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Dünkü ziyaretlerden 
;ki intiba 

goruşen bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

-"gü~el şehrinizin pek yaban- sitayi§le bahsetmiştir. 
cısı de11hlim. Bundan .senelerce K ·· ı· 

5 1 rovazor nnanımızda bir haf-
evel Amjral Biristol ile beraber ta kalacaktır. 
Jstanbuia gelmiştim. Fakat o za- 27~~~~~~~~~.,....~~~ 
man lstanbul şimdi görôüğüm 
lstanbul değildi. 

· Burası faytonlar, kırmızı fesli 
insanlar, siyah çarşaflı kadınla
rıyla tam bir şark şehrine ben
ziyordu . . Fakat buğün bütün bu 
manzara değişmiş bulunuyor. 

Istanbul şimdi her hanği bir 
Avrupa şehrinden farksız. Kısa 
bir zamanda vukua gelen bu 
tahav:Vüle ve inkilaba hayret 
içinde bakıyorum .. ,, 

Amiral vali muhittin beye de 
Türkiyedc yapılan inkilaptan si-

Mısır kı ·alının yıl 

döııümü 

Mısır kıralı Fuadın doğumu
nun yıl dönümü münasibetiyle 
dün şehrimizdeki Mısir konso
lushanesinde bir resmi kabul 
yapılmıstır.Resmi kabulde Mısır 

sefareti erkanı ile diğer sefaret

ler mensupları ve şehrimizdeki 
mısırlı ilelerden bazıları hazır 
bulunm\litur. 

Türk ocakları, yerli malların . 
revncım temin için, "Yerli mal
larını koruma,, cemiyetlerini teş
kil etmelttedirler. Türk ocakları 
bu milli borcun fi'li sahada da 
tatbikine chemın~yet vermekte
dirler. Ocağıtı bu şuurlu pişiva
lığı, gün geçtikçe büyük bir yol 

' almaktadır. Türk ocr:ğı merke
zinin neşrettiği beyanname, za
ten · mevcut bir cereyana daha 
fazla lruşayiş vermiştir. 

Tal ebe birliği idare heyeti de 
bu i~te ön ayak olmak arzusuyla, 
bir grup intihap etmiştir. Grupa 
mensup her talebe yerli malı 
kullanmağa mecburdur. 

Grup ilk içtimaını aktetmiş ve 
bir rozet ~zırlamışhr. Birlik en
cümeni bütün darülfünun, ali 
mektep •e liseler talebesini davet 
ederek, nisanm ilk haftasında 
büyük bir talebe ınetingi akte
decektir. Talebe yapılacak teza
hurda halka teşvikatta buluna: . 
c·ak, ve tramvaylara propaganda 
levhalar astlacaktır. 

Talebe ayni zamanda sint:ma
lardaki Fransızca yazıların kaldı
rılmasını da talep edeceklekdir. 
Diğer taraftan emanet te, bu 
mesele ile meşğul olmaktadır. 
Yakında sinemalardan Fransızca 
yazılar kaldırıİacaktır. 

talebe birliği bu hususta te
şebbüsatta hillunmak üzre ya
kında Ankaraya bir heyet gön
derec~k ve bttlik namına merhum 
Necati beyin kabrine bir. çelenk 
koyacaktır. -

Geçenlerde lstanbula gelen, 
Sanayi ve maadin bankası An
kar satış şubesi müdürü Şem
seddin bey yerli mallarımız hak
kında şu malOmatı vermektedir : 

- "Türk ocal1arı heyeti · mer
kcziyesinin neşrettiği beyanname 
gayet vazih ve sarihtir. Bu be
yannameyi okuyan her Türk bu
gün kendisine teveccüh eden va
zifeyi daha iyi kavrayacaktır. 
Bugün bu biiyük vatanperver 
kimdir, deye bir sual sorulsa, 
verilecek cevap şu olabilir: 
"Yerli mallarını koruyan ve 
tercih edeni,, 

/3 iincii saj:famızda ok"Y'!rı~ı:=/ 

Deve kuşu hikayesi 
f Wbndele l:omi yo1111 ile 
u l;erlik şub~i anısında/ 
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Ruın vatandaş - Bu ta
rafta işim yok; çünkü mü· 
badilim. Bu tarafta da işim 
yok; çUnkU gayri tıbadi-
liın ! 
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Jngı.Lerede intihabat başlamak üzredir. Bu defaki 
İntiha~alın en· şayani dikkat olan ciheti, Kadın namzetlerin fazlalığıdır. 
İngiltercde bile bu yeni intihabin beklenilmedik cilveler ar:zedeceti 
söylenmektedir. Yukardaki üç resim; sagda Miss Hawnson (libe
ral}, solda Mis Allen (liberal), Lady Pratt (Muhafazakar). 

in ı -
Kadınlar 

nieting 
yapacak mı? 
V!Ufuyet:e henuz bu 

yoBda müracaat: ' 
vaki olm d1. 

Kadınların belediye intihaba
tına iştirak ettirilip ettirilmiye
cekleri hakkında vali Muhittin 
bey dün bir muharririmize de-

miştir ki: 
-"Bu hususta hiç bir şey bil

miyorum. Yeni Belediye kanunu
nda kadınların intihabata iştirak
lerine dair bir niaddeyi de ha-
tırlamıyorum. , 

Yalnız veni kanunda intiha
bata iştirak için vergi verilmek 
kaydı kaldırılmış ve birde yük
sek tahsir görmüş olanlara iki 
rey istimal .etmek hakkı veril
miştir. Kadınlara ait olan kısmı 
dediğim gibi bilmiyorum. 

Mamnfi ·elbette bir gün kadın-
lar da intihabata iştirak ede
ceklerdir. Bize meting yapmak 
için de henuz müracaat etmedi-
ler. Böyle bir talep vukuunda 
mevzuatı kanuniyeye göre hare
ket edileceği tabiidir. 

Kadriye ilanım 
Kadriye H. ve arkadaşları ha

kkındaki tahkikata dün de de· 
vam edilmiştir. Mustantık Hik
met beyle Nazım bey dün yal· 
nız evrak üzerinde tetkikatla 
meşgul olmuşlar ve yeniden 
kimseyi isticv~p etmemişlerdir. 

™ 

CenuRt@ 
Fransa ile 

hudut 
müzakeratı 

Dün Ankaradan gelen. 
sefir netic den 

ümitvar görünüyor. 

. Fransız sefiri kont dö Şam
bron aün Ankaradan şehrimize 
avdet t..~- ..., 

miştir. 

Aldığımız 

mallı mata 
göre, ~ont 
dö· Şamhr
on Anka -
rada ha -
riciye ve
kilimizi zi-. 
yare.t ede-
rek, Sür
ye hududu
na ait ihtil-

afJar etrafın
da hükume
tinin ceva- K.oııt dli ambron 
hını bildirmiştir. . 

Fransa ile aramızdakı muallak 
meselelerden bilhassa türk - suriyo 
hududuna ait müzakerata devam 
edilecektir. . . . 

Bunun için Fransız sefırı bır 
kaç güne kadar tekrar Ankaraya . 
gidecektir. 

Fransız sefiri gazetecilere be-
yanatında Ankarada Türk-Fransı'" 
müzakeratına tekrar başlandığını, 
bu seferki müzakerelerin müsbt"'
bir netice vereceği ümidini bes· 
lediğini, bir kaç ~~ s~~ra t~:ıı: 
~nkaraya gideceğını soylemı5tır. 
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Aal<amlari seveliln 
Cilrollurryet liük6metirt1n ista. 

tistik ~çok ehemmiyot ve
rmesini alltıilamallUZ liımıdır. 
Yeni t;ef1ciıat feyyai tesirini pek 
yakında, bütün tdar.e makinasın· 
da~. 

Saltauat idud bil- ciheti bü· 
aiütüo ihınl etmifti. Mernleke .. 
tia mafoımmı bile bilmiyorduk! 
ffmrumet karanlıklar içinde yü
rüyorcbs. ale(ur olmayarak çalı .. 
tfhtord\t. 

f.tatisfik deyip re geçme.~ 
njz. Adam alalh bir kanun, bir 
gümdi1c tarüe4 batta bir maarif 
programı,, elde kat'i rakamlar 
olınadan tanıim ~&me'; ediUr
N iptidai 'olur. Bir vergi iyi nıf· 
dit; feu mıdar? e.mı akli se
lim, saanbk, naıariye, kıyas, bi· 
ze g&lıeremeı. Ra~ lazım ..• 

~abm1ar pek benidir. Adli· 
ye itlerini tetkik edelim. Bir me· 
mlebtta lcaç cürüm oluyor? Bu 
dirtmleria enva'ı, esbabı nedir? 
Talik (bofalna) 1ar çoğahyor mu, 

anhyor mu?Mülkün içtimai vaziyeti 
ancak bu rakamlardan a~ır; ve, 
milletin ahl6kını, içtjnaaiyabnı, ifc. 
~bftl ast.la ehneği kendi· 
ne il edhıs hüldlmet ancak bu 
ra\ımlara istinaden idue ve 
siyuedııio dllmenini kullanıl'. 

Elde geçen devirlere, aenele· 
re ait ittatiatiklerjn bulunmaması 
icral, ~i hS iti güç;leştirdiit 
gibi devlıet müesieaeleri haricin· 
de '9ti•aiyat, ablilayat •e batta 
edebiyatla uğr.aıanların siy'iA de 
semeruiz bınakıyor. Böyle meç
hulat içinde Osman1ı rqiminin 
na~l idare dolabinı çevirebildi
ğine hayıetler ediyorum. 1908 
den, yani meşrutiyetin ilaDlndan 
evet hükUmet aldığının ve ver· 
difinin bile lresabını bihniyordu. 
Her muntazam m~m1ekette vü
cudu aruri olan kati lıeaap ka-

. nunu bile yoktu. Divani maha· 
sebat anCak, o da yanın-yamalak 

t_ olmak üzre, merkez dairelerinin 
l beaabtnı görürdü. Netice mun .. 

~ 
hasırM padişaha göaterilirdi; o 

~ iae ~u bafzetmckan başka 
bir fey -yapmazdı. 

He8aplardan, umumi ve rnilti 
W.li1~ .bak.kında bir netice, bir 
felsefe çıkari ıslahat ancak Bu 
toınele ~nat eder. Tecrübe, ar-

' bk, derme,- çatma eae.slar üzer· 
, rtnda t.,ek\dil edemez. T ~crübe 
\ de bir ilimdir, bir metottur.. Ra
l ~ iltatisôk tebelliir etmiş tec-
t rübedii. ,. 

Q4a;ı gün, Japonya maliye 
. nazın, M. Mitsucbi'nin bir kartı 
~ ıia.ttlana, devletinin 1928 se
a-Ddeki nufus, iktisat ve ma

e faaliyetleri ha'kkmda müke
~ • ~mit senelerle muka,...et.i tMt ulnamesi geldi. Orta 

f bir cilt; lakin Japon 

- (iKDAM) ım tefrikası : 11 

qllleti bu kitaba, bir ayna gibi 
tıksetmişl Bir, lki saat salnameyt 
karıştırdım; ve, itiraf ederim, 

TUrkjye işlerinden z:yade uzak i4ir· 
ktaki bir devletin naifi yaşadı
ğuu ve çalışbğmı ötrendim ..• 

Komşu d~letler bile hesap· 
latını neşrediyorlar. aiıde, ista
lMitik umumi miidiriyeti l:>ir cliz 
bUtırdı. 

Pek çok noksanı olduğu halde 
bu baş1anğıcı olanca kuwetimle 
atkış!arım. Çünkü bu ilk defter 
bile memleketim hakkında beni 
bir dereceye kadar tenvir etti. 

İstatistiksiz muharrirlik pek 
gü~ür. Far.zediniz ki bir verginin 
lehinde veya aleyhinde buluna
cabınız. Eğer gözünüzün öniinde 
bt't rakamlar, verginin tesiri 
hakkında emareler, işaretler, v .s., 
bulunmazsa mutalaanız gayet indi 
ve şahsi olur; çünkü ma1ümatı· 
ruz kapmadır. Adli kanunlann 
tenkidi de böyledir. Bir kanun 
ne netice, ne aemere vermittir? 
Bunu yalnız mahkemelerin iıta
tistiklerinden istihraç edebilirıti
niz. Ticaret, san'at, gemicilik, 
nakliyat, ziraat iatatiıtlkleri mali 
kanunların tanziminde yegane 
rehberdir. 

Bir kitapta görmüştüm: lnıiliz 
avam kamarasında müzakere ve 
intaç edilen bir kanun layihası
nı tesvit etmek için dahilde 
bütün ticaret odaları, ve baş
hca mali müesseseler , ha -
riçte bitumum konsoloslar sefer· 
ber olmuşlar ve bu uğurda30,000 
isterlin lirası masraf edilmiş ! Bu 
layiha iki senede hazırlqnmış. 

Bu gibi işler ilham kuvveti ile 
görülmez; büyük bir zeka, geniş 
bir kariha kafi gelmez, Tecrübi 
malumat lazım. Bu da ancak is
tatistik sayesinde ·oıur. Her gö
rülen iş, her sarfolunan kuruş bir 
tarafa lhemen kaydedilmeli, bü
tün teferruat zaptedilmeli ki müs
takbelde görülecek işlere esas 
olsun. 

Amerika hükfunt:ti tarafından 

•maneııe 
> E;nafı; te~iji 

Şehr"1ane6, tabıtai b~edi
yenbı ısı.hı için bir proje baıır· 
famaktadır. Bu proje Mayısta 
içtıma edecek olan Cemiyeti be
lediye içtimatnda müzakere edi
lecektir. 

Bu proje tatbik edilece;i za· 
man bilhassa elİnahn fuzuli yere 
sokaklan işgal etmemeleri, mağ
şuş mevat s~amaları ve bele· 
diyeftin emirlerine riayet eyle
meleri temin edilecektir. 

ŞişH-Biiyiikdere hattında 
Her sene yazın Şi.§li • M&alak

Büyükdere yolunda bir çok oto· 
mubil kazaları olmaktadtr. 

Bütün bu karalarda yegane 
amil olan şey de otomobillerin çok 
sliraatle gitmeleridir. 

Emanet otomobillerin bu yol
dan daha az siiratle geçmesi için 
bir tedbir dOşünmoktedir. 

K<Sprü kulübeleri 
Galata köprüsünün iki tara· 

fında terfi ameliyesi yapıldıktan 
sonra para gişeleri yeniden inşa 
ettiril em emişti. • 

Şehrin en işlek bir yerinde 
bulunan bu tahta kulübelerin 
bir an evel yıktırılarak yerlerine 
zarif birer kulübe inşası karar· 
laştmlmıştır. Bunun iç.in 3 proje 
yapılmış olup, birisi iki, diğeri 
tek katlıdır. Emanet fen müdürü 
Avrupadan avdet ettikten sonra 
bu projelerden birisi tercih edi
lerek derhal inşaata başlana· 
caktır. 

Şosalara anıeleler 
konuvor 

J 

Şehremaneti şosalaıa her iki 
kilometre için birer tamirat mü
temadiye am~leai kti_ymağa baş
Iaml§br. Bunlar sokak yollarını 
gezerek gördükleri bozukluktan 
tamir edeceklerdir. Bu suretle 
şosalarm bir müdClet dayanması 
temin edilecektir. 

Ortakö\'deki duvar . 
Bu kış Ortaköyde bir duvar 

T. B. M. M. kütüphanesine sandık
lar dolusu istatistik neşriyatı gel- ~iil&i!lili;;jft!!!lliiill!~l!!ii!~ .. iiiiiiiiii~iiii!lii!I! 
di. Kütüphane memurları bunları dar kaat, kafi çalıçma aletleri 
sıralamakta olsunlar, ben, balık- değildi,r. 
çılığa dair beş okkalık bir istatis- Btzde, istatistik keyfiyetine 
tik cildinin sahifelerini karıştır- elaemmiyet verilmeğe bqlanma
dım. Denizde ne kadar balina, sını intizam vadisinde güzel bir 
yunus, kılıç, lüfer, barbunya var- bqlangıç telakki ederiz. ismet 
sa, değirmen taşma benzeyen bu patanın idari ıslahabndan en 
kitapta da balıklar bakkmda o birincisi, nufusumuıun tahriridir. 
kadar malumat ve tafsilat var. Ondan evel, şu geniş vatanda 

Amerika, balıkçılık hakkında kaç kiti olduğumuzu bile bilmi
bir düstür tedvin etmek isteyince yorduk 1 Başvekil hazretleri ista
işini kolaylaştırmak için elinde tistik idaresini doğnıdan doğru. 
ne mühim b;r hazine var 1 ya kendi makamına raptetmekle 

Muntazam, asri bir hükumet büyük bir işarette bulundu. Ista
ancak bu aletler, bu vasıtalarla tİltiğe edilen himmet, verilen 
çalışır. rrModern bir idarede bir paralar yerine masruftur. 
kaç kalem, bir hokka, bir mile- CELAL NURi 

giderken de ufak bir gezinti 
yapardı. 

Edgar Wallace 

Bir kaç zaırıandan beri, kunı 
yapraklar aruında bir hayli bek
lemiıti. O giin bir az. hazan sert 
ve haşin, hazan yumuıak ko
nuftular. Leli dudaklarının ucuyla güldü. , - Sizi ziyaret edemeyece;., 

-Frank benden iki yaş büyük- adamiar için .. dedi . ' E' Hiç tahmin etmezsiniz de- Kadın kızardı. Hatta hiddetle 
mi? çünlQi genç görünüyor. muhat~bına baktı, Fakat asabi-

tta bir cihetten çocuktur bile l yetini sinirli bir kahkahaya 
İlerkea ona bir oyun oynaya- gömöü. 
bilir, kim gelip bir şey söylese - Tahaf adamsınız, dedi. 
dinliyor • Bu da ona pahalıya Bir kaç dakıka ıonra da çıkıp 
mal oluyor, :zannederim. gitti. Con Leli şöyle için için 

Bir ıUkCıt fasılası oldu. güldü. 
Matmazel Millie Trent dedi Fakat Leli, Millie Trent ten 

ki ; nefret eden bir adam dekildi. Bu 
- Horrow sokağındaki, Re· 

mington b·nasını tanır mısınız? 
Benim orada yeni bir apartma
nım var. Gidip gelirseniz, size 
dikkat edecek ne knpıcı vardır, 
ne de başka kimse 1 

Lew gözlerini kaldırdı : 

kadın da Leliyi cezbeden bir 
şey vardı. Açık konuşur ve 
namuskar görllnürdü. 

O gün, günlerden Perşenbe 
idi. Perşenbe günleri İse, Beryl 
Stedman Hyde parkta bir yerde 
jarkı dersle i alır ve ders almı.ı a 

Nihayet muhavereleri tatlı
laıtı. Hatta kol kola girdiler. Bu 
temu gene kızın v6cudunda bir 
rqe dolaşbrdı. 

Bir aralı\: 
- Oh, ne mea'uclam, dedi. 

siz~' bir fey daha söyleyecetim. 
Leli dikkatle dinledi. 
- Ben bu hafta evleniyorum. 

Biliyorsun detil mi? Oh, ne feci 
şey 1 

-8-
Leli o dakika genç kıza karşı 

içinde bir zaaf duydu ve kendi 
kendine sordu. 

Seviyor mu? 
Sonra bunu anlayabilmiş olma· 

.ı h~mni mucip oldu. kendi .. 

yıkılmıı ve tranıvay yolunu bpat
mtıtı. Bu yolun açtmlma.sı epice 
e~el emanet amelesi üç dört gün 
kadar çalışmış, büsbüt6n kapan
dııct.D sonra amele geri çektiril
mifti. 

Haber aldığımıza göre, ema· 
netle eml!k sahibi ve tramvay 
şirketi arasında duvarı~ bidemi 
ve molozların nakli masrafından 
bir ihtilAf çıkmlştır. Bu ihtilaf 
~alledilinceye kadar yol ve duvar 
öylece · kalacaktır. Trınnva~lar 
gayet müşkülatla 've tek hat ilıe
rlnden işlemektedir. 

RU•umaııa 
Kon1 isvoncuların 

J • 

inıtihanı 
;::,velce imtihan edilen gümrük 

komisyoncularımn tekrar imti
han edileceklerini yazmıştık. Dün 
rüsumat tatbikat mektebinde 
yapılan imtihana 50 kadar ko
misyoncu gelmişse de bunlardan 
yalnız bir kişi imtihana girmiş, 
diğerleri ikinci dafa olarak imti
hana girmeğe kanuni bir mec
buriyetleri olmadığını ileri süre
rek imtihan olmadan salonu ter: 
ketmişlerdir. 

HUbadeled!!_ 
Gayri mübadiller 

kongrası 
Gayri milbadiller cemiyeti bu 

sabah Türk ocağı salonunda se
nelik kongralarını aktedeceklet
dir. Kongraya Gelibolu meb'usu 
Celal Nuri bey riyaset edecektir. 

Kongrada evela idare hey· e
tinin senelik raporu okunarak 
bunun üzerinde müzakerat cere· 
yan edecek ve yeni id.are hey' 
eti intihabatı yapılacaktır. Bun
dan sonra gayri mübadillerin va
ziyeti etrafında müzakeratta bu
lunulacaktır • Kongra hey' eti 
umumiyesinin hükumetlmize tel
grafla müracaat edilerek yunan
hlarm yaptıklarına mukabele 
bilmisil olmak ilzre memleketim
izdeki yunan emlakine vaziyet 
edilmesini talep edeceği söylen-
mektedir. 

Yunan eınlaki 
Istanbuldaki Yunan emlakinin 

tesellümüne devam edilmektedir. 
Bu emlake vaziyet muamelesinde 
Defterdarlıkla ~ayri mübadiller 
cemiyeti tevhidı mesai etmiştir. 

Haber aldığımıza göre şimdi
ye kadar 70 parça emlak tesel
lüm edilmiştir. 

nasıl 
vefat e 

Bir doğum esne 
hanımın ölümüne 
mekle maznun Rontkc' 
sısı Kenan Hasan, 
tah8:~sısı Atıf, 111e-_.ı 
hanımın :zevci Celll" 
ebe Müberra haıuırıı' 
mesine dün ağır c~ 
mcsinde devam e~, 

Dünkü celsede "'· 
nımla Ekrem Kön. 
emniyeti umumiye 1~ müdürü Mehmet beY 
miştir. , 

Müzeyyen H. v~~ 
cereyanı hakkında . 

-"Odadan içeri.~ı.1 
kıt Lamia hanımı .~ 
buldum. iki glin ı~ 
çukurlaşmış, çehr~ .. 
katılaşmıştı. Kend1si0' 

Zeppelin M. Trocl<i 
Sehrimizden Ber lin den 

ta tanıyamadım. ilk 
rinde bıraktığı d- _.., 
olduktan sonra l(eJJP" 
beye: " bey efendi bO 
yettir. Nasıl oldu da 
bu hale getirdiniz,, d tır 
Hasan bey; "Bund• 
varsa, benim değilı 
dedi.,, ~ 

Ekrem König be1 
sinde, Lamia hanı~ 
müteakıp, Cemal be~ .... 
Morga göndermek • bugün 

geçecektir 
Balon l'V1uilr ve Surye 
yolunu 'takip ederek 

gellyor. 

Roma, 25 [A.A] 
Koraika adasından gelen Graf 

Zeppelin balonu saat on beşe 
doğru Roma afakında ilerlemiş, 
ve bir çeyrek saat kadar şehir 
üstünde uçmuştur. Yollar, tara
çalar ve balkonlar halk ile dolu 
idi. Her tara~an beyanı hoş 
amediyi ~utazammın avazeler 
yükseliyordu. 

Zappelin bir kaç tayare tara
fından takip edildiği halde Na
poli istikametinde uzaklaşmıştır. 
Saat on yediye doğru mezkQr 
şehre geleceği tahmin olunmak· 
tadır. 

Napoli, 25 (A.A] 
Graf zeppelin saat on yedide 

şehir üstünde uçmuş, ıonra Mes
sine iıt.ikametine ilerlemiştir. 

Berlin, 26 (A.A] 
Kont Zeppelin balonu akde

.Uz etrafında bir cevelan yapmış 
Franaa ve ltalya afakında uçtuk· 
tan sonra Mısıra gitmiştir. 

IİDi biuiz bir adam olarak ittiham 
etti. 

- Demek gelecek hafta evli 
olacaksına&. Bu ne çabuk? 

Fakat aonra bu ıuali bir az 

manasız buldu. Lilcln genç kız 
cevap verdi: 

- Çünkü Lew öyle isteyordu. 
Bu aabah böyle arzu ettitbıi de 
açıkça söyledi. Fakat benim 
umurumda detil.. Haftalardan 
beri bunu dlifünüyormuı. Benden 
hususi bir müsaade (ıtedi • 

- Husuai müsaade ne demek? 
- Oh, fazla sormayınız. Lew 

okadar iyi bir adam ki .. P.- ·m 
için ne fedakarlıklar ' nı 
bilsen! 

Leli sordu: 
- Size iyilikleri izdivaç için 

mi? 
- Hayır.. ben küçükken 

benim için yaptığı fedakarlıktan 
bahsediyorum. 

Gıreen Parktan geçtiler. Hala 
kol kola gidiyorlardı. 

cevap 
geldi ·mi? 

söyledi. uf 
Bundan sonra nıaP' ı 

Kenan Hasan beyi b~ 
den isticvap etti. 

Oölu sefarethaneye kendisinin doğulll d 
gitti, fakat kat'i olup olmadığını, ve 

maıamat: alamadı. vesaikı varsa b.ufl~ -- ı lisince tastik edilip 
M. Troçki bundan üç hafta sordu· n' 

l b d k
. Kenan bey~ 5 s•...,,j 

evve ura a ı sefarelhane vası- tahsil ettiğini ve etPf.r~ 
tasile Alman hükumetine bir için bazı vesaika dl~ 
mektup göndererek kendisinin söyledi· 

Al 
Bundan sonra "f:-~w 

manyaya kabulüne müsaade vida meselesi m vıu11""ı 
rica etmişti . Dün karşı yaka Kenan Hasan be1f 
mahafilinde Alman hükumetinin esnasında hakıkateil ~ 
M. roçkinin mektubuna Ravş- bCir vidabdüşdtüğünü d"~-

J emal ey en ya~ 
tag meclisinden aldığı müsaade Cemal beyin de, dı~ 
üzerine muvafakat cevabı verdi· tornavidasıyla ya ,lı~ 
ği ve cevabın şehrimize geldiği ifade eyledi. M rif 

l tor Menara ve !,.,, 
şayi o muştur. M. Troçkinin oğlu şahit sıfatıla cel~~ 
öğleden sonra Alman sefaretha- polis mektebi mü~wd/ 
nesine giderek babasının mektu- istinabe tarıkıla ıf• .,~ 
buna cevap gelip gelmediğini masına ve Kenan beı.t 

bulunan vesai .ın trı1'::N 
sormuştur. Sefarethaneden Troç· nda tıbbi meclisi •'v 
kinin oğluna asıl sefarethanenin hatta bulunulmasııı't 
Ankarada olduğunu, cevabın ora- mmın kalp hastah 
ya gideceğini, sefir Her Nadolni ölmediğinin tetkı~.·;~ 
"'b h d taktirde Morg ınu cJ 
o ür gün şe rimize öneceği için yin şahit sıfatıyJa. ';J 
o zaman kendisine kat'i bir ce· vererek muhakeınY1 
vap verileceğini söylemişlerdir. tehir etti, 

Gene Kız· gün evvel olsaydı, ~ 
- Ben mes'ut olacağımı tah- meğe niyetim olııı~ ' 

min ediyorum. Frank hiçte fena dim. • Halbuki şad' .J 
bir çocuk değil.. geçti. 1 'ı 

Gene kız acele acele konuıu· - Sonra size ., · 
yordu. Leli, Berylin bu saadete - Sizden ve 
kendi kendisini ikna etmek iste- setti. 
diğini anladı. Leli bir teYlet 

- izdivaçlar hazan bu şekil- fakat durdu. r ~ 
de iyi neticeler verebilir, ben - Beryl, eğ"e, 
bir çok izdivaçlann , b&yle nizde olsaydım, 
benim içinde bulundutum ıarait dimi hiç üzmezd~f~ 
albnda cereyan ettiAini zannedi- - Ben hayal ~
yorum. Bir erkeAi evlenmeden yorum, evlenıneke ol' 
evvel tanımak çok müıküldür. Beryl kolunu Jıı.t' 
Hatta izdivaç hayatı içinde bile - Artık buD b' 
bir kaç sene geçmeli .. Kocamı lim dedi, Bak, ıJ,aJ 
çılğmca sevmekten içtinap ede- adam görüyor ~-., 
ceğim, çünkü böyle bir vaziyetin gün eve geldi, ~,teJ 
fena· netice verece"'ine kanilm. şeyler öğrenmek .~ı, ı 

l5 k•' lJflo .il 
- Acaip şeyler söyleyomınuz. - Hangi uç 111,.. 

- Belki.. Çünkü Leli ben bu Genç kız beı 
işte şaş1rdım, kaldım. izdivaca o damı gösterdi. 1, 
kadar niyetim yok. Fakat Lew - Courrier ~ 
amcam buna karar vermit gibi muhbiri imif, · 
görünüyor. Eğer bu hadise iki 



.TA IHTE YAHUDi KATLIAl\fl 
..; 

• • 1 J. # • 

Muharriri: Keınalettin Şükrü 

H. Huhf ı Pı." mesel i . Komünistler Yahudi yuhanan, elinde ferman, istika· 
Mt telit encümen dün Sa- Sofyada. bir ~esat met arzı kenan diyerek yola düştü· d il h b . d. l d. M h tertibatı yaptılar. U __ a eyı 111 e 1 Ve U - S.ıy •. 26 rA.Aı 
t ... d • Yeni bir komünist fe e.t teı:ti-a r .)· • yı avete arar ver }. batı ke~fedilmi tir. Bir çok kim.e-

ler ıevl.if oJunmulitur. Hunlann 

A I parayı gösterilen yerlere vermiş 
Ankara, 26 (Hususı] , ve bnnonun vadesi olan 30 ey-

.. ı.~u!.~ lit enc\ımen seyrisefain 1 Jüt de protesto ederek maliyece 
ro .. 1 • s k' r . d' 'd "'"· J aduUah, es ı mec ısı 1 tahsil edilmiştir. Encümen ıva-
~. re ' ?asından Osman Kemal ni muha.sebattnn gelen Husnü 
l~e· r: · l~kait bahriy.e binbaşısı Zeki beyi de dinledi. Kefalet 
'.':· ~· t'Ski muhasebe m~mey- olmadan te'diy~ dolayisile amiri 

y '~ ' , c~c-ttin beyleri dinledi. ita olarak imza koyan nazırın 
1 
,.J ! •. katına nazaran o vakit al- men'uliveti mutlak olduğu gibi 

~1 
'· ı r sipari i takarrür etmiş, bahriy~ nazmının Seyrisefainc 
1 

a mektuplan bnhriye karsı vaziyeti, yalnız teftişten 
r. · ~inde nazırın yanında açıl- iba;et addolunduğu taktirde 
:~ ı. ıiabtar paşa, gemilerin üçü. mes'uliyet evleviy~tle vardır. j 
l \:r, lı.~Hterede inşasım muvafık Encümen uı.un müzakereler.den 
ulr ak üçünü lren vokse, üçünü sonra Muhtar paşamn 20 Nısan 

~Sc.ı l;azer şirketine. ihale mu- içtimama davetine karar vererelı:: 
.a' !"

1

eri taksitle olmakla beraber dağıldı. 
1

~· r~z edilerek toptan ödenme· R r·k B 
1
• 11 

lc:-cih edilmiş, Anadolu Şi· e 1 • ge_ıyor _ 
lnt.u::iüferinden istikraz neticelen- Ankara, 26 {Hususı) 
l'tl''· lllaliye nazırı Nail bey ka- Sihhıye vcl<lli Refik bey bir 

nı:ıkı:adı ihtilaldcıı bnhc;edeo risa
Jcler dai!ıtmak guretiyle d:ırü!fünun 
talebc:i;ıi ve ameleyi bolşevi1dei
ti nnckteu i bnrct idi. 

1\'le sika ihtilali 
~fek iko. 26 {A.Aj 

Maullan "Phrini muhr..-:rt-a et
mekte ulan ~silerin firar halind, 
oltlukları bildiriliyor. 

Bir ta 7are kazası 
NuYork, 25 lA.A} ,; 

Bir ta)t:ır" .Mootgretan "Pen-

silvamie., de J 'r a aca çar~mıştı~. 
4 ki,i iiJDıuştilr. Bir ı.nunllnn pı
fotla l>ir lall'hc iki tayare ara.ında 
Huridada kitin p nsukola hükumet 
&:!~an• kal'llraiılnnda ~·ukua gelen 
blı ,vuisadcm~de celef oloıuşlardır. 
pört titd:ibi oları bir tayare Cuma 
günündenberi nıeydancla yoktur. 
Ne.,.;· ersev ile :irgiı.üc arasında ya-
~ J • . k l 
pılan ınro~tırnıclar sr.mrP ız -ıı. • 
mışur. 

"~ ·• 3 g~re 400 000 liralık bono- hafta kalmak üzre . bu akşam 
~'1 kefil olmu~ 911 haziranında Istanbula hareket ettı. 

Gen e h arp M. . us o ı. n . Anıerikayamuhaceret 
k b Washington, 25 [A.Al 

Çinde gene kaı1 İntihapta büyü İr .. ıuııacereı hakkındaki yeni ui-

ff k• zaınnaıııe İugilterenin his"ı>sini ~ 3vde götürüyor. muva a ıyet 34,007 df'n 65,721 ve ltalyaııınkini 
- 3845 ten 2802 "jf' çıkarmakta ve 

Roma. 25 [A.A] hııaa mukn1'il Alnıauyanıo hiss .... Londra, 25 (A.A] 
A , ''lleuter in Naokin muhabiri 
"' ıı 1 " ı . tiı. 41~ ilin ,imalinde ve Hupe ~o 
l ~ali •a~i htıduduuda Nankın 
r. :·:aurte Bankov kuvvetleri ara· 
}1 ·;la ~h ca:hah şiddetli nıubare
~ ·er baflarxnş oıaı.ıt,uhtı bildiriyor. 
t l.i'an +e ıtnngei ile Yongçet,ıin 
l'~~ ~a muharebe edilme\.

t~ ~ 'laf&ilit ahnanıamı~. Cene
Lı 'a41~ • R.ny • Şek ile er"nı har· 

Yeti luikiang a gitmiştir. 
Tokyo, 25 [A.A] 

~eni~t!ige ,·adisi.nde paş g'öste~cn 
tı q'tijıİ(lfkl4r üv.erine bahrıye 
g~\l. 'l'okixa isnrlndeki mayın 
ş,'Q )'le 3 totpido . mubribin~n 
ti(. ,_,. gönderilmesinı emretmış-

• 

~ ~·\\~~n bildirildiğine gör~ 
tn~edenbet"i Hoııanın ve Kı
ttrt.~ OenUbunda tahribat ika 
Zll&ı- '-' olan 6000 komünisten 
·~~ ordu Fukyenin cenubi 
~~ 11Jtila ettikten ve hükftme 
2~ ::r'l hezimete uğrattıktan sonra 
Ş~,ll nüfuslu olan Tingçufu 

1 laptetmiştir. 

lfalepte karışıklık 
il Paris, 25 [A.A) 

~t 0~epte 'karışıklıklar vukuuoa 
'ıtdl 'Q hıı.berler tamamen asıl
~- r. llalepte Suriyenin diğer 
~tı~11lda olduğu gibi tam bir 
~~ti llıe\'cuttur. Hiç bir takviye l gônderilınemiştir. 

tıaııyol tay aresi 
nerde? 

. c~'d ' Madrid. 26 {A.A] 
l.!ti ~ ~ &a?.ete inin Rio muha
~4t '-~ly~da kain Natal afakında 
~l~ ilin görülmilş olduğunu 
Plı:ı".. ~tedir. Bu tavarenin ls-l ı~ • .Q ·ı . 
1ttebhn re~ Ya seferini icra)a 
'1t ty 11 etnıiş olan Jimeneı ,.e 
t~il.e:. tıaınındaki İspanyol taya
~btıe~1 hamil olan tayare olduğu 
a.. tı ıı.~elctedir. Ayni muhabir 
""~ t ~it eden diğer bir 
'"ı 2~' almıştır. Bu haberde 
~>lierı~ da l'iata:ıda görülmüş olan 
cvattı cenuba doğru yoluna 
~1-ta~tııekte olduğu ilave olun· 

l\t ~----0tıako pı·ensi 
. fren lonako, 26 [A.A] 
1tıc ,. louie prenslik sekene· 
lttı erllıiJl ld 
~ ~ ~ o ugu imtiyazları 

t\~lklıkf1ır. Bu hareketin yeni 
-.,\lt,~trı. 1~11 ebep olmasından 

8~tadır. 

lntibahat M. Mus8lini i~iu hü
vilk bir muva(fakiyet tc~kil etmi,
tir. 9650000 müntahiptcn 8630000 i 
reyini j timal çt.m.i tir. 8~6000 re~ 
lehte. 136000 re~ aleyhte \'"lkm1şur. 

De ıvera 

artık 
cekiliyor. 

Madritd, 25 [ .Aı 

sini 51.227 den 25,957 ~~. frlauda· 
uınkini 28.'i67 ılcn 17,8-!Ş e Vt> 

Fran!;anınkini df' 3954 ten 3086 )a 

[ 7 inci sa)f adan mabat} 

Burada bir sual hatıra varit 

olmaktadır: Yerli mallan herke

sin ihtiyacını temin edebilir mi, 
edemez mi? Şemseddin bey di-
yor ki: • 

- Bizim göştereceğimiz rağ
bet arttıkça, fabrikalar istihsa· 

latını hiç şüphesiz arbracaktır. 

Bugün fabrikalar tam iktidarla-

! 
rıyla çalışmayorlar. 

Halkın alakası nişbetindc ta-

-12-

(Yuhanan ben Zaccai) in yıl
dızlardan haber aldım diyerek 
Vespasyene verdiği müjde doğ
ru çıktı. 

1 On gün sonra Romadan. iud~ 
topraklarına gön rilen bır saı 

1 
Imperator (Neron) tın k:ıtledilmiş 
olduğurıu bildirdi. 

Yalınız bu haber ~altanata 
harıs v csrasyeni sevinçten çıldırt
mağa kefidi. 

Ordunun kumandanlığını oğlu 
Tituse bıraktı. 

Tası tarağı toplayarak Roma
ya kaçtı. 

Artık, gece uykularını kaçıran 
büyük emeline muvaffak olmuş, 
Roma sediri haşmetine kurul

muş, Sezarlaaın sarayına yerleş
mişti. 

Vaspasyeni Roma seyahatinde 
iki kişi takıp elti. Bunların iki
si de yahudi idi. 

Biri, son yahudi hükumetinin 
son hükümdar taslağı Agrippa 
diğeri de mahvolmuş yahudi mille
tine tekrar can ve kan vermek 
isteyen yuhanan idi. 

Agrippo, alıştığı saltanat alem
larini yeni imparatorun koltu
ğunda devam ettirmek için Roma-
ya koşmuştu. Yuhnnan ise aldığı 
va't üzerine emel edindiği mek
tebini te'min için gelmişti. 

Bu tarihi hadisede gar.ip olan 
ve yahut da garip gözüken bir 
nokta var. 

BU yahudi mektep hocası nasıl 

Mütıim bir karar 
Kadmlar birliai c ki 'e 

,eni bütiin i\2aforının iştira

kile dün 
fevknll\-
de bir İ· 
ç ti ma 
aktede · 
rek mil· 
him ba
zı kara
rlar 'e· 
rdi. iç
tima& b· 
u d11fa-

"'' ma· 
iı u ol-
mak üere ezihe Muhittin h· 
nmm riyaset etti. . 

Saatlnrcn üren ye hır 
çok münn1rn atı intaç .~~en 
bu içtimndn verilen mnhım 
korarı aynen iktiba~ ediyoruz: 

Kadınlar birliğinden: 
Kadın1nr tarafından ken· 

dilerine Cemiyeti Belediye 
ôzası olnıak üzre rey 'ere~ek. 
olan erkeJderin hcrvcçluatı 
şeraiti haiz o1mnları lazımdır. 

1 _ Yntlnrı 20 ile 25 o]acalc. 

2 _ Boyları n~ uzun ne 
kısa olacak. 

3 _ Bıyık olmayacak. Bı· 
yıksızlar arasında_ şay~t e\sa· 
fı m:ıtlllheyi haız kımseler 
bulunmazsa Doğlas Fayerba
uks bıyıklılar tercih olwıa-
cak. 

4 _ Buğday ,·e arışın r_e-
nkli erkekler daima tercıb 
.hakkını haiz olncnklardır. 

Mamnfi esmer erkeklerin 
de intihabında mahzur ·oktur. 

5 - yaşı 25 olup ta saçları· 
nı \'"andan tarayan, tırnakları· 
nn · maniklir vaptıran. fnvrile
rioi u2ntan t~k gözlii lü ku· 
ınral erkekler kadınlar tara· 
fından bilii koodi şart bele
diye nzn ı olmak için_ llzı1;11 
·gelen e\· afı matlfihe\'J haız 
telakl..i olun.ıı<'nktır. 

oluyor da (Neron) un öldüğüne, 
öldürüldüğüne her kesten evel va

kıf oluyor. Bu bir kehanet işi mi 
yoksa tesadüf mü? 

Yuhananın v~rmiş ıolduğu (ö
llim) şekli ve (Tabut) hilesi ka
rarına ve kararı kat'ı bir kana-

atla tatbikına bakılırsa bu işe 
bir tesadüf işi demek aykırı ka

çar. 
O halde kehanet diyeceğiz. 

Hem de kuvvetli bir kehanet! 

Yahudilerin falcılıktaki şöhret

leri ve 0 devrin yıldızlardan tefe
üle verdikleri kıymet ve ehem-

miyet göz önüne getirilirse bu 
şekle inanmak bir zaruret olur. 

Yuhanan Netonun öleceğini 

veya öldürüldüğünü yıldız1ardan 

okudu, Vespasyenin hırsını da 
bildiği için ona bu müjdeyi her 

Kocluı 
6 _ Bu t1eraiti haiz olmo· 

'arılar belediye azası intihap 
edilemezler.,. . 

Hu mukarrerat içtimaa ış· 
tirak eden hilunıum kadınl~ 
terefmdan alkı lorla kabul 
rdilmi. tir. . . . . . 
Hayvan -

has'tahanesı 

H imn)<'İ lıayvanat cemi· 
)etine mensup bazı ha· 

, ır ;:;ahibi in anlar ihti)arlayan 
~ c sahiı>lcri tarafından terk 
edilen lıap anlar için l_stun· 
bulda bir hastahane tesıs et· 
nıcğc kurar , ermişler. İst~ra· 
hat S;)lonlarmı, yemek daıre· 
]erini tcneffiiR maliallcrini. 
) atakhanclcri, lmıı) oları ihti
' 8 edecek olan bu haynnlar 
hastahanesi her günatıbbi es· 1 

• d b" babı i tiralıatı temın e en ır 
miics e c olacaknıı ••• 

Y arebbi, yaresulallalıj sen 
hizc sabrı cemil ihsan buyur. 
Yani so..
n unda 
mahke· 
meyi h
o)layı • 
p ta sa· 
bikalı o· 
lmak te· 
hlükesini 
bir göze 
alsam a· 
limallah 
o hap·
anlar c· 
emiycti reise i olacak kadım 
elimden zor kurtarırlardı. 

p Bebe) 1 haneharap; Behey? 
insafı ız insanlar! Uyuz atlarla 
topal eteklere banyolu, salonlu 
hastahaneler kuracağınıza ne 
olnrdn köıırü altında köpekle
rle koyun koyuna yatAn kim· 
sesiz zavallı yavrulara bir kase 
çorba hediye etseniz ... 

Ya sahur! ••• 

~ • 

kesten evel vermek İçin Tabut 
hile ini düşündü. 

Maksatı da, gördüğümüz gibi 
bir mektep açmaktı. 

Bu mektep ile yabudi hocası 
ne yapacaktı ? 

Kendisine Yuda aleminin ikinci 
Musası süsü veren bu adaaun 
kafasında neler vardı? 

işte şimdi bunu görecetiz. 

Bütün Roma erlcanı, Roma ud 
zadeferi yeni Roma imparatoru 
Vespasyeni yalnız bırakmışlardı. 
Boş kalan meraıim salonunun 
ihtişamı arasında bir adam, sefil 
kıyefetli biri imparatora doğru 
ilerledi. Muhafızların mümaniatına 
rağmen tahtın eşiğine kadar 2'el
di. 

Vespasyen, yeni saltanatının 
verdiği gururla izinsiı huzuruna 
giren adama kaşlarını çatarak 
baktı. 

Bu, kendisine saltanatını peşi· 
nen müjdeleyen yahudi idi. 

- Ey Romalıların mukaddes 
imparatoru beni tanıdın degil mi. 

- Nasıl tanımadın? 
- Verdiğin sözU de hatırla· 

yorsun ya? 

- Evet.. istediğin yerele iste
diğin mektebi açabilirsin. Kimse 
sana müdahele etmeyecektir. Ya· 
rın gel ve fermanını ali .. 

Ve ertesi gün yahudi Yuha
nan, elinde farman, istikamet 
arzi ken'an diyerek yola düştü. 

(Bitmedi) 

Mehzulen kükürt 
antiyago, 26 (A.A] 

Calam yakınında Putana yanar 
dağının yanlarında gayet cesim ve 
adeta saf k\ikürt clamarlan ke§fe· 
dihni.,tir. Ç1knrılacak kükürt mik· 
tarı 20 nıil) on ton tahmin olu
nu) or. 

Rusyada 
Londra, 25 [A.AJ 

150 büyük müe eseyi temıil 
eden 85 iş adamı Ru ya~a ınütevecci· 

hen yola çıkmışlardır. Sovyet hü· 
kiimetinin misafiri olacaklardır. 

~iüessif bir irtihal 
Kopenhag Sefiri e~bakı Ali Fuat 

Hikmet be~· hısa bir hastalığı mUte· 
akip dün gece vefat etmiştir. . . 

Cenazesi Kadıköyünde ee,·~lık· 
deki hanesinden yarrn on bırde 
kaldırılacaktır. 

irtihal 
Teşrifatçı Kamil B. ~1erhu: 

rnun mahtumu ve Madrıt sefirı 
sabıkı Feridun B. Merhumun bira
deri A tina sefareti esbak baş katibi 
Aziz Haruu beyin büyük Adada 
nizamdaki hanesinde irtihal eyle
diği tee _üfle haber alınmıştır. 
Cenazesi bugün öğleyin büyük 
Adada makberi mahsusuna defu 
olunacaktır. Ada vapuru köprüden 
saat onu çeyrek geçe har~ket et
mektedir. 
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l$gal rezaletleri 
. 111 ~-·ER A K 

lsvec dUsün dernek icinde. Zav•lli , 
-- ~ , f amoanze, 

. "" S !JllLWC --• 

lngilizlere casusluk eden Muıaff eri .. 
n~ayet Türk adale.ti teıalandırdı. IOtom9bil dolusu çiçekler r Maymun, hayvanlar içindt 

• 1 - •• _ .. it 
cıger erı vereme en fazla mu-
bir mahluktur. 

KIEMA~TTIN ŞCKRQ 

- a;ı - polislerimizden bir çoğu tanıdı-

Muzaffer, tertip ettiii bu fa· lar ve : 
cıayı uzaktan 11e memııunane - Muzaffer t" 
seyrcdiyorou. Diye batırdılar. Evet Türk 

Türk vatansevenletinden inti- poliaine tealiuı edilen bu adam 
kam ! Bu arzu bu habiıia büttiD Muzafferdi. Bir lnfiliz inzibat ça
rauevi hüviyetiııi ihata etmişti. V\lfU polis müdiirü Esat beye 

Kırk vatandaş (Kroker) de kapalı bir zarf verdi. 
yirmi ıfin kaldılar. Bu yirmi gtln Zarfın ıuulateviyatı ıu idi : 
zarfında neler çelctiler, oe ifken- -- "Kuwei itıaliye batkuman-
<:eler, ne zulümler ıördi&.. dam ceneral Harinaton cenapla· 

Bı.ı vatanscvenlerio yözde dok- ·rına Mii katt icra edileceğine 
sam bugün be-rhayatbriar. Bu iti- dair laıiliı makamatı iliyesine ya
barJa isimlerini, çektikleri azap lan ihh.ratta bulunduğu ve bu 
n ızhr~ları yuU\ak iıtemiyo- suretle bir çok Türk tab 'asının 

halcaız yere mevkufiyetlerine ~ 1
"\üt\in vasıtalara ı~tar.atk.ir bebiyet verdijj bittahkik anlatı· 

mebar-etleri ile b~ vuran İ!1Jiliı· lao JDfili& • T'ürk zabiteai irtibat 
~r, nehayet bu sui k11t ~io polis memuru Muıaffer, lazım 
blf ehancden ibaret oldutuau gelen mumele (yapılmak üzre 
an1ad.ılar. Mievkuffan, en \dak mevcaden Tirk hükumetine tes· 
!it il&icrtt bite dermeyan et· lim edllmif\ir." 
~ tah.fjye ettiler w bta kırk lnıiJWer mahcubiyetlerini ört
~ inletildiği z\nd.aa da Mv- mek içia 1.u haini b~e. tealim et-
zalfeıi tıkadılar. mitler ve bu ıuretle: 

• MevkUflann tahliyesi üzetine - Bizi de aiıi de aldatan işte 
Babıa\i lôiilidere m~raoaat etti; bu adamk. Ne yaparsanız yapı
~ Bu a,.l-uıjarı bize tevkif ... ~ nız. 

• ettirdlnit. Sui kaSt -war diye nota Demek i•ttllliflerdi. 
verdfQiz Size yalan dedik inan- lluaaffer derbll ( Aptütkerim 
oaadınıı. Şimdi b1ı1 huauataki tah· 
kikatınıım neticesini öğreı:mıek pafa ) divaıu harbine verildi. 
istiyoruz. c~ meydanda lvc ıabitti: 

Dedi. lt1$ilizler pile mahcup (ln,ilizlere '*uıhık etmek, hü· 
bir vaziyete da,tiiler. Hiç bir \dlmetia vuiyeti ıiyaıiycsini ve 
şey yok iken ortahtı velveleye mevctıdiyetini tehlikeye dii,ar
v~leıdi. mek, bir çok vatandaşın nahak 

~· lttttün t:.ualıra H-bep ise hep yere meYkaffyeti11e sebep olmak..) 
•' Muzafferdi. ~ bıı eın1 ~ler yiu.tr 

ciltinda kalan gelini, kayın 
kurtariyor. babasi 

Son. gelen Deyli meyi gazete- 1 Gelin güveği otomobilde ga· 
si fsveç prensesi Martha ile Nor- yet mes'ut ve beşuş görünüyor
veç velialıtının izdivaç meraai- lardı. Prenses açık renk bir kos
mine dair bazı malumat veriyor: tüm giymişti. Bir az mahcup 

Norveç veliahtı Prens Olaf görünmesine mukabil yeni dost-
müstakbel zevc~si~i almak için farının selamlarına hararetle mu- J Dan.-"''°'S l\fartba 
lstokho1ma geldığı zaman lsveç kabele ediyordu. ...,... .. ~ 
veliahtı ve refikası tarafından Prens bir az mairur ve hi- ler tarafından da kıymettar gü· 
ıerefine danJı bir müsamere ve- mayekar duruyordu. müş hediyeler verilmiştir. 

Londrada Hegent Pa~k Har'J 
nat bahçesinde, yapbğı tu~ 

1 canbazlıklarla ziyaretcileri gu 
i düren Sally isminde bir ŞioıP 
· nze vardır. 

Bu maymuncağaz bir müdde
tten beri göğsünden rahatsı
mış. Bahçenin baytarları tarafııı
dan yapılan dakik muayene oe
ticesinde "Sally,, ismindeki bıl 
maymunda bir çok hemcinslet' 
gibi gögüs veremine yakalandı 

· ı re anlaşılmış ve yapılan tedavı e 
rağmen biçare '' Sally,, geçe' 
hafta veremden ölmüştür. 

KUcUk telgrafısı rilmittir. Müsamerede hazır bu- Sema berrak ve güneşli idi. Gelinle güveği bir birine çok 
lunanların hemen hepsi gençti. Sokaklarda bütün karlar erimiş, uyjundur~.ar. r ııı' Fransada sosyalistler -
Prenaes Marthanm Hilaliahmer her taraf çiçeklerle donatılmıştı. Prens uzun boylu, kuvvetli 1 
mektebine devam ettiği sırada Tenezzüh iki saat devam ede- bir sporcudur. Buna mukabil 25 [A.A] Od departman radil~cı. 

5 
\f, 

yalist kongrası sosyalist lidt rı . .. ..J 
ark.adaş olduğu genç kızlar, genç cekken üç saat sürdü. Gelin o- Prenses de, mükemmel kızak 1 ~ 
hu.sa kıtaatı zabitleri, hasılı hep tomobili saraya döndüğü zaman, kayar, yat idare eder, maharetle Bılum un Marbonne da namzrt ı- r 

ı k k k 1 k f vazetmesi dolayisiyJe hadis olaıt gençler... atraftan atı an ren ren çiçe • otomobi.l .kullanır ve üste i ev- . r 
l k 1 d d d ziyeti tetldk etmiş ve soslalid iti Müsamereden <sonra haraket erle dolup taımışb. a a e ıyı ans e er. 

eden bir gece treni gelinle gü- Düğün gec~si Norveç Kır~~ı Çok cazibeli ve sevimli .olan labı akıdesi karşısında >er tu:rsl 
vcği Osloya getirmiştir. tarafından verılen. mutantan mu- Prenses daima şen durur, mızah- olan cumhuriyet fikrini mti b" 

E 
. b h tJ> M th samereye muhtelıf Kıral hane· tan çok zevk alır. Giyiniş husu· maksadiyle radikal namzedini ııı 

rtesı sa a · rense.s ar a d l ,. d 25 k" . h d b" "k b' k ı· fazava karar vermiştir. 
b 

.. _ ( b ) an arı azasın an ışı azır sun a uyu ır zev ı se ıme .J "" 

perşem e gunu geçen perıem e b l t maliktir. Ital)·an müntahiplerini da~·eth ~ 
S Sa · K d ı· 'd u umuş ur. R 24 [ '1 A] 1 1 ıntıı r 

t. . vıour s ate _ r_a ıne gı .e- Adet hilafına olarak düg" ünde Prens Olofla Prenses M. artha-. omn, • · ta yan mı d 11 

ğ - dd ler bil'-'Ulı: faşist meclisi tarafın ce t :zaman geçecegı ca enın, bandomuzika bulunmayacak, yeri· nın bal ayı esnasında Ingıltereyı .ı Isı' 
kendisini seyretmeği arzu ede· ne son moda bir Jazz orkestrası ziyaret edecekleri haber veriliyor. meb•usların isimlerini ha\i 0 

• 

ki d · O l k ki tanzim edilen listeyi bugun tııs ce eri istiap e emeyeceğini dü· bulunmuştur. Gelin göveğı s o so a arın· 
şünmüş ve. yanına müstakbel ko- Norveç kıralı sarayına pek da. yaptıkları gezint.i?e~ ~ö~dük· da\·et edilmiştir. . ı• 

1 t b ı k Pariste bir maç - ParJı:. 
caamı alarak pa'l.·tahbn bütün ht d "ğ" h d" 1 . 1- erı zaman o omo ı ın ıçı çıçe • ı:-..ırı: , mu eşem u un e ıye erı ge l k d d l . . ki p {A.A] Bir futbol maçında r>~ dO 

caddeler!ni açık bir otomobille miştir. lngHtere kıralının kızı tar- M 0 ha b 0 
.. u lımı~.k .. ' r;jeğs takımı Portekiz tah,mm ı sıfı ra ~--

dolaşmış, bu ıuretle hem kendi· afından gayet kıymettar antika ltartda u. gud zek ylku uanğa8m5uırvıafı ı · · . . .. . h . .. a ın a yenn en a m • şı iki ile mağ up etını:;tı r. 2; 
sım halka gostermış, em de hır duvar saatı, Y ork Dukası ve fak olamanuş, kayın babası Kıral Jaurese haykel - Toulou!t_., 
hakkında yapılan tazahmıaW..,pt tOüşcsi tarafından asarı atikadan Haskın tarafından kaldırılarak [A.~ Jaur81inJıeykelinin k..üştt 
rif bir mulcabeled~ bulunmuı\ur.t gümüş bir .ayna, diğer Prenses- otomobilden aşağı indirilmiştir! , !lli ıcra e@!llliştir. 

~liz mümese~i ilk. bara- adcıo 'MQıa.ff-;.. rınıhakeme edildi. 

~:!~iniıdi'li bir taniyeaini zö•· ~:e~.:;:r~:;~~::~:ı: Bir az da erlıelt modası!I Bir Cin M e i od r a ,,.ı 
Bir gün polis müdüriyeti bi· hnamesmı mtitea~p umum ma J. ,.. 

Dalı te mevkuf nakline kW:aiD ıırumda affedildi. 1 2 

f mahsus pah bir lngiliz oto- Mütebaki yedi buçuk senesi-
,. ırıÔbl\i urdu. Bu otomobilden m de l•taııbul hapishanesinde _, 
· A-ene lbıiliz polislerinin nezareti geçirerek cinayet ve habasetleri- ........ .,,.~-~ 
altında ,tileri kelepçeli kara ku· ı Dila cezuıaı böylece kısmen çe-

• iiı hm :İftdjrildi. Bu sefil şahsı kti. (Bitmedi) 

~ IstAnbul Tramvay· şirketi 
ilan 

lt!tanbul 'f~va, 1'3eti. 23 MART 1929 ıarihiQdeo iıil.ıaren, &) rı,ca ııitı euilmit 
olan se3r\ .ef't: u.ııllannt m~·iı tı.ri.fe mu1:ibince~ SULTAN HAMAM), KA.RAKOY. 

• Al...:\P.KAP1, ŞIŞHA,NE KARAKOLtt .• TAR.LABAŞI, tari,lô ile Bey.uıttcn Taksine ka· 
ri .. r nmafe uzerin<le oroeus seyr\l seferlerine tek.ra.r iptidar cdilcceJini ilin ile 
~etbi §eref eyler. 

l'leyam-Tak.sim ~obü• ~ttı berveçbi rir 4 lufa)ı havidir: 
1 BEY.WT - EEMlN o~u 
2 E~UNO.NU- AZAP KAP1 
3 .~7M.\PKAPl - TEPF.BAŞİ • 
~ TEPEBA;;-l -TAKSIM 

Otobüs sefer ücretleri: 
1 KIT'A ücreti 6 kurµş 14 ınırut Gai KöprU rwni 6,25 
2 • }{) 1-4 .. 10,25 
3 14 1-4 • 14,25 
4 Hı l -4 • 16,~ 

q~zi Köprüsü resmi dahil olduğu halde ücret cedveli : 
Zirdeki kıt"al.ardan: Bevazıtc Emin i.miuı,e Au.fkaptya Topebaıına Tak.sime 

.Beyuıttan ö,1-4 10,1-4 14.1-4 16,14 
Enıin <ın\ınden 6,1_. 6,1-4 lO,l-4 14,14 
Aıapkap1daıı 10,14 tı. l-4 cJ,14 10,l-4 
Tepelıaşınılan 14,1-4 lO.l-4: 6.l-4 • • 6,1-4 
Takıimden 16,1-4 14.1--i 10,1-4 6,1-4 -

Bu ucrct!er bila ınki&a bir se!cr için muteber~. Bir kn'a Uaerinde tamameıı r.efer 
eılilmedi~i hal<le d:ıhıilcret tam .QW.k istifa edilir. 

Kauküv K liprUsu rnururiveai yolculıı.ra aittir. 
OtohilslCrde hiç bir tCJızlİit kabul l'dibDedititıdeıı r~ ellııieeyi libis olanlar da· 

ili i iviller gibi Ucret 'ermeğe Uleelnırdurlar. 
Tramvaylarda olduğu gibi mecblHi v.e ihti)·.&ri aurak mah.alleri lcvludarla 

~l:i!tmlmiıtir. 
Tramvaylar içiıı vWlıııiş olap puo~. abonnwı. kamol~ri. Aıkeıi tenıUit puoları 

'e tunel puoları Otoblldere kabul olunmayac.k:tı.r. 
htqplll ~6 mart 19Z~ 

Müdiriyet 
* * 

Istanbul Tramvay sirketi 
Otobüs seyrü sefer cetveli 
23 Mart 1929 tarihinden emri ahire kadar muteberdir. 

Tarl~başı. Azapkapı· Karaköy tarikiyle 
BA:YAZIT - TAKSİM hatb 

BEYAZl'I' ı TA.KSlM. 
hattı . 

Haraket Seferler 
mahalli aruıadaki Fuıla: 

tık. 
Haraket 
IUtl 

7.S.42 ~anttan 
Takaimdeııı 18 7.S.lS 

Son 
Hara kat 
saatı 
19.5.27 
19.S.OO 

I!itaobul 16 lfort 1929 

Moda denilince hatıra kadın ı palto, deve tüyü kumaştan ya· 
geliyor. Buna rağmen, tqkm, pılm!ştır. . . .. 
11marık, hercai kadm moduı e~ıddetlı ~ğukl~~a .gıyılır, 
yanında ağırbaşlı ma'kul gü· g ş yakası ınsanı kurk gıymek· 
l.. ı' kt 'ht • b. d ten vareste kılar. Biçimi zarif 
uııç. oma an mu enz ır e olmaktan ziyade, crkekçedir. 
erkek modaaı var... Sağda görülen palto ise mev· 

Bu moda da haşarı kadın simlik ve daha zariftir. 
moda1ının yanı başında efendi 
efendi yürüyor! 

Kadın modasından hemen ı.. 
yerde bahsediliyor. Biz de bir az 
erkek modasından bahsedeceğiz. 

Resimde gördügünüz iki palto 
lngiltrenin en büyük bir terziha· 

i!!ii!!!i!!lii!!!i!i!!!!·o o kto r'i!!i!!i!iiii!!ii!l!! 
Haseki kadınlar hastanesi Cilt I .-e Fireııgi Hekimi 

Cevat Kerlın 
1 

TLirbP de Eski Hilali ahmer 
binası . Tel: !stam. 2622 

ı nesinden çıkmıştır. Soldaki kalın ~-em: ............... - -er 

--------
lngilierede York Dükosı ta· ı lngilizin eve kendisi için. g 

rafından yazılan bir Çin melod· ğini iddia edip kıskanç en 
ramı Lôndrada muvaffakiyetle tatmine çalışırsa da para ~~ 
temsil edilmiştir. Yuan • Sing "Kiraz Çiçegi,, 1 

Eserin mevzuu cidden gUzel, verdiği vefasız karısını. ~ot~ 
ayni zamanda hisaidir. Vak'a ondan mtikam almak ı~ill'~ 
Maley adalarında cereyan eder. kut kalbi,, ismini verdiğı 

Yuan-Sing isminde Çinli bir Şarlotla izdivaç eder. ~ 

mil~?nerin Sadi adlı güzel bir Fakat bedbaht Çinlinİll ;J 
lngılız karısı vardır. Sadi san dmdan vefa yüzü gö~ 
renkli koca~ın~ hissen ~i~ de mukadderdir. Milyoner lı'•r ~ 
merbut değıldır; o kalbını ve k rti tt•... b inli~ 
. . . k d . 1. . arşı te p e ıgı u ~~ 

cısmını ocasın an gız ı evıne d k d eni ,... ~ 
kabul ettiği bir lngilize kaptır- Şta ılmt çıbar~a ~01 Y111ailt"' 
mıştır. ar o un emııreaıy e a· 

Ç.nli .1 ih yet zev kaçtıklarını haber alır. . ~ / 
ı mı yoner n a ce· iiP" 

ıinin kendisine oyun oynadığını • Dercettiğimiz resim. i11~ 
hiaseder. tris Miss Francs Doblı 

Sadlin güzel hemşiresi Şarlot rolünü temsil etmektedir' 

Öksürenlere Katranı Hakk11Ekr~ 

Yüksek Baytar mektebi rektörlüğiill~ 
Yüksek Baytar l\lektcbinin ihale edilmeyen Et, Ekmek, Sebze ınekii18 

1 

niye ,.e cnakı me\ k ii münaka.o:ada olup 27-3-29 tarihinde kapalı za:r u• 
leri icra edil~c'!ğiı.ıden talip 'llaıılann mueıNSatı •uccariye m•ıhaııbı 
mJracııatlım. 



~nerbahçe - Galatasaray 

ilt; rakibin lıücükliri 
lllac ıaoacaltlar. 

~a ..... 

(Laypzikden 

mektup 

j1929Laypzlk 
l pcı.rıı3.yl~l 

~, ____________ ı _______ ~-~-----,---~~ 

Dünyanıu en büyük ve heman maatteessüf Almanyada çalışan 
en eski panayırı olan Laypzik tek bir firmadan başka hiç bir 
panayırı 3 Martta tekrar kuruldu. Türk firması iştirak etmemişti. 

Kışın fevkalade şiddetli olması On bini tecavüz eden firma 
ve uzun zaman yolların kapalı arasında tek bir Türk firması gö

kalması bir çok kişiye bu pana- remediğime iizüliirken şehrin en 
yırın eski senelere nazaran çok büyük meydanında kurulmuş ve 

1 lngliz 990:25 20 l,c\a Bul. 

l Dolm· 20:J ı Florin 

20 :Fr .F. l fi9 2° Kur. Çr.1.-: 

20 1 · • •tl ·~ 12 -,~ 1 :1.loti · 
,lf < ,,.;. ,;_, ' '>O il" ., ... uuır 

.. u Drahmi 52.<J2 20 rranl.: Bt·l 
ı Hn)lı::ı m. 48.511 l Pc~ı:-ııı 
J A\lı•t . ~1. .28.fill 20 F h\f"!'; 

20 I.•) Rıı:u. 2~.12 . 

l.l l.75 IBta mbul "u 

l ı:rri;li Madep 

Hf-. ~E SENED\TI 
l !..0.23 
22,2;; I~ lı:ınL n~i J 1.iO J\lilli Jktiı.at Ak. 

\lügln Jıih.ır. 1 '1 iraret '" ~a:ı.-i ':'l.50 ) 
( •ıunııli nı.. J .;(. I • Mll:ıf 81.: • Jl3. 

:l2:.o \ .\POH DRlllJHYOLU 
782. 

~irl.:•·Iİ füt)rİ)• 18.:iO igorıalar 

41 

. •111Jzd~k· 
old 1 cuına günü şeh-

L ı._lir:Ça şayanı dikkat 
l'"'ırı~ 1 Yapılacaktır. 
i~ ve onu takip eden 

tedir. İsmi geçen kulubiin sela
hiyeltar erkanı bu havadisi tek-
2ip etmekte, yalnız ademi ma
lumat beyan etmekle iktifa eyle
mektedir. 

küçük olacag" ı kanaatını vermiıti. 
etrafına yüzl~rce halkı toplamış 

Halbuki panayıra iştirak eden buyük bir radyolu gramofon üze-
ÇEK - 'I enwtıı 

lfalir \-Uporlor. 
J J Turl.;iH• milli 

l.'i:-1 lıtilın; 
17.0( 
30 

~ .. ıı. cuı:na günlerini bir .. _, .. 
ız •. ıçınde geç.irmeğe Yolun uzaklığı ve masrafın 

çokluğu dolayısile Fransaya bile 

firma adedi: 8860 Alman, 290 Lond. St. 992.25 
ç k 40 F rincleki Hami Hulusi markası naza- l'l\\.'. 0.48.93.75 

e '220 Avusturya, 1 lransa, rı dı"kkatımı cclbett" Bu mu··teşeb Pnri~fr.-. 12.31 
120 Japon , 100 lta ya ve ı. Milnno it. 9.34 
diğerleri muhtelif milletlere his genci ikdam namına ziyare et Hrr1in m. 2.0:> 
mensup olmak üzre "10030,, idi. tim. Beni nezaketle kabfıl eyleyen .. ofinlcv 67.75 

J.Z l.i :i ·An.D.\ . oJo (iO 

ı<ı.:rn " ... ..... 100 
~l.<!i'.75 i\lı:dıın) ıı·Bul"!':ı 
S.!!O."iO ""'nm~un !'ahll 

21.10 Jıimat • 
:\9 ~ark 

llozkurt 
Anadolu An. 

1 .~;;.2:; Trr.ınrn) Hl. 75 1 ı. l mum 

3W l MA DEi'I JRKf~TLI<;RI 

)7 

25 

2 ı.<ıı .;;o 
J4.3Q liD\ll ~ll 7. I 27 ~d •çın bu maçların ala-

th~~~ğı şüphesizdir. gitmek - çok arzu edildiği halde -
kabil olmamakta iken ta Ame-

Geçen sem· ki mıktar ise "10106 Hulusi bey Alınan yada •· Suvikau,, 1 Brüksel h :J.52 
idi. Teşhirciler adedindeki bu şehirinde bir gramafon fabrika ı Gine' rcf. 2-54 

1017 
Hııl~n l\nraa) . 

:.!i. 72•50 Arlil:ın (,:inıt·n 
Bal.ırkÖ) ., 
1 iirl.kümiir 

.JS.20 - - (ı mn) 3.sl 

. ~e • Galatasaray 
~la 1\ karşılaşması bile 
~tr rdan başka bir he-
• ~I\ bu iki kulübün kü

tt' iiinü bir maç yapa 
~ er iki takım ~ükle-

lllda -··t . b' t'tltu .-u emayız ırer 

)'~ki tftiltleri için bunla
. ete arı ınaç hususi bir 

' maliktir. 
~ay takrnı'1 son maçlar-

ı, h· alayetlerile temamen 
ır v•-· t, 'i --ayette olduğunu 

~~ atn-. 

rikaya kadar gidebilm_ek şüpheli 
bir ihtimal olmaktan kurlulmaz. 
Esasen bu hususta serdedilecek 
mahzur yalnız mali ve idari de· 
ğildir. 

Amerika gibi Türklük hakkın.: 
da bir çok iptidai telakkiler hii
kim olan bir muhitte şekili temsi
limizde/ nazarı dikkata olınması 
lazımdır. Futbolü çok kıncı ve 
sert oynamakla maruf olan Ame
rikahlarm karşısında gülünç ol
mamak meselesi düşünmeğe de
ğer. 

ufak tenezzül mukabıl teşhir sa- tesis etmiş ye senede 7000 gra- I J."J IKUAZLAH 
hası "186983,, metro murabba- mofon imal ediyormuş. Bilhassa ı .. tik.dnh. 92.25 c... 1 1 M T~rıı, ı 
mdan "198300,, metro murabba- , büyük radyulu geamafo nları pek Diirumı. 227 , ; ı ıı~~'Qı :i,10 ı 

••t . r b d baş Dr. '\ o1n 8.85 - ı l'JOE: 1 f'rtİ . ı 
ma tezayu etmış ır. un an mükeqımel idi. ı9oı Giimrülder ~ ! ı 9o:ı • 1 

ka "Yunanistan,, "Japonya ,, 1
• r. d r·· ·k· d ı·m~~ "ait1ima1ıi 190~ ' 

190
'
1 

"R " it l "H" d"stan ...ıene bu sene e uı ıye en pa- ı <ıo2 1' .. C'l.ıir.ıııi A .. L:. 191_1 «"lirf'nıfım·ı 
usya,, aya,, ın ı ,, b" b" T" k f . . . -

h ~ 1 t . t • t" nayıra ıç ır ur ırmasmın ıştı-
1
,AU\ 

11 
.• "' ,

1
, ... 

ususı pavyon ar esıs e mış ır. -~ 

Panayırda fabrika, atelya, teılı- rak etmemes~. çok düşünülecek ~.ir Arıuı' 1.1 Hem. )ot: 2 Terlin [n q -1. 

rik ve elektrik rııakinaları, inşrıat noktadır. bız bura~a her gun ' T rtiıı (A.u.c.ı 4i 3 ',., 'F.ı •. J ı7 
le~azimat ve makinaları v. s. gibi her panayır ve sergide Bulgar 
bütün sanayıa ait şeyler 16 pav- ve Yunan ticaretinin yeni bir 
yondan ibaret hususi bir kısım· adımına ve teşebbüsüne şahit 

. 
TICARE1_, 

1 l.50 Kııdikö' u 25 
22 lzııılr uu zblıa 109 

~lrrtıırr Tnı ı 

hı. Tut. :ı . ~ıı 38 1\111. bir .. 1)1 • 
Hilılıw dok. n . 
l • t. clt<~irmenci 
!"ark mc:rl ı:-l'zıı 

! t. hıı•aplari 

ı : ı·Jı 
1nr&.1111.An. 
Ouluın 1 u r k 
~:ırl. UC',..irn· 

·-

i\lrlım. B:ıld 

l.' Muttah Ermi 
!"'.70 1 rııl.:io şrk«"r 

27.1 5 1 el. lıuıuhul 
J 0.7:; :"ıleptuıı 

OaınHou 

Kııı-ıımun;al 

BOR~.c~SI 
da teşhir olunmakta idi. oluyoruz. 26 . Jılart 1929 
~ alnız alektirik senayiine ait Bu teşebbüsler her gün yeni bir 11H.ALAT 1-'f~l> \ E CE\ iZ · Z.\HIRF. Bl <;D\Y ~ ~~e küçükleri bir ara

S~aç yaptıkları halde 

Völeyhol maçları 
Beyoğlu Amerikan kulübünde 

yapılmakta olan Voleybol şam
piyonası turnuvasına bu hafta da 

teşhır sahasının 11,200 metro inkişafa kavuşuyor. Buna mukabil 
murabbaı oluşu bize bu panayı- he d k "k 1 b 

Bu~da~ S(ı Ton l(u. ]'o. Ku.Pll 

~tdır a •abada görünmez 
~tirı • Bu itibarla Fenerli 

ı.ı tıld11 hakiki vaziyetleri 
·~b r. 

tt 1 
ltkırrı a dığımıza göre her 

devam olunacaktır. 

k h 
r panayır a e sı o an ve u 

rın azemeti hakkında ço vazı Oo hAlA b' k" t t r•• k 
b

. fik" . ,guıı a a ır ıyme aşıyan ur 
ır ır venr, t•• .. . . h 1 1 

• . . 
Bu teknige ait kısımlarda fen utunü, lzmır a 1 arı, mcır ve üziı-

ve san' atın en son yenilikleri ve mleri yerini sahiplerine terkediyor. 

ç.,Jar 
ArpA 
F111nlyr 
!lıiohuı 

Fıııdılc. 
Tiftik: 

tarakkıyatı görülmektedir. Bu ye- Berlin Yunan ticaret odası, \ııııııih 

179 Çın ai 

19. 20 t:ınılar 
\rp,. 
Mıaır 

l N ıuıııc 

ı Ku. l'a. ı Keten ıolı ı:m 
t,i.; ,, f,t.:•ı . 1200. ·ı-·aoul> r 

f· ld~lra 1200. MerrlnırL 
fliriuci mı·ı 1210. ~obu ı 

J(ı. 25 \ oınntal.: 
13. Kızılra 

ı:ı. 

10. 

18. 20 

Yumuıak mab 

• -
ıs. oC 

1 ktıv tam kadrolarla ve 
{ VetJe sabaya çıkacak-

Turnuva maçlan, henüz kat'i 
safhaya girmemiş olmakla bera
ber meraklı ve heyecanlı bir 
şekilde cereyan etmektedir. 

nilikleri takıp etrriek ve görmek incir, üzüm, tütün ve sünğerden H-l}{ACA'l' Hirlnt'I ııtr• 1215. B~irülrt-
11.:iori 900. Bıılı.lrı; lmau 

llard "\'\Uı. 

. 
18. .. 

~~Ia 

~ ~tıf,~~tasaraydan Necdet, 
de I:'i~ enıal; F cnerbahçe-

Bevkozda TeniR . 
Tenise ehemmiyet vermeğe 

karar veren Beykozlular, Beykoz 
fabrikasının kıymetli müdiiri.i 
Sabit beyin yardımıyla bir Tenis 
sahası yapmaktadırlar. Snba, 
futbol meydanının hemen yanı 
başında ve çok güzeİ 'bir mevki
dedir. Beykozluları, sıporun her 

hem san'at adamı hemde sınai ibaret Yunan emtaasını güzel Hu~J:ı> 
müesseseler sahıpleri için fevka- bir surette teşhir etmekte idi. ' '8\dıır 

Arpı 

t. tİbi et, .. Muzaffer, Reşat, 
tat ınutcaddit defalar 

\tlık b~~larda oynadıkları 
ırJn · 

.idbal c~ takımlar kael-
t~k.. edılmiş küçüklerde 

ij · u maçta oynayacakJar
tı- ·ı 

~ıci tak 
~tı~88 •mm, temsil ettik-

" 1 esenin b"'t.. k' ı ~ k u un yarın ı 

~lllı b~rşı karşıya gelmeleri 
~ lıt. ır tamaşanın mevzuu 

sahasında inkişaf eden faaliyet· 
lerinden dolayı takdir etmemek 
kabil değildir. 

1 e 

1111: SAHNEDE llll 
Bu akşam t\k 

g ~dy ()~ .. Bt: v] t•rhe) i Doı üllıctlaylde : Rekcirlar 

~ 0rtı<laki • l'iıı~it Bl•3 ıle 
b t kı~ maçtan mada ~Jbıımrad• : Şonıpn11Jcı 

t ~İ ~h ağlebi ihtimal . OJıc-rıııla : 7.tıfi Bi'ft'r 

' it, Basında bir maç l McırL:ıa : t>wm J"rdaileri 

O)duğu cylerbe.y t~~ım~ . Majjktc ı '(mi 'forıa .Gü:eli 

~tı~J . veçhıle ıkıncı . Au i Siııcmqda : Eacırrt 7.enrınmlP. 
b· erın k ı·ı ~ ltjdi en UVVet 1 e- Alc-mdnı·•la : fcımı l ı:ı·r.ri 

iade mühimdir. Bu Berlin Türk ticaret odasın- ı.·aeul~f' 
J?anayıra hiç bir . Türk fırma- danda beklenen bir faaliyetti. ~ohu 

Fındık 
sı iştirak etmediği gibi hiç bir Fakt teşekkülünden beri üçüncü 1~ıruı. 
sarı'at, hiç bir müessese sahi- olarak açılan bu panayıra iştira-. hpo;(• 

bide bu yenilikleri takıp fikrile ka oda ~e8iıiis bile etmiş de-
. olsun iştirak etmemiştir. Büyük ğildir. T-ei1H,.niıı,0lunurl& bu Jra""' 
senayıa ait makinalar henüz bu 

çırılmış son bir fırsat olsun. 
günkü vaziyetimizde ~izi entere- ~ 
se etmeyebilir,.fakat ufak san'at A. Şerif 
sahiplerine atelyesinde yardım i:: 

4
.";;' .. 

2 

• .".:.s=.ı;;; •• ;~.2; ••• ::-, 
• • edecek makinalar her halde gö- : Davetler ; 

rülmeye ve "Rentablitiit,, Ieri ~•••••••~•••••••••••••••••••! 
tetkik edilmeye şayandır. 

Eve ait her cins eşya, mobile 
oyuncak, fotoğraf ve sinemalar, 
musiki aleti, kigıt, ayak kabı,büro 
esyası, v. s. şehir dahilinde mec
muu olarak 40 büyük binayı işgal 
ediyordu. Muhtt>Jif memleketler 
ve şehirler seyyah celbi için o me
mleketlere ve şehirlere ait güzel
likleri ve seyyahı celbedecek hu-

325.)iler 
Hn<:kôy A~kerlif\ §Ubcsinden: Bu 

sene askerlik çağına girmiş 20 y.aşın· 
da 1325 doğumlu ~ubemize mei1 up 
hilumuın efradın ilk y ol~lama1arı 
Haziran sonuna !\adar de' :ım edece· 
ğinden kendi oturduklnrı mahallerde 
yçld:ımasım laptırmay:ın yerli ve 
rnbancıların behemehal haziran sonu· 
;ı:ı lrndar ı-ahahlai:ı :;;;ılıeye· gdnıeleri 
ilan ölunur. ~kk ~()k r.~apıtacak dostane : V.ılga, J olga 14 kuım 

. -kt, eyecanlı olacag~ 1 mnca Hilyük Hokl•abcı::ı 1 K r 
•t r. · --- -s oıııerans 

~b ı\lller'k /Jö_yçe OryantBanlı.~ Burada ber biri bir m~slek htitdul liieFi mlidurlugtinden: 

susiyetlerini reklam etmekte idi
ler. 

ti~.,. l a seyahatı Tarihi te'sisi 132~ adamını ::ılakadar edecek bir çok Darulfum.in nıhi\'at müderrisi Mu ta· 
~ l. l;zın k l\1 cı'·-: ı'rlar'· }'>crlı'u f ·· tt b h. k · ı:>ır UVVetl ' t k ı · "' ""' ' > te errua an a setme • kabil fa ::iel\ip hey tnr:ıfından Şelızadeba· 
1.. 

1llin 1 a ı m a- 1 'et~.f, rı ll<>_\·o.Jlıı ::47,248-984,98.i d ld ,;,s 1 l ~) L Yak d b .- ·· eği ir. şınd;ı stildal lisesi lronferan., sa o, -ııat1 ·ın a ir Ame- ... i·tıırıl·ul 2842 9 n13 
1 Yap ~ ~ "' ~ o·· . b · uund:ı bu ali:~am , ( Çar:;amba ) aat 

i ~k"'d acağı, hatta bu Baıık"'. muamelat• unyanın en üyük panayıra .d " 1 ~· .. ) iı:mı e " Gerginlik 'c ge\ :.oelilil\ ru· 

l'ı;iinciı, 900. TJF'ffK 
l{oziıki1 

Kep<'\:- Ku.Pa. 
207. 20 

HlBURAT 
Pa p!ıt 

· ,~\ OEUISI 
Aıık:ır~ 

~UianJ 

Kuıyt-mi 
1".uı.ruanıı 

• 
AFYO~ 

Ku. P•. Kon~n 

YıAPAGJ · 
Ka.~ 

Ku, Pa. Karalıi11ar 
rl ,. ;t'olçat • 

l'ah·.ak~bir 2725. 
1 

Tilrkiy~ iş 
BH.r1.kasi 

Serıı1ayesi: Tediye ediln1iş 
4,000,000 Liradır 

U11ıu11ıi. Müdürlük 

K 
Şubeler~ 

A11kara Adana 
lstanbu! Trapu=o1ı 
Bursa Bahkesır 
lzmir Gireso1ı 

Ayvalık 
Zonğuld u 
Kayseri 
Mersin 

Samsun Eder mit 
1"1iis~lt'. ıtıöaınelat, Kumuaralar Kasalar · 

\ 

cttty ar ar arasında mii- ve kasaJ olmak dolayısiyle en milhim Öir lıiyııtı) n<llı hir koııfeı:an.; , erilecektir. 

~A~ ane~öylenmek- ~~~~f:~~~~~~~~~~·~ti~·c~a~r~e;t=p~a~z~a~rı==o~Ia=n==b=u==~p=an=a~y~ı;ra~~K~o;n~w~rn~n;sn~J~ıc;r:l\e~s~ge~l;eh;i;li;r.~=====;==~:t::::==:::=====================~==========~:::=:::::::==:==::::=~~ 
Alice dedi ~i: Alice nevale ~petini açtı ve Şimdi ne yapacaklardı? Kayık ya da istediğimiz zamandan e~ 
- Sizi serbest bıraksam, ba- :iştiha ile yemeğe başladı. bir saman çopu gibi denizin varamayacağız. 

na bu sefer daha neler yapaca· Vakıt gecikmişti. baziçesi [olmuştu. Şantal, bu . aksilik karşı~ınd( 
ğınızı kestirmiyor değilim. O za- Fırtına gittikçe yaklaşıyordu. Fırtına uguldamağa başladı. ye'se düşmüştü. 
man sizi kudurmuş bir köpek Kidder yalvamıağa başladı. O zaman Alice in kalbine de - Müteessir olmayın, kaybet' 

._i? ~ Öldü - - ---- gibi öldürmek mecburiyetinde - Matmazel, ben de acıktım. korku sindi. tiğim.iz zamanı telafiye çalışını:. 
~il 'ka.t ~~ıeyeceksin de- O zaman ikimiz de hoğu- kalacağım. Sizin için de en iyisi, - Ben o kadar fena .bir kız Denizcilikten hiç bir şey an1a- Mıchel, Hermondiyos ve Arını 

:.,. ~l\ b .ır kurtulursam, !uruz. ld ğ "b k 1 k . mayan genç kız, artık <lalğaların ·gövertetle dolaş"'orlardı. He"""""'-'- J A.~~s en ° u unuz gı i almaktır, deği im. Size yeyece verırim. 
1 

.,, rlll'f 
'"it •rı. ırn elimden kur- Boğulalım. Size teslim ol- · O h ld b _ ı ... ı.: de vermez misin? ve fırtınanın emrine tabi o muştu. ondiY,os karanlık ufka bakarak: 
&i .. ~ • • l 1 · ·· - a e eni ne yapacak· 'ırA.1 Deniz büyüdükçe büyüdü ve 1 H f deci" ;oqadi ·~•tnıern . maktansa en müthiş ö üm erı goze sınız? - Veririm. - ava ena, ı. 

L' ~ havad ezlıkten geldi. alırım. - Hiç, kulaklarımda az çok O zaman genç kız, bir et par- birGdalğakkayığllın direkğini.,ıkırdı.. Anna ise işin alayında, hoyüia( 
~."'"- 11ttına an korkuyordu. - Öyle ama hen ölmek isie- d b çası kesfi ve mahpusun bizzat enç ız sa anan ayıgın içın- Hermondiyosla latife ediyorcl• 
l\dı~ı "k k para e en ir çift kiipe var. İlk de, saçları darına dağnık, peri- O 1 d.~· ... ı ~ca -, deniz menı. ı d ğ b ı ax.,ına koydu. . da, bu latifelere ahşnattı: 

"• I ras a 1 ıınız a ıkçı gemisini ça- l!i.. S h I . şan bir halde şimşekleri görme- ı r.._' ı.. Son b· - Allah nasıl isterse öy e ğ ğ k" 1 - iz çok iyi ve mer amet ı 
1 

- Fırtına çok dans o aca"'( ""'~ı..... ır h·ı d d ıraca ım, üpe eri verece~im mek için ellerile göz erini Kapadı. 
t"t ,,.ıu'"• d·d· 1 

e üşun ü: olacak. 3 bir kızsınız. Matmazel, çok su- _ 24_ · sonra şimşek, bum, bum, bu i>i. 
' '

1 
.. ı h ve beni Kulyakana bırakmalarına 

~.~. s~rı? Se~ tavkayıb gör- Bir siikiit fas1lası oldu. Kidder isteyeceğim: Ancak o zaman ip- sadım. Mucize degil.. ~ 
ı. . ~~ı 11 tın e aşına tabyayı değiştirdi. ı · · - Durun. Aşağıya yemeğe indiler yeme 
''lic~ ıbsin·~ anııı hakkından Yalvarmağa başladı: erınızi çözerim ve serbes kalır Alice, bir koluyla Kidderin Şan tal, kumanda köprüsiinde . masasına oturdular, mükem 

-..~1 rı ~:~ı Salladı: - Matmazel, büyük bir · ha- sınKidder: ba.şmı kaldırdı ve bir kadeh do- duruyordu. bir yemek yediler. Bir az ,piyan• 
~..... 'lln.. k "k ı · lusu şarabı ağzına sundu. Harp gemisinde her şey sa- çaldılar ve dinlediler. Y emekteıi ·ıııı::t .. çı ta irti ap ettigv imi an ıyorum. O za b h ) t k" d' Ş t 1 1 " ., ını d aca~ım rok- - man en ma vo urum B . ..ı k ı ·ın ı. an a , nışan ısını kaybet- sonra iki zabit, tekrar kumaadı ~ hal...ı ' edi. · T Çok fena yaptım, beni affediniz. N - ır az ua ra ı. 

ilı ,,~ ~e? - eye? fırtına gittikçe yaklaşıyordu. tiği gündenberi, mümkün olduğu köprüsüne çıktılar. 
\1-~k Olursa Alice omuz silkti . - · Çünkü, beni harding-in ya- Denizin mavi sathı yavaş yavaf kadar az uyuyordu, Fırtına gittikçe yaklaşıyor\:fu. 

"'-~, değil :ı~un, nihayet - inanınız bana matmazel, nına gönderirler. kabarmağa başladı. Geminin süvarisi : Çok geçmeden de patlak verdi. 
~. 'Yun. Fakat sizi I Artık benden korkmayınız. Size - Neyapayım? kabahat be- Şimşek1er çakmağa başladı, - Fırtına, zannederim, öğleye Sanki tabiat, de11iz östünde M 

1 vemin üzerine söz s8vlüyoruın. nim de~ilva? ufuk kara'rdı. . doğru çıkacak, dedi. Santiyago- [Bitmedi)' . ,. ,, . .., 
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KaJea liktorya cadde ini h<"11H'n ka' ı ulmuş ovanh pntate li et ye· 
hemen tanıdınız. Bu cadde Bükre· megini i ti::;na idecek olursanızdiğer 
şin en eski bir caddesidir. Kapşa· 1 bütiin yemekleri bizim Türk ye
uın karşısındaki Lu zauf bittR a, ... ı,. . 1 ınPldet·iııin aynı d.ıd 
eri kulupdır. Altında biriııci sınıf Belki her memlekotte yaprak, 
bir lokanw \ardır. Lokantuıun lahana dolması yenir. hu yemek 
tarasası yazın kibar sınıf halkın belki her yerde ve herkesce ma· 
bir telaki mevkiidir. Bu tarasanın luındur. Fakat hiç bir n1illet yap· 
altında Gotik ve bizans namları rak ve lahana dolmasını sarmala 
altında iki salon 'ardır. Burada dimemiştir W' demezde .. 
bir Rus musiki heyeti icrayı teren· armnla denilen şey bizim bil-
nüm ed r. Dört beş aydır Bükre~in cliğimiz yaprak ,.e lahana dolmasıdır 
bütün umumi yerlerini Ruc: ar\İ"-l· Bilhe-.sa domuz eti ile pişmiş Jaha
Jeri, s:nemn 1 *., Rus ! ... ur<lelahırı na dolmacıı oel bayramlarında ze· 
sarmıştır. ııgin fakir Roman evlerinde ek ik 

Lokanta d dimdc akhma bir olmaz. Musakka, tuzlama, göveç 
şey geldi. Büg ... i'te her lrnngi bir ve saire } emek j ... jmfori teınameıı 
lokantaya gire. ek olur.;amz keıırli· hem isimlerini hem de cisimlerini 
nizin Türk oldunuzu anlatımz. muhafaza etmişlerdir. Kc1.a bir çok 

Garsonların Fransızca bile hil· ~ebzeler baharat, yemişler ilk dafa 
medi~i bu lokantalarda ta'li karşı· ) a Türkiyeden gelnri§ ve ya Turk· 
nıza Yedi kuleli bir Karabet, Sa- ler tarafından getir1lnıişdirki bu 
matyalı bir Yani çıkanr. Bu dam· güne kadar eski Türk isimlerini 
lann hazılBiı ana vatandan yeni muhafaza etmektedir1er. 
gelmii, bazılan lse ya otuz bir la- H~r milletin 1Uğat kitaplarında 
tt haili es1nde ,.e ya daha evel Fasulya için bır kelime, ışpanak 
Romanyaya hicr.et etmişleı:dh". için bir karşılık varclır. Fakat ro· 

}~erinde Türkçeyi kısmen hatta mancada fasulya ve ıspanak dan 
temamen unutanlar vardır. Ba~m- gayrı bu çok yemek ve yemiş isim
im üg sene evel garip bir vak'a Ieri rumence gibi kullanılmakta 
geçti, bakın size anlatayım: Roma· dır. · 
T1J ya yeni g*'lmi§tim. Bittabi ben· Bu bina Romanlıırın nıslli ti
de 6iıin gibi Romence bitmeyor- yntrolarıdır. İnşası tarihi lfr77 den 
dum. ilk ögrendiğim yemek ismi eve! yeni Romen ülkesi biilm bir 
Mitite! idi. Sunuda :öğrenişim bu cyaJetimiz halinde iken ve biz Ro
yemegin diğerlerine nazaran ken· menlerden bac aldığımız bir de
dic:ine mahsus bir şekli olması idi. virdedir. Bu ak~am inşallah buraya 
Mititei bizim bildiğimiz kebap kö- geliriz. Vakıa bir şey anlayamaz· 
fteıı·n fazla şişmanı ve cücesidir. sınız çunkü Romenoe hilmiyorsu· 

Biduyette daima bu köfteden nuz, fakat sahne itibarile romen· 
ycyiyoıuum. Bir gün hiç gitmedi· ler hakkında bir fikir edinmek 
ğim bir lcJ.nntaya girdim. Bittabi mümkün olur. 
yhıe g r onlar i1e el işaretlerine Hemen hemen her köşe baş\nda 
Başladıl. Metr dotel kılıklı bir ad· tesadüf ettiğimiz bu meyhane ve 
am yanımıza geldi. Macarca bir hirhaneler nazarı dikkatinizi celp 
Ş.C]ler Eoylemeye başladı. Ben hiç etmedimi? 
blt §e; anlamayordum. O söyledik- Roınenler kadar ve keyf boğazına 
!erini bitirdi, ben başlabırn: dil§kün bir millet daha yok gibi· 

- Fransızc bilirmisiniz? dir. Memlekette \'eziyet ne ve 
- '!'o, na!=:ıl olursa olsun, 1'ıra1 dlmuş 
- Almanca? bulunsun, kabine değişmiş oleun 
- No, romenin te'essürü öyleye kadardır. 
- Türkçe? Öyle oldumu o, giyinir; tire§ olur 
Bu sualim üzerine muhatabım bu gördüğünüz caddede gezen ka

tıyholdu. Bir müddet sonra yene dmları süzerek gözlerile, elle:rile, 
g&ınktti, yanında u111u boylu bir ayakları ile takip eder, güler, ge· 

4&m vardı. Bu adam sırıtarak zer, gilldürür, gezdirir. 
1 ıma geldi. krrık ve paslı bir Romenin bu caddede gezi§i, 
Rum §İvesi ile: sigra i9mek gibi bir itiyat işidir. 

_ Pasam dedi ben bilir türkçe. Pudralı, terütaze tuaşlı ıık giyin· 
Kulakları zede!i}en. bir şive miş gençler burada gündüz saat 

ile bile olsa {!" ırı. ı>t elde işittiğim on dörde kadar, ak~am üstü saat 
bu türkçe ı et beni çok sevin· on sekizden yirmi buçuha kadar 
dirdi. gezerler, kadınları kızları takip 

GB2lerim" 1 u sonra gelen ada· ederler. Bu mahiyet itibarile bu 
ma çevireı f>: · cadde bir azda şehzade başının fta. 

- ~ reli.sin di) e sordum. mazan daki haline h~r, hani o 
- H d;kule var yinni eski Ramazanlar yokmu? .•• 

yedi c:( 1 memleketinde. Romen etkegi ve Romen ka· 
Bir ~J m 01r!uğunu sonradan dını gınzı teşekkülat itibarile birer 

Ogrendiğim bu a am listeyi tercü- şark tipidirler. Romen erkegi için 
me elmeğe 1 Ja ı. lelumum a~k hava gibi lüzumlu bir §ey, R<r 
tttrkçe }emek i-.imlerine benze}en men kadını için sevda Eiya dil'. 
yemekler arasında -au i im ııazan Horos ölürse g6zü yine çöp-
filkkatimi celpetti : lükte kalırmış derJer ne doğru. 

- Akkıllı pilav, pilavların Ah bir gorseniz bu caddede uzun 
ke'baplı, salçalı, tere )ağlı, VP aire· b l ı ·b· b' v.n~'-li olduğunu işitmiş, gormiiş, yemi oy u event gı 1 ır ı:.11~ ve ya 
eıim· Fakat akkıllı pilavı, pilavlar Bogdan güzelinin kabarık ve dol
ı:nemleketim olan memleketim de gun kalçalarını vucut ıdıklayıcı 
bile İiitmeıniş, ğörmemiş, yeme- bir çalkayışla geçişi karşısında 
ıni§tiın. ihtiyar bir ceneralm, karşısında 

HemPn garsona bir akkılh pilay limor yenilen insanlar gibi vutgu· 
etirmcsini söyledim. Merak içinde nuşunu seyr etmek ne kadar zevkli 

akkıllı plla\ ın gelmesini bekliyor- bir şeydir bilseniz? 
dum. Niha)et çok sürmedi \C akıllı Uç seneden heri ara sıra bu 
pil v geldi. sizde me"ak ittinizya. caddeden geçerim. Dikkat ettimki 
AkkıJlı pilav denilen şe), üzerine gerek Erkekler ve gerekse kadınlar 
kızarmış bir dana beyni parçası arasında buranın devamlı ve ge· 
konulmu~ lnpadan ibaretti. dikli çehreleri vardır. 

De\ e hamur yutar gidi hu ak- Romen ·kadınlan umumiyet 
killı pilavı yerken zavallı pilavı- itibarile §ık gezerler. Erkeklerde 
mızın bu feci akibetlerine Neşet borç harç kadınlardan geri kalmaz. 
Osman bey gibi bir doKtora malik lar. 
olmadıkları için Bükreşlilere acı· 
yordu. 

Romenlerin milli ve kendileri· 
ne~ hsus ) emekleri yoktur, Ma· 
ınııı1ga denilen mısır unu bulama-
sını w• Milli Tokana dP~ikleri 

Burada gezen kadınları kibar 
sınıf kadınlara benzetmek, onlar· 

dan ad etmek hata olur. Romen 
aristokrasıne mensüp kadınlar bu 
ceddeden c:~bahlan ot~mobilJer ıle 

CEn 

Yunan- ıro 
1>rololtolu 

Yugoslavya - Yunanistan arn
sındabi ihtilaflı meselenin hallini 
temin eden protokallar Cinevre
de imza edildi. Yunan hariciye 
nazırı M. Karapanos ile Yugos
lavya hariciyesinin işlerini tedvir 
etmekte olan M. Kumandi Ak· 
vami cemiyeti içtimaına gel
mişlerdi. Bu sebple iki hüku
met arasındaki ihtilafların ha
llin temin eden protokolları 
Cinevrede imzaladılar. Bu pro
tokollar Atinada hazırlanmış 
yunan hükümeti mürahhası 
M . Palohranyadis ile Sırp 
mümessili M. Suboviç tarafından 
mart iptidalarında Belgratta ğö· 
türülmüştür. Müzakereleri yapan 
ve intaç eden bu iki murahhas 
dahi cinevreye ğeldiler, prGtokôl-· 
Iarı §'etirdilcr, M. Karapanosa 
ve M, Kumanudiye tevdi ~ler. 

Bu iki zat dahi protôlcolları 
im%aladılar. 

Size memleketimizin iktisadi ha· 
~atının itilasına mnsruf olan mesaisi 
ile temayiız edeıı ve bugün mllhim 
hir mevcudiyet irae eyleyen lıir mlı· 
esseseuen bah~etmek iı:terim. 

Bu müessese Bal(cılıır bankasıdır. 
Bu sene Banka zUr~a 100,000 lira 
ik az etmek suretile mustahsillerin 
mcsaivini müsmir bir hale ifrağ etti 
ve yüzlerini gUldürdü. 

Geçen sene UzUm rekoltasının no· 
k~an olmasına rağmen fintlardaki du)ı; 
1\ Urılıiğun memleket iktisndiyatı \ıre· 
rinde hasıl ettiği sui tesir ile ciddi 
bir surette alakadar olan mlıe e e, 
kendi matlubatının tahsili uğrunda 
ğene kendi muhiti dahilinde bir buh· 
ran tevlidine mahal vermeyecek ko
JayhkJar göstermiş ve hu lıareketile 
bağcıların mesariti istihsaliyesinin te· 
hvin etmiştir. Bandan bafk~ kısa \ '&· 

deli ticart ikruatı ~ene mlisait şerait 
dahilinde yapı:ııaktadır. Esnaf ve tuc· 
cara 12'5,000 lira hesabı cari açmıştır. 

Alınan malamata nazaran Yn
goslavyanın Adalar deniırinde ve v 
Selanikten iktisaden istifade etmek le 1 

meselesi de hu suretle hallledilmiş· u •!! 
tir. iki biildimet arasındaki ihtilafın _ 

Ba~oıların şükran ve minnetini 
kA:zanan btı mUesseBenin g\ln begttn 
yıtkselmeabti can ve gönülden arzu 
6t~tk mttlt Bir 'fi.edan por,cudur, 

en mühimi bu idi. Ayni zaman- ___ .....,., •!-.' ,..,., •11~-1 -....ıı• 
da Yugoslavyadaki Yuaan ekalJI· Bir İiırsızın cesareti 
yetlerine ait imzalanan pmtökc:st- - ,, 

I , 

da maddeler vardır . Selanik • 
Ôevğili şimendüferi ve bu hat· 
tan Yogoslavyarun istifadesi me· 
seleleri ve ihtilaflar dahi imuıla· 
nan protokollara nazaran hallo
nulmuştur. 

1913 tarihindeki Yegoslavya -
Yunan ittifak muahedesinin müd
deti 1923 senesinde hitam bul
muş fakat tecdit edilmemişti. 

Y oaoalavya siyllı mahafili 
mezkur ittifakın o zaman tecdit 
edilmediğine şimdi peşiman ol
muştur. Y ogo la.vya hükUmctinin 
yene umumi harpten evvelki itti· 
fak gibi bir ittifak hazırlamış ol
duğuna kani olduğu anl~şılmak
tadır. M. V enizelos bu fikre ta-
raftarlık gösteı:miştir. 

Y ogoslavya • Yunan itilafının 
Italya aleyhine olmadığı beyan 
ediliyor. Bununla beraber iki hü
kumet arasında bu hususa ait glZ· 
li bir ittifak dahi yapıldığı ve ya 
yapılacağı söyleniyor. 

ABONE 
ve ilin tarifesi 
Abone ücretleri 

Uç a'°hk Altı aylık Senelik 
Dahil: 5 9 17 lirıı 
Harıç için : 9 16 as 
Adres tebdili için 15 kuru~ gönde· 

rilmeli. 

ilin ücretleri 
Tek sütunda 
AltınCl sayfada 
Beııinci 
DördUncö 
u ı.tıcli c 

ikinci • 

santimi 
25 kuruş 

50 
80 • 

120 c 

200 • 

Bauka ve mtie8Ml&tı Maliye ülnla.n 
bu usi tarifeye tabidir. Ticaret mtid
Uriyetinio, .§irketlerin taecili bnkkınd· 
ati ılfınlarile katibi adilllkler ve nııo
nim virketler ilinları, 1antimi oh12 
kuru§lur. . Devair ve ınUessesatı res
miye ilinları, Türk mektepleri ve asarı 
mdnteıire ilinlin eantimi yirmi 
kun1ştur. 

bir dafa geçerler. Diğer gördğinz 
bu kadınlar memur dulları, hüku-
met memureleri, işci kızlar, Darül
fünun talebesini döküntü kısmı 
vucut ve hararet satıcılarından 
ibarettir. 

Bu saydığım sınıflar için bura· 
da gezmek bir adet bir zevkdir. 
Diğer kısımlar ise bu caddeden 
bir dafa geçerler rakat yukarıda· 
kiler geç vakita kadar, o akşamı 
evinden daha iyi bir yemek, daha 
iyi ve sıcak yatak buluncaya kadar, 
biz az daha hastalıklı ve isteri olan· 
lar vucutlaı,.nı sıkacak kuvvetli 
bir erkek bulana kadar dolaşırlar. 

~'f' 't'tin 1 

=---
MeçbQl bir hırsız dün gece 

3 Qlincü kolordu teclıizat amba· 
nna girerek bir mıktar eşya ça· 
lap kaçmakta iken nöbetçi tara
fından görülmüş ve üzerine ateş 
edilmiştir. Hırsız ça~.iığı eşyayı 
atarak kaçmıştır. 

Bir genç kız ölüyordu 
poleksini isminde 17 yaşında 

genç bir kız .&ün kendisini öl· 
dürmek i6temiştir. 

Koço namında bir adamın 
kızı olan Polelcsini polise verdiği 
ifadede günlerden beri aç yattı· 
ğmı ve bu yoksuzluk yüzünden 
intihar etmek istediğini söyle· 
miftir. 

İntihara te;ehhüs 
Alman tebasından Mehmet 

isminde bir ge ç bir hafta
dan beri aç kaldığından fazla 
kiutn almak suretile inıihara teşe
bbüs etmiıtir. 

Halıcı oğlu apartmanı 
Onn taksimdeki Halıcı oğlu 

apartmanı tutuşmuşsa da vaktile 
yetişilerek söndürülmesi imkanı 
hasıl olmuştur. 

Bir fabrika yaniyordu 

Dün Samatyada bir fabrika 
tutuşmuşsa da derhal yetişile.-ek 
söndürülmüştür. 

Bir adam ezildi 
Ihsan bey isminde bir zat dün 

Eminönünde bir otomobilin albn· 
da kalarak yaralanmıştır. • 

Y anğın ba~langıci 
Hapishaneyi umuminin Jan

darmalara mahsus daireıindorı 

dün yangın çıkmışsa ~a derhal 
vetisilerek söndürülmU tür. 

·····················-·············································· .. ··············''' 
7 i ~ünü he iyeletiJll 

tevzi olunacııktır. 
························•······························································ 
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Pazartesı 

500 Okuyucumuza takdim edeceğimiz 3000 lira 
muhtelif hediyelerimize ait kuponların fişlerle tebdili ı1l 
Istanbııldaki kllriler için 27 Mart Çar§a1ıb0 
bu ak§a111. hitanı bulmuş olacaktır. ~ 

8irıaenaleyh, lstanbu:da bulunc:n t·e h 
rım1~1 to layan okuyııcular1mızı11 nilıayet 
akşanuı kadar tocJladıkları kuponları id0 

getirerek mukabilinde 1Ulmerolu Jİ§ " 
lli:aım gelir. ...6 

Son kuponumuzu neşrettiğimiz ~i 
itibaren gerek kuponlarını değiştirilJJle, 
idaremize müracaat eden karilerin d 
ve gerek posta vasıtasıyla taşradan gö~ 
kuponların keserek "ikdam ın tel'tıf 

' " ı ği mceabakanın aziz okuyucularınııı 
da nasıl büyük bir alaka uyandırdığt111 

terıneğe kafidir ve gazetem· z bu teverr 
dolayı karileri ne nel adar tesekkür etse' 

B~ suretle, lstanbul da bulunan .. karilerimizin ~ 
tebdiline bu akşam saat 6 ya kadar devam ve : T~\ 
J~arilerimizin >osta ile gönderec kleı·ı ~ 
lar da 31 Mart Pazar akşaınına kadıtf 
edilecektiı~. 

1, 2, 3, 4 1Visan tarihli 11üslıawnllnzd" 'ı 
bulunan ve müsabaka11uza i§tirak ede11 J,arı~ 
ayırdığınıız fiş ııuıneroları, adreslerile 
ne§redUecek ve 5Nisan C1ı1na ~rıii 11uıstı.b; 
dahil olan ınımerolu f i§lerin kur'a ke§1' 

edilecektir. 
5 Nisan Cuma günü icra edilecek bu keşid.e el 

huzurunda icra olunacağı gibi, arzu eden karilerinııt 
tatilinden bilistifade, idarem,zi teşrif ederek keşide 
hazır bulunabileceklerdir. Keşideyi müteakip kazana0 

roları tasnif edilerek müteakip 6 Nisan Cumartesi "" 
Pazar günkü nushalarımızda ilan olunacak ve : J'' 

7 Ni,san. Pazartesinden itibare11 Jıe · 
nıizi kazan.an. karilere tevziata başlo11° 

Aziz karilerinıiz için aldığımız hediyeler bir haftade.fl, 
dibak ticarethanesi camekanlannda teşhir edilmekte~~ 
ekanların önünde bir an tevekkuf etmek zahmetini i 
cek olan karilerimiz kendileri için ayırdığımız hediye e 
hında nasıl dikkatli davranıldığını derhal takdir ede5t~ 

Bu suretle, " dam,, ın ' , ı 
riine takdim edeceği 3000 lil"alı~ ~ 
yelerin tevzüne 7 Nisan günü başl9 . .. 
~.~ .. ~r~~ .... ~.~~.: ..................................................... ~·· ,,, 

~ PazarteS1 : 7 ,t 
~ dam" ııJ · 
1 musahakası başlayacakt ...... ~ 
: .................................................................................. d f 

"ikdam ın Şinıdive kfl tJ 
'' J ., 

musabakalarm lıepsiııde11 
cazip ve daha zengin olacak olan yeni ıfl 
sına behemehal iştirak ediniz. 

inşaat münaka~~; 
Baytar mektebiilisi rektörliiğ~ 

MektebimWdo Distufajln ihmrına mahsus bir amel athıuıe ~~ 
usulile m\1nakasaya k.o~tur. Keşif' ve şartnamesini gı:srmek öıs.:ı 
gtın ölfloye kadar Hayda!Pll§ada mektep rekförlilğtine ,.e ınuıı~: )ıe 
7ennl ilıBle bulunan 10 Nisan 1929 Çargamba gfuıil saat on ı ~ 
muvakkatalannı defterdarlık. binıısınôn mtiessesatı zirai~ e ırıubs'--' 
badettevdi eaat on dörtde maıkQr muhasiplik dairesinde ıııU 

A.1iat ve edevati f erıfl 
münakasası ,.,ı 

Mtthayaa!lna lüzDm glh'UJen al.it n edevatı fenniye kapalı ııle}e 
aaya konmugtur. T.Uiplerin :ırtnar.ıeehıi ~k lizere her guo öy ılı' 
pa§ada mektep ve rektörlllğline mttnakcısay~ iotirak içinde ye~,t' sf 
Nisan 1929 Çiulanıba gUnQ saat on ikiye kadar teminaU muYa aııl 
binasında mueseesatı ziraiye muhasibi ı:nea'ollti~ne badettevdı " 
muhasiplik dairesinde mlibayaat komisyonuna gelmeleri. 


