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·'saha dahilinde yüz binlerce 
Silah vıgv IDI MATBUAT Hızmetçı· çokf 

nufusun temerküz etmesi, bazı 
C. 

~?ktalardan faydalı olduğu gibi, 

SERGİSİ 

1
ter bir çok noktalardan da 

Ne yapacaklardı! Fakat iş az! 

~aıarratlar tevlit etmektedir. 

fYdaları zararlarına galip 
0 an şe,nlyetlere tahammül etmek 

ınunıkündür. Fakat zarar ciheti 

~alip gelmeğe başlayınca yeni 

;edbirler almak lüzumu kendi

Gümrükten kaçırılan silahlar 
nasıl bulundu? 

200 ÜNCÜ SENE 
Ama bu çokluğun l 1 .. _.~,.it 
hiç te ortada görül- 1 

ı~nden başgösterir. 
Bursadaki taklibi hUkOmet maznunlarının muhakemelerine dOn de 

devam edildi. Muhakemede dün maznunların muvacehelerl yapıl

mış ve şayanı dikkat hakikatler meydana çıkmıştır. 

Polis de tahkikata başladı, 
Altın taklitleri ve bu taban

calar ne olacak? 

SERGİ DÜN AKŞAM 
AÇILDI düğü yokl ı 

h Halı hazırda büyük ~ehir 
b~Yatı kendisinden korkulacak ....,...;_~~=- ~ - ~--- Dün Gümrük idaresine 

vaki alon bir ihbarda, güm
ır Şekilde midir? Bu suale kat'! rükten deru. NELER DE Y APMIY ACAKLARMIŞ?! 

Ve opjektil bir cernp vermek 

hayıı müşküldür. Azimet nok

tası ittihaz edilen fikir ve ıasav· 
"ora göre bu hususta muhtelif 

lllUtaJaalar dermeyan etmek 

kahildir. Filhakika büyük şehir
~erin hayan, bir çok hususatta 
1nhilalkar bir rol oynamaktadır. 

:\Iaişet vasıtası seyyar olan şehir
lerin vatan sevgisi, toprağa bağlı 
koylününkünden daha zaiftir. 

Şehirlerdeki eylence hayau,ahlılk 
nıefhumlarını yavaş yavaş tezel

ıuıe uğratacak bir mahiyettedir. 

[uz binlerce nüfus arasında ma

Ş(;t ve kazanç seviyelerinin bir 

fllnıasına imkAn yoktur. Arada 

gorülen büyük farklar sınıf mü

~adeleierini doğurmakta 'ie bun-

CEMAL HER ŞEYİ İNKAR EDİYOR J<,AKAT 

MUHBIB DE HEPSİNİ ANLATIYOR 

nunde asma 

kilit olduğu 

beyan edilmek 

suretlle 8 bü

yük sandık 

rüvelver ka· 

çırıldığı beyan 

Şu deni tasavvura bakın:z Ankara üzerine yıirıiye

cekler, bir takım ecnebi kuwetlerle birleşecek ve hükumet. 

kurucaklarmıs!! 

MUVACEHE NETİCESİNDE MEYDANA 

ÇIKAN HAKlKATLAR NELERDİR? 

B
ursa, 30 ( Mllllyet ) - BugukU muhakemede 

Cemal, Sabri, Mustafa, Dikici lsmall, Kadem ile 

muhbir Abdurrezak tahlif edlldlkten sonra •ahit sıfatlyle 

dinlenen AbdUrrezak, Cemal hakkında blldlklerlnl \itiyle 

an gittikçe had lıir şekle götür- anlattı: 

IJJektedir. Büyük şehirlerin en İlk ihbar nasıl oldu? 
buyük bir mahzuru dn memle

ketin nufus siyasetinde menli 

bir rol oynamasıdır. 
Büyük ~ehirlerin bünyesinde 

hac ıi olup biiüin memleketi mu

~<:essir edecek bir mahiyet alan 

içtimai hastalıklarııı tedavisi için 

~er millet batırma gelen tedbirleri 

ıttıhaz etmekten geri kalmamak

tadır. ,'\imanlar cihan harbinden 

Onra küylü şını[ının da münev 

\er zumreye !Azım gden nbpet

~c unsurlar verebilmesini temin 

için lııızı tedbirlere müracaat 

etmişlerdir. Bunlardan en mühim

mi köylü çocuklarınııı devam 

edebilmesine mtisait bir ~ekilde 
liseler ihdas edilmi~ olmasıdır. 
l\Iillet mukadderatını idare eden 

unsurların )'alnız şehirlerden 

}etişmesi, milli ahenk "e tccan[is 

llrıktai nazarından mahzurlu 

Rürül mektedlr. 
. Fakat köy siyasetine.le bir kaç 

larnandan heri en cezri tedbirlere 

nıuracaat ederek büyük bir yol 

alan faşi>l lralyadır. ~Jussolini bir 

llıilletin bünyesinde köylü anası 

rın temel teşkil ettiğini anladık

t<ın sonra bunu takviye için her 

Çareye müracaat etmekten ı;ekin

IJJcıniştir. J\lussolini lralyan mil

lqini, hem kemiyet hem de 

keyfiyet itibariyle yükseltmek 

ıs~yor. Millet nu[usunun tezayü 

ılune kim daha ziyade çalışır? 
Şehirll menfaatını az çocuk 

Yapmakta gördüğii halde köyhi 

Çok çocuk ister. Şehirli hayau

in~n mütehavvil ve seyyal olması 
tibariyie daha kosmopolit, daha 

%evkına meclup ve nihayet mi

l~! hayatın icap ve hususiyetlc

~ıne daha az mcrbuttur. Köylü 

ısc toprağına, semasına ve alış

tığı ve sabah akşam ~eyrettiği 

Ufkuna bütün hay:ıtıiıca bağfan-

'llıştır. Sever, iztırap çeker ... Fakat· 

rııecbur olmadan ne toprağını 

ııc de içinde kaynastıP;ı hayat 

~eklini tcrkedcr. ' 

- Bir gün Püskülsüz lsmall ile kahvede oturuyorduk 

Cemal teşkilat hakkında Püskülsüze Sabri ile haber 

göndermiş Püskülsüz de bana anlattı Bunun üzerine doğ

ruca polis müdürüne giderek ihbar ettik. 

Polis müdürü, bize Cemalle temas ederek neticesini 

kendisine bildirdiğlni söyledi. 

Bu emir üzerine Cemale ğlttim. Yanında bakkal 

Mustafa vardı. Bakkal Mustafa· gittikten sonra meseleyi 

Cemale açtım. Cemal bana dedi ki: 

• - Vakit geldi. Durulacak zaman degildir. Halk Hükumetin 

aleyhindedir. Bu meyanda büyük adamlar da var. Hemen teşeb

büs edelim. 

DAHA NELER YAPACAKLARMIŞ? 

Muhbir Abdilrrezak ifadesine devamla: 

- Başka bir gün lsmall Usta Ile Cemalin Ya

nına gittik. Cemal yine maksadını tekrar izaha başladı. 

ve dedi ki: "Biz ihtilaf çıkaracağız. Ecnebi bankalardan 

başka diğer müesseseleri yağma edeceğiz. Hükumeti 

devireceğiz. Rüesayı öldüreceğiz. lnglllzlerle temini müna

sebat ettikten sonra Ankara üzerine yürüyeceğiz. Açık 

kadınları öldüreceğiz, diğerlerini evlendireceğiz. Büyük 

memurların bir çoğu bizimle beraberdir. 

POLiS MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRMEKTEN VAZ GEÇTİLER -
Yalnız bizim ısrarımız uzerlne Polis müdürünü öldür

mekten vaz geçtiler. Cemal, bana ıboya haber gön-

derıneğe lüzum olmadığını, şimdilik bu işi 40 kişiyle 

başarmanın imkan dahilinde olduğunu tekrarladı Bir müddet 

öteden beriden konuştuktan sonra Cemalin yanından 

ayrıldık. Abdürrezağın bu lfadatı üzerine Cemal ayata 

kalkarak: 

CEMAL YiNE iNKAR EDİY~ 

_ Kuı•ayı Nil/iyede lngilizlerle çarpıştığım zaman Abdürrezak 

40 kişiyi kandırarak Bursaya ka~tı. Yunanlı P~pa ~rgirle 

teşriki mesai ederek casusluk ve eşkıyal~k yaptı. Turklerı dağa 

k ldırmağa teşebbüs ettiler, hatta Ömerın oğlunu dağa kaldır

d~ar. Bu sebeplerden Abdurrezagı idame mahkum ettim. 

lgbirarı da bundan ileri geliyor. Teşkilat hakkındaki 

ifadeleri mugalata, maksadı ise Halkı dolandırmaktır. 

DiKiCi ISMAILIN MUVACEHESİ 

Bundan sonra Reis Bey Dikici lsmalle hitap ile: 

- lsmall usta sen söyle bakayım dedi. 

Dİklcl lsmall ayağa kalkarak: 

- Efendim! Hakikaten Abdürrezakla beraber Cemale 

gitmiştik. Maksadımız 10,000 lira mukabilinde Cemali 

hapıshaneden kaçırmaktı. 

edilmiş, bu

nun üzerine 

lstanbul ltha· 

ııı.t gümrügii 

müdürü Nimet 

bey, bizzat 

tahkikat yap

mıştır. Tahki-
k Polis müdıirü 

at neticesin- ş .1 b 
erı ry 

de muhbirin verdiği; malil

mat üzerine mezkur sandık

ları gümrükten nakleden 

otomobil şoförü celbedllmlş, 

bu sandıkların Düyunu umu

miye civarında Yeşil direk 

Karakolu ittisalinde ispanya 

teb'aasndan Moiz namında 

bir mıısevinln deposuna gö

turüldüğü anlaşılmıştır. bu

nun üzerine keyfiyet zabıta

ya da haber verilmiş davet 

edilen zabıta memurlan ve 

hey'etl lhtlyıtrl •e ve Oüm

rük memurları müvacehe

slnde mezkur depo taharri 

edllmlştlr. 
Filhakika aranılan sandıklar 

derhal bulunmuş fakat bu san

dıkların içinde pünez olduğu 

görUlmliştUr. Bu arada memur

lar bir tereddüde düşmüşler 

lsede bu hal çok devam etme· 

miş, sandıkların birinlu içindeki 

pUnezler çıkarılmış, altında rU
velver olduğu görtllmUştUr. De

hal bir zabıt varakası tanzim 
edilmiş, silahlar da tahtı muha· 

fazaya alınmıştır. Bundan sonra 

bu işte alakadar ve fail olanlar 
zabıtaca derdest edilmiştir. 

Aldığımız maJOmata göre bu 

esrarengiz kac;Akçılıkta gOmrOk 
memurlarından bazıları da ya

kından alAkadar bulunmakta

dırlar. Tahkikat inkişaf ettikten 
sonra bu memurlara işten el 

c;ektlrllecektir. 
Bu mesele hakkında Polis 

müdüriyeti tarafından da tah

kikat icrasıaa b8flanmıştır. Dun 

kendisi ile göruşen bir muhar· 

rirlmize Polis mOdUrU Şerif bey 
demlştirki: 

" Bu işi Riisıımat idaresi 

lıaber 11/mış, talıa"iyat yapılmış. 

si/ah/oı elde edilmiştir. Polisçe de 
bu hıısıısta tahkikat yapılmaktadır., 

Vasıf bey geliyor 
lzmir mebusluğuna intihap 

olunan Moskova sefiri Vasıf 

Beyin bu günlerde Moskovadan 

hareket edeceği haber alınmis-
tır. ' 

Dün TUrk matbaacılığının 

200 Uncu senel devriyesi milua· 

sebetiie TOrkocağında bir mat

baacılık sergisi açılmıştır. Ser

gi akşam saat 17 de matbuat 

erkAoının ve davetlilerin buzu· 

rlle küşat edildi. Evvela Hakkı 

Tank Bey bir nutuk Irat ederek 

demiştir ki: 
TUrkiyede matbaa garptan 

iki buçuk asır geç kalmıştır; fakat 

geri kalışı bilhossa yeni harflerin 

kabulile kat kat telafi edildikten 

başka belki ileri bile geçilmiştir. 

Bundan sonra bu geç kalışın 

sebeplerine nakil kelAmla: 
- Biz bu işte geç kalmıştık, 

ÇünkU eski harfleri yazmak gUçtü 

ve kolay lııırufatı meydanc .caya

cak bir Gazinin doğmasına daha 

"'!.':it mrdı. demiştir. 
Bundan sonra sergi gezilmiş· 

tir . Sergıyi tertip eden Selim 

Nüzhet bey tarafından sergideki 

eserler hakkında izahat vermiştir. 

Sergi on gün devam edecektir. 

1 
1 

Hakkı Tıırık Bey 
Istanbul ma1bu.1t 

Cemlyerı rcıq 

Bizde illı: gazeteciliğin yD

zUncU senesi Teşrini evelde gel

diğinden o vakit de bir sergi 

açılacaktır • 
Don sergide Serveti tunun 

sahibi Ostat Ahmet Ihsan Bey 

tarafından eski harflerin mah· 

zurları zikredilerek izahat ve

rllmiştir . 

Tatavla yangını 

Evrak Adliyeye veril
mek üzredir. 

Şehrimizde işsiz kalan kadın 

hizmetçi ve işçilerin mikıari arımak

tadır. 

AIAkadarların lznhatma göre, bu· 

nun başlıca schchi, bazi takyidat 

dolayısile Anadoluıa, ge~n sene 

olduğu gibi hizmetçi, garson ve 

hanende göndcrilmcmesldir. Rağbetin 

azalma ı derhal tesirini gosıercrek 

ücretlerin ) üzde kırk inmesini mucip 
olmuştur. 

8 lira aylıkla çalışmaya talip 

olup iş bulamayan hizmetçiler var

dır. faelce 40 liraya kadar ücret 

alan en ili hizmetçilerin şimdi aylık

ları en fazla (15) liradır. 

Müracaıılarm ancak onda biri 

kabul edildiği söylenmektedir. Bir 
çok aileler, eskl hizmetçi buhranında 

ev işlerini yapmaıı;a alışmışlardır. 

t hzmetçiliğe ıalip olınlann par
mak izlerinin alınması muvafık gö

rülmektedir. Açıkta kalan lşçilerjn 

ekseriyetini yaşlılar teşkil etmektedir. 

Garson kızlar ayda 120 lira kAıipler 

80, hanendeler 40· I 00 liraya kadar 

kazanç temin etmektedirler. 
Anadolup gönderilen dansözler 4 

lira ye\'miye \e aynca kon<omasyon
dın }tizde yirmi beş almaktadır. 

l~rkek işçilerden açıkta kalanlar 
ise binlerce olup hiç iş buiamam?.k
ıadır. 

NİÇİN GİTTi'? 

KENAN BEY ANKARA 
SEYAJJATI I 

ANLATİYOR 
KA TiPLER iÇiN VENi KANUN 

HAZIRLANIVOR 

Ankarada bulunmakta 

olan lstanbu1 Müddei umu

misi Kenan 

Bey, dün 

şehrimize av 

det etmiştir. 

Kenan Bey 

dün kendisini 

gören bir mu

ha rrlrl mi ze 

Ankara seya 

ha tının es-

babı hakkında 

şu malumatı 

vermiştir. Kenan 8 
" A ey 
- .nkaraya, geçenlerde tevkif 

ve tahlıye edilmiş olanlara ait 

evrakı götürmek için g·tt·,., 
dogru d ·1d· 

1 11;•m 
. egı ır, Bi!iyorsunıııki 

katıp/er hakkındıı yeni b. k ' 

layilıası yapılmaktadır ır Ban~n 
Ankar • enım 
. a seyahatim de bu kanun 

Tatavla )'anı:ını hakkındali tah

kıkat ikmal edilmiştir. Dün de bazı 

kimselerin ifadeleri alınmıştır. Hun

lardan bir kısmı da yangında hazır 

bnlunaıılardır. Şahit sıfaıııtc malıi 

matlarına. ~üracaaı olunmuştur Ta
hkıkatın ıkı >aOıa-ı \ardır, 

'.le. alakadardır. Ankarada başka 
bır ış ı/e meşgul olmadım 

_Kenan Bey dün ·~vdetlnl 
muteaklp Adliye dairesine 

gelerek bir müddet meşgul 

olmuş• Adliye erkanı ile 

görüşmüştür. 

Biri bunlara su , crmcdı·~· .. 
T k ,,ı ıçııı 

er os şirketi haklında diJtcri de 

yangını ,·ak tinde ltfaiı· c, c hah . 
.. er \cr-

m~vc.rek. akı. ~a~ini almasına sebebi 

)et \crdıklcrı ıçın müıe\clli bey'eti 

hakkındadır J [er ıki <afh• d 1 . . 
·r, . . . - .... a >ıtmı;, 

crkos ~ırkcunın van~ın . n gecesi ~a-

baha kadar bütün borularında ureti 

mutlakada 'u bulundcrmadığı. ateş 
ı;eni~lediktcn sonra alıaha la: ı l azı 

borular su '\erilmi" ısedc huıu..n d;l 

Çin-Japon münasebatı 
Nankln, 29 (A.A.) (Röy-l,tc :\Jıı"olininin en mühim 

icraatından birisi de maddeten 

Ve mancıı u erinde çok i~lcmck 

ınuınkün olan kiiyili sınıfınııı 

Yukseltilmesine ait tesebbtisüdtir. 

Köy ili} [i ~ehrc hicret etmekten 

<ıhkoymak, köyliiyc ıizerimle 

Çalışacak iyi topraklar bulmak. .. 

li:dyitiyc i>ittil(i ve fakat p;ürmc

diği sıhhi \ c faydalı cykncckri 

tcrnın etmek!. 11 tila.sa kö\ Ü\ u 

kendi ·eri-den. kendi i,ınden 
ayırmamak ,artıylc yukselt nck .. 

ı\Jus olininin kendine ha gıinılc 
tuhakkukuna uğraştı)tı •a .. rd.:.'. 

Reis - Bu ifaden eve/ki ifadelerine mıibayindir. Evelce 

gardiyom, • tcmirı etmiştiniz. Bu suretle Cemali kaçırobilirdi11iz. 

Aynı zafTlanda Kocabaştan yüz lira istiyorsunuz. Bu nasıl iş? 

- BiL Abdürrezak ve Püskülsüzle zaten müşterektlk. 

Her işi birlikte yapıyorduk. Hatta Polis 1"üdürünc olan 

ihbardan da malümatım 'var. 

Hariciye taylnleri 
Ankara,30 [A.A.J- Kahire 

elçlllği baş katibi . Hüsnü 

Şerml Bey Vegalet emrine 

alınarak yerine müsteşar 

P ycslle vekalet mütercim

lerinden Hasan Tahsin Bey 

vekalete nakli memuriyet 

eden Anvers konsolosıuo-u 
kançlları Muzaffer Ka,;;ll 

Beyin yerine vekalet evrak 

müdüriyeti memurlanndan 

Kösoğlu Ahmet Bey ve Ham

burg konsolosluğuna konso

los muavini payeslle konso

losluk işleri müdüriyeti ka

tiplerinden Emin Bey tayin 

kılınmıştır • 

ih. "'yaca lifi olmadıgı t<' pi• ctlilmi<tir. 

ter) Çin ile Japon arasındaki 

muallak mesallln tesviyesi 

için cereyan eden müza

keratın hiç bir neticeyi intaç 

eylemedHtlne dair dün Japon 

menabllnden bazı haberler 

neşredilmesine rağmen dün 

Çin hariciye nazırıyle Japon-, 

.ı-·anın Pekin sefiri arasında 

akdolunan konferans Psi-

ltaJyada ha, ,,ı:nıa ı ıı;ııı çok 

tncrıi sarrcdilen bu tl',chlıiis 

nıcdcniycti hazıranın, biıny~,inc 
tcnıas ct!cıı en ınlihim bir tnCi -

~lesidir. f."a~i1.m hu mc~'clcyi hal

tqnıcı;c mu, af fak oltluj(u cak

b~dc tc~iri yalııız lta!yaya deP;il 
ıtun cthana şamil olacaktır. 

ZEKi MESUT 
f:DIRNt: MF.Bl'SU 

Reis Eı·elki ifadesinde Cem le gilfiKinden bahsile 

~öylcmıştin. 
_ Evet.. Bunların te vlkiyle söyledim. Hem hükQ-

metten mükafat almak, hem de Cemalden para vurmak 

için ... 
Reis - Musta11tige nediyc söylemedin. Cıiııkıi dışarıda 

müştereken yemin etmiştin de ondan.,, 

"Muhakemenin ikinci kısmı Son haberler siitunıımuıdadır •• ı 

Rum hey'etlnin vaziyeti 

\lute\ cllı heı" ıc • ı k, ımd.1 

U3. ~cı · ı ı r ı ı 'ak irdc h c 

'ermeuiği, kc:ıdi 'c aiule · 
durmeğ ç..._f1~tıtt1 · ak.ac 

, udukıen o a or ne ~çıl 

ani aşı ıncı k_· lı c \ lan 

istimJad.ı >a~Jand!,.ı 'c aı ' 

zaman hf:ı c c hahcı 'en 

e<llimi~tir. 

Tahkıkıt iezleh•i l•pılm 
Evrak bugün ı\dli)'eye verile 

r. 

1 

nanfu hadisesinin halllne 

dair dşha müsbet teklifleri 

1 ve Şantung meselesi hak

kında daha dostane taatll 

efkarı intaç e.ı- lem iştir. 

Japon sefiri ) arın Şang

haya avdet edecektir. Mü

zakeratın üç yahut dört gün 1 
içinde tekrar başlaması 

muhtemeldir. 

Muhtelit mübadele komis

yonu bit gün içtima ederek 

komisyonun Gümülcüneye 

nakli meselesini 

konuşacaktır. 
~~~ 

BUGÜN! 

İÇTİMA VAR 

KOMiSYONUN OÜMÜLCÜ

NEYE NAKLi LAZIMDIR 

BiR ŞL'B"ıT KARARNA.\JESI VE 
SON VAZIYET 

Ankaradan avdet eden 

Cemal Hüsnü Beyin iştira

kile Muhte-

lit Mübadele 

komisyonunun 

bugün nmuml 

bir iç tim a 

akdetmesi m

uhtemel dlr. 

Bu günkü 

içtimada 1 şu

batta Gümül-

cüneye nakli M. Holstadt 

hakkındaki karara da temas 

edileceği söylenmektedir. 

Aldığımız malQmata göre 

Gümülcüne de henüz bir bina 

temin edilmediği gibi Yunan 

hükumeti de komisyonun 

teşebbüsatına da cevap ver

memiştir. 

TEVZiAT işleri 

Gayri mUbadillere yapılacak 

olan Tevziat işleri ikmal edil

miştir. Hazırlanan liste Başn U

rahhas Cemal Hüsnü Bey tara

fından tastik edildikten sonra 

Ay başında tevziata başlanma
sı muhtemeldir. 

Verilen malı1mata göre istih

kaklan olanlara her ay tevziat 

yapılacaktır • Tayin edilen nls· 

pet asgart ( 5 ) ' azamı ( 100 
liradır • ı 

M. ÇİÇERİN 
Rusya hariciye komiseri M. 

Çlçerlnln şehrimize gelecet;tni 

yazmıştık. Aldığımız mütemmim 

malumata göre M. Çiçerinin ya

kında gelmesi kuvvetle muhte· 

meldir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı - Pc ıc m tubu macan tanda 

okum )azma bilme en kuylü 

pal'maLJa go'jrcrilh·or. 

2 .;\Una nlektubu : ) lD.1nhlJ:.la 

muzal.c{cn1L: .. 

8- Son haberler 

3 ilncu sahifemizde: 
1 - Kay. eri~< ~ıillİ\ et 

\! - Cemiyeti bclodl c 

'\'.angınınd n çı.k 1 

l'Crdi • 

4 Uncu Sahifemizde: 
H \, ,. 

2 I· k ı 

4 
5 

l 

ı 

2 

6 inci sııhifemizde: 

' 

ı·.u:ıvl. 

5.000 Ur 

l lalk mckteplcnııc Uc\&m eden 

ıc' için kolay 'c eğlenceli ı a'•lar. 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN ALDIGl MEKTUP VE ELGRAELAR rle 
..... __ _ .... MACAR KÖYLÜSÜ 

Rı1n]ann arasında okuma yazma bilme
yenler par~_.akla gösteriliyor! 

Ya:ıdut!l!!ı\&a:u.d.a ı 

Alsasta J MUZ_ KERE isyan 
Harap olan yer- Tt~Rl\-YlJ'\A~ vıüzA[Bütün f;;~ebbüs-1 

Meykufların muvaceh 
devam edilmiştir 

• e 

Türk köylüsü de hiç şüphe yok ki pek az 
zaman sonra harf ınkılabının 

• h.ERATI HAKI\.l~DA ı . ' 
ler içi~] __ mılyar NI: Dl\•>RLAR? ler akım kaldı Numara usulile hareket edecel s. 

• • 
semeresını 

Peşte, 25 Kll.. sanı (Mil
liyet) Burada l'lırkıyede bu 
lu:lmu ve furkleri pek sevmis 
1-ıir ziraat mute !!:i51SI vardır. Bu 
z:ıcın , e~ne vazifesi ı facaristan 
1'oü une ziraat hıtkkında kon
cran ı~ ,·ermek ve zürrai her 

l· ,,ta tenvir etmektir. Kendi
'1111 c·kiden tanırım, bir gün 
lıana bir kaç \]acar f(öyüne 

ır1ıkte ıı;itmerıi teklif etti. Bu 
tt!..1ıfı memnunivetlc kabul ede
rek h anovi~ Hela ile füıcbp ·. 
re ı.;r b.ıreket c·ttik 

!,, c• sahar Kaloça adli bir 
•ctıirc µ,eldik. llizi >ehirin \'afü;i 
ı,.ır-ılı.dı. \'ilayct daire,inde hira7. 
ı-·irnlıatt:ın "ınra ııraha hazır]an

cıı. \ali, lvanm iç Ye ben kiiye 
do~nı hare! et ettik. llir saat 
,uııra ki>l'Ün idare odasınıda 

lıuluınyorduk. \lacar köyleri bir 
J , ,, liınıın arnsındrrı intihap ettijtL 
, c· hirde hukt\metin tayin ettiği 

/ .tl<t idare edilir. Köl'lüler köy 
.iare rnl:ısının ,aJonunda coplan
mı~lerdı. lfü kae dakika sonra 

c·r uçLıınuz salıoııa ~eçtik. köy
luler lıuylik bir merak ile hana 
hk11 urlardı. ~'lınkll onlarca }·alı-

ııız hen \ alıancı idim. 
nu,tum l vanm i~ Bela kon

, raıNna h<!'iladı: ~<;ize her geli-

,inıdc ıirai izahac vem-ordum. 
İıu sefer hirdc misafir getirdim. 

d i ı erek henden ı e bütün eski 
~nleri hir çırpıda atan ve daima 

, rnilij!;c koşan Türkiyeden b.ıı.lıs 
dti. Kuyhiler dikkatla dinleyor
l:ır \ L hıma lıakıp duruyorlardı. 

!ıanovi lafını ziraata çevirdi:,. 
1 tc hutun hu kiihne adetlerini 
'c daima yenil1p;e koşan huTür
kil cvi nıudel ittihaz etmelivi7~ 

Bizde c-ki tNıl ziraatı bırakıp 
er '' ın ziraat u.;ullcrini kabul 
dnıeliviz. ilk, hnnfereanslan SQnra 
kiiviın idare nıüdllriin<lcn sor
dum: J\ö\'Clc kaç nuftc, rnrdır 
ve rnzdc kaç ııkunıa yazma 
lııli or. l\ııyLtr umumi rıufusu 

.101111 im«. Bıınlar içinde yüzde 
bır ık,•ııa \azma bilmiyen hu

'unahi 'r. imi~. fluıılarda. en ibti
\ , ':ırimi-. !\tının mektebi, ki
Iısc-i dahi '<lr. Yarım saat sonra 
ikinci ],u\ de ıdik. lrn köy ıı;ördüm, 
ki h:ıha fakir idi. Sordum. De
dilcrki Llaha tc'sb edileli hir 
kıt\'. :;c.:nc cıldu. \laksadıın köyliı
lerle temas idi. Konfcrımsı mti
tcakıp kii) !ıılcrııı ıçmc !lltam. 
\ralarıııda (lkuına. yaı<ma hilmi

yen kim. <lıyc- s-ırdum. 

Xih;n et hir ~il\'.' atıldı hi7.im 

tarfta hir ihtiyar 'ar, o okuma 
hilıııa dedi. fhtİI ar bir közlü 
;ıtıWı: " r:, lat hile sizin memk
kdinizdcıı 'c kcnı;tfini;1,deıı bah
i,tİ\ ordu lnlattını. Dostom 
1' a11<ıı iç t!en dallı! ur.un hir kon-

A..lllD.-yada 

Komünistlere karşı 
Berfin, 29 ı A.A. Rayiştağ 

meclisinin kudema komitesi lı:o
mllnist mel>'usların saıniin lo
C<ılarına mahsus kartlarının 11-
!tasından dolayı \'Ukubulan si
kılyctini redde)·lemiştir. Kom'u-

ıııstler mecliste ıtürültü <f'karına
rııagı vadedinceye kadar, kart· 
!arın ilgası devam edecclı:tir, 

SEFİRLER ARASINDA. -
Bcrlin. W A. A.) Almanyanın 

Atına sefiri M. Renner Helsin
g!ors scfüliğine ve mumaileylıin 
;erine Atina sefirliğine Tiran 
~efiri M. Voıı Kurdorff tayin 
ed:lrni tir. 

;;. 'J ren L;.;ı,ı lkrlin, 30 
ı 1) 11-i tren nıu"ıdcme et-

ı. ;ir l tdd \C s mecruh 
' .ır. ıııccrııhbrdaıı birinin va
r '.~ıiı. \ dbıniııb hafiftir. 

.. , ışsızler - il c r 1 i n. .ıo 

1 1 i ~ 1' · nusaııidc i~sİ/.• 

rıı1 dJrı ..! ı İl\: n _!q biı~t.: 

ol ı-ı.' ,ı ti. )ıı ı le naza
ııı L .w ı.,c·\l ı :ıı ıııı·ı 3 rıııci 

ııı ıe ııı-.p::L1...·n J27 hin fazla 

' :ı rdır 

görecektir 
setsne" dedL Hayret ettim kövde 

1.eteyi nadirer eline alan 
, zlii Gaziden bahs edilnıt 

Parls, 29 (A. A.) - Alsas- · 
Loren hakkındaki i zahlann 
mllzakeresiae devam eden me
b'usan meclisinde M. Puvanka
re ~Poincareı mllzakeratın hü
kllmete verilecek bir itlmttt re-

yi ile degll belki Alsas-Loren hak 
kında izhar edilecek bir meveddet 
itimat te zahürati ile hitam bula-
cagını beyan etmiStir. Mumai
leyh Fransanın kıymeti sıfıra 

1 inmiş olan 2 milyard 123 mil
yon franklık markı satın almak 
suretile Alsas-Loreni malf bir 
felaketten kurtarmış olduğunu 

illlve eylemtştır. Fransa harap 
olmuş olan 300 Alsas nahiyesi
nin tamiri için 2 milyardan 
fazla para sarfetmiş ve sanayi 
ile ticareti teshılata mazhar 
eylemiştir, 

/\1. Povankare Poln:>are 
Fransanın bu fedakArlıklllrdan 
hiç birine teessüf etmemekte 
olduğunu beyan eylemiştir. 

üç '.departman tarafından 

\-Taca.r hlı.kt1melinin \!acar k.o,rlü~uıı 

Ziraata dılir tenvir etmeKe memur ettl~ı 
Jvnnoviç Bela 

intihap edilmiş olan mecllsler 
mazhar oldukları inkişaf ve 

· ı nail oldukları refahtan dolayı 
Fransaya karşı minnetdalıkla

rını iı' ;r etmişlerdir. 

feran> verdim. bcıtlın köylüler 
bl!yük lıir alaka ile dinlcyorlar-

dı. Daha .haremden. caaddütü 
zeycattan, kanıktan sordular. 

Onları da anlattım. 
Bir s;ıat sonra arab:ırniz biı

yük bir köıc 'ıbLI olnıu~tu. 
Köyiin v;iilıckli idare müdürü 
bizı kar-;ıladı. l\rınfıran,dn dostum 
livanO\ !ç yene henden ıc Türki
yeden hale; etti. J\üyün idare 
mi:idüri.idc köyleri ne e;eldigim
deıı dolayı ayn~a te.~ekklir etti. 
Ma~ada köyün pıpa..<ının yanımda 
yer n'rrni~lerdi, Korrfır an>dan 
sonra köyün papası bana kiiy 
hakkında iuhat 'erdi. Köydeki 
mektepden. kilbcden lıah-etti. 

~ Ren Türkiveyi çok ,ncrinı, 

her lıalde lıir ı:liıı Tiırkiyı:\·e 
seyahat ederek inkıl;ıhını/.ı ya
kından ~örmek isterim .. didi. 

Alı.~aın ~hirc döııduk. 
Kaloçsa CİZ\ itltrin 5ehiri cler

isem hiçde mıihala~a etmis ol
manı. ~ehirde bir huş peskopıı,; 
var. Oaha •Onra butlİO dünyaca 
maruf dzvit rn"11thantsi rnr ki, 
hana anlattıklarına güre ilk <lafa 
günesin lekelerini hu rasathane
ler kqfetmi>fer. Şehirin J 2,000 
nüfu:u urdı. Birde biber ve ne
batat a..'illeştiraıek için bir mek
tep 'ardır. 8~ peskopJ>Ull ku
tliPha~i cidden çok ml1hinı \C 

kıymetli kitaplari ha ı i olup 
ı 10,000 kitap 'ardır. 

Türk devrinden hjç bir ~ey 
kalmamı~. 'ı'alnız hir tek ,·c~ika 
hazineit• rakta me\ cut olup nda 
Macarca yazılnu~ar. 

Vali Kaezvinszky Pal hana 
en an:laki hir köfde l lasan adlı 
bir \facarrn buhındujl,llnu söyledi. 

Yazımı bıtirnıeden cı·e[ Vali 
Kacwnisk v Pal doktor ilt dos
tum Iİ\ anovicı; llelaya. reşekkıir 
etme~ bir vecihe hiliqm. 

H.N. 

Ara.bil!!!IC:n••d.a 

Vahabi hücumu 
BaAra , 29 A.A.) (Rliyter)

Mevcudiyetl haber verilen 600 
kifillk Vahabi kuvveti tecemmu 
noktas111dan hareket eylemeyip 
burada kalmıştır . lngfliz hava 
müfrezeleri Ye zırhh otomobil
leri mevcudiyetlerini bıı Vaha
bilere ihsas eylemişlerdir • Bu 
müdafaa kuvvetlerinin mevcu
diyetini gören Vahabilerin ta
savvur eyledikleri akınlardan 
yaz geçecekleri ümit olunıyor • ·-·- .. A .... e:a• iLı:a«l.n 

Av AN MECLiSİNDE. - Va
şiııgton, 29 A.A.) IRöyt<'rl -
Hali hazırda ayan meclisinde 
bulunan kar.un layıhası .muay
yen bir zaman taspit edilmek
sizin kongra. turafından tasvip 
ve kabul edildiği takdirde bu
kanıın layihasında tasavvur o
lunan kruvazörlerin inşasına 
derhal başlamak için M.. Kuliç 
(C rnli.:ge wngradarı tahsisat 
talep eylemek t'iyetindedir. 
Selanil te g~rültü ve te• kifaf 

St:L.,nık. ,{() \ .. \ .. - h .. nmW.f t

lı::rle ııı:ur..~ı · er ar.t:ıında hir :ırbe<lc 

<ılnıu~ 25 ki.;i ını.:tnıh dti~mti~ \e 
~5U l\i~i tcvkıl cdılı111~{ir. 

Bl~aenaleyh ademi huzurun 
sebebi hiç de iktisadi değildir 

Mllzakerata perşenbe ğilnü de
vam edilecektir. 

Kasırga tahrıbatı - Pa
ris, 29 A.A) - Nazirlar meC· 
lisi ahiren Guıldelupta vuku 
bule.n kasırganın yaptığı hasa
ratın tamirini teshil için hazır-

lanan iki mukavele ta.yıhai ip
tidaiyesini tasvip etmiştir. 

:1-g:ll.&erede 

işsiz amele 
Londra., 29 (A.A.) (Röy-

teti 21 kanunusanide lngtl
terede mukayyet işsiz ame

lenin mikdan 1,425,600 kişiye 
baUt olmuştur ki evelkl haf
taya nazaran 9,397 kişi 

noksan ve geçen seneye 
nlsbetle 246,850 kişi fazladır. 

Londra, 29 ( ~.A) - Prens 
dö Gal, amelesi işsizlikten 

iztirap ve muzayaka içinde 
bulunan şimali lngllteredekl 

kömür madenleri havzasında, 
gayri resmi surette, devre 
başlamıştır. 

* KARAYA OTURAN GE
Mi - Londra, 29 (A.A) Dün 
gece Hythe civarında kara
ya düşen ve fena halde rah
nedar olan "Meranke,, na
mındaki Felemenk vapuru
nun üzerinden bu gün öğle
den sonra büyük met dal
gaları aşıyor.Geminin parça
lanmasından korkuluyor. 
Mürettebat Doverden gön
derilen römork .. r tarafından 

alınmıştır. 
• Selamet ordusu - Londra.. 

30 (.\ .. \.) Jencral Busun selamet 
ordusu meclisi tarafından azli mesele
sinden ınütcYeltit muhakemcvc bu 
gün ba~lanını~ur. 

• Altın gelmif Lıınd.-a, JO 
( ı\ .. \. ) ~in-orkran bir mlhcm 
beş yüT. bin inv;ifü lirası kt\·mctinde 
altın gelmiştir. 

Tayyare fflosu Londra :m 
(A.A.' :\l1>ırda bulunmakta olan 
hava ku\·\ etrenne mensup bir ta.yyıt· 
re fil<><u ~uhat ayındt Kahirere 
l:<.100 mil mc<wJede bu!unırn Durharıa 
kadaı :,enelik \rrika st:ferini ic.:ra\·a 
te~ebhü . .; cdecekrir. · 

RnJezide k.tin \rairol>i.de ca;.;rare
ler bir piradt" :ılayı ile mti~tereken 
mana\ ra.lar icra eyleyecektir. 

, \' d<rtc hır ta'\ are!erc f lartuma 
kadar cenubi lfriı.:ı '"' yareleıi refa
kat edecektir. 

* Kazazede gemi - 1 ,ondra, 
.ıo , \. \ inılıeıin rahlishc ge
mi. ... i dall(rıların .)iddetine kar~ı üç saat
lik. bir ınücadclcdcrı :-.onra, sis t.lolı

yı;o;i\"lc cLnıfı i"til.l ctnıi~ olaıı kanın· 

lıj\·a raıı;111cn llirlin~ açıklanııda ka
raya ııtıırmu7 olan !\rap ıı~mJJH.laki 
Vran ... 11. .t!,en1i:.;1nın t:t\ fa.;ını kurtar
ma~:ı mu,arfak olmu~cur. 

•· Afrika müstemlekesinde -
l\ap . .ııı \ .• \. - \ 'enııbi \frika 
parlaın ıı hlınd:t luıkumtl a.lc~hinde 

hir a• h:ınj itınıJC ı:.:ıkriri \..:ren Jene· 
ral Snllıt..; hlikliı11ct fırka~ının yerli 
ahalı ı c ·cıc.-.; 4!-.:crmı: ınustenİt bir 
intihap nıticadel '.'ol :.ııçına-k Jıu~u:..,ı.m· 

Uaki ni\ et ,.e t ı~~" \urunun memle
kete k:ır:;-ı hir cina~et te~kil edece
ğini lıc:yan ı::cnıi~tir 

--Atına. 26 (Mllllyet) Arı-

karada cereyan eden Türk - Yu
nan müzakeratrnın her halde 
temenni ettill-lmiz şeklide ilerle
mediğini görüyoruz. M. Venize
losun iktidar nıevkline gelmesi 
üzerine büyilk bir nikbinlik baş
lamıştı. Fakat bu nikbinlik 
günden güne azalmıştır. Hatta 
şunu da söylemeye cesaret ede
ceğim ki bu ilk nikbiıılikten iz 
bile kalmamışıır. Nim resmi 
mabafilde ve gazetelerde söy
lenen şey malumdur. Bunlar 
mllzakeratın şıındiye kadar 
ilerlememiş olmasından bizi 
mes'ul gö~termek istiyorlar. 

Fakat bunun ne kadarasıl ız 
olduğUnu söylemeye .hacet yok
tur • Hariciye Vekilimizin ne 
kadar hllsnn niyetle hareket 
ettiğini her kes bilir . Lakin 
gazetelerinin böyle iddiaları , 
ilk defa görlllınllş degildir . 
Yunaelılar komşu memleketlerle 
halledilecek meseleleri olunca 
daima bu yolu tutarlar ve baş
kalannı mes'ul göstermeye 
çalışırlar • 

DUn 1\\. Venizelosun riyaseti 
altında bir içtima aktedllerek 
TUrk - Yunan mllzakeratı mese
lesi mevzu bahsolmuştur. Fakat 
bu içtimada hiç bir ınüspet 

karar verilmediği anlaşılıyor • 
Türk - Yunan mesailinde bir 

müddettenberi şayanı · dikkat 
neşriyatta bulunan (Politlya 
gazetesi bu içtima !ıakkındald 
mekalesiııde diyor ki: 

Bu içtima sonunda ltiç bir 
tebllğ neşredilmemiş olması 
Ankara mıızakeratının ilerle -
mediğinl gösteriyor. 

Bu gazete artık Yunanista -
nın bizimle muallak mesalll 
halletmek için acele etmeye 
ihtiyacı olmadığını çllnldl Ro - -
manya ile ltalya ile mısakıar 

akteltJtfni söylllynr, Yugoslavya 
ile de bir misak aktı arifesiade 
olduğunu ilave ediyor. Bunun 
manası aklınca bizi tehdit et
mek midir acaba? 

Biz de şanıc hatırhıtıılıın ki 
Y unanlıler yajon btr maziyi 
çabuk unutuyonar. 

Aı.ıl·-~---d
Kabil kurtarılıyor. 
Vazıyet çok parlaktır. 

Afganlstandukı vaziyet \!im-
diye kadar aldığımız haberleri 

ve yllrütul'ğilınilz nikbinane tah
.minleri çok iyi bir surette teyit 
ediyor. Emanuliah hanın Kabın 
istirdat etmek hususundaki mu
ınaifakiyeti hiç bir şüpheye ma
hal bırakmıyaeak bir hakikat 
olmuşlur. Artık kralın kabile 
girmesi bir iki ıı;Uııllik bir me
seledemektir. 

Burada asilerin itle; bir ciddi 
mukavemet göstermiyecekleri 
anlaşmıştır. 

Payitahtın llç glln zarlında 
tahliyesi huQusunda verilen 
mllhlet şehirde kan dök1Jlme
mesl ve tahribat yapılmaması 

fikrine müstenit olduğu tabwln 
ediliyor. 

Peşaver, 29 (A.AJ fRöytet} 
Ka.tı!ldeki ecnebilerin harice ıra
kH için kullanılmakta olan 11ı:i 
bıtyak lnıutz tayyarutllden blrC 
bu sabah AfganJetauı paytaıa
tıoa hareket aylemif lsede yol
da yere inmeğe mecbur olmıış
tur. BOyllk tayyarenin yere in
mesinin esbabını tahkik eylemek 
ve kendisine yardım tilstermelı: 
llzre Peşaverden ktiçHk bir tay
yare hareket eylemiştir. 

mü&e:ılerrl.k 

* Krasln hey'ell Mos-
kova, 29 (A.A) - Krasin hcy'
eti seferiyesl reisl Samoiloviç 
ile tayyareci Çuhnovski ve dok
tor Sredhiyevski evelce kazaya 
uğramış olan İtalya balonu 
hakkında tahkikat icrasına me
mur komisyon huzurunda şelıa
dette bulunmak üzre Romaya 
gitmişlerdir. 

Hindistan parlametosu 
Berlin, 29 A.A) · Delhiden 

bildiriliyor: Hint parlamentosu 
Valii umuminin irat eylediği 
uzun nutku lftitahile küşat edil
miştir. Mumaileyh şarki Afrika 
dominyonunnn teııkfH için Mr. 
Hilton Yong taralından derme
yan olunan teldlflerin Hint ve 
lngiliz imparatorluğu hUkOmet
leri tarafından müştereken tet
kik olunacağını beyan eylemiştir. 

KutpU cenubi hey'etl 
Berlln, 29 (A.A Nuyorktan 
bildiriliyer: ll(aptan Bird in ri
y · aıtıııda bııluu.n tutpll 
cenubi hey'eti fenniyesl yedktd 
Edvarı edası civarında yeni 
bir ada keff~yiemiştlr. Bu yeni 
adada 14 yüksek dat bulunuyor. 

~·-Madrlt , 29 A.A. - jener 1 
Prlmo dö Rivera geçen gece 
biitün lspanyllda bir isyan zu
hur edecek id" 'İni fakat bu 
teşebbüsün her yerde akim 
kaldığını memlekete ve meclıse 
bildirmekle bllkQmetin kendi
sının vazife! •adaketini ifa 
etmiş addettlgini beyan eyle-

Bursa , 30 ( Mlllıyet ) 
Muhakeme}e devam edll
msktedir • B odan sonra 
Sabri ayağa kalktı ve Iı ... i 
lsmailln sözlerini tast etti • 
Muhbir Abdürrezak Cemal! 
kaçırmak meselesini inkar 
ve evelld ifadesini tastik 

! miştir • 
Yalnız Gidat - Realde isya

, nın önüne geçilememiştir. Surda 
bulunan birinci hafif topçu ala
yı fecirle beraber isyan etmiş, 
jandarma kışlasını işgal eylemiş 1 

caddelere ve yullara top koy -
muş ve trenleri durdıırmaştur. 

Hllldlmet memleketin diğer kı • 
sımlarında tam bir huzur ve 
sllkilnun hilkilm s!irdilğUnü te -
min edecek mevkidedir. Meclis 
dağılmadan evel yani üç gllne 
kadar isyanı bastırmak için lll
zım gelen tedbirler alınmıştır. 
ibreti mucip olacak bir tenkil 
hareketi için luzum gi>rttlen çe
reler tatbik edilecektir. Ancak 
muharllcler ile bu harekete ga
yri şuur! surette iştirak eden 
askerler arasında fark gözeli -
lecektlr. 

' etti, Mustafa ile görüsmedi
ğfnl, Mustafanın Cemalle 
irtibat vazifesini gördfif(ünü 
Püskülsüzden işittiğini. as
ker kademle Sabri ve Ka
mllln görüştüklerini' asker 
Hidayetin teşkilattan haberi 
olduğunu biitün bunları onla
rdan öğrendiğini anlattı. 

Kadem her seyı inkar 
etti, kendini bir· cürümden 
kurtarmak üzre 3"r0 lir'l para 
istediklerini, hatta künyesini 
almak için Blleclğe gittikle
rini Püskülsüz ve Abdürrez· 
akla bu münasebetle görüş
tüğünü an attı 

Dikici lsmall ile 
kademin sözlerini 

Sabri 
tastik 

Bur , 30 l 'ı\ 
celseds Ab üre 
şu suretle ev 

l 

Oi lclyl ~ 
Teşkilatın müh 
kimse kimseı 
numara usul! 
ettiklerini , 15 u 
ald1klarını, Ay 
muhabere etti 

_. i en 
~e il 
arıla 

tılar • Sabri de k ıı 
suretle müdaf, et 

bd püskülsüz 

i l ş 

rezz 
d, r 
!ıer 

en! 

b.üy ı 
ha 

Polis müdiin , 
kumandanı t zlm • 
berdir , diy l .:k 

dattı ve te k ı at 
genişledi ve ". eni 
ııneden çıkarırız 
beni kandrrdı r ., 

Sllzlc 

Benim yanlı ifadeleri 

mevkui olan nt::\suml 
haklarım testi nı edin b< 

Bundan sn:ıra mu , 
gardiyan Kaml!in riiyas• 
bahsetti. 

Nihayet hlustafa. Osrı n. 
- Seıı 11r diyors111, ? Hakkı çavu , Batakçı fi 

etmişlerdir . 
Rei'5 muhbir-· hitnben : Çünkü askerlerin ekseriıefi

nln kumanda hey'etlnin cebri 
ve tazyık:i alunda harekete ge
çliğini zannetmek icap eder 
Yalnız bir alayın bu mecnunane 
hareketinin lspanyolların hariç
te haiz olduğt• vatanperverlik 
millet ve memleket sevgisi gibi 
hasletlerine ve şöhretine halel 
tras edemez. HilkOmet bu hare
keti bu kabil klyam ve isyan
ların !ekerrilrUne menı olacak 
tedbirleri ittihaz etmekten. sarlı 
nazaı· eylemeksizin tenkil ede
cektir. 

- Efendim, Kademin böyle met, Tabanca bma' k 

1 

bir meselesi vardır. Bunu baş Hüseyin muvace 1e 
kurtarmaf{ı deruhte edeıı diler ve hep· i tnk • r ctt 

Dikici lsmaildl. JVluhakeme Muhakemeye yarın de 

,, Filo da httzırlanmış-Pnris, 
29 (A.A. Lö jurnal gazete
sini• Madr~tten istihbarına na
zaran filo dün içill hazırlanmış 

olan isyana yardım edecekti . 
/syen hareketi Madritte, Sevllde, 
Valansta , Barslonda ve Sara
gosta akamete mahkOm olmuştur. 

Blldaoda bir piyade alayı 
isyaıra muzaheret nıaksadiylc 
çıkmıtı isede hemen kışlasına 

dönmüşttır. 
isyan hareketinin sebebi ba

hriyede yapılan yeni terfiler ile 
kilçtık zabitlere karşı ittilıaz 
edilmiş olan zecri tedbirlerdir. 

.lladrit .. ıo \. \.. Cazcteci -
!eri kabul eden 1\J. Priıno di) Rh·erı 
leneral Oqı;az .ı tabur ·ile Siyudar 
İ~eJl~· ı_itmi~ nldu~ıınu. a ... iJcrin mu· 
ka\:emetlennın kırılnltŞ hulunJu~unu~ 

i~~.-.ıl ctıni~ okiukla11 h·ta~\"onlan 
uımıaıi blaalan ıcrketntiş o!duklaruıı 
söylemiştir. 

.\l. l'rimo dö Rivcra ile mali)C 
nazırı. f;panya banka;ı miidörü ,.e 
horsa müdürü vukuu 7.aIL<rİ ktldııtı 
taktirde kamlıho borsa.'1na müdahale 
eanck huSLhtında mutahık kalmı~ 

!ardır. 

Saat 4 de nuıtbuati \·criln1i.;o olan 
niınre,mi bir tebliğ milli meclisin 
celse ·inin hitamında veriimi nlın 
,.e Şiyodat K ılodcki >•azirete da:ir 
bulunan eri haberleri teyit etmehc 
olup mezkur mahalle f jeueral Orgu 
mevki kumandanlığını ele ~ıaı11k gir
~tir. Hususi bir mafıkemc kıs• bir 
talıkii::at icra edecektir. Nota hüiti).. 
metin bu isyuıa teessüf etmekte ol
duğunu ve bir daha hu gibi ahvalin 
tekerrüci.ine me~dan vermiycce~ 

be) an ~ııreil) le niha yer lnılmo.ktadır. 

M. Lloyd Georges 
gelecek mi? 

ingiliF. harp ıııgktullcrini ziyaret 
etrMk l!zrc Çaıırı.klaleye ıı;elecegini 

yazdıp;ınıız sabık lngiliz ha~\'ek:iti 

.\1. Loyit Corcııı(Lloyd (;eorı<es) 
sehrimize 0 ·ckcc"·i lıcniiz m:ılı\m 
' t"r ·" 
dejtildir. 

llıv.ı haberlere y;iırc sabık 

Ba!ivekil hususi ) atı le hu ak~aın 

Çanakkaledc lxılunacııktır. .......... _ 
* Bir kaze. - Kazalılanka, 28 

(A.ı\) 'iakliyatta lrnlfanılınakıa 
olan bir kaınyonet k<1paklann11şt1r. 

iki telef ve otı mecruh vardır .. \lec
ruhlardan bir çogunun <.:eriha-.ı va
himdir . 

• Tcvkifat - Kal. 28 ı.A.A) -
!<'aşist alcylıd•n hir çok ecnebilerle 
bir takım komuni,ıler tevkif edi!rniş

lerdiıı. 

• Tasdık edildi - Belgrat, 28 
(A.•\) - Kral Kellog misakını ııs
diK eden kanunu imzalamıştır. 

devam ediyor • --,----'~e.,.d•ll•e-ce_k_t_ır_. 

Sıtma mücadelesi yapılacak 
, . . \ r,., ın. Hi!ec·ık \ k 1 · ,\nkara, ;10 • ,\lıllıyct) - · · , 'e ~c ıır ıııı~ 

lannda iinümuıdeki ~tııc ,ıcına mucadelesi yapılmak ıızcrc ~ı· 
vekaletince tertihac alınmaktadır· 

ldarei umumiyei vilayat layihaları 
• .\nkarn, 30 (Milliyet lda~ci unıumiyei \llaycr aı i ınl · 

mcdiste tetkiki iç~ ayn bir_ ı.orrusron teşk~I edi ~ıi,tor 

ı 1 

İrtihal 
,,,.. 

1 Vestt Bey galiycr 

1 

. Ankara , 30 ( Mlllyet) 

d il . ·ı•h Çorlu c~rafııı an a~ını ',,. 
zade :Ylchnıec 'azmi t>e~ uzun 
müddcttebcri muptcla oldu~u 

· rak hastalıktan rchaı·uµ olamıya .. 
jrtihal ctnıi-;tir. Cenazesi hup;un 

k k 1 · 11.. . k·•mnde Ra ır ö•c e usrcvıye sn ~,.· 
' . " le-ntuz numaralı hanesınden oy 

den c\el kaldırılacaktır. --·- -
J:;T \ ~~l L BORS/\SI 
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Si·:> ~;TLF.R 

iş aank.·n.ı 
,ı\.oa.doln demir ) nle 
1. Trann). ~. 
1. l'. S. Şirketi 

1. Su Şlrk'eti 

1

1.l 

'l'.! 

.... 
il 

lKJ.!lO 
oO 

"° 
.. ~ 
f:i 

7S 
O<I 

1'. Tütuft ."ı Sı 
!. i)e(tlrm .. Ş. 
Ş. Dctırmeo Ş. 

A Çlmeoto S. 
!. Tcldoıı ~ 

+f,'t5 

Ş. M. f.cı« ~. 

Ş. lla.yriyc 

TAi i\'11..AT 

' •.. ' l { 1. T. .~~G tl le. T. 
r>. T. ~ ı·. • Tünel şirketi 

f:ı.ttırlt ~·~etl 
Rıhtım Şirketi. 

H. P~• llm•• şltk•tl 

ÇUU:ıt 

LonJra 
Newyork 
l'ariı 

Athı• 
('eneYre 
Roma 
f\ükttş 

Amstnda"' 
Brüksel 
Solya 
Prag 
BerUn 

Viyana 

'""' Mq 
ili 

·"' 
y 

" :l4 

1 
j 

'" t 
.ı 

41 

ro 
85 
ı<O 

:o 
ı~5U 

•J;i.-

06,'i5 
;l:i,00 

oo. ı o 
45,75 
.l7,00 
00,:l<J 
~'l.'J5 

5'.!l:,75 

00,7~ 

52.fiıt 
ıW.,25 

H-1.~5 

Şehremaneti ilanatı 1 
Şeh~eınaneti He\tı~lu d:ıire-ı intihap 

F.ncümenindeıı: 
llcı o~lu datrc .; mııııık;-ında ccıni

veti umumiyei lıclcdiyt\C azo intihap 
etmej\c .. · a7.a intihar ııl\ıııma~a 
selih,,·cti buluıı:ınların c.;~misini havi 
defterlerin hlrer ntr~haı::1 daire mer· 
kez.ine ve bir nusha. . .;ı Bc~o~·iund:.ı 
~\~aca111ii kapısına ve her ınahalle;-c 
ait olan defter de o uıahallcdck i 
..Vlaabit karn ... 1na ~ubatın dördünclı 
günü talik olunaca~ıır. l~ı delcerlct 
sekiz gün müddetla a;ılı kalacak 'c 
bu sekir. gün r.arfında isimleri dd
ıerlere ithal kılınmamış oldug1Hıa 
dllir vukul>ulaeık. itirazlor llelcdcye 

lzmtr meb'u u Vasif Be: ti.; 

1 

şubatta Moskovadıın harı.:· ~· 
edecektir. 

j
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oL./T - ıMAHKEMELERtıC 

ipekli çalanlar 
Bir dükkanın kilidini 

açarak içeriye 
girmişler 

lı\eşhur deniz hırsızlarından 

lillıııi manifatoracı Alber Ef. 

naırıına gelen 
iki top ·pekli· 

}ı remfden ça

larak Fındıklı
da bir dUkkln

da saklamış ve 
ertesi gün ka· 

Palı buldugu 

dükkanın kili

dini kırarak 1-
Çerıye girmiş

sede derdest 
Cdilerek dün adliyeye veril

llJiştir. 
Erkeklere dayak - Ayvan

sarayda tanzifat amelesinden ! !asan 

Uc Ilüse)'in dün sok:ıku dolaşan 
\öpeklcri toplamağa teşebdüs eder

l<tken Adıle Şükriye ve Emine bı
nıoılar wafından davak yemişlerdir. 

Hırsız hizmetçi· l'skiidarda 

Selimi vede bakkal İsmail efendinin 

hizme~çisi Emine J 50 lirasını çalarak 

kaçmıştır. 
• Motorcuların kavgası 

l>.zet rnmorkiirü kaptanı Ahmet Ihsan 

efendi tayfası • "iyazf ile hirlikt hir 

alacak vüzündtn Ka\lkÇı Yusuf ağayı 

diivdükİerindcn vak:ı.Janmışbrdır -----· 
AZALAR. 

Pencereden 
düştü 

Cemile Hm' ağır su
rette yaralandı 

Ayasofyada kahveci Selim 
ağanın zevcesi Cemile Hanım 
dün pencerede çamaşır asar· 
ken ayağı kayarak sokağa 
düşmüş, ağır surette başın

dan yaralandı2ından hasta

haneye kaldınlmıştır, 
* BİR ÇOCUK ÇIONEN

DI - kahveci çırağı 13 ya
şında ,\1urat dün Şehzade 

başında 1388 numarolu oto

ınobllln altında kalarak muh 
leljf yerlerinden yaralanmış; 

Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. -----Faik Bey 

Ahiren tekaüde sevkedilen 

Galata gümrüğü müdürü Faık 
bey, buğüo Otuz iki senelik 

hayatı memuriyet'nin son gUoU

nu idrak etmektedir. Faık bey, 

bıı 32 sene zarfında bulunduğu 

n emurlyetlerd~ mustekimaoe 

Ç lı.şmış iyi bır g ükçU idi. 

llu ves'Je •le cmekt r bir devlet 

tıı r.ı ru ha kında d yduğıımuzu 
bur da izhar ctıncklen kendimiz.! 

ı .. m cık. 

l'opanedesergi açıldı 
T pc 'eki 'c) fıı )Oku 

1. mda L~'lL l Sl)" I·r içın 

lir er i çiı,.,,şı:ır. Hu m~rcrdc 

~! ~rı, Bu ,. ip, 1 k.ri ve lıir 

Çt k c Ya ı' cı-cut lıulun'Jıaktadır 

Dun ş(hriınizc ı;dcn Amerikalı 
Seyahl:ır scrp;iyi lıcymmişlerdir. 

Bu zıı arct mtinascbctiyle 

sergi Türk ı·c Amerika bayrak

ları]c süsknmi~tır. Yolcu salo

nunda bir de cazbant buluna

caktır. 

lık mektep yapılacak 
Villlyet encümeni, Pertev 

Niyal vakfından 80.000 lira sar

fı ile Gazi cadc uiode bir ilk 

ınektep yap.ılınasuıa karar vcr

ıniştlr. 

Beyaz Ruslara mühlet 
Beyaz Rusların ika etleri 

için verilea mtlblct 1 şubatta 
bitiyor ; fakat mev~ukaa aldı· 
~ımız habere ıöre bu seacde 

bu mühlet temdit olunacaktır. -·· -• .Mıntaka Voleybol ve Eııs-

ketboı heyetinden: 31-1-929 Per· 

Şembe gtinti Beyoğlu Amerikan Ku

lubllndc Voleybol maçl.arına devanı 
edileccktır: 

1 - Fenerbahçe - Taksim Yeni· 

Yıldı~ Hokcın Necmi bey saat 13,30 

d' :'i - V efı • l\işanıqı Hakem Be-
1 bey sa ot J 4,30 

~3 - Bcş.i.k.ıaş • Galatasaray Hakem 

li hey <aat 15,15 

GÖNÜL Işt 
BfR KADIN BiR KADININ 

KOCASINA NE DEMiŞ? 

Dün ikinci Ceza mahkeme

sinde gar:p bir davanın rüyetine 

devam olnn

mııştnr. Vak'

adakl eşhas E
yupta otıırma

ktadır. Davacı 

Asiye, maznu

da Feride ha

nımlardır. Fe· 

ride hanım bir 

gün Asiye ha· 

ııımıo zevci Ş· 

evket efendi· 
nin llnllne çıkmış: 

Senin için yanıyor, ölüyorum. 

Karını bırak beni al; demiş. 

Bundan sonra da Şevket efen· 

dinin peşini hiç bırakmamış 

aynı zamanda mektuplar gön • 

dermiş, Bu mektuplar /\siye 

hanımın eline geçmiş. Arada 

Cemile hanım isminde bir Iı:ndın 

daha var. Bu da Şevket efendi 

ile Feride hanım arasında 

vesatet ediyormuş. 
Bu hususta dün bir çok ka

dın şahit dinlendi. Me~tupl~r 

verildi. Feride hnnım ıse hıç 

okuyap yazma bilmediğini ve 

bu ınektuPlnn göndermediğini 

sUylUyor. Muhakeme talik olu

nmuştur. 

Kasap dilkkAnı vak'ası -

)), irt gct·e C\ el Ga!aca<la Balıkpaza

nııda k:ısap ~! ·kc nuo dükk;\n nda 

l\cın:ıl cfcndi10i iki 'erinden } ra13 

m.1.kla maznuo cekp ' ı' cfcnd· ın 

malıkcm<>ine <liin ikınd ceza mah

kemesinde başlanmı>tır. Dünkü cel

sede Faik efendinin me\lufcn mu

hakemesine k r.ır verilmıştir. 

Polis memuru mahldlm -

Geçen sene Beyoğlunda bir apara· 

manda beledil'e memurlarından Lütfi 

efendivi kaclctmekle maznun polis 

:\ihat .efendi At;ır ('eza mahkeme

since yedi buçuk sene lıap>e mah

kum edilmiş, bu hüküm Temyiz 

mahkemesincl' nakzolunmuştur. J :ak

zen bakılan bu dava dün c\!';ır Ceza 

mahkemesinde bitmiş ı e hadisenin 

kaza olduj!;u tesp;t ctU!erck ihat 

efendinin iki buçuk smc hapsine 

karar ,·criJmişr.ir. 

Topane tesisatı 
Mukaveleye sah 

çekildi 
Seyrisdain idaresinin Topanedckl 

anbuı.nnm l"ort müeS<esesine devri 

için ıı.ıırlanan muka.deyc sah çe

kilmiştir. Bu mukaveleyi İmll etmek 

üzere ı:·ort müınl·sı:.ilinin geltncsi 

bcklc-ımektcı!ir. i\lüc<se<c, Scrri c' in 

idJrc<ine senede (:!o.fi()()) ' n icar 

bedelı vcrecekrir. 
ı nui fabıil.a<ında .\mcr, ada 

o!duğU gıbı, a ele ı n <-C oı O· 

bil } ılacağı nıu t d gorul 

m ... ' tedir. 
Bu oı no !er 

dnlar m 1 t l 'e ı 

,,. dı <ıırc o ull ıl •• ır 
·I~!\ ıin ı=nza muamcles.ı 

bıt 1ce bı nl nn nıaj ı ne ba 

"em kı"clc ıu ınce ~5 c c de\ lL' 

edcce~tir _ ...... -
1\lt'CE\ HEHAT --SA TILAC\K MÜCEVllERA T 

Nl"f.ERDIR? ----
Hazinece satılma~• mukarrer 

mücevherata talip olan bir 

Fransız grubu bu hususta hQ • 

lı:ftmctle temasta bulnnmaktadır. 

Müzeler 111Udürü Halil Bey, 

satılması mevzu bahsolan mü

cevheratın Ankarada oldujtunu 

ve tarlht kıymeti haiz bulunma· 

dığını sllylemlştlr. 

Mezldlr mücevheratın mühim 

bir kısmını çok kıymetU olduğu 

tahmin edilen elmaslar teşkil 

etmektedir • 

lbrahim Tali bey 
şark VilAyeflerl Umumt Mü

fettişi lbrablm Tali Bey dttn 

VilAyeto gelmiş ve bir mllddet 

meşgul olmuttur. Bu esnada 

HilAll ahmer Reisi Ali paşa, 

Tiltiln inhisarı müdürD Behçet 

beyle bazı Doktorlar ve bir çok 

kendisini zevat ziyaret etmlttlr. 

- ·-
Fahri konsolosluk 
Ankara., 29 (.ı1illiyet) - Çe

.ldslovakyarun mühim san'at mer

kezi olan Bratislav şehrinde 

açılması takarrür eden fahri 

komolosluga fabrika oıüdürlerin· 

den M. Jasef tayin edilmiştir. 

MJLL1YET, PER ElfBE 81 KANUl\'U AJ\l, 

:i:H:T:IS~DI D.:. 

Borsa hakemleri 
Oda hakem heyeti 

teklifini kabul etti 
Otln tlcaret odası mutat olan 

lçtlmaını saat Uçte akdetmiştir. 

Ekrem Necip Bey fçtimaa 

riyaset etmiştir • b:ı içtimada 

Borsa talimatnamesi okunmuş, 

Borsaya haltem heyeti tayini 

teklifi aynen kabul edilmiş,bazı 

tüccarlara ellişer lira cezayı 

nakdf tarhı tasdik rl~nmu~, ve 

bundan sonra da ticaret mildi • 

riyetl bütçesi ufak bir tadlltUla 

kabul edilmiş ve liman tahmil 

tahliye işleri takriri okunmuştm·. 

• Harict ticaret dairesi - ik

tisat vekaletine merbut olmak ve 

merkezi l<tanhulda huluıımak ı.;ue 

bir "Tbrici ıi'aret djircsi. teşkil O• 

lunmo~tur. J laricf ticaret dairesinin 

vazifeleri şudur. 
Crt:rck hususi raporlar , gerek 

umumi ne~rlyat ve dig-er v:tsıtal3rla 

Türk harici ticaretinin inkişafına , 

Türk mamulAt ve mahsulAa ihracaa

nın tezavüdüne, ve ticari mahreçle

rin tc\ c>Süune hadim olacak iştihba

rat ve malOmatın cemi ile ticaret 

\e sanaı i erbabına bir an eve! bildi· 

riln1csi ve propaganda icrası., 

.\lemlckct dahilinde sergi. pana

,,, kiişadı, beynelmilel serıı;ilcre 

iştirok Ye beynelmilt! <erıı;ilerde 

te)hır ediltcek nümunelerin tedarik 

\t' ihzan. 
Sergileı açılması i~in biri b~1n· 

bu!J.ı di~cıi lzmirde olm.1k üzre 

miJlr melıani \·c ar:-.alar<l:ın ınli:ıa~ip-

lcr Harici ticaret dairesine tah>is edile

Ct:ktir. 1 l:ııirt tic:trct d:ıire~i 1ktı..,at 

\Ch~I ti tnrafindııı hir lll•ıdur \e ekiz 

1!7.adıın mll~kkr·p lıir l<!arc meclliı 

tanıfın<lan dare olunac:ık-ur. 
\lecli>i idare azası ilmi iktisada 

vukuı ·an ve':ı ticarette ihtis:ı .. ı.ın ile 

canınm1ş zarler meyan!ndan nısfı 

Türkive ticaret O'laları umumi kon

grası, ·diğer nı,fı iktisat vek;lleti tara

fınclan üç sene müddetle intihap 

olunıtr. 

" Un resmi - Millet meclbi 

iktbat encümeni un resminin .\ğu>tos 

nihavetine kaWır muteber olmık 

üzre 5,5 kuruş tenzilini bhul etmiştir. 
ihracat vesikaları - Ticaret 

odası Rusyaya ihraç edilecek kestane, 

badem ve halı vesikalarını tacirlere 

tevzi etmiştir, Bu maddeler üzerinden 

Rusyay:• ihracat yapan tacirler az 
oldutıundan bunlar te,•ziotı münal<a· 
şasııca kahul etmişlerdir. 

Borsada vaziyet - lngiliz 

lira>ı dün Borsada 987 kuruşa vükscl
dikten sonra 988,25 kuruşta k·apan
mı~tır, J)üjunu müvabhadc 2'25,5 

lirada açılmı~. 225 liraya düştükteu 

sonra 22G lirada kapanmıştır. Alan 

borsa haricinde 854 kurnşra açılmış, 

85S kuruşta kapanmıştır. 

MAARİF'TE 

~lillet mektepleri 
Yeni d rsaneler açılıyor 

devamzıslık gö terenler 

hakkında takibat 
yapılacak 

,\'ıkt mc-m 
kıcr1 cr! ı- k ı· 

da dun 1 .ıhı <c> 

1 \ c \ k~ ın· 

den \ ~tc ş;ı..:: 

uni lir cm·r ~ '\;'.~~ 

~clmi,tır. \! · .t ~ 
mcKteplcrine ı 

tel ;iCL.IH OfUU~ - r t J/ 
~undan Yen ı fili lit &Y• 
dtrs:ırclcr açı· 

1 

ıUI~\ 
caktır \kxrcplcr için talısi at ı;elıı

linceye kadar da vil~yet tahsi· 

satından sarfiyat yapılacaknr. 

Vilayctt~n ~u malılmııtı aldık: 

l\lillct mekteplerine tehacüm 

çoktur, Fakat farzı oıahal olarak 

devam etmiyenler olarsa hakla

nnda evamiri huktimcte ad~mi 

mutavaat cürmıle haklarında taki 

batı kanuniye yapılması karar

laştırılmıştır. 
* Felsefe cemiyeti içtlınıu

Tüılr felsefe ccmiyetiııin ••nelik 

kongrası bugün Türkocağında ı.opla

nacakur. 
Cemiyet, yeni felsefe cereyan

lannı halk ırasında r.mim ttm•yi 

muvafık görmektedir. 
,. Haliç tenı.lz.lenecek - ~h

remaneti Haliçin wmızlenmesi 

için bir duba .~iparl~inc karar ver. 

mi tir. llu duba rıhtım şirketi 

dubasından pek az farklı olacak· 

tır. 

~ Teklif reddedlldl- Dahiliye 
vtktlcıi , Avrupanın kanaliusyon 

tc~lili:ilinı tetkik için l.stanbul Şehre

maneti tar:ı111ıdan bir hey'eı gönde

rilmesini muvafık gönnemiştlr . Bu 

bene zarfında kanalizasyon tesisaa 

Eminönüııdeıı Halice ve diğer ta.raf. 

tan Bayazıd& kadar bitirilm.if ola-

caktır. 

--- ~- ~ 

MÜri:F'ERlk HA ERl.Eft 

Yine fırtına 
Karadenizde bir vapur 

karaya düştü 

MUretebatl kurtarılıyor 
vapur batmak IIzredir 

Hava evtkl akşamdan beri 

yine bozmuştur. Karadenizde 

fırhnalar başlamış seryUsefer ye 

niden mUşkllAta ugramıştır. 

Bu fırtına dolayisilc ltalyan 

bandıralı Okyaaos vapuru Kara· 

denizde fırhnadan dUınenl kırıl· 

masından dolayı karaya oturmuş 

tayfalarının kurtarılması için 

tahllsiyeler gitmiştir. Fakat altı 

delindiğinden vapıır batmak 

üzredir fırtına dolayısiyle Ab • 

baslye vapuruda gelememiştir. 

Rasathanenin verdiği malumata 

gllre rüzgAr şimalden esiyor. 

Suratı saniyede 18 metrodur. 

Dün gece hava kapalı olmuş 
ve hafif yagmur yagmıştır. 

• Seyahlar geldi ve gitti -

Adiryatik vapurile şehrimize 

gelen seyahlar Ayasofya, Sul

tan ahmet, K.ariye camilerini 

ve şehrin bazı şayanı temaşa 

yerlerini tercümanlar refakatlle 

gezerek akşam saat 20 de lima

nımızdan hareket eden vapura 

avdet etmişlerdir. 

Sıhhıye resmi - Marmara 

havzasında ı~lcvcıı 2:; safi ıonilaıoluk 

ve döha a~a~ı gemilerden ıonilaıo 

recmi ahuma) ıp k:lnunusa.ni \·e tem

muz iptıdalannd• birer buçuk lira 

mublıili de pat.tuta , erilme;i. ~ayet 

Bu~a;l>rdan harice çikarlnrsa llu~az 

hoııki sercrlerı içiu en e!ki ğfüı rıi

s mi sthh·~e alıoaca~ blklirilmlşcir. 

• Hııngl bankadan almış? 

Polis müdüriyeti i tibarat şubesinin 

Yerdiği rapordan naklen :\luhtclit 

'.\lübadele komisrnnu katiplerinden 

Zah•r~anın f>oyç~ banktan para ıl
dı)l;ı yazılmıştı. 

Dün zabıud:ı.n alchsımız malumata 

güre, Doyçe banktan sehven babs· 

edilmiş olup bu paralınn lyonyan 

banktan alındığı anJaşılmıştır. 

*Cevat bey - Tokyo sefiri 

Cevat hey dün a şam .~nkaraya 

gitmi~tir. 
1 

* Alman . eflri - Aalman 

sefiri 1 lcr Nadofuı bir kaç gün 

kalmak üzre dün Ankaraya ha

reket etmi~itir. 
• He~bell sanatoryomu 

Sıhhiye Vekftleti Hejtlıeliada 

Sanatoryomunu tevsic karar yer

mıştır. Sanatoryomdn bu giin 

elli yatak vardır. Bu yatakların 

25 i kadınLıra \C dip;cr nı>fı da 

et Keklere rahsis l'dilıni~tir Bu 

elli \:ttaktan 1 O ynı·ıı;ın t:ıh>isa

rını \ il:\wc Ye .,'chcmancti 

mu,"tc<cken vermtl:tcdirk<. 

"i di r C\ c1 1C hinanın 'anına 
1 eni ..ıir l • a t .1h )<>pılmakr-ı-

dir Ilı b. ·ı 011 1 \ata i t"ap 

lt _. kr r. 
ıtııA•i ııhmer gt'.r.U 

A r u laı i 
il ,ı bı • ' 

\C O J0 ı.- ık t:d 

t edib11 • . 
* Eczacıların te ebbUsatı-

f:MANETTE 

5,000 lira 
Cemiyeti Belediyece 
Tatavla harikzede
lerine teberrü edildi 

Cemiyeti Belediye diln 
saat 14 te toplanarak 927 
senesi hesabı kat'ı raporunu 

tetkike devam etmJştlr. 

Evvela makamı Emanetin 
bir mazbatası okunmuştur. 

Bu mazbatada Tatavla ha
rlkzedelerine verllmek üzere 
Hilali Ahmere 5000 lira 
teberrü edilmesi istenmiştir. 
Talep müttefikan kabul 

edilmiştir. Bundan sonra 
hesabı kafi raporunun tet
kıkıne devam edilmiştir. 

Balat ımalathanesl tahsisatı 
müzakere edilirken Avni 
Bey Darülacezedeki çocuk
lann burada çalıştınlma

sını teklifettl. Teklif aynen 
kcbul edildi. Müteakip fasıllar 
blla münakaşa kabul edildi 
bu meyanda 20,000 liralık 

intihabı mebusan, 175,000 
kOsur liralık tezahürat mas

rafı vardır. Raporun umumi 
mülahazalar kısmına gelin

diği zaman Muhasebeci Nuri 
Bey dedik!: "Bu kısım oku· 
nur ve münakaşa: edilirken 
Şehremini ve ya Hey'eti 
fenniye müdürü beyin bu

lunması lazımdır. Halbuki 
biri hasta, dlğerlde teftlşte

dlr. Binaenaleyh lçtlmaın 

tehirini talep ederim .• 
Heyeti umumiye de bu 

mütalaaya iştirak ederek 
içtimaı Pazar ıünune talik · 

etti. 
"' Emanet bütçesi - Emanet 

929 bütçe.<ini tanzime b~lamışar. 

:\1ekrupçu Osman Nuri bey yani büt· 

çe hakkında şu beyanatta bulunmuş· 

tur 
Cemiytti Beledi) enin intihap 

muddeti hitam bulmak üzere oldu

jtDTidan ı 929 senesi bütçe~lni süratle 

hazırlayoruz. Bu sene, prensip itiba· 

rilc, y•nideıı memuriyet ihd;,s edil· 

meyeceği gibi maaşlara zam da ya

pıl~ayaeaktır. Münh•llere de venlden 

memur taıin edilmeyecektir. Ancak 

me\'CÜt teşkil.Atı muh:ıfaza edere~"iz. 

Bu sene Emanetin başlayacağı 

en mühfm inşaattan biri Verem 

hastahane>idır. 

1 lcr ıene olduP;u gibi bu sene de 

mu\'l?.enei ımumiıe kanunu Beledi e 

varıd.ıtıncan ·~irtni daha a1acagı için 

,arı.la ıwız bır parça azalacaktır. Bu 

ıt ba I• e 'diğı gıbi ' aat 

h:z c .ır cc ) ti top! tş r 
d'Jtın tr ınnınl l,u e c de '00. 

tır. Bu ı•"ll'"" da ôılh. sıı i rirtrı 
T 1 l) bın !ıra H)'ılecc k re ı er 

fiıatl nıun tcZ)ıı.l· mesel i go· yan ıc,,ndc bu\U b h ı y ııı 

ru, .erek lıır r, tıor hazırlan ,ap;ı ıçın br rsanı ı ı:>tlakdtın:ı ~ • ., 

mı ti''. C,cmip.'t mura' ~Jsları ıuz bın lira yrı' c.ak . Blrndakı 

yarın ak~<ım ı\l)karaya gidecektir. i timl~kAt 20 bin mctrı- murablı,ıı da 

1 lazırlanan rdpor \ ek:\lctc tev- bir ı erdir. 

dı edilecektir. llcyctı idare, Bundan ba;ka bu ••ne kon>tr 

b . vatuvar i~a>1na da ba,lanacakt 
ecza fiatlarınm ır tarıfcyc tabi K • ır. 

h kk f on~er\'atu\ar in~aatı magraf idarci 

tutlllması a. ·mı a cemiyetin hususiyecc temin edilecek ve b' 

teşebbüsleri naz arı dikk atta ınanıP 
ar>a<ını Emanet bÖ•tcrecektir. 

almadıgı için \'ekalcte te~ckkur , K.analizasyon havuzlan _ 

etme~ karar vermemiştir. Ce- Eıunet kanıliusyon içı'n E ·· c· 
. yup, ı· 

miyctin murahhn~lan, eczacılar bati ve Kumkapuda birer tcrşih ba-

şirketinin te~kili için banka te- vuzu yaptıracaktır. Bu havuzlar tere· 

minat mcktubıyle iktisat \'eka!c- şşühatı ayırıp denize dokecektir. 

tine de müracaat edeceklerdir. Cemlyetıerln tasfiyesi - 73 

, esnaf ceml)etinden tasfiveve tabi 

* Zeka! bey - Geçenlerde ıunılan ~5 şine dlln Fırka~a ·ıebliıtar 
A karaya gitmiş olan :-liiskirat 1apılmışar. Tufıve edilenlerin hepsı 
inhısarı umum mıidiirü ZckAi avın sanatın muhtelit ,ubdcrinc ait 

bcv dün ~chrimizc avdet ~tmi~tir. ccmivetlmlir. \le>dd sımitçi '" ek· 

• Tayyare piyankosu _ Tav- mel yapucular ccmi}'clcri ıa-lı>c 

pre piyanko mi.ıdüriıY)eti Şubat~ cdilmi<, bıınlann •7..1.•1 ekm'' çiler 

çkcılacak altınci ten ip piyaııkonun ceınıycıinc ilhak ed.'. ışıir • Kcn 

birinci ke~idesi için lıazırlıklara b • seıpr ~aucılara ait c·cıniyccler kimi· 

!adı. Yeni tc.nip dolıyl:;iJe num.ar.a len lajt\cdikrek aza,;ı al.l.ko ı 1 'ı· 

d 1 
nan dığer ~cmiı etlere ılhak td"'""=' 

o abındaki fişler tebdil cdilmi~tir. 

:\umaralar yenı rakamlarla yazılmış * Yıldızdaki büyük hal 

ıır. Bu ~r Şehremtııeti, \ il!yet , c \ ıldız sara\lntb me>tut kum 

ddterdarlık munı\ipleri huzorımda nundoki 40 metre murııbb3l d 

yapılmaktadır. Yeni 11,ıer •• yeni• )iı'k halı, dcfte:rd:ırlık tarafın 

numaralar ketideJen 3 gıin ••el dınlarU: mnbafaz.a alona •'' 0

""" 

dolaba konuMıcak ve telcru ayal Ilunun •ebeb~ binauın tam 

milrakiplec ıarafuıdan ıtker ıe~cr ıaç olması dolayı iyle bu 1ıalının 

'3yılacaklardır. bo~ulıcağı anl~ılmı, olmasıdır. 

" 

I.La.yse:ri.de ~Illliye~ 

iktısadi Zafer • • 
guneşı 

• 

~~~~~~~~~
--

Şair Seyraniye ilham menbaı 
olan vatan köşesinde bir gün 

Develide İş bankasının bir muhabir teş

kilatı yapması ve trenin bir an evel 
Oraya girmesi lazımdır 

(Milllyct) - incesııdan Develii • 

ye hareket eden herhangi bir yolcu 

Develiıye gitmeden eve!, Erciraıın 

cteklenndcn akan suların yapmış ol

duğu bataklıgı gördukçc yureği sız

lım.ıktııdır. F.n vısi oulan. en tuztl 

craziyi bataklık alanda, istifade ede· 

miyecek bir şekilde bırakmak, mem

leketi 'even her kesi düşundürmek

tedir. Bu bataklıklan, bu zavallı kö

şeleri gördükçe, ıfianın mutasavver 

kanalizasyon proje,inin bir ın evel 

kuvveden file çıkanlmaı;ı arm ohm· 

maktadır. 

Dt:vclü iktisadi nolrui nazardan 

Kayserinin en milbim bır kazasıdır. 

Yapmış olduğu zeriyat, çavdar, 

buğday, arpa, patates ve bilhassa 

küredir. Bilhassa kaydını koı mak 

llzımdır; çönkü kitre ihracaa >cne>l 

altı yeıli yüz bin lira radde;ini bul· 

maktadır. Bu ala, ı-eıli u• hin 

liralık ihracat, \;ıiçük bir vardımla 

pek mühim bir yekOna hali~ ola

hillr. Son zamanlarda Kapcride hir 

şııbe küşııt eılerck ıktisadi hayat 

üzerinde miJc"-sİr oııın l~ bankaı:1nın 

Devdüde bir muha r te \tilltı np 

ması elzem olduğu kanaatınde)im. 

Bu t~kilat yıpıldığı takdirde, DC\ e -

IU iktisadııatı yüzde )Ll-' ehemmiyet 

ke<bedecek bir şekil alacaktır. Dc,·e -

lüde halıcık pek ehcmmivctli şekil 

alamaını<tır. Yalnız "\ abyalı. nahiye

sinde iyi halılar ) apılmakta ve 

muvoffak r<loınmaktadır 

Dcvelüde en ıivade ehemmiyet 

verilmesi !Azımgelen iki noku var

dır: Maarif ve sıhhi ıeşkilat. '.\laa 

rifln açmı~ oldnğu bir çok mektepler, 

okuvucu •detleriııe göre ki[ayct et• 

memektedir. Kasabada natamom ka· 

lan bir mektebin ikmal edilip orta 

mektep teşkilatı y•pılması, Develü • 

deki maan1 bayaana tıım bir canl~ık 

verilecektir Ona mtktep ıpıldı~ 

takdirde, ciyar ka7.alarda hufunan ilk 

mektep mcrunlnn !13m! istifade ya 

pabileccklcrdir. 
Sıhhi tcşk:llıt için fazlı ehemmiyet 

nmıtsi lcop ctmekrcdir. Yüzüç köyü 

olan bu büyiık kazanın bazı nahiye

lerinde dl"flanserler oçarak balkın 

sihhl lhciyacaanın teshil edilme<! 

!Azımdır. 

Develi belediyesinin en miı1rim 

derdi su mdelcsldir Anadolmıon 

pek az kazasını nasip olan i. i "Ular, 

bu ka•abanın elinde bulunan birer 

servenir. ~'ok gaıipdir ki nadolunun 

bıalannda i)-ı suyn ol:m kazalar pek 

azdır Daima iyi sular, kosa\r,: ndon 

bir ~aç ' • ötede bulunm.kıadır, 

l l ı~buki De\elunun iyi sulan. ka.<a 

barın tçı dedir. Elbls SUTun n ttr· 

a gaı e 1 ıL:r Y lnıı u ~11 bu. 

İL -ıJ u ha' v ;ı e ni "tınck 
ıcap e . Rclcdi nı bu ıl , daha 

fa ~c r lac mesele, ı\ uyu 

k ,n .. ma a' e ~e ~ctu mek-

tır beledhc bu r-c 'e·~ cır da 

rıuh ıci huSU•l\cnin \ardımını bek
le ekı.cır. 

Dc,e urıfin en m !ıiın ve en 

ziyade o rn ~ı me ele. medeni~ u 

va ıta'ının kasabanı yakınından 

geçme <idir. imend11er sesle-ini De· 

ı e1 Jdcn duymak onlar için en 

İ)İ bir mükdfat obcaknı:. Zaten buna 

da Dcvelu hak kazanmış demektir. 

.\lıl'i mücadelede Hacin cephesinde 

\ ta 1i vazifl'sini ifa eden De' e~ ;Jcr, 

ı•.u,aıli noktai nazardan da l.ıiiın · 

istemek hakkını ha17.dir: çilnlii bu 

kasaba lncesu, (lrgup, ngdc hatta 

Kavscrinin ınühim bir kısmının zahire 

~ban me-..kiindedir. Onun yetiştir· 

dip;i hububat bütün bu k~sabalann 

ihtiyıcnttn1 te-min c~~edır. . . 
ı~cllunım ild muhım ungmligi 

•·ardır. Ormao •·e maden.. Oııı:ıanlm 

b3'1ı başına bir zcn~kıir. Bir kı&

mırun henüz: balta ıanımamı~ olan 

bu ormanlar. hu muhltin kere:otc 

ihti\.acatını tam.ımi\'Je temin edecek 

bir· vaziyettedir. Kozandağı onnan. 

lan man7.Am itibariyle ne bdar latif 

i<e rnilll enet noktaı nazanndan da 

o kadar elıemmiı tlidir. Kısalı.ınm 

A kdağı madeni nahi}<!Sindc ı;umü< 

\C bakır madenleri bulunmaktadır. 

Bu iki maden Develunün ) er 

ultında gizli bulunan senetlerinden· 

dir. lıi hir el, hunhn toprak n•t!m<: 

çıkardıj!;l taktirde Dnelüuün buglin 

kü ~en eti bir misli artacaktır. 

Ru ikl servet, Develünıin halıb

ten ~endıiferi belıJC11tckıc haklı 

oldu&unu gostetir. 

tkvelülller, yenlllk peşinde U

<ın münevver, çahşkan insanlardır 

Vaktiyle ş:ıir Sevraninin. en güzel 

~ürleıine ku\'Vcdi birer llbı 

menbaı olan bu vatan köşesi, iktisa 

dl zafer güneşinin do~acağı bir ka 

<ahadır. Cumhuriyet dc\·d, bu ka ·alı· 

halkının •enelerdeııberi elde etme iç!: 

o~n<ağı ve çalıştığı gııı·eyc, mede

niyetin va'1ta51 olan trenle 

kavuşnu-ac:ıktır. 

HiKMET ŞEVKi 

MEMLEMETTE 

Bir senede 

İzmirde ne kadar 
vukuat oldu? 

Cürl;m miktarı sene
den seneye azalıyor 

lzmir \'ilA\ctl d.ılıılırde l'•ı i 

ldarcsmdekt mal"dlcrJo v 1 u "ıı.lan 

curuaıl r hakkında Polis 1\1 ıl u 

tarafından muh e<cli bk i ati · • 

apılmıştır 

Bu istııti<ıiğe ~S sene urfınia 

cüıiımler azalmaktaclır. 

Q:!6 senesinde ltıb'l cıinım va 

pılmış, 927 de ciırum milıdan 953 • 

iıımiş ve 92R de QJ2 dt hlmı<tır, 

Seneler geçtik~ c\irumlerin mun· 

razam bir suJ?ttt azalması '31'1Dl 

memnuni. ettir 
1926 •encsinde 1!!92 cürum 

maznunundan 1298 1 yablanmı 2'2 · 

firar etmi · v• 72 m•znun meçhu 

kalmış ur. 
927 sentsiDde il 78 maznundan 

1116 si yııkalanll!Jf, 1.5 maznun fırar 

euruotir. 4.5 munun meçhul lutlmı;ar 

• Feci bir cinayet- llalıkesirdt 

çok feci bir cinay.ı obnuşıur. Sabaı 

hi>ar mahallesi bekçisi Shaslı Bü 

şeyin •l• saat dörtt buçukta , ahan

hl<ar mahallesinde DJllD.ri! majtaza\.,.. 

cinünde yedi yerinden vurulmak 

•uretile öldurülrnü•tür ' . 
Tahkikata nazaren maarif anbar· 

lannda tan·are cemiyetine ait zahir, 

depo edilmiştir. 

Katiller anbarlardan birinin hfli 

sının kilidini açarak çuvallarına arp:. 

doı ~ 1rm:ıkıa' iken m•hallcnin bek 

ç;fJ olan ll ''c in ağa ıizerlcrinı 
gelerek hırsızlarlo miıcadele etıneğc 
b· amıŞtır. 

fakat der·· derlUı.l tabanc•' '11' 

H e in a a tevcifı. etm le 

lı C\ın "1n ılk al ka 

sını.lan" , d' k rşu g s~ 

~oıhtelıf m a le le :, • ki 

ginniş \e rurul" ğ~'dan bır mıiddc 

wnra Zil\Bllı bekçi Oı'Jluştor. 

* Zelze e Ev dki gun ey 

c1 koyde , idcletlice btr zcl7.el 

olmuştur. Öp;le val ti olan t 
zc zcle!crde kahvelerde Ye '"le 

de oturan ahali tel la dışar 

oğramıştır. 
-~~~~~~~

 

Ankara lstanbul 

arasında asfalt fOse 
yapllacak 

Nafia vekA!eıi Ankaı'I ile lstanbn 

arasında bir asfalt şose inşasını dü 

şünmektedir. Bu yol lsıvnbuldan Ad 

apazmna kadar Bagdad caddesini 

oradan it:ibaraı Adapnan-llcypar.ar 

A yq-Anlı:a.ra fOSC6lıı.i takip edecektir 

Yeni yolun toli 400 kilomctn 

olacaktır. Bu yol ollhwa otomobi 

seıahaana y1.rayacalnr. 1 tanbul " 

J• \nkaradan hareket edecek otomo· 
lımer 7-8 .13t zarfmda <eyahotlann 

ikmal cdeccklcrdir. 

Otomobil seyahatinde nsatl sür 

'at ~tc (;{) kilometre dır. Faknt;en 

yolda otomobıller ı;uırı. 70 • B< 

lı:ilometrc gidebilecek.lcrindcn acelt 

i'i olanlar 5-6 saaı 7.arfında seyaha 

edebileecklcrdir Bu suretle Ankara 

lsunbul mJa pek ziyade bsalmı 

olııalı:ar. 

afla VekA!ctl bımdan ~ka diğr 

bir Ç<Ik ·ollann, ezcümle cenup hu 

dud•ımuza giden şo:ıcnln de asfalt 

tab\·ilini düşünuıor. 
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BUGÜNKÜ HAVA l 
Rasatbanebe tespit edildigine 

göre, bu gün poyraz ruçklrı ese
ce~tir. Hava kapalıdır kar yagntası 

muhtemeldir. Dün hararet sıfırı 

\ !.adar nü,m:lrür. -
FIKRA 

ECNEBİ ŞİRKET MÜDÜRLERi 

Bundan evci gene Milliyet 
>iltunlarında intişar eden bir 
mekalemde İstanbul şehrinin 
bin bir derdinden birine, ve 
oeıki en mllhimmine temas et· 
tim. Demiştim ki lstanbul .hO.IA 
kapitülasyonlu Tllrkiyenin, işgal 
ve 1".ütareke TUrkiyesinln lsta
nbulu olmakta berdevamdır. 

Bunun alametlerinden ba2ı· 
ıarını son Tatavla yangınında 
hisseder, görür gibi olduk. Çlln· 
kü Türkün zaferinden sonra 
bütün habis ruhlar gibi gözle 
görülmez elle tutulmaz bir 
hale giren,bütüa habis ruhlar gibi 
karanlıklarda yaşamağa ve bizim 
üzerimizdeki tesirlerini o hia· 
net,ceberut ve düşmanlık unsur· 
ları meydana çıkmak için mutlaka 
bir felaket Anını , bir kargaşa· 
lığı beklerler • Onun için denile 
bilir ki bu anlar bizi intibaha 

BUtUn o askert memuriar 
şehrin "hldematı umumiye. sini 
ellerlnde tutan bu şirket şefle· 
rinde, kendilerine, en muti mu
avinleri bıılmuyorlar mı idi? 
Açık söylemek lazım gelirse 
bir çok dllrUşt hareketlere on· 
ları teşvik eden bunlar değil 

mı idi? 
Hayır, genç Türkiye, Osma· 

nlı devleti zamanında, burada 
vazife ifa etmiş hiç bir ecnebi· 
nln huzuruna Tahammtıl edemez 
ve etmemelidir. Bahusus bun
lar su, Telefon, Tramvay, Elek· 
tirlk gibi umumi hizmetleri ell· 
erinde tutan kimselerse bizim 

için değişmeler! bir zaruret haline 
girer. 

Çünkll, mazideki fiillerinden 
dolayı bunlara bizim emniyeti· 
miz kalmamıştır. 

Yarın, Allah göstermesin, 
gene bu şehrin başından bir 
kaza geçecek olursa, telefon 
şirketi pek AlA polis merakizl 
arasındaki muhabere vasıtala· 

nnı kesebilir ; elektrik şirketi 
bizi karanlıkta bırakabilir, 

tramvayları durur; su şirketi 

su vermez; hülasa her biri 
kendi vaıstalarına gllre burada 
umumi hayatı, umumi hareketi 

felce uğratabilir. 

Balkan harblrıde yaralıları· 

mızı taşımaktan imtina eden 
ecnebt vesaiti nakliye müesse· 

s~lerini unutmıyalım 1 

Yakup Kadri 

caliptir ve bundan istifade et- ., Ü I • 
memiz Ulzım gelir • llU/ ff~Ü~{l.ER MIZ 

Mesela görürüz ki, bu şehir 
de < Hldematı umumiye>denllen IKIYOZONCÜ SENE 
ve şehrin şah damarlarını teşkil fklytız sene evci bugün lllı: 
eden şeyler bizim milli menfa· Tllrk kitabı basılmıştı. Binae-
atlanmıza , milll arzu ve irade- naleyh Türk metbaacılığıııın 
mlze uymaktan çok uzaktırlar. iklyüzüncü yll dönümüdür. 
Sebebi ? çünkll , bunların ba· 
şında bulunan adamlar umumi· Arkadaşımız Selim Nüzhet 
yeı itibarile buraya düşman beyin, bir kaç glln evel bir ki· 
ordularile beraber gelmiş ve tap şeklinde de çlkan, kıymetli 
uzun seneler burada düşman etildil olmasaydi, bu tarihi ha· 
siyasetine düşman amaline göre klkat belki de hiç kimsenin 
çalışmağa alı, mış kimşelerdlr · nazari dikkatını celbetmiyecek· 
'\\isal mi istiyorsuouz? l~te tele· tı. Bu sebeble Selim Nüzhet 
fon şirketi müdürü ki, işgal senesi beyin hizmetini şükran ile ya-
bıırada işbaşına geçer geçmez ilk detmek ııızımdır. 
yaptığı şey o yılın abone def • 
terinde Türk hükumetini, Ttırk Yeni medeniyetin matbaa 
milletini tahkir ve tezyif etmek makinesinin icadile başladığını 
oldu; işte bir tramvay şirketi söyleyenler hakikatin pek uzak 
müdürü ki, gene işgal devre • değillerdir • Matbaa icat edil-
sinde kumpanyayı bütUn Türk mezden evel de medeniyet vardı. 
amelelerinden tasfiye edip yer· Bilhassa eski Yunan ve Roma 
!erine hep Rum ve Ermeni ge- devirlerinde ilim , irfan ve tel· 
tirmeyi kendisine ilk vazife sefe oldukça yük~ek bir sevl-
\Jildl; her mllşlcilinln halllnde yeye çıkmıştı • Fakat illın ve 
lngiliz zabıtasını kullandı. Bu • irfan namına ne varsa çok ufak 
nun ceberutuna vasıta olan bir 

bir zümrenin inhisarında idi. 
TUrk memuru vardı ki; Anadolu 
zaferini mlltealr.ip kaçtt; şimdi Matbaa icat edilip te kitaplar 
hariçte dolaşıyor, kendi hem • ucuzlamağa başladıktan sonra· 
cinslerine karşı yaptığı haksız- dır ki ilim demokraslleşmiştır. 
lıklardan mahcup, uzaklarda Garip bir tesadüitllr ki Türk 
diyar diyar dolaşıyor. Halbuki matbaacılığı ikiyüzüncil yıl dö· 
ona emreden adam buglln gene nilmUnU, tarilılnde en mühim 
ayni şirketin başında, Tllrklere merhale olan Tllrk harflerinin 
karşı gene aynı nefret ve busu- kabulU ile beraber idrak ediyor. 
metle alude duruyor. Adeta iki bayram bir araya 

Devletler, işgal senelerinde gelmiştir. Lalin esasından alı • 
burada vazife ifa etmiş blltün nan yeni harflerimizi kabul edeli 
askeri ve sivil memurlarını hep henüz iki ay olmuştur. Bn iki ay zar· 
geriye aldılar. Çlinkii en iptidai fında, iki asırda yapamadığımız 
nezaket ve terbiye şeraiti bunu tarakkiyl güsterdlğimızi söyler-
icap ettirirdi. Halbuki bütün şlr- sek, bu sözümüzde mubalağa 
'<etler o zaman burada bulunan yoktur. Türk harflerinin kabulü 
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[ELEK 
Öpucük! 

iki yaşlı kan koca dünkü 
gazetelerde Meksikada aleni 

Ham~yt. lr.oydcml öpücüf!e müsaade edildiğini 
Son defa Maca:ıst~ndan ge- okuyorlardı .. Okudular ve içlerini 

çerken F. T, C ısmınde çok çekerek birbirlerine baktılar 
maruf. Macar spor kulubunun kadın dudağını nefret tazahürn 
reıslerınden Doktör Fazekaşı olarak büktü ve daha neler 
gö~müştüm. Bu zat 1923 sene- öl!renecegiz? dedi. Erkek gaze
le~ınde kulubunun ful~ol takı- teyi dalgın okuyordu kadın 
mı~le Istanbula gelmış ve bu sordu: ' 
muna_sebetle_ a:amızda aşın~lık · _ Nedir 0 okudutun2 
teı;s~u~ etmıştı. Ö!ede'! _berıden Hiç Voronuof aşısı hakkında .. 
goruşurken Doktor, bulun spor- F'ELEK 
cuların bildikleri: 

Hamsiyi koydum tdvaya! A k · b h. 
Şarkısını söylemeye başladı, S erı a ı~ 
sporcuların bu eylenceli şarkı- Tayyarelerle düşman memleket-
sını bu zatın Jstanbulda bulun- !erine casus göndermek. 
duğu zaman yine bizden öğ- Evelce , Millhet sürunlannda, 

d ,,,_. · d h l h t { d tayyareler h'ıkkında bir çok defalar 
ren ısını er a a ıra ım. vazmıştık. Tayyareleıin havada bir-
Çıinki " M ilfiyet " fe de yine birlerile muharebe edeceklerinden 
ayni bahse dair bir yazı gör- ;·erdeki hedeflere karşı makin alı 
düm. Makale sahibi bir milli tüfekle ve vahm bomba ile taarruz 

marşın 11oksanı11da11 bahsediyor 
ve bu hususa nazarı dikkati 
celbediyor. itiraf etmeliyiz ki 
cemaatla okuyacak muayyen ve 
her kesin bildi.{!"i bir marşınız 
yoktur. Burıu içindir ki topluca 
bir şey okumak zaruretinde 
kalınca derhal her kesin bildi/fi 
işte " Hamsiyi koydum ,. tar
zında şeyleri söylemeye mecbur 
oluyoruz. Bizim san'aıkdrlarda 
keskin bir alınganlık vardır. 
Bir ecnebi mütehassısı arandı
f!ı ve ya bir ecnebiye bir iş 
verildiği zaman derhal : 

Efendim bizde san'atkar 
mı yoktur? diye tarize kalkarlar. 
işte açık bir sahaf nerde bizim 
musiki üstatları? her kesin 
diline göre canlı bir marş 
yapsınlar. 

~allzasyondaki Heykeller 

Cağa/of!lu taraflarımn ka
nalizasyonu yapılırkerı bir takım 
heykeller bulunmuş o!duf!unu 
öğrendim. Bu bulunan şeylerin 
heykel olduğuma şüphe edi
yorum, bu olsa olsa vaktile 
tıpkı bu günkü gibi kanalizas
yon inşa edilirken yine bu ğün 
olduğu gibi çukura düşenlerin 

taş otmuş cesedi olmasın?! 

edeceklerinden, lıüyük şehirlerin eha
lisine karşı kolu-~ı mikrobu, tifüs 
mikrobu. v. ;. gibi ;al~ın ha;talıklara 
mahsus n1ikroplan ~i~clcrft rıtacaklu
rından (bakteri harbi) lıahscyleıniştik. 

nu defaki meka1ernizdc tayyare
lerle düşman ordularının gerisine ne 
suretle casuslar sevkedilcceği ve ya
hut takip n1üfrcıeleri indirilccc).ti YC 

hatta bıı işin yapılmakta olduğu 
hakkında malUmat ı·erecegiz. 

Cihan llarbi esnasında pek çok 
defa yapılmıştır. Tayvareler. bilhassa 
geceliyin clüşınan ordusunun· gerile· 
rine inerek, hatta düşınan ordusunun 
hareket m1nukasının iç.ine inerek bu
ralara birer t.:ıısu;. \ Sertıcngeçti) 
bıralmlar. 

Bu casuslar tahkik edecekleri 
muayyen ;:eyleri ( rneselft filan kasa· 
bada aRker var mı, varsa hangi 
fırka!.. v. s. gibi) derhal tahkik eder
ler, ve raporlarını yazıp yanlarında 
beraber getirdikleri göğercinlerin 
boyunlarına takarak derhal uçururlar. 
Kendileri de vazifeleri biterlıitnıez 
derhal kaçup kurtulmağa çalışırlar; 
fakat tecrübe edildiği üzre yüzde 
doksanı tutulur ve kurşuna dizilir. 

Eğer lıu casusların indikleri erazi 
kendi millettaşlan köyler veya 
kasabalarla meskOn ise ozaman bun
lann uzun müddet saklanmaları ve 
vazifelerine uzun zaman devam 
etmeleri ınümkündiir. Nitekim Büyük 
[ Iarpte I1'ran:-;ızlar. i\huan ordusunun 

arkasında kalan l'ransıı köylerine 
böyle pek çok rasu<lar indirmişlerdir. 

Çok defalar casus indirecek tay
yarelerin yere inmesi tehlikeli ve 
d~maru kuşkulandıracağındaıı, casus
lar tayyareden paraşüt ( cankuıtaraıı 
şemsiyesi) ile atlayarak geceleyin 
görünmeden ve sezilmeden yere 
inerler. 

Düşman ordusunun gerilerine ve 
ya memleketin içerleıine böyle bir 
ve ya iki kişiden ibaret casuslar 
tayyarelerle taşınabilecegi gibi, büyük 
bir demiryolu köprüsünü atmak ve 
yahut pek büyük bir fabrikayı uçur
mak lazımgeldiğl misilli hallerde 
sekiz on neferden mürekkep ve 
bomba ve dinamitle mücehhez kıt

acıklar da gönderilebilir. Nitekim 
lngilizler son zamoıılarda lrakta 
bedevilere karşı böyle beheri onbeş 
nefer olan tayyarelerle hareket ede
rek bedevilerin biç beklemedikleri 
bir zamanda onları arkalarından mit
ralyöz ateşi baskınına oğramışlar, 
şaşırtmışlar, pek çok telefat verdir
mişlerdir, 

Geçenlerde bir Alaman gazetesi, 
bechri 1,000 beygir kuvvetinde 10 
adet motorla mlicehhc,. 133 yolcuyu, 
~5 tayfevi, 6500 kilo saatta 300 km 
süratıe ve 5400 km uçuş siasıla ta
şıyacak suretle yapılması düşünülen 

bir toyyareden balı>ediyorlardı. Böyle 
bir tayyarenin bir defada bütün bir 
piyade vcı•a ağır mak.inalı tüfek bö
lüğ"ünü kaldıracağını kabul etmelidir. 
Böyle 20 tayyare ise 3,000 kişiyi 
\ bir alayı ) taşır. Simdi tasavvur 
ediniz. 

:\ilesela biz Çanakkıı.lede deniz
den ve ka;_dan saldıran ve lstanbulu 
almak isteyen düşmanlara karşı mu
vaffakıyetle lıarbederkeıı, lstanbulun 
ü,crine böyle 20 tayyare gelsin. Her 
tayyareden 150 asker, elindl tüfegi, 
belinde bombası kendini fırlatup 

aşağı atsın. lstanbulda tek türk ne
leri bulunmasın. Ne olur? Gökten 
inen düşman alayı, cepheden kuvvet 
gelinceye kadar Istanbula hakim olur. 
Yakar, yıkar. istediğini yapar. 

Görülüyrki, bir yeni taarruz ve 
tabiye usulleri sayesinde artık kale
lerin ve müstahkem mevkılerin de 

-"ehemmiyeti kalmamıştır. Kalelerin 
dıvarları kerpiçten değil ya, çelikten 
dahi olsa, gökyüzünden şemsiyelerini 
açıp ta beklemediğiniz bir zamanda 
damınıza, lıacanıza, sofranıza inecek 
silahlı misafirlere karşı kapalı 

kalamazlar. 
Cinoğlu 

GÜNÜN LATİFELERi 
Şehremaneti Haliç için bir Tarak alacak 

K ÜÇÜ~ Hi~~TE 
Jeneral çıldırdı 

Yazan: Andre Dal 
-ı-

129uncu alay kumandanı 
binbaşı Rutandan 5 linci A - • '1 kol ordu kumandanlığına: 

Kemali hörmetle, kumanda

nımız Jeııeral Gonfledanın biraz 
rahatsız oldu ğuııu ar zeder im. 

jeneralımız dımağen pek yorgun
dur. Bütün hayvanlarm kuynık
lıırıru kesmemizi ve efrada ekmek 

yerine badem şekeri vermemizi 

emretti. 

Bu hususu bildirmeyi vazife 

telakki ederek, şu satırları tak
dim ediyorum. 

~ 1 inci kolordu kuman
danh~ından, 12 9 uncu 
alay kum,ındanı binbaşı 

Rutona. 

Telaşınızda haksızsınız Yazmış 

oldugunuz şeyler delilik alameti 

değildir. 11ayvanlann kuyrukla
rını kesmek elzemdir. Badem 

şekeri de ekmekten çok daha 
fazla besler. 

kabil olursa bütün orduyu ba

dem şekeriyle besleriz. 

-2-
129 uncu alay kumandan· 

lıj\ından 5 I inci kolordu kuman

danlığına. 

Tekrar nazıın dlkkatıruzı ce
lbederim. Jeneral yen! bir eınlr 

verdi. Efrat tAlime çıkarken k<>

lon ya süriinecekmiş. Efrat arasın· 
da Esperanto lisanını bilenlerin 

listesini de istedi: 
Fırka karargahına bir souk 

duş yapuralım mı~ 

5 l inci kolordu kuman· 
danlığıııdan ı 29 uncu 

alay kumandanlığına 
Siz hepiniz çıldırıyorsunuz ga· 

lıba? Jeneralm "mirleri çok rna· 
kul. Efradın kolonya kokması. 
diişmandan korkmasından hayırlı· 
dır. l~speranto bu gün belki JAzıın 
değildir, Fakat harp ıo- 15 se: 
daha devam ederse elbet l&zı 
olacaktır. 

Eger sizin lhti yacınız "arsa 
duşu alay karargahına yapttrınız. 

-8-
Jeneral; 
Bu gün size hususi rnekCU~ 

· BiZllD yazmak mecburiyetindeyıın. 

Jeneral, bu glin bütliıı gün. 
5~~ 

kaklarda gecelikle dolaşıp köY 
Bir 

kadınların peşinde dolaşo. 
İngiliz zabitine elini verecek yer· 

de ayagını uzattı ... 

~'. 
1 

i 

1 
J celikle "dolaşmak, düşman kurşu

nıylıe .~lay etmektir. Aferin Jene

rala. (.'~zel nLinıune göstermiş. 
Jngılız zab"t· ' , ı ıne ayak uzatmak 

ta şakadan ibarettir. insan keyifli 
olduğu zamn her şey yapr. 

.Jenera/: Kolber 

-4_ 

Fırka k . 
unıandanı ıeneral 

Gonfledandan 5 llnci kol
ordu kunıand 

anına. 

Yannk! hücum ınanevresinde 
sahici tüfek . 

d 
Ve sahici kO.rşunlarla, 

or unun baş d .. .. . 
m a yuruyeceğirn Ef. 

radı çok severim arn• h kiki h·· 
da hakiki -..., a ucun 

. kurşunla nasıl ölündiiğü-
nü onlara ·· .. 

.. . gostereceğiın.. Olmesini 
oğrensınler. 

51 incı kolordu kumanda 

nının emri Y"Vmiı;i 
Fırka sen b" b" a ı ı vedaetile jene 

ra.I Gonfledanı derhal Parise 
gönderinı7• 

SIHHi ...... 
Nakleden 

Seldmi izzet 

Teshin 
2 BlrlZ ,. 

kı la 1Y•de yıkılacak olur i.ıe 
P ntıt>.ı ol 1 

mesam tı ur it, o vakit saçlann 
retmeğ: baçılttalr hUmzu karbon n~· 
demir sob •rarlar; içerisi sırsız 01111 
dur· d . " lrdı bu bal keslrillvuku-

' •mır sobaları yerlerde h a teshin olunan 
ve b .. asıl olan baş ağını, bul111u 

aş donmesının b b" . b zin tesiridir se a ı ışte u ga 
sıhhi de'"'ıd' onun içlıı demir sobalar 

S ~· lr. 
obaların f 

did hava ·a •vaidinden blri de teo 
!arda ) vasıta olmala.ndır. Soba· 

en zıyad 

söylü· müdür ve mlimessillerinl değiş· Türk matbaaçılığını, kurunu Size sureti husLisiyede 
tirmek lüzumunu hissetmediler. vustai usullerden alarak, b"ır 1 alı ·ıldırdı 

cak cihet ~ e nazarıdikkate alını· 
mesidit. trneınelerinin temtn edll-

yorum: ener ınız ç · 
Onlara bugün Türk efkarı umu· gün zarfında fennin en son lca· · Binbaşı: Rııtorı H. B. z. 
mlyesi namına soruyorum; Aca- di olan makineler içine yerleş· Koııvad S . Dr. Muhittin 
bıı bu müdürler, bu mllmesslller tirmlştir. Matbaacılığımızın bu G·· · • alili efendiye· 

Azizim binba:ıı: az tabibi .. • 
işgal senelerinde, burada, her yeni girdiği devirde Türk lisa- , 1 bulu- Şakir Ah rnutehassısı Salih Sair 
hangi bir siyasi ve askeri me· nına ve Türk harsına daha bil· 1 elaşıııızı geme faıdantektir. ıasvon . rnet beylerle bir Consül-

\r h P e · v•pdırıı mordan daha az mı şenaet ve· yük hizmetler lfıı edeceğine şil· ş. B. M. Beye ) Tarağın harlçtene mübayaasından evel bir defa da Mahmutpaşadald yorum. · · anevre ar ··e· · rnası münasip olur. 

~<;le•n·a~e·t·v~a~s--ı_t~a!!.s~ı~o~~m:;;,;;u~ş-ı~u~ıa~~~?"!!!!!'!'!!~;;;h~e~e~ı~nı~e--k;.;;m•ü•m•k•ü•."•m,;;,,;,u~ •. """'!""""""'~~T~a~r;a~k~ı~la;r~a~b;a~~;s_a;_k;..;~~ıa~s:ıl~o~lu~r._b;__e~y:.;__e~f~~;nd;l;?~ •• ~ ......... _~.'!'!.!>l"""'!""" .. """'~~~~~~--"""'~!"""--.!>l.!>1.!>1.!>l.!>1.!>ln'"""""'~~)~ü~~- ın~an!!!mii!!er~n~1-ilc~t~i~a!!!!'Jt~~ld~a~g:d~a~--...,,'-;;::""~!!!ı!!!'!"!'!~D~.~M~.~ 
1 

1 ıat l lasta de~·ı· i\Tilli\.'Ctin tefrikası 3 sinle üplijliyor :<andı. Vanım, yoğum, her şeyim sen- Onbeş gün e,·el de an ··ak bu ye yataktan kalkamıyor, 1°' bire uu d. ı;t ım,ama birden 
d ,an trdın. 

\damın koluna ~irip evine sin. Şensiz yaşamama imk>\n yok- kadar lakayt, souk kanlı KOnusa yatamıyor 1.1... ..ıle· [ 
• • ~ f k ··k ··ı ıra go . k . a federsin ... Haydı· kalk,hava ıı;irti. tur. Bunu artık tamamile anla- bilirdi.. .,.a a so ' tu 'ten soı . dl ço 1 

S U P H E 
· · ·· ·· \1 h ini !(erır ' Çgkuze' bira1. çıkıp gezelim. 

' 

L yanıp kendine ğdince,ııdre- dım ... ,, Kazım bey Btitlin f(iın mes·eıeyi rmı omme gene u s alrına 1 tılar 
tle kalktı, kaçmak istedi: adam da Bu mektubu yıı1.dıktan sonra, açmak, konu~muk, >öylemek iste- ve başını yastıklarının d sessizdi! ' gezdiler. Fakat gene 

k k h k. l kıra ağla ı. <oyorJ er. Aarada sırada konu-
ertesi gün için randcv·u istedi, kocasına ihanet etn:ıi•ti. Bu mek- di. Fakat muvaffak olamadı. Gün so ·ara· ıç ·ıra ııç · d ' ar F lr ' <l ı;rul u. h. ' a at mühim bahsa 
evinin anahtarını verdi. tun üzerine _\[uhsin g·elmis ve o·ene sessiz geçti. Saat altıda nefretle 0 •·dııy tç temas etın· 1 d 

- Selômi izzet-
Tatlı bir sesi, munis bir bakışı, l olsaydı geceyı nasıl g.eçirec~ğin! 
cana yakın sözleri vardı... Tehli- tasavvur etti .. Ya aşağıda bekle

keyi hissetti, uçurumu gördu. yen!... O kimdi o ? .. Kim oldu
ı:akat kendinden o kadar emindi ğıınu fazla düşlinmedl! .. Usulcacık 

ki... Kalbi Vluhı<inindi, vucudu kapısını açıp aşağıya indi.,. Tehlike? 
:\luhsinindi, her ~eyi Muhsinindi., Hiç bir tehlike yokttı, olamazdı! O 
fakat n:ıahfına sebep bir cümle odama deyecekti ki: Denizin karan 

nldv. Babasının geldiğini görünce lığına karşı oturalım. Muhsinimi 

gayri ilıti yari: düşüneyim deye bına sevdadan 

- Gidiniz, uzaklaşınız, dedi. bahsediniz. Muhsinimi nasıl sev-
.\danı fısıldadı: diğimi tasavvur edemezsiniz. 

!lira?. sonra bag·çeye çık- Onu bekledip;im zaman, onu 
ınız düşlindüğüm zaman kendimden 

Uiııdcn kurtulmak için gözle- geçerim, mest olurum ... 
:lvle: ·'l'cki .. dcdi. Odasına çıkuktan Aşap;ı inerken böyle düşün-

,;oıır", bab;ı,ıııtlaıı ··-~ilah rahatlık müştü. 

ı·er,;in,, deyip anıldı, a,;ahı vucudu- Karanlıkta, dudakları dudak· 

na tahükkiım et'i. \hıh:<inle berabeı- !arına kenetlendiği zaman, i\Tuh-

,. ' " ka" · O · ıynr ar ı. 
Odasına çıkrığı zaman etrafı onn ~afakJa beraber, cürmünü Eger tek kelime söyleyecek Dört gün cvel bu saat

1
ra.so takip tel kapı . Ke avdet ectiklerl zaınan 

bıraktığı gibi, derli toplu buldu. işlemeğe giderken yakalanmıştı.. olursa kendini tutamayaea~mı dı, arkasuıdan da .J\'lu 15ın Kıl cı azım beye mektup Yerdi. 
Bu odanın intizamı, görünüşte, Hayatı, istıkbali, saadeti inkı- kızını çok hırpıılayucağını hisse- ediyordu. du~~ın he) zarfın ü~tiinü oku-
tıbkı bav. aauna benziyordu. raz bulmıı•tu. div. ordu. Derin derin içini çekti; an sonra sordu: • ı aptıın"-· Geniş bir :nefes aldı, yaptığı * Bundan sonra üç geee sırayla - Ben bunu nası Y . klln Başka yok ıııu~ 
mLinasebetslzliP;i unudur gibi Ertesi gliıı kazım bey odaya Sacidenin odasına girdi' fakat l:löyle bir şeyi yıı.pn:ıaaı• ıaı Hayır. · 
oldu. girdiği zaman Sacideyi ayktıı kızını uyur buldu. yoktu ... :'./asıl oldu bu? 

1 
~tına ıı;elınedi mi? 

Otişünceslni kocasına hasretti, buldu. Sacide uyumuyor uyur gibi Hayatının önüne açıllll~ 0 an ayır. 
yalnız onu düşünmeye başladL - Mubsinden haber var mı? yapıyordu. Canı sıkgın olduğu uçurumun fecaatını idrlk etıneye ba~e:mekte Sactdenl.n yi.iııühe 
O, Muhslnln malıydı. Etile' ca- - Hııyır. için konusmak arzusunu hisset· başlamıştı. 

-Muh· d nıyle, kanıyle, bütün varlığı lle Babası kısaca, fakat hayret miyor ve gözlerini kapayıp baba- Kapı yava~ça açıldL M kınn en haber var ml? 
- e tu Mııhsinin& Kocasını öyle göre- etınl.ş gibi bir "ya!" dedi, soma sını başından savıyordu. Üçüncü Sacide haykırdı. ne kad P aldıın. .. bir Ikl gil-

ceği gelmişti ki... Yazdlği mek- sordu. gece Kllzım bey gene odaya girince, - Kim o? Kılz ar avdet edecekmiş_ 
tubu hatırladı: " Muhsin, seni - Dün· mektup yazdın değilml~ Sacideyi bir korku aldı: Babası Babasını görünce: ,;.~ bey gözlerini kaldırmı-

bu kadar sevdiğimi zannetmezdın:ı. Sacide cevap verdi: tarafından tarassut edildigini - Rlrdeobire öyle korktuın ~~r~r:~ın YÜZtJne bakamıyor-
A~kının öyle kudretli bir kuvveti - Evet. anladı. Demek babası her şeyi kll dedi. b acidenın dudaklannda 
var kl, önüne hiç blr kuvvet ve heycanını gizlemeye mu- biliyordu? Kilzım bey souk kanlılıkla: sert. ya ancısıoldugu, bir kınını 

1 deye belirıniştL 
geçemez. Bunu müdrlktlm, fakat vaffak olarak ilave etti: Bütün gece göz yummadı. - Seni hasta zannett m, 

· uvorııun1 bu güne kadar hissetmemiştim. -Gtyineylm de çıkalım. Babası onu ayakta görmesin de- cevap verdi, neden ın . bitmedi 

·ı 

,, l 

il: 

1 



M. Harvey namında bir Amerikalı bir 

gün batacak olan Amerika medeniyetini 

ahlafa zahmetsiz göstermek için Mısır 

ehramları gibi muazzam 

bir ehram yaptırıyor 

'inlerce seneden beri biz insa- olması dolayısıyl bize uzak gö- sekliğinde rılacaktir. Arkaıısas da ıcdiyorum., 

' toplu lıir halde ya~ayoruz. rlinen bu fikir hir çok kimseleri ;\lonle Ne ~ehrinin etrafındaki l•:hranıın ta tepesinde bakır 

ılerce >L:ııeden beri insanlar korkutuyor.! lele bu kıırkn bir de tepelerin en yüksek bir )'erine hir ICYha uzcrinde şu yazılar 

r çok medeniyetler kurmu>lar, Amerikan p;aralıetinc lıiirüncrek yapılacaknr. l~ıınıııı yalnız kaide- buluııacııktır: 

1929 

vaporu 

Iler Per:mılıı> ııü
nü İstanlluldan lıa
reket.le ( Çan:ı kkale 

ve Körfez) iskeleleriııe.nÇ!'ra

yarak Ayvalıga azimet ve 

:ıyıır tal'ikle İstanbula avdet 

edecekıir. 
Mahalli müracaa~ Yemiş' Tavil zade 

biraderleri Telefon : lstanbul 2210 1 
SADIK ZADE BIRADER-1 

LEH VAPURLAHJ 
KARA UEl\iZ 

MUJ\TAZAM \' E LlTKS 
POST AST 

İN ÖNÜ 
PAZAR vapuru 3 

Şubat 

"t.illli aks:mıı ~irkı,,·i ı ıİılı-
" ' ınıııd:uı lıarı'ketlı• ( Z11ııgııl -

dak . İııcbn'.ıı . Saııı,ıııı . 

Ünlıı. l\in">ıııı. Tr;ılı1,1rı, 

Sıırıııı,ıı" \'tı iliz" i~kt•ıt':ı·ı'l!le , 

. aziınel rn avıleı ı'ıleı eklİı'. 

Tafsil<H içiıı Sirk~ri~lc ~fe~
aılel hanı altııhl:ı eskı Loovd 
Trivcstiııo ıhıiı·,,,ı Telı:frııı: 

lsıaİıınbnl 2134 

YELKENCİ 1 
\'APIJHLAHI 

Kara ıleııiz 1 ü ks w sıır'at 
Po~tası 

Vatan 

•at sonra zammı g·ec;erck bu meydana çıkarsa neler olacap;ını sinin yapılma marnıfı ıo,ooo "llu yazıyı okuduktan sonra yapuru;HPerşembe 

Uazzam medeniyetleri felaket- diıouniinüz! dolara baliğ olmu~tur. a~ağı in, ve geçmi~ bir mede- kılnunsanı 

takip etmiş, bir zaman parlak Bahsetmek istediğimiz ~udur: ı•:hranıın kaidesine lıa~Lııınıtı- niyetin öHinıünıın ~ebebini bullr günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

.. 
1

1
: lrirlcr ı;c,·ıren milletler.eserleri \ k d A k 'I tır, w bitmek üzredir. Ehramın ]'' 000 hareketle Zonguldak, lnebolu, 

. . merı· a a r ansasta ı> r >ınıınııı ,•ı>Jamlı"'ı IO ·ı· b 

• 
~f> 6 ' Samsun, Ordu, Gireson, ra zon, 

' beraber düıwa yüzünden kay- Ll · · d 76 d içersinc hu "linkli insanlar ne bi- sc · · 'd· D ı 
, 1 arvey ısının e, ya~ın a zen- ,., . ne ıçın p;arantı ır. ivar arının surmene ve Rize iskelelerine 

'' 
1 lınu J d k · ı · · li_ı·ııroıı.. ne kullanı_vorsa istbnasız k ı ı " k' k Eh 

~ar ır. ğin bir ihtiyar ço · g;arıp ıır ı~e ·a ın ıf>ı se ız aya tır. ramııı azimet ve avdet edecektir . 

Bir zaman büyük bir mısır başlamıştır. Bu zat bir gün gelip hepsi konacaktır.l\itaplar,gazetcler içerisinde kut kat şalonlar bulu- Tafslllt için Sirkecide Mesadet 

' edtniyeti vardı. Bu ,e;iin bunun Amerika medeniyetinin batip eı cşyıN namına ne ı ars3 hepsi, nacak, hulasa bu !(Ünkü mede- 1 hanı ittisalinde velkenci hanında 

' :cak lıizc hatıraları eserleri kaldL kaybolacağına kanidir. Geçmiş i~ncler. ~apkalar clbi;dcr, '~;ıtl:ır, niyetin hik~yesi baştan başa kAin acenmını -müracaat· Tel· 

GinL bir zamanlar bliyUk bir medeniyetler na.,ıl batmı~sa ı-c rc,ınıler. makineler, elhasıl lıep;i okunacaktır. ;.1sİllİtanİİbİluİİl•IİİSiİIİİ5•••••••ıi 

'nan , . ., Roma medeniyeti vardı. biz onların cscrlt:rini bulmak, konacııktır. Öyle ki bir kaç bin Mr. llarveye nazaran bu gün-. -

µ;ün bunların da ancak rnrihte batmalarının sebebini anlamak >ene sıınra ı;eleıı ııc,illcr hun- kii mediniyet nihayet iki asra IDOYÇE LEVAi\T LINIYE 

'Tileri blmı~tır. icin bu ,l!;iin nasıl mih.'onl<1rca lan görecek \C bir ıııcdcııiyctiıı kadar mahvolacak, Batacak ve H b B A.ıveı's 

i' 
. anı ıırg, rem, .tU , 

'İİtun bunlar ~ıistcriynr ki bir para :;ar[ediyorsak., .\mcrika mc- niçin w nasıl lıattıp;tııı anlıya ona ozun karanlık' bır devir İstanbul ve Bahri Siyah ara 

k mcclen'yctler gelip geçiı'or. dcııiycti de bir l\'Ün mahHllacağı bileccklenlir. takıp edecek; ondan sonra yeni- . d - t avdet murı'" 
· . . sın a azııne ve """ 

c sonunda mahvolu) or, iilliyor. için, p;clccek nesillere lıu mcde- \'lr. l larvey diyor ki: den daha başka hır medenıyet zam postası: IIambnrg, Brem, 

Şiındi bizim de bir medeniye- nivetten tam bir eser bırakmak - "Bu l'Linkü medeniyetimiz de çıkacaktır. . . .. Stetin, Anvers ve Roterdaın-

ıni%, bir de Avrupa medeniyeti ve bu eserle, hu medeniyetin Roma, \fısır, kurun vlista nıedc- \lr. 1 larvcı•in te~ebbusu olme- dan limanımıza muvaseleti 

· tdır ki, bunca senelik beşer niçin hattıp;ıııı anlatmak lazımdır. niyetleri v;ibi batmap;a p;idiyor. den mezar vabtırmağa benzer. b ki !arı . 
, · . d 1 

e enen vapor , 

' 11 ilıi daha böylesini görıııemi~tir. İşte hu düşiincc ile Mr. l lıır- Flu geçen medeniyetleri anlamak \ a hu kadar 1'851 me en yet Döçland vapuru ıo Şubata doğru 

Aceha lııı medeniyet de bir vey, Mısır medeniyetini ta;ıyan için milyonlar sarfediyoruz, ben batmaz da devam ederse! ... Mr. Gotenbof • 12 " • 

~ 1\ gelip batacak mıdır. Şimdiki ehramlar p;ibi bir ,\mcrika eh- i,c bu p;liııün batacak olan me- l larveyin kahinlip;i başa çıkmaya- Arena • 18 • • 

~ıcct · · ili il ı - ı · c· tl · · · 1 k ı ·ııleı·c 1 t ı "ak nıı ter 'ı·nı'zY O•tse • 19 • • 

. enıyctııı, tar te ge p ı!:eçen ıarru yaptırıııp;ıı <araı· ı crnııj ır. cnıyennı p;e ece ı c' mı a - " t ' ..... • 

·'. 1 ~ çok medeniyetlerden farkı Bu ehram 130 metre yük- 1 mak için şimdiden milyonlar Mehmet S.f1!l!:.!,._ Kııl 

~,~~LİY E!f~E~YLENCELERl.'l":=·L·-·o·---z~~a---n .. ~·-··pa la s 4- Bu~!:~;~:~iic~:;;~~ as 

~ • o _ fi 
Osı;e vapuru i 9-21 Şubatta tah. 

1 !) AKA AV 1 ! OTEL j ; A N f( A R ,\ mildeSamos. 21-23 1 • 

A DECC L Bi.itün ıınrnru hc:tizdir. Fiatlar nıııtc<lildir. 

8eyris f ain 
1 ---······················ l Çarın ya veri f 

i lvan Mojukin : l•--lllliiııllll .... ımı ..... 

Trabzon ikinci postası 
( Al\'KARA) vapuru 

31 -1-29 Perşembe ak,amı 

Galata rıhtımından hareket.le 

Zongn l<lak, İnebolu, Siııop, 

Samsun, Ünye, Fat«a, Or-

du, Gıreı;on , Trabzon , 
Rizeye gidecek ve Of, 

Trabzoıı , Polatlı ane, Gire

son, Ordu, Fatsa, Samsnıı, 

Sınop, İııobolııya u~ra,·arak 

~eleı·ektir. 

izmir sür'at postası 
tOıtR ı vapuru 1 şubat 

cuma l 2 de C::ılata rihtımından 

lı:ırckı:Lle cumartesi 1 O da 

izmirc l!;ıdecek \'c Pa 'ır r ;l de 

lzPıirdc,.. lıarı:k:ede paz:ırtc-:i 

ıı:elccdiir. 

\ apl.rda ıııııhl·tııı ı d bir 

c ırkc:-;tra 'c L.11.l'::ınt 'lll'\ ÇLıttur 

ra zrn Bırınc µJs a~ı 
JH'SITP.\ . .' .\) rnpıını + 0u

bat razartesi f 2 de ( ;:ılat:-ı 

rıhtımından parekctlc ~lndıolı'. 

Saınsun~ C~ire:-.nn, 'l'rnhzon. tlizt 

! lopa) n 1-!-idectk 'L tfunu~t..: 

pazar <>kelc>ide birlikte Rize 

SiirnıL'll~. Trnlızon, Tirebolu, 

(~ircson. t>rdu, ( nye., ~an ..;un., 

lnebolu, Zonı;uıdatta ,u~rayacak

tır. l lar~i<cr !(Unu yıık kalıul 

olunmaz. 

Arıta ya postası 
(ÇAI\AKKALA) vapuru ;3 

~uhat pa1.ar l Oda c;alata rih

tımından hareketle İzmir. Küllük, 

Rodrum, Rados. Fethiye, Finike, 

Amal ya ya gidecek ve dönüşte 

mezkfir iskele !erle birlikte 

Andi!li. Kalkan, Sakiz, Çanakka

le, Geliboluya uğrayacaktır: 

ilan 
4.5 Şuhat- Kadınlara 

6 " Erkekle.le 

Türkiye Seyrbalain idaresi 

miitekaidin ya itamı eramılin1n 

KAııunu,anJ 9211 mua~ları balıl

da muharrer giinkrde verile

cektir. 

Galat• lı.oprü başında merkez 

acentesi Beyoğlu :t562 ınesadet 

hanı •landa hususi dairede 41!0 

şube ac•nte lstanbtıL 
İİıııiıı .............. .. 

T AKS(TLE DEGİRMEn 
:vı üceddet kırk beygir kuvve

tinde iki taşlı değirmen maate

ferrliat taksitle ~atılır. istenilen 

yerde meccılnen kurulur tenvl

ratta kullanilabilır. Ayvansaray 

çinar sokak \fo. fı3 Zihni hey 

....... ......... . 
ız:·· 

Fransa tarihiııden meraklı hir sahil< 

Madam dö 

Pompadurun 

Bir aşk maccnı-.ı. ~lLirnı.:. ~j'ıcri: 

ANTONYO MORENO ıc 
DOROTI GIŞ 

l"\Z V.~ ::ıTENI\.\ R-\LI 1. a~' 

maceralarını. ~er~üzcştlerirıl, fera · 

tJnı pek heyt:'canlı ve mücss.ir bir 

~urcttc tasvir eden 

V alga ... • V olga .• , 
harikul<ldc filıninin ilk iraı:sı ınü

n:ı>cbctile Jün akşom 

Alhaınra sineınası 
hıncahınç dolmuştu. 

OOi\; K.\ZAl\L.\R' \c \ (Jf.CA 
KAYJKÇll •. \Rl po~ : a7in ve mü
essir şorkılariı·le halkı tcohir et
mekte cıfan Ru;;:; he\.ctı mug-oıiıİlc:'ı 

her ak 'anı tc".:;:ınni edcce\.i.tiİ·. 

KABUS 
LÖ VERTİJ 

filminin dramatik ve hi:-..-,ı :ıahnc 

leıi . ., (;ene :ıktiır J.\k ı,.\TL 

LEN in ,11; c<ı it... L 1.\: 1 

l .lt, in r,:uzcllıjti \C deha. ı.. duı 

·ıl,ıaın l\lEf.EK 1 E\J.\.'I 'il.\ 

unıurn tem .:: I?. .,. ı · ir etmit:tır 

l lcr •uvarc<'L l't> A'\I \i'fll ·ı" 

\'ar' tlı.: nun1tnı!Jn 

~ııı:::::::r.ııım:ı:ılllli!l~~ı::zı .. ..a 
oo.+9•••••• ... +•o•••~••c 

f Çarın yaveri! 
i lvan Mojukin 
····~··~IMl .......... ~eeıııeıııe 
~ .................. . 

l•'ransa tarihinden mcPıklı hir <ahif 

; Madam dö 

Pompadurun 

llir aşk macera.". \1ümessilleri: 

ANTONYON MORENO v" 
DOR011 GIŞ 

............ llİI ....... 

lstanbul ikincı ıicarcr mahkeme

siııden: 

N B ı z 
c 
A 
K 

.,, mı. Şubatta açıhyor 4 • 

1 

Hamburg, Berem, Anver,, Roterdam 

ve Eançig için vakınd• limanıml7.
dan hareket odeck v:ıpurlar: 

K Frcdcrih >aporu limanımzdadır. 

e:::==:~:::::t::::1Jıı:C:t=:=::=:ı:e::::~:~-·-·-· ... • 

Marpççularda Boton hanı arkasında 

kAln ticarethanesinde kırta.<iı c tieıt

retile müşı:agil iken 21 Kı1ııunusani 

1929 tarihinde iflAsıaa hükmolun

mu~ olan l lacı KAzım Tebıizi ve 
~eriki şirketinin lıususutı iflc\siyesinin 

rüyet ve tesviyesi zımnında avukat 

Süleyman Tefık bevin esaleten sendik 

tayin kılınmış olduklarından müflis

merkum zimmetinde alacağı olanla

nn kanunnamei ticaretin 199 ve 20() 

üncü maddeleri mucibince tahkiki 

düyun için tarihi ildndaıı itibaren yir· 

m! gün sonra vani ~ubatın 2J, ..ı.ı, 

2~ tar!hler!ııe müsadi[ Cumartesi, 

p.,:r, Pazartesi ~ünlerinde ikinci mah

kemei ticaretin ıl'l:ls muameldtıııa 
mahsus odasına p;elcrek scm'ik mü

vacehcsinde alacaklannı isbat ve 

kaydu tasdik eıtinneleri ve müddeti 

mekiirede isbau ılictıt cdcmi;en al:ı
caklıfar hakkında kanunu mezk~run 
210 uncü madde<ıne tc' [il<ııı nıu 
amele oluna(;a~ı il:ln olunur J1 KİRALIK SAYFiYEj{ 

~! lSTENIYOR K 1,t:rnlıul '1 ıı.:arL, \lud'ı ,•inıı 

f<ug-ünkü yeni bilmecemiz 
Soldan sağa: 
1 - Bütün (3) 
2 Cet <.1i 

.) <,;ekmek (;J) 
4 - \c,il (;1_ 
lj - l'ut (:l) 

7' l~ulınak için yapılan şey 

ınri ha/.ır_ '3) 
8 - Çarşaf (il 

9 '\esil (,J ı 

Yukardan aşağı: 

Dünkü bilmecemlzln 

halledilmiş şekil 

lime (Q) 

4 _ l la>\:• g-id '" (4) keza 

5 - l\oklaııaıı bir ilaç (4 llul

n1ak i~·in yapar '-ınüzarı.. -l) 

() - llüyük h:ıhçc 4 ı [)(inen 

hir kc-

i -ı L ile ba~layan hir kc- , lime ~ t)) 

1 
Elaıık- lıaval-!laklıyal - kaza -tılıını11hıl -rııps'ııliy .. ıi ııı:ılı yı·ll'. 

~~ .. gortal"rıııızı .. ıaptirımulan pı·vl l4 ı hıııda R:ıl":"bi'ııola dr,rdnıı.·n ~ 

~ ... , '""'"" "ANA D o L u : 
(~.. Anonim Türk sigorta sirkt·tıııP. müraC'aaL ediııiz. . 1 
((- Çünkü Anadolu şirketi' Pn uıu,;ait şeraill ıiıraz ,,ı.ıwktı•dır. _$ 
''- . · .· 'l'ı .. ıı·kın' b l•aııkasıdır.ı~ 
}'- ANADOLU >igurta şırke~iuın muessısı . · ·r 

,'{ .. Ilükümet ve hüküınetle al:i.kadar m1l.essesaı hi~ortalarıııda hakkı $ ; 
... . 'tf . ..ı,. 1 
,,- rtı.çhanı haiz ve tem..,Ltllatının rub'u lıilkuınPte. aı ıı. . •• ~ 

· •rel<'fiııı: ls111nbnl-53 J Tlef(raf atlre.~i: ls1Rn hıı 1-lrn1 ıyaz-nm 

Mevludu nebevi kıraati 
lstanlıul Barosu Reisi sanisi merhum Kuddusi beyin ruhuna ithııf 

'Uıın1ak [izre öniimlizdeki Cuma giinü öğle namazındana sonra 

", \ ik11 e Lamiindc mu ludıı nebevi kıraat olunaca~ıııdan kendisini 

"'t ı erin te0riflcrine intLr.ar olunur 

Emlak ye Eytam Bankası Is

tanbul şubesi müdürlüğünden: 
L:'\a:ı 11 11an1 .\/L'\ J,_jj lleddi icarı senevi<i 

19 

60 

l\aptan lbrnlıiııı ;'\P;a 

m:ılıalle>indc l\iiçeop;lu sokap;ıııda 

ı +-'.!O numaralı hane Ye ahır. 

( 'a~·al ııi1; !unda (\•zir kn;;ıın pa~a 

malıalbindc ~numaralı dukk:\n 

Kandilli, \'anikiiy c:adtksinde2 l 

lirıı 

180 

ıoo 

nuııı:ıralı nrndoda dtikk<ln 24 

lcnıl:\k , e ı•:yrnm llank:1>1na ııit balada muharrer emYalin birer 

scnclil, bedeli i~arı ~t:raiti atiye ile nıtızaynlcyc çikarılnıı~tır: 

1 _ :\ltizarede müddeti 16Şubat 9:l9 Cunıarte;;i gününe kadar 

olup ihale mu~mclc;;i ye' mi mezklırda 'a:ıt on altıda icrıı oltın'ıcaktır. 

2 lkdeli icar ilk tak,iri ihaleyi mtıtaııkıp Yerilmek üzre 

iiçcr al'lık ml"a,·l taksitte tediye olunacaktır. 

3 - .\lüzaycdcye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bııhçeka

pıda ~:ııılı\k ve EyrnmBankası lstanhul ~ubesinc müracaat etmelidirler. 

~ Akıllı çift:çilet ~ 

1 layrnııatı ehliyedeki kcbet hastalığı.na kar~ı valnız 

bütün dtınyada en eski Ye müessir bir deva olan 

• 
DISTOL·Mare 

Kullanırlar. Dıınyanın her tarafında hayvanatı ehliycye arız 

olan muzır ve ve sari hastalıklarına karşı pek müessir ve 

müsmir olan (DISTOL) ile mücadele etmi~lerdlr. 

Satı~ mahalli: Galatada Çinili nhtını Hanında niımern 22 

~io.;. \ apnru ,14 Subatta tah. 

.\. l.co111ıard " h·8 • ., 
• .\teı a 

f)nç1an~ " l\!-14 • • 

ii Derhal kiralanma le ıızre K İstanbul nıc~ ':ı kHl zımal c' ıfı 

ll Boğaz içinin Balta limanı, J[ ct:ı'liyetiniıı >L ,ıi rı '! · ic .. • 

j[ Emirglln, Boyacıköy, Kireç - l[ hey.eti intih:'rt ı 2-<)21) p.• • 

it burnu ve i(efellköy tarafla - n gtınıı nıe\ " . ı· ,, ltı\_ ıik p -,lı ' 

Tekirda~ \'e bandırmadan 1.ondra, ·ı·ı rınd~ dört be~ odalı ufak bir U 
\ S Oünıık•rek rı b sa 1 ır haıııııdakı Cl'l111 ,t nıcrkLZ'lldc 
n\'cı . ' '" ar.ı ur~ j[ Y ıye aranı_yor. Milliyet ga- ıı 

içiıı harckeı tdecck ı'apurlar; j[ zeteslnde Naıl beye muracaat l icra Ye saac undan ınhc,, k. u 

Sio> rnpurıı ~ 7 Şalıatt:ı tah. ;; olunmalıdır. l[ intihııha de\am nl t"L,,. ıı-:ı-

1, 1 1 ı· ·ı . rı • .4 ......... _,_,_,_ ,, d ·ı:ı 1 
ı ilZ a a Sl Ut J~lll \1alatada. ...::.-·-·-·- 0 -:~e~!~::::=:e==:===:::=::~e Hl":li .. l 1, 11 'ı un 

Uvakiıııy:ııı 1 f:uıııılıa kiiia E \" k B k l 
l~1~11lrt,1i :trı•rıil'Iİ~~Jll' ıııüra~aaı m a ve Eytam.. ~~ .. ası s 
~'.' 1 t' 1011 : ıı..yngtıı 641-647 tanbul şubesi Müdurlugunden: 

Müzayede ile satıs. K,., numa~:~;lı"' Ga;~;,~ki~e llahc~eddı .ıı:arı 
, Lira 

~ubann 1 inci Cuına günü sabah J.'i Rebekce95numarah ıı:>ou 

saat 10 da Beyoıı;lunda Taksimde Sırı ıı;azincı ve bahçe 

sell'ilcrdc 108 numaralı Graviye Emlak ve Eytam bankasına tıit balı\d:ı mulıar:w m:ı:t bah,,,. lk· 

apartmaııının ~- numaralı dairesinde bek gazinosunun bir senelik bedeli icarı ~craiti atiye ik muza\ Llk 

bulıınan Ye Frans11. arik \e asılzade ye çıkarılmı~cır: 

bir aileye ait olan ·mükemmel ve l - :Vlıizayede (kapalı zarf) usuliylcdir. Talipkr ihale htınıindc 

milzeyyen eşyalar müzarede surerile 

satılacaktır. 

Hakiki Fransız mamulatı olup 1 B 

parçadan mürekkep gayet güzel ye

mek oda takımı, defa Franstz ına. 

mulao bronzlu ı·e diP,-er yatak odı 

takımlan. :;alaınandrs. sobalar , veni 

usul pouıye kanape takımı Çin, Jı 

pon, Sevr, Vtyanen ve kristal vazula.r 

mükemmel kristal bakara su takımı 

ipekli ve sair perdeler, Kütahya m 

.ı;ası, beyaz madenden mamul pı 

)ar, ı 3 parçadan pelesenkten 
mut ••ion takımı. muhtelif hi 

banyo takımı ve sair e$)'alar. o 

pie•·el pey sürenlerden 100 d 25 

teınınat ak<,,·ı:sı alını. 

ceklH mektuplarını hır 7.arfa koyarak lx-ddi icarın ,·ünle be~i nis

petinde depozito akçesiyle birlikte tevdi ed~c:eklcrdlr .. 

2- Müzayede mliddeti 16 ~ubat 929 cuınartc;;i p;ımıınL kad~r 

olup muamelesi yevmi mezkQrda saat on altıda icra olunacakt.ır. 

3- ..\1lızayedeyc iştirak etmek ve daha fazla taf,ilat almak iste

yenler lstanhulda llah~ekapudaki ~uhemi7.c mııraca:ı: ctıııdidirler. 

İspirto ve ispirtolu içkiler un1tııni rnüdür

liğinden: 

126,000 ADET EVRAKI 
MATBUA TAB'I 

9 Şubat 929 l unıancsı <aat 11 tk ihale edilmek üzre kupalı zar uoulile 

münakasaya kcu11nuştur. 'l'alipltrin ıuubaraat koıni ~unu kitı\betine müracaaı 

eylemeler; 



• • sızı 
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Tohumlar nasıl çimlenir? 
Tohumlar lıava lan- j evela kendi içindeki 

Jınlmazsa çürürler. maddeleri sarf ederek 
Tohunıluk pancarları yaşar. Sonradan kök 
muhakk~· k böyle rna- ve yapraklanınca et
hafaza evlemek lazım- rafından yemeğini te
dır. darik eder. Yaş tohum-
Tohunıluk patates- !arda gözden bir dal 

ler kalbur içinde ha- çıkar, dal alt tarafın
valı, ziyalı bir yere dan kök salar. 
asılır. iyi yetişnıış, iyi mu-
Ağaç çelikleri hafif h,1faza edilnıiş tohum

ıs!ak kun1 içinde gö- lar ancak iyi çimlene
mülür. bilir ve gürbüz nebat 

Bazen deınet yapıp, verebilir. 
demetleri suya dalJı içinde yağ bulunan 

----------

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

MlLLlYET PER§EMB 
- 1 - t 

31 KANUNUSANi, 1929 

"' , 

111111111111111111111111 ..... 
111111111111111111111111~ ' • ~························~ ~111111111111111111111111 

• 

Beldenin en güzeli su dökemez eline! 
Yürüyüşün bir meltenı, benzer sevda yeline, 
l(apılırsın korkarını nıaceralar seline, 
Dalında bir goncesin gelirler koparmağ"al 

Kurt dumanlı havayı severnıiş diyenler var, 
Huzurunda yer öpü;) hnşını eğenler var, 
Ah ne diP)er kız c iye hüsnü nü öğenler var, 

--------------------------------------------------------------------__ Dalında bir goncesin gelirler kopar nağal ------

~-- ..... , 

• 

~··cü;;ü~'"'h~b·~·;ı~;;·~~;;;~J;l 
ii:::::F=;y<l;ıi:::ı;f ;::=rş=~:::3ooo::::T:Ü~k:::::~ 

işcisi çalışacak 

l\1eşhur Amerikalı <Fort) memleketimizle 
beraber yunan_istan: . Ro~?anya, Bulgaristan 
Mısır, Suriye, Irak ıçın luzumu olan otomo
billeri kurmak ve yapmak için İstanbulu 
nıerkez diye seçti. 

Büvük ınillet meclisi bu teklifi kabul rtti 
ve nı~kavele imzalandı. 

Fabrika yakında seyr~s~fai~in tophanedeki' 
anbarlarına kurulacak. Ikı mılyon lira mas
raf yapılacak. 

Bu Fabrika senede 50000 otomobil hazırla

yacaktır. Fazla talep o~ursa günde 300 tane 
otomobil de yapabilecektır. 

rırlar. Suyun bozul- ı tohunılar çabuk bozu- ~~ Sen kelehekmisin ki konarsın daldan dala §~ Bu fabrikaya Anıerikadan her ay (ı) nlilyon 

nıanıası içun içine bir zulur. Çiın]enn1ek has- -- Sakın düş'l'e vakıtsız o sonu gelınez yola, :: liralık ınal gelecek.. . 

az könıür atn1ah.. sesını çabuk kaybeder- :: S:ıtılırsın korkarın1 niha:et üç bt:ş pula, ~~ Tabi bu kadar muazzam ış için bir çok a-

Tohumlar çimlendi- ler. Çekirdek içinde ~§ Dalında bir gonce~in gelirler koparnıagv.,.al :: l ·ht. ar Tanı (3uou) t- 1 • · l :: n1e eye ıı ıyaç v · ur< ışçı ça ı-

ği zaınan kök ve dal olan tehumları kolay ~~ ;_-:_· şacak, kendilerini göSterenler Anlerikaya gön-
salarlar · J d · k · · -- Açılıp saçılırsın niçin böyle a kızını, 

• ' · çını en ı r m e ıçın :: . :: derilecek. 
Çinılennıek İçin to- bunları kırmak ve beş :_·:_· Karışınam gelirsin ha, sonra dile a kızını, :: G l • u-ıu· açın k 

:: enç er gözun - • oraya apağı 

hun1lar ıslaklık, ve dakika ılıkça suya ha- ~~ Kısmetine razı ol ver el ele a kızını, EE atmaya bakın! 

hava isterler. tırmak lazımdır. :: Dalında bir goncesin gelirler koparınağa! :: ı ..:,;~:.;,:;.:.,~~-----~_.,,,,.,..._~ .... -.----

Çimlenen tohum Kerim Ömer :: M. s. :: ,~, • K"ıraat b --~ı 
-Evci zaman içinde: ':.il . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~,,an g_~_c._ •_-_= 

__ ~lllllllllllllJlllCllllltltllllltlllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll e - ---- ....... ;:;..... 
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Pek erkekliği yoktu ya.. 1mJ VAK'A LA R fi - 10 
-

Yeni okuyanlara lazım ilk Herifin biri vaktile 
l<ervanla birlikte bir 
şehirden diğer bir şehre 
giderken yolda eşeğini 
kaybetti. Arayıp tara
yıp ta bulanıayınca
kcrvan İçinde gözüne 
kestiı·diği bir eşek bu
l ıp g'zl'cc yükünü yül· 
Jetti, 

B 'lvlece bir nıüddet 

- Niçin iniyormu
şum? 

- Bu eşek benim! 
- N~sıl senin olur-

muş. Ben bunu ta ker
vanın kalktığı konak 
yerinden gctİriyortını. 
l3aks:ına üzerinde yü
l·ünı var! 

Senindi, yok heninıdi 
derken kavga hüyudü. 

gittikte~ s.onra, Eşeğinj Bu .~na.da .eşeğin as~l 
asıl sahıbı dere tepe sahıbı bır hıle düşündu: 

eşeğini aramağa baş
ladı, bir de baktı ki 
karşıdan bir koca ker
van geliyor. Yanlarına 
yakl~şıp: 

- içinizde benim 
< şeği gören varn1ı? Di
ye soruştururken ken
dini g!z!emeğe çalışan 
hırsızın üzerine bindiği 
eş~ği g">rdü: 

- Hah dedi, hele şü
kür buldum, dayı, in 
bnkalını .. 

Öteki anlamamazlı
ğa geldi: 

- Peki, dedi, bu eşek 
seninse elbet cinsini 
bilirsin. Erkekmi, dişi
mi? 

Her nasılsa buna dik
kat edemiyen eşek hır
sızı ras gele söyledi: 

- Erkek! 
- Gördün mü bile-

medin, bu eşek dişi! 
Herif, eşeği elden 

kaçıracağını anlayınca: 

- Benimkinin de pek 
o kadar erkekliği yok
tu ya... demiş. 

Dayak atan kadınlar ı Zorla güzellik olur mu? 

Ayvansarayda tan- (Çeşme) kazasının 
zifat amelesin<len Hü- <Ovacık) köyünde mu-

9~ Çalışnıak, dışı çir- · allİm keren1 Hanıma 

kin içerisi süslü bir l\lehnıct isminde bir 

binadır. Oışardan gö- serseri ınusaJlat olnıuş 

ren girınek isteınez, bir kece odasına girip 

giren rahatını bulup 
çıkmrı k İstenıez. 
~~ ~lcnecek İş insa- I 

nın arl · ac;ın<la hır yük, 1 

i-şlennıiş İş ino;;anın a !
tında hir ş;lte ir. 

~ Ötfıın olnıava vc'ı, . . 
ö:ııür de bir ölün1 ola
cak değil nıi<lİ? 

'94 Namus için ölenler 
vardır, fakat namus
suzluktan ölenler daha 
fazladır. 

9~ Enziyade esaret 
altında yaşayan adam, 
hasetçi olandır. 

- Elinden geleni yap, 
elinde olmıyan şeyin 
başka.sı tarafından 
yapıldığını gördüğün 
zaman kıskanma. 

94 Duşmanın kulağı
na varmasını isteme
diğin şeyi dostuna 
söyleme. 

"4 Sır kaldığını iste
diğin şey mümkünse 
kendin de unutmağa 
çalıs. 

seyln ve Ha .an dün j 
uzun çarşıcfakı köpek
leri toplanı;' k istenıiş
lcr, bunu ğören Şük
riye, Emine, Adile İs·· 
nıinde üç kadın bu iki 
çöpçüyü dövmıışferdir. 

Pencereden d ııştll 

AyasoJyada oturan 
kahveci Selim ağanın 

~~.~ 
l'~~~~ 

l\1ehmct~ nıahkemeye 
verilnıiş. _...:..-___ _ 

Çocuk aklı 

Küçük Salih sınıfında 
birinci<lir, mektebı çok 
sever. Bir akşam ya
tarken annesine dedi ki: 

- Anne, şimdiden 
kahvaltı et.c;em be yarın 
mektebe geç kalmasam 
olmaz mı? 

Evlenmek ve piyaako 

İki arkadaş aras!nda: 
-Azizim ben evlen

meyi bir piyanko farze
" diyorum .. 
!.J. - Yanılıyorsun bira-

kansı Cemile Hanım der, piyankoda bin de 
çamaşır asarken pen- bir de olsa ikramiye 
cereden düşmüş, yara- isabet ihtimali var, fa
lanmış. kat izdivaçta o da yo~. 

kelimeler [*J 
J ffayvanlap 

Tavşan Sincap Kirpi 
Fare Kartal Karga Keklil{ 
Bülbül Serçe ~alcsağan 
I<:anarya Saka İspinoz 
Gecekusu 

' 
U slzuınru l{ef al Levrek 

Kılıçbalığı Lüfer Barbunya 
Sardalya Gü~üş Palapıut 
Hamsi Istakoz Midye isti
ridye 
Yılan Böcek Akrep Arı 

lpekböceği Ağostosböceği 
Sinek 

Tahtakurusu Pire Bit 
Örümcek Sümüklüböcek 

Kolayhk olmak için el yazısıyla da bazı keli

meler koyuyoruz. Buna bakıp siz de yazın 1 

~avpan 51Zu·a/~ %~,. z~ .7~d 
.%ıp ~t't"tf !!5/lı;&;/ ~.re• Y:~d<rfon 
.Y~r gk ~u~ı~ <jJce1"~,; 

( • ) Dıınlan güzelce okumaya çalışın manasını bilmedi~i· 
ruz kelimeler r.trSa büyüklerinize, ıanıdıklarınııa sorun 



MlLLiYET, l)J'R 'l"J 0 J' ~ ' 'ı~l D !_., ;ı l K.\l'\TJ;\USANf. 192" 7 

Yazı makinalarının. Q 

en mükemmel" 

Türkiy'I umum Acent ı: K • fi.. 

Taşrada başlıca ,~'1varln ac •· J.Jan Ar ı• • 
hiik:Omet c.ıddeı:; <ie Ş-sgo ~c rtım·~ı2 inci t 

derlel"'>=>clzmir. ve m llıakao ıçın: 1 "Urcie lıahc d.ı ı 

içııı: Adanac.'a R mazan 1 nnd,ın %L' ı e 
Tıırk anoni"' ~ keti =B· lıkc • Vf' mu" a' ar 

~ı 

~ ' 
4 • rıumc c 

( a a a Bı 

r 

l ri 
r 

- . ,.._, . 
~ ~· .... ' . . . 

soka n m o 
n J\e\ jl;u 1561 

• 'ı.n 
n a-

5s;:;;::=~:..'i;;:";;;;~iii;:]i.;.;.'.;.;iı~iiaiiıi·!!iii'tlliiin~mi,;ji;d.;.ali~iivliieiiri:lc,..·Jiiic~ .• i ıı• r_ i ~ ac t 1 ı._ ~ 
~~--~---=~ -~_..,,., ...... .._-=~~~--------=-.iii.----~====~~=ıoiil--ıiıo.iiiiii-----~--.,.......---... --

CJ-=~=A==L T~IN~Cl~BÜYÜK , 

ilan atı · 10 çüncü kol ordu 1 

;,J =-. . .. 
ı,olıır<lu kıt:~a~ı ha\ ran;ıtr ıhtı~<H'I 

1. ci keşide 11 
IEtl"amiyeler. 

MUkifat: 
Lülfen Dlf· :~r:t ediniz: 

Şuba ttadır 
Lircr 
3(),0'.)() 
18.0:Y.l 
15000 
12.(XX) 
10.000 
10-000 

Bıı mıcki T ;;y• •. re piy:ınkrı>ıı ~imdiye J..:ıll<ır:..ılerin ~ıı zcnjdit. Çildii: 

1 10.00) Jir.1 ıe daha yıık:ırı hııyii\.. ikr:ımiyclcr Jcçcıı ,en~ Yal"ı .. 3 .. ta·, idi l\u 

'ene "5,. t"·. 1,-alıet ihtimali 
0

• h:' artmı~tlr 
2- U:num lkl"amlye adedi: Ccçcn •eneki kcşideler<k va.in•;: '2J)OO., ı ·. Bt. 

sene tam: -3.9(X), diır. Umum isabet ihtimali de mm: " 45 (yani iki mi··i artmıştı 
3 Piyanko yUzUnden zengin olanların adedi bu sene geçen 

senenin tam iki mlsHne çıkacakbr. 

'\ liıkcmnıclen 
parmajta :mı:ıclc 

bulunad 

YENİ ERSKİN SİKS 
O t o m o b i 1 i n i A 1 ı n r.z 

Dahilden idareli • KJup• modeli altı sllliııdlr'i yeni (E: ,Jı:ln Siks 
bliyiik sınıftaki arabEılar meyanında tekemoıiiU.\!ı mlh::.lklye ile 
eı1 asri esbabı istirııhatı dıın tir riatla meze eden arnlnlardır. 

Bütün Erskin modellerinin en ucuzu olmakl:ı bcr.1'.·•r Stüdbey

~erin kendisine Jıas tckemmlilA!mdan olmak llzr" en yüksek 
fiııııı arabaların zarafel ve mükemmellJelini . itayn t::'.·, affak oı
tııustur. Kusursuz hututıı ve ahenktar renklerı bu ·.:·: ~rnl hayret 
E:rskin modeline fevka!Ade bir kıymet bahşetıoctt. ,,,c-. 

Dahili gayet rahat, velur tezylnatı daha lllluı '~. C:ı:ba zengin, 
ı ıktllau • '~ nltı silin-

kııpıları takriben birer metro arzında ıı;aye · 
dirli mükemmel bir arabadır. Sevk ve idare.;! bir zevl< ı.,.kil 
Ctlil';inden biJZat kendiniz tecrübe cdlrlz. 

Umumi ııcentclerl ~~ 

J. \'e A. Baker _ ._.._ 'l 
1.İ\1İTi:ıı ' 

•\c~hcri: Taı..'b:m l'angaltı O' 
Gran - Garaj , . 
1 · ı ı· · ı· · '1 · ıı· " •. \·,·ı·ı, •t ••"Onto !'" J,ur-a<la 
1.1,1ır vı\·a ı;,J acente ı~ı; ,,· eneru ıraucrıcr. · .... .... , , . 

1 yq.;aııc seri 

nıakiııc 

:OLİVETTİ 
Yazı ıuakinesidir. 

Ycı:;\nc dipozıt~ri: C;ılııt:ı 1 l:ıraı; ·ı 

'ıJ..a.!(ı ro nıım:ır;ıda 

VITALI BENBANASTE 

ı\tc~çi .\hmct kerime,[ Zeki) c 

l lanıın: 
J(amarur l liri~to Zl.'\ ce~i !\al· 

yopi l laıııııı: 
\kııııır ,\iııhıııut l·:fl'lllli zcı ccsi 

Refika l l:ının• 

Şirketi hayriyeden: 
'-'f"'kc.:ti h:ıyrfv ... ···in :{.;J..n t .... tn

dı.ı;ınd:ın ıııaa~ tah ı• ulilnıis 
olan h:ıl;\da i>inrlcri mııharrer 

ze,·at 111.:.ıa·darını .ılnı:ıdıll:ırı \·e 
ikıımı:tı,..:ıhl~ıında hulunaıııadık- • 
!arı dlwtk 1'1U aı z'd•:cda nı ı 

rnca:ıt ctrmdikkri t.ıkdirdc her
mtıcihi nizam rmitcrakiın ınJa~an 

;;:ındıga ıııaledıkcqı;ı ilı\ıı oloıııır. 

l~c;ınlıtıl ıkınci ticaret ın~ıhkeme 

sinden: 
Xllil'i< \ ı nnduk Zado Biraderler 

!3rofından teklif rı!u;ıao kunkord:ı-

için k.ıp:ı!ı z:ırT ll'tılil~ ıııt<na\.:a-;;ı~a 

':.ızcdill'n dokuz kal~ın nıu\·tabiye~ c 

\'~rilcn 'iHtl.ır had..li itidaldı· ;!:fınılrnc 

<ligtıı<lcn \<.>Qİdcn Pazarlıkla rnübaya 
:ı..;ı tak.arrfh t·trri~tir (la,, ··~;ııı ih:ı· 

'c-.i .~l Kttnunu..;ani ç,-,ı, L:ırihı ~~ 

mu~1dil l1er\icrnl'c f)'ünü :-ııııt nn 
~ 

d•>rltc icra . Ldile_·cktir f':ıfiplcr ı 
~:ırtn<ime<ll" yazılı olan _..;L·k11c.iekı 

tcminathırh le kı ··ni.,.,onuınuzd·ı h~z·r 

huhınınaları il;ln c Junur. 
('i' .. c•ı ... keri c İ\'.·n ınUl.'.l'.ddct hir 

adet ın:t;ıko~uııı fa, ton paz:ırl1k:.1 

mülıa~l..1 cdilcl'c!..tiı. l)a1.aı':·t·ııı ill'ı 

lc~i ~J K:h1un,1~. nı .1929 t;u·.:ııı 1..: ınii 

... adif Pcr~cmhl' '!;tinii -.:ı:u ı J11n v 

icra e<li ccekti. ·ı· ... ıi~ılcriıı .. ;1rtrı:ımc 

~ini ğorı:ncieri 't' "'lrtn:une<ll' \'37.llı 

şe~ildeki leıniııar mu\:ıkh.3tc:cri!t· 

'aktinıua:v \ende konı i.;) o 11 u 01 uz d :ı 
ha'ır hulunm•l•n ilin olunm. 

l\iincu l\olıırdu ~•tın 
kon1. i~·onundan: .l}. 

l\olPrdu kıta.ntt iluh·ıcı iı,·in .1tH)(J 
kiln k:t\:-ı reçeli 'c >0(} ·,ılo ın:..k:u 

n:ının p<1z:trlıl ~uJ;cCil(" n tılı3."C"'' 
t.akarrlır ctnlİ":"tir_ flJ..z:ırh~·ın ih;tfc-i 
~ - ~uh:ı.t <)2<) tarihine rıub:u.lir 

( 'unı;.;.rte ... j J.{ÜHİi :-.a:ı.t orıdnıltt icra 

~dilc.,_·lkıir. c1lip 1crin ş·ırtn;nnc .. ıPİ 
p;ürml'h.:ri \C ~ann:ı.r.ıcdc \.:tt.ı:ı ol.ı~1 

.şekildeki [t'ml"' tl1ri\lc c \t: 

~33L ;:nua\ \t:nci ıiıalede J,11:111~\ ·ıuı 

ıntız<l · h·ızır hu'unmaları il ln o~L ~ ır -
izmir belediyesinden: 

lzn1ir şl·hrindı: paz:ı ·lık.l:ı t;ıık 

mıktanl:ı .\rrı·n Ut ,·e parke kalı.lrnnı 
\:r.punlac.ııtından r:tlip olıı~1 \l .. t.tlanıı 
hemen 11.mir belcdi\·e.'ınc ın1 1 rır:tat 

lan il;\u oltııııır. 

l.\l'ndi kcndi·1c tra~ n!ın.ık ZC\k 
Hdir. f-':ü;·H ıer \C t:11.e k:ı_fın;ık 

i\'İn ınc~ ı ır i...;kaıııhilli 

:-OKER TRAŞ BİÇAGI 

( "! 4 ···i· --~\· 
~o ~ o~ı• 

\_t POKER ~ 
ile rra., olnıJhdır. ·rat..!itlcrindcıı 

:':1kınınız. 10 :ıdc:di arını~ kunı.;i 

tur. l·munıi dcpd~u l:-;uuıhtılda 
'l'ahc. k•!Adc 1 !) numarada. 

j.\K m: l\,\LO \'E S( ıu:"sı.\ 

1 latJ..ıılı xir•:ıl nıcktehi ~i!tli~iııık 

ınncııı olan 1 :i()O() kilo l,;ıdor kuru 
( 'a i I'. " ('adıle,inde ı tı2 nümernda Şahin Ticarrıf :ınesı - 1 Jlıkemdc: 
'l'a!ır :ı:-::ı i1n \-e f\ı:~at flevler J-~d!rnede: Pi!o.;of 1.t \ ,·e şürt' ı ,:\dı 
na~l ı .a ·ı be\· a l· l\adri ,.c şürekl"-ı \ r 1 

· 'COlrcıl•·ı ı··sl. 

rnnırn mii1.aterc .. i ınühcli ı..ut'i ile lfı so\an nlC\ ıi nıuza\c<ll!~c \;ızcdil~ 
~rh.,r f)2<) ( 'umarte~i ı;Hnü ;ı:ır ı 4 o1i~ ol<luA·undan r:tlıp o1an!3rın \ etmi. 

tc talik cditmi; nldu~u il:ln olıını~ lıc> Jirn Pel' ;ık.;cside '.) ~ııh.ıt 

TiY A TRO 1 Cıınıaıtc;i ~üııiı halkalıda ziraat 

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

Eı·zak münakasası: 
Alı' ornıan 1nektebi rektorlugundan: . 
\ı 1 1 · · ' ı k .. 1 '"' lrv·tzırıı kıı :ılı za f 11~11 1 11.> 
, · ,. df' ıınıızııı aıtı avı ı-ı .z.ı '' ' .. ' · . . 1 ı 

11 ııı11;ık:1'1Ya kr·nnıiı 1111'. 1 t·r:ık ıı_:ııı ycıı ,ha e 0 an 13 

,ıılı •• ı l:ıı·ilıııı• ıııii~:ır f çar mıha güııi·ı ····ıt ·ıııı ~ö~ lıııçntuı 
ı f · 1Jraı\. !-:CJnı "-,. ı ·ıt ı ık lıim~ı d:ılıi nılıı miiı"'r•:ılı tır:ırıyı- "' ' 
ı·ııııııııa gı•:ııı~lrı ı. 

Deniz nıübayaat komisyonundan: . 
1 'eni, l'alırik:ı1'ırırd.1 imla crtirikcl'k olıuı tente wlken,Vıml:ısı!rı 

•ı ı•rı,, T<•p tirtıısiı \C >aircnin ima\iye.si aleni nı ınaka<a ile I.J. 

lıhat "-''! pn;cınlıe "ı'ıt l .J.tc ihak edilecektir. 
, S~.rtııaıııcsini p,iirmck isteyenlerin her p;iin \C ıaprnak iıteycu
'~t· l l) . l t ı. ııı ) enıi ihalede nııı~arrcr "'atta J\a>ımpiljılt a cnız mu 1ayaa 
'<ın··ı, 1 l , '" syrıııuna ı;c ITIL' en. 

\·r: 1nch.rehinl! mur:u:ae.tlan il:lıı oluııltr. 

SINAEMALAR • r.~!~~~:::!•Dr. lhsan<e-:::::!::.:~n 

!!~ksürük şurubuÜ Darülbedayi 
·ı·epcha~ı tiy:ıtı ,.;urı..l:ı l\tı ;ık~ ın 

()ı .o.ı ela ye cuına j.;"lınli ~:ıat ıs ,j(kl:ı 

i'.afcr ~:ıı·hıı>l~rı 

8 perde :-;trincH'crl!,: dt:n tercün1c 
eden )jzirc Berin h:ınııı1. ---cerah sinemada 

Serenat , e Çılğınlığın bahası 
°' ·a milkemnıet varyete -----Naşit bey bu akşaın 

_\ li!ll'' \ :ıt.·o .. uıu.la c \ l, \'~tlidl: 
lcnnı" lı ~ pcnlc \ı3k h~ı 'c·• i rakslar ---1\oınik Cevdet bey 

temsilleri 
paııgııltı tiyatruıuııda asri kızlar 

konıııdi + perde duhuliye .ıo ktırn~ 

;; Ok>lirük ve nefes clarfın-ı ;ı 
'' 1 .. ,. .. t 
;l çın pek tesirli . il 
~" .. 40•0. ~ ................ ·ı ·' a; .. ~............ ........... 1 artır ..---·- ................... •· 

y -..-......................... . 

TL Rl\l .\/'. LOK \VJ' \Si 
:11 l\:lııuııu,aııi Pcr~t nılıc ak. 

~:ınıı lıLi~llk ;;ala _ 111-:ıt \iti ı 
raraht1:ııı .\OZLFi. 1\ \ !\ ı:R in 

t:ıklidi•ıi yapacaktır. l lu :ık,anı 

ı·:ı..\ c1·:1u:STtJ::\, Yll.i,i \1\I; 
\1\:-; rnci c:ızlı:ıııd t:ıklidL 

Komik Şevki bey 
l';ın.~;ılu ti\·atro-.un<la ~uh:ır ı.:uınotr~ 

te.i ak~'""' .ıo :ırti•t <ahoedl lehte 
bici 1 lor 11111' ·ııı,a otlc .J J rd~ 
lbae ayrica hey'cti 

OSRAM 

Tlrl~Kİ\:~ H.-·ır(r~tE'fİ YAZt nıakinı:si 
ıh •lnll'tin knni \C idari k ni \<ınl. rı lJra.ı ! ın ü/.llll kt 

kikatııı nctil:e•inde "lalzcn•l \ e tarzı 1o ııl:\ ~ r l \ ~ al:ld~ kul

'a nı < k:tlııli\eti nobtı ıızarıııd:ın hirind >lll!F ına,i; c ııldu~u 
ta<ti•k cdiln;i~tir .. ."aryıılarının bhiii tdıdil olm · ı t

1ola\ ı •ı·lc 
.12 ,.c .J.;i , c b:? ,;an ti metre ğenişli!\indc 

YAZI, CETVEL. rı\TURAIJAR 'azahi4ir 
Bıı ı·c huna nıuma-ıl '"arı itiharivlt: tlıınrnıım ~e~;\nc rn 

mııtck;\nıil makine. idir. TORl't·:Do y:ızı rnnkiııc,mc >ılıip 
olmak hir zc\k \C ,.;ıadc•t;r. llii)lik \c portatilleri 'ardır. 

\ ılıivctler i.,:iıı aeenta'ıklar ihd:ı, tdil~cc~ınden 
ı:ılip ar ·nıııakradır 

Tıukin~ ııınıım RADYO MEKANİK 
<-l(l'.ll[ .... , 

f .. lıılltltıl ( •. 1,rt;1 \ uı \~1n • an t:c ııiı1 kat 

1 · lnk,·11;ı_ Bur.<a 'l rniıZflt' !la;ıdırıır, hki,chir /.llllr, . 

En iyi müstabzaııat. 

•v~ bilb~s~cı 
As pırın,, 

!!omprhnetiıırt ekseriya 
edilirler. 

tak.ltt 

TakJitlertrıden sakırıııııık . . . 
k. ıçın ılaıma 
ırmızı bandırofl 

ve &,e."' u 
., •llarkv.Jı hııkık· 
~bıı.lajına <likkıı.t ı·~ ı 
digerlerinı redderlı 

ııız , 

Devlet demir yolları ve Iim~ 
anları Umumi İdaresinden: 

(~) \det :ılinı.anta'."von k;ı;;ı::· :ı nruntik:ı~:ı ... ı r l nı:ırt H2'tf Paz·ı 

tc>ı ~ııııiı saat (12) d~ \nkar:uh l ımınıi id:ıre !ılna•incla icra cdılc 
ccktir. \liınaJ..a,arn i:<tir:ıl.; cdcn·klcrin tcklir mektuplarını \C (!6~0 
liralık teminatı muı ,;kkardcrinı \ cı mi ıııczku•da 'aat 1 fi,.~0) a 

kadar L ıııuınf ld:ırc "'"-ı i !eri ınüdiırlu~ııc 'crınderi lazıındır. 
Talipkr munaka'a ııırm:ııııck r; ıı i ( 1 ;;o' J, uru~ ınııkahilcııdL· \ :ı kn 
rad:ı ın~izenıe d:tirı.:~:ndcn, 1 la\dır Pa.,.~ıde muha\aa kt.>nıi-.:ı'''lll':ı<.hı'l 

ı:cıfarik edebilirler. 

ınarııf ~ 

TAFİLİNA 
l rnk·mı.1.1 lı ndaıı hoı le 

rk "f ZCM,, Rakısı 
amile taktim cdcn:l\'iZ 

famcni kliscsi sokagı ,l J .,1.l l'ı..~•({or\ 

l:lein:ıın ~~~. ~ . ' ' . ':..' . . '"~ 

ikinci cildi çıktı 
Büytik kır ada q 2 sa~ [a 

Müellifi: Hıheyin Ktizrm Bey 
J\.tiicellet olarak fiatt 

7 liradır 

Edebi kıraat 
nümuneleri 
Mıicl/iji · fialıt Falıri 11ey 
1 ı-.e \ e orta ınekte'' e 

ı.;U ,·e mu:ı.lh . mektep •ı 

ncu :-.ınıflanna m 

. ~-un 

ı~· rd 
cu d 

ikinci cuzı. enı :ır.ı a ·.ı k~ı. 

Fiah: 20 kuruş 

<•ADLER .. 
YAZI MAKINASI 
\dler nı ı [ki hurufat tıpi 

imtinzi munha iren \DL~:R.. 

~ azl ına.kfn:ı ... in;l nı:ıh~u:-; bir 
hıı'\''İı ettir 

\rw lnıhmduj';u k ad;;r çok 
krıpynlar çikarı!abilir llelclıcd 
<la\:ınır. l ,,zi rr::~kina .• 
J 8Q8 't:nL·inıle ıtıı.ım l':ıb 

rika.,ı l<'I :ıFından iınal olun mu·. 
tur. l!iitıin d, ı rnda '.llıO,OOC; 
ıırnkiıı:ı s:ıtı l nıı~tı r. l"ıır ld \'C 

'ekili unıuıııili11.i: l,taııh• ı, (;aia 
ta \.ıı11ıd, han i\o :--ııı 

dl';"ı·ı1 klllusu, ( 'alaıa. 4\ ~ na~ 
o U\ a\ctlcrı ıç11 c a 11 lı 1 

YC "''ar mem r.ı 

-· Meşhts r <CSl. 

KONTINEN~r -.L 

Yazı Makinesi 
Hı-yııı>ltııi 1 ı•\ ml.k:ıııılaı ıııı 

lı~Yİ ı•l11p Türk w ı. \Iİıı lııı 
nıl!ıtlı yaı.ı ıı a'rnıı•lı·rnıııı .11 
ın:'ıkenıııırliıl r 

?'\uva BronsoYİga 

Jk•ym•,ıııiwl .;ıkka•ıı.ı o'll 

iyi lıısıp ııı:ıkııı•''ı oiııp ııılı 
lı•aıdil !ıaıık:ılaı ,." ııı;dı 11111 

r~.~i~ı·lrw ''";ıf'ııııbıı kııll:ııııl 
ınakt:ıılıı. 

t ;a~ t•I (,,:ış.1:anı o!tlıı~ıı ıı·uı 
kal'ı\'<'JI lıozıılnıaz. 
Tfilİl\İYE cı 1111·11rı:_ 

rı Yl•:ı: 'E lllo:l'O."I 
.\. l lıorıı~l;\Yll Kıııııp:ıııı"t'ı 

Jl.·yrığlıı Tı•kk,. r;ıddı•,;ı 
583 ııııınro 

'l'ıırkç,. lıııı:ııfaılı l\ııııtiııı•ıı 
lıılal y:ızı ıuakrrıPlrnııııı \'rııı 
L:itiı; alliıhl'llllW wirf' rlı .. ğj .. -
irlrıı.~sıııı fonıhte "derıı .. 

SATILIK 
Kadıkın unu• "''"lı cndde,inde 21 

nun1anıh furun ıuataza \ e iı tündeki 
hane cclc a. 'ıknr. ( rlirmck \C go~ 

rüşmek uzrc mC'zkOr hıne'c mUrac · ı 

) ııl>'c k n "hendi mektebi 
,niil ap.ıt komi,ı'omından: 

\l~ktcp d~klrik lalıor:ıtı11 arı 
için muktezi nl~mı kapalı zarf 
'urethlc rn ınakas; sı inıııç cdik
ıııctliıtinden .ı ~uhat '121) Pazar 
tc;;i !(liniı 'a;ıt onda p~z~rhkl.ı 
lhl~es icra krlmacaj\1. ilıln olunur 

1 
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8 MiLLiYET. 3 

ŞEHiR, MEMLEKT VE HARiÇTEKi VEKA Yll GÖSTEREN RESiMLER 

Eczacı lar cenıiyett tarafından Ankaraya izam edilecek olan r-eyet dün toplandı ve 
bilhassa ispirto meselesini görüştü. 

1 1 1 

1 1 
' 

1 

Kayseriye tabi Develi kazası dahilinde n1uhteşem bir nlektep 
yapılmaktadır. Yazısı üçüncü sayfadadır. 

Birinci umumi mü
fettişi İbrahim Tali B. 
tlün vilayete geldi. 

Ticaret odası azaları dü1? mutat olan içtin1 
alarını yaptılar. İçtimada ~ıcar~t nıüdüriyet 1 
bütçesi, borsa hakem .. heyetı ta~ni ve tahnıil 

tahliye işleri ınuzakere edılmiştir. 1 

1 

l 

Zafer sarkoşları piyesi eYelki gece Darülbedayi sahncsir.de ilk defa 
olar~k tcnısil edildi. Piyesin heyecanlı sahnelerinden iki enstantane. 

Ad · t'k - · 1 h · · -1 - f!! h d .. - - b"Ilerle ınuhte}i(' 1 . . 
rıya ı. vap~rıy eşe .rı1!1ızc ge en 600.,ıseyya. un oton~o ı. "nde .. , .· nıc · anıyı gcznı 

ışlerdır. Res. nımız bu seyyahlardan hır gruhumuze öntt gosteı ıyor. 

Bugün Türk nıatbaacılığının 200 üncü seneidevriyesi olduğundan Türk ocağında dün bir 
n~athaacılık sergisi açıldı. Resnıimiz sergiyi ziyaret edenleri göstermektedir . 

..__ .. __ 

1 

Istanbul Teffiz islerinin tetkiki için vilayette tkeşekkül eden vesaik · . .. · ı· a etn1e t d" · komısyonu her gun ıç 101 · e ır. 

cı 


