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GEYVE-DOCANÇA Y YOLUNDA MÜTHİŞ BİR TREN KAZAS ALi\lANY ADA 
Hl1KÜ~ıE·r BUHRANI . ------

Cümhuriyet Almanyasmı en zi
yade müşkül:lta ugraıan sabit ve 
kuvvetli bir hiıkumet ıesi i imkanını 
bulamamı~ olmasıdır. Parlemenıo 
hayaa, millete alt olan hakimiyetin 
izhar ve icrası noktai naıanndın 
beşeriyetin bugüne kadar bulıbilmiş 
oldugu en eyi idare şeklidir. Fakat 
millet, siya.<~ iktisadi, içtimai emel-

lerinde muhtelif zümrelere aynlmış ve 
bunlard:ın hiç biri ekseri>eti teşkil 
edemiyecek dağınık bir çok fırkalar 
meydana gelmiş ı>lursa bu ~ekilde 
niloavet kendisinden !J<:klenilen neti
celeri vermcmive bıışlar. işte muhtelif 
memleketlerde demokrasi ve parle
mento lıuhranı demlen miıhim vakıa
nın ha lıca amıli, hey'eti içtimaiye 
içinde l>uıun millet efradını şamil 
bir mefkiırc lıirlığinin husule gelmiş 
olm·ısından munhelstir. 

Almanya senelerden beri böyle 
bir buhrandan muzt:ıripıir. O derecede 
ki Alman kahine indeki kararsızlık 
adeta müzmin bir ekil almı·ar. Eıter 
ı'ı:lman mı1lctine has aıır başlılık, 'e 
memleketin ikrisadi refahından milte
ve1lit si •asi kıı ·ıtsızlık olmı<aydı, bu 
buhran şimdive kadar ya bir anarşi 
vevahur bir sar~ıno istikametinde bir 
ne~iceye vanrdL 'fakat Alman mti
nevverleri, gerek dahili "' gerek 
harici shasete aiı bazı endi e \C 

mülılhaz~lar dolayis!le bu vaziyeti 
olduj!;U gı'bi idame etmeği ve işin kati 
hallini atiye bırakmağı daha muvafık 
görmüşlerdir. Ancak milleılerin ikti
sadi ve içtimai hayatında gittikçe 
vazife ve ıe iri artan devlet meka
nizmeslnln her zamandan daha fazla 
ehemmiyet k11.anması Almanyanın 
bu ıahımmillüne daha urun müddet 
müsaade edtcekmidir? Şimdi Alman
yada da bu sual sorulmat;a başlan
mıştır. 

Feci kaza 
Üç ölü, 12 
yaralı var! 
Trenin üzerine gece 
yarısı dağ parçası gibi 

büyük bir kaya 
yuvarlandı! 

MES'UL KlM? 

TAHKİKAT 
YAPILIYOR 

Seyyahlara göbek atı
şını -gösteren acente 
hakkında tahkikata 

başlandı 

"Tllrk Balosu" diye sey

yahlara Turkuvaz salonla-

• rında göbek atışını gösteren 

seyahat acentesi hakkında 

Polis ve Şehremaneti tahki

kata başlamıştır. Seyahat 

işleriyle meşgul olan mua

vl.ıı Hamit bey demiştir ki : 

• - Böyle bir şey yapıldı

gtnı haber aldım. Hemen tah-· 
kikata başladım . Fakat bu 
bitmeden bir şey söyleyemem .• 

·naliahmer 
ı-ozetleri 

Hilali ahmer bay ramda 
rozet dağıtacaktır. Rozetler 

Demir yol r idaresi 

bastı nl mış tır. 
Mektep talebe
leri r o zet le rl 
tevzi edecek
lerdlr. Rozetler 
zarif bir şekil

tahkikata haşladı 

Gümrük tarifesi 

Ankarada muhtelit 
bir komisyonda 

tetkik ediliyor 

Yeni tarifenin muhtacı 
tadil ·görülen nokta

ları var nu? 

Yeni GOmrUk tarlfnl projesi 
ahiren müzakere edllmelı Uzre 
Ankarada muhtelit bir encame
ne verllmlttlr. Bu encUmen B. 
M. Meclisi Kavanln ve lktısat 

· encOmeiılerlnden mDtet•kldl bu-
lunmaktadır. _ 

Tarife bn encuaıende iyice 
tetkik edildikten aonra BUtçe 
encümenine verilecektir. Tarife 
bilhassa · bu encümende pek 
yakından tetlıllı edilecektir. 

Aldıtımız malOmata gOre 
tarifenin bir çok aolıtalan muh
tacı tadil bulunmaktadır • 

Şimdiki tarifenin vercfn labed 
ylzde l 4,b4 oldutu halde yeni 
turlfede bu nlsbet yUzdo 20den 
fazlaya çıkarılmıştır. 

Eski tarifede hariçten Türkl
yeye gelen peynirlerden yoz 
kiloda 1,050 kurut iken bu 

Vlhıyet meclisi dünkü /çtimainda 

Vilayet Meclisi 

Bütçe itiraza uğradı, 

tetkik edilecek 

Alman Millet meclisinde (Rayıştag) 
hiç bir fırka başlı başına bir hükılmet 
teşkil edebilecek bir ekseriyeti haiz de
tiJdir. Onun için sentierdenberi Alman 
Kabineal hep bir ıemeriıflz ve ı-zar
lık siyasetinin mahltllU olmuştur. 

Kaza mahalline dürt imdat treni 
rildi, yaralılar Istanbula, ölenler 

zanna naklolundular 

gönde- Kaya dinam le parça
Adapa- lanarak h açılmış 

dedir. Bütün vatandaşların 
rozetleri seve seye takacak

lan , .. , ...... 

Ad§.lar etektirlği 

mıktar 10,000 kuruşa ve ambalaj 
kltıdının yUz kliosundan alın
makta olan350 kurut 6700 knruta, 
Koyun keçi, otlak ve kuzu de
rilerinin yllz kilosundan alınan 
12,500 kuruş, 40,000 kuruşa ve 
yüz kilosundan 450 kuru11 alın
makta olan matbaa tı:atıdının 
ıtımrDk resmi 1,150 kurut• Ilı· 
llt edllmitdr. Evelce yoz kllo
_.dan 180 Ura abnmakta otan 
lpelıllteı den .. .,. llra alma-

Vilayet Umumi Meclisi dUn 
llılncl lçdmaını alcdetmlştir. 

MecHsln açılması manasebetl 
ile Reisicumhur Gazi Hazretle
ri ve Bat Vekil ismet Paşa 
Hazretlerine çekilen arzltazlmat 
telgrafianna ceten cevaplar 
okundu. 

Oazi Hazretlerinin ce110pları: 
• lJnlllml Meclisin toplan

'"'"' milnasebeti üe. bakkunda 
lzlttır bayunılaR lflssiyrı te
~kkllr ederim .• 

ister sal,'a, isıer sola mütrvttdlı 
olsun, fırkalar arısındaki çekişme 

ye pazarlıkta do&an bk. bükı)meıiıı 
114 iiııdıı' .. 
kurelerinde kuvvet ve isabet göriilemez. 
Bundan başka müvazene ve ıavlz 
sivased ekseriva birer ekalliyet teşkil 
eden merkez İır!<alannın tahakkumünü 
mucip olur. Sosyal-Demokratlann 
başında bulundr;u şimdiki temerkiiz 
kabinesi de ancak halk \e m'erkcz 
fırkalarına kur ı•pmakla me\cudi~edni 
idame edebilmektedir. Bunların her 
hangi bir kaprisi yann Alman hukô 
metinin sukutunu hazırlıyabılir. 

Geçen • la)ısın )irmislnde intihap 
epilmi0 olan (Ravışıag) daki meb'us
luk adedi itibarile Sosyal-Demokratlar 
bütün millet re) !erinin yıiıde 31 ini, 
merkez katolik fırkıısı 12 sini, Alman 
halk fırka<ı Qunıı tcm,il etmekıedir. 
Demokratlar da dahil oldur;u halde 

So's~al-Demokratlar ancak hu ftrkalanıı 
muavenetile iktidar mc\ kıindc kala
bilirler. llalbu ki gerek merkez katO
lik ve gerek 1 laik fırkası icabında 

Almanyıntn ikinci büyük fırkasıru 
Muhafazaktr milliyeıperverlcrle çalış
maktan çekinmezler. Bunlann bütün 
slyasteleri terazinin her hangi bir 
gozunon ıgırlatacak yırdımlanru 
pahalı satmaktan ibarettir. Millet 
işleri bukad&r ince ve uzun pazar
lıklardan haz rtmez. 

Alman parlemenıo hayatındeki bu 
buhran bizzat Başvekil H Müllerin 
itiraf ettij!;i vechile Almanya da Faşizm 
usulü idaresine karşı bir temayül 
uyandırma!';• 1· lamıştır. Başvekil 
yazdıgı bir meka!e ile Vaıandaşlanm 
her hangi bir dikıatiirluk ıeşebbtisünt> 

karşı ıı anık bulundurmat;a çalışıyor, 
Alm:in hem mi ak e hem pratik 
bir ha\ata malikar. sıva l !ormu11erl 
bir azda pratik hayattaki lnymetleri 
ile cilçer. Her h !de Almanya bugunku 
hukumet l ıemınden muzıariptlr. iz 
ıirabını hangi çareye m!iracaaı ederek 
ıe kin e) li v cccktir? Alman millen 
içinde ınefkOre birlil(ini ıemın ede
bilec k çarcnın en kuvetli ve en 

mu•' ir ol•czE"ı({h·~r~:tsur 

16 Mart 
işgalin yıl dönümün

ihtif al yapılacak 
lstanbul 16 Martta 1 gal altı

na alınmış, ve ayni gflnün sa
bahı Şehzadebaşında da asker
lerimiz şrhit edlimı,11. Her seae 
oldutu gibi bu sene de, bu ka
ranlık fllnUn aziz şehlderl için 
EyUpte bir ihtifal yapılacaktır. 

Evelkl gece saat onblr buçuta dotru Doğançay istas-
yonu ile Oeyve arasında çok acıklı ve korkunç bir 

tı'ç ı oljl hjı.dl~ yol&ul~c&ln i!çijrıfln ölllQtil 
illiiWın re~ yaral11nrftas ifetl en4f_ 

icra ottltlmlz tahkikata ve alAkadarlardan a1dığımız ma
Ulmata röre, kazaya maruz kalan Adap!!.~"rı treni, dfin 
Haydarpaşadan hareket etmiş ve Doıta~r:ayı reçtlkten 
sonra 40 kllometro sür'atle ilerlemekte ;•;{en ( 147) inci 
kllometroda felaketle karşılaşmıştır. 

Kaza nasıl oldu ? 

Doğançaya (3) kllometro mesafede ve iki tarafı dağ
lık oları bu yarmanın sol cihetinde karların ttslrlle 

yerinden ayrılan 25 metro r.. kabında iri bir kaya parçası 

hattın üzerine doğru yu;-aı !anarak telgraf tellerini kopar
mış ve bütün hızıyle lokomotife çarpmıştır. Bu ani sademe 
neticesinde lokomotif ile furgon ve iki yolcu yagonu 
hattın kenarına yuvarlanarak kısmen parçalanmış, müte

akıp iki yagon yoldan çıkmış ve diğer üç vagon hatta 
kalmışlardır.Bayram münasebetlle seferini Ankaraya kadar 
temdidi mukarrer olduğu için çok kalabalık olan bu 
trendeki kadın yolcuların çoğu, sarsıntının şiddetinden 
bayılmışlardır. 

Devrilen makine ve vagonlar altüst olmuş, içinde 

bulunanlar enkaz altında kalmışlardır. 

Ölülerin hüviyeti anlaşıldı 

Prıonun arkasıadalıl vagonda Geyvenin Nnrl Osmaniye kariye
sinden yetmlf yatında Mustafa isminde bir köylü , 

Maltepe askeri llaeal altıncı sınıf talebesinden Bilecikli Fallı HD
seyin Ef. ile Ahmet otlu Akif isminde 68 inci alaya mensup 
Eskişehirli ve 320 tevellDtlü genç bir aaker maattee11Uf bu müthiş 
kazada ezilerek ölmDşlerdir. 

12 Mecruhun isim ve hüviyetleri 

Trenin makinisti Ali Osman ile atetçl Adem Efendiler, yolcular
dan 7 si asker olmak Ozre 10 klfl de mecruh dUşmUşierdlr. 

Hadisenin tarzı cereyanı dalayıslle yaraları hep sol taraf kol 
ve bacaklarında bulunan mecruhlar , 68 inci alaya mensup 
Rafit oğlu Ali Rıza , HU,eyn oğlu Mu lafa , Vakup oğlu 
HUııeyn , Hacı Ali otlu Hasan, Salim oğlu Yaşar , Hüseyn 
oğlu lbrahim , Eskişehirli Abdurrahman otlu Cevdet ile yol 
bekçisi lbrahlm , Nafia Fen mektebinden Ahmet , lstanbul 
lisesi dokuzuncu sınıfından b67 .f HUseyn Mehmet efendilerdir. 
Şefdöfren , kondoktör ve frende bulunan diğer bazı hat 
memurlan da hafifçe yaralanmışlardır. 

Kaza yerine dört imdat treni gönderildi 
Telıraf hattının bozukluğu yüzünden ancak civar istasyonlara 

adam göndermek suretile kaza haber verilmiş ve lmılat 
trenleri gelinceye kadar kazazede trendeki doktor tarafından 
mecruhların yaralan sanlmıştır. Sabaha karşı 4 imdat treni kaza 
yerine gelmiş, lzmlt valisi , Geyve kaymakamı müddei umumi ve 
jandarma kumandanı tahkikata vaz'ıyet etmişlerdir. 

Oradakilerin ifadeleri alındıktan sonra vefat edenlerin cenaze
leri -'dapazanna, mecruhlar saat on dört buçukta tıaydarpaşaya 
nakledilmişlerdir. 

Geyve kaymakamı B. in telgrafı 

H
adise mahallinde bUyilk bir gayret ve himmet gösteren Geyve 
kaymakamı KAmil Bey, gazetemize şu izahatta bulunmu11tur. 

Kaza (147) inci kilometroda hal üzerine tini olarak düşen ceşim 
kaya parçası ile trenin müsademesinden ileri gelmiştir. Mal/epe mekte
binden Bilecikli Faik, tüccardan Geyveli Mustafa ve Eskişehirli asker 
Akif efendiler vefat etmiştir. Üç vefat vardır, lokomotif harap olmuştur. 

Başka zayiat yoktur . • 

trenler • meğe 

başla.-~ıır 

a.ı:'flzede akfnistl 
kazayı nasıl anlatıyor? 

Dol';ançayla Geyve arasında 
vekulıulan kazanın mesuliyctini 

tespit için kaz& ----------:-~ 
mahalline Ana· 

dolu demır yol

ları idaresi cara 
!ından bir hey· 

eti fenniye gön

derilmişcir. 1 la! 

üzerindeki kayo 

dinamitle par· 

çalanmış \ c saa: 

on dokuza doğ· 

ru hat ınmamcn ··-----~ 
açılmıştır. Bile- Mecruh makinist 
ciluc kalan ekspres ve konvan
siyonel trenleri dün gece sabaha 
karşı Haydarpaşa.ya gelmişlerdir. 

Evelki gün buradan hareketle 

Arifiyede yolun açılmasını bek• 
layen erenler de geç vakıt An
karaya gitmi;lcrdir. Diinkii tren
ler ,·akıında yola çıkmışlardır. 

Dun imdat treniyle şehrimize 

gelen mccruhlardan askerler 1 lay
darpa;a hastahanesine di]terleri 

Tıp lakiilksinc kaldırılmışlardır. 

l\lecruhlar, kazayı, ftni ve şedit 
bir saNntı ile anladıklarını söy

lemektedir . 
Kazaya uj';rayan trenin mak

nisti Osman Efendi, yaralı bulun

masına rağmen bir 

dcmi~tir ki: 

muharrimize 

Hattın üzerine düşen vagon 
cesametindı· bir kaya rayı çekerek 
yolun vaziyetini bozmuştu_ Osırada 
geçdigimız kısmı, dönemeç ııok

tası teşkil eden bir mlınhani oldu
ğu için ancak karşılaş 11ca bu 
vaziyetin farkına vardık ve dur
durma/ta ımktin olmıyan bir an 
içındt /rık motif kaya parça ına 
çarptı !ılakıne, sadmenııı şiddetile 

yuvarlanarak leKerleklerı havada 
kaldı. Bu esnada bayıldı/tun için 
sonra olanları bilmiyorum. 

Kaya parçası hat i1stünı> birden 
bire di1ştüğil için yol bekçisinin 
habtr vtrmesi 111Umklln olmamıştır .. 

Anadolu dtmir volları idaresi~ 

'A l S. 
fadf• .,,. .... k ftlcrlle 

akındu alü,ıda( bir zat 

m • 
aılştir. 

MI' 
""1~- 1elfll(ır ıa:~411!-llllıllm"• 

vaplan: 

Adalar elektriği tesisatına 

tik bahar da başla nacaktır. 

Şehremaneti şirketten hisse 

senedi almak üzre 30,lOJ 
lira tefrik etmiştir. idare! 
hususiye de hisse senedi 
almak üzre 30,000 lira tefrik 

etmiştir. 

'llllllllılllll~lllılllll\llll lllllllııllllllll 
• 

Köy 
hekimi 

• -- -Tarifeden an/rışıldıffena göre 
bu işte maliyecilik zihniyeti htikim 
o/muştur. Ybni tetkikat yapılırken 
hazineye fazla varidat temini 
gözedilmiştir. Bittabi ençrimenlerdc 

lazım gelen taditat yapılacaktır .• 

Parayı çalanlar 

Memleket harici ne 
kaçtıkları şayiası 

var 

l\!alivc mufctti,leri para su! 

Bugün başlayacaıtı- = is!imalinin eski paraların rnda-
mızı dün haber ver- dına ait olan kısım hakkındaki = dlğlmlz - ıahkika!l ikmal etmişlerdi. Şimdi 

BÜRHAN - de bu paraların kimler ıara!ın-
CAHİT '"""""' dan alındı!(\ tetkik edilmektedir. 

Bey arkadaşımızın ===: Müfettişler Düyunu umumi-
mllll ve edebi = yede tahkikatla _meşgul olup ıah-

Ko•• Y hekimı" kikaon bu safhasını son derece 
ketum ruımakıadırlar. Mamafi 

romanı için dUn kari- sui istimal ile a!Ak:ıdar olanlann 
terimizden bir çoktan 
telefonla matbaamıza memleketimizden kaçtıkları söy-
mUracaat ederek ara- _ lenmekıedir. 
ya girecek bayram - ----
tatilinin eseri lezzetle Belçlkada tUnel yepılacak 
takibe mani olacağını llruxe1le<. 9 (A. A.) Elükıiıııeı 
mOmkUnae tefrikaya Esko nehri altında inşası mutasavver 
bayram sonu ilk çıka- olan tünel için. bir şirket ile bir 
cak nusbadan itibaren mukal"ele akdeımi<ıir .. la anlı inşa 
başlanmasını rica etti- iıe :ı mih'on lirava balijt olacaktır 

ter. Karllerlmizln a!A
k adar an e ızhar 

ettikler! bu fikri mu
vafık bulduğumuz için 
kendilerini cidden me
mnun ederek bu esere 
bayram ertesi munta-
zaman başlayacağız. 

adliye tuhkıkatı deıam etmektedir. 
Bılhassa kazada ihmalın amil 
alup olmadıffı ehmmiyetle tetkik 
edilmektedir. Alakadarların lfade
lrri alınmıştır. Yol bekçisi, kazanın 
tin1 nlduffıınu ve hadisenin önüne 
geçmiye vakit kalmadı/tını iddia 
etmektedir. Bu hadise dolayısile 

zarar (70,(J()()) //rayı bu/duf!u taltmin 
edilmektedir. Lokomotif tamirle 
kullanılablltı:tktir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı \tJn.:ı mekcı•i .Ru $ekıt dahi in 
Jc mu1.J.kcrenfn l!crlcm ı lm'kAn ı "tbldJr 

2- Son haberler 
3- Tarihi tcfrıkamı : ı·emir cıık 

3 Uncu sahifemizde: 
. il iktı at mrcllsl umumt Udbi 

Ontimuz.deki içtima ba.k.l.:ında. tzaha1 ve-
rivor. 

("a.~ ı ı 1 'c t rlluJil: tahkır 
eden rum gaıctcd bak.kında ki talcıbat 

.ılhada 
4 Uncu Sahifemizde: 

ı- Halla r p u 
ıı- Felek 
3- Ecnebi balılsler 
4- HIUye, roman tarltatilr 

&lacl ..ıılfemhde 

1 _ Halb ,,wıı111 u.ılar 

• Yildyet Umumi Meclisinin 
duygun/arına teşekkür eder , 
mesaısını mavaffakiyel/e ba
şarmasını dilerim-. • 

Bu cevaplar hörmetle din
lendi. 

Beylıozdan intihap olunan 
lsmall, Kartaldan intihap edilen 
Sallhattin beylerin intihap maz
batalan okundu ve kabul edildi. 

BÜTÇEYE iTiRAZ 
Necmettin Sahir Bey Aza

ya dağıtılmıt olan matbu 
bütçeye itiraz etti ; bütçenin 
Dahlilye VekAletlnin tebllt ettiğ 
formüle muvafık olarak tanzim 
olunmadığını ve esbabı mucl
besl bulunmadığını söylemi' , 
Hususi Muhasebe MüdürlUtUaO 
tenkit etmlşdr. 

Bunun Uzerine kısa bir ma
zatere oldn. 

Neticede : Necmettin s.lılr 
beyhı mataı .... nıa tıatçe emcl
menlaco tetkikine lıarar ..,tNI 
•• bOtçealn mazakereal ,. rnz
nameden çıkanldı. 

Deliler Hastanesine verilecek 

75 binliranın ı 00 bin liraya çıka
rılması hakkında Sıbhi}e Vekftle

tinin teskeresi okundu · Bütçe 

encümenine gönderildi. 
Fehmi (bey lftı) beyin hastalı

Rına mebni ıki ay mezuni} eıi 
kabul olundu- 1 larkiy.: \" ekaleo 
mü<a' irlı ne tayin edılcn _ubhi 
Ziy~ be n i tifo ı okundu. 

Kuçiikköyun Ramiye r~btı 
hakJondaki teskere lulkiye en· 
cuıııetılne ha\ale olundu. 

Zirai ihtiyaçlar 
Bakırköyün ürat ıhtı}llÇ rapo

ru okrndu. Kmlcrdcki hububatın 
bowlmama.1 lçin kalbur maki
nesi a' ınm:ı<ına lüzum \ardır, 

. ilivr-'de: hağc:ılııtın ih) ası için 
fidanhidara ıh!l} aç 'ardır 

Şılcde: bir kısım iıl k arazı 

kunııulm·ıhdır B ı raporlar en 
1 cum n ere • dcrıldi. 

Nallanın teskeresi 
Nafia vekAleti yolların inşası 

için bir teskere l(ôndermi~tir 
Yeni yol kanunu çıkıncaya ka

dar eski kanun tatbik olunacakor. 



~------ --=-=--
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MİLLİYETİN HARİÇTEN"ALDIGf4MEKTUe VE_TELGRAEJ:AR 

Müzakerat devam edebilir mi ISVIÇREDE 

Cemiyeti Akvam 
va- Meclis bazı işleri hazi

rana bırakarak dağıldı 
Yunanlıların takındıkları 

ziyet karşısında bu beyhude 
bir zahmet olacak 

' ...... . 
Atlna, 5 ı\\IUiyet) Yunan Bununla beraber Yunan hll-

hllktlmetlnden ilh m alan bir ktlmeti bu lnkıtaın keırdl tara-
takım ıazetelere bakılırsa Tarlı: ruıdan yapıldığını örtmek için 
hUkQmeti mDzalı:ere edilmekte blr takım behaneler aramalı:ta-
olnn mesall haklı:ındald nolı:tal dır. Aleyhlml:ıde n~rlyatta 
nazarını tahriren blldirec lı:dr. 
Fakat bunu yapmamaktadır. 

uhtellt kom syon aezdlndeld 
Yunan hey'etinln mlltavlri bu
raya gelmiş, Tevfik RDştü bey 
tarafından M.. Papaya verilen 
bir muhtırayı getirmiştir. 

Bu mubbrada hükQmetlmizln 
nokta! nazarı izah edilmiftlr . 
1'1.amafl bundaıı yunan hllkOme
tinln memnun olmadıtı anlaşt
lı} or. Mesela Heslla gibi hO· 
O<Qmeıe meınup olan gueteler 
Tllrk hDkOmetlnln nokta! nazan 
kablll mllııakaşa olmadlğıaı ya• 
zıyorlar. Yunan gazeteleri yalDIZ 
tavlzat ve gayri menkul emlllı: 
hakkında bir takım fcyler yaz
makla beraber diğer bOtOa me· 
salli sUlı:Qt ile geçlftirlyorlar. 

Hatta Tevfik RUftll beyin 
Papaya flfabeıı vaki olaıı tek· 
liflerinden biç baluıctalyortar. 

Maman M. Tatarakls yeni 
talimatı hamilen lstanbuta dön
mektedir M. Tataralı:ls bu tali
matı M. Papaya Jöturınektcdlr. 
M. Venlzelo un riyaseti altında 
ki hey'et toplaııaralı: M. Papaya 
gönderileçek talimatı llı:mal 
etmiştir. 

Blum aldlgımıı malllmata 
ıı:öre Y uoan hllkQmell tarafımız
dan vaki olan tekllfatı geme 
eddetmtktedrr. Bir takım ıaesalll 
ayırarak mUzalı:ere etmek husu
sundaki nolı:tal nazarımız AUna 
hOkametlnce zaten meçhul de
tildl. Yunan hlllı:Ometl ise blltlln 
nıesallla bir lı:UI halinde ıırllza
lı:ere etmtlı: ftkrlndedlr • 

Bir taba gazetelerde lıOka
mete mcanp olmadıkları balde 
hOkOmetin nolı:tal nazarını anla• 
malı:ta CKllı:mlyorlar . itte bua
lann aldıgı maltlmata &llre iki 
nolı:tal nazar aruıııdalı:I ayrılık 

Son zamnalarda, Ankara 
mllzalı:eraıı esnasında kısmen 
hasıl olan itilaf yeniden geri 

bıralı:ılmı~tır. Evelce Yunanlstanıa 
300 bin lartıtz lirasını telı:u mua
m~leslne mahsus olarak verme.<ıl 
· Bu gazetelerin dedlğlae göre -
telı:arrllr etmiş buluadutu halde 
bucun Tevfllı: RUştll beyin muh
tıra ında ise 1,5 milyon lagillz 
lira ının tediye ı talep edilmelı:
ıedlr. 

Makedonya ve Trakyada 
müsadere edilmiş olan emlak 
ve şehirlerdeki rayri menkul 
emvalin de tekasa tabi tutula
rak ona göre ı ıenen bu mlk
dar para istenmektedir. Gene 
bu gazetelerin y udıtına gllre 
Ankara mUzak~ratııtın devam 
etme 1 fÜphelidlr. 

Bizim hususi surette aldıtı
mP: malClmata göre Veal:ı:elos 
hlllı:tımetl bu meselede aıaıı.a
darlaCJ• •lfuzu altında lı:almalı:
tadır. Hatta "izim aolı:tal naza· 
nmıza iştirak etınelr.teau mllu· 
lteratı talllı: etmeyi tercih et
mektedir. 

bulunan Hestlya ıı:ezeteslnin 

yazdıa:ı şeyler bunu rösteriyor. 
Bu mektubumuza nihayet 

verirken şunu da söyliyellm : 

l{arilerfmlzden haklkatı sak-
lamıyalrm. Artık nikbin olmalı:-

ta devama mahal yoktur. M.ü-
zakeratın netıceleneceğl hak
kında en alalı: bir llmlde bile 
mabat görnıllyoruz. Yunan hü· 
kOmetlnla samimiyetini görmek 

isterdik. Fakat şunu Sllytemek
ten keııdlmlzl atamıyacatız ki 
Venlzelos hllktlmetl lttlafa vasıl 
olmalı: için bir şıy yapmadı, 

maziyi unutturmak için bir sey 
yapmadı, memleketimiz aley
hindeki lı:llstabhklara l\arfl la· 
kayt kaldı ve kalıyor. Bu va
ziyet dabfünde ise mllzakerata 
devema çalrtmak beyhude zah
met değil midir? 

----~--
l'III .......... 

Firavnın mezaranda 
T.uksor, 9 (A.A.) '.\\ısır 

Kralı Tutankamenin mı:zarında 

bulunan ve İngiliz Hod Carter 
tarafından ikl <encden heri ta

mirine çalı~ılmı~ olan kıymetli 

CiY•rı ha\i 90 .anılık hu akşam 

Kahlreyc gönderilecektir 

---
••m-zada 

Hariciye naZ1r1nın 
latlrahab 

llc:rlin. <ı \ .ı\ı t\1.!>tr .. eınan 

ın lıalyı füryerıilnda ~ebı ihtimal 

San Hemo şehrinde kısa bır ikamet 
için pa7.ftrtesi giinu Cenc,·rcden hare-
ket edecc~ı mer.kiır şehirden bildiri! 
mektedir. 

Bir tren kazası oldu 
tterlın 10 (A.A Drc <le ile 

Ltıpzır: ar& ınd• hir ıren oldan çık· 

mıştır 4 kişi ağır <urettc varalanmış
ıır Zarar 'c has muhim IJ ycktln 
ıutınaktadır 

Hava lylle,ıyor 
Berfin, Q (A, ) Almanyarun 

her uırafınd• \'C haha. u. ıı l'cnup ve 
garp kı;ınılarınd• ilk baharı andıran 

hir ha'" lıüktlm <urmektedir 
Ren nehri ıa,ıı 

\ndernach. <ı ( ,\.A.) - Ren 
nehri t~mış şehrin bilyük hir kı. mı 

>U altında kalmı,ur. Bazı Yerlerde 
sular evlerin birinci katın; kadar 
~1kmıştır . Sokaklar hakiki hir 
dere halini almıştır 

Almanyda bir arbede 
Hanbörg. Q(A.A)- llir nıimay~ 

neticeı-in<le i ·iz amele polislerle 
çarpı,mıstır. l ! kişi teıkil 

olunrnu ·tur 

M.lllyetln tariht tefrikası 21 

TEMIRLENK 
Lakin Hı.t ernc 'cıginin baliğ 1 pcyd:ı etmi oldLL Teıwr ile a.r

uıaugu mik<ları kendi l;(·,;e-in<len kada~lııtı bittikten mnrA tıir takım 
~·e~dL Bunu tediye edı:rken ya dahilı muhnrebeicre, intirikalara 
ıhuyaçtan, yahut <la ceessiırün- yol açıldı. Bunun cezası olarak 
den, Alac:ıydan kalmı olan miı- Yakıt, , nk't \l ı · il" ı h d ı ogo bt ıuarı ıa;;-
ccv eratı a 'ermiş oluyordu ki 1 1 \I . . . . 

, ~ ~d ac 1• · tı ene 1 atarıstan hır barp 
ıulnl a ı nr.~r, ka 7.tvce ınin gelin mcyd;mı oldu. 
• < ugu ı,ccc t .. tıjtı kupelerle inci 
ser(~r!ık da .ırdı. llu.ıcyn bu lhıcadelcı'.ln d~ıaın ettiıı;i ka 
müce' lılr:ın gorıınc tıtrudL Lakin ra gunlcrdc 1 cmır tıpkı cisnıin-
biç tılr ev <m lel"ek ızın kııb 1 den tcccrrııt ctnıı~ bir harp jlL 

dti. u ri,i gihi her tarafa ko tu. Son 

iki , nır ıı ıııd.ıkı rı 1 tilaf derece o/!Uk ka"lı, 1 a,knl2rının 
enci nıaiyyetlerıl'dekı ki.imandan. el lmctiru kendi .elarnetınden 
ar orJ,ında çıkan gm ba } uzun- u tun tutrn:ı ı. d• ıın o derece 

d.:n ıleri geldi. lluse} n korku- a~ık olrr,ı<ı her tutlu ~pheden 
kcan ıharct olan Har.ı ın,ıknmı

na oturtmakla Moroll~·a ı enidcn 
bir l;;til:\ v ~ilc•i \ermiş olduğu 

gibi mC\'Ctıt emirlerin adedini 
indirmeye kalkı~makln da kendi. 
~int: 'en iden lıir çok dlJ!imanlar 

'arcswdir. C:eccleyin ate,in etra
fına toplJ.nJn, l\ı1n·anların halkı 
hep '!'emirim rııaceralannı anla
ttrlnr, bir lıirlcriııe' 

Hakikaten adına göre adanı
dcr, derlerdi, onda sahiden de-

Cenevre, 9 (A.A.) Sör 

Chamberlaln ile Qulnones 
de Leon Cenevreden hareket 
etmişlerdir. M. Brland Pazar, 

M. Streseman Pazartesi günü 
gideceklerdir. M. Brland 
M. J{oumanldls ile ı\\. Za
leskl) 1 kabul etmiştir. 

Gelecek içtima Madrttte 
Cenevre, 9 ( A.A) - - Ak· 

vam cemiyeti meclisi Leh 
ve Alman akalllyetlerlnjn 
lstld'aları halı.kında tetkl· 
katta bulunmuş ve baron 
Adatclnln raporunu kabul 
etmiştir. .lapon murahhası 

bu mazbatasında mes'ele 
hakkında izahat vermekte, 
alikadar akalllyette tedbir
lerin kendi aleyhine müte
veccih olduğu lntibaının ha
sıl olmaması için tahkikatın 
adliye memurlarınca tesri 
edllmeslnrtemennl eylemek

tedir. 
. Meclis Irak idare adliye

sinde ıslahat icrası için 
lnglltere hükümetlne mezu-

niyet vermiştir. Bundan sonra 
Sarre mahalli idaresi hesa
bına istikraz akdi hususuna 
tehiri lüzumundan bahseden 
rapor kabul edilmiştir. Mec-
lis Amerikanın beynelmilel 
daimi adalet divanına işti
raki meseleslnl tetkik için 
hııkukşlnaslardan mürekkep 
bir komite teşkili ve bu 
iştirak keyfiyetini teshil 
edebilecek telkinlerin mec~ 
lise arzolunması hakkında 
lnglllz heyeti murahhası 
tarafından vaki olan teklifi 
mOtteflkan kabul etmiştir. 

Meclls şimdiki içtima dev· 
resine hitam ve.-mlş ve ge
lecek haziran devre8.lnln 
Madrld te açılmasını karar

laştırmıştır. 
Lahe divanı ve Amerika 
Londra, 9 (A.A) - Cenev

reden blldlrlldlğlne göre sır 
Chamberlaln Akvam mecli
sinin son lçtlmaında Pazar 
günü toplanacak olan hu
kukşlnaslar komitesinin müt
tehide! Amerikanın Lahey 
divanı adaletine iştiraki 

meselesi hakkında bir sureti
hal bulablleceğl ümidi ka
vlslnl izhar eylemlştlr. 

FASTA: 
Fransız askerleri arasında 

l'ari>. 1 O ( \, \ i\latiıı p;azc 
ıcsinıu Rahat ıan aldıP;t bir habere 
ı;<>re Fı<taki ıopcularla nişancı efrat 
ara.-ınd:ı kadın me;elc;indcn dolayı 

çıkan arbede llL'ticc inde hır kfiçük 
zabit maktul clü~müşıür. \':ık'ada 

sabit olan nişancı ıaburu Fransayı 

nılı:lulunmak üzre vapura bi.udırilmiştir 

Mekslkada ısyan 
Loııdrı, 9 ( . \. ) Ccncral 

Kaile:: il! hin kişilik bir kUV\etle 
şimale doğru )iırüdüitti Mehikadan 
iş'ar olunuvor. 

mir var, effilmek nedir bilmi
yeıı demiri. 

Pazarlarda ça<lularda en >:iya<lc 
kunu~ulan .;ey Ksr~i ,ehrinin zap
tt:dilmesiydi . 

Burası iirtiilu l::vliyanııı mcm
lt:keciydı. 1 lorasıınlı olan bu /'..&t hal

kın takdir 'c hııyretini celbetmiıjti. 
Rivayete göre bir gece halka, 

kendi kuyu,unun dibini p;ö;ter

ıni~, ııra)a bakmalarını .oylemi~ti. 

1 ferkes kuyunun dibinde yeni 
dnğan bir a\ gürmu~lcrdi. Hal
huki gök yuzıındc aya benzer 
bir e\ )·oktLl. Bunun uzcrine ' . 
trh ona ".\~ çıkaran~ namını 

verdiler 1 laki1<.ıttr ise onu "ihtilıll 
çıı :ır"n ~ dı\C tanınıaktadır. 

Tcmır kar,idl· ta:ıtar bir kale 
.ıptırmış n lıuııt.nla a;:çok ifti

lı:ır da c<li)ordu. Bö} le ,ayanı 
ilikkat bir ırada Huscynın kuv
\ etlen Kar~i şehrine hakim bu
lun:.yorlardı. Temirin adamları 

bu meı·kiiıı ku\\ et ı c ehemmi· 
yetini :ınl:ıdılnr. Emir .\Tusa, Kar
~iyc hakim ulan uç. diirt bin 
kl~ilik kll\ \et kumanda ediyordu. 

TÜRK-BULGAR 
UZLAŞMA IU t\HE
DEJ\ i Thf ZASı 1\:lt~ -
NASEBETlLE TELG-

R \FLAR TEATi 
EDlLDi 

Ankara, 9 (A.A.) - Türk
Bulgar muahedesinin imza
lanması münasebetlle Hari
ciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Beyle Bulgar Başvekili M. 
Llyançef ve Hariciye nazırı 
hl. Bürof arasında bervechl
atl telgraflar taatl edilmiştir: 
Bulgar Başvekili M. Llyap

çcf hazretlerine 
Türk-Bulgar bitaraflık 

uzlaşma \'e hakem muahe
desinin imzalanması müna
ıebetlle zatı aıınıze dostluk 
hissiyatını ve memleketle
rlmlz arasındaki cari müna
sebatı dostane ile balkan
larda sulh gayesi lehine 
istihsal edilen mes'ut neti
ceden dolayı derin memnu
niyetim ile dostane ve tak
dlrkarane lhtlsasatımı arz
ederim efendim. 

Tevfik Rı7ştii 

Hariciye nazırı M. Bürof 
hazretlerine: 

iki memleketin menafllnJ 
müdrik samimi ve şuurlu 

bir teşriki mesai neticesi 
olaroıl.: Türk-Bulgar mua
hedesinin imzalanması mü
nasebeti ile zatı alinize işbu 
aktl Balkanlarda sulh lehine 
son derece mühim bir amfi 
olarak telakki eyledlAiml 
ve nazanmda iki komşu 

arasındaki vaziyetin beUğ 

bir ifadesi olduğunu arzeder 
ve bu mes'ut hadiseden 
istifade ederek zatı alllerlne 
şahsi dostlufumu teyit ede
rim efendim. 

- --...... -·-
'f'amirat isi 
--·---' 

Mütahassıslar borçlar 
için daimi bir teşkilat 

yapacaklar 
1 fr' 'l A. \. - \ıuıctıa,,ıshmıı 

tetkikaıına arz lu ıan bernelmilcl 
hankıı ı ki t tı11h~ ı tamirat 
ıediıatını almak ıçın \UCUdc getiril 
mi~ olan mm-allat teşkil tın büıiik 
bir kı mı n tcdrıccıı ortadan kaldı· 
nim• mı \e bunlarıc 'erine mtimkün 
oldoıtu ıakdird ulh zamanına ait 
olmak ıizrc daiır: te<kılat ikame inı 
istihdaf ermck:tedi 

llo te,kihlıın ilk ;,ı hı· tru>t 
gilıi hareket ede ek \lm:ınrn ıarafın· 

dan ifası korarl >llrılacak seneli ı•k· 
<itleri tahsil 'c 'acaklı milletler nra
<ında tak im ctmı·k olacaktır, \'eni 
ıcikil:lt ıUkadar hukümetlerlc hirliktc 
çalış.ıcak, \lmo lıı• tarafından odc
necek taksitlerin ıicaril~mesi için 
ıeda\ ul nıe\'kiinc çıkarılacak bono
ların pi<a<•ı• ihraç için lıükOmeı
lerle bankerler ara mdı mıJUYa><ıt 
rolünu ifa cd cckı ir 

l\u projenin kahulcı halinde 
ihtiyat cçnelıi paraları 'eni teşkil it· 
tın bir t:t~ashanc vazifesini ~ürrnc

l'ini •de ınümkıin kılacak ve bu 
suretle lıcı clmild Banka ıiçarl \c 
mali ıni.ıc:--:--cselet!e rakabetP girişmi 

yccckıir. Baııka hiç bir sira:.i mahi
yetı haiz olmıracık, bernelınilel 

olacak .. ;uhc re kalemlerini kcndı· 

~in<.: ;-ergi mtuınretı temin cdccclı.: 

küçük hir ıncınkkettc açaçakıır. 

llu müc>se,enın alacaklı \·c bo
rçlu rncmlcketlcr iı·ııı faı dalı olacağı 

'' cihan bank• tc~kıl1tında halen 
me\-cuı noksanları ikmal edeceği 

zanr.olunu~·or. Prujenin kahul \·e ya 

reddi nıütelın~sı ... far ara~ında ~·akında 

cerey.111 rdecı k mıızakcrrlerc hı!(· 

lıdır. 

Umumi içtima 
l'an' 'J ( \ .A. J\lütehıssı.lar 

kornite,i martın 1 l ııci giınü sabahı 
umumi bir içtima akdedcçcktir. 
~~,~~#:=:: 

Sadakai fitir 
lstanbul mÜfttiitınden: 

'Tevfik Rüştü ALA EVSAT EDNA; 

BULGAR ~AŞ VEKiLiNDEN lı:oruş kuruş kuruş i 
Türkiye •cumhuriyeti Ha- Bugdaydan 33 30 26 1 Arpadan 42 40 o 1 

rlclye vekftl Tevfik Rüştü Hurmadan 156 104 78 il 
Beyefendiye: 1 Oznmden 156 130 104 jf 

Bitaraflık uzlaşma ve ha- t 3 M •f !' ı arı 1929 tarihine mu- • 
kem muahedesinin aktı mü- ıI sadif Çarşamba ğUnu Bay- ı'f 
nasebetl ile tarafı devleti- jf ram olduğu ııan olunur. • t 
nlzden izhar buyrulan dos- İi BA VRAM NA.MAZI jf 
tane his !yattan dolayı te- ,1 saat dahilı:a ,, 

şekkür eyler ve sulh ile her il ezani. 12 38 İf 
iki memleketimiz için gayet l! zevalı 6 51 !! 
kıymetll olan bu aktın fm- •=:~::::=-~-=::-~#,:::~:::o#:t.11 

zalanmasından m üte v elllt 1""..._..._'l'J.V.."'AÇ';-;::;;:'7;~=.-w.-ı" 
derin mahzuzlyetlmln temi· 

b 23 Nisanda başlar 
natını kabut U}'Urmanızı v:.:cct.Ncç.JJ:t.JN ~-... ,.."'t:C'tJ'iJı.....,, 
rica eder, yüksek ve samimi ehemmiyetine mütedair mu-
hürme:lerlmi arz ederim talaatınıza samimiyetle işti-
efendim. rak ile ciddi ve idrakli bir 

Haşvckif liyapçef teşriki mesainin mantıki 
Türkiye cumhuriyeti Ha- neticesi olan bu eserdeki 

rlclye vekili Te\ilk Rilştü şahsi hissel lştlraklnlzden 
Beyefendiye: dolayı tebrlkatımı arzeder 

Her iki memleket arasın- ve şahsi dostluğumun teyidi 
da imzalanmış bulunan mu- için vesile addettlklml arz
ahedenln münasebatımızla ederim efendim. 

halka nlar milsalemetlndekl, 1 !!!'!"_.,. ______ B_a_ro_if_ 

Tcmirin adanılan \lusayı za- AiMerlaizln lıima;•c edilecelfl ltok-
tcıı lu1.unıundaıı fazla ıaııırlardı. kında brn size ant içnıcdlmmiydi? 
l\lw;:ı, \Tngol kıımanıJııııı Biki- ı•:mirl erden hin ,ıı 'evahı 

·ı· ı. verdi cuka kar~ı c\ eke a~~iiprüyıı 
mlidafa:ı eden kumandandı. Bıı dogrıı ıııııa orılıır ciııvırr-

lumı arkasında de/!illerdir. 
Çok defa l:ıkayt olan bu adam 

Temir hu cevaba ;(Ulert:k 
muşkul zamanlarılıı sn yanı itimat, dedi ki: 
recrubdi Jıir a>kerdi Düşü11ünüz ki eger kıırşiyi :ı:ap-

Tcmirin bu c-<nada hcarhcrin- tedtrs~k buranın etrafında bir rok 
de ikirüz kişı kadar kuvveti duvar olacaktır! 

vardı. l•:ınir \ akup, Muaıa ~ihi l·ilhakika duşıiıHlulcr. Teıllirm 
zabitleri de hcrahcrinclcydı. tcklifı uz~rinı: U:ıvut su; mu~. 

\lua' a, Ta~küprlldc \Tusıı ile Yakııp da başı 1 sallRmı,tı. Ynkup 
lıirlikk Bikicuka kar,ı lıarbct· siivle eledi: 
ıni,ti, lfü de l~ınır U:ıı ut namın- l:.jendinı. bırak da /ıerşqdc11 
da ma .. rapcre>t hin , ardı. eve/ daha ıiyacfe kııvı•t/ /oplaya-

Temir Kor,i vi zaptctmck ist~ tını Cllr'tl ve cesaret için bir 
<lığinı oyleyınce bunlar ınııvııE- ıanuı.ı, ihtiyat ve tedbır ıçi11 de 

bir zaman ı•ardır 'rlusa, bir deve 
faki~et hakkında ,tıphelı', ın·ırc 

o,tıınde ı:iden iradın f!lhİ giitürti-
rcddıt guninduk-r lebilır. 

Temır ıncı nıiıı pek ziynd,- remır .ı~rr bir se<le şu ceı ahı 

ıcak olduğunu, !><iylc bır me' verdı: 
simde harı:kAtııı çok zor olacajtı
nı söylediler, Fazla olarak aile
lerinin de kcndllcrın~ muhtaç 
olduğunu ilh c ettiler. Ternir 
bunun uzeriııc dedi ki: 

- E)• kısa akıllı adamlar / •. 

-Haydı kadınların yanma gidin
de 011/ardan akıl danışınız f Bana 
gelince ben Mogollaro karşı köp -

rliyli 111/Jdafaa etmi~ ofa11farı bera
berimde bulunduı acalfıtn. Sen, 
Mııava. seıı, Elçi ... Sizler benimle 
berabtr:;iniz, K11fmak isteytn baJ-

- - - - -------- ·-

Türk-Bulgar dostluğu ·--·- ...,,,_ _____ _ 
Sofya sefirimiz Hüsrev 

Beyin beyanatı 
Sofya. (A.AI - Ur gazetesı Türkiye eilrl Husrev 

beyin bir be}anatını neşretmektedlr. Husrev bey Ankara· 
da imzalanan Türk-Bulgar mlsakından bahsederek demiş· 
tlrkl: 'Bu muahede iki memleketin gerek kendi menfaat· 

lerl gerekse cihan sulhu nef'lne yaptıkları siyasi dostlu· 

tun bir semeresidir. 1925 muahedesinin akdinde hakim 
olan fikirden mülhem olan bu yeni misak mütekabil 

bitaraflığın kat'iyen teminini istihdaf etmekte ve harp 
fikrini tamamen reddetmektedir. iki taraf bundan bllyle 
bütün ihtilafları sulhen tesviye eylemeg-1 taahhüt v 

etmektedir. c 

Husrev bey dostluk muahedesine müze.)yel proto

kolün emlake alt bazı maddelerinin: tefsiri i-çln müza• fi 

• kerat ceryan ettlğlğlni ilave etmiş ve Türk-Bulgar mu- ıı 
ahedatının tam bir itimat havası içinde inkişaf ettiğini u 
söylemiştir. 

Çocuk haftası 
Çocukları koruma derneği 

reisinin beyanatı 
Ankara. 10 [A.A.J - Himaye! etfal cemiyeti reisi O. 

Fuat 8: 23 Nl1anda yapılacak çocuk haftası faallyeti 
hakkında atideki beyanatta bulunmuştur: 

Çocuk haftası hazırlıkları devam etmektedir. Ce
miyet bu hafta için ihzar ettiği afiş ve kartlarla kitap

ların mühim. bir kısmı ikmal olunmuştur. YehOnun iki 
milyonu mütecaviz olduğunu ifade etmek hazırlıtın dere
cesini gösterir. 

Çocuk haftasında neşr olunacak esere memleketin 
en maruf muharrır.•.ri ile şairlerinin ekserisinin eserleri 
gelmiştir. Başvekil ısmet paşa hazretlerlnln bu esere ıut· 
fettlklerl klymetll bir makale de mevcuttur. Makale çoculı 
sevgisini teşrih etmektedir. Çocuk haftası hakkındaki 
makalelerini muhterem Başvekilimiz şu suretle bltlrmek
tedlı:; 

< Bu haftada ea zevkli i~mlz çocuklarllllWa boflllla tıtıııek için 
ellmlzden geleni yapmaktır. Çocuk haftasında vatalllll havası 
çocuğun kuş sesile çlnlamaıı,. 

Çocuk baftaşı ismet pata hazretlerinin söyledikleri cibi bUWn 
Türkiye de her Tllrk çocuğunun istikbal içlıı ümit vertcf sesinin 
derin aldslcrinl duyacatımu:dan emlni:ı. 

Tediye emri henuz verilmedi 
,\nkara, l O (\.A) '\aliy-e ı·ekili Saracoğlu Şllkrıi lıe1·elendt 

kuponlar itillfı hakkında bugün Sonsaat ge7.etcsindc intiııar eden 
haber hakkında muhabirimi;.:c <lcmiıjtirki: Haber csa: itibarile doğ 
rudur. \"alnı7. iki milyeın liranın <layinlerc ce<livesine dBir emrin 
\Crilmc;;i için dayinlerin Pari' >e[aretimize teVlli ~ttlklt>ri mektupla 

rın \ııkaraya 'Liruduna iııtiznr ediyoruz. Tccfive emri hcmız 
vcrilmcmi~tir 

Behcet Bey bugün 
geliyor 

Ankaraf, 1 O ( Milliyet) - -
Tütün inhisar umumi mü
dürü Behçet Bey, lstanbula 
hareket etti. Muharrlrlmlze: 
"Hüsnüniyet, muvaffakıyet 

için en mühim amlldlr, ida
reye alt lşlerl ikmal ettim " 
dedi. 

Muhittin Bey 
Ankara. 10 ('lilliyet) \'ali-

ıni7. :\lubittin Bey iki ı:üne ka
dar hareket edecektir. 

Ankarada kar ve tipi 
\nkara, 10 (Milliyet) Su -

ıı;uklar yeniden basladı, müthiş 

tipi oldu. l ler tara[ karla iirtuldli. 

katarı Mr 1111 ? 

Bunun üzerine bir çogu hay
kırdL Kendilerinin nehri '!'emirle 
beraber ıı;cçmiş olduklarını, !\1o
golları eger~iz kaçır<lıkl11rını SÖ}'· 

lcdiler. 
- Haydi kurılurıııız rıerde ise 

oraya gidiniz. Daha doJ!rusu çar
şıya, pazara giderek geçmiş şey
leri sliy/iyerek kendinizi nıctedi11iz/ 
Berı başkalutile beraber atımı 
sür/ip Karşıya gideceğim 

Onlar Tcmirin nedemck bte
<liğini, eğer unun arkasından 

gitmezler,dediğini yapacak yerde 
kendbile münaka~a ederlerse 
onun ne yapacagını anladılar. 

Temir bir kere bir ~y için 
karar yerince kendinı vaz p,eçir
mek imkanı yoktu. Bır kere bir 
emir \·erdimi onu asla deği~tir

mcıdi. 
Fikrıi meıunıını } aptırmak 

husu.undaki bu kadar kafi olma
sı ona gerek insancıı l:ıir çok 
.ıayiau ve gerek felaketleri mu
cip olmuştur kl bu zayiat Ye 
felaketlerden pek ald ihtiraı 

edebllirdL 

(Bitmedi) 

1 
Katarlar işleyebilecek mi'? 

,\nkara, IO \ .A) - Ge)'l'c ilt 
Dogançar arasında kazazede olan 101' 
numaralı k>ıarın mevcut altı vagondan 
bir forı:un ile uç ,·agon hattan 
çıkmı~ diger iki \'agon hat uzerindc 
kırılmı>tır l\lecruhlar gönderilen 
imdaı 'agonları ile llaydarpaşa da 
Fakültevc naklolıınmuşlardır. Oröymaıı 
.>aat on vcdidc refedilmiştir. Saat 
~rirmidc katarların mlinıtıına i~lettne 

ml.ıdiri \'ctince rnusa:ıde edilmesi 
miimklln görulmektedir. 

Gördünüz mü gayreti 
Denizli, l O (A.ı\.) - Tavasın 

sazak köyünde kalem kAat al. 

maktıın acır. hir köylii cl.:mck 

sacı uzcrine kiıl koyarak ye 

parmaltilc yaymak 'urecile dr~., 

!erini tekrarlayarak okuma yaz· 
mayı üğrcnmi~tir. 

Mesut . bir izdivaç 
Arif Hikmet Beyla kerimesi 

Selma Hanım ile mllbendis Ra
gıp Beyin izdivaçtan dlln atd
edllmlftir. Bu mttnuebetle dlln 
akşam Perapalas salonlarında 
mükemmel bir balo verilmiş ve 
her iki tarafın doatlan baloya 
davet edllmlflerdir. Bu samimi 
içtima geç vakte kadar devam 
etmiş ve davetliler çok nezih 
b~r gece geçirmlflerdlr. Bu yeni 
aıle yuvası için saadet temenni 
ederi:ı. ·--..... - ............ _,, __ _ 
1 KiRALIK SAYF iYE 1 

(STE IYOR 
Derhal kiralanmak üzre 

Boğaz içinin Balta limanı, 
Emlrg4n, Boyacılı:öy, Kireç -
burnu ve l{efellklly tarafla -
rında dllrt beş odalı ufak bir 
sayfiye aranıyor. Milliyet ga
zetesinde Nail beye muracaat 
olunmalıdır. 

l 



J. ____ '!"'ml~!"'!'!!!!!!!!!"'!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!'!'!!!!!'!!!'!'!'!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!M!!!T!!L!!L!!l't!!f<!!:'l!!!' !!!!!!!!PA!!!!Z!'!!!',A!!!R!!!!!'!!!rE!!!!<:s!!!l !!!!!!!!!!lııı!I !!!!!!"-l\--f A!!iııı!n!!!· ~ııı!,9!!!29~~~--·---,_..--,-!;'!_~ -~ 

ıVı~I~L .YETİN ŞEH1R VE MEMLEKET HABERLF_.Rİ 
l•'>> ...... _. ................. ,..iiıii:Miiniii· ••-·-•- ··---... -iiıiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~==~~~iiiiiiiiiii~~~~iii

iiiiiiiiiiiiii••••-.-.-iiii-•~••••·...oiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.·•·;;;;;-;;.~~~ 

~ Mil'IUERIK llA~ı.Eil MAHKEMELERl>E 
MEMLt~tTTt: 

iktisat meclisi EMANETTE 

Zabıtaı Belediye 
Bir cinayet 

ö~üıvıüZDEKİ İÇTİMADA 
GÖRÜŞÜLECEK? 

Gülcemalde kaza Bayramlık elbıseler "AGRIYOTERA,, 
NE DEMEKTiR? Koruluğundan odun 

Ltizumsuz olanmek- Vinçle kaldırılan b. Himayei Etfal bugün 
ır 470 fakir çocuğa NELER 

A.ıi iktisat meclisi umumi 
tibi tafsilat veriyor .. 

ka-
tep kapanıyor kazan Hasanın başına elbise dağıtacak 

düşerek öldürdü 
zabıt».I Rclediye mektebi haziran- Bayram münısebctile bir çok hayır 

dan itibaren kapanıcalmr. Buna müesseseleri fakir çocuklara yar· 

mukabil yeni alını--'- memurl·- Haliç!~ bulunan Seyriscfain 
-.&0. ~- ld ı ı Gül at dil dımlar yapmaktadır. 

bir az daha itina edilecektir. Bu ares 0 0 cem vapuru n Bu menndı Himayei Eı:lal bu 

Ankara, 9 (Milliyet) muından ibaret oldnğıına gllre hususta şehremıned erkanından birrl safra ıılmakta iken vinçle çeki• ~n 400 Çocuğa elbise dağıucal<tır. 
lh at hare len bir kazan ameleden Hasnnıo R ki 1 · d' 

Ali lktısat mecllslnla Onll• yalnız ithalat ve rac • bir muharririmi•e demi•tir ki· u elbiseler süt çocıı an çın ır. 

1 lhtl • eden ve basit · ' ' ba~ına dU~muş, derhal ölmUşt!ir Elbı·selcrle b ber çocuklarapirinruno, 

ı 
.nUzdekl lçtlmaında mOzalı:ere ketlerin v • - Zabıui Belediye teşkilianın T T era • 

ve intaç edilmek Uzre ihzar bir mukayeıe esas!le bu Jld mebdeinde mek-tcp yoktu. Bildhara kaza baklanda tahkikat ynp•• sabun, ~eker ve saire de tevzi 

t<tU ,n tediye muvazencmlz llml nevi hareketi• farkım ıöstercn tecrübe için te.'\is edildi !maktadır. edilccektlr. 

ti tik ~blo•ı•~rlan bHka TUtUnl ı ı Himayei Etf&l aynca 70 büyük. 

bir kıymeti haiz olmakla bera- bir r .. ta 5 •• · '"" Baktık ki fıldcsi ;'Oktur. Şimdi de er •fırmı• ar çocuğa da elbise ve ayak kabı tevzı 

ber pratik tedbirler için çok mu- bir teY detfldi . • 1 r: 1 ticaret kapatıyoruz. Zaten mektebin bu tekil G•latada Hezaran sokağıada edecfktir. 

fit ve kıymetli olacalr.tır • Bu muvucuesl bir nıtı.;. oketlo bey- aksaktı. Mektepıe ya1nı7. memurlar tatoncO Vasllln dllltlı:Aııına Diğer taraftan Eyip hlcara perver 

mesele ile m~gul olan Alf lk· aelmllcl iktisadi mllaasebctlerl okuyordu. Belctllye rüesası tecrilbc dan gece hırsız fimılf raflardan cemhcıl tarafındaıı 100 erkek ve 

ctrahnda nakıı bir lsıidlal t 1 d ki 200 kıza dün elbise tevzi edilmlşdr. 

llsat meclisi Umum k&tibi Nu· eıası vermekten llert ı!demH. !erinden başka mesleki bir mektep op a ı an tUtOn ve sigara 

rullah Esat bey talebimiz ıızerlne görmuş degillcrdir. Halbuki Franndı paketlcriol bir çuvala doldura- Mersin cıvarında c;IO 

atideki izahatı verdi : Buna mukabil melhuz ve vaki Belediye reisinden eıı küçük memu- ralı: kaçmışlardır. Bilı1ik bir çiıt Mersin cıvannda 

KATIB1 UMUMi DiYOR Ki bUtUa iktisadi mllnucbetlcrl runa bdar hepsi iki sene belcdi)'e Ba,ından yaraladı Arslanlı kovünU lhıu etmit ve 

1 

_ Harpten evci cihan lktl· çcnbcrllycn ve - hakikati ifade mektebirf'de .mesleki bahisler göıiir. b . I{ köylünün bayvanlannın mahvolmasına 

sadlyatımn vasıl oldugu lnkl· edcb~mck için - bu münase - Bizim şimdilik böyle bir mektep K a 8~~~fta 0;:1lçıı.v~f m~h-:: sebep olmuştur. 

•a.f merhale-• , filen • mnıctıcr betle o hususl}ıctlcrlne röre . . b.. . .. . d ..ııd· c ran orı Verem haetan .. ı 
• :u • resısıno uıçemız musaıt eb' ır. " b t dd tnd k 

· a•••ındakl iktisadi temas ve olan bUt11n diğer ıınanrlan da "a a aş ca es en geçer en c•rr•hp~ hastıılıanesinin yanında 

• _ Onun için iş şimdiki şekliyle yürüye· fö Hanı 3 387 ı V h h 

mona~ebetlerde bir ahenk tcsı. hlHba katan yeni tabii tarzı 1 
fO r 1 n - nıııı: ara ı yapılacak olan erem asta ane-

~ b hak1kata dah .. cek. htimalit:I önümüzdeki seneye otomoblll kendisine çarparak sinin pllniannı Sıhhıye Vekileti tas· 

ctmlftir. BllyOk dOnya bar 1 ve a ya.ın cevap böyle umumi bir mektep teşkil edilir 

i netlcelerl bu aben-' bozmuş ve vert11lf oldu. Bu, (blaabat ve başından yaralamışbr. Mecruh dik etmiştir. 
•• t dl labınbul fflml Beyoğlu zOkllr hastahanesine Hastahane için '}'eni belediye 

bu hadise bUtUn memleketlerde e ye mavazeneal ) ile ifade meclisinden ·-Lsl••t istenecektir. ln-

dil h 1 Ş b · ı bul f'l ·ru· "'atırılmışbr. uın -

şiddetli buhranlara sebep olmuş- e en tıı 1 tarzıdır. e remanetı namını sıan 1 mı " şaau bu sene başlanıcaktır. lhsıa· 

tur. Hlaabat ve tediyesi muvazene- yapm müteahhide, filmdeki eksik· Tramvayda Y•nkeslclllk hane ıoo yataklı olaC3ktır. 

Sea-•crdcn bert botun mem- al, bo buıııalyetl ile, lktlaadl !eri ı:ımamlamuı ııöylenmiştL Müte· Mütekait kaymakam Vehbi bey F zJ ı ı 
~ ıhbiı verilen müddet zarfında filmi dOD b it bl • • para • mtf ar 

lcicetıerde kUküm sünen nakit vahdetlel'la harlcle olan mi nu- ey azı a tramvaya Rum ha vır cemiyeti geçen perşembe 
uslılh ede-diği için muknclesi .. bl ,._ b (430) T 

ve tedavül buhranları ve IUisa- cbetlerlnden mütevellit umumt ııer.cn ce n..., uluııaıı akşomı aıavlı harlkzedeleri için 

feshedllmiıtir. il bl .. 
eli uy.,.unsuzluklar bu hıısta (lı:ıymet mllbadeleııl) nl rlbl ıe· ruını r yan-.esıcı çalm .. tır • Penıpalasta bir balo vermişti. Ynlnız 

.. Emanstte tebeddUlat mı? ı b 
halla belU baflı arazıodandır. niş bir >ıahaya istinat eder. M.a- Vehb ey C(Jzlerlodcn malUI bu balonun biletleri 3·3 lira olmak 

Şehremaned hazirandan itibaren ld ,.. d 
Türkiye de bıı buhrandan tlubat ve dOyunu melhuz bOttln yeni bütÇeSirıi ı.tbik edecektir. o u,.un an paruıaın çalındı· 11zre çıkarıldığı halde 10-15 liraya 

masan kalamamıştır. Acil ted- feldllert ile dcrplf ve ihtiva etm• Emanette yeni bütçeni .. caıbikile ğtnın farlcında olmamıttır • ıanlmışur. Şu halde kanunen verilmesi 

birler lstiyen Jkllı;at meseleleri- cııl l&zım gelen hlsabat ve tedl· '---L-- Fail aranmaktadır, llı:ım gelen resim verilmedi""ftden 
"'""ua rüesa ve büyük riitbeli bazı ,.... 

nıiz arasında bilhassa paramı- )IC mııvazeocslndc harld ticaret memurlar ıırasıııda tebcddüller yapılı· Dapk t .. h tahkikat yıpılmıkudır. 

zın lstlkran meselesi birinci muvazenesi, dlğ'er fasıllar ara- cağı ŞIJidir . Şehremini Muhiddin KumkAfllda Telli adalar cad· lnglllz seUrl gHtl 

ı 
lerecedckl ehemmiyetini mubafa· 11nda yatııız bir unsur rolunu desinde oturan yazmaca • 

bey ı\nkarn. a gı'ımezden C\'el bu B il ıntrlliz ıeflrl sır Geor""e 

zıı ediyor. Ancak istikrar me- oynamaktadır • M.atlubat ve oğos e kain pederi Aıı;op .. •· 
hususta memurin müdürüyle görüş · Klark ce plan diln Lon 

seleslnl mUstekll ve milccrret dUyun, mntevallyen tekevvün ve l<arabet kavra 'etmişler ve na • 

olarak aörmek ve hal etmek cdeD iktisadi münasebetlerden müştür. yckdlğerlnl fena halde dövmıış- draya gitmiştir. sır George 

• Müdürlerden ba.ı:ılannın sabahlan 

ın . n , ı ildir. Paramızın mnveiilt olmak itlbarne girift ~ geldikleri. diğer işlerle meşgul !erdir. Klark bir ay mezuniyet 

boıyncn nuknt kıymetinin teme- bir mııhiyet arz etmektedir. Bu- oldukları tesbit edilm~tir. Bahçeye gömmu, almıştır. 

\ • çıcrlnden ikttsadl ,artlan- n<!an başka umumi matlup ve Ayakspıdıı Esidyal mahalle· Sergi 

nıız:ın ve banlann akislerine zimmet yckllnları, tasfiye vade- Hlzme!çller için tedbirler sinde Hafize hanımın çocuk TUrk Hanımian esirgeme der-

göre olan hisabat ve tediye l~rinin lnkizası ı!o r ııy l slyle, p .;rf- J;'muntt lscanbul lıi zmecçikrl dUşUrdUğil haber ıılınarak tct- aeğinden: 

muvazenemizln mümkün oldutn yodik bOyük tefaviltler gösterir. A..ıiçin hrı zı tedbirler diişiin· klkat yapılmış ve çocuk bahçede Çağaloğlunda Tnrk ocağında 

kadar sıhhati• telklkl ltzımdır. Bu mUIAhazalara istinaden mekt<dir. Her hizmetçi, bel~diye- ıömUIU bulunmuştur . Keyfiyet TOrlı: hanımlan esirgeme derne-

Tedi;e muvazenesi .) dlrkl umumi mattabat ve düyun lcrde muayene olup bir cüzdan müddei umumUIJte bildirllmlştlr. ti aerıtstnde fevkalade kıymetli 

meselesi , ilk zamanda bir mUaascbetlerlnln tabllll iki saf- all!cak ve her g-ittiği evden Tavan c;ISktU eşya ve bilhassa mutena çay 

ilim meselesi talakkl edilmiş haya lnkl~am eder. Bu mOr.11- çıkarken bu ciizdana hüsün Ye oolapdercde BUlbUldercde takımlan teşhir cdllmlştir. Aha-

ve dur bir anlayış tarzının sebetlerin alelitlıık mllk:ıyesesl emvali metrukeden bir limlzln bu fCrglyl görmeleri 

mevzuu olmai<tan ileri gideme- 'hlsabat mıı vazene~idir.) Matlup ya sui hali hakkında şerh veri- evin tavanı çökerek 70 yaşın- tavsiye olunur. 

· ri ı·ı ı Jecektir. k ı d 
!Ti , tir. ı~uoun izah ve ttfsirinc ve zıır.metl e n ı en tesv yeye da bir kadın en az a tın a 1 1 1 1 

T 

Avrupa tren er '! yor 

ı mas ecen nıızariyclerin bir oıevzu olmalan esası delıilln- Taksi Ucretlerl kıılarak bel kemiği kırılmıştır. 
Ku t h bir 'otör Sinekli cıvannda kar ve ~a"mur 

kısmı beyncn nukut para kıy- deki mukayesesi ise ( tediye B · d 1 s a ' b 

ı ~ se.nı .. en ıer. i . cqkik. c.dile. n Ak 0 1 k•y h tt d yüzünden bir yarma yikıldığından 

metlerinin temcvv ~clerinl mem- muvazene) tildir. Demek ki(ted lyc 1· k saray - r a " a ın a 

1 1 
• a ·sı ucretltrının tetkıkı bıt· i~leyen 27 numaralı tram- trenler hurdan gayet yavaş geçmek-

eketlerin ticaret muvazene erı· muvazenesi ) matlubat ve tııah· 
d' B · · d -• 

nıi~ti r. Emanet l·ncümeni rapo ru vay arabaslle 3421 numaralı te ır. u yarmanın tamırıne erhaı 

Di;;ı mahiyetlerine göre olan te- hlldatın harekatını , blsabat başlanmıştır. 

sir!erlne atfetmişler, diğer bir muvazenesi de bu iki mllnasc• Bayram ertesi tetkik tdccckıir. otomobil musadeınc etmişlerdir. 
B .. "k T k ·ı · o k · ·k Vak'ad~n sonra 111 numaralı Ek•pres ve Konvan<iyoncl tren-

kı~mı, gene bu bal<ımla, para betın (vaziyeti) nl izah eder. uyu 3 sı erın 4 · uçiı - !eri dun sirkeciden mıııa t olan 
kontrol l\\ustafa Ef. \!Oföriln 

piyesasınıa t<mayullcrinde, a rz Tediye ı;;tıvazt:n e>lr.ln samil !erin 20 kuruşa indirilmesi muh· saatlerde hareket etmişlerdir. Konvan· 
. adresini almak istemişse de 1 b b "I 

ve talep m!inoscbetlerinde ara- olduğu ve ihtiva ettıği safhalar kmcldir. siyone u gün c~ enmcktedir. 
"Oftlr onu da göğsünden itip H ı d 

ti Jı:J ardır. da matlubat ve duyun nispet- .,........., ••••••••• ••• ••••••' Y 
ava o 08 

Türklüğü tahkir 
eden Rumlar 

Türklü~ü tahkir etmekle maz-
rl'lll K rnnika gazetesi mü

dürü mcı.·u ıu madam Eleninin 

muhakemesi bugün birinci ceza 

mahkemesinde görülecektir.Geçen 

celsede El · ııi, Türkler hakkında 

kullanılan vahşi "Agriyotern" ke

limesinin mecazi manada istimal 

edildiğini iddia etmiş, bunun 

üzerine bu kelimenin bir müder

ris tarahndan terctime edilmeı<M" 

katar verilmişti.Bugün bu kelime 

ve Türklük hakkındaki di~cr 

ağır ithamlar etralında muhake

mccereyan edecektir. 

GUmUlen çocuk 
H•dlsenln f•llJert 

mahkemede 

Polis ve müddd umumilik bir 
çocıık düşürme hadiklinin 

uhldkatile met
gul hulunmak

tadn. 
Aya kapodıı 

oturan doğr• 

macı Mahir iı;. 

mindc bir şah

sın zevceii Hı

fize hanım bir 

adamdan da.yık 

yemiş ve bunun nmceslnde ço
cuğunu düşürmüstiır, fakat çocıı

ğunu düşürdbgiinil mercllnc ha· 

ber vermeden ve defnine nıhsat 

olmadan gömmüştür. Hafize ha

nım hakkında, haber vermediği 

için, diğer :ıdamın da çocuk dü

şürülmesine ~.cbebiyet vcrdi!li 

için aleyhlerinde tahkikat yapıl

maktadır. Hadise ikinci istinu.k 

haJ.;imJij\'ine intikal etmiştir. 

Kasım Tevfik 

ilk ifadesini reddediyor 

Casuslukla maznun Kasım Tev
fik hakkınd~ki tahkikata de

vam edilmek tedir. Kasım poliste 

verdiği ifadesini ret ve tekzip 

ettiğinden dün tahkikat yapan 

polis memurlarının matılmatına 

müracaat edecekti . ;\lemurlıır 

müz~kkere yazılmasına rnp;men 

gelmemişlerdir. 

Sabit olmayan cUrOm 

Mcrkentllst iktisat talAkkl- !erinin ha kik atı en tam suretle hizmetleri ve ecnebi vupurların sıvışmıştlr • Hava üç ı;ünd iır kıdos gidi,-or . 

. 
1 1 i tı DUnkU yangınlar Limana \ eni bir kaza vukuu B k k" n "fus memuru ' t 

s'nin te~lrkrlnden ı bam alan aks ettirecek rakamlarla tespiti, an: ra • · a ır ·ov u ı e a 

1 1 Şlşlide Ahmet B soka...,nda h"kkında bir i ş'ar v•ki de~i l dir. · hk' 'l 

ve son a>rın o rtalan:ı a kadar ı dahili lıisap edilen ur-surların MUHTEL F AKT F FASILLAR · ,.. " beyi ts · ır etm~" c mıı:.:ııu n 
Kitapı apartımanında Bo- Şevket efendi bulunamıyor 

kıymetini muhafaza eden bu tetkikinden anla~ılacağı gibi 1 _ Seyah'ann ve ecnebilerin 1 i d . sabık miralaylartlan t !alil be"in 
barak! efend n n aıresinden, Geçenlerde aile•ine bir mekrup ' 

t1t!aklye göre milletler arasın· mümkün değildir. 11\atlubat ve TGrkiyede sıırfl)atı. Balatta Hızır Çavuş mahallesin- bırakarak onadan yok olan Emir- muhakemesi cün hirinci ceza 

dak i lktls•dl mUnasebetlerlo dt:y unu, haddızatında, nazari 2 _ l:.cnebi ıı bilyetinl haiz de Madam Teodiycnin evinde r;An Posta müdürü ş e \'ket efendinin mahkemesinde görlilmü~tür. 

makesl harici ticaret muvazene- bir takım rakamlarla mukayese eşiı& Sl.l satılan gavri menkillat mang"idan sırrayan kıvılcımdan talıorri s ine devam edilmektedir. Şevk et !\! hk .. .. b 

'd. M ı ki lk k i 1 · d ' - • r di · h d ld a ı:me curmu ~a ir görme-

S> ır. ııvıızcn(eo n - as tıı- etme ıayes çın e düşUnUlen 3 - Yeniden g<lcn ecnebi sc- yangın çıkmış~a da ikisi de sör.- e en · ııın enüz nere e o. uğıı ve 

b ; rı eri ile - müsait) veya bu muvazene, nihayet takribi rmayesl. 1 
nerrye gi ttigi anl aşılanı amışnr. diıtind en l lalil b~yin lx:raetine 

( ri 
Usalt) ı 

1 1 
dUrlı mUştUr. Bir riv•yete göre Şevket efendi k · 

gay m 0 musı yen eh tabmlnlcre müstenit hesap un- 4 - Tahvilab ecnebiye csha· Tahta kalede kunduracı ıo- memleket h~ricine çıkmışor. Emirgin arar vcrmış tir. 

ve aleyhte temayllller göstermesi surlarından terekküp ctmeot bınıo varidatı Haf rk · k d ı ve be••batı y 

ık dl 
ka,..ında kolonyacı ız Nuri posta me ezı ı yu • ~ a,ını kU .. Ultmek , .. , m"' 

milletlerin !'sa vaziyetlerinin zaruretindedir. 5 _ Herice satılan tahvilat. " k'ld b k Jd.., ... ... n n 

( G 1 

Efendinin dükkAnlndan yangın pek müşevveş bir şe ı . e ıra · ı ı ~. 

nıiyarıdır • ayr müsait) oir lnklr edilemez ki, bir mem- 6 S için pMta müfettışlen bunun bir N ··f k · · · d h · 
- efaret ve Şehbenderlik- çıkmış ve dükkAnınıo bir kısmı 1 rd u us tes · cresı uzerın e ta rı-

hari 1 ti carı t muvazenesi , miııt Jeketln bU!Ua dünya memleket- lerln varidatı ( vize harçlan ve türlü içinden çıkam>mış a ır. !at yapmakla maznun Emine 

iktisadın ızmihlAI ve harabtslnln lerlle ol<tn münasebetlerinin rüsum ) yanmışbr. Orman tallmatnamesl b 

k d r ( il 1 ) 

Kctencilcrde ŞUkra a&amn anımın muh:ıkemctj dün birinci 

delili olduğu a a m sat bir netlccierlol (zlmmet)ve (matlup) 7- Telgraf ve posta mllnase- • yenı onPan amenajıLa~ talimatna-

d r h ık .., 
7 numaralı aeb:ı.e pazarından · ıl vapan komısro · · · Ceza mahkemesinde yapılmı•tır. 

muvazene e re a ve usadt mahiyetinde ve titiz bir sıhhat batından mOtevclllt matlubat. mesıı . , n ı~ın ı • 

"k ••tır Bu taiakkl 3 H yanıtın çıkmış ve on dane bakla blr'ırdi. Orman mütıhan<ı M. l'enhar N"f t k · · 1 d 1304 

ıatvcte mı Y~ • ye ve intizam ile tespit etmek - · ariçtckl Türklerin ana ' u us es eresı ıızcr n e 

ki O devrlnll ktl 
dolu küfe yanmıştır • da Ankarac3 •itmi !ıir. 

göre aşikar sat mOmkUn de""idlr. Bundan do- vatana gönderdikleri paralar ' b tsrihi 1309 yapılmıştır. Emine 

ilh 
veren aehay t ,.. j Dün Feridlyede 20 numaralı Demir yallar m Udll rU 

siyasetine em c layıdır ki bu sahadaki tetkik B - PAS F 
hanım okuyup "azına bilmedi· 

ıh "dhaı•ta falklyctlnl I evin bacası tutuşmu" ise de Ana<!olu demi r ycılları m"dOrO , 

racatın 1 0 ve tehlillcrin gayesi dalma umu- 1 - thalAt Y " • · 

k bl ti 
aret politi derhal itfaiye vctJ•erek söndür· umumis i Haşim Bey • ehrl• !;inden ve bunda bir kasn mah-

temlo ~dece r c • mt temayyUUer ve neticeler Is- 2- Muıı.f ve gUmrüksOz gelen ' T T 

ka;ı tatbik etmek gayeailc mah· tıdıaı etmekten ibarettir. eşya. ır· GştUr. mize gelm iş tir. sus ta bulunmadığından beraatine 

dut idi. Tediye muvazencmlzln un- 3_ !{açalı: ldhallt Dolar.dırıcılıktan ,ıkayet M kaıar verilmiştir. Ancak nülu~ 

•kestiği adamı 
öldürdü 

Kasnımonide Ak kayanın kuvııcalı 
... köyilnde nSAncakdar n~lu ~laklu, 

Kölun sın Ömer köyünden Gül dım· 
luı oğlu Jhsaru balta ile öldümıU~rilr 

Vak'a şu suretle ~reyan etmişdr. 
Kadl Hııkkı Makınliln korusnndan 

ağaç keserken İhsan bir kaç refikile 

Hakkıyı yak• l •qıış ve elinden balta• 

sını alarak ki;yüne götürmüştür. Yol

da ve köyde döğmüşler. Bunun üze
dne Hakla .. . A geçirdiği baltayla 

liısanm k.ıı• vurmuş ve vefatır.a 
sebep olnıuştıır. Katil yalılaııırak 
Adliyeye verilm~tir. 

Foc;ada ln .. at 

~da lstirdatta~ 927 nih•yetlne 
kadar 36529 lira kıymetinde 8S 

ev 2020 lira kıymetinde 5 dükkan • 

34000 lira bymedndc dö" fabrika 
J 500 lira kıymetiRde bir resmi bina 
928 senesinde de 4-0000 lira sarfile 

27 ev 4230 lira kıymetinde altı 

düldttn inşa edı1~dr. 

Bir vicdansızın mahkOmlyetı 

A danada v eııı ı.wroııda eimcıı-
dilfer lllımp.anyası om başısı 

Mösyö Bılınıo kızlın iki buçuk ya· 
lındakl Ellıe n beı yışınd1ki Se
sinin ırz ve namoslanna ıas.ıddide 

bulıınmak lddiasiyle maznun. mu· 
maileyhln lıWnetçlsi Sivaslı Ladik 
Oğlu Herant hakkında Adanı agu 
ceza mahkemesince icn kılınan mu
hakeme netlceslııdcmerlrumun slibu· 

filine mebni bir sene on ay onpef gilıı 
müddetle hap!ll\a karar verilmiştir. 

Barınma avı 

Bir kaç r;iln evel Konya valisi lnet 
beyin riyasetinde mi111 milesse· 

Kler reis ve lzalanylı bir toplanma 
olmuştur. 

Neticede bikes kalmış, yatacak 

yerleri olmıyan, bimaye ve muave· 
nete muhtaç vaun evlAdı için her 

şeyden evci bir (Bannma evi) teşkili 

tekarrür etmiş ve bu bayırlı lş bimayel 

eda! ~hesine havale edilmi ştir. 

Bir fakfnln deheletl 

"T'O•y•nm Kalko)'ll köyünden Arap 
J. bıcı ogullanndan idama mahkam 

Şaki kara Me~mct dehalet eylemiştir. 

Mefhur bir dolandırıcı 

tslahlveden Rizlice lzmire gelen ve 
üzerinde hüviyetini isbata medar 

hiç bir ve<ikı bulunmı~·an meçhul 
bir şabs hakkında umik edilen tah
kikat merkumun meşhur hevnelmilel 
drılandıncıl•nlan Bcrnar Dimitrovlç 
olJuğu anlaşılmı,or . Hayatında yü· 

zlerce büyük dolandıncılıklar hyt 

edilmiş bulunan bu şahs hududu 
milU haricine çıkanlrnıs ve bu dolan· 
dıncının denizden memleketimize 

gi rmemesine itina olunması tebliğ 

edilmi ~tir. 

EsKl,ehlrdo intihabat 

E skişehirde beledi ve indhabı geçen 
hafta içinde ikmal edilmiş ve 

fırka namzetleri kozanmıı lardı. Bu 
haltı yeni bey'eı lçdma ederek reis 
lndhobmı yapmışlardır. Muv31cku 
reisliR;c en yaşlı aza Yasin nde 
Mehmat Ali bey geçmiş, celse mum• 
Jleyh tarafından açılarak lntilııb• 
haşlanmı$ ve fırka namzedi olan 
sabık reis Ktmll bey Jnilakla intihap 
olunmuştu:r::· _.,..._ ___ _ 

~-•di ... -
İşlemeli kumaş 

Hariç mallc1rının gü
mrüğünü arttırmak 

istiyorlar 
Bu görüşteki lsabetılzlik surlan Ali iktisat Meclisinin · - Harici borçlanmızın sene· 5anasaryan baııı atlında evkuflaf teskeresinin musadercsl tekarrur 

reçen asnn sonlanna doğru Ankarada mllteşekkll komisyo- ilk mllreltebatı" lllccar Scrkiz ve Mahmut etm~r. 

d lınya iktls ıı diyatının ' inkişafı nu tediye mllvazenemlzln bu 5- Ecnebl sermayesinin aenelJk paşada Asaf B. zabıtaya mO- Hikmet bey artık iyi- Sehrlmlzde bulunan ve tum•f 

il boyuk U ku ık i U tt b U racaatla bir sene evci kendisi- 1 t" lb hl t k tled ı · işleme y 

temayOllerlnc ölç veren g n t sadt şartlarımıza gö- m re e a • eş ı ra m a en er Uzerıne apan esnaf 

·-

devletlcrln gerirdikleri istihale· re olan husnslyetı, aşa...,daki 6 - Harice tediye edilen si· ne ttıccar sllsil veren Mustafaaın Mevkuf bulunan "adrlye ha- k d lb h 1 hllkOmcte müracaatla işlemelell 
• ,.. u 1 rı 

t" ı · tcmMerdlr " F eri ·ö)· e ra im öldüren •lardan ı 

lerle meytlaoa ,.1 ktı . GörOldU ki sistcmatlk tasuı"f da"ıresı"ndc (Orta cret e derdes ın ıs T • lıf k h kkı d ki ah kuma<. a ınan gUmrOk 

Y 1 
dU U nım ve r e ası a r a t - Zekeriya ve Abdurrahman ıoın tezyidi 1 

lo<tisadl inkişafta en ileri geçen düşünülen aktif ve pasif fasıl- 7 - HUkQmetln gUmrUktcn Don ze •m • lllkııta devam eo:ımektedlr • resm n talep etmlşler-

devletlerln harici ticaret pilan- lar ile tespit etmiştir. reçmlyen mUbayaatı ~J\\emlekct Evelki gece saat 23 tc !(öp. Son zamanlarda hasta olup hakkında istintak hakimi tırahn· dfr. ~~n:ar, memleket dahilinde 

çolıın muntazam ve Utiratlı A-A I{ T 1 F mlldafaasına ait eşya mübaya· rUden Bo~az içine hareket Akil Muhtar bey tarahndan dan tahkikat yapıl maktadır. Üçün- her r 1~ kumaş Uzerlne işle-

v 
b ası v. S.) eden 58 numaralı vapura bin- tedavi edilen müstantik Hikmet cü istintak hakimi bunlan mev- mc yapı •21 cihetle yeril malla-

açıklarla kapanıyor. c una ı - ihracat 8 _ Devlet dcvalrlnln tah- mekte olan Giritli Cevat Beyin beyin rahatsızlığı geçmiştir, bir ra bu suretle rağbet teminini 

rağmen bu devletlerde miilf 2 - Gümrllk kuyudııodan ha- slsatından vaki olan hıırlct te· ayoğı kayarak denize dllşmüş- kaç gl!n sonra tahkikatla meş- kulen istiçvap edecektir. istemektedirler • Teklil tetkik 

zenginlik vuzuhlu ve ispat edl• rlç kalan ihracat, diyatı umumiye (seyahat ma"· se de kurtanlmıştır. ıuı olacaktır. Yıldız sarayı dav•., olunmaktadır. 

lir bir çoğalma gösteriyordu. 3 - Ecnebi memleketler hlsa- raflan V. S.) ---- Akit- mmsimi 

Milletler arasındaki temas- bına deniz nakliyatı ve karatra- 9 - Gayrı menkul emvaldea Bir dog~ um Türkçe ıstılahlar yıldı:ı: sarayı müsteciri l\laryo 

l nrın ve bunların tazammun oslti. ecnebi tasarrufunda bulunanla- O ilmi ıs tıl ahlann mukabill e ı1nl Seranın Emaneti dava etme- ~lerhum kadı Salih dendi ha-

l 
rın ı ti ( s hl ı rı TU k' d ÇUncll kolordu kumandan- Deftardar- f'ıd · l' ·h S"l · d 

ettiği karşılıklı mllnasebctler n 4 _ TOrk ıımanlanna yana- ra an a P e r ıyc c 1 ,... 1 
. 1 · Ed ı · F k" l . d si üzerine f.manet esı , · atı ve u eymanıye er-

bulunup bulunmamalan haizi ı,.. yaver binbaşı Rıza beyin tt spıt çın c ııyat ·a ·u resın e . 

tahlili; bu nakıs esasa mukabil, fan vaporiardan alınan rusum. ehemmiyettir) dUn gece bir kız çocuğu dOnyaya tc~ckkül etmiş bulunan tali Jıj(ı dahili dava etmek istemiş sıamlarından merhum Ataullah 

şeniyet! daha geniş bir bakım 5 - Liman hlzmetlerlne mO• 10 gelmlf ve Rezan tesmiye edil- k d b. fakat mahkemece reddedilmiş tı r. efendi kerimesi Ayşe Semiha ha-

z 
1 1 

d 
1 

• 
1
,.. k bil - Alelumum ecnebilerin omisyon ün ır içtima aktet- d nımla ..,.nç doktorlarımııdan 

av ycs n en gurme .... umuau a ecnebi nakliyat mOcssese- memleketten ııcret ola k 1 mitotlr. Nevzada uzun tlmOr te- "manet mahafill yıl ızın ka- ,,-
ra a ıp T mıştır. Bu ictimatlı Fakülte "' N C d ' be · k'd · d " k .. 

tebarüz ettirdi. lcrlndc.ı alınan mcbalığ. lh ttlkl rl b 11 menni eder ve cbeveynlnl tebrik ·uı ol . ı ı evzat u ı yın a ı en un u 

Fllbalı:lka harici ticaret pi· 1 raç e c me a ğ. ( Mnes· ederiz • şuabatına alt lımt istilahların panmasından mes mauığı, p · il Se 'h h b" 

lanrosu nllıayet bir memleketin tev6eıııt kthoamlalstyvoenıa1hrr.acattaıı ma- scsatı resmiye ve hususlyede yeni mukabilleri hakkında bazı hatta .Maryo. Seranın Yıld ızı fu- azar gıin mı 
8 anımın u-

T 
müstahdem mutahauıslar ve f 1 d yük pederlerinin Dırağmanda ktir 

rumrllk hudut makQ" istika- 7 - Ecnebi scfalne verilen amele) • Çocuk ha/tas şekiller tespit edilmiştir. Bunlar zull işgal etmes n en ve binayı konaklarında rııerasimi mutadc ile 

nıctlerde, firlp çıkan emtaa lhrakıycler ve kumanyL 11 - Ecnebi memlelı:etıertnd• • 23 Nisan da başlar Pazar günü toplanacak olan bil- tahrip eylemesinden tazminat ver- icra kılınmıştır. Genç çiftlere 

.. k .. ıy•m•c•tl•e•rl•aı.a_b.lr-•ka•rııit.ıl•llfİııU•n•l·..ı.-.8--D~aı.;11;;,ç;,Iı;,;lı:;_.;v~e~ta;;;h;;l;;;l•;'Y~•.;,~TU~rk~l~e~rlıı~urfl~:y~a:tl:· ____ ..,;~:::::::::::::::::::::::~y~ü:k~k:o:mlsy:~o:nı~ar:z:ol:u=n:aca:k:la~nhr~.~~m~csl~lw;m~gclcceğilJtana••atlnd••edi•r•. _,sa3a•dlle•tle::r~:!lmle...:nn~~~ed:eriz.=:z:::::::ı:::.....wJ 

• 
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B NKÜ HAVA 
flı n n ni h aret 5. asgari 5 

creceydc 
Bub.ın ~u bı.'utlu \e ruzgAr 

'11 ı oV\il c.~eceı..~ 

ELE 
50 Kadın 1 

Afrikadaki lngiliz müsfem
h kelerinden birinde bir zenci 
r. isi ölmüş, 50 tane karısı dul 
l almış. işin daha şayanı hay
ı.r ciheti 300 de çacıık bırak
' !ı~ . B ıı rakamı görenler 
ı ırıkıı/'ade bir hadise telakki 
t miş olmalıdıri11r ki gazetelere 
b ·r garibe olarak yazmışlar. 
Lıikin efendim ! Biraz i.Qsaflı 
düşünürsek, içimizde öyle 
" ~endosllar _ 'var ki bu zenci 
rci.irıi ı;ölgede bırakır. Yalnız 
')·ahi ile bunlar arasındaki 
jdrk, yalnız renk değil biraz da 

adakai • farkı ı•ar . Siyah 
reis kari/arını alarak ferketnıiş; 
hayatı cariyemiıde bir çokları 
rafından bırakılan kadınların 

, ıl•di bundan lıcr halde çoktur. 
GUzel el mUsabakası 1 

Artık Aı•rupada •güzellik_ 
ı ı isabakası yapılmak için ı·esi!e 
, bahane arıyorlar. Son giin

lı Je bir " güzel el • müsa
h kası yaptılar Arkadaşlardan 
bin dedi ki . 

- En gıiıel el haı;an elidir! 
Gördıinüz mü güzellik mıi
··akası•ıda lıakem olacak 

. 'amı? 
lsmerleme rOya ı 

Geçenlerde ldtife olsun diye 
ı r hasisin sinemaya para 
ı rnıemek için rüya görmeye 
'" /ıştıgını yazmıştım . Me[!er 

nıümkıin imı~ . Doktor De
l ney isminde bir doklor in
~anların istedi~i rüyayı gormesi 

l a'ıil oldui1unu iddia ediyormtrş. 
Ç ıresini ıigreıısekte hakikatte 
.jremediğimiz şeyleri riıyada 
ı:urşek. 

FELEK 

••••••••••••••••••••••••••• 
~.DEBJ BAHİSLER 

Garp edebiyata 
Saadet Yaşı... 

\!m. Sigrid Lmd.tt tıu günkü 
n·ecln marui romancılarondandır. 

H kaç n ı e\ ti ' obel cdelm •t 
rr. kllf tını kazanmı tL llu , e ile ile 
ıütiin dunva ~un. lJndsec'in fakir 

!<adın oldu unu, lıl)atını kazan· 

E 

m · ıçın t>ır şirkette kAuplik emğini, 

,·e şimdiye kadar ekiz yahut on 
roman yazdığını oı;rendi. Kemiyet 
itibarile degilse ke}liyeı itibarile pek 
zengin olan kandinav edebiyatını 
ıak;p edebilmek için biz de diger 
memleketler gibi tercümelere arzı 
iftikar etmek zaruretlndeyiz. Netekim 
~im Undset hakkında da bir fikir 
edinebilmek içln kitaplarından lıırinin 
tercüme.ine intL:ar ~ttik. ı obcl 
mlik1fau işte bunu temin etti. Paris 
kitapcılanndan biri, , ·on ecli muhar
ririn Saadet Yaşı L<lmli romanım 
neşrediyor (1). 
Skındinav edebi yatı fevka!Ade cazip 

husu iyctlcri haizdir. Umumiyetle, bir 
roman yahut bir piyes okuyankari, her 
şeyden e\ el merıula, mevzudaki 
,·ak'a ile al:lkedar olur. Şahısların 
kıymeti, manası, sahifeden sahifeye 
inki~af eden mev7.ııa göre taayyün 
eder. Kari onlon mevzudaki vaziyet
lerino göre sever, yahut sevmez; 
hulAsa onlar mevzuı, nk'aya tabidir· 
!er. Hükmümüzü mevzuun bizde 
braktığı intibaa göre vtrirlz. Halbuki 
bir Skandinovin eserini okuduğumuz 
zeman bü.lıütün ak.·ine oluyor : 
mevzu hemen hiç bir alAke uyandır
mıyor; bütün dikkatimizi şahıslnrda 
temerkü7. ettiriyoruz. Çunkü onların 

gizli, deruni bir \·aşayı~ı \·ardır~ 
onların her biri. kabına sıgmayan, 
muhitlerine ısınmıyan, hoyattan, onun 
vadetmediği ~eyler bekleyen ve 
'abursuılanan ~aha kolkmı, fenlerdir: 
her hirinin _hayal ve ihtirns vaJi•inde 
l..-ııvvetli hlr indil'idüalismi \ardır. 

f_;te bu ~aht~lar. mcvz11un fevkinde. 
hatta haricinde yn~ıyarak bizı ba,ka 
şclle nlakedor olmaktan menediyor· 
lu. Bunlara. lljomson. lbsen. Strind
bcrg, elma Lagerlöi ı·nut liamsun 
gibi kandina' ruhunun en mıımtaz 
mume.:t"''jJcrinin e ... trlerinde <laın:ıa 

tc adüf e dz. 1 ler lıiri, hücre-inde 
ı-ahi) etle di•nen hlr m•hpuo gibidir; 
ycgılne dı.işiincesi, ınuhitinden çıkmak, 

başka bir dhara. başka bir hay•ta 
geçmektir Buna bir nevi romantism 
mi diyccegiz f Zannetmiyorum, 
Acalı.. bu ruhlann ta~kın idealL<ın 
'c liri;ımını{c iklimin tesiri vokmu 
Bu husıMa i\lın l'ndseı'in bir cüm· 
lesi hizı ikaz ediz r : kitabındaki 
şahı iardan lıırm n ı, nıemleketlerln 

Htmek lıilmc en kışından ve bunun 
kc di hav•t ıde~lıle munascbetinden 
!ı cttig etimle c;~neşsiili~ın bir 
nıahpu-ta '•Ptı~i t iri niçir. bütün 
lıır ınıllet uzerinde Hpma,m9 Selıcp 
ne olursl olsun sk3.ndina' cd~bi}a

tında her şeı den eni dikkatimizi 
ce10<.'den, bu ftvera.ı , hu değişiklik 
ilıtiıacıdır. Yukarda a1"dığım hivük 
cdiplerde daima te aduf ettiğimiz hu 
haleti rulılır i \lm · l'ndsette de 
~' ·l~ı~ oruz. 

Saadet yaşı'ııııı me\zııı basittır. 
~.,h,s da mahdıımıı: bir genç kız, 
l .1i: bir genç erl..ek, ( hri •• ıan. C ni 
fakirdir lanırctteıı t ·kmıştır. 1 la) au 
nı hocalık, katiplik ctnıet ııretile 
kuıunıyor. Hem bu ha)atıau kurtul· 
nıak. hem de eski bir ar.ru\U yerine 
gecirınek için teatro) a i•ti3ap ediyor. 
('hri,tian, l'ni'nin ni;aıılısıdır O da 
muhitinden mü~teki, " d~ kaçmak 
havesinde. .• Lrni O)namayn ba~lıyor. 

1 l:ıfif n: kol&\· rollerde mU\affok olu 
yor. Ancak Christian, nişanlısının bu 

(t] S.rrid Und et , t'Atrt htureux. 
'i'a~ın Kra. l'.ırı 

s 

meslekte pek llerleyeıniyece(tlne ka· 
nidir. l ni'ye fikrini si>ylemekten çe
kinmiyor. Fakat Unl teatrodan aynl
m:ıktansa Chri•tian'dan aynlmayı ter
cih edıyor. Yalnız, iki gencin diişun-

medikleri bir nokta var, oda bir birinden 
ayrı yaşayamıyacak derecede seviş

tikleridir. Aşk onları tekrar birle ·ti· 
riyor • Eveleniyorlır • Bir çocukları 
olyor. l,te o zainan, l 'ni teauoyrtu 
terkedertk eYine, ailesine >akiı vücut 
ediyor. Mevzu bundan ibarettir; zaten 
eserin ismile hulasa tdilebilir: "saa· 
det ) aşı. , gençliktir. türlü tiırlü 

egmellerle., art.U!arla, asabiyetlerle dolu, 
çelik zıhlı gençlik .• lJnl'nin kalbi ih· 
tirasları , Cbristian·ın endişeleri, hep 
ençliktir. Evlendikleri gün, riizgAr 
kesili) or, her şevi derin bir ;ükOnet 
kaplıyor 

Eser ıaiiçadır. f'akat onun da 
bizi alAkedar eden ciheti, Sk•ndinav 
ruhunu ifade etmesidir . Bu acemice 
kitapta da Knut Hamsun'un ve 
Selma l..agerlöfün c~erlerln de bizi 
teshir eden eşhasa tı:sadüf ediyoruz. 
Büyük edipler men>up olduldan ırkın 
Mldm hususivetleriııi, .,.,afını tebarüz 
ettirirler Ac~lıa bun ın içinmidir lı:I 
lbsen n lljomsönün dellletile tanı
dığımız .·kandinadarda füsunk~r bir 
cazibe buluvoruz? 

Reşat Nuri 

........................... 
ASKERİ BSHİSLER 

Almanların mağlu

biyet sebepleri 

Harbe gırerke . efradın kaput 
duıtmel rl bile hazırdır diyen 
Almanlar \Olnız bır en he ap ede· 
medııer_ 

() <la h~ırbin uzun :-urm~. i ihti
mali idı. ·\I anlar hütiın c;rdularile 
bir haftada l'aris <•nlcıinde buluna· 
rak parlsi muhasara edecekler ve bir 
kaç nı içinde Fran•ayı ortadan kal
dırdıktan <onra Ruslara dfınecekler 

w Rus ordularını 1-ıı tur~a ;ıe bir
likte mha edcc kkrlnı z~~nediyor· 
!ardı 

Irdayeli muhaı·ebcdc hakikaten 
ilk htzlle "ıldırım gibi gidildi. Fnlat 
l'ransrılar cenuptan ıtctirdikleıi kU\ . 
vetlern mukabil ta:ırru1jle :\lnrın 
önundc durdular ve hatta lıir azda 
geri çckildilcı. Badehu şarkta Ruslarla 
af(ır ve knnlı boj!;u,malaı· başladı. 

Gun RCÇtikçe Ruslar tal'"\h c edi 
lirorlardr \imanlar lıir mikdar ilcr 
lcdı!mn <onra bu cephede durdular. 

llarp Almanların dü,iındükleri 
ve istedikleri gibi lıir kaç aydl 
bitmedi Gerek şark Ye gerek'" gnrp 
cephelerin de te,pit edildik \rıık 
muharebede meni nıuharclıe'i ~ek 
linı aldı. <\lm1nbr cepl-cle>inJen 
hiı· b!r .,,f, •kın eıkrn or .ı:·dı. 
deni7.le J udc m ıkl r e "ır ikte 
ka alı ıdiler . 

1 if doranma> denizle e ~akım 
oldlklnrı ıdan her tarafla irtihat ke 
;ildi \tın. larm ınu•t mlikelcr!nden 
bir tek bııp;dav lırle gelmiyordu .... 

lutclifiıı i«• gerek kendi rnü;
temlıl clerinden ve ı;erek<e Almanlar· 
dan zapteııikleri mıislemlikelerden 
ve gerekse \mcrıkaıl.ın hol bol 
erzak " lire gctiriıorlnrdı. Bunu 
çekemıren .\lman:ar Tahtilhahir 
mu! rehelennt başladılar. Fakat 
i!lıihlm bır emere ''ide edilmedi. 

"Ta~ıclım ..• ta-ıdım .... ııı~ıdım •. " -

Yazan MEBRURE HURŞIT 

Bu kelime • ·amıp;ın kulakla
rında i tarla çınlı ·or._ tekrar 
ttkr .. r. imli n r.ı~melcrk '·ta~ı 

dıın.. taşıdım ... ~ diye otuyordu. 
,\c demek~ Ta}ıdını! ·e demek'{ 
O herif ~eyram kucnp;ına mı 
alıııı;tıı' < > huna ,,a,ıl r;Jzı ol
m L ,t ll 

Bahçe kapısıntt kadar doktorla 
' yen amık, orada otomu-

ı ıı içinde lıtkliv~ıı ~enci ıı;ör-
1 'e < m ıı ~erak':ıı hckimı 
;n np cdi~ini hiç beP;encnıcdi. 

a. ık b bvu nad mt. 
n k~c reııklı go~l<r; nerd< gör 
P ,tı? -c'<kn bı. \akı~ık b.uın
r a lı adama İY!r~ı k:Jlıindt: 
b" d~nbirc lıL kadar nefret du· 
) uyurdu? 1 lalbuki o ne ) ap·-

ı,tı~ Rı·mcdcrı bir kıwa}a se· 
1 > olum . .ı.. kabil olduJıu kadar 

ı ııı ıımıırt. ~alı~mı. H· C\ranı 

n t g cirdiktcu oora, bır de 
h. ı ııısu '1 akı ı ctml.'dt~ı bir 

... , dr.kı r g, ı ın~~ı .ll~iın

m ~tu. 

Ta)ır Jn k lıutun bu lıııklı 
IJ .ıkem .n., o 1 ıdc lıurmetk 

e len gcndn bıı ı,larındaki do!( 
ı tuğu ra~ıncn bı k ~ ma\i 
~ ıJerder. dı~l· ı 1- lmcderı 
ti i11ivor 

* ı lokt<.ırto'l kl•r ııl.ın boşa gitti. 
l lmç iL 

< ı ~ece i tı) ku,uz gc~i ren :ı>ıl 

amık oldu. 1 l:ıttn lıirka~ defalar 

l 
odanın içinde a•alliı•etıL .ı~:ıgı 
yukarı dola-ırken, ·cH .. nı ı ka

dar korkutftn o t ki İıa.-t· '' ının 
ı •nıdeı nuk cckc.:ı(ini zan;cttL 

1..Aınbavı öndurmu. ıakını~ 
yıırnıı, kalkmış oır t"rlü heıcca
nına •uklınt. 'creıııem ,tı~ \e 
ol ım.~tu? Hı..nu kendi de a ... anıı 
yordu. lıir ıki defa C) nmın 

•kapısııııı !,\İtrni>ı- ,;ece anneden 
ıınuıı tı) udugunu oıı;rtnmiştL 
:-;u lıaldegozkrlnden uykuyu alan, 
gcı:rnln serinlip;in t• r a ~ ın en 
alnını ter i~iııdc lımıkar bn hal 

ne idi! 
Odanı'l k~rnıılıj!.ı a a ından 

una br.ırla hak ar. bu iki mavi 
n• kta ne olabilirdi. CunJüzkü 
\ cıanvrıın ıınzlerinde, ne \akittir 
unutulmu~, gomulmıış zannettiği 

bazı mel ha tınıları u. ·andı 
racak ne gibi lıir kU\ wt vardı? 
• c demişti rı herifi' 

· Hanımfendiyl hendekten çı 

ı::~el amz. ynHuc,ık v._riveıni

Y< . < ı ... ah kejkc " lıu kadar 
,enr; ıc vnkışık'ı •ima n'dı. .. ne 
llİ\"e 'amık ne d • ..,L J\or~ Hunu 
'll ıçın ı.tediı' !in ıemer iı i kı,; 
k .. nçlık mı dogıırdu? Kıskançlık! 

et 'amık kimi kıskanıyor 'ey
ranı mı• ne hakla, ne ,ıfatla ·ı 

! lak, sıfatı • 'anıık bunları 

diışunmlJy<ır •. aıılndı~ı., artık iti
rn ftaı· kıı~madııı;ı bir rek a~ıkılr 
nokta var; \amık 'eyranı kıska

nıyor "nmık yarını, cibür günu, 
gcl~cek haftaları, ayları dü~üne

rck 'eyranı ı..ı,kanıyor ... ;-.liçin 
m ıfckkere,i çırpınıyor. niçin \"ic
darıından k<•pRn bir e' ona: 
"pckı •• ebcp T ~evranı neden 
kı5kamyor-un~" dl ye suru) <.ır. 

amıgııı hi"l talıi! det\il mı? 
Hunca 'coedir. ııc goz y~ları, 
ne L~yanfor nt' feragat vı: istirap 
Iar pahıı.<ına buylltüp güzelleş-

tirdiği <. raııı, artık yabancı 
ar ım llıme ha öz! ... 

-
'oktu. harp sen.'erce uzamak istida· 
dında idi iste ı\lmanların hesabı 
boja çıkmıştı. 1 farhi çabuk intaç 
edemediler. Daha rl"~:ıı<u h•rhı sür 
atle bitirmek ellerinden gelmedı. 
BilAkis mukabil rnraf harbi uzatmak 

-
iptida Almanyada badeho diğer 
mıittefıklerde de açlık lıaşlac'J. llu 
sırada itilAfın lehin& Romanya harbe 
girmiş idi. Bu bidayette Alman 
siya.<etl umumiyesj aleyhine bir 
darba olmakla beraber erıak tedariki 
hususunda bir nimet oldu. Roman· 
yalılar Alman tuzağına düşmüşlerdi. 
Almanlar bu fırsatı kaçınna~Jiar. 
Çünkü flom•nya omlannda erzak 
vardı-

istiyordu, hıı husu taki 
ellerinde idi. 

:erbesti ORMAN BRKCiSt 

Kapılı olarak tıkanıp kalmış olan 
Alman ordulan başlannda !\IAKEc '
ZE; T orduğu halde Avustuq·a Bulgar 
ve Türk ordularile lıir hamlede 
fırladılar ve bu boşluğa hücum ettiler 
Şayanı hayret bir sür'atle Romanya 
içine ,.e adeta buj!;day anban içine 
düşercesine Kı\RPATLARDAN 

indiler. 
Bükreş bu muka"e r ete hiç daya· 

Mmıdı Romanynlılıırın miıdafaaları 
p~k zaif olduj!lınd•n müttefik ordu
lar yarış edercesine ilerliyorlardı. 

Romanya dahiline giren işbu or· 
dolar karınlarını doyurdukLın gibi 
Almanlar kendi memlekederinede 
Romanyadan erzak taşımaj!;a başladı· 
lar. Hatta bir aralık Avusturyalılarla 
erzak kavgası lılle yaptılar ... Alm•nlar 
bu sefer Romanyada elleriue geçen 
esyalanda kendi memleketlerine taşı· 
mağa başladılar. Bu suretle hem Ro· 
manya teblikc>i ortndan kalkmış oldu 
ve hemde erıak ihtlracı bir mikdar 
ol;un tahfif edilir gibi oldu ... llu crzık 
altmış milyon Almana çaresaz ola· 
m"dı ııetekim ihtiyaç glttikce ço~a 
lıyordu 'e<ika ile viyecek tevzii 
usulü de kAr etmiyordu, nısıf 

iştihUk ,·erilmeğe baılandı, karşı tarafta 
mütelifin hol gıda ile bc<lenitken mü 

ttcfikin arpı mısır re nebat tohumu 
karışık ve<ika ekmeği yiyorlardı •. 
Açlık lılitiin Alınan knmandanlannı 
'c bütün Al mm h!ikOmetlni diişün
durmeğe haşladı açlığın devamı 
tehlikeler arzediyonlu. Bir toraftnn 
düşman trır9fına yeni yeni hükO
metler iltihak ediyor ve çoğalıyordu. 
Btı esnada hiç bir tarafta 'ulh ümidi 

Almanlara karşı )'lprotnıa ve 
ıizatma muharebe i açtılar, Çünkü 
erzak hususunda hiç bir menabie 
malik olmayan Almar.lllf birıı;iin ken
diliklerinden çokeceklerdi. 'etekim 
Almam-. clahtlintlc açlık hir takım 
sızıltıları \c halk uıerıııdelıükiımete 
kBl"\'I memnuniyetslzlijl,i intaç etmeğe 
h~ladı. 1 lali:: ve aAer her ne paha. 
~ına olcırsa olsun bir an e\.•el !'Uha 
kavu..,mak ilrt.u unu gö.:acri,orlarJı. 

!lir kı.ını halkın çok zengi~ olu· 
şu ı,•tı j...,rafrı.t1. ~ahur ve rnuti hıılk 
üzerinde ak<i tesir rnpı)ordu. F•b· 
rikatorl:.rın n muhtekirlerin açtıkları 
saınp•.1ı alar fakir ı • açlar üzerinde 
ip;birar U\'andırdı.. işte tın mikrop 
bü) üye büyüye hutün millete •ir3'et 
etti ve isyanlar b~şladı ve en neha· 
yet Almanlann yıkılmasına <ebcp 
oldu. Bıı harbin ayni mcsailıinc Tür
kler de maruz idiler. fakat hiç bir 
Türk neferinden açız sulh ;,teriz 
kelimesi çıkmadı. Pilerne deki kah
reman ecdadının c~crlerinı.: U\ dular 
zaten sahur ve ınütev\'kkil olan 

Türkleri binlerct buı ük mezilctlcrin· 
den biri de harpte sabır ı:östererek 
harp e mesirdir, \"e hrı vilksek kal:>iliı et 
cihancada roaiı)mdrır. Türk neftri 
doğ"uşunda "'kerdir. Kanında ki ccn
gAverlik bütün fariletlerin en vuk· 
sckidlr. 

Kendi;ine has olan hu rn<'-iyet
tir ki (llüyiık Gazimizin buı urduklan 
gibi) hir Türk 'lef eri (10 düşmana 
bedeldir sOzitniı Pna sö.\ Jctmi~tir _ 

l'tikW mücadelesi de Türk oefe· 
rinin kudrctıni cil ına giistcnni~tir ... 
Bu muharebede lıaşta lıtirnk Gazi 
olduğu halde lıtiıim Türk milletinin 
giJ'tcrdi;J;ı ,abur n metanet hli ı ük 
zaferi doJturmu"tur 

DOOAN YflDIZ 

r lani garip olmak için, dıiden 
ı:nrip lıir orman bek~i,iydı: 

hmi Abidin babaydt ; 55 ya· 
~muaydı. Kendl • alinde, dürüst, 
ramu,l•l bir in andı. Yalnıı. kol 

w dej!ildi... ~e kulcuydu, nede 
bekçi... 

A.k\amları köyün kahl'e>inde 
oturur. ah;ılive ':uz verirdi. 

Urııı:mları lıarlıetmeyin, birl
biıinizc fenalık etmeyin, kötü 
kişi olnıuyın ... ı·c ·aire ve <airc.-

ı\bidin baba. 12 <cnclik bek
çilij:!;i e'nıısıııda, bir defa hile 
bir kaçakçı, bir htrsıı, bır ap;aç 
keseni yııkaJamamı~, kimseyi 
hap>ettirmemiş, kimseyi jandar· 
maya tt»lirn etmemişti. 

ili~· bir insanın. digcr bir 
in,;anı mahkum etmeye hakkı 

yoktur, fikri b:ıtılını beslerdi.. 
• E':ıseıı hükumet Qnu, mf kı

demine ı·c yaşına hiirmeıen btih
dum edi \ordu. 

Onun- için knhahııılı adam 
yoktu: 
~ Ben ne bileyim derı!IY ... 

O adamın içirde miyim\ Bey· 
ninde ne rnr biliyor muyum? .. 

Belki o, yaptıjtını fenalık için 
yapmıyor? .. 

Zilzurna blr 'ıırho~a te,,aduf 
edecek olsa, hir tıır,ız yRklasa., 
kaYj:!;ft etlen kRn koCR)I! rası:d

se, derhal ceza ha~lar, ~:imini 

kuru tdıditle, kimini de izzeti 
nehini ok-ıvarak nıcs'deı·i \'atıs· 

' • • "i 

tırır. işi ört tıas ederdi.. 

GÜNÜN LATiFELERİ 
<Dükkancılar bayram 
mişler - gazeteler - ) 

münasebetiyle fiatlara zammet-

Bey - Şimdi pahalı pahalı alaca~ınııza bazı şeyleri bayram ertesine bırak-
sak olmaz mı? ' 

Hanım - Olur amma hepsinden iki mlsll almak şartiyle ! .. 

belki çok )·akın hir alide., ihı{ 
yarlık günlerini aydınlatan bu 
yı:l!;Anc sevgili J ·ıGL"i sôneccıı;ini 
dü~ünmek, kıskanmak, çıldırmak 

ııııuıı hakkı dt[!;il mi? F';ıkaı o 
ı\'cyranıı kar~ı borçlu oldu.ıı;u 
babalık vazifelerini unutuyor 
mu? 1 !er baba da belki ayni 
rchen ur. ayni i yıın dRkikalnrın 

dan sonra çocuklarının <aadcti 
up;ruııa kendilerini feda t:tmişlcr 

mi? Hayır.. , 'amık istemiyor ... 
, cnıırıa baba olnıağı kabul ec
tiQ;inl diışıinmek bile istemiyor .• 

Bu hi, nc·ıBu hepsinden fena. .. 
:\amık çıldıracakını> ~ibi lı:ışını 

illerile sıkıyor. ,ıkıyor... Sanki 
dımajtındıııı tefekkiır kabili yetini 
çıkarıp atmak i'tiyormuş gibi 
sıkıyor... Başı dıinüp kendini 
yata~ına attı~tan ·onrı, her ~eyi, 
bütün havatı unutmak. kendin 
den µ;eçmek isterm~ gibi gözle
rini yurndnktan sonra bile ,ıkırnr. 

-6-
• 'eyranın oda kapı-ı }a\81~a 

açıldı. Genç kız dönmeden ;ordu: 

- C.ece anııt:ciği, 'en misini' 
- Hayır Peri kızı, ben geldim. 
.\'eyran başını çeı, irdl ve te

bessüm ctmcğc çalı 1arak: 
• Gördün ınu Ha.ancığım, . , 

nnıı lıulınu~lar mı, acıdan uıın 

'Ormayı unuttum .• ll ne l la-an'! 
O arkana aklutlıgııı çıçcklcr ne? 

1 !asan cliııi arknsmıl:ııı ~ekti 

\'c kızararal, ·e, rnnı, a<il- lıc,·az 

gulkrd<'n yapıll'lı~ c;ıizcl bir de

met uzattı. 

Hunu ııt·rt'dt n buldun Ha
':ııı? Sizin hRhçcnizdc gül yok!... 

llasnn ;;ötlerin arasına >ıl-ı~· 
tırılmı' lıir kdgıdı ~();terdi. cy
ran baktı. Ru lıir k11rt yiziııi 

.. Ekrem_ isminin :ıltıı d:ı k · ıcye 
doğru ince bir pzı ·• cyrarı ha
nımefendiye!.,, ilı. rL,ini ilave 

etmi~ti. 

Genç kız h ıfif ,c k.ı:lnrını ça. 
tarak: 

Hııııu ·ın:ı kim nrdi·? 
dl'di. 

Peri kızı, hana darılma o 
bey sana lııııııı ı: •,ıJ (jı,a gön
dcru:ckli. ilen cldip;iııı zaman 
o da kapı'lm ııı ııı de ·di. Bana 
·'sen !Jas.ın-ın, dc~il mi 'ey. 
ran hanın11n tJ!:''İ o· :t\'·)r~un? . " 
dlye <tı:{•... !Sırd• •ıl·irc ii\le şa-

iırdını ki " cyr111 h.~ım kim? 
ifa. Peri -ızı"'.ıY" dt \'J\"Crdinı. . ' 

lh ·uyleclinnıi IJasan~ 

Ama nr ı , l ln•.ııı •ıı den'/ Kaç 
defa bıı luı ,.ı,, lakı•tıı,ını 

,:akın )al ı' . ' 1 •ııt. < ~ra 

Bak anla. Pc·ı kızı, o her ı 
hiç tc hıınn ı,'lılmnli, nıt: ak hile 
eder.:! lııı ;,mi ana ne -clıcple 

wrdip;imi sortl,1. 

- - Peki >en ne dedin? 

- l'L ri kızı danlnıı ı aca~·mı 
:;i\yler,cn, anl:ıtırıııı. 

- 1 l:ırılarnp;ımı nereden tah· 
nıin tttin.. !Jcnıck fena lılr ~e) 
rarıı~ıııı 'en de anliyomın' 

Huyır, hayır. ondan dcj:!;il. 
Sen her aman bize yaptıklarını 

· siiyledi~imi istemi~ or;un dıı •. 
l la.,an! Demek ı adam 

ad:ınıa bunları anlattın. öyk mi? 
1 kpslni dej(il peri kuı ... 

Sadec~ senin biıtün insanlar gibi 
olnıadıftı, ııc blleyirn işte öyle 
bambaşka bir şey olduğunu söy
ledim. 

Bamba~ka lıir ~ey ne demek 
Hasan? 

- Bilmem ki i~te Peri kızları 
gibi melekler gibi bir şey .• 

- Ha<an sen bunları nerden 
öğrendin? ~nce Perl kızı ne de
mek? Onu na. ıl ıahan m e{U
ynrsun? 

- Tıpkı o;eoin gibL 
!'eki ben nasılım ki_. Ben 

de aııtıc:ıı ııilıi, k"mşu teYzderin 
J'İhi lıir kadın dLj(iJ ıın·iııı'. / 

ih\11 l'c• 1 !il. ıı .. \c 

B;zan, söylediği bir >ÖZ vardı 

ki, köy halkına merak olmu~to . 
- Ah, derdi, yalnız bir kişi 

yar kl, onu bir ele geçirsem! 
Eğer onu bir glin yakalar.:anı 

hali haraptır... 
Herke;, Abidin babanın kime 

dü~nıan olduğunu, kimi yakala 
mak istediP;inl ara~ttrıp dururdu._ 

·,\celıa r.;ncberin op;luna mı 
kızıyordu? O, bir gün Abıdin 
babayı terslemişti.. Yoksa aceba 
kızdı)tı arabacı mıydı? Günkü 
nralıau Abidin babaya daiınıı 

alay eder. siizlcrine hiç kulak 
vermez: 

- Bıınak ,::ene tıra~n lı:ışludı1 

derdi. 

* lfü gı:cc, bir hayranı gece", 
bütün kily halkı c~lcnip giiler· 
!erken, ,\lidin babayı gürdiılcr. 

Abidin baba zil zurna sarhoş, 
iki tarafma yıkılarak gidiyordu~ 

(;üçlükle karakula kadar giıtL 
Kapıdan girdi. 

.-\h!aksız, rc/.il herifi. Deye 
söyleniyordu. Utanıyor mıı;ur. 

sen?.. Birde B'Ckçi olacaksınL 

Birde kolcu Q!urnksın... 1 !crke 
senden örnek alucak._llaı·di,h:ıy· 

di yürü.. 1 lelig~ tıkıL 
Sana ka~ kere söyledim, bit 

eliııic ge~ir,em. halin haraptıt 
demedim mi? .. Çüııkü 'eni biliri:n 
sen de kendini hilir.:in... Hııydı 

tıakahm ... Gir kotesc ... 
Tevkil edilenleri koyduk!an 

od.mm kapı,ını açtı, ıtlrdl, sonra. 
kr.pıyı kilitledi. .. 

Orman bekçisi Abidin baba, 

sarho~ ra;ıı;cldıp;i Abidin babayı 
hap,etmiştl. 

ak leden 
Seldmi izzet ........................... 

Hlllk eUtunu · 

Sütlüce yolunun hali 
IHr karilmiz yazı~nr : ~litli.icldtki 

m tzh:ıha He Şl'hrimiz :ırasındakl 

ycf;)nc )'Ol cıtcın11ıhil ~L·ı1;t·nıiyecck 
bir hale rclıni':tir. Eınant:t mühim 
bir ,·arid.:ıt ınenb:ıı tt·~ldl eden ınez
O:ıh :ının \olunu tn.mir için \·ukııhula11 
n11 rıc:ı:ı.tl:ır üzerine, hu yolsuzluğun 
düzeltilcce~ini vadeni~ halde lı~L\ 
fa:ıli\·cre ~eçilmtrıl,tir. 

sıl na.ıl :ııılara, ım? Bilil'or mu
sun Peri kızı. ı:aliba yine senin 
dtdlgiıı gibi çrıcııl.luktan kurtıı· 

lanıadını ... Belki hiıyiinııH:e içimi 
doldurnıı bu ~eyleri ıııılaı:ıhilcı:ck 

kelimeler lıuhıruııı... Şimdi b~k 

bir tlırlii 'öyllyenıiyorum... Sana 
her zaman •·Peri kızmn, benı 

aıılıı !., ı\emez mivimı 

Peki Ha<Rn o adama nH ıl 

anlRtııhildln'l 

Ona da bu sana söyk 
dip;imden fazla bir şey demedim 
ki~. • 

- Hasan ıı;el ~u alçal iskem· 
leye otur_. Anlat, sonra ne 
ol<kı? 

- - Sonra ... Sonra lşte bu de 
met! uzattı, sana ) eıı~memi siivle 
di... 

- Ha~an bak n~ vnH 'ttiı 
yanımdasın, hftl! hnşınıa g:t :,ıı 
!eri sormuyorsun .•. 

- O hıma anlattı.-

- O kimY 
- İşte kQrn~u bey! 
- ·e knnı,ıırn? 
- Bilmiyor mı ıın Perl kı,.ı 

o yandaki kö.~kte utunıyor llem 
onlar buraya taşınalı · epl oldu. 
fi, " c~rnl~r indirilirken ~eyret· 

n :ıinı. 
- 11 ı :ı·ı 
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EE Andre Brüno, Jermen Ruer ve Port EE OLSTO yun l , lan 

:: Sen ~1arten turnesinin müsamereleri. :: 
00 -- --

1 §§ Bu akş:ım ve yarınki Salı akşamı ·aat 21, 1 S te FRA 'SIZ :: 
1 

~9~. 
lkramlyell dt:mlr yolu 

K Z LAR 
sE, ETI.ER 

Jş banku1 !8 
44 
84 

cıo :: TlY ATROSll DA :: -- --
Fılı:-ını ç , 

Hollyvootta 
n 

Anadolo demir yola 
1. Tranvay Ş. 

ıo :: C h a n t e c 1 e r :: 
75 :: --

e1·leri kiliseler• ' her Şc ıle 

1. U. 5. Strked 25,SO :: Çarşamba akşamı Payeronun en m~hur komedisi olan :: -- ·- muazzam KAZAK 

Bu günkü yeni bilmecemiz 

s ıldan sağa: 
Bolluk . ~) 

1 Yemiı satan adam (5) 
.1 Kumaş vapı\an nebat (5) Do-

ğruluk (3) 

-t Bir azamız (2) Ooj!;ru ( 4) 
5 Sır (.1) tekmil (3) 
6- Yük ta~ıyan adam (6) 
7 - Bir ot "yenir" 14) 
8 Bir azsınız (2J Zinde (5) 
9- lstiOıam (2) Çocuk doğurtan 

kadın (;1) 

Dünkü bllmecemlzln 
halledilmiş şekli 

Yukardan aşağı: 
ı _ Bir maden (5) Cilt (3) 
2- Çabuk (5) 
:ı - Çabuk (3) 
4- Gaye (4) Ağızdan bir ham

lede çıkan hıtfler gurubu ( 4) 
5- Damarda akan (3) Uzak ni

dası '2) Su (2J 
6 Boyun aksi (2) Bir ruı~Ar (3) 

istifham (2) 
i- Dayanmak (8) 
8- \azık nidası (3) 
9 Pis (5) 

l Su Şirketi 
T. Tütün A S. 
1. De~lrmen Ş, 
Ş. ııeıı rmeu Ş. 

A. Çimento Ş. 

1. Telefon Ş. 

38 
10 

8 
40 
30 
s 

75 

Ş. M. Ecza Ş. 
Ş. Havriyt il 

TAHViLAT 

42,00 
()() 

:ıs 

00 
70 
50 

Aııadolu } L T. 
D y !. T. 

. 3. 1'. 
Tiinel şirketi 

Elektlrlk şirketi 

Rıhtım ~lrketl. 

il. P1~3 liman ~l:i..'d 
ÇEKLER 

Londra 
Newyork 
Paı!ı 

Atin• 
Ceaem 
Roma 
Bükreş 

Amstcrdam 
Bruksel 
Sof ya 
Praı 

" 41 
47 
4,40 
4,40 

986 
0,4Q 

12 
38 
1 
9 

i4 
ı 

• 
68 
16 

19 

i5,-
12,50 
59,00 
oo.oo 
15,52 
30,00 
37,50 
22,SO 
53,75 
25,00 
55,00 

~llaıık - ıı::ıyaı-ıı::ıklıyat - kaza -otoıııolııl -ıııe-, ulıyelı malıy~$ Bertı. !I o<,oo 
~ ertıılar.n zı yaptirınaıl:uı eyel lstanbuldı. Bahçnkapııcla rtnrdtı.nctı. • vıvana 4 39,25 

:f nkır ııar.ıncıa ikinci kıttta ~ TtCARET ve ZAHıRE 

! ANADOLU İ BORSASI 
"' ~ 10 Mart 1929 
/!!il>. ı\ noniııı 'frırk Rigorta şirketim- mQracaat edini1. $ ESGARI 

ııı.ıo 

00.00 
00,00 

~ çonkfı .\ııııd~lu şirke'.i cn_müRait şer~i~I ibraz ııtmektedir. • Buğday Az:~.1 
K. P. 

~. AN.\DOl.U ·ıgorta ırketının muc,sgısı Ttırkiyt İş bankasıdu·. $ Yumuıar H ts,ıo * IIüküııınt ı-e lıükQınetle al~kadar mne,seRat şigortalıınnılıı hakkı $ Kızılcn 00-00 oo.oo 
~ roçh:uıı halı ı·c tenıeLtüatının nıh'u htı.ktl.metfı aittir. («. Sünter IHl oo.oo 

-.· 
JR,00 i (~Telefon: ht~nbul-531 Tlegraf adr~si: lstanbul-İmtiyaı • ~:mc 5

"
8 18:~ 

- Yumu,ak mahlut 
Ha serı o. oo.oo 00,00 

IQ,00 

Her evde bu\unma>ı elzem cıhanjumul ı 
bir şöhreti haiz Klarfeld Alpaka Bıçak . 
çıta\ ,.e kaşık ",f,. takımıdır KLARFELD 
ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı iti
barile gllmllş takımları yerine kaim 

olunur. GUzel modelleri her sofra için 

bir zlnettir • 

--... Doktor Artin Horhoroni~ 
· Bel so~uklugıı. idrar darlığı. porta<t. hastah~ları. bel gev~-ı 

ckli~iile fren~iyi en ~on usul ve ağımız ~trıngalarla kat'! 
tedavi eder. Beyoğlu Tokathyan oteli yanında mektep 

• sokak • 'o :15. Telefon: Beroıtlu .il :12 ~ 

8=~· Taşra müskirat bayilerine ~Oflt91 
J"evkılAde >Uhulet giı.teren ı •gane muesse.<e l\Al\I fahrıl.alnrıdır 

Rakı - Koııyal-~ S•ı-ap iizerint toptı>n muamele ı apmak için (~a\u 

tada Kün:kı·ilerdl 'o .15-;31 J . Kainı ınahtumları fttbrikasuıa 

....,. ••• ., ••• müracaat olunmalı ~ 

Ak akçe kara gün İ"indir 
işten artmaz dişten artar 
Bayramda çocuklarınızt ailenizi oevindlrmek i'tersenlz hemen 

f:,n:ıl' BanJ..a,ına koşunuz ve mevcudu henuz tükenmeden bir 

kumbara ahnıY-

Ormancılar kongrası 
Orman mektebi Alisi mezunları cemiyetinden: 

'enclik kongmııız baıı-aının üçuııcü gunüne mu<adif ı 5 mart cuma 

;ü J $&al 14 te cemivet merkezinde akd~dileccğındcn Azanın ıe,rifleri. 

Emlak ve Eytam bankası Türk 
Anonim şirketi: 

l"icarct k.ım .ıuııur .ıo ı inci ı>ıaddesi ahk!mına tevfikan Emlak 

ı c eytam l>anka' heyeti Ull'Lmivcsi 1 Q:l() . cnesi :\!artının :lO uncu 

Cum-rcc-i gunıı sant 11 de Ankarada daire! ıruıhsusasında adiyen 

akdi ıçtinıa ette<:ektir. 

lluın:ını ' muzakcrat: 

" 

;\kcli>ı idare rnpcıru 

,\hirnk;pkr raponı 

.ı Bl:ınçonun tasdiki ve meclisi idarenin ibrASt 

\liir;ıkipkrin tıhabı 

\]ur;.: iplerin crctlerinin tayinı: 

-, icaret Borsasından: 
Ha}r,ınıın 

<:ıpa'ıdır. 

hlrincl ve !kinci <,:ar,.ımba ve Per.~mbe gunleri Bor<a 

Umum1katip 

3ıhhat ve İçtimai muavenet vekaletinden: 
lııanbltl (;ur l 3 Ha;t1nednde Etibba için bir firengi hastılığı tatbikat 

ı; r u açılacaktır. Haşlama zamanı bUAbare bildirilecek olan bu kur. ilç •)· 

dt·vam edecek , c neharetinde devam eden Elibba imtihan olunacakar. lmti
h d muuflak olanla« \150 lira ücreLle \ekAletln flrengi mücadele mıntaka
lan· da ı.t hdaro edil•ceklerdlr. Kursa kabul olunacak Etıbba adedi mıhdnt 
oldı ~dan ıa!ıplcı :ıra-ınd• bakteryoloji ve lahoratuv•ra az çok vukufu 
ılaııla ıcmı edilecektir. intihap cıltınaca\c Etibba aydı 80 lira ıicreli maktua 
ık 1 tanhula kadar aıımet ha cırahlan da verilecektir. Talip olacak t:tibba 
ı<ti ,. e1•ak m ,hitelerile mart Q2CJ neh•vetlne kadar <thhıt ve içtimai 

mu v neı ek~lctınc muracnat edeceklerdir. 

Romanya 0-00 
Bul,r.a.rletan 

Zahire 
Çavdar 
Arpı 

Mısır 
Yulaf 
Keten tohomst 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Börülce 
Rakla 

Hububat 
Su.)anı 

Ku?~eml 

Un 
Ek.o;trı f.k,tr.c 
F:k ıra 
Bir1oci yumuş&k 
'Rlrlncl ert 
fkinct 
Cçi.ıncu 

Razı not 
Kepek 
Pasp>I --

fQ,00 

lb,00 

13,20 
12,:'\t.ı 
R,'.!0 

4'1.00 
47,20 

21,10 
00,00 
00,00 

00,00 
00.00 

ıalu.oo 

12?5,00 
1:\70.00 
0000,00 
ooııo.oo 

(J()00,00 

lb,00 

12,30 
12.30 
8,20 

43,00 
41,()(l 

19,20 
00,00 
oo,on 

00,00 

00.00 

1810,00 
1170.00 
ı:ıoo.oo 

oono,no 
0000,00 
oono.<KJ 

. lstanbul Hayvan Borsllllt 
10,3, 1928 Diri satışlar 

f'ı"nsı" ı Adet Kilo nratı 
.._...., A.Umt •~~ar 

Kıvırcık 
Dağlıç 

Karaman 
Karav•ka 
Kuru 
Keçı 

Sığır 

Dana 

1558 

-U4 

7h 
'18h 

41 

7:1 

28 
14 
25 

J 'l() 

28 
.ı~ 

2~ 

Güneş sigorta Türk 

Anonim şirketi 
1 li>sedaran efendiler 9~9 ,eııesi 

\!banın 18 nci Perşembe ı:ünü saat 

onhc~te ~irketin l:;tanbulda ('ermanya 
hanında dördüncü katında kAin ida;ei 

merkeziye~inde ~ıırcti adiycde i._,-ı:ima 

edecek olan he\ 'eti an1umh·e\'C da· 
\ c olunurlar 

H.uznan1ei mlı.z~kerat: 
1 \Teclisi idare raponıııun 

kıraati. 

2 '\lurakıplerin raporunun kıraati. 
.l - 1 Ci'.!H JeHei hisabiye,ine 

aıt hılAnço ve kar ,.e ıaror hisabı 

nın ta.<dikl ve geçen dewei hlsabivt 
zarfında ifayı ı·azife eden mecllsi 

idare a1.alarının ihr~ı. 

4- l!l2<ı devrei hlsabiyesi ıçın 
mechıo.ı ıdaı c azalarının ıntih.ıbı. 

5 - _\ lecli<i idare azalarına mah

:-u.. h3.kkı h111urun te~hiti. \"e azavı 

meıköre meyanında ~irketin müdiriveti 
unıumi~e ... ını deruhte eden zata ~-e 
rilecek ıahSt:-attn takdir ve ıayinı 

zımnında medı,, ,aJdhiyet itası • 
o 1929 •euei hisabiyesi için 

murakıplerin tayini \"e ücretlerin teı::

biti 
7 'l'icarec kanunu .l2;~ ncı.i 

madde~t mucibince ~irketimizle icrayı 

n1uamelc hu usunda meclisi idare 
aıalannı mezuniyt:c ve ~alA.hİ\ et icası. 

Diğer her türlü teklifar: ~ermaıei 
firketin •sgan yüzd• rirmi<ıne malik 
hissedarın imzalariyle içtimadan IAakal 
yirmi gün eve! şirketin merkezine 
tebliıt olunmalıdır 

Vilayet daimi encümeninden:JI 

(;erek a-aleıen '• gerek ıek~lecen 
şiı:l<etin !Aakal onbeş hisse senedine 
malik olan hi<sedaraıı efendiler ha
mil oldukları sencdatı içtima tarihin
den IAakal on gün evci şirketin 
ınerkoi idart!ine tC\ di etmek ;ure
tlylc hn'eti uınu:niyo}e i~tirak hak-

Jdnrci 1 ,,, ııeıc ıtit 'il:lyct daırc,inde ınnrnt 2 00 kıyye 

•>, mart 11211 tRrif. mu<ncllf çar,nmhc ı:iınli <ıuıt f)n 

' ~le-il · "d e 

:: l_.e l\1onde ou L'on S' ennuis --
ııiiı••••••ı•••••••••••ıııııııııııı••••••ıı... ....... 1111111111111111111111111111111••••· .. -
111ııııııııııııııııı•••••••••••ıııı ıııı,...........1111111111111111 11111111111111111ıı 

piyani<ti ulan 

YVES 

Gümrükler Um11mMüdür
lüğünden: 

Gümrük idaresi açık denizlerde sefere mütehammil motorler alacaktır. 
Tekl!fnamelerlnl vermek ı·e bu hususta tafsilAt almak l<tcyenler ilO mart '!29 
urilıiııc kadar Anksrada Gümrükler l'mum 1\lüdürlüj(üne ıniirncaat ctmelcıi. 

Evkaf müdiriyetinden: 
Darülfünun fen fakülte;inc alınacak alı\tı derslycnin icra ~dilen 

münaka~asında tıılip zuhur etmediğinden pazarlıkla alınacagıııdan 
talip olanların ~cr:ıiti anlamak iizerc her ~tin lcı nzım idare ine mü

racaatları . 

Manganez Türk anonim şirketinin 
1-Jis~edaran lıcv·cti umumiye:-i J :'\isan Jl.ız:ırtrs~ :-.a:-ıt 1 :- <l id\.et 

merkezi bulunan l~tanbulda Si~kecide dördüncü vakıf Lnııı~tl.ıkl cbirc<inde 
sureti adlyedc akdi içtima edeceğinden Jıi>;cdarnnın hi-so >cnctkrnıi• ıarilıi 
içtimadan bir hafta evetine kadar şirket merkezine tcı-,li '" mu' al ı''n<lc 
duhulive 'araka,, ~lmalnn rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 Meclisi idare ve murakıp raponı kıraati 

2 Bilanço ıa.;tiki. 
.ı MeclU idare azası ile murakıp intihabı. 

4 Mııhtelife. 

bır 

, •f.rl inşa edılIT'iştir. 

Kazakların 
'ılcıınm gibl nu bindikı rın· ve 

Dev gibi muh:ırebe Klcrınl 

göreceksiniz. 
20 l\lart Çarşambadan itlb• .n 

OPERADA 
.1 ~··.-..-~ ·---·~, ~'. - • ,..., .. 

• ~ • l ~ ,_,,__. • .. - ·~:r ... 

llayrnm münasebeıilc 

ALHAMRA SiNE 
Çar~amba ak~amından iılhıren PARA. M O UN T (irkttinin en 
kuvvetli c<erlerinden 

TUZA 
süperfiln1ini irac edecektir. Sun derece rcnli:>t bir dramı muSa\ \"et 

olan hu şah c;er DF:ThTI\ rolünde JORJ BANKROFI' , 0 kibar 
alüfte rolünde ı·:\'l .1.' llRI:NT taruiından 

• 
GLORİA SUVANSON 

Pek 

1 :ESl~ ~ 1!111.-z.ımm•ııı o••••••••••••••••••• 
Zarif ıc ııann_ 1 <ılt \ ·~ IDOI • ~enenin «n hcıecana•cr film e 
kih.ınc,ıcl . .'lll.\U1'\ll\: \Ti ! ÖLÜM .: 
A 'k lıeJ,1, ... \ ." Ll ıll, • -YELKENCİ 

VAPUHLARl 
KARA DENiZ POSTASi 

11"t" 111 .,, , "'" n FEDAILERD : 

1 ~ 
... Çıkıyor•• lelek s\ncmasında ••••••0••••0•••000•: 

F:n ufak hir vatandaştan<• 'ük tcmaşa~iranı '"" ckrccc mahzur. ede- ı irtihal 
sek bir ınak.ıın:t 1\adar. ~ilfımu~n ceko'ın .... ri bir ı,k c..lr:ı.tn1 ıP -..l\\tl (;ün1r ık lln~ nıiıfetti.:,:i \ıri 
efradı millet ve memunnı dtvlcun ı 

1 
Go d 11 b ld · l•cy ıdat 't'tıııı,tir Cenaze i hu-

ANADOLU 
rıa~~~ PAZARTESİ 

, er ayi nakdi vermek korkusilc alA- ı il Ü ar C CSl 
kadu olduğu pek l.ıımetli bir fi'mind• .,,r ·ek<in,, ' >; ' 

1 ı",k k Ortnkô) caı~ıiııd n 
eser yakınd.l ;ft•h•· ennck üze· lııi1111!:::=:..Z3ll!"'lll:l"l:::!:lliE::!!!:lrı;!'ı::;:sıt:r.lj k· ı 1 ırılıp O tıl.iıy knhrı tnft ,a 

1 redir. ..-----.---------. de ne lılc ·I t•r \I tıı nla ı •nuı 1 

günü •k:iamı Sirkeci rıhtııııından 
nareketle dojtnı Zonguldak. fnfbolu
Ccrze. Samsun, L- nyr. F•t>._ Ordu, 
Glreson. Tirebolı,Gürele \"akfkebir, 
Trahzon, Surmene H Rize) ve 
gidecektir. 

1 
",.....ulh 'it kıı'· J·IR- ıı Tİ 't A TRO j l•ırr.,i ı Jrıi k~tılıi a. obt 

Fatıh iki'lci ı .. 
\ ı: ' z :ıi 'L Ilgaz ~irkcti 

kimliğinden: 
Sl. TL .. 'I\, \Al,.\)' ·' .,, h d i "ıtri be ! r L~ mı 

Müddei \1. ~L Vcl ı\Jetile .\lüd r <l • ' 
~-------------..! ;..~ İ\.., .. L rıl. 

Tafsll!t için Sirkecide ;\Je>adel 
hanı ittisalinde yelkenci hanında 

klin acentasın;ı müracaat. Tel. 

lstnnbul 1515 ===== ~eyrısP.f Hin 
• 

dei ııkyhim:ı ı\hmrt Şeref efendi 

Ye Halide ı Tuht~rem c :\\elek 

hanımlarJıı n saire bC) nindc der

desti rlıyel ı .ı lıin kusur kuru~ 

alacak tl:ııH,ının cari mlıhakc

ıne>inde duhilı dava edilen Me-l lek hanımın zevci A. Şeref elen· 

dile birlikte memalik! ecnebiye 

yegittikltri 'c ikamtt~:'lhlannın 

mcchul hulundu~u anla<ıldıl("ın-

Ayvahksür'at postası da!' Hane ı tclı!iğat icrn<l'ıa karar 

;'\TERSIK' ''ilptıru 12 ı\Jart ver imi~ ı c n: .. hakenıc :?,, _ ban 

Sal; r 7 de Sirkeci .rıhtımından 929 sııat I0,30 da icra<ı ıııukar-
harekctle c:elibolu, Çanakkalıı, rer bulunmu~ rıldujtındnn vcı•nıi 

Kuçükkuyu. l·:dremit Burha- muhakmcdc lıiuat uya hilvc-

niye, \yvalığa ~ide<:ck ve kale i,hati vuı:ut ctnıcsi ı e 

dönüşte mezkur iskelelerle bir- aksi takdirde mlınmclci ;!lyahiyc 

lik:c \lcunolu)!;a u~rayacaktır icra olunacağı ılı\n ılunur. 

c;eiiholu için yalnız v_ oku , . ..... 
Yeni nıılorla ' 

alınır. viık alınmaz ı ı 1 1--------11.. lk milli R .. oman 
Mersin sür'at postası 

KO 'YA.) rnpuru 12mart J HALAS 
>alt 12 de Cnlata rıhtımından ISTlhl ~I. J1 \RBI RO:VH. ·ı 
hareketle lzınir \ntalya. \la- f b 
iye \!er.ine ·ideçck ye Ta~ Mehmet Rau ey 

Darülbedayi 
Tepch•ıt ti)OtrO unda hu •~t•m 

saat 2 ı..ıo da 

Hamlet 
Şek~pirin facta ı 

eden ve sahneye 
Muhsin 

5 perde tcrcom, 
koyan Ertur;rul 

Naşit Bey temsilleri 
Ru r;ece Şehıadehaşı :\!illet ı ut· 

rosundo ~leudah 1'odrı cfrndi htrakile 

Bekri Mustafa 
l~~\ ... l) Pt:rJı.: h ~ız 1 hı cvın C\ 

ince az hey'ctt kor.~tl". 1 )au , 1 )uet 

, a.r' et • Rak., --Ferah sinemada 
nr\ ete 

vah~i. !UI\ \an ( JUO\arı .. ]rıtMA.da. : 
Casu<lar kırahçcsi 

koni ı \ \•lı 

thıncu loı kuk daır 

mohkemcsı dur 
nden: ~ lııuafao\1 

milli~ e \ek 1 tine rıafctc.: 

l-lalis lk.'"\ in l \ t,;İ.C "cnt 
rkasınJakı caddı de k~ın 

\Ckil \. 
po~tanc 

Hc\kcr 
ıicarethınc:ıindc .ınustahtrıu ı ıtck.ı· 
dini Gskerivedeıı \ dık .ı ık et Be)' 
lcyhını: ikaır< r, Ji~i cak d. ,,_ 

~ıııın c:crevan cdcı t. ltkı ntt m m·ı· 

ı'e•h \elik 1 ıkıcr llcıi" ık n~ ·tgı\hı 
hazırıı .... ınuı n1t,,.çhu , etine b! <''l hı 

'l ıuuddctle ılôııcıı ıehtiK•t ıcra,ıı • 
~a ar \erılıniş '" tahkk ıun ~:i ,,arı 
9~'1 Pc ,cm e n u aot 14 k t:tlik 
kılın mı ulJu ı. d n mum ile\ hin 
v< 'mtl mezkörde l tanh dr duııc: 
hul-"Uk mahkcmesıııe ıahkık ı i,ın 
gelme,; ı cya ı ekil gondermcsını 

~elc-ııedi~ı 1e ı cl<iı ı;onJcı cınetlıj\"ı 

taktirJe gııap kararı ittıhaı L'tlilcccj!,ı 

ıua1 unıu olın:ıl uzrc ıld.n o!Jnur. 

·······••tıt•t114tl1111tltll,1flllllltlll!llllllilflllflllll!l'''''''''ııı 
11ıııııııııııı•tııııı11111'''~•••tııııııııııııııııııı~ıııııı ••ııııııııır 

Hllsnll lntihabınıza muvafık şık ve daJanıklı :: 

BAYRAMLIK ŞAPKALARI~~ --f,t~t'\ ukla 'ohan aınaının,!a lincı \ okıl hanı tahtında k~in -~ -· ---- ..... 
§;Karamürsel Mensucat fabrikaları~§ -- -~ 

urn \,ıamıır \lafye •• \ntal}a 150 nltli 170 

lzmirc up;rayarnk gelecektir. 
1

:: Satu; mağazasmdan tedarik ediniz ' 
~luallim \. 1 lali< kitaphane~i •• • 

• ______ ,... ____ tl 1111111111111• • •• 111111 il ffll l llllllAai ••••••••• 1111111111111••,•,•,•1,",,",'" 
Calatı kilprü başındn merkez 

ı•cnte<i Heycığlu 2!ili\! .VTesndeı 

hanı altında hıı«tı<l dairede 420 

f lnhe aeentc~I lstanhul. 

Doktor Taşçıyan 
Parb -'eriri} atindan mezun ve 

28 sene tecrtibeli Frengi ağmız 

iğnelerle, belsoukluğu idrar darlığı 

ve zaafi cinsiyetin elektirlkle kafi 

ser'i ve ap;rızız tedavisi ~:Cmln 

önunde, lzmlr ~okağında N. 4 

Piyasada il liraya 

satılan şapkayı yal· 

l"anbuldı Katırcıoglu Hanmda 

46-47 numaralı odalara müracaat 

etmeleri ılaa olunur. 

~ 111111111111 ııııııııtııııııııııtıtıııııııııı•ı•ıııııııııııııı 111 

Bayram munasebetlle 

( ;,ıata Sarayda kılln meşhur 

\1. i'\RAl.IJ ve P. BEi IAR 

ltnvat ıicrırethanc,i; F.n makbul 

ve •n ~üzel hediyeliklerdo·n mıdut 

olan " Gabllla • lüks ıL·ıyatmı 
tcjhır c•mektedir. 

flafız Burhan beyin 
İdaresinde Turk \lmlki hey'· 

eti ha~ ramın birinci !(iınlinden 

itibaren her akŞ11m Şişhane bah

çesi Jale ~azinosunda icrayı ahenk 

edecektir. 

Sinop Vilayet 
Hastahanesi 

\lukteıi 84 kalem mualece 18-3-
9~ Pazartt'i günü ihale edilmek 
üzre ı irmİ gün müddetle münakasa
ya konulmuıtur. Taliplerin ve maliı 
mat almak iıte enlerin Vi!Ayet daimı 
encümenine muracaatlan ilAn olunur. 

htanhııl lkJncl Ticaret mahkeme 

~inden : 
MUlh• Avunduk .-de biraderler 

tarafından teklif olunan konkordato· 
nun devamı muzakeresi 25 ınarı 929 
pazanesl günü •aaı 14 e ulik edilmiş 
oldugıı illn olunur. 

Süleyman Rasim ve Şürekası Malul gaziler 
iktisadi neşriyat şirketinden: 

.\T'ıe»C>llTIİZC ait 801 900 ve 601-(>50 \O 4CJOl-495-0 fiUırMralı makbu?. 
lar zayi ııldtığuııdan i•hu mukhıızlarla iltn ve abone bedelltı almak latlyen· 
lerin poli•e ve mües<esemlze ihbar edilme<lni muhterem tUccanmızdan 
rica edrriı 

MUZTAR İP MİSİNİZ ? 

O hald< de<er•nı deıui tabii bir hale ifrıg ve 

ihıiitları men ve evcaı te<k:in eden 

SLOANS LİNf~1AN 
lsumıl edıniY_ Her yerde satılır. 

...... :::::;~------~--ı.-.......... .... 
lstanbul \lahkemei tıöliye j cvlilljtin boşanmaya 

üçüncu hukuk dairesinden: 

fleyop;lunda kı.-nharacı yo
ku~unda hacı ~liıut terctınan 

çıkmaz ,ukağmda 21> <ı hane. 

de mııklrn Ohırnne Ke~işyan 

elendile ikamet~Ahı ve meslreni 

meçhul rn•dam Agavni nam 

diğer Aıınik hanım beynindeki 

davadan dolan ınııhakemeder 
sadır ulan ve tara'eyn ara-ındaki 

inkılabına 

ve mt,arift mahhmenin 'UÜddd 

aleyhe ayidlyedne muı .. ctair hniu

nan 1 Q kinunuı·ul 1 Q2tı tarih 

ı·e o!\2 adetlı llAmın madam 

\ıravnı~< ihlner tebll~i tensıp 

«illmi~ 1t tehli~ makamına ka 
im olnıak ıızerc ilılnı suretinin 

mahkeın<' div:ıııhnne<im talil.. 

kıllllr· >lduıtıı ilan olunur. 
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~ ~~'''''''''~'''''"'"'" ''""''''\,l :-.; .... ~; 
~ Bilmeceler 1 
~~~~~~ ~t 

§ Okunur ama kitap 
değil, sabahları satılır 
sahJep değil: 

- Gazete. 
§ Çekersin çekersin 

uzatamazsın: 

- Tespih. 
§ Yulardei{ildirama 

bovunlara O'ecen 
- f{ıravat. -~ "';.• .. •::-·~· ÇalıştIP be canf ~.u~.~ § Dünyayı g'lrür de ı.ı "d ı:i kendini görmez: :.: Sırtı yere gelnıez ı man yapanın, ı.ı - Gı)z. 

:•
1

1 
Vücudu zahmete alıştır be cani l•! 1 § Bo)·u bir parmak '• ~.. -2- olnıaya b:lşlannştı. ~fa- rak Beyi bu altınla- taht kurulmuş, üzerle-:"ı J{almasın damarda uyuşuk kanın, t.~ Hemen olcuna srırıl- ğ k J "Ik yok ama, onunla kuyu • ı · h 1 be 1 1 · aranın apısın ~·n ı rın elmasların bir kısım rine birbirlerinden gü- k I :"ı .. ~an am amasın, çalıştır can ı•; dı bir, ekti, bir daha 1 I • · y ld azan ar bulunur: ,•, •ı ... ışi <ar gırınce ı ız parasiyle gayet güzel zel yedi genç kız otur- · :oj Lök gı'bi esneme ko··şe minderde, ı•ı çekti. Ejderhrının göz- Bey etrafına bakındı, b" t d tutmuş. Kızlara yak)a- § Alğdne.d bak ;•ı ı•j Ied ateş saçrırak çıktı. dibe doğru bir köşede ır saray yap ır 1 ve <r r ın an arsın ,•, Düşersin genç yaşta zorlu bir derde. ••· A l · turmak için YıldızBeyıe şınca biraz kendine gel- görürsün önü, söndur-l•! ~.ı ttığı nara ~·r yerı ~ö- yığın yığın altın, el-, ı Atıl, s·çra durma, yatac.1k yerde, 1 1 ıY- • k d eJ hediye etti. di. Çünkü bunlar can- mez, karartmaz-güneşi ;.! Uu ne nıiskin gibi kalıştır be can! 1:1,1 gu tıtndretecOe erec he mb. as,.. Yığınlan _ölçtü! y ld Be b. et lı deX-ı'l bı"rer heykel<.lı'. gu"nü. •ıı• '• yanıa ı. zaınan e- ıçtı, taşıyıp ,göturmcsı ı ız y ır cenn .s :.! l•! men atından indi kılı- münıkün değil.. gt"bi döşenmiş, dayan- Başlarının ucunda ya- - Cam. ı •ı' Frenkte spordur, bizde cinın:ıstik, :•ı' cını bütün kuvvetile O . ı. d § T1kır tıkır gezilir, • S · I k ,. raya ış:-ıı et ı--oy U· mış bu saraya girince zılı birer levha vardı. 1 ak k'I' 1

10
,
1
• por yapan ınsan, o uyor çevı , l•'ı eJ'Jerhanın hoynuna D I< d gece e ay çe ı ır. Vücudu gerilir misali çelik, 't"> d B - k t- ışarıya çı rr:~ya av- her tarafı gezdi beğen- Birincinin üzerinde - Sokak. 1

1 
ı' 1· I vur u. -ş·nı e;; 1

• randığı sırada lll"lct-rı • · Hinthukıimdannınkızı §Susuzdur suv_. a , . Soınurtup oturmak yanlıştır be can! ::! Orcalığı Nehir gibi k~ n ... · -·~ . ,..-,1,.-,., etti. Me- dı, yalnız baktı kı oda-!•! l•f kPpl"dı· ğerse frak Beyi de Yıl- 1 nın biri kilitli. Kahyayı «Nur» İkinci levhada =~nz~~. koyarsan ; 9-ücün yerindeyse sağlığın da vcır, l:i Fakı:ıt Y ldız B 'Y S'lde c.ızın birden bire kay- çağırdı: «Çin» huktimdannın 
l f ldman dediğin şey, her kese yarar, •ı' ejderhanın başını kes- bolmasından merak- -Bu oda niye kapa- kızı «Lokman» Üçün- - Rakı. l i 1>ararda kalnıalı, çoğu da zarar, 9 i mekle kanaat etmedi, Janınış, aramaya çık- lı? cüde«Hamm» hukıim- §Tavanı camdır,du-! :.· Atanı hamlatma, çalıştır be can! •ı, karnını da vardı, bir ele ı,ıı:ı. Diye sordu. Kahya: dannın kızı «Peri>> van mermer, içine ' 111 S • h' ı · D d. -d Seki girenler ha bire terler. t . n . • .ı ne gö .. sün, ır ço c ge- Yıldızı sağ salim gö- -Efendim, Bey bu- ör uncu e « ap ıı -Haınam. ! --·.-.·--.-.-.-.-.··.-·.-·• ... ~·.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.···mi \'ikle ölü ''atn or. ru-n··e s·evı'n<.li kucakla- hu kii m.da n nın kızı U--·~·-·~-----~~··--------·- • · - ... - ranın anahtannı size § lçi kırmızıdır dı-Adapazarı treni koca bir O vakit hu ejderhanın yıp öptü. Yıldız Bey «Nesrin» Beşincide He-geyikleri bir ·kuvvetle b·ışınclan geçen n1ace- vermek için bana tes- rat hukumdarının kızı şarsı sarı, toz olur kayanın altında kaldı kendine çektiğini anla- rayı anl~ttı. İçeri girip lim etti, buyurun! •Elma& Altıncı da Rum Sönerse parlaya harı. 

Y ld B k - Man_Q'alda ateş. <lı. ölü ejderhayı ş::-şkın 1 ız ey apıyı aç- kayserinin kızı •Hüına• !!!!!!!!!!!!!!~~~~~!'!!!!!!~ 
~kişi ölü. 11 kişi yaraland! Yıl. lız Beyin eiderhay- ş·tşkı n seyrettiler, sonra tı, içeri girdi. Şaşkın- yedincide Magrı"p hu- lialıayıa oııııırcıu ;ı Kastamoninin « Ku-la IC'ıvgası uzun sür- ctltınlaı,, elmasları at- lıktan dona kaldı. kiimdarının kızı ((Bel-

'
Dü?1 gece hayranı münasebetiyle bir çok n1üş, '. ·a,·aş yavrş et- lara _vükletip şehre g3- Odanın etrafına sıra- ma». yucuk» köyünde san-Ad h 1 t d t G caktar oğlu Hakkı ile yo cu: e apazanna are .:e e en ren eyve raf ağ:>rına a. s·-ıbcıh türdüler. sıyla yedi tane ıal<lızlı lTıtmerli İ i 'e T oğa nça y a r:1sı ndaıı geçerken koskoc:' man ............................................................................................................ w,,,,,,,,,,.,,,/,,,,,,,/,,//,Y,,,,,,,,,,,,,,,/,,/N/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, saGnül odrammalnadsaı noğodlu unhu-1 ,. k · ı)::' kcırl: 1 ı-la heraber tren n üz 'rıne bütün 

1 
ff ___ .......... _ .. BifyÜ.·k-ii'damiar ................... _ .. I~ ~,,,,,,,,M"///,_.,,,//H//MerakTi,,.Şeyfer'',,.,_,,_,,,/,,/////I 

k uvvetı le _ · i v:ı rla n maya h:- ş 1 anı •ş i~t:nu goren ~i::::::··,,,,::::::::::::::::: : ::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::ii ~ -.~ ~'11 = ~~~ 
nıal~ini :- t, t ren: son sür'atle sünnüş, fakat tren Rokfeller Allııh akıııar versıa geçmeyin. Terbiye ol-g-eçıp kurtııl· m;-trn•ş. Çin 4oo milyon nü- nnş öyle nlaymunlar 

l(a)a ınuthış hır gürültuyle ıo,on1otfıu 
fıstünc dt ş üş. Lokon1otif vrgonlarla bir-
lik tc yere yıkı lm•ş. . 

Etraftnn inıdat :stenıniş. DM>rt 1ren yetiş
n1:ş. yolcul~n an 4 k şi ölü,ıt kişi yaralı öt _kiler 
de sağ salim olarak yıkılan trenin altınd<1n 
çıl·a rıl m·ş' ar. 

Şömendüfer idaresinin doktoruyla iki hasta 
bakıcı tarnfindan ilk tedavileri yapılan mec
ruhlar dün imdat trenlerinden biriyle 
l:.tanbula getirili<ller. 

Anıerikada gnz kıralı fuslu koca bir ülkedir. var ki mükemmel hiz-
is·ııini ahın Rokftller Fakat halkın hemen 
cidden hüyül< bir iş yüzde (~) u cahildir· 
adanııdır. Bütün zen- İşte bu bilgisizlik yü-
vinliğini ve muYaffa- zünden Çin bir türlü 
kıv ·etini sırf kendi ça- i le r i gidememiştir. 
lışlnınlıg-ı~ la ten1İn et Çinlilerin garip itikat-
tiği için, bu büyük ları arasında birde 
adanıın hayatı hepi- tali, kader mühürü 
nıize bir nun1une oln1a- denen muskalar 
lıdır. rından biriyle biner do- vardır. Bazı açık göz-

Rokfeller ıs:..9 S('ne- lar sernıaye ile komisi- ler, sokak b?şlarında 
sinde Ni york vilayeti- yonculuğa başladılar. cahil ahaliye bu mus
nin Riçsfort şehrinde Birkaçsene sonr~ ~u kalardan satarlar. 
doğdu. Binız sonra 1 küçük yazıhane buyuk Guya bu mühür veya 
ailesi!e birlikte bir ~i~ şirketin merkezi ha-ı ~usl~alar~ ta~ı~anlara, 
haşı<a şehre gitti. Ana- lını aldı· . çınlı l e.r1ı n ıtıkadıncı 
sı babası çok fakirdi 'er. , Rokfeller asıl servetı- kurşun ış .emez, has~a
F:tkat f<okfeller daha j nin ~n ~üMhim. kısnı~nı lık te'sir etmezı:ı-ıış · 
küçük yaşta olmıyacak ga~ ışlerı uzerınde gos- Allah akıllar versınl 
işlerden para çıkarıyor- terdiği faaliyette med- Terbiyeli maymunlar . . d Maynıun d i vi p te 
0 u. y u od ur. O de v ı r e . !!"!""!!!!!!!~!!!!'!!~!!!!'!!~~~!!! 

On altı yaşında tica- muntazam gaz istihsa- a<lamı sayılıyordu. Ser
ret mektebini bitirdi. }atına kimsenin aklı er- vetinin yekunu 64 nıil
Bir çok zanıan iş aradı. ! n1 emesi, R0kfdlerin yon İngiliz lirasıydı. 
Nihayet bir yerde mü- koyduğu usullerin nıu- Bu servet her dakika 
hızinıeten çalışmayı ka- vaffakiyetini temin etti. da 5 İngiliz lirası arta
hul etti. Orada çalış Bugün dünyanın en rak çoğalıyordu. Niha
l<anlığı zekası nazarı 1 büyük gaz şirketlerin- yet 1921 senesinde 470 
dikkati celbetti epice den ~iri olan <1Stan- milyon İngiliz lirası ol-
bir maaşa geçti. dart Oyl» kumpanyası- du. 

Fakat l~okfellerin a- nın müessisi de Rok.fel- Rokfeller parasından 
sıl gayei hayali bir ser- terdir. 100 milyon İngiliz lirası
maye ele gçirmekti. 1900 senesinde Rokfel- nı hayra ve maarife 

Nihayet arkadaşla- ler dünyamn en zengin sarf etti. 

met görür, her işi 
yaparlar. 
İngiliz Alimlerinden 

biri utun tecrübeler-
den sonra maymunun, 
ev :şlerini noksansız 
yapabileceklerini ırör
müş ve _r kese insan 
hiznıetçi yerine may
mun hizmetçi tavsiye 
etmeğe karar vernıiş
tir. 
Ş i n1 d i İngilterede, 

saçları iki yana taran
nnş, gözlüklü bir ta
kını maynıunlar, bü
yük otellerde konak
larda hizmetçilik ya
pıyorlar. Tuhaf değil 
mi? 

Evvela musvedde .. 
Bir kız lisesinde din 

derslerinden inıtihan 
vardı Hoca sordu: 

-A ilah evvela Ademi, 
sonra da Havvayı ya
rattı, acaba niçin? 
Hanımkızcevap verdi: 
- Biz bile ivi bir v 

yazı yazacağımız za
man evvela nıüsvedde
sini yaparız. Belki Ce
nabıhak da öyle dü
şünmüştür. 

- Sen kesecek sini 
- Ben keseceğimi 

diye kavga etn1;şler. 
Hakkı İhsanı bir balta 
savurup öldürmüş. 

Caobuıa teli koptıı 
Evel ki gec saat bir

de Şehzade başında 
Ferah tiyatrosunda 
Canbazın teli üzerinde 

marifet ya parlarken 
tellerden biri kopmuş. 
Tel seyircilerden Na
ciye Hanımın başına 
çarpnuş yaralam!ş. 
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Yemeklerinizde ve 
hastalıklarınızda Hasan *zeytin yaği KiıllanınıZ Kiloluk şişesi 1 Q{fkuruştur. 

Has~n_ Ecza deposu. 

Amerikanın 

Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan makinasıdır. 

Turthe umum ~ ent:ısı: KH. KRQUBALKIAN <:a ata B r okııgı nurııero r 
Telefon Re }Oğlu 1561 

l)ünyanın En l\1e. hur Dalton ve Moroe ve O<lhneı· Hesap Makineleri 

En 7'1etin Hesap 
. . 

En Müken1mel ve lakineleridir 

\ il!ra•ta m~t şeraiti acc~1talık ,stt:1 _ı:!!l~'fir. ı_~qukla umuıni accntıılığıruı murac at edemkri ~ 

KOD AK 
•Fotoğraf Cihazları - Kağatları -. Filn1~eri. 
Kartpostalları - Mustahzarab Kimyevıyesı 
ve teferruatı emsal iz dnsten \ e da ma memnuniyet bah~tirler. 

HER YERDE SATILIR 
Al m nUt foto§rllf almak için 

((Minuteros• Kartpostalları 
tla her } erde mu rren talep etliniz. 

·········tı················· 
Cebeli bereet vilayeti Nafia başmühen-

disliğinden: 
Cehdi bereket liliyeti Fe\~ larıış )Olunda .-ı-ı~ lira bedeli !<~illi 

ıı1$a edilccrk 15 parça imaliıı smai~r maron l?iııci pazar giiau sut 16 da 

:ıknimiin•b<a ile ihalci katiyesi yapılacağından müza~r münakasa· iiıalk 

Jc anunun ,.e Talimatnamesı '<C Nalianın tuhlıüt şeraitini iz olanlar Nafia 

hat mühendisliğine aıiincaaıl& ' · · ibraz H mu_,,ld<:ri"l il:mal w1'i 

,,fırılınn nvıni mezkilrde münıkasnı iştiritlııı illn olunur. 

ıt Jf- • 
ı..lahiye 11.t;sa )olunda :"449 Ura bedeli ktŞilli iliş& edilecek 26 parça 

ııııal:ltı rnıaivc martın il lııci Puartesi ,;ut 16 da Eaci•cıll dalmü vıu. 

, ctçc kapali • zarf usulilc ilıalr rdilccetinden şmiıl kanuni :eyi kafi zar!Luı 

lıi~ cı-el makamı ''iliyruc mevcut 1 lundurol •t n ıallplrrin hulun 

malın ilAa olunur. 

Türkiye 
Sernıayesi: tediye edilmiş 6,000,000 liradır 

Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 
Istanbul 
Bursa 

Adana 
Trabzon 
Bali kesir 

İznıir Gireson 
San1sun Edrcn1it 

Ay,·alık 

Zonguldak 
Kayseri 
~tersin 

ı tüsait n1uaınelat. kun1baralar, kasalar 

Eekişehir Bankası hissedarlar içtimaı 
b:eki•ebir Banka.ı T"tlı:k Anonim . irtctl lıisscdarlar he 'etinin umumi 

• uplant ı martın otuz blrincı pazar günü sı t (14 te &nka blnımıdı yapı 

lacaktır. 

·i?.amnamenin alımı~ btrind maddesi mucıbincc en u elli bi.>sesi olan 

hi sc sahiplerinin aşağıdaki nızıumrnin müzakeresinde ham balunın.t üzre 

ıçtimadan bir hafta cvclinc tada' Bankı merkezinden dnbullyelerlnl alınaluı 

\C dıianda bulıınanlarin kimi vekil edecelderinl blldinneleri illa olunur, 

.\'Tü:ı:akere ru:ı:namesl: 

1 - c\lecli,iiılare , • .\lurakıp raporlanıım okwıması 

~ 19~8 en.,.i bilı~unwı tasdiki ve Meclisiidaretıiıı ibıası 

.ı 1928 senesi tanettilil lıissclerinin tenli 

1929 sene~i için ı Iurabp tayini ve ücredcriniıı taltdui 

ı l~=::ıı;:r:;' 

BUyUk ııım 
il tayyare piyankosul 
ll Keşideler her ayın ıı. ndedir il 
E 2. ci keşide bu gün 

a Büyük ikramiye: 
;; 35,000 liradır 
= 
_-::::::ı 

. 
Bu keşidede 3.900 numara 

kazanacaktır 

ıl>llliillll. 
Deniz mübayaat komisyonundan: 

ı JoO ıon Rekompoze kunıür. 

,;oo • ı. .. amanıı k6rnur. 

,, 
\ J. .\ ı. \'. Deniz ku\'\ etleri ıiıtıyacı ~ın luzumu goı·ülca l.omurleriıı 

kapalı ~arfla 18 \!art 929 tarihiıır miısadif Paçartesi günü saat 14 tc talibi 

uhte,inc ihalesi icra kılınacağından ~arıııame:;ini görmek isterenleriıı her gün 

,, vermek i;tC)cnlcrin muancn giin \C saatta Dasımpaşada C',cniz rnübnyaat 

i a atları. 

ır------------1---··~~~---------------.:a 1 "I' \ l'ffiill. \1L t\ \ F. 1 

DEFTERDARLIK iLANATI ............................... 
1f Satılık otomobil Kadıkü uucle Fiyat markalı muhammen bedclı ııoo: * . :\TILIK K \. IYO. . ı~li 

cıhi garajında, muhammen bedeli lira . üzaj'cdr pazarlık uretıle 4 karaknlhanr balıç mdc Ruzınr; mar-

1000 lira, müzı ede razarhk >ııretiylc nisan ııı~ <lı llefmlarlıkt \11,pıla kalı, hrdcli ınuhammeni 80 lir:ı. muza 

4 nisan 1929 da d.,fıtttJarlıkıa )apı· caktır. '.ı.w,. ıcdc Pız:ırlık surctilc 4 ·,,an ıı~<ıd.ı 

lacaktır. ':!I) .. Klil:\IJ!,. l\A 'ı 11\H '\ ·t: H: Ddtcrdarhktı ı•pı'acaktır. • , 

1f ~2ıılık otomobil 6tmbul sıh· ODA, \ ınikö•ılnde ıını . caddesinde * ."ATILIK OTOl\10111!. 

hiyr mudurh·eıi garajında Fiat, ınarhlı ··o fı - 17. kirası fı5 lira, muz.wcde Ddrrrdarlık binası dahilinde , kr:.< 

muhammen bcddi :1000 Tını, miizı· ıo nl-an 1929 ds lleftırdu'.lıkt• des marl<alL muhammen bcddi 

ırde pazarhk .urrtilc 4 ni;an I929da ' p&lacal.tır. (1 IO) '.!500 lira. m.tizaycde pazarlık su • 

Defterdarlıkta HpıLıcaktır .1rı.r 1f KlRAl..11\ E\" , Kadıkoı iınde ıile .ı • ı>an 1029 da llefterdarlıl;ta 

• Satıl · otom bil Ahır kapıda Usman a~ı mahal! ~inde bchui\·e ı apılaalaır ,JM) 

nakliye kuma danlıf;t garajın<l:ı fıaı sobğında 17 • 22 eıin nısıf his.-r~ * ..,:,\TILIK \~· \ h.oc.a 

mut.ah; muhammen l>edcli 800 lira, kirası 90 lira müaayrde fO 'iSlll mu.;ıapa.,<adı. Rımann efendi ,.e 

rııiiuyedr pu.arlık surcıi.le 4 ııis•n 1929 dı llc!erdarhkta yapılacaktır. Saıende S<Jl;ıklanodı 2-7, 44-36 

1929 dı Oeftrrdarlıktı npılacaktır. ( 1114) . •0 mıklüp iki ktt"a arsa, mulı mmen 

(:!~8' .. IJRA.Llh: GAZI. ·u lk'kor.d.ı bedeli -100 lira bcdelı de[aı"n 

1f S.\ l!L1" K,\,\1YU. ·. \lıid.a· lluyük çayırda dett keımında. srne ıcrilccektir. , fuzoyrde 25 Tartım 

pıda nakli)-e kumandanlığı garajınde lil lirası :-o lir1, miiufrdc J ni;an da de!tı:rdarlıbı yapdacakıır. ( .l:'J 

Oaiıııler markalı. muhammen beddi 11129 da dcftcrdarlıta (~ii:i) • S.\ nuı;: OTOMOBiL-Ahır 

3® lira, ıııiizayede pazarlık surctilc .. S \"OUK O .. ilZOt:.: OOLl 1 A kapıda nakliye tumındanhk garajında 

4 1san 1920 dı lklterdarlıkı• \RSA F rd •bdi 1 .. " -L-
' enr " su ...,..ı m..... Fiaı mırkal~ m~hımmeıt ~eli tiOO 

aptla tır. .J62J ilesinin l'rncr i ·kelesi me ·danında liıadır, milza ede pazarlık urctlfle 

.. SATIU.I\ OTOl\IOBU. Ahır· 16-4- •'o. 1818 arşın 6 panııal.; mu· 4 
nisan lmda llef.terdarlt~tı y 

kapıda nakliye kumuıdıınlı&t garajın- hammcn bedelı 5295 lira, bedeli lacaktır (.15~ ) 

de Mersedes nmblı, muhammen 8 sene ı c tak,iıtc \crilıııtl.. şartilc 

lıedcli 250 lira. müzayede pazarlıt \e kapalı zarf u;ulile satılacaktır, • S TILIK OTOMOB!r, Alur 

sıırctilr 4 Nisan !~da Oeftmlar· talipler ,J98 lirahlc teminat makbııx· lapıdaııııkliyr kumandanl>P;ı guaiuıda 

lık:ta f&Pllıcaktır (.361) lıriyla ıellilnamtlerini l,ıanbul Oefter· Fiat markalı, muhammen bedeli 1200 

1f S:\llLl.I\ OTOMOBII~ Alıır· darlıtında mutr~ekk.il komi.>yoııa lira, muzayedc pazadıl ;urctiyk 4 

kapıda n tliyr kum111danlı&t gaajin· 25 mon l<l29 aırihındr vettecklcr· n· IQ2Q dı lleftrrdarlıl<tı va[lllı 

da Font markalı, m m u beddi dir (414) caktır. (J.'i6) 

ı 50 lira. müza~e puarlılc suretile • S.\'rlUK OTOl\1080. Abu- * , .\llUli: UTOı.\!OBll. .\hır· 

4 Nisaa ım da fleftcrdarlıkta ya· Kapıda Mkliye mda liu ııı.tab kapıda na r tuıDlııdanhlı ~rajı~da 

pılacüıır. (360) muhammen btdeli ı:;oo lin. ıııüza· fiıı mutalı. -.ıı-mea bedeli 800 

• SATILIK 01' OBII,, Ahır- yede pazarlık surdilc 4 ııl<ın 1929da lira, miıayecle ol ııisM 19119 da 

kapıda nakliye kumandanlı~• garajmd dcfcmlarlıktı ~ ıla lı:ur, (3$-JJ M~rlıkta af11lacabtr. (l57) 

* • • 
Ocyoğluada Galaıası ı ~ı!d~~~~r~ IP~lı~R 2 ~I~ '~ !!fekiı\]u topun .atıla kroü;i 

apllda göstcrilııı.lştir. muhammen lıyınctı 205,239 r, ibal bedelin" yan;• eyi müteallp. dip yamı ihale 

ıaciblnden bir srne sonra alınacaktır, taf,il ı taliplere <tefterdarbkça her gün nrilrcektlr, milD~eyc iştirak için 

1 ~.3Q3 li~lık teminat mdı:tubu llnmdır, muza ede l"tp h nrf usulilr 25 M rt 11129 tnrlhfnde • lacaknr. (45.l 

! 
'-----~ ....... ...,\ 

İstanbul limanı sahil sıhiye 1 

merkezi sertebabetinden: 
1üdiriyetı umumıyc mUlbakatı ihtiyıa için aleni rııuİıakası ılc tabed· 

rilebek olan kın iki kalem evrakı nıatbu:ının yevmi miiwıka.sısı 28 mart 929 

tarihine miisadif perşembe günü olarak tcsbit edil iştir. Taliplerin nDmunelerl 

görmek vr şartııamclrri almak uzero her giin Galııtada kara l'ı'hısw~ 

sokagmda Uin merkerimlz leva:am şubesine ve münakasaya iştirak etmek 

üzere yevmi mezldlrde sut f4 te mezkılr mcrl;u.de mfiıe;elckll nu.<raf ko

mlsyonıını miıracaatlan ilin ol ur. 

Bel ağrısı 

Siyatik ağrıları 

Cilde temamiyle ttüCuz eder~k ona t Uı 

bir sı ILl11ı veren 

' ' Spırosaı ,, mahıuıü 

bu ağrıları derhal teskin eder. 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
e g• gu lt&ötalıklan m~t h s 1'1 

Doktor 

ŞEKİPHABIP 
Ayı ofya Yrrcb.uan Hacı Siıleı 

ııwı ap:ııtımanınd Cumıırıe,i, Pazar· 
tesl Çarşamba ~ e Perşembe. TtL 
lst 3035 
---=~~~~~~-

ll&n 
i'..tJnguldıtl;.ca -ahilde ınşa•ı ınubr· 

rer hiıkQ.ııı. t kotl!lğınm ( 42.100) lirı 

k • temel bs1R1 l fi . :J. 929 

cıımamsi gimü lat'i ihalesi yap&lmal. 

iızrc muna a konulmuştur. talip· 
lerln münıkas:ı şartnamesi proj1' 

plan \C it eHakını gfinntk !~iu 

n anda bli e VckAleti milli 
emlll: tbudurliıgtıne lstaobul ve 7..on· 

gulda llefcr d rl kl.ınn• m •ocntlan 

ıl.in olunur 

..,.or. Ihsan~ 

Öksürük şurubu 
ÖksOrlllı: n nefes darlığı 

için pek tesirli 

;:.,....,,...~ .... llAçtlr ~ 

Doktor A. Kutiel 
Elck-ırik m.ıkitıcletiyle beis<' 

ğukluğu idrar darlığı, Promt ade· 

miiktidar, ve Lelgevşekligi <erian 

vt• cilt ile rirengiyi ıığn:;ıı tedavi 

eder. Karıköyde fliirckçi fırını sırı· 

sındı J4 • 

•eı 
Diş fırçaları 

Hıoloıik 'c fen nolmıi nazarından 

en temiz fırçıılardır. Cın<leri ınııkem

m ldir. 

ller ) enle• 4:i kuru~ fiaıla :<atılır 

Okzijen sa:esinde istihzar olunan Bl()l{S 
diş nıacununu da kullanınız. 

------~ 

mn oorrrr r ~~~8.~1~~~ ,. 
T amıratlı : s.fha,-ıen~er _Kant. fr•nı 

• a •Onal ll~nk •m Dovçlant 

·irketinin 

alan elektrikiyenin 

küçük tamiratlnı 

Meccanen 
diğerlerini 

el enıeğini 
almadan ınal 
olduğu fiatla 
icra ettiği hiç 

kimseye meçhul 

değildir 

• 
Hanım efendilere 

Büyük bir fırsat 
Ha~·ram yak-

la~ı yor kürk 

mantolan ruz· 
de • O tCll2lllt 

ilL• majta4'1!mız· 

da 'atımakta 

dır. 

8 3) \ade ile 
kefaletsiz ola· 

rak 'eriliyor. 

ı tahmut p~ad.1 

kiirkçiı Han 

Beyko T. 
l.t.165 

F...cnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

anks_ Kommerçiyala 
Italyana 

Ser ın:ıycsi 700,000,0 
{lhtiyat kçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travı•lleı (;, yyahtn 

çekleri) sahı 
Liri, frank, İnı?iliz lirası 

v •ya tloları frank cılaıake 
satılan im çekler . ye.,ind 
nereye git:;eniz p:ı , ıı:ı ke· 
mali Eıınni ·elle taşıı Yo h r 
ıc '" m:ın isteı:;.•niz dunyanın 
h r tarafuıı la. hirdc, ot il
erde, vapurl:ınh, ll'eıılenl 

lnı ~ekleri rnı hı -ük tıırliyat 
için nakil ııı k:ımıml. kola

vlıkla i:;tiııı·ıl Pdebilırsuıi1-
'l'ı .ıvt'iler:-; r ki eri Jı.ıkiki 
·ıhlıiııden lı<t'ka kıııı:t ııiıı 

kuill.ı:ıııına a ı~ı bir. ~<:kilde 
teı tip ve ihtn" edilnıı.,tll'. 7 

115 e~e ttrııinatla 

dıkıka "aş ruaz 

SİNGER 
saatlennı kullanınız 

Fenol gözliikletin her flf\ 'i 

Oepos~:- lstanbul Köprü Başınd• 
GH/l.l\1AiOPOLO BIRADF.RI .ım 

idare mert..ezi; Bcılin 
· ıhtleri, 1 1 ir, 

il burı 
t.ıtata kı.<ım telef numrosu; 

ile uğh~ 2'7, 248, 984. 985. 

l<ı:aohul kı>mı ı 1 numm 
su: hanbul 2842, 2843. 

1 >riııı-ır. l,taobulda ılıtiııı 1 
~utnru~u t ielon numıo .. u. 

1-tanbul 3227. 

1 Hı umum b.ınka ınııamdııtı 1 
~ ;t" .' e hı.1>1.el 1.a.ala< icor 

E~ ŞIK VE EN lYI 

Cinsten Şapka 
l i trıseniz herk çe malum olar. 

CUMHURiYET 
Şapka ma azasına 

1utlaka ugramaiısmız GalataJa 

\"oyvoda caddesindeki Q8 nümcro . 

Kendi kendine ınş olmak ııı:vk

lidir. Fakat ıer ,.e taze kalmak 

ıçin ıncşhar ı.kmı illi 
POl{ER TRAŞ BIÇAôl 

de traş ol alıdu. T hı rindcn 

sakınınız. 10 kuruş-

tur. l·mumi Lıanhııld .. 
Tahta kaile• ıo 11 arı~. 

JAK rn:~r.O \'E ŞF.RL\I 

Kastan1oni Vilaveti 
Orman M. -

T~köprü hzası clahiliııdckı 

l)edıefl? ormanın ~ an poı racık 
derc>i gatben arı )llpuJı: sırtı ile 

gcyiklı • ndall haıu lıAIA 
şimal boyalı kıriv ·ile geıikli yazı 

dakr ) ol .:eoııhen dereku1. 

sökü yavl · san >ırtı ara 

smdaki · l Ur mahduı 1 8 numara!· 

ut l:ta!ar "linde mcn:ut 20.000 

metrem p deHik çı:ım arı 2 c • 

n de ormandan çkanJmak ıızcıc 

bir ay miiddet \'C kapa zarf u~ı,; e 

beher gayn mamul metreını1:füı 12S 

kuruş 20 para bed lıle muzayede 
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D.ın Cı:yvede feci bir tren kazası olmuş, üç kişi olmöş, ıo kişide ağır surette yaralanmıştır. Yaralılar 
{fa~ d:ır Paşa hastanesine kaldırılmıştır. Yukarda ateşci aşagıda makinist görülmektedir. [Y.,,.,, linci salıilede] 

Tekirdağ millet mekteplerinde imtihanlar vapılmıŞtır. Talebelerin büyük bir kısmı imtihanda muvaffak ol
muştur. l\luallim ve talebelerden bir grup. 

1 tan~el erkek li-esi diin akşam muallimleri şerefine bir iftar ziyafeti vermiştir. Bu ziyafete diger lise mu-
allimleri de davet edilmio;tir. [Yazısı 3ünc!i sahifedel 
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Geyvede vuku bulan facıa neticesinde ölenler ve yaralananlar sedtye ilt 
nakledilirken. Yaralılar Tıp fakültesine ve Haydrır Paşaya kaldırılmıştır. 

Beyazıt dairei belediyesinde intihabat yapılırken. intahabatta fırka 
namzetlen kazanmaktadıi. 


