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llEALlST OLALIM ---·-Gtçenlerde ağır bir cüriimle 
Zın altında bulunan bazı eşha
~ın, meni mnhakeme neticesinde 
tahliye edildikleri mah)mdur. 

'B. M. MECLİSİNİN TASDİK ETTiGi MUI(A VELE İLE HER SENE 
FORD MEMLEKETİMİZDE 50,000 OTOMOBİL YAPACAKTIR 

Kanunların ahkamına istinaden 
hiikum ve kararlarını ve ren 
Adliyemizin icraatını ten k ı de 
kiınstnin salahiyeti yoktur. !\leni 
tnuhakcnıe veya iadei muhakeme 
ha•kı, muııha;;ıran hakimlerimize 
aittir. Riz, yalnız bu tahliye 
rnunascbctilc alelumum Polis 
tahkıkati haklrnıda bir rcfikımı
ıın tcnkitkar neşriyatı üzcril'de 
C\'akkuf etmiş ve -mes'uliyet 
·Orkusunun tesiri altında-bu gibi 
~~r'yatın y;nlı~ anla~ılma>ı yii-

?.unden Polblmizin faaliyetini 
eJcc oıı;ratmanııı tehlikelerini 
Ymıştik. 

l\les'elcnin ehemmi)'eti, ayni 
vzu üzerinde yeniden durma

~ll.ı icap ettiriyor. 1 lerhangt 
lıır mahkemenin bizzat tevkif 
Ct ' . ' 
. ti~i eşhasın, mahakeme netice-
ınde aynı mahkeme tarafındad 
~liye edildikleri vakıdir. Bu MI, 

" iınJerin mts'uliyetini değil, 
(nların, gerek tevkif ve gerek 
t . 
,a !iyede hissi adalet ve kanun-
c an başka bir tesir altinda bulun, 
llıadıklarını gösteriyor. 

Polisimizinde ayni adalet ve 
"azue hissile viirüdüğiinü kimse-n· , 
ın inkara hakkı yoktur. Bir 

llıaznunu tevkif içın, mudaka 
lı savvur ettiği cürme filen teşe
b bus etmesi mi l:\zımdır? Bizi 
b0ğlnak için bujı;azımıza yapışan 
i 1.r caniyi cezaya layık görmek 
Çın,eanırnızı almasına mı intizar 
dtJim? Vataııda~ların hüriyen e 

flıasuniyet hakları önünde;hiirm
tt]c e~iliriz. Fakat, vatanın, ve 
rılayısile, umum vatandasların, 

lı·ı . ' 1 hassa ınkılabın hukuk ve rne-
a~u mevzui lıahsolunca, ferdi 
uriyet ve haklar,ikinci derecede 
alır. 

lstıınbııl tevkılatını icap ~tti
cn 

1 ~clıcpler ve maznunlara ado-
~ı~an clirüm basit bir mahiyette 
CP;ıldi. En aziz bir mevcudiyete, 

Can d 
anıarımıza sui kast ypılma-

ı 1~dan bahrnlunuyordu. Polisimiz, 
-~;-le bir hadise ve ihtimal kar

. 
10da lakayt, batta daha az ha

as kalabilir mi idi9 llir vatanda-
ın "' . ~ aı;•r bir zan alunda kalmasın-
~. ise, muhakeme neticesinde 

h.rıyc etmesi onun daha 7Jyadc 
e 1ndedir. 
1 lJadiseleri ve vaziyetleri, yalnız 
Ctdi h 'l Çer • ~kukun, hissi temayu.arı.n 
e Çı~esı içinde değil, buyuk 

f llıeJin, lnkılap nıcfktlresinin za 
erı 

et noktai nazanndan mutalaa 
ı nıeıı;e mecburuz. Aksi taktirde 
Çıncıt 'h •.. n çıkrJamıyan ve en nı ayet 
~ıı me[kurcmizlc berab:>r- hcpi
ız· 
. ·1 hoıı;an fasit bir d:ıircyc 
lJ~criz ! 

Mahmut 
Siirt meb·usu 

~ontken meselesi 
Muhittin bayin 

Cemiyeti belediyede 
verdlöl izahat 

Şehremini Muhittin Bey, 
Ctrrahpaşa hastahanesindeki 
tontken tesisatından istifade 
Giıenıemesi dolayısıyle vuku 

11 
Qlan hücumlar üzerine demlş-
r. ki : 

Avrupadan çağırdıgımlz 
~Utehııssıslıır 4.000 liradan faz
ta. istiyorlar ve hayatlarının si
s~rta edilmesini, mesken tahsı-
10111• serbes doktorluk hakkını, 
ıı sene kontrat yapılmasını 
erı 

ha.ı sürüyorlar. Bu meseleyi 
le letınek için Sıhhiye vekAletl-

~Uhaberedeyiz. 
ı.181 ekJı Bey mezkılr mUtehas
loıı:rın, devlet mevzuatı fev
Qaa; talepte bulundukları ka
c'ıııı ndedir. Bu işin intacı için 
~8111 Yeti belediyede mavzu ba
'hıı:n teklifler nazan dikkate 

C•ktlr," 

Ford B.M. Meclisinin tastlk ettiği mukavelename mucibince 
Tophane anbarlarını lstanbulun en feyyaz bir sınai köşesi 

haline getirecek ve te'sls edeceği fabrikada senede 
50,000 otomobil yapacaktır. 

3,000 Türk • • 
ıscı 

' ' •••••• 1 

Fabrika ve diğer tesisatta 
türkler çalışacaktır 

Mukavelenin bugün Seyri sefainde 
ve taati edilmesi muhtemeldir 

• 
ımza 

ToPhane anbarlarının otomobil faprıkası hallne ge
tirilmesi için hUkOmetlmlzle Fort müessesesi ara

sında hazırlanan mukavelenin tatbıkatına yakında ha•· 
lanaeaklır. 

Seyrlaefaln umumt mUdUrU Sadullağ Bey, mukavele· 
nln, aUyUk Millet mecllsl tarafından kabili edllmesl do
laylslle, bugUn aayrlaefalnda imzalanması muhtemel of· 
du§unu, ı,e lptldar etmek Uzera hazırlıkların bltlrlldlOlnf 
anbarların Uç ay zarfında bo,altılarak Fort müessese. 
sine tesllm edllece§lnl söylemi.tir. 

Nekadar sermaye konacak? 

Fordun şehrimizdeki, yapılacak otomobll ve kamyon 
montaj fabrikası hakkında dün şu izahatı vermiştir. 

Gnye mümkün olduğu kadar ucuz ve mükemmel otomobil çıkarmak-
tır. Topane anbarlarınm fabrika binası olması için]/] milyon, tesisat 
ve diğer tıusıısat için takriben [2] milyo11 lira sar/edilecek, lllzum 
görüliirse masraf tezyit olııııabilece1<!ir. Yapılaca~ bir atelye değil~ir; 
şimdilik Türkiye, Romanya,. Balgarıstan , ~unanıstmı, Mısır,. Surıye., 
/ran memleketlerinin otomobıl ıhtıyacını temın edecek bltyOk bır fabrı
kadır. ileride fabrika11ın mamulatı Avrupa ve Asyanm difer tarafla
rına da teşmil edilebilecektir. 

Bu suretle lstanbul otomobil ihracatı için bir merkez 
olacaktır. Fordun lstanbul Fabrikasında, Amerikadan 
getirilecek yarı mamul aksam montaj amellyeslle blrles
tlrllerek fabrikadan tecrübe edilmiş, boyanmış ve lşlemeğe 
hazır bir halde çıkarılacaktır. Fabrikanın bir tarafından 
giren parçalar, öteki ucundan otomobil olarak çıkacıktlr. 
Fabrikanın pllanları hazırdır. Bu sene zarfında otomobil 
imalatına başlanacaktır. 

TEMAMILE TÜRk işet ALINACAK 

Bunların fiyatı, lstlhsalatın miktarına ve tşcllerln 
kablllyetine göre tespit edilecek ve şimdikinden 
olacaktır. Fabrikadan senede (50,000) otomobil 

ucuz M fi 1.. ı ·· d ıkarılması muhtemeldir. ama uzum o unca gun e 
ç
3
00) t mobil imal edilebilecektir. Fabrikada (3,000) kadar 

( 1 ° bo ıunacağını zannediyoruz. Fort bu . ışte Türklyenin 
ame e u ·· k" Jd "' k d 
1 iliğinden ve iptidai mevadından mum un o u,,u a ar 
i:~fade edilmesini muvafık görmüştür. 

Tesisat teşmil edilecektir _ 
b ka Mısırda olduğu gibi yedek parçalar ve kıs-B u~~~n ya~?ımıŞ blr halde gelecek otomobiller için de burada 

bü Uk bir depo inşası mutasavverdlr • Ayrıca tevzi depoları da 
y k Amerikan tayyare fiyatları kabul edildiği takdirde 

yapıl&cu tır · illl ı kt fabrikaya tayyare montajına mahsus b~r kısım ve o unaca ır • 
Mamafi Amerlkada tayyare siparlşlerı , çıkanlabllecek mlktann 
iki mlsll~e baliğ olduğundan bu sene fabrikalar çok meşguldur • 

TUrklyede ancak [ 6000 ] kadar otomobil mevcuttur • ~u iş 
henüz iptidai bir haldedir . Halbuki , bu mıktarın on mısline 
ihtiyaç vardır • ıstanbul fabrikasına masarif olarak ayda Ameri
kr._an [ 1) milyon lira gelecektir • 

Fabrikada cıgara ve lüzumsuz lakırdı kllt'I surette memnu 
olacaktır . lşcller arasında en fazla mUsteit olanlar mütehassıs 
olmak Uzere Amerikava gönderilecektir. Mukavelenin tastikı dün 
Hanri Forda bildirllmlşllr , lstanbulda , fabrlkadan tıımamen ayrı 
olarak çok bilyük satış teşkilatı ve bir de neşriyat şubesi yapıla-
cılktır • 

----- -----
Mülkiye t.a.ylnlerl 1 'ficaret umumi 

Ankıır,ı, 29 ( :\lıllıyet) -1\hıra- mÜdÜrlügÜ 
diye kaymakamı İsmail bey Hcsül· 
ayın kaymakamlıgına, Soma s~ık 
kaymakamı Zafer ;\czih bey de Şıran 
kaymakamlıgına tnyin .. edHmişl.crdir. 

Snbık mülkiye mu!ettışlennden 
Haraçya efendi ile KJği kaymakamı 
tasfiyeye tabi rut!'lmuslardır. 

Ankara, 29 \ lilliyct) - Tica

ret umumi miıılürlütne :\m·ers ticaret 
mü·messili kurtoglu l<'aik Beyle İstan
bul ticaret müdürü Muhsın Bey naın

zetdrler • • 

.................... , 
Gazi Hz. 

Ankara, 29 (Mllll· 
yet) ~ Gazi tiz. bugUn 
Ankara civarında atla 
bir kezlntl yapmıflar
dır. Reisicumhur Hz. 
dUn ak,am da Abdili· 
hak Hamit beyi ye· 
mege altkoymuflar 
ve Ustada iltifat eyle
mı,ıerdir. .................. 

Loyit Corç Istan-
bula geliyor 

AJdığımız 

mata göre 

Başvekili M. 
Loylt Corç 
"Loyd Ge-

orge"yakında 
Çanakkale
deki İngiliz 
karp mak
tulleri me
zarlığını zi
yaret ede
cektir. 

M. Loylt 
Corç hususi 
yatla gele. 
cek ve ke

hususi malu
sabık lngll t 

rime si de M Loyd George 
kendisine refakat edecektir". 
M. Loylt .Corcun yatla şeh
rimize de gelmesi muh
temeldir. 

Tazyik ;e imha 
Bulgaristandaki Türk
ler dehşetli bir tazyik 

içindeler -Bulgaristandan gelen maıa· 
mata nazaran· son zamanlarda 
• Müdafaa! vatancılar • namı 
altındaki Bulgar teşkillltı Bulga
rl~taudakl Tllrk ahali llzerlndckl 
tethiş ve tazyik siyasetini art
tırmaya bllŞlamıştır • 

Diğer bulgar fırkalan ve 
«Koyrat> teşekklllU de bu taz
yık, tetblş ve nihayet imha ve 
bulgarlaştırnıa siyasetine muza
haret etmektedirler. Son hafta
lar içinde Dell ormanın bir çok 
köylerinde, Yunuslar, Şremet 
ve Yunus ptal köylerinin bir 
çoklannda da TUrk ehali mU
sellllh jandarma ve askerler ta
rafından alenen meydan daya
ğına çekilmektedirler. Türkleri 
bulgarlaşbrmak için de 6-7 ya
şındaki çocukların Türk mek
teplerine gitmeleri mennedil
mekte, Bulgar mekteplerine a
deta cebrlle sevkolunmaktadır· 

lar . 
bir çok Tllrk mektepleri sed

dedilmiş, Halk mektepleri açıl
masına da müsaade olunmamış
tır. Mekteplere ait, gayrı men
kul emval ise mühacirlere tevzi 
edilmektedir, Türklyeye iltica 
etmek isteyenlerden ise muhtelif 
behanelerle para istenmekte, 
müşkllllt üstfine müfkllllt çıka
rılmakta ve nihayet memleket
ten çıkmalanna mllsaade edll
medlğl ıtibl sefalet ve perişan
lık içinde bunlann ölümü ihzar 
edllmektedir. 

Samsun - sıvas hath 
ın,aat mükemmelen 

llerlemektedlr 
ffavzl! 28, (Mllllyet) (Sam-

sun - Sıvas ) hattı inşaatına 
ehemmiyetli surette devam 
edilmektedir. Hat, Zileden 80 kllometro ileride Musabey Is _ 
tlkametinde bulunmaktadır. Bu 
kısımdaki köprülerin ekserisi 
ve _yüzde seksen nispetinde 
tesvıyesi bitirilmiştir. Martta 
rayların ferşi işine başlanacak 
h~t temmuzda iki yüz kırkınc; 
kılometroya vasıl olacaktır. 
Musabey köyünden Kayseri -
Sivas hattında telaki noktasına 
kadar olan yllz kllometroluk 
mllnakasa ile Jqaaı için ıuıın 
gllea faal nralı n-ı....,11r. 

TATAVLA 
YANGINI 

Dün de şirket memur
larından bazılarının 

ifadeleri ahnrr:ıştır 

Polis miidüriyeti dünde 
Tatavla yanpnı hakkında

ki tahkikaatla meşgul olmuş ve 
mlitevelli hey'ctinden tekrar ifa
delerinin alınmasına lüzunı görü
len bir kaç kişi ik şirket adam
larından bazılarının Jladelerl 
alınmışnr. 

Tahikatın bu gün yarın ikmal 
olunarak evrakın Adllyeye veril
mesine intizar olunmaktadır. 

Hilali Ahmerin yardımlan 
devam ediyor 

Hilali Ahmerl Tatavla barlk
zedeJerine yardıma devam etmek
tedir. Dün barikzedelere gıda 

olarak helva ve ekmek tevzi 
edilmiştir. 

lııgiliz sefiresi felaketzedeler 
namına toplamış oldujı;u(933) 
lirayı harikzedelere muavenet 
komisyonuna göndermiştir. 

Komisyon bu gün Beyoğlu 
belediye dairesinde bir içtima 
aktederek ve mahalle muhtar 
mm getirdiği Jistieri tetkik eyle
vecektir. 

Dün i\fadam Kırlarkın getir
diği para ile ( 150 )battaniye mu
bayaa edilerek felaketzedelere te
vzi edilmiştir. 

K;ımisyon buy;~nkü içtimamda 
~imdiye kadar muhteli[ yerlere 
yapılan tebcrrıiatı teslim alacakur. 

lnglllz sefiresi 
İngiliz sefiresi La ydy Clerk 

( Klark) Tımcs gazetesine bir 
mektup yazarak Tatavia harik
zedelerinc lngilizlerin yardım et
mclcriııi rica etmi~tir. 

YENİ HATLAR 
Edirnekapı -Sirkeci 

tramvayı 

Yeni intihap 
Belediye azalığı 

25 şubatta intihap 
bitmiş olacak 

Cemiyeti Belediyenin müddeti 
bitmiştir • lçtlmalarına yenisi 
intihap ediUnceye kadar fev
kalade olarak dev•m etmektedir. 
Yenl hcy't 25 ~uı.ı.ttıt intihap 
edilmiş olacaktır • tiulbuki bu 
Cemiyeti bııledlyen.ln ye;ıl bllt
çeyl tetkik ve kabul c:m~sı 
lazımdır . Fakat daha bütçenin 
masraf kısmı yapılmamıştır • 
OnUll için encllmenl Emanetle 
blltçe encllmenl geceleri topla
narak bütçeyi bir haftaya kadar 
bitireceklerdir • Cemiyeti bele
diye de 25 şubata kadar tetkik 
ve kabul edecektir • 

Karar verildi 
75 Cemiyet 40 ka 

indirilecek 

Esnaf cemlyetlerl murah
hasları dün Halk Fıkası mer· 
kezlnda toplanmışlardır. iç
timada Emin Ali bey, Fırka 
namıne cemiyet mürahhas
larının tasfiye hakkındaki 
fikirlerini dlhlemlştlr. Fırka
ca (75) cemiyetin (40) ka 
tenzlll, ve hangilerlnln tas
fiye edileceği tesblt edilmiş
tir Fakat fırkanın nokta! 
nazarı dün mürahhaslara 
tebliğ edilmemiştir. Bu ya 
bir ikinci İçtimada veya 
münferiden tebliğ edilecektir. 

Maliye Vekiline 
teşekkür 

Maliye •ıı Saraçotlu 
Şllkrll B. mali 

lflerde göstermiş 

Bu hat üzerinde tram- ~aracoflu ŞiJkrü b. 

olduğu muvaf
faklycıten dolayı 

Hey' eti Vekllece 
teşekkllre karar 
verilmişti • Bu 
karar dairelere 
tamim edilmek 
llzre Vilayete 
tebllt olun. 
muştur. 

vaylar ne zaman 
ifleyecek? 

Havalar iyi gittiği taktirde 
Edirııekapı - Sirkeci battı rama
zanın ortasına doğru açılmış 
olacaktır. Şirket hattın şimdiki 
Altay mahallesine kadar işletil
mesini istiyordu. Şehremaneti 

bu noktal nazarı kabul ttmemlş 
hat temamen bittikten sonra 
merasimle açılmasını istemiştir. 

Şirket bu hatta işliyecek 
arabalarını muhafaza için Edir
nekapıda yeni bir depo inşasını 
düşünmektedir. Bu depo inşa 
edillnciye kadar arabalar, Ak
saray deposuna ilaveten yapı
lacak pavlyonda muhafaza edi
leceklerdir. 

TAHLİSİYE 
ECNEBi ŞiRKETLERE BAZI 
ŞARTLARLA MÜSAADE 

VERiLDi _.,._..__ 
Ankara, 29 (Milliyet) _ 

Tahllsiye hldematının ehem
miyetine ve memleketimizde 
Türk tahlisiye gemileri ve 
mutahassıslar mevcut olma
dığına göre, bazı şirketlere 

mensup tahlisiye vapurlarının 
kabotaj kanununun dördüncü 
maddesine tevfikan kara sula
rımız dahlllnde muvakkaten 
ve hiç bir hak temin etme
mek ve suvarllerlnin yanla· 
rında bir Türk suvari ve 
hatta. Türk taife lstlhtam 
ey lem ek şartıle faaliyetleri
ne hey'etl vekJlece müsaade 
edllmlftlr 

Yeni müzakere 
Konsolosluk 

mukavelesi 
Almanya ile müzakereye 

yakında batflanıyor 
IEll 

lzmir Alman Ceneraı konso
l~su Hern (Padel) Ankaraya 
gıtmek üzre lzmir vapuruyle 
lstanbula gelmiştir. 

Her Padel hUkümetinden te
lekkı ettiği emir dairesinde An
kara hükümetlmiz murahhasları 
ile Konsolusluk muahedesi ak
di icin müzakerata iştirak ede
cektir. 

Hatırlarda olsa gerektir ki 
geçen sene bu muahedenln mu
zakeratına devam edilmiş ve 
sonra mtızakerııt kalmıştı. Bu 
sene zarfında muabedenln it
mam ve imza edileceği tahmin 
olunmaktadır. 

Güründe ( 12) milyon 
kaçak defteri 

Şimdiye hadar kasabalarda 
emsaline te~adiı[ edilmeyen mü
him bir kaçakçl Şebekesi elde 
edildi. kacakçılarııı 1 lalepten ge
tırcrek Sıvas taralma sevketnıek 
istedikleri on iki milyon defter 
kaçak sig:ıra kılğıdı kaza tütün 
inhisar memuru Osman Nuri 
b ·n ciddi takibatından kurtu-

rak kazaya bir aat 
de g~cc yapılan bir miisa
netice,indc kaçakçılard:ın 

.ınlarıyle ıiç şahıs dertle5t 
mişlerdir. Derdest edilenler 
rün ınabkemesince üç yüz 

sur bin liraya mahkt\m edil-
mişlerdir. 

Latife Bekir Hanım: 
.Ekseriye/ kadınlarda o/dügua 

göre intihap kakkımız oldı g ı 
zaman biz kazanacagız. diyor. 

Kadın çok 
Bu cihet erkekleri 
düşündürecek 
mahiyettedir 

Dünyanın her tarahnda 
kadınların erkeklerden 

fazla oldutu hakkındaki 
istatistikler Türk kadın bir
liğinde çok alaka ile karşı
laşmıştır. Birlik relsesl Latif• 

Bekir Hanım, dün bir muhar 
rlrlmlze demiştir ki: 

- Kadinlann çoklutuna er
kekler sevinsin I Mumafi ekse
riyet kadınlar tarafında oldu
l!una göre , intihap hakkını 
aldılfımız zaman biz kazana
calfız demektir. Her halde bu 
cihet, erkekleri düşündürrcek 
mahiyettedir. 

intihap hakkı içirı henüz 
teşebbüsatta bulunmadık. Fakat 
zamanı gelince çalışacağiz. Bu
nun yakında olması mümkün
dür. 

Türk kadınlan Millet mek
teplerine çok alllka gös

teriyorlar ve okuyorlar • Her 
halde kadınlarımız müterakkı 
bir haldedir . 

Hanımlar arasında şapka 
taammüm etmektedir • 
Yakıoda Topkapı mahfelinde 

de şapkaya dair bir konferans 
verilecektir. Yerli mallanmızı 
ğiymcğe dikkat ediyoruz. Ha
nımlara mahsus beden terbiyesi 
salonu açmak üzre müsaade 
istedik. Yakında birlikte Fran
sızca kursu da açılacaktır.• 

HAN KİM1N? 
Kadastro mahkeme
sinde mühim bir dava 

l\adastro hey'etlerl Kapalı 
çarşının kadastrosıoa başladık
lanndan kadastro mahkemeside 
ar&daki davaları rtıyete lbtldar 
etmiştir . Büyllk çarşının vazi
yeti çok karışık oldugundan 
heyet altı kola aynlmıştır • 

Emin önündeki Sapa banın 
evkaf kendine ait olduğunu 
iddia etmekte ve sahipleri olan 
27 zatı dava etmektedir • Bu 
hanın kıymeti tahminen 200,000 
liradır. dava devam etmekdedir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
1 - Berlfo nıektubu: f\.1illi bir rn.:ırşa 

mutlak ihtiyacımız YUrdır. 
2 - Afgan Kralı son ve bliyük z.are~ 

rin1n arifesindedir. 
8- Son haberler 

3 llncü sahifemizde: 
ı- Kayserldc \'e EJlrncde Mllllyet 
2- Yeşil.köy yan~ını nasıl oldu? 
3- Tllii ücretleri aı:altılıyoı 

4 Uncu Sahifemizde: 
ı- flava rapol'u 
2- Fıkra; .. Su uyur .... 

Yakııp Kadri 
S- Felek 
4- Kadın gozüylc 
5- Sıhh• bilgi 
6- l-liL.1yt, ronıao, kar'lı:atur 

ıı inci sahifemizde: 
1 - Hariçte ncl("r oluyor 'i 
2 - Milliyetin eglcnce~i 

6 inci sahifemizde: 
Halk molneplerioe devam tden

ıer için kolay ve eJlenceli ya?>l"" 
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rupada zeybek! 
Milli ve resmi bir marşa mut

laka ihtiyacımız vardır .. 
Artık "hamsiyi koydum tavaya,, 
diye Avrupada marş okumak za

manı geçmiştir. Bir beste 
ve bir güfte istiyoruz 

Berlln, 25 k. sanı 1929 mızı gösterebifiyoru~ bizim de 

(Milliyet) - Diln aqam Ber· oyn~acak oy~~lanmız oldugu-

ıın All ticaret mektebi tarafın- nu ıspat edebılıyoruz. 

dan (400) nun l{aiqrsaal ile Parlste bulıuıdu~lltD. zaman 

diger tıç salonunda l{ostllmbal Fraıı;;ız talabe ceaııyeti Ttlrkler 

beni milli oyun ve şarkılanmız şerefine bir ziyafet 'er işti. 

hakkında bir kaç satır yazmıya Ziyafeti mllteakıp frıuı ızlar 

adeta mecbur etti. marseillese'i söylediler. l'.izim 

Milli oyun ve şarkı mes'elesi de mukabele elmekliğimiz ıazım 

vatan içinde nekadar ehcmiyetlt r;eldi. Hepimiz afalladık. • c 

ise ecnebi bir memlekete gidil· söyleyelim.. Arada münakaşa-

dlgi zemaa o nlsbette deha mil· lar oldu. Derken Arkad~ın bi-

hlmleşlyor. Her milletin kendfae rl ayağa kalktı. Cebinden çık-

malı. as oyunları, şarkılan var. ardığı loırfUD kalemllc ma. aya 

Bu meyanda şllpbesiz bizim vurdu. Her kes su , tıı. 

de oyun ve şarkılarımız mev- Bl:ı:e aınlraae bir tavırla kal-

cuttur. Bunların tespit ednmış kaıaanzı itaret eııi. Kalktık. 

bulunmaması çok y&7.lktır. Bwe beraber Fransızlar da 

Burada buJundUğımıuz mec- dogruldu : 

!islerde her lıaagl bir Avrupai Hamsi soydum tavaya, 

millet kendi oyunnıın oyııar ve Salı11- icltel. leki kmaızı bina-

şarkısını söylerken biz yapılan yı inlettL Yerimize oturdu~umuz 

teklifleri, rahatsızım diyerek zaman arkada anlattı : 

reddetmek mecburiyetinde kalı- Bu bamsı meselesi yeni 

yoruz. bir şey degfldir: Bnnn bir defa 

Niçini' bizde oywı mu yok? vaktile de söylemişler. 

şarkı mı aoksan? Hayır, fakat Bertin Türkleri bu vaziyetten 

bunları işleyip bir şekil vermek kurtulmu~tur. 

lazımdır. Ruslar, Romenler, Fakat dlter şehir ve 

Bulgarlar, lsveçll, ve Fransızlar memleketlerdeki vatanda lana 

güzel güzel şarkı s6ylerken ben her halde hamsiyi söyledikleri 

kalkıpta gazel okuyamam. On- ve milli oyun derken rabatsız-

ıar, bQ«ln balkın bildiği bir lığı behane ettikleri muhakkak-

oyunu oynarken ben ne uydu • tır. 

rup ta ortaya atılayım? Dün akşamki lıaiı>da her 

l\ll!ltamoııinlo sepetçi, Laz millet kendi oyununu o:ı;naya -

ve zeybek oyunlarımız cidden calrtı. Türk talebesi de zeybek 

hoş şeylerdir. Fakat i~te bunu O)ııamagı teahlıllı etmişlerdi. 

teşmil etmek l&z.ım. Selim Sırrı beyin kerimeleri 

Burada her Almama bildiği Azade ve Selma hanımlarla, 

milli bir şarkılan var . talelıeden Yaşar bey ve ben 

Fransada , Macarisıanda oynayacaktık. İlk aıılar yapa -

hep b6yledlr . Bizim istiklal catı te iri dll'ündük. Oyaadı • 

marşımızı Cört dela l>e.ı;telemlş- gımız zaman dehşct:i bir alkış 

ter . Hang ini• kalnıl edlldiflni kazaadık. Oııdan soJUa diger 

bilmiyorum . milletler O.)'nadılar. 

Biz , ceçen yaz bıuaya gel- Hiç bir şey yapılmasa oraya 

mlf olH Zeki Beyin bestesini gdeıı l>iıılerce halkın Türlı:Jerin 

ögrendik , lıer fırsatta söyleyo- de güı.cl bir mitil oyunları ol-

ruz, Berlin Türk kok>ıılsl içiade duğıınu görmeleri yetişir. Beııim 

marşı bilmlyen yoktıu . lıocaın bizzat Seli Sırn Bey-

Allah nw olsun: SelllJI Sırn dir. iyi oynamasam bflc :ı:eybeti 

Bey de bize zcyl»ek dansını her yerde göstermiye çatışan 

ııtretti . Almanlar isteyince gayretli bir talebesiyim. Bırak-

elbak deye ortaya atılıyoruz . tıkları tallı ve he,-ecanlı lıatıra:ııı 

Doğrusu Selim Sırn Beyin ve kendilerin! her :ı:eman göy-

bu husustaki himmetleri şllkra- nfimüzde saklıyoruz. 

na sezadır. Sayesinde keudi- K. Ömer Fi--···-.. Alsas meselası. Kar ve kış dehşetli 
Rcl, ·atf.2?(.\.-\.) \l .. hıeıif 
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Kelloğ 'Iisakı 

İngiliz hariciye na
zırının beyanatı 
Londra, .ıı A.A) (Röyter) 

Avam kanuıras oda Kellog mi· 
salcının ne zaman parlamentoya 
geleceğini &oran bir meb 0 usa 
cevap veren Slr Çemborley n 
(Cbambrelaia demiştir ki: "Her 
iki kamara da, mezkılr misakın 
taatiklne azfmkıırane taraftar 
oldutunu daha bidayetten nan 
ve beyan eylemiştir. Bunun 
yeniden mUnakaşa edilmesinin 
ınarıasız ve iaide iz. oldııtu 

aşikAr görünüyor. Binaen aleyh 
İagflterc h ltdmeti, ıtemiııyon 
hllktlmetleriniu ayni \aziyette 
bulunmasını müteakip misakı 

tasdik eylemek tasanarundadır. 
Sir Çemberleyn Chamberlain, 

1 irat olunan dlger bazı süaUere 
cevaben demiştir ki: Şimdiden 

sarahat ve ittihadı efkarı haiz 
olan bir karariıı tekrar etıirmek
le meclisteki vattimla izaa ola-
catııtı zann~erim. 

U A.A Röyter 
Afrika hllkdmetl Kelloıı; 

kını tasdrk eylemiştir. 

Cenubi 
mi«a • 

• Ynnanlıların hap burçları
Londra 29 ( A.A. - Atinadan 

Röyter Ajansına bildiriliyor. M. 

venizelos dfin meb"usan mecli-
lııde de> 1 ilerin Bulpri~tanı 

harp l>orçlanndan ibra ett1kle

ri halde yımairietanı bu borç 
larrn ten-iy es e icbar t.tlDCk 

iStiyeCeklerinj (8Sa\Vllr eGemİ· 
ye eğlni bey an etmiştir. 

lngiltcıc kralı 

Londra 29. A.A. - Kraliça 
Bogmordaki şato da Kral içiu 
yapılmış olan hazırlıkları. teftiş 
etmek üzre bu hafta zarhnda 
mezkur mahalle t;idecektir. Kra 
ha mezkur toya nakli ahvali 
sıhhiye ine saniyen şeraiti ha· 
vaiyeye baglıdır. 

• Deniz kaıaları - Loıı<lra, 

'.N \ \.) -Hunku si bir takım 

ucnı1. ka1.alrına ,ebchi_ t yermf,;

tir. llıı ıııey:ıııda ıntr:ık namın

da hir Fdcınenk e;cmı.'i ilt= he-• . 
ouz hm ıycti tavin edi\ın.,ıı'ıl, 

olan hir ı ;ıpurun ll.ı ebtan n~

ıııııı<lakı ingifü: upunı ile \el 

io na111ıııdaki Yun:ın b·.ın<liralı 

~ile hin ve bir s nı ıy- p;emN 

ile kııçuk lıir .~emil?irı mu.~de

meleri :ı.ikrc , . and r. l:lu ~emile.-

rin cun1lc~ı a/. ,·rtk 

h:hara oğr~mı,tır. 
• İngiliz kralı 

ciddi surecre 

Lor.dr.ı. 2.ll 

lıı!(ıltc·rc Kralının alırnliııdcki 

,aı ın tle' am c leme ıc ldu~u 

Bukinj!;am ..ıra~ıııdan resmen 
bildiriliy"r --AL-eri.kada 

Milli servet 

--Zifer! -·-! 
manulloh Hz. vaziyete i 

ıamıımen hakimdır 

1 

Son ve mUhlm bir feb !) J 
Paris. 28 (A.A.) (Ha- ! ı 

vas) Buradaki Afgan! tan f 
t
i sefareti hali hazırda l\a. • i i deharda bulunan Amanul- ;/ 
1 !ahın Krallığı ve hükumetini 
f 1 yeniden teşkilini deruhte i 
1 eylemegi kabul e}ledltlni ı 
1 resmen haber veriyor. Bü· f ı 

1 f tün Afganistanı tem. il eden! 

ıf hezara. ~ ohmand, Safi,~ 
1 Nardak ve Lııgarda havza· ! 
1 smdakl bütün memalik ! 
ı Amanullaha sadakat için 11 / 
1 ahpü pe_ man eyi miştir. ı 
1 L .. 11dra 2 1-1 • usı 13om· j / 
t l~' d.a.ı elen ha.lh:.rlcrc ~U[~t: \f.ıçın ~ 
l Kralı \maııullah "andh.ır ılc dıge• t 
f bir \·ok ~chıı '.~r h.alkı~ın ı:-r1.rı u~c· j ı 

rine tckra~ ıdarcı huktinıctı chn~c l 
alını~tır ı,raT ~Hı miın:1 .. l·hctfc htr t 
t:bfi . neşrclmi,lir ~ r 

Son htti)(..'f\crc hÖre Kral .\nıa İ 1 

' ııullah. f,;itııkk buluaar.ı ·ı:ı ıııaıı l 

1 luhibull~ba hir Titmıat 'il\ ~oııdc ! 
rcTek ,l ~un ı·dıud•t K:lbili rerkct 1 

• mesirt bildir -ş, ok:<i taktirdıc hır l 
l rckitd lıa~Uı,·:ıca~ını haber vermistir. f 
~ \ ızivet Krahn . lehinde inki,..af f 
~ emıc de\mı cdıvuı~. Kanda.huda t 
t biivük bır a rolle ~kıl1t y:ıpıl I 
f ... ~~ .. --_ .. ____ ......... _ ... ; 

·---~-HUCUM! 
VEHHABİ ~.\KlNI 

BEDE\ İLEB. H UC MA 
H ZIRL \l\DlLAH 

~-· 
INGILIZLERIN MUDAFAA 

HATLARI 
Basra , 28 (A.A. · Röyter) 

la akal tiOO kişiye baliğ olan 
bir valıabi kuvvetinin Irak hudu
dunda ve Basranın takriben ytız 
kilometre cenubi ıarblslnde 

toplandıgı rivayet olueuyor. 
v alıabllerln Iraklı kaballe 

hücum maksa.dılyle toplanmış 

olmaian :ıiyadır.;iie muhteuıeldir. 
Vahabller tarafından yapılacak 
her tllrtll atın teşebbOsatının 

şiddetle defi yalıut mlltecaviz· 
lerin tecziyesi içiıı tayyareler 
ve zırhlı oiomoblller sevkolun
muştur • Basra ile Kuveyt ara· 
smda 21 kAnımsuidea •eri bu 
pn ifk defa telgraf mllflakratı 
tekrar başlamıştır . Basra kör
fezinde karakol gezen Uç fngliz 
keşşaf gemisinin Kuveyle gitmek 
üzere demir aldıkları ıayri retillll 
bir mı:nbadan haber veriliyor. 

Y eşilköy vangını 

Paris, 28 ( A.A. ) • Arala
rında Meç, Strll!lburg ve Mul 
haz da bulanana yirmi müteca
viz belediye fle bir çot vatani 
cemiyetler M. Puvankare ( Poia 
care ı ye bir telgT&f çekerek 
mebuslardan .M, V alt erin merke 
zl Strasburı: olmak Dzre Alsas
Loren için busıısf bir idare ih
clasıaa •atuf olan orojesinl 
,..rotesto etmişlerdir. 

vilayctlcrdcrı ve l>ılh:ı:. ı 7.a~ren, Amı:rikada ~-üzJe 50 artmı,tır 
Lebina. \i~ıen ı;dcıı ı .ahcrlcr 

~iddcrli fırnna ve k:ırın lıııkııın 

sünluıtumi bildlrmdtcdir. i k ı 

!{tmdenberı kJı.,ırg-a 'i"Lliııılc de 

vaın eden ru~r yollarda 'c 

Tıma iizerinde mttnıı 3l~ır dur 

durmu~nır. Semer.dere yolu .ız(

rinde yolcufan hami: lıır l>!Oml>

hil He miıta.addit C\ ur ;ılımda 

!..alnı cır. ~ okuları e evlerin 
~kinlerini kurtarmak için imdat 

Yanııın duvarı ve rOzgAr 
olmaması say-inde 

tevessü ... emedl 

Eveikl akşam YeşilkOyde 

husule gelen yangın neticesinde 
)alıw: M.. Zelicio evi yanıaı br. 
Yangına gelen ;motorpomp işle· 
~iği için denizden su alama
'"1'1ır. yarıgır.. evin etrafı yangın 
dııvnriarile mahsur oldap ve 

• Fra•- • Sarblstan -
Parls, 28 (A.A ) - Fraasa ile 
Vuıoslavya arasıMa akte4.lhniş 
ulaa dcarct ıııu.-..ım y.._41a 
PaNte imza edUecettlr. Vuı• 
slavya ticaret aazm ımuıaru 
telüel aıaksa'11e Pariıte gel-
ınlfdr. . 

• tt bln tebrik Pari&, 
29 (A.A) - PGti Pa.rlzlyen ga
zetesinin Bertıodea ladhbarına 

nıaaren Dom şatosunda. açdınış 
olan tehrlıtat defteri mallsasu 
on bir binden fazla ismi ihtiva 
etmekte olup bu ıs .mler ara
sında marepl Hlndenburc ve 
Felemenk, lsveç ve Daalmarka 
~ükllmdarlannın esamlsl de var

dır. 
• Na zaman toplanac:.tk· 

lar? Parls. 29 (A.A.J- Mlltclıa-

sıslar içtl.ııta.ıaıa ııiııı resıııf su· 
retle <ı ve resmi surette il ŞU· 
batta aktoluııa~ zaaaedil· 
mektedir. 

Mühimce bir mulnkat 
Pari,, \!8 (A.A.) - Rayşbank 

nıudıirü Bank dö l•"rans müdürü

ıııııı hir kaç ay eve! Berlinde 
icra eımi~ oldujttı ziyareti iade 

etmek ıl/.l:rc l'ari,., gelmi~tir. 

\1. Salıt ( Schaclıt) ile :\1. ~loro 

llorcau) hu mulakattan bifüti-
rade her ikı hiı)iik mıi~li 

ııl•ık;\Jar ede~ ne deler hnHında 

ı;urL u:;kr e ban h;ıı:ınla 

'likkati cdlıctlcn umumi me . .;ail 

:ıakkıııda tcatii dkdr etmhlerdir. 

p;örıderilmı~tir. 

• Eekzlp ediliyor fklj!;r;ı.d, 

28 (;A.A.) Sabık: nat.rr • "in.."tÇ ın 

husus! memuriyetle l'ııri5e iıitti~ 

hukında kalyan m:ırbu:ı.unda 

neşredilen haberleri -ureti ktltıy

yede ıebibe mezunuz. Keza 

Ninçiçin vat.ikan llt!zdir>ek \'ıı

gosla\ ya :ııdiri ıa_-in edildjp;inc 

dair olan haberler uıo ..,,1(,;11.dır. 

:l•p-y~ 

bir vefat 
i•drit, '..'!! ':\. \.) "•htcmei 

alive rci<i 1\1. H~rmeyı \ efaı etm~. 

• M.ühinı bir içtima fadrit 
28 (.\ .. \) 'Wırlar ~e ha ı.-. 

Mzaretindc 1. uo R.hcr.t nın riya· 

!lcti altındı ıopW>mc,1"rdır. 

Yeni muharebe 
Madrit.. 21) ( A .. \. ) - l\a!ıinc 

l .chi>tan ile aktcdilmış olan ıkaret 

muka' eknam6iııi ı.ı;dik ctıni.tir. 

AJm-yada 
•Bir ölllm lkrlin. 1 ( \. \ 

Sahıl.. Kar.•cnn ;ahık ~1raı~ln B· 

misi >ijfİ Jenor.ıl fon l'lc,;en 8!S 

ya~tnd;ı vefat etmh.tir. 

\ , gr<">tl, tJ \. \. - Koyter 

1uttdüJcr . \mcr,ka tle3.Tet n:az:ırı:ti 

ca.rafınd:ııı n~:-r ıı naıt kurud~u \ e 

crkııma ruız;ı ·ın rnc7.kık memleketin 
:::ı.:r\eH 1nıllı!t::j.1 geçen 50 ~ene zar

fıo.U 'c<lı ıni-lı artmışur. .\ylık 

alanlann ıtııJ..:ta.rL UÇ n1t..:1i \'C nflf U.."' 

iki ı:ni.:il~ ola1~L • 

. i &O ''°""'ııJ<nlm ı l>aokaLırı.ı::W 

~-m ına..t . '..._.! ını,Ji artmt;;tır 

~ ı 1 ı 12.'I , ene;, ırı d< n .!O rllillaı: 

dobra ba.ı~ nu:,ıı.ır. ~O '""c 
rm \ntnik1nıa ilraaı:srun ~ 

~ kL'4m ~t ,....,, :ıt idi. (11-;t; do 

bu ni,bet yü,dc 18 olm tar. llai-

bukı ıenıamilc fabrikada imat tdilmış 

ol:ın cıntiilrı:m mw:n'" ihracat ~ ckü 

nun4ıl ni~Jleti ınt.:.1.kı.ir mütf<lcl z.arfın

cı. u•dc 15 t"'1 4-:! ~e çtı..m •tır. 

llhal;ca r;elmce .1.meribva ıncva<Wı 

gıdaivc ithaLionın ııı~ht·tr :l{J !'C'llt 

zarfında yuztk- > t:m yuıde :12 ~ e 

inrok•tir 

iki deniz birleşecek 
Bertin, 2S (A.A) Vltfinı--

tondu büdiriliyer. iki •aıın 
mutılti irle,tiraıek için Nikag...

adJt bir kanal inşe.suıa imüa 
olup olmadıglnı derhal tetkik 
için Ayan meclisine bir karar 
sureli vcr<lmişlir. 3UO kilometre 
uzanlugonda olncall:: olan kana-
1111 masariff iki milyar tahnrm 

hrnnyor. ----İbrahim Tali B. 
Şark vila) etlerl umumi mü

fetlişi lbrahim tali B. dün vila
yete gdm~ ve ll::etıdishre tefrik 
dilen dairede bir ıalkldet ıneş

gul olduktan sonra Fı.rbya •• 
ogramış, mllfetti~ Hakkı Şinasi 

Paşayı zlyarel etmlşttr. 

rilzgA.r bulunmad.ığı için 
tevessü etmeden söndilrlllmll~tür. 

Yangın sobadan çıkmışbr • 
ı)\. ZdiçUı ev ve ~;aso sigortalı 

oldıığ1ı1 için , ilendisi ve lıizmet
cisl Sofya ncza:ren altına alına
ralt istlC"rap aAilınişıtir. il'. Zell 
ela csy-.ıl bir piyano ile 
3 lr8'1ı hrtafabilmiştir • 

Yall&"m• rtir ararııt Valf Ve
kili MııIDttin beyde ı;elırıiş1fr-. 

Yeşilll:.Gy ruılk.ı ll'luJılttin fleyin 
:cıstedij!;i bu al•kedeu çok 

ıa&lclıMS6!1 e4ılHI tur. Malııltfa 

Bey ıMll ya~ arıatk citııtl 

için hastalanmış ve clDA ..ta
mına ıretmemi~tir. 

Metruk Mallar 
Firari sahiplerinr iade 

rdili]'or mıı? 
Mubadiller HUkilmete mllra

caatta blllunduklarını dllo yaz
lll!flık. Mnba.dillerin b~a 

. iklyctkri keıulilerine verllea 
ındrilk eıalAkin sahlpleri bila· 

hara m rıaı istirdat etmele • 
rin.den ileri :eliyor. Wn IHr 
ıauJıarrlrimiz ınes'eleyi Emlaki 
Rtetnıke idaresi•den sormuştur. 
~ cevap verilmıştir: 

Eml&ki metralı:edeıı satılan 

e.ıakin iad.esi vakı .ımanı-.ar. 
Ba gllll aa.Jaktea tdtb ol•ap
ta iade C Obmıf İlle 1711 

512 ·s- t?a tellb --. • 

Fakat bundan sonra iade 

yoktur. 

19'29 
E!L! __ :ı: 

Bursadaki mevkufların dün 
ı uv·aceheleri yapıldı 
-----------<ıl•l> - - --

tbo Dikici isınail ve Ali yalvada 
neler g·örüştüler'? 
ifadesinde israr ediyor. Muhaken1eye 

de devam edilecektir 
Püskülsüz 

bugün 
~~..._ .. C><._, __ ~-

Bursa. 29 \lılli\\:t G a H i .'ahri, Laz Lut!'. Kahveci ~~ref, 

kaıııınl harcUta te,l'tıbıı' etmek 

le maznun I' ,adaki meırnf .. ırın 

nıtılrnkcnıc ınt: lıLgLr dt. de\· ı 

edilmHir \l ımir P°"~uı'u'- j, 

mail çaıı;rı iarıık Raba v m b

ma: baıaJ..cıııın \lchrret çolal 

l la,an lho I•:, 1 " hoc·ı Yeni 

,..,hirli ~L;a~ iple murncehekri 

yapıldL Kurlardan i,mail leh -

met çolak 1 la,an ~:vlıyıı c 

~uaıihin tc>kilaıta bıılıındup;unu 

Sahridcr i~irtirı dedi .• ·abri biiı 

le bir ~ey >1i1"le:ııedig·iııi ifade 

etti . 
lho ise Dikici l>nıail ve r ,:il 

Alinin Yal:ırnrn µ;eldiklerinde 

te~kili\t konu~ulrruıyıp kaçtıkcılık 

p;iıru~ııl lııgllll 'e kendi mc ya

pılan ıcklıflerı rcddctri~ini söı

ledi. Dikici j,nıail l.az \li hu. 

unL'u ziı;ı, lloca llasaıı, lliisc)in, 

e)fullah, \ '~r "ıdem llida~et 

ve lla:-nıut ';UUVacehe ec!ilcl·Jer. 

Ra<ım nb. ayı ink:lr edi)or • 

ret ,ıırundcn :ııtla~ordu. Kimi! 

ile muı acehe nlildikr o da iııkılr 

etti. Koc:ılı:L~ l l11>eyin_ Cema ·n 

mektuhlc ( 1 oı ı lira vcrdijti nıe,e· 

)~ini de inkar dti. 

Cemal, Pü kiilsu:zle Sabrıırın 

kendisinden ı 100; lira istediklerini 
fıtkut bıı parayı teşkilat içi11 değil 
Püskül ... iziia imıru mahcuz olan 
e~·üıi11 lcıırtarılması içi11 istediklerini 
ve ı•ermediği11i, Püskülsüz/e arası
nın açık olduğ1111u, ePelce kendi • 
si11i dağa kuldu mak istedik/erini 
anlattı. 

Bndan sonra Sabri ve H/iseyn 

Hocp islicvap edildiler. 
Reis <Solıri_ve) Eski ifade -

ferin başkadır. 

SttiJTi Efendim bizleri /ıop· 
ıf:ıdevi t:~ dik ettiler. 

\lııdal"aa avukatları 
su11cde bir yere koydular, orıfar 

Pll>kııl- bana öğrettıler, aldaltılar. onun 

'uzun cı i 111alı 'LIZ oldup;unu be- için Myf•· ımJ•lcdım. 
yan ederek miidafaa cilıetincler Müddei umumi - Oda 
oıuhim g_tlrtwklerı hu noktanın ka 1 arm da sün gUID 
ce,hiıiııi i'tcdiier. askerler arasında rıasıl 

ncl celse 
llur,a. 2'1 ( \lilliyet) - lkim:i 

<.:clsed!! m uhhır pü.,kiı iızle Ra

sim. k:lmil, kocaba~ t liiseyiıı, 

olu1or da konu,ablllt0 r, 
imkanı var mı? b&.1rııar 
ihtilattan menedilrf'Iİ,
lerdl. 

Troçki memleketimiz~ğeıecek 
Ankara, 29 ( Milliyet ) Seyahata çıkacak ela11 M. 

Troçkı memleketimize de ogramak arzusunu izhar eyteınlş 
ve hükOmetlmiz tarahndan muvafakat cevabı verllı111ştJr. 

İş bankasının Ankaradaki yeni binası 

ikmal edilmek üzeredir 
. . . ınUllye 

,\nkııra, 29 ( Mılllyer ) lıj bankasının Hakimıyen 
. ıarnJınen 

meydanında yaptırmakta oldıı9,11 yeni binanın harıcl çe 

ikmal edilmi~tir • Bulunduğu yerin 'aziyetinc ?;•ire hvırl3nan lan 

pek .:azip pil:l.nı ile Uıkaramızın en ~Lizel eserlerinden birlSI alo''" 
· de ,...,,ı 

l>anka yakında mcmkkf<t ha)a.tı ikti adüc ve nıaliye,ıııı 

hmük me-,kık miitena,ip olar hına.<11-.a gelecektir. 

Sıvasta şiddetli soğukla! idedir. 

Sıvas, 29 (A.A.) Şü!det/t sotulrtar hüküm sur/Tff 
Sük{mtl duecesi tahftssıju yirmi ikibir. 

Maarif vekaleti müzesi için .. 
. i.iZC IÇID 

.ln~ara , '.!9 ( ,\lillivet) - \laarlf vek:lletindekı ın · ak 
. - yapın 

meml.,ktimiz ha p·aııat ıııbakat ve nebaıııt numunelenoı . 
Al c bır sene 

ve mL~ıl yapıldıklarını muallimler öp;retmek [ızere vek e Josefi 

mliddctlc \'iyaııa tarihi tabii müze.,; müstehzarlatından \il. ıiZerc 
muka\ ele ile anp;ajc ctıııi~tir • .\unıuııclerin lnı.ali ögretil{lleı.: · 

kurslar ao;ilacııktır. Bıı kur,lar dürt ay devam edecektir· • •C>-----
Afganistanda milli hareket 

inkişaf ediyor 
Avam Kamarasında İngiliz hariciye 

nazırının beyanatı aıına/.il ve 

Berfin. 2~ (A_I\) lnıamıllalı fıükılmeti tt!krır h 

lalı ~ e~ lemetr k<.ırıtr" ' er · ;tir. Bu yolda. Kandalct~ :ıu ur 

rdı:1I ha~k:tt cmle!..eön M... wa!tna ilınıar ecfiY(~A.) _ 

LOtll a , 28 ( A.A .. ) - Londra, 28 .· -n Lahor 
L _.. hı' '( "-"y .'lail ..,, ......... ını '-a. ·· 

Avam ~-ımaresınua ~a ~ :' ~n ın.e ·' .. -;"'•~- '"' 

frrafüınmn la))"IT"C ife nak;flc~ IDlthabiri biJdlriy<>r. ()n ~t~(ti 
.ı .. hın er 

neden muzahtret !(Östcrildiıtine e•el lüal Aınaıuw--
._.w... tıerı ıııu

da.ir harieiye ııa:lln ·ır C\uım- hu~Lıme~ eyle~•-- oldugu 

oowo.c bir ,u,;ıJ ir:ı.t "'1ilm~tir. 1 harebenm hııknurrı:rnaa __ ..s;. s· 
1 ~"' ..... ~ı . ır 

J lariciyc nazırı Yerdip;i ce' apta _\.l~ıri!<t:mı! i nıı:•- • alın. 

elemiştir ki Frıı-ncis 1 lıımphfe. ın ~ d 

Sabık lt;ral '1:..ayct~h K:lhcJ.. ma<r r tmı: hükı'tıneti tara ın an 

efen P~a •er" can arı:· i!r ,.e Pe· 

~a cr..,deıı Canıaı!a dcnıiryolo iie 
nakfolunnııHur. lnevctııllah f fan 

Bhamanda tekrar \fµ,;ın t~l!·a. 

~ına gjrmiştic. İnayetullal ken

disinin \"C l\.khildt!ki lnoiliz ~eH-

riniıı ye fazla kan dökmesini 

istı:mtycn f,mir l labıhullahın 

i:zhar ııykdiıti arAl~ ve tlmt hu
ku . · e ..- n bul:ııı nı aı:aat 

üzeri 111! lilakkıl u,,ıur :\ma · 

nullaha j.!;elınc~ ne kendisi t;;Ly· 

yare ile naklini recıı eylemilj ne 

de kendisine tayyare verlimiştir. 

ı ,rını.şnr. 
kararla;;dırıldıitJ an ~ 

Bütçe encü111enı 
) -B.1. 

\nk.<ra, '.!ll (. • . 
. -·ıtıenı maliye 

ıncdi i utrt> en~~ 
.... c;;~ru bevin 

vekili Sara~Jğlu ~ · 

h il . . cdetek malib 
w.unı c ıç\Jm& • ·1~ 

biırçcsının tetkikine da~ am et. 

mi~tir. 

Tapu harçları 
Anbra, ~ (Milliyec l:'lah.ı 

maliye ı :onu y.nııki irnm•ındıı. 
tapu hardan laviha•ının teıldkacını 

ll<mal edecektir 

Sllbri Görüştüm efen dit. 
Bana her şeyi onlar ögrettl · 

Yeniden muvaccheler 
Avukat Namık Bey bıı ma: 

ıw~ıın göstereceği şalıitlerri' 
ıstımauıı teklif etti. Laz lii~ 
muvacehe edı!di. Pü>kıifsd· 
lütjlnin teşkilata dahil ofdrt 
ğ~nıı . Sabride11 ögremfigt# 
soyledı · Lütfi ise Sabrirı: 
böyle bir sıJz söylı:diği11i fak• 
kafJ~/ etmediğini hatta Sabri.· 
tehdıt eftığini an/aft 

Pil ı. 
sküJsüz ısrar ediyor 

Bundan sonra Hoca Ha~ 
Kahveci Eşre~ ve d'"' , . iıt 
kd . J ı5 erıerı 

r, eftıler Bazı şahitler tJı 
v:/itC:,.dorı ademi malumat beytft 

Laz Hasan da PüökülsütB 
arkadaş/arının ki 1 .,., ,, ~ 
Yı l eş ya ı5,nua 

unan lfar zamanında yaptık 
fenalıktardaıı bah ed 1 ,_,;t 

ifi d . . s 1'11 a111" 
ı a esını oknd 

P u, 
liskıl/SiJ;z · b ·ıd "kl ·..i . 'tik ıse ı ı enı" 

ış~ ~ ferin; birer. bin'T stJy/eyot 
sozunde israr d. d fi, n- . e ıyo~ u . 

luseyın de teşkildttan hab 
o madıgı 
istecf"k ~1'. Kocabaştan paı 
d'ı..· 1. lerırıı Hü~yinden ö/frffl' 

ı,,_ırıı soy/edi. MuhakemrJ 
yarın deııanı edilecektir. 

lzınıt orman fen 
rnemuru 

\ııkara, 2<ı (\1illivet) - Alıi 
~"°.10 _ren nıemurlarl;daıı luhsiıı 
'" v.ınıt ~ -'~' ·. Cn memur•u~unı tı. 
~u.uoııltir 

ltonya lisesı mUdUrtl 
K 1\ıık~ra, 2+ (.\!illiyet) 

on va lıs-1· "d.. . · • 
· · ~-' mu uru • ecat • 

,-efııc eırn·. · 
t..tır 

'«Uskfrat MUdUrO 
-~nkara •ın "'T"IJ" ) 

:\hısk· : ~" ,,, ı ıyec 

8 
ırat ınhi,arı nııidürü 7.e~ 

· lstanbul.a har.,ket etm~tır. 
Orman Kanunu 

k. Ankara, 2Q Wllyet) - onııfl 
~ 11 Y•nn !:;ura hcy'ctı umumir' 
F ııııızn.... edilecektır. 
•hrt konsolosluklal' 
l\.nkar,. 29 (~lllllyoı) - lngiflf 

renırı N k ev ııstel ve Brlstol şehlrWil' 

:!,: falın laırıso!oshıldar ihdas edJf 
-.tir. 

Atıkara Şehrema".ıl 
muavini 

k:a .\nkara, 29 (Milllyec) - f.~ 
ra şelırı:maneti muı ruıi eh 

Ali il istifa eı:miştir: 
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MiLLiYET, ÇAW)AMBA so KANUNUSAi\l, 1929 a 
ts 

MILLlYETIN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLE i 
/~;:u;-;ş;';;i -..-B~i~ci ihti;':;·-Mektep ... 

olil t 
lVI. Komisyonda 
( 1290) Dolar ve 
(38000) Drahmi 
l\atip efendi paraları 
nasıl dolandırdı? 
Bundan bir kaç glln eve! 

Muhtelit MUbadele komisyonu 
Yunan hey'etl 
nıurahhasları. 
Ddan M. lıya 
Zabıtaya mD· 
racaatla ken· 
Clisine ait bu· 
lunan DOyçe 
banktaki pa· 
rasının dola· 
Ddırıldığını 

•llylemlştlr. 

Zabıtaca 
Yapılan tahkikat neticesinde 
komisyon katlplerinden Zaha· 
ryaoın MOsyll hyanın im· 
~asını taklit suretiyle bankadaki 

1290) dolar ile (38,QI~) drııh • 
nıiyi dolandırdığı anlaşılmıştır. 

Polis tahkikata devam et • 
IDektedir. 

• Sarho• olduktan sonra 
k.umkapıda balıkçı Leon ve Ha 
Yık isminde iki arkadaş evelkl 
gece rakı içerek sarhoş olduk· 
tan sonra 1 aşmektep sokağında 
Vartanın evine gitmiş ve bu 
evde oturan SUrpik ismfnde bir 
kadını almak istemişlerdir. 

Bunların gfirUltUsUne aynı 
tvde oturan balıkçı Karnlk, 
!ıoj!;os ve Kirkor yetişmiş ara
ları nda kavga bıtşlamıştır. 

O civarda oturan ve Silrpige 
dumat olmak tasuvurunda bu· 
tur.an manav Ali Riza da o sı
rada oradan ğcçnı' ş ve kavga· 
Ya kar ş nısıır. Bunlar bir müd
det aralarında mücadele ettik· 
ten sonra Leon ile Bogo~ Ali 
~izayı başından yaralamışlardır 

avga esnasında Haylk da ka· 
f ndan yaralanmıstır. Zabıta 
bunların hepsini yakalamıştır. 

iki kardef bir olunca - Me 
yvehoşta kabzımal şalvarlı Mehmet 
'Ve biraderi Hüseyin ile manu· l'\uri 
arasında C\elki gece kavga çıkmış 

Pc neticede iki kardeş 'uri' i döve· 
rek tabanca teşhir e)·Jodiklerinden 
Yakalanmışlardır. 

* iki arabacı arasında -
Haydar paşada arabacı .\hmctle ara
bşacı Şehap arasinda kavga ı,.~kmış 
•hap çakı ile Ahmcdi kolundan 

)'aralayarak kaçmnır. 
· Birbirini yaraladılar Ka-

dık<ıı tinde ~Juvakkithane caddesinde 
hcrü.kAr lspironun kalfalarl Tevfik ile 

a\ıt evelkı akşam l la)darpaşa cad
dc<ınden geçerlerken aralmnda kav
~a çıkmış çakı ile birbirlerini yara
•mışlardır. 

1 
l ler iki>i de Fakıiltcye yau~lmış

a dır. 

KA%Alt\R I 

Bir talebe otomobil 
altında lcal dı 

Ycd tkulcd e t ramvay c 
de inden g cçm kte o lan 
k uç 1 zabit mektebi tale
h. ı tJcn 5 le) n n demli.Ve 
Şo f r Re zlnln td ı e indeki 
1-llf.s n mar lı otOıt'(bll 
ç ... r a r a k ba ı d a n y aratan
ın ı t ır. 

Şöfôr yakalanmış Süley-
- ın~n · efendi hastahaneye 
t1inderllmiştlr. 

11 
Bu da otomobil kazası 

' vaz l(n<lardaıı l lasan isminde bir 
adam Beı oj!;lunda 1 lamalb"şı t:adde· 
sınüen f!;•Çcrkcn J 7u9 numaralı şo
for l liı ·c, nin idaresindekı· otomobilin 
altında kalmış ıchlikcli surette pra
lanmışıır. 

· Tramvaydan illerken -· Fa 
tihtc l\lchmet p1$a m•-dre&esinde 
oturan J\eınahlı Bekir dendi isminde 
(8!1) .a<ında ihtiyar bir adam cvelki 
akşam ' ehzadc başında tramva)dm 
inerken yere düşmü< kolundan ve 
bacaJi;ınd;n varalanmışur. 

•Yangın başlangıcı - • 'işon
taşında Bayır sokağınd• dava vekili 
l'\ihat be)in evinden dün yangın 
ç kmış isede derhal itfaiye )etişmış 
t ~hta perdeler yandıktan sonra <ön
ıurülmüStür . 

d* Yeşildirekte yangın - \ ı l· 
·f'ekte l\1olataşı •okagınd terzi 

1~lat dendinin evinden iln yanp;tn 
~" mış ısede lıfai)e çab k vet' iş, 
,. _ eme tahtal~n yandıktan <onra 
0ndiırulmü, ttir 

8e ~ 11ergünkl kazalardan 
)o!l;lunda A malı me,çitte 1'amhi 

•Panumanında Larako efendinin ya-
nında -- l l . d. mure ı ııye i\latmazel Suzan 
R~~ u!l;leden <onra Tepebaşından 
l J~ı;e ekte .ıken l'ostahaneye ajt şoför 
~ yın ıdaresindeki kamyonun al-
nda kalmıl sağ a\aP;ı kırılmişıır. 

CMANETTE 

Ucuz taksi 
Ücretlerin 30 ve 20 
kuruşa indirilmesi 

muhtemeldir 
Şehremanet l ley'etl fenniyesi 

taksimetre ücretlerinin tenzili için 

tetkikat yapmakta idi Tetkikatın 
şimdiye kadar aldıjtı şekil müş
terinin lehindedir. Ccretlerin ilk 
açılışta, büyük taksiler için 30, 
küçükler için 20 kuruş kadar 
indirilmesi kuvvetle muhtemel· 
dır. Beher kilumctre ücrctl

erıııin de büyükicrdc 1 O, kiı
çükler de 7,2 kuruşa tenzili 

derpiş edilmektedir. 1 leycti fen

ynie makine şube;;i yaptığı tet

kikatta billın;; a, şöfürlcrin !azla 
benzin sarfcttiğini tespit etmiştir. 
Heyeti fenniye. tctkikattnı bir 

iki güne kadar bitirecektir 

Mal Bedava 
Fakat allcı yok 

Şehremaneti eski harf ve 

rakkamlarla yazılı olan, 
15,000 ev, 5000 otomubil, 

3,800 kayık numaraslyle 
8,000 sokak levhasını topla

yarak emanet anbarına yığ· 

mıştır. Emanet biraz sonra 

anbardakl diğer hurda eşya 
ile bunlarıda satacağını ilan 

etmiş, Fakat öbürleri satıl
dığı halde levhalara kimse 

talip çıkmamıştır. 
Bunun üzerine emanet bu 

tabelaları başından dcfetmeg 
istemiş, ve denize dökülme· 
sine karar vermişdir. Fakat 
toplanırken yapılan nakliye 
masariflne. bir ikincisi daha 
bineceği düşünülerek bun
dan da sarfınazar edilmiştir. 
şimdi emanet bunları anbar
dan kaldıracak zata bedava 
vereceğinJ ilan etmiştir. Fa
kat buna rağmen hala talip 
bulunmamıştır. 

* Şosalar naell yapı
lacak? - Şehremaneti şosaları 
asfalte tahvile karar vermiş, bu
mı şişlide tatbik etmiştir. Tetki
kat asfaltin nemli topraklarda iyi 

tutmadığını göstermiştir. Bunun 

üzerine Avmpadan yeni bir mad

de getirilmi~tir. 
Bu madde bir kaç ğün cvel, 

yine şişli caddesinin iki metre 
murabbalık bir yerinde tecrübe 

edilmiştir. 

Emanet bu madde ile bera
ber yeni bir taş makinası daha 
cdhctıni~tır. 1 !er iki taş makina

sıda Şi~li ~o,asında ;:alı~makrndır. 

* KÖPRÜ NiÇiN AÇIL
MAh\IŞ Galata köprüsü 
bu sab· h açılmamışt ı r. 
Bunun bcbl m utörde hu-

Sl le len bir arızadır. 
ı c r d n tamir edllml t r . 

1( pru b u abah açı l b le· 

' cckt lr. _ ........... - --
FTE: 

Yeni Bir J\tektep 
Balta Limanındaki damat 

Ferit yalısı Vilayet husuşi ida· 
resine devrolunmuştur. ViUlyet 
Eııcümenl bu yalıyı kiraya ver· 
miştir. 40 odalı olan bu yatının 
kirası ile bir mektep yapılacak· 
tır. Müsteciri yalıyı otel yapa
caktır. 

Y akup Kadri alfabesi 
Son zamanlarda, Babı Ali 

piyasasında bu unvan ile bir 
duvar Alfabesi satılmakta oldu
ğunu gllrdDlı:. Bunun erkanı 

tabrlrlyemlzdea Mardin meb'usu 
Yakup Kadri beye hiç bir aJdJ. 
yeti olmadığını ve lavha sahibi· 
nin Zileli Vakup Kadri namında 
başka bir zat olduğunu tavzih 

ederiz. 

Matbaacılık ~ergisi 
Perşenbe günü Turk matba· 

acılığının (200) üocil seoei dev· 
riyesidir. Bu münasebetle Türk 
ocağında bir matbaacılık ser· 
gisl açılacaktır. Bu sergide 
memleketimizde ilk basılan ese
rler. ve TDrk matbaacılığının 
muhtelif devirlerine alt kitaplar 

vardır. 

MEMLEMETTE 

Kanlı bir h·adise 
Siirtte bir meydan kavgası 

Fakat neticedeki sulh· 
ten memnun olmayan· 

lar çok! 
Sllrtte muhasebe! hususiye 

gazinosunda Mustafa ağa ile 
Kara Sabri nam iki ortak ara· 
sında ı0,000 liralık bir mese'le 
ynzünden büyllk bir kavga ol· 
muştur. Bu lkl ortak gazinoda 
hasbühal ederlerken Kara Sab
rlnln sarlettlğl bir lakırdı Mus· 
tafa ağanın hiddetini celbetmlş 
ve ınumalleyhe iki tokat at· 
mıştır. 

Bundan muğber olan Kara 
Sabri gazinoyu terk ve bir saat 
sonra akraba ve ahibbasiyle 
hizmetkarlarından başına tob· 
ladığı oııbeş kişilik bir kafile 
ile tekrar gazinoya gelerek kı· 
rılan şerefinin iadesi maksadile 
Mustafa ağaya hücum etnıi~ ve 
bundan sonra ikinci ve bllyük 
bir kavga çıkmıştır • 

Hucumdan eve! meğer Mus 
tala ağa boş oturmamış başına 
geleceği düşünerek bu bir saat· 
lik fasıla esnasında hemen 
gazinoda kaş ile gllz arasında 

kendi adamlarını ikaz etmiş ve 
gazinonun her tarafında adeta 
bir müdafaa hattı tesis etmiş 

olmalı ki tarafeynin naglbanl 
hucumu ve (Vur! K.ırl.) seda • 
lariyle ortalık birden bire ka • 
rışmıştır. Kavga bir hayli zaman 
devam etmiş, sandalyalar· bas
tonlar, sürahiler, nargileler, çay 
bardakları, kave 1.ncnnları, ha
vada uçmnş, ne muh;ıcimi, ne 
mUdafll aralamak imktlnı kal • 
mamıştı. 

Nihayet zabita ile on kişilik 
bir jnndarl'la mllfrezesi tara
fından gazino abluka edilerek 
bu kanlı bıçaklı kavga bastırıl
mıştır • Hadise esnasında beş 
kişi yaralanmıştır. Ancak, tara· 
feyn birbirinden hiç bir gOna 
şikAyetıerl olmadığını söyle· 
diklerinden serbes bırakılmış· 
laraır. Mahaza kavga esnasında 
gazinoda bulunan ve bayatları 
adeta tehlikeye gire!\ diğer 

müşteriler böyle bir tehlike 
geçirdikten ve bir kaç adamında 
kanı dllkllldUkten <ıonra yapılan 
bu sulhten biç memnun kalma· 
mıflardır • 

Tütün alınmasına 
başlandı 

Tütün inhisar idaresinin mubayaa 
memurları Menemen ve Foça kaza
larında me\cut tütünleri dünden beri 
<atın almaktadırlar. 

("uma günü memur)ar tütünJerin 
vilitesi ile meşgul olarak dlin satın 

almışlardır. Menemen ve Foça kaza 
farında 'e köylerde hen tiz satılmamış 
olan tütünler alındıktan sonra me
murlar Foçaya ve oradan da Seydi
ktiıe ,e Torbalıya geçccclderdic 

Bu mıntakalardaki turunler inhi<ar 
umum mlıdtirlıığünün mubayaa! ya· 
pılın ot hakkındaki k t ! emri d.ııre 

iml kı, ı lıi · zam anda saun alına 

J. ·• r ı 
la ı · \< \ ı dıı ha ı ınde he 

mız an' namı ı olan ıu nler inhisar 
ida esı tar<.ıfından "aun aJınaı.:iiktıı . 
l i ınlr lnhbıır idaresi lı~ınüdiırlüJtunc 
gelen malumaıc nazaran \ıdın c 
,\lanisa ,\kıkcz ~lü<liırlüklcriııc ge· 
len emirde derhal tütün müba-aJtına 
baılanması bildirilmiııır. 

.\kbbar kazası dahilınde bir çok 
k(" terde henüz satılmamış olan ıü
tü~ler satın alınacaktır. 

:ı.Jübavaaı umumi bir şekli alma-

ktadır. * Dağa kaldırdılar - Alaşehir 
ka1.0sının lneğöl nahiıesindc bir kız 
kaçırma vakası olmuştur. l\lanavlı 
~iretinden Keten op;lu Abdi ağanın 
kızı on beş yaşında Ayşeyi iki 
silahlı şahs cebren kaçınruştır. 

Aysc; kırda koyunları otlatırken 
akrabasından Ömer oğlu Ömer ve 
lsnıail oğlu Ali p;elerek ferıadına 
rağmen kızı alıp kaçırmışlardır. 

KllJn bikrini izale eden maznunlar 
sı blan ile jandarma müfrezeleri 
tarafından \Okalanmışlordır. Kız !-aba
sına te<lım edilmiştir. 

Çuval sui istimali 
1 rı!r Rii,umat idare-inde çuval 

suı ısıimali tahkikatına devam edil
mektedir. Rüsumat müfettişleri tara 
fından •imdiye kadar ı·apılmış olan 
teftiş neticesine göre çuval şui isd
mali 26000 lira olarak tespit edil
miştir. 

MÜ 1 EF ERiK HABERl.Elt 

Büyük şairin 
• 

eserı 

Hamit yeni bir eser 
hazırlıyor 

Büyük Şairimiz Jstanbul meb'· 
usu Abdülhak Hamit Bey An· 
karada • Llberte. isminde bir 
tiyatro piyesi hazırta· :ıaktadır. 
Hamit B. Bu eserinde 11\ilat 
Paşanın muhakemesinden bah· 
setmektedlr. Vak'a eşhası ta· 
mamen !emsali olup cLiberah ;e •Entrik• gibi isimler taşıyor. 
u, memteketimlzce yeni bir tiyat· 
r~ tarzı addediliyor. Büyük şa· 
irın bu eseri de manzumdur. 

* Sıtma mücadelesi ~ıhiye 

lstihsalatımız iyi bir z· b 
vaziyettedir ıraat an~ası şubesinin kapanması İnce 

MUhlm bir rehber \ s~ zurraını epeyce sarsmıştır! 
hazırlandı Kayserı ka~alar~nda bayat nasıl geçiyor, 

Yapılan tetkikata göre ı927 senesi memur aılelerı Ve halk nasıl yaşıyor? 
zarfında mt:rnlcketimizin tutün mana~ lncesu 24 Ka 1 B 

. . 
' a.san u projelerden başlıcası ye-

ok.ında 783,:":'I donüm araziye tutiln [M il t] 1 K zeredilmiş, <ıti3,9ti!l.~3 kilo tütün 1 ıye - ncesu ay- nl bir belediye binası yaptır-
istihsal edilmi<ıir. Tütün zer \e serinin enyakın bir kaza- mak ve kazanın methalln-
isıihsallnde hirinciliıtl lzmir, ikinciliği sıdır. Kara Mustafa Paşa deki büyük beledi b h • 
;\lanisa kazanm>ktadır. Daha sonra vaktiyle burayı bir durak ı 1 ye a çe 

yeri olarak yapmış ve ilk s n tamamiyle tanzim et· 
Samsun l'elmekıedir. defa olarak bir cami, bir mektlr. bu defa intihap edi· 

!\lemleketimizde tutun zeriy tile 1 i;ıigal eden zurraın mikdan 174.125 han ve bir de hamam inşa ecek, olan yeni hey'ctin ilk 
dir. ettirmiş. Kasabanın ortasın- karşılayacağı iş, bu" olacak 

Mühim bir rehber - Kambiyo dan geçen hafif bir sudan tır. 
Borsası hazırlamakta oldujtu rehberi kinaye olarak bura lncesu lncesunun halıcılığı gayet 
ikmal eımi~tir. 300 ahifeden fula tesmiye edilmiştir. fncesu müterekkl bit vaz'iyettedir. 
olan bu rehbere mcmlckeıimizi harice bir derenin içindedir. iki t h 1 tanıtmak için bir çok malOmat dere tarafındaki dağlarda muh- ncesu a ısı solmayan renk 
edilmiştir. telif' binalar vardır. Bu bina- lerfyle tanılıyor. Bir asırlık 

'.\lczkar rehber aynı 1~1manda mem- lann hepsi de kasabanın halılar var ki, daha dün 

ve içttmal mtıa\ enet vckAlctince 
neşrolunan istatistiklere nazaran 

~cçeıı :ene tcmmu1. ayı zarfında 

mücadele mınukalar<lan fı6, J 52 

ki~i tedavi cdilrnıştir. En ziyade 

muayene yapılan yer Bur;a 'e 
Ralıkcsinlir. :'ıl:ılarrnlı ınıntıka
lardan 2 inci dcrlc;dc Adana ve 

üçlincu derc,ede Konva gelmek-

lekeıimizde bulunan bil\ımum banka içinde ve civarında çıkan tezgAht .. n çıktığını zanneder· 

veanonim şirketlerin vazi)et ,·emeşgale pembe taşlardan imal olun· siniz. Hatta bunlardan "Os-
ve sermayeleri hakkında fahih ma· muştur. En ziyade Kefllh man ağa,, nevileri hepsin· 

tedir. · 

* Hilallahmere muracaat -
1 larnburktan l litaliahmcre bir 

müracaat \'akı olnnı~tıır. Bu mü
racaat Hilali ahıncr hanımlar 

san'at eyinin ~arkkari el i~ilcrin 
dcıı hamburgda :;atılmak için 

~s~enmektcdir. Hilaliahmcr ~ra
m e. as itib rilc kabul etmiştir. 

* Resim Sergisi- Güzel saıı'at 

!ar lıirliği~de şubatın ilk haftasın· 
da bir resim ser~i i dçılacaktır.
Bu sergı için lıirlı~c şimdiye 
k~d:~r ( 70 i mütcca\iZ c~er ~t:1-
rnıştır. 

• Guruptan sonra gelecek 
vapurlar l<!anbııl limanına gu
ruptan sonra gelecek sefinelere ait 
gece pratika,ı muamelatının umumi 

talimatname ahk~mına tedikan ve va
purların muhtemel olan rnrut 'e 
saatlerinin 9;iindüıden ve tahriren 
ihbar edilmesi şırrile yapılacakar. 

Hudut ve sahlller slhhatl 
Korfo ile ' ~r-s muuredatına 

mevzu muayene( ttbbiye kaldınlmıştır. 
• Eı ırazi zbhrevlye mocadc

lesl - Emraz! züreviye ile ı ıpılan 
mücadele neticC5inde 928 senesi zar· 
hnda diger senelere nisbetle daha 
az vak'a kıyı edilmiştir. 1928 senesi 
nehaıetinde geçen seneden de\Tedi
lenlerle beraber 1927 flrengill lıulu
nduğh anlaılmıştır. Bunlardan 62.1 ti 
fahişedir. 

• Alman sefiri - ;\iman sefiri 
l\I. . ·adolnuv buglin ~ehıimızc gele
cek 'e \nkarava gidnek hirkaç gün 
kalacaktır. 

• Vlyanada berberler kongrası -
llc}nelmılel kadın berberler klmgra.<ı 
ni<onın 27 mel gunü \!\anada top· 
)anacaktır. Kongra n ı tır:lk edecek 
aza \\ ıurya için \ ız urreı i ' r 
mi ecckle dı 

Tfirk ocağında konferans ve 
kon er - Bu p r , ımı 

rJe ta 1 h 

ın er c ı 

cJ., lltr 
600 seyah geldi 1 lun 

ak am saat J!) da ııOO \menk lı 
•e\ ah adm atik \3flllrııvla <chı "ıizc 
~clnıiştir 

Reşllpaşa vapuru • eı ri -
sefain idarc;iııiu Rcşitpa<a vapuru 
bir buçok encdcn beri tamiı edil 
mck üzre Halice girmi tir. 

* Mübadillerin müracaatı . 
lstanbuldali mıibadilltr Ha ·\ck~letc 
llüyuk \lillcı ;\Jecli i riyasetine v~ 
Da~iliy~ vekili Bc\l', , uzlerce imzayı 
havı bırer la lha ~öndermisle d. 
'l .. badill b " ' r ır --' u er u muraı."aatlanndan · 
htelif. ureılerle tekrar lstan:::ı~~ 
gelmış olan bazı hrarl Rumla . • nn cm-
valı metrukelennin tekrar k u·ı . . . en ı eme 
ııdesı ıçın karar aldıklarında d 1 . . n 0 3\'I 
şıkayet eımışlcrdir. 

~lübadiller bu müracaatla d . 
k• . 1 - nn a ıs-
.n ış en 'enderden he · · 

gittiğinden dolayı muta~ ~~;~~~ 
lannı ıl~ve eylemişlerdir. 

. .l\umkapı kulübü Kumkapı 
kulubunden : Muhterem gazeten' . 
28 kd · ızın 
. . nunusani 929 pazane•i gıinü 
ı~tışar eden nusbasıııın Spor sutununda 
Kumkapı kulübünun Beı koz kııliıbune 
iltihak edece~i hakkındaki mütalaa 
gaı n variuir. Kuhıbümüzün başlı 

ba~ın bir teşekkül olıp memleket 
sporculo~na hizmet edecek kabiliyet 
ve kudrette bulundutıınu anıedertz. 

•(14) bla lı:lfl zanır .. ...., -

Jiımat ve erkamı ifade eımektedir. d dah bulunmaktadır. Evlerin inşaat en a iyi, Kayseri halıla 
Bu rehberin birer nüshası da mcma- tarzı Kayseridekl binaları rın fevkında bir nefasette 
!iki ecnebiyedeki miıme"illerimize 
gönderilmektedir. Rehberde yazılı anfırmaktadır. çıkıyor. Bunlar kat'iyen· 
olan bahislerin başlıcalın şunlardır. ncesunun halkı ekseriyet- renklerini atmıyacak hasb • Borsanın ,ureıi umumiyede ıanhi, le zürradır. Zaten lncesuda yalardan yapılmıştır 

0 

mcmaliki ecnebiye l\orsalannın mu- yapılan işler ya ağnam üze- Buo-" 1 d • .,un ncesu e yirmi 

anıelatının mahiyeti, hukuk noktai- rfne veyahut bağ ve çifllk hali tezgakı d Kil .. nav.ıırından borsa ond"kuzuncu am· etrafındadır. Belediyesinin bi hl ;ar ır. çuk 
dan zemanım11.a kadar Tıirk hiıku - varidatı da pek azdır. Yalnız r mmet u adedi bir 
meti bütçeleri \e malive . lstemi, halkı çok çalışkan ve tahsile kaç misil arttırma~a kllfldlr 

lnccs • ·· -k bi k 
mer lcketimizın mali\ c ı11kilAu. Du pek fazla ehemmiyet ver- u, ı..uçu r aza Ol· 
yunu umumiyenin ıanhçe l, ecnebi mektedir. Maarile verilen masına rağmen, kendine 
memleketlerde kambıy·> muameian· ehemmiyeti her köyde mun- göı e eğlenceler! vardır. Bir 
nın sureci cereıanı, bankacılık bak- tazam mektebinin bulunma· radyo getlrmlsler. Geceleri 
kında umumi malumat, de,Jer istık - siyle anlaşılır. Bu sene sokaklardan geçerken Bey. 

raza· ı •a'' osu " Bıızca ve Tahraynl köylerin- men efendinin en yeni şar-
Borasada vaz·yet ln~liz de yeniden bir mektep yapıl kılarım, ,'\\ünlr Nurettin B.lc 

Jimı dun borsada ha\ ;i dtismu air. 1 ki 
Geçrn ~afta 

99
q kurup kadar yük- mış ve Söksün, l\lzılvlran, son J a a~ıı;;, 1şu~ ve güzel 

sden l<terltn dün bor<•da 991.75 Kale köylerinde de yeni gıcı ıyan ° s ro ve tango 
kuru•ta açılmış, 992 kuru<a yükselmiş mektep yapılması için teşeb- duyarsınız. Memurlar her 
9

87
,
22 

kunı$• dil•muş, akşam 987,75 bilsatta bulunulmaktadır. gece bir yerde toplanarak 
kuma kapanmıştır. Uuyunu muvab- Millet mektepleri teşkilatı Rumi oynuyorlar. Bir yolcu 
hede 226,.5 lirada açılmış. 225,75 lira pek büyük bir ehemmiyetle geçerken buradaki memular 
ya düştıikten sonra akşam 226 lirada karşılanmış her tarafta, her aileler arasında daima oy. 
kapanmışıır. AJ!ln borsa haricinde köşede bu mekteplerin faz- nanılan oyunlardan Öğretmiş 
829 kuruşta açılmış, 826 kuruŞra lalanması hususunda azami Kaza halkını geceleri bir 

kapanmıştır. gayret gösterilmiştir. lncesu- araya toplayan ve bir arad< 

Ticaret odası tı:ayt acredert - nun tahsile münhemlk ka- bulunduran bu oyun, son 
Ticaret odas1 kayt ücrctltri bir kıS1m dmbtı, .Millet mekteplerinin derece seviliyor ... 
tacirler arasuıda flk 'eclerl mucip kil d k dil rl 1 1 t olmaktadır. şa ını en e ç n en acesu, sıhhat ve alaka 

bilyllk bir mllJde addetmiş- gösterlldl,..I takdirde " 
Bıınlann önüne geçmek üzre ser- terdir. lncesu halkı, teceddll• ın en g~ 1 ' yann. 

mayesi ı,500 liradan az olanlar için uze ve en yük k dü bıkmayacaklan, doyma- se 
"beşind. bir sınıf ıeşk!U tek.arrilr yacaklan bir halas pınan bir kazası olacaktır •.• Taşlı! 
etmiştir. Odalar nizamnamesinde , 1 ·• 1 
bunu ıemin için tadilat ~apılması olarak kabul ediyorlar. araz uzer nde, kayalann 
ve (1930) dan itibaren tatbikata ge- lncesu halkl tamamlyle dibinde en nefis üzümleri 
çilmesi zaruri görülmcltedir. zürra oldutu halde, geçen yettşttnnek kabiliyetini gös

sene Ziraat bankası şubesi teren bu çalışkan halk, ken· 

MAHKE'MEl.ER~E: 
lağvedilmek betbahtlığında dl kazasını güzelleştirmek 
kalmıştır. Halbuki onseklz ve ilerletmek için her türlü 

Atinayı öldüren Mecit bin liralık sermayesi olan zahmete katlanacaktır. 
bu şubenin yeniden açıl- HiKMET ŞEVKi 

1 lapisaııcdcn kaçarak tostu 
\tinn) 1 olduren J\lecıt mahkeme

de' ekli oldııjtunu idııia etmı ti. 

bu un Tıbbı Adi' e C\ 1 edile

rek ııt 1 nı ı tıı . 

\ltc iin 

D. r 1 ve 

\ ,l \ rı d 1 
\1. zcrha t tar r el n 

tel rrur a .\ ar ya davet cdilmı • 

ti:·. \lumai! ) ' dun hareket et-
n1i~tir. 

• Bir izah llazı gueıcler 
lstamhul birinci ceza mal k . • 1 emesı 

aza>ından llikmet hevln r ıd 
h ' ' n yc 
anım \ e rufekasına Ait tahkikat 

hakkında vekfüte i?.ahat vermek 
uzre Ankara,·a gittihini yazm 1 d 
11

. ışar ı. 

ıkmet bey . gönderdı~i mektupta 
.\.nkaraya ıı;clışım Kadriye hanım ve 
rufekasına !!it tahkıkatla kıilliycu al:l
kadar olmayup sırf hurnsl bir mahi· 
·ette oldu[l;undan keyfiyetin ta\7.ihan 
neşrini rieae ederim. dcmektedır. 

( Reşadi)e) ve (Sultan Osm~n mh· 
lılannın Tıedelleri' umumi harpta ?.a· 
rara u~ra1 an Fransız. lıa!yan 
ve Japon ıeb:ılann• tahsis edilmişti. 
Bu paralann tevzii bir çok şikd)dleri 
mucip olmak"tadır. 1 latta bu me ele 
Fransız mccli inde mevıubahsolmoş, 
zarar görenlerden ( ı4000 k 
vııziveti tespit · olunduğu 
(1000) kişinin işlen surunıc"'"''"'ı,, 
kaldığı anlaşılmışnr. 

• Telefon tesisatı 
şehirleri ara.,ında Tel fon 
yapmak i te~tn F.rikson ş r 
müzakereye yenlden b~I 
Telefonun nevi hakkında h etle 
şirket aıuında lıuı lbdlaflar vardır. 

ması, msmleket ziraatına 
azami yardım, en büyük bir 
teşvik olacaktı r. Zürraın 
inkişaf ve t erakkisinden 

Edirnede Milliyet 

Halk ~ktepleri 
ve •• E İ"n d h 

E.dirr u ~1T , t) 
t 
im 

başka b ir gaye gütmeyen 
Ziraat bankaı;ının, bu çalı • 
ka 1 al ın arz unu Is'. f dı . 7 
edece inden em nlz. 1 

K za dahlllnd~ hiç bir 
ha talık yoktur. alnız g 1_ 
bıme g iden bir nokta oldu 

Hükumet d ok uru buranı~ 
sırf h a talığıyle a lakada r 
olmaktad ır. Halbuki bir hıi
kfımet d oktoru yalnız hasta
lıkla iştigal etmemelidir.• 
Aynı zamanda memlckctln 
içtimai hadiseleriyle de ala
kadar olmalıdır. Gönöl ister· 
ki her hangi bir hükumet 
doktor•ı haftada bir konfe
ranslar tertip etsfa, halka 
yaşama ve çalışma sistemini 
öıtretsln.. Bu cihetten fnce
suyu zalf bulmadım; diyecek 
olursam, hata ederim. Mem

lekette. sıhhi lnkllıip yapmağa 
azmetml~ olan Refik Beyfen
dlnln bu hususu nazarı dik
kata alacağından eminiz. 

Kazanın gençlik etrafın

daki faaliyeti dlkkata şa

yandır. Bir Gençler blrlitl 
şimdi yeniden bir kütüphane 
ve güzel bir salon yapmak 
üzredir. Kaymakam bu hu
susa fazla ehemmiyet veri
yor. Birliğin bir de spor teş
kllıitı vardır. fncesunun 
havadar köşelerinde yetişen 
gençler, sporu da ihmal 
etmemişlerdir. 

Kaza belediyesinin yeni 

tasavvur \'e projeleri vardır. 

a 
d 1 r 
da,am c 
blni bulm k dıı. J\lulh kaıtıı ise 
fc, kal. de tebacum 'ola}JSile 
d<r anclerm ço~.ılmaııı için '\la
anfrc huı uk bir !(•lyrct gorul 
mcktcdir. 

Soıtuk, l\ış 

Bir kaç giuıdenberi kuru soğuk 
lar ke!ilmiti Per:jembe gıınti fıa\ a 
hirdcnbircdej(i.ştl. kar yagamaya 
ba<ladı. 'lipı hM4 devam edi ·nr. 

Birlikte içtima 
Per•cmbc gtinu akşami mual

limler birliği !lzalarına Tiırkoca

jtıııadıı bir çay ziyafeti 'eril mi tir. 
Bu ziyadtte Maarif Emini 

ııe,;im il. \laarif mlidürıı .'alim 
R. He mektep müdiirlcri ve bü
tün muallimler hazır bulunmuş
lardır. i'.i)afet c>na,ında Maarif 
müdürü ,·alim il. 
Necati B. merhumun hatıra ına 

1 lormctcn bır dakika ayağa 

kalkılmasını soyledL Ayağa kal
kıldL ecad he} in bir ma a 
üzerinde •iyah kurdelelerle san
lmış biiyiık bir kıt .tela fotografı 

bulunan tarafa ck'nuldu. llutun 
muallimler iyi bir gece keçirdl

ler. 
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BUGONKÜ HAVA 
R aıhanebe tespit edildiğine 

gııre, dünd en fazla hararet (12) , 

en az 7) dcaeceyd;. Bu gün bava
pô\Ta7. ve h '.ı V'JJ!:'morlu ol

'lluhtemeldir 

FIK 
SU UYLR ... 

Geçen ğfin vukubulan bir 

} angının, 'rata\ la yanğınının 

ı ı 'lnda, kendı he~abıma, bazı 

m him kakikatlar keşffeltim. 

ı·e. hesabıma d')orum, çUnkU 
bu memlekette hakikat itibar· 
dan d şeli haylı zaman oldu; 
artık hiç kimsenin hakikat diye 

bir şeye alllka göstereblleceğlnl 
farz ve tahmin edemiyorum, 

Onunlçin keşfimi pek il.il ken
dime saktıyablilrdlm, fakat ne 
çare ki içimden geçen her hissi, 

her fikri ammeye söylemek be· 
nim meslekim olmuş! .. 

Gerçi gazeteler bu yanğın· 
dan da lstanbulun her hangi 
bir yangını gibi bahsedip geç-
elerdi, bunun Uzerlnde hususi 

bir dikkatla uzun uzadıya dur
mnğa lUzum görmeselerdl, bu
nun etrafında bazı dedikodular 
çıkmasına sebebiyet vermese

lerdi, ben de, belki haddtza· 
tinde alelade bir mahalle 

vak'asından ibaret olan bu yan
gından bir takı.m ahkam çıkar
mağa kalkışmıyacakbm. Fakat 
işte, gazeteler dediler ki telefon 

şirketi servisi, yangının vaktin· 

de haber verilmesine mani ol· 
muş, · Terkos ıu kumpanyası 
tazım gelen suyu vermekte mı

zıkçılık etmiş, bazı rum evlerin· 

den şUphell iştial sesleri duyul· 
muş, bir kilisede bombalar bu· 
Junmuş; yangının ertesi gUnU 
bir sefarethaneden rum afetze· 
delerine mUşfikane bir ziyaret 
vuku bulmuş v. s. v. s. 

BUtUn bunları okurken za
vallı kapttulasyonlu TUrklyenln 
lstanbulunu habrlamamak ne 
nilmklln! Kendimi birden bire 
mütareke ve işgal senelerlnln 
havası lçinde zannettim, bir 

ağır kAbustan uyanır gibi sil
kinerek etrafıma bakınmıya 

başladım. 

Birde ne göreyim! fil hakika 
•> facialı devlrlerln havasını 

ıamuslu bir Türke gayrıkablll 

eneffUs kılan bütün o fena un
;urla r hep yeril yerinde duru
yor. işte bir yahudi ve ya bir 

rum kızı olduğuna şüphe ede
·neyeceğlmlz bir telefon memu-

l k i yanan yeri bir tll rk mahalle
izann ettlği için etfaiye nUmero 

unu vermekte aceleye lllzum gllr-

mUyor, lakayt ve hain du dak 
bilkllp umuzlarını sllkh or; işte 

bir levanten şirket mUdUrll ki 

kendisine hesap sorulduğu va· 
kit OsmRnlı devletinin bUtUn 
ecnebi şirket mUdUrleri gibi 
küstah, azametli ve terbiyesiz 

mukavele mucibince daha fazla 
u vermege mecbur olmadığını 

,öylemekle iktifa odiyor. işte 
?U arsız rum kokonaları, rum 

kopilleri ki bir ecnebi şefekati-

c avuçlarını açıyor. 
işte bir kilise ki bir cephane 

olması muhtemeldir; işte şu yöz
er, şu yüzler ki yanan evlerin ı 
oıru TUrk mübadillere ait ol --

\!illi yctın tefrika:-.ı 2 

•• 

duğu için gizil bir sevinçle vakıa şekli itibarile Fransız

glllümslyorl Daha sayayım mı? çaya benzer, ldkin aldanmayın! 
Hayır, ne ıazım; anlayan anladı Sırf f!Jrkçedir, ve Jstanbul ber-
sanınm. · · · · rfı d 

Düşiinüyordum. Tam manaslle ki

barlık nedir'/ diyordum. Halkımız bu· 
nu ne ıarzda taheyyill ediyor, ne 
dereceye kadar benimseyordu? Öyle 
zannediyordum ki uzun zamandan· 
beri yokluk içinde yaşadığımız için 

parlak bulduğumuz bir servet gö
riince, yahul kendinden bahsettirten 
bir ihtişam işidince, derhal o servet 

ve ihtişam sahibine kibar tinvanını 

kondururz. Fakat hiç düşünmeyiz ki 
barlık öyle orta mab değil ki. her 

gözilmü7.il kamaşdırana avuç avuç 

israf edelim. 

buat, elbet bir gün gelecek ki kibar 
tiirk kadın ruhunu da yazılannda 

aksettirecektir. O zaman şu saorlan 
vazarken. Y alnı7. bazı türk ve ecnebi 
İcibar aileler davetlidir, bir az düşü 
necek ve hatasını t.mir edecektir . 

Anadolu yaylalanndan Ak· berlerinden bır ıkısı fara ın an 
deniz kıyılarına akan kan seller! •Manikür Pedikür • sözlerine 

her pisliği tamamen yıkadı mı benzer olarak ve türkçe bi/di
zannedlyordunuz? Lozan konfe- lfimiz • kaş. kelimesile frenkçe 

Efzayiş Suat 

ransı amellyat masası tıst11nde • kür • sôzünden mürekkeptir. 
bUtlln azası parça parça kesilip Bazı kadın ve gençlerin 
blltlln urlan, çıbanları, ufunet • 
feri birer birer açılıp temizlenen kaşlarinı düzelttirme/erine alem 
hasta, (Hasta adam) bu gllnkü olmuştur. işte ! Alemi medeni
genç uzviyete istihale ederken yete bizden de bir ıstılah I 

Teshin 
Kışın oturulan yerlerin derecei 

harareti 15 ten aşaıı;ı olmamalıdır. 
bln bir tortu illetinden buna bir FELEK Kibarlığı hakkedebilmek için in· 

sanlar ne çok haddeden geçme!~ 

ruhen fikren ne kadar yükselmeli, 
nefsinden ne çok fedak4rlıklar etmeli. 
fransı7. muharrirlerinden l'ierre de 
C'oulevain, Amerikan kibarlı!';t ( No
blcs e am~ricline ) namındaki bir 

romanında, kiberlı~ ne g(izet tasvir 

eımi dir. Romanda, zengin ı\ merlkalı 

bir kadın Fransva gelip, eski fakat 
fakir düşmüş bir 1- ran<ı asilzade· 
~dnilc e\'lenivor 

Teshin için en lyl vasıta çini 
sobalardır, çini ve porsilen sobalar mıkdannı bırakmadığından emin ------------

misiniz? Her hangi bir beyne!· KADL.~ GÖZÜYLE 
milel muahedenln her hangi bir 

maddesine ilave edilen bir şar
tın, TUrklyede asırlardan beri 
bir haydut gibi yaşamağa allf· 

mış her hangi bir frenk bozun • 

!usunun ahlakını değlştireblle • 

çeğine hllkmebebillr misiniz? 
Hayır, blnkerre hayır, değil mi? 

Şu halde, kaç yıldır, nasıl 

oldu da gllya herşey yoluna 
girmiş, gUya bu memlekette, 
bahusus bu şehirde, artık ne 

rum hainliklerine, ne ecnebi kii· 
stahlıklarına lmkAn ve ihtimal 

kalmamış gibi rahat ve gaflete 
daldık? Nasıl oldu da eski şea
metlerln yeniden başkaldırma

sına kat'I surette mani olacak 
tedbirleri ihmal eder olduk? 
Nasıl oldu, nasıl oluyorda 

işgal ve mbtareke yıllarının bin 
tUrlll fezahatine karışmış, bu 
su şirketi, bu telefon veya tra· 

mvay kumpanyaları mUdUrlerl, 
mllmessillerl gibi eşhasa bAll 

aramızda dolaşmak ve ... ve hll· 
kUm sürmek mllsaadeslnl veri
yoruz? 

Bu lakaydlmlz bizdeki mil· 
llyet ateşinin günden gUne AllD· 
mekte olduğunun bariz bir is

pa b değildir de nedir? 

Yakup Kadri 

FELEK 
Altında ve üstUnde 1 

Dikkatle okuyunuz: 
- Bir otomabilin Us/ünde 

olması, altrnda olmaktan iyidir. 
Bir şemsiyenin altında 

bu/u11mak. üstünde olmaktan 
iyidir. 

Ne altinda, ne üstünde ol
mak iyi olmayan şey nedir? 
Düşünün, ve bana yazınız ! 

Nezle 1 

Olmak filinin kolaylık rö
korunu . • adam olmak • mı. 
yoksa nezle olmak mı alır, 

bilmem . Zannederim , ben her 
ikisini de güç oluyorum. Birisi 
nezle oldu mu, - dikkat edin !
san ki Sürre Emini olmuş gibi 
ona bir ağırlık, bir kurum, bir 
edı'i gelir. iki lakırdıda bir 
nezle oldutundan bahsedsr, 
güya iftihara şayan bir şeymiş 
gibi. Ben birisini tanırım, nezle 
olduğu zeman kimsenin elini 
tutmaz, yanına pek yaklaşmaz! 
Ciyeceksiniz ki hastalık baş

kalarına geçmesin diyedir . 
Tamam! Dojfru ! Yanlız bu 
mıilıihaza başkalarım hasta
lıktan kurumak için degil baş
kasına bir şry ı·ameı•e itiyat 
hasıl olmamak içın ı 

Kaşktlr 1 

Bu kelimeyi Dil Drrleme 
Dernegine hediye ediJorurıı. 

KiBAR \iLELER 
Gauteler fırsat huldukça, meselA 

bir çay 2ivafcrinln nhut her hangi 
hir müsamerenin tafsil~Mı yazarken. 
h ·p davetli kibar ailelerden bahse

derler. ller ne zaman hiiyle bir ha· 

\'adise tesadüf edersem, bu kiber 
kelimesi ilzerfnde bili ihtiyar sen~ 
delerim ve mJ\azencmi bulmak için 
epey müşkülat çekerim. Bu uçmak 

asrında kibarlık mefhumunun ne 

Bu asil Fran ızın medcn beri 
seı diği bir l"ransız kadını v ; fakat 
ecdadından kalma şat0 unu tamir 

olduğunu urun U7.un düşünürüm ve etmek ve eski he}atını sürebilmek 

neticede nnun zamanla pek çok ta· için çok paraya ihtiyacı \Ar, hu ar· 

havvüle uğradıj!;ıni. adeta taklak zulannı ancık Amerikan dolarları 
aıar gibı sıiratle ilerlediğini görürüm. temın edebilir. F.sk Awupanın girin 

Bu son günlerde matbuat balo- tili çıkıntılı zihniveone v•kıf olmavan 

sunun ilanı bu meseleyi zihnimde serbest fakat sağlam fikirli ı\merikah 
yeniden ve daha k vvetll olarak cıın· 

kadın, bıı izdivac• itimatlaarıhyor, fakat 
!andırdı, ller gazetede görüldugü gılıi çok geçmedeu işi ınlıyor, e kıcasını 
siyah oymalı bir çerçi venin içindeki şu 1 eski metre<tle yakalayor. işte burada 

satır!an pek manid.ır buldum \ e.lnız kadın kibarlığiru biJttin gıizellıı;ı ve 

bazı tilrk ve ecnebi kibar aileler temızlığile go,teriyor. intikam lıişsile 
da\Ctl!dir. Bana öyle geldi ki, mat alelade lıir ınsanm ~apacaj!'ı gıbi 

buat bu kibar kclime<ini her zaman Amerikadan getırdij!;ı servetle kocası 
havadis kabilinden olan şeylere tat- için varatııği ihtişamı bozmuyor; ko· 

bik ederken, bu şeyler lstanbulun casını eski fakir haıatma ıerketmeyor. 

demir sobalar gibi birden kızıp ısin· 

madık'an için odayı tedricen 1'ıtıp 

tedrice'! soğuturlar; bu Rebeple oda-

nın dc·ecei harareti heır.en dalma 

bir kara< üzre bulunur. 

Çini sobalar Dokme sahalar kadar 

odanın hava<ını kurutmazlar ( !) ve 

mühlik gazlar ne~r edüp koku ver· 
mezler; Diikmc «>balar !';ayet çabuk 

parlar '° çabuk <onerler. 
H.B.Z. 

Dr. Muhittin 

(1) Çini olsun Demir olsun ale· 
\umum sobalar ba\'ayı a7. çok kurut· 
tuklarından iıstlerinde ufak bir kap 
içinde biraz ~u bulundurulmak icap 
eder. d.m. 

lzmlrde Ali Fadıl Beye 

Karaci~er rahatsızlığı içiıi Doktor 

'\1chmet Klmil beye. göz için Şakir 

Ahmet beye müracaat bU)"Urulma<ını 
tavsiye ederim. D.M. 

MUSiKi HAY ı\. Ti 
münener tabakasına meydan okur her şeyi unutan büyük bir hareketle 

gibi ortaya attı. Her şeyde pek has· onu affediyor. koca;ı d3 bu Ame- •Türk Triyo hey' eti. nin kla-

sas olan kadınlar bu tegafül önünde rikalı asaletinin karşısındl eğilerek sik musikı konserleri 
k'llşkulandılar. Acaba kibar olan k:lm· zevcesinin gösterdiği büyükluı;c mu- Haber aldıgımıza göre lstanbul 

!erdir'/ dediler. kabeleten ona avdet ediyor. Amerikalı konsen-.ıuan muallimlerinden Cemal 

Pek haklı olarak bir çok tahminler kadın dolarlanle değil, uluv\"ii cena· Reşit, Seyfettine Asaf \'e Sezayi Asaf 

ve faraziyelere giriştiler. Gözlerinin bile Fransız asil?.adegılnına kıbarlığı· beyle bir " Türk Triyo hey"eti • 

önünde kilrkler içinde otomobillerde nı isbat ediyor. teşkil etmişler ve yakında l'vlajik sine· 

kayanlar dalga.landı; Paristen tu\'alet Jştc kibarlığı kadın ruhunda )"•şa- , masında konserler vereceklerdir. Bu 

getirtenlcr canlandı: kadeh kadeh tacak a•it bir hareket. Ötedcnberi senenin kış mevsim!ııde altı konser 

şampanya ve bol içenler dizildi. Türk kadınlan ciimert, alicenap verilecektir. Bunlardan üçil akşamlan 

Kadın ruhunun irişecegi en yüksk ruhlarile tanınmışlardır, Kim bilir bu verilecek ye umuma mahsus olacaktır; 

mevki olan kibarlğl, kimler ne hakla kitapta oldup;u gibi bi7.de de böyle diger üçti gündüzleri verilecek talebe 

kimlere vcreceklerdi9 Dü~ünüyorlar- nice canlı mi.aller vardır. Kadınla- ile muallimlere mah,us olacaktır. 

dı · Acaba filan hanım efendi nmız bu fıtri kilıarlıklarını tcnmiye "Türk Triyohey"cti. klasik. roma;tik 

dururken, portföyü dolgun olan ederek her yerde ve heı zaman ve mod• rn musiki konserleri \'erecek 

~u zatın hareminemi kibarlık paresi sıfatı mumcyyiztlert gibi ~u,terseler. ır bilhn; aBeethoven. Scbumann, Bralı · 

\-eıilecekti ~ Yoksa lstanbulun temiz ufak bir zünıreııin me !ıihıiııe. onları ın>. Reı·el, Dupont, franek·in eserle· 

bir ailesi gölgede bırakılabilinen lı-Oı le alenen kibarlıktan tecrit etmek rini çalacaktır. Bu konserlerin program 

nerJen gelmiş bir ecnebi şirket mü· hakkını kimse kendinde göremezdi. ve tarihlerine dair yakında tafsilat 

dürünün aitesimi kibarlık zümresine Türk kadınları bilmelidirler ki , verec~iz. :\fosiki hu,u>cındaki ihtiyaç· 

intisap edecekti? l~ıe haklı haksız otomobiller, Paristcn gelme tU\alet· Iarımııı bu suretle tatmine teşebbüs 

herkes fikrini söyle yor, biltün kadın· ler şanpanya kadehleri geçici şeyler- eden kıymetli sanatkilrlarımı.ıı tebrik 

!ar bu kibarlık münakaşasına iştirak <lir, kibarlık sabittir, ruhta yaşar . eder ve kendilerine muvaffakive~ 

ediyorlardı . EfkArı umumiyenin aynası olan mat- temenni ederiz. .. ......................................................... ... 

Beklemeyi tercth etti. 

GÜNÜN LATİFELERi 

1 !atta içine şuphe ile rmcmişti. 

-

ıı\ şur l damı"ı ) iycceı;ıın. 

l'ı "ta\ 'l a ılacak 111< l.tuhun 

\ar mıl 

UPHE 
\.;eba kızı artık k>1<:a-ının 

burada •1hıadığı' .ı cmınnıiydii> 

/.ile lıa>tt, gaı soıtu çap;ırdı, ~K 

ııumralı odadaki 'ıeyin ~iclip git· 

mediğini sordu. 

(~özlerinin 011 ıne roru~tuk · 

!crı erkekleri. nıa,al<ırınııı ) anın 

da oturup yemek ı ncıı eri ı:;ctır· 

di.. Daha? . (\:milenleoı, llhaıni 

!erden ha~ka kinı'L'yic ı;iirli~me-

\luhsinc• \ a1.nıı..;tın1 aına . . 
gtırs ır ı 'erdim. 

- lll; µ;un ondıın mektup 

almadın mı·? 

llu fcd mahh .. k \luhsin tarnfın- ı 
n bu derece 'C\ ildiP;i, ~ımartıldı~ 

ılde hır cok kadınlar gibi, kudur

tş bir di~ı ~ibi, kendini başka bir 

rkc~n k• •llarına mı, atmıştı? .• 

'ızına hiddet mi ediyordu? .. 

;n ır, yalnız, ondan ümid ı:ttiği, 

,•l;ledip:i ~c[katı ..:iırıncdii';i için 

ıtıtcc '· ol~Y<ırd 

llunn ı ı;clcliklerinden beri 

ddc dan l·tnıcrı',ti, yanından 

,ı.,1; · rılın,ımı~tı canının 

- · Seldmi izzet-
i iır ohıı·ıır 'andı. Sacide bu ada

mı eskiden tanıyor d~mekti... 
Demek dansa 1:\kayt kalışı, kim· 

seyc sokulmayı~ı., bir yere gitme

yi~i hep yapmacıktı.. Şefkatının 

yapmacık \'e sahte olduğu gibi ... 

Oü~üniiyordu, acı acı diişünti

yordu: hu sabahtan beri kızı 

ne}C. kime giinnmi~ de ona yak

la~nıanu~. ondan imdat iştenıemiş: 
-baba yeti~ henı kurtar. deye· 

hay kı rnıaını~tı. 

lfo gün • ıyle llstu gitti 

efendim. 

- \e vakıt l\"elmi~ti? 

- Bu gün ilk npurla. 

Kazım bey ba~ka bir şey sor

madı, garson gittikten fünra gene 

düşünmeıı;e başladı. 

mişlerdi. \ emekten cyel Jile kadar 

yayan yuruyorlar. akıamları ara

bayla hir tur yapıyorlar, bazen 

de tepeye çtkıyorlardı. .. 
Bunları di.ı~ündükı;e ba~ıııa 

kan sıçrıyor, gözlerini kan bürü

yordu. ;\lamustu, dünbt, m,lu 

akıllı bir kadın zannettip;i :)adde, 

demek böyle erkenden kalkıp 

randavuya gıdiyordu ha? .. Son

rada on birde, sanki odasından 

iniyormu~ gibi karşısına çıkıyor

du. 

- 1 laı ır, Dün alduıı. 

insan hi,siyatma hu kadar 

hııkim olabilirdi. 

h:;\zıın bey a~al!:I incrk~n, ken

di kendıne itiraf cttı: " kuvvetli 

kadın!, 

* 
Sacide yap yalnız otururken 

kapısı nıruldu. Oda hizmetşisl 

bir mektup ıı;etirdi. 

~ Ccnbını hrıyorlar. 

- Peki, biraz sonra ben Sizi 

çağırırım. 

n üçü~ Hi~~lE 
Hizmetciler 

Nisanın 13 üncü sah günu 

baron Patar dö Kasnınyak. hiz· 
metçisi Üjcninin evlenmek üzre 

memkkc,ine gideceğini haber 

aldı, 

l 4 nisan çar~amba günü baron 

Patar dö h:ııstunyak doğru bir 

müstahdemin idaresine ı>itti, ne 

çok genç, ne de çok ihti) ıır, 

şayanı emniyet hir adam btedi. 

anh l 5 inci p;iıniı nll -ur 
demin idarehanesi baron., hir 

hizmetı;i gönderdi. Kapu şiddetle 

çalındı. Baron c\"tlc yoktu. l'şak 

baromun evde olmadıl("ını kıza 

haber verdi Yeni hizmetçi: 

- Daha iyi, dedi, ev ela se

ninle kunuimak isteriDL Herif 

yalnız mı? 

- Evet 

Karısı'/ 

- Yok. 

- Desene öyleye kadar uyu· 

yor. Ak~ama kadar iş bitıne7-

Kaç para veri\·or? 

300. 

Çok misafir gelir mi? Haf· 

cada 3 gürı haL. 8-1 O klşl. .. Çok .• 

sinemaya nasıl gideceğim?,. iş 

fazla. 

- Uldukça. 

- Sen benim 

söyleme. Burası 

gelmez. 

geldiğimi bile 
; <ıme benim ..,, 

Gitti. Başka biri ıreldl: 

- .Mösyö yok mu? 

- Hayır. 

- ?ılôsyö nasıl şeydir? 
- • 'asıl şeydir ne dcmekf 

- Yüzü. kılığı kıyafeti ne 

biçimdir?. Ben . bek A arlara 

nasıl hizmet edildi~inl bilirim 

Gece ihlamur ve ya çay vermek 

bahanesiyle odalarına gircrsinit, 

üzerlerine doğru şôyle biraz fazla 

eğilirsiniz .. l.\lc:;'ele kalmaz .. Ondan 

sonra kekAI. Metresi varını? 

Bir kaç tane. 

Bu fena. Bari ateşli bir 

erkek mi? 

- Ben ne bileyim. 
bir ,;ey 

l~Yelkl hizmetçi ' 

söylemedi mi? .. çok 
J layır ... Bizim mösyo 

ciddidir ı 
. . . .. -eıınc -

- Burası benim ışınıc ~ 

Kilise "ibi bir '.·er ... 
,., ·· -yöl"e 
Gelip p;ittip:inizl mO'. · 

siil"lcriın. k 
,,,in anca 

~öyle... Onun , 

lıir koca karı rnr;ır. 
• . • 1 nkcıp 

L 'i"n " hizıııcr,·ınııı 1 

nazarı lı;t-1.;aniı: ·a 
1 \'ı•pa<A • \li, nri-. hen ın . · . 

" «.:ıınc 
i(ı m? 1 '.ger ben yapına1.saııı ı.. 

• '.~"'L1r"CltıCf11· 
!(cim ez... \ııalır suz ', 

tt•tıkl:ır nıı? 

·eyi 9 

<l kı 
· l ı tar ·• 1

• t,:ıKarc ı.. )!r ıa llf 
mtıkaı 'a ara ına sıkııttrıp . 

·li o;afıtı. 
za·L koydu, kapadı. '-1 d'" 

k. \C' I! 
lfo mektubu ıııı 

h:aDıcı 'cnlı. 

l~tc CC\ alıı. \'aktı. 
I lizıııl"tci çıkınc:t mııınu 

aldııı;ı mektubu. aleve nıttt1 • ,
1 

li 
. Jıeı> Cl . 

Bu :ıdanı hucun gun Jd 
1 

· · · arda 0 1 
• 

p;inı h;\lü a,;a!l;ıda ıncız .. ı 
' . . ·ro ettı!tlf' 

jtumı .• bövle aşkı prote, 

yazıyordu.. onıuılarıııı 
:\,ahı bir sar'avla 

· l ,ı..ı da 
silkti. .\~k!.. () erke!!;• 'e a, 

birden bire, 
unutmuştu Ve i~te ·da· 

K. 1 k ·çı ene nıe\ 
onu ır etme ı n !\ · ·cır 

Vaııını, na çıkıvorlardı. O. ne . 
• ·<ıı·d<ttn. 

;\1uhsin ı:ibl candan, } l"k 

Yazan: Andre Dal 

\ 

,r / 

- fler gün hasabL 

- GVtl Zenıtin d ,.. 11. 
"u' e0 1 l ır. 

-Benim işime gel G"d" 
yorum hen. 

mez.. ,ı ı· 

OiirdUncü çok m h . ,. 
a cuptu. ut-

kunarak sorabildi: 

Kaç p 
ara kazanacağım I' 

300. AJı, ,. . . 
' enş sana aıt 

dejtll. 

- 1 abet 

anlam um. 
Ben alış verişt~n 

- Anafor"/ 

.. - .. Ayıp değil mi ı. Eh erir ki 
ını>syo ıyi ad·'m 1 q o sun. 

- Çamaşır vık•t ı. 
.. , • yaca .. sın. 

Buy··k 
u . Çaına,ır dc~il. 

Ilepısıni mit 

Razıyım :\. 
• bl · • ıınem bana: 

r yere kapılan ıc orada kııl 
dedi Annemin .. . .. . • 

sozunu dinley~
ce~m, 

& ron l'ıtac dö • 
.. stünd ki Kastunyak 
u e uşak elbise ini çıkardı, 

- Sen iyi b· 
, ır kııa bezi) or. 

sun dedı. Gele k 
Ce hl· ·ı . 

ne nnett zmetçı ~rın 
e oldukı • 

k · . a,•11 anlayahl!· 
me ıçııı uşıık k 1 • . ı ığına girdim. 
:ıenuı namuslu . 

ı)elll. "e . pır kız 'lldu!turı 
• ·' 11111 IMbls . ,.,. ·tnı "k 

ken yerde b go ·te ar ır· 
uldunı 

işte hu 8Uretle .b 
oınıarnn hl aron tembel 

• 8 akstz ı 
ıılmayaıı b . · 0 mayan, hırsız 

ır hızmet i b ld l 
llaza h k 

ç u u. ' 1" 
· ııru b· 

l kıı bı ır ey kazanmadı, 
\ r ay kadar 
t isi metr. sonra hızmc-
~ c~, oldu ·. .. 
lıa~ladı ve h ' '' gormemeğe 

er ıı: 
, elek cehnd un,muntazaman 

iL x'arı a ır• e bulduğu bozuk· 
' ıa}a "~ladı. 

.., ~akJcden 

Selami izzet 
lerı)I· 111 
lı:ıs,ka b' >ır kacl , ke'1dinl 

ır c kc • ' 
:·! dı 111 1 nlların2 'lası! 

Kt·n li ke 
ha ı kırdı . <;ı~ lındcn, ip;renerek 

.,. ğınıın 1 fi ıt. • 'r' ğnL ilen 
. ır Run 

lıckleVLn , eve! o aşıııtıda 

da ) ata >.e'lc~cın l>erifiıı koy~tı;ı
~imdı ,, n 1 entlınılen i!trenmi~ti. 
• ~l ~'' 

dı, ı uzun a· ~· ınıla ol~av· 
tlll\.,. i l 

kahahatı ·'' rı u. \ ;.ıa ıınuııda 
•ktu Lı· 

ınlda ı,:ur 1) • • ır ı;un ona 
• u~ hır . 
!arından ltıt zuppcyı, o. omuz-

ıı;lin de sc~p ~., ıırmu~tu. Ertc.'i 

erte>i n·,, l~rıı 'Vermişti, daha 
""• ıır ·k· 

mişti.< lnclan 1 1 kelime söyle-

lıcr han~i :ınra, }alnız kaldııı,1 
) anına gelrııi tr Zamanda hep 

T l · ,tı. 8un · 
\ u ısıne 8 ,ik;\ ıııı uzerınne 

. ·ıka nıa ı 
etten ve kandan bır 8~ k ·k 

. ·k bir er c 

'•11cnıekt " 
na ıırtık ilıtiıacı up ynzıp ~a· 

ı.. ,•ıgıı ''"r"ı: ,i,t•. Kızı hu 

t. nl'I .ıd,ımı , ede 'c na,ıJ 

t r-:.ışn 

Kızına hunları açabilir nıivdi? 

L\ et. Fakat \luhsinlc l(örüştü

p; nü, \Juhsinin her şeyi söyledi

"'ıni itirnl" etmek i<lzıındı. Bu 
itiraftan ,onrn mc,cll! ne \Ckle 

cirerdi? 

Demek Muhsin de üç gün 

eve! geldiğini söylemekle onu 
aldatmıştı... Bu :;abah gelmiş, 

Sacidenln erkenden çıktığını gör

muu~. takib etmiş, gittiği evi 

öğrenmiş, onda ıı sonra da izahat 

istemişti. Şu halde Muhsin ka

rısını yakalayacap;ına emin olarak 

gelnıi~tl. evciden haber almişti. 

.U~ama doğru tekrar kızının 

yanına gitti. Sacide !(lvinmi~ti. 

Ytizi.ı biraz daha dlnlemi~ti .. 'aki
ndl. 

J•:llcri titreyerek, kolları~a acıl

dıP;ı odamın yazdıklarını hayretle 

okudu. 

olan kadın, baş a . . ,kını. 
Csevcbilir nıivdi. \lulı ınııı a, . · 

• . .. T1L r111nı, 

ınnorum, lıii 111 \ar, ensiz dura 
mcz,ın •. b k 

dar ıı;cr~ın 1 • a tıl"' 'le a-
, t arııar 

B ·lcr ırc ~oz crındc b r ,;-,. 

iııı:cklc g••?.kri 

Halbuki kendhınin, kızından 

bir dakil;ıı ayrılmadıp;ı halde, 

hiç bir şeyden haberi yoktu. 

- Haydi, dedi, Rja;tı in de 

yemek yiyelim 

- Ben pek iı i değilim, buJ 
Hinkn kararını verdi; verın

den fırladı, dolabı açtı, çantasını 

\luhsının dudaklarının . :ıtc"'inı 
\1uhsiniıı danıarhtrın ın ' '. 

1
• 

l ıczetı 11 

tadan· o a"kın ıı ncnı 11 
1 , .... ~ a C: " -

alan, o ateşin klı ıkiııılan, 

\or . ., deh htrımferıttdtıli 
ı•cııc lıt . · aıkı•dııı;ı ''Un 
" au;ım ı.: 

arşı ına çıkn"~tı. 
r b' ıtm~dı ) 
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tra-rıçıe neler oluyor? 
Amerikada bir aşk cinayeti yüzünden 

kanun değişt·rildi! 
liaktm diyor ki: Mademki karısiyle tuttu ve çocuğu öldür

dü- Kadın da mücrimdir." Çünkü sebep oldut 

AmPrlkanın Kolorado hüku· 

meti bundan altı ay _,onra ceza 

kanununa bir madde ilAve ede

cektir. Bu kanuna göre kadın 
yüzünden irtikAp edilen cinayet

lerde musebbip te katil kadar ka

bahatlı add olunacak ve ayni 

cezaya çarpılacaktır. 

Koloradoda bu ceza idam ve 

müebbet hapisllktir. 

Bu hareketi dop;ııran hadise 

epeyce gariptir. Bilhas>a hu vak'

anın arkasında Amerikanın ku

lüp ve dedikodu Aleminde ma

ruf bir kadın simasının bulun

ması mr~eleye daha ziyade me-

rak ve alaka vermektedir 

~Petey" yokarda bahscttiğ;rnız 

mllyoner "Di O!l • ı::ı ~ahane 

evinin arka kapısından soğan 

torbasını \'erirken tesadu en orada 

bulunan eviu hanlminin beyaz 

ellerine torbayı mahcubane tes

lim ediyor. 

O esnada kadının nazik par

maklarındaki rengarenk yüzükler, 

kestane saçlar, ve parlak gözler, 

dişler bakkal çıra!tJnın aklını ba

şından alıyor, ve akılsız kalan 

"Petey" heman kalbini ona ve

riyor. Prmaklarına kadar kızaran 

~Petey. heman kaçmak istiyor, 

fakat mültefit madam onu alako

yuyur. 
l liç iımit etmcdip;i bir aadete 

Amerika milyonerlerinden biri- nail olan -rete~. sık sık madam 

• 

i~inde yenle ·atuıtını göruyo·lar. 

:\lr Dik~cm ifad inde tabanLa511lın 

kazaen pııtla<lıj;uıı ü.ldia ederek 

purtulmak istiror. 

! fer halde ~orası muhakkak· 
nln karısı oldukça saf bir hakka! Dikson un evine erzak taşıyor. 

çırağını kandırıyor ve nihayet Hatta bununla du kalmıyor, ge- tır ki zavallı bakkal çırajı;ı bir 

kocasının elile öliimiinc sebep ederi ~eç vakıtlara kadar evine 

oluyor. gelmiyor. ve nihayet bütiin bu 

Bundan bir sene eve! • Pt!tey ~ değişiklikler anaqnın merakını 

isminde bir köylti çocuğu, anıısı celbediyur. 

ve kız kardeşiyle şehre geliyorlar. Faket bu sırada daha me~·um 

On sekiz yaşının bütün ınaımml- bir hadise oluyor: Mr. Dikson 

yetini taşıyan "Petey" in bütün arısından şuphelenlyor. l\lllyoner-

düsüncesi bir iş bulmak oluyor. !erin yazıhanesi mücavir bir şe-
ve nihayet bir bakkalın yanına hirde olduğundan her uman 

milyoner karı-ıyle ııhpaplığının 

mukabilini hay.ıti)'le odemiştlr. 

Amerıka zahita-ı karı va ko

cayı tevkıf etmışdr. Fakat efkarı 

umumiye daha ziyade ~.\ladam 
' Dikson~un aleyhinedir. Yazının 

başında <öyledigimiz gibi herke' 

kadını erkek kıdıır kalıahatlı ve 
giriyor. ~ Petey • sap;lam ve ku v- onu kontrol ediyor. fakat hir 
vetli bir köylü çocup;u olduj!;u aynı cezaya h\yık lıuluyorlar. 

gün an,;ızın otomobili ile eve 
için i~inde muvaffak oluyor, ve Kadınlar erkek.erle m.ısa,·i hu 

geliyor, \'C •· l'ctey ., ile karısını 
Jüiçcık ailesine mesut lıir hayat kuka malik 0lmak i tiyorlarsa 

'·a<ntmıya murnffak oluyor. murpakta )Akalıyor. Be~ dakika 
.,... lı ı · buna ra,.ı ılnı,t dırlar 

· fakat bu ·eadct uzun siirmü- sonra ta ancıt •e erme kn;an po-

yor. birkaç ay evel bir ıı:ur li.ler zavallı ~ Pctey ,,nin kanlar Nehmet Saffet 
........ 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 J 1 1 1 1 1 1 ' , 1 J 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 t il 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 '· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' , 1 ' , 1 1 1 1 1 • 1 ~ f ' f 1 1 1 ' 1 f ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~İLLİYETİN EYLENCELERI 1 

• Devlet demır .. yolla~ı ve 

Bugünkü yeni bilmecemiz 

Soldan ~aga, 
1 - :-;u ta;11an adam ( 4) Av-

•nan (4 · 

, 2 \~ em~l 2 ı kı, amct :ı;ünıi 
ııkacaıc olan (b 

;ı l>im ( 4) tutkal 4 
·' 'lida (2 Dilin hulıındugu 

ltr (4 
' 1 

- Bir O\ un -~ .... da 2 
ı Bir içki (4 I.e~li 4) 

ukardan a~agı : 
1 Bayrak ıaşıı•n (9} 

Dünkü bllmecemlzln 

halledilmiş şekil 

2 \ ukarı dep;il (3) 

4 \dl :ı 

6 Bec ık !ık ,l) 

7 ·ra. i sıma bir harf geiiıı 

ce ağn olur 
g - Pencc•evc takılan a' 
9 1\nkara lnebolu ıl'lundaki 

yükseklik. 

Iımanları umumı ıdaresınden: 
\ltuı 'c ııı.-ııu~ madenlerı haı ıç ıımak , c· e b' ı\rum ham maden 

naklıım için ı mart 19:.!9 tarihinden itibaren •hık edi!ırek .ız•e \nad.ılu 
Bağdat hanında -<5 ,l.J.tı numara ıe .ı\nkara·Kaı•c ı hauındl da 19 num ralı 
fevkal:lde tenzil:ltıı hir seni ıafıf taric ihdas cdllınııur. ilam ienın tam 
,agrtl' yüku olrnası, ~ 1hut anı \'a~on viıkı.i Uzerinden Ul'rct \erilme!ooı \8 
nakliyatın da TI3~darpa~a.. llcr'nce, 11.ınit istı-.~onlarından birine rıurcttcp 

hulunmlsı şarttır. 

Bundan on·.ı l.rom nukli)aa da bu tarife ile vapılucağından I04 n-,ma 
.. ıı krom rnrife<ı bu "ni tarife~in mer'ivetc nz'ıııdan itiblrtn laj!'ı·edilmiştır 

f'ızla nalılnıaı almak ıe ıarı ede" tedarik c•mek iste)Cnlc ısta> on ve 
anbarlara mürJcaar ctmeliJırler. Umemt İdare ------ -----------

ilan 
lsıanbui ,fefıcrdarlıgıııdan · 
ı.l:H numaralı re 28 mayıs 928 tarihli dam11a kanunıınun onuncu mad

nesi mucıbince ıne<kılkAtı ecnebi) enin . maliye \'ekMeti celilesinee haddi 
rnsati üzerinden Türk parası olarak tayıu olunan fiyatları zirde t .1 . 
olmagla ı ktnunu sani 929 tanhinden iubaren .lO haziran 929°5

t ·~ tmş 
kadar altı ay mıiddetle dtmga resminin meıkOr fh·atlar lızeıinde hi a hıne 
istifa edilece~i il•n olunur. n sap ve 

lngliz 
Fransıı 
\iman 

Avu.<turva 
Belçıka · 
Bulgariotan 
Misır 
l<par a 
\ unıniatın 

Lirası 
Frankı 
\1arkı 
Şilin 
Belga 
Leva 
Lira.;ı 

Pcçetı 

Dra~mı 

Kr. Pa. 
961 00 

7 30 
47 2~ 
28 00 
27 2~ 

ı 20 
986 00 
.12 20 
2 2ı; 

Ereııköy Li~ı mudiırlüp;ünden: 
:Vlektebimiz ha.ta bakıcılığı 

münhaldir. Taliplerin ehliyet vesika
larını hamilen her gün •••t 10 - ı 2 
arasındo mektebe müracaattan. 

llolanda florin 
ltalya Liret 
Nevyork Dolar 
Ro~anya Lcr 
lsvıçre f'ranlı.ı 
Çekoslavakı a Kuron 
Yogo!ll\·ya Oinar 
Mo•kova Çervoneç 
'") 10 lluhle mukabili 

81 10 
10 20 

19!1 00 
ı 10 

38 10 
5 00 
3W 

100~ 00 (•) 

Kimyayi tahlili 
liıderris kım yakeı Ligor beyin 

kim,-a,; tahltl! esenrun hlrinci 
fasiküİti intişar etm~r. ti.atı 195 
kuruştur. 

lann akşam 

MAJİK Sİı 1EMASI 
PASTI RUT MiLLER. JURJ S!D. 'EY 
ve JORJ LEVISI bütun temaşageranın 
pek ziyade hoşuna gidecek olan, gavet 
kuvvetli bir mevzua malik, hakıkaten 
vaşanmış büyük bir dramı musavvır 

MİLLETİN RUl-IU 
filminde takdim edecektir. Aynca FOL! 
BERJER in iki meşhur dansbru A. 'DR~: 
MARiZ ve f RANSIS in merakla bek 

)enen dansian 

Bu ak,am saat 21,30 da 

AL HAMRA SİNENIASJNDA 
stenka Razln ile Don kaıaklannı tasvir eden 

VOIJGA ... VOLGA ... 
süper filmin ilk Irae • munas~hetlle bUyUk gala mUsa· 

meresl. BALALAYKA Rus l lc)'eti rn~p,an•ıı\~sinin 
~arkı lan Fiaılarda zammı yat ı oktur. llıitıin fi' im tekmllı ııırJeı, \erle 

rin c\elden tedariki ncı olunur. 
~ 

l"V"V""lrY"V"'V"V"V"'Y'"""'"'(""(. ),'-"".,.._,'-A.,.._,'-A~'-A~ 
'ı arın akşam 

Asri sineınada 

Şehzade ba ındı il 
Hl LAL 
st E~ı sı Jl A 

Dün g~ce lraesinc ıa 1 
böyuk f- ımle 

NNAKAREl. 
MAlek Kovboy 

LAıık oldukları buyük mm kı 
vetlerle karşılamı Jar~ır 

Matlnele 14,30 16,JO , ıırc 
21 de 

Duhuliye 21 localar 117 ku u• 
Telefon 2717 Bılet'e ·, e\e 1 ~ 

tedarik edilmesi ıca .. 1ur r 

• 
Üçüncü kol ordu 

ilan atı 
h'.oloı du kıwa hav' n , ı ·ı 

için kapalı zarf usulıle muna a \ a 

vazcdi en Jı kuz k e-n mt:.t hı cıe 
vetllen 1 ~de örtıl"le-

diğindon \eıı Jı a 
ası takarrur ctmı 1 'n ıha· 

lesi 31 Klnunusın '_9 Larıh·ne 
musadif Perşembe ,nu sut on 

dlinte icra edilecek r. faiiplc ı 
lamede ıızıl olan şek ldckl 

ilah h·11.1nn en mutMş bır '3k'aı h ıkıveıi mu·anir 
fe kalade bir supe fıim 

• 

KUTUP F ACIASI 
minatlariyle komisı<mumuzda h 

j ulunma!an ilan ulunur 

1 

•Cihetiaskcnıc içm muceddet bır 
det maakoşum •a tı n pazarlıkla 

mubayaa c,l!ecekur Pazarlıjtın ilia 
lesi 31 h'. nunusanı 929 t ıb ne mu 
sadif Perşembe u t ende me 

icra edilerekr.lr. T 1 plcn şartııame 

(';bedi buz kiıtlclerinde, Tankı dun 1 •n••mların ınııtaç!arı_ ve 
bunların ga<!dar dünıaya &Hletleri Bu g · ı kıV\ctli \C şa)JPl haırc• 
sahnelerle mallın 1 olan bır ş.ilie er ' 'ıi art••ıt POI. \ EGı 'ER) 
mahareti san'atka.rnne 'e cazıo hır urc~H'': tc "la ııgeranın ıtozler1 o ünde 

canlanmaktadır. 
Bu film bilhaca lzmirde Tn\\ are incma.ında ı;u tcrı.ec.ktr 

~.,;......;.._;o. ......... IV'<-"-"'-"-.A.Ae)ı'-"..,.._"'-"'-"-"-~-"-A..I'-'•~ 

.................. ~ll·ı~a~k~şa~m~>aat ~·ı,.•ıullll!d•a ................ .. 

Melek Sinemasında 
ilk defa irae edilecek olan Şarl 

muktebes jak Katelen ve Emmi 

ve hi,-i bir dramı mu>aı ı lr 

:\!erenin 

Lln in 

meşhur piyesinden 

~ah tem lll müthi~ 

KABUS 
r LÖ \ bR fl.I ) 

filmi 
kapı~ıı or. 

için lıir halk kutlesi -ınema ki~elerınde 
l ler ah~am filmden mukaddem 

lıucun yerkrl 

Frankardinin 
hevecanlı v:ıryete ııunı:.:"iiroıiiliiariiı ........................ ıııi 1 .. _ıiiıiılillll ____ _ 

Con Barimor Con Barimor 
Deryalar Canavarı Deryalar Canavarı 

_. l larik, hayttl. l.;a1.a ve otomobil sigortalıu·ııuzı 
, .ılatıı.da ı')'o~on haeı nda kain ( nyon sıgortıı. kıımpauya~ına 

yaptırınız. 

'fiirkiytıde lıılafasıla ıı-rayı ııııı:ıııwle elmı>kte olan 

ÜNYON 
Kunıpan) asına hır ker ıl~rınıaılıtıı fitgorta \ <lf t r 

Tı•lrfı ıı: llr\o~lıı - 2002 
ayınız. 

---
Hilaliahmer 

den: 
lstanbul merkezin-

Cemİ\ctinıizin "lal r ' p Halatta ke me k d 11 . . h ·• . , d \ <I a mn• mı 1 .ı· 
hıttw ma auesındc J2'l arşı'l ar ada k 65 

d. ·k· n • 1,65 7 nuk e 
ce ıt 'naralı • ı kıta ncnı '!luz·ı d . . 

.. • } L t ı neı.~csındekl flat ız 
J'Orulmıı~ old, g, ndan ulıatın :! ı inici p , b • • 

k 
er. tn e gul' 1!' rkezımlzdc 

te mr muzaycdeve devanı oluracoıı-. ... 1 ... ı ın unur. 

1 DEFTERDA'RLIK'·'tLANA Ti] 
Kiralık ar<a; kadıkoyunde ku, rlılindc f>4 merro murabbıında !,>! hartta 

nunıarolu. muhammen brdcli 9fı ıra muza;rde c, şubat JQ29 da defterdar 
lıkıa Hpılacaktır 

* .'atılık hamam $ehzade ba<ında \Iulla Hu•re' mahailo>indc :' • 9 o 
Aışc kadın hamamı tarihi iland•n idbaren 21 gün müddetle müza•edry<o 
konulmuştur. '1'.alip olanlann htanbul vi!Aveti idare he)'etinc muracıaılırı. 

ikinci ticaret mahkemesindon: 
Beşiktışta vapor iskelesinde 1 nü· 

merolu fabrikada çivi ve tel işleri 
tlcaretile m u~tagll iken 18 1 929 
ifllsına hüküuı olunmuş olan " Kı· 
org Rlter • efendinin hu•u<atı lflbl 
ye.sinin rüyet ve re,.;viyesi zlDUWlda 
~vukat !lali! fahom v• \ ' ehbi hey· 
!erin esaleten sendik tayin kılınmı 
olduklarından müBI• merkum 7.imm 
tinde alacığı olanlann . kanunn 
ıicarctin ı 99 ve 200 üncü mad 
!eri mucibinoe tahkiki di\ tın içın 
ı;ihi ilandan ıtlharen vırını ı:ur 

fında scnedaıını mahkeme k ti 
teslim eylemderi ve mtiddetı 
kiıre hitamından sonra u~ 

yani 19 :.!O \! 1 $ubat 1929 
Çar~anb3 \'C Pcrş .. "'he Tlın1 rınde 

sııt ondonte ikinci mahkemei tica4 
retin iflı\s ınuamcl:\tına mahsu11 oda 
sına gelerek scnedlk efendiler müvı 
cehe•lndo alacaklarını lıhaı ve kaydiı 
ıosdik ettirmeleri >e müddeti mn 

ttorede i•battvttcuı edemi) n alacaklılar 
hakkındıt kanunu ~.ı\ı ıın 210 nucu 
maddesin• tcvflkar nıtıa.,,tlc olıını 
cağı il;Jn olunur. 

Yiıksek milhendi> me' ebı mtıba -
ııt komisyonundan: 

Mektep talebesi için iki yuz otaz 
be' çift fotlıı, 20 ,·uhat 9:iQ Çarşam
>ıa gunu saat on U' buçukta lhılesi 
ıcra K.tlınn1ak uzrt: enı mı.ınıkısı1a 
vazedildij';_in_den taliplrnr he baptJkı 
şartname~ını gormek uıerc Gümüş 
;uyunda kAi~ mcktcr ıdarc ine mu· 
racaatbrı il ı olunur. 

sini l';ormclerl 'e şannamede ~az Iı 

şekildeki temt at ınuvakkıtelerile 

vaktimuancnde komis\o umuzda 
hazır bu: Jnmaian ilin olunur. 

.·chremaoe ıı llen· Fat tı 

yerinde lskender paşa mahalle ı 
de uri Baba sogap;ında 1 j 9 

nı>'llaralt adada 1854 ı 18:14 't. 

1829 harita nıımııralı nrsa'ar a•a

s;nda .l4,4Q met e murabbııı 

emanet nalı a ~a ile Fııtlh veı 

gın yerinde lolla '\lı e1a 

mahallesinde 'uri ttal a ügağ 

dıı 130 numaralı adada ı;; 

hant.ı nıımarıılı arsa van• 

1.l,7tı metre nıurablıaı emantı 

malı arsa pazarlıkla satı lacaktır 

Talipleıjn 2-2- Q'.lQ Cumartesi 

giınıi •nat on beşe kadar l ,evıı~ ır 

mudurHıP;unc gelmeleri. 

llı.ind ticaret m.ahkmesinden: 
.Vlüfii• lstanbul Şehremaneti slıt 

mustahsll\eri ıasfi ·ehan'i Türk ano

nim şirketine ait olup irketi müf!i 
c~iıı taksim ıUt toplamı mıhallerın 

de bulunan ut gu umleri mubtellf bo· 
yda bakır kano '• notor n teneke ı·e 
demirden mamıı; <u depoları, ve tcprit 
mı kine\ c sltu '< boş gaz teneke' eri 
sandalva ve masa ve muhtelifule 

tahta '" saır ctv• o Subat 'l29 t.ır 

hine miısadif 'arşını"• günı.; tat 
1 O da mahallinde bllmıizay•de fruht 
edllcceJ!nden tahp ıılauiuıu , cvm 
ve s· tl meY.kilrd• mUraraat evlcm0o 
leri ılin olunur 
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Parçalanan tayyare 

İtalyadan Istanhula 
gelen bir yolcu tayya

.mııı~ -------···--~ 
--------- . arkına hemşerit -;; Ne yüksel ol asıl, ne alçak, basıl 

§ Dünyaya dürbünle bakma hernşeri! 

:.:: Ha kil ate ı,;arp ta zarar yok sarsıl, 

41111!: -------------------------= ----------

'f.\ Alemde gönül 
bağladığın şeyin hassa
larını hatırdan çıkar- 1 

ma, bir bardak seversen 
1 

kırılacağını, bir adam 
seversen ölebileceğini 

hatırla ki ilerde gafil 
bulunıp teessüf etmiye
sın. 

.tıi!j . 
~ 

--------
=: Sd olup boş yere aknıa hemşeril -----

«ı Kadınlar pek nadir 
fenalık ederler. Ekseri
ya erkeklerin fenalık

= !arına sebep ve vasıta -u • --------
··-
. --. . -----. -------
-• 
~--

olurlar. 
§ •~ Erkekler tarihte -~ gördükleri hir kaç ka-
= dının fesadını bütün --§§ kadın kısmına, erkek-
:= lerin fenalıklarını ise -§ yalnız yapanlara ve 
§ - İstedikleri vakit - ka· -:= dere atfederler. -§ fi.\ Hasis olan zengin, 
§ paralarının bekçisidir. -

=: 1 ''giç g>rünnıeği marifet saynıa, 
~ 1ururla,· e ~nıcvi bir kere kaynıa, 

§; '1~ Hayır için para 
:= sarfetnıivenin malını 

~ şeytan ~fır. 
§ Kendini kal rarnan yerine koyn1a, _ - -- -:::: l)üşersin, . ük.,ekten sarkına hen ;;eri! -

~ti 1 I ' il il 111111111111111 111 111111 ı. ~!il lll il lll ili lll l lll l lll lll lll il lll İı~ 

Dar aba Zeydün Amren ... 
Vaktile cahil bir 

Kadı vardı - Zaten 
hangisi alim idi - Evet 
İşte bu cahil kadı ölün
ce kendi gibi cahil· 
kalan oğlu kadılık 

postuna geçip oturdu. 
Bir hoca tutup ders 
verdirmeğe başladılar. 

Bir gün hocası cahil 
kadıya diz çöktürüp 
ders anl?tırken hani 
şu nıeşlıur " Daraba 
Ze ·dün Arnrcn » yok 

ııu 7 işte ıra orya 
gelıniş: 

- Ey kadı, bu bahsi 
iyice 'belle. Daraba 
dövdü demektir, Zey
dün, Zeyd ismindeki 
adam, kimi dövdü: 
An1ri .. Şin1di burada 
dayak atan Zeyd, da
yağı yiyen de Amir 
oluyor, diye anlatır

ken yobazın kan başı
na sıçran1ış: 

- Vay. benim kadı 
olduğum memlekette 
böyle şeyler olsun hal 
Çabuk bana Zeydi 
bulup getiriniz. 

Hoca ş ışaladı : 
J\ma n Efendi 

nazretleri, bu Arabide 

ınef'ul kim olduğuna 

İşarettir, yoksa ortada 
ne Zey<l vardır, ne <le 
An1ir... filan dedi ise 
de yobaz dinlerrni: 

- Zeydi bu anda 
getirmeli! der, durur. 
Hoca da kızarmış: 

- Ortada vücudu 
olmayan bir adamı 

ben size nasıl bulurum! 
Vay, sen misin bunu 

söyleyen, kadı tam ma
na:sile fitili aldı: 

. - Sen nıutlaka Zeyt· 
ten rüşvet aldın da 
onun için söylüyorsun! 

- Am.ın Efendi haz
retleri ... 

- Amanı zamanı 

yok, atın içeriye .. 
Hoca baktı ki yoba

zın şakası yok, hemen 
bir hile bulup uydurdu: 

- Efendi hazretleri, 
misalin alt tarafını 
işitmeden niçin acele 
ediyorsunuz: 

Daraba Zeydün Am
ren ve Kezalik daraba 
Amrun Zeyden .. 

Yobaz bu sözu işiclin 
ce hiddeti yatıştı: 

- Pek ala öyleyse, 
dedi, Amir intikamını 
almış demektir, mese-

"~ İnsan kendinden 
ve heıncinslerinden şi
kayet edeceğ-ine kaba
hati isnıi cismi olrnı
yan Felekte bulurlar. 

"lı İ vilik ile fenalık 
bir t.:~rlanın malisulü
dür. İstiyen birini top
lar, istiyen ötekini. 

«I Alemde insanı 

memnun eden şeylerin 
başı~da kuruntu gelir. 
Binanaleyh, bazen, bir 
kuruntuy:u kaybetmek 
te zayıattandır. 

1 ••••• 

Sinek hesapta yok! 

~iurtaza Efendinin 
pek acele işi vardı. 

Rast geldiği ilk lokan
ta ya girdi: 

- Çabuk hir taske
habı, bir pilav, bir 
kon1posto!. 

Y en1ekler geldi. ~hır
taza I~ enli, 10knıanın 
bir'ni bitiı nıecltn ö e
kine el atı) on. u. Fa
kat trnı pilavı kaşık

lıyacağı sırada baktı
ki içinde koca bir si
nek yüzüp duruyor:. 

- Garson, baksana 
pilavın içinde bir si
nek var ... 

Garson akıl öğretti : 
- Elinizle dişarı atı

veriniz. Vakıa dediği 
gibi yaptı ama, Mur
taza Efendi de yemekte 
devama iştah kalma
mıştı. Garsonu çağırıp 
hesabı istedi. Fakat 
pusulaya bakar bak
maz haykırdı: 

- Ayol bunlar ne
kadar pahalı yen1ek
ler? 

Garson, gözünü bile 
kırpmadan cevap ver
di: 

- Sineği hesaba kat-
• 

dele Müşavirlerinden 
Mr llyanın imzasını 
taklit ede k Doyçe 
banktan 38ooodrahmi 
dolandırmış. Polisler 
sahtekarı yakalamış

lar. 
Fcrldlyede kavra 

Köfteci Hüseyin bir 
kaç arkadaşıyla birim-

te Feridiyede unnııni 
bir eve gidip İçn1işler, 
sonra evdeki kadınları 
tak~im yütünden ara
larında kavga çıkmış. 
Arkadaşları köfteci 
Hüseyni güzelce dövüp 
dışarı atmışlar, 

SUrplğln YUzilııden 

kumkapıda balıkçı 

Leon ile Hayık sar-

ı• -B- ft 
K 216 - Beğendi ği n n 
tt l v d k H it l agın o ununu es. K 
K 216 - Bülbülün çek-li 

ı tiği dili belasıdır. 1 
Ji 218 - Bela, dur var-
. dıın demez. -

219 - Belaya sabır 

-· 

. g:~~k:._ Belli düşman 'lstanbul-Ankara arasında 
gizli dosttan yektir. asfalt cadde yapılacak 

· 221 - Benim saka-ı HukCımet Ankara ile Istanbul arasında bir 
i lım tutuştu sen cıga- · asfalt, yani kun11a karı~tı~ılI_!lış zift döşen
ranı yakmak istersin.. miş bir cadde yapmayı_ (!uşunuyor. 

222 - Ben hadımım Bu yol Istanbuldan ıtıbaren Adapazarı, Bey , 

derim, sen oğlun kı- pazarı, Ayaş şoselerinden .geçerek Ankaraya 

zın varını dersin. varacaktır. Bu yolun uzunluğu 400 kilon1etre 

223 - B~ni sokma- ok1cak otomobiller, kanıyonlar kolaylıkla gidip 

yan yılan bin yıl ya- geleceklerdir. 
. şasın. Tabi bu yol sade yolcuların seyahatini 

224 - Ben senin ka- )f 1 kolaylaştırnıakla kalmıyac~k, yola civar köy

ranlıkta göz kirptı- l! !erin knsabaların nıa~:m~atını istenen yere 

ğın~ ne bileyin1. ~I ~evke~lcrek ticaret ve ıktısat noktasından da 

220 - Ben ınezara, ll I faydalı olacak. • . . • 

~~~~~~za;::-~J. ,. - .K .. ı_r_ .a .. a b an g··.··c-.. ı·..-.. 
En ıyl çare! , 

Sarhoşun biri rasgel- - · ._.... .. = = = d 

ditrine şu nasiha tı ve- · . . 
rırmış: 

- İyi şarap, kan ge
tirir kan, sıhhati te
n1in eder, sihhati iyi 
olan adam, iyi şeyler 
düşünür, iyi düşünceler 
iyiliğe sevkeder, iyilik 
yapanlar da ahirette 
mükafatını görür. . 
Binaeı;ıaleyh, Cenne

te girmek için en iyi 
çare durmayıp içmek
tir. Sarhoş bu aykırı 

şeyleri söylerken tabi 
zil zurnaymış. 

KalemUe geçiniyor .. 

İki arkadaş arasında: 
- Ben de kalemimle 

geçınıyorum. 

- Ya?.. Ne yazıyor· 
sunuz? 

- Para göndersin 
diye babama ınektup ... 

Kuyumcu dtkllnında 

- Bu nışan yüzüğü 

kaça? 
- On iki liraya .. 

Hiç te böyle şey 

görnıediın iki senedir, 
belki beş defa ntşan

landın1 yüzüklerimin 
beşini de sekizer liraya 
aldım. 

Nlfanlanmak istiyor 

- Anne ben Zeki 
Beyle nışanlanmak is
tiyorum. 
-İyi ~~mma bir kerre 

de onun fikrini al. · 
- Anneciğim daha 

kendisile o kadar la
~bali değiliz ki ! 

minde bir adamın 

evine tecavuz edip 
Sürpik namındaki ka
dını almak istemişler. 
İşe karnik, Boğos, kir
kor dakarışnıış, kavga 
kızışmış birbirlerini 

ıo -

Yeni okuyanlara lazım ilk 
kelimeler [*] 

Meyvala~ 

Elma Arnıut Erik Kiraz 
Şeftali K~y~~ Badem Dut 
Portakal Uzum. Ceviz Ayva 
Fındık Çilek Incir Kavun 
Karpuz Burma 

Ağaçlar ve Çiçekler 
Meşe Ihlamur Gürgen 

Çam Dişb~d~~ Kestane 
Kavak Selv~ Soğüt Leylak 
Gül Karanfıl Lale N erlcis 
Menekşe Yasemin Gelincik 

Kolaylık oırnak için elbyazısıyla da bazı kel • 

meler koyuyoruz· Buna kıp siz de yazın ı 
./. ?Jti ~ in l'f' d_ / .S 7r ,,. 1a - • a~~ Fc-a/';:',• 

<-C- .P' / v tt-0 ı/~7n 4:çt' /JI /, P. >' 
(;.,Jefl; ,.·u.rt~ " '-=~ce '~'";/z.,.,ç, 

.5't~j,; /,NuiJ La,1 4.n~· ,;:'«/e,.{ 

.. lce okumaw. çalı• 
( • ) Ilımları guze .. ki : ·. ~111 manasını bilmediği~ 

nıı. kelimııler varsa ııııyıı -~1 ~11~1' tanıdıklarınıza sorun 

Baka1ımbUlabilecek:llıis1Iıiz1 
Köylü kadın 

Sincabı arıyor 

sizde beraber 

arayın, ::t>ulur· 

sanız hem o 

hem de siz ıneın 

nıın olaı:cı.ksınızl 

Bu kadar ta

vuğa bir horoz 

lfizıın değil mi. 

Horoz nereye 

saklanmı~. bu

lun ibi ğindeıı 

tutub ptirUı. 
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<ROZNUVAR> 

ameı. tecdit 

l)oktor ~ . Kutiel 
, _!er yle bel. ı

drar darlığı. prostat 
kt 1 r, e bel gev şekl ği. 

,r c cılt ile fırengiyi aıtrı· 

ız t da' i u'rr. 
!\ar ko' de Börekçi 

1 
" • d· 14 

D"tnw._..-.~..,_ o o 

BA.KTERIVOLO<.i 
Dl"'. fHSAN SAMI 

Bal teri, ol( ıji hıboratu,·arı 
Pel. dakik kar. tahlilitı 

\ a enn3n teamülü) kure~•·at 
t:ıJadı ritn , c ısıcma hastalık lan 
te,hi·4 idrar. ualgam, cerahat. tah· 
lilltı, l ltra mikrn,kopı ik trenli 

taharri•L 

.\HLLfYET, 

Yegane Aile ecmuası 

Veni Çıkan 4ncü NuShasında 
• ::::::::::::::::::::::1:::.-.:::u:::::::::::::•••=---:::r: ::ı--··--:ı:z::--:::--- ··-1 B İ R H A Y A L i Ç İ N ... ,lli 

.:.. REŞAT NURi mı 
§ = 
m: Çalı ku u v. s. ·"uharrlrl mı 
fi!iamnr.ı •• ır ••• ı ... :::::::::::::::::::::::::::11ı>••=:-·=-::::..-=:.:=:ı:w ::.=: 
EOlenceli sayfalar, Muhal"'rlrl: Ağostos Böce ı 

105 R E S İ M V E T A B L O 
7 H i K A Y E, 30 (\1 AK A L E, 3 Ş 1 i R 

3 RENKLİ TABLO: RESSA~tl ALİ SAMİ v.s. v.s. 
• r . - •. 

IlJı\ VESi GUMUŞ KANATLAR, ELBİSE 

1 )ivanı olunda Sultan Wahmut 1 
turbcsi karşı ıoda '11efon b. 981 

• ...;;;,;;;;,.;;;;;;;;;.--_..----ı 
Gül meraklı-

Etibba muhadenet ve taavün cemiyetinden: 

1929 kışlık etibba balosu 
larna 7 Şubat perşembe günü akşamı 

Para Palas \' rupanı n ;-;; ~-c~ tren mür· 

r,kkcp hndur ~ 'eren ı;üllcn, 
ııtıı 1 nıL·trndan yukarı a~ılı, pi
loror ı metro tıO >arıtımdan yu- ı 

:~;:;11:~1:,1• ~;~i,';;~;;1 v'cc~~11:~;~:~ ; Dersanelerle Mekteplere mühim bir tavsiye 
iJ:m l:m >atthr Cuma 'c pazar • J , 

ar ·ıp: um tlrl)Ctının asri terakki) atına en bunık • _urlcri rt.;,·rifi mL·rcudur. Urtak,öy ı ·1·-' k. (' h · · 

\eni mc} hanc ,okak numero 20 delil olan Latin hurufati) le Turkçe yazmak , ı: ok,ı 
\'asil Dirakalll\ ı ·. 

TL R f\.l' \Z J.ol\ '. 1' \Si 
.) 1 Kanunusani l'er~cmhc ak 

~ ı buyuk gala ıı~:R:'\:\Rll 
tırafıdan JOZl:l· I il\ Kl~R in 

taklidini ) apaı:aktır. 1 lcr ak~am 
l•:ı, \ CEIU:STO~, \'11.J.l \I \iZ-

mak ...ıre Turki ·e dahilinde her yenle ıı;cce der 

haneleri açıJmı, olduğunu ve muhterem halkımızın 

da kemali n~kla tcdrbata de' qın etmekte olduıtı.ınu 

'e öteden beri rai'!;heti :ınımcH~ mat.har Radi\ unı 

l;\nıh·ı ırımı:r.ın dalıi ıııczktlr ~ece dcr".cdcrindc di.~cr 

mark.ıl.ıra terL·ihcıı btimal cdıldi.ıtini gorıııcklc ımıftc

hiriz. Binaen aleyh muhrcrcm ıııu~tcrilenıııiıin bir an 

c\·el ıııall:ırı alalıilnıcler" için ıııumkLn mcrtclıc 

,;pr.ri~krinı ilk !matta \crmekri t:n<i~" olunur ı Jcr 

ne ~adar fiatl:ırınıız maktu 'e pazarlık vok i-t:dc 
mckt<:pier hc,,.ıbına .ılınacak (,\mhaların mal-.tu 

tcnzilatım11.dan i,tifadc etmeleri iı;in r<:,mi bir , .,_,j. • 
ka ihraz etmeleri ,:ırmr. C'evamii ~rifc ile de,airi - . . 

Harici asma lam- re-.miye ve hekdivl~r dahi hu ~arta tabidir. F ner lamba 1 
300 mumluk TIV ~!RO -, , ba 300 mumluk · 

;-8-:-:u-~:-:-~~-·İR-. 11Radiyum lambası ticarethanesi t 
Tcpclıaı,ı th 3trt"unda bu a~şam 

>131 21-.lOda • 

Zafer sarhoşları 
8 tahlo Strindht!rgden tercüme e

den . '•zi~ c 8eri11 hanım. 

Belediye reisi 
!leylerin nazarı dikkatine. 

Emaye mclı:mi 'lumaralan 25 
Calvanize numaralar kab.:ırtm q 

ilan 
Şirketi hayriyeden 

• 

~uhmm il.inci cumartesi :Htba· 

nından itibaren tarifede ;- numll

alı ,e[cri yapacak olan vapurun 

''uıt 6 da llcykozdan harekede 

'l,OOJ Pa~ubap;çc'i (6,18) ı;ubuk

lu ı·c ( 6,\15) Kuolıcaya up-adık-
~n 'onra \. l lbarındıın idbaren 

tarife mucibince >Cf~rine devam 
decef;i ıl;in ,,ıuııur. 

iLAN 
Tnksın:de l\üçiikzih• >oi.Jagtnda 10 

ıumaralı hanede sakin ikeo yıkı.im 

hane,;iniıı enkazı allındı kalanlc 111 

Kanuııue\el 9\18 t.rihinde vefac eden 

\im. Lo~ikonın cerckc ine mahkemece 
lazıvet cdılnııı olduğundan tsn1ıt 
ıl:indan itih:ıreıı c.habı matlubun bir 
". ıc v<resc \e alahdaranın Uç ay 
lirfıntlı Hcynj\lu dordiincd .nlh hıı· 

uk ınahkc:me;1ne müracıa an luzu· 
n ı1;in olunur 

Lı~ .. ı•ı ıııtıhn·a:ıt koıııisvo-
ııııd:ııı. . 
~><ı ı lira 24 kuru; bedeli keşifli 

:al.ıt r \ l i"c i pansi\·onu ioşıat 
: t:ınurnu · ulı:aın J 7 nci pazar 
"niı · c on vcdide ihalesi icra 

\ 1 ~~nnıak uzrt kalialı ıaıT u~uJilc 
nunaka. ·a;·a konulmu~tur ~raf iplerin 
era· · 

1 ıtı anlama~ uzn: Calatasaru 
Ase:-.indcki komi~rorı kitahetine mü: 
:ıcu.:ul.ın il:hı olunur. 

ı 
Galata , Şişhane karakoluna giderken ikinci ek-

mekçi furunu ittisalinde posta kutusu Galata 313 

telefon: Beyoğlu 2878. telgraf lstanbul-Radiyum: 1 

Bcwglu 
Ye~ilkoy 

l\o~/.i~; 

Vcnkll• Bile1.ikci kıirkır hı.ne 

~cYletİ) e l:tuınbul tıb hane 

Tarıbı• Kostaroğlu I-1 il! 
\"t.ni mahalle Pa1.ırba"'1 :>t>- (08 • 

lira 
"4<1 COC\İ 

~ti 
~evi 

~chri 

1 

_·-::1' 

TuğlıC1ba>;ı Rağdaı:cı.dd<>i "~ 180 aıu bahçe lOfk 
CafcnAa IS.dem alcı -l aparımanin .Wrc ·-4 

lleyo~u l liı>cynata Küçük da\arcı ı_ . . lıııne 

Kıdı~iw 33 ~n 
1 ~,:>O ,elın 

Hallda t\·salı muharrer emllk. şerııti mukarrer<>! vcçıle ıcıre rabc eddmesl 

r.v:ar giınü saac 1 ~ de ihaleleri iera edilmek üzre müzayedeye yazolaom L1Ştur 
lromis~·ı>nuna miırac .. c erlemcleri ••••• 
Semti l\lthallesl Sok.agı i\o 

Halat Karabaş Vapur i-kole l J9 
Kacar;umnılc \ tilt !\li paşa Kilise ~ 
Tahtalcale lhı.ıempaşa. Tahcablc 90 ~ 
Eminmıü )eh mehmet ~ylanl lzırur 10 
Rüyülı.ada . 'izım 2;l 

Sirlm.i l-Jvan7ıde IJeııUrkapı 1 l 
llalada ev>afı muharrer cml4kin 4 2 ~9 tarihine mlisadlf pazartesi 

mııkarrtrdlr Talipleıin icra k.omi!Jyonunı müracaat evlemeleri. 

güna saat 

içın ~ ·11-'12'1 tarilune mu.'8di[ 
calıpler!n em' nli mccnıke icar 

ar'"• 
diıkUn 

icarı sabıkı 

lıra 

~ehri 
21 • 

\l:ıa oda dulk:ln 12 
Kigır ~iılUrı (J() 

10 

• 
• hane 

apartman daire ı 

15 te temdidcn 

• 
15 • 
rnüza ı edeleri 

!kıncı ticaret mahkeme,inden : 
Yenı Po·ıahanc arkasında Türkiya 

hanında ipek ve koza t.ic'arctile ~üş
ıagil iken m:ıhkem•cc ıflıbm• hukm 
olunm~ olan Saban ve I.cvı kolek
df iriı:atinin ve şah,en şurdclmn 
zimmetinde alaca~ı i;hac ve ya. mu· 
vakkaten kabul ve kı) ı ettirmiş olan 
alacakların kanonnamei c!carc°? 1 1 
ve anı veli eden m•ddcsı mucıbmce 

Deniz mübayaat komisyonundan: 

··n;.; ıarafınd•n teklif olunanı mu . , . . 10 
konkordatonun mü;r.akeresı ıçm 
Şub:ıt !'azar güniınde. s!Rt 14 te 
mahkemei mezkıircnin ıflıl< odvsına 
gelınelen ilin olunur . 

z ayi : 'ofor •OSikamı bybetdm. 
Yenisini alacap;ımdan hükmü yoktur. 

Şöför Ihsan 

6800 Melro brnnz telgraf teli; mııııakasai aleniye ile 30 
Kammu~ani 929 Çal)<lmba 13,5 

ı'.2 Atlet demir rxıtıel 
112 » Ki\~rl)(nt 
200 » Civaıa maasoıııun 
210 » Fincan için saplama ve somun 

45 » Por,;elcıı firıtwı 

rn iiııa kasai alıı
ııiye ili' 31/929 
saat 14,5 

Deıııı kuvvetl&ı1 ilılıyarı için yıık.anda yazılı telgraf malzemıı

si hizalamıda yazılı giııı ve saatte ihale edilecektiı. .:)artna
rnelerini görmek isteyenler her gün ve veı-uıek i~evenlerin 

yevnıi ihalede muharrer saaı te KasımJlllfllda Deniz mÜbayaat 
komisyonuna müracaatları 

1929 

lata lina~ Fabr ka9191 

YAPINCAK 
çkilerln en 

Galata Lmıenl 

1 

. KOT içi me,ı 

nazık h sular ~ıtı dan krıl 
Hil mum ccıahanelerle ecza d p 

. centa l.Ha . ' uda 

BELSOGUKLUGU, FRENGİ 
ve adc ı ttd r; llOl\TOf{ Tl\I H IF' 

T • L.Ll >< eker klınıklcrı d mtzu h gl en ~eni ve 
•oğuklu u \ c ıhtı!Jtatı ta!bık e ettır ı re ownoterıru e saıre 

:! : az zamanda iık'e em l u n ıed"', r ' en po talune k.: ısında 
Vlora hamnda. 

dalgalarından 
Kwdiın ra-aıanc:.-1 mudur 1 aı ~ EfenJ> -oguk 

daltr ınm şehrımize ' a nr;ını hcv.n eımişti. 

1 ılh•ldka g-uk da ho:l2dı. llinaenaleı 'ı -op;ulalr;ınlı~ındao mu vellıt 
gqı. zatul enp \esaıre ha-tal lanndan vika c tcdahinne tt\c 'ul 

erıt!di ,. l;l\ılctk gm mi' hnlunmalıdı.. il n" ıçın ahiren büyük 
hir t ehhurle l .ondradan \Urut eden crlcl kadın ve Ç<ıcnklara 

roahsu• g" mukcmınel lu ·ık rnnlu k ~•• !1nı g~mru ·ten çıkarın 
, e hu tcch~ur haı ebile .-ıdden rekahet>ız \C ı bnu liatına me kıi 

füruhta , ve~lc) en ( .ılar.ada f;ara f;ııı·de • opçıılar ..addesinde l\ehck 

ırım' fan t 1kkuf m·ıhliııd 5J •umar.ılı T \ \ 11.\1 \ lngiliz 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
Umum mü ürlüğünden 

ld enm lam\ •nlarl:ı hır 5CtlC :ur[ da \Ukubulacak naklı\a il~n t:mhın-
den vırmı ı;uıı n a ı 1 e edılm k uzıe lapa• zarf ılc mun:ıka<aya ko-

nul mu tur Tnl m mı durluğim ticaret 11 e ::ıuracaaclan 

Bo sehcpten dola ı ı S T A R 
pı eb lır-• ız 

Bılu urr ~ 1 \ R imalı a ak 

kabılan ıab.nlannda btrer kat 
He to ıif<lı mantur m cuttur ki 

hu ~.:a\cJı;;: le. daranın Sll \:e rutu· 
betten 'llutec ' . ılm·ınd c dahilo 
nu!uı eı leme ınd -alo e evler. 

Souk algııılıklannda ilk gö

r ülen rahatsizliklar 1188 kı

ııklıği ve öksiiı·ükıiir • 

Bu ııalıoş alamııı.lerin ıuratle 

iz.Uesi 

' ' Krezi v al 
. ,, 
ile kabildir • 

7 

* 
YELKENCİ 

\'APl"HLAHI 
Ka 1 ız ıık ur' t 

p 

vap 

k 

Vatan 
ı'.Çar~nb 

urmc c ve 1 
azıırct ve "'det ede tı 

rar ı iÇi ırkcc de le 
ham ı alı de rlk cı ban da 
kAln a~n • mura .at Tel . 
lstaııbul 1515 

T ra~zon ikinci postası 
( A ı. K HA ) v:ıpııı ıı 

31 -1-29 Jl .. 1-.;(?nılıl' ak ftrnı 
Galata ıılıtııı•ımlaı. lıaı-eketle 
Zc-ııı,.,ııf ıl.. lıı bolıı :-ıııo11. 
.'·rnNııı, l ııve, f<' ı . O -
dıı. 1 ;ıı,,...._ın , TralıZılfl , 

Hiz•'Y•' gıderek v<' t Jı 
Tıahzoıı, Pol:ıllı aııe, ı-;11-e 

l "?ıı Onlu. Fal .ı . ."aııı,ıııı 
S!uop. 1nı>lıol' ı ,. ~ t ı;::r:n· ~11 .ı ı.. 
::e.: ·ı:J..111. 

izmir sür'at postası 
IZ.\IIR ,apurıı ı şııba• 

cuına I~ ık (,al.ıtıı r<htı<nından 

hareketi~ ,.ıı,,..art i ı O d 
lımi'"e "idcctk 'e l'.ız I' ı .ı J, 
lz<r,le h. tktt c -ıa t ı 

ge!lCl i 
\ apurd· ın•ı1 l m ı el 1' 

or~e tra \C ,azı art mcv.,. :n 

ilan 
Zabiıan ve mcın• rııı " 

miı,tahdemini idare e dlı. l' 

imali bir .;enc muddct ~ talilıt

nc ıhalc el le ktir ralipler 

şıırtnam~) ı gordııktel' .,..,nr.ı 

numundennı .l · ılı ı 1!..!f) , e 
fiat mcktuplanııı da tı ubat 

•ı".!<ı :.:c\ alm k d:ı• le\ azt 1 

mud· ,,·lu~une te di e lemclcrı 

il.in olunur. 

l. ılat.1 koprii ba-ınd• merkez 
a~""rntc~ı Hct<»Ciu '..!.=)b2 me.~a<let 

han• alund~ hu u 1 dairocle 111 
şobe ıc:entt 1 t:ınlıu . _________ , 
!. rııı 

mııtckılmil 

!'ol ı 
'\'P. ~1111'· 

nıa 11 ı;ı ki 
l l ·~t• 1 

ui\..ılk 

l B. <l.:po 

~ıııırlac1ıı·. 

bı nlıııl 

A mı [. 

tı Yah.lız

Ilaıı. ·--lfl!!I-.......... . 
KÜRKLER 

ötO~Obil .. ~ü~~d~~~ 
Bursa Tayyare şubesiod Flat 

~nclil. pilanço muna ·be«ilt 

~-op.ıda :t91 n......,mda 

EPREM 
adet lüks t - e. marli.alı 6 klfillk ltlr 

ı 
1 

. ~ eoezzütı otomoblll şerait atiye dalrestltllc Kürk Ti :arcthanesinde 
: a enı muzayedeyc konulmuştur: 
• ı \hıı.a,cde mL··ıdtl ·t· · h . . . . . • tenzilatlı !:;atlar : . . c ı .. u atın nn ııncı gunli hit:ım bulacaktır. i li ________ ll ____ .... 

• '.! \llizavcdc · ld · · · · ı . · ·. mut ~tının hıtamında ceklif edilccd;: en .,,., bedd • 
• mu\ alık ıı.orıılıhip;u takdirde mcrkezi umumiden hiJi,tizan ihale ı 
• edileck."r • • u. • 

t
• 3 \liv.;ı cılt: c: i-tirak iı;in hcddi mııharnnıen olan <lört hin : 

lin.nm yüzd~ tıe:iniT~yyare şuaban veznc .. ine depozito ermek ,arttır.! i ~ lha!e!İ mureakıp bedeli aıuham.·r naldcıı cedi e edilecektir. : 

i 
5-- Bedeli mezkuron udcli ttanh cemmati)·lc ıle tedly~, : 

kabildir. . : 
İ 6-.1lİ7..t}L'1.le ve ihale m~-rafı temwmrn tafıbıne aitrlr. • 

! 7 [halenin krasmdan sonra otomobil h:ı.kkinda ku ur ve ~aire i 
i serdi me-mu olma1_ i ..................................................... 

Teıni zli k hastalığa karşı en nıüessir silahtır 
Bılhassa biitun mı roplarm tclakı mahalh olan ve oradan biltun uzvıyeıc 

dalıd olarak kurlcwıç h t •cvlıdine haı< olan a&ııın hıfzu ıhlustna 

pek çok itina l~ııındrr. ili tı#:tzımzı mufıa!ıza için vılmz herungi 

hir diş maeııııu ile hir diş ullanmak k:Hi d~dir. Hellu urctı Lar'-
iye ve mudııluıda temi" temin edilcmcven hcrhan«ı di fır formdan 

tsVetkl etmek lmmdır 

HioX d1~ fin;a ·ı İ'-c hıt• 

dugu l!ibi lullaruıın ıau 
bir temi1Jeme temin ederi 

VC fen nı>kta1 08.i'.<IOnJan en lCHlll rıı ·a ol· 
anıtlı ollNl ı cit>ı1rile nı emme! 'e eri 

81oX dlf macunu da bikıın dünyada okzijen saye>inde iitihıar ofun•n 

yegtııe dit mıcunu olmatla atzm en mükemnıel muzadı tuffünüdır, 

iıan 

Adliye evrak 'c leı aztnı mu

duriyetinden: 

!ıdliye \ ek:lleti de airi mtr· 

kezi ·~i için iki ~det kııtııpha:lt! 

altı adec 'ahit cw er. ııc; takını 

yt'\li par~'3dan mıırckkq1 marn 

ken koltuk iki adL•t ~bit etaıcr, 

bir adet orta masası, iki adet 
gô•du ve B)akh \37.t m:ı,;a,. nn 

üç adet do 'a dol bt. iki adet 
kayt mas:ısı, uç adı:t cı rak do 

lain \dliı c \ek aletinde mutc ek 
idi muha\lat komi- onu tarafın 

dan pazar! kla mutxı) ıa ediic 

ccktir. 1 tanhulda artnamc ini 
~ırmek ın ler'n l!tanbul \d

li\ e kHızımına \ c \nk.trada 
Zil frur edc~:ek tJtlipl rin de \' ck.i 
lctı nııı')llrµ.,le ·ha lc\itl.ını nıudu 

riyctine ın ıra~.ıal clnıclcri ilAr
olımnr. 

MES'ULMtlDORO: BÜRHA.NITTtM 
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'ı\ Yii .GÖSTEREN RESİMLr 

J 

1 

ıkaranın en gi.izel binası çok kuvetli milli müessesemiz olan Türkiye iş bank .. 

merkezidir. Rc~imde bu büyük bin~nın rarici manıarasıle bazı dahili kısımlar 
görülmektedir. 

.ı . - . -
Ta ta\ la yangını tahkıkatı chcmnıiyctli surette de\ am etmektedir. Dün I lil<lliahmer cemiyeti tarafından harikze 1 llaydardaşa istasyonu binasının tamiri için yeni sene ~ütçcsine tahsisat \ :ızcdıı 

d 1 re l\'ıda tevzi edilmiştir. Harikl'.cdclcrc \'erilecek eş~ a da v:mınn yerine götürülmüştiir. 1 miştir. En zizade muht~• 1 
•·

1mir olan kısımlar binanın harıç kısınıJandır. 

·ı J laik fırkasında Esnaf cemiyetlerinin tasfiyesi için bir içtima aktcdildi vealakad:~: : 
ıiyet mcırahaslarının bu husust amutalalarıalındı 35 cemiyet kaldirılacaktır. 1 

1 

1 

"' 1 

I3u gün Türk ocap,ında m~tbuat sergisi küşat edild 

bu ~ergide kıymetli kitap1a · teşhir olunac:ıktır. 

( 
1 
1 

1 

1 

' . 

• 

ELEMEN s. 
D E 

l,A LANGUE TURQUE 
o u 

T iBLEı., ,l\'ALYT/0[ l s 
DE l A 1 1!·•c1 l'E T(TRQCE ~ l/ 

Al'El z,ElJR DiJJ'ELOf'i•r:. 'ı1E 

DED!ES ,A'u ROJ ' 

S .ı!J [tS au tpIL" 

~ \.!. I.c Q mte f)e CFfOlSEt'l·GOı·ı·Fl1: 1 
. Sa "'1Jı .n. ] 

Ar. ;, !f:.!cv.r ... r• · s c '• , 
"cS ı~ Pcrt• O ı ma~ • 

, ırJ.:lf.R 

I l ,,_c&;t,;dnô• 

o •5T.ANTI, 0Pt,e 
> 

"f·.l m Dl.J PALAıs n 
n. E FH.ANCL 

........ - .....------1 

.M~rs 

• 

Tavılzadelerin bir vapuru Fransız bandralı Ron vapuru ile müsademe ederek baş '.)ün akşam· 600 seyyahı hamil bulunan A.diryatik vap~,,' J ı"ransız sefareti mat~~::S~~::t.~ Fran~zca~ gram~ 
tarafından parçalanmıştır. Vapur tamir edilmek için Hatice çekilmiştir. · - . f gelmiş vebu seyyahlar şehrin güııel yerlerini gezmişlerdr 1 ler basılmıştır . .Bunlarla urkçe ohretıleeektı: 


