
Salı 2<ı K.sani !l~<J 

~l!l!!'nmnırı:,ııı1ınııınııım~ıınnmı.i, 
lıilrı·lıaııe: 

f,t~T"lıııl, Anl-arn mı!ıle,i, .M JOO 
'J'ı•l"'l'llf ttdre,i: & 'J'..Jefon ıııımnrnları: 

htn;lıııl, :Milliyet ! htnnlıııl, 3!lll - :l!)l:l - 3911 
r • 1 el/ hı,vs/nı rirı rrü,1tJr.rtJti! '10.flCOOI l'dtmtltd.r. uDIP'I t•, fi f1ÜI J'ı ' '" Jt /1 
/ı ,., 111 1 , , 1 ,, •hı'' , 10 Ji1111,,t ur Gı lf n """ J. ''' ı•tr mrz. 

·ul!!>hnı1u 5 Hurmış& .. r 

:ı ııc1l. 'eM Jt; 1066 
illil!Hlill ı ıl UU"'.,.,..,,,;,,.,.. .. ....._ 

.\bone \I' Jl;ın iierctleri 
G zetemizde çiknn )Ut.ı •ı ııı hukuku mnlıfimlıı · 
Abone şartları & İlan t:ırife<i 

' Arlıtı 
il • 

• 

Tuıktl" Hariç lloc ).Jıı/eJ• Sun ıaıl 
4011 lla. 8 ta. J•N 
150 • ı.ı • " a .. 

f4fJQ • 2700 c fn ı • • 
N .. ıshas:. 5 Hu.r .. ~~r .. -

\A%1FE VE SEVGİ YUNANLILARLA YAPILAN MÜZAI(ERE NEDEN İLERLEM
0
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c 111lk ıdardcrindc her vatan

ın \azıfckrı, ı.:~.ıcr .ılcyh 
l ·}u vardıi. f ıiç b:r fert 

tr ~ahsına dliştn vazireırrı 
Çt h ehe •miyct>ıZ görmcğc 

1 ~-ik' r l\luhtcrem Oa!'-ıiye 
' 

1 Tntz, sen ı;iınkrde y:ıptı~ı 
r 1•ıninıı.lr, idare memurlarının 

' k ır~ı eı •• m '~ıifc ve mec
L 'lt·r•'li lıa ı•l<!t' ık•a buyuk 
•s.ıh~t , . .tı tJnı' de 

)C \ekili il. d )' ,r ki: 

·pn !et hiı.rıltındc bLlu
na • n .1• ı '' ı .,/.i esi halkın i~k
f n k 
._ ol y YC \':ılıuk yapmak 'c 
•tn ' criıı,• ne .ıketl<' muamele 
., mukabele ctrrektir .• 
l!nurmamalıki halkın ve idare 

llıernurlarının birbirine kar~ ı 
~ö!Zi!clcri. vcrdır; dige~ ~Jir kısmı

ahJAkı ve vatanıdır· Fakat ,. , 
tııc ınccburidir. 

iliz, her vedle buldukça, ıı;iı· 
~;., ·! . 
, ·t crımizin, müncvverkrimizin 
QaJk k ha· 8 ar~ı olan vazifelerinden 
k 0

• dıyMuz. ilaveye hacet yok 
!, •ncnıurlarımız, giizidclcr züm-

1'~"ıc dahildirkr. Onun için 
h(• 1 • •• • • 

' mı7.ı yem re;ımı ı;cHlır· 

ekte. mcm•ırların bii~·ük bir 
t 1 \':Jrdır. r inik yeni idart·nin 

lrct!ni, a;:cak hicrinin adalet 

~.e sıir aclc yap'. imasında ıı;ii;~r. 
h<ltanat idarelcnnde halk . ı~ın 
h ıı; bir hak tanınmazdı. Bütün 

b~kuk ve menafi, yalnız mümtaz 
11 · · k 1 d B zumreye münhmar a ıyor u. 

idtı eski idare ile Cumhuriyet 
ıı:rcsı arasındaki fark, en ziyade 
B nokı.ılarda göze ça:-pmalıdır. 

1 ~ ,... cmlckcttc en biiyıik hak 

1 , ~enfaat ~alkındır, yani mcm· 
tın ':akiıd alıiplcrinimlJr. 

• da ka ydcdclim ki, btıtün 

h k H' ır nfaatfara ka~ı 
4 11 da devlet memurlarına 

1 ı ınlihıı:n \ aı deri vardır. 
\ atnnd· ,ı:ır, ~ıir r.ıraftan kcndı 
arını ara ırkcn, diğer tard
tla knnut :arın ah' ırr"ıı ,ra 
~ \ 'Zaf olan memurları 

112ilc'nini kr •a l~tırmakla mtı 
ellcı . 1 • 
1 

tir er. K~'lıınları t8 tpıK 
enlere i aat ctml he, ineci 

ersi ı. . "ır·cak bır ey } c) tur. 
r 

'aı... Jc:;• ı kanuna hurmet 
tnıe i !ıızzııt kcndı nd ine htir· 

et Ctmcsı dc'l'ıelnir. insanlarda 

~det ve ıu;alıiyct lıc,.:ri bir 
tır. Ancak imik ile nıcmurlarıo 

Utıascbetlerinde höyıe bir h~I 
a~l>mda iki taraftan birinin 
tkar ve' sıikı\nctini nıuha[aza 
tnıe. i meden!li~in en büyük 
andır. Hakkımw: mal< için, 
lllıun vasıta ·ından mue ·ir bir 

}'oktur. r iiç bir kimseye. 
anunı.'l tayin ve tespit ettijti 
7.a ve muameleden fa7.la bir 

Ülfet tahmil edeme} iz. 

lliddct ettiklerimizı.: karşı, 
pılacak muameleyi kendi his

rniz, m:ntıkıınız ve arzumuz 
·~il, kanunun maddeleri tayin 
. eı. Olgun milletler böyle dii· 
nürlcr. 

-- ---· 
Mahmut 

Siirt i\Jcb"u u 

'Enıden,, lstanbula 
geliyor 

Almanların Emden Kuru
Zörü şubatın 11 inde lima

ırnıza gelecektir. Gemi ka
unuevelde Almanyadan ha
_ket etmişti. Onbcş ayda 
ınyayı dolaşacaktır. Buraya 1 
rudıktan sonra seyahatına 
van1 edecektir. 

~luhtelft mübadele komis}onunda Türk baş murahhn 
(,c,ııal Hüsnü bey dün lstanbula geldi. C. Hüsnü b~y bir 
muharrlrlmlze beyanatta bulunarak Ankaradakl muzake
rat ve komisynnun vaziyeti hakkında izahat vermiştir. -
Müzakere niçin durdu? 

Cemal Hüsnü Beyin 
beyanatı 

Komisyonun ay ba
şında Gümülcüneye 
nakline mani yoktur 

Yunanlılara tekrar teb· 
ligat yapılacaktır 

Yunanlılar mu
rahhaslarına ha
la neden sou 
talimatı gön· 
dermediler ? Cemal HUsnli Bey ---
Ankara, mUzakeratına ı,tırak eden Muhtelit 

mUbadele komisyonundaki aa, murahha
S1mız Cemal HUsnU bey dUn 'ehrlmlze gelmls· 
tir. 

Cemal HUsnU Bay, Yunanlılarla cereyan etmekte olan 
mUzzıkerat hakkındzı bir muharrlrlmlze demı,tır ki : 

- Yunan murahhası, Atlnadan talimat beklemekte ol

dutu için müzakeratın neticesine dair şimdi. söylenecek 
bir şey yoktur. Hastahl!'ım dolayısfle lstanbulda iki gün 
kalacal!'ım ve sonra Ankaraya avdet ederek müzakerattıı 
hazır bulunacagım. 

ATINA SEFARETi E C. HÜSNÜ BEY 

Atına sefirliğine tayin edllip edllmediltlml soruyorsu
nuz. Bu hususta malllmattar değilim ,.c kimin sefir 

olacağını da bilml}orum. Müzakeratın ne zaman biteceği 
malüm değildir. 

ı\\uhtellt mübadele kom IS) onunun şubatın birinci g!lqü 
Gümülcüneye nakledilmiş olması IAzımdır. Müzakerat neti
celeninceye kadar, aUlkadar hükılmetlerln Baş murahhas 
!arı Ankarada bulunacakları için komisyonda heyeti umumiye 
içtimaı aktedllcmlyccek, diğer idari işlere, encümen 
mesaisine devam olunacaktır .• 

BIT<\RAFLARLA MÜLAKAT 

Cemal hüsnü Bey dün komisyonda bitaraf murahhas
larla görüşmüş ve komisyonun nakli meselesini 

tetkik etmiştir. Bu husustaki komisyon kararı Yunanlılara 
blldfrllell bir ay olduğu halde henüz Yunan hükQmetl, 
bu bapta bir cevap vermemiştir. 

Gümülcüneye gidilecek 
A nkaradakl mUzakcrabn , timdlllk komisyonun n11kllae mani 
t\. 0ı 11cak mahiyette olmadığı anlaşılmıştır • 
Mamafl , etabll ve emll\k meselelerlle diğer muallak işler An

k ra mUzakeratında mevzu bahsolduğu için komisyonun mulcad
d:ratı, bunların halledllmeslle all\kadar olduğu beyan edllmektedlr. 

Milz keratin müsait bir safhada olduğu temin edllmekle beraber, 
Yunana murahhası na on günden beri beklediği talimatın hali\ gel
memesi zaruri bir tevekkuf devresi geçlrllmeslnl mucip oluyor. 
Talimatın bugünlerde vurut etmesi ve mUzakeratın inkişaf ederek 

son safhaya ıJrmesi muhtemeldir. 
Alınan son ma!Omat müzakeratın müsait bir hava dahilinde 

bulunduğu merkezindedir. ' 
f IRARl RUMLAR MES'ELESI 

F
irari Rumlardan ı~asıl'a memleketimize aydet edenlerin vazi elt 

ırtkik edılmektedır 

Bu J:iinlerde komisyonun Gümtilcüneye nakli hazırlıklanna dair Yunam>· 
tandan cevap gelmediği ıakdirde yeniden tebligatta bulunulacaktır. Komıs· 
yonda tetkikaı ve tebeddülat krrn şayıalannın doğru olmadı~ bcpn 
edilmektedir. 

·- -

Afgan kıralına sadakat 
Kabileler Amanullah hazretlerine 
iltihak ediyorlar. Afgan krallığının 

merkezi l(andıhar oldu 
Ankara, " \lillnct H ın efor t n Knnc1 h.ınl h:ır·d}C 

nıden ismi bütün dün aca 
11.lilmdur. Bu gemiye eski 

1 • ·r·ın len •elen t 1 rafı r;< r ıı .. null u ri K 7'dıhara g,!c' ktcn 
1 vezı ' ı; J' ·ı d k' '\f · k 1 

denin ismi verllmlş1lr. 
ernının yapılışı yep yeni 
r tarzdadır. 

t1cm kömür, hem de yağ 
llablllyor. Kuruvazör llma
llıızda ü~ gün kalacaktır. 

sonra r.anuıhL , 1 krat ve ığc vı • c ı gan rn• -tı cra ın 
· ti ını geri nim • ı rcca ık muttef n nıt. .... iL ~ bia• cylcmi~!e• 
~c ::ıerin tıxlibi için rı:lli ~c,hut yapmaj!;a a 1 ı ı,L1rdır. KAbil 
vil:lvctinc tabi bir çok kabilelerle Kabilin ~cnuh•nd:ı 'er ıı l'lnutıi 
denllen vi!Ayct nali,i tarafından \mmıuliah l lzrct' criııc arzı idaat 

olunmuştur. l\andiharın AlganiHan krallığının mcrciı umuru olması 
takarrür eylcıııi~tir. 

, ŞARKTA jB R HA!3ER! Ka9ın f.a~la! 
VAZİYET S:~15- 1' tDtR,i1'İLAFJ MURABBA . Türkiye ve 

IBRAHlı\t TALI BEY MI'~ 
~E~~o~ 'ı· · Avrupa 

Şark vııayetıerı umum: T1' RK İYF İTAL YA ' 
'lüfettışı lbrahlm Taif bey YlThA. -iSl'A. , BUL~ Memleketimizde de 
un şchrtmı- GARiSTA.N ARASIN- !kadın erkekten fazla! 
t:r::1

1: 1i~~ DA MÜZAKERE 
ıı bey bir VAH~IIŞ! 
muharrlrl
ınize demiş
tir ki: 

- lstanbul
da yirmi gün 
kalacagım ve 
sonra aynı 

tarikle şarka 
avdet edece
gim. Buraya lbrah!m Taif bey 
mezune11 geldim. Şark l'ildyet
leri çok iyi bir haldedir. Halk 
her tarafta okumaya ragbct 
göstermektedir. 

Zirai vaziyet de müsait su
rette inkişaf ediyor. Umumi
yetle şark münakası hakkında 
intibalarım mucibi memnuni
yettir. 

İNTİHAP 
Fırka namzetleri 

seçiliyor 
Yeni ~dİYe - Azası 

kimler olacak? -----Y eo I cemiyeti beldlye lntllıa-
bab hazırlıkları bitirilmek Qzre
dlr. Hal fırka ının ocaklan 
dllrder namzet t pli eımlşlerdlr. 
Şclıtlmlzdı 4 kadar ocak 
m•vcuttur. Her n biye dabfllnde 
011ııı..lunn nam tferi tetkik 

ediler1' 48 kişilik 11,.teler hazırla· 
nmakıadıı·. 

Bıı hafta içinde mesele 
kaza he) etlerlador. vlllhot he
yetlerine intikal ederek fırkanın 
namzet llstesl tespit olunacak 
ve m!!feıtlşllğln tetklkile kııt'I 
şeklini ke bedcccktlr. 

Mamafi yeni belediye konu
nu yakında çıkacağı için bunu 
yeni bir lntihsbalın takip ede 
ceğl söylenmektedir. -·-Denizd, 

... _ ...... -
BtT ARAF,LIG1N 
MUHAFAZASI 
Reisicumhurun bu 

husustaki fikri 
Vaşington, 27 (A.A.) -

Mr. Cullç (Coolldge), harp 
zamanında bltarafların tica

reti bahriye hukuku hakkında 
matbuata mühim beyanatta 
bulunmuştur. Mumalle;h bu 
mes'ele hakkında bir konft:
ransın bir netice vereblle· 
ceğl fikrini reddeylcmlş ve 
bu mes'elede başlıca engelin 
Amerikan ayanı olacağı yo
lunda müstehzlyane beyımı 
mütalaa eylemiştir. 

Ro -:-26(Fos)-Korl
yera della Sera gaze· 
lesi ilk beharda ltalya, 
Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında 
elyevm hall tefessUhta 
bulunan kUçUk lhtlltfın 
yerine kaim olmak uz. 
ere bir ıtllafı murabta 
aktedlleceğlnl yazıyor. 

Korlyera della Sera 
gazetesi yeni 1t11af1 
murabbaın tamamen 
sulhperverane bir ma
hlyeU haiz ve bu devlet
leer arasında ticari mU
nasebatan 1 n ki' afı na 
matuf olacaOını yazıy· 
or. Bu maksatla alaka· 
dar devleUer arasında 
bu umumi ltllAfın aktl· 
nden evel muallak me-
selelerln halll mozak•· 
ratına ba,ıanmıftlr. 

Sofya, 27 (Fo•) - Bur•· 
dakl TUrk'7• aeflrl HU•r•v 
Bey bu ayın 28ınd• Bulgar 
kralı Borlaln ••retina bir 
ziyafet veriyor. Ziyafette 
Prenses Evdoklsya, Ba.ve
llfl M. Llyapçef, Hariciye 
nazırı M. Burof ve aeflrler 
hazır bulunacaklardır. 

Sofya mahatlll •lyaslyaal 
bu ziyafete bUyUk bir ehem• 
mlyet veriyorlar va bunun 
bir emri vekl addedllen 
Türkiye - Bulgar mlsaklle 
alakadar bulunduilunu a6y
llyorlar. -- - ~ ........................ .----

Bursadaki 
mevkuflar 

~Iuhakemeye dün 
devam edildi 

M11hk11me tafsfl3tını a n 
h berlerl -
mlzde nef
redlyoruz. 

Bur • mev
kıınannın dün 
Bur a Ağır ecza 
mahke mcsin de 
muhakemesine 

de\ am edilmir 
tir. Bu mühim 
davaya ait ıar. 

silAr '"n hahcr
ler kı>muntzda· 
dır. Bu müna 
sehet! gizfue 

kil'cı, re!.ii olan 
C:ök bayrakçı 
CemaL~ elelıa 1 

Dikici lsmai: 
\'C her ~C) ı itira~ 
\e pek mühim 

i4aatta bulunan 
Sabnnin lotog. 

ranarını dere· 
cdi ·oru. 

--..--........ --
En son yapılan bir 
istatistik çok dikk te 

şayan 

927 sensi umumi nOfus tah
ririnde TOrklyede 100 lıadma 
93,02 erke' ısabet ettJtı aııla
fılmıştır • 

lacııterede 100 kadına 91,31; 
Rusvada 82,14; Almanyada 90,88; 
ltalyada 96,44 niapcttnde erkek 
işabet ediyor. 

Hekimlerin nl•b•tl 
Muhtelif ecaebt memleketlerde 

mevcut olan doktoriana bir lı
tatlstltl vllcude getlrllmlflfr. Bn
aa gllre Almanyada doktor ve 
muJıteHf aılılııye memıırlanaıa 

mevcudu umumi aarıuıa rıırc 
10,000 de bir alabetladedlr. Yal
nız Almanyada 78,588 doktor, 
29,314 ebe vardı. Japouyadada 
45,900 doktor vardır. 

Tayyare kazası 
Atına, 27 (Mllllyet)- Plredıa 

Breadlzlye barclı:et eden ltaıyaa 
tayyaresi Korfo dvarıada dtı
ttrek harap olmuftur • Gelea 
mslOmata cllre tayyarede iki 
ldfl telef olmuı , yolculardan 
llı:l lı:lfl arır ınrette mecruh 
olmuftur • ıld ldfl de lıallf ya
ralaumıtbr • 

Tayyarede 8 yolcu vanlı. 
Tayyare evvela denize d fllnce 
kendini kurtarmaya çalışmıt 
ise de bu ser kayalara çar· 
parak büsblı t• ıı parçafanaııttır, 

Faşist mecli i azası 
Roma, 27 ( A • A ) - M. 

Mussollnl büyük faşist mec· 
llslne yeniden 8 kişi tayin 
eylemiş ve bu suretle mec
lisin azalarının miktarı 52 
kişiye ballıt olmu tur. 

Roı > '\ ) lsvcç K rclt 
Kralıç:ı \ ıktona p 7.I are etmek 
uzre Ro:nara ,efmışt'". 

Lehlstanın ticaret 
pllançosu 

Yarşo,•dakı merkezi i tati tık daire 
sinüı verdi i malOmata gore bır kaç 
aydın beri açık go ceren Polonı 
ticaret pılanço<ıı geçen Teşr'ni sanı
den heri mah.'ü derecede ıyilcşmı • 
tir .• cıckim 1928 martuıda açık ı ıı:ı 
milyon iken tc-r nı anide bu miktar 
6 milyon zloli~c Juşmu5ıur Bıı 
netice ihracatın ıcza\Lidllnu \'C 

ithalaıin azaldığını giı teriıt>r. 

Polonyada Fransız 
Gazııc du Commcr-r 

"e 1 
un

~redi 517. scnna1e ile I' Ion1ada l ı 

fon ie mıie,,ese ıhta ı ı~m ha a 
etmek dir. 
ri menkul 

retli miı7.akcrcle 
llo ren irktt 
cmllk, f e ı 1 ·, 
boş C, mü tltıc p ı 1 1 n! • 
'ektir 1 crl''nat cncwuı iki iL • •r. 
franga k.ıdar Fıao z nu~uc pı a 
<asınJa tcJ31·iı! ede\ ıle•t·ktir 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde ' 
l - Berfin mekluhu, li.cmnl uın 

Sami pa.ş.ının muhlm hcyuı.;Uı 
2 - Alfaııl ıınd•kl n 'w et \ c 

Kral 1 razretlertalo uf eri 

Tatavla yangmındıı telefon 
lrketlnln de mes'ul olduğu ha. 

bcr verilmektedir. H kOmct bu 
vaziyeti nazan ltlbare almış ve 
tahtllı:ata bAflamıştır 

Telefon 
Şirketi hakkında 

da tahkıkat 
Tat avla facıasının 

mes'ulleri ve son 
vaziyet 

Tatavta yangını hakkıadakl 
talıklkat devam etmektedir , 
Eveflı:l &fla ifadeleri alındıktan 
soara bırakılan Jıey'ti mlltevel
Bye tzuıaıa dBa tekrar ma -
ltmallanaa maracaat ıaı.amu 
lıuıl olmaf ve lı:eadllert polla 
mQdDrlyetlat celbedlleret lfade
dcleri alıadılı:taıı sonra rene 
serbes bıratılmıtlardır • 
Terkos memurları da: 

Dlla Terlıoıı tlrketl memurla
mıdaıı bir lld lı:Işlnla daha 
ifadeleri alınaıışbr. Bu memur
lar anahtan:ıdır. Terkos memu
rlan yangın gecesi horul ra su 
verdiklerini ldda etmektedir. 
Tahkikat biraz uzamaktadır. 

ifadeler tam olduktı:n 
sonra evrak m 
ıecclctir. Bunun i n da daha 
bir llıl gün ııızım gelmektedir. 

Telefon ,ırketl de.-Diğcr 
taraftan ~angını vaktiyle ltfııi
yeyc haber vermedigi söylet en 
Telefon şirketi hakkında dn 
tetkikat yapıfmııkt dır. 

Hllallahmerin yer 1 
HllAliahmer dünden itibaren 

Tatavla harlkzedelcrine ynrdımıı 
ve gıda tevzilne ba J:ımı tır 

Cemiyetin rel i Ali pa;a 
demiştir ki : 

-Yangından mUtcc .lr ol:ınlıı
ra y~rdıma baş)adık. Şimdilik 
Hi~alrahmer bUtçe·inden yardım 
edıyoruz. Şimdiye kadar kimse 
para vermedi. Daha bUyilk mik
yasta yardımı düşün uyoruz: 
fakat bu şerait altında değil ... • 

Kavseride elektrik 
Kıv ·eri. '.!~ \lıı. "l1 l\'n,· rt 

H ,,, an elckmk Tuı k anonım 
ır eti muka•c esi ta tık edildi. 

• ."lrkcı ukfc lıe, 'cıı m a etine '1 as~ı· 
z de t r'lt:• a; ' ~ a u c o 
'\hmer. ı\bdl.!lali !la \la · c 

'ilet ııe~!.er in , rı e ı ·. 

. unan-Fran ız ticareti 
t \ n~:ı. ': \lılli et \lı 

\un n 1 nm ız ii:o ı IS\ ı ,:J ıJ..: m 
lckct ;.ırl ı · .d3 tıc 1 <:t nıuaht:Je ı ak· ."li 
müY.ak · re etme· tedir. ,ıni!Oı\OO n1u· 
z;rl;. '•t ıh:c;ınd ) uııanl cardan 

kuru uzıim mahsuliınun I' n "'" c kı 
liakkınd3 kararını \ e•mı ur. 

J~und:ın ha ka. 't amcb .... l"ran a\a 
;ıo nııl)On hek101icre şarap c\ ked• 
lecck . 1uahedc mucfüınce ) t,a 

Mumaileyh ayan meclisi
nin beynelmlfel kanunu bah

rinin tasdikine, ihtimal az 
mütemayil oldufunu söyle
miştir. 

.. Tamira ajanı- 'uyork, 27 

'ficaret .. Ôdası 
intihabatı 

s ."on 'ıabt .. Jer 

3 uncu sahifemizde: l 
nisıanılın C\kedilecek 'ı~lılar i~ın de 
hızı menafi temin edılmı ur. 

lneboluda ihtifal yapıldı 
İnebolu, 27 Milli) et - Bu r A.A) 1 . l'arkcr ( ;iJbert 

l'rans:ı) ı ,ctmlk .ac "Paris 
transatlantıkinc rakı\' ıılmu tur 

• lngillera Amerika dostlug~ 
Londra, 27 (A.,\. Hirm;n~am 
da Hrılcn !ıir ziyakıte hanciye 
nazırı ör Çemlıerleyn Chan
hc_rlmn) \_mcrik,.nın l.nndra sc
fınnın rcfı akdah esna ınd:ı irı:t 
eylcdıj';i nutka cc an ,.rcr~k 
lngilterc ile Amenka\ ı hiç hır 
mur·'O me 'elenin tdrı e) le
mediginl beyan eylemi< ve tara
feyn arasındaki munasebatın 
samimiı· ctini ildn etmi. tir 

Kay eri 28' l\lilli)et ) Tkar c 
oda>ı ınııhabaıı yapılrn.kta, Fırka 
namzetleri tamanıeu kazanmaktadır 

İktısat kongrası 
Bursa, 28 (\!illiyet) - 1\. nunıı 

aninin 2.ı ıııde lıurııfa t-ir ıktı- t 
bng:-a ı aktcdi -nlşıır. llu kongrad ı 
'ali Facin \C iş bank ı mu 'uru 
, affet beyler hazır bulı.;· maşları:ır. 

1 laik rırb 1 mu temadi kemal Ziı. 
ı ~ de k "' gclmışıır Kong:-a 
mı..:ıasehetıle Gazı 1 faz eılcn1c Ra 
, ek4let< lktı>•• • k!lctinc \ c Bu yük 
, Jıllc• \ ! di i r: ı etine lelgr:ınar 

kc·idc edilmiştir. Kongra ikinci i\"U 
' mamı da Salı gunO (bugün) alete· 

dccekdr. 

t J>uyunu unıuml)'tdekl sul lstl';Jl.11 
ve l{tıkOm ıın narı• için ~azır adı~ı 
prograını 

4 Uncu Sahifemizde: 
ifa a r•pı rı 

2 Fı'l>r.:1 

6 - eı ı I! dukıı.:rınılı 

• ek 

ı d1. ı ahi 
ıhhı hı 1 

c. l; r L: dir 
inci s hlfenıizde por ha-

t H nçtc ncl 111) r r 
i - 1'1ıt ) etın eglcnce 1 

6 inci sahifemizde: 
llallt mckıeplennc dcum eden 

ler için koli\· \e ejtlenceli ~azılar. 

gün lneboluda tayyare şehitleri 
için ihtifal vapılmıştır. ihtifal 
parlak olmuştur. -- _______ ...... __ _ 
.---ŞÜPHE-

4 Oncll ahifemlzdc 

Selami izzet 
Beyin bQyllk, edebi aşk 

hlkl\yesinl oku) unuz 

ŞÜPHE 
Bir kaç gün karrıermizl bedii 
bir heyecan içinde ylfataçaktır ı 
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MİLLİYETİN HARİÇTE ALDIGI MEKTUP VE TELGRAELAR 
- ----·--------

A vru padaki talebemiz fı~ .... iİsas! 
••••• t •• 

Berlin sefirimizin beyanatı ----

Kemalettin Sami Pş. Berlin muhabirimize 
mühim beyanatta bulundu 

Programın 
tasvibi -Radikaller de hüku

metin Alsas siyasetini 
kabul ediyor 

A.tmanyadaki talebemizm vaziyeti Talebenin ihtıyacı nedir? -
iyi ve noksaR taraflar hangileri ? - Yeni kanuna lüzum ı•ar ! 

Berlln, ?.7 K. sanı t929 1 neticesinde hukumete kıtr ı m, 
(Mllllyet) Bundan evet 1 ul olur. 

-- ._.. ... _ 
Parls, 27 (A.A.) - Radikal 

soslyallstlerden M. Rlşar ra
dlkalların meb'usan meclisi
nin ve hükQmetln siyasi su 
reti tetekkillünü ihmal ile 
münakaşatın hitamında Alsas 
Lorende takip olunan siyase
te mlllt tamamiyet namına 

Avrup•nın ldarf slyaaeU v• 1 !ı! -- Talebe mufettl,[erinin 
memleketimiz ticareti ha- . 
rlclyeal hakkında gazete· ı nez.are? ıltı~da ve ~er · emeotrc 
mlze çok vakıfane beyanat· netıc~ıne gore tahsılıne dernm 
ta bulunmu• olan Bertin ve ya memlcketıne iade mes'ele'i 
BüyUk Elçlmlz Kemaletlln mtıfertişin salahiyetine cerkedılir. 
Sami Pafa Hz. Avrupadakl Talehenin tah ·i atı mufetti~e 
talebemlz için •u beyanatta 
bulunmu,tur: 

Talebe meselesi lııilin ve 
istıkbulm t'n mühim ilmi ı·e 
<ti mai bir mes'elesi<fir. Hilkiı

timiz bunu nazan dikkata 
•k 011 zrnıanlarda bilhas
r!fıemmıyet ı•ermeye başla

J11ıştır. 

Talebe me~'f/esi deninct iki 
,:t'J' lıatıra gelir: 1 Onun ıaşe 
skıin ı·e ffbası; 2 Sevk edil
ıligi tahsil yolundaki gayretini 
ı·şrı ı·e teşı•ik için yapılması 
ıiıınıKelen her tiirlıi mııave

ııcfi11 icrası ı·e hu yolda yürü
·ı•n talebenm sıkı bir teftişi 

me. ·eıe.~idir . 
Bunlardan birincisini hü-

k ümet halletmiş gibidir. 
falebeye verilen tahsisat 

lmanyada yaşayan dlter 
mllletler talebe! tinin tahıl
~atına akındır. 

Yalnız bu tahsisatın mun
tazam ve zünll gününe tale
benin eline ve ihtiyacına 
yetişmesini temin etmek icap 
eder ki bu nokta maalesef 
henüz halledilmemiştir." 

Ta'ebemiz Avrupada kambiyo 
ark ndan mUteeSlioir olmuın 

diye hOkOaıet ma~lannı dolar 
ılarak g6ndtrr.:cye karar ver
ni tir. Halbuki talebenin her 
Uç a) başında yatınlan parası 

dolar he abiylc bankaya yine 
Türk lirası olarak depo ediliyor. 
lık &.\' talebe maa~ını dUzr;Un 
alıyor. fakat ikinci üçüncü aylar 
kambiyo farkı yine baş goste· 
İ)or. Para bankaya dolar yatı
ılmalı ve dolar kalmalı. Dolar 

hesap edilip TUrk lira ı yatınl

mamalıdır. 

Taleben111 tedrisat hususa
ıma gelincı• bunda çok geriyiz. 
Şimdiye kadar gönderilen tale
lıe müfettişleri ne talebeyi kafi 
ılerccedc himaye edebilmiş ve 
tcslıilıit gösler~ilirmiş ve ne de 
iyi kontrol ederek memleketin 
raptıgı bu kadar maddi feda
karlık/ar burutara kadar gelen 
genf ı1ata11 t•ı•ldtlarınırı bihak
kın çalışması üzerinde müessir 
olmamışlardır. 

Haber aldıgıma göre Hey'efi 
Vekilede bulunan yeni bir teklifi 
kanuni ile bu ve dif!er lhtiyaç
'ar /ıalledilecekfir. 

Bilhassa ııazan dikkate alı
nacak bir nokta varsa o da 
lıasta/0111111 ve ya vıfat eden 
talebenin baıtane ve c..,aze 
'Ttaııraflarıdır . 

1928 senesinde kaybettltimlz 
bir kaç arkad8fın ccaueslııl 
Berllne kadar nakllle TUrk kab
ristanına defnetmek hususunda 
mUşkOllta maruz kaldık . 

l(elir Ye hunları o teı zi eder. 
Bu ~urctle mufetti~in talchc uz.: 
riııdt:ki kontrol ı e amiri yet 
vazi\'eti daha emin ve kuv\ ct
iidir. 

1 
devam olunmak la7.ım geie-

1 
cetıne dair bir takrir kabul 
etmiş oldutunu beyan eyle
mlştlr. 

Bu mufeıti !er huk1'nıt:tlerin· 

den lıir 'enclik krt'<li alırlar ı·c 

u -ene nihayetine "8du o parayı 
meı"t'lll talim~! 't: ihti)UCat n;,. 
petinde ( ha,tı, nhim, eyahac ı 
. arfder ve <ene nihayctiııdt: 

hükumete lıe;ap verirler Bu 
>tırctle bilha ,.a ,emölre ve la 

boraıuıarre ucretlerini hakik! ihtı· 
yaca ıtore t . 'h • imkAnı ha,ıl 

olur 
Almaayada Uç tUrlO talebemiz 

vardtr: 
l - Muhtelif veklletlere 

mensup talehe 
2 fdarel hususiye talebe-

ler! 
3 - Milli müdafaa talebesi 
Bunlar haricinde husust pa

rası ile gelen talebe ve berayı 
tetkik gelen şahsi) etler Me
murin, zabıtan v.s. var. 

Berayı tetkik gelen şahsi· 
yeller müstesna olmak Uzre 
bas~t ve a~keri lalebe üzerin
de de talebe mDfetlişllk tcşkl

!Atın ın teftiş ve amlrlyet !A 

lahiyetl olmalıdır. 
,'\\acarlar tetkike gelen şah

si.> eıterln zahiren istirahat 'e 
mesal~int himaye ve hakikatta 
bunları da teftlş için gayet iyi 
dDşUnUlmDş Macar iffm evi ) 
namı tahtında bir müesseseleri ı 
vardır. MOeesessede bu şahsivet
yctl r rayet ucuz yer ve yatar
lar. Bu mue~sesenln bUl!in Al-
man ilim mUesseselsrile aktet
tlği mukavelelerle bu zc' •t 
mektepler, müzeler, kütüp 
neler, konferan lar, laboraıo -
lar V •• den hemen meccani de
necek derecede ufak bir maddi 
fedaklrlıkfa azami istifade 

• Yeniden kabul- Parıs, 27 
( .'\. l'll\ ı dn Dııında topla
nan ~o. yali t kon~r~'I 1 !indi 
Çini ı aliliğini kabul ettil';i mada 
fırkadan ~~karılmı; oTım mch\ıs 

!\1. \ areni )eııidcn fırl-a)a kıt~

detmeıı;c hı:men hemen ittifakı 

ara ıle karar 'ermi~tir. 

* Kabinede izahat l'arb, 27 
(A. \.) ı'\azırlar ınccJi,indc '.\!. 
Bri\'aıı harici ı aziyet )ı:ıkkında 

izahat ı t·rmi-tir. 
• Encnm~n riyaseti l'ari.·. 2:" 

( \,\ \}at ınccJi,u \1. l.ı"i 
ıeıı 1 lubcri lıaril'İ)c enı:Liıııcni 

y ria-ctmG tcKrar htilıap ı:ımi rir ......... --
Alamanya ile muahede 

Berlfn, 27 (A,A) -· I 928 
de aktolunan Alman-Çin tl· 
caret muahedesinin mevkii 
icraya vazolunması münase
betlle Çin milli hllkQmetlnln 

hariciye nazırı .1". Vanga ile 
M. Strezeman arasında sa
mimi telgraflar taatl edil
miştir. Bu telgraflarda tica
ret muahedesinin tarafeynin 
müsavatı mutlakası esasına 

binaen tatbiki dolayıslyle 
muhadenetl mütekabllenln 
tarsln edileceıtl ümidi izhar 
ve beyan edilmiştir. 

• Feci bir kaza - hıku~"!, 

27 \. . 'lanç'"r' ı .. le :ir 'ol
lar ,a ail lwnıı ,. denlerinde 

'L'.J lıu'dn 11ir ı~ ialdc uç Jap<ını.ılı 1 

•l 1 O' <,:mli nabcdit ııııııu~n .. 
•• 1 •• 

ederler. ya-aanl•*anda 
Bu te\ikııatı gezdim. ,'\\odur Pangalos taraftarları 

ıoıerek dlyardu ki: 
\tına, \!~ .\. \ ) \Jcb'u,an Bu uval her akşam hııracla 

mcchsı hukuku umumiye ccr:ıiminılcn 
yatıp yemeye mecburdurlar Biz 
onların sıhlıallarrıa o kadar ehemmi- d<Jl&1 ı zannalıımla hulwan Pangalcıs 

hukÜıııetl 41.ıı>ının mahkemeye sevki yel ve kıymet veririz ki başka 
hakkıııd•ki ıeklHi muzakere etmişıi~. yerlerde /t11a yemek ve ya fena 

iskı1n /it mfilerssiı o/mıımılar. Sabıl. Ü\'aııdan Tanmlide, me>•i 
mcı;ai arkadajlarını uzan uzadıya 

Bu teşkilata alt bütün ta- müdafaa eylemi tir Medi lıir tahki. 
llmat ve nizamnameleri ge- kıt komi•\'onu ıe,,k!I etmiştir. 
çen sene maarif Vakllletlne * Fırtına Atını, 28 (A.A) -
takdim etmiştim. Sahıllerde ·lddetlı hir fınma hükum 

Tetkl ka gel en şahşl yet le- -u·nn·e~k!'!!te!!!!di!!!!r.!!!!!"'!!!!!"'~~"""-"'""'!~ 
rlmlzl bu kadar himaye ede- tin se/Omeli ııamına bu izdfroçları 
cek fedaklrlıta henüz hal behemehal mrnetmtlidir. 
ve vaziyet müsait olmasa Bu gibi ahval zuhur edln-
blle talebe ile ve bunun lh- ce bunla~ın yalnız tahsisatını 
tıyaç ve kontrolUlyle ehem!- keserek kendllerinl serbes 
yetll bir sqrette meşgul ol- bırakmak kıl.fi degildlr. Her 
mak çok mühim ve zaruri· halde mahkQm ederek dev
dir." !etler arasındaki iadel müc-
Almanyanın muhtelif şehirle- rlmln usulü ne tevfikan cebren 

rlndeki talebemizin teşkil ettik- memlekete celp ile cezasını 
leri cem'iyetleri i lah etmek çektirmek suretiyle önüne 

&.:l'gan••&nnda 

H-R ŞEY lYi 
- -KRALT'\ ORJJ(IJ,ARI 

Ml \ Al'FAK1YETLE 
İLERİL.EY< )f{ -. 

>ıfgan .,tan Karlı l~maııullah 
ifanın ordL\)arı l\;\\ıil uzeriııc 
yıirııd ıt ~ d<ın ynzmı;tik. , on 
yirm· dort saatıenlıer: gele ı 
hahcr'er hunu ıeyit e!l'ıt:ktt·dıl'. 

A' l"'ıpa l'Rt.~telerinir aldıkları 
malömata giırc Km, Eıııanull:ıh 
J l:ıııı~ bu) ıık biraderi İnaycıullah 
1 lan ı;cçen çar,anıha gunu ak· 
~amı Kandeha•ıı va-ı olmu~ıur. 
İnaycıullalı 1 lan da kendine ta
raftar ıılaıı kıın etleri Emanullah 
1 lana iltihak ctnıi~tir. 

Kral J\;\h'I uzcrinc yiınınıck 
için faı:·'ı olan hutiin kun etle
ri kuma'lda ·ı altın:ı toplamı~tir. 

1 Hupa gazeteleri lıııııdan . oıı
ra karların erime,; ile lıar:ıkiıtııı 
kolayla>:ıcıığıııı yazıyorlar 

lııayetullalı 1 lan Kandıhara 
gidince iki birader ıazi)Cti cet· 
kik etnıi,lcr 'e J-:ıııaııullalı Jla
nın rnlidc i lnuyltuflolı 1 lanın bu 
suretle küçiik biraderine iltihak 
ctıiıc;indeıı dolayı tebrik ederek 
meııı lckctk sııkt\mııı ia,Je>i için 
iki kurda~ın elhirliğiyle çıılışmaıa 
ha~ladı~ıııı v;ürıııckteıı ınute\ ellit 
ın~mnuniyctini izhar ctını,tır. 

l·:maııullah Hanin rnlide•inin çok 
/.cngi'ı oldu .. u"u cı eke va:wıı, " - ' tık Kendi. inin hunın hazineh:ri 
op:lu Kralın emrine verilnıi~tir 

1 ler halde 'a~i\'et kralm. tc
ceddılr ı e terakki ı.,'H)'C. ını ta
kip edenlerin kat'! zaferiyle nc
tkclcııc<:cklir. 

Miralay Lorens 
Tayyarcd ~:tı ıı:ıııııylc'. J hn-

distAıı:t ginni, Plaıı mt·~hıır mi 
rnlaı Loreru ın lfgııhtaıı ı·ekayııne 

kari~tıjtt \ Ul'J1ınışıı. Tayyareci Ş:ı· 
\in hu ne,rh at tızcrinc kendi 
lıuklıınetiniıi crurile jteri çaıtnJ. 
dığı ilan et .ttıi~ti. 

1 ,nndrad: ıı g-cleli hahcrlcrc 
~(1re .\ ı ıını J\amara,ındR mesai 
rırka>ı ıııclı'ı,•larıııdan biri hukt\· 
ıııek hir j,cizah takrırı 'l'rnıi~tir. 

Bu tal..rırle 1 l:ıq i~k-ri nazırına 

şt ,.ıa1 er :;oru'•nuştur. 

ll:ı İl ıır ı-ker l(İlıi ta\ ya 
ret ııı; ı ti ap ct"f!i~ olan ve ~av 
i-mini l ık nan ııı'·alav 1 orcn<: 
,on z ım.ıııl.ın.la 1 Jind \fg·-ı hu 
dudud· nd:ı ııckadar nıııddet hu 
:.ıııdu·ı 

2 l Irada huluııdLp;tı mtid· 
dclçe vazifci U>liycsiylc mütena· 
,ip miydi, yok a değilıııiydi'I 

.ı orııda hulundugı.ı e,ııada 

kenı.l1>i1w lıir mezuniyet 'erilmiş 
miydi Y 

! lava nazırının hu ıstizahı 

\'erece(!;i cevap her halde ~ayanı 
dlkkar olacaktır \'aki olan ne~

rlrattan nnlaşıldığina nıı7.aran 

lngilterL-dc bir .;ok siyasi adam
lar miralay loren,i Afgani~tan 

hadi,atiyle temamcn yabancı 

ol maılıp;ı kanaııtindedı r. 
Hindistan yolunda 

\eni Dclhı, 27 (A .. \.) (Röy· 
ter) 1 lint hükumeti afgaıııstıma 

ı,oidcecklerc pa,aport itasını umu 
miyetlc latil cylcdij!;i gibi \fgan 
tchca;ı ıııuslesna olurak kım,enin 
l liııt hududtınu ıı;cı;nwsine de 
n. ·-aadc ı ~rnıi) or 

Ağır hasta ve bahusus ame
liyat yapılmaya muhtaç olup 
talebe cemiyelleri hasta teşki
latına dahll olmıyan Ullebeııln 

ııa~talıklıınna kallı teminat 
'erecek bir mekln yoktur. Al
ır.an yada Berlln Türk kulObU 
şimdilik bu vazifeleri görUyor. 
llij);cr memleketlere giden tale· 
belerin de R)ni müşkülatla kar
, ılasııklıırını tahmin ediyorum • 

ltzımdır. geçmek mecburiyeti vardır. 
Talehemlz gerçi çaiı~ıyor, fakat Bu bir kaç scrseriııın yaımı- j 

bu çalışmayı vicdan ve hamiyet 

Serılıır Alı Ahmet kimdir? 
l(Abil üzerine yOrUdOğll bll· 

dirilen Serdar Ali Ahmeı Haa 
l(rat Emanullah Hanın kayın 

blraderidlr Ali Ahmet Han )(rafa 
Avrupa seyahatı esnasında Pari
~e kadar refakat etmi?tir. 

lşıe bu husus ıa temin edilirse 
.ılcbenin çalı, mamak ve öğren
.emek için dermeyan edeceği 

l,•ç bir ebcp kalmaz • 
\eni kanun bütDn bu husus-

1tı temin edecektir . 
1 n nı• 1dlcnn l ıkbclcrine 

• 1 

Hl ikı kı di : 

r c ka iar hınie oldu

Fu ı, ıı c. le > er s olarak 
l' h ilJnc dc,nm c lcr ve tahsilinin 

tekllnden kurtarıp vazife tıollne 1 da şuurlıı gençlerimize ayrı bir 
lfraıt etmek lazımdır. 1 şeref ııermek icap cfti1,lini ila-

Ya iyi intihap edilmemek veye lüzum yoktur. Büyük 
11elıresı ve ya/ıu/ alılcık11ıın esaun inkilıibımızı yüksl'lfecek bir 
zat/ olması ilibari}•le buraya "elen ı·ı. A anııı · ·' o-enç ıı< ıırup <'il ;·em talebeı/eıı bazılıırı lalısil t•sııusmda 

1 

·" 

ı·e aıırnk kendini iaşe edebilecek ilim l'l' irfaniyle mücelılıe~ nla-
hir lalısisııtıa yaşamı ya mtchur rak memlekete dönecektir. Bu 
bıılu11dıığu zıı111a11/ıırı/ıı erne/Ji ka- ve memleketteki çalışkan ı•ı• 
dmlarlu ev/eıwıek haı•esine ı/tişir- temiz gençliğe istinat eden 
yor. Huna kat ıye11 mani olmak millet vr i11kilıibımız lıer lıulde ı 
ı zımdır. Bıı t/endı arlık ıahsiliııe emin ı•e parlak bir atıye maz
ııeılıaycl ı ererek mltsınm mmşelıni fıar olacaktır .• 
lemın içın tahsıl hayalı lıarıciııde Beyanatımı kaydetllgl l(.Sll-
ı·e lıa/la gayrı alılaki meşguliret- mi M. H . inin Tafebezc karşı 
terle krndln puişu11, milleli11 biı.zat ·ahidi olduı:umuz hayır 
fedakOrlrJ!mı lıeha, ediyorlar. Bu hah ve mllşfik muamelesine 
,_avallılar ı\ı·rupada ~üriınü}•or ı•e B.erlinde Tür~ Uençfiğl derin 
tıaııa bu gibi dirştirıcesiıler Aı•rn- bır şükran ~ısslr den başıca 
paııııı Jruydullal/ stıfüııııı dalıi/ bir şeyle mu abe e ede~ez. 
olmnkladır. Şahsının l't m••"'•ke- K. Omer 

. 
Sofyada bomba Sof ya, '27 

( A . .... ) Nleçhul eşhas hir tacirin 
ikameıgı\hına lınmha atını ur. 1 lasa
rat cuzidir. ~ufu,ça zavi:ıı yokıur. 

•Romanya istikrazı- llük.reş, 
:.!7 ı .\.A) Yeni Homanya devleı ;, . 
tikrazı için bir malı ~rupla hali hazır

da ccre\'ln eylemekıe olan muzake
raı 11kııaa uğradığı ıakdirde Cemiı eti 
ııknm \ASIWi le i ıl\raz miızakcra
tında bulunmaktan başka çare kal· 
mı)acakur 

• fran8a - Yugoslavya -
Rclgnıı:, :.ı . \. ) Yu~slav-

'' hal'iciye llızın ,\f. Mııumiç Fran
sız - Yugoslav ticucı muahedesini 
imzalamak üzre Parise hareket ey
eım1'1lr. 

Püskülsüz dün şayanı dikkat şeyler anlatmı 
diğer maznunlar da itiraf atta bulunmuşlard 

muhakemeye bugün de devam edilecektir 
Bursa, 2:1 (.'1illlyet - Mev

kufların muhakemesine aat on 
da başlendı. Salon ıı,ncahinç 
dolmuştu. Ev~elA firari SUley
men hakkındakı rapor okundu. 
Badehu Sabri istic\'ap edffdi. 
Sabri dedi ki: 

Cemalle cı•cldcıı luııışı

yorılıık. / lapslıa11cdc bir ko
ftuştaydık Tcşki/ıit lıakkıııda 

baııu bir şey söylememişti . 
Fakat bir güıı Kümi//ı• görü
•ıirkerı ofirtfüm l'L' il(' kOllllS-v " . 
tuklarırıı sordıım 

O nnıaıı Cemal ~ ~'tMI ki,ihk 
ılıih~ hır ku\'\ etin >\d•hazarlnda 

dola ağını anlattı. l lap.<hancdeıı 
çıkuktan ıı;.onr.ı Puslul-.uzlc gorü~tiiın. 

l'iiskül u7.lc e>kidcr tanııınm 

C'cmal ıeslildt h kkınd:ı hana 
pu kül<iızl< \C bdurrczakla görüı 
memi ta\· t\e ettiğinden bunlarla 
gi>riııfunı, ı c Si\ rihi,ardo\..i ,\,I' ıeş· 

kilaıııu o~rcndim. 
llunl:ın Pü kül<uık, \hdurreıak

tın ogrcndim.,. 
Miıteakiben \ııbra hap,lıane>iııde 

me\kuf llahçeçık nahh c;ı müdürü 
'cm edJin im?.a ıle. "htiklalin kAhra

man meb· usu Cemaline • ad re-ile 
ız lmı~ mektup okutıuruldu. 

Bu mekıuprıı ( emalin fcdak:lriıl(ın-
dan ve ınılleliıı blhı oldulundan hahs 

cdilhordu. ( 'cııuliıı koc:ıhaş 1 lü'e 
vin<leıı (.100) !ita istetlip;i mektup 
(,kundu. 

lluııd:ııı ~onr:ı i':vliyahuca mll\a 
cehc edifdigindc riıy•nın hnhcri 
3dmadan cebine koııdu,,.ııu, diger 
nıya_ı da ,\lusıııfanııı b'etirdiğiııi ,. 
silahın ku,·,·aı i milliye zamanında 

kaldıj\'ı"', f,m ,• o taj 'erilecek 
paradan tl3 hahe d•r olmadıı!;nı "" 
1edi. 

Bundan sonra Hoca Ali Rı
zanın mektubu okundu. Bu 
mektupta ımaıı:aranın beş odun 
önündedir, akçalar iikıllll ema 

neh denmektedir. Badehu muhbir 
püskülsüz tahlif edilerek Sabrinin 
müstacelen cemalt görmesini ve 
teşkilat yapıldıgını , hükOmell 
devireceklerini söylediğin , bu
nun Uzerine polis müdürü ile 
görDşerek cemale clttij\lnl 
ve Cemalden talimat aldığıni • 
ve teşkilatın 17 aylık oldugnnu 
Cemalden, Karabekirin beraber 

rının, ıslıntakın yanlış a/ılllfl' 
ıfrme<i, hllktııneliıı şalıs/yetı /fi 

ı•ıyı•siııe ıecaı•uz /e~kil eder .• 
. alır : • ller. ( emal ıribi "' 

hir adamın lafına ılcğı pusk 
'c .... l_ re ~ karıdhn tlt: lı. 

Kısmen itiraf 
Bundan ~onra Laz All• 

dem, Yetim ve Dikici nıuvac 
edilmi~lerdlr. 

Bunlar meseleyi kısmen 1 

kismen inklr ettiler. 
PılkutsUz ifade inde Oi 

ile Yetime kendisine Aydi~ 
lzmlr arasınnakl kasaba!• 

bulunduğu lsmail ustadan ög· ve Borsada işin birden pati 
ı'endığtni ve cemalle kuvayı cagını, muhaberenin Simav b• 
millivede berber çalıstıklannı 

diye reisi Şeve! vastasile t ilave ctmı,tlr . 
Bunun üzerine Cemal, " Pü· edildiğini söylemiş· 

kUlsOz kumarcı dolaedıl'tcıdır, PüskUlsUz - Cemal ııerkr 
söyledfklorl kAmllen lftlrandır nabzfna gllre şerbet veri 
•diyerek lnkAr etmiştir. Fakirlere bınkaları bastırac' 

ikinci celse söyleynr. bazılarını da 1 
1 1 ediyordu .• 

Bursa, 28 (Milllzet kine Cemal ( ayaO'a kalkarak! 
celsede Sabrinin muvacehe~lne ., 

R.eis Be)' şerefimi ihlal eıtlrııt 
devam edilmiştir. Sabri, bir cuma dedi . 
ıecesi Ooga çınanada toplanıp Reis Bu şah~i me ele d 
baskın yapacakları hakkındaki 

kıl dir. 
ifadesi okundu&;u zaman in ra Püskülsuz Devamla .-Di 
başlamış ve "yanlış ıfade ,.!er Yetimin evinde tonları söyl 
verdi.,lnden dolayı 1 terseniz a 

• •Aydında ara'1ıgım en nı beni idam ediniz,, deml~tlr. 
Bunun üzerine müddei umumi şey; tayyare karargAhı ve b 

zln deposu idi •• 
şu cevabı vermlstlr: 1 • Herkes mOn/eridtll /Iupse~ N.hayet Laz Ali, Mu>1 

dilmiştir.. Maznunların ifadelerı. ve Hakkı c;avu' muvacehe 
aynen kuydedildfti, carOııı/e!'ını mitl~rdlr. .'\\uhakemeye 1 
"in kar etmeleri 11deıı "a::.:n:.:la~ş:.;,ıl_ır_. _s_atı_-__ d_e_v_a.::.m_:ocı.::_ıı_ec_e_k_t_ir_. __ ···-F ord müessesesi ile yapılan muk3 

vele mecliste kabul edildi 
Maliye Vekili yapılan mukave~~nin ~n~isaf 

mahiyetinde olmadığını soylemıştır 
Ankara, 28 (Milliyet) - '\1ccli · 1 traktor, beher ktıııııın, bchet tayyare birer gelip bizden wnı musı' 

hu gunku ictuııaınd• Forı mües<e,csi başın' otuz dolar yani altını~ !ıra isteyeceklerdır. Hatta daha ŞİJllJ 
ıle i\lalile ,ek.ıleıi arasinda imza 1 kadaı prim \Crilecelctır. Hu prim telgrafla bir kaç milracaat vaki 

• dik · k •z·•mı'dı·r ,. bı·r ınıı·an vardır. O mı.•tur l<"ord müessesıne veriJeı edi;e muka\c'cnın ta aı,a aıt anun il_ -.., 

la~iha ını birinci mu1.:ıkerede kabul miyar ııeticesinde ,!0·15 5 ve bazen inhisar mıdır yoksa aynı 
de 3 dolark--'-rdil•ehllir. Yaputımız bize de verebilir mlslniz?Demi cınıi,tir. llu müna<clmle · !aliye """' < ,\fa.tiye VelcAled cevapt verıntŞ!l-

'ekili • · •açoglu ~ükru ller heyanatıa mukavelede ·irıni he ,en• mliddetle Bu hl bir inlıl3ar manuını 
huluıınııı• czciımle dcmi<tır kı kendilerine bir imtiyaz vennif vazı. ,_ d • • · hl mun etmoz, u.in e ayııi 

".\ lüc»c adc İ•tihtaııı cdılecck vettniz fakat bu ımoyaz '" !lir lstanbulda bile te sus apııı• 
olıınl3nlan ccıııan yüzde ıctmiı IJeı ;,,ahii·etinde de,,.ildir. Yeglne .lnhlsan muvafakat eder ve mUracı• 
kadarınm muancn bir zamandan kendi tees;U. ettiği yerden ıtibaren beki~ dedllı . 
iıibareıı Türk olması esası kabul 400 metro sabada başka bir şirketin Bunlar gönertyor ki latan 
ettirilmiştir gelip çalı~masına mani olacağız. cugraf! vaziyed bUyitk ıee.ısı# 

'J'urkiycnin ihtiı·ac, için dahile Ayni şekilde çalışmalctl bulunan merkezi dq!lıa bile bü ilk ~ 
se,ketti~i anda kendilerine beher dıger büyük müesseseler de birer olmak kiymelifti haizdir. __________ _;;...__..;,_ __ .. ~ 

• Süvari zabitlerimizın 
dünkü koşuları 

Yürüyüşlere İsmet Paş Hazretleri de 
iştirak etmişler ve genç mülazimlerle 

yarışlar yapmışlardır. 
Ankara, 28 (Mllllyet) Muhafız kıtaatı kumandantıta 

sık sık tertip ettiği (şas'acur) tarından birini burün mu
muvaffakıyetll ve neş'elt bir tarzda icraya muvaffak 
olmuştua. Yüzlerce zabit karlı arazlda uzun yürüyüşler 
ve dört kllometroluk bir kuşu yapmışlardır. 

Sev~lll Başvekilimiz, kumandanlıtın davetine icabet 
suretlle ~·e silah arkadaşlarına dalma kalbinde Yaşattığı 
muhabbeti, rabıtayı bu vesile Hede güstermlş genç süvari 
mülazlmlerlle yartşlar yapmiştlr. 

Necip Asım bey 
\nkarıı, 28 ı\lii,.,•r) Erzıd'um 

melı usu ecıp \,ım ile) A1..'1m 
meclisi enstitü do koeprrn ·on en[e 
lcktüeliu dil lıeı ti• ıuh«<iııe ilmi 
aza Lal in edilmt tir. 

Anka~ada balo 
Ank•ra. 28 'J\li\liyeı) Kadınlar 

ıWJn~ı1•~ demegi per~emhe gunü 
Ank ır2pala I• bır balo \erecektir. 

Türk Dili mecmu:ısı 

Anhra. 28 llllıı et ) - Dil 

Senayı ve meadln bankası 

\nka, 28 :\lillilctl - Senayi 

ve nıeadin hanka'ı umumi mu· 

dürhigiine ticaret umumi müdurıi 

:•deddin Rer ta} in rdilmi~tir 

Hariciye vekilinin rahatsızlığı 

Ankara, !l8 (.\Jılliyet) 1 la-

riciye 'ekili ıevfik Rü tu Revin 

rahatsızlığı henuz geçmı:dij';inden 

ko kunden çıkrnaı:.ı~tır. 

" l(ellog misakı - l'ral,;. 72 

( A. A. ) - Cekoslo,a.k\a ı:cisi 

cumuru 'l>I. Mostıik Keilog ıni<akı 

Dün akşamki ya11 
Dün ııkfam Y~dt ifl" 

caddesinde klhuçı Zelliçin e · 
yangın çıkmıf. mczkOt " y 
sonra dil« evlere . irayetinc rıır 
ven1medto <indürUlmiiftur. 
vangın hakl.ında ıalıkikaı :rapoı• 

Bu ıısııade Y t1lilı:öJ' H.F. hı! 
ıdare relli V ufı BeJ ı~ler ıı;;ı/: 
de bbyük bir r.blükc geçirmı.· 
nız paltosu ,...mrıur. 

Yefilktiv halkı yangının ıJ 
itf., ı hu,uaunda •arl edilen ırı& 
müıe>ekkir kıılmı ıır. - ________ _.,. 

* ~ikngoda cihan > rgli 
Y&'iin)\ton. ·27 ( \ ~) -
kan ılyan mecfüi ~ikago 
,erghıııın 1 il:.!'.! sen !nılc ~ 
dına 'e buıun milletlerin 
i~tirak da\ et ed• ''Tlesine 
olan kara• > •retinı kahulj 
m1~11r. _ - Davet 

tfurufatla ilk kitap 

Turk \fftthuat C't!ını ı d 
31 KA unıısaı•I ı •ı2•ıl<1,1 lı ı!d1 

rufatla ılk kıtap nc~r ollı. 
gunun 200 ıı cu yıl el .nufll 
tc:.adu edı ror Ru m a>' 
30 K:\nunusa ı <,.~rşa:nlı:ı 
'I urk ocap; nda hazırlaıı .~ 

serginin açılma mera,inıı ~ 
cakıır. lJ !(un saaı 17 ti• 
CCIT! \et azasının ı e etıri 
b uıiaı "!Uhtcr<m mclıu-1311 

mal l3al°'ları . ızm ve ;ai• 
Jilcriııuzıı onp;ı tc1•ifier• 

cncün . .:nlnin na ın efkll.n olmak 
uzere mevkllt olarak intişar ed.:cek 
olan mecmuanın bmi " TDrk Dili,, 
olacaktir . Serlevhanın alıma "Ara
nsa bulunur her sözDn TUrkc;esl,, 
m1>rıı kouacaktıı ntn mu..;ıddak nlJ~hastnı inızılıunı~ıır. oh nur. 
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F'T r tAlittFER1K ~s;ı~ı•Lı.:..ı. mese e! 

Şehremini A ETTE -[- .-.:Ti .... I · -

Sivrisinek • l\1illet o uyor 
ın .. cadelesi 'nrıtün m~ktepie~ hınca 

M . . .--; Sigorta tasfiyesi 

S ~hıttın Beyın ferkos Cemı"yetı" i\1 .. d . -Z .. h1 .. -8 . 
ut ve Emanet memur u errıs u u eyın 
ları hakkında yeni elediyede bir muharririınize 

Dört 
25 sene 
milyon 

büyük ---------
e nafıa 1 n1ilyar 25r 

beyanatı - -··- beyanatı 
Eınanet ile Vıl'"yelln tev. Hesa .. , kati'i ruporu - -a h l'f eh İr"izde mütc ekkil si~nna 
hidi tehir edifmemlşfir. okunurken mu te 1 t-'ifesl k m V'lOU~ Jn 3 D)' zarfırda 

lc1ylha haz rCanıyor tenkitler yapıldı mc• ,;nı ıkıral eı!ememcsı lkqat 

'ehrt'"lini .\)uhiıtiıı Bey Tatavla 
Yangını, >Ut işi Emanet memurlan, 

Vi!•ret ile Em:m,ctin ı.-hidi haklnnda 
şu \'en. bevanana bulunmuştur· 

Terkos şirketini~ yan;!lna ıu 
v '< i hakkındaki ıabkilma de
v.,rı edi irnr. Bir komisyon da yan

lan kimin mes'ul olduğunu tahkik 
e • ektedir. Tahkikat bitmeden mes

' etler hakkında bir şeı ,öylenenıez. 
1 kosun ş hekesi bütün lstanbulun 
su tntivacını remine kAfi dçjtildir. 

Eskiden ek,erl halk haftada bir 
Yüzünil vıkardı bugün banı·<ı>UZ 

dur:ııı yokt~r Bu~daıı başka ihtiyacı
~ teve"''Ü enni~r:ir Binaenaleyh. 

' ırtn su ihtiyacını temin için en 
1 • oci iş, şebekeyi tevsi ermektir. 

ırketin ,·aziyctini, yangın miinasc 
' t le, her kc< gibi. ;'>1fia \ekileti 
uc ••;rmüıtür. Kendisinin aynca ik-

, 1 1 iiızum \'oktur. Zaten bizim mü-
• ıdıt "JÜnıca3tlanmıza ka~ı ~ 'afia 

\ı.; 111.;LI ~ırkctin feshi esbabını hara· 
tct.c tetkik ve tnharrl ediyor. Ortada 
da, acı vardir. Daha dojtrusu tarafeyn 
vardır; Biz ve şirkeL. \'ek:llct bu 
işte hakim vaziyetindedir. Tabii tara
feynin davalannı dinleyecek, ve;aikini 
ıet1clk edecek, ıaha'lül edecek kana
ıta gure karaan1 'crçcektir. 

Si.it işine gelince, ... ut muayene 
merkezlerinin be~ \nkarada ıken 
&çılmış olduğunu zannedivordıım. 

Etıbbanın, ıstihdam edilecek me· 
ınurların vaziyetinden çıkan bir me
stlcııın halledilmesi işi telıir etmı tir. 

Tetkık ediyorum, vakında karar 
verilecektir. 

Süt muayene yerlerinin açılma
sından sarfı nazar edildigi kati)en 
do9;_ru değildir . 

tmanet varidatının mühim bir 
kısmının memurin ma~aıını sarfe 
dildi~ iddia ediliyor. Emanetin 
mesaısl ve Hrfiyatı hakk d b' 
ııa·ıikh ına ır 
• tıs . azırlıyorum. Bir kaç güne 
.•dar •11.lere vereceğim. Ru irntis 
tıkte ımpetler de ,-udır. 
.Em~netıe çalışanlar ikiıt avnhr, 

lllu<mır olanlar, gayn m(L,mir ~!an
lar - Mezbahadaki uhih, nezafet 
uneltj 1, doktor, hasralıakıct, fen 
Dlcınurlan ve sairı.: nıü:-;mirdir. 

Oiğer kı<ımda çalışan memurlar, 
muavinlerin. kalem hey'etleri ve saire 
mu ll'.ir olmıyanlardır . .\lusmir olan
ların, ~:manet teşkil Atı ne olursa 
olsun çalışanlmalan !Azımdır. Bir kaç 
gUne kadar memurlanmızın fazla 
olmadığını siıe izah edeceğiz, 

\'il!yetle Emanetin tevhidi teeh· 
hıir etmii değildir. KanJn 1 !yihası 

• hazırlanıyor . 'e uman çıkacağmı 
bılmiyorum. \ıek4leıtc tetkik ediliyor. 

Vektıeue ı!Akadar mıidür hey
le•Je konuştum. Bazı şeyleri izah 
ett m. LA l'iha >ek'lct<;C y•tpılıyor. 

B ledİye Kanunun. da bekliyor
duk, hcni.z çıkmadı. belkı l·u sene 
hcı• ı de gelecek sene çıkacaktır. ---

T 
Neş'e öldü 

Zavalh hizmetçi kızın 
hayatı kurtarılamadı ... -

Dlvanyolunda 
hizmetçi şı
faUyle bulu

nan 15 yaş
larında Neş'e 

namınd akl 
kızın tuz ru
hu içerek ln

tlh ara teşeb

büs ettiğini 

yazmıştık. 

bir evde 

Cemiyeti Relediye dun 927 

sene ·i be-abı knt'l raporunu cet· 

kike devam etti. Zaptı abık 
okundu. Ru kısımda Zabıtai Hele

diye ce~kilatımn muhtacı i !Ah 

oldııgu, memurların b i 1 ha.sa 
c,nafa iyi muamele etmcdiıti. hu 

yıizdcn muavinlerden birinin bir 

sene zarfında 70,000 kü. ur ~vrak 
imzalamak mcchuriyeıimk kal· 
dığı kay~cdilmiştir. 

\'ek ,ctiace n3zan di' kate alı: at.lk 
hu teehhur n neden ileri geldi 'ni 
s rt!'u,:ur Dün kendi. ile •orü<cn 
hı~ ınıılıarrinnıııe mezkiır komi ;on 
reisi muJe rı 1 7.ühtU bey şu malu· 
mat:ı \ errr.:ştir. 

• B.'ir inlzki bizim memleke-
timizin si.;nrıa işleri pek zifade 
muhtacı ı !ahtır. Bulgaristan gıbl 

nıemlekeılenlc bu i• iki fiç sonede 
\apılıbilmi<tir Bu tetkıkatın bi7dc de 
bu kadar devnm etmesi miımkUn 

ve muhtemeldir ~imdi tarifenin 
ahHmı ıımnmiye hah ı hitam 1'ııl

muştur .• 
LTn re-minin muvakkaten tenzili 

hakkındaki kanun llyıhası iktisat 
enciımenine havılr edildi. [ Aylha 
a' nen ~udur: 

l<l2'l enl'Sİ atustcıs g"'e<lne 
kadar eL'nebl memleketlerden Tür-

·eticede hu te~kilıltın teıu;i

kiyle ;lJi tahsil gören memurlar 

cııra!ından tak\iye:i muvafık 
göriılmii~tur. Bundan <onra rapo

run mabadıııa de' am edilmiştir. 

Tamirat ve inş1at fa•lı okunduğu 
esnada mazbata muharriri .\mi 
Bcy demi~tir ki: ki yeye ithal olunacak undan 100 

kiloda ~~O kuru' ~ümriık re<mi 
" - Bir kaç ana cadde mıis- i•tifa olunacaktır. 

tesna biitün lstanbul sokakları TUrkf~c ile ticaret muahedesi ak-
hıılkın yürümesini değiştirecek deımiş olaıı memleketler unlan da 

kadar bozuktur. [ Ialbuki ana avnı miktar resme tabidir. Flükiım~t 

caddder hariç dokuz 

için an..:ak f 00,000 lira 

kabul edilmi<tir. 

cadde Ajtustos g:11 esinden itı'baren luzıım 

h 
- gürür~e lııı re mi azami 7 kuruşa 

ta -ı•at kadar tez\ide ve bu maddenin tat-
bik miıddetinı 929 l\Anunuenl gave-

Bu dokuza cak<im edilirı:e sine kadar temdide mezundur. 

neye yarar? Bunu takviye et- ÖlçUler kanunu Ölçülerin 

meliyiz. 1 le) eti fcnnıye mtidurü tevhid~ \e ·ıkk,a arsı.,, yerine metro 

bunu naznn dikkate alarak bu usulünan kat ulü hakkındaki kanun 
la}ibası. millet mecfüi iktisat cncü· 

sene 240 bin lira komılduğtınıı men,nde mıl1.akere ediliyor. f:nccmen 
söyledi. Kanaliza_,~ on için lazım iktisat vckAletine lıh-ihaiarıni, Iıilha-;a 
olan mcvattan burada yapılabi- taıbikata aıt maddderM ptk çok 

Jeccklerin hudutlarımız dahilinden dej!;işıirdi. 
temini kahul edildi. Ölçü alatı imalini bir nevi inhisor 

l~manct senede 228 bin liraya 

malolan dairnt tamirat amelesi 

için Avni bey bu kadar paraya 

karşı bu amelenin senede ancak 

100,000 liralık iş yapoğını roy
Jedl. Ziya bey Emanetin de bu 

fikirde oldı,ıJtunu, b .en bu 
müe~;e~enln !Ağviy!e yeni bir 
şekli teklif edllecej!;ini ~öyledi. 

Bahçeler faslı müzakere edi

lirken bahçeler müdürünün me
saisi takdir edildi. Emanetin Yil 

dızdaki çiçek bahçesi mahsu!Attnı 

satmak için dört b~ çiçek m~

heri te>isi, parkların asri bir ;ekle 

ifrağı, emanete ait ar>aların par

ka tahvili tezekki.ır edildi. 
700,000 lira tutan nezafeti fenniye 

tahsisatı Ç<>k mıınaka~ah oldu. 

"Yerde uyuyan mikropları her

ke,in cij!;crine doduruyoruz, pıslij!;i 

etrnfa St\l\'Oruz tlc hıllA ismine 

nezafeti !cnniye diyoruz" dediler. 
;\!edeni 'Tiemlc~cılerdc çopten 

para katı ıldıj!;ı, 1 al hı ki bizde 

Ü<tC rara Vcr;Jdij!;i Ö) Jı:-ıdi . 

1\luhittir be~ b• ;e i<i •f'T!edir 

uj!;rıı ıld•" 'il, tnlcp vaki c:Jutsa 
bir şirkete L cıle cd ~c ğini 

SÖ} kdı. Uai ·c efra ına ve i e~ck 
4 OUOJirı; ık uh ıs.! k· uJ edı.d _ 

haline sokmak isteven mıdde reddo
lundu. (~zerinde -hem okka, lıem 
kilo yazılı ulan terazilerin de, ortadon 
kaldırilmasına, bir çoL: parallnn ziyan 
olmaması için, Encümen razı olmadı. 

Portakal taclrlerlnln mUra 
caatı- Dün Dörtyol portakal tacir 
!erinin hır kısmı, Ticaret Müdüriı·e
tiııc mti(ıcaaı ederek. Tilrk mallan 
için nrilen metııe şehaı.'r.ıname ile 
Rusyayı lralyadan gelen portakalla· 
nn sevkcdildiJ,iııi hilılirmişlerdir. Ru· 
nun üzerine tahkikata bışlanmış bit 
Rus vapurile Odesaya Türk malı 

namı alanda (4,000) sandik Trablus 
portakalı günderildi~i tespit edilmiştir. 

Devlet Bankası Devlet han
kamı7.1n sureti teşkili hakkında tetkl 
kına buluıımağa davet edilen Alman 

devlet bankası mudürü !\1.ü>yü Şahın 
ni.anda :\.ııkaraya geleceğini Fasi1e 
Şayttıng g:ızetesi ya7.1yor. 

lkJ şirket tcşckklllU ;\lemle 
ketimizde tütün işlerile ıı:~gul olmak 
üzre bir Fransız, tahlisiye ışlerilc 

m~gul ol.mak uzre Nr ls\içre şirketi 
tt:şek.kü: etmiştir. 

Borsada vazıyet -Jngiliz liraı ı 
dtin borsada 991,5 kuru~ta açılmış, 
992 kuruşa )iık<eldıkıen sonra akşam 
gg ı ,25 ku ıışıa kapanm~tır. A Itır. 
bı ı•J barc•nde 859 kıı·uşıa açılın-<. 

aynen kapanını 

* Ticareti bahriye mcktehl
Mektep n;u' ru Cc' 1 bey mek ın 

929 biıtçe ıni 'e hesabı k ı ıru 

maanf v~k.:llctıne takum t-:nek unc 
içtima çar, ımlıa gLinııne 

cd idi. 

talık Ankıı.raya gi·miş' _ 
Bir tavzih - Şeker inhisar mUdU· 
rü HllsnU Bey bize şu tezkereyi 
göndermiştir: Mühim bir sergi 

Türk Matbuat Cemiyetinden 
31 kAnunsanl 1929 lstanbulda 

hurufatla ilk kitap neşrolun
duğu gUnlln 200 Uncu yıl dönU· 
mune tesadüf ediyor. Bu müna
sebetle 30 kanunsan! Çarşamba 
gUnU TUrkocağında hazırlanan 
bir serginin açılma merasimi 
yapılacakhr • 

O cıın saat beşte bUtOn cc· 
mlyct a:ı:asıoın teşrifleri rica 
olunur • -----

Bu günkü nushaıımfa Şekr Tröstu 
hakkında tacirlerin betanatilc benım 
sözlerimin mü~ıcrekeıı ifade edilmiş 
gibi bir zan tevlit etmemesi için fik 
nmi soran mubabirinize söyledikle
rimi aynen yazıyarum: 

Zavallı hastanede yapılan 
tedaviye ratmen hayatı kur

tarılamamış, dün ölmüştür. 

Polis merkezinde dayak mı? 

Zengin bir şeker komisyoncusunun 
bu baptaki niyet ve teşebbüslerinde 
bah,edilmektedir. Birden ve cok ka
zanmak hırsı mevcut oldukca bu 
gibi emel ve teşebbüslerede ihtimal 
vermek tabiidir. Ancak böyle bir 
niyet ve teşebbıis var ise fili ve 
maddi ııetieelerl ilerde tezahür eder. 

... • Azılı hırsızlar - Ayı ofyada 
ttituncü Abbas ef. dükklnının üstün
deki odada uyurken aş.gıda tıkır
tılar işitmiş ve dükklııa inince 
Çekmecesini karıştırmakla m ,ğul 
hırsız Htisevin ve Ali tat •• dan b - . 
aşından cerh edilmişt r. iki azılı 

hırsız y ti Za e şen bıta memurlan 
tar:ı[mdan yakalanmışlardır. 

Tütün taciri yaralandı - llalık 
:zarında kasap Edirneli Faik ef. 

1l4u u kasap .\larko ile kavga 
ederken t b ho a ancasını hasmının üzerine 

şaltmaj!;a başlamış ve çıkan kar
ŞU~lar ,\Jarkonuıı değil diıkkdnda 
ınuştert ı· - 1 sı atıv c hulı n:ın tiittin tAc:iri 

MUlkJye MUfctllfliğlnc birisi 
müracaatla bir Polia merkezinde 
dayalı. yediğinden şikayet etmiş
tir. Tabkikatyapılıyor. 

~leh;« Cenıa~ el ;;-diye 1<;.het ederek

bacaklanndan yar:ılamışur. 
Pıçakla tehdit lrı ı Yusuf 

ÇakmakcılmLı manifaınrat'I !sağı pı 
çakla tehdit ettiğinden pkalanmı tı 

• Acemi hırsızlar \'ediku 
lede arabacı 1 lıı dann dükkanına 
girerek iıtcberi a;ımn :\lehmet ile 
Ahmet kaçacaklan ,ırada rnkalan

mışlardır. 
• Sahipsiz eşya - 1 Jaydarpaşa 

ı>ta>) ınunda ıopl~nrruş olan sahip•it. 
e;fa Uüu i1tta yond.ı atıltnı~rir. 

• Tatili faaliyet - Romanya 
tabiiyetinde olan .\Jarmaroş Blank 
Bankası tatili faaliyet mık ·adile bütün 
memurlarını çıkamıak üzeredir. Banka 
munha:-;ircn J:-;mini muhafaza etmek 

lçın bir iki odalı bir yerde kalacak-
ur. hkaı muamele ~apmayacakrır. ......... _._ 

Fırka balosu 
Cumhuriyet Halk Fırkası 

müfett liğinden: 

31 Kı\nunusani 1929 Per embe 
gUnU akşamı Pcrapalastda v;ıri· 
ıecck olan Cumhuriyet Halk 
Fırkası balosunu şehrimizde mc. 
vcut bil'uroum meb'us beyfen

dilerin maaile teşrifleri rica olunur 

Bu seneA78dolu ya
kası ve Adalar halkı 

sinekten kurtuluyor 
Bu sene OskÜdıırdan Pen

dl e kadar olan havallde 

ve Adalaıda sinek ve sivri 

sineklerle mücadele edilmesi 

takarrür etmiştir. 

hınç olu 
-~-

:\!illet m ' tc1 k ı iç n dıin 

\'i'ai et c Y 'i 1i \Jı.;' .t.n 

B.\in rİ\3Sttııı 
de ir;tima cı.lıl 

~tir. \J.:ıaril 
~ ludtiril il~ dar 

B. açılan der -

aneler rakkırt1:ı 
. ı. . 
ıza at vermıştır. 

Gittikçe artıyor 

Düyunu 
para 

liralık iş yapacaktır ---
umuıniyedeki sui istimal ne dir 
artması beklenirken bu açık 

nereden çıktı? 
Ankara 25 K.sanl ( llllyet)
Naria VfkAletlni işgal eden , 
fırkal't!l faal rllkııu R cep B • 
ehem:-olj Nil bir nafla, programı 
hazırlamıştır . Jllafla ene ·mc· 
ninde bu lıtı!usta izahat vererek \'ibyet sıhhiye miidiini Ali 

Rıza bey, lıı.. hu mıa şu b yanatta 
1.ıulunmu,nır · ' -

" - Bu sene yapılacak muca-

De• le•e llc-
v am edenlerin fıl 
miktarı gittik\·e 

1 

encümen azasını tenvir cdtn 
H muhterem vekilin programı cıra· 

fında kab;~e meclisinde yakındn 

tla suya dr•mcktcdlr. Zir 
buğ(lne kadar l!crliyen tetk 
kut netice. inde ı:ncak bir lir 

!ık kalp paraya tesnd f ed ı 
bilmiştir. Şu halde radu ye 

sekiz milyon gibi muazzam b 

farkın mevcudiy ellnc lntiz 
edilirken yeniden tabcdilen 15 

milyon lira yeni para, tcbd 
dele neticesınde Pcndikten 
·~ .. ~ 
L skudara kadar olan sahada ve 

Ad:ılarda ikamet edenler artık 

cilıinliksiz yatabilecekkrdir.~ de
mi~tir. 

:\Iücadclc mıntakaınnıt harıç
ten, me<ela Boğaziçinden sivri

sin~k gdmc i ihtimali olup 

olmadığını sora:ı muharririmize 

Ali Riza Bey- demi<tir ki: 
" .. ' 

-· Oy}e obaydı, L\kudar, 

cihetindeki sinckl~rin de lstan

bul ve Beyojtluna isti!A etmesi 

ıktizn ederdi. 
Ekspres gecikti Semplon 

ek<pres tirenı clıin şehrimize 20 saat 
tee hbürle cimi tir. 

Eşya sahşı - D rı , eJen 
beri ilu<umat anbar'annda bulunan 
100,000 liralık mrn:f tura eşvasının 

.aulma. ı takarrür ennt tir. 
Polislere kurs - Polis l\lüdü

riyeti l'olislcr !çın Nr Almanca kursu 
açılmıştır. Kursa tıl) polis devam 
edivor. 

iki serserinin teb'idl - Smeri 
ve kumarbaz Küliık Ömerle } l• anın 
yol inşaatında kullanılmak üzre Zon
f(lllda~a teb'itleri takarrür etmiştir. 

• Nüfus kaytıları - Uahiliye 
vekiletinin emri mucıbidcc l'oüs 
kendi mınııkalanndıki nüfus mıkıı

ıının kaı-t muamelesini 15 ıubata 

kad.r bitireceklerdir. 

''üfus e;;ıı~ıında muhacir. ecnebi 
ve milltecilcr ıle te>pit edilcc•ktir. 

!!:rahim Tail B. Birinci 
mıifctti~ 1. Tali il Jıin Ankaradan 
Sthrimize gclmi~lir. 

Damga pullan Türk harf-
leri~ le yeııı Damga l'ullannın resim
leri V ekftletçc ıawip edilirse derhal 
tah"ına ba~Iınacıktır. 

Eczacılar hcy'ctl Eczacıların 

ispirto mes·e1rsi için .o\nkarara gi n· 
ıl.rccekleri hey"eı cuma günü şehri 
mizden hareket edecektir. 

• Sergi için mun·aut Bir 
Japon tacirinin a\·ınak ! tedij!-. sergı 
için Ticaret mildüriyeıı lktisnd vek4 
!etine müracaat ederek mU..,dc edilip 
edilmey cccJıinı wmıuştur 

• Kaçak eroinler - Galata 
gtımru~iıııde ) mi Hr kaçak.,ılık 
meydana ÇokJrı!ırıştır Bund n ikr 
guP c\CI mezkur giımrüğe ge'cn 
m.ı.kar,a ıo: .. :ıdı ·)arından hir i memur· 

lann teı•Lkılz \e ŞJphe ı iızerine 
açılın~. m ' mal nn ~da' S k o 
~ı letınt'c erdn çık ı ır l\u cc ırın 

k.ıio u 3! ,rı ır : aç kçı k \ mak 
,,ıe; r. 1 t 1 m ı r. l lakkı da talıki 
kat ).., ıln 'wJır 

\ ıne aı ni g!Jmrük m\ıl!Gr ve 
meırur•lt"f"ın ha ircıh le dige bir 
k•çokç• '!k m d.ına \~kanlmı ıır. Ge
len sanJılaroaıı l:iil1 ınlı m.hte\ atı 

beı anname. mdo pamuk'u gıı terildigi 
halde buniann ıpeklı olduğu anla ıl

mış, ~30 kilo ipek mum!erc etli: 
miştir. 

Fidan gönderiliyor- lstanlıul 

Ziraat Ba~müdurlü~tl tarahodan 

Kemerburgaz nahiye int 5,000 dut 
fidanı giindcrilıniştir. Taş Kışla civa
rındaki bahçelere de .~00 <eftali fidanı 
dikilmi~tir. ----Hilali ahmer günü 

7 fUbat için hazırlık 
Hlltli ahmer hu <ene ce . . .. · mıyctın 

gunü olan yedi şubat için hazıri:m-

maktadır. O gtin cemi\ eıın b t" b . _ u un şu e-
lennde müsamereler' erilecek tir. Hi!Ali 

ahmer ıt"Üniınde ~oförleıde ha: ılatlannı 
cemiyete \ereceklerdir 'oforlcr 

bu s~ret~c cemiyete aza olacaklardır. 
Cenıııet () ş~bat için 1500 afiş 

tabemrmektedir. ınca SOOOıaned 
ot.ımobı.ier için kartonlar ba•ılmak 
dır. 

Yakalanan Kaçakcılar 
lzmirdc muhtelif cins 329,495 

varak cıgAra k ğadı Urlada 35 
kilo tUtlln Seydiköyöndc 20 kilo 
kaçak tulfln yakalanmıştır 

artıror. Bundan dolayı her .ı;un 
yeni dersanckr açtlmaktadır. 

i\lillet mektepleri tnlı<i atı da 
munınzaman verilivor. 

Lise kitapları 
Ankaraya davet edilen 

muallimler lise kitapları-

nın hülı'isasını hazırlamakla 

meşğuldur. Selahlyettar bir 
zat bu faaliyet hakkında şu 

izahatı vermiştir. 
"Bundan bir ay evel, An

karaya davet edllmls olan 
orta tedrisat kitap heyeti, 

mesaisini lkmiil etmek üze

redir. Aldııtımız malumata 
göre, lstanbuldan giden hey'

et Ankarada, Tallm ve ter

biye heyeti azalarının da 
iştlraklie müteaddit içtimalar 

akdettlkten sonra, llselerl

mlzde okutulacak kitapların 
hangi esasa göre tanzim 

edileceğini kararlaştırmıştır. 
Bu senenin iptidasından 

beri, bütün tali tedrisat sınıf

larmızda, eski yazı ile yazıl
mış olan kitaplar terkedll

mlştlr. 
Eski yazı ile yazılmış 

olan bu kitapları hey'etl 

umumlyeslle yeniden vücude 
getirmek, ameli tatplkat ltl
barlle kolay değildi Bundan 

dolayı, Maarif Vekllletl, bu 
kitapları, alt oldukları kısma 

göre, mütehassısların müra

caatla, mümkün oldutu kadar 
muhtasar bir şekle ifrağ edil
mesini tensip etmiştir, 

Ankaradakl kitap komis
yonu işte bu maksat için 
çalışmakta Ve, mesaisini 

bitirmek üzere bulunmakta
dır. Pek yakında, tanzim ve 

ıslah edilmiş olan bu kitap

lar, devlet matbaasına gön
derilecektir. 

• Hukuk doktorası Uarulfı.-
nun l lukuk fakulte 1 doktora ımti
han'an 12 ~ubattı icra eclı'ecekıır 

doktora dahıl clmJk ÜZ< e tar 
olan Huı. . mezun ı altı ki ıde;ı 
ibarettir. il me\anda hı h ııre da 
urdır. ----··-----

MAHt<E:M LE ~ 

l'" araköy palas davası 
l\arakoy palas mn tccirleri 

Haymı ve Alber nom Efendi! 
tarafından, b!. r 

nanın sahiple- ~ııJ J \ 
rl aleyhine a- / ~ , 
çılan (600,000) ı '\ 
liralık tazminat.,, :" ,) 

davası netice. · 

lenmiştir. MUs 

tecirlerln iddia

sı Mahkeme! 

Temyizcc gayrı 
varit görUlerek 

bu binanın inşasından dolayı 
~~r~ sahiplerlaln inşaat ma•a-

n tediye etmek mccburlyc
tl~de olmadığına karar ver
mıştlr. 

Gazeteler 
Müheyyiç nesrlyat da
vasına dün de bakıldı 

Dün birinci Ceza mahke
mesinde ,kdam, Sonsaat ve 

Akşam gazeteleri aleyhin-

deki " müheyyiç ~ n 
yat davasına devam 
mlşt!r. Ankara mahk m 
sinden gelen evrn.k dn t 
hlt edilmiş, diğer bnzl d 

lar da blrleştlrllml tir. 
hakeme maznunlardan 

zılerına tebll{:'at icrası 

kalmıştır. 

in 

müzakere cereyan edecektir • 
Bu program etrafında aldığım 

malumata ı;örc , bu va~ı prog· 
ramın tatblkah • 1 millar 250 
mllion • Uranın sarfını istilzam 
edecektir • Bu para , umumi 
butçcden 25 scneı..":ı tesylyc 
edilmiş bulunacakttr , 

Programda demir yollan 
limanlar , ~n ve yol mesclclcrİ 
ehemmiyetli birer mevki tutmak
tadırlar • Programda şOmcndU
f~rler için •700• milyon , su ve 
lımanlar için « 250 ı milyon 
yollar için 300 milyon lira tah~I' 
cdllmlştlr , 

Nafia encllmcnindekl izahat 
esnasında bu programa, yollann 
mOtcmadt ta mi ratı iç ı n ıoo 

milyon ilavesi !Uzumu ileri 
sUrUlmUş ve bu mutnlaa tas,·lp 
edilmiştir. 

Diğer taraftan idare! bu usl
yclerdcki yol parasının da hlikO
met tarafından alınıp merkezden 
sam etrafında nıevcut c ki bir 
cereyan hakkında yeni mı:talaa
lar ileri sürlılmektcdir. Hüktlme
tin mulalaası, mezktlr paranın 
yüzde yetmiş besini vilayetler· 
den alıp geri kalan yllzdc yinnl 
beşini kendilerine bırakmak 

noktasında hOlnsa olunablllr. 
Halbuki umumi mOtalaalar, bu 
paraoın tamamen alınması ve 
bir elden lhtiyacn göre sarfı 

lehindedir. Zira, böyle düşünen· 
ter, vllayetlerc bırakılması mU· 
nasip görUlen yüzde yirmi beşle
rin faydasız olacağım, bu para 
yetmiş vilayete serpllccetinc 
bir elde toplaoıp bir kUI halinde 
sarfedllmcslnln bir kıymet ve 
fayda temin edeceğini pek bakb 
olarak ileri sUrmektedlrler. 

Son ayların çirkin ve mües
sif hadisesi eski paralar sut Is· 
tlmall, Düyunu umumiye defter· 
!erinde yapılan tetkikat sul is· 
tlmalirı mcnba ve merkezini 
kolaylıkla meydana çıkannış, 

mevcut şüphelerin ne kadar 
yerinde olduğu anlaşılmıştır, 
. Fllvakl eski paralar yenileri 
ıle tebdil olunıırken a 1 

1 
• • sgar 

atı mılyon lira noksan çıkaca-
g~, bunundn hazineye Irat tes-
kıl edeceği zannedilirken ' 

muamelesinde kAfl gelmiyerc 
(600,000) lira kadar bir ır:eblağ 

müteferrik ~ahiplerl, mukabili: 
de yeni para almamak gcrab 
tine 4ğramışlardır. 

Son zamanlarda yalnız Kı 
zan Maliye tahsll ~ubesinG 

yirmi, otuz bin llranında r. 
mukabili elde kalmamalı idi ? 
Tahkikat ilerlemekte dlr. 

Elde mevcut her tUrıa lmkA 
vesait , kayt ve vesaikn l ·tin, 

den bakikatın meydana çıkr 
rılmasına çalışılmaktadır • D• 
yunu Umumiye bu ciddi tak 
karşısında soruyormuş : 

- Kimler mes'ul edilecek 
Yalnız DOyunu Umumiye m 
murları mı ? imha muamele lı 
karı~an maliye memurları c 
vardı ... 

Bu sualin cnabı ba İl \ 
hazırdır : 

BUtUn k bahatll olanlar 
• 1 ' • ı 
ısı mal Düyun umumiye idare 

zamanındaki imha muameles· 

olmuş ve bu i e m mur olanı. 
tarafından yapılmış 8 , mczkı 

işte parmağı bulunan malh 

memurları hakkında da takib-ı 
yapılacaktır , 

Bu sene tesisine çahşılr 

Devlet Bankası için Malh 
Yek.Alet! hazırlık yapıyor, Ba~. 
hakkında mütalaasından istilaı 

edilmek llzrc davet lı!un 

Avrupaaın bOyUk bankaJarınd 
b'.rinin direktoru mazereti; 
bınaen gelemlyeccginden . 
. d. , mür 

sıp ığer bir mutaba ·ı d 
1 

ın a\ 
t ne karar vcrilmlRtlr H 

Y • azırl' 
na·ak esaslara .. ~ • .... re bank· 
her halde bu e , ' 
d n~ on!arır 
oğru açılmış bulunacaktır S 

mayesine gelince kati , '. 
istikraz aktı ' yen b 

mcvzubahs değil<: 
Elde mevcut ıt a ın para kU! 
altın, mücevherat bu b ' k ~ 

. ' an an: 
se'"'.ayesıne esas teşkll cdı 
cektır. Banka bUyUk k ma sat 
gayesine öz servetim' 
sa - - ız ve l 

yımız ile varacaktır 

k DO• 
satdejı,11, .fakat o pyasaya HUktımet merkezinin mnt 

e\ e ce cıkanlmış para ınikta- lıa sıs doktor ihtiyacı, yakın<! 
rındandıı 600.000 lira gibi b" tamamen temin !!dilmiş bulun. 
fazlanııı tebdili için Ulkad~~ caktır, H r biri birer otorite < 
makamata ibrazı hadi e ı hll· lan kıymetli doktorlardan ' 
ktlmet merk zinde bllyUk bir teşekkll bir klinik tesisi ku\ 
lı?yretl ve bu nl tte de haklı 'etil bir ta avvur halindedir. 
bır hlddeti mucip oımııştur. Bu suretle mcmlek timlzt 

Ş~y~nı menıınlyettlr ki, bu hiç şllph iz n azametli b 
s~I ıstımal kolı;u u kuponlar _kudret manzıua ı ifnde ede 
ltılafıtameslnln nıecllste mllza. , ve en ıııOterakkl bir me ıc 
keresi arlesinde meydana çık- haline gelen doktorl gun Ar 
mı, v~ -bu iğrenç badi e, bu karada da ilmini ve varlığı· 
itllAf..~medelı.I Düyunu umumi- ispat etmesi zamanı gelmiş bı 
YC)i mesullyetten kurtaracak lunuyor. 
madde hakkında ihtirazı kayt- lctanbulda refahım her 11• 

lar ilavesi lüzumuna mllnccr retle temin ctml bulunan b 

olmuştur. ilim adamına bUyUlı. fcdr 
Bu vaziyet karfJ ında DU- kArlıklar tabmll etmenin do"'r 

yunu umumiye işi ııu surctcle 1 ., 
izaha ycltcnmlştir. 0 mıyacağını düşünen hUkOmc 

ı _ HllkOmetln yanmış, buraya davet cdllcccklcrln m-
kayboJmuş zannettiği para ye- ddt her turlll lhtlyaçlarını tc.;, 
kOnu Umlt cttitf miktarda değil ine karar vermiş vaziyettedir 

1 
Bu karann yakında ıatbll 

o~ A 
2 - Tebdil muaıncletilnde nkarada bir bp fakiilteslni 

kalp paralar da araya karış- kDşadına bir vesile. bir vasıt 
olacaktır. 

tınlarak geçirilmiştir. 

Düyunu umumiyenln bu lddl· 
ası da hakikatten çok uzaktır. 

HUktlmct, yanmış kaybolmu!j 
Para mıktarını yedi sekiz mil· 
yon kadar tahmin ediyordu. Bu 
miktarda mübalağa yoktur. iz. 
mirin işgalinde, batan gemilerde 
Anadolu harbinde yanan, fer· 
sudelcnen, yırtılıp kaybolan 
para mıktanoın bu yekOne ya
klaşması ihtimali gnliptir. Diğer 
taraftan 1 e kalp paraların, te
bdil muamelesinde kabul edilmiş 
olması iddiası da son tahkik&· 

MEJDI SADRf.'T71A 

r·-;N"K,ı\ii'A-Piı:is-
(.\, K \R \ 

Bütün odalarda telefon, ıcal 

suyu, kalörlferi vardır. Hıı~u 
banyolu apnrtmnnlar. 

t Odaların flntı: 6 - 8 - 10 ve ı, 

t liradır. Amerikan barı ork •str 
1 erl;ek ve kadınlara mahsn 
j perukAr salonu, çamnşırhan 

1 
garaj, tenis, kütüphane, yatak 
vagonlar şirketinin ııccntalığ. 

e ... -·-·---· .. -----
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:i..;r9 1.-. ..... ., o•n.a.ııt-. ;11' T:lya•ro -kusur arar bir vaziyet alan 
Londnralı refllumlzln muhabirin
den aldıtı telllrafı hayretle 
okuduk. 

--------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliililiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii~----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii-:-~~~~~~~--~~~iiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiıiıiii--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;,iiOıiiiif be"ak bir hale gelir . işte o sinde şöhret bulduğuna ş~miyalım. ıardetmek. •lyam aleminde hakiki zeman içmeli! Ben her gazozda Bazen, bom boş, manasız, IOzumsuz ve yalıncı sulhperverleri, (hangilerinin 

\~RI!lö l'MOf. t "MILLIYf:T.Tlll 
26 K l l'SA. 1 1929 

BUCil'NKÜ HAVA 
Dun !zam! hararet 14. asgor! 

CJ ıdi . Bugün muıavı sıı lobos 
,ec k. ha\ .ı hulutlu olacaktır. 

IKRA 
TA '\'YARE İH1'İF Al..İ 

Bir Şl'hit anası diyor ki : 
Ben topraklarda ve de

nizlerde i..ıılan üç güzel, yi
ğit evladın anasıyım. Siper
lerden döıımlyen, girdaplar
dan dalgaların yüzüne çık
mıyan yavrulanm için nlha
} etsiz göklere çok baktım, 
uzanmış zaylf kollarım bu
lutlaın istikametinde çok asılı 
kaldı, gökler okadar dilsiz
di ki sesime ses, hasretime 
cevap vermediler. 

Muhabir bu telırafında Türk 
efkan umumlyeslnln gittikçe 
Türk tababeti hakkındaki iti· 
madını kaybettiğini yazıyor ve 
muayyen bir miktar ecnebt 
d.oktorun Türklyeye gelmesine 
müsaade edilmesi, memleketin 
sıhhatı umumlyesl noktal naza
nndan faydalı olacağı bildiriyor 
Bundan sonra da •Tlmes• mu· 
hablrl geçenlerde Prens Seyfe· 
itini muayene etmek üzre bir 
lnglllz, bir Fransız ve bir de 
lsvlçre doktorun Is tan bula geldi· 
ğlnl, fakat hükOmetln doktorlan 
Prensi muayeneden ınennettlğlnl 
ilave ediyor. 

Eğer Tlmes muhabiri dok· 
torlar etrafındaki münakaşayı 
sonuna kadar takip edip te fı· 
kra,ını ondan sonra yazsaydı, 
Türk halkının Türk tababeti ha
kkındaki itimadının parlak te· 
zabüratını görecekti • Fakat 
yazık ki acele etti. 

Evladını toprağa ve deni- 1 
ze gönderen bütün ninelerin 
timsali ben oldum, onların 
ha retlerini ben çatladım, 
ebedi mezarlıka dönen bat-

Fakat bu fıkrada en ziyade 
dikkat edilecek nokta, Tlmes 
gazetesini• bu münasebetle 
Prens Seyfettlnln meselesini ha
tırlatmasıdır. 

Bize öyle gellyorki yirınlbe' 
sene hastanelerde çUrlltülen bu 
Prensin hazin hikayesi lngillz 
tababeti için bllyük bir lekedir. ı ım onlar için hıçkırdı. Zayıf 

'ücudum bu mezarlığın ku
rumuş tek selvislne döndü. 

Bir gün o kuru selvlnln 
başında bir rüzgar esti bu 
rlizgll.r beklediğim sesti. Bir 
pervane dllnüyordü.. Sonra 
bulutlarımızın arasında bir 
) ıldız doğdu: Bu, hasretten 
kızarmış gllzlerlmln ferlydl : 
qır tayyare geçiyordu .. 

O se~ ve o yıldız içime 
dolunca dllnmlyenlerlm içim
de yeniden canlandı: Artık 
hasretin ve şehidin annesi 
dcj!'ll, ferahın ve gururun 
annesi oldum, 

Havalara gönderc!lgim yav
rularım da dönmedi 

Bugün 1 te onların günü
dür. 

BLİgün onların gidi lerlnl 
,.e dönmeyi lerinl memnun 
hlr gllnül ve müsterih bir 
hasretle yadedlyorum. 

Topraktan, denizden ve 
havadan dönenler! Toprağa 
dalgalara ve göklere glde
cekler! Hepinizi tebrik ede
rim. 

Hepiniz benimle beraber 
sizden evelkl ebediler için 
bir defa daha bir dakika 
ükütedlniz 1 

iz. 

Prensi lstanbulda muayeneye 
gelen adamın Londrada kendine 
ylrmlbe~ ene zindan bekçilla"i 
eden doktor olmadığını ktm 
temin edeblllrdi ? 

~ELEK 
Yanlış numara 1 

Dün bir yere telefon etmek 
istedim, tamam üç defa yanlış 
numara verdiler · Birinde bir 
şapka fabrikası . birinde bir 
lokvnta, fıirindl' de anlamadı
gını bir lisaa söyler bir adam 
çıktı ! Oüç bela istedigim n11-
marayı bulup konuştum, fakat 
üç ters numara almış olmaktaıı 
müteı•ellit asabiyyl't devam etti! 

1 O hızla gazeteleri okurken 
l gözı7me ilişti: 

lngilteredc yarılış numara 
Pcrerı matmazel/er bir kıılıip 
teşkil ctmışler. B11nu okuyunca 
hiddetim geçti. ve bizimkilerin 
de lııgiliz teltfoııcuları kadar 
yanlış nıınıara ı'ermegc müı•af
fak olduklarırıı gıirerek mem
nun oldum . 

_Çocuk der ki: 
Bir aile içinde misafirler 

huzurunda geçmiş bir ı•ak,a: 
Söz. sinemularda artistlerin 

ıipüşmelerine dair. Ddrt yaş
larında evin yaı1rıısıı söze 
karışıyor: 

Anrıemtc bubaı ıgım da 
dun <ıkşaın \dteına oyrıu-

MUnaeebclsiz bir tariz ı yor/cırdı Deyıl mi, arırıecığım? 
Doktorlar mc.eleslni şehri· Fadıl Ahmet Beyin blr ,;özli 

mizdeki Ti:ııes muhabiri par- ı Üstadı lıezlıi mızolı Fadıl ~ağına takmış. Bu me ele çık· 
tığı zaman , bazı bethat ecne- lıhınet Bey çok guzoz ırıyor
!ıllcrin \azlyeti ekspluate ede- muş lırkadaşlarındun biri 
ceklcrinı tahmir etıiğlı:ıizi yaz- somııış 
mıştık • Fak.ıt bu nılinnka anın 1 Ku -.11111 fadıl Bey f{cızozu 
Tim. gibi ağır başlı bir gazete 11rd('J1 bu kadar ~ok se~'crsin? 
tarafıııdan Tlirk tabltbetine kraşı M n c ı B I 
bir hücum vesile. 1 ittihaz edile- ı 11 ş r · 0J'1 ırını ga-cej!;inı zannetmemlstik. Son za· ::oza 

1 Açılır açılmaz <'l'"elıi 
mantarda pu uza y

0

aııp ta mik- köpürur ı·e taşar, sonra ya.-uş 
roskop ve tete..lrop ile bizde l'a!'aS sakin it sir , •· ııihm•ct 

,\Jilliı·etin tefrika~ı 1 

•• 
UPHE 

Selami lzut -
Bir •lizar 

l'rc unıL ıt t lrıı hc\n1 r.ıh4iı Jrı:ın. b en c retınct..r e ı ldu· tumaz •pas .. •:-ma vv.:ı., lc(ri\:~ ı lct ta;ı o~rann~tır Bu mu na
. tbc·t1c ıku\ ııculJrınıl.!a ~elanı! lt1.rt he\ in hııyUI... bir lıikA
Y~ini r.tkrlım cdiynrıız Rn 11.,J,.c lıuı.ten onra. tekrar 
•rastır n:.t yuı. tefrlla ına rln.am cdcccıı 

Ba lı·ı ı eıd:ı v a girclıj!i /.aır>an \'cı"ııc k11nmı.ışt11. \\ıtkl.ınnın 
~ ıktan 1 Ullllı~lll. 

Kılı. ,, llev koltuklardan birine 
ıtJrdu. <:ozlcrini karanlıp;n alış

ı rdı, 'e 'lihayı:t, kızı ·acidcnin 
ti!- ;ır:. ~o .ılcrı rnziınL ual 

ı ı gı .rchildı. ( .ıinllik,·c daha 
ı1'kali ı;ı tı. l\ı;;:ınıı )anakfa 

da lirmık Y• ·Itri ı-ardL 
1\,\1.ır ıeı n g.ı7JLrı dört 
dı. :-a~ıoef' onunu~ durar 
tK " nıekn p ıt:} di" 
1. ın h. llda · ık 

t st ,k~ Jı. l le ~tı, yerli 

... ----~-..-

dibinde bir zarf ,,··rd \ld ,.,u ll. ' ı. 

okudtı. Zarfın 1ı t ınde damadının 
adres; yazılı~ dı. "aciclenin ·oca
"~a azdı.'.!ı ı,,c .tL ıun z:ırfıdır 
za,ni}le. bu\'arn ıar ı:ı koy<'· 

1'ızı tam hu L"srada t rptrdi. 
yarım sağa, onra y:ırım ola 
dunc-·ck )rii,.leriııı açtı: kırpı~tırd. 
tekrar kapadı, Jı;Lne açtı: haha-mı 
p;~rıınct" 

H:ıl J, •t ı a )!"ordum ;:-alihat 
dedi. 

1'ı\1.ın b<ı ,., •lum celi: 

-. ------

günlerimiz olur; hayatın IOzumsuzlu- yalancı, h"n!tilerinln samimi olduktan bir geçmiş fırtına sükQn ve &unu ve mana~ızlııtını bllhusa o günlerde bilindiği halde), yekdigerlnden ayır-vekarı gôraram I bıssederiz . Keza, bazı eserler var- mak kadar kiıçrtlr. Çünkü Ali menla· 
FELEK dırki alt oldukları janrın biltün ku- atlar. mesleki zaruretler, batta yanıldı· 

MU LAM 
MU'Af'IRI 

Hiç acımadı degil mi ? 
Bir arkadaşım an/allı: 

surlarını , çirkinliklerini meydana çı· ğuu veya aldatıldığını bir türlü ka-
kanrlar. Bir gaye ğizleyen gün, bir bul etmeyen "püblik. in hürmet 
ruh ~ıyan eser. l~te bize yaşamanın edilmesi lazımıı;elen temayülleıi 
manasını yahut okumanın hikmetini gibi bir takım mülAhazaı vardır ki 
öjtreıen bunlardır . Pırandelloda biu ekseriya münekkitleri hakikat yolun· 
ruhu bulumazsınız: Ne eıhısında, dacldal açmaktan meneder. Edebiyat 
ne ilslubunda, ve mevzularında. Şa- alemi de bir nevi siyasi mahiyette 
yanı hayret bir nokta varsa, geveze zaruretleıile, hir çok şeyler hakkında 
bir klovndan iharet olan Pirandello- stikOı etmek mecburiyctile, hemen 
nun bir zemanl • Garl:>ın edebi herke in, muharririn olsun, münck· 
alemini işgal etmesi, hakiki hir san · kidin olsun, elini ve dilini bağlayan 
'atkAr, bir muharrir zannedilmiş kanunlanla, iktisadi amillerin ih<las 

"ÜÇÜt\ Hi~~TE 
Uk müşteri 

Ym:an: Andrl' Da 

ET-- ==• 

~ 
Her zaman gtnçlik /ddla!ında 

bulunan bir hanım efendi. aJtzın
daki yapma dişlerini o kadar as
lından ayırt edilmez bir haldt 
yaptırmıştı ki - yakın ahbabından 
bir kaç kişi müstesna- hemen hiç 
kimse { ... / Hanımın aJtzındaki 
dış/erin takma oldu/tuna ihtimal 
vermezdi • Geçtn gün bir 
mrclıste kendisile müşerref oldum. 
Kenarları hafifçe buruşmuş aJtzın
da mini mınl dişleri inci gibi 
parlıyordu. 

olma<ıdır. fakat vakıile (;eorg~ ettiği gaddar şaıaitilc fevkelade girift 
Ohnet de, Anatole Frınce ve Jules bir alemoldu. Boyle bir aleme herkesten 
Lemaitre'ln birer küçük makal<.,ıle evel edebiyat ıventüryelennin. ahıekAr 
edebiyat müntesipleri arı ımLın çı · lann, mukallitlerin sokulm:ısı ınbii idi. 

Yalnız. biraz dikkat edince 
içlerinden birtanesini çıkardığı gö
rülüyordu. 

O da benim kendisine niçin bu 
kadar dikkatli baklıJtımı anlamıştı: 

Dün dedi bir dişimi çekllr
dim, baksanıza yeri boş kaldı .. 
Artık ben de dayanamadım. 

Dişinizi çıkarırken hiç acı
madı de/tıl mi hanım efendi? 

Kulak misafiri 

EDEBf BAlt1SLER 
Garp edeblya'ı : 

Plrandelllsm yahut sahte 
edebiyat 

Paul ,-.ı~ry : • !tı .. r ederim ki 
roman. hav.,ılama •ıjı;mavan bir şey· 
dir. diyor Bu huKmı. Pirandellonın 
bir romanını okuduktan sonra ver
mı~ olacaktır. Çt.nkiı bu gibi ka:ı:i 
reler ancak istikrahla kanşık bir te
bcYVürün mahsutu nlabilir! \ alfrmin 
bı; sözlerile Madame Bovarr y~hut 
Karamazof Biraderler i i>tlhdaf 
etti~ine ihtimal ver'lemez .. luhakkık 
tır ki "roman )azmak için roman 
yazanları • k:a>dediıor. l'irandello 
bunlar meyanındadır 

Halbuki bu gun bir "pirandcllis-
01,., var. Fakat, idcalism, r >ınantism, 
• '.!!bot m kt :n c 'crı hl.lt lı ı b..,k• 

has.0>iy<. ru 11>! hır goruş. hır ıislüp 
tarzı ,f de eıtiği zanqını ı ere" bu 
kelime, unlann hiç hirini ıfadc et 
mlvor •Pirandelli<m. ul a ol<a •ak 
kamlarla •T.:ıh cdilebıL ılhakı~a 

Pirandello hır çok <iirlcr, l>ır ç ık roman, 
dli hdar ple, dllrt u. ıakır hik4yc 
ne retmi~ bir nevi "rccord nııtn.dir. 
Hakkamlann hak. m olduğu 1 u a,ırJa 
Pirandellnnun. escrlerinın adedi savc 

kanlılığı güne kadar bürük bir ro lşıe bunun içindirki ciddi, •amimi 
mancı addedilmemişmi idi f münekkitlerin vazifesi hayıı müşkül 

Pirandcllo nun bu mu,·allakiyctl, olmıı,tur. Diyebılirlmk ar ık hakiki 
bir dereceye kadar, fikirlerinin alda· edipleri sahte cdiplerden tefrik va-
tıcı parlaklığı, parıdoksl:ın ile izah zifesi nıünekkitlerden püblike intikal 

edilebilir. ncak paradoksun ve para- etmiştir. \' egılne bitaraf münekkit 
doks yapanların akıbeti hususunda edebiyat altminin işlerinde al!ka H 

Oscar\\'ilde bel!ğ bir misal te<kilediyor. I menafii olmayan pübliktir. , 'etckim 
Halbukı Wilde hakiki bir edip, hali. o publik, münekkitlerin !:llklere ÇI· 
bir " inıellctuel ~ dl. Pirandello ise kardıp;ı Pirandelloları gekliklcn )ere 
Sahte edebhatm mükemmel bir iade etmekte •cciknııvor 
timsali, e. erkrl Jıakiki eJebiyaun, Matrut ıan '1ah eımeğc yer kil-
onun buıüıı harici hu usi}etlerinı madı ... 'liç lıir ıenilik arzctmeyen 
haiz. şa<ırtacak, aldatacak kadar bu eseri, ne oldujı;unu ôğrenmcmekla 
muvaffak olmu bı tıılJididi Bunu büyuk bir şcı kaylıeımiyccek ıniz 
Altı şahıs mıılıarrlri arayor da gor Matrut, koca,ının kcndi,ini .ıldattı 
dük; geçenlerde fr•nsızcaya tercüme ğtnı zan 'Cde ek e\ ind , k'lğduj',u, 
edilerek neşrolunan romanlarından fakat u. curmu mk!p elntcır·ş olan 
Matrut fi) da da görıivoruı. ve ancak hılnhere eden , .• nıh3yet 

Edebiyada alakesi olnııyanlanu koca ı tarafından affedilen hir 1.adı 
'.\ laur cc Dekobran edip zann tmelen nm hıkhe,idir Ru hildrevi, her 
affo ıabilir I'akat bizzat •.Jiplcrin hangi bır gazeteci sahte vukuatı 
Pirandelloyu udelıadan addetmiş yahuı mahkemeler sütununda on 
olınalorı garip bir fenomendir . ~aıırda Pirandcllen dan çok h· ı nak 
Iler halde hu, Pirandel;onıu pek !edebilir 
mahir bir adam olduj';unu i<hat cdi 
yor. f"illıakikıı cserlı:f.!nde. yeknaı.rda 
aldatan bir edebi kls.v.e var : fakat 
son s•hife>ini lı:apadıj';ınız vakit sizde 

hiç hır iz, battn gtin~in ufukta bırak 
tıtı ziya çizgileri gibı ruhunuzda 
ince bir aydınlık bırakmıyan eserden. 
ne bayır umulur ~ Bir eserki >izde 
bir zabite rom "mm uy:uıdırdıgı 
aJ.lka\ i hile u ı andımı az, on• n. ıl 
11ir edebı mnb ıeı ıereblliriz" 

bet. "PirnndelJi·m~ sahıe edebı
\a!Jlı ?.aferıdır ·ahı sulhper;erlcrin. 
sahıt in .,;, etpen erlerin pek bol ol 
dııklar hu a<ırda alancı ediplerin 
galebe-ı kadar kıla) '1ir iş )Oktu. 
~:debivat alel"'inde hunla!' mcvdana 
çıkarmak, hakiki ediplerin ara<ından 

[IJ Plrandello, l!Exclue; Kra, 
Parls. 

Reşat Nuri 

s ı tt ı:JiL in: 

Balık yağı 
2 . 

Binacnalq h 1 alık yaj(ının 
kıymeti gıdai ı esi pek lıil\ uk 
ııldıı~ınd;ın lihri,ti nıııdııı "tla 
mcıkı çok r,ıhinıc'ir; halık 
ı·a~1 ı:~fiveti ıımıımi\"c, le•ıfatl<mi, 
fakruddrmde mı ,tarnd olm2 la 
beraber raı ;t'-, 'ıraca, nreoıdc 
daha mue'm »ir te irc maliktir. 
· Bazı ze\at halık va~ı kııllan
clıklan halde faydasını ıı;iirme-11111111111111111111111111'11111 1111111 .+1~ .............................................. .... 
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1 layır kızım. eni he ı tı) an
dırdını. 

Dojtn.ldu, k:ı.ktı. Lğıtlarını 
topla,:ı: 

'azarken uyuya t..alıııı~ım. 
Baba ı. kıt.mır hilekierindcr 

tuttu: 

::ıen h. ta ını•ııı? 

fklki: h az hararctiın ı ar 
)(aliba . 

Kazını he} ,~-;;ini:! ku\ ı tt 'erdi: 
-Bu ırun mektup almadın mı? 
- llııyır. 

Baba,ı ı-r.ır ı;tınedi. (>~le 
yenıep;ini yalnız ) emişti; bundan 
h•h,etıı: 

Bir alaı \ahudi hııl:ıhalııtı 
'ar.lııgiliz lira'ı da doksan scJ..ize 
fır lamı~ .. 

Bunları anlHtırkcn, sııklınetıPt: 
hayret cdivnrdJ. fakut tuhaf 
dej!;i, mi, Kızmıı• da 'l i dL"jti~ıne
mi,til Aaral:ırıntlaJ..i facıa lıukadar 
ehemmi) dsiz m. li?_ lliddetini, 
buhranını ıenn • ı c ga} ret ettı; 

ama da;:ıadının ne zaman lzmir· 
den aı det cttip;ini sormaktan 
nefsini men edemedi: 

.\luhsin ne ama;ı ıı;eleı:ck? 
( Jn ıı;iin sonra. 

c:ozll'r'ni. kızıııın ıı;ozltriııe 
diktt 

-- 11.ıyır. bir hafta sonra 
gdiyor. 

Satidc elini ,akağıııa ııctirdi, 
du~ıınuyormu~ gilıi bir taıur ta· 
kındı, saçlarını parıııaklari\'le 
tarakladı · 

ı ın glln . unra ıı;clt:L"ek, dedi, 
l 8 inde ıı;ıtti. 'l ırunde yokuluj1;u 
sayaNıb._ 

l"\zını hey, hissi}&tıııı bdli 
etınemd; içııı gözlerini ba~ka 
tara la ı·cı irdi. Kızının yıiziıne 
lıakmaı a ıırtık ı:esarct edemiyor· 
du. 

- Ben gidcı im; ~öyle biraz 
uruyayım. Bana ihtıyacın yokya? 
Bir ~e} istıyor mıı,unV 

Sacide çay i>tcdi. ı e: 

Bu ız:iın vawkrnı kalkmı 
yaeııj!;ıın dedi. 

l'erddcri aı·aı ım •ııı~ 
Kızı gayri ihtiyari, l'unı. den 

haykırdı: 

1 la) ır, ;ınlııılık lıcni l .ı-ta 
ediyor. 

ı;:,\zım hey, tam hir aile bahası 
gibi, zamanında usması ı bıkn 
bir insan l(ihı, kızının <ıdasi~lc, 
kendi odasının arasındaki karın 
açtı. l{irdi, sonra !\ene kapıyı 
e,si/. kapattı. 

Koltu~ına nturunc;ı lıir ,i~ara 
yaktı ; sonra kalktı, dola~tı, 

ttlrar oturdu .. ; ihavet , akaklıırıııı 
aı oçlarının içim· ;.Jdı. llnj);ıızında 
hik hıçkırık ,ıııg4ııılcndi; Yut· 
kunarak hu du(\ıımu ı;ii1.du, aj!;
lamagıı lıu~aldı. 

l~tc hayat huydu! lıtuz hir 
sem:, butun haıatıııt \Kkfctti~i 
kadı'1 onu ııldatıpırdtı.llLı kadın, 
kızıydı! lltııl. bır ,ene kızı için 
'a~an11~~ kızının saadeti l\:İll ça .. 
lı~mı~. kızı me;\ıt oı,un deye 

on resam, .. ııı bo, knlan 
yere, .-on fırça darbcsirıl vurduğu 
gün Por~ular, karı koca, lıayat
larının en mes'ut ıı;üniinu idrak 
ettiler. 

Sokap;a çıktılar, ksldmnıda 
dört lıe' adını p;e•11cd;Jer, diik 

cıırntKıl.r'. ,, l';uze:lllıtizıı gurup g· 
cek olan \'ef'! ınııstcrilerden 

' parı7.., eder ıooo frank. 
Fiyatlara Tam ) apacakt 
'lapcağım. 

'c miktar. 

\dam•~a ore 

\damını na,ıl anlıı .wak 

- Di.ıkkAıııı ~rişlnden. 

· kanın ~.ınıekı\nına bakıp hayran 
oldu ar. Guıei olıııu~tu, çok 
J!:ÜZcl olmuştu, harikul~dc g1.?;1.el 
olmu,tu. Orta yenle firma )Uzıl· 
mhtı. Tuhafhcd I' r~ı..! Yozınıo \le 1

d, ta 'tıı4 •ı ım 
etrafı en ;·1cşhu• 'ıa' ~eı ani· ·ı , veni ı-- :tert.se, ızcedasl7., came 
kıshr<' ıracak kadar nefis çiçek- 1 na l>aknıada'l Tİ'ersdiatıl'• taz 
lerle u<lc'1m;~tL 

J\:ır"ı dedi ki: 
Koca., enfes oldu. 

Koca:-.ı g-bğu~ k(I& "arttl 
l':lbette.. Bunu !-.im dL, :un· 

dü? lliz;m rakipler padayacaklar. 
u ) c" İI boyalara lıak ' ~ . 

ne guzd güz oh yor. 
Hele ~u yazıp n, nefa-ctı 

- - i-tt: kar-iki hakknt hile 
' ' ıNıl lh"UI burnv.ı tiÖZ a•ıyor. 

Tabii .. tacak... nur hele, 
ütckilcr de ıı;örsünler 

\ccba kazancımız art"r
mı dersin? 

- Elbette. Her halde !000 
frank $atı· yaparız. (JOO frank 
eskiden rapıyorduk, 4UOfrank ela 

dikleri için şikılyet ederler;talıii 
az mikd:ırda alınan halık vağın

daıı huyük bir farda beklcııile

mez;talıibiıı muvafakatiyle ınııııı· 

kiitm olduftu kadar fazla mik 

darda aimağa p;avret edilmelidir. 

Sabahları tav<!\ e olu;wn miktar 
içildidikten sonra dcrak:ıp biraz 
portııkai kalıııj!;u çip;nenıelidir. 

Balık v:ıJ';ı'1ı içcmc\c:r•er~ •u
bve>ini tav-<i ye ederiz: ~Lıbyelcr 

K 1 1 . - ·a· içinde lksır ema ıcvır ,, 
hzarını çok iyi hL. 'T!aktaı ını. 

lıöylıı verit bir ııb}~ıııız ıarkcn 
.\ vrupı; ıııiı•tııhzaratını kıılta'lnıak 
thjtrL ı r ı• n it) de lir \hir. ~ 
l alık ) ·ıP;ı- ın•pul içınc ıJ•, ;ar, 

~iringl \ apn·or ,ır \ l ı•ır la kuil 
an y ır \'C layda,ıııı • .ı;oru~ crdL n, 
hcnuz ınen1lekeciP uc l·Inıcktc 
dir. 

H. B. Z. D. Muhittin 

' çabala ı tı. 1 lalhukı kıtı ko~a ına 
i lıanet cd h orcl u; ı· c hu ı hanctten 

,jn>dive katİarhaheri hile otıııamı-tı. 
' Bu :ıhah damadını~ haykıran 
,esi lı.\la kıılaklarınd:l\'clı: -Bunu 
bi!ınedi~inı zc hıra1. J!lı inana 
~agıııı: hnn:ı lnarnıak içın apt.ıl 
olmak lazımdır.... Zavallı ;\luh· 
siıı! .. < lııl:ırın hali, halleri ne olu
ı.:.ııkııt. !\endi. ini diışıinme' c hl 
linlı. llııivarlık, onu hiraz dıılıa 

çalııık <'Zccck Fak:ıt Sacidc,_O ne 
ııl:ıe:ıkıı 

()nun iınunde hutuıı bır ıiın
u ı·ardı.. 

Butuıı lıu '1ır cımıır içinde 
nı: PP"raktı ı 

l\alhiniıı rııucadelcle"~i, hi -
si~ atıııı,dıı~uııdukleriı:i soı km ek, 
ii[kesini, hiddetini, lıir cıl'lrnz,a 
SU} ley ip y enrnek ıçııı dogrııldt, 
kalktı, yerinden lırladı. "•z nın 
kalbine hır. ız 11.ılıı giren auaııı, 
eı c ayak basamazdı. Bir zaman 
lar, bu gun damadı olan ııdamı 

il'•\ ı zd. he• fa7· 1 <ını" nde 
1 ıa. 

~:!bette :11:1' ' en henı 
ı:ar nedıı orsun? 

\kıllı oldui!;uııu bilirim. 
\Ferin. 
l'eki, daha [azla ,.anı 

kımlcre vapacak ın ? 
('ameUna h:ıkıp ı:ircnlcr 

- Onlara ne l'.am yaptlırY 
1 liç olmaz a yüzde '>n. 
Çok değil mu'?_ 
('ok o:ur mı~- Yuzdc o 

lıcıı clıı)anacaklar da bulunacal 

l\hJJc• 

('anıekanıı lıaktıkt.ın 'on 
rn • .\~ıma cıımckan!" deye haykı 
rıp ı;irenler. Unların yıızdc " 
b~ zuınm tahammullcri \'ardır. 

Ka'l.~ı ha1retten parmağı 
1'1rdı: 

\ allahi rnıııan adanı.sııı! 

- :'ic sandın ya!.. 

- · Demek '!mdi camckılnıı 
önıındc: • \ınanııc c;ımeknn ! •• 
dere lıir sc, duıduk nll ... 

ıizL,l'ii ıkma' edemed 
C 'nmckanın ım '!de '>ır kry 

<hnıldu, 

\man Larlck.ın! 
\'c h ıer .ıdın nrk.ı ı::al~n 

hır ~anıtırtı. 
llngır ~un~u·! 

('nr ckıln pa-~a'.ımı,. 
lçc-11 ~ bir eıtomobU dayandL 

< ıtomnlıilin içindt\ ı:ıızlerı koı 
kud :ı lort açılrlı~ <lort ki-i 'erci 

Buolar dııkk1•ıırı ilk mıı,teri 
k•hcli!. 

ax. eden 
Selami izzet 

hile kıwıa !Ayık gÖrmemi~ti. Bu 
gun ku.ının iffetini çııla'1 kim 
nlalıilırdi. 

~ \danı . en de, kim oiıır.a 
''' ur.,, demek i ter gihı omuz 
!arını <liktı . ~:ger kızımı , orıı 
kar~ı biraz muhabbeti olsaydı, 
hi-az ol un haha-mı cıeydı. 
~Baha lıcn bir hara i,ledını; 
benim ı:unahım 'ur baha. ~lııh· 
''il kendi,ine ihanet etti~mı 
lıaher alf'lı~. (\iz onu 11.mırdc 
ı.anııcckrkeıı, cı, lıuradıı imi~. Bizi 
curınıı me~hut halinde yak:ıladL 
()na nı: ! apa\ ım, kocamın ıı.-tılne 
sı:ı diğiın ademı ı:viyorum_. 

1 )erdi, 1 lalbukı ::ıacidc hiç hir 
,ev <ii\ kMemiııi. Bu facıadnn 
y a1 1ız 'ur.tıncle maddi bir kaı, 
ız J,aJıuı~tı. Knlbirıleki kusırp;aı ı 
hu t1erc<:e gızk 1ejte mll\ nifak 
ılrn k:ıdın ne •cci hir n.ı~ k 
olııı:ıl ~d·' 

(Rıtm<' tı 
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Hariçte neler oluyor? 
R ;,/a Impar.atorluğunu ilan ettı 

ve taç ta giydi! 
G andi!l' Cyril ve Aleksanderden hangisi? 

ltah insanları hayat peşinde koştura.ra~ . gü~ünç etmekten 
korusun ... dua"'~ +am bu ış ıçındırt 

Oraııdllk Cyril 
bir başkumandanınkarar 
gAhını andırırdı ve mülte 

elleri askeri bir te~kilııtla 

idare cdi) ordu. Dünyanın 

dört kö~eslne dağıldık • 
lıırı halde ( :randuk ~ikolaya 

. ar . ılmaz bir >ada katle 

aglannı~ !ardı. 

Grandiık • "ikola Sovi} et huk 

Ölüm Nikolayı yar~tan uza

klaştırdı.Şimdi en kuvvetli namzet 

Granduk Siril ( Cyril) dir. Son 

Çarın yeğenl olan Grandük Cy

rilin 52 yaşında H son derece 

yakışıklı olduğu söyleniyor. Ken

disi kadar hükiımdar mevkiinl 

arzu eden zevcesıdlr; çUnkü 1 1 

yaşında bulunan ejtulları Vladl

mirın istikbalini de duşumıyorlar. 

Romanya Kraliçesi :\!erinin 

hmşıre.i olan Grandüşes, Ru ·ya

dan ana vatanı olan, Almanyaya 

kaçınış. Bavyarada. Koburgda 

ail~lyle yerleşenCyrll, geçenlerde 

kendisini" Ruı,·ya lmparatoru~dlye 

llAn etmiıtL I !atta bir •ıevl ta~ 

giyme oıerıısimi de tertip ede

rek başına altın taç l(iymişti 

,'imdi randuk ~Zatı Ha,metpe

nahUeri, oldu ve bütün evrakı 

bu tarzda imzalamaktadır. Ziya

rete gelenler yerlere kadar elile

rek kenc!iiinl e!Amlarlar ve hu

zurundan geri çekilerek ayrılırlar. 

Gyrll memleket, ahali, ordu ve 
para gibi ehemmiyetsiz telalclti 

etdıti şeylere yakında kavuşaca

gına emindir! 

Rusyıı lmperatoru olacağına 

şüphe etmiyen Cyril, ~imdiden 

slyaal Programını hazırlamıştır. 

Demokrat olduğunıı llıln ediyor 

ve koylunün i,;tediklerini tama

men haklı görüyor. Bi.tiın erazl

nin kıiçuk çiftçilere taksim edll-

Ometinh ."i-1 o ene sor•a yılcı- mesini i'tiyor Ru yaya ecnebi 
lacagına kani di. Hu sözler ken- •ermaye celbetmek aleyhlrı4'11 ol 

di,ın• tc<clll edecek hir ruyadan duğu gibi, Cumhuriyııı yahut 
\ r•.. l L· mı ibarettir. yok<ıı 7'1 yaııııda bir askerl .~JktatörHlk hükômetlni de \·ın ııı altı,ıııda ~nu ,; ,. ran-

~ ı adamın siyasi lıi<leri mi \ardi. b _.._ 
\

la 'cfat eden (;randiik , ikola ejtenıınyor. 

Grandük Aleksander 

Orandttk Nlkola Nlkolayevlç 

Bir de ıı;enç Grandük Dimltrl 

var. Bu Prens Çar hayRllni 7.lh 

nlnden biisbütün sllmedl ı•e. bu 1 ı. Bura ı meçhul.. B ı il R j "•la'<, ıç ıı~ Romanoff ailesi azı mü tec ere göre wya mpe-
~~ lhtima. bir Romanof Çarı Rus ı k t htı · d h k.kı günkü ihtiadarını dütuncrek, ·~nınıııı- efraılıl'ı kaybetti. rator u • a na en zıya e a • 
ı\ık ı ' ·1 bl tahtına v,ctirmck hayalinin pe~in- olan Grandük Alcksander dir. milyonlarca altın dolara salılp 

' 2 .-

11 a hu ailcrin en va~ ısı r ı• 
~,, ıı •ıldu~u "ihı en nufuzlu~u de ko~ardı"/ ~l~ğer bu hayal ,uı; Halbuki bu alım~ Pren., ru- A1114rikalı ,wıs,; .~udrey 1 
1
di \c ı . ..1 1 R ·tarın pıernkrdl'n hır kaçını me~gul blyat meralı:iılıdır ve dtinya ~- olan · 

ııııun mıı tcc th . . 
r, · i . . . . . ı . mu ı !erile uhp;rııtma.ta, c.ı-m et.~l.orl Emery ile lt\'lenmışur. 
~.... 

1
d. Parı~L \',tkın atosu l(.!!~~ •• :.. ...... ~•••••,, • • 111111111 •• 111111 ••• .. •••••••••••••••••••••• ... • 

1vi(i~LIYETI.N ... EYLENCELERi fttihadıMilli 1 
Türk sigorta şirketi . 

Harik ve hayat üzerine sigorta nıuaınele!llı 
icra eyleriz. Sigortaları halk için ınüsait 

şeraiti havidir 2 
ı\lerkezi İdaresi: Cialatada Ünyon Hanındadı 

Beyoğlu sulh mahkemesi ikin· 
el hukuk dairesinden: 

Hadce Munire hanımın c..;aıa

tada Okcu . !usa mahalle>inde 

Şehsuvar bey caddesinde atik 77, 
;:'Q, 81, 83. 85, 87, 4(), Ye 48 
numaralarla mıırakkam ald bap 
hane ve dükk "lİn şayıan mute
sarnflan hulı nan miiddeiAleyhi
ma l\lehınll la, •tin hey. \lüd-

rik Hanım , Cemal hey, 
mekntc Cemil bey kerimesi 
Ftma Senia hanım aleyhlerine 
ikame eyledlal izaleyi şuyu da
va<;UJdan dolayı müddeiAleyhima 
nın yemi muhakemede hazır 

bulunmemasına ve lebettetklk 
ikametg!hı hazıralannın meçhul 
>imasına binaen tepligat ifa idile 
mediğl tebliğ nam eler zahrına 

mubaşir ve mahallc~i muhtari 

tarafından muta m•· addak meş

ruhr.ttan anlnşılrnış olduğundan 

muddeialeyhumna onbeş gün 
muddetle ilAnen tehliıtat ifasına 

'e hane ve dükkAnlann ehli 
vukuf marifeti! keşfine ve 7 
. ı ıat ı <ı2<ı saat on dörtte ke fin 
ına,ına H' mu~akemenln de 13 

Şubat 111'.!9 \~r~anba g .. niı saat 
ondörtte talıkıne karar 'erilm~· 
oldujtıo:ıdan muddei'aleyhumanın 

ve,·m \e saatı mezkOrda mahke

mede hazir buıunmaları ve ya· 
ut tar.1flarından nkil gönderme 

lrie lôzumu tebliğnıckamına kaim 
olmak ;;re ıl :ı olL ur. 

Katip lazım 
E<kı hır .• ·ı bılme ı .~rınr. 

Siclllınızi şu ıdre e ur"ade gon· 

denıl!z: 

ısıınbupo>t• kutu u . 697 

YEGANf: f !RS.\'l 

~ LUI FRASL 'E, Hpuru ~u

batın ı mci Cuma g-Linu tenzi
latlı Hatlarla yolcu alarak dogru 
(. 'b) e hareket edecektir. 

Galatada Hudaı endlgar hanın
da Y.~·. \ an der Zee acentaligina 

muracaat Tel Beyo~lu 321 O 
3211-8212 --------
•ADLER» 

YAZI MAKINASI 
~Adler) ın ufki hurufat tipi 

lmdazt munha·fren ADLER 
yazi makinaslna mahswı bir 
husmivetdr 

Arzu bulunduğu le adar çok 
kopyalar çikarilabUlr. lıelebed 
dayanır. ilk yaz! msklnasi, 
1898 ·enesınde ADLER fab
rika<ı t~rafından iınal olunmuş· 
tur. IJutün ı.İJnyada Jti0,000 
makirJ satı1mı ·cır. Tiırkive 

,·ekili umumiliği: Istanbul, Gaİa
ıa \OV\ Oda han • 'o 7 ıo . ' Posta kutusu, Calaıa. ·H 7 Ana· 

dolu ' ı "etleri ıçın •yt acrıı . 'ıkla \t•t•ıı•t·si ıılıtı[nıun~ ıtu t·lıiı·lercle R.•'••UlP :ıı•nıırıınkludır 

.... Toleforı . Beyoğlu - 2003 ~ 

~HAFTALIK 
.. ,"vme::ıııiı'u"iıllmıiiiiemıi:iur~•v!ilia~r•cıüı"=o•rm ... mıl 

Ankara-istanbul 

• l!'tıı ;;;ü ~ cnı bilmecemiz 
Soldnı saga 

' ahiı k ''ku ı 4, "irazJı 

1 
.ı 

.ı 

( et .. ı l).,,t .'!) 

i{ lııt edRcı 'l ııı" yemi~ 

ı ı .s 
t• lıraıı (.ı i'..e, k 

1 iJnıd bc·ı in ı>bha ça. 

\er 5 
\ ı:ıııek ( 2) \partmMnda 

" 1\ en b;ı~lan(.ı) 'olıın abi{2) 

\lcfulu ".ıh edatı (3) 
\ •ıtt:nı ( .l) 

•ı Kalhıır 4 EK (4 

Dü kü bilınecemizin 
halledilmiş şekli 

Yukardan a~atı : 
ı 11, ıyna tn kıl::'l 

2 ( .dcc~k ,,;ıınan ;ı r a-

htının ~lııır eıııt.ı;N .ı~ 
.ı ota 2 \l•ıt i ınin hı 'dııı\-.ı 

;ı 1-ıif anı 2 
4 l cc, ıcrl>h eli C .'i 

~ . 
:\ida 

'!'"' l;ı ı ı ") n:ır;ııı .1) 
1 u<k (!! 

'da :.! 'l;ıhnıın (.l donuk.l 
2 

\ğnı,;ın ~olu ( 3) l.ckc 
r zg r l J 

[ :t:MK 

Evkaf Müdüriyetinden: 
.c l..t<k e\t1ztnı ,,111 .ırı ile (, da <'J .ıhmetli}C ımı.rctiııtlc ıııe\ 

t ııu tanıd \un '< Gt n. mkr, , 3 tık. ıertin \'tljt fı\hl. kolm_k, 
c ıl\l, kcru, 1, 'C\'R mu• ak a·~haları doknll' st 1)3 hunla dcıııır. 

N·' 185 M E C M U A 1 5 Kuruş I 
Bugün çıktı 

Renkli resimler, nefis vazılar 

Her yerde arayınız 
Mahmut Yesari, Kemal Ragıp 

A. Hidayat Beylerin hikayeleri 

ı1 
Ayhan Beyin 
Yusuf ile 

tefrikası: 

L. O o •-'. -. f :,.. 0 O• . .. ., .· 

TELEFON 
ile yıktnda goru uleceictır \n;·ara 
otomatik telefon rehberinın 1 g29 se
ne;! alun ·ı ıab'ı .\lıınta ~ık.cıaır. 

Reklamlarınızı 
14 SLB.•\'I' \1\, \\il»\ K.\l)AR 

Ankarada· ıı11ık Paza 
. • rında l lalk 

ı, ıdareh ıe,ın Tel. \nKara ~0.Ji 

istanbulda· ~·ııçekapı 
• l cmal Bcı 

.ııı ' 12 1'rl •t ><uı ı · 
l1'1' \ t'fPltz. 

Ankara otomatik Tele. 
fon rehberi 

YELKENCİ 
\'APUllLARI 

Kara ılPııiz lıiks ve "ır'ııt 

l<tanlıul Alcıı cı hukuk nı.ıhkeme 
inden; Redıa h•nıın rarı[ından Beya

z n Hacı ~il mah;ılle<lnln Kimyağer 
1 )e\rt p11~a .. okaı!,ında tt< numaralı 

PoMJsı 

Zeliha • .!J 
saat 1 J.JO raddeicnnde mahkemede v t 
hazır hulunma,ı \'C ;ıl,i ıak · d a an 
~iyahcn tahki~•ta ınuba;ea·t nlu~~c:gı vapurw.lU Ça"şanba 

ede mukim Cemil bcı alr1hine 
ame eı lcdlj"ı tcşrlli talik dava,ı 

zımnında mu •deı •leyht bera\i ıcb. 
liğ -,31 ı an t>lici'• lılig ılmli 

~ukuk .'"ııl muhakemeleri kanunuııun ı 
14.1" ıncı madde<i mııdblnce ilAnen kinunsanı 

ıdılığ oluıııır giınu akşamı . irken nhamından 
Z 1 hareketle 7.nr~ ıldak, lncbolu, 

--Yaıinki Çarşanba akıamı saat 21,.3-4 ıc 

Melek Sinemasında 
lrııe edilecek olnn Jak Katelen ve Emmi Lln ın ah 

temsıll., ~ırl Herenin meşhur eserlerinden ı:- ·ktcbe, 

KABUS 
( LÜ VFRTl.T ) 

Bilı·ük Fran.ır. filminın ilk irıe 1 için hileı satııına şımdıden ha laamı,cır. 
Yann okşam sinema klşelerlnde ızdihama mevdan hırııkm mık ıç'Jı 

muhterem ıem~akiranın yerlerini evelden ıemın eımelen nca olu~ur. 

Her akım 

Frankardi 

\,11\ARADA 

Ll)ZAN PALAS O'fELl 
"ubatta açılıyor. 

B~ton konforu haizdir. l'i&tlar mutedildir 
~~~~ 

Mari Osganın resitali 
Genç .l.;tanbullu m~hur pıyanl t Matmazel larl Osgan Fransa ''e 

lwiçra da kazanmış oldu~ muvafıaki) etten sonra sehrlmize mU\'SSC· 

let.c :;ıubatin 4 incı Pazartesi gu u saat 251,30 de Fran ız Tiyatro
. un da yegAne konserini \erecektir. 

Program: 
1 ,ı oı.ar • onat 

Tocc.atc et fugue en ııt miueur 
il ,'apen <>nak 

Balı 

111 - Lbzt 
\llıcnu: 

.\Jbenız 
J. Ibert 
Dcbu ı 

K4der l• et 

Eroıca 

il'ucda 
'cu.la 

Petiı Aı e Blanc 
Frn d artıfıcc 

ıtı na dcrnm etmektedirler. 

ACELE SATILIK EMLAK 
Ava Sofvada k<\in Ahmet Abut efendi ko

nağı. hüyÜk bahçesile yanındaki Alemdar 
sinen1ası ve arkasındaki kehir arsa hirden 
ve ya ayrı ayn acele ve ınüsait fiatla satıla
caktır. Evin içindekilere n1üracaat olunınası. 

İSTAFİLİNA 
!arkalı rakımızı bundan h<>yie 

'fürk "ÜZÜM,, Rakısı 
'amile taktim edeceğiz 

Galata: Rrmenl kli esi sokaıı Si-Sil· Telefon 
Beı oğlu 27711 

' TıCARET ve ZAHtRfi 
BORSASI ISliKRA7.l.AR 

lrtll:r... dolılll 

ObJllDU muvıhhlde ı :r il.O~ 

00 
80 lkrınuycli demir yolu 1 8 

SF.NF.Tl'.1ı:R 

lı baat ı 
Aaıdolu de,dr )Olu 
1. Traa' IJ ~. 

l 18 
tt 

!. L. S. ~!rkeU 
1. Su ŞirJ.:etl 

T Tuıuo A S, 
1. J>elfrmıo Ş 

Deıtrmeo Ş 

A Çimento Ş. 

1. ·ı eıcıon Ş. 

). M fau Ş. 

8 
80 
llO 

,. 
ııo 

41,tıı 

ıo 

85 
80 

Ş. l ll\T\'C 18 
70 

:50 
TAHViLAT 

Anadolu J 1. r 
OV l~.T. 

ı r 
Tunel ıırkcu 
flektlrlk ılrketı 
füh• :n lr<ctı 

41 

4,52 

il. Paşa liman ılrkotl 
19 

1 ndr~ 
Ne~:vork 

larl 
Atin" 
( rne\: re 
llomı 

lliil.ıeş 

A.m terdım 
Hriıhcl 
>ofya 
l'raı 

!'erlin 
\lı•u 

ÇF.KLER 

11111 5,-
0.411 CJ:l,7S 

12 s ,:;o 
37 00,87 
1 ~•75 

9 34,00 
M 6:1.511 

11,ı~ 

3 51,50 
67 oıun 

16 74.110 
! 05.30 
1 •?.M 

lsıanbul ffayvaa Bor ası 

27,l,J92801ri satışlar 

Cinsi 
Nvlrcık 
Dajtlıç 

Karıman 
Karayaka 
Kuzu 
Ke.;ı 

Sıpr 

llara 

A.ıet Kııo "'" 
U aumf a ıart 

12ıı .ıs 4'.:! 
J4 .ıs .~s 

;ıı 

M 
IOQ 

w 
I'.! 
ı!O 

ııı 

H 
117 
~ 

28 
~I 

mektep ıah•ilini ikmal edip 
<J1hit oimığa talip olanlar 

t apnda kıtııda bulunmak uzre 
hal lsııınbul kuçtik zabıt hazırlama 

ktehı müdurluğuıtc mu!ac:ıarl.ın 

1 

:Zil KAnunnsnni l 42!! 

Butday 
Yamuıak 
Kızılca 

S6ntor 

0-0 
~·!? 

Sert 4· 12 
Donme 
Y nmnıak mahlut 
Sert u-0 
Romanya 
Rulıar1etan 

Zahire 
Çavdır 
Arpa 
M11ır 
Yula! 
Ketrn t obama 
Fasulye 

lerctmek 
oh ut 

Börulcc 
Batla 

Hububat 
S m 
Kuı-.mı 

Ua 
J'k trt f.l;str& 

Hirlncl vu.muıat 
JUnocJ sert 
ltıncl 
1 çfin.:ü 
J\.Hrnol 
h epci 
1 p..11 

.UA!lll 
R. P 

Ol) 

1 os 

18.IO 

oo.oo 

ı . ıo 

13,00 
10.:ıo 

55,00 
~7.00 

19,00 

.oo 
:W,'"'0 

,00 
00,00 

ıs.ıo,oo 

14'0,00 
ooon.oo 
0000,00 
0000,00 1

1400.00 

1 

r.SGAıtl 
it. ı• 

,00 

1"'.~· 

., :40 

00,(lo -. 

1. 1 ) 

18.00 
ıo,..ırı 

40, 
37,00 
10,0ıl 

,00 
114,20 

3400 

'°· )() 
l250,00 
•2so.oo 
1250,00 
0000.00 
0000.00 
oono.ıııı 

Beyotluorman muamelAt 
memurlutundan: 

ll4ik•a;>ra çeki ı ılç Ura kıymctı 
nıul amenıncli altı ~eki ıhlamur ağaç 
l:ın ve Kemrrhurıı:a7.dı kantarı Oç 
lı:a luvmca muhamınenell bq kan 
tJr MHDııı ·'li·ll·92!i tarinladr RC\ . 
otlu ·nal llllirivrı ~de hl'miızaınle 
iI,all· oh n:ıcaJ.. • 

ı-ıanbd kız muallim mektebi ra
lebe.=-ı 1\1 numune•i rçhi1~ ılın:1<"3tc 
800 metre vedi elbı. elik kumaş şu 
h.ıın lU wı'u pazar gunıi ıut J ti 
d,ı ihale,ı krı lrılınmak llue kup•lı 
7.ıtrf u._n!·vle munnkı"ıtva knnulmu .. 
nır ıaliplennin ernlıl anlamak 07.rc 
Galaııı ara\ lişe indeki knml v. >n 
kiııbe'tınt: muraes..ıtlan 

't ıık•ek mı.he"dl mekrchf 
millıRyaııt komisronundan: c ı., 1. kır H tıun ı ıııııı'a'I hurda , ,,,ı .11tı aı rı ııll·P llllol.ll· 

'~ıc 'HZ cdılcrcl .ul ,ıı '1 ıırnııl'li \:ır~ııılıa t'lll' <aat on he~tc 
. csı ier:ı cd -c· tir. . 

)~!ip t. .ıııl,ırın ~cra ti a 1ırak ut.re '"'' mnı ida ,. ine 'c t~1:ıp 
ın ek içinch •L• ~ur t'ı 4 \'C kadar mczkt\r :r h;ı, mcmıırltıklıırına 

1 nc""·ıt 1 1 ı "' 

abert ı ıhnna \erilen nıc.:~ruhaua 
ınudd<ı e) hın fil hal ı k.ırnctµ;iüıı 
meçhu nldup;u bı dirilmi' \c hittalep 
•·ıh~ikot ' aki"1liA111re • ( in • gün 
muddeılc ıen tdıııgat icr• ına 
karar çer•lmi~ ıılnıağla VC\"llİ ıahki
k.ıı c lan J 8 !! q29 P""Jrtc,i günü 

ay : Kadıklh· ask~rlik şuhe· 1 ~am un. Ordu. (:irc<on. Trahmn, 
>inden aldıl!;ıın te•I < tez' erc'lli [ surmene \e Hız• ı kelclerine 
ıı;ayıp cykdil!;ınıdl'n \'C ı·cnı,inı / azımct 1e a\lkl ede ekbr 
çıkaracaıı;ımd:ın eski i'ı.in hıikmu . TıMIAt ıçın Sirkecide \le adet 
}Oktur Tal tıık"l;l,ta eh Davııt 1 hanı ıtti'41fnde \elkend ~anında 
1 lanında Nidenıı• °'ll \'e• ez hr k.ı1n ııcentasın• ıntira aaı lel 
yesiııden Bahrı c>ğlu Af.'Tle• lsraııbul 151~ 
~"' \,j ,) ıs ı ;. ___________ 1 

.ı ve kabul 11u ım 'e , şu: a''" 
10 ımc• l{Uniıne kadRr de' m ede 
ceğinden talip llanların t.e\'tlnbur
nuııda ku~uk zatm hazırlama nıek<cııı 
mudurlu~un< ıuuracaatları. 

J\lektcp l'lektrlk lahornım arı 
için mnktc:ı:i alAtın klpalı ırf 
•ııretiyle mı n~ı a'ı~ ı lnt.lç e ille 
mediğimkn 4 ~ul•at "'n l'anr 
lc'ı ~un • t 'l,.ı p l l 
İ' ı: it::~ 'dlıı ~"'" 1 : "' olunu~ 



ı 

~~~~~~I -

1 

Hakkı ız var •• 

- D•ı y< şta cıg~ra 

H iç,ncl· ha! ,\.linıa!la 1 

208 - Beğlik ver- i , s15l·a olursun, kar.ş-

·ı · · 1·1 1 ınanı! 
ne ı e, yığıl ı c vur- ı 1 

· • l(t ~· .. k S .. lin1 s.·u c \'a-
1 

ı
, ıa ıle. ı ı • 

• B d d"ğ' H ıJı ._, ı. 
ı 207 - ey e ı ın H 

!
I b :!' d' · u = - H, '~ nı ız v, r, hen-
i il~, e~enn1e. ığın ne.ti % t~'-' 11"' Lanı:-ı ndan hoı·i 

ı 2v8 - Beydır ama •ı , · · 
• 1 • eoe ee O 000 oee O• .. o •~ u <il 1 lp0 lÇ ı~ei'ri düstınÜVO!"-

f )i onızunda. ıı: Köylüve mahsus ziraat dersleri : c!uın. ,.., . . 

11
11' be2coleglı:-vBare.y yoksa, llJl •••••r··a··h··u·m···,·a·r···n·a··s··ıı··a·ı·ın ... ı6rove .... c• oaruıbedayıde 

I
~ J)arülb.:dayic e n1a-

' 1 !10 - ~y g~lmedi-ı, nasıl saklanlr? lünı ~·a oyun haş:adı 
1 s bedelı geldı. 1ı nıı kapılar kapanıyor. 

/ 211 - Beylerdezulm11 Tohumlar anh< ra oldu.darı yerde çinılc- Kin1se .içeri hırakılını-

i olur da yalan oln1az. 1! ilk konduğu zanıan nirler. yor. Bır akşan1 gene 

i 2U - Bey beyliğinili bir buçuk karış ( 20 Bunun için nıuhafa- l~apılar ~\:apanınıştı. 

1 verir de kız kızlığını 1 santim) yüksekliğinde zaları güçtür. Soğuk Soluk. solu#"a g~ç ka~
ıt vermez. \ serilmeli. Bir kaç gün kilerlerde hıfz edilnıc- nıış bır muşterı geldı, 
fi 213 - Bey almaz, 1 sonra birbiri üzerine lidirler. l·apıcıya yalvaffıaya 
! P l d l'kl' 1 1( 1 . . haşladı. 
; aşa a nıaz, e ı ı ! yığılan yı~rı.nı zan1an ızn1ama arı ıçın en Kuztınl ne olur-

-ıf taş yerde kalmaz. zanıan kürekleyip ha- iyisi ş5yle yapıln1alıdır: l·apı vı açıver! 

fi 214 - Bekle koca valandırnıak lazımdır. Ufak yığınlar yapılır Kap?cı da zahir tu

tj kız bahtın açılsın. U Agaç tohumlcınnı an- üst tc~rafa kuru olanları haflar·dan biri ki ş~ı 

ll 215 - Bekar gözü !I barda saldan1ak küç- konur. Araları kun1 ve cev< hı verdi: 

!! ile kız alınn1az. j tür. Bunlar için bir va snnıanla ayrılır. - " 1asıl açarım Be-

.::.-:.·-=~-~-~"'!".:=-:.==·~·=• . Yığınların .yerlerini iın, içeı·ide övle bir 
O,umeruc ine çare sal·sı <•lınır. Alta hir . • 

Sarho~un biri denize tahal·a hafif "slak kış 7 arlinda :ı-4 data Alh hın belası piyes 
degv,.·ştirınek icaı) eder. oynanı:or ki kaı>ı_vı 

c'ü~tü, hir adanı da kum üs~iı e bir taba- l(ilcri sık sık havalar~- açar aç111:1z bütün 

tuttu onu çıkardı. Sar- ka tohu:n konur, ve l 1 ın ·.ilet soltıgvru ı d 

{ 
( ırına ı.. <. ışar a 

Sllll vÜCU( u titriyor böyle.:e devan1 ederek Kerim Ömer ; lırlar. 

r ı elcri birbirine ç·ar- saksı 1oldurulur, en -·------

pı)or<.hı. üstü de kunıla örtü-

l(urtaran adam: lür. 
- Dur bakavım, de

de<li, denizden. çıkarı
lan bir adamın üşüme
ınesi için tam on tür

lü çare vardır .. Bir ta
nesi de konvak ver
nıektir. 

O zanıan 

gözlerini açtı : 
sarhoş 

Bu saksıyı soğuk bir 
anba!"a veya kilere 
koynıak ve yahutta 

bir duvarın şin1ale ha
kan eteğine gömnıek 
lfı.zınıdır, 

lal nasıl satılır'? 

a ası 

Mübadiller haklarını istiyorlar 
lstanhuldaki nıübadil er evelki gün Başve

k<ilet<.·, Büyük nıillet n1eclisi riyasetine ve dahi

liye Vekili Beve vüzlerce in1zalı birer laviha 

takdin1 etn1iş~~rdir. . 

~lübadiller bu lavibalarında tekrar Istanbula 

gelıniş olan firari ;umlar eski mallarını aldık
ları için kendilerinin açıkta kaldığından şika

vet edivorlar. . . 
Elbet hukunıetimiz onları da açıkta bırak-

ınıyacak, bir çarelerine bakacaktır. 
~ ......... .._.. ............... ..... ~ ....... o ..... 

l_ n -- - ~aat başlangıcı 1 
ONS UALlUNUNU UZ a•u=-•eaıwn-.... 'llu"btCSft ... QuAuts A--

1 .. \ İnsan ivilik eclece-
1 ~r:i adan11n ·kim oidı.ı· 
ğunu sorınadan ivili~ 
etn1clidir. • 

~ Üınit ~ıdamın uvn· 
nıkken gördüğü ~[ı
yadır. 

9~ Sohbet dertleriı1 

akrabalığından ibare! 
tir. 

"1-4 Alemde en ivi v~r 
lık idaredir. · 

l İnsanlar arasınds 
elden ele gezen en kı)" 
me• 'a müdahene
dir. 
•~ İnsanı mahvedeıı 

emniyettir. Eınniyetsit 
lik kadar sağlam relY 
ber olamaz. 

•-4 Kuvvetli olduğtl 
halde kendini zaif zan
neden torbasında altııı 

- 9 - madeni olduğu halde 

Yeni okuyanlara lazım ilk açlıktan ölen ad; n1 11 

kelimeler [*] haline benzer. 

M 
. "4 En tatlı yen1 İ~· 

asa Tabak Çatal Kaşık ın anın kendi eıae dil•-

Bıçak Surahi Fincan Sirl(e tiği ağacın venlİşidir. ~~ Alen1de. en fenıı 

Zeytinyağı Tuz Büber Bal huy, insanın kendi ka· 
bahatini baskalarınn. 

Tuzluk Hardal Şeker Reçel başkalarının· hünerle-
rini kendine atfetınesi-

Ekmek Yemek Çorba <lir. 
1'~ hhabı çok o)afl 

Kızartma Köfte Dolma: adan11n hakikı dosttl 

I. k o·· k yoktur. 
ne üz Koyun Sebze . ~Vatanı toprağı içit1 

Tereyağı Peynir ~cahıncla kanını dökme
ge razı oln1ayan ac.la-Pasta 

-Anıan, dedi, ötekile
rini bir yana bırak şu 
kony"k f.ıslındaıı baş-

\'aş dediğimiz to

hun1ların n1uhafazası 

~·ok da!~a güçtür. 
~·Jnlardn su ınıktan 

fazladır. 

Kahve Limonata Süt Kay- 011n otoprağın içine 

Cenç bir adanı, elinde Rahnıi hev bövle gön1ülıneğe hakkı. ·ok-

küçük bir yoı çantası, ~öytenerek k~\~)ıyı ı~a- mak Elma Nohut Ispanak tur. 

la birader! Pancar, patates, yer 

Knç yaşır.da el nıa •,ı, ?·iiz denen şey-

İ ki Hanını arasında: !erle ı,:'),t,aitılır. 
-- J(aç yaşındasın? Çelil· d nen şey dal-

Yirn1i hırdan ibarettir. 

Peki < ııııen virnıi Dallar 1::.-20 santiın 

altı divor.. - u1.unlugu•1d<' k:-silirler. 

()lal :rr. Fa·· t l'.zcrlerindc ı-:-l göz v::ır-

hen anc·ık altı yaşın- dır. Bazı ıne:va < ğaç

da vl ·en ::'' 1 ) v~rCOl iı 1, larılc a'.111a bu seki ide 

'" . ınn o \al tten iti- çoğaltılır. . 
ıar n "' y na' a haşla- ·y ~ş tolıunılar çok 

dım. 1 ~·abul· çürür. Baz"n 

;erlere k:ıdar eğilerek pndıktan sonra verine L h K ] } k ~Bir mecliste n1uhtc 

İçeri giı·er: dönerl<t'll bir de ~c gör- a na uş {Onmaz Salata 1 lif n1eslekten adaınl:tr 
lr 1 · l l · j .. d · k" Kolayiık o[mak için el yazıs ı d b zı keti vardı. Biri orta)'a u iz· 
ıH.:a Jt za( e erın ya- sun, enıın ı serseın ıy 8 a a • d 

1 
ı ıvaç nedir?»· 

zıhane~İ burası değil- ' herif, aptal aptal giilt;- me er koyuyoruz. Buna bakıp siz de yazın· 

ıni? rek, bavulu elinde İçeri :..v ft ~. CY-/' O 6) • c~ atdtıi.ye bir laf ortayv 
._ /nck (~·Z.ih: Jü,p't7n • 7,-tf-..:,.. !3J:.,,J./a /,. .. 

()5ır·ıda, ynzıhanesi- girıniyor 111u. ~- eı, · x.r / ( / { / ,, 1 ){t<'>ı· <ledı' Jrı· .. lz(ıı·,.,.1 ,. 
· - .. k l l' J:> h · ı. J ~,..,,,_, ''' • ./; ·ı/ ıi~ Jü'ı/u·e -Zrint:'na/a ,_/rh , . ~-

nın orıunt c ~n~·· >ır "~ 1111ley~ğızcolu- "" "' 
hesaph •ığr~ş n l~a 1nıi su {Üfı e hazırlanırken .'Ji~,_·1/,,,,,.1(' '!,~,,"" . ',/1;.,,;-;:,,a ._//ro°i;;-/ ._ h/lrtnrutf' bir g-ülunçli'ı draın ır. 

I 
. :r 7 Kun1anclc n ckdi ki: 

3 v, lııddctlc b"sını "abancı herif yerlere t: ~ •. 11 c / / '!,/.:. ,,_ (/7 > /!,/ 

1 ld 
1 • J (: a;:,ı /a/ln'T. '- /lapk0-111ıu~:.; • "/i't.ralaux· izdivaç enelerce de· 

;:a wuı: kadar eğildi: 
( ·fi' 1 · l 1 ı [ •] Bı ıı ı ı.J1.r!re r· ıırr y.ı •"tiı 11, ın1ıı~"ııı tıilrmd•ji- 'a 1 eden bir nuıhı e-

. a 1gı ıca 1ı zal o- - A ı ah, affe<ler ·iniz, ııız. knl 1 "'•"' ı: I · 
t .., ".; \"il'[' lıı.ı ııt.•O .rıı1.e, '..ı ıcı k .ırırnm ır ıı ) cır. 

ler? Etene i yanılıyorsu- çıkarken kapıyı ürtn1e- _....,...._ ....... ..,._.._.,.,.. _..,.~.....-... --'._. • .,.,..,.., ... ,,,.,,..,,,,,,,..,._ ................ .--................ -..... -... - ............... _ ........................... ._ .............. '"'-... ,.J"" 

nuz, hur~ sı 1 nunırolu ğ-i unutnıuşum. DUN Q LAN V AK' A L A 

Küçük Hanımın mazereti 
-· ihracat anbarı... - F: kat siz ... 

Hırsızların hücumu 1 Kavganın sonu 
Zavalh~ık llldfl 

Divan ·olunda otu
ran Neş'e. i.; i ,, ,. bir 

k•ı<'ıık 1111'111 in kıy il dili iı:ıvpı· kl''İ)'Uf"~llllllZ! 

. ·ı,.ı) İfil ıııııdııı Jl.·y, lnıgıııı ia<lık gıyıııı~sııııı 

.o ıdı il ZI ıfll\ il J lll 

Genç u an1, tekrar ~lüsa<le buvrunuz, • 
yerlere l·adar eğilir: bu fırsattan bili.'tiladc 

- Vah vah.. Sizi şu çantanın içindeki 

rahatsız ettin1, affe- nün1unelerden bir tane 

dersiniz beyefendi.. takdiın edeyin1. İşte e-

Dün gece Ayasofyada J)un üece Ba!ı~ Jl~l-
tütüncü Abbas Efen- zarında k:l' ap f a~k ıle 

l\larko kavga etınışler, 

~~~:1 ka ap F··i'' t·.hancası-

ve tekrar selam ala- fendin1, bu küçük vav 

rak geri geri odadan sayesinde kapılar k~nai 
dışarı çıkar, takat te- kendine kapanıyor. Te

laştan kapıyı örtmeği n~in ederin1 son sistenı- 1 
unutur.. v dır.. ı !;-~ 

l::> h L~ ı • •ttt • - - f':J 
ı..a. n1ı uc-':, avaga M 1 · • • l emnun o uyormuş. 

-:: kall~a~ak kapıy~ -N~ o Hanıın her ge
dogru yururken kendı len dilenciye yemek 

kendine söylenir: veriyor un bugünlerde 

- Allah kahretsi_n ne pek cönıertleştin ! 

eş~k herifıniş bu .. iş üs- - Ne yapayını koca

tl'ıııde heni rahatsız et- cığın1 .. Pişirdiğin1 ye

tiği y'~tıniyornı.ış gibi, nıekleri küfretnıcden 

bic <le kapıyı açık bı- yiyen birisini görünce 
raktı. menınun oluyorum . 

aı.uaaa• -

dinin dük<\nına hır~ız

lar girn1iş üzerine bir 
de Abbas Efendiyi 

yardlaınışlar. Hır-,ız

lardan Hüseyiın Ali 
tutulmuş. 

:::.._.,; 

lıll.n1etci kız . 111-

dan azar iş1tt=ği içiı? 

nı çekip ateş etıni5 tentur<liyot İçerek int•' 

Ye çıkan kurşun civar- har etıniş ve ülınüş . ..... 

dan geçen tütün tüc- ı tin Efendiye isabet 
carı ~tehmet Celalet- etıniş. 

• 



Türkiye ş Banka ı 
, · d. ed'l · 4 ooo ooo liradır Sern1a vesı: te ıye ı mış , • 

· Pınumi .\1üdürlük 

Ankara 
ubeleri: 

Ankara 
lstanhul 
Bursa 
İzınir 

Adana 
'frahzon 

Balikesir 

A v\·alık . 
Z~nguldak 
Kayseri 
Mersin 

·r~şNER Pertusin şurubu 
F ırmalı 11k11nrıırük 

Cıhazı ıcnclfüsi rahatsızlıkları ve bilhassa bormaca.' 
müzmin ve hat boronşil nefes darlıgına en mücssır bir deva 

olarak etlbbaca tavsiye olunmaktadır. 
BOtOn eczahane ve ecza depolarında bulunur. 

F. TEŞNER 
T bb·ıye ve nıOstahzaratı klmycvlye fabrikası 

ı o ~tamda eczayı ı 

Devlet demir yolları ve limanları 
idaresinden: 

• \rıkar:ıtla 'folzıııııt• ılaıı csiııd6ıı, 1 fay<laıpa~ıtb. ıııuba ya~ 
koıııisvoıııııı<laıı ·agııııel demir ak!i<ııııı ııııınaka;;a ııa.r~ıı~ıne'. 1 

ıf;ı 11 fa~ııı ırıezktıı· mıthallere m(ır;ıra:ıtla ızahatlı ;nrıııtı Pnrıı-

Y•'lerıııı de almala11 ilan ohmııı:. 

!61ıl6U!.a.Ufll<"SIOl!ôlll.sl~~~ 
Tüccar ve Banka 

olmak için 

Beyoglunda Kabristan sokağında Amerikan sefa- i 
rethane ı yanında. Amerikan lisan ve licaret ! 

dershanesine müracaat, Prorram meccanen ~erillr. 
Müdürü: Atop Pakradunl. 
m~ .. 

1-filaliahmer Istanbul merkezinden: 
Cemi) ctimizın malı olup hilmıiı.ayedc ~atılacak ;1UOU bo~ un 

ÇU\ ıılının evsafı Köpru ha~ında \ alde 1 lanında lkpal uda pazarı 
nak' ve ~ırkctiııJcki arzi) ede gönılcrck talip olanların Su batın .ı dı 

f>azar ı;linü saat 16 rı kadar Cagaloj!;lundaki merkezimiz hinıc ındıı 
m mıredc~e işunık eylemeleri , e o saattan ınra iştirııl kabul 

cd mcı ecej!;i 'c Hat mutedil ı;örulmcdljti ' Tettc H'rip \ ermemekte 

~cnıiı etin sı.·rhe't htthınduıtu il~ıı olıınıır 

•Bekdik Terzihanesi~ 
1 lanin l·ffa ııı.ılı~ıı' her dıırlıı 

l'angalti istıklAI 

l>eniz i\ılübayaat Komisyonundan: 
~110 kı;ü kclsele pazarlıkla ihaJe,i .lU 1 -11211 < arşamlıa saat 15 ce 

Der . kuvvetler• efradı için 700 kilo kö-elc mubaraa olunacaktır 
:}artn.mesini gurnıck i<tcyenkrin her gı. \ c 'ermek isteyenlerin 

vcvnı• ihalede muharrer ,aatta l\a<1mpaşada ıleoiz mc.bayyat 

Kombyonuna mıirııcaatlan. 

-.-.-..... Balık yaOi içemem dlyenlere ~:te·=~--
\• Beşir Kemal subı yesı ı:ı 
1: 11 . ld • ı ıorıı ctı kelı>ten dola\ ı bı1.1.at balık ı •~ından t•tf · a\ ı o u.,u o~ . . 
'.• dal:a ku"eılıdır. Lezzeti gayet lldfoı. ll•lık ııjl;ı gıbı ~de~ ı .•, 
;• hınınaı. 1•:11 nwk ınıdelerde bile kolaylıkla hazmol'.'.r . ur~· . ~· 
• . . · sır bir dcı adır Sışe ı 'uz !• 
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EMVALi METRU El A ATI 

Kadıkö1· 
Mercm 

Bakır koy 

• 
• 

Kıdılwy 

Buı ukada 

\la. 
Yem &halle 
Oman aıa 
Saman v>n.11 

evv 1 
sakız ıj!acı 

" 
Ra,ıın pa ı 
l\arıın 

o 
\ u 
'ıluhtar 
Dokmecıler 

Ta hm cad te!I 

Bırıncl 
F tık 

• 
• 

3, 

(()2 
ıııo 

110 1 

J 
ltı 

e 

• 
duk tn 

ev 
• 
• 

du kAn ., 

ıc n 
180 
60 
84 

tl4 
t'i. 
Sl 
~b 

144 
.Jlı 

lra 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Balılda e\nfı mul>ar <r <nıllkın '"ili mı Kar·c c 1 \tÇ ılc im ne muJ.Jc c ic:ır 
dir, :11 Plt: 1r. c"ll 

apt -0lunmak u c c 14 ~ 'll9 
· rr. ukc 11..:ar k ımıs~ nuna tarihınc mu adil perşcn!ıe gunll >a.t 15 de m ıe c-ı ııuk r 

muracaıt e\ lemeler, 

* . cmtı mahalle •oka~ ~o nevi l,cddi muhımıneni 
lbı 

lleıoğlu Panıııltı ıl3nu1e <ı ı ı ı.ı c'ma- lalınka ı amıle ı. \!110 
ınarıı kdgır hı 2'~ IUO mef uh ~c~leli ihale.' 

Balada evsafı muharref bınanın btdelı ;ekız -enede •nul..as<ct n tcdıı c cdılmek urct"\ :t ,l\ l-Q2'l ıa.ıhınc m~. ıdıl 
perşembe günli •aaı on lıcştc müza ·ede,; ıcra , e bll'ı r.zan h• .. ,cdcn .'ınocak emre ,on• muamdc i edilmek 
Uzrr tekrar pııarlık "'w·ctfle müıa,·cde~e vaı; olunmu tur. ·ralıpl~rın bc.-deli •nuhamıncn Jl.C''lı den • 7,5 lle~abtlc 
1290 lira depozito :ıkçalorı -.ya muteber hanka mektuplıriyle emuli mem kc ,3uş krıını ı nuna mur ıcaat •) lcmelerı. 

Semti 

Ü.kudar 
Ballapaııı 

• 

li:ılaı 
l'cner 
\yvan,arıy 

K:ıdıki" 

mah•llc-ı 

:->dami \li efendi 
Riı.,tem pa~ı 

kar.1ba> 
ıcvk1cafer 
aıik . lu«ı pı1ı 
Zllhtııpai• 

ııka~ı 

papaz 

* 
hılkapani han U>I kıt 

. 
l>~ele cadde ı 
cerrah 
atta 

r şadi\ c 

o 
11 
,14 
.ıs 

.lb 

.ıı .i<ı 
. ı 

ı. 

.i 1 1 

Oe\İ 

hane 
od• 

JuklJn 
hın• 

• 
• 

fı;;ın mııh::'llıntni lıra 

ı a sencıl 

96 • 
J.H •• 

1211 
.!\~ 
ı~l 

11.~l 

• 

,l, ~ ~.h 

., ( >:-tınana~a nuzhctefcenı.li 49 " 144 "' 
llılidı e1>1fı muharrer cml:\k ~craıti nıukırrcresi veçhi.le i<ar• raptedilmek ı~ın b ı! .Q,!'I ıanhınc ınu,;;ıdil \"lr~anbı 
giınu aat 15 te ihal<lrri icra edilmek üac müzayedc\·e vızzedilmişıir Taliplerin ,.m,alı metruke kar k(imı-yonuna 
rmuscııt eylrmelrri. 

Semti 

• 
• 

fan kapı 

llurg., ad• 
KadıkO\ 

Langı 

l':dimel..apı 
llüviikadı 

Bern~lu 

mahıllesi 

karabıll 

he ·azıt 

\ ı•ci bey 

l fristO:-i 

Cafer a~ı 
Kiirlçüba~ı 

C' l.ıra~a 

Pan~ıltı 

* 
(.'eşme 

tncvhane 

_,)()-5 C\' 

ıl 

·1;l'tl1rmal'. 1 \."tk 1111.ıı:ı 5 

• .ı • 
Mezorlık .> 1 ıı 
!,mir +ı 

\"eni mahalle 1 ;> • 
\'ınaki kalfa 10 
karakol '7 • 
llarlıile nıd'<hı li lfl.> ı·:lıık ıpaıır n 

Jaire .. i 

.ıluncı 

icarı 

Jir11 CUC:\"İ 

ııO 

1 ııo 

.lh 
8+ 
bO 

150 
600 
78 
18 

ıno 

• 

• 

40 şehri 

llal•J• C\•Hfı muharrer emlakin 2 1·\1'1'1 ı.ııhınc mu.adı[ cumartcsı gunü 'Ut 1' J ıhalleri ıcrıı edilmek ur.re 
nııiddeıleri temdit eJilmİştir Talihlerin f.mvali metruke icra komısyonuna mür;ıcası cylemclen. 

Al TiNCi 

1. c ı keı:;ide 1 1 
ikramiyeler: 

BÜYÜK 

i 
yemiı en çocuklar ıçın pyel muc; . · · •· . 

kuruştur. ~su: li~r lem~ ~e:~ .. --~ • 
·-··· ....... i •• ·!~~·----•--•,_•-·----·-·-•-9:.. 
-Evk~f- ~Qdft~lüğünden: LUlfen Dikkat edını~uktıtatı 

Şuhattadır 
Lira 

»000 
18.t:XX> 
15.00) 
tı.cro 
toro> 
1oro> 

'urııosııı:ıniF caınii hariıninde klin ~:ini fabrika,ınııı tınıiran ttu encki Tayyare piyankosu ~imdiye kıdarkılerin en 7.cn~<i.dir. Çunkll: 

:' 1-•ı~ıı) tarihinden itiharen (1!·2·92Q) tarihine miısadif C'umartL'>İ 1 t(),(XX) lira ve daha yukarı hıiyuk ıkramıyelcr geçen >ene yRlnı;ı "3. tane ıdi. Bu 

"11111'1' ı'hal~.ı 1·,.r· kılınma' ı·ı·?.re kapalı z:ırf ll'tılil'le muııaka...aya 1 be ·ıı · ı· •· •. ~ 
' '• 'n >. " >Clle •·5., tir. S& t 1 tıMll o U( &rtnıt~tır. 

'n/. cdilmi<tır 2 Umum ikramiye ade.dl.: <;~~en ,;cnck.i kc~ideler~le ı·ulnız ~ ıdi. Bu 
Tıılip ol~nl.ırın C\ rakı fenniyeyi gorıııck içı:ı her gun saat. on ,cııı: tanı: ~3.9CX)" diır. Umum ı. abct ılıtııııalı de t:ım: " ıı;; yani iki misli) artnıı tır. 

<ırtt - "'nr.ı ·,ut id;ırc,,inc' ıc ihale gıınıı de ut on beşte ıt!arc 1 1 3 Plyanko yUzUndan zeng n o anların adedi bu sene 
''"' "'enine '" . mı.atları. senenin tam iki mlsllne çıkacaktır. geçen 

DEFTERÖAft'.L~~ıniLANATll ;:::~~~~' 
1::ı.mım1 ________________ mı_ \'F: 

\' ~ lleı glu nıuha ehcciliğincc .~ı hazıran ,t4J ıaıihinJe \anı Papa SINAEMALAR 

, ur k namlanııa İta olunan uç yuz otuz lira on uç kuruşu havi 95 b 

nuı ıe ılı dcpn 1 :ııuhıbennır. emvali metrukeye aidiyeti anlışılmakla kaıcli Darülbedayi 

ıp• J ~jlmııllr fl:ln olunur. Tcpeba 1 uyaıro unda hu akşam 

Adana helediyc rya tinden: ... , 21.:m da r•ı"" muanimıerle 
• tılehelere mahsus 

\ J · d·ı ek 1ezbaha ve souk ha\I depo rı ve bu7. fabrikası 
....ı~• a ııışa c • ec Zafer Sarho,ıarı 
k \1 

'

, .· u Jedıct <ayanı kabul v(}nilcn bazı C>habı zarurıyırye .1u a a .. a .. ının · cc ı,ı ıı y n 
iruıen 8 ubaı ı >"'! ıarihın musadif Pazartc ine tehir edildi i ilan olunJr 

Hilaliahmer lstanbulmerkezin
den: 

('cm!) ctiı• 'İ malı ıılup Halatta kesme kayada Hammam~ :\ltı· 
hıt r ıhallı: !ide .1'.!<ı arşın ıır,ada k~in fı5·71 ,65-73 atık ve 

ced umamlı iki kıta hanenin nıu1.ııycdcsi nctiı.:c>indeki fiat az 

~i.ırulnıu~ oldup;u dan ~ubann 21 inici Pı:rsenbe günü ınerkezimizd 
tekrar muzaycd,·yc ıie,·am olunaca~1 ilin olunur. 

8 TARI O 

ırindbcrv;dcn ıcrcume eden Şazi. 

ye Beri~ hınım. -Ferah sinemada 

Komik Cevdet Bey 

J'edekAr uşü, iınemada . i ~ah inci 

Naşit bey temsilleri 

Bugece Millet dyıtrosunda 'Kua 
Hır ı?.tan komedi~ perde raks VJQ eıe 

SATILIK 
l\adıkı \ uıde ını•da cıı.ld inde 21 

rıuıı: -alı furun ffiJ~ ıa ı J tündeki 
ha. e nccıc saıılıktır <:ur'llck \ c f!:u· 
ruşmek uzrc mezkur hant\'e nıtiracaat 

<ROZNUVAR) 
liar ve lokaıııa ı taınaınen tecdit 

\"e tez~ in ve ailelere ınahsu ) erleri 
tefrik edilen Opera >lnnıa ı misalin· 
deki sabık binasını nakleım~ıtr t"lııii· 
mü7.dckı perşenbe akşam· ılk Gala 
mli ımeresl. 

KİRALIK 
Beyotlu lstikllll caddesinde 

bir matazanın phe kıı;mı 

ldralıktır. (S47) nOmeroıa mata· 
zaya mQracaat. 

.. .... 
1 Uçüncü kol ordu ı 

ilan atı 
* \:orludıl.ı kraaı h:ınanatı ıh 

lı\ncı içın edi kalem mu, ta} · ,ı~c
nin pazarlık suretile ın!ıhaıaa-ı takar 
rür etmiştir. l'ızarlı~ın ih l ı 29 
kftnunusani 9<l<ı tarihine mi"•dıf salı 
gUnü saat on dortte icra cdilccekrır. 
"'J'ıliplrrin şırmanıesındelı c\ \C 

şeraltı dahilind olarak aktı muaı 
yende komısıon muzda ~az•r b 1 
malan ı(jn olunur 
• Cihel a kerlye için milced 
adet maako um fayton pazrrl 
mnbaylaa cdllccektir. Paza ı 
ihalesi 31 Kanunusani 929 ta 
ne mnsadlf pcrfembe ~n 
on dllrtte icra cdllcc 
Taliplerin ,artaameslni cıı 
ve fartname de yazılı fe 
temlaau mıavalı:katelerll• akli 
muayyende komls lyonumuzda 
hazır buhnımaları illa oluaıır. 

7 

Ne fazla meşguliyetiniz 

ne de fena havalar 

izi müstefit olmak an mened -

mez. O halde; 

Baker mağazalarının 
Senelik bilanço münasebetiyle 

icra eyi dlğl fevkalfide atı ından 
lstlfad ye ko,unuz. E aser bu 

müstesna fırsah kaçır ._.... için 

ancak pek az gUnüniJz kaldı. 

(;ub:ınli" \l·' anıl alr 

"'ınmla 
Trıkotaı laketlu 
jıımperlcr 

l'riko Roptar 
hı~il;\ Rop Dli ~ambrelıı.r 

IBJRI· ı UE 

'ou 1000 
500 

Pirene \"ununden Rop Oö ~mbreler 
:-;uıarc Ruplan 

Yıınlu Roplar 

Kadın apkalan 

rocL 1\1. R .\ 1 

1-\Jn, 

1500 
llfJrı 

4U1l 

500 
1 :' !i() 

211.'i 

ıısıı 

2;;00 

..!5 
2011 

Küı;uk h.ızlar ı ın Tril\ıı Ropt;ır ..!00 

\luhteliF kumıışlardan kızlar için Roplar .1110 kuru.tun itilıa 

rc•ı kiıı;uk çnı:uklar ı ·, Triko kostul'ller 11!5 

1\11: 'e erkek çucuklar ıı,:in '\fantolar 490 

•••••••••••••••••••••• 
~ Bütün Paris modelleri nısıf ~ 
• fiatla terk edilecektir • 

··~················-.. Kundura dairesinin Fırsatları 

T,,ira 
l,karpınler \ elur Dra ve lııc eden Dekolte lı! 

1 karpınlcr l'odo sued .1 

1 knrpinler Hulh marka verııi ve baretli s 
1 k:ırpinle• 'cmı lıaretli 7,50 
lskarpinkr baretli ıı,;;o 

J kıırpi"Ücr 'erni Glase J,50 

t.k. rpınler pınet marka iyah ,.c t: hl atc-ıı S 
~:met on koııduralar erkeklere • çifti 15 
~:mersorı konduralar çifte tabanlı 7 
·~···· ..... ••.A.A•••••..a.AAA..& j ipekli ve Yünlü kumaşlar daire- • 

~ lerinde b~ük fırsatlar t .... ..,,..,, .... ...,,,.. .... ...,,,...... .... ............................... ........... 

~e yri 
i rahzoıı ikinci posta~ı 
( .\, 'K \HA ) '"apuru 

:~ı -1-29 J'"t mit• ak arnı 
(;,ıı ı.ı rılıtııınıırfan hareketle 
~oıı~uldak.: lııP!ı.ılıı, Sinop, 
Saııısuıı, l 1nyı~. Faha. Or-
tlıı (;111·,nıı , Tı<ıhzrm 

1 

Hızeyı' \.!'İılı~·"k w OL 
Tmbznıı. Pnlaıh :11ıe, l :i11 .. 
soıı. Oı rhı, Fnt~a .. 'aııı~ıııı, 
S~ııop, lıı lıolııya ıııtı~ıYamk 
h'llle :ektıı . 

Galatı lopriJ 1 da mer\;cz 
1cent ı lleıo~u ';!562 me ıdeı 
lianı altındı husu 1 dairede 4'!0 

~ube ac~nıe 1-tanbul. 

:LA T 

Le\ :ızım :ınhannclıı mutl'l"akim 

t:ıkrlhcn uz adet lıo maklııa 
\ ı!!;ı fıçı 'arı lıilmıızııH tc ,:atıla 
caktır. Kat· ih l ,ı t,'uhat92Q 
tarihinde ·cru kıim.ıc ınctan 
ı.ılıpler· ınezkı'lr tar ttı: 'aa t~ 
ı oda le' aııın nıu lıırlugiınc mıı 

racanılar' 

1\ dıko\ ·esınden 
. ı-.adıkoyundc C fer Ağa • 1 aha il 
sınin Oı, ar dibi okaP;ında k!iıı ~ 1 

numaralı hanenin okakta 1 uluc 
lağım çukura çökerel;: hem mururu 
ııburıı ektcdır 'c hem de . ıhharı 
umuınıı cıı tehdit eylemekte ılup 
nıut.ı,.ırrır llırı tu' i f':feııdi de " 1 e 
1 nı \Linada huluıımakıa ı e bumda 
ukili ıımunııı da bulunmadığından 
21> klııunu,anı Q2q tırihıne müsadıf 
pzarıc>ı güıılındcn ıtilıore~ bir f lafıa 

1 7.arfındı daire c nıuracutla defi mı 
hzur cdilnıcdigi taktirde >1hlıat ı e 
dameti umumive n..mına dairece 
·apıluık bu hapıaki maurifiıı bede 
li icarın lıaczı suretile mu ccr.a ıa 
hsil edilecc*1 ıcblit m~amına kaıın 
nhnal-. uzrc ılan olunur. 

• Anadolubısarı dairr "nden • 
Çengel kfü unde \hdi aı;a şoka 

ğında adi blJınm ınşa ı 1813 lira 
ıt6 kuru bedelle ve kapalı >'.ari 
u,;;,ulıfe munık• a~a \&Zrdilmiş \e 
uhatın 20 ıncı çarşaııbı gunü 

14 te narın ka ulfinc hitam ven 
lerel nıunakı a ı lcnı edileceği de 
ıa ;pler ;1 ° ,, :; nı b ıındc ıcmırıaı 

akçclt ılc chlneınamc ı e tckliflcnnl 
mahtc\11.ar dlrre Enciimenınc tc\di 
C\lcmclcr 

SPQRCUl.ll 
SPORDA il 

mel ve spor esnas1ndı 
le tem 

YALDA 
PASTİLLERİNİ 

kullanınız 

Bütüa eczane •• ecu 
depolannda 

uuhr. 

VALDA 
ıa..ıat taflJH kulalar 
d-a.ctı talep HJ.ııı 
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ilR. MEMLEKl VE HARiÇTEKi VEKA . GÖSTE. EN RESİMLE 

! la~ darpa~a gümrügiindc toplan::ın -ahip:iz c~y;ının satışına başianmı;tır· He suretle glinıriiklcrde toplanan 

CŞ) a nııl.tan pek çoktur. Hedcllcri ha!.incyc 'aıidat kaydedilmektedir. 
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ı\dli\ c nıuba~ırlarının yerleri alınarak başkalarına 

ma~alannı ko~ arak i~ görmeğe başlamışlardır. 

verilmiştir. Bundan dolayı mubaşırlar artik koridorlara 1 
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Bursada geçen gün tibari bir kongra aktedilmi tir. Bu kongrada Vali Fat ıı e 

i~ J3ankası müdürü Saffet 1 folk Fırka~• mutemedi ı • cıııal Ziya be~ lcr d..: ı:vır 

bu lunmuslardır 

Dün ha\ anın gline·Ji olması bir ı;ok kinısJleri park .. !ara ve açık maka!lc.r • 

sevketmi:-;.tir. Yukarıdaki resim Su1tan .'\hm et parkında gune ten istifade cdcıılt:: ı 

göstermektedir. 

- :;.m_""'!!!~ 

C. H, Fırka~ı yilay;:>t kongrası me-aisine başlamış Ye encümenler teftik edılnıı ·.ır • 

• 

Ta ·vare ihtilali arlak olmuş Mo7..afftt Pş. ve· Aka Gündliz Bey taraf Tütön inhisar idaresi Düzceye merbut Çetmide büy ük bir tütün deposu inşa etmiştir. YBlwdaki resimler 
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