca~ım 
. i~ Gmit ctmcdikl""ri ıt bir 
• llll) Jr. k şıır.ıd.l burad.1 
.ııJcnk clmdcriııdcn ani.ışılı-

(Vat )iu 1 O Şu hal 

k:ıdimci» kmuniyı.:dcn soya
cakl.ır Ye başl.ırına «Şobarıı 

giyliİrmc:Mc nizamı cedit tıc»
ctinc sokaı:.ık1ar .. » 

Bir t.ıl.un :w.11;: tc:ll.ılları 
ll.ı il.ıYekr yapın;:lkt.ın çc'kin
mcdikr; 

- <cQ,aldarı [4] 1 aldırı
lacııkLH' 'c jsıu istcmcı; 

bcr)ic~n clıcrindc olan nan
.P ırcka·ini . .ıh.lır.ıc~klar .. 

Di' c ilkelce yaptılar. 
1111.!"·ck dondunılc dolaştm
ia: ccn:u1parc » .ür~ılııı,; geti
rilip {.1ırJ.kılıyordu. 

ÇAJnkü dunyanın Iıı.:r tar.ı. 
fında 'c her dc\·irdc oldugu 
Bibi bu dc,·kti aJiy~dc dahi 
P.ı ası, cfondisi ~g.ası hepsi 
< 1 • anp:ırcn: ~ el stınulmasma 

Namuslu 
kokotlar 

,,, 1 ·: ,~ ...... -:... • • "', ~ -- • ~ • 

1'/uha~·ı·n·i: //fü;eyin llahmi 
: 1 em i ıı leJcl\kilatile :--ar•( koYt1' or. .. . . 
zttlasinaktan Heı·i ~f·I- Uu l:)f anlamaz ::tda-. ~ 

miyor u1u 1 
- ~fozluıu l'h i U \ . 

lmrava ıc·l'lJh l' Ye Him 
tai rfgindt• ı~ısef i ~JİI' 1 

ıniıııak.a~\\\ a drğil.. lkn- j . . ~ 

lt;w~l , u r,l)l'anca tJi r· 
k:l\gaya g<'li)<W; 'e 
· .. ~n ltHı·onunt t'.b 

rnla ne )-~~la(•ağmaL! ne 
) apaeal-{4z. 
~ ~e ~·a pacağımızı 

güriiı·~ünüz. Hu lı [\ı•if 

,uJııai' e<•('l ola\di ben 
~ . " ' 
onu dn' c1 ctıne1 meC'-
hı1d\!<!'1ıitıdc lalaeak-• 

LZ2 il 

~ 
~at alcada 

Donan inıanlar 
ve koyunlar 
Jhn anın Htziy(•tiııe . 

üair Cataleadan gr·lPn 
• • 

ı·apoı·da İ~tiı·anradan 
nıada J ih l(•ı·lc· irtihal 

• 
temi11 olmuloğu hildi
l'ilmi~tiı· .. \yni ı·ap<H'<la 
hildirHdiiriıu• o·fü1

(' .\h-. ~ 

mcdi) •· h.i>yiiııdt•ıı muh-
tar .\ lmıN a~a f>Oban-. ~ 

laı·ı ndau Salilı ile a\-. 
m kü~ <l(•n Xt•c·nıi~ o 
i:-uıind() hiı· kad1n c\
l<'.-indc11 't• ho\ nundan . 
donmu~lal' Ye u·tfa, i-

~ 

f('ı·i i<·i11 İstanhula uüıı-. . ' 
d<wilnı i~Jpı·diı·. .. 

Sliılii{·e kat'Yf'SindClu . 
Salih oğlu ,.ehip r ;tli-
kr.tt~ a~ a. gicl<•ı•"-t•n ~ol~ 
da doum·nk öfmii. \ c .. 
e(\!"f'dİ hulumnn tur. .. 
. \' ni k::u·ivrd<'rı .\lı ... . . 
mrt tle hiı· hafta C\ ~ı 

'ola ('ıkım:-- 'e lıi<· hir 
' .. ti " 

taı·aff~t ~Uı·iimuemiıı-riı·. 
<-- .. 

J)jir(\I' hiı· kihdc İ ·-
rı • 

nınilin ahırı mandala-
ı·ı ~ amm~,c;aııta. A ı·ap .. 
eı~ Sinı<-11, kih I< ı·indf1 

• 
de (1000) lkatlar ~o-
\ uu donnıu. lm·. . . 

,, ........ ti••····································· 
t:ılı:mıınül c:<.klllİ) orl mtı. 

T.ı ın bu ırad.ı r.ıtih c.1-
miinJc cheınmintli bir hJ 
disc oldu: 

Sim:ıl mcınkkı.:tkri :1hali. 
::,İnllu; (ÜbcyduJl.ıh Ku ııı.t
ni) cf uıdi 1 ) 1 camide \"i!Z 

~diyordu. 

ı · tışm:mi cfcrn\i ni7..u111 ce
dit t.1r.1ft:ırı idi. Sult.111 ~hh
ufa zamanında biJc ::.:izlidc!l 
gizliye ycniligi ınüd.tfaa d

mişıi. 

Efendi camide alenen hal
kı sekbanı ~edit yazılmn·a 

tCŞ\fü Cdi)Ol" itli. J\çikc:ı 1 

yeniç ıilcri <<TcHirn ctırn:J,:. 
ten cckinm!·,·ordu. . . 

(llltıncdı -------[! 1 )a~la tm:ımı ~el ~a:r.ısı 
Hami..: paşanın cmrllc burnunun 
'~ kulaklaruun kesilmesini 'n7-ır. 

(~ y:ı)la iın:ı:nı faı}dcclcr (el 

y:ıır.ma .. ı . 
~.)] mahallinde geçti. (Ya) la 

im:ımınclıın 

[ 4'" ~ :t)1a ım:ımı beni scklıan 
. oc:ı,ğı i~n: 

- füuunzand:ı Tuğ gvndcıil· 
,di !b .. ,ramda umumıı teklif edi· 
lecek . flh .ı) <..1.lcl·inin de, hcrkc~1 

· ) c se,1•cttiğinı ~azar ' r·t· 
ir. \'nl 1ı 'fuğ Hamazandnn CH:I 
•.erildi. ~u lkı ... ımd:ı clıh ur. 

{n \ cniçcri oc:ı.kl:ırmı .. 
[6J Bu r .. 1tın • dimi sa1i in 

hnl'inc dair ) nzma bir mccınu:ı 

ıı; \·ardır.yanlı~ 'e ihtic:ıca salih 
dc~ildir. 

ırelmr.k i rarilP 
:ı 

l•izc me' dan oku\ ara-
• L 

ğma mektup gündcı·
UH:' ·i lwııim dalıa l~İ\a-

• 
dr i. im<"\ 'ara' ~wal : 

~ . . 
gelsin ... l\endi foh\l..e-
tinc 1 endi U\ n~ile gel-• • • 
sin . Gelccc~i ~;arsa 
gfü·t:·r<'~İ d<· ~ m·. 

- Sehnaz ~<'ne her-. . 
ke~iu a"z1fü1 rCU"~ı ~ ~ ;:ı 

sakızı alacn~ız. nuıu·a 
< 

z.aın~~n<lH· dedi lüuhı-
nuzla tUeni ('~rfendir

di~ılıniz ' ·fo.,mez nıi 't 
\ . " 

G<: ne gazetce~lcr~ 1ıi-

ka~ cm izle kaıj l<\ı·• he} c
em ılandınuak fır· t•tıın 
\er ook ·n ... 

- fliz ondau k r:ın-

. V~KIT tg ~uhat_ " 
1 11 • 

1 

____ ..... _ __,_ 

liisli'1111anlarla 111f'cusiler ],il<t-
111erhaın<·t <~~arılı~ıyorlar. 

ko llı~'(llar çerryan eden Bombaydan bir nıaıızara l 
~loı!1ha~ 8, (.\ ... \) - ğin! ınulwfaza rtı.!ır~

~h·ı~h·ın!anlaı· ih• ~1<'- terl11·. Btu'ttda rnn~hı- l 
<·u~iler nı·a~1111t1 e\ rll'e manl.~u· nıe(:o:siı~~:r kar- ı 
akf olumın 111i"ıta1·Pkc- ~i nıııtP~u1dıt lıııeum-
nin hozttlduğuııa dafr farda h11t~.111nıu )nrdır. 
lıt•\'<•nuaıniz hiı' Jwheı• .\~k(ll'J ıım1'ı·eze1Pı· :"c-
.-a~ i olnıa~ı iiz<•rinc ne miislilmantaı·ın ol n1'-
İn; nksaın Hornhaya dnğu hiı· mnh:liledP 
, f·ııitl<•J;, ahim karı.;"-_ lıal~ı r;il:\ha miira<'::rnt 
· .. ~w·et ilr, dağ'llu11.;t11· • 
hklar olınu~ım· .. \, 111 .. · 1 H~t·r iki muhalledt• 
zrınıaııda 12 11nılılP-lif 

nwvki<I • iğti"-a~ znJnıı· 
(' ı m i:-:t İl'. Jlii ... ı iima nfal'-.. 
dan '~ . IN·u~ilerdPn 
nıiireh.k<'p miinft'l'İl 

guruplm· hfrihil'iıı·:-. ı,ü
c•tun eımi~ 't' lıil~'t uıeı·-

" 
lıiuıwt 'rn·usmu. tur. " . 
Telefat p(\k ',;Oldrn·. 

IJa.JtUıt"lr.r !nrak '«'ya 
" ' 

kama ile '~wafonnıı~ . " 
ml'cndıhıı· He dohn u5-.. 
lur. l\1H \ClH a ·l\t~ı· 
miif ~·(>zeJeri zıı·hlı oto
mohiHPt' l'P1ıir it·ide kol 

" .. 
g('znırkt<·dil'. flu d<·' -
l'İ W'lt· ı· ('{)K JqJ' i.l .k<'J 1-.. ., 
dilcrine lfüwı·uı etmek 

atf'S e1JH('U(1' IH(•(•htn• 
"· ~ 

kahm~laı·du·. tüu·ısık-. . 
lı~laı·m . idtlrt ve \aha-• 
UU'Iİ al!'iam ~(.W Hth.1<' , ' 
doğru J,i r ~•z haf iflN· 
~ihi ohuu~hu·. •:al.af 
şclıı·in hi1· ~ok rnaf m-
11Pkı·i rıth• ~liisliinıan

hu· ile ~lt·(·usih·ı· h:'tl:'l 
c;m·ı ~ı~nw.ktad ı r. 
Bornha~·, 8 (.\ .• '\~ -

\"aziyeı hillıa ... ~a ~Hi~-
• 

fiimmıl:u·la nw~kiiu ol-
a11 Jladanapura ınalıal
lcsiııdt\ h:41:) -4't't' 11İuli

~ ~ 

ımlhaulaı· m.-.c·u~ilı1 1·,. 

hiiftum rtmi ·lcı·dir.lhı-,, 
llHll İİ1.Cl'İIH' ~ısk<11'İ ~ı-
ıaat ah·~ ''lmP'\r uwf·-

~ . 
hm· .kaln11~tu·. 

1# 

Uirk0t· lrnt'cadau lwı·i 
thnulara korku\(' lw\-. . 
eau laall m mmw' i 
idi\'\ ctiui ft'ııa halde 
~:ll'Sllll.'1 il'. Y ilfrlllH!!PI'-

" . ·~ 
liklt•ı· \C :kuulı Jnii~n-
dcuıc•I( t' ?;rbt•hil(• ·c• -,, 
lıit·cı,~ hh· cndi~e 'e . 
~iiphe ha\41 ·ı hiikiim 
~iiı·m(l kh•diJ'. 

Üj(led<'u souı·a ıfif(jk 
ate i '(•uid<>u bal'la
ım;tır.' Siıudh~ la~far . .. . 
80 kisi ie 1if edilmis-. . 
ti l'. 

Uomhay, 8 (A .. \) -
,.\lii liimantnr Ue nıeen
··ı.·r bh·jhiı·iui Lm·kuı-
ına\.ı.a C\ a1n etıuckı~
diı·. Se1u-jn •uw ttwa-.. 
•·uıda lm·ı, 1~hıklar 'u ... .. 
luu IJildirHınc1ff>,dfr. ... -
a.ınazanfddi 
hiftiıhiğun tcbli1Sinc ~üre 

yarın ı·marAUım ilk ~unuodur. 
Bu i.til~ırla hu ~ccc cami
lerde 13+6 ram:ı:r.:ınının ilk 
tl!l"il\ i namazı eda cdih:cck. 
'c gece ~an ıdan onnı da 
ilk sahur ) t:ncccl tir. 1 fo, :t 
mu~!tit oldu~ı.ı t;ıkdinlc de 
ilk nıa.hp1 öll1C hu gece 
kuruhc!tktır. 

Kıt•a. 

Senin ku} rukluyıldrz, galiba bir porgramm yoli:, 

Uzaklarda dolaşma öyle miskinler gibi aret.. 

Dilamucip doello eylemezsen de şu dünyayı, 

Birnz sık kuyruğunle ruzu mahşerden haberdar et! 

füla;a ;-:ızıları ı. ıt'.ıd.aki { progr:ı.ııı ) ııı n:ısıl oJ,unnı 
l:lzıın geleceğini bılınczlerdcn değiliz. Mücerret bir mfı ~nı .. • 
ltai edebi}(' J·abilindcn bı mı ):ızdık, gcriirgörmcz b::zıl r'. 

'de' ı 
r ynnlışını tuttuh! :ıı derlerse Ruhi Bey nıcrlıumt!ıı dı · 
iıkra~ile ımıkt~cle cdC'riııı. 

* Fıkra 

Borflıa bir 4hpa- ıısa ndın! Benzim s8· 
bımla para verme- nuı.n yılilızına döntJIJ· 
den borç ödemek Ben de faklrıim1 met 
tarikini öğrenmek hamet et, acı, artı1' 
üzere Rohi Bey mer- şu samarı parla.rırıı 

huma akıl danı~mı- himmet et/,ivfr! 
ya gitmiştik. Mer- Samanı alan -
hum, borç ödeme- Jjugün neder? 
nin üç türlü tariki förijk- Cunıarfcsi· 
vardır. Birincit;i, ala- Samanı alan -
caklı olan her.il ilk Haydi g{f

1 
pazartesi 

def asında nezalcetlc günü gel, pa.ı·anı ali 
gelir, isler. İkinci- Yörük, farlasındD 
sinde blr:az sertlenir, işi olduğu için pazat· 
üçüncüsünde çoJı.za. tesi gunü gelemcr.ıffı 
man olurkl buğaz çarşanba günü gel· 
buğaz4 aellnlr. işi ~ mif, 
bu raddeye getirip Samanı alan _ 
bu vartayı a1ırdık- Hani sen pazar/esi 
tanıonra borcu öde-

gürıü gelecf;kijnf 
dim sayarsın!., ''..t Yiirük - O guı~ 

Diger bir sureti i(Jrlada işim vardı, 
tesviyede ıudur: lie- gelemedirrı! 
~n gün Tilklliklen Bunun üzerine be· 
bir yörükien on se-
kiz çuval saman do- riki yörüğü lcolundaıt 
landırmış olan bir yakalıyarak: 
saman tüccarile yö.- - Yalanını tutanı 
rüğün atideki mu- ümmeti Muhammelı 
havereleri dahi borç yeiifin' Diye barbat 
ödemek t,ın pek bağırmıya başlayın· 
güzel bir numune.. ca J'ürük ko~kuP 
dir: kaçtı, tüccar da bpt-

Yörfik - Atfı ay. cumu ödemiş oldu! 
dır gele gide artık 

Mıntaka heyeti inerkeztye
since kabul edildi 

lsfanlxıi mınta#eaSl i/ıeyeii meı·· 
k.e%iyesinden: tınaka heyeti 

merkezi ye l'İ}•at.,ctin-

den teqini c,·cl 928 
' m.;f 1 cvelinde {i-a~c-

tc1crlc i:-tifa eden 
\ ' Huı'hancttin 'ficı in 

kc~Ii)cti i;tifo"ı hak'kmdtı bir 
mitddcttcn 1heri devam ec3t.11 

mu1ıabcr:ıt netice.tinde ·munııı
ilc) hin ':ızif csinc m·deti i ;in 
he:\ etim ir.c ,·:ıki -şern\tlnin 
mi~ttcfH::an reddedil ınesi 1·c 
hilınukahelc he~·ot:tıimiz tara

füı<Jl;tn BW"bun Bc}iC d~rme~·nn 
ooile;1 tddH ıı,~e ,..artın dn ıta

baid~u~, eıtoıcmc:;inc mebn1 
;; ~u-h~ıt 929 i~'timmndzt. mu
m<ı·ıc~ h,in mit,tari addinc ka
r:.ır 'erildi~ tl!bliJ!; olunur. 

Devamı Vl\r ) 

KIAyton hudÜll 
ecliyor ,, 

Kar fırtJııf'Sı ln~jle bir JJ3 
ta<;la;lberi Bul~aristanda ~~ 
ingiliı ırak fevkaiildc 'kom (fJ 
Sir jilbeı1 Küytonun b\lg 

1 Tçldrdaı:ı tar.ikile we v~pur~ 
şeri:nize gelmekte olan eJ<spr it 
yofcularile birlikte muvasıı1S 
beklcnmcltte9ir~ 

Y.ilnm 3$lr evelki 

VAKiT 
WŞubat ıs79 

""""~funs ~ Bismark vebadan 
<SO&ya1izi.ın kadar -0rıkınek&e 
ı01duğu cihede şerian te.J.abir? 
t~affuziyeye mül>Aşr,ret e)" 
lcıp.igtir . Almanya clevlt!P 
tarafından bir sıhhiye 1cornis· 
yonu tayiu olunup Rusy•Y' 
bir' koı;Wşer iıam olunınuJ' 
tur. Avusturya d~vleti "~ 
Romanya hukOmeti dıih1 

teda~iıi himeye tqebböS 
etmişlerdlr. 

-
dimizi !"Ukuıara~ ~u!'\- - Mazlum l"hi ııe~... hfl\(•ı·oıaizi~atou kapı-
.:nk. 1Ju ıa ·ı·ff da1ia 
zl~ ~de te11N11i1A-;) <::~lu
eal\., nu ahıual a.Ja
UlJU d~1' a'ı f a!'İltk. 
O, htu·ağa hizj ımtu·a
rak kar~~ım temiv.e 
t;ık:u·nrn> n ~{' H ~ or • 
Jkn dr oııa Jm gliliiııç 
·httlia.·mnı Z4ddıuı 4 pat 
cdere~i rn • .... . 

'~. I '"' - ·'~bl . 

- ·a~ıl olduuunu .. 
giiı·iip lwni iki a neu-
1nızta a1k1~l1' ac·a1'.!'m ız. . . 

- BPtt !m 1iı:tr<·racla 
aJl\H'kn at'ak hir dJ#f'ı " . 
ri;ı·tui,,,u·u·~}. 
- Gi•~wı·el~·~iıu,g(; ... 

rcreksiniz •.• · 

l•· fü~f ı d~l\.3 dmeb_ SJlllll al' ka~ından din
l\_adar fiftna tla ·üz 

anlaııuesı n1ii~.b.iil ,Sdt-,, . 
naz ... raı af ~cui 8e'
::njdtrı·•ndt) durdu-

lt•fjnt. Siıüı hu müh\
\'f'mrt İHiuı a1·~1.,11u_ta 
• • 
o HZ~IJI ~ta.zluna }JCll ·-
kauıdi fnfi11·1rsa (• 1.amaıı 

" 
ı·a('al bit· lu\\ H_•t<) u1ali k hen it·.cı·ive ~iı·eı· ue .. . . 
dt'~iföu .. ra~ıı oJ..-;a gene 
. fnin dil<li~iu olaeal . 
ı•cki . ihi<'. att•ul ui 
ui~<·d~ ~<>len l)u lu:.,ri
fi kaltnl etıuf·k i'·in t·ı ... 
~ıı t.<'a·fihat atw.< "uı ı~ 

- 1\ ii lfr·tsiz .. . pPk 
sade .• IJeJ·H' ~f'li pte 11c 
la(1ar \ıltksek1t'u ~~1z 

A ~ 

kulalmlığl t\dt'ı·se ~jz 

daiurn. ıniifa · metl l 

" 
nnı~ahelc1)~ huhu·rnr-
\nıuz. Den s'iziıı nıu-

v~ıta(·a~um hiHı·im Bii -
• • 
rr' ~izami Bcv ıuii-• 
teH·kkihtuc hir bas ·-J 

ği~JC': 

-- Pc'ki, ü~·lp •llsuu .. 
--29-

J~rlc~i -. l halı Hii~ı·cv 
"jzanıi Uev al: ve 1rii-

• .1 ~ 

ne~ 1utuhna ·ı t.af>ilin-,, 

den c' ek~ saat ye 
dakjla,jJr haber )ıt·ı·i

k·n t.ab1 4)adiseJerd~n 

bh1ne 1uütarotlıp o1-



·-ıı k i D ,.. V{:t(;k:-in hi-
ri ıl' l . 
1 1 "H um. fs\ içre-

~ a 
1 

l: r, llll'llllckctll'ri ıw 
dil k·ırl 

fc ı. ' 111 a1. bul nu <:.lar 
!\Cildi <!" 1 • • 

nu ı 111 trı, aclctlcri 
1 '<l U\ 1 

· ece '' 11..ıp kır du-
" na çıknıh ır . 

B . 
'· ıJ .:ıtır) ır 1 , l 1 l . 
.l\C.:il • ' "" ı rnc" , ... ter-

' \ ırnı 1ı. hat . • '" cnl' c \ c:lc :ıi t 
ır.ı, b r 

hatır I \<tnt.-'1nur du.ı ... ı 
'1 1 l ı f ı 1 1 ıar. 1., mc a ...:.ınlandı. 

I;:anıın 1 
rı~ I • l um. nl ı m~ '•ılclc-
iç· cd ·l)dml,ın.m çrıcukltılium 

ıtı c hu ~ 
ari ~ •1 ~111ur dua~ının 

vur p, h1.:) hl'tli dekorları da 
. \ lırılnıinı m ııçların, 

t<ıın d 
b. u.ı ll ulun ı 

ıl \ · zıt \ at.i) eti 
C 'l)Z 

1 t-. ·lllllun <ıııundc. 
J~ıııcJ.. · . 

, i ·r 111 dı hu dualar j..,. 
ç c ar~ın I· ı · . 
1 . l •1"1 ılııhlanı '.·iıh.-~ tılı, or ~ 1 

1 ter 1 h. · ah hu ni ~ :ızlnrı 
bit. a ıl et in i-.ter ctınc-.in 

·L\: ınt• • 1 
kn ı. c c \ok. l'nkat ha . 

ıır 'lı:ıkt 1 b· •1l ·lll, dini olnm an 
ır ı ok 1 ,r · t.ıc ·111 hu h.ırckcr 

tıOzu11ıu1. 1 . 1 , 
ı· , l l' \: ıcmmh et aln or. 

aç.. ' und · k · 
taoık.. uı o cıl,1 ıntı J..m 

' .ııarı 1 ·ıl 1 ı 
ın~d 

1 1 , . • ın <ı~tll\.ı;a alnı-
rtiyo n l' ab·ını çire -.iı
h r. ' oıh.; imi~ korku '~ 

eyce; nl· 
kh·ccı 1 h \ m ırdu. 'l'ıır 
ı. J c: 'cb • l . ·ı . 
ı:.or~ " ""' H, r un p;ı ı 

'\· ll~ç bır fc .'ıkct .n ılan hir 

~'~l.i' ~-ı _hir lLnılel..cttc 
ıy;l' 1 1 

I ' 1 ·ru.le d u.1lar. 
;ı; .ır :ı el· \ ı·ı l . • • t '< ı en )lr illet hJı· 1 • 111 ı.: r-.' ırunu ur. Jk-

•lrud:ık · · 
d rin ' 1 bu :.!. • ı i~ fark, hu 

uç.ı n . ı ı J • r f tlu~tiıı l . ur ,ı l:ll:l cna 
f ( lı l•' {I .. \:eken . · ) lll'.Lını «;ıncı 

~l?::tı[ ın ... ~nlar gi')i hrı ... ık 
erle d l 

araı l u~ ıı l3ir ı arnp 
)' z. t ~~ 1111 hL·ıızi) en hu 

llnıizin çchrc ... i midir? .. 

[ f ransız sosyalist fırka11 heyeti idare azasından olan 
M.Ziromski Fransız ricali arasında pek mühim bir mev
lki sahibidir. Mumaileyhin bu makalesi sureti mah usnda 
Vakıl için yazılmıştır.] 

Fr n ız ali t fırka ·ı Ver:;aya, arasında vukua gelen hadise Aİ· 
Sen jcrmcn ,.,.; Tı iy nan munhed~le- rıwn-Leh münascbaıında ki ger
rinin muhtacı tadil oldu,,rıınu beyne!- ginligin zail olmadığını göstermiştir. 
milel siya et progr ınında ııt-.dik el- Leh milleti müstakil bır şah -
miştir. Ayni zanıaııda, bu tadi- iyeli siyasiye teşkili hakkına 
latın icabatı hazıra cloloyısı ile •naliktir; Almanya ise nrazisini 

§imdilik tehir ini de miin.ı ip gör- iki parça eden bir siyasi'şekli kat'i 
mü~tir. Şeraiti Sİ),, iye w içtima· olararak tanımağı kabul etmiyor . 
iyemiz böyle bir hareketin ihli- .\1uhakkakaktır ki burada da . 

yarım 15.Zım kı\ıyoı. Mamafih hudut tadilatı yapmak . bütiın.l 
hayatı ictlınaiycınizin cıı fcyya.z ~k~lliy~tlere zimanlaı . vermek • 
eserlerinden hiri cılacak ~u tadıl ıktısadı mahreçler tcmım eylemek 

keyfiyetini clküri .ııııumıycınızi lazımdır • Bir çok müzakerata 

şimdiden alıstırınak icap cde-r. ı girişm~li ve y~kdiğer~n~ zıt ~!an 
Zaıen zamanımızda ay,ın bir ıncnafıı hu usıyei mıllıye, mute-

surette göriiliyQı ki Lı:ı.zı \:ıziyct· kabil bir şovinizimle tahriş edilmiş 
lerin muhafa1.ası ı-,ullıun lanzımi olmasına ra~men tevlit olunmalıdır. 
için pek muhiın mü külüt ıhdas Eger Fransa hariciye ne1.aretı 
eylcmcktedirler, bu ın~sail ara· P.n~lus meselesinde o kadar kat'i 

sıııda Anı turya ı!e Alıhanyanın ,·e ırert bir lisan kullanmasa acaba 

birlcsnwsi en nıi.ıhiııı l>ir me' ki bu müzii.kcrat kolaylaşmaz mı? 
> 

i~gaf ediyor. Tabı i birleşme vukua· gelecektir. 
Bu meselede Frnnsı7. hukumc• Bu bir zaman meselesidir. Ren 

tinin \'e M. B.riyamn ittihaz nehrinın ol sahilinin talıliye!ii 
ettikleri lıauı harekcl hakikaten mcsdesinde oldugu gibi bunda da 

mana ızdır. Filha ika naınl olup beynelmilel gt>r~inliğin zail olına:.ı 
ta fark tmetnelıdır ki Lütuıı siyao;i \'esilclerindcn biri daha kaçırılatak 
bey uata regmcn iki memleket mı ? 

Zironıski günden güne biı birine takarrüp 
elm,.ktedir? Sütun aho.larda bu Fransı:ı •osznliıt fırkau mcdiıl 

tekarrüp hali m uttur: Harscrı • 
idare ıı.ı:ıuındaıı 

J\ıık:ıra. 9 (/\. J\) - son oıı 

gün zarfıııda İstanbul, Trfıkya 

'c r arbi Anadol ııda hüküm 
~iireıı J,15 ııztııı seıırlerdeııbcri 

eııısallııe tes..'ldüf edilmemiş 

derecede şiddetli olıııu~ tııı . 

l\ld ığıııı ız ııı:ıllııııatı ıı:ızaran 

lıfıkiıınrliıı itlih:ı7. c:tti;!i tedabir
lcr ist·ıııbul \ali ve ~clıreıııiuiııiıı 

ga\ ret ve faali} an:sindc 
\ c l ıı ıa:ılirctc i :ıı • m eden 

ıııuııt, z 1m mesai i &a\'csinde 

kı~ııı şiddeti lı3cldi ,ı O':ırire iıı

<lirilıııiş, halka \'C ıiıii\ıta~·lnr.1 

ııuı.w<.ıııcllcr } :ı pılıııı~ \ e t:ıhıi 

\ aziyct irıdc oluııın ır. 

Aıı1doluımıı diğer nk :ınıi•ı

da da hu s:ıhada \':ılileriımz 

t.w1fJııclaıı göstrileıı fa:ılı}etlcr 

:nüsrnir ncticelar \'ermiştir. 
Ankarada derec;eı ( 21) 

\ ııkar:ı. •ı (\":ı~ıt) l>lin 

\ c huı.?.utı .\ııl,aranın en o· 

ğ"ıık p;iınleri ıdi. l lar:ırct <.k
rcce-..ı ( '2 1 ) l' J..m.l:ır diı~· 
lLİ. 

Sabri B. 

Bükreş elçisi oldu 

.\ııl-:ırn. ~ (\.ııktl . alıık 
1.i r:ı:ı t 

Bul-re~ 

'd .. ili :.ıhri !~1..:-.. ın 

clçili~i Mi w .. dikc 
iktirnn ctmHir. 

iktisadcn, hukuka 1, le\ hıt hareketi A 
azmile t ki~ o~uı ı.yoı. . Selanif!e mi? ti naya mı? 

1 
Bu lıareı>c:tı n:rnl mcııctınclı ? v 

Nakliyat tarif eleı !'lin, ~ r:.ıiti lica G •• 0 • ı . . ) 
l riyemn, iikıi muııad le! rin ka- umu cıneye mı ~ 

-1 nuni mc:vadın il·i memlekette 
1 yekdı ıerine inli ık etti lmesiııc 
1 br~ı bymak n mkün mü ? Bu 

tcd.,b;r neticede F rnn ;ının ,.e 

A' u ~uryai va i ,.e · rkıdeld 

müttefıkl nnin m ıııanurıtına rau -

Mu badcle omisyonunun nakli, Ankara 
müzakerah ve tevziat işleri haklnnda 

Cemal Hüsnü Bey ne diyor? 

ni

I ı~c'1 siya ı Hıhdet mucip olacaktır. 
l§tc Fransa lıar c ıyc nei'.arelinııı 

giittiıgiı siya et ) oluı1dan lınacak 

ııeticc , mcnıl 1 elin menı:ıriini 

dü~ünmeden har kel etmek ırıes'
uli)'cti.bıı sun: ti<· (Nasyonaliı;l) lere 
islb t edi) or. 

A,u, urya ve Alınan milletle

ı !nin birl~me i l labsbur ~:sahana
tının indırasından miile'I: ellıt tabii 
bir hadisedir. İtilaf hükumetlerinin 

hurbı umumide takip eyledıklt·n 

ga) elerden biri \1 asal .inıpaı ator
hığunun npkai c :ıretinde bulunan 

lsla\ lan kurtarmaktı. Bu gaye ta

m<ıınen me:sı u idi. Fakat 1s1a,•lıııın 
lı.ırtarılma ı müstakil mıtlı hükü· 
metlerin tee U:runu ıı'lucıp oldu; 

bunun tabii akıbeti olarak ela Berlin 

'e Vıy na AI nlannın uıhdcti 

si) ası) ey(; l mu üllcri tahassül 
etti. 

1919 A \ u tury asının yaşaya 

bileccgi, AHupai Va atide .ekli 
hazırın idamesi için hususi bir 
unsur 'aıife ini görn\e i lazım gel
digi. Hab:.burglar saltanatı dahi
linde vaktile amil olan t i.ıC<'ari 

cereyanların tekrar yaşıya bıl cceği 

sö} !t-niliyor. Bunlmın hepsi hayali 
hamdır. Yere sokulmuş milliyet
pen•erlik buna rnanidır; \'e A' us

Lurya Alrnanlannın Berlıne tevec-

1 
cüh etmeleri kadar tabii bir şey 

yokfur. 

l 11 Nccatı-B. için Eger frnnsa hukümeti körce-

.: Cctli, etle :lıuıu lllllarjf \ekili sine bır tarafgirliğe kapılmıyarak 
111 • ın •l ın· ~ ve memleketimizin muntauım bir 

J ·~İ. B . u it 1 o lllCl 

tı • ı C:sj t u .:ıttna!>ehetıe ınerhu- sulhtan göreceği menafii anlıyarak 
l'lıiı!tek el ~aı' fıllrlaıı loknıa clöktii- meseleyi tamik et~r: eğer lıalyaya 
1 ~ı. 11

11 k 1 d k A 1 
1 

l\te: lcrı ı a ş, ın şehir } alı kapılmasa şunu an ar ı ·i nş usun 
ıtı 11 lır. 'alcbcsıııc dağıtıl- hüsnü suretle tesviyesi Anupa 

ı ' ~- muhitinin sukfınumı temin edecek 

lıtlltbu ı · başlıca am;Jlerdendir. 
~ ş ahn A\manyanm şark huClutlan Qb ~tt kaziyesi, milli akalliydlerin hak-
Y al "" a kın da alınacak mukarrerat. iku-

et11 b~JZ Türk ve di mahreçlerin sarki Avrupada 
e l daveti•( . 1 t~mini sulhü mii alemet noktai 

lliahs 1 erıne nazarından mtıhtm cndışe1er te\~İl 
Ettle tt 1us dccek malıtyette~ir. (Lugano) 

ua osu daki son cemiyeti akvam klima· 
J tada M. Şterzrnan ve M!za,es~i 

l\luhtclit mttl'ı. U~lc Uh \j..,. 
~onunun < .(ıınukinc~ c n:ıkli 
Iıakkmcla 'ı tııı:ın lıiıl,t'ımctiniıı 

' erdiıJ,i !' m l.l: '<iP u/.cri ııe 
1..01111-.~ nıı hcyctı 1ııııumi~ c i 
yeniden toplaııaı ,ıJ, hu mc. ek 

11akk111da ~,.ıt'i lılr karar 'c· 
reru.:dair. 

Tuı k ha-:- ımır.ıhh.1'1 { 'e· 

mal 1 hbnu it. komi-.~ rıının 

mıl,Jı 'c \,1h:ır.1 111111.ııl. ... r ıtı 
h.ıl,kiııd.ı muh.ırı im ize he~ <l-
numı huluıımtı:-tur: 

.. !\lulnclit komi ~on ht~cti 
'.ınıumi~ c .. i p.<:çcn 2~ ı,nmın
rn:1de 1 nıni"~ 011 ınc:rkl::t.i-

nin < :arhi 'l'rnl,ya) a n:tl.lini 
, l: ı ':'C hattan itilıarL'll .arl>i 

Trak ~ada i.-c b:ı-;-fı) ~ıcabı ci
·hctle oı-.ıı) a ) erk.,. mel.. içiıı 

\"tınan hul..uınLtindcn hir md,
rupl.ı tC hil,ıt takp etnı ~ i 
mlırtcfil,:ın karrırfo':'tn·mı--tı. Bu 
"'ırnd:ı .\nk:ırnda mır 1 ıt 
ha~ladı. \hızakcrat mılıı 

idari bir mahiyette ol:ın nııhil 
1 :ır.ırilc :llfık ıd:ır dep;ildi. \ra 

dnn hir<ı ~ geçti1,tcn oı r-ı k ı 

mi ... , onun mch.tnbun:ı \ un:m 

hlil..tımeti hir cc' .ıp \erdi. 
llu Cc\ apta 1,omb~ onun 'ı u
nani ... t:ına naklinckn d(Jl.t~ ı 

beyanı nıcmımniyet (.diktik-
ten ı;;onra ınuhtdit mııhııdc

~c 1,oıni') onu ~hi bc~11cl-
• milel bir orp;anizmin ( ;nrbi 
'Trak ~ada maddi mlı~kulı'ıt 
<lolay1-..ile norm:ll bir sı.ırcttc 

i~lircmiycccp;inc, fıza 'ı: mL

murini ycrlc~tirmenin giiç 
uldu1;untlmı b:llıi-.lc Scl.mik 
'cya \rina ~thirle:rındcn bi
rine n:lklini t:n -.iye ctmck
ıtedir. 

romisyon bittabi bı.ıCtın 

muk:lrrcrntında l'rhe,.ttir. Ko-

mİ'-')'On a7.a:-ının ck~criycti 

Carbi Trak~ ası görınli-. ol
dııkiarı ~bi diğerleri de :ıh
\ ak yakinen \ :ıkıftııfar. Yu
nan 1ıul\L'ımctini C:arl>l Tr.ık
yaya 11a1dldc bir mahzur 
gütıniyctegi m1.:mul (ıhlu~uıı

dıır1, ut a ve mt:nı rl'rinin b ti-

ı-:ıh:ıti 

hitt:ıhi fo:-ckl ııre ~l'zmlır. 

\ 11<.::ıl.. komi ... \ on C:arhl 
'l'rak~a~.ı ııal .. il l.aı.ırını \e· 
ı irl-Llı. miib:tddcdcn i-..'ti-..na 
edilen i ... t:ınbnlda dürt :-ene-

den fazla bir Jniılkkt bulun-
duı.:;unu 'c hu ıniidclet 
z.ırfınd:ı Yunan hl;~ eti lllll

r:ıhlı"ti"lnın f ... tanbul .. laki rum-
l<ır ile d:dmi tı:ın ... t.ı hulu-
n:ırnk l..oınHonu hunkııın ~i-

1-tıvctkrindcn gunu gııniınc . . 
hahcrd.ır cdd)ilmi" olc!u~unu 
n:tlriırt llil,J,atc :ılı\11:-tı. 

1 knı adle hem ~ c ıiusfctc 

tı)'J!;Ull Jıan:ket ctıııck için 
J-..tunhul nımlarına ı,!.ı)-.tcrilcn 

hu :ıl"aka\ı n~tl:ll (.nrbı 

'I mi \ a Türklerine ihra;,a \ c 
turh he) ctimur,ılıl ... ı-..ıııın da 
or,ıt-l:ıki ah.1li ile tdm s ede
rek. •mı') om ımıhtunel ::-i
kıı~ dk·riıl<.kn halk:rdar ede-
bilıne .. i ıi i ... tihdar nmi ... cir. 
Komi ... ~ o 1 az:ı-..ı hu hu ıı-..ta 

ufal tdck rah:ır-..ıl.'ı'kalrı da 
/,;l•l.C :ılnıı::-tır. 

1: :ı-.en hu biı a 1 .ı d.ı l,o. 

mis\"Cın:ı UL ... altL oda 1,if:l\ et . . . 
etmektedir. c:idecc1': llh:llllır-

far da 2.5 i g-ccml!z. 
.\le,,cJe :;-imdi ~·ıidcn ko

mi') onun omıııdckr. r\omi.,

) <ın hu ce\ ap 1 :ır ... ı..mda ilk 

kararından nukul ·edecek mi-
dir? En ha..,it ndil \ c n:Nıfctc 
btinat eden bu kmard:ın l,o. 
mi ... ~ onun nicu ctmi) ecl'ğinc 
1,aniim .. :imdi bir de l~omhyo
mm prc .. rij 'c h.tikl:lli mc..,c· 
le:.-i olmu~nır. Komi ) onun bu 

1,ararı tc~ ir decck ikinci bir 
kanln kar~ı:.-ıncfa Ynn:ın hu-
kumctiııin de h\zım ~den tc ... -
hilatı ibrn1. edece inden cmi-
nim. 

Müzakerat ne halde? 
\nk:ıra muzakcrntm:ı ~e

lince. biz tcklifimiıi miı/.a

kcrc:lcrdcn :-Cmm hatta yunnıı 

lıc\'cti muralll1a ... :ısı 1le birlikte 
" 

re:.pit cm1i~tik. 

f ~ınan heyeti mutahha:.-a~ı· 

...-

Cas s Lorens 
Kimdir, nasıl yetişti, neler 

yaptı? 
ı--- 1 1 - -~-~~- "Ra hip Yalaber,, den 

~ ll t' nhi ianrruza karar ,-<\ rdi 

Burunlara dair 

S
oğuk hala devam ediyor. 
Haliç donmuş. Bu iş böyle 
devam edecek olursa çok 

muhtemeİ· 
dir ki Bo-

Ywr"u r'j11/İ11<fr t'ic odr1111lo <'fi triluınf'a!ı lıir ğaziçi de
, , nlzi de do· 

('Of'll!..· f.-ri./'i f.!,'l}f<'<'<'f.- 111İ<fİ? f • , . nacak ve-

11.ıdi-.. ur f.ı.d:ı c:ıf-..ildc ':ı /. ~..:· in id ıı-., .. iııdeki .mıpl:ırın .. :ıp; ce bin otuzda 
çcrck ncticc\l \:tkla~alım. 1 '1\: n.ıhı111 11uıh.ıf:ı1.a etmelerini hıi- olduğu gibi-

rin.,:ıııi l'JI:" de "l'ılbtin. <•l'dıı· ı· ı Ü küdara 
~ 0 

t lL yol olacak, 
'll tchlij!;lcri -nirisdıc~in ukıı· \lc ... ıh i tc"lif etmek hiıumu 
uııı u h:ıher 'eri\ ordu. \ ' 111 'c· 
di-indc dokuzunda 
M, \ ,.k:ılıııı.. \ c 1 :- :-imk -\ .ı .. J .. 

"ukıtl cııi. 

Bu ınll\:tff:ık ı \ l'tlcrdt·ıı 

hir :ı~ !!:t'\'nıeıııi~ci ki -Kudu ... d, 

-.ukuc edi\tlrdu. ·ı.oren-... ~ eklli 
~l!I ini \Ch eden µlchclcri cııdi

•di hir humm:ı ile t:ıkip cdİ\ o: 

du. Onun en hm: iık cnıdı 

elincfd,i \rap kı" \etkrini ııı:ı

rcl,c\ c h·tir:ık cıcirınckti. °'crliı 
bir kış de\ rc .. i ~cçirildikccn ... ıııı-

r.ı. k.lııunsani hiç bir a\ an dil, 

k·ıt lı:ıtli-..e olm:ıd:ın nuirur eui. 
Şub:ııt:ı \ :ızi \et mii~l,lilleşti: 

adeta ; ... , .ul cuirccek hir h:ıl 
:ılclı. '.'\ilııl\ et h:ılur oldu. 

l>cH lcrin muht:ıç oldujtu çe · 

men 'cti~ti. \ruk hıırck:it:ı tek -
r:ır p:iri-mek için mii .. :ıit mc\ .. jm 
gclıni' t.lcınckci. /.aten i"licıık 

]uzum 'ardı - Lıındr:ı _ k:ıhi • 
nc,i mm aff :ıkh ctkr cldc edil -

mç .. iııi ~iddctlc tıılcp C) Iİ) ordu. 

'..? 1 ~uh:ıtt:ı •· Eriha .. nlm:ır:ık 
merkezin :ırıı:u:ıu tatmin olundu. 

,Sı)nra .. Seri:ı. nehrinin otc 

c:ır:ıfına aşılar ık '""ıılt_ z:ıptcdildi: 

foknt Türklerin k.ıhr:ını:ınc:ı .. ına 

lılicumlcri -.onunda İngili:r. lcr 
""alt_ ı ı:ıhli\c\c ınccbur knldıl:ır. 

\ih:ı) et :ıı :ıpl:ırın sahııci lı:ırh:ı 

:ıtılm:ı .. ı "ır.ı .. ı gclmı_.ti. h'.:ıt·i lı:ı· 

rck:ıt hnzırbııırkcn dcrniı \olu 

lı:ıttııı:ı bir takım akınlar ':ıpıldı. 

\ eııni<: doku:ı: kopru t..ıhrip 

edildı. \"ii;ı; kilometrl.'\ c ':ıkın 

hnt 1\:ılı·ı~ıli h-tiınal bir h:ılc 

gcLirfülı. -ı .orcıı ... _ cr_ıruze,.cinin 

hu kı-..ınıııı anlatırken •· Bıı lı:ıki

ki hir lı.ırp deV;il :ıdct:ı hir ne\ i 
turnıl\ :ı idi. .. di~ or. • \ rap kitle· 

kri hir t.ır.ıft.ın t:ılıripk Zc\ kalı· 

~ orl:ır: digcr t:ır:ıft:ın çiıl lıL·dc

' ilerinin en r.İ\ :ıdt ho~landıkları 

~ :ıgm:ıl:ır:ı ~iri .. i) ()t'],ırdı. 'c bu 

~ agnı:ılıırd:ın :ıldıkl:ırını :ıı .1l:ırııı

d:ı tıık .. im C) li) orl:ırch. 

* 
Ya/. ınt:' .. jmi inti;::ır h1.:ycc:ııı! 

içımh.: geçli. 1 :- :ıgu ... tLH:t - \1-

1..:nhi • hih iık hir taarruza k:ı
rıır 'erdi. -~cria_ nehrinden de· 

k:n"i .. i ), ır,ı-ımla bıılunulu~ ordu. 

\r.ıpl ır tanı k:ırarl:ıştırılnn ~un· 
de 1 )cr":ı iıniindc lııılun:ıc:ıklı.r 

'c < ı-ııı:ııılı kıl\' etlerini i~g:ıl c· 
<kccklerdi. Bir giiıı c\ el 'c ~ a 

lıir ,ı..:1111 ~ıınr:ı g-clmdcri ':ızi\ eti 
.ılıu-..t cdelıHirdi. - ı fı Ediıltlc 

l>cı ·.ı onıınde ıiç :ıd:ımfa elinde 
t:ılı:ınc:ı iıir ı.;c{lç çoct k olsa kd 
fitlır .. - \lh:nhL talebini hu kc 

linıt.k rlc lıiil;i :ı cdi\Ordıı. ·J,o
rcıı .. _ r:ıncle' utla hulfcmıcdi.: 

mu.•\ c.:ıı ~undc "I )eı ·:ı_ ıınunclc 

-ıı\· adlm, bir delikanlı \'C bir 
tah ınc:ı 'erine. tophınmı~ oldıı
~ıı huuiıı ı\ rap ~cr:.-t:rilcri ile 
hııluııdu. Hunların ın ınr.:ırnl:ırı 

adet ı <lclı;-ct \erecek p,ihi idi. 

"dıri tchdiL ettiler 'c ~cç kıl· 

mi ohn \lın:ın imdat ku\\ et

lerini duı\lurduhır. 
< ı "ır ıl:ırd,ı - \llcnhi.nin .. :'\:ı-

"ll"r\ c .. deki mm :ırf :ıkı~ eti lınberi 

geldi. İngilir. sm arilcri • aH

r" c _ ) c giri) or. ..Taberi~ e. go· 

Hinun ceııubunu tutm ordu. 
Scki;:inci ( bın:rnlı ordıı:,u · ÇC\ -

rilh or: cephe ~ :ıı:ılı~ urdu. ··Lo· 
ren-..._ lıu r.:ıfcrde hi .... c knz·ın· 
ımık ıçiıı •·ı h:r":ı_ lir.erine koş· 
uı \ c ..:cncı·at • Jfaro' ., ile henıbcr 
~ ·hrı,: ~iı'dı. 

Simdı hır tek ~:ı\c k,ılım-u. 

< ) d:ı S:ını idi. IJ:ı.; kum.111d:ın 
" \lknbı.. ordLMmun ikt kol 

fü.eı in · iltrileınc ini \ c bunla
rın • ~am.d:ı birle me ... ini tı.:n:.-rp 

~dİ\ oı du. "f .orcn"·· lın kollara 
'ırdım cdccckci: f:ıl,ar "~ .. m-ıı 
h~ lı h in:ı girınc-..i :ırcık tfü:\ zuu 

hah' o nu zdı. !\mirinin kAı '"1nda 
ıiktiı ı m cdur oldu. 

l '.ık:ıt '~rikn emri h:ırfih. rfine 
takip edemi\ ccck k:ufar tnrnft:ır

lık tıc .. Jİ\ ordu. llu k:ıd.ır 7~hmct 

çl:kıiktcıl. ç:ıh:ıl:ıdıkrnn ~onr:ı : 

" Z.ırı:r rü1.~:irının bir mum 
ünclurur gibi limitlerini -1..ındiil'· 

mc .. inc,. n:MI rizıı go--tcrebilirdi 
Onumlc ı;.l\c 0 a\ct ':ıkındı. O 
l,·ıcl-ıı '.ıkındı kı kcndi ... ini ccıb· 

celi\ ordu. :.\1.11.1,ınde h:r~·ok btik

b:ıl h·ırck.itı onu suriıkli~ or son 

d ıkık.ıda fld:t~ 1'1C f • ctmL..,inc ın:ını 

olll\ Mtlıı. Bu kl c.ı cer uzec:tçu 

"tın bir defo r.:ırını denuııC\ c 
ııi:t.c 1,nd·ır uzanan ccph~den ile· j k.ıl':ır , l·rdi. 
ri h:ırek:ıt:ı ~cçccckti. -ı .ol'uls .... Bıt:ııedi 

Dün sa~a~~i sis ua purı ·ı ~ · r 
nıü~~et ı ef eri r in ~ al 
1 o.ı taro.fı 1 inci sayıfomızdadır ı 

Eve iki gece hararet - I 8 
derecevc kadar iıııııiş fakat 
diiıı giineş :ıçınış ,.e Jıar:ırct 
- 5 c kadar yuk"Selmiştir. 

Buzlar kırı lıyor 

, iddctli soğut.tan buz tutan 
sohlklanıı buzlarıııı ıı kırılnıasııı:ı 
düıı de devam edilmiş bir çok 
·erlere kömür tozlaı ı dökül
müştür. 

Dün'kü sis 
Dün sabah limanda çok kesif 

bir sis peyda olmuş \"e seferle-
·ine devam etmekte olan 'a
purlar oldukları yerde kalınış
fardır. Hu ; üzden l(ab:ıtaşın 

önfmcle birçok vapurl:ır birikip 
kalmışlardır • Sis dün saat 
J0.30 a f,:ıdrır devam etmiş ve 
ondan sonra ya raşya raş açıl

~111~1.ır. ................................................ 
nın bckkdil!'i talimat bu harrn 

'-' 

içinde ~clc<.:cktir. P:ız:ırtc'i 

giınii Yunan ha~ınurahha ... ik 
bi rlil tc An kara ya hareket c
dccdiz. 

' Tevziat m eselesi 

Soğuktan donanlar 
So ıh ) iızüııclen don:ml:ır da 

\ardır: 

J adıko} s kinlcrirı"k ı 40 ya~
larııma Pasim ffeııdi diiıı 

:sah lı J l:ı}d~rpaşada gC'ı rkcıı 

doıııırn aı:ırtıi gôslt:rnıis \ c 
derhal tahtı tcd:ıd} c alı ıı ı;.1ır. 

\ azh d telik'"lınir. 

~ Rc>o•lıı r.,,J.;iııcriıdtn 21 
yaŞı. ı ınd" \ ah:ı.ıı bmindc bir 
,..enç <lilıı s balı d ıarnk \ cfat 
etmi~tir. 

1 opkapı haricin le de ~reçcn 
gün bir asker s ~ıığtm sidde 'rı· 

den loıınd' snretilc \ ef<\t 
elınişlir. 

Şark demiryollannda 
Şark dCinir ~ o11arı hattında 

tren ıınıııakalatı diin Çcl.mc
cc}e kttclar temin olıııınmstur. 
Uu gııııdcıı itibaren ÇcJmıeceye 

kadar hususi l>ir tarife ile 
1in:ııler i~leyeceı.tir. 

Hattın o.çılan kısımlnrı 
Çekmece ile ispm takııle nntsı 

dün taınaınetı açılmıştır. 

Ccrkesköyle Edirne ,.e Uzuıı
Mı rü <ırasında trenler jşle
rınektedir. 
Denizden gelen tren yolcuları 

bendeniz 
gt.-çebileceğim. 

Bu ayaz gü.1lerinde. vakıa, in

san kayıp dü§meyim diye yerler
den başka bir şeye dıkkat etınıyor, 
ama gene şöyle bir göz ucu ile 
karaydin insanları ne hale soktu· 
ğuna dikkat cttiniz.se, siz de göı -
miışsünüzdur ki: 

S~uktaıı 
en ziyade 

rnütee ır 

olan \'e kar 

yağdımı -

di hemen 

renkten ren· 
ge giren insan azası burundur. 

Ç ifte mangalla ısınmış oda
ı;ında kürklere bürünerek oturan 
zengin efendinin bil(; yalnız bur .. 

nunun ü üdüğu 01 hur bir 
hikayede geçer • 

Palto unun yaka mı kaldırarak 

acele acele koşu an adamların 

burunlarına b, kın : 
Boyboydur, renk rektir. Hele 

Ermeni üslobunda yaratılmış 
iri burnlar, her. halde kış gun
lerinin en bedehat burunlarıdır. 

Yerleri bembeyaz eden ayaz 
on\arı evvela kıpkırmızı, sonradan 

kC'mcrpatlıcanı gibi mo mor eder. 
Biçarenin bir de nevazil oldu~ 

ğunu dakika ba ında muzip bir 
.aksırıkla sarsıldığını tasa\'vur 

ediniz; ne kadar elernlidir. 
Ben böyle havalarda po bıyıklı 

~damlara gıpta ederim. Mesela 
üstat Hü eyin Rahminin yan garı 
Hulüsi beyi hemen her burnum 
ü~üdükçe hatırlanın. 

Küçiik ve mütenasip burun 4 

lar içinde erkeklere ait olanları 
bir tarafa bıraka) ım da kadın 
burunlarını 7.ihedeyim. 

Cuzel kadın burnu soguk 
ha,·alarda, kızan mı, pembeleşir 
mi, biraz morarir mı, sizi temin 

edeyim ki bunu henüz ilim \'e 

fen keşfedemedi... Bu renk d ·• 
gişmesi yüzünden nrtaı'I güzellik
ler dt" \ar eksilenler de .. 

Soğuk günlerin ağrını, sız ını 

çok defa, öyle pembe burunlnıa 

rasbdım da unuttum. 

·············•·································· eden Scı risef iııiıı Marm ra 
' pıını bu fııı trc ı yo cu ı ı ı 
şel rıınıze gctiıe~eı,tir. 

Bu günkü hava 

Dün ak~aır. 1 :l\ aı n bu f ı' f 
'azi) eti hakkında (5 c.Jı ı ıu-

mat alın:lk üzı e re', J<nıı~lılli 

r. at:ıııesi ile (ıc:k \ e.ı hu; 
Has. cl:ıtı Jıa\ :ı;~ c ·~1 ~- oı ı ile 
<YÖJ iıştıık. 

Kandilli Rasatanesi 
diyor ki : 

« Bn llll hm a lorJ ıslu \'C 

bulPtludur. 

clot, rıı lııı, si 

r iin sul uııd . 

• 1 ş l •. 

cbılir. 

t '1 - 5 (; 

1 :ıdar çıkın stır. n il s. h lı 

:15 •:ıri hararet - ı ıJi. H. s • 
trrııc, 1'Id:ıyeti tee .. üsıındeıı bıı 
anc ~ad.n· cçen 10 SLltC z .. ı
fınd:ı bu hacl:ır ~i lddli so ııl: 

kaydetmem i~tir . 

t tararc:t, bu rıı, düne ııa?a· 
rnıı daha sıcal.iır. 

Y eşilköy ise .. 
1 fa\ a lodosa clöıımu}tiir, bıı iın 

hm a lodos gidecek, fakat sfıı 'ati 
mutedil olacak ,.c gittikçe 
bnlullaııacaktır. Sulıunct dfırı, 

;-15 c dfışmfıştür. Btıo:. ün sıc:ıklik 
artacaktır. K·uretle ımıhtcmel .. 

Ca) rı miıbadillcrc tnlısis 

edilen Yunan eml:tkinin ida
n::-i al:ll :ıdarl:ırn tc\ di cdil
m~ ... i rnlrnrnır ctmi~tir. Bu i~lc 
htig:ıl eden kombyon hazır
(ıkltırım ppmıştır. Y:ık111da 
~~vziata ba?lı yacaklardır.,, 

Alpulluda bulun:ııı ekspres 
yolcul:trı diin on birde Mu
ı·attı~·a oradan otomobillerle 
Tekird~ğına getirilmişlerdil' • 
Dun a'K~aın .Tekirdağına hareket 

.dir ki ııararet fe\'k:tssıf ır oJacaktıJi 
Oiin nızgfırıu siir'atı sa.uiyede 
l O l)letro iui • ----



Şeytanın eli altında 

\Iudliii '.\• 

'' l!J \.IKf.TIT. , r.ıt' ıı 

Jreııi IJir keşij' lftr=.ı 
~ 

c ffer111ı•s, iıı ut(ı-ı' keşıf iıl<lırısı ilı· ginliji:i 
11ırılırıl bir lufıorotuar dı'ji;il: lıcr tı'irlı'i r<'

:::rılı•tiıı ı·rı1J1ldıf;ı bir ıı11ıııı11lırıne idi ... 
- -!6 -

I la'iyc zchıılı dini lıir tlırlü 

ır k ı .ıy.ın -.ıor.i J\kınaıMı~ 

"I krmı,;_ ın hu ;11zlcri (İl.e

r; ıc dedi ki: 

- .\(ıı,yu 1 krnı"! hu ge
ce lıizc aıılattı•}ıııız ,eyler o 

~ . -
ki\ mettar maltımatı ekle d-

ıı 'k 1 r kes t;ır-ı'ınd.ııı .ırzu 

nlilccch. bir jt)dir. Eminim 

ki hun ı arzn ukt>kr ar:ı•ın
da rn zi~ adc ;ahilıi ;clı\hiyct 

olan, tehlikede bwundu~uııu 
haber ,·erdiıt;iniz pari fo bu 

*"" nkli ye yJrinki cınnıı a~n· 
)i-ini temine mc'l1ıır Poli:< 
nıııdlinıdıır. 

- Pulb mudıir[i hazretleri 
kudretlerinin vıı-'atinden faz-
1a,mı vapamazlar. Reis den
di. 1 kr halde l'ana lıöylc 

bir rdik intihap cylcdiıı;iniz

clcn lkıl:ıyı ;rııı derece mcm
nı«rnın. \laanıafih bir terk 
•artım 'nr; onu hıtfcıı kabul 
etmdcrini dca edeceğim, lle-

m ~·Jfiinın benim arabamda 
i la.bör:ıtrnrm:ı kadar ~ö

recektir. i~ıc ~arlıın hu. La
l ;)rat\ ııı:larııım :ıdre,ini Yer-

•k btcıniyonıııı. Şura;ını da 
• .:tcdcı im ki ~dıir hariı.:inc 

ı,ıkıruya ağız. Bila\..i, pcrJc
leıinıizi indirerek Parbin nıcr-

·zinc doğru gidcccl!;iz. En

dli;c bu ırulmama'ı i~iıı ,iiy

lı 1 ırum. :\a>ıl kabul ediyor
,unu7.? 

Bliyiik memur lıüylc hir 
rcklili rc<ltktmcyi nıcü.iine 

;,akı 1urmndı 'c dedi ki: 
- Şliphc;iz >ihirbaz Efendi! 

v tile en ah ik i~ti~al edcn

ıcr n ii~rcnıııi)thıı. ilmini/. bir 
ç ı. k.ıydc tahidir. 

- çok dot;nı .-iı~ liyor•u
ıı Y. •• \H.i,aade buyurunuz <la 

1 hurat ar !:;:! 11nuna teıdnn 
l:) iın; her ~4.:~ i hazır hu-

1 dur.un. C,'iiııkli bunların 

ı :ın ,in ) ariııı ':tat kadar 
ter. lx•ı !ece zaman kazanı-

7. 

- 11.ita edtTiz.. ·e lıi7.tm· 

"1 ktnı,·;.. tek f, ııı uda,ıııa 

L'İrcrck bpıyı bparkapaıııaz 

,,,,l,l'lr "I bnri dü Roçilt_w 

"Jorı Kkman"o .. aynı hb c 
ıclıa.t.ı polis ınudurüne yak· 
la~:yor ,.e kıılııı\°ııHI rı,ıldıyur

lardı: 

- Garip mahliık ... 1 larp 
, lcı lıtarı... Tehlikeli... \c 

n ııııl,uu-c yaparak onu lıiz

;;ı• tcı kif ediniz... 11 ııkiımete 
J,;ır-ı 'iııi himaye ederiz_ 

1.!!cr -.u "'t:ri nıliküh.·ıııc 

olıırl..cn "l lcrme<., in tcldun

ıhı •ıc konu~tu~unu, ,:ıhık \ı:ı~ 

<ehil 'c baron dinlcnıi; ol;a. 
lar,!ı, ;ılattaıı bah,11lıınnıal'1a 

l .·cr·ılıct; lddnn nıtıhaı ere.-i
ı il' a-l:ı fizik al,ltıııa ta;ıllıık 

llnıtdi;ti•i ıı;ürlırknli. "I fer
TTir~. tcldon ntfa;ından çıkar· 
kcıı dcdiJ..i: 

- )ofürünliıc ı.;i;ylt!) iniz 

•l/.İ burada hcklc.-in; lıir ;ıat 

yc.;•ııcdcıı anlet ederiz. 

,\ z ,ııııra -ı !erme;. in 
ı ıtrım<ıhili pcnldcri inik ul
<lııı?;u halde sakitane yola 
.ıçıldı. 

Keşif Lalıoratvarında 

-J-

l1ilkat l\I: riermcs ! ne
rtdtyi~ yahu? Pek me9um 

lıir 'aka 'aııtıııız! ... Bııra•ı bir 
' -

lalıoratrnr <lc~il alcl;\tk hir 

kadın uımımhaııc;i... burada 
i~iınİ/. OL" -? ••• 

- :'ize mukaddema \·ad -

cyledii!,iııı Ycçhik kaderin 
hafaı a;ıııı kc~fedecql,i.r. \1. le 

Dirck'<lr1
. Ben her ı al.ıt "' 

ztinıdc dururum. \'alııiz lıir 

dakika ,alıretnıcnizi rka ede 

rim. Bakınız, CY\·cl;\ ~u wrafa 
tc~rif ediniz ... yanı'İ yam~ 

göreceğiz. 

Sahte lıir ~ark ddı •nı ile 
,[,,lcı ııı'··, elcktirik aıııpl.llcri 

crrafın.ı carpan kııt•rleri a.-ıl
mı~ bir odadaki kanepeler 
iizcrimk iki cin;e mensup 
altnıı~ kadar çıplak vücut 

hop;azı ı akan \ c he\ c; U) an
thrııııy·ıı bir knku ııt·~redi

yorlanlı. iki yeni zairiıı J,cJ
mc i hiç kim,qi taöz etme· 

di. Bıınl.ır neler nekr ~·irınü~ 
mahluklardı. Fakat pnli>: di
rektör(i, ·-1 lerınc;~c diinerck 
dedi ki: 

- Pd.ala !.. Bundan ne 
çıkar? \.eni hir~cy h~icttil!;i
mizi mi zannediy(ır,unuz ~ 11· 
te ,ize ·· Libcrte .. ~azctc;indcn 
alınnıı' bir pan·a okıırnnnı. 

"! l' • " 

Pari> nında,ı halini ahın bu 

rcz:ıletkrle zabıtanın al.JJ..adar 
oldı..~t.nu anlı) aeak•ıııız. 

\-c ~ J Jcrnıl's., ~ll ~tırlar1 

okudu -

"P.ıri. tc Hr ç<•k !!i.<lı ev
ler Yar,.ır ki, artık kcıif du-

yanııya'l kiııı•dt:r oralarda 
te~hir edilen rl'zil;\ne lıarc

kctlcrc i~tirak etınehlc ı ep 
onhırı -t:yretnıd.lc Zc\ k du
yacaklarını zannederler. Bu 
CYkr z;ıhıta tarafırnl:m -ıkı 

bir t:ıra-,utla tabidir. \r:ı-ıra 

Ye bd,knilıııt·(li~i hir <ır:ıd,ı, 

zabıta hınları ha-ar \C rczi
lam: J..eyflcrin J..:ıhr:ıınanlarını 

bü) lık bir he) e,·ana thi~ürür. 

Dün a.' .ını, ..... ~nka~ının 1 J 

nunıar:ı-ıııd:ıl,i lıin:ıda lıoylc 

bir \.ıa,kın i.:m edikli: İki 

cir.-e ıııt•n,up altını· J..ad:ır 

çıplak kinı•c muhtdif \<tzi

yctJcrılc topl:ınnıı;l:ırdı. lla
zılıın hu tari! edilmez mahi

yette O) na~nıni(a i~tirak ctli
yorlanlı; diı:erlt-ri i-c bııı ük 
bir al:ika ile 'eyircilik \azi
fc:--ini .-ıırıı,·urlardı. 

r Riınıcdi) -
Ge ı ıe l<-cl t" 

Dvı .;ece yıırı-ıııdan iki 

huçuk <aat ,oııra .!!;ene kar 

b:ı;lanıı;tı. lıunıınla lıeralıcr 

imin,; 'e ı;ıj);ıııur lıel-ltniyor. 

---
Gazi Hz. lerile Baş
vekilimizin telgrafları 
,\\aarii ·eıniydinin tecsstı,iıııiııı 

yil dô11iııııiı dola}Nlc çckileıı 

arzı t.zimat telgraflarıııa l~eisi 

cuııılıur l iz. ltrilc Başvekil Paşa

dan ~" ceı aplar gelmiştir : 
« 1 li>siı atııııza teşckkf.r ve 

ınuvafiakiyctlcr teıııcııııi ederim 
cfcnuiııı. 

Gazi M. Kemal 

Cemiyetin yıl dünümü müna
~ibetile lıakkmıda izhar olunan 
hissirata teşekkür ve cemiyete 
m"uvafiakiretıer tcnıeııni eJtrir.ı 

efendim • 
Batvekıl lımet 

VAKiT 10 Şubat 

KADI STEN 
SEMERl\ı\NDE 

~luh rrlrf ı 

hl.ti\ IJI 
:ııTütcrciml ; 
O. it 

..__)(~/i.rler rlö11e111 ~) ·orlrır 
J'iııııırıııı torıı11u Unter ı·a::.ivı'fe lıdkiııı ola
ınıJ·or . . ı·o/,11::, is.ı·anlara karşı p;<•lnıek ıçııı 

tı'irlı'i Lı'irlı'i. şa;·ialar neşrediyordu 
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l\iraıı şah l lurasanda tevak- oraya murnsalet eder etmez 

kul ellikten sonra oğlu Öınerc 
elçiler göndererek onunla ba
rışmak istediğini söyledi yalnız 

,\liran şalını şeraiti emniyetle 
kabul edilecek mahiyette değil
di. Onun içiıı vaziyet olduğu 
jibi kalnıı~tı. 

Bu sırada ilğrcndiğiıııize gö
re Ömer, kardeşi Ebubekri 
esir ettikten sonra, Ebubekrin 
~\ardin eşrafından birinin kızı 

olan zevcesini ondan ayırmış, 
sonra onu pederinin yanına 

göndermişti. 

On yedinci fasıl 
Tebrizden Sevile 

Biz lıal;l Tebrizde Prens Önıe
rin emirlerini bekliyorduk -
Prens bize bir mektup gönde
rerek vataıııııııza avdet hıısusuıııı 
ıeahhurc uğranıasımfan rn<lişe 

ctnıenıeıııiıi, kcııdisile babası 

arasındaki ıııünazaanın yakında 

nihayet bulacağını ve o zaman 
bizi huzrıına k:ıbul edeceğini, 

veda ziyaretimizi kabulden sonra 
bize ıııüs~ede vereceğini biluir
nıişti . Bu mektubu aldıktan 

birkaç gün sonra, yaui 28 nisana 
ıııüsadi! salı günü, Tebrizdeki 
evimizde oturuyorken içeri gir
ıııişler, bizim bütün kılıçlarımızı, 

yanımızdaki silahları almışlar, 

sonra evimizin dış kapısını 

kapattıktan sonra bize Prens 
Ôıneriıı yeni emirlerini tebliğ 
etııı işlerdi . 

l lôkinıin aıılatışı ıa ::fo·e ô
ıner, yaıııııızda lııılunan her 

şeyin musaderesini lıizinı naza
rcı nltıııda bıılunınaınm emret
miştir. Biz bu söze cevap ve
rerek eıııre itaatten baş~a bir 
şey yapamayacağımızı, çünkü 
onların elinde bulııııuuğumuzu, 
söyledik, so.ıra biziııı İspanya 

kralı tarafından merhum Tiıııu

run nezdine dostane bir me
muriyetle izam olunduğuımızu, 
şimdiye kadar ı:öruüğüınüz 

muamelenin bambaşka oldu-. 
ğı.ınu, hatırladık. Haşnıetllı Ti
nnırun vefatına mebni istedik

. leri gibi harekette serbest ol
duklarını il;h·e ettik. 

Runa karşı Tebriz Jı[ıkimi, 

Prens Ömer tarafından sadır 

ofan her emrin icra olunmadı

ğını, onıın için naıaret altına 

alıııacağnnızı, fakat hiçbir veç
hile zarar giirıniyeceğiınizi söy

ledi. 
Tebriz hakiminin .1daıııları 

bize iyi muamele etmediler. 
l latta hunların ınakrndı hi1i 
yağma etmekti • Oııuıı için 
bunlar lıiziııı lıiitün rşy.1nıızı, 

elbiselerimizi, rıarnlarııııııı at
larıın11.ı, atlarıın1zı11, eğcrll'rini 

elhasıl biilfııı qyaıııızı alıp gö
türdüler. Bizi üstümüzdeki el
biselerle bıraktılar. Sonra lıizi 

olıırduğıııııuz evden çıkararak 

lıa~ka bir eve götürdüler, ka
puıııza nıulıafızlar bıraktılar. 

flh ır ;efirlcr i ile Türk elçileriııc 
ue :ı;ııı ıııııaıııdc t.ıtbik olundu. 
Oıılmıı ua bütün eşyası gölü
rüluiı. l lepiıııinleıı zorla alınan 
bu eşyanııı lıüyük bir kısmı 

yağma euilıııi~li. 

\'irıııi gün sonra Prens Ôıncr
dcıı lıir ıııeklııp daha aldık. 

Oıııer, bn ıııektubııııda, cvclce 
ısdar etti~i emirleriııdcn ımıte

essir olmamamızı, kendisinin 
balıasıla harı~lığı için artık 

lıcr şeyin yulııııa gireceğini, 

sonra kendisinin yakıııda Tcbriz· 
den hfş fersah ıııesa!ccle olan 

bizi tlavct vt kabul edeceğini, 

bizi memleketimize avdet için 
hazırlayacağını söylüyordu. fa
kat bıınl.1r1n hepsi, bizimde 
anladığımız gibi hep yalandı. 
Ürııer babasile aıılaşaıııaııııştı. 

Onun bu haberleri neşret· 

mesinden maksadı herkesi tes
kin etmek, bir takını isyanların 
kopmasına mani olmaktı. Ça
ğatay kabilesinin reisleri ile 
ordunun kum:ındauı vaziyetten 
haberdar cle"ildi. 11iç bir kimse 
ne o!duğıın , neler cereyan 
ettıgiııi bi ıyor<lu, 1 lerkes 
başka başka ş•·yler anlatıyordu. 

Ordunun ne zaman hareket 
edeceği bir kimsenin ıııalCımu 

değildi. 1 hkiknlen burade her 
şey böyletlir. 

l lcrkes türlü türlü şeyler 

si)yler, herkes hile ve lıut"aya 

ıııfıracaat eder, ve hakikatten 
uzaklaşır. 

Neticeyi bekliyor, Önıcrin 

Aserek kalesine muvasaleti 
haberine muntazır bulunuyordu. 
Tanı bu sıralarda, evelce 
manuu lıahs ettiğimiz Kral 
Corc kıyam etmiş, Ahi ve 
Erzrum cıvarına hücum etmiş, 

Tebrize kadar sarkmış, bir çok 
kiıyleri ve nahiyeleri yakmış, 

yağına etmişti. 

Tebriz ınüslüınanları Öınerin 
derhal kendilerini ıııüdafaa için 
lıareket etmesini istemişler, Prens 
Üıııer buna mııvaflak olmamıştı. 
Ömer, Tclıriz kunıaııdanlığıın 

Tatar eşrafından birine tevui 
etti. Bu çok ihtiyar adamın adı 
(Ömer Toban) dı, Toban beş 

bin atlının ba~ıııa hareket ede -
rck Tebriz civarından 15 bin 
kadar asker toplamış, Tebriz 
sokaklarında bir ııınnayıştan 

Ala tak o,·alaı ıııa doğru ilerle
mişti. Corc, bıınların, ilerleıne

sindcn haberdar olunca 5000 
atlı ile hareket ederek gece 
bunlara hücum, onlara ansızın 
basmış ve çoğunu kılıçtan ge -
çirmişti. Bunların içinde firara 
ımıvafök olanlar Tebrize gel -
nıiş, ıııııslümarılar arasıııda azim 
bir korku hasıl olmuştu. Her -
kes kiİİirlerin ınüslümanlara 

ımısallat olduklarını söyliyordıı. 

Çünkü ıııüsliınıanlar biz lıiristi

yanlara kiıiir derler. 
( Bilmedi ) 

Bandırma sulh hukuk mahke
mesinden: llandtrnıanın l\iild
li J..aryc,inden Yakup ap,:ıııııı 

J\lilcfli l..arye,iııdc c:ıııilıi ye
mini tarik, Şaban çanı~ hane
,; aı ltNı arkıı;ı tazıcı ı:ıııiıı 

Yere;clcri hane lıaYlı-ı Ye sa
nıanlığı YC 1 la;iın tı~a Yere~ 

~clcri aYl1~1 c ~anıanlı~ı ile 

mahdut iki yüz lira kıyme

tinde bir oda, bir ahır \ c 
'amanlık ile J;:ıryci ıııczkt\-· 

rede tarafları \laıı)<ts Ye Oilc
~i ~olu \e lıir tarafı 1 laliııı 

:q~a rarla-ı ı e tarafı tlippi de 
l\iı·c l~ıııin taılılarilc mahdut 
iJ..ı diinuııı miktarında \ c) li1. 
lira 1-ıyıııerinde harman yerini 
kırJ, ,cııetlcıı lıeri lıil;\ niza 
, c fa,ıkt'iz bir surette tahtı 

ta-arrııf ,.c twıellükiinde bu
lundıınlııp;umlan haJı,ik ıııe7.

hiır mahallerin tc;çili talep 
cı lenıdte oklu~undan bir µ;<İ· 
na mülkiyet iddia~ınd:ı bulu
nanlar oldup;u takdirde onbeş 
giiıı zarfında B.uu\ırnıa . sulh 
hukuk mahkenıc,ıııc müracaat· 

As.ırek kaleoine e:eleceğini, IMrı il~ıı olunuı;. 

San'at hayatı 

Yeni bir temsil 
Çok kıymetli romancımız meb-

• us Y akup Kadri bey Sağanak 

isminde bir piyes yazmıştır. 

Piyes Darülbedayi san' atkiir

ları tarafından önümüzdeki pazar 

günü akşamı dokuz buçukta umu

mi provası yapılacaktır. 

Bu umumi provayı müteakıp 

piyesin umuma temsili başlıyacak

tır. 

Darülbedayi bu kıymetli ese

rin gerek temsili gerek dekor

ları için büyUk bir emek ve itina 

!"'rfelliğı cihetle emsJ sahne 

ve edebiyat hayatımızda mühim 

bir hadise addedılebilir. Milli 

mücadele tarihinden de ilham 

elan bu eserin bütün İstanbul 

için bedii bir lezzet ve heyecan 

menbaı olacağını tahmin ediyoruz. 

San' atkar Ertuğrul Muhsin 

piyesin başlıca rolunu deruhte 

etmiştir. 

Savıf• 4 
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Fahişenin kızı 
Dilber GRE'L\ G \RIJO nıın son temsili 13 şulı:ıt 

çar~amda ak.~anıı 

Operada 

Emanet memur maaşları ŞEHREMANETİ 
ŞEHREMANETi 

Yüzde 15 i buluyor. Halbuki 
öbür müesseselerde ise ••• 

Emanet mektupçusunun beyanah 

·rep~1\a"ı 

'f'i~cilJ\j

'llndO bu 

akşam :ıa 

ur 2 ı.ıo 
da 

m~~ 
1111 

l:nıaııct.. Yaridanndan lıli
yuk bir kı"nıııın memurin 
ıııaıı~atına tah;is cdildijti. in
iHat Ye tamirata para kalma
dıp:ı, hu iıilıarla l•:ıııanetiıı 

kentli hmlini bclettip;i yuıl
ıııı;tı. l'.nı:ıııct mekrup~ıı.-u 

l l>maıı it hu nıe;clcyi mev
zuu bah.-cderek deıni~tir ki: 

.. _ 9,3 belediye kanunun

da braııbul 20 lıdcdiyc da
ire,inc ayrılmı~tı. 13u beledi
yeler ha;ılatlarıııdan biri bir
lerine 'ermezlerdi. "oııracl:ın 

~ıkan tc,kih\tı lıclctliyc ka
nııııu hc~cdiyc dairelerini 

~ehremaııcti nanıt altında 

tııplanıı,rır. 20 belediye za
manında bile memurin ma
a~larının \ aritlatııı ylizdc 
~u kadar ıılacagı hakkında 

hiç bir tahdit yoktur. 
\laanı:ı[ih buµ;lin J,tan-

hul bir belediye dairesi ad
detlibc hile memur ,·c ıııli;

t.ıhdcmlcr nıa:ı·jl iıelccliye \ :ı
ridatınııı y uzde onunu p:eç
mc1.. l lallıuki lıcrke;rc Ema
net ı aridan uıııumiyc>inin 

nı;fının maa~atı umumiye) c 
;ar[cdildip:i hakkında bir ka
naat Yar. Bunun ,ebclıi ,u
dur: 1 leycti fenniye ıııaa,a· 

tında yol yapan, ;o\..;ık "ll· 
pliren amelenin licruleri de 
varclır. 

Takdir t:llilir ki hunlar memur 
de~I \C aldıkları para ela ına
a; olmayıp ıııa;ral'tır. 

Bu ifadelerimi nıJ..amla te
yit edeyim! Bütçede menıu
rjn ınt.1a~atı 2•>2tJU2 lira. üı:· 

rd 13-J.7~2.~. mecmuu bir mili 
yon altıyiiz kırk hin diirtyliz 
yirmi yedi liradır .. \lcmurin 
ma:ı~ı ,;ıyt!ınıyan, yani hidc
matı belediyeyi ifa eden 
:ıaıclc ı e ;airc iit:rcti de 
9Jol}fi9 liradır. Hu miktar 
tenzil eclilclig;i takdirde nıa

a~ ıc iicretkr ~05858 lira 
olur. 

Buna nıe,dıaha idare ve 
memurin ii.:rctkr( olan 96~80 
lira il:hc' ulıınur;a yekun 
802738 linııa baliğ olur. Bu 
nıikdarı nıc;eh\ Emanetin 9'.18 
lılltçe;inin nıezbaha varidatilc 
beraber tmıunıi ycklınu olan 
~ .ı.ı~ .1-!2 liraya nblıct 

ederek Emanet Yaridatinin an
c:ık yiiztlc 10,77 ,inin me
murin YC nılbt:ılıtlinıiııe ıe

rilnıiş olduğu anla~tlır. Tah
,i,atı fc\ kalatlelcrlc bu ı iizde 
ı:; ~c çıkar. 1 lallnıki hu be
lediye J;anuııunda ıaridatııı 

be~tc birinin memurine n~ri

lebilcc~ği ta>rilı cdi:lnıi~rir ki 

l<:manetiııki bu miktarı da 
bulmamakt:ıclır. IJip;er tarafımı 
hiı\..(ımct \\! 1.-tanlıultlaki mali 
mtic~:-;~:-.clcr, czt:iintlc an,lninı 
~ırkcder varidatl:ırıııııı nıtilıiın 

bir kı;mıııı memurlara Yeri
yorlar. 1 lüktinıctin !n.-ı bıit

çc,inde R 11 i .) ~i nıaa~lı • 
19-J.OO.ı:ü ücretli nlnımık üzre 
921 ili memuru ı ardır. \iti>· 
talıdimiıı h:ıriç olcluı(u hal<lc 
zabitlerle memurlara vcrilen 
mani ,·c tah.-b:ıtı fcykal;ldc 
yckı'ınunıııı 2.'i, 160,000 lira 

tııttuv;unu maliye Yakili B. 
süylcıııijtir. 

!)irketlcrc ~elince: Şirhti

ha) riyc Yaridatıııuı yüzde 
19, 1 l:ıliç ;irkcti yüzde .ı.ı, 

tcldon yliztlc 2.1, Tünel yüzde 
.ıo, .\na(hılu deıııiryolları 

yüzde -1 R, Tramı ay yltzdc 
J~ı. Dolnıabahçe haı :ıg;azı 

yüzde 20, tcrkos yüzde -J.7, 
ticaret oda'ı 2-16000 lira 
Yaridatından 90000 linMnı 

nıt:nıurlara nı:ıa~ olarak 'er· 
mckteclir. . 1 rcık Emanetin 
YerdiP;i ıııaa~ miktarilc hun
ları muk:ııc.-e ederek lılik
mıiııüzıi .-it. Yeıiııiz. 
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Teyze Hanım 
honıcdi .~ perde 

:\lıiıcrciıııi: Fahir lky 
\'akili: 1). B. 

::::ı::::=::::::M1W1111111mnınmar.1 
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1! nccilerdcki .-alomfa tercnniıoı- 1!i - . = ~ :: s:ı t.: ül:tl.!akttr. :; 
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Vedia Hanımı öldüren 

1'tanlıııl ,\p;ır C'c;-.a mah
kcnıe>i, Kılıltoprakta kcncli
;inc yliz ıerıııi,·cn Y cdi:ı 
1 !aııınıı üldıirıııckh: mawun 
mektepli Fikret Ekmfiııiı' 
muhakeme-ine tilin ıkı am 
ctıııi~ıir. \lulıakcıııc lıitnıc
n1i:,tir. 

Evkaf müzesinden sırkat 
J,tanhııl l'çüncii Ceııa ıııah

kcıııe,iııtle ı·:ykal .\lüze,iııiıı 

ktilıbdcriııdeıı kıır~ıın aw
maJ..la ıııazmıııen .\lusrafa ve 
.\Ju,;\ bıııindc iki ki~inin ımı-

h:ıkcıııc>ine lıa~lannıı~tır. Şa

hitler \'H~ırıla~=-1.ur. 

Kadriye H. ve arkadaşları 
Hakkındaki evrak müstantiklikte 
Haklarında tahkikat yapılanlar, tahkikat esnasında lüzuın 

görülürse tevkif edilecekler. Bugünlerde gayrı mevkuf 
olarak tekrar dinleneceklerdir 

Kadriye hanım ve arkadaşları ı· ve. arkrdaşları Adliyeye da,~t 
hakkındaki evrak , Temyizden cdılerek ve kendilerinden tahla
nakzen dün lstanbul müddeiumu· ke muhtaç görülen noktalar lıak
miliğine gelmiştir. kında izahat alınacaktır. Bazı ~a-

Müddeiumumilik, evrakı nakz hitlerde dinlenilecektir, 
dahilinde tekrar tahkikat yapılması Müstantık Hikmet Bey; dıin 
için mü•tantıklığa havale etmiştir . yedinci istindak dairesine ve di{;ef 
T ahkikaıı mü;tantıkın yapacağı baıı istindak dairelerine de gitnıit' 

hakkında müddeiumumilikçe ke - _li_r ·----
tum davranılmaktadır. Maamafilı, 
bu meselenin tahkiki için evelce 
kendisine müstanıık salahiyeti Şarbon f 
verimiş olan birinci ceza azasından Bir 
Hikmet beyin yapacağı anlaşıl

ahır krantina 
alhna alındı maktadır. 

Mumaileyh, dün müddeiumu
mi Kenan Beyi ziyaretle uzun 
müddet nezdinde kalmıttır. Tah
kikatın takip edec<'ği yeni cere
yan etrafında görüşUldügü tah
min olunabilir. 

Tahkikata Kadriye Hanım 

ve arkadaşlan gaynmevkul ol
dukları halde devam olunacağı 
zannedilmektedir. T ahlcilı.atın de
vamı esnasında lüzum görülürse 
yeniden tevkif kararı verilcbi
leccktirr 

Buıünlerde Kadriye Hanım 

Balatta \rıım ;,ıııindc Jıir 
ind:1;inin ahırındaki inekkrdc 
~arbon ha,talı)tı zuhur ctıııii· 
Baıtıır ıııüthırlıiıtli tar:ıfıııd;til 

ahır 'e ci nırı derhal kon1011 

altına alııııııı; , c ·ıy rıc•ı ahır
daki ineklere serum r:ıtlıiı.. 
olunıııu1tur. 

ı 1 \~ri• 
.\l:ikat arlar tarafım an 

, .. ti· ır.:c Jcn nıalunıuta ~or!ı!, ~tl 

miinfcrit 'e me' züdir . .\tını· 
• 

1 '11 
mafilı ı'irayct ihcinı:ıllcrıııı 
izalesi için sıhhi rctilıirlCr 
alınnıı~tır. 
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J~:ışlıca ~.ıat dLikl..:::tnl:1rıııdan 
:ıra\·11111.:. 'J'oı)t:ın ~<ıtıı;;~ 

RİKARDO lEVI VE BİRADERİ 
i ı.ııbııl l la\ Jzlu harı 4 . J ı 

f lı:r cin ... :-a:ıt dt."po u 

Bandırma asliye lıukuk 

malıkeme.•i11den: Baııdırnı:ıııın 
l';ış:ı veri ıı.ı;ıh:ılle,inden hacı 

k~fız \lıdııllah ıııalıtunııı \lıs

t:ıfa, di~er mahtıımu .\lehmet 
i lulthi Ye kcriı11tı i !J.;ı ıik;ı'n 
ıııuti i:tidalarıııd:ı Bııııdırnı~

nın Pa~a h:ı~ırı ıııahalk·,indc 

'aki taralbrı canibi yemini 
müte\·cffa c'kid llınılıiııı \ı>;a 
Ycre,cleri, \'esari kunduracı 

tatar ,\Ji tbta, arl;a" hakk<ıl 

i'iazit lıanekri re cephc'i 
tarik ile mahdut olup yiizclli · 
ar;ın tcrhiinde Ye yedi niz . . . 
lirn kıymetindeki lıir h:ıp 

1 hane m;ıa l alıçenin kırk >.e

ııedeıı lıcri mil\ crri. ,.c pı:dcr-

\jt ' · ye ım ta\ ıı~çu (,enç !ar arnnırnr. 

, r~~ arkası .gc { .eıı~ j';a .. ------11111-•lllll 
arı \·e 1 ·ı ·ı ·1 b / -1·L / »ı:ıhdu . ce c. tnrı; ı e t'<lan u marı.ccmei as iye 

·eş t hır kıt:ıLla d''", ikinci licarel tlairesinden: ~lii· 
llLiıJ, lllctro .<ck•cn iki \ekili l'uat he~ iıı uç kit'tı 

\ !l\Urahl•aında YC lıç emre muharrer . enet ıııud-
• 

11
'- On l .. · · J. 1 1• >cı !ıra krrnıftuıdc- bincc İzid<ır Kreple> efendi-

ilik.kat <'1 ı-n:i sı·ııız L:ııs iiflllt'Z. l\tı~llll ii!İİ-
µ;i\ı·ıııiis~üııiiı<liıı· ld 

• f 

• . 
lıi:lt•riııi ifadt' rl-J,u~l:ır ~;.ı.IUJZ H' lll('S-

il 

11 t ole! u klaı·ı z, ııı:ı n 
İİl<'l'll't'.ll:ısıa. za' ıf olan 

ı ı<•k '<' 'a ark:Hla .• fa-. . 
rı ııı <':ı~rı·mak i<'iııd i r. • 

Düzce hukuk hakimliğinden: 
h~i)~ 1j ,ne\ ki-i huduJu 

\ahı a'l:ır Özkcnarı Sarkı t:ırik, r,arhı \u .. çunğlu 'lehırıct , 1.:rt::-:esi 

• 

• 

" 

309 

'J'amul"l'l 

• 
"ll 

1 l:ıcı yu;ll[ 

('mı:ıli f)~, r ·11uhu J fl'rıd.;k ii~ ; >nun1 t:ırla. 
~.-1rJ..1 e nubu l lı.:ntlck. ~arhı 1'lı~ç 1Jo~lu 

.er 'C ... i. 'in1 li 1·u.~~·uoğlu kı7.l J~ehi\·c 1ıt·~ 

diınun\ t:trla. 

Stırkı t1rik. p:;ırln 01., şiınali l\ızılr1o~lu 
.\lclıın.ı.:t. t:ı:nuhu J.,..u~çuo~·Iu :\lı..-hn1ct ,-rrc:'ı.::-i 

;l doniin1 tarl:ı. 

,·arkı ı:·arbı l lcJ1ı.~<"ık. ~inlali l\ızılL·naıllu Jkt\ .. 

r:un, Ct:l1.lıbu dcrl' ;; dünüm tarla. 

~\ı;nıa a\ la~ı ~arkı l ll~ndckccq ;;nnrJ \f;ıhınl t o~hı l Tu.-r\ iıı. 

. 
~:ırhı şi.ın;ı.\ı l ll'ndek, c<:nubu ~ la:-an 4:1.:!lu 

1 llı>c\ in l doııiinı t:rrla 

) ubrda kıl\· '" ' hnduıl:ırı '.ır. lı t:ırl:ıl:ırın ır çili l lüıccniıı 
)';ılı~ tlar kii,ünıkı 1 11, u 11~lu jlil3 c\ laıları 1 la<an. Fatma. 1 hıiçc, 

Rukıye ı c karı;ı Emire ı:ırafl:ırındaıı ı:ılcp cdilmckıcdtr. Bir itirazı 

ıılaçların lıirbuç.uk aı· i~inlk milit:cıncve hildirrnd ri l: zıındır. 
tı ~ • • 

!'\fohakeınc ırüııü.ıı.. it! 3 29 !~ız:ınc.,i '•:ıt 1 ldir. lı;n olunur 

fJüzce hukuk hakimliğinden: 
J'l~) i.i 

) uh! alar 

• 

mı:,kıi 

ü,kcnan 
ı ıdudu 

~arh hı;çu 

ı:ııulla 1 lasın. ;imali iiz, ceııuhı hendek üç 
di,inüm ıarl:ı. 

Sarkı ku~cıı 011lu Riıa 'crcsckri, ı:·arlıı rcnu 
hı hc.ıı<fck, lnıali \fahınut oğlu l la an '" 
'l~hir oj\\u llcc<"fl ht> d'inürıı tarla. 

• ilacı Y u;ııf . arkı t•rık. ıı;arbı uz. şimali kuş~u <>tdu Hiza 

• 

!10.1 

yeri • ı-trl: ... c:-i. cı.;nHlw ı:.ahip tarls. i.iç d(~•ttn t:trla. 

So)lJdaı· 0 , ,;~rkı 1110Ua l lliseıin. ~imali İ,lıak 'e f lıılil 
;. , tarlaları. Garbı l lasaıı oılu 1 hıscriıı. ı:tnulıu 

: < bmıın kızı l lamide He mahdut dürt dünüm tarla. 
Yukarda k<;y '" hud<1r\arı vazıh t:ıtfaların tcşçil Diizccnin ) nh

yalar kii) ünden ku;~u ot;lıı l\ ldımc't tı tatları i,mail \'C İbrahim ve 
\lu<tafo ,.e J i•ffa YC karı,ı llclıiyc ıara(lnd:wı talep cdilmckıe<tir. llir 
itirazı olanların bir lıııçuk a\ ;\·ind.< m:ılıkcmcYe dildirmclcri l;\7.nn
dır. \luhakcınc günü 18-.1-'.!'l l'ıızaı-tc•i l l dir. il:\n olıınur. 

SatıW< av kovanlarAe Mavzer fişekleri 

-~· 

11.~mı :ıyni zamanda 
. e' ihısıııı ifadt• edt'l'. 

l Ku~ za -

Suya düşerseniz - -
Sı rsı k:la u ı olur...:;unuz 

Halbuki bi; ördek s~dan çıkmadığı halde 
ne üşür ne de ıslanır 

Miitcmndiyen !'uda 

) iiiRıı hiı· iirdeği ıı ı~-

Jaıııııadığmı itldia et

mek ~izr gal'ip göriine
bilir. Halbuki hunuıı 

ı,iı·t,:ok !'Cbrplcri 'ar
ıtır. 

E, 'l'ht ürdeğin lii) le

l'İ ~a,l't sık Ye 'um-, . . 
.;aklır. Il11 tİİ)kr oka-

daı· !'lhtırki iirJcJ.. !'il-

\'a ııirdiği zaman su 
• ~· t 

tii)·lerin altına gırt'nwz 
Bu !'a'. rdc örd{•"iıı l'ı 

'ııcııdu ıslanmaz 'r 
ii!'iimrz. • 

lkiıH'i sPhPpık s111lur. 
i>rtlı•ğin k11' ı·uk hu·.ı-, . 
fıııda ağzı hiı· gwldc 

val'dır. Bu ~uddPııin c 

'azif Psi vağ rı karıua!..-
• c '* 

ıu·.nu ~uJdeııiıı (·1kar-. . 
dı"ı ,·aır ürıh•"in tih·-

rııı • rı i'""l ' 

leı·iııe y:n ılw. 
• • 

Onları lıeııı \Unıf'alır • 
• • 

Hem ~·ağlaı·. Hallıııki 

.Hlğ ile !'il hiı'ilıiriıı~ 

k.arı~maz. Ördeğin b--
tün tüyluriııi kaplıyan 
bn 1a" sııvun tih lrri . :""' . . 
ıslatma~ına ınani olur. 

isle hıınmı irindir ki . . 
su ürde~i ıslatmaz. 

< 

Düzce hukuk hakimliğinden: 
''•>)Ü 

zizi~· c 

• 

• 

.. 
!! r 1 

mc\"kti 

~osa kenarı 

• 

• 

H~dudu 

~arkı ) ,ıJ. Garbı met oğlu İ<~atl birader
leri, ,imali hacı İ<hak be; nre,-est Kemııl 

'° nli<ksi ile mahdut 16 d•inüm tarla. 

Şarki Kasını. ı;arbi Ahmet oğlu hmail \'e 

lıira,\trlcri, şimali Ahmet ,-. :\luharrcııı ·c 

hiradtrlcri, ccnuhl yQ\ ile mahdut 9 dönijm . 
Şarkı hacı Ka>pulnt Yertse i, jtarbı lbı· im 

oj(lıı Zira bey, cenubi )·ol, şimali 0.;man ,.e 

lıiradcrkri ile malıdut IO d<;ııüm. 

Şarkı \Jchmet oğlu .'\il hane Ye bahçe. g:ırbı 

Ahmet .ıı;tu l.aıaU hane bahçe;~ ·mali ~-rıt 

ccnulu rnl n meydanlık ile mahdut 6 dôneim 

hıhç~ " hane. 

$arkı ,.,,ı n biraderi, ı;arbi mrydıalık, ~imali 

ycıl. ceııulx küı· mtra>ı ile mahdut Uir buç.ık 

dönüm bahçe. f,ıanbul L'ilayeli deflcrdQrlığınden: İst.uıhtıl inhisar depolarıııda 
me cut ımılıklif kalıplarda 692CJOOO adet av kot·aıılarile 50090 

Yukard:ı kih· \'C hudutları yazılı tarlalar ,-e hanenin w;~üi Düz· 
adet ınaner fişekleri iesellünı tarihinden itibaren 5 gün ur!mda 
harice sc\·k olunmak şaıiilesatılıktu·, ıınılıanııııeıı bedeli 500 liradır, cenin \ıizirc kiiyündcn hacı Osman ot;lu Haydar ,ekili :\Mımet 

'. ıır kıt'a m ıtc.rlk hare den ırıntlulııı olan r :1XO lira· 
1l:\~ının 

11 mı!ri•leri :\ltı-ta'a ııın temin btifa>ı zınıııııııda 

1 kri hacı lı:tfız Ahdııllah t•:rcıı
dinin bil:\ niza \ c fa,ııa 

tapo sidliııdc mukayyet ol
mak>ızııı ıılı<lei ta,arnıf Ye 
tcnıe!li.ikliııtk iken .1211 'ene
~indc nıl.ımı · cfatilc kendile
rine intikal YC o tarilıteıı 

heri de ta;;arnıflarııHla hu!un
dıı!);ıındaıı lıah,ilc k:ıydııı ta· 
pu) a kııYt Ye te dl ini talep 
cylcdiklcrinden miilkiyet ithi 
asında hulunanlar oldujtu tak
dinle tarihi il:\ndaıı itibaren 
onhc~ p;iııı zarfında Baııdırıııa 

:ı;;liyc hukuk ııı:thkcıııc 'nl.' 
miir:ıcaatl:ırı il;\ıı olunur. 

m!iz:ıyede 21 • 2-?2Q tarihinde defterdarlıkta ya[lılacaktn·. ı\li bey tarnfından takp eılilın ·kıedir, l':lr iılrazı olontarm bir hu~ulc 
ı-~~~~~..;...~~~~~~~~~~~~--~~-ı 

ar içinde mahkemeye lıil<lirııı,lcri f;izımdır. muhakeme günü 17-3-2~ 
· llJdin· 

' n ın rl en~'<'< ılwri 

l" c ')!arak · ·ı· ( c \ e tarw 1 H..l 1Tl· 111:.t!( ,.. • 
ı ' .ı 8YVct < 'ıııaı tıxı 1· tltlc 

"e"' ;; 
·: tasarnı! \ehil;\ ııiza 

, .., a 17. tcınç1 1 kundt 
. 'Uk 'il' , . un \ c faule k uik 

.. tıkaı .. d l h ' cttığııı d1r ı:ı 1 -
Ilı( zJ..r, 

. '' . r ar :mm t:ıpU\ a 
ı • ı·e ı.-,çi 1 inin ıcra ını 

''le·· !'I ı.. :c · 1 
' lclıınct ı·:f. l ,;, e-

~ lı:ı' . 1 ''~ ı . ı•tıt .ı takp ~\'le-
(~ ' h . 

ır "~. ' •na ali m~kı)rt\a 
1 l\"ct il r , ı 1 l' 1:1'tllda lıulun~n-
1 ,~ lundıPu tah.dirtlc on 
• iır ·~ ~arf"ıda flatıdırma 

e hı.ık !
' '""' · lı mnhkenıesine 

···ııu nı" 
rı..ıı • uracaat!arı ilan 

~-;-,· ~--:-~--ı ·ı· e liıeaı müdürlü"- d n 
'" kı• gun "' llıliJı 1 , llnda bir muallimlik 

dır sr··l 
'~d • "" aıu ~zımeyi haiz 
~ ı ..... •n hu mua\limtiğe talip 
Ilı i< .. n!.r k 

"%r;. fVTa • çe vesaikı1e 
l ete ~tltıeutları. 

Müdütiytt 

cnn·afi p;ayri 11--.,.......,.-....,.-....... .,....,........,. __ , 

Bandıra asliye hukuk mahke· 
ııııımai!nlıin 

menkul.esi Jıi,;;d ,ayi:N ııze

rinc rucnm haczin rn>tiki 

l'C mikkkalıihin tah'>ili talc
biJe hidl C nkt fuit hey 
tarafından mumaileyh lzidor 
Kreples cf. alcı hine ikame 
\:dilen daya iizerine rılbapta

ki arzuhal ve ıııibtenidat 

suretleri mütidcialcylıin ika
nıetg:\hi olm:ık üzere gö,tc
rilcn 13eyojl;lunda Sarı Lütfi 
mahalle~inde 1 cmenici soka
ğmdn 5 numaraya· gönderil

miş i'e de mliddea aleyhin 
mumailcyhiıı ikametgA.hım 

meçhuliyeti hasebile telig 

edilemeıni~ olduğu davetiyeye 
mübaşiri tarafından verilen 
şerhten anlaşılmış olduğun

dan mumaileyh bir ay zar
fında cevap vermek ü7.cre 
i!Anen teblılat icrası karargii' 
olma&la keyfiyet il!tı. olunur, 

• t. 

mesintlen: Bandırmanın Dep· 
Jcki kari\·l.',indl'n Recep oglu 
:\ldııııctlin Dcplcki l.ariwsi 
hududu dahilinde ~'ırplık, ·Ka
hnbayırı l füarküy cinırı ko
kanın, Yol arn,a, A rııanıt ku
yuqı, Ccfayi edinmek, Aada 
tarla Ye Sazlık nam yiiz sek
sen sekiz döniim nıiirnhhaııı

da Ye 2830 lira l<ıynıctindcki 
arazilerini taP.O sicilinde mu
kan·ct olmak,ızın 30 seden 
beri bila niza ve fasıla tasar· 
ruf ve ziraat etmcl,te bulun
duğundan bahsla mezkCırcl

miktar tnrlann tescili hu u
sunnun tahtı hüküm ve ka
rara alınnıası ta1ep cylediğin
den milkiyet iddiasında bulu
nan al!k:ıdann bir mah zar
fında Bandırma :ısliye hukıık 

mahkemesine ıtıüracaatlan 

il!n otanın. 

lslanbul icra dairtslntlen: ~kh

ıııed .'adık beyin uhdc;;imk 
mukkıyyet Kuzıı,1ınrnkta P:ı~a 

limanı cadde:inde 140-140-
140 atik ve l\!:i-1~7-!29 

yeni ımmero1u ;;nhilhane ar:a-
sile tski 
131-132 

ı :16-1.18 ,.e yeni 
numerolu ıırs:ıııın 

taıııamlarının otuz giin miicl
dctle icra edilen nıiiz.aycde

lcrinde 140-1-J.O.J40 eski ve 
125-127-129 yeni mınıerolu 

sahillı:ıne :ırS.'.lsı Yli7. Ye l :J(ı-
138 eski mımeroİıı arsanında 

'I 

yiizer Jir:ı hedelile talep edil
nıek ~artile uhdesine ihale! 
cveliyclcri icra kılnmış ve 
yiizdc beş :ı::ım k:ıtiyelcri 
icra kılınmak üzere on beş 

gün mliddetle tekrar miiza· 
ycdeye konulmuştur. Eski 
140-140-140 nlımerolu salıil
hane Paşa Limanı caddesi 
ve leb\ derya ve arsa l'e 
Fethi plŞ satıilhane babçesile 
m~dot ·Midi f1iZ art pli 

zira terbi indedir. 136-l 38 

ıııunıtrolu arnı. /.ilmi pa~a 
limanı caddesi ye lehi derya 
,-e Eskinazi alıillıanc :ıııkaz 

ve arsa ve mumaileyh Sadık 
heyin dip;cr ar<:ı,ik pıalıdut 

YC :;ekiz yiiz kırk yedi ıira 

tcrbiindedir. l )er iki arsada 
lıarap su hazineleri Yl.' nııih· 

taeı tamir rıhtımı nıc\·cut Ye 

gayrı nıl:'iguldllr. Beher xira 
mııralıb:ıı dört lira kı nııttin· 
dedir. ' 

Müzayede htanbul icra da· 
iresi miizaycde ~uhe,inde 
28-2-929 tarihinde saat 14 

ten 16 ya kadar icra kılına
caktır. Taf;;ifat 1 o<ı.ı<ı-<ı27 

numerolu dosyadadır; mürncaat
olunabilir. Talip olanların 

kıymeti muhamindlcrinin ba
liğ olacağı mık.tarın } 'izde 
onu ııisbctinde pey akçe.le· 
rini yezneye teslim ,·e biz
zat ve ya bilvakille miiracut 
etmeleri illd olwıur. t 

' 

Pazar ıo dır. ilan ol,nur. 

Düzce hukuk hakimliğinden: 
Küyiı lıuıludu 

Arabalı l\l:ıtao~elli CJnibi yemini tarik1&m, yr<arı 1 lü Yiiı rığl u 11._'t 

İLrahinıt ait t;rikıha<, arka<ı llü;cıiıı u~lıı 1 \ocı 
İbrahim, cephesi ıarikıam ile mahdut bir 'lP h:uıo 

ve samanlık 'e 11rsı. 

Yukarda köy \C hududu 1:11.ılı arsa ve cl•nhckrın ICH'ili DLlz • 

cenin Arabacı l\lawngelli kürlindcn Dilhrr oğhı l lü- rio kızı _\,,c 

\ekili 1 luscyin l\,\zım 13cv taraf ııdan ı:drp cdilmckıtd ·• für itiran 

ol:ınlorıo hirbuçuk ay içinde ııuhnıe~e hildirnıeleri IA .•:nlıır. :'I 1 h • 

keme r;ünü 24-3-59 pazar saat 10 dur. ilan olunur. 

İstanb~l Gümrükler baş mil-
J,. f •• ., .. J • l,tmıhul Cıımriiklcri ba; mü· aur ugunuen . diiı1Lık dairc'i çatı katrom pa· 

:ı:arlıkla tamiri mukarrerdir. Tıliplerjn baş mudıirlıiktc 111C\"• 

cut keşif ve şartnamelerine ictila hıırnlile beraber tcıııiıiat 

ewakını müsteshiben 14. 2 • 029 pcqcmhc giiııü ·on cliirtte 

ııWdiirlükteki komisyo~a mi.itacaatları. 

.. 



ABONE ŞAR TlARI: 
Tır•i-.Je Ha çı• 

f\.uru Ku•us 
ı _\) 1 l f o 000 

3 • 400 '<00 

6 :-.50 145<) 
t2 ,. •1-11>0 ı:-uo 

... 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hakları mahfuzdur' 
-'-----~ 

(,31.ClC C gonderı}CCCI.: mcltupJ.arın bzCÔhC 
darc için ldaı • • '.\Zt\'. a alt c ( ) azı ) 

ı .. arcti \.;.onu1mahdır 

Baulmıyan mektupların ladc:ıinden, luymnH
mukaddereıiz; nıektuplara konuJmuı paralann 

kaybolmanndan ..-e ili..nla.rın mündericalınduı 
idare meıut dctlldir. Bu ~ed•i •Y""p-st-a-n_b_u,...l,""'B,...a~b-1al--·i-, -A-n-ka_r_a_c_a_d_d_e-si_n_d_e-··_V_a_kı_t-~,-y-u-rd-u-ı '•r•>< 

rel. 1970 idare ıo;lcrı 1971 \azı j.;Jerl • rel~r.ıf: \ .\t\r - pn.;,ta lutU"tl: 46 

1r--B-=o=r,_s-·-a ...... l=a=r~---------............... --""""'=--1-S-ey-r-is-e~-a-in-
9 Şubat 1929 

Mersin sür'at postası 

İSIHR~UI tranıuoy ~irteti eutat taritasi 
1929 ;cııesi şubatın 1 ı inci gfınündeıı itibaren 

Ramazan servisi 

ı 
ı 

~ukut 
Jogıhz Jira~n 

ııoı.r 

20 ) 1111:111 dırahıııl 

1 R:.yJı,m.u·k 

.\çıldı 

983 
202 

52 
48 
28 

50 
00 00 
'25 00 
00100 
0000 

00,00 
00 

N'o liutut 

10 Şişli - Tfınel 

11 Tafavla-Tünel 

Birinci Son 
l laraket fasııa l larnket f laraket 

Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye • 
Tatavladan - Tünele 

3,6 

9 

6,36 

7,02 
20,30 

.ıo 30 21,' 

24,12 

U,35 
2· ,30 

24,00 

Türk mekteplerile faydalı eıerlin 
ilanlarında o 'o 20 tenzilat yapılır 

Bu) uL: ,-e ya bir çok defa için 'cr;lcıı UAntlrla 
hu~u,j mahiycttcli il.lnlaıırı uc ti 

id.Ltc ile k.1r;trfa tınhr. 

Gazetemize huıull ll&n kabul eden yer t 
H. S. H. ll&nat acenlcıl • 

~atı 

b-S hı.et 5.ıt.,·r.ıd.ı 

5 • 
4 • • 
2 • • 

'\ 1 • • t-~ inci ~ayıfJJ.ı 

1 rc~ıni il~ntar 

T 

Kongraya 
davet: 

ı ~annuı ticaret u e senavi o~osın~an:· 
btanbul ticaret \C ,cna \İ otl:1'111111 1929 konp:r:ı-ı, 

• 

1 \\U tur)a ~ilinl 

20 T •ı Ronınııı a 
.2U Lv\a llnlgaı· 
1 F (' lerueıık florini 

• 24 ı 2 !O 
rn so oo 

50 81) 

24 12,50 
29 50 00 
80 50 

( ı\!AIIMUTŞLVKETPAŞA) 
vapuru 12 şubat ~alı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İzmir, Antalya, Alaiye, Mer
sine gidecek ve dönüşte Taş
ucu, Anamor, Alaiyc, Antal
ya, İzmire uğrayarak gele
cektir . 12 ! larhiye-ratilı 

Tiinelden-Tatavlaya 
f-larbiyeden - fatihe 4,9 
ı--atihtcn - f-larbiyeye 9 
Taksimd~n-Sirkeciye 5,8 

Sirkeciden - Taksime 10 
ı\\açkadaıı-Beyazıda 7, 10 

Beyazıttan-Maçkaya 16,24 

6,L9 

6, IQ 
7,IO 
7,35 
7,00 

7,40 
7,46 

2,39 

2,41 
20,05 
20,30 

1,52 

2-t stıl)aL pazar a.-iiııii saai 1-t ıc 
.ı u ··nd• 

Dördiiucii vakıf lıaııımla üçünc(i katta oda meclisi ~alon .. 20 rl':lllPtZ fraı)gl 

:?O ıta:J .. n lireti 
2:) lil!"l'OO Çf'kO • 10\ ,kya 
1 Çeı·\ODf·ls c ~o,·iyet , 
1 Xf'loti « Lf•hı.., n ıı 

2i) nınoır « \·ogb~l;I\.}&. 1 
:'O Tlelıik.ı frangı 
ı l'Pzet:. J panya 
20 f \°İ(re ( angı 
ı \lec diye 

Cek 
• 

f .. ondra UZCrİRC bir İn(,İIİl llrasL ic.UT'.lŞ 
~e\ytırk ı Tıirk lira 1:ı ılohır 
J'arıs • • rrnnk 
}tilano • • • lirrt 
n,..rl n • 
Sofy:ı • 
Brıik el • 
Anıı lerdaın• 
Cıue,·ro 

ı rag 
\ıyan> 
lladı t 
'A $ TA 

A 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

ra rrş 

ili 1 ı 

20 •e 
Turl< 

Talnillcr 

• 

• 

nHırk 
IP\':I 

J,elka 
!lorıP 

franl' 
kuron 

• 

ılin 

pezeW 
( li 

• uıı b nı 
k U$ 

rf 113'1" 

~s•.1k az ıtalı , c Y.l k'i :1 

U11j n ı 11111\a ııd"' 
(ı .• ı:ı.ru \('. \lc·m' yı)lıt 

t • ul tr11uv~y ı:i rl;ı;eti 

nıQtını t'ok \·e Anhı "PO 
ı t41. ul ~non m ~ıı şır eti 

lli~se senetlcd 
Iş lanka>. 
0911.l ~ ban ı..3"1 

158 50 00 
212 
120 

0000 

50 
01) 

22 00 
71 00 

! 113 00 00 

ij 

1 

il 

31 
780 

00 
00 

985 so 
0.49 ?.5 00 

12 61,00 
9 4600 
2 07,55 

68 0000 
3 53,75 

7'2 7 r, 
2 55 7; 

16 60 O'l 
3 50.0ll 
3 12 5J 
4 38 ~o 

38 2 
24 37 S:» 
28 00 1'0 

91 
22:i 

• 8 

,0000 

' . 1

1500 
80 

25 

it 

ısa 
212 
120 

0000 
22 

rooo 
50 
00 

Trabzon birinci postası 

ıı 

113 
31 

780 

00 
00 
00 
00 

00 1: 

( RLŞİTPAŞA ) \aptını 11 
şubat pazartesi 12 de Galata 
rıhtımıııdan hareketle lnebolu, 
Samsun, Oiresoıı, Trabzon, 
Rize, llopaye gidecek ve dö
nüşte ııazar iskele•ile Rize, 
Sürmene, Trabzon, Görele. 
Giresoıı, Ordu, Üııye, Sam
sun, İnebolu, Zonguldağa uğ
rayacaktır. Hareket günü yük 
kabul olunmaz. 

986 
0.49 

12 
9 
2 

68 
3 
1 
2 

16 
3 

25 
187~ 

6000 
4000 
Ol 00 
0000 
53.75 
2275 
5550 
6),00 
4975 

3 11 2,5-0 

4 3soa 
~8 ıo 
2'> 37 50 
27 187.00 

91 
223 
8 

00 00 
50 00 l 80 

Ayvalık sür'at postası 
( :\kr;in) \apuru 12 Şubat 

Salı 17 de . 'irkcci rıhtı -
mından hareketle (;elibolu~ 

Çanokkalc, KüçiJcku1U. l~drc

mit, llurhanirc .• \ \alığa gidc-
1 cek \C diınüşıc mczkclr iskele-

k:rle \ıırliktc J\lıınoluğa u!;fı· 

1 
! pcakıır. 

(~clibol.u için \«Mı.:u alınır~ 

\lık alınmaz. 

ilan 
1 1 )ubat Pazarrc.:i günü 

"' -

1 

'l'rabzün hırinci po~ta:"t yapıl· ] 

nıil) acaktır. i> ........ ~~~~~~~~~~ .. ı;s. 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

ı 8 _·_ra_ks_im_-_f_a_u_ıı_ .. j Taksiıııd e;;-l'atilıe 
l'atihten - Taksime 

( ;; 

2,40 
19,01 

8,32 19,47 
7,00 21 ,Ol 

19 Tatavla-Bcrazıt 

22 Bebck-fminönii 

Tatavladcn-Beyazıda 6, 12 

Beyazıttan-Tatavlaıa 13 

Beşiktaşta ıı - Bebeğe 
Beşik taştan-Em iııön üne 
Bebekten-Eıııinöııüne 8 

7,30 

6,01 

6,2:! 

6,30 

bııiniinündeıı- Bebeğe 

Bebekten- Karaköyc 
Karaköyden-Bebeğe 

Bebekten-Beşiktaşa 

6,-11 
16 

22,17 

23,01 
2.J, 

21,51 

21,47 

22,31 

24,41 

01,25 

02,11 

Orta köyden-Aksa raya 
/\ksaraydan-Orlaköye 

10 IJ,39 20,42 

21 o,38 21,11 

1 
Orhköydcu-f'atilı~ '24 o . 0\ .. ~ ti"ı 

-----ı f aııhten-Orlakıiye 
2(i :20,'i2 

21,'H 

J-1 Re 1' lııl 1 
fkşiklaştaıı-l'a!ihe 

- l atilıteıı-8cşiktaşa 

7.9 1,00 

ıs 1,-ı6 

Aks.1rnydan-Topkapıya 6 6, 12 
Topkapıdan-Sirkeciyc C) ıı,43 

Sirkccideıı-TOpkapıya 2 ı 7 ,09 
!;ielıircmiııinden-Beyazıda22 20,36 
Bcyazıtlaı:-Şehirenıinine 20, 38 
Topka pıılan-Aksaraya 

2-1,40 
1,4') 

24,21 

l, 15 

24,10 
1,26 
l,00 
l,22 
2,02 

::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::::: >- ı\ksaraydan-Yediku leye 6 6, t O 

• 1 ~: [oo ,. ıa00 ı·c6oo :.i_I, Yelkenci Ü j Yedikulcdcn-Sirkeciye ıo 6,33 2-ı,so 
\ il Sirkecideıı-Yedikuleye 27 7, 13 l ,30 

-
!1·ı VA p UR l AR 1 p

1 
...; Samatyadan-Beyazıda 25 20/>-:I 1,04 33 ,.cllilule·!'iilkt:ı.:i 

Ticaret ye zahire bor ·a 1 Beyazıttaıı-Sanıatyaya 21'19 1,29 

1 

fi•'l•r Tıcor:lz::~:~~;:::!~unlıumil(,;i ıarofı~~~Nv: 'mi•~. r~ı l A~d;ci~}~ ı ---~-1-C._l_(._1_1_•_j _f_\_T_('_~-e-:d-li_i_u_ıe_~"':':':"n~..,:-~-s1_a_~-:-~-:-----
2-·_o_7_ 

1 K. P. 1-:. P. f,;::~lı k• ı° u iıvapuru lJç' 'a"r" c.a" mbail 
B "d %Çavdarlı '- -.~ ra custra 00 1430 1210, 'ı Şubat 'f 1 Avnın•daıı sanat tedrisat ve işleri için celp atlilenleriıı 
1 uı: ay • Ekı lr.1 1400 126~ ı-
,Yumuııak 00-00 cooo oo,oo Ifü!nel yumheok ou 139 :ı 1305 j1ı;;üııli ak~amı Sirkeci rıhtımından yanında istihdanı eılilıııck ve ot1lann atalya mesailcriylc tedrisat 
hız.:ca 00-00 00,00 00,00 Ririnci •ort • 0000 0000

1 
li hareketle doğru ( Zon~uldak, hakkında tahriren ve ya şifahen verecekleri izahati talebe ve 

"untt.~ı· 00-00 00.00 00,00 ikin\:l 0000 0000 H 
trt 4.5 18 ıo 18 ,00 TifTlK _ J il lnclı<'.I'.'' Samsun:Ordu, Gire- • alakadarlara anlatmak ve tercüme etmek daima ıııütehssislerle 

Tıi5nme 00-00 0000 0000 Anlor> ooooo OOOOO ;:: son lrabzon Surmcne Of ı: beraber bulunmak icabındada onlara beraber scy·,alıate çıkmak ,.,_-t m•lııut 0-00 oo,oo oo'oo · ' ' ' ıı ' · ' · · · il ' 
! A~ıe1'ir 000.00 000,00 : 1f ve Rit.c iskelelerine gidecektir.• üzere, fıransisçaya aşina tercümanlara ihtiyacımız vardırdır. Bu 

-ZAHİRELER- I· 
' -
Ça\ dar 
o\rpa 
\f uııı:• 
\ulat 
h<ulye 

IS 10 
0000 
13,00 

00-00 
4100 

1500 
cooo 
1220 
00,00 
3800 

Yap>gı Gıız yunıı 10300 103,''0 :" Tafsi!:lı için Sirkecide .\fes- tercümaıılıklara talip olanların bulundukları ıııalıallin .\!aarif 

-AV DERİSİ- \ li aı\cı 1 [anı ittisalinde Yelkenci emanetine \'C ya müdürlüklerine müracaatla alecakları fi~leri 
7.-rd.-a ~ifti 0000,00 0.::00,00 ii honında kilin accnt0>ına müra- evrakı müsbitelerine müsteniden ıanziın ve ya mezkur makam-
~••"~r 7 •lOO,OO 6000100' f.

1
;
1 

caaı Td İ>ıanbul !.'il5 .. !ara tevdi eylemeleri ilan olunur. 
Tilki • 2000,00 1200,t•) -ı..:;::;,.:;:..:.;~-..;_--;__-----------------

akdedilecektir. 
1 - Koııgra rfızı;aıııei ıııüzakeratı şunlardır: 

l Senayi kredisi. 
il Ticareti bahriyede kredi. 

~ı 
2 - Kongrada müzakere edilmek üzre erbabı ticaret :ıJI 

senayi ,-e şirketler ı·e ınüessiselerle iktisadi cemiyetler ta ,ı' ııd 
raporu ihzar edilip 

~~tıbat 9'J9 per~<'ıııhe ctl{.7aı111ıır:1 

kadar oda umumi katipliğine tevdi olunacak ıneslelarıJe ~11~ 
ruznamesine ithal edilir. t 

ı'' 3 - Kongrada, nızııameye dahil olan ınavattaıı başka h~>•· 
hakkında müzakere cereyan edemez. 

4 - Koııgranın müddeti devamı oıı gündür. 
5 - Odaya ıııukuyyct ve ıııfıseccel erbabı ticaret 

\'e şirketler ye iktisadi ceıniyetlerin işbu 

lecekleri ilan ve teşriflui rica olunur. 

kongraya iştı ak t l 

Altıncı büyük 

ayyare piyankos 
Yeni tertip Yenip/atı 

·-;.-'.; 
~ 
;..
f,ÜTFE:--1 

\ ci Ke~ıdc 11 Şiibattadır 

;>.fÜKAF \T-

Dİl\K,\T ı:ı>İ:'\İZ 

--·· -

Bu ~encU ıaııarc pi~:tnkoscı şimdiye kadarkilerin e:ı 1<'1 
ginidir. Çünkü: 

1 - 10.000 lir;ı \e daha yukarı lıtiyük ikramiyeler ~ç\C 
sene yo]ııız 3) tane idi. Bt; •ene ( 5) tir. İ>abct i<ıti!l\3' 
0 

0 67 arınıışur. 
2 - L'.\ll'.\I İIZR.\\IİYI: ADEDİ Geçen sen<ki kc~ıJ'· 

ferde 'alnız ( •.!.000 ) idi. Bu sene tam: ( :l.900) dür. Uaı~nı 
babet 

0

ihtimali de tanı: 0
'0 9.5 yani iki mi.;li) artmıştır. 

J - Piyanko ~ üzunden zengin olanların adedi bu '~ 
~eçrn s•nckinin tam iki mi>linc çıkacaktır. 

1\u~duz; ... 0000,00 :>o<>0,°4 t::::::::ı::::::-::::::::11:::::::::::::::::::::::: 

,u,.nı oo,oc j,; rın·l•k -nNI~~~; 10000 1\ ;··Asri-·ı:rf.<s·i 
-llUBUBAT-

OOıCO 

0000 

Devlet demir yolları ve liman- __;,:;:;.~....__ ________ _ 
1
Kus yemi C:0,00 C:c' ı içi 53 oo 53 oo ••••. . •••• ,_,___--......__........_ _________ .:.----:. : : iRMiK MAKARNASI: : 

Tütün inhisarı umum : : ................ : ! 
• • : .. A~1., :\.I .U ... KS :. müdürlüğünden: • •-:J I'- ~ • 

farı umumi dairesinden: 
(-;) adet aliınanca~yon k.-z·ırı n1ürakas;,1 .. 1 1 J ı-narc «l29 poızartcsi 

günti ,aat Ih Ja \nkarada l-ınumi idare \•ina;ında icra cdilccckıir. 
:\lünaka>a) a i ıirak cdccckkr'n teklif mekıupl:ırını 'c l ıı:iO liralık 
ı<minatı mu\ ıkkatdcrini ,-cı·mi nıczhrınla 'ıat 1 'U!la kaılar umumi 

1 Damla 

~satısı 

(Dik m rlcalı fJOO(f kilo kalın uıadcn ı aAı pa.arlık ;urcıilc 

ıılırJc1ğınd:ın iıaya tılip olanların numune~i gormck tiZI"<' mtiraca

aıl:ırı '" 11 - 'l - 929 tarihinde mula:·aat komi;yoııunda ... ı onda 

:., :\bk.ırn:t.'I Amerikanın ~n •.• idare yazı iıldi mü.lurlu!';tinc urmcleri l:\zımdır. Talipler miinaka;a 
\lcndiliniıi bir 

: bırind irıııiğiııdvı yapıl- : <artnamclcrinl 1 'iO kuruş mukabilinde Ankarad:ı malzeme dairc,indcn, 
• • ' ı k · d ı ·k ı ı 'I. ı hafta ıııı • .ıttar 
11 ınıştır. Blıtun AHupa • _:;.ı ];.:a.:.y':.ıa,..r.:.p_•~;..a_w_n_m_u_ı•.;v_•_•_·,_ıın_ı_');..o_n_u_n_,ın_ı_«_a_r_ı _c_,_c_ıı_ı_r_c_r. ___ _ 

"- ŞabanJo[!][filBurç · ()1 

Pazar 
• • kılar. 

bulunmaları i 1o'XJ'T;\ıııürc,cıh ,-c i Jayyore Piyan~o ınü~ürlü~ün~en: 1._..._ __ ... ı 
H k k f k 

.. ,t • • " • • 500JJOO) t;ınu :ıza taahhüt \'crcka<ı \c .'iO) tnııad~ nılifcışlik Dikkat 
U U a U esı umumı ka- :.. lTCLTZrll,~R :. [,,,ıımaınamcsi hamrııac,,kıır. t:ılil' oıacakı.r .. , ııcy uk~cıcr• ile beraber • , l .J Uğurlu sabık ( ı\lalııl Gazi 

tip lig"' inden· 1 lukuk fakuh~<iııdc lıu1'u~u med~-
• nıye mudcrrı•ı muavını~ı ınunhal 

• • Suhatın on ikinci Sah p;tinti :--aat on hc~tc Pi\ .i,ko tnLidürlü~tindc 
: Bir defa tcı:rlibC her Yakit : ı~Ütc,ckkil mlıb;l\" koın,iyonuıı:ı mür,ıcaatlart. kişesi )ııdell ÜÇ (ayare J1iyankOStl 

: kullanmak için Lifidir. ; Pivanko ınüdürh eti lıina-ının alı katımla yaptırılacak ulan takri- tıileti alan müşterilerine bir adet 
lıuhınn'ıı,;aııdan iJJ.,ı rarihindaıı iki il y <onra yapılacak r:ıU;a- :. Her J'•rd.e ara;·ıııız ~. b•'n ,-1500) kilo <kmir dolpların beher kilosu iınııl ı c ) criııc konul 

< - Gni sigaresi ikram eder. Galata 
ba' a imtihanına 11irmck i-tcycnlerin ,craiti fakı.ite kalc:ın!ııdcn : :7k••d•.• ••~• .•••.•••: : mak dahil oklu~u halde \'irıni hcı ~uroııı:ı talihi uhde-indedir ll"n· 

•••• ·ııs:ı 1 \e sınaı ıcsı,aı •••• 'I le ,. ıcvc·ııkrı·ıı s"ub\ı•ıııı on ı·kı'ıı·,·ı "'ılı "'tınt·ı c'ı·ıt oıı ıı,,·ıc Karaköy eski borsa hant kapı-
l Zı ctıne ~ · ·, .. . ... ,.,. !!. ,, • i 

Ü••rc,mc c-i lıcva·ı ulıınur. • \c i·I tın ·ı· \ S • 0 ' • '" c · · - · • k ı ı· ı sında tütüncü dük.im. •••••••••••• •••••• mübayaat ·om:.i~oouna m\ifacaat 3r1 ı an o unur. 

( rakı) ııı 10 ~uhal 1928 Tefrikası: 78 

__, ,filfü.ilır )}» ©:\~1lMı Ik\hl?& 11 
i\luharrı:ri • 

lloris {(jfJ/ri11 
< Bcnanyan • ikisinin arasııı

ılw i miıcadekı-i mahzuziyetle 
seyredi~o:Ju. 

1 aka, « Jozefin 

kendinı ıa '"llctti. 
Balsamo " 

Vaktinde 
mevkii li'lc koyaı:ağı bir intı

k mı şinıdickn mevzuu balıs

etmeıııeği tercih edirord;.. 
Şiındıoik başka şeyler dimağını 

i,ırrale başlamıştı; hatta hüsusi 
düş~ıccsini ifşa ederek mırıl

dandı: 

- : · c o ? bir ıslık çalındı 

değil mi ' Boıııanyon > ! Gelen 

g!:leıı olurs.1 1 aber vermesi 

\Iu c• n1f • 

llı•/.i111<!l G({) ·ur 
ıçııı nöbetçi beklediğim· adaın

lanlaıı birisi işa"cl veriyor. 
De ek beklediğimiz kimse gü
rüktü •.. L'..:ıleıı sen de çc!-liyor
sun uegılmi? 

I'ılhakik;ı ~ Bonıaoyaıı • ııı 

oradl bu!umııası esbabı pe'< 
1t'1IOm değilcli. ''e surrllc 
r.uıdenı giiniinü ve s.ıatini 

öğrenmişti? •Ru öfeıu me~eleıi 
hakkında bildiı;i acaba ne idi? 

( Jozb) , ( Raul ) e bir nazar 
fırlattı. Delikanlı sıkı sıkıya 

bağlı olduğundan 01111 hareka

tında taciz tdemezdı • fakat 

- - -

( Boıııanyan ) kend.·ini endişe -
lendiriyordu. 1 Ierifi sanki gelen 
kimse ile karşılaşlu mak istiyor
muş gibi yavaş yavaş kapıya 
dngru götürfıyordu. Tanı diş,ırı 

çıkacağı sırada 

duyuldu. 

ayak sesleri 

O ,·akıt « Jozin o geriye tloğru 
bir hareket yapar:tk a: Bonıan-

yan • ı itti aynı zamanda 
« Leon~r :ıı içeri giriyordtı. 

« Leonar • iki adama seri 
bir nazar fırlattı; sı:uıra • Kal
yostro » ~·u bir tarafa çekerek 
kulağına birkaç söz söyledi. 
Kadın sonderece hayret etti

ğıni gii>terir bir tavıırla mırıl

dandı: 

- Ne dedin? ııe dedin? .• 

son derec~ scviııdiğiııi l:ısset- 'n'..1.:ını koyuvcrıııiyordu. Joziıı•a 
mişti. Kadın dedi ki: 

·-· Kıııııldanınıy,ılıın.. Geli
yorlar.. Leonar, revolverini 
eline al. Karıyı açtıkları anda 

nişan et ... 
~ Bonaııyan » karıyı açmak 

istiyordu: 
. " Jozııı » ona döndü: 

- Deli nıisiııi~? ııc oJıyor •• 

Orad,\ rahat dursanıza .... 
« Boı.,aııpıı" israr cltiğiııdeıı 

hırçıa!anılı: 

- 'eye çıkmak istiyorsunuz? 

Sebebi ne?.. Şu l•ıldc gelen 
kimseyi tamyorsımuz ve gelme
sine mani olmak istiyorsunuz 
öyle mi? Belki de beraber gü
tür~cel<siniz ha?.. Nedir fikri-

onu menetmek istedi, mu\'at'ak 
oiaınadığıııı görünce •L~omr 

el ındii; \'e serbest rli ile lıcri-

fiıı sol kolun~ vurmasını işaret 

etti. Aynı zamanda hızlt vur
mamasını hali ile anlatıyordu. 

•leoııar• şimşek gibi bir lı~rc
kctle cebirıde•ı bir hançer ı;ıka

r.,rak dloıııanyon• 111 omuzuna 

hafifçe :;.1pladı. « !30111.uıyon •: 

•Vay kaltak vay!.. » deye ho
ı;ıurdaııarak yere yuvarlandı. 

" Jozin » sakin bir tav•rla 
< Lconar » a dedi ki: 

- Haydi bana yardım el ... 

l lif.5iyatını saklamak için başını niz •.. Söylesenize ... 

Çabuk olalım... ikisi birden 
• Raul » ün bağlı olduğu ipin 
sarkan ucunu keserek • Bomaıı
yaıı » m kollarını ve bncaklarıuı 
ba~ladılar. Sonra herifi bir çevirdi; fal<al • R;ıul .,.Joziıı in •Boıııanyaıı» kapıııın tok-

kiişeye oturtup arkasını dıvara 

dayadılar. « ]ozin b yarayı 'ıu

aycne etti; üzerine bir ıncndıl 

örterek dedi ki: 
- Bir şey değil .. İki 

atlik bir uyuşukluk .. 

şimdi bekliyeliın. 

Cç sa
l layıli 

ikisi de tarassuta başladılar. 

.. . . . . . . . . ' . . . . .. . . . 
Bütün bıı lıarekati sakitauc, 

ı:mlcdil Jıarekiit ile ve evddeıı 
lıazırlaıımiş gibi yapmıştı. l mir 

vermek için arasıra bir kaç 
hece sarfı kiıfi gelmişti. fakat 

yavaş söylemesine rağmen 

se•inde öyle bir galebe tınncti 
mevcut idi ki K Rauf » üıı en
dişesi gittikçe lazlalnştı, Ye 

bağırarak, gelen kimseyi düşe
ceği dolaptan lıaberdar edecek 

oldu. 

lrıar 

Erij:ek; ı\/Cınasip isinı "& 
, Cuci ~ıı 
, 1 Günün nasifıalt 
ı ~~a giden avlaoır __/ 

ı \ Bu günkü haVD 
'. Rüzµ;~r miiıava,sıı şidded~ ~11 
' ~ cek. hu va kapalı __ cı!J'C~ 

- -- - -- " 
Meıu1 müdür ; Ah9a~ .. 

---·- -- 1' 
fakat neye yarardı , ' 

yostroı ıııın müthiı ka;'f 1 
muhalefet mümk:ıı .. i idi? 
dclikaıılı ııc yarlcr~ıır 
ıııiyordu, Dimağı nıanasıı 
sfıncelerle do!mustu. so~ 
• • ti 

Sonra da artık iş işlen ee•
1
'. 

l(apı açıldı, ve içıcri ı ' 
Dctig» girdi. 

On ikinci bap 
Cemiyet ve l)dıll-

0 vakla kadar • J«ıu 1 • 1 

manevi bir korku duY~' 
çünkü te!ılike CV\'CLİ • ",, 

tro ,, yu, sonra da oııı.ı 1, 
etmi~ti. Kendi payına ırlJ 
v~ talii sayesinde kıırtul8'0 
emin idi; « ]ozeliıı flafs;~ıeıt'-
gelincc bu kadınııı i) 
• Bonıaııyan • a karşı 111 1 . ~ 
edecek Jrndrclte o!dugı 
bulunuyordu. ·ır. _J 

( Bı 


