
hnn tarifesi 

- 0- .ııı!IUJl\jliU/\ .. l'aıar IU \!art 929 

.mlllffill~· İdarehane: 
E"' t ~t•n bul, Anlı.ara. radde , Jf 100 

~ Telırrııf adresi: "' Telefon uıımıtrala.n: 
;;;; 1st aıı bul, :Milliyet ' htanbnl, 3911 - 3912 -
~ G1t•ıl1 •l' rı ıubaoya Dil hıısuılılr içhı mli.a4.rırıtı miroca~t edllmıltdır. 
51 ft ıu .. dıll ı l'Çfnfiınlır.lor 10 Aarlllfar. Grlen erraj gtri NrlJ.mıı. · 

~ l''hı:a•h••• 5 K__..-. • ._.. ---- - - ·-· ----··· 

~ Arlıtı 
o • 

fil • 

Türkıf'I! Hariç § IJ•cl S...hıf•J• s,n imi !5 

-IO(J ku. 8 •• 5,,ci c • 50 
150 • 14 • 4rı ı1 .. • 80 

1400 • 2700 • .,.. 2ncl • • llQO 

_1"ıJu.l!lh•ll!J• a IA:....--..eu...-__ _ 

Abone şartları 

G AZİNIN SIHHATi 
lnkıh\bın sarsılmaz kun·etine 

cepheden hücum edemfyenler, 
onu, alçakça tahrik;\t ile arkadan 
vurmak politikasını güdliyorlar. 
Bir kaç aydır ki, memleketin 
içinde ve dışında geniş- bir pro
paganda faaliyeti vardır. Dint 
ve iktısadi mevzular içinde ya
lanlar, iftiralar uyduran bu tah

rikatçılar son zamanlarda başka 

bir mevzu etrafında ısrar ile 
çalışıyorlar. Bu mevzu Reisicum
hur hazretlerinin sıhhatma taal
lCık ediyor: Guya Gazi hazretleri, 
devlet işlerile me~~l olamıyacak 

derecede hasta imiş... f<csııtçıların 

bu neyi propap;andadan bekle
dil.Jeri netice meçhul değildir. 

Türk milleti, sarsılmıyan bir he
yecan ve iman ile her sahada 

çalışmağa başladı. Yeni harf in
!dl:\bı san·siııdc ilim, fen, saııat 

\e lıir sı•z ile mctkniyer kapıı

larım aı;abilceck olan altın anah· 

tarı de ı•l lı. il ı eli~. oniinc 
ı;cçikminn sd ı;ihi bir diizll;c 

akıyN. Biiı leı.:c •ulh 'c ıaaliı·et 
içinde p:ı.:Çeccl, hirkaı; •cııeckn 
s.ınr·· T rk \atanı mamur 11lacaK, 
Tıiıl milleti refaha kın u~aı.:ak .. 

DEMİR AGLAR İKİ SENE SONRA SİV ASI DA İÇİNE ALIYOR 

l\tı ıııunzara, bu ihtimal vatan 

clLi,maıılarıııı ı·ıkııtıçıır, rınları 

hil~H·, . alana, ift a) a ,c\ kedi) rı . 

l)ri•mFlar tnhnk:ha nerukn 
ha~lanıak ~ıl/.ım ı;ddil';ini <i<',un

diikleri zaman her ,eden l:Yd 

Jıal~ııı kn) ıııııı 1 çalı .ı ''cyeuı 

nını siıııdilrmil c karar 'criı orlar. 
Bunun 'ı;in de millc!'n nıhayct-iz 

se\·g;i:-inc ıııihrap olan ( .azinin 
sıhh et \ e hayatı ctrn ıncla \alan 

haberler yayıyorlar.Bundan mak

sat, efkarı umumiyeyi ye'se, sar

sıva düştirmek ye bunun ne 

tices'nde de umumi faaliyeti 

durdurmaktır. 

Büyük (;azinin sıhhat ve ha

yau etrafında efsaneler uyduran
ların dalın mel'un bir niyetleri 

varılır. Onlar dahil ve harke 
anlatmak istiyorlar ki Türkiycde 

buı;Un yaşayan rejim şahs ile, 
<.;azinin ~ahsı ve hayatile kaim

dir. Röyle bir telakki ki 
Tiirkiyeyc ve Tiirk cumhuriye
tine kar;ı emni ydi, imanı ~ar"ın 
bir şeydir. 

Gafiller unutuyorlar ki, Cazi 
l lazrctleri lılitlin işlerinde halkın 

dilckkrini, duyı,'lllarını, ihtiyaç
larını p;üY. önüne alan ve bu 
muhtelif tesirlerin altında yuru

ycn bir halk balıasıfilır. 
"Eğı•r milleti, kararlarınımn ve 

lıarekatrmtzllı mes 'ııliyetine i:;lirak 

kararında olmudıJiıııı za11nclsek, bu 
memleketi idare mes'uliye/irıi bir 
dakka bile omuzlarımızda taşımak 

is/cmc;:dik!., deı en Cazinin ken
<füidir. 

Ccııc llLivuk <;azidir ki: 'İki 
Mııstafrı Keıiıa/ vardır. Birisi ben, · 
fani Mus/afa Kemal di/~eri mi/lelin 
arasında ınevcuı ebedi Mustafa 

Kemal/erdir ki, bt:R onlann hayal
leri11i talwkkuk cttiriyomnı ! .. 

dcycrek en lıtiyllk lıir hakikatı 

ifade cnııi~ti. 
J~<.~is.fcurnhurun1uzun havat ve 

sılılıatma dair olan hakikatıo ·hulasa>ı 

~ud 1r: c;azi, hup;lin her \akitten zi 

yade saıtlam ,.e zind~dir. Son gün
lerde şiddetli kar ve tipiler;: rııgmen 

sık sık at gezintileri yapıyor, avla

nıyor, civar köylülerle meşgul oluyor. 

Anknra sokak YC pazarlarında dola· 
şıyor, l1cyctivekile ınüzakerelerinc 

iştirak cdi)or, Türkçe ı·eva Frenkçe. 
eline aldıp;ı bir kiwlıı. kaç saat sü· 
rersc. ~ürsün. hitirmcdcn bıraknııyor~ 

ck~cn\a "akı oltl11Jtu gibi en küçük bir 

fasıla \ crrnı::dı.:n on1:ekiz :-;aat mlite· 
ınadircn çalışabili~or! '\'azık ki, bu 

~iineş ı;ihi hakikatler 'c , akıalnr 
karşı.;;ında tncnfi propegand:ı gene 
alabikligine yürüyor. Yürekleri Yatan 

cndi'e"i ill? titreyen vatanda~lara 

öj!;üdu;niız sudur: İ\lüsıeıih olsunlar. 
Orta<!a endişelerini haklı giisıerecck 
hiç bir sebep rnktıır. 

(:ün eşin ışı~ını l\alçıkln >ırnnıa~a 

çalışan hainlere ~elince onları hitaba, 
hatta fnla itaba bile layık g<irnıüyo· · 
ruz. Zehirden şifa um:ıcak kadar 
~afil dcp;iliz. Onlara \apılacak mu· 

amele. ı~n1t't Pa~:ı l lazrcLlerinin şu 
sözlerini ,.iıı.1erine fırl.:ıtın~ kur: 

• Gazi dalııı çok zııma11 bu 

vatana lıi.meı edeCl'k çegda ve 
sılılıattadır. Merak edenler, vesile 

düşerse on1111 Baş Kumandan nıuha
robe meyda11ındaki katlar genr ı·e 

diri vld11/;11nıı yeniden ıleneyecek

lerdir.r 
Mahmut 

Siirt meb'usu 

Şimendifer siyasetimiz 
İKİ SENE SONRA IST ANBUL

DAN ŞİMENDİFERLE 
SİV ASA GİDECEGİZ 

Diyarbekir-Fevzi Paşa hattında da ~ühim 

bir faaliyet vardır, memleketin her 

tarafı demir ağlarla örülüyor ... 

TREN ÜCRETLERİNİN AZALTlLACAGl DOC
RU DEGiLDİlt BİJ~1' KİS TÜRKJYEJJE ÜC
RETLEH DiGEH )' ERLEHE ~ \Z \RA '\J \ZDIH 

Ankara: 9 Mart 

Şimendifer programımazın ikmaline d.ığru 

atılan çellk adımlar, bliyül< bi.r muvattaki· 
yetle bir birini takip ediyor.Ve demir yo larımız 
kollarının bakıra kömGre uzanacağı zaman epi 
yaklaşmış bulunuyor. . 

Kayseri-Sivas hattında ameliyatı lnfaıy.eye 

germile devam edilmektedlr. Kayserlden itıba· 
ren (45)incl kilometreye kadar ray feryiyyatı 
ikmal Edilmlftlr. 'arluşlaya. kadar hat temdit 
edildikten sonra arada mevcut istasyonların 

açılma merasimi yapllacaktır. 1930 senesi ne
hayetlerlne dot;ru demir yolunun Sivasa 
varını' olması kavlyyen memuldur. 

Demir ağlar uiayıp gidiyor --samsun " Sivas hattında ise Musa köyünden iltisak nokta-
/asına ka.ıiar olan kısm111 etüt ve aplikasyonu nehayet 

bulmuş ve hat mevkii münakasaya konmuştur. Feıızi Pasa 
Diyarbekir hattırıda da öıııimüzdeki Haziran içinde (142/ inci 

kilometreye tesadüf eden Oolbaşı istasyonu aÇ1lacaktır. 

Devlet makinesinin bıı işlerle iştigal eden dam:leri bir 

taraftan geniş bir nafia programını Vekiller hey'dinif! tasvibine 
arzederken , diğer taraftan mevcut hatlarımızda pıpılnıası 

tazımgelen islahaf ve yeni tesisat ile ehemmiyetli surette işti1:,al 

etmektedirler. 

I• stanbul-Ankara hattındaki köprüler tamir olunacak, 

bu hatta süratı temin için icap eden tedablrl fenniye 

tatbik edilecek ve daha açık söylenmcl< lazım gelirse, 

hat takviye ve tatı kim olunacaktır. Zira bu hatta ekspresin 

bile süratla gitmediğini ifade etmek kabildir. Saatta hiç 

olmazsa 60-70 kilcrnetro katetmek lüzumu1 bu asırda en 

iptidai bir ihtiyaç halindedir. Bu ıslahatın kısmen mevkii 

tatblka vazı için Devlet Demlr Yollarının bu seneki büt

çesine lüzumu kadar tahsisat konmuştur. Diğer taraftan 

koovansiyonelden mada lstanbul ile Ankara arasında 

her gün ekspres işlemesi için tetkikat yapılmaktadır. 

Fazla trakslyon için masraf edilmemesi düşüncesi ile bu 

kararın fayda temin edeceği kanaatı hasıl olduğu takdirde 

her gün ekspres işletilecektir. 

Ankaraya naklolunacak kısımlar 

Devlet Oemlryolları ve Umanları Umum Müdürlüğü 

için istasyonda inşa o.lunan Büyük. binanın inşaatı 

nisan evasıtına dugru ikmal ,olunacaktır. inşaatın ikmallnl 

müteakıp halen Haydarpaşııda bulunan umumi idareye 

merbut bazı aklam Ankara ya naklolunacaklardır. Buraya 

celbedllecek daireler, cer,haraket ve Ticaret ile tarife 

daireleridir. Anadolu Hattının mübayeasından sonra, vaktlle 

Umum Müdürlüğe merbut büyük bir teşekkül halinde 

bulunan Anadolu-tfağdat ışletme Müdüriyeti şimdi eskisine 

nispetle tali ehemmiyette bir Müdürlük halini iktisap 

etmiştir. Bu vaziyet karşısında kadrosu da tablatile küçül-

tülecektlr. 
Anadolu hattındaki işletme memurlarının adedi fazla 

gibi giirünüyor ise de bu mesele etrafında yapılacak basit 

bir tetkik hakikatı ortaya koyabilmektedir. 

Yeni hatlar için memur yetiştiriliyor 
Aaadolu hattı , derdesti inşa bulunan buluta yetiştirilecek 

memurlar için bir staj sahası teşkil etmektedir. Binaenaleyh 

buradada fazla memur istihdamı ~uretile memlekette şinıendifer

cillğe az çok aşina memur yetiştirilmesi, bundan böyle bu medeni 

sür'at vasıtasına azami alaka gösteren Türkiye için bir :ılyan 

değil, belki de esaslı bir kllrdır. Gene bu maksatladır ki, hareket 

şakirtlerial nazari malllmat ile techiz için teşkil o!umuş bir ~e_rs
ane mahiyetinde olan Haydarpaşadakl mektebe daha ziyade ıtına 
olunması karar altına alınmıştır. Burada ileri gelen memurlara 

mesleki konferanslar verdirilecek , mevklf müdürlerinin bu kon

feran~lara devamı temin olunacaktır. Yetişmiş memurlar hem bu 

suretle münakaşalarda bulunacaklar , hem de mütahassıslar tara

fından tertip olunan konferansları istima sayesinde nazari ve 

ameli malümatlanoı tezyit etmiş olacaklardır . 
(Mabadi liçlincü sahifede) 

• 

ASIJ Y O Kı .-.l\;;--:_·~--.... j Gazi l-Iazretleri Darülbeda yi 
- rı ·· 4liıemen her gün çiflik Hazirana kadar ıslah 

~Çl te tetkikat yapıyorlar edilmiş bulunacak 

/~ ÇiftlikTürkköylüsüne Em~net.Hüse.yin Suat 
'\~ , ; hakikaten numune Beyın rıyasetınde beş 

::::._.,:.-··'\ olabilecek bir kişilik bir komisyon • 
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iKTiSAT VEKALETi
NiN MÜHİM BiR 

TAMİMİ 

Vı'" şaheserdir yaptı 

----
Her şirket bir Türk 
mutahassıs namzedi 

çalıştırmaya 
mecburdur --·-

Mükerrer sigorta 
şirketi 

Ankara, 9 f Milliyet j - Bir 

istanl111! ııze!esi11i11 iş Bank ısı 
rarafını/1111 hşkil ı•dileak olan 

Mukarer Sıg rtıı şirketinı· yüzü 
ınatecaı•iz ınen, • r allnacagına dair 

verdıgi /ıah "İll aslı yoktur. Küçük 

bir kadro le çalışacak olan bu 

şırketirı m 11/r/arı şimdiden tcsbil 

edi/Jniştir. 'unlar siaorta j•.;/eri11tle "' , 
dalııı cı ,/ alışmış ve bıı san 'atı 

öğrenmiş ıı e11ıur/urdır Şirktle yuıi 

nım111r ııl11 my11111ktır. 

* * * 
İktisat el-Aleti ahiren Sigorta 

şirketlerine bir tamim göndere
rek Fen ve Hukuk Fakütclerile, 
Mülkiye, Mühendis ve ulıımu 

illiyet ticariye mektepleri mezu
nlarından birer efendinin müta
hassıs namzedi ı;ıfatile istihda
mını tebliı etmiştir. 

Vekftlet btina mukabil ,ırketlerc 
bazı mllsaedat bahşetmeKtedlr. 
Bu tam! 1t,öte şlfoketkr _vekA· 
letln tebllfin derhal yaparlassa 
birinci stınfa dahli bayat slğor· 
talarında üç sene mtıddelle 

ecnebi tabasından ikişer müta
hassıs ve diğer sınıflarda da 
birer ecnebi mütehascıs buluna
bilecektir. 

Nakliyat şirkctlcrin<le yinl' Uç sene 

müddetle birer corıehi ınütchcı,:;ıs 

lıultınalıileccktir. l larik, Ha,at, \:ak 

Iİ\oat :;.iµ;ortaları d:ı i..iç sene i ·in 

v~lnız hirl!r ecnebi mütchas~ı~ 
istihdam edileceklerdir . Vek3lctin 

bu tclıli~in nihayet iki aı zarfında 

~irkctkr iathik cdccclder ak-i taktirde 
h<ilihazırda istıht;ım ctıncktc o!duk-

1:-ırı lıirumunı ccnı.:hl taha,ıııın derhal . 

\azif "'lcrinc ,rıihn\ (:t \·ı.:rl'rck kc~·fiyc.:ti 

yekillctc bildir ı:tkkrd!r .. \lcnfi SU· 

rette J~3rekct edecek şirkt•tlt.:r hakkın 

da rnurakabe kanu11uııun 2 l inci 

maıldcsi ıatbik edilecektir. 
-~------

wr .1eya/111r accultsi Galata baloz

larındiıki kaı/111/arı topladı ve şalvar 

giydirdiği bu kadmlara davul zııma 

ile Tıırkıll'GZ salo11ları11da göbek 

attırarak - işte Tiirk balosu ... dedi. 

Bıı lwkrırcti lıer şeyıie11 evvel iade 

eder t'C bu mü/ferilı'r hakkıada 

Cum/111rlyel ka111ınların111 lıareketini 

bekleriz. 

BUDA NE? _ ......... , __ _ 
Türk milletisunun 

' bunun kesesini 
dolduracak soy
tarı vaziyetine 

düsemezl 
' --------o--

Türklüp;ü tahkir ve türk 

hey'eti içtimaiyesini tezyif 

eden bu adamlar hakkında 

.Cumhuriyet polisi ve 

Cumhuriyet kanunları der

hal harekete gelmelidir., 

GALATA B,\LOZl.ARINOAKI 
KADJNL\RI TOPLA \UP CÖ· 
BKK A'l.l'lRARAK Sl~YYAH-

1.ARA l!;>"Ti': TÜRKÜN BA-
J :0."l .. n~:\1~: iN A • :\. 

:-;ı .'iJ•:DIR -? •• 

Turkuvaz salonlarında 

TUrklUk için elim 
bir hcıdlse 

Şehrimize her hafta bir kaç 
seyyah vapııru gelmektedir. 
Amerikadan, lnglltereden ve 
iskandlnavya memleketlerinden 
seyyah getiren bu vapurlar 
azami bir gün kalarak gitmek
tedirler. Bir zamanlar bu sey
yahlar Türkiye ve Türkler hak
kında husumet hlsslle mütalnı

ssis Ermeni ve Rum terceman
larm ellerinde idi ~umlar sey
yahlara memleketimiz ve mille
timiz hakkında fena telklnatta 
bulunuyorlardı. 

Mesele ile şehremaneti ve 
polis müdürlüğü alakadar olarak 
tercümanlar arasında bir tasfiye 

- yapıldı ve seyyahlar da bu 

![IJmlit YARIN ~11111111111 tuicylilerin ellerinden kurtarıldı. 
Biz ·son zamanlarda seyyah 

- . BU"" R HAN işlerinin yolunda gittiğini zan
n ~diyorduk . Fakat maatteessüf 

::--- CAHJ• T dün aldığımız bir haber, seyyah
lann memleketimiz hakk1ndaki 

= cebaletıerinln halll istismar edil-

Beyin y:':!l::ıet için :ı;k.te 8~ı~u!ue:~ ,!~:t~m::~!~; 

Ko•. y. gece Turkuvıız &alanlarında 
bir seyyah acentesi tarafından 

= - · · bir ·' Tllrk Balosu • verilmiştir. 

- hekimi bak~ru b~~:;ar.~~l~re :::~~11:;e; 
-··- ·· koitulmuş ve Galata balozların-

Romanma haşlıyoruz. 

Eserleri her sınıf halkı dan kızlar toplanarak göbek 

alakadar eden muhar- attırılmış. Bu çirkin maskara· 
lığın mllrettiplerlnden biri bu garip ı 

rirhı hu yeni romanı hattı hareketi mazur göstermek 

' mcı~ahede ve tetkik için : 

üzerine yazılını~ bir Ne yapalım, demiş, sey-

- ctür. aynı zamanda - yahlar böyle şeylerden hoşla-

yeni ne~il doktorlarılc nırlar. 

altın yürekli lw.larımı· Vaktile seyyahları ellerinde 

zııı nıh1 hareketlerini bazlce bulunduran tercümanlar 

teşrih eden meraklı, da aynı cevabı verirlerdi. Böyle 
bir cevabı bunca cidal senele-

heyecaıılı bir romandır. rlnden sonra bir Türk acente 

razla taf,ilat:ı Jiizum ağzından dinlemek çok elim bir 

ormiyerek karilerimizi vakadır. Garbın en yüksek mll-

y;ırın eserle başba~a letlerl arasında temiz vicdanı, 
= asil ve mlltektlmil btlnyeslle 
=: bırakmayı mu' a Iı k = medeni yaşayışını tanzim eden 
~ buluyoruz. ve her adımile garpllllğinl 

ispat eden Tllrk milletini bir türk 
duşmanı erıııenl, bir rum atzı 

•ret! parlslen" gazetesi

nin ahiren memleketimize 

gelmiş olan muharriri M. S

perco gazetesine yazdığı 

mektuplarda Türkiye cum

huriyet inin merkezi otan 

Ankarada gördüğü terakki 

ve lnklşaftan ba}lsedlyor. 

Muharrir son yazısında Gazi 

çlfllğlnl ziyaret intibalarını 

anlatarak diyor ki: 

"Gazi Hazretleri Zlraate 

son derece meraklıdır. He

men her gün çlfllğe gelerek 

kendi eserini teftiş eder, en 

ince teferrilatına kadar bu

nun inkişafını takip eder. 

Çlfllkte son sistem on 

sekiz traktör vardır. Beşbln 

koyun, son sistem bir süt

hane, vasi ve temiz ahırlar 

vardır .• 

Muhabir bundan sonra 

Ankaranın kış hatıratından da 

bahsetmektedir. 

BUNA NE DİYELlM? 

Atına gazetelerinin yaz

dığına göre Atına Metrepollt

haneslnde top

lanan 50 kişi

lik bir komis

yon iz mirin 

Ordu muz ta
rafından istir

dadı günil mak· 
tul düşen iz. 
mir metrepoll- •• dl Hırlsostomos için l 2 Ma

yısın yortu günü yapılmasına 

kar ar vermiş tir. O gün 

bütün Yunan kiliselerinde 

Hırisostomosun tazlzl ruhu 

için aylniruhanller yapıla

cak ve ayinlerde hilkilmet 

erkllnı da hazır bulunacak· 

!ardır. Bütün Yunan mektep

lerinde ve umumi yerlerde 

talebe ve halka HırisostomQ 

sun fedakarlığından (!) bahfs 

konferanslar verilecekmiş . 

ve zibnlyetife bizi tanımfyanfara 
tanıtıııak Türk hey'etl içtimaiye

. si için en küstahça tertip edilmiş 
bir siılkastır. 

Kendi topratımızda, keneli 
aramızda kendimizi bu tarzda 
teşhir eden ve bunu da para 
kazanmak için yaptığını söyle
yen biri bakkında Cumhuriyet 
polisi ve Cumhuriyet kanunlan 
harekete ıeçmek için kafi kud
retle mücehhezdirler. Türk!Uğll 
tahkir ve tllrk milletini tezyif 
için bundan başka cürUm ne , 
hangisi olabilir?. 

Hele bu kast hariçte değil· 

de TUrk vatanının bağrında ve 
Beyoğlu gibi göz öntlnde bir 
yerde davullarla zurnalarla ya· 
pılır ve ııan edilirse ! Tü~k 
milleti hiç bir vesile ile hiç hır 
kimsenin kesesini dolduracak 
soytarı değildir. Türk kanunla

Darlllbedayl bu hazirandan 
itibaren gerek çalışma , gerek 
idare sistemini 
detfttlrecektlr. 

Darülbedayl 
işlerini ne o
lursa olsun 
yoluna koymı
ya karar veren 
Şehremaneti , 
bu husus için 
bir komisyon 
teşkll etmiftlr. 

Komisyon 
Hüseyin Stıat 
beyin riyaseti Sadettin Ferit fl. 

altında Sadettin Ferit , Reşit, 

Mektupçu Osman , Celal Eset 

beylerle sanayii nefise birliğin

den müntehap iki ılzadan müte

telı:klldlr. 

Komisyon mayısın birine 
kadar tetkikat yaparak Darlll
bedayiln mesai ve idare sis
temine alt projesini hazırlı· 

yacaktır . Proje bir ay zarfında 
tetkik ve tespit edilerek bitiri-

lecek; haziranın 
blrirden itiba· 
nn tatbikata 
ıı;eçilecelı:tlr. 

Komisi yon 
azııaınclan ba
zılannın flklrle
rlae gere tadi
lat ve l!la.lıal 

şu çerçeçe da• 
blllnde olacak-

evvel&eslı.l

den bu ınüesse-
Reşil Bey ye dahli olup ta 

timdi başka lfle meşgul olanlar 

ve ya Türklyenln başka şehirle

rinde bulunanlar. tekrar iltihak 

ettirilerek sanatkArlar takviye 
edilecektir. Bundan sonra san

•tk8rların kablllyetine göre 

ağır ve hafif piyeslerde rol ala

bilecekleri tesbit edilecektir. 

Bittabi bir kısım sanatkllrlar 

her iki kısım piyeste de rol ala

blhıceklerdlr • Heyeti edebiye 

makamınada sekiz klşııık bir 

hıy'et kaim ola-
caktır . DarUl-
bedayle alt bll· 
tün itler ba.k· 
kında karar 
vermlye salt· 
hiyettarolacak 
bu hey'et 3 

edip, 3 cemiyeti ( 
belediye azıuıı 
bir rejisör , ve 
Emanllltaıı mil•· 
tabap bir reia-
ten ibaret ola-
caktır . 

Ctnıal Bey 

Diğer taraftaa telif eserler 

yazılmasını topik için elde.1 

gelen her şey· yapılacaktır • 

Bunun fçlo şimdilik bin lira 

tefrik gdflıııfştlr , Bu para telif 
eser yaxaofara tahsis edilmiştir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

Almanya rııckrubıı: Tül'k ziroıatçı-
lı_~ını nasıl inkişaf cttircbi/ir;z<.ı 

2 Son hahcrl~r 
,\ 'l»Hlhi tcfrjk:unız: Temirlcıık 

3 üncü sahifemizde: 

l1.n1iri sular na:.ıl hasrı? 

L;tınıa lı.ınınıın haıhı. 

4 üncü Sahifemizde: 

Ha\ J rJ.pnru 

- lcll'k 
3 Fenni hahi,kr 
4- flıL:.:l)e. roınan, k3rlkıt,,r 

5 inci sahifemizde 

1 rı Türklilğe buhtan eden asıl 

soytarı ve müfterilere karşı 

hadlerini bildirecek kadar kes
kindir. ister bu hakaret bir ka
rdef elinden isterse bl·r duşman 1 
Jı:oynundaa ıeısin 1 _..;ı_-.....;;ıı;;oaı._ı.a"-"m-ah_,_us_· )._·a_1.ı_ıa_r ____ , 
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MİLLİYETİN_HARİÇTEfil\~DIQ MEKTUP -- - E TELGRAFLAR 

HA YAT PAHALILJGI KARŞf-ı Fr~n•ada 1 :Bwal.ga.-.iHt•-•=--ı 
SINDA ZİRAATIMIZ Tamırat ~-borç 1 TCHK-BUL(;ı\R 

ingII'&e:rede-

Beyaz kitap 
Bahriy~ye bu sene 

sarfedilecek para 
daha az 

Bertin , 20 •ubat 1929 
(Milliyet) Avrupa >e biltüo 
dUnyada oldı.ığtı gibi memlelıe
timizde de hillı:Um 'nnnekt• 
ola hayat pahalılığın kallı 

çareler dUşilnilrken akla en cvel 
memleket istihsal tını _yük>.elımelı: 
geliyor, lstaıfstilr umum mUdllr
IDjtD tarafı d 11 ac redilen :tlraat 
i tatlstikinl gördDkt.. sonra 
memleket iktbadlyatının vazl
)'eti tamamen tavazzuh ediyor. 

Bu ;>erail dahilinde toplana
cak er komis> onun vereceği 

er karar kitti üUTinilc kal
maga mahkılmdur. Vaziyeti zira
i)'e ·i bu istali•tiklerde okuııM 
şekilile olan bir -ıeketin 
fehllu i tlsMisl ea n.ı iaıilloal 

kabı yet! 1 ~ iikseıt-kle mU.. 
klln olur • 

14 mil .. n1<iM .... lllll.ü18 9,!i 

mily :drmtla 111ef&lll4M. 
Ba kadar sua elde citl&i 
pana • at lu.ıvYell an~ 
337 , .. Türk 111-aı ıunıyeuo. 

Hektar başına vasatı i,.ti ken
tal hububat alınd~ olwdull(um 
zaman IHnta lna• 1ım. 

Senelerden bul ıııe ıpl1 el
dutuınıu bu ınK'elc katJMlDU 
kalamızdalu maJQmata bile iti
mat edemlyerelı: Avrupa i~tali•

tiklerinl kanştırmalı: ınecburfye
tlnde kaldık. Burada lftH1ıtelif 
lıullabat kletlıll uy• ede
rek liklrlcrl ..ıı. vUllh tte -
ı.taıalı:: isterı... 

Almanya 1 · n .,uiyllt 
iti ,_raat• mcak pelı: 
malMu.t ,..._r .. ..,..,yer. 

Alınanya larpten ovel ve 
oıwa ~ıl:la •aşına şu mahsu-

latı ıııs,.r : 
HclrptM trel. 
mıı~'f 21.I keııttıt 
Çtwtltır J!J. • .'I 
Arpa :J2 • 
Yuhl/ ~ 
1!27 wnMıin•• Alıı .. wMla 

hei<lar bafına ş• ıaa:lısıll ..,._ 

•• ır~ 

'811 bay 
Çardıır 

•. \rpu 
Ytılııt 

1 .. 
142 
18.5 
/N;J 

kr~lrrl 

• 
• 
• 

Buea bu ıttnıı:D vesaitimlz d• 
kilidir. Yeter lı.1 köylu yapma
aıru ögrensin • Bir çiftçi on dli-
11im 1 leylp (lisı. kilo hulMılıat 
alacağıııa adam akıllı ı,ıesin de 
varsın beş dl!a!lm çıkar ın. Bu 
iyi İ\ilenml be, dönllmün mah
sulu ~DO eder • Burada mesai
ala • zamanın y ilzde kırkı da 
tasarruf edilmiş olur. 

A \ rupalılarm fazla mahsul 
almalarının başlıca sebepleri 
arasında kimyevi gilbre istimal 
de ıı-elir. 

Alnaıutya harpten evci ••·mi-
ı..tar ıtUbre kullJlnıyordı.. 

..lıol 15(1 bin /'>11 
Fosfı:r J 15 
/> as 9(}(> • 
Kıreç 125l> • • 

1627 8ene -i gübre ı ·ıimalatı 

\zıot JW lıın ton 
F. s/cr 471 • .. 
Prıtus /()(/ • • 
Kirtç 11.12 • 
Potas medenlerfnln F'ratrSa 

tarafından ışıı;all ylzllnden bu 
ıttbr-. daha a:ıı~imal e•ıwlfdr. 

Alıaan ~·tıçllll n ıqra

&ım lfaWl.e ~ycıuil. i~ 
..U..L nılltt•• cllli'D ~ür. 

Bizim yapaçagımız şey, en 
evet topratı malmıldar bir ıı.te 
HlınMtır. Rdab IMKaAıwı "'"' 
lar. Hayvanahmız bu sayede 
çoplw. f>Ntra111 lı:lfllyl ..... 
talı~l& \i&:ıl.)letlae ıtetiraıek olma
lıdır. 

n.ı gtlJI 1 tim et-silll 
ltllmiıea lı:öylll.ye tstedltlmiz 
tadar para vorenm. Beyhtııfedfr 
t:'l'vfA on tali• lla 4trtuıl ~e 
başlaya hm: 

Bizim . raemlcketio seıam~ıı 
katı olarak l)u yolu tutmaktadır. 

Kmnı ômtr 
Amarikada -

Hooverin muavım 
Kabine içttmalarında 

bulunacak 
rnı • , \. \ Rci::r1 

cı..uhur \ 1. 1 hıO\ er rci'ı l curnhur 

muıdnı Aıımlın M. Curti i ka!rinem11 
hlitün i\;tim~J~rında hazır •,uluoma~a 

da\ et ctmittir . 
Kelleg mı..ıkl 

Renin tahliyesi mes- · ·-· · 
\ll'ı \SEB \ll\A l>.\elesi gene ?;eçikecek 

l'ın-, 8 \ \ - i'. c . ıor 

g;ızct ı. nlicaklı de' 1 tlerin \nıc·ıkan 
1nur h:ı.,far ıı.: btl L J?,:o .. ..:rnn~ 
ıtG•Jk 1 uz1a .. r.ı3. dehllt:r n<len ·,unra. 
ho çl a ut ~eıııtiı [c ·Piti t:..ı~t unon 
\I ' l ra · bu u <luA n 1z-

\lu ~ ı ar \1 ıı 'T1 

mh tar t te r·c c_ "'1N ·rı 

k c lur!'kl 1 f!n m el .. , t -rdı.:. 

hl~c •h < ıY. bir 
ren ı - et ;eme . 

İB ~OF) \ SEFİBİı\1(-
zi HEY\ \Tl 

Sof)a 5 (Milliyet! - '"h" 
tim z ~h •• rc' l \ ·ı L 1 ııl~i.I 
mUna .. ·lıatı h·ıkkı ll.ı ... \ l\lt.c ..,ıı 

h 'a'l3ll } UfL lmtı 

Londra, 8 (A.A.) - Neşr-

i edilen beyaz kitap bahriyeye 

1 
verllen tahsisata alt erkamı 
ve .'t1. Brklgoemanın beya-

lı<ı r:: ·ıc ,, n ~lr • "'" nalını lhtl\a etmektedir. 
k m ,n·ı ı. ıtın • • ı. ec< nı k,rıı,ıt' 1929 senesine alt krediler 
"du~unu ,,,.ı. c !'..ıh "arını ceman 55,865,000 İngiliz 
L ııııım h rpc 'ırııı 111 n: ,Jd r Urasınıı allg olmakta olup 

iG.th ... ı ru u 
ınenk nnlı l'.lt 

'tıııda ık 't ı ' ir 
c n t' rre ınc u .. a..ıtk 

ıarare mı el ınnı t hl rr 1928 sene sine naza ren 
ı -uı<tıc t«" c "' ·1 lıaıı '"'lı' ; 1.435,000 lira derecesinde 

1 
'~'" ıdcn "cc kıı. bir tenakus vardır. 11·1. Brld-

n r, 

kr 

ı:mı -
=m 
ıetl;ıl.. 

hı 

la'l a 

( t ... 1 

c el: 
net 

t-1 ır•ahzıır1arı 

uudır. _, 
el~ 

1 kJ 

\lute" a ,,,lar 
dctnı \c._· 

ttc t:ıtHk. 
c · ıc\ 'et ak nJaKi 

ı t.C\i3m• e c , .. ıerdir. \ .ın ·~ 
m~n ı lm:tK- ınn m 

rr r mı tal ·~ •ıeşr • .!ilccckt r 
, 'e.1~m ha' ho>U! · <l• ikı 

c~a prt:11--ip , ı uldup; ZJ.nnt:'· 
tftlmr t ılı 

r .\lnıaıı a ı .. ıhlıudtine ri:ııct 

t.:tınedijtı t;ıkdin.lc lıu Jıırl'"t:tin he 
1111.:n l' "c.:'ldiTiAın ... h:n h:ıncl k cdi-.ı 
Uıtıı de ,ıkı~f-cr lı·.~ule !{etirme"i 
i1,:in \lın:tn du,uıuı:1un .. ':ı~i ına 

hi etini ıuaml dcrco;:eJe re'ehncL 
" \lulıını ınıkı.ı•da tcdinı ıu 

ı.,, nd.1 -ıar ııı · tikr ırının t<hÜkc' c 
du ... meı;;;ı ıınk.,,ırı 1 k ·~ı \lıı.1:tn~·:;,.1 
tc.,..10 etnı:k. 

Fransa tayyare nazınnrıı seyahatı 
I'• b . 8 \. \ - \1. l.auren< 

ı-:~naı,; uı;:leden ~onra "l'orinuy..ı giı:
ınt t•·. 1 ifada Fran•a ,ıo !talya dM 

ha'• hatlari te ,,; hat..kıııu.ı lıi• itil:lfıi 
c«, hazırlamak ıızrc \1. llaclhu ilt 
tı!'tf'Ü.r.cı:t:krir.. ltat a.aın:. P; io( scfin 
n;47Jrt tc~\l i1tın i-.ta:-;\-{Ula gl.·lıni~tir. 
ltal,-anın taleblnl reddetti 
llcr'in. 11 l \ \ l'ari,t<"tl bilı!i 

nlı\'.ı ' r. 1-'r•n--tı huKunH::ti Ka.-.rclltırruır ı 
hclt•diye ııırrlı·ı •Y.ıi,,ım!an birini 

k.1dcd.t::rt:k 1 rın.ça ı ihi1...'ô\ t:tm1;- lıla11 

;abli;: Jtai ,ın ıneb'u>luıııd~n lmerami · 

tinin ı:ult!'I içs... hal a hiilaimctı 

urafımlac 'clu l ul ı 0 talebi rrd<l<t 
tr .. 

Yunaslstanda 

Şiddetli kış var l 

,,,. l«ık ı· o , n11.ır biıe her ik t:ır ıf1n 

kar~ılıı...h. th.\J?, la ·ı ı.rr: ınf q1 a~t.Ln 

hah halm1r:ı1 .. ıır. fJah:1 t rtıa. :11r:iınt 

\t' '-l'h·ıtk.~ anc rr tı c1ıcc de her 

..re mu lık m 1 h < · ldr 
TL 1,1: l\u"f'.aı t hı' nı.la Cl.!:ı 

'ili: T , ,..,tfuli. <do r v ıf1•1Lli , 
Y.2tı <.tJ l l k '-J. ır. Bu t c.:rıı m~ 

r.>c c• ız irJlı ı c l(lı ar.. , ı,~ 
ıı .. ~. , nnr lıı •e i >ret u:ılıcdc<i 

~ktc:dilt. 

Bitar:lllıl... 't> fıahL'lTI nnıala:dc·o:ı 
yakında iın1.ul·1n..ı.t.· ı ~cır • Hu !'Ul"ct?t· 

her iki Je, 1cl arn dakı d<Mlıık hu 
ıni-.aJ.. ı~ t\.!'\ ic cdi:ıni"' ol;u:Jktır.· llu 
n1i-.~ık, ·i ... ı a trv~ ır~tcdiıcıı dnı.;tlıık 

nııı:ıhl't!t ıl"'· h:ı~ın;1rı ... uJhp~ı\trarıl: 
ffit':-2İ\I te\H t c AlL"ni ı ir '4tırt:UC 

ınütrl•hil l ıcaııtfflljl; , kafi 
hır tar ~ -1c1 re- cttnlŞ- ol.ı.t'B.kttr. 

llu '"''" ııı a~ 'l'iı k"• Cum 
~uriıeu 1 br ,·,c \ e ılı Te,fıi;. l~lı•ıu 

ile' llclg;ı ı 1 l•:ıcin 3 ır \1. 
l\urof ar.ı.,ındt Q'_!:-r1 .nisanı da :'nrr•t 
i-"'tas..: onaı;Ua Cl:"' ç. ın ctnıi o-l:ın 

mlil:\kıt c: .. · An 1 ı ~niır ctıu\ ... tı. 
Sonr~t no u:atı~ tı..;·l'tllc- ınuzakcr:ıtt 
de\ anı el.fildi to~ t!)C lıf. ha\a 
dahilinde :ımim 1 1r :ırtu ılt: netice\ c 

İ•al edildi. 
.\nk:ıı·"Ja l•ir 1;1r~fwn 'l'e\ fik 

H.ü~tU Be\·, diı'.tl' t:1ntft.ın l iu~gar :-cfiri 
.\ 1. l'ı" lof ara ,ııı<b ce'°I:! ;m ctmi>oloıı 
ınü:r.alc:ı:;ıtt.a. 'l'urkı' ~ hUliıın<.:ti \..t.'I 
hir filri i<il:\fcuq~ı· İİL' h.1rekct 
etmi~tır. 

"t'lirk hukurnt•tj her turli1 harp 
fil.rine 'ab.ı~crdı: Tiır!:i l'nin emeli 
her .ııem!?kcde sulh 'c rınnı<el 
es.hı • c:ıı-ip eder. llıu i ·., de 
lıütün ınııalla akı m li h.11ittlcl'ek 
ıııuhtı:fü lie\'lrıkrl~ \'e hi~~ 
r<lflık: ımı lıeJe\cti o Uı:ırıcktcJiJ_ 

:iurıu ıJa kr ·ııı i,cılc 
"'}UIC) inı kı ll:ıl~an ,meııılcketlcrı 
arı>ınd llıılp;ıın<tJn. rna1.ıdcıı kaloıı 
me>m'i hallrdrrelı tıi ·ıl~ e h>k~m 
mttıhrJc~i ııttine ~e*l.1 ttm~ ııl:ın 

ilk de llcıu· ~ 

geman bu kredilerin alakayı 
1 calip hususiyetleri olınadıgını 

beyan etmektedir. Bu ten

zilat ne hava ne de deniz 
kunetlerinc mensııp filo
larda tenkisat icra edliınek
s.tzln .ı-apılmıştır. 

1929 senesinde yapılacak 
inşaata ıılt meballg 8. 921 
lira olup 1928 senesine na
zaren 1.008.321 lira mikta
rında brr tenakus vardır. 
Bahrlyeyi! ait hava kuvvetle
ri için 220,000 llra fazla tah
sisat konulmuştur. M.Brldge
man, umumi surette bahri 
vazi}eti ihlal edebilecek her 
türlü hususiyetin flkdanının 
bu programı vücude r;etlr-

l meslne pek çok medarı <>1-
muş oldujtıınu ilave e) !emek
tedir. 

1929 sene~ine alt yeni 

program 3 yeni krovaziir, 8 
torpltomuhrlbl ve 6 tayyare
nin inşaat tezgahlarına vazı
nı natık bulunmaktadır. 
INGIL TERE-tlİ~OIST AN YOLU 

Londra, 8 (A.A.) Avam 
kamarasında hava nazırı Slr 
Hoare Hlndlstanla ~'apı.lacak 
muntazam lta\·a seferlerinin 
b.lr haftaya kadar başlıyaca
ğuu söylenılşth-. 

ISVIÇREDE 

(:E\1İ)'ETİ ı\K\ Af\ı1 
TEC \ [ZE M !\lll Z 
DE\'LETLEHE ) !\H
JllM Dfı~fı·N (' LC \OH. 

rf ürk - Bul{J'ar nıisakı 
l'°' 

hakknıda Sof va 
nesri vatı . . ıııatbuatının 

i ıkcıııJiJ- \'C 

tı1.l:ı~nıa ıııi,al ınııı akılı lıakkıııd ı ı•tc,ri~ au dcı :ııı• ctmc·kt.;<lı . \irr 

rc>ıııl DcıııııKraı'ıı;>ki pzll.< i \nk;•ra mi-:ı!..ının n. ziclcn '11LI le\\ er 

\:tZİyt:tfn hal \L tt· ... , İ\L hu lı"'tınct.l hıig_unt.: kdd:ır \:ıpılJn ,!.l\f\; 

]crin111 nı:tntıl,i ıir r,.~.:t.İl.'t'1-ıf ldtı:1; ıllU \ ı.! ikl k<ı ,L. nıı n l"'L )• 

\ht.ııı~t l'r rk-1\ulı;ar hiraral'I J.. ~ıha. fl ( \ \. 

t ıda ı c ni l•ir ~ıArr .ııı:;ııı tck.i'. , J l·,ırekdiııiı iil.lll -ııı.r L le· ıi .ı:, 

kil Lttı ·ı > bL\an ctııı ·kınlır. \iı:zl..ır J<.ı:catc ( ,:ızı \lı:ı:;tala l\<:m 

lıa;ırerlerlnm girL mi~ buh c\ııl.J:ırı ı.e,·,~ıdııt 'e ~eni k t>erını l•u 

~.ır • lktiııın n ) uk lir •emp:ıti i e· !'1
1 ıp Ltme·ktc lıı ,rndı, ,ı• 

kaı lct:tıkten uıır,ı Jiı o·. \lıv 'I irk llıık, r ,J11,ıhık ıagl, rıııı 

d.ıha ık tır '1.: ha" n13r la >llillll ı.ıb Y" Ltke.1 tir. 
il. \lalinr,[ <ltım knr .rka- ııııı 

>ulhur h:ılka11l:'r, ı id~nıe"ı nolıt:ıi 

~4ıv .tt t:ktl:dir. H ılg.ır ;?. t 't.;lt' i de 

zarfın le rr. ıall. k 'Tı , Hin hail" 'L 

t >r~:nıi7.İllll' L!-aı..ı1.:~H·indı.. n1i..,;.ıh1n 

'laz.ırındarı \ \ ı..,ıl'mk ıııııl ıı 

\nl , .. , mi ·kını '"n <cnelı r 
nıur~i nl 1 ':ızıı etlerinin ta\7.i 

için iki t:ıı"tft:ın <arfcılilen ı•ıc,aiıı n 'L 'lıcr"'i ııldıı~t. • "ı11c ne' tedi 

Fakir çocuklara elbise tevzi edildi 
Ankara. 9 MiUiyet) Hl.-aye! etialin kadın y ardım cemiyeti 

ı :ıoo) çocuğa başlık, elbise ve aya kahı dagıtnıışıır. Çocuklara 
l>ayrAnlda 'reker de verilecektir. Cemiyetin azası kendi işlerini bı-

rakarak bu i ·ıeı le meşr;ut olaıall:tadırlar. • 
Yunanlılar bir .\\ısır vapurunu müsadere ettiler 

.\ı: w. 1) \, 1 1) - l'irc puli•İ hcr!!;-ııııı" tıırpıd<Nınıın mu:ıı l'llLtik 

\c \lbr on• ıln•ıı tl:ı h:wr ııl<1wf!;u halık .. ira acla- ı kL.r'ıiiııde !-tal'· 

hula ı..,irnıchtL: 1...ıı1tn k.rrıya ııan11nlla"i l 1ir \lı~ır \<l.j)Lırunu 111u:-.ad~r .... 

c:tııı i~tir. \ :ıpur hpk ol:ır:ık af\'On ve ha~hsş Mklermckre idi. 

Seyhan nehri yine taştı 
Ankara, 9 ( .'ttllllyet ) 

yarark ovaya akmaktadır. 

MA ı\Ş L,\' fil ·\SJ 
Anlı.ara, 9 (Milliyet Maaş 

layihası hayranıdan sonra hey·
eti vekiley• talı:tdlm edneccktir. 

Hey'etl vekile 
\ıı kara. <ı (\lil liı·eı' 

'ı·kil~ l.\nıL·· P;ı~a ha1.rc.tl1..·'"inin riv~· 
... clindt tııpl:u1n11';'Lır. 

Lise ikinci denıı kitapları 
\ nk ı r;ı. ıı ( \lıllneı - IJc,Ju 

n1~thıta'-ıtıda li~e i.kinci dt·\ rclcritıc 

air ~cıpt:ırın \ak ında ytni h"rflt:nı: 

ba:-llmıqnA h:ı~l:!nıh.:akur .. 

Romanyada -------
Ana ile oğu 

l.ı ıı ılrd, ıı \. \ \.) ı:,rniııo"-

Seyhan nehri taştı sular seddl 

,'\-\aarlf bütçesi 

tıı:i n1:.ılirl' CJH.lltı,,• :" nta:ırıf hlı~çe .. •· 
tıın tt:ttık11tın• UiıP:tl et ıi~tir. 

Adananın su ihtiyacı 
/\dan•. '.I ~ \liUı~L'): lklcJi ye 

mcch"l 1 :"iO) hin lir.a ~ll t:t!\"İ.:;.:ıttnı 

l-.;thul t::tını~tir. 

Tayyare madal} ası 
\ılım:ı. ıı ( \lilli\l't ) Fahrt· 

l..atür !'·ılih lk:~c c:ı~ ~ar~ ec·ıııl-

1 etine (:; ı J.iıı lira tchcrrıı etti~i 

i.;iıı mürt:_''" ıııad:ıh x ı eril nıi~tir 

Lelaia•a-da -Bir nazır çekildi 
!\erlin, '< \ \. \ · \ :ır~"' ;ı,l.ın 

l•ildirili!ı.r: Leh nuli~-c nazın İ >

ti.ı-A 1...·tnıi~tir. -------P'apenın resmf k•bulO 
Roma, ıı 1A A 1 Papa bıı'. 

glln sllfera hey'ellııl reıımf ••
rette kabul etmişti~. 

•• 
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ına 
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Ilı 
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Mu btelif e Mıp t.W. teeiri 1111• 
Almanyaaııa lta.rpten evelkl ve 
ooraki mahsul mlktan arasında 

farlı. vardır. 

\\ a.;lwqı;tıon. il \ . } l :cıtı:l>i 
ıuabuat ınünte!'ıplerl ~crcfirıe \ crile.n 
lUJıfrııc • nJon ·f\cllo~. ınbakının 
lftUC•'iri. cf \e kuçu millcdrr içil 
h •. olduı;u chemmi,.eli iza. ctıniştir. 

.\tiıı:ı . K ' \. \ 

don) ;t cpir, ' c trnJ.. rndıı lıiıtiin 

';!<lJct il c dcı :ını dnıcktedir. \eni 

fe\'Z~nlıırılın ılıılıııı ı:v.hd da 

t ht:-fC\ Uc\ bı•n<lan ·onra hlısa'"'i 

ı:c;h.rı ıuttiık ed01' ltukukt:ııı lo:th"' 
dcrck dtnıi~tir kı : 

Rıırls, 9 (A.A.) - Gazete

ler tecavüze maruz kalan 
hükümetlere mecburi yardım 

projesi hakkında dün Cenev

redc cereyan eden miizake
reye dikkati cclbetmekte

ve bu .layıhanın sulh teşki
latını llerleteccgl mütalaası
nı beyan eylemektedir. "Pe
tit Parlsierı~ ı\\ .Brian ile sör 
Chamberlaln ın bu ınuka
vcleyl bilhassa Sovyet Rus
yanın tasd lkına iktiran ettir

mekteki . faidcyl kaydetmiş 

~taml:ırıl J'iV.Cll!:'İlllll nc,krL~ttn 

a'<l" bir lı:ıhcrc nazııraıı :;ıkınıf:t 

ı,raltı;a \l:ıric ile ıırcıı• K.mıl 

:ıra,ıııda t•:ıri,tc bir ırnıhlk at nık11 

hul~c:ıktır 

Gizli itilaf .. odası 
Blil..n:-:-. () \. \ . \ l~a<lo~ :tjaıı-.ı 

• Meksikada vaziyet \lek.ik,ı. h 
( \_ \ ~- llcthilı \,tzİ\ct ~H11 c.it:re<:c 

"al:\h t'l·~rc.:tmi~ nldıı~und:tn hlıkı~ınc 

Bu farlı. nckadar büyük olur
sa olıun bizimki Ilı mulı:ayı~e 

bile edilemez. 
8lz yalnız 5.68 keuıaJ alty .. 

nız, Onlar b 11 üç mlalıli 11-
tlb al ediyorlar! Sebep ne ? Bu 
iarlı. nereden neş'et ediyor • 
Toprak buk11dar mebzul veri
yorsa bizim arazimiz niçin bu 
kadar kısır kalıyor? Banan bfr 
çok avanılli ara ında eu ltlritı
cl 1 ziraat ullerlmfzln lptHlal
ligidir. Bizde köylU heniz top
rağ.. kıy etini b nıez. oııu if
letme ial ez. Memleket zl

Cll'ınlyet Yerip i&tllı• 

alatt y melı:, tıytııya tn· 
vlr etmek 1 zım4ır. 

zınıat l atlstfkı.rl,.l;ı: ~·8 
rakallllDID y ına bir CMl ll&Ye 
etmezse bizim ~ felü:ettir. 
Bu toprak münbftlir. oı-. 
bile onu \erici ltlr afe cctır
mek mümkündür. 

Toprağı iyi i'lemell, nıu:ıir 
otları mahv etmeli, iyi tohum 
kııllanmalı, mahsaluıı t&pratta.n 
her sene kaldırdıg"l gıdaları la4e 
etınell. 

Amerika donanmasına 

\\, ın;ton. h \ . \ \mini 
~ııraı .. amir:ıl \\ite in ~c ~ \mt 
rikd ~)nanm;ı .. 1 h:.ı. Lnnu Wırluıtun.ı 

ta<ln ı:dilmıııir 
+ - -

4Çbade 

itilaf hasıl oluyor 
<'han~haı.. il ( \ . \ ) - Rov!er 

"J'ln' bildiri\!ır. 
1 lıırke<>u '(' · ankrı <,'in nıc-

muriarını:ı her ~'"in ynlıında 
~ttı ini \C ıııcH"tıt ıbtili\fların 

mu:.ıal.crat tarikı} le ••allctliiccc
r;ıni b1.:yan etmekte olmalarına 

raj!;men yapılan lıı,ı uk ve mıitc
ıııalll a>kcrl hareketler istikhal 
için hıl\ ı• ıl;ınıcti ılt:ğı .lir \laa

m fih SL 'hu "'uha'a,.a 'c idame 
ctmd. jçir. huyuk r.ı:ı!h-ctler 

;arfoltıı'"naktn \'C C anton \ali-i 
1 .idıaisıw ile Hankeoıı kll\ 'et
leri rci>i i'it-llllKtt:nin ,-akında 

.'.liankcııe icrM eJeccklcri zirn

rctin bu hı1>tHa müsait lıir t . ir 

ha_ ıl cdecclıi um it rdilmtktc<lir. 

h zi~ııde ahimlc it' ·lir. J·:pmlc 

mnnabl~tır iııkıt·ı \uzı,:ıılcr 

bir .;nk k:ı-ahalar crz:ık-ız ka.
n11:;ır. Pc IT'İ n'.dı)ı11ata naıarıı 

v;lııız \ ı.:n:ı" trak\'a.,ında zaıiac 

12 mıl~ı·"ıı lıa.ıp; olmala·ıJır 

Bir infilak oldu 
~ıkn·~. ıı \. \ . l ~lıırcııi<lc 

lıir pet•ııl t,ısfl\ t••indc lıır iııfil:ik 

\'llktın 1(1.İ'.lıi~, 1 rı ı l•i• lnı;ili~ 
mııhcııd•sı i"'1Jk ıızrc .l ~alı-ın 

ulumu L \ ~ l:i k ııııı :ıj!:ır >LITUte 

yara! nnıasın:ı 'l'lıChİ\ et \ crmi~tir. 

Yeni Bulgar ıtefirl? 

Ati na. Q ( \ 1. - \ erı ll:ı: 

tt•ır efiri "e lnİJ!l.' ~clıT' ~tir 

'-eli .ııu•,.ıcerd mc \:k· inin ) a 
lıında lıallcılikccgı ııınidiııı i1.h;ı-

!Jll~ 'c hır ucaret •nualı ·<lL'Si 

:ıkdi icı cer~~ :ııı ~dteek ır;.ıza

kcar~t l ııa-ında lklı.;:ı•bt:ına 

lılalar L•r ·z•r dl' hır ıT'~l-rc~ 

ı~rilrııc•I l·•' :·· ın da ,c,kık 

ol~ :1ııcap;ııı ı ''ildı n i. tir. 

Milllyatln tarlhl tefrika .. 20 kılı~nr, ı;cı:dcr' l~tlarea 

'>\llll)Clld 

E ul 
atr~'r talııa-111111 ıı•C• de. kıı 

1\ arilcri.. ffüli,iııduı l.Lle-IRLENK len. fillen 0r.cd:ın or.ı~a !\ ıturc 

•ek me11(tı! ı ' < .ı. llir rakip 

cım· ti. Tcmır bunu da hatırladı. ı"e o r.ıılı~. :r.ar.-aıı rıcıren hL-ı~nı··I r" hundan ,;ıınra ..;c
.,1crka'1ıle çekllcli. Hı ,ehrin mıı
ı,arn lı~liııdc la\ rnı1acalo. bir 

old j!;uııu j!ı .,ı . \logullar 

·~r-Lrk.ınt ile ıııc gt 1 oiurkcn 
T ır .k ,fi emleketinc !eldi, 

e" lıır ordıı 'c ' il ıe lıa~L~dı. 
\nı 1-ıir r talık ı \laca) Hatun 
1lr:.- _,!t. l"l. ir., F- • c-.ini oı· 
•u 1< u. 'ip. '1cı ız k !ene ,arlı. 

~ ın ı,,c ınt •...: l 

İki Emir arasında 

fakat ~ah, kinlerini kınde <al-.- men he ı ,ık 1 t k:ır~ır. kendi 

la) :ırak k~vbcttijti 7.CH:e'ı ıı;ııı '1<iaıiıl:ııwlc ") p;ırl,cn hıır•a bak 

:ıp;ladı. ı ıglıı ( 'l'ı:ıl'gi•• .ıl:ırak ken- ınaıdı. Tcmır -atran~·t:ı ll't:ıttı, 

di 3damlarık 1 i l·kte· cı• lıa l Hıı ıınıııtt:ıJ..i merakını tatmın 
han:ket: ttı, ne • ,,.~~ Lk g;c 'c'1 içil' Teıııir ı.rı lıir ,;ıtraııç 

yaz 11.K 1\ ı ı; •t .., ~ ılduj!;11 u:;L \ı buldu (:erek ta~l:ırı, gcrı:k 

r kt3 ın \ık• ında bir )ere t ıhta-ın tı•t C'l\J munıbhalnrı 

"m. iki lT' ,ne çık1 l 1L llu. nla veni 

/.cıııc f,,ir, "ltın• e l• ,ti·<?> tcrtı ıa{ \1plı rdı. 

L ,h et ıııcktııh l li\or Kı: l\e~ı a- 1 çıctıı!ıı Cih:t"ırı•ı 

- Bı: Al/alıa aıdiz. Ona h:ı ı:ı.'ı ~al n ı 't ıc ıt r.!ur. 
ardet ed ct!;iz • Olumü111üzıi11 llCt 1 , a i h ı:ozlerlni .ı~ıml 

1 

- 1 h u i eşlu! ti! rıcıılıbi ı e 
huı.:ukı de ıuı.. mııahed«ı " ı na 

rn CTlıut prolı kol <b t:ı zi n cd imi tir. 
Bu~ h:ı•I. , l '' •!( Kıalar, t ı 

zıt iç de ı.ır;r.: nı.... ıd;ı !'IU7.i:.· 

ker;: ·erL nn c 1 
lkı nıcmlekct a•ırda ıl tılıifı ı 

mucip f"i'Je "el ... \ıi':n:ı"lı;tıııı ~ur ... 
\ors 11·1.. Bir' ır ,,, pek; l\ı ranı\aa 

her ik ıniı et ıtrJ-.tıH.l.:lkı i .... ı. iktı-.aJı J 
, c h:ır i ın ına ... lrıtı hı J\::tt d: 1 1.-ı ı 
ır\ıL' r cd ccko· 

h;.ul·.a.l nez:ıretinin 1.tlıbtan ı lc Hıı 
nılO\A :ı·ı:o1nd.:ı ~i1.li hir 1111 :ıh~dt 
n,c\etıt ol lu;tu ı d:tİi olan h:.ll.frı 

t1,;k1.ıp Ltını.:h. c lıu ~nthı~ı..nu bildiri 

'nr 
>f Yunani tada soğuk - \ti 

J\J. 8 ı\. \ 
nıUnıtk·ıl:l 1 ırkı~aı ncticı::"ıındı· r:pır 

ele 1 ir ı;ııl. ~a-.ah:ılar \ncccı.. .. L~ 

ka.lnıı ... ur. 

Rusya da 

Japon intihar 

olınalarınden dolayı memnu- ------------• 

etti 
Bcrlin , ıı 'A.A) - Mosko

vadan bildiriliyor : Gazetelerin 
hususi llayatını ıecavUzkArane 

tenkil etmesinden ~on derece 
mııteossir otan Jaııon aıa~tna
vaiı 11\lkadonun re~nıl önıınde 

intihar etmiştir. 
-~-.. Rfgada Romanya Seiareti 

lri:r '· ~ \. \. llükrc-tcn 
··elen ıı •,lgrıt'~ nıı• re llu-'lama 
h 1 nıltİ ı ,.r, ınof nh... ın 11111'.41' 

ctrnı;,ı ııl:ın dl·,l ·r L'tlc dsh:ı. '"1kı 'nn 

Lema-; t.:nı ı r nck · n l<.ıJ.!: da l1 
-d ret ihda. ct-,ck İl<' ,,kdir 

-----------------ı)lL \.:1, tr"lrJ..,tnttln bır t,lk ı 

mo 1.ır. h -t • 1:: mt lllrt)ctl 
lemin: ,ki c• Be 11. ır dcdiltr k 

• Allolı, 111umi11leriıı lmyıwnı/an 

zıılıııil laz,rik bu.ı ıııııitırıığuın /;af
dırı/ı. IJ11/ııırııdan Suııcrkoı ele «clrıı 
kalırıımorıtar mcmlrket /talkını 

ııvııııdırclılıır, .aliı.ı/ere 1'ııqı tahrik 
etlihr. fllı sıırrlfe bıziırı Li< ylerımız 
orayu ge/ir5ı• ııfın;iı're l:urşı kı:ty
ıııak içııı ku .,., /ı11fıı/ıil Tcklerılır. 

Q('tfi ınft·un (fay11ıa11 ~ /ırin riı'tı· 
rııııı .~eldi i"eıle Seınrrkc 11/ lıııtkr. 
lırr ikr ı''Trirıle hulımmn lt;.,ı /ıa/Jı, 
~eflf şelı11 ııılidırfrlTI ı'ftİ re '1uşınu111 
llllı. 

niyet beyan eylemektedir. 
Bu suretle l(cllog misakı 
ll<ınal cdllmlş olacaktır 

Petit ,I urnul gazete!'! bu 
programın harbi gerlletcce

gini yazmaktadır. 

Tekzip etti 
C.:nevre. 8 ( A.A. ) - ,\\. 

Zaleski Lehi tan ile ~uman.}·a 

I arasında gizil bir muahede 
> cldugunu kafi surette tekzip 

• etmiştir. 
I ÜÇ SENE ' Tl.Tl\İKTtN SONRA 
' CeneHe, 8 (A.A.) Ak-

lı • ılım!·• 
'~n·h.. r~ll.. h.: rak i :ıdi. ... 1 tP 

Hl· L ~· rl'fl!!,1 ı ı 1.--ııL' \,'.il~ l1ck 
ç!:' , olan ad ııları ~eldi \l' 

k~"<İi i 'illıakik:ı ~L m ı.. ıı ı ~e" ; 
h:ı ı..1111" dıı,ın:ı ı k p;ıluj\unu 
\ lnQ"nl 11 , h rı .-j t < ıl luicn Jıu,,. 

tal:;);ır L' ·k ııt ı< oldu~ma 

tc") it cttih:r 11,ıt' ·ı lııı ıl~ıını 
tut ,nanı, 1, iı :ıt· r',ır 1 endi 

, ti rmı I• 

le rı1 '· 
1 lnn ' ıı \c•ıı cı Tc i ı 1.e- ~' 

ı. ır IJ,, '" ·c lı 're 'Tlt:. 

le • );Jr li. Lllll ,, J" l·ık 

1 

l'r· , ı lc d. cııııu. l~ı k:ı<l:ır 

krır ne hir l .. ti' i r :~· 

1 1 ını , ııl!T' nın "ftil• rını h" 

d\..r ~l hir h:1 ının ~l \ i "cin1...• 

vam cemiyeti mecllsl teca
vüze maruz kalan milletlere 
mali yardımda bulunmasına 
dair olup "Finlandya., hü!u1-
metl tarafından teklif ve 
mali komitece 3 sene tetkik 
edildikten sonra tanzim 

ed!lmlş olan muka\'elc pro
jesi hakkında mü7akeratta 

bulunmuşt•ır. 
oeıecek içtima 

Cenevre, 9 r A.A. Akvam 
cenıl.)leti meclisi gelecek içtima 
devresi için llaziramn onuncu 
salı ıı:UnOnü tespit) etmi~tir . 

\rtık 1 tıı,c·ın ıı Tu•ır l li11-
,1;,rnndan t:ı \ rıı 1 deıır1. ,,. bı:.tr 

'ıian ı a,i ıliı arın lllo' ı nıl:ırl·ırı 

tle•ııckti. !'emir, nı: Ln, 11 . em 

ile mı "" lıııkL ka <:ıl- p lııılu 
nıı~ord.,. fakat fi'uı ıırdunun 
hal-il,i ı ıırı Tem· kn1 ti. 1'cıııli 

·inin pek ı;ok ndaıııı 'ardı. 
! ,:\kin 1 lıı-c ı n de 1 l:n ıapaıı 

K:ı1.µ;anın tıınınıı 'l' fikıı lıııkıııı -
d:ırlık eden lıir babanın "P:IU\dll. 

ili• ko. k"luktal' ilıarı:t ol:ıo, 

, a'rHz '-'L'tıra,.. tı~ı11a-.ınd11n yüııi 

( 'enµ;iz i hn llL"iindcn rtirnl:!..ten 
lıa-ka bir ıııui\c·ti ı 1nırnn aıla . ' . 
rı J lan ıntihnp cttilc r \lııtft 

ıncra ... in1lc 1 laıı ':lrU\ ı ıcı \LriL'lh 

1 ı u,nn ık bı ~ uk ıaba·ı:l\.ız 
l'•ınııı c' eke ~ :qıtl"ı !(il ı l(!.ıreı i 

el ne aldı. 1 '1 ' n 
~""' c!ı.::n· ri 
ı. "(.l\ 11' -ıı 

ıı iT' , ol lu. 

l l '- nlL ı.. on hcş 

lem ık llıSL\tıı 

i"·t lı ıtı ı l ı hııt ı ı 

saat< < ı'rli11dı'11 fOJ'İll tdilmişlir. 1 h:ılıt mın hutun dıkk:ııini kc:·ıdi 
1 "• ıt l l ıir lıe 1cvi f,.ı1.ıı 'c ııznlcrıııe rcı ıla ıı< olan bu p:ırl~k 

\//altın irud si/ı• Mcw ı/lo.rın 
bcygırlaı ıırasmdır lıııslulık c ıkt• 

11<rrran{ıtfllll/I Jıır/le 'rıi el< il. 

n kadar ki po"lalıııı için tıi /ı 
gır bulamaz oldular. .ıtrınl keli 
terketıiler Çogu okfıırmı :r yukl.J.·
ruıı arkalırrınıı, kılıçlarını ıla onuu
/ırrııw ıılarıık ~ittiltt Şimdi\'<' 
kadar /ıir .\fogıı/ ordı•su11111ı /ıı ı•lt· 

yaya otıırıık cıkıp gjtmcsi dıiııyrııi<. 
giirnlm•rş şry ıl•gi/ıliı • 

r.ihd\Cl \fıl t . 

l.llcr n ı L ıur ıL·riı <kn l .ıiıl:ır 1 
ı<ırl.ıtılı ··~ ı:ıi \'< ,,·J~ıı <le çalgı 

Bu -;;erait~ j!.O l'L 'l'cnıir l l tı ... e\ • 

nin l·nırı altına J!,'irn1i~ <>ltı\·nrdu. 

1 l•ı cyn hanıı; ıoplAı·ııı-, d:l'o 
JdM 

llt \lllıtc"'ı ·ı 

• nıl'k 'L 1 crı dİ\ O ' lı l. 1 
l,aderç •'ıi~n lıir :ııl~ dei"ilclL oyunc:ıkl.ırı ı rc·•krdi 
\ 1 ı\..i ler le ., T• 'I .,, l'cmi• 1 · urctlc ı- ~,ıl 

g.ız lcrı.:. 'c lt'IJ{r.ırl~r;ı Lonulınu-, 

olan .,;nı-.u.riı kaldırnıı':'tır. 

\\ .. ,;ııor.., q \ \ , ) -

1-\ab· ıc hu~~kıi iı;t 111.aıntlJ \h:k~j 

h.u.la h·llli-. ol:ı l 'dZİ\ L't h.ll..l.ınt.l.:ı 

ırnv.:ıkc.:· ;uta 1 )ulıınn1 tı';'tllr. \Jck .. ika\:• 
'uku lıula-r u~ ı ı , 1rı· ihnu.·ruına 

:ı:nlı:lre:H \ tz"ın:t k r;ı ,·rrrı -.tir. 
Kaçakçı vapuru tin>. 8 

( \ . \ . Bir \ tın:ırı tnrpito~u ~U 

hin lintlık uytıtul...'ıı ılle\ at ~'":ı~·ınn:tktıt 
ıılan --ı.:ı Ri\al.. i ... ınindc hir \lı :-; ır 

\ :1runını... turmu':'r ır 

., Bir ıanarcnln sukutu 
:ını-. q \.\.ı Bır hııınh:H"' 

t1ır.:ın t;J\\ ır hıı tı ı..:rlilıc t;l\ar1111 

L·-:ı.ı dı 'nLınu un durın•~ı uıL .. 
rl:lt.: \t:'"C lİti~ .. l'k rar~,ıhııınıılttr 
.l k ... j er hir 1-.i;oı llll'L" uh ıılıını .. uır. 

'f. lsj)anyada }Cni vak'a 
.\i.al1r • 11 \. \ . inırc .. nıi hir cehli~ 

hir ço mt:ktcp\~rdc k:ır~a-;aJıı~Jar 

(,:ıktnı.:- f-tkat l:':lr· ... ·c s ·ı\~t ı:tnıcnıı 7 
t•lt.1u~u;"'11 ·>ildirın ·krL·dir. 

Berlin,H (A.A. - Nuyorktan 
gelen bir telgrafın Meksika hü
kfimeti memleketin şimal kısmı 

müstesna olmak üzre her ıaraftıt 
isyan başlamıştır. 

ı~ır tı,ııd.l ~ or \ t: tııprap;ı . tak~iın 

~..ımırclıı. 1 ~nıir } alniz i•ır ~evde 

i:.;rar c.·tti: 

!\endi rıcııı 1~ketinl." n Ye;il 

~ehirıkıı ıc:lır~ kadar ola , ,,ıh3' a 

>alıip 11lınak btcdı: 

Ne/lir 11latıild(~i11e lw11im-

dir. 
llhe karar 'ernıi-ti. \"cl.;ır 

Ye ,iddiıctl~ hareket eıl ·ıır. 

lı:ıt'·t"ll ) ol /. 'c l' 'ı.lr'ıı; :ılındı~ 

zanı: .;\lit\.. q1 ''' ll. hu-.u:-t"

ka\ !!" ı;ıl-"ı·ı 1111 ııı •,lı et nczdı 

11 L\ iıı, l\:ır ı !,, 'ile ıııin • rhk 

krimkıı ad n :•a•ı .ı .. , tıir hırı! 

:;'nıa\ cı ıl ı. ıı:,ı /..illı:l'l ı ,mır 

IJL. ;t , i;lclctıc itır·I/. ettı. Ilı• 

:ıılaıııla •ı 'ın ıııul .ırcııt,le m •. 

larınııı ı.t ,ı;unu ~o\) !Jl.'tr" ı:; t ı\ ı 

larıııı ,iJyh:ıli. 
(llitnıl'cli) 

lı 
.~ 
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MlLL1\ Et il) \lAltJ ım J 

ıvılLLlYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET-.1-İABERLERi 
- ~ ----

EMANETTE 1 ~MEMLEKETJ~ •. TEf'ERJK HABFRLE'lt 

Bulgaristan 
Bey 

• 
Feriköy cinayeti Matb~acılık mektebi Izmiri sel nasıl bastı? 

Ağır ithamlar L h ı d ·· "1 T · 

lmlll yanlışı ÖLÜM DAVASI 

ev a ar a goru en B" kt 1 'k' aralı alebe mıktan 150dır • 
Lamia Ha- yanhşhklarneolacak? ır ma. u ı ı y d l'edrisat iki sene Yukarı mahalleler harıç aşağı Hacı l\\ehmet 

arazi arıyor Merhum 
. h var hır kadın a ·· k h 11 l · b ı· · t"f 

I• •kan umumi müdürü Hacı nımın annesı ve em- Y eni hallerle yazılan levha- ' .. •• d .. surece ffi8 a e eri asan Se lil iP l al 
ı\\ehmet bey dün Bandır· şiresi Cemal ve Kenan ıarda hir çok imU yanlı~ları çocuğunu duşur U bel k d kt 

nıaya gitmiştir. Hacı Meh- Hasa Beyler aleyhin- bulunduğu . )3Zılmı~tı. Fealiyetc k ma~::Cıı~cv~C:kte:ı~:a•::!~ yarı e a ar çı l 
ınet bey, Bandırma ve hava- geçen zabıt& hel.edire hürün Vak'a iki kadının ur- lıllfadı yapıldı. • • 

llslnde, Bulgarlstaodan gelen de ağır ithamlarda yanlıl le\hıılan te.1Jit etmiştiT. duğu rakı sofrasından Bll mektep ~ Belediye derhal ımdat kollan teşkıl ederek 
ınuhaclrlerln o civarlara bulundular Bu husustaki raporlar ve c~ıa çıktı çtako, dpo ve ı SU altında kalan halkın imdadına gönderdi-
i .kanları lçln müsait emlıik mııkbuzlan Emanete peyderpey Dtograf, tasblh • K" ·· . .. k 1 1 
Ve arazi olup olmadıtıoı Lamla b•ın:;m ıııamaa~ ·:- gönderilmektedir. Eveltl r;l!n FcrlJı6yl!lıd• feci ;:;::tipi~~':~ uçük hır çobanın uc ap an a 
tetkik edecektir. beblyet verme e muııua o • Fakat dükU.n sahipleri de bir dnayet oımut. blr kiti etmektedir. kanlı boğuşması 

Hacı M-ehmct bey tetkl- tor Kenan Haaan ve Atıf bey- Emnnete mukabil müracaftttıı bu- OlmOf, lld ı..ifi yaralaallllf, bir Mektep ted-

katını bitirdikten sonra l•rk kabl!• MUbcrra ilanım ve lunmaya ltarıır -venııişlerdi Dük- lı:aduı da çocuğııao dUfiirmUftllr. rlsata 2 sene 

lı 1 d!I k Çatal- La.mi• ııuımııı r.evd Cemal bo- Haillseyt s.elıebiyet ~creıı Şa:zly• 
Şe rlm ze nece " .,... •ulıak-dtıtM aa Ap kı-u . hJpleri, tevhalarınm dııgru devaııı edecek· 
ca .... a .ıdecekttr J•- oJ-'-- f-L~ ı ...... lsııahıde 2 ,-..,tarwta t1T lı:adJll• tir ve I."" ta· 

"' ır.• • Ceza mablı.emeeladt devam cdl- uugımu, - oıemur ann · .... - dır. Fcrllı.llyllııUıt ml!.nte!ıasıada .,., 

Aldığımız malOmata fire mlştlr. but ettiklermı. iddia etmektedirler. iki tarafı lı.ulllbelerdeo ibaret lcbe mevcudu 

Bı..lga rlstan dan relnıekte Manuo veklllertndeıı bir ••t vardır. Mekteı 
1 h 1 l ıkd 1 - Behçet b97 olan Clvclelı: sokıığında oturan te Fraası~~-

o an .mu aclr er • m ar bcallr. muJıalı:cme b ... lamadaa d -
~ k~•" -.,. Tütün inhisarı müdürü "Behçet Şaziye evelld r;tıa arkadatların an Almanca ve la"'llzce lisan 
• 0 ,.-ır · evci retılm almalı. hste,eıa fcıto· Fatma isminde bir kadınla bı - •· 

1-A> .. -- raf habi beyhı pızartesi günü Anka· dersleri da verDecclı:dr. 
~··ma .. u.,-.. 1 mll rlerl111 muı o:mak Jıı~llltlf ve Ferllı:6yUnde ltörelı.çl 

Vll
"y•• umunı1 meetlsl lstc:mlf faka1 relı Nırıret IMyia rııdan şebr.laıl.ze gdıneııi .bclı.len- Abdorrabmaın da evla• davet Melrfep b•y'etl tallmlyeııl 
" ~• 11 kb bl il k d" 1 zattu mtlrelı..lı<ep11r va ııılldllr 

bugün ikinci tçtlmaını a r itabı IUerlne Hamak nıe te U'. etmlf. Bunlu llt Jı:ltlnln - bir.zat mattıaa mlldllı11 fAlk 

aktedecektlr. Encümenler VI- mecburiyetinde lı.lllmıştır. fehramtnlnln .eyaluıb oturabllecetl Şar.lyenlo lı:UçllcUlı: Sabri B. dlr. 

layetln lzahnameslnl tetkik Doktor Abf beyin rapora cuma günü müstacel bir td- oda11nda rakı lçerelı: etfenmete 
•kunda. Rapor fenoı ıstılahlarla grailı Ankaraya çajtnl~n vali baflanıışlar. Bir aralık r;tırtllt11-

etmlştlr. Colo idi, raporda doktorların 'Vekili , fohittin beyin he-n 0 krl etrafta llalooanlan rahatsız 

lklyUz kader ntad- llata ve kusuru olma<htı, morı ak~mlti trenle hareket ettlıtnl edecek dereceJ'l lılllmallf. 
M uhtellf sebepler He im- raporunun cahilane ve yaahf yazmıştık. Muhittin bey Ankara- Bltlfllı: evde oturaa bahlı:çı 
l' l ti yazlar 1 fes ho lun an 111Dtaılalarla dolu olduğa anla- da salı gününe kadar blacak, lbralılm Şar.tycata kapıuııa cl-
ltıadenlerln isimleri lktı!at tılıyordu. Cemal bey evllt ve bayramı lzmirde bulunan hem· dcrek kansmm basta ve alı.fama 

r.evce lı.aUllltf iddiasını nefret A sabaha doturıııak Ur.r1 olduto· 
V k "I tındea Vlliye•· blJd' şı·resi yanında gcrirece:ııtlr. v- I 

e .- e ..v ..- ve ,ıddetle reddettltlnl, lı1I ha· • ali aöylomlf. brab!m arlı.ad .. -
tf lrnfştlr. Bunlan.a adedi tkt dtsede elinde• ı;eldlğl Jı:adar tjeue Bur..aya da uğraması. muh- )anadan Zeki 'H Ramar.aıı da 

~·üz kadardır. çalıŞtıtıaı ıııyıeaı. temeldif. 111aballı ara•ade kadir ı;ODD 
Haziran• kactar blte••k Kabil• Müberra lıanım da ~İle Kaymakamı cııad&ıı btl llaııo vuna doğra 

lı:eadl!ilnf.a lıadlscde mahlm bir alaıachjtJm aOylcmolı: latemı,ıcr. 

Dün tefviz komisyonu top- rolU olmaUıpnı yardımcı bir akimin yolladığı Bu sırada mllaakata baya 

lanmı~tır. Şehrimizde var.lyettt doktorlara refakat celbi dinlemedi J'Ctek kavca halini almıf. Ma· 

temlik işleri ilerliyor, bu tttlğiıd anlattı • ınafl biraz ll•rde bulunan lı.alı-
ltıbarla işlerin haziranın Bllndau sonra tect bir sure· Şlk hakimi bir meseleden do- veden de 1ıa1.1 ldm&el., ıuıdlH 
sonuna ı·adar bltecetl an- tte oıca Lamia lıanımın bDyllk hıyı Şile kaymakamının mılıke- mahallin• reıcrck ~ı1!1tllolln 
laşılıyor. valldcal Fevziye hanım tebadet meye gelmesi için celp gönd,e- oauae geçmeye çalışmışlar, 

etti. Fevr.lye hanım hadlaeyi rilmiş; fakat kaymakam bey gıt- Llkla daha evci Şar.lye 
, lhsal malumata dair bqıadan nihayetine lı:adar u- memiş ve bu sefer Şile bakimi dışarı çıkarak Abdurrabmanıo 
Jhsai malQmatın bundaıt Hııtı. Anlabrtı:eıı beyec:anlaadı kaymakamın ihzarına karar vermiş. fırınına kaçmış ve Zekerlyaya 

sonra ısı.tıstlk umumu v• attamata batladı, ıı.eadlalnt Bıı me.elcyi dün Vali Muıl- lıardeşl Abdıırrabmanı dOğdUk· 
mu dürlüğundeo ı-eçmeden an cetırlldl. Fevr.lyo hanım, Abf vinl Fa1Jı beyden sorduk ve ıcrlal, llldUrecelı.lerlol aoylemı,. 

l:ıtl ş ar etmemesi takarrür l>eyla • Lamiaya merak etme• şu cevabi aldık: Zekeriya aldığı bu llabcrdea 

Ctmlşllr. Buna da sebep, ba- yla fakatçocupn hayabnda fll· ·- Bu hususta fazla malöma- kardCflDID teblllı.ed• oldull;unu 

t 1 1 1 k 1 phemlz var • dediğini, çocııll;ua tımız yoktur; mesdeyl Şileden :zannederek tabancasını OnUndekl 
1 neşr ~atta yaa ış 1 0 ma- anaffladca çolı: lı:an ctttlll;lal ,;orduk, cevap gelince l?.abat çuval paçasının albaa aaklaya-

&ıdJJ'. U hh tOylcyerell sllzlloe fllyle devam ,-eririz.~ ralı. vaı..•a yerine gelmlf. 
Yunan m ra ası etd 1 Etraftakiler ortalı""' ya•,.b·· 

aeıeıeıeı•1•1•1eıeıeıe1eıe1· •• ...._T ı· 

:tı.nı-cU .... - -
Kayseri hıbrlllast 

Kayacrlde laf& edllecclı: laplrto 
fabrikaımıa alt •'fralı:elyenı 

Velı.lllar lıay'etlıult bnhlllmak· 
tad.ır. MezkOr fabrikıuııa lzmını. 
inşa edllmeal balı.kında yeııl bir 
cereyan basıl olmUftur. Bununla 
beraber Mllslı.lrat ldarcalne bu 
lıuausta lıenll:z ıalllQmat r;elme-
111lştlr. 

Kambl~ llatları 

lnr;lllz llrau dOo borsada 989,25 
Jı:urutta açılmıf, 981,25 kn· 

rafta lı.apaamışbr. iattkrar.ı da
hili 92,75 lirada açılauf, 92,25 
tirada lı.apanm!fbr. 

DUyuaa muvahlıada 22-4,25 
Hracta açılmlf 224,5 Hraya 7Ulı.
seldllı.ten sonra 224 liraya dllf
muş, aktam yine 224,25 lirada 
lı:apanmışbr. 41tın borsa harl· 
cinde 849 kuruşta açılmf aynca 
lı.apaamıfbr, 

Çlfçllere verilen petrol 

hmirde &lb şubııtt• yığan şlddetll 
lyıgmurltrdın lzmirin yukarı mahal
leleri hariç olmak lızre her ıard .., 
Jçinde kalmışnr. 

Ö •le.,-c kadar bira..: lıafll dnam 
etmiştir. ~ 

Fakat ü~eden >onn bardaktıın 
boşahromna yağan yıgmırrlu lzmiri 
bulanık bir denize çevırdi. 

Basmahane 'c civan ile kestane 
pa•.aıını gümrük önünü, Bahri bbı 

civan, Karata' Traırn;ay caddcrJııi, 
Gözıepe caddesini mlu basmışnr. 

Bazı yerlerde ml<r ymbele kadar 
çık~ clüUnlara 111 clolmoş, mühim 
lıasarlu ~tor. 

Bllhusı Kokııryalı ve tehitler 
malı&Delerinde ıel 11Jlan pek dehJetll 
tahribat yaıı~r. 

Reşadiyede Halim •!• tarlası bir 
göl halini almış, evlere &o dolmuş, 

evlerde kalan halk feryadı bıtlam~. 
Belediyeye haber verilmiş 'H 

derhal ldalye efradı, imdat kollan 
Jetiterelt evlude ltalanlan '° içinden 
çılı.arımşlar ve civardekl cıııcr evlere 
Jcrlqtinııfolrrdir. 

Evlerdeki yatak, yorgu ve eşyı 

dola sandı:.lar su ılonda kalmışor. 

Kahramanlarda 

yağın fiddedl yağm11rlardın (l':mlr· 
&lem lı:öprüsil) yıkılmıŞtı. 

Knmpanyanııı yapordıgı yeni, 
munkkıt köprü dünkü tiddeıll !•t
mnrlardan bo~ulmuştur. 

8.mdirmı ve afyon treıılerl ~lm•-
mi$fr. 

Oç Kaplua Jı:arşı 
sölı:enlo Kıneabayıt köyünde kor

kunç bir hadise olmu•ıur. 
Karacahıyıt köyünden henü:r: oıı u, 

yıslanndı bulmıaıı Huan iim oje blı 
çocuk çobanbk yapmaktadır. Hasan, 
cvelld gün keçilerini odatmakıa ikctı 
birdenbire Uç kaplanla kaqı lı:ulıya 
gelmifdr. 

Kilç\ı1< ~ nzheıin gittik~ .. 
kor1nınç bir şekil almakta oldugmıu 
ptınee dalıal 1ıcn41nl bir kayuııA 
arbSHMı ıun. K9P1anlar lıeçllcrl parça· 
lamalı lçin homvrdana, bomurdanı 

liiniye doğru y1lriimeltte denm 
eder!er. Küçiı"l Hısaıt, kaplanlara 
ateş otınektcn başka bir çare ltalmadı· 
tını ~rüııce hemen tüfenğlnc unlır 
"ile ateşe lıızırlanır. 

Kuılnrmııt mahlnldar, lılJ'IJIJft 

ae1ıum<1atı çocıı19 gö~ teçilat 
unutanlı Huanın ilzeriıM ablırlu. 

Bv ıırıcla Hasan da ıiifeğln bir 
gözünU kaplmlınıı üzerine boşalur. 

K a.bramaolar ve Şehitler mıhallC" Tüfekte lturşun sıkı. ı bulunduğa 
lerlnde daha fed olduğa için için kııplanlardan biri derhal yere 

miltuddit imdat lıollan gönderil-
,.,. ı.ertllr "ile o datıkadı canı çıkar. 

m..,~r. 

Kııılçulhı Deresi yağmur sulmnıa Arbdaşlınndan birinin dc'lrildiğinl 

pbığıından . ıaşmış, Kahramanlar ve gören di~er lltl Kaplan mütblş bir 
Şehitlerde bir çok evlere sular hücum 11vll't!e Hısanrn üzerine hücum e ler-
etıniştir. l{·r. Küçiik çoban tüfeğinin öteki kö· 

imdat tollan eıb•hı lıtdar zlinü de bo:;;alur. 8tJ da boşa gitmez 
Şehitlerde lı:alarak yardıma hazır bir ve Kaplınlıırdan biri yaralanır. 
halde betlem!şdr. Yarılı kaplan can acısıyle geçlled 

Ka.-nt!nada Askeıf lıutaııe ile parçalamak üzre bütün lıı:r:ıylı ko$-
Karataşton Bahrib•bıya kadar olan mata haşiv. Üçüncü kaplan da lınr-
lıısım kamilen so altınd• idi. lıusondan birden bire onadan l"y-A nkarada bulunan muhtelit - Kızımın fena llaata oldu- okudu. Bunda deni)'ordu ki: mata çahşırkea yetişen Zekeriya 

,ı. mubadelc komisyonu Yunan tunu anlayınca doktor Mahmut Dimitri dükkanını iki misli tabancaııını çıkararak lbrahimı 
hc'y'cti baş mürahhası .1\1 · Diya- Ata beyi çağırdık, Mahmut Ata b c de 11 e

 at"R ctmlq ve çıkan kurşun I~ 

M azot ve em&all mevat ile 
lflcyea taraktllrlcre ucuz 

olana diye petrol ve bea:r.la 
mazbatası verildiği iktisat Ve
lı.Aletlncc haber alınmıştır. Mar.· 
ot ile işleyen taraktOrler için 
zUrraa petrol vcrllmesinla ka· 
auna mugayir oldutu Vlllly~te 

bildirilmiştır. 

Sular; menfezlerin kap&!ı olması bolur. 
ylizünde'.I denize akmamış, biriken Ayağından yaralanan kaplan ı:e· 
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b ·· h · · sigorta ettirmi~ ,. T 

ınandopnlo .. -ıın u gun ~c rımıze bey Ulmlanıa karnındaki şif· r&bimln kalbine isabet ederek 

ı;cım ~ı;ine in Lı z;ır cdilmckt<:dir . kin ilklere ell ile vııraralı: orada- ondan sonra da tertibat alarak derhal Oldllrmllşt11r. Bundan 

l(e zanç vergisi komlayopu ki doktorlara balı.b ve: yakmıştır. sonra atılan iki kurşunclao biri 

7~nç verv;isi itiraz komi•yo- - • Paşam bunlar ne I > diye Dimitlrinln kasden harlk ika Zekinin küreğine, diğeri de Ra-

ııu dün Vali muavini Fazlı ~ •. rdu. dedi. etmekle mucrlmiyetinl talep ede- ma:ıaaıo beline tcsadUf etmiş 
lıc in riyasetinde toplanmıştır. Bunu mUteaklp Lamla hanı- rim. l\1ulı'1keme karar için başka ounlar da yaralanmışlardır. 
A '.kadarlardan bazt kimselerin mııı kır. Jı:ardCfl Cemile ilanım bir güne kaldı. lbrahlmla karı ı esasen ha· 

j dlıılcndl. Maktepll katti dlaoyl ba•ından beri pencereden 
tira:darı dinlemişt ir. 1 1 T 

CEM LE HANIM NE D YOR? L ta'-lp etti"" 1..ıa kocasının yere 
M · ıkl Ufettl 11"1 de sevdiği kızı öldüren FeyziStl isesi • ır.• ~· 

ı l'. ye m • ., n Cemile hanım \ili fayaaı dik· ııılebcsillden Tevfik Fikretin mu- yuvarlanarak llldUğllnU gOrUnce 

v ilayet jındarma kumandanı lı:at ifadede bulunda. baemesine dün Ağır Ceza mıh~e- onan da ıızcrlae fenalık gelerek 

dün mlilkiyc müfettişlerini - DoJ!umdan bir gOn sonra mesinde devam edildi.Bu celsede şı- yere yııvarlaamıf ve dolı.u:ı: ay-

%iı aret etmiştir. giltii!im ;roman kardeşim bitkin hitler dinlenecektir . Nermin Kizım lık çocuğunu dUşllrmUştur. 
Belediye mtihabatl bir holdt yatıyordu. Yanakları çagnldı. Bu 16 yaşındı bir hanım Sllllı acalerlne mahalle bek· 

Ccmivai Belediye lntihabaana çl!kmtış, giJzlerinin çwrtsi mosmor kızdı. Şöyle anlım; çisi ve polis memurları yctlşc-
dun de devam edilmiştir. Gelmi · olmuştu. Kardeşim bazen bana • - Biz gün dikiş iğnesi almıyı rek katil Zekeriyayı ve kardeşi 

l"<n müntchibi eveller reylerini yalınızca şikayette bulunur vt gidiyordum. Evimiz Bedialannklne Abdurrahmaoı yakalamışlardır. 
~ift 7.arf içinde ~ndennektcdlrler. uvd Ctmal beyden dayak yt>dll!lni y•kındL Bir gürültü oldu. O taralı Tahkikatla müddei llmuml 

Moskove ••tiri siJylerdi. Kardeşim derin bir ı:r.tırap gittijtim zaman. Bediıyı yanında muavinlerinden lsmall Hakkı 
~ekiyordu. Ablanı IJldlikten sonra kırmızı uplı bir pıçak yüzil koyun 

t
ll oskova sefıri 11.u· •Pyı· n R.. • C bey mcc .. nl olup dlln ger vakte 
1 ~ Kenan Hasan bty emal beye yatar gördüm.. T•- " 

ğıp lk y Salı glimiş ehrimiz- • _ Katil &ize "akdyle Ilı Jlayı kadar Pangaıh merker.lnde icap 
dnn har .. Jı ct etmı·~tı"t bakarak yavaşça: d 1 1 lf•dclerlnl aımı~br 

' ' ' 0 •-öldfJ! • dedi, Ct>mal bty de nasıl öldUreceğiııl söylemiş.. e en er n • , • 

Hnaıtahmer rozaUarl 
ÜfUUlahmer cemiyeti ramar.an 
11 bayramının birinci r;tıao 
rozet tevı<l edecektir. Rozetler 
lçıa ilzam ıı;elen sepet ve klllll· 
lar dUa glinııllz ve gece cemiyet 
fUbelcrlnc tevzi cdilmittlr. 

Bu sene cemiyet latanbulda 
da 900 kutu ve acpetle ror.et 
tlat.ııacaktır. 

Orman hey•ett 

l(ış mesaisini bitiren ı~tanbal 
Orman amcnaj ınan grubu 

~az mesaisine başlamalı. llz.ro 
hazırlanmaktadır. Hcy'ct yar.la 
"-ııradeniz sahil ormanlarında 
ÇQfışac112ından Bayramdan sonra 
Ucrbal hareket cdecekdr • 

Hllall Ahmer konar••• 
[)oa akşam Hillll Ahmer hey'· 

" E b" ·· • B Maznunlar bu gllıı Adliyeye 
baş1111 salladı. O gan tanıdık bir - vet, ır gun en onu 
hanım : • Kızca"°Z bo•u boşuna öldüreceğim. dedi. Sebebini sordum. verilecektir • 

5 ' • "B h i · rda d Bu vak'a mDnasebttilr bir 
ii/dfi ı. dedi. Bunun /Jurint Kenan ana • emm yet vermıyo on an. 

d di V di "'d k • · noktaya ı•artt etmek isteriz. Gazete 
Hasan bey: •Bu kızı (j/dflrtn ben e · • aya ~· ere neoce • 

f 1 C k muhakk_ .. öld"- ""' muharrir/erinin şube mlldürlerl /it 
dej!i/,m zevci Ctnıa/ beydir, icap ena 0 1 • "" ~ç""&'m, 

diyor dedim. temasları menediimi~ vukuatı istih-
tdtrse bunu mahkemede dt siJylt>- • Talebedir bir şey yap:ı.maz. borattan almaları tamim olunmuştu. 
rim ı. dedi. diıe beni teskin etti. Halbuki yııkardaki hadise vukuun-

Ablam Olmedca bir llı:i dalı:lu · -• Sizin evde 'feyfik Frkrede dan çok sonra istihbarata bildiril-

evel " allah , allahl • dedi , ve Bedia Hanım gayri resmf bir ıorzda diJtinden gautelu bunu alamamış-
gllzlerlol kapayarak ruhunu ııışıolanmışlar doğrumu? tır. Binaenaleyh bu gibi vak'a/arın 
ıeıllm etti , tam bu esnada • il ayır. Bir kaç çay yaptık. zamanında istihbarata biidlrllmesl 
Cemal bey lllllalln Ur.erine eğil· Onda Bedia da Fikret de bolundu.. hıısusu temin edilmelidir. 
dl , boynuna bir mendil koyda r'ikret didi ki; "Efendim Bedia 
ve : • - Lamla ıenl ben llldllr· beni bonun vasııasi!e davcı ederdi Bir gUnlUk çocuk 

düm beni aff~t dedi 1 • Bunlann evlerinde görüşürdük. uakapanında Haydarda imam 
Soııra t•Yaaı dikkat bir nok- Sonra yanlanndan aynlır, çamla- Nusret efendinin evi llnUn-

ta daha vardı • nn altında gezerdik. "ahit ·~'ikretin de bir gllalPk bir kız çocuğıı 
Doktorlar bilhassa !\er.an Vediayı sevdiıl;inl işidl}ordulc. Fakat bulıınmut ve UarUlacer.eye 

Hasan bey çcscdln morga gön- bunlardan haberim yok. dedi. aalı.ledllmlştlr. 
derllmeslne mani oluyordu, ora- Şahit Nc~ire Kazım hanım da eti merkeziyesl bir lçdma 

rapmışbr. Bu lcdmada Cemlyeda 

1 ~ tanbul ~ubcıl umumi koagra 
~Unu kararlaştınlmıfhr. Umamf 

bl dıd .k dld·ı.. ı ' Para yUzUnden davak 
da a anı ı , ı yapar ar 4Unlan söyledi: ' 
sonra denize atarlar diye beni • - Rirgün geziyorduk: Fikret Tabtakalcde Ahmetlc Necip 

bir para meselesinden kav
ga ederek birbirlerini dOğmllf· 
!erdir. 

ı .ı 

lı . 

·k 

ongranın 22 Martta yapılması 
'"karrOr etmiştir, 

Cemll efendi kurtuldu 
· . iitarckedo GUlbane balıçe-

.ı! ılndo bir TUrk ailesine 
'cavu:r. eden bir Fransız neferiııf 
lııQdafaal nefı için varan polis 
l::enııı efendi bOkOme dmi:ı:fa 
~llteaddlt tavasaııtlarlyle Jı:ur-

\ıı 

ıl 
l•ralı: GObaadan Maraltyaya 

teıııılfflr. Cemil efendi yakında 
~thrlmir.e ıelecektlr • Pollıı mll
Urtyeti Cemil efendiye Marslı· 

İlya harcırahı··• h·l'ndermlşdr. 

ikna etmek ladyorlardı. Fakat Bcdianın volunu kesti. Pıça.~ 1 ıdı. 

morg bu haıustalı.I raporuna Ben eve kaçarak bayıldım,. 
gOadcrmı,tır. Bunu mUtealı.lp Gümrük memuru Mehmet• efendi · 
Peyvcste ve Rlza beyler fahlt ler de şunları söyled~ 

olarak dialcomişlcr ve muhake· - Al kınlar içinde bir genç kız 
me başka bir gUae lı:ı:lmışhr. yerde çırpınıyordu çok fena olduk. 
Yangın çıkaran berber Katıl kaçıyordu. 

Bcyoğlundaki sigortıılı Jıikkol- Takip edip yakaladık. Nışı tom-
nını kasden yakan berbcT serin odasına getirdikleri z.amaıı • yii· 

Dimitri ile kalfası Koçonun muha· ziınö açma)ın, artılc ondan nefret 
ediyoruaı9dedi . Bıçagı da mabza bu 

keınesine Ağır ceza mahkeme- iş için :ıapnrdığını iMn eniMuba-

sinde devam edildi. keme diıer ıahitlcr içly başke giine 

Müdcl umumi lddianamaiııl hldı. 

Sekteden IHmu, 

Kasımpaşada lnılalı.ııızda otu
ran Bahriye mUtelı.altlcrin· 

den lımall Ef. d"a ııokakta ant 
olarak ııcktol lı;alpren vefat et
mlfdr. 

'''ilde yan111n 

Paoıalbda Kltlp zade 8abri 
B. la ntodea yaııpa ÇJk· 

mıtaada butınlııılfbr. 

Tevziat 
Garbi Trakyalılar da 

istifade edecek 
Yunanistanda emJAk sahibi 

olan gayri mübadillere yapılacak 

olan tevziat& yanndan itibaren 

başlanacaktır. 

Gayri mübadiller cemiyed 

reisi lstanbul meb'ıısu Hüseyin 

beyle ikinci reis GcJAI bey dün 
Cemal 1-lüsnii beyi ziyaret et· 

mişler ve tev7.iat işini görüş· 

müşlerdir. 

.Aldığımız malômata göre bu 

tevziamın Garbi Trakyada em-
Jaki olup musadere edilen Türk 

tebası da istifade edeceklerdir. 

Ter.r.lat doğrudan doğruya cemi
yet tarafından yapılacaktır, ........................... 
Zehra hanıma aata,anler 

HaskOylU Zebra hanıma satış
dıklarındaa kalafatçı Mch· 

met ve Ali isminde iki şahıı 
derdest edilmişlerdir • 

Hafızın ••lverı 

Kantarcılarda cami odasında 
oturan Hafız Mustafa efen

dinin iki şalvar ve 18 lirası 
aşınlmıştır. 

iki hırsız yakalandı 

Ua kapanında OskUplU maha
llesinde Ay\lc Hanımın evi

ne hırsız girerek bir çok eşya 
aşırmıştır. Hırsızlardan Adem 
ve Yusuf yakalanmışlardrr. 

Paltoları çalma• 

Bcyoğlunda oturan Cem mec
muası idare mQdUrU Celili 

B. la ve Süreyya B. in paltola
n çalınmıftır. ŞUphe edilen gar
aon Ali yalı.alanmıştır. 

80 llreyı ••ırmı' 

Gcdlkpefada Çadırcı Ahmet 
mahallesinde l{atlhanıa oda

sına Klrkor lsmlad• bir hırsız 
ıJroılf ve 90 llruıoı çalmıttır. 

........................... $ Çocuk hojtaJ 

~ 23 Nisanda başlar 

ıular evlerin alt katlarına dolmuştur. çilere hücum edince bu defa köpek· 
lda!ye gelerek burada lağım men- leıin mukabelesine maru& lıa.lır. 

fezlerini ıçmı'I, sular çekilmiştir. Küçük çoban, yaralı kaplanın lıöpek· 
Bahribab önünde patlak veren !erle boğuştuğunu ~rünce hemen 

lağım sulanndan sulu yan boya yerinden fırlar ve kaplanın bulunduğu 
tadar yükselmiş 6 kadar otomobil yere do&nı gider. 
su içinde işleyememiş, içindelrl lşt~ ual heyecanlı ve lıorltunç 
mlişterll•ri ile .ru içinde kalmış, geç hadise <le bu sırada olmuştur : 
\>akıta kadar tamir eJllerek yoluna Küçük çobuı tüfeğinin boşalıh· 
devam edebilmiştir. gını ve artık bundan istifade imkAnı 

Basmahane, Halkapınar, Bayralılı kalmadığını anlayınca belindeki bıça-
ve Turan bavalisi de su alunda tını ~.ker ve köpeklerle boğıışmıkıa 
kaldığından havali trenled lşleyeme- olan yaralı kı p"ana saldırır. Cesur 
ırıişıir. • çocıılt parça parça olmıgı hiç aklına 

Ovar lrazalarada pek şiddetli yıg- bile getinoi,erek elindeki bıçıtı k.ap-

mnrlar yığmışnr. Menemenin Emir- lanın bo~na saplar ve eşekren 

Alem nahiyesi dahilinde geçenlerde büyük olan müfteris mablQlt:u keser. . .. ............................................................................ _ ............. --···· ... 
Şimendifer siyasetimiz 

(Birinci sahifeden mabat ) 
Devlet Demlryollan ldarcl merker.lyeslndekl memurlar araaındsld 

memurlar araaıada tasfiye yapılacağı dotnı detfldlr. Bllaklı ınuha· 
ualUaDn mcrkezllestirllmcsl için bu işle ııtraşaa dairenin kadrosu 
tevsi ed · ıcce" dr. Geçen sene tetldlı.atta bulunan Almua ıııutabaa. 
tısl.lil .i a v<rJlklcrl raporda tavsiye edllea esasın tatbltı:ına karar 
verllmiftlr. 

Ahşap travers kullanalacak 

Hututun bazı aksamında ahfap travers ~nmaf• esaa ltlbarne 
karar veren Devlet Demlryollan bu sene bu kararının tatbiki 

için lar.ım gelen l,.libzaratta bulunacaktır. 
Seyahat Ucrctlerlnde tenzllllt yapılacatı rıvayetler! lso asılsı>:• 

dır. Vartdabnıa yUr.de 60 • 62 si masrafa ıJdea Anadolu hathnda 
diğer memleketlere nispetle seyahat Ucretl ucııı: addolunmaktadır. 
Bir çok memleketlerde altın esas tutuıduğl!DA göre bir.de dt 
barptea evelld llcretlere nar.aran sekiz buçuk misli llcret alınması 
ıazımgellrkea ancak beş ıniall alınmaktadır· Bu da lahit bir Ucret 

ad.tolunmamaktadır. lt 
Umanların lnşaab için blltçeala çıklllas na intizar olunmaktadır. 

O r.aman llmanlann ne suretle yapııınası lhım &elcccğl blltçcdt 
mevcut tahsisata gllre taayyna edecektir. 

KABAHAT IHlll(,.R YAPANLARDA _ 

HilkOmct merkcr.lnln tcşclrtne hizmet edilmek Ozere muhtelif 
istasyonlardan Ankaraya aatrledUccck fidanlar lçlıl tarifede tenzl· 
llt yaı>ılmıştır, 

Ankarada çok pahalı ıatıımsJı:ta olan sebzeler için d• tetklkatta 
bulunan Devlet Demir Yollan oakllyo Ucretlnla biç te far.la olma· 
dığı neticesine vannış bulunmaktadır. Demir Yollan idaresinin 
tanzim ettiği lstattstığo gllro Afyondu Aakaraya kadar ton başın• 
sebzeden (1174) lı.uruf atıomaktadır. 811 surede ldlo b .. ıaa (!iO) 
para düşmektedir. 

Adanadaa Antaraya beller ton için (2978) lı:Uraf T• lıtaııbaldaa 
Anlı.ara için de ( J58S) ku~ alınmaktadır ki , ba da lıilo batına 
(100) 'f• (70) para ~obD~ktadır • Bu tcretler , teb:ı:e flatlanaıa 
latanl>ala alspetl• ç ııııaıı •ablmaııına bir aebep detfl, belki dt 
Jı:al• alıamayac:alı: lı:ıdar themmlyctslr. bir tarifedir • 

Şa lıald• lbtlklr vardır • Bu da Emanete tevecdllı ed• bOyll 
ııır aıacadcl• ıııevr.lladar. 

Mt1. S 
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J. 1 ~ llf::;l •MiLLiYET 'il\ 

10 \1.\lrl 1929 

Bl (~{lı: KÜ HA A 

l L>üıı <~ fazla hararet 1 • en az 
~ de-ete di ltuzgi\r loJos ' mıştir, 

ür' t 14 metre.. Bu~ün ku\·,etli 

loda, esecektir. 11» a kapa it '° 
·~ı;lıdır. 

FE EK 
Ba61arım ha ! 

Bir iki gı111 eve! şelıri11 

nıuhidif yerlerinde, ateşli genç
it r kır koşuları teri ip clmiş
lı:rdi. Bunlardan biri koşarken 
kelli /elli ve aklı başında :an
ııcdilen bir zatin yanmdan , 
geçer, onun arkasmdan koşan 

arkadaşı , bu kelli /elli zatin 
~üyle dcdiJ1ini işitir: 

- Baftlarım lıa ? .. 
Bu zihniyet memlekelte an

laşılmış olduğu zannedilen 
.~par cereyanına karşı hôld bir 
kısmımız tarafından gösterilen 
iilakanın eıı beli~ bir taza
hurııdur. 

Bu ne llberallık ?I 

Şehrimiıi11 bazı hususi 
ınahfelferinde hikaye edilen bir 
~ey işittim. şayanı dikkat gör
ılı7g0ın bıı hikôyeyi size nak
lcdecegim. 

serı nakadar yaptın ? Diye 
soruyorlarmış .. 

Bu lıavadisi benim gibi 
okomuş bir yaşlı zendost güldü 
ve dedi ki: 

Bii tehlikeli bir şeydir! 
Ben de vaktile ylrmibeşliklerle 
çok oynadım da bak şimdi ne 
haldeyim? 

FELEK 

FENNİ BAillS 
PALAMUT 

ihmal edilen bir sana)llmiz 

1 laı nn deriltrinin ku;ele haline 

ifrı~ında. ıani delıap;lanma<ın cLı pa· 

lamat kullınılır. Rurada palamut ba J 
lıjtından değil hir çok meşe cin>le

rinin mev,·a..sı <tlan palamuttıın bah3e· 

decejtim, .\lemleketimizdc lzmir ve 

havadisi ile çanak kalede vttişır • 

Yunanistan, R•lkanlar \C adalarda dı 
bulunur . Falm lzmir palamutları 

diinyanın ~n iyi ve en ziyade arantlın 

palamutlarıdır. Yunanlılt.r palamutla· 
rını Türk malı diı c atarlar. 

Taridi dim tari dun ... 

( ,., .. 

~
~sa.2! -:-:; 

~ •l 

tıkırına koydum, şirket mc;eksi 

çantada keklik, komisyon me,a

ill halledildi. Ama biitiın bu 

işleri ıı;örürken yanımda o\malı)'

dın. _.\slan kesilnıi~tim. · ey'e bu

mda biiyle ayaı.ta konuşmıyalım. 

Ellerini oğu~turarak odasına 

doğru yiirüdü, dudaklarının ara

sında, haydindi hoplada gel, bes

tesiyle ~öyle bir ~arkı mırılda

nıyordu: 

"Taridl dim t3rl dun, 
Tartdi dim tari dun ... 
. .\h ne kurnazdır Seyhun, 

.\h pc:k kurnazdır "nhun.~ 

Karısına izahat Yerdi: 
Hu şarkıyı eve ı;clirken. 

hem ı:-ı.fıdcdim. hem lıe;tcledim. 

Keyfimin dcrece•ine bak ki. bir

denbire air oldum .• Bu ı;tinc kıı· 

dar ın:ınzunıc denen scyin ne 

oldu!!lınu bile bilmezdim .• \klıma 

birdenbire .~eldi. dilinıiıı ucuna 

tnkıldı. süylcmeyinı di,·onını, 

duramıyorum ki... 
Fahire hanımın yltrcıı;inc ine

cekti, hn[ifçe ı;ıılitnısedi. Koc:N hir 

kere bir ;ey tutturdu mu, bir 

daha ağzından zıır bırakırdı. !hı 

Seyfi bey kapıdan bıircr ~r- -· !'ahire! Fahire! " ,;;ırkının hayatlannd:ı ıcr L·tkce-

mez ~apkasını, palto~unu, boyun 1 Fahire . hanım kocasuım cıı>- gine ~üphe yoktu . Kuca.<ı 
adcrnnı çıkardı. T li.ımctçi, efen- cadak halınc hoyun hiıktu. Onun mutcmadiycn: Taridi dim~. diye 

disiniıı ba~ını, yüzünü güwnu böyle ılelıliklerine alı~kın bir süyknlrken: o içinden: Bnna da 

göruncc, afalladı, Ye gülmemek kadın tavrı ile. sanki gayri tabii sabır !(C:rd, diyordu. Fakat r•· 
için kendini güç ;r,aptettı, Seyfi hiç bir ~ey vukmu~ ıı;ibi ,;ordu: rım sAat ;onra sabrı tül·cndi: 

bey. açını, sakalını, bıyıklarını - , 'e 'ıır .'cyhunr - Hogazın ap;rıyaı.:ak. dedi. 

'c ka;larınt kirpiklerine Hrıncaya \ ılnızken kocasına Seyfi de- Sc\ fi beY omuz >-ilkti. 

kııdar kökünden tıraş ettirmi~ti. meı~ • cyhun derdi; ve bunu - lfü yere mi gidiyordun? 

Caçcavlak bir tebe>silınle sordu: siiylediP;inl de kimse bilmezdi. ı~, et... Yııni ~ey, ;\fcr;ı:uka 

Hanım burada mr? Bcyfendi. tam manasiyle, piş· gelecekti de merhum \. :ı[ beyin 

'e kızın ce\·ahını beklemeden mi:; kelle gibi ~ırıtıp dedi ki: karısınıı !(idccektik. Sen tanınıaz-

ihtiyar beyler gelir.ur ... ~öyleccnc 
I 

ı·i' inecek lı•<ım3 •öt·lcı:cne bir 
b J ' "'"" ~ J 

~apka geçirip gidecektim ... 
Şl\yleccne hlr de lcrnnta 

sürmü~iın. Yahu hu kadar basit 

bir şeı sı ivlcmch için dok>an bln 

dereden 'u gctiriyor:;un.. Her 

neyse, ben on hcş !(lın çalı~aca

p;ı m, ilk gllmınııi sana hasrcdi

yonim, sıislen b:ıkgytnı, proga· 

mını hazır, lokantada yemek yiyc

ecğız. ti~·atroya ıtidceeıı;iz. sonra 

barda eyknccejtiz merhum A,;a[ 

beyin kıırısı lıaska ı;iine kabın. 

Fahire hanım, pek memnun 

olnuı.; rribi "iıriınrrck O'İ\ inmek 
" l"I l'"I , I°' • 

üz:..re ııdn . ..;ına g,itti .. hcn1en c~rar-

eııı:iz bir mektup braladı. koca

~ı ~örnıcden so\·undu .. çanıa~ırla

ıını dci1;i;tirdi, !(İ\indi. l lizmctçi 

hanımı~ ofkcsinı ;ezdi, sebebini 

de anladı. iltcki ııdaclan beyfcn· 
dinin .;esi ı:eliyordu: ~Taridi dim 

tari dun ... ~ 
ı·:ıı;cr bu ~arl-.ı de' :ın'ı cdr>c 

lıayılacajtını! 

Fahircnin, ;inirdcn \'t:nclcri 

titriyordu. 
Fakat şarkı clcrnm etti. Oto

mobilde dc,·anı etti, lokantada 
vemek listesine bakarken de 
devam etti: "Kalkan ravıtsı .. lüfer_ 
dana rosto_ koyun.. taritli dim 
tari dun ..• 

Fahire ycmeıti kısa kesti. 
tiyatro) a p;itmcdi, çarnaçar .\lak
,;imc p;irdi.. 

Seyfi hey tam yerini lıulmu~ 
bir adanı ne~'esiylc şarkısını 

tutturdu .. Şıı son günlerde şehrimize 

Kefen seyyah t>apıırların111 için
de bir taııesini11 ![elirdigi seyyah 
kafilesinde elli altmış kadar 
J\1ason mmHŞ. Arkadaşlarının 
gefecegiııdeıı haberdar olan 
lsfanbul masonları onları kar
şılamışlar ı•e sereflerine bir de 
::iyafet w•rmişfer. M isa/ir ma
~on/ar da bu neı:ııkete muka
helc için /staııhııllu arkadaş

larını. ı•apıırda yemek yemeye 
ra/;lrmışlar . Fakat daı•etliler 

muayyen saatta seyyalı rnpıı

rıma gitmek içi11 eveler karar
laştırılan, rıhtımdaki ' irkap " 
yerine geldikleri ::aman mpur
dan bir muş ile gelen bir fıey'et 
mutaassıp bir adam olan 
f.aptanın, ı•apurda masonlara 
bir zıya/et verilmesine ~iddeile 
ıııulıalejet etti/ini maal'itizar 
ıfaı•etlilerl' bildirmişlerdir . 

Ru t•bii sm·etimiz bir ız ihti· 

ın•mla bize milyarlar kızındıralıilir. 

l'afomutlınn debığıttı ham nlıral 

kul! nılma;ı l'C ihracı külletli \t 

ma>raflı oldufundan palamut <u ile 

muamele tdılip buhha yapılma ·tadır. 
llu hulasanın 6~•·,. dchaglaı ıct mad · 

de,i Hr<br. hnlhul.i ham palamutun 

'..'(hl(J1
' 0 dur. Hu hula"'" ı apın menı

lckctımiıde üç fabrika 'ardır ikisi 

lzmirdc ve lıiri,ı dt J.ranhul<lıdır. Ru 

fabrikalardan \mcrika. \lmınyı, 

lnı:ilrcrc 'Ve ltu•ıaya ihraı· edilmek
tedir. \'unani<tan ela bu ,-,dide i>.imlc 

r.kabcte hazi rİanmıı ve fabrikalar 
açınışa-

sc kndl: - Keyfim ,·erinde. işlerimi sın . Bir çok ya~lı hanımlarl:ı, 
m 1 m O'll 1 mm m 1 1 m F m m 1 •ll!ill'_C:-_.., __ .,_':"_ ... _ _.. ..... ______ j 

GÜNÜN LATİFELERİ 

ı·:rte>i l(ltn, Seyfi bey yatağın· 

dan çok ıı;eç kıılktt. Fııhire. ak

~am diirde kııdar eı de oturdu, 

diirttcn sonra sokaP;a çıktı. .\k
;anı, .;ekiz lıııçukta,. ı;clcli. f\ııpı 

dan. :;arkı '<iyliyu·ck gireli: 

Bıı ne liberali::m degil mi?!. 
• 
Yirmi ba,lfld 

Bir gazetede okudum ama 
ncredı• oldu~nu hatırlayamı

yorum . Galiba. Şişli tarafla
rmda Hanımlar yirmi beşlik 

hiriktirmeye merak etmişler, 

birbirlerine rast geltlikleri 
:amam. 
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' 

Bizim fııbrikalırımı7. :->en.:dc on 

bir tOJn hül.l,;a yapahilirlerl.i lııınun da 

knmeti iıç milyon 'cdiyiız, lin rürk 

lirasıdır Fazla ccnchi rakabeti dola· 

\l<ilc i ;ıih -al~tı bu dereceye çıkara· 

mh orlar \ erlı deri fabıikolanmız 

yerli huUsı<ı almavup fena fakat 
ucuT. ecnebi hult.<:.:dan :th)ı..>rlar. 

1 <ı28 sene,i üç •ılık ~ümrrik 

i..,tati,liklennc na7.ıran 3.)lh \'asatı 

~4.h.l'i liralık hiı1a'a girmekte vani 

,eneı i 1100.000 dokuzvtizlım liramız 

harice ,;itmektedir. 

l~n [azla ııpuıtımıı ihraçat 19~5 

<ene>indeidi ki buda ancak ~8.l\!4t 

liradır. \cr.idtn yapılacak rir şey 

yoktur. 
;\liıkemmcl. 'ard1m:ız i~leyen 

fahrik:tlırnnızı bir az )CTiı giimrük 

tarif• ile him3\ c cdtlim. Runlar 
memltkctimiz deri fabrikalarının hu 
lıl ·a ihtiyacını tatmin etmedikten mada 
mühim ihracat ta yapahilccklerdir. 

Rn •uretlc memleketimiz di~tr hti· 
kiımetlerin titarctinr halt! rtirmi)<
cek olan ufak ı·c cüz'i bir l(iimrilk 
mile ·ındc yapılacak radilıı ile üç 
n1ihon yedi 'uz hin 'l'iırk lira~ı 

kıza nacaktır. 
Kton,l nıiıheud •• / 

BUrhanettln Abdurrakman 

NEN ISIK 
Yazan 

l,te ~a\aŞ~ )4t'a1 aralanan 

p,üzkrinc ziya doldu. Ltrafa nur. 

lu telıes,umlerini saçan giineş 

bAl:l ka,·bolrnomı~... Boceklerin 

\17.ıltıları bile C:'i'an deam edi

) or, yalnız hunlar eyrının. 

he) inin içinde ıııruldu}·or1ar glbL 

1\ulaklarındı, ne ı,:lri\ıİn, ne ı;u· 

r it\Jlü çan ,deri \'/r .. ~akakları 
çatlı}acakm4 gibi oluyor... hte 

alnının ~u sol tarafında da JÖZ· 

Jcrini yatartan hir lJ(){lklaına., 

ttdeta açılıp kapanın nahı p;ibl 
, ımın hfr agrı duyuyor .... 

"ol kolnnu guçlillde kaldı

rıyor .. ;o.;e o": lla,ını hu -ndlli 

ki"' 'armıfı 
- . "a•ll~ınız "atmıztl, yara

!'lh ı;ok at:ıyor mu~ 
eyran gözlerini çevirdi. &ı 

"' de nenlen ıı;eldr? Ona '''1at

nıızcl" diyen. yaradan bahı;eden 
kiııf.? Bir el, ,~k nı, ~ •iuk mu 

hilıoiyor. fakat tenini yııkan bir 

el h~ını kıı.ldırdt 

MEBRURE HURŞIT -
ranm lıakı~t birıız daha yukarı 

kaydı. Geni~. kırışık,ız lıir :ılın. 

ArkAya dop;nı t~rannıı~ kumral 

>açlar .. Seyran anlamadan hık

makta. güzlerini oynatmakta de

-..am ediyor. Ona elemin _ \fat

mazeLdiyen dudaklar bunlarmı? 

l:jtc Vİnt kımılda ı orler. - -
Ru kazaya <ebep oldup;um 

için çok mutec<iriın ... Fakat ,ahi 
\latm11el. turk~·c hlllyor musunuz, 
beP1 anlıyO<' nıu•llnuz. 

-'eyrın haf1fçe baflnı sıt!Jıvor ... 
kırnuıı d11daklar yine kımıldıyor, 
aral1t1lJOf; dl~lerl iri, ama ne 
btyll: t 

SirJ evlni•e ti)turnıctiyinı .. 

acaba otomobilime kader yoru 

yebtlecek miıinizY Bı1ka bir y~. 

rinlJ de atrı varrnıV 

.\eyrın · 
Ayy ... çok aı;ıyor.- diye 

bı1trdı. Sal; kolunu sızlatıcı bir 

""Y, ku:~ın demir glbl bir ~·r 
sıkrnıltı. 

~nan iki gıt~.den, iri koyu, 

·rıyu ma ı i. iki ı:özclen ha~ka bir 

,e) gorıunı·or Aunlar kı,ı·uK f la~ 
• ın gözle .,d n dt guzc'. !\ir-

t:atıha bu kımılda) a.ıı kırmıııı 

dudakların sahibi kolundan tu-. . ' 

i 1 · re il k Hık- \~ı 

tup onu kaldırmıık i temişti ... 
="ieyran artık du~ünebiııyı,rdu _ 

Hu ki. di· hır erkek ı IJem de 

( lngilizler bahriye bütçelerini bizim paramızla 4:l0 milyon 
liraya indirmişler - gazeteler) 

- ~.....- - ---..r- -

c 

lnglltere Yahu btı •<a.dar ieuan.,ıı·ııt< yuµ~,,,. u.11 ........ ı ... ı 

şüpheleniyorlar . 
.~ j. • • 

1 saçları habanınJ..ller gibi hey az de·! 

ğil. ıı;eııç p;lizcl bir erkek ! 

.. ·eyrl\1) ~oruyor ! 

- Siz kimsiniz? 

- Atınızı öfkelendiren oto-

mobilin 'ahihL 
'eden ııeri drin<luniız1Dü~

tuguınu ı;ürmll> mll idinizı' 

.\cı bir ;e' duyar ~ibi ol. 

mu~tum: ukama baktım. bir ~c) 

gfüıneJim.otomobili bira;r, \ava~

latmqtım. a/. sonra beyaz bir 

atın ko~arak ı:eldigini gördüm .. 

htraz eıel J..ı,a lıir.:ln için ;(ormu~ 

r,!du~m heyazlt suı ari'i yoktu. 

Direk~i~onu çe' irdım. diındtım. 

yoluıı ıi.•tundc lıenz şapkanızı 

ıı;öronc.:c dtmlum Ye i~te ,izi 

burada buldum. \rtılı. hir an eve! 

.izi e\·inize ~otiK'meJ. .. t~n lıath 

çııre yok .. hirıız ı:ayret ed~rmi,i

niz, 0!.ıtmıulı' 

.'<t!yranın kolu ı,:ok ajl;rıyor ... 

dup;rulmağa \·alıjiı, fakat nıu' a

ffMk olamadı. Belki duz yolda 

ızlayan ayağına ha,madan bir 

1 i adım atabilirdi F!kat lıu he

delr.tcn na,ıl çık•ın? :\a<ıl tırnı

ımınY 

lnee ka,lannı kaldıraral.. ya
\ a,, ya Hl~: 

- Sıu evi 'öylly~yirn, bari 

babama. hahtr 'erin de gelip 

i>t'ni alsınlar .... dl yor. 

Genf adım. onu hu halde 

bırakamıyac.:aıı;ını, hir an e\ el eve 

.coturnıc i•Wdiaını yluyor ve 

yanaklarını kıurcaıı kı<a lıir te· 

rcdd\Jtten ~onra : 
i lfari mıi,ade ~diniz, sizi 

bldırı•1 otqnıııhile ~ııtiırcyim. 

di ror iL \e1·raP ın c.:n :thını hek-. . 
kmeden hir kolunu ha:ıı ııı. ııhıi· 1 
runu de bac.:aklarının altıııdaıı 

ı;eçirip onu hendekten dı~:ırı 

çıkarmor 

,\e) ran demin, dı,z ) okla. bir 

a\aP,-ına basmadan yiiruvchilece· 

ğini ılıi~lınuyonlıı. fak:ıt cıtıınıobilc: 

!.Adar ta~ınma,ına se, çıkarmıyor. 

C:enç adanı. hL·y:ız ~apk~yı da 

yerden aldı ıc :\cyrnnın yanına 

geçti ... Koluna çarpmamak i\·in 

ne kadar ela uz:ıjta çekildi ... \lıı

tnr hoımırdandı. ııtomıılıil hafifçe 

sar-ıldı ... h:alkac.::ıklardı ... Tam o 

t<nadıı ku~ıki )Oklnn \khnıet 

görlındLi, ~evranın se:-;ini i~id i,ıcc 

lıemın ko~up geldi. 
.\lehmet, Yıldız heni du

~urdu, kendi de yukarı dop.ru 

kaçtı. ( iit onu ) akıla .. 

Ot1Jmolıil ilerliyor 'c zııvallı 

\lehmct \nlun nrta,ıııda, ne du· 

~üneccp;inl bilmeden aptal gibi 

agzt açık, baka kah) or! 

* !\olunuz çok a.~rıvor mu, 

hanımefendi'! 

-~ jl;rı) or.. 

B~ıntz dönüyor mu? 
Hayır. 

Affediyor nıusunu.: hanım· 

efendi? 

i,tcmedLn, bilmeden mü- 1 

schbihi olduttunı hı; k:ıza~ ı. 

Ben -ııldız .. ı hilt affettim. 

l Jtonıııhi 1 , uçuyur ... 
\c tuhaf! ı·:ıı;er o :ıdamb 

kon~• 1rr.aını~ ol..;avdını ben ~izi 

h;\l:l ecnebi zannedecektim. 

Ben de g;iizkrimi ·ıçtıgım 

zaman ,izi kü,·llk 1 la,anım z~n

nctmijtinı. 

- J l:ı.,an mı ? 
- 1·:, et çocuğum' 
- :\c diyrır;unıız. siz evliml 

'iniz? 
l layır! 
< lylc ise~ 

E\·li dcıtilim ama, çocu· 

~tını ' ar. 

ck,ik . 

h:aç ra,ında? 

On uç! 
\ aı! \'a, Siz? 
( ln ,ckizclen bir çeyr~k 

llL"nıcl.. ı;ocUj!;UllUZla ,ltirt 
ı a~ tıç çevre!.: :ır:mız ur'/ 

!\olum ııj!;rıyor, bı~ım 

;r,onkluynr. .. 
- 1 lanımefendi! 

'\c siiyliyek,iniz? 

~orıcap;ım ... 
Nni'I 
h:imiıılc konuştuğumu? 
Otomobilinizin üfktlendl· 

gi atın sahibesi ile ! 
! ! ! ! 

- ~re • ıı;eldik. Durunuz. 
bura,ı ınıt Beyaz 

~.Taricli dinı tari dun, 

Ah pek kurırnzdır . <:yhuıı •. , 
Seyfi be\· "eı incinden çıldırdı: 
- lkn deıııeııim mı .-:ııu, bu 

~arkııa daıanılnıaz dhc, ı~te 'Cll 

de dttyananıa<lın 
l lakkın \ arnıı~. >ahiden 

guzd ~arkı, İlhan bir kere diline 

virdettinıi hir dnha kendini aln-
mıyor. 

Seyfi he\ sL\ incindcn. yerin-
den kalktı, ·iyilc~mİ'iti. · 

Karıcıp;ım. dedi: seninle 

fü r·.:I\ a g-idelim. 
Fahire kahkahayla gu1dü: 

'en çıldırdm mı? kı~ p;iınii 

RuNıya !\idilir mit 
:-:eden c:idilnıe>iıı l,tanhıılda 

ııtıon.p parla' alım mı? 

·~den patlaralını, ben ahbapla 

rıma ~iderim. <en de \laı· kü~kune 

g-idcı,in, hak artık ~iir yaznıap;a 

lın~l:ıtlın. or:ıdn ilhanun g·cni~kr. 

·l·yfi h~y ,u,;tu. ıe ertc>i ~üne 

kadar :;.ıbretti. l·:rtc.,i g-üıı ha\ a 

yap;mnrlm du,bcı fendi pencerenin 

- ı·:,·et anı:ı. oiındi na,ıl 1 

incc'-·~in1? 

:\cı ran lıunu dii~uııurkcn lrnh~·c 

knpbt a~ıklı \ c \anı ık ı.;iiriındu. 

Rcngt kül ~ihi cılnıu?tll. C:enı; 

h.ız halı:ı-ına tchc<>iım ctmcp;c 

çalMı. 
· \eHaıı ne ol·iun "•iık,ene. 

Başındaki \..nn net \eye inmi
yor.::unY 
· Otıımııhil ,e,ini i~iden \'C 

zaten C\eymn gecikti dire me

raktan yerinde durmıy;n f!:ece 

anne de lıı.ı~ını ıirtmü~ kapı_ a 
kıışnıu~tu. Ccnç kızı saçları dar 

nıa daAınık, lıa~ı sarılı, } alıanı:ı 
bir erkek yaıundıı g-ürüncc dizleri 

titreme~. dili dola~map;a ba~ludı. 

'\e.. ne.. rılınuş~ \ ah iki 
ı;iıluın cı lıldını .. ben sıma deme 

dim nıi? diye '!liylcnerek :\ey 

rnna yakl~u. O ci'lladıı ı·ak·ayı 

kı,aca anlatan gellÇ adam: 

1 Ianımefendi, y\Jriiyemiyor, 
si;r, onu içeri ta~tyınız. ben ,ımdl 

derhal ~>idip bir doktor çağmrım. 

~aınık giııç. kızı kucagını 

aldı Ye otomobilin sahihine te

,,ekklir ctnıqi,i bile hatırını getir· 

mcden: 
l•:vct. .. evet ... acele ediniz! 

dedi. Küık.c ı;irdi. 

Deminden beri iıtırabını r•· 
hancıya gfüterınemek İÇİ\! gay
retler ~arledcn ~eyran artık göz

lerini kapamıştı. 

Odasına ı.:etince .'lanıtk onu 

sedirinin uurtne yatırdı. Yukarı 

üniındc uzun lıir nıcıdclct durdu 

ve 'libYet darnn·•nıadı 

·-- Bu ~iın ne y apaca~ız 
Fahire kckclcui: 

- Ben \saf beyin kansına 

gideceğim... fclakd bir ~cı nmn 

ııc yapayım. mcc.:huriı et. tasav

nır cdemez,in ııı: namuslu bir 

aile ... 
Seyfi b~y birdenbire karar 

Yt:l'Ui: 

- Ren de ı;elcee!';im. 

- Sıktlıı»ın. ,,akadan, nükte· 

den anlayan ln>:mlar dc~I. 

Koca;ı dinlemiyordu, p;iyindi. 

hazırlundı. Çıktılar. 

~eldikleri zaman. Fahire koca

"ndan cvel >alona ko~tu. 

.\sa[ beyin matemini pcmlıc 

ipekli tuYaletlerle tutan karısı 

Fahirenin boynuna ı;arıldt: 

'ercde kaldın hı y in .. 

Zavallı .\'uri hir 'Mttır seni lıel· 

Jiyor. rahire telaşla fısıldadı: 

- l\ncam hcralıer !(Clcli. • 

:;ey fi bey zaı iyci kaime 

şeklinde egildi. Kendi,inc Nurı 

lıe\'i takdim ettiler. Sôz, ha' adan 

YC >udan u;r,a}tp ~tti. Jlahire, 

Xurinin } üziiııc lıakmakcan çeki 

niyor, :'<itııi ~özlerini Seyfidcn 

ıt}•ırmıyordu, arada sıradıı da l>"a

hircyi s!izüyordtı. 

iki kızivlc g-clı!n bir hanını 

vazivcri kurtardı. 

,\,af bqin haremi: 

Si;r, iki erkek içerde otur· 

sanıza, lıi1. hira1. kadın kadın 

konıı~ahnı, dedi. 

'uriyle Seyfi 'an rııh~-a ~e~· 

til<-r. Konu~acak >ıiz lıul:ınııyıır-

1 .r L -;ıı. hava, kar bitti... L' un 

bir nıuddet sustular... lıu tkr 

sc,,izli~i .\uri her birdenbire 

yırttı: 

.. Taridi dim rari dun 

Pek h.rnazdır lıu Seyhun ... 

Sedi bcvin giizlcri dört açıl· 

dı, ı erinılcn fırludı. O znman 

.\ııri i~indeıı. "ı·:yıah! eledi, hı 

prıt kırdım ..!;:tliha?~ 

~cvfi hev h~yl.ırar:ık •eslendı: 

- Fahire! J':ıhirc ! 
!'ahire ıı;cldi, ve odadan içeri 

ı<irinL·c iJdu p:itlac!L .\"uri sap"m 

J..e,iJmi~ti, km:a,ının lıa~ına l..aıı 

hucum ctmis. nefe; alımııordu. . . 
ilie nlu rnrdu! \e olacaktı"/ Derin 

feci. korkunç bir ı<es,izliktcn 

'onra, Sq fi bey ~unırdan hindi 

gibi kabararak, scı·incinclcn 1..ekc· 
leyerck tredi ki: 

- Dinle hak Fahirt:, lıeninı 

şarkım!.. i\uri her benim beste· 
ledijtim ~arkıyı siiylüyıır._ llcı> 

hu ~arkıyı vapalı daha üÇ ı,>iin 

olmaclı, halhuki ~arkı dillere dcs 

tan olıııu~!... 
\J.kleclcıı 

Seldnıi lziet 

ko~un gt:ı:e aıınecigi hir yandan 
ya,'aşça: 

lliivlc !(anır adetlcrindcr 

Jrnvır ~·elmez derim ele. heni diı•
lcınl'Zler ... diye mırıldanıyor. h;• 

)aııJ:ın da ı\cyr:ıııın yatagını açı 
yordu. 

• 
Za '<tll ı haha r~r~ çiikınii~ 

bcyaı çizmelerini çekiyordu .. 

tltriyen parmakları i~tc J..an d.ım 
lalan ile lekelenen he} az boyun 

h~p;ını çözdii. Nevrancık en hll

yllk a~rısını cııket çtkarıhrkcn 

çekti ıe bıitün gayretine rıftnıen 

kunn•nn bojtazmdnn kopan iztı 

rap feryadmı zaptedemedi. 

- llahaeım ... acıyor ... acıyor. ,.. 
<lilcn doktor, kolu muayene 

ederken Neyraııı dıhıı bir kaç 
dcfalu hap;ırnı. Hıınunla beraber 

kemik 'adece tncllmekle kılmı~, 

ne kırılmış nede çatlamıştı . 

Bir kaç gıln pan<man yapmak 

ıe kolu laala hareket ettirme 
ıııek ktfi idi. Ağrıyan ayakta dıı 

ehemıııi)·ctli bir ~y bulunmadı. 

sağ hileıtl burkulın~ biraz d~ 

~4ınişti :\ltndakl yara olduk:ç• 

derindi, buııun dı temiıı:lenlp 
bağlanm&.~ı '.'l~yrmna eplce ac.:ı 

çektirdi. 
Doktor d.ııarı çıktığı 7.ama.n 

Nımıga yaradan ziyade lıa~ın 
~ldderlc ıa.- çaTpmış olınwndan 

korktu~nu Vi ,ayet ateş yük 
'elecek olursa derhal kendL~int 

h•her ıı;önderilmeı;inl söyledi. 
lilit'llı ,ıi) 
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r ETİN EYLENCELERİ 1 

'3u gUnkU yeni bilmecemiz 

Soldan sajta: 

J \ushılc u -lanmaı anın hakkı 5) 

~- Portal,.ılı ile m";hur diyar ( -t ı 

,l Telefoncu kır.n hitajl .l' \na•2) 

4- <,'ıkıntı hJ 'ııta '1) 

S- ince, şeıfa' ko naş (.l) 

lı- 'e\ rı 
... dal! ·l 

ı; ,.imi 'o Huhıt 

1 im 1) l 1.ak nidN (2) 

t< .llıı•çı i anne h ora 2) 

•ı J;,.pe ,tc lmlun•n bi• hocckf4) 

\c:ıhı tıı d1 hiı i!U .. "" 4 

Üç aylık 
._ ......... 

J\\aaşların tevziine 
başlandı _ ..... --

Muhassasatı zatıyeden maat 
alan mUtekaidin, eytam 

ve cramll Uç aylık muaştannın 
ı evzilne dUn başlanmı~tır • Bu 
sefer maaş gOalerl her zaman 
olduğu ~bl kadınlar ve erkek.
ere Bayram yaklaşmıt oldu

·~undan ayrı ayrı tahsis edil-
~ 

ıııcmi?tlr. 
Bu defa kadın ve erkekler 

ı ıeraber maaş ıılacaklardır. Fa
kat günler maaf miktarları 

azcrlne göre ayrılmıştır • Oiln 
400 kuruşa kadar maa~ları 
olanlara tevziat yapılmıştır. 
Bu gOo 1,000 kuruta kadar 
maıışları iılanlar para alacak
lardır. ..... -.................. -~-...... -.... -~ ... ~..., .... ·~ ..... - ................... ~ ....................... ..,,.,,_ ... .-. .. ._ .. ı 

Sadakai fitir :ı 
1 

.l lstanbul ~ilftllljtlnden: 
ı 

l ALA EVSAT EDNA 
! koru~ kuruş kuruş 

:ı' Bııl{daydao 33' 30 2
0
6 il.t 

Arpadan -12 40 f 
1 Hurmadan 156 to4 78 :ı 
.l Üzümden 156 130 104 !! 
~ :x 
l l :ı M.art 1929 tarihine mu- il . ·ı ! saaif Çarşamba gilnil Bay- ; 
l ram oldııgu ilan olunur. ii 
i BAYRAM NAl\\AZI il 
i saat dahika jf 
1 ezani 12 38 il 
! zevali 6 51 ı! 
•~:::::: ::::..:.!:: ::;:~:::..-::; ::-~:..:::.:::::!'.::: ::::~-:• 

jl IH,\LlK St\YFİ\EI 
1 1STEr\ fYOR 
1 Derhal kiralanmak üzre 

Dilnk!I bllmecemlzln 

haUedllmlş şekli 
Yukardan aşatı 

ı '1.Jemin yaracıldıj\l madde (6) 
:2 Tartı l4) l':mrihavr için top· 

lınan para (4) 
J Ev yapılmamış genis yer; 

orta (o) 
4 - A-lolan 4) Ana. baba. 

çocuklar il 
'\ )okunmak ha:m. ı (1) 
0 'arın .1k>i '~) Omuz örtü-

'ü (4 
8 , ·ere; fo) Nota (2) 
\1 :\arnıi oimıı an (5) Beya1. 12) 

-Sin~klide heyelan 
Yol açılıncaya kadar 

trenlerin işlememesi 
muhtemel 

h'.ardan kapalı ol•n Trakya yollan 

açılarak dün .•wrupa trenleri mun · 

tazamaıı işleme~• hışlımışlırdır. 

l)ün eksprc~ aıt üçle ~ehrimizdtn 
hareket etmiştir. A uupadın ~elirk:en 
karlar ır&Sında kalın iki kon\IR · 

~iyonel \ e hir ck:-0prcs 
ınakinısının ıniıtemadi 

-aye;indt kurtınlalıilmiştir. 

de kar 
!Bali yeti 

Bu tiren-

kt dün ak >•m şehrimi1.c gelmi~lerdır. 
Fakat karl.r ortadan kalktıktan 

;onra lıaşla bir mania A,rupa trenle-
rinin oeferlcrini akamete mahkum 
ctmi~tir. 

Dün ;ık~am f(eç \Ukit haber 
aldığımıza n11.aran Sinekli i<tasyo· 
nundan hlr haç kilometre beride 
hıt cll'ırmdıki arazi kar 'ulannın 

tcsiıilc hat üzerine ınc\·zii hir heye· 
lana 'ebep olmui ı·e hattı kapatmış· 

ur. Jlevelıln ınahılline derhal bir 

•mele treni gönderilmiştir. Hat 
remizle ~nceyc- kadar tahii .l\ yn.ıpa 
~cftrleri ,·apılaraa rıcaktır. 

Avrup• trenler! yolda 

Avrupa lrt'nleri gene te

ehhilre ~ıtramıştır . Semplon 

Kabakç:ı.da, Konvansıyonel 

Çatalcada kalmıştır. karın 

fazlalıtından dört beş vato 

nun devrlldl&'I haber alın
mıştır. Stnekllde de Heyelan 

vardır. 

lstanbul Hayvan Borsası 
7,3,1928 Diri satışlar 

Cl. llSl. Adet Kilu fiı au 
... azarut a~;:-ır 

l\ıvırcık 

Da~lıç 

Karaman 
Kara\-ıka 

Kuzu 
Keçi 

l l f 

108 

581 
174 

78 
2! 

Botaz içinin Balta liıaanı, 

EnılrgAn, Boyacıklly, l\lreç -
burnu ve Kcfelll:öy tarafla -
rında dört beş odalı ufak bir 
sayiiye aranıyor. Milllyet ga
zetesinde Nail beye muracaat 
olunmalıdır. Sı~ır Slı 17 30 

~~!!!!!!!!!!!!!!!- Dona 8 :ıo :ıo 
%%XXXl'.XXIIXX•~XrX:XXX%l'.IXX 

"~ Zekat ve Fitrenizi 

MILLlYET PAzAR 10 MRAT 1929 

İLAN 
ı 1 \lan Pa7.ıırtcsi Trapzon 

hirinı:i pn>ts>ı vapılmıvacak. 

Mersin sür'at postası 
\Kuıııvan)a~ıoa bir ·~rn .ı;:raınad:ııı ı,;orla \a.ı tlrmıy •nz. 

-- TPlefoıı: ı;,,ı·ıı~iıı - 2002 ... --~!!~~!ili~ 
il 1111111 lii itti 1111111111il111111!1~. , ~::;ıı:HllHl-Hl:::::::~;;;:;:,i •• _ 

§§ Andre Brünö, Jer n Rueb ve Port §§ --:: Sen l\1nrten turnesinin nıüsan1ereleri. §§ -- --
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BAYRAM HAFTASI MAJİK 
SİNEMASINI 

u vaffakıyet haftasıdır 
1 

(KON) A) 'ııpuru ı 2mart 

salı 12 de (;ıılatıı rıhumından 

~areketle lzmir Antalya, \la. 
iye Mer~ine gidecek ve Taş· 

ucu Anamor Alaiye, Antalya 

lzrnire ujtrayarak l'elecektir. 

Ayvahksür'at postası 
C\.IERSli'i; vapuru 12 '.\(art 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkala, 

Küçlikkuyu, l~drcmit flurha

nİ\e, \yvalı!(a gidecek \'C 

dönü~tc me~kur iskelelerle bir

likte Altunolcığa uğrayacaktır 

:: Bu ıı;un tam saat 1 fi da matine olarak FRANS!Z Ti YAT :: 

::Ro~c TıA Jorj on~nin ~ahe,cri <ılanle Maltre de Forge§§ ~ -.-Bf,_LL~I. DQv ~ 
:: ı\k~-amı ,aat tıım 21,l:'i de =:i 

~~ rannki Pazarc~!ai~a:ıea;:~a~ı ~:::~dın en son eseri~~ Gelin Duvağı 
-- ~Q~ 

ha\·dtıntn ::;on .• Jn 1 ·'"rJndt• ıı>da 
L1.ti,,.ı ınuaz ;ım L":-ıl'r 

GÜZEL OOS'f 
:: olan Chatnecler :: , l •--··· ·ı····· ···· ı 111111111111111111111~············ illllll 111111111111111':111 - ' • ,,,, •••••••••••••••·· .. ··••••••••••••,._....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, · ı .v Ji_J N F, O 1 K trt • ! , ... 

· I k (;oUeıi .... muhteşem ••ravlaı 1 •• 

Bu gun tam ~aat 1 7 de matıne o ara 1 bütün gtizellikleri. .. 

filmi lıııglın 

ALHA1\1RA 
SİNEMASlNO \ 

Tepe Başı Kışlık Tiyatrosunda G ON D O L L A R 
mc~hur piyanist p R E N S ( irtc~ine h.ı~l.:ıuac kur • 11:1\ et ... 

( ;elibolu için yalnız volcu 

alınır, \·iık alınmaz. 

lnyas 

• 
Frıdman in resitali 'erüect!ktir. 

Galata kiiprü başında merkez Ak akl'e kara gün içindir 
aacnresi Beyoğlu \!562 .\le'"det 

1 
T 

ban, .ıımda hususı dairede .ı20 Is, ten artmaz diş1en artar 
Hnbe acentesi lstınbuL h 

• Bayramda çocuklarınızc ailenizi sevindirmek bterseniz emen 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

KARA DENiZ POST.ASI 

ANADOLU 
~ı'~,~ PAZARTESİ 
günii ak amı Sirkeci rıhtımından 
areketl• doğru Zonguldak, lnebolu, 
(~crze, Saınsun, Unyt. Fı~a, Ord~ 
Gireson, Tirebolı,GUrele Vıkfkelıir, 
Trabzon. Sıırmcnc ıe llir.e) ye 
gidecektir. 

'l'ıı.f iltı için Sirkecide Mesadeı 
hanı ittisalinde yelkenci hanında 1 kilin acentasını . müracaat. Tel. 

1 
i<:.sna( Bankasına koşunw. Ye meYcudu henü;r. tlikenmeden hlr 

kumbara alınız. 

Deniz mübayaat komisyo
nundan: 

10,000 

2.000 

metre kirbıs: Kapılı zarflı 't6 Mart Salı sut ıa 
Kapalı zarfla 29 Mart Salı saat 14 

kilo kösele 
2.000 " Yakeıa 

Kapılı zarflı 26 l\Iırt Salı sut 15 
950 metre talebe elbiseliti llcivert ·kumaş 
;12~ " k:aputlufıı 

4,000 • efrat clbisellğf 
20,000 • amerikan bezi: Kapılı zarfla 26 Mart Salı saat 16 

a.:stanbul l ~ 15 

.:::::::;;::;:;:; ..... 
:\lü:tmin y ARALAR 

Denlz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı levızcm kapalı . :ıır.fla 26 
n•rt Salı günü hizal•rııı<laki saatlerde talibi uhdesine ihale edllecektır. Şartna
melerini görmek i;tcvenlerin her giln ve münaka'lyn iştirak edeceklerln
yevm ve vakıa mu~yyende Kasunpaşada Deniz müb•yaat komi~yo11onı 
mürıcııtlın. 

Yaaıklar, lotaalı çıbaalarda 

Kunetli bir müneddip 
ı e muazzam taaffün olan 

Anadolu Anonim Türk siv,orta şirketinden: 
\;'ıP;ıda yazılı alellde ve fevkallde ru1.namelırde münderiç maddelerin 

ıııüzaken ı c karara raptı için şirket hissedarlar ve mUe;slseler hey' eti 

u,;,umi7.c~inin 9 Nisan 1929 tarihine mü:;adlf Salı günü içtim11 mukarrerdir. SİKA TRİN ~~r~~ 
Kullanınız. l,tifade muhakkaktır. \!cilde içtima saıat on birde, fe,·kıU.de içtima on bir buçukta \'~ ınüe><isler 

\leşhur cczanderd bulunur. ıcnmaı aat on ikide inıkat edecektir . Sirkctimir. nizamname. i n 
lzmirde ~largontoccza d•ıpornuda ·cıreı kanu!1tı a Umına ıe,fiklll işbu içtimalar& iqtlrak hakkını hai7. bulu· 
\e llıırs• Sctba(I< 'l'ürkive. Sam- nan hissedıtrlınn , e ~irketin tadil edilecek baıı mıdde)crl müessisi erin meMfh 

suıı Kamer, Trabzon Sifa ccZKnc 

1 
mabsusasına ıemıs etmekte olduğımd.:n müessi> hi,se senedatı cshabınııı 

leıinde tttyin <dilen gün 1 e <aatıa ,\nkaradı Türkiye 19 Bankası içtima salomında 
hazır bulnnmaları ı e içtima ~nüne takaddüm eden on ~'Ün zarhnda hamil 
bul ndukları hisse senetlerini şirket merkezine tevdi ederek duhuliye 

almaları rica ve il:\n olunur. 
Hanım efendilere 

Büyük bir fırsat 
8ayram yak· 

la~ıyor kiirk 

mantoları yuz

dc :ıo tenzilat 

ile maguamız. 

da satırnaktu 

dır. 

8 av ı ade ik 

kefalet>İr. ola

rak veriliyor. 

.\lahınut pa~ada 

kürkçü Han 

Beyko T. 

l>t. l uliS 

\lclAde ruzname: 
ı kcli;ı id1re ve murıkip rıporlınnın tetkiki 
2 Pilançonun ve kir \·e zarar he>ebının tetkik ve taotiki ile m«li•i 

idare :.ııasın1n ibruı 
.ı , 1üddttlerinin hitamın• ıııebnf l\lıclisl i<hre Aza ve mürıkiplorinin 

yeniden intihabı ile bunlara \'erilecek hakkı hu7.ur ve aidatlarının tayini 

re,·kıllde ruzname: 
ı ~1eclisi idarenin içtimaına tema> eden şlrlı:et nizamna•toinin lılncd 

lRJYI i~ (Jlalcıl ÜÇ a)•da bir madde>indeld (IAakıl ayda bir defa) fıkrasının 

defa) fıkrasının lllvesi 
2 ırir.et nizamnamesinin meclili idare lzasından bir zat ile müdüriyet 

hey '•ti :lıuındlll bir zat tarafından im7.ı edila1e•i ltzım gelen vesaikı teınu 

eden 20 ıncı ııııddesıne (işbu veiaik ıııüdüriyet hey'eti .\zalından iki zat 
t:prından da im ı edildi~i ttkdirde muteber olur ) lıkrrnnın iltve1i suretlle 

maddenin tıdill 

3 _. Sirkot ni.ıamnamcsinin .ı() ıncı madduiııln tay ve ilgası 
4 .\Jüeili> hl,sclcrine temu eden niumnamtnln 41 inci maddesinin 

filminde .\himc,illeri; 
FLORA'\S \'l!)Of{ ve Tljl .\'O 
KAKMI:'\ \Ti ,akındı 

l\1ECEI{ sinen1as1nda 

Gt}LEL r\ RA RA 
l l\ROLI l LO\ il tar.fından 

iki kı<ımlık komedi 

••e••··· .. •••••••••• ! ÖLÜM i 1 Şehremaneti ilAnahl ! FEDAiLERI : '·-----------" ................... . ~n•doı~hi<arı 1ıeıediye intih•r Daktilo aranıyor 
Encumenl nyasetlnden ~ 

6 Mart llllll tarihli ~ızeceierle Türkçeyi seri ve mflkem-

edllen illna zeyUdir : mel yazabilen bir Tflrk Hıı-

~ml!e~ umu~iyei helediye '':'" nımına ihtiyaç vardır. Lisan 
hıw ıçın ıntibap ~nlerı aşıjttdı !(O•· bil 1 t lh 1 8 b a· en er ere o unur. a ıa-

terllmiştir. lld u h d H d 
Anadoluka\ltı. ,\fü~ıh Mehmet e "'a raman za e anın a 

efendi, Beykoz, Pa~abıhçc, lncirli.öyil, llAnat acentasına bizzat mü-

8,9,10Mırt929 cuma Cumartesl,1'11.ar. racaatları. 
Çubuklu. Kanlıca, .A · l lisarı, -~A:-ı-·c-u':"'lar--c-em-ıy-<~ti-nd""e_n_:_ı_m_a_rt 

göbu, Kandılli. 11, 13. I~ \1ırt cuma günkü hey'eti umumiıe içtima· 
Pazartes~ Sal~ Ç~anba. ında ek!criyct olmadığından ı·nmi 

\'aniköy, Kul•li, ÇengelL:ôy. Bey· içıimı 1 ~ mırı cuma ıı;iinlı akdrdilr-
)erbey, Burhaniye. Küplüce. 8o tancı ce~i beyan olunur, 
ba,ı Abdullahağa, Kuzguncuk. lcadiye 
ve Hacı Ht'na hatun mahalleleri. 14, Terzilik kur.;;ı.ım. ikmıtl Ctll"İ~ 

Ye iri-alı .ıo 15. Hi, I~ ;\1arı 929 l'erşenbe, C'u YC <an·aııııda mahir 

mı , Cumarte.i, Pazar günleri rey ıa~larında 

kabul olunac•~ iltn olunur. Bir Çeko Slovak Terzi 

ISTANllUL BORSASI 
iSTiKRAZLAR 

ı.utruı dahUl 1 ~Qll'l 
Oüyuau muvıb~lde ._. 

llr:ramlvell demir yolv 
S&ll(ETLEJl 

iş i>aqka<iı 

Anadolo demir )Olu 
1. Tranv•r Ş. 
l U. S. Şirketi 

1 Su ŞlrkeU 
T. Timin A. S, 
l Detırmcn Ş. 
Ş. De~lrmen Ş. 

A. Çimento Ş. 
1. Teleloo Ş. 
Ş. M. ıı:cu Ş. 

Ş Hayriye 

;ııt 

ıu 

~ 

40 
:ıo 

5 
il 

~'i,OU 

ııı; 

ııo 

2.:; .• JQ 

'>O 
10 
75 

42.0U 
00 
~~ 

ııo 

70 
~ 

TAHViLAT 

Aaıdolv} 1
·. T. 

') 
y t T. 

41 
41 

· 3 T. 
Tuael ıtrketl 
Elcttlrlk ıırtetl 
Rıbtıa Şlrtecı. 

H. Pqa l!man ıtrkttl 
çr:ıtı.tll 

Loadra 
N..ryori< 
Paılo 
Ati., 
Ceaent 
11 ..... 

""'" Amıtardı"" 
Brilı:nt 

Solya 
Prac 

3 
611 

ı• 
~ 

" 

:l."i, 
12,:=>(ı 

Tıırlı..iFde hiiylık t rz;hanl'k

rin birinde hiuaet arnyor. Al;\bıb· 

ramn zirde ki :ıdre•e ı !'i 1 rnkhnıi 

le tahriren miir.:ıcaatları. Rııdolf 

\.\o,,e \.C •. Reoı?:ra<I. 

lo1al]uic) 

iLAN 
!\Jütc\-elfa cl·~acı So\.ra• t:fendi· 

niı Şrtızadl·başınd.ı ( 'ao1ii 'crıf k:u· .. 
~ı ... ında ~;i ".lümcro ile n1ur1kl..an1 
terk eylediği ecıaneı Sok.at uı ı ant 

tahıroı'3 bir btp cc>art'i-inı maaup,·an 
hcdcli ınakhuı muı.ı ,iJinde eCTat.:ı 

\ -•f 1 bkkı ı e !'oleı ma.n ccdce 
beyleıe usdeıı ueuu temlik 'c l>ii 
ba>ıhih kat'ıytti< biü trslim eı ledi
jtimizden dola<ı fiıııabaat hlılm meı
k1\r ec,anede •rtık ohlkı , e irtihatı 

mız knlmadı~ndan hor kimin müte
veffa ile alıca~ı " , creteti bir 
he<11hı Hma <Uven •iıbutlyesini 
h•milen Oılatıda .\hicJin hanında 4> 
nLıııcroct. mütevffının biraderi AJ
n•cı <>llu Hıralamho efendinin yazı 
lıan"ine mürncaat eıınelcrl rl0t. ve 
ı1'n olun ur. \.lerl>um biraderi , .• 
dij!:cr hlrad•ri namını harıkeı eden 
vnıcı ojtlu Harılııııho ve merhu· 

mun 7.evcc<i F.leni 4.ynıoı o~u. 

~ T c • t • Zayı f .1:18 tarihinde hakket 

~ ayyare emıye ıne ·~ ~r:~ıii~~i t••~i~Xr~~~~~;:.~l\\:~:ü 

ıııü°''i' hi-se senetlerinin hedelleri verilerek derhal it!Nnı temin kılacak 
· , le' ide tadili ve hu hususta mecli•i idarere ,clilıiy•ti ktmile 'erilmesi 

)e ı . . . 44 . . 
:=; ~irket tcn1ettüıtın1n tcv7.Hnc u~ma;; eden nızımnımenın - ınet 

Berlla 

Vırua ~ 

-~~.ıx· 
ııo.oo 

'5;;i,S2 
.17.00 
.\7',50 

t2,!0 
'~.~o 
12,SO 

.. i!i,00 

06.:~ 

3~/i.I\ ----= TıCARE1 · ve ZAHıRE 
BORSASI 

Şehzo.Jehoşı hil!I -inema<ıod• l>u 

ak~aın komik ,eh• dumbullu 
ismail efendi h•ı eti cem-

sıuve~1 draın kt'imt CaılnihıJ \C ya
lıut !'ancak nevi ~ perci• komtdi asri 
perüklr 1 perde, \ıryclt:. kantı~ ~arlı~ 
\lazlmu ho ıırafınd•n ın11nolo~ 
..;ineınadı canlı n1uci7.t" } cdt ~ı:-ım 
flim fiatlır ,ıo. ~o. 7~. 

·~ Verı· nı· z • ,·okcıır. ~ • · i\laçka Pıl:h 2 nci kapu 4 nlime· 

lll:I.I:I.%.Il'.l'.l'.XD ~XI%%IXIXllll• 1_nı_d._R_a~_it. ________ 
1 

Konya elektrik türk anonim şirketinden: 
ltıızr;ınıci ın[ızakcrat 

• .\klibi idare hiyihıhıyle mürakıp raprırunun kıruti 

2 cnclik pilaııı;onun ta<ikl 

.l l lc:y et· idare 'e muralıhin ihr1>1 

+ ) cn!dcn lıir murakıbın intlhabfle ücrdinln .. tl}lnt 

12:-: 'l'tıei fıe,abiycsinin tetkik 'e ta'dil..ı zımnında alelade 

•lıır:ıl, hb-cdaran hey eti umumi ycı;l .lO-.l·t>'ı!9 tarihine mü,ııdlf 

CvııııcrtL·İ J<Uaıı ,aat(IO)da ) cnı lıelediyc hanındaki dairel mah>u· 

ı-ın,ıu ictimaını aktedece~lnden alakadaraııın hey'etl umumiye 

mlızakcrntınu i~tirak edebilmeleri için yeymi içtimadan (ıo) ıı;ün 

, •Li hi<>c ,eııcdatıııı ve ya telıdıl cdiltmcyen muvft~kat clizdanları 
irl.etL' ir:ı , l' nmkab!Jindc makbuz almaları !uzumu ılJn olunur. 

Istanbul nafia fen mektebi mübayaat 
konıisvonundan: 

\J:ı, ı 11 .!'I ~·ıyt',rnc kadar ınektebin ekmek ve sebze ıhtlrıCJ miJn.alı;ı
·1-1 •:ı talip ı·ıkmadıjtından .ıı .\1art CW9 l'ızıır günü sHt 14 de ıhalelıri 

pıl111.1k ıizrt• mlinakosa\·a konulda~umLm ıaliplerın ihale ~unıi mekıept•ki 
(ıflİ .. \f n 1 lİf2H"J:Ular• 

llilinm°'i fıid•den hali de~ildir ki: 
tlern~lunda l•tikl~I cadde,inde 

.ıcı 1 nümerolu me>hur 

EPREM 
Kürk ticarethanesinde 

\lcv,im >Onu mimasebetile j!;ıyet 
ınllkemmd kürkleri tenziloth fl
Atlırla tedaıA dlunıhiltcektir. Ku 
tenzilAtlı satı~ ancık bir kıç gün 

de1 am edecektir. 

3 ayda 
BU;K( V.E DlKlŞ 
:\Jtiesıtlıit:nı hükuınt'.t~c tanınmıt

ur. ve ~tha.dıtnımtlerimit. maarifçe 
tıı<lik olttnMr. En kola\· \t en st>n 
usul ile .l ayda a\~'(>İ'. ttl\al~t \'C 

hcı az ta""'11arm ih<an ınilkemmtl 
sure1te ıah<ll eııirır . $imdl}-e kadar 
\'cid•ce ıneı:u11lanm .:'ln.ıtlerı saye

,jadt: kencMerin• ~ı\'anı l{lpta ın~ı·· 
l<iler temfn etmii olııp. medarı irli 
barım bulunuıaı.tıdır. Y •ni devre 2!l 
marttı lıı•lıyıeıktır . Kayı p;ünleri: 
Salı. (, ·ar~amha, Pertcmbe n~l•den 
sonra. 

( ;~dikpa,ada Balipaı• yoiı.u~undı 
Asadoryan cczıneıi f•\~ında 1 '\ü 

maddesinin salisen fıkrasının tanı ,.e ınut&si hi•selerinın itfa'1na karar 
,·erildi~ı takdirde bu hisşelere muhass•• ıeoıettü mıkdın.nın hısse~arlırı tevzi 
edilecek ccmcttli mıkdırına zam ,.e il!ı esi ve maddellııı hu şekılde tadlli . 

h - lıtiha1. edilecek kararların tekemmülü hakkındı icap eden muıme-
1itııı icrası husu:>unda ın~cli~i idırcyf! ,.c müdüriyet hey'etine utm ve ktmil 

bir >dlhiı et verilme•i . 

Sam,un >ahili ı )emir yolları Türk .\nonim ~lrkctinden: 
Samsun '2hlh ı >emir yollan Türk anonim ~irketinin lıissed.r•n heı 'eti 

umuıniresi .\1ırtın .ıı nci pıt.ar günü sut onbuçulıta lstınbuldı Bahçe 

kapud• birinci '•kıf han?.• ~ırket.m merkezi. i.dar°'I olan 28-:ıO n~mrrolu 
odalardı içtim• eJecekur. Şırket nızamnamr.;ınm ,inmi dördlincü madde'i 
mucibince en az elli hi<1eye malik olanların ~erek bizzat 'e ~crelc bilveklle 
zirde münderiç mznameuin müzakeresinde hazır bulunmak üzere hamil bu 
lıındukiın hi«• 'enetlerini içtimadan on Kiin e,·eliııe <adar J,ıınbulda \e 
Samsunda iİrkctin muh3s•lıe~ine tevdi ederek mukabilinde duhuliye vesika;ı 

almaları rica \"C ilin olunur. 

Huı.n11nei MÜ7.tk.t:rat: 

\ltcli•i idare ve murakıp rapnlannın kır••tı 
'.! - 1 fl28 '"ueq[ lıilAnço•unun taı;dlki '" meclisi idarenin ibrası 
a \Jahkemece tavin buyurulın murakıp l<mıll Hımlt beyin tıh•i,ıtı 

mıktırının tavinl 
4 14:.!<l <ene>i için bir murakıp tayini v~ ücretinın ceıhitl 
.'i \1ıcli'i idare azı•mın 192') senui hakkı huzurunun tak.diri. 

.\1art 

Bııtday 

YUlllU'6k 
Kı.1Llca OIHJO 

()-0 
S·fi 

Süater 
Sert 
Donmt 
Yumu~at milhl•t 
Sert O· 
Romanya 
nu!(tlrteu.n 

Zahire 
Ça\.dar 
Arpa 
Mı~ır 
Yulaf 
Keten tobulW.; 
Fasulye 
Merclaı•t 
~ohat 

Ror~lce 

Hakla 
H11bubat 

SU\Ul 

Kuıyoml 

Uo 
E.k..)trı T.UUI. 
F.kltr• 

(E-•C. (f- Beyo~lunda l~tiklı\l caddewlnde .l!\fı numaralı ....... HlrlllCI v .. •ı•t 

t Th. Murladls :! ~:= ,.,, 
~ 7' Oçuncu 

1920 
AZAMI 

K. P 
17 .2.5 
uo,oo 
oo.oo 
ı•.ıo 

Ofl,00 

ııı.oo 

t:",JO 
1.lOO 

rı.ıu 
R.20 

-.-
~ı.011 

41,20 
~ı.ıo 
00.00 
00,00 

no,00 
00,00 

14fill.OO 
1110.00 
ısco.on 

lil00.00 
0000.00 

on~.ı.•.OO 

f.iGAIU 
K P. 
17.llS 
1)().()() 

00,(llı 

l'l,10 

-.-
00,00 

ıo.oo 

ı;;,i5 

JJ.00 
ı . .,ıo 
~.~ııo 

,J7,!0 
.ıı.oo 

J$,!O 
oo.no 
ü1.l,nO 

oo,oıı 

00,()fj 

l!iO,OO 
ıa~.oo 

lt<ıo,oo 

12tııı.oo 

•ıooo.oo 
ııorıo.oo 

((- Kundura ticareth~ne>inin. iı.:ra eyled!P;i hı_klkt 0
' 0 I il il& 'l~ :: ~=ı 

(f- trnzilatk ,au~can muhalefctı hna ha1oehl)'l~ ı•tılıdc tıdememı~ -)) ~""';w;p&JWW"!!~~~~--MM~ 
~t olan muhterem halkın istifadelerlnl temlnen işbu . t~111l1Mlt i) çocuk haftası 
• satı ·ını valnı.r: on be~ ~ün dıha temdit ~ylcdıgını • 13 Nisanda başlar 

-H-til-B•B-tJ~ 

TfY.\TRO 
\'!·: 

stSEl\IALAR 

Oarülbedayi 
Tııp•b•~ı tıntroıunl:la lıu ak~ım 

sut 21.,lO dı 

Hamlet 
~•k>pirin fıcıo" .'i pcnk 

eden ,.e -ahneye koyan; 
\'luh~in 

tercün1e 
ı·:rıujtnıl 

Ferah ~ineınaıında 
\ orılay c•nhaz 'ıeveti vııhşi hay· 

vın o~unlan. Sinemıdı: muııum T) 
fUim. 

İ•tanlml ikinci ı·ıeuet mıhkeıııe· 

:;iııden; 

Müflis Aı un4uk zade biraderlere 
cU[ olup l(iimriil<t< bulunan :--alnll 
160 bıiye 'e sandıktan iharot emıea 
nın bilmü7.avcde "atılmı~ı mu\"ırrer 

uldujtlındıo cıliplerın ) cvmu muza 
yede oiaıı 18-19 20 Mart ll~<ı ıarih 

Jııdn<lc sa:ıt Q .. lO dı mUni~ ruuc.>
sı~cniıı \ eııi Pl'!lane arkısında k:\in 
\'ıınak lı••ııııdaki ıazıhaneleıind• 
haıır bulunnı.ıları lulumu tl u olunu 

"' 

• 



--.... --::::- - -
rr~~· Yutma hemşeril e><><><>::. 

:t , 
• • 

~? 
'> .\ 
• > 

) 

. ) 

> 

Politika denen çorbadan tutıp · 
Kahvede keyfini çatma hemşeri t 
Çınar meydanında sohbet kaynatıp 
işini yarına atn1a hemşeri t 

Politika senin neyine gerek 
l(azao Ja erbapsan ye yaglı börek 
l3ir elinde çapa, bir elde kürek, 
Çalış sırt üstüne yatma hemşeri f 

Gelm;şe geçmişe karış'11a dayı 
l( ·u~ılıklı çene yarış na dayı, 
Dedikoducuyle barışma dayı, 
El elinden ağu tatma hcmşerif 

Kaı:ıını doyurmaz İtalya, Rusya, 
Yerınde duruyor Avrupa, Asya, · 
Sen bak ~ltik nasıl, karda mı Tosya, 
Her söylenen lafı yutma hcmşeri 1 

t.1. s. 

Bir e~-Ience yüzünden 

Feriköyünde Civelek sokağında börekçi 
Alxıurrnhman ve ~rkadaşlan mahalleden bir 
kadının evinde Külüp eğleniyorlardı 

\.J ,;ı rada na ıalldi gençlerden bir kaçı 
lb ahim, Zekeriya Ramazan •Vay ne demek 
o1sun, bi?..si.z <·r•Jenti olurmu imiş•? djyerek 
J.:3 ıv~ < a •rıııd lar. 

Abdunahman gürültüyü ı şitti, dışarı çıkıp 
İbrahiıni öldürdü ötekileri de yaralayarak .. 
Bir eğlenti vwündeo dört ocak söndü demktir. 

alk · 
m sa 

--- - -- -- - ---- -- - - -- ~~-~- ---~::ııo=--~ --

a 
. F"' ~~,,~~-~- .:Yo.~W#.#,,}.·,Y.i<~ 

~Ziraat dersleri~ 
~-~""-~~""'~~~~~~~ 

22inci ders 
Şiındi rakaınları söy

letelim. Bir top:-ağı
mız var: Ona gübre 
filan vermiyoruz. 
Buğday ektim aldı

ğım mahsfıl bir hel<tar 
(on dönün1) 334C> kilo 
buğday. 

Fosforla potas ver
dim, azot vennedim 
aldığım mahslll 4~t0 

-ı - kendi men1lekctinde Bir gün gene av pc- sim siyah bir ejderha. kilo. 
Evel zatrnln içinde büyütülmez. ~şka bir şinde kn«!lrken ortalık Az">t • potas verdim, k·ılbur · · l "Y'" gözlerinden cehennem 
' saman ıçınce dost n'V>nılekctte terbı'- '-- k ) fosfor vermedı·m, adı-deve tellalken, ben ba- '"' ırnrarnıış. a ·şam 0 ma- gibi ateşler saçıyor, 

bamın beşiğini sall~r- ye görürmüş. On un ya b~şlan1ıştı. Yıldız ağzından baca gibi ğım mahst'ıl 1rıao kilo. 
ken Aandolu ıçeriferin- için l< Ateş>) Beyin oğlu Beyin kovaladığı geyik dun-ıanlar çıkıyor. Azot, fofilor verdin1, 
de bır Bey varmış. Adı .. Yıldız•> ı da «frak» bir dağın eteğindeki potas vennediın, aldı-

B 
· · ı ı N Yıldız Bey bunu gö- r... h •1 <<Ateşıınıiş.Çokzen.{İn eyın_ın a ~sı<ı umanıı mflğarayagirdi, yıldız 6.ın ma su 7550 ••• 

l k ı rünce birden bire ir- H h mülkü gen ş, tebası n tes ım etn1l· <ararı Beyde arkasından. em azot, em pot:ıs •t • I J N kildi. F~kat dönüp h d r. r · bahtiyarmış. Bu Bevin ven m1ş. ~a a unıan Fakat mağaraya eJJi ve em e ıosror yan1 
bir erkek evladı dü~ya-J Yıldız Beyı görfınce o adım kadar yaklPştığı gitmeği yiğitğioeli tam gübre verdim, 
ya gtl ·niş. Alüne<.·cim- kHdar kanı kaynam1ş zaınan Yıldn Beyin la.yık görmedi. aldığım mahsul 9j70 
ler çocuğun ta 1 i ine ki kendi ev adı gibi yüzüne dehş tli bir sı- Yalnız kemli kendine kilo. 
bakmışlar: <(Büyük bir bağrına basıp büyüttü. caklık çarptı yaklaş- düşündü:. Bu tecrübt-yi hi1 bir 
cihangir olacağını. ve- İrak Beyi de Yıldız tıkça "sıcaklık ta art- - Muhak1<ak bu ge- çiftlikte yapmış veba 
di iklın1 dört buc2ğı ele Beyin aklına ve zeka- maya b~şladı. yiği bana bu ejdarha neticeyi al nıştık. 
geçireceğim soylen1iş- vt:tine hayrandı. Fakat ne olursa olsun bir hile olarak gön- Demek ki hangi gü\J.. 
ler». Yirmi yaşına yakla- atını sürüp mağaradan derdi aına ben onun reyi verdimse mahsiıl 
Ozarnanın adetince -şınca av eylencelerine içeri girdi. hakkından gelirimi yükseldi. Fakat tam 

böyle Reylerin o:tullan o da gitmeğe başladı. Bir de ne baksın llitmedi gübre verince iş< eğiş-
ı----4----....... --.. ....:;;...._;;..-_________ . .,., .... , ... , , ... , ... , , .. , ... , , ... , ... , , .. , ... , , .. , ....... , ... , ... , ... , ... , .. , , .. , ... , .. ,.,, ...... , ... , .. , ,r ti, mükemmel mahsül 

ı- H.e. m- .. h ... a·v· a·d·ıs h.em kı_r_a.a_t_ ""l Tuhaf fıkralar aldım. Gübre f.-ı. la l S vern1eye de hiç gel •nez. 
,.. __ • - • • • •• • •• --·:•!"-•J. Hasis adamın va-1 Gramofon hırsızları Mahsulu heın vnkar 

Bereketıne maşallaht siy eti. ' Pek çok taraflarda ve hen1 de b:r .frı \da 
İzmirin geçen sene yabancı Hasis bir adam ölme- kurnazça hırsızlık ~ap- gelm~z. İktisada ·ha-

.. . • f den evel bütün serveti- tıktan sonra İzmır~e reket etn1ek çiftçilikte 
memleketlere O"Onderdığı nicaridünvadabir ta- yakayı eleverenaktor en birinci kailedir. 

11 h 
~ N · · l\.1ustafa ile arkadaşı Demek ki toprağ-ın 

ma arı esap etmlşıer etlce necik yeğenine vvsiyet .l\t h niçin uührelenmelc la-
. • etnıdc istedi. Katibia- ayı . e metin evleri ,.. 

ık ''e -z0 rl n" a mış :11m geldiğini öğrendik 
Şu ç mıs,: dili ç~ğırarak servetini u ' e ran 

3-oo 1. 1 kt r. ı Gelelim başka bır 

b k 1 kil 
·· birer birer saydıktan · '' ıra ı an ıaz a eş-

3 UÇU mi yon • 0 ÜZUffi, sonra f(atibiadil )aZ- ya çıkmıştır. tO tane- bahsa. 
d t. t d c: Bir toprağın hangi 

2 
·ı d" .. b" kil mağa hrşhıdı: en aza a gramoıon mı yon ye 1 yuz ın o b 1 h " h. crübreye nıuhtnç oldu-u Yeğenin1 Hasana uunm·ş, enuzsa ıp-,.. 

8 b k mil kil ] · ] 1 gu unu nerden anl~yn-incir, 1 UÇU . yon O bütün emvali e .nlakiıni "rı an aşı ılrnamış. yım? derseniz size hak 
•• •• ·1 kil 1 bağışhyorun1·• - Vern1ek hiç hoşu- veririm. Bu dersleri tutlln, 24 mı yon 0 pa amut Hasis bağırdı: ma gitnıez. yazan muallim de tar-

hulasası, 114 bin kilo afyon, Asl:ı~=j~ş~:~~~:~; :=g1~:~i~~~:ğ7ı: ~~r~;J~nabugi~~ ~~ 
3 milyon kilo pamuk, ımilyon i.--temenı. • J(aribiadil artık da- no1<'andır diyemez. 

•• b" 1 ·ı h lı mil .. O halde terk ediyo- yanamadı: ()ııun usulleri var: yuz lil {1 0 a , 1 yon UÇ rum diyelim. -.l\\2demki öyl~ir, Bunların bir kısnıını 
yüz bin kilo zeytin yağı, 3 mil- -Hayır hayır, o da d· ·di, malımı mülkün1ü sizler, bir kısınını da 

olmaz! birlikte nıezarıma rrö- hen yanahilirim, 
yon kilo arpa, 13 bllÇUk mil- Servetinıi veriyo- türüyorun1 ''diye y~~a- Topraktan nunıune 

kil k k il 
rom hm, olmaz mı? ahrım, gider kimya-yon . o meyan ö ü, 3 m -.l~~· ~'!'!!!'!"!. !'!!!!'!!~---~.-..."'-!!!-~9!-~. -~.!!!."!"'-!!11!11!! hanede tahlil ederim, 

Y
on kilo da başka mahsuller. Bakalım bulabilecek misiniz? hes;lrıa size ş·ı k:,d:ır 

fosfor. bu k:1dar potas, 

Bunların karşılığı memlekete ~~ şu kadar azot verin 
'I derim. 

75 bUÇUl{ milyon lira para gir- Bunu siz hır;ıkın. 

miş. yaşa sevgili tzmir! böyle bir şey yapnıak isterseniz ziraat me-

~nn~: Tchil~~a v r: m ,l-·tkiEre;Jt:r~sında: . :u:~ı~7 ::~~;z~t~~~~: 
genç kızların yalnız ba- - Yahu bizim birader derin 

evlenn1ekten dehşetli 
şına öyle lokantalara, korkuyor. Onun için 
barlara gitmesi tehli- bekar yaşamayı tercih 
kelidir. edi vor. 
. ?"un için sana da ....:. Garip şey, halbuki 
ızın veremem. ben evlenn1eden evel 
Kızı - Ne gibi tehli- korku nedir bilmezrlim. 

ke anneciğim. diğinin, içtiğinin para-
Annesi - Ne gibi telı- sını sen vermeğe mec

like olacak kımn. ~ bur olursun da ondan .. 
Bu oduncu kim• ka"'ı keıa- ı Antaıı Ccylaa.ı yemek latl)or, 

Clıll JDGCaf•• ediyor, r.11111111 fakat Ceyla• acrcdef 

Kerim Omcr 

Sevginin de~ aım 

J{arısı - Acaha ihti-
varladığ11n zaınanda 

1 

beni bugünl<ü kadar se 
vecek misin? 
l{ocası - Canını o 

kadar meraklı olma, 
yarın öbür gün bunu 
öğreneceksin! 
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Hasan Kolonyası Kibar Mahafilin Kolonyasıdır. 
Hasan ECZA deposu 

GUzelllk ve ya çirkinlik mevzuu bahis ise 

Hiç ~Uplıcsiz ıuvakt hu- ~ ~ 
susunda Pertev mUstah- :, ~ j 

••rafını kullanmaamk bil) n n 
bir ihmaldir. GUzellit;in tek- l \ -
min 'e bekası her kesin is

timal ettiği Pertev mUs

tahzeratı lle mllmkllndllr. 

t ilnkU: Krem P.:rtcv, Pertev 

tuvalet podra>ı, l'ertev bri

yantini, l'erte\ kolonya su

ları. Pertev di~ macunu, 

Pertev tırnak cilası ve af

resi en müterakki memleket

lerde bile henUz emsali ya

pılamıyan pek nefis tuvalet 

,· 

en asıdırlar. 

•mmıınını 
5: BUyUk --
~tayyare piyankosu 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
2. ci keşide 11 Mart 

~üyük ikramiye: 
35,()()() liradır 

Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır· 

,Hilali Ahmer gazetesine 
ilan vermek isteyenlere 

Ramazan bayramıııda lntlfar edecok olan dllrt allsha 

HillliA.hruer razcteslat llb veratk arzasııada bıılunan 

mDesaesat ve ılcaretlıanelerle lııtaabulda KalH Ali caddssladı 

Kahraman Zade haaıada lllaat ac•taaı•a •lracaat ttmeltrl. 

Son sahifede saııtlmetrMu :ıe ve Mtıdaıı cvellıl calıtfedı 

40 kuruştur. 

Deniz mübayaat kon1isyonundan: 
:ıo200 .ıdct l>eyar. kemik dn~e 
'.!11000 metre l>eya1. ı.cıen şerit 

yukarda yazılı olan iki kalem ell"Iİ:>c ıııalzenıesl numuneleri 

nııicihincc paz;ırlıkla ~un alınacalmr çc.rnııeı.. isıeyenleriiı 11 ~lart 

9'.!'I paz,trtr-i ~iınli saat 14 te Deniz ımıh- ut komi-yon una 

!!dındcri. 

Türkiye lş 
Sernıayesi: tediye e!.lilıniş 4,000,000 liradır 

Unıunıi ~lüdürlük 

Ankara 
Subeleri: 
' .Ankara 

Istanhul 
.Bursa 

Adana 
~rrah.zon 

Bali kesir 
İzınir (iireson 
Saınsun Edremit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Ka\·seri 
~tersin 

~lüsait nıu.'\nıelat, kuınbaralar, kasalar 

il 
Gümrükler umum mü-
dürlüğü mübayaat ko
misyonundan: 

(;um·uklcnn 1 11tİ\dCI için 71 ka!cm defter ve C\rak tıp \'C teclit 

ct•·ı Hcccktir 
'! Ru i~ Kıtpıiı zarr U!!ıllli uırc ruun;.1.ka~·~·· k•)[ımu~cur. 

.! llunat.a-• Jfı ll:ırt crııı <"umarte i ~nü •••t 14.10 da ı·apılacaktır. 

4 l ~·unl.:iı nuıddcde ı:.•• .. terılcn sa.attan .:-nnra. hiç hir teklif k:ıhul 

ohı 01.ı ı 
.<> "l'uliplcr ş tııauıc ı.e Jc'tcr ve C\ ~akın cin \e ınıkdarını gu .. tcrir 

ct.:t..,eli knırı .. ycın k;ltibi .... czdi,de gı1rl·bilir \e ,rraitin hlilo~a,ını ihtira eden 

, er 11 ı par 1 • • alahiliı 

o Hu 1 i ,lı. uht~ cttrcK .. tc\L'J'llcr kanun ,.e cn.ltmata ınu~afık olarak 

hazır \ac lor tc' lı[ rıcktupi '10" oçuncu m•ddede "rnlı -aattJ •vel 

k •mİ ... \Un ·cı .. hginc \C mcledirler 

! ı•c~ojfü 

~ :uhlN:AM
1

lRALİ kundura mağazas1 
ı Bıı l crr lnı .ıııı ,.., ına,clı<'tı!e L ,~ uk :ıir ı~trık cclhcdcrcl,; ! 
; ,_dek \Cr · H' ı;~rck-c .\ı, na erkek. kudı~ n~ /ıillı:ı--a 

ı ı,uııdımıların, ik .kc-lıi 

~ 

,., •n•n..., ................. .-....... "':-_,, ............................. ...ı .................................... .. 
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Harici tıkstır•u ftt•l:aMit giMerifli tıe ku11vtfi ı•y<İ•u lıtı)'ttllır 

Şapanı /za}!ret terakJ;i-patı 

sayesinde yeni B U 1 C K 

muvafakkiyatının zirvesinde 

1929 sentsı Ruick oloınoblli otomoblkllt

rln bütün uıuıarın• ıatının edecııılı zarafetle· 
dlr: Hiç ı:ıyreı :;arıeımcden idare edilebilir. 

Bu ıevlıalidc n<!tlct nasıl cı.ıe edildi ? 

. f!n mi$kil ~raf! ta~tındı cıı teno yollor· 

u bile pycı ı.oıııy idare cdfleıı bu araba. 

bıı ııızt4e baswırını 2!i senelik mazını" 

sal!lam preaipler üıerinc tııu. edilmiş çelin 

•ve tlZllll bir tecrıilıe devresine ınedyandur. 

fler tılt11 şerafl tlıMIUndc •CGdcrce lccttbe-

4• iOllfl lfk ~ "'1cudı getırllebflmlttır. 
6 silindirli motörü geçeo setll!ltrlalıtne 

nl&petetı ıtııdı titr daha ııan'ellldir. Her 

lı•iıl yotcıışu kolaytıkJı tırmeaabtleu bu mo-

\ l fi 

lör, ufak bir cıyrefle sutte ı ız kllomeıro 

elde edebilir. 
Gazc l>osar basmaz b silindirli b• araba

nın ısıl kunetıaın ottoyı çıJrufı ıöntııır. 

1929 scııe&i Bulck otomobil• Uçüncıı vt1'U 

s111ıtc !i klloıııctrodan, 4:>, 50, 5:> kUoaıetro 

ve lıaUa tkl misli sılr"ali kolaylıkla elde e

der. 6csıalıı ııarhy•tı ıse ıeçca ııtııealnkınl• 

arnı•ır. Krnet .., kabiliyeti ııttıkçc yuksd

dlll ba14e _,ili klt"tyea artmaz. • 

Her lınalf otoilloblld be oıc.obfll tec
riitle eııae.ıuıır. Bmdı acmıa- _..acutl• 

1 

tllılft1e de ıılo•clllk aııı, oııııuıs yııı .. 
<>trellfıılı.. -

( cJiı :\ıı 
· ir;a 

Bahıcaferi ,\hiçelehi <,'o\>aııçc,mc;i t:'i e ı~ 111 "~I iklbıp dukı<:ın ~uı 4.l'.!O l~f~ı pc,ıııen 

1 fi.henin hepnı: 
1 !er i~i dukUnın fül-1-•I ~etlıtintlen munkalip mahallinin ıı,10 1 [l(MI 

\la~azı mıl';nz,, '.! 111 '>lMI 

!lir ;cnrde merhuı ıılae lıaladıı cı ·ılı m\ıh.nrer hor ıki Ju~k;ınJakı X!ll hi. · cuin ~ıı .ı •ı!•ı t.rihınc mü-aJıf 
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OiinkU nushamtzda Ankarırda kano tek.rmyagınap başladıgını yazmıştık. Bu gün de., Ankara foto muhabi
ıımizin göndezdili foto(rafı basl.yoruz. 
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Dun l)e\'lct .\latbaasında \latbaacılık kursu açıldı ve ilk ders verildi. Bu kursa devam edenlere asri ve 
fenni bir şekilde matbaacılık ögretilecektir. yazısı sahife 3 te. 

. 
Bır kişinin ölümü, iki kişinin yaralanması ve bir kadının çocug·unu düşürmesile neticelenen kanlı cinayete 

sahPe olan Feriköyündeki kukbe . 

Bin Söz 
Bir Resim 

Llmia hanımın ölümünt sebebiyet vermekle maznun zevci Cemal, doktor Ke
nan. Atıf beylerle kabile Müberra hanımın dıin muhakemelerine devam 
olundu: Yazısı sahife 3 te. 

ı:seyog·ıunda sıgortaıı olan berber dükkanını kasden yakmakla maznun Uimitri 
ve Koç onun dün muhakemesine bakıldı. Yazısı sahife 3 te. 

Çarşamba &ünü Şeker bayramı. 8u sebeple Mahmut Paşada mendil gibi 
bayram da hediye verilen eşya satışı çogDı:nıştır. 
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