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Kumand:ın Brıd cenup kutbun· MUHIMLERINDEN BIRIDTR. 
~~l'ad 

. . 
ela icr t etmiş oldı$1 hanı.i seyahat· 

rıı rt an aldı~ımız haberler 
trı.:.. ~rnuri d 
-~~· . n e.rece \'"' maaş • ulln 1\ı A 1~ 

'd.iiaı ~v1111.Uye vekaletince 
'rıded· ole üzre olduğu mer· 

'd tııde \'~ Projeler bir iki gün 
•lectku,. ller heyetine taktim 
sil . 

tk:ı~ Ptoj ı 
L~ ~er kıymetli Maliye 

açoğlu Şükrü beyin 
~k aelditi günden beri • 

d~ 'lh rn 1 .. ~~eğe muvaffak 
ltıi '-~terıa • 1• ıslahat silsilesi için· 
i'~C(f • bır rnevb tutan ehem· 

~ '"· 
tıi aa, Proı·es'ın'n b" "k f 1' şimdi ~ .~ en uyu· a-

t~ il Ve h' Yüz~ mütecaviz hu· 
bt ~Yttı d ıç hır esasa istinat 
k bit 

1
. ereceleri basit ve mc.h

lıt, t&tcrne bağlanmnk ola· 
~it 

n L 'aytde h 
~lll.ln er memur, memu-

l)~ kıdu ahkamına göre terfi 
-~~i laıA~rn kazanmak surctile 

. -şa . 
d •t. Qet naıl olacağmı bile-
•lı rıct~rn .usulünlin diğer bir . 

~te ll\ esı de muhtelif veka-
~t~ Cllsup 
~ ·.~e itib . rnernurlar arasında . lali~,· n·l.:ti 
'""ltı.ıtı arıle m d''l l 
~ ~tırıek . usavat ve tea u t Sal'aç oj!lu Şükrii n~ ı.ı l\ tır. _ 

rı t?ıiib~ İzahat devl t 'h 1 inci derece 575, 2 inci derece 1 
tı 'lll e cı azının .. .. 
f tı haı Unsuru olan memur· [525, 3 üncü derece 450, 4 uncu 
lllck Ve İstikbalin' tayin derece 350, 5 inci derece 300, 
,~ i~Utetile hükum;tin ne 6 ıncı derece 250, 7 inci derece 
fıdir lıbet eltj~·uu· .. ğ 17 5, 8 inci derece 150,9 uncu de-

l& I.~ • q! 6 gosterme e 
~ı.ı ç şüphe etm· ki rece 125, 10 uncu derece 110, ' 

Innması ve ne~icenin anbşılınası 
muhtC;meidir. 

Nebce bulçenin f.aıLı müiees~ 
sir ohrtayrıceQ-mı gösterdiği t~ktir
de maaş njspetlt:rinin y-okarki 
nı~l!tarları muhafaza etmesi · tabii 
dir. 

-= <= 

M • . TROÇKININ 
lfÜRACAAl'I 

B rHn, 2"2 f \..A} 
'·Tagehlnu .. :?".:ızt-tt·.,~ l\f. Ttoıezk· 

"Çanın Almnm ~ff.1 kabulüııti hüku· 
;fli'It ciddrtlP ·Ut, <:İ\ r· C'tnwkte,lir. 
M<>ıkin· truzf'lı>: Aimnmıuuu lıl·,·az 
Hu-larııı ihiı·ıı-ım 1.1:1t;uı Nuıi; ·ol· 
rln~'lırm ileri !'.\İ.irııu ktt><lir. Di'•n 
taraftan Troteık' ha-rn bir adruıuYıt. 

4 < l! 

!'! _ _ 

Jard n sonra •·N"w York· Timf'~ .. 
g~z;te"!ine hir tPJ.zraf çekert"k. yeni 
ar07.i kc-, f\. truiş olrlu~unu b: dirm • 

ktP e bu arazin.in Aml"rikava ait 

elmasını ve harita ü~erinde kendi 

ıen·C'=i1'İD ismi olan '".Marie Biyd 
Lıınd. t~şın. ~ e ~ilmeZ'inı talep et· 

mekt"dir. Mumaileyh ayni zamanda 
Yakında hulınuş w•ı '·Rsckfeller 
Range,. lsm ini vermiş olrluğu dağ · 
Qiioıileıi.nin fll'k \·.- cenubu.oda bir 
dağ ih:ileı:i daha keşfNuıiştir. Ye
ni ,Uıg ıHsiJe,.l hlrin<'i~indr-n daha 
mübiın•lir. Ye OCıOO il.ft 10000 ka· 
denı irtifaında tf'pt~lı'-ri varif1r. Ro 
~ il"ilt" Ro~~ (lt>rÜ?ı.i ik Grabam ara• 
~i"i uaaıoda ,.e Jııgili7J<'rc ait ara· 
ıinin füeainde llind.ir. 
• 'I!! ,.. E'f.i!iF" 9 l& 

1~ R A 1( Y 1\ D A SU A L T 1 N D A 
KALAI T KÖYLER 

• 

)~lJI ANISTAND.A ç HALKI 
TA YY AREI-ıERLE 

J)IR . ,, 

arı .rı.ı.ın tatbikın b ılyoruz 11 inci derece 100, 12 inci derece 1 
lUbat a aş anacağı 

~,,..~t İ~h .. .J en devlet, bu güne 90, 13 üncü derece 75, 14 iincü 
1 

' 

"ll"ıı.ı.ı '"lt b l derece 65, 15 inci dPrece 55, · ""lter u undukları mah-
ı }'~ e rağrn 16 ıncı derece 45, 17 inci derece d t>rrıa~ en vazifelerini 

arı aıa:.. ~ışan memurla· 35, lira 
l; "~ı ıstif d 
1 tdef· . a e edecektir. Azami Hatler 
t b .. ll!ı Ve f 

t illasa tnı 8Ydasını bu su-
tıtı lııUI .. e e~ uıümkun olan 

ıt d~ unun g . eli . 
~~ai -T'°'Sİrtd eçır ği hazır· 

d tderı b e Vakia alakadar 
~l atılar1 'h · ~~k rtıiştir 1 tiraıi kuyut 

ltı~cı· "tkiıler \1~ bu noktadan 
t lll 'le bn.. eyctinde gerek 

~. 'h """'' kü "k ~ l litllali çu tadilata uğ· 
l t tal"!) • Vardır. 

hu • tin bug .. nı 
' cıh,~&sa lıaı· u ü şeklini tam 

h "<- l tap·ıttıde aş.agıya nakle-
-~~ ı t!dil d ~ ltıenı , en erecele· \\ 'c \lr arın dahil ld 
ta e Yazıldı.. . . o. u· 
• ..aı-·rıı . i• ıçın sadece 

... , \:e rnuknb ·u ~Clııy0 ı erindeki 
t'l: lı tuz: 

t '- ~latle:r 
~1'-ı 

<' derece- 1000 lira 

1 inci derece 6CO, 2 inci dere

ce 550, 3 üncü derece 475, 4üncü 
derece 375, 5 inci derece 325, 

6 ıncı derece 275, 7 inci derece 
200, S inci derece 160, 9 uncu 
derece 185, 1 O uncu derece 
120, 11 inci derece 110, 12 inci 

derece 100, 13 ünci.i derece 
90, 14 i'ncü derece 80, 15 inci 
derece 70, 16 ıncı derece 
60, 17 inci d~e 50, 18 inci 
derecede 40 l"r::ı.dır. 

Bu maaş nispetkıilıin bütçe 
üzeyinde yapacağı tesir halen ve
kaletler muhasebelerince tespit 
edilmektedir. 

Bu gün akşama kadar bu he· 

')ap1ımn Malıyc vildHt-tind"' to:p· 

Kar bitti derken 

Perşenbe alqamı biraen bire 1 kacla:r irtifa peyda eden karın 
şiddetlenen kar Poyraz iıtikame- caddelerde ki mGııak&lita tesiri 

tinde esen ruzgarla birlikte oldu· olm••ıttır • 
kça kuvvetli bir fırbna manzara· Denizlerde· 
sırıı almışta. Soğuk nam 4.5 ara· 
sma kadar düşmüı ve tipi haJ.ia. 
de devam eden kar sağanağı do· 

layısıyle münakalat müşkilita ut-
ramıştır. 

Bilhassa gece yarwndan sonra 
karın kesafeti a:rtltğı için sabah,. 
leyin yataktan kalkanlar şehri ye· 
ne bembeyaz bir man.z~ olmuş 
h:dclt" görmi\şkr{lir. Yirmi unli"-

Son gelen malGmata pre, Ka· 
reden.iz aahillerim.i.ı de oldukça 
kesif bir tipi hOltü.m sürmektedir. 
. D6n alqam K.aradeniıde ki 
gemilere buhınduklan limanlarda 
demirlemeleri tellide em.redil· 
ıniıtir. 

Karedenize dün hareket etmui 
mukarru olan remiler, son da .. 

{Y°11hnif~ :~. ımr{i ""~iR4ni 

HASTALIKLI IZ~lIR TUT 
r LE'r f ;:ıCEK. 

Milli sen ç-lim• • rı 
leririden ve ihracnt m~h ull r ıtı ı ~ ,,, 
zin birindlerind n 'O .n tütun 
mahsulümüzün bu g"ınki vJ.Zıye
ti hakkında kıvmet\i bir menba· 

~ 

dan şu dikkate şayan malOmntı 
aldık: 

929 senesi başlanğıcmda ls
tanbuldaki tütün stoklarının ye· 
kQnü 21,442,500 kilodur. Bu tütü
nlerden 13,250,500 kilosu banka· 
lara merhundur. 

Miitebaki 7,992,000 kilosu 
tiiccar ve müessesat nan11na mu
kayyettir. Merhun tütiinlerin ° o 

75 i büyük ecnebi müessesatma 
aittir. Bunlardan 3 milyon kilosu 
son zamanlarda Çekoslovakya 
inhisarına satılmışhr. Yakında 

Lehistan rejisinin miimessilleri de .. 'ühin iııhj nı· i(larP i meJ'keıt 
tütün rnübayruıtı i~in şehrimize I k l , kd h t 1 ., 

1 kt" mmtı ·a arınca ~ • nrnar as a ıgı 
ge ece ~r. • .. .. I olduğundan İzmir lütünlcrinden 

1 ~tan hu 1dak' t utun]er bir kısmı satılamamıştır. Bu tii-
Şehrimizde, Bursa, Trabzon, tünlerin mıktarı 1 O milyona ya .. 

Düzce, Hendek, lzmir, Edime kındır. Hiikumetimiz izmir zürra
Ta§ova tütünleri alınıyor. Fiatlaı·a mdan mühim bir ekseriyetin düw 
gelinct- gerek çeşit, gerek mık- çar olduğu musibeti görerek bu 
tarın azlığmdan dolayı fiatlar hususla muktezi tetbirlcrin alın-

ı yüksektir. inhisar idaresi yüzde masını idaremize emr buyurtnuş-
45 biçak ve yüzde 55 görmezden )ardır. 
miirekkep bir Bursa parrisini Bu tiitünleri alarak dahilde 
108 kuruşa nlmııtır. !iarf ve istimal clmeye imkan 
Saııı - undaki tok yoktur. 

' ~ ~ ; Çünkü harmar.larımıza mutat 
Samsunda 35,150 ~e~k stok m:ktardan fazla lzmir tütünü 

mevcut olup bunun mühım kısmı ithal etmek imkansızdır. Ve ibti
knntı, görmez ve firedir. bllndan yaç nisbetinde lzmir tütünümüz 
7,500 balya Bafra ve 5000 balye vardır. 
Samsun satılmak üzeredir. Bu na binaen biz bu tütünleri 

928. 929 mahsulii zürra yedinden toplayıp zlirra 
Geçen seneye nazaran bu namına satılacak bir vaziyete 

seneki mahsul msf derecesin- getirerek satmak isteyornz. Bu-
dedir. · nun için mali müesseselerden 
lzmir mahsulii birinden 2 milyon lira istikraz 

Bu sene Izmirde takriben 20 edeceğiz. Bu iki milyon liradan 
milyon kilo idrak edilmiş, fakat bir milyonunu zürTaa tütünü ile 
o / 50 si Akdamar hastalığına miitenasip bir şekilde avans ala-
, 

0 

1 rak ita edeceğiz. 
tutuldutundan satı amamıştır. Zürra bu para ile )'t'Dİ &ene 
Behçet be~1İD söyledikleri Eeriyatmı yapacaktlr. Mütebaki 

Her sene mübayaat za.m.a. bir milycn ilede bu tütünleri iş
mnda Izmir satıfı için memleketi- leyip hariçte satarak bedelinden 
mize mühim mıktar ela ecnebi borcumuzu, fai.ıini ifraz adip ge
kambiyOA ıelir ve idbalit za• ri kalanlarını tütün sahipleıine 
manı olan bu mevsimde paramız tevzi edeceğiz. Bu tütünler işle
aukuttan kurtanlırdı. neliği zaman içinden pek tabii ola· 

Akdamar hastalıtınd.an takri· rak işe yaramayan bir lın.ı:n 
ben 10 milyon kilo tütün sabla· ayrı.lac" ·tır. Bu tütfüılerin usare 
madığmdan kambiyomuzda bnn· sini çıkarıp hastalık ınıntakasın 
elan %81'8r görmiiJtür. da mevcut haşerenin itlafı ıç.uı 

Tütün inhisarı u.m.umi miidurii J.-ullcmacağız. Bu tasav...'Ul'UllWZTI 
Behçet bey bu hastalık hakkında Akhisar ve diğtr mıntıkalar k:11· 
fU beyanatta bulunmuttıır: bul ettiği halde lzmir i'tiraz elti 

11 lzmir mu hm iktisıdisinin ba21 ı .\1flbntfı i~ind f:f.l"ffffdaJ 
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'em taze 
Bir kaç muhterem edipin bu· 

l~ndlıkları bir odaya girdim. La
tif bir bahis açılmıştı: Halit Ziya 
bey niçin yazı yazmıyor? Bir az 
sonra yazıyı, edebiyatı bırakan 
bir kaç üstadın isirderi daha 
geçti. Lakin şu "niçin?,, si.ta.ine 
am bir cevap veıilmedi. 

Bundan otuz sene eve\ Halit 
L.iyarun eserleri kapı ılıyordu. 
Sonra, bilhassa muharebe sırala
rmdn bu nasir bazı şeyler neş

retti; fakat kariler o yeni yazıla
ra rağbet etmediler. Neden, ni
çin? Cenap Şehabeddin bey de 
sustu. Faik Alinin şiirlerin~ nadir 
tesadüf olunuyor. Ali Ekrem bey 
yazmıyor, v.s. 

Fikrimce bu sükutun sebepleri 
şuular olabilir: 

Bu büyük şair ve nasirler , 
cereyanı kavrayamadılar. Otuz 
scnedenberi gerek fikir, gerek 

· dil huauslannda dehşetli bir de· 
ğişiklik, acrçekten bir inkilap 
var. l.timlerini saydığımız üstatlar 
bu tahavvülü benimsemedilh. 

Merhum Cevdet paşa. idaha 
evel, tahavvülü sezmişti. Yazdığı 
tarihin ilk ve son ciltlerini üslup 
noktaaından tetkik ediniz: Ne 
büyük fark 1 İlk cilt, bir asır cvc
lki iltlQpta yazılmı,dır; sonraki 
ciltler tekamüle tabidir. Hele son 
kıaımlar bu gün bile terütazedir. 

Cevdet pa~a bunu bilirdi. Na
mık Kemale olan bir mektubun· 
da bu cihete işaret ediyor [l]. 

Halit Ziya beyin üslubu otuz 
s.ene evelki ihtiyacımıza uyuyor
du. Fakat ihtiyaç kutup yıldızı 
gibi sabit değildir. 

Her nevi ihtiyaç bir modadır. 
Bir mOellif ya bu modaya hakim, 
yahut tabi olmalıl 

isimlerini saydığım edipler ise 
ne modaya bakım, ne de tabi ol
dular .. 

Vaktile lezzet ve heyecanla 
okuduğumuz bir romanını Halit 
7..iya bey saklayıp şimdi neşret
seydi, emin olunuz, hiç bir tesiri 
mucip olmazdı. 

O romanlar bir muhi6n1 bir 
ıam.anm eserleridir. Halbüki, ba
~ka diyarlarda, bazı sayılı müell
)fler, uzun sUren edebi hayatların
da, cerey;ına pek ala boyun eğ
mişler ve e> cereyanı tanzim husu
sunda da m~haret göstermişlerdir. 

Bedii pek bUyük kabiliyetinin 
hayranı otdugum Cenap, Qıc l ", 
çeyrek asırdanbeıi hasıl olnn 
tahavvüle göz yummuştur. 

Onun gıbi daha bir çok 
edipler de dil inkdabını tanı· 
ınazlar. Yazı karilere, halka hitap 
edilir; halbuki halkın münevver-

{1] •Tıı.rk ink.illlıı· ntu t ı;ı:rı..nı.: bOll•IO'Z. 

Ieri bile eski dilden vaz geçtiler. 
Hele yeni harfler eski kitabete 

hiç uymayor. En büyük üstat 
Abdülhak Hamidin .. Hakimiyeti 
M'lliyede,,ki zincirleme izafetlerle 
kö ne arnpca ve farisi tabirkrle 

duğumc.a 

dt"v ıı dq.ı tıf ne cıdden l ... nn
dım. 

Halit Ziya Bey her gün cere
yanı takip etse ve ona göre 
kalemini törpüleseydi yeni ede
biyat bir büyük romancıdan 
mahrum kalmazdı. 

Süleyman Nazif te eskilikte 
inat etti ve ölünceye değin yaz
dı. Nazifi okutan şiddetli, hara
ıe~li, herdem taze şahsıyeti idi. 
Pür his bir edip ... lnd.nde tena
kuzun hiç ehemmiyeti yok. Man
tık ta beş para etmez. Muhatabı 
yalnız kalptir , dimağ değildir. 
Nazif halkın - doğru, yanlış - duy
ğulanna müracaat etti ve işte bu
nun için okundu. Bununla beraber 
onun eserleri de bakı kalamaz. Bu
lunduğumuz devrin ccr "yaiılanna 
yabancı kaldıği gibi, istikbale de 
nafiz olmadı. Nazif, edebiyatımız 

da misilsiz bir nüktedan olmak 
üzre kalacaktır; işte o kadar . 

Bu günün ihtiyaçları, duyguları 
görüşleri, düşünüşü.... Hcyh .. tl 
bunlara hiç biri yaklaşamadı. 

Edebiyat, fikriyat Abdül Aziz 
ahdinin son ve Abdül Hamit 
devrinin ilk senelerinde çivilenip 
kalamaz. Saydığımız muhterem 
kalem sahipleri ise muhafaza
kirlıkta mıhlanıp neşriyattan bile 
vazgeçtiler. 

Cıhan tazeleşiyor. Fikirler, 
batta onların ifadesi için kullan
dığımız kelimeler de yenileşmek
tedir. 

Altı sene evci teşkilib esasiye 
kanununun mazbata muharriri 
idim. O zaman terkipıiz ve sııf 
tnrkçe kelimelerle kanun yazmak 
hemen hemen mümkün değildi. 
Yazsak belki tuhaf görülürdü. 

Üç sene evel ise meclis dahili 
nizamnamesinin de mazbata mu
harriri intihap olundum. Yeni 
üslOp almış, yürümü~ ... Bütün ter· 
kipleri kırdık, yabancı kelimele· 
rin mümkün mertebe Türkçeleri· 
ni bulduk! Yeni kanunlarde ise 
heP. bu yoldan gidiliyor 

İleri, daima ileri, hep ileri. 

Celal Nuri 
~~~~ii!eô~~~iiiiiıi-.. .... ~ 

Küçiik telgraf'lar - Aııkurm.lu bir sergi - enn\ i 
hirlıf:,rı Aııl nraJ bir sergi açncaktır. 
Bu sergide dahili mamlCuı.t teşhir 
ul unaca \ tı r. 

Teı·ko şirketinde - Terhos 
~irl·cti bu av nıhayetinde un111mi bir 
ictıma ::ıkdeJf:'cel\tir. JctımaJa Ikti t 
'r. afla hom erleri hazır bulunacak· 
lurdLL". 

Ki; lAL ~TTJN Şü R"O 
f!.vet . . andın on. l c , güı1 1 par yapar ~ura . ..ı trdı. K~rumu 

r çnıiş, Süheyla dedigıni y ... pmıı;. aşkına gulıp gcldı. Gaıbukı ben 
4,r.k:ll beyin kızı Senuha ile be~ onuıı oğ"rıma hcl' ştıyi feda erli· 
,.:ıhcr Hm saya gitmişti. ) oıdum ... 

lrFan bu hnbcri duyduğu za- Diye düşündü. Ondan nefret 
ınan evvela inanmak islemedi . etmek suretiyle unutmak ümidin· 
Kendi yalanına k~ndini kaptırarak: de bulundu .. 

- Madem ki kocası artık onu Fakat .. Heyhat..! 
istemiyor ve madem ki beni sevi- Hastalık blitün şiddetiyle sey· 
yor ... O halde gitmez... Zannet- rini yapıyor ve ilerliyordu. 
,miştl. Lakin müstakbel kain Süheylayi unutnıak.. onu dll-
pederi: şünmemek .. sevmemek., 

-Bu sabah Zekai beyin ailesi, Bu nasıl kabildi? 
sizin Nermin hanımla Bursn yıı 1rfan şimdi artık aşk yüzünden 
,iittiler... Dediği zaman arbk her iztırap çekenlere, kadm için a~
ıuri r s.. d-". ne kani oldu. la yanlara hak veriyordu. Hatta 
... ~ , ... ) ı k t :ii. ona öyle geliyordu ki kendi izti-

- E "-r o Ul b .. kikatcn ve de- rabı dünya kuruldu kurulalı bir 
tiif2 ty; o!.a ı~i ııt r•· daha ~ ım,mif, hif ilrtı,miş 

··~~"t'1f' K u ... \ ıU. ,~U~il ; ~ , l'".6) 
t Ft "1 -.ıc ....... --=-. .,,,,..·~~~~--==""""'""' ........ rL...-=-=· ~~·===.;:..;:..~:::....: hf 

ŞEHRE VE MULHAKATA AiT MUTEFERRIK HABERLER 

Eıııanette 

Otobüsler 
Şimdiye kadar yeni cami ile 

Beyazıt arasında işleyen otobüsle· 
rm Beyazıt ile Tnk~im arasında iş· 
letilme eri takarıuür etmi§ti. An
cak otoLüs!enn ~eyri Eeferi için 
bir senelık müb;et verilm~ti. Bu 
nıülılet ise bitmi~tir. Emanet Vila
yete müracaatla yeniden bir sene· 
lik mühlet istemili'tir. Vilôyet bu 
müsaadeyi verdikten sonra otobü
slar tekrar seyrü~efere haşlayaca· 
klardır. 

Tercümanlara vesika 

la~ını .. tır. Tr, 111\nv ';İrkrtinı·r t"'l~~\m lıt"r Pn7':.flt ve Çar.,.anba günleri gi· 
lıu J ııi lıaua ınah u, bil~der tlh'o· 1 
Jurımnktadır. Znıı11oluıııJuf~una göre diJJ g,.fen rbpresJerin zmirden 
Sirkeı•i . Topkerıı. .'ir\i:eci . Ytdıkult hareket saatleri değişmiştir. 
arasında olduğu gibi Sirkeci· Eclir· Ekspres tbeni Pazar ve Çarşanba 
nekuı.ıı arasmd ı da ) eni bir hat ih· günleri İzmirden saat sekiz buçu
das edilecek, Fatih· Harbiye tram· 1 kta hareket edecek Balıkesire ·aat 
vayhı.rı gene esi. is~ ı:ihi F~tih ~~e üç buçukta <reltcektir. Trenlerin 
Haıbı e arasında ı:tlı ~eceklerdır. Aıa· b • 

ı at.'ar!rır l u hattın Edirnekapıya l\a· B.andırı~ .da.n hareket saatlermde 
der 1em<lidini inıklinsız gormekted'fr- hır değışıklık olmadığından Ban· 
ler. dırmadnn Balıkcsire gelecek yol· 

Tramvay şirketi fatih · Edimeka· cular aynı günde arada dört saat 
pı }'olundr.n sonra Şehzn~eba .ı·Unka· kadar kaldıktan sonra işlerini 
panı yolunda ray ferşıoe haelıya görerek avdet edebilecektir. Aynı 
caktır. d 1 · l b ] ] d 

Şirh1ıtçe ~imdilik yeni araba cel· zaman 8 zmır- s~an u . yo un a 
bine Juzıım görülmediği söylenmekte, seyyahatta ekspresm İzmırden Lu 
bunun ancak tamamen rnustekil ve suretle saat sekiz buçukta hareketi 
mevcutlardan ayrı ~eni bir hat inşası ile üç buçuk saat kazanmıştır. 
halinde imkan altına girebileceği S Klavton gitti 
bunun da G . M . Kemal ~öprUsünUn • J A • • • 

in~asına mütevekkıf bulunduğu ilave Irak fevkalade komı erı Sır 
edilmektedir. Klayton zevcesiyle birlikte dün sa-

Ocakta konser bahkı tirenle Halebe hareket etmiş
tir. 

Sir Klayton i tqc::yonda lng.liz 

-2-
b'f Hastayı havadar 1 

bulundurmak, diğer ,fi, 
dan ayrı tutmak, bir . 
risinde diğer kardeşle 
rıştınnamak lazımdır. 
lara hafif sulu şeyler 
lidir. Eğer ağzını a 
sulu şeyler cam boru 
sıyle verilmelidir. bd 

Doktora derhal ha 
mek, doktor olmayan 
dışarısına asitborikli 
sürmek, 1-lOOOmü\'e ; 
muzalı su ile ağzını ~ 
zım gargara yapmak 

1
,' 

Lokman Hıı~ 

Yeniden imtihana tabi olan 
seyyah tercümanlarının imtihanları 
m:ırtın 15 inde bitecektir. Ş mdiye 
kadar sicilleri tetkik edilen tercü· 
:nan1ardan bazılarının notları iyi 
netice vermemiştir. Bunlar bir 
daha tercümanlıkta kuUanılmaya

caklardır. 

Kon ervatvuar Taleleei tarafından 
dün oeakta bir konser verilmiştir. 

Fırıncılardan ceza 
sefiri Sir Klnrk ile sefaret men· l 
supları terafından teşyı edilmiştir. , ______ .,._. 

Şehremaneti tercümanlara ye
ni hüviyet varakaları tevziinı,: ka
rar vermiştir. 

Bunlar. imtihanların ikmalin
den sonra tercümanlara dağıtıl~
caktır. 

Kadıköy Hali 
.Emanet Kadıköy halinde bir 

c:ıoğuk hava deposu tesis edecektir. 
Ha • c i dükfinlar kiralanmiştır. 

•pze Vt: meyvsnın satiş merkezi 
h e nakledilmiş gibidir. 

Bin seyyah geliyor 
Her sene oldugu gibi bu sene 

kışın da seyyah akını de Yam edece· 
ktir. Martın be~inci günil Emprts 
of Hollanı ve Roıerdam İ$mindeki 
iki büyük vapurla bine yakın sey
yah gelecektir. Seyyah aceııtulnrı 
bu seyyahlar için 220 kadar oto· 
mobll kiralayacağ1ardJr. Yalnız hu 
otomobiJlerin cadde Üzerlerinde 
dunnaları için milsaade reca et
mişlerdir. Fakat bu kadar otomo
bilin ruünakaliita sekte yereceği 
düşünelerek, Lu talel)e ret cevc.bı 
verilmiştir. 

( Mariyana krıstiyana) ismin· 
deki bir yatla -ıehriınize gelen 75 
Ispanyol ... eyya.h ehriınizin şayanı 
temaşa yerlcerini, kapllr çar~ıyı, 
müzeleri. camileri gezmişlerdir. 

I panyali seyyah)ar dün akşam 
aynı yatla mcmleketler!ue avdet 
etmi~lerdir. 

Dun ak~am saat beşte Transi
livanya i minde transatlantik ile 
şehriıoize 600 mt:l'ikulı f,;e)) ah 
gelmiştir. 

Seyyahlar şehrimizde iki giin 
kalacaklar ve pazar günü Hayf.aya 
gideceklerdir. 

Edirııekapı traınvayı 

Fatih • Edirncl<apı tramvay yolun· 
da ray fer~i nmeli)csi niha)et Jak· 

müthit ve tahammülsuz bir izti· 
raptı, 

Süheylamn hayali gece gün· 
düz gözü önünden gitmiyordu. 

Karşısındaki istikbali korkunç 
karanlıklar içinde idi. Bu zulmeti 
güzel mşanhsı Perihanm nurlu 
nıevcudiyetj bile aydınlatemiyor-
cfo. 

Bütün ~u dimağ, kalp ve si .. 
nir b4hranları içinde ırfu y•lı· 
nız bir defa arkadaşı Kamuran• 
hatırladı. 

( Kardeşini ) Ciiye bitap ettiği 
bu aamimi Ye ,zavallı arkadaıını 
yalınız bir kere düşündü. Onu, 
Süheyla gelecek di~ bir kat 
daha rençletmiş. n•lenmif, 
kaçan sevgiliyi kabul içip evini 
buırlamağa, ıüslenmete başla· 
mış olarak taaavvur etti. 

Ona acıdı. Beş olan intizarını 
büsbütüo uzatmamak istedi . 

Yalan y'1lanı kovalar derler. 

lrfM~~·: 

Emanetin fırın ve değirmenJ,.rden 
aldı~ı cezalar iki Uç ıaydan beri yarı 
yarıya azalmı-.tır. 

Aliikadarlara nazaran bunun eelıe· 
hi memlekete hariçten zahire girme· 
sine miısaade ~dilmesi, Değirmenci· 
leri:. mahlut Un yapmıya Uzum \"C 

imi.an gormenıcleri, Fırıncıların da 
Ekmek hsl ıtnsını bozac .k mevat te· 
darikildnde mü§külat <:ekmeleridir . 

lnhisarlarda --------
Behcet hey gitti 

Tütün inhisarı umumi müdü· 
rü Behçe bey,. dün akşam ki eksp
resle Aukaraya gitmiştir. Behçet 
bey Ankarada on gün kalacak \'e 
idarenin yeni dütçesi ve te kilatı 
ctrafinda Maliye vekaletiyle temas 
edecektir. 

Miitef errik 
Ankara ile Telef oıı 
Ankara ile Telefon miikitlema· 

tına bu hazıran içinde başlanması 
kuvvetle muhtcınel<lir. 

ltusyadan idhalat 
Rusyadan ~on günlerde ~ehri

mize ha) lı mik'1arda hayyan idhal 
edilmektedir. 

Y ı;niden hayvan sevkedilecektir. 
Bu ay zarfında Odesadan yeni 
müvaredata intizar ediliyor. 

~f uvazene komisvonu 
J 

Ti~ ri mu1 a ene komisyonu 
mesaiEine .. imdilik nihayet ver
mi~tir. Buna sebep, komisyonun 
k&fı Hıcai malumat elde edeme
mesidir· 

Rüsumat idaresi istenilen ma
IOmntı toplayıp bildirdikten sonra 
konu } on ınc~aisiııc de\'am ede
cektir. 

Bandırma ekspresi 
İzmirle Bandırma arasında 

Süheyla fikrini değiştirmiş. Ge
lmek i3temiyor.. Umidini kes ... 

d.iye bir telgraf çekmek cür' e
tinide gösterdi. 

Yaptığı hareket bir denaat, bir 
cinayetti ... Bunu biliyordu ve ehe
•miyet bile vermiyordu. Çünkü 
~eviyordv. 

Aık her kabahati affedtr cle .. 
nıiyorlumı ? itte o de bu (Aok)a 
tutulmuş, (A,k) uğurunda en me
rıfur bir ahlakaızlık uç.urumuna 
yuvarlanmııtı. 

Bütün mevcudiyetini ıimdi Sü· 
beyli isti! etmişti : 

Kalbi, dimağı, dütünccsi, her 
~yi Süheyla idi. Süheyladan 
başka her kese, her hisse lakayt
tı. 

Atkım muzaffer kılmak içi.o 
daha nakadar auk<lt etmek ka
biJae edecek ve her cür' eti gö
züne kestirecek k.aaar şuursuz 
tim~. 

1 

Oda kongrası 
Ticaret oda~ı senelik kongrasını 

bu Pazar günü aktedecektir. Oda 
kongra için icap eden davetname· 
lP.ri göndermiş•ir. 

Kongranın ruznamesinde iki • 
mühim madde vardır: Sana}i \e 
bahri kredi. 

Sanayi mad<lesinin müzakere· 
si dolayısıyle içtimada bir çok 
senayi erbabı hazır bulun~cakt1r. 

Sanayi erbabı, sanayi kredi i 
ile çok alakadardırlar. 

Sanayi lıirliği bu husus hakkın· 
da aktettiği bir ictimada, kendile· 
rine tuaJluk eden noktai nazarı tes· 
bit etmiştir. 

AMERII<.A SEFARET 
K·ONAGINDA 

DUNKU MERASll\i 
Dün Amerikan sdaret k na

ğında sefir M. Gruv tarsfmdan 
Amerikan istiklalinin, enci dev· 
riyesi münasebetiyle bir resmi 
kabul yapılmıştır, Resani kabule 
ıehrimizde bulunan sefirlerin ek
serisi i,..tirak etrn • ştir. 
~ ~~~~~~ 

1~ · · tüııcü ler 
[Birinci .r;a,f •aan mabad] 

lzmir valisi hastalıklı tütünlerin 
tamamen idaremizce alınmasını 

talep etti ki bu kabil değildir ... 
Behçet beyin beyanatı burada 

bitiyor. Memleketimizin diğer ta· 
raflarındakı tütün vaziydi şudur: 

Şimdire kadar Günanda 350 
bin, Bur~.. V" f ..... ıi!. te b;rcr 
milyon kiloya yakın tütün yük
sek fiatlarla satılmıştır. Bundan 
başka Geyvede 300,000 , Hen
dekte 800,000, Düzcede 2 mil-
yon, Trakyada 350,000, Trabzon
da bir buçuk milyon, Taşova.da 
1 milyon kilo tütlin vardır ki bun
lar kısmen satılmıştır. 

Bu haleti ruhiye içinde rıışan

hsı Perihana ve genç kızın 

ebeveynine de kızıyordu. Onları 

körlükle, hissizlikle ittiham edi
yordu. 

Ôylcyal.. Eğer hissiz ve kör 

olmaealar da kendi halinde ki 
tahavvülü görürler, ~cıcrler ve nı

şanı bozarlardı. 

Bu haraketi bizzat yapnıağa 

cesaret edemeyen irfan kendi 
aczinden ziyade kar§ısındakilerin 

fazla itimadına sinirlenmekte idi. 

Bunun için Perihanın bugtln: 

- Sizinle bir az ciddi görüş

mek istiyorum .. 

demesine evvela hayret etti. 

Sonra da sevindi . Genç k)ıla 

görtııcceği mevzu hiç şOphesiz 
en ziyade korktuğu ve korkmak· 

la beraber arzu ettiği meselelere 
temu Mie;ıakti • 

Şüpheli ölilJll 
Pangaltıda oturan t 

Olıanis efendinin ze.,·~wd 
Veıjin dün ölmüştür. 'iP:. 
betince Verjinin ölümü ;il 
rülınüş ve ceset morğa k 

Emin ön üde Rıhtııtl . 
Halı tüccan Vitali efe P' 
·ından dün gece bir hı 

4 büyük ipekli halıyı '1-. 
kalanmıştır. Hırsız di~ 
için ismi anlaşılamamı~tıt· 

Bir otomobil 1 
Kadıki\yünde Acıb.1d 

rnn Refik bey komşusu tt1 
ait olan otamobili ~atJJl 

temijtir. Refik bey aıacsl 
bili cibadem cacldesi 

ederken birdenbire m 
~ ük bir alev çıkmış, ot 
milen yanmıştır. Refik 
Jozefe bir şey olmamı'utJ' 

Zavallı Beygir 
Dün gece saat ikide 

. dt 
da Bo.,taııbaşı caddesıl1~~i 

hamallı:.r k~hya~ı Aziz il~ 
rmdan yangın çıkmıştı~ 

deki dört beygirle be 
len yanmıştır. Zabıtaca 
kında tahkikat yapılıyor· 

Benli üliıııJ' 
1'BJ 

\le:;hur kadın calı: "el, 
Benli Giılizar dün E.rnııı 
vn} i ta~yonunda <lurıırı. f' 
nımın yanına ) akJaşıtıl~ rJ 
cagızın 10 lirasını a~ııııl 6~ 

rossof Prag 9~ ı~ 
Mosko\le. ~~ 

Sovyetlerin sabık~ 
firi Arossof Prag 9 

yin edilmiştir. 

.. ~ 
Bu ümitle ertesi gıı~,,ı 

sonra nışanlısının da'~ U. 
kanlı olarak icabet et~ 

Bugün artık ne ol•lc';ı 
cak, ok yayından ç~,ıt 
şey hal edilecek ~e 1 

0 ile kat'ı müna.c;ebet e · • 

Pcrib~n ° lrf~nı. d~ 
acı bir tebessümle k• ~ 
ierinin bakışında, .siiJlıı f 
sıl olmuş izlerde bugıJ~ıJ
L:a bir • ma'na olc1'P0Y "Ilı 

Perihan, sanki b~~1~ı!Iİ 
kü saf, hayabn ma ııader'.Jı 
yen görgüsliz bir kı~.~ ~ 

Onda bu gün, bıJ e 
tıraba gögüs gerıneie' 
etmeğe hazırlanmış 

kadın hali vardı. 
Riyasız bir başl• 

lü.zdü ve duğrllcl~ • .if 
· ınu~or,J m.aksata gi,rmeyı 

rek ıordu: r 



----
- ---------

( 11111 rı • ı 1 1' 1) \ 'J. Sıılı ıı ) l ... 1 ''' } 

e tekrar Ingiliz -Rus Hoover yeni 
~aşalık ticaret kabinesini 
08terdi nıüııasehatı teşkil ediyor 

lı·ı-a, ıiz 

,., Jeıiit i 
• :» 

Loıulru. 22 ( \. \ 1 
1~ ,rd.ır kımmra .. m<ln hazı a~m 

lİl'ar<'tı' ait l·auuıı )fı~ iha-ının mii-
7.akf'rt'·İ csııa rnda muhalefc•t nktı· 
m Jm kaıııın ),.hilrn ... ınm kfü i dC"re
N·de ~ümnl H" eht-ııımi)eti olrnn· 
)ac.ağıuı }ıf'):lll l'lmişlnilir. Mnıııa· 
il<'yhim hiikiimC'tin n<' ~t'lwhı~ hi· 
nnl'n Rus~-rı~ a yapılncnk ilır:ıc~ıt için 
1-redi koymamış oldıı(!ılnn ve anı· 
bare.ounn ne \Okıt knldırılaca!!:ını 
c:ormıı ... fordır. Bıı Ya7.İ \ e:-L ııl'lİC<'.İ 

olarak hiit,iıı ıiı·:m·t \lınnn \C A· 
ııt<>ı·ika ilı· ~ aın1ınalta H' bıı il.i 
rnemlı' -.ı't j .. rifa<lı· c ımı krNfir. J oH 

Lu<'ını <'~vahf'ıı rıııl.ııruı Lİıı .,j\a•c·
ı~ııiıı ı \l'lf'ı• lr:rilı ı clılıııı-. ıllflıl!.!,11· 
ıııı ii\ lrrui-. \ c· el, ıııİ:;-ıir ki: Uıı ... j. 
,a:.<.:I iıiırı:ıı it'• .. ""' ı ı!iırı ı•\e' k •. d.u· 
!'--''' ,,., lıiil,ııııırıiııe• Jır r ıul'lii ı.rı·

dillı• lıLıluııuıakr.ııı 'e ıe ı-lıilııt !!İ•·
lı rnıt·kıı•ıı ;< t;n.ıp ı'llll• l.ıı ıı illa· 
rı ttır. ı-: ... 1ıu ... ı Jııı,,ıı·İ' ı'ııİıı Pıı"''·' . . 
'ile· ticall'l ) .. pıırnlarnıa lıic: lıir ın:ı-
ııi 'ılltıır . ..\ meril.ıııın lıiı: hir iti
l:ifı \ f" hic: bir J...rc ıli iı..trmi olma· 
eh;...ı l•izi Ru .. ,.ı ilı· ııııı.ıııu•lf'ılı• Lu
lınuu:ık ta ıı tılt'nı·ıı iJ. .. l<'rİ farın l ıı n.ııı 
millctf Prin tlı• hl"r lıaııgi lıir IC' ... hİ· 
kit '<' :lrrıli )ilanları ııw\ c·ut ılcı.ıil
dir. llatıp ... (iıiinı· ılı•rnınln ll cıjz. 

l<.>ri "'ii)lcmi~ıir: •- Jıılıal<'fı t :ızn· ııı:ı 
lıiikiiıııl"lin • 'l"leı~ lıilıliı 1111, olrın 
-iqı-ı•tiııdr lıir IC'}lC'ddiil \ ııl..ııa 
~ı'lt'C'f'ğİıw ılair lıir iiıııit H'l'llll\c • 

c·<>~İ ııw ııı ii tı·r• .... ifiııı ... 
T 2 --= 

\\a lıin~toıı. 21 I..\. \I 
\' anılnıı \1. Hor;ıhrn Jo-.rlııı·ı 

ıııwnailr-, hi ıı \1. H oo\ "'in 'ı•ni 
kabinl'n: ıniiddı-i u:nunıl ı.ı.f:ıth·lı· 
dalıil ~luı:ı ı ,.urPtimleki ıhı\ l'tini 
kalıul cnnı:•mi~· oldııj:!mıu hı~ an 
dmektı•ılil'. 

\\ a;.Jı iıı~tuıı. 22 1 \./\ 1 
~ahilı İ) f'ttar hir mrnbmian Jıil· 

ılirili~ or: 
1. Hoovf'rin teı;I il <'dc'<'C'~İ 'i'llİ 

kııhinC'ııİıı tttidl'ki uz:ı ı ı;;ıınclıdf'Jı 

tı'a\' i.in f'llııiı:.rir: M. H('lll'"' Stinı· 
o;.o~. lrnrci' c•. •• Aı clr ı '' ?\ lell,.u 
1 nıjıı•·. 'J. '\'\ illım ıl.ıhilİH'. 

]
• 1 • 

... puH~au .. 1 \:ızı-.d 
.!\l ıdııl. ) J ı .\· \1 

P. lıı .film·. lıir top ıı ~ ı~ ıı ı HİI 
lıi. ld~l .. ıı il '•l\.ıılr ı..11\\t-!lı·ıi tıııı-
1' ııd.111° j, .ıl ııdı \il ,111 :...ı•lf'ıı hıl 1 
lıu- '' .ıl:lıtıı· \ uzııııcl rı \ i:...od:ı lıir ttz 
' ılıi~ ı t !ıaq} olımı-:ııır. 

~T: ılıiı, ')2 l \. \I 
11.ırlıİ\<' 11nan·tiniıı ı .,mı hır 

tl lılı~i 'ııJ,11 lıulan nııırnr:rnıları ıııP· 
riıw :~ mir.ıhı\· i ,i ,:n ıııah .ın '" l1ir 
~ ıi'iıı <..111 n ~ <>.ıi toµ u .ıı<·\ "cıiııc :ıhıı· 
ını. oldııkl:n ıın l'ilılirmr ,tnlir. 

-
JJi nd 1 >f'ro- an ii...,tf':--ar t"' • 

\\ a·Jıını!ıwı. 21 1\.\ 1 

1.i ruUı<'r~lı ı İ<'.ırd n:varı•t i lı.ırn 
·ırı( ı i ı-ııfıc ... i frıı :nii ... ın irli:,!iıw ta· 
\in l'tlihniı;tir. 

F J 1§ 

Yeni vatikaıı Suriyede son 
Hükfiıneti vaziyet 

]() ~ıılı.ıt 921
) 

lt:ıl~s lıııkıimt ti)ı" Papnlıh uıa ırı

ıla Al,tPdılr'll itil:tfırı :ti i~lı•Jİ ılı \!illi 

rııw;.ı..,rlır. hıhılı11 ı•lı,ıhııd.1 11.l~n 

~ll7.i'tı"lrrirıılt· lwr gıırı ~ ı rıi lılllı<'rlı l'f' 
\«' ıııııtal:ıııluıa tı> ... :ıdııf rılili~ or. l•'r:ııı-.ıt 
gazı·trlnırıi ıı ~ ımlı ldtirı ıııntn 1 .ıııl.ı r 
Homad:ı mı7.nn clikl,nti ı ı•llıc·tım·l,kdir. 

) npıhm itil.ıf 117.ı·riııı· J>ııpah~ııı 

hah sıı ~iya .. rtiıw 'ı fıbinnin "~~ Plı • 
rine hızmet Ptnıı .. jn,Jı ıı I· r.ıııı...ı ;,!lld -

tdeıinin enılı':'f"ılı" hıılııııılııl,Jnrı aııl:ı· 
~ lruakt:ıdır. H"maılaJ..i .. l:11ıi~ ı-ıtsr 

malıafıl bu l,sl ıJ llJt.t. l:.i ılnrn ;:ıı Ct"\illıı 
H'rnıf"lı.I dıdeı·: 

•· Frsrı ... .ı lıulı.umı ıi. ıtılufLn hıı· 

ulun<len ,., 'Pl J..ou rt'"J \ oııl81' r. · 
~ nrla t. ı.,jr ~ r ıııa~n \,.. ] •' .ı t it ıl.ı. 
alı>\ lıi.ıP lıvf:'l,.,tlrr tı rtibin ı;"lı · 
ınakta idi. ) ap lan itilafın Pupalıl;tın 

diııi nüfuzunu \ t· ka!olihler ıtra .. mılıt 
rnhdeti temini' ~ardım erlt>C'e.\!i :.,um· 
IPf·C'htir. 

it.ıha lıııklırneti lt11 •mcıl alı İ': 
\ atil,nnın nr1uzunıı t l uin \c hr \JJl'

lırıilı-1 ıı. \ killli, n. fuzııı u t.J,\ i~ t'. 
t:ılıl, im Plmt>h lC' J, lmh oı. h t1111 J, h · 
lıf:... .ılı miM i.ar:i 1 ı ı ılıh ı ı lıi7l 1 tıı 
hııluııınıı- oli\~)r. lt l~n lııı ,ıınıetl ri 
dt>ıı lıil biri .ırıin 'adnı a .. ırdmüıc ri 
!uıllt dt:medi~i mıılıinı bir j~, 'f. \Iu 
ı;olirıi hall• tıi '1aM\f hıınıı. \ ltıL.:1111 
lt·ıla..nı poltik. İıı'ı himıf'l ı ttirm<''• 
gihi pir ı·nılle \:t}Jma.li.• 

Romn gazPiPIC'ı i11i11 'eıJildPn et·· 
\ ııplar.ı llıt:r!ıı.r.m l·'ı o rı ızlın hillı ı-.~a 

yal,m sarht;ı P1p:ılıı:ın '~p.u ıı:'.'..1 11'· 
... irden r-ııdi-.t clrıl°rl<'ı. ) 111 ~arl\t ı 
lıuluıı,uı 11111.lıtı·lil ı ,,,mJrl c>tlcrclı. Fm· 
ll":Jrıuı m·mc' ıııılıızıııııııı ıırtm:ı-.ıu·ı 

'ı· J, ''' 'ı '1,-.ıını• '>İıw l\,ıtıı! 1\ 1 ılıiph r 
• oh mıılıiııı hi ıııettı lıııhırııHı lnrdi. 

ilah ·ı h• ,,ııııwtilc \ :ıı:ı\·uı .ıra-.ııı
ıta . nı) hın jıiJ"ftaıı '-ıınr.ı ıııt:'zl,iır 
hi?Jııc·ll(·ri.ıı hah .ı }, lıin ' .pıl:ıcıı!!I 
nkriniu FrLııı a•I ı~~ ll' nıf~n ııı.ıt t jjj 
Pfld; ... ,., < ılı•: ıırd ı;:u nııl ı-.lm ldJd·r. 
Bıındaiı h.ı~ka \J,..::ı-.dn oıı ?·mwıılıu-
dn olıhı!!ıı ~ilıi I· rmı~·ı lıııl. iınır·ti l'r:ı· 
ıı a dnhilinde ıblıi katıılil, rnhiplcriıı 
ııııfuzlnmıa iı:;tinnrleıı i-ln<> giri ·ıni-.,ti. 

Hoıwı nıahafilind",' ı-imclir" .. kfllbr 
l,li enin haıı~a iynı.: tfoC' l~tırıştırıl· 
dığı heyan ı-dilmektedir. 

\ ntikan-Kirimıl itilafının hut11u 
dtıııyacln ' ' hilh:1o.;s::ı l1.ntolik alcnıinrll" 
fn~ic:t lt:ıl.,:a, a tf'Veccuh \ t' m.mc' i 
lcun f't 1<'mirı' ettfüini ilh eten br' nn 
oluniyor ~ · . . 

fi,.~ nıt. c, ~ııl•:ıt 1929 

S,ı h f•clı· alı' .ıl 't"ııiıl,. ı karaıılıl\ 
lıir '1't•\ ;c ye· d.ılıil ;ıld11. \i 111"" İı;;ıııı 
ıııı'rli ... j fır ıı«.t fıo, ,a)~ıdt J,l)Jnİ"t'rirıiıı 

lıir Pırıtilf' iı:1i1111il:uıııa lıi•:ıııı '<'reli. 
l·'ı \ kal.t~· },nrııi-e-rin ı·nıriııı• r' •1'' ıur·r
Ji.;iıı iı;tiınaı 1 ılik ı·tlilı.li. llt'riılı· ttı·ı· 

11'1 ·al, mı. 'o1"a aı tık lıir clalııt ttı•ıb· 
ıııa~ sc·ıthmı! ~ımıfol,•n J, ıt"i lıir hılrı.fı111 
'~rilııın.\lt>cli mjcli·ııaın 11 l,11 t111ıltt 
t.ılil, ı·clilmı ... j :-;uri' ı rlt :ok ft>ııtt 
't' ı·liııı üıtilıalar, tr'..irlfr Jııı,,ııl<' ,,.. 
tirdi. 

Gı ~en rtıt' Uı,!ll"to~ıııı 1 :! incit' 
merl~in il'liııııu hir de fa dalııo. talil 
t>dilmi-., \ e o Z<'ıı nıı3 uy onrn ) f'ııidt"ıı 
aı·ıl nı~tı. 

:O:imdıhi ihtfüıf in c;ı h elıPıııtnİ\ rt· 
Jj '~ hula\ c .. lıı:ı.lledilrcel. hır !-.ı::J,ilJe 
ohnadı~ı he~ .:ın rclilmeb.tt>Jir. 

:\tue~~i an medi~i Suri~ t için J,n· 
ımnu <''"S"İ tanzim 'f' ih:.mr ediyordu. 

Hnzıılanan m:ırl<h•lnflı" ~urİ\'~nin i · 
ti!. inli ılf" tt•\f ıl,i h ıl il olarnl\ nhkunı 
rnrtlı. Fran... f, \1 ıliidı homi~erli • i 
hıı ı il tlere ifraz ı•tmi::tir. .'urİ\ ı 
m. ili .... ıı ıı l nın,.,r.d ı olmn ı lın bilt· 
p ... a lı •ıtl:ılıi)ttİn fi.\lınlu<lı komi r· 
lwt· ait olınasıuı ı tf'mı~. ı,anunu f' a

ı;İniıı ınndclelPriniu ona ~iırt• tsrı1imi 

ııi tal"P C'~ lrmi.:tir. 
lfu(' ...... İ<:Jıı tıll'ı ]j.::j :i1.:1"1 lııı {:İlıi 

tl'ld ifi J,abu l ı 1 ıııe~ ı p filı. irlf'ri nllı• lı;· 

ar t'j lı'dikJniııılı•ıı im nPlİc e lııısulı• 
,..dm'~tır. 

l nıuıni ı..fı Cliınlııır 11...i .. j ~aıını.:a 
mrdi,in t:ı~dil, ı•tını -.i l.izııııgc hlfüi, 
di~cr Jı dı Llc•rlı• \ apılnı·nl, ıınıfthı ılt .. 
lı.r. ın:tli lanlıhutlc·r r.w-clc"ı ilıtil:ıl'ııı 
t''-ll'"I ı h·ımbrını '"" .hil eıın,.htedir. 

ııılı ida1 t' iJjııı. Surİ)Crıİrı lıarir1t
rıııtıııc> ... .,İllı r t:l\ iıı dmr,.,i "İlıi nıaıf-

ılı ı. 1ıl. ) m· ilıtil.itın ı· a"-Jı ııoktalu
rırıı ff' .. kıl Pdl,, Of •• ııri\ i' nıf'rli"İ .i~<I" 
lnn hııtıııı !ıu lı~l.brııı · Fr:uı ... s [,., ku· 
laıle ltoıııiı:niııin ıııııdalmlc"'i oJımı,lan 
ynpılınn,.,ı İ<'İn ı rnr evlemi~lcrdir 

rrnıı~mıın Sm i~ r·lilt Ti' lr;i:!iliz ~lomin: 
~ onJnruıda oldu:m gibi suri bir i~tik· 
Jııl H·rmPk i temeı;;j Jın «lıil<.> itilsf 
hu ulu miişl~ııl gorııl.i) or. 

\ azi~ etin yar• n dalıa hııhraıılı 'f' 

rnhim aflıslara Jİr<'cı•gide tnhrııiıı 
es:lilmı-1.t<'dir. 

f işg·al .facııılaı·ı 

11ıaııetle haşla)1aıı hu koınedya 
ı·ezaletle Jıitam hıılıııııştı1·. 

l\1uharriri: KEMAl.E'l'Tf~ ŞÜKHf 
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- lngiliz baş kumandanlığını 
iğfal ve Ingiltere hükümcti ile 
dost ve miittcfiki Fransa hiikume
ti arasında fesat ika l'den"Niko,, 
bu hareketinden dolayı divanı 
harp :t.ararı ile idama mahkum 
edilmiştir. 

Şimdi kurşuna dizilecek-tir. 
Gözünüzle rrörüniiz ve ibret alı-o 

nız ... 
Müteakiben Nikonun gözleri 

bağlandı. Kıt'anın başındaki za
bitin işareti üzerine bir müfreze 
yaylım ateşi etti. 

Niko yüz üstü yere düştü. 
Viicudu kurşunlrla delik de-
,jk olmuş 'e ölmüştü. 

... ge 

\ 

dikada hareketlerini tehir etmiş
lerdir. Marmara ve adalar deni
zinde ki \aıiyette şa)anı dikkat 
bir tebeddül }oktur. 

Tırf"nif'r 
Haydarpaşa ve Y esilköy hat

larında banliyo katarları küçük 
teahhürla :şlcmektedirler. Gerek 
Ankara gerek Avrupa ekspres 
ve konvansiyonelleri 15-20 dakika 
teahhürlerle gelmiştir. 

Tren yollarında tekSsük eden 
karlar henü1 münakalatı tehdit 
edecek dereceyi bulmamıştır. 
Se, alıiJi ıniitecaYİrr 

po. taları 
Seyrisefain ve şirketi hayriye 

postaları dün işlemek imkanı
m bulmamıştır. Bazen vukua 
gelen ufak teahlıürlerden sarfı
nazar edilirse münakalatta ehem
miyetli bir hadise olmamıştır. 

Gece vapurları da işleyebildi
ğine nazaran f ırtmanın tesiri mah· 
dut kalmıştır, denilebilir . 

DiğC'r tarafta f~vzanlar 
Atina: 21 1 .A] 

Biitiin ıncnı lckcUt• !?İrl· 

dt>tli hir soğ-ul~ luiktım 
stJJ·nıcktedir. Bir tok ka
saba karlar aı·asında ıuah
surdur. ])ağlarda ahali ''i· 
') e<·eksiz kalııu~1arıhr. ~İa
kcdonyada vukuu bildiri
len fe \ezanlar YH:!Iİ nıcın· 
lc•keti tenıaınen Sil altında 
hıraknuştır, Halka ta) ya· 
re ve sallarla yiyecek ) etiş
dirilnıektedir. ~lora kasa-

' l1ı•larıııda 150 ailı· a~lık .. 

lemek için biitün şeytanatını eline 
aldı. 

Bulduğu çare taşra da şube 
t('şkilatı yapmak teklifi ile tek
rar para sızdırmaktı. 

lngilizler : 

- Evvela Istanbul şubelerin
deki azalarmızı cemiyf"te dava
ma alıştırm da sonra taşra teşki
latına girişin ... 

diye i:;;i savsakladılar. 

Çiinkü artık mollaya da iti
mc;:tları kalmamıştı. Hakikaten 
Istanbul şubelerine ve hatta 
merkezi umumi ye artık kimse 
deyam etmeyordu. Ellerine vesi
kalarını alanlaı-, bütün maksat 
ve hedefleri bundan ibaret oldu
ğundan biier köşeye sıvışmışlar, 
bu vesikalar sayeı:,inde bin bir 
dalavere çevirmeğe lıaşlamışlardi. 

Merkezi umumi de aylıklı bir 
kaç kişi ile keza ücretli şube 
reislerinden h~şka kimse kalma
mıştı. 

Bu vaziyet içinde cemiyet 
daha bir kaç ay böyle sallantı ile 
devam etti. 

Ingilizler ar:ık tahsisatı l·cs
mislerdi. M rkeıi umumi 'e s ıl.e 
i1tihaz tel len binal· ·ıı kiralan 
'erilmed~. 

Şub~ levhalarına 
pazarında s tıldı. 

kadar bit 

Nehae-t C{·t ti} et inlıiliil etti. 
Merkezi umum: de kapandı. Bin
lerce liralık esyası mollanın e\ in· 
nakledildi. 

Molla habısi bu dafc, ı den 
oluz kırk bin lira kadar bir para
yı kıvırmış, (İngiliz muhipleri ce
miyeti) komedyası da i~te böyle 
bir rezaletle hitama ermişti. 

[Bilmedi] 

Uirinri wn tatlan 11 1<1! at 

tan mnıf'k tf'lılih.r·!'liıl(' mn
l'UZ huluıun:ıkt.ıdır. 

\ti . ) ' \. \ 

Münakalat nazırı T.rakyanın 
feyazana ugraınıs olnn nuntaka
larmı teftiş etm.ı::tir. Munrnileyh 
buraya çekmis oldugm bir tel
grafta vaziyetin r~ci oldııgunu 
ve zir.aata salih l 00,000 hektar 
arazinin su nltında kalmıs bulun
duğunu bildirmiştir. Mez .. u arazi 
mahvolmuştur. Bir çok ka .. nbalar 
tamamen lt>crit edilrnis bir va-
ziyettedir. Bir çok kimselerin 
ıtclef olmuş olmasından endişe 
edilmektedir. Varclnr vadisi tema
men su altında kalmıştır. 

"ı:-o orta~u1da hahar . 
Londra, 21, [A.A.J 

Londıada (11) günlük dondan 
sonra bir bahar havası hüküm 
sürmektedir. Glineş biiyük bir 
ıevnak ile parlıyor ve derecei 
hara ret tabiin fevkıne çıkmış 
bulunuyordu. Buzlaı 111 çözülmesi 
üzerine Mottinghamda bir buz 
tabakası koparak bir maden 
kuyusuna diişmüş ve kuyudan 
çıkmakta olan iki amelenin telef 
olmasına sebebiyet vermiştir. 

Enfliienzadaıı ülenler 
1 onılı n, '.:!} \. \) 

Enflüenza vefiyata scbeLiyet 
vermekte ve ölenlerin miktarı 
artmaktadır. Londrada bu hafta 
zarfında bu hastalıktan 393 kişi 
ölmüştür. Geçen hafta bu miktar 
331 idi. 1929 senesinde is;) bu 
yiizden vefiyat miktarı müteka
bilen 29 ve 5 idi. 

BugiinJ ... ti hava 
Rasathaneden aldığımız malu-

iki ah ne 
Dün gece, Darülbedayidc "Ay

naro 7. kadısı,, nı seyre gittitıi. 
Kapıyı kapadıktan sonra perdeyi 
açan bu miiessisede, nedense bu
sefer perde açıldığı halde kapı 
kapanmadı ve ilk perdenin başla· 
ngıcında kuvvetli adunJarJa ye
rleri sarsan üç kişi, gülüşerek, ko
mısarak yanımdaki locaya ~irip 
oturdular. 

'\ 

Bu iiç ki\\İ, iiç seyirci dej'il, üç 
fırtına idi ki, kış giinündc açıl-

mış bir hamam kapısından saldı· 
ran beyaz benekli bir rüzgar gibi, 
salondaki seyircileri iiıpertti. 

Arbk, tiyatroda iki sahne var
dı. Biri, aktörlerin oynadığı da
rlilbedayi sahnesi; diğeri, bu üç 
seyircinin oturduğu loca.l Ve pi
yes iki şano üzerinde karfıhklı 
oynanıyordu. 

Mesela, sahnedeki Aynaroz 
kadısı: 

- Nnızü bfoah kiifir olur ... 

Dedi mi, joca<laki hamiyetli 
derhal cevap veriyordu: 

- Allah belanızı versin alçak 
herifler! 

Sahnedeki Aynaroz kadısı: 
- Hukuku eylılm var .. 

Dedi mi, locadaki ilamiyetli 
derhal cevap veriyordu: 

- Memleketi mahvettiniz kafir 
yob:-ızlar! .. 

Elhasıl, bu kıssalı ve hisseli 
O) un sonuna kadar böyle sürdü 

ve ben de carcsiz, arkamı Darü
lbedayi sahnesine döni.ip, sekiz 

lir.i. beş h.1.11 uş;,1 llıtluğuın bu le>· 
cadan yanımdaki locayı seyrett
im! 

Ancak, tesadüfün ne garip bir 
istihzasıdır ki, bu focamn kapıa
ında. glırtiltti edenleri su•turma
sı lfümn gelen resmi bir makamın 
levhası vardır. 

• ( >\ K \HA) 
I' tıı ılı'.ı• tdf'ıll. ~ırak suyu, 

h l ı if;a i \a.r<l r. 

1 lıı u lı""' olııl\p.ıttrnanlar. 

O ı , 1 :ır ı fi:ıtl:ıri: 6.8-JO \e 12 Jir 

mala göre dün saat oıı dörtte ne
simi tazyik 768 olup rüzgar şimal .. 
den ekseriyetle mutavasıt kuvettc 
esmiştir. Ruzgarm sur'atı azami 
saniyede 16 metroya kadar çıkmıt 
tır. Dün azami hararet nakıs 3 
asgari nakıs 4 tur, 

Bu giin ruzgar dünkünden da
ha nz kuvvetli olarak poyraz cs
ecektit. Hnva kapalıdır. Hafif 
kar yağması Q.luhtemeldir. Bugün 
hava -di.inküne nazaran daha eyi 
olacaktır. 

Sıvas, 22 [A.A] 
Şiddetli soğuklar devam edi

yor. Hararet derecesi nakıs 18 
dir. 

Ada pazarı, 22 [A.A] 
Kardan kapanan Ada pazarı, 

HendC'k, Düzce, Bolu yolları açıl· 
mış ve miinakalat başlamıştır. 

Bclgrat, 22 [ A.A] 
soğuklar biitiin şiddetile de

vam etmektedir, Surda hararet 
nakıs 17, Karakovi civarında 31 dlı 

bükreş, 22 [A.A] 

Hükumet ziyan dolayısıyle 
felakete oğrayan havali halkına 
muavenette bulunmak üzre feli· 
ketzcdelere tahsisat itasına kara 
vermiştir. bunlar:ı yardım i~jn de 
bir cemiy~l tesekkül etmiştir. • 



__,. ..... 
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Al sana bir okka "Va·Nu"!. 
•Kô~fnı Şinasi,, beyin loknmotlfine llir kür'k lıaliı l•ardif kiinıürü 

On gDn evd "ikdam,, kasa
sından benim cebime ve benim 
cebimden kömürcünün kesesine 
göç eden paralar, oturduğum 
evin bodurumuna dört çuval 
kömür yığmıştı. 

Dün akşam, yazı masamın 
yanı başındaki sobada ben, bu 
kömürlerin en son zerrelerini 
yaktım,,, da ısındım. 

Karlı sokakların, kimbilir han
gi başıboş izleri arkasında, çıp-
lak kadın dizleri avına çıkan 
bir arkadaşım, tam gece yansı 
bana mihman oldu. 

Titreyordu,. Kuduz rüzgarlar
la gırbaçlanan tipi, sanki hıncını 

ondan almıştı . 
Kulaklan taşlaşmış , bumu 

pancarlaşmıştı. 
8 

Sobaya yaklaştı. kutbun buz 
ovalarında donaklam ş bir "ce-
neral Nobile,, gibi, çenesıne 
tırıımpete çaldırarak eUerini 
uğuşturdu: 

- Hny allah senden razı ol
sun Niz.ameddin!, Sobayı bir 
doldurmuşsun ki .. 

Müşterisini memnun etmiş bir 
otelci gnnınyle sırıttım : 

- Oda sıcak, öylemi ? 
. - Ne diyorsun a birader? Sı

cak ta laf mı? Külhan gibi, külhan 
gibi .. 

Gururuma silindir Şapka giy· 
direrek, ağıı1ıtıma yeni bir siga
ra taktım: 

- Evet... -dedim- öyledir ... 
Ve ilave ettim: 
- Dün akşamda böyle idi, 

evelki akşamda .. Evim, bir kal'a-
dır ki kış, salkım salkım buzla
rıyle, rüzgalarıyle, seni korkutan 
tipisi ve kulaklarını donduran 
fırtmasiyle bana viz gelir" vızl 

Susmuştu.. Hem efendim, sus
mamış olsaydı bile ağzı Ot! dem
eye varabilirdi kil 

Oturduğu iskemle benimdi; 
ısındığı soba benimdi; Çok soğuk 
ve karanlık bir sokaktan, çok 
aydınlık ve ılık bir odaya onu 
sokan, onu çok rahat bir koltukta 
oturtan. bendim! 

O şimdi karşısında beni, bir 
kahraman gibi görüyordu. Sanki 
arbk oomiz, "ikdam,, ın meşhur 
merdivenlerini, her giin yan yana 
tırmanan iki emektar kapı yolda
şı değildik. 

Şimdi dostum miras yedisin-
den iltifat bekliyen bir dalkavuk 
gibi, "karşımda elpençe divan 
duruyordu. Hele ikide bir soha
nın yanı b~ında demlenen se
mavere gözleri ilişiverince öyle 
tuhaf bir dalkavuk oluyordu ki ... 

Ve bittabi az sonra dedikodu 
başladı... j • • Dediko~u 

Ben • Ne dersin bw gazeteferin 
lıaline? 

da dinle!" Hamburg,, tan kocamaaan 
bir lokomotif getirttiler .. Bu biri 
lsveç ormanlarının köklenne kib- ' 
rit suyu ektiler... iki ! 

- Ne münasebet? 
- Akşam günde bir milyon 

dört bin üç buçuk nüsha bası
yor be! 

- Eeeey? 
- Esi mesi bu işte .. "Ham-

burg,,tan gelen lokcmotif günde 
yüz vagon kaat taşıyor .. 

Ağzımdan bilaihtiyar bir "Vay 
anasını" fırladı. Ve,,, fırlamasıyla 
beraber gözlerim kendiliklerinden 
sobama dikildiler. 

Bir an düşunceye daldım. 
Ben, kışın odamdaki bu kü

çücük midesine güç bela ata
bildiğim birkaç kömür parçasıylc 
yanmış kül olmuştum. Günde 
yüz vagon taşıyan bir lokomotifin 
Kazanını şöyle bır düşününüzl 

Buna nasıl dayanılabilirdi ? 
Akşam sahibi dostlarımdandı. 
Aceba Kazım Şinası bu kadar 
kömürü bütçesinin hangi faslın
dan yakıyordu?!!. 

Ve acıdım .. 
- Vah zavallı dostum... Vahi 

Demek ki yanıyor, kiilolıyor! 
- deye bağırdım -

Gece yarısı misafiri, fincanında 
l alan çayın son damlasını da 
yuttuktan sonra, müstehzi bir gü· 
lümseme ile ha.na: 

- Durl Dur! -dedi- O kadar 
meyus olmnI O, Hamb ırg mar
kalı lokomotifi, külhanına göre 
bir kömür keşfettikten sonra ge
tirtti. 

- Tuhaf şey .. 
Dostum bir maden mutahas

sısı mıdır? 
- Y oook.. Sadece zeki bir 

iş adamı .. 
- Canım, bir kömür madeni 

keşfettiğini, daha şimdi SÖ}l'yerı 
sen değil misin ? 

- Bendim amma, bahsettiğim 
kömür"madeni"değil"kimyevi,,dir. 
Kazım bir maden değil bir for
mül buldu. 

.. Ve,cebinden küçücük bir defter 
çıkararak yapraklarını karıştırdı; 

sonra korkak bir tavurla etrafım 
süzerek kulağıma fısıldadı: 

- formül işte.. Bunu hana 
akşam labo ratuvannın baş kim
yakeri Ulvi verdi. 

Dostum un bana ukuduklarını aynen 
naklediyorum: 

( H11mb11rktan gel.en elli bin 
beygir .uvı•etin<l ki lokomoti
f imiz i~in lıa:zırladıijmıız 1'·im
yevi kömün"iııformıilücl1ir) 

10 kental odun + 20 A·ifo 
kurıuıı + 1 ton miirerkflp -t
ihi istilo l gagll 3 K.af a 
- zeka = 25 sııtım. 

25 slittin 2.; Rcıtır Vulii 
2S satı,. + f. kelime Seld

mi. 
25 satır VUly. 
J e dahi (ircııii! .. ) 

O - Ne deyeceğim ? Hiç ... , 
Gel keyfim gel.., yaşııorlar .. Cum· 
b\U'İyet , biliyorsun on bin bası· 
yor.. ikdamın lstanbul s:ıbşı 
mnthiş 1 Diterli de şöyle böyle * * 
geçiniyorlar .. SeDin anhyacatın, Sabaha karı dedikoducu mii· 
1abalaçalar liallerinde.tı memnun... safirimi evimden dehliyorclum. 

- Ya akşamcılar? Herif, yemeiimi yemiı,ç.ayımı 
- Hangileri? Son Saatçılar- içmiı,ve yatağmıda yatmış, iiatlne 

m ? üstliık, bir de bana benim en sa· 
Y ole canım ... Akşamcılar ! mimi arkadaşlarımı çekiftimıiıti. 

--. Ooovv .. onların işi girişinde.. Bir daha kapımın eNine ayak 
T kKe erini havaya fırlatıyorlar. labasmamfıul ıdiçin elini sıkarken ku-

- Bu kadar mı? tına ı a ım: 
Ne aıyorsun be.. Elbette - Bu kar böyle devam edene 

C ~ atmıyacaklar da ben mi bu akşam ben muhakbk donanm .• 
a un ? Hayretle IOl'du: 

den a canım ? L- Neden ? 
Neden olacak? Turnayı v Neden olacak? Bodunam-
n vurdular da ondan.. da ki kömürler IU)"I çekti de on• 

V a asını! dan ••• 
nettin y.. Galiba sen Bir daha ıelir mi deniniz 1 

rd işlerin iç yüzünü pek 
sın? Bak l&Da anlatayım Nizameddin Nazif 

(' 1 1 '· \ '\ 1 ı l· il • • 1' "1 

4fık .mtllll 

Bir izah 
MERKALI DUNYA V AKALARI 

"ikdam., gazetesi 
müdürlüğüne 

Ankara 16 Şubat 1929 

Muhterem müdür beyfendi; 
Kemalettin Şükrü bey arka

daşımızın güzel bir üsluola gaze-

AVRUPANIN EN MÜHiM 
BiR TAVCISI! 

Üstelik Elmas, de • • 
ıncı, otomobiller ... 

yüz hin ı. ' ıra .... 

I 

Geçen hafta Avrupaııın en 
I maceraperest tavcısı addolwıan 

bir kadın Berlinde tevkif edile
rek mahkemeye ver.ilmiştir. 

kadına fena halde fi.bayı yakan 
aşıkı bir aralık işlerinden dolayı 
Budapeşteye gitmek mecburiye
tinde kalmış ve sevgilisine 
pasaport çıkarmak için polise 
müracaat etmiş. Fakat o zaman 
sahte Baroness Cipriyaninin fo
yası meydana çıkmış. Sevgilisi-

Erciiıııent Ekreın bey 

tenize yazdığı "lşğal facıalarını" 
ben de bir çok acı hatıra uyan
dırdığı halde alaka ile tak1p 
ediyorum. Üstadım Nazif merhu
mun "hadisat,, gazetesinde çıkan 
"Kara gün,, başlıklı bendine ait 1 
kısımı da bu meyanda okumuş 1 
ve tashihe muhtaç olan yerleri 
olduğunadikkat etmiştim. Son 
zamanlarda sade bizde degil, bir 
çok memleketlerde moda olan 
roman tarzında yazılmış tarih 
(Histoire romuncee) eserlerinden 
hakikata tam bir uyğunluk bek
lemek fazla kıl yarıcılık {muşi
kafhk) sayılacağından aldırma
mıştnn. Aziz Hüdai beyfendinin 
14 -2 - 929 tarihli sayınızda çıkan 
mektubunda ismimin geçmiş ol
masını, doğru bildiğimi söylemeğe 
bir davet saydığımdan, izin ve
rirseniz ben de hatırımda kalan 
noktaları meydana atac=ığım. 

Ceneral "Franşe Despere.,nin 
at üstünde, ve bir kısım vatan
da!Jlarımızın çılğın alkışları ara
sında Voyvoda caddesinden alayla 
geçişine bizzat şahit olduğumun 1 
ertesi gUnü, Nazifin o mc~~·,r 
belağatile yazılmış ' · ...... 1Çİ • • 

fıkrası çıktı. Üç gün sv: .a ~:a ben 
Matbuat mBdürlüğüne tayin edil
dim. lstanbul matbuatı hercümerç 

ı içinde idi. Başta "Mişel Payares,, 
atlı bir serseri olduğu halde, bil· 
tün beyoğlu gazeteleri Türkiye ve 
Türkler aleyhinde çirkef kusu
yordu. Hükumet bunlaıa karşı 
aciz mevkide, kanunu tatbik ede
miyor, takibat yapamıyordu. 
Alemdarcılar, Sait Mollalar, Pe
yamcılar da lngiliz teşkilatı mah· 
susasına memcr ceneral Dits 
(Deeds) ten ve onun en faal hiz
metkarları Papas Fru ( Frew), ile 
yüzbaşı (Ben tt) ten aldıkları 
direktif içinde, Payares ve hem
palarına yardakçılık ediyorlardı. 

Mondros mütarekenamesinde, 
Matbuatın murakabesi meakOt 
geçildiği halde, işhal çenberini 
sıkıftırmak için fınat kollayan 
müttefikler "Kara gün,. bendini 
vaile .. yarak bir •Beyrıehntltte· 
fikin matbuat mürakabe he1'ti. 
teıiı etmifler ve o vakta lcadu bi· 
zim zabitlerimiz tarafından y4pıl
olan gazeteler sansör i,i'ni kendi 
ellerine almqlardı. Öbür yandan, 
Nazifin bendinin geçtiji .. 
aanllrde nöbetçi liulunan l: 
Hldai beyi de tevkif etmiılerdi. Bu 
..,tlarla, bittabi, biziaı ulcert 
sam8r heyetimiz de artık ~· 
mayaeatmı befanla çekibnit t. 
luapyordu. 

İt• batladıtım ,On, bu kanpk 
vaziyeti az çok naal dtlzel~t 
mi Ye yad elleıe kapbrllan 
lanmı1ın bir kısmını olıun auıl 
esri alabileeetimi cliit&inmet• va. 

Bütün ecnebi matbuatını ken
disiyle meşğul eden bu kadın, 

Marian fou Cipriyoni, namı diğer 
Baroness Gınslouv, namı diğer 

Markiz Urşuva, namı diğer Pren
ses Vizzimo, hakikati halde çok 
vasi bir menşee maliktir. 

Avusturyalı bir posta memu
runun kızı olan bu tavcınm asıl 
ismi Matilde Waiıer dir. 

Fevkalade hüsün ve cazibe· 

nin Matild isminde adi bir klef
teci olduğunu anlayan aşık, me
yus olmamış nüfuz sahibi bir 
adam olduğu için Baroness Gus
lowa isminde sahte bir pasaport 
çıkarmıştır. 

Fa ~at vefasız Matild zengiıı 

Matilde W ali er 
sile Almanya, Fr .. nsa, lsviçre dostunu soyup soğana çevirdik
kibar alemlerini büyüliyen Matlld ten sonra bir tarafa bırakmış,ke
henüz kızken ufak tefek hırsız- ndisine elmaa gerdanlık alabile· 
Iıktan dolayı hapse girmiş, sonra cek daha bir kalantor çatmış. 
Viyanada kuronun kıymetten O zaman kıskançlıktan çıldırdı
dr ştüğü sırada zengin bir ecne- ran ilk aşık svdiğini ağır surette 
biye çatarak mühim işler çevir- yaralayıp hapishaneye düşürmüş. 
meğe başlamışbr. Sergtizeştçi Bir az iyileştikten sonra, bir 
-- • -if5qi 1 A il•VF F ımzz 2 # il &S&L 

kıt bulmadan, kapıyoldaşlarım mümessili Löreveran ( Le Reve-
bana kara bir haber verdiler: rend) atlı bir bahriye zabiti idi. 
"Aziz Hüdai bey, Fransız divanı Sonralan Suriye işgal orduıun• 
harbi tarafından muhakeme edi- da bin türlü dalaverelerden do
lerck idama mahkum olmuş ve layı ipliği pazara çıkıp meılekt· 
(galiba) Abırkapı zındanlanncla en kotuJdutunu haber aldıtım 
aldb~ü~i bekliyormuıl,, . .. bu adam son derece Türk difw 

Buyuk va vatansever bır Turk mam nobran, nuarut bir l&Jaı· 
eclibinia, cotk~n kaleminden çı· lb. (~) Matbuat müdürünün ha 
kan lcuvetli bır yaı:ayı, öz duy· . "d-L-ı _...1_--.k __ _. 

ı-- b ld ac... • • • ıp mu _.e CU9'• -.ueca v 
gu...-ına uygun u u... ıçın çız· zif . • 1_ ..... 1 L"- .ıı.:.!!.I 

~ :t .. t.. t • b" Cimi yapmat o ._...... mr -.n 
me e aaayan su u emız ır ffed ed' 
Tür za itinin. eli kolu batlı, • em •· 
yabancı kurşunlara hedef olma- Tam beş ay .sonra. Lire•era• 
ıana kim likayt lcalabilirdi? mn saik olduh, üç devletin 

Bu İfie, Matbuat müdürlütü, •iifterek bir notuı üz .. e: "işgal 
uhteaine düpn vazifeyi yapmap laıvetleriDin icrapna ket vuran 
bütiiD kudretiyle çabftı. Birçok klatabane harekitmdan dola,. .... 
menfi kuvetlere kartı durdu; at· memuriyetimden iDfidl .U,. 
rqb; ne yaptıya yapb. Ceaeral dum.. 
Fraap Delpee. A;dz Hüdai BUi fieria ..,............ bba-
beJi, Tlrk diVMn harbinde yeni- lünü reca ederim lfmdiıa. 
den muhakeme olunmak Ye Tltk Ew1I ent Ekrem 
bnunlanna göre eezalandlrmak ..... ._., ıe • , &-.. • ~ .. 
llzre bize tellim «tir. .._ ' 1 ...... ,, ••• .... ,t lırfle .... . ..... ...,......... ............ .. 

Beynelmüttdikin matbuat mil· llNlll •rn..,... ..... ..., • .._ ,... 
rabt.ie bey'etiade FND111 .... _.. 

" (,unicr d'Italil 

nın mcnşeen ita~"~ 
takım gayri adıl~ 
lar elde edilmesi ıÇ 
tilr]U teşebbüst.ın 
'e bUtun mifletle 
olan bitaraflı~71na 
ma~ i~lerde bulun 
~ını temin etmekt 



lzmire gidil1nezse 
8
AYB.AMA ISTANBULDA FUTBOL 

FAALIYETI YAPILACAK 
ıı.Yraın .. 

u ~~ ~çın I tanbulda alaka 
4r~ bır futbol faaliy~ti ha-

ltıni tadır. 
0% ~ Y•pılması muhtt>nıcl 
lclr edileli . tın ~crasından sarfı na· 
ıl:acı( 

0
f taktırde kuvYeden fiile 

I'tanhuıan tasavvur şudur: 
da de~ §aınpiyonası ma!;ların
~tıdt bit ahxıiş dört takım ora· 

1 
Bu tu tunıuva yapılacaktır, 

•tı Se}'ra rtıuva~~ ilk de'tTe maç
'tk, llih&ı tnı~ hırınci günü yapıla· 
t roııcıı ~Ü.sa.baka da Bayramın 
L~,1__ ti ıcra edilerek turnuva 
{Urıı. '«lll&cak kaz h" '""' ,., ... :ı ve anana ır 

'h •ueccktir ,._ . 
1~ kk!i ~n gazetelere geçen 
1~~ ... )'a ~d~r. Bu şekle nazaran 
dt ~l§tirak edecek takımlar· 
~tÇ\ ne;r: Galatasaray, Fener-

' '1 ikta~ ve Vefa. Fakat 
~ tenı 

1
lkadarlar arasında yap· 

it ietaı la ar, bu oeki.lde bazı tadi-

f 1 ~~lJJ. doğru olacağını tes· 

~tıel"'. · 
r ~ il, ilk tasavvra nazaran 

~tiletı : §eklinde itmamı dü-
1 ~1lsah nıaçlann alelade fut-

1 daıı; aJ:aları halinde yapılma-
1\ lPti~sıp t~lakki edilmiştir. 

llltıl ilk Pro1eye nazaran; Bay· 
~t~tt, gününde Beşiktaş· Fe. 
~tı }ep la Vefa· Galatasaray ma· 
~~"tl:J~ cak v: iki maçın galibi 
~l? ÜÇ{incu günü karşılaşa· 

c.~Jl ~ 
~'lt~ tle finalde bir ~ener _ 

b.~ rzh ~açı yapılması % 50 
·~~ıkla ılıne giriyordu. Her 
~ ~'"t:Jle{1 zaman neticesi bü
~ etle tela et dahilinde ehem
~ )'aPl kkı . olunan bir müsa
'. ~tıb·~ b~ ıki tarihi ı akip, bu 
~ d ~r kupa maçı ysı-a ak 
. ~ eğillerdir. 

tı b illa l 
~ ~ iti ç 8?nın tatilinden be-
~· ld.ttıat, kulübün birinci takım
~ }et d ~"}"terk etmişlerdir. Bu 
~ nltil?laa 1 ınde bu iki takımın 
~ ~fea sının doğru olmadığı her 
~ tıaıa takdır edilmektedir. Şu 
~ ~&§s.~ ~ayr~mın ilk günü 
~~ ~Q rnuııı:f rakıp, üçüncü gü-

~llhteı·u ıt takım halinde ra-. 
~ ~ı-<>led~ e karşılaşacaktır. 
~ ~lllıdaYbpılacak tadilatın ik-
~~k k~ IIlüsnbakalara işti· 

l. ~lltn e •plere aittir. 
"}ti 1.ıı~ oldub 
~ ~-""1Pıy0 e.U vechile lstan· 

ç nasının b. . . d 
~ da k" ınncı evre 
~ede ~!B8ni~e na1.aran biri-

() 
1rlncıden dördüncü-

~ le&ikası: 20 

ye kadar sıra kazanan takımlar 
şunlardır: Galatac:aray, BeBikta:, 
Fenerbahçe, Beykoz. binaen aleyh 
yapılacak maçlara ı::ıra giıU"til
diği iddia edildiği için · Vefıuıın 
değil. dört seneden heri mütema
diyen Vefaya faik bir mevki kaza
narak dördüncülüğü muhafaıa t>den 
Beykozun teşriki icap eder. 

Bahusus Beykozun Galatasaray· 
la yapacağı maç, herhalde Vefa· 
nın temasından daha ?.iyade alaka 
oyandırıcı mahiyettedir. Bunu 
nazarı dikkata :ılan alakadarlar 
bu konbineıona Beykozu tPşrik 
edeceklerdir. 

lznıirde lik n1açları 
Lik maçları nın i!( nd deup.:;jne 

bu hafta ba~lanmışt ı r. Birinci. deue· 
nin umulmadık neticeler \ ~r~Uğiı1i 
hatırlarsak bu devrenin de bir tnli.ım 
sUrprizler hazırladığını kabul ı tnıek 
liizım gelir. Netekim daha ilk m\Jsa· 
bakalar hu kanaatı tak ' .iyı> erlccek 
2uburatı bize göstermi~tir. Küme bi· 
rincisi Altar, Küme sonuncusu Altı· 
nordu takımı ile gtiç h:ı.l lterabrre 
kalıyor. r il vaki bu nıusabakada Al
tay her nedense zaif <;ıkmış \e mu· 
hakkak bir mağ;lubiyyetten kurtul· 
muştur. Altııy bu takımla şfiphesiz 
şampyon çıkamaz. daha ku\etli takım 
teşkil edebileceğinden buıırlan sonra· 
ki müsabakalarda bu gUnkU vaziyeti 
unutturacak oyunlarım göreceğimizi 
muhakkak adederiz. Altınorılu bu 
gUn ço~ azimkür lıir uyun Q~ ııawı ,. 

'ie bir çok 1nüsait fırııatlnr da kaçır
mıştır. Bilhassa derren.w on dakika· 
1armdaki fırsatlar kac ırılıcnk .eyler 
değ.ildir. Alın} dnh tek11ik hir OJ uo 
oynamakla beraber. O) un tamım en 
musa\i bir cen an t pip dm~tir. Al
ta,\ golunu birinci. Altınurdu ıse ıkın· 
ci derrerf P yapmıştır. 

Sakarya-Güz tep< 
Birinci devrede puan hioarile be

rabere kalan bu iki tch.mı bu gun 
ikinci devrenin ilk ~nUsalıahasnı ya· 
pmışlardır. Tamamen mlltcvazin ola· 
rak ceryan eden bu Mac :zevkli ,·e 
hecanlı olmuştur. Ilk devrenin !tOn· 
Jarıncln K.S.K takımına ancak sekiı 
oyuncu ile çikan Gozt~pe takımı bu 
giln tam takim ve azami kuvetle ~ilı· 
mı~tı. Sakarya tal\lmı lıu oyunda dn· 
ha çok müsait fırsatlar ihdas etmi~ 
ve fakat Ltifade edememi~tir. Bilha· 
ssa ikinci derenin sonlarında Göz.tepe· 
nin -.apdıP.;ı galibiyet golunddnn son· 
ra Sakan rnkibini adeta aciz bir 
rnziyete giriftar ettig i lıı:ıldc top bir 
türlü kaleden içeri girmemiştir. 

İkinci sınıf takımlardan Bayraklı· 
gUzel lmıir takımları 3 • 3 bnsberf' 
kalroıılardır. 

GUçlılderdcn. Altına~ 6 göztepc 
tal.ı mlım sa) ı s ı ı berabere l\l\lmı~lar· 
dır. 

MEHMET Ali 

Dağlar kıra ı! 
- Hermondiyos yanıldı! dedi. 
- O halde haydi şatoya! 
Oldukça dik Bir yoluda çı~

tılar. Fakat Şantal tftm kapıya 
yaklaşacağı sırada hayretinden 
olduğu yerde kaldı. 

Şatonun açık pencerelerinden 
birinden nefis bir piyano ve daha 
nefis bir kadın şarkısı gecenin 
içine dağılıyordu. 

Şantahn kalbi yerinden kopa· 
cak gibi oldu. 

- Oh, dedi, o, Alice 1 
Nışanlısının sesini tanımıştı. 
Ve doğru kapıya koştu, zili 

çaldı. 
Şatonun büyük kapJsı rezeleri 

üstünde döndil. Elbisesi gümüş 
ıırmalı bir hizmetçi iÖri.indu.: 

Banlivo batt1nda 
te~izJik vok . ~ 

Şark d~mir yollan Banliyo 
hattındaki TM1.'kıfleri vt ı:agonlan 
bu kı§ mevsiminde teshin edilmiyor 
Yolcu ııagonlannın umizliğine 
dikkat edilmiyor, lıalk pis/iki ~n
de gidip geliyor. Bu işlerle maat
teessüf Ur makam alakadar olmz
uyor. Nafia komiseri beyin nazarı 
dikkatini celbeylerim. 

BakırkQ\" sakinlerindt'n Ti' sokollu 
ahfadından Jfamlınrci 1.acJr A. Riza 

Karanlık hir ~okal-
~Mahallemiz b11lıırıan Şrhzade 

caddesinin arka sok.ağında ;-fekti
rik lambası voktur. Geceleri bu 
mevkiMn g;çmek çok mı\şkül 
oluyor. ~arlı ve çamurlu kış 
günlerinde bu müşkülat bilhassa 
çok fazladır. Sokağımıza elektirik 
lambcıJı talik edilmeli. 

karilerlııizden Haydar: 

Para alınıyor ~u vernıiyor 
Taqaııtaşı - J·umk.apıı nişan-

casındaki evlere ıerkos suları mun
tazaman isale edilmiyor. Balbuki 
her eı sahibi par.ayı ıiç c. yda bir 
peşrn veriyor. Sular m1mıazama11 
isala edilme/~. 

t\yni mahallede mukim 
kıırıleriııizdl"n llırahin 

Misyonerlerin 
propagandası 

Geçen cuma günü beyoğlunda 
tunele doğru gelirken Soıyet ti
caret mı1messilliğinin bulunduğu 
hanın altmdak·i düf\klinlnr li/ılm· 
de bir satıcı c.tirdıinı. Bu satıcı 
mukaddes kiıaplur satıyordu. ha 
lisanda lrıcitler ımrdı. /Jfa.k dua 
kitapları da vardı. 5-(j ]ıra lıiymP· 
tinc;ek.i bir lrıdl .'1.5 kuruşa. dı1-,er 
bir k rtr; lirn dt:ğı rwd,.ki kitaplar 
10 1.-uruşa. daha ku1;;u/\leri 3 l.u
ruşa . atılıyordu. Dikkat ettim. bu 
Amtnka t'P ya ltıgiliz misyoner· 
Zerinin bir adamı. memuru idi. Be
deva lncil vermiı olmamak ıçm 
ufuk bir fiyata satıyordu. Bu. 
kadar a~ık dillt pıopa!J.andalarm 
misyonerlerce yapıldıpı lıalde 
hi.ç kimsrnin alakadar nlmadı~ını 
gürdüm. .Misyonerlerm im derece 
açık din propapandalanna güz 
yummak doğru değildir. Nazarı 
dikkatı celbeylerim. 

Sirkecide 1. otd irıdr mukim 
kari ll"rini7.den ın ııkat Halil 

) .-·ni Türkçe) f' 
Be)oğluuda ıwıel ba§mda Şalı

kulu mahallesinde lıiç bir Türk 
mektebi yoktu. Mil!Pt mektepleri
nin açılmasından bir muddet eve/ 
mahallemizin muhtan gazi Halil 
be) Rum mektebk'Tinde bir ders
hane açtı. l!ammallara biz kapı-

- Mr. Harding ile görüşmek 
iste yorum. 

- M. harding rahatsızdır, ama 
kabul eder zannederim. 

Hizmetçi lastik bir boruya 
merbut bir düdük çaldı ve sonra 
kulağını borunun ucuna yaklaş
tırdı, cevap gecikmedi: 

- Buyuı unuı! 

O esn da başka. bir biın1ctçi 
ğöründü. 

Şantalın arkasından da Michel 
içeriye girmişti. Fakat yalnızMic
hell 

Hermôndiyos kaybolmuştu. 
Şan tal: 

- Tahaf şey, dedi, tam bize 
lazım olacak sırada! 

Fakat geriye dönmek hiç ak· 
lına gelmiyordu. Mamafi şatoya 
böyle kolayca girebilmesi içinde 
bir şüphe uyandırmamıı ta de· 
ğildi. 

Birdm bire medhalden bir ka· 

•• 
ı TA. PİYANKOSU 

KEŞIDEl~ER IIER AYIN 11. NDEDlR 
2 nci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır. 
Bu keşidede 3,900 numara kaz nacaktır. 

;Jlll~I! • ıııı~ 
~ ALATJ ELEKTRlKIYE--; 

Tamiratı 
EJe trik şirketinin 
Aliitı ('l<'l,triliİYcnin ,, 

küçük tanıi.ratı
nı 

ece nen 
ele-diğeri erini 

meğiııi almadan 
1118 oldı ğu fiat· 
la icra ettiği hiç 
kiınsey meçhul 

-a değil ·r. 
~ıııımı=:~:mm: 

Y atı rJ ıcktrpleri ıı ub11\ıı11t J..omi- , o· 
ııurıJ:ıu: l C 11 r· ~ H 1 i•ni tt i 

milli) t'. Dumlufilnlir yatı ıııekteplerınııı 

ma~ ıs 1929 rııba~ etme kadar t>kmek 

ihtiyacı. 

2 - Dumlupınar yatı mektebinin m:ı

yıs 1929 niha etine kadar Be) nz peynir. 

So!an, Ze~ tin) a~ı, Un, Yumurta, patates 

ibtiyıcL 

::\ - Dumlupınıır \atı mektebinin Ma
\1 l92'1 nihS\dİnı• ],adar Pırı ııı il tharı 

1 ızarlık ıı urt>t i le l25l 1,; ıılı ı pautrlf', j 

gunu mulıtıyaıı edilecektir: 
J kmrh "n:ıt (2) dt" dif:-rrll'ıi !;.'.l:tt (~ıtr 

011111 V \ tir Gıııı Pli o ııwh.ıl.'lıi nıı d ırl k 

dairt' ir rlek; konı
0

"\on lııızurundu paz r

lıb:l ı l alı- eı lile" ekti.r. Talip olanlar 

ı ,50 nhpetinde ki pe~ alq;eleı ini Fın

dıklıda r.uzel t\:ın"atlıır Akademi,inı.le 

) tık ek mektepler muhn~ehe~i ııt· t \dı 

ederek ıı.lacaklıırı makbuzu komisyona 
gi.ı tereceklerdir . Sartnameler her ~ün 

koınisyoıı k!itiplıJ\uH' m\1racııat t:dılerdi. 

gurlllebilir. 

cılar kundura bu·racilarırza \'Cnı . . 
türkçeyi okomayı ugretti. Filha-
kika /ıalk m<•ktPplerinde yrni 
turkçe ugrPtiliyor. Eakat diğer 
mahallelerde dahi ayrıca bö~ !t' 
lıusısi dershanelerde dahi tedrisat 
yapılırsa yeni ıtirkçey i u{!rerımek 

dalıcı a:; bir =amanda mıimlmn 
olur. Nazan dikkaıa alınmak 
ıizre bu mektubu yazdmı. 

Çinili h:ın kapııcu ~ı ı iını>r, Sure) Hı 
tıe ,. han kapucıısu melımf't, diger lrnpu
culnrdan Abdulla-!:ı, .llosan, h('kci llırahım, 
Recep. kapucu Mehmet ali, boyacı Ali. 
Osma, Mehmet. Hasan, \'eli. saka Ha!3D 
Dur un, Şerif. · hamal O mıııı, (:!mer. şadi 
Hlı e)İn 

pı açıldı. Bir kız göründi.i. Kız 
hiç istifini bozmadı: 

- Ay, sen mi geldin? doğrusu 
hiç beklemiyordum. 

- Oh, Annal 
Michel bir hamlede genç kızın 

üzerine atıldı. Genç kızı kollarına 
aldı, havaya kaldırdı, göksüne 
bastı. Fakat Anna nişanlısını şid
detle itti. 
__ - Şimdi bunun vaktı değil, 
dedi, şimdiye kadar nerde idin, 
neye geç kaldın! bunları anlat, 
ah, sen beni hakikaten sevmiş 
olsaydın .. 

Nışanlıların karşılıklı izahatı 
daha çok uzun sürecekti. Nichel, 
evvela sevincinden, sonra da 
alhnda kaldığı ittihamdan ser
semlemisti. 

- Anna, cicim, ben ... 
- Yalan söyleme, sevdiğine 

yemin ettij'io kadın böyle terke-
dilmez, ' 

Hizmetci bekliyordu. 

ŞantaJ da iıtical ediyordu: 

YC"diııci kol ordu ıııubyaat komsiyonundan) 

B cdeJi kc~fi 4 1046 lira 31 kuru;tan ibaret Di~arıbekir merkez hastanesinin ko
misyonda me\ cut kt>~if 'e ş:ırtnamesi mucibince in§aah kapalı a.rf ı.ıaulile tali· 

hine· ihale <'dılcc!'ktir. ) evmi ih le 9-3-929 pnıar gunl\ snat 14 tür. 
TaJip~rr Tichret odasından musaddak btıvh-et \arakasını ve bedel keşfinin • • 7,S 

te'minatı olan- 3079 lira bnnkn kefaletnrune.c:i \"C 
0

yahut muhasebe vtme makbuzile yevm 
ve saat ihaleden mukaddem u ali mevzua daıresinde ıeklifnamelerini komisyona t..nıi 
eylemeleri. Keşif ve iiıırtllameslııi görmek. arzu edenlerin her ğlın komit1oaa ~t
lart ilin olunur. 

Üçüncü kolordu miihayaat komisyonundan 

T n:ıhhudun\ı jfa rdemeyen mı.ltaahhit namınn on bir bin yedi ytiz on sekiz kHo 
mercimek paz.arlık suretile mUnııkasara konroU§tuT' ihal i 24 §Ubat 929 pazar 

gıl nll <ırıat 14 tf' komis\'Onumuz müza~ ede salonunda ) apıJacaııktır. taliplerin tart. 
name ini f?orınelerı ve ~öm ve saat muayyenei ıhhede ııartnamede yazılı olao §Ckildeld 
temintıtlari le ku ni yon mUııııku.r;a salonunda haıır . buluomalan ilAn olunur. 

G ıılh rıe linstahanesini~ eczahatıesi için dolap ve masa imali par.arlıkla mUııa-
kasa; a konm~tur. lbalesi 24 ııubat 929 pazar günu saat on dörtte komis

t ) onıımuı mıı1.a ) ede salonunda ) apılacnktır. taliplerin şartnamesini glirmeleri ve yıım 
'e oa:ıt ruun' \ eneı ihııl,.dr ı;nrtruunede \'aıılı olan §ek ildeki temiaatla.rile koımis\ on 

!onunda bnur bulunmalıırı il.in olunur, · 

Bu akşanı 
Darillbeda)idc ı Ayııaroz Kadaı 
Nqft Beyde 
Alluımrad11 : • adın Peşinde 

Operada : Klyamcttcn Sonra 
Mlekıe ı Çarın Yaven 
l\fajlkte ı Macar Rapıodııı 
Ani Sinemada ı F cl Dakika 
AlP.mdarda ı Faklond DeııU muharebe!• 
l'f'rııhılaı ı VaMlcy cıınha~ ff,.)l'rl 

"" A k öli:nco• 

tıe i.stanbul 2842,2843 

Banka ıııuamelatı 
't' ka al r icarı 

~etit 

Banlrnsı 

Merkezi 
A 111 stedr am 

Galatadn 1 arak ıv hani dairei malısuı:.ııda 
telefon Beyoğlu 3711.S lıtambµld 
halıcı• ı.apu dönl ınl' \ ııkif han 
tf'lefon ı~tnııılınl 569 heme~i Banka 
munmcl!itı 'I" Pmnİ) et ka alii.rr icarı 

J iı~alık 111ohiJyalı 

apart11ınaıı 
Beyo11:lunda lstıklal Cadde_inde 

f'aksimP \.ıkın aydınlık \"f' hava
dardır. Bam o.:u.t~lcfonu. ha,·a ga
zı. ek·ktiriki \ardır. Beyoglu: 2942 
telefon ııümno>ıuna muracaat edil
mesı. 

Ben gidiyorum, siz ne 
yaparsanız yapın. 

Ve tek başına birinci kata 
çıkan geniş mermer merdivenle
ri çıkmağa başladı. 

Nihayet Şantal pek muhteşem 
döşenmiş geniş bir salona girdi. 
Nihayette bir adam koltuğa gö
mülmüş oturuyordu . yüıünden 
belli ki, hasta, daha doğrusu na
kalıet halinde bir adam ... 

- Mösyö Harding zatialiniz 
misiniz? 

Dağlar kıralı, dudaklarında acip 
bir tebessümle, yerinden kaile -
maksızın: 

- Bendenizim, dedi. 
Aynı zamanda iki kol, resmi 

kıyafetli iki polisin çelik kolu 
Şantalin omuzlarına yapıştı. 

Şantal, bu çelik pençelerden 
kurtulmağa beyhude UğTBfıyor
du. 

O zaman iki poli daha gö
ründü. Şantal başa çıkamayaca· 
juıı anladı. (Bitmedi) 

ı ............. . Selanik Baukasi 
Tarihi t'eaiei 1888 

Serma}esi 30.000.000 Frank 
Temamen t'ed.iyc edilmiı 
Merkezi idaresi. hwıbul 

elefun beyoglu : 
4070, 4071, 4072. 40i3. 4074 

l5tambul 2381. t283 
Turkiv~cki tubeleri 

lznı.ir. Samsun. Adana. Metsin 

••••••••••••• 
·······~~~~~· .. ··~ 

ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

Cç a)hk, Altı &)lık., ScoeJik 
Dahil: 5 9 17 lira 
Hariçiçin: 9 16 S8 • 
Adres tebdili içiı:ı 15 kmuı gtSı:ıclcri 

el meli. 

llan ücretleri 
Tek sıitundıı 
Alttnf'J ayfada 
Be= inci 
Dördtıncıı • 
Uçuocll 
lklııci 

santinıi 

25 
50 

fi) 

120 
aJO 

Banka \'e muea esab ~alive ilin.lan 
hu u i tarife) e tabidir. Ticaret mUd· 
Uri) etmin .irketlcrin t cı1i hakltınd
aki ilinlarıyla kitihi diUikler ve an
onimşirketler ilAnl rı. 68Dtimiotu ıı: 
kUnljtur. Devair ve ml1euesatı re.mi 
illlnlan. Ttırk mektepleri \ e aaarı m.ı 
nte,ir~ iltlnlan santlmiyirmi kuruştur. 

Borsa 
21 §ubat 929 
AKiTLER 

1 lnglu 984. 20 Lna Bul. 2s.1s 
1 Dolar 201.25 ı F1ortn 80.75 

20 F .F. 157.75 20 Kar.Çek. U0.25 
20 pretl 21) .25 1 Zlon 22.25 
20 Drahmi S2.2- 20 Dinar 1'1.25 
ı Rayhf m. ~ 20 1''rnnkB"f. 113.25 
1 Anııt. J. 28.25 1 Pczea Sl.2S 

20 Ley Rum. 24.12 20 F. hTeç. 780.50 

ÇEK 
Loııd. St. 984 1 Aııutcr. rı. U2.75 

Nw.Y1 0.49.Sl.25 ""' kn,.. 1u1.so 
Pari fr , 12.62 \i)aua •il- 3..50 
J\lllnnolt. 9.'11 Madrldp · 8 '14 

8 
\' &l'fOVıtdn f.S8.7& 

erlin m. 2.07 A.tiııadralı. 18.2S 
ofia le,·. 68.12 Bııkrrr M.87.Ge 

Bruk el b 3.54 Moü.- ç. 1040 

Ginevref. 2.56 BeJçaccUu 27.n. 

Hayvan Borsası 
21-2-1929 

Ki 
Cimi Adet Asgari Auml 

K. P. K. P. 
Kıvırcık 
Da~iç 204 4ı2 42 
Karaman 1601 40 4S 
Karayaka 145 42 42 

--
Kuzu 
Keçi 170 20 25 
Sı~ır 162 11 30 
Dizıa 6 20 15 -
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Ocaklaı,.ı Meı,.kez l eyetini 

ikı~amiyeyi ihtiva e en u 
kı)rnıe aı~ şy, a 1t 

,, H \ 'H. .. ı ~ı .. 

( 50,000) liı~a ılc ( 1000 ) 1 

c yankosuı da 
vaı·dıı,.. 

çok adide 

ı ILlsılatı iıı~aatı hitnıe!... iiıere oJan 'e A11karaı11ız1n en zarif '{' c giizel hina]apııd{in bjrisi hu: 
l 

1

1 unan Türk Ocakları lerkez heyeti hi nasının ınefru~at 'r tesfaatıııa , ari' c:'dilnıek üzere l\ierkez lıeyetı 
i geçen sene olduğu gibi. bu seııc.de zengin hir e~~ a 'j)iyankosu tertih etmiştir. Bu piyaııkoda ikr~ıni· 

, (50) hin lira talı~is edilmi..tir. Bu sene ki ikramiyeler keııın1iyet Ye keyfiyet itibarile geçen sene· 
·11iı1 ikramiyeJerinden çok daha 1 1yınettardır. 1\ıierkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını temin 
ıiçin ikranıi_ ~e)erin kknıı azan1 nı yerli ınanıulatındaıı intihap eylemi§tir. Lüks otomobiller ve bellf~ri 

12000-2500 lira kıymetinde pıriauta paııdatif ve küpeler, helıeri biner lira I~ıymetinde hüyiik salon 
pıalılan.. platin er.kek '~ kadın ~aatları. ~alon takıınları, f'lmas yüzükler, ipek seccadeler., 80 
paı~a nadidP halı s ccade.. Hereke hattaniyeleri. Berek~ııin .ipek yastıkları, yeı·li fabrikalarımızın 
nıanıulatıııdaıı zarif: ha' uHar. evrak çantaları, Esirgeıne Derneğile Hi1al Ahmeı: . sanat evleriniıı 

• eJı zarif ve eu nadide el işlerinden ikiyüz parça e~ya vardır. İkramivelerin ınecmiiu miktarı 
~ ~ 1000) cliı·. 
~ 1\lerkez Heyetinin bu piyaııkosu şiıudiye kadar Türkiycde tertip edilıuiş eşya piyaııkolarının 

zeugiuidiı~. İlu·anıiyeler hiiyük hir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edihniştir. 

ldarri inlıisari) , 
Yarım I"iloluI, 

l{onyak ( 150) K unı~ ( züwdeıı mamül) (35) 
satılan ufak siscleri 'ardır. 

!\1 ul;telif ınarJi3h olup Avruııa mamulatıdır• 
T..ıikör ··• Şişesi (150) l\.uruştan (550) liuruşa · 

Şaınpanya -- Şişesi (600) . (700) · 
\7İSkİ ••• ~işe.si (400) • (700) • 
ltoın ··• . (300) 
Votka ··- . (100) 
Şarap -· (75) 

kuruş 

kuruştan 

c 

A '\"l·upa Konyakları .•. şi~e-i kuruştan 
kuru:ıa kadar. 

İspirto ve ispirtolu içkiler ... İnlıic:arı idare~i 
1 :rı tınunda kefeli zacle hanı altında kü~at etmiş olduP. 
1 mnğ'az:ısında ( Yerli ve Avrupa ) içkilerini Yo 

i fiatlarla satmağa haşlamıştır. 
1 Toptan alanlara ( ~ ~ l O) yüzde on temiltit. yapı1ı1". 

SABRi CElVIiL 
MiLLET l\fETEPLERi 

l(IRAATİ 
Herkes icin bilinınesi lüzuınlu il·--.. . 

ahlaki, vatani, milli parçalardan sPçilın 
ve en son imla kaidelerine göre yazılmış~ 

Fıyatı 40 toptan alaıılara yazd 
60 i~onto yapılır 

IK.ilA~l ı\ı1ATBAASI 

!7..tekıirik makineleriyle hel:.oğuldug·u 

idrar dtırlı~ı. prostat, ndemüktıdar, 'e bel, 
('e\·~e'klıği Vf' Sertan. ı:iJt ile firengiyi 
nt'Tısız teda~i eder. Karakl;iyde Börekci 
fumı sırasında. 34 

Enılak ve Eytaın baıı · 
Esa • .'.\o. 

113 Bilyilkadada Ayanikola 
'Caddesinde 39-41-46 No. 

!'\liktarı 
MPtrf" 
2530 

ıalya postası 

.ı. \Al ARJ \J \tıpuru 24211bat Pazar 10 
alAta rttwmından hnrekctle İzmir 

Kfı.llilk B~n m, Rndo•. F thh e. 

Fmike Arıtahıı'\"a, gidecek .e dönUşt 
nıczkur i.1..elt:lcrlc lıirliktf' Andifli 
MI .nı, ~ ı Ç n:ıkkalr. lıehbolu):ı 
'"ıltarac:aktır. 

MPr~in ur"at posatsı 
(.\1AH\1P'f ŞE\1 KET) pa;;a 

'apuru 26 Şubat Salı 12 dt• 
Galata nlıtımından hareketle 
~ . .mıir, ntalya. Alaiye, .M<'r· 
... in. ~i \,..erk 'ı Tn~ucu, ~\na· 
uı ıı. Al~ivr-, Antalya. İzmire 
u=ı ayarak· gc-le«•f>ktir. 

~3 Şul t P~rlr i J rahzuıı birinri 

po .. t 61 \ Jıılnıı\aC,tktıı. 

DOKSA 
l'n nıük< mınel 

'~ taın a ~arlı 
:;~tattır. 

OıtJ.. ika a m&7, te· 

m.ina.tlı \e dıven fi. 
atlarla s!tılmktftdır. 

fü~ıca Jat dııh.· 

ı, nlarındaıı arayınız. 

'l r tıtan ~:u ~; 

Rlk HDO LEVİ VE BİRADERi 
ı .. tanbul Hımuluhan tJ.14 

lieT cin<J 5aat deposu 

os IAı. TLI DA ... K SJ:\1)A • 

iL IT 
Yn.zde 3 faizli. 1886 '" 1003 tarihli 

< n.EDJT FO. ·et ER J • r I1L\. t h\ jJU. 
tu ın, 1 ~fart JQ29 tnrihınd~ İ<.'ra kıhn:ı.· 

Hiç şüphesiz tuvalet hususunda Pertev ıııüstahze-

ı·atını kullanmamak büyük bir ihmaldir. Güzelliğin temin v 
bekası herkesin istimal ettiği Pertev ınüstahzaratı 
ile mümkündür. Çünkü Krem Pertev, Pertev tuvalet podrası, 

Bertev briyantini, Pertev kolonya suları, Pertev diş macunu, 
Pertev tırnak ciıası ve sairesi en müterakki memleketlerde 

emsali yapılmıyan pek nefis tuvalet eşya· 

Be)kta ta Şenlik deae m .. ball in.J,. H'nİ ~ol sok ında 4 l\o. hane 
Be il.ta ta Ekmekc· b:ı ı mahallesinde Çt m<.' nrha ı sokağında 2 vr 4 cedit 

l ım::ıralı 8\'rl arrı il,i oda 
Kaba taşta Omer A\ i f'ft-ndi mab:ıllec:indl'.' Dolma Bahı;e c:ıdde-idde 19i. 

205 numaralı dJl,klin 
Kasımpa~ad:ı Seyitali ""lehi m:ıhallesiode ır.nndıra sokağında 25-29 numaralı 

d kkilD 
Eren k1.1,·unde ca:ldr hos•a,.,mda B..,· Jat <'3ddıo inde 275 numaralı hane 
Galatacl:ı Pcrşl'.'nbe p~ •"nda lf.J :\o. ma a •41 '\'e ıkı oda 
Sirkeridf' Em"rler m bil ~·nd • \ e:ııır çıl.n•'lzınd 8 l\o. muhtcrik: cami ıır ;ası 
D.ılada mııharr r emliık ! 1nrc H'rilrre":indrıı ubntın on birinci gı nünden· 

ı•ıJ t 111 altıncı ç r finb.1 r. • ·~1t on d rt Luç ı,Za 1 adar mlız ) eden• konulmu~ 

tur. taliplerin )~\m \ı> .ıııti mrzk•1ıe kadar • rtn.ımcnin suretini nlmak YC tc· 
minati muvak knte i .ı C'cl re k mu ~l <'<l 'r. i ti a, <.'tme:.t uzre lstanbul evkaf m · 
duriyeıinrle \;llıf , kıır1 "r ııı~d ırl " ne murncaııtlnn ıl n ulunı r. fa•silf vf' mUEtemı. 
L'ltlıırı hakk oda malum .. t lroak i~eyenl r mJ 7Dl ede oda~ına mıir:ıoat edrrek 
: ra T3porLırıııı g •reıııllrl "· 

~ efa.,eti ll' manı t Ci'IEk'mililıtiiillilliiW!~ 

ISTA~FILI IA 
~l<Irkalı Rakımı ı bundaıı ~O\ Ir .. .. 
~ ~ür1~ ~' .. ZUı 

(~abt. d : 

cak morti 1.e:)idr> ;, ,ı .. lıa-:ı ha: trdi-.( i J.ladımkôY a&keri Ratın aıına komisyonundan: 
tehlike-ine kariı 0-m:ırl J l9ukn(ı G:ı1 tıı • 

id;ıreıi mrrkezıyt> .. ı il • l tnr bı;l ,.,.. f3p, • 
{ 

o~ lu uOOlori ıaraf ndJn pl'h t'\ i Nı:uıle 

ıu me, kii kıt tı i~ın pirinç al<!ni ve Sığır 

konmu1tur. I1'.11"l'1'i 9 \fart 929 Cum:ırteiİ 

rrı ; nm; • or.nr:•fa ycpılııcaktır. Ş:ırtnar.lelcr:oi 
"i urtıı ediıt e~ı, ı.ne11~Cr tal.\ u:.t lı ... mÜ· 

ı tr ıın nı:ıı ·.rı;u clı:ııar 1..:re il.m ohuı..r. 
g m k ı~te) 1.:ıııer ... " .., •·n .ır hom 'o ıJ'1, 'c muaakaaıı. •ilril~ edeceklerin dt> 
mua-1.., :ı ı;: .. ııoe konu·...-.:ın ·ro~ r-: .raeutkrı. 

---.-- Doktor 
Haseki k:ıdınlar hastanesi Cilt 

ve Firen$ Hekimi 

Cevat Keri111 
Tıirbr de Eski l-liW.li alımer 
bina.s1. Tel: lstam. 2622 

ADLER 
. YAZI 1AKI "'ASI 
( \DLI:R) ın ufki Juuufat 

tipi im~inzi munhasiren AD
ELR yazı ınal\i na~ına malı· 
Eıtıs bir husu~ivettir. 

" Arzu bulunduğu kadarçok 
lrnpyalar çıkarılabilir. lle1· 

ebet <layanır. 
ilk yazl ınakinaı,,ı, 1898 

senesinde ADLER fabrikası 
tnrafın<lan imal olunmuştur. 

Bütün dünyada 360000 ma • 
Jiina saulmıştır. Türkiye 
vekili umumiliği: Istanhul. 
Galata voyvoda han No 7-
10. Poı::tcı kutuı::u. Galata 147 

Anadolu 'ilayatı için "Yİ 
acentahklar ve seyyar mc

fl~'-!rfa! aranıvor. : 
~eeeelllıtGD ...... 

l'" ad ko) s 1 h mahkemesi icra dairesinden: 
Poo,,nlt•dn Bchsettin efendı sok:ı'fında 

lB o b:ınede pederinin nezdinde mukım 
İM' ı iltam teühı mechul bulunan lı:ık· 
kal 1\ı,olioın Z"\rr<:i mad:ım Ana men· 
mak,irl'.' 

:\lehmct l f;.ı) ri bev 1:ırafındıuı rnaııw· 
filrİfi ınalı:ın.cme 154 liranın tahsihne 
d:ıir Ik> o;;ıu sulh birinci hukuk cn:ıb· 

k.cmcc;iudcn nlevhinizde ic:tihsal C} lemi~ 

olduihı S·l 2·28 t:ırihli \'"c 928-2331 

ArBa 
Balada mevkii nı e\•.safı ımıharrt>r Arsa 28-2-929 tarihind 

]ıkla satılacağından talip olanlnrm yevmi mezkiırdn saat oil 
bankamıza gelmeleri. 

~llıllillllllllll~ Kira]ık depo ve fabrika 
§ Ka .. ımpa~Q i]C' Azap kapısı nra::mda Ye Unkap:ını ktı 

~ pC'k yakın hir mcsafode olup tiitün !Jetm<' \·c depo VP 

;~ halinde i::timal<' f'lrnri"5Ji \ P z0ınin kntından mada be~ ka 
E: 
g kügir bina kiralıktır. Galatad::ı Hana okrığında Licin~rt 

fihlllllllllllllllll!llllWllllll/illlllllllllll ii<~ niimcroya miiracan l · •llll!lilllllU!IOfflffl 

Evkaf müdüriyetind 
D.ırı.ılflinıın tıp fakültesine alınacnk el'ııC'lıi tıp kitapları aleni ın 

edi11>rek martın ) irminci ı;ar:.ı:ınb:ı gllnlı sanı on bc.:,ııo ilı:ııcsi icra 
talip olanbrıu §t'raiti nnbmıık tim' hrr g ın lr~azım iJ:ırec:iııc> ,·r iıı.JI 
id:ırl' cıır.ılınrnine müracruıtlım • 

~ 
1 Defterdarlık ilanları 

~---------------------------~ SA TILlK ESY A 
~ 

Si~Ji J:tfoJ hastane inde ] 43 Jira kıymetin eli" mull')İf t'~Yll .:atı)a('Sk~· 
25-2.92Q tarihine mu•:ıdif paJ ırtr• i guml ca:ıı 11 ıı· lııı-tnnPd ki kotPI ' 
<'<ı tlnn. 

5 

Fındıklıda l\f. ~L vekaleti mubayaat 
komisyonundan: 

2 - §Ubst-929 cumartesi gUnl\ Edrı.-mitte kapalı ?.:ırfl:ı mllzııyedeiİ ' 
4672 kilo sade )ağioa ihale gUnUnde talip çıkmndığınWın 4 mıırl 

de p:ııartcc:j gı..nli e~at 11 te Edremitte a~kcri utın ıtlmn komiı:.l on 
ppılm:lk uzrc JD.!nıı.kasa tem,lit eılildi~i ilan ıthınur. 

Senıti 
Bogaıiı;i 

• 
• 
• 
• 
., 

.Baht 
Bü) t;kad3 
Aksaray 
Yeni cami 
Boı;!ıtzi~i 

• 

EmYali metruke ilanları 

Mııbaılc.:-i 

\ cnim~hclU: 

• 

• 

Hacı 1sa 
Yalı 

J<itipKosıro 

Hocanladdin 
llo.>acıhoy 

.. 

.. 

Sokağı 

Pa~ıh:ı 

• 
Kili!e .. 
1'.cn r altı 
Macuı 

Ka.."'llkol 
Asmn altı 
Koıucaddesi 

• 
• 
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