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DOGRU MU? 
Belli başlı hıık.imlerimizden 

birinin Tıp fakültesi biıkkında 
gazetecilere söyledigi garip söz· 
~ri okuduk: Tıp Fakillternİ7,de 
rnükemmcl tahsil olmadığından 
kapılarını kapamak dah;ı iyi imiş: 
• Fakat dahası var: Biz de söy

hcJirn ki Lisclcrimir. avrupadal<l 

TATA VLA FACiASI MES'ULLERİ MAHI{EMEYE VERİLECEK·LER 
YANGINDAN MES'UL OLAN LİMAN 

tarifesi 
EHEMM iYETLİ 
SURE'rl'E TENZİL 

EDİLDİ 
YAPILAN TENZllAT 

NEl)İR? 

Son 
Safha 

Tevhitten 
vazgeçildimi 

•·•ailcrindcn hcniiz pek uzak
ıadır. Ziraat, Ticaret mücssese
ltrirniz, darülfünun ve bu misal
leri istcdiğimir. kadar çoğalta 
lıiliri7~ hepsi ayni haldedir. 

l ler ~yinıiz asrl müesseseler 
mükcrnrnelliı;nde olsaydı umde
lerırniz arasında, avrupalılaşmak 
ve garplılaşmak kelimelerinin ne 
lüzumu vardır? 

Bugönkü ne~lin başladığı bü
Ylik iş, daha bir kaç nesil kan ve 
ter dökerek tamamlıycakor. Bah
SCttğimız sör.leri söyleyen genç 
hekim şimdi iktidar mevktlnde 
bulunan müceddit zümredendir 
Ve bu zümrenin vazife ve mes'
Lıliyctler- elen, hepisınden onun 
da agır bir hissesi vardır. 

Bu vatanda hiç bir gencin 
ralnız tenkit hakkı alabilmesinin; 
ve bilhru;,a çalışaı 1 nn şevkını 
kırmasının • doJ!'ru olduğunu zan
'ctmcsi affedilmez. Bir mesleğin 
k surlarından ümitsizce pemvur
ınasının müspet semeresi azmı 

kırmaktan başka ne olabilir. 
Kapamak, bırakmak. çekilmek. 
Lmuz sikmek Ankaranın bilme
diği ve uzaktan yakından kendi
si ne nlspeti oianların bilmesini 
haklı görmeyeceği şeylerdir. . 

Bu fırsatla gazetelerimizin an
cak bir il<lsinde devam eden 
dok CUrluğa ait nıünakaşalann sa-
1°.n bir sa!hay~ girmiş olduğunu 
soylemek ısterız. Bir ince meslek 
m~s'elesinin mütahassıslarla hiç 
rnutehassıs o!mıyan arasında müz
rnin ,bir cidal şekline girmesi 
Çirkin oluyor. En scvb>ili arkadaş
larından birini kaybeden bir ve
kilin, hem izrirftp, hem vazife 
hisleri ile daha fazla oynamak 
nezaket dcıtildir. Bir mesleğin 
başlıca adamları hir vak'a için 

"i.kirlcrini söyledikten ve omcslc
,ın mes'ul mcn;ıı rcsn en izaha
tını Verdikten sonra, kayıt ve 
raporların tarih ve numara ve 
SCpk· ·uraptından esrar çıkarmağa 

Uğraşmanın faydası yoktur· ~:ıter 
dava .. . 1 . .. h 

~ynı mcs q~ın muta assıs-

ları arasında olup da bir gazete 
nıtinakaşaya tavassut etseydi gene 
ne ıse, bir muharrirle bütün bir 

. ,• ancı ı c••kk arasında ilmi bir 
ı,ın ı ılıki seklim almasının rn . , 

L " ) ~ ır ı temiz olduğuna şüphe 
olrnıı an lıir ;ırkadaşımız daha 
faz) 

· a omuzlarında ta~ımamalıdır. 

Ealih Rıfkı -·- --
Esnaf teşkHatı 

LAR KİMLERDİR 
Vali B.in mü
him beyanatı 

Hadise adliyeye 
tevdi edilmek 

üzeedir 

Terkos su şirketi m. de 
tevkif edilecek m;? 

Vali Muhittin Bey 

Hadisenin ehemmiyeti büyüktür 

Tatavla yangını hakkındaki tahkikat devam 
etmektedir. Dolapdere zabıtası yangına 

sebebiyet vermekle maznun olan iki erkekle 
Uç kadın hakkında yaptığı tahkikatı bitirerek 
maznunları dUn Polis mUdUrlyetlne göndermls 
lsed3 ikinci şu':e tahklkab noksan görmu, ve 
maznunları evrakı ile beraber tekrar Dolapde
re merkezine iade etmislir. 

Merkez bu noksanları da ikmal ettikten sonra maz
RUAlar Adliyeye varllacektır. Yangında yanan ma

banl 218 av ile 12 dUkkln, 1 eczahane ve 1 da karakol 
binası olmak Uzra tespit adllmlftlr. 

Bunların içinde kaç tanesinin sljjortalı olduju henUz 
malum deiilldlr. Zabıta sigortalı binaların adedini da 
tespit ile ma,guldUr. Bir taraftan da amvall metrukeye 
alt kaç av yandıjı ara,tırılmaktadlr. 

Açıkta kimse kalmamıştır: 

Yangından çıkanlardan açıkta hiç kimse kalmamıştır. 
Muhtaç bir aile de öteye beriye Yerleştlrllmlştlr. 

TERKOS ŞiRKETi MÜDÜRÜ TEVKiF EDiLDi MI? 
Dünkü akşam riifekamızdan biri terkos şirketi dlrektoru 

M. Kastelno ile Yangını kilisedeki tulumb ile söndürme
ye çalışarak itfaiyeye vaktlle haber vermedikleri için 
Tatavla Rum hey'etl lhtlyarlyeslnln tevkifleri hususunda 
Ankaradan emir verildiğini yazmıştır. Bunlar tevkif edll
memiştlr. Polis müdürüyetlnln böyle bir emirden haberi 
yoktur. Mamaff yangının facıa haline girmesinde dahH 
olduğundan dolayı Terkos şirketi hakkında her halde 
tahkikat ve takibat yapılması mukarrerdir. 

MUHITIIN B. iZAHAT VERDi; 

D on Ankaradan şehrimize avdet eden Vail Vekili Muhittin B. 
lstanbula gelir gelmez doğru Emanete gitmiş ve Tatavla 

yangını hakkında izahat almıştır. Bundan sonra Cerrahpaşa 
Hastahanesine giderek yangında yaralanan İtfaiye efradından 
yaralananları ziyaret etmiş ve hatırlarını sormuştur. 

Bir muharririmize dün Muhittin B. yangın hakkında teessürlerinl 
bildirmiş ve yangın yerini gezmiştir. Muhittin B. Bakırköy yangın 
yerine de gidecektir. 

KUMPANYA SU VERMEÖE MECBUR DEGIL MI? 
Muhittin B. Terkos su şirketi hakkında da demiştir ki: 
- Şelırin kocaman bir kısmı yanarken şirlıetçe "su vemıelfe mec

bur değildim., demek nasıl olur? Şirke/ müdürü cevabı müddei umumi
/iğe versin. Kumpanya bir iki milyon liralık mlllıim bir servetin ateşler 
aras111da lıeder olmasma nasıl firsal verebilir . 

Biz miisebbipleri yakalar ve Adliyeye veririz 
işittiğimize göre Terkos imtiyazı son yangın üzerine yakında 

fesholunacaktır. 

MÜLKiYE MÜFE1TIŞLERI DE TAHKiKAT YAPACAK 

Aldıgımız malılmata göre Mülkiye Müfettişliği de tahkikata 
başlamıştır. 11\Ufettiş Müfit bey yangın yerine giderek 

yangının sureti zuhurunu tespit ile ıneşgul olmuştur. 

DUnde tarife komisyonu top· 
lanmıştır. oınsiyon geçen bat
ta başladı t liman tarifesinin 
tetkikatını ikmal etmiştir. Liman 
şirketi tarifesinde yapılan ebe· 
mmiyetll tadilat fUnlardır. 

Dizbarko ücreti 120 den 100 

~uruşa indlrllmiştır. Birinci kı· 
sım eşyaya dahil dökme hubu
bat. çovaııı tarifesi 225 den 120 

kuruşa indirilmiştir. ikinci kısım 
eşya 225 den 220 ye indirilmiş
tir. Bu kısım eşyaya petrol, be
nzin çinko da dahildir. 

Mavnalara, Salapuryalara 
gelince birinci sınıfa dahil orta 
Kayık, M.auna, büyük mavna -
lardan beher gUnlUk ücretinden 
25 kuruş indirilmiş, ikinci sınıfa 
dahil Salapurya, Su kayığı, ve 
buyuk Mavnalardan tahminen 
0/.15 tenzilat yapılmıştır. Aynca 
aktarma tarifesi de kabul edil -
mlştir. Bu tenzilllt marttan iti
baren muteberdir. Komisyon 
gelecek hafta da teşekkül edecek 
ve bundan sonra faaliyetine 
nihayet verecektir, 

ANKARAYA 
GlIT~ER 
VE IIİ 

BEYLER 
ı ET 

Adll~e Vek!letlnden vaki 
olan bir davet üzerine lstrı
bul müddei 
umumisi Ke-

nan ve Birinci 
Ceza mah
kemesi aza
larından Hik
met beyler 

Ankaraya git
mişlerdir. 

Tahmin ed· 
lldlğlne göre • Kman lJ. 

Kenan ve hikmet beyler ~on 

tevkifat hakkında Vekalete 
izahat vermek üzere davet 

edilmlşlerdlr. Aynı zamanda 

tahkikat evrakını da beraber 
ğötürdüklerl söylenmektedir. 

Tahliye edilenlerden Kad

riye hanım ve rüfekasının 

bir dava açacakları şayi 

olmuştu. Böyle bir şey 
yoktur. __ __,.. .... ....,_,_ __ 

_.. __ _ 
Vaziyet par

laktır 

Vilayetle Ema
netin tevhidi 

SON VAZ1YET HAK
Kandıharda ak- KINDA E DEN1 OR. 

' 

dolunan içtima DUn • Ankaradan avdet 
eden Vail vakili va •-hre-__ ....... vv 

A · ı • • • mini Muhittin B. muhtiillf 
s 1 e r 1 n r e 1 s 

1 ı,ıer hakkında bir muhar- • 
parçalanmıştır! rlrlmlza ,u izahatı varmı,tır 

Afganıst;.;~ vaziyetin Ankaraya Nafia vôek/eli ile 
Emanullah Han lehine, genç Adalar elektrik imtiyazını im
Kralın açmış olduğu teced- zalamak üzre gitmiştim. Bu 
düt ve lnkllap hareketinin mukavele imza olunmuştur. 
muvaffaklyetl namına lnkl- Tevhit 191 
şaf ediyor. Vilayetle Emanetin tev-

kralliğ'a göz dikerek Beha hldlnden vazgeçildiği şayi 
Sakinin irtikap etmiş olduğu olmuştu. Muhittin B. diyor ki: 
hlyanetln cezasız kalmadığı "Vazgeçilmesi mevzubahs 
anlaşılıyor. Çünkü bir çete olmamıştır; mesele tetkik 
reisi o ı a n m e r k u m u n ediliyor. 
katledildiğine dair haber Fakat elde bir çok kanunlar 
gelmiştir. Bu haberin teeyüt var; bu sebeple uzayabilir. 
etmesi bekleniyor. Yeni belediye kanunu 

KABiLDE SÜKÜN VAR "- Yeni Belediye kanunu 
Kabilden alınan haberler ora- Devlet Şurasından çıkmak 

da sUkOnun devam ettiği hak- üzeredir. 
kında evelce de verdiğimiz ma- __ n _____ _ 

IOmat teeyyüt ediyor. Amanullah Papaya kat'i talimat 
Hane sadık olan bir çok klm-
seler Kabilden Kandehara git· Atlna, 2-4 ( rumca gaze-
mişlerdlr. Eski nazırlardan ba· teler) •• BugUn M. Venlze-
zılan da lnayetullah Han ile be- losun riyasetinde yapllacak 
raber hareket etmişlerdir, içtimada Ankııra mUzake-

Kral Amanullah Han Kan- ratl için M. Papaya kat'I 
dehara glttiktenberi teşkilatını talimat varilecektlr. 
ikmale çalışmaktadır. Kral orada Bu talimatın mUzakaratı 
bir beyanname neşrederek her- tesri ederek mUsalt bir saf. 
kesi vazifeye davı·t etmiştir, haya sokacagı muhakkak 
.krala _ adakatla hizmet ederek addedlllyor. 
isyanı bastıracak <lfnn kıtaata 
naklen 111Ukafat verilecelı.tir. 

KRALIN \'Al.lll~;sJ <;OK Y.E 'C ;J 
Kral Amanullah 1 lonın validc<i 

Kandeharlıdır. Amanullah l l:ının oruda 
pek nüfuzlu d:ı)ıları valide cihetinden 
akraba.;;ı vardir ki huni.ar kcndit.inc 
hiç bir yardımdan f!,'eri kalmhac:ık 

]ardır. Kralın \<ıHdcc:i çok zcngjndir. 
Avnıpa gazctelerinın HT<lıklcri m4· 
)Umata gurc kendisinin scr\:ı.:ti hat! ı7.., 

hcsap:'ız dcne1..·ck derecede çokuır. 

.:\manull:ıh 1 lanın \alide ı hütun 
bu cesim ~crYcti )'cg;lne oğlunun 

emrine tc.:rkctmi~tir • 
l\ralın validc<;İ oJtlıınun bu isy:ını 

bastırma;ı için hiç bir lcdak~rlıkıan 

ECZACJLAR 
130KlJRlJŞTAN İSPİR

TO lSTfYORLAR -----···-~:czacılar pazar ı;uuıi Turk < eaj!;ın
da !. [lino mı Selesi için bir içtima 
daha yapacaklardır. 

Bu lc\kaladc ictimada bpirto 
fiv.tlaına marı olmak ıçin gorıişıılc· 
cckJr ve '~u m 'l·lenın bir ~ekli 
hallo r1pu için çalışılacaktır. 

:;iiındi ·e kadar kolanvacılara 
1 ~O kurkşıan isrirıo vcrilmckıe idi . 
Yalnız bu hpinolann içine esans ve 
kinin atılmaktadır. ileride de bu 
boylc devam edecektir 

manya kııa''cesi Mari Hz. dll:ı 
şehrimizden n e nleketine müte
veccihen hareket etti. Resmi
miz İngiliz sefirini karliçe ile 
görüşürken göster mektedir 

KRALİÇE 
GİTTİ 

• 

-----
i\fARİ 1-IZ. DÜN ŞEif: 
R1MİZDEN AYRIL

M iŞ TIR 
Dllrt günden beri şehri• 

mlzde bulunan Romanya 
Krallçası Mari Hz. dün Pren. 

ses Marya Vapuruyle kösten-

• ceye avdet etmiştir. 

Kraliçe Hz. Galata nhtt
mında şehir namına Ema
net muavini Hamit ve Vali 
muavini Fazlı Be:rler tarafın
dan teşyi edilmiştir. Mart 
Hz. ne ve kerimesine ayrıca 
birer buket de taktım edil
miştir. 

Teşyi merasiminde Ro

manya Seflrı ve sefaret er

kanı ile İngiliz sefiri hazır 
bulunmuşlardır. 

kraliçe Hz. şehrimizde 
bulunduğu müddetçe hakkın
da gösterilen mlsaflrperver
llge karşı müteşekkir kaldı 
ğını söylemiştir. 

inhisar idaresinin i>pirtolannı yük
seltmekten maksadı kaçakcılıj!;a mani 
olmak olduğunda~ eczacılarda yapa
cak·l·arı ılaçl:ırı ıçın ayrı şekılde de
naturc . edil mi ispirto vu ılmcsini 
fakat fıvatlanNn da asağı olma 

- -----M übadele komisyonu 

. " ::ıını 
ı cvecrklcrdir. 

J·:r:cr i>pirto fi\ ıtları ~COe çıkar· 
sa ılaç fiıatları da mııJıakkaK surette 
0 

70 lazlala ac ktır 

--
ŞUBATTA GÜMÜLCO

NEYL GiDECEK -·-Muhtelit mübabele komi -

yonu, evelce verdiği karar 
üzerine Gümülcüneye nalq 
için hazırlıklarına başlamı~
tır. 

Cemiyetler meselesi 
Vilayette tetkik 

edilecek 

T.lefon ~irketinin de hodiscde mes'uliyeti olduğu söylenmektedir. lhbann 
telefon merkezinde geciktiği henü, tespit edilmemi~tir. Fakar Galata kulesi· 
nin zili mm 22 yi 3 geçe ç:ılmıştır. 4 geçe Beyoğlu lt!aiye.<inc haber veril
miş, onun Galata yangıniyle ı:ıeşgul olduğu anlaşılınca 22 yi 5 geçe lstan
bul itfaiyesi haberdar edılmışur. Abdülhak Hamit 'erefine 

lnh:-•r mudıiı u Zc' Ai R. bir be 
yanatınd:ı tarifenin tathık cdilercj!;ıni 
soylemişti. !hına mukabil cczacılorda 
ŞÖ) le diyorlar: 

Aldıl't'ımız malllmata göre 
Gümülcünede komisyon için 
henüz bir bina bile tedarik 
edilmemiştir. 

Esnaf cemiyetlerinin tev
hidi için, Fırkaca cemiyet 
ilrahhaslarına davetiye gön

derilmiştir. Fakat tasfiyesine 
karar verllen cemlyetterden 

bir kısmı, buna itiraz ede
rek, dljterlerinln kendileriyle 
tevhidini istemişlerdir. Bu 
Vaziyet karşısında mesele 

lrkada mevzu bahsolmadan 
eselenln Vilayet hez'etl 

idaresi tarafından tetkik 
dilerek bir karar vermeı;I 
abul edilmiştir. \ llay tte 
azartesl günü top! nılacak
ır. 

Antalyada MEktep 
Antalya, 24 ( Milliyet ) _ 

ntalya vilayeti dahilinde 85 
adın 142 erkek Millet mektebi 
çıldı. Bu. mekteplerde 4 347 k 
ın 6 • a· ' ,142 erkek dersokuyor. 

6 geçe itfaiye hareket eımiş, 7 geçe de kule yangının çok mühim 
olduğ ınu bildirmiştir. . . 

Jsıambul itfaiyesi ram 22,25 te yangın yerıne muvasalatetmış 22,30 da da 
Beyoğlu gurubu gelmiştir. · .. . 

itfaiyeden Emanete verilen rapora gore, yangında hafı! ve ağır yaralanan-
lann mecmuu 36 dır. Bunlardan 6 sı Amir, 30 zu neferdir. 

Bazı refiklerimiz sigoruı edilen evlerin b•del!?I 150,000 Hraya çık~r
mışıu. Halbuki yaptıP:tmız tahkikat bunun pek cuz ı olduğunu gostermıştır. 

Su slrketi ne diyor? 

Sn kumpanyası müdürü dlin kendisile görüşen ga?.ctecilcre 
demiştir ki: 

Oürüyorsunuz ki henl/z tevkif edilmiş değilim. Şirkette kabahat 
•klur. Bu defa tam vakfında sıı verdik. Mahkemeye sevkedilsem bile 
raci edecejfimden eminim 

~1uhal·en1e mevcuden yapılacak 
Diğer taraftan öğrendiğimize gö;;' Terk-;;; şirketi müdürü 

M. kastelno aleyhinde kanuni takibat icrası kat'ı ve mu
hakkaktır. Mumaileyh henüz tevkif edilmiş değildir. Ma
mafi, muhakemesinin mevct den cereyan edeceği anlaşıl
maktadır. 

• 
Yeni Istanbul meb'usu 

Mevsukan aldığ'ımız malUmata göre Divanı muhase
bat riyasetine nakledilen Fuat B. den inhilal eden lstanb 

1 meb'usluğuna Maarif Emini Behçet B. in namzet gösterl~
eceğl muhakkaktır, 

Ankara, 24 (Milliyet) - Ab-

d ül hak Hamitin percstişktırları 
pazartesi günli Karpiçte şerefine 

bir öğle zıyaleti veriyorlar. 
Fırka vilayet ğongrası 

Ankara, 24 (Milliyet) _ Cu
mhuriyet llalk fırkası vilayet 
kongrası yarın (Rtio-ün) toplanıyor. 

Tahkikat bitti -----
Ornıan sui istiınalinin 

büyük olduğu 
anh1 şıldı 

lzmit orm;~ - mıntakasında 
meydana çıkan sui istimale ait 
tahkikat bitmiştir. 

Tahkikat için lzmite gitmiş 
olan Istambulun Orman Baş 
müdUrU izzet B. dlln şehrimize 
gelmiştir. 

Alınan malOmata göre sul 
istimal bUyUktUr. izzet B. rapo
runu iktisat Vekaletine gönde· 
recektir. 

Kral Anıanu//alı H kardeş/eri 
ile birlikte 

geri kalınmamasına son derece çalış
masını bildirmiştir . 

KANDEıiAR iÇTiMAi 
Kandeharda Kral Amanullah Han 

tarafından büyük bir içtim:\ aktcdil· 
miştir, içtimada Krala .adık olan bü
rün crk;:ln vaziyeti tetkik ile isyanı 
ba<tırmak için icap eden tedbirleri 
müzakere etmişlerdir. 

içtima neticc.,indc .ı.silcrJ tenkil 
için tiddctlı h:ırık:it:ı gc.:çiln1c'İ takar 
rür t:tmiştir. 

BEHA SAKiNiN ÇETESiNDE 
Dütıl'1 oosıa ile gelen Av 

gazetclcridn 1-1 indi wıdan al ar t 
dıkları malılnata g< re llı lııı Sak 
kumanda ındahi ı ıler ar ın 

karışıklık çıkmıştır. 

Bu haber merkumun \Wyetı 
kadar müşkül olduğunu bir kere 
gösteri yor. Esasen son bir ha be 
herifin öldürüldüğünıi bildiriyor. 

Ayın 16 ıncı günil Belıa Sakmin 

Tarifıyi biz istedik, bu da ecza
neler beynidde mevcut ufak tefek 
farkın izalesi içindir demektedir. 
Elyevm eczaneler beyninıfe ufak 
tefek bir farkı fiyat vardır. Ma -
mafih tahlitten sonra fiyatlar 
tenakus etmiştir, Çünkü eskiden 
3- 4 reçele ile tekmil yevmiyeyi 
temin eden eczanelrr şimdi çok 
iş yaptıklarından fiyatları tenzil 
etmişlerdir. Binaenalrylı tarifenin 
tatbikinden sonra ispirto fiyatla
rının tereffıl edeecejfi makııl 
dı•gildir .• 

Her halde vaziyet yakında 
tavazzuh edecektir, 

adanlar arasında şiddeıli Wr çarp~
m.:ı oimuştur. 

.-~~~-=---~-~-~ 

BUGÜN 
2 inci sablfcmlzde : 
ı - llaltalık Siyesi icmal 
2-Rosyada rtzU bir teşkilat meyda.oa 

çıkarıldı 

'B- Son haberler 

3 Uncu sahifemizde: 
l - NJçin ve nasıJ ölJüröJdü? 

4 Uncu Sahifemizde: 
ı- Jlava raporu 

2· • Fıkra 
3- Felek 

4- Lisan bahsJezl 
7 IUktyc. "l.man karlkaıur.\".! 

5lnci Sahifemizde: 
lılllycıln •ilen Hu ' .ivet Kral Amanullah Han• 

dık olanların , mit \c metanettler'. 1 6 ıncı sahifemizde: 
arttırmı~ur • 

Şi di'" kadar bu vekay .. n neti 1 - 1\1illet ınckn:plcıinc 
ces~ıc gc re hareket etmek için bek devam edenler için ko-
ıc:neyi terc'h eden kabıleler de bu 
vak'a üzerine Kral Amanullah ilanın 

1 

lay okuyup yazma sü-
kıtaauna iltihaka karar vermişlerdir tunları ve eğlenceli ,:azı 
HulAsa vaziyet Amanullah Harun J 

lehinde inkişaf etmektedir • !.._ __ la_r_. ---------J 
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MİLLİYETİN HARİÇTE~ 

< • • • I HAFTALIK SİYASİ İGMAL 1 • * * 
-~~'*:u:ıtWl' 

Afgnnlstandn vukuat bir si
nema perdesi Uz.erindeki hadi
~eler kadar sllr'atlc cereyan 
etmektedir. ,'\\ütlıi, bir dramın 

en mllheyyiç bir safhasına şahit 
oluyoruz. GGzlerinizi perdeden 
kaldırmağa gelmez. Bir l\ral 
gider, diğer bir Kral gelir. Ge
len l\ral da kaçar. Bir saniye 
~onra bunu lstihlAf eden l\ral 
Ol:IDrUlür. Politika, aşk, ihtiras, 
entrika, ecnebi casusu, bulAsa 
müheyyiç bir romanın bfiton 
elemanlen mevcut. •• 

Geçen haftaki icmalimizde 
l(ral Amanullal!ın KAbilden 
milfarekatından bahsetmiştik . 
Aradan ıteçen yedi gün zarfında 
kAbildekl Afgan tahtına iki kral 
daha oturmuştur ki bugün her 
ikisinin de yerlerinde yeller 
eser. 

Amanullahın istilası hakkında 

geçen halta lnglliz menbalann-
dan gelen haberler teeyyüt etme
miştir. Esasen vukuatın ondan 
sonraki tecellisi karşısında bu 
nokta ehemmiyetini kaybetti. Fa
kat Kralın Klbilden müfaraka
undan sonra kardeşi lnayetul
lah tahta oturdu. Tahta otur
dukdan sonra yeni l\ralın ilk 
işi asilerin reisi Sucuoğlu Be
haya bir heyet gGndermek oldu 
Seha din elden gidiyor diye 
isyan bayrağını çekmiştir işte 
şimdi istediği oluyordu. lnayl
yetullah, ıslahat ve teceddüt 
namiyle yapılan şeylerden vaz
geçiyordu. Seha, lna)etullabın 
tekliflerini kabul etmemekle din 
perdesi altında hareket edenlere 
mahsus maskeyi ) üzün den attı. 

Anlaşılıyordu ki sucunun oğlu, 

şu veya bu iddia peşinde değil, 
Afgan tahtına oturmak arzusun
da idi. Bu şerait altında İnaye
tullah için Kabili terke!mekten 
başka yapılacak bir şey yoktu. 
Veni kral tayyare ile Peşvara 

ıtltti. A ilerin reisi Seba da 
kendi kendini Emir ilıln eyledi. 
Behanın Emirliği pek kısa 

olmuştur • Çünkü tahta 
oturduktan iki gün . sonra kat• 
ledilmlştir. Diıter taraftan Afgan 
vaziyetinin karı~ma:.ını istiyen 
lngillzler, uzun lıir müdetten 
beri tlindistanda Allababat şe
hrinde ikamet elmekte olan 
bir Perensi serbest bırakmı~
lardır. Bu Prensin Afgan hudu
dunu geçtiği muhakkak olmak
la beraber taht hakkında bir 
iddiada bulunduğu henüz malOm 
değildir. lı!limııl ki bGyle bir 
fırsat zuhur etmemiştir. Muha
kkak olan bir nokta varsa Be
banın kıratlık hakkındaki iddi
asından sonra, Amanullah lehi
ne bir aksülamel hissedilmesi 
ve Kralın mevkıiı.in gittikçe 
kuvetlt~mekte bulunmasıdır. 

l.ıayetullahın er geç ve muza
fferen Ktlbile gireceği muhak
kaktır. Buna şllphe etmek caiz 
degildir. lııayetullah tahtta kalsa 
da, Seha katledilmemiş bulun
sa da bu bir emrivaki idi. Fa
kat lr.ayetullahın tahttaıı fera
ğatı ve daha ileri giderek Kan
dıbarda kendisine iltll:alu Beha
ııın da katli Aıtıanullalıı gaye
sine yaklaştırmıştır. 

••• 
Vugosıavyada dlktatörlUlı: ta-

bii cereyanını tııkip etmektedir. 
l(ral siyasi fırkalardan sonra, 
milli esaslara istinat eden cem
lyetleri feshetmiş, bir çok gaze
teler! kapatmış, ecnebt matbu
ata beyanatta bulunan bazı si
yasi ricali tevkif ettirmiş, dlk
ıatörlüğlln icap ettirdiği bir çok 
icraat yapmıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki alelumum 
halk tabakası bu vaziyetten pek 
~ikayetçi değillerdir, En çok 
müşteki vaziyetinde olanlar ta
bii politikacılardır. 

Valnız son günler zarfında 

<liktatörlllk icraa•ının Sırplar 

lehine ve Hırvatlar aleyhine 
ıecelli ettiği ve bu yüzden Hır
vatlar arasında memnuniyetsiz
lik alı\ınetleri görülmeğe baş -
!nu,''I ~ilylenmektedir, Bunun 
,_ dereceye kadar hakikat ol -
daı:u malünı deği!dir. Fakat 
hakikat ise tehlikeli bir vaziyet 
il:-das edebileceği muhakkaktır. 

<,.ünl Hırvatların eski idareden 
, ıkayctlori, bur.un Sırp tabak -
kUmilnc mCı alt olduğU idi. liır· 
vatlar yeni idnreyi bitaraf 
olacak diye ilk günler 
ın mnunivetle kabul et · şlerdi. 

Bud diger bi• Sırp tahakkü
ınu şeklinde tecelli edecekse, 
Hırvatlar için bu tebcddlll bir 
mana ifade etmet. 

Diğer tnraltan Kral şimdiki 
vaziyetten istifade ederek, Vugos
lavya-italya müna>ebatını sağlam 
bir e. asa raptetmeğe teşebbüs 
etmiştir. iki komşu devlet arası
nda, haklkatan değilse de, hiç 
olmazsa resmen, samimi müna
~ebat teslsinne hemen hemen 
her Yuguslav hUkQmeti çalış
mıştır. 

Fakat dahili politika dedi
kodusu yüzünden bu teşebbüsler 
bir semere vermemiştir. Bu de
faki teşebbUsOn müsmir olması 
Avrupaoın sulh ve mOsalemeti 
noktai nazarından şayanı te
mennidir. 

• • • Dllnyanın belki de en eski 
siyasi lhtilAfı halledilmek üzre 
dir. Bu ihtilaf 1870 senesinden 
beri devam eden ltalya ile Pa
palık arasındaki münazaadır. 

Bizim nesil bu uzun davanın 

ehemmiyetini takdir edemez. 
Fakat bizden evel ğelenler, 

bu yüzden Avrupanın ne büyük 
heyecan içinde çırpındığını lşlt

mlşlerdir. 

Roma, 20 eyllll 1870 tarihin
de ltaıyan askerleri tarafından 
işgal edildiği zaman, Papanın 
bükQmet merkezi idi. Bu işgal 
üzerine o zamanki Papa, 9 ncu 
Pius, Vatikan sarayına çekildi 
ve o günden bu güne kadar hiç 
bir Papa ayağını Vetikandan 
dışarı atmış degildir. 

Papa, keodioini bir takım 

manevi ve uhrevi vazifelerle 
muvazzaf addetmektedir. 

Bu vazifelerin ifası için de dü
nyada bir hUkUmdar vaziyetinde 
bulunmasını talep etmektedir. 
Romanın işgalinden bir sene 

sonra yani 1871 senesinde İtal
yan parlemento~u teminat kanu
nları namlyle kabul ettiği bir 
takım layıhalarla Papaya bu 
vaziyeti hukukıyeyi vermiş ise 
de Papa bununla lktif&letmemck
tedir. Vaziyet hakikaten gariptir. 
Bir çok lıfikOmdarlar vardır ki 
arazileri oldu;tu halde istik
ıatıeri yoktur. Papanın vaziyeti 
bunun aksidir. !(imse istiklAI 
ve hakimiyetini inkar etmiyor. 
Fakat bu hukuktan istifade 
etmek için Vııtikan sıırayından 
haşka arazi yok .. 

Son haberlere göre İtalya 
rıotnmetl bu saraydan başka 

Papaya bir kaç yüz dönümlük 
bir arazi vermeğe muvafakat 
etmi~tir. Sonra bir miktarda 
tazminat verilecek ve bu eskl 
ihtilaf halledilecektir. 

lııtilnfın bugün arzettlği man
zaraya göre, bunu beynelmilel 
bir hadise telakki etmek doğru 
değildir. Bu beynelmilel bir 
ihtilaftan ziyade, ltalyanın da
hili bir umuru manzarasıni 

gUsteriyor. Papa beynelmilel 
münascbatta Gtedenberi ltalya
nın arzu ve iradesine gGre mu
amele görm!:ştür. Meseli ltalya
nın talebi üzerine Papalık Ver
say konferansına iştirak ettiril
memişti. Vatikan bahçelerine 
yüz dönüm faıla arazi ilıh'e 

edildi diye, Papanın beynelmilel 
vaziyetinde bilyük bir tebeddül 
heklem,k hatalıdır. 

* * * 
•••1.garis*-d• 

Yunanistanla 
anlaşacaklar 

Sof ya, 2-l (.\ .\.) l!ulıı:ıris-
tıııı harici ye nazırı \J. l\urof, 
bir m[ılakat c,11:1>ıntla, llulp;aris
rnn ile Yunani>taıı :ırasmcl:ı mıı. 

nllal mc,ailin halli için h~lanıın 
muı::ıkt·rata memur Bul~ıristan 

hariciye ncz:ırcti katibi umumisi 
.\1, l\linkofuıı Sofvadaki Yunan 
,cfiri \l.Dcndrnmh ile temasa ı;:ir

dığini ve hu ilk temasın pek 
guzcl tesirler birakdııtını beyan 
ettikten sonra :ıt.\kadar devletler 
ara.,ında ınlı~tcrckcıı kar.ırfa~tırı

lan ıı ulu n ızakere ınudlıiııce 

Yut .ın ın t ,"lıln ·1 Sof,·;ıdn 'c 
Bliihar et : 1in oc \ı .. 1{la 
tctktk c,L ıca&tı''. Lhc eylemi. tir. 

of\.ı. 2ı ( .\ .\.) Bulga-
ri ı~ dıın ıaricin: nezareti umunı 
~iyasi\ c mudu~ \I. Kioçİ\ annff 
Jll llnl • • • Ui!J111 \tine sefaretine 
ta) mine Yunan hlıkı'ımet• ımn .t!a 
kat cuni:jtır -----• Vunanıstanda - ı\tina_ ~.ı 

',\. A.) \lclı"u,an ıncclbi ebe -
riyct sıstcminc ınustenit jntihalıat 

l(annnı ili'\ l-!11hıı1 VP taıotilc (•tllliı;rir 
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ALDIÖI M.EKTUR VEl · fELGRAJL(ARJ 
:lngil.~erede -
Hastalık 

var 
ONBINLERCE -
ADAM YA-

TAKTA! 
Londra, 23 (A.A.) 

Meyil yazıyor: 

Deyli 

Dünyanın her tarafını 

ist!IA eden lnfluenza dalgası 
şimdi lnglltereyl süpürüyor 
ve bilhassa Londraya hücum 
ediyor. Liverpolda 9 günde 
lnfluenzadan 62 kişi telef 
olmuştur. Flji adalarının 
2300 kişiye ballıt olan bütün 
nüfıisu bu hastalıktan yatıyor. 
İspanyada jeneral dö Rlvera 
bile hasta olup harareti 100 
dereceden fazladır. Maca
rlstanda 500,000 kişi bu 
hastalığa tutulmuştur. Has
talık Çekoslovakyada da te
vessü ediyor. Amerlkada 
hastalı~ın önü alınmıştır. 

;; ÇIN iLE AtÜNASEBAT 
Londra, 23 (A.A.) - Çin

deki lngil!z sefiri Sör Lam
pson ile Nankln hükumeti 
ara>ında ahiren cereyan eden 
müzakerata dair Irat olunan 
b'.r süale Sör Çe:nber:eyn 
(Chamberlain) şu cevı:bı ver
miştir: Sör Lampson Nankin
den Pekine avdet eylemiştir. 
Llikin iki hükümet arasıııda 
hallolunacak daha bir çok 
mes'ele vardır. 

Irat olunan diğer bir süalc 
cevaben hariciye nazırı de
miştir ki: 

"Nankln Çin milllyetper
verlerlnln resmi payıtahtıdır. 
Lakin idarenin Pekinden 
Nanklne nakli henüz ikmal 

l edilmediğinden ve vesaiti 

1

, teshillye olmadığından lngl
liz sefirinin Nanklnde ikamet 

eyi emesine imkan yoktur. 
Sefaret erkanının Şan

gayda ikamet edip sefiri 
temsil eylemeleri ve lüzum 
görüldükçe Nankine giderek 
milliyetperverler hükümetlle 
temasta bulunmaları için 
tertlb:ı.t ittihaz oluı-:uyor. 

Kraliçe nezdinde 
1 ,c,n lra , ~.J. ( \ \. !\ ralı\·c 

dun lnı:iltereuin ' Abil scfarcıınin 
re'' J. ı Leydi l lur:ıf· i ·i kalıul etmiştir. 

Veliaht Lomlra. '.!.J. ( \ .. \. ) 
l'r«!n~ <liı (~:ıl sara\ trırahnd3.n tertip 
cdill·ck vt bırincisı ~U şubatta icra 
olun~l'ttk ol:ın resnu kahullf•rclcn 
tem.il edecektir --·----

lFra.nsndn. 

Saatta 28 mil 
llrcst., 2.J. (,\. \.) - .'uffren 

krurnzorü 2.J.saat 7.arfmda lıütiin 

kuHctiylc tccrıibcler icra ctm~ 
ve ~:ıatta 2t!mtl bir surat tıthak

kuk ettirmi~tir. 

:ı: Eııciııncn intihabatı 

ril '22 ( :\.:\) :'I 1. Fahri 

Sı'.111 JTit.-clisi ordu CllCllffiCIJİ riytt

'etiııc yeniden intihap cdilmi.;tir. 

l\l. Pol llonkur (Paul Bon

kour) mch'usan meclisi harici ye 

'~ \I. \lali i \J3h ~ l ele maliye 
('n •. :unıcıı IL'ri rı ra.,L"tlcrinc yı:n:\.!en 

intihap L-<lilmiilcnlir. 

* .\lsa · 1.orcndc - Park 
2.ı ( \..\) <:nlva ı:;azctc>ine 

güre .\1. l'urnnbrn ( l'oincarc) 

.'.\le.,: hclediyc rcbının son mck

tuhunn ccı rırı Yerer!.. hükumetin 

Almaııya tarafından ,\J<as Lorcn. 

de ıhtı1> eclı,mi olan ,un'i Yah
detııı \en iden tcskili suretinde . . 
tef ir edilebilecek ccJlıirlcr ittihaz 

etmek fıkrınclc olmadıjtinı yaz 

mı~tır. 

Tayyare kazası \ntip. :.ı;ı 

(.\.ı\.) Tunu. t.ın ı:c!mektc 

ol:ın bir demz tayyaresı denize 
incrkrn kap:ıklaıımışur. İçindeki 
yolcular telef olmuş, Pilot ile 
telsiz memuru yaralanmıştır. 

'Hu.eyada. 

GİZLİ 
TEŞKİLAT 

150 KİŞİ TEVKİF 

·- ---
'BİR tinde 

TEZAT 
ElliLl>i - --·--

Moskova. 23 (A.A.) ÇEKİRGE SONRA 
matbuat tarafından neşrolu~ • J)A .l\Al{! 
nan bir tebliğde Troçki ta- -·--
raftarlarından murekkep ve 1'udu~, :n ( \.ıt) Bu gun 
gayri kanuni \·ücuda getiril- nc~n>ll nan bır tchliğdc Filbtıııin 
mlş bir teşkilat keşfolundu- ı son u g;un 7..ldında ınaYcrayı 
gu, 150 kişinin tevkif edil- 1 -:;erinJan ge!.:n bir ~·eki•ke huc• · 
diki blldlrllmektedlr- ı ıııuM maruz kvl,lı(';ını taf ıh\tiy < 

;f BÜYÜK YA "Gİ hildirmckwdir. lla~lıca kumL 

ı\'\oskova, 23 (A.A.J Bir \lcnhi küpnnı yakmmd:m r;eç-
yangm sanayii nefise ve he- ıııck i<temiş, cligcr hir sıirlı 
ykeltıraşhk merkez binasını J·:rih:ıdıın 4 mil u7;ık lıir ncık
mahvu muhterlk etmiştir. taya inmiştir. 
Meşhur ressamların tablola- Tıi[ckkrlı: 'e alcı [ı~kıran 
rı kurtanlmıştır. :ılctlcrle ınucehhcr. l•ir hülük 

- • --.- sıiruleri halkın da ~anlınııyle 
Amerika.da. 

SATIŞ REKORU 
kJ:-in1en tahrip <:tnıi-;tir. 

Kudıı..<, 22 (A. \ 
~ ubek ycrl~ri karla ıirtüllidiir. 

Kar deı anı etmektedir. 

Vaııaani.liil&nn.da. 

Ayan meclisi açılacak 
ı\tina, 2-l (A.A.) 1 liıkfımet 

fıyan intihalıatı tarihini :ı :\1art 
olarck tc>pit etmiştir. 

' Zelzele \ tin3> 2.J. - Ciritte 
hafif zelzeleler hbL'<.iilmi~tir. 

~ Muahede _'\ tina,24{ \.A.) 

> r 

Tatavla facıası Mahlceı11ede .......... ._. 

1'erkos şirketinin mes'ul nıüdürleri hak-
k1nda icap ederse me T]rufen tahkil'at 

yapı lnıası enıredildi 
Ankara. 24 (A.A) Dahillve \'ekiiletl ta tavla 'anıtı 

ınüna~ebetlle i-ıar.bul vilayetine bir telgraf gönderere 
yangma l ı:-rayanlara çabuk ve kestirme yardımlarda bulıı 
nulmasını \'e itfaiyecilerden yaralananlara mükafat \'eril 
mesinl bildirmiş ve ) angıııın büyümesine sebebiyet vere
nler hakkında icap ederse mevkufen tahkikat ve takib 

icrası ile behemehal adliye) e tevdllerinl 'e terkn şirke 
tinin mes'ul müdürleri hakkında ayni muamelenin yapıl 
ma ını emretmiştir. ----•-·><a • sır 

B. M. meclisi içtimaı 
\nksra. '.!S ( ~- il.) il. ,\L lecli,i lıuglm rcıs \'ekili Raf 

llcyiıı riyıı>cti altında toplaııını~ n· btımılul nıeh"U>luj!;una intiha 

edilen Abdiılhal- 1 \amit hcjin tahlili İLTa cdilmi~tir. llirim:i umu 
ıııiılctti~lik emrinde bulunan ıııiı~dri adli nin mcr~eı: kadn:ı>un 

ila,·csi hakkımlaki kanun layiJıa,ı müzakere ve kabul cdilmi~tir 

;\lııtcakibcn tc~l'iki >an:ıyi kanununa ımızcyyl'I 2.l , Jaı i- ı Q2 

tarihli n· 1:ı1 <ı numaralı kanunun t.1dilinc dair kamm ln\·iha 

hiriııci muzııkeresindc kabul cdilmi~tir 

lluna nazaran ayrı ayn ın:tdcn ruh"ıtnanıelcrine iınrivnzlarııı 

mcrlıııı olırnıkla hLraber iktiı.<lt uk~lctincc teshir edilen ~uan 
lıir hudut dahilinde bulunup mÜ~terck tCSirata malik \C yekdiie.ril 

mürtebit olan Ye aym ~ıs ,.e yıı ~irkct tarafından te,·hiden i~lctilc 

maden ucaklan tc~\'iki sanyi kanunundan istifade itibarile hir oc.1 

addolunur ve cünık>i için hir ınaafiyet ruhsatnanıc<İ Yerilir. ,\ne.~ 
ıııaafiyct nıhsatııanıc"Sinin itası kabil olacakların mandin kanunvıı 

!(Öre 'azi) etkrinini clc~i~tirmez Ye imale alt ruh ~tnamel< ı 

teı·hidini icap ettirmez. 

Müteferrik Harici haberler 

Nuyork, 23 (A.A.) - Nu
yorkta bir akar 50 milyon 
lnglllz lirasına • satılmıştır. 
Bu muamele satış hususunda 
bir rekor teşkil etmektedir. 
Bu mülk Manhatanda 4,5 
hektarlık bir arsa üzerine 
mebnidir_ 200 haneyi thtlva 
eden üç ada yıkılacak ve 
metropoliten opera kumpan
yasıyle girişilen müzakere 
muvaffakıyetle neticelenirse 
bunların yerine yeni bir 
opera inşa edilecektir. 

* Sofyada yanğın - Sofra. • Tıraplu ta harp oluyor 
- - ---- 2J (,\.A.) - Darülfünun ziraat la ~oma, 2.1 (,\_A,) lı:.:ılvan kıl>' 

S.arbie~a.nda kültesinde bir gazolin alct!nin iştiAli Antcıla mıntakasında senmileri ıa!JI' 

:\ lclı\ıs.111 mecfüi \'uııan - Romen 
ademi tcca\ uz ınuahL,lcnam~ini 

kalıuJ 'e ta. dık ctmitir. 

* Batmnk tehlikesine 
maruz l'ilaJclfiy. 23 (A.A.) 
İtalyan bandıralı Flrıridn n 
,\nıcrikan lıayral!,ıııı hamil Dau 
ncdaykc yapurlarıııdan alınan 

istimdat i_;;arctlcrı lizcrine --~tyın 

yirmi ikisinde hareket ctmi~ 

olan ırcmilcr hunları.lan hiç birine 
tc,adlll. edcmcnıi,tir. Garkolmak 
tdı!ı!;c,inc m.ıroz hulun,ıu~ an
lıışılan :ıo 'c :ı~ kişid 'ı ibaret 
mcırcttcbatl bulunan h j ·· '11· 

punın akiheti hakkında lniyiik 
<:ndi~cler hi,;.-;ıılunmakta ;ı. 

Fransız Bankasının p•ralan 
\'iyana, 2.1 (A.A) - ~. 'öy fra

yc pcrsc,. ~azctc,;i \1. KeV\'CS in 
cihan mc,kuki\t piyas.ısının ~craiti 
lıazıra;ı lıakkır-tb lıir tetkik 
ıııckalc<ı nc"ırctmektctlr. :\hıma

ılcyh lıunda 'uvork 'e Lond
r.ı la '2~0 ıııiln• r llrlık hir pa
rava malik olan Bank du Faansııı 
imtiya1.lı mcYkiıııi ehcm:niyctlc 
i>:ı} dermek redir llu 1 ıııkaııın 
Londradaki ıne> ~u,{u lnı;iltcrc 

bankasının scrlıcs ihtiyat :ıkçc
sınııı uç Ye rahut dürt nııs

lini tcm;i! cykıııcktcdir. Bank 
dli fra,Nn i\uyurktaki ıııcı cudu 
tta Jlcdcrnl rezen· lı:ınkın scrhL-s 
ihtiı at :ıkçc,i yekunu ırmunıi

sine hcıncnd~ ınuatlı!Jtr. 

Leh.J.s&a.-da. 

Alman akalliyetleri 
Berlin, 23 (A.A.) - Var

şovadan blldirlllyor: 
Lehistan diyet meclisinin 

mali komitesinde Lehlstan
daki Alman akalllyetl mü
messlll M. Naumann Alman 
akalllyetlnln içinde bulundu
gu ahval ve şeraitten mem
nun olduğuna dair hariciye 
nazırı M. Zaleskl nln serdey
ledlğl beyanatın doğru olma
dığını beyan eylemiştir. 

Heri in. 23(A.A.)- - T.chist:ında 
kılin Kotıiçtcn hilcliriliror: 

1 .eh lnikuıncti .\iman akaili
yctinc :ııt iki ıncktclıin ha~ 

ıııuallıınlcrini lıir ~chcp göster
mck.<iziıı rn1.i:clcrindcn ih :-a~ 
eykmi~tir. . ._.....~ .. ---

Cevat B. geliyor 
Atina, 24 Apo ) - Sabık 

Türkiye sefiri Cevat B. cumar
tesi gUnü buradan hareket 
ediyor. 

TRE. - !\:AZASI 
Parb. 24 (,\.A.) - 1 lefalt 

gazetesının Nyulıavcdrn aldıjtt 

lıir haberde kastlcbcriç yakının 

da bir trenin yoldan çıktığı, üç 
kişinin telef ve beş kişinik mec
ruh olduıtıı hildirilmiştir_ 

te devam etmekıedir. Uu ha,·aiıJ 
Slrbl·slanda ıslaAhat hir yangın ıukuuna sebebiyet ver· k • 

ÇO • şhldctli hir •o"'"k hiı1<tim 5Ürın ' 
miıtir. Dort ki;i yara\anmışur. Ha>a- tcdir, bu 

Belgrat, 23 (A.A.) Hü- mı pek chcmmiyetsb:dir. Nüfus artıyor _ Londra, 2· 
kıl met bütün Valilere bir * Trablusta harp Jtoına 2'l! ( A.A.) 1 928 encsinc ait nı• 
umumi tahrirat göndererek (A.A.) - AntculA vahası ınıntcık•- fus istatistikleri tc<·elludarra lıi 
ahali ile hiikOmetln idare sınd• it.ılyan ktı•Tetleriyle crliler t 

arn.<ındo hir mü,adcme vuku bulmu ezayüt ve vt:fiyatı:a bir ten' 
memurları arasındaki işlere şıur. Yerlilerin v.ayiaa 200 ınakrnl- kus göstermektedir. 
diğer eşhasın her turlü mü- der, italyanlannki on telef ye yirmi 1927 senesine nispeten te>< 
dahalelerlnl meneylemekte- mecrubtan ibarettir. lüdatın nlsbcti binde 16,7 veti 
dlr. Lubllyanada zabıta hü- Pari.; 22 ( A.A.) - Gar ınaden yatın nislıeti de binde 11,7 ~ 
kllmetln muhafazasına alt kömürü smcl«i ,;rcvi bitirmiştir. Bü- ve şu ~de birinci~inde o, ı,oO' 

tü h - cLı ıal il • -• i•1 e ı,.. tC7,a"üt ve ikinc•s-lnrlc o, ",011 
kanunun istihdaf eyledi"'! " "'"" ' .ur... ..., ._,.- ' • u " lamıştır. tenakus vardır_ 

her türlü teşkilatı yani halk- ı~_!!'_!!'_~~-=-=~~==~~~~==~:::::::::::;~I 
çı ve sloven köylü fırka.lan 1 - lLANLAft 

teşkilatını ilgaya tevessül 
eylemiştir. 

* Tlbaret muahededi - Bel
gra~ 24 '.\,/\.) l'ravda gazete 
sinin yuz<lıµ.-ına g-1 ırc ti(..Jrct nazın 

Fran ... ız '\ 'ugo~lavya ticrat muahc 
imza!a:nak iizt.ı--c ruına ~tinü J>arkoe 
hard.ct edecek \t nazır bunu müıe 
nl-ip hu, •i hır ınzift ile L<>ndra'• 
gidecek '"" oradan kendine malh·e 
nazın iltihak <·deccktır. 

Rom-yada 

Rusya ile dostluh 
l\ukrcş, 24 ( A. A.) • 

l lariciye ııaçırı ı\l. Mironesko 
l'öti psriı:ycıı muhabiri nıahsu -
suna, So\'İ )'etler ile Romanya 
arasında lıir mbak aktinc m:ıtuf 

tel kınat hakk111da vakı olan be -
yanatıııda evclki tccriibclcrin 
'crdigi menfi ııclicelcrL rai('men 
Soviyetlcrtc samimi bir itilaf 
husulünu arzu cltiğiııi süyJcmi~tir. 

J\.I. l\Jironesko son rnk'aların 

1 .chistan iıe Romanya :ıro:andaki 

ittifakın ~alaJıetini rclıyin , c 
mliiaheclc için yeni hir fır>:ıt 

t.!jkil ettiğini de ii<h·c crlcmi~tir. 
N'azır hakkı hiyar sahlblcri 

nıes'clc>inc ılair itilaf J;'llZulun 
kani lıulunduıtunu kaclcderck 
~i\viine nihayet vermi~tir. 

~e>--

~ Maden kuyusunı!a. Yon 
gm çıkan hir ddhi7.c inen Lusct 
maadın nıüdiini ile hir mühendise 
YC amele 11~til h:ı~ına 

ııazorilic lı:ıl-ılnıakıadır 

ınahYolmu~ 

İLANLAR ---· 
İstanbul Tcrkos su sirkctiııden 

gönderilmi~tiı 
lstanbul 'I t.:rkus Su Sirkcti 

ınüdüriyeti 'l":ıt:ıvln yanıtının.ı:n dl:v:ımt 
c'.'inasııı 1

1 ~irkctin hilunuım 'aıı~ın 
muslukla.ında Su mevcut oldu -
Jl'unu bpato muktedir bulundu~ 
holde Hkıı g:ızata'lrun ''.l-1-29 çar
şonba jtünku nu hasının ilk >ahiyfa
sında bunik hurufatla ":Vlusluklarında. 
bermutat bir damla Su hulunmırnn 
Sirkeı acaba ne zam:ın Yola ~ele· 

cek, diye nki olon nıiıddeilmn ne 
gibi cdillcyc istinoden yazıl mı· olduğu 
"Vakıt. gozotN tarafından Şirket 

mtiduriyctinc bildirildi~i takdirde 
bunun pek ziyade mucibi memnuniyet 
olacağı beyan olonur. 

Emniyet Sandığı 
müdürlüğünden: 

Tatavla harikında kamile~ 
veya kısmen duçarı hasat 
olan sandığa merhun emlaki.t 
harik tazminat mikdarı tespi 
edilmek üzre sahipleriniJ1 
Sandık Sigorta Memurluğun0 
malumat vermeleri ilan olnul' 

Emlak müzaye· 
desi tehiri 
Emniyet Sandı~ 

Müdürlüğünden: 
İki ı ciz otuz iira cledel ile mü~tcrisi uzcrindc olup 2J-l·Q 

tarihinde bt'i k:ırarı çckilcccj\i ilan C<lilmiı olan \Jnı marinkcı 

fJ l cı.l ikraz ııuınnralı 1 Ja,kih-clc l lacı .,'ahan mahalle ındc l'. ki > 
çc~mesi yeni rıkmeydanı H•ka~ında e,ki 2-.J. ve y~ni 1.3 nu!ll-1 

bahçeli lıar:ıp hanenin ımızayedcsi haslıclltizum 28 - 1 • <l:.!<ı tMilıİ' 
mllsadif Paı:art. ,i ·'lır•ıım· tehir edil mi~ oldıı~untlan talip oıaııl 
yevmi mrzkunla saat •ın hcş haçıı~a kadar Sandık idarL-sine J11l

1 

racaat cylcnıekri ilan olunur. 

-·~~~~~-~~~~~~~-_./ 
Bel .ipi mübayaası: 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünde0 
Samsı111 lıai müdurlliğu için 1 UOOO kilo yerli mali bel ipi p~ 

suretilc mubayaa olunaca~ndan itaya talip olanların nuııı'..tl 

görmek üzcrll her g[ın mliracaatları ,·c !l0-1-Q29 çarşamJ.ı:ı Y ' 
mülıaraat komisyonunda saaL onda bulunmnları. 



MlLLlYET, CUMA.. J'\UNUSANJ, 

ıi YETiN .ŞE l VE, 
-

oLi/TE 

K \Rl>EŞİNİ 
VURDU 

i\ILST1\FAKARDE
ŞL 1 BIÇA!<_LADI 
Beşik taşta 

84 numaralı 
hanede oturan 
,\\ustafa ehem· 
nıiyetslz bir 

meseleden do
laJ ı l<ardcşl 

Caferi bıçakla 
kulağından 
Yaralamış, za
bıtaca yaka
lanmıştır. 

Akaretlerde 

*Kadın kavgası- Beşikta~ta 

1 lasanpa~a deresinde oturan Lcylı1 
hanım bir mantO meselesinden 

kav~ ettiği Necmiye hanımın ka

fnsırıı şişe ile yarmıştır. 

* Dilvöşmuşıer -Kııdıköyunde 
oturan, Ahmet, İsmail ve Halil 

kumar oynarken yekdiğerini döv

diihlerindcn derdest edilmişlerdir. 

Kurşun hırsızı Ka>ımra;ı;
d<1 Sinan p~. caıııiinln kurşunlarnıı 

çal.ııı salııkaı Ali yakalanmıştır. 
• Cir sıçrarsın ç~kirke - Azılı 

hırsı7.l:ırdan S:ılim Ortaküyde ŞO· 
fıir l l~lu>iııin eYinc girerek iitc 

1 lri ,1 .. ırdı~t.ı:"' so:-ıra !'\ar soka~ 
ı;ın,Ja \ tı•Lof /.i) ;ı d. nin c' inden 
iki ) r.,au ~ıra,a!. ka~~rken 

)'nk:• 11 ~nı;fr. 

Kur.drJ·çılık mı Şi~al!ldl! 

lıi l\.ıc :ı\l~aıl•c ·i h"~ bulur.;ın 
I• ıJı, .karakcılunun alt katında 
yan 'I~ ~ıkı ı;'U da yeti~ikrek 
~lHl( -tLlnıLı::ttir 

Kadıköyil~de yangın - Ka
dıho) unde l l:ıle tirntrosunun 
'.ın· "!aki C\ dLn yanğın çık mı~ 
'" mezkör LV 1'dınilcn Yandık-
t.ın eınr-ı ·on l "J · · • ~ ~ l tıru muştlir, yanı:;1n 
ek ktrik kt.ntaj~ndan çıkmıştır. 

* Bir hırsız kumpanyası -
Pıc~h· r >abıkılılardan kliçük l lü
'cyiıı ile ımtn:si l larik!iya ve 

ına,ı .\n 1>t:ısiyadan murekkep 

bir hırrn~ kumpanyası yakalan
mırnr. 

• 1 r.tibıra te~cbbı:s 
Bq··;~lunda ;;incnıküyündc Yeni 
S•ık~kta nttının :\ime. Dcspina

ııın 18 Y:ı(ınd.ıki kııı Ana>tn,irn 

i:keisa.d.i EL 

T'EDJYE 
i\1UV AZENESİ 

NECİP B.1N RiYASE· 
TiNDE TİCARET 
ODAS1NDA TEŞEK

KÜL ETIİ 
Atı LK. meclisinden müfrez bir 

komisyon dün Ticaret odasında 
mezkur meclis umumi k4tibi Nurullah 
Esaı beyle birlikte bir içtima aktet
mi~tir. 

ı\li l.K. ~feclisinin llaziran 1929 
lçıiınaında mlızakcre edilecek işlerin 
başında, Türkiycnin te'diye mmaze
nesf me\"7.UU vardır. Bu mühim mev
zmın ihzari bir şel.ilde tetkiki için 
Ankara, l~ıanbul ve lzmirde birer 
l:omisron teşkil edilmiştir. Bu komis-
yonla~dan şehrimizdekinin azalan, 
Ticaret odası reislerinden Necip, 
K<ltibi umumisi Vehbi, azadan Abbas, 
Raif Nejdet ve izzet beylerdir. Dün-
kü içtimada komisyon reisliğine Ne
cip, raporıörlüğiine Vehbi beyler 
intihap olunmuşlardır. Meclis katibi 
umumisi :\'urullıh Esat bey tarafın
dan ihzar olunup Ankara komisyo
nunun tetkikaıına esas olan usulü 
ıasnifde dünkü komisyonda muvafık 
görülmüştür. Bu hususta raporıör 

Vehbi bey bir muharririmize şu 

malumatı vermiştir : 
• Tl'ıliye muvazanemizin aktif 

ve pasif kısımları11da lsta11bulca 
tetkik olunabilecek miktar komis
ynnumııwıı lerci/ıa11 faaliyetini 
teşkil eyleyecektir. Komisyonumuz 
mııntazaman irtimalarına deı•am 

ı decc!.1ir. Komisyon te/kikalı sıra
sında Ticıırı 1 odasının dosya ı•e 

t,.şkiltitından da istifade eyleye -
cf/:lir .• 

1 bber aldığımıza p;öre l'\urulbh 
E<at il. cın gun cı d lzmire 0~derck 
oranın komısvontınun içcim::ılarında 

da hulıınnıu•tur. Şehri:nizdcki komi
svon varın ıekrar İ\'tima edecektir. 

•l\\aadin bankası mlldllrlüğll
Dün S.'ıbahki rüfebmııdan birisi 

münhal bulunan Sanayi ;\laadin Ban
kası müdürlüğüne ı.ı.: \ 0

ckaleti umumi 
tic:ırL·t müdürü Sadettin hcvin tayin 
edildiğini yazmıştır. ,\leıkur banka 
mtidiir \ck:\lctindc bulunan meclisi 
id:ın.: rci~i ,.U!'tıf Zıya n. bu haber 
hakkında rtıa!Om:ııı olmadıg-ını bir 
muharririn1izc SÖ) Jcrni.şcir. 

S<t<lL·tc:n bcyd<.·n inhil:ıl cdec:cJti 
if3dc edilen 'l'icarct umumi mlidi.ir
lüğlinde şehrimiz 'J'icaret rnlidiirü 
J\luh~in Ye .:\misterdam 'l'icarct mü
nıt.:s-.ili l·'aik beylcrdc.:n birinin tayin 
cdilcct:ğinc dair de ~chrimizde m:ıhl
mat yoktur. 

MEMLE~ETTE 

SELLER 
BASTI 

BÖLCÜK SEL AL
TINDA, İZ~IİRDEN 

l\IUAVENET 
İSTENDİ - ...... _ 

ADANADA ÜÇÜ ER
KEK, ÜÇlJ KADIN 
ALTI KİŞİ TEVKİF 

EDiLDi 
Bergama kazasına merbut Kı

nık nahiyesinde geçenki yağ
murlar pek mühim hasarata sebe
biyet vermiştir. 

Kınık nahiyesinin Bökük kö

yü ahalisi lzmirc bir telgraf 

çekerek yardım istemiş- !erdir. 

17 kı1nunusani gecesi yagan 

şiddetli yn~uurlardan Sarıcalar 
çayışimdiyc kadar görmmemiŞ' 
bir şiddet ve dthşetle taşmı
ştır. Bülcük köyünü sular bas
mıştır. gece oldujttından ahali 

şaşırmış YC istimdada başlamıştır. 

Suların istfülsı ylizündcn 53 
ev k;lmikn harap olmuştur.ln,;an
ca zayfat olmamıştır. 

fakat eşya ve zahire hasaratı 
fazladır. farnkctZL'ıidcr miinasip 

cvkrc yerlc,tirilmi~tir. Gelen td

ı;rafta fclılk..zcdekrin nı Liş k iiJ 

rnziycttl bulundukları ve kendi
lerine nakden yarılım iınk<lnı 

köylii tarafından gayrı kahil hu

lundu~u bildirilmiştir. Fc!:\htzc

delerin ıztırııplarının tchvini içiıı 
münasip melıakırd:ın miimkün 

olan yardımın yapılması \'il<lyct 

mckamından rica edilmiştir. Vila

yer, llölçiik kiiyii ahalisinin td
graiını l lil;lliıth['ler Cemiyetine 

gönderecektir. 
Üç haydut yakalandf - Ber

gama ı·e Dikili kazaları ar:mnda 
yol keserek yu!cuları soyan üç 
mliscllah şakı: jahdarmalar tara
fım.lan yııpıl:ın takibat Ye tahki

kat neticesinde yakalıınmı~tır 

MÜTEFERJK l!lBERLEft 
Bogazda sis - Dün saboh 

Ilcykoz ve civanndn ke>if bir sis 
hüküm •urdüğünden vapur seferleri 
iki saat inkıcaa uj~ramıştır, 

* Eğlence yerleri - Ramıun 
yaklaşuğından tiyatro, sinema ve sair 
e~lence verleri sabaha kadar açık 
kalmalan . için Polis müdüriyetinden 
müsade i. temi~lerdir. 

•Valiler kongrası - D•hiliye 
vekAletinin tensibivlo yakında \'aliler
den mürekkep bir kongra ıopla.n•cak 
vilıltcıltt işleri hakkında izahat vere· 
cckler, lleledivelerce ı:ınzim edilecek 
bq <enclik imar programı hakkında 
müdavelei e(k~r edeceklerdir. 

* Ecnebi bankalar - Galaıade 
bulunan şubelerini Borsaya nkın 
olmak için Jscanbul tarafına naklede· 
ceklerdir. 

• 9 eylül sergisi - lr.mlr be
lediyesi 9 eylül sergisi ittihaz için 
lzmirdeki kışlayı mübıyaa eımek 
tasavvunındadır. Kışla saıın alınırsa 
100,000 lira sarfiyle içinde mühim 
tad!IAt yıpılacaknr. 

Şirketin kınk vapnru - Eve
lki glln bcykozda uskuru kopan 
Şirketi hayriyenln 66 numaralı 
vapuru .kızağa çekilmiştir. 

• Bir i~tifa - Hlmayei edal 
lstanbuJ merkeıti müdürü Süleyman 
Şevket B. istifa etmiştir. Şevket n. 
in istifasını sebep ehvali sıhiyesidir. 

• Davet- Kanunusaninin 27 
pazar giinii saat ı 4 de i\Joc·a 
caddesinde sabıkan 1 lam p;azı 
şirketinin işgal cttigi, ve ciyc' m 

l lilalıahmcr ~ulıcmizin hulundu~u 
l laik Fırkası kaza mcrkc7Jndc 

senelik konıtramı7. aktcdilcccğin

dcn bilumum azanın ıcşrifJeri 
rica eılunıır. 

•OCAKTA t<ONFERANS -
Jl\aarif cemiyeti Jstanbul mll
ınessifi Cevdet Kerim B. dün 
al·şam Türkocağında bir kon
ferans vermişHr. C. Kerim B. 
yeni Türk inkılabında maarifin 
kıymetinden bahsetmiştir. 

* FIRKADA İÇTiMA EDiLDi 
- !'\ahiye, kaza ve viUlyet 
mutemeUeri dlin H. Şınasi Pş. 
nın riyasetinde toplanarak tırka 
işleri hakkında mUdavelei efkar 
da bulıınmnşlardır. -·-J-lAVAŞElllTLEHi 
T.\ YYARE Şl~I llTLt-:lU TF:BGIL 

l·:DILl,CEK 

~MANETTE 

VESAİT AZ 
GELMEKTE 

iTFAİYE BÜTÇESİ 
HAZIRLANftIAKTA 

Vesaiti ıtfnfyenfn şehrin ihti· 
catına kafi olmadığı hakkında 
bir rapor verilmişti, Son yan· 

ğın da bunu göstermekte olduğu
ndan bu rapor ehemmiyetle 
nazarı itibara alınmıştır. 

diğer taraftan yeni sene ıtfa-
lye bütçesi de buna ğöre tanzim 
edilmektedir. Yeni ıtfalye büt
çesi tAlımlnen bir milyon lira 
kadar tutmakdadır. Mamafl bu 
mlkdar yalımı. bir seneye mah· 
susolacak, ıelecek sene blltçasl 
tekrar tanzim olunacaktır. 

Bu sene bütçesinin fazla olma-
sınasebep yeni arabalar ve bir çok 
levazım satın alınaca~ içindir. 
Efrat adedi de tezyit olunmakta 
maaşlara zam yapılmaktadır. 

Şehrin muhtelif yerlerinde elli 
tondan aşağı olmamak ıızre su 
depoları tesis edilecektir. 

* Çöpler meselesi - lstanbu· 
!un çı;. lerini denize dökmek için bir 

mukavele )·•pilmış ııl'iın mavunacılar 
şirketinin l>ir haftadır çliplcri denize 
doktürmcuiıtı için l•:manet tarafından 
mııka\·etenin feshine tcYr(~uı olun
duğu yazı.lm1ştı, -'lavun:ı.cil:ır şırke

tinJcn \erilen maliımat.ı göre bu 
haber doğru dcgildir. Çüplerin bir 
kaç gün ı!ökulmemc inin bu ı•le 

olt'ra,.an aınclcnin muvakkaten k:ır 

s~pü'roıcı;e gondcrilınclcrinden ileri 
gcldıg·i temin edilmektedir. 

MAARİF'Tt 

SAN'AT l\lEKTEP
LERi İÇİN 

San.at nıcktcplt:rıre çok ehem

miyet verilmektedir. :\laarif \ C· 

:~s:::",~~~:~;_ mı 
nıpadıın muta· 

ha,;ı;ıs muallim ~ 
ccllıedilnıi~ti r. IS?' 
llıı muallimkr· 
den bt,i lwıi· 

ı:ünderiiıni.~ ve bir 
tanesi de ,chrimi7.de kalmı~tıT. 

L __ 

---ı 

Niçin ve nasıl öldürüldü? 
Katıl mecidin dün muhafızı jandarma ile 

beraber muhakemesine başlandı 
Kürek mahkumlarindan .\fccit 

tedavi cdiimck üzre hap1 hane

den çıkmış ve janbanna ik hır
likte kanınl'aşaya giderek du tu 
Atinayı öldürnıii ·tü. 

Bu faı:ıanın muhakcmc5inc dün 

Apr Ce7.ıı malıkcmesinde ha~
ianmıştır. Tahkikat evrakına ı:;üre 
hadise ~u ~ekilde ~cryan etmiştir. 

1 ladbcnin vuku hulduj!;u gün 
i\lccit ve arkndaşi Jhsan jandar

ma rdaketindc hapıshaııcden 
çıkm~lar 'e Giilhane hastahane
sinde muayene olduktan sonra 
.\lecit Jandarma J\ptullahıa refa. 

ketinde Ka.,ımpasaya girmiştir. 
Yedi seneye mahkl)m olan :\lecit 

Atina namındaki kadınla bir 
buçuk saat beraber oturmuşlar 
yemek yemişlerdir. 

.\lecit ayni :.:amada takı da 
içmiş, elini yikarken Atinaya 
elina su dökmesini söylemi> vt 
metresi su dökmeyincc ekmek 

piçağıyla kadıni öldürmüştür. Bu 
facia cereyan ederken Jandarma 

Abdullah nin haricinde bulu
nuyurmu~. 

KendlsJ ne diyor? 
n,,:ıktı celsede m:t7.nun nıc

vap cdilmi~tir. ı\bdu!lah, .\tina

nın pıpk üzerine dıiştt günü 
siiylcmi~tır J\llznun :\llıddci 

umumiliktl! verdiği ifadede itiraf 

etmiştir. \lccitlc l crabcr mua

wnL•\•e ,ric:!cn ınahkt)m ihsan, 

hastaneye f!hlklcrini . sonra :ıyrı
dıklannı söylcrni~rlr. 

.\Iaknılcnin kızı Katına h:ıdı
scyı haştan aş:ıi(ıya knılar anlat
mış ve ~unf:ırı !'Öyfrmişrir 

- Rakı içiyordu, annı:rn m:; ~i 
olmak istedi .-onra eline 'ı d'ı • 
rlirmek için annemi .... 

p~ır«:. 

annem dökmedif;i İ>in d,mrk 

hıç:lp;ı ile iıldtinlü. ilen :ınııcnıin 
kanı yerine k:ın' ve ta.zmiııat 
istiyorum! 

Jandarmanın ifadesi 
lahkumun yanındaki Jandar

ma .Abdullah, hadise esna,ında 
ıli,arda bulunduğunu, rnkadan 

sonra Meddi yakaladıjtını >orlc
miştir. jandarma tevilkAr ve İ<ir
birini tutmayan ıfadeler veriyor
du. Müddei umuminin tıılebı ile 
Jandarmanın mevkufen danrııı 
muhakemesine karar verildi Ye 

maznun mevkiinc lconuldu. 

Ayni 7.amanda ıncmurcyıı nıu
hakeınat encıimt:niııdc Ya1.i!cyl 

~uyi istimalden dolavı mufı;ıkl'
mc edilmektedir. Bu~dan ,;or•·ı 
hadiseyi görrn komşu bdı~'ar 
7,8 şahit olar:ık dinlcndılcr. 

;\laznıın '·kili ıııuda!ıı.ıtta l il· 
lıınd1L 

! leyet lıcrayi ınu~ahcdc Ti'ıbı 
Atlliye <c\ k,clilmc~inc karar ,·erdi. 

;\luhakcmc lıa ka bir gune l <ra
kıl~ı. 

• • 1: - J 

MiLLiYETiN EYLENCELERf 

Bugi!n cü yeni bilmece 
Soldan sağa : 
1 \<il '5) 
2 - Hucum (4) l.iııfıln aksi (4) 
.l - ,\_tJcın kolu ( .1) 1 hgın 

Dü~kü bilmecenin 
halledilmiş şekli 

2 - \"cnnck (3J 

dün · ı · · anne. ını uı p:ıra ıstl:ınış 

alaı JTT'ı.1 tır. Bundan ınul!;lıer ola

rak tLdarik eykdil!;i zchıri içmek 

' retı \le intihara tqcblıus etmiş
tir. \ aktind, , L'ti~ilip kurtarılnııı, 
h 1~tnnt:\·c glınıh.:rilnıı)'tir. 

J lalıcr aidıp;ımıza ~ore Saııavi le 
rnaadin J3an-ka~ı rnli<liirli muavini 
Asım il. bank,dın kendi :ırzusile 

istifa ttmı~ Ye .o\nkar:ı. ·a ~emiştir. 

Soyı;uncular lkrı;;ımadan Diki
li ye p;clnıl'kte olan '20 numarnlı 
Kamyonetin önüne !(cçcrek yol

culnrı tabancn ile tehdit etmiş
lerdir. 

Pazar gllnll saat il de Fatih 
parkında tayyare şehitleri na
mına bir ihtifal yapılacnktır. 
lhtifalde blltUn mekteplerin bu
lunmasını teminen Maarif Ema
neti mekteplere bir tamim gön· 
dermi~tir. Bu tamime göre o 
g!in bütan mektepler IO buçukta 
Fatihte bulunacaklardır. 

Şeh;mizclc oldt ~u gibi diğer 
Yil:lyetlerdc tıazi orta mektepler 
s:ın"ııt mektehi haline ifrağ edil
ıni,tir. Bu ~ene nıckt<plcıin ilk 
sıruffarınd:ı s:ın'at tetrisatı icra 
edilmektedir 

aksi (4) 
3 Kar JdJ yaşa\.'<ınıa a• k 

•ı 3\ \;lQ 
(5) Yaydın fırlayan (2) 

. -~·---:......-

tlt.\'::A Lt'?:R. 

FEC i Sl Kl T 
BiR K\ !"\ · \ J<\iU 

ll 1 l ı:K O' Jl' 
Limar.ınıızda demirli bu

l~!ran Amc.rlkan bandralı 
Ekisnıor ~apuruııuıı stajyer 
kaptanı Al. Vilyam dün 
birinci kaptan ile anbarları 
dnlaşrrkcn ayağı kayarak 
2 numaralı anbara düşerek 
~aşı .. P~rçalanmış ve derhal 
ofmustur. • 

Bir kız yaralandı Fındık-
lıda . IL!U~n depo~u nmt:lc~indcn ;\Jile 
Elenı dün Bchek-f:minönu- <r• 

d ' L • alJ)VI• 
~nı :ııı at.ı011:1'1"'"" ısLcmı~ baş a~agı dü-

Jcr_ck ağır hır urcttc yaral3nınıs b·ı . 
bır ~urcttc ~a:'t3hancve kaklırıl\., 110~ 

1 - ınışnr: 
B R GAZ VAPURU BATTr . 
Son fırtınalar yOzUnden 

S:ıdettin B. umumi ticaret mi.:Jü
rü olm:ıd:ın C\cl S:u1:t)i Ye ı\ laa<l!n 
Banka~ı n L .nıel:ic ınüdürü idi. 

Kanlıiyo borsasında lng-iliz 
lir:ı..:ı dün bors:ıda C)()2,;'5 kuruşta 

açılmı~ <19.f kuruşa \ ük.<eldikrcn 
,on . .ı c1'J,l,.=i kuruş; ı J.;;ıpann11ştır. 

Dı H nıı mu• ahhcdc ~'il lirada aÇıl· 
ını·, ""'•l7, .1\ ... J\tl ) Jk·t.:'diktt ı t n· .ı 
gınc 238 rıdı l ap·ın;ııış 1 \ "nn 
hr rs t harlcin<1c 859 kuru ·~ ~·· 1:1~. 
8CıO kuru,.ıa l{.:ıpanını~tır 

lsT\11 .. LL Jl(ıR .\SI 
hrl~R,\'.J .IH 

lsıık .. ıı.ı datıiil 
l>U}UDU nıu\,ıhhiJı! 

lkramivelf dc.·rnir yolu 8 

ı..t;, ETi.Ei! 

f~ h.:ııı~J~I 

.Anadolu demir yolu 
1. Tr.anvay. ~· 

1. P. S. t\lrl..t·tı 

1. Su Şirlcti 

1 

J.! 
zı 

43 
il 

86 

·~ 

(ı.!.05 

85 

65 
70 

7S 
T. Tütün A. S. 
1. Dc~lrnıen Ş 
~ llc~irmcn ~ 
A. Çimento Ş. 
1. Ttlefon ş, 

41.25 

Ş. M. Ecza ş. 
Ş. Hayriye 

s 
:vı 

JO 

:s 
18 

ro 
ıo 

"° 70 
L ö<ı 

Yolcuların paralarını ve kıy
metli e~y;ılarını alan bu haydut
ların pusuda yatan ,.e lıekliycn 

ark:ıdaşl:ırı lııılunduğıı nıuhkk:ık 
idi . 

1 raı clı:tl:ır ayni yııldan bir 
asker n cıı.: J'•ırarırü almı~l<ırdır. 
\'ak:ıdan ••ınr. ı yapılan takilıat 

llL t es. de hıı dutl lan ikisi 
ı~.ku mm ,tır Ut .~m.ıl; ·erin];_,. 

ti klL. : • i r' r~ala 1 ıııı ve yok-ulan 
td !it e'ıı n haı dutlar Bcr<;ama 
kiıLrindenı!ir. Karndere ve T~pc 
J,öylcrinden <;ctrni of ı C.'er 
ye ~alilı c ;tlıı Siııcn fc l lu eı iıı 

o)\";ıı Ahmettir. f lcr uçiı de 

talı:ınc:ıları ile yak:ılanını~tır yol· 
cular ile hir :ıskcnlen .50 lira ile 

bazı eşya l(a,bedcn haydutlar 
adliycy• nrilnıi~lerdir. 

ıLANLAR ---· 
DEVLgT MATBAASI 

i\1üdürlüg·ünden: 
A\ÜSELLESAT 

llarülfünun Fen fakültesi müder
ri>lerinden 

-···---mwww• iLANLAR ı:::11ımıcıı::::1 

ilk mekteplere 
J f:ılülıarckct YC SA\ lig"ayL·t cuzJ.ar.ı 

çkrıı, !\ccati :\Jenıduh tıc:ırc.th:ınr<<llr. 

~~~:rv-v--.~· 

c ZEISS 
aynalı 
lamba-
ların 

ı•:yı \"e terr:inaıh lir ZJ\a \C 

asgari fiy tla a ·:mi rondcm , 
ta cıtik' i ıccıulıc ılc obıı 
olıtıuşıur. 

Dikkat! B:t§lıca f,ank l!r, ı<c:ı 

rcıh•ne \ c ı 07.ıhanelcrdc l:\in' a -
'1tapmız~n tc,isatı ml'\"l'Uttur. ·ru 

ki.·e l~in <ekili hıılunarı ( 'lllt E 
·rrıı:ı.n .,·~ t;oı.Ds·ı ı:I\ "'''""e 
~judc . •c11i mc\ nıdat. ı. ... tanlıul 
Topalyon han. ;J~ tel lst. IQ.'7 

·~'-""'-"'-'·~· ikinci Ticaret mahkemesinden , 

Terzi mektebi 

Lir iki l(Unc k.ıd:ır s;ın:ıvı 
ır cktdı1ndc 1 ir terzi ıncktc-bi 

n.;ıkıcaktır Bu ınetL 1>tl' gc deri 
Ye '. :ıdıı. ; • ri te ı i ıt icrı <.lilc

<:ckt:r. ( ·,cc el r. krl l .. lka mah-

' Si~ ol, C" .ır \fek C'l tc,· •J, tını 
llcl~i~alı lıir ır ıtalıa. ıs yapa. 

ca ıır. Kadro bumda tanzım 
edilecek ,.l! Hkılktc görderik
cckıir. 

Dak(iJo kursu 

C::ılat;haraı- lise-inde .
1 1 · • çı an 

daktılo kur,unıla kdrbata devam 
cılılmcktcdir. 

• Talebe balosu TLirk T 
1 h B

. 
1
. _ a e-

e ır ııtı dun ,,·ece (' . . . ~ •t·rııı ı·ct 
bınasında azasına bir balo . : .

1 · · ll Hrı . mı~tır. u baloya ali talı ··ı -
. , .. . Si ::';0· 

ı en butun talebe j,tirak et . . , .. mı~or 

* Sa~ at gecesi - Güzel san' 
aılar bırh~ı 7 Ş ı .. J' . . u ıa!ıan ıtıhorcn )icnç· 

4 - lntıhapıa ıoplanan (3) 
5 ,\nlaımak (4) kaygu (.ı,) 
6 - Sıı '2) kabahat (.l) 
7 lnı: z:ımı ve• inde olınıvan 

( ;;1 • 

4 - Beyaz (2) 1 .ilzumlu (5) 
5 - Tahtes ıfırda su (J ! 

6 Koyu. la'ln düıman; ''"'''an 
(4, Damarlarllaki mayi (6) 

8 - Karda kaııian şey (S, 
rı - hırmı7.ı (~) Sa) h~ (.\ 

Yukardan aşağı: 

:' - Pokcıdo •1 bırli tô) Rabıt 
edatı (2) 

1 l IJnım (5) • 'ota (2) 8 - ı;cı;iınSV. rı1 
9 - Toku ak , ('>) .. . -

~ " k 'Yt~-m~ı:;:::ı:b:ca:ıacı::ım:n kc:::Eı -
•• sı ı nbul şubesi 

üriyetinden: 
U-

!)fi 

\kı kıi 

Bey kozd.1 Tokar meı·kıindc 
sebze b:ıh "'ı 
Kanıliilidc \

0

ııniköy l'.ıdde,inde 
15 No dükkan 
1 krheli.1dadıı ı :ılı L·addesinde 
ı .ı ·:\o ıliikkı\n 

Bedeli lcıın ~cncvisl 
l..ira 

275 

36 

~uku bu'an deniz kazalanna 
dair haberler gelmektedir. To
panc Celsizi BaCum telsizinden 
Karadenizde bir gaz vapurunun 
Kırım sahilinde bacmakta oldu
gu haberini almıştır. 

TAllVILJ\T 

Anaı.Jolu { 1. T. 
llY 2.T, 

1 
41 

Ali Yar 
Muallim kitabı 

fiatı: 490 kuruş 

.\l~flis Süt ::;irketine ait olup şirke· 
tin muhtelif ~ubelcrinde hulunan 
maaceferruat (10) adet <u ı<ıımal';a 
mahsus sobanın her hirine (:iOj lira

dan talibi mevcut bulunduf(undan 
daha ziyadeye talip olanların 30 ka

nunu~ani ç:ır~amba gUnü ~aat on<la 

ı.~m ~c. halkın san aı:ı karşı al: k.1<ını 
ıe1.yıt ıçın haftada bir ~iin $an'aı gii 
nu vapacaktır. 

O ~ün edebiyat şubesi tarafmdan 
kon.ser vo uv:ıcro ~ubcsi tarafından 
teın~iller \·eri1cccktir. 

Rcylcrheyindc Ebrcno,yan antre
J><Nı müştcnıil:ıtından bahçe 

l:mlAk Ye l~ytan Bankasına ait lı:ılı\da muharrer emvalim birer 
srnelik he~cli icarı ~craiti atiye ile müzayedeye çıkarılmı~m. 

1 - \luz.ayedc miiddcti 21 Kı\numısani 929 Pazartesi ı:unünc 
kadar olup ıhale nıuamcle i yevmi nıezkCırdıı saat on altıda icra 
ulunacakrır 

Oda başılar 
idare Hcy'etl intihabı dün 

yapıldı. 
IJıi· saor üçıc k.ıp· ıe oda 
ıl:ırm heı eıi ı e ı ı cemi-

'" ın C:aL r:ıd.ı \'ua rnda han ndaki 
ın ' . 

l e ın < v•pılıı:ıışıır. lleylerin ta<-
n. ncuce<ı. de miıttdıkan C.11.l-'. 
n c• i ı ı lsm · H, k; ı, Ab· 

! ·ıl :n. lla •ı. S,ilevm•n, 
e 1 ııp •ıl· dıklcti an· 

la ı ı J ı 
• 

1 
L. :ı a c. DJİ\ etler mura-k.h \J• il . rr. rc-:rt ınr · . 

' 3. T. 
'fi. nel ~lrketl 

ıctıı k ıı-• eıı 

Rıhıım Şirk 

H. Paşa Uman ~ rlctl 

Londra 
~·cwyork 

Paris 
.\ı.ınJ 

C'tDl'\' re 
Rnm.!i 
Rukrc~ 

Bruii. u 
!'ıi IVJ 

Prag 
Herlin 
Vi~ ana 

~ Kl.ı:R 

1 

993 
0,4a 

ıı 

J7 
2 

9 
24 

ı 

3 
o7 
16 
~ 

a 

JQ 

50, -
bl,25 
4R.2() 
00.8:' 

~ ı 

.o 
t>:!,50 
2• 50 
.sıı.:s 

l7 511 
2 oO 

tlf.75 

4o 50 

YEf\l J. 1 1~.ŞRIYAT 
Ali Canip: 

EDEBİYAT 
4 üncü. cüzü çıktı. 

(25) kuru~ 

Halit Fıılıri 

EDEBi l{!RAAT 
, ÜMUl\ELERi 

T.t'c \C C)rta n ltt'-'c, 11 tiç• :ıcu 
ı c ,\Juııllıın mektep eri: 11 uördi.nLu 

sınıfın:ı mar ll~ 

Birinci dizü çıkı~ 
flatı : (20) kuruş 

ı zavederc iştirak cırııeJ. B · · uzrc :ıra. 

zıııoki müfli> ~iı kcıin 'Üt t 1 -, · op aın:t 
mahallıne gclınel!'ri lt'ı·zı .

1 1 . ımıı 1 :ın o unur. 

isıanbuJ Hayvan Borsası 
23, 1, l 928Diri satışlar 

Cinsi Adet ı;ııo ı " 
v.::ımı :ı ıı · 

Kıvırcık 

IJ;ğlı~ 

J\,ır.ımln 

İ\lıi'U 

Kı:,·! 
Sı~ır 

lhııa 1 

109 
1 (1 

.lO 

. 5 

4~ 

3f> 
l lı< 

:n 

4:! 

42 

J 8 
,J(> 

.>o 
25 

* 1 lusu>ı mektepler 1 lu· 
>l"ı ıncktcdlcrden [ı;ızıl;ırı .\lan-
ril" idaresinin tahn1:ıtıııı z:ınıt.Hıin

d:ı icra etnıLt!iklerirıduı hu \Jck 
te'ılc rha' kında tahkikııt.1 basla 
nıı~tır. Bu \lcktqıkriıı ILl 
i) ic;;- l t: ır ,ı ~ı1ı1, ,, kdr. 

l(ız neden kcğul<lu 
kı ,. .. z 1'ız m •:"' n mr.: 

'2 - Bedeli icar ilk tnk>iti ilıalcvi ıırntcakip verilmek iizrc üçer 
aylıJ.. mlisayi taksitte tcdin· olunac:ıktır. 

a. -- illıızay:dcye iştir;k l'tmek ar.ıu, :-ıda bulunanlar Ralıç.:kapı· 
da Lml· k w l·.ytılm Bank ı 1 t ınlı:ıl ,ulıcsinc müracaat ctnıdiılirlcr. 

.. ~~.. • ~~~~~ ... ~H~~~ 
Tüccar ve Banka memuru ! 

~ olmak için ! 
lıir ı.ılclıcnin tan'ec'ıldi ·nı 

rr·-...tır l'u ı:.ı:r f llltıi tıllf ı 

takım mckt•,ı la /.L hur c 

·ı akbc nrhattaıı ıl• !J) ı J 

~ Beyoj!-lunda l<ııbrlstan ~okal!'ında Amerikan sefa. ~ 
~ retlıancsi yanında, Amerikan lls n ve ticaret ~ 

ı. ~ dershanesine müracııat, Program meccanen \erilir. :'-. 
uJ- ) ;ı; Müdürü: Ağop Pakradıınl. ~ 

ır.u._tur • ~~~~™SSS ~ ... ~ .... ~ 
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BUGÜNKÜ HAVA 
uün dereci harare~ azami 3 

15gari -4,5 idi . Pugün hava aÇtk 
1-:n:a.k ve mütahav\'il rüzğar ese -

cctir. Bugün kar yağmayacaktır. 

flKRA 
Veni yazı ve gazeteler 
Türk gazetelerinin yeni Türk 

harflerinin kolaylıkla revac ve 
inti~arıoa çok yardımı oldu. 

Vatandaşlarımızın esasen 
Avrupa lisanlarından b 1 r i ne 
vakıf olanları hemen ekseriyetle 
yeni kt v ait kitaplarını okumağa 
ihtiyaç hissetmeksizin bugünkü 
dil şeklini gazeteleri heceleye 
heceleye, mllmare•e yolu ile 

- belleyip öğrendiler. Şimdi 
artık hecelemeye de lüzum gör· 
ıneden su gibi okuyup gidiyor· 
lar. LAkio maaıteesüf, bu sefer 
11;azeteler bir nevi heceleme dev· 
resine sapmışlardır. 

Karilerde görlllcn tcrekkl 
nispetinde gazetelerimiz bariz 
bir tcder.r.lye giriftar oldu. Ta· 
lebe öğrendikçe muallim bildi· 
gini unutuyor. 

Bu gazetelerde her hangi bir 
satırı ıkl ilç yanlışa rasgelme-

. den okumak mümkün olmadığı 
:,:ibi, her :.ahifeıle bin bir tllrlll 
kaide bıı; gu.:culugur.a da tesa
düf etmeden gcç;.ıek i!ıtirnnll 
1ktur. Her mu!ıarrfr aklına gelen 
0 ekli icadetmekte kendini muhtar 
telekki ebiyor. Hatta bazılan 
fürkçe ile bu laubaliliği 

: adar ileriye götürüyorlar ki 
• hangi bir kelime yerine bir 

· ret koymaktan bile çekinmi
yorlar. Dil tle) e 1 abreviation» 
u &lıınü yani bazı uzun ta
blrat ve lstilahatı buolari teşkil 
eden kelimelerin baş harfi ile 

stermek usulılnü - asla ka-
l etmediği ve hunu ğayet malum 
e mua) yen bir kaç müesese 

· vanına tahsis ettiği halde, 
gazete muharrirlerinln bu tarz 
yazıyı oe selahiyetle istimal 
tıiklcrine şaşmak kl\fi dejtlldir. 

"Su şirketi, yerine "S.Ş .• 
Maliye vekaleti, yerine -M. V •• 
·Şehremini ve Vail vekili. ye -
rlne •ş.E. ve v.v._ gibi hiç 
kimsenin anlayamıyaçağı bir 
t.ıkım esrarengiz rümuzlar kul
lanmak kelimenin blltlln manası 
ile yalnız bir lallbalilik değil, 
harf inkllabına karşı bir hiya -
nettir. 

Veni yazı şeklini henüz llğ· 
rcnmeğe başlamış bir ammenin 
bu acip. glllllnç VP keyfi işaret
ler llnllnde nasıl bir veleh ve 
hayrete dllşeceğini ve nihayet 

te derin bir yeis ve ümitsizliğe dil· 
çar olacağını tahmin etmek için 
lıalk psikolojisinin incellklerine 
derinden derine vukuf lazım 
değildir. 

Gazetecilerimiz kolaylarına 
ne gelirse onu yapmak tarafta
rıdırlar. Halbuki biınun tama
mile aksine olarak onlara dll· 
şen vazife ancak halkın kola· 
) ına gidecek tarzda çalışmaktır. 

Bundan başka gazetecileri
.. ıiz ilk muvaffakıyetlcrlnl mil· 
teakip kendflerini adeta bu yeni 
ı:abenin mucidi sanacak kadar 

i•iınadı nefse kapıldılar; artık 
h;. bir şey öğreıııneğe lüzum 
ı:örmtiyorlar, hatta. dil encüme-

bl işi en ziyade onlann umu· rlnl gösteren lm14 lılgatlnde bile esaslı tntmak yarın dile nüfuz ede- d MAÇLAR J zundadır -. evet bilmelidir- .Ski ıı:ıgat kitaplarımızı dolduran bir ceıı:ı şimdiden tahmin edilebilen ce- Ben ayanırım lerki, bari lnkılabıoın eo mİlhim çok arabl ve farisl kelimeye yer ziri eri de yeni l(lgatln sinesine almalı: • •• sebeplerinden biri de dilimizi vermedik. yolu takip olunursa bu zenginlik - Merhaba yahu... 1 - Evet RAMAZANA YL~D.A son senelerde duçar olduğu Şimdi yeni esaslar dairesinde daha fazlalaşır. Bu cezirler lisanın Deyip arkadaşımın omuzun- - !ık romam tefrika edildi, • • • anarşiden kurtarmak idi. Halbu geniş bir lılgat yapmak ve dilimizin mazisi içinde gizlidir. Küçük bir dan tuttum. kitap halinde basıldı, oglan meş- TERTIP EDILCYOR ki bizzat kendi arkadaşıanmız varlıı;tnı tanıyıp tanıtmak mevkiinde himmetle bunlardan bir çoğunu ye- _ Aman!.. hur oldu. Bunun üzerine bana ESKRİMCİLERİ JW j2 bunu yeni bir anarşinin başla· bulunuyoruz. Bu iş eaaslı bir surette Diden ortaya Koymak mümkündür. dört sahifelik tıir mektup yaza-ngıcı haline sokuyorlar. yapılacak olursa türkçenin kifayetsiz· Bu yolda ilerlemek için yeni Deye haykırdı, ve dönüp rak "Sen bana çok dayandın, ŞEHRİMİZDEKİ EC-Yakup Kadri !iği hakkında öteden beri al\ızlarda lugatin unsurlannı kısım kısım ayır- beni görünce, yüzü güldü. sana borçluyum. Bir gün elberre NCNEBİ MÜBARİZ· 

lı'\KIŞAF ! . 

işte size bir kelime ki /ıiç 
bir şey söylememekte muvaffa
kıyetle istimal edilebilir. Mesela 
size sorarlar: 

- Filan iş nasıl oldu ? 
Hemen cevap verebilirsiniz: 
- inkişaf etmektedir. 
Meselô çok def'a lngiliz 

kralının sıhhati hakkında : 
- Hastalık inkişaf etme!c

tedlr. Dediler, bu iyi mi, yofcsa 
fena mı demektir , bilmem . 
Bakıyorum hangi işte olursa 
olsun bu kelimeyi çok kulla
nanlar inkişaf ediyorlar. 

YANGIN SONU MERASiMi ! -
Elli senedenberi /stanbulda 

ara sıra yangm olur ve - allah 
ne kısmet ettise ! - bir lıaylı 
ev yanar. Her yangından sonra 
talıkıkat yapılır, her yangından 
sonra tedbirler derpiş olunur 
ve yangınlar yine tekrar yanar. 
bu def .ıkl Tatavla yang1niııda 
da yine böyle oluyor . 

Tahkikat. Tetkikat. Tedabir! 
Hepsi iyi ama bunlar ateşin 
sıcağmı eksiltmiyor. 

Diyorlar ki hava fena , so
kaklar dar 11e evler alışap Ter
kosta da su yok! Ben kimseyi 
muahaza etmiyorum , lakin 
gayet sakin bır lıava , geniş 
bir meydanda taş bir eıı, ve 
fı('r taraf s11 ! Arefe yangın 
s6ndıirmek bu şerait altında 
mı tutulmalı ? Böyle bir yerin 
sönmesi değil yanması muh6! 
olur: 

AŞÇfYI SOYANLAR 1 

Bilmem hangi mahallede 
akşam üzeri , bir aşçı dıikk/1-
nını kapayıp mektebe gitmiş. 
Avdette dıikkllndan bir dolmuş 
hindi . bir teqsi baklava ve 
çekmeceden de 150 liranın 
yokolduf!unu görmüş. zabita da 
hemen hırsızları tutmuş. Hır
sızlara sormuşlar: 

-Neden 150 lirayı çaldımz? 
Dahli fazla bulamadık i 

- Baklava ile hindiyi? 
Vallahi beyim. bizim de 

yandıf!ımız bu ya ! Öyle bir 
midemize dokundu ki! Çalmış 
olmasaidik yemiyeCl'kfik, lı'ikin 
emek var! 

FELEK 

Lisan meseleleri 
Yeni lügatimiz 

NASIL HAZIRLANMALIOIR? 
\ azıdakı mesut inkılap pek tabii 

sıırcıte dilde de: cı::a.slı hir dcj:tiC\me,-c 

dolaşan manasız ve esassız iddianın mak ve her bir kısmı ayrıca hazır· - Ne oluyorsun~ Hasta mısın ben de sana dayanırım. Başın doı;ru olmadığı da kendilig"inden lamak icap eder. Bu unsnrlann en sıkılırsa bana gel" diyordu. · LE RL E K ARŞ!-meydana çıkmış olacaktır. göze çarpanlan şunlardı: ~ - Aferin ona. LAŞAC \KLAR Türçeyi fakir bir lisan sananlar 1 = Lı:ıgatlerimiıe zaten dahil fi~.·. \ -Bu mes"elenin üstünden tam ~ bu dili ciddi ilim gözüyle görmemiş olan kelimeler; "- on seııe geçrı·. Nı"dayı· me•hur T k b·1 b · ı «-' v ürkiye Eskrim l'ederası·onundan: ve a ı iyetini tecrü e eonemış o an· 2 - LOgatten hariç kalan, fakat ı1'~ b" 1 d 1 d T h f ki ır ac am ol u. Ben gene on Ramazan ayında prşenbe akşamlan ar ır. ürkçeyi er i r ifade kuv- halkın bir kısmı arasında kulbnılan sene evelki ben kaldım. vetinden mahrum zannedenler ya arabl kelimeler; 14 şubat perşenbe akşamı saat yirmi 
l - Taliin yok senin. ikiden itibaren dört hafta devam et· ve farisl, yahut ransızca gibi yal~ncı 3 - Mukabili elde me,·cut olmı· 

b. dil. k d. ·· d·ı· d dah · · - Dün Nidayinin evine git- mek üzere Federasyonumuıca Eskrim ır ı ·en ı oz ı ın en a ıyı yan manalar için yeniden bulunup ·· k h ·ı b" · · tim. Beni bir gazeteye tavsiye mübarezeleri tertip edilmi<dr. ogrenere ta sı ve ter ıyesını o ya- lisana ithali icap eden kelimeler. Bu ' 1 d ·ı· h" · d 1 etmesini rica edecektim. Şehrimize gelmeleri kaviyen muh· ancı ı ın ımmetıne me yun o an- üç kısmın her bicini ayrı ayrı tetkik !ardır. Ya7.ık ki 7. 8 asırdan beri edelim: - Yani: haydi bakalım, şimdi temel olan Avrupa takımlarile ileride tür~ler arasında yüksek, münevver 1 = Lılgatlerlmlzde mevcut olan sırası geldi; sen bana dayan! çarpışmayı esas olmak üzre eve! ve hAkim tabakayı teşkil edenler ulkkelimelerde aslen türçe olanlar te - Şey... evet... romatizma- diyecektin. emirde Türkiye dahilindeki ecnebi hep böyle yabancı dil sayesinde ilim Arap, fran, Rum, ltalyan, Fransız... !arım var da... - Evet Fakat kerata beni mübarizlecile çarpışılacaktır. Bu iti· behresi olanlar oldul\ıJ için bu yan- V. S. Jisanlanndan alınıp ta umum! - Ne vakıttanheri? nasıl karşıladı biliyor musun? barla lstanbulda Federasyonumuzca lış fikir kolayca taammüm ve tevessü istimale girmiş olanlar tabii muhafaza - Dündenheri... Aman, yalan - Kerata ını? müseccel Türk tabiiyyetir.de bulunan edebilmiştir. olunaeaknr. Yalnız Arabi ve Farisiden •1 k - Sövleyecek başka söz hu- Flore, kılıç takımlannın teşkili için söy eme ce sinirime dokunu- 1 Müntazam usulü ve cezirlerinin alınarak halk arasında meçhul olan lamıyorum. ikisi ihtiyat olarak altı mübariz tef· Yor.Sana doH-rumııu süv_ leyim de K ı ı ı · · d" b rik d"I k · ı ş b p umum! merhumlara yakınlıj!;ı icibariyle ve konuşma dilinde hiç bir mevkıl b apı açr l ı çerı gır ıtn. eni e ı ece tır. 4 u at 929 er -türkçe kolaylıkla genişlemek ve olnuyan kelimeler, ilmi veya fennt dünyada ne biçim insanlar var tepemden tırnağıma kadar siizdii. şembe ak,amı saat ,~mıi:le flort Jıer düşünceyi ifade edebilmek kud· bir ıstılah mahiyetini haiz olmadıkça anla. Bir arLıda::ı yardııı' etmek, seçme müsabakaları icra olunacağın· retlni haiz bir dildir. lisanın kelimesi sayılamaz ve binaen- _ Romatizmayla münasebet? ~ - dan mübarizlcrin şimdiden f'cderas-Lisanımızın bu kabiliyetini bizim aleyh lılgata dahil olamaz. - Pek yok. .. hele dinle. Sen (" ··ı. 1 {i;~..:::;_ yıınumuza lüzumu müracaatlaıı. Alim!erimiıden daha ziyade Avrupalı 2 - Halk arasında kullanılıp Tefril dile"d; Türk lal:rnı, 1• ı · · · · ı k ı· nida)'İ beyi tamr mısın? türkoloğlar takdir etmektedir. ugat erımıze gırmemış o an ·c ıme· ınczkı\r ~ünde ,,fa; illi<· ''' ıran Türkçenin genişlemeğ• olan isti - lcr söz derkıne tcşJ..ilatı vasıta,;ıvle - Tanımı .. Me~hur muharrir. ltalnn, \iman Ye Rıı;larda" nıiııek-dadını en ziyade meydana koyan toplanmaktadır. Hunlar bize yalnız - lşte bu adam şöhretini kep ecnebı takımila karşılaşacaktır hasletleri arasında başlıcaları şunlar- bazı kelimeler vermekle kalmıyacak. b d d l 
dır:, 

1. Türkçede kelime cezirleri ekse 
riyetle tek heceli \"C geniş manalıdır 
'.\!addi YC müşahhas mefhumlara ait 
cezirler bile kolayca mecaz tarikiyle 
mücerret manalarda kulla111labilır 

il. Lahikalar pek boldur, ve ayni 
cezirden pek muhtelif iştikaklar yap 

o kclin1elerin cezirleri \"e o cezirle· ana me yun ur. hl·arı ınü~ahakal:ır He\c u Cu· ,. 
rin lahıkalarla alacakları muhlelii Sen budala mı.sın? yoksa çıl- hur; et l laik ı ·ırk:İ,ı ınc ·kc !l ıin 
deWctler hakkında mühim bir mem- dırdın mı? katındaki ~:skrim vıırdund n e 

Jecekt r. 
- Aklım ba<ımda. Nıdayl bu s· · d. • d ı 3-Bilhassa ıstılahlar için yeniden " 'un I)~ h'l rır o ~uJtıı Ye(,:'fı ! bulmağa muhtaç olacaı;ımı1. kelimelere günkü şöhretini bana medyundur. uılr>alıak ' ··ııı , tamam n 

gelince bunlar için türkçc cezirlerini O {cı·kahlde mahçup bir çocuk- ınecc 'Ji·· 
c b d d da,·anınak ı·stc·rinı .0 11ıına. s.·ı··,ı· Hanımlara eskri d sle ı veya türkçeleşmiş kelimeleri bulmak tur, ı-iç ir yere gi emiyor u, 1 

" • ~ m er r 

ba olacaktır. 

mümkün ıılamar. ise o halde en ba- söz süvlcı·cmi"ordu. Onu bir tanıııııyorom. Tükiıc I•:skeriıu Fedarasyonundaı; · ınaga mü:">taittir. ı ı ~ h 1 _ ı ljte bu iki mühim meziyet siti beınelmilel ıstılah membaı olan iki gazete sahibine takdim ettim, • ~ a c girui~iıııi ta"ıvvur llcşiktaşta ı\haretkrdcki Şark lisc-latin ki Yunan a 1 ela edersin. Kandilli bir klıl"t r an.r- · d ı ~aycsinde türkçc pek kolll\lıkla ve veya es 5 ın n me- bir iki kitapçıya taıııttım. Vel- >tn e ıarnmlar için Flure dersleri hu7. kelime)~ dilimizin tabıatına en durn. lla~ladık kın ~a~ a. \ida) ı verilecektir. Fedcra wnumuz muallim çabukça ?.enginleşebilir JOU\'aiık gelebilen ~ekil altında kabul hasıl Azizim o yazdı., ben dayan- dedi ki : 
Dikbt olunur,o görülür ki oku- etmektir. dım. - Süzü kısa keselim efendim. ve l::skrim levazım.um tamaıııen ıh-yııp yazma bilmiyen halk amlard:ın Zfthiren pek basit gibi görünen. bu ••••••• .. ••••·•-•••••ıeıeı Bundan on sene evci benim için zar ve temin etnıişı'r. t'Jma ve Pa· beri türlü türlü meramlarını bizim '·saslan tatkikarıa bir çok mü kü "r· mek ınsana dagları de,irecek bir ar· dayaııip, bana iyilik ettip;ınizi 7.ar günleri icr. ı mukarrer i·'ıı. dcrs->azı dilimi?.i dolduran ya'aıcı kelime le karşılaşacağını bilmiyor dej!;iliz. zu verir. söyliyorsunuz. Ve diıorsunuzki: !ere kayr olunacak hanımların her !erden tamamen uzak kalarak pek Fekat müşkülat ne kad.r çok olu.r<a Bu esaslı yolu bı,.,kıp ta çabuk Şimdi de bana sen dayan. ,;ün mektep ın~diıiyctine ıuüracaat-güzel anlatabilmiştir. \'azı ve konuş· onları ıktihamın şerefi de o kadar \·e kolay olsun diye neticesiz sapa Ala! ları tebliğ olunur. 

ma dillerimiz arasındaki geniş uçu- büyüktür. Böyle bır çulı~manııı ııiha- yollara girmek calr. deıtildir miirnla- _ Çok. .. Nidayi gcrilcdi,soıı ra Alafranga güreşler- Türki'., rumu doğuran hakiki sebep tc bcıdur. yetinde zen~n. müstakıl ve kudretli asındapz. göğı;Cm~ doğru öyle bir dayanış güreş federasycxııından. l'ederasyo· Yeni ltll(ati yapmaktan ralnız bir türkcenin vücuda gelccej!;ini düşü- /. Necmi ı d ı · k d. i d" ·n ıımu ın ı.ı.ı u ı ıı ıııımıııııımııınııırıımııııııııııııııııımııa "' ııı111111i1111111ıııııııımııııııııııımııııııııııııurnı ıı·ııuıırnııııııım cayan ı ;ı, en ım mer ıvcnı numuı tarafından ıımıımi ~lafranga 

Gu
•• NU"' N " • F , . . .. alt tarafında buldum. O yukarı- gureş mlisabakalan icrası takarrür LATJ ELERJ dan bağnyordu. . etmiştir. llu müsabakalar aınatl.lr oi-

- Borcum kalmadı yal. işte mak şarlile gayri miimHk kulüpler 

l\OŞ, ,cı~ıoı. ~aullralına git, iki saattır bir numro istiyorum söyle lütfen 
biraz abuk versinler. 

dayandım. mensuplarile ecnchilcrdc i;tirnı,· cde-
Filvaki azizim mükcnımd da· bilirler. lştırak etmek isteyenlerin 

yanmıştt Hiç bir şey söyltnıC}<! 24-1929 tarihinden itibaren her gün 
hakkım yoktu artık... Eminlinü Rıhtım 1 lanmd• Fcckra;· 

l\"al..ledcn 
Selami I z zet 

yon rnerkezine mürac:ıatla isimlerin( 
kaydettirmeleri tamim olunur. 

-----ml!lll iLANLı\R --------

Vilayet enciimeni daimisinden 
Çatalce kazasının i1.z·,ttiıı. Dağ YL'nice, Tarla, Tursun küı, c,;ak

maklı, Boş<lere. Beykoz kazasının bnzhanc Reyull;lu kaza-ın:n Pet
nahor. ~ile kaza>ıııın Teke; ıgvu, f~renkr ııalıiyı: '.: ktileı ,·ıdt: iıı;;a 
ettirilecek olan on bir mektebin Kc~!i ve ~artııuınd.:ri mucibince 
inşası 929 ~cnesi !)ubatının un yedinci glinti saat un birde betleli 
haddi layik ~örlildill;ü takdirde ihaleleri icra kılınmak ü.ıre kapalı 
?.arf usulile toptan ve ya ayrı ayrı müııabaya konım ,tur. ZarUar 
'aat on bire kadar Encümen başkicabetine tenli edcilecektir. Bu 
baptaki resim ve keşiller idare! hususiye levazım memurluğundan 
alınabilir. 

MiLLiYETiN EDEBİ TEFRIKASI N~-2. l"ıya ılı~;ildıı. geıı;ek Zavallı ~akiı lıey kendini ~akir beyiıı i~ıııi ı;İtli hir yCıı:ü .Cı. Çıkacaktı. Kendisiyle - IlayJe, uğurla olsun! 
hır nt!rwrnııı. Aıııa ulahilir ki zapteneıııedi. Acı hir teussiirle: e~cın kaplarlı. llı,ıııek ki. uııuııl birlikte kıvam eden Kirkor, 
ceııalmı hıı aksıwıadan habPr- - Dükıne olur mu? dedi; giy;ılmıda, Sıızaıı ko~ktı ıni~a- i1nüne geçli, eteğine eğildi. 
dar değilsin. Bu da mümki"ın- halis yakutıur. Taşları lıir bir fir kabııl ~diyor Ye bunu ken- - Apli acize bir emrin 
dı"iı' .. l lelbeı. Sıızaıı hanıma koııdi elimle seçip te yaptır· disiııılcıı iliııa ile (!izliyordıı. vardır, beyzadem? Madam - Savı dı~wıını ki ktJıırlim korun fena halde gücfıııe gitti. hedıangihir i~ i<'in para ikliza dım. Üı·yiizelli liralık yiizüktü. Yelev kPndi akrabası nlsun, Hoza bir şey deeyim? Cenabın .•JŞetmişinı. İııaııını ıorsun? Mutlaka altından kalkmak lü- etmiş ise zatına tacizlik \'ermek- f\.iı-koı· s,windi. bıı ıı'rnıTeıı,;iz zivaretler-in bir akşam için söz edersen, - Öyle saçma şey olmaz. zumunu duydu. Zatı.n kullrn- ten koı-ktuğıı gibi, fofkelade - J lnlı, gördün nasıl tanı- vuku ve kabulü çirkiıı ~ydi. ona göre tertibat alırız. Malum J knirıı Eernkiiyiinde ve bu mazsa. ihtimal ki Şakir hey telpiı· almıştır. Ile; ıniistakil dıııı 1 Beıı ,ana yalan deecei;rim? Acaba guııç kauın, ne mak- a, cenabın hazırdan lıo~lan-vdc otıırduğumıı istanhulda tarafından snimuamı:ıleve ı~ıı- öyle olmuştııı·. Karı kısnıı~ı Asla kabul etmem. satla bu yolda Jıareket etmişti? ınazsın .. Sımarlaına istersin. kiııı'e bilmez. Sana kiı•ı i\i!l'etıi? ı;ar olacaktı. Süziinü · tev~ik daiın hirnz lolıaf oluı·. bilır- PPki ama, salaıı herif :::loııra, ilk hatıra olduğu için Ellerini göbeğinin üstüne ,\ıılamak istiyoı um. ir.in dedi ki: siın' Sırıiııı dışan vıımıayi her kiııı:• pek hiiyiik bir manevi kıymet kavuşturmnş, tJmir bekliyordıL - l loğrıısıınıı ıleFıyiın? ı · ·ı - ,\ ıııan, :;;>akir beyim! tı•fa istemez. Borcu ~tılıır, sıkı- Sıı1.aıı lıaııııııın birade- atfiıltiği o yüziiğfı nasıl İıir Şakir bey, kapınııı tokmağını ı·ııı Lirad~ı· eli>ndidcıı öryı. Kirkoruıı ag-zından yalan laf şıı·, falaıı f~mekaıı, ondan riılir. mflcbııriyetle feda edebilmişti? çevirmek üzre iken, tluruu. ··ı·· ·· b k ki h. Suzanın biraderi de"e n-t- b il .ı lf ıııı~ırıı. "tktrğını hiç duymıı<sun? Halen o uru a arssın ya ceva ı- ' u ıın u sııa er, tımınauı6ı _ Ilu halla İ\iiııde.. Belki - ., ...,, · 1· •ala, ah ııa ~a lao kim.~e tanımiyoı·ııin . !\asıl lı" · · f k ,ı k ı ı 1 laııg.i k:l\,·ııı birader? d h .. S l rıı ı . ı, y ıı . " yız ı ır ıtıra arşısınua ·a an aı anı- Pazaı ak-.~ mı uelirirrı. uada-(' 1 1 d a a geçen guıı, , nı.aıı ıanı- borç alır. adam bıı .. .t\e iş göriiyor. ,,,.. " ıu .rma ıuy en. ma ııara iktiza olmıı~ j~~. ı:"- Ş K. k k cağ11.in zihnini tırıııalıyol'llıı. nıa sul~ııı sııyle. Ilütün kadın-() ı':ı kirıı·. he adam~! nıal be 'J.lerı bı'rlı"k lıedesteııe · akiı· lıoy lıayrlle diııliyordu. ıı· or, otmdıığıı oltıı~un Kirkor.. siit döknıii' kedi i\. 1 ·· ··ki·· ~ T ·r ·· t ·· d ··n d ğ ·ı · ı ı· • !arı o gecı• iı-in davet etsin. Sııı:ııı lıanıının karda~.ı. gittıkto IJ·ıırl:111t yL··ız.fıQ-i"ııı;i 'al- - ası yıızıı. u o: arı ııs ıın en o e o ru ı erı eı ı. kib" S k. . .. 1 h ., · ' et lıakayiın .. ı.iedı. - Laf mabeynimizde: Kap- 1• "" ·ırııı yan goz e a ya- İçeriye hiçbir yabancı erkek Sı11:11ıuı karda~ı mı Yar? tık. FlaUP doksan ı"ıı- ıı·ı·:ıcları · lı.nı· kııllıvoı·dıı. ,\.ı ııl,· tııııı inaıı· M · , , Kirkıır. şisıııaıı vp hoılıır kacııı biridir. ' alnıasııı. Bol içki.. eze ıste-1 fı- 1 rnııahın laııaınnnr- Fızl·ı ve o 1 ı · ı· A · B J d 1 ·ı · ı· 1 ·ı ıı 1 tt , . ' ı nı or ~ r ıı ıvse zom- paı maklaı ivle ayııı z111ıı:ıııda - c:ıırı! urasıııı m·ı·e< "" ını )1 nııs ı; ıu rı "' >'JJ ra ıa ı. rim. Alckonuu ~aııııı da unnt-ııı ~ llıııııl:ı ı.!Plmı,lir. ıır. laıı doksan dörl kııp:u·nıi~ınılıı·. je.tlcr yaparak aıılatLı: hilivor? Fakat ayııı zamaııda avakibi masııı. Eıııi? dedi. - llayıı·. yalaıı süyliyor· l\ah, kuyumcu 'eirnk onria- _ Oı'ia'ı pırlaııl.. Aıııa ulak. ..:..... Rilirim bmıiı Helhet ı;el- kRrıdi aleylıin" döıwhilflcek bir - Daşü8tluıe beyzaıleml. 

PASTIRMA YAZI 
IX 

- ~akir heviml.. 
Mütereddit , yanma biraz 

daha sokuldu. Şakir hey sordu! 
- Nevar? ne istiyorsun? 
- Burada gelinceedek., pa-

pol'... Tıren... .Marsuf etmiş 
isem .. Sen bilirsin altık. :\!a
hım ya, fukaralık. 

- lfavde, hay.le. ~imdi 
git te, Pazar akşamına hesap· 
laşırız. 

Ve. Şakir bey çıktı. f~r
mrni, onıın ardı ~ıra ~okağa 
ynHanırken kendi kendine söy
leniyonlu: 

- Acap ııyi olrl11?. Fena 
oldu?. her ne ise ı.;ireğ:i akşa· 
mısı Pansıyon Rozda her şeyi 
ağııarız. ~indik hundan tak 
Kadıköyedek ayağılan gidecı
ğiz sen ona baki. 
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En büyük 
• 

zaferi 
(Alhamrada) 

artisti : Riçar Barlefmes. 
f (Bu film seyirciyi blla 
asııa meşgul edecek d1..re

Cede hareketlidir. Yar.sı 
sııur ve yarısı harp yerle
tirıde ceryan eden vak'a 

iterek vazıı sahna, gerekse 

artıstıer tarafından, çok iyi 
ten il edilmiştir. Artistler 
O)'uıııarında çok samlmldlr
ler.J 

Mevzuu: 

iyi bir boksör olun (13etling) çok 
ııt ve tuvaletli ' saçtan pomaıalı 
·ldu~u için halkın muhabbetini kay-
'ıeıın · • z·· 1i ve bana ona ,uppe • 
•nıini takmışlardı. • Beıling • b!r 

• 1 ıı dö;,'İİşürlerken ringin pek 
l<ınıncta bir güzel kız kendisile 

lay etmiştir. (Betllng) o akşam galip 
,tldı ve musabaka salonundan çıkar
cı (Vlolli) ismindeki kızı aşığıle 
lrlıkırı bulur. Aşığın mümaniatına 
41.'lııen kızı alır ve araba ile götü
rt.ir. () andan itibaren menecerin 

1 holifctine ragmn boksö~ (Beıling) 

--~~~~~~-;---......................... 
kızla alftkadar olur. O sırada Amerika 

harbe girer herkes asker olur fakat llet-

1 

ling ruhen ko',kıik oldugundan bir .. ıüdu 
unıforma gıyemez • Lılkin kuı·uk 
"Molly. vatanperverdir. Onun asker 

6 - Terez Raken: filiminden 

Gizli ınemuriyet 
(Majikte) 

Artistleri: Mojukim, lil Dagover 

1,2 - glztt Memuriyet: ftılmlndcn 3.4 _ En bOyllğ zaferi : filin~''-"~'--·-·-------·-·-·-····-·-·····--
olmasiru arzu eder. Betling artık kakl~ı zail 0h;";~;--ı;-J:ı;;.;- 0 hastahanede",\lolli" hasta bakıcıdır. kollan mefluç kalmıştır. 
etrafında hiç, bir arkadaş kalmadığını mitral)'örünün saklandığı harap bir Ümitsiz bir yaralı olarak ~ctinien Doktorlar iimidi ke:.rlkleri 
görünce o da asker olur. kiliseıc hüctım eder. Bu hücum sevgilbini tanır ve doktorun ümicı;iı hakle • .'\.lolli - nin kuvıetli telkini 

Harpte arkıdıışı " Pafi • nln esnasında fena halde yaralanır ,-e cephe üğine raı;ınen ona ameliyat yaptırır. altında Betlinıı;ın kollan harekete 
nıruldngumu görünce bütün kor- gerisindeki hastahaneye naklolunur. Oç •r sonra çcıcuk ivileşmiştir U~in gelir ve mes"uı llurlur. 

1 

l Terez 1111{.~n 
(Melekti!) 

Artistleri: jina Alwırs. Vul
krmg Zifzer. 

(Bu film heyecanlı ve b!.i· 
yük bir eserdir. Emil ll)!ıt
nın bu isimdeki ırn:~!lllr 
romanından ıktibas ed:Jml:
olan Senaryo ekrana peı.: h 1 
geçirilmiştir. Film bir fran
sız eseridir.] 

Mevzuu: 

Tcrez; amcczade'i Kamil Rak~nı 

ile evlenmiş ve Pariste bir hucra 
pa<ajda kocasının aktar dükk:\· 
nında imrarı hayat cd.!r. Bu sıkıcı 
hayat:n aksi tesirik rerez, !.oran 
ismindt• hir rc5,amın m<'tre<ı 
o 1 ur. 1 ki c;unahklrdıın l•ır 
sukôna ınaLlıar olmak için l\a 
m 'in 'iıcudıınu fazla gürurkr; ve 
mııreııcp hlr kayık "Cz;nıi<in le 
l;:ıran kavığı dcvircrd, Kaınilı 
b.ı~uyc r mr k.zaı :ı :ı.fcdi:cn 
hu haJbcdcn clul,ıvı ki'lbc onları 
muahaZt' ctnııyor l:ı. ·m Yicdan 
azabı her ik, ınt11:rimin yaka"ıı 
dadır. bir :<eııc .ıu azap - altında 
kıvranıyorlar. 

Ka.milin hayalı sık sık onlaıı 

7 Terez Rakaln: filmnden !Bu film güzel bir eserdir. Teknik kuvvetli ve artistler 
ıc:ıır. Bilhassa tarihi bir mevzuun kıyafet ve manza

. larını ihyada çok muvaf- fakıyet gösterilmiştir.] 
....,..,,.------·-------.-.-::.5-~0ll~n fUimlod~---- ------_ --· ... ~ ...... 

kadar tatlı bitiyor.] lı da davetliler varken harbi umumi 
fakır diı~uı\lrkı hı çar c Kı 1. yoklıı_ı or. 'ihayet bir lıir eriyle 
karldaıı diını-ııa gelen v.n usunu eı knıyorlar, \L 0 andan İtiba 

·~evzuu : ı Matmazel Mol babasına bu mina-
\le;4ur fransıt. nımancısı • itan- sebcti ve Sorel ile evlenmek niye-

J, 1
1 . "olve karı. ismındekl eserin- tinde olduğun.o itiraf ediyor. :vlarki 
ıktıhas olunınu; olan senavyo fena halde kıııyorsada kızının hayat 

,erıı .. n hem.,11 onu hik~vc eder. Şöyle kl: ve namusnnu kurtarmak için Sareli 
~hen Sord isminde bir genç ser'azat ile k11.ını nişanliyor . Fakat. Sa,'el 

'katı 1,. · d b 1 .•· ··d·· ·· un" hakkınd.ı fıkrınl sorduj\'u beledıye '"'" c e euıye mu unın .. d .... '1 k' . b k 1 ka • JJ inli.it' . ..d.. k b mu uru ·" ar ·ıaın u mc cu lunu ~ 
·•b ını ı·apmaktadır. Mu ur a a nsna okutuyor , kadın da '"' di~ini 
1 ~ve s. rhuş hir herif "' kansı elinden kaçırmamak için hakkında 
o ; !\iıZel ve cazibelidir fena şahadet eden bir mektup yazıp 
"'fire! müdürün kansı fevisivorlar, kocasının imza:-ını atarak '.\larkiye 

, '.a bir Jcfo,ında orel. kadının teş- gönderiyor. :\larki hu mektubu iliınca 
le •z kal,ın müdürü ıehirleyeckd Sorel ile münasebeti kesiyor. şeref, 

ııe. Işı, ı·aııyet bıı merkeıde iken servet ve rahatı elinden gıtmiş olan 
ıreı \Jark• de ham~le kAıibi hl16us! Sorel maskatıresı olan "\.eriycr. şeh-

'l rlyor 'e Parisc l(idiyor 1\1üdürün rine dönüyor ve kendisine fenalık etmiş 
ırısı Sorele ldima aşıktır. Sorelin olan belediye reisinin kansır.ı ~ıli eden 
k.1, cesaret ıe ~üzclliği a7. 2emanda, çıkarken öldürüyor. Bunun üzerine id:ı 
~ta !\l:uk. ·Jlduğu halde umumun ma mahOm oluyor, fakat sırada Tem· 

urınet ve muhabbetini celbediyor , muz ihtilAli patliyor Matmazel de l\lol 
hu aradı ,\farkinin kızile seviıert:k kt:ndisini idamdan kurtarıyorsa d• 

ı, mlinasdıettc lllic l>ulunuyor. ihti!Mda bir kiır kur;ıınla ölüvor. 

~ . ·~-.:· , .. .... Bu akşam ...ııll 

MELEK Sinemasında 
l'aristeki \lhamranır 

Frankardi end Partenersin 
ilk temsili llEYEC~NLJ, t:GLE, ·c'F:U, \1CFl1: 

Bu gün öt/eden itibaren 

Melek Sineması 
klşelerinde tafsilltlı pro rıı l>tt·viniz. 

İ'I . . 
1 -· ' ır acem Prensesini seven STt;.\KA RAZ • • namında hirkazagın 

muhteris ve feci aşkları-onu açirdı ve mukadde:; kurban olarak 
Voıga nehrinin denn ı 1 nna hediye etmek içın nldiirdii? .. ! ıe 

VOLGAU VOLGAU 

Düşm·an 
(Operada) 

Mevzuu: 
haberleri geliyor ve pek hi arkada>• 
olan Kari ile ln~ili7 arkadaşı kavıı;a 

Viyanada bir üniversitede her ediyorlar. 
milletten talebe vır ve bunlar blr \·ukuat ilerilcyor. Kari hemen 

Artistleri: Li/yon gis, Raif Fobs birlerile kardeş kadu iyi geçiniyor silah alana alınacağı ı:;ünun gecr>lııde 
[Bu film çok hazin ve lar. Bu mektebin bir muhterem pro· ruşanlı.il< elleniyor. 

elimdir. Hey'etl umumlyeslle resörii ,-ar, talebesi hu adamı çok Aradan ,aman geçiyor, prcıft<örü 
"kin ve husumet" aleyhdarl sevcrleı;. Profesörün ıonınu olan bir hıırp aleyhindeki dUnndan dolaır, 
bir eserdir ve güzeldir, yal- ki"cağız da ıaleheden Karlı seviyor. karlın haha>ıda bunlara vardım d· 
nız filmin sonu mevzuun Bir gün bu kı1.1n yıl dönümünde mek iotemiyor, 
fecaatlle nlsbet olmıyacak Kari , e bir lnglliz atkadaşı. bir hay Aile o k a dar s e fi 1 , e u.-... ".,__,.. ____ ............ - ...... ~···- ........... _________________________ __ 

~ rı~ !{1111 Şehzae başı Hilal sinemasında Hu gece 

be:-. le\ ebilmcl.: İ\'.İll fult"l' du.~u\or. Bır r n .. fi 
c ınute' e amt' heyolıısı her 

müddette boı lr geçil or. kadın 1:ıı 
rusun ka' hcdirnr ı c Karlın cmirlıni ı.,c~ı.: li1.erlerine çökuyor. llir p;uıı 
hlr mczuniıetteıı lıil't.slifade uyunma Kaml

1in ölümundcn dolayı hır 
ı• ıı;el ıı~ı zam•ıı, karlı "or\ ~cct'<i birlerini virk<ek sesle i~tihıım 
Ru; cephe<indc ıapılan muthış hir cderlerJ..l'lı \lın.R:rKe•ı isidivnr ve 
ıaa~nızdaıı sonra ~tirınediıtiııı lıahcr hderinJen inme inim;. -
venyor. Artık ailenin cl,m ıc <u'uıu İıc \ fi k · , ' >u me nç ·ndın ile olu 
en son haddine ı armışken haııı l' 
yor l't esirlerle benbcr Kar 

1~a nuıı b) ali ara ında hayat n[lcııı 
avdet ediyor. .ıır lehe ıncnı ulu\ or ı e hir ıır 

. Lil~al(iş w Jrkadaıı Fal' ç,ık qi k·rın• 1.c hirk mek tsti) ırlar,bıın ,.1 

dir. 'alnız kadın n fuh e dü mesi farkı ı ırınl her ıki•İ de ke 
ıun ~bebi anlaşılmadığı gibi Karlin dbir z h ı )'l"rlk ,ukO:!lu r·!ı,ı 
aıdetınden sonrada bı.~un ıe ıri )et c>lı '"'!de buJu,orlar.lina fanc.-; 
kalmıvnr. 

e erde çok mm nifak olmıı~tur 
a ı D ı ----

) lügct Dı.flos, ~:.,kan. Lafon 

Ve ~!adanı \lişel he yeti tcın>ih c-inin 

son temsilleri 
Bı. ~un matine olarak saat 

15,30da Fransız Tiyatrosunda 
Feliks Kanderanin en. giııı:el ko

medisi 

NIKOLg !!:'!' SA v~;R"l'U 

.\kş. amı2I,15de fevka!Ade gala ' 
müsamerrsi olarak Lemarşandin 
en büyük eseri olan NOS NE 
SOMME PAS DE.S ENFANTS 

Yarınki cumartesi akşamı Ro· 

men Kolclüsun en yeni komedisi 
olan 



( 

Düsünceler 
' 

$Korkutan duşnıan
dan değil, korkmuş gi
bi görünenden kork! 

;.;. Her şeye kapılan, 
pışnıanlıktan kurtula
nıaz. 

Leblcblcilerln kumarı 

Kadıköyünde oturan 
leblebici İsnıail ile ar-

~·················· ~··•111111111111111 Var hat .. ...,.,.,,,.,,.,,,.,, .. ,~ ;.;. Fena huylar ömrü-
~·••••••••••••••••• __ . 

•. muzun caddelerinde 

Tolstoi 
Büyük Rus edibi 

Tolstoi, Rusyanın asil 
bir ailesine nıensuptur. 

1b28 de doğdu. On beş 
il yaşında (l{azan)lisesin 
devama başladı. Sonra 
asker oldu. Askerlik es
nasında Kafkasyada 

--------ı: --·-------------------
-------------------------------------------· -· -· .. ----------------------:: 
--------------
---· 

-· --

-· --
----·---------
·------------... -··----·-·-···-----

Alalını it yernıiş, yakasını bit, 
Zannetme Bekürlık gençlikte kar ha! 
Buna devran derler, gitn1ez bir çeşit, 
Gün olur ki gelir zindandan dar ha! 

-- o('" ..... 

--~". " .;. '-' ' ~ - • T' ' • ) 

\'-......., .r'-.... __ ,,, . ) 
~ - ~- ıJ - ----~ .-:;.,->:-.;-;- / ...-" I - ... 
~ . ;:--y r/ ~ ı '>. ~?- ... 
-:. ../ ~ _,flA.:. //. I 

Ergen, havaidir yel alır gider, 
Varını yoğ·unu El alır gide~·· 
Harmanı ol~a da sel alır gıder, 
Azgınlık insana çokça zarar ha! 

' ' 

'fez evlen, ·aktındc dôl alnıağa bak, 
Çolulda, çocukla şenlenir ocak, 
l~:>ş gittiği yere gidernıiş ayak, 
I.ıtiyarlık gelir seni ~ırar ,nı 

/ ~~ WAP. 
Yatağa ltl"ııersin su verenin yok, 
Bir yandan bir yana çevirenin yok, 
l{apını açıp ta bir girenin yok, 
Bu ınışın hir de yokuşu var hal 

i\1. s 

--§~ öyle fazla yer zaptetmiş-
~= tir ki iyi huylara ancak 
:: dar ve karanlık bir so
:: kak kalmıştır. .. 
§§ $ Kendini sevmek, --g b::ışkalarını sevnıemek, 
E§ başkalarını sevmemek, 
:: kimse tarafından sevil-----::: memek, kimse tarafın-·-§g dan sevilmemek, kendi --:: kendini sevmemek de---:: n1ektir. --
E~ :$ İhtiyarlık, ömür-
~~ den sayılmaz. 
:: ~ Çok şey isti yene ·-:: hiç bir şey vermenıeli. 
:; » Hakkı olnıadığı .. 
:: hrdde senden bir şey is-
:: tiyenin nıeranıı sen!nle --§~ kavga etnıcktir. 
·.. .. __ , ...... . 
~~FIKRALAR -· ----:: Bayılmazdan evet ••• ---· §~ Dişci tamam kloro-
:: formu burnuna tutaca-----
E~ ğt sırada hasta birden 
§~ bire elini cebine götü---

kadaşlan, kunıar ma
sası başında kavga çı
karıp hirbirlerile dö
i'.,>iişmüşler, Poils üçü
nü de yakalamış. 

Oh olsun, leblebi sat
mak dururken kumar 
oynıyanın akıbeti bu
dur! 

Manto kavgası 1 

Beşiktaşta iki hanım bir 
mantoyu paylaşama-

·~ 

geçirdiği hayat onu 
san'atkarlığa sevketti. 

;W y?şında ordudarı 

ç ı k t ı ( Petrcsburg) a 
yerkşti. 

Bir nıüddet sonra 
seyahate çıktı. Alnıan
ya, Fransa ve İtalyada 
gezdi. 

(Harp ve Sulh) (An
na Karenin) ismindeki 
eserlerini çifliğine çe
kildikten sonra yazdı. 

'folstoi fikren ve ka-E~ rerek cüzdanı çıkardı 
:: 1 yarak saç saça baş ba- lemen insaniyetin iyi-:: ve para arını saymağa l ı F l ~§ şa ge mış er. aza liği için çalışan bir 
:: :laşladı. olarak biri ötekinin adamdı. :: Dişci, elite işaret edi-:: şişe ile kafasını yarmış, Bütün eserlerini in-
§§ yordu: acaba rakı sişesi mi idi? sanları saadete eriştir-:: - Aceleniz ne efendim :: • • • Bir kaptan ambara duştu mek ga yesile yazdı. 
~~ parayı sonra verırsınız. An1erikan bandıralı O zamanki içtimai 
§§ Hasta lakaydane ce- bir vapurun kaptanı vaziyeti beğ·enmiyor 
~~ vap verdi: onu değişdirnıek, onun 

- Yok dedi, onun için yerine hanı başka bir -------· . -- bakmıyorum, bayılt- nizam konıak istiyordu. - ·-~ rrııııııııııııııııırtııııııııııııtılıııı..e.oıııııı•ııırııııırıııııııııııııııııııııııır:ı... \.J 1111ttıı ıııtıı rrııııt••••ı•ııııııı•~ "lllll•ıııııııııııııııtıııııııııııııııııı ,~ ınazdan evel cüzdanını- Tolstoi bir Alnıan 
da k~ç lira olduğunu dok torunun kızıyla ev-
anla nıa k istedim. lendi ve bütün hayatını 

şa >kanız olmasa... yazıya ve okunıa ya 
- Va ... y, efcndinı, hasrederek çifliğinde 

hele şükür görüştüğü- geçirdi. En büyük ey-
nıüze .. Aşağı yukarı bir lencesi köylüye bilnıe-
birinıizi görmeyeli dörl diklerini öğrctnıe ve 
sene var değil mi? dün anbarları dolaşır- onlara ınaddeten yar-

-Evet tam dört sene. ken ayağı kayarak alt dın1 etnıekti. 
- Epice değişnıiş mi- kattaki anbara düşnıüş 'folstoi 19LO senesinde 

yim .. ? ve anide ölnıüştür. öldü. 
Böyle dertte olurmus? Ç k ı d k' ·······················~·················· -

0 
• 

0 {a ar 1 şap- : Köylüye mahsus ziraat dersleri : 
Anadolu beylerinden lar ağrıyor, karnımın 

kanız olmasaydı, tanı- ·-•••••••••• .. o•• ..... •••••••"' ................. . 
yamıyacaktım! -biri bir !TÜn tebdil kı- içi çok karanlık, üçün- Ancak ozaman .. 

yafet ağası ile Bolu cüşü de iyi şeyler yiyip - Karıcı~ım müsade 
sokaklarında dolaşıyor- fena şeyler çıkarıyo- et bir fotoğrafını çeke-
du. Herifin birinin: rum. Eğer bu dertle- yiml 

- Derdine derman rimin dermanını bulur- _Daha dün çektin?. 
arayan varnıı? diye san sana pek çok ikram Her ğümü bu? 
bağırarak dolaştığını ederim. _Ne yapayım karıcı-
görünce ça~ırdı: Hekim taslağı kendi- ğım ancak ovakit yü-

- Sen ~e .ış yaparsın .. sile alay edildiğini his- zün gülüyor .. 
-: ~ekın~nn, hastala- edince şu cevabı vermiş: ""'!'!!!!'!""'~!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!! 

rı ıyı cdeı:ını. _ Şuraya otur seni şey yiyip fena şeyler 
- Pe~ ~la, ben has- güzel bir tıraş edeyim, çıkarıyorsun bundan 

tayını, ıyı et bakalını. çenendeki, kıllar düşer, sonra fena şeyler yersin 
- 1 Teren ağrıyor? ağn da anide kesilir. aynile fena şeyler çıka-
Dere 13 ·yi herifle eğ- l{arnındakı karanlığı rırsın. 

lennı~k için derki: defetmek için ağzının Derebeyi bu cevabı 
- r. ::-~ den nuızta- deliğine bir kandil alınca artık utancın

rihiın: Çenemdeki k 1- a. arsın. 1\fadenıki iyi dan orada durnıanıış. 

I 

r 

r 

Toprağı nasll sürmeli 
Biz şiındi size mahsu-1 de yaşar, şu halde top

lün hava ve topraktan rağı ne diye gübreleye
aldığı maddelerle yaşa- linı, varsın hava ile ya-
dığını ögrettik. Siz bel- şasın. N: al~. - . 
ki dersiniz ki: ne çıkar, Topragı bıraz eşelıın, 
mahsul madem hava ile tohumu atalım, ondan 

Memleket satmak istiyor? 
Afgandaki isyana elebaşılık eden Habibul· 

lah, İngilizlere sığınınış diye bir haber v:ı.r 
Sözün kısası, Afganı Hint ülkesi gibi İngilizepeşke 
çekmek istiyorlar. Fakat Kandihar<la habirt 
hazırhk yapan Sahici Kral bakahnı ne diye
cek, görünüşe göre son söz onundur. 

Bütün valiler Ankarada toplanıyot 
Dahiliye vekaleti bir kaç güne kadar bütii( 

valileri Ankarada topluyor. Bu toplantıd~ 
nıemleketin eksikleri görüşülecek, derde det'' 
nıan olacak tedbirler alınacak, Allah ınuv:ı.f-
fakıyet versin. n • 

l~~~~t 
r •na 

başlan 
o • 

ICI . ...... 
- r; -

Yeni okuyanlara lazım ilk 
ke.Umeler [*J . 

Görmek lşitmek Tatma~ 
Koklamak Tutmak Hafız3 
Ruh Akıl Muhakeme Zek~ 
Yanlışlık un utmak Delili~ 
İrade Deha Budalalı~ 
Hayal Filcir Uyku R üy3 
Aşk Kin Şüphe Korkll 
Hayret Üınit Meserret 
Sabır Arzu Şeref Zevk 

[ *] D11nları gıizrlce nku_m_aYa çalı~ın ıııaıı:ısıııı lıilınrdi, 
niz kelimeler var~a hiiviiklcrınız<~ larıırlıklarıım.a sn111ıı __,j 

sonra gidip kÖy kah- j Yoncanı_n kö_kleri .3 
1 vesinde keyf çatalım. 1 ~et~o <lerıne gıder şııt 

Size ben iki gün ek-- dı bız topra<rın aitı01 
• ô 

mek vermesem gözlerı- üstüne mi getirecegit 
niz fal taşı gibi açılır. Oda değil. Toprağı 1 
Neden hava ile geçin- santimden 50 santi111' 
miyorsunuz. insan da kadar işlemek lazıı1 
hav:ıya muht~çtır. gelir. Beher santin1 "' 

insan nasılkı yemeğe ğı yukarı bir par:111ıı~ 
mecbursa otlar da öyle- enliliğindedir. Büyii~ 
<lir. ı\ğaç olnıtı), huğ- hir karış :!U-25 santin" 
day olmuş, hepsi birdir. dir. Köklerin bazı]~~ 
Bazı neb:ttla r, nıesehi. kalın, bazıları incedi(• 

cığ<içlar uzun .?oylu. o- ~3uğd~y. arpa kökle~ 
hır, bunların kolderı de ınccdır, havuç, paneli 
daha derine gider. De- kökleri iridir. T'oprı1~ 
nıek ki bazı kökler üst- ne kadar fakır oluı"' 
te kalır bazıları da de- I·ökl r okadar çok blı' 
rineg·ider. Derine giden .. - 1 · ı 1 11 :ı~ .. .. . _ yur çun n gıua o ı . 
koklu ınahsul_ ıç_ın topl için uzakhra g'tırı•} 
rai'Yı daha derın ışleıne c ınecburdur. 
lazımdır. 



Türkiye ts Bankası 
Sern1avesi: tedfve ediınıiş 4,uoo,ooo liradır 

Uınt;n1i ~lüdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 
lstanbul 
Bursa 

Adana 
Trabzon 
Balikesir 

İzn1ir Gireson 

Ayvalık 
Z~nguldak 
Kayseri 
Mersin 

Saınsun Edremit 
l\Iüsait nıuaınelat. kun1haralar, kasalar 

Bina inşaatı deruhte eden ".1ima.rlarla, 
suyu olmıyan köşk bahçe sahıplerıne ve 
su sıkıntısı çeken Adalar ahalisine 

1) . k 1 l. , e rıhom jn,, ctm...<leıı C\cl arazinin çurük .c \ • cnl7. ·en:tnn' a nna '""' .. k 
· gla İd ..,, ,.0 toprak tabak:ı.;ının nelerden ibaret b~lunduğunu o~renme · 

m O u,, ... nu 1 k 'kıl . l t nlere fennı ..;uretcl' ıçiıı ~011.1 >AJ ameli) atı vapılır ,.e susuz u. tan ~· ) e e< e 

i1C.lacak arte7.ı' en ku,·usile mebzul su temın olu~ur. . . 

\rz d j . aıtcziven takınılan da ehven fıyatla ımal cdllır. 
u e en ere . d .. ek . s··k .. 

\ıt . . mu··taha"''' Bahıive binbaşılığın an mut aıt 'u ru. ez11eıı · ·· · · . T . K . 
\1üracaat mahalli: Galata. .llahmudiye caddesınde oma' e>enın 

)•zıhancsindc Perşembe günleri öğ-leden sonra ı;t>ruşüluı 

Posta ve telgraf levazım ve mebani 
ınüduriyetinden : . . .. 

re,aiıi ııaklıvcde sarl cdılwek llZl'l!I 

k · ·ı 600 k'I k' ıa '"'"J J,apalı zarf ikı h1.•ııziıı ile 400 ı a ·ı o rıı'ı ·ıı . .-
•!. ııli:ı• Ye virıııı giiıı miıdıletle ıııiiııaka.;aya koıııılrıııı~tııı· .. 

llıaı1ısi i Sıılı:ıı 929 tarilıiııc ıniisadif Cmnart sı g~iıın. Jl'ra 
edi t>cektır. Tı:klıfııaıııtt ıll! teıııinat ınd..tııplarıııııı 1J1Pzk111: gıınılc 
ınııayv.'n saatta yı•ııi poı;lalıaııe<le .. levazıın ıııiiıliınyetıııı_lı· 
ınııı. .,· kkil koıııisvoıı ı iyasptiııe tevdıı ve §<trlıı:ıııı · almak ıçın 
ılc lıPr c.riııı ıııııhayaat sııl.J<~,inc nıiim ·,1aı cdilııı•"•İ. 

Emlak ve Evtam Bankası umum 
ıni.idürlüğünden : 

B:ıııkaını~:ı ait ı~ıııl:ıkiıı Aııkaıada hat apçarıııda eski Kozıııa 
t;ılırik;ısı alal Yt.: mi'ıstl'milalı ile lırraher peşin para ilı~ kap:ıl~ 
zaı r ' t ırıtımvedevc kCı;ııııııstıır.ilıale 28 ikiıırikı\ıııııı 929 ı~ızaıtesı 
!;iıııiıılııı·. :\lıı 1° .ı!aııbr '2250 liralık teminat Yeret~ek!crdir. 
ı;,,k.if ıııı•ktııpl:ırıııııı ilıalr. gı)niine. ycti~ıııek üzre taalıı!tlii 
·~·arak wı~i.:ıııı·si iı~tlı,;ılcı; İstaııhııl. Izmir ve merkezde hll'cr 
lırava \crılL•ıı ıııııl'a ·sal saıtnarııe!erimizJcıı hırcr nııslıasının 
İıma'ı ol;ır:ık kapalı 1.ekli( :nektıı('larııı:ı ıaptı lazııııdıı . 

Deniz mlibayaat komisyonundan: 
Dcnız fabrik:ılarında imal ettirilecek olan tente yelkcn,Vardasilo 

Haporta, Top tirtiisü ve saircnin imatiyesi aleni ,;,iinakıNı ile 14 
şubat 1129 pcr~cmbc saat l 4tc ihale edilecektir. 

~artnamcsini görmek isteyenlerin her gün Ye yapmak htcycıı
lcrin yemi ihalede muharrer saatta Kasımpa~da Denir. mübayaat 

~misyonuna g-clmderl. 

Manisa vilayetinden: 
Bt•dclı kt fi 
lıra kııı ıı~ --52707 37 

lıı aatın n 'Vİ 1 o kıloıııııtıdik tll!>\ ı yı~i tiıı alıiy11 
2 )) ~ıl: (' lll§<ISI 

7 adet 1 ıııetre:ik ııı<'ııfo, 
5»2)) )l 

4>>4 )l )) 

1 >> IO >> hetnıı :ırııw kopriı 
23 metre tıılındP- kııru diYaı 
60 >> " pern 

.\kin.sar - l\fa; nıam yolunda h:ılade gıi'leıilı·ıı in. :ıaı 52707 
ır:d 37 kıırıış b"ılc:i ke~f ı üzerinden 26-1 - 1929 · Cıırnar•rlı'-İ 
.illlıiı ,·aal oııhiru kadar müttPtlc ve kapalı. zarf usıı~ılı~ r!ııırıa
k~o:;ay:ı konu:ııııı~tıır. Fazla tafsilat almak ısteyeıılrnıı \ ılayet 
~a ha~ ıniilıeııdisliırine mıırare·ıtları. 
-· istafilina Fabrlkasısın 
Meşhur YAPINCAK Rakısı 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden: 

.. \lan ve g\Jmü;- m3dcnleri lıariç olmttl..: üzere hilılmum ham ınaden 
ııuklı ·au için 1 mart lfl<><• ı ·h· d · · -·•·1 • " \ dol ''-" an ın en ıti.baren c:ıtbi~ cuL mc" uzn; na u 4 

~JP;daı hattın~ 4:;.,146 numara ve Ankara-Kıy.>Crı h1ttın<l• da IQ nıımarılı 
le\ kaladc t.enzılatlı hır seyrı hafif tarie ibclıı; edilmiştir. Hamilenin tıım 
agon yuku olmas~ yahut tam vagon yükü üzerinden ücret verilmesi ,.e 
akliıaon da l brdarpaıa. Derince, lzm.it istuyonlanndan oirine mürettep 
ıulunması şarttır. 

Bundan sonra krom nakliyatı da bu tarife ile yapılacaıı;ından 104 numa
ralı kr,>m tariic i bu ·eni tarifenin mer'iyetc vaz~ınd.1n itibaren lağvedilmiştiJ 

Frızla malumat nlmak \e tarifeden tedarik etmek isteı·enlcr istasrnn Ye 
ınharlara mü:·ncaat etmelidirler Umemı İdare. 

Devlet demir yolları ve lim
anları Umum! İdaresinden: 

7) \det nlir n • ye ka.7.anı miınakas:ı; ı 11 mart <ı29 l'azar-

l' ~unu <;aat 12) de Ankarada Umum! idare hinasinda ıcra cdire 

kur. MunaLısa)a j~tirak cdeecklerin teklif mektuplarını ve (16.'iO) 
rauk tcmin.ıt ıııuvakkntelcrini yevmi mezktirda ~aat (15,30) a 

adar l ıl'.ımı idare yuzı i~lcri miidürliJğııc 'ermeleri J;iztmdır. 
_t':ıl:plcr nıunnka.o;;ı sartrıımclerini (I 50) kuruş mukabilcndc Anka
~ıln .malzcm~. daire ındcn, l Janbr Pıışade muhavaıı komisiyonundan 
lcdarık cdchılırl 

)tlLLlYET, t:lJMA 25 KAi\ Ul\USAl\1, 

OKSIMENTOL 

Al TiNCi BÜYÜK 

• 

1. ci keşid l l Subattadır: 
lkramlyelar: Lira 

MUkatat: 
LUlfen Dikkat ediniz: 

3(),()00 
tB.000 
15.000 
1200) 
t().(XX) 
100Xl 

1929 

Bu seneki ·ı=an·:ırc piyan kom ~imdi) c ka<l:ırkilerııı en zcıı.ı:-idir. Çuııku. 
1- 10l0l lira ıc dalı :ı yuknrı lıiiyııJ.. ikramil'C·kr gcçcrı -ene ~alnır. ~3. tıınc ıdi. l.lu 

""'c ~s" tir. ı,abct ihtimali • . 6:' a •ını,tır 
' 2- Umum ikramiye adedi: c:cçcıı ;cııcki ke;;iddcrde )Hlnız "2,(XX)., idi. Bu 

sene tam: ~a,9!X)_ dür. ümunı isabet intimııli de tam: 0 , ıı:; ,.\ani ikı .ııisli) nrtmı~tır. 
3 Plyanko yUzUnden zengin olanfarın adedi bu sene geçen 

senenin tam iki misline çıkacaktır. 

(EMVALİ METRU E lLANATI 

KEFALJIN 

l"Ül~KIYE Hf'J(Ül\ ETi YAZI n~ıkine:;i 
llula'• ı tın fo•ıııi \ c i<l.ıri l nfs\onla ta r ı 
kik:ıtı ııctıcc ,oı<lc ıııalzcınc 'c tarzı i•nll 

7 

lan~ kabiliı eti nokatı nazarından tıiwKı rnıı, r nkinc olduıtu 
tastik edılmiştir ~aryolarınuı k.ıhili tebdil ol"Tıası doltı\1'1\'k' 
32 ı e 45 ı e 62 santimetre l{eııi~lip;indı: · . 

YAZI, CETVEL, FATURALAR yazabilir 
Bu \'C buna mümasil evs:ıfı itihariyk dunyan;ıı yeK-.lııt: en 

mütekamil rııakinc,:idir. TORPt-:1)0 yazı makinesine ,ahi!' 
1 

olmak bir zevk \'C '~adettir. Bu)'ük ve portatifleıi 'ardır. ' 

Vil~yetler için acentalıklar ihdas edileceP;iııdcn 
talip :ıranıııaktadır. 

Tur~~e~~~;nıııı RADYO MEKANİK 
lstanhul Gal.ıtn ılı:opyan han zemin kat 

11.mir, \nkara, Bur,a 'l'rnhzon, Bandırma, E'kişehlr 
e Rileı:ıktc <ll:eııtalannıız rnrdır 

ECKEN 

Semti mahalle>ı 
.......................... 

icah-ıbıkı 

l 'zun senek in tecriibclerı ile 
r Soennckcn } kııleınlerinm r0 , .. 

blAde cinsi temin edılml~tır . 
lmalfyelcr!nde en iyı çclllı: 

kullanılmı,tır. ller kalemin ima 
lfyesındeki her ımeliycsl mt. 

numro..;ı: 

aılamata.;;ı 2fı 41' , Cl.ııne 

ıca.nmuh3mmenJ 
lirra 

~chri 1 S 
lira 

Üsküdar 
Küçükpazar 
Kemer burgu 
1'üçükpa?.aı 
Ueşiktıış 
Beyoglu 
Heybeli Adı 
Büyük Ada 
Heybeli Ada 
Kadıki.ıy 
llogaz içi 
K~sımpa>• 

Süleyınana 
Rüstempıışı limuncu 111· l I:< Jükk:in 

lstanbul .i 1 97 • 
8 
4 

şehıi 

Jemi~ 
Sinanpaşa 
Hüseyina 

\.Jirı .. m 

Kantarcılar '';! .. f.i:ncvi 
{lel(imen '1 J ~ mı od• diıkkAn 
Macar 12.1 h:ınl· 
livaılı a 18 
l\rınıin·ı .ı 

120 

5 
~.50 ındsuh hede! il! 

mektep :; ~ 
B.a:ıiın pa~a .. \ziıi}'C J ıq .. ~clırl ~lO 

250 • 
.ıo • 

Kuru çcome zincirll kuıu maa t•> od• ı irmi dunum. tada r ~.so ~ . 
sahnf muslahatıin hasthaııe cadde>İ 21.2.ı J • barak.1 l'lli aln buçuk dunum .!O • ıcan 
hul~.ır küisa:-ıı Cİ\'ari sebze t .. ırlası muhammcni 

Balada ı.:vsııfı ıuuharrcr c.:ml!kin ~7-12-928 t:ır,hınc ınusadif J>cr~cruhc ğünU s.t.:1t J!"' de ı'ıalclcr~ muk :-rcrdl: 
Taliplerin l·:m,ali metruke icra k<ımis)'jlnurp ıııuracaat <1lemeleri. , . . . . 
* Sultan hamamında SUmblll hanında 28 numaralı odad hacı Vusufaki efendının Vedı emAnetınde 

bulunan eşya 26-12-928 tarihine musad!f Çıırsımba gflnU b&at onbirde mahallen bilmllzayede satı
lacağından taliplerin satiş kumlsyonıına mu;acoat eylemeleri. 

Scmtı \Jah:ılle.ı;,i -"ok 1 •,.• • • •,e,f l~an ınuhamoıenı icran sabık 

lle)o~lu Feri koy Bilezıkci ~~114 kılrkır lıane 

\'' cşi111.il~· ~tvkctiyt Is tan hul htı hane 
l\oı;aziçi Tnrabyn Kosıaro)\lıı 1 ı l" • 

... \"eni rnahallc Pnz:ırba;;ı Pih·fO.l " 
Kadıkö)· Tujtlncıbaşı BaAdatcııddesi 57 l llO m:ın bahçe köşk 

lira lira 

J(J() 

sen eri 
şclırı 

s.ı·nevi 

şehıi 

• Cafcr.ıjta Badem aln ~ ııp.ırımmıin daire 4 • ;~"! ~hıi 
llcıoMu llü,cynağ• Kü~·tik d3'orcı hane 17,50 şehri 

Dulftda evsafı muharrer cmlAk şernıtı nı:ık.uTcrcsı 'e~ile icnrc rol>t cdiunesi için ,1.2-92Q talihine mu.adi[ 
l)azar giinU saat 15 de ih:ıJelcri iera cdiln1Lt u· re ınLıZa\'cdevc \.11ı11anmu~tı.ır taliplerin cm\rtlı metruke icır 
komisyonuna mürıc:aat C) lemelcri. 

Semti muhallesi •• • • • 'o ıcın 

Kadıki.ı) • Cıfera~• 

• 
Küçük pa•ar 
Balat 

Rüstempaşa 
Karabq 

l'e~tcmalci 
CambaTJıan<· 

Hal ar 

ne,·i 
hane ·ıBO lıra >enevi 

60 • 

• 

l Q. !i(I 

18Q 
!87 

Ugfr düllin 
düi.ktn 
hane 

ıso • • 
IO • şehri 
'.!O " 

Heybelı &da 
Kadıkiiy 

Hızırçavu, \znavcır 
Yılı hO • •eneıt 

~ 240 ~ 

• 
• 
• 
• 

• 
Rasim p~a 
C .. afcr il#• 

• 

duı ~8-7 ınu bahçe dükUıı 96 
ı.!8 hın " 

166 hııinci 197 düllin 
72 

" 
iskele 12 ıııaa odJ. dükkan • 
Jlahaıire ;J3-87 '\paıtmanın 2 nci daire•i ·~ " 
iskele 44 dükknıı """ • 

" 1 "' . . k . hll . 21 o 

• 
• 
• 
• 

• 
Balada "'""'' muharrer cm a •. uı ~eraıu mu arrcrcs'. 'eç .. e ıcarıı . raptolıınına~ tir.re JO-i 

929 
" • 

Çaaşambı günü saat 15 de temdit ve pv.arlık uretıle mu7.avedclcrı mulı:arrerdir .1, 11 1 
ıi tarihine musadif 

. a o c n cın ·At· k komisyonunA müracaat cyJemeleri. · 1 ml'tru e icar 

s. 
Üsküdar 
Kadıkoy 
Mercan 

Bakırkoy 

Kadıköy 

Büyüloıda 

Ma. 
Yeni mab.Ue 
Osman aj!;a 
Saman viran 

evvel 
sakız a~ıcı 

• 

Rasim paşa 
Karanfil 

••• So 
\ndonaki 
\1uhtar 

Dökmeciler 

'l'aşhan cadde 1 

!:lirine. 
Fıstık 

• 
• 

:'>lu 
~o 

60 
.ı.1 

10'2 
100 
lOO 1 
31 
.ltı 

Devlet demir yolları ve Limanları 
Umumi idaresinden: 

Haydarpaşa l\leı-kez :uıbarında mevcut cin~leri rııulıtclif 270 
~~lem eşyanın şehri haliu 28iııci pazartesi günii at 13 ten 
ıtıbaren fruht edileceği ihuı olunur. 

. 
tlükk:in 

ev 
• 

tlükktn 
ev 

ıctrı 

18(1 

.160 
114 

iH 
72 
84 
,l(ı 

144 

Istanbul kız muallim mckt 
!ebesi için nüınııncsi rcçlıilc al 
800 metre yerli dbi ilk kum 
haun IO uncu pazar günü saat 
da ihalesi icra kılınmak üu k 
zarf usuliylc münakasaı• konu 
tur taliplerinin şeraiti tınlamak 
Grıl•tasanıy lişcsindeki ko 
kiııbetine rnüracutlıın 

lirn 

• 
• 
• 
" 

6tt 1J 2.51 .176 Hwırıboldıt -
cerrep ,. muteha,,ıs ışcıler tmı.fından lıüviik bir itinı ıle , .• en son ve 
asıl makineler vıı:;ıtasıy\c icra e<lılmi;tir. 

imal edilen her kalem ı;syet dakik: bir ;Uıeıt< ıeılJk e ınua\cne edilir 
ve maılulıa mll\ afıl gl>ıiilmcyen kalemler hemen kınlıp ntılır. 

Yeni Utin 'azısına en elverişli k•lcııılcrJir. 

~eyr~sef aln 
Bozcaada Postas! 
(ı;ELIBOLU) vapıırıı 26 

K:uııııııı. arıı Cıııııaı1e>İ 16 da 
iılaı r rrlılırnıııria11 lıarckı'tle' 
r:.· ihılıı, J.!ıpscki, (,::ıınkkale, 
lıpı·ol., B·lzra:ıılaya giderek 
ve Çanakkale, L:lpsekı, lieli
hnlııv:ı ııi:tı~ıvarak ırn'e·'Cktir. 

Antalva Postası 
( i EBULU) Yapıll'lı 27 

Ki\nııuu aııi Pazar 10 ela 
Ga'ata nlı_tımıııdan hareketle 
İzmıı , h.ülliik, Bodrııın 
Ihdos, Fethiye, Fiııike; Au~ 
talyaya ı::_idcr1ek ve Jrııııı,t·~ 
ıne1.kfıı ıskeıelel'le hirlikıe 
Dalyan, Murınari ·, Sakız, 
Çanakkala, Geliboluya uğra
yarak cm1erektir. 

Trabzon birınci postası 
(CUMUURiYET)vapuru 

28 K:!nunıısan! Paı~ırte,,j ı 2 
de Galat:ı ırlıtınıırııl:ııı lıam
ketle fıırlıolıı, .Saınsıııı, f.ire
soıı, Tırahzoıı, Hiw, Hop:ıya 
ı:,>idweJ.. vıı ılı~ııi~l.e l'az"'lr 
J~J;.,'.esi,·!ıı llize, SiirırıeııP. 
Tıı ahzo;ı, Tiıdırıhı, Gin•mıı, 
Oı1lıı. f'ııyu, .Saırısıııı, lıııı -
Jıolıı, ı:ıırdc, Zoııgııldağ:ı 
ıı~rnyaraklıl'. 
1 l:ın~kııt giiııii yıık alıııııı:lz. 

1 
( ;aıata kopru ha~mda merkez 

acente ı Beyoğlu 2562 me.ladet 
ham ılımda bu,u 1 dairede 420 
şub~c rıcendsainbulsL 

Beyoğlu orman munmelfıt 
memurluğundan: 

~ıktaşta çekisi üç lJra kıyırc•ı 
muham=neli nltı çeki ıhlamur .ığaç 

lan \C K'cmerburı;azda kantarı uç 
lira kıymeti muhammencli hcş l,.aıı
tar kömur 20-2·929 tıırihindc Bn . 

oğlu mal müdiıiyetinde bilmüıan·tlc 
ihale olunacakıu. 

I ', Soennekcn. llonn, Almanya 

-
Şehremaneti ilanatı 
~

1

.,K~a~d~ık~ö~y~d~a~l~re~s!ın!!'d!Jle~n~· ı!l,•m•.~dıl 
1. • . ır c 

nıa ıyc memur•' ·ınd1n ı· r k l ,. . . 'e ı >cyın 
"adıkovunde lkbaliyc m:ıh:ıll . d R 1 L esın e 

sım pş. SO•agınd" mutasaarrır ol. 
duıtu nataman \C metnik hane mailı 
~nhıcl.ım derce.ede harap olduğundan 
_,) l~unusanı 9~9 tarihtndcn itiba 
ren .ı~ t:iin müddetle \C kapalı zarf 
ıısulıle mezk · r h k · u anc an azının kai · 
men furuhtu tnlinakasaya Ya7.zedilmi~ 
ol.duğundan talip olanların tekliffttııı 
yuzde yedi buçuğu nislıctinde temi· 
nat ~çelcrini hamilen 8 şubat Q29 
tarıhıne mii adil Perşembe gün(. s:ı;ıt 
on dörtte daire. cnclimenlne mUn 
raat cvlemelrri . 

1 Üçüncü Kolordu 1 
i ınübayaat koınsiyoııundan 

Kolordu ihtiyacı için altı yLiz 
otuz he~ tcnı:ke benzinin pazar. 

!ıkla itıı edilen fiatlan haddi 

itidalde göıiılmecliJtlndcn yeniden 

pazarlık suretiyle miibııyaası t;ı
karrür etmiştir. Pazarlığın ihalcsı 

26 K. sıı.ni 929 tarihine miisa 

dif Cumartesi günü saat on ' 
dörtte icra edilecektir. Taliplerin ı 
şaruıamede yazılı olan ;;ek.ildeki 

tcminatlarıylc vakti muayyene!., 

komisyon munakasa salonunda 

hazır bulunmaları ilıl.n olunur. 

[ 
TiYATRO 

SINAEM:ALAR ................. 
Darülbedayi 

Tcpdıaşı tıınırnsunda lııı gu11 
ı S·30 da ve akşamı sarıt 1 .. ıo d.1 

l'eyze hanım 
Komcdı .ı pcıJc 

Naşit bey müsamere i 
Se~zade haşı fıll .. l tn:atro t:n 

!!8 K5nunc<ani Pa, '°tc>i akşamı tlratro, 
·'1onoloğ, v•n ete l lorlamak mıf lfor 
lamak mı? Taklıtlı k.ımcdi 1 perde 
(ı aşir lley) hekci yıısur 

Surpik ile Haçik 
veni komtdı 2 porJc a,it hey 

(Surpik) Bale lıey'eti, raks 

MES'ULM0D0R0:B0RHANl1TN 
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ŞEHİR, MEMLEKT VB~ HARİCTEKI VEKA Yi. GÖSTEREN RESİMLE 
~Meşhur.-,ı~~~~~~~---..~===-=-=-=-=,.-::-:::---..--=~~~~ 

~ KG:.;TINENTAL 
: Yazı Makinesi 

l ll'ı·ıır.'rni r.' rakkam'.arını 
'I l ·ı·ı o.ııp Tiirk ve Lalin hu. 

ı ııl:tt ı vazı makıııelcrinin l'JJ 
1

1 
ııı ık.: ı ıinıclidi r. 

t , \ıv<l Bronsoviga 

; 
' 

llL'Yııc'ıni\•\ ı akk:rnılı eıı 
11·1 J, .<:ıp. rııakıııPsİ n ııp nıfı 

1 • ılıııl \ıaııka a:· ve ına\i mlı 
,.,, ,,, ı:ı· taı al"ıııı . aıı ku liaııı:. 

ı ıkı·ıdıı'. 
( .ıı• •I •:ıv' trıı o1dt1~11 içjıı 

1.. J'.ı·ıııı !ım.ıı.ııı:ız. 
1 ( 111\IYI: l t'~Jlff'HYK 
Ti 'ı Et~.\. E IJEPOSD 

.\. 1 lrırıı;;t:ıı·ıı T\ııınpanya~ı 
Ilı'''"~ ıı Tı·kke cadıle~i 

· 583 ıııırnrn 
Ti'ıı k~ı: lıııı ııl'atlı Kontincıı 

n!aı '"''-t nıakiııclcı·inın ,·e ııi 
1/11:11 a.ı:dı~ınıw göre de.i{is. 
, 111,n '" ı 1 Pı 11ln•' cde 1 j, • 

.. [ .............. ~ 
vıs;.ı:ınıos 3A o1V;.ı "a }!Vf 

·upu.n:wnu Ol opuı•~ •ıq•J. 

•pınquıısı nsodap ıwnwn ·mı 
-ının~ ııwıu !p;pu o ı '2!UIU"f'IS 

uapupapıı~•J. 'Jrpıı•aııo ıuı "I! 

~ 'H. ~ ){ Od '$ Bu hafta şehrimizi kerimeleri prenses Eleana ile beraber teşrife 
~ G A!-0-.. o~ 'on1anya kraliçesi Mari Hz, dört o-ünlük bir ziyaretten sonra gi 
~ • l) 1 r-------:--~~=;:,., ~;::;:::::::-~~~~~~ 
ıov:'>ıe ~V}IJ. }l::ı)!Od 

!llliJW•~'! JOlj~W UJ~! 
ııııwı•~ ozvı o' JOJ ıv~•.~ 'J!Pfl 
-~Aoz ~·wıo ~nıı ouıpuo~ !PU>)I c................. 
1 

~rdtti/;;~ 
.3. A"rDA 

81~~ 1 
1RJ~ \ 
-~....,,_, 

' '2.0} ~ 

A 
ı:·~uıaır!l"!!Ds::ı.· 

srı mıısikbi 
Mc&lıur Kem-nist · Musıa· .bey 
v~ Mtist piyanist M.adam 
Ar.jel ve Semiha. ve Makbule 

hanımle • tarafından • 

LONDRA 
Birah anesi;:ıde 

lic: akşam icrayi ahenk et
mektc~i r. Alafrıın~a orkestra 

dahi mevcuttu 

ARSENOFERATOS 
Zafiyeti umumiyesi olan
lar ve hali nekahette bu

!unanlar (A rseno
feratos) sayesinde 

kesbi sıhhat ve 
iadei kuvvet 

ederler . 

Eczanelerde ve 
l~l.'iij eo:ı:a rlepolarında 

11JU1iır . 

.p" Muallim 

j Dr. H.f Z GEMH 

l ll:ıiıılı. SIJlll' \'t' M'lıl.:'hast:ı
j k aıı ınııt:ılı:ıs ısı 

Cumada mad1 hergun~ saa·c 
14 ı 6 " ımlır Dn·anvolund ıki 

~ 1: 1de ve c·u~tc~i, S.ılı 

un. ı R i de (O· l~\ radde
lcr nd ast~ k ıhul eder. Tel~fon 

htan ı ~.ı• 8 11 
~~==zı::ı:::::.ı:;ıım:::ı ....... 

Satılık hane 

Tarife komisyonunun dünkü İ<ttiınaında liman şirketi tarifesinin 
tetkiki ı .cticesinde tahmil tahliye işleri tarifesinden umumiyet itibarile 
ücretlere.en yüzde on beş tenzilat yapılan mavunaların haliçteki hali. 

t 

Vilayetlerin1izde beledi unıran hareketleri artıyor. Bu 
Kayseride büyük· bir inkişaf görüln1ektedir. Şehrin in1an hususun 
Belediye reisi İbrahim Fadıl B. büyük bir faaliyet sarfetnıcktedi 
Kayseri belediye dairesile yeni ve askeri parklarının resimlerini bas 
voruz Muhabirimizin Kayseriye aitmektubu da üçiincu sayfaniızdadı 

Vali vekili ve Şehreınini Muhittin B. bundan bir hafta evel Ankll 
raya gitnıişti. Muhittin Bey dünki:trenle avdet etmiş ve vilciyet ' 
şehremaneti erkanı tarafından karşılanmıştır. 

~~~~-....:.~~---~~~~~~~--~~---

ediyorsanız' mcc;;hı•r ve 

muzadı taaffiin 

Poliflor 

'lOget 
Cilasını 

Kullanmanız l!zıındır. 

Kalamı;ta i.,kele kurlıinde saulık 
.ıane \ardır. Orada bakkal llikmet 
ocve mür:ıc.1:ır. 

Bursa hapısanesinde mahkum iken bile hainaneteşebbüslere kalkışan. G5kbayrakçı Cemal ve 
heınpayesinin muhaken1esine devam olunuyor. Bu resimler ınaznunların muvacel~esini ve 

-"hkemeye sevklerini gösternıektedir. 

Her yerde 

satılır. 


