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TüRI7 ~IA TBUATI 
C'-eçcn hafta Türk 11111tbuac 

cerniycıinln daveti üzerine An
karada bir ıçıima oldu. Bu içti· 
illada, yevmi gazetelerin, mee· 
ıııuaJarın sahip, başmuharrir veya 
llltiınessillcri bulundular. Memre-. 
keıe, inkılaba daha ziyade fııi_çleli 
01nıanın yollannı aradılar. Hep 
8Yni yohın yolcıılan olan bıı 
•rlcıdaşlar, Ankarada bulıı~~a- J 
!arın lan istifade ederek, Dahilıye 

BURSADAKi MEVKUFLARDAN LAZ ALİ İTİRAFTA BULUNDU 
- 1 AFGANİSTAN 

. VAZİYETİ" 
Ne olacak? İHTiLAFıN 
Yunanlılarla· SONUGELl'>İ 

AMANULLAH HZ. . nidtakere. ' :1LMJ ISTllJAHLA-
HERŞEYE HAKThl .M p .. A· .t·I: 

1 
• • RIN- TESPlTl 

KENDl KE ıstNE • apanın •ı . -· 

TAYYARE 
· İHTİFALİ 

BU .SENEKİ MERAS.lM 
NASIL YAPILACAK? 

\ ekili lleyfcndi ile de gör~ü
ler, mrmlekctın umaıilFt dycci " 

ND Ö d d'M• Bunlarla dil encümeni 
KRALLIK İLAN EDEN ·nay~ g n er 1&• meşgul olacak 
ADAM SÖZÜNE HI- rapor Maarif VekAletl dar'llfiln· 

.MERASiM PROORAMI 
T~ZIM EDiLDi 

Her sene bOtOn TOrklye•e 
27 kAnunsaalde yapıla• ta) yare 
şehitleri ihtifali bu sene şehri
mizde geçen 

a k ndn, muhterem Vekilin ver· 
d ~i 1 ıymctli izahatı dinlediler 
Ve isti' :ıcc cıtiler. 

llu mlina .:betle bugün Türk 
Matbuatının inkılaba karşı va
ıi!e ve hizmeclerinden bahsetm· 
ek istivorum. 

Kaı;aatınıızca, Matbuatın hiz· 
llll t ve vazifesini muccrrcc ola
rak mutıılrıa etmekten ziyade, 
haliselcr uzcrindc ccckik etmek 
daha do~ru olu~. 

Tarihin bir hakikatidir iç · 
ti ıal bir lıcyctıe, bir devlet 
ın. kincsind<' amir ve hakim me
Vkıindc olanlann, h\ikılmetlerin 
en lıuı iik km vetleri, yalnız mü
scilah zabitadan ibaret dep;ildir. 
kanunların sertliğinden ibaret 
değildir. l~tim:ıi bir heyetin başı
nda hulunıınların en büyük me
sntdi, o içtimai heyeti teşkil ed
en dr:ıc arasındaki Presciijidir, 
manevi nüfuzudur. 

Filhakika bir hiikumetin mu· 
hine kazandığı prestij, icap ecti!';i 
Zamarı en büyük bir kuvvet 
Yerine geçiyor. 1 lalbuki, maddi 
kuvvet hiç bir zamap bu ma
nevi nüfuzun Jenni dolduramaz. 
~1addl kuvvet, ıııuvaJıkat zıuruın 
ıçisı, l:aJkı ıtaaca icbar edebilir: 
1 lalbuk~ mane\ i nüfuzda., i!t:Vgi· 

~en doğan itimatta itaatsızlık 
ısyan ve hiittin menfi fikirleri 
kökünden söküp atacak btr 
kuvvet vaf. 

Şurası muhakkak ki, büyük 
Gazinin yapngı büyük işleri, 
nıuhicin hürmet ve itimadını ka· 
~..anmamış olıın başka bir zat, 
atta aynı vasıcalan. aynı 

mantık ve usülleri tatbik bile 
etseydi yine muvaffak olamv.d\. 

Bir hükı'.lmec için halkın iıi
~t ve sevgisini kazanmak. :;ar ve müdafaaa ettiği pren
~ eri. halka sevdirmek için en 
buaessır vasıcalardan biri de mar-

ttır. 

Bir memleket idaresinde, has
:: ve dürüst bir matbuann 

metlerine paha biçilmez. 

1 Devlet idaresi noktai nazann· 
·an 
· nıatbıJann dıeııınliyeılıd anla-
~aıı. cuıııhuriyçt ilminin ilk fas· 
~dır. Cumhuriyet Türkiyı!St, mat· 
~ata Verdigi kıymet ve ehem

'"'Yet ile dünyanın en mürekt· 
rnil b" "d . ır ı are şekil olan cumhu-
~~ecin bütün icabannı anladığını 
gostermiş oluyor. 

Bundan birka~ sene evel galiba 
CUmhuriyetin !Unı senesinde idi.· 
Gazı HZ.. matbuattan ve onun 
Yüksek vazifeleriııdoıi lıelıseder 
kcn şöyle buyurnıutıırd~ 

- • Türk matbuacı • "1illei!n 
hakikf sada ve hadcsi olan Quq. 
buriyedn etrafında çelikten bir 
kale vücuda g~tirmektedlr, Bir 
!ikir kalesi, bir zihniyet kalesi_ 
Matbuattan bunu istemek, Cum
huriyetin hakkıdır." 

1!tihar ile söyllyeblllriz, Türk 
ınatbuatı, büyük rehberinin bu 
'rşadacına bütün ruhile tabi oldu.• 
Mücessem bir fikir kalesi., bir 
Zihniyet kalesi halinde, dahilden 
Ve hariçten inkıİap aleyhine te 
VeccGh eden sui kastlara ka ı en 

' samiınf bir müdafi ke di. Geri 
fikirlerle mücadele erci. Müfrit 
~e~ayiıllere karşı geldi. Memle
ı:t~n., bu gun memnuniyetle şa-

h 
di olduğumuz isıikranna muza. 

erer erci. 
Türk matbuatının son harf 

Don Bursa Atır ceza mahkemesinde kanun harici teştobbu
satta bulunmakla maznun olanlano mahkemelerine devam edildi. 
Bu resmimiz maznunlan ilk celsede gllstermektedir. 

NEYAPMAK İSTİYORLARDI 
• ••••••• 

YANET EDEN BİR Misak Yunan noktayi undaki komisyonu c1atı:tı 
ŞAKlDlR nazarına göre ne ze- Maartfvekileı-t, Dariilfil-

KANDIHARDAKI HAZIRLIK- man imza edilebilir? nilndakl ilmi ve fenni ıltı-
LAR SON SAFHA y A OIRMIŞ Tilrk _ Yuou mozalı:erahaıo lahat komisyonunun tevsii 

ADDOLUNABiLiR Aokarada musalt bir safhada için vaki müracaatı tetkik 
Afganı~ci;;y;nl alınan Herllemekte oldutu fehrlmlze etmiştir. VekAlet, bunu bir 

haberler-hatta gelen malOmatta blldlrllmelıte- bütçe meselesi addederek 

ecnebi mena· 
bilnden gelen. 

ler de kısmen 

dir. Bu haberlere cııre emlak bu şeklldeblr faaliyet lüzüm 
meselesi etrafındaki mOzaksrat görmemiş ve bu hususta 
haylı llerflemiştlr, MOzalıeratıo Darülfünuna tebligatta bulun
mOsalt bir safhada ceryan et· 

senelere nis· .• . 
pede dalla fev- ' -~ 
lı.alAde bir su· - 1 

rette yepılaea
lı.br • ihtifale 
Fatih belediye 

parkındaki tay
yare abidesi 
Onllnde saat 
onblrdc başla
na çaktır. 

fSTANBULDAN İKİ SANDIK BOMBA GÖ- dahli olduğu 
TÜRECEKLERİNİ İTİRAF EDİYORLAR y~:::e~m:::~;. 

' mesl Ozerine fehrlmlze avdet muştur. Vekaletin tebllta-
edeceğl bilbirllen M. Dlyaman· tına' göre, büyük lügatı 
doplos seyahatini tehir etnıl11tir. ihzar ile meşgul olan 
ı alnız TOrk hey'eti moşavlrle- Dil encümeni, ilmi ve 

Bu Bapta kol ordu komandan· 
lığınca tespittedllen progr .. ma 
nazaran ihtifal şu suretle ola· 
caktır: 

1. - Öğle vaktı faali) eti 
havaiye bir saat tatil olunacak.' 
tır. 

LAZ ALİ IIER ŞEYİ İN.KAH ETl\lEK iSTEDi 
VE iLK iFADES~NiN DOGRU OLMADIGINI 
SÖYLEDİ, FAKAT ŞU CEVABI ALDI: "-Türk 
adliyesinde tehtit yoktur, var olan ancak: adalet ve onun her 
şekilde bütün kudretile tecellisidir ...• 

Bura• 21 <Milliyet) - Mevkuflenn muhakeme
sine bu sabah devam edildi. Muhakeme ye 

b~,ıanmadan evel Kocaba' mevkuflera çay lk· 
ram etti. Salon bar mutat hınca hınç dolmu,tu. 
Cemal mütemadiyen dU,UnUyor, Dikici ismen 
ise sakahnı sıvazhyor, arap tetkik ediyordu. 
Dlierlarl mUtevekkillne muhakeme saahebnt 
bekliyorlardı. 

LAZ ALİNİN 1STICV ABI·: 

M•'*-•r• .. ,ı.nınc• evvela 70 P••nde ltulunen 
Lez AH isticvap edlldl. T••klllt için slllh cephane 

tedariki- memur bulunduOu hakkmdakl evraKı tahkıkıye 
tntinf••••"""' lnlr&ft ... DHdkl le-U U.-..._ber euna 
- a.mlllde ...... lııılça9r91lıtı te•kllMI ,_,...11111 ..... ..-zı 
prt-... d•l• ... #ıırn. NDllUlstlzle AIMlurrezalın de dehll 
Jtulundutu ~u. Klı9'1k911ek flrk.U için bir 90k ...._,., 
vuku bulan m11181uıtterrnı teYU ....... liltedl. 

İki sandık bomba mesel~si 

Laz Allnn Gemlik, Yaluvaya yaptıtı seyahatlann 
masrafını Dikici lsmall vermiş, lbo ile mülAkatla· 

nndan da balık lHdflnnek için lstanbulda iki sandık bom
bası bulundutunu sGylemlştlr, 

Reis B. maznuna ifadesinde tenakus bulundutunu 
hatırlatınca Laz Ali lhtlyarbtmdan, sotuktan ve ilk 18tlc· 
vabında Valinin hiddetinden dolayı, aklı başında olmadıtı 
cihetle ne sonnuşlarsa •peki,, diye cevap venlltlnl 
iddia etti. 

Reis B. - Eve/ki ifadeniz çok mükemmeldir . Tahkikat 
kanun dairesinde cereyan etti. Adalet huzurunda bu/unuyonun. 
Dikkatle s<JyJe . lhtartnda bulundu. 

Alinin ilk ifadesi nasıl 

Laz Ali ta ıfad..ıade deaffklı· 
- Dildd Lımaıl 409 ldfil.ik kanetl• tlfkllat yapaca,t1111, 

Cemali lıapısbanedea lıortaraca,tım, HOsOmetl devlnnlı: isyan çı
karacatını, para celec:eğlnl, oglltereden sUAlı alacalı:lanaı, iti 
uııdılı: bombayı lstanbuldan gctlrmelı: için Abdlrrezalı: 11• Ga\'llr 
AHııhı, l>lldd ısmalle 100 lira verdltl .. ldraf emlfd. 

Bu gflnkfl ifadesinde I"_'!= 

1 az Ali bu gOn mahkeuıe huzoraııda in ba ltarafalım !akar 
.l..Jve tevile kalkıfh ,ve dedi ki: 

_ Bu teşkilıUı hSkümete habtr vermek istiyordu1'1 , fakat 
muvalf ak olamadım . Evelce Orhan gazide teşkiltit yapacaglm 
hakkında s<Jylediffem sözler yalandır, uydurmadır. 

Bir gün maznun Sabri laz Aliye teşkilittan bahsederken 150 
kişilik bir kuvvetin mevcudıyecini söylemiş. Laz Ali bunlan lnkAr 

etti ve dediki: 
- Yahu düğiiııeml gidiyoruz. Böyle gizli şeyler kahv eköşelerinde 

konuşulur mu? Yalan olduğu bundan belli. Benim lscanbulda baba
- evinde bomba fabrikası mı var? Bana K11ııdul"K1itk meselesinden 
mlkeVeııtt lgblrarla iftira ediyorlar dedi. 

Bu sıradi Muddel uıİıuml B. ayağa kalktı: .t 
MUOO& UMU.MiNiN CEVABI: 
- !'Jöznunun ilk ifadesi dojfrudur. Vak'anın ehemmlyeli, 

dehşetı ona istintakta her hllkikatı s<Jylelmiştir. Maznun tehdit 
edimemiş , umum mahkfJmlar gibi sigara kahve ikramı suretile 
talil/ edilmiştir. 

V ~ Kum ndan bu- işle miitemediyen meşgul olmuş. AdHJeye 
büyük yardımları olmuştur. Kendisine tekrar ediyo.ıum: Tehdit 
yoktur. 

Muhakemenin devamma alt cece aldıtunıZ telgraflar 
son haberler sütunlanmzdadır. 

inkılabındaki hizmetlerin~· bun· hiç şüphesiz, bu harf inkılabında 
dan sonra aynı inkılabın inkişaf Türk matbuatına en büyük şeref 
ve cam bir zaferi Yolunda sar- hissesini ayıracaktır. 

!edeceği faaliyeti şimldiden aç- l MAHMUT 
mak istemiyoruz. İstikbalin tarihi,. - SllRT MEB'USU 

lah Han le
hine inkişaf 
ettiği hakkın· 

da ilk verdi
ğimiz malQ-
matı teyit et_. 
f ğlnl giirilyo-
ruz. 

Kral Ama-. 
nullah Han · Amanullah Hz. 
geçen sah günü Kandıhara 

vasıl olmuş ve Zaııae mah
sus olan bayrağı çektirmiş
tir. Sundan aolafılı,yor ki 
Kralın tahtlndan vu reçtltl 
hakkında ecnebi nabllaln 
ilk gilnlerde ve halter-
ler asJlsızdır. Af standan 
Htndlstana ıı ann 
teyit ett1gl malt-t ta ita 
merkezdedir. 

Sucu .. .._. ... ...,... 
Kral olwıM ....... ,.,.. 

rlnden Nihat B. lstanbula gel- fenni lstllahlar hakkında 
mlştir. lüzum hasıl oldukça fakül-

Atinaya göre telerln, bunlarla alakadar 
Diğer taraftno şehrimizdeki zümre müderrlslerlnln mü

rumca gazetelere Atloadao ge- talaa ve malumatına müra
leo telgrafılarda M • Papanın caat edecektir. Her zümre 
mıızalı:erat baklanda hOlıOmetine müderrlslerl tarafından bu 
bir rapor cooderdltl blldlrilmek· bapta tespit edilecek şeyler 
tcdlr • M. Papa bu raporunda, 
şlmdlllk emUlk meselelerlnio Dil encilmenlne gönderile· 
slyast mllzakeratla halledilme- cektlr. 
ıinı. Etabll ve diğer meeele- ı---B-U_G_U~ .. -N----, 
lerln ise komisyon tarafından 

intaç edllmeelnl tavsiye etııılştlr. 
Vooaa lıtıkOmetl ise lt0t8o 

meeelelerla .tyuı mıızakeratla 

2 inci sahifemizde ı 
t - Almanya mektııboı BI& lıaradı 

-al ~· sdası yaıwkı:ıı oabr ne 
yapıyorlar! 

2- Aılna mektubu. 'l'lı1ılyc • Yunan 
müı:aterau 

3- Son lı.alıerler 

ı 118111 .l&hllamd• 
1- Klf aldı yMdl , >A""olıı-18 

•fithll seller iki ıuııaı aldı! 
ı- lsıaml>ulıın aillıın rtırtde ,nı,.., 
9- Adltye velilcd B. M. M. iie 
~ \le •litılm ba•la' o,rdt 

2. - Muhtelit kıtaat ubıt· 
lar, memurlar ve mektepliler. 
saat onda park clvannda bulu
••caktır. 

3. - Merasim kumandanı 
ıaat onblr de hAzorunu hava 
fChltlerl ve bilOmum şOhe
dayı selamlamağa davet <de
cekt!r. Bu esnada herkes selam 
vaziyeti alacak . bayraklar 
yanm inecek ve dOdOkler çalı
oacakhr • :.lll"'vazlyet bir dakika 
devam eKcektlr • 

4 - Hitabeler ı Ce.ılyettell 

lıallıtaa , darOlftıauadaa aıno

talıap birer zat tarafıodau • 
5 - Deniz mazıkası tara

luıclaa lıazln blr ınart • 
• - Harlltyelt bir •anra 

tarafuıdaa ma•cıvra n,eğile 

lıavaya aç el eadalıt • 

çete reisi 8.... Salı:I •e Swıl8i' 
Mebmet" 6aıer ••••ınlalı:I .ıt• • 
bir fabııa •4!Rla _.. ıı.
kançlık )'tlzlıl_. lıw lld al 

ı ıııc:t Salılfemlzdea 
ı- Havı raporıl 

1- Fıkra 
8- Felek• 
4- Kulat m15allrl 
s- Astert bahll 
..,... Sıhlıl ı.ııcı 

7 - G~ meraalaıl, badehu 
lı:ıtaat ylrO)'llf halinde merasim 
ceçffl yapacak ve ıoorıa mek
tepler ve cemiyetler geçecektir. 

8- Bunu mlltealup nterıuıim 
lıltam bulacaktır • raltılıı IJlrblrlff dlftlllderlııl yu

llllfbk.. Serdar Melmıedle •e 
lıalde oldotaııa dair Jul ...ıa

mat celm•mlfdr• Falı:at SılGll lalı:• 
bile maruf .... B•- Klblld• 
lnılıııılııP ... ,..,, .. Gelea 
lıaberl., b1111• ila&e~~ De
mek lı:I ..,.,, Mtllı nt Ömer 

· ralı:llılel pllf ... a,uıltdr. 
Beha 8alı:I ,._...,. bdar ellı
de boluau ıçeNlerle mllılm bir 
rel oyna•.,-. 

Hana Afgulllaııdan gelen ve 
onda bir çok velıayll ~ören bazı 
ecnebilerin A vrupır p;ı:etelerine 
verdlll izahata göre Amaıııllah Han 
Klbl)Clen ıynlmıclan evci Baba 
Satfyl davet ederelı bu çete ttlılnl 
etlıi ~ alknıılşd. Hatta 
Bahanın eUnde buhııın kııTTCllerdeıı 
lsdfıde edilmek lmıımlf .ilede Bclıa 
Saki verdiği &Öze ntmen ihanet 
etmiş ve elindeki lıııvvedcri kral 
Amanullah Hanın aleyhine çevirmiş· 
tir. Bebanın lnayetUllah Han KAbilde 
tahta çıktıkıan sonra .aldıtı vaziyet 
amk kendisinin ihanetine filphe bı-

. rakiıııımştır. Bu çete bqı Padişah 

olmayı kurdugu lçlndit ki lnayeıullah 
Haııuı Afgan tabanı pkmasını tanı-

. maııuş ve nibayeı lnayeıullah Han 
Ktbilden aynlarak Hlndisıana gitmeye 
mecbur olmuştur. 
AmanuHah vaziyeti kurtaracak 

Falı.at Beba Sakimin bu ihaneı 
ve hiyıned pek yakında tesirsiz 
kalacaktır. Çünkü Amanullah Han 
Xaadıharda toplıdıı. kuvvetlerle 
Alpııistaoda tamamen vaziyete hakim 
olaclknr. 

Romanya KraliçaSı 
Şehrimizde bulunan Ro. 

manya Krallçası Marl Hz. 
dün sabah ve öğleden son
ra şehirde bir tenezzflh 
yapmıştır. Kraliçe Hz. çar· 
şıyı ziyaret ederek b~ eşya 
satın almıştır. Akşam Robert 
kollejde şerefine bir çay 
zly afeti verllmlftlr. 

M. Pllqa 
lıallMllaıeal iki• pldfthıl 
lılldl ..... tlr • Vuu lılllı: .. etl 
aecalı: Mltb ın.elelerlıı lıılJlhı-

da -ra mlaalmı lmu e"
tıal ileri dıwıektedlr • . 

1- Hlklyc, roman lartlatOr.V .S 
51ııcl Sahifemizde: 
1- MtlHyetta <lltııcesl 

9 - Bir lıeyet tarafından 
Edime kapı şelıltlltt zı 
edllec,ektlr • yarct 

e ıacı ..ıııtemlzdeı Kor.dakcı tar 
ı - Millet mekteplerine yakalandı · 
devam edenler için ko- lnebolu, 21 (Milliyet) - Ma- · 

Kayseride Himaye! etfal haJlltta yangın çıkarnıata te-
Kayaerf, 21 (MIDlyet) - Hl- }ay okuyup yazma SÜ- şebblls ederelı. 20 gllodOr lıallıı 

may.ı etfal c-tyetı rehıl Dlla- tunları ve eglenceli yazı kortu içinde bırakan l{aracacıu 
ver B. lıdfa etıalfdr. Veni lıey'- K.ayıkçl HQseyto hnııcı Melnııet 
et lnflıap olnacattır. lar. oğlu SaJJb Y•kaJıa•"lardlr. c;o. 

• • • •••••••••••••••••••••--.. ••••• rilmleriııl itiraf etmlflercllr. 

Bir afet: D~n ge~e Tatii~iiiii;··(i5Ö)yi .. 
mütecavız ev yandı 

Fotorraf muhabirimiz 
4ldıtı Resim [ yaDC1na 

rece yanslntan sonra yanrmın flddetle devam ettltl sarada 
tafsilat son haberlerlmfzdedlr. ) 
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'ı .. MfLLCYET, SALI 22 

MİLLİYETİN HARİÇTEN c\LDICIMEK~UP \VEltELGaA.ttA.R - .. __ ,.._ _ _________ .. ---

1<.ARI~AR ARASINDA .. 
1. lilt •• 

BİZ BURADA ~fAıJGAL BAŞl SAFASI 
YAPARKE, O L.AR KARLAR İÇİNE 

GÖMCLÜP OYNIYORLAR ·-----.\LMANYADA KIŞ SPORU VE ALM.A!\"'LARCr 
EL BCYVK KIŞ ZEYKİ -I.:clpçlg k. unl, l 7(J:\lilllyct}

~bah daha karanlıkta blndlgi
ıniz otomobil bizi bir buçuk saat 
~nra ~ spor merkezlerinden 
biri olan R.lscn-Geb' mıntıka
sına gttirdi. Haflf yağan kar ara
sında otomobil sarası pek. hoş 
olıyor. Y oUar tehllkli.. kayıyor. 
~for tehlikeden bahsediyor. 
Buna ragmen tempo 80 kllo
metroda.. 

Kar, bu mınahnın birinci 
derece bir mahsuli. .. 

Kar, ~ ı~ sponında en ziyade 
.eviler şe}. 

<;portmenlere ~ıltınmaz bir 
fır:ac. 

L'7.aktan ta beyaz tullere bıi
rüıımü~ gibi görünen kır tepe
t."ri doyulmaz bir manzara RI"/. 

~eli ı nr 
lk ra,ı <lağ h~ımı yok>& 

~ııyiik hir şehrin en kalabalık 
cadcekrindcn hiri mi?. 

[n,an ııa~ınyor Binlerce insan 
a ·aklannda 'iki, uçuyor_ 

" langal ken~n kı> günıınün 
lAlezRrıdır ~ 

Deyen ,aın elinden tutup 
buraya getirn elı.. Burada man
galın kaç para kıymeti olur? 

Kar, ne güzeL ~:craf bembe
yaz_ Koyu renkli insan <ıraları 

• kaat [izerine damlatılmış mürek
kep lekelerine benziyor. 

Kar ne büyük mana ifade 
ediyor. 

Toz halinde olan kar ski ya
panların en ziyade evdigl bir 
~eydir. 

1 lal!; tepelerinde tesis edilen 
otellerde yüzlerce halk ikamet 
ediyor 

Yakından, uzaktan gelmiş 
olanların adedi binleri çok nıii

ıccaviz. 

Bu otellerde istirahat eden 

ıcd<n iden gelen halka iyi, nefis 
\tl!"ekler veriliyor.. Bunlard.ın 
ha~ka o Kllzel manzara ... Temiz 
ha 1a. Bu 9chirlerin pı.s h vasından 
toplanan bir senelik gelir, burada 
hir ka\ gunde temizlenir. 

:\lmnnyadan olduğu kadar 
hariçtende hinlerce halk buraya 
,:eli rnr. 

İsviı;reniıı ikinı.:i bir numarası: 
Paris. Londra, Berlin in lıalo 

S:arbl.aCi-da 

Krahn beyanatı 
Yuıoslavya Kralı Alexendr 

(aleksandır) tarafından Matln 
gazetesi muhabirine vaki 
olan beyanattan te!zraf ha
beri olarak bahsetmiştik. 
Dünkü posta ile ıelen mez· 
kur pzetede bu beyanatın 
metni vardır. Yugoslavya 
Kralı hullsaten diyor kJ: 

lkJ mesele karşısında 
kalındı: 

Ya krallıtımın lstlkballnl, 
feda etmek, yahut da za
manın zaruri kıldıta şeyleri 
yapmak için lktldan elime 
almak llzımdı. Uzun mfiddet 
tereddfit etmedim.,. 

Kral ileride tekrar parla
mento hayatına avdet edlle
eetınl de stıylemfştlr. . ......,. ... 
Müflis banka müdürü 

öldürüldü 
Roma, 21 (A.A) Ahiren 

iflas eden cenubi Benk dö Kre
dinin Senerkladalı::I şubesinin 
mUşterllerlnden olan bir köylO 
şubenin mUdUrUnU revolverle 
atır surette yaralamış ve zev
cesini illdUrmUştar. 

* ITALYADA GiZLi TEŞKi
LAT VAR Napoll, 21 (A.A) 
Zabıta gizli bir muhaceret teş
lrilah zahire ihraç eımişlfr. Bu 
teşkllahn llı:l bin puaport tan
:ı:lm ettljtl rivayet olunmaktadır. 

woıılartnda dolaşan halk bir az 
istirahat için buraya kaçıyor. 

Kıır, buz ara.saıda yuvarlanarak 
slb badarmı kazanıyorlar .. 

ütellerin mermer doseli salon· 
lanndaki gece hayan ne parlak .. 

Ôğlı: yemegi yerken ıçeri bir 
gurup sportmen girdi. Kadın, er
kek hep aynı şeklide giyinmbıler 

Kauııılan11 am:ak kn rak kalı-• 
.kahalanııdan tefrik ctm~k mum-
kün ... Koşmllktan o soğukta pan· 
çar gibi kızıumı~ yıizlerile bir 
kitle ı anımızdıı.ki masada yer 
aldı.. Ne tükenmez bir iştiha .. 

~por in.'lnı guler yuzlü ya 
pıyor ( ;ı:nç kadınlar arasında 

skı koşan altmışlık erkekler de 
var. Kar ,poru insanın büclın 

kederini alıyor.. ln<ada gam 
kalmıyor. 

lki dt: birdıı sk.üennıizi alıp, 
genç, ıhtiyarlardan mürekkep 
bir grupla aşağıya da~ı kaydık .. 

Dlinyada kış sporları 
tadı şey yok. 

kadar 

Kar üstunde ana, kız, baba. 
oğul he<J bir ya~ta .gütünüy<ır ... 
hepsi ıı;enç, hepsi !!ap;lam. 

Kar ustimde nt: oyunlar ya 
pılmıyor ki.. Ski ka) mııyanlar. 
uçurumlan kızaklarla ~clıyorlar_ 

Büyük bir çenberle dal!;ın tepe 
sinden aşağı hiç düşmeden gelent 
mllkAfat verildi... Bu bır kızdL .. 

Donan ıı;öllerde yıldırım ıı;ibi 
uçan :vel.kenliler.. Huz tistiınck 
bin tlirlü marifetler gösteren 
san·atkArlar hep ıröriilmevc 1Ayı1' 
şevlerdir. 

Cı:ce oteldt' kaldık. Di~arda 
şiddetli kar furtunası varken, 
otelimizin dans salonında yüzletcc 
kişi can. ediyor_ içiyor. ejtleniyor· 
du.. Gündüzün renkarenk • yıın 
elbiselerle dolaşan erkek ve ka 
dıknar, simoking ve gece rop
larıle salonu doldırıyordu .. 

Otelin lanıhalari Yanmadım 

eve! civardan gelen halk evlt:ri
ne gitmişti. 

Akşam üzeri etraf pt"k ten ha 
la~a. Her kes oteline çekildi 

fatesi gün aynı tatlı ha yaL 
Müşteriler degi~tip;çe oradaki zev
la biri pip;erine emanet edlip 
gidiyor K. ÔMER 

Japon.yn.d..a 

Millet meclisi açılryor 
Tokyo , 21 (A.A.) Diyet 

yeniden ıoplaomışar . Baı;vekJI 
yarın iki mühim nutuk irat ede
cektir. 

• Çln-1 panya mUnasebatı -
Tokyo, 21 (A.A.) Çin kaı 

şalıksız Japon istikrazlarmın ilk 
taksiti olmak iızre b~ mil yon 
yens tediyesini k.ahul etrni!j ve 
binaenaleyh mezkO.r istikrazlRnn 
mCiruiyetini ranımışnr. 

Buna mukabeleten Japonya 
yeni Çin jti.imrük rarife:ini tanı
maktadır. -------Sahra hava hattı 

Parls, 20 (A.A.) - Fran-
sa hariciye nazaretlnde umu
ru havaiye nazın M. Loran 
Eynak (Lauret Eynac) ın 
rlyaseU altında Fransa ve 
Belçika mumesslllerl arasın-· 

da bir konferans aktolunmuş
tur. Bu Konferansa Belçika 
Fransa, Kngo ve Madagaskar 
arasında Sahrayi Kebirin 
Fransa idaresi altında olan 
kısmı üzerinden hututu ha
vaiye vasltasiyle raptı mes' -
elesl görüşülmektedir. -* iSPA. 'YAilı\ - Bars-
loıı, 20 (A.A) - .leııeral prıııı" 
dö Rivera si<ldetli hir gripe 
yakalanmış ve yatmaya nıedmı· 
olmu~lur. 

-
Anlaşami yarlar 

Bagdat hükumetiyle 
lngiltere arasında 

ihtilaf çıktı ----Londra, 20 (A.A.) Bag· 
dattan Röyter ajansına bil
diriliyor: 

·'"em 1 ek etin m u d nfa ası 
mes'eleslnden dolayı fng!Jte
re hükQmetlyle zuhur eden 
ihtilatı efk.!irdan dolayı Irak 
kabinesinin Pazartesi ıilnil 
istifa etmesi bekleniyor. 
İngiltere hükQmetl, Irak 
hükumetinin memleketin 
mudafaası mes'ullyetlnl he· 
nuz deruhte edebilecek bir 

vaziyette olmadıtı fikrindedir. ......_ .. _. .. __ _ 
-------

TAMİRAT İŞİ 
MÜZAKERATA BAŞ
LA MAK {ÇlN HAZIR
LIKLARA GİRIŞİLD{ 

Parls, 20 ( A.A) M. Brl 
yan dUn, Amerika seftrl Mr. 
Herrlck 1 nezdlae kabul eyle
mlşlfr. Tamirat komisyonu mU
tahusıslar komitesine Mr. Ovea 
Yung ~Owen Young) ile Mor
ganın Amerikan murahhası ola
rak tayin edildiğin! tasdik ey
lemiştir. 

M. KA YYO NASIL? Ahi-
ren bir otomobil kazasına du
çar olmuş olan M. Kayyo (Ca
lllaux)nun bu sabah burun ke· 
miğlnln bir parçası çıkanlmıştır. 

Ahvali sıhhlyesl umumiyet 
llfbarile şayanı memnuniyet ise 
de istirahat ve lhlfmamata lh
lfyacı vardır. 
Foş iylleşti Parls,21(A..A)-

Mareşal Foş - Fsch - un sıhhi 
vazlyelf daha lyldJr • Muma
ileyh bu gUn ilk defa olarak • 
yataktan çıkacaktır . 

_..merl.kada 

Tamirat m~tehassısları 
B<"rlln. 20 (A.A) Vaşlngton-

dalı.I Alma11 seflrlue tenıirat 
mutehassıslan komıteıılne Mr. 
Norgan ve Oven Yung (Owen 
Young) un Amerika namına aza 
tayin edlldlğı, resmen, blldlrll
mlştlr. Meşhur bankerlerden Mr. 
Perklns ve l.amontun da Ame~ 
rlkanın muavin murahhaslığına 
tayini resmen tasdik edilmiştir. 

Londra , 20 ( A.A.. ) deyll 
Meylln Nuyork muhabiri bildi-
riyor : 

MUtahassıslar komitesine 
Amerikan lzası tayin olunan 
Mr, Yonı: [Youag) ta beyanatta 
bulunmuştur : • Yeni komitenin 
vazifesi Davcs planını tadil 
değil bcllı:I ikmal eylemelctlr • 
Komitenin ret inin bir Avrupab 
mUıahaısısla olması IAzımdır • 

ilk içtima Tamim mutah 
bas>1slar komite.,; şimdı sureti kat' 
iyede teşekkül eylemiştir. Komitenin 
ilk lçtimaını Şubatın dokuzunda akd
eyleme<i muhtemeldir. Komitenin 
roplanaca~i mlhıllin par. olma51 
muhtemeldir. 

Orta Amerlkada lhtllat 
Londra_ 20 (A.A.) - Deyli :11eylin 
Noyork muiıairi bildiriyor : 

Vasati Amerika hük6meclerindeıı 
Guatemala nm garp sahilinde l\1ütte· 
hidci Ame~ müdahalesine bai. 
olması müm~ün olan hir ihtilaf •uhur 
eylemiştir Asiler Guatemala şehrini 
:\feksika şehrine rapteden w Ame · 
rikalılann malı olan demir yolunu 
1.ap<eylem~r . Medezi Amenh 
sulanruWd Amerllı:an donat1111AS1 ku · 

• mandanı amiral Sellar> benüı talimar 
ı1mam1~t1r. 

L:lkin mumailevh \'!Sİ ••lahiyec 
..ılübi oldul'Undan amerikan ıebası · 

nın mal 'ecanı tehlikede kaldığı taktirde 
bu salihiıctini i ·ıimal edchilecektiı. 
Guatemal!dı ~00 •men1:an tel>a.,ı 
olup buraya yıtı.nlan amerikan scı. 
mayesi 11,000.000 dolara balil olu· 
yor. Cuatemıla Reisicumhunı ceneral 
Clıııcon Amerllı:a bükOmeti tarafından 
tamlmı tır. Asilerin reisi Miralay 
LcYIS muvaffak olsa hile Amerika 
bükfımeti wafından tasdik edilmesine 
ihtimal yolmır. 

Londra_ 21 (A. A.) - Cuwna· 
ladıın bildırildığiııe göre asiler l\l:ı
gııırnaııgo ehrini ele ı:cçirınlşlerdır. 
llükOmet iıvanı kıi;a bir zaman zar
fında tenkil edebileceğini ümit et 
mekıedir. 

~ Deniz kazası uyork. ~I 
( A. ,\., "l'rezıdent Gatfilt ~ 
vapuru llohama takım adalan açıkla
nndıı kayalar üzerioe oturmnştur . 
Gemi hafif surette hasara u~aınış 
olduğundan kaptan yolculan karıyı 
çıkarma va lüzum görmemlıtir. 

....,. ........... ,,. ...... ... 
Müzakere 

Türk -Yunan mü
zak.eratı naSıl 
cereyan ediyor 

_........._ .. ~-
Ariııa, -O (\tilliyct} ı\nka-

rada cerc} an etmekte olan mı -
zahrata dair bura matbuatı he· 
men hemen hiç bir ~ey yaımı-
or Re<;mf nıahafil ile tenıa~ı 

olıın gazetelere göre bazı lstan
bul ıı:aı:etelerlnln mtinkcrann 
neticelenmek uzrc olduguna dair 
verdi1 leri haberi fazla nikbin 
buluror 

1 lükt\metc mensup partilerc!en 
biri bu meseleden bahsederken 
hul:\."ren diyorki • Türk gaze
telerinide hu • nikbinli~! !iliyeta 
uyma yor. Bl7,lm mev ·uk nıena
bldeıı aldığımız malılmata göre 
muzakerntta uırakki yok.tur. Şiın
dlye kadar her han~i bir mesele 
hakkındaki mtıııakaşa netlcelen
merniştir. 

Yunanistannın 200,000 lngilız 
llra.ı tediye edecegine dair veri
len haberlerin tamamile aslı 
eı;astan ari olbuğu Yunan maha
fllinde temin ediliyor. 

Bir Türk gazeresi da ı~canbul· 
dakı rumların adedini azaltmak 

meselesini mev-.lu bah.<e(Uyor. I ial
buki bu me elenin meydana 
çikarılmasında Tiirkiyc için hiç 
hir fayda yoktur. 
Yunan - Bulgar mlinasbatı 

Ralı;ar Yunan miinasebatı şa
yanı dikkat bir _safhaya girmhıtir. 
Bundan eve! \1. venizclos Uul
ğaristıııı Yunanistan itilıtfından 
bahsederken \' unaniSaının tamı
rat me,;elesinde büyük devl~.cler
den teshillt istiyecegini söyle
miştir. Paristeki Yunan sefirinin 
bu habsta Fransa hükılmeci nez
dindı: tc,ebbiısatta bulunmll:itur. 

Fakat anla'i!ldığınıı göre Yona
nbtan devletlere olan borcunu 
vermi~nl söyliyerk tehtlt 
etmekten ziyade Bulgaristanla 
aktedilen itilaf nameyi tatbik ctml
yeceguıi ileri siirmüştiır. tina 
ga/.tteleri hu meselede pek metin 
hareket etmesini tavsiye ediyor, 
Bulgaristan f unanistana tamirat 
olarak verınesi lazım olduğunda 
israr ediyor. 

\' unanlstantan diıyun Umuml
ye,;i senede .~ milyar drahmi 
tediratta buııınnıaktadlr. Onun 
için yunar.lılar hiç olma.z,;a nuı
garbrnndan parıı almak isti)·orlar. 

:in.gllt;ered.e 

Manş tüneli ve 
hükumet 

l..oııdra. 'i 1 ( A.A ) - l'trla 
manto son devre! içtimaiyesine 
yarın girecektir. Nisan ortasında 
Parlamantonun feshedilerek hazi· 
randa intihabata başlanılıcagı 
umumiyetle ;r.annedilmektedir. 

YAnn M. &ldvin (Baldwin) 
den bu parlamentunun devrei 
içtimaiyesinln bir kaç celsesini 
Ma~ tnıleliniıı inşacı projesinin 
tetkikine hasretme~ mütemayil 
olop olmadığı sorulacaktır. Proje 
lehinde muhtelif fırkalara men
sup bir çok meb'uslar mutalaattı1 
bulunmll:jlardır. Ancak hukômct 
nnktai nazannı hem.z bildirmc
mi~tir. 

* Kral iyı - Londra' 21 -
(A.A.) Kralın ~hvali qhhiyesi
ne ait olan hulten bati esrrı 
sa!Mıın devam etmekte ve has· 
tanın kuvvetinin yerine ı;dmck 
te olduğunu natıktır. * Mabtaç amele Londra 
21, (A.A.) - l\laden amelesi için 
şehremanetindc açılan iane 500 
bin lirııva haliğ olnıu~tua. 

. -
ispanyada grev 

Barselon , 20 ( A.A..) - M. 
Primo dö Rivare tarafından 
neşrolunan bir tebllgte beynel
milel sergi amelesihln gayri 
kanuni ve naıtihani bir surette 
terki lşğal eyledikleri bildirilmiş 
ve jlazartesl işe başlamiyan 
amelenin sıırelf kafiyede ihraç 
olunacağının yahut tarlalarda 
çalışmak Ozre merkezJ ispanya 
vilayetlerinden birine nakil hU· 
kumet taralından kar&rlllftınl· 
dıjtl beyan oluamll{ltur . 

Dün geceki Tatavla yangını 
ir afe oldu 

üyü 
•••••••• 

Söylendiğine göre dün gece <300> e yakın 
~v ve saire yanmıştır 

Yangın sabaha kadar devam etmiş vasi bir saha rı gül haline 
çevirdikten ve Dolapdere yenişehire kol salmıştır. 

Dun gece saat (22) yl 21 da- suzluk ve r!lzğar karşısında ha- ı nın itfası için sarfedllen bil 
kllı:a geçe Tatavlada Hacı Ahmet lı:ım kalıyordu. Bu esnada yangın mesai akim kalıyor, nızgl 
mahallesinde l(ahya sokağında mahalllne lstanbuldakl bUtUa j alup götUrdUğO ate;; parça! 
B O y Ok k 111 ı e yanında itfaiye grupları gelmlşlsrdl. mahalle a'ın evler! tutuftur bakkal Yaninin evtnden ateş Gece yarısından sonra aat yordu. 
çıkmıştır. Vaağın şiddetli bir bir buçUga kadar bütUn ~idde. Ge ·e yarısından sonra 
surette esen ı1l.zgar netlçeslnde tile devam eden yangıa karb tikçe korkunç bir hal alan ya 

sur'alle tevessu ederek yr. ındakl dereye dogrıı kol salmış büyUk gın saııt birden sonra Tatavl 
evlerede sirayet etmiştir. bir sahayı glll haline getirmiştir. polis karakolu clvanna kad 

Derhal yaııgin yerine yctişea Yangın mahalline giden bir gelmiş ve buradan Yenişc 
itfaiye susuzlukla karşılanmıştır. murrlrlmiz feci sahnelerle karı;ı- mahalle ine doğru bir kol sa 
Bu cıvardakl sokaklarıa dar taşmıştır. Ateşten kartanlablleıı mı~tır. 
olması da yanıtının eür'atle inli· eşya cıvardaki arsalara yığıl· Bu suretle korkuoc bir fO ~nna sebebiyet vermiştir. mıştı. Zablta memurlan tarafın- giren yangıa sabaha kadar d 

Yangının sOra'tle tevcssua dan aynca tedablr aıınmışhr. vam etmiş vasi bir saha 
lstanbulda, hususile Beyoğlun- Müthiş bir hal haline inlı:ılap eylemlşlfr. 
da heyecan tevllt etmiş, bir çok Yangın mahallinde bulunaa- Polis karakolu yandı 
kimseler kar ve souga rağmen lar yanan evlerin adedi halı:km· Muhtelif kollara ayrıl harik mahalline gitmişlerdir. da mUbalağalı haberler yeriyor- yangında tatayla polls kar• 

A teşln OnUne geçilmesi için tar, heyecanı arttınyorlardl. kulu da yanmı~lfr. 
sarfedllen nıesai yolsuzluk, SU· Dört tarafa kol salan yangı- En son dakika 

NEYAPMAK İSTİYORLARDI 
ısanbu1dan iki sandık bcınba götürecek 

leini itiraf ediyorlar 
Bursa 21 (Milliyet) - \luhakcmeyc devanı ediliyor. "aznun 

Ali rdsin sualine cevaben dcmİ;itİr ki: 
- 'e diyeyim. Bir ~er bilmiyorum. Diye şaşınyor. 
Reis Rak! Şimdiki ifaden do~nı ol•avdı sij!;arft ~irlcednden 

babsederdin .'Ji düşiınceye daldı. 
Reis - Düşünme, düşünme! şimdi geçecek! Evela razı oldu. 

Onun için şimdi inktr ediyorsun! Dedi ve L11: Aliye bombalar 
meselesini itiraf ettirdi. 

Reisin: - Peki durup dururken ne diye bomba 
meselesinden bahsediyorsun ? 

Sulinc ka~ı maznun, samileri gülduren komik ve şaşkın bir halde: 
- Paltık bombasıdır diye evelkl itirafını tekrar 

tevile kalkıştt. 
DiKiCi ISMA.IL NE DiYOR 1 

A linin l.stic"abı bırioce Oilicı hınıil kıldınldı ve reisiıı muhtelif 
'uallerine ~u cevabı verdi; 

lfoınba ıne.o;elesi sigara kAadıdır Siıi<ecide Eııkişehlr occllııe glt!lm 
Istaııbul<Lı •C) ah.ıt için ı;-4' ur Aliden 150 lira aldım. lbo ile Yal ovada 
görüştüm. Teşkniıu;ın haberim ı oktur. ller şey safsatadır. 

c~:.\IAL HALA l. 'KAR t:ülYOR 

Bu •ırada Cemal aya~a lalku : 
- -"•iylcncn 4HO adım nerede un~~ &yle ıeşkillt obaydı e elden 

mekıup l'zma7. mndım t dı!di. 
Bunun Ü7.crine Cemalden <;erkes Yetimin bir imza ile elli adam gon· 

dere«c~I kadına nediyeceki soruldu. 
Cemal hu gibi iftiraları kabul edemiyecef;inl, Dikici (,mailin tınıdığt 

Yetimıu bu İii vaptı~oı. divane nl<a bile böyle tehlikeli illere giıiJemiye
ceğiru so) ledi. 

TAHSiLDAR MUSTAFANIN ISTICVABI 

M ustafa tanzifat vergisini al mık için hapishaneye giıcip;mi, .. bu •~le
siyle Cemal ve rulekaslyle görüştüğimü, (...,malin gorduğu ruyayı 

~vliya hocaya tabir ettirdiğini, teşi.illta dahil bulunmadığını, ilk ifadesinde 
başu bulunduğunu söyledi. 

Tahkikat evrakına göre Mu;u a mealllm muhtar 111.kkı çavuşu Cesmdle 
temas ettirmiştir 

UICBR ~IAZNNNLı\R :E UlYOR 

Bunu müteakip tahslldar Osmıın i>tlc~ıp edlldL hııpl5han.,e vergi 
almak için gittiğini, Polls iken Abdurrc7.akfa düşınanlııtı oldıığunu, 

cümlede Polis bulundujtu e;nada tanç"tığmı ileri sürdu . 
lsmall ise · eslci ifade.•ioin doğru olduğundan sil~h ~phane me<~lesiyle 
aiika olmadığını iddia etti 

(gece fırtınadan telgraf hatları hasara ducar oldutundan 
mahemenm mabadı alınamamıştır. ) 

Türkiye-İtalya dostluğu 
Hariciye encümeni muzaheratı Adliye 

mukavelenamesini tasvip etti. 
Ankara 21 (MIJliyet • Ha- 1 Aellyeye nail olmalannı bir taraf 

rtclye encOmenlnin bugtlnkO iç- mehalı:lmlnden sad r olan evrakı 
tımaında TOrklye-ltatya arasın- adliyenin dlger ılevlct erazlslnde 
da muııakft mtttekabıl mazahe- mukım maraelilleyblerine tebliğinin 
ret! Adliye mukavelesi tuvlp teminini, mukarreratı adliyenin 
edilmiştir. tenfizinl ve daha baz! siyası, 

Bu mukavele her iki taraf lctima1, adlf fevaldi şamil olup 
tebasının dlgcr memleket meha- ltalya ile .aramızdaki muhadenet 
kimJııe serbestçe müracaallarını, muahedesinin zencir halkalann· 
karşılıklı meccani mOzehereti dan biridir. 

Türkiye-Rusya arasindaki mukaveleler 
• harici ye encümeninde tasvip edildi 

Ankara, '12 (Milliyet) - bugün toplanan hariciye 
encümeni; Türkiye ile Rusya arasında Ankarada imza 
edilmiş olan hududdakl lhtllafata dair mukavele ile ve 
merbutuprotokol ve mer'alar mukavelenameslle hududdan 
murur ve ubur hakkındaki mukavelename ve Ankarada 
hariciye veklll ile Rus sefiri arasında teati oluuan notların 
ve Batumda parafe edilip Ankarada imza olunan baytari 
mukavelename ile merbutu protokolun ve bu mukavele
namelerin imza protokolunun tastlld baklundakJ dört 
kanun layihasını tasvip etmiştir. 

Sabah gazetemizi maklnaY 
yerdiğımlz dakikada van 
deyam ~!yordu. yaptfgıııt 
tahkikata göre nufusca ı.ayı 
yoktur. 

Bl tun mesaiye ragmen b' 
dakika) a kadar ate~in önl!O 
ıtcçmek kabil olmamıştır. Yangı 
Dolapdere ve Y enlşehlre doğP 
muhtelif kollardan ilerlleyordP 

Kaç ev yandı ? 
Yanan evlerin adedini 1ı:ııt 

surette teşpft, vaklfn geç olm 
yUzUnden, kabil olmamlştlr. 

Söyleı.dltfne ve tahminleri 
gtlre yanaa evlerin adedi r300I' 
yalı..ındır. 

Bir itfaiye neferi 
yaralandı 

Tatııvla yangınından a1 
.,,.ı Oalaİada Arkadl sol<' 
6ında mUzklret deposıntl' 
çıkan yangın d.-..aı söıt' 
dUrUlmUf iaede dUfen ki" 
taslardan bir lffalye netstl 
agu• suratta yaralanmıftır· 

Kaysertde Kar 
Kayseri, 21 ( MOllyet) - el' 

l'8Z arkası kesilen kar bugO' 
)'eni den yatm ağa başladı. 
l<ayserfde millet mektepleri 

Kayseri , 21 (Mllllyct. -veııl 
barfleriuılzt Okrenmek için bııl• 
millet mekteplerine hocam et· 
mektedlr • 

Kayseri HfikOmet l(onatt 
Kayaer!, 21 ( Milliyet ) 

bOIUlmet koaatı eyi bir taneli 
tamir edllmsktedir. 

Mendres nehri taştı 
Söke: ~I (A.A.) - Büyiil 

Menderes nlhrt taıtmış. arazi.ol 
nin mühim bir kısmı sular alı1 
nda kalmışn. 

HARtci 
MÜTEFERRİK 

HABERLER 
• Vlyanada bir dava-ViyaP 

20, ( .\.A. ) - Cinayet maJıkenıd 
geçen JU kendisi aleylılııe zem (1 

bdilı davası ikame caai~ olduğu ti 
aıbda;;ını röververle katletmiş ol'1 
sahık gazete muharririnin beraeti01 

karar veril~tir. 
• Fransa ve lsvlçre--<::ene•r~ 

20 ( A.A.,) - Büyiil: :v!ecll<te Mıtİ 
idaresi şefi Cenevre hükllmerı# 
Fnınsanın lsviçrelilen lej nn et;anj•ıt 
almaktan kat'iy<n feragat etm 
lsıiçreye karşı d•ıstane btr bı 
telakki ede~i bevın ctm tir 

MUhim maç - Edınburı:, 
lA.A.) - Rugbi futbol maçındı I· 
koçyı 1· ransayı üçe ltarşı alu :.ı1 
ile mıglup eylemiştir. 

* Sabık Kayser için rııl' 
20 (A.A.) Pötf Parizyen gaıcı' 
sinin Durundan ıstihbarına n&P~ 
sabık Kayserin vllAdetinin ·etmili~ 
yıl donümiı miınase'>atiyle bir ~ 
imparatorluk taraftar! şahsiy ·'~ 
ve bilhassa marşa! Makenzen 
amiral Şroerer (Seh'."1ercr) in hP~ 
riyle şenliklere l>a)lanmış ve cdf 
şenlikler bir kaç gün devam euııll 

Alman milliyetpervarleıi ve .~ 
asılzadeler namına mühim h•fıJ 
murahha,(ar Ouruna gelerek '~ 
kayesıi viiidetinin yıl dönümü 
nasebetivle tebnk ermişlerdir. 



1 

{ 

ltffUJYET. SA.U 22 KA 'UNUSANf,. 
~--· . -- T. 

o ... i/ 
Cinayet mi'? ___ ......,. __ 
Ahmet Bey ile iki 
arkadaşı bir cinayete 
kurban mı gittiler? 
Bundan bir ay evel sakin 

bir havada Bakırköyünden 
Yeşllköye glt
tnek için Ba
lıkçı Ahmet 

B. ile iki ar- i (J,o D kadaşının bin- (i •
0
Cv 

dlği sandal ! 0 

Tayyare ma- • 
klnfst mektebi LIA\~ 
civarında dev- Ftl1i 
rıımış bir 
halde ve biraz ötede de Ah
ınet B.ln cesedi bulunmuş 

diğer fkJ arkadaşın cesetleri 
Yapılım bütün taharrlyata 
rağmen bir türlil bulunama
ınıştır. 

Vak'a gecesi o civarda 
balık avlayan• dört balıkçı 
kahve renkli bir laz takası
nın Ahmet B.ln sandalı üze
rine yürüyerek bir kaç sllah 
sesi ve insan feryatları işit
tiklerini kendileri korkula
rından Bakırköyüne dogru 
kaçarken takanın da Boz 
burun istikametine dümen 
kırarak karanlıklar arasın
da kayboldu~unu ifade et
nılşlerdir. Zabıtanın tahki-
katına göre vak'adan bir kaç 
gün evel Ahmet B. lle sabı
kalı bir kaç Laz arasında 
bir motör meselesinden 
dolayı kavga çlktıgı tespit 
edilmiştir. Ahmet B. ile ar
kadaşlarının intikama kur
ban gitmiş olmalarından şup
he edildiğinden tahkikat 
tamik ediliyor. 

* LiMAN iŞLERi - Rüsu
matın 4 ve 5 numaralı an
barlarında ehemmiyetli bir 
sirkat yapıldığını ve fail 
Lannlyle üç hammalın yaka
landığını yazmıştık. Zabıta 
ve Rüsumat idareleri tah
kikata devam ediyorlar. 

Hırsızlığı maznun ham
rtıalların yaptığı tahakkuk 
ediyor. Kavga çıkmış Vasfi 
rakı masa'>ını kaldırdığı gibi 
Mehmedln göğsüne indire
rek ağ"ır surette yaraladı
ğından derdest olunmuştur. 

• Çırağa dayak - Mercanda 
tcrzı Niko çırı~ı Ahmedl dovdüğün
den Zabııacı yakılınmışnr. 

• l<açakçı balıkal - Ayısof
Yadıı bakkal Nuri ef, nin evinde 173 
defter sigara kıladı ile bir kile esrar 
bulunarak ıniisa<l~rc t<lilmişul. 

E R E E 
----- -- - ~- -- ------ ~~-

HALK İÇİN 
n.d .iyede 

l .M.Üff İ .P1 MÜTEF"tRtK HABERLER 

E~1NlY__ETSAN~ICI KANUNLAR TAPU İŞLERİ 
TESKiLAT[NJ BÜYÜ- . 

.. TECEl( rt11? CEZA usü.Ln-:-ıcRA, ISLi\ll I~SASLARI 
1FLAs l(Aı 'UNLARI NELEilDİR? SANDIK MUAMELATI 

YÜZDE YÜZ ARTMIŞTIL 
Emnivct sandı~nın banka haline 

ğetirilme;i ve şubeler küşadı hakkında 
bir ecnebi mutaousıs tarafındın 
verilen raporun tdtbikine şimdilik 
lüzum görülmemiştir. 

i\lüesstsenin müdilrüriyetinden 
aldıgımız malümata göre, iki sene 
evelkine nispetle işler yüzde yüz 
nispetinde tezayüt etmlş'ıir. Tevdiat 
ıkrazattan, takriben bir misil 2İ) •· 

dedir. 
Günde vasati olnrnk sandıktı 500 

metfuat ve makbuut muamelcı;i 
yapılm.1ktadır. 

Geçen <ene ikraıaı mukabili 
ohrak <0ndıkta merlıun bulunan 
em 1 ak mi kıa rı (5953) kadar 
olup bunlar meyanında v ı d esi 
hitam bulma~ı dolamıle sınlonlar 
en çok ı üzde be~e ıialijt olmaktadır. 
Diger n:hin bırakılan c~ya ve mücev
herat miktarı ( ı fı,000) ni müteca
vizdir. 

(3,500,000) liralık ıkrazaıa rıuka
bil merhun emlak kıymeti ( 8) mil· 
yon lira, dij',er meıhun eıyalerin 
kıvmeti bir buçuk milyon liradan 
rııiıadır. 

Sandıgtn fazl.1 vaıid:ıtının inzıma 
mile scrmavc mıkt3n (2()(),()()()) lira 
kadar artmıştır. Sandık, ·alıııı. ha'km 
ihch.:ıcına mürealrik lkra.ı \·c İ!'ıakraz 
işleİılc meşgul oldu~u için ticari 
vaziHtle hiç •lıibdat de~ıldir. 

),icrin ı·oklıır;tı. lıir kısım mıı3 · 
mel:\ttn teehhurünli mucip <ılm.ırnası 
için hu h•ı .. u ta sliı":ıLlı.: tciliı.l:ir itti 
hazı mıı\Oftk ı:iirlılmckıcdir. l la ika 
kolavlık olmak iiıre, müracaatlar 
nazan iıihara alınarak, l\adıkov. l.'s
küdar ve Beyo~lunda ıeşkil:lt ,;ııcuda 
getirilmesi muta>a\ ver bede bu hapta 
ancak heyeti vekile karariln tatbikata 
geçilebilecep;inden ademi malümaı 
bevan edifmekmiir. Şandıl';ın ihtiraı 
ıkÇas~ bankada tenmiye edilmekte 
ve mevduat için daima hazız bulun
durulmaktadır. 

EMANETTE 

Yeni kanunlar pek ra
kında mecl'se veri 

cektir. 
Ankaradan bildlrildlğloe göre 

yeni ceza muhakeme usulu kanunu 
adliye encümeninde mllzakere 
ediliyor. A) nen Almanyadan 
alınan bu kanuhdaA gaye ada· 
let pren.slplerlol ihllll e'memek 
şartile davaların azami ısUrat 
ve sadelik içinde gllrUlmesldir. 
Bunun lçlo mUddei umumllerle 
balrlı ft re boyat salAblyet ve
rilm. .dl r. 

Yeni l<anıına ıöre mahke-,. 
melerden Temyize giden ilam
lar şayet Kanunun yanlış tatbi
kından dolayı ise Temyiz mah
keınesl karan bizzat tashih ede
rek llAmı katiyet kebbeder 
ve simdi olduğu gibi tekrar 
mahkemeye iade edilmez.. 

Bu suretle pek çok zaman 
kazanılacak Temyizin karan 
ikinci defa mahkemeye gitme
yerek derhal tatbik olunacakhr. 
Bu yüzden tashih kararını 

hapishanede bckllyen maznun
lar uzun müddet intizar cimi· 
) ecckler ve hariçte gezen ır Lc
rimler derhal hapishaneye gire
ceklerdir. 

Ceza rr •htkcn:elerl usulln· 
deki bu Pcrcmılp bu sene hu
kuk muhakeme usıılU kanununa 
ilave edilmek üzre bir macde 

halinde meclise teklif edilecektir. 
Bu suretle bir dava sırf rnah· 

kemenin bir Maddel kıınuniyeyi 
yanlış tatbikinden dola} ı temyize 
gelirse ~\alıkemel Temyiz ka arı 
b!zzat ta&l:ih ile hukuk mı.bire· 
!erine iadeye lüzum görmtden 
ilam katlyet kesbedecektir. Bu 
yUzden senelerce süren davalar 
kalmıyacak, işler sürııtli neti· 
celenecektir. 

Bu kanunun Adliye hayatımız
da icra edeceği tesir pek bllyiık· 

Tasf·ye tf~RA VE iFLAS KANUNLAR' 

Esnaf cemiyetlerinin Adliye veklltetlr.'n hazırledığı 
t f' • yeni icra ve ill4s kanunu da bu as tyesı hafla Heyeti Vekileden mecliı.e 

Daha blr kaç gün geçmesi sevkeditecektlr • 

liizım Bu kanun aynen lsvlçreden 
Esnaf cemiyellerinln tasfl· alınmıştır • Bu kanunnn en 

yesl hakkında dUn cemiyet 
murahhasları, Fırka ile temas mühim yeniliği ilAmsız icraya alt 
edeceklerdi. Fırka bu husustaki maddelerdir • Bundan başka 
nlktal nazarını, ve tasfiye edi· mllhim yt:nillkler şunlardır: 
lecek cemiyetleri tespit e•m;ş. Yalnız eşhası hllkmiye, tıca-
tlr. Fakat dUn bütUn cemiyet- retlıaneler hakkında değil eş-
lere tebligat yapılamadığı için hası Adiye hakkındada iflas 
Fırlıa nokta! nazarının cemiyet 
mürkhnaslarma tebliği bir kaç hllkmü tatbik olunur. 
ıün gecikmiştir. Bazı efrat ticaretlerini glzle-

Şlmdl, 72 cemiyet vardır. yereli: hileli iflastan kurtuluyor-
Bumıktar 35 e indirilecektir tardı. Yeni kanuna före böyle 
tasfiyeye uğrayanlarla tevhit bir hal tahakkuk ettiği takdir· 
edilecektir. de mahkeme bu efrat hakklnda 

Ekmek fiyatı mas kararı verir. Bu suretle 
Şebremanetinden: l\Anunusa- ticaret hayatımız daha fazla 

Dinin yirmi ikinci günllnden iti· emniyet ve inzibat altına alınmış 
baren birinci Ekmeğe on altı oJacakhr. 

Tapuda i;i~~nn hrmen htpsl 
muamelenin uzun~uğundan şıkiYtt 
ederler. Bunun <ebeb.ni ,,. bu '2Zİ
yetin ı>lahı için neler rapıldı~nı 
öğ~nmel; isttdilı: ve şo neocelere 
\'ardık: 

Şimdi),. kadar ittihaz edilmiş 
tapu kayıtları şah<i sistem üzerindedır. 
Buda bir muamele! ta!<arrulivenin 
icrasında o mah3llin bütün e\"S3fını 
ynzarıık ona bir hane açmaktan ıbaret 
olurdu. 

llo!bukl ba •ekil muamelevi lev
kalade ozaımılta ve halk h;lıalarca 
,.e hatta a\"larca i~ini gücüniı bırakıp 
evnık takip eımelacdir. 

1 lalbııkl veni knnunu medeninin 
istinat ettiği. sisıem mill;I usullerdir. 
,\ vrupada bugun mıllü usul ıa ·ip 
edilmektedir. 

Bu usulde bir şehir ve ka<aba 
dahilinde bulunan bütün tmhlk ve 
arazinin ka)·ıılan hazır bıılunmakıa 
ve bir müracaat Vllkııunda derhal 
ddterdckl hanesi"• i<aret edilmekte· 
dir. ' 

Tapu idaresi ~vnıpıda tah'II 
görenler ve slta] yapanlardan 
mürekkep bir komisvon manferile 
bir tapu 11izamnımc:si ve bir de 
talimatname i?.Jıar eui mistir. Bu 
nizamname 150 klı ur madded r. 
Bunlar ta"t.k c:<.!ı ir ı.:~ı rncı tart:da 
ka):ıtlar hu !'Uf t: , ruıulacak..,r .. 

• t'ı <lut l:aıiciı:e - llandern 
.. vleri i eten Frıusız taba .. ından 
mm. Rozanın hudut haricine çıkarıl
ması rak::ıntır ttn.i~tir. 

firtrilerir ı n •ııkl - frnali 
.,.,,. .. rlıke 'eni m ha ıt:Ct f•r;ırıltrı: 

"'' lıç parça rn ı:.~ı 21.U O lııa<a 
~:ltmı tır. 

• ~ C~vet tttlif edenler -
1 laskövde bor ~t·rnivi sm·matı t<»ch
lıü< eden knl"!<an ° lrmi;li h'.odri ile 
J{izeli !!7ırrı ~l l't"T l 1r.1Jmak İ· in 
poli;e ~~ lıra u '< •ek ıf eden 1 •. 
Tahsın üım.u •Ut ol rak . •ka· 
lanmışcır 

•Türk Macar Do thık mr a-
hec!csinın mu.:.addak nüshası ta ti 
cdılmck için l'c•rqt rondcrihr iş ir. 

• 1 ı (1 k il il I' \t Cif Ha • 
r\uru o~nı~nı\Cl.t: .. crt:I ~ckıı~ında. 
bakkal l\ uri • tf cn<lının evınde 7 I 9 
defter kıçak ngara kA:ıdı ile 1 O.J. 
ı\skcr p. ~tci, 2 p"ket lh ı~j!ar rııa

r:u;ı, )"& ·ım IJlo kı\tlDTiş rutun .. 1 k.ın 
esrar, ı I kı.ıçak kılırit \a~ı ~r: nt .. r r. 

* YE1'1 MAKINALAR - 1 O· 

sta ve telgraf idaresi yeniden 
15 HUg makinesi g~tir~ecektir. 
Bu ma~ ın • .ıar \'eııı sıstemde 
motörlüdllr. 

MAARif"TE: 

YENİ GRAl\IER 
DARÜLFÜNÜNDA 
TATİL DAŞLADI 

' j ,;>AHKEMnCAl::ıC ı 

KARI KOCA 
---............... ·-

Senetteki para verildim! 
verilmedi mi? 

nın rü ')·etine 
bıışlaıımıştır. ~ , ;ıırl: 

Bu karı~ık 1 Jf ıı 
davada 30,000 , 
TUrk lirasinın 

ciro edildiği, 

fakat tediye edllmeditl iddia 
edilmektedir. 

hodos efendi isminde bir 
adam 340 senesinde zevcesi 
Arltmlsiyadan 30,000 Hra almış 
ve zevcesine kAtibl adilden mu
sattak bir senet vermiştir. Bo
dos efendinin zevcesi bu senedi 
avukat Triyandaflloı efendiye 
ciro etmiştir. 

Bodos efendinin zevcesi bu 
parayı şimdiye kadar bir çok 
defalar istemiş fakat alamamış 
tır. Bu dava cereyan ederken 
Bodos efcndının vekili Trivan
dofilos efendinin bir de tahkir 
davası açmıştır. Bodos efendi· 
dn ailesi mal·kemede TUrkçe 
bilmediğini, 1 rlyandof.los efen
dinin ker.di,Jne bir ı;cnet imza 
ettirdiğini, fakat parayı alma
dıprı söylemiştir. 

Şa' it Abcltl~erim pafa, Trl
yanuoiilos efendlnin parayı ka· 
dona verdiglni sllylem'ştir • 

Bodos cfenGlnin veklll avu· 
kat Trll and lilos efendi ıılcy· 

f ine d~va açtıgı iç:n mesele 
l:.aroya aksetmiştir • Halbuki 
avukat avukat aleyhine dnva 
kabul edememekteoir . 

OlinkU celsede 1 rl ·andalii<'s 
efendinin vekilleri ba odan mü· 
saade alacaklarını , muııa· eme
nin talik edilmesini talep et
rrlşler ve muhakeme başka bir 
gü :e !<almıştır • 

Futbol kurbanı. - l!lr 
futbcl maçı e~nasm<!a tekme 
, ıırarak sporcu Add t.e)ln ve
fatına sebebi)el vermekle maı· 
nun Askeri Sanayı mekte inden 
HÔssamelt"n efendinin muhake
mesine dün 3Uncli Ceza mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 

~\ah keme maç e. nasında 
tekme atanın haiz olup. oıma

dıj!;ını tetkik için bir ehli vukuf 
tcşkilir,e karar vermiştı. Bu e· 
hli vukuf henüz teşekklil etme
mi~lir. Ehli vukufun ıeşkıll için 
muha ; eme haşka bir gOoe kal· 
mışıır. 

ReCla in,aal ,ırketlnln 
lflasrna karar verUdl 

llırıncl f iuhk mahkeme•lude 
RELL.-'. ıoşaıı ş: keıl .io iOasına kuar 
\erilmişcir. 

llıından bir mOddet evci Rüştü 
rı. n ı mında bir zat birinci Hukuk 
mahkemesıne müracaat ederek Rellı 
ın;aar <irkcr n n hali ıclzde olduğunu 

ihpar etn.l nr, Şirketin Rüştü beye 
l 'i lin lira borcu bulunmaktadır. Bu 
i par üzerine mahkeme tahkikat ve • 

Dil Heyeti ttlrkçeRln tam ve ıe ki oıı başlamış ve şirketin on 
tahlili bir (lramer"nl de hazır bın erce lira burcu olduğunu ttspiı 

kuruş otuz para azamt rıat va· 
zzedildl~ ve fırancala llahnda Bundan başka icra daireleri 
tebeddülat olmadığı ııan olunur. alacalıhnın sadece bir talebi ite 

• VEREM OISPANSERLEli.l medyun halılııada mütemadiyen ıanıata ka- cunı;tir. 
, "' l\undur !arını a~ırınış -
Sabıhlı l\oı Kadri Yeni Camide 
nom"' kılan fla,Jnm li tik ile kun· 
du:alarını a,ırauk kaçmıştır. Hırsıır 
araı ıyrır 

iÇiN - Alman yad an dönen takibatta bulu;ıucaktır. 
Cerrabpaşa hastanesi baş dokto- icra dairesi yalnız alacalı 
m Rü~tu B. A vrupadak.i verem 

rar vermiştir. m l\lerkezi ldartsi Ankarıd.t bulunan 
Bu craıner şirketin borçlarinut miktan tahkiki 
mektep klta- ., d. . l 

İtfaiyeye muziplik- Evelki 
•kş.ım Mit IQ da f:atııadı Selfoilr 
Hanko<ıııda yangın çık!JAına dair 
l•fniJeıe telef nla bir ihbar vakı 
•ılmuş, hunun üzerine ı·anu-ın ,,,··r _ .. ~ u re· 
J e ı <urada Bankaya koşmuş, fakat 

) lllJ.!ındın cı-::cr görmi\·crt-k bir · 
muı.ıp-

.. c duç;ır oldıığunu anlamışcır. Bo 

•ızibln kim nlıluğtı ıah~lk cd·ı· 
ı ıyor. 

• Eve taarruz l'atiht.,- ara-
ı~ı ,\lıJulkndir bfaı ı tiihulediktcn 
)fıroı Rc"mi\ ~ f-lm. ın c\ ine lrcavüzc 
alkı~mış. 'ablanmıjtır. 

* Çay içerken ölilm - Dün 
,;ıdıkoni11dc• mu tkaiı -\li paşa.. bir 

' 'ede ç:ı' O\,rken •alp sektesindep 
I· r ·-

li ftlmier dun toqlandı 
E ı a Muhadenet cemt~e i e, ~.i ıı.r i nn ak am ğeç 

• t 
~ rrı 

lanmı tır, 
ur. 

ctıma 3 
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diş· nserleri planlarını da getir· lının ııı.terdltf eml&k ve em""' 
mi • • RU~ttı beyin Alrnanyada ile iktifa etmlyecek muttali ol 
hastane namına aldıgı aıat ve duğu bOtan emvale vaz'lyet e· 

saire bir iki günıı kadar gelecektir. decektir. 
•T0RBE IÇJN MÜRACAAT Yeni kanunun bir yeniligl 

Mllı:e mnvafakat etmediği için 
yıkılmayan ıı:ara .Mustafa Pş. de adf borçtan dolayr hapis 
Türbesi hakkında, Emanet Dahi· cezası yolıtur. 
Uye VekAletlne müracaat etmiştir. Buna mııkabll daha atır bir 
* Emanet aleyhindeki davalar- nıllcyede konulmuştıır. Borcu-

Selıremaaetl 928 &enesl zarfında nu vermlyeceği hakkında yalan 
eşhu ve mücsscsat aleyhine yemin etınlş olan bir adam a· 
428 dava ikame elmiştlr • Kendi ğır hapse mahkOm olacaktır. 

t 
aleyblne lkame olunao da 324 Bu kanun alıktlmı omumlyesl 
dava vardır • Bir sene zarfında 
bunlardan 120 si intaç edilmiştir. itibarile eski icra kanunundan 
~ daha surattı. daha sadedir. 835 

l --: ..--'I''sA.:ot e. inci maddeden mürekkep oltU> 

ngılız lirası düşüvor bo lı:aoun yalanda meclise ıe-
- • Jecekı:r. 

MÜ k errer s ig~rta pro- .;d;;;:ın,;;,. ;;.;. ;.;,ih;.;,Y.a;.r_•d_il_en_b_u_pro_j_e_H_e_y_'e-tt 

jesi ta vip edilmedı 'ekilede ıe•kik edilirken bu husu ta 
(,ççcn hafta ııı h .n bir tereffiı ikti<at prvıc>iiıii Trabzon meb'u$u 

J!.'<k'rere., lııp.ihz lirası il racat ısk.cle- 1 fas~n Be~iıı nıutala.asının alınma~ı 
lerimizue~ ' ıla mıkınrda kam• vo muv fık forülmlişti'r. llasan 1 ey 
~el ııesi üzer >e tcncıı:ul ha l•m rır hv:ı on projeyi tetki k ~r ten 
Dun horsodı 1 · ıı t:: !19 ,75 s hunun me\'cuı llıdl'aca t 1;3btı1 
kıırıı~ta a ılmı 991 k dlişıul.:t 
' ~ a kşam 99;l kuru · ı=~ıı 
I' gua'erde l<rerlinl1 dah;ı düşrce 
ıc nın edi mcktedir. A n 857' kııcuşıa 
a, 8S7.5 kuruşıa kıpoıımıŞll:' 

p oıe 
miş • 

Ö)ltm •. bunun Ü7.eno.c 
edilmc}crck Liı:\e ecfil 

U) un muame esinden onrıı anla. 
lanna ve mu- ~ılac:ıknr. 
alllmlere rch· ın-

,..,ş ıııuımelesinl ıedvlr irin 
bertik edebi- hk " ma ·eme tzasıntian Recai a IUJ 
Jecek mufas- k · Ali ş 

omı er, \e evkct, Ahıııet Nur 
ssal bir eser ~e ler cndık intihap edilmişlerdir. 
olacaktır. - \ Şırkctin Ankaradıtki merk . 
Heyet böyle il ~' ~hl' hıoradaki şubesi temhir ew~I . ~e 

gramerin nasıl 1 s· k . mışba, 
1 " 1 eun en mühim sermıycdarJ tanzım ed lebileceğl ve baoJtl Almanlar ıcşkil etmekıedi arını 

bahlsl•rl ihtiva etmest lazım r. 
geleceği hakkında birer proje Tı~kikl düyun muamelesi bir 
tanzimini azAdan Ahmet Çevat kıç gün · onra ikmol tdilecek •e 
ve lbrahim Necmi B. lere lıavale daım! f~ndikler intihap edilecektir. 
etmiştir. Bu projeyi lıazırlamak Şırketln eskJ vaziyeti 
Ü b Rtlla iıı•aat · lr :ı:re u iki zat yakında fstao· , &norum ~ keti e,·eke 
dnla gelecek Türkiya enstltnşünde piyasada kuvvetli bir muessc<" 
mevcut muııtellf eesrleri tetkika hılindA çalışmış, fakat bir çok işlerde 
brıshyacaklardır. Yeni gramerde zarar etmiştir. Geçenlnde Tkarer 
141ııkalar hakkında pelı: mfthhıı ınüdüriyeti Komi<erlen ranrfından 
ve esaslı tetkiklerin mlihl b' tahkikat yapılmış, bu •irketln 19!17 
yer tutacağı tahmin edi;" ,'.r senesi zarfında klç tem<~til remin 
tedfr • me.,. <tmeiliti tahaklul;. edcınl;.ur. 

* DarUlfOı:un tatil _ Oün Şirket son ınmanlarda nrıl 1 
sabahtan itibaren DarDJfünunda vaziyete ~irmişll. Şırketin ıflasın• 
sö~estr tatiline b şlanmı. tır. karar çerflm«f gayri memul ı r 
Tatıl 20 glin devam ed c ··ır. h:ldı e u ar k telakki t!<lı!me 

Şehnmi7. •e bir ıub 'ardL 
T TALEBE BIR.Lt<'ıl O ... ıl- • Muhtelit mahkemede da 

Grk talebe birllğıuc mıılısus _ mcbtelit hkem mahkem 
rozetin şekli tespit cd '!!'iş ve ,enı 5 C\< 11,820 dnvu d 
Almanya ya sipariş olunmu tıır. wiştb. llL >!ardan 11 WO nJ T • gorta projesi geri geldi -

( enlerde miıkc-rer sigorta ~aklcın 

r pr.ııe Hpılarak "P ıı n 
A • araya g<ın~e ilnHL Haber alc.iı

gıııııza göre Cnıon kıılubu tarafın-

Menbn suları şirketi _ 
Şehr Je but· ı· n Jile ıba Jları 
,ıı' rdnln. rm v ıni t ı ır noLı 
~ı_n~a usuı me\ zuaya nayct etme
dıJli anl •nış. l, k \',t leu .ıu 
h~su.sta tö~lkılcat yapmasını şehrimiz, 
1 ıcaret muduriyetiııe lıildinnişıir. 

1 Rozet, şeklen Be elrnlld talebe ) onar, 320 ı Tıırk - f rıı·1S1z, 

1 

birlltı rozetine müşabih olup 1 urk • BC: ıka, W şı 'J'uıi< R 
kırmızı 'ı r zemin tucrlrd.e beyaz ~SO si 1 urk in 'iliz, 20 <i 
ay yıldız ve CM.T.1,l ) harfleri ltal}a.n mahkeme inde ik mc d nış-
bulunrnası muvafık görillmüstıır. 1 il· 
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IGŞ ŞİDDETİNİ ARTII Dl 
SOGUK VE KAR DÜ -
BULUN GÖZÜNÜ KO 

I"'TAN
I{UTTUI 

f:vclki j!lin lı .. ,: ya ı kara yel 
rırnr,1st d "! de •TCÇ \:ık ta km'ar 
d Tam c•mi,tir. ı un sah.ıha karsı 
tipi halini e'aıı kar, öyleye 
dowu zail olml'ş ve ha,·:ı • aç;ı. 
mt~>a d:ı bu, çok slırmcnıi; . aat 
on dörtte \'en;,lı:n knr ba~ .. foter
miş Ye mt;nakalatı kı:,nıcn inkı· 
taa ııi';r:ırmı:ıır. 

Uzun sürecek 
Ras:ıthancnin so.ı tahminleri 

bu karlı ve kna hal"aların uzun 
müddet surecegl merkezindedir. 

.Aruk so~klar mevzii olmak
tan çıkarak umumileşmışı:lr. 

A Yrupada kış senelerden beri 
görülmemış bir şiddetle devam 
etmektedir. Dün sabah Şehrcm~
neti kı:anbul caddelerindeki kar

ları toplamak için 200 amele 
çıkarını~ da bu ihılyaca kafi 
r;elmemi:j ve ekseri yerlerde vesait 
nakliye mü~klll;\tta kalmıştır. 

Tramvay yollarına kum dök· 
türülmü~•üt. Bu tedbir mıi~kü
Urı kısmen izale etmiş<c de 
ak,am üzeri kar arıuıtından 
tramvay seferleri inıiz~rnını kay
betmi~tır 

l\nr topu oynayanlar 
Dtın öyle uztri mahallelerde 

kar topu oyunları teıa} üt etmiş
tir Bu husu.ta zabıta!lın mlida
l0ale cdLrck h<ılk ı iz'aç edenler 
h. kkında ta ıbatta bulunması 
takarrur ctnııcır. 

Kurt bile var! 
f,tanhul Cİ\arındaki köylerde 

karnı irtifaı bir metroya yaklaş 
mı~ ve bazı yc•krdc kurtlar 
J?;ürı.ılmü~t.ir. Ş~hrir' zde karın 
yuksckliJ';i (12) l'lntime baliğ 

olıru~cur. 

l(ilmDr fiyatları 

llluhtl 1cr odun ve kömur 
getirtme' teki nü, · la•ı Ueri su
rcrck fiı at;.ıra zam yapmı,lardır. 

1 laY:Wırın fenala ·rna.ı havavicl 
zaruriye üzerinde dı: te;lrioi ğös
tcrmi~tir. K~lık Jlaç fil atlarında 
da iktikdr old jtu anJ;ışıİmaktadır. 
llunun sıır'atlc hir tarifeye raptı 
zaruridfr. 

* Vapur seferler! - Di.inkil 

kar tipisi vapurların <derinde 

inti.zanı;ız.hkları ırıudp olmu~rur. 

Yeni ve muhim hir kaza \"UkU· 
una dair malumat yoktur. 

Dünkü tipiden dolayı Scyri
sefa.in ve Şirketi 1 layriyc vapor
Jan mü~' ııarla s !er ppabilmiş
lerdir. Dün bilha~ ak~ama doğ· 
ru Adalar seferleri yapılmamış 
vapurlar bulundukları yerlerde 

kalmıya mec'mr olmuşlardır. 
Fıkaraya yardım 

Şehremaneti hu sene de gcçeı 
seneki ~ibi, fıknrarn kiimür ve 
odun· da~tmıştır. Ç;ünkii bu yar
dımla arza edilen şeyin temin 
edilt:mcdi!?i ı,'Örlilmii5tLir. Huna 
mukabil harır ccmiı etlerine mu
avenet faslına fazla· tahsısat ko
nulmu ttir. 

Vapurlar işleyemedi 

Tipi yıaundcn mtıcaYir sahil
lere işicycn vapurlrr dun <ilt;Ldcn 
sonra sdcrlcn'li tııtil crmi lc·rdir. 
Kalka bilen bir kaç vapur an.:nk 
bir kaç saat techhürle yerkrine 

nrabilm şkrdir. 

Saat l 9 dan sonra hiishütiin 
artan riri hıç lıır seferi., yapıl
ma>ına ım'-.ln lıırnkkkaını ıır. ----<><--· AN1\DOLUDA ŞİDDETLİ SELLER 

Dört gund r lzmire ilam! •ma 

ve \f)On pc ta trrnkri gdme· 

mcktc 'e lzminkn 111unta1..1m 

trenler tahrik ılmcmektedir 

Sellerin şiddctındcn dolayı 
tr~nlcr :\lcncıccn<~c kalmakta ve 
d :ıha ileri re gidememektedir. 
lkmir yolunun ı\!cnt·mcnc i>alıct 
eden kısmında bozukluk olmuş

tıır. 

.Aldı~rnız: mütemmim malıl

mata ı:;ore ya~ur ve seller 

kasaba haca üzerinde oldukça 

ai(ır hasarata ~ebdıiyet vermi<tir. 

Sellerin en çok ~idd~tle aktı!tJ 

'e tahribat yaptıjtı yerler l\Iora

diye ile Emiralcm arasıdır. Esa

sen bu ilJ istasyon arasında 
demiryolu daima dağ etcj!;inJ 

takip ettiği için dağ aradan kcr 

pup gelen müthiş sellerin tahri
batı pek fazla olmuştur. 

:\luradiye ile EmirAlem ara. 

sın baki köprü istikametine akan 
seller ideta bir nehir manzarası 
arzetmektcdlr. Buraya akan selin 

gcni,lil!;i otuz metrodan fvJadır. 
Sellerin en az derin göründıiğü 
ıııaha~~erdelti derinli!li üç metreyi 

tecavll% etmektedir. Bu derecede 

cesim ve korkunç sellerin demir

yollanoda yapaca~ tahrıbar lı:o
layltkla anlaşılabilir, 

Muradıye ile EınirAltn 1>tu-

yonları arasındaki konrt;nüı 
lıaş tarafını ~eller r,iitürd ığu gibi 

ayni )·cnkki dcmiryolunu da 
sökmlış çıkarını tır. 

Seller kısmen şiddetini ka,·p 
etmış olmasına rap;mcn hcnuz 
akmaktadır Kumpanya kal'.a nııı
hrlline her türlu lcvazimi!c m 

. " u-
cchlıl'Z tıır Ameli}at katarı,, 
\"C lôzumu kadar amele ile ust _ 
başı ve mühendis '· " ,,.;.; 1 a 

. . . .. "" bvn( cr-
mı;tır. 

Yapıla!"! tetkikata göre arızaya 
11J(Tayan noktalam en aşa,.. 

.. d ı;• on 
gun en evci tamir edilmeyeceği 
anlaştlmaktadır \lamarı· K 

.. .. . : : cımpany• 
burun vesaıanı h.ırckcte ti ge r-
mek suretiyle yolcu münakah\anı 
lnkitaa uğratmadı • Gerek 

Afyon trenleri; gerek Bandırma 
postası bugünden itibaren ak. 

tarma olarak işlemeye başlaya· 
capar · Trenler gene mutad 
saatlannda yola çıkarak ve 
yolcular l\lurawye ile Emlr

Alenı arasında, kaza mahallinin 

diğer cihetinde hazır bulundoru

lan Trenlere aktarma ederek yoı. 
lanna devam edeceklerdir • 

Dığcr taraftan posta Ba~mü
dürlyeti de üç giindenberl iç 
Anadoluya posta gönderilmemiş 
oldotunu nazarı dikkate alarak 
dünden itibaren yevmi po~ta 

sevkiyaooı Kamyonlarla yapmak: 

üı:re tertib4t almaya bll\fa~r. 

BURADA KAÇ KİŞİYİZ? 
lroınbul \'ilayeo , utııı mö

diıriycti Vilayetin f 928 senesi 
niıfus kaycl~ri i!c nu[us vıık11&t 
ve h.1rak<ltını 1929 senesine dev
retmek ~urctiy!e bir istati;;tik 
ıam:ım ~ykmi~tir. 

Bu istatistika güre: lstanbul 
vil:lytti ve mülhakatının ka ydcn 
mc\ L"l.11 nüfu<ıı ı , ı 32.342 kişidir. 

l lalbııki 192 7 scn,-,;ınde Vdpılan 
uufu• tahririnde htanhul \ i!A
yctinin nufosu ) celi vw: kuo-ur 
bin çıkmı tır. 

Wnacnaic.yh kavden devre lu
n·ın nuKtara dogı u na;.ıın ile 
l .ıkı'amllL. 

lstanl ı kaza,,rın m~uz . r ~dm 
:l7~ .i 5. Rum 78,.1i8, ı:rmc ;İ 
3l.8ll, 1 l"'t 162J4, 

~unlanl ha,kn d er c! 1tT 

ve ırki rı men ıp knlıl ı:. ~s 
va·dır. lstanlıul kazası:-ın bıitun 

nufı ş • L ııu 46X,0'1J ti.ır. 

Bey<>jtlu: 1siam ı 54,5-48, Ruın 
63.020, Musevi 37,710. Ermeni 
26038.. aunlardan maada dit;cr 
din ve ırklara mensup TUrk tıı· 
baası vardır. 

Heyoğlunun umum ııııfuı;udı 
33 1 ,832 · dir. 

lstanbul nıifusuna yeniden 
16,86,'i kadın, lor 1 s F.rl.ck ya
zılnıı}Or. l '>28 sene 'nde :'383 
kadın. 7781' erhk dol!mııştUT. 

2fFY kndın ve 6J09 erkekte 
hariçttn !!elmiş ve niıfusa kaHI 
olunn: ~tur. llu ~-retle 1928 ş nL" 
indL ls:a ıbulun r 11 11 44,079 

ki,1 ı:•tmı~tır. 
1601 k !ın, 8886 trkck git· 

rni;•lr, ICJ.!ll <ene ndc 411)0 
kadın, 5-l60 erkek ö"·.,uştur llLı 
• reı'c 'ıir •cnedc: r"'ala~ nulu 
L!,IJ dur 

ı.1orı kı7., 52'l'J dul e~lenmiş
ıir 794 bo~anma olmu tur. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Bu ~n hova karlı olacak ve 

kar tıpı·i .ahahtan alcşama kadar 
dcv•m edccekur. Bu esnada muta
\J sıt şiddetli poyraz riizgln ese
cektir Diın derece! hararet - 3 çe 
k dar duşmu~tllt. 
·~~~~~~~~~~~--

FIKRA 
DÖRT DÜSTURLA 

HUUSARI 
Düstur, 1: 
Yeni harfler "Esasi hak

lar~ dan daha üstıın kıy
mette bir mukaddesedlr. 

Düstur, 11: 
Veni harfler mukadesesl 

her türlü taarruz ve tedahül
den blla kaylt ve şart- kat'i 
surette masundur. 

Düstür. 1 11: 
Bu tecavüz kalem, dil, 

düşünce ve kalp vasıtaları 

ile tecelli eder. 
izahı: 
Binaenaleyh mukaddese

! ize ne kalem, ne dil, ne 
ılüş'.ince ne kalp ile, hatta 
ne- 1 tlyari olmıyan- rüyada 
bile tecayüz edilmez. 

o- tur. \'I: 
Yeni harflere dahli, teca

' ..ızu Türk milletinin ha} a
tı a, ı~tıkbal ve istiklaline 
em lyet ve ırzına tecavüz 
telakki ederiz. 

* Ey bilmediğimiz, tanıma-
dığımız, mevcut olduğuna 

ıtlmal vermediğimiz me;.hul 
lns:ın! Varlığın. zuum ve 
tasavvur çerçevesini aşmasa 
bile gene ısrarla ihtar ede
riz ki, yukarıda yazılan dört 
dlisturu nefes gibi içine ve 
can gibi varlığına sindir. 

l'ı\eçhul insan! var oldu
guna olacağına inanmak 
istediğimiz muhayyel mah
lul<! Eğlr bir gün galat his
lerin, sakat fikirlerin, berbat 
gôreneklerln seni aldatmaga 
kalkışırsa, ltaattan önce 
yapacaıtın bir tek hareket 
vardır: Başını etrafına çevir
mek ve etrafındaki eli alfa
beli mukaddes heyecanları 
görmek .. 

Üç kere otuz asırlık bir 
milletin on kere otuz gün 
içinde nelere !rndır olduğunu 
görebilirsen bu ali ve kutsi 
karvana Een <le gönüllü bir 
'oldn, olursun. 

1 i;rkün kunulu~ ve yük
ellş yollarına- velev ince 

bir gölge halinde durmak. 
kısası mucip olan en büyük 
ulkasttlr. 

* Bu satırların sebebi şudur; 
ara ·ıra iyi ve doğru şeyleri 
hatırlatmak fena ve iğrl 
scylere meydan vermemek
tir. 

FELEK 
ARA YIPTA BULAMADIKLARII -----
Bazı arkadaşlarda levhala

rın imla yanlışlanmı bumak 
hastatıgı var. bu meyanda 
• Akşam • gazetesi daha ıteri 
giderek levhasında imla yan
lişı olanlar derhdl bu yanlışı 
tashih etmezlerse yanlış leııha
resmıle birlikte teşhir oluna
caklannı yaziyor ve siftah 
olarak • deposu • yazılacak 
yere • deposı • yazımış üç 
levhanın f otoifraflsinl koyuyor. 
Eter yanlış lcvhalan tashih 
ettirmek için refikimızın bul
du/!ıı çare bu ise bunun aksi 
tesir yaparak dolfrulan eifrilt
mesinden korkulur. çünkü bü
tün bu levha sahipleri isimle
rinlu gazeteye geçmesini bir 
teşhir degıı bir ;eklı'im telekki 
edeceklerine şüphe yoktuı. E/!er 
refikımız bıı işe başlarsa arkası 

gelmez zannederiz . 
DÖRT ı\ Y SL'KL'T ! 

Hekimler cemiyeti reisi ve 
Şehremaneti Sıhhiye müdara 
Doktor Nşe'et Osman Bey son 
münakşalarüzeline arlık 1:aze
tecilerle görüşmemeye ve dört 
ay süküta karar vermis oldu
[;Ünu bir gazeteciye bildirmiş
tir. Eğer sözündı' duruhılirse 

hiç de fena fıkir de!!il her ıki 
tarafta dinlenır, yalnız muh
terem dokl'lra bi şey soracııgız 
Biz onu11 Jıirl ııy su~masına 
tahammııl cdcrız, ona ocı bu o 
kaç gu•ı gazdı okumamazlık 
edebilir? 

r;. \<;. ıOP\l.! 

nazaran bu günlerde Halicin 
donmak ihtimali varsada Em
anet bütün kuvveti le bana 
mani olmaya karar vermiştir. 
Çünkü bu takkaıık ederse ko
rüde11 kimse geçmiyecegi mn-
hakkakdır. FELEK 

lilULAK 
MilAFiRI 

Vazı işleri müdürü •.• 
Dün a~am matbaada, lisanı· 

mızdan bir takım fuzull Arapça 
harflerin anlması lehinde hasıl 

olan cereyandan bahsediyorduk, 
Bu meyanda bazı .kelimelerin 
ismi geçti ve bunların yerine 
Türkçel~rinin pek Ala konulabile
ceği hususunda müttefik kaltndı. 
Etem izzet, bu aralık: 

-Ohalde dedi, mesela bizim 
unvan da "Yazı işleri müdürü. 
olur. Hep birden: 

- ~:\'et dedik.. " yazı işleri 
miıdürü" Fena mı ? 

Arkada~lardan biri atıldı: 
- - Fcn11 deı;il ama., para işleri 

müduriı olsan daha iyi olmaz mı'? 

Kulak misafiri 

Askeri bahis 
~il ıhların kaldırılması 

da sıkışıp kalmış olduklannı 

iddia ederek, basılı herkes bir 
nağme tutturarak •Sllalılan at· 
mak• işine yanaşmadıkları gibi, 
geçen her gün ve saattan isti
fade ederek dişlerine kadar si
lahlanmak fuısatını dahi kaçır
mamakta(!rlar. 

Son günlerde Deyll Telgraf 
gazete•lnde bir ingillz zabitinin 
silahların kaldırılması hakkın

da bir yazısını okudum. Muh· 
tevlyatının ıarabetl hasebiyle 
ve bir de bu mes'elede lngillzr 
!erin düşüncesini bildırmek iti
bariyle aynca tercumeyl fayda
h buldum. Uzun müddet Hlndls· 
tanda polis zabitliği etmiş ol
duğunu söyleyen bü zabitin 
yazdıklannın hulasası işte şu
dur: "Zannederim, k.I silahların 
kaldınlması, sulh işi için elim 
bir hlyanettlr. Bilhassa Hindis
tan için bu mes'ele kelını.:oın 
bütün manaslle kati bir hıya-
nettir. Sllderlml çok eyi tarta
rak sllylllyorum. Silahların ka
ldınlması, Hlndlstandak.I inglllz 
lşğalinln zalfiemesi ve bır çok 
insan hayatının helak edilmesl 
demektir. 

• Bana öyle gellyorkl , bir 
çok insanlar , silahlanmak , 
silahları kaldırmak meselesini 
avrupalı ve yahut avrupalılaş
mış milletler için elbise değiş· 
tirmek kadar kolay sanıyorlar. 
Acaba Avrupanın hudutlan 
haricinde yaşıyan geniş insiın 
kitlelerinin harbın furtunalan 

hakkında bit lnglllzln dU- içinde mahv ve helllk olmala-
rına müsade etn:ek şartile , biz 

şüncelerl kendimizi Londrada , Pariste 
Cihan lııtrbioin son günleri- ve Berlinde dahi bomba taar· 

nden sonra tamamen on yil 
ruzlarından ve zehirli gaz hilcü

geçtl. Silahların kaldırılması, l ınundan masun kılabilecekmiylz?• 
yahut azaltılması, yahut ta ka· •işin en güç tarafı nereşidlr, 
yitlere bağlanması hakkında bilyormusuııuz r Silahların kal-
her yil yeni şayıalar çıktı, yeni ' dınlması i~inde bizim yani ln-
toplanmnlar ve konuşm:ıl:ır ol- ğillercnin ön &)ak ohıı1<si ve 
du. Hl' bir nclicc vermedi. boşa geçme i keyfiyetidir . 

Son yılda ilk mı bir adım "ikinci mes rle de silahlar.ma-
nıu tahdidi işinin yalniz ona-

olmak üzre z<hlrli gazların .ngiltereye ıahsı 1 değil, belki 

ması için yegane çare silahın 

ahlması değildır. Amerikan do
nanması ile lnglllz Donanmasını 
ortaban kaldıracak olursanız bu 
iki milletin birbirlerine olan 
muhabbetlerinin artacağını mı 

zannedersiniz? Hayır, bilakis, 
Amerikan ve lngiliz mllletleri· 
nin temasını ve rabıtasını arttı
ran onların gemileridir •• 

c Bir tabancalarımızı kuyoya 
atalım,Bu defa kiremit ve tuğla-
larla birbirimizi öldüreceğiz: 

fakat harp gemilerinin varlığının 
verdiği korku, t.lç olmazsa, bar 
bin iinüne geçiyor.• 
cBlrde şunu düşününüz ki Rusya 

yan silahlı değildir. O, büyük 
bir harp için herkesten fazla 
hazır'anmışhr.• 

lngilh; zabitinin sözleri burada 
bitti. Tuhaf zihniyet değllml? 

Cino/!lu 

Donma, Donuk 
Donuk ile yanık beyninde hiç 

bir fark yoktur; her ikisinde de sebep 
hararetin tefrit ve ifrın gibi aynı 

mües ... irin şiddeti te~innden ibarettir. 
Yanıkta cild \"C nesci bedenide 

ne gibi bir tcgayvllr husule geliyor·a 
d()mıkta da nynile Ö) ledir. Cerck 
\ ücudun hır kı mı gerekse tekmili 
donm ş .olan olnn bir adamı derhal 
sıca.k hır mahalle ghctirmck, sıcak 
hır banyoya s<>kmak iyi dch"İldir: 
l~\'clA souk (IOdcrccc) lıir banyoya 
kü)Llp tedricen h:ınıonun dcrcr::si 
nrt tim" ıdır: han\ odan sonra kolon
yalı ve va i,p.nr,lu 'e yahut kurşun 
• ·k ·~ klfuru nı unu ha\'i souk 
~uy1 la ı ır bez• ,.le h:ılıfı;c dona~ 
maha ı < g ştu mal~ z ulkuilu sı
caa. ıneşnıbac, 11monai ı. Lr k1b\·e, 
çaı \er' meli<lL. 11. il. İ'-

Dr. Malıiltin 

\ ı;, 1 l\ 1.:;:.ı:I\ I·:T . 
ımm:" rn~~J.E.\ll• ı-kullıınılmaması hakkında Mil de mlistemlikelere dahi teşmil 

Emanet lstanbııl dilc11cilerini !eller meclisinde bir karar çı- edilmek istemesidir. Böyle bir Dr Cemal !"eki il. tarafından 
foplamuyakqrar !'ermiş, iyi bir karıldı. Bazı hükOmeller bu ka- ıatdit sulhu değil harbi gelirece· •· Hcl:ıek lıC"lemck. üm nile ı;tit 

d ., h ço:ul...Jıı.rıni ha~lcıne, bakım ye büyüt· şeydir, 1 ıinkü ha " şc/;i[ sıla/. rarı palömentoların an geçirmek klir. ~aba ve ve şi kabileler · mo uşullen hakkın.la lıir eser vııcııde 
diıny /illi lıı"ç bir ı·erınd, ,,0- suretile fili ve hukuki bir sure- 1 diyeceklerdir, . ki : c Bu çuruk uctirilmi•tir. Ahırcn intl•ar eden l:ıu 

J ' ,; - ile tasıı·k te ettiler. Hatta son lngilizler de sindi bizim gibi ~ • • -ı B t / ı· f • ıniıhim eserde ç<>cukları hastalık , .• ruımL'l. ıı op ama ume ıya ı g!I 1 8 . silahsiz kaldı. Hemen bir sopa n erde biı:iın üyük h\rllet c lumden korunma çareleri de gos -
esnusıııdu {[örıilen tahııjlık!ar Meclisimiz dahi medeni vazife- yakaloyup onların Uslünc sal- terınektedir. 
arasmda birisi şayanı dıkkalliri sini yaparak bu kararı tastik dirallm.• Şimvari haydütları fl,\(; BUZlJ:\IU 
bize bu ıeşit bir • ılilcnci ıwı. etti. hb~ldüduln ille> ında dişlcriı.I fabak matbuat umum mudürü ve 

1• 1 eyor ar. Edeb!ı"nt ccdıdcnin hazın şairi l IOsyin yapılırkcıı ' kolluk değncgilc akat bu küçUk hatveclkıen Biz açık !>i knlp ve namus- ."ü ( tt. ıorafından ·eni hir <lir mee· 
gezen topal bir dilrnci beledi- daha lltoye bir adım atılamadı. lu bir tavr he llnn etmeliyiz: muası Mşredilıııişıir. Bag hu?.umo 
yecilerin yaklaştığını g<irıince Fran ızlar, lllııman intikamından S~lahlannı atacak en .. on milltt ~mini l3!;ıyan ve se~ilmiş şiirleri 

korktuklarını ileri oürerek, Leh. .ngilizler olacak! ihti,·a eden bu eseri karilerimiıe 
dejfncklcri ııtuıw kaçmış • O liler Ruslarla Alamanlar arasın- "Harbin yeryüzünden kalk- tav>iye ederiz. 
kadıır ki arkasından, - bir ar- .,., ... ____ .. ozı_w_ozı_u__ - ozı "' o s · u s 

kadaşin drdigi gibi - beddua GÜNÜN LATİFELERİ 
yetişmemiş . Bıırm ben Hoca 
Naseşttinin kaz lıikclycsine HA TJCİN DONMASI 
benzettim. Hatırlarmısımz, bir 
gün Hoca Teymor ile gıirü
şürken kazların kaç ayaklı 
snrmaş, lıoca •kazlar bir ayak
lıdır • ılsmiş ı•e fi/1111/ tek 
ayf'kla dısarda daran bir iki 
kazı gıistermiş . Tcymıır ise 
• iki ayaklı oldııklarını iddaa 
etmiş ve elindrkı snpayı fir
lafıp atinca . tafii kazlar iki 
ayaklarilr kaçmaya başlamışlar. 
Ranun üı:erine Tcrmıır Hocaya 1 

mıızaffrrane bakmış, Hocada. 1 

O supuyi ılc yesen sen de 
dört uyaklı o/urıırdun demiş. 

Belediyecilerin sopu aftiklanııı 
sılylemek istemiyorum, ı:el'al/1-
lııri11 ( leı•ha im/asi) ndaıı ba
şka şeve bakmaya ı•akitleri 
yok ki! 

MUH1 EMELMİŞ 

•• 

• 

1 IAl.I<,: \ Al'LRU ,\i 

Rasathaneui•ı tahmini11c 
hele bugün de kuruşu al bakalım! Vann haliç donarsa o zaman köprüdeki kalabalığı gllrürllzl 
Hey efendi! ı~ın Halicin don~na kaldise aynadır. -

MILLIV~IN EDEBi TEFRlt<ASI ~o 22 gindrıı J.:orkıyrwdıP. 1 hili-;-- tal'- - 1.:Amal! -~ · soııl'a, alimallah, istediğini iki 
kal, faizi ile beraber verir. Ne 
hacet, sen bunları benden eyi 
çakarsın; sana esnaflığı ben 
öğretecek değilim a 

PASTIRMA YAZI 
vn 

Kuvrnuyıııtıııı .. lJayır 1 Lakiıı 
lırıı heyıı kımsesiz oldu~umu 
tıylemtştim. Setli kim deye 

:ııılatayım 
-·Kardeşimdir der iıı .. Öldü 

lıiliyordum .. Sağını~ .. Çıkageldi. 
o:maz! 

- Bal gıbi ulul' ycısıııaııı. 
- Düııvada olmaz olmaz • 

Suzıının hem asabiyeti, lıem
rlt• ıe:aşı artıyorı\ıı. Ellerini 
kavuşturup: 

ılrdi. 
Allah a~kıııa git, Cemal 1 

1 .cınal. Jııd:iki u ındaki ıııus
hlı gulıım crn yı lıınıkınıya· 
k ha51111 s:ılladı. 

Yok ikı gozuınl Hım ııyle 
ı ı knl:n p.ıl:ııııan çozecek
' 1 ı de!-'llını . Hıı kadar va-

kıttiı ıltıııya kazaıı, heıı kepçe 
seııi aradım . llerlıaldc kara 
gıızleriııc nır~uıı oldu~uııu.laıı 
d ·ı:.;ı, nııtk~aılım mı. 

- O halde çabuk suyle . 
- Dur aııanii;ım . . amma 

tez tamlısin ! • 'öyle içeriye 
{,rırelim, bir kave falan ıçelim .. 
soluk alayını, ı;uııı0t. 

Suzan pek fazla sabıı :,11.la
nıyor, ı-inirleniyontlu . Şakir 
in ove avdet saati yaklaşı
yordu. Şimcli, gelivel' ·e, Cemali 
onun kar~ısına çıkarıp da kar
da 'İm deye takdim etmekten 
fona h, tdc· utaııivordu. Bu 
a~zı lıozıık kullıanbeyinden 
Sakiı- hir; ~ııı~iı lıazwtmi
yocekt~ 8oıır:ı Suzan Ceınaliıı 
her türliı f Pııalık edehilece-

' 

rıı, lı:hçıısi, ı.ıühi~ıi, hatta gelişi Vız gelir. ı\tcıruktan iste. 
0111111 ne ıııal oldıığunn pekalA Suzan ho · huluııılu; anla-
~ıistel'iyodıı. O hırsızlık da ınadığı bu son !Ahirin ıoana
yapaı', adam ela tıldürürrlii. sını sordu; Cemal d11 hıitiın 
Bir ayak eve! bu mıızir mah- gıl1.atıyle iı.ah etti. 
lnku cvclr.n ıızaklaştırnıak IA- - Bizim eniştı> ol:ıı-•I, ,·, y
zımdı. 7.:ıvallı Suzan, eııdişe- yus yok mu? Onrları Çf'k, hana 
sini . esinin titremesiyle belli tı!:lan. 
ederek: - ı !' dıyoı·suıı, ı:a.ıııırı? 

Burada bekle de, dedi, Açık açık komışıyorııııı. 
~oıııa içeriden para ıı-etireyim. Aıılamıyaıak ne 'llr, be' 

- K:t7 para? - 'i aparnam, Cemal. 
- Çantamda ııe varsıı. Üç.. - Yaparsın aııımı, bal gibi 

be~... ya
1
• paı·sı~ı .. bBeııimk sen kahlam 

Cemal, kız karda uıı kolıın- 0 asın ua en ı;ı ıntı çe eyım, 
daıı yakaladı. olur mo? Ett\fem ne der? Bu 

R b k ı ö ı ·· aynalar, bu ~urat, bu a(nz, lııı aoa a .. ye uç .. 
Be~le ben bııradaıı kımıldan- burun ~ndı> iken. eğer aklını 
ırıanı, haberin ı1lsun. Adam başına topaıfarsan. değil beni, 
akılb dünyalık ııçlanacaksan, sil~ileni be~lıırsın, bel Ilaııgı 
eyvallah. Yok, sadaka vere- koıio sana dilPrli~in ~eutrzı 
ı:ek en. kaı ındakı köl' dilenci vermez? Herif arık minnkırııı 
değil. eltimi, yatağa alıııazsııı, .olur 

- VallfıLi fıt1.lıt (Nitlim yok, biteı. Üç jtiiıı yalvudıktarı 

Suzan 1.avallısının ruhi ıztı
rabı gittikçe artıyordu. But ün 
üzüntü sebepleri bir:waya gel
misti. Birazevel yaşadı~ı müs
f!'. na saadet dakkaları fitil fitil 
burnun !arı gı>liyordu. Cemali 
biraıı f'VOI ba.-ındaıı 1'!lvmazsa, 
C:rıoal lıurad:ı ~kil' beyle 
karşılaşırsa çok liırıa olacaktı. 
l\er·Jetle öpüşüı-lerken Comal 
gönnfıştü. Ağıındaıı ufacık bİı' 
siJz lrn.çır~a. bir imada bulunsa, 
heniz temeli kıınılmağa baş
lııy:ın lıiııai ~adetı Suzanın 
teı,.ıusioe yıkabilirdi 'ı al varıp, 

Cemali ıızakla~tirmak, lıerçibat
abat kuı'lulmak elzıım, mü-
bı"P.m bil' şeydı. 

- Ceınalci~inı ... Güzel kar
daşim.. deye söze basladı. 

- - -- ---- -
Hayat pahalı 

.Amuca ycp;en harda oturmuş
lar, hayat pahalol tııdnn bahsedi
yorlardı. Nuri bey diyordi ki: 

- l layat pahal!;tll!,ıuın scbehi 
alıcı ile vcrıci arasında vasıtalar- 1 

dır. Komisyoncıları aradan kaldır
malı. 

l lakkınız var amuca 
Ru sırada Nuri oey, salonda 

vucudunun dörcte üçü çıplak 
dans eden yal\tz esmer kadına 
tekrar bakarak içini çekti. 

- güzel kadın, 
Y cğeni Ihsan gülümsedi: 

- Pekrni peğendiniz? 
-Evet 

- Alın, sizin olsun. 

- Oda ne demek? 

- size devrediyorum. 

- Aanlamadım. 

- Bunda anlamıyacak hlr ş~y 

Yok amuca, bu kadın benim 

nıctrcsimdir. 

~ladenıki beyendiniz, size ciro 
ediyorum. 

- Sahimi he? 
- Elbet sahi. 

- Y~a Ihsan_ Bunun için ne 

yapayım? 

- Burun l ~c v s<'ı rı c,.

sıniz .. ) ıırın kabkar cı ine gider 

. iniz. lkııi n tıı•af" '!ıdan gd(iijtı

nizi. ı c hunuan boy le arttk 

bcni'll J:elnıc) Cl:cğimi sôı·lcrsiniz. 
- Peki arrn razı olur mu? 

- • 'eden olmasın. Ben ona 

bu gece fı> ı:e~·crim. Sizin ıen

ı;in tılduguııuw, kendi-ini size 

scvdircçek olu ı, hakkında pek 

hayırlı olacağını ihsa. edcrim

Bu suretle de size iimrümde bir 

kere, bir şey hediye etmiş olu· 

yorurı. Bahtiyarım . 

·uri beyin gcizlerinin ıçi 

giildu. Ellerini o~uşturarak. 

Var ol Hı.san' dedi. 1 laki· 
katlı ve insan adamsın- Senin 

.ı kadar iyi adam oldujtunu 

bu gccl!ye kadar hilmiyordum. 

-Sizi çok seycrim. 

- Ren de scnl eel'crlm. Sı-

kıştı~ııı gün olursa., merak etme, 
seniu için daima 20-25 liram 
bulunur 

Tcş~kkur ederim. amuca. 
lkııiııı ayda lıcs 1-.cre paraı;ız 

kaldıp;ım nıuhakkııL Bana be'j 
kere perakende '.!O, er lira yere
ccıtinize· toptan yiız lıra Yerse
niz olmaz mı?.. l lcr halde şu 

katlına bir bakıııız. Yüz liraya 
deymct. mi hl, kadın? .. Sizinle 
pa1.arlı~a Kİrmcyclinı. 

- Luzum yok huna 
- .\ı~t. Şimdi lıir de izzeti 

nefsimi kuruyup, 200 lira da 
hunun için vermelbiniı •. Metre
sini 100 liraya ciro ederim ama., 
doğrusu i?.zetl nefsim kadıudan 

daha kıymetlidir. Hiç olmaz.>& 

Lakırdilar gırtlağında boğu
lıyordu; gözleri de bahçe kapı
sındarı ayrılmıyordu. Şakirin 
gelme saati idi. Deli olacktı. 
Cemal, ablasının, aşikAr olan 
haleti röhiyesinden istifade et
mek istedi. 

- Anlıyorum, dedi; beni 
morukla karşıla lırmak ist6lllİ
yorııun. Yüzünü §artanlar ırör
sün.. ben de aşıkı değilim 
zaten. Mangizi bayıl, cızlamı 
çekeyım. 

- Vallahi şimdi paıam yok. 
Olanı vereyim, fazlasını sonra 
ben sana gönderirim. 

Gemal güldü. 
- Nereye goııdeı-eceksın? 

Konağa mı, yalıya mı?. Ben· 
deniz cennet kuşu böyle man
depsiye basmam. Senin gibi 
yosmada para olmaz oluı· mu? 
Çifter çifüır ılost kulhnıyorı-1111; 
helbet anafordan değil a? 

- Sus, Cemal! Allah ~kı
na sus 

1 t • 

bir misli fazla... Aşkım için bir 
şey istemiyonım. Çünkıi ona 
Paha biçilme,_ 

- Malum 

- şa kadınla, genç, gü7.el, 
şuh bir kadınla, şen., şık, mes"ut 
bir hayat süreceksiniz, zevclc 
yaşayacaksınız... Cçyü7 liraya 
deger hu ... 

- Srni çapkın . cnL. al baka· 
lım üç yuz lirayı~ 

Hu esnada yağız esmer kad!'ı 
çıplak bacaklarını O} ratıp duru· 
yordu .. 

AIT'a bu kad ı lhsa, ın nıtt 
rLSi falan G ğılc . lh .ır,ia 
otu kcu amuc •n 1 :ı para i tc 
mek uz e Jğız ) .ıpma\ J lıa 1 • 
f ! at Jri Be\ Jerlıal . c 
pa' ahi. J , oü .ıçtı.. il nnu.ı 

/.c ~ IJ-: , -nuca ır.· d ı ı 
uzc pek dık' t ı 'c .lte, 1 bat. 

tı/!;' ı goruncc lı ku) ruklu ) alan• 
uydurup :ıoo lirayı vurdu. 

* L<.:rt,;:;i ı;u:ı ı rı B.:v doı;nı 
darsozun cvınc ~itti: Ka(,uı·• 
dedi 1 i: 

- Ihsan heyin akrabasıyım. 
si?.i Ihsan tavs!\ L etti. 

Kadın ğavret etti· 
- lhşan da kim? 
Bu cfcr nfallamasmmı. "'uri 

bey geldi, afıılladi Ye i .anladı. 
- l lay rczıl olan hav_ Bense 

b~ geı.:c~;. burada geÇireceı;im 
dıye seı ınıyordum. 

Dan>ÖZ 'urı heyi tepeden 
tırnağa kadar su..:du, wnra de
di ki: 

-Hu ~ün elcktiri{';in faturnsı 
geldi. sizde 25 lira hulunur mu? 

* 1\uri her kadına 2~ yej!:cı• nc-
l!OO lira ı crdıktcıı ionra, ha} :ı• 
pahalıtığııı_ı duş~nd ı \C kt·m ı 
kendine ~cıylcndı: 

_ )leııim nrıkıayı vırı . ,(,; 
doğnı., ~ayat p~halıııj\ı•ıı :n·ı-
ı.clıbiplcrı alıcı ıle 'cricı ara,ıl'
daki rn-mılarcl•r. 

akl den 
Se/clrrıi 1- ·t .... ............. ----.... ........ 

ANKARA PAL.\S f 
(A 'I\' \iV, ; , . 

Bütün odalarda telefon. sıcak ı 
suyu, kalörlferi vardır. Hususi I 

banyolu aparımanlar. i 
Odaların flah: 6 • 8 - 10 ve 12 I 
liradır. Amerikan barı orkeı;traJ 
erkek ve kadınlara mahsns l 
peruklr salonu, çamaı,ırhane, 1 
garaj, tenis, kütüphane, yataklı l ı 
vaıoalar şlrketının ııcentalığt. 

-· 
Sıısarım ama. deGi "<iın 

• D 
gibi ... Berıım ağzım, alım kiliı 
vurulmadıkça kapanmaz.. Cc
nabelİ kiba .. alı~tırdım. 

- Ne yapayıııı?. lııanını· 
yorsan, içeriye, ôılama gide· 
Jim bak .. Ara .. Çckmeleıimi 
karıştır. A ilah lıelAmı ver ın 
ki, yokl 

- O lıAlde b1:1k1erim: .Mo
ııık g1:1lir, alırım. Yahııt ki o 
deminki zııppe beye bir mek
tııp cızktır, ben gidip :ılayıın. 
İki rahmetin biri. 

- Olmaı:, Cemal. .. 
- Mis gibi olu!' ~keriııı. 
- Olmaz r.anıml. O yilba 

ncı ada'm ..• ne dnye ver in? 
Cemal. yaktı~ rigararl:uı ik' 

nefes ı;kti. 
- Ben o dP!İkanlıya ver· 

dirmeniıı yolunıı bilirim .• 'en 
onun orasına karı ma. Adama 
ben kız kardaşırııı h61 ten mi 
öptürüriim? Giimniğu yok ınıı~ 

mahacli 1'111 



İST A'l İSTİK 
t\Ş VEKALETE MER
·Ut BİR .1Ül)lJRiYET 

'fEŞriL EDİLİYOR 
istatistik umamı m!ldUrlüğll 

<Şkill lllyihası M. Meclbine 
ev_kedilnııştir. 
... istatistik umum mildilrlüğü 
Ulus, ziraat, sanayi, ticaret 
<lhrirlerl netayiclui cem ve ne
redecek, hüktlmetln emredece
,i sair hususta ait istatistik 
nketleri tertip eyleyecektir. 

Nfüus harekatı is ta tisti;ı.ıeri 
lödUriyetl umumiyenin vezaifl 
'lhilndedir. VekAlet ve mildllrl· 
eti umumiyelerin istatistikleri, 
tyeu vekile kararlle, müdüriyeti 
~uıoiyeye raptedilebilecektir. 
. istatistik umum müdürlüğü 
ılunıum ilısal mesainin fenni 
eraıt dahilinde ceryanı hususu-
1 nıurkabe vazifesini de haizdir. 

_ l\\ildUrlyetl umumiye her se-
e, Senellk bir istatistik neşre
ecek, memur yetiştirmek üzre 
ursıar tesis edilecektir. Ayrıca 
>tişart mahiyette her Vekll.let 
lllmessilinden mürekkep bir 
't 
' ıı.t1st1k komisyonu teşkili de 
Uşuııuıınuştar. 

1 
Lüzum görillecek Vllayetier

. e lieyetl Vekilekararlle istatis
ık kaleınıeri ihdas olunacaktır. 
rı [l unlar umum müdürlüğün 

1 
ayet şubeleri addedilecektir. 

'ÜCCARA TESHİLAT 
il l'llccar tarafından harice 
Dderiıecek numunelik tütünler 

;ın Şimdiye kadar istida ile 
ıüracaat edilmesi ve nümune-
' r· ' ın inhisar memurları huzu-

'
,.unda postaya verilmesi usuı
en · 
1 

ıdi. Tüccara bir kolaylık 
illD~k üzre bu usulden vaz ge-
nııştır. Badema her tüccar, 

~· llZthanesinde onbeş kiloya 
· adar tütün bulundurmata me
. Undur. Sadece bunları peyder
·,ey gönderdikçe idareye ma
ılmat verecektir. I<ezalllı: latan
ı ula ır;elen tlltUnlerln tüccar, 
nahreçte kesilen nakliye muh. 
eviyatlnı kabul ettiği taktirde 
, eznedllmeden an barlara ıı:o
ulınasına müs::de edllmi,tir. 

ir veznedarın lhtllası 
Ciball tütün fabrikası vezne

arının zimmetine 4500 lira kadar 
ir para geçirdiği anlaşıldığı 
•1hkikat neticesinde anlaftllDlf 
~ ıııumaileyh, dOn tevk1f edil-
11,tır. 

İstiklal madalyası - Tr.ılo
, dcftcrdarlıj\ı tl'tkik mtınun, \h 

' 1 !ilmi hniıı mü(•ahe,lci mili ede 
'tııcıi gi:ırülcİü«ündcn i>ıiklAI madal
"'ilc tal " d ~ tıl c ilmiştir. 

. ~ ı\ vustıırya sefiri - A vust
:1rYa Sefiri M. OgütG l(ral dlln 
ı &.rie" 
•1 tıkk ıye mürahhaslık memuru 
'lir k 1 beyi ZI) aret etıniştir. 
•icı 11 '< güııe kadar Anlraraya 
' ecekur. 

• 

T rahzon i~inci postası 
(KAHA llEl\İZ):vapııru 

24-1-29 Per~cmhr :ıkşamı 
Galata rıhtım ından hareketle 

Zonguldak, İnebolu Sioor 
Samsun, Ünye, Fa~~. Or~ 
du, Gıreson, Trabıoo. Rize 
IIopaya giderek vo tlöniiş
te pa1.ar iskelesiyle Bize Of, 
tlürmene Trabzoıı , Polath
ane, Tirebolu Cire<oıı, Or<lu. 
Fatsa, Sanıs1111, Sinop, foe
bo1 ıwa ıı ı!r:ı Y:ıı·a vara kı ı r. 

A ~ furk 
srı musikisi 

Meşhur kemanist Musta bey 
ve artist piyanist Madam 
Aojel ve Semiha n Makbule 

hanımlar tarafından 

LONDRA 
Birahanesinde 

He.- akşam icrayi ahenk et-

i 
m :ktedlr. Alafranga orkestra 

dahi mev 'uttur ıı:: ________ , 

1stambu1 Ticaret Müdi
riyetinden: 

fstambul umum majtaza ve 

apartıman kapıci ve odalıaşıları 

cemiyeti ldare hey'eti intihabı 

24-1-929 Perşenbe günü (:alatada 

Voyvoda hanında cemiyet mer

kezinde icra ve saat 13 ten 15 c 
kadar rey kabul edil eccjti alaka

darana ilan olunur. 

LILYAN ~İŞ 
Re,,i/: 

~::::::::::x: 

YARIN AKŞAM 
OPERA SINEMASIND.\ 

l\levsimin en büvük Sinema GALASI 

BENHUR 
Rejisörü FR~:o NlBLOnunşaheseri 

DÜŞMAN 
l\lııauam süper i''"'· " '","İlleri: 

LİLYA 'lS ve 
RALF i<ı 1RBES 

Loca ve 'ümtrolu hileılerın evciden 
tedariki tavsiye olunur. 

• a 
Y annki çarşamba akşamı 

Melek sinemasın eh~ 
Emil ZOfa nın meş~ur roma~lannd'" 

şenlin, cınayenn filmi olaı • 

Terez Rakei1 
l\lümessllesi: 

Jina Manes 

fili ı 1 

1 

~ 

=., ittihadıMilli Galata kopcu ba~ında merkez 
acentesi Beyoğlu 2562 me,.ıdet 
hanı altında hususi dairede 420 
şubce acnltcsianhulst. 

lstanbul aslıye mahkemesi üçüncü 
hukuk dairesinden: 

.\luddeiye Beyoj!;lıınd• Toıkopa· 
r'ı h mezarlık sokaA·ında 14 numa 
ralı 'an ·de sakin \lır.. Kir\ "icc ta 

' 1 •. •iiiiiııii_!!_ -!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-- ............. _ -=:

Türk sigorta şirketi 
Ha'< ve hayat üzerine sigorta nıuamelesi 
icı eyleriz. Sigortaları halk için n1üsait 

ı;_~-lm!!li---CIBI· 
lstaııbul halkının şimdiye kadar go ' ı tnı 1~ ı 

numl'rolarının en heyecan!ı,1_ Paristcki \ \Ilı 

şeraiti havidir 2 1 
i\lerki İdaresi: (iah tada Ünyon Hanındadır 
\t•t•lli 11lıu1ı•uı:t~:tıı st•lıirlt'l'dt.· n('t•ıılt• :ır• 11nı:11'.tutfıt 

..,_ Tı·ll'loıı: H ·yıığlıı - 20'.)3 ~ 

!Sl \ BUi 'İL\ YETİ 

DETERDARLIK İLANATI 
;. ..... ııı.mr.ııımıır:ıı;ı .. •msmımm:1m1:1111 .............. ... 

SATL.11.,., ,\llS.\, B,\lH,:t•; Emirı';anda hanıanı sok.ığınJa 4, !ı, B •. 

YELKENCİ 
\' A Pilli LAl\I 

1\ar,ı dePiz Ilı' \·e ·uı ".ıt 
l 'n~ıa,ı 

Samsun 
\.pı.ru23 ç b 
k.\nunsani ar-şan a 
hünü ak~;.unı Sirkl·ci rılıtıınınJ:ın 
hareketle Znngııldak, lnclı11l11, 
Saınsun . ()rdu , ( arcsun , 
·rrahzon, surmene iskclelcrint' 
azimet \'e avdet edecektir . 

r .~ ııd; n zevci müdda:ılc\ ;ı : 17ari 

1 .eııopolo> efendi aleyh n~ ikOJ•ı 
J man da' .Jan dolayı m kc:ıı den 1 

dir olan Ye tarafeyn .1r:ı..,1nd;ıkı ı.:\ 1i 

lif 1 ş ·ımaya in'.,ılalıına >nu 
hıı ınu1 2CJ 12-IJ>~tarih \C '".J ıııı 
m' ılı ıl:l.nm ikametk .nı mechul lıu 

lunaıı muddeiale~h Lazan efendiye 
ılftııcn teblı~• tcnsır cdiloıış 'c il~ııın 
bir ureti ın;thktmc divanh:ınc~ine 

•1lik kılınmış olduj';lı tebliğ ınckamı 
ıa kaim olmak üıre ilAıı olunur. 

FRANKARDİ cnd PA t T ERS 
yakında 

Melek Sineması 1da 
krn~ı ı, bi):ıt ,d c.ktr. ı;, I, SINEMASI salııı \ c sahne 

'l1 ın 

'l> le 
MELEK 

~~t ~imdıdcn lıa,ıannıııtır 

l lup;et Dtlflos, :'.\Joris ı·:shaııd VL Jorj Lal'on 

;ı·: M.\DA~I \1IŞ~I. CA!. \ \ll'S.ı\MElıF.l.l·:RI 

crtibat 

e\' hamam ısı '" Bahçe ik iki nıa.um tatlı su (80) hi<>cdc C) hi«csi 
nıuhamme~foli .ıoo lirn defıtcn alınacaktır. müza\·cde 12 Subat 9'2~ def
terdarlıkta acak!ır. 

TÜTN İNHİSARI ISTANBUL 
BA MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Tafsilat için Sirkecide l\!esadet 
ham 'tti>alinde y~lkenci hanında 1 
lain c ııtasın<ı miirncaat Tel. 
lstanbul ı ~ l S 

lçcl Orman l\lüdünycline merbut 
~:rmenak kazasmln (,.'ukur ba~ l\'loz
\adı ormanından senevi 29.38-910 

metre mikap katran ve S318-676 
metre mikap çam cıcan katı ve ihraç 
edilmek uzrc (10) stneliği 1:l·1 ·929 

tarihinden I ı -2-9~9 tarihine kndar 
kapalı zarfla müzaycdeve çıkanlmıştır. 

llcdcli muhanımeni katranın 850 ve 
çamın 440 kurıı,.tur . .Silifkede ()rınnn 
\füdürİ\ ctindı.: nliitcşcf kil kon1i5ronda 
ih:.le rapılacaktır. Şerait ~aircsini 

Bu akşam tam saat 21,! 5 

Fransız tiyatrosunda 
Gerbidonun en güzel Komedişı olan 
ı;~:COLEDl•:S COCOTTE 
Yannki Çarşamba akıamı Paul Oe

courtelinin en rntşhur e;cri 
L'ABBF.CONSTA Ti' 
Perşmebc ak,amı fevkdade bir mü
..;amcre olarak ve mad:ım lJUflonun 
en büyük mU\-affakiyeti olan 

SAIHK ZAJ;E BIH, llI•;lı-1 
LEH \'Al'l 'H J..,\lll 

KAHA llE ı l 

T~~RPertusin Şurubu 
Cıhazı tenelrahatsızlıkları ve bilhassa boğmaca, öksürürü 

mOzmin ve boronşlt nefes darlığına en mües5ir bir deva 
olarak etlb tavsiye olunmaktadır. 

Billlzolıane ve ecza depolannda bulunur. 

A vukateyhan Hüsamettin~1~: 
lstanlıul Baroırnyt olan \'kar Bey hun 1 lüsamcttin 1 lanım 

yazıhanc,ini lstaı wııi po,,t:ıhaııc 

Hanında 21-22-~ klı~at crlcmi~tir. 
kar~1>ında lıünık Kınacıyan 

l\l Uı\TAZAM \' J•; 1.t f\S 
POSTA:-.1 

Dumlu Pinar 
~~~u~~~: Çarşamba 
g-iinfı ak~amı Sirkeri ıılılı
mııı<laıı lıarekcllı· ( Zıııı ;u: -
ı.lak , İnebolu . Sanısım , 
Kin~~ıı. Tr.ılızoı., \'t' fliz1' 
iskele lf'ı inr azimet vr. avrl..ı 
c•dccekı ·r . 

Tafsil;i.t iı;iıı Sirkeride Mı•~
!Hi<,1 lıırn ı altında ııski fooyıl 

1 Tri ~-,,,ı inrı dairesi Tıılııf.(ııı : 
ı ~ıa nrnhııl 2134 

F • . A A 

1 EM~LI IVJETRUKE ILANATI 1 
=------lll'!'ılll!ll9 _____ mıl! __ .... 

mah ~oka~ı ~o bedeli nıuhammcni 
lira 

Semti nevi 

Beıoğlu I'• 9-l 1 ·!il cima' fabrikası namile 17 200 
maruf hılgi< bina · 22 100 melsulı bedeli ihalesi 

Balada c,;afı ınuhaı,arun bedeli <ekiz senede mukas~eten tediı c edilmek suretiyle 31-1 -9'..!Q tarihine müsadif 
perşembe günü ant oı müzayedesi icra ve bil'istizan hazineden alınacak emre göre muamele ifı edilmek 

üzre tekrar pllZtrlık Smüza1·edeyc \'UZ 0lunmuşıur. Taliplerin bedeli muhammen üzerinden °ı,,:,5 hcsabilc 
1290 lira depo7.it•• ak.er• muteber lınnka mektuplariylc emvali metruke s.11ış komi>yonuna mürıcnat eylemeleri. 

* * Büyük Adada yal• ındc .lG No hanedeki e~ı a 29-1 929 Salı günü sanı ı de 
Büyükderede ve c~e ~17No hıınede ve mahalli mezkıırda rum mektehi odalarındaki ~ya 'i{-1-929 

Pazar günü saat 1 d< . 
Halada irae edilen rde mevcut eşyayı mürenvia lıizalannda ~ostcrılen tarihlerde mahallen hilmünvede 

satılacaktır Taliplerinı c atış komi>Vonuna müracaat eylemelerf _ 

Semti ma 

Bop;-aziçi Yeni 

Müştcmilab ; 

••• 
rnk.ıgı . 'o OC\İ 

\tik p:v.arbaşı Atik 84 .Sb nıaklup maadükkAn 
cedit mektep cedit 1 hane 

kıymeti 

lira 
-!-O!JO ııı uhııın ıı ır n 
7600 mef,uh bedeli ihalesi 

\lb oda iki mutba. l. lk l . h . -ll "•rnıç ve 11r m -car >a~çeyt avı 
Balada evsafı muh< . . di dil k ·ı , 28 ı . . . ıenin hedelı sekiz senede mukasaıan. te ye e me şartu e • • 929 tarilıiııe 

mu dil l~~zi,'1c'k 'h~u t de p.zarlık suretile müzayedesi icra olunıcaktır taliplerin bedeli rnuhammcnin 
yilzde ve 1 tıçu e 

1 
akçeleri ve ya muteber bınka melı:tuplarile emvali metruke satış komisyonuna 

müracaat cyleınelerı 

• • * Semti muha.llcsi >kakı numru•u 
Aynalı çeşme Surun Menıncaıni 35 nevi daiM lcansabık icarımuhamaıe 

Apartıman 3 40 şehri 45 şehri n 
• 4 Si ... s 35 • ... .. 

• • • 
• • • • • • • • , .. • • 6 ~ 

• • • ,. • budru.m 7 • • 
• tahtında dilkbn 'l ıs • 

Beyoğlu \le,ruııyet e mektep " ı ?.50 • 
B 1 d f ' m··L·~ . . kar ' hilr' ' ah dil 65 " a a a evsa ı """': şeraıtı mu resı veç e ıcare r t e mesi İÇii 1-'l6-929 wibin .. _ 

, 8dif Cumartesi gtinil Stdc ihaleleri icra edilmek üzre müzdeyeye vız edl~ıır. Talihlerin :m~.:li 
~etrüke icar komisyon~utlar. 

liı.trenn1ck isle) enler ,\nkurada Oroıan 
\Hi<lüriyct Umumiycsine, lstanlıul 
Orman Başmtidüriyetine ve Silifkede 
Orman Miidüriyetine mür•caar cyle
nıtferi il:ln olunur 

,_ .. Meşhur ... _, 
KONTINENT AL 

Yazı Makinesi 
lleyuelmilcl rakkaınlarıııı 

lıavi olurı Tıirk vr L~Hin hıı. 
ıııfatlı yazı makinelerinin cıı 
ırı :i kemınclidir. 

Nuva Bronsoviga 

Bevııelıııilel ıakkamlı rıı 
iyi lıi.sap makiııe~i olup ınii 
tratrhı lıaııkalar ve mali nıı'i 
ıı&~İ eler ıarafındaıı kııllaıııl 
ıııakta ı lır. 

Gayet >a~lam olduğu için 
kat'iyen bozulmaz 
TÜHKİY~ CT'~1· ı ITTH YK 
Tt YEGA~E DEPOSU 

A. Hoı n~ta yıı J\ mupaıı vası 
Beyoğlu Tekke caddesi 

583 ııuınrcı 
Tiirkre hıı~ufallı 1\oıııiıwrı 

ııı.al. yazı mak!m'1Pı·iııiıı veııi 
~"\tın alfabPmıze göre deir· 
ırlıııesiııi deruhte ederiz ~ış -

• lçel orman müdüriyetine merbut 
1'..rmenak kazasının koçaş namıdeğeri 
Yont ormanından scne\'i 2977-4<ı:l 
metre mikAp katr•n ve 45-61!9 met
re mikap köknar eşcan kab , ,, ihraç 
cdilemek üzre 10 seneliği 13-1-929 
tarihinden 11-2-929 tarihine kıdar 
kapalı zarfla mü7.2) edeye çıkan!ımşar 
Bedeli mubammeni katranın 850 ve 
göknarın :ıoo kuru,ıur • Sillfkedc 
orman müdüriyetinde müteşekkil 
komisyonda ihale yapılacoknr şeraiti 

saireSlni öğrenmek isteyenler Anka
rada orman müdiıriyed umnınlyeslnde 
lstanbul orman başmüdürlyetine ve 
Stllfkede orman müdüriyetine mürı
cut eylemeleri ilin oluouc. 

LAIJAMJ<:All XCAMELIAS 
Cuma günu mruinc saat I 5,30 

hey'cti teınsiliycnin en höyük mlivaf
fokiyeti olan 

NICOL~; ET SA VERTCI 
Diger tem<illerin programı ıirat

ro kişcsinde ıa'lik edllmi<tir. 
Talebe için matine 
~:velce ilan edilen ve } arinld 

çarşamba günü verilmesi icap eden 
bu marinanın ~ka bir ~ü •e tee hir 
cdlldiıti il.in olunur . 

TıCARET ve ZAHiRE 
BORSASI 

21 Kı1m 

Buğday 

'ı uuıu~fık 

1\ ızılca 
~ün ter 
!'trr 
l>onme 
Yumu;alc mahlut 
Strt • 0-0 
llonı.nı·a 

Rulgıırietaı; 

Zahire 
<, avdar 
Arpa 
Mısır 

Yulaf 
Keten tnhumu 
Fasulye 
.\lerelme'< 
'ohut 

ııörülce 

R•lla 

Hububat 
Susam 
Kuşyem; 

Ua 

JUrtnci yumuşat 
Btrincl ~ıerr 

lk,ncl 
l 'rçüuciı 
Kazraot 
Kepek 
J 1 :ısp11l 

<1tıi 1!)28 

AZ.\~ıi f.SGARl 
K. I' K. p 

00 
00 00 

-.-
17.20 

ııu,oo 

ı:;,ıo 

ıJ,20 

12.ıo 
ıo,:ıo 

-.-
42.00 
4000 
18,20 

-,00 -.-
34.20 
•7,00 

ısoo.oo 

142(),00 
IJS0.00 
f ,125,00 

'100,00 
nooo.oo 

,00 
oo,oo 

17,211 

.-
nu,ou 
-.-

15,00 
13,21) 

rn.co 
10,30 

-.-
3ı.oo 

40,00 
ıs.20 

-,00 -. 
84,15 
J7.30 

1-140,00 
l!ı!-10.00 

1270,00 
12(.0.00 
1100,00 
OOOil.00 

VEKİL ARIYORUZ 
Bo;-ıı 7.ahirc mağa:ı:alarile 

mtinaset .c::.ıcc bulunan faal ve nm-

tcmet ekil arıyoruz. Sarı ve 
kırmızı lar ihraç eyleriz. Alaka-

daranın INDO ~ rumuzile zirdek.i 

ader mıiracadın: Sosietate in 

Num colectiv pentru Cemcrrul 

de opsele Braila. 

ISTABi\lJL HORSAS, 
iSTiKRAZI.AR 

Ouyunu mu' ahhldc 2i? 
1stlkrazı dntıili 1 R9 

lkrnmlyell demir yolu q 

SEM.Ti.ER 
iş bnnkllSı 
Anadotu dt:mir \Vlu 
l. Tranny. Ş. ı~ 
l. ll. S. Sirkeli 
1. Su Şirketi 
T Tıitun A. S, 
1. lle~ırıneo ş. 
Ş. De~lrmen Ş. 
A. Çtmeaıo Ş. 
l Telefon Ş. 
Ş. M. Ecza Ş. 
Ş. Hayriye 

TAHViLAT 

Anadolu { ~ f: 
n y S. T. 

Time! şlrted 

[lelı:lirlk şlrkttf 

Rıhuırı Şltketl. 

H. Pa~ liman şirketi 
ÇEKLER 

Londra 
Newyort 
Paris 
Ali na 
Cenevre 
Ronıı 

lliitl'C\' 
Amsterdam 
Brüksel 
Sof ya 
Prag 
Rcrlia 

VJy11oa 

8 
37 
30 

18 

993 
0,48 

12 
31 
2 

3 
öT 
16 
2 
~ -----

00.7;1 

00 

05 

65 
50 

75 
10 

4f,25 
QS 
90 
80 
vo 

5o 

" 

19 

00,-
81,25 
49,00 
00,87 

sa.se 
.13.00 
•:l,'HI 
!11,16 
5f,2S 
su,oo 
4~.oo 

06,50 
4-6,15 

l11Jaabul Hayvan Borsası 
20, l, 1928Dlrl satı,ıar 
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MiLLiYET f:ALl 22 KANUNUSANi, 1929 

VAK'ALAH. 
Evi taşlamış 

Fatihte oturan ara
h~cı Aaptülkadir dün 

f ·imiz de yar.ılı) oı uz. . . l 11'l'l'IM'I 

1 ı\1eş11ur Fnınsız e<lıbı 
(Volta_ire) . Vo!ter _hi_r ı. ~ 
gün bır zıya ette ıdı. it";:==~ 

-B-
. 
' ' ' 

t:-iG- Ba<'dı arslan::ı ' 
l"> 

nrslanlar bile hücuın, 
.der. 

t:-)7 - B:-- han 
vasa k olnıaz. , 

göze 

• 

d 

Yanındaki a<laınla ta

nıdıkları birinden ba '1- Q 
·t hemşeril ~ · sediyorlardı. Volter o U 

~· İ ıg 1 adamı fevkaJ'ade ınet- / 

(i<>zünü <lört açıp anla dünyayı, hediyordu. Yanında- .__..,_J 

1·,s - B"k şu feleğ;,,. 
şıne ayıya 

çaldırır. 

kaval 

Kış çok amazahire, balık bol . 

O.anı biteni işit henışeril ki zat dedi ki: 

D.>rt duvar içinde kapanma dayı, · - Siz onu pek methe-

ı;;a - Bakmaz beli
nin saksağına, gider 
yolun yükseğine. 

gece kör kütük bir 160 - B'lkma ile us-

Kışın en çetin zarrnı geldi. Ok gibi rüzgA 

·esivor, l'\pa lapa k2 yağıyor. 

D·1ğ d~me, köy deme, çek git hemşeri J diyorsunuz amma o si- Nevse çok ş:Jkür J. yiyecek ve erzak fiatları 

soğ-uğun derecesiyl mütenasip olarak yük

selmiyor ... Senin bilnıe<liğni bilenler vardır, 

Uzaktan haline gülenler vardır, 

Beıki de aklını çelenler vardır, 
Yolundan döner nıi yiğit hemşeri! 

K·>Yde, kasabada, dağda, bayırda, 

E'<~.:!k yok cahile bil bu asırda, 
> c,·Jıil vntar kalır kuru hasırda, 

;Ç B;l~iç -yer bol etli tirit henış~ri! 

zin için büsbütün aksi 

fikirdedir. O vakit 
Volter şu cevabı verdi: 

-Olabilir. Fakat 
şurası mulıakkak ki 
ikimiz de noktai nazar

larırnız da yanılıyoruz. 

halde Resmiye Hanı- ta olunsa, köpekler 

mın evine taarnız et- ,{as'.lp olına k gerek. 

miş, camları ve kapıyı 1 ıuı - Balcı ağlar, 
t?şlamıştır. peknıezci ağlar, kat-

ôümrukte hırsızlar rancının gözü çıksın. 

Gümrükteki an bar- ' tG'.! - Balcı kızı da- , 

lann birine hırs1z}ar. ha ta.tlı. 
163 Bal tutan par-. 

~lesela Anadolud: bir hafta evet ölçe&ıi 150 

kuruşa olan buğdr 190 kur..ış'l indi. 

Hele halık .. S;>n ünlerde bereketine maşal
lah. Istanbulda B~k, kumkapı taraflarında 

bol, h? msi us'{unı tutuluyor.B'.lndırma ci' a

rında da ı~vrek eik olmuyor. Henı bu m~v
siın z~ten balığınağh zaınanıdır. 

·~ 

Fakat ben sormuyorum. 

l\1eş1ıur nıusikişinas 

1\lozart daha pek kü-
Gavret et, tez kavra, sanma ki zordur, l . 

' k h ı çükken dinleyen erı 1, 

Cahilin veri yok her va ıt orl ur, 
> " B ı hayrete düşürecek <le- 1 

~ nıak yalar. 
tG't Balı hol denıek

le a<rız tatlılanıı1az. 

Ne kasaba nıinc ne sebzevatcıya .. 
Balığı has okk~ sonıunla indir gövdeye .. 

"' 
~ ()i'rren nenle· Sivas, nerede orüur, 

0 recede mahirnne ke-Hangi denizdedir Girit henışeril 
~ l\l. S. > nıan çalardı. Bir gün l 

1li5 - Bal parmağı 
uzun olan yen1eıniş, 

lns'Tlet\İ3i vcıniş. 

Bak keyfine! J(aa vızgelir, so&ı-ukta! 

J~§Ef.~!:~~~""J""~""':""f""'~m"'~""=""~·~~· 
~~ (''-~~'-"'-,,.,.._,""""'""°"-'""-~"""~-Xt evlerine bir aile misa

o•c•••t>o•••• ••••••••.••••••••••••••~•Q fir geldi, onların da ~1o 

T ~ r)jivp m hsus zıraat derslerı : zart y:ışında bir çocuk-

,..,.~ ... ..:W~AW..cta.ıt.a7+Vila. - --··· ....,,~~~ ...... ~-=~'ET"""""'~~~-~~~-tı 

Güzel cevap! 

"ifcilikten maksat nedir l*J , 
2 inci ders kökçüklerden İçeri gi-

~-hat nec..ir? r.er; Otların yemeği 
.ı\ c ah rı hiç ın er ak budur. İnsan yeıneksiz 

e 1 İpte hir hugday yaşayabilir~i?Elbet 
v~va her hangi bir ne- yaşayaınaz. işte otlar 

ı,ıtı tutup köküyle daöyledir. Köklerden 

ıpraktan çıkardınız- gelen rııaddeler neba-

1111? tın içinde hazımedlir. 
'rarladan hir huğ- Netekim ill.5anlarda 

(\ ıyı s3künce g~rürsü- yemeği midele.rinde 

ııüz ki bunun bır çok ögüdürler. . 

k:.>kleri var. Bu kökle- Otlar da kökten haş
rin bir kısmı kalınca, ka bir de gögde ve dal

bir kısnıı da pek ince- lar var, yapraklar var. 

<lir. Ne olursaolsun, Köktengelensugögde

kökün vazifesi nıa h- den geçerek yaprağa 

sdlun yetişn1csi için gelir. Orada güneşin 

topraktan lazım olan tes· r' le nebata yaraya

sevleri almaktır. Bu cak bir hal alır. Yani 

~eylere madde deyece- kan olur. Bu kan b?ş
ğiz. Bu kelinıeyi unut- ka bir yoldan giderek 

ınavın. Bu nıaddeler. nehatın her tarafına 
pel~ çoktur, bazısı yayılır. 
bugdaya, bazısı pata- Kerim Ömer 

tese bazısı da ba Ş k a ' .Mendilde Düğüm •.• 
bir n_1~hs~le ~arar. Bu-

1 
- A .. ~lendilinde bir 

nun ıçındır kı patatese düğünı ... Buda ne? 

V<l raya n nıadı.leler bu- ı - Karı nl ha ğ 1 ad ı .. 

lunan toprakta iyi ar- Verdiği nıektubu pos

pa yetişnıez. 1 taya bırakınayı unut·· 

Şu halde her topra- mayın1 (iye ... 

ğa gö ·e nıahsul şcç- - E... mektubu ver-

n1el · lazınıdır. 1 din ıni bari? 

Bu toprkta, bulunan 1 - 1-Iayır, bu seter de 

~ 1 r to ral al·i k ıel·tubu ver-

ları vardı o da keman 

çalıyordu, fakat tabi 
ı\1ozart gibi değ·il. 
Çocuğun babası ~lo

zarta sordu: 
- Bizim çocukta ke

nıan çal1'·ar amnıa si
zinki büsbütün başka 

O sırada çocuk atıldı: 
- Ben de sizin gibi 

çalabilirim, yalnız ban~ 

şu yayı nasıl tutuyor

sunuz onu söyleyin! de
di. 
~lozart lakaydane 

cevap verdi: 
- Sizin daha pek çok 

çalışmaya ihtiyacınız 

var .. 

girmiş, epice nıal aşır

nıışlar. Polis tahkika

ta başlamış hırsızlar 

arıyorLil ·. Hen üz bu

lan1am! Fakat bir 

kaç hamaldan süphe-

lenilivornıus. - . 
itfaiyeye yı.lan haber 

Evelki gece Beyoğlu 

itfaiyesine: 

- Neden, aynı yaşta 
değil miyiz. 

~ -Ayni yaştayız am-
.. 

(~tahkenıede( reis -
B_u para çantasını niçin 
çaldın? 

l\taznun - Efendim, 
sarh< ştunı, ne yaptığı
mı biln1iyordun1. 

Reis - Sonra ertesi 
-gün de çantadan çıkan 
paranın hel)sini meyha
nede hır?.kmış';ın. 

Maznun - Efendim. Fransa cıflye~ • 1 kezi yokarıda operası-
yaptığım fenalığı_ i~ki Avrupanı şımalı nın resnıini gördüğü-
ile unutnıak istenııştım. garbisiı:ıde memle- nüz Paris şehridir. 

o benimki bel.. kettir. Jda ~umh~- Paris Avrupanın siiS. 

İki arkadaş karanlık riyettir. Msı 1'1_eb u- zcynet ve eğlence şehri
bir gecede evlerine dö- sanı Gı2 aın murek- <lir. 
nüvorl~rdı. Karanlıkta · F h 

- keptır. ransanın meş, ur se· 
'•al{alarıııa birisi yapış- l" · nda 2224 h' l · 11.ı ·ı T 

ı\1ec ısı nı ır erı: n arsı ya, u-

t·: aza vard loıı, Bordo, Lildir. 
- Eyvah dediler, hay- Bayraf3vi, beyaz Fransada evelce iki 

dut... kırnıızıd defa daha Cumhuriyet 

Ve ortalık birden bire Erazisbüyüklüğü ilan olunmuştur. Biri 

ma, ben kimseye yay 

nasıl tutulur, diye sor-
m"dtnı. 

karışarak karanlıkta 550 089 )netre mü- 171!2 ?:n 1804 e kadar, 

hir boğuşma b~şladı. rabbaıd Nüfusu 40 ikıncısı 1848 den i&52 ye 

Yanın saat _kadar böy- nıilyon~i1!dJr. !"eı:_-- _ ka~~r. sür. , , = 
Yetişin Selanik ı it it t t ho- - - - - - -

____ bankası yanıyor! ;;tu:t.: ~~r:·:kib,t r Kaat başı~ngıcı 
. .Mı.Şkllat nerede? dive telefon etm;şler, 1 dd fi 1 ( - - - - - -

B. ,, kortu up ca eye ır a- ıa .. == " - · - · •:.: 
3
= -::.._ - - -

· ır res...<>am~ sormuş- itfa ive alel'acele banka- ı B' r. x.· d 

lar: , eh ar. ır ener ışı..,,ın a ıi okuyanlara )azım ilk 
ya koşnıuş. Bakmış yorO'unluk alıyorlardı. k 

1
. 1 [*J 

- Resim yaparken n e ıme er 
ı - k"l t ki. bankada yangın Birisi mücadeleyi 

:d~f.-~' muş '• ne- rnan yok. dehşetıe .nı.tıyordın Ası.Sene Ay Hafta Gün 
- Azizim demiş, hen Şin1di du yalan ha- _ Nasılsa bir kere 

en büyük müşkiıatı heri veren hal·kında gı;tıağına yapıştıın, Saf arım saat Çeyrek saat 
onu satarken çekerinı. ta!ıkikat yaılllıvor. ondan sonra vurdum, S • M • } 
Bakalım bulabilecek misiniz'? ensesine yumrusru .. Bi- D~{a anıye evsım er 

Tı k• es zçe içeı İ ~ırı}oı, ' 

raz debelenmek iste- n1har Yaz Sonbahar Kış 
yince bu sefer de g_ırt-

lağına yaı ıştıın. ı ıra- J{ınusani Şubat Mart Ni ... 
der öyle sıknıış ın kra-

vatının bir paı-çası clin1· sc.VIayıs Haziran Teınmuı 
de kakh. E ı · · ı T • J 

Öteki soluyarak ar- }stos y u eşrıneve 

kadaşının gösterdiği ":rins ani l(an unu ev el 
kumaş parçasına baktı: 

- Ulan, o benimkı

ra va tın parçası bel 

· d·rri· Uıuılan giızelce okııma~"t ıa'ışm maııasıııı bılırıe 1~ 

,neler varsa Lüyüklerıııııc, tar ıdıklarfıııw SOl'Un 



---- ---

Türkiye ş ~ankası . 
Sernıaye i: tediye edilmış 4,000,000 lıradır 

Umumi ~tüdürlük 

a 
Şubeleri: 
Ankara Adana 
Istanbul Trabzon 
Bursa Balikesir 
İzmir Gire.son 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

Samsun Edremit 
~lüsait muamelı\t, kumbaratar, kasalar 

11• ''d" .. t' d . lstanbul Adliye levazım mu uruye ın en. 
Evufı şarınımed• muharrerdir· 

Binnc, ceza dalretin• 
Üçüncü bukulı: • 
ikinci Ceza • 
Ririnci Ceza • 
bcinci " ,. 
ikinci Hukuk • 
Ritioa Ceza 
lkinl'i 

• • 

• 
• 
• 

L çun'-·ü .. lukuk' ,. 

• 

• • • 
• 

• • • 
• • • 

Mınıken sandalye 
Heanıı • 

• 
Ga.rdrop 
Kütilpu ne 
Kolınk 

M.a~• 

,\1an~al 

Halı kenan 

• 

mukavemetli muıambı 
ı\fası omı.sfl Çuha 

4 
l 
1 
1 

6 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
2 

·ı < " z 'tıahkenıe • llirincı. 11.:incl Ceu ve ikinci, ve Oçuncd l lukuk daireleri 

çin muba a edı ccek nlın bai da cins 'e mlkdarlan muh~rrer eşya ~ 5 1 92? 
·ar d 'ar 20 gun uıuddeıle m1.c-ıak "' " ,azedilını ııır 6-2 .. 129 ıan en ı... L 

inde ı•ıalc tdilecckur. 'l"ıliplerin Temvlz mahkeme 1 mübıv .. komı--yonunı 
llL ı.::ıaılon il.in ·i t nur. - . 
Istanbul Sıhhat ve içtimai 

~1uavenet Müdürlüğünden: 
1 lıiluıncı Tababeti ıoa~ı 1>lisine ıl&>eıen 2.'i lira muha,ebei 1 lusu.>iye· 

den "" 5 lira Belediyeden ki cemın 70 Ura ucreıi ttfnca lıa olunm~k 
"'·« ı\yancılr. Hükumet Tabıbeıine ullp olınlınn evralr.ı müıpetclenle 
\nkanda Sıhhat ve lçıimıU Muavenet Vektletl cclllesine ve ya l~t•nbul 
tğaloCJ';lunda 1üdüriyete lstldalarlle füwmu muracaıılan illa olunur. 

·ihhat ve içtimai muavenet vekaletinden 
btanbulun anadolu evahllinde son zamanlarda bazı munfrrit 

'ıtına nk'aln.n .tuhur tnğı g(ırulm~ oldııjtu ctherle ıtmanın 
inti'j:lnna ve yerleşme. ine • mani olmak üzre sivri inekleri pelc 
•nch7.ul olan bu havalinin ıtmu mü1.·udclc kanunu nun hirind 

ınaddc i mucibince ıtmalı mıntaka il'1nınu zarutet ha.ıl ul ın uştur. 

\!Ucaılı.k ııııntakası 1 laydarpaşadan Pcndip;c katlar ulan hac ho~uıı· 
daki kö)·leri ve 11u• uk Adayı H llcylıdhi ihtna cdcı..-el"tir. , ' 
mııc:ıdcl ·ııiu tıırzı icrası ıtma mucadck knnunu 'l" r.leıı.Cır kanu-

nun tatbikine dair talimatname ik kat1 "' sarih bir urctte te:;pit 
cdilıni tir. Halkı ıtmanın intişarından ve enclerılcnberı 1 tıınbulıın 
lıu ,.,ozel , e mamur sarfiye mahallerinı hi1.ar eden sivrisinek 
hcliı c inden kurtarman istihdaf eden sıtma mücadelesini her kc, in 

hu nu telakki ede<:eği ·ve vazifeye başlayacak olan sıtma mücadelt: 
heı 'etine her turlu uhulcti lbra.ı ile hu pd-. mı. kol \ azifdcrinin 

kı:a bir zamanda mu,affakivetle ııctild~nmesinc her urette 
•nua, enet edece!(i iımit olunur." 

'iıtma miıcadele memurları h.:r nevi mc...akin \C m~tcmılıltında, 
1,.alırikft, ı lap;87.a, Depo.Ahır, -\ğıl gibi mahftllerd • kı ın Sivrisinekleri 

C.harri ve itlaf cdt:ı:ckler Yaz meYsim ind c de sİ\ risindı; iıreme ma
hallerinin taharri , c sivri ~inekleri henüz slirfc halinde iken ifı. a 
"deceklcrdir Bu nıantıka ehalhi mucadele memurlarını kanun daire
inde vercc~kleri talimatı kabul ve icrııya her zam:ııı mcsb.-cnlerein 
ahit ve haricindeki taharriyat hustı~undıt muavenet ~östcrmejı;e 
tL-churdurlar. ,\lemul hil:Uında mücadele memurlarına ın~kilat ika 
1 1ılcr \"e mllcadclc har'etinin ta\siyc ettiği tedabiri ifa ctmcyrnler 

ı.ınduıı;u takdirde bunlar derakap sıtma ı lilcaclclc Kanununa 

zalandırılmak iızre mahkemeye tevdi edilecektir 

ŞEVROLEMiD•ı 
·Tenezzüh Otomobillerinde 

Mühim ve muvakkat tenzilat 
14:.!I! senesinin nihayeti miına,elıeti ile elimizde bulunan 

mahdut ."'.ikda~~ 1928 modeli .ŞEVROLE Tenezzüh oto 

mobillennı hakıki fiatlınndatt (1 00) Dolar noksanına, yani (990) 
Dolara arzediyoruz. 

1evsımin ademi mw.aadesi dola) i.,iyle mezkur otomobilleri 

bır mikdar depozito mukabilinde ' 1art nihMyctine kadar fazla 

hir ucret talep ~tıııekiizin saklayacağınpzı ıaahut ederiz. 

ilkbaharda otomobil almak arzu edenlerin bu mühim fır· 
•attan i tifade ederek mıkdan pek mahdut ola" ~eni ve U<.'UZ bir 

otomobil almak üzre derhal acaat etmden tMV•iye ederiz 

LEVIS HEK ve ŞERIKlu 'l, I 
Amerikan g rajı-Pangulh P ~ 

Devlet demır yolları ve limanları umu i 
idaresinden: 

.\rıkarada :\falzeme daıresinden, llaydarpa~da mubayaa 
ko· ı i.) ınıındaıı vagoııet demir aksamı miınakasa şaruıamesi 
lan ' ,ı. ın mezkur mahallııre mür<dcaatla i1.alıaUı şeraiti · !enni

yı·l11ı·ıııı dr alıııaları ilın olunur. 

ALT NCI BÜYÜK DEVLET MATBAASI 

l. ci keşide l 1 Şubattad.ır 
lkramlyele" Ura 

MOklıtat: 
LOHen Dikkat ediniz: 

~ 
t8.CXXJ 
ts.oo> 
1ı.cm 
t().00) 
t().00) 

YENi NEŞRİ)' AT 
Çocuğun bedeni terbfve i . Ali Havdu be 

Avrupa Edebıyatı muhıa ar ıır<hl Yı:sul e· if bev 
Anka lkı el k sm . Kitabeler \ barek Galıp v 
E 1$ •I •eh ı 1 hakkı be 
F"ızlk (l,Ue E~ 'ıl yat ınının ıç''l Kemal Zaım bey 
Tecrilbl Pedegoj. K•zım ımı bey 
Mimar' w h Celil Esat be 
uuııın bll!vuııa mutıılın ım<r bey 

• 
H. G. VELS 

.1()() K 

IJO • 
100 • 

811 • 
ııo • ss • 
100 • 

• 

CİHAN TA'RİHİNiN U!\\U!\11 HATLARI 
Dorduncu cildi çıktı 

170 

205 
2\!5 

kurut 

• 

mudurlııgunden : 

TF ... RBİYE MECMUASI 
ı 1 net sayısı ~-ıktı 

-

Bu eneki Tayyarı piyankosu şımdlye kadarkilerin en zengidir. Çiınkıi: 
1- t().(Xl) lira ve daha yukarı büyük ikramlveler ıreçen ~ne yalnız &:S. tane ıdl. Bu 

ck4lea Milli ıalım \c ıcrbıye htı ctı Urahndan arda bir nqr
ushuı 25 kuru tu ı\bonesl po,· retiylc beraber cnelilf 

360 .. tltı aylığı IRO knru m kıepl•re vt , rni da iıelc.e •rneligı .ıoo . 
ene "5. tir. t~ahet ihtiın.alJ 0

, 67 art~tı.r. . 

2- Umum ikramiye adedi: Geı,-eD seneki k~idelcrde yalnız "2.(0)., idi. Ru 
sene tam: ~ 3.S(X). dur. Umum isabet ihtimali de tam: •, Q5 (yani iki misli) artmıştır. 

~ alu aylığı l '\O kum.tur. 
~ /\bone ıçln lkvleı maıballSI mudurlu~line mu acaat edilmctidlr 

, ~ )e(9"/W~~ 
3- Plyanko yUzUnden zengin olanlenn edadl bu -n• geçen 

~ lf_{j senenin tam iki mlsllne çıkacakbr. 

Öksürük. nezle, 

boğaz aarılan 
ve brenııtın husullne 

mınl olmak ve 
tedavi etmek için 

.YA LDA 
PASTiLLERi 

l<ullanınıı 
ıaıan cezbe we ecn 

depola randa 
aatıllr. 

YALDA , 
lılllal taşı111 lnıtalo 
... Dliıt4- talepe6b 

Veresiye kürk 
Mantolar 

TiYATRO 
VE 

SINAEMALR 

Dariilbedayi 
Tepch~t tiyatrosunda bu ak

~m 21-30 da yalnız mııalllmlerlc 
talebelere mahsus. 

Teyze hanım 

Komedi 3 perde 

.Ferah Sinemada 
:\Iulen ruj Ulga Çekova 

Kefaletsiz .--------~! 
8 Ay vade Üçüncü kol ordu 
İle kürkçü 1..--•iiilaiiniiiailitı._~_. 

* ı ,,ı 01 ılıı kıl.ı\ı ılııiıacı 
İı iıı al!ı j,j11 ıloı l\'ıız kııo gaz 
,~a 1 ııawrlıL:l:ı ınulı:ıvı:ı rdilr: 
~ektir . l!ıalı·-İ 2'.-l 1 ıııınıNHll 
929 tarihi ı w ııılı :ııJif c;:ır..;ı ı ıı. 
ha ~ ııııii cn:ıt 1111 ılorttc kcuııi~
\"C'lllllOllZ ııııııı:ıkll. a :ılnıııınıl:ı 

Han Bey
ko tel. 

lstanbul 
1685. 

;·apı!:ıc:ıklır. 

ASTA-LÜKS 
iRMiK MAKARNASI 

'raliplcriıı ~'ll'lııaıı.ede yazılı 
ulaıı '·kllıleki if'ıııiıı:ııl:uiyl~ 

1 yr,·nı vP. ·"·•atı n•ıı:ıı·vı·ııı'ı 

ASTA-lüks 
Makam••• Amerika· 
nın en birinci ırmıaın
den yapllmısbr. au. 
Wn Avrupa makarna
lanna müreccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir defa tecrübe her 
vakıt kullann ıak için 
kafidir. 

Belediye reisi 
lk)lcrin ıı azarı dikkatim:: 

l::maıc mcbaııi numaraları 2 5 

GalvMntze numaralar kalıartm 9 
sokak lav haları emaye ı 20 
sokak !Avhaları galvcnizc 4 5 

kuru a makine ile boyanara k ili" al 

edilm~kte ve ı..ratlc gönderil

mektedir. Sirkecide Ebı.. uut cad

desi Teneke saç fa\ırikasL 

iııa!edı' hmıi~ytııııla lı:mr bu· 
lıııııııal:ırı ililır olumu . 
* Çurluı.lali kıtaat ihtiyacı içın 
220500 kilo kuru ol kapalı 
ı.arf u~ulıltj ıııilnakasayıt vaz
rnıilıııi~tir. ihalesi 28 K:ıııunu
'aııi 929 ıarilıiııl1 ıniiNıdir 
Pazartıı.-i ırlırıii ~aal oıı ılörıte 
, .. , a ı>ılilect>ktir. Talih!erin ~
ı·ııiti :ınlaınak iiZN' lıeı·gün 
ıı İJİı~ık P.tmek i. lr.yenlP.rİn de 
Ti~areı od:ı ıııdan rıınsadılak 
vesıkal:uını mu. laslıiben Çor
ludaki ııııibayaat koını. onuna 
müı:acantları ılAıı ıılıınıır. 

* Taahhiıdıınfı ıvfa itme
. ıı ııın~alılııl n~mına rniııı:ıka 
~ • lewy., ;111 e l) ılıı 65,000 kilo 
ı:ıırınr mnhavaa flılılııcekı ı r. 
lhal~~ı 29 Kanunıısanı 929 
tarlııne 11111 adif ~h giiniı 
S.'lat 14 d~ İl"ra Pclilr.cektiı. 
l~)·a La lı p o.aıı .ııın ·ııuıa,ıw
;ını almak ve ıııımıınesiııi gı;r-

mek fııere hergun VP. miiıı.:ıka
saya ıştirak ideceklerin de yevın 
ve saaı 11111-ı yl'ııeı il aleden 

mukadd m komisyonumuz ınıl 
nakasa s.-ılonunıla hazır bulun
malaı ı ililıı olunur 

Katibe araniyor 
Tiaıretharı•ınızdc lılr ktdhe ha 

uıına ihıivaç 'ardır Daktilo Mime i 
şarttır. 11141 dolgundur rzu eden 
ler dördüncü ukıf hın ?.eınin kııııa 

t 1 nümerora muracıat 

İLAN 

, Romatizma 
girebilir Binaenaleyh ağrıyan yaı-leri 

'' Spirosal ,, r.ıa . joıa 

ıle fribiyon yapmak ıuretiyle böyle hir 

halin zuhuruna mani olabilirııiııiı . 
ı ..--.... 

Bu malılill .cıld• ... -·~· 
"Ofu adatt T•ızlne UAair, 

r::::: • SERİ YOLCULUK ~::::::'I 
§§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin :: -- --:: Hıtuıda iki defa hareket eden p<»ta ıaı arelcri ile e ahıt edintt. :: 

1 §§ l.tanbuldın tınaya 5 •Ult< " \ cinadan Rrendlzive 4 ıaıe gidllır :: 
<, ;ı uı ~ Jo.ebırJr Fc ~ılct cadde :;Mevti tavın H koli tal mektup ıakli i çın ! ..cıvı 1 Tine ıin •r n Beı ;; 

>imle IOS num<rolıı l'ınıaloıı m•,-• · §§ o.-ıunda ('~lıt•"'rav ıle lumhanı:J ki yolcu ıd · :-ı:hanel~ri e nıu aı; 
1 

§§ 
7.&'I derunundaki malanie beraber , -• olunma ı. •• 
Yeı vanı denılid· • <le Hen alJını . .--1111 11111111111111 ..._ T 1 f u ~ ;:; 
~le7.lıir mo~nzodan alac j';ı olonlann 1 1111111111111 " 

1 il""" e e on n<:Vfl~ l u ':!490 2127 ~::llllll:llllllll, 
hir harr:ı 7.t1rf1n,~:1 il ( :"\C':1•tl•rı , , De I et d . ll 
hıı oıiiddet•cn on·• vu~-u1ıuıaark v emır yo arı ve Limanla 1 
iciraT.atm htikm .ı olm31••catını i!An Umumi idaresı·nden·. 
eı lcı:iın. Scrı;t 1-ı!paıı . 

----- -- 1 lavrt~ıı~•.,a \lııı-kııı anlı . ı . 
001;-toı· K utı" el k 1 . . . aı lllt a 11l<"Vl'lll l"rıı'l l'n l'llllılıılif 270 • a em f' SVHlllU ~ı . 1 I" 2 . . · ı b 'ı I . ırı ı:ı 111 8ııu-ı paı.:ııt ı •,i uiiıııı · ıt 13 lıııı 

Elektrik makineleriyle belsogııt- ı ı aren rn ıl ı ıdılli('ı"~I il;ıu ıılıınm · ~ 
luğu, idrar darlığı, pros tat,ademl =====---::::-:::::::.:::.:::.:_ _________ _ 
iktidar, ve b el gevşeklltl serl'an, EMULSIYQN SKQT 
ve cilt ne fl renıtfyl agnıa 
tedavi eder. L' ı -.n miilı.enımel halıiı. ya~ıdır. Verem faknıd lem, b·nni<, 
Karaköyde Börekçi fınnı sıra- "" 
insda 34 muzmın öksürükler ve zaafiyt:a unıumiyeye kar~ı en iyi 

devadır. llucUn doktorla tarahndın ıav İ\ e edılmckte olan 
Y A"ll ' n:KTl·:PLEld MURı\ y A l·~\fiJT SIYO . SXOT içilmesi lluf olup ....,,., ;fır ve "" 

\T KO. Us\ o ·u ll .·\ , .• · ..-·-· nazik ~ıalar ıanfından kolaylıkla lıazmedileblli' 
1 Cı7J Paşa, il akimi\ eti mil Bilumum ecr.ahanelerle eçza dcpolannd& awlır. U mumi 

liye. Dumlu Pınar ıb mek;eplcrinin cenıa !.Bahar Yuda 

~~~ı:cı 19
2Q nihayetine kadar. el mel; l.ıanbul Tahtahlc la Prevoyans Han (Sobdı: Boaon haıv) 

2 üumlupm.r yau ınelı.tebinin 
ınayıs 1929 niha ıctlne kadar tı ey11. 
peynir. :.oğan' ,..,, tin v•., u . · . ~· · n , 1'U · 
murta, pames ihti v ıcı 

Kapalı zarf u ulil~ mwı•ka>aıa 
konulmuştur • ıı ı ktnunu sani 1 ~ 
da elıı:ıek saat :-ı de diğerleri sut 4 
de .. Ortaı.öıde Gw Paşa mektebi 
mudurluk d.airo.indeki koml;yon hu 
:ıurund.a ihıl~ edilecektir. Talip olan· 
lann ' /• 7,~ nispcılndeki pn akçe· 
!erini Fındıklıda giizcl sıın'ıdır ka 
demi inde ) ü[sek mektepler mu ha· 

ch.,,,inc tO\di edcıck alaca~lnn mık· 
pnılan 7.arf için• kovacaklardır . 
Şanuame her gün komts' nıı · kıiup 
\tğınc muracaııı edilerek ~orfllebilir 

Türkiye ilk şapka Fabrikası 
Ru sene gayet 

şık \C UCUZ 

şapkalar satıl 
maktadır. Top· 
tan diiz!nesı 
21 liradan~ 
(ar. Galata J illf 
A ııız (! la vrıı) 
Sokall No ıo 

Emlak ve Eytam ban
<asının istanbul şubesi 

' .. 
müdüriyNtinden 

Kiralık Depo 
Mevkii bedii !can 

nUJDUl!t sene.isi lın 
:l.SO.l 1 :l Gılıtıda kalafat mahalli Kllrlı:çiller lr.apıso 

16,18,20 numaralı antrepo 
~:mllk ve E:yı.m Bankasına alı bal!dı muharrer antreponun bır senelık 

bedeli iaın şeraiti atiıc ile muzayedeye çılanlmışıır 
1 - :Muzayede (kapalı zar() u ulıylcdir. Talipler ıhale günunde tekin 

mektuplannı bir zarfa kq rak bedeli lcann yuzde heşı nı pelinde depozw 
akça lyle biılıkıe tevdi edeceklc.-dir . 

2 Muzavede muddeıi 26 k!nunusani 929 Cumartesi gunune kadar 
olup ihale muamelesi yevrnl mezkılnla :ıuı on aloda icra olunacaktır 

S Muzaycdeye lşıırak etmek ve daha fazlı ıafsllat almak teyenler 
Bahçekıpuda Emlak ve Eytam Bankı ı 1 ıanhul şubesine müracaat 

etnıeüdlrler. 
MES'ULMÜD0Rtl:B0RHANtrnl 
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, TV HARİCTEKİ ~EKA Yii GÖSTEREN 1E .ML!LJ 

1 ~ 
l 

' 

1 

3ursa müddei .-ıumnsi Seyfet-
ı ·ıı, Polis mCd!lril l<amlz, Mu~
tantik Mustafa, avukat V Cemal ı 

ve ASaf Beyler. 

l 
f 

\ 

r 
• 

) 

Bursa hadisesinin maznunları mahkemeye götürülürken. Beyaz açık yakalı aaam gök 
bayrakçı Cemaldir. Onun yanındaki k~abaş oğlu Hüseyin en öndeki Çerkez yetimdir. 

1 

• 

Tahlisiye riuidüriyetinin kilyos merkezin 
ait beheri 18l!OO liralık yeni sisten1 tahlisiv ., 

sandallarından üç numune. 

s.);ı günlerde huğaza gelen balık nlıktarı, balkcıl.ırı sevindirecek 
kadar artmıştır. 13u yfızderı balık fiyatları de düşmüştür. 

Dün sabahtan itibaren kar şiddetle yağmiya başladı. Deniz münakilatı kısmen du~du. Emanet 
karlı ı-okakları temizletmek İç!n 200 amele çıkardı. Istanbul ve Beyoğlunnn karlı bır manzarası. 

' 

hmnıyet sandığının bu senelik kazancı, evelki senelere nispetle bir ınisli artn1ıştır. Sandığa 
tevdiatta bulunanların vüzde altmışı kadındır. 

• 


