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Gazetemiz 

CU~tHURIYE.T iÇiN VE BALK iÇiN 
12 yfa ! 

ANKARA CADDESİ Nı. :. 11455 CUMAR1'ESJ, 16 1'1ART, 1929 

~ Mart f ciciasının bugün y -ı 
SuiI{aSt tahl{Il{atı gittil{ce1 Bayram güneşi" ve 

ehemiyet peyda ediyor. 
Maznunlardan birinin Edward Bolker 

isminde bir İngiliz zabiti ile temas 
ettigi tahakkuk etti. 

l~iııde şayani dikkat malumat olan 
'mektuplar elde edildi. 

kat~~~a ikinci defa tabki
krat ,_ a lüzum görülerek te· 
·ı ~\'kif 1 e aile . edlien Kadriye b&nım 
~eee 81 erkanı lhakkında adli-

~ıı itl~Pılmakta olan tahkikat 
hı! ol erde yeni bir safhaya da· 

., llıu;tur. 
(,'bita 

'-Portıa 
1 

geçenlerde !sahte pa· sr a Romanyaya kaçan iki 
~Q haberdar olmUf ve ya· 
'-'~ F ~ıkar neticesinde Ah-
~ lki ~'. ~le Osman ismindeki 
~e b~ının dişci Kalfayant is· 
~dıtı ır ermeni tarafından ka
~~ \'e Osman ile Ferdin 

'>'~ehe li. ile birlikte bu mu
:!.ıl'. a~ geldikleri anlaşıl· 
, ~~ Ull üzerine doktor 
~lld 1 Osman ve Fert hak• 
o.Ilı~ ~kibata başlanılmış ve 

Diki taııyadan geltirimiştir. 
~~ g-~ lfayan ile Osman 
.~fldan ın';18tan~ Nazım b~y 
tı:liııerdı •dlıyede ıstiovap edıl· 

Müstantık Hikmet Bey 
Şimdiye kadar maznunlara ait 

delail kısmen tesbit edilmiş ve 
neticede Kadriye H. ile diA-er 

ınevkufların suikast fikriyle ha
reket ettikleri sabit olmuştur. 

Bir lngillz zabiti 

Maznunlardan Kadriye hanı
mın zevci Faik beyin, mütareke 
senelerinde Türklere pek çok fe
nalık etmiş olan Edward Bolker 
isminde bir lngiliz yüzbaşısiyle 
temasta bulundugu, bundan üç 
ay evci Beyoğlunda büyük ötel-

lerden birinde Faik bey taran .. 
dan Edward Bolkcr bir :ziyafet 
verildiği, bu ziyafette . suikast 
meselesi etrafında mahrem mü
lakatlar vuku bulduğu anlaşıl-
mışbr. 

Bolkerln mektuplart: 

Edward Bolkerin Faik beye 
gönderdiği mektuplar ele geçmiş , 
ve bunlarda çok mühim malu-
mata tesadüf edilmiştir. 

Tahkikabn daha bir müddet 
devam edecegi zannediliyor. 

~ l'. 

' 'ı:'u~"·" tevlt'lflit yokı Muhiddin B. lnhisarlarda 
)~ ile\tıtan sonra dişçi Kalfa Bir kaç günden beri Ankarada inhisarlar memurlarının yeni 
tıııı.}'el\eh •nıanın ve Kalfayanm bulunan vali vekili ve şehremini maaş kanununda ve memurin 
~~i M •nesine gelip giden Er- Muhiddin bey avdet etmiştir. maaşatı hakkındaki kanuna idba-
"~ Utatın t k'f d Jd ki · Muhiddin bey lzmire gidecekti. linden sarfınazar olunmuştur. 
k_-:~tııı~aad ev a e i i en d inhisar idareleri memurlarının ~'tlf " a b d l Gidememesindeki sebep bakı kın a 
ilti l}'an ' u, 0~ deği dir. ~" beyauntta bulunmuştur. maaılara tenzil edilmeyecek ve 
~ ~ap~ Osman ve Murat •- Cemi) cii uınuıniyci Belediye· bu günkü mıktan muhafaza ede· 
l lflatdır aodra serbest bırakıl· nin küı:.adı ynkla~tığındaıı İzmire git· ceğinden ibarettir. , ... , . ~ 

._ C:: mekten sarfınazar ettim, btitçe ve sa-
l\. "'b• b irenin istihzarile meşğul olncogım. Menba sulan şirketi 

t. ':'1ter t..... aşıanmadı 
~ltıı~ -afta (S Şile knymaknmı ile Hakimi aras111da- Menbıı suları şirketi scrmavesinin 
lll i(ld . n OD eaat) refi· ki ihtiliiftan henüz malumatım yok· tezyidi için Ticaret muduriyeti~e mtı· 
l ~clea· rıye hanımın suikast tur, gidince tahkikat ynptıracağım.• . racaal etmişti. 
~lld ı etrafı d b ~llınu n a itirafatta bu-
~ ~e d Yazınakta dır. Bu ha-

~~ ~'larıtık 0~ dekildir. Çünkü 
"'tı~aı n ıknıet beyın rahatsı-
"va "'le . 
~I l>laruıa ~:e~ maznunların isti-

~ll\-t nuz başlanmamıştır. 
beyın 

{)!n~ttlrı bir hastall§ı 
b --~ tab Zarnandanberi yılan-
~>' atsız b 1 

btı Sarı .. u unan Hikmet 

b i'iitıd Runlerde . 'l "ği . • 
;ı~ en . . ıyı eştı ıçın 

L ~ııı, itibaren t kr · 
~>' ta 8'eçerek e ar ış 
de

11 
l'af1nd ' mustantık Nazım 

Vat~ ede ekn Yapılan tahkikata 
ı;:ılll Ce lJ1a 

't ~ ' başı ' znunlarıe istic-
'l i 1Yacaktır "Q . 
l:) c:aı~:'-Yanı 

~' aha b· '-t bir haber 
~ <>l it llliidd 

~ı~1~ aıı tahkik et devam ede-
•h~l' ız son at etrafında al· 

ettir: nıaluınat fundan 

=- tEt" -

Anadoluda f eyzanlar 

msrta 

Balikesirde ta§an Karadere 
Gediz rle tuşmı~tır. ovalar su içindedir 

Kışın kardan ve çamurdan 
sessiz &adasız geçen ramazana. 
mukabil, bayram güneşle beraber 
geldi. lstanbullular bu üç gün 

Yeni tefrikamız 

Yahudi 
atliamı 

Yeni şeklinde inti
şara başladığı günde 
beri Kendine mahsus 
iizel ve akıcı uslubu 

ile, "ikdam,, da tefri
kaları muntazaman 
neşredilen Kemalettin 
ükrü bey, bugün

den itibaren karileri
ne büyük bir zevki 
okuyacakları çok gü 
zel bir tefrikaya baş· 
lamiştır. 
Bu tefrika hakkında 
hulasaten şunları söy· 
leyebiliriz: 

Mevzuu farihten alınan 
bu tefrika cihanşumül ehem· 
miyeti olan ( Yahudiler ) 
meselesidir. Bugün bile eser 
ve müessirleri elin mevcuttur. 
Bu ( Yahudiler ) meselesi, 
bir zamanlar bütün dünya 
milletleri tarihinde çok bü
yük ve feci roller oynamıştı. 

Avrupa, ispanyası, Al-
manxası, Fransası, lngiltere 
ve İtalyası ile hep birden 
Yahudiler aleyhinde ayak· 
lanmış, sahipsiz ve kimsesiz 
kalan bu milleti, tarihin bir 
mislini daha kaydetmediği 
katliamlar ve zulümlerle,kendi 
toprC\kl<mndan sürmüş, yüz 

ı ·binlerce yahudi, hıristiyanhğm 
kanlı, kılıçlı, zehirli ve ateşli 
taassubuna kurban gitmiştir. 

Her memlekette ayrı ayrı 
ve tüyler örperdici facıalar 
meydana gelmiş, " Yahudi 
öldürmek sevaptır! n şeklinde 
kanunlar çıkanlmış, vahi se
beplerle yüz binlerce kişi 
senelerce ve asırlarca süren 
vahşet salğınları altında ve 
yağlı çıraların alevleri ara
sında can vermiştir. 

işte Kemalettin Şükrü bey 
bu şimdiye kadar bakir kal~ış 
mevzu üzerinde çok tatlı us-
lubu ile tarihin bu feci haki-
kabnı yauıcakbr. Mevzuun ku· 
vvet ve caazibesi ve muhar· 
ririn ismi bu hususta fazla 
afsilit vermekten bizimüttagni 
kılmaktadır. 
-- Yeni tefrikamız 

90{1 • t ~"lh~fp(1A~l.T· 

• • 
ıeşe ı 

Bayranıda eğlenenler 

içinde, kışın bütün ağırlığını bo

şalttılar. Şehrin bütün otomo

billeri, sinemaları, eğlence yer· 

len durmadan işledi. Denebilirki, 
bu kışın herkese usanç veren 
şiddetii ve inadı. bu üç gGn 
içinde unutuldu, gitti. 

Dün ya ılan açlar 

Dünl<ü macl rdan lr 

Fe 1 

bayramda çocukları eğlendir
mek için son zamanlarda veni bir 
vasıta bulunmuştur. Buda çocuk
ları otomobiller, bilhassa kamyon-
larla gezdirmektir. Bunun için 
kamyonlara iskemleler konuyor 
ve çocuklar balık istifi gibi dol-
dururularak şehrin muhtelif semt
lerinde dolaştırılıyordu. 

Bu garip eğlence dün B~ik-
taşta bir facıa ile nihayet bulmuş
tur. Fındıklı arabacılar ve hamal
lar cemiyetine ait olan ufak bir 
kamyon Beşikiaştan yirmi kadar 
kız ve erkek çocuk alarak son 
süratle Kabataşa gelmekte iken 
Dolmabahçe camii karşısında 
birdenbire önüne çıkan tramvay
dan kurtulmak için seri bir ma
nevra yapmış, fakat yer dar ve 
manevra hatalı olduğundan kam
yon yaya kaldırımına çıktıktan 
sonra derhal devrilmiştir. Kam
yondaki çocuklar feci bir tarzda 
tramvay yoluna dökülmüşler ve 
hepsi muhtelif yerlerinden yara
lanmışlardır. Vak' ayı gören vat
man arabayı durdurmuş ve tram
vaydaki halk yaralanan çocukla
rın imdadına koşmuştur. 

Vak'ayı haber alan Beşiktaş po
lis karakolundan yetişen memur
lar yaralan ağar olan sekiz çocuğu 
Etfal hastanesine kaldırmışlar ve 
diğerlerini de tahtı tedaviye al· 
mışlardır. Hafif yaralı çocuklar 
evlerin~ teslim edilmişlerdir. 

Hadıseye nöbetçi müddei 
umumi vaziyet ederek tahkikata 
başlamıştır. 

rl 
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Bugün lstanbuhın, dokuz aene 
evel düşman toplara altında iş
gal edildiği gündür. Bu günün 
elim hatırasını kim unutur. 

Uykularında habersizce şehit 
edilenler için, her sene oldutu 
gibi, bugünde bir ihtifal yapıla
caktır. 

Merasime Eyipte , Defterdar 
caddesinde askerlik şubesi ÖD· 

ünde başlanacaktır. ihtifale iştirak 
edecek zevat için, bu gün saat 
9,35 te köprüden bir vapur hare
ket edecektir. Yapılacak merasi
me halk fırkası, şehremaneti. 
kolordu, maarif ve diğer cemi-
yetler iştirak edeceklerdir. Cum
huriyet Halk fırkası namına Emin 
Ali bey bir nutuk irat edecek 
aynca, şehir, ordu ve talebe Bir
liği nammada nutuklar irat oluna
caktır. 

Oradan Şehitliğe gidilecek ve 
aziz şehitlerin kabirlerine çelenkler 
konacaktır. 

Üç vapur seyah geldi 
Dün :ı:ehrimize üç senah vapu· 

ru gelmi:ıı tir . Bunlardan Berta 
600 İngiliz, Sutzaf 280 Alman ve 
Amazon vapuru da 60 Amerikalı 
se)} ah getirmiştir. 

A) ın yirmisinde Patrina ve 
Adiryatik vapurlarıyla şehrimize 
1500 Amerikalı seyyah gelecektir. 

Bundan başka ayın yirmi üçün· 
de limanımıza gelecek olan Oseana 
vapuru da 250 seyyah getirecektir. 



A adolu, 1raltJla, 
Kililtıa ••• 

Şu üç kelimeden kocunuyorum. hancı~ köhne, tikenli tabir ka1ktı. 
"Anadolu., ne demek? Yunanca Buna kıyasen Anadolu kelime· 
"şark,, yani güneşin doğduğu yer. sinin de unutulmasını dilerim. 
Kime; neye nazaren? Yunanjg. Yarım adaya bir cografi isim 
tana. ismi has olmuş bir ismi aml vermek lazımsa neden "Türk 

"Trakya., nedir? Eski teşkilatı yarım adası,, denilmesin? Pek 
ile Edirne vilayetine lskender ala "ltalya yarım adası., dendiği 
2amanında verilen bir at. Bu un- gibi ... 
van pek yakın zamana değin büs· Dilin bünyesine girmiş, avam 
bütün unutulmuştu. Son taksim tarafından bile kullanılan arapça 
münasebeti ile ihya edildi. Çirkin, ve farisl kelimeleri ahp türkçeleri-
kötü bir naml ni bulmak, hatta uydurmak husu· 

Hele l"Kilikya,,? Bu da Yunan sundaki cereyana tebeiyetle şu 
cografyası kokuyor. Çok şükür sakil yunanca ismi bırakmakt fik-
bu ismi unutur gibi olduk. rimce, pek münasiptir. 

Memleketimizin her cihetine Bin sene evel Macarlar, Bul-
verilmiş eski, pek eski isimler yok garlar orta asyadan, Eydil (Volga) 
değildir. Niçin Edime havalisine kıyılarmd~n Avrupaya geldi
Trakya d yelim de ona kıyasen ler; Tuna boyunda birer vatan 
Ankar · arına "Galatya,, deme- edindiler. Bu milletler vatanlarına 
yelim? Bu isimler iki bin beş "Magarorsag,, ve "Balgarya,, bi
,YÜZ senedenberi unutulmuştu. ycrlar; latince veya yuoanca di 
Bunları ihya etmek milliyete uy- rer isim kullanmak akıllarına gel-
maz. Takarrür eden "Anadolu,, miyor. 
kelimesinin menşeini düşünür- O halde, umumi muhaceret 
.sek onun bile bırakılması icap devrinde, bin küsür sene evet 
eder. yarattığımız bu vatana ne sebeple 

Bir çok ülke, .memleket ve Anadolu deriz? Bu yenilik dev· 
şehrin tarihi isimleri vardır : Ce- rinde: 
nubi f talyaya "Büyük Yunanis· - Eskiler alayım! tuttuğumuz 
tanıt derlerdi. ltalyanlar bu köh- me.sleğe uyğun değildir. 
ne ismi kullanırlar mı? Fransaya CELAL NURi 
••Galya,,, İspanyaya "İberya,,, 
Bulgaristana "Mesiya,,, Arnavut
luğa "fllirya" deyen oluyor mu? 

Yunanlılar İzmir vilayetine 
musallat oldukları vakıt oranın 
ismini "İyonya" ya çevirmişlerdi. 
Trakya da, işte, böyle acı b'r 
hatıradır. Halbuki bu kelimeyi 
biz türkler kollanmak şöyle dur
sun tamim bile ediyoruz. 

Memlekette güzel bir cereyan 
başladı: Milli duyğuya dokunan 
i ~mi haslardan en aykmlarını de

. ğiştiri}:"Oruz: Kırk - kilise, Kırk
lareli; Kara ·kilise, Kara köse 
oldu. 

Bu" cereyana ragmen yeni ih
ya edilen ecnebi isimlerin kul
lanılmasında ne mana var? 

Kilikya kelimesini • bir azizlik 
olmak Ü2re - Fransızlar uydurdu
lar. Sulh müzakerelerinde en bü
yüJc rical bile bu ismin medlu
lün~ anlamıyorlardı. Rivayet e
derler ki Amerika reisi Wilson, 
Avrupada iken şöyle bir söz 
söylemiş: 

- Kilikyaf tuhaf şey... Bu ül
keyi alınanlar da, lehlilerde isti
.yorlardı; şimdi başımıza bir de 
"Türkler çıktı ... 

, Wilson, devlet reisi olmadan 
evel tarih profesörü imiş. Bu
nunla beraber zavallı adam Ki
likya ile Silezyayı karıştırmtş .•• 

Biz Türklerin şu itibari cog
rafyaya ihtiyacımız ne? "Avru
P••~ .. Asyan tabirleri bile yan· 
ıışb,r ! O derecede ki Alman 
jlimleri bu iki itibari kıtada hiç 
hir fark görmediklerinden iki 
kelimeyi birleştirerek "Eurasia,, 
4iye yeni bir tabir bile ihdas 
.aler. 

wu• 

lngilterede 
ltiral naibi 

Şehrimize son gelen "Deyli 
Meyl,, gazetesinin siyasi muha
biri şu malumatı veriyor: 

"Kıralın h::.stalığı üzerine muğ
lak bir hukuku esasiye meselesi 
hadis olmüştur. 

Kıralın sılıhatı salah kespet-
mekte isecle, kendisi Mayısta icra 
edilecek olan umumi intihabat
tan evel vazife ifasına başlaya

mayacaktır. 

Binaenaleyh kıral parlemen
toyu bizzat feshedemiyecektir. 

Kırahu hastalığı esnasında 
ifayı vazifeye memur edilmiş 
olan Devlet şurası parlementoyu 
feshedemez. 

Şuranın teşkiline dair olan 
beyannamede şura azasının "Pa
rlementoyu feshetmiyeceği,, beyan 
edilmişti. 

Hükumet azasından ikisinin 
yani başvekil Mr. Baldovin ile 
Lord Haılshamın Devlet şurasına 

dahil bulunmalarından da başka 
müşkiller çıkmaktadır. 

Anladığıma göre vaz'iyet te
emmül edilmekte ve Veliahtin 
Kıral Naibi tayinine dair bir Na· 
iplik kanunu neşri mes' elesi mü· 
nakaşa edilmektedir. 

Kıral daha şimdiden Prense 
bazı salahiyetler bahşetmiştir. 

Şampanya kaçakcıliğı 

Memleketimize gelen tayya
relerin kaçak şampanya getirdiği 
müskirat idaresine ihbar olun
muştur. Bundan sonra tayyare 
istasiyonlarında direr muhafaza 

Dahili ve mütef erril< haberıer]lf I 
lmanetlej! murlArı bunlardan şüphe ederek Türkiyenin en güzel binalarından 

Çamlıca suları Üzerlerini aradıklan zaman bir biri olacaktır, 
çok kıymetli eşya bulmuQI~rdır. 1 · d ··t dd"t 1 1 d 

Emanet bundan bir nıu"ddet 1' "I çın e mu ea 
1 

sa on ar an 
Kaçakçılar mahkemeye verilmiş- d "k l b" d t" t 

evel çamlıca sularının tevhidi ve lerdir. ma a mu emme ır e ıya ro 
şehre isalesi teşebbüsünde bu· vardır. Binanın küşat resmi bu 
lunmuş, projeleri yapılmış, ame- Polf Sle yaz parlak surette yapılacaktır. 
liyat bir müteahhide ihale oluna- M. Troçki 
rak işe başlanmış, (60000) lira Tayinler camileri geziyor 
kadar para da sarfedilmişti. Polis birinci şube müdür mu· Bir müddetten beri şehrimizde 

Bugün bu •meliyat durmuş- avlni Feyzi beyin Edirne polis bulunan sabık Rus Harbiye ko
tur.Miitaahitle ihtilif yüzünden yeni müdüriyetine tayini tastik aliye miseri M. Troçki sıtmadan muztr-
1sene btttçesine tahsisat ta konul· iktiran etmiştir. riptir. Bazı günler kendisine nevbet 
mamıştır. Yani bu senede çalışıl· Polis ikinci şube müdüriyetine gelmekte, harareti yükselmektedir. 
m~yaca!~tır. Edirne polis müdürü Sadettin be· M. Troçki sıtmaya Türkistanda 

Fatih -.Edirne kapı yin tayini tastiki aliye iktiran et- yakalanmıştır. Şehrimize geldikten 
miştir. Ancak henüz buraya te- sonra kendisini tedavi ettirmeye 

Tramvay şirketi, bu günden bl başlamıştır. iğat yapılmamıştır. 
itibaren Fatih Edirnekapısı hat- Sabık Rus komiseri arasıra 

tma iki yüz amele birden sevk- MUlelerrilc şehri gezmektedir. Bir çok ca· 
edecek ve ı:aten bitme yakla- mileri ziyaret ettiği gibi Beyoğlu 
şan hattı bir ay içinde bitire- Limanda müsademe caddesinde de gezintiler yapıyor. 
cektir. Evelki akşam Galata rlhtımm· M. Troçki Almanyaya azimetine 

Taksim abidesi d h k R müsade edilmesi için vuku bulan 
an are et eden eşit paşa muracaatıea cevap bekliyor. 

Taksim Cumhuriyet abidesin· Yaparu Mesajerinin Amazon va· Muvafakat cevabı gelirse Alman· 
deki taşların dökülmesine mani purunun kıç tarafına çarpmış ve ya ya gidecektir. 
olmak için taşları mumyalamak müsademe §iddetli olmadığından yanlış tabelalar 
ameliyesine başlanması karar al- hasar da cüz 'i olmuştur. İmla ve şive yanlışı olan ta· 

tına alınmışbr. Bu ameliye ile Avcılar toplanamadılar belalar hakkmda zabıtai belediye 
imarı için M. Monceri meş~l Avcılar cemiyetinin senelik memurları tarafından tutulan zabıt 
olacaktır. kongrası dün Tepebaşmdaki cemi· varakaları şehremanetine gelmiştir. 

Diğer taraftan abide meyda· yet merkezinde toplanma~ı karar· Diğer taraftan yanlıt tabe)e 
nının tesviyesine bir an evel baş- !aşmışsa da kongrada ekseriyet kullandıkları idiasile cezalandırıl
Ianmağa karar verilmittir. Ancak mevcut olmadığından 24 ma.rta mak istenilen bir çok müessese 
Abidenin etrafına bı'r havuz ya· h' d'l . . sahipleri ıikayette bulunmuşlardır. te u e ı m1şttr. B l z b b pılıp yapılmaması ihtilafı mucip un ar, a ıtai elediye me-Tu ...... k ocakları nıC:ı·kezı' ı • h t lAh' tt olmuştur. Komisyon azasından ı. '-' mur arının ou usus a sa a ıye ar 

A ka ada Uzun m"dd tt b · olmadıklarını iddia ediyorlar. Dil 
müze müdürü Halil, Senayii Ne· n r u e en erı 
fiıe Akademisi Rektürü Namık inşasına devam edilen Türk Encümeninin çıkardığı lugatla 

ocakları merkez binası_nm inşaatı bu işin başarılınayacağını ileri sü-
Ismail Beyler havuz yapılmasına rüyorlar. Bu itiraz evrakları tetkik 
tar..ıftar değillerdir. hitam bulmak üzredir. edilecektir. Emanet lüzum v.örürse 

Sinyor Kanonika da bu fikir· Türk ocakları merkez binası yeniden daha salahiyett~r kim-
dedir. Ancak bazı adamların 

1 
yalnız Ankaranm değil bütün selere teftişat yaptıracaktır. 

~i~~1 ;~di:"i:~~~.~·1~~vu:!k~~ ] .......................... ;ı; .. ·;;;;;;;· .. ;~;;h·~;; ......................... .. 
!:~:~;~:r.mani olacağini ileriye Trabzon metrepolidiFeııeı1' 

f.manet Hey' eti fonniyesi ha-
vuz yapılmasında musırdır. Ko- hesahltla dolaşıp Cltll~llYOl,. • 
misyon müteakip içtimalarında 
bu hususta bir karar verecektir. 

Borclar .. 
Emanetin Türkiye milli banka· 

sından aktetmiş olduğu istikrazın 
tesviyesi için banka mUmessiBe .. 
rile Emanet arasında küçük bir 
ihlilaf noktası kalmıştır. Bu me
ıelelede Muhiddin beyin Ankara
dan avdetinden sonra haUedile· 
cektir. 

Seyyahlara verilen balo 
Amerikalı seyyahlara Vf.rilen 

balo hakkında sev11·ahin cemi veli de 
Emanete şikayetie.rdo bulun~uştur. 
Sen ahin cemiyeti acentelerin seyyah· 
lara vereceği müsamere balo gihi 
eğlencelerin kontrol etmesini istt~mi§· 
tir. Bundan başka seyyahin eemiyeti 
acenteların nezdin<leki tercUmanlarııı 
kontrolunu ela arzu etmektedir. 

Auıumatf! 

Kaçakçılar 

Geçen gün Galata rıhtımında 
bailı bulunan, İtalyan vapurunda 
bir kaçakçılık yapılırken rüsumat 
muhafaza memurları tarafından 
aörülerek kaçakçılar yakalanmıı
lardır. Vak'a şudur: 

Vapur tayfalarından üç kiti 
yücutlarına sardıkları ipekli ku
maşlarla kıymetli eşyaları vapur
dan gümrük vermeden kaçırmak 
istemişler, fakat muhafaza me-

Fener patrikhanesinin hususi 
bir memurunun Balkan hükumet· 
leri merkezlerinde dolaşmakta 
oldugunu haber aldık. Bu memur 
Trabzon metrapoliti "Krizant Fi
lipides,, tir. Metrapolit efendi,F e
ner baş papaslığı tarafından gön
derilmiş olup, zahiri surette ken
disine verilen vazife Arnavutluk 
kilisesi mes' elesini, yahutta ihti
lafını halletmektir. 

Bulgar, Sırp, Rumanya, Yunan 
daha evel Rus orotdoks kilise
leri Fener patriklerinden ayrıl
mı,Iar, müstakil olmuşlardf. 

Arnavutluk kilisesi de son za
manlarda Fener patrikhanesm· 
den ayrılan diğer kiliseler gibi, 
müstakil olmak isteyordu. Fener 

patrikhanesi, Arnavutluk kilise
ıinin bu talebini kabul etme
mektedir. Trapzon metropoliti 
Istanbuldan hareketinden sonra, 

Bulgaristanın başlıca 'şehirlerine 
ve Sofyaya ugramış, bir müddet 
Sofyada kalmışt Bulgar kilisesi 
erkanı ile temas etmiş, müz-

akerelerde bulunmuş, bundan so
nra Belgrata gitmiştir. Metrepolit 
Kriante Filipides, bir müddet
tenberi Belgratta Yugoslavya 
kilisesi erkanile temaslarda bulu
rımakta, mÜ2akerelere devam 

etmektedir. 

Trabzon metropolitinin, Bcl
grattan Arnavutluga, daha sonra 
A~inaya giderek Arnavutluk ve 
Yunan kiliseleri erkanila da te
maslarda bulunacagı, müzakere· 
ler yapacagı söylenmektedir. 

Krizante Filipides efendinin 
bilahara .Rumanyaya gideceği, 
Rumanya kilisesi erkanile de aynı 
tarzda temasta ve müzakerede 
bulunacağı da söyleniyor. 

Fener patrikhanesinde yokar
da kaydettiğimiz gibi Bulgar, 
Sırp, Yunan, Romanya, Yunan 
kiliseleri ayrılmışlar, müstakil 
birer kilise haline gelmişlerdi. 
Trabzon metrapolidinin mezkur 
kiliselerin tekrar Fener patrikha
nesine tabi olmalarına çalışmak
tan ziyade, ortodoks kiliseleri 
arasında ittihat teminine çalıştığı 
anlaşıhyor. 

Yugoslavya-Yunanistan hüku
metleri arasında dostane müna
sebat devam etmekte olup, ha
zırlanan misak bu iki hükume
ti yekdiğerine yakınlaştırmıştır. 

Bulgar - Yoğuslavya Yunan -
bulgar hükumetleri arasında da 
müzakere ceryan ediyor. 

Trabzon metropolitinin bu za
manda Balkan hükumetleri me· 
rkezlerini F en~r başpas hane· 
sinin emrine ve verdiği talimata 
tevfiken dolaşması manidardı/. 

Anadolu ne demektir? Burası 
Yunanistana nispetle şark ise 
Kafkasyaya göre garp. Rusyaya 
nazaren cenuptur. Yunanistan 
kutup yıldızı mıdır ki ona 
16re memleketimize bir isim 
verelim? Eskiden bu havali
~ 11 mülki Rum ,, derlerdi: 

memuru bulundurulacantir. 
liliıiiiliEZiii•Bmliiill ..... lliiiiiiiiiiiiiii .. iiiililiiiili9•iıılimmii .. llllllİlilliiilill ..... liiiiiiimiiiiilmliiii ........................................... li8li_.illiiillli&m .... iiiıiliiill 

Roma ülkesi. Mevlanaya Cela
leddini Rumi derler. Eski 

türkler kendilerine "rum,, de
mekle bir tahayyüz duyarlardı. 
Şair Ziya P\Şa bile öyle. ilk 
osmanh padişahlarına . komşu 
hükUmdarlar "Melik fir Rum ,, 
unvanını veı iyorlard ı . Yani şimdi 
.. Anadolu., lOgatı ncısıl taammüm 
etmı s, o :z maI''a da " Rum,, 
ôv11..'" ı.ı·nu .:ı. F-=;kn t ou :ı, r.-

_ Gel. Prt'= k.1 7. buraya! - ~Iahallebiye lüzumundan 
defa fa:da .. 

- •• yumul'ta veieker 
koymuşsun. 

• 
· -· Ben israfı • e "'memt 

1 
ZIZ 

Karii 

za takdim edeceğimiz 
lira ktymetinde muhtelif 
yelermize ait kuponlarııt 
ıncısını bugün derçedi . 
Musabakamıza iştirak 
toplanması lazım gelen 
miktaı·ı, yarın dercedec 
son kuponla bitmiş ola . 

Martın 18incı Pazartefl 
nünden itibal'en 1 O güıı 
detle idaremizde kupo 
alınarak mükabilinde mu 
kaya dahil olacak nurıı 
fişlerin itasına başlana 

Kuponların idaremiı• 
limi için 1 O gün müddet . 
mak suretile taşradaki 
mizin de musabakaya i 
temin edilmiş olacaktır . 

Fişlerin tevziinden 9 

ilan edeceğimiz gün, katibi 
ve arzu eden kariler 
runda kur'a çekilecek ve 
nan 500 kariimizin fiş il 

roları gazetemizle neşredil ~ 
kazandıkları hediyeler be 
kendilerine takdim edilec 
Evelcede yazdığimız gibi:~ 

Bu hediyelermizden 
ktymetli bir altın saattır·.~.ıı 
kariimiz güzel bir oda t~ 
kazanacaktır. Bu iki ~~ ·~ 
den mada muhte\if karu_. J 
işlerine yarayacak ve kıy~ 
ve listesini yakında tafsil• 
neşredecegimiz bir çok h 
yeler takdim olunacaktır. 

Bu hediyeler 

magazasmda 
tadır. 

~Dil 

Verem filet 
Hilaliahmer cemiyeti Is ..-,J 

merkezi reisi Ali Paşat cerııi~ 
veremli lere yardımı hakkıııd• 
muharririmize şu malUrnJtı 
miş8tir. ·d 1. 

ir -..ene zarfmda yevrtl•ı /ı, 
zer dirhem et ve ikişer yuti' 

ile bir haylı verem hastal.atlel 

ettiğimiz gibit bir çoğuna rıı 
·k t'e 

sat ve balıkyağı tevzi ettı t-1-' 
kişiye sun'i ayak yaptırdık·. ,) 

şubelerde her gün tecell66ı 
faaliyet neticesi olarak, 'I 
liralık İzmir ianesi sevketıtl · 

Bu hafta zarfında Çatalc~' 
Bahçeköy gibi yerlere, rn..Ja 
tevzi edilmek üzere 2abire "' 

gönderdik.,, 

Samsunda bir koılStl 
d' Ayın yirmisinde SarnsuO 

iktisat kongrası açılacakttf'. 
oıı•ı 

Bu kongraya Kastarn 
nop, Ordu, Samsun. >-1' 
Ç<Vum, Tokat, Sivas ._,jli işi' 
mülhakatlanndaki adalat 
edeceklerdir. 

Kay1~ dağı stl~ıt . 
·ı ed 

Kış münasebetile tat! kO 
Kayışdağı suyunun l(aeı f 
. l . }' " b'r kBY ısa esı ame ıyatına ı 

kiır· 
kadar tekrar başlanac• . 

remaneti ~u ameliyat .. i~: "' 
köyünde, iç ErenköyuP ~ ' 

baliyede olmak üzre 3 sLlştıt· 
si inşa etmeye başlartl' •I,. 

. . 1'111' 
sene bu su hazinelerı 1 

t 5' 
lecek ve Kadıköyünün h~ı:tİ 

şıı1e 
tinde açılacak su <i.e Jile't 
K.ayışd:.gı suyu tc·.ızı c · 



TARHITE YAHUD {.A'fLIAMI 

ransadaMeksi 
'ta'";ıa;a ait 

n nıüzakeratı 

ada 4 000 i fl Sa fl \ • Muhar.ri.ri•:•K•
7

e•1n•t•ıl•et•tı•·11 .. Ş•idil•.·r•ü•. -.-------· 

' Evvelce dın a yrılıgı var ı, 
Asilerle muharebe Sellerin tehdidi ş· d • d • • 

devam ediyor. altinda.! lID 1 e sıyonızm --~...... Paris, 14 [A.A] 
-~ .. ıneclis.indc ccl enin 

e ''1 p . il • oıncare itimat 

Mck iko. 14 [ .A] 
Rc~mi Lir t<"hliğ Coahuila lıii

kumeti dnlıilinde Encantadıt lıir 

mnharrh<' 'uku bulmuş ve ıırtirt'
de a ilerden 30 ki inin •maktul 
dü~miiş H ' RO inin ir edilıni~ 
olıiuğnnu biJ<lirnwktedir. Üç fede· 
ral kolu a ilerin Tuneou<l,...l~i J..u\
vetli ),ir me' zileriııc kar~ı ilerik
tni>ktı·dir. 

th eri, 11iirerck kongrega -
' • Jroıelerin acilen mü· 
letı ebetıniştir. l\1nmailc) lı 
• ll bilhassa Cenubi 
flali 6arfetnıcktc oldukları 

"- ttn b~etl<;rden balı etnıi~ 
ttlerini ınısyoncrleriıı ıne\· 
~l tahtide maruz bulun· 

'-Un enıiştir. 1. Poincarc İtah a hanka ... ı i kontosı 
evverl · -ln"d eno ııııc:yoncrler 

1 u ahalcde hulunmu, 
· hatırlatmıştır MaliH' 

1ıı reisi ıı 1 • • 
~ tek ll :' • Maluy protesto 0 elet f • 1l~tıl ı r. aıt müzakcratm 

· ı. nıanıa ını talep e' le· 
"'lU:tn 'I ' ' cleıı : 1 e}~ projeler p~~ 

ve} 1ntaç cdilnıe<lı~ı 
elle"' e et ... ! uınenin mei"uliyet 

'"lllYeecği • _ . 
>ı ltıes'el D.i soylemıştır, M. 

Homa, 1 ı fA.A] 

Bir <'mirname İtah a Laukasım n 
i::.kouto fİ)atmı )iizıfo (,7 tlan) c 
c•ıkarmı tır. 

Lehistan ve nıisak 
'arşov:ı. 14 (A.A] 

Di) N Kellog misakının hemen 
me\kii ıncri~ctc· \az'rna ait proto
kolu taidik etmiştir. 

Of!ttareı:ı·eye mUdatra'le ederek 
etrni•n. teklüiui şiddetle 

· oaaı.ra Ş~r. Mumaileyh kon- • Vatı·kanııı o··nu·'ııde 
1~ .ıut ınüzakerauu son 
~~ olduğunu 'e dalın 
~ lir:ı-~ı'ye ~- · .. k'. 4"11 cevuıı ~un ·u '* ı:ı '"aı•· ııo :ı eq old ıyeti hali hazırda 
• u~nu beyan C} le· 

Jfoma. ]4 (A.A) 

Latran itilufüırmm metni ne~
redilmiştir. Bu itilaflar aiute 
Picrre meydanının 'atikamn ceza
sından olmakla lıeraher halka 
küşade kalacağım ve 1tal)an poli 
le memurlarının nüfuzuna taLi 
lıulunacnğını ve hu memurların 
kilisenin merdiveninin alt haşmda 
tevakkuf edr.ceJderini tasrih C"tmek
tedir- Yat ikana 'cya t>apalığa tabi 
olan teşkilata ait emtia gliıııriik 
muafiyktinden i tifade edecektir. 
Papacılarla kilise nwnsuplarından 
ailesi olmnanlar umumi eforberlik 
icra ı takdirinde, lıizıncti a,kı•riy P-

lf•ri ni jfa) a mecbur olacaklar H' 

foknt kıtaatta ruhani 'azifı•lcrini 
ifa edebilmeleri için ruhani kwa
frderini .muhafaza cdıwP.klerdir. 

Bir fabrika yandı 
Moııt<·,jıJ,•o. H 1 • 1 

Bir ~angm kundur.'t fahıika ıut 
talırip ctrni·tİr. On aııwle kömur<' 
inklap etmi~tir. 

Büyük bir fırtına 
Grt>envillt>(Cenuhi Karolin).14 1 \.AJ 

Dün nkşam Six mi)" C:onımunİt) 
şelırindr: bu, lık hir fırtıua olmu 
9 ki:;inin <•hlmunı• vt> ikisinin varaq 
·vahim olmak üzre hir c,.ok kin• .. t>

lı·rin 1111•c•rulı olına:ırnn . <'lıehhrt 
'ermiştir. Bir kili e ile hir ı;ok 
bina y:ık1 lmış11r. 

AJnıan bütçesi 
BerHn, 14 [A.Al 

Hı•iclıstag im gıın 1929 hutçcsi
nin nıU?.akPre ine Laşlıyanktır. 

İngiliz bahriye 
hiitçes 

J..ou<lra. l l IA.AJ 
AYam kanıara,..ında hahı i~~ lıiit

çe ini t 'di eden 1. llridgeman 1 
i auda başlı)acak olan mnlı seue 

zarfında 3 yeni kruvazörün inşaat 
tezuiilılarına konulacağını \(" altı 
kadenılik toplarla ıııiirehhez o]a
cak olan iki tanesinin eskimi' hir 
takım küçük kruu:wrlrriıı ynine 
kaim olacağını he)aD t'Jmi .. tir. te:.
libat meı;;'elc1ıin<leu lıabsetlrn mn· 

mailevh İumherr niu her memlc
ketteı~ zi'a~ hu sahı.ıda faaliyet 
aösterıniş. olduğunu ~ti)Jeını~tir. \ e 
=ö2line dt>\":ımla demierir ki: Mü
tarekedenheri 2,160.000 ton istiahın
da genıi çiirüğc çıkarılmış \C 

~H4.000 istiaLmda gcıuioio in~asın· 
dan sarfı nazar edi)mi tir. Başvekil 
bahri in-aat hususunda Amerika 
ile rekabete girişmi)ecegimiz evelce 
suJlt'nıi idi. Biz hu ni~etimiai 
gerek Washington , e anı>k Ceue-v· 
rede izhar ettik. 

Nankinde kongra 
Nankin 15 (A.Al 

UçuacU milli koDgra ~çılmh ve 
bu munaıbetle Çin payıtahtı do
uaıımqur. 

1\lotıtgomery ( \lalıama), 15 [A.A] 
A) ın on dördiincü gi.inü vali 

T<'a kcnarmda kftin 'e dürt hin 
nııfn ıı nlup olan E!La şehri için 
tel izlı· acilen imdat talf'betmiş ve 
altı iJU sekiz !atıte k:ldar imdatla
rına ko-ulmadı~ı taktirde bütün .. 
ahalinin mab·rnlaca •mı hıJıJirmiştir. 

ehrin fcvezanı uetic sinı:l<' etrafı 
i tila etmiş olan &ulorm bazı ma· 
hallerde J1e. rnetrO)a çıkını, olduğu 
SÜ) lenmcktedir. 

C. Afı·ikada Aluıaıılar ı 
Kap. 14 [A.AJ 

Başn~kil M. Hntzoa hukiiınetin 
Alrnnnrn. cl'nnbi Afrik ticaret 
muah("de:.ini iİ\an mecli ine te\di 
etmeğe kat iye~ Dİ) eti olwadığıuı 
beyan ctmi tir. Parlamento l\Javısra 
feshedilecek 'e umuını intihabat 
12 Haziraud:ı icra uluDacnkur. 

KUcUlf tel11raflar 
Şehir içinde nehir - Lima. 

14 [A.Al- I.,ima nP-hrinin fo~ezanlaro 
artmıştır .. ular gürtiltlılıı sevlaplar 
halinde şehrin dahilinde al\maktaılır. 
Heyelanlar dolııyisile demin olları 
ınünakalıitı inkıtaa u;,ram ıştır. 

Jtettedilen muahede Kap. 
14 [ \.A]- Ayan meclic:i Almanya ilı• 
aktedilmiş olan ticaret muahede ini 

1 
-reddetmiştir. 

Çinde bir kon"ru - Londra., 
]4 I \.t\] Deily Expr ss gazete i Gan 
ton ,·e Hanheouda orfi idart>nin iliin 
edilmi~ oldn~unu bildirmektf'di.r. 
Mil1in•tpe l r kongrac:ı ~arın I\an-
1,ir de :ini nt edı ktir. 

HooH~re ilk itimatuanıe -
\'\ aslıington. 11 {A. \j M. HooH~re 
Hk c larnl\ itinmtnanıf' ini tal\dim 
cu ·n ılipl 11 t rlıc.;;t Irlııııda. lıukü
m h l :.i :t. "!\ rnfiıtı> ı 

II:1'anudn bir 'angm 
rnı , 1.:J fA.ı\l B r ~arvm ıaznrteııi 
alln ı ıl i hiıı e \ r h m .ı tarlas nı 
tahrip t>lıııi ~tir. 

Durmaksızın 
kruvazör 

yapıyorlar. 
Paris, 14 [A.A] 

/\yan meclisi bahri programın 
ikinci kısmına 20 Ha:iran 1929 
dan evcl in~2sına ait ol. n proje
nin 28 reye karşı. 272 rey ile 
kapul edilmi9tir. programın bu 
kısmında 1 kruvazör, 6 T orpito-
ınubribi, 7 Taht lbahir ve 5 Tayare 
vardır. ~lüzakerat esnasında maz. 
bata muharriri bahri programın 
Fransanın bahri müdafaasının 
ihtiyacatının dununde olduğunu 

söylemiştir. Mumaileyh Alman
yanın yakında 10,000 tonluk bir 
kruvazörü işe başlatacağını ve 
ltalyanın onar bin tonluk 2 kru
vazörün inşasına derpiş eden bir 
program kabul etmiş olduğnu, 
buna karşı Fransanın tek bir 
kruvaı6r inşa eyiemiş Ve gene 
ltalyanın inşa etmi' olduğu 2500 

tonluk iki keşif gemisine mukabil 
Fransanm bu neviden hiç bir 
gemi yaptırmamıı olduğunu söy
lemiştir. 

Eknıek narhı 
Şehremanetiııden : Birinci ne\ i f'k

mek : Martın 12 inci salı glınünden 

itibaren birinci nevi ekmeğin kilosu 
(16) kuruş (30) para azami fiat vaze· 
dildiği ve fırancala fiatlarında tebed· 
dUl olmadıal il&n olunur. 

ı-

(Tali) siz insanlar olduğu gibi 
(tali) siz milletler de \ardır. in
sanların ayrı ayn hayatları üze
rinde müessir olan (kader), bu 
te'sirini galiba milletler üzerinde 
de gösteriyor. Yahudilerin toplu 
hayatlarını iyice tetkik ederken 
insanın bu tali ve kader efsane· 
sine adeta inanacağı geliyor 
isterseniz buna siz tali, kadeı 
demeyiniz de istidat, kabiliyet 
ismi veriniz. 

Hanki şekilde olursa olst 
bazı milletlerin bugün hükUmet 
teşkil edememek kabiliyetsizlik 
ve va kadersizlekleri gün gibi 
aşil;ar bir hakikattır. 

Bu hakikatın başında ... ve en 
önünde yahudiler gelir. 

Onlarda bizim gibi bir~r 
insan !.. Onlarda bizim ve bütün 
insanlar gibi hayat ve cemiyet 
yolunda elleri, koHarı, kafalen 
ile ugraşıp, çabalayıp duruyor
lar.. Fakat kendi başlarına bir 
mevcudiyet.. bir hükumet mef
humu meydana getiremiyorlar. 

istemiyorlar mı? 
B~lki bütün milletlerden fazla 

bir azım ve arzu ile bu gaye 
için uğraşıyorlar. Bütün (Siyo
nizsm) alemi, servetleri, bilgileri 
ve hatta entrikaları ile bu hede
fe doğru koşuyorlar. 

Müstakil ve büyük bir Yahu
di devleti.. Yahudi hükumeti 

kurmak!. 
Bu emellerinde bir gün mu

vaffak olurlar zannedenlere ya
nıldıJ:=İarım söylersek kehanette 
bulunmuş olmayız. 

Yahudiler mustakil bir hüku· 
met meydana getiremezler .. Ge
tirseler bile bu hükumetin ömrü 
vefasız olur. 

Çünkti "kader" "yuda,, mez
hebi saliklerinin, Musa evlatları
nın yakasına sarılmtş ve asırların 
yüklediği tecrübe hamulelerinden 
kuvvet alan sesi ile hala bağırı
yor: 

- Siz müstakıl olam2zsınız .. I 
Bu imkansızlığı yahudi mille

tinin, Musa ırkının kadersizliğine 
atfettiğimi kabul etmeyenlere 
onların kabiliyetsiz liklerini gös
ercbilirim. 

Nasılmı? 

işte tarih, yahudilerin tarihi 1 
Onun sahifelerini beraber aça
lım, O zaman sizde benim g"bi 
bu çalışkan, zeki, kurnaz mılle
tin başından geçen felaketleri 
görerek bu insanların ya kader
sizliğine ve yahutta kabiliyetsiz
liğine hükmedeceksiniz. Belki so
rarsınız: 

- Asırlarca süren katliamlar
dan, işkence ve sürgünlerden 
sonra ve bu zulüm ve vahşet sal
ımı içinde yahudiler can kaygu
sundan göz açblarmı ki kendile-

spanyada vaziyet 
Madrid, 15 (A.Al 

M. Prinıo de Rhera <lahili)e 
,·e maarif nazırları 'e cwni~eti 
uınumive müdilrli ile görUı:mliş 

oldua-u~u he)&D etmiştir. Bu ~e'a! 
ıahrikatnı tenkiline ait tedLırlerı 
tetkik etmişler ve şiddetli danan· 
mağıı karar bermiıılereir. Gece 
kol~ bir takım nUma)işcüeri te\'· 
kif etnıittir. Dahiliye nazırı dtin 
akıram asa)işe ait tedbiJler.in ida· 
resiın ~Jine almıgtır. 

Von Schubert 
Berlin, 14 [A.Al 

Hiadenhurg Von Scbubert i 
kabul etmiş ve mumaileyhin Ce
nevre içtimama ait iıabannı din· 
lemi~tir. 

A le~dc ) ukdılar 
rmı düşünerek hükumet teşkil 
etsinler?,, 

Bu suat yerinde vf' varit bır 

sualdir. 
Fakat zulüm, işkence ve kat

liam baykuşu kanatlarını toplayıp 
sineli ğene asırlar oldu. 

V c ğene asırlar oldu ki yahu
diler, sürüldükleri avrupada kur-
naz zeka ve hayat bilğileri a

esinde eskisinden çok kuvetii 
birer unsur halinde belir liler. 

Siyasette, ilimde, fende, tica
rette ve iktisat aleminde dahi
ler yetişti. Hat-ta başka millet
lerin mukadderatını idare eden 
ve muvaffak da olan musevi el
leri, adetleri sayılmayacak kadar 
çoğaldı. 

Bugün cihan siyasetinde ğene 
ince zekuları ile rol çevirenl r 
yahudilerdir. 

Böyle olduğu halde başkala
rının yaralarına merhem olan bu 
millet kendi hastalıkları için bir 
ilaç bulamadılar .. 

Evvelce zulüm ve ölüm vardı 
da ondan hükumet teşkil ede
memişlerdi deyenlere bu sonraki 
vaziyeti gösterdığimiz zaman ya
kasını kaderin pençesine kaptır
mış bu milletin talisizliğine ve 
hükumet teşkili ıçın içtimai 
kabiliyetsizligine daha ciddi inan
mak zarurtei hasıl olur 

On birinci asir, nasıl haça 

sarılarak: 

- Yahudi tehlikesi var 1 
diye bağırmış ise bugün yir-

minci 8"'lr medeniyet alemi de: 
- Siyonizm! tehlikesi var! 
Feryadını bastırıyor ... 
On birinci asırda bu aleyhtar-

Bir ınüzakere inkıtaı 
llerlin. 14 1 \.A] 

\Hl tuna ile iman a ara,..ında 
lıir ticaret muahedesi akti iı;in icra 
ediluıe'l..""te olan nııızakerat inkıtaa 
uğraıııı:ıbr. 

........................... 
• An icara oalas 

(A KARA) 

Bı.ltunodalarda telefon, ı:ııcak ııu\'u, 
knlörifori ''ıırd ı r. · 

Hu u t bın)olunpartımı.nlar. 
Odaların fıatlari: 6-8-10 ve 12 lira 

dır .Amerikan barı, orkestra. erkek 
'e kadınlara malı u perukar salonu, 
çama~trhane, gara teniz. ktıtUphane. 
~ataklı ' llg nln irketinin a Pntal ğı. 

• .. 11111 .................. . 

lığın sebebi "din,, idi, Yi 
asırda ise "menfaat,, ve (p 
dır. 

Görüliyorki yahudi mes 
dünün olduktJ kadar bugünün 
meselesidir. Yarın da ğene 
ve bugün gibi olacaktır, 

işte.. Kaderin boyundur 
altında talihsizliğine işaret 
gim bu milletin çektiklerini 
tün teferruatı ile teşrihe g 
yorum. 

Yazılarımda ne yahudi al 
tarhgı kokusu ve ne de Ya 
taraı tarhgı hedefi vardır. O 
da bir hakikat mevcut .. Ben 
nu yazıyorum. 

Zulüm, işkence ve vahset 
şısında bir mazlum var. Bu 
!um elleı i kolları bailı at 
ölüme slirükleniyor. 

Mazluma acımak, zalimin 
miinü nefretle karşılamak in 
bir vazifedir. 

Ben onu yapiyorum. [Bit 

ecll, 
Kocl 

Para yiyen kad 
A m rikuıı gazetelerini 

dıi'i-m c>rc geçeni 
ıuuaz ... 'ı· mirasa k 
M;, Hol 

~h \Orklu 
k1r,, 8 a~dR 
tam ınil· 

)On lngili1 
lirası yeJDİ 
D ınyada•k 
ı.. hatıra 

~elme 'i'e• 
(>:'} nceler 
·(•inde ku· ~ 
caklnr do·~ 
lu u ultın 
Jarı lıir su 
"ihi eri eız 
bn kn:, tanı 

füJusu &hiılııılMl!Mllııiıiıw~ 
rucre mulı-
ta~ olacağı ıurada yeni 
m ·ı_ on liı bir mir 
ha kounm 

Amerikaıı 2en1ıinler 
lıiri bu kızın para yem 
u undaki i tidadı fevk 
ini öğrenerek hayatın 
'~mediği para 1111 -se 
hilen hu kızu terketm · 

~1 is Hobi gazeteleri 
dı:";.rına göre şimdi hu 
er\ eti hin bir gece m 

rmda lıiJe talıaniil ed 
'e<'ek hir ef'kilde 'e 
ıue gulmü~ ... 

Ben lıu nıerikalı 
kat'hen kızmıvorum. H 
g<'lcn hm a gidt>..r deri 
min ne hakkı 'ar. 

Nh \ ork.lu kız ade 
tf'sine dilfeu , azife) i 
suretle ifa)a çal ,nor. 
) n güzelim üç miİyon 
ha~ ntında 'heıııe,·er 
bırakan o ı;e~ife ne 
Behey! mezarında ho 
ca adanı! Ha) di di' 
Jlara nasıl 'enir bilmh· 
fakat lıiç o'ıma7.sa tük 
bihue" en ser\ etini ö 
bir defa bile aörmedi 
kadına verip te canın i 

iirCi erkf'klerJe yedfrt~ 
gcbermellen el el b&1şma 
lekeiinin en ıüzel k 
topla)ıp "adun aen de 
ya yalancı bUnya,, di 

patlasın. ~·· OVDBllD 
)&t ıeçirme ini de mi 
,·orduna Allahın verd 
~eti ·~ qıula tepen 
muaıbet! ... 



H''a" Acalp mahlul<lar lleNbelli manzara: 
Niyagara da d ndu 

~ baıwn bJr akşam Is· 
tanbala imnltt$. Bahçe kapıdan 
öteberi şeyler '8bo aldı. Gala· 
taya da bir kere uğradı. Sonra 
eve dönmek için tünele bindi. 
Tlinelin yabnamda enndelci pa• 
ketlerdm hlri diiftü, yanı başın· 
dan pçen bir delikanlı paketi 
ahp verdi. Cema1e hanım teşek· 
kar etti ve ,an gözle de genci 
tetkik etti. Şık, kibar bir çocuğa 
bemiyor. ilcisi de beraber Şişli 
lramv&Jm& biadiler. 

TesadQf olura t Genç kadın 
ıene yan gözle bir baktı. 

DeUkanlı pek alikadar t&ün
ıaeyor .. Yoba, bu göniutlf ken· 
dini alır satmak için mi? 

Hamamda beraber iniyorlar. 
Ba ela tesadüf olur a? 

Belkl de detll. Aceba bu de
Dlranla takıp mi ediyor! 

Sabahtan bozulan haTa çilem.
ele pulayor.t Eyvah, bu ince 
,atmura altında ne elindeki 
paketlwden, ne de daha yeni 
ıeyditi güzelim kostümünden 
bayır kalmayacalc:. 

Fakat bereket versin, delikanlı 
imdadıma yetiştiı 

- Hanım efendi, emrederse· 
nb ,emaiyem bam. 

Tereddüt edilecek zaman de
jll. Cemile derhal şemsiyenin 
altma tirdi ve emin yalcın bir 
c:İftrma kadar beraber gittler. 
Meçhul delikanlı, yolda alelade 
Wr Od feY söyledi. 

if... Cemile evde! Paketleri bir ta .. 
rafa attı. 10yundu, kurulandı. 

Clnevreden mektuk 

Gel ecel< 
ictima 
Ciae'ft'e 9 Mart 1929 

~:t ~..- '*lli,eti meclisi bu g\iıı içti
*'- hitam veriyor. Gelecek içtimaın 
Canrede detfJ, ispanyada olacağı anla· 
ttlamtadır. . 

.At.lUl cemiyetinin bu defaki içtima· 
mdıa ekalliyetler mea'elosi yapılan muza
kcreleriu en mtthim .mevzuunu teıkil 
eaL Lehiltlndaki Alman ekalli)·etlcriııio 
1idai M. Uliçiıı tevıufındao sonra ayın 
ftalliyeder tarafından Akvam Cemiyeti 
lllDUIDI kiüpliiine bir İ.itida veritmi§tİ. 
Ummnt klıiplik bu ıuretle verilen istid· 
alım ilterte hasır altı efler, isterse meclise 
&6Dderir. Lelmtandakl Ahnan ekalliyetle· 
na latidala:rı meclile göoderilmifti. B1lD· 
dm aoııra Uçler k.omiteai tegkil edildi. 
Bu. koaıifede İngiltere hariciye nazın Sir 
Olta Çemberlayn, M. Kinooea de bon 
M. Dudtlnnd buhmdalar. 

Japonyamn Akvam cemiyeti murabba· 
il Bmon Adat9inin bu hususta bulduıu 
.meli halli bu komite ~tlcik etti, rapor 
hazırladı. Akvam cemiveti amuml heyeti· 
Din içtimaında bu rai>or Uıerioe karar 
verildi. Mea'ele yene pamuk ipliğine bağ 
landı. Mahallinde tahkikat yapılmasına 
karar verileli, 

Bu mür.akereleri takıp eden ızaıeteci· 
lerden biriainin bu husustaki dU§Unceleri 
çok dofrudur. Gazeteci deyorki : 

- • Lehisiaııdaki Alman ekalliyetlere 
ıulmediliyonniı, bapsoluniyorla.rmış, san· 
ki ne olacak? Ak.TaDl cemi7eti meclisi 
ııe yapacak? Bu meı'ele baklanda rapor 
veren Baron Adatçiııin memleketi olan 
Japnyada 40,000 mahpuı vardı. korada 
belhide 50000 kiti telef olmuştur. Kim 
IOl'llyOr? 

İrlandadalti halk fngilteredeki ekalli
yetler demektir. Oradaki hadiseler gi:Sz 
Oolindedir. 

Mısır, Hindistan dominyonlarındaki 
vaziyet malftmdur. Daha geçenlerde Bom
buda kitle halindeki insanlann Uıerlerine 
ınitralyoz ateoi açıldı, olenler hatsız. he· 
upaıı. .. 

Aluata, Kalmarda Fransanın yaptıkları 
meçhul defildir. Tranailvanide, Besarapya· 
da, Dobricede bulunan ekalliyetler Ro· 
manya hük.Ometinin yapbgı muameleleri 
bUtUu dünya biliyor. 

Garbi Tralcyada bulunan TUrk ekalli-
yetleride maruz k.aldıklan zulilm yUıUnden 
~pılan f~la kim ali.kadar oliyor? 
Yugoelavyaôa, Bu.lgariııaııda bulunan TUrlc 
ekalliyetlerin içinde bulundukları fecaltı 
lim tetkik ediyor? Akvam cemiyeti mec· 
liai bUtl1D bunlara ltar§ı knlaklarını tıka· 
mıftir. 

Utin Amerikada, Gubada Vene211ella· 
da, Mekaikada neler olduğunu her kes 
biliyor. 

Bu aebeple Lehiıtandaki Alman ekal· 
liyetler içiııae Akvam cemiyetinden im
dat btldtmemollclir. • 

Çat kapı! Kocası! 
Cemileciğim, hava bozdu. Be· 

nim de içim sıkıldı, kalkıp gel
dim. Hadi seni dansa götüreyim. 

Cemile ellerini çırptı. 
- Vallahi çok iyi, hemen ge· 

yineyim, uşağa söyle de bir oto· 
mobil çağırsın. 

Cemile geyindi, otomobile 
bindiler. Doğru maksim .. 

-Bir garson geldi. Kocası sordu: 
- Cemile ne içersin ? 
Bir... bir çay .. 
Genç kadın garsonu görünce 

şaşırdı: Bir saat evvel şemsiye· 
sinin altında gittiği genci tanımış
tı. Acaba cemileyi tanıdı mı? 

Kadın kızardı, bozardı. 
O sevimli şık gencin böyle bir 

bar garsonu olabileceğini hiç • 
hatırına getirmemi_şti. 

- Cemile haydi şu tangoyu 
oynayalım. 

- Allah aşkına bırak beni, 
öteki tangoyu oynarız. 

- Ne oldu sana ? Hani dansı 
çok ıeverdin? Demin evde çocuk 
gibi seviniyordun ? 

Cemile garsonun ikide bir ma· 
sasının önünden geçtiğini gördük· 
çe sinirlenmeğe baıladı. 

- Bizde evimizde çay içmek 
dururken, buraya ne deye geldik? 

- Hasbünallah 1 
Kalktılar, ğene bir otomobile 

binerek eve döndüler. Yolda 
kocası düşünüyordu : 

- Şu kadınlar ne acaip mah
liıklardır. Bir türlü eğlendiremez-
sin. 

Ecnebi matbuat 
------------------
lıibile 

dogru! 
10 Mart tarihiyle Bonbaydan 

"Deyli Ekspres,, gazetesine yazı· 
lıyur: 

Kandihardan vaki olan mev
suk bir iş'ara nazaran Kabilden 

fırarı üzerine Kandiharda bayrak 

açmış olan kıral Emanullah. salta
natını istirdat edebilmek. üzere 
paytaht üzerine yürümeğ baş la
mıştır. 

Emanullahın piştarları günde 
10 mil kat" ederek ilerlemektedir. 

Kralın vaz'iyeti kuvvetli gürülmek
tedir. Emanullahın sukutuna sebe
biyyet vermiş olan şinvari Kabile
si de dahil olduğu halde kabilerin 
bir çoğunun krala muzahir olduk
ları haber verilmektedir. 

Peşaverden varit olup henüz 
teeyyüt etmeyen bir habere gore, 
sulh tesisi maksadiyle Fransadan 
Afganıstana dönmüş olan Jeneral 

Nadir han biraderiyle birlikte Host 
mevkiinde tevkif edilmiştir. Nadir 
han asi kral Habibullahın elinde 
esir bulunmaktadır. Kabilden alı
nan malümata nazaran bir serker
de Jeneralın evini yağma etmiştir. 

i ~IAHKUMLAR'f 
GEMiSi 

JOH N BARRİMORE ve 
DOLORES KOSTELLO nun 

en son temsilleri yakında 

OPERADA 
-~-----
DOKTOR 

H. SAİP 
Cilt, saç, fıreogi, belsoğukluğu 

ve btitUn tenasUli hastalıklar 

mütehassıs.ı Çumadan başka her 
gUo saat 10-12 ve 13·19 Beyoğlu 
Parmak kapı 113 Sempatyan 

aparumanı 1 nci kat 

Donan r,~ .. agaaradan bir manzara 
Dünyanın en büyük şelalesi olan Niyagara donmuş! 
Amerikadaki bu muazzam şelale tabıatın en heybetli manzara

larından birini teşkil eder. Geniş bir yatak içinden geçerek, gök 

gürültüsünü andıran bir gulgule ile yüzlerce kadem irtifadan düşen 

ve dağılan bu su kütlesi dünyanın sekizinci bir ucubesi gibi seyrine 

gelen seyyahları hayrete ve korkuyla karışık bir heyecan bırakırdı. 

Bu seneki müthiş soğuklar Nıyagaranın heybetine bir az da şiir 
ve letafet kattı. Koca şelale soğuğun şiddetiyle baştan başa dona

rak · taş kesildi. 
Niyagaranın bu halini seyredenler güzc.ugini anlata anlata biti· 

remiyorlar. 

~ikaran 
irbevaz! 

Carllsıon l<iraliceıl M1ss 8alrd 
Blakbotomla çarliston , bu iki zenci dansı, davulu zurnası ile 

medeni dünyayı bir salğın gibi dolaştı. Zenci zevkinin hakimiyeti 
altında kalan beyaz insanlar iki senedenberi bedii danslarını ter
kederek saralılar gibi ihtilaçlar içinde kıvranarak, paytak ve topal 
hayvanlar gibi aksayarak güya dans ettiler. 

Blakbotom ve çarliston Avrupaya bir de zenci kahraman hediye 
etti : Jozefin Beyker l lddea edildiğine göre dünyada hiç kimse bu 
zenci danslarını jozefin Beyker kadar adap ve erkana muvafık bir 
tarzda kıvıramıyormuş... Fakat her şeyin bir zevali olduğu gibi 
bu oynak zenci dilberininde hakimiyeti zevale yüz tutmuş. 

Son günlerde Parisin Mulen Ruj kafe-konserinde parlayan yeni 
bir çarliston yıldızı bu zenci dansında zencileri bile hayrette 
bırakan bir maharet gösteriyormuş. 

Aslan Amerikalı olan Miss Bairda Pariste "Çarlis:on kıraliçe" si 
unvanı verilmiş imis. 

Mr. Hoover, Amerika Reisi 
cumhuru sıfatiyle 4 mart gunu 
ilk nutkunu irat ederken bu nut· 
ku dinliyen binlerce insan içinde 
hiç kimse Mr. Con Dunn ismin
de ki İngiliz kadar mütahassis 
olmamıştır. Çünkü bu zat Ame
rika Reisicumhurunun sabık sof
racısıdır. 

Mr. Dunn Deyi iMeyl gazetesi
nin neşredildiği i\orsklif evinde 
bir telsiz telgraf ahizesinin yanı
na büzülmüş ve hava teşevvü~a

tından dolayı nutkun on kelime
sini bile anlamağa muvaffak ola-
mamasına ragmen 20 dakika 
yerinden kımıldamamıştır. 

Mr. Dunn, muhendislik ettiği 
sırada Mr. Hooverin evinde sof
racılık etmiştir. 

Mr. Hooveri, 14 sene evel 
lngiltereyi terkettiğinden beri 
görmemiştir. 

Nutuk günu sabik efendisini~ 
sesini tekrar duymak istediğini 

söyleyerek Norsklif Evine kabul 
edilmesini rica etmiş ve bu ricası 
is' af edilmişti. 

Telsiz başlar başlamaz sabık 
sofracı büyük bir heyecan için
de yerinden fırlamış. Fakat bu 

cırada konuşan telsiz spikeri ol
duğunu anlayınca, meyusane, is-. 
kemlesine düşmüş: 

- O değil 1 diye bağırmış, 
onun sesini tanırım ! 

Bü sırada M. Hoover söze baş· 
]ayınca Mr. Dunnun yüzü gül
müş: 

- işte bu kendisi ! 
tliyıc; bo~ok. ludASUU adeb 

telsiz borusunun içine sokmuş 

tur ve Hoover sözünü bitirince· 
ye kadar başını borudan çıkar
mamıştır. 

O zaman eski sofracı pür ne· 
şe bağırmış; 

- Ne harikulade!.. ne söyle· 
diğini anlamadım ama sesini işi-
ttim ya! Bu kadar da kafi! Ken· 
disine mektup yazıp sesini duy-

duğumdan dolayı nakadar mem· 
nun olduğumu haber vereceğim. 

Bunları söyledikten sonra em
ekdar sofracı memnun ve mes'ut 
çıkıp gitmiş. 

Mantar dansı 
Meşhur Amerikan dansözü l\Ji c: 

Dorottıy Brouen ''Mantar dansı,. 
diye bil _ 
dans icat 
eylemiş

tir. Gayet 
Çevik ve 
atik olan 
hu rakka-
se bir şi-

şemn ma
ntarı üze-

Misis oaıt0 

Geçenlerde lngilteJ' 
edilen kısmi intihab• 
Dalton isminde bir k 
vetli bir ekseriyet 
parlementoya aza oıınu 

d"f t Garip bir tesa u 
rak Misis Daltonun koC 
tor Daltonda meb'ustıJI'. 
tuhaf bir tesabüf e•~ 
Doktor Daltonla . k8 Jıl'1 
kamarasında ikincı 

meb'ustur. 
lngiltere Parlemerıt 

intihap edilen kadın 111 

dy ostordur. 
Lady Astor bunda.il 

evel intihap edilmişti· 

Türk muhib~ı 
milyoner 1"' 

Amerikanın n18~ 
rinden birinin kızı 0 9

b 

rinde ke- · 

hararetli bir Türk 111u ' 
istiklal mücadelesi oıe ~ 
bire h!ırekete gele~f ,e 
Amerikanın muhtell 

0
s 

dine ma· Türklere dair ko1~:~ ~ 
hsus bir son zamanlarda. ~ Aif 
dans yap- Mantar dansı faziletini gösterır ttır· ~ 
makta olduğundan bu dansa "ma· birde ruman yaıı111 

et' 

ntar dansı,, namını vermiştir. manda Amerikatı•~,ıı ~ 
mantar dansı Amerikada ve lngil· dınlarından biri "tof 
terede büyük takdirlere mazhar Türkler llehinde. I' 
olmuştur. devam edecek011Ş· j 

FERAH SİNEMA 1\IÜDiRiff;'f 
•"' Vuku bulan müracaat o:zer" ıl'~ 

VORTLA Y Canbaz kumpanyasını büyük r;, ıe 
larla bugünden itibaren yalnız 6 gün ddet , 

ettirmeğe muvaffak oldığını arze JJıJ' 

Sinemada: Ateş, Yanın maske, 
3 film birden 

a 
y 



o 
a.-yram maçları 

Galatasaray yenildi; Fener 
berabere kaldı. 

t-YN;.... ~ 
''~CUl!t futbol noktayı naza· 
tol: lllfleai ali~etle geçti. Havaların 
bit laJJı t hır şekil alması, epeyce 
lrttnın llnd~ heri hazırlanan pro-
1iabiıine tatbık ve icrasını imkan 
Ilı~ sokmuştu. Eğer hava aç
nı~ 01' Y&g~ur ve kar devam et· 
!ı,.ı SJ!oBaydı hıç şüphe yokki Istan
'-t\'ki rcularına temiz bir heyecan 

lertıay:::n bayram maçları yapı-
B tı. 

ilk b ~annn ilk günü, sıcak bir 
den ~tif:r güneşinin müsaadcsin
hatk ki~de!e koşan kalabalık bir 
doldu esı Taksim stadyomunu 

F rnıuştu. 
"- ener: 8 'k .. ""1-ta ~·taş muhtelıtı -
delil b~aray maçı yalnız şehrin 
o~ Tiirkiyenin en seçilmiş 
Yoldtı. karşı kareıya getiri-

? a lcıitı] . 
~ . at, birinci devrede şöyle 

tdiln:ıi§ti: 
llalia • muhtelit • 

Kadri Zeki 
'I Ccv"t 
l\ ltttiıı " Husnu Reiat 

1' Şıık:ru Zeki Fikret Eıref 
hir ~mı~ bu şekli hiç te doğru 
llusrı.u!~ld~iil değildi. Bilhassa 
k~d un muavin hattının mer-
~ e 
Oıl6ııd oynaması yanında ve 
Ça}ı§tn e oynayanlarla bir arada 

lııetten ~~1~. ~lan bu oyuncuyu kıy· 
dafaa U§Urtiyordu. Hüsnüyü mü-
OlarJa ~ak ve orta muavin 
di}'i 

0 
' ilk devreden itibaren Sa

~etelQ Ynatrnak çok doğru olacaktı. 
~tn ikin~i. devrede Sadinin 

~lmesı ilk devrede müte-
~llı ~~~rdan mürekkep bir 
' ha hissını veren muhtelit hü
)i te~tını canlandırdı ve galebe-
~lasa eden sayılar yapılabildi. 
~ ray takımı, teşkil edile· 

llhı takunlann en iyisi idi. 
~İlıhı ıı kalacak Rasimin yerin-

' Re 
0~natılması, sol açık ye

~tl'tafık hı tarafından işgali daha 
de idi: olacaktı. Takım şu şekil· 

Rasim 
Burhan M. Nazif 

br{ll$lih ~ Nihat Mithat 
~ ehınet Necdet Latif Kemal 

1ordu. ~Adil Giray B. idare edi-
hafif aç, takdir tesv;k ve bazı 

a tnıza ' ~ 
l'asılltlıı. çlıların tezyif nidaları 
d~nbıço~ heyecanlı geçti. Birinci 
daha hak· ılk nısfında Galatasaray 

~Ylıad1, /~' daha şuurlu bir oyun 
~~~8Pit a at bu hakimiyetini sayı 
~ a edemedi. Iik sayıyı Ze-

saray '?le muhtelit yaptl. Gala
b tına bir az sonra muka· 
~o~ . 
~ 

D •• ı., 
~e .. 
~~titıi t;~iiştü. Vaziyetin vaha
~h nı rtiııbce, tası tarağı top-

u ec ur 1 ,1 emek k' o muıtu. 
d?fatıYor~ saatlarca dağı, ta

. Şırnd· u. 
l}'i l "1ı ·ı 
~ ~ 1 e inerse, zaten pek 
~ ~ttaek~ayan genç kızı gör. 
~d ıın··ı t,· . der li 0! e oldu. 

11t
1rı 1 derhaı ardıngin diller esir-
ırı, tapı tanıdı. Soğuk kanlı· 
-.... 'Yarak:; 

~Utu ~atrn 1 Ali 'itle Çalr.aze sizi burada g&r· 
d~ıı.. Ce, l<id nıe?1nunum dedi. 
b~ ~Qrıu bn ~erın ne haydut ol-
fe~ttait alt~ı~or değildi. Fakat 

A •k geı .. L •
1
. a bu adamdan ne 

"'ı. ""Ql ırd' ilce ı. 

aksini düşündü. Şato-

bele etti ve ilk devre birer sayı ile 
ve müsavatla bitti. 

ikinci devrede, muhtelit takım 
daha faik oynuyordu. Bun.ım sebe
bi aşıkardı: Muhtelit takımın mu
avin hattı Sadinin ve Rıdvanın 
iltihakıle en kuvvetli şeklini al
mıştı, saniyen birinci devredeki 
hakimiyeti idame i~in bütün kuv
vetlerini sarfeden Galatasaraylılar, 
esasen idmansız oldukları için, 
yorulmuş. kuvvetten düşmüşlerdi. 

Muhtelit takım devre başından 
itibaren · tesis ettiği hakimiyeti 
sonuna kadar devam ettirdi ve 
üç sayı daha yaptı. Buna Galata-
saraylılar ancak bir sayı ile mu
kabeJe edebildiler. 4 .. 2 Ga1atasara· 
ym mağlubiyetile biten Lu maçta 
en eyi oynayanlar Zeki, Nihat, 
Halis ve. Necdet olduJar. 

Zeki, kendi hücum hattını 
çok eyi idare etti, mükemmel 
vaziyetler ihdas eyledi , fakat 
bilhassa Şükrünün ve Alaattinin 
idmansız bulunmaları bir çok fır-
satların kaçırılmasını murip oldu. 
Nihat takımının - bermutat - ruhu 
idi, Halis bir çok muhakkak. sayı-
ları kurtardı. Necdete gelince bu 
genç oyuncuda parlak bir ati oldu-
ğunu söylemek kifayet eder. 

Bayram maçlarının ikincisi Be· 
şiktaş: Galatasaray muhtelitile 
Fenerbahçe arasında dün yapıl
dı. Stadyom, çarşamba gününe 
nazaran çok kalabalıktı 

Tarafeyn tam saat dörtte sa
haya çıktılar. Takımların tarzı 
teşekkülü şöyle idic 

Halis (muhtelit) 
Burhan Hüsnü 

Mithat Nihat Suphi 
Muslih Mehmet Necdet Eşref Rebii 

Muhtelitin bu çok kuvvetli 
şekline mukabil Fenorbahçe şv 
şekilde çıktı: 

Kadri 
Cevat 

Ala Muzaffer 

Rıza 
Fürüzan 

Sadi Reşat 
Zeki Fikret Nevzat 

Galata sarayın üç iyi oyuncu 
ile takviye edilen bu şekli 
karşısında F enerbahçenin su
reti kat'iyede mağlup olacağı 
tahmin olunuyordu. 

Netekin oyunun ilk da~ika
larında muhtelitin hakim bir 
vaziyet alması tahmin edilen 
bu akibeti mukadder bir şekle 
sokuyordu. ilk on dakika içinde 
muhtelit bir sayı kaydine muvaf-
fak oldu. 

Fakat derhal canlanan Fener· 

lclrall ı 
nun sabık doktorunun o anda 
kaçmak ve ya saklanmaktan baş
ka bir şey düşünecek halde de· 

ğildi. 
_ Matmazel şimdi ne yapa-

cak~mız? 
- Mümkün mertebe sür' atla 

Bolsona gitmek .. Siz de öyle dü
şünmiyor musunuz ? 

Kidder başını salladı : 
Alice devam etti : 
_ Her şeyden evvel karnımı 

doyuracağım. Çünkü açlıktan 
öleceğim. · 

_ Maatteessüf size Bolsona 
refakat edemem. Bazı sebep
lerden bir ıehirde oturmak itime 
gelmez. Hardingin muhakeme· 
sinde ~tahit ııfatıyle belki beni 

'•*iM lld•lf! Hoı•u•H,~l#!ff!! 
Harp icin Trocl<inln 
115000000 teb'idi 

10 Mart 929 
Stokeon - Fremıdaki ticaret oda· 

si geçen gtm her sene yaptığı mu
tat zıyafeti verdi. Inı:ı:ilternnin en 
miibim şahsiyetlerinden bir kı~mı 
bu zıyafette idiler. Feld mareşal sir 
Wilyam Robertson dahi bu zıyaf Ptte 

bulundu. 
İngiliz Feld mareşalı sir Wil) am 

Robertsonun bu mUnasebetle vuku
bulan hevanatı savanı dikkattir. 

- '' imıetle~i~ harbi menetmek 
için yaptıkları gayrete rağmen harp 
hazlJlığına umumi harpten ewclki 

gibi dcrnm olunmaktadır. lngiltere bü 
kfımeti hnrp hazırlığına her sene 
115,000,000 Sterlin sarfedi
yor. Hindistan dlıminyonu lılil~ı1me
tinin un hu:-.usta her sem' sarf ettiği 
para ı!Q,000,000 Sterlinden fazladır. 
Diğer dominyonlardaki harp hazırh· 
~ı lılitçesi bundan hariçtir. Yersay 
muahedesine tevfikan Almanyanın 
silahlarından tecrit edilmesine rağ
men harp hazırlığına devam oluni· 
yor. Di~er merkezi Avrupa hüku· 
metlerinde de höy ledir. Kellog misa· 
salu yeniden 15 harp kravozüru lin· 
şasına mani olmadı. Teslihatın tah
didi projeleri tatbik edilse bile harp 
hazırlığını tahdide fili bir yardımı 
olmı) ;c akıır.Beynelmilel mUnaseba
tın tam bir emniyet altında cereyan 
etmesi lazımdır. ,.. 

Feld .Mareşal Wilyam Robert· 
sondan başka di~er bazı zevat daha 
beyanatta bulundu}~. lngiliz . t~care
tinden, imparatorlugun vahdetinı mu· 
hafaza liizumundan bahsolundu. Bu 
içtimaın fotografları alındı. 

l§SlZ amelenin ni.imayiıjleri de
vam etmektedir. .M. Baldvinin hu 
hususta, muhafazakar hükumetin ca· 

re dUştindüğünü, fakat henüz fili bir 
çarenin bulunamadığını işsız amele 
murahhaslarına bilvasıta beyan ettiği 
söylenmektedir. 

Türk muhibbi bir ingiliz dedi ki: 
- " Resmi istatistikler işsızlerin 

miktarını 2 milyona yakın gösteri· 
yor. Tatavla yangını hasebile iane 
cemine çalışılırken, Asyada ve diğer 
mahallarde intelicens seı-visin emrine 
isyan ve ihtilal ç ılrnrmak i~in mil· 
yonlarca Sterlin teh8~ oliii:ıurl\en, 2 
milyon işsız amele a~ ve öllime 
ınahklim bir halde bulundırılıyor. ,, 

ı: = === ii@W 

liler, Zekinin ayağiyle buna mu· 
kabele ettiler. Oyun canlı bir 
şekil almışb. Mutlak bir haki· 
miyet tesis eden Fenerliler ~muh· 
telit kalayi adam akıllı sıkıştıra· 
yorlardı. Bu sırada muhtelit aley• 
hine verilen bir penaltı cezasını 
Fikret yüksekten bir vuruşla ka· 
çırdı. 

Birinci devre bittiği zaman sa· 
yılar müsavi, fakat şekle nazaran 
Fenerin galibiyeti ihtimali daha 

kavidi. ikinci devrede her iki taraf 
çok çalıştı, fakat ele geçen fırsat· 
lar kaç111ld1 ve netice musavatla 
bitti. 

F enerHler bu muvaffakıyetle
rini çok canlı oynamağa medyun· 
dular. Başta Fikret, Zeki ve Riza 
olmak üzere Kadri, Reşat ye Fü· 
rüzan günün en muvaffak oyuncu· 
larıydı. 

tevkif ederler. Eğer isterseniz 
size şunu t~klif edebilirim Be· 
nimde karnım aç. Şurada deniz 
ke~arında bir balıkcı kulubesi · 
olacak. Orada iki talisiz yan ya
na yemek yeriz. Sonra bir ba· 
lıkçı gemisine biner, sahil bo
yunca Culikana ineriz. Oradan 
ayrılırız. siz Bolsona gidersiniz, 
ben de gideceğim. yere .. 

Nihayet hiç te korkunç olma· 
yan bu teklifi kabul etmekte ına
bzur yoktu. 

Hava güzeldi, bir deniz sey~ 
yahatı da boş bir şeydir. 

Alice hazin bir tebessümle: 
- Fakat efendim, be.-ıde Pil" 

ra dahi yoktur, dedi. 
Kidder mutavazı kesesinin hi

zmet edebileceğini söyledi. 
O zaman ikisi birlikte bir ki .. 

lometre ilerdeki bahkcı kulube
sine doğru yürüdüler. 

Kapıyı çaldılar, misafirce ka· 
bül edildiler , Süt içtiler, yemek 

7 i\lart 1929 

M. Troçkinin harice gönderilme
sinden sonra taraf tarlarının faaliyeti 
azaldı. Partideki muhalefetin prole· 

tRrya cliktaforltiğiinii 7.lifa uğratacağı. 
hundan Sovy~t diişmanlarının istifa
de edeceği anlaşılıyordu. Genç ko-

ıniinistler teşld:latının devri senevisi 
mi.inasebatile su}leneın nutuklarda, 
neşredilen beyanııaınelerde Troçki 

mnhalefetinclcn nefretle hahsolundu. 
Tro~ kinin ••e taraftarlarının manen 
iilmiiş oldukları beyan edildi. 

Troçkin.in tesirine tabi olarak 
hareket eden Almanya, Fransa. Bel· 

~·ika gibi bazı memleketlerdeki mlif· 
ritlerın ekalliye ite kaldıkları alınan 

haberlerden anlaşılmaktadır. Bu Ya· 
ıiyette Troçkinin lstanbuldan Alman
yaya, fransaya, yahut diğer bir 

memlekete gittikten sonra faalivetin
den tehlikeli neticeler husule gelece· 

ği ümit olunmamaktadır. Troçkinin 
müfrit bir komünist olması hasebile 

A vrupada ve Amerikadak i lıUkılmet· 
lerin kendisine emniyet edemiyecek· 

leri beyan olunuyor. Bununla beraber 
Proletarrn diktatörliiğim ii devirmek 
için So~:vetlerin hasımları tarafından 
Troçkiye tekliflerde bulunula bile
ceği hesap ediliyor. Hari9teki Çarlık 

tanftarlarının ve Kerenski partisi
ninde Troçkiden aynı tarzda istifade 
etmek arzusunda bulunacaklarıda 

) apılan hesaplar arasındadır. Ancak 
neticede, Troçkinin müfrit bir komli
nist olmasından dolayı, Proletarya 

diktatörlüğünü, onun hasımlarile bir· 
le~erek devirmeğe çalı:ıaca~ına ihti
mal verilmemektedir. 

Böyle bir netice karşısında ka· 
lınsa bile, Sovyet köylUsii.nUn ve 
amele ekseriyetinin bugünkü Prole-

tarya diktatörasına muzahir bulun
duğu cihetle, te~ebbiislerin semeresiz 
llalacağına hükum verilmektedir. 

Kotroso)•lis meclisinin 41 inci iç
timaında, bir Enstitu tesisine karar 
\'erilmişti. En~titiiye ait projeler ha
zırlanmııttr. Bu senenin ilk bahar 
~af'lrfdı Moskuvada enstitü binası
nın inşasına başlanacak, 1930 - 31 
senesine kadar inşaat bitmiş olacak· 

tır. Enstituniın inşasına kadar diğer 
bir şehirde cnctitü muvakkaten açı-

lacaktır. Eııstittida tahsil edecek ta· 
leheye her ay 100 Ruple verilecek. 

Enstitünün ihzar kursuna 1700, 
ihtisas kısmınada 740 talebe kabul 

edilecektir. Enstitudeki dersler ŞW1· 
)ardır: Mali usuller, kontrol, iktisadi 

planlar, tlıccari i~ler, ticaretin milli· 
le~tirilmesi, hesabat ve hunlara ait 
diller dersler. 

Enstitunlin tesisi Ozerine ticaret 

ve il, tisadi ratta mııtehası;is ıızuvların 
matlup tarzda yeti~tirilmesi temin 

e<lilıniş olacal.tır. Bu erıstitu maarif 
komiserliğine merbut buhmacal\, ay· 

nı komiserli~in hlit~·esine munzam 
bir biıtçe ile bu senenin son haha· 

nnda muvı.ıkkat binada tedrisata La!i'· 
!anacaktır. 

Bundan halil,a li:oopratiflerde ki me· 
ınurlarada ayrıca hususi 'c mecbur! 
~. tır"l:ıra ele\ anı etmcldedirler. 

ve meyve yediler. O zaman Ali
ce tahammül edilmez bir uyku 
ihtiyacını duydu. 

Doktora bir az istirahata ihti
yacı olduğunu söyledi. Üç saatlik 
uykudan sonra uyanınca yalnız 
olduğunu anladı. Pencereden 
geniş ve sakin denize baktı. 

O sırada bir kayığın yaklaş· 
tığını gördü, Kidder içinde .. 
Sağlam, büyük, yelkenli bir ka
yık.. içinde de ~er nevi nevale 
var! 

Kidder kayığı kiraladığını söy-
leyordu: 

- Haydi Matmazel, şimdi ka
yığa binelim ve kaçalım, bu ta
raflarda artık fazla kalmağa gel· 
mez. 

Genç kızın vücudundan büyük 
bir rqe geçti. 

Acaba bir felaketten kurtu· 
lup ta daha mtıthiş bir felikete 
düsmeyor mıydı? 

Başka çare yoktu. Alice ka· 

Artık hava1 ıır (li.izeldi Herk<' 

mantoyu, kür-
ü ve pal-

toyu atmağa 
hazırlanıyor • 
Fakat l\f ic:: An· 
dria isminde 
bir ingi1iz kı
zı, galiha kış
tan bıkmamış 
olacak ki. ye
ni bir ilk ba
har mantosu 
modeli hazır· 

1amıştır . Bu 
manto açık 

renktir , yal
nız yaka<::.ında · 

hafif bir kürk 
vardır. Bu su-
retle kadın 

mevsimin mü 
televvin mi-
zacına göre J1iss Andria 
geyinmiş olaca \.tır. J\1iss Andriya· 

nın müşterileri ılık havalarda d& 
mantoyu bırakınaya('aklardır. 

SOGUÔUN 
RÜTUBETIN 
VE TOZUN 
rahatsizlıklanndaa 

lı:eodlaizi Yika1e lda 

VALDA 
PASTİLLERi 

istimal wdlalı 

Bütün ee-;;;;; ve ... 
depoJartnda 

aaul•r· 
VALDA 

lımlnl taşıyan htallit 
der11ünde tılıp edlalı 

Bir me,kuf ~ıldıl'dı - ~endi· 
... jne ihanet eden 2C\ cesi Niluferi 
Adana adli~ esinde beş ye:r:inden vu
ran Stile~ man efendi, tevkifhanede 

1 

çıldırmıştır. Timarhancş:e ~·aurala· 
caktlr. 

l Yerli mallar - Yerli malların 

1 

kullanılmasını terviç etmek ve bu 
husnsta faaliyette bulunmak lizere Ba
hkesirde bir cemiyet te.~kiline karar 
'erilıniştir. 

irtihal 
A:::ır ceza mahkemesi aıasıqdan 

·ı Nusret be, in validesi ve esbak bah· 
riye nazırİ Celal Paşanın heID§iresi 
hanım irtilı!lli daribaka etnıi§tir· 

Cenazesı bugun öğle üzeri Fenet 
yolunda Ku, u basında kain kBşkle· 
rindf'n ı.aldırı1ar;k Karaca Alimet 
kabristanına• defnedilecektir. 

irtihal 
.Mmrh merhum Ht1seyin Galip pll§a

rın hll.dik haremi ve kerime hanım efen
dinin rnlideı.;i Rufynlis hanım efendi kısa 
bir hastalığı mUteakip dun sabah irtihal 
eylemiştir. Cena1.esi bugün Stije~manlye 
Camiinue öğle namazı kıhndıktan sonra 
Rumeli Hisarında Şehitlikteki !ile Ubrl.o 
tanına defnedilecektir, 

Meda rahmet :eyleye 

Felemenk Bahri 88fit 
Bankut 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaköy ~ dırirei miJiilıalllliilil• 
telefon Beyoğlu 37ll"5 
bahçe kapu dördibıeü VelUI' 
tele~ın lsta mbul 569 hernevi Bıu:~• 

3erınayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

U11ıunıi Müdürlük 

Şubeler: 
Ankara 
lstanbnl 

Adana Ayııalık. 

Zonğuldafe 
Kayseri 
:Mersin 

Bursa 
lzmir 

Trapuzon 
Balıkesir 

Gireson 
Edemıit 

yığa bindi. Lakin kayık bir az 
denize Açılınca kendini denize 
atarak, tekrar karayı bulmak 
ihtiyacıla kavruldu. 

Kidderin gözlerinde bir zafer 
ışığının yandığını görmüştü. 

Alice bu ışığı görmüştü. Kal
pleri en sert olanlar bile, genç 
kızın felaketi karşısında yumu
şarlar, fakat doktorda merhamet· 
ten eser yoktu Ama doktor boyına 
düşünü yordu. "Hava çok güzel.. 
deniz dalğasız .. bu, mükemmel bir 
gezinti olacak. Şu genç ve güzel 
kızında hiç bir müdafaa vasıtası 
yok. Ya rızasıyla, yahut zorla 
benim olabilir. Zafer kolay .. Za
ten cebimde de onu kolayca 
uyutup yola getirecek ilaç var. 
Arzumu tatmin ettikten sonra 
Santiyagoya doğru kürek çala· 
rım. 

Alice ise içinde müthiş bir 
korku geçiriyordu. Fakat kuvve
tine, sinirine güvenerek kayığın 
arkalığına yaslandı. 

Bakalım tali daha neler g&i 
terecek? 

Hafif bir ruzgar yelkeni şişir
di ve kayık daha süratle uzaklq
mağa başladı. 

-22-
Kovukta 

Hermondiyos vazifesini adam 
akıllı yapmıştı. 

Raissaya verilecek mektuba 
alan çocuğu, belli etti. Sonra şeh
rin içinde kayboldu. Çok geç. 
meden paçavralara sarılı demir 
parçaları ile avdet etti. 

Kulubeye geldigi zaman hı 
demir parçalarını bir kenara aa• 
ladı. 

Nihayet Şantalın dostlarının 
bekledikleri kıymetli anlar geldi. 

Sokaklar kap karanlıktı. Tele 
tük hava gazı lambaları sağda 
solda yanıyor, Fakat ancak hu· 
luebuklan yeri aydınlatabiliyo ... 
lardı. 

[Bitmedi) 

• 



• 
l " e 

• e z 

asln o atlıp, o a 

bir dayak attı ar 

a 

. Uanılımıı o~uk 't> kadı uı·,·ııu'" 
çı ~Uztıııd,·ıı ilk bahar :ıı:erİ\atıııııı 

~emanmda y pılnuıdığı \e va ·yapıl s· 
mı~ aca~ı nyleniyor. Grren r-ne ku• 
raklık ylızü nrien az mnh uli\t elde 
dildi. meril\adan un getirildi. Bu 
urctie lıarice parnınıı g-ihiyor. Kı .. ııı 

le fırtnnaııın dcuımile ilk bahar ze. 
riyatının ~ ı:ıpı lanıaınMl tehlikesi ne 
ıl ercoc~ t' kadar meH'ııllur? Zıraat 
mutıılıos larnmzııı hu hıısustn fikir· 
!erini kısaca ve zurrnın. halkın an· 
la) a hıleceği tarzoa bildirmelerini 
rica ~y !erim. Fındık] ı: Karileri· 

-§ 
H it Lir gün beyoglunda, (T o

kath) .da o urmuş, kör ki.itük ohm
caya kadar iÇİ)Ordu". Yanı d 
akraba-ındun ol n (5 ... ) bey ile 
iki de kadın vardı. O sırada mer
kez kumandan.ıgı ) e. l'gı de 
bulunan }U başı (R..,) bt! mı ,un
da bit zat ta gelmiş ve t~sadi:~ 
fen ·arşılm mdaki masaya otu 
muştu. Yuzbaşı (H ... ) bey (Halit)ı 
tanıyordu. Harbiye mektebinden 
arkadaşı idi. Fakat onun arka-
mdaki düşman üniforması ve 
düşkün kadınlar brasındakı sefih 
ve 5erhoş vaziyeti karşısında hiç 
bir a§inalık göstermedi. Halit, ise 

ermutat (R. .. ) beyi selamladı. 
u .. Jam mukabelesiz kalınca 
ir daha tekrarladı. Gene mu
abelesi:ı. kaldı. Bunun üzerine 
alit, hem ahlaksızltğınm hem de 

. çkinin te' siri altında açmalama
, ıi.leri geri söylenmeye başladı. 

er ez umandanlığı yaven 
olan XR ... ) bey hem asabi hem 
ıde vatanse\'en bir zattı. 

(Hnlit) in kü tahlığı karşısınd 
hiddetten kıp kırmızı kesild". 
kısa ve amirane bir ses yükseldi: 

- Sus!... 
H t susm dı. işgal esnasında 

bir ıh-ansız yüzbaşısı böyle her 
ke in onu de bir türk zabitinden 
acı bir ihtnr alır dıı sus rmı? 
Cür'et ve u ... tahl ğını d.aha ziya

muhafilinde bir kıyamettir koptu. 
Beyoğlunda, her kesin gözü 

Öminde bir r nsız zabiti dövül
sunl.. Bu hiç bir vakıt.. hiç bir 
suretle affedilmez, hazmedilmez 
bir hnrakctti. 

Göz yumu!duğ'u taktirde bu
gı.!n b"r Fr nsız yüzb şısının 
n a'ruz kaldıgı hakarete yarın bir 
lngiliz miralayı da hedefolabilir
di. 

Dayak hadisesinden ve R. .. 
beyin kaçırılmasından sonra To
katlıyı Fransız polisleri bastılar. 
Ne kadar Türk müşteri varsa 
hepsini aldılar. Siirükleyerek (Me 
ktep) sokağındaki inzibat daire
sine götürdüler. Zavallılara yap
madıkları işkence kalmadı. 

Vak'ayı mürettep .. yani evel
den düşünülmüş, tatınılmış ta 
öyle tatbik edilmiş te1akki edi
yorlardı. 

R... beyin arkasında resmi 
elbise olması meseleye daha 
ba k,, bir şekil vermişti. Ertesi 
günü Babıaliyi sıkıştırdılar .. 

R... beyin hüviyeti malum 
olm dığından hükumet te müş

kil bir vaziy~tte kaldı. 
Bu vat&nseven zatı Fransızlara 

teslim etmek icap ediyordu. Fa
kat (R ..• ) beyin zabit arkadaşları 
onu muh, faza ettiler. Sakladılar .. 
lki ay kadar meydana çıkarma
dılar .. Diğer taraftan da (Halit) i 
sıkıştudıl1,1r._ Tehdit ettiler. Fazla 

nizden Htısnl( 

Ü kiidarda kömür 
L ı~uclıırde.ki Koınür fivatlsrıns 

:ılt ll klldarlı bir l\ariimizin • şildi) et 
ınt'l.tuhıı rTf'ı_'t'nlercle ne. redilnıi~ıi. 
.R leıliye rnemıırlaı-111111 hi~· l\8.I," ku· 
mur<'tı dukhuıı.nda ~ aptıkl rı sathi 
teni~ bek ledi:;imiz ııetice\"i , ernıi, or. 
Komlırlln fiyatları yene · komllrrt; le· 
rin i teclikleri fiyata sat ılıyor. Daha 
ıkı tefti~at )apılmalı. kuıutlrler 8 

l\uruştan fazlaya satılmamalı. 
lfq\i Udsrda at pazarında 

karilerinizden Hakkı 

Tevellüt 
l yUncü l\olordu yaveri binbaşı 

HU ntt Raşit beyin bir kızı dUnyaya 
g lmi1ı: ve ne,·z.ada Rezzan tesmiye olu· 
nnıu tur, muammer olmasını t m · 
ni ederiz. 

Y crenıle nıticadele 
\ eremf" b.ar._.ı mlıcadele için bir 

t .. }\ım faallyetten bahsedılivor. Gazete· 
ferde dt• ikazkllrane ~~mıa; ı:turiliyor. 
\ereme kraııı hakiki ' ~ e asit mticıı· 
del,, erzal~ ',.. ~ıdn fiyat! rını ucuz· 
Jaımnktır. llir >umurla 10. bir okl,u. 
tere yn~ıda 230h uruşa olui·sa veremle 
,\ nııılaıı lllt'\7.11 nıılcadelPlc.r ne\ c 
) :.ırs.r~! <:ııl ı alıııayarılıtr vı>re~ıt\ 
tutulurlar. ErLak 'e aıdu fhatlıırı ucu· 

ztatılmalı. O zemnıı v~"N-mıe· e a~lı tar· 
ız.i3a mücad le edilmiıt olur. 

~k nr ) : Kaıiler1niıden 
:\iuzaffn 

Kaldırımsız bir sokak 

de rl d. 
R b Y a 

~ k 
1 

t H ı,rar ederse tenha bir yerde 
... ~ yaga ı. er . 

kc gidecek zanneLmt ·ti. Fakat kıstırılıp . öldürüleceğini bildirdi-

•rişlide Hacı Mansur ok.aö-ı 

kaldırım:::ızdır. K1;tın çamµr~a;, 
yazında tozdan pek giJçlük e ge· 
çilir. Bu sokağa kaldırım yapılması 
uzun ıııadıva kiilfete ve biivük 
masrafa mütcyekkıf değildir. • 

o ğitmedi. (H . ) iıı kadınlarla ler. Hadıse unutuldu ve kapandı 
beraber oturd gu ı ıa }U doğru 1 . Fakat Halit, ölüm tehditi ıüze-
'"o .. nı"du·· " .. ·· d d d rıne artık lstanbul tarafına geçe-
J • ··nm onun e ur u. 
Korkunç bh sessizlik etrafı sar- mez 0,ldu. Hatta gece geç vakit 
mı tı. Beyoğaunun arka ve tenha so-

Diğer taraftan elektrik lamha
sıda yoktur. geceleri karanlıktan 
güçlükle geçHiyor. Şehremaneti· 
nin nazarı dikkatiai celp eylerjz, 

e ol cak ı? kaklarına bile giremiyordu. 

Her k \;r.cJ ş ı nazarlaıla (Bitmedi) 

birbirinin yüz~ne bakarken R ... 
beyin sağ dini ha.,aya kaidırdığı 

örüldü. 
Tokatlı salonur un içinde şid

de li bir tokat şaklaması aksetti. 
R... beyin kuvvetli eli.. Fransız 
yüzbaşısının suratına yapı mıştı. 

Halit dı Bu haıaket kar-
şısında ve kadınhmn ynnmda. kü
çii düşmemek için ayağa kalktı. 
ve kalkar ka\krJazdn masanın di
b"ne yuvnrla.1dı. 

Tokadı.. yumrak ve yumruğu 
d tekme 1 i etmi~ti. 

Fran a ora. unun ü ıfonnas -
nı arkasmaa t yan Halit şimdi 
Türk zabit:,1in ayakları altında 
sürünüyo,du. Czerindeki elbisesi 
yırtıla ış, epole<l ri kopmuş., şap
kası ezilmişti. 

Tokatlı i i karıştı. Herkes 
kaçıyordu. lşgal ordularına men
suk bir zabite bu şekilde haka· 
ret hiç gtlrulmüş şey değildi. Va
ziyet çok vahimdi. 

Bir kaç rum palil<aryası hemen 
dışarı fırladılar ve hadiseyi ha· 
ber vermeğe koştular. Nerde ise 
Ingiliz ve Fransız polisleri yeti
şecek ve hiç şüphesiz Türk yüz
başısı R... beyi tevkif edecek
lerdi. Bu vehameti orada tesa
clüfen bulunan iıç Tiıı k genci 
taktir ettiler. Lokantanın kapısını 
kesmek isteyen ermeni garson 
lan bir k"ç y ru la yere serdik-
ıen sonra ... ) beyi evela (Yeşil) 

sokağın , o anda (Bayram) so· 
kağın 'a ~ rtmana ka ırdı-
lar. C · k g nçle:rindcn 
b"ri t.. t•. ~' rdu, 

~ 

arıs aııayır 
_ ı inci Pari Pana' ırı, bu sene 

l\1.ı)ı-..m onbirhıde kt(at ile yirmi 
altı-.rna kadar dev.mı edecektir. 
~imdiden dünyanın biitün noktaln· 
rından gelen nıüteadcht müracaat· 
)ara ve izahat ıalt·plerin~ bakıl -
<-ak ohır~a Lu Paııayırııı. alemi 
tiı ard \ e .. n 'i lizerme te\ ht et
tiği müteza~ it alaka bu cazibeyi 
kafi dereı ede izah etmektedir. 
t_;eçen en\; i Pari Panayırına i · 
tiı ak ..!trr.ıi~ ulan h ansı1 ve ecnebi 
ba)1l ·ri ıra} et i}; intibaat ile 8) • 

rıldıl-ları her kec:. e malumdur. 
ıc ret ve ;:m&) , rb Li an 'ii 

Mezkfir sohak .. ak.inleri 

Hastalanan işciler 
Ecnebi ve )erli ~irketlerin 

ek::ıerisinin imalathaneleri vardır. 

Müteaddit Türk i~riler dahi bura
larda çalışırlar . Çelı~anlardan 
biri i çalı!itığı zamanda hasta olu
r .... a onu çalıştıran :ıirktt hı~ ala
kadar olma) ur. Hn ::ıuretle rıhtım 
şirk~tinde çalı~an uir arkada:iımız 
Uldii. ZatürreedP.n yefat etti. 
Halbuki rıhtım ~irketine ait i te, 

1 )ağmur altında ı;alı:iarak zatürre
eye yakalandı. Hac:talık zamanla
ruıda 11 irketler. çalı~tırdığı i~cileri 
tedavi ettirmeve mechur olnıalı-
dırlar. , Kar.ilerinizden 

fPnn \ ::,ıha-.ııııl..t mii--aheıle dtik
it't i lıık -..afı r. ~alad~' i JJilha ~a 
t kdu etmi~tiı. Şiiplı izdirki. Pa· 
ri ... Pıma; ırı her cin e ) a fı brika· i Haydar 
torlaı ı:ı!lı ) :n~ n: odell~rini arz et· 1 Köınür pahalı satılıyor 
rnek ıçın ı11tıma ·ttıkleri cı-arlı'i · K · " k ki 

A ı .. .. ~ e ı~ geçtı, ıa ·at soğu arın 
u panııı en Hı) uk \ e} e(Jane pa- · ı,arıdır. Bura la rn miHen~·vi nu· temamen geçmeSlne kadar maıı· 

uıuneltn tı·-.adiit PdilmektP oldu- gal ve soba yakmak lazım geliyor. 
ğü gi'bi \eni mü ... tah il at ve wOn Kış g"çliği halde bazı kümürrüler 
rran~ıl krakki) tıııın mah ulü o. kıtmürün okkasını 9 kru-.tan veri· 
lan lıt ı lif'\ i ınnkinaları bulnı k yorlar. Semtimiz olma ından do
tik~r ~<' , 11 yi erhabı iç}n ) . gii- layı 0-.man Leyde ktımiirr.ü Ale-
11 hır fıı -.attn. I· ran 'l) a pan~;at- 1 kodan kömür alıyoruz. Bir okka 
ta bulunmak aızu unclu bulunan k ·· .. ·· 9 k · ıı Ib ık 

l.ri ı ·1 · p · p ·umııru rıı.:a verıyor .1a ı i 
ecne ) ) ı enn arı.::. anay-ırının . . ıı •• • • 
kiı-a t zamanını lı ·kleınek menafi- Şehremaneti -lıca,dı gunlorde bıle 
fori iktiza rndandır. Ziru hu pana· kömürün okkasının 8 kru tan faz. 
)lrda arzu ettıkleri e~)a ,-e edeva· laya -..atılmasını rnenetmi~ti. Na
tın bii)iik hir çe~itini, en mtikl!nı· zarı dikkati relp etmenizi rica 
mellerini \ c en muna-iplerini hu- e)~erim. Kümür alırken niçin 9 
labilecekle~~ -~ilıi na_k!iyat lıu~u- kruştan verdiğini soruyorum. Bu· 
un~a da bu)uk t .,hıla.t görecek- ra 1 Osman beydir diyor. Aynı 

1t"rdır. Bundan mada ılk baharda h ld k' H a· 
I
' · · .. 

1 
k · . ma a e sa ın am 1 

arı-.ın en guze "e ~ı mevsımın-
de bu dilfcrip ~elıiıde bulunmak 
fırsatına malik oiacaklardır. 

Her tıırliı tnf ilat için B '°~!un
da " I~tanbul Guınhr dıı ~om ·s 
l'raıH~ cemi\etın n Lir •• ıat olu-

Sin ınalardaki ~emurlar 
Sinemalardaki bilet kontrol me• 

murlarn ıın çok nezaketli inı:anlar
dan olmasi icap eder . lbamra 

1 - •• • ..,.. •• , 1 j;1:\ t14":-""P. h~ı·n,~ ~ 

l. ka1H·lıf... E ık· ~ c:: h .i ve ı mektubumla h .. ,vzanm cinslerin ltalya iklimiyle itil 
""e. ı emininde çiviıade karakol tali ehf"m · t d . b" k sokağında kevser hanımın evinde tütün nlıntıkna1sıyeold a;ze P~. ..'r ve istıfası suretiyle İta\ya ı 

t 33 ı 1 ugunu; ı;ugun ve toprağıyle tetabuk edebile' 
o uran yaş.arında Safiye hanı- kemiyet k f" .. t "t"b ·ı 

d
.. · ve ey ıye ı ı arı e yeni k · · 111e ım un saat onbeş buçukta zev- b "" .. k b' k . d" . . .ec.nasın te vınıne . ~ 

. . 1 l K uyu ır ıyınet ırae etme ığl- edılmı, hr. ltalya inhisar ıd•JV 
cı 1e vacı adır kıskançlık yü- ni fak t t""t·· ··ı .. v f k l"d -.. d 

1 
. . , a u uncu ugc ev a a e en 2 · d "t l h lk ek 

zun en meme erınm albndan bı- elverı"ş)" 1 d b h .1 b ıya e ı ayan a ının P . 

ki l 
. . ı o masın an a sı e azı d d' "( k ı · · ıJll 

ça • a te ılıkelı surette yaralam· küçük d 1 1 b"" .. k . e sev ıgı tos an)puru erı11
1 

t K d d 
. yar ıın ar a uyu netı· içı'n A 'k (k k .. ·) ış ır. s ın tc avı si için haseki celer elde ed"J v. • • b"'d" . men anın entuc ı . h h . .. . . ı ecegıııı ıı ırmış. 51·ru· . k • 1 k y1 nı a sta anesıne gonderılmış- bilhassa t""t'" .. f . l"h n yerme aım o aca ' .l · C 'h j u un ıstı a ve ıs a ın- ki . ş C" tır. nrı derdest olunmuştur. d . h" "d . . ra arının rengı koyu ve .. 

H 
an, ın ısar ı aresının mevcut b' · .. .. . k tu ır~ız hanıal ı··t·· 

1 
. b" h d .. ır cıns tutun ıle asıl şar " , ' u un erı ır metot ta tın a mu- . . . ak " 

Limanda bağlı bulunan Alman bayaasından bahs etmiştik. 1 ı7nnın yerme kai~ ... ola~ al 
vapurun~a çalışan tahliye amele- Bunlarm hiç birisi olmadı ve 1 sıgara, kıyılmış tutun ı_J11 
sinden Ömer oğlu Apdullah 4 olacağada benzemiyor- A t k b 1 mahsus kabiliyeti ihtirakı~~lt , r ı u h . "b .1 --tuııı 
numaralı anbardaki sandıklardan mıntıkanın tütüncüliiğüne elfatiha ra~·ı a ıtı arı e mezkur tu ,ki' 
bi~i~ini .. kırıp konserve çaldığı demekten başka yapılacak iş, muşabih ~e . muadi~, y~P~ !J 
g·orulmuş, derdest edilmiştir. bir kere daha vaz'iyeti göz önü- açık renklı dığer hır cın.s 

Dolandırtcı ne koymağa çalişmaktır. muhtelif nevc muhtaç iclı. t~ 

1 

Evela şunu söyleyelim ki ku- . ~ 914 .senP.sinde İtalya_ i~ 
rak senelerde istihsal masarifi ı~hısarı ıdaresi Amerikayı .:etti 
ne kadar tenkis edilirse edilsin ~den ~18) milyon al~ın (h ~ 
tütünün beher batmanı beş yüz ıymetınde (12) mılyorı ~ 
kuruştan oksan maledi lmezken (kentucky~ • tütünü satı? al ı.ıı' 
zürraın borçlu bulunduğu tüccara Memalıkı Şarkıye pıy~~ ~lı 
250-300 kuruşa satmağa mecbur dan da {20) milyon albD (1~ pa~ 
kalması çok acıklıdır ve bu acı· k_~Y~:.ti~d~ beş mi.ly~n # ""\i 
ya havza tütüncüleri maruz kal- tutunu ıştıra eylemışti. ti. I illa 
mışlardır. zırla mukayese için atideki lı' ~ll 

~ Zür~a i~i mühim müşteri ta· kam ltal~a tütün zi~aatıncll ~ (l 
Ali oğlu Mahm~t dün sabah nıyor: ınhısar idaresi havza ve sule gelmış olan azım tart 

Izm~re gidecek Antalya vapurun- amerikan kumpanya{arı. inhisar pek güzel irae edebilir: . ·bJ' 
dakı yolculardan Musa oğlu lb- idaresi havza ve havza gibi Buraya k ar aynen ı~ 
rahime kendisinin gemici oldu- ı mıntıkaların hal ve islikbalile 1 ettiğim şu tafoiı:ıt ve istatistılct 
ğun.u. ve .. ucuz bilet tedarik ede- k~ndisini alakadar görmediğin- 1 sonra, t>u neticeyi veren ısı' 
ceğını soyleyerek beş lirasını 1 den olacak tiitünün almağı kül- 1 dikkat tedabiri telhis ediy~ 
dolandırmışsada Mahmu tderdest 1 fet adddeiyor. Amerikan kumpan- 1 - inhisar idaresi ;rusufll 
edilmiştir. ~al~rı is~ iyi işlenmemiş olan ve tezyi~ ~tme~ek şartile, teşki\e( 

Hayrmnda kazalar ınhısar anbarlarında küf tutan len butun zer ı veya mübayıı~.rtr 
Galatada Çiki birahanesinde bu tütünleri tekrar bozup demet ketlerine tütün kurutma.......-, ~' 

müşterilerden Apostino tabanca- yapmadıkca memleketine sevke- rinin, anbarlarların inşası ırısl f • ı, 
sını karıştırarken garson Şipamo· demediği için yüziine bile bak- fına karşı bir sermaye verilere~ -~ l 
toyu göbeğinden yaralamış, ve mıyor. dım edilmiştir. ~lıb 
kazadan sonra kaçmıştır. Büyük ümitlerle, büyük borç- 2 -r- Elde edilen mahsul, ~ fiı;ı.0 

~ Ka~ı".'paşada .o~uran amele !ar altında bulunan zilrr.i büyük k~tle i~aı~ arasında eve!«.~ ~>, 
Salahattının karısı ıkı aylık kızının küçük bir tesisat vücuda rur etmış fıatlar üzerinden ıd ~ 
üzerine kaza \le mangalı devirmiş, getirmiş ve nihayet yarıdan yarıya ye devr edilmektedir. 
ço:_ok yanarak ölmüştür. zara~la ,ka~şılaşmı~tır. . '"3 - Tü ünün mukarrer ; 

9 Bitiktaşta Y ako bey apartı-
1 

~ıç a~ğı~se malı yet fıyatıııa sa- Memleket mahsulatı zürraıY jA 

manında oturan tornacı Ali Ulvi tab1lseyd1 ıkinci S!!ne istihsalatın den en karlısı seviyesine r 
efendi tramvay caddesind~ kalp ı ~azlalığını, n~fasetini ;umarak zer' tanzim edilmiştir. ~ 
sektesinden öimüştür. ıyata ehemmıyet verır ve her se- Bundan sonra tütün .ın•~-' 

§ "1787,, numaralı otomobil ı ne e~in~iği te_crü~:ıe~le san'atı- lan tefrik edilerek, Arneri~, 
Beşiktaş caddesinde Veh· 1 • • ! nı tekamul ettırebılırdı. Halbuki (ketucky) cinsi için AıtJe'j.I• ıp ıs .. " h . . 1 . h. ~ " 
minde bir çocuğa çarpmış, ağır ~urraı~ ~e~~ne ~m~~ı .. o.nn ın .. ı~_nr takip edilen usüllere, şar / 
surette yaralanmıştır. Şoför kaç- ıd~_rı:,sı~ın ~~~alı yuzunden tutu- tünleri içinde şarkta rnute 1r 
mıştır. nculuğu kok~ kor~duluyor. Bu . metotlara vakıf usta başırl-' / 

§ Mahmut paşada şekerci ha· h~I d~v~m e~tıkç~ .~"çok y~rler vkedilerek zürraa ameli v• f 1r 
nında yangın çıkmış, han kısmen bkırl ddo~um bıle tutun ekemıyec• tütüncülük ögretilmiştir. sfue~ 

k 
e er ır d b' · d ,.. ar yandı tan sonra söndürülmüştür. · a ır sayesm e senevı s 

§ Fatihte Hakkı paşa cadde- f .................... T:i~~;;;;ı;;··;;;;;;;i'ek0et"'d;liiii;;:t;;ki";;;iiC~"i;~t";"" ........ ~, 
sinden geçmekte olan "6,, ya- e SENE KiLO KIVMES LlrıJ 
şında Recep "2386,, numaralı ! Kiye 11914,1915 7,875,638 6 733 698 attıı> 
otomobilin altında kalmış yara- İ Renkli l1923,1924 15,363,545 89:7ıs:ooo 
lanmıştır. i Şark sigara 11915,1914 508 795 755 116 , ~'• 

Bir beygir boğuldu İ tütünü 11923,1924 7,310:000 119,ooo;ooo ) : • 

Düıı Ga ata tanzifat arabaların- l ithalat ft9ı4,l9l5 7,488,859 " 
dan lıiri topladığı süprüntüleri !., .................... ~~?.2~:/.?.2~ .............................. ?.2~:?.!~:~ ................... /. ' 
Yaığkapanı iskelesinden ma,·naya Tütün idaresinin neşrettiği me- len "l,200,000,, (toscarı) ~ 
dökmek için giderken arabaci cmuai fenniyenin (il tabacco)dan sünün elyevm %80 italy•d' '# 
beygiri zaptedememi~ ve araha iktibas ettiği malumat ve istatis- şen tütünlerden imal edil,S 

be)ğirle beraber denize ğitmiştir. tik, inhisar idaremizin takip ed- dir. e; 
Beygir boguinıuştur. eceği yolu ve alınacak neticeleri Kabiliyeti ihtirakıyze ~e ~ııd' 
Kalp sektesinden vefat pek canlı bir surette gösteriyor. itibarile (Kentuchy) tütii•u ıll 

Beşiktaşta oturan demirci Ali 1916-1917 senei maliyesi zar- gayri kabili telif olıııııS
1

" elı' 
efendi dün Beşiktaş tramvay lında inhisar idaresi mübayatın aradaki azim farkı fiyaıııı;.ı~' 
istasyonunda beklerken kalp %84 ünü ecnebi tütünleri ve yal- mmiyeıli menafi temi• • 

1 

ıekteıinden vefat etmiıtir. nız %16 sını yerli tütünleri teş- tedir. eıJıi" 
Tophanede kılıç Ali mahallesi kil ediyordu. On sene sonra yani Bu tedabirin bizce ili"e 

ikinci muhtarı Ali efendi dün 1926-1927 se.nelerinde işbu nis- cek bir noktası yoktur. _,, f 
sektei kalpten vefat etmiıtir. bet temamiyle ber'akis olmuş ve En karlı nebetah nıeı~ 011i' 
· mübayaatın ancak % 19 ecnebi viyesine göre hisap edild~ı;I 
smem:ıya gelenlerin salona gir· %81 İtalyan tütünü olarak kay- ladığımız tütüne meıııle,. ot~, 
melerıne delalet eden Süleyman d eJI " beyi sinemada oynayan karagöz do dedilmiştir. e kendi kendine yetiş . ~ ~ 
takdir etmiş, karığÖz oynarken ltalyayı tütün bususunda ecne- dar kıymet verilmediğin'. fi 
onunda ismi geçmişıt. Dikkllt ettim: bi tütünlerinden vareste' kılan te~ ·~~~· ~~~çberden il=~ d•l 
Süleyman bey, müıt ıiler üze inde yerli tütün hasıliibnın bu kadar nnı tutunculuk bekleıı> 
eyi bir tesir bırakuffş. Melek sine· sür' aıle tezayUdü ltalya tütün in• olamaz. ·ıe ~I ıuasiyle, Alhamrll •İneınasının hisarı idarei umumiyesinin eseri- Mesahai so.thiye itib•~ ~ 
aynı zata. ait o\duil'!' söyleniyor. Eğer dir. ya ve Türkiye arası•d:ıı lı"} 
buyle ıse, Melek sinema ında Mezkur idare yirmi seneyi mü· fark göz önöne getiriler •t,lf' 
• illeyman bey gibi müşterileri tecaviz zamandan beri şayanı muvaffak lir örnek oı.•~,I 
çok memnun edeoek memur alın- takdir bir sebat ile (Skafati) tü· an daha ziyade sürat~·.~ ,ı~ 
mah. yetle lazım aelen tedab

1 

tün fen "e titüt,, sinin yardı· 0 

Kadıköydel\foda caddesinde mıyla üsulü dairesinde çalışmak· şimdilik gecikmcnıiştir'.rr ~1Y 
kırilerir: .,nen Bı.1rh·m , tadır. MezkGr "enstitüt" ecnebi .P-
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· ~ ~$.:,~=-- ------ · .. Büyük Tayyare piyankosu k - · -
• 

~DE TARİHi BİLETLER': de1er her ayın 11 nde dir. 
Q ll,\zfRAN 929 1 LİRADIR 3 lYJlfi)ClYJ kıeşDdJ;- "il- '11 NUsaını 929 

llSYA P K S ı~ 
Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık ( 1000 )1 ı ~: 

fça ·kramiyeyi ih.tiva eden bu piyankosunda çok nadide,; :~ 
kıymettaı~ eşyalar vardır. 

lı.tı.,11 lia~.ılatı inşaatı bitmek üzere olan ve Ankaramızın en zarif ve en güzel hinalarınd4n hiriı!li hu:, ; j 
~il 't'urk Ocakları Merkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına sarf edilmek üzere Merkez heyetı ı 
·el.e ~ne olduğu gibi, bu senede zengin bir eşya piyankosu tertip etıniştir. Bu piyankoda ikrami- 1 i 
'ı:ı ~O) ~in lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler kemmiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene·, ı 
İ)l ik:ı-anıı!elerinden çok ..:1.aha kıymettardır. Merkez heyeti bilhassa )erli eşyamızın revacmı temin ; , 

.
25 

&ı:nı~elerin kısmı azamını yerli mamulatından intihap eylemiştir. Lüks otomobiller ve beheri / 
h~ 00 lıra kıymetinde pırlanta paııdatif ve küpeler, beh~ri biner lira kıymetinde büyük salon 

1 

BCIVCIK ·iKRAMi 
40,000 Liradır 

Ayrica: 

20,0©© 
15,0©0 
"il~,00~ 
10,000 

Liralık ikramiyeler ve 
• 

110,000 

Liralık bir mükafat. 

E 

Bu keşi dede 
Numara 

cem'an: 3,900 
kazanacak 

'1eshilat matbaası 
!la~ tı, .Platin erkek ve kadın silatları, ııaloıı takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 801 
alrı.tt~dıde halı seccade. Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, yerli fabrikalarımızın 
il Zatıftından zarif bavullar, evrak çal'ltaları, Esirgeme Derneğile Hilal Ahmer sanat evlerinin · 

(lQoo) .:ı• Ve en nadide el işlerinden lkiyüz parça eşya vardır. İkramiyelerin mecmuu miktarı 1ı 
Istanhul Ankara caddesinde 

raman zade hanı altında No 8 
' '-ill' 1 

~l\ ıeftr.e.r~~z Heyetinin bu piyankosü şinıdiye kadar Türkiyede :~~rtip edifnıiş eşya ptyankolı\rının ! \ 
tl.gınıdir. İkramiyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edilmiştir. . , 

ve sanayi odası 
b144~ki tophane anbarından . 
~· husu.ııa aliikadanın nazan dikkat/an ehemmıyetle celp 

j,1~ t~ıı tahliyesi 16 martta başlayup nisan sonundv biteceği 
'ı~ ~oıı, iları o u~muştur • . 

ı~!Qtı 'iy bu iki tarih arastnda benüz başka bir yere nakledilme· 
~ ' Qrıı4 kemaf issabık anbardarı u.ıulen ihracına mani de-

~~' tv, ~il fla11a~iycıta 928 mayıs iptida.undan itibaren anbara dahil S 0~ıt/~adan blJ§lanacaktır. Işbıı tarihten mukaddem anbara 
lrıı11~el4ııuıı '/f1-n_ ep-a nakl edilmeyup anba.rda kr;-lacag_ı ve gifmrıık 
fete 1 _t'eri/ıııı. ınCl maddesi hükmünce muddtlen geçtıkce gumruk 

'"ll'eket ı zaruri olduğu cihetle bu kabil eşya sahibinin ona 
emıeleri. lüzumu illin olunur. 

İ Tesiaatı Sanaiye 

llgeııietır ~ 

J!tanhul, ikinei vakıf han 
.;:ce.ı lllakine!eri 

111.~I( makineleri 
D&r:ııfr inşaat 

Demir çatılaı -
Su turbinleri SATIE 

Bu kere yeni celbolunan Türkçe hurufatla 
Matbaamızda gayet nefiz surette her nevi tap 
işleri yapılmaktadır. Ezcümle ticarethanelere 
mahsus fatura, bono, çek, mektupluk kaat ve 
zarf ,kart adres, davetiye kartdövizitler made 
ye lastik üzerine nıühür ve damğalal" imal 
edilmektedir 

Bilhassa doktorlara mahsus reçeie kagıılı ti ı• ııdedi iki 
lmçuk liraya, ve mektepliler içuıı 100 adet kardiWi.:eit nefis 
kti.ğıtlara matbu olmak üzre 75 kuruşa yapılmaktudır. 

Taşradan vuku bulacak sıparişler gerek 
fiyat ve gerek nefaset hususunda müşterileri · 
memnun edecek surette imal ve serian irsal 
olunmaktadır. 

Ve muhtelif renkler ftzerinde 
her nevi etiketler. 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
KANSIZLIK-Zaftyetve Kuvvetsizlik haWtnCla 

' "" ,,.. --r 

KINYUM LABARAK 
Nam tıazım, dafll humm·a we ~unet. \&rabını ııtımır ıdlıılf. 

- - ' ;: .:\ .• 4t;a' • 

Yemekten evvetıve ya sonra bir likör kadehi!' 1 

; -·- - - "' - J 
··{ ECUneler.tı~ıiir'. ·MallOll L. FAERI! c&.- Yılllall~&-Cte-fı ' 
--~~llit:ll~• tt. llue .ı.cob. l'All18 . '\ ,.,.,~\ 

ı' 
~ 

\r Motorlar 
e bilumum sa yi Motorlar ve tezgahları 

Veresiye size takdim eder 
Bey©~ Dll.!lo T!iJı i!'il<eD meycdlall"il D 

M ıet ır© !Mı a IFil o sta !Fil iğ) lb!l o AIFil !Kaı ır aı 
ca<dl©ıesn No C§>O 

~HllRlllllllllllllllllll&llR~ 
~ ALA.Ti ELEKTRIKIYE 

I ~~l\.'l'EPLERE VE HERKESE LAZM OLA.N ••eo•ıuı 
Memleketimizin haritasıdır 

il • (j 

~41' En ~oğru, en nefis harita da bu defa 

l(OTOPHANESİ tarafından neşredilen ; 

• • • • yeni : 
• 

YE CUMHURiYETii 
'•,,,,,,, llARITASIDIR i 

''•• F· • V ıatı 50, taşraya 60 kuruştur •••••••••••••• 

· ~h a!!:f akarlar müdurliiğunden 
l llQııZ l><ı;r~Jınar caddesinde 12 No hane 

rq/ıı P~aıı,,,d a taşcilar caddesinde 191-103 No dükkan 
f 'ı'qlıı rı krılacı a nevfidan camisi tahtında 71 No dükkan 

1r lv4~4<ı krııaaa Papaz oğlu sokağında 22 No dü!ckan 
f.ı~~811ıarıiy a bal kapanı hanı oda başı/ık ve kahveciliği 
~edilr 811ırıııiy: ca~sinde han tahtında 29 No dılkkiin 
e~ ~afQ([rı ca ~esinde 43. 45 No dükkan 

~4p~lerde t:r camıi şerif sokağında 62-63 No dükkiın 
ı /.': Qbrı crırııi ~mv~y caddesinde 82-96 No dükkan ·, .. _ 

olır4k~drı tr eb~r mahallesinde ha/aflar sokağında 1 l'io dukkan 
'İ. Jı~taka1da nıo~Tlııay caddesinde 193·201 No dükkan 
- ~ ~~ıiq 'ide bııy~telebi mahall.esinde 24 N o arsa 
1 lıı41~~rı llııtha"' ayazma caddesinde 6 No dükkan 
t ~Q~~. ıq1 '."rırtırı yer. e1!1'lfi:k kiraya verileceğinden şubatın yirmi illtıncı 

1%"<1lııı 1Plerirı ırrnıncı çar§anba gününe kadar müzayedeye konul· 
~r ılı Qj. s~reı. Yevmi k - .. k d t i ı,ıq' eını illi al mez urun saat on durt buçuğuna a ar §ar · 
f ~ tu11 ek ıı~ inak ve taminatı muvkkade ita ederek mii.zayedeye 

'l.ıı.ye~1Qf :, nıı.ırııc e lstanbul evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar mü-
"' e nı . aatları ·z -0d<l:ı l.işıern ·z - ı rın olunur. 

111cı rııı.ı 1 atları hak/,ında malumat almak isteven/er mu· 
racaat ederek icar raporlarını göre ';ilirler, 

.&ıuk ıJgııılıklarında j ık gö

ıı-ü 1~ n 4"ahatslzliklar ses ıa 
, sıklı~i ıve öksurüktür - - ~ 

l 
~ El) _..Ji ' IDu ııalıoş alametlerin - ıiiratle 
t,....,.r5w}I- ir.ateııi 
(Rt~.,~ - ~· K 
=-;~;:~ '·' ·re zi v al,, 
~ i~i%'#1~ ~ ilıı kabild'- • 
5! aow· - u· 
.; :!::;:,·,:-Mo- ~ a .... ~ ......... - ...... -
!! :::::~: .. -:ı:. .. ~:: ili ;:; .. -.......... ~ 

.Seyri sef air: 
, .......... _. ...... 

Antalya postası 
IANAFARTA) vapuru 17 mart Pazat 

10 do Galata rıhtımından hareketle İzmic 
Küllük , Bodrum, füdua, Fethiye , 
Finike, Antal~a,.n gıdecek vo dönll§te 
mez.kilr iskelelerle birlikte Dalyan, 
~aamaris. &ık17, Çanakkale, Gelibo· 
luya uğrayacaktır. 

Mersin sur'at posatsı 
(MAHMUT ŞEVKET PA· 

ŞA) vapuru 19 l\Iart Salı 
günü 12 de Galata rıhtımından 
hareketle İzmir, Antalya, Alıi
iye, Mer>inr gidecek ··e Taş . 
ucu, Anamor Aliiiye, Antal
ya, İzmire uğrayarak gele
~ektir. 

18 Mart Pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılnuyacaktır. 

-_Dok or 

G 
1 Ha~eki ~adınl~r ı_ıastanes i Cilt j 

ümrül<.ler umum müdürlüğünden: ~. ·•e Fırengı Hekiuu 1 

Gümrük idaresi açık denizlerde sefere mütehammil motörler ala· Cevat ' erim 

,. 

caktır. Tekli 'namelerini ı·ermek ve bu hususta tafsilat a!mak ist:_yP_n· Türbe de E:;k. Hilô.li ,~Jımer 1 · 

le:. 3.0 mar_t 929 tarihine. kadar Ankarada Gümrükler [. mıım mudur· ı 1 binası. Tel: lıtam. 2622 1 

lugu.ne mliracaat etn len. 

• Tamiı·atı 
Elektrik. şirketinin 

Alutt elektrikiyenin 

küçük tamiratı· 
111 

Nleccanen 
·:liğerlerini el· 
emeğini alma
dan . mal olduğu 
fiatla icra ~ttiği 
hiç kimseye meç· 

~ bul değildir. 
~ıııı···· •••••••••• •••••"tfflfıi · ıeııeıııııııı~ı~~-:tim 

Döyçe Oryant Bank 
Tarihi te'sisi 1322 

Merkezi idare Berııu. 
Telefon Beyoğlu 247,248-984,985 

• .., istanbul 2842,2843 

Banka muamelatı 
ve kasal r icarı 

~-

Satılilı motor 
Conson marka iki buçuk beygir 

kuvvetinde bir motor zarif ve kil· 
çük teknesiyle birlikte satılıktır. 
lstevenlerin Çinkograf K,enan be
ye müracaat etmeleri. 
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t!'ln.IZde dlJ!lptli bir kuvvet ı kullanması gayet kolay bir. kuvvet t 
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f 929 ~i Buicİ< niodcli eskisine nisoetle daha 
... , • • •,•..ı::"._ ........... ,.,,. -:ı.ilJ~.W ' .. I ... "lr .... \-. •• 

• 1 büyfik rağbet k~zand·. 

i?i: IJOtüa cfhaftda Buickl bu kldar meie~me, · 
.... eaşmamaıa.. ~W~ ~· W<'ffi~f;~'~ı:..:. . ... : ..... 
t):.. B11fck en çok aranan araba yaj,an mümt&r 
-s•ları yeaJ terakkiyatla blrleştirUere~ 
akta hayre' verltl bir kuvvet menbaı yara• 

üu ~ekfıı..ü.~: __;~:ı...( · __ . ı.Jlslerinln 25 se· 
; belik uzun ve çetin tecrübelerine medyunuz. 

Wllİlll~ ·· .. -·~ 

Sağlam temeller üzerine bina edilmfş i~al 
prensipleri değiştirilmeden tıer sene bfr 

çok yenilikler vücude getiril .. 
~~ ·.·;,, 
h:~ 8o senenin tepeden supa~ 
'' mot6ri eskisine nispetle 
11.,. daha kuvetH ve sür'ati de 
daha bbiiktür, 
~' ... _ 
~:( Ctun yollarda Bulck bf r 
o10mobf1 lçtn mümkün olan en 
f9ksek sür'ati elde eder. Her 
bangt bir model saatte 110 ve 
t.zı modeller &20 kflometro ....... 
fi .; 
, Kuvvetlftla ço(lalttldığı, sür'· E!iki'Sinden dahıt ııırif hututu ve uzun 
atfım faılalaştırıldığı halde ıatd)'atörü Buick yeni' ve mU.mUız 
Wftyatının değfşmemeSi hay• 1- tıh· Şt'kU vermiştir. 
ret edUeeek büyük bir teki· · -

..ın4G~, , .. .., 1BUICK 
GENERAL MOTORS MAMULATI 

-·--

miştir. . . : ··.,' ... :·· -.... · .... 
Buickin atikliğinin, kuvve· 

tinin, idaresindeki kolayhğı· 

nın ve rahatlığının zevkine 
varabilmek için ancak. 1929 
modeli Buick otomQbiUni kul· 
lanmalısınız .. 

Buickin acenfatarı bu hu
susta sizin için bir tecrübe 
gezintisi tertip etmeğe ama· 
dedir. Gayet elverişli tediye 
tarzını öğrenmek için Generalı 

Motors acentş.lığına ~üraçaat 
ediniz . 

ı. '.,...; o.T.T.A.Ş •. Otomobi'. Ticareiı Türk Anoiiım $lrketl, Beyo~Iunda, Tokatlıyan karşısında. : Beyoğlu 2866 

Ttlrldye Ziraat bankası ınflfe· 
ttla na111•et1erl. ınasabakasL -. . . . . . 
'/ ;. • •1 Niten 1929 tarihinde yap!1acak olaiı imtihanla 15 müfettiş. namzedi 
atiuelktır.. ~aida muvaffak olanlara başlanğıçta 150 lira aylık ile 
~t ft teftitlelde yol 'matrafından ayrı · olarak 5 li~a yevmiye veri· 
ı.-. 

Sıhhat ve İçtimai mu ;venet vekaletinden: 
Istanbul G~aba Hastahanesinde Etibba için bir firengi hastalığı tatbikat kursu 

açılacaktır. Başlama zamanı bilahare bildirilecek olan bu kurs üç ay devam edecek. 
ve nihayetinde devam eden Etibba imtihan olunacaktır. imtihanda muvaffak olanlar 
250 lira Ucretle vekaletin firengi milcadele ınıntakalifında istihdam edileceklerdir. 
Kursa kabul olunacak Etihba adedi mahdut olduğundan talipler arasında baktiryo
loji ve labartuvara az çok vukufu olanlar tll!cih edilecektir. İntihap olunacak Etibba 
ayda 80 lira ücreti maktua iTe lsto.nbula kadar azimet harcırahlarL da verilecek.tir. 
Talip olacak Etihba istida ve evrakı musbetelerile Mart 929 nihayetine kadar sıhhat 

: ..... ···F:;.;kiıd; ·ii~ M: ·~~J;ii~~; · ;~;;;ı. 
komisyonundan: ............ ._~ ............ -"'_.. .... _.. ... ~ ....... -.~. . ~ 

E dermit ve civarındaki kıtaatın kilerlerinde bulunup satılaca~ı ~ ıt6 ~ 
yağına ihale gününde talip 91kmadığından kapalı zarfla müzayedllSI eri ;1 

puar ğUnUne talik.an temdit edilmiıtir. Talip olanların Edremitte asil 
komisyonuna muracaatları ilin olunur. 

Bakır köy ünde barut fabrikalarında iıniilatl + ıstamhnl mubayaat komisyonundan: 

f Mekatihi askeryie 
1 Z arar ve ziyan ve farkı fi.atı ifnvı taahhUt etme,ren mütaahhidi naili 

olmak üzre Kuleli lisesi i9in • '1100 • adet kap~t komisyonuınuıda ıııe~ 
ve kumaşta parçasından numunelel"ilt• l}artnamesi evsaf ve şeraitinde oı.ars 
~~~~~ -

Pazarlığı 16.3-929 Cumartesi gUnü saat 14 de Harbiye mektebi Y~ 
önUndeki pazrrlık mahallinde icra kılınacaktır Taliplerin numune "~ 1 ~ 
komısyonum.uza ve iştirak. içinde pazarlık mahallinde hazır bulunması aaıı 
M aıtepe lisesi için talibi zuhur etmeyen 650 kilo ekistira ekistira. vıı 

pazarlı~ı 16 .Mart 929 cumattesi giinil saat 14,5 da Harbiye ıneı...ıebı ~ 
leri önündeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. Taliplarin şartnaill~ 
yonumuıa müracaallan ye iştirak içinde pazarlık mahallinde hazır bul 
~~~ . 

f "i)~Ü~~Ü·k~i~;i;:··;üb;~;;;-k~;;~yonuO 
·····-·-······--······-·········· dAi A l~n~mü~k~saya ~o~n dört kalem mo~·tabya)'a vırilen so~ fiatla~ blel' 

görılmedijıı:ıden ıhalesl 17 mart pazar gunU saat ou pörtte ıcra edilıtı 
bi uhdesinde bulundiğindan tenıill\tla talip olanlıırm ~ede yazılı oJtll 
teminat}arile komisyonumuzda hazır bulunmaları ilan olunur . 

.................................................................................... ~......-; ~ K ol ordu karargah. hinasını.n kalorüferle teshini için yapılacak kalorlifertıll 
fen ve eanat mUdüriyeti urnumiyYesi tarafından tanziıa kılınan şartn~wı 

da Fındıklıda milli müdı:faa vekaleti mübayaat komisyonunda K. 4. ~ ~ 
nezdinde bermucibi ~artııaıne mezkilr kalorüferi in~aya talip olanlanB 
gördukten sonra teklifıerinin do~ruca Esk.i§ehirde 4. K. O. Mübayait 
riyasetine bildirmeleri. 

E skijehir kıtaattna ait 17000 kilo kuru fasulya bir ay :zarfın~" 
munakasaya vazedilmiı bu müddet zarfında talip zuhur etmediği ~~ 

eyyamı resmiye ve tatiliye mllstesna olmak Uzre talip olanlar her gün 'lf 
olan 20.3-929 ~şam.ba günü saat ( lA) de kapalı zarflariyle Komsiyona 

~ 

L
i Deniz miihayaat komisyonundaıı ..... ~ ......................................................... ....... 

40 Ton maden ya~ı : kapalı zarfla ihale tarihi 7 nisan 929 pazar gUııil 
Stfai i ha.rbiye ihtiyacı lçin yukarda muharrer Mad~n yağı . ha.astn 

saatta talipleri uhtesine ihale edilecektir. Şartnamesini görmek isteyeııl 
ve mUnakaeasma ittirak edeceklerin muayyen gün ve saatta Kasımpai4dS 
bayaat komisyonuna müracaatları. 

Defterdarlık ilanları 

SATILI, Ey, ARSA~ BAHÇ~~ 
Emirgiinda Hamam soka~ında N. 4, 6, 8, ev, hamam arsast v~ 

ınaeura tath su 80 hissede 9 hissesi, muhammen bedeli 400 lira, 
alınacaktır, mU~yede 30 Mart 929 da Defterdarlıkta yapılacakbr. ( 472 ) 

SATILIK ARSA . ~ 
Kadıki.iyUnde Hagan başa mahallesinin atik Kurbah dere cedit ~aır ıı 

bey sokağında N. 10 kemikçi deresinden mUfreı 2198 ar~ın. muhatllrııe 
lir~ 50 kuruştur, bedeli defaten alınacaktır, müzayede 30 Mart 1929 d• 

yapılacaktır. ( 455 ) 

SATILIK ARSA 
Kadıköyilnde Hasanpaşa mahallesinin atik Kurbahdere cedit ş:ıir p.b 

bey sokaifında N. 1 Kemikçi çaytrında müfrez 1600 ar~ın. muhaı:nrJ1611 
lira, bedeli defııten verilecektir, müzayede 30 Mart 1929 de 

yapılacaktır. ( 448 ) . 

SATILIK HANE . -
Feriktlylinde birinci kısım bahçe eoka~ında 40 N. hane sahibinin .;e~~ 

dolayı İstanbul vilayeti idare hey'etince mijzayedei eveliyesi 21 gUn °' 
eon mtizayedesi 10 glln ınuddetle satı~a çıkarıldı. 

Evin miiştemilitt : ıt~ 
On dört oda, tıç s~f~, bir mu~bah, bir. bodı:ımdan i.barettir: :El:t. ~ 

tesisatile yemiş babçesıwn ve asn her nevı teçhızııtı havı ve mu~edd 3<tJ.ıJ 
olup Bomonti ve hahç sırtlarına nezareti klimilesi vardır. Taliplenn 3l ,cfY 
kadar 750 liralık depozitolanyle 1etanbu1 viliyeti idare hey'etine ınUt 
olunur. ~ 

Evkaf müdüriy~tinde 
KiLO CİNSİ -1200 Zeytin ya~ 
2500 Fasulye 
300 Sade yağı 
100 Gaz öôtt ltfU.ettil ıuımMtleri stajla~ını bitirdikten sonra müfettişlik imtihanı 

'feniwk mliettif olacaklardır. imtihanlarda ve wftişlerde fevkalade muvaf
faldı«~ı~renlerdeta ecnebi liıanı Dilenler bir sene mtiddetle Avrupaya 

ve içtimai muavenet vekaletine mUracaat edeceklerdir. 

-------------------------------
Fıkara imaretlerine lüzumu. olan balada ~m~ar~er rŞ~ 

erzak aleni münakasaya vaz eıiılerek martın yırmıncı Çıı e~ 
saat onbeşte ihalesi icra edileceğinden talip olanların 1eı> 
mak üzere Levazım idaresine ve ihale günüde idare 

pcJerileo.tltrdiı. . 
TaliJ olanlar kabftl f8l'tlarını ögrenmek için Ankara da bankanın 

t.eftit MUdttrltılt\tDe, buhındokları 7erdeki Ziraat Bankalarından. alacakları 
beyanna~ doldurarak göndermek ve ya bizzat vermek suretıyle mtira· 
eaat .edebilir*· 

Ista~hul sahili sıhıye merkezi 
sertebabetinden: 

l • 

Kapalı mrf usulile münakaaaya vazzedilen 50000 kilo kükürtün 
münakasa müddeti görülen lüzum üzerine on beş gün daha temdit 
edilerek 21 Mart 929 tarihine müsadif Perşenbe günü saat 14 te 
icrasına karar verilmiş olduğundan taliplerin yevmi mezkurda şera
iti eveliye dairesinde tam.im edecekleri teklif mektuplarını komis
yona tevdi eylemeleri ilin olunur. 

0 i k kat ediniz!! 

Şayanı hayret güzelliğin ancak KRfM PERTEV ile idame 
ve t~nlim kabildir. 

müracaatları. , 

Vilayet daimi encümeninde~~ 
ldarei husus.i.yeye ait Vilayet dairesinde nıevcut \jıliJ 

hurda Kurşun 27 Mart 929 tarihine ınüsaeif Çarşanba. ~tJtf 
bire kadar müzayedeye konulmuştur taliplerin encümene ~ 

Öksürenlere Katranı Hakkf~~ 
... -.... ..... ~imiii .......... ~M~e·s~'w~m~üd~i,rı~.:~E~S~A~f ~ 


