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KARA B[R GÜN 
ı 6 Mart ••• Bn tarihi biç birimiz 

unutmadılı. ·çuıııtıı . ıe Martı biç 
bir TUrlı unutmaz. 920 senesi 
martının l& 111cı tOnll sabahı 
lıtanbul halin ayumca fibrin 
ıolı:alılarında ıl•StlHI dO,manlann 
dolaştıpnı re1ml dairelerin lf
gal edlldlllnl ctJraıOşlerdlr. 

Splıalılara yapıştınlan ·dntman 
yaftalan' frhrln ı,tal edlldltfnl 
ııan ederek sanlı! istihza eder 
gibi bu işgalin • muvalıkat • 
olduğunu ilave edlyurdu. Falıat 
Türk milleti için buna inanmalı 
kabil değildi. ou,manlar ı,te 
bu noktada da yanılmlşlardır. 

ÇUnkll .&.naduluda milli hareketi 
;-aratan büyllk Gazinin mutlaka 

muva' fak olacagı hakkındalıl 
iman Tllrk milletine lıuvvet ve
riyordu bunun için 16 Martta 
lstanbulun işgal edilmesi lstlk
IAI mllcadelesinc bir kat daha 
k•Jvvet verilmesi ile netlcelen
·niştir. 16 mart 1920 gecesi Şeh
zade karakolundaki kahraman 
ask.rlerlmlz şehit oldu, herke· 
sin evi \basılarak bir çok Tllrk 
Maltaya sUrllldU. Fakat bu ve· 
kayı her tllrlU deh,etıne ratmen 
bDyllk mllletfmlzl rfrl11tltf çetin 
mfl cadeleden hiç alılıoymadı. 
DUtmanlar yalnız lıeadl vab,e
tlerlnl cıı.terdiler. Vena topla
n t•hre çevrilen dlrltnotlar TO· 
rk milletini u1a yıldırmadı. 

Her felllı:etten bir ders almak 
lazımsa 1fi Mart da Dlr talımı 
vatanını seven, llldn safderua
luklm yazanden hlll dutman· 
1ardan merhamet beltleyea lılm· 
seteri uyknclan uyandırdı. 

Hllr y..-malı lateyen .ıııet-
1or için ancak lıeadl aUalıtadan 
başka yardımcı elamlyacatını 
dUşmanıana omell vatanımızı 
paylllfıaak elduğunu Gazi her
kesten evci anlamı" 1919 ma
yısında A .. dekıya seçmiştir. 
19 mart her TOrlı ,,.taa.-rverl 
lçfı' maddeten, ıa-.a 9'Gyllı 

Gazinin açtıtl yelda ytillm•l:· 
ten lla.,ıta çare olmadıtuıı rflıi· 
termlfdr. 

Bnrtııı. dokm - ~ 
· t8 mart 920 il 1-1 fffllltldr•• 
'bllylllı Gazlaln ıwııl lradeal Jle 
Tlklı mliletlnln , kahraman or· 
dunun ne çetin mütttıllt Ue 
çarpıftddanııı 4akraa • minnet 
ile yaded1yonız. -Ankara-Sofya 

Ankara ile Sofya arasında 
imzalanan bltaraftık ve uz
laşma muahedesi, bu iki 
memleketin milnasebatı nok
tasından yeni bir devrin 
başlangıcı sayılablllr. 

Esasen Tiirklye ile Bul
garistan arası nda ne hudut 
ve ne de haya\i menafi cl
hetlle lhtllAf yoktur. Mevcut 
muahedelerln tatbikatı sıra
sında, tatblka memur olan
ların gllriiş ve anlayış fark-
larından doltyı nman zaman 
çıkan müşkiilata, bu yeni 
muahedenln nihayet vere
cetlnl umuyenuı. 

Zamanımızda yapılan sulh 
muahedelerlnln iki tiirlii 
Glçiisii olmak IAzımdır; Biri 
umumi sulh cepbealndea, 
dlterl de iki tarafın meaaıu 
noktasından faldell ...__ 
larıdlr. Tiirk-Bulcar muahe

tleal, bu 61çll ne tetkik edlldttf 
zama,., deterl daha zinde 
meydana çıkar· Gerçek ba 
muahede, iki lftllletln arzu 
ve lhtlyaçıanııa. her itibarla 
tevafuk ediyor. 

M uahedenln bunlar kadar 
eyi bir eepbeal daha var ki, 
o da Balkan eulbu lehlne 
miihlm bir adım olmasıdır. 

Ankara ile Sofya rlcaJI 
arasında bu mana11ebetle 
teati olunan teırraftar. bu 
yaklAfmalara esas olall hissi
yatın ne kadar uınlınl oldu
tunu glllterlyor. 

Miizakerat esnasında mu-
rahhaslanmızın çok samimi 

rayret ve temayiilatul• uyrun 
bir surette ltllafkir bir zih
niyetle çalışan Sofyanın Alt· 
kara Sefiri M. Pavlof uu 
mesalılnl, bu monasebetle 
hatırlamak, yerinde bir fOY 
olur. 
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DDNKU MAÇ BERABERE ---·-NETiCElENDİ 

Dünkü maça iştirak tdtnltrdtn bir grup 
~~~~~ ~=·"=" 

BAYRAM GÜNLERİ YAPILAN 
MAÇLAR HEYECANLI OLDU 

1 ••••••• 

Dün Fenerbahçe ile Galatasaray 
( l ~ l) berabere kaldılar 

nno hava daha rilzel, sotuk daha az, saha daha 
kuru, kalabalık daha fazla 1dl. Galatasaray-Beşiktaş 

muhtelltl Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Hakem de böyle 
nlsbeten mühim maçlar için bir sima: SalAhattln bey. 

Mamalı kale önünde herkes favl ve hentbolla mllte 
hk bfftlrlne rtrerken llyle hoş bir durup seyredişi var ki 
etliye sütlüye pek karışllmaması lazım gelen maçlar lçfn 
iyi bir hakem olacat1nı rösterlyor. 

Talıımlar Şiiyle: :vıuslih Mehmet Necdet ~:şref Rebi! 
C.S ~ - FK ~:Rıı.AHÇE 
H~• H~ 

Burhan l lüsnü Kadri Fruzan Cevat Sadi :\!. Reşat 
. Supbi 'ıhaı i\l iıhaı ı\14 Mu-ı.affer Zeki Fikret Nevzat 

M nbtelltln iyi bir şekilde otıiıamasıua mulıabll teaer en iyi 
bir fOldldeydf . ilk deyte ila,ıar "'lamaz malıtellt Leble-

ltbıla ayatıle bir sayı lıa:rilettt Bana epey ziıillııi sonra F~rln 
lllr uyısı takip etti. ıiltlsava 4ewenla ve oyuna DllıQotfne 
bdll'I' de\'anı eal. ?t : rlıı 4Ua s...ı, ..... filUfl ve umllll,!I,)'~ 
lıllıiın ~- $1U •ı:.tjaı ... ~ CI~ 

Mabteflt lıaçam lıattliı4üt-.ıil&fB ... adt• 've lla llatta bir oyna
- ..,. Ud -th llerlye vuraaııy8dıık _.... lıll9lz olmunıa 
mulıatill Fener mubaclın lıatb çok -vaffalı oın:rordu. Muhtelit 
mUdafaaıı bir az ağır bastıtından oyunun netkıeslne ııaııtaı otan 
müsavat teesslls etti. Bllylece bll nıaç birer sayıte ve lleraberUlıle 
bitti. 

iki maçta &ördlltıımUz oyunculardan oyunlarından, vaziyetlerin
den aynca babsedecetız. 

Bayramın dığer maçları 

B .. yram ı. Çartamba. keskin bir ayaz. bununla beraber gft••tll 
ve bulutsuz bir hava. Saba Daha yeni erlmlf karlann teslrlle 

oldulıça çamurlu Hele kalelerden birinin llnll oyunculan zaman 
zamana taşırtacak bir şekilde 

Bu ınn, lstanbnl şampiyonu Galatasaray kendisinden sonra 
en kuvvetli iki takımın muhtelltlle karşılaşacalı: Fonerbabçe Betlk
ta\I muhtelltl. 

Halıem Adil Giray Bey. 

rr akımlar ~o~ le : 
Muslih l .. ı\lchme t !\" ccdct Latif Kemal Ş. 

- F.B B -
- G. S- llali< 

Rasim Kadri Zeki 
Mehmet N. Burhan M. Reşat l lüsnü Cevat 

Suphl • 'ihat ;\lidhat Al~ Şiikrü Zeki Fikre Eşrcft 

Futbolculann uzun bir zamandır muattal lıalmıt olması maçı seyre 
ıelenlerde evveli tatsız btr möıa!ıaka seyredllcc:etf zannını tevlit 
etmlftlr. Halbuki daha oyun başlar başlamaz bunun aksi tezahllr 
etti. ve maçlar ba,ıan nihayete kadar çok zevkti ve lıararetll 
oldu. 

H'ç Umlt edllmedlj!;I halde Galatasaylılar ilk devrede denllebl
llr ki umumiyetle lıllılm oynadılar ve muhtelit taleslnl 

matemadl bir tazyilı altında bulundurdular. Mamaft bu devrede 
sabanın tendi bllcumlanaa daha aıUsalt olmaıından lıtifade 
edemediler, belld de aedce Ozerlne maesıılr olabllecık fırsattan 

lıaçırddar • Bu devrede ilk sayıyı Zelılnln ayaj!;lle mubtellt yaptı. 
Biraz sonra da Nlbadın dlrej!;e çarpan fldıletll lllr ,atOndea sonra 
Leblebi Galatasaray hesabına mllsavatı temin etti • · 

klnel N.v....ael muhtelitin dlJrt muavin ve m/1-
lltinct dorttlt o. s. takımında dafiini tek başına geçerek adeta 

l~sızlılt tlolaylsile yorulan cebren O, S. n ikinci sayısını 
latifin ytrlnt Rljat girmişti. Buna vnıptı . Üçilncil bir gol de tam 
malcabU muhttllt Sadi ve Rldvanla J-ı . . . . 
iki tazt lcuvvtt almıfh. Gertk bu kale çızgwnın ilstilnde çamura 
ktyflytt, gerekse o. s. in ilk dtv- saplanarak kaldı. 
rrdtkl mDsait vazlyttten hll/ade ilk matfubiyet muhtelitin 
edememesi buna zamltntten Raslmln yaplilt bir sayıdan ıonra oyun 
bariz idmansızlık yDzDndtn yaptılı 2 - 4 O. S. aleyhine neticelendi. 
hatalar muhtelit lehine oldu vt d(lha Galatasaray altı senedir lstan
ikinci devre başlar başlamaz ast- bu/da ilk defa matf up oluyar
astt y~pılan iki ~ayı. O. S. /~tarı? du. Mamaft son oyun , O.Sin 
kuııveı manevıyesıne muessır likmaçlarda hasım/an dilJlln· 
oldu . Bununla beraber Nihat dürecej!ini gösteriyor. 

M. MECLİSİ 
Bu sen Hazirana 
kadar mühim 
layihalar intaç 

edilecektir 
Aalıara, 16 (Milliyet) - Meclis 

bu sene ancak Haziran bidaye
tinde tatil •dllebllecttlr. O za
mana kadar blltçeden maada 
mecflse t•len bir çek layllıar 
mGzalıere ve intaç eclllcc:elıtlr. 

Bu meyaada maaş layihası, 
gllmrflk layıbası, vtıayetl•· 

rln fdareal lrylbası ve adlt 
laylbalarta blll Şurada tetkik 
eclllnıekte olan naftanın yollar 
hakkındaki mGlılm leyllıası 

vardır. 

ACIKLI KAZA 
Dün bir kamyon dev

rildi o çocuk 
yaralandı 

Bayram yeri-"'•• bir çelı 
lıuıyon ve etomoblller lıtl· 

aptanadan = lfOCUlı alaralı 
az Mr lcnt ülllade çocak-
tan ••aıY~ ... ..tta:r• luıdar 
.. tlktlp letliirlH • Ba 
yazda do elıeamlyetll 
lıeza.lar eJı:llt alıtadır. 

Lakin d&iı .,ortatta olan 
bir kaza buafarm bepalııden 

fed olaıllftnr. Valı'a fDdur : 
Şoför Nevzat banımallar ce

ml~ne alt bir kamyonetle 
B~ta ı'1amurda kurulan 
bayram y.,..... çocalılana 

toplamakta .,...., Ml'llf maka· 
bllhlde .,...b,. ...... &fldbGp 
ıetıraıelıte 

J4are e .... yoaa d .. 

"''" alarak jiela çı ış. 1'raııı•ay 
yolnıft taldpı eıı..- Fnıdılıhya 
gttıııelı:te lllea Dobııa llalıçe 
111ıaıte · celllldltl urau çocak· 
tar ayata lıalkıatfbr, 

Bn lıarelıettoa kalay1111nn mu
vazenesi bnzulmDf ve devril· 
mittir. kaza aedceslade çocolı
lardan ona bllflanadan va v1l· 
cutlerlnln mabtellf yerlerinden 
yaralanmıt ve mecruh çocuklar, 
Etfal bastabaneslae kaldınlmıt 
tardır. 

Yaralan hafif olu iki çoculı 
aileleri tarafıadU evlerine p 
tUrOlmOşttır. Mecrııhlar aruında 
bir mılıtepll lul da vardır. 
YavrucaOın ...,_tı tehllk•d• 

Başı yanlmıt olan 12 ya,ın· 
dakt bir çodıtna hayatı teblllıe
dedlr. Bu mecnıh dalgın blrhalde 
bulunmaktadır. 

Kamyonan fOlllrU hlkkında 
takibata baflaamıtbr. 

BAYRAMEY1 
GEÇTİ 

l" ık baharla birlikte relen 
şeker bayramı güzel bir 

Hava ile çok sevinçli reçtl 
Hııvalann l)'lleşmeslnden bll
lsttfacte halkın çotu bayramı 
k1rlarda aeçtrmış ve say
fiye yerlerine &'iden banlly6 
trenleri yolcularla dolup tat
mıştlr. Bayram yerleri de 
kalabalık olmuttur, 

Bayram!' kırlardas -ı ... ;"'lrmıadl·· 
yenlerln llklerlal de f81trln 
mutat eyl•ce yerlerbM tiyat
ro ve 91.......,.. tebaciim 
etlnlf. ~a vardı 
Beyotlu_... kopa maska-
ra ktlddt ve maskeli karna
val pruplan tehrln muhte
lif seıatlerlne ve hatta Kadl
kly tarafına da teçerek bir 
nevi eylence mevzuu olmuş
lanhr Şehir harici tenezzOb
lerln çoğalması otomobllclle

- TÜRKİYE 
TÜTÜNLERi 

ihracat günden 
güne artıyor 

Avrupada fabrika 
açmak üzre bir şir

ketle anlaşıldı 

A lmanya,. lngtltcre ve IHlçre
de cııara fabrlkalan aç

mak Uzre TOrlılyo lnblaar lda· 
resife mukavele akteden lagtllz 
tlrketl, bu it• yanm milyon 
lnglllç llrası tabslı etmlftlr. 

Mukaveleye nazaran mezlı:Or 
şlrbet 4 ay zarfında faally•t• 
ıeçecek, ilk ııeae TGrldyadea 
(100.000) kilo tlltoa alacaktır. 

Sonra her aeae (50.000) lıHo 
arttınlmak snretlle mabayaat 
yedinci s~nede yanm milyon 
tifoya balıt olacalıtır, 

"rlıette TDrlı rem~rl de 
tavzif olunacaktır. 

Bu lf için alüadar -e111 
· ......... , Nıllı•J• teıiıhıat 

paruı elarat (80,008) liıclllz 
llnuıı tevdi etmlftlr. 

Şlrlıet sermayeslal lllr mD· . 
yoa tnglllz nruıaa çılıarmalı 

inhisar umumi mJJdDrD Behret B. 

, , rtUe Avrnpanın dlter yerle
rinde de fabrika açacaktır. 

Şlrlıet. bUtUn mllbayaatınl 

TOrlılye piyasasında yapacak 
ve ıayrl san hasılatından yUzde 
llııslnl inhisar. idaresine vere
cektir. Son bir senede , lnhlıar 
idaresinin Avrupaya ihracatı 

(20,000) kilo artmıştır. Franaa 
rejisi ile Amerlkaıı bir ırup , 
TUrk tUtUnlerlnden istifade et
·mek Ozre teşebbUsatta bulunmalı 
istemektedir. 

Dlter taraftan, bOtOa dlaya 
t011lnlfjlrl arasıada u az 

nikotini muhtevi olması dolayıBI 
ile TUrk totonlerlnla ea iyi evaafı 
haiz balundntu Amerllıada ya· 
palan resmi tablllat lletlomlnd• 
tespit edllaıJttlr• 

Rapord.. Tiril tltlalerlnln, 
nttodnl lııt n allllan Amerika 
tatllnlert•._ bffe dalla iyi ve 
zanırt1Z •ltllılD beyan edilme-_._. ____ _ 

7000 DAVA 

nefte rdarlı~ Mub akemat 
MO dllrlOto Hazine leh 

ve aleyhindeki davalan tu
nlf ediyor. Bu davalann 
mıktan (7000) klıur kadar
dır. 

Davalar, eıuh surette ta
kip edilmek llzre "'•zlne 
veklllerl arasında ta 1 ı ı o
lunmuştur. 

Başladı 

Köy hekimi 
BüRHAN CAHIT 

Bulgar ıazetelerl, Tiirk 1 etmektedir. Çiinkii, politikada rln işlerini ehemmiyetli su
ve Bulgar milletleri , ideal- ve milletler arasındaki mil- · rette arttırmışhr. Bu sene 
terini tahakkuk ettirmek naıebetlerde en büyük ide- bayramın müsait havaya te-
lçln daha sıkı bir teşriki alimiz, mevcut sulhu kuv- sadiifii, Hllallabmer rozetle- Beyin millt ve edebi romanı 
mesaı temennıstnde bulu- vettendtrmekten tbarettır. r1nın tevzıaunı da tezyit et- Dördüncü sahil a-
nuyorıar. Bu temennlyat, MAHMUT mlş ve reçen seneden daha ı mızda okuyunuz 
bizim de arzumuza tevafuk Siirt ••bwııı fazla teberruat olmuştllr. •••••••ıiıı••-

YENİ TARİFE 
Gümrük tarifesi 
hangi esaslara 

göre hazır· . 
tanıyor? 

Haber aldıt1mız,a göre 
Ankarada muhtelit bir en
cümende tetkik edll•ekte 
olan yeni . ~rlfe kanunu •~
ylhasının bazı maddeleri 
tadil edllmete başlanmıştır. 
mezkOr komisyon azasımn 
miihlm bir kısmı tarifenin 
bazı madeelerl ve zahire 
fash yiiksek addedilmektedir 
Evelce bOtday ve saire rtbl 
maddelerde yiiz kiloda 360 
kuruş alınmaktaldl. yeni ta
rifeye clJre bu Clbl madde
lerden ren• yiiz kilodan 630 
kuruş rllmriik resmi ahna
caktır. Evelce tayyare ve 
teferrilatından yiizde yetmiş 
beş nispetinde resim ahn1r
dı .. Yeni tarifede bu yflzde 
beşe tenzil edilmiştir Tarife 
lşlerile yakından münasebeti 
olan bir ·zat yeni tarife hak· 
kında bir muharrl rlmlze fil 
malOmatı vermlttlr. 

" - Ekseri tarifeler iki 
sütunu ihtiva eder. 

Bunlar azami ve asrart 
siitunlarıdır. 

Ekseriya azami ile a8SUI 
arasında miitevault ltfr ra
kam bulunur. 

. ~ tarifelerde yaı.a 
uaml mllltan tayin edllmlf, 
ucari 91tan > ............ lftlr, 
1zallitjııft lhalt• ...... ...... 
~ ... Wzt ... 
ttcatet' ınaahecteal yapmamtş 
olıu.ı bir iki devlet Şimdiden 
muahede yapmak için teşeb
biisatta bulunmutlardır. ·-- -
KADRİYE H. 
Tahkikat ilerileikçe 

neler çıkıyor? 

Hatlanndatı tahlıllıatın tevsH 
için bir evet tekrr-

tevlıll edilen ••• 
Kadriye hanım 
ve rUfekası 

henOz isticvap 
edllmemltlerdlr • 
Son gUnlerde, 
bn busutakl 
talıldlıat ..,. .. 
m tllfrlıat bir 
ııdıa)'a &lr· 
mlftlr. hlı ls
tıc:vabı esna· 
•ında hususi Kadriye Hmm 
itlerinin takibi lçta Anlıaraya 
&ittltfnl sllyleyea Kadriye ha
nımın sul lıut peflnde lıottatu 
tespit edllmlfdr. · 

Talıldlıata ıore Hl lıut kararı 
dlf dolıtoru Arapyanıa kaltlaa
...de verllmlt ve IHı lıarar veri· 
llrlıea yapdan içtimada Kadriye 
bammla beralıer Mlrat' t.mlılde 
!tir Ermal komiteci , SelaaltH 
OUıaa, Alımet Ferit •_.a 
aç ""' de lıazır 1talaaaıllfUlr. 
Karar verlJcllit -da l(adrlye 
a-: 

- zat .. , d-1 .. lıayatıacıaa 
bılı:bm, lıerlıalde bu 1ff yapaca. 
tım.; 

MDıtantık Mazım bey talıld
kata devam etmektedir. 

Osman ile Mırat evellıl &b 
Adliyeye celbedllerelı reı; •· 
lıte lıadar latlcvap edllmltlerdlr· 
Talılıllıat Uerledllıçe ebemml:Jet 
kespetmekte, bunlann HllıaBt 
emellerinde ecnebi parmatı 
oldutu anl&fllmattadır. 

Hllımot beyin rahatsızlıtı 
benUz devam ıtmelıtedir. Ma
mafl pazartesi gllnD mekamına 
ıeterek tabldlıat ı,ı ile meşgul 
olaıau muhtemeldir. 

Hfiııı•t bey eylleftlkten so
nra mıvkuflann lsdcvabına baş
layacalıtır. 

-
• 

Kara günü unutmiyalım: 16 
Martta duşmanlar bir Türkü 

kurşuna ilizerken 

16MART 
işgal facıasının 

yıl dönümü 
Bugün şehitler için 

ihtifal yapılacak 

Bue.~· _.,.J:a~=::: 
Bu muMı•Hll• fehll•rlmb 
f9lıi lllr lltMr&I JfllP•l•c•ktır. 
llazırl ......... _ lldlthl pr-................ 

ı - Merulıa llugOn aaat 
•birde eylpte defterdar cadde
"8dt ulıerllt ,obesinde ll&fla
yacalıtır· 

2 - Merasime lftlrak edecalı 
. zevat içla kllprtklea aut 9,45 
de bir vapur hareket .. ecelıtlr. 

_ 3 - Me~ Iİrlıa, \'U&yet, 
kolordu, Ştlı,..aacll, maarif, 
dlitllfllıtıııı, ıaatııaat ertblle, 
TM:~llllMiilUnr.TQY8N; 
~..,.. -'Y•tlert. Tlrk 
talelle lllrlltf, Spor tetlıllltı mi• 
messlllerl iştirak edecolıtlr. 

· 4 - lstlrak edecü l{ıtaat 
· tertibatı atkt ... r. 

A - Slvarl Po .. mlfrneal 
B - Mnzılıa 

C - Aslıerl melıtep taln•I 
ve lııtaat. 

R - Poll• ve zallltel belediye 
melıtep taJelıeal. 

R Eııaal cemiyetleri 
5 Menim: on birde askertllı 

......., llnGnde bu sıra ile hare
kete b!l'layacak, ve dlter da· 

1 

vetlflcr en önde lıareket edecek· 
lerdlr. 

6 - Şeb ltllte mııvualatla 

Sıra ile Ordu, Cumhuriyet halk 
fırlıası turk kelebe birliği namı
nutalı sllylenecık ve dua lla 
merasim bltcc:elıtlr. 

lldl .. t mU .... arı 

llıtlsat vekaleti mDstqan hı· 
ıan Altldln B. ,.1ır1.._ pi· 

mlfdr. hı... Abldla B. pa11Car 
zer'lyatım tatlıllı lçhı Jralı:Jaya 

&ldecelıtfr. -----M o ılı ova lıoa....,.lap 
Aıılı:an, 15 (M.IW7at) - Mnlkon 

Jeııenl kon10loalnpıı• Ragıp bey 
tayllı ırdtbniplr, 

BUGON 
11ııc1 ........... : 
-ı .AlllUJ• IHttabu , lbıaaııı 

ıqdU 1 balııdc Hariçte de aw
....,-

ı- loa baberlcr 
3- Tarihi telrl.kaaıw TealrleK 

8 •ııca aalılf..ızıte: 

ı - lstanbul Bayram filıılerl nesıl 
•ilendi. . 

4 Unctl Saldtemlzde: 
ı- Hava raporu 
'l- Fıkra 

3- Felct, Haltanın yazısL 

4- Hlkl.ye. roman. 

5 lnel salıffenılzdeı 
ı- \eni Ttırk 16gatı bKl<uıcla Jalh 

Rıfkı btvln nıataıe.ı. 

6 inci aalılfemlzıle: 

ı - Halka mahsus yuılar 



llULLlYET CC\I \R'ft' .. .'I lfı )IAR'f 
- - -

M.İLLİYE]'J.K:HARİÇ!EN""'"A_l&.IGl .. MEKTUPrVE.ıTEWRAEJ;AR~ 
iKTis .of TEŞERRü-:-LERi ı iZllE 1 •----~-·- 1 HARP GEMİSİ 

ı~ Rl( TE 1\1 U~ ~~::'AK Ol-AL )'()RlıZ K BI. "EYE I y APIYORLAR 
Berlin Türk ticaret odası milli 
nıallarımıza mahreç buluyor! 

' \lıll ) et alruz j U:ıcıaya i uli) c k.ıJar yal J. 

\ c ~ebb • ~ bır 1 Turk " 1 p ı:ta k.ı u' eclı· 

l 

1 

n f :ılıHt!: dL\ m ı ı ı ord .ı. faki ni7.ıl'" ':ı, \ i n• ın .ı 
ıe \ mam cta fır· ı < a i, gorcn b" r · '1Çr~ 'e y1 

ret c>d , enelık Ko rra ını He! ·ika fı ka. 1 >dava az.ı .. ı 

lırJn ,_ Turk oıatl u.ııma 

nan •·acla 'er ııld• 

1 tıın .l o lı.adar ua i~tırak 

ı. fü 1 Bt" k Elçi<i e 
r l '1' l la"'ll Rti'i K . .'aıni P. 
11. < c\I ~tılar Kıl.tioiadil hıı

,k l'rİ\ can ml' .:ut ol-

I' c 
t. pıt c li dıktcn ınr ı oda 

\lına"rnll ı Tic:ırct ınıı · 

/. ecdeı 8.:1 odanın 
aa \ca hakkında .\ a ca 

nutuk ırat cttıler. Rumı mu

t< 1kıp c "31' , umumi kütihi, 
:_l\ ıctli ~C'l 'crirıiztlen Dr.f lmcr 

('el: ' he\ ıd mır lılr "cndik 
f,lw i) <:ti \ e · •iklıaldcki pr •jclc 
rini ızıh llt r. 

llu he :ınauı l'Kzarcn od" re-mi 
nt\' hi \ard:ma ihtipç ~<Her

m den ç.,lışını, 'c hakiki lıi r 

•ht·p~ ı c mc n:ı !!;elen hu 
ıc,~kk< 1 nrnr>h;ı-ıran ~7.A,ı1ın 

dulu')<, • ·di}l', mec ua \iri· 

dacı \ ..; ılc idaıııei hıt) at Lt i1tir. 

lkı meml et ara"ndakı ıkti

. :ıd! mı ebnn tnhire \C in
k ı,a~ ı:ttırmck "ııycsini i tihdııf 

ukn odanın ~ ı ırlak 1ı p (l!'i 
hi rk \"llriılAtı \ e (.l;- J bin 

ıtta-rafı nlmu~tll1'. 

lkti t ck~letinirı ın..ııakeratı 

• " oda nıenıld.ctinıizdek mu
c.-ı- ti rL"-mirenin bir çokları ile 

ı hır te ıı clnll<ti·. l ler 
cara 'ta ı ti rct 

ı"ı r bette r. 
d;ılırı ı e mü-

Oda Turk 'l'· A!man n e<:ar-
1 ırı a•a,ındıı, mahkemece halli 

it.ap eden ınc dere U\ b•UC 

«tm k , retile ciıkkn hu. u -z. 

metleroe hulrrnmıı~tur ,\lrn~n\a 

ı' l i, 'ııpmak i•te~·en cuı:carları 

:"Rız ı rdıher olmu~ \e hli husıı

't:ı upılaıı bir çıık nıctıılıhata 

r f ı ıl, 'c kr; ml·t!i e ' plar 
' tni,tı . 

H111:ııııkiı gümle !JO lıın fazla 
huyıık strmayt/ tılman mfle.ssısa
trnırı odıı uıa/ıgrrııla lııı!ımması 
oı!ım.n fııalı;tıı lıakkında lıır fikir 
ı erebiltr 

uda )'ılf'ltgr ııtşııyat ilt bDt/111 
cıı ııya şuıınıı lıak mıla ma ıinıat 
ı rmekleılir. 

[luı odıınıll fı/oı ıspııt rılilen 
bır •fll•lık jıl{1/(ı•eti11ı gordtiklen 
srmra lıızleri11 lıcr sahada ('fıiuJtu 

".ldıır ıı.:li>aJı s11hıııla da buyuk 
ış1 r l ap11•ryu m ıl·trdır oldu •ıım•ru 
bır def tfalıa iti tık el/im 

Erncbı dıvarıla bır m·ıır Tiırkı1n 
ı·i1rııde grtırı/ıgı bu eserle f•ıitün 
111 ıııteket ı ttıhur e lebıl!r. 

IL~ta . dir pa~a olmak u;r.rt! 
hut· n 0dıı heç ctinın faalivcıi 
, ranb kavda e7.adır. 

lk l'Jn l 

\ ap Jn ı.ıcıihıt 
ları mut akı k 

ııiz·ım ı unc j L' 

,,fak mu aka~a· 
bu' cdildı. 

1 mı~ordu Ru hıMh tfe!';ı-tırildi. 
Hırı ı muteıkıp K. anıi Pa;a 

uzun hir hıta ıcdc bulu"dular. 

1'11.\' J iz. I'w•uk .ırınd ı çok 

kun ~t noktal~-a lıast''ar. istik· 

lal m,ıcııd Je,i e na- la kı~ metli 

!:la~ \ ekılin 7. 1-mLI ı•a,a 1 !az· 
retle,..le ola!! hlr hatı-ıılarını 

n.l Ject 1 L "'= 

Harbın 

ettltl bir 
toplardan 

şiddetle Devam 
zamanda 15 ilk 
biri. içindeki 

köselenin parçalanması yü
zünden, işlemiyordu. Etraf
tan kösele aradık. Bulama
dık. O zaman ismet Paşa Hz. 
bana dediler ki: 

-inşallah harbı kazanalım 
Her şeyden eve! iktisat ve 
sanayllmlzln inkişaf ettlrmJ 
ye ç.lışalım. Görüyorsunuz 
ya, bazan lllr kösele parçası 
blr harp kazandırıyor. 

'efir Pa a lı nıb.ıl ı , i tbadi 

inki~ı[ı bu giınklı hıiktımet crkA

nının ne kadar hüyiik hir ideal 
edındiklerini i pat ~!tiler. 

lluntı ımıtcakıp mccli,tc hazır 

lıulıınan E>ki~chir mdı"u tı Emin 

il~~ >ii;: alRrak. \atan haricinde 

I'' >nlu!);u hu bil~ uk arl.ada~!ıırına 

111 ııt ';ıtırı lıepın ede d .. nıi.tc 

>(iehbl eri i tebrik eı:mi~tir. 

Yapılan i~ti!ıal tta i lalııp Ed-

i • i lnı.-r · azmı, 
1-:np n lk ler -veni 

\li Riıa, .\li 
hey·etı idaı" 

'fC ıntıhap cdildikr l nıuınl ;ır. 

;r.ıı üzerine Cazi ı c lsrue• p14a 

J f;ızratına lıir.:r tcl~rcf l.c~i<te 

cdilmi;tir. -----··--
~bade 

ldarci örfiye 

Londra, 14 (A.A.• Oayll 
E pre gazetesi Canten ve 
Hankeouda örfi idarenin ilan 
edilmiş oldutunu bildirmek
tedir. Milliyetperverler kon
gresi ) arın Nan kinde inikat 
edecektir. 

. ankln, 15 (A.A.) Üçün-
cü milli kongra açılmış ve bu 
münasebetle ÇI n pay ıtahtı 
donanmıştır. -----v----·-•-d• -Toprak çöküyoı: 

Atina, 15 ( A.A.) Phitiotis 
kaza ı dahlllnde bir kasabada 
erazlnin çökmesi bir çok evlerin 
yıkılmasına sebebiyet vermiştir. 
foh1dam devam edl.Yor. 

Orev bitti 
Ati na, 15 (A.A) EICU8isten 

bildiriliyor: Grevciler işe baş
lamışlardır. 

Milllyetin tarihi tefrikası 24 

TE İRL K 
T iT' hı Lncin cc aretini 

ıakc1 ır ctıı. Lal( ı..cndi ını Kar-
•ıd.ı ,ıhkoyclu. 

\hıs:ın•'l mlc;i cfrudından 

l"•nlcrını de kalcnın baric:inde 
k P! ıra inMı~ hulu nan \1~,:ının 

ııı.ı gı>ndcrdı. \ nkup lm mu· 
, · ıkı ~et uzcri - dcclı kı · 

f.fenılımııiıı pcrla~ la1'1ıi bu 
, 'm /li T kawrıdırdı. BPım gibi 
m•ı takip ı:ıfe11ıerin ıl~ bu sayrtle 
~ r f/erı ıır//ı. 

1, ıril' nıcha ctilı: 1...ızand~ı 
, ı;T•:ıl.:I\ cı, kendi ·damla 

r ranrırd:ı ani( hlr muc ıe 

ıl gor ntl\ ı.·d~. 1 lu C} nın hin· 
lcrLr l.ı~· k J\ 'etine Lır~ı tide 
edile , lıu 1.afcrın onl:ır ca ·~;ka 
bı t:ırıf )llkt 

l"atari,taııın hu dcnditci ınol· 

I·•'nr h:ıkkı,.,d:ı o; le derlt'nli: 

. . flır r kek ı uwde getirmek 
ıçııı ıkı tcıız /üunıclır. çfinkli bir 
~·aı?dtn <ııuak bir l:aılrn olur. 

! larp de\ anı ettikçe içtınabi 
kahil olma)e ol 11Ic ı..ıı ,ı!:ı,aıı 
hıı ~damlar, lı~kaları tarafind:ın 

[ ' . ~aııu}crc ı:rı 1-(ıpta ile şevrcdil<lilti 
bir zamanıl:ı Lııınla• ha; 1 ·ındaki 
nıi~erlcrı atarlar, lıa, kırırlardı 

Hunlar 'llliı i şercflt>ri ı in çok 
l;ı kançtılar· 1 la\~i\ct izlı onlara 

gnrc. kaılanılnııv.ıcak ,ıc·cl"cde 

ağır bır • orlt'Jnlu' tu .. \ · plar !tihi 
oılliırdıı : 

S ref 11e ııamııs olmaywca 
Ya anıak nqe yarar? derlerdi! 

DUnyanın çatısı lfstUnde 
\kılıeti meçhul ııbıı nıucalick 

senekrindc hu Hd:ıııılar #!JnJcıı 
gunc Tcmirc k:ır~ı nıc• ıutivct 
go te,iynrl:ır; nn:ırlarıııı ')n:t ~·c· 

İTİMAT 1 İngiltere ve Fran
, l\11i voncrler mese- sanın barhri 

le~i nıeb'u an ! programları 

--·-~-

nıeclisinde 1 

Puis, 14 A.A Meb'usan 
meclisinde celsenin niha)·etinde 
M. Poıo re iı mat me ·eıe ini 
ileri sürerek kongregasyonıa-a 

ait proJ lcrln ıı.cllen müzakere
sini talebetmi ılr. Mumalleyh 
mlsyonerlerfn - bilhassa Cenubi 
Amerllı. dıı sarfetmekte olduk
ları mühim faali) etlerden bahs
etmiş \ e bugün bu misyoner
lerln mevcudiyeılerlnin tehdide 
maruz bulunduğunu söylemiştir. 

--· .. Bu sene içinde ingil-
terede üç kruvazör 

yapılacak 

LonJra, 14 (A.A.) Avam 
kamara ında b11hrlye hütçe
,ını t \dl eden i'r\. Brldgc
man 1 Isnnda baş'ıyacak 

olan mail sene zarfında 3 ye
ni kruvaziirün inşaat tezgah
larına konulacagını ve altı 

kademllk toplarla mücehhez 
olacak olan iki tanesinin 
eskimiş , bir takım küçük 
kruvazörlerin yerine kaim 

M. Poincare bütUn mUnev
verlerln misyonerler lehinde 
müdahalede bulunmuş oldukla
rını, natırlatmı~tır. !\\aliye encü
meni reisi M. J\\alu) proteı;to 
etmi ve kollektife alt müzake-

'olaca~ını beyan etmiştir. Tah
didi tesllhat mes'eleslnden 
bahseden mumalley lngllte
renln her memleketten ziya
de bu sahada faallyet gös
termiş olduğunu söylemiştir. 

rııtın inkıtaa uıı;ratılmamasını 
talep e)leml~tir. Mumıılleyh Pak· 
tat!llerlnden evci intaç edllme
dlıtl taktirde encümenin mıs'u
llyet kabul e'tmiyeceıtlnl söyle
ml~tir. M. Brland mes'ıleye 

müdahale ederek M. Poincare
nln Celı.llnnı şiddetle müdafaa 
etmi tir. 

M Jeyh lcoagreıu>oalara 
ait milzakeratın son haddlae 
ıe1at1 oldutunu \'C daha ziyade 
pçlk rl!tDll)"ecegini ç«ııktı mis· 
yonlarıa vaziyeti hali hazırda 
tehllkell olduğunu beyan eyle· 
aıittlr 

HilkOmet itimat ınes'eleslııl 
mevzuu bahsettiğinden meclis 
kongrer;a yealara ait projele
rin açıl .. müzakere nl 254 reye 
kar11 323 rey ile kabul etmiştir. 

Misyonerler meael••I 
,•aris, 1-4 (ı\.A ) -Meb·ıısao 

aectısıa•e konrregaıyoıdara 
alt proJolerin ıallzake~ 1 esaa-
1111Hla radikal Aosyalisllcrden 
M. Jacquler konırer;a.yelana 

ccıı 1 memlekellerdı ifa etmif 
oldalı:ları hizmetleri le Jm etmiş 
fakat dokuz kongrecasyonun 
mukıdderıtllıa biri ltirlndea ayrı 
llirer halle iktiran ettirllmeslnl 
kabul edemlycceğlnl silylemlştir. 

Mumaileyh kongrega yonla
rın miktarının 1900 enesindeki 
miktara ballt; olduğunu ve 
gayri muttarit surette bir çok 
tedrl at mOe seselerl açılmış 

bıılundugunu beyan eımiş. ·. 
1\\. jacquler sözüne devamla 
demi tir ki : 

Ati vaziyet hukuki vaziyete 
kalbedllmek isteniliyor. M. 
Tardleu bu mes·eıenln radikal 
So~yıılist hUkılmetl Vatlkan 
seiaretinin ipka ını talebeder
ken ve sol cenah ittihadına 

men up bir nazır japcıııyadaki 
Fransız koagregasyonları için 
fevkallde tah !satı kabul etti
rirken , mevzuu bahsedllmemlş 

olmasına hayret etmi lir. 

, Ve sözüne devamla demlştlrkl: 
1 

· Mütarekeden beri 2,160,000 
ton Istlabında gemi çürüğe 

: çıkarılmış ve 314,000 lstlabın
' da geminin inşasından sarfı 
t nazar edilmiştir. Başvekil 
· bahri lnfaat hususunda Ame

rika ile rekabete glrlşmlye
celtlmizl evelce söylemi~ idi. 
Biz bu niyetimizi gerek Was 
hlngton ve gerek Cenevrede 
izhar ettik. 

FRANSANll\i PKOGRAMI 
Parls. 14 '(A.A.) Ayan 

meclisi bahri programın 
ikinci kısmı 20 haziran 
1929 dan evet in asına alt 
olan projenin 28 reye karşı 
272 rey ile kabul e411mlştlr. 
Programın bu kısmında 

1 Kruvazör, 6 Töfp omuhribl 
7 Tahtelbahir ~·e 2 Tayyare 
vardır. Müzakerat esnasında 
mazbata muharriri bahri 
programın Fransanın bahri 
müdafaasının lhtlyacatının 

dunünde oldugunu söyle
miştir. Mumaileyh Alman
yanın yakında 10.000 tonluk 
bir kruvazörü işe ba,ıata
cağını \·e ltaf} anın onar bin 
tonluk 2 kruvaziirün lnsa-

' 
ını derpl · eoen bir program 

kabul etmiş olduğunu, buna 
1 

karşı Fransanın tek bir · 

~. Tardleu. M. 11\alvynln 
1914 haziranında hOkılmete ya
pmış olduğu ve ayada bazı 
kongregasyonlıırı kır. ı müsa- 1 
it davranmı, olduıtunu hatırla
trnı ır. M. Tıırdieu bu kadar 
uzun bir sUkOttıın ·onra bazı 

kim elerln hlll bu mes'eieyl 
esa lı surette tetklkten imtinı 

kru,azör inşa eylemi, ve 
ıt"ene ltalyanın inşa etmiş 
olduğu 2500 tonluk iki keşif 
gemisine mukabil Fransanın 
bu neviden hiç bir gemi 
yaptırmamış olduğunu siiy
Iemlştlr. 

....................... , •.•. 
etmelerine kıırtı izharı infial 
eylemiştir. 

Mumaileyh bukOmetin iLaha
tı >kAmll vermit olduğunu ve 
itimat meıı'el~ein ıı:e,-zu:ı bab
seyledlğini söyleml~ıir. Umumi 
müzakerat kapanmıştır. 

\Ki rı•ı ırdı. 'l 1. nıruı ,·ıh·l c.:c,,ı 

retı oıılarır lı:n n.:t Ye dirir.ı 

ti\ ınd' m~tı. ı lııı ıı za'~rkri. u,. 
tal ida tlu nıar>a l.ar~ı :nptııı:ı lıill.' 

'e k:ıç·11 ıklar bu aciımları•ı Lr 

zi; ıde :ııı · tuk m bır ııı \ w 
u!ıuu,tıı. 1 Jattıt Tenımn a c~ hinı.lc 

harp uıcn er hi!t- unun macera 
laru' ,ı·nkıııcktcıı 7.C\ kalırlardı 
11 1<:t Tcmırin ı.:c,;ırcti onların 

<:c\' 1 l•av:ılındc tn ziyade Yer . . 
tut;ın bir ~cyd 

1 l..,,;c\ '111 adanılarıııclan Ç<'İtlJ 

cc ,rk TclT'ırı ı lı:ı~ rağı altına ~ir 

dıl r bn,,.ali Ho~a isminde \'C 

en kı riıçcbc a-iretlerdcn hirinin 
rcı•ı <ıl.ın bir adam <l;ı Tcmil"in mai 

wtı erkıhı tı.ra mı pmı4, onlarla 
!l{;raber olnıu~t . \fan:?;alı C\ .-eke 
'frrr•rın pcl. kc,k du,nunbrın· 

dan birivdı. l latt·ı 'anına altı 

hın lJ-ı \eril. _ J!:tcllp Tem iri t:>ir 

ıı a' igtnı <>Ylc~ ıp dıırunltı .!.ilkin 
'J(:mirin :ıdaml:ırı ·ıra.,ındıı bulun
duktan nnra a•·tık , .. 1r ckıııcğl: 

Beıı artık Hmir Ttmirirı tlltu/111 

reılim lJıuıJan t11ır.ı . yıi •iııııü 
l>ıı;ıl•ıı lııı kimsrdm taraja çeı·ir
nıeıu 

11tc t •rihın Tcımrk~li ırr·pvıı 

t •rlu~u ıleyL t. nıdııtı ',ı,ı ı 'kc 
ı:cınirin .:iır·crim.: 'L :ıd:•ınlarının 
,;:dal..atll'c i,ıin:ıdcıı k~n lınıııtur. 

l\c,1.;in zeka •ayc,in le Tcmi
re hir harhi lc:ııandıran da \l:ın· 
O"ttlı cılnıu,cur. 

Tcnıirin Tatarlarn<l:ın lıir 

nııtfrc.lC hir ~uı~ J":ıır41 J \Un!~ı 

Turknıcn ıı:ırctınm rci ı ı,Jaıı 

lıra \ u ıfla harlıc tuc -mu~tu. 
lcmiriıı ıdamları her c:ır:ırı:ıo 
-iddctl~ ıkı,tırıln 1- mı tı:ırebe

' in le~ l)krinc ncticck-ncccğini 

;rnl:ım -!ardı. İ tc l•u '' lıir anda 
\fanı,'llli cti;mj,ş,nıuhıırdıc eden 

!erin :ıra ına ocılarak, Turkmcn
Jcrdcn hirinin l.ıı · ·ıııı kc ti, 
• unra mızr;tğınuı ı.'llna ı ıkııra~ 

Jıtarlarııı arasını fırlattL 
l)iğcr tııraftaıı ıfa l\ıırı \ u u

run ültlıırüklıığıin[ı lıtıd.ır.ır:ıl.. 
ilan etti Tat1rlar du;man rci,ini 

:i•al.yada 

f>APAl.,IK 
VEİTALYA ........... 

I•pa-yada 

TAHRİKATA 
KARŞI -

AMERIKADA 

M. Hoovere ilk olarak 
itimatname veren 

diplomat ............. 
\Tatikan ile yapılan .M.Primo dö Rive-

itilaf nesredildi ranın beyanatı 1 

washlngtun, 14 (A.A.) 
,\\. Houver ilk olarak itimat· 
namesini takdim eden diplo-- .. _ 

Roma, 14 \.A.) Latran 
ltillHlarının metni bu güıı ne~
redllmi tir. Bu ltila!lar Sainte 
Plerre mey danının Vatlkanın 
eczıı ından lmııklıı beraber 
halka küşade kalııcağıııı ve 
ltalyan poll ve memurlıınnın 

nüfuzuna tabi bulunduğunu ve bu 
memurlıırın klllscnln merdi veni-

n inin alt başında tevakkuf ede
ceklerini tasrih etmektedir. Va
tlkana ve ya Papalığa tabi 

olan teşkilata ait emtia gümrük 
mııafiyetinden lstilade edecek
tir. 

Papa tarla kilise mensupla
rından ailesl olmıyanlar umumi 
seferberlik icrası takdirinde, 

hizmeti askeriyelerini ifaya mec
bur olııcaklar ve fakat kıtaatta 

ruhani vazifelerini ifa edebilme· 
teri için ruhani kıyafetlerini 

muhafaza edeceklerdir. 

Iskonto flatl 
Ronı:ı. ı ..ı. ( 1. \. !lir emir-

name İtal) ;ı h:ınka-mın i. konto 
fiyatını ) uZllc lı d~n ;- ye çıkar

nıı~tır. 
__ _. ___ _ 

Cenubi Afrlkada 
l\ııp, ı ..ı. ( \. \ ltı~;'ekil 

.\ 1. l lcrızojt bu h:ı)nıctin • \ lıııan p 
cenubi .\[rika tiı.:a·et muahedesi· 

ııi aran meclisine tC\ di ctıncğe 

kat'iyen niyeti •ılınatlı!!;ını lıeyaıı 

ccıni,ıir. p:ırlilmcııtn nıayı'ta fes
lıedccd.: ıc umıınıi jııtihalıat 12 

hazikamla icnı olunacaktır. 

1-:ap. i.+ (AA') ;\yan mecli· 

'i .\!manya ile akdedilıni~ olan 
ti<:an:l muahcck,ini reddetmiştir. 

Bulgarlstanda harekat 
Soha. ı.ı. (.\.~ (,'iqıanda 

kll\ \ betlı hir zelr.e'le kavt!edilmiş

tir. !lir bina ,·ıkı\mıj bir ~·okları 

çıtl:ım ,rı r. 

Flllbe ile hareket 
:.iof\ :ıd~n ~~lı:n h<.tht;rlcrc ı;-Cire. 

üç !(ün Fililıedo ~ıduetli lıir 'elzclc 
olınu \ e lıunıı lıalıf hir k•\· h•rch't 
takip rtnıı ... tir. 

Adısababa elçllijll 

LonJrJ. ı .ı \. \. lnı:ilterc 
ıün ( '':ıatı;:;bav jc1lcr:ll kar.;olo:-'u sir 
ıunq l\ar on \di.al,.lıa Prl• elçi. 

lif.tine ıı ın dılmı;otir. 

Merkezl asy•d• zelzele 
1 ondr:ı ! ı \. \ 

dan bildınldi~inc ~orc nıc ez~ :t~\'a
da l•n•nf(an d• 'ııkua gcien lıir 
t,ıkını Jın .. 3rata schl·lH\ et \crrni~tir. 

intihal davası 

'"'"''· ı.ı \ . . \ . \lalı 

kı.:mc ( ·rınac 1 la'i le in lıir rı ırnanını 

ırtih:ıl ... ~mı, olan 1 , :ınk 1 ieınc i hin 
fnı,ı... t.. traru ziyana ~1 :ıhh~\11 ' etmiştir 

Akdenizde manevra 
L •adra. 14 . \ 'l 1 mis f!:• 

ıc'le l!lİn \!alta mı.lnlım lııldorhor: 
lngılıerrn ıı fü!ıriıntıhitı "\lla-t YC 

kdcr. • tı'ol.rn ( 'ır~aııhn ~tınü '\Ja. 
ıvrırnc .ıtb·ı aı·ıkla,ıııda lıırlcjCCci-. 
~-.ılıı \ \;ılcniıdc nıü?t:: c~ nunc\ 

ular ı a cdccektır . llu mancnala• 
.! nisana ı..aJar deı aın qlc}ccuklir. 
. 
bıillc kafa.ı kL ilıliı;ini th yunca 
t.:«•lirctkriP. tııpl ıtılar • unLırın 

ee>:ırcti :ntık<,:ı diRcr t:ır:ıf da 

ı.. rktuk~-a 1.corkuHmh . BıJndan 

onra çok l.ccçmedcıı Turkmen-

kr geri \"ekildiler Kıırıı \ uf dip 

ıfüi d ru. onlu. \danılanrın ce·~ · 
ret\ni i,ıden· hc~hudt t•ğra~tı, 

hiddet etım·kccn lıa-I.:11 hir tel 

apamadı 

Tatar cmırlcriniıı l't•mıri, olum 

tehlike , pek ıttkl:ı~tı!!;ı hir rn:ıdn 
l.urtarmnlı rı \lir dd 'tt rn:ıhsus 
tleğild'r. \le l;l Uçi lkhadir 
hnkkıııda !enen lir ~ı ·ayc de 
hunıı r;o terir l\u ad~m ımıalı 
ayak k:ıhı, h~ımla tuı 1 ı eı-puş
l:tr (!;iyrrdi ki hıı urctlc ll7.a~ıctli 
hir kıvaTc• :ırzcdcrılı. f"naktin
tlcki hu lıusu-ıyc·t <l\'l' iııtlcdir ki 
kendisini k:ıhıncl:ı ha~I a hukiıın 
tlarlarııı ııezdint· "oııdı:rirlcrdi. 

ı:Içi d<.'n nc•i de lıund:ındı. 

Bir r;iın Tcmir. l\lı ·vollar ta· 

rafıııd:ın ı·apil:m bir ba;hıııa kar~ı 
koyarak bunları sürmii • lakın 

i h 
~-1 ;: • , mat serbc t lrlanda hüküme· 

syan are uıtına kar- ti eı,.ısı A1 Mac hıt 1 ı . . ,. . n e o muştur. 

şı şıddetlı dav- ehir ta,tı 
ranacak .\l uııc~r·-:.n, \' ılıama ) 

- \ . ) •\\ ın ı lı ti· nu .,. ııı li 
11\adrit, l~ (A.A.' M. Pr- \ uli ı ea ken:ını ,~8 kıl n , c dort 

imo de Rivera dahiliye ve maa- ı f ı •.11 n nt >J sa ııp ,lan ı:·'ıa ,chrl 
rif nazırları ve emniyeti umu· 

ı<,·in tl'l ... iz! .tL ı " İPlı.L f" t ı ,. mlye mUdUrll ile gUrüşmU~ ol-
duğunu beyan etmiştir. Bu ze- ctmi~ 'c altı ı t t·kiz s::.:ıtc k . ı 
vat tahrikAtın tenkiline alt ted- dar inıdatlarına ko-ulnıat ı , , . 
dlrlerl tetkik etmlşler ve şidde- dinlt 'ıticiin ahalinin malı\ nl ıc1 
ili davranmağa karar vermişle- guıı 1 ıld'rmi,tir. chrir fc\ez:ını 
rdlr. nctıcc le ur·ı ı ı-c"I:\ ı:emı- ulan • Gece polis bir takım nUma
ylşçilerl tevkif etmiştir. Uahlliye 
nazırı dün akşam a aylfe ait 
tedbirlerin idaresini ellne almı-
ştır. 

-····~--
ALMA YADA 

Yeni sene bütçesi 
Berlln, l4 (A.A., Ral-

chstag bugün 1929 bütçe
sinin müzakeresine başlıya
caktır. 

Bedin, 14 (A.A.) - Avus
turya ile Almanya arasında 
bir ticaret muahedeıl akdi 
için icra edilmekte olan 

müzakerat lnkıtaa utramıftır. 
Berlln, 14 (A.A .• - Hln

denburg Von Schubertl ka
bul etmiş ve mumallcyhln 
lçtlmaına alt izahatını dinle
miştir. 
Buz parçaları 11okaklarda 

llcrluı. ı.ı (.\. \. Da9;1ardan 
inen •eı·lap\arla l:ılıarnn \\"ied nehri 
kcndi..;ini ürtınc:klt ol:tn huz tabaka 
"mı kırını- YC bir çok l•Jflriilcri 

ha ;.ıra ıı~ratmı~tır . .\ h;ap olan 
\\"ıldlırc!tlıach kı•prii. ünü tlalr.;alar 
ahp cl türmti tUr1 lı.\u\ un iı;;tUa etıni~ 

<ıld•ı~o ~chir 'e J.a,.alıalırtn ,ukaklan 
huz p:ın;alm ilt <•rtühidür. 

lkrlin, ı:: A .. \. "\1.Sdı~.:hı:.. 
nıurcha»ısların mesaisi hakkınıla 
"\'f. \lııller,, 'e ~( ;urtilıs .• ile p:li· 

·--· ....... ·----
MEKSIKADA 

L<>ndra. 12 (\. \) - (Röy· 
ter) \ jaıızı \cnıırktan i'tihlıar 
cdi. ur. \1. Hrnn erin isyanı lıa,rır
ıııa,ı i ·in \ kk 'ika hlıkônıetinc 

\anlım ctmcıtc karar \ crnıc'i ye . ' 

ıııczklır hıık[ınıctc .\ıncrikadan 

sil,\h \ c ıııiihinınıat tedarik~ için 
nıczııniycr \ermesi yeni reisin 
bu lı:ırckctinin \kksika halk ta

lıaka>ı anısında \mcrikaya kariı 
h:hl'l<llll' bir h, r<:kct tnlit etmc
Sindcıı kı nlnıal.t,t olan .\c11 york 

nıah .. fil'nck l·nLİL;l' le\ \it ctıııi~tir. 
\lck•ik.t. 12 (\.'\!) \guir-

rcnin ı..um:ındanları alnnda Lıulıı· 

ı•an a-i kıtaat Lelim <•lmıı,tur. -.--
7 kl•I yaralandı 

Perpi.r;nıın,14 (A.A.) Burada 
·uku bulao bir demir ,·elu kaza
sında 7 kişi tıafıf surette yara-

1 Jaıııaı~ır . 

, eni bir z·ıfer i~in Bcdah ·an -:ıi;';"" 
!'il\ vrdLtwnıu ıırı)<Hdıı. lkdah;;ıın • 
1 lkesi 'uk<ek iliıj!; . il,iJeri ııstiin· 
eledir lluylik l ınııı derıHı nehri 
me:'1lutlarnıı lıu dintrtlan. 11lır. 

lltı ı 1 aıtla~ın 1:ıhı tm 'etlerini 

:;eri ~·dti: f;ıkııt hır M/-t\"UI\ ha
linde t1ı:j(il, ıl'etiıı bir hıırcktlc ... 

fü, '.trctlc ağıarııun ag-.ıç ·ız 
'-'' ttnh,.lıkl.:ır.uı:ı <,ı ·iiiwmlu. 
ti buralarda her tara! karla 
doludur ( 'c:;im l;aı al~r dıinyanın 

ilk r.nm:ı Jannı lı:ıtırl:ıtır. Ru 

da 1ıırın u:ı· 1 ndaki lıtı~·azlarda 

~n-ız bırcr ·tun J!ılıi kayar, 
k:ıt nt ta~ talıakalHı kıp kır

mızı J!;>rt"ltiu. 

l~t iki ku~ıil 1>rdu hurada 
h rl · • ~ •i'ı: ka ,ıl;Mıl:ır, iııı .'iHi 
k~,.ı·: rrn :ıra mda. ç:ırpı~tılar. C:.<h 
bi kr4'.c i..adun }llj(ıd~ki ııçuru 

ınlar; inııurlar. ~·ilı d:ı koyun 
.suru! ri gibi lıir birlerine kım

jo'1r&k tipinin :.. çnır ini l•ekl rlc

rdi. 

suların 1 ıazı maı alklcnlc fıcş 
mctr \ a çıklT'ı; oldııj( , oy'cıı. 

ıncl..tuiır, 

Meksika lhtllall 
\lck,ika, ı.ı <.. \. \) - Rl'<ınl 

bir tclılip; Cahila hlıkı\nıeti dahi · 
)inde r:ııt·:ıııtad:ı da bir mııh:ırdı~ 
vuku hıılmıı~ \ c nctk.:dc :biler· 
den :>o ki~iniıı maktul dii~ıırn~ 
ve KO inin c,;ir eılilmi~ olduı.;unu 
lıildirmcktcdir. Cç federal kolu 
a<ileriıı Torrcrıntld;i ku\ \'tli hir 

m< vz lcrıne kar~ı ilerilemcktcdir 

Yangın 

l la\ :ına, ı .ı. \. \.) Rır ı·:ını:ır 
t>az<1rte.·i .~iiünü iki ilin ~l'kcr 
kanıişi tarlasıııı rnhrip ctnıiştır 

Perııda nehri ıa,tı 

!.ima, ı ..ı. ( \.A.) - Linı" 
nehrinin feyazanl:ırı artını~tır. 
gı.iriiltiılu >eylapl:ır halinde ;ch
rin tlahilinlle akmaktadır. 1 lcve
lanlaı dnlayı-ile tknıir yolİar• 
mtiıı:ıkttl;\tı in!..ıtaa uj\nınıı,tır. 

Şiddetti fırttn• 

Crccnıil!c (C'eııııhi 4arulin) 
H. (.\ , Dun :ık~am ~İ\ mil~ 
C'onımunjty ~dırind~ hırrnk hiı 
fırtına nlmtıj 'I khiııin iilumıin.: 

'e iki, inin ı <tra>ı vahim olmak 
iızrc hir çoı.. kiımelerin mecruli 

olma ınıt 'ehehil.:t ı·ermi~tir. Kir 
kilise ile bir çıık hiııa ~ıktloıı:;ur 

1 ı. \ . 
l\astanHıni \ilj\el.inin 'l'.ıiküprü 

kaza'1 dahilindek· derbent ormanının 
1 8 nunıarolu nı:ıktaları dahilinde 
meı·cuı I0,000 metı" ınik.lp ti enik 

ç·tn1 İşcan tki ~enedı..: orın:ınd:ı.n 

çıkardmak üzre lıir a' mııddtt ıc 
kapalı zarf usulıle hcher ~~rn n1a 
muı ml·tn ınikabı 1':.!S kuru} uıı 

para hcılcl ile mc ;ııcdeve ~ıkarıl 
ını-:-ur. 'l':ılip ol.ınl,ırın 2.~ ,{ ()24 
1,ar.ırtc;,i 1!,"Ünlı ı::a:~t on be} re 'üzd ... · 
,-tdi hu\·uk tctniıınt :ıJ..ç~sivlt \esıiki 

lı'tzimelL·rini han1ilen hiz1.at , C\ ;ı 

ınu;;addai.. \ ekill<.•ı inin t~11~t1moni or 

ın:ınmudür,crlndc nıtit.ı: ekkıl komi'· 

\Ona 'c~~ratu stt re ini anlamak iste.: 

~ enlt.....-in d müdltn, ~ti mezkUı ele mlı 
ra.C'ıatlıın. 

Dr. Seyfettin 
l lc-ı ne~ i ı.:ılt rrcnği 1 'eni ve 

tSki htbouklukU. itlr•r dırlıgı, atlcmı 
iktidar en \Cni \l''3itlt.· tcdıt\T c<lcr. 

llabı;\li codc>i, ga\ret kutüph~n«i ii~· 

tünde . 1 ler giiıı <ıat ( l~!!ı,. 

ileri J;mıtının rn·ııtıı;ı ı..e ildiltini 
ye bu 4<.ıtatın Bedahşan }llhı tara• 
hndan l''ir ecHldil;ini hal er ,·ereli. 
l'azl~ olarak Kedah~an ıırdıbtl. 
Aklıjtı. c,irlerle herabcr tı:ııtlann 

iıhlır tarafıııa çckilivordu. 

Tat,ırlarııı ~iddctli y<La-ında 

bir kaide \ardı ki hiç lıir ku

mandan kendi emrindeki ad11m· 
lan hıraknıazdı. ·\lej!;er ki bir in

:'1111 .için cliıılk < Jııı:ı raıı lıir zıı 

rnret rnc\ ı.:ııc ol un. r umaııdın 
mutlak kıt.ısının h;ı ·uııı ı:cç c;e 
.medıurdu, 

Tcmir \Ui\cti t tkik l.,kr· 
ken dig~r kuma dınlılr. ıırkıı 

da lıırınıı 'ardını etmenin imk;in ' . 
olmadı~ıııı uyl diler. mir bun 
lann ımıta1i\a;ını ilımal 'c laka) 
di ~il.ıi addederek. iımit "z go
ri.ınmelcrinc kızdı. kmnandıın{arA 
atlarına hincrt'k dııj!:ların her 
rnrafında krndilt."rinc }Ol g,i tc· 
rc<:ck hir adam alarak gitmek· 
riııi \ c Hcdah~an ordusunun \.._. 
kilrli~i veri oulmavı emretti. 

· · · (Ritme~ 



ÖVEY baba 
, •• 11 •• 

Macit övey kızı
nı yaraladı 

Fatihde oturan Safiye hanım 
evelki gece saat 23 radde· 

!erinde validesinin evinden kendi 

evine gidcrk~ kftrşısına övey 

babası Macit çıkmış ve Juu te

cavüz etmek istemiştir. 

Bu hareketinde muvaffak 011-

mayan ~1acit kızcağızı !!yerinden 

ynralamışcır. 

Mustafa ınısıt Gidil? 
'T'OPhanede Kerlm efendi garajlllda 
1 ç:İ!ışan , lu afa prajda ölmuş 

bund•n korkan garaj >ahibi Mustala
nın ce<edıni Dolma bahçe üç yol 
njtzına ~etirip bırakmışor. Mustafanın 
'\a<ıl ulduğü tahkik cdilmdaedir. 

Bayram yerinde 

Ayasolyada arabacı . 1\-khmet ~~)' 
ram yerinde .~ h ısmınde bınnl 

'WUrmuştur. 

intihar tefebblJsU 

KasımpJ~oda lbrahim bıçakla ınti· 
hora ıe<elıbtis eımi~, kurıanlmıştır. 

ı<ıskançlık yUzUnden 

~ehremininde Çivi zade rokagında 
':i oturan hehacı Salih ile karıa 
Safiye hanım arısında kıskançlılı: 

vuzünden kavga olmuş, Salih i.ansıın 
ı.hlikeli >ıırktte varallmışor. 

Çukur bostanda cese. 

Bayramın ıkinci günü Çukur boı· 
tanda bir ceset bulunmuştur. Ce

sedin 49 yaşındı Cemal efendiye 
alt olduğu aoiafılmışor Ölümün 
sebebi anlaşılmak için ceset morp 
gönderilmiştir. 

H•nd• yangın 

Mahmntpışada Şekerci hanında 
yangın çıkmış ve ban kısmen 

yandıktan sonra söndürülm~tür. 

POLİSTE TEBED 
DOLAT 

polis birinci şube müdür mu
avini Feyzi beyin Edime 

Polis müdüriyetine tayim tastilu 

~liyc iktirıın etmi·tir 
Edirne polis miidiıru ·adcttin 

lky Polis ikinı:i şube mudüriyetine 

tavin cdilım~tir 

\lan afi :;adtttiıı Beyin döı 

diıncıı şube)!' nakli .ve me7.k0r 
şube muduni Şükru Beyin ikinci 

şııhc müdüriyetin<' tayini de 
muhtemeldir. 

Şimdiye kadar dörduncii şu

bede buluııan parmak izi teşk1-

lrıtı Ja ikinci şubeye devredile
c~k tir. 

\' apurdan denize 
Bayramm ikinci gunü Ada va

punında tuhaf bir intihar Yak' 
ası olmuştur: 

f 

Vapur Biiyükadadan kalk-
mış \t Kınalıı-ı doırnı ilerlemeğe 
ha~lamı~. 

Vapur yolculıınndan elli yaşlann
da Yunus efendi na nında biride 

güvertenin kıyısına oturup cebin
deki bir litrelik şişeden içiyor

muş. Fakat bukadar rakıyı içen 
Yunus efendi deli gibi olmuş ve 
vapur Kınalı önlerine gelince 
kaldınp kendini denize atmış. 
Vapur tornistan edilmiş bir san

dal indiriltnlş ve adam kurtarll. 

mi~tır. 

UV1VZV>I 

Otomobll vak'••• 

Beşiktaş caddesinden gitmekte olan 
Vehip isminde bir çocuğa 177 ~ 

numaralı otomobil çarparak ağır su
rette yaralanmıştır. Şnför kaçmışor. 

Birden bire UIUm 

Beşiktasu oturan tornacı Ali efendi 
ııamvav caddesinde kalp ıekte-

<lndcn fümüşıür. 

Mangalı devırmlf 

Kasımpaşada oturan amele SelAhat
tiniıı kans~ iki aylık lozımo 

üzerine mangalı devirerek çocuğun 
ölmesine sebebiyet vennlşrir. 

Tab•nca ile oynarken 

Galatada Çikl birahanesinde 
Agastinn tabancasnı kanştınr-

kcn tabanca ateş alarak garson 
Sıpaınatayı yaralaınlljor. 
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:EHiR VE MEMLEKET HABERLERİ 
E ANETTE 

SEYYAHLAR tÇIN 

Verilecek balolar kon
trol edilecek 

Turkııvuda Amerikalı seyyahlara 
verilen balo aleyhinde seyyabln 
accııtCil de Eaıaneıc müracut euolf 
ve badema ha gibi • &lencderln 
kontrol edilmesini istemiştir. 

Taksimde havuz 
yapdacak 

Taksim ~ ·desinin etrafına 
havuz yapılması meselesi halle. 

dJJmemlştlr. Emanet hey'etl fenni· 
yesl ve M. Kanonika havuzun 
yapılması, Güzel san'atlar Akade

mısı müdürü ' amılı. İsmail ve 
Müzeler müdürü Halil beyler 
yapılmamuı taraftarıdırlar. Emanet 
hu·uzu JBpnrına~a karar vermiştir 
Kone-raya ı,tırak edecekler 
• 
) span1 ada Sevil şehrinde topla-

nacak olan şehirler kongrasına 
Emanet namına iştirak edecek 

olan metupçu va len işleri mü
dürü Ziya beyler hareket etml~
ltrdir 

Fatih Edirne kapu 

Fatih - - Edirne kapu hacnnın 
inşaatına bugünden itibaren 

yeniden başlayacakor Şirket bu 
defa 200 amele çal~1ırarak hattı 

bir ay zarfında bitirecektir. 

Emanetin istikrazı 
~:manetln Türkiye milli ban

kasından yaptığı istikraz işinin 

yapılmakta olan müzakeraı biti
rilmek üzeredir. Müzakerlln lh· 
tilafla neticeleneceR;I 

görülmektedlr. 

mühtemel 

MAARiFTE 

tLMl ISTILAH 
Darülfünun fakültele-

rinde çalışıyor 

Darillfilnilnda ilmi ıstılaha
tın tespitine alt mesaiye 

devam olun- m 
mak;adır. 

Hukuk Fa- • 

kültesi Dil en

cil me nln den 

l?'Ö!lderllen • Aw 
hartın e alt 

hukuki ıstlah

larl bitirmek lıl 
üzredir. Diğer fakültelerde 
çalışıyorlar. 

Hukuk fakfiltesl tali encü
men azasından bir zat, dün 
kendisini gören bir muharrl
rlmlze, mesai tarzı hakkın

da şu izahatı vermiştir. 

ISTANBUL BA YRMI GÜNLERİ NASIL EGLENDi? 

BAHAR l(OKULARI BAŞLADI ... ----------------
Bu sene yalnız şeker bayramını değil 

baharın da bayramını yaptık! .• 

Takvimler ne derse deela, 
Fatin hocamız, aaııl kehanet 
ederse etsin, benco şuraaı mD· 
balı:lı:ak ti artılı: zorlu eotulılar 
cOrmlyecetız. Bu seneki bay• 
rama aylarda• beri yllzllD• 
hasret kaldıtımız ıuuefll bir 
&llnde kavuştuk vo denlleblllr 
1ı:1 şeker bayramı Dı ayııı &flnde 
baharın da bayrammı yaptık, 
BUtun lstanbullulann iftiralı 
ettikleri bu bayraa biç tı feaa 
ıec;medl. 

lçhı bir mllddet ayalı.ta betıo
mcte mecbur olduk. Nlbayet 
tanıdık bir prson delalet etti 
de bele f11kUr bot bir ıı::asa 
bulabilldlk. Her masada bir 
meclisi Cem kurulmuştu. Gltsla 
bira gelıln rakı. Birle! bağın· 
yon 

...: Bora mıı bu ••• Adıaa bay
ram demltler, ıetlr iki Hndo· 
vlç daha ... Vo kahkahalar ara
sında sesler : 

- Mezeler laıvvctll olsun 
:t.ıt.ıt. lıa, J:lra yumrukla fltmlyor. 

Eelı:I bayramlardaıı kalma Yaaımdatı muadu biri pr· 
bir adot vardır. Çocuklar o can • aoaa sordu: 
mutlaka arabaya binerler. Hem -Rakıdan makıdan ııenlz var? 
de nasıl, ade.ta kucak kucap. Herif birer birer ıayınca: 

Lağır beycfrlerla çektiği ya - Pek ali. dedi, rakıyı anla· 
but çekemediği arabalara ku· clılı:, birer t1Ş• cetlr.. Falı.at 
rulmut mlıılmlnl beyleri bu (mat r} artu tarafından oıma-; 
aeııedı aramızda rordUk blı:lm aıa. 

için artık lılç bir maııa ifade Oarsun ne demek leteditJnl 
etmlyen bıİyram , belli ki onlar anladı, çekildi. Fakat •makı•nıa 
lçla ıelmlşd • Köşe batlannda ne oldağtıou ayıp değllya anla-
ayaklannda ııcırtllı lslıarplalcr yamamıştım. 

bir aşqı Uç yokan dolaşan şu Meğer maltı aktaıncılar ara-
kUçUk mektepll biç şUpbe yok aıada· rakı mezesi manasına 

ki sinemaya beraber &ltmetc gelirmiş. Şişman bir adam ha· 
iliz verdiği arkadaşını bekliyor, bire atıştırırken 

0
çeacal de hiç 

Şu kllçQlı: baaım da yine hiç durmuyor. 
şUpbo yok ki dUn akşam terzi· _ Getir bir lteşlı:UI dedik, 
den gelen yeni robunu ahbap· Efendim, Oyle bir hoşuma &itsin, 
lanna gostermek lçlıı acelo öyle bir hoşuma gltalalıl hlc; 
ediyor. Şu eller! c;ıkınlı adam eormayın. Baktım olacak gfbl 
akşam keneli kendllerlnl davet değil, bir yedim, bir daha yedim, 
eden teklifsiz mlsallrlerlnl elendlmıı söyleyin bir daba 
nasıl ağırlıyacağıru dllşllnllyor. yedim, bir daha ••• 

Beyoğlu ~a:d:slndo omuz Dometo kalmadan karfı 
omuza sllkmllyordu. Bir tanıdı- masadan biri : 
ta rast gelirim do elinden kur· - Boşan da semerini yo •• 

, 

• 

cı ile dolu. Fıstıkçıdan Jaker...-· 
aya, çorapçı v• oyuacakcıya 
kadar bepıl var- Mallannı m .. 
tbede ede bltlromlyorl11r. 

- Bas dUgmeye yQrllall~, 

eteğini yordo sarnsaıı.. Bebek 
alma hanım, lı:endlno &elin al 1 

Çorap vorellm, mendil 
verelim 1 

O sırada bir hanım , yolda 
lrkllırelı: çorabıııı dUzeltlyordu. 
Çapkının biri yanaftı : 

- Şu haıııma bir jartiyer 
Yer , babana zavallının paçaıı 

dllflllllf. 
- Fnlya .. ., tulya ••• Bayram 

kokulan aatıyoruz , bayram 
kokuları • • • Ayaı çabkın hu 

ııcfer dı çlçokçıyı •a~tı. Na
unlıılerdea birini• çıplak eııu
ılııe kolı:layacalı: pbl ıQrtUııerılı 
ceçcrlı:•• : 

- Ceııııet kokulan de&eDI 

bı adam 1 dedL 
GUnef ne de olsa yu &1111• 

lerlnln o yakıcı ctıoeşl değil. 
ArHıra Orperlyomz. Glno bllylo 
bir llrperm• arasında bizim at· 
kadaşıardaa blrla• : 

- Ah demiştim mesela fu 
bayram , marta değil de 
ıılsana filan ra~IB111ydı ben do 
başımı alıp Yeşilklly mu olur 
Polonezkllz mU olur, Erenklly 
mtl olur •.• 

Diye köy lıimlerlnl böyle 
bir bir arkasına sıralarken at
zımı kapadılar: 

Şu belalı mart gQalorlnd• 
tahtalı kllyo cltmedltlno flllı:ratl 

tulamam endlşesilt paltomun demezml ? 
yakasını kaldırmış tramvay du- Karşılıklı ıoz dQelloRn baş· "'"'"' 
rak yerinde beklerken korktu· ladı : Dellyı her gUn bayram der-
tum batıma geldi. Baktım, bl· - Bey birader, demin bir ler hani yalan da detfldfr. 
· ı k ki •ey ııoyıedlnlz, kimeydi o ıat? Fanedlnl:ı: ki cebinizde paranız 

rıı olumdan çe yor ı y 

- Nereye bllyl• 1. Yoksa - Hangf ıaf? var. Keyif c;atınalı: için bayra· 
oveml ? - Boşan da semerini ye.. mın gelmesini mi beklersiniz? 

Katıla katıla gUldU : Vlno farzedlnl:ı: kolıozlulı canı· 
- ~tL, nlabOtU -Bizim arkada<.a Mlylllyorum. ntza tak etmlf, acne D - Amma yaphn Jıa.. Bay- T · 11 

ram gllnU ba saatte eve kapa· Midye dolmasını avuçla yiyor ctıaler!nl ah v• v:" • rec;lr· 
nılırmı lmlf. I da.. Yoksa alındınızmı 1 mlş adamSJnlJ:, ayram feldl 

Bundan sonrasını tabmla Şişman mahcup, cevap vermedi. dlyo ıezlp tozmak, gQIUp 

t 1 1 1 dl K '-aldırıma "'"'"' sOylemok, hasılı dllnyayı unut· 
e m t n z r. arşı .. • d 11 ı ııe dl ı 

tlıl D" kadeh blraıııa verdl"'I malı ku re 11 0 
D zde bula-

atlayıp caddeyi dolduran lnaan T • ı ı ı 1 O h ld 
hafif bir b•<. dönmesi araQı~da blllrm 8 11 z a e bıyramıu selinin cereyanına biz de _,. ~ ~ ıı 

katıldık. lnsaıı etrafıııı daha iyi tetkik taın manas 0 zevkini c;ıkara-
Blr az aoııra da birahane- edebiliyor. Artık kalabalıktan bilmek için insan ya paradan 

1 1 daha yana zen&in ya akıldaa yana 
!erden birine dUştlllı:. Fakat Urkmüyorum, b r aştua lo kıt I lı 
oraya bizden evci dllfenlcr o karşılaşmaktan korkmuyorum. 

0 
ma vesseltııı 1 

" - Biliyorsunuz ki, Da
rülfilnun Emanetinde müte
şekkil ıstılah encumenlnden 
başka her fakültede de bir 

tali encümeninden gönderi
len hlgatler, alt oldukları 
fakfiltelere, fakülte reisleri 
tarafından da, ihtisaslarına 
a-öre müderrlslere datıtmak
tadır. Müderrisler kendileri
ne verilen lstlahın, türkçede 
ilim lisanında takarrür etmiş 
sarih ve kat'I bir mukabili 
varsa onu yazarak ve lazlm 

olon izahatı vererek fişleri 
doldurmak tad ırl ar Yoksa 

Türkçe cezirlerden bir ıstılah 
Yapıyorlar. Tail encümenlere 
sevkedllen bu fişler, icap 
ederse orada tadil edllmek
tedlr. 

kada• çoktu ki yer bulmak Sokak başları her çeşit •atı- M. S. .. ...................................... ""' ....................................... . 
TÜRK-YUNUN TAHAf ŞEY YERLİ MAL 

Millet mekteplerinde 
Millet mekteplerinde iki aylık 

tahsll devresini bitirenlerin 
imtihanları bu akşam bitirilecek 
ve yeni devre tedrisatına başla
nacakor. 

Y anhş tabelalar 
• J mlıl yanlışı olan tabelalar hak-
kında Zabıtai belediye tarafın-

dan tutulan zabıtlar Emanete gel
miştir. 

Diger taraftan bu tabelaların 
sahipleri buna itiraz etmişlerdir. 

Emanet ltirazlao tetkik etmek
tedir. 

Nevyorkta bulunan bir fab- KULLANIL CAK 
MÜZAKERA Ti rika, oradaki Türk tütiın ajanı A 

Tıırk ocaklan Merkez bey'e-
aleyhine tuhaf bır dava açmışnr. 1 tlnce Oçaklar azası llo TUrk Şehrimize gelmiş olan 1\1 Tata

rak:s, Yunan hükOmeıinin ta

limııtını yann Ankaradaki Yunan 
~efirine götürecek ve bu hafta 
sonunda müzakerata devam edi
lecektir M.M. komisyonu pazar
tesi gi.ınü umumi bir içtima akte
derck Garoi Trekyaya nakil me
selesi ile meşgul olacakor. 
••••••••••••••••••••••••••• 

Kayışdağı suyu 

Kış münasebetile tatil edilen 
Kayışdağı. suyunun Kadıkö

yüne isalesi inşaatı yeniden baş
Jayacakor. 

Emanet bu su için Erenköy, 
lçerenköy ve lkba!iyede üç ha
vuz yapuracaknr. İnşaat Eylulde 
bitecektir. ' 

Türk tütünlerinin dunyadak! mllnevverlerlne hltabeıı neşro-
f d " Junan beyannamede yeril mal· 

şöhretinden isti a e için ay yıldız,, Janu kullanılması !Uzumu izah 
işaretinin kendisine alt oldu- edilmişti. 

ddia d .Merkez bey'etlnln bu karan 
ğıınu 1 e en bu mtiessese aynca vo mektup şeklinde 

Amerikada ay yıldız fırmasını Ocaklı azııya gllndcrtlecektlr. 

tesçil ettirdiği için ajandan tazml- Ocakta dersler 
l stanbul Türlı: Ocağı tarafın· 

nat olarak 40,000 lira istemek dan açılan ecnebi llsaıı kars· 
garabetini gô. tcrmektedir. lannd\ derslere devam olua· 

Fakat ay yıldıh a!Ameti öte- uyor. u derslere gittikçe rat· 
bet artmaktadır. Dersler yaza 

denberi Türk cigaralanna mah- kadar devam edecektir. 
sus olarak bıimin dıinyada tanın- Konserler 

l stanbul Tllrkocağı bu aeue kı~ 
mış bulunduğu ve. bu cihet hü- mevsimi için ve her balta 
knmetiınlzcede tescil edilmiş perşembe geceler! verilmek Uzre 

ıd ..,, · ı rl ı 1 b 14 konser tertip etmişti. Aynı 
o u"~ ıç n gay var t O an u ıeceler bir de konferans verill-
da> anın reddedilecegl muhakkak yordu. Konaerlordea ekserisi 
gö1ülmektedir. Yerilmiştir. 

TATAVLA YANGINI 

Yangına sebebiyet 
veren kim? 

OçllııCU latllltak lıalıtmlltf T• 
tavla yancını ve mllseb· 

bipleri lıallın
dakl tahkikata 
devam etmek· 
tedlr. Dlmltrl 
lamtadelı:I adam 
yaacuıa aeb• 
lılyet vermekle 
mazauadur. 
Talıltlkat ya. 
kında bitecek 
ve hadise malı
kemeye lntfkal 
9decektlr. 

Terkoı flrlı:ed aıeylılnde 
tahkikat yapılmamalı:tactır. Yal
nız yauıından zarar ıorenle· 
rln hukuk mahkemesine mllra
cut ederek flrlı:etten :ıarar vo 
:Uyan talep etmeler! mnhtemeldlr. 

İFLAS KARARI 
Son günlerde bir ltalyaa 

Bankası Birinci Ticaret mahke
mesine müracaat ederok mah· 
kilm bulunan Yor&inla lfl&Aıaı 
talep etmiftlr • .Mahkeme Yor
glnln iflasına karar vırmlttlr. 
Munun dlln isticvap edllml~tlr. 

Yorfl v~ jor) Papa namında 
iki falı• uhte çolı:lor taııztm 

ıderelı fChrlmlzdelıJ mulıtellf 
baokalan dolandırmıtlardır. 

Bunlardan Papa firar etmlf 
ve Yor&i Oc;uncıı ceza mahkme
ılııdt ki muhakemesi uetlceslndo 
iki sene hapis cezasına mabktlm 
0111111ftur. 

DEN.CZ KORSANLARI 
Dealz korsanlanndan Laz 

hıraııım ve Hamit bundu 
blr mllddet nel Yendf lakel'> 
sinde Kadri isminde.ki bir balık· 
çıyı tabanca Uo OldUrmllşler ve 
cesedi denize etıruşlardır. Met
bıır vo Hbıkalı korsanlardan 
olaa ba adamlar lıalıkındakl 
tablılkat eoa ıııaıerdı bitmiştir. 

Konular mevkııfen Atıf 
Ceza mahkemesine v:rllmlftlr. 
Bir kaç ~· kadar mulıake• 
m•1• baf]anacalı:tır. 

CASUS KASIM 
Casuılukla maznun Kasım 

Tevfik hakkındaki tahkik•· 
ta devam edilmektedir. Mazaaa 
pollatekl ifadesini reddetmeli· 
tedlr. Bunun Uzertne tahkikatı 
)'apu polis memurtanıun .,aıo
nıatına müracaat edilmiştir. 

Tahkikat yakında bltecoktlr. 

HAR1CtYE l\f URAHAS-
LlK MEI\<IURLU(;U 

l
atanbul Hariciye murahhaslık 
M emurlutunun bu hazirandan 

ldbaren Ilga olunması muhteme
ldir. Esasen buradaki memurlar 
dotradan datruya Hariciye Vo
ııaıetl kadrosuna da.1111 olup 
aynca " Murahhaslık • dlyo bir 
memuriyet kadrosu mevcut dc
tlldlr. 

Bundaıı b11flı11 sefaretlerla 
çodğu da hDkOmetlııılı: merkezine 
ııaldolun•uştur, ııakledllmemif 

olanlar da Onllnıttzdekl yazda 
taııuımllo Ankaraya tafıucak· 
tır. 

Karadenizde buzlar 

Karadenlzln garp ••hllle
rlnde buz bangızlerl do. 

l•ftıgı blmana haber verll· 
mlftlr. Bunların Jçlnde ga
yet bUyUkt•rl de vardır • 

A•art •llka •ranacak 

Çe.oberlJtaŞ avannda Bi.ıans dev
rine alt bazı uan arllcayı bulmak 

Uzre ıcşebbüsatta bulıınan Fdemenlt-
11 gruba hafriyat için müsude veril
miştir. Bu grubun bu gün işe başla

mw mubtemddir. 
Genç bir aanatklr 

Rlyaseticumhur orkestra şefi viyo
lonist Zeki beyin oğlu genç 

sanatk.Ar Ekrem beli" bükCmet tar•· 
hodan ikmali tahsil için Parise gön

derilmişti. Maruf musikişinas Tlbo 
ve Nadodan ders alan Ekrem beyin 
verdiği konserler takdirle brşılan· 
mışur. 

Memurin komisyonu 

M
emurin Tasfiye koınJ.o;yonu 
bu haitt içinde toplanacakor. 

Bazı dairelerden memurlar hakkın. 

da istenilen izahat noksan veril
mişti. Komisyon bunlann ihmalini 
a!Akadar dairelere tebliğ etmiştir. 

• Fransız ıenrl - Mezunen 
Pariste lıulunan fran~ız sefiri M. 
Şambron yarın febrlmize gelecektir. 

NEMLEHE 
KASANIN 

ANAHTARI 
Odacı parasız 
kaldıkça kasadan 

atıyormuş 

.ı..zııılcle Hisar cımii clvanndald 
Mahmudiye malire ~ubcsi odacısı 
Nuri, kuayı açıp parı çalmak ister
ken dlnnü meşhut halinde tc..-klf 
olonmuştur. 

Nuri, bir anahtar oydorarak 
flmdlye kadu müteaddit defalar 
bsayı açını' ve bir defuında 10, 
diğerinde 21, başka hir dcfısında da 
7 lira çalmışnr. Memurlar bu eksik 
parayı tazmin etmişler, fakat işin iç 
yüzünti anhyamamışlardır. Tahsil 
memnnı mnıvlnf Tevfik efendi, 
paranın elı:sı1ı çıktığl günlerde kasanın 
ıçılışındı '° anahtarın vcrdi~i sa<lıda 
bir t;ıvri tıbillik !ezmiştir. Niha-ret 
şüpheler c.dacı Nuri efendinin üzeri~de 
temerküz etmiş ve iki r;ün evci iki 
memur akşam üzeri dairede dolap 
içinde saklanarak ıarassud.1 başlamış
brdır. 

Fakat Nuri o gön hlç bir şey 
yapmamıştır. Tarassut tekrar edilmiş, 
memorludan İbrahim ve izzet f'fen
diler dolapta saklanmışlar , ılip;erleri 

de k:ıhvebınede, içeriden ""rilccek 
~ıırete intizara başlamışlardır . . ari 
memurlar daııldıklannı gl rünoe 
bermutat daireyi ıemizlemiş, mütea
lı:ıben ceblndeo çıkardığı anahtarlı 

Jı:asayı açmıştır. 

Bn mıda dolapta bnlunan iki 
memur oldnldan yerden fırlamışlar ve 
kendisini yakaladıktan ronra h:triQ
tcki arkadaşlarına işaret vermişlerdir. 

Nurlnlıı marifeti bu suretle meydana 
çıkmış, fak'! mumalleyh anahtan 
aaklaırult iste~ ve cebine atmışor. 

Ana!ııar bil'abara mendlliDiD içinden 
pkanlmışor. 

Talıklkat zabıta tarafından yıpı.1-
maltta<lır. Nezaret alnnda bulunan 
Nuri isticvap edilmiştir. Maznun 
cürmünü itini ederek şimdiye kadar 
kasayı kaç defa ıçuıını ve ne kadar 
para qırdıtını birer birer söylemiştir. 
Nuriden .unra xevce.ı de isticvap 
edil~ ve o dı ne bWyoıu hepsini 
anlatmıştır. 

Zabıta tarahndan yapılmakta olan 
tahkikat bitince maznun Adllyeye 
verilecektir. 

Hlllllahmer rozetleri 

Şeker Bayramı münasebetile her 
sene olduğu gibi bugün de Hill

llıbmer cemiyeti rozet tevzi edecek
tir. Tevziatı mektepli Hanım ve Efen
diler yapacaktır. 

Tevziat 900 küsur ~epede yapı· 
Jacakor. 

Postahanede kal•b•lık 
Bayram münaşebctile dün posu

Jı.anelerde kalıbtlık bir man7.aro 
arzetmekcedlr. 

Bllhasse büyült: postahane blnıSJ 
tebrik telgraf ve mektup veren lı:ala
balıkblr halle kitlesi ile dolup boş& 
yordu . 

MUsklrat ldare•lnde 

M Uaklrat lbareal memurlan 
arasında bazı becayişler 

yapılacaktır. Uzau mUddetten· 
bert t8frada bulunan memurlar 
merkezdeki arlıad8flarlyl• teb
dil edllecekletdlr. 

SEYYAHLAR GITI1 

Bayramın birinci ıııao ceıeıı 
250 Amerllı:alı ıeyyalı uke

aderyeyo &ltmltlerdlr. 
Martın on dokuzunda Adrl· 

yatık ismindeki aeyyalı vapu
ruyla febrfmlzt 350 seyyah ~e
lccelı:tir. 

Tayyare il• kaçak fampanya 

Memlelı:etinılze tayyare ile 
kaçalı: olarak fampanya 

cetırlldltl Mllsklrat idaresine 
lbpar edilmlşdr. Bunun llzerlne, 
tayyare lııtuyonlannda birer 
ıııuJıaf aza memuna bulandaı:ııJ· 
maaı tckarrUr etmiştir. 

Çocuou çlOnedl 
pı:ıbtc Hakkı paşa caddestndcıı 

geçmekte olan 6 yaşlannda Re· 
cebe 2386 numaralı otomobil çar. 
paralı; yaralanmıştır, 

va, tashihi için 

Şlındlden sonra yaşları nüfus tes
kerelcrlndeldnden büyük olan 

eşhasın eskisi gıöl tashihi sin için 

mahkemelere sevk edilmeyip rllesayl 
memurin urafından Jı:ayıılanrun lcruı 
tebllıt edilmiştir. 

OarJp s•rpuf giyenler 

Bazı adamlar şapka kanuna muhalif 
olarak aleleacalp serpuşlar, küllh· 

lar giymekıeılirler. Bu çeşit gerpıış 

giyen eşhastan 30.40 tanesi polis 
tarafindan görülerek derdest cdllmlş· 

!erdir. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün en fazla hararet 7, en az 

derecaydi . Bugiın havanın hafif 
bulutlu olınası muhtemeldir. 

IKRA 
O Ezelf ve edebl yara 

Büyük (4 Mart nutku)n daa 
aldığım intibalardan birisi de 
şudur: Büyük Başvekil kürenin 
ve beferln bağrında (Suriye) 
denllen o ezeli ve edebi yara
ya da parmağını b&Amıştır. sı
yasl basiret ve besaletln bir 
şaheseri de budur. 

Bu günkü kurtulmuş tilrk 
vatanına ve tilrk kulağına ge
len her fesat propagandası o
rada himaye görüyor, oradan 
geliyor. orada çörekleaeceklze
min, orada nefes alacak zaman 
buluyor. 

Bunu açık •çık İfar•t etmek, 
her turlll teyekkuz ve tedbirlerin 
nl nmış olduğuna delalet ederkl 
o ifadelerin üzerinde fazla dur
mak siyasetle meşğul olanlarln 
işidir. 

Ben sadece bu kapanmaz 
karhayı müşahede ve mütalea 
ediyorum. Türlı lnlıtlabı ile 
varlığına kesilmemece•lne tevcih 
edilen bu kötü kasıtlarııı bizi 
Wç hayrete düşürmediğini kuv
vetle söleyebillrlz. ÇUııkU Sur
y e'yl adamakıllı tanırız. 

sur;ye denilen batak, hidayet 
H hayat getiren bir nice Reın
llerl hurdehaş etmiştir.! 

Bu orta batalı Asur Asyası 
ile Flrıtvun Afrlkasını birbirine 
katnıı~tır. 

Sabanın cilzel Belkisin! büyük 
leymanın koynuna, ve aonra 

ı!.tlslnl bir cehennem kafesine 
koymuştur. 

Sodom ve Commore oradadır. 
Lutgölü orada tepetaklak ol

muştur. 

DUnya duvarlarına yapıştı
rılan fuhtun (Bel !atma) sı 
Bcrdan sahillerinde doğmu,tur. 

Oradan kaçan Mazlum Hü
seyni boğıızlıyan onlardır. 

Surlye'ye bir Afrika ve bir 
Endülüs hediye eden eşsiz Ser
darın gözlerini Şamışerll oydu. 

Vatan mefhumunu tesiı eden 
~ e vatan müdafaasının bUyUk 
örneğini gösteren Sallhlttln'la 
bornusuna iftira çamuru atan 
o hane harap diyardır. 

BeşyOz sene Surlye'y• neşe, 
sıhhat ve servet veren Anado· 
luyu arkasından hançerllyen 
Şamı'şeriftlr. 

Yekpare iken blnblr parçaya 
bölUndUğU halde blrtek sağlam
ca tefekkUI göstermlye11 ora
sidır. 

O diyarın kayısılarında bllo 
biraz lstıriknln ve en açık ha
vasında blle biraz boğucu gaz 
vardır. 

Her utun telinde bir iftira ve 
her sedef kakmada bir hıyanet 
pırıldar. 

Kaa'sının kapısından başlııı 
uzatmıyan fazllete mukabil, ipek 
divanlarında fezahat ıızanıp 
yan geldi. 

Her hangi memleketin vatıın 
haini, orada celadetle gezer; ve 
h~r hangi vatan kaça ı, ora11ın 

·-
.Milliyet. in edebi tefrikası 

on muteber misafiridir. V.S.V.S. 
Artık bunları okuduktan, lfl

ttlktcn, bildikten, gördükten 
sonra butUnkO TOrklycnln aley• 
hine ıavlet eden kinin, fesadın 
oralarda çöreklenip yerletmeıl, 
bizi elbette ve elbbette hayrete 
ve teessüre dUşUremez. Ne dl· 
yelim ? Tann; Şamı~erlfe, ıayık 
ve mnstehak olduğu aldbetl 
venıln. 

[Haftanın ;azıs~ 
BİR ZİYARET! 

Allah . kimde vaı sa bagış
lasın, bende de yegdne - ı·ar/ -
denebilecek şey ahbaptır, ama 
her nevi ahbap/ Çok paramız, 
çok nüfuzumuz , çok malımız 
yaksa da , çok tamdımız var 
diye müteselli olmaktayım , 
Bilirsiniz ki şeker bayramı bizde 

sadece bir gidiş "e/işten iba-
rettir. insanlar muttasıl sokak/ar
dadır/ar . Kim kime rasgelse : 

- lydlniz sait olsun! Allah 
emsa/ile müşerref etsin ! Söz
lerini, bir makina şaşmazlıği/e 
tekrar ederler. Ama karşısında 
ki adamın o esnadaki hali 
~ emsali • istenecek şey midir, 
değil midir? düşünmezler. Bu 
meyanda belki hastası olan , 
belki para kaybetmiş bulunan, 
belki mahkümiyeti olan , belki 
hemen karısile kavga etmiş 
bulunanı vardır . Bunları hiç 
nazarı dikkafa almaksızın. bir 
basma kalıp • emsali kesire " 
temenni ederi:ı. Bereket versin 
dua ve temenni kabul eden 
ilahi daire bu st'Jzlerin sadece 
bir merasim ı•e adetten ibaret 
oldugunıı ve zaten çoktandır , 
duaların da paralar gibi kıy
metini zayi eltilfini bilir de 
onları deftere geçirmez. Ben de 
bayram ganü her kes gibi eşi 
dostu dolaşmak istesem bayram 
sabahı soka/a çıkıp ancak 
şbanın sonunda eve dt'Jnmek 
iktiza eder. bundan başka 
iyadei ziyaret için gelenlerin 
her birinin bir şeket yediğini 
fazla yiyenler de vardır y~ ! -
farzetsek okka/arla şeker sar
/etmemiz lazım Jr.elir. işte lıep 
bu mülahazalardan dolayı bay
ram da kimseye ![itmem. Benim 
bu düşuncem - şaz olarak -
musip olmalı ki, bir çokları da 
ay111 usulü tatbik etmeye baş
ladılar. 

Bayramın birinci günci lıava 
ne kadar iyi idi. Sabalıleyin 
erken kalkmadığım için giyinip 
şöyle dışarı çıkamadım , fakat 
yemeği çabucak yiyip çıkmağı 
kurdum. Ben bu hayali okşar
ken kapı çalmdı, açtılar. Bayram 
o/ıiıığu için geleııi içeri aldılar 
ve bana da haber verdiler. Yeni 
gelenin olduğu adaya girdim. 
saat da on ikiye çeyrek vardı!. 
Bıı nokta haizi ehemiyettir -
Odada kırk beşle elli arasında 
tıknaz , kır ı·e kırpık bıyıklı, 
kısa boylu. sırtında rengi ifade 
cdilemiyen bir palto olan bit 
adam vardı , lıikiıı tanıdıı:ım 
simu dc![İI. Beni örünce hemen 

Köy hekimi 

----- ~=------
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kalktı ve koşarak iki elimi 
tutup mahalle bekçisinin yap
tıtı şekilde sallayarak ; 

- Bayramınız muberek ol
sun Felek bey ı Zatınızsınıı 
deett mi? . 

TeşekkfJr ederimi Evet Felek 
benim. ldkin zatı alinizi tanı
yamadım. 

lVIEÇHUL KADIN 

T:Ayatro 
•••••••:xx•••ıı..-..cı••x••••••••~ ..................... ............ .... ,,."8. ........................ ... 
FERAH SiNEMA Müdüriyeti> 

Vuku bulan müracaat üzerine 

VORTLAY 
Canbaz Kumpanyasını 

- Efendim, biz sizin kari- .. , --v-------~ 
lerlnlzdenfz ı lstanbulda oldu- .-. 

Yazan: Leo Dartey 
~Gidip kapıyı açar, ve bu 

sefer polisle burun buruna gelir.,, 
- Ben hususi polis memuru

yum, genç bir madam bir hırsız 

Büyük fedakarlıklarla bu günden itibaren yalnız t~ 
6 gün daha temdit ettirmeğe muvaffak olduğunu ~ 
art. <ler.Sinemada:Ateş,Yarımmaske,Lüi 3 filmbirJcn ~ 

tunuzu fırsat addettik de bir 
ziyaret edelim deyiverdik ı 

Vasati Anadolu şiveslle görüşen 
adamcağızın halinde safiyet vardı, 
ama mllnasebetsizli/l de aşikar 
idi. /~in tuhafı ben, beni zlyartlt 
gelen bu adamın daha ismini bile 
bilmezken. benim ismimi ı·e adre
simi ölrenmişti. G/J/sllnde salla
nan kalan bir allın kösltdt ve 
agzında bir baştan bir başa ku
yumcu dükktını gibi dizili a//ın 
kurun/ara nazaran her halde un
glnce bir adam oldutıJ anlaşılı
yordu. bu malbmat çok mühimdir. 
ÇUnkil bununla bir para talebi 
karşısında kalmıyaca/ımızı kestir
dim. Nihayet m/Jşarlini/eylı söze 
başladı: 

Efendim, berıdeniz an 'asıl 
Dinardanım Hacı Mıstık ofulla
rından Sadık. Berayı maslahat 
lstanbu/a gelmiştim. Allah kimin 
varsa ba/ışlasın, yolda bir evla
dımız var! Hamdolsurı, lıavalar da 
oaçtı , 

- Yo/curıuzıı denizden mı btk
liyorsunu~, karadan mı? 

- Karıdarı efendim! ( G/Jlüm
siyordu) 

- karadan geliyorsa endişeye 
lıacet yok! 

- Arıedemtdim! Karadarı değil 
karıdan 1 Yani, bizim ev uşağı 

- Haşa meclisten dışarı- hamiledir 
de, bize lıir çocukd/Jnyaya f!eliri
yoı. Eh! Nakadar olsa biz de 
memleketimizin hanedan takımın
danız. z/Jrriyetimlıirı kesilmesini 
istemeyiz! 

- Ha! Pek ıila ı Ah tebrik 
ederim! 

işte zatirıiıdın recaııı şuki: 
Bendenize bir kaç erkek ve kız 
ismi lutfederseni:: artık sormayın 

rıakadar memnun kalacağım, ama 
şöyle kimsede olmayan bir isim I 
Bu garip talep karşısında ne ya
pacalfınıı şaşırdım, bir tarafları da 
saat giızllmlin önünde adeta koşu
yordu. ifası/ olan sOkıittan bll'ls
tifade biıim Mıstık oglu Sadık 

rfe11di bir esrıedi re ağzın111 için
deki a!lın!arı gösıerdl. Bunları 
görliııce, b ır lngiliz karikatürü 
hatırıma geldi-< Bu karikal/Jrde 
çocuk babasına soruyor; 

Babai Berıim de senirıki gibi 
a/1111 dişlerim ne zaman çıkacak? 

Oza/nııyalım, başladık isim slJy
lrmeye: Ben söyledim, o itiraz elti: 
lşidilmemiş veya az işidilen isim
ler söyledım: Meselı1: 

Gazenfer, dedim. 
Aman beyim, o "kazan ver. 

gibi bir şey! Dedi: 
Kız için: Fecir dedim, fitne fil- · 

cıır dur dıye istemedi. Ufuk ismini 
ııfaga bwzetli. Engin dedim, zen
gin dedı. Namus dedim, camus 
dedi, Kahraman dedim, karaman 
cevabuıı ı erdi, Elhasıl tamam elli 
beş ismin hepsine bir kulp laklı, 
saat biri geçmiş bende de takat 
bitnıiştı. \'az 'iyetimi anlamış re. 

Canını beyim, lıir tane daha 
deyiver bakalım ama kimsede 
o/mas111, 11e koyalım? Art .. '< daya
noıııadım 

!Jadisa/ııi koyunuz! 
Bıı kız ismi mi fl/(lan ismi mi? 
f/er ikısit<r de f!elir! Kalktı. 

/eşekkur etti l'e t:itli, ben de gez
meden ı az g.:rllm! 

FELEK 

söyledi, ben de geldim. 
- Affedersiniz, sizi beyhude 

yere rahatsız etmiıjler. Odamdaki 
kadın hırsız falan değildir, fakat 
o genç madama böyle söylemem .. 
lazım geldi. 

- Evet ama o genç kadın 
aşada bekliyor. 

•IIIIIIIlIIIIM4llIIIIIIXIIl• a:::::::::::: ... ::xxxxxx:x:xe 
SARI ZAc 'BAK ın unutulmaz müme><ile<i yıldızların en dilberi 

en sevimlisi BİLLİ DOV yakında 

ALHAMRA SİNEMASINDA 
irıe olunacak 

GELİN DUVAGI - l~te bu fena, ne yapalım 

simdi. ··!!!!!!!!5552 ~~e~d~e~ce~k~ti~r·~~~~~~~~ - Kolayı var, o madamla be- li ·; 
raber çıkarız, aşadak.i hırsızı ya- IMAVI TUNA G ZELI TİYATRO 
~al.adığıını görUr, ondan sonra liilA :\IARA ve HARRI LID!lli VE 
~ızı rahat bırakır. . . . SİNEMALAR l'rquliı 1 ı utdd ' ı F flkl nın son temsillen. Pek yakında 

d G d - ena r değil, Allah siz- •• k s· d aıresi. 'ece yarısın an biraz den razı olsun. a11 ınemasın a Darülbedayi 
Ci Dö 

sonra. Genç adam odasına usul-
k "içeri girer, meçh11l kadın sinirli • Tepelıaşı tivatro;unda hu akşam cacık. genç bir adın sokar. 

gezinmektedir. 1 saat 21-:ıo d - Gellnız, çekinmeyiniz. Büyük mütefekkir 
- Aşkolsun size, beni hırsız L T 1 f Çam Sakızı - Korkuyorum... Birbirimizi eOD 0 S Oy K dl 0 d " 1 G yerine koydunuz ha, bundan sbn· ome ·0 per e. ,akili : . ••lip h.,. . tanımadı"ımiz halde,böyle bir •ey un en bil}·u··k şaheserlerinden olup 11 • ra yüzümü göremezsiniz. 

yapmamız çılgınlık. jorj Jllbert, Rene Adore ve 
- \feden çılgınlık olsun. Her ~ Polille beraber çıkar.,, Ernest Torens tarafından bir 

Manisa Vilayetinden: 

ırün birbirimizi ıı;azlnoda ."örü- - Ne aksilik ... Yüzüstü kal- sureti fevkallde de temsil 
Manisa ile Kasaba arasJıılaki yol 

üzerinde muhtelif eb'•tta uo; adet 
hewn arma köprü inşaatı ,J 1119) 
llrı (98) kuruş bedeli keşfi üzerinden 
l!il-8-929 saaı on birt kadar ~üddetle 
ve kapalı zarf usulile münıkayasa 
çıkarılmı~ar. izahat almak istıyenlerln 
\'ll:lyct Baş :\1tihcndislljtine ~üraca
atları. 

" ~ dun işte-Yatak odasına p:!rer- edilmekte olan 
yoruı:, her gece karşı karşıya KAZAKLAR Eyvah altın kol düğmelerim yemek yiyoruz_ Bundan daha 

k 1 yok... İnci iğnem de !!;İtmiş ... biiviik ssinalı o ur mu? 
· ' Sahiden hırsızını~ kadın. Ben po-- Sahi, hakkınız var. 
- Taliim de var.,. yanımda siz 

varsınız. 

- Peki ama ya Dük gelirse. 
Kuzum bu Dük klmdir. 

siz kimsiniz. 
- Bunu sormayııı dedim ya ... 

Fransanm en a'il aUeslnden b!· 
rinc mensubum , fakat ismimi 
söyliyemem, :;izin için meçhul 
hir kadınım. 

- i>yle olsun, güzel meçhul 
kadın ... Reni bu güce cennette 
yaşatacak-ın. 

"Tam bu aralık kapı vurulur 
kadın öteki odaya ğeçer, adam 
kapıyı açar ... metresile kar ılaşır . ., 

Kapıyı neden hemen aç
madın... kim var odanda. 

- Dur o odaya girme ihti
yar amcam Yar. 

ihtiyar amcan güzel koku
yor ... Seni de öpmüş galiba, sen 
de glizd kokuyorsun ... Gi, burada 
bir kadın var. 

-Evet hir kadın var, fakat btl
digin kadınlardan değil. 

- Gece yarısı odana gelen 
ne cin' kadın olur >enin ... 

,·ev •. 
Ru hdın, ya mctreslndir, 

yahut ta hırzızdır. 
Tamam, hır,ız... Odama 

,ıı;irdiğim zaman baktım etrafı 
ara~tırı) cır. 

!~im rahat etti, artık gide
bilirim, >en polise haber \'erirsin 
dcp;il mi. 

Tehi! \ crcccgim 'en merak 
etme, haydi ,ıı;it. 

"1-:ız gider. CI odaya doıı,ru 

yl'Tur, kapı !!;eııc ~alınır." 
,\ına ,ok oldular. 

llsle konuşurken o işini ıı;örmüş. 

"Kapıdan seslenir: 
- Polis efendi, o kadın hır

sız, beni soymuş. 
Polisin sesi duyulur - Artık 

inanmam ... Komcdi k:lfl,ben oyun
cak değilim. 

- Siz işe bakın ~imdi de 
inanmıyor. 

Selami izzet 

İrtihal 
\lısırlı merhum Hüseyin Galip 

Paşanın büyük haremi ,.e l(erime 
hanım efendinin \'ailde,ı Rufyalls 
hanım cfendl k13a hir hastılıgı mute
akıp diııı sabah irtihal eylemiştir. 
Cenazesi bugün Süleymaniye cami· 
inde üp;le namazı kılındıktan <nnra 
Rumelihisannda Şehitlikttki aile kah· 
ristanın. defnedilecektir. 

:\Tevla rahmet eyleye 

Diyarbekir vilayetinden 
Pröjc ,·c kc~it'ıı•mesine tcYfikan 

yaptırılacak olan mıntaka ikmal 
mektebi 1telye lnşaııı 24 mart 929 
tarihine milsadlf pazar ı;ünü saat 
12 de kapalı zarfla ihale edilmek 
üzere '.tO gün müddetle münakasaya 
vazolunmuştur. Daha ziyade t•fsllit 
almak isteyenlerin ,·ilavet daimi 
~:ncüınenine münı.caat e~ lenıeleri. 

Manisa vilAyetinden: 
Manisa meınle~et bastabane

sinc 14-00 lira kiymcti muhaınmc

ncsindc levazımı tıhbiye mübav.a 
edilecektir 

'2 Ru le\ azıoıın tn\ aını mübevin 
li,tr. lsıonhul 'e lzmir sıhiye müdür· 
ülklerirıd1: me\'Ctıttur. 

.1 Taliplerin kanım daıresinde 
tekliflc•·ini miiddetl münnko-a olan 
2 · -+ C):2lJ saat on hire kadar 
müddet zarfında m:ık:ımı 'ihl ı ctc 
bi!dirmeltri. 

Süper filmi, önümüzdeki çarşamba 
akşamından itlharen 

OPERA 
Slnemaınnda 

Irae edilecek ve biıtün tem~aka- İstanbul mahkemi asi ye birinci 
rıru teshir edecektir. i\letro C-:Old- ticaret dairesinden: 

L•,_i•n•:\•l•avİle•r•t•il•m11id•i•r.••:r:ıı••ıil Müşterisi tarafından tcsollilm e-1• l <lilmedlğinden sahibi bulunan Be-

r:~?~~~~l .................... 
Edremit belediye 

riyasetinden: 
Münhal bulunan yüz lira maaşlı 

beledivtmlr. mlmarlıjtıM talip olec•k 
lJ.i nümrnlu kanun miıcibinco dip· 
!uma \ey• ruhMtnomeyi haiz mimar
ların l1:dremit beleldiresine müraccıt 
eylemeleri ildn olunur. 

roker dore kumpanyasının limtet 
şirketi tarafından füruhtu talep c· 
dilen İstanbulda Ticareti da hiliy, 
gümrilğü 5 numaralı antireposunda 
mevcut ve glimrük resmi te&ftJ" c
dilmiş olan (B) mersin markalı ve 
279 ila 289 numaralarla mürakkam 
10 varil bir ton kalayın okturva ve 
arsiye ve resmi ve tcllaliyesi müş· 
teriye ait bulunmak ve mahallinde 
teslim edilmek şartiyle bilmüzayede 
füruhtuna karar verilmi! olmakla 
talip olanların 20 Mart 1929 Çar· 
ı;amba günü 10,30 da mezkOr antire
poda hazır bulunmaları ılAn olunur. 

-il * ISTA:\BUL \'ILA Yl' rı 

DEFTERDARLIK İLANA Ti 
m:ı:;ı~ı.-. .......................... .. 

K~hıane dere<iııin 'lUUUüil mezat kaimeoinde yazılı k1>mmdaki tuğla 
çamurlarının senelik ıhrncıyesi nu1.ayedere konuldu, ••nelik muhammen 
bedell 120 liradır., müzayede 28 Mm ' 'lW da [)e[terdarlıkta "apıl•caktır.(444) 

* * * Kiralık bakkaliye Ze)linburnu fabrıkasında, senelik kiruı 175 Ura, 
mül!41yede pazarlık suretile 7 ni;,n J <ı2Q da Defterdarlıkta yapılacaktır. (258) 

* * * Kiralık tarla, Balmumcu çlfliği miiştcmelatından Kasırlar civarında l 5 
donum. içinde moyva· ağaçlan vardırı kirası 80 lira. mü,ıyede 7 . ·ısın 1929 da 
Dcfıerdıı:-lıkta vapılıcaktır. ( 186 

* * * l\iralık kahvehan• - Balca limanında bir huçuk dönüm arazi içinde, 
kirası 7-l lira, müzl\ede 7 ııl<an l'l~<I da Oefıerdarlıkta rnpılacaktır. 170) 

* * * Kiralık ev - llalta limanında çavır cıvarımla hir oda ahıır 8 dönüm 
sebze bahçci, kir~sı 120 lira, müza\·ode ~ nls•n 1929 da De!terdarhl-ta 
yapılacakıır. (l08: 

* Kırıhk oda Yenibpuda k;lıip f\a,ım mahallesinde sabık Liman daire;i altında, 
kira;ı30 lira müznrdc :: ·;,.n l<J2CJ da defttrdarlıkta ·a ılacaktır (107 

- - --
çırtan, (Galiçya) da Almanın, rıc;ntn ilk emirleri oraya gel-ı üç aylrk bir şenlikten sonra bir ~afi! düşmana her fırsatla isbat dan uzak bu öz vatan yuvasını 

vusturyanm karşı koyamadığı mişti. Askerlik şubesi onları yolcu gibi geçip gitmişlerdi. On ediyordu. Artık uzun muhan>. yalnız bütün evlatlannı alup bir 
Moskof akınını yerinde mıhla- her taraftan ve kendiliklerinden beş yirmi haneli küçük köy yine >elerde ateş h-atlarında bo- çoğunu iade etmemekle tehdit 
tup tutan bir asker için Yuna- koşup gelen gönüllü kıt'alarına imam (Molla Ahmet) le muh- ğuıa boğu§a demirl?şen, keşfe- etmiıti. Bu zulmun kurbanlan '"uharriri: Bürhan Cah!t nın ana vatan toprağına aya!< kattı. Muntazam ordunun te- tarın topal oğluna kaldı. Ka- dilmemiş korkunç bır harp ma- cephelerde takılup kalan deli. (Tosun onbatı) iki tarafı koyu\ cak un çorbaaıyle gidermeğe ça· bastığını işitmek hayretle kaı·şı- melini kurmak için daha gerile- dmlar çapalara sarıldılar, artık kinası haline gelen Türk askeri kanlılarla beraber ııerilerde her yeşil fındık dallarıyle çevrilmiş ı lışan gençler bu habere eveli. )anacak bir hadiseydi.. re yolladı. bu erkeksiz köyün bütün iti e- can evine sa~dıran kanlı dalga· akşam nahiyenin yolunu bekle-yolda giderken araııra durup dudak büktuler. Yunan kim ol- Fakat havadislerin arkası ke- Artık yürekten gelen şuurlu mece ile yapılıyor, kadınlar, ara yalçın bır kaya gibi karfı yen siyah gözlü esmer kızlardı. bir dal kırıyor, sert yapraklara u?'?rdu ki Ozmir) e ayak basrı.- •ilmiyordu. Küçük düıman (iz. bir hınçla taze ve gittikçe hız- kızlar hep bir olup her gün bir durmağa batlamıştı. Arzın üç kıt' asını birden tus..rınmış taze fındıkları yiyerek bılıyordu. mir) den içerlere doğru sarkıy- latan, kavileşen bir mücadele evin tarlasını çapalayor,bir taı·- (Bordur) dan (Akdeniz) kı- tu9turan harp iki milyon Türk yürüyütüne devam ediyordu. Dünyayı rameden lngiliz bile ordu. Bir gün (Aydın) da ıilih- baılamıştı 1 lanın harmanını savuruyorlardı. yılarına; .. <Antalya) ya doğru evlldıru yudum yudum eritir-Köye yaklaştıkça keyifleniy· Çanakkal'adan başını sokama- lanup dağa çıkanlarla Yunan (Tosun) onbaşı büyük har- Arasıra(Bordur)dan gelüp (An inenle~ yuksek yaylalardan ıon- ken cephelerde her kahramanın ordu. iki yıl eve! bir gece yarısı dıktan sonra Yunan ne hattıne askerinin çarpıştığı haberi gel- pten dönüşte köyde geçirdıgi. talya) ya geçenler içerlerde olup ra yeııl ve sık çam ormanları a· göjiıünı iıleyen kurtun 9eytani bırakıp çıktığı evinden ancak idi ki ana vatana,hem de o silah- di. (Muğla), (Isparta), (Eğri-'~ ay içinde bir iki tarla sür-' bitenden havadis getiriyorlar- ı·asında ufak ufak köylere tesa- bir seyrile ta gerilerde bu sakin bir defa haber almı,tı. Muhta- şörler, kahramanlar toprağı iz- dir), (Dinar) taraflarında her· mü§, biraz da bahçesiyle uğraş- dı. Yunan salgını durmuştu. in- duf ederler. Hakim (Anadolu) yuvalarda maslum ve miltevekrrn topal oğlu ona yolladığı- mire yaklaşabiliyordu. Küçuk kes hazırlanıyordu. (Acıbadem) mıftı. Anası, babası çoktan öl- gilizi lstanbul kapusundan ~?k~ yay.laklarından (Akdenize)doğ- kil bekleşen bir genç kızın da mektupta selam kelamdan son- (Bademli) köyünün büyük har- nahiyesinin (Bademli) köyüniııı müşlerdi. (Ak hafız) ın lcızı mayan Türk askeri sulh gunu ru men bu küçük ve bereketli kalbine giriyor, bir atetle iki ra köyde kendisinden bir de i- pten sağ dönen bet delikanlısı eli silah tutan bet genci daha (Habibe) de kimsesizdi. Tey-ıkendiıini ana vatanında boğaz- vadiler ve her mevsim· bahan- gönül söndürüyordu. mamdan batka erkek kalmadığı, kimi {Arabiıtan) da kimi (Ga- fazla beklemediler. Memleket i- zeainin yanında sığıntı gibiydi. lamağa gelen namert düşmana nı muhafaza eden genç orman- (Bademli) köyünün f8flı an· hepsinin cepheye gittiğini ya:ıı. liçya) da geçirdiği muharebe- çinde bir müdafaa teşkilatr baş- (Toıun) o yaz işlerini düzelt- 1 haddini bildirmeğe başlamıtlı. lar arasında dağılan bu köyler neleri erkek evlat hasretiyle yayocdu. !erden bahsederek birkaç gece lamıştı. (Tosun) terhis olup mek, bakımıızlıktan çoraklatan (Tosun) zaman zaman (A- birer mes'ut fıragat ve inziva nup duruyorlardı. On bet evlik Bu iki yıl içinde neler olma- bu haberle eğlendiler. Fakat iki geldiğinin haftasında nişanlan- topraklarını ekmek, güze doğru, fyon), (Eskişehir), (Sakarya) yuvasıdır. köyde muhtarın topal çürük ot-mıştı. Yunan askeri (lzmir) i ııün sonra (Bordur)' dan gelen- dığı (Ak hafız) ın kızı (Habı- hasat sonunda evlemek isteyo- hatlarında büyük ve üstat ku- (Acıbadem) nahiyesinin(Ba- lundan başka genç erkek kalbastı diye Anadolu içine yayı- ler havadisin doğruluğunu, Yu- be) yi teyzesine, köy imamı rdu. Kısmet olmadı ve delikalı mandanların idare ettikleri kıt' demli) köyü bunlardan biridir. mamı§tı. Yıl muharebeleri yelan haber (Bordur) la (Anla- nanın (Akhisar) a doğru yürü- (Molla \hmet)e emanet etti. daha on üç yaşındaki nitanlısı- alarda gönülden gelen kin ve in- Burada kıt bir tatlı sonbahar tişen gençlerin erkeklerini alıylya) arasındaki sarp ormanlar düğünü söyleyince hayret etti- Daha çözeli üç ay olmayan do- nı, bağını, bıtbçesini yüzüah.i tikam hisleriyle vuru,uyor, öz gibi geçer ve yaz, yeşil çam or- or, kızlarını bırakıyordu. içine gizlenen (Bademli) köyü- ler. (Kumkal'a) da Fransızı bi.- laklarnı sardı. lngilizlerden al- bıraktı, ocağını söndürdü, kapı- vatan toprağının kolay yilrün- manlarının gölgelendirdiği bu Ve artı~ genç kızlar köyd"' 1e kadar gelmişti .. Büyük har- gecede denize döken, düny ya dığı filintaaını omzuna astı ve aını çekti ve silahını omuzlayu9j mez, zap•edilmez bir k:ılıraman- vadilere ancak nfeyvaları bal- delikanlıların, genç erkekledn nten yeni dönen, dört senelik meydan okuyan lngiliz ordu u- ışıklı biı· gece arkadaşlarıyfo cepheye akın eden kahram;;.n- !ar yatağı olduğunu nadim V6 )andıracak ve harmanları savuı'- <'Örecekleri ışı yapmağa başla· boğuşmanın verdiği yorgunlu· nu (Gelibolu) kıyılarından ta- beraber yola cıktı. (Bordur) a !ara karıştı. gafil dü~mana her kahraman- tacak kada, hararet getirir. Jn!şlardı. ı":u, yılğınhgı baba ocağının sı- bansız bir eşkıya çetesi gibi ka- vardıkları zaman büyük kurla- (Bademli)nin beş delikanlısı, !ar yatağı olduğunu nadim ve Yıl muharebeleri hudutlar- (Bitmedi) 
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YENi TURK LUGATI MİDE HAZtMStZLlKLERt, ŞİŞKİNLİKLERİ, GAZLARI, EKŞİLİK ve 
mustahzarı p~k tesirlidir, bilumum eczanelerde bulunur. 

YANMALARINDA (SODO GASTRIN) 

HAZIRLANIYOR 
Dil Heyteti hangi esaslar 

üzerinde çalışıyor 
•••••••• 

Ankarada yeni lfıgatımızı ha- rine bakınız. Bu kelimelerden 
ZTl .. makla meşgul olan Dil latandul konuıma dilinde olmı
IIey'etinin mesaisi her tarafta yanlarının yanma hangi lehçe
liika ile takip edilmektedir. Fa- lerden alındığı yazılmıttır: 

MiLLİYETİN EYLENCELERİ • 

il1 Rıfkı bey hey' etin yem Geçe [i. J: tara·, ak" Is tan· 
ürk lfıgatmı yaparken hangi bulda keçe gibi de kullanıhrı 
asler üzerinde çalıştığını gös- iki geçeliı ild geçeli aaker dizil- • 
en mühim bir makale yaz- mitti. 

ııştır. Karilerimizin okuyarak Dört geçe: dört. Y.~·. dört 
i>tifade edecekleri bu mühim taraf: Acem kılıcı gıbı ıkı ge:e
makaleyi Hakimiyeti Milliye li kesiyor (atasözü). 
arkadaşınızdan aynen alıyoruz: Geçmek (1. J: geçitı ınnak-

Herkes merakta: Dil Heyeti larda geçilmesi kolay yer (gar· 
yapıyor? Bilinen müphem bi Anadolu): Menderes üzerin

nokta, bir Türk lugati için ça- deki geçemekler, Molmat ıeçe· 
ışıldığıdır. Fakat bu luıatin, meği, Akköy ııeçemeği. 

eskilerinden farkı ne olacak? Geçen [i.] yolcu, giden - ııe· 
Hnngi kelimeleri atıp hangile- len geçen. 

ni alıkoyacağız? Anadolu leh· 2 - [ •· l : ıiden, geçmis olanı 
elerindeki kelimelerin yeni lu- ıeçen yıl kar daha az yağmıttı. 

gatteki yeri nedir? latılahlarda Geçen ıiln: birkaç_ gün ;İ' ce. 
hanği usul tutuldu? lıte bir sil- Geçen yıl: bıldır, bır yıl #ince. 
rü sual! 3- [ zr. l: ııeçende, geçenler-

Heyet de (Anadolu): hani geçen sana 

..:n önce Dil Heyetinin bir demittim. 
muntazam çerçevesini kural mı. C eçende, geçenlerde [ zr.]: 
Heyet üç koldur: ı. Asıl Hey- geçmlt zamanda, bundan önce: 
et; 2· Heyet içinden ayrılmış geçenlerde elime gilzel bir ki
bir komisyon; 3- iki ciltlik La- tap geçti. 
rousse kelimelerinin terctimesi Geçer ( •· J: 1 - yürür, ıiderı 
için yardımları istenen münev- 2 - sürümlü, kullanılan: ge-
verler ve ıstılahlar için çalışan çer akça, geçer para. 
Darülfünun heyeti. 3 - aüreksi3, devamını; 

Aaıl büyük heyet, hlgat ve 4 - bulatır yayılır: kızıl ge-
rameı· itinde her teyden me&' çer hastalddardan~ır. (bak: 

uldür. Tercümeler, ıstılahlar, geçmek); 
p'"ojeler, hepsi ona gelir ve ~on Geçer [i.]: geçen kimaeı bu 
karar• o verir. Prensipleri o ko- ne biçim yer, ne seleni ver, ne 
var. Çalıştıracağı zatların isim· geçeri. 

Ba rGakO yeni bilmecemiz j 
Soldan eajta: 

Dünkll bllmecemızln 
halledilmiş tekil 

l Denizde bulunan ıntice,·her' 4) 
Franmca boş demektir (3. Yukardan •fağı: 

2- lıan ahalioi '4J Dik kafalı(6) Evet nidası(2) 
3- Okumamış, b!lgi,iz .5) ~ Namuo 2) 
4- Bayat olmayan (4) Arıbls- 3- Gaddar (5) 

tanda bir diyar (4) 4 Kalın olmayan l4) :\!edine 
~ Boyun akJi (il) ıh•ll<I (.j.) 

6 ICunı olmayın (5) Kıbul S _ Yemek (.ı,) 
etmemek (a) 

7- Cerahat (4) Nota (il) ô- Helvrn meşhurdur. ' 
8- Yük taşıyan (S) Elbisede 7- Ccretii adam (4) 

cti•dın iconulan yer (3) 8- CllA (4) Ümit (4) 

9- Namu• (2ı 9- Yazı· yazan '5( 
---~~~_;,~~~__;~....:...;...~~-

l t ti had ı Mi 11 i 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Acnwsı ııbuınmayım şehtı·lerde acente urıınmııkt:ı(!ır 

ıııı- Telefon : Beyoğlu - 2003 .... 

Tamirhanesi ve edebildiği hidemat; 
OtomobilJerin, Elektrik altıtının, Deniz motörü 

ve sairenin tamiri için Roschin nümune 
tamirhanesi küşadı 

Otomobl!.lerin n deruı: motörü ile !ıer rıevl al!u elektrilı:Jy.-inin tamiri 
için bir nümune tamirhanesini kü<ıt ey!ediğımızi muteaddit müşterllerımize 

ilan etmek şerefine nail oluyoruz. Zikreylcdij!;imiz tamirhane, mı.ivekki\imiz 

R. Bo<eh esham şirketinin gönderdiği tetkik ·e kon'l"o) :ıl4t ve maklnelcrile 
mücehhez olmakla fabrikanın gönderdiği mihanik! bir mGtehassıs elekm•ıyen 

tarafından idare olıınm,ktadır. Tamir • yalnız fabrikamız tarafındın imAI 
olunanlar için değil, sair fabrikadan ~ · ~ teçhizatını dahi tamir eder. 

Akümill!törierin Şarjı ( imi!sı 'e niı i için dahi a}T!Ca tarzı cedit 
olarak, bir stasyon küşat eyledik. 

Ehven ücret ve teminatlı iş 
Galata Voyvada caddesinde: DASSlRA 

...... 9'!~9t'J~~~ 
Her sureti• matluba muvafık 

Rotbart luxuosa 
Tıraş bıçakları 

Simalarınızı 25 yaşındaki bir genç siması gibi 
saklamak isterseniz yalnız •RoTBART LUXUOSı\~ 
bıçakları kullanımz. Mezkllr bıçalı.lar Beyotlunda 
bilyilk matazalarda Bahçekapıda lüks tuhafiye ve 
Çemberlltaşta meşhur mütehassıs kolonyacı Mehmet 
KAzım bey mağazalarında satılmaktadır. 

fiyatı: 10 adet 140 knruş, 1 adedi 15 kuruş. 

Türkiye umum acenta ve depozlterl: Galatada 
kllrkçllbaşı hanında 4 numarada Plyer Plrlmyan • •• erini o bulur. Büyük heyet La- Gelir geçer [a.]: durmaz ge-

·ousse kelimelerini fi,ler ü:ııeri- lip geçen. 
c geçirtip dağıttıktan ve bu ~c- ~eçic_i 1 - [i.J: geçen adam: KEŞİDE TARİHİ 

30HAZİRAN929 

1111 •• BİLETLER 
BİRER LİRADIR ımeler terçüme olunup geldık- geçıp gıdenı 

l<'n sonra bunlar takım takım 2 - sokak satıc111: kömürü 
omisyo:ıa verilir. Komisyon,. geçicilerden alıyoruz. 

UYUK 
h ·~kelimeden bir, iki, on, yijz, 3 - [a.] geçen, gelip gidici: 
ı kadar mümkünse o kadar geçici bir yağmur. 
tiı·k k~limesi çık;:ırır; tarif eder. 4 - bulatıcı, bulaşır: Geçici 
n'•al bulur ve tekrar büyük he-, haatalıklardan korunmalı. 
yete verir. Heyet bunlaı·ı oku. Geçici kuılar: Geçici kuttan 
dd:•a ı sonra, her iş bittikten göçücü kervandan fayda umma! 

Eş ya i yangosu 
> nra tekrar gözden geçirip bas Geçici hava: Sürekaiz fırtına., 
• ı ıbıak üzre saklar. Her kelimenin böyle ayrı •-

Türk Ocakları Merkez heyetinin (50,000) liralık ikramiyeyi thtlva 
eden bu piyangosunda çok nadide ve kıymettar eşyalar vardır . 

Komisyonun elinde şu vası- yrı yazılması uzun süreceğin

ta!ar •rerdır: ı. Eski yeni, ba- den yalnız bahsettiğimiz fiıle·ı 
~ılmıs b ~ılmamı~ Türk lugatle- rin kelimelerini sayalım: Geçik, 
ri; 2- Eoki kitaplardan toplanıp geçim, g~in;ıli, geçim~iz, _geçin-/ 
tamif edilmiş kelimeler; 3- A- me~, _geçınd.ırme, g~ındırmul, 
nad u lehçelerinden topla,ııp geçını~, geçırme, geçırmek, ge
tasnif edilmiş kelimeler. Komi- Çit, geçit, geçitçi, geçkin, geç
syon her kelimeyi nereden al- me, geçmek, geçmez, geçmiıte, 
dığını anlatır; eğer kelime pek geçmiş, Ön öncelik, öndül, ötı
bi!inmiş değilse yanına hangi diilleşmek, ileri, ilerilik, ilerki, 
lehçede kullanıldığını yazar. ilerilemek ileriletmek. 

Heyet türk kelimelerinden Bu kelimelerin bir takımı ls-
hic bi:·ini atmaz: ister kullanıl- tanbul da bilinmez: geçik, ge~ 

sn~, ister kullanılmasın. Arap,jçitçi, öndül, öndülle,mek. Bun-' 
ac2m telimelerinclen tilrkçe kar- !arın yanına hangi lehçeler~en 
?' ığı olup hiç lazım olmyanları, oldukları yazılmıttır. Geçıkt 
bı.akır: Gece lugatte kalır, ~ep ·geçkin, geçmiş olan, solmuı, u
ve leyi lugate yazılmaz. çuk demektir öndül, yarışlarda 

Istılahlar için hangi eaaalar kullandığımız "bahsimüşterek,, 
,tutulduğunu geçenlerde yaz. ~em~tir. itte lüzumlu bir ke

mıttık; tekrar etmek iıtemiyo-. lıme • 

Hasılatı, inşaatı bitmek üzre olan Türk Ocakları Merkez Heyeti binasının mefruşat 

ve tesisatına sarfedilmek üzre, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. 

Bu piyangoda ikran1iyeye 50 bin lira tahsis ediln1iştir. Bu seneki ikraıniyeler geçen 

senekinden çok daha kıymettardır. l\1erkez Heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını 

temin için ikramiyelerin kısmıazamını en nefis yerli n1an1ulatından intihap etmiştir. 

Arada lüks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pırlanta pantantif ve küpeler, 

beheri biner lira kıyn1etinde büyük salon halıları, pilatin erkek ve kadın saatları, salon 

takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, :iO parça nadide halı seccade, 400 lira kıyme
tinde ıninyatür resimli paravanal~r, Hereke hattaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, 

yerli fabrikalarımızın mamulatından zarif bavull~r, evrak çantaları, Esirgeme derne

ğile Hilaliahn1er Sanat Evinin en zarif ve en nadıde el işlerinden ikiyüz parça eşya 

var<lır. İkran1iyelerin mecmu miktarı bindir. 
ı\1erkez Hey'etinin bu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyango 

ruz. Fakat onlarda da esas sez 1 Bu fişler üzerinde çalışma he
olanlarının türkçeeini almak, e· · nüz bitmiş değildir. En sonun
sabiiifüadem yerine ayak par·· da hepsi tekı·ar okunacak, üs
makları gibi; türkçesi bulunmı·) lup düzeltilecek, eksikler k· 

)arının en zen inidir. 

FOTOGRAF KAGJT, PlLAK, FILil\l, 
l'IL.l\>1PAK VE ECZAL.\Rf yanların eğer pek belli lta~Iıımamlanacak, ıstılahlar birleşti- GEV AERT 

kartılıklan yoksa bunları la tin ı rilecektir. 
köklerinden almak: . yeni Kelimeler Biıtiın cıhaıı pi,·a,alannda tanınmış ,·e umumi rağbete mazhar olan 

1 
h 

• G~:\'.\ERT • foto~raf ınamıılatının bu kerre Türklfede satış acentılığı 
Bir misal Herkesin zi nini yoran ince 

Bu çalışmanın nasıl usullerle mes'elelerden biri budur: Her muııhasıran 
yapıldığını bir misalle anlatmak arap ve acem kelimesi yerine Calata, Per~ernbe pazarında \' ogurtçu zade hanında 12 

İotiyoruz. Heyet tercüme ile türkçe bir kelime. numarada (HERMAN HOK) e verilmiş olma~la 

uğraşıtn yardımcıları~dan biri- Büyük heyet, teklif olunan mumaileyh l;ıaııbulda mış depolarında her nevi lotograF kAğıt, Pılakiar, 
ne şu üç fransızca kelırneyi ver- yeni kelimeleri bir tarafta sak· l'iimltr ,.e saire takımları temamı ile bulundurmaktadır. 'ümııne Ye fiat 

m;atir: 11 !e~edE'nt, antecedem. lamaktadır. Henüz lôgate yal- ccd\'ellcri talep üzerine muhterem mii~terilere takdim olunur. 

nıent, an~erıeur. klld . nız kitapta ve lehçede yeri olan· Telefon: B. O. :ı<ı,ı~ '""elı<ral adresi: Gevaerrphoto Caiatı 

. Uç kelım ŞU şe e gerı ge. lar konulmaktadır. • 

lıyor. Y · k ı· 1 - · k d. fi 
A t - 'd t [ 5 J : sevab k . em e ıme er ıçın en ı • · · - -
-~ ecte· be? ' ed ~ın geçnı:~ kirlerimi açıkça yazmak istiyo- yır) kökünden yeni kelime çı-ı ve eıki arap, acem ittikak sev· 

evve.ıye , ır a a , rum· ' . . k' · k kt 
lıayatıha ait vakıalar: eyi . ya. • . karılır. Eğer bu J<elımelerın bu- mı yı a ca . ır: . .. 

hut fena scvabıkı ve evvelıyatı .. 1 - ':ler :ı;:ışıyan ıısanda .lıer giln yapılmaaı lazım ge!s?, ne. Gen~ ~ndı fıknm olar~k eo-

0ımak. g~n yem kelıme. ya~ılır; kelı~e bileyim, mesela tayyare ıçın u-ı y_leme.lıyı~: Yabancı kelunele· 

Sab;k: önceden ve eskiden Y pılmıyan clıl olmuş demekıı.·. çak, ahize için alıcı hades için rın mılll dıle zararı yoklu_r. El· 

Mekteplere ve herkese lazım olan 
\lemieketimizin haritasıdır. En doğru. en ntfl> harita da bu defa 

l\ANAAT l\ÜTÜPHANESI tarafındın ne;rcdilen: yeni 

TÜRKİYE CUMHURİYET 
HARİTASIDIR 

l\fanisa Vilayetinden 
ı . .\.Janı;ada t~siı edilecek sıhhiye labarıtovarı i~ln ( 1000 ) Ura 

kıy':'"" muh.aınm~nesın.de l~vazıını muhteilfe mubayaa edilecelı:dr. 
~ · Miinaka,a mııddetı l 6-ıl-92'l sut on buçuğa kadardır 

. ·'. ::L•v.azımın. enva ve mıkdarını havi cıldvel lltımbul ve ],mır <ıhhlye 
muduriuklerıne gbnderiimlö olduğıındın taliplerin mezkOr makamları 
muracaatları. 

~ 'reklilierin, bedeli muhımmenin • 0 yedi buçugu nisl>..wıde 
temınata müıtenit bulunm•sı l~zım olup teminatı isrinad etmiven teklifler 
nazarı itibara ahnmiyrıcnktır. · 

ge:;miş olan: sabık vakıalar. - -. 2 } 11.anla. uğra,an heri e· oezri, di .. ecektik. Belki şe'niy-1 veriri ki türk taarif ve lahıkal~-
(Gramcr ve logaritmadaki ~n, ıst; ığı kelım~yi teklif hıık- eti; fren! çesini olduğu ;;iLi a- n o kelimelere hakiın oleun. Bı. Cebeli berekit vilih eti Nafia başmiihen-

karşılığının ihtısas şubelerinden t 1 var ~r. t Bu kehmeler ya tu- lncaktık· ideal bize mefkure· zi halk ile anlaşmaktan alıkoy. disliğinden: • 
aorulmaıı.) ~r, ya u maz; tutanlar IOgltte den daha' sevı·m'ıı· gelecekti, 0 n karar kelı'mesinin ara""a ol- C b 1 b · 'I 

a r~ e t i treket v!Uyeıi ~ tvzıpaşa " araş yolunda -45 l 3· lira bedeli ktflfli 

Antecedemment [Z.] sabıka, gı;r~ B" . 1
• t" . . ikinci lüzum: artık (bir lam- maaı değil, ınukarrer, takrir, ta-ı inşa cd!lecek IS parça imıiAtı sınaiyeier martın l7inci pazar &iJnü <aat 16 da 

• t ızım uga ımıze yenı h · b d ) 1 k Jlanm "b" alenimünaka<a ile ihalıi kat'lvt<I YBpılacaP;ındın möıayedt mıioıka>1- !halat 
~eçmış e. iki lüzum üze . . d'd - aı asar a yı nası u a- karrür iıtıkrar gı ı yabancı k ·ı· il f' h 

Anterieur [s.]: mukaddem, ·ecekt"ı. - (Tn."ek ııdm ,ı enlu!- lı? Buna bir karşılık lizım; bel- tas·.ıf ,'ekilleri olması idi. Bu anunun ve a maıname!ı '". aıuıın taa htlt <ıraiıinl hıtiz oianiaı "affı 
.. d .

1 
d I b' mi ı r. a- ur çe e Karşı ıgı k- (b" la d d" . b lk' n baş mUhendi•Hğinc müracutla ve aik ni ıbraz ve muaırıelelırini ikmal etmiş 

o~ e ve ı er e o an; ır ge • olmıyan yeni bir mefhum i ·in ı ır rJ?ı a) ıyeceğız; e ı keliıne kararlı, kararaıı karu· olınlınn YtYmi 111ezkOrde mtlnakuaıa ı,tirAkları ilAn olunur. 

nın mukaddem kısmı, &ı tarafı. yapılmıssa. b (Y . ~I ba~ka teklıfler alaca~ız. Koma laşınak gibi tasrif edtldlkt • !J]ahlye Huııa yolunda 744Q lir> bedeli kc,ıfü inşa edilecek 2t pari• 

M.. k dd" k dd" • I - enı yazı 1 e k Ik k ( 1 ) k r 1 1 en imalıin sınıiv• ıııartın 1. incı Pazırt<>i , •• u J(ı ı,la [ncüıneni daimli VJli 

d u~~ .• dım:. t~ da um '"t e- yazılması, yahut konuşma di- a .t1
• l!ln sonkra. mi e ele bi . e ;: .,onra ne zararı kalır? Fakat gü· yttç• kapalı' zarf mullle ihıi• odilece~inden şaroltl kanıınivtvi kıfi nrflann 

en; 1" 1m evrımız en mu e· linde kullanılmaa ·· me~ını y:ı.zma gilç ett ; çın• 1 nün birinde büyük bl h ti blrgün ~\·el makamı Villvette mevcut bulundurulması ve tailpierln buiun-

lt ddim olan ahval ve vakayi. ac m kelimelerin!n e-uyç ~r~p tve bir kelime de delil. Niçin .t..ır· hut muh• • b k I~ a p YI a- malın llb ohınur. 
G d ki t b" 1 . · u ı erını u- k eri ~rrır u e ıme yer ne ----------------------~~--

ramer e a ır erının ş • tarsa; ma yeri için durak, oma Y . de b" .. . b l 
besinden soru'ması o b . . d d" -· . ibl si • ır ~z turk kellmHı yapar ve Karaca ey harası mu·· du" r Ü 

B f
. 

1 
· 1 h. k 

1
. n et yırmı seneden beri bir için konak e ıgımız i ' -, herkese kabul etıirmeğe ınu- -

ıı. u.k~ş. e~ı ~h~n eyet b ~ ı~e- çok yeni kelime yapıldıjfını gör- ğı •• ma yeri iqin sığınak deme- vaffak olursa buna kimln diye-

~~ dı ~mı 1 

1 
ısa~ 5~ ~ eld°e dük: Tayyare, ahiz•, D"efkGre, meli? celi olur? ' (Jünden: 

~o ~L ~Y~'.'. vk 1~rçut?1ef:e1rı ? y:: hare! §e'~iyet, hadH, gibi. O ismet Paşa bulduğu yeni ke- Bu dil inkılabının ,· elecek ve Huı ı9fn 20.000 kllo bugdıy ile oııı.er hin kilodan 150,000 kHo yulaf 1 

,.u g. 1• ur ga 1 ış erı devnn dıl zevki l idi·U 10 bir · · b" - d · · ' ayrı ayn lııapalı zarf uıulile nıtinıkaııya \l~edilıniş ve 2J·J 92Q Cumarı•'l 

ı>ılıı::ak ıçin Lomisyona veı'iyor- · · · ş ' ç. lımelerın ırçogun a ne ıyı mu- ttirkçe ya9adıkça sürecek olan "''•il sııt 0"· •, tt• ihaleeı tabn·ıır ennl< pl".!ıı""•ndan era<tı anlamak ı•.·c-
~· . , . ..- şeye mı ısım arıyor un? Onre ff k Jd t H ·· k ı· 1 •- ""' ' &" 

.,.ıırdı .<Oi'.'lı&yonu.~ bu üç uşteıı . ınanı b I ( • va a Q u. er tur ıaanCill ıafha11d1r. vonler1'1 ~ft C(ln ve ı.llp olanl•nn d, ıhole ~unu vüıde \edi bı ç k ni•lıe-

' ·· • ı· · k ı· uç n arapca 1 tt url•r ta- ·· · ·· · d ' k F l'h Rlfkı d d k 1 ·ı h b H ti 1 
ıı. r .;rı .ur .. ugatı e ıme e- · • onun ornegı uzerın e çaıışaca 1 a ı n e pey ı ço on c erı er ıraya m rıcur -.ı. 

irtihal 
Ağır Ceza mıhkemesi tıuından 

"iısret Beyır validesi, esbak Bahrıye 
nazın Cel41 paşanın hemşiresi GHI 
H vefat etmişti• 

Cenaıeıi bugün öğle üzeri Fener 
yolundaki köşklerinden kaldınlarak 

karacaabmet mezarlığına defnedllecc 
kıir. 'Allah rahmet eyle in) 

YELKENCİ 
VA 0 URLARI 

KARA DE. 'iZ Ll'KS VE 
Sl"R':\T POSTA,! 

Samsun 
vaporu 20 Ç b 

Mart ar..şam a 
günıi ak amı 'irkeci nhurnındaıı 

hareketle doğru Zonguldak, ine 
holu, Samsun, Ordu, Cıreson, 

Trabzon, Sürmene ve Rize ) ye 
gidecektir 

Talsi14t için Sirkecide \Tc>adet 
hanı ittisalinde yelkenci hmında 1 
klın a~nıasına müracut. Tel. 
lstanbul l ~ 15 

I~-·· 
Antalya pos ası 

ANAFARTA) vapuru 17 mar 

Pazar r O de Galata nhnmından 
hareketle İzmir Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönuşte mczkQr 
iskelelerle birlikte Dalyan 

Marmaris«ı Sakız Çanakkale 
uğrayarak gelecektir. 

l\iersin sür'at posıası 
(\lahmut Şevket paşa.,vapunı 

16 mart salı l 2de Galata rıh· 
tımından hareketle lzmi r 
Anı:;ııy.ı, :\.ldiye, .\!ersine gi
decek ve Ta ıcu, Anamor, 
Alai ye, \rıcal) a, lzmirc ujtra 
yarak gelecektir. 

iLAN 
ı 8 m~rt pazartesi Trabzon 

birinci po tast yaptlmıvacaktır. 

Galatı k.ilprü ha l'dt mc·ke· 
a~cntesi Beyoğlu 2~62 \le adet 
hanı altında hu.u•t dairede 420 
Hnbe acenteli lstanbui. 

---ooktor~ı--• 

Asım Kermenli 
Cflt '• zührevi ha,talıkları mü 
teha•mı Hergiln <aat 14-18 e 
kadar Beyoğlunda lstiklti cıd-

deoi olfro a,a·ı , ·u. J 5 

BAKTERIYOLOU 
Dr. IHSAN SAMI 

-
akteriyoloji laboratuvarı 

Pek dakik kan tahllltWı 

(V .. •rınan ıtamülu) klirtyvıı 

tadad,ı dfo ve ısıtma hutalıkiarı 

tefhi•i, idrar, balgam, cerahat tah
liltıı. (.\ltra mikro>kopi ilt frenği 
taharrisi. 

Oivanyoiunda Sultan :t<lahmut 
ttirbesi kırtliında Tlofon Is. 981 

• 

iLAN 
ı~tanbul ziraat bankasından 

SubcmJ;ı; münhal'tı için memur 
alınıcaknr. Talip olanların şerald 
anlıımak Usrt 2S Mart ()2Q tarihi
ne kadar muhabtral amirliğine 
rııürıcatları. 

Li•ıier MttbavMı Mıaisyonu Rl 
yuetinden , trCnkö~ kız Lbealndı 
Y•pılaıılı btcletıl terbı,.. ıalonunun 

P Hlı temt .uş \ e ıu&ia divar aksamı 
marrın otuz birlncı pazar gllnU Rlt 
onyedide ihale edilmek üzere kapalı 
zarf ıle muııab. ayı konulmuftur 
Ta p " aniınn 'er•iıi anlamak Ilı.re 

,,ı, ın kddpliği e muracutlan 
il:ln olunur. 
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Bayram hemşeri! ' 
Bayramdı, gezerdim tozardım ben de, 
Cebimde bulunsa param hemşeri 1 
Orucu tatlıca bozardım ben de , 
Pape11e olsaydı aram hf'meşeri 1 

Kimi meyhaneden çıktı sa1landı, 
Kimi tatlı yiyip aj?'zı ballandı, 
Kimi sinemaya bara yollandı , 
Benim hiç gelmedi sıram hemşeri l 

Bu işte çocuklar düdüğü çaldı , 
Her kes boş bir kapı bularak daldı , 
Eğlenti yerleri doldu boşaldı , 
Züğürde eğlence haram hemşeri l 

--
R 
Effi 
Hii 
re.: 
i!ii == cu d=: 
tU• 

I~ Fakat Bayram diye har vuı:-mak niçin ? 1:ii :!ı 
Bir ayhk kazancı savurmak niçin? ını 
Anayı babayı kavurmak niçin ? mı 

ı Deliye her gündür bayram henışeri 1 ~ 
~ M.S. ~! 
~"":-: c::• 
e;nı :n=nmnnwnnnn1::·· ... ··-···ı":::ı"••an:~··: 
uıa..1!..'!!2!H!H!ill!'uımnmmw.ıüUHWl!i!~ı::m:11:=1ıwm:.:r.nr::n::::::::mu::i:ın 

Olmuf vak,alardu 

Bir hilei şeriye .. 
Eski Aarap Ha1ife -

ferinden «Mansur»a pek 
ı-evdiği şairleden biri 
bir kaside yanp verir. 
~1ensur, kasideden pek 
memnun olarak sorar. 

- Dıle benden ne di
lersin? 
Şair derki: 
- Efendim, sizden di

Jeğim şudur: 
Bendeniz arasıra- ne 

yapayım, bir kerre alış. 
mışırn - şarap İçerim. 

Milliyetin tefrikası 33 

'' 

Adamlarınız, ikide 
bir beni yakalayıp ba
yıJtıncaya kadar dö
ğereler. Lutfen emir 
vesenizde bundan sonra 
dokunmasalar. 

Mansur, hemen keser 
atar: 

- Olamaz! 
- Fakat siz bana 

dile benden ne dilersen 
de.diniz. Benim de dile
ğim bu .. 

Mensur hir müddet 

EN ISIK 
Yazan -MEBRURE HURŞIT -

O gun Neyran kahvaltıda süt Hıma bu rüyaya, yanaklarını 

mü, çay ını. ne lçtip;inln blle pek pembeleştiren, reçele uzanan 

farkında olmadı. Lakırdı yetiştir- kaşığını titrettiren müphem bir 

mek, babaya yeni tenezzüh plan- gölge daha ilave olunuyor... Bu, 
!arını anlatmaktan lokmalan hep arabalarının yanından geçen 

çiğnemeden yuttu! küçük bir otomobil, daha doğru-

Narnık ogarasını yaktlll1, ba- su küçük otomobili kullanan ... 

şını bahçe koltuğunun arkalığına kullanan? NeY Kim? Şey işte_ 
dayamış, ıı:özler! kıvrıla. ik.ıvnla Ekrem. .. 
yükselen oynak mavi dumanlara - Ne oldu Neyran, genıine 
dalmış, dudaklarında memnun mi kıçudııı? Bu kadar acele 

bir tebessüm, küçük geveze ku- edecek ne var?... Bak gözlerinden 

şunu dinliyordu, yaş gcldL. Ben bir yere gimİıyo-
- Babacım, hani geçen gıin rum ki, işte buradayıın.. rahat. 

ben hasta iken getirdiğin, gelin- rahat lokmam J!Ut. söyliyeceğini 
cik d~nli "wal dö suva. yok ondan sonra söyle... 
mu? l~te onu yeni arabamın şere- Neyran hem öksürüyor. hem 

fine diktiririm, değil mı hele ba- gülüyor.. gözlerinde de yıışlar 
bacım? Şimdilik . 17cni elbiseye var. bunlar bir az da ölke y~şı .. 
ihtiyacim yok diye saklama!';a öyle ya. bu "şey,, işte "o,, da 

karar vermiştim ama V87. geçtim nerden çıkn? Neyranın bütün 
Bu arada beni yeniden heveslen- hülya ve düşüncelerinde onun da 

dirdL geniş kenarlı hasır şap- bir payımı olacak~ Gelincikli 

kanın da kurdelesini değıŞtirirıııı.. elbisesini giydiği, daha ziyade 

Kısa bir süküL guzelleşecegini bildiği gün neden 

eyran düşünüyor.. hayalinde ona tesadüf etmek istedi? 
kendisini gellncik desenlı elbisesi, Neyran hissiyatını mıitema
ye.o.i kurdeleli ~apkası ile görüyor.. diyen didikleyip tahlile uğraşaıı 

-
Güzellzmir yağmurlardan 

pek çok zarar gördü 
G ~çen çarşamba günü yağan yağnıurlar 

güzel İzmire pek çok zarar verdi. 
Karafatma dağından kopan seller bütün 

cadd<-'leri kapladı, alçak binaların içine girdi. 
. ·/ 

. .:~~ 
-~ 

l::Sıı- çok hayvanlar sellere kapılıp sürüklen-
diler ve boP.uldular. . 

Bazı evlerin, dükkanların dıvarları yıkıldı 
f{arantina deresi taştı. Karş1 yakada bir pa
lamut fabrikasile köprü az kaldı yıkılıyordu. 
Kasaba - lznıir dern:r yolhırında ş;men<lifer 
güç iş1iyor. Çünkü iki üç köprü yıkılmış. 
. Bunların tamiri bir kaç gün sürecek. Bütün 
Izmirlilere can ve yürekten geçmiş olsun! 

1 ....... 1 

Bostanda bir ceset bulundu 
Evelki gün Kara gümı ükte çukur bostanda 

sabah güneşi doğarken cansız bir cesedin yüzü 
koyun yattığı görülmüş. Bu n1anzaraya şahit 
olnnl::ır hPnı,,., 1ro-.•r11 l<~r:>'·o'a haber vernıişler. 

-

--- -
Utanmaza 

bakın 
Fatihte oturan Sa 

fi ye hanım evelki gece 
geç vakit evine gider
ken yoıda karşısına 
üvey babası Mecit 
çıkmış ve tasallutta 
bulunnuıştu .. 

Safiye hanım ken
dini ınüdafaa edince 
genç kızı beş yerinden 
bıçakla yaralanıış . 
Övev kızu1a tasallut 

• 
etmek istiyen bu adam 
an1ane alçak vicdan
lıvrnış. l -----

Yarenlik 
İsmail isıninde biri 

h'lvr,,mın jl.·inci viinü 

r; o .., u Q •• u ••• _, .. ...us. 'fa; c " • ·= .... 
Hem havadis hem kıraat 

k! ·~·- b er ~FgQ p. A Q ....... nu-...r.......-

Vay hain sahtekarlar 
Türk milleti kargacık bur

gacık arap yazısından kurtu
lalı çoluğu, çocuğu, ihtiyarı~ 
genci başka bir heves, başka 
bir sevinçle okuyup yazıyor. 
Kadın erkek 1milyon1tişi 

i halk mekteplerini doldu-
ı 

ruyor. 
Fakat hainler, sahte]\:arlar 

nerede olsa kendisini g·ös
teriyorlar. 

Herkesin okuma yazma 
öğrenip şahadetname alması 
mecbur! ya! 

Bazı açık gözler ötekine 
berikine, bu zahmete katlan
madan uydurma şahadet11a
me veriyorlarmış. 

Bunu yapanları vatan haini 
gibi deliğe tıkmalı ve çok ağır 
ceza vermeli! 

MM•••nntıt•nn•C."'"'••-ıntıt••- • ••••••••••- · ••~••-• .. •••••-••••••n•• U•"•••• 

Bulun ( · 
bakalım· 

Çoban kızı 
danaları otla

r ıüddei umumi nıuavini İsn1et bey de gel
m: ş. Tahkikat yapılmtş. Bu adamın 49 yaşla
nnda Cemal .. Sefik efrni isminde biri olduğu 
aohışılmış. Üzerinde yara bere g 1rülmediği
için pek şüphe edil.nemiş. Fakat neden oldu
ğu anlaşılsın diye yine ihtiyaten nıorga gön
derilm;ş. 

Kun1ka pı hayranı ye- maya bırakmış ~~~~ 
rinde arkadaşı izzeti kendisi dinleni- -=-- ,. . ...,......~ ·~ :;':-· · · 

düşünür, sonra katibini 
çağırarak şöyle bir 
ferman yazdırır: 

<< Şair filan ibni filan, 
ahkami şeriye hilafına 

ikinci Neyrana öfkelendi Ne de 

şeytan şeydi, ol 

Neynnın birdenbire yüreği 

halecanla vurdu. Yukardan gelen 

bir otomobil tam bahçe duvarı

nın parmaklığı önünde durmuştu. 
Genç kız başını sokağa çevirme

den eve! babasına baktı. Namık 

hafifce saramıışn. Tebessüm etme
ğ'e çalışarak birine selAm veriyor
du. Neyran döndü, gördü ve 
opkı demin lokmasını genzine 

kaçırdığı zamanki gibi, tıı saçla

nnın dibine kadar kızardı. 

Bir kaç saniye sonra bahçe 
kapısı gıcırtılı bir se~le kapandı, 

ve~o~nun mütebessim çehresi kıı
meriycnin önüde göründü 

Namık aynğa kalkmış bu va
kıtsız misafiri: 

- Geldiğinize ne iyi ettiniz. 

biz de kaç vakittir si7l davet 

etmeğl düşünüyorduk~ biliyor· 

sunuz ya daha te,ekkür borcumu 

bile ödemedim.. O gün o kadar 

şaşkın bir halde idim ki.. buyru

nuz.. diyerek kahul etmişti. 

;Neyranın ilk tehyyücü çabuk 
geçti, batııı ev sahibelik vazife
lerini bile unutmıyarak ana çay, 

çörek ikram etmek istedi 
- Teşcii.kür ederim hanıme

fendi, müsaade ederseniz lçıni
yeceğim.. otomobille ta "JL,.,ye 
kadar gittlın. Köylünün biri ko-

fena halde dövmüş ve yor. Fakat ne- .: . . . . "f . , ;.: .• -~--~ 
başından yarı:llam_ı_ş_tı_r_· ~r~ed;;;e;;d;i~r~,~b~u~l;.;u~ı~ı!~::;::;-:'/.~f.?;·/~~"";:··~·-:;:·-~;~;;· ;--;;;-;·; .. ·;·~!P~';,~;ı:i~J!.e:;;t~ .. ,(,.~~;:f?;· ·~~?z~:_. 

şerap içip sarhoş ola
rak dolaştığı görülürse 
haddişeri mucibince 
kendisine elli sopa ... » 

den fırlıyarak: eder: - - - Şair, bu terınanı ce-
- Aman efendim.. «Vurulacak ve ken- bine koyduktan sonr~ 

• disini sarhoş gör<l4ğü şarabnı içip sokaklar-
Diyecek olursa da Man- için yakalayan adam da serbesçe do}aşıı· vt · 
sul' sük(ıt işareti vere- da ayrıca 100 sopa hiç kimse hu haline 

Şair, burada yerin- rek fermanına devam yeyecektir)> st-s çıkarmnz 

yun sağıyordu; dalın dumanlan değil mi? Ben ne vakittir sizi 

tüten taze sütten üst üste iki sormak istiyordum, fakat iki hafta 

maşrapa içtim... tuhaf dcJtilmi? dan beri burada değildim ... lstan

ben böyle, koyunların başında. bulda takip edilecek blr kaç 

tahta bir kovadan alınan, maıırapa işim vardL Ancak dün gelebil

lle içilen sütte başka bir lezut, dim. Köyümüzü o kadar özlemiş

ııdeta bir çiçek ~okusu bulunım... tim kL bu sabah erkenden kalktım. 
Neyran onu pek dinlemiyor- Üç saatdr geziyorum... geçerken 

du bile ... Yalnız ona bakabilmek burada olduğunuzu gördüm .. , belki 

için susmasını, hep söylemesini b vakit. ziyaretim biraz uygun

bu güzel kırmızı dudakların suz ama bana bu cesareti verdi

durmadan oynamasını istiyordu. ren yine köy havası oldu ... insan 

O, kımeriyeyl önen !IB.rmaşık- böyle yerlerde şehirdeki kadar 

Jann arasından ~tizi.ilen oynak etiketi döşünmüyor ... daha sııınl

ziya yolları altında ne de cazipti.. m!leşiyor... ~ahslyetine~badaziyıı
Ilele dudaklannın tamamen te. de sahip olabiliyor... öyle değil

bessüm etmeden hafifçe, bir ta- ml, beyfendi? 

rafa dop;rıı kıvrılışı ne hoştu! Namık çok garip ._nalı bir 

Babanın sualine cevap verdilc- tebessümle: 
ten sonra birdenbire ona başını - Galiba öyle L Dedi. 

çevirdiği zaman,Neyamn sırtından ıt 
menekşe gözlerin nufuz edici Bu günkü zlyaret, ne vakittir, 

nazarlan alanda gıdıklanırınış genç komşusunu düşündüğü za

gibi bir ürperme, sauki ikinci man Neyranın zihnini burgulayan 

Neyranın •Aşk.! mukavemet et· sorgulana çoğunu halletmiştir -
mck istiyen kihirliler, onun inti- Bir kere onun elektrik mühen

kamına uğrarlar, bunu anladın mı disi olduğunu öğrenmişti · Sekiz 

.küçıiğüm1 ~ Diyen muzip nefesi sene Almanyada tahsilde kalınış 
geçti. lstıınbuLa geçen sene avdet et-

- Neyran hamın, dışardald ınişti. Büyük annesi ile yaşadı-
araba sizin mit ğını söylemiş ve Namık suali 

- Ya. sahi size söylemegt üzerine: 

unuttum, bu babamın yeni sürp- "- Hayır annemle babam 
rizL Arnk yıldıza binmiyeceğim. öleli on dokuz sene oluyor .. daha 

- Kolunuz tamamen geçti be.n küçüktüm dokuz yaşında 

kadar vard1m galiba ... ~ demişti. 

Neyran lakırdının arkasını dinle

memiş genç komşuşunun yaşını 

hesaplamıştı. Ylrm1 sekiz yaşında 

olabileceğini hiç te tahmin etme
miştL Zaten onu iki defa ne 

kadar görmüştü ki L. 
Akşam yemekten ~onra, sa

londa babaya kitap okurken hep 

bunlan düşünüyordu... satırların 

üzerinde dolaşan gözleri, kelime
leri okuyup geçiyor, dimağ ile 
rabıtasını kaybediyordu.. dudak

ları oynuyor,parmakları sahifeleri 

çeviriyor fakat ağzından dökülen 
sözleri anlamak istemeyen mü
fekkeresi çılgın hamlelerle geriye, 

uçuyor, o sabahki kameriye soh

betinin en ince tefemııo, en 

nfak hatırası ile meşgul oluyordu. 

Neyran birdenbire koca bir 

fıkrayı atladıj(ını hişsettl. Babası 
nasıl oluyor da bunu farketnıl

yordu?., Okumağa devam ederek 

belli etmeden ona baktı. Namık 

sıcaktan sıkılarak koltuğunu ba
hçeye açılan camlı kapının önü

ne çekmiş elinde, dalgınlıkla içi
lmeden dibine kadar yanmış 

külli! bir cıgara öylece kımıldan
madan duruyordu ... 

l<:vet, Neyran farkına val'ma· 

dan kitabı boştına okumuştu! 

Namıjı;ın dal"1nlıi!ı <laha çok 

evciden, sabahın dokuzunda;. 
beri başlamıştı... Gözleri baknf: 
şeyleri ·g-örnıüyor, hafızasının 

çok eski hatıralı köşelerini an 

yordu .. Bıı ne idiY O da bilmi 

yordu! Yalnız yine g-c\·cn defak 
gibi bu genç adamın hözlcrim 

bakarken ~ebebini anlıyamadıp: 
garip bir ne[retle tırt>mİ5, sanı, 

büyük bir can acısı çckl,:ormt . 
gibi avuçlarının ter!cdii';i ni his' 
etmişti. 

- Babacım, elin }nnıyor , 

cıgaunı atl 
Namık giildü.. ne hazin b' 

gülüş! 

- Babacım ister misin, senin 

bahçeye çıkalım., burası çok sıc; 

bak ellerin de ateş j!'İbl.. 

Neyran babasının koluna glrd 
merdivenlerden indiler. Genç kı 

yan ı:özle babasına bakn •. yüz ı 

bu akşam ne yorgı.ın... omuzlar 

da biraz düşük.. bacakfarın 

kaldırışında bile halsiziik var_ 
- Hasta mısın baba? 
- Hayır Ncyran, neden sor 

dun? 
- Hiç. .. Biraz durgunsun da. 

~eni dinlemek i -riyoruın .. 

Belki susnııtıım ondan ... 
- Babacım hu sabah gcvez 

kuşum diye, diye nazarın değd 
Bak işte bir şey ~öyliyemiyuruııı 

PJr,ncdi ) 
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Keşideler her ayın 11. ndedir 

3. ci keşide t t is n 1929 

Büyük ikramiye: 
40 000 liradır 

Ayrıca: 2(),CXX) 15.000 12.000 10.000 il~ hk 

lkramlJeler ve 1Q.IXX) il hk bir mükAfat. 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanaca 

Tokat Sıhhat müdürlü
ğünden: 

ıızı:re 'lllo ·~u~alıa·>a11 •• öiJO '-uLU 
~ b~ ampu\un \C ı~ ki"o l)odorpotı 

-~1,,.,,.;, k z:ııi u ııile .ıııiımıh ıı kvnu· 

•uruldugıı takdirde •ı:.N senc;i martının 
t • • -

lstanbul ticaret ve sanayi 
odası tophane anbarından 

A ıdaki hı u t3 1 ka ııra ııı n ' 

o .ınur. 
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Maarif Vekaletinden: 

r e 

a 

i let me tep eri müdavim
le i iç"n Vekale çe ııraat ki
tapları yap lmışttr. 

Bu ita la al ettikte 
sonrıa üd vi 

ve lerine gör,e 
tavsiye ed.lee«:~ 
kip edece ter· 
ra tebli olun 

Bu itibara 

• e n 
ke 
oa 

• 
sevıye-

ileri e 1 

ları ta-
.......... ad a-

r. 
e aletçe bu 

mektep e iç·n ayrıca baş a 
kıraat kitab Kab l olunma
yacaktır. 

Bu maksatla aarif Veka
letine ve talim ve terbiye da
iresine müracaatta bulnnul
ması ilan olunur. 
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Hasan 

J~, in z · aparllmanımzıu 
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t mr 1n « 1 rn:ın· 't arı 

cG· ı rr-e-.lu.. \ c 
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Poliflor 

Cila ·ını 

·Her yerde 
atdır. 

Kolonyasıdır. 
ECZ deposu 

\ rletdemir otları ve 

Gümrük~er U. M. lstan~ul müb yaat komsi- liınanları umun1i idare inden: 
yonundan ı . 

IIa darpı . an H rhııııı ı e ıne aıt l 4 ılı dnbaar ıııu a-

l F." elce "'''"" 7.~t'f 11 ,nlile u kn .ı ı '· eı 2- ı m c i H'ltdeo açı a a uret :1 ıle ur 

mıuıa -aya o~m ttıır. 
lımıbı • 4. •ı. ıınlt ne m ,adil l'ıızaneı.ı 

·• \lun:tka,a 2 l\la\J< llJ2 l'cı: eınb ,ııu u 'la kur. I~ e la urlu unce ••r•Uıc ttır. 

,ı - 2 \lar kadar ·r..sıımı arı "l'amiraı , t e ı 

4 ı eni e r. 

5 at m k 

~el ir er. 

Devlet demi yolları ve lilnanları 
umumi mü dirliğinden: 

1 attı w.cruıdo k:iuı l\lu aı ı wr n a "' ıJr u. ·eti, llt lı> ıckuı 

,,,,.,,.,., .... 1,. kad.\r ı.n t.ıkrihcn !'O kiiumcm.ıı k lir kbının inşaatı IH :\lftrt •ı~~ urlhinc ınu,adıl pa1.u

u a ı ezedılmıııir 'l alipler ınezk"r j!,Jnde .-.ıaı ı..ıı don huçıığı kadar det !et demir 

l , c J;.ahı.ıl editccckt\ . Hu n1u;uık;L-.a\H ait ~artnan1c- \'c "•lirt.•,·ı .:ırzu ctienh.·r vı..z lir.1 bedel 

det ô ı i rnlıırı c den e ar ed · 1er. 

at 

~ı, M~rt <ı~'J "'1ı 14 
1) a 
2~ " 

4 

• . " 

IB • " . 
.J 

"t 1 ı r n 

nunııra. ı 

1 40 
.ı 1 'il 

XI 1 U 
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' rı 1 !!(lı 
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1c .. J n1.: ın 

en muam c ' nıak el 111 

ırılc ı... r ıt t!!T:l[r 

· 'll m 

a:vnc,ı 

rcp' n1u h ,,, i~1,-ı. 

mal.:inc1er \il"ıta ılc u.'Ta cddaoı 

rek 

urette tetkık ıc mJa\ c cdılir ıc ın.ı uha 'T 

h en ınlıp aulı 

·' cnı 1.lltm ıo ı ır.ı n chcriO: kıl dır 
f. 

e d;. 

kc et 

• ku r 1ı 
nı. 

İstanbul sahili sıhhive merkezi sertabaı.cunden 
rııpıh zarf u ulile munaka,aı.ı • \ıızedilcn !\UOOO kilo kulürıüa münaka.;a 

müddeti giıriılen lüzum i.ızerine on he? ı:uıı daha tcmdıı edilerek 21 man 

9211 tarihine rnti,adif pcr~cmhc güniı . aat 14 te icrasına karar 'cnlmi? oldu· 

jtıından taliplerin yeııni mczkılrdl ~erniıi enellıc daıre,iııde tanzım edecek 

feri teklif mektulılannı komi y<>n• tcrdı "lemclen il:ln olunur. 

s 
uı.rka 

ayn ah 
f mba
farın 

tlı ır 1 \C 

zan1 andcınaıı 

\l'\111 l\ll\.L\ 
f'DF 1 Rl l. 

RI l 

1 tın ede dcnır. le nnda .J..tin 
r.uattal imnı • aıc 1 i~Jlıktır Ku~·ul,. 

1nai ıni.iCS'.'<ıt')C ıçın pek eh erişli de

po i ın dahı l;ııliıli ı;tımaldir. 

(:alatacı. 'uı ı<>ct. 8 ko ınd• 

,\gop an l11nı d:ı lloıoııntı Şirket 

ın .ıdu.n" r~ınc ıni..rıcaat 

Ua.tHli Oonuk..-

lk•lı he ran dnd• İl d i mum! atı~ drıı" ·u; 1 ı.ıı ld•<,. 

Katır •ğıu nw 46 4 num nrlı Joz. • ciman telefon 1 tanb" .!.Wh 

f lamı ; arnı de da < ,·al ıt perde ' melik kad· e hare , c tantali 

b.u ııı:. m ' l H • 1<rdc ııusıcr, «il· tere~ perde, ortıılcr; ınarnkcn 

J ılen. pınç k pırinç lake kar " ıl çııcuK k \Olalan fal> 

rl r atın• atılın 1 ta f Llt makLudur 54 ---·-------------------------
Devlet demi yolları ve liman
ları umum idare inden: 

ldıır mizc 1 zumu •lan be~ atlet de er kuµrun n mıınakıı. hl 

ı.;; ıc g.ınü :<ant ( 15.JO) d:ı \nkımfa l rnumi 

idare bina ında icra edilecektir. \!un kıı aya ~tirak cdecckknn 

tcklı! , ıelm plıırını ı: 1 ın he ~uz do rlık teminat• m ı a :katcleri11 

\ c\ nü r1czk rda aat 1;;, , katlar ı um' idare ;u.ı i~ eri m du·-

lıigune ıermeleri J dır. Talipler munaJ..a;a şartruımclcrini 500 

ur~ moka ıılindc :ır:ıdA ınelzcme daircsırdc 1 rd ada 

mu yıuıt k İ.s)CORU dan tedari cd 

lstanbu mıntakası 

mühe di liğinden: 
aadin 

lıkc r ilıl~ctinin ~ı rlıl.. kııııı ının Demirl\apu b.Mrı ~ imk 

·n olup iınti zı ~- IJ-. ı :ı tar•hli fcrmanl:ı ihale kdmnu- olan 

.\'ltİmon mad•'limle -. ttin e l lı}retUn lıc~icrc ait .! · elum 

Jhi c- mum:ııle~h1m3 ı r !lanmlın mudd ıı kırı U"'' i ıarl ·ı la ta,füc 

edil m ine mehni 11 ıkiımet · fı · i iktıza C) !\.'illi ulmağla zıkı 

o an madc'1 ·en ~ (ık,ek bedel 'eren talı be atılacağından talıplt nn 

p:ılı :ı;ar!la !artın 31 inci Pazar gu unc kadar iktisat \ ckl'cı 

1:ıden muduri eti muıJcaaı c. emel eri i n olnnur. 

Gümrükler Umttm Müdür
lüğünden: 

Cüm•·uk ıdıre·ı açık deıı,zlc de I<' mutc'ı mmıl mot rler alacaktır 

'l"cklifnamelertnı Hrmek ı·e 1,u h u-·1 t.tfsı. t alma ı-tqcnle• .ıo ıııort '129 

tarihınc hdar nkaradı Gııınru !er ludurluj!;une mur•caat eunclcn. 
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Fenerbahçe ıle GalatatW.ray takımları arasında fiiün heyecanlı bir maq yapılnılıftlr. RtWim ma
çın en heraretli bir safhMnı göstermektedir. 

[).in. bayranun son günü olduğundan ve hava da güzel bulunt ·ı~·~ 1c a11 ha T<'ın yerleri çok 
1 ahh"'ıı' lnuış. çocu!·I< r :1kşanıa kad·ır e.~le.1n1is1 

• l'i ·. 

Bin Söz 
Bir Resim 

Mütareke senelerinde Istanbulda yapılan mezalim kinısenin kalbin
den çıkma:r:. 16 Mart şehitleri için bu gün merasim yapı lacaktır. 

Mdtareke senelerinde Istanbulu kavuran' dfışmanlarTürkün kahir 
darbesiyle buradan nasıl kaçmışlardır. 

DUıı bir lı:amyoıı devrildi ve 011 çooıık yaraıııadl 

Bavran1, her tarafta eglenceli oldu 


