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MAHt;T ŞAYIALAR 
A-1 ÜNASEBETILE M. TROÇKİYE ISTANBUL VALİSİ BİR MEKTUP VERDİ 

ismet paşarııı 4 mart nutuk
larında işaret ettikleri yalan şa
yıaların kimler tarafından uydu
rulduğunu aramak boş bir zah
mettir. 1 !er milletin edebiyat 
tarihinde (Folk, lor)tesmiye edi
len sahipsi/. halk şiirlerinin, halk 
masallarırın, destanların, hezel
terin, "1e ellerin kimler tara
fından >oı·knip yal'.ılmış olduk
larını l'ilmek kahil midir? 1 lo· 
mirosc•n ~'llğırdı~ı halk destan
larının mcn~ci ha.kıııda dörthin 
senedcnbcri turlu tahmınlcr, ya
pılmakta, f:ırnziı der ytirütiıl

mckrc fakat lıtmlann, h:ma, 1 lo-
miros tarafından 
ncnıiş oiduJt;ıı 

ed r.c rrektcdir. 

O) leni;> SÖ ·lcıı

bılc t ıhnkkuk 

Bu g-uıı, ~ir at;aıııın agzından 

bir ~ayıa tluı ar>ıııız,. oylediği sözün 

kimden mcnku loldup;uııu sorar ı· 

ııız filundan der; litkin sakın 

tah~ikatınızı daha ileriye götlir

mtğc kalkışnıayınw~ çunkü bu 

filanlar zincirinin ucu· bucağı 

yoktur, sizi Jayetcnalıiyc kadar 

ahp sıırükliychilir. 

Onun içindir ki, dundan be~ 

on ı;ün evcl ilk dda olnr:ık 

Milliyet sürunlarmda, memlekette 

dünüp dolaşan 1 ıı dedi kodular

""" bahsederken bir nevi pofi
tıka Folk, luro demiştik Fih aki 

nihayet gazetelere akseden ,fakat, 

nice zamandan heri bir ıelze-

leye tekaddüm eden ujl;ultular 

p,ilıi yerin altından derinden de 

rinc ses veren bu ıkdi kodular, 

bu ) lanlar, bu şayı:ılar, Fol)r.lo
run Büıiin c,·safını haiz bulun

maktadır. Bunların kimler tara

fından nydurulduklarını bilmek 

şoyle dursun, hatta memleket 

haritası üstünde asıl yerlerini 

tayin etmek bile güçtür; bu gün 

lstanlıulda işittiğiniz bir y lanın 

aynini Sivasta duyuyoruz; Sivasta 

çıkarıldıgını zanneetıiğiniz bir 

dıp;er yalanın aynini Bur,;ada 

veya Adanada işiti)Orsunuz. 

işte halk ~iirlcri halk tıirkükri 
de böyledir. Tevekkeli Homirosu 
vedi belde bizdendir dlye ilan 

etmedi. 

Şu halde bunu mukadder ve 

,aslıihi kabil olmt} an badısclerden 

biri ıı;ibi mi kabul edelim? Hayır! 

Şüphesiz ki 1 öyle demek isteml

yorum. Bu uydurma havadislerin 

bir nevi siyasi Folk,lar dan 

başka bir şey olmadığını kabul 
ettikten sonra, bunları uyduran 
kimseleri değil, ancak bunları 

do~ran içtimai avamill; bunların 
şüyuunu mümkiin kılan manevi 
ve ahlAkl ahvali keşfetmek la
zımdır. 

llalk ruhunun sıhhau )"erinde 
yani, keyifli ve ferahlı olduğu 
zamanlar tatlı sevda türküleri 

' cuşkun kahamanlık neşideleri veya 
Nasrettin) loca kıssaları ne /inden 
gülünç hoş hezellcr uydurur.Eğer 
bir uzun seferberlik devrinde ise 
yanık gurbet şiirleri söyler. Fakat 
ruhu herhangi bir hastalıkla 

malul, vicdanı herhangi bir azap 
ile rahatsız Jse onun için aruk 
bütün lirizm kapıları kapanır; 
dimaı;ı menfi bir btikamet alır, 
tıpkı bir kabus esna,ında bir 
adamın abuk sahuk sayıklamaları 
ne\ inden şeyler mırıldanmağa 

başlar. 
~afile ne onun dedı ierine 

"ulak asınız, ne clınizi ağzına 

kapayarak susturm P;a çalışını.z. 
t~er bu sayıklamaların nihayet 
huınıasını istiyor-.ını7~ r.nu uyan
liıtınız, onu upndırııuz. 

YAKUP KADRİ 

·~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

M. Troçklye mühim bir mektup tevdi eden lstanbul 
Vallsl MuhlttJn Beyin Vilayet makamında 

Aldırdığımız bir resimleri 

Mektubu nAşrediyoruz 
Troçki Istan
bula gel ince 
Reisicumhur 
Hz. ine bir 
mektup gön-
dermiştir 

18 Şubat 1929 Pazar
tesi g·ünü Şerif Bey 
tarafından Vali B.den 
alınan bir mektup 

Vali Bey tarafın 
dan tevdi edilen M. Troçkinin Avrupa gazete

lerinde neşrolunan bir 
mektubun metni karikatürü 

Sabık harbiye komiseri Troçklnin bir mUd· 
detten beri istanbulda bulunduOu malOm· 

dur. Troçkl bir zaman Sovyet konsoloshane· 
sinde kaldıktan sonra Tokatllyan oteline çık
mıt ve orada kiraladığı dairede ikamet etmlf
tlr. 

Gazi Hazretlerine gönderilen mektup 

Son posta ile gelen Fransız gazetelerinde Troçklnln bir 
makalesi çıkmıştır. Sabık komiser bu yazılarında 

Reisicumhur hazretlerine taktim ettfğl bir mektuptan 

bahsetmektedir. 
Fransız gazetelerinin bu neşriyatı üzerine bu mektup 

etrafında tahkikat yaptık; yaptığımız tahkikata göre Troçkl 
fllhaklka Reisicumhur hazretlerine bir mektup taktim 
etmiştir. 

18 şubat 1929 Pazartesi günü ... 

Oldukca kirli bir zarf içindeki bu mektup, Vapurdan 
çıkarken Troçklnin oğlu tarafından bir memura veril

miştir. Şubatın 18 inci günü lstanbul Valisi Muhittin Bey, 
Troçklnln bu mektubuna M~ cevap yazmıştır. Ele geçirdi
ğimiz bu cevabı aynen dercedlyoruz: 

18 Şubat 1929 
Sosyalist - Sovyetist Cumhuriyetler ittihadı sabık halk komiseri 

M. Troçki cenaplarına 
Reisicumhur Hazretlerine takdim edilmek üzre tevdi ettiğiniz mek

tubu ait o/dııjfu ali makoma arzetmekten hali kalmadım. 
Size, atid;ki hususları tebliğe memıırum: 
Sovyet hükümeli, sıhhi ahvalinizden dolayı ltıihat arazisi hari

cinde tedavi edilmek hususıında bıılunduJ!unuz ihtiyacı ii<rl sflrerek 
Cumhuriyet hflkümetinden, Tflrkiyeye gelmenize müsade edecek bir 
vlza verilmesini rica etmiştir. kendi sile mflnasebatı hasenede bulıın
duğumıız dost bir devletin vatandaşları lehinde yaptığı bir teşeb

bflse muvafakat cevabı vermek bize tabii göründü. Sovyet arazisin
den hareketinizi intaç eden. bfltlin esbabı bilemeyiz ve onları araştır
mak tabii bize ait dejtıldır. Her halde muhakkaktır ki, mektubu
nuzda işaret ettijtiniz cebir ve şiddet, Tflrkiye Cumhuriyeti arazi
sinde akla bile gelemez. Buradan her hangi bir memlekete gitmek 
hıısusunda serbestsiniz. Kendi i/ıtiyarıııızla burada ikametinizi tPmdit 

etmek istedijtiniz takdirde Türkiye misafil perverliJini sizden esirgemi
yecektir. Bıı takdirde hakkımzda, bi/ciimle ecnebilerin müstefit olduJ!u 
umumi muameleden gayri bir muamele mevzu bahsolamaz. 

Polis memurlarımız, ikametiniz mflddelince emniyetinizi mııhafaza 

eımek için mflmkfln olan bilcümle tedabiri almışlardır. Buna rağmen 
bir tecavüzden şiiplıelendiğiniz htr hangi bir halde. size muavenet ve 
himayesini temine müsaraai edecek olan polisimize i/bas etmeniz mflna
sip olur. Bıı mektubu aldıjtınızı ve muhteviyahna itti/ti kespettijtlnizt 
bildirmenizi rica, ve lıiirmetlerimi takdim ederim. 

Troçki tamamile serbest 

lstanbul valisi 
Muhittin 

Bu-;;:;;ktubu-;;-""'mütalmından da anıaş;i';caj!ı üzre M. Troçkl 
Tllrklyeye harekatında tamamlle serbest bir adam olarakayak 

basmıştır. Aldığımız malumata göre , mektubu Troçklye bizzat 
şerif bey götürmüş ve imzasını da almı,tır. Binaenaleyh Fransız 
gazetelerine yazdığı yazıda tevehhüm ettiği gibi serbeetlsl biç bir 
hususta tahdit ed lmemiştir. Kendi arzu~u ile konsoloshaoede 
istediği mllddet ikamet ettikten sonra yine kendi arzusu ile otele 
nakletrnlş ve orada serbe içe ikamet etmekte bulunmuştur. 

Troçkl harkatına hakim bir edam sıfatile memleketimize geldiği 
ıtfbi istediği zaman da Türklyeden gidebilir. Memleketimize glrlp 
çıkmak hususunda her ecnebinin mukayyet bulunduğu Pasaport 
kaytlarından başka bir kayt ile mukayyet değildir. 

inhisarlar 
Bir şekilde ida
re edilecekler 

Kadriye 
Hanım 

Henüz isticvap 
edilmedi 

M. Meclisinde müza- . . . 
k d ·ı k .. d. Gazı Hz. ıne suı kast ere e ı rne uzre ır ebb .... 1 h 

teş usuy e ta tı 

Elyevm idari şekiller başka 

başka olan bilumum inhisar 
idarelerinin aynı ~ekildc idaresi 
için geçen sene bir kanun IAyi
hası hazırlanarak B.l\1.i\leclisine 
sev kedilmiş, Meclisin de tatili 
üzerine mezkôr hlyiha muzakere 
edilmcmi;ti. 1 laber ııldığımıza 

göre bu lAyiha bu günlerde mü
zakere edilmek üzeredir.LAyihaya 
nazaran inhisar idarelerinde l\lec
Jisi idare bulunmıyacak,l\lüskirat 
inhisarında oldujı;u gibi encümeni 
müdiran ile idare edilecektir. 

* 
Geçenlerde inhisar memurla-

rının muvazenei umumiyeye it
hal edileceği yazılmışa. Verilen 
malômata ı;öre bu tasavvurdan 
vazgeçilmi~tir. 

M. TROÇKİNİN 
BEYANATI 

Sabık lider Rus
yadan niçin çıka
rıldığını anlatıyor 

zanda bulunanlar 
Tahkikat ilerliyor 

Gazi Hazretlerine sui kast yap
mak cürmilc nıevJ-uf bulunan 
Kadriye hanım 
ve rüfekası 

hakkında tah
kikata devam 
edilmektedir. 

Bazı refikle
rimidn bıı tah
kikat etrafında 

verdikleri ma
Hlmaun buyük 
bir kısmı hakl· 
kata tevafuk 
etmemektedir. 

SalAhi yet ta, 
bir makamdan 
aldığımız nıa
filma ta göer 
Kadriye hanım 
heniiz isticvap 
edilmemiştir. 

Mevkuflardan 
bir şahsın müta
reke senekrin
de Türkiyeye 
büyük fenalıJr
ları dokunan 
ühard Boker 

'(adriye Hm. ve 
arkadaşları 

isminde bir adamla temasta bu. 
lunduğıı tcı;pit edilmi~tir. Bu 
adamın me\·kullardan bir şab~a 
miihim mik.darda para vadtfti~ 

tahmin edilmektedir. Mevkuf
lardan biri diğer baıı şüpheli 

ecnebilerle de temas eaniştir. 

son g-ünlerde Mısırdan gelen hir 
kadın ~ahit dinlenmiş ve bu 
şahit Kadriye hanımın zevcinden 
nasıl ayrıldığını ve Kadriye ha
nımın ne ~eclyede uzun uzadıya 
anlatmışar. 

l\levkuflarla temasta bulun
dukları zannedilen Osman ve 
Ferdi efendiler haklarında tahki
kat yapılmaktadır. Ferdi Avus
turyada bulunmaktadır. Osman 
efendi gayri mevkuftur. Bu iki 
kişinin bu hadise ile alıl.kadar 

olup olmadıkları henüz tespit 
edilmemiştir. Ferdi ayni zamanda 
kendisine "l\lilliyet,.. muhabiri 
süsünü vermiştır. Gazetemizin 
bu namda bir muhabiri yoktur. 

Gazi hazretlerinin huzuruna 
kabul l·uyurı lma<ı 'çin teşebbüs 

eden Kadriye hanım, ilk isdçvap
lannda müracaatı sebeplerini 
muhtelif şekillerde izah etmişti. 
Şimdi ye kadar toplanan delall 
Kadriye h•nımın Jzahatını tekzip 

etmektedir. 
Yukandoda yazdığımız ve-

chHe Kadriye hanım .henüz 
isliçvap edilmemiştir. 

Yılancıktan hasta yatan Hlli

met bey bir kaç gün sonra iyi
leşecek ve tahkikata devam ede
cektir. Bazı delail daha tespit 
edildikten sonra Kadriye hanım 
ve rlifekasının isticvabına başla

nacakur. Kadriye hanımın cürmü
nü itiraf euip etmeyeceği bundan 
sonra anlaşılacakur. 

GAZİ HAZRETLERt
NİI~ TEŞEKKÜRLERİ 

Ankara, 16 (A.A ). Riyaseti 
Cümhllr Katibi umumlliğinden: 

Reisi Cümhllr hazretleri reme· 
zan bayramı munaeebetile telgraf 
ve mektuple tebrik etmek 
suretile muhabbet ve hisle
rini izhar eden zevata teşek· 

kürlerinin iblağına Anadolu 
ajansını tevsit buyurmu,ıardır. 

Yeni polis degışiklıklerinden 
Şükra, Feyzi, Mehmet Beyler -
YENİ POLİS TA

YlNLERi 
~ 

Polis şube müdür ve 
muavinliklerinde de

ğişlikler oldu 

Parmak izi fUbesi 4 
Uncu fUbeden ahndı 

Polis müdüriyetinde bau 
tebeddülat icra edilmiştir. 

Polis müdüriyeti dördüncü 
şubesine merbut parmak 
izi teşkilatı ikinci şubeye 

nakledilmiştir. Dördüncü şu
bede bulunan iki muavin
likten birisi de ikinci şubeye 
llAve edilmiştir. Parmak Jzl 
miltahassıslığına dördüncü 
şube müdürü Şükrü, mua
vlnllıtede Emniyeti umumiye 
şube müdürlerinden Mehmet 
beyler tayin edilmiştir. 

Dördüncü şube muavin
liğinden açıkta kalan Osman 
bey, üçüncü şube müdür 
muavinliğine Hilmi, dör
düncü şube müdüriyetine 
Edirne polis müdürü Sadettin 

beyler nakledilmiştir. 
Edime Polis mildürlyetlae 

tayin edilen Feyzi beyin 
yerlnede kıdemli baş me
muflardan birinin tayini 
tasavvur edilmektedir. 

15,000 lira 
Belçıka barıkaslla mef
suh Kibrit flrketl aley
hine açılan dava yakında 

görUlecek 
Klbrit şiketinin Sinoptald fab

riksının makinalarını hükCımete 

saup sa,tmamak için bir karar 
verilmek ve şirketin vaziyetini 
ikinci defa müzakere etmek 
üzre şirketin hey'eti umumiyesl 
yeniden içtimaa davet edilmiştir. 
Diğer taraftan mezkCır şirket aley

hine hükômet tarafından bir dava 
ikame edilmiştir. Mal Om - olduğu 
üzre mezkOr şirket feshedildikten 
sonra şirketin taahbüdaunı yap 
maması yiizunden şirkete alt olup 
Bank Belj pur letrajede bulunan 
( ı !50,000) lirasına vaz'ıyec edil· 
mek istenmiş; banka parayı ver
meyince kibrit şirketi aleylılne 

llava açılıruşur. 
Muhakemeye yakında b~ana

caknr. Davada hazine müddei 
banka ile şirkette müddei aleyh

tir. 

BUGÜN 
2 lııcl salıifemlzd• ı 

ı - Prıg metnıbu PrllJ AY -
rnpanın en ucuz şehridir. 

2- Son haberler 
3- Taribt tefrikamız: Temirlen 

3 üncll sahifemizde: 

ı - J 5 :\tart şehitleri için yapılan 
ihtilal 

4 üncü Sahifemizde: 
Hava r.ıı.paru 

2- Fıkra 

a- Felek, 
4- Hukuk h ter 

s- !\.ulak n i -a ırı 
5- HtkAye roman, 

6 incı aahlfemlzde: 

1- Ha!ka mah~n.~ yu~Jar 

2 -!'onen ışık 

Karar dün 
verildi 

Mübadele komis· 
yonu gidiyor 

İçtimalar Gü n1ü1 ci
nede olacak, bürolar 

Atinada çalışacak 
Komisyonun ic ı 

Affnadan bir manzara 
Muhtelit mübadele komis

yonu umumi Jıey'etl dün mühim 
bir içtima akdetmiştir. Dünkü 
içtima Jıereretll olmuş sııbah 

ve akşam toplanılmıttır. Celse· 
alo açılmasını müteakip Yunan
lılar tarafından verilen bir nota 
okunmuştur. 

Yunanlılar bu notada vekil 
ile idare edilen Yunan o .ılllki
ne hükOmetimlz taraııııdan 
vaz ı) et eJllmeslnden f k&.yet 
etJllekte ve bunun. mnanedeyc 
mugayir olduğunu beyan eyle· 
mclr.tcdlrler. 
BiZiM NOKTAİ NAZARIMIZ 

Bu nota üzerine söz alan 
baş murahhasımız, IAzım gelen 
beyanatta bulunmuş ve iddia 
edildiği gibi bir mesele mevtut 
olmadıtuu söylemiştir. 

HALA MUSADERE ALTINDA 

Bu münıuıebetle Yunan hey'· 
eti mürahhasatıı, Yunanlst«n
datl Türk emlAldaln bala mu
saderc altında bulunduğun~ 
hatırlatmak isteriz. 

KOMiSYON GiDiYOR 
Bundan sonra komisyonca 

GömUlcüneye nakli etrafındaki 

karar müzakere edilmiştir. Ak
şam geç valr.ta kadar devam 
eden bu müzakerat neticesinde 
evelkl karar tevsik edilmiş vo 
GümUlclneye gtdllmesl kat'f 
surette takarrür etmiştir • 

Verilen karara göre komis· 
yon hey'ctl umumlyesl GümUl
clnede toplanacak , yalnız yer 
olmadığından bürolar Atlnaya 
naklcdllecelr.tlr • 

Komisyonun ne günü gide· 
cctf henüz tespit edllmemlştır. 
Her lld hükQmet tarafından 

tahsisat verilir verilmez nakil 
baflıyacaktır. 

GAYRI MÜBADİLLER 
BugUnkU içtimada tev
ziat lfl glrUfUlacektlr 
Gayri mQbacllUer cemlyed bey• 

eti idaresi buıtın mahlm bir 
içtima akdedecelıtlr. Bu içtima
da tevziat lflerl görOfGlecek ve 
tevziat lıomhyonuaa bakla ma
lklyet verilmesi için karar ve
rtlecekdr 

Aldıtımız ..ıcımata &:llrt 
veldl ile idare edllea Yunan 
eml&lthıdea (20) daanl bayram 
a:ıına 8parçada da dan komi
syon emrine verllmltdr. 

Kış geçti 
Fatin Bey artık kar 
yağnuyacağını söyli

yor 
Rasatane müdüru Fatin bey 

dDa Yeniden baş &österen so
ğııld&r baklanda demiştir le!: 

- Artık soğuklar geçicidir. 
Esti tahminlere göre evelkl gUq 
başlayıp yirmi bir marta kadar 
devam edeceği sOylenen koca 
karı ıogugu her sene aynı za. 
manda olmaz. Bu sözün bizce 
bir kıymeti yoktur, 

Havalardaki ıerlnllk bir hafta 
sonra azalacak ve bahar başla· 
yacaktır. 

Kışın sonundayız. kar yağma
sı muhtemel değildir • Fırtına 

ihtimali de yoktur .• 



MH.1.IYE'f ı· \j{\tl 1&29 

'MiLLiVE:r_fN _H~_RiÇIE~ ALD_IGI MEKTUP VE TELGRA.ELAR 
1 -~;s~~ :lt_a~er!_er. 

~~~~~~~~~~~~ 

Avrupanın en ucuz şehri 

Pragda bir yemek eti, tatlısı 
ve bahşişiyle 75 kuruş ! 

•••••••• 

le GILTEREDE 

30 MAYIS ---·---
Umumi intihabatın 
tarihi tespit edildi 

Londra.. 12 (A. \ > l muml 

Orta vrupanın bu güzel şehrine bir ad 
vermek lazım gelirse bu: yüksek 

kaldırım şehri olur ! 

l,'Jt lıaııat tarihi kıni ol "l!.k tc>'
pıt editr- o: ımakla beraber, 
•.ıl. e'ıI iv • f»k.ılar in aha

r i ra ı ti'~ ·er ıc ol~cı .Jo \laı 
~İs içın ~.:nı.lidcn t" •tilı:ıt :ılın:ıkta 
ve hıtr.-lanmal-t1ıfır 

Pra , 10 mar1 1929 (Mil· ' keli nede olsa insani valant 
llyet) Otele indikten bir ı;aat hislerle dolduruyor. Çcko-lavak 
sonra şehri dolaşın ağa koyulduk.. mllletlo ıı on dokuzııncu asırda-

Burada g6ze ilk çarpan şey ki siyasi rehberi Frang Palack-
bllHln vesaiti nakliyenin soldan yyc laytıi ııır lıeykcl dikmişler. 
gitmesidir. Prag, Bcrlln. Parla Bu zata mllletln babası ismi 

Veni ln~at 

gibi büyllk ve kalabalık bir verilmlştlr. 
şehir olsaydı ezileceğimiz mu- şehirde mitil , ethnograilcteknlk 1 
hakkaktı. ~enelerden beri yolu şehir mllzesl olmak üzre 5 1 

L ırıd n, 1 ~ ( \. \) - llarhıoı 

hi ınc'an heri hr;ıltcrec~ ~30 
l • , eni ıne,kc ı hı11a cıiilmiştır. 

flı m 1;., lcrrtc 5 ı '' ından 
f ı, la 1-i "' ik•mL~ d ~-kteılır. 

katederken evela sola sonra mUze var • Bunlardan bo~ka ı 
Deniz rekoru ve :rarışı 
r ım! .ı, 1 ~ \. l \ cnk 

snga bakmıya lışmış bir in an daba bir çok resim galerileri • 
konser evleri Prağın sen·eı men-

için burada yol geçmek cidden balarından birini teşkil eder • 
gll~ bir eydir. K . Ömer 

Şehir dağlık, tepelik. Bazı ...... . 
yerler bizim güzel 1 tanbıılu ~'lıııı.de 
ıındınr. Prağa bir 1 im takmak 

lazım gelirse VUk ek Kaldırım

lı şehir denebUlr. Heman her 
tarafında yUk,;ek kaldırımlar 

var. 

Polis yollarda intizamı taııaln 

ediyor. Şehirden ceçen nehir 
Prağı iki kısma ayırıyor 

Nehir uzerlndekl müteaddit 

k6prUlerde kari kllprüsil en 
gUzel ve en uzunudur. Ewkl bir 

tarz Uzerıno lnfa edHen bu 
köprUde bir çok dini ve bUyillı: 
adamların beykellerl var • 

Prag şehrinde çok kilise var. 
Şehre alt buaııslyetlerdea biri de 
pek çok (pusağe) buluamasıdır. 
Ama ne kadar çok. Dlllı:kaa

bar , lokanta ve ılnemalann , 
tiyatroların hemen elı:serlsl pas
sage içinde. Şehirde tramvay , 
otobuı; ve tak&lltr meyaıwıda 

pek çok beygir arabası var. 
Avrupanın merkezinde bulıııı· 

makta beraber Prag bey'eti um· 
umlyesUe hiç te orta Avrupa 
şehrine benzemiyor. 

Yollardaki işportacılar insanı 
taciz edecek derecede çoktur. 
Çeklerde Almanlar gibi gece 
soğnk yemek yedikleri için bir 
çok soğuk büfeler var. 

Buralarda yemek çok ucuz
dur. Esasen Prağda her şey 

ucuz. Gittiğimiz lokantalar temiz 
ve verdikleri yemekler çoktur. 
Bir çorba, bir et yemeg!, sebze 
konposto ayrıca pasta , ekmek 
ve bira için 12 kuro n yani 
15 kuruş verdik. Buna bahşişte 
dahildir. Cıımckanıarda gllrdft
ğümUz. e;;) anın fiyatları pek 
aşağı idi. A vropada böyle ucuz 
yemek ve eşya her halde yal
nız Prajta mahsus bir şeydir. 

Berfin ve botun Almanyada 
2 • 2,5 llra vermedikten sonra 
Prağdaki yeme,ıı almazsınız. 
Buradaki lokanta ve k11hveler
de yOzde on hesabı yoktur. 
Bahşişi aynca vermek lazlmdır. 

Şehirde dola~ırken g6rdüt11· 
ınDz yerler arıısında müteaddit 
tiyatro blnalan vardı. Mllll tiy
atro 19 uncu asra alt ea iyi Bo
hem eserlerindu blrlal teşkil 
eder. Geçen Vltavar nehri üst 
tarafta gözel fadacılı:lar vacud~ 
getirmiş . 

Bir kaç ı;aray, hlikılmet bina
~•, Akademi evi, Ontveralte, 
Parlamento, Mozartla •YI, Fraaz 
Polaclı:ynın heykeli, bir çolı: 
müzeleri vs. ile Prag çok ellkt 
bir tehir oldııfıınu Costcriyor 
Beledlyedelı:f mechul asker hey-

-ffarp kaldı 
Dahilde vaziyet tabii 

bir cereyana girdi 
)anı;ahay, ı S ( \,,\) - ankiıı 

hııkt1meti nıcrkcı:iycsi) le ııuban 

ıııcdlsi ara..;mda çıknn ihııli\f üze
rine ha?lanılan harp 1 azırlıkları 
c.lurmır;tıır \ 'ariyet t:ıhi ı-c mutat 

~klini almı~ur. 
ml .. k gsUk edildi 

\V-achin!J;ton, 1;; \ .. ) ~:in 

miliyetpcn erleri hükumeti KeUog 

misakını tastik etmı;>ıir. Bu misa· 
kı ilk irnz;ı. cdenl.'i lıukiımetten 

yalnız .laponya ta.;tik keyfiyetini 

hemız hildirmemı~tir. 
~J<ıtlık da var 

an~iıı 16 ( A.A. l~ıılıl.: hü-
kum sürmekte olaıı menauka gön· 
derilıni~ olıuı sıhhtj c na7.ın, 'ermiş 
olduğu raporda Tlonanda 7 hMçıık 

milyon, :;henlde fı,:?;Kl.000, Kansoud.ı 
2.~ milı·on ki cem•n 16 ılyondan 

fa.ıla kişinin açlı~ ~ckmc~te olduf,u 
bildirilmı;;ti r. 

Iap-yada 

Vaziyet karışık 
Yeniden bir çok adam 

sürgüne gönderildi 
Kenda)«, ı;; ( \ .. \. l lıı-

ılutcan gelen lıab.rlcrr ı ız ıra'! 
1 ı :ujvct valıimk mi~t r C:r~na 

dada P•ektcplilcr tarafı ,w_, l,mı
~ı!.lıklar çıkıırıln•· .tır C l•f! idare 
i!:inı 111 'ıt,m( ,ldo!uııll\ ur Bir 

ı;uk piv.ıde z.ılııtı • ladrıt <İ'lllii 
ları lııt-tırıldı~ı \ c P"ııır dt Ri 

H ra ıw re mi tsJn:-dıl!;ı •ı ada 
pııdarma ktl\" etlerı ı"e nr:ıların· 

da çıkan h:ıdi. eler uıc rinc nef

yedilmi1tir. l\ıırı:ıkl ı hlar dııl' ,;ece 
vahamet h,bı.;tnıi1 tir 

lkrlııı. 1 :'i ,\.,\."\-- \ladrıtttn 
bilclirili~<ır- 1 p;ınvol hiıkıimctl 

halkın huyiık hır 1-ı,ıuı ara:;ında 

hükiım >urmeku: olan !!•levan 
neticesi olarak muhtel olm~ 

olan a.-.ayi~ 'c intizan~ın teınini 
iı;in ) cnı tedbirler alac.ıktır. 

Mısınla ka;;,i,altk oldu 
Kahire, 1 :1 (A.A) W afd tcş · 

ltifatına mcn,up salı\hi> c ttıır bazı 
zeı at ile hup;(in Abidin bııh ·esinde 
çıkan kargR?ah\!ır esııa-ında mef
~ııh parlamento Ma,ınılan ı·cdi 

meb'tı> \'C a~ının hafif :ıırette 
yaralanılııtı lıildirilnıektcdir. 

Milliyetin tarih? tefrikası 25 

TEMİRLENK 
\t.oıkl.-ıı lıu cnıir üzerine 

T,:nirin ı":ıiı. ~ti .rk;\111 huzlu 

yollarda hin mıı~kul ta geçnıcgc 
ç ı'larak <hı~mıının ıılnl arama
Hl b:r{ıd:'ar.Ceı;i len yollar hem 

tL:ır, heP k:ıv~ııı oiJu!';undan iki 

! ı gir \"lln ı an eçt:mıy(ırdu. 

~: er ,ı:.ı~iılursc kurtulmak im· 

ızdı. Fabt Tcnfr, adamlannın 
' .p !nin onune gcçtı. \olun tch

h csint• nı)!men ırınt hızla urdu. 
ı ı ııJ ır kı arkadan anı:ak on 

uç kı.;• ı ~ndini içıcc takır ede

! ·ni'lti. 

Tenıır ıalıayrt hııjtaza ı;eldi. 

B:ı,k:ı lı!r yoldan gelen lledalııan 

M kerinin nnun.ı h md; i ,i'l bir 

gcçitin t~pe ini tı;t1!".a)t3 karar 

'erdi. \r',a ından ı;rlcıı t.ınıu,: lii;i 
arasında 1 Jçi He' adi• ık \ .ırdı. 

Tcmir dıi~ü~ıdtip··, ~ilıi } aptı. 
lkdch ~:ı n <1skcrı ~ cçerkcn u,tJerine 
ok ntı\ıııara- lr.ı,ladı Du-rn:ı'lın . ' 
ilk ııncc dli 1-•~llık bir kolu ı.,cc-
ç\yordıı. l.:lk in dere ıçmden ı;c 
len1eril' r, ledi iki ).UT.den f.ll&Hlı. 
Hıı ırac! LI~, lldı;ıdır J•r<ni. 

içinde. ıkrikıcn duşmana doj\ı ı, ! 
~ .ılnız lıa~ma atını 'tırdı, ,ı~,maı• 

kıtasıııı ikiy r aprdı. lk~lah,,ııı 
n-kerkri t:Jçiyı •~mur kıırlrnne 

hıırun•n;ı;. lı:ıııııa !) ı po-tundan 

hir şcrpıı~ ~iynıi;. heline de par 
fok hir kemer taknıı, oldıır,u 
h.ılılc J!;urlınce ~a;ırmnktan kcn· 

-ı 1r rckc,nınu t( en olan 

~~gr u ,''11 lı 1000 1'cı·gir 

\\ı. ,;ımlcki ı:·otur ıotu ık < _n;l 

u rı •ı.lc knradJkıPe miınıa.ul lıir 

1. ' r kil,. !'m ·ı • ııırlanm•kta

dır. 1 k:'.17. rekoru s:ı.ıuıı •Hı mil 
ile \meni :ı sampinıııu < :~r1ood
tııılı . :ıcer;ravo ilk ıc1:rıılıdcrindc 
1:15 mil yapmı~tır \ arıs l>ıııımıız

deki perşemlıc p;unıı icra olıı 

nac ktır. 
Tek bir lı:aza olmamış 

l.ondra. ıs (. \~'\.) hıı;iliz 

imperatorlugumın muhtelif aksa
mı ara,mda i,liveı• lnr;iliz ran-:ı· 
rel ri f •ı2:'i sem·,inden beri ~ 

milyon ~50 lıil' mil ~nt'etmi~

lerdir, ki tahminen ı :ı ı dcı ri 

Mem demektir Bu tarranhır 
ara ıncla niifıısça tek bir kan 
hile oimaıııı;(ır 

1.<>ndrtt ile fl.ap ara.. ... ında 
y:ıl. ında haftalık 

J..ı~t edilc1:elı.tir. 
Tababette :reni bir keflf 

l.ondra., 15 r.\ . \ .) l.ancet 

namındaki tıp mewıua'ı iki 

lng ili;r. dnkton.nun ı crtiıı namı 

ı cıi lcı• his-i iptal edici yeni lıir 

tertrp ke~fetmiş olduklarını haber 
ı crnıektedır. Cilt altııııı ,ınnpı 
edik1ı hu i 1.:u; 1 crrcn hi--ı iptal 

mckte , lup. . ir bu gibı mad
delerde ıcv~ut ol:ın ınalu.;.ırlar

d.ın ari huiınnı:ıktadır. )ınıJı}C 
ı..adar 111 \;ıhinı \,ıka~a tatbik 
.cdraıı~ ı< tuııı •ıır ıııu; ıtrııkiyeı 
elde l·dilmıştır. 

Ölen meb'uslar 
ço§ahyor 

l '·ı l h \ \ :;:ıhı 

• haml.,n l~ırnı•, 1 e \cf t <tır' 
tır 

l.pndr • 1(, \ .. \. ı... ı.ı· 

nC\ elin 2'.. ıııd.n txri \\ am 
J..am:ıra ı lz· ı'ld:ın ıı ki;ı ı efat 
ctrnı}tir. ;\luh.ıfozai>ar tz.ıda ı i·· 
hilal ctıııi~ olar r cb"ııslııkl:ır ipı 
on~ mıızddd lıa ta zarfıl'da mı 
tcnınıiıı intihah:ıt i<.;ra cdikcektir. 
l 'nıun • ir.tih~b:ıtır ıcb•riilı[i 

d ılayı ılt hu !" ıteml'ıim •ntif>:ı 

hatıl' ncth:ekrınc !>uyuk hir rııc 

ral.: ve nl:lka ıle intizar cdilmch

tcdir. 

.\mele !ırJ...1 ı kıılıinc ınclc 

harbiyt' na.mı ol:ı'l \ ı :ıır kaııı:ı 
r<L>I :11.:ı.,ıııd:ın l\f . .;ceph:ın 11afslı 

hu s:ılıah vefat ctmı~ıı-. 

l.ondr:ı. "' C\..\ .) - rokı o· 
u;ın tclgrnfla lıildiriliycır: S:ınyo 
ebprcsi yoldan çıkını~ Ye 4 
vagon deYrilmi.)tir. Olen ~·arıı· 
lananlarııı ınıkd:ırı 200 kadar 
tahmin nlilmcktt'tiir. Tufsıl;\c 

)oktur. 

dilerim nlttmadılar. 
Unun ncrcdrn ıı;cliligin i anla

madılar. Elo;i Helıadirin y:ıı ı 
)Crinde duruyor,alun saplı kılıcı 

da. kınımlıın çıkmamıı lıııluny0n:hı. 
Elçi huııl;ıra lıaıırdı· 

Hey, lıir çof; babanın bir 
çok n·lıidı ! J\llannı.zın ya!ar
farmı bırak111ız da bana fıakı-
111z !.. Şıı yııkıırda K<inif('n 
adam Tenıiıfeııklir ! .. 

\tın- urdlı, ınl:ırın arasın.1 
gir lı 1 lar!xt:ııek en .on dfonın

t-esi .ıldıı~ıın · ar.iatmak i-ter gib 

ı!t..'· ı ord ·. ı:ı~ı,etrafındı:ki adam· 
IJra. ·) ııkand·ki tepe"ın ı tıındc 
hulun~·' 'i cımn vostert.di: Ke
ı•·ali d•kbll çelırc inı tarif 
etli\ or, danıa ıa~ıdığı :>ıHı h: 

ııeli mij!;fcri tarif t'llı ı cmlu. r fal 
Qııki lıu ~ nada ) ul..arıdan • ağ
rı ur gibi oh. '~~ıvcırdt. 

Elçi . .;rııı derece ciddi lıir ta-

1tı rla \"anındakilcre dedi ki: 

Ii'ran.•ada 

Ren kıtaatı 
Soğ u k tan ö l en 1 e r 
hakkında sorg-u 

soruluvor 
l'ari ı~ \.\, '\ıww;~ nıcc 

1ı i ltendc'-ı kı tı ıhhf \ ızı \"Cti 

fıJ' .. ınd~k ı tizab t r~rkıinı ınuza 

kere etme ıcdır. • :t!i •lcrdca it 
llart'ıe, cnrin k • ınd. 'İ\il\cr 
a.;a.ıııd~ ıutı . bu· d.ın zifadc ı·eli 
\ltıbai cm";olJ uu eanet· 
nıış \lum uC\h >azıtan " ant 
hancı 'edpk;lrlo1·laı _gusı<r.ni;: nlan 
' :.ıtun zall "crı nt ·ı. cıı.7.e ctmedi~int 

ı'l<Jllii '" anrnk ,ı<uğa l;.ır'lı kafi 
derecede 'ıim l't,; .ı :nış olan hir 
takım cfrıılL1 ruı tc' • hıswl·klar:ı 

•uı !mı ol ı k'.uı < •r tir ı kıın 
\ ık.~ular rrırn 1 tiı mu tc1 ~ hare 
ketler r,ıdala•. m j,, r l\ ccana 
du•c• il • r ~ "' eti n \azı 
~ ·~i hu: u ıf· • · olılu~ıın w 

be\an c~ ış ı ' ııı ali ku •dan 
lıgı ırc ·u addc•cl. • ı, ılelıındc 

1 uk:ımc,t .r 
\1. C -~ ' te,r t k lP hoki;.,nda 

hır takını i ı nızl kam' l'c 1 Jrmu 
, c ::_,kc:rın i:ışcsinuı • , f\'C't.'l'klerinın 
i;l;lhını ıal p etmı~tir. l{J<lik:ıl «1'!>3· 
füılcrder. bt ın~b·u. »•I. alarak. 
gripten ıcld .. ı.111 d'rJdın ailelerine 
kar~1 ınl'\'li ... itı tc-e~ ·iiratın~l terci.iman 
olm~ıur. \lumailcdı, i\l. Poınc:ıreden 
'.'Oğukl:ırda talim icr:ı ... ın ı cnırl'dı.::ılerin 

ceıalandırılınasını l5tcmi:tir. ı.t hatip 
sol alını ur. l\ir fccı.· ct\.;t•..;i akdi 
kararla~tı ıı lını~ıır 

Tamirat meseles i etrafında 
Par·, 1;; \ .. \ . :\lutclıa-,ıslar 

ınolıofili mı 1.•kcrdl nalıafllinde mü,ail 
hir ha\a e>melte oldrığt:nıı beyan 

etffif1'tedir. \lm•n borcıına air <cnc\i 
t.1ko;itfcr m~·cıe,inin tetkikinr- hemen 

lıailaoıl:ıca~ı tahmın olunmakıuhr 
Bazı muralı~, he}c lcr >tnc\İ 

tak-.itın i~l)l: tuküııiııı \l' hunlar 
dan hirincisiriıı ş:ll tlı olmn:ı:.1110: 'c 
~ sene zarrındı 'J ınih on ınsrL.tan 
iptida cdc:-ck 17 ınilrnna çıkma,ıııa. 

harp l><~rcnnun ICS\I) CSİne il -İ olun· 
ma:-ına .17 ~cncd ı mil~'Ona haliğ 
pfacal olan ikind ~ ı mıoın ı minıt 
düı·unun.ı ıalı<ı, edilmesine miııcma 
ıildirler llir i;ti~nıv akdi ureıi)lt 
mes'elcnin ıcşrit ımk ıl1Jiunülmek

ıedir . Zil.n ııeçcn crk:ınun farazi 
olduıtu çilnku a~clt•I eclselerde 
bn mes' tlc} r 51111 furetı, L<ma 
<dilınetliği bevan • lunt!L1ktııdır 

HUkllmetln knbiıhnti yok 
ı .. ri ır. ( >\. '\!el°'"~" 

rııtcU~inf gece l'CJ irdc l'Cn nıın 
wka.sıml! ııhkibı 'i!pm•g1 'fkc 
mcmıı cd· mi~ olilı md.1 , •. 'rJbV 
.. Picot c:.oz 'lilra ı - c.. kcrı ri.ıcC:.a\ 

ne ılc ıhh"c t:, il:uırı •ı ham 
etm.:\o "' ılıı. olını acaj!;u ı 'mcık 
bazı L İi.lf..ıı' U.'1 •.:r rnjn 'linck 
l!1.ım ı:ci<!.n" <> leııc:ştir. \L ho 
ıııc:ıre uldugu kılı kahulıı cklıf 
<dilen t.ıı<r' Lf la ı le iı naı c,' 
ch:~ını ıh: i ur-rıuş \C Ucsr.ı~ir "i : 

• I><.>) ıe hu>~ \ar ulm~ıu., labt 
hunl:ırın ınc!-;'ull\l'' 1 ıc huklınıcre nt 
de harbi,c ıırz-•c•f t. trncur etme 
mcl·tcdir. f'ç k 1,,.iınn trczıyc i derpiş 
cdilıni~· . B:ızı , l"hat İL"!'ıl\ı ın dJ 
mcd i çc L~ul edilme İl•p de

mektedir .• 
:\1cdi• hill ka İt \ c ş.:ırı 1.alıuıu 

tcküf l-dikn ıckrıri '.!f•'.! rcrc kar'I . ' 
J08 re\· ile red 'c horp malıl'leıioW.n 
Sc:ıpioi. nın iten nrılusun~ milletin 
muhabbet 'c le\ eccilhtinU ıbUğ eılcn 
ıak:ririnı işarl ı-,,y ile kaimi etaıişlir. 

lfükı'ımcı \"aziyeUn icap. eı'irditi 
ahk~mı c zalyeyi ml>lk edcctk ı c 
ordunun ıWı.ıtini her turlu ı:ıs.ıı ile 
vikay eıle)ecekıir. 

Foch basta Paıi>, ı f, (.\ ' 
\l•ıin ı•zaı. in~ nazaran pcl. bitap 
hir halde hulıınan ınarc~•l ~\ıchuıı 

<ıhhi ,-az;)eti lılidenbırc ıahiml -ruiıtir. 

Dıişünfirulz ki cgcr şu-
rada <ildıirülmüş olursam z ka
dınlamıız sizin bir deli oldu
eıınuzu söyleyeceklerdir . Emir 
Temir yaşamakla sizin <rrontz
da demektir. O halde kc11di11iıi 
beyhude yerı.· öldürmekte ne 
fayda ı'Or '? Geliniz bıı km•gaya 
11ilıayct rcrelım . lıldı.t<ıruz esir
leri bir araya toplayıp Temir
lenjfı' yollayı111 ;ı ki oda sizden 
mtmntııı olsun . 

' U~t lkfıııdör 1 ı , ure•k on-
ların \ -.1.ıınc ı;uk' . 

llcJuhşan~ !arı ipıc tcr(dl•Ht 
!'.•' nı ,;, \ti·· !ld· 'l i'lcrck [içi 
r.iıı onundc u·z ~oktıJcr DL .' 
ıı~ yorl~nlı ki lcod~ lıir , ·ıiı in 

\ alnız ba,ıııa kendi aruhıın.ı . . 
gelıne>i Taturl;ırın çok kuı \etli 
oldııl..larnıı gü tcrnı"ğc J..dfiydi. 

El~ı de atından imli. ( >nl:ınn 

;ırkalarıııı <ık~anıayıı ba~ladı. Bu· 
rıım üzerine artı\.. uk atm:ıkt:rn 

MEKSIKADA 

Asi kumandan 
Kaçmak için vakıt 
ve fırsat bekliyor 

\lek il-o, 15 c \. \.' llu 

J.!.ll" ııc~rcdileıı rl-nl" lıir t l1li0; 

de ~'el'crnl Cıı1 lc İP kuı",111< a ı 
alt od· 'ari pi,ttrl rınııı D 
mı ", demirvo · rı , •niıhim ıır 
J..ı,1uıu i, •al cnigi 'ııkr•; aı 'tc

Ji . Ccn ral lu• .\ra.:.ı rıo 
kL 'K ı cttiğl d ı kı. . ıt n 
U :ı 1 \\etlerinin ) akııı'.ı~m. 
sı L"e•ı'l <elıri .ılelaceiL t rkct· 
tiklrr riıa)Ct ci!unı \'ttr Cc-•ı ral 
Callcs t..ır1rgahını l>,:•:ın 'C da 
ktı""mu::ıtu•. Bı. "<1dan 't' lrr on 
,ızcrinl' ) ı ri '11qtt· h;;zı '.ını,.. ık 
tarlır. 

Kurşuna dizildi 
\kk•ı o.15'\ \ \crncnızda 

LCneral .lc;.us \gucrr:ı ıl'' J..ıt:ıa 
tı .ı mc up .ı-ıl dLn 4 zabit 
ılh anı lı~·p k ... ıril le idaııı edil 

mi; ılijtcr :<o kiıidc: ha,,, t·L·za 
ı ıa mahkum tılıı u,tıır. 

llizz:.t L'lncra! memleketi terk 
ı:dchiln1'k fır::atır .ı iııti7~1rc·n dağ 
!arda _;ı\..laıım:ıktadır. \silerin· 

karargAh ı fcdcr'li kıtaatın l li~
eros yakınındft mağlubiyete uı
raıııı~ ııldııklarını lıildirmektedir. ............... _ . 

B-.Igartıı.•aıııı.da 

TUrk - Bulga iki mlllet ara
sında dostluk 

:-of) a, 1 5 ( \ ~\) ~allık ııa-

zırlardaı \t.: ı:lyc\111 hıikunıct 

p:ırti>İ nıcb·uslarımhın profe:>sör 
D.ınill•ff 1..oc gıı1.cfö.indc Türk 

Bulgar ııııı:ılıcde>i hakkında neş· 
rcttiği lıir makalede Balkan ifti
rak mııharclıclcriııin lıir tarihçe
sini yaptıktan ye Türkler ile Bııl

~arlar :ırilsıııda 1:ereyıııı eden hü
clln harplerin am:ak lıa~k:ılarına 

yaradıgını siiylcdikteıı sonra lıu 

ıııuahcdcnin asırlardan beri kom
~u olın iki milletin t'ırihiııde bü
«ık dıcnııniycti haiz m~s'ıı t bir 

hadbc olduğunu ıu.arak ıiiıor ki: 
\yni makl" talic uğrayan iki 

millet artık kendilerini topl,ımağa 

azıııctmi;lcrdir. Filhakika yedi se
nelik bir lıarptct' tamamen ,;ırsıl 
oıı~ lı ir ı a;:iycttc- ~ıkan Lıiçük ye 
z:lif Bıı:~aristaııııı ıdanıci hayat 
eddıiltcc~.ııi kim dti~iindıilirdi? 

llilh·' >l şultanl:ır iıııparator
lugıım:n ihy<t hul:ıtıj',lnı 'e :<alta
natın küllerinden vep n:ııi milli 

hir r.•ııe,;<ese t;ık.ıca,O;ını ve ,\n . 
kara t<ınılınd:ıı• tahakkı,k ettiri
len ını.ız;.am ,,erin mıı\:ıffa

kiH·tlc l'aş;ırı•aH:ec!(rı kim 
aklıı~d:~.., ~e,·irirdi .,_~ 

l'rcırc,"r DanillolT iki milletin 
lıund,rn lıiide maddi \ L' ıııancd 

tealileri i~i~ mıı,tcrckcn alı~ma- j 
!arına lıi' bir mani k:dıııadıJtını 

yazdıkrn r ,11nra llııl~arista ndaki 
Tiirkleri'l dllriıst 't' çalı~kan lıir 
ı 'lstır olduklarını ı e Bulgarlnr 
ile Bulgııri>tan Tıırkleri ara>ında 

hiç lıir fark güzctilıncmc>ini 
kafiycıı t:l\ :;iyt· l"tmekt·;-dir. 

Bulgar krah evleniyor. 
l'ragul\ 1 G (:\ .• \.) Cetcka 

ajan,;ının Sofya ııııılıahiri kıra! 

Horisin prense,; ( ;j,." an na ilr 

cdenrn""i t:.1,;a\Ttını hakkında 

verdiği bır h:ılıcrdc ltalr:ı hane-

danı ı..ırali>inin lııı izdiı a.:a, Papa 
tarahndan takdi,; cdilmc:;i ~artilc: 

muvafakııt ctti!tini bildirmektedir. 

':ız ge,ifdip gibi tutulmıı~ olan 
c>irlcr ılı: ~'.içinin kar~ısına geti
rildi. Elçi bunl:ırı dikbtlı: süze

rek dedi J..i' 
- Bu11lar Emir Teınirin 

edamlarıdır . Siz kendi adam
larını ona hayı•a11 siınisü ı;lbi 
tıir ha/demi ynllayacaksı11ız ? .. 
Hani tıım/arı11 kılıçları? Bır11-
ları tııttırgırrııı:: zaman kılıçları 

ı•ardı .. 

iskan, temlik ve tefviz 
sür'at islerinde 

' 
___... ____ _ 

Dahiliye Vekaletinin 
bir tamiMi 

mühim 

"Bu işlerin kat'i safhaya isali Devlet ve 
hükiımet için bir zarurettir., 

Ankara, 16 (1'\llllyet) -· Dahilye Vekfıletl umum mahcir. 
mülteci \'e harlkzedelerln lskiinlarıle tefviz, temlik mu· 
amelcslnln bir gün eve! bitirilmesi için ehemmi} etil bir 
tamim hazırlamıştır. Bu tamimde alakadar! ra ciddi ta
limat \ardır. 

Bundan başka müfettişlerin emir ye mürakeheleri altında 
olmak üzere işle ri çok olan ,·llayaetlerden lzmlrde, dördü 
mülhakata alt. on dört. lstanbulda altı. diger vilayetlerde 
ikişer ihzari masası açılmasına karar verilmiştir. Bu ma
salara bir teftiş memuru tayin edilecek ve bir kaç :masa 
bir müfettişin mürak:ıbesl altına konulacaj\'tır. 

Tamimde işlerin tesirli için .alınacak diğer tedablr mad
de, madde zikredilmektedir. Bu ehmmlyetli tamimin son. 
larında denlyorkl: 

"Seııc/erdcn beri bitırilmemesi yü;:ıinden 111üz111i11 bir lıalı• gelen 
is!Jııı, teft'İZ ı·c temlik işlerin kat'i ve nilıai saflıaya irsali deı·!ct, 
!11/kıimct için bir zarurettir .. 

Cesmede bir tütün sirketi 
.~ , , 

Ankar:ı, 1 tı ( milliyet ) - Çenıcık ıırnı;ııı çalı;ına ve cidalctilc 
( 1600) lira sermayeli hir tiitiinciiler kopcratifi tcşkil edil mesene 

\..arar 'crilmi~ti. fiil husustaki c1rak iktisat vekaletinc gclıııi~tir. 
Şirket sermayesine gelecek sene (40000) Jiraye ihlag edecektir. 

ffALK BİLGİSİ DERl\EGI TOPLANIYOR 
Ankara, 16 (Milliyet) - Halk bilgisi derneır;I Pazartesi toplana· 

caktır. lstatnbuldan iştirak edecek olan hcy'etin ) arın gelmesi 
beklenınektcdlr. 

Maliye ka\·anln müdürü 
\nkara, Hı (~!illiyet) - ı\lalıye 

kavanin müdürü F.dip Bey memu
ren lstanbula l(iıle~cktir. 

On bir yaşınada intihar 
ı\nkara. Hı ( \Jilliret) - i\Talire 

mümeyi?.lerinden l\tu•ıafa beyirı 
mancr1 edadı tın bir ~aşındakı Şük 
riye .. llaı ram ~ünü şokajl;a çıkmaması 
hakkıudııkl ihtardan miitte"ir .,ıarak 

iple intihar ctmi~tir. 

lzmirdeyapılan maçlar 
fzmir , 15 ( A.A.) lstanbul 

Amerika da 

M.Hoover fealiyette 
lAıııılra. I~ \ .. \ \\'ashinr;ron· 

dan ·ru~ mi-, ,:ızrtc ... inc bildiriliyor: 
~!. l loorcrin idareyi ~inden ~üne 

daha 1.iv:ıdc eline almakta nldtıltu 

his:-.c<lilnıl:ktc<lir. l ·~zclin1lc hütliıı 

ıncs·uı rncmurfz"lr. kcndbinr f.:..tif:ın3.· 

nıelcrinı L:ı.kdlm ctmtft: ınccbur 

olduklorınJ ,e kcmli·ınin bu irufalan 
k bul ı·e va red,letmek h kkır:ı 
muhafaza ;vkmcııe hulundu~un1 
d:ııı hir <.:mi~rnamc ııe~rctmi:t:r. Hu 

«dhı ıJar~ ~·ıılannııı ıcniden ten 

sıkinc doğru atılmış ilk tıatıc .,J:ır.ık 

tdokki t ~ lıııekıcılir 

Cenubi Aınerlkada 

Luvdra. 15 '.'ı .• \ Saopaolıı<lan 
hildiriliyın : Brc1.ilya ile i'ıır:ı~e ara· 
~ında hir hudut Juıdise:-i tılınu~tur. 

l'•ır:ıl!;clilcr porto '\liııi:--tinlıonun har
; ı sında k~iıı hıılun:ın .\lar~lıcrit.t ada 
!'ını işgal \C n1Litcakihcn lıin.:zilya· 

lil:ır istirdat C) lrmi~lerdir. 

,\ ssomp>iyonda tec.ıvu1.un bire 
zjJyalıla r ta.rafından 'uku hulmu~ 

nlduj!;ıı iddia cdilmektcdır 

Mlsislpi nehri ._... 

i'\uı-ı>rk, 15 (ı\ .. \ '· Alhımadt 
k~in .\!ha ~chriniıı .!O(XI kişiden 

jbaret ol=tn sckcnc:oiııin .. ;\]i,i:-:ipi nch 4 

rinin [,;va.anı do\au.iylc etrafla iJA. 
kL'I kc;ilmi~tir. c!:iO çocuk: hir mck· 

lehin ikinci k:ıuna iltit:.ı etmi.~tir. 
Çocuklar henü?. kurıarılmamı<or. 

gi)turdıı. Tcmirt de, lled,ıh,ıın 

lıların. kendini hckkdiklcrini, 

atınuı iizen·•·isini öpeL·rklcrini 
söyledi 

Temirl~nk huluncluğu yerden 
indi, !,'Cldi. llcda\ı;anlılar hu 

'aziycttt: dıı~manlık gö ternıcktcn 

ziyade korku izlı:ır c·ılivorlardı._ 

Hunun ncticc>i ularah 'c oklarım 

tutarnk lrnrhetmiı-ecd.ieriııc Ye· 

ınin emler Tenıir ile El~i hun· 

llrı lafa tuttular. rı zam na kadar 

muhtellt takımı ile i-zmir Altay
kıırşıyıika muhtelit takımı ara
sında yapılan maçta Istanbul 
sıfıra kar~ı birle mağlup olmuş
tur • 
Ankara şöförlerlnln hileleri 

Ankara, 16 ( millyct) bay-
ramdaki fazla işten istifade edeı 
Ankara şllförlerinln hepsi saat
lerini bozarak mllşterllerden 
fazla para almaya te~ebbüs et
rnlşledlr. Bu bal Uç gUn devam 
etmiş, emanet hiç bir tedbir 
atmamiştır. 

Romanya da 

Muahedeler tastik 
edildi 

Bükreş, 15 (A.A.) - Ayan 
meclisi Lltvlnof protokolunu 
tasdik etmiştir. 

Bilkreş, 15 (A.A.) - Ayan 
meclisi Yunanlstanla akd
edilen hakem ve ademi 
tecavüz misakını tasdik 
etmiştir. 

Parls, 16 (A. .\.) - Roman
ya Kralıçası yarın sabah 
Parlse gelecektir. 

Yunan meclisi meb'usanı 
\tic" rrı r \ .• \. llukuıııer 

lllth.U'."<lll 

alıı,ında 

\ermiştir. 

ınecJi .. ıııi 
iı.·tim.11 

ınanın 

daucrc 

Rusya-lran 

\İrml 

k.1r:ı r 

\t,,,ı.., .,. 1~ (\. \ ., - l rambk ı 

Sı11·vet •efiri ~ 1. l>avltyan ile lrm 
hariciye nazırı lranm gümrük: Hikl! 
lini halı hızırılaki ı:ırffclcr dJıre.-ind< 
muılok olarak tanı 1 ıı n rem '"'"yet 
lran {liımtiik mııka1 cleııame>ini im'• 
cr!cmiıtir. 

200 bin llra 

Londra, ı ~ ( .L\. ) - mr 
lnp;iliz ıcnp;ini l\ı.:nıbri;: tlarul · 
lünununR ~00 hın lnıı;iliz lira_,, 

terketmi~tir. Hu para ilmi t frar· 

riyata tah>b edilecekıir 

ııın damı atldcttikkri • llarıııın 
::~eriıııkn indiler, yeyip ıı;ınck 
i~in toplandılar. 

Rıı 'akadan hir >ene >l)llrA 
bdar Elçi Beh~dir hir ı;iın 

nehri geçnıci· tı7Crc :ıtı ııı 'tırrr 

krıı lıo~ultıp. iilmiı~tur 

LJı,:;n:n bıı wı:ı~ •L lı\I dJg ad ın

larının canları ıkıkıı. endi~cleri 
"rttı. (iıııku korkun~· Tcmir ile 
obllr t:ırnft:ı ka~ıla~ılaca[,tı . Tc· 
mir, herhalde, c•nları heldi~flrdu. 

. dnmct ~olu kendikri ı~i" kııpln 
mı'l dcu ekti. 

1 d:ı, ı;eriılc blmı~ <ıl:ın Tatar 

ı kun•etlcri de geldi. Tcmirin cı,i.·i 

ccnc,,ı.2 t.:tnıcz c: ibi tta\ L.rra dedi 
k~ 

Tat:ırbt:ııııl' hederi, Tcınir 
!engin idaresi altında ıızıııı nılıd 
det y:ıja yamı\ arak lıırın ı an l:ıdılıır 
Vakar Tcmir, ıın':ırırı ~tılılıkları 

tehlikelere i~ti ılk eder, vucııdtı 
nnlannki "İlıi <•k Htra'arile defi~ 
de~ik olurdu. 1 C'lıirle ırcı;cıı ,run 
!er zııfcrl . dolıı ,, mler i. r~taı 

a>ilzadd rinı, harbe ~' \crkı:n 

-;:ırkı uyledikleri ,.,unler-

Sih:ı) rt l.lçırıin dcdiğiı ı yap

maktan ha;ka. çare goremcılikr. 
l·:,;irlcnkn .ılınan iUhlar kentli· 
!erine iade cdlldı. Elçi altıyiız 

ki~ilik bir ku\· ı·et olan hu Ta
tarları kurtardıktan sonra aldı, 

Bııra ı ' oturıılacak bir Temir onlara ,v~le dı:r.l! 
yer degil ... Burada ne yemek Harp adamları içıcı rıılı:· 
yenir, ne _ııykıı uyıınar, Kardan I se<iilecek bir gıin ı'ardır . Ofl
fıaşka brr şey yok. l lanr. uyun yeri harp meydanı. 

lleduh~anlılarııı rcbleri cırar- çeıı1;ü çeganeleri d.~ muharebe· 
daki köylere gitmelerini söyle- de haykırışları, çelık sılahları11 

diler. Bu suretle lıep~i - diiny:ı- - (Bitmedi ) 
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M1LL1YET1N ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

ır endini astı 
18 yaşında bir 
hizmetçi kız 
intihar etti 

Gö:ıtepe Rıdva• pafa 10ta
t·nda Osman efeodlnla 18 ya
şında hizmetçisi Ferid• kendJııl 
asıııışttr. 

Sarho,luk ı,ı 

Berber Ali gece Slrkedden re· 
ç1:rkeo sarhof Malatyalı 

~urlye tesadüf ederek aralarında 
kavga çıknuf v• Narl AUyJ ya· 
ralamıştır. 

Kalay çatarken 
lJcyazıtta Hasan komtuau Lig
() orun dtılr.ltanındaa kalay 
çalarken yakalanmıştır. 
Matreslne bıçak çekml• 

Sirkecide Trakya birahanesin
de oturan Sadık metresi 

Eıeoiyl sarhoşlukla bıçak çeke· 
rek yaralamak istemişse do bı
çak elinden alınmıştır. 

Bir kaçakçının evinde 

A)a5ofyadada sabıkalı ta
ç ıkçılardan Mustafanın evi 

taharri edilml\! ve Uç teneke 
kaçak rakı, iki çuval sigara 
kl\ğadı bulunmuştur. Mustafa 
tenekeleri bıçaklıyarak rakılan 

dOkmnştıır. 

Geçimsizlik yUzUnden 

Üsklldarda kör Bali.kalda 22 
numarala hanede oturan 

lsnıall Ecferıdlyle zevcesi Melek 
Hanım geçimsizlik yüzünden ka
vga ederkek Melek hanımı 

bıçakla yaralamıştır. 
Sabıkalılarla bir kavga 

Un kapanında Yeşil tulumbadD 
Haydar, Cemal, LUtfilsmlnd< 

Uç mektepli ile Salih , Haydar, 
Ihsan isminde Oç kişi arasında 
kavga çıkmış vo neticede Salih 
yaralanmıştır • 

Niçin dö6mU .. er 

Ev el ki g~ce saat yirmide Kara 
gümrükteki evlerine giden 

kantar memurlarıodan Kemal 
ve Kazım Efendflerln OnUne 
Emrullah ve Hasan namında 
iki şabls çıkarak bUa sebed 
doğmUşlerdir. 

Arife gtıniındo •lrkat 

Bcyazıtta Emin B. maballe
slnde Aksaray malfye tah· 

611 şubesi memurlarından Ali 
~ıza B. lo evi kimse bulunma
dığı bir zemanda arife gOnO 
soyulmuştur. Hırsızlar epey 
eşya çalmı~lardır. 

Kafayı tu .. uıeytnce . 

SürllcU japon Kadri ile arka
dnşı acem Ali evelkl glln 

bayram diye dıırmcdan rakı 
1<;'111~ ve akş m Uzeri Bq;lktaşta 
tramvay caddesinde Mehmet 
Çavuşun kahve. ine gitmişler . 
Sarho11ıuUa kahvede oturanlara 
sıaaşmağa başlamışlar. Bu yüz
den kevıı;a çıkarak büylimllş 
ve nctic~de ecem Ali , saka 
6-Uyl bıçakla arkasından yara
'" ıııış.hr. Sürücll Kadri de vak'a 
ınııııalline gelen palisl~rl tahkir 
etmiştir. Sakıı Ali hastahaceye 
Yahrılmış , diğerleri yakalao
nııştır • 

lskeml•:rl• yaralamı• 
Be~iklaşta Odun iskelesinde 

l;.ahveci Osmanın kahvesindl 
kahveci Osm•:.ıı ,.e mUşterllerden 
kel Akif, kUrt lbrahfm, Karade
nı:z vapurunda nteşd Eşref ara
sında tnvgn çıkmıs, neticede 
Lşr f, Osm~n iskemle ile başla
rından ''• r ... lpr:mrştardrr. 

MAZALAR. 

Sıjlır kafasına dUfmU' 
sirkecide Rıhtımda battı bula• 

nan bUyUk Sinan vapurundar 
eşya çıkarılırken ameleden Mus
tafanın başına vinçle nakledl
leıı bir sığır düşerek mecrabl
Yetıue sebebiyet verml~tJr • 

Araba çarptı 
l::,Ylpte Cami OnUnde mendil 
n &atan Mehmet ağaya 274 
uınıı 

r· ~! raı. araba çarparak nıec-
Yetıno sebebiyet vermiştir. 

- •k ~lı kızcaOızı çljinıındl 
h dıırdıı Ulviye Hatun ma· 

kanı I aııesfnde oturan Kaymn
Ne ah •ınaiı B. in kızı 6 yaşında 
Çar ntc 8-409 numuralı otomobil 

Parak başından yaralamışhr. 
~ Sıırııtçlye çarptı 
1;, VTlkl gece saat 20 de Ş'şll
ın ilacı arabalarından ı ı nn-

'ln~r:~· vaıman Alinin ldareÇa./ 1 tramvay simitçi Bayram 'l 
"' Parak. ehemmiyetli ce yarala-

AAAiF:TE 

imtihanı 
Bugün bitiyor 

imtihanda muvaffak 
olamayanlar ancak 

yüzde ikidir 

M tlllet mekteplerinde iki aylık 
tahsil devrcııJııl bldreulerla 

lmdhanlanna 

::,:.ır::..~ ~ l 
tir. t:!ı_l 

Hc.112 lmtl-
baalan yapıl- t>,:. 
JDAllllf otan 8 v-·~~~ 
dershane d.o 
buglla hltirlle
cettlr. Maarif 
emlnlltlnln tc
bligab üzerine, 
imtihanı biten dershanelerde 
yeniden tedrisata başlanmıştır, 

lmtlhaolarda muvaffak olanların 
isimler! Mektepler tarafından 
Maarif idaresine blldlrilcrek 
diplomaları hazırlanmış olup 

bunlann tevziahna bugtın başlant· 
caktır. 

lmtıhanda muvaffak olaml· 
yanlar ancak yüzde iki kndar
dır. Bunların ekserisini erkekler 
ır ş < il etmekted1r. Bazı mektep-

lerde mazeretleri dolayıslle devam 
etmlyenler yüzde <lQ kadar olup 
bunlar yeniden açılan dersha
nelere devama mecbur tutula
cak ve mıızeretl olmadığı halde 
devam etmiyenler tecziye olu
nacaktır. 

M aarlf emini Behçet B. yeni 
kayıtlana iki aylık devreden 
ziyade 4 aylık tahsil devresJ 
için vutu bulduğunu , devam 
etmlyenlerln de imtihanlara ka
bul edildiklerini, bu hafta niha· 
yetinde imtihanların neticesi ve 
yeul kaydedllenlerln miktarı 
anlaşılabileceğlnl söylemiştir • 

ıstılah komisyonu 

Darlllfllnundakl merkez komis
yonu bugilıl saat on dllrıtc 

toplanacaktır. 

Bu içtimada , ilmf ve fenni 
ıstılahlar hakkında fakOltelerden 
gelen Oz TOrkçe soıt~r tetkikle 
kat'l şekil Dil encUmenJne r;oa
derllecektlr. 

Terzi mektebi 
Git gide bütün terziler 

diplomalı olacak 
Sanatlar mektebine mUlhat 

açılacak olan terzilik mektebi· 
nln tesisatı ikmal edilmiştir. 

Mektep yakında açılacaktır. 

Mekteblmlzde terı!llğln asrf ve 
fenol bir 'ekllde inkişafı için 
bazı tedbirler dOşOnOIUyor. Bn 
meyanda ile; ld ! blltUn terzilerin 
diplomalı olması vardır. Bunun 
için terzi kalfa ve çıraklanr.a 
mahsu" gece kurslnn açılması 
dUşünlllUyor. Açılacak olan 
terzilik mektebi Avrupadan 
mUtahnssıslar calbcdllmlştlr. --Yeni meclis --· 

Belediye intihabatı 3 
gün uzatılıyor 

Belediye dairesinde Cemiyeti 
belediye lntihabııtına devam 
edilmektedir. intihabat müddet! 
yarın bltınektedlr. Fakat araya 
bayram tatlll girdiği için Uç gün 
daha temdit edilecektir. intiha
batın neticesi perşembe gUnll 
anlaşılacak ve yeni meclis ayın 
yirmi beşinde ilk lçtimaını ak· 
tedecektlr. ----

AHMET HAŞIM BEY 
Memnuniyetle haber aldı

ğımıza göre, milmtaz ve kıy 
mettar üdebamızdao Ahmet 
Haşim Bey Anadolu hattlyle 
mersin, Tarsus ve Haydar
paşa şimendifer şirketi mec
lisi idare azalığına intihap 
edilmiştir. 

Gazetecilikte çok parlak 
muvaffal{lyetler kazanmış 0• 
tan muhterem arkadaşımızın 
bu yeni vazifesinde de mu
vaffak olmasını temenni ile 
kendisini" tebrik ederiz. 

Tahllslyede tem, 

iktisat vekalet! mUfettışi Saklr 
bey tahlisiye idaresini teftişo 

başlamışhr • Haber alındığıı.;a 
göre Şakir bey bir kaç gUn 
sonra da Ticareti bahriye mU
dUriyetl muamelAtını letkik cde
ce~tfr • 

EMANETTE 

Fatih - Edirnekapı 
Tramvay yolu yapıl

maya başlıyor 

Havalar fyl g1ttfğl takdirde 
Fatih = Edlrnetapı inşaa

tına hemen başlanacaktır. 
Aksaray deposu tevsi edilerek 

Arabalar buraya konacaktır. 
Şirket depı clvanndan ınıumu 
kadar arsa aatın almı~tır. 

Edlmckapu hattında çaıı,acatı: 
Tramvaylar Sirkeci- Edlrııeka
pı servisi yapacak ve levbalan 
slyAh kırmızı olacaktır. 

Behzat B. hedlae•I 

D arUlbedayl aanatklrlanndan 
ErcDmeut Bebzat bey alo 

ay mllddetla dlstallly• adllmlt· 
ti. Behzat beyin ba karara 
ltlraıen Şehremaneti Umura 
buknklyeelne verdiği protesto, 
Emanetçe DarUlbedayle havalo 
edllml,tL Aradan uzun bir 
müddet geçmesine rağmen Da· 
rlllbedayl mOdilrlyetl evrakı 
lıde etmemiştir. Hab"r aldığı
mıza gOre hadise Darlllbedayl
de yeniden tetkik edilerek idari 
bir şekilde halledilmiştir. 

Yem bedlleri 
l(azanç vergisi 
alınmıyacak 

Jandarma efrad ve küçük zabi-
tanın hayvan yem bedelle

rinden kazanç ve maarif vergisi 
ve kesri munzam!arı kesilip kc
simiyecegl hakkında Vekıl.let ka· 
rarını vermiştir. 

Jandarma efrat, ve küçtlk za
bitanın iaşe bedelleri aile maaş
ları, yem bedelleri ve hayva· 
nat yemek bedelleri kazanç ver
gisinden maaf tutulmuştur.Y1lnı7. 
cf!'lld ve küçük zabitana verilen 
ıtıezkfır heddattan kazanç ver~si 
ile matrahlarını bu vergi teşkil 

etmekte olan idarei hususiye ve 
belediyelere ait kesri munzam· 
ların ve maktu verginin tevkil 
oulnması icap eder. 

MAHKEMELER~' 

Damadı aleyhinde 

mahkemeye müra-
caat eden kadın 

Fatma fırdes isminde bir ha
nım bundan bir müddet evci 
Mllddel 

etmis ve evra 
la istintak 
hakimli~ ~ vo
rllmiştı • 

Yedi . S• 

tanhkllğin tahkltah neticesinde 
Hikmet beyin men'i muhakeme-
6lne karar verilmişti. 

Bunun üzerine Hikmet bey 
Birinci ceza mahkemesine mü
racaat ederek Fatma Flrdes 
hanımın aleyhine bir iftira da
vası açmıştır. OUn rüyet edilen 
bu davada Hikmet bey zevce
sinin kanser amelly ah netice
sinde OldlğllnO, kayın validesi
nin kendl~inl mirastan mahrum 
etmek için bllyle bir iddiada 
bulunduf;unu beyan etmektealr. 
Muhakeme lstlnta~ hakiminin 
men'i muhakeme karannın celbi 
için başka bir gllne kalmıştır. 

Hakem mahkemeleri 
feaaliyet devresi 

başladı 

M uhtelit Hakem mahkemesin
de faaaliyet devresi baş

lamıştır. Fakat Türk- Fransız 

Mahkemesinden istifa eden 
Türk Hakimi Mehmet Ali bey 
yerine henüz kimse tayin 
edilmemiştir. Tllrk - Fransız 
mahkemesinde yapılacak aleni 
mllrafaalar bu yüzden vakti 
ahara talik edilmi~tlr. 

Fransız sefiri geliyor 

Fransız sefiri Kont ŞambrOnOn 
bu gUnkll ekspresle şehrimi· 

zo muvasalatı beklenmektedir. 

6 Mart şehitleri ihtifali 
Fakir çocuklar Zirai konferans Diin muazzez şelıitlerin kab
Fukaraperver cemi- Diyarbekırdememu- rinde .... büyük merasim yapıldı 

yeti 320 kat elbise rin mahfilinde verildi Emin Ali B. hitabesinde 16 Mart kur-
dağıttı Torbal~da .aşk yüzün- hanlarının şehit oldukları gayeye 

den bı~~yet oldu sadık kalmaya davet etti B ayrımdan evci Eyip fukııra 'Perver 
cemiyeti tarafından 200 kı:ı. ve 

100 ~cuga elbise ve saire tevzi 
edildiğini ,·azmıştık. 

Fukarn p•rver c•mlyetlnevulru bulan 
muteaddit müracaatlar üzerine cemiyet 
120takım elbise daha zapııruak mühtaç 
çocuklara arife ve Bayramın bldncl 
günleri tevzi edilmiştir. 

Bundan bıı~kı cemiyet bir çok 
fakir kadın ve erlceklcrc minlı..'l ve 
eutadlik tevi etmlşıtr . 

Z•kAt v• fıtralar G eçeıı senelerde olduğu gibi bu 
sene de sadıtkal htır ve zekAt 

Tayyare cemiyetine ttberru olun
muştur. Şubeler urflın merkeze 
göndermişlerdir. Geçen seneki teber
nıat evelk.i ıeneye nispetle çok faz• 
la idi Bu sen eki teberru ise geçen 
senenin iki misli nispetinde fazladır. 

Kaptanlara tavsiye 

Geçen lirrinalarda El•nl isminde 
bir Yunan vapuru l\1idilll bojtazın· 

da bamı;ınclan ve tehlike teşkil etti· 
ğinden koptanlara oradan geçerken 
dikkat etmeleri btldirilmiştlr. 

Çocıık haftası 
:.JJ.JO l\isan Çocuk baltası için 

dün Türkoca6ında bir içtima yapıl-
mışttr. 

Bu içtimada çocuk haftasında 
Ocakta yapılacak şeyler görüşülmüştilr, 

Çocuk baltasında Ocakta bifİncl 
gün gıyet parlak bir milsamere ve
rilecektir. 

Ocakta 4 gün sinema ile bera· 
her validelere müfit konfcnınslar 
vrrilecektir 

O harta zarfında Ocakta bir 
çocuk sergisi açılacak \'e zlvaret 
edenlere izahat verilecektir. • 

Seyyahlar akını 
Dörtyüz kadar seyyahla şehrimize 

gelen Lutçof Seyyah gemisi 
dün limanımızdan avdtt etmlşıir. 
Avın J 9un da 350 seyyahla Adrl

yatlk, 20 slndc 250 seyy~bla Patnyı 
ve 23 de 300 seyyahla Oseyna 
vapurlan gelecektir. 

Feribot firkati 

Scmplon Ekspres yolculannm tren
den inmeden Haydarpaşayı nı

lallcri için bir şirketle mukavele 
yapılmışa. Şirket sulann derinliğile 
vagonlan alacak geminin mukavemet 
derecesini tayin etmek için Ticareti· 
bıılıriye müdüriyetinin malômaana 
müraca•t cdtcektir. 

M. Kanonlka gitti 
Taksim abidesini reıkik için şehri· 

mize gelen Sinyor J<anonika 
cuma günü lıalyavı hareket etmiştir. 

T-esekkür 
Hlmayei Etfal cemiyeti lstan

bul merkezinden: 
Pofathancli Hafız Ali bcyfendi 

tarafından tahtı himayemizdeki 
bikes etfale muhtelif boyda yet· 
mlş ikl çift çorap teberrü edil
mışttr. J\Hitebcrril muhter.:me 
alenen beyanı teşekkur ederiz. · 

Paris sefirimiz 
P1ris ~efirimiz J•'etbJ ~,ev mczunen 

şehrimize gelerek Ankiıraya gide
cektir. Fethi lley Ankarada on gün 
kaldıktan sonra Pars~ dönecektir. 

• Daftordarlıkta - l\Jaliye 
Mü<teşarı Ali Riza bey dün Defter 
dar Şefık beyi ziyaret etmiştir. A!i 
Rııa bey, iki üç gün 50nra Ankaraya 
gidecektir. 

Vapurda kaçakç~lık 

L Limanımıza gelen Tekodora va
purundan dtnlze aulan iki çoval 

kaçak •l~arıı kdğıdı nısumat memur· 
lan ıar fından müsıöcre edilmiş 
kaçakçilarda yakalanmıştır. 
Muhiddin beyin zlyarııtlerl 

Vail vekili Muhiddin Bey dün 
saat 16 da J\luhtelit l lakem 

mahkeme•inc giderek Emin Ali Beyi 
bilAhore Jlıılk fırkası merkezine 
giderek Ilakkı Şinasi Paşayı ziyaret 
etmiştir, 

Galin dlljiUnde dojiurdu 

Beyoğlıında geçen gece tuhaf 
bir vak'a olmuştur. Sakı:z 

ağacında oturan Karamanlı Nl
koll evlenmiş ve bir çok arka
daşlannı davet etmiş fakat tam 
ziyafet ver•llrken gelin hanımın 
ağnsı tutarak bir çocuk dozur
muştur. 

Eylpta heyelan mı? 

Ey ipte GUmf ş ;uyu tepesi ete
ğinde bir kısım orazl heylan 

tehlikesi gllsterdlg'lnden orada 
bulunan iki e~ Emanetçe tahU
ye t t irilmlştlr. 

Terenin ilerlemesi o civarda 
bulıınnn yol ve altındaki kana
lizasyon çuli.uruııu da tehdit et
mektedir. 

nıyarbekir memur n mahlllinde 
Ziraat mütehassısı mO>) u 

Çinadi tarafından zürat bir kon
ferans verilmiştir. Yüzlerce &a· 

miin tarafından dlnknllen bu 
kıymettar konferansı, halkımızın 

istifadesi maksadlyle aynen 
ya.zfyoruz: 

Ezcümle demiştir ki : 
muhtelıf vilayetlerde ve çok 

hücrı göylerde ehalinin kahve
lerde, evlerde yeni harflerle, fa
kat fevkalade bir merak ve dik-
katle meşğu.l olduklarını müş;ı

hede etmek insanı pek memnun 
ediyor. Çok dafa bakıkaten yaşlı 
kimst-lcrln bunu bir kaç haftada 
öğrendiklerini müşahede ettim. 
Hatta temamile fakir kimocler 
gördüm ki bunlar bu e!labeyl 
yeni öğrenmişler ve öğrenir ög
renmez başkalarına öğretmege 

başlamışiardı bu küçük bir şey 
dei(ildir. 

Efendiler eğer bu sıır'atla iler
lemekte devam edersek hilal 
taşiyan bayrağın medeniyet ale
minde serfiraz olacagına şüphe 

yoktur. 

Mekteplerde kız ve erkek 
talebenin eyi yetişmiş muallim
lerin nezareti aluııda ve birlikte 
ders gördüklerini, spor yaptıkla

rında müşahide ediyoruz. 
Sıhhi sporlar dolayısile çehre

lerin kuvvet ve zendegiden nasıl 
kv.armakıa oldugunu da gördüm. 
Daha neler var ki gelecek neslin 
kuvvet ve azametine göksümüzü 
k~bartarak, imanımıza kuvveı 

vererek şehadet etmektedir.., 

Bu da katil 

Geredenln 
Ktmali 

Osman oğlu 

Ça yv 1 ran köyünden 
öldüren aynı köyden 
Osman adliyeye veril -

miştir. 

Şiranın Balıkhisar köyünden Aziz 
oğlu Hasan ile lsm•il ojtlu J\lustafavı 
yaralayan avnı köyden J\lelımet ojtlu 
Muharrem ile bir arkadaşı yaktlana
rak adliyeye ~erilmiş erdir. 

Adanada tahkikat 
Mülkiye müfeuisl•ri Adana beledi· 

)'esi hakkında tahkikat yapmaya 
başlamışlardır. 

Yerli malları için 

Y erli mallann kullanılmasını terviç 
için faali\ette bulunmak üzre 

llalikesirde bir cemiyet teşkil edile· 
cektir. 

Afk yUzUnden cinayet 

Torbalıda yoı;urtçular köyil cl
va rinda feci bir cinayet ol

mu~tur. Aldığımız malömata p;öre, 
vak'a şu suretle cereyan etmiştir. 

J\lezkfır köyden İzzet namında 
bir delikanlı, Fatma isminde bir 
kızla nişanlanmış. Oiiğün zamanı 

gelmiş, fakat aradan geçen zaman 
zarfında F~tma niş.ınlısından yüz 
çevirmiş ve 1 luscyin isminde 
diğer bir gençle sevişmeğe başla
mıştır. Hüseyin, Fatmanın ni~nlı 
olduğunu ve kendisiyle evlenme
nin imkAnı bulunmadığını düşii
nerek kızı kaçırmışnr. 

izzet, bu halden mütee~slr ol
muş ve Hüseynin geçeceği yolu 
beklemiştir. Hüseyinle Fatma, 
her şeyden bihaber olarak Tor
balıya giderlerken dikenlikler 
arasından elinde bir kama oldu
r;u halde çıkan izzetle karşılaş· 
mışlardır. ilk heyecan 7.ail olma
dan izzet, kama ile bir hamlede 
Hüseyni öldürmüş ve bil'a.hara 
Fatmaya saldırmıştır. 

izzet, eski nişanlısı Fatmayı 

da agır surette yaraladıktan son
ra bırakıp gitmiştir. Vak'a zabıta

ya aksedince derhal katilin taki
bine başlanmış ve izzet derdest 
edilmi~tir. 

Çucuk haftas 
23 Nisancta başlar 

Vasfi Raşit Bey de Istanbul şehri namına 
heyecanlı bir hitabe irat etti 

- --DDn l•tanbulıuı hadlscl lşga• gGz yaşlan dOkmek için geldfk 
linin 9 uncu yıl dOnD.ınil idi • deuem yalnız yalan •öyfemlf 
Bu münasebetle o kara gOnde olmam fCDÇllğl lsl!kbale ltar~ı 
Şehzade !taşında 20 ad tırlta deruhte eyledltf vazlfeyelbaneto 
karargalıında uyurken mOstevll teşvik etmlf olurum. 
ordular efradı tarafından alçak· Benim gOılerlmdo bir tatra 
casına fOhlt edilen Mehmetçik· yaş varını kt alxln gOzlerlnh:do 
lerln Eylptelr:I ltablrlerl ziyaret yaş arayım. 

edildi. Türk tarlhlııln en derin uçıı-
Zlyaretçller dlger ıenelero rumunn ifade eden 16 marta 

nispetle çok daha kalabalıktı , hakim bir tabika varılır ki Türk 
Merkez kumandanı pa,a , tarihinin en yOksek tepealdlr: 

Hakkı Şinasi ve All paşalar Dumlu Pınar -· 
cemiyet reisleri DarOlfunun ve O tepeden 30 Al!;ustıısta doğ· 
mekatıbl ıalre talebesi matbu- mu' olan gflncş bana bir daha 
at erkanı ve daha bir çok zevat gece olmayacak hissini verecek 
ihtilalde hazır bulunuyorlardı. kadar şaşaalıdır. Kalbimdeki 

Hey'et Fylp askerlik şubesi blltUn matemleri sflecek kadar 
OnUnden lıarcket etti • parlaktır. 

Önde esnaf cemiyetlerinin • 
hazırladığı Gazi Hz. nln bir Bu OIOler TOrlı: değllmldlrP 
bUstUoil vo çelengi taşıyaa bir Zaferimiz Türk zaferi değil ml-
otomobll geliyordu. C.H.Fırkası dlr? Zafer gtloeşi O!Um ve ldbar 
Talebe blrll"'i , Tayyare cemi- gölgelerlnl silmiş, beletmlş bu-

• lunmıyor mu?. 
yeti , Maarif ve Türkocağı ta- Biz borada 16 mart girive-
rafındao da birer çelenk. gOn- sinden 30 ağustos zirvesine 
dcrllmlştır. suudumuz esbabıoı taharri için 

ihtifal hey'etl mablr:ere ge- bir an tefekkllre geldik. 
lfoce Müftü efendi tarafından 
bir dua okundu. ll\Uteaklben Zaferimizin sırn ltfı:ıattır. 
Emin Ali B. tarafından gayet l(ndretll Gazinin ifadeleri veç-
bellg bir hitabe Irat edildi. Emin hile : • Kanımızdaki cevher• 
r ltlı:ıadıdır. Felaketlere, ihanet· ,.ıı B.: 

!ere , memleketi bir harbı daBizde böylece tahpeceslne 
11ehlt edllmlşler çoktur, fakat biliye atan hükOmet anarşi 
böyle müdafaasız O lstlklaı buhranlarına rağmen düşmanın 

v 
•Vatanın harim! ismetinde boğu· 

uğrunda şehit olanlar yoktıır.» lacağına• muhakkak itlmattadır, 
dedikten ıonra ha:ııruou 16 TDrklüğU ve anın lstlkl!llnJ 
mart şehitlerinin uğrunda şehit .mazinin müesseseleri mlldafaa 
oldukları yola sadık kalmata edemez. Fikrimi bir misal ile 
yemlno davet ettL arzedeylm: lstanoulun fethine 

O esnada fazla heyecana amfi olmuş olan Hisar kaleler! 
kapılan bir fehlt ninesi bağıra• bir lstanbulu vo TUrklOğil to-
rak bayıldı. ruyamaz. 

Emin Alt B. den aoara Vasn Bayok Gazinin açtıcı fehra-
Raşlt B. tarafından bir hltab• hta yUrllmekte sebat vo Cum-
lrat edlldl. burlyete sadakat ile TUrklOğll 

Vasfi Raşlt B. anttunda do- ona mnkadder olan bOyıtklUğ'o 
miştlr ki : ulaştırabiliriz. 

• ••• Tflrk mlllt hayatının nl- DarOflllnun namına ffutnk 
hayct bulduğıı 16 Martta şehit fakOltesloden bir Ef. ve Talebe 
düşmüş bu kahramanlann fed birliğinden diğer bir Ef. tarafıo-
akibetlerlle Türk diyarını şahı- dan çok heyecanlı birer hltab• 
slannda temsll etmek şerefini Irat edlldJ ve bir askert kıt'a 
haizdirler. Fakat Efendiler, biz tarafından havaya Oç el ateş 
burada bn akibete bu faciaya edilerek ihtifale nlbıtyet verildi. .................................................... " ....................................................... . 
Mükerrer sigorta 
Ecnebi mütahassıs 

geldi 
H aber aldıjtımıza göre Mili! mil· 

kerrer sigorta şirketi müdurlüj\ilne 
tayin cdil•n mütahıssıs mösyö Emon 
lvlesıral ( Ayman Mesıral ) dünkü 
trenle Zürihten şehrimize gelmiştir. 
Bu zat yarınki eksprc<le Ankarayı 
bereket edecekdr. Şirket, muamelltına 
haşlamak için isıihzaraunı ikmal 
ile meşguldur. Milll mükerrer sigorta 
şirketi, teşkil~anı ve mesai tarzlarını 
Avrupadaki mümasil büyük müker· 
rer sigorta şirketlerinin esas ve pren
siplerine göre yapacaktır . Şimdiden 
bütiin ttrtibat alınmış ve Avrupanın 
en büyük şirketlerinin muvafakat ve 
t~riki mesaisi temin olunmustur, 

Türk unsuru, bankacılık gibi de
rin bir teknik istey~n bir sahada nasıl 
muva!fak aldıysa, sigorta işlerinde de 
avni derecede muvaffak olacaı;uıa 

ş~ph~ yokıurr. iş bankası, diger iş· 
!erinde olduğu gibi mükerrer sigorta 
teşebbüsünü de )'&inız memlekete 
ait ticari ve iktisadı bir mes'cle degil 
ayni zamanda milli bir şeref ve 
emniyet mes'elesl de telakki etmek
tedir. 

Şirket, asgm bir kadro ve bina
enaleyh asgari bir masraf ile idare 
edilecektir. llu kadroya dahil olacak 
memurlar, şirk<ıln laaliycıinde hemen 
iltihak etmek üzre şimdiden tespit 
olunmuştur. llunlar, sigorta işlerinde 
ıecrübe görmüş ve muvaflak olmuş 
Turk gençltridir. 

Şirker memurlan arasında mutı
has<ıs müdürden . başka ecnebi 
bulunmavacakur. 

Vilayet meclisi 
Bugün üçüncü içti-
maını aktedecek 

Vilayet umumi meclisi bu 
gün üçüncü ıçtımaını ak

tedecektlr. Encümenler bazı 
işleri intaç ettlkltr.nden bun 
!ar hakkında miızakere yapı
lacaktır. 

Para sui istimali 
Tahkikat devam 

ediyor 
Müfettişler bir an evel 
tetkikatı bitirecekler 

Para sul lstlmall hakkın· 
dakl tahkikata Maliye mü
fettişleri devam etml!kte 
olup tahkikat hayli ı. ~:e

miştir. Ortadan kaybolan 
600 bin liranın ne şekilde 
ve kimler tarafından yok 
edildiğine dair bazı haki· 
katler tespit olunmuştur. 

Tahkikatın bu safhası son 
derece mektum tutulmak
tadır. Müfettlşler tahkikatın 
mümkün olduğu kadar sür
atle ikmali için çalışmak
tadırlar. Tahkikat biter bit· 
mez fezleke Vekalete gön· 
derllecektlr. :.......---
Memurlar ve halk 

Herkese kolaylık gös· 
terilecek 

Memurların müracaat sa· 
hlplerlne kolaylık göster
meler! hakkında teklden 
gelen tamim bütiln memur
lara tebliğ olun muştur. 
Hülasası şudur: 

Müracaat sahiplerine dü
rüşt ve sert muamele eden
ler hakkında memurin ka
nununun 30 uncu maddesi 
derhal tatclk olunacak ve 
sicili erine kavdedllecektlr. 

Tekerr!lründe kanunuu 27lnc 
maddesi delaıcll ile ihraca 
kadar gidilecektir. 
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BUGÜ KÜ HAVA 
llun hararet azeıni 4 derece 

asg ıt sıfır derece id~ 
Bugün hava açık olacak ve 

ha'if P"TiaZ e ecckılr. 

IKRA 
MEHMET EMiN BEY 

"Türk Sazı. şairi Meh
met Emin Beyin, lstanbul 
Türk Ocağında bir ulu ozan 
gibi takdlıı ve tes'it edildiği 
günün üstünden onattı, on
yedi yıl geçti. Herşeyln ve 
herkesin o kadar çabuk 
unutulduğu bu memlekette 
Mehmet Emin Bey hillil o 
günün çelentlnl güzel ihti
yar başının üzerinde. ter 
taze taşımaktadır. lık gençlik 
Sazını eline verseler gene 
o günkü coşkun şevk ile 
terennüm edecek ve dehrln 
selinden çıkan velvele onun 
hiç bir nağmesini boğmıya
caktır. ispatını mı istiyor
sunuz; işte uzun bir sükQt
tan sonra bize verdiği iki 
coşkun eser: "Mustafa Ke
mal. ile "Dante ye •. 

Belli ki şair tepelerde 
dolaşıyor ve her zaman ihti
yarların nefesini tıkıyan 

İrtifa, ona ezeli bir bahar 
sarhoşluğu ile şarkılar söy
letiyor, ve başının üstündeki 
saf, berrak hava onun sesi 
ile bir blllurdan kubbe gibi 
çınlıyor. 

Mehmet Emin Bey bu 
kuvveti, bu gençlltl nereden 
ve nasıl buluyor? Şüphesiz 
ki onun kullandığı saz bir 
parça eskimiştir. Şüphesiz ki 
bedii zevklerlmlzde u Türk 
Sazın nın çıktıtı günden bert 
eplce şeyler değlşmlştlr. 

Şüphesiz ki u Ziya Oôk Alp.in 
"Kızıl Elma. sında halis 
Türkçenin bedllne daha 
şuurlu bir tarzda erdik. 
Fakat bütün bu san'at ve 
edebiyat kayna malarının 
fevkinde bir Mehmet Emin 

beyin eseri var ki bize dalma 
ayni tesirle munis gelmekten 
bir an hali kalmıyor. 

Bunun sırnnı naflle ne 
şunda, ne bunda arayınız. 
Bunun sım bizzat şairin 
Kalbinde dir. Onun dehası kal
bidir. 

San'at şeklllerl eskiyor, 
zevkler değişiyor. bedii te
lakkilerin hayatı bir mevsim 
ürmlyor, fakat kalp dalma 

bir ya~ta, bir çaıtda kalıyor. 
Anın içindir ki kudretleri 
yalnız san'atlarına dayanan 
nice şöhretli ~:ılrlerden artık 
hiç bahsedilmez oldu, nice 
ııice elmas gibi işlenmiş mıs
ra'lar hafızalardan slllndl, 

"Milliyet. in edebi tefrlkas; 2 

lakin kalpten gt:llp kalbe 
giden sesler yılları ve asırları 
hiçe sayan bir ebediyetle 
yaşayıp duruyor. 

Nailii Kadim den hiç blrşey 
hatırlıyormusunuz ? Hayır 

değil mi ? Lakin, mutlak 
Fuzuliden beş on mısra ez
berinizdedir. 

Fransada Hcredlanın sene
lerini artık hiç kimse teren
nüm etmiyor, buna mukabil 
1\tusset bütün genç aşıldanıı 
göz yaşları ile bir bdıar çi
menliği &'lbl nemlidir. 

Yakup Kadri 

(ELEK 
1! bllenln 1 

Elbet duymuşunuzdur; bun
dan bir iki ay eve!, Fransada 
bir • Gazel dô fran • kepa
zeligi oldu . Madam Hano 
isminde ssrseri bir kadının 
tesis eftigi bu gazete Fransada 
bir çok sa/dilleri aldataıak 
milyonlar dolandırmıştı . Bu 
dolandırıcı/ık o kadar vasi tıir 

şebekeye istinat ediyordu ki, iş 
meydana çıkıpta adliye topla
maga başladığı zaman bir çok 
ileri gelen ricalin methaldar 
ofdulfu anlaşıldı. Bu meydanda 
sabık nazırlardan Mösyö Kloç 
ta teı•ki/ edildi, bu zat Kla
manso kabinesinde Maliye na
zulıgı etmişti. Tevkifine takad
düm eden günlerden birinde 
M. Kfoç kansile beraber bir 
mücevherci dı1kkıinına gider, 
60,()()(} franklık bir inci ger
danlık seçerler, M. Kloç ger
dantıgın bedelini vermek için 
bir çek yazar, fakat yanl~lıkla 
70,()()(} yerine 100.()()(} frank 
yazar. Mücevherci çeki alır ve 
.40,()()(} frangını iade eder. 
Soma anlaşılır ki çekin muka
bili bankada mevcut degilmiş 

ve M. Ktoç o yanlışlıgı kasten 
ı•e 40,()()(} frangı almak için 
yapmış. Bir sabık Maliye na
zırından da ancak böyle hü
nerler beklenebilirdi. 

lzmlr-latenbul 1 

Bir kaç senedir lstanbulda 
bir spor itiyadı teessüs etti: 
Bayramda spor seyahati yap
mak. Bu çak iyi bir şey. Başka 
zamanlarda meşgale ve intikal 
şeraiti bu kadar müşait olma
dı/tından dolayı bayram ıercih 
ediliyor. Bu defa da lsfanbu/ 
kulüplerinden Süleymaniye ku
lübü Beşikfaşfan da bir iki 
oyuncu alarak lzmire gitmışli. 
lzmirden gelen bir telgrafa 
nazaran bu giden takım orada 
yen ilmiş , ve işin fenası ora 
matbuatı bunu bir /stanbul 
muhtelit takımı diye göster
mişler. Bir kaç senedir Türkiye 
ve lstaubuf futbolunun başında 
muttasıf mağfdbiyet kaydettir
mede arlık ihtisas peyda etmiş 
olan ikı maruf spor ı2fimini11 
miıştereken yaptıklurı bu lzmir 
seyahatınden galebe elde etme
leri biraz garip olurdu bizim 
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.. acıdıJ!ımız oraya giden genç

lerin ma/!fılbiyet elemleri ve 
lstanqul /ıltbolunun da haksız 
olarak maj!lup mevkiine düş
mesidir. 

olacogına güvenir olmamı~ olsaydı, 

tabii bu ıs!Ah•tın vlicüde gelmesinde 
nafiz olmazdı. 

Mr. BaJd..,in·ln bu "yayırlı, tabi 
rinden kaııdetıljl;I mana, başında 
bulunduğu muhafazakar fırkaya rey 
verme "manasıdır. Baş vekil geçen 
KAnunusanl lptldalannda Irat ettiği 

bir nutukta memleketi 5mele fırka· 

sından r Labouı" Tarty) sakııımaklıii;ı 

davet etmiş ; socialistligı reddet r eyen 
bu fırka hükt'.tmet mev!Jlne geçipte, 
progrımındıın anlaşılan niTetlnl, banka 
milllleıdirilme<I tasavvurunu, tehak· 
kuk ettirecek •>luroa. lngltıerenln 

iktisaden ve ticareten ihyac:ı yine 
gecikecelı.tir, demiştir. "Yine ı;eci

kecektir., çünkü !Q21i·da yaptırılan 
umumi tatlll işgalin sanayide ve 
alelumum muamelatta açtı~ı •alıııeyi 

kıpamal. için iki yıl emek snrfına 

mecburiyet haı:;ıl olmuştur. 

riyle bakılabilir bir fırkanın adamları 
gibi telAkkl etmiyorum; amele fırkası 

erklnı burada arzu tııfsilinı zait 
bülduğum bir parlamentu 'az iyetinin 
hudusiyle • hukılmet başına gcçebil· 
miş olduklın zaman, - tabir caizse • 
hüklımetcilikıe nasıl beceriksizlllc 
göstermiş olduklannı; meselA Fransa· 
da, hatta en adı bir işte, hük11met 
parlamentoya bir tekJHiııin kabul 
olunmadığını görünce, bu keyfiyet 
sarih bir ademi lID"•t olmamakla 
lıeraber, onu böyle sayarıJ. i•tlfa 
etm•V demokrasia çııtnndakl hüku
met idaresinin e as kaidelerinden 
saydıklan halde, demokrat idarece 
Fransanın, "ağabeyi. degil, belld 
"ağa babası. olan lngilterenin o cihana 
nümune olan Parliament. de, pek 
kı a bir vaktiçinde tam dokuz defa 
tekliflerinin reddolunduğunu görme
kle beratıer. hükômet başında 

ÇUt\ E 
KULAK 

a:IU'Af' ... 

FELEK 

Çatlat ta ver! .. 
Komşulardan birinin /Jttbtrt 

lşlerinı bakan bir kadıncaltz 
vardır. 

Hizmet etti/!I ailenin adeta 
efradından sayılabilir. Bu sebepttn 
de çok defa, çarşıda pazarda on 
paralık bir fark için satıcılarla 
kavga ettiği olıır. 

Dlln bıı kadıncaf!ızın bir tuhaf
lı/!ınt an/allılar· Dı1kkdna girmiş, 
bakmış sepet sepet yııınurta. 
Sllrınıış · 

Şu tara~akl/erin ıfanesi altı 
kuruş. şu tarajtnkllerin de /iç buçuk 
kuruş. Ceı•abını vermişler. 

- Peki, demiş, onlar niçin altı 
kuruş ta hıın/ar llç burıık kııruş' 

-Biraz çatlak ta ondan.! .. 
Yaaat.. Öyleyu hana on tane 

kadar çatlat ta ver olmaz mı ? 
KULAK MiSAFiRi 

Hukuki bahis 
lr\GILIZ l:\TIHABI VE KADit\LAR 

Bu bir hakikattır, f•kat bııı• 

tıyle geliyor ki kadınlardan ençok 
reyin amele fırkasının namzet -
ler; tarafından kazanılacağı hususunda 
bu fırha reisi !\lr .. Takdonald ( :Wac
Donald ) in izhar etti~ kanaat esas
"'" detildır. Kıdınl:ırın rey hakkına 
sahip olduklın memleketlerde görül
müştür ki halkın. içtimaı mvkl ve 
zenginlik itbariyle. üst tabakalannda 
bulunan ailelere mensup kadınlar 

intihap i~lerine pek de a!Akı göster· 
mlyorlar, mücadeltlere girmek zah
metine katlanmiyorlar; bu husu;ta 
gayret orta sınıfta hile ldyıkıyle gö
rülmivor:. asıl asığı •ınıflardan, bele 
amele sınıfını - gerek doğrudan doğ
ru,·a, gerek allelerinin erkekleri do

lavısiyle - mensup kadınlar intihap 

işlerinde faaliv•t gösteriyorlar. Bu 

halin başlıca üç . ebebl nrdır: ı -
lngilterc i ·çiletin miktarı, umum 

nufuo mıktanna nısbeten. her yerde

kinden fa1.ladır, vclngilt<rede işçi

lik , \ vrupanın bütün memleketlerin· 
dekinden 1.ordur, n.qakkatlidır, ıira 

fnğilterc kömürçık.r.tn Avrupa mem

leketlerinin birincisidir, made11 işciligı 

ise emso.li ıırasında·en güç, en1.ahıneıli 
olandır; 2 - bir memleketle ahalinin 

Geçen günkü gazeteler lngilterede 
yakında olacak teşrii ve umumi 
intihabat için mücadele hazırlıklarına 
ha ·landığını haber \'eriyordu. Bu 
intihaplarda iki cihet var. k~ bir 
taraftan kukuku esasiye, \e bilhassa 
lngiliz hukuku esasiyesi dtger taraf
tan heveti içtimaiyenin. ve bilhassa 
lngiliz hey'eıi içtimaiyesinin, bu gün
ku inkı!Abi ahvali nokta! nazanndaİı 
hakılınca. yepyeni ve cok mühim 
birer hadiı;e) e deWet eder olduklo.rı 

görıilür: 1 - lngilterede kadınlann 
ilk defa olmak üzere reyi am usu
lüne göre intihabata iştirak edecek 
olmaları ; 2 - kadın milntahiplerin 
miktarlannın erkeklerinkinden epeyce 
ç~k olma.ı. Bu hal lngiltcre tarihine, 
şimdiye kadar eınsall kaydolunma- kadın kısmı erkek kısmından çok fazla 
mış bir hadise sıfatiyle yaıılacaknr; olunca, erkeksiz çok kadın kalmak 
fılvak~ memleketin "Kıraliyeti mile- zaruridir; bunlann çoıtu geçinebilmek 
tahide. ile LondrAnın onhln lnftilizle için çalışmağı, işcilik etmeğe mec-
idare eder olduğu rilılerlc milvon nu burdur; a derece avım, ve hil-
fosu havi Büyük Britanva lmp .. rıtorluğu 

tutunmak ce aretlnl, hattl sala-
hiyetini kendılerind• göıebilınış 
buluntiuklannı unutmuyorum; fakat, 
unutulmama" dııha lüzumlu olan iki 
şey dolıa var ki onları hiç unutmadı
ğım için bu miltaluyı arzedebildim: 
l derece - Şimdiki konservatör vükela 
hey"etlne selef olan "Lııbour Party. 
kabinesi hükumet başına ilk de!'a 
gc~nıişti: bu ıoldı acemi idi; bu ace 
milik, ve bundan çıkan beceriksizlik, 
zeval yoluntı tutmuştur; 2 derece -
Liberal firkı<ındakl buhran benü7, 

e<asiyle, temamiyle, zail olmuş değil

dir: bundan başka, "Liberal. ler ıra-

larında " Llberallsm,, meslekine taraf. 

tar kalınlar bulunmakla beraber. kadın 

!ara intihap h•kkının, bu hak erkeklere 

ne derecede verltmi~se o derecede 
verilme>i volundaki teşebbüslerin 

muvaff•kıyetle neticelenme;ine ç,1ı. 

şanlara layıkıyle yardım etmemişler, 

bu lşde çok gevşek davranmışlardır. 

Bakalım, ne olacak? ! Ter halde, 

önümüzdeki teşri! ve umumi lngiliz 

intihabatı lngilterenin, hususen dahili 

siy.setinin ne yolda cereyan edebile· 

cek olduğu hakkında bize açık ve 
doğnı bir fikir verecektir. 

10 mart 1929 Ahmet Re91t 
D:ırü1hinnn hukuk Fıkui[c'lDde 

hukuku esasiye hocası 

SIH':liLBI 
ha«a fşcl tahakasındo k&dınlar, umu· 

nun teşrii, idari ve. hu.ıusen. ıiyısi Romatı'zma 
idaresine hakim olanlann tayinleri miyet itibarile, erkeklerinin ıı;öster · 
işine hdınlınn bövle mühim bir dikleri yola giderler. bu alelıımya 2 

Kıra çıkmışlardı... Hayli gez

dikten sonra yoruldular ve acık

tılar. 

Sami bey dedi ki : 

- Şurda küçük bir lokanta 

VHr, ı.,rirelim mi? 

Naciye kabul ettl: 

- GireUm. 

~lrdller, oturdular. Lokants

nın sabibl, eski bir kurt, gelen· 

!erin ne cins müşteri oldukla

rını kavradı. MübalAgalı bir ne

zaketle hemen kaçtı: 

- Buyursunlar efendim, em

redin, efendim, ~endi evinizde 

gibi hareket edin efendim ... 

Sami bey evliydi Avkam. 

Arada sırada bir iş bahane edip, 

yanına .''kiye gibi bir yavru 

alıp gezmeye çıkıarclı. 

işte o gün de böyle bir ka

çamak yapmıştı. Keyfi de üstün

deydi. 
- Ohl dedi, burası hem gü

zel,-· hem de rahat!.. Şu kıırşı 
manzaranın letafetine bak ... 

Naciye sözü kesti: 

- Benim karnım zll çıılıyot. 

- Ne güzel de konuşuyor-

sun! 
Lokantanın 'ahlbi gene yak-

iaştı: 
- Emredin efendim. 

ekseriyetle. on ikl milyon erkek denecek suret ve dereced•ki inkıyat Romatizmalıların kanlannda ekşi· 
müntahibin karşısını ondört milyon ilsı tabakadaki kadınlarda 0 suret ve ilk ziyade oldugu lçln en çok itina - Ne varsa getlr ... 
kişilik bir muazzam ordu halinde edecekleri şey milmkün olduğu kadar Yemekler geldi. Karınları 

derecede v•ki olmaz. Ve. işte, bu d çıkmak suretiyle lnı;Jlterede hu ekşi şeyler yememektir. Limon iyidir. doydu. Kahveleri ısmarla ılar. 
aşağı sınıf. bu mihnet çek~n sınıf ; zamana kadıır misli görillmemiş bir Tedbiri ekll Naciye sordu : 

şeydir.Müntahlbeter!n müntahiplerden bu bir buçuk milyonu hüktımete Dana, Kuzu, piliç gibi gene _ Evli misin sen y 
bayii ıilk<ek nl<hette çokluğunun avuç açmış halde >en~l~rdenberl hayvanların eti ile b~. derL paça 
d 1 1 1 d 1 1 

- Şey... evet .. 
e ~ etiy c e an oşı an içtlmni hadi« bulunan. "' belki daha senelerce misullu ak•amı hayvaniye nımatlz- ihanet 

Beylendi, küçük hanımın be
linden, koluyla kuşak alclı.Küçük 

h~nım, hazımsızlı~ tevlit ettil!i 

esele se, davt bir ~ekil vermelC 

·>'"• b .. ,ını beyfendinin omunı
na dayadı .. 

işi t:ım kekilya dökmiişkrdl 
ki, lokantanın kapısı açıldı, lçt
riye Sami beyin karısı girdi. 

- Seni ahlaksız seni L J:ıın 
var ha L işte işinin ne olduğıınu 
anladım. On beş gündtlr peşini 

bırakmıyorum. Bıı gün nihayet 

yakaladım ... Seni rezil seni!.. 

- Rica ederim, rezalete ... 

- Sus ... 

Sami beyi yunıruklııyor, to

katlıyordu... Hıncını iyice aldık· 

tan sonra kemali azaemetle, gel

diği gil..ıi gltd ... 

Naciye gülmemek için kendini 

güç zaptediyordu: 

- Vah yavrum vahi.. Ona ne 

yapalım bir şeydir oldu. 

Bu aralık lokanta sahibi yak 

!aşrı, masayı toplamak istedl Sami 

bey dedi ki: 
- Hakkın varmış... Şimdi oldu 

işte ... Sahiden evimde gibiyim .• 

Kendimi evimde zannettim. 

Selb.mi izzet 
Nık.Jedca 

İlan 
Havayıcı beytiyeden otan bir 

maddenin relcllmını yipmalc ilzre 
20-00 yaş arı•ındı mU,tılt bir ha
nıma ihtiyaç vardır. Muş dolgundur. 
Taliplerin Sultan Hamamdı Mesadet 
hanıncb 18 numaraya milracaatlan. 

erkek nufuslı kadın nufu5 ara"ın malıları evi gelmer.. - Aşkolsun... karına 
hulunacak otan bu 1.availı insanlar ed h , Darül'aceze müdlriyetinden : 

du bir lkl cins alo~hlnde mevcut A, haı·vanıtının luhumucb lyo"un :ı._ 
konservatör Mr. B•ldwin-in sözlerini K "·! k ehemınlyetlı nisbetsizlik •• bir buçuk ovledir. - Evet. anca ua ta ova 
ne dinlerler. ne anlarlar; "memleke-milyon raddeıindekl "işsi7.lrri. azal- '\lıhiulati h•wıniyeden <ilt 'l'O· - Bunu ımlamıştım zaten. 8 8 40 

tamımak, hunları nllardan heri iaşe tin yüksek menfaatleri, onlarca mu· jturt. \•umum mu\'anktır. - (;li7.el yemek yedık dejtil- Yukarıda yazılı ıiy kalem le-
etmek \C belki daha \ltlarca ia.,.. amma l(ibi bir laftır: az çalışmaklık H B Z · 1 · J b k · ·• · · · mir vuımı ıt aıyen n mu ayauı a· 
etmek ınecburiyetind, bulunı'lak gibi daha insanlyetlice çalıştınlmaklık; hı Dr. Muhittin 

·ı ı ı !nd ı f ·ı· h. k d ki - 'i~hi... hen memnunum. pah zarf uı:ullyle ı 1 Nisan 929 
:.:aı e er ç e o an ngı ız u ilme· yltı. umdukları. dile i eri suret ve 
tini düşündürecek. esaslı teıblrler hti- derecede refahla olmasa bile . hiç Neşriyat hayatı - Ben de... Perşembe günll saat on dörtte 
hazına -.vkedecek mühim hadisat- - Rahatına bak .. evinde gibi miinakasası icra edilecektir. Tallp-
tandır. olmazsa. daha az mihnetle ge~'irmek idare- hareket et. !erin yüzde yedi buçuk nlsbetin-

1\adınlan intihap ediel olmaklıkta liğe medar olabilecek miktarda bir - Çok rahatım, evimde ol- de teınlnat akçelerlyle ı·e teklif· 
adetçe erkekler üstün olmalan neti- ücret almaklık : şunlar ki ba<lıca Dahllı·vc vek'leti tarafından her t 1 D • 

d 1 
" madı~ım kadıır. name erly e arUI acezeye müra· 

cesinl veren • intihabı ı>Blıu " en emelleridir, onları ken i erine \'ideden ay neşrolunan idare mccmuasınm 
ziyade J\Jr. Boldvin ( Balduvin ) in Mr. :\lac Donald·ı dinlerler • \'e 10 uncu sayı" kıymetli mündericat Lokanta sahibi, pi~kin bir ta- caatları. 
nüfuzunun eseridir . Her .esın sözlerini anlarlar. ile çıkmı*tır. Yeni taylııler, karar \e vurla. dükkanın ta öbür ucuna * * 
pek büytik mer::kla \ukuuııu ve iste bu müllhaı•l•rd•n dolayı bana tamimlerden bahseden mecmuada çekilldi. \rkasını döndü.Uyukla- Darül'acezcyı.: ıııuktım 30 ton 
>Ur<ti cereyanını bekleyip gormek tiyle geliyor ki noümilzdtki lngillz lstanbulun ldareıl ve Emanetle mnğa başladı. Sanki bu hnllle de, tUvenan kömürünün kapalı zad 
dilcdJği bu gercekt n nazarı dikkati= ir.tihabatı umıımlvcsindeıı "l.abour Vlllyetin tevhidi ünvanlı mühim Evinizde phi hareket ediniz, u~ul!yle münakasıısı 10 N!sıın 
calip tecrübenin memleket b•kkıııda l'arty" dah• kun-cılenmi~ halde bir tetkik makalesi de vardır. diyordu. 929 Çarşamba günü saat on dört-
hayırh olac~jtına. kadınların basiretle Ç1kacakur. ftl11ı.~.AurNM~ Ftl,·akl Sami beyle Naciye, · d 1 k..ı Tal' 1 · 
hareket, nazarda 'e hükümde i:abet Bu mutalAamı arzedcrken "Liberal. ı Çocuk haftası 1 te ıcra e i ece ur. ıp erın te-
edeceklerıne itimadı oldu~ıınu Mr. !eri unutmıyorum; hatta. degil unut· evlerinde lmi~ler gibi davranma~a mlnat akçelerlyle ve tekllfname-
ll•ldwin hevan etmi<tir. Bunun biivle mık, onları kendilerine ihmal naza . ~'ll'lJ'ruEJIJ;~?~':,_r/g!..... başlamışlardı. leriyle Darül'acezeye müracaatları 

;- öy hek·mi l arbe gitmeden eveI kendi- afetti;. Cana kıyar, refaha. Bu sırada (Isparta) ·aa~-dırmıştı. Şimdi ar;b~~cl:--kackhali, harek~ti~-hatta 
si on sekiz yaşında bir de- kıyar, saadete kıyar, fakat gelüp (Antalya) ya geçen rafında çevre olmuşlar, ha- çehresinin rengi, bakışlar
'kanlı iken (Emine) yi ta- onun en vahşi bir lezzetle bir vali hanımı (Bademli) yran, memnun fevkalade nm değişikliği ile arkadaş
nıyordu. O zaman genç kız kıydığı şey genç nişanlıla- köyünde konakladı. Genç bir hadise seyreder gibi larından ayrılan bu kızla 

Büriıan Cahlt ~ekiz, dokuz yaşında b'r şe- rın masum ve bakir hülya- kızlar herhangi bir yolcu- genç kadına bakıyorlardı. meşgul olmak istedi, araba· 
Köyün bütün kızlan güneşle muhtarın kızı (Hatice) ge- 1 ydi. Fakat kendi akranı }arıdır. dan haber almak içi? daima (Emine) aralannda idi. dan atladı. Yaklaştı, (Emi· 

beraber toplanıyor, ihtiyar ka- çen kasımda on sekizine ba1~- kızlar arasında 0 kadar ay- E•i harbe giden hiç bir bu geçiti gözlerlerdi. Fakat 
0 

ne sokuldu ne şe- ne) kaçmadı. 
dınların yanında mevsimine gö- mı§tı. Babau onu alacak de ı- } d ki b"l d ,. ' · kı 
re koçan toplamağa, odun ke,;- kanlıya neler neler vermiye- rf ıyor u 0 yaşta .1 ~ e- genç kız yoktur ki gözlerni Atlı jandarmaların mu- ker aldı, ne de hayret ve - Adı~ ne senın zım. 
meğe, tarla çapalamağa, har- cekti. lıkanbların hoşuna gıdıyor- yumduğu zaman göğsünde hafazasında bir hanımın tecessüs gösterdi. Uzakta - Habıbe. 
man aavurınağa gidiyorlardı. Bu ağırlıklar içinde köyün du. altun başlı, gill dudaklı bir geldiğini görünce yavaş ya- çeşmenin aynasına dayan- - Annen, baban varmı? 
Bu bir alemdi. me,hur sarı ineği, bir sürü d,.. Harp dönüşü (Tosun) yavrunun ipek gibi hayalini vaş sokuldular. mış düşüniyordu. - Yok. 

(Asiye nine) köyün en cesur var, tamam on iki parça bakır (Emine) yi tekrar gördüğü görmesin. f di H f di b l - Sana kim bakar. 
ve gözü pek kadını omuzunda takımı vardı. Bunlar olmasa bi- .. . Hanım e en · sevimli bir anıme en ·, eş a tı a-
çiftesi, yanında balta1tyle bu ae· le (Hatice)nin boynund;ıki hir zaman geçen dor.t .se~~?ın (Bademli) köyünün ma- tecesaüsle etrafına topla- dım ötede kalabalığa karış- - Teyzem. 
vimli rençper kafileair.e illU'lıa- ~ıra bz!i birarada yeterdi. Son- bu kızı nasıl yetışt~~dıgıne vi gözlü, narin kızı (Emi- nan bu kalabalıkla alaka- mayan, kendine sokulma· - Nişanlın varmı? 
fızlık ed .. r, güzel •e•li kızlar b;r 1ra imamın Zeh':~" _(Emine) 1 hayrette kaldı. On uç yaşı· ne) kış güneşi gibi vücudu- dar oldu. Yanındaki küçük yan bu kızı merak etmişti,. Genç kız sıkıldı, gözleri 
a-Jızdan şarl..-ılar söyler ve mola elen d~ha~ı az guzt>(IZdı?h na basan (Emine) nekadar nu ısı'madan kaybettiği el çantasını acarak onları cağırdı: bulutlandı, kızardı. 
verdikleri zaman (Hafız hanım) Sonra ır.ı::ımın e ra) sı "l • .. ll . t' V (...,... ) k dan k . • d l Ot ki k 1 .. 1 dil 

kı 1 f 1 bak .
1 1

.,. 0 keskin çatık k 1 serpı mış, guzc eşmış ı. e I osun un ar asın ço çağırdı şeker veriyordu - - Kız, sen e ge sene, e ız ar soy e er. 
ge ıç z ara a ar. manı eı· uı. nun ne . a, a- d lik lı 'tt'k .. al v •• • • • ' • •• • , v. N' l h b 
50 

!erdi. n ne uzun lepıaka saçları vaıdı. e an gı 1 çe ruy arna agladı. Koyde onun gıbı nı· Genç kızlar çekinerek, su- şeker verecegım. . -. ışan ısı mu are eye 
~Tosun) onbatıııın (Emine) (Bademli) nin bütün de- ı<ar~şan genç kızı. de~~al al- ı:an olup kalmı:ı başka kız- zülerek, utanarak yaklrış- Bütün kızla.r dönüp ona gıttı.. . . . 

si de bu kafileye karııırdı. Köy dikodusu bukadar cıktı. n:ıa~a ~arar verdi. Soz ke- lar da vardı. Dört yıl süren tılar. Hanımefendi hepsine baktılar. (Emıne) kızardı, iki naıuk el (Emıne) nın 
ızlan o biraz kıskanırlardı. (Tosun) gibi bağbahçe sa- sıldı, nışan oldu. büyük muharebeden koca- birer avuç badem şekeri sıkıldı, hatta hiddetlenir gi- yüzünü sevdi . 

.Kendisinden C:aha jaşlıb kızlar hibi bir del' kanlı hangi kızı Hal'p tılsımlı bir girdap ları gel'i gelmiyen on beş verdi. Yanaklarını sık .. ı, çe- hi oldu. -Nişanlın muharebeden 
vaErk~n )(1:osu~) 0

1
11 an •tı .. akBup istese alamazdı. Bu kimse· gibi inııanları kendine çe- yaşında dullara beraber nelerini okşadı, sevdi. . . - Gel kızım gel, bak ne gelinceye kadar benimle o· 

l mıne " nı1an anmı, r. a- • d 1 "b" k ' k L ··ı l d l · ·ı K d"l · ·b· f ka 1 ·· 1 "· t • (A t ri zen:;:n .,,sa • Kimsesi <le sız, sarı, a gı ı ıztn esı- en ta at ve ta,.ammu yet- top anır, ert eşır, manı er en ı erı gı ı a t tat ı ve soy eycegım. urur musun, senı n a· 

10
• 1 -~. na bit· çift ktı<;i ni beğenmişti. ınez, aşk ve İp ila tannnaz söyleı-, fo.l bakar avunur- l}atafatlı bir hanımın bu il- Hanım efendinin israrı lya) ya götüreyim. · · 

u .:.. ıytcekti. Haibuı,i (Tosun) daha büyük uur ve karar fevkinde bir lardı. tifatları onları derhal ısın- da ona tesir etmedi. Genç (Bitmedi) 
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VEREM 
\ c ~0tü haitahk~arı mt. . .Jhaa~ısı 

Doktor 

ŞEKiP HABİP 
•sof va \ •rehaıan Hacı Sülev· 

ntan aµarrır 1 3t11rda (um utcs~ ı'ıta·r~ 
te Ç' -nr am 'e T\: 1 şem1 e. 1'el. 

rıı 

Avukat Zehra Ferit 
Komedi 3 perde 

~akil! : 1. Galip hev 

Bu akşaın Ferah 
Sinen1ada 

\'ORTLAY kumpanyası 3 !<'!im Ateş 
Yarım ınaske, Lüi 

llAn 
\'tersin vlliyetlnln 'l'ar;ııs kazası 

nın kadıncık ormanından senede 2000 
metro mıkAp gıyn mamul katran 
454-0 çam 104 göknar eşcarı kıt ve 
!mal edilmek şırtile 20 şene mtıd

detle 3 · ,J • 92Q tarihinden itibaren 
I-4-29 pazarte•i ~ünü I\lersin orman 
dairt ;inde müteıekkll ihale komis· 
yonunca icra edilmek üzre kapalı 
zarf usullle müzayedeye çıkanlmııur. 

Hedeli muhammenesi çamın 6 l l 
katranın 750 gökoarın 500 kurustur. 
'eraiti anlamak Lteyenlcrin ankarada 

orman müdüriyeti umumlyesine lstan 
imi. .\danı orman baş müdürivctlerine 

Mer•lnde orman idaresine mÜracaat 
eylemeleri ilin olunur . 

lnot Sülh mahkenıe.-inden: lnown 
F.vrenikebir kıriyesinden vefat edip 
terekesi tahrir edilen \lehmet o~lu 
!::minin ılaı:aklılarıla borçlularının bir 
ay ve veraset iddıi edenlerin tlç ay 
zarfıoda lnoz •ulh mahkemc,ine 
müracaatları llAn olunur 

Doktor Taşçıyan 
Paris Ser!riyatindan mezun ıe 

28 <ene te~nibcli l'rcn!(i a~mız 

i~nelerle, helsıı11klugu ldrar darlı~ı 

ve zaaf! cin~lyetin elektirikle kat'i 

ser"I ve ajı;rııız tedavi•i 

önünde, lzmir ;okap;ında 

Zııı 

t~cn1in 

14 martsıal ~ı .ı. 2d\: l}pera .sinema~ın 
da S,F markalı l ır •-Uzdan derununda 

nufus teıkenmle Ttş\ ikiye ,ubesln 
den aldıi;un -kerf _..ikmıı ı·e b.,, 

e»rıkımı kAylıettim. !lulanın adresime 
gondermo<ini ıica ederim. \ksı •ak· 

dirde ) enilerini ~ıkaracağımdan zayi· 
lorin hülmıu <•lmaıacakur .\lelımec 
Suat 'ı-an,.ş, Harbiye cad,Jc;i .14 
Fıtn btv r)artır. 
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Hallda evsafı muharrer emlAkin icara raptedllmek üzre 26-8-929 tarihine mü.<adlf pazartesi 
müzaredelerl muk!llTerdlr taltpledn emvali metruke icar komsiyonuna muracaat eylemeleri 

günü saat l 5 de 

... 
Semti 
Bey~ln 

Maballe~i 

Huseyln •Ka 

Sokagı 

Taksim 
\io 

Atilı. Cedit 

Kıymetimuhl™"'cıtesl 

Ura 
81 39 6000 sekiz taksitte 

Müştemilau zemin katile 4 kat ve klglr olup b oda bir mutbalc ve iki balası vardır 
Bedeli sekiz sene ve musavi uksltte tediye edilmek üzre balada evsafı muharrer kagir hanenin mulkiyeti 6000 

Ura klym•ti muhammen• ile ve kapalı zari usulile muzayedeye çikanldı teklif zarfları Sl-3-929 tarihine musadif 
pazar g\lnü saat 15 de kuşat ve bil'istlzan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulundugundan 
taliplerin yüzde yedl buçuk hesabile 450 lira teminat akçaları ve ya muteber banka mektuplarlle yevm ve saati 

mezkürde F.mvali metrOke satış kumişyonuna muracaat cı lemeleri. 

• 
semti :\lahallesl Sokafı Atik 'lo ( edit :\o Hissesi Kıvmetimuhammenesl 

· lira 
Nevi 

Bıbıcaferi \biçelebi Çohançeımcsl 1 ~ ve l 7 19 ve 'ili iki bap dükk~n !Wl 4820 t 500 

ffüsenin bcyttnı: 
Her iki dükktnın Bakkal gedi~nden münkallp mahallinin 630 1000 
Mağaza • mağaza " 1!10 500 

Bir ~enede merbut olan balada evsafı muhıırer her ıki uüli.kindaki 84-0 hı.senin 20-:J-929 tarihine mtlsadlf 
çarşamba günü saat 15 de fümht ecHlmek mi11.1yedesi mukarrerdir. Taliplerin yii.zde 7,50 hesabile 112,;0 lira 

pev akçelerini Mal sandı&Jna teslim ede~.'.'.'..vall metruke Sauş Komisyonuna müracaat eylemeleri. --- -----

FERNET·B A CA DE 
BAÖIRSAK tıastalıldarına en meşhur doktorlar tarafından tavsiye olunur. IŞTIHAVI açar ve Ml
DEYIDIR. Su, tarap veya vermut ile karı•ık alınır, DENiZ TUTMASI rahatsızlıklarında çok 
müessirdir. - FRATELLI BRANCA • MILANO -1 

JSTANBUL VILA YETi 1 
DEFTERDARLIK İLANATI --------
KIRALIK DÜKKAN Divan yolunda sıhlye milzesi altında No f36, sene· 

Jik ltira<i lJ2 lir• Müzayede 27 mart 1929 da Defterdarlıkta yıpılocaktır. (l!88) 

* * * KiRALIK DCKKAN, Dlvanyo\unıla stbiye müıesi aluudıı N. 148, sene· 
ilk klrası 1116 lira. müzayede 24 mart ı<ııı<ı da Defterdarlıkta yapdaeakur(387) 

* * * SATILIK V \PUll - Haliçte Ayalı;apt önünde 1!!8 tonilıw ve 104 X 
205, lO kadem ve eb•dındaki Rusumat muhafaza idaresine ait 2 No 
vapur kapalı zarf u5ullle satılıktır, talipler Q23 liralık teminat makbuzlariyle 
teklifnamelerlni 31 Mart 1929 tarihine kadar htanbul DefterdarlılJnd• 
müteşekkil komi5yona vereceklerdir. t 424) 

* * * SATlLlK ~~ \ A , lstanbul poli; müdüriyeti deposunda mevcut 2 adet 
kaputla 92 çift kundura, muhamıııeıı bedel! 190 liradır. nıüzaycde 31 mart 

ı 92Q da n•flerdarhkt• yapıhc.ırtır. t ~2'.l 

* .. • 
SATILIK ARSA, Feriköyünde ikinci kmm !)işli Klhune 'okağında N. 

.13. 45. ı, 798.~0 metro murabbaında ıııuhammen lıeıleli 8760 lira, bedeli 
8 senede ı·erllecektlr, müıayede par.artıklı 2.~ Mart l Q29 da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. ( 191 J 

• 

Plisiz \ e akümiilıltörsu/. telsiz 

.clefon clhnzını faaliyet .·ahasına 

mı. Hu çihu.lar 1 l O ve ya 220 

.-olcluk miıtenavlp ccryanda 

;!erler 

dinlenmesi 

hanenizde 

«ODLO YUrD» 
'.\IİLLl AZARBEYCAN FiK-

RİYATINI TERViÇ ~~DF.N 
AYLIK '.\IECMUA 

Baş muharrlrl: 1\1. E. Resul-zade. 
i\lart ayına mahsus ilk nüs

hası çok zengin ve mütenevvi 

yazllarla çıkmışur. 
Adres; lsntanbul, Yerehatan, 

engül yokuşu No 9. Tevzi yer
leri: j3abalide "Zaman,, Beyıı· 
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-uıtfen ziyaret edlnlz-

1 
Ve her nevi e~yayı pe,inen : 
hiç hlr şey tediye etmek•!zln : 

8 av vade i]e : 
S \' ereslye tedarik ediniz. : 

! İstanbul Bahçe kapu Celal bev 

1
• 

• han ~o. 33 

1 TESHILAT : 
-·- idarehanesi 11111111 

Edremit yağı 
pazarı 

100 kuruş ekmı ekstra ze}tun 
yağı petakendr 

90 kuruş ek<tra zeytun l•ğı pe· 
rakende. 

Kantarcılarda 85 nümcroda 

AEGTürk Ano
• 

Bütün Avrupanın 

~~."il mimlndlr. Tecruheler 

e ya ı nım Elektrik 
' ( HELYOS 

i\l ıe<se•elerirde mccrnnen ına ~dillr. 

c:alatada Postahane karşı-ın<la 1 lazaren hanında , o 14 

müdürlüğünden 
Bursanın Aluparmak cad<le,ıııde buharla mutdıarrik un dq\ir

m~uilc derununda bulunan makinalar ve mezkt\r cnddcye nazır ka 
gir hane ve altındaki ü~ dukkAn ve ayrıca amele odaları ve odun 

luk ve bahçenin mülkivetl, ihale bedelinin nıb'u peşin ve mi.ıteha
kl~I he~ senede ve beş m!1savl taksitte istifa olunmak ve i~\ıu tak
~itler için mezkt'lr mahaller ~:vkal umum müdürlugu namına birinci 
derecede ve birinci <ırada ipotek vapılmak ve tediyat müıılıaman 
nakden olmak ı e ihıılel kat'lyesi Evkaf l:. müdürlliğllnden i.ti.tan 

edilmek kaylı ve ~artlarile kapalı zarfla ( l O·S·92Q) tarihinden ltiba· 

ren mlizayedeye ı;ılcarılm~tır. 
l'alip olanların tio ı ) numaralı müzayede kanunu mucibince 

( \!l!:'iO) liralık teminatı müıtashiben (4 -l-Q2Q) per~embe günü sur 

on beşe kadar Rur•a ~:vkaf idareılııe müracaat e) lemden. 

Kazanç vergisi mükelleflerine 

i 
l\anunun \ıilt\m m ınü,aade faidelcrlnl kazanmak ister 

seniz, ka;.aııç lıeyannamelcrlnizl vergi 111 ı~avlrl lbrahim 

heye tanzim cttirin!1.. • 

~'$~ .ldre" l.aht•dn ı lnıer :\hlt Han ikinci kat \fo r ~ ~ 

şirketi umumi
yesinden: 

r1is-edaran hev eti ı ~ nts•n 'q~<;, 

,ıa<a• günü .a.r on\ mlc rrkcrin 
G>lataJa llahtiyar hanındaki merke· 
zinde alelAı.le roplanacoğ"" <lan ı.;L.n.t 

da bulunmak j ... tcytn ht~~eJarlıırın 

içtimaa takaddum «len hafta ıarhnda 
şirket nıerke7ine ıniiraca•tla kaydolıı· 
nRrak vevmi mezkOrda hazır bulun 
meları il.~n olunur. 

Ruzn:ınıei ınuz11klrat: 

1- ,\lecli;i iJarc ve 
rapı>rlaıının kıraatı. 

nıurakıp 

2 Ql!!l <rnt•İ bilAıı~o·uıınn tet· 
kik! ve ta<diki. mrcllsi idarenin 

lhrası. 
.~ - \lccli~i idare intihahatı. 

4- ~en"'1 rtıoı.livc ıntırakıbının 

intihıln 

flakri\ı go.t aran!\ or 
~"raMızca d•ktilol{l"afüc 

olan bir Türk hanımı aronıvor 
a~uıa 

Türk 
çcdcn Frsn:-.ızc·avıı ~~rın~1zcadın Türk 
çeye terci.ımcı e ıııuktedlr ve eı:tl· 
nograh i·ilenler terci!. •>lunuı 'l'alip· 
!erin (Türk) rumuıilc f,tanlıul Yeni 
Po.itaue 176 nuınaralt kutu to<lrc•ine 
t rırcn m · '"1 aRt ;ırı. 

ve PAUL V ALŞI.' son temsilleri 

ZAFI BEŞER 
Pek yakında 

OPERADA 

per~embe akşamı saat 

un en muazzam temsili • 

TUZAK 
filminin 

ALHAAIRA 
Sinemasında 

kazanmakta olduğu muzafferl~ec 

ler, bütün şehir halkının nazan 
hayret ve takdirini mucip 

olmaktadır . 

s11t 17 de matine olarak 

Fransız Tiatrosuuda 
meşhur piyanist 

Andre Brüno ve Jermen Ruer 
Hey"et\ temsillyenin gala 

Bu gün saat 1 6 da nda matinesi 

musamereleri. 

olarak Barnyın 

eseri olan Pollche 
Bu ak~am :'llösyo Al'\DRF. HRL\ '0 :ere!ine fevkalAde 

0lıırak 

Le Mariage de Fi aro 
: , .... ~# • ·, ~-..,. • ~ .. llarik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı -

~ Galal..'l.da -CTnyon hanında k!in 'Onyou •igorta kumpanyasına 
\ pyatırmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kmnp8nyl\RlDll bir kPre uğramadan siıı:orta yaptırmayınız. 

•iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiill .. ~ Tıılefoıı: Beyoğlu - 2002 •iiiiiiiiii-

Tekirdağ belediyesinden: 
Tekırda~ ~chrinin tenviratı elektirlkiyesi 10·3 cı29 tanhlni:len 

itlh~ren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usullle yeniden münakn· 

saya konulmuştur. ihale günü ilO - 8 - 929 cumarte~i günü saat on 

beştedir. Bu müddet zalında taliplerin evrakı keşliye ve fennlycyl 

p;örmek \'e tetkik etmek ilzere Teklrdap;ı dairei belediyesine mlira· 

caacları lllzumu ildıı olunur. 

Zayi 
Geçen cumartesi öğlesinde Şehr· 

emaneti ile Eminönü arasında bir 

tramvaydı "" bir zarf içinde unu
tulan ewaklan Bahçelcapıda Ertuğrul 
maıazasına ~etiren nakden memnun 
ed:lecektir. 

.\slnn ve f.<ldhl~ar mUttehlt 

fabrlkalan çimento ve su kireci 

nııonlm şirketinden: 

Hi;se senedatına 1.1 numerolu 

kupon mukabilinde 440 kuruş ve 

mlie~sis blssel~rin• clahi 8 numerolu 
kupon mukabilinde 670 kuruş veri· 

leceğl ve işbu mtbaliğin \!~ Mart 

1929 tarihinden itibaren C:alatada 

Doyç< Orıınıbank kişeleıinJen te5\iy• 

olunaca~ı illn olunur. 

\leclisi idare 

Teşebbüsatı lknsadlye Türk 
Anonim Şirketinden: 

Senelik bey'cti umumiye"! 31 
mart pazar günü <aaı öğleden evel 
l l de ~irketln · Galaıada llahciyar 
hanındaki merkezinde içtima edecek· 
tir. !~-ılmaa i~tlrak etmek. istcı rn 
hissedarlar hlsee ıeneılerinl içtima 
ıı;ününden l4akıl on gün erel şirket 
mcrkeıine tevdi ederek dubu 
livc varakalmnı almalın IAzlın gellr. 

Ruzname! 
atidır : 

mu akerat bervcchi 

~!edi'i idare ve murak!p r pN 
!arının kır:tatı 

2 Senelik bil~nço ve kir ve zarar 
he•ıbının tetkiki ,·e reıntttihın 
,.urcti tevzii 

3 \!celbi idare 4za,ının) cıılden inti· 
lıabı ı < hakkı huıuılarının tayini 

4-;\lm•kıhın tavinl ve tlcr.tlnin 
tco&lüti 

~ Sene zarfında tıalığa ıntih•p 

edilen Edip heyin merr"ri)etlnln 
tasdik; 

tı f:ıkı meclisı ıdarcnia ıbra.L 

lmnbul altıncı Hukuk mahke· 
mesinden: 

Halli bey ile Şişlide bomonti 
l•tasyonundı kır <okağında Fardi 
ıpırumanının 7 nümerosunda mukime 
iken elyevm ikımet~ahl hazın mechul 
Fahire hanım aleyhine ikame eyledi~ 
boşanma davasının 7 \!art Q29 tarihli 
cel•e•inde tebllğıta rağmen icabet 
lcmedlginizden hukuk u~ulii mubakc· 
meler! kanununun 398 lncl mıdesi 
mucibince gıyıb karan ittihazını ve 
ta.hlctkatm 25 4 929 Perşembe günü 
saat ontlç buçuğa talllrine kırar ve· 
rilmif olmakla tarih ıebliglnden iti. 
baren be;; gün zarfında itiraz itmeniz 
ve ye\'1Dl tahkikatu hazır bulunma
nız ve ak•! ıakJirde gıyaben tıhkl· 

kWta mübaşeret olunaca~ı ilfo olunur. 

ilan 
A!Aiye kazasının Tutlu Yunus olul!;u 
ormanından beş sene mildcjetle ve 
kapalı zarf usulilc 492~ metre mikOp 
çam re l 240 metre mikAp katran 
eşcarı l!Ana çık.anlarık hitamı mli/.&
yedesl :ı :\i<an 9\!Q çarşnmba günü 
saat 11 dt mukarrer buhınmuşıur. 
Tallplen ı ı·e taf,ilAt almak i.:cyen
lerln müzayede ı·• ihale -merkezi 
olan Antalva VllAyeti orman milza· 
vede komisyonuna kazad& mahalli 
orman muımeUı memurluğuna lsta 
hulda ormın haş müdwizt:tine ı\n· 
karada lktı•a• vekiletine müracaatları 
ilAn ılnnur. -- --

l;tanlıul mıhkemei asliı e birinci 
hukuk dairesinden: 

\1iidJei Se~ai Ömer ve Ali Rl7..l 
belicr şirketi taraftııdan Atlna ka~a 
sıırn ıabi Yiçe nahivtslnde hm şa 
hin '"de KAzım h'y alevhine ikame 
olunan alacak dnva~ından dolayı 
miiddeialeyh KAıım be' in ikamet 
g•hı bilineınedi~nden at~lusul llAneıı 
telıli~at ıfa kılınm•sına rağmen ce\ıp 
IA)ihRsıda \erliıu•mi~ v• esnayı ıah· 
k.ikatı• da iltnen vıpı1•o da ·et< 
rıgınt:n hazır lıulunınamıt ~e huiı..uK 
t'•Ultl ,, ,ı.eaıel.rl kanunıı,un 398 

İstanbul iCi a~ından: , .• 4111 cı madJeıerıne tevhm 
tehi:~ olunan gıyap karorlarııu r f.· 

( mrnrle hl• jtirızıl• bulunmamış n 
\Cı~!i ~uhkrme o', O mart lCl''tı 

t :iblnde matkeme<le i;patı vilc ıt 
c~""t.:mış '"\lduğund.ı.n usulün 4-06 ncı 
madde·i ınucihincc hükında gıvap 
tıoaran ı~tihaı \t: tehliA:ina karar y·ı:· 

rllaq,n i!An olu.1ur. 

Nr d0> nden dolavl :ll mart 1929 

per-embe gı.r:ı. ,,ndal !ıede.>ıanınc'& 

Ali n•ıaı·a ait ancika k ""' "8tt ile 
iiq halı '° kllim w hal'U :.ııtılac tır. 
Tnlblerln og(in ın •• halll ın zk~ıda 

h:ızır hıılunınalar ilin 1.ıh.nur. 
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ıerıi malı 

Yerlimalı, yerli malı, 
Perde, fincan, saat, hah, 
Ucuzdur, değil pahalı, 
Yerli malı, yerli malı!.. 

Par~nİ ele kaptırma, 
0Jşnıana kala yaptırma, 
Yolu çıkmaza saptırnıa, 
Yerli malı, yerli malı!.. 

f{umaşı kaba olsa da, 
Sırtında aba olsa da, 
l~cngi alaca olsa da, 
Yerli malı, yerli nıalıf.. 

Satıcısı öz kardt.·şin, 
Bu iş inan senin işin, 
Veresi alma, al peşin, 
Yerli malı, yerli ınalıl.. 
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Yıkıız liey de onu J - Uıriyeyı eQ?riniz 
attan aşağıya itti . vechile öldürdüm! 
Bostancı başıyı çağırdı. Dedi. 

_ Şu kızın icabına yıldız Bey Fitnenin 
baki söylediği gihi pek mah

zun oldu, gözleri yaşar
dı. 

\JAKl IY29 • 

de çok rahat yaşıyor, j muş bir buzağı aLiır
sattırdığı elmaslardan mış onu ilk gününden 
birinin parasıyla geçi- k ' ğ d ta · d uca ın a şıınaya 
nıyor u. __ 

Genç Kız nedense başlamış, Buzağı buyu-
cimnastiğe, vücudunu yüp dana olduğu halde 
kuvvetlen<lirnıeğe me- her günkü idmandan 

1 
Dedi. Bostancı başı 

Fitneyi alıp doğru cel
lada teslim etti. Cellat 

ta bir tenha yerde boy-

- rak etmişti. dolayı Fitne bu koca 

nunu vuracaktı. Fakat 
kurnaz kız celladın ku
lağına şu sözleri fısıl
dadı: 

--... ~.i.~.~~-.. Ç.:!.~~.~-~~.~~.i.~.: .. _ .... _Ç,:!.!.~.?.:. .... Y..:~.~ .... ~~.~.:. danayı kedi yavrusu 
Kara irünün vıl dönümü gibi kaldıracak dere-

cede kuvvetlenmişti. 
Fitne bir giin Yıldız 

Beyin o civardan vlan
nıağa geleceğini duyun- 1 

ca Cellada para verdi 
içkiler, mezeler aldırtt 
hazırlıklar yaptırttı. 

Analar babalar 

l>ayran1ua araoaya 
oto111obile binmek sa
lı ııca k ta sallannıak 
çocukların nıeı·akıdır. 
Fakat her havranı. bu 
yüzden bir çok kaza
lar olur. ~lesela hu 

- Sen Yıldız Beyin 
beni ne kadar sevdi
ğini biliyorsun, yarın 
hasretime dayanamaz, 
pişman o ur, seni çağı
rır, ben hiddetle Fit
neyi öldürün demiştim, 
bu kadar acele edecek 
ne vardı, diye senin de 
canına kıyar. Şimdi 
gel beni öldürme. Yıl
dız Beye git öldürdüm 
dıye haber ve:-, eğer 

memnun olursa gel 
vazifeni yap, yok, mah-

Y ıl<lız avda yorulup- L~;::J~~~ i 

zun olursa bil ki bu 
emri verdiğine pişman
dır . 

Cellat bir taraftan 
Fitnenin bu 1 akıllıca 
sözlerine diğer taraf
tan da kendisine ver-
diğielnıaslara, altınlara 
dayananıayıp genç kı
zın teklifini kabul etti. 
Onu evine götürüp 
sakladı· Gitti Yıldız 
Beve de: 

Bu11<.ian ta.n ll &'!ne evel bu· saban uyfnıfa
rından uyanan lstanbul halkı , büyük harp 
gemilerinin toplannı şehre çevrilmiş buldular. 
lstanbul işgal altına alınmış, Şehzadeb8Şt ka
rakolunda mazlum bir kaç neferin1iz kahpece 
s~ı...·t "'rlilm:sti 

I \ 
·~ 1 -,. ·. 

Uun rŞı-e ou T<ara gıinıtn yılcLwım·~ne tes'.l
düf ediyordu. lstanbullalar, aziz ölülerin mt!
zarını ziyaret ederek minnet borçlarını ödedi
ler. iyi günleri olduğu gibi böyle kara gün-
leri de unutınıya hm !.. ,,,., 

ta biraz dinlennıek ih-
tiyaçını hissettiği Zc'\mı:ın 
Cellat onu evine davet 

etti. Yılllız Bey de bu 

teklifi kabul edince 

Cellat koşa koşa geldi, 
n1eseleyi Fitneye haber 
verdi. 

Yıldız Bey ile mai
yeti yediler içtiler, Ca

riyeler in oyunlarını, 

danslarını seyrettiler. 
Sıra en son oyuna gel
n1işti. yüzü kaprlı bir 
genç l{ıı kollnrı!ıın 
ü ,tünde koca inek n1ey
dana çıkmıştı. Bu nu

mara yıldiz beyin ptk 
hoşuna gitti. 

nilmı>rli 

....1...ıı.ıı.tu<• •• .,.-.l., Jlr 

oton1obil devrildi, 19 

çocuk ağır yaralandı, 
Analara, bnba'ara ib
ret olsun da gelecek 
bayı-anılarda çocukla
rını gelişi güzel sal
vermesinler. Sonra çı
ra gibi yanarlar hat.. __ ,_., __ , ______ , ........ -...... -
Bul~n bakalım 

..... ı. ..... \)-...ı.)b ~l; ......... \..~; 

aı ncl:rl t'frden ~· Z!tliycr, gös
terini 

serin çimenlerin üzerine boylu aöylenilen yeni bir isim kurtu-
1 
kokulu bot havasım duydu .. a- np ta "Anneciğim, bJgün üs-! tu. O ne kadar da güzeldi ••• 

bt>yunca uzanıyor, kulaklann- luyor: "Neyran Ekrem,, .. genç dmılannı ııklaştırdı... mıan tüı::ıde bir tuhaflık var ..• icim Neyran gidip onu bir daha öpe
da susmak bilmiyen ağuatoı kız yattığı yerden kalkıyor, al- tarlasımn yanından geçti alçak sıkılıyor" dediği zaman kendi- nıedi bile.•. kaç defalar babaya 
böceklerinin vızıltılan, öylece çakfdallardan asabiyetle ko- bayın indi. . • aiiıin bile biuedemediği büyük yalvarmağı, o resmi iatemeği 
saatlerce kımıldamadan kaby- pardığı yaprakları didikliyerek Deniz ne güzel, ne sakindi. • "şeyi,, onun anlıyacağı öyle ta- düşünmüş fakat daima ~ebebini 
ordu. 1 çakıllı yoldan arka bahçeye ge- uzaklarda başlıyıp, gittikçe en- bii idi ki. · • an!ıyamadığı bir korku onu, 

itte yine böyle sıcak bir gü. ı çiyor. • . aldanıyon değilmi? sizleşerek, ta şu iri siyah kaya· Gecenin aükunu içinde uzun bur.dan vazgeçirtmişti. 
Yazan -MEBRURE HURŞIT - nün sakin g~i. idi .• , Koc:a:ıKendi ismine onu birleştiren !ara kadar uzanıp gi~.en ayın gürül tülu_akislerle yayılan bu Beyazlı odasına ilk girdiği 

Hem gece öyle güzel ki insana - Sönen yıldızı. man kırmızı bır Japon fenenm Neyranın dudaklan olmazdı nurlu yolunu Neyran oyle sev- kadın bagn~maları, Heyrana gün, duvarlara ne yürek çar-
susmak, ~adece şu hüyük tabiatın - }!ayır Neyran, ben sana andıran ay, karşıki sırtın üa- değilmi? di ki. . • • yalnızlığını ~ütün acılığı ile an- pıntıları ile bakmıştı. içinde bir 
sc ini dinlemek isteği geliyor_ bakıyordum... Bilsen yüzün ne tünden, ıan pembe teffaf ziya Yolun ortaıından kocaman Kayaların üstünden sıçray- !attı. O zengındi, mü~fik bir ha- ümit vardı. Her tarafı 0 kadar 

_ Ncyran, 
5 

nin ,airliğin yok- bulutlan içinde doğdu ve git- fırlak gözlü iri yeşil bir kurba- arak, kollarını açıp muvazene- bası, çok güzel, kıymetli şeylcı-i ihtimamlarla güzelleştirmeği 
solgun duruyor... Belki toprak ti_kçe saranp küçülerek yüksel-, ğa sıçrayarak kenara. kaçtı, yıl- sini bulmağa çalışarak epi iler- vardı. Fakat bütün bunlara rag- düşünen baba, nasıl olmuttu da 

tu.. Bu da nerdcn çı ·o? nemlidir .. Üşuyor musun,Neyran? dı... yükseldi... yapraklan,,dızlara bakarak ilerlıyen Ney- ledi ... artık iri taşların arasın- men yalnızdı! Arzularını, hül- onu bu büyük sevinçten mah• 
- Aman baha, bazan ne alay- - Korktum baba . · ama ne damlan, toprağı gümüşlü ışığı ran, küçük hayvancıktan daha daki mesafeler artıyordu. Bu- yalarını dökebilecek bir arkada- rum etmitti? 

cmn ... Bunun şairlik neresinde? fena korkmm . . . . ile yıkadı... ziyade korktu.... rundaki köşkün onünden ~n sı yoktu. Baba erkekti, ne ita- Bir gün ihtiyar bacıya: "Bi-
licnl üzmek nıi istiyorsun? - Ne oldu, yarasadan mı ür- Bütün yıldızlar bu parlak Zaten o, arka bahçeye gece- kadın kahkahaları geliyor, de- dar İnce ruhlu olsa bir genç ktz liyor mus~n gece anne, babam-

• ·amık cevap vermcdL. ktün?. 5ultanlarından utandılar, onu leyin geçmesini hiç sevmezdi.. nizin üstündeki ufak karartılar, kalbini, onun çılgın rüyalarını dan annemin resmini istiyece-
Buyük çamın altındaki kane- _ilaha gözleri ml idi onlar? kıskandılar, daha sönük, da~a Ne de çok ay ıtığına çıkan etralan_nda ~üyük beya~.1ı .. kô- anlı!a~~-zdı •. ·~t;yran g~ an- ğim, acaba verir mi?,, dediği 

p sınc oturdu. 
. 'cyran,onun önüne, arka üstü 

çimenlerin üzerine yata. Ellerini 
en,csinin altına soktu. 

Koyu renkli ı:ökre o kadar 
çok yıldız v~rdı ki mehtap ol
mamasına raıtmen etraf adeta 
aydınlık gibi idL ! lavada bunal
tı ·ı bir sıcak vardı.. bir tek yap
rak oynamıyordu. 

Komşu köşklerden birinde 
grnmofon çaliyorlardı. 

O ~ada gökte bir yıldız 
ka dL arkasına k a bir an için 
ı d.ıyan nurlu bır yol bırakaıak 
u.ru.. kaybulau .. 

- Baha, gc.ird '11 mü? 
- , 'eyit 

Ateş .,.·ıb· 
1 

d k tl nursuz pınltılarla kırpışmaga kurbağalar, yapraklan hışırda- pük daırelen açarak yuzuyor- neyı duşunmedı bıle •.. Mıs var· zaman kadıncağızın gözleri ya-
" ı par ıyor u • . ana arı b 1 d 1 d d f k d k ki d 'd' ne de buk vur .. . af a ı ar. · .: .. . . tarak sarmaııkların arasına ka- !ar ı. . . . . . ı, a at o a ço .. uza ar a ı ı. ıaro.rak: "Sakın ev.la~ım .• : sa . 

. kJ ça ki .... uyor · · O}le Neyran buyuk çamın dıbınde çıfan kertenkeleler vardı. . • Bari bır annesı olsaydı! .. ışte Neyran şu son gunlerde kaç de- kın ... eğer günlerını yemden 
P aştı ' yuzume değecek ı;an düşünüyor. •. Halbuki deniz kenarına git- Neyranm büyük hasreti, ne ba- falar kalemi eline almış, duy- zehirlemek istemiyorsa , an-
dım · · · · · babacım içeri girelim Babanın durgunluğu, halaiz- mek için de buradan geçmek, banın tefkati, ne Yıldızın, ara- duğu garip, nuammah hişleri nenden bahsetme!,, diyerek ti-
mi arnk?... !iği ne zaman başlo.dı? daha epi yürüyüp küçük bağın banın güzelliği, ne köşkün zen- ona anlatmak istemişti.• .fakat tremesine sebep ne idi? 

O aene yaz ne de sıcak ol- Anyor. • · . yanından kıvrılmak lazmıdı. . • ginliği ile unutulamıyan o ka- olmuyordu .... bazı şeyleri de- Hayatına çöken bu perdeyi 
muştu! Galiba hasta yapan, Geçen günleri birer, birer Neyran babasının, onu yal- panmak bilmiyen yara! ~il kalem ~ağıt, dudaklar b;Ie ne zaman kaldırabilecekti? An-
gözlerine o garip ateşi veren de tetkik etmeğe çalısıyor.... nız bırakmış olmasına öfkelen- Evet. bari bir annesi olsaydı! ıfade ~demı~?r~u. ·: :o~ları an· nesi babaya ne yapmıştı? Ne-
bu bunaltıcı havalardı. Yemek- Bilmiyor .•.• bulamıyor.. . di .• , şimdi yanında b~lunsa, Belkı Neyran ona da dertle- cak gozler soylıyebılırdı ! den ondan hiç bir zaman bah-
ten sonra eskisi gibi Neyrana fakat ıebebini anlıyamadan, ha ne iyi olur, deniz ker:anna gi- rini, şu ıon hafta ardaki uy- Evet Ney;-an yalnızdı.• · setmemek ı:zımdı? 
kitap gazete okutmuyor, yat· yalinde lıep "o,, nu, genç kom-,. dip biraz olsun serin kavaların gunzuz riiyalarmı, hayalintl 'n - Ah ya Rabb: bir annem Neyran eğildi, avucuna dol-
mak bahanesile erkenden oda- 1

1 

tusunu buluyor... üstüne otururlardı ..• Neyran koğmak kudretini gösteremedi- olsaydı!.·•· durduğu au ile saçlarını ulattı. 
s~na k~pamyordu_. ~ece anne de G~nç kızın d1;1daklan yavaş- köşke baktı .. :. ağaçları~ ıı:ra: ği o güzel menekşe .. gözleı·i an- ~eyran düşünüyor.•· b na Boynuna doğru s~zülen damla 
bır koşeye çekilıp dualarına ça, Ekrem., dıye mırıldanıyor smdan ancak ust katı gorebıldı !atamazdı. Fakat anne,. mu- malık olmak o nelerden vazgeç- !arla, ayın beyaz zıyası altında, 
başlayınca Neyran bu koca ev- ...• Neyrao bu ismi güzel bulu- ••. ortalık temamen aydınlıktı. hakkak onu anlardı! mezdi! ince mavi elbisesi içinde Hasa-
de ne yapacağını §aşırıyor, O• yor .. ." galiba kısa olduğu için!

1 
Neyran ilerledik~e saçlarının O da genç kız olmu~tu .•• O Hem şimdi mlife1<keresi es- nın dediği gibi tıpkı bir masal 

daları, koltuklan fazla yakıcı O iki heceli isimleri çok &e. tr. hafif bir rüzgarla okşan dığını da ayni muamma dolu ilk te- kisi gibi boşlukta çırpınmıyor •. perisi kadar güzel olmuş tul 
buluyor, bahçeye inip, alnının, Yaramµ dudaklardan bu se- hissediyordu ..• derin, derin ne-ı reddütleri geçirmiş olacaktı. konaktaki büyük haıblığından 
avuçlarının aletini teskin edeu fer, daha yavaı, daha hafifte fes aldı; denizin o yosunlu, tuz Neyran ona iri gözlerini kaldı- evel Neyran "annevi,, bulınua· Bitmedi) 



llU.I.ftET PAUR 17 .MART 1929 
- - ----·· ...... : Deniz ınübayaat -kÖmisyo

... nundan: 
' 

-!U ton maden ~ a!tJ kapah 1.n··fla ihale tarı hl ;- .\i<an '1~9 Pazar 

g(inu <aat I i. 
Sefıini harbi}c ihtiya1:1 i~in ~ ııkar<la mu'uırrer i\lautn )ağı hiı.1-

•ıııdnkl gün ve saatte talipleri ııhdc.,iııc ihale edilecektir Sarcname>ini 
!(Örmek i,oreyenlerin her giın 'c munaka·a;:ına iştirak edeceklerin 
muan en giin , c saatte KasımpH~adıı De. miıbayut komi yonuna 

miıracaatları. 

Emlak ve Eytam 
Bankasından 

Satılık ev 
F.:c:as numarası ne.ıeı m· hammen: 1 

1 1 • 

1 c; fü~ı~ıa~ıa , en'ıkJede mahalle ın ~. ı·o_., vg'· -000 • 

.:!2 uır:ırah ah•r ,-c arabalığı mıııtc il 1-ane 
•okağında atik 14 'e l ~ miık rrrr cedit 20 • 1 

UaLıdı .nıılıa er ane m -::ırr_c 'S&tılacağındar. t p nlanl.ıtın 100 
lira dcp para ı1 '°'mi ıh • e m adıl 0 5 J ı•; " ne i u u '· ,. on 
rutıda hankamıza ITIJfOCU( C\ lemofer 

Tokat Sıhhat müdürlü
ğünden: 

fllnizde dehşetli bir kuvvet 1 kullanması 9ayet kolay bir kuvvet ı 
~'. 

Fi;·ıngl tedl\i'inde kullaııılmak üzere 5 kilo ·eo-ıh-ar an ve 500 kutu 
tlizmejeMl ve 2000 kutu :-:afariycti ze~bak ampıılun 'e I~ kilo lyot:lıorpotas 
yom ile 20 kilo r.ıüıaaf civa merhemi kap•lı zarf n ulile münı~•ıya konu· 
larıe tekli! olunacak flıt haddi l:\yik görüldüğü takdirde 92<1 senesi martının 

Oaha büyük bir sur'a 

·ve zar af et sayesinde ... 

"'°" 1929 Sen~: Buick ınoclcli eskisine nİS!lelle dahll 

büyük rağbet kazandı. 

8litGn cihanda Bulcki bu kadar metetme. 
terine şaflNllmlı .. 

Buick en çok aranan araba yapan mümtaz 
tıauaları yeııl terakklyatla birleştirilerek 
akla hayret verici bir kuvvet menbaı yara
tılmıştır. 

Bu stneftfn tepeden supap· 
11 motörü eskisine nispetle 
t7•ı. daha kuvetli ve sür'ati de 
daha büyüktür. 

Uzun yollarda Buick bir 
otomobil için mümkün olan en 
yüksek sür'ati elde eder. Her 
hangi bir model saatte 110 ve 
bazı modeller 120 kilometro 
yapar. 

Bu tekılmülü Bulcl< mühendislerinin 25 sıl
nellk uzun ve çetin tecrübelerine medyunuı. 

Sağlam temeller üzerine bina edilmiş imal 
prensipleri değiştirilmeden her sene bir 

çok yenilikler vücude getiril
miştir. 

Buickin atikliğinin, kuvve· 
tinin, idaresindeki kolaylığı· 

nın ve rahatlığının zevkine 
varabilr.;ek için ancak 1929 
modeli Buick otomobilini kul· 
!anmalısınız. 

Kuvvetinin çoğaltıldığı, sür'· 
atinin fazlalaştırıldığı halde 
sarfiyatının değişmemesi hay
ret edilecek büyiik bir teki
aıüldiir. 

t:ııklılııden daha ı•rir hututıı <t uıım 
rady•lörii Oulck yeni w mUnıtıı~ 

biı Fkil vermiştir. 

Bulckin acentaları bu hu· 
susta sizin için bir tecrübe 
gezintisi tertip etmeğe ama· 
dedir. Gayet elverişli tediye 
tarzını öğrenmek için General 
Motors acentalığına müracaat 
ediniz. 

BUICK 
GENFJW. MOTORS MAMULATI 

O.T.T.A.~. oton.vbil Tll:aretl Türk Anonim Şirketi, neyo~lunda, Tokatııyan l•~•ısıııda. Teldoıı: o.ı~oğllı 28ôö 

İstanbul limanı sahil sıhiye 
merkezi sertebabetinden: 
. :.1Jdirireti umumiye mullıakau ih.tivact i~Ul aleni münakau ile ıalıeti
rılcbek <•lan kırk iki kalem cnakı m•thuımın vcı mi münakasası 28 mart 929 
:ırlhlnc mil.i:ıüif perşembe ı;ünti ol•rık ıesbit edilmiştir. Talıplerin nümuneleri 
~ormck 'e ş~nnameler'. •.lıı:.' ilzerc he· giııı Ca!atada kara Musıafapaşa 
nkağıııd:ı klın mcrkwmız lt\azım ubesine \C mfuıııl-a.•ıyı iı'tlrak wnek 
ızere yeı mı me.ık(lrde :ıaat 14 ıe m<::r.:kıU ınerkczılc mütc c~kil ma;raf lm
n,iyonuna muracaaılın ilAn olunur. 

~~ Taşra müskirat bayilerine 
; l'tı k·ıl!d" ııruleı gü<tercn ycg:lnc mür se;;e l\c\(. 1 fabrikalarıdır 
~ Rakı - ı ık, :orap ü_erine toptan mı mele Yapmak için C:ala 

} tada l\ure.1=ılerde 'o ,l!>-.l~ J . l\aiııı mabıumlın fabrikasına 

-:;:----::.:::::==:::• murıcaaı olunm~lı ~·••18111& 

İstanbl Limanı sahili sıhhiye 
n1erkezinden: 

'.\lildiriveıi ··ıh:.k ·h · · ı · ' ·ı ~ · tb. UW.J.m.\c rru ·atının ı ttyacı ıç·n a cnt mun.1r.a!'t~ ı ~ roc\ u 
~nlkıı.ya vazedilen kırk ıki kalem ~ırt•ill enin .-evmi munakıısası 17 Mart 
kır 1.1rllıine mü adi[ ('az3r gunü olarak tespit edilmifıir. Taliplerin mezk(lr 

tasıycyc ait 1 le .. h .. ..._ . . le şartname \'C numune erini görme uzere er gun me ... ezımı7. 
.:.ıar.un ~ubesinc ,-e münıkt'3\ a titirak etmek için de yevmi mczkfırdı 
~:~ te Ga!atadıt kara Mt1>!Afapaşı •okat;ında kAin merkcziınizde müte· 

•bı(e L:"m, ~nto~a mı ncuıları ll~n olur.•ır. 

Evkaf müdüriyetinden: 
l\ilo ( ın. 

I '.!00 Zqtiıı ) •At 
2500 Fa:ul ·c 
;ıoo -;adc rat• 
100 <;:7 . 

Fıkua lmareılerioc !uzumu olan bıılAd• muharrer dürt kalem erzak alcnl 
munahsayı nzcdilerd martııı yirminci Çarşamba gilnil sut onbeşte lhdesi 
icra edileceğinden wıp obnların şeraiti anlamak üzre f.e\'azım idaresine n 
ihale güniinde idare cncumcnluc muraeuılm • 
~~~~~~~..,-~~~~~~~~~~~~~~~~-- -

erzak münakasası: 
Ali orman mektebi' 

. Rektörluğundan: 
:\lc'~ıc ıınııın Jort aılıı. er-Lak .e ıc\ "111 k:ıpalı ıarf usulile monaka.;aya 

konulmuştur. iştirak İ\İTI \'t\·mi ihale ı ~'O .\tart 929 tarihine müsadif 
Çarşanba günü saat l 5 tc ·Defterd•rlık lıina ı dahilinde müesscsın ticariye 
ı e zlraiı c komisyonuna ı;elmeleri . 

Istanbul nafıa fen mektebi mübayaat 
komisyonundan: 

l\favıs (929 gaye,ine kadar mekLclıin ekmek Ye -clıze ihtiracı münaka
sasıııa talip çıkmadığından ;}l :\!art 9:.?9 Pazar lflloü >Hl 14 de ilıalelcri 
yapılmak tizrc münıwıya konoldugund•n taliplerin ihale günü ınektepteki 
koml<yona miiracuılau 

yirminci ~ar~ba günü sut 16 dı ihalei kıt'ivcsi Tokat ~:ntiımenl daimi· 
since icra kılınacağından talip olıııılann :_.artnanıenın m'"<ıddık suretim 
me:.kOr f.ncilmeni daimi ile Tokat ve lstanbul Sıhhat " içtimai mul\ enet 
müdürlerinden alman ,., ıeklifnaaıelcri dahi hükümctç• 'uku bulacak müzı· 

1 ,·ede ye münaka<a ve ihillt kanununun 10 cu ı c 1 l inci maddelerinin tari 
iaıı dairesiııde ita '" ir al e\ lemeleri ilin olunur . . 

mıı 
BOyUk 

tayyare piyankosu 
Keşideler her ayın 11. ndedir 

3. ci keşide 11 Nisan 1929 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca : 20.000 15.000 12.000 1000 llralık 
ikramiyeler ve 10.(X)() liralık bir mUkAfat. 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

\ llllJllltıil!I 1 ili 
Deniz tnübayaat komisyo-

nundan: 
10,000 metre k•rbas: fuıpalı z:ırHa 26 :\lan ,- ılı • aa: 

Kapalı zarflı 29 !art Salı ut 14 
2,000 kilo kôoele 
~.000 • vaketa 

1'apalı zarlla 26 :1 im .'\alı saM F 
<ı50 nıeuc uılebe elbi;eliği llci,·erı kuma, 
;125 • kaputluğu 

4,000 • efrat elbiseliği 
:.>0,000 • amerikan bezi: l\apalı zarna ~b :\tarı . ·alı .,.aı lô 

Deni?. ku\\·eıltri ihtiyacı için yukarda yazılı levazım kapalı . :r.ar~a l!ti 
narı Salı f(iınü hizalann•1ıki oaaılerdc twbi uhdesine ihale cdflecekıır. Şırtna· 
melcrinl giırmek i'teycnlerin her gün ,. münakasaya ijtimk edeceklerin-

K 1, ı~ mlib•' aaı komı· yeı·m ve 'aktı muayyendc _ a>ımpa~ada ,en • svonuna 

mür1c11ıları. 

Sıhhat ve İçtimai mua~enet _ vekaletinde9". 
lstanbul Curaba Hastanesinde Eabbı ıçın bır fırcngi hmalıJ.:,, iıi'rtıikat 

kursu açılacakur. Başlama ,.manı bilı\lıarc bildirilecek rıl;:t1'{1u kur; üç aı· 
de\am edecek ve ııeharetinıfo dc~am eden Etibba "İtihım olunacaktır. lmti 
hande mu,af(ak olanlar 250 .lırı ucretlc ı·ckJin!tin fircngl mücadele muıtaka· 
Iırında i<tihdanı edileceklerdir. K~aTl:.:lıiuı olunacak Edbbı adedi oalıdııt 
olduğıınd•n ıılip~er ar~ı~ğ,:. 'uamryoloji ve labotttu\lra az çok ıukofu 

. h dil .... '.tı" olanlu tercı ~ .... .:~ur. lnılhap olunacak F.tibbı arda 80 lira ücreti maktuı 
ile L':,!1:.7' ı. "kadar azimet harcırahtan dı ,eritecektir. Talip olacak t:tibba 
istida ye e\rakı mii>bltclcrllc mart 929 oehavetine kadar sıhhat ve içtimai 
muavenet ,·eldletine mliracut edeceklerdir. 

""'"' .... Ermis-Emniyet-Kartal ~ 
( Miittcldt t..-n lııbrikal&11 ) 

lm&laıbanemizin yüzü met:cariz muhtcliI koııser.-c ne\ilerinden 
maada husıısl , .• yeni ıechi7.au saye,iııde memleketimizde ilk defa 
olarak yalnız fıbrikamıı. tarafından imal edilen n Avrupa müstah· 
,. ·nııına rekabet edecek bir nefasette olan : 

Dublu Konsantre Tomates Salçasını 
l\luhıercm müşterilctnnize tavsiye ederiz. Bilumum bakkaliye 

~· mağazalarında 'atılır. ~ 
iLAN ILA.. . 

Hendek lshıkoglu l\irezlidete5' 
onnaııından gayd mamOI ~ · 
mik'ap hesabilc ikllıln . ckizyliZ 

l leııdiP;in .\tolla Hasan pınarı 

unnanından gayri mamOI metre 
mik'ap besabUc beş bin kayın iki bin 
1 lüknar eşCanııın on senede kat ve 
ih.racı beher metre mik'ıp kayın iki 
lira kırk beş kuruŞ, köknu ilç lira 
otuz altı kuru~ bedeli mukarrcri ile 
ilAn ve şırtname:.indcki mc\·at muci· 
bincc hpalı zarf usulıle 2-3-929 
tarihinden 16-4-929 tarihine kadar 
mUzayedeı e \•a>.eclilmiştir. Taliplerin 
Kocaeli Orman ;\iildüriyctindc ko· 
mlsvonı mür.c•atlnn ili\n olunur. 

• 

sen beş me;c üçbin dolı:u~ nıl:.n 
cşçarının beş senede kıt -« 1~ 
beher metro mik'ap meŞC z unı 
bir kıırııf kayın bir lirli 1 beş 
kanış bedeli mukarreıl 1 ve 
şartnamesindeki mf\ ,, mııCibince 
ilpalı zarf osufil• 2 • 3 - 929 
tariblndcn 16 4 • 9'ıg tari!ıine 
kadar miizayedat• ,ı.ı:tdilııı;şt1t talip
lerin Kocaeli o"" tnüdliriyetindc 
komisyona ıııürıc atları illn olunnr. 

ALE,IDAR ;t,Al>E HfH.\ 
DERLEH \ E .\IAU!ıt '\f

L\HT \".\Pl'llL.\J:r 
·eri,,, 1.ıık~ f,:ı ıılrıı•ı ı •,,_. 

t;ı,ı 'ı.ok,ı .. 11111 lırr Tııı,ı lı
.ıkıl 11'1111 tı•ıııııı ("li il,, o ıı 

Millet ' 111 
" 

1 
nıa -ı 

Pazartesı· ıwı ıı .ı.: ı l ı 
&11t 1 l 

.'irke ıılıtın ıı dan ı 
kat'111J" (Zıııı ı. •tı~. lı 11 
lu.,~lJ),~·luıun,'I~ ı, 
Girt:'• n , Tı ·ılıimn , 
\t' il •:J{ ) \ 'I 

• \dl'L ı r' ·kt ı 

Bil .. ı \ ıı 11· l.ı c.a ' ı ı 
hıı ıı .ı ıııa'nl. 1 t ı ,ı,ı 

Ba!ıkr .mırı "· ıı tıı .ı ı 1ı · ıı 
Teiekı i t,ı• l ı' 1154 

V:ıııur ımıc hl;zi • tı ıı l 

lzmir postası 
ı lıılıa lıık , ~ ·at 

Adnan '~;rı 
18 inci Pı-\Z HTE~l 

giınU J fi<fa Galata r tıaııııd r : e 
ketle birine. ikincı 'e uç' c ı ruf 
ut3klı •olcui n !ar k dojtr lzmır 
gidecektir 

DIKl\,\T. l~hu luk, \apu da h r-
turliı c<lıabı i ·ı.ınıhaı muemmcn oldu~o 

gibi YOicu!" erı buı uk oıclleun ser 
,·is hideınaunı lııılıcaklardır !\1i ddeı 
>c,-ıı!ıaı 20 saattir. 

·Tafsiltt ıçııı <:alır dı Gı.nıru' 
k~ısında Sııe hınsez hanında 1 ~ 
nümero11a müracaat ·retefon Rr,o:tiu 
1041 \e va Rcyoğlunda l'crııp•lı> ile 
(~alatasarl\' karşı ında 'atta seyahat 
acenıasma. Telefon; l\e.-oğu 1 (>Q 

ve 3.199. 

YELKENCİ 
\' A PURLARI 

Kı\Rı\ D~:NIZ LUK. n·: 
.·l R' ·\T f'ı)STA. 1 

Samsun 
\'ljX>i. rt

211 Çarşamba 
günü ~amı Sirkeci nltanıınJan 
lı&rekcıle d.ığnı ';onguldal;;, ine 
bolu, Samsun, Ordu, Gircson , 
Tnıbııoa, Surmcne 'e Rize ) ı e 
gidecektir. 

Taf llAı i~in .'irkecide :\le •Jet 
hanı ittisalinde T~lkencı hanında I 
klin aeenwını ınurıcaat. Tel 
htanbul ı~ıs 

•• ' - . -
• - . , •.••. __.._J)\ .. 

~evrıı f nin 
111!11!111~--~-------· ~tersin sür'at po. ıa ı 

C'ıfahmut ,c\kct paşa '.ıpurıı 
l b mart 3.lı l l!d< Ga!. ti! nh
tımından barekct!c l/.JTli r 
Antalya, \ili)<• \!er ınc ~ -
dL'Cek 'c Ta," U.. .\ n.ım , 
Alaiyc, \nt:ıl~ a, lznıırc , ra 
yıırnk ~clecektir 

Ayvahksür'at po tası 
( l\IER!'l ) \apuru ııı \1a:t 

:alı l :"dc irked rıhtımm<Ln 
hareketle Gelibolu, C.'a.ıakknl.ı 
Küçillluyu, Edremit. ·., •h ' 

. • vur •· 
nıye, .\ \'Yalııt~ ~ gi<lec<k , c 

dönu;;tr me;kÖr bktlclc•i 1 • 
ıt:,c .'\ltunoluga u~ra) ııcakar 

Gelibolu ir,ın ~ alnıı yoku 
alınır, yuk alm;ıı:ıı 

Galata köprü haıınd• ,,.er~cz 
a•cntesi & oğlu 25b! Mt adet 
hanı altında husu>! dılred 420 
Hnbc aemıe.i lstanbul . 

-
ILA 

ı ıı mart paıattc ı 'J rJbz• n 
birinci ~ apılmıyRcakur. 

Diyarbekir vilayetinden 
Pıöj< "' keş!lname ine ıedlbn 

)'ap11ntacak olan mıntakt ilcınıl 
metr<bl ıtelyc İllfllU 24 mart 9'21J 
ııriJılı'• tııiı;adi[ pazar gfinu t 

12 Jc kapalı zarfb ih•lc edilmek 
ii%tf0 '.!<> giiıı muJJeılc m!iııaka.a • 
·~!_un~u~tur. Daha ziyade tnr,ıIAı 
•. m~ ıstcycnlerin 'illyet daimı 
Encuınenine muracaıt eylcmoltn. 

Mü;(min 
Vaaıklar, latanlı çıbıııılıırda 

Kun'Clli bır muneddip 
,.c muanam taaffün olan 

SİKA TRİN ı~~rb~ 
Kullanınız. l,tifade muhalkakur. 

l\leşhur eczanelcrJe bulunur. 
lzınirdc .\largoıııoccza d•pu uU.lı 
ye Buna Seıbaşı Türkiye, Sım· 
suıı Kamer, Trıbıon Ş!fı cCT.ıne

criode 



, 

J)lın Istanbulı!rı işgaline tesadüf eden 16 Mart yıl dönümü mUııase- 1 

I> tivle işgal esnasın~a şehit dü~eo kahran1anların hatırasını taziz için 
! ~ •: L~pte bı r ihtifal yapıln1ı~t~ı:. 

Dün Türk ocağında 23-80 Nisan çocuk lıafta,ında yapılacak ~yleri 
kararlastırmak için bir iÇtima yapıldı ve o haftanın fevkalade bir 
sur tte yapılr ""' takarrür etti. 

1 

Bin Söz 
Resim 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Elektrik 
alatı elektrikiyenin 

küçük tamiratını 

Meccanen 
diğerlerini 

el eıneğini 
almadan ınal 
olduğu fiatla 

__icra ettiği hiç J1 
ki~seye meçhul ~ 

değildir ~ 

-~~ 
Erkek YOcuctunu 
sQzeltqtlren 
RousseJ 
Kemeri 

- .. Meşhur-4 
KONTİNE'fAL ! 

Yazı Makinesig 
lleınelmilcl ra~kaml•nnı ha11 

olup Türk ı e L! ·n hurufatla 
yazı makinelerinin en n1uk.cm 
melidir. 

lledetiıılzl ... 
tılılr. Otot11911lı 
lıir, muaı ı.ilCle 
al11ıtır. Hu-1 
ı:ıt:yikl ve mkosu· 
nun elalılkiyetl p · 
yet ınukawlm ol· 
muı lweblvlear· Heynelmilel ra.kkamh en ııı 
•• nlunda&İı lıa· hisap makinesi olup mütcatdit 
dar 11&1yabtlnıell 
.ayetinde her iki bankalar ve mali miiessi;elcr 
ııraluomamındo· tırafınnan kullanılmaktadır. 
cruııur. sızı gcnçletd<fr. Vücudunuzu Gayet salılam olduj';u için 

yuıııu.-ıır ve sıklqıınr. 
lliıuı ıtfrifinlzde veya sipariş verditl· kat'iyen bozulmaz. 
nlldc kamınıznı kutru bellnlıln tnıfaını TÜRKiYE CV:\1HURIYF.TI 

sanıimeıro ile bllcllrinlz. YEGANE DEPOSU 
A1•sıvvtr (lrlfrmlıl lsteyl•I&. 

veca.o .. ,,. •ıhlll: A. Hornftayn Kumpanyası 

J ft ____ .;..I Beyoğlu tekke caddesi 
·, .~ 583 numara 

de Parls j Türkçe bu'rufatlı Kom:inent•i 
suıı.t: lleyotl•N~Tünel mt . de, ' vazı makioel~rinın ı c i 1 .ııan 

ı 
~lfabemize gôrc dcf\işt.ıi. nesini 

_•ı_au_6_u_ra_ı1a1o_~ ___ __. deruhte ederiz: 

Çorlu Belediyesinden: 
Çorlu kasabasına getirilecek olan 

101,000 lira bedeli keşifli menba sula-
Evelki gün Dolmabahçede bir k<ım_,on dev- nna ait proje ikmal ve tastik edilmiştir. 

rilmiş ve sekiz çocuk ağır surette yaralanuştır. Mezkur proı· e mucibince bir av müd 
Bu çocuklar Ettal hastanesinde tedavi edıl- J 

n1ektedir. ' detle münakasaya konunlduğundan ta-

~·-···-~ .. ~ .......... ""~ .... ~ ·- ' 

Çaycumadaki millet mekteplerinde imti· 
hanlar icra edilmiştir. İnıtihanda kazanarak 
şeha<l\. tnanıc alanlardan bir grup. 

liplerin Istanbul Şehremanetinde bir 
sureti mevcut projeyi tetkik ederek şe
raiti anlamak üzere Çorlu belediye 
riyasetine müracaat eylemelerı. 

Harar çiftliği toptan ve pe
rakende satılıyor: 
Gaziayıntap defterdarlıgından: 

Gazia}1ntap vıl:lyetlnin tilbaşar nahiye~lnde ve Sac •r irmaııb vundJ kı ruf u 
mu ski ve üç rubu gayri muski 283 kıtada tapu ka vdınca 27.>ıl 'e h"Kli<.ı' 

dört bin b~ yüz donUmden fazla arazi ve bir bar ınüstekil \c digc. ıı ·I hı <ı 

5u değirmeni ve 115 adedi müte~ıviZ çiftlik binaı :ını h vi ve seK•en hin 
lira kıymeti mubammıneli Harar çifliJ;i 6-3-9:,!'I tar~lirde; hren e mı 

ıatlllye müsı.,;na olmık üzere 81-8·929 tanhıne müs· el' po.zc b · u t 

00 dörde kadar 21 giln müddetle kapalı zarf usulile ıoptar ı·c ~vni gilnJe 
perakende suret:U. alenen mevkii nılıı.aıedeyc vazedilmiştır • Talip nlanloı ın 
ve şeraid anlamalı: isteyenlerin her giin vil&yeı emlôki milliye daire ine ve 
yevmi mukW:de defterdarlık dairesinde müte>ekkil s ' ' m' "'" · · m i· 

nu.:.ıat e' lrnıelcri ll!n olunur 

. il:> L ~il IJÜIC lll IUl·\"IF.'ITIN 


