
Cumhuriyet vatandaşlığı 

Baştan ba~ hakikat ve sami
miyetin bir ifadesi olan Başve

kilimlzin geçen günkü nutukl<'
rında şu cümlenin de memlckett.: 
derin lıir iz ve ntanda;lann 
kalbin c feyizli Pir ışık yaratn
jtma şüphe yoktur. !\Iuhterem 
ismet Pa~a, hükumetin takriri 
sükOn kanununun yenilenme
mesini istedi jti ni ~öykdikten 

sonra;(Eu kanın hüktimcLdevlet 
ba;ı ol:ın hüyiık ilcisi Lmhurun 
ir;adı \C iljtLinıı ile vcrmi~. Bu 
memlekette ( umhuriyct vatan
chşlığırın pünis;ıı:t~ engelsiz yer
le mcı;inin h-) ıik Rcisicı.mhurun 

ldcali oldul\u çok gez söylenmiş 
J.cr zaman gö(ulmüştür.) ,özleri 
ile nutkuna dL vam cımi<tir. 

Tarihe ve hadi-ata hAkim olan 
bü~ ük (;azi, cumhuriyetin, cum
hLıriyct rntand:ı~lııtının evs:ıhnı 
tcşkıl eden fııziktkrlc kaim ola-
:ıgını ,lzmiş ve hunların bütün 

d eh nııllcı ara,ında yerlqmc 
;i•ü ve yayılmasını temin için 
IL•rk inkıllbınn malı)m istikame
tini vcrmi,ıir . \aradılı,ında •er
b ,ı ve civanmert olan Türk , 
c'iııi ve dünved l>ir takım fena 
adet ve idarekrin tesiri alnnda 
bir :ıralık (tel>a) ve (bende) ica
piarırn alışmış \ e bunların ta7-
y;kı alıında inliverek hukı)met 

n de\ kt mel1 tımuna karşı adeta 
' ır kin ve hu. _met be lt.mcğc 
l><.ı.J:ımı~tı. 

Salrnnaı devrinia lıaılıca larik 
vaslıı ı işte hu haleti rt.)ıyc tq
kil etmekte idi. 'BU\ ük {;azinin 
mille:inc en buyiık hiımctlcrin

d,ıı biri de, Türkıı bu gahri tabii 
vaziyetten kurtararak onu kendi 
yaradılı 1ına ve şerefine uygun 
bir hi.ıkOmet u ulünc, L-Umhuri e· 
te karn~turmuş olma. ıdır. Ancak 
5a\ıanat nasıl (teha/ adat ve ah· 
!aklan ile yaşayabilmişse, cum
hııriyeı ıe (vatandaşlık faziletle
rivlc kuvvetlenecek, baka bula
cakıır. Bunun için cumhurlyeııen 
sonra da cumhuriyet vaıanda<h
~ının (piiru suz, cng-clsiz) yerleş
mesini temin etmek zaruri idi. 

ismet Paşa hükumeti, bu 
yüksek ideal ujtrunda hiç bir 
fedakarlıktan ııeri kalmamıştır. 
lnkılı\p ve intikal devrelerinde 
zaruret görüldukçe fevkalade 
tedbirlcı den istifade hususunu 
na:<ıl ihmal etmemişse, zaruret
luin zeyaJi lızerine, halk hükö
mctinin tabi! faaliyetine de en 
v;cniş ceryanını vermekte bir 
dakika tereddüt gö termenıi tir. 
Tarihtt: her hanıı;i bir hükumetin 
almış oldugu fazla bir salAhiyeti 
kendi kendine bıraktığı göriil
mlış şeylerden dc!f;ildir. Fakat 
bizim hlikumetimiz, kendisi ile 
rnilld arasında bir zıddiyet gör
mediği ve hatta bütün lcieali 
eski rejimlerden bakıyc kalmış 

bir zıddiyet varsa onun i1.aksine 
Çalışmak oldup;u için tefevvuk 
ve ayrıl•k, gayrılık iddia edecek 
zihni~ ette ve mevkide dejtildir. 
Gc'lc 1 met Pa,a söyliyor: 1 Biıim 
politiklı'l.lzın mesnedi şudur: bu 
nıcmlckctrc l>u meclisten -Büyiik 
l\iıllct .\ledisi buyük kudret 
yoktur_.) 

Takriri •likOn knnurıunun de
vam ectip;i dört •ene zarfında 
(yuz yıla bile sığmı)ftcaı.: eyi 
şeyler y:ıpılrıışt r.) Bun'arın en 
ehemmiyet i~i şuphesiz ctımhu. 
riyet Yatanda~lığt evsafının tesis 
Ve tak,, ve !'(. ı:<~tuf olan ted
b. !erdir · Burlar suresinde Htan
<'a~ı rın buyük bir ekseriyetine 
~•nanı gelmi~tir ki cumhuriyet 

S 
uk.rınıcc, kendile~inl yıiksck in
e ı?'i-a ık 
vıcl " ç ararı, ve kerıdilerinin 
huküa;c "~ Şuuru dan doğan bir 

k 
ttr. Başb turlu ı.u~ n-

te tcın 
1,, errut eden ~ :ehasc-

... r \Sr 
sının k a, onlara d:ı (hıı.k ldare-
haııfc) n~ arını-ı., ku' \etlerinin, 
da ırı • a ınam•y1ca hakıkattnı 

a n:ıtırlatmak kHa3et eder. 
Zeki ~esut 

M TROÇKlN lV-GAZETEMlZE BEY ANATi 
Önümüzde bir harp var! 

''Bu harp 3seneden lOseneye kadar 
behemehal olacaktır ı .. ,, 

M. Troçki diyor 

ki : bu harp lngiltere ile 
Amerika arasında olacak
tır. Fakat nereden çıkacağı 
kestirilemez. Büyük harp 

nereden çıktı ? ------------Bir zamanlar dünyaya sığmiyan 
bu adam Türk.iyede g-ördüğü 
misafirperverliğe medyundur. 

Tiirkiyeden ve Reisicurnhurumuz

dan sitayiş ve fevkalade hararetle 

bahseden M. Troçkinin beyanatı 

Tokatllyan olellnln kUçUk ve müte
vazi bir odasında bir zamanlar 

dünyaya sı~mıyan, mllyonlarca in
sanın mukadderatına hakim olan 
bir misafir vardır: Leon Troçkl ••• 

13 Sene evvelkl ve ,ımdlkl adam 

Troçkl ile tanışırız. daha doğrusu ben 
onu tanırım, o . beni tanımaz. Kendisini 

evvela 1916 senesinde Nevvyorkta konferans 
Verirken görmüştüm. Harp aleyhine, bilhas
sa Amerikanın harbe girmesi aleyhine söz 
söylüyordu. insan şeklinde tecessüm etml~ 
her dakika lnfllake amade dinamit kitlesine 
benzeJen lhtllAlcl o zaman Leon Brorıştayn idi, 
Bronştaynın sözleri hala kulağımda çınlıyor. 
Üzerimde öyle blrteslr bırakmıştır ki ondan 
sonraki hayat ve faaliyetini hususi bir alaka 
ile takip ettim Bunun içindir ki dün To
katllyan otelinin odasında elini sıkarken 
bana adeta eski bir aşina ile karşılaşıyorum 
gibi geldi. 

Benim tanıdı.ıtım Bronştayn ile dün elini 
sıkdığım Troçkl arasında hayli fark vardı. 
Onüç uzun ve yorucu senenin tarihi yü
zünde okunuyordu. Bir defa, simsiyah saç
ları büsbütün beyazlaşmıştı. Yüzünde derin 
çizgiler hasıl olmuş, harekatında eski 
çeviklik kalmamıştı. Yorgun bir işaret ile 
bana yer gösterdi. Kendisi de oturdu. 

Troçkinin ilk sözü ne oldu? -- - ---
Buyuk lhtııaııer yapan ordulara kumanda eden 

bu kUçUk boylu insanın bariz asabiyet eseri 
göstermekte olduğunu hayretle müşahede ettim. 
Bunun sebebini zihnen arattırırken Troçkl söze 
batladı: 

- Yanlış anlaşılmış, dedi. Türk hüküme
tinin serbestimi tahfif ettiginl ben hıç bir 
zaman söylemedim . fransız gazetelerine ma
kaleler yazdım. 6000 kelime tutan bu makale
lerimi Rusça yazmıştım. Gerek' telgrafla irsal 
edilirken , gerek tercemede bir çok hatalar 
yapıldıgını 1;;ördüm. Bilakis Türk hükumeti 
bana büyük misafirperverlik göstermıştir ve 
bunun içtn de çok müteşekkirim. Ben buraya 
gelirken nasıl bir kabul göreceğimi pek bılmi
yordum. 

Reisicumhur H. ne Mektup -- -
Reisicumhur hazretlerine bir mektup _yazdlm. 

Derhal Vali beyden bir cevap aldım. Bu 
cevap gazetenizde çıktı ve doğrudur. Türk hO
kQmetl hiç bir suretle harekatımı tahdit etme
miştir. Ev~IA konsoloahanede kalmak istememin 
sebebi, Almanyaya gitmek için müracaatta bu
hınmuştum. Bu cevap çabuk gelecek diye otele 
Çlkmak istememiştim. Fakat uzayıoca daha fazla 
kalmadım. Gazetecileri daha evel kabul edeme
m~mın sebebi de resmi bir yerde bunu yapmağı 
m0uvafık bulmadığımdandır. Şimdi herkesi gör yorum. 

TUrklyeden niçin gitmek istiyor? 

Türklyed~n niçin gitmek lstedl2'Jmln sebebini 
sorabıllrslnlz. Ll•an bilmediğim içindir. Ar· 

tık yaşlandığımdan yeni bir lisan ö"' 
6 renemem 

Yoksa çok sevdiğim, ve misafirperverliğine fahlt 
olduğıım memleketlnlzdo ikamet etmemek ı ı 
bir sebep yoktur.. ç n 

M. Troçkl bundan sonra maaa Uzerinde duran 
iki kitaptan birini aldı • Belllkl bu kitapları mü
lakat için hazırlamıştı • Birer küçük kağıt ile 
işaret koyduğu yerleri açarak dedi ki : 

- Bu kitaplar benim kO/lıyatımdan iki ci//tir. 
Bakınız Türkiye hakkında yazdıgım bazı yazılar 

Jngillere . Amerika arasında 3 sene yahut ta iV 
srne sonra büyük bir harp olacağını muharririmize 

beyan eden Troçkinfn trmsl/1 bir resmi - ~ 
buradadır. Bir tanesini 1909 senesinde yazmıştım. 
Bu yazımda ve bundan sonra yazdıgım yazılarda 

Türkleri o kadar mele/tim ki bana Tllrko/i/ ismini 
verdiler . Bilirsiniz ozaman Rusyada çok Tllrk 
aleyhtarı vardı. Bu Türk dosllal!anu soııra TOrkl
yeye milli mücadele senelerinde de gösterdim. Dos
tum Cenrral Fronzeyi Rus ordusunun mümessili 
ola• ak An karaya yolladım. Türk/yenin islik/41 için 
mücadelesini çok bayak bir alaka ile takip ettim ve 
bu mesut neticeden çok memnun oldum. 

lstıklAllnlzl, bu uğurdaki mUca
deleyl bUyUk relslnizln idaresine 
medyunsunuz. Gazinin bUyUklUöU 
artık dünyaca tesllm ed:lmlf bir 
hakikattir. Bir he) ki kat ki burada 
tekrar etmekten ben de zevk du
yarım. 

Türkiye Rusya mUnasebatı 

S ovyet-tark mUnasebatını soruyorsunuz. Bu 
daima samimi olmuştur ve samlmt olacak- · 

tır. Siyasi sahadaki mUna~ebatın ticaret ve ikti
sat sahasıoa intikal etmesi temenniye çok •a
yandır. Ttoçkl bundan sonra sözü Rusyadakl 
dahllt polltlkaya çevirdi. 

- Beni bazılar Sovyet aleyhlndo zannederler 
dedi, Bilakis ben Rnsyadakl hllkOmetln dostuyum 

Yalnız cebir ile degil hukuki yollardan 
yürüyerek şimdiki hükumetin dahilt ve harici 
siyasetini tebdil etmek isteriz. 

Biz bir fırka değiliz, fırka içinde zümreyiz. 
aramızdaki ihtilaf Lenlnln ölOmU gllnUnden 
başlıyor. Ştthsi bir münazaa değll, fikir ve kanaat 
çarpışmasıdır. 

Troçkinln gözüyle dUnya 

Troçkl bundan sonra beynelmllel siyasetten 
bahsetti. Dedi ki: 
DUnya kati olarak harbe dojiru 

gfd yor. Bu harp belkl Uç sene, bel
ki be,, belki de on sene sonra 

ba,ıar. 

Fakat her halde başlayacak 
ve bir lngiliz-Amerikan muhare

besi olacak. 
Belki evvela lnglltere ile Amerika ara

sında başlamaz. Nasıl ki eski muharebe 
Sırbistan ile Avusturya arasında başlamıştı. 
Fakat nerde başlarsa başlasın mutlaka 
lnglllz-Amerlka harbı olacak. lnglltere 
maziyi temsil eder. 

Amerika istikbali Amerika nereye el uzatsa 
karşısında lngiltereyi ğörüyor. Şimdi deniz!eriıı 
kakimiyetlni istiyor. Bıı ne demektir? /ngi/tert'>'1 

hakim mevkiinden a/muk, yerine geçmek d_e
mektir. Kelloğ misakı da harbı tııcil edecektır · 
Çünkü bu misak neyi menediyor 7 
Tecavüzi bir harbi, sır harbin tecavilz 

olup olmadığını da tayin edecek kuvvettir. 
Bunun içindir ki Amerika yeniden bir çok 
kurövazör yapmaıta ka~ar verdi. 
Rusyaya tekr-ar döne e mi? 

Troçkl ııe nıuıakııtım çok uzamıştı. Kendisine 
ıeşekl<Ur ederek kalktım. Veda ederken 

aordum: 
- Rusyayn tekrar dönecekmislnlz? 
Troçkl bu sualime ağzlle cevap vermedi. Boşluğa 

baka r1tk hazin hazin güldU vo hem mUsbet,hem de 
menfi bir mana ifade edecek tarzda omuzlarını 
kaldırdı. Bu vaziyet karşısında ben de bu sual 
Uzerlnde ısrar etmedaa dışarı çıktım ... 

• • •• 

İKRAMİYE 
f ütün inhisarı 
erkanına 20 bin 
lira ikramiye 

veriliyor 
İKRAM1YE KiMLERE 

VERİLECEK? 

Tütün lnhlsarının Devlet 
inhisarı şeklinde fazlal ırı

dat temine
den idare er
kAnına İkra
miye verilme
si hüktlmetço 
takarrür et
miştir. Tevzi 
olunacak lk· 

ramiye mıkda~ 
n 20 bin lira-
dır. Bu para· 
nın derece de- SeY,I Bey 
rece taksimi §U suretle ya

Adli Be 

pılacaktır. 
Bu günkü 

sistemi te~ls 

eden Sabık 
umum müdür 
Seyfi beye 
3000, bu gün
'kil varidatın 

tezyldinln te
minine muvaf 
fak olan Tü
t ün lnh lsar 

idaresi un.um !"üdürü Beh-

çet beye 3000. 
mülğa Reji 
zamanın da 
Hüktlmet ko
miseri olan 
Seyfeddin be· 

ye 1000, mec
lisi idare re
isi Hacı Adil 
beye 3000 il· 
ra mütebakı 

) 

10,000 Lira behçet bey 
da 1500 ve 2000 Lira ara
slnda tehalüf etmek üzre 
meclis idare azalarına tevzi 
edilecektir. 

Mamafl, umumi müdür 
Behçet bey, bu hususta he
nüz mukarrer bir şey olma
dığını söylemiştir. 

ismet Pş. Hz. 
hmirde münteşir Anadolu 

relikımız yazıyor: 

Yanş ve lslah encümeni ta
rafından her sene tertip edll
mekte olan yarıtlara bu sene 
martın yirmi dokuzuncu Cuma 
ıonu lzmlrde başlanacaktır. 

Yarış encümeni bu sene ya
rışlara fevkalade ehemmiyet 
vermektedir. Bahususkl bu se
neki yanşlara Avrupadan son 
zamanlarda satın alınmıt ol•• 
cins hayvanların da iştirak et-

mesi mukarrer bulıındutu ;~~ 
bu ehemmiyet bUsbUtüo ço 
maktadır. 

H f tte 1ıa1>u aldığı
usus sure cıımenl oel 1 

mıza a()re Yarış en " s 
1 .. arı• ışıcrine fevkalade o an ve y y 

ehemmiyet atfeden Başveklll
mlz .ın•t Paşa hazretlerinin 
de ı::ncıımenln lzmirdeki ilk 
yarışlarında hazır bulunmak 

ıızre lzmlre gelmesi muhtemeldlr. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı- Londra mektubu a'kılla.ra hıı) ret 

"eren tıir adam yahut ta kıdın 1 

2- Son haberler 
a- Tarlbl tcrrlkamız: Tcmirlen.t 

3 Uncu sahifemizde: 
Yut!'ck tedrl..at müdlırunUn 

beyan.:.tt 
z,- Eli.ınek ucuzlayaca.11.. mı f 

4 lincıı Sahifemizde: 
1 Hava raporo 
2- Ftlclc, 
3- ~p r b :lısl i 

Hakikat .. 
1 

geçte olsa ken-' 
dini gösterdi 
Garbi Trakyadaki 
Türklerin vaziyeti 
muhtacı ıslahtır 

1 
Bitaraf azanın mühim 

raporo 
1 

Muhtelit mübadele komisyonu 
dün de iki mühim içtima akd 
etmiştir. Ögleden evel akdedilen 
celsede Garbt Trakya vaziyeti 
hakkında bitaraf azadan M. 
Holstadın vermiş olduğu muhta- ricaret odası umumi kôtipliginden 
ra okumuştur. M. Holstad rapo- ~-'"'ı~·sııfa eden Vehbi Hey 

runda Garbi Trakyada muhtacı ı· stı" fa ettı• M 
lslah vaziyet mevcut olduğunu 
buna karşı gelmek için derhal 
tedabır alınması ıazım geıdııtı Ticaret odası umumi 
kanatını izhar etmiştir. 

Aldığımız malOmata göre katibi niçin istifa 
raporda komisyonun (28) numa-
ralı kararına da temas edilmiş- etti ? 
tir. 28 numarall kaı af'. Carbi 
Tıa·,)ada vaz'ıyet edilen emva- Söylenen ihtilaf 
il n e'kule ve gayrı menkule ne olabilir? 
sal iplerine Tazminat ve kira 
ücretlerlnln verilmesi ile büyük 
emlakin iade edilmesine dairdir, 

Bundan maada raporda Garbi 
Trakyad ahallain işlle meşğul 
olabilmesi için "EMNIVET HA
VASiNIN TESİSi, IAz.ım geldlgl 
ve 1923 senesinde Türklerin 
mallarının müsadere edilmiş 
olduğu beyan edllmektedlr. 

iKiNCi CELSE 
Ak,am saat(l9, da akdedilen 

ikinci celse gece yirmi bir !:u
çuğa kadar devam etmiştir. 

Bu celsede geçen içtimada 
Yunanlılar tarahndan verilen 
nota etrafında müzakerat cere• 
yan etmiştir, Nihayet her iki 
hUkGmetln ltllAfnamelere riayet 
etmeleri için temınnlyatıa bu
lunulmasına karar verllmlftlr. 

M. Holatadl gidiyor 

Aldığımız maıamaıa göre 
muhtelit komisyon bitaraf 

azasından M. Holstadt memle
ketine gitmek için Uç haltılhk 
mezuniyet almıştır. M. Holsıadt 
cumartesi gUnü hareket ede
cektir. .,..,..,. 

Atina sefareti 

Henüz kimin taylq 
edileceğl belll delili 

Cevat beyin Toky.'l sefareti· 
ne tayini üzerine Atına sefared
ne Hariciye VekAletl MUfıeoan 
Enis ve Muhtellt ınu1>ad~e baş 
mur~hhası Ceınaı tt0 • 00 eyler. 
den birinin ıayln eılllecekıert 
yazılmışn. . 

cenıtıl lfU9nU ve Eni• beyler 
şlındıkl ... azllelcrlnl ifada devam 
edecel<lerdlr, 

Atına sefaretine meb'uslar
ımızdan birinin tayini muhte• 
meldir. 

intihabat bitti 
Reyler tasnif ediliyor 

Cemiyeti be•edlye 
bitmiş, bele
diye dalrele
ı l ıde reyler 
tasnif edllme
ıte başlanmı 

'tır. Bazı da
ı relerde tasnif 
bitmiştir. Bir 
kısmında da 
bitmek üzere
dir. Her tara· 

lntlhaban 

Altı seneden beri lstanbul 
Ticaret Odası katibi umu
mllltlnl ifa etmekte olan 
lktısat muallimi Vehbi Bey 
ahiren vazifesinden Istıfa 
etmiştir. 

Haber aldığımıza göre 
Ticaret Odası muhitinde 
bir ihtilaf vardır. Bu yüzden 
bir hafta evel sabık ticaret 
müsteşarı Vahit Bey de istifa 
etmiştir. Bu vaziyet lktısat 
Vekllletlnln de nazan dlk
katını celbetmı, ve dün 
Ankaraya avdet eden müs
teşar Şakir Bey bu hususta 
tahkikat yapmıştır. 

Vehbi Beyin istifası ka· 
bul edilmiştir. KAtlbl umu
miliği muvakkaten muha
sebe müdürü Tevfik bey 
ifaya başlamıştır. Bu hususta 
Oda reislerinden Hamdi bey 
dün bir muharrlrlmlze de

miştir ki: 
• - Vehbi btyin ısNfası kabul 

tdi/mlştir. Yerin' 1':yın edılecek 
zat hakkında nıtclıs bir karar 
verecektir. 

sı:eım haber aldığımıza 
g/Jre ehbt beyle Oda reisi 
Hamdi bey arasında prenslı 
ihtilafı çıkmıştır. Vehbi bey 
bu yüzden istifa zaruretlndt 
kalmıştır. 

Türk memurlar 
iktisat Vekillet 1 mUste,an 

Şakir bey r 'ebrlmlzden 

Ankaraya git· ll-ml!!"lm--'I 
m iştir. Dün 
kendisi ile gö
rüşen bir mu
barrlrlmlze Şa· 
kir bey, muh
telif meseleler 
hakkında şu 

malOmatı ver• 
mtştır. llııiıl::ilı:ıii~m=:ı 
"- ıstaobula Şakır Bey 

mezuoen gelmlfdm • Şimdide 
avdet ediyorum 

Ecnebi şirketi ve bankaları
nın Türk memur istihdam etme
meleri liususunda bin tarlü se· 
bep icat etmekte olduklarını 
billyoruz. Bu hususta !Azım 
geldlgl ıttıı hareket edlleceğl 

ta fırka nam- tabiidir. Bir çok şirket ve bnn
zetlerl ittifak· Falih azasından kalar ne kadar Türk memur 
ıa kazanma- Ahmet Behbl Bey istihdam ettiklerini henUz bll-
d dirmlş de"'Jdlrler. 
ır. '" 
-·-------~llllti~ lağvedilecek o atar 

Hu.'kt·ımetimiz ilk angı Ticaret Odalarının IRğ 
vediicceğl maHlm deği dlr 

kuponu tediye etti Bu husustaki telkfkat henüz lo-
taç edllm~mlştlr. 

( Resınl tebllği son Avrupada bulunan tlcar 
6 lncı sahifemizde: ha be rl er 1 m lzd e mümesslllerlmlzln göönder . 1 
ı · Halk• mahsus yı,.•lar Okuyunuz) raporlar üzerinde Vekllletçe tet• 

ı--2_-_s_ı;n_e_n _•ı_•k _______ _. li..•İİıİİİİi'1iiliıiimıiııı••••ai: klkat yapılmaktadır. 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN_~LDIGI MEKTUP VE TELGRAFLAR 
• örül emisti 1 AMERIKADA 

• ı 30,000 Kişi 
• 

esı ı 
Sırbistanda 

)'LTNJ.\l'\İS'fAt 'Li\ 
j1'İLAF 

li w 
~ 

smı 
A ı la ıdurd racak bir macera! 

••••• 
Hem kız, hem erkek, hem de anne ve 

yüzbaşı bir insan dölü meydana çıktı t 
Londra ve bütün dünya bu garip yaradıhsın akıllara 
hayret veren macerasının iç yüzünü merak ediyor 
Londra 12 mart [Mllll) et] ettlğlmTz bu tereddDt noktalan 

Londra he)ecan \'e merak için- şimdi tahkikatın ilk anahtarla-
de ! in an denilen yaradıll.f yer ndır. Londranııı merakı da bu-
ynznııde iki addan blrinl almş· adadır. Tahkikat ilk merhalesini 
tır. Ya erkek, ya kadın. !Fakat pı neticede buldu : 
bir in anın ilk ıınce kız, sonra - YOzba'ı Berker fUddr : 
erkek, en sonra da gene kadın / - Kızdır 
oldı;ğu lşltilirse elbette ki buna 2 - Kocaya varmış, ana 
şa~ılır ve merak artar. Hem de olmuş bir kadmd:r .. 
bu ne olduğu blllnmlyen in an :ı - Bir erkektir .. 
blr defa: ./ Y!Jzbaşıdır., 

il\l s alerie Bukcr... 5 - Evlenmiştir .. 
diye kocaya vanr, bir derada : 6 - Karısını ba*annştır 

Capltalne Barker... 7 Rnrrla~ıp ltı-kif rdıl-
Olup kız alırsa 1 mlştır. 
Vak'a hakikaten çok merak- S - Tam bir kadındır rr .. , 

lıdır ve bUtlin tondra meraka erkeklikle lıiç bir a/ıl-
dQ,;mekte haklıdır. !:ası yoktıır. 

"'""' itte bu 8 hadise Capitaiı1t• 
Hadi eyi anlatalım. Barktr hı ıteçlrdltl bayat &afha-
loglllz poli,.I günlerden beri !ardır. Şimdi soğuk kanlı ve 

hani lıarıl her şeyi garipseyen lngUJzlerln 
Copıluillf Harkrr yerinde iz olıında bu esrar 

1 imli sabık bir ytızbaşıyı dolu hayat safhalannı merak 
aramaktadır. Ku adom borçlu- etmeyin ı 
dur ... Alacaklı kendisini fena 
halde >ıkı~ırmaktadır. Kurtuluş 
yok. En nihayet kQtlplikle ça
lıştıtı Regml Pulacr otelinde 
tevkıl edıldi. Bundan sonra ya
pılacak ey it değilmi ? O 
da her mevkufgfhl hapishane}'e 
gOnıleriMi. 

ljte meselenin can alacak 
noktası burada baflıyor. Vazi
yet hiç tc her mevkuf ver• 
mahbu•ıın tabii hayah gibi 11ado 
dejtildlr 
Gunııa birinde hapishane mU

dOrOntin kapı ı t'uruluyor: 
- GeL 

llemekle mlldUrUa fDŞkınlığa dlif· 
mesl bir oluyor. Çllnkll erkek 
kıyafetlle gelen mahkQm mlidD
r n ayakları a kapanıyor: 

Rıca t'dmm beni kadınlar 

lıaplsluınrsııu gonderm • flm 
kadın mı 

diyor. \ e... zahat veriyor: 
Bcııim ylizbaşılığım, erkeı..

l~ım hepsi hepsi yalan... Ben 
kodınım .. Erkek ismlle yaşamam 
sadece bir ııunıkllktlr ••. 

için?. 
ebcp ne? ••. 

\a a il olmu~ ?." 
Demey la. Bunıı da anlatacağız 

ve s bık yüzbaşının yllzUndekl 
maske; 1 şlmd ize açacajtız. 

"'"'"' 
Hapishııne mDdtirti şaşırup 

kaldığı bu itiraf hadisesi karşı
sında derhal Dr!Alıfı ~OrliltUye 

boğuyor ve.. BlitUn Londra bir 
anda çolkon~ın) a başlıyor. .... 

ta gazeteciler olmak üzre 
bllt n tetkık ve istihbar şcbeke
lerlnln çalı ması ilk hamlede tu 
actluy e ~ &811 oldu : 

C rpililin Barler luıkıkaten 

erkek değfüllr • Bunun 1çin ka
dınlar h lshao ine nakli il· 
zı dr. Fakat bu sır nedir? Bu 
kadın niçin bir erkek gibi yafl
yor • bir erkek .adını !.aft7or ?. 
Bu kadın bir sahtekar mıdır ?. 
yok a bakılratcn Capltafn Barktr 
lsmUe orduya girmiş, muharebe 
dml'- tasn bir erkek gibi şalı
slyet 'bulmuş bakllr.ı Barktr midir? 

lfte zlruılm iç de yayı .kuv-
ntli bir zcabe ıtibl çarheden 
d tnıa noktası • 

""** 
Bir kaç j ılfham.la ifade 

- - ---- -· 

(upıt.ııne Barkrr her şeyi 
saklamakta. '<adece şunları 

sOylemekıedlr: 

/!117 srnesindr bır Aı·ustıı 

ralyo/ı askerle ..'ı.fiss l'alerie Bar
ker darak rvlendım. Ondan hir 
çflcugum var. .'orıra bfıyü/.; lıarhe 

bir erkek n/arak ışlirak ettim. 
Ylızb.ışılığa kadar rıktım. Terlıi-

simde Uttlehampton şelıriııdt eczacı 
M. 1iınısonuıı kızı ile t'Vlendim. 
6 senedenbtri o kızın ~·ocasıyım 

Fakat bir iki $Cnedir ayrı oturu
J'ı'r11:. .... ., 

Gazeteciler bu alnllara hayret 
,·eru lıeoOz hayalının en mD
hlm aUıalarını aaı.ıayan ( Ka
dın Erkek, in anın hala nl
kl hı altında .bulıındurduğu 

Mrs. Barkar 1 bulmuşlar, onunla 
uzua uzuJI konuşmuflardır. Neye 
utradıtını bilmeyen bu bahtsız 

kadın diyor ki: 
- Hayretimden çıldıracağım. 

Evet resmi gazetelerde çıkan 
bu insan benim kocamdır. !\a
.sıl anlatayım slzc.. bllmell' ki. 

Pek de sıkılıyorum. Nasıl 

mu~ da senclerce bir yatakta 
yattığım ve:" kocam!.,, Dediğim 
birinin kadın olılugunun farkına 
vormawrşım?! Ben bununla 192J 

senesinde tanıştmı. LiJflelıaır.r M 

~ehrinde babıımın ezzanesinde 
h~ıyordum. Bir kaç glln geldi, 

konu~tuk. Sonra bazı akpmlar 
gezmeye çıktık. Nihayet bana 
evlenmek teklif etti. 29 yaş.oda 
oldıı.ıı;unu SÖ.) llyordu. Yakı~klı, 

iyi tabiyatll, şık ve sevimll blr 
erkekti. Niçin bu eVknme tekl!llnl 

rcddctmell ld r.ı?. 
B.ııbom d bu teklifi hoş 

buldu • Önce ni,anlandık • 14 
tetrintsaal 1923 de de Erighton 
şehri kilisesinde nlklUıımız kı
yıldı. Bal ayını Grand llottl~ de 
ge ırd!Jı;. Bu sıralarda çok parıa 
harcediyor • benim için çıldırı
yordu. Hatta bir gtın bana kU· 
- bir çocuk getirmiş : 

Eski k:anmdan ... 
Demişti • Çok ıtDzel olan ı.u 

çocutu öyle sevınlştlıa ki 'ti 
Bal ayını ~çirdlkten ı<onra 

bir çiftııtln mllı111r1Uğilnll .kabııl 
etti • Fakat çok kalmadı. f~tifa 
etti • 

MllllyeUn tariht tefrika ı 21 

Mİ 
, ''llakl r gdct:ck bir ~logo! isti
lılsın1 l.;ırşı on a~ başka hiç kiımc 
dayamınıaz<lı. 1 larp adıımlarının 
katı .ırıu ve karamla Temirin 
inuhap ct.lilme tnde topl:ınırordu. 

Dc\'Tisi gun bütün lıukümdar

lar, aşiretlerın. oymakların baş

ları Tcmirl dairesine gelerek 
kendisi · beklediler, o gelince 
önünde d:z ktüler, soma ken
di in: kuc:ıklavarak mekanına 
o:urcrnJ~r 

13u mcra>iın, loı;olların da c.<k.i 
ııdctiydi. rerr if bu >tır~tlc lıii-

E K 
kumdar tnnın<lı. 

Zc)T.ctldin lıu >ırada bir emirin 
) anından dl~erinc giderek. TeLl.İr· 
den l 1 :ı,ka hiç kim~cye itaat et· 
miycceklcrinc dair ant içırly<ırdu. 
;\lamafi hı. bir merasimden iba
retti. \ok a Iilivntta zaten Tcmlr
den lı:ı, ka ına itaat erl.ilmiyon. a. 

Lakin lıu merasimin Lu ac.a1I1lar 
uzerinuc bir çok tL-slrl vnrdL 

'!'emir .:ıruk ıamamile Emir 

1 emir oim · epsi onu Olıtu-

un yiyecekkrJM 
Ona sadakat kendileri için bir 

Bıt zamanlarımızda ne 1)1 
ldllc ! 

Bana harpten, cesarette• 
bahsediyor. Boynuada ki şarap

nel y .. rnlarını ıı;östererek : 
- Bunları ccplıcdt aldım.

diyor, ı>onra ol anlarını, takdir 
namelerini, madalyalannı çıka

nyor: 
Faka/ mukıijutsız da kot. 

r1111d11n! 
Diyordu. Çiftlikte çok kal

ı maılı. çekildikten sonra ~ahne 
hayatına intisap etti ve : 

Ben artık tiyatro kumpaııya
l.ı11 ilt fıırliklr seyalınta çıkacağım, 

Dedi. kendisini bu arzusundan 
,.az geçirmeye çok çalı,tım. 

l(abul etmedi, gitti. Bea de 
babamın yanına ctttım. Aradan 
ne kadar zaman geçti bilmiyo
rum. Apandisitten ameliyat ol
mak için "Si Thoınas, hastane
sinde yatıyordum. Kendisinden 
bir mektup aldım. Bana diyor
du lıl: 

"Sevtili kı:. Smi çok seı•iyo
rum. Ba mırhakka/;. Fakat lıiropla 
soylemtliJ•im ki bıı stı-g/me hıya
net ettim. Briki bu bir rılgınlık ..• 

Üst tarafına devam etmlye
ceğlm. Benim yerimde ve bir 
hasta yatatında sız ol aydınız 
ne yapardınız? BOyle öyle yen 
bir adama: 

·Öyleyse git onu sevmekte 

devam et... • demekten başka 
ne yapabilirdim?. Ben de öyle 
yaptım. O günden bu güne 9 
ay ıeçtl. Ben !alamla beraber 
Yllftyorum. Fakat tekrar etmeye 
mecburumkl Barkerin kadın ol
duğunu hiç hlsııetmedlm! 

Bu aldanışım çok çok mühim· • 
dlr. BCll ml aptaldım? O mu 
akılları durduracak bir hlle 
keşfetmişti bilmem ! . .. .. 

Zaten bu akıllara hayret ve
ren maceranın en meraklı nok
talanndan biri de bıı bahtsız 

kadının son cilmlclerldlr. 
Bakalım bu 

l\ız.. l\ndın.. Anne .. 
Erkek .. Yüzbaşı .. Genç 
l\ocıı .. Aktör .. ft\ahbus •• 
Tekrar "adın ... 

Kaplten Baı1cerln hayatını ı 

kaphyan esrar maskesinin l!bOr ı 

tarafları nasıl inkişaf edecek , 
bDtiln bu esrar JÇiplak vllcudıyla 
ortaya nasıl çıkacak: ? •. 

fllasıl Londralılann heyecana 
dDşmekte, meraktan çıUlamukto 
il klan yokmu imi 

B.A. ------· 
Afganlstanda 

Kral ileriliyor 
Peşa.ver, 18 {AA.> 

Q Rllyter ajansı. bil diriyor: 

Emıınullah 'han. 1\andeharda 
her sınıf halkın muzahere

tlnl temJne mvvaffak oldu
tundan taradfarlarının mtk
darı ıilnden güne artmak
tadır. Bu umumi milzake
ratın Emanullah hanın KA
bil üzerine yürümesini ko
laylıı.ştıra catı anla~ılmak
Whr. 

nam· borcu oLtcaku. 1 liyanet 
ed~ne gelince; ya1nız kendbi de~il 
evl.ldı da lekclcııecelttL 

Tcrnlr bu adamların ka' galn
nrı h:.lkdccı:k, mallarını muba· 
faza edc.:cku. 1 ğcr bu uzifderi 

ifa edemezse orılar da lı3>'ka bir 
kurulray tophyııcaklıır, haşka bir 
emir intlbııp cd~ccklcrdi . 

\"eni Emirin karşısında hir 
h~lının üzerinde ayakta duran 

Zevneddin sesini ylıkJ clterek 
dedi hl; 

Al/alwı ıradesi, senin daima 
muzaffer o/manJudır. Kııvl'cta 

kudre//a artacakiır 1., 
J..Aki n ııbanostan cahun ıize

rin<ldd lıcyaz lınlryıı oturan adam 
için Buharalı mollalarla se}·itle
rin, Emir nczdine kimin daha 

Nehrin tasması 
' yüzünden yersiz 

yurtsuz kaldı 
l'lluyork, 17 (A.A.) ı\\lss!sl 

.'ELA \lKTE SlllPLA
RA BiR YER\ ERİLDİ 

Cenevre, 17 [A.AI M. Cara-
panos ile M.. K o uma nodis bu 
sabah Yunıın Sırp itllllflarını 
lmznlamışlardır. Bu itilUlar 
SelAnlkteki serbest Sırp mınta
kasında demiryolu servisine ve 

aynı mıntakadakl gUmrUk, sıhhiye 
ve posta ı;ervislerine ait altı 
protokolu lhtlva tmektedlr. 

pi nehrinin sevlyyesl git gide 
yükselmekte olduğundan 11-
llnols, lowa ve Alabama hü
kOmctl dahilinde feyezanlar 
vahim bir şekli almıştır. Beş 
şehir temamen tecrit edilmiş 
ve 30 bin kişi melceslz kal

mıştır lilenlerln mlkdarı 500 
tahmin edilmekte ve bu mlk-

Buz yUzUnden zarar 
Belgrat, 17 (A.A.) -Topçu

lar Tunada buzların bUyUk par
çalar halinde çözülme..,lne mo· 

darın saattan sa ta artmasın- ni olmak için buz parçalarını 
dan endişe olunmaktadır. faaliyetle bonbardOrııan etmek· 
Tayyareler yiyecek atmak- tedlr : Dtın çözülmüş olan 
tadır. buzların ika ettiği haaaratıa 15 

Az d '"'il b ı milyon dinara baliğ olduğu 
para ev U •••• sl!ylenmektedir. 

Londra. 17 (A.A.) - Mek- Sırp - Bulgar ıtııafı 
slkadan bildlrlllyor: isyan Londra, 17 (A.A) Daily 
rüesasından ceneral Escobar Mailfn 'Belgrat muhabirine göre 
isyan harekatının yakında Yugoslavya ve Bulgar hUkO· 
ve temamen akamete uğra- metleri hududa alt bir takım 

meseleler hakkındıa bir itilaf 
ması ihtimaline karşı Mon- akdetmişlerdlr. 
treal bankalarından birine Fransaya olan tıorçlar 
20 bin lnırlllz lirası }atır- Hclgrıır. 18 (A.ı\) -il larichc 

mıştır. ııcz:ırctindı: toplanan bir konfe· 
Washlnırton, 17 (A.A.) ransı:a harpten c' el Fntnsay;ı olan 

Amerikanın Parls sefiri M. b;:ırçların ıesriye<i mcs'clesi ıct-
Myron Herrlckln reisicumhur kik cdilmi,tir. 
M. Hoovere Parlstekl vazı- __ •:....__.,_---

fesi başında kalmak arzu-
-sunu izhar ettiği rivayet 
olunuyor. 

lf- Şll'ı\AL \iE CENUP A
RASI, 'DA \Vashlng1on, 17 

(A.A.) Yakında Şimali ve cenu
bi Amerika arasında haftada 

üç günhava tarikiyle posta mil
nakallltı yapılacak ve bu se

ferler bilhassa şimali Ameri-

IRANDA 

lran parlamentosu 
Tahran, 18 (A.A.) Par-

lamento bütçeyi tasdik et

miştir. 

Tahran, 18 (A.A.) - Par

lamento Brland - Kellog- mi
sakını tasdik etmiştir. 
........................... 
kuj palazı ha;ıalıklanna lıir ~ok kişi 
mu,ap olmuştur. 

HÜKUMETİMİZ İLK KUPONU 
TEDİYE ETTİ 

TürkiyeCumhuriyeti bileümlE 
teahhüdatını ifa eder 

Ankara, 18 
TEBLIG: 

A.A) RESı~U 

Düyunu umumiye homll1eri 
mUmese!ller!nln düyunu umumiye 
mu kav e lenameıılnln tasdikine 
mOtealllk mektubu bu&'lln Mallyc 
Vekaletine vurut etmiştir. 

Kezalik bu gUn ilk kuponun 
ve bozl masorılların tediyesine 
medar meballıı;ln dUyüau umumi
ye meclisi emrine tevdii için 
iktiza eden bankalara maliye 
veklletlnce emir verilmiştir. Bu 
husus dU)'Unu umuml)'e meclisine 
dahi bildirilmiştir. 

Not: Tebliği r<sml ku o fa
rın tediyesi hususunda bir 
itilAfa varmak için cer:~ a ı 
eden mOzakerat esna<ınıla 

olduğu kadar ltllA!aruenin im-

zasından sonra da Türkiye 
hükOmetinin teahhüdatını ifa 
etmekten lsttnkal eylemekte 
bulunduğu ve her fırsattan 

istifade ederek yeni lbtilllllara 
sebebiyet verdiği hakkında 

bir kısım ecnebi matbuat tara
fından yapılmıf olan neşriya
tın lıaldkata tetabuk etm~k
ten ne kadar uzak kaldığını 

sarih bir surette gllstermek
tedlr. 

Türkiye cumhuriyeti hUkO
metlnin kabul ettiği bllcUmle 
teahhlldatı ifade hiçbir zaman 
taallOI ğOstememlş olduğuna 

ilk kuponların tediyesi mes·
eleslnin bu gün bir ğUn mcs"
eıesl şekline ıelmiş olması 

kat'I bir delildir. 

M. MECLİSİ MÜZAKERAT! 
Bekarlardan vergi alınması 

hakkındaki teklif 
Mübadillere tahsis olunan 

evlerin tapuya· raptı 
'.\nkarı ( \.:\. il. l;J •. \h:clbi 1 hük~merçe .ıo \ ilrıs <•28 ~nbırıekadır 

bugun rcl ... 'ekili refet hevın rı\'a~e· ıni.ıteg3~ \ip c~ha.;a ait cvcl r l',lt:di 
cinde Wplanmı,ıır. llekArlardan ·,·ergi (enler ve tefnz mc1melesi icrı cdil-

aluıızıa ı teklifi kaıııml•i \Talıı•· ıe ıniş \'e ı• cdilmel ür.re lıulunmuf 
füırçe cnçtimenlerine te\'di ı dilmi\- ol:m!arııı İ/p;al etmekte lıulunduUın 
ıir. '\!Litcakibcn mubadil \ e !(ayn binalar borçlanma kanunu m11cilı111c< 
mühııdil kanıınlanna ıeı'fikın uhsis kcmlilcrlnc temUk olunur 

ka ile Colomble Equateur 
ve Perou arasında icra edi

lecektir. 

Pans, 18 (.\..\) - llerald ı:•ze- olunaıı ı:•rri menkul cmıalin tapuya rr,r..,ir fıkrası ,li.dur; ~R ,\l.'.lvıi 

<ı;!S tarihli \'e J JJJ numaralı ka~u· 
nun 6 ıncı ma<lu.-inJe mevcut hu 
kamınun ıner'ivet taribine k•ıl.ır is· 
tibk3kı mie;tc~lden vaki müracaat· 
lann ıeı ik ve t ·,pit safhalarını ı;e· 

Tehlike gittikçe bUyUdU 

1.ondrı, 18 'A. >,.) • · 'uyorlcı,an 

lhlly bil e bildi'iliyor; • 1issi ipi 
nehlrinln ~U li ğıtıufu~ Jobyt· 
>iyle ta~mrnnJan fıa<ıl olan mütchar· 
rik göl önüne gelen her şc i yıl;.ıp, 
harap etmek ,·e alıp gotürmek suı e
tiyle denize d ~ı vüıi!vüşünc denm 
ctmcktedır 

rc1.ıketrrdc nııntnko üzerinde 
tavaran eden toyY•relertlen ulann 
nn>ından lıi rı:ı k ı m ı:rp ·!erin , 
cLıır 'ann ,-kmakta olduğu 'e bunla 
nn uzerlnde lr t>k ın ki -eleriıı 

korku \'C ıcllş içınd çıı:pınmakra 
\C nazan dı kati cclbetınek içh: 
ate crmckı:r oldulduı gnriilmekteilir 
1 okle-indeıı çıkmıı ' '• sular 
al·:"da kalmış blan aP;ıçlar insm 

tc.•inln Torento dan aldıJıı bir h•bere rapıına dair kanuna müzcı·ycl olarak 
güre Ontarlo da rnkıı bulan fevzan. a~ğıuıki kanun l~yilıl>ı ile tcf•ir 
!ar büyüJ.: hasarları sebep olmuş, birinci müzakere<inJe kalın! olun· 

'onestog:a k(ipril unü tahrip etmlş muştur. 
'e Freeportı u al unca bırakmışor, 

M •• Hoover çok çaıı,ıyor 
r~ındta; 17 (.\. AJ ·üyorttan 

Daily ~!aile bildiriliyor: 
Reisıcuınhur ,\1. llooı·er son derece 

hummalı bir faaliyet g<ıstemıekte olup 
M. Coolidıı;e in z&manında o kadar 
sakin ve asude olan riyaseti cumhur 
>arnrı h•kikl bir foaliyet merkezi 
haline gelm~ıir. l\L 1 fooverin 12 gün 
?.arfında r;'irrnüş okluğu iı o kadar 
muazzanıJır U müttehide! Ameribnın 
mukadderatını idare edeceği ı sene 
zarfında gurec-c~i i krin ne o'3c:ığ"ı 
bih»,kin düşünulmcktt:dir. 

Rnueti cumhur sarayınd• anane 
hukmunu Almıı olan bazı adetler 
\A ilga ı·e p tadil edilmiştir. 

Ezcum1e Ronoishakin,g denilen 

lan 'l:!tı rarihli kanunun 
neşrinden e\el harikzc<lc 'c mültcei .çirmi~ \C valnı7. tc[viz k.omi:>r;nunı:ın 

~ıiatıle kanuni i tı•ıkaklanna bı ıaen karanna iknaını kabnıf olmuı lıirn 
mübadeieye tabi e$ha,ın mctnıklere munu ifade eder. \leclis pcrıemlıe 
re<men i k~nı yapılmış olanlardan günü toılanac-•ktır . 

---~-.:__-

Suriyede asayiş yok 
Fransız askerleri Halep sokakla

rında nümayiş yapıyorlar 
Kili~: 17 A.A) Sıırly~de lıaıı;: damat Namının kırallıgını 

lstemedığ"inden Fransızlar tarafından tedhiş cdilmektedlrl r. 

s .. ım' ı man .. ""a~ını "Zetmc"'te 'f'C ,.c reı ı cumharun kendisine uzatılan 

Üç tün evci gelen Senegal fırkaslle on tank Uç tayyar• 
ve topçudan ibaret .bir Frnıısız kuvvetinin Halep sokuk· 
lannda nümayişte bulunmasına ve Halep etrafında Fransız asker· 
lerlnln her gün manevra yapmalarına ragmen asayiş dlizelmemi~tlr. 

Talebe ile-Fransızlar arasında arbedeler L:.ırıhınn et fınd3 ı.f'P t r"..ı k·l~lır her eli Sıkma...;ını mecburi ılan adet 
uçuımaktadır. asgari hadde indirilmijtir 

i). f \1 11 Kili~, 18 CA.A 1 Halepte hasta bulunan vatanllerden lbrahl-
Herkas damlara çıktı ıger tara tan , . ooHr c\'elce '" 

k b
• . Henanu yu ziyarete giden talebe ile Fransız askerleri arasınd• 

lla fo:ın stınJe mu teciJerJe Sl ·ı ır ınerasımpcre.;ti ile meşbu P 

1 • . l'k la .ı b . 1 d şiddetli arbedeler \"Uku bulmuctur. Talebe ve mualllmlerdcu bir 
Jro \c keçı plıi ha)vaıılar bır o ln ~,mı mu• ·at rı ua a,ıt eş ir- y •· ıı r ü ı · ki k kısmı tevkif edilmt•tir. 
••Jda lıuluı ::ıak13Jır. Bunlardan ı1,_ mi<. ' ,e u s z lir şc e sn ·mıııtur. '------cı-"!::o----:-
·annı kurtarmak içın z,ıman zaman Bir infilak oldu Piruhurg, Ankara vilayet meclisi Rusyada 

lr.ız u lano ılct'· =~tc ~,ı...... l 8 \,\ ı3ir Jnfil~ neti~;inde ~~" \nkuıı. ıs . lılliH-t \nkara M Ç" "er' · kt bı.ı guruımckudıc Lkscrı •hvalde ı;ırJaba C'l•irtonda 20 katlar bina harap ol· · • ly ının me U 
iki ... · ı d b Yıl!\'et mcc!i,i h~guıı < ıplanmı$tır. yakalanmaktı \ c mebaıııve tekıffüp ma~ıur aıu: aıcv er için e ulu- Jlcrlin, 17 (ıL~) - :\lo<kın 5 

edilmesınc ınar. olan kupüklü Jal nan cnbz ltında kalmıştır. lnli!Aktan SEYRISEFAININ ISTIKRAZI dan bildiriliyor; [lali hazırdı 
ga!ar altınıltı k:ıybolnıaktadır tlutün •oma ·anm dtizıine kadar eşhasın Ankara, 18 (Mllll}et) - -~ lmanynd~ bulunmakta olan ~ı. 
gözler gök yor.ınc çenilnııi Dlup hır ornmohile hindıkkri ve oıomo· Seyrlsefaln idaresinin iş Ban- Tchitcberin i\1. :caline bir mek 
tayyareler>, mn.- enerine ıntizar <:t· hilin ıır':atle uzaklAştıp görülmültiir. d m·kıedir Meksika da isyan harekatı kasından istikraz et ti t 1 tup gön ererek sovyetlerin hali 

d k ,, '\ \) c (18. 000) il hilkO t hazırdaki siyasetlerini tamamer. Hiç bir yar ım yo :\lcksu;ıı, ı 8 , . : . - .cneral ;,, raya me ce 
i\lıalc cf rıyy1reler, yiyecek, il!ç Calle> 1 orreona büyük lü.-vctlerle kefalet edilmesi hakkındaki US\ ip ermekte olduğunu Ye ms 

,e cllıi>c atm•1'.tan ba;ka mı venettc tıı:ırrıız etmekte oluu~ııu hıldirmek· hey'etl vekile kararı tasdiki \""1'tıt avdet edeceginl bildirmi~tir 
bulunamamaktadır. r.ira kara;.ı ınmek tcdır .. \lumailcyh hoırn hu~ün asi- a-ııye iktiran ~tmlştlr. M S 
on derece tehlikelıJir, ,.,,rehlikc>izce lenn şimdiden tahliye ctmeğe ba,lı· 

... acer osyallstlorl arasındı 

inilelıllecck h•~ lıır bı rnktur. mı• .oldukJan şehri i;gal edece&inl 1 Ç 1 füıdapcşte, f :' (:L-\) · .·os· " • ~ ocuk hojtas llütıin tel.lime 1.amtmeten bir de tahmin etmektedir. yalbtler tarafından yapılan bir 
mii.>terfi hastalıklar çıkmıı '° bilha«a :\lek<iko, 18 (.\_ .'\.) - f luktlmet 23 Nisanda başlar içrimaın hitamında zabıta t 6 
tifo, kıııl , e çııcuklan tehdıt etlen kıı.,a Torennı1 işgal etmi;tıı. =========:::=== ki.siyi tevkif etmiştir 
ziyade ) akın olncaiı h3kkındaki -nlutik nldııiıım bir -.ştyi 5aidamakta- -Bch~tli; denilen hir :\logo!, di· 

· · it 1 · ·· •··· Lt d•·" ne fayda vardır? · ~ · h \1. B h d" guru u u muna...ıı;;e. rı .; •unca . . ,
1
. . k . !(erı ue .~ey , ı e a ır namın· 

·ı .. di 'I' . . b . De,Tı 1 ı;ıın, enıır, ·endi 1 . gu um e . cmınn a;ı Uraş k' z da ve aslı .\rnp o an bır ad:ımdL . . ·, . ·ı h hukumctinin er ·anını, ,abitlerini 
edılmemı1tL Uzcrıııde >l ;l. lıırı, Daha ilk gunlerde şu anlaşıldı 
başında, kulaklarını örten alun kurultayının azasını tayin etti. ki Emir Temirin etrafında bir 

· lı:mcli miğferi bulunu yordu. 

Tcmır l.endine tabi olan hu 

kt'ınıdarlara, emirlere hediyeler 
verdi. Cin; atlar, hll'atler, sil.Ah

lar ve kıymetli eğerler <lağım. 
O gece misa!irlcrine tep,i!erle 

yemekler, yemi~ler rolladı. \rzı 
hulu:. için çadırına gelen seyit· 
lcr, Tem rin bu cömenliğini fazla 
lıulmu 11ardı. Temir de bunlara 

şu ce\'abı verdi: 
- Eğtr hen hakikaten /ıllkflm-

• 
dar isem bllt/Jn servetler benim 
demektir. Efer detilsem zaten 

Bu nılnmlar :ırasında asıl ailelere 
mensup olanlar vardı. Emir Da· 
vut Semerkandi idareye memur 
edih.ligi gibi Tcmirin divanına 

rch oldu. Barla oymaıtıadıı emir 
Yakubun yaşının ilcrilemc~I ha

scbile saçları ağarmı~tL Kendisi 
bir b:ıyrakla tnltH edildi. Fazla 

olarak yolda giderken onünde 

da,·ul çaldırmak imriynı Yerllill· 
jti gibi Tavaşi yAni Emirin ya
veri tayin olundu. 

Ordu erkanının tayinleri sıra

>ında iki ecnebi ismine tesadüf 
ediliyordıı. Bunlardan biri Kıtay 

bende~an takımı. Yoktur. 

Zeyneddin gibi daha bir çok
ları onun nczctinc her vakıt girip 
çıkkmak h:ıkkmn malik hııl':'nııyor

lnrdı. 

Fa ·:ıt kimse kendisi ıızerinde 
fazla hir niıfuz ve tesire sahip 
olamıyordu. Tcmir, kendi hüku
metinin it.lareslni tıırnamilc kendi 

etine ırtmı~ bulunuyordu. 

Başkal:ınnın reyını alıyor, 

!Akin kimsenin tesir ve nüfuzu 
alanda kalmiyordu. Kendine bu 
k.adar ,ah ip olmak, .\sya 1ıükllm-

-
darlarında görülmemi~ şcylerdrıı 

di ı·c o zamana kadar kendi ;ah•I 
i~lerinde ka ·tsız olan TcmırdeO 
!ıeklcnmiyen bir meziyettı 

G65tcrilen her har.gt bir nıu· 

kan?mcti rnrmak hususunda ,ur" 
atli dıınanırdı. Bclhten avrılmJ· 
dan eve! l luseı nin tar:ıft;rların~ 
hiicum elti. • 

lııııın c irlcr . .:endre 'uru]JLI· 
lıunların' yerleri, yurtları yakılJ• 
mustahkem mcvklleri,hiç bir ,e' 

kalmamak üzre yıkıldı. 

Tcmir, i\logollara karşı müc~· 

yakkız bulunuyordu, ~imaldeJ;l 
dap;lara kuvveıler gönderilirkell 
hiç esl~meden çelik ve ate1 
kııllanılmım emri de vcrili\'orJ~· 

bit~edi 

1 
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MiLLiYET SALl MART 1929 

MlLLiY F:TiN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLJl-,,jll 

Kıskanç dost 
Aşıkını kama ile 

ağır surette yaraladı 

D1n gece kıskançlık yil
zünden bir cinayet ol

muştur. Kemeraltı ttrma· 
yclerlnden Fotlnl dostu lne
bolulu !'l\ehme(.\ 1 kendisine 
lhaı1et ettlJ:lnl haber almış 
ve fena halde kıskanmıştır. 

Fotl:tl lntl · m alnuıta karar 
vermiş ve J\\ehmedln üzerine 
başka bir sermaye ile konu
şurken ansızın hllcum ede
rek kama ile başından ya
ralamıştır. Mehmet hastaneye 
kaldırılmış, Fotlnl de yaka· 
lanmıştır. 

Nlyazlnln marifeti 

Beşlkta-;ta oturna ,\elılhat 
. fm. galatııdan geçerken 

Sab:kalı ı 'lyazt tarafından 
17 lirası aşırılmıştır. 

Havyar a•ıkı imi' 

H am:ıl llü<nü H•tum vapurundan 
15 kil'J havvar aşınnışsada sat· 

ım~a vakit bulmadan yakayı ele 
vermiş-cir. 

Yai1udl kavgası 

S cHar şi~ccı llyı ile Hılm 
üt~den beri birbirinin rakibi 

Jmıs. Oün bu iki rakip Galata w· 
kakhnnda ka111'3şınca aralannda 
kav~a çıkmı~ llya kocaman boş bir 
şişe i!e 1 lairnin kalasını yardığ"ından 

yahlanmışnr. 

DUnkU yang &ar 

D'in ı:ccc _üs~üdmla kargı yokıı· 
şun.la Kadnve Hm. ın c\;ndcn, 

Tlksimde Taşkışlanın ikinci katından, 
Tophanede Se,·risefaln manınıcoz· 

hanesinden yangın çıkmı•nr. Ha ilç 
yangın <tnıfa siraveı: wnc.ı.,n 

sönd\irülmıit ise de uıarangozbanc· 
deki keresteler yanmışar. 

Vuran kim? 

Avvansaroyda mahallebicl Şaban 
f.I. gece evine giderken meçhul 

b:r au:ım tarafından arkasından bıçakla 
yaral•nm1ştır. 

Ka;ııyı Kimler kırmı• 1 

Ü'küdardo Topıışında tütün depo-
<nııun kuı odası kapısıru kırın 

deprı bekçisi ll:ıl:kı ile amele S:ıbri 

ve ~!elek namınd• bir kadın derde.it 
o1unmu$tur, 

Maskara kov{iası 

Abanoz sermayelcıindm Elen!, Ma· 
rika ile serseri fahiıelerden Hav· 

kamış, Suz•n n Melek mask.;.. 
kıyafctile snkaklnrd.ı geıo:erlcrkcn 

aralarında kıv~a çıkarmışlardır . Bu 
kavr;a e<n-.ınJa fatma ıaşl• Hav
kanuşıın b:ı,,<ını yarmış Z.bıtaca y~
kılanmışar. 

Kendini astı 

Bakırkötünde kiroç ocaklınnda 
çalışan ameleden Jdm vereme 

tntulmısından müıecs<lr olarak ken
dini iple tavına asRrak intihar etmiş
tir. 

Koca dayaOı 
E vipte oıııran Ali dendi namında 

biri zevce<! 1 likmet hanım ile 
kavga ederek feno halde dövmüştür. 

Mı>tı>slklet çarpmı• n·jn Şi,lide:ı Reyoğluna do~ 
sür'atle gelmekte olan Apos· 

tol isminde birinin idare eylediği 
motosikkt, Panğaltıda kırıasiyeci 
Lutfi dcndiye çarparak tdılikeli 
surette yaralanmıştır. 

• Coset bulunamadı 
Jkl p;iin eve! knprlinun !{ kil 

cihetinde, l la!ıç tarnfındanra Y mo-
torcu Ri1.a isınınde biri denize 

d ı,crek boğulmuştur. Dun dalgıç 

lndırilcrek ceset aranını~ isede 

bulunamamı~tır. 

Bıçakla vurmu' 
~ "mn?.µ;ah motonı ateşçisi ls

rtınil ile arknd.ı.şi Emrullah 
arıtsınd 
rullah a dün kavga ~ıkmış, Em· 

bıçakla Ismaili ba rndan 
ve bacaı>ı d 

" n an yaralamıştır. 
l\a:t;, 

1 
U•çlre;ı motor 

Stanbula . . . 
d n ka gelmek üzre Cın:son-

ker. ikan Alemdar zadckrin 
" te yukl · zutrıı . · u motoru yolda bo-

B u~ ve su al mıyı başl~mı<tır 
unurı iıı · ' · 

doK til . erıne ken'Stelcr denize 
. nı uş motor ol 

Mt.MLEKl:TTli:. 

Bir komünist 
Baha lzmirde tevkif 
ve Adliyeye verildi 
Şubat ıonunda !zmirde yakalan· 

mıı olan Komünistlerle aU.kad:ır o
lan Kenan bey namında biri poU.
çe tevkif edilmiıtir. 

Kenan beyin burada yak.~lanmıı 
olan Komünist Marangoz Hilmi ve 
Makiniıt Tevfikle alli.kası olduğu 
kat'i olarak meydana çıkacaktır. 
Komünist marangozlarının tvelce 
fehri11 mahallelerine atacaklan bey
annameler için yaptıkları içtimada 
Kenan beyin de bulunduğu ve sonra 
lstanbula gitti_ii aııla§ılmıştır. 

Haber aldığımıza göre lzmirdeki 
Komünistlerle müşterek çalışırken 

onlann faaliyetini ihbar eden de 
Kenan imiş. 

Dostunu öldürdü 
Bayramıtı sonuncu ge<;esi lzmirde 

Kuııerde Sürmeli sok.ağında kıs
kançlık yılzünden bir cinayet ol
muştur. Katil Yahya namında bir 
polistir. Merkum dostu sermaye 
Habibeyi b"~ka bir şahsın yanrnda 
görünce sarhoşluk u.ikasıyla fevran 
etmiş ve bıçağmı çekerek dostunu 
Yurmuştur. Habibe hastahaneye nak/ 
edilmişse de a/c!ılr yaranın tesirile 
vefat etmiJtir. Mar.nan cürmü.aü i~ 
kar ederek diyar Jd: 

- Bayramla~mak üzere Karşıya· 

kaya, arkadaşlarm yanına gitmiştim. 
Oradan 6,30 tirenile döndüm. Hilal· 
de komiser Ali Rin beye tesadüf 
ettim ve indim. Uınumhaneden 11k 
sık öttürülen bir istimdat dildüğü 

kulağıma ı;cldi. Vazife hissile koş
tum. Bir de baktım kı yaralı bir ka
dın yerde ıuanmıı yatıyor. Benim 
bildiğim bu kadar. 

- Peki. Yaralanan kadrn senin 
dostun imiş. 

- Hayrr, om.ı tanrmam bile .. Kea
disile biç bir mlln1JSebetim yoktur. 

Maznun evrakile birlikte adliytye 
teYim edilmiftir. 

Bir cinayet daha 
İzmirde iki çcı;mclikte kundura

cı kalfası Ali oğlu Osman namında 
bir şaha ayni dükkanda çalışan Hil
miyi kendisine hakarette bulundu
ğundan kunduracı bıçagı ile yara· 
lamıştır. Qgnan cinayeti mütaakip 
kaçmış ve yaralı arkadaşı tarafın

dan Şekerciler içerisine kadar ko
valanmıştır. Hilmi çok kan %ay ede· 
rek burada yere pkılmıştır. Etraf
tan yetişenler kendisini hastahaneye 
natl etmişlerse de yaralı hastahane 
kapısında aldığı cerihadan vefat et· 
mittir. Katil clerdnt ed.ilmiıtir. 

lzmlrde son meç 

lzmir, 17(A.A.)- lstnnlıuldan 

gelen takımla lımir Alon orrlu· 

Sakarya muhtelit! araqnda yapı
lan maçta berahere kalınmıştır. 

Kadriye Hanım 

Nz.z m bey din de tah
k'katla uAra'tı 

Kadriye hanım ve rlife
kası hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. 

.l\tustantık Nazım bey 
diln tevkifhaneye giderek 
tahkikatla meşgul olmuştur. 
Rahatsız· bulunan Hikmet 
bey bir haç güne kadar 
iyileşecek ve tahkikata bas
layacaktır. 

EMANETTE 

Cevap geldi 
Elektrik ücretleri 
ihtilafına Nafia 

cevap verdi 
yarıf.e komlsyonlle Elektrik 

~ırketl arasınaa ihtilaf zu· 
bur eWtf için, Elektrik tarifesi 
tespit edilemem·ş, fht'laf Nafia 
Vekaletine bildirilmişti. Uzun 
müddetten beri Vekalette tetl.'ik 
edilen ihtilafın cevabı dlln geç 
vakit şelıremanetlne gelmiştir. 

Fakat cevap henaz tetkik 
edilememiştir. Şirket halihazırda 
tenzilatlı tarifeyi tatbl.k etmek
tedir. 

lpret fenerinin renKlerl 

Sıyrllseferlo lfaret memurlan 
yerine işaret , feneri kullan• 

mıya karar verdiği yazılmıştı. 

lık fenerin inşasına Karakllyde 
başlanmıştlr. fakat seyrüsefer 
daha, fenerlerde kullanacağı 
reıılderln manasını tesbit etme
miştir. Bu tesblt edildikten 
sonra fenerler her tarafa teşmil 
edilecektir. 

Yeni hafriyat 

Bir Felemenk grubunun Çen
berlitaş civarında hafriyat 

yapmak istediği yazılmı~tı. 
Fakat şimdiye kadar kimse bu 
husus için Şchremanetino mil• 
racaat etmemiftlr. 

Yangın saatleri 

Emanet yangının ltfalyeye 
ııaat kaçta haber verllCllğ.nl 

kayt için bastırdığı defterler ve 
ald1gı saatleri Yanttn kulelerile 
Polls ve Emanet 11antırallanna 
datıtmıştır. 

OtobUsler ı,ııyecek 

Tramvay firket!nln otobllslerl 
bir haftaya kadar Taksinı 

ile Beyazıt arasında işlemeye 
başlıy acaklardır. 

Levhalarda yanlışlar 

L evhalardaki imla yanl~lannı 
dllzcttmek için Ş hrenıanctl 

faaliyetine devam etmektedir • 
Beyoğlundakl lcvbalar<!a pek 

çok imla yanlışı olduğU tespit 
edilmiştir • Şehremaneti bu iş 
için u~ memur tayinine karar 
vermiştir. 

Şebrcmancfl meraklılar ta
rafından haber verilen yanlış· 
lılı.ları da nazan dikkate almak· 
tadır • Şehremaneti bu işleri 

toptan halletmek için haltatlan 
imtihana tabi tutmayı tuavvur 
etmektcı:llr • 

Dlhmcllar toplanıyor 

onencilerin şehrimize ,;elen 
seyyahları taciz ettiJ;i anl:ı.~ıl· 

mıı;nr. 

Zabitei lklediye dünden itibaren 
iki kamyonetle bunları toplamış· 
tır. Yakalanan dilencilerden J.s. 
tanbullu olanlar Dariilacezeye, 
tU1jrnlı olanlar mahallerine, sa~

l:cmları da mahkemeye gönde
rilmektedir. 

Te ... e•IUt 
Gazeteci arkıdaşlarımızd•n Fazıl 

Sabri beyin dün sabah bir erkek 
çocuıtu dünyayı gelmi~ıir. 

Arkada ımızı tebrik, nenıda uzun 
ömürler temenni ederir.. --- --·------· 

ANl(ARA PALAS 1 
(A!'.'KARA) 1 

Blltı~n odalarda telefon, sıcak l 
suyu, kalllriferl vardır. Hususi 

ı banyolu apartmanlar. 1 
İ Odalann fiatı: 6 - 8 • 10 ve 12 ! 
! liradır. Amerikan tarıcrkcstra,1 ! erkek ve kadınlara mahsns İ 
: perukllr salonu, çamaşırhane, 1 
; garaj, tenis, kiltllphane, yataklı 1 
1 vagonlar şirketinin ı centalığı. 1 ·- -~· ·--------· 

Milliyet Matbaası ~lt;{t~ 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkli basan makinelerle 
mücehhezdir. 

Bilumum ticari defterler her nevi :: 
evrakı nıatbua, kitap fatura ve ilanlar ~~ 
ucuz ve güzel tab olunur. l'icari def
terlerimiz hazır ve satılıktır. 

Hariçten alacağımız siparişleri itina 
ve mahalline irsal ederiz. 

ile ihzar -·--· 
Tab islerile de memlekete hizmet , 

Yegane eme'imizdir 
Telefon: l!.tanbul 3911 • 2. S 

1 

Ziraat talebesi 
Avrupaya gönderilen 

' gençler iyi çalışıyor 
1 ıktisat VekAlcıi ziraat umum mü· 

dürü flliliıtin bey, diln zir••t mü· 
dürlügüne gelerek mcş:;ul olmuştur. 
Nakôttin bey, cumanesi günü Ankaraya 
gidecektir. 

Avrupndal:l talebe 
İktisat \' ek4letl hesabına Almanya, 

t\lacarisıan, A usturvada bulunan 
talebenin vazlyed ve 

0

mcsoisl mem· 
auniyetc şayan görülmü~tür. 

Nakittin bey, bütün buralardııki 
talebeyi ıeftis etmiştir. Bo talebe 
ıııemlekctlm!ze döndükler! vakit 
teessüs halinde bulunan cnstitiilc· 
riınizde şef ve asistan olarak çalışa 

caklardır. 

Talebeden bir kısmı yakında 
gelccektlr. 

Tesisi brarla~anlan enstitüleri· 
miz şimdiki halde muvakkat 
lııboratvarlada çalışıyorlar. 

Y apılmakıa olan binalar bitince 
oralara taşınacaklardır. 

A vrupadın yeniden müteharns 
celbi hakkında bir ıasanıır yoktur, 

OUbre fabrikası 

Nakittin bey sun1 gübre fabrika· 
lan hakkında da ıcıkikııta bulun· 

muştur. Bilhassa Almaııyada sun'I 
göbre !mali çok tarakkl etmiştir. llu 
fabrikalar havadan azot alarak gübre 
yapmakta ve köylüye ucuz fiyatla. 
göndermektedir. 

llu fabrikalardan küçOk mıkyasta 
memleketimizde de bir labrika inşa· 

sına lüzum vardır. 

Nakittin Bey, Veklletc .vereccıtl 
raporda bo cihetleri luh edecektiı. 

F"ransiz Soflrl 
Fra~sız. Sefiri dün akşam Ankarayı 

gıtrnışnr. 

Ardiye roalmlerl 

Badcııı41 ardiye resminin pn• 
ket gümrükleri tarafından 

alınması takarrür etmiştir. 

Yeni lnglllz seferathenesl 

İngiliz 5<farcıane'I binasının Anka
rada ~asma bnşLınm~k üzredir. 

Blnanm planlan Londtidan gelen 
mimarlar tarnfından yopılmı~or. 

Jsınnbuldaki sefaret binalanndaıl 
hem..n hepsi Ankarayı naklolunmuş
tur. Yalnız Danimorka ve Holanda 
~bi küçUk ııefarcıler kalmıştır. 

Dolma mahaller kimin? 

Devlet şurası denizden 
dolma mahallerin aidiyet 

ciheti hııkkında Emanet ile 
Milli mailer idaresi tarafın
dan vuku bulan müracaatı 
salahiyeti haricinde görerek 
reddetmiştir. Alil kadarlar 
mahkemeye müracaat niye
tinde bulunuyor. 

t2,ooo mlllik rökor 

Londra, 18 (A.A)- lki Avus
turyalı tayyareci Avusturalyaya 
kadar 12,000 mil me~afede ta ye· 
rnn rökorunu kırmak üzre bu 
sabah çifc satıhlı bir tayyare ile 
ln~ilcenden hareker etmişlerdir. 
Bu mc>~feyl evelce tayayreciler 
ı 5 günde katc:tmişlerdir. 

ltalyaya giden talat• 

Geçen sene bankacılık tahsil 
etmek üzre Banka Kom

merciyale ltalyana tarafından 

ltalyaya (\'önderilmi~ olan Türk 
gı:n.yleri ahiren şehrimize avdet 
etmişlerdir. Bu gençler yine 
mezkCır bankada çalışacaklardır. 

Yarın gidecekler 

Şehrimizde bulunmakta oları 
l\laliye müstqan Ali R.ıxa 

ve Emlaki mitlıye umumi mu· 

d 
... R.. .. b 1 arın Ankauru u<tu c:y er Y 

d
' 1. c··' krdir. rava av et ey ıye -~ 

-0 U afal<"Y" tebıırru 
ls::;nı'' bifdlrnıek l$tcmiyen 

hayır sııhibl bir zat lstanbul 
Postnbancsl lttlha t mersule 
saşmemuru Kenan bey vasıta
sıyla uaruşşafakaya 222 çift 
çorap teberru etmiştir. Müdür· 
l~ğünden teşeklı.Or olunuyor. 

Sekteden ölenler 
l - Tedavi edilmek Uzre 

Akhlsardan lstanbula gelen a
ma l\\ust11fa dlln ha•tnlıaneye 
yatmak üzre Sirkecide Roman
ya otelir.den çıknrken kapının 
önünde düşerek ölmUştUr. 

2 - Divanı muhasebat mlld· 
del umumisi Cemal beyin oğlu 
sena! bey dlln Suadiyedekl 
köşkUnll• bahçesinde birden 
bire düşerek ıcktel kalpten 

~Nkt:-M:ı.t..,., ~ ,:;ı 
~ ,, .. 1Her şeyi öğretmek için .. 

Mühim bir dava ___ ... _ 
Evi af, Şapçı hanının 

kendisine iadesini 
istiyor. Dava 4 
mayısa l<aldı 

nn kaC:as•ro mahkemesinde 
millılm bir davaı:ıı• rUyc;lr.e 

devam olun• ~/~/ 

~llur~tu:·:u :::t jJ i \ 
başlamı~ , Uç , J • 
celse akdcdil• • ' 'J;) 
miş lsede alil· ~~~ırrı~. ~ti'.}j2\i 
kadarlard an 
bir kısmının 

davete icabet 
etmemeslıı den 
hata tarafeyn 
teşekktll edcmemlf , mahakeme 
diln d• talik edilm~tlr • 

Dava Evkııf idaresi tarafından 
27 kişi ile Emvali metruke lı!a
resl aleyhine açılmış olup esası 
fJdur; Bahçe ğapıda 30 oda 
ve 33 kadar dükkanı olan Şapçı 
hacı namı ile maruf bir hun 
vardır. Sultan Mustafa vokfın
dan olan bu han 200 sene 
evci sııtılmı~ ve devrede ede 
Feridun, irfan beylerle Hayriye 
hanım, karasu! ve Yordaııtdls 
ef<ad·ıer ve salreden ibaret 
flmdikl 27 hissedara intikal et
mlf-

Hiısedarlardaa bir kısmı fi· 
rart olduğu lçön bunlann hisse
lerir.e Emval! metruke idaresi 
vaz'iyet etmiş. 

Han dört beş yüz bin lira 
kıymetinde olup evkaf idaresi 
burasının lcarcl mUeccelell ol
dt•ğunu, binaenaleyh s11ıı:madı
fını, satılsa bile mııamelenln 

yanlış oldujtunu, bunun lçla 
baı ı:ı hı.desı.ıazımge!Cli~nl iddia 
etmektedir. 

Emvali metruke idaresini tem. 
ali eden ~:azlne vekili ile hisse
darlar da lt:ın lcnreslnln şimdiye 
kadar Evkaf tarafır.dan munta
zaman nhndığtnı, şimdiye kadar 
yapılan ferağ muamelatının 
nıbtevelll vekili huzurunda ya· 
pıldığını, blnaeı:aleyh iddianın 

doğru olmadığı ileri snrttımektc-
dlr. Bu n.ühlm davaya ol mayısta 

41evam olunacaktır • 
i(· 

Casus maznun 
Kasım Tevfik isticvap 
edilmeye baflanıyor 

Casuslukla maznun bulunan 
kasım Tevfik hakkındaki tahkı
kaın dev; m enilmektrdir. Kasım 
Tev'lk polisteki ıfadcsini reddet· 
tigind n t.ıhkikau yapan polis 
mcmurlannın malt'ımaıına mürı· 
caat edilmektedir. 

Kasım Tevfik bundan eve! 
dini tahkır ile maznun olarak 
3 nci Ceza mahkemesinde mu ha
keme rdilmekte idi. Bu dava et
rafında istintak hakimliP;ine yeni 
bir ihbar vaki olduğundan bu 
dava casusluk tahkikatı ile tevhit 
edilmiştir. 

Hazreti Muhammede açık mek
tup yızan Kasım Te"fikin bazı 

ecnebilerle temasta bulunduğu ve 
bo mekalenin ecnebiler tarafında 
1·azdınldığt tahmin edılmektedir. 

Dördüncü müstantik Salih l.!cy

her iki tahkık ıta tevhid,·n bak-

k d T hki~•t c,nasında ma ta ır. a k d .. .. 
her iki hadise iJc ' 14 .~ ar uçuncü 
olup oJmaJıpda tamı edilmek-

tedir. 
Bir miidc.k_t eve! maznunun annesi 
bir istida ıle l\l üddei umumiligc 
müracaat ed~rek oğlunun mallili· 
yeri akliyesi olduğunu, müşahl'<le 
a!tma alınmasını talep etmi~tir. 
Kasım Tevfik kendisinin nıhat
sız olmadı~nı söylemiş, bunun 
üz rinc bu taleP rcddcdilmi,cir. 

Kızı lildl:rcn mekt pll 

Fcyziatl mckrebi takbcsiııdcn 
\'cdia hanımı öldüren nı nı 

mektep tuldıcsindcn Tevfik l'ik
rct efendi, bir müddet evet tev
kt!hanede kibrit suyu içerek 
intihare tc,cbbüs etmiıtl. 

Fikret dun sabah Tıbbı ad
liye ırömkrıkrek akşama kadar 
mü~ahde altına alınmış ve akşam 
tevkifhaneye iade edılmiştir. 

YUzUk hırsızı kadınlar 

Halk fırka$ı mOfettiıi l lakkı Şlna<I 
!'aşanın evinden yü.zuk çalınakla 

maznun Latife, Hatice ve Ali Riza
nın me\•kufcn muhakemelerine ikinci 
Ceuda başlanmıştır. l\laznunlar inkAr 
ermişlerdir. Şahit celbi için muha· 

Wmı 

Ankarada açılacal{ iş 
darülfünunu nasıl olacak? 

• 

yü Ts ... k 
üştü Bey 

A vru patlan dôi.1en 
tedrisat müdürü 

izahat verıyor 
Evetti a:un Avrupadau gel· 

ır.111 olaa yüksek tedrisat urnu
ır.l mlldilrü RUltll bey dUa 
ma11rll dairesinde, Gclçlkalı 

meslek ve san'ııt mektepleri 
mUtahassıslarlle ~ııruşmnş ve 
felırlmlzdeld san'at mekteple· 
rlnl teftişe başlamıştır. RUştll 

bey çarşamba glnll Ankaraya 
avdet edıx:eğini sllyleuıl~ ve bir 
mıılıarririmize fU beyanatta bu
lunmuştur: 

- Ankarada yapılacak Poll 
teknik ve Teknlkom mektepleri 
planlannı hazırlamak için J\\aarif 
VekAletl mlman prof.:s!lr E!:ll 
ile birlikte Viyana ve Berllnc 
gittim. f'urlh ..-olltcknik profe
sllrler;nin de bu hususta milta
laalarını alarak planlar yapıl· 
mıştır • Bu planlara tevfikan 
bu sene inşasına başlanması 
mukarrer o!an mektepler biner 
kişilik olacak ve beş senede 
bitirilecektir. Pollteknlk mekte
binde lnşaa~ , elektrik, makine, 
kimya ve maden milhendl~lerl , 
Teknlkon mektebinde kUçükmU-
hendis,çilinglr,dllkmccl,ına goz, 
möbilyecl, teneke~;,! boyacı ve 
te&isatı sıhhiye ustaııı 11etıştiri
leccktlr. 

lzınirdo 250 talebe almağa 
kan tir "Sanayii nesclye ve 
kimyevlye. mektebi açılacaktır, 
Yeni mektepler hazırlımınca t!• 
drlsat içln Avrupadan miıtehas
ıuslar getirilecektir. 

Prıığ meslek ııtekteplerlle 
All'lanvıırın bı>ştıcıı şehirlerde 

1 

bulunan Teknik, Teltnbeboşnl 
Teknlkorrları tetkik ettik. Avu· 
sturya ve Almanya Maarif na• 
ıırlıın çok teshl: t (llsterd·ıer 
Maarif Velı:aletl he abıaa A 
rupada tahall etmekte ol 
talebenin işleriyle de meşg 

oldum. Mıktan (170)e baliğ ol 
bu talebe çok iyi bir halde<! 
ve gayet mıısalt Taziyette c; 
lı~ıyorlar. 

Vlyanada talıs!Jde bnlanaıı (4) 
ilk tedrisat m fetti 1 ilk tedrisat 
usullerini tetkik ediyorlar. Bun· 
lar üç sene sonra gelccelı:lerı i . 
AIA!~adar bllkQmetlcr, Avrupa • 

kl talebemizle ehemmiyetli suret 
meşgul oluyorlar. Bu sene giden 
talebenin yansı san'at ve mes
lek mutahassıııı olacaldarcıır. 

Yeni sene bütçesine konacak 
tahsisat m!lsalt obrsa daha 
(150) kadar talebe gllnderınesl 
mutasavverdlr. Avrupada yetl
'ecek ıııt:t&hassıslıır, me lek 
mekteplerine muallim olac:ık
lardır. lstaııbuldald teftlşatı 
yarın akşaıııa kadar bitirece
ğim. 

Memleketimlz!ıı her tarntında 
halk için akşam kurstan açma
ğa ehecnıulyet verlyorıız. 

Şimdiye kadar açılan mes
lek kursları çok rağbet buldu
ğu için bunlarıo yakında llıtl

yaç nispetinde tezyidi için ha
zırlık yapılmaktadır. Bu meya
nda ı~taubul saa'at mektebinde 
bir terzilik kıtrso da küşat 
ed'lmlştlr. • 

·- -- -

·Ekmek fiatı ucuzlıy-acakmı'? 
Zahire borsası reisi, hariçten Istanbula kafi 
mik:darda un geldikten sonra fiatların in 'p 

inmiyeceği anlaşılacağını söyliyor 
Şehrimizde buğday piyasası durgundur - J\1al 
çok alıcı azdır - Değirınenciler uncularla 
rekabete giriştiler, fiatları kırmağa başladılar 

Vn resminin tenzili piyasal'a 
tesirini gö.-ıcrcrek bu~day ve un 
sau,l:mrun durgun bir hale gel· 
mesine sebep olmuştur. Fıakat bu 
vaziyet evelce tahmin edildigl 
gibi ekmek fiyatlannın indirilme
sini henüz mucip olmaı:nıştir. 

Buğday tacirleri, bo msele
dolayısı y le zarara • uJtram•"'tlk 
için yeni buğday siparişi 1•P • 
madı~nı ve bunun ~,~;nyl~ şe
hirdeki stok n1.ıılclııt 1 ıç n fıyat
ların yükseJmcg<' ba~l:ıdığını, sert 
malların (/ 7,5) tan ( 18,S)kunışa, 
yumıc;•k buğdaylann (18) den 
(l 9.5) kunı~a çıkugını, un res
ıninin tenzili üzerine l\lnrsil yadan 
gelen ilk parti ecnebi unl:ınn 
ancak bir kaç gün sonra piya
saya çıkarılabileceğini, yeni sipariş 
olunan unların ( 40,000 ) çu
valı mütecaviz oldugunu, Istan
bulda (6,000) ton buğday kal· 
dığını söylemektedir. 
Değirmenciler hükOmete mara-

caat etmişler 
Ucuz unların gelme~e başla

ması üzerine telaşa düşen değir

menciler ellerindeki malları za
rarına olarak satmajta mecbur 
olduklannı iddia etmektedir. 

Bunlar hükumete muracaatla 
ucuz un istihsalini temin için 
Kanada buğdaylarına aic agır 

giimri.ık resminin indirilmesini 
rica etmi~lcrdir. 
Def:lrmeciler uncolarla rekabeti 

başladı 
DeP;irmenciler, un tacirleriyle 

şıddctli bir rckabı:te giri~erck (72) 
kiloluk sert bup;day unlarını ( 12) 
liraya, yumu,ak unları ı 3.5 hr:ıya 
satmaktadır. AvrupaJan gelen luks 
unlar ( ı 4,5) lira isede kalitesi 
lstanbul degimıcncile · in istih
s:ılAtına muadil olan ecnebi ı:n.ı.. 
llar ayni fiyatlarla getirilmektedir 
Yolda bulunan un yiıJJıi üç va
pur 4 güne kadar limanımıza 
cl~ccktir. 

Zahire borsası refs!nln 1>ey"natı 

Zahtre borsası ;Jar< " e lisi 
reisi Murat Bey. un • minin ten
zilinden .,,,,.~ .:;nebi memleket· 
Jerindc11 .-onit eden unfann pas· 
talık Jıı1'.S unlar olmasl do'a ısile 
pir~Ya tesir yapmadığını söy
ıcmış ·e şunları ilıl.vc etm~tir. 

- Ekmek fiaunın tahavvül 
edip etmiyeceıtı ancak ehemmi
yetli mikdarda un geldikten sonra 
kestirilebilir. Şimdilik vaziyyctte 
bir değişiklik yoktur. 

Piyasadaki durgunluk çok 
btiğday mevcut bulunmasına mu
kabil alıcılann az olmaı;ından 
ileri ğelmektedir. 3 aylık ihtiyaca 
kafi buğday ve un sco!·u vardır. 

Buhran olmıyacaı;ı k4naannd:ıyıın., 
>ıu sene mezruatımız ıuüsalt 

bir lnlı.Jşafıa 
'Memleketimi:tliı muhtelif taraf

larından gelen maltlmat, -yeni 
mezruatın ınüsait urctte ınkişaf 
etmekte olduğunu göstermekte· 
dir. ·Adana ve Mersin malları 
Nisan sonunda geleceği ve piyasa
da istikrarın muhafazasında amil 
olacal!I temin edilmektedir. De
ğinnenciler işlerin yiizde 30 nis· 
beıi~de a7.aldııı;ını ve iki değir· 
rxıenın kapanmak mecburiyetinde 
kaldıgını, Romanya ve Bulı:;ıris
tandan pahalı mal getirip ~!emek
(~ dir;crlcrinin de mü,kül vaziyete 
duşcccklerini iddia ediyorlar. 

Butday rekoltemiz iyi olursa 
Bu seneki bur;day rckolt•'Sl 

müsait olduğu takdirde nn res
minin ten7lli hakkındaki madde
nin temdit edilmesine lüzum kal
mayacaktır. D~ğirmencilcrln, un
culara karşı koymak için arala-

. rında bir tröst teşkil ettikleri ve 

miicadcle tedbirlerinin neticesi üç 
haftaya kadar meydana çıkacağı. 

~ayl olmuşsada henüz teeyyüt 

ctmcın~tir. 
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BlGt\~KÜ HAYA 
asathaneden aldığımız ınalO 

"'lata gtre d~n Azami hırareı 2,5 
e •warı nak•s 4 ldL Bugun nızgtr 

..._ etr f,..,da · ~ece.kur. 1-Ia,a 

EVLATLIK ı\\ES'ELESI 
Bugün tekrar bu bahse 

dl}n · yorilm. Bir karllm de 
her bakımdan kaçan evlat
lıklara tesadüf etmiş, ve o 
da dayakçıların sıkı fıkı bir 
' ti ıtakından yakasını zor 
kurtarmış. 

insan dl}e yaşıyan ve ya-
amak isteyenler için çocuga 

\ e evlatlığ'a şefkat en kuvvet
li lllçüdür. 

Kimseli çocukların çocuk
ça şın:arıklıkları nasıl fikri 
, c mantıki bir saikle müsa

Bu muhavereyi temamen işit
miş olan hanım arkasını dönüp 
bu münasebetsiz seyircileri se
/ıimlıyor, ve : 

- Havadan bahsediyorsu
nuz zannederim! Hakkınız var 
havalar açık ama nakadar 
soğuk/_ sözünü fırlatıyor. Be
rikilerin ne hale geldikler~ni 
tahmin müşkil de/!ildir. 

Ne tarlkaaıı - -Dünkl sabah refikimizden 
birinin baş makalesinin başın
da şu serlavhayı gördüm : 

1 M Uşak fabıikası • Uşa/!a 
de~li ama bir iyi aşçıya ihti
yacımız oldugu için, belki bu 
fabrika mamul{lfı arasında aşçı 
da bulunabilir ümidile maka
leye göz gezdirdim . Me/!er 
mevzuu bahs fabrika • Uşşak 
şeker fabrikası • imiş . Bu 
ufak harf noksanında uşşak
lı/ar ne derler acaba ? 

kavak ı 

işte size bir agaç ki balı> 
!arı tepesinde gördügünüz gün 
bütıin muhal/er , mü m k On 
olacak. 

Son ı:Dnlerde gazetecilere 
rn:ıha ıörürse, kimsesiz yav- mıil.ıkal veren sabık Ziraat 
ruların iki kat ıtörmelerl 

\llLl,IYET 

tetkik etmek istedi~imız bu dogildır. 

1928 Ölimpiyadınclnn muvaffa· 
kiyetle avdet eden güreş Federasyonu 
kendi Olimpiyat rahsisatından 2000 
lira tasarruf etmlştL Bu paranın bir 
kısmiyle geçen Avnıpı şampiyona
sında Federasyonun borçlandığı para· 
nın ıe vly<sine mütebak.isi de bu se· 
nekl şaır.piyonaya ha redilecek idL 
Maatteessüf geçenlerde Ankarada ma· 

SAL! ıy 

nıroa lıu gün güreşin bu sıkışık vız· 
iyetlle a!Akad.tr olmayın matbuat ve 
efkln umumiye o vakit ağız açmak 
hakkını hıiz olmayacaktır . 

TiJrkiye idman cemıyellerl ittifakı 
umum mrrkez azasından 

Bürhanettin 

Spor: 
Süleymaniyenin lzm
irde yaptığı iki maç 

tafsilatı 

but futbol faciasına ait Divanı haysiyet 
rtp-Orunun tetkik için toplanan roer· 
kezı umumide baılırı iş olırık gü· 
reşin bu parası elinden a'ındı ve 
lstanbuldo bir esknm kuliıhü aç•l· 
mık için E<kırım Federasyonuna Beşiktaş ve Vefalı bazı oyu· 
verildL Tabii bu teP"den nmııga nculann iltihakıle lzmıre gitırış 
kadar !açma bir şeydJ, lAkln 6 içti· olan SU!eymanlye takımı İzmir 
mada hakim ol•n mantık Ye masla· gazetelerinde okudul\'umU7.a gore 
hattan ziyade miısbet ve menfi aı'ka ilk maçını Göztepe - Alfı,ay 
d>şlık idi. Zaten merkezi ' muminin 
Federasyonlar hutçesi 'e tediğı ,.. takıınile yapm~ ve 2-2 ye bera· 
mlln oynaması kadar muz•rvc manasız bere kalmı~tı•, SukylJlaniye takı-
şey olm•dığı bunonla da sabit oldu. mı ,u şekilde >aha va çık111 tı; 

Binaen aleyh bugün güreş l•'ederas· Osman (flqikta~) 
yonu ra<arnıf ettiği parayı elinden , 'ecdet(Sülcy.) A,lnarı(B.) 
kaptırmış, on para.sız bir haldedir. 

Güreşçilere gellnce, Olcmpiyat Sd'1haddiıı(S.) • ami(\•) ,\kip' \') 

dönüşu geçen Agustosta mili! güreş llavati(B)Vecihi(S)lbrahlmr B) 

ıakımımız idmanlı ve tam şeklinde idi, Burhan (S) Salahaddin (A) mnç 
ilkin ağır sıkletten Mehmedin hütün esnasında kalacı Osman yaralan· 
zinüfuz zevann valılerine rajtmen bir mış yerine :\larısur geçmiştir. 
türliı lstanbulda yerleştlrilnıemesi, Al· Sülcyman!ye takımı aynı teşek-

man şampıyonuıia türk çetinlWni gös 
teren Nıırlnin de itmınlanna devam için külle Altay-kar~ı yaka muhtditi 
burado bırakılması hakkında ki ıe· ile ikinci maçını yaparak O- [ 
şebbıisUn akim kalması • ,imdlye maglup olmuştur. 

)IAln l!:l2U 

...... a. ... · yatro 
devamına btşlaııacaktır. O gün yapı
lacak müsabakalar berveçhi atidir. 

Stadyumda : Vefa • Sültymaniye 
4- 1 5,JO Hakem Şeref bey 

Stadyumda: Galatasaray • Beşiktq 
16· 17 ,30 Hakem Abdullah bey 

Kodıköyünde: Topkapı-Kasımp•Ş• 
14· 1 5,;30 hakem izzet bey 

Kadıköy: Fatih · Kuml.apı 15,45 
17-15 hakem izzet bey 

TUrklye futbol federas
yonunıtan: 

1929 senesi 1 Haziranında hi
tam bulmak Czere Futbol(Hakem 
kur~u) lr.Uşat edilecek tir. 

Her hıılta pe ı;ernbe , pazar
tesi akşamlan ~lmdlllk saat on 
yedi buçukta buşlanacak olan 
derslerin birincisi 25 -· 3 -- 929 
pe şembe gllolldilr • 

Kaydolmak l•teycn zevııtın 
her gı:n Saat <'.ll!tten sonra Emin 
ÖnU rıhtım bacında 9 numar:>da 
Federaşyonlar merkezi kitabe· 
tine !Ozıımu mUrocaatlan tebllt 
olunur • 

Da •et 
letanbul t:ıihtai bayrariye mu

badcnet cemi) ı:ti bcy'eti idrıresindcn; 
21-.J CJ'.:::9 Pcr~emhe giinü saat 

J 5 .• lQ da Tiirk Ocaj!;ını.ia umumi 
içtima ynpılacagından umum azanın 

şterir.crl 

ıuni . 
CiLIH 

.. ... 
UtU 

Gerdanlık bulundu! 

Şafi bey gazeteyi karısına 
uzatarak: 

Al, bak; dedi; belki seninki-

dir. 

- Benim ncyim'l 

- Ctrdanlığın... # 

;afi beyin karı;ı Sakiye hanım, 

elinden pudra pomponunu bıraktı, 

hemen gazeteye sarıldı ve şu 

ilanı okudu: 

lerl kıvır kıvır... Hele dudakla· 

rlyle burnu öyle cana yakındı kl. 

Sözünü bitirdikten S'mra: 

Teccybbey haşını salladı: 

- uzum yoktu ki .• 
- • eden? 

- c:unkü ..• çünkü ben ger 

rdanlık falan bulmadım. 

Sakiye hanım yerinden fırl~dı; 

- Pekl ne deye i!An venlinll~ 
l'tkili Sabri Bey efendi /sfan-

ı;ene 0 !sanlık mantıkının l bulun rıfah ve saadeti namına 
icabındandır. şehrin civarına bir milyon ka-

kadar hiç bir türk güreşçısine nasip Bir tavzih 

olmıyın bir muvaffakiyetle Olempi· Futbol Hey'etinden; 6 _Kakao, çikolatada ziyade mik· 

Rumatizma 
4-

Gerdanlık bulundu. 

" ... Alnn fermuarlı bir lnd 

gerdanlık bulunmuştur . ller gün 

4 den 6 yıı kadar Ceyb aparu • 

manında Teceyb beye müracaat." 

- Laf olsun deye . . Böyle 

~izin gıhi güzel bir hanını dcn

dlyle belki müşerref ulurum lımJ. 

diyle - görüyorsunuz va ... l·nıi 

dim hoşa çıkmadı. 

Hlmayel Etfal cemiyeti vak agacı dikilmesini tavsiye 
crkAnı ile bu mevzu üze- etmişti. Bu mes'ele ile birinci 
rinde görüşürken şu ıilzel derecede al<1kadar olan Şehre
ınalQmatı aldım. Dediler ki: manetinde bir ufak tahkikat 
'cfkatll halkın yardımı ile yaptık. Emanet buna taraftar 
f~ gören cemiyet yalnız dcgildir. çfinki on onbeş sene 
ı:!irbüz çocuk }etlştlrmel<. sonra ataçlar büyüyünce /s
ana kucaklarında bebe t, • tanbıılluların başında kavak 
~.itmek gayelcrlnl ı~tıhdaı ' yeli esmek ihtimali vardır ki 
• tmez, memleketin 1 er tara- bıı da pek şayanı arzu degildir. 
.ında ve her ne şekil ve FELEK 
ı rette himayeye muhtaç 
lan la vru ların imdatlarına SPOR BAH İSLERi 
nş:ır ve icabında onları 

olları ile müdafaa eder. 
Bu misaller çoktur. Bazı 

:ıdL eler yüzünden mazlum 
~oc.ıklar namına mahke
melerde davalar açtık ve 
kazandık, çocuklara fena 
ı uamele eden o raflller 
'.z.a ırördüler. 

Binaenaleyh böyle çirkin 
\'e merhametsizce hadise
lere şahit olanlar Himaye! 
Ltfal ceml}etlııe açık bir 
•urette haber \erlrlerse, 
ceml}·etln hemen muhafaza 
\ e müdafaa tedbirlerinin 
ıılınacıı.J{ına emin olabilirler. 

Bu gilzel malQmatı !<alp
lerl şefkatle çarpan insan
lara blldlrmetl de vazife 
blldlm. 

FELEK 
Açık ama -

iki gı!n eı ıil kadınlı erkekli 
lıir ccm'iyrt.'ı• gı vezelt:rden biri 
arkası ıfonüli ı>e çok dekolte 
ı,;r /ıammı arkadaşına göste
r(w r: 

Bak bak Naka far açık. 
t}üzel de.~! mi ?1 

Açık, gil zel ama so/!Ukl 
D\•o. • 

== 
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Avrupa şampiyonası 

Güreşte 
ve 
vazıyetimiz 

Güreş !leminde ehemmlyeıle te· 

lıkki edilmek !Azım gelen bir me~· 
ele karşısında ız: I 929 senesı .\ vrupa 
güreş şamp!yona<ına l~tlrake davet 
edildik. Bu ıampivonı bir sene Al
manlar rarafındon 4.lm~nyanın "Dort· 
munt. şehrinde tertip e1.l.liyor. Geçen 
sene Olempiyatlar miına>elıet!1e Ams
terdamda toplanan Beynelmilel güreş 
kongra<ı 929 senesi Avrupa şampi
yonasının ıcrtibinl Almmlar• havale 
etmiştir. Bu davete karşı Turkiye gü~ 
federasyonu iştirak edeceğini bildirmiş-

l!r. Beynelmilel temaslardan gtireşcilerl· 
mlzln eniği azim istifadeyi düjünen her 
federasyon ancak bir suretle hareket 
edebilirdi : Fakat ıı bu cevabı ver
mekle bitmiyor. ısıf şimdJ başlıyor. 
Biz işte bu başln;an işi şerhcdeceğiz 

ve ~por işlcrimİ7.in en can alacak 
yerine parmak koyacağız 

Bizim .\ vrupa şampiyonasını iş· 

tlrak etmemiz !cin iki şeye ihtiyacı· 
mız vardır: Para ve güreşçL Öteden· 
beri \'lptığımız tetkikat bize gösıerdl 
ki 1'.ıf.ok bütçesi ,·ekünunun ancık 
üçte biri hakıki spora ;arfedilmekte 
ıi~t tarafı büro ve teşrifatı gitmek
tedir. Şu halde astl sp1 r mt ai ... ; ıin 
para ızlıkt•" ıık:lı et etmesın!n ilk 
sc eblni bura:.lı ırnmal"'z: Bu vız 
ıvet ı kadar l.arı~ıktır ki lCfkilitı 
kiıkiındcn dcgiştirmcdikç• bu nispeti 
<pnr ma>rafları lehine dcğiştirmek 

kabil nim"""" ·tır . lli7İnı ısıl 

·· he • • 
ımı 

yat dördüncüsü olan Tayyarın artık Bavr,mda !zmirde üç müsaboka darda hamm hummız bulunduğundan 
güreşi brakmısı ve yerine kimse yapm•k üzre Hey'etlmizden mü>ade muzirdir. 
yetişmemiş olması üzerine bugün ra!ep eden Stileymantye terbiyeibe-
rakımımız, tam kuvvedni arzetmek- denlye yurdu da-.tln çok acil olma· 
tedir. Şimdi para Ye müsabık itibarile sına mebni tam rakımlyle işbu seva· 
bu halde iken güreş Federasyonu haıın hüsnü surctle intacına lmkln 
btr çare•lni bulur da para tedorik bulamıyacağını hini müracaatında 
ederse ni<aııın ilk haftasında yapılacak söylemesi üzerine 1 ley'etimizce ittihaz 
olan bu müsabakalara ancak iki, kılınan karara tevfikan mezkOr takı· 
nihayrt flç kişi ile iştirak edebiliriz. mm Mıntakamıza mensup kulilpler· 
Alelhusus yeni tadilAt mucibince den bazileriyle takviyesine müsıde 
artık giıreşcilerc, evvelce verilmekte ira kılınmış ve keyfiyet futbol Fede-
olan 2 kilo fazlalık ta kalktığından rasyouunca cı tasvip edilmişti. 

seçılecek adımın giteceğl sikletten Anadolu ajansının gazetelere ver· 
çok fazla olm•mısı ve pek az bir mlş oldul';u tebliğde Süleymaniye 
çalışmakla nizam! siklet! bulabilecek kulübünün lzmirde yapmış olduğu 
ağırlıkta olmuı lazımdır. Bütün bu müsabakaların l;ıanbul muhtelitine 
mıişkilAtı karşı cger Federosyon atfcdıldiği anlaııldı~ından mezk:Or 
Avrupa şampıyona ın• iştirak iıııkAnını müsabakalınn l•tanbul muhtelitlyle 
bulursa [Allah rsıı olsun!} diıcn bulun- olmadı~ı ravzlhen tekzip olunur. 
maz,amıyannıtaletve temas etmemek blrlnclllk mUaabakaları 

netlcesl oluak güre~cilerin derece futbol heyetinden; 
vc kıymetleri diışer de her hangi bir 5-4-929 Guma gilnünden itlbaren 

:' - Meşrubatın en eyl•i maden 
sularıdır, bilhassa bizim Avrupadı 
emsali olmayan Karahısar, Çitlimiz. 

8 - Muaırar meşrubattan kahve 
muzirdlr. Çay da nıfi degilse de 
müdrir olması hasebile mutedillne 
içifebllir. 

Meşrubatı küuliye bllkülliye mu· 
zordur . 

HülAsı rumatizmalılar az yal;lı 

şeyler yemeli , hamur işlerine , et 
yemeklerine kanutkAr olmalı , bol 
scbze, meyvı yemelidirler , arrsırada 
mısır püskülü, arpa, kiraz çöpü, bakla 
çiçeğini suda kaynatıp tülbentten 
süzdükten sonra gUnde bir litre 
kadar bundan içmelidir. Bunlar kanı 
ve bölırekierl tasfiye ve rathir eder
ken allınıda tahfif ederler . 

H. B. Z. 
Dr. Muhiddin beynelmilel tema•ta fena netice •h· Futbol birincilik müsabakalannın 
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GÜNÜN LATİFELERİ 
Çocuk haftası geliyor 

[ JJfr hafta çocuklar hürriyetlerine larııumrn salııp o/u,a ... r.} 
Bu sabah yaranıazlık cttin1 diye babam azarladı-

- Sen dur hele. hiziın haHanıız g-el<;inde ona gö..;teririz 
o -- - ---

Sakiye hanım çarpıntıya tutul

du: 

- ln~allah benlmkidlr. 

Üç gündür uyku uyumuyurdu. 

Kucasının bin nazü istiğna ile al

dığı inci gerdanlıltJnı kaybetmişti. 

Bir gece tiyatrodan avdet ettik

leri zaman, kocası: 

- 1 lan! gerdalığınT 

Demiş, Sakiye bamın, gerdan· 

lığın yerinde yeller estiğini gör

müştü. Artık her gece, ruyasında, 

inci gerdanlıklar resmi geçit ya

pıyordu. 

Gazeteden adresi kopye etti 

-Bu gün oyleden sonra gide

rim, dedi 
Ve öyleden sonra sllslendl, 

şıklaşn, Teceyb beyin apartıma

nına geldi. Yüreıtl çarparak mer

divenleri çıktı.. Kapının önünde 

çarpınnsını dindirip soluk aldık· 

tan sonra, zili çaldL 

Teceyb bey gençti.. Gtizel, 

zarif hlr geçti 

Sakiye hanımın yUuine dik

katle bakıp: 

- Buyurunuz, dedi. 

Şık döşenmiş, nim karanlık 

bir odaya girdiler- Sedirler, di
vanlar ve dizi dizi yastıklar: 

- Oturunuz efendim. 

- Teşekkür ederim. 

- Gerdanlık için geldiniz 

değil mi? 
~:vct efendim. 

Sakiye hanını gerd•nlııtı nasıl 
ve ne Yakıt kaybettiğini anlattı. 

J\üçıık bey dinliyordu. :akiye 

hanııııın bütün güzelliği üstün· 

dn lı c :özleri Jıldır fıldır, kirpik 

Sakiye hanım aıtlamaı:n lı.1,lJdı. 

- Ben de ııudanlıjtı<nı bul 

dum diye seviniyordum ... 

Ağlarken daha güzel oiuyordıı. 

Teccyb yaklaştı ... 

Birbirlerine sokuldular_ 

Bir saat sonra. Teceyb bey, 

Beyoğlunda bir kuyumcudan, bir 

lnd ıerdanlık alıp Sakiye hanıma 

verdL 

Akşam geç vakit hanım efendi 

sevinç içinde bolunan gerdanlıgı 

kocasına gösterdiği zaman, Şali 

bey: 

- O zate bir giln ziyafet çek

meliyiz, dedi: 

Nakleden 

Seldmi izzet 

KIH.ALIK SAY F[YE 
lSTENCYOH 

Derhal klralannıak Uzre 
Boğaz içinin Balta limanı, 
Emirgan, Boyacıklly, l(lreç • 
burnu ve Kefellköy ta alla -
nnda dört beş odalı ufak bir 
sayfiye aranıyor. Mi!Hyet gıı
zeteslnde l'ıiall beye muracaat 
olunmalıdır. - ee mw 

1 
ğil tarihi '!-1t üst cc'?-1iş . ve ben seven val~ be~; o kadarı den taşan neş' e~i de • •. ar~~· ı sun) .hala <.B~dem:i) .. köyü: 1 çok hediyeleri karşısında 
memleketıne kendı elıylel memnun ettı kı akşamı (Antalya) (Emıne) nındu- ne gıtmemıştı. Kciyundekı ı mahçup olan karı koca bt• 
nizam vermiş bir kahraman beklemeden heman (To- ğün vesi!esiyle yıllardanbe- bahçesi, işleri ile meşgul ol- son eyilik için ne isteyecek 
olarak döndüler. sun)u yanına alup eve geldi· ri h:ısret k:ıldı~ı doya doya mak için hazırlanıyordu ki !erini ·aşırmışlardı. Müte 

Bilrhan Cahlt (ismet paşa) karargahı- (Nev Eda) hanımefendi eğle ceye fırsat buldu. Sa- bir hadise onların neş' esini vazı,mi.itevekkil bir köy de. 
şid et ve dehşetiyle dilşma· ne yapıştırmak için zamanı, nm emir çavuşu (Tosun) memnun, (Emine) mnlı- bahlara kadar çalg.lap çal- bozdu. Vali bey değişiyor, likanlısı vilayette elinde 
nm bağrına aktı, aktı ve y- fırsatı ~~tün dikkatiyi«: kol- lzmirde a~ak i~ :1Y ka~-ıç?p ~e müt7_hıı.yy~r ıızun se- dı; iç. ri!er.!ç~_idi (Emine)nin karacleniz tarafına gidiyor- her nüfuz ~e ~elal~iyet mev
aktı, yaktı. layan turk ordusu vazıyete mışh. Terhıs edıldı. (Emı- 1 vındıler, soyleştıler. Hanı- şerefınc bui.un portakal hah du. cut olan buyuk bır zattan 

Arzın okuyan ve işiten hakim olunca bütün 0 mev- ne) ile daima mektupl~~ıy- mefendi birbiı-ine kavuşan ~eleri gfüı ağrrınc:ıya ka- Bu haber (Emine) nin ne isteyebilirdi. Kimseden 
bütün insanlarını hayrete1 simler, seneler dolduran sü- ordu. Onu hayrette bırak-

1 

nfr-<ınlıl:ı.rı bira:J evel baş dar keyf ve neş'e ile inledi, keyfini kaçırdı. (Nev Eda) davası, kimse ile nizaı yok
ve türkün uzak, yakın düş- kUnet nihayetbuluverdi. mak için haber vermeden göz etmek için daha o ge- inledi. hanımefendiye ne kadar a- tu ki. . · Hükumet işi bile 
manlarmı haşyete düşüren Artık vak alar hareketler, lzmirden v;:.pı.:rla doğru ceden hazırlığa başladı. Ve (Tosun) çavuş hak- lışmıştı?. . . yoktu. Karı koca bir kaç 
bu feveran dünyaya nizam inkilaplar coşkun bir ~ela- (Antalya)ya geldi. !Memur, kumandan hanım- kettiği bu saadetin ilk yu- Hanımefendi de üzüldü. gece isteyecekleri şeyi dü
venneğe çalışan siyasi for- lenin yıktığı setten asması Genç kız onu kara yolun-ılarını topladı. Elbiseler dik- dumunu bütün nes' esiyle Hatta onları beraber (Sam şündüler, fakat o kadar 
mül kahramanlarını heye- gibi durdurulmaz ve tutul- da bekliyor,köye gelüp ken- 1 tirdi, (Antalya) da ne bul- içti. sun) a kadar götürmek is- mes' ut ve endişesiz, kay
candan titretti. Hastasmın maz bir şiddet ve dehşetle dini aldıracağını zannediy- mnk mümkünse alındı ve üç (Bademli) köyünün mü- tedi. Onun bu arzusu (E- gusuzdular ki hiç bir ihtiy
keyfini, nabzına göre ilaç önüne geleni silip süpürdü. ordu. (Tosun) askerlikte gü . içinde düğün yapıldı. tevazı mahlukları (Tosun) mine) ye hoş görünmekle be aç hissetmiyorlardı, para
veren şarlatan mahalle Ve toprağına, en yakın uııul,erkan öğren.-niş, kara-! (Emine) nin düğünü y- la (Emine) tali ve tesadü- raber(Tosun)un köye dön- lan vardı. Ömürlerinde 
doktorlarına benzeyen dip- vilayetlerine kadar ayak! gi.hta epi açılmıştı. (Anla- alnız (Bademli) köyünün fün kendilerine mukadder mek isteyişi genç kadını görmedikleri güzel eşyaları 
lomatlar do~yalarmı kapa- basan cfiWnana karşı gecellya) ya gelir gelmez doğru 1 kızlarını değil, (Antalya) kıldığı bu saadet içinde ba- münakaşa bile etmeden ona vardı. (Emine) nin öyle el
dılar, yeni sahneye göre y- yarıları ocak başlarını, ra-lv li beğe çıkup teşekkür et- da epi yüksek memur kı.z- !ayını geçirdiler. (Nev E- iltihaka mecbur etti. biseleri vardı ki yalnız(Ba
eni dekor, yeni hadiseye ye- hat döşeklerini brrakup ko.IDJeği muvaf?'c buldu. larını bile kıskandıracak da) hanımefendi onlara Vali bey (Antalya) dan demli) köyünün değil (A
ni formül aramağa başladı- şan türk evlatlarını yuva-1 Bu hareketi heman herjbir şatafatla yapıldı. Bu konağın alt katta iki odası- ayrılmazdan evel onlara cıbadem) hatta (Bordur~. 
l r. Kıymetli kurşununu ih- larma yalnız zafer kazan- akşam kendisinden balıse- 1 düğün şenliğinde hiç şüp- nı vermişti. Yiyor, içiyor, son bir eyilik yapmak istiy- , 
' 'in • • hedefi. li · . 1 clildivi !t'İn To~un u ı a- hesiz zaferin bütün kal ler- endişesiz yaşıyorlardı. (To- ordu. Hanımefendinin çok bıtmedi 
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Romanya 
Kralıçası 

ğlu ile görüşmek 
gitmedi mi? 

Paris, ı 7 ,A.A.) Romanya 
· allçesl " 11\arle • sabahleyin 
'ıırisc gelmiştir • 

Mare,elın evinde 
Parls , 17 (A.A.) Ktrallçe 
arle., bugün sıhhi vaziyeti 

Jssolunacak derecede eyllet· 
iş olaıı marctal • Focb • un 
Jnmetgahına gltmlf ve mare· 
Qlıo zevcesi tarafından k rşı· 

l mıştır. 
•rol ile görU~mlyecak mi? 

Parls, t 7 A.A) Ronınnya 
relıçası J\\arleoln oğlu prens 

.arola moıald olacağı hakkın· 
ki 9ayıalar Romanya me
bilndeo tekzip edilmekte· 
r. Prens Karolun elyevm Nice 

e rahatsız bulunduğu da tas· 
Ilı olunmaktadır. 

Otomobil rekabeti 
Londra, 17 (A.A.) - Dally 

lall gazetesinin Pıırls muhahl· 
ine nazaran Fransız otomobil 
llıllleri günden güne tehditkar 
lr vaziyet almakta olan Ame· 
kan rekabetine kartı koymak 
;la bir Fransız ve mOmkUo 
lursa bir Avrupa trö&tll vUcu
ll getlrmeğe tasavvur etmekte
lrler. 
Demokratlar kongraaı 

Dljoo, ı 7 (A.A) - Kabinede 
l. Cheron, M. Leyguo ve iki 
ıUsteşar tarafından tem9ll edl· 
nekte olan demokratlar birliği 
ongrası cumhı:rlyet perver bir· 
ğir.ln IUzumunda ısrar eden 
e fakat sosyalistlerle sosyall
lerln eski ve ya yeni mUtte
ltlerl ile doğrudan doğruya ve 
11 bilvasıta her tOriU birleşme· 

reddeden bir beyannameyi 
bul ettikten sonra mesaisine 

pıam vermiştir. 

1İLLİYETİN 

~ ... günkü yeni bilmecemiz 

Soldan saj!'a: 

Darülfünun 
Uzun müddet için 

kapatıldı, mUdarrlsler 
tevkif adlldl 

Berlln , 17 (A.A.) - Madrlt• 
ten bildiriliyor : 1930 teşrini 
evelloe kadar kapatılmıt olan 
Madrlt darOlfOnunuo emini ile 
müderrisleri son isyana iştirak 
etmiş olduklarından dolayı az• 
ledilmlflerdlr • 

Yeni karratalıklar :ıuhıır 
ettlğlodeo Gırnatada urfl idare 
ııau edllml tir. Bir taylaya na· 
zaran bu günlerde kabinede ba:ıı 
tadilat yapılacaktır. 

Şiddeti! sansür var 
Loodra, t 7 (A.A) · - Dally in 

Madrlt muhabiri göndermiş 01• 
duğu bir telgrafta Prtmo de 
Riveranıo diktatörlOğll aleyhin· 
deki tahrlkatın endl~ebahş bir 
nispet almakta olduğunu bildir· 
mektedlr. Mevcut ~lddetll sansar 

vaziyeti etraflyle bllmeğe mani 
olmaktadır. ------ltalyanın mail vaziyeti 

Roma, 18 [A.A) Maliye 

nazın M. Mosconl ftaıyan dUyu· 

nu umumlyeslnlo 1923 ten beri 
7,5 milyon liret tenkis edilmiş 
olduğunu ve 1925 senesinde 
milli duyunun yUzde 23 unu 
teşkil eden mUtemevvlç dOyu· 
nun hali hazırda c~cak yüzde 
2,5 nispetinde bu' undujtunu 
beyan etmiştir. 

Donanmanın ~avraları 
Londra , 18 (A.A.)- M.Brld· 

gemau Atlas okyanosu ve Ak· 
deniz fllolanııın mıışterek ma· 
nevralannda hazır bulunmak 
üzre hafta ıılhayettnde CebelUt· 
tarikıı gidecektir. Bu manevralar 
Sardorıya ile Cebetuttarflc ara· 
sır.da icra edilecek ve 100 gemi 
ile 30 bin zabit ve bahriyeli iş· 
tırak e} feyecektlr. 

EYLENCELERİ 

:--::nkil bllınecomlzln 

halledilmiş şekli 
Yukardan aşaf{ı: 

1 - Cündüz ~:;)Yerinde ığır olan 1 _ .\l•lik ,';) 

'r (3) 2 L 'rn~tıırııru bir madde (5) 
2-- \nmak (3) Arap elıfbesinde Xota (2 
~ harf (2) J Eczacıdan ılının ( 4) 
3 - Nida (2) '.\femnu (5) 4 , ·;.ıa (2) Nezir (4) 
4 - Htr harf nrıksınly~ nota (2) 5 _ iyilik (5) 

1
-'lu"z (5) 6 Tepenin büyü~ü (3) Rabıt 
~ - biıdcnhlre (3) edatı ·2·. 
~ 'ota (2) Dahi (2) Sahil vnkın yer (3) Bu dağın 

./ - Anl;ıuş (5) Dünyanın en aca bilyü~,ı (3 
•n tatlı şeyi (.l) 8 - Pay ( 4) Hayvanda erkeğin 

8 - Koyun ayaıtı .J.) Cüllıç (4) ak<I '4\ 
? - Fennin miirodifi (.J.) 9 - Süslü (,l) Yazı Y"' .. " şey(5) .................................... ··--" .. .,_.. .......................... ., ..... ·-··--·· .... -

..- .ttihadıMilli ~ 
Türk sigorta şirketi 

"~k ve hayat üzerine sigorta muanıelesiH 
ıcra eyleriz. Sigortaları halk için ınüsait 

şeraiti havidir 2 
Aferkezi İdaresi: Galatada Üny,on Hanın<l:ıdır 
'''Ltt t 1 l ••11ırıta)r~ıı şclıirl~rclf• nt·c·aılc· nr:•ııı ı,~:\ ~' ıı· 

::s::= .... TelPfnn : Beyofrlıı - 20'J3 ~ 

J> Lcvoğlu l,tik!U caddesinde ,\, fı niıım:rolu •:B 

ll.Muriades Kundura Ticarethanesinde 
Un1um ınallardaki • 15 - 30 

tenzilatlı satısın 

Son haftasından istifade ediniz 
ve her vak .. c • beçmez bu f rsaıı kaçırm•'.!y'.,'.ın'..'.,ız:·_:•~~~~! 

Fı::~ııı::mı.a.Satılık ve kirakık köşk··--• 
llog,, ' a''up~~''<de Vanııwıündc çok ar;açlıklı 2~ dunum munbit •razi dahilinde 
clcrunu kAn bına edilmiş aln oda iki sofa bir mutbak bir çıma~ırhancli 

nda . 
k~ınııc~ı •< r suyu mevcut Bu~azlçıne ve '.\lumaraya nezareti 

.tilllr.ı::ııaııtıı.;h;•;vı llltikemmel bir köşk kiralık ve sııılıktır • T a!ıplerin 
- telefonla Kandilli 18 e muracaatluı. • 

:lktt••di ... 
~;;;;..~~~~~~· 

Kuzu eti 
Uzunköprüde 30, 

lstanbulda 18 
kuruştur 

U. zunlcöprü Ticaret odası ıehrlmlz 
Ticaret müdürlilgüne bir tezkere 

göndermiştir. Bunda deniliyor ki: 
Burada kuzunun okkası 30 kuruş

rur. Halbuki lstanbulda 180 kuruştur. 
Geçen sene bundan 1 tanbula 

350,000 okka kU7.u gôndcrildigi 
halde bıı sene ancak bu mikdann 
yansı yollanmışur. Bunun sebebi 

Şehremaneti ve •airenln pek fazlı 
resim almalarıdır. Bir tarııftan da bu 

kuzuları nakledecek vagon bulunama
maktadır._ 

Ticaret mildürliığü bu tahriran 

allkadarlara gonderecektlr. 

Borsada dUnkll vaziyet 
f ngiliz lirası dün bor;ada 984,25 

kuruşta açılmış, 992,25 kuruşa 

yükseldikten sonra 991,25 kurusta 

kapanmıştir. istikraz! dahili 92,37,5 

lirada açılmış, 92,92,5 liraya' yüksel· 

dikten sonra gene 92,:37 5 lirada 

kapanmıştır. Düyunu mtivahhide 

224.5 lirada açılmış, 224.25 lirayı 

düştükten sonra gene 224,5 lirada 

kapanmıştır, Altın Borsa haricinde 

84-0 kuruşta açılmış, 842 knruşta 

kapanmıŞtır. 

Borsayı su bastı 

Dün Zahire borsasının bulunduğu 
eski medrese binasının zemin 

katını su basmıştır. Bit motörle su

lar boşaltılmıştır-

ISTANllUL BORSASI 
iSTiK RAZW\R 

1ftlkru: dahlll 1 9ll 
Düyunu ırıuvıhhJdı i24 
ikramiyeli demir yohı 8 

l!:NF.TLl!:R 

fş bank45ı 14 
Anadolu demir ~ol• !.\ 
1. Trıı.ovav. S. 84 
1. tı. S. Şirk•ll 
1. Su Slrketl J9 
T. Tıiıiin A. S, tO 
1. lle,\rmen Ş. 
S. DcJlrmen Ş. 8 
A. Çimento Ş. S9 
1. Telefon Ş. 29 

Ş. ~l. Ecu Ş. 5 
~. füvrlye 11 

TAHViLAT 

Anadoln } i: i. 
D. Y. S. T. 

Tbn•I şirketi 

F.lektlr\k ıtrkcd 
Rıhtım SlrketJ. 
H. Paşa llmaa şlrked 

ÇF.K:Ll!:R 

37.SO 
50 
aş 

30 
iO 
75 

tS,00 
75 
75 

42.00 
00 

41 
41 
47 
4,40 
4,40 

19 

10 
00 
70 
50 

Londra 
Nc"ryork 
Pır,ı 

991 75,-

ı\ıta.ı 

Cene"re 
Roma 
BU.kreş 

Amııterduı 

Bruuel 
Sofyı 

Prıı 

Bt:rlln 

Viyana 

0,48 63,75 
ili 58,00 
97 91.00 
ll 54,00 
9 34,00 

i4 37,SO 
1 21,75 
3 48,00 

ft7 &7,SO 
16 45,00 

1 06,00 

8 48.00 

TtCARET ve ZAHıRE 

BORSASI 

18 :\lart 1 929 

Buğday 

Yam uşak. 
Kız.ıl..ı 

SiJnter 
.Sen 
Donnıc 

Yumu-:.ak. mıhlut 

o-o 
6·R 

Sen 0-
Romın~.t 0·00 
Rulıı;1ı1.rlo:tan 

z iılro 

<.. a\ J&r 

Arpı 

:\lısır 
Yula! 
Keten tohunıa 
ra~uıve 

tı-ı tınek 
i'\chot 
Rör!Jlcc 
Balla 

Hububat 
<usa.m 
l(u~yemı 

Un 
E.k.strı lJ;,tra 
Ekluı 

Birinci yumuşak 
Blrlııd ert 
lkınd 
Oçüncd 
Razmol 
Kepek 
rupal 

AZA \ti ıtSG ARI 
K. P. K. P . 
oo.oo 00,00 
16,00 

00.00 
lk.llO 

00.00 

00.fMJ 

1 '· 1) 

ıı 30 
/.\ ı:s 
1 ıJ,!\Q 

t•o.oo 
O(ı,01.ı 

00,00 
rıo,oo 
00.00 

Otl,00 

oo.oo 

140\UO 
125~.oo 

IJSS.00 
J.'25,00 
1126,00 
t I0<),00 

16 Ol 
00,ıJ•l 

18,00 

lı0.00 

00.00 

16.00 
123) 
ıa .. ;ıı 
w .. ı2 .. 
ı>O,W 

OU,00 

00,00 
00,00 
oo.oo 

U0,00 
00,00 

ıwo.oo 

1:12(),00 

1~44,00 

1575,00 
t 120,lıO 
950,00 

---
lıtanhul Hayvan Borsa•• 

Derseadet, Beyoğlu va • 
Yenlköy da!relerl TUrk 1 

anonim gaz ,ırketl: 
16 Mart 1929 tarihine müsadlf 

Cümanesl günü ln'lkat etmiş olan 
bey'eti umumiye lçtimaında nisabı 
ekseriyet hasıl olmamakla içtima 6 
Nisan 1929 Cumartesi günü saat 16 
da Galatadı Voyvoda caddesinde 
umumi ticareti harclye bankası bina
sında akdedileceğinden hissedaran işbu 
içtimada hazır bulunmağa davet olu
nurlar. 

Hey'etl umumiye içtimaını iştirak 

edebilmek için hi<Sedaranın içtima
dan on gün evel hl e senetlerini 
Galatada mezkôr bankaya veya Paris
te Provans sokağında ,59. mimeroda 
BAUF.R. l\IAl'llL.\L ve ş!lrekası' 
bankasına tevdi eylemeleri muktazidir. 

16 lllan 929 tarihli içtima için 
bankalara tevdi edilmiş olan hisse 
senedatı makpuzları bu içtima içinde 
kabul edileceği gibi işbu içtimada 
hazır bulunan hissedarın hisselerinin 
mıkdan ne olursa olsun cereyan 
edecek müzal<erat meri ve muteber 

olacaktır. 

RUZNANIEl MOZAKERAT: 

1 - Meclislldare ve murakıp 

raporlarının kıraaatı 
2 - BilAnço ve kAr ve zarar 

besabatının tasdıkı 

3 - l\Jeclisiidarenin ibrası 

4 - Müdiran ile meclislidare 

Azasına müteallik ücurat ve aidatın 

tayini hususunda meclislldıreye sılA· 

hlyet itası 

5 - Müddeti hitam bulan mea. 

llsiidare Azasının ttcdidl imihabı 

6 - Mtirakıp tayini ile aidatının 

tesbitl 
7 - !\fecllslldareyc, kendi Aza

sını ticaret kanununun 328 ve 824 

ncü maddelerinde mezkur mezuni

yet ve müsaadelerin ltuı sılAhiyeti

nin verilmesL 

Beyoğlu beşinci sulh hukuk ha
kimliğinden; 

Bir borçtan· dolayı mahcuz ve 

furuhtu mukarrer bir adet piyano 

24 man 1929 pazar günü saat 11? 

de Ta<slmde Feridiyede 112 numa

ralı aparamanda bilmüzayede satıla

cağından talip olınlınn yevm ve 

saati mezkurda mahalli müzavedede 

hazır bulundurulacalc memuruna 

müracaatları illn olunur. 

irtihal 
Suadiyede mukim divanı muhasebat 

müddei umumiliğinden mütekait 
Gemal Zühtü beyin mahdumu Sena! 
bey pek genç yaşındı iken sektei 
kalpten vefat etmiştir. Cenazesi 
buglln öğle vakti hanesinden kaldı
rılarak Suıdlye camiinde namazı eda 
edilecek ve Erenköı ünd< aile bazi
resine defnedilecektir, Cenabı kak 

rahmet eyleye . 

kiralık 
apartıman 

Beşiltaşta sebze pazarındaki 
yeni apartımanda 3 odalı naza

retli daire, knpıcıya miiracaat. 

1 an 
Ankarada ,\nafartalar cadde

sinde kıl.in "30~ nümerolu mağa

zumızı lstanlıulda Yeni Cami 

caddesinde "~ .. ııı;mcrolu ına~a
zada icra)' 1 ticaret ctın~tc bulu 

nan .\saf Orner ve kumranyası 

~irkctlnc de\'ir ve fruht nmiş 
bulunrlu~cırrc.aı mczknr di,kkan 

da hi, bir a!:\l:xnıız kalmndıı;ını 

alehl•ul ıl:l.ıı 1'.cyliyct ol.ınur. lsran 

lwlua ~t.ltan hamdnıında \iaoıi'.a

rura \C Tuhafıvc tkar·t e mu~ 

ta~il 1 laci ı ız:ı ıadt· l<n· i' 

l lukkı 'c şur.ka-ı ~irkcti namı~a . 

lsmnil Hakkı, lbrahin1 \Jukrim. 

Plasye aranıyor 
• ıS'arlon3.l .., mukayvit kısaJan 

· · ·er 
limitct şirketi; ın11ktu maaşla -;e ~' 

Jıhıı• !,;,. üzere 
iyi komi<yonla' istihJam c · . . . 

. . 1z:1..·a ıyt bılen 
Almanca yahut I· r.ınz 

. k ·"r tıir klasıe araıur. 
zekı ve mu teu.ı 

Vekili ""'""''" L. Behçet ve fi. 
,, p ı<. ''" 145 tahriren mü 
0 oyev. · 

;~ ... ı:ı:ı::::ıı::ı::ı:::ıı!l:::!:aı:;:ı .. ı ... 
6 :\1uallim 

Doktor Hafız Ceınal 

\ı f ;,, .' 
= ---

«<«<<<<;<><<C•)tt,>»?>52~ 
Yınn ak,am 

MELEK SİNEMASINDA 
işrete , kokaine müptelA olan A "RI BiR KADI ;ı;' gece sdahet 

alemlerin~ en hicabaver sukutu ahlak!sinı tasvir eden 

BUHRAN 
filminde dehakAr 

BRlGlT HELM 
arzı endam edecektl· Bu havrctbabş sin ~a yıldızı için hu< ıt 

vticuda getirilml~ bir roldür 

m ... ~'<r'll~~~~~c.) 

Alhamra 
Si: 'f<:.\J.\SI 

dllberlerin dilberi 

Billi DOVun 
en mükemmel tem;ili 

Gelin Duvağı 
filmin iracsi münaseb€tilc 

kibar ve fevka!Ade bir suvare 

tertip etmiştir. Yerlerin ev el. 

den tedariki rica olunur. 

Y arınkl 20 !\im Çarşamba akşamından 
itibaren 

l!heten: 2 kısımlık kah-

LEON TOLStl>Y un metbur uerinden 

1 KsAIZAKLAR 
namındakl harukullde filminin iraeslne 
başlayacaktır. 

Mtimusilleri 

JOHN GtLBERT ve 
RENE ADORE 

oiıin sinema mevslmlerlııln 
eo bOyOk en muazzam 

filmidir. 

200 kı ık bu filmin lhzın için çaiışmışnr. 
Kiliseleri, meskenleri ve b!nılan ile 
Ilollywotta bir kazak şehri inşa edilmlf 
ve bunun için 2 milyon dolan miltecaviz 
bir servet sarf edilmiştir. KAZAKLAR 
filminin irae. edildiği her yerde; Londra, 
Berlin, :'ilevyork, Bükrcş ve wrcde azim 
hasıl!t temin edilmiştir. 

~~;,;;;;;;;;~;;.;;--............. .-...... --. 
ISTANBUL TRAMVAY ŞlRKETl 

iLAN 
Jsıanbul Tramvay şirketi. 20 Mart 1929 tertlılnden itibaren, aynca illn 

edılm4 olan seyr1l sefer saatlannı mılş"lr tarife mucibince, SULTAN HA· 
l\JMil, KARA.KÖY, AZAPKA.PI, ŞIŞHANEK.'ı.R \KOLU, TARLA.BAŞ!, 
tariki ile Beyazıtıan Taksime kadar mesafe üzerinde OTOBÜS seyril 
seferlerine tekrar iptidar edileceğini llln ile kesbi şeref eyler . 

Beyazıt - Taksim Otobüs haın berveçhl zir 4 kıt'ayı havidir ı 
1 BEY AZIT EMl"ilÖNÜ 
2 EMiNÖNÜ - AZAPKAPI 
S AZAPKAPI - TEPEBAŞI 
4 TF.PEBAPI TAKSIM 

1 

2 
3 
4 

Otobüı sefer ücretleri: 

Kl1"A ücreti u kunış 10 para Gullcöprü resmi 

• • 10 • 10 • • 
,, • 14 • IO • • 
., • 16 • 10 • " 

Gazi köpıi!!lil resmi dahil olduğu halde ücret cerveli: 
Zirdeki kıt'ılardan: Beyazıtı Eminönüne /v_ Kapuyı T r.:;1

;• 

Re>azıttan 6,25 1025 ' 
Eminonüııden 6,25 6.:i15 I 0,25 

Azıpkapıdan 10,25 6,1?5 
625 

6,25 

Tepepebaşın,\an 14.25 10,2~ ' 

6, 25 
ıo. ~ .. 
, ... :;ı5 

16. 25 

Taksime 

16.25 
14,25 
I0,25 
6.25 

Takıiıuden ııı.9:; 14,2' I0.25 6.25 
,.-;n mucel.crd" ili k t' LI · d ta Bu ficrttltr bill inkıta bir .;.efe1 .. ır. r ı a zcrırı c -

• j,hl ucret tam rıl k . ·rjf ed·ı; r kö mamcn :-cfer edilmedlı!ı"i halde ' lra 1" .1. ı r \.&ra Y 
köprüsü ınürurivc:-i volcu]ar• aıttfrk 

Ut lı · ·Jerd." hiç. bir "'"' l.lt abu! edilmediğinden resmi el i-evi llbi• 
uu=> ·et ve 

olanlar dahi >ivili« pbl "' . . rmeıı;e mecburdurlar. 
Trnım·avlıııd" ,,ıdu~u gıbı mecburi ve ihtiya 1 <iur klar mahallen lev· 

. rffnı şnr. 
hılarla go tC" 

·rn.ın\"""ı~r ıçın vcriınuş olan p~solar, abonın:ırı karneleri. a~k('r tenztlAt 

1 n ,·e 1unel ııasola rı Otobüslere kabul olunmavac. !ardır 
pıso a 

lstanbul il man 1929 ~ILidunyet 

Tramvay Şirketi 
()tobüs scyrü ·efor t:.:'.lveli 

23 .\!art 1929 tnrihiııden rnıri ahire ka<lar muteberdir. 

Tarlabaşı - .\1.apkapı - Karai,öy tarıkıy 1 e 

B.\ YAZIT, TAKSll\l hattı 

1 iare ket 

mahalli 

Seferler ilk 

arasındaki hareket 

fasıla saat 

' Son 

hareket 

saac 

BEY AZIT-TAKSl~I Beyazıttan 7 .s 4:2 

7.s 13 Hatu Taksimden 18 

Galata idhalat Gümrüğü müdiriyetinden: 
1 Sandık musıahzerau tıbbiye 
4 Sandık yı!n mensucac 

ltı sandık ipek mensucat 
3 balye pamuklu vünlü men ucat 

8e dı ın~harrer eşya ınuıayedeye 
mart t ndcn ı~ı' ıeıı l 1 4 29 ı"'ihine 

vazzedilecegl cihetle tal rlenn 1 <ı 
kadar Galatı günırüjiü satış kum. 

ÖLUM 
FEDAiLERİ 

Ya d 
MELEK 
Sinemasıı1da 

- yaıla -kopa~ f rtıralnr -· 

Diınvı ı )&ka' akv· r -

CENGİZ 
EVI .. A Tl .. l\.RI 

Yeni nc~r) at 

Zupiter 
Muharriri: Ihsan Cemil 
lstiklll ve tnkil~p tarihimize aıı 

ruhi \'e tıhlilt hir tasvirdir. Viatı ~O 
kuruş. Tevzi mahalli: l 1•"111t matba
ası. "atı~ mahatli; lkhal kn.aphane..~L 

DAVET 
Hlıaı apor lrnlUbll rly asetln· 

den: 
Martın 22 ncl Crıma gUnD 

saat 10 da hey'etl umumiye ha· 
llnde içtima edileceğinden ku
lllbUmUze mukayyet azanın 

yevmi mczkllrda kulllp merke· 
zlne teşrlheri. 

Şehremaneti iliinatı J 
Şehremanecinden: \'apdığı mik

dar ve mahiyeti meçhul tıh>ilAt ile 
iki cilt makbuz defterine aiı n•Z 
ff'tmiş \"ara le ve dipkoçınlarını tc< · 
liı.1den ve ruveıl he.,ptan lmtına 
eden Kadıköy Şubei id1riyesi aidatlı 
tahslldarlanndın Fadıl efendinin En
cümeni E.manetçc lüzumu m•1hakc 
m-::;inc karar \'('rUmiş Ye ~O. tcnnış 
olduıu ikameq;~hmı tehlig•tı kanu 
nive ifası zımnında vaki n1ın müra 
caatta bu namda bır kim e olma !:ti 
ve tamvamadıklırı mezkOr mahal!• 
hey'eti ·ihtiyariycsinln yazmış oldu>u 
şerhten anhşılmışıır. 

Tebligat makamını kaim olmak 
üzre karan mezlct\run musadJak bir 
sureti Emanet divanhanesine talik 
edilmi: olduj!;undan bir gônı itiran 
var işe işbu tarihten itibaren bir ay 
zaıfında istidi"ame ile makamı Fmı· 
nete müracaat eylemeleri lüzumu 
iltn olunur. 

• $chremanetinden: Vazlre ln-io 
tekhül evledijtinden ılolıyı r:ncUmenl 
F.manecçc lüzumu muhakemesine ka· 
rar verilen Kadıköy sabık :\luhasebe 
elsi Sabri Beyin gömrın!ş olduğu 

ikAmet~Ahını tebligatı kanuniye iluı 
için vaki olan muracaana muıualleyhin 
bir semti meçhule gittiği mohalleıl 
hey'cti ihtiyariyesinln yumı' oldu~u 
şerhten anlaşılmış olmakla tebligat 
makamına kaim olmak üzere karan 
mezkOrun musaddak bir sureti Em• 
net Divanhıne•ine talik edilml~ cJ.I• 

ğundan bır guna itirazı v•r;; ;~~~ 
tarihten itibaren hlr AV s#f'fl" -
daname ile makamı r.,,.,ncte milra· 
cut cvlemesl ldJ>•"'" ııtn olunur. 

--:\-IÜ-~-,,-,,tt-.:-ijıR lR.llHA L 

TüriJ~ idarei inh!sarİ)<"~i bl· 

rincl ,ube \lüdiri .\dil Reyin 

rcflkasi 'ladam \larl \dil hey 

kısa bir rabat"1.lıjt1 mi.teakıp 
Pazatesi >•baha kar~t vefat etmiş · 
tir . 

Cenazesi Çarşamha gil~U saat 

on dörtte Pangaltıda Sent Espri 

Kili:-csınden kaldırılacaktır . 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik mokıneleriyle belso-

jtukluıu idrar da lığı, Prosıat ade

miiktldu, ve belıı;ev,ekligt. cilt Ue 

firengiyi ağnsıı tedavi eder. Kara· 

köyde Bi>rekçl fınnı sıra ında .34. 

•,_A 

Mis kolonya a. ı 
Kolonvaların en iyisidir. !lir te< 

rübe kAfidir. Her ve<den aravınız 

K dıkov K\l'iılt:! tiyatro>ıındı 

yann akşam 

San'atkiir Naşit bey 
\>ıf çocuklar taklldil komedi 8 

P•d• varcvetc. dans, monolr>g. 

1 
Çocuk haftası 1 

23 Nisanda başlar 1 
VjJ"JrJ;CttO.c.ıar&J...NttV...~A~ 
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........ Siz görün çelebiler ..... ~ 
İ -MUbadele komisyonu İ -7- dördüncüyü yeşil döşe- Sıyah köşke gitti. ~Jint bıni bir çok oer~tlar 
+ yakında Garbi Trak- : Vermemek gönder- tipSeklap hukfın1darı- hükümdarının kızı sorduk sövlen1ek iste-
; yaya gidiyor - • k k" · h dd. • ı meme ımın a ı. nın kızı •Nesrin• i, be- Nur da onu siyah elbi- medi. Nihayet bir g::ce f Yolunuz açık o'sun, 1\ieriçten öte yana, j Her hukılmdar hemen şinciyi sarı döşetip He- seler ve her tarafında sarhoş edip ağzından 
! ~lestaya bizden selam götürün çelebileri : ağır hediyelerle kızını rat hukumdarının kı11 pırıl pınl yanan elmas şu hikayeyi kaptık: 

Galata.la Fotini İı 
nıinde hir kadı., vat 
dır. Bu kadın f; na v 
lerin hirinde sern1a ıe 

• 

ı Orada kıyıyorlar iki yüz bin insana, f yola çıkardı. <ıEln1as))ı, altıncıyı kül larla kabul etti. - B~n vaktile bir 
• llaksızlığın) üzüne tükürün çelebileri : O zamana kadar rengi döşetip Rum kay- Bin naz ve cilve ile, hüküm<lann yanınday- .·ı ~-ı~\ ~1 .. 

1

'. -/1-f~:::: 
i i Yıldız Bey de Sarayı- serinin kızı <<Huına» yı, kurulan sofranın h~şl- dım. Çok cöınert, n1İsa- ll.1 
ı Istanbuldaki rumlar dolduruyor keseyi, : nın büyük bahçesi için- yedinciyi turuncu dö- na g-ötürdü. Hen1 yiyip firi sever bir adan1dı. 
J Trakyanın Türkleri uzatıyor kaseyi, i de yedi tane köşk yap- ş ··tip l\lagrip hükü:n- içiyorlar hem de •Nur• Gelenler her n1enıle-
: B:ı acıklı kıc;sadan güzel alın hisse İ, : tırdı. darının kızı <Belma)yı hanınl şu hikayeyi an- kette gördükleri ~cip 0 ~/ • 

i Biz gördük görüyoruz, siz görün çelebiler! : Birinci köşkün bova- misafir etti. )atıyordu. ve garip ş~yleri anla- 1 (n..., 
: s 1 .! sı ve eşyası hep siy~htı. Yıldız Bey her köş'c- tırlardı. 1 I ~ 
• ., un ar gayrı mübadil, yolunuza döküldü, B" "ncı· hı"ka" ye B' b h 1 ="-

! ~~~::a~1{~~~li:r~ö~?ıd~ı~~~:r~~~~~~ü, f sekBur;dr;~i~{pak~~:t.:~~: :~n~::ı:~~i'.'.::::.gt: :~.:üklüi[ümde bizi.m ~: ErEE,~S:.ı~~~ ' _ {~' 
: G l · b , . J b'l ? :. um arının ızı «ı,.ur·- rar verdi. Her kız Yıl- ~araya kara kuru bır de 0131. t" d h. 1 • ere <tır u sö.cügurü sız örün çe e ı er ye ın en ı ç 
İ K" 1 ı· k b d h d'I i du:. ilt<~ncÇi . köhş~f. mdavi ddızhBeyhe ötf'kilerindeln lkızl geblir giderdi: B.u kiınse nereye gittiğini -----~""" i ıry<l ar yan ge ır en ura asa re ı mez, : oşe ıp ın <un1 a- a a oş görünn1e, <acın a~t~~ aşng~ sı- bilnıiyorlardı. ı·'oti 11 lneholulu ı\le 
! ·rahan1mülün hnddi var, fazlasına gidilmez, i rının lnzı «Lokman» ı, için birer hikaye hazır y:ıhJar gıyınırJı. U;.-:- Baş vezir tahta geç- nlu.li guya dns tutnnı 
! ·rath dil yüreklerin akan kanını silmez, i üçüncüyü kırmızı dô- lan1ışlardı. rıne b<>şka renkte htç ·ti vekaleten memle- oıınnh s z,-,.ıı on" a~ı 
! .ı\lestaya bizden selam gotürün çelebiler!.. ! şetip Harzin hukum- Yıldız Bey baştan a- bir şey kondurmazdı. k;ti idare etti. tnş'ık etınekte<lir. Ui 

f ıtı. s. f =!!=, kı~r;,~~:z~~~~!,!,~T-~!~~~.:.~~~!:..: ___ ~~~~~ gü ı ,n hntcxii•ı .. 

..................................................... ~ Afganda muharebe yakındır Çekirge bulutuna karsı ---------....................................................... 

L .... _!!'!~:.!.1.~!~ .. ~~.~~ .......... J . ı . 
Dünyanın en büyük vapurları 1 

Dünyanın şu sırada 

en büyük vapuru umu
ıni harp sonunda A
nıerikalıların Alman
h.rdan alıp «Vatan» 
İsınini h şırken ismini 
«Levitan•) yaptıkları 

vapur<lur ·ran1 tiubin ton 
hacmindedirki biziın 
«1'1.:ci<liye•> kruyazôrl'ı
nün tam altı n1isli de· 
nıektir. Bundan sonra 

gene eskiden Alman
ların olup harp sonun
da An1erikalıların ve 
İngilizlerin ellerinden 
aldıkları « Bismark » 
,, İmper:ı tor» vapurları 
Ingilizlerin yaptıkları 
10lin1pik• «Akitina» ve 
altıncı ola ~ak ta Fran
sızların « 11 de Frans » 
vapuru gelir. Bunların 
haçn11 56 bin ton ile 
45 hin ton arasındadır. 

B;ış'<a bır serma) 
~--------;;...--..;-;;..· .:.· --' ile görüştüğünü gön: 

Afgan daglarınJa kadar ç.>1.uLnege başiauı; Cenuptan gel p ı\laı-uın tarafıarıııüa kol rek kocanıan bir la; 
Afganın hakiki Kralı Anıanullah, hazırlıkla salan çekirge sürüleri, her sene n1ahsul:ıta bir bıcağı ile ~leh n1ed 
meşgulcür. Pek yakında mühim muharebeler çok 7ararlar veriyordu. Bu. sene h~_kur.ıeti~ıiz vurnıuştur.Böyle soka 

. . esa·~lı tedbirler aldı. Çekırge n1ucade}e.,ıne k <lınlarının kıskançlı< 
olacak ve hu muharebeler, iyi bir ordu yetıştı ı l · · d <l ı k [> l' h t - as <er erıınız e yar ım e< ece >ll nıe un ayvan ne nıanasız şeydir Jeg 
ren genç Kralın g:ılehe!Vile neticelenecektir. ların kökünü kurutacaklarına şüphe etıneyeliın. mi? 

!!!!'!".~~~~!!!!!!!~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'~--~---~~---· . ~ --·~~':""""""'!!"-'!!!!'!!!!!!!!-.-.~~"'""'!!!!!""9--""!'!"!"'~""""!!"~~-------
;\lilliyetin tefrikası 36 Ekrem birgün Selmayı oyu· olduğu yere yığıldı. neti bütülı ı;üzelliği, liütü,~ CA• nn güı"lldaılliınnın<likenlerine f>ah.ya ''ben de-kaç ak1amd 
- ------ n~ çağ~~~ığı ~aman onun y~~- Aradan günle~, haftalar!.~~- zibesile Neyranda yeniden bul. takılıyor da fakınd~ bile olmuy- erken yatıyorum ... bahçe bı 

tıgıru ogrendı.:. ya~a ~ı.· !ar, sı:n~ler .. geç~ı ..•. ne buyu;( muştu. . . ıoraun. Neyran magrur kuşum, sıcak oluyor!" dedin? Sen 1 
mek, onu tesellı etmek ıstedı. • a::ınesımn r.uvazışlerı, ne mek· I Acaba kadenn zalım tokadı sen bu kadar çabuk mu tutula- şimdiye kadar gizlenilen şeyle 
fakat razı olmadılar .•• "sonra tebinin §en arkadaşları, ne de bu sefer de onu hırpalayacak ca!dın?" dediğini duymu§, bu de muhakkak fenalık olduğur 
sen de hasta olursun!" dediler .. yeni uyanmağa başlıyan hisler- mı idi? El'ar- hayatında kcta· fes.a~ düşü:ıccli ikinci Neyrana, iddia ederdin, neden bu yalaı 
Ekrem ağladı,yalvardı .•. "Size le bağlandığı ömürGÜZ sevda he- reti öde~memiş gü::?ahlar vıu za, nefaıne nasıl hakim olabilece- lilzum gördün?" 

Yazan -MEBRURE HURŞIT _ ne?. Ben razıyım, ~imayı g~- l vesleri ... hiç, hiç bir şe~ -~~~ acaba yeni.~ir d.a~b'."_;'in altın· ğ~:1i göstermek için hiç tered· Işte yine yüzünü pcmbeleşt 
yeniden sahile geldiğini hisset- ta böyle bir kadın olamazmış!,, lre~m, B!~~ benı,~lmayı g'?" :;eımayı, o?.u~ sol?un ~uzunu, dan kalkabılır mı ı~ı. dut etmeden ?eri dönmüşt~. ren ses! 
ti .•• biraz evel Ne)'raımı otur· diyerek kalbini asıl aşka kapa-l r~yı~. ·.: .. dıye b_a~ırdı... ?·~ ınce vucudu;ı~, d~ı~a g~ne~ten ~·Arık Neyran, al,şam yeme- On bahçeyı pek kasve,::lı bu· Ar.tan ya Rabbi, Neyran l 
d.ığu kayaya gitti, tam onun yıp gcç:ci heveslerin, çılgın zev-: turlu buyuk annes~a~n .. kalbını kama~~ış gıbı kı.~ikI.eı:ı tıtre- gıncoen ~o!1ra babanın yatmak !arak yatmak fikrile odasına kadar suale nasıl cevap bulsur 
eleminki yerine uzandı. !derin peşinde koşup dunnuştu! yum~ı~tamadı ve ıki gun son· yen guzel kara gozlerını unut· b~ha esı ıle odas.ını .. çı~asını çıkımş, soyunup Karyolasına u· Evet babaya deniz kenarına gi 

Ekrem, muaıııma dolu tered- Ekrem ö::nünde bir defa sev· ra küçu!~ ~a.lkondan Selm~nın turamaclı ! 1 yurek çarpıntıla~ıle. beklıyordu., zanmış. fakat bir türlü gözleri- tiğini neden söyleı:ıedi? H• 
diitler, dolaşık muhakemelerle mİ§tİ. O zamanlar on bir yaşm-f perdı:Ien ınık, pe.."lcerelerın~e i Ekrem her atıldığı aşkta o-. .o geceden berı. hır .?aft~ ~eç-j ni kapa yamamıştı. halde merak etmesin diye 0 1. 
ü::ü!ü;> çırpınmıyordu. da idi. . . karşılanndjlki evde acı bı~ _çığlık du~du, ve b~r nun maaum çehresini, ürkek hal, mı§! bu koca yedı gu~. ıçı~de 

1 
Perdelerinin arasınd:ın süzü. cak ••• 

Neyranı sevdiğini anlıyordu •• dokuz yaşlarında solgun yüzlü lahza ıçınde kar,ıki evden. bag· !erini aradı ... b:ılamadı!cca ka-ı d~mz .feı:'a~ına ancak uç cı fa lüp yerde!ci halıyı aydınlatan ikinci sual ... bu biraz dol; 
şimdiye kac!ar, gerek Almanya- İnce bir kızcağız vardı. '/ nş~~l~r, koşuşı_nal~r _geldı. dının "kaclmlığını" ?n':1tt~ .. ·. gıdcbı m:ştı~ . • ay, .~ey~ana mütemadiyen serin ~ı~ .• galiba Neyrancık bunc 
dakı tahsil müddeti zarfında, Ekrem bu oyun arkadaşı için Buyu~ a~nesı !lıttı ·· · saat: bulamadıkça ondan tiksındı. . . • ~u!1a .• eb.p te baba ıle o ka· sahılı, bıl!ıa~sa yanı başında o-' ıçınden kolaylıkla çıkamıyacr 
gerekse ondan evel daha bura- ycmiş!erinin oyuncaklarının en ler geçtı, domnedı • • • _karşıla b:llama<'ı!u;a ona sırf bir zevk fır ıkıncı Neyradı! na gü:ıel ~eyler söylemesini bi- ... "orada Ekremi gördüğür. 
da iken pek çok kız ve kadın t:ı· iyile~i, en ~üzellcrini ayırır, o- ~ap~yı çaldı, yalvardı bır türlü vasıtası, unu unutmak, ~üşün- Na~ıl<_ üç günden beri yeni· len kırmızı dutbkların aahibini neden s~!lc~~k . istem~mi~ 
nımış~ ..• güzel çehresi, cazıp n~n .. aı:ladığı. 1 görmemek için ıçe~ı almad~lar. • • mcm~~· hayattan ~ecerrut et- den bı~ kıtap merakı .~ı!mn."lı;,t!. hatırlatıyordu... Bu ela ta~ıı .~ı;ı;;~l m~_? Denız. kr 
~;;zlerıle aşk oyunlarıd'da daha buyuk fcdak'rlıldara razı ·olur j . Ekrem bır şey anlıy~_mad_aı~ mek ıçın alınnn, daıma durma- Sofracıan kallur.ca şc~longn 'I Koll:ı.ı"I, yanakları yanıyordu. ~nrına gıttıgını soylemeyınc 
küç':!düfiü. den beri büyük mu· du. Selma da Ekrem olm dıkca yıne balkon~na çıktı,gozlerını daı;ı değiştirilen bir "eiilence a· uzanıyor, Neyranı dinlemeğe .•. kalktı, pencereye yaklaştı ..• 'o" nu gördüğünü nasıl ani. 
vaffakiyetler kazanmış ve za- bahçeye İnmez onun mektep dÖ- Selma?ın evmden, onun beyaz letı" diye baktı... b:ışlıyordu. Zavallı kızın deniz ağaçların arasından, parlak de- sın? 
mll!l ile bütü::ı yakışıklı erkek· nüşü:ıü dört gözle bel!erdi. 0 pcrdelı ufak odasından ayırma- Yavaş, ya va~ ahlalu bozuldu. tarafına doğru ne hasretle bak· nizi gördü ve sanki tanıdığı o Of! Yeter artık. . . Neyr:ı 
le~de olduğu gibi çirkin bir gu· zamanlar Ekremin en büyü'~· e- dan uzun zaman orada kaldı. .. Gü!ü~ü bile acı bir dudak bük- tığını, okuyuşunun ne cancız ol-,

1 ıslık sesini duyaı· g;bi oldu. söylemedi ... istemedi işte! N 
rur duyma[la başlaını~tı. meli, büyüyüp Selmıısını al. Ne olmuştu? lümü şeklini aldı. Belki gittikçe/' duğunu hiç farltetmiyordu. Deminki kararını be!lenmemeğe olur sanki? Neyran küçüklüğil 
Münasi~tte bulunduğu ka- maldı! Ona banu, öğleden sonra, iki daha fenala~acak, kalpeiz, hain Bir akşam evci, başının ağrı- basladı. Kalbini didi!demekten den beri o kadar iztirap çekt 

dmlann terefsiz ve haris zihni· Küçük kızı mahzun gördüğü kanadı açılan kapıdan, acı çığ. bir sefiholacaktı. · • dığmı söyliyip odasına çekildi-. va~geçemiyen ikinci Neyranın 1 bu kadarcıl: bir zevkten rnııl' 
yet!erini göre göre, ilk masum günler: "· Selma, seni aldığım !ıklar arasında çıkan şal örtülü Fakat i~te birdenbire yolun- ği z:ıman harriyetini sevinr;le ·ukalalığına ehemmiyet verdi[!i- rum mu olsun? 
gençli:, çai;larmda rüyalanm zaman .•. ,, c!iya başlıyıp, yapa- küçük tabutcuk anla•tı ... zaval· da Neyr nı buldu.ilk heyecanlı karşılayan Neyran, omuzlarına ne şaştı. Hem sanld Neyran de. Zevki zevk ..• şu halde Ne} 
süsliyen hakiki "kadın., hayali· caklan eğlenceli seyahatleri, y- l~ küçiikE!:rem mini minisevgili anı unutmak, bu yeni hissin de! İpek atkısını alm.ış, act;le i_Ie ar·ıniz kenarım "o" nu görme!' i- ran, Ekremi görmenin bir ze~ 
ni boşu boşuna aramıı ve onu iyecekleri esiz yemişleri anla· sıne son vedamı bile yapama- ötekiler gibi esassız olup olma- ka bahçeden geçıp aahıle ınme- çin bile istese ne çıkardı? Ek· olduğunu itiraf ediyor, öylcı111, 
bulamadıi:;ını anlayınca muhi. tır, Sclmanrn "Seni alacağım,ne dan, koşup, onu b:r daha iade dığmı anlamak için bir müddet ğe b:ı~lamıştı_ki, kalbini daimi rem öyle güzel şeyler anlatıy· Bir türlü başını eğmek iste~' 
t;nin çirkinliğini düşünecek y. demektir. Ekrem?,, suallerine etmek üzre annesile hebasının köyden uzalda~tı. "takip edile- muhakemelerıle ez~n o mel'un ordu ki... yen asi ruhlu Neyran -öfkesı0 
erde, bütün inkisar hayallerin kendi de cevap bulamıyara!' 1 gittiği melekler diyanna götü-! cek işler" adi bir bahaneden sesin: "Peki küçük Neyran neden "stor" ındnn aldı, zavallı pe! 
verdiği bedbini ile gülmü1: "Yani işte birbirimizden hiç ay. ren o zalim insanlara: "Selmay başka bir §ey değildi. Yalnız bu - Neyran, ne ayıp .•• ne a- babaya deniz kenarına ;ittiğini deyi koparır gibi ~iddctle a~llf 
"Mefer onu benim ahmak tec- nlmıync:ı~ımız, birevde otura- bana bırakın, onu ben büyütüp tedbir b:ışa gitti. yıp .•• kendini ne kadar çabuk genç komşunun da oraya geldi- çekti, yatağına girdi, dttv~t 
rübeşizliğim yaratmı~ .•• hayat- cağnnız vakit ... ,, derdi. te alacaktım!" bile diyemeden Ekrem, Selmayı, bütün neza. kaptırdın! Bu teli§ ne? Etekle-! ğini ıöylemek istemedin? Niçin bitmedi 
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Alemşuınul 
Marka · Hasan kuYvet sufubu Kansızfik, · aden1i ikdidar ronıatiz

n1a, sınır, Yeren1, sıraca Ye ken1ik 
hastalıklarında nafidir. 

' oazelllk ve ya ç!rklnllk m~vzuu bahis ise 
t fü; şUphes"z tl"alct im· 

..,usunda Per!av m:ı~ tah· 
ZAFİYETİ UNl JM~ YESinir zaf·y~ti, ade~i ~~tidar2;e ~ekahet halin 

serıtt !11 k u11 an maam ~ 

bir ihmal ir. GUzcl n t k 

min ve 

tlmal et 

kz sı her e · i s 

· PBTtev mı:s-

nd r. 

, k al llllıklıın i 1 k gO-

r iJ it' n rahatsizliklar - kı· 

•tkhği ve ök • riıktfır . 

Bu ıı boş alametlerin ıuratle 
. ' . 
tl.aıesı 

''Krezival,, 
ile kabi].Jiı . 

ıyc ~ 
5 • 

~' ·rıı a) t'Sİ: tediye edilmiş 4,00 • 1(1() liradır 
LTnuııni ~1ü ürlük 

A ara 
Şu eler·: 
Ankara Adana Avvaltk 

lstanhul ·rrnhzon Zonguldak 
Bur .. a Balike. ir I' ayseri 
İznıir Gircson Jlersin 
s~unsun Edreınit 

Müsait ınuanıelat, kumbaralar, kasalar 

~- - - - - - -- -

Ermis - Emniyet- kartal 
~lüttehit kon. er\'e 'abrikaları Türl· anonin1 s;rketi 
İdarehanesi Galata perşembepazar nun1ara ~;;-sern1a;e i: 150, O 

Türk lira ı tel<:fon Be)o"du 37:..3 - iınalathanesi : Ay an ·aray 
(Hali) teleton ltanbul 3234. J)iKKAl': Konser\"elerin1iz <fİ"Ter 
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Ilevoğlu cihetinde açılan Milkt mektebinde gayri müslimler yeni harfleri öğreniyorıat. 
resim yapılan bir dersi göstermektedir. 

f{adastro mahkerr.ıesi, Evkaf idaresi tarfından Emvali metruke müdüriyeti ile 27 
aleyhine açılan Şapçı nanı davasına dün devam etmiştir. 

Ceo1ıyetibelediye intihabatı bitmiş, reylerin tasnifine başlanmıştır. Resim Beyazıt daire
sinde reylerin tasnif edildiğini gö termektedir. 

Bin Söz 
Bir Resim 

-İki gün evel Karaköy köprüsünün Haliç cihetinde denize düş . 
motörcü dün dalğıçla aranmış isede bulunmanuştır. 

Dün S('yrisefain maranğozhanesinden bir yangın çıkmış, maran
ğozhane kısmen yanmıştır. 

Her sene oldujtu gibi bu sene de 
.. çılan tatavla panayırı . 

• 

Şehremaneti tarafından Kara~ 

köye konan ilk işaret feneri . 
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