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SüKCTUN ZARARI ... 

Ccçen ı;ıinkü \!illiyet sutun· 
farında J Jaridye vekilimiz Tevfik 
RuştLı Heyin Pari,in bu\ ı k ı;aze
klcriııden birine nrdilt' , cyanatı 
ııkudul-.. Her "'~Ltlc ı\nteresaıı 

\c tam hir iııkılcipçı Türk dev
let adamına uygun olan hu be
yanatı en tef !re, ne talılil ve 
teşriha niyetimiz vardı.. Ancak 
bu vesile ile ı;iı) !emek ıstcdiğimi~ 
~udur ki. 11;crck devlet adamları

mız, µ;erek belli hı:,.ı ı;iv si şar 
siyetlerimiz, ;\vr~pa \'C Amer-ka· 
matbuatının ara:'ırıı !>ize uzattığı 
kulağı doldurmaktııı asla çekin 
ınemelidirlcr. i'..ira bu ıı;lhi ve,-ı· 
leler bizim için kendimizi Aleme 
tanıtmak ve fikirlerimizi etrafa 
ne~retmck hu. usunda birer bııyük 

İNKILAP MÜZESİ İNKILABIN GÜZEL BİR ESERİ OLACAI(TIR 

lır,attır, . 
Tiirki\ e cum ııriveti, \ e Turk . . 

milleti, en ziyade husıtıededir ki 
cihan içindeki muasır, aktüel ve 
herdem taze kıymetini, itibarını 

muhafaza eder;devam ettirebilir ... 
itiraf edelim ki yakın .'arkta 

kcndj,;inden aleme en çok bahs
ettiren nıillederdcn biri de Tiir
kiye dejtildlr. BulgaristAn hudu
dunu aştınız mı, Türki1cııin lafı 
artık işildilmcz olur. :;ize kendi 
memleketiniz bile,! lint dcııl/.inin 

Öbllr ucunda hir uda kadar uz.ak 
ıı;örüniir. Pari te 'J'ürkiyenin Mla 
bir nr\İ Osrr .ınlı lmparatorhı~u 
halinde ya~adığını tannedcnfer 
pek çoktur. Ceçcn ene l'tırada 

!'.<irü~tliğlimiız hır Frıın-ız rıch"· 

\lsu, bizde bir Ayaıı ıntcfüı ol 
madıl(ı haberini benden ciğrcn<li. 

.h rupada Turkiycyc k~r~ı bu 
nlaka ızlık her ~e)dcn e el 
bızinı StikCıtili~irrızi:-, hl,.ını çe
kingenl.~nıizın neticesidir. 1 la
yatta mu\affak olo adaml· r:ı 
bakın; hun1a , h~ girgin, ko
nuşkan, ~ıcak knn ı liim•clcrdı . 
J\lilletler için de hu hö~ lcdir.. 
Bir Cemiyette hir kii~eı ı; •İnip 

~u•an ki~i ile hiç kim<c mc:gul 
olmaz, dtinllp de yıiztinc 'ıak'llaz; 
unutulur ı:ider. 

Hoylc 1 ir v,ızı;ctt_ k.t' nadan 
ne fertler, ne m' ktlcr için hı~ 

hır [:l\d.ı lıL' 'encmcz. \k .m-, 
bazı zaraTianndan korı<,ılabilir 

Ha! uoc · ki, riz hl nıillcucn 
'<iyade ı;irı;in nlnıak izt• arındayız 
!~ski o,manlı lmparı\IC'rluj(ı.'lun. 
nc!-iilclcn ne. ~'e, :ısırdnn a .. ıra 
"<ihinlcrdı.: \ c ruhlarda bıraktığı 

" korkun~-, v;ulıınç 'c acıklı 
Türk tipi tesirini tamanıilc Silmek • 
\in pek çıık gayret n· hhımct 
sıırfctnıcmi1. l:\zımdır Ci rkti bıı • 
tesir hn.palılar ara<ınd:ı anadan 
lıalıadan kalma nn anelcr halini 
alnıı~, ir,i akideler J!;ihi .;ar ılnıaz 
bir kanaat ~eklinc l(irmi tir 

A\ rupalı bu zihniyetten kendi 
kendine, kendi ı;ayrcti ile hır
tulnıRk ıııeclıuriyetindc degildir 
Onun il;in Tiırku ~ıiylc ı·c yalıöylc 
t:t'an ur etmekte hiç lıir nıah;r.ur 
}'oktur l':ıkat bizim i~in oldu 
~umuzdan fazla 1 a~ka t rhi v;ö
rıııınıd•te \ C\ a , i\·)e addcdil· 
mektcn cpiı"Cc 1 '\ ık mahz~rlar 
çıkahili·. 

Yakııp Kadri 

SU l)EP()LA RJ 

MLllTELİF YEHLER
DE DEPO YAP1Lı\Cı\K - ___ ._._ 

itfaiye teşkilatının ıslahı 
meyanında şehrin muhtelif 

Yerlerinde su depoları da 

Yapılmasına karar verilmişti 

Bu depoların nerelerde ya

Pılması lcab ettiği te plt 
olunmaktadır. 

Depolar bllha sa ahşap 
\'e sık evleri ihtiva eden 
ınahal lef erde yapılacaktır. 
lık havuzun Cihangirde ya
Pılması düşünlllilvor. 

Oa~f Hazrtlltrinin Şişlide ikamet buyıırdukları Tarihi evdt 
lnkıfılp mlJzesi açı/araktır 

fnkilap •• • 
muzesı 

•••••••• 
İNKILAP MÜZESİNE KONU

LACAK ESERLER 
Büyük inkılaba ait eserlerle Gülhane 
hattından Lozan sulhuna kadar olan 
bütün vesikalar müzeye konulacak, 
büyük salonda Gaz. Hz. nin muaz

zam bir büstü bulunacaktır 
inkılap müzesi komisyonu toplandı 

~·~...;;....~~~~.;.....~~ 

1. nkılap mUzesl komisyonu dUn ilk lçtımaını 
'ehremlnl Muhittin beyin riyaseti altında 

akdelmiftlr. • . 
Komisyonda 'ehremlni beyden mada MUze

ler mUdUrU Halil, esbak 'ehremlnl hayrettin 
Nedim, Askeri mUze mUdUr muavini Dervif 

, beyler vardır. 

İçtimada müzenin esasatı görüşüldü 

içtima saat 15,30 da başlamış~ ,;ıo ıta--:bıımıştı;,- iki saat 
zarfında ancak e•asat görUfU!moş, azanın ayn ayrı fiklrl~-

rile teferruatın tesblti ikinci lçtlmaa lur"l'"'"nıttır.....lkl~cl içtima 
lllillıııUzdeki perşembe ıunur saııt dörtte yapılacaktır. ,_.... 

İkinci içtima ne zaman olacak? 
Bu içtfmalla Azanıa ihtlııaslanna göre encümenlere ayrılması 

kuvvetle muhtemeldlr. -
lnkllap müzesi Gazi Hazretlerinin Anadoluya geçmezden eve! 

Şişlide oturdukları evde açılacaktır. Ardahan meb'usu Tahsin 
beye ait olup bu evi Şehremaneti istimlak ederek şehir namına 
inkı!Ap mllzesi ittihazına karar vermiş ve bu tarihi evin önüne de 
•Gazi Mustafa Kemal Paşa vatanın kurtuluşunu 1335 senesinde 
ltarada fiııı:ırt.dl.. 

Türk inkılabı canh gösterilecek 

M
üzenin Türk lnkılibını canlı bir surette röstere
bllmesi için azami gayret sarfedllecektlr. Cemiyeti 

Belediyece Müze için kabul edilen tahsisat hemen ko· 
misyonun emrine verilmiştir. Paranın sureti sarfı takar
rür eder etmez faaliyete başlanacaktır. 

Hangi eserler müzeye konulacak? 

Müzede son Türk lnkllabı mihveri ve müzenin ruhu
nu teşkil edecektir. Fakat Tilrklyenln garba tevec

cühü, Tanzimat Devrinden itibaren son lnkllilba fi.mil 
olan sebepler de Müzenin mevzuunu teşkil edecektir. 

Müze tarihi bir tertip ve sıra ile bütün eşya pavlyon 
pavlyon tasnif edilecek, ve son Türk lnkllAbı enbüyilk 
salonda bütün şaşaaslyle ifade edilecektir. Milzede Askeri, 
içtimai, siyasi, Ve iktisadi lnkllfıba ait pavlyonlar tahsis 
edilecektir. 

Diger müzelerden de eşya alınacak 

M
üzenin eşyasını Askeri ve mlllki milzede bulunan bazı 
eserlerle, Siyasi ve askeri vesait tablolar ve fotoırraflar 

teşkil edecektir. Askeri lnkllftp ve zaferi temsilen Müzede 
bulunacak eşya meyanında iğtinam edilen yunan bayrak
ları, ve yunan başkumandanı Trlkoplsin kılıcı bulunacaktır. 

Gazinin eski harflerle yazılarak Halk fırkası kapısına 

asılan Gencllğe hitabesiyle Şişlideki evin önündeki hita
bede müzeye konacaktır. Şon inkllabı gösterecek salonda 
Gazinin muazzam bir büstü bulunacaktır. Harf inkllllbını 
gösterebllmek için de canlı bir şekil düşünülmektedir. 

GÜLHANEDEN LOZAN SULHUNE KADAR OLAN VESfl{ALAR 

Siyasi vesaik arasında da Gülhane hattından başı;;;;:
rak Lozan Muahedenamesine kadar bütün vesaik 

bulunacaktır. 

Veremle mücadele 1 

Cumartesi günü Veremle 
mücadele cemiyetinin sene
lik kongrası toplanacaktır. 
Senelik toplanma Hilali 
Ahmer lstanbul merkezinde 
saat beşte vuku bulacaktır. 
Senelik toplanmaya hazırlık 
olmak üzre mücadele cemi
yetinin merkez hey'etl dün 
akşam bir içtima yapmıştır. 

- -- - -
Kanadada suikast mı ? 

Otta\a, '2:.! l \. \ • Ouehcc .. 
hükümcti llaşHkilı .\1. Ta.-hcrcau 
mth•u.;;:ır hinasındakı i~ lıda ırın 

dn<cmc ı u ıund · ı 'ama ka<Lr 
yanmışı c sonmü;; hı. d: lanı. ç-,lıugu 

bulıınmcştur . H '! adıcrac, kr di 
hayatına karsı tir su. k. ı mcı z 
bahsoldui\LnU, hu haıck.:tin ıçınd 
çalıştığı ndaıı hcnuz bılrnivcr 
bir sebepten dolaı ı tJlııip mdkSa<İma 
milsıenir bit tqcbhi!s olduj(u zannın· 
da bulunduğuilu hcvan ctmistir, 

Bir tevkif 
~ -

GÜMRÜKLER 
Bahri ,rasıtalar için 

1,5 milyon lira 
tahsisi 

Küstahlık 
BİR RUM GA
ZETESİNİN 1 

YEDİGİ HER-
ZELER 

izmirin istirdadı 
tarihi asarın en 
elim günü ve 
beşeriyetin be-
davete TUCUU 

imiş! 
Şehrimizde bir müddetten 

beri "Hronika. namında bir 
Rumca gazete çıkıyor. Rum 
patrikhanesi sabık hukuk 
mOtavlrl Panamos K.eşlşoglunun 
batmuharrfrllk etttlğl bu veraka 
Yunan muharrlrlerlndtn K.oatas 
Atanatoıun bir Yunan gazete
sinde "Anadolu mağlubiyttindtn 
sonra 1922 Yunan ihti/Oli nasıl 
çıktı ? ve nasıl nıııı·affak oldu ?,, 
unvaalı eserini tefrika olnat 
neşrediyor. Yunanlı muharririn 
Anadolu hezimetinden mOtevellft 
Yunan inkisarı hayalini matem-

Komisyon daı•eti üzerine dıin 
şehrimize gelen Sinyor Kononika 

le ve müteessir bir lisanla ta&
'l'lr eden böyle bir eserin ikti
bası Yunan megaloldeası TUrk 
toprağında, yapmağ• kalkış

maktan başka bir mana ifade 
edemez. Türk efkArı umumlyesl 
ve hUkılmetl: 

ABİDENİN 
TAŞLARI 

Sinyor Kanonika 
dün geldi 

Abidenin alt kısmın
daki taşlar niçin 

düşüyor? 

Abdülhamıdin Toru-! 
-Rııyum •• diven serse

ri Adanada yaka

landı ihsan Rifal B. 

• lzmirin islirdad1111 tarihi 
asarın en elim günü ı·e beşt
riyetin hail bedavete rucııu , 
şeklinde gösteren bu kU tahça 
·yazılan ~tlbas edenlel'I .Ye 
fzmirln ı:.na vatana av etlitdeft 
teessüf ve teessür beyan eden 
neşriyatta bulunanları ceza ız 
bırakamaz. 

Tabimdekl C'umhurı) et atıı. 
desinin ta,ları bozulır.• ,, üzerine 
lıalyan heykelıraşı !\!. Kanonikl 
davet edılmış \e dun şehrimiz< 
gelmiştir' Kendisi ltnlyan sefare
tine mtafir olmuştur 

Abidenin son taksiti verıl

JllCmi<tir. fakat lıank:ıva tc\ di 
edilmiştir. :-ion ta'kSiım verilm.c 
ıneslııc 'cbep abidede görülen 
ba21 nol.:sanlar lıulunma,ıdır 

Yııkubulan ihbar üzerine Adana 
Polisi be~ giin e' el, Surycden 
pa>apomuz olarak memleketi
mize gdmeğc muvaffak olan bir 
>er>t.:riyi yakaladı. Hu >erseri Po
lise verdiği ilk ifad"indc >abık 
\C >akit .;chzadc \bdlllkadirin 
oğlu okluğunu ·öI iemi~ti. 

Dıınc kadar \pdillhmııidin 

torunu oldullu hakkındaki ifa
de5indc ısrar etme ktc olan hu 
serseri nihayet sıın ifadesinde, 
bir serseri 'ı: dolandırıcıdan 
lıa~ka bir ~ey olmadığını ,·c hu 
nem altında :;ur)"Cdc de epeyce 
dolandırırcılıklar ynptığmı YC 

neticede hudut harici edileceğini 
itiraf cyledl. Esasen poli~ tahkı

katı da bu adıımınc ~iıphcli bir 
ser>eri olduğu netice, in 'ıırmak
tadır. :\lamafl tahkikat tamik 
edilmi~tir. 

:\lcrkum ifadl'sindc Diyarlıc 
kirli Seh Abdülkndir i,ınindc lıi· • 
ı ısinin n~lu olduıtunu da ~iiyk-
diği i>in Polis Iıu adamın lıtiı·i
yeti hakkında mahalli me;ıkt\r-

den 

BUG N 
2 inci sahifemizde : 
ı llahalıh: ~ \ Jsi h:maı 
2 Af~an Kr:th >ıazrcrJer Jllı 

nıuv;ıf(akiycı; 

.J ~()O hab..:~lı.:r 

1eni 

...ı ·rar hi t ~ ık.ıını1.: Tcmirlcnk 

3 Uncu sahifemizde: 
11.ıııinlc J ı.:ni bir sui i tiıııal 

2- fhr,ız çetc,inllcn ikı l.i~I tlah:ı 
yakalandı 

4 üncü Sahifemizde: 
l 1 .. v r.ı\)~H ı 

2- llü)unı.luklcrıını.:.. 
.&- 1 t:'ck 
4 rl'\')l.ı.rc 'f t ' y 1 !it 
5 1\ k Dll 'lfııi 

5inci sahifemitde 

buçuk milyon llralık bir tekili 
yaptık. Bu para ile kaçakçı

lığa kar~ı kullanmak Uzere son 
sistem eslha ile mUehhez bUyUk 
deniz motörlerl alacağız. Yeni 
bütçemizde bundan başka faz
lalık yoktur. !{ara teşkllatımız 
halen ihtiyaca kAfldfr. 

Ssn zamanlarda Cenup hu
dutlarımızda yaptığım teftltte 
kaçakçılığa karşı mühim tedblr
lar aldık. Amerika, lng)ltere, 
Fransa ribi dünyanın en mDte
kAmll hUkOmetıerlnde bile ka· 
çakçılık vardır ve olacaktır. 
Binaenaleyh her hllkllmet gibi 
bizde de kaçakçılık mllcabele
sl mevcuttur. Mamafih veealtl
mlz sayesinde muvaffak olma
katyız. • ___ , ... , .... _, __ 

Konservatuvar! 
Emanet bir bina inşası 
için lOObin lira verdi 

ldarel hususlyede 
100,000 lira 
ayrılmıftır 

Konservatuvar binası için 
••hremanetl bu senet00,000 
llra ayırmı,tır. idare! husu
slyede 100,000 lira ayırmı•
tır. Konservatuvar Beyazıt 
civarında yapılacak, içinde 
tiyatro ve sair bUtUn tefer
ruat bulunacaktır. 

AZ DEGlL---···,._-
HIRSIZLIK 600 Bl'V 

LİRADIR 

Hronlkanın naklU neşrettiği 
J1u tefrikadan lrtikAp edilen 
cUrmUn derecesini göstermek 
için bazı fıkraları tercüme edi
yoruz. 

• 1922 senesi rıımi 26 ağus
tos gecesi (kahraman ordumu
muzun lzmire arifei duhulüne 
tesadüf ediyor milliyet " meç
hu/Jyete intizar edeıı bütün 
gözleri çocukları11 aglayışları 
genç kızların isterik feryatları 
ve gecenin sükunetini bozan 
deri11 iniltiler arasmda sokak
larda uykusuz bıraktı . Rumi 
24 AJtustos 1922 cumartesi 
gunıı tarihi aramı en elim 
gü~ü. ~l~u . Zira biz yalnız 
tanhımızı lekelemiş deffil fakat 
tamamen unutmuştuk. lzmir 
faciası beşeriyetin dah·a nıanel'i 
mecburiyet/erini anlamamış bu
lunduğu ue insan kitlelerinin 

merhametsizcesine birbirini para
ladıkları bedavet del'fine bir 
rııcu teşkil eder/ " 

işte bu ve bunun gibi daha 
bir çok herzeler! 1 Bu münase
betle hUkOmetln ve Adliyenin 
vazife! kanunlyeslnf derhal ya
pacağına şüphe yoktur. 

Az para sarfedllmlyecek 

Bu nok>aniarın ancak 4,0UO 

lira ile ikmal edilehikccg :ınla
sılmı- \ c Kanon ika da lııı p:ıra.,ın 

son taksitı~ıı ke lime ne ra~ı 
olmu~tur. 

Ancak bundan sonra alıiü.: 
kaide>indcki kırmızı ta~l,ır t: Jkul
mcye haşladıj!;ınd:ın \J. J\anonl· 
kanın şehrimize ılaYct•nc ILizıım 
ıı;iiriilnıuştür. 

Sinyor 1\anonik:ı abıdcnin , a
ziyetini tetkik için konı1>~L ;ı 
tema,; edecektir. Bundan •onrn 
abidedeki ncvakı<m ikınalı ı·arL 
!eri aranacaktır. 
-- 1 ••••••• 

Moskova sefiri 
Ragıp bey 

Şerefine ziyafet 

.-1.nkaı a. '28 (A.A.) - 'chrimizde 
bulunan ,\losko\3 hüyuk elçisi ile 
scyin Ragıp bey ,erefine 1 brki c 
Vekili Tevfik ıw,ru hcv ı.ırafıı tlan 
hır zİ\J.fct \'crilmiŞtir 

.\nkaro 'l'R l ~ .) - Ru, S< ııi 
;\I. :->uri• ,\l,,.koıJ huıiık el~ <ı 
Husevin lbgtl' bey crefiııc bir zı 
yafeı ·,erıni>or. 1 lüscyiıı Rab~r hq 
Martın d• ,,dunc l!;l.!!Ü 1 tanbuldan 
Kırım ,,punıvla \Jı>-kova\a har<kc 
cdccrktir. 

Arzı veda ettiler Londrıı, 28 ( A.A Sergi-
lerin açılmakta olduğu Ollmpi· \nkara, 28 A .. \ , chriııı:~dcn 
yat sarayı b!r malt grup tara- bu~n harakcı edecek olan \Tosko,·a 
fından satın alınmıştır. Bu grup büyük elçimiz l lü<cyn Ragıp ,·c 
iki milyon lngillz lirası sarfll• Bükrcş elçi,; Sahri bc,·fcndikr n•;,, 
burasını dünyanın bu nevi bin•· cumhur hazretleri u;aro 1dan kabul 
lannıo en vasi! ve en muht•· huyrulmu;lar w .ı~zı 'cd" cvlcmıı-

Mallye müfettişleri tara- şealml hine sokacaktır. lerdir. 

fınd~1 n Düyunu um1 u1mstilymeadlel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
yapıan para su 

hakkındaki tahkikatın eski aı•ııııııı· KÖ y HEKI.Mı· ·ııııııı• paraların sa}ılmasına ait I~ ~ ~ 
olan kısmı bu hafta içinde ~ • - -·---
bltecekHr. 600.000 liranın ''Milliyet .. ın Yeni edebi ve milli romanı 

•lim- noksan olduğu tahakkuk BÜRJlA CAIJİ'J' 
etmektedir. Şimdi bu para-

8
. k --

.1\ ll \C .ı il 

ı~rını<ıın, lli1'.h •. l\.arH.:c:ıı!,. 

6 ıncı sahifemizde larm ne suretle ve kimler ır aç güne kadar başlıyor. 
....__"a-lka_m_ıııı~_us-yıız-ııa_r __ ıı :~:ı:!~:~~~. çalındığı araş- ,·~-
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~~Tu:::J R~::~:~:~~::.':~:IJ 
Yarın başlıyacak olan hafta- me!al edecek mi? yoksa Amerl- bazı itilaflar 

nın iki mühim sebep dolayısile ka kıta,ına çekilerek dünyanın 

büJUk siyasi ehemmiJeti vardır. mükadderatı ile allkRdar olın- yapıldı 
Evela gelecek pazartesi günU ayacak mı? Amerikada Vilson 
Cenenede Cemiyeti Akvam zamanından beri bu iki siyaset Varşova. (A.A.) Rumanya 

hariciye nazırı ,l\. h\irenesko

Varşoyayl zl)aretlle alaka
dar olarak bu~ün atideki 
tebllg neşrolunmuştur: 

meclisinin içtimaı akdedilecek. çarpışmaktadır. Cooliıte idaresi 
Sonra aynı ıtUn, altı senedoa altında bir takım tezatlara 
heri Relsl Cumhur bulunan Mr. şahit olduk. Bu idare son haf-
Coolige çekllecek ve ıeçen ıeş- tasına gelip çattığı halde bile 
rini sanide Amerika Rel icum- tezatlar hala devam ediyor. Bir 
hurluguna intihap edilen Mr. 
Hoover vazifesi başına ıeçe

cektlr. 
Bu hadiselerden birincisi 

beynelmilel bir meseledir. İkia
c,~ i ise, yalnız Amerika devle
tine alt bir iştir. Bununla bera 
ber, ikinci hadisenin beynelmil•I 
mUnasebat noktai nazarından 
siyasi ehemmiyeti birinciden 
çok büyüktür. 

Cemiyeti Akvam meclisinin 
içtimaı her Uç ayda bir yapıl
md ta olan mutat içtimalardH 
biridir. Bu dcfakl içtimada me
cllıln her vakit müzakere eıtiti 
demirbaş mes'eielerden mada 
ehemmiyetli bir mesele müzake
re edilecek değildir. Yalnız bu 
demirbaş meselelere çok uzua 
~lircbilecek diger bir mesele 
daha ilave ediliyor : 

Almanya yukarı Silisiy·adaki 
Alman akalliyetintn mukadde
ratı meselesini bu meclise ıtetir
ınek istemi~tir. Yeni Leh dev
letinin mühim bir kısmını teş

kil eden Yukarı Silis~ada bir 
Alman akalliyeti vardır. 

Kuvvetli teşldlltı olan bu-ak
alliyet ile Leh hllkilmetl arasında 
senelerden beri devam eden 
ihtilaf ıeçenlerde hat bir safha
ya girmiş , Leh hllkUmeti , 
akalliyetın lideri olan ULİTZ i 
te rii masuniyetinden mahrum 
ederek tevkif etmek için Silis

) anın meclisini feshetmiş. ULITZ 
şimdi hıyaneti vataniye ile it
ham edilmektedir. Leh a;azete
lerlnc göre , Almanları Leh 
ordusundan kaçırmış ve sair 
suretlerle Almaoyaya yardım 

etmiştir. işte Almanyayı cemi
yeti akvama şikAyete sevk.eden 
sebep budur. Bir devletin akal
liyetlere karşı vazife ve me~·

ullyeti gibi hukuk kitaplarına 

yeni giren kuvel teyldiyesl meç
hul bir takım müphem ahklmıa 
tefsiri ve tatbiki ile •lıikadar 

bu meselenin müzakeresi uzun 
~ürse gerektir. 

e e e 
.~ınerika devleti umumi har

pten sonra öyle ciha.n,umul bir 
ehemmiyet kespetmlşılr ki, Re 
isicumhurun degişmesi cihanşü
mul bir ehemmiyeti haizdir. 
Filhakıka bugün bllyük devlet
lerin mütekabil mUoasebatlarl 
noktai nazarından mühim olan 
iter bü)ük mesele gelip Ameri
i<ava dayanmaktadır. Tamirat 
meselesi birinci derecede bir 
Amerika mesele~ldir. Bahri ~i
IAhların tahdidi Amerika mese
le idir. Uzak şark meselesi 
Anıeril.a me<eleidlr. Bunun için
dir ki )eni Ueisicümhur devlet 
i~lerini eline alırken bütün göz
ler \\ aşingtona dönnıU~tür. 

·"r. Hoo>ere selefinden çok 
karısık bir miras intikal etmcic
t~dl;. Amerikanıo Avrupaya 
'rnrşi ııldıgı veya alacağı vaziyet 
ile vazıh surette anlaşılmamıştır. 
Amerika dilnya i şlerine karşı 

a!Aka gösterecek, bu meselele
rin hali inde Avrupa ile teşriki 

gün kelloıt misakı imzalanıyor. 
Ertesi gUn tamirat meselesiııin 
halllnde Amerlkadan hiç bir 
yardım beklenemiyeceti ilan edi 
liyor. Sonra büyük donanına 
için bir kanun yapılıyor. 

Üç gUn •onra Amerika bey
nelmilel Lahi mahkemesine gir
mek için teşebbüsatta bulunu
yor. 

Acaba t1oower ne gibi bir 
hattı hareket takip edecek. Ye
ni Reisicumhur geçen teşrinlsa
nlde intihap edlldlkten sonra 
Ceııubl ı\ınerikaya uzun bir se
yahat yapmıştı. A.vrupanın si
yasi ve mail mahaflll bu seya
hatı, Hooverln - Yalnız Amerika _ 
siyasetini te!vlye edeceği sure
tinde tefsir edilmişti. Her halde 
blltlln dUnya 4 mart tarihini ve 
bu tarihte t1oover tarafından 
söylenecek nutku alaka ile bek
lemektedir. 

e e e 
Afganlstanda vazlye gittikçe 

Amanullahın lehine olarak inki
şaf etmektedir. Son haberlere 
ıtöre, Kral taarruz hareketine 
başlamışlır ve ordusu Klbile 
dotru ilerlemektedir. Kabilde 
büyük bir anarşi hüküm sürdU
ğu, Amaoullahıo yakında Afgan 
payıtahtına gireceği bildiriliyor 

Amanullahın Kabile girmek 
üzr~ bulundutu diğer bir haber
den de istidlAI edilebilir. Bu 
lıaber de lngiliz sefiri t1umphr
eJs in tayyare ile KAbilden kaç
masıdır. Sefirin bu firar hadi
sesi Uzerine lngillzlerin Afga
nlstanda çevirmek l9tediklerl 
entrika bütün çirkinliği ile mey
dana çıkmaktadır 

lngillz sefiri Kabilde kalmak
ta bir tehlike ve ya her hanri 
bir mahzur görseydi , şehir atıi 
kuvvetlerinin lşıı:atinde iken Ka
bili ıerketmcli idi. Kabilde isyan 
esnasında rahaı rahat oturup 
ta meşru hükumet kuvvetleri 
~ehre yaklaşmakta iken kaç
magıı ıeşebbü~ etmesi , lngiliz 

- Rumanya hariciye na
zırı M. ,l\lre11esko nun 25-26 
Şubat günleri devam eden 
ziyaretleri esnasında Lehis
tan hariciye nazırı M. Zales
kl ile mumaileyh beyninde 
müteaddit mülakatlar vuku 
bulmuş ve M. Mlrenesko 

reisi cumhur ve mareşal 

· Pllsodskl ve başvekil A\.Bar
tel tarafından kabul edilml{• 
tir. 

Bu münasebetle vuku bu. 

lan mükalemat esnasında 

iki memleketi alakadar eden 
başlıca mesai! tetkik edil

miş ve bunda tam bir Hilaf 
müşahede olunmuştur, bll· 

hassa şehben<ierı. ve muza
haretl adliye mukavelena

mesl ile transit münakalatı 

hakkında bir demiryolları 

itilifnamesl ve hudut mlnta

kalarında mahalli muamela
ta dair diğer bir ltllii.fname 
akdi tekerrür etmiştir. 

Basarabyada istimlak edi

len Leh emlaki hakkında 

şlkayatın ve harsi diğer bir 
takım mesailln en kısa bir 
zamanda halli tekarrür et

miştir. ittifakın tabii bir 

mütemmimi olan iktisadi 

mes'elelerln tetkiki ile mu
azzam bir konferansın ya
kında akdi de tekarrür eyle
miştir. M. Mlrenesko ile Leh 
ricalinin temasları umumi 

siyasi meseleler hakkında
da teatll efkara vesile olmuş 
ve her iki memleketin men
featlne muvafık olarak sulh 
siyasetine devam arzusu 
tarafeynce müşahede edil

miştir. 
1 •••••• 1 

lnzibatsızhk 
sefirini mahut Lavrancc vazi- _ _..._ 
yetine düşürmektedir. Acaba YUzUnden topçu mek-

Humphrcys neler yapmıştır , ne- tebl lağvedildi 
lerden korkuyor ve nelerden .. d ıt 2- ' A A ) TOP"U .... r ' . • . .. 
utanıyor ki , nezdine sefir ola- harbiye mektebinin ilgasına da-
rak gönderilen hükilnıdar KAbile ir olan emirnamenin mukaddl-
sfrerka kendisi şehri terkedi- mesl sureti katiyede ordudan 
yor ? Burası pek malam dejtil- çıkarılmış olan hali hazırdaki 
dir. şurası muhakkak ki İagiliz talebenin ardı arkası gelmiyen 
ve Hint hUkOmetlerlnin bu me- .lnzlbat11zlıklarını hatırlatmakta 

sclede takip ettikler] hattı ha· : ,!'~i.ıeıeıeıeıeıeıeıeıeı•••et 
rcket dürüst olmaktan çok 1 olmasaydı, bu siyaset muvaffak 
uzaktır. olabilirdi. Yeni hasıl olan vazi-

lngllterenin Afıtanistanı ta- yetıe Afa;aa mille.tinin aklı seli-
vaifl mUJOk gibi bir takım par- mine de bir hisse ayırmak IA-
çalara a.)ırmak istedikleri şüp- zımdır. 

hesizdir. Bunun içindir ki lngili : Çünkü . Afganlılar hakiki 
gazeteleri müstemiren ~lr • KA- vazıyeti anlar anlamaz, derhal 
bil eıııirllginden • ( Afgan emiri teceddUtperver Kralın etrafına 

degil) bahsetmişlerdir. KAbllde, toııtanmışlardır. Amanullah bu 
Celil abatta, Kandahard!l ve suretle hayatında ikinci defa 
belki de Heraıta ayrı ayrı · birer . olara~ devlelin isİi1'1Allnl istirdat 

emir ikame ederek Afganistanı • 
Hind!stanla~tırmak siyasetini 
takip ettikleri anlaşılıyor. Eğer 

Amanullah etrafına taraftar top
layıp ta mücadelede muvaffak 
-

ve milletin vahdetini temin et
miş oluyor. Otuz yaşına henüz 
basmış bir hükümdar için. bu 
bUyllk bir mazhariyettir. 

*** 
Milliyetin tarlhl tefrikası t t 1 lanın hu c,-nada ~idctli hir 

lı~lcti rııhıyı:>ı \ardı. 1 ler ~eyi 

ıenidcn zaptetıııcyc karar 'erdi 
, c c\' da llq azıt C'clairi iildurt
tü. 1 lacı Harla da kendi :ıdamla

rile tekrar tı:nuh:ı Firar etti: 

lal.ın ı;ok v;eı,:nıcdi e~l.iya elinde 
ha) atını 1,ayhetıi. Emir 1 llıscyn 
\lonu<tl akınları ile har11 mc\lla-

TEMİRLENK 
'clıir UZl lll ıunı,lu. hura-ıııı . . 
/." ;Ht·ııııck btedi. Fakat Tenıir, 

1 lacı Barla\lı nıc) danı ı erecek 

"1i ck~ildi. llilh:t"•a l lanın fer 
,,,, ct'ıimlo: iken \ c arka~ıııda 

•ınlcrlt l,;ı~i hu ,ınu ~en .. 
Tc-:ıır mJin etirdı ki km \ct

.11..rı tı • 1ladı~ vı:P:'- ı ve amca· 
1>rc:, ıla • 1. .' 'lıcrkant ' ılu 

/.'1 ı < 'ı .ıc ı '·ı he tı.t ular 
11.' ll:ırla h rdı;nhırc ıuyiık 
,tllr< dngru lll' imi t \la•·TLır 

·ı • r rı ı t. ~ ıp c t 

ı fik in , ~ı , ı:. ın kendi ndam

ııı• 1 mu., J , 11' k.ıçarak 

11, ,• •ı t.ıral· ı "eçtilcr. l lacı, 
ı,. ıhılt ıııı L" h~lıı ha,lı crl.anıııı 

'kk ctıuı olma ki .. ·ı enıirc tdcn ul.. 

.:diı eınlu. 

Tc r, \lMl.t) ı lıiraderi "'"" 
l:mi l lı -c ·n ,1:: l• •c~nıef.; "ae 

ıol:t Ç'ktı. l',mir 1 llN:yn ınaiyye 
tindeki dardı blııldl'r ı l' K1hil 
haıu;ı ı~ıkn ;:ctirdip;i \fµ;aıılı
l:t ·ja ;,d ı ~ ıırdu. l\abildcr arasın
tlakı 'U ıııııl:ıddc, " ku.~l:ır ara
!'orna dli~l:n bir t;.ı~ .~ıhi _ l lanın 
tel;r:ır meHlana. çıknıa,ına kadar 
de\ötm etti. ı ıı 

( 1) \kıl zi \-\:ıtb C<rt\"Jll eden 

1 ıı h"rp c•kİ bir hik hedir ı c ·imdi d, 
h .. 1 hc"11<.:n hrınen a\ ıidir. Zal!ıanırnızın 
harıuı .. ·;ıda. '!'atar lı ~ leıioin toprak· 
I· ı 1' ibil uzcrındcn \fgani<lanı , 
lr>Pın imoli <>rkİ•İni. \laHr>\I K"fb, 
'l' lhıt-:ıra i , e ·rürkisr lllt Ru,iniıı 

kı~mı ılz1m1nı ıhtı\:ı. ctf. ı. ı·:n a~a~ı 

ıli~ bın kiş, siUh ;ıluml.ı hıılıınıımr 
<lcınt..:kti • 1· i.!kar. hu ınlıharı.:hclCrin 
t:ıl,il:itını \ ..:rıne~ ic;in ,;ı, n hir kitap 
U1.11nKcliı . llur1Ja .ıln,, Tcınirin 
n1:1~cral:arınd;1n h:dbl'ı.Ji\<ıruz. t\lil~di 
ı .ır,o 'c ı .ııı•ı ıro ında f1<ıl1<17. 

.. tıfL"ltl ·ı ;ıt;arann J...cndi ırJl~rtnda:l..i 
nuı .1·l·I• 1 ı:r le •IH; .. ::,ul olmıi~tur-. 

" . 
•1ında kar~ıla~nıaya cesaret l'tti, 

fakat ~iddctk ecziı"ııı v;iirdii, 
lıayatmı kurt;ırnı:tk iı;in kaçmaya 

nccbur eıldu. Tcmirlcnk Yc~il 

r -eh inle. kendi \erinde kaldı. . ' 
Tugluk 1 lan :ırtık zafer \ c 

mu\ aff:ıl,ıyctc donnu~ oldup;un
d:ın ııj:!;lu iı,a-ı, Tatar mcmle 

kctk-i•ıin htikuıııdarı olarak lıı 

raktı; ı anına \lonµ;ol kumandanı 

BikieııkL dıı bıraktı ki hu suret
le oglııııa itaat edilip edilıııe 

dif),ini ~ürecekti. 

J laıı. Tcnıiri de Scıııc:rkant 

Heyi tayin etti; Jıll.in onun 
nıafcı kı ıılar<1k iki <le .\longol 

bıraktı. Bu nldıık<;a hir makam 

,lrnıe\.;t'. 'c kurn·ı,. :ıır zek:I hu 

YUl'iAl\IST ANDA 

Kave yıkıldı 
~ -·-

Birçok adam ezildL 
yaralandı, öldü 

• 
Atina. 27 (A.A.) işlek 

bir kave ii!{leden sonra 

birdenbire yıkılmıştır. !'\Jü

fusca ;uıyiat çoktur. Enkaz 

altından şimdiye kadar IO 

ceset çıkarılmıştır. 

Ati na, 28 ( A.A. H - Pan
helllnlon kavesinin lnhldamı 

neticesinde ölenlerden başka 
t 

şimdiye kadar 13 ağır ve 

bir çok hafif mecruh vardır. 

Frau•ada 

l'amirat işi 
Devamlı bir netice 

için çalıfıhyor 
Parls, 27 (A.A.) •Matın" 

gazetesi · mütehassısların mı.:

vaffakiyetli bir surette çalı

şarak dayanıklı bir eser vü
cude getl rdlkl erini, geriye 
kalan taksitler · yekünu mes' 

eleslnln daha ziyade doktur 
"Schaclıt,, ın elinde bulun

duğunu yazmaktadır. Tami
rat tediyatının ileride tabi 
olacaıtı usul memnuniyeti 
calip terakkllerle hazırlan

maktadır. 

>t- HER TARAF DONU-
YOR Parls, 28 (A.A.) 
Fransanın hemen her tara

fında yeniden lnclmat ala

metleri görüldüğü bildlrll
mektedlr. Parlste hararet 
dün gece birden bire sıfır

dan aşaıtı sekize düşmüştür. 

* iKi CA 1 Charlevll-
le, 28 \ A,A.) Cinayet mahke
mesi geçen haziranda iki 
kişiyi sirkat kasdlyle öldür
müş olan iki lehllyl idama 
mahküm etmiştir. 

----~ 
Alm•nya ile Cenubi Afrika 
Londra~ '2~. \~ \ \ l nıall\ a 

ile Cenuhi :\frika ar.ı-ında akdolu 
nan ticari 1nua1'ıtdt" haklıt.ıntla. a\ :un 
kamarı>ın<h 11İlııı kulan lıir i>tizaha 
ecrnlıcn doıııiı 'unlar nazırı .VL .\ 
ıncr~· ınl'zklır · muahec.k,·c \iman 

nlc\ cddı n1aıntı4e inin di~t!r meınlc 

ketlerin nı:unul ıne\ 11.<ldıııın tahi ol 
duklan ınııamcicdcn İ>tifadc cdeccf!;i 
hu~usunu nılıharrcr huh.ın<luguna 'c 
ı·aı..at ln~iliz nıı~·' ıuld.ının ınü.-tt.::-'na 
c ,Jdur;un u ,.c hu ına<l<lcll·rin tahi <.ıl 
duklan imti\azlı mtıamcle\i \ m:ın 
yanın kendi mcHlddı lehinde talep 
cdt:ml'\"l'(,"l'~lni he~·a ı ctnıiştir 

•Tahkikat Roma '2~. ( \ .. \ .) 
\mira.! ( 'o~ni tahkikat lnınis\·oıuı 
nıın t ltalra ı halonıı bz,;ı hakkrn 
dıı.ki raporun \ L \ hı:-!>olıniyc \er 

miştir. 

ÇINOE 

Cemiyeti akvamdan 
çıkmak· istiyorlar 
Nanken , 27 r A.A) - Mer

kezi siyasi meclisin lçtlmaında 
demir yollar nazırı M. Sunfo 
Çinin cemiyeti akvamdan çekil
mesi teklifinde: b~lunmuştur. 
Meclis bu mes"eleyi milltvet
perver fırkanın yakında topla
nacak olan kongrasın sevket
meğe karar vermiştir. 

Nanken 27 (4.ı\) Çin , 
Kellog misakını tasdik etmiştir. 

>tlr~tlc sen-et ı e km\ et inık:\ 

ıııııı lıulahilirdı. 

Temirlcnk .fnıalden gel c:n 

:ıdaml:mlan a~agı hir dcrece)·e 

talin "etlikli~inden dıılayı itiraz 
ı ~ pmte>to etti. l .:lkiıı han hiı
yllk halıalan ar:ı~ıııda akdcdilmi~ 
olan itil.Hı hatırlattı. llu muk:ı . 

, eleye nazaran Ccııp;iz f lan siil,\

lc>i lüıkum :;iirccek C:urip;an :ıilcsi 

de hizmet edı.:cckti. 
işte senin büyük baban kayııli 

ile benim büyük babam kabul 
Han arastada bıjyfe srlz 

t>erilmişfir. 

Tcmir 1.cnıli aibinden hiri 

tarafında!' akdctliluıi~ olan hu 
ıııuka\ elenin, kendini de haglıya
cak hir n :ıhiycttc olduıtunu 

zaruri kahul etti 

J liddetlendi, \"c~i1$ehirdc da 

ha iyi ı~lcr ppma:yı deruhte 

etti. 
LAkin \longol kuıımıdanı l:!i-

1.ic,;ul. lıiitiin Semerkandi ya~ıııa 

etmeye tc~8bhtı> etti. llya, d~ 

~-~~lllMti:tıı ilZ lll~mııtın deJl;if:Ji. 

---------
. 

1\ L\l 1\ i\' HA LO-:\ U 
---- -

·-ZEPLİ'\ .. f'-' ı\llSlR \ 
GlT\1 ESi İ ~EDEN 

İ~T.EJ'1İ \ < ) HL \ H? 
Londra, 27 (A.A.) Avam 

Gaziyi tebrik _ __. .................... ~~-
Glaskovv hece· 1 i kolaylaştır -
ına cemiyetinin Gazi Hz.ne 
mektubu ve Gazi Hz.nin 

cevapları 

kamarasında hariciye na
zırının gaybubeti esnasında 

Irat edilen bir suale cevaben 
sir Locker Lıımpson Alman 
hariciye nazırına "Graf Zepp- \nkar·ı, '2X (\lill11ct) l lece- • 

kııla \lu,tırma c'cnıivcti (:J:b- 1 . . . yi 
lln. balonunun Mısır aiii.-

ko11 ~uhcsindeıı Rei>icunıhur 

~u ıııektııp 

den d<>layı da tc:ekkıw edcrk" 
( .:ızi hazretleri ıııcıkt'ır ccmı

y cıin ( :ı:ısko11 ~tılıcsi ;\zalarına 

~u l.°Ca\ ahı ~cludernıi-:;;tir: 
kında tayeranına lnglllz 
hükümetlnln muaı ız bulun-
duıtunu nlmıresmi surette 

lşrap edilmiş olduğunu söy

lemiştir. 
Mısır hükumeti ile lnglllz 

hükümetl kendileriyle evelce 

bir itilaf yapılmaksızın ec

nebi tayyare ve balonlarının 
tayeranına müsaade etmek 
hususunda anlaşmışlardır. 

Bu lmtinaın Alman - lnglllz 
münasebatını ızrar edeceği 

suretinde llerl sürillen bir 

mütalaaya cevaben slr Loc
ker Lempson ecnebi hüku

metlerinin kendileriyle ''"ısır 

arasında bir itilaf olmak-
sızın bu gibi tayeranların 

icra edllmlyeceğlni idrak 

edecekleri cevabını vermiştir. 
ln§lltere - Amerika 

mUn•sebatı 

Londra, 27 (A.A.) Mu-

hafazakı\r kadınlar lçtlma

ında bir hitabe Irat eden 
dahiliye nazırı Slr Wllllam 

.loynson Hlcks Kellog misakı 
münasebetiyle lngllterenln 

yeni Amerikan kruvazör

lerinin inşasına karşı hiç 
bir itirazı olmadığını ve 

kendisini şahsen Amerikanın 

bu gemiler! lnglltere ile 
müttefik olmak ve onun 
yanında mevki almak ha
linden başka bir vaziyette 
istimal etmesi imkanını ta
savvur edemediğini beyan 

ve iki büyük Anglo-Sakson 

mllletl : arasında vukua ge

lecek bir harbin hiç bir 

dakika husul bulmasına 

ihtimal vermlyeceğl bir cina
yet olacağını ilave etmiştir. 

lşsizlik arttıkça 
artıyor 

Londra, 27 (A.A.) - Avam 

kamarasında işsizlik mes'
eleslnin müzakeresi esna-
.sında samller 1 o ca s ı nda 
oturanlardan bir! "kahrolsun 

sermayedarlar,, diye bağır

mıştır. Locadan çıkması hak

kındaki ihtarı dinlemek iste-
meyen bu şahıs mukaveme
·une ratmen lhrac edilmiştir. 

* IRLANOA YA YOLLA
NAN PARA - - Londra, 27 

(A.A.) Avam kamarasınd· 

1\\. Phurechlll lrlandanın 750 
bin lnglllz lirası kıymetinde 
[flglllz parasının geri alın
ması için lazım gden ted

birlerin ittihaz edllmlş oldu
ğunu beyan eylemiştir. 

Temir :-;cmerkaııttcJ..i kız çocuk

larının cariye diı-c alıııtp p;iitii

riildlıl.lerini duydu. Seyider de 
onlarla hcralıcr kiilc diye se\ k 
edilıııi~lcnli. Zeyneddin hundan 
acı hir surette ~ik.ty·ct etti. 
Tcmir de ! lana hir mektup ) :ı

zar:ık 1:tj\m:ıcılardaıı ~ik:\yct etti. 

J ,,\kin hunun lıir neticesi çık

madı. Tcnıir de kendi ktın·c t

lcrini toplayarak oiınalc dogru 
ilerledi, c>ir dh c alınıp p;ütü· 
riilcnlcrden hir çol(lımı zorla 
l..urtardı. llunıın lizc-rine Tcmir, 

isyan etti di)C 1 lana lıildirdi.Tugluk 

da onun iilılıiriılmcsi için emir 
'erdi. 

Tcnıir meseleden halıcrdar 

ııklu. .\ 1 ucadelcdcıı hı ı.. mı~. mem

leketin in peri~an olm:ısından 
>nnderccc ıııiikcddcr hir halde 
diploıııathp,ı ~eytana tu-kctti,atına 
binerek çliliin yolunu tuttu. 

Hu ınusi~.J lıir iııtilıapu. Kanun 
harici ya1amak, ona, gizli terti
hatla nıcı;gul olmaktan daha 

ziradc yara~tı . 
(llitın~tli) 

( :azi 1 lazretlerinl' 
!!;Clmi~tir: 

t:fcndiııı, 
Komiteden aldıl';ım emre tcı· 

fik.1n f '12'l ikinci Ununun se
kizinde İnmliz hcced >:tdelc-tir-,..,. . ' 
nıc ccnıiyctinin ( :ıa~ko\\·~uhc~inin 

içtinıaında blıııl edilen nıııkar· 

reratı takdim ediyorum. 
fU - \luti l\iılcııiz 

Umumi kıifip 

l\nrnr ~udur: 
İn~iliz heecı i sadde~ti rııı e 

ccn1j\·ctiniıı lliz c :ı:t.-kn" ~uhe:-i, 

mili! alfabeyi ı>lah etıııektl' at
tıg,ı makul ,.e Cl'>ur katı l'den 

dolayı, Tıirki) c cumhuriyeti reisi 
Cazi \ lustafa Kemal l lazrctkrilc 
l lllkumetini tebrik eder , c te
rci-ki ıı hında \flCuklarııı a)ak
larina d<>la~:ııı enkazı h:ıl;\ bırak 

ııı:ıkta bulunan ıııillctlcrinıizle 

digcr ıııillctlcrc rnl ~· Hl'rdi]!:ini 

\ ziz ckndikr, 
Türk 1 lf:ılıcsiııiıı sadelc~tılirı 

lme,i h:ıkkıııd;ıkı tl'lırikinızi nıt•m 

nuııı) ctlı: aklını: ::.lirasını tecrııİtt 

ile zikredcy im ki hLTe \ c \lfaiıc 

ı>inhı hakikaten çnrnkları ıntı;külat 

tan kurtarrn ıınlara küı;lık y;t~ta 

nım alf:ıkiıct lezzetini ratur:ııı en 
ıııllcs.-ir ı a·ıta dır: yajlı ad:ıııılarııı 

scı in,lcri i>c daha 'l~iUrdır. ln s:ı 

ıılar arasında k" I ı_ı ı e lıcı l'sli 

ııkuııı:ık 'ama<ının tcnıın edil

mesi lıcııı milli iııkiıaf:ı, hem 
de milletler ara-ıııd:ı aııla,mavJ 

çok hadiıııdir. 

Centilmen hareket ve hi»iı" 
tınız beni <;tık nıııtch:ı<sb <'ttl, 

te~d.kıirlerinıi Ye yolunuzd.ı 

lllll\ :ıff:ıkıyct tcıııcıınilcriıni henı 

ederim, aziz ccııtilııwıı ckndiler 
'ftır~i\·c Hcı'-il·uınhu u 

(]azi ,\1. Kenıal 

Harp, siyasete alet 
olmıyacak! 

Litvinof protokolüne iltihakı
mıza ait notalar 

.\nbr:ı, 2X , \. \ l 1 brhin 

milli si rasct aleti ol:ırak ıstiııı;ıl 

inden rcr:tj!;ati ınut:tzamıııın ıılaıı 

r .itı inof protı ıktıluna iltilı:ıkınıı 

za d:ıir S111 yet buyuk elçisi \1. 
Suriç ccnalılarık 1 hrich·c ı c ·li· 
miz dcıktcır Tedik Rli;tıi her 
efendi :ırasında te:ıti olunan 

n11talar hen-eçlıi atidir: \ "ekil 

bedendi: harbin ıııilli sirnsct aleti 
nlar:ık i•tiınalinden J"cr:ıc;:ıtı ıııii· 

t:ı.1.nmının 27" agusto~ 1 '1'28 ta
riJı1i :>1tri:; mi ... :tJ..ının nıeriyctı.: 

, .. , 'ı I• ık kında _..;ı »yali-t ""' ıc:t 
( •.ıııılıuriyctlcri ittihadı l .etonya 

l'olıın) a Romaı11 :ı 'c Fstnnya 
tarafından 11 <uh:ıt f 11'1'1 de \hı 

'km ada imza cdi lnıi ~ ıılan pro
tr.kıılun metnini hiıktlmetinıin 

emri nıudhincc: lcffen takdim 
ile kesbi ~crd 'e llerim. 

hhıı prııtokııl <11syali>t :'ol"yct 

cıııııhuriyctlcrı ittihadı merkezi 

icra komitesi ıaral"ından 1 ;ı ~u

lıat 1 Q2<J da t;Nlik edilmi~tir. 

1 lukunıctiın tarafından balada

ki maruzata il;h eten beyana me
mur lıulııııııyııruıııiki Tllrkiyenin 

sulhpen er siyasctilc .\' rııp:ı ~ar
kında pek kıymetli lıir sulh am

ili nlm:ı<ınt i<tilzaııı edl'n cop;

r:ıfi rnzi) etini nazarı dikkate :ılan 

'e aynı z:mı :ıııd:ı Sosyalist Sm 
yet l 'tımhuriyctlcri ittihadı ile 

Türkiyenin ıınıuııı1 sulh yıılunda 

dcı> tanc bir te~rihl ıııesaiy i idame 

arzu ettiklerini derpi~ cyleye"n 

hiiktlıııetiııı Tiırkircnin yukarda 
zikrolunan protokohin he~inci 
maddesine tcYfikan iltilı:ıkını hara

retle :ılkı~lay:ıcaktır. l'ek yiiksck 

hi<>İ\atııııın k:ıhüliiniı ricıı ede

rim 'ekil lıcdcndi. 

Hııyllk elçi lıazi·etkri : harlıııı 

milli siyaset aleti olar:ık istiıııa

lindcn fcrap;atı mtitazammın ol:ııı 

2;- :ıp;ustos f <12~ tarihli Paris 

misakının Sosyalist Seli ıet ~um· 

hıırhetleri ittihadı ile Lctonya] 

Polonya Rııın:tıırn ıe ı·:stPny :ı 

ar:ısııul:ı mcı kii tatbike Yaz·ı 

h:ıkl..ında \loskoYada C) ~ııhat 1 ı12<ı 
tarihinde i~lıu dedetlcr tarafından 

imza edilmi~ Plan protokıı~ metnini 

ıı;ıinderıııek ı e ayni zamanda 

So~1alist So• yet cııııı huri )Cticri 
ittihadı hükiımetiııin Ttirkiyc 

cumhuriyeti hllkllıııetinc H>u 
prot11kolc i~tır:tk teklifini hildir
ıııek uzrc ir>al lıııı tırınııl .,ıd"· 

j!;unuz dıınkll tarihli ve 26-'.!li.t 

numaralı takriri :ıldııvmı 

ile kcspi ~crd ederim. 
\f. l.itliııııf( ıın ~:ırki 

hev:uı 

-~ 1 nı-

p:ul;ı slıilıun trkarnırlıııc \;mlım 

edecek nlan im ı ·~clıhiisiine 

ı\;tlı:ı hidau:ıtc ıl•ht lı\ıkı'ıınctin· 

,·aktilc 'e nazil;;\ ne halıcr Ycrıni~ 

olması dolayisiylc ':ıktf lıulunan 

Turkiyc C'ümhurin:ti 1 hikı'ııııcti 
hu adımı meııınuniı·ctk µ;urmuş 

ı e :ılkı,l:ııııı~ \ e fikrini nıtiz:ıke-

rcyi idare edenler ııez,lındc 

:-ı ;y lc111cl.. ten ı.;crı ~al n1aını~t1. 

llinacıı alevh lıırkiıcnin iiteden· 
heri nııılıal:ı,;tt 'c kuı 11:tl<! 

wkip eımcktc ıılduıtu sulh s11;t · 

>etine taııı:ıınilı· ıcı:ıl"uk etnıl'ktc 

ıılan lıu misaka umumi sulhun 
ımıhafazasına medar ıılaıı nıc>.uve 

i~tirak emeli ile ı e lıararetk 

i~tirak ctti~uıi lıeı ana mll-:ın:· 
at ederim.· Pek )·uksek his-İ\ at:. 
ıııın kalıulıınıı nrn nlcrıııı lıurnk 

elçi hazrct:eri . 
~-~~ ... +e•-..~-~-
Ankarada intihabat 
Belediye cemiyetinin na

mzetleri tespit •dildi 
. \ııbra, 2;- (. \ \.) - '1 ,\!a rı 

Cumartc'i gunii icra cdilccck 
olan cemiyeti lıclediyc :\z:ılıkları 

1\111 ( 'ıınıhuri yet hali. rı rk:ısı 

atideki zcı atuı naııızctlikleriııı 

tespit ı e il:\n etnıbtir: 

Tllcard:uı 1 laıııf oıtıu :\hıııct 
.\nad(ı)u .\JAlN ınud\ıriı umumisi 

.\lacttiıı, cumhuriyet ıııuhahiri 

llilnl; ımihcıidis Cemal. hilülialı
ıııer nıuhAsehccisi ('emil. llll'lllll· 

rin kooperatif ~irketi miidiini l la
kkı, ı, b:ınkas kdtibi umumisi l l't 
mit, tücardan koltukcuolu l l:ıliın 
eml:\k b:ınkıN ıııec:li >i idare ;İza 

sından l la\TUllfth, tlirk oı::ıkhın 
hncti merkeziye atasınd;ın dok· 
tıır l lusl'yıı ı':m er. ciimhuriı et 
1 lalk [ırk.ası ımıhasilıi j,kcn

der, ıııiilıcııdi> İzzet. ıııt i· 
hcndis \luhli,, :l\ ııkat \luıııtaz, 

1 fakimiyct tahrir nuidiirii \'a ~iı 

ilaHı. tiıl'Ca rdan Tn\ ,.·ar 
. " 

ojtlu \:tjit, mecli,i s:ıhık 

nr:ık ıııtithını \usrct, tal1'ild~r 

oğlu Osman, Zıra:ıt ha;k:\tihi 
merkez nıu(hıriı Ra~it. \ rnkat 
:-;rl:\lıetuıı, Tan·arc Cemiyeti 

reis ıııuaı ini ~iıl.rıi, Doktor 

\ l'hlıi, doktor \ usuf l lil..mec, 
< 'umlııırivet Ualk fırk•'I h1t<Uti· . . 
hi 7.i ı•a hevler. ,.,,. 

Hırsız 

Çeteve dahil 
~ 

daha yak 

Polis müdürly 
yakalana 

Panyaeı hakkında 

devam edllmektedl 
efradından dün V 
namında iki kişi d; 
tur. Bunlar kUrt 
!eri Vedat ve Ete 
kadar yapılan tah 
lem lsmln~kl ka 
Pa•ya arasında 

olduğu anlaşılma 

Oç hırsız y 

Hocapaşa ha 
Gllf Ken 

lirasını •fJraa N 
mucellithanesinde 
Cavit ve Sirkecld 
brikasından iki p 
nıau yakalanmış! 

Burnunu 

Kum kapıda 
Mehmeıto 

man kavga ede 
11\ebmedln bıçakl 
nıi~Ur. 

Şoför k 

S irkecide f 
şoför Ali 

mış Mustafa hırsı 
Allnln otomobil 1 
Çakta paralamıştı 

H:rsız R 

Duo sabah 
Refik B 

mağazasına hırsı 

fakat bekçi taraf 
•ek sol şakatın<I 

Yakalıınm.• ır. 

Meytıan ed 

Yeşil köyde 
tasında 

tlyar ile Civan 
birbirine bıçak 
o arada Rıf~ ı ı::; 

halde yarularıışl 

Bac• tut 
• 

Kadıköyllnd 
ran diş 

Beyin evinde b 
Yı.ngıı: çıkmışsa 

• Parayı k 

Galatada T 
gında y 

lfUseyin Ahmet a 
bulunan para cü 
kaçmak lstemlşs 
nıış karalar geri 

KUmesto ya 

B alat, Feoe 
larında b 

Ya ve tavuk çala 
Ode bir hırsız Fe 
kümesine gfrerlıe 

Çatıyı Y' 

Ferlköyüo Bll 
Manba matb 

•rken çatının bl 
ll'<ılmış ve M a 
Ytrlerloden yara 

Gayri m·· 
Tevziat işi 

veril 
Yunani~tanda 

re edilen ıı;ayri 
pılacak tevziatın 
Yazmı~ık. Aldııtı 
gayri mübadiller 
fından yazılan t 
llt komisyon Tü 
fından cernp ve 
tcniat ıçın d 
edildiği bilılirilm 

llu ıev Lıatın 

emlaki mus..ıdcr 

tc~nıil edilip c 
kıııdc Cemiyetin 

racaat etmesi m 

Cemal f lüsn 

bulunan Cemal 

gtinlcrdc ~ehrim 

intizar edilmekt 

Ahiren evlen 
'-lub,; a bey gt.relı 
tden ve ıerekse 
zevata teşck kilr 
Vesatetinl rica et ---Vila't'ı 
sınıda 

Maka 
vil:lvct nıccli. 

<esi µ;unu saat ı 

teşrifleri mercu 
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Hırsız çetesi 

~eteye dahil iki hırsız 
daha yakalandı 

Polis müdUrlyıtl tarıt(ından 
yakalanan hırsız kaıe. 

panyası bakkıadakl tahkikata 
devam edilmektedir. Kumpanya 
tiradından don Vedo ve Edo 
namında iki kişi daha tutulmuş
tur. Bunlar kUrt olup asıl isim
leri Vedat ve Etemdlr. Şlmdlyı 
kadar yapılan tahkikattan Zem• 
:ı.em lsmln~kl kadının bu kum
paaya arasında mühim rolll 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Oo hırsız yakalandı 

Hocapaşa hamamında Yn· 
ı;ııf l<;enaa Beyin 22 

lirasını af!raa Nuri, Tefeyyüz 
nıııcellithanesindea kitap çalaa 
Cavit ve Sirkecide çamaşır fa. 
brikasıodan iki palto çalan ı .. 
ınaU yakalanmışlardır. 

Burnunu kesml• 

Kumkapıda kahveci lranlı 
Mehmetle koltukçu Os

man kavga ederken Osman 
M.ehmedln bıçakla burnunu kes· 
miştır. 

Şoför kavgaaı 

S irkecide pför Mustafa 
şoför Ali ile kavga et· 

ınlş Mustafa hırsını yenemlyerek 
Allnlo otomobil ıastlklerlnl bı· 
Çakla paralamıştır. 

• 

Hırsız Racep 

Dun sabah Bahçekapıda 
Refik B. in tubaflyı 

mağazasına hırsız Recep glrmfş 
fakat bekçi tarafından görüle· 
rek sol ~alıağından yaralı bir 
Yakalıınm .. tır. 

Meyhanede kavga 

Yeşllköyde Lennun lokan
tasında rakı içen Bab· 

tlyar ile Civan kavga ederek 
birbirine bıçak çekml~ler ve 
o arada Rıf~ ı Efendiyi elinden 
halde yaralarıışlardır. 

Baca tutu,mu' 

Kadıköyllnde Modada otu· 
ran diş tabibi Tevfik 

Beyin evinde baca tutuşarak 
Yangır. çıkmı~sa da bastırılmıştır. 

Parayı kapmı• 

Galatada Tulumba soka· 
ğında yankesici Çakır 

ffüseyln Ahmet ağanın 100 lira 
bulunan para cüzdanını çarpıp 
kaçmak istemişse de yakalan· 
ınış karalar geri alınmıştır. 

KUmesto yakalanmı• 

B alat, Fener ve Eylp taraf
larında bahçelerden eş-

Ya ve tavuk çalan Ahmet lsmf
Dde bir hırsız Fenerde bir tavuk 
kümesine girerken yakalanmı,tır. 

Çatıyı lf'karken 

FerlköyUn Boyu sokatında 
Manha matbak çatıuıı yılı:· 

•rken çatlııın bir kıamı berine 
l l':ılmış ve ~anha muhtelif 
Yerlerinden yaralaam~tır. 

Gayri mübadiller 
'fevziat işi cemiyete 

verilecek 
Yunamstanda emlAld musade

re edilen ıı;ayri mübadillere yıı
pıJacak tevziatın tehir edlldigfni 

Yazmıştık. Aldığımı;! habere ıı;öre 
gayri mübadiller cemiyeti tara

fından yazılan tezkereye .Mu~e
lit kumlsyon Türk hey'eti tara
fından cevap verilmiştir. cevapta 

kvziat ıçın demiyete tevdi 
eclilclij!;i hilt!irilmi~tir. 

Uu tcvziaıın Carbl Trakyad• 
cm!~kl mus..ıdcrc edllenl, d 

·ı ı· .re e tqmı et ılıp cdilmlycccg; hak 
kıııdc Cemiyetin Aankaraya mü
racaat etmesi muhtemcidir. 

Cemal Hüsnü Bey Ankarada 

bulunan Cemal 1 Jasnii beyirı hu 

günlerde ~chrimimize r;elmeqnc 

İntizar edilmektedir. 

Bir teşekkür 
Ahiren evlenen Tıcııret miıdıırii 

Muhti n bey gcrelc dü~ıin ı•ıiralı 
eden ve ı~rekse ıclırikAıta bıılıınan 
zevata t~ckkür için gazetemizin 
~esatetinl rica etmiştir. 

BUGÜNKÜ 
FUTBOL 

Bugün Galatasaray 
İstanbul Sporla bir 

maç yapacak .• 

lddeıll sotui.larda11 <0nra bir iki 
gl!ııdör havalınn adeta bir bahu 
bavaJıDI arıdırma"1 sporculara bir az 
fırut wrecelı: gibi görünüyor. Bu 
bbildeıı olarıt K<4Jköy ittihat spor 
aab .. ında Galatasaraylı ilk pist id
manlıınndan başka Taksim itadyo
munda da Sutbol maçlan yıpılac•Jtı 
haber \"Crilmektedif, 

/lu gün öğleden 50llrf Stadyumda 
evveli Galatasaray üçüncü ulumıru 
Taksim Taıavlı Yeni Yıldız karfl
<ında görecetiz. Mal~mdur ki Gala
tıwaJ üçüncü takımının güzel ve 
haklı bir şohreti vardır. Bir ualık 
şehrimizin bazı birinci ıakımlanyle 

bile muvvaffak oyunlar Japan bu 
kiıçükler geçen menimdo "!\!illiyet. 
kupı.ırun ve daha sonra da ıanare 
cem"iyeıinln hediye eıtigl •Gazi. 
bü-ıünü kazanmışlardı. Oldukça uzun 
süren bir istirahat devrinden sonra 
san·kırmızılı küçükler, bakalım, bu 
ğıin kuvvetli hasımları karşısında ne 
yapacaklardır? 

••• l:lu maçı Galatasaray birinci takı· 
mının lstanbul • :porlı yapacağı 

busu•i maç takıp edecektir. Bu mü
sabaka çoktan beri futbol maçı ••) · 
rermeyen meraklılar için yerinde bir 
fırsat olabileceği gibi, z.annederFek, 
c;aıatasarayhlann beyramdak.i maçlara 
mWıim bir hazırlığı olacalıtır. 

llu haftski spor sahifemizde tekrar 
haber verdiğimiz gibi bayramın ilk 
ve tiçüncü günleri Galatasaray, ~·e. 

nnbahçe, lleşikıaş ve Vefa fakımla

rıyle bunların muhteliıleri arasında 

mühim müsabakalar tertip edilmiştir. 

Hlç şüphe yok ki bu maçlar dört 
kuvvetli kulüp fubolcuları arasında 

cereyan edoceği için pek hararetli 
olacakur. Diyorlar lı:i bayram müsa
bak,Jarı şampiyonluğa namzet ıakım

lann, ikinci devrede gösterebilecek -
!eri kabiliyete &7. çok hir miyar 
olacaktır. 

Bu iddia ıamamiyl• doğru olm••• 
bile bir ciheıtcn de ~abana atılabi· 
lccck bir iddia da değildir. Bu irih'fla 
ıakımların bayramda en iyi dereceyi 
olmak için canü gönülden çalışması 

pek cahildir. işte Galataı<arayın hugün 
lstanbul · Sporla yapacağı mü,.ba
ka)I bu arzunun tevliı etmiş olması 
na hamledebiliri7.. Spor faaliyeti nok
tai nazanndan da Galaıısaray·lstan
bııl spor maçı merakla <eyredilecek 
bir müsabakadır. Zira _lmnbul spora 
çalışnııt genclerden mürokkep bir 
takımdır. 

ATLETfZM 
G. s. Mevalml açıyor 

Atletizm mevsimi yaklışu. 929 
senesinin atletik sporlar faaliyeti baş
lamak üzredir. 

Dört ıenedenberi muntazamın 

Manm U1c Cuması atletik idmanlar• 
başlayan Galata"8ra · atletleri bu sene 
de 1 Man Cuma günil Kadıköy 
ulıaşmda senenin ilk atletik idman· 

Jannı yıpııcııklardır. Bir KlnunoW1i· 
den Şubat nihayedne kadar iki ay 
kapalı yerde bedaıl barekit• ~k· 
tan -n ırat pist idmanlmnı lıaş
hyorlır damekdr. 

Her seneki pro~amllTI ... ııuaran 
mart blday.ıinden eylül sonuna ka
dar çal~an " zamııı zaman miisa
bıkalıır yapan c:ılata>aray atltıleri 
şimdiye kadar bu programlarını 
muntazam bir şekilde ıatbikk ma
mfturlar, Bu yedi ay urlında dokuz
dan fazla mü<abakı yapmak imkıinuıı 
elde •den Lu atletler yalnız geçen 
•ene olimpıyaıhr müna. ehtıiyle dört 
mü.•al'Okl vapabılmiılcr . bununla 
beraber mtmleket• vtııi rekorlar 
hediye etmişlerdi. 

Haber aldıpmıu ~re bu ~ent 
için çok zengin bir program hazır

ı.yan Galata ray aıleıizm ~ubesi 
Anadohıda, l>tınbulda '' Bılkınlırda 
icrı ını ••rarta~trrdlgı nıü~abakalan 
tam bir mtikemmeliyet dahilinde 
başırahilir~c Q29 !litne .. inin aderizm 
için müsmir ol.ahilec:eğinl ilmit 
edcılz. Htt <ene beş altı Ttirkive 
rek!llllDll tadile alllVlffak ofan SRn· 

kırmızı aıledmnc bo >eııt de 11111.-af· 
lakıyetler temenni edtr iyi dereceler 

(\ekleriz. ------- iLANLAR 

Vilayet meclisi umumi aza 
sınıdavet: 
Makamı vilayetten: 

vilayet nıccll~i t:nıumi~lnln 2 mart 'l29 tarihim: mu~adlf Cumır-
<tsi p;unlı ~aat on diırtte i<;ıimaı tıık8rnır t·toıi~tlr '/avı kiramin 

teşrifleri mt•rcııdıır · , ı 

MAARIF..TE· 
1 ,-- - ı_.....; 

; M0TEFERJk HABERLElt MAHKEMELEADCJ -----·- --- - MEMLEKETTE 
Yarın imtihan 

Millet mekteplerinin 
ilk devresi bitti 
imtihanlar nasıl 

yapalacak? 

Zekat ve Fıtra I 
Zarflar mahallata 

gönderildi 

Mevkufların 
vaziyeti 

'Evrak üzerinde tetki
kat yapılıyor -Hasan Fehmi beyin 

Bir sui istimal daha 
~~~~~~~~~--

Kereste kutularında da hir 
ihtilas meydana çııcarıldı 

Millet melıteplerine devam 
eden vatandaşlan imti-

hanlarına yann tJ·-
başlanacaknr.lm- 1 
tihan için icap • 

eden hazırlıklar 

ikmal cdilmi~ ve 

ltu ınmtakada 
imtihan heyet

leri t~kil edil

miştir. K a d ı n llJ 
erkek bütün va-

tandaşlara <imdiye kadar öğren

dikleri şeyler sorulacak ve lmti· 
handa muvaffak olanlata şeha
dtmameler verilecektir. imtihan· 
da muvaffak olmıyanlar ikinci 
tahsil devrLsinc devret~ileceklcrdir. 
ikinci iki aylık mekteplerin ted
risanna da yarın ha~lanacakıır. 

Millet mektepler! için 

Şehremaneti Millet mek· 
tep!erl masarlfatı için 

10,0ôô lira vermiştir ---
Yeni mektepler 

Yeniden 46 mektep 
yapılıyor 

Vııayet encümeni yeni ya· 
pılacak 46 mektepten 

köylerde inşa olunacak mektep· 
lerln lnşaatıoı mllteabblde ha· 
vale etmişti. 

Geriye kalan ve şehirde lnfa 
olunacak 23 mektebin planlan 
da yapılmıştır. 

Vilayet daimi enctmenl ya
rın toplanacak ve 23 mektebin 
lnfaahnı mllteahhlde fhaıe ede· 
cektlr. 

Susuzlu6a k11r,ı tedbirler 

l stanbul geçen sene büyük 
bir su sıkıntısı çekml~ıt. 

Şebremaneli bu sıkıntının bu 
sene dt tekarrur eııııemes' için 
bazı tedablr ittihaz etmektedir. 
Bu meyanda şehrin en mUl\l,ııı 
su • menbaları olan Kırkc;eşme" 
ve Halkalı .suları çeş.ırıeterlne 

fazla dikkat edilecek ve mü
levves hazineler temizlenecektir. 

Yanlı• tabelalar 
ehremanetinin yanlış ta

belaları duzeltmek için 
verd ği mühlet dUn hitama er· 
mlştlr. 

Emanet memurları bugDn· 
den itibaren tabelaları tetklka 
başlayacaktır. Tabelaların yan
lış olanlara derhal ceza kesile
cektir. Bu memurlara birer im• 
ıa IOtatl verllmlştlr. 

iLANLAR 

,-Çıkıyor .. , 
ISgorıa şirketleri ile ııalıli]'&t lı:um-

pınyılannı, borsılın, ticaret oda

larım, kAılbi adilleri ılAkadlr ey· 

leven müfit bir ncr ptk J81ıırıda 

yeni ı'llrtı harflerile çatmak özerecltr. 

lstaabul Ticaret mtldlrtyetlnden; 
lsıanbul umum ekmd:d fınııcalacı 

ve fınncılar esnafı cemiyetinin idare 
lıey'eti intihabı 4-3-929 Pazartesı 

günü Karalwyde Havya> h&11111da 
lıAln cemiyet merlrWııde icra ". aat 
andan ondörde kadu intlhııba devam 
edileceAi ılilıadarana ilin olunur. 

Bankacılık inıtihanı 
Türkiye Hanındaki llankacılık 

dersauesinde 3 . tarı 1929 da ~ üncü 
kursun bankacılık imtihanı icra edile 
ceğinden müdavim talebelerin Pa1.ar 
günü saat ilçıe dersanede botunmalan. 

l!!iıı ............ _ .. ___ 

lüçüncü kol ordu 
~ilanatı 

izahatı 

Geçen hafta Tayyare cemi-
yeti lıtaobul şubesi 

reisi Hakkı Şinasi paşanıa rivıı· 
setinde evelki sene tanzim d -
len Zelıat ve Sadaka! !ıtır tıı.ıl
matnameslnln bu sene de aynen 
tatbiki takarrür etmiştir. Bunun 
üzerine zarflar maballata tevzi 
edilmiştir. 

Dlln bu hus111ta bir mubar
rlrtmlze lstanbul pbcııl reisi 
Hasan Febnıf B. izahat vererek 
demiştir ki : 

Zekat ve Sı dakal fıtır 

zarflan mahalle ve köy şubeleri 
tarafından Ramuaoın üçUncn 
haftası zarfında 4vlere, dağıtılır 
ve dördllncu hafta içinde top· 
lanır. 

Bu zarflar verilirken ev num
rosu alamo ismi ve saire yazılır. 

Zarflar toplandığı zaman üzerinde 
yazılan para mıktarı da bit. 
cedvellere işaret edilir. Zarflar 
mahalle ve koy şubet•rlnde 
toplanarak nahiye hry'ed idare· 
si ve mahalle mUnıesslllerl hu· 
zornnda açılır ve mılı:.tarlan 
tespit edllr. 

Bu suretle nahiyelerde top· 
lanan paralar kata merkezle· 
rlode bir daha tetkik edilir ve 
vilayet şubelerine gönderilir. 

Zekat ve Sadakat fıtır hası· 
latı her sene bir mıktar daha 
artmaktadır ve bu sene geçen 
seneye nazaran daha fazla ar· 
tacağına şllphe yoktur. MUnev· 
ver halkımızın yltksek gö'rUş 
ve kavrayışı bize bu emniyeti 
vermelrtedlr. 

Kad;,atl'O teftl•I 

Kadastro feo hey- erleri reisi Ha 
Ut Ziya B. pazar gUoU bursa 

kadastrosunu teftiş etmek llzre 
Bursaya gldece~r1 Halit B. in 
oradan Manisa ve fzmir kada
strolannı teftişe gitmesi muhte
meldir. 

Konferans verllemedl 

Dlln nı·şam 1 UJkocatında 
Hasan Cemil B. tara· 

fından verilmesi mukarrer kon· 
ferans Cemil B. la rahatsız bu
lunmasından veriJememlştlr. 

Akşam Ocakta gramofonla 
bir konser verilmiştir. 

Orman talimatnamesi 

iktisat Vekaleti tarafından 
ormao talimatnamesini 

hazırlamağa memur edilen Pro· 
fesOr (Bernehard) ın riyasetin· 
deki komisyonun mesaisi hitam 
bulmuştur. r rofösör dtln ak~am 
Ankaraya hareket etmlftlr. 

Bernehard bir kaç ctıne 
kadar tekrar tıebrlmlze ıetecek 
ve talimatname imzalanacak 
profesör tarafındaa vekalete 
taktim edilecektir. Bu talimat· 
nam• altı bOyUlı faaıtdan mu
relı:lı.eptlr. 

VllA7et tn-ffal 

Vilayet Umaml Meclisi ya· 
rln saat on dörtte top

lanıyor. Vali VekUI Muhittin bey 
blltc;eyf tetkik etml ve muvahk 
bulmnttur. Blltçealn yelıllan 
4,389,258 llradır. 

Yol vel'g l 

Yent çıkacak olan yol nr-
glıl her taraf lçta aelılz 

lira olarak teaplt ecl11D1ftlr. 
Ancak bu hususta Vilayette bir 
tebliğ olmadığı clb&tle 1929 
ednesl fc;ln de istanbulda yol 
sergisi 10 lira olarak tespit 
olunmuştur. 

ErcUment Ekrem Bey 

M atbuat Umumi MlldDrU 
E Ekrem bey,dOn Vali 

Vekili Muhittin · beyi ziyaret 

etmiştir. 

FruOI ha;ı:J"etlerl gitti 

Cemiyeti akvam içtlmaında 
hazır bulunmak üzere 

lran sefiri Fruğı hazretleri dDn
kU ıkaprale Cenevreye ıJtmlştlr. 

* Kılordu kıruıı hayvanatı ihıi Mart maaşı 
vıcı için dort kalem muytabiyt 
İnubayaaı;ı aleni münakasaya kon. mart ayl umumi maaşı yarın 
muştur_ lbaı.,ı 10 Mart 929 l'aı<ar verlleeektlr. 
günü ,..at on dörtte komi.•yorıumu~ T_a_ s_t_iTl .. k';;arı 
m•Jnllkasa salonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şann•me ~uıetl mu,adda pens ıklncl fUbe b8f me-
kalarını komi yonumıızdan almaları, murlanndu Zeki bey 
(numunesini komisyonumuzda ~tüp ve rllfekası hakkında Ağır Ceza 
tombir etmtlen) •• ye'm " ,aaıi mahkemesi tarafından verilen 
mua ı cntı ıhalede şartnamede ı tzılı beraat kararı Temylzce tutllı 
olan şekildekı ıcmınatlan1c komisyon edllıniftlr. 

• •••Y•Y•Y•VYYVV ........ YVYYV•Y••• 
....................................... ..-..A ............ ~ .... ~""' ..... ~~-· 

~· Şık ve "'odaya muvafık •apka giymek ıatey-lerln ~ 
~~ • Cnlatada l\aralı:tivde :.!'l uumaralı H 
~: ~ap~• ımı•uılatıı ~ ~~!~~~ı ~~nS?nS -on mod•' ve lvi ~ 
~~ lüks HABl~l(irdŞapkaları a 
~Xllll•ıı;urmelerini menfaatleri )kt}'n'ıoır~%ll%.%111 

----Casus Kasımın vaziyeti 
nedir? 

M
evkuf bulunan Kadriye 
hanını ve riifeka•ı hak

kındaki tahkl· 

ki kata devam 

edilmektedir. 

istintak hakimi 

Nazım hey dün 

eHak ii?.erinde 

tetkikat 

mışnr. 

yap-

--
Zavallı bir hizmetçi kızı kızğın maşa ile 
dağlayan vicdansızlar yakalandı - İzmir 
halıcllannın hükumetten temennileri 
• --·---
Jzmirdc Baş müfeıtiş ~uri 

beyle riılakayı mesaisi çu

val sul istimaH talıkikan ile işti
gal ederken bu derece vasi ve 

btlki dah• büyük ehemmiyeti 

haiz bi~ ıui istimale daha ıe~

diıf etmişlerdir. 

Bu yem sui istill"al de üzum 

kutuları etrafında yapılmıştır. 

iı-tirdat etm~lerdir. Bu •urctl~ 
muazzam bir sui istimal ,·ucut 

bulmu~tur. Bu da çuval ııııl i'tl

mall etrafında yapılan tahkikat 

esnasında meydana çıkarılmıştır. 

Casus Kasım Avrupaya üzüm ihracatı yapan 

Kuruluk kcr~stelkr sui l'<timıı

llnden hazinenin zararı wval 

ı;ui isdmalinden çok dah~ fa;ı. 

fadır. Yalnız ğabr aklığın za 

göre ha~ müfetti~ Nuri bey 
\!ersin nısumat baş ıııüfetti~li

ğine tayin edildiglndcn bu buyül· 

işin tahkikatına lptidar edeme· 

yecektir. l\Jamali bu tahkikatın 

C8$US!ukla maznün olan Ka- bazı , 1uscvi Türk tticcalar Avru-
sım Te,,fik hakkındaki dan celbbenlkleri kutuluk keres

tahkikata devam edilmektedir. telr için Rusumat idaresine depe

Tahkikat yakında bitecek ve zito suretile bırak.tıklan ırümrük 
mtistantık karanamesi yazılacakur. resmini, bilahara yerli kerestesin-

NUmayl,çl Museviler den imal ettikleri kutularla ibra- yeni vazifo:üne gitmezden 

Türklüğü tahkir, zabıta ya carlarını yaparak •getırttljtimiz kendisine havale edlleccgt 
ev el 

tah-
hakaret cemmi gaflr halin· kerdstevi ihraç ettik.~ Deverek mln ediliyor. 

de nümayiş yapmakla maznun 1 !!!!ıı!!!!!~..iı~!!!!!!!!!!ii.;;.a~!'!!!!!i!~~!!!!!!'!!!!!!!!!~!lllll""'!'!"!'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!! 
1\Jusevilcrin muhakemelerine dan m-_• Bayram münaselıetile ~m 
1 nci Ceza mahkemesinde devam ~ %A 
edilmiştir. ~~· ·ı.so kar etmek istermisiniz? ~ 

"i~hnnc karakolunda Osnıtn lstanbul Eminonilnde Koprü mevlıünde 18 numarab ~ 
Ratip iominde biri Elizu • lyıgoyu ~ binanın birinci kaımda ı ~ 

öldurmuş, ve bu Mu,evi kızının ~ INGILIZ PAZARINI ~ 
cenaze merasimi esnasında bir ~ ~ 
hadise çıkmı~ur. Bu hadisede ~ ziyaret ediniz. Hazır ve ısmarlama her renkte cmermealize gabardin ~ 
taşkınlık. ve 1.ahıtayı tahkir ~~ardesülerle lngillz biçimi (Trinç·Kot !arın mılntıhap çeşiılerini bula · ~ 
etmekle mııznun olan Musevi- ~ eıksıruz ... lmaliycoi itinalıdır. ~ 
!eri~ beraatlarına kararverilmi~tir. ~a~· Satı~ toptan ve parakendedlr. ~'i"~~ - -· ---
\.lahkemei Temyiz uzun tekiku- r..-ı---.. Dikkkat:Bayarm münasebetfle,..., __ _ 
tan sonra bu beraat kararını 
Mu.ev ilerin aleyhine olarak nak- ı Fabritalann flıtları üzerinde her cına Erkek, kadın, çocuk ayakkabılan .. u!ır. 
zetıni~ti.r. Fırsattan istifade ediniz Beyoj!;lunda lstik!AI eaddc~lnde 

Tıırklüıtıi tahkir da,asının riı ·- oıı·on Dor ·-· "' 330 numualı kundura mıj!;aza~ndı 
yeti için Büyük ~!illet , lecfüin· 

den m ııaad ;alınmıştır. Hır .))-t>-))-»·>)i)•>) Koyun, inek ve sair hayvanatın ff->).))·))~)·)) 
iki .davanın ıe ·hidi için muba· -)) kelebek hdstilıltın• karşı en mliessir den ~ 

keme ha::ka hl1' ğllne kalmşıtır. -)) D • STO L ~ 
Kiralanan sınama binası · -)) ı . ı MAREK -)) 

·>) - ·» 
T

iyatro anonim şirketinin 4."' ,. ... 
mali bulunan Mdek sinema- .» tir. En eski "" kıt'iyeıı za.·ardan ui yegAnc müe<sir ılılçtıt. :}) 

sının icara verilmesi ytizünden -)) Toptan satış mahalli: lstanbol Galata c;ınııı Rıhtım ! lan numara 2"ı •>) 

ikinci Ticaret mahkeme inde bir *)-->)•>)-))-))--))•>)--})·)).))-))•))-))-))-))..,).))-->)-))-))..))-))·))-))•))•)) 
fe.;ih davası açılmı~nr · Şirket g:::• Taşra müskirat bayilerine 
sinemanın icar hal< kını Leon Ta- Fevkıllde suhulet gO<ttren ngılne müc es~ KAINI fabriWandır. 
ranto ekndiyc ,·ermi;;, Leon Ta- Rıkı - Konyak, Şarap Uzerine ıoptAn moamele y•pmak lçın Gala· 
ranto efendide sinemayı Bekir tada Kürekçiltrık No 35-37 J . Kaini mıhtumlan 
,ultanof ismin de birine kirala· ~CICCC • mliraeaıı olunmalı 
mışnr. Bekir efendi de sinemayı 

lpe~~.;:r~~;:ee~~~t~~~ Tlcıt- IstanbulKadastro reisliğinden 
ret mahkemesinde icar mukıve- Istanbul ve Burs.a kadasıro hey'etlerinde altmışar lira ücretH bet 
lesinin fe&hini i~temektedir. kitabet münhaldir. Kadastro mektebi Hulıuk şubesi mezunlınndan 

sulh kac;ıraalann evrakı lstanbuldı bulunanlınn iki ır;ıin lçlndeKadastro riyasetine müracaatları. 

R ~~=na~a=~er~ıa:; Cenubi anadolu maden Türk anonim sirketinin 
hakkındaki uhkikat Polis müdü- hisKdaran heyeti ııınmiyeai 1 N!aan 929 Pazarte61 gilnU sa• 15 de J.ıan. 
riycdnce iki gÜnc kadar ikmal bulda Balıçe lıapııdıı dördilncti va1ıJf lıamndekl şirket merkezinde ııured ıdlred• 
olunacaktır. Bu meselede üç ki- n aynı gön aym malıalde a11t 16 da fevkıllde aurctte akıl ictlma edccı
l~nin maznun oldutu anlaşılmak- pdcıı bmr bıılonacalı: hissedarının hlıse seacdlaiai ft]'& ıı.ta ..ıııaa 
tadır. Bunlar Adliyeye verilecektir. lanm 21 Man l'aşanbe güoiine kadar şiılıec -ıı.aebeairıe tevdi ~ •• 

clılnıliye varalı:uı alman reea olmıur. 
Hukuk tahslU Alcllde ictimaa ait ru:aıımci miızakeraı: A dllye vekaleti tarafından 1 ~ 928 seacli muamc!At ~e hisabıııııa atı aedlli !dan .. ııollrUip 
Cenevrı J ! hukalı: tah- rıporlan. • 

sili için gönderilen talebe dnn 2 Bilanço ,~ Uruzarar hisaplannın tetkik ve tası:ikl. 
aktam harekıl etml~lerdlr. DO• ıı _ Mecllsl idart azalığını mııvakkoıcrı mııhıp olunan ~<Yahıı la:illlu 
gldea M.nip, Saaı ve HnaeyfD 
Avni beyler Hulıuk fakUlteıılnln wc ücren ho:ı:uılanıun ta)'ını. 
geçen sene mezunlandır. M aa- 4 Mürakip intihabı ve ucrcnnın tayını 
rlf vekaleti hesabına gidecek FevkalAde ictimaa ait ruzname: 
talebe Haılranda hareket ede· ı Tahvilat ihracı . 
ceklerdlr. il ~~a mukaveleııımenin mtcb•i ıdır~ 1115'flı• •ksut ·etı11t alı olın 

Bir tayin 14 ilncıi maddesinin ben• iıri <ureıa: tadili: 

S
ultan Ahmet birinci sulh ceza OııdOrdüncü mıcldde; Mecli'i ıdareuin icıimaı ;abı maalahıa rabl olacak 
hakimliğine fstanbul Ağır şirketin merkezinde ve mecli:<I idarenin tayin ..ıee:gi sair bir m~ldc nrlı.u 

cezı mahkemesi aza mUUlzım- bulacaktır, .\hizakcrıun muteber olmaoı Iaıkal pı fıhndan hır zıyade a?.anııı 
biu.ııı huzuruna menuıtur. Toplanan aza u.erıyeı a>1} olur almaz müza-

larından Salt B tayin edilmiştir. kerata başlamazdan eve! derhal hir 7.lbımaın< ımı:a ederek ekheriyeıln mC\ 
Sigortalı ev davası ~"UI oldu~unu te>bit ederler. \lccfüi idarerıın L.krarl~n hazır lıolnnan 12anm 

Otuz 'bin liraya alprtalı ekscri,eri amı ile muteber olur. T.,.,y;ı ara ' 11 mında keyfiyeti lalma aliye 
olup tec;enlcrde yanan talik ;,ı;lir. Ve anda dahi mı"ı ara •oku hulnrsa mevıruu hıılu olan teklı 

Mahmut paşadaki trikotaj fab· rcd olunur. 
rikası halckındald tahkikat lk· 
mat edilmiştir. Evrak iki gllne Ergani 8akırı Türk A~onim Şirketinden: 
kadar Adliyeye verilecektir. ~;r~ani Bakırı Türk Anonım :;;ırt<eıı h1>sedaranmın, dahili ni7-ımnamesinin 
Tabldkat yanrının tUphell old•- 24 üncü maddesine tevfikan .ıu mart 1929 tarihine mıi•adii cumanm günü 
tDDıı g~tıtermektedir. saiıı 11 de, <urcti adi; ede ;ıl.ıl ıçtıma e) leytcek olan hey'eıi nmumiyedt 

Enis Fahri bey davası bam bulunmak tizrc. .,,111i m<•kCırdı '5irketin lsranbulda, iş I lannıde Uin 

Polisten dosya çalmak ve lclar··• :vı. rrktıi .sini ıtşrif bU}Urmalan, '" hi"e •cntderinl içrimadon bır 
emniyeti snyl ltıtlmal , ı. 

ltaft;t evttinc lf'ndar .~frkrı mtr"'t-?inr ttvdi e)ltmt:lcr• ıncrı.:uduı 
etmekle maznun t:nis Fabrl be MecBıı lda ... 
yl• malıakemeslne dUn 2DCi ce
za mahlremetılnde devam edn
mlştir. 

,11\üdclel umumi iddianamesini 
serdederek Enis Fahri beyin 
dosya slrkatı meselesinde• be· 
raatını talep etıniftir. Karat 
v•rtlaek llzn rmıhakeme 118fU 
bir ıttıne kalmısıır. 

1 

2 
J 

4 
:ı-

Ruznıı rıd muzaktrat: 
ıri<l'IİP ı<rıcı lttıe<i zarıı ı!Mı mua111rlAnm mUb< vın o\l•diri ldırt 

rıpcırııııun kıruıı. 
JuP ip tara ından \l:Tih:n rap(•run ktrtau. 

ı Q2~ cno.ı hilaıı~~· , e klir •e zarıır hr.alıının Laıtıikiy~ Mcd ı 
ldor<nlıı ıhrd ı. 
Çılan .\leclişı ldnıt .ızalarının yerin t.ıa intihabı. 
ılt'J.t} ~""' i i.i;u\ ınurakip tntihahi\Jr iicrttinin ta'tini. 
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- Kuzum! Bu senin radyo ~lhayet ba~ka çareye ba:; 

vurdu, deriyi, dericilere göster
meye ba~ladı. 

KO, R\T~~~ı;;.:~~R~!.~~E~;~-~~!·n:ıllI\ZI ~ 
ELIZA LA PORT ~ 

A Rl:'i DlllF>I "MiLLiYET.TiR 
28 Şl.BAT 1929 

BUGÜNKÜ HAVA 
){ · ·haneden ıldıJtımız malumata 

>r Jjn azamt har:ıret t l asğıri 
u!. Bu ı:\Jn riizg1r mutavassıt 

l , d '.ile şım:ıldcn e.ecektir. Hava 
1 -ıslı ve htt if vı~ur!udur. 

·· ıü iz 
Yeni Türkçe sözler 

'azı detlşmeslyle beraber 
dilde de göze çarpar bir 
deıtlşlkllte kapı açıldı. Eski 
yazı Arap ve Acemle ortak 
kullandığımız bir alfabe ile 
~azıldığı için o yazı ile A
rapça ve Acemce sözleri 
yazmak liz Türkçeleri yaz
maktan daha kolaydı. Eski 
) azılarımızda Arap ve Acem 
stizlerlnln çokluğu hem o 
zamanlar Arap ve Acem 
dü ünüş ve duyuşunun 

moda olmasından, hem de 
onların o yazıya daha çok 
UJmasındandı. 

Yeni türkçe vazı asıl tü rk 
siizlerlnln yapılış ve söyle
nlşlerine gllre yapılmış ol
duğu için bunlarda iş tersine 
dönmüştür. Bu yazı ile türk
çc sözleri yazmak ne kadar 
kolaysa Arapça ve Acemce 
lııkırdıları yazmak o kadar 
güçtür. Hele komalı, uzat
malı, inceltmeli, orta sadalı 
harfllf Arap ve Acem kcllme
lerlnl bu yazı ile yazmak 
ve okumak ne kadar zor 
oldutunu şu birkaç ay için
de görmedik, anlamadık 
kimse kalmamıştır. 

işte bunun için düşünü-
} oruz ki dilimizde kullanılan 
Arap ve Acem kelimelerlni 
öz Türkçe sözlerle deıtlş

irmenln tam ırası gelmiştir. 

Eski yazıda klişe gibi bel
i nmiş olan Arap ve Acem 
sözlerini yeni yazı ile tanı
mak oldukça zordur. Buna 
karşı yeni Turkçe sözlerin 
kafala rda yerleşmiş klişesi 

) oktur ve bunlar yeni yazı 
ile kllşeleşecekti r. 

işte dll deği şme inin 
en can alıcı işlerinden biri 
olan öz türk köklerinden 
alma yeni sözlerin hem dili 
temizlemek, yalancı kökten 

telme sözleri olablldltl kadar 
azaltmak hem de yeni kllşe
yaratmak gibi ikizli bir iyi 
1 1 ğ~ olaca ktır sanıyoruz. 

FELEK 
KötU sesleri 

Birinin bır radyosu ı·e rad
yosıı da bir anteni yani dışarda 
gerilmiş teli !'ur. Bıı zat benim 
tamdıgını bir adamdır, geçende 
yanıııu gittim. gıişede mühmel 
bir haldı duran radyoyu gös
tererek sordum · 

tefrik.ı.~ı 20 

işlemiyor mu ? 
- Vallahi bilmem. bir kaç 

gündür ne zeman açsam ktıtli 

ve müstehcen sesler, çıktı. Ben 
de bıraktım , artık meşgul 
olmuyorum ... 

Şöyle antene bakmak için 
pencereye yaklaştım .. Filvaki 
anten saJ!lamdı, ldkin karşiki 
evin taraçasından geçfi/!i için 
dıerine çamaşır asmışlar. Dik
kat ettik • bir kaç tane don 
paçalarından asılmış rüzgar
/anıp duruyordu ... 

Arkadaş: 

Köta seslerin sebebi 
anlaşıldı ! Dedi . 

Bir •hl3k mes'elesl 1 

Şu günlerde tanıdıklardan 
bir haylısının ahlakında deı.Ti
şikllk görerek şaşıyordum. Bu 
şaşkınlıgım çok sürmedi , işin 
sebebini geşfettim . 

Bunu bir ahlak mes·eıesi 

olarak mutalaaya mecbur oldum: 
Bu ahlak dej!işikliğinin başlıca 

şekli • inatçılık • şeklinde ta
zahur ediyordu . O aralık ga
zetelerde Şehremanetinin ame
limanda katırları sattıgı ve 
bunfardaıı pastırma , sucuk 
yapıldı.f!ını okudum . Öteden 
beri gıdanın ahlôka tesiri .ol
duguna inandı/tın içir. hemeıı 
bu yeni inatçılardan birini 
buldum l'e pastırma yiyüpr 
yemedzgini sordum : 

- Aman! Bayılrım kôfire 
On beş gündür eı•de yiye yiye 
bitiremiyoruz ! Artık bu satır
larda11 sonra ummam ki Ema-
11et katırların pastırma olmasına 
m, saa le etmez! 

Şeytanı bahisler 1 

~clbah • rejıkimizde11 biri 1 
"aktife Fran5aıla şa11taj için 
" Şeyfaıı baloyu idare edıyor • 
ı mindeki kepaze bir eseri 
fercume ediyor . Hır kısmı 

Fransız ricalinL tecaııuz teşkil 
eden bıı kitabın pek açık açık 

ve kır/i olan yerlcrınırı gaze
tede 11ası/ i11/işar cdı ceğiııı 

cıdde11 merak ctmekteyi • 
!-ELEK 

Otlakçı kıyafeti ile . 
Zuf!urtluk balo meruklısı otmaxa 

mani değildir. Benim böyle zillfürl, 
fakat balolara karşı çok zaıf bir 
arkadaşım ı•arclır. Dlin ıınİatıyoılu: 

Geçı-11 gön bir yerde kos -
liinı/ü bir biılonıın hııhsi geçiJ•Or
da. Altıkaılar flldıını.-

Araha ıledirn, bir daı·etiyt 

ıeılıırik elnıt·k kııhil mi? 
Keşki sc>ytmıeı 11/ıtydım. Hemen 

süslü bir zarf çıkıırı(I ıızMtüar. 

Açtım. içmden mulıtrşeııı biı dave
tiye arakası çı~rr. fakat !fözfim 
daı•rtiyrniı kenarmu ilışince /liıtün 
lıararelimi kuybettim: Işı tabi( 
anladınız: Ücrd miktarı. .. /ıra. ,. 

- Teşekk/Jr tduinı, diyıp bileli 
bıraktım 

Niçm ııfnriuiınız ya. Hep 
beraber nl' kuılar "tlflrncelı rılaçııklı. 

Gülerek sorılıım.-

- Bu baloyu lıııngi kıyııfclk 
gidilecek kııwm? 

Cııuınr, cledilrr. ;;ümıiiyor -
musun, kııstiiınfıi bıılo lııı. işçi 

EŞEK DERİSİ 
Aklıkıtzade Matuh bey,okuınu~ !.,..-------------, 

bir zattı. ;\Jaalesef. :\f.T .. T hey'eti I' 
yazdığı eserleri- künhiıne varına- il 
dıgından olacak-bir tlırlü kabul f 
etmiyor, basmıyordu. ! 

Alay ediyorum zannetmeyiniz 

Size l\Lmıh beyin yazdığı eser
leri savayımda gôr!inuz. \1ısrıka 

d nde tll>j merakı... Kltopatranın 

bumu.. firaunları hayatı husu
siyelerL.. Timsahlar aıı;lar mı? 

işte ı:r.T. hl! •etinin kabul 

etmediği nılihim serler hun !ardı. 

ilk sorduğu esnaf, tam esnaf 
bir lstanbul çncuğuydu, Matuh 
beyin yüzüne şöyle bir baktı da: 

Bunu anlamayacak ne var 
beybalııı., e~ek deri;i. dedi. 

\fatuh bey azkalsın çıldırıyor
du, çünkü bu bulunmaz bir şeydi. 
Tarihe, yepyeni bir fa>ıl kazan
dırmı~ uluyordu. Hu güne kadar 
'.\1ısrıkadimin, merkebe taptı~ını 

bilen yoktu, ~tL bunu kendisi 

ortaya ataçııktı. Yıız:ıcaj!ı "'erin 
bmiri tk• ral buldw ":\!bfıka· 

dimd m rkcp ilahlar.~ 
\latuh >C\ daha zı}ade emin 

.ılmak ,çin dcrivi lvnıpaı a da 
!\iinderdi, bir mektupla, tlerinin 

eşek derisi olup olmadı~ını sordu. 
Bu suale maruz kalanlar, kah 

kahayla gulduler, ve Ce\ ap \er
dilcr:~Eşek der;idir.~ 

l\latuh hey e erlcrınin ne~r 

edilmemesıne rajı;men inklsarıha

yale op;ramadı, tarihi yeni mev
zular aramakla me~g-ul oluyordu. 

• ~ ~ \latuh hey 'e' indnden çıldır-
..:;::;;:;;;;;::..ii;;;;;;;;.. .... .;;;:o;;;...::.;;:;;;. _ _. dı. nihayet, bir c.;crinı \l.T.T. ye 

Bu <efer, di •ordu, Ö} le bir 
mevzu bulmalıyım ki, yalnız 'i'.T. 
hey'ctının değil, hiıtün cihanın 

etti. Bu itina ık arılmış ~ık. bir kabul ettirecek, H butlln diın
zarif, zengin bir mumya,·dı. llir yanın al(zını bir karı~ açık hı 
de mekttıp ,-ardı, \lbırda bıılu- raktırııcaktı 
nan ycl!;cni \ azıyıırdu. okudu: ~\lı-rıkadimdc merkep ilahlar,, 

--,.ıuhtereın daı ı: Size lıu kıy cserinl yazıııaj!a ba:ladı. 
al!;zı açık kalsın. ... 

Bir abah .\latuh bey, posta
dan lıir paket aldı. Açtı. lla yret 

metli mum) ayı ~iindcriyorunı, * 
-···-·-····----········-···~···-
kıyııfel/le gel, alıçı kıyafelile gel, 
köyfii kıya/elife gel. . . tamamen 
Sf 'rin 

Boynumu bükerek cevap verdim: 
ıı.gıı gelemem. Çünkll 

b.n tlakçı kıya/elife f!tfnrek 
isliyordum · 

Kulak misafiri 

Mel bu sat 

hu ıı;ibi ~eylen: meraklı olduğu
nuzu bildij!inıden makhule ıı;eçe
ceıtini limit ederim._ 

,\lutuh he) merakla mumyayı 
nıu:ı.yeneyc ha ladı. Ç'ıık zari[ 
YC çok ince i~lı:nmi~ lıir c:<crdi. 

Sargılarını lıirer hirtr açmağa 
ha~ladı, açtı açtı, mhayct kuru
muş bir deri par~,ı ·ı buldu. 

Ru deri paça;ı ııc olabilirdi. 

.\ atuh be\ dü~ünmc~c ba~ladı, 
bu deri herhalde bir haı \an 
derisiydi, fakat h:ınıı;i hay,:anın 
derisi . 

13 Timsah olması ihtimalini dü-
Vakllle madeni şeylerden de ~unüp masa>ınııı (ıstllndcki, sahte 

elbiseler yaparlarmı~, eski a- tim<ca deri:<indeıı mamul sume· 
damların •Silikat mağnezyum• nini muayene etti, kuru deriyle 
yani hacerl fitil eden seıre yap- mukaı ese etti, tim,alı deıtJldi. 
ııkları bazı asıuda mUnderlçtlr. Bu muhakknk ükuz derisi 

• '#-• olacaktı, ını. ırh !arın, cikıize t:ıp 
Vücudu en sıcak tutan elbise tıkları ı.le,ir!crden ka!ma hir 

kilrkdür, kürkün tüyleri arasındıı. mumva)dı. 
bulunan hava gayri nakil hara- Hıına tamamiv • emin nlmak 

Bu lıııtli:<c, bizde pek dc~il 
ama, \ vrupada,lıüyiık bir merak 
uyandırdı. Butiin asarıatika ta
harriyatilc meşb'l.11 olanlar, sabur
suzlnkla neticeye intizar ediyor
lardı. 

• Bir l(i.ın. \latuh b~f- oturınu~, 
mumyanın kutu,Jnu muayene 

ediyordu., dine k.\~ıt f!CÇtı, lıu 
kap;ıt, kutunun gi;1.1\ bir ko~csin

den ~ıknıı,u. l\:\~ıdı açtı okudu: 

-Raınse' de\ cinde Tut:ııncs 

ismindeki adam :ı.;arı atika ara 
mak ıçin \lısrıı. ıı;elmi~ti, iildü, 

Ramsey adamın derbini nızdu

rlip, bir parça,ıııı mu mı al:ıttı, 

l~te bu odur .• 
.\latuh be\· du,up h:ıpldı. 

* Bu hadise, :ı,..ırı atik:ı rıı~arri 

sivle omur ·r~~ı crnkrin :ıra,ında 

bu) ı.k bir ne\ midi k\ ııt etti. iki 
ret oldu&undan ne vücudun sı- için cicrivi kuııdı..r.,:ırınm deri ,. yıız sene evel ık11 lıir meslek· 
caldığını dışarıya salıvlrlr, nede ,iy11! muka\ e' etti, <'tınku, kıın r ta~ın tleri,j eşt~ clcri<ı zaıını:dil 
havanın soukluğunu içeriye dura.,ı da ıikliz dcru ındePdir. .miıti. 
ıceçlrlr. H.B.Z. \lukayescyı yaptı, fakat eınin '•~·len 

Mulıiddiıı olmadı. kundu'ı'aları vcniytli. Se/ıiııl/ lzzer 
---------:~~-"t'~f H 11 t -.r.::.cı.t.a1t-a fi .... :C:;u:"'3ııııııC>C!)ı41l eaıı<.z::c ;;ı ı:. ~ 

GÜNÜN LATİFELERİ 
Dün g·eceik matbuat balosundan 

1 

j 
KüçUk Hanım - Beyefendi çok güzel dans edlyorsunuz, Adeta ho~uma ıct ıtı nl ı: ••• Fa ka t boşboğazlık 

edip bunu d a havadis diye gazeteye yazmayı n. 

dır'.,.. deıııi~ti. Ba~ka lıir ~ey bil
miyordu. 

\lis \lı:ı hci, >1Z hiç ~C\· 

mcdıni1. mi? 

" 'M '''PRAGLtfALEBE'"""'" """ ~ 
ltı-;JO 18-30 mıunelerile suvırede buyük varyete ~ 

F'ranfurt operası artisılPrinden Mm LlNER tarafındin HARP ile ~~ 
konser. Aynca sevimli komik '\flllOR tarafından komik ~ 

numaraları ve şansonlar ~ 
Bugün matineler saat 13 te başla1·acıktır. ~~ 

• •••....,..•••••••!!!••vv••••••• ··~····~~~~~~~···· ........... ............ 
rı- ~4 

l\IR K \Dl ·ı · n-k hnvntına . . 

ait ı?;"Sl~t ac1klı hir dramı mıı~:ıvir 

K \RA. LIKTA RIR KADI~ 

filıninin mümt:s~ilr.:-.i dehakAr 

ı\I \RlA KORO.\ yı 
p;örmek ıçin hu Rıin MELEK 

SINEMASINA gidini•. ~·ı :ı.s 
matinesinde RL'YCK VARYFTI-: 

Etu al 
Sinemasında 

dilber ve sevımli yıldız 

B1LL1 DOV 

Sevda Pazarı 
filminde 

Bu hıftıının eiı güzel proğrı
mı olan bu filmi mutlaka gidip 

görünü7. • 

Rıı gün 

ALHAMRA 
SiNEl\fASINDA 

ŞEHRAZAT 
tilmiııin seanstan; ilk matine saat 
il. :ıo ba~laynrıktır. Tekmil film 
hirden gOsterilccekcir. i·'i•Ltl.ırdı 

zammiyat voktur. 

l fer :->İans sı)auıı<la ..;alon tnhli\C 
lıklar. 1) \ '·ı. .\ll \C \in-et• t·dileceğinden tam 'a:ııta t e~ti( 

1 

1 
(;.ımo. tema~• be.etı. canlılt 

1 li1ı'•'"•m•e•ro•l•'"•' .... mm:1m ......... ı ..... hu•'··ıı•n•ıl•m•a'•.ı•r•k•·:t.•.>l•u•n'.'' ... ,~ 
I cır:!f:ennem!er Diyarı ı ...... sa•n•-~•ıı•n .. lı•üı•,,•n•~•ü•z•eı•ı.p;•i••~ 

~~~t
11

b~:;k;~;t'::~ SON EM R İ 
~on ihdaı 

TUZAK Mümessili: 

Jozat v:;,: s't~rnbaru Emil Y anings 
liııi~ıııİı!ı~IQ.lljii'Wlılıalllillliiııılııİİıa•l ... , .... a. .......... ... 

lttitıaclı Milli Türk sigorta şirketinden: 
ittihadı '•lııli Turk anonim <igorta ~irl eti nizamnamei dahilisi 

nıucıtıincL , c tıcaret kanııııı nan .Jtı 1 inci meddcsine tev fiknn hi•>C· 
ti.ıran !wy\ri unıuıııiybi .!il .\Tart ı12<ı tarıhinc mu;adif pcr~cmbe 
ıı;uıııı ıat ·m lıc~ ıc ;ırkren L.a:atıda L nyon lrnnındakı merkezi 

ic!arp"n·le aı liı.lı• içtim• .. deı-ejtıı>dcn i~hu içtinıaa i~cirak etmek 
iı;•c, hı; ·ıl "n ~·· :: • ııtdıne . ahip olan hi<•edaraıun mc1.kOr scnc
d. tı ka: nıı rıı.a c·l.P "' J ıık, madde,ınc tc\ fikaıı )Cıni ıçtimatlaıı 

' a.,g.ul t ıir hafta , vel ırkeı merkezi idarc,inc tenli ederek ınııka
hi'ındc d•ıhıılıve \ ·ı '.ık.1'1 :.h;.eykınclcri rka olunur. 

J<;,rf alarııı makllll/. ılııHihalıerleri dahi lıi"e ;enedatı ıı;itıi kalııı! 

ctlikü·ktir. 
Rıızuanıci ınıız.~cr:ıt. 

:\lt!di.;i itl~re Ye murakıp raporlarının kırratı, 
2 ııııil;ıç(, LI\ "' kM -.c zaDr hısaplarının kabul ve tas\·ibl 

ile tcmcttı>a>ııı re\ -.ıi \"~ medi~i idarenin tehrie~I. 

.1- Ycnıckn '-~ aynı zamanda çıkan azalarının yerine digeı 

azaların ıntih<lıı, 
ı .\hırakıp· intihabı ;·e bunlara ait tah•isarın re. piti, 
~ \leclisi idareye ait tah~isatın tespitı, 
h- "irkctle muamele icra" :çin meclisi idare azalarına mezu

niyet ıt.:ı.-.ı 

Milli Türk An·onim si
gorta şirketinden: 

:\lilfi ~l'ürk \nı :ıim .;ig<,rfa şirkt'ti ni7.-tımnamei dıhiliiiİ mucıbince ve ticırcc 
kanununun ~ '' nl'İ madde~inc te\ fikan hıı-:.;ı:Jıran hev·cti umumivesi ';! nisan 
t9'.?t• tarih111 m .. NJif:\alı ~tinu ı.;aat nnbe:;;.te şirketin ~alıtıda Cn).on 1 lın111· 
ruki meike11 l.lare<inde ıleltde içtima cdece~inden i~bu lçtlmaa lftirak etmelc 
için lıl.akal onhcş hi--e ,enediııe >ahip olan -hi;,.edarının ıne•kılr ,,.nedatı, 
kanunu ticaretin a: l nci maddc;ine te\ fikaıı vevıni içtimadan asga""""ir hafta 
e\·el ~irket merkezi idaresine tevili ederek mukabillnde duhuliye vırııka-. 
ahı.eylemeleri rica olunur. 

Rankalann makbuz ilmiihJlıerleri d:ıhi hi;<e seııedıtı i(lhi kahul edilecektir. 
Ruzn:ımei müzakerat• 
1 \lecli..,i idare 'e mürakıp raporlarının kıraatı, 

;l llitinçonun ve kAr ve zarar he,aplarınııı kabul ve to;vlbi ile mıcli<I 
idartnin rehriesi, 

J \ c:niden \e a nı .1:amanda ı,:ık.an azaların '4.:rinc di,er azalınn intihabı. 

EN ISIK 
\ lnız hu hııba~ ı konaıta gel

meden C\ clki 'Unkrıııdc ıriirmc 

•ni~tı galiba -· 
c fena . 1 icmen her ualine 

cevap hulaıı \li \lqlıd hile 
bı.. muamma} ı halledemiyor ... 
. 'e\ ran annesi le ha1'a,ının ara· 
,ında bir ey ıı;<·çtij!ini, a ·ıl c

rarın oradan l(eldil!;inı., artık an

lıy Jr, fakat bunun ne olabilccc
ginı bir turliı hulıunıyordu. 

O ııa,ıl ,ual, e\ ran t 

Dcr<tl! ho) le şc\ son,\ur mu;' 

Bu gun .:anım ~alı 1mak 
istemiyor; zaten '.ızımız da lıittL 
ne olur .\1b, bana ~enç'.'!.. v;unlc

rinizi anlatsanıza ... 

~ı-:ıin dinsiz kaı-ı-ı,, l(İdiyor 

diye gunlcrı.lcnlıcri a~lanır mı idi, 

yazık değil mi o l(ıızlere? 

C:cce anne, aj1:1ııı.lıgımı da 

kı;kanıyor-un j!;alilııı_ senin fil;_. 
rincc in,an bir ki-iı i imden se 

vemez mi. .\lı · sc\ ince ,ana 
olan muhahlıı tinııı: uzaltna-ı nıı 

l:\zım~ Bak l-.ııç c:ıcdtr lı~ra'ıcr

dik ... kızını hu hail: o kııvdıı. 
Gcldigi z;ınıan ne hilhorduııı ki. 
Şiıııdi hana haktı~çrı., neler oku
d·ııtunıu, neler iıgreıııni~ olduğu

mu 'Orddkçc, en cie sevinmıı ur
nıusun? 7.avallı 1i5. .. kc~k~ gene 
gelebil,e •. 

4 .\lürakıp lntılr.ıbı ve bunlar• aıt tah•iiatııı tayin ye te~piıl, 
5 \1ecll•I ıd:ı e a·t tahsi atın ııvin \e t piti, 
h irt.a:th~ mu ınele icrJ ı için ::nccli!Ji idare azılınnı mezuniyet itaiı. --\ksarıtt il l) eri halk :kt»at banka,ı hey'ctl idare ·inden: ' Yazan Ml:.BRURE HURŞIT 

lama'1 onun _ ~ a,;~ı kapata· 

rn -nı • hır turlu ıztırap ve felA

" .lennı nıwan denilen o karan
ık ne d r. n arka,ına atamamıştı. 

llclk ffetmı~tı •. Fakat unur-
llu ı "pamı yordı.. 

1 le 1 ır ıhtıı2~1nı du~unduj!t. 
1.:' r hA 1 ~mıyor, llfl!..!l 

u 

.ı 

c ' oz rinı orJukçc da 
• TLt \ c t< t:VVU"U r 

' ro 
l n, en lak ar, ~!arına 

l d r 
l 
k 

her ıcyır. .. 
bal dıın Jaha 
ır ~ ır 

c 1 e "' ıı bak 
lı, ,b t ı l ı e'kat 

rtıı"' .ır /.aınan .. 
l•' !1. 

o}ie haka ım evran, ne 
istl\or LJn'I sana hı.. ha) mm ne 

vereyim \ıah,t: Kaç dda.ar: 
Bir az sevıı;i bahacı~ım! diye 

vah armak ı •iyacı ile tıtreınh, 
fakat kot:anıa· k.ıra ya?" anenin 

om ndc ot an 1 u zaif 1daının 
Kııçuk luz, yanından ayrılmı

yan \I n bitmek bllmey~n ge 
muvaffaK olan adığı a-abl 'abır- veze!Je;ıne, bir za:nandan beri 
ı7.Lji;ı, kalın ka lar- '1111 ıı;olgclcn- h r d .. d f l ']""" k 
dırdigi _.ı..kura ııatmış ~ozleri 1 a ts a u_ç .~ a ge ~r: ur .;e 
onunde ı;ıir tı.irlu '1Lna ~esaret '0 teren . em ı dendının sıkıntılı 
edeme ll t der erine ragmen, o mahiyetıni 

\I \leybel ıik bu naı1ıren an' yıımadı~ı mrı daima dü~ -ıe-
dışarı çıkan, \cır eklerim ya v:ca ~ek b· vakit b ılu, '-'· 
odJ ınc!J 'Yen ı,:atııı: y zlu ada- O za!'lan'ar .ıhn1Pde., ilk on-
rnı rr ıımelt j\&rlp bulup ta celer gLc anne 'lln ma,allarındıı, 
bir i\ lJ allı ı >.a daha sonrada ~isı~ .ıeraber 

eı •an, Namık lt} Lıvey olwuukları o pcmbt: kaplı ıtüzel 
'ıa'ıH 1 mı di} e urınam~ mı idi~ kıtıı.plarda tesadüf etf:i#i ~ aşk" 

c .ece anne. "O enin haban- kelimeın canlnırdt. 

• 'eyraıı Zııten hu za\ııllı ha
\ atın bazı parçalarını bili vonlu. 

On altı vaşında iken yetim 
kaldıjtını, tab,ilini bitirmeye :ıtıl
mı~, lnıı;iltercyl, Jiransayi · doiııjR 
rak o yeknc ak ınurchbiyl! haya 

tının hütun mihnetlerini, biıtun 
aı:ılarını ta tını, ıılduRunu bilirdi. 

* lhtıyar b•ı.:ı, c)ranın kal':ıın-
dtki yerini kı men olsun çalan 

u hınzır glvar karısı~ na bir 

turla ı ınamadı, ve be ent'ı!en 
OOri berabe• yıış11dıkları halde 

:\lis ~·ayfın nıemleketıne gitmek 

uzre k.onıktan ayrıldığı gün hiç 
bir teeaııüf duymadı, hatta Ney
ranın o kııdar 90k ağiamaoına 

ij&Ştı. llfk,.lendi 

Daha geldıjtini mi btıyor

sun'? ogreı diklerin yetmivor mut 

On yedi ya)ındıı,ın. Bundan son
ra dahıı okuypp ta hafız mı oi:ı-

caksınY ' 
e:yran artık iıacıyı dinlc:nıyor

du. Demın kapıı.lın çıkan, nnı 
·aadet temenni eden z.avallı kim

sesiz ihdyarı düşuniıyordu. 

(Bltmedt) 

Hank rnızın ~ çen fJiR .,ene.. Jcvrivel\ine ıul rnu.amelittnın Letkiki zıınııında 

he) ·eli u.mllrui;cnin İÇLimaı da 1;cti mukarrer bulunduğundan hissedaranın 
ll~l'J ><llt'i .\Tanının .ıı noi Pazar giıniı saat ondunıe bankının i;ğıl eyle
dili ı\k<arıı halk otelindeki ıt.ireı mahsusada ham lrnhınmalan 

Huznamei müzakerat: 
1 \'f ı.; Clili idari!' vı.: murakıp raporlo.rınııı kıril.ati 

2 928 cnesı he aha11nın rerkik ve bilançonun tasdiki ve n1eclfsj id:ı 

renin ibrası 

.ı murakip ıoıihabı •• ucrtuııin takdiri 
ı \ludJeti i itam imlan ;eı ctı ıd•renin ıcnıden iotihabt 

GEV AERT FuHı<.R.\F K.\<~IT, PILA1', l'ILl\t 
L IL.\lPAK, Y~. f.CZAt.ARI 

Buc.m c~tıan piya :ı"arında tanınını~ ve umumi rağdete ma7.har olan 
(. (,p;y Af.RT ) otograf mıımulatının bu kene Ttir!ctyede atı~ 

arentıılır;ı nıunha.ırıa 

Galata Per~cmbc paz.ırında Yo~urtçu zade hanında 12 

numarada <._lI~R\I \ı' 1 l()K)e \erilmiş olınag-la 
mumaile> h lsııınbuld• atış Jepolarında her ""' 1 ıotvğraf kajtıt, Pılaklar. 
l•'iliınler ve sair takımları ıemamı ile bulundurmaktadır. iimune ve ftaı 
cedvellerl talep üzerine muhterem mü~ıerilere takdim olunur. 

Telefon; B. ~ ı. J9ıl7 Ttl~raf adre•ı; Ceuertphoıo Galata 



MiLLiYET 

Kedi ve kanarya -Majikte-
Ar istleri : lora laplanf, Rlvıyete nazaran bu ölüıılln hı-

Uerlıırud A ~tor. Tülli Mar- yaleti şıtodın yirmi sene uzıklaş-
Şa/, flora Finç. mamıştır. V efatındın tam y!mıl sene 

[Bu film bir polis ve ma- sonra, vısiyetnameııl mucibince A
cera filmidir Bilhassa entrl- vukaı Krosbl tarafındın davet edilen 
kanın filmin sonuna kadar bütün varisler gece y11111 şıtoda 

toplandılar. V ısiyetnamede müteveffa 
anla ,ıl maması se ylrcl nln en uzak alcrabasını vari• kabul edi-

.ılakasını artırmaktadır. Lc-ra vnrdu. 
J...aplantın rotu çok mühim Bu varis li• ı\nnahol Vest 

ılmamakla beraber kendisi i.ınindeki ı:enç ve ı:u~d kızdır. 
·yldlr. Filmin alış ve tertip Fakat diğer bır urfı.a bu vansin 
•arzı şayanı dlkkattır. muayene ncucc,inı!~ deli olduğu 

ıı• vzuu: anlaşılırşa di~er bı k~, •lı 1.arlın 
'iirPs \ cst is.ınindeki zengin adam içinde ismi vazıh ( lanın varis Ol;H.:aA"ı 

lıali hay•tında akrabası taralırdan 'ızılı. Tam bu ıııc< ele•i münJhaşa 
Jeli addedilerek ız'aç edilmiş ve niha ejerken hirden bire O\Obt kaı' olu 
)et hıçare hakikaten delJ gibı şato· ıor ~Jis Annalıal ı•tlmdat e<'irnr, 
ıurda k1panmış kalmış ve o halde herkes koşu,uyor, arnk tı bulamıror· 
'• 1 ı y ıt etmiştir. tar. Bütün bu adamlar ~at,ıda haı·alet 

olduğu flkrile mütavahhlş bir halde 
odallllil• çekiliyorlarsa da bir takım 

garip gürültüler Ş&todakileri rahatsız 

ediyor, garlp bir el Mis Annabalin 

boynundaki gerdanlığı uykusunda 

çalıyor- Bu h&dise üzerine herk .. 
ayaklanıyor. 

Hane halkı aralanndan avukatın 

gaybuhctile mütcdehhiş iken bunlar

dan bir iki.-ı de yok oluyor. l'oılise 

haher vrrilh·or ve nıhayet mes"clenin 

içindeki csrtr vari:-ılerd1.:n hırtnin 
~ayreti ve polisin \ardiınil•..: mevd<111a 
1;1kıyor. 

1\1cvıud~ki hüıiin tafsil.1t1 'erme 

<ligimize .. chtp ·ilınin hlinın k1vme· 

tinin ıoplandıjtı. esnırı açmamak fik 
rıı.liı <.\inku hu l' raı e\e1d1.:n bilinse 
f;Jmdc alAka kalmaı 

CU:\lA :\!HAT. 

~ft~d:~U"l>i;==:.s~:lllllll 
~:;:::ıı::ıı:::::• . 1 

Sinema ve musiki 
Son iki haftadır Isıanbul sine ııa

lanndan birinde gösterilmekte olan 
bir film ve onun muzik.a tatbikatı 
bize bu bir kaç Hun yazdırdı. Bu 
bahsettiğimiz film tiyatro ve sinema
cılık S&ll"ati itibarile fevka!Ade bir 
şey olmadı~ halde iki haftadır •ine
ına salonu ho;almırnr. Bu ,·azıyı 

yazmadan eve! tcmaı ettiğimiz si
nema idare.ı bu filmi hır haft.1 daha 

temdit cJip etmev~ccgiııi henn hil 
ınc<li~inı !ilın leını,.ti. Eğer orad3n al 
dı~nn inti~ a verhi!c lilm hu !ufla d:ı 
p;i)srı.:rilmt· t' dcv:ını edılirsc- bu ı .. tan 

l'ul i\:in hir r·Jkor oı:ıc ıktır. <.~unkti hiç 
bir film f,tanbultla üç lıaft• ınllLC 
madh·en gostı' ilmcrni,liı Bu mu,-af. 
fakiy~lin !'iehcbi • ncı.l:rı ı·:sa~en bir 
~İİf Ve aşk C;;cn olan filr:ı lJe hırJil,Le 

\vrupadan f;l:tirılmış biı .\l·u.·:ir or 
ke,trası oka.dar İ}İ rcrıkat cdi\oıki 

scıircı çok d, fa ful-iki .ıır heyecanı 

hcdii duyuyor Bu hir ri!nı. hele hu 
çqit bir film için ı·uk mLihim bir 
noktad1r. Hu mi.. ı iurdUkıL·n .. onra 
~inemıcılanmııın ın1;..;ıka tathikatı·ıa 

daha fazla ehemmiı et atfedecek le 
nni ümit ediyoruz. . 

lstanbuld:ı bnzi. ~:,il \anin~>: 
~:trio ı.,rihi hü,·ük arti:tlcrin c~trleri 

ınü,rc~ııa olarak~ çok mu,aHa"i'·ctle 
ı;:ılı;mış fılmil-ııc bakar. ık hun.ların 
l.!k:itri~irin ._.·ok i\ ı t.ıthil-. edil mi~ 
nıızık:ıI_.:ın oldu~unu g_flrilrüz . Hunı 
ınuJ..alıı. h:ızı k11 ctıctli li!mkr oldu ki 
İ\"I rnızık;ı cfakati olınadıi!• ıçın ya
pacaj!;ı i~ir. \ u7.de c11i.-ini hih \ :ı.pa
ınadı ilud:ı mızık.ınııı h:ıta.ınd:uı 
idi Hütı.;.n u so~ lcdiıtimiı ı;;ozleri 
!iİrr \ c mi~:ı1 zikr( d!!tt:k h.>\ ... ık etmek 
nıiımk jn<lur. Fakat C"mıniz ki hunu 
\ apınak ır.ın da :-incma müdürleri 

• fikirlt.:iınir.ı anlaınıs 
lr-rdir ' 

ıak \ ernli~ 

• 

l\~di n J\~ıııarı a filminden iki 
s~ ime ' ~ artı.;t Lora Laplant 

( \bjik) 

~------fl'O.--·--J'\--~ -rvrr- --- - -- - •• w"-""'""M~w~~~""'""'w~""'"",_,.""www-P-r-·a--g-;-.--• .-r• - - - _ .. n ___ ,44Mıa~2-v(L1;-JG \FD$·~-u-GÜ~~15'JX){)aı;-;kt;p 
... cnc .. indl· Pr<Ag \"chrinJc 1 loly111 t ismindeki \merika ~ch-

taı b 
fakir bir tatcbc olan Bal1.h iıı i\İ lılıç rinin ismini hilirsiniz. hu ~ehir mün 

e e kullanır. Hu ıdam Konte.< !'ola ~\Jı ı tasirt:n sinemıt s:ınayiilc mcşguldur. 
çenbergi :-c\ İ\ or \ c kcınti:--ıni scYcn Bu ~chre ıncrhut dlp;cr bir ~chir daha .. 

-Operada
Artisfleri : Konrat Vayt, 

Verner Krıı11s, Anyes Esterhati, 
Eliza la Parla . 

[Bu film rarlp bir muhayyel 
ınevzuu hikaye eder, canlı 
bir masaldır. Seyircinin all
kasını tahrik edecek mahl
Yette bir eserdir. Artistler 
lyldlrlerJ 

çiçchci ı::tıı.cli l.idu'°ka'fiıl. cheınıni\·cc \arki i~rni .. ,~unh'ersel Siti .. dir. '"al 
vermiyor !lir J(Un llııld\ in [oll0.000 nız bir sıııcma [abrika>1nın mali olan 
florin mubhilindt kcndı :ıbini , ani bu şehre ıı;iınde i ~000 mektup gd 
aynı<la t?orlılen ha\ atını Se\ tıuıa· s11 mckce ııni~. F:ı.hıik:ı müdürü bu 
ttyor. (J andan iti haren i"i. Balıh in n11.:ktup tufanı hnünde eh·e hir 
\"ardır. Riri-.ı ~c\t:tnı•1 cnırile harakec pn~tah:ıne r:ıptırma\a kar;ır \Cr 

eden Bıld\ ınin ıık" '<' Jiıten kendisi. ıni>tir. 
1 

r ,,., ..... ,.,. • ._,Mıet-ı~•...,••ııot<•• .. •••Hı>ee•••••••...., 
'le bu • C\' meu.-Uılirc• schehile nin od;t\·a _Kİrlliginı gorür \C onu 

hatta katil hile 'lan lblthin dlem oldürmck içiıı :l\naya lahanc:ı atar. 
nazırında lıa\..ir \C ıncnfur hir ada!n onu kırar. F:ıkat kendi u~ l\"ni kur· 
olur. Ba!d\·in l•iç dcğil!;c "t'\ diP,:i kıza ~unla ,·aralanır , c olmek :;urı·tile 
vaz·h t..1ini izah i~in gnrii-:ıürkcn ak.:;i- ~ey tanın elinden b.urtulur. 

Prııglı Tlllcbe filminden ( Opera ) 

Karan.ilk ta 
bir kadın 

-Melekte
Arlısli: Marya Korda. 

[Bu film şayanı dikkat 
lı:r ıncvzuu temsil etmesi 
itibarile görülmeye değer. 
;'\\evzu, kısır bir adamın 
karısının kocasını pek lste
dığl bir şeyi, bir çocuğu 
peydah olmak için yaptığı 
fedakarlığı ve bunun avakı
bından mütevellit girift ve 
karanlık vaziyeti anlatır. 
Marya Karda bu rolda mu
vaffak olmuştur. Sahne ter
tibatı, fotografl ve rejisör 
iyidir.) 

Mevzuu: 
i A>odrada: l>obri ıe ınahtuınu I>· 

nıind··ki büıuk Jahrik•ııııı sahibi 
.\liıs)ü l>:ıbri .~5 :ı;ında he Ar ol· 
ıııakla bcrahcr. c\ kııcrck hir oğula 
malik olnıavı \C hu .. ıırctlc aile :-;er 
\·ctinirf haha<l:tn o~tıl:ı iııtikalinc ait 
:ı11'aııc~·i hozn1ama\·1 hi) hit 'l.:lınan 
:ıklındi11 çıkarm•9ıı;tır. l\u fikirle 
ın.:~'hu olan \ 1. 1 )nhri hir ~irı hir emri 
hayr için tcuip cdilıni: hir suarede gu 
zel Ru ... dJn:-oıü ·re:-a\a mcfturı olur. 
~re~:ıyada \1. J h.ıbıinın hi..lc.:rinc.: ı ~ 

urak cUl~indr·n uç il\" '(Hıra C\ !enirler 
lr.di\"açca11 be> .-eııe nıünır ettip;i halde 
.\1.1 l11hti emeline nail olmamı; vani 
çocuklan ılınamı>tıl \ik hekiıı i \1. 
1 k~hrinİı\ ç~ıcu~u olıniyıtl'a~ını karı 
:-;ına ... (i~lcr \c.: \1:g:ne crneli hir yarİs 
edinnıt k olan bir ~ulamın lC\ ce~: , 
kllea..;ını ·vh or..;;ı onu emeline eriş 
tir111ek için hir tak.un \ :ısaite ınüra 

ca:ıt cdchile:cc~ini de 111nncn anl:ttır. 
l\ir kı.:;3 :-:ey.1hat e .. nasında ·re~n. hir 
otelde hir ,:ıh:ınrı\8 te<.;liıni ı1cflit.•dcr. 
, c cı-ır ... ı p,:ünu e\ ne avdt:t ettiA°i 
zemlln koc11 .. ının erı :ıziz "o-.w oldu~u 
Jnla..;ılan 1 'abancnı e\·ltıdc bulur . 
Jek i<mind•k be adam Teşanır. 
cndi~tı . .-in· ~,;rurce herncn tek ar 
mü-.remlikıta a\<let e<lcr. iki a~· "Ollra 
l"c~anır. ıı;cbclı~i ı•hakkuk eder, \1. 
Dohıi hu >e\ inç· halıerı alınca Jak:ı 
hir telgraı- Çl!krrck k ırı-.1;ıın loho.sa
lıjtına gelmesini rıc11 eder, , t fak [il 

hu davote iı·a_b,'t cdcrrk Te~a · dojtiı 
rurkcn ~elır. t eşı huf'u g-nrUnce hir 
,inir buhranına o/I; ur , e lakı kar<ı 
oylc bir \·azi\et n.lırki k~~aıı iki:i 
ııra~ında bir mac~rıa oldu~unu anlar 
.\rkada He Jüelto yapmak i•tme de 
otekı harp e-'t' asındı kunardığı bir 
hayata kartı s. ;\h \)Okmi ecoğini 
sovier '~.ıradan u7.ak ıır O~ece Teıa 
bır erkek çocuk doğurur. Hı. çocuk 
Dc>hrinin Vllri•i olscakıır_ 

Bu •nilh:m mevzuun hlHjeol sı

ra.ında bır qokta ani-.ıimıvor. 
\'ticudu Teşaı·ı da:."1la ıuuazaep 

edeceğim bildijti haıdo fık. ark~da 

şmın davet l•lgulıuı k•bul ederek 
neden tckrır ·re~anın hu:..:uruna çık -

I~ 

SEHRAZAT 
' ArtisUeri: Nikola Kofin, 

Oaston Modo. 
lvan Petroviç, Marsella Afbani 

J 

-Alhamrada-
Anyes Pcterdn. Dit 1 F'Nlo, 

[Bu tılm bir fantezi ve dekor filmidir. Zengin dekorları ve vası sahne tertibatı ile 
çok fayanı dikkattir. Bin bir rece masallarından birini tasvir eden bu c ·er ovun 
itibarile de kusursuzdur. Deneblllrkl zengin sahne lhzaratı noktasından birinci ese;dlr. 
Mefhur rus artisti Nlkola Kolin, Alt rolundeı milkemmeldlr.j 

Mevzuu: 
t:ski kundur;ı tamircisi i\li\·c hir mii;teri 

kayışını tamir için hir düdÜI.. v;etirir. \ti 
hu dlidti.Qü üttürlincc her şey dinınıeye 
ha~l:tr. -\li lnı Uüdu~·un r:ımiri ~ıra
t'ında daidı~ı hulya içinde c\'ın
''-'" kaçar. ,.t tc-ıdllfen >!hildc hıılu
:ınn hir ~enıinin için girer . Gemi 
yolda ateş alarnl- 'anar ,.c Ali kur
rulur \·e lıir ~u a~·~ırının :.rrt1nda kı
ra va \ık ar. Fakat, lıauct! :-ahildc lcü
tiin crkini1e hır '."Ultan onun Tnu,a

sa!atına ınuıH37.ır. 
~ulton.'l K~rinı den zdcn hir da-

mat ~elcccJ:ini h>hcr 'erı!ijt den 
henıt:n e-.k!ci \li\:i alıp gl'turiı\or 

\c tepeden unıa~a ı;ı\"dirip \.; ~atı 
~·<·rl:ir. .\H bu ~arip 'azi)·eti k;thınin 
\:ırd11nİll' ınümklın mertebe ll·tre 
cdirnr \t filhakib be' len- l''en 
kcndi..;i tmiş Kihi hurekcı 1 rk 
'İt 1t 'la kıztna ınukahil < nhn 

\elik bir ~cr\aıı \:llh.:di'ı,or .. • 

·~ 

Sulcanın kızı{;ülnır ve.~üzde~i Zubc\ de., 
1\hmec isınindcki c:ıir )chzrıde\'i ~e~ i
\'Or \1i csiı St'h;ı::ıdf..'rıiıı sı:rhe~ ka

larak ( :ülnar ile t"\ lenmcsin(' çalışıvor 

Cüinarla lıirlikte kaı;arİ<cn vaka. 
laııan Sehıadc Ahmetle _.ı_,, keha
nette bulunan Kılhin idama m•hkuın 
oluyorlar. .\li bu arada kaçmaya 
mu\affak oluyor. <;olde bir Hn~n 
hey'eti ile cşkiyanın mohırr1 e.;ioc 

rıs[ ;eliyor J {arhin netice ınde koca 
kftn m Aliı e kalıyor. 

.\li ken·anı yakala11nca Sultanı 
g-turuyor. Fak3.t biraz .sonra bu ktr-
' anın :;ic'ııadc .\hmedi lunarmak 
i~in ıdyc oları• ı:•1ndcildip;i onla ı 
lınca .\li11 idam:ı rna~kiım ediınrlar 

fakat raın Jar ağacına ır l.;.acağı zaınaıı 
clindtki ;ihirli dtidtiğu otturıııeye 
hae;lar ha~lamaz acol:erler, cellatl:ır, 

"nitoı. »trav. hatta Jor oıtan donmeye 
llGt~lı' or, hu cı. 1 1.ı<la da .ı\li kurtulup 
k:ı\l\<ır. Ru filimt!cki maddi imkAnlara 
mu~ıvir şeyleri bir ma•al ıihnlvetile 
;eyretmek 15zJ"ndır. 

----.. ----------- . vv.w<ıwı.ı.r.wrı.r ·una nsrınrrswnn 7 

Karanlıkta bir kadın lilminden ( \ldeı-> -----
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illiyetin 

~· Başa hemşerit ~ 
t'~ Hayra dağıtmanın ecri büyüktür, 

.MllJ.JYET CUMA MART 1 1929, . ' 

alka mahsus sa ifes· 
-

Leyla ile mecnun masal· Sahte ortal( 
Sultan Ahmett kö

mürcü .l\1ustafa Efendi· 
nin dükanına geçen gün j 
~lustafa Efendi orada 
bulunmadığı sırada bi
ri girnıiş, duvarda ası
lı kürkü sırtına vurmuş 
sonra para çekmecesi
ne el atmış. 

~~ Paranı sarfetnre boşa henışeri! 
l\f Harcanmıyan para omuzda yüktür, O aralık 0 merriJeket- G l k B' d ~~ Torh~sile çalsın taşa hemşeri! ene o meme ette 1 ır ağ kenarında Nevfel h1ecnunun bu 
,tt te asil, bütün halkın ''.Nevfel:, isminde kaba- Mecnunu buldul~r: cev::ıhına aldırmıvor. 
, ~ Bur. ah bir hatun, kendisi dulmuş, hürnıetini kazamış bir dayı, k.~htf1 ... m:ın, sözü- Nevfel Me~nuua.~edı.k~: Üsttine düştükçe dÜşü·· 
fıy Verİnlİ St: ksen bin lirayı buln-ıuş. adam vardı. Adı (( Se- nün en bır yığit var. - Senın şıırlerını vor. ~lecnun da bu 
~~ Yurda koruyucu bir kanat olnıuş, f' lam oğlu>> ydu. Bir gün . Bu adam Mecnunun okudum, hoşuma gitti, kadar 1srar karşısında 
f ı Nasıl hağırmazsın: « yaşa hemşeri! » · 1 avdan dönerken Leyla- tazdlğı şiirleri okuyor, mac~rıını dinledim dayanamıyor, razı olu-
~ 1 ya rasgeldi. Genç kızı k b · 0.. k. kalhtme dokundu .' yor. , 
' Dofrduğu kasaba, hasretm:ş suya, pe . _eğenıyor. te ıne Haydı' kalk benı'm·Ie Bunun üzerine Nev-f ., görür görnıez can ve be k 
~v Yol uzakça imi 1 biraz koruya, gonülden aşık oldu. He- rı ıne: •. . . h~raber gel. Seni sev- fel Leylanın babasına 

O sırada dükana gi
ren Mustafa Efendin'n 
oğlu küçük Hasan bu 
yabancıya sormuş: 

f; Para var; jş kalsın heınen boruya, men maiyetinde sözü - Bn şıırlcr kımın? giline kavuşturmak bir mektup yazıyor, 
t,; Eyilik gitnıez mi hoşa hemşeri! suhbeti yerinde birini ldiye so~r. "l\lec- için elimden gele- kızını «Selam oğlu» na 

~f ~ Leylanın.babasına gön- nununl,, dıyorlar ve ni yapacağım , nem vermekten vaz geçip 
ı'lenıleket muhtaçtır böv. lelerine, • M · · 'i d · macerasmı anlatıyor- var, nem yoksa hepsi- ecnuna vernıesını 

~ Luzum yok dalma.g'Ya pek te derine, erıyor. Kızı resrnen ·1· l 
- Ne yapıyorsun ora

da? · · t t' L l l~r Nevfel yerinden ni sarfedeceg'Yim. söy üyor, eğer sözünü Ver de zaran yok olsun tek iğne, ıs e ıyor. ey anın ana- fı 1 dinlemezse işin zora 
~ V ·ı· J b h i sı, babası da "belki kı- r ıyor ve: ~1ecunun Nevtelin ..- ergı ı e geçer aşa eınşeri! , B b bineceğini, hatta bu ~ M S. zımlZ evlenirse teselli d. - d.:n uğ'gence Y~1~- kendisine gösterdigi bi.ı uğruda kavğayı, mu-
~~~~~ • ~0C'.)CCOO OO~• bulur,, diye bu teklifi 1m e ece ın1, sevgı ı- teveccühe teşekkür et- harebeyi bile göze al

Herifte şu cevabı 

verın•ş: 

- Mustafa Efendiyle 
ortak olduk. eşyayı 
taşıyoruz .. 

En büyük sevap 

İnsanların hayatta yapa
cakları en büyük sevap itikat 
ve ibadet aradan çıktıktan 
sonra şüphe yokki kimseye 
fenalık etmemek, bilakis 
kendi cinsinden olanlara 
yardımda bulunmaktır. 

Fitre, zekat, sadaka gibi 
şeyler hep bunun için verilir. 

· Fakat zamanımızda her -
kesten ziyade V Cltan müda -
faasını düşünmek lazımdır. 
Onun için fitrelerinizi, hava
larımızı düşmanlardan ko
ruyacak tayyareler hazır
lıyan ''Tayyare Cemiyeti" ne 
veriniz! • 

kabul ediyorlar. "Se- sine kavuşturmaya ça- n1ekle beraber evvela dığım bildiriyor. Ley-
laın oğlu,, pek mem- lışacağın1. diyor. şu cevabı veriyor: lanıq bahası hunu cid-
nun oluvor. Hemendü- Arkadaşlarını topla- - Sende lütuf ne ka- diye almıyor ve ret 
ğün hazırlıklarına baş- yıp Mecnunu aranıaya dar çoksa bende de cevabı veriyor. 

Fakat çok geçmeden 
Mustafa Etendi kapıda lanıyor. Çıkıyor. o kadar tali yoktur. -Bitmedi-

' ı • ı • ı ı ı ı ı • ı • • • • • • • '• • ı • • , • • • ı • • • ı ı • • • • • • gözükünce hırsız da şa-

k~~v?!a~l ~~:.~.ar llS~tler_ jÇilemiyecek hale geldi ~;!!k!!~~!~~!!~ fak atmış. _ .._ 
·r· b' · t ~-~ 1 · Kaçsene yaşayacak- • 

yüksek bir ağacın ~mz, . ~~~u t~ ı ı mek Hen ıı1 ırı gaye 1 . b b· b'l 

an nda durnıuş: ıstersınız. Sör H. _Rol-y l . . d k' h' 1 . her kim beş kuruş t~n ısının e ı ır n~ı-
vtrirse onu bu ağaeın 
tepesine çıkarırım diye 
bağlryo rd u . Bir çok 
kinıseler koşup geldi
ler. Ve herife heşer ko
ruşu toka ettiler. Gün
deliği doğrulttuğunu 
anlavınca: 

• 
- Bana bir merdiven 

. . 'd di geürınz. e . 
- Merdivenle çıkar

mak kavlimizde yok
tu! 

diye itiraz ettikleri 
zaman şu cevabı verdi: 

Merdivensiz çıkar
mak kavlimizde varını 
idi? 

l(.ortatı• 111rt 

Korkak bir herif var
nıış, muharebe söz-

leri çıkınca bir yer sak
lanır, işler düzelinceye 

l 
-

Şehren1ininin muavini söylüyor: ııHemen bü
tün sütçüler hile yapıp süte su katıyorlar . 
Sütler içilemiyecek hale geldi!ll 

lız doktoruna göre dun-
yada bunu meydana 
çıkarn1aktan daha ko
lay bir şey yoktur. 

Evvela babanızın, 
ananızın kaç sene ya
şadıklarını hesap edi-
niz, buna büyük anne Mustafa Elendi he-
ve bahalannız kaç se- rifle çetin bir boğuşina
nc yaşamışlarsa on'U dan sonra yakalayıp 
da o rakkama ilave polise verm:ş. 
ediniz. Bu sahte ortak mq

Bunu cemedip dörde 
taksinı ediniz. O vakit hur sabıkablaınlan ka-
çıkan rakkam sizin bu ramanlı şişman Nikoli ' 
fani dünya ya kaç ya 1 iiiım•ıiiişiıi. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
şında veda edeceğinizi kat -.. _. ..,. 

gösterir. Bır kadın kocasınn 
Manıafi ingiliz dok- yahut dir koaı. karı

toru nazariyesinin ha. . sıuın mektepleınmoko
zan yanıldığını da iti-
raf ediyor. Onun için ya bilirmi. 

Biz <le ilave edelim: Sütten vazgeçtik bari çıkan rakam küçükse San günlerde bumes-
sular içilecek halde olsaydı... okadar ~elaşa düşnleğe eleye dair ingilterede 

-' - - hacet yok! bir muhakeme cereyan Ceaaze•lııe •• dememiş. · Sizi metlı edtyordulı:l .. 

kadar meydane Çlk-
~-___ !!!!llB!""'a .... _ k!!!!'!!!!a!!!!lllı!!!!llm!!!'!'""-b!!!!llu!!!!!la!!!ll!b!!!!ll~ı·i~e~c""!e!!!ll!k!!!!!m'!!!!!!is!!!!llin!!!!!"'!'iz!!!!ll?!'!!!!!!ll'~I mazmış. Bir gün sor-

dular: 

1 smail efendi, Bey- Eski beylerden biri- Dünyanın ea llZ1ID lll•nflveal etmiş. 
oğlu caddesınde es- nin meclisinde heri- Dünyanın en uzun Bir kadın kocasını, 

ki dostlanndan birine fin biri yanındakinin merdiveni vaktile N~- beni dövdA, diye şika
rasgeldi ve heyecanla kulağına · eğilerek gizli polyonun sürülmüş ol- yet etmiş. Kocası da 
koşup ellerine sarıldı: bir şey söyledijtini duğu ( Saint - Helen) benden izinsiz mektup-n: ~orrluğö-

11 İİZ kasabanırı 
üstiiııdc.ı bir 
k 11ş n•:ııyor. 
k:mat sı>slerini 
i;;iıtiyoruz ama 
J, ,,ııdisini bır

den j'.!Öremiyo
rıız. Bulun 
ı,'C-~enıı ı • 

- Düşmanla çarpış

.. mak için hiç bire arzu 
duymaz mısın? 

Oediki: 
- Hayır, zaten onlar 

beni tanımaz, ben on
lann.:bilmem, aramızda 
bu düşmanlık niçin of.-; 
muş anlamıyo.rwn 1 

- Ah. hele şükür gö- görüp: adasındaymış, Hatta larımı açıp okuyor, 
rüş~üğümüze.. - Yine ne yapıyor- bu me~divenlerin bu- demiş. 
Bılsen ne kadar me- sunuz orada? diyince lunduğu yere (ınerdi- Mahkemekarısmı dö-

mnun oldum. Bana dalkavuk mizaçlı herif .,-enli vadi) diyorlarnuş. ven adamı cezaya 
senin için öldü demiş- hemen atılmış: ~terdivenin yüksekliği çarptırmış fakat koca
lerdi de cenazene gide- - Aman efendim, ce- 240 metro yüUseklik- sının mektuplannı oku
medim diye pek üzül- nabınızı methedivor- teymiş, 600 tane de ·yan kadından da ce-
müstılın. · · " duk.; . . ; , basamağı ,v~rmış .. · . z~jı nakti ~h_nıs. 
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l'u günkü .\eni bllmecemlz 

Soldan •a,ta. 

ı <,"11k paı a-ı olan tı ı,tıf-

hwı 2) 

2 Cefa .l l"ndi•e .'i 

. ! l)o" .l l·:crhk ı) 

.ı h'.iıpe.~Jn ili .ı~ ;tk ıi .. rundc 
durn1~1-.1 ı;) 

~ '\ :ıpnıa~ .J 
lı ı~tilhanı •> \ok .. dıı-.11.: .l) 

\anlaz 1'ıtınan \l'r -J. J,ral .. 
lırı"ırı f ~ı~Ltrıı a kr 1:111 .l 

X I ıa,•l .! 'u,ar ~ 

'J llturına .. cınn h.ım. (4, 

l\:11\ unl~trııı .ıf>ır, 4 

EYLENCELERİ 

Dünkü bilmecemizln 
Halledllmlş şekil 

Yukardan aşağı 
ı Tu1.lıı, ''"h !<ne 'e\ rek 

t h) He"ız l'') 
2 ( ef.:ı (.l S11y1J :ıktıgı yt:r 

(5) 
.l - Yemi; ı.1) 
4 Funıht etmek ~7) 

.=; .\lektuhıın ... ııııun:t atılan 

i~im -4- \ lcnsup lJ) 

h l:;ri{ham ('"1 l \otıt ':.?,, 
f\ıhul etmetnl·k (il~ tentl·nc 

i~J .. ,cn ılet '.{) 
l'cnaı.. fig•n ,~ 

\.una '..!) T•tlı (.1' 

Ti.irk iye kihrit inhisan 1\irk anoninı ~irketinden: 
Hisse<larana ilc"'ı.n 

"f ıırki)c kılırıt ıoıhı-;ırı l'ıırk mıııiın ~irketi Jıis,ctlarnn h~ı .. eti 
ıınnınıiyL·si sene' t •çtııııaı adhiııi 2K \fart f<ı:2<ı Pcr~eınhc ~unu 
cihdk -a:ıt rınlıe,tc 1-tanlıul \eni postahane arkasında. lliııcchare 

han nda Uin .,irket merkezi idare>ıntlc akılcı fcı·ecei(i hı--eılar·~~ın 

i,hu ı~tiııı:ııla lıa1.11· bL,ltııııııaları rica olıınur. 

İ;lıu lıc~ 'eri umunıil·e~<: i,tiraJ.. için ,ırket ııizaıııııanıei c<;hbinin 

, •rıııi diirdllıtcı. maddei nıuaı!ddesi mııı:ihincc vekaleten , ı: ya t>a 

kteıı lı\:ıkal .~u ı fıjs,cye malik zı:ı·atııı rihaı·ı:t ı. \fart ı 112ıı 
taril ine k;ııbr ~i--clcriııi ~irkct merkezi iı.lan:sinc \C 'a Tıırkivcılc 
I~. %irııat. 'e ı a f 'ekıııe~k Haııkal:ırın:ı tenli ile alacakları nı:ıkİıuıu 
i~rıııı:ıdaıı hır ~ı., eı cli111: kadar ,irkctc ir-al cı fcmderi ltizıınıL 
if;\n <•lınur 

\lccli<i id.ırc 
R.ızııaıııcı 111111.akcrat. 
·ı l '12)-; scnsiııe ait ıııcdbi İLl:ıre "' ııu.; akıpkr rapurum.ıı 

kıraat 'c r:ısdiki. 
2 \kdi,i idarL· 'c ıııtırkplcrin 1 'l:!X senesı mrnııııd;\tıııtlaıı 

ihı ""' · 
.ı 

4 

Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır ~ 

ımı~ııııı111111111ıııım~~ı11~ ııııımıı~ıınmıtrnıııııtııııııru~ıtı• 
Vilayet daimi encümeninden: 
'
, ı · ı ·r ''-''·'·"-' • ı· c- ' ·ı l .. 1 ı ı· ı C:t L ı ,;,e~ı . , ...,. ıra t>;") r;uru~tan ı 1arl·.C ..,ti.Ut ar ... ,;ırtn 

Kocaeli yolu iıı,aatı kapalı zarf usulik ~O ,\!art 9'..!<ı tarihine mli 
sa(lif Çır.~ıınıh:ı ~unii saat on bire kad~r nııınak:ı-ava kunıılnıu~lur. 

Taliplerin lrnıinat 'c teklif mcknıplarik cl'liyui l'cnı111 clcrinc dair 

'il<het ı ııllıır ha~ mlllıcndi,li~indcıı alal:akları \ c'aiki 'al; ti ıııtıa) yene 
kıııl:ıı· Lncıınıeııt· tcqfi ~llcmelcri 
~~---~~~"W&."@?~Aİ'/,w///////#~////##/////////~///////AZ! 
~ :\nıerikaııın rekabet kahul etnıez birinci sı-~ 
~nıf yazı nıakinasının satışı için Anadolunu~ 
~n1iitcadditşehirlerin<le Yelu1let aranı lınaktadır.~ 
~Bu hususta kahiliveti ve arzusu olan serına-~ 
~ycdar ve tanınıııış · ciddİ nıüessesclerin "ihtisa~ 
~sahihi olınası nıuraccah isede nıeşrut değildir,,~ 
~"M~ki~ıe,, ı_:uııuızile tahriren lst~nhul postahai 
~ııcsı ı ,ı; nuıncrolu kutu a<lresıne nıuracaat:;~ 
~ 1 ~ ~o unnıası. ~ 
'waGv-w4;;"'hW#.@W///$##///##///////////#/////////////#////~AW////////P,~ 

. uınrkler umum müdürlüğü 
Istanbul mübayaat komisyo
nundan: 

Ollı \ c ()'.?'."' :--t:nclik i. ıti~tik ri:-ale:-inin hirinci ciltl~rinin tap \.'C 

llı. idı ırı Jnak.ı :ı\ :l ktınnıu~tur 

\Hı ~:ı ... ;ı k'tpalı zarf usulilt: 18 ıtlart paziirtc:'İ ~;ünü :':Utt I..J. .. lO 
(lJ 11;1in a "i:1\on1uıd;t \:tptl:ıc:ıktır. 

.~ k:ıpalı z.ırfl;ır lıcr h:ılde bu S<tartl'.11 c\ ı:I komi~\·on n:i ... li~·inc 
\ 1 ı., olnı:ılıdı 

n.:ı •l:u·:ı: r ırnı 1L1r ta\..rihtn ':.?h dır. Hu ri-.:tlrlcr niha\ef 2'1 lll:t~l:'I 
l( r t( liın t..'Üİ mi olnıalıchr. 

·> ":u n nıc kt nı1 .... \'11ı kaltihinin nezdinde tetkik olun;ıbilir. Linunc 

1 i h' ı 1c:ı... 't..' i1.·th;n "rnak i:-re\·enler i:"tıllİ,tik ,.c tctlik mudi.ır1 tunc 
mı··. ı.ıt l rrnc-lıdiı '..: • 

l~T \ !il 1. \"il •. \ \'!:Ti 

DEFTERDARLIK İLANATI ......... ~----~~~ .................... . 
~;ıu:ıl Hdı ı 'r \"<tlı, l l.1d11n k(ıru tırnıanınd:ın ~craiti clnirc:-:ind\.· ke:"ilccck 

t·ılınııncn lı~N ~·cı..i 1 1 dLınla ı :' çt.·kı fırın \'alı~ı. nuıhJının:'in ht'deli '.!-10 lir:a .ıo 
J..ıın,•tııı , uı. :ı:e<fo J ~ nıan f!Y1'J dı dl'l'ıenLırlıkt• yapılıcaktır. -143 

ı :ı ,r,\' ın·. . ı929 

lstanbul Ticaret ve Sanai Odası 
T opane anbarından: 

TİY.\TRO 

'" SİNE!\l ·\ L \.R 
Darülbedayi 

Ttı -..-·ıra Ranam mallarını çekmek ınıUnı 'eri ıııck (izre ı \l:ırtl):!•l d:ın itilıaruı Kunı Çe~nıe 
ııntrc:,o•ı•nR nakli mukarrer ıılan ıınlıar e,y;ı;ınııı ''"' ~i Ilı \fart f ıı~'J Cumarte:'i gunıine kadar tehir 

L·dilnıi~tır. ı·:~vasıııı Tııpaııe ,ınJ.arlanndan almak btnL·nkr ıııall:ırının marka. numara, Y:ıpur ismini 

ltı\lart tarıhıııe kadar \nhar idare,ine lıildirdikkri takdirde hu L'>'., 2 ı ,, .ııı tarihine kadar :ınlıarda 
:ılıkı·nubc:ıkrır. \nlı:ır c~y;ısı \ısan nilı;t)Uinde tcııı:ınıe ı ,L, k ,ı: nal-il cdilnıı., lıuluıı:ıcaktır , -

·rc-pc:Lıa~ı ti} :ttro~und:ı hu gun 
ıntinı.: ":ıat 1 :-\.,10 d:ı \ ı.: ık ... a1n1 .;aat 
:?ı-.m d.ı 

HA ~1 LE rr 
.'\ek:'piıin f;H.'13:"1 .; pl·rdc.: r~rcuınt 

eden ,-c :-·ıhnc\ c ı..o, arı: ı-:r· ll~ru1 

:\luh,iı 

l.~EM .... V~A~L i_M_E_T_R ~ K E i LANA T 1 1 
""\ı-;.:l!ıta';'ınd.ı ~ -~u.lne .. h:lk. küçük S:ıit pa~a kona~ın Biroıı~:ıııof markalı çı 'izi renginde hir adet kuvruklu piyano 

2'1. 2 ~ 'J'.!ıı •ri !İnl' mü'iadif Sah ,!!.Lİnü !-aat hirc.ic nıahallt·n alı·nı n1Uz<t\ ı.:dc ife :-atılaca~tır. ( ;.,nnek İ!:itc\·cn~er 
2-l ~:; '2 <J.!'J l:trihlcriııt.· ınU:-;adif ~ünlerde :-.aat ı <ltn ~ \"C kadar orad;ı hulunaL·;ı1'. ııl:ın ıncırıuru mah~u..,uııa 
\"C c· ami-"-.;ıirl·dc cm\ ali mctrul-..c ınü<llirİ\ctinc ınlir<tt·aat e<lchılir 

Nasit hev tenısilleri • 
'" .,.-n \lillet ıiıat-ıı-tın<l• 

ı.;ırmm l'tncr l'i\C> 4 !'erde /!alız 

1 lü:-c\ in be\ ... az he\ 'eti raı..-., 1 )uet 

\ arrC"Cc ---- . :\lilkt tirntr"';~ntlu a~it Hey 
Kumpam~sı dram >anatk~rlan tara 

Evkaf müdüriyetinden: 1 ır. ~o~~;<li::a;k-===ı.1.· ~~,~~;;",:::~i:ı.:"~~:~
1

:;,~;~~ 1~~~~i~ 
= lof!. 1 )i.ızt:ıhan~J~a ... dıhacalı... ;ıhncdı: 

C:uraha haı.,t:ıhant:->İnlh .. lllC\CUL ı.::Jli :ıdet dfikınc ;nba ile \"ÜZİİ nllitCCil\İ/. :! •ricarethanc~İlldl' htıYLlk i:-1tİ ii 
k.alın :'a~ 'oha lırıru.-u 'c apeb ~isteminde nıii>tamclnıaa ıdcr··uat nımken g . . ederek. ,.. ~ehzadcha~ı 'l'tirk !<-t1lt>11unda 
ITIIÜdllC'I nlcnı mi11.aycdc~ c \·azcdill'rck ınarrın \ İnnl U\:ÜO<.:Ü cııınarlc~l ~t.inÜ ii r~tdeJeı Ct.:ınin her ~ık~CUll 
·'""ton hc,ıc ihale<; icrn cdilc.ce~iııtleıı talip oLınlmn ~eraili anlama!, üzere :: B Komik Cevdet ve 
her ~ün l .cyazın.ı id:tn.:~int: ihale J!.:Ünün<lc idan . .: Encünıt:nlnc nıür;u.:aarlan. !! 8 y ram 

.. il nııı'ıaı<ıatıııızı ,;ıpahılir,iniz. Şevki beyler 
1 .. :: · · llirlil,ıc T" kiı e hai pehli' anıl.. 

Pek mühim bir m üsab k ii Jlütıın ılaircleriıııizc ııı.,,,imliı.. müsahaka" haıl•m•itır . ,.anele. 

Son İle:"uı 
a a !: Yl'llİ Çl'-.İt mallar1n11z µ;cilnı~tır. Ü<tıı5, monolo~. ti~-alrt• \"C ~airt: 

.. . ' ı ·-
\ lpal..a \ ıı ı.;ınü~lu ;tlpakadan 

ınaınul 'c l"ürkh cdc l )oınuz ın:tr~aJ 
naını tahtında tanınan ,\\"ı markalı 

hıpk, ı·•ıal. ka~ıl,. .<ofra takmılarını 

irnal eden llll·~huru alern Berndorr ma 
dcnll'ri fahrik:ı ... ı \rthıır l\rup \nnnü11 
ş.ir~ctı: ~ünden /!,llllc art<ln mü~tcrilt·ri 

He ilcridt: ınu~tt"rilcri ını..·\ aınna ejrccck 

l"('\iltl mcınnun t,:Cl11l'" cmelilc ro 
~n rnl'ctar ınük:lfatlı hir mlbah:ık11 ıcrıip 
ctmi~tir .. Sii,-lc kr 

l'o:·•t:.ıh~t111:nin hir k:ırt ·po ... ra ı li t:c 

r.ıl<' llemdorf \yı markalı çatal. kaiıl.. 

Ye hıçoklar cm<alinin en al:l<ıdır' yeni 
'f'lirk hurur~tilc di.iz14"lin hir ~urctte 
ınlıınkün oklujtu !..adar f<tzht dcf;t \"a1.ına!..tan iharl·ttir Uu cümlc\"İ 
en fazla defa yazanlard:ın lıirincili~i koz:ın:ıeak olano içi tamamen 
ipekli hir kutu d('rtın ınd:ı ~ümü~fenmi:;; :tlpaka:d<ın h ~(ıfra k:ı~ıttı \'C 

fı l..ah\c ı..,ı~tj!,"ı. (l sofra çacalı re fı dcscr ~a~ıgı. fı "O'r;ı hı~·ap,-ı \C 
(.1 ..fc,cr hıç;tA"ı. lkincıliJ,ti kaz:1nncak ol:ın<ı: içi ipekli hir k.ıtıı dcru· 

nunda alp:ıkaltın h sofr:t ka~ı~·ı. h -.ofra ~atalı. h sofr;ı hı\·:ı~·ı. C\·ü11clı 

'c d•lrchınciilligü kaz;PHtl'3k cılanloıra: içi ipekli bir kutu dt:runun<la 
h -.orra ka~ıAı fı ı;ofra \·atalı (ı ~ofra hıçattı 

Bc:-iıu.:i<ltn tınu:-ıcu\3 k<tdtır k;ıı:ınac~klar<t lt:ı;elli ınükAf1'tt o\:ırAl.. 

i\·i ipc:kli lıir kutu derununda alpakad:ın 

(l lah' c k;ı~ıı:ı 'l' hir ~eker ına~a:"ı 

'!'akdim edilecektir. 
1 liı,: hır ~un.ı. itiröı1.•;1 111:1hal kalınaınak Uzr, ~-art i Lıı.- ınu,·:ız~ 

zah .ıdn_· ... Jı \L" la;thhı.itlu olarak nıha~t.·r .\lanın f5 ınci ~ününt" 
'-':\d:tr f:ıbrikanın mümc .. q!Jı (;cor;?,"~:-; l lilbcrt 'c l.;ı:ınl.nlı '..! nllnıerolu 
pt•~t:ı kutu~ıı ;_ıc.ire~inc ~i)ıaicı ilınt'i ınatllırıtur. 

\hi-.ah:ık;ı lll'lİl'C'."1 ınezkür t:trihren on gitn :-;pnnt "·,1zcttll'rlc ilı\n 
edilecektir. 

2r ~ıılıat IJ~'J ~'1rihh ıl;ln hcneçhi zir Ş•:kiltlc ıa;hih cdilmi;ıiı 
1 (;i1rlılcn Hiznn1 üzerine \lac:ır. Sırp, l l~ırr\ılltcJ, ,\lisk~tc.ionıın, 

.\ıncrika 'c 'f'r:ıkyc ınalloınndiln l'."tanhuld:ı. ınc' cııt ,-c\'<1 hariçten r;ctirilccck 

ıonunılııl,. n· "eıııcklil\·c eli i6>1ı J.20<1.000 kilo hıııtd:ı kapalı zarr lMılhlc 
ınühn__,·cı:ı cdiltct.'ktir. 

~ - l\.lac;ır. Sırı\ ,\ ıl1t·rik1t mallan 'rip lir.erine 'f fı4.k' n1allan ° •• .l 
J\nalizle :ılınacaktır İ 

.1 - :\folların ı·m :ıll:ırı 1 lil:lliahmcr tarafından ita 11lıın;ıcak \"C mallar 
l la\darpa,ad:ı anh:mlı W\'a Yap;onda çmııllara doldump dikme ıııosarifi 

ıniiteahhide :ıit olnıal. Uzrc ih:ı1ı: uırihinden itiha.rı..·n azttnıl hir a\ %arfında 

pe-·derpcı ıc;lim edilcccl-tir. 
ı ·rc~linı nıüddctinin tc:-liın 'e taksirinc ccn1i~ t:t nıczun<lur. 

~ \falların c' -alınca talrnddü, edecek· oııaliz f;ırl..ı llors:ı \rlıiır:ljılc 
hallcui°lecdi!ir. 

h l lil:lliahıntr ıncn~c iıibarilt cins \t: nlik<larıııın l;l~iuinindc ~erhc:ıtir. 
ftl:'lll8 talip nlanl:tı hc~cr hilo llllmun~ \C Oh f{J 4.Cfllİll:tı. alçı.:-.1 

\t.: ya ınucchcr hir Banl..il l..ef1tfcınamı•.;ilt ':.! '\fırt 929 ('umartt::--t ~ünü .. n:tt 
lıirc l..aıhr l<tanhul r lil:\li:ıhrmr merkezine mıir:ıcuı etmelidirler. 

8 l /er teslim alın•n partinin hcdı·li l<tanhul Tıc•n•ı n! zahire llor<•-
:-.ın1n ulhaptaki taliıuacıutınL·~inc tc\ fi kın 'l'üıl lira:-;1 ol:ı.r;ık n:t\..den 'c dcf"a 
ten te!-',·h·e rdilecı.:ktir. 

(J l·:n nltl\~ıfık ~crait tcklir cdc::nı.: [e)..lilinin ınl'rkcıi unuın1iı.:c t:1..-tikini 

lt:ınincn ü1.; ~i.111 :--onra L"c\·ap ,·criiecektir 
f o \ lcm;ı1iki ecnchiycdcn bu hu .... u:-la celc..lcdilt:ce:I.. nup.1la\ l:tr ~üınrlik 

re:'mindı:n ınuaf ol<lu~ıından [eklif ... ahiplerinin t:ılı·hı·dcccklcri hede! de hu 
hu,ıısu n:az.arı dil.kate alınılan. 

Gümrükler umum mü
dürlüğü mübayaat ko
misyonundan: 

\.ün1rüklcrin ihti~acı i~·in :'J kalem tleftc.:r \"C e"tra · tap \l' t~clit 
eıtirilecel..tir. 

., Bu i~ kap:ılı zarf u.;.ufi üzre n1üııaka~;ı.\ a knı mu~tnr. 
;l lli°iuaka-a Ilı \lan 11'.!9 Cıınıarte>i ı:ünü ;aat ı~.10 da r•pılacakur. 
4 l.çlindi nıaddttle giı>terılcn sutt•n sonra lıil' bir teklif kabul 

olıınınaz. 

S 'f'alipll'r şartnanıc ile <lther \'t: evralın cins \ e mil.d.ınnı l!i•:-terir 

ce<l\·eli komi~v(1n k:ltihi nezdinde giircbilir YC ~cr:titin hi.ila:"a;;ını ihıha eden 
\erokaıı paro<ı7. alahilir . 

h Ku isi deruhte ttınek i'te~·enler kanun vt t.1liın;ıtıt nHı\ .ıfrk olırak 

lıazırlıra~akları teklif ınektuplınnı aı·üncü mıtldede yo1.1!ı >UtLın eıel 
komi-..rt•n rei~ligin.- .. :ermeledil'ler. 

!i \ıiıılu Ye ipekli kunıa~l:ırılan :! Süreyya Opereti 
:: F. .. s k } 3 ı.;adıl.il\ündc 1 ble Ti1atrn;ııııda !! on a an ~ lluı;ıin >.1"[ .ı de 

: •• !. !J.!. \1 \ \Ol.iT \ parçalara fevkaliıdc f;paıırnl opereti .ı perde 

il Tenz İ lat ff .. "111R•i•ta•,,•k•u•n•d•u•r·a·ıa·r•ı il!!! .. .. 
!! ,apıtım~tır ı-·ıdın. LrJ..ck 'c g " 15 ila 25 ·renzilat 
ll ~ııcıık hazır dhisl' dairderi- fı llc11ı~Ju 1-til..l:ıl cadde-inde 
•• •I .l,:;h ıuıınl·rolu 

fi nıizde en zcn~.i:ı ıe snn ıııı<tl:ıi: Tll.\JOURİı\l)ES 
il ··esitler lıulac:ıbıııız. iı: .. ~ " . 
:: :·, L · c.iu :a ma-'"aza,1ndct 

i! Orozdi-Bak §ı ... --...-~--. 
:: :.ı :-;ultan .\hnıct :;ulh ınasından: 
ı· - 1 !İ llutıın lsrıınlıulıla en ucuz ıııal :3 hrahim Ruhi he, in lzmirde !lalan 
:ı I 1. il kaza<ınd• anıp lh., mah:ıllesinde !(IJ 
::::::..-:• ~atan tit:arct ıanl'( tr. <ıC:::::::: 

lııki,af devr<:lerinde 

buluuan genç kızlariıı 
sıhh;ılı için 

ARSENOFEH4TOS 
en mükemmel mukavvi 

dir. 
EezaneJerlo ecza depo

lari'nda satılır. 

Şehremaneti ilanatı 1 
Şehremaneti Mü

tekaidin ye Evtam . 
EranıiJ yoklama ve 
maaşı: 

1 ~ehrcnı:ınctinc nıcn,up 

\lııtckaidin \C ı·:1taıııu ernnıilin 
.\hırt •ı'..!'l yokl:ı;,,:ısı yapıf;ıcak 
Ye .\!art ıı2•ı il;I :\lyıs <ı2•ı nıa

a~larıııın tcı ziinı.: :ı~aıı,ıtla gii,tc

rilcn (;ırihlcrdc ,lıa~lıınacJktır. 

'..! \liitekaidin '~ ntanııı 

Ernnıik cwlcc tn di ctlı ıııi~ ol:ın 

Yoklanı:ı ı·erck:ılarının lı;\k \ c 

'ilintbiz ol:trak tanzim ıc sıhihi 

ma<ı;,ııı senetli remi, nufus tcz

l;cresi ilı: hiznt nılırn:ıt·at eılc 
mclcri. • 

:ı C:clcnııyccck derecede 
mazereti olaıı.::rın ilmuhalıcrle

riııc nı:ız:ırctlcrini nı.:r\'. , e hc~·

cti ilıtlvarivel:c t;ısdik ettirilmesi 
-ı . İl;\n eılileıı ıııutldct z;;r~ 

fında nılıracaat ctmirenlcrc ait 
nıaaşatın :ıncak ııç ay soııru te

diye edilcl:cjti il:\n olunur. 

il . -ı \larr 11'.!I) l':ız:ırtcsi 
cı:ızıt:.\I 1 •

1 · ;ı art •l~ '' !'a ı 

L' k "d h 'lart '12ll \'ar,anılıa 
s u ar: - \I '">9 f> l , art .,. . cr;;cın ıc 

il 1 
'I \lart'l29 (\ını:ırtcsi 

CH>n- u· 
· ~ · 1 O \ lart 9~•ı Pazar. 

(.\kiidar Daire.inden: 
Ruam ıniicaılelc t81inıctn;ıme

sinin ~ inci n1adlle~i nıucibin<.:c 

her >ene .\lan 'e 3~tı,tos a) fa

rında hey~ir l'•ter, ıııcrkcplcrın 

Ru:ını noktni ııaz:ırınılıın rııu:t~ l'· 

neleri ) ptlnı~kta oldup;uııılan cs
lıabı h:ıı \ aıuıtın r \l:ırr •1211 t:ıri

lıindcıı itibaren ~:ılı 'c C,'ar~;ııııha 
ı;lınlerı l\kiiılar fleledi,·c ll:ıyt:ır

hjı,ıııH ınıır;ıca:ıtlan Ye h:ıyı·anat-

1nı nıun,·ene\-t g·ctınıcyenicrin 

ıccz i ye eti i lc~ı:!);i. 

ııumerohı hanede hacı llckir o~ull:t 
nndan \hı-tara 1 likmcı 

0

dendi zim 
ınetindc ınatlubu olan 12.l liranın 
toh;ili hakkındı i>tar olunan ihbar 
naınc zirindc ınumailc\ hin ~cmtimec 
hulc a1.imct. ıttiıinden tchlitat it:rı 
olunımaUı~ı ınuhJ~iri tararından \:ı 

zıloo dcrk.cnordaıı anla~ılmı~ ohn:ı~l:ı 
her mucihi tolep il:\nen tdıli~at icr 
~ın:ı l..arar \'erildi~incicn t;trihi ihlndan 
itibaren hir nı:ıh zarfınd:ı hiızat l 

vahııı tarafından nıu,addak. hir Hkil 
iı.am nlemeıli~i takdirde hokkınd• 
mıı~n1clei J..anuni\enin icra olun:u.:aKı 

il:in olunur. \lcmt.hıh 

l·aınhul icra daire-.incn: 
llernj!;lıınd• . \ '3>Jl•'a ci' arıml:ı 

ka;ı;:ıncı ınah:ıllt:"İIH.lt 1 (afız he\' ~O· 

knjtınd:ı kAin olııp f,mct hanımın 
tahu t~ .. arrufunda hulunın :ıul.. , c
'c ccdiı ,::; :- nuı11aral.ırd;t rnurakkaın 

nıuht~rık :ıp:ırtını;ın :trs.ı .... ı \ lünire 
hanun3 l 1on.:unun adcnli tct.Ji~ e-.indcn 
dnla11 indclmitZ3"edc 'uz lira be 
dcllc talilıı uhtc•inc ilıalci L'\\ clİ\c<i 
biticra ihalt·ı kath c:-i İ\ill on he; 

~ün müddetle mtıza' cde\l' konul 
mu;tıır. 1 luıludu hcı iki tarafı do
kuzar m hık kiı>at L·dilecek urik ar
kası J...ı..,nıen !tcJ...iı 'üz Yirn1i Ü\' ki'· 
men t.:rnantl malı ıtr:"a 'c kısnıen 
:<iCki1. rirmr diut nıım:ıralı :ır;ıJarlıt 
mahdut ko~c ha~ında \Üz hcş ,\1: kli· 

::;ur o.n1. terh:ıındit ~l:kiz yüz ~ irnli 

hcş numaralı ne?.arcti fcvkalidcli 
arsanın kı) nH .. 1.1 muhaminc~ı bin clJi 
hir lira.dır. ,-lizt.it: hl:~ 1.";tınl.ı i~tira· 

:-:.ına Lılip c)janlar \"t daha zi~ adc 
malüınar ;ıJn1ak i .... tiycnlcr ~ı~ Jneti 
ınuhamminc-,iniıı 'ü1.dt.· t1nu ni~hc 

tinde pc' o.J..çe-inı 'c J 11'.}8 :iiQl.1 

do:o.\":l numara.;.ını n1ü:"trtshihen l'tan· 

hnl irra <laire:-i ınüzaycdc ~uhc:-ıııt.• 

mliracuı etmeleri. 2.1 .ı 'l'...'9 da iha 
lci kat'h·csi it.:ra kılınacap;ın<lan tnli~· 

tcrik·rin tarihi mcıkür<l.ı -.a~t on 
ah11 • kadar hazır hulunmaları ilan 
olunur. 

\li}zmiıı ''ARALAR 
Yanıklar, lntanlt çıbanlarda 

ı.;un ctlı lıir ınün<·ddip 

ve muazzıın ta:ıffi..in rılan 

SİKA TRİN l~~rt'.~.r 
J.:ullanınız. l•tifadc nıuh:ıkkakıır 

\ le~hur ccz:tncltrlh.· hulu nur. 
lzmirc.Jc .\laq~ontoccza t.iı·po .. uuJtt 
'c Hursa St..·th.a::;ı "l'ürki~ ı: ~tnı 

~un l\aıncr, 'J'r;ıh;;on Sifıı. t·c:.ı:ıH11..· 

lcriııık 

Doktor A. Kutiet 
Elektril m•kiııelcrıd• lı<J,.,. 

jtuklu~tı idrar darlrt•· '.~1."11 :t;;ıt :ılfc. 
ıniikıid:.r. \"L: ln·l~c' Şt."k 1 ~ 1 :-cı İ:tn 
\"C c.·ilt ile- firen'-'' i :t~n'ız ttd;t\ i 

it 'rı • ct..lcr. har:d.;.iı\t.k · ' 11rını :-ır;ı. 

.•ında .il . 

!. . il ı· ııh ..... ın 1 
:J\I: .:1 I\ " ut. aıt ... ·uzt ;il 
1 " miıhııriitlllı • . I 

1
. "·c t:n ll"' . , . /:t_\ ı c\ r< ını. 

;\lu.,uriin ,roı .. ını h:I"-. \t.· ı.:uzd:uıııı 
ahz 4.'tfih:rtAindc:ıı hlihmli \.·ıı~tı:r. 

l\leıhıını li:•11nakaıu T:ı11p lıe" 
zevc . ·ı . e~l tl"J\tt hanını 

7 

Sı\DJ~\:.ZADE !111:.\DEH-1 
LLI, \ APl ttL,\lU 

lu\11.\ llE:\IZ 
~lll~'L\Z.\.\I YI·: Ll'l\. 

l'OST ,\ S 1 

SAKARYA 
vapuru 3 

Mart Pazar 
gııııri ;ıh.~.uııı Sırkı• i ı ılılı
ımıııl:ııı lıarı•ketl11 ( Zııııgtti

dak • lııelııılıı • S.ım,ıııı • 
t' lıılıı. 1\iı r<ı ıı, Tr.ılızoı· • 

Sıırııwıı;.ı 'ı• 1 :iz<' ıskt-!"lt'l'Jll<' 
aziı neı '" anlet .. ı1,., cltıı. 

T:ıf.,ilaı •çııı Sirkı·ciclıı \lı". 
adet ! ıanı :ılı ıııda :ıı:l'l ıt:ı lı-

1 ~ıHa ıııur:ıt"<I!ll . T .. ırı;,ıı · 
fsıaıııulıııl 2134 ................... 
.. !!!111 ...... ~ ...... 

8evrıııtnin 
Antalya postası 

(l\f'ROl.l) ''ıpıını .1 ııı:ırt 
pazar 1 O da ( •:tl;ıta rıhtı;nııı,lıın 

harekctıı.~ lznıir j.;ulfiik lloılrımı 
Ratlos Fethi c J"inike \ ııt~ ı ı . .ı 
~idccck ve 
iskclclcrle 

:\larınari, 

d(Ul{İ~te 

hirlkte Dalı~n 

c;a ıı.ı k k,tlı: ~:ık il. 

( ı:ılıua l:iıprü h:ışın<la nu:rkcz 
aacntcsi He\'ll~hı 25tı'.! .\le~:ıdct 

hanı ıltınd:ı hu,us[ dıircde !~(J 

1 lıılıc acenıe,ı 1-ıanhul. ----------............. -. ........ 
'ı.ik.rk: mlıhtndi .. ınc1 tehi nıuh ı 

'aat kon1i~)nnuıı<l~n; ,\ll!ltchir: h.ım
ya laboralll\:1."l i~·in ... luil:ı\aa o1unJ 

cak 1'in1~a iJ.l:ltt ile ı..·~;ı::t için "uıı:ıon 
l 1 inti gününden iuöaren mattın lJ 
ıncı çırş:ımh:'I günli 'i:t:tt on üç hu
çug·a katlar :ıknl miınaka,a kra.•ı 
"takırrur elmitir. 'l'rmin.:u mu\ al..kattc 
a.kça.;ı ~2:i liradır. 'l'aliplcrın mlın.ı

ka~a "anıicini np,rcnınck üzre ın~h.tl'P 
ıniıdüri: t•tin•· mlil':1<.·a.atları il;in (11tın r 

ZEİSS 
marka 

aynalı 
lamba
ların 

E' i '.: tcınınatlı btr ıi, ı ve 
a,prı arfi ati• :11.aml raodc;ınan 

İt;ı ~;lliklcn '"ccruhc ile ..:.ılJit 
4 ıfmu~tnr. 

Dik kat! ll•~lıe:ı hank:ıl:ır, ıica· 
rcthanc \..: a, th:ınclcrUt! llmha 
Janmızın c ı ao n1c\ cuttur. "l'tir 

kiye içiıı \.:kili hulunan ı.;uıtc -
Fll.D '< C<ıl.J)~'f',\\\ muc-.c-

... ind\; "eni mc\ ruclat. J .. tanhu1 
Tupah an lrnn .• ı~ tel 1-L lll"· 

Hali tasfiyt·dc bulunan 
'fürkivc 'fütünlcri nıü~ - . 

terekülıncnfaa Reji 
~irketi 

l l:ıli ı:ı,fiıcıle lıulutı•n Tliıkıye 

'l'ütünlt:rı ınii ... tcrt:külmcnfou l'cji ~ir 
keli hi:'.':'Clhıranı ~fı \ /3rc i 'J..!IJ t.ır: 

hind~ ,aat onhirde Cal:ıtad.ı \oy 
\Oda cadde,(ııde Türkh~ Tutünkrt 
iJarcı inhı:".\1'İ\e!'. nırr'k.t:7.ınltc :d.:d• 
edilecek nl:.n he\ 'eti umumi\·evc 
ta~fİ\c n1t·ınurlan t:1r:afınlt:tn d.:t\C! 

olun-~rl:-tr. 
RH1.n;1•nci nüil..tkc· ır 

l 11lX .. ı.:ıu:-.i t ı... n: 11111.• 

1:ıttnın ccrc\anı hıtll~ındJL.ı ta..,ııvt..• 
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lnkilılp müzesi komisyonu dün ilk içtinıaım VaH Muhittin Beyin 
riyasetinde aktetmiştir. 

Cemiyeti akvanı nezdinde hükumetini temsil etmek üzre İran sefiri. 
Frugi Han dün cinevreye gitmiştir. 

Dıin Bahallde bir otonıobil kazası olınuş, araba arasında kalan bir 
1-a \·a l lı ülır ü~tür. 

BU YEN/ OAKLAND OTO

MOBiL/ ASRI BiR GENÇ 

K/Z KADAR SEViMLiDiR . 

FlŞER , t eni Oakland şasileri için 19'l9 senesinde da· 
ha güzel , daha alçak ve daha uzan broseriler imal 
etmiştir . 

Tıpkı gençlik gibi şık ve zarif olan yeni Oaklantl,heı:ı 
7erde rağbeti ammeye muhar olmaktadır. 

Mukaddema gördüklerioizdeıı bambaşka bir tipte olan 
radyatörii ctlriince hayrette kalacak ve derhal • işte bo 
taııı DlaJla&iyle • güzel bir orijinalite • demekten keadl· 
aizi alaııuJ•eaksınız • 

Karoııeriıılıl lıııtuıu, radJ11törin iki yulını köşeıılad\'D 

ıayet :ııırlf ve miinhanl ltlr nrette lilyeııkatl ar kaya 
tadar teııaadi eder . 

ı/t . 

Bin Söz 
Re sim 

.t~~~~~fu) 
PERTEV )URUBU: 
---ODDı---

. BIJLIKYl1GI IÇ!LE11fYEN ' 

: ttlll 11 T Tll VE E ZCUf1L E 
, ZlifİYETİ Ul1Uf1İYE . . ' 
. KliN51ZLIK !iDtt11 !)TEttfı : 

o .. .. 

~ GOGU5 tfllST!iL/KLflf?I 
' S/RlfÇlf VE t1USU5İLE :i 

: ÇO\.UKUIRO!l K{Sf?.f TL[ , 
VUKU!l GELEN KE/1İK 
VF CİLT tifıS TliUKLf'ıfi.İLf'ı 
!1ÜZ!1tN ROf1/ITİZf1flLttJ?, 
Dil ÇOK 8ÜYÜK İST!f,A.Df 
TtttiN fDhfNvtautfU5USU 
TEYİDE N OllHIU V[ ÇOCUK 
t1!1STfıUl<LIJfft f1ÜTE fffıSSIS 

.. . ' 
Lflf!ININ f1UTf flODIT fUiF'Ofi 
" TEBRİl'ıN!lf1flf ffİNf NllZHflft 

OLliN BİR ffÜSTlfffZRftDlff 

M/\Hf\LLİ İMf\Lİ , 
FERTEV FABRİl<liSI 

:Stanbul- Çenberlıtaş 

Operatör 

Mühea'1ıler , kuvvetli motöriiııe biitlia kabiliyetiai 
'8hf ve en biiyiilı viteıılenle bile arabaauı gayet rahat, 
emin ve ıııabll dunaasıno temin etmek iizere Oalılaod 
için QZ1ID bir '8Si ve gayet alçak bir merlıni slldet in
'3 etmişlerdir. Aynı zamanda meşhur FIŞER imalitha• 
nesine de balanmaz bir fırsat balışetmişlerdir.Zira 1929 
senesi Oaklaııd otomobilleri karoserileriııin zarif ve seJ 
vlmli şekli haricileri, !Jn hrsatın kendileri içio gayip 
edilmemiş oldağaıın ispata bir delili bahirdir . 

Haydi balıaluııı il1' otomobilcilik zevkinizi veni Oak • 
landda canlaodınnu ·• 

ÜaklanJ ••• 
HALİL SEZAİ 
BASUR MEMEI~ERİ 

Fistül ve sıracalan an1cli\· :.ıtlı amc~ 

liyats11. elektrikle tcda\ i \C lıilcümic 

ameliyati icra eder, Üğledcn sonra 
Divan yoJo Aci l laırnmm :\. 20 

L uz.nşenclcrin tecrübeleri H .. 
(Socnneckcıı) kalemlerinin fe\ · 
kah\dc cin>i temin edilmiştir. 

1 
lmaliyclerinde en iyi çelik 

~ kullanılmıstır. lier kalemin ima
Jiyesindcki her amcliyc>i mü-

cerrep ve miiteh»·''s i~ciler tarafıııdan büyük bir itina ile \"C en son \'C 

asri makineler vasıtasıylc icra edilmiştir. imal edilen her kalem gayet dakik 

bir surette tetkik ve muayene edilir ye matluba muvafık görülmeyen 

kalemler hemen kırılıp atılır. Yeni r .:itin ya7.ısına en eh erişli kalemlerdir. 

F.H SoetıuoJo·iu~ nn, Almanya 

!!1111 ................... ._., .................... . 

STAR 
Ayak kabıları en mükemmel 

V'.! en şık kundualadır . En son 
Paris serkisinde . iki 
büyük mükafat ka
zanmıştır . AlAnıeti 
farikasına dikkat ve 
nıusirran talep ediniz. 

'f optan sipa
rişler için Gala-

tadaSenJorj hastanesi itti
linde Yusufyan hanındaki 

fabrikaya müracaat . 

Karaağaç müessesatı katibi 
umumiliğinden: 

Jlar,ak i;lni 

Karaağaç me1.bahasıııda 7.cphcdilccck ha)'\:anaun barsakları e<habı tarafın
dan bilihtiyar 1.cbhıye ücreıınc mahsuben nıue><eseye terkedılnıekte olduğun · 

dan bu suretle mlic,scseye mal olan lıarsakların satı~ı J .5 :Vlart 929 tarihi· 
hinden itibaren bir sene müddetle ı· e şartnamesine ıedikan müzayedeye 

konulmuştur. Teklif tdilen fiyctlcr şayanı kabul ~riruldül\'ii taktirde ihalenin 

7 ,\Tart 929 Pcr~cmbe ı;i.inü onikidc icrası mukarrerdir. 'l'alip1crin şarcnamc 

için kıltibi umumili~e müracaatla.n 10xumu il:ln olunur. 

İstanbul Limanı Sahili Sıh
hiye merkezi sertababetinden: 

Taha[[uzhanekr ihtiyacı i<;in kapalı zarf usulile mevkii mliııakasaya 

vazedilen Elli bin 'iO,OOOJ kilo kükürt için yeımi münaka>a 7 Mart 1929 

tarihine mu~adH Pcr:;.cnbc olarak tc:-pit Edilrrı)~lit. ~-n~'i:p)t~iTı şattna.meyi 

görmek ve ,.Jmak uzcre her ~un Calatatla Kam \Jusıafapaşa rnkağında 

merkt!Zimiz 1 .. evaıım şubesine ve n1Linaka:<a günı.i c.lc s:ıac I4 te mlinakasaya 
' iştirak edilmek için münakasa ı·c miiz;ı~ede kanunundaki ~erait dairesinde 

ihzar ve tanzim edecekleri teklif mektuplarını tavin olunan >aattan mukaddem 

mezkUr merkezde mütc~ekkil :\fa:-raf korn~iynnun;ı te\di Eylemeleri ihln 
01t111ur. 

General Motoıs Mamulatı 

Satie 
Heyoğlu Metro Han - İstanbul 

Ankara caddesi 

Veresiye 
1•:vinızin apartıınanınııın 

daima temiz \ t.: parlak 

kalmasını Yt.: ~izin de 

ın(mnun olmanızı arzıı 

tdh· or~anız nlc~hur v .. • 

muzadı taarfiin 

Poliflor 
noget 
Cilasını 

l\'ullanınanız 1 ·\;:ın1d:r' 

Her yerde 

satılır. 


