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DİL VE TERBiYE 
Çocuğunu iyi yetittirnıek ia· 

tiyen her Türk babaSI şunu dü
tünür: Kızımı yahut oğlunıu 
hangi mektebe >ereyim? Tüı·k 
babasının kafasında bu düşün· 
ceye başka bir sual daha karı
~ıyor: Çocuğuma hangi dili öğ
reteceğim? 

1 ve 
Ekmek •• 

ekmek günün mes 

Türk babasına göre çııcuğu 
adam oı .. '..ıilmek için TürkçPden 
gayri bir lisan bilmesi şarttıı·. 
Yabancı dili yabancı mektep
ten, yabancı hocadan daha iy; 
öğrenebilir. Onun için yedi se
kiz ya~ındaki oğlunu yahut kı
zını başka milliyetten bir kadı
na başka milliyetin mel,tebin<ı 
teslim eden baba kendini bahti
yar hisseder. Bu çocuk hahtiyaı· 
değildir. 

Son nesillere dikkat ediniz: 
. llk terbiyesini yabancı yahut 
karışık almış olanlardan T üı k 

illetine değerli insan } etişme
ıiştir. Ingilizceyi kendi dilin

den daha iyi bilir diye şöhl'et 
kazananların çoğu ınerı•leketin 
de başını şu işten bu i~e ç;ı.rpa 
çn~pa en sonra bir yaban,• şir
ket lercümanlıii• içinde sönüp 
çürümüşlerdir. 

Bir millet ancak ke:ıdi tt>rbi
. yesi ile yuğurulınu, o:anlarl,.. 
· kaynaşıp uzlaşabilir. Tiirk ço
cuğuna ilk terbiyeyi ancak Tiirk 
çocuğu, Türk mektebi v<.'rnıcli

dir. 
Evet! Cem'iyet içindr biraz 

ilerliyen, ilimde, fende, saıı'alta 
vasatın üstüne çıkan her Türk 
daha uzun yıllar büyük Garp 
milletlerinden birinin dilini 
yardımcı dil olarak kullanr..ağa 
mecburdur. Fakat milletin dili
ni öğrenmek ile terbiyeair.i al
mak arzutunda ne başdöndürü
cü fark var. 

Fransızlaşmakla F rımsızca 
bilmek, Alınanlaşmakla Alman
ca bilmek birbirine nas11 karış· 
<1rılabilir? Bütün Türk çocuk
larının ilk terbiyelerini yabancı 
bir milletin mektebind"' aldığını 
farzediniz: Gelecek nesil Türk 
ınitletinin değil, o milletin malı 
olur. 

Türk Cumhuriyetinin lıu ga
latı düzeltmek için yapacağı şe
yler şunlardır: 

1 - Türk çocukları yabancı 
mekteplerde ilk terbiy() almak
tan menetmek. 

2 - Türk liselerinde dil öğ
tenıne metodunu islah etmek. 

3 - Türk evlerinde küçıik 
Çocukların kendilerine teslim 
"'dilebileceği mürebbiye yetis
litmek. • 

Bugünden başlanacak ol.,ıı 
llıuazzam ve sonuncu iş t .· Tiirk 
lli!ini, yalnız bu dili bi!enler i
sin her şey öğrenilir, her şey 
l>.•pılır tarzda zenginleştirmek
lir. En büyük ve beynelmilel 
~hreti olanlar, Ruslar arasında 
l usçadan başka dil bilnıiyen
l!t vardır. Garp edehiyatlan 
~•k.kında Garp milletlerinin bi
t"' çok kıymet verdikleri tenkit-
1er yazan Maksim Goı·gi bun
llllrdan biridir. 

F ALIH Rl.FKI 

Fiatları inecek 
mi? 

Et tıatıarının yUksal
meslndekl sebep ne? 

Her iki vaziyet ve 
Şehremaneti 

Bu ay içinde Amerlkadan 
şehrimize 25 bin çuval 

un gelecektir . Bu unlar ten
zlltitlı tarifeye tabi oldutu 
için ekmek flatları yakında 

inecektir. Mamafih bu seferki 
unlar ekstra cinsinden oldu
tundan ekmek flatlarına 
ancak 10-20 para kadar tesir 
edeceği söylenmektedir. Şim
diye kadar tüccar tenzlllltlı 

tarifenin mahiyeti hakkında 
malılmatları olmadığından 

büyük siparişler vermemiş
lerdi . 

Halbuki son günlerde vasi 
siparişler verilmlftlr. Ve· 

rilen siparişler arasında ekstra 
unlar olduğu gibi ikinci nevi 
un da vardır. BUyllk siparişler 
bir, blrbuçuk ay sonra gelebile
cektlr. 

Bundan sonra da ekmek 
flatlan esaslı surette indlrilebl
lecektlr. Bu müddet zarfında 
ekmek 10 pura eksik va ya 10 
para fazla satılacaktır Bunun 
sebebi ; son günlerde buğday 

fiyatlannın A vropa borealann
da tcreffu etmiş qlmaeına ve 
bizim piyasamızın da Avrupa . 
borsalarına tabi bulunmasına 

atfedilmektedir. 

Söylendiğine göre tayet un 
flatları tenez:ıUI etmemlf 

olsaydı buğday flatlannın 20 
kuruşa kada,. çıkmasına &ebe· 
blyet verebillrdl. Halbuki un 
flatının düşmesi buna mani 
olmuştur. 

ET FfATLARI NiÇiN FIR.LADI? 

Et fiatlannın pahalı olma'ın da 
Şchreemanctl şu suretle 

izah etmektedir. ~iddctli kı~ ol
ması yiizUn<lcn çok hayvan telef 
olmuştur. Telef olmaktan kurta
rılan hayvanlar da hüylık mas
raflarla muhafaza edilebilml~tir. 

llundan dolayı bu sene yazın 
da et ucuz olmayacaktır. 

Bu sene hayvanlara Jılzım 

gelen gıda verilemediP;inden 
hayvan sahiple ri bu suretllc de 
zarar görmü0lerdir. Kuzu etinin 
1 5 O d c n 1 R O kuruşa kadar 
satılmasının sebebi Emanet 
tarafından alınan duhuliye resmi 

olduıı;u iddiasina ıı;elince bunun da 
duğrn olmadııı;ı ı<:manette söy· 
lenmekıedir. Çunkü bu resim 
geçen sene de aynen alınmakta 

idi. kişin hayvanların telef olması 
yüzünden yavrular beslenemeyerek 
l,avrulup kalmıştır . Geçen sene 
8· l O okka gelen kuzular bu sene 
3 nihayet S okka gelmektedir. 
1 1 iilasa et fiatlarının yüksekliği 
münhasıran kışa atfolunmaktadır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
1- llafcalık "İVil-"İ jcmal 
:2 - ~larasal Fochun ölümü 
~- Son haberler 

J Muhtelit komisyon 

M. Holstadt gittiğinden 
içtiına kalacak 

• 

J- Tarihi tefrik;tnıı~ TemlrlcnL; 

3 Uncu Sahifemizde 
1 - İsk<ln \C tefflz işleri h3kkında 

2 
lllühim bir tanıin 
Şark ştmcndlfcrlcrl alıyhiode 
dava açıldı 

•tı 
1 Qctı Sahifemizde: 
~- ~ava nıpnnı 
3 Fetek· 

4 l'enı~ş.l ha\.ttı 
Hikl.\ye. ro ı ın v,s. 

Muhtelit mubadele komlsyo
n11 bitaraf azasından M. Hol9-
tat dun , llç hafta mezuniyette, 
mezunen memleketine &itmiş v• 
istasy.-"da baş murahhasımız 

C mal H; snD h•y ve Tllrk hey'etl 
ıarııfıquan t~şyı edilml9tlr. 

M. Holstadın azimeti üzerine 
komisyon umumi lçtimaları bir 
müddet için te'hir edilmiştir. 

Mamall Atinaya gidilmeden 
eve! komisyonun burada daha 
bir iki içtima akdetmesi muh-
temeldir. 

1 
5 inci sahifemizde Komisyonun Vunanistana nakil 

- Sinenı 1 rı " 1•1 .. 11 ı" balunın ı.-ın ben Uz tahsisat gelme-
ı n ı ıl " 

1 
tı ıncı Sahifemizde 

- ıı.ık . _, ıutunları ve Sonen ışık 

1 
mlştlr. Aldığımız malOmata göre 
Yunan baş murahhası M. Dlya-

1 
mandopulos perşembe gUnO 
Atlnaya gidecektir. 

Mareşal Foch öldü 
Son zamanlarda hasla olan 

Mareşal Foch ( Foş) un vefat 
ettigi dün Paristen gelen tel
graflardan anlaşılmıştır. Matanı 
oldugu üzere bu Fransız mü
şürii dünya harbinin tarihinde 
mühim bir rol oynamış IJ/r 
kumandandır. Mareşalın hayatı 

hakkındaki matanıat ile gelen 
telgraflar ikinci sahijemizdedir. 

_ .... , .......... ----
Tebeddüla·t mı 
Zekai Bey Dayinler 

vekili mi olacak ? 

Müskirat inhisarı 

müdürlüğüne Seyfettin 
beyin tayini söyleniyor 

Maliye Veklllnln daveti U1.f· 
rlne MUsklrat inhisarı umu'!l 
mUdUrll ZektJ bey bu akşam 

ki ekspresle 
Ankaraya gi
decektir. 

Haber aldı
ğlmıza göre 
Zekai bey, Dil· 
yunu umumiye 
işleri için da· 
vet edilmlftlr. 

Zekai beyin 
Zekcii Bey Diiyunu umu-

miye Uainler vekl\letlne tayini 
mukarrer bulunmaktadır. Zekai 
beyin yerine Müskirat umum 
mlldUrlUğüne sabık Tutun inhi
sarı umum mUdUrü Seyfi beyin 
tayin edilmesi kuvvetle muhte
mel addedilmektedir. 

Diğer taraftan, Maliye veka
leti müsteşarı Ali R.iza beyin de 
Dllyunn umu
miye komiser
liğine tayin 
edileceği ye
rine de R.usu
mat umum 
mUdUrU Ihsan 
R.ifat ve ya 
muhasebe! u
mumiye umum 
mUdUrll Fallr 
beylerden bl· 
rinln nakledi- Seyfi bey 
leccklerl söylenmektedir. 

Behçet bay hakkında 
Dlter bir rivayete göre, 

tUtUn mlldllrU Behçet Bıy 

MUslılrat inhisarına nakledile
cek ve yerine Seyfi Bey tayin 
ıdliecelctlr. 

MU~klrat umum mUdUrlUğU· 

ne müdllr muavini HUsnU v• 
tefti' hey'etl relal Bedi Beylerin 
tayin edilecekleri de rivayetler 
İıııyanındadır. 

BtR RUMCA GAZETE 
KAPANDI 

Müddei umumilik tarafın
dan şehr(mlzde rıımca çıkan 
Okopanos gazetesi aleyhine 
açılan dava bitmiştir. Üçün
cü Ceza mahkemesi, siyasi 
neşriyatta bulunan bu gaze

tenin seddlne karar vermiştir. 
Ayrıca müdürü mes'ul 

Kostantln efendinin .25 ııra 
cezayı nakti itasına ve bu 
cezanın teciline mahal olma
dıa:ın• karar verilmiştir • 

iflas! 
Hilelidir .. 

Katil tutuldu 
.Nazif Süruri Nişan
taşinda bir ahırda 

saklanmıştı Müfliş Nuri Bey 
tevkif edildi Memurları ansızın 

Nuri Bey ikraz işlerini karşısında görünce 
rıasıl yaparmış? silahına asılmış, fakat 

u gUn 
En mühim 

maç! Yüksek faizle mühim mlk
darda para ikraz eden ko· 
mlsyoncu Nuri efe~nln 

Birinci Hukuk mahkemesin
de iflasına karar verilmişti. 
Bu fflas hlylell ğörüldilğün
den Nuri efendi tevkif edil-

. mlştlr. 
Nuri efendinin defter ve hl

saplerıaın tetkikine başlanmıştır. 
Bu tetkikat 
bittlllten sonra 
maııın hileli 
olduğu anlafıl• 

mıttır. Bunun 
Uzerlne JUi ko
mlıerle s!ndlk· 
terin raporlan 
v• tahkikat 
evralıı müddei 
umammte ve
rllıııJttlr. 

Hlylell lllh 
hadlseslniıı tah
kilıl için evrak 
dördlncu mUs
taııtık SUrey. Nuri efendi 
ya beye havale edilmiştir. is
tintak hakiminin tahkikatı neti· 
ccsinde Nuri efendinin tevklflııe 
kanrr verUmlttlr. 

KADRİYE HANIM 

~~ vrupa seyahatı 
meselesi tamik 

ediliyor 
Kadriye hanım ve rüfekası 

hakkındaki tahkikata dev&m 
edilmıktedlr. 

Müstantik Hikmet bey dün 
tevkifhaneye ıreterek tahkikatla 
meşğul olmuş, ve iki kadın ta
bii dinlemiştir. 
Maznunların Avrupa seyahatı 

meselesi bilhassa mühim bir saf· 
haya dahil oımuştur.Mevlıullardan 
Vefik Naııınn Avrupa seyahat· 
!arının hangi gayeyi istihdaf 
ettiği meselesi tenevvür etmek· 
te ve tahkikata yeni bir cephe 
vermektedir. Vefik bey bu sey
ahatini petrol işini takip için 
hazırladığını söylemekte lsede, 
bunu izah edememektedir. Ve
fik beyin Edvar Volkere verdljtl 
ziyafette şayanı dikkat bulun· 
maktadır~ 

Bir kaç güne kadar mevkul
lann lstlçvabına ba~lanacaktır. 

Ankara-lstanbul 
Telefonu hazirandan 

itibaren işlemeğe 
başhyacak 

Posta telgraf ve telefon umu· 
ml mUdUrU Fahri Bey Ankara • 
lstaabul telefonu ve telsiz mu· 
haberatı hakkında bana şu be· 
yanatta bulundu : 

- Radyo muhaberatı gittik
çe inkişaf ediyor. Ecnebi muha-

berat.a sUIUsll radyo ile cereyan 
ediyor. \(enlden 4 ahize maki· 
nesi aldık Bunların UçU ıst•"" 
bala, biri de Ankaraya y•rıef• 
tlrllecektlr. Bu sureti• bir ;~çuk 
ay sonra muhabere ..ıece mlz 
yerler çoğalacaktır· 

lstanbul • ""kara telefon 
tesisatına l'lls•" iptidasında ba-
lama!< ozere tertibat aldık. 

t..,.1,~11da tesisat hazır olacak, 
ısıanbul ile Ankara arasında 
telefon muhaberasi illen ha'· 
ıayac litır. lstanbul ve Ankara 
telefon abonelerinin bulunduk· 
lan yerden konuşabilmeleri için 
tertibat atmaktayız. lstanhut • 
Ankara telefonunun çok rağbet 
gGrecetlnl tahmin ediyoruz. 

kurşun sıkamadan 
yakalanmışhr 

Oc; ıun evel Kalyoncuda 
dostu Viktoryayı yaraladıktan 
sonra Vlktoryanın anneslle bll· 
yük annesini öldürerek kaçan 
!<atıl Nazif Süruri dlln yakalan· 
mıştır. Hadiseyi müteakip izini 
kaybeden katli Uç ıundenberl 
arandığı halde bir ttlrlll bulu
namıyordu. Takibine memur 
olan ikinci fUbe memuları Nazırı 
Nışantaşı civarında saklı oldu
ğunu haber alarak bu civarda 
aramağa başlamıtlardır. Nihayet 
katilin Nışantatında Fehim Pll\la 
konağının ahırında saklı olduğu 
anlaşılmıştır. Bu elbet tespit 
edildikten sonra ikinci şubeye 
mensup iki sivil m•mur katilin 
bulundujtD yeri aramak uzere 
t•rtlbat almıtlardır. 

DUıı bird.a blr• ahırda k11-
1ırılarak neye ııtradığ••• bllı
meyeıı katli tabancasına asılmıt 
vt çıkarınıt leede m•murlar 
hemen üzerine atılarak silahı 

elinden almışlardır. Nazil yaka-

Katil Nazif 
!andıktan ıonra Galata ıaray 
merkezine getlrllmf~, ifadesi alı
narak geç vakit Adllyey• veril· 

mlştlr_. -------

Tahrikat var 
Bombayda iplik 

fabrikaları grev yaptı 
Bombay, 20 (A.A) - Tahrl

katçıların Poona, Kalkllta, Da
acca, Allahabat ve Luckmowda 
tevkif edilmeleri dolayıslle grev 
şimdi 12 iplik fabrikasına mlln
hasır bulunmaktadır. Poll• Ben
gale evaletlnde bir çok evlerde 
taharrlyat yapmıttır. Yeniden 
bir takım taharrlyat ve tevldfat 
icra ve bir takım komünist:::;: 
ıeıerl musadere edildiği 
rllll'ektedir. 

Veni delhi 20 '11 • .11.> Ma. 
• ...... katı u· hant memurlar.. .ıdetli ınt 

teşrii mecııstad• fi surette 
mevzuu ~ilmektedir. Ya
rınki ı~•d~ taharrlyat ve 
tevtdf•c mes eleslnln ortaya 
aaı111asına çalışılacaktır. 

G.Saray-Fener 
karşılaşıyor 

l\'laçın neticesi 
ne olabilir? 

Buırün Taksim Stadyo
munda çok mühim iki futbol 

maçı yapılacaktır. Bunlardan 
blrl11I saat on dörtte Galata· 

saray ve Fenerbahçe küçük

leri, diğeri de bunu mütea

kıp Galatasaray-Fenerbahçe 

birinci takımlar muhtelltlle 

diğer kulüplerin muhtelltl 

arasındadır • 
Galatasaray vı Fenerbahçe 

küçükleri son defa Tayyare 
Cemiyetinin hedly• ettiği "Gazi 
Büıtu, için karşılaşmışlardır. 

O zaman haıımını nıUhlm bir 
farkla matlup ederek bu kıy· 

. mıtial' hediyeyi kazanan Gala· 
tasaraylı küçükler ondan sonra 
da ıauhtıllf zamularda muvaf· 
fak müsabakalar yaptılar. Bu 
ıtUn yapılacak müsabaka ne 
Gazi bOstUaü ve ne d• Milliyet 
kupasını istihdaf etmemekle 
beraber muhakkaktır ki o iki 
maç kadar Jıararetll olacaktır. 
Bakalım her iki talıımda ne 
gibi tahavvüller ve Dl gibi 
teraklıll•r hasıl otıııu~tur ? 

V Hileden bilistifade mevau
ken lıaber aldıtımız bir nokta· 
yı da Galatasaraylı kllçUkleH 
mlljdellyellm: Bundan bir iki 
ay evıl bu küçükler için bir 
Viyana seyahatı ihzarı l~ln 

kultlptekl ağabeylerinden birinin 
şahsen utraftığını yazmıştık. 

Bu gtln de haber veriyoruz ki 
Vlyanadan cevap ııelmlş ve 
maçın tarihi tespit edilmı,ıır. 

Yalnız kllçUklerln c;alıtmalarına 
halel ıretlrmemek lçlıı şimdilik 
bu tarihi söylemiyoruz. 

G. S-F.B. muhtelltinin dig<' 
talıımlar muhtelltl ile yaJlll".., 

-·•ı mu-maç, 5 Nisanda yap1IB lk 
karrer GalatHar.ııı1 • eş taş 
ilk maçı dol~ bllyllk bir 
ııhemmlyıd ,,_,. olacaktır. Zira 
hiç şl~ızdlr ki bir tarafta 
ıre~ 11afta haklarında az çok 
.,,. ..-ır peyda ayledltlmlz Ga
ıaıasaraylıların en iyi oyuncn
lanııı tekrar göreceğimiz gibi 
diğer muhtelit te yine şüphe 
yok. ki Beşlktaşın esaslı oyun
cularını lhdva edecek lir. 

Bundan bafka mac; ta bizatihi 
dlkkata ve takibe tayandır. 
F11haklka bir Galatasaray- Fe
nerbahçe muhtelit! dlter İatan· 
bul kuJUplerl muhtelltl lıarşıaın-

da ne } apablUr? suali her za
man ve her vesile ile akla gel
mektedir. Nasıl gelmnln ki Av
rapalılarla yapılan her hangi 
bir temasta takımların esasını 

hemen hemen bu iki kulUp fiıt
bolcuları teşkil etmektedir. 

Diğer merak edilecek bi~ 

aokta da her iki muhtelitin na
sıl teşkil edilecekleri keyfiyeti· 
dlr. G.S,F.B. kaptanlarının ga. 
zetelere verdikleri müşterek 
davetten bir muhtelit! tahmin 
etmek kabilse de diğer muhte· 
!itin şeklini ancak bugün saha
da görecetız. 

Fııtbolculara mııvafiakiyet 

temenni eyleriz. - Dünkü ilavemiz ::·ı= :: .::z: :::· ::::::::ı :: ::::::·::::!::::::::: 
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Dün takdim ettiğimiz renkli ve resimli llAvemlz karllerlmlz: tarafından 
büyük bir memnuniyetle karşılandı, ve her tarafta derin bir alaka uyandırdı. 

Bu büyük muvaffaklyetl hassas ve kadirşinas mllllyet karllerlnln 
teveccühune medyunuz. Her taraftan almakta ol~uğumuz: tesvlk yollu takdirler 
bizi bu llavelerl daha sık fasılalarla neşre sevkedlyor. ' 

Bu itibarla, ikinci ilavemizi bu 
. ... 
!lil Pazartesi günü takdim edebileceğiz 
Hi! (2) numarolu ilavemizde, çok bol ve zanğln mUkAfatlı fevkal-
füi ade büyUk bir müsabaka bulunacaktır. 
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MILLfYETİN-HA~i.ÇfEN ALDIÔI MEKTUP.VETELGRAELAR 

• • • I HAFT!llK_SJlA~l İ_GMAL 1 • ~:. 
""G':~7:'r;::~gt:i7'i;n •ta=mı~af mt:'eıesf , 
glrdlğındcn Cenevrede toplanan bir ayı mtıte avlz bir zaman-
Ccml) eıl Ahaııı lçılmaıaın ne- dan beri Parlste bir komi yoıı 
tice lal tetkik edemedik. içtima tarafından tetkik edDmlştlr. 
toplanmak Ozro U.en de öyle- Fakat şimdiye kadar n• 
Oitfaılz eçldl• Almaıı a tara- mD pet bir netice dd• edllmi 
fıadaa orta)'• at.lan alı:alllyet- en de edilecetl•• dair bir ema-
ler mcaclnl mazalı:eraııa ea ra vardır. AJÜadar raabaftlde 
ehenuııtyetll INlflıuım teft11 et- bir uallty&!t • kllltldt bı. 
mtftlr. AJauıııy..,. 1111 •cseleyt ndPmcktedlr. Mesele lla ea 
ortaya atmasıaa ..n olaa aa- yaloadU Atmuya alakadar 
bebın l.elılata .. ld Aı.aa aka- olduğuna göre bu ı ablyet en 
lllyeo lıalllk.ıaa reva Sörtıl• ziyada Berlinde hissediUyor. 
muamele oYatuH evvoıce !zail Öfle (6rlnlyor ki Parlııtekl 
ctııılftlı. • kemlayea mazakc:rah. Alman 

Lalıiataa ltarfd:pe aaz.an fiil. hUkOmetlniJI ıaıt.kadderaıını ıa-
Zalemld, Aı.u BUIMyodM f- yln edecelıtlr. Başvrkll "'llliar 
__ .,. &dllm•I..,, lzH Ct• ile ıı.tcıyo Nazın Strarze111a1ııa 
mit Ye y.,.aa. Mz1 tc•ldfaa. lstlfalarından bahsedllmektedlr. 
Lcll ma k ••• tatlllituı- Bu istifa taluılı:lıHlk edecek 
dan INıfka lllr .. y olıaadttım olursa fırkalara kat'fı blnnisbe 
ve bu wul n • ....... bltarallıtını muhafaza etmı, 
edllecdtedal ..,........ AJ.ı ola• Laterln 11 .. velH olacatı 
ıaan lı•rfc:IJe _. "- s6leniyor. Öteden heri maınm-
maa da alllll dar ki Strczeınann, yakııı: na-
yapt1ma&1m llıdla zırl•tıaı det"fl, bellıl de 5lyasl 
ctmlftlr. hayatını Lolıamo ve emsall 

Aıı.-,ctllr ..... • 1• w- .. in 1 1 1 
rallbul AJ• tzeı • ._. komv czoa arı rapteım '' r • 

Binaenaleyh bu komblnezonla-
durand da ,.rı11ae-ı .-... rın Alaıanyaya ıonıl• edeçctl 
ve IRı nıeceleııln esastı nrctte fayda ve zararlara göre Streze-
tctldldııf talep etıult- 8•- •- da mııkaddtrall taayylln 
lzerhıe ispanya muralllıul. edecekllr. Pnri mUzakeratı 
mcaelaJI lylcn tetkik ve 111' akim kalırsa Almanyaıta mi-
rapor lıuırlamalt için memar 1ıtmcc bir balıran lteklne!Nlir. 
edtbalf. Blna .. c•cyb ayla ..... .. ... 
'*'°r ld mecllslıı lıar lçtlmaa 
alll:ıake8 ... tettlt •ttitf daılr 11., m•ılılılf llftlBlaa bir .. 
atalllyetler m111ıeeı ilave edll
.ı,tır. 

M&zakenı edilen dl&er _.., 
ilim bir lf ta lıılr M,. 'Ytlkua ... 
tecavüze - ...._ dev,... 
yapdauk ..a-vaect -
lesi idi, C...,ctl Ah- ..._. 
ıo- lılr ıaadllıılec A;6ra, - 0.
llb& il llCI -dde - bir .. Ylal 
dıt-' lılr llevletia teı:ıu • 5 ı 

marn •ckııca, ı:emlyeta w 
.... ........... tecaTla lllra-
7aa ......_ ,..._ e•ıee 
medıardarlar • Para tkreı: 

et.ate ... ,..._ << ı tH 
dlr. itte c:emlJetlm..at t..a., .. u 

bu yar' • H feklldc ,...,.. 
catı Jıatlua4a ezua bir nizam
name kaleına al•ıthr. Fakat 

b6yle bir vulyetta lsteııtlea ynr
duı11 va,.lllllC* 4evlet Amarlb 
oldatıaaa ve A•ertlıa da cemi
yeti Akvama Ulıl lıabıııD1Adı

.... r11re , il. Blruıd • talebi 
bcrlao, alz_a_e cemiyete 
aza olmıyan ılevlctlent da tebllt 
ldllecclctlr. Ba tarzda bir karar
•-eelıı tdılttt Amerikayı Ce
miyeti Akvamdan b DsbUtlln 
uzakl .. 111 ı:ııtı a lklrdır. ÇUakl 
vaktlle Amerikaaın Centlydl 
Akvama Ma elması Vllsoa ta
rafından tavalyc edildiği zaman, 
Amrlka ayaaı ıı. 16 ıncı ma
ddeyi ileri ıreret ccaılyete
ctrmek teklifini nılt•· ıııı . 

o za•an llu mıuhlnlıı Amı i
kaya kaıdl rey ve in ıuı 
harldade bir rakım vazife 
TC me.•atıyetlor tahmil ctJltf 
ileri soraım ve •u yfizdee 
Cemiyeti Akvama glrllmemişti. 

C:.eaılyettea Rak kalmasına 
rağmen , flmdl l&zerlae bir ta
kım malJ vaı:Ueler ) Ulıl•tllıq•k 
lsteadla;lai aıllıyaa Anı•rfka , 
yalnu: Ccaevreclen detll, Avrn. 
padaa da uzaklatmak lllzumuaa 
hissedecektir. 

• • • Cemiyeti Alı•- lıariclnd• 
cihan dlplemael 1111 en zl1a•e 

anıtlllz intihabatı yaklaşmış ol
masına rağmen hail Kral Corctın 
variyeti sıltlılyesla•e lılr aHlh 
l'llrlll•oMesl ln&11l:ı polctikaı:ıla-

naı dllfllndllrmektedir. Filhakika 
lnıtlteredc kralın 'azife ve sa
llhlyetl manıslnı4en ibarettir. 
Fakat merasimden llMM'et ıe ol
sa. bunua istimal edilmesi icap 
eden vazlyeUer hasıl olması ta
blldlr. MalOındur ki Kral. lıasta 
olunca bir niyabet meclfsfain 
lefkiHııl irade eımi,tl. 8u me
clise Başvel<ll ile bir kabine 
nası datıH bulunmaktadtr. latl
ltakt yapıl9azdan Hel Parta
_t_ Kral tarafı .... icshl 
lcatı etmdtte.ıir. Krlllıa v azlf e 
n Nlüi1ett şimdi alyabet 
meclill tarafından lstlaıal cdll
ditfne gore parlamentoyu 
bu meclisin feshetme~I llzım 

ıeıır. Halbul<f hllkOmet taraf
tarları, Baldwlnln dahli bu
•••ıftıtıı bir mecllsla, Baldwln 
hüldhnetltthı lsti.1at ettltl bir 
,.rla•etoyu fcahctaıeıü rayri 
kanuni olchltuaa, çllalıl w_,.ıe 

lrir lıarcketin, Btıldwkıia Bttldwlnl 
uletmesi raa ı tazamaııın 

attitinl ıı;öylemelr.tedlr. 
Dıter taraftan muhalifler , 

Wyle bir hareketin ıayrl kanu
ııl olmadıtını ve hOkilmetln bu 
iddiayı iktidar mevkiinde daha 
uzun bir müddet kalmak için 
ortaya atlığını iddia etmektedir. 
Meselenin ciheti kananlyesini 
bilemeyiz. fakat intihabat ~U 
yaklaştıkça lnR'fliz gazetderiade 
llllr a biyel hi98edllmektcdfr. 

Dlter bir çare Glıırak ta 
krallık all.hlyeıilUo Bald,.IAio 
dahil bulundua;u heyetten alına
rak, yalnız cliahta verilmesi 
dDşU11aıme1r.._.tr. 

••• 
Yeni Amerika reı.K:umlnını 

M. Hoover lld lıllftad• ltarf 
vazlfaıl bafUtd• bulaoayor. iki 
mttalllc lcraatındaa Hoovertn 

'6k ııcacJik idaresi hakkında bir 
llllir llhla ctınak mUmlıUndUr Yeal 
Rolstca...., çok radikal usul
lerle k raalkaı ıslahat yapma-

larlhl telrlkua 30 

TEMIRLENK 
cesur, inatçı H ~ayaıu takdirdi. 
Kendi canını kurtumağı d~ün
me ktrn daha ztyad nır· et ve 
cesaretine tab· olu~ ordu. Kara 

nglmn adını erdi~ beygirin •ır

nrıdn e atılan • uzlerce okların 

cumu "altında hiı; futur bretir· 
ıııtyen 'I err.ı alnıı: du manının 

meydana çıkma ım bekliyor, hu· 

n n ıçın ahır ızlanıyıırdu. i,te 
bu an le hakık! Tcmiri onı} o

ruz. Ruı ın ı i\ ık! l!;ti , e 1.aa la-

'u uf ·r tur Lİ gelmi-
yordu. · nlı zlanan 1 emir te k
rar ha} kırdı. d dı kı: 

- SOzDnll tetmayan can ını 

kendi k.uaq~fth ıa gcldı. 1 ! r'•al
dc Temir hu donu~tcn memnun 
d11il bi lakrs canı çok sıkılı or
du. Ukııı l:miriıı geri gddi

~i ~men maı ~eti erkanı hemen 
kendisinin etrafını aldılar. 

ı:tra!ını şaranlar gittikçe \'O
j!;aldılar. hutiın kıtaatın z birleri 
kqu-arak rmır elamı ılar. 
Da\"Ull r o,:Jlın ı 1 larp h~ıırlık
lannı hl 'eden ev~rlcr kr,ni, or, 
şaha kalkı r ı ı lkuz, nda 
urulcn l ağrı 1 ıı r ardı. Tc ı r hu 

ıle iie kcn li a lam rının 

mcrbutiy(t \e a 1 k tin! 1 r kere 

daha ördı 
Tcmırl'ı 

Hiddetle · 

, 1 \tktı. 

. anki 
tune 'ur-

Türk inkılabı 
~I amamile layik 
esaslara istinat 

ediyor 
}\1. Herriot Türk 
inkılabını takdirle 

anlatıyor 
Parls, 20 (A.A.) Meb'-

usan meclisinde nılsyoner 

kongre ı a syonlarına alt 
müzakerat sıraeıada M . 
Herrlot Tilrktyentn iransız 
lnkılAbının büyük prensiple
rine tevfikan laikleşmekte 
eldutunu slylemlş. demi tlr
kt 

lngll.terecl.e 

Harici si ya set 
İntihabat ne olursa 

oL'un siya.'et 
dctt-ismi vecck h • • 

Londra , 21 (A.A ) Ecnebi 
matbuat ceaılyetl ziyafetinde ı'\\. 

Baldwltt ! tlhaltatta iktidar me
vkiine geçecek hUkılmcl ne ol
ursa olsun lnriliz lıarlçi iyase
llnln zerre kadar tebeddUI et
meyccetlni, çUnkll bu siyasetin 
ı•.ı. 1 sulhuıı mtllıafaı.aı du
tunu ve baaua bütun in&lllz 
hrkalarmın v;ayesltıl teşkil ettl
~al beyan etınlştir. Başvekil 
bu fırkaların lmperatorlujtun ln
klşaft llasusuncla aııcak sulh 
ile mUmkftn olabileceğine kani 

"Tiirklerln o kadar bilyilk e141uklanıu ııavo eylcmlfdr. 
bir cesareti• yeni devleti ıe·- .... IN:ıı B•fVeklllnln ı .... uru 
sis ettikleri rftnün ferdasın- Loaılra, 21 (A.A Ecnebi 
da, fransızlardan, hiç bir su- matbuat cemiyetinin zlyafetinlfe 

ti ecoeblle k h u mareşal Foch tan bahseden 1'1. 
re e re arşı us - i Baldwln mnteveffanın şlmcHye 
ınet manaS1na gelınlyecek kadar yetf~\I olan en tıllyllc 
bir tarzda, bazı ihtiyat led- aekerlerden lllrf olduğUna ve 
bfrtertne riayet talebinde hatırasının muzafferiyetleri zl-
bulunmalannı taltli e-örmek krolundukça lı&Urlarda menkuş 
lazımdır. Türkiye katlyen l<al-a;ını 1te1aa ctmiftlr. 21-
şövenllk &'ÖStermemls ve yafette bulunmuta olan Slr 

• ' Austeıı Chamberlala maref81 
mezhep mes eleler! halledilir. f'ec:lı hattında cayct belit llir 
edllmez iraaaaz mektepleri tayişte buluodulctaıı sonra 
~nır açdnttşttr." lıundan bir taç cUA evci bUyUlc 

M. Herrlot TOrk hükıime- llfr Alman asken tarafından 
ttntn J 924 senesinde katollk maref81 Hıılgln hatıra ıoın tesıı 
olmıyan talebenin katollk- eclllmlf olması'ldaıı ılon derce• 

_._ mUtchHSı ohtıuf oldutunu 
lerte bcr .... er dua ve ayine llcyan va son harbin bllyllk 
iştirak ettlrHmemelerlel talep tu-adaa\annın hatırasının han
eylemtş otdu~nu hatırlat- .cı mlfkt• 111ensup olursa ol-
mıştır . ARiar , lıltikbalde evelce yek-

- dJ«erl ne lloğuşmuş olan bUtUn 
l.8111etatMla lllMltkat milletler her güzel ve necip şeyi 

VAflOYA, 21 (A.A.) - Oiyet takdir etmek hususunda b!rteş-
maclili eski maliye num Cze- ıfreceğlni \'C bu suretle arala-
chowiezln de•let mahkemesi rıada henüz mevcut olan son 
lıazannıda lttffıatmml Mltewlllk kin ve dllşmanlık izlerini sne-
lffr takriri luıMI emdftlr. ceğlnl Umlt etmekte bulunduğu· 
~· tntnaalNıt nu lllve etmiştir. 

Londre, 20 A.A. Dally Motorbot yar••• 
Mail la parlamento muhabiri Londra. 21 A.A - Binbaşı 
latllaalıat 1911 şimdiden muhtelif Seqr••• dilıı icra edil,,. ilk 
lırknlana 1,500 namzet intihap resmi motıırbot yarıfında gullp 
etnılf eldaklanttı banlardan 5tO gelm'ttir. 1'\umaOeyh rakibi 
ınıa malaafnakar 561 ı la -ıc Amerıkıdı Garwoodu motırrune 
fırka&1•a mea8ııp, «O ının da 
llberal oldutuau blldlnııcktedlr. 

1 111111111111111111111111 
tı kararlattlrııut ve ltu branaı 

da tatbik etıaetc bafl•nıtfhr. Ho
over lıer feydon evel Amcrtta
sııı idare matnneslal dtlzeltmcti 
karariafhnntf. 

Bana yapmak için de kaaıı
au ınalınnla memur addeclll- ! 
ıafya Nt8a devlet mGatallcteaıl
rüa1 ladfaya davet etmlflfr. Bu 
ı.tıraıar Hoover tarafından tet
kllı: cdtlecek ve kabul ve ya 
reddetlll.cektlr. Kaaunu mah
susla m:mur addedllmeycn 
müstahdemler, o nıevlde poleti
ka ile geçeni erdir. Bunlar ekse
riya Bildiri umuaıiler, aılldUr 1 
ve ..Wllr muavlnlui4lr. Bina
en aleyh Hoover bir emr ile 
bütün bu yok ek memurları 

azletmiş deruak!lr. 
Tabii istifa edenlerin blr çogu 

tekrar tayin edllecOl<lerdir. fa
kat tıer lıalde hepsinin de sicil
leri blr•r birer ıctklk edilecek 
tir. 8Urokrasi tle mncadele yal
nız Amerllı:ama dcğtl, dalta bir 
çok dHlctlcria karf11aflddan 
..aııı. bir muclııcllr. Bllyülc 
bir lc:fkllAtçı olarak ,ohret ka
z.anan yeni Amerika Relslcum
luuuııun bu mOcadeleyl nasıl 
Ware edecetf teltikc değer bir 
meseledir. 

A. ş. 

arız olan bir pandan layı' 
yarı yolda ıcvakkııia mecbur 
olmuştur. 

Kraf da müteessir 
Lonra, 21 A.A.) Ç:kos-

lo\'akya hUkOmeıl Sloven lisan
ları tedris edilecek bir mektep 
tesisi için Londra dartıllllnunu
na 45 bin ingilz lirası vermı.tır 

Londra, 21 A.A. Kral 
Geo~es Mare'41l f'och un ve
fatını derin bir teessllrle karşı
lamıştır. Lloyd Gcorıes mare
şal Foch un bıışkumaııdıalığa 
lntibabını vakti!~ iltizam ve 
müdafaa etml~ olmasından do
layı memnuniyet be} an etmiştir. 

al.mau-;r.ada 

YE i H( 'l'~E İt 
KAH 1LÜ 

ller io 20 \. \. 1 <'c ı ta" 
1 laziran nilı:n etin<' kachr olan 
ıuu' akkat lıutt,:c) i kabul ctrııı, tir. 
ou,manların takdlratı 
il rliıı, '21 .\ .. '\. \larlıuat 

mareşal Focll hakkında ııınunıi· 
etle bc;anı ı:;ık<lirat ctıııcktc· 

dir. -Dcutche carczzeitunı:- ,;ihi 
mııh;ılH gat.Ctdll' hile yu' ek 

bir z k,\ ıı.. } ık!'<ik bir IWnı ı·e 
cesarete ahip olmus l•lan bu 
lıuyiik :ı>ker hakkında hnrmct 
i zlıar ctm ekı:edi r. 

Bunun ızerme ~hı~ de ı liıu 
vldu. 1 lıııız·ıdcrıin, Cihangire ı e

rılnıek u7.re galiplere ıı;lindcril· 
mc,f takarrur etmışd. Biıl'uk l"r
ganç chri ile harzem dınrı, 
Teınacm l>upık o~lu Cılıaııgirin 
ı resı n<la Lıl.lunııcaku Bu 

,t:rctle 1 lıın yapan Kaz-
g-anın ;,;ıman ~i ııTke ,imdi 
Garp ı c 'imııl · ametmt!e 
gcni-knıi' nlt: ı ,ırdu. 

Temir hn • mot~t diplomat· 
Jıg;ı ile giri mişti. lleracta \lelik 
Gıya.senin namında lıir hukıimdar 
, ardı. Rıı. pek eskidı.:n 1 lan ya 

yapıcı Kazr;ım ne-1.dine ilicea 

ctmi~ olan :\talildn o~lou du. Tc
mir, u.sul ıiue Gıp eddini cnelik 

kurulcaya gclmcğc dın re ctmi~i, 

Bu davetin rnanıısı., Tcmirin, 
Hcrat lı~kunıdarını kendine tabi 

(;arpt~kl (
0

:Clairlılcr 
. ehirdcKi tıktal la11ııa 

ctnıi~lerıli. Temırln ctı' pt:ık! 
kom,uforına kendi hakkında hor
met t Ikın cttiffllck için ~ ktan 
heri ikriv surdıı~ıi hul"uk bir 

ordun 111 aycsindc \a.7.t\Ct hn 
merkeze ı:elmi:tl. I:llı 1 in ki 1, 

Demi J..apo drnıl ·n dal( ) ulhırında 

t kıı,r fU) or. ati rın ayaklarının 

gtirultu ı dajtları çınlatı ordu. 
Ordunun c .ya ı yukletilmlş olan 

nddetme,i demekti. · 
'\lnm li 1 !erat hukumd,m hoı le 

bir dıpıette.I\ çon 1I1.,1;mn~ıı1 oldu- , 
ı tiı lcnıcklc hcra ıer 11nıe

C) lcddiniıı de ktndine 
i ıçin kcndı nez 

dıne daha ·'·ı de 
memnun olar rkande 
. de c~!ni bildin 
uıcrınc J cm r mai}) eti 
krin en n hoı lan !ıu rı 
derhal ora ı a \ !adı. f':ıkııt .' e 

fedJin geri doncrek geldi, fenıire, 

:\lalikln ~!aksadı yalnız hcdi}e 

Foch öldü TÜRKiYE-RUSYA 
Dünya harbin- Sefirimiz .Hüseyin Ra

g-ıp Beyın beyanatı 

den sonra.. \losko a, 21 \,,\ ·ı t.r-
•• . • kne .ıuıı eli 1 il•: eyin l'aı;ıp 

Foch dun\ a harbının hey ta • "i·l" ı~a . tiıkkı 1ıern-
ınühinı bir SİITiaSJ idi 'ltta ı'urınu t ''· ,. T k' ile 

'.l\' et R ıa ra ndakı m a 
Parls, 20 (A.A.) J\\are-

şal "Foch. adeta tabii bir 
giln geçirdikten sonra saat 
beşe doğru birden bire gayet 
şiddetti bir nefes tıkanıklı
trna utramış. bir az sonra 
kendinden ıeçmlş ve hemen 
hiç bir ıztırap çekmeden ve
fat etmiştir. Bllyük bir tees.. 
süre tutulan halk milteveffa
auı lkamctdlu lniiade kesif 

klitleler hallnde t&planmaştır. 
~elslcumh11r M.Doumer

gue ile nazırlar ilk taziyeye 
gelenler arasındadır. 

Her taralt• t••••Ur 

l'ari>. 20 ( A . • \ 

ıncdi,inde :\!. Pnincarc mare~al 
-ı"ndı_ un ,efatN11 hıtber ı er

mekle mııtetllim oldujtunu beyan 
t·tnıi:tir. l\omünı,tkr ml!'t( ·na 

olmak üzre' lııitiın mcb·u,ıar 

derin bir tcc»Ur içinde ayaga 
k:ılkıııı:lanlır. :\!. l'uincarc m:rre
~al Foch lın yalnt7. biı) ük bir 
a'ker ,kp;il aynı zamanda lHı) iik 
bir ıatamb, olduıı;unu da ilAve 
etnıi;-tir. 

Re n eli nımuna imıtcHf-

fun li canı LcUinı ile yudetmı~tir, 
; azırl~r ıııedi,i marc~al foch 
için milli cenaze alayı ttrtilıine 

J..arar ı mıiıtir 

Cenaze merasimi 
Par· , ~ r :\. r\.) larqal 

Fnclı ;-s ya~ııı<la idL Cenaze 
ıtla ı cnC't'>t hC'v'etlerin de ı,ti
rak' iç n ( m.ırte i ynhut l'l&r.ltr 
gumı ;ııpıl.ıcakt.ır. Tııziyc içın 

bir \uk t. \ t \e telgraf gd
mcktcdir. ( .ııL!clcrin ~uğıı >İ) ah 
hir ·crçeve ile ı,:cvrilmİ'i olarak 
çıkmı tır. 

Fech kimdi? 
Fvc:b 1851 >ene:;i tc nnieıclının 

?. ın i t;Lıııı dı·ğmu,ar. K ndi.,i 
l'iıcnclı Lir :lilcı e nıcn>upıur. l\en
dl-1 18.<l l r;ıo ız- \fman harbine de 

ı!ı;ık ctııı~. l och ondan sonra 
ınubtclıf u·ı krdc b 1 ınm"'- hoca
lık etıni~. fı;ka kı ınındıulıklarmdı 

huiıınmu;ıuır 

l mıınıı harprc 11U\ uk ınu\ affı~ 

1\ etll!ı i gnrülmu~. \ c niha\ e:t mile· 
tc!ik • rdul.rın hunıandanlı~ı birle~· 

ıırılılıAı zaman, l mum! harlıın son 
eneler .. de, b ı k manda lı~ı deruhte 

ctrruşti 

Foch u;'ın lıir haı:ıtı a kcrl· 
\e c -Jhıp olan hır kumandandır. 

l nıumı h111ıin on !'enesi. <ılı<, mut-
fıkler ıÇin lıubranlı mu,ttL lhe

neniıı , mh:ıbmnda. .\iman orduları 

1 lindenlıuıprn kıırnanda ı altmda 
m ttcf ~ e n cep~< ne lı" k bir 
taarruzda bulomiu 

Bu taarruz harbin nllrnn du~umlc· 
rini \"t.>Ztcel, ıa hep hiç olacaktı. 
l ı uml bstbin tarihıııı.!c pek mtihim 
lıtr me kii oları o .z.01111.ı· 'i l''ransız 

ba vc~ili lemenccau h'.ltmao.o) 
ıautıcfil, ordulmn kumandanlığı ıı 
hirieşnrmelı: hu,ıı.unda ç k 1orıır etmiş, 
nihıvet lngılızler de buna razı ılmuş· 
!ardı. Foeh, hlemın.>onun :ı:on derece 
itimıt \e emni)ctinı kazanını.şu. 

Onun ıçin müııelik ıırdula ın lı•· 
~ına bir Fransız kum:ındJ.ılt tayin 
;ıdilme-ı T ?.ım gelınce Oıına Focb 

Hakikatte Cı ·aseddin l !erat şehri 

ecralında yeni lıic kale )"&purııordu. 
Temir bundan sonra bir elçi 

giindcr<li. Hu clvi ihtiyarlı olan 

Gı} a. cddin rarafından or~da ala. 
kondu. 

Bumin >unra T.ııarlar lı:ıyrıık 
kaklmlılar. ıniğfodi aJamların 

mdıt>u cerıup volunu tı.ttu. Cm
miıderı a nehri i.ızcrinc kııvık
laria k ıpru kuruldu. T:ıt<ırlar 
kcnılı me•nle~ctlniııın haricine 
~ı arak lıubetm ~ten brurur hiss-

sebatı dı t·ınc .i memkk tın 

rn•ut~ıl ııı;. ı;linlcriııdcıı heri 
mcv,ıım.r. f'ıı mün:ı•elım mucc
diycn in .~r <tı ıckce ıe lıcl'

ntlmilel ,ulhuıı c;ır,ini j,rinJe 
e imi bır uşıki ıne..al 

mahiyeti rzetrn kıedir. 'l'urlü e 
lnikunıcti \loskfıya l'rnıokoluna 

hll\tık bir memnuniyetle i.tirnk 
etmi~rir. Ttirk efkarı umumiyesi 
sonet ıliploma i inın hu mıı,af· 

i'akiı·eımden dıılı. ı \ ilhı<-a 
memnun kalmıştır •. , 

l lu cı ;n Ra~ıp hey hu 'c ıle 
ile ~~fı,an tehrikıltra hııhınmuş 

'c '111 yet Rtt> ·aıa ~tlmeklc pek 
memnun oldujtunu ~iiyliyerek de
mi,tir ki· -n.,,t memlekette hulu-, . 
IHI\ Orl!Ol. 

~°' yctlerin siyasi zimamdarlarının 
Türkiyeıc ka~ı hesledıkleri his
slrntı du,rnneyi \"<lk iyi biliyorum. 

Yine hıliyorum ki. \!illetim soY

yet milletini na>ıl <cviyor<a '°''
yet milleti de onu o derece >e' 1-
ynr:·, 

Geceki cinayet 
Bir erkek yolda bir 

kadını sonra da 
kendini yaraladı 
Dün gece Tcpebn~ı d' arın da 

yanında iki crlı.clJc dola;;ıııakta 

. ıılan ~ııl.ran isminde lıir kadın, 

c<ki dn,;tlarındanKemalin ani bir 

ıaanızıına ınartt7. kalmı~tır. l\cnııl, 

~ukranı !'Cl'ivormıı~. Kadını ya

nında iki erkekle ı;iiriinL'C kıs

kanchk <lamaTl.tn kabıırmı~ ve 
Şükranın üstüne hııcum ederek 
kadım uç ~erinden yııralanmı~ıır. 

< l sırada memurlar ı cri~mi~ 
Kemal, lıir ka.,: adım ilerlircrek 
bıçakla kuluAun damarlarını 

kesmek suretile intihara t~lıbiıs 
ecn1i,tir. 

Kemalin yaraları )ukrana 
ni;;hcren n~rdır. Her iki i ele 
Jıa,tah:ıneyc kaldırılmışlardır. -------·-tan bışkast. !';•tirilmedi. 

l'och lııı uzifcı i deruhte ettiği 

zaman ıuiyet nazilli. l latta harbin 
<on . afhıı>ında buhnınlı bir gecede 
l.loyd Georges < Lol'd Corc) umumi 
kuor~ılhmdn Focha lıccanla su le
d11ııdl!; 

s.;, lcı iniı, iz mi kızana

cak anı1. llindcnburg mu? 
Foch bu soıle >On derece cmni· 

)Ct , e sükün ile sadt ce ~u cev>bı 

Yermiştir : 
ilen l.ızaııaca~ıııt.-

Zoman l'ııchn tekzip tımcdl. ·;. 
h>let .\lmanva Ql8 ıeşrinlsanasıntn 
ı ı . tnci g;ınü Fodnın ..,üurcke şera
itini kahııl etmiştir. llu Frınsı?. mü· 
urilnun uhımü ile umuınJ harlıin en 
huı k Fimalanndan biri taıilıc lanş
ını~ ol vor. 

Pari!, ~ f (A.A) :\Jareşal Foch uıı 
cenaze;( 24 >aat lnv~lides de kala· 
cık ı•e halk ısrarından ııyareı oluna
caktır. 

Temir askerinin ce>aretinl 
arttırmak için onların arısına 

kar~ral. harbe girdi. Czrrinde 
zırhı Ye silAlılan yoktu. Düşma
nU'l okları ile iki defa yaralandL 
Hücum kıtıatının lıBijın<la ~eyb 

\il ile onu Uurı~iınçta kale dıva
rından n_<ag-ı atan i\lübarek 

i micdckl zabit 'e Uçinin 04tlu 
hulunuyorlardL Hunların her üçü 
ıırasındakl rekabet eskiydi. 

Nekkareler çalınıp da orralıgı 
lıunlıırın künıltü il kaplayınca 

dl rl rdı. ı , . • . L _..,.. ~"'V"' ~ .. ;l.!l bnı;a.. l atarıatın •!~~"' A.v ,..,1,1 .. ~., , 
1 kl 1 a ın 1 il ça ırl l ı 

ati mı ı t!at k d it ı:cç· !erine 
tır an 1 r. rn Jfcrı ı mu -
tahkcm mcı kli •lan l ı ·ınç 

unund Cı a c !dinin Jptırdıgı 

..kJ'cniı. k ·ınd.ı mcı ki aldılar. 
J'cmır lı rada 'akıt rçirmek 

r.i etinde değildi. Unun ıçin 

udan doğruıa hücuma baş-

laııt . r n etrafındaki ~ 

nan arılar gibi kale <lu,arlarına 

t rmanmaya ba~ladtlar. Fakat 

bunlardan bir kı. mı hendeğin 
, ıra fında dola~arak su hen dini 
buldular ve oradan lıir yol bu· 

!arak, yahut tahrip ederek içeri 

daldılar. Hu uretle bir kısmı 

ellerinde kılıç!arlle oradan şehre 
dnhil olalıildller. l>i~r fmım da 
ı 1 eri girdıkten sonra kale duva· 

B. M. Meclisinde 
n' ra,21 (\.\. - R\1.\Jec 

•,ı lıu,, ırı ur cıin \11 lıqın 
r'ıa ea de t•ıplanın ,ıır. \nkara 
,ehri tınar ıııudirh eti te,ki' at \C 

' ı ezai!ı e daır k;ıı: ınun mu akkn 

nıa .de ,ni tadı ı ticaret m ıko 
ı ele-.i n <lt'd imı~en deı erlere 

•Ul! ha?.irnnına kadar mu akkat 
t ırct itl!ılfnnmeleri akdı hakkın 

dakı kanı:n ııl; ı alın att oldul;
lan encıimı"fllere 'crılnıi,rlr. 

:\l:ıarıf tqkil;ltın:ı aıt kamı

nun ikınd mıtdde ınin tadili hak
kındaki kanun !Aviha,ı mıı1.akeıe 
edı erek knbııl olunmıı~tur. ona 
ıın7aran :\faarif te .kilArına oit 
olan ;-,·q ınımarah ve 22 :\iare 
l 'l'!fi tarihli knunun 1 lind nıaıl· 
d~i ~n <ııretle d"lti~tlr!lmi;tir·llk 
nı~krı.;ı mıı•llim 'e muallım mu 
ıı,·inlcrilc miidir 'e haş ınuallinı 
lerı11I, ı 1 k redri at mufetti~lerinl 

emınlik m•i etinılcki kalem hey"
etini talimatnamesine te\ !ika 
\laarif \"ekftleti tavin edn 'lec 

lisC'umarresi giinü toplanacaktır 
.......................... 
-ekalkada 

Asi reis 
Mekslko, 21 (A.A) Verac-

ruz hDkOmetlnde akamete uğr 
mış olan isyanın reisi cenera 
jesus Aıı:nerre , bir orman• 
yatalH~r. Taraftarlarında 

bir çotu cencralı madafaa et 
mek için kaadllertaJ feda etmiş 
ferdir. Mıımallcyb bira dert r;ib 
ldanı edllmeal mnhtemeldlr 
Asiler Pııeble hDkOmetlnln pa 
tahtını zaptetmlf oklukla 
blldlrmelı.te41r. 

Afganistanda vaziye 
Yeni Delhl, 20 'A.A) RGy 

ter ajansı tebHğ ediyor : 
Buraya celea haberlere n 

zaron Af&'aalıt-n caulıl f 
ki ayalatlerlnde Cclalalıatta 
Kbosta ve Mnlnunt Afp 
mıatausında Emanullah b 
lehlac nıOhlm bir hareket ba 
olmaktıntrr. 

Kmhlr )'ewtll hlta .... 
Havana, 20 A.A.) Gca 

kıdardan ••rrektep ltlr gru 
17 Martta lllr tiyatroda caa 
lıtr tsblo t...ıtiH lftlr&k • 
mı,ıır. Olydllclerl elbise ta 
lftlal oldutundaa ato' almtf 
lçlerfndaı bCfl telef olmaftar. 

A-rlkaltl•rtn tazlye•t 
Wa,hinı:ıon. A.A lteislcu 

hur namıııa :\1. Kellog amerib 
lılmetının tcessünınnı bildlnnek ü· 
gönderdi~! ıclırarıa müttefikle 
hah\;k~rı olan moreşal focb un ı at 
pervtrlik hu•usunda imti>ıle de 
bir mi;al göı tcrmi~ olduğunu be 
etmiştir. 

M. Herto nun fikri 
Pari,,. 21 ( A.A ) ~leb' 

meclislode J. Herriyot mi51"nnerl 
den takdirle babi<. ye mazide 
ettikleri hizmetleri minnetle yıd 

mi~. lılkin ati için l:lyik heyeti 
i·ıifade eılilmesini milrcceah giır 
tunü TJylemiştir l\I. Herrioı 
memlek~tlerde rahiplerin na7.ik 
ı etine imada buluıımuş ve Fnın 
bütün dünyada deınoluasl propa 
dasına deı am etmesi IUım geldi 
OJ'deım~ıir. 

l\lumaileyk radlkallerio Fran. 
menfaatlerine hizmet eııııektcn b 
bir şey düşünmediklerini, fakaı: ı· 
hurlyetln kanunlanoa halel getinn 
hiç bir 7.&m&n müsacle edemiye 
ferini kaYdedcrck ~zllne nih 
Yermiştir .• \t Rrland verdlfl ceva 
bu kanunu ltfkllt haakmdaki 
ııtfmmn zafa ttınmuı lfbl bir 
t•htında olarak ıltt;fl fatai vaziyet 
tehlikeyi hlssenilf için nıızim tı 

olduğunu ~ ve bıty* c 
ht'ıriyetcileria bcp5ınla cıımharıı 
bu misyonerleri raüdııf11 \'C !llV& 

mecbur olduğu . fikrinde hulun 
olduklanoı haarlıımışıır. 

M. Brtuıd evelki kabinede 
Hcrrioı nun ittihaz ctıill urzı h 
keti hatırlatarak demiştir ld : 

M. llerrio< bu esnada izbac e 
muvafakaıi inkir eımcdlğinl ıe 

~~llvor. 
1 •••••• 1 

Evlenme 
Bilekci nıeb ·ıısu Asa/I'. Km 

Bedia Hanımla f!autemızin 1 
ailesinden Ankara muhabiri 
Jıfejdi Sadretıin Beyin evlenme 
rasimi dlln Akşam Ankarada 
ıııimı" bir aile meclisinin /ıuıJ 
tes'it edilmiş ve bu monaseb. 
Asaf Beyin Ytniftlıirdeki eı'ler 
tnr çay zıya/dl 11trilmiJfir. A 
a ımrzı tr&rtt vt hrr ftt 
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MiLLlYETlN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLE 1 
İskan teffiz işleri 

Dahiliye Vekfileti bütün 
vilayetlere yeni ve mühim 

bir tamim gönderdi 

ve 

- ----- --
Ankara, 19 (Milliyet) - Da· fit olacaklanna emniyetle kani· 

biliye vekll.letl tarahodan lskAıl im. Bu hususta aıağıdaki nok· 
ı,ıerl hakkında hazırlan.an talarm nazan dikkate alınarak 
ehemmlyetır tamim ile buııa hemen tatbikatına geçilmesini 
melfot talimatt ayııen blldirt.. ric:a ederim. 
yorum : ) - Bu tamiıırlıı afmmasmı 

Biliimutn muhacir, mülteci müteakip müfettitlerin emir ve 
ve harikzedelerin emri iM<anla• murakabeleri altında olmak ü. 
rile teffiz ve temlik muamelele- zere itleri çok olan vilayetlcr
rinin bir gün eve! bitirilme&İ den lzmirde dördü mülhakata 
hakkında zaman zaman alınan ail olarak on dört' htanbula al
tedbirlere ve bu huauıta 111pdan tı,. Samsun, Ada~•. Bahkeair 
tebliğlere rağmen itlerin gene vilayetlerinde (Balıkesir mer. 
beldenilen çabukluk ve düzgün· kezi ile Ayvalıkta luzumuna 
lüğü gösteremediği anlatılnıak- göre) dörder; Bursa, Manisa 
tadır. (ihtiyaca göre mülhakatında 

idari, ictimai ve iktisadi her ve bilhassa Akbisarda) Aydın 
noktı:ıi nazar bu muamelatın en (hassatan Sökede) vilayetlerin· 
kısa bir zaman zarfında intacı· de ikiter ihzari masası açıla-
nı amirdir. cakhr. ' 

idari, ictimai ve iktisadi her 2- Diğer vilayetler mevcut 
noktai nazar bu muamelatın en masa memurlarile işlerln sür' 
t eketlerini terk ve ana vatana atle crka.rılmaalllt temin edecek
il tibak eden yarını milyona Ya· !erdir. 
km halkın henüz istikr~r ve is- 3- Zikri geçen vilayetlerde 
tihsal hayatında tamamıyle mev her masaya birer teffiz menıuru 
ki alamamaları yüzünden fert tayin ve bir kaç masa bir ırı.Ü· 
ve devlet itibarile tevali ebnek- fettişin mürakabaın altına konu
te olan şumullü zararlar bilhas· lacakbr. 
~a tevakkufa şayandır. 4- Mülkiye müfetti,IeriDin 

lstibkaklarına mukabil mal mütemadi nezaret ve fili mua
alamayan, müstahsil vaziyete veııetleriyle masalarda teffiz 
geçmek imkanını bulamayan, memurlan tarafından dosyalar 

· tahtı qgallerinc:leki emvale kat'i tetkik olunarak iptidai kararla
merbutiyetleri ve bunlar üzerin- ra rapt olunacak ve bunların bir 

, de kanuni tasarruf hakları ~e- cetveli yapılacak ve vilayet tef. 
min edilmiyeıı ve muntaz.ın ıs- fiz komisyonlarına Yerilecel<tir. 
kan bulunan yüzbinlerce müs. 5- Liakal haftada dört de
tahak vata.ndat• ait İtlerin SÜ· fa ictima edecek olan teffiz ko· 
tüncemed btrakılması teessür misyonlan bu dosyalar hakkın· 
ve elemle ifade edilecek bir hal- da kat'i lcararlannı verecek ve 
dir. Bu yüzden devlet hazinesi- temlik muameleleri ifa olun
ııin ve netice itibarile memleke- mak üzere evrakı tapuya sevk 
\in ogradığı zararlar werlerin edec:eklercm. 
de emniyet alaka ve merbutiyet 6-- ihzari tetkik masaları 
tesis edilmiyen emvalin bakım· muamelatmın mörakabe ve te
aızhk ve ihmal yü:ziinden ı:ün- minine memur edilen mülkiye 
den güne maruz kaldrğı harabi müfettitleriyle gurup reisleri ta. 
ehemmiyetle nazarı dıkkata a- rafından teffiz ve temlik itleri
lınmağa layiktir. nin teıriine müteallik vuku bu. 

Henüz tasarruf ve4ikalan ve- lacalt temenni ve müracaatlar 
ı. •ilmi yen malların bir ~ü? ge!i~ de~hal hüsnü telakki ve kabul 
, ~ilerinden alınmak ıhtımahnı edılerek muamelatın teahhur· 
dü~ünen ve bunu emri vaki ha- dan vikayesi hususu riiesayr 
linde gören kimseleri İmar ve mülkiye tarafından ehemnıiy
tiınar ile alakalandırmak çok etle nazarı dikkata alınacak~~r. 

· e-üçtür. 7- Yapılan işlerden vekale-
fotihs:ıl hayatına karı~ımuıyan ti her on günde bir haberdar et· 

ferdin iztir:ıbı, cemiyetin zarar mek mecburiyetinde bulunan 
· te elemid:r. gurup reislerinin isteye.,,ekleri 
' Bu dü•üncelerin tesiri altın· malümat bila tehir Yerilocektir. 
1 ~'\ kalan ferdin faaliy~ h~aaan . ~ G~rup reisleri .t~ffiz ~e 
ttırı makta ve bu mueıısıratm ••kanı adı muamelelerını t 4 kip 
l~bii neticesi o!or~ memleke- ve intaç ettirmekle mükellef tu
tıı. umumi servct.'nde ahneler tulduklarmdan Vali beylerin bu 
tısule gelmelrtedır. işlerin tertip ve tanzimine mus-

ı ~mval. ~z~ri~de, r~futa tesis tereken tetbirler almaları prog
~dılemeyışı_nı~ _ı.ktıaadı ıahada nım. t~ip eylem:)~ ve hü.snu 
~llsule getirdıgı Hraıntmın te- tatbılakında lıendılenn.e daıma 
1ltııtı fertlere münhasır kalma- muzaherette bulunmaları ve ye
~llrak cemiyete sirayet eder. 1- saiti Hükfunetten iatifadelerinin 

1 
~ ilri, içtimai ve inzıbati bünye temini İcap eder. 
ıllında.n müteessir olur. Seneler- 9 - Teffiz dosyalan ve tem. 
ti e11 beri bitirilememesi yüzün. lik işleri nisbeten az olan diger 
~:n müzmin bir hale ırelen Iı- vilayetlerde Vali beylerin bu 
~ıı teifiz ve temlik itlerinin tertibat dairesinde mevcut teş
l t'I ve nihai safhaya iaaliDev- kilat ve vaaıtalarile bızzat çalı
~~t ve Hükilmet için bir zaru- şarak teffiz ve temlik muame. 
ettir. lelerini bir gÜD eve! ikmal eyle-

' Bu işte idari zaruret ve ihti. meleri rica olunur. 
:•5ın amir olduğa faaliyeti hat- 10 - Vilayetler, Müfetti,ler 

t ~- fedakarlığı göstıırerek tufi- tarafından istenilen malilmatı 
~ ted~rleri ü~e~nde. ~ yük. der~a! v~_ekle beraber her ay· 

ı l k ?asıretl~ yurumesı lazımge- m binncı ııunü geçen ay zarfııı· 
~~ ı~are reıslerinin bu umdeyi da Vilayet merkeziyle mülha· 
~ ~ bır zamanda emri vaki hali- katında ne miktar iskanı adi ve 
ı~.getirecek~~kiı_ı~en. . eminim. ne miktar teffiz işini 1'ati kara
'"- ~n ve tem 1 1! erınnı en Ja. ra rapten temlike sevk olundu. 
~i ~ır zaman zarfında bitirilme- ğunu ve ertesi aya her birinden 

f;MANETTE 

Taksim abidesi 
l(omisyonun verdiği 
karat ne merkezde? 

T
aksim abidesi hakkında 
kafi bir karar verilme

den Sinyor Kanonlka ltalyaya 
avdet etmişti , 

Şlmdlllk abide komisyo
nunca şu karar verilmiştir. 

Bu yaz abide Kanonlka 
hesabına Mimar Monçerlnln 
nazaretl . altında bir daha 
cllıilanacak ve sonra komis
yon tarafından muayene edl
IJp blr karar verilecektir. 

Sinyor Ka1101 lkaıa son 
taksit verilmemlşu ... Bn para 
bankada duracaktır. 
OskUdar - Kısıklı Tramvayı .. 
UskUdar - kısıklı Tramvay 

flrked mecllsl dün içtima 
etmlf, lçtlmaa Emanet namına 
muavin Hamit be1 lf:lralı: eyi'" 
ıı:ılftlr. Şirketin 929 seoc"I bütçe• 
•I tespit edllmekt, . olup yeni 
lnfaat için bütçeye tahsleat ko· 
nacaktır. l\adroda da tasarruf 
yapılmnı dUfUnlilmektedlr. 

Emanet heyeti Avrupeda 

S evil belediye lı:ongrasıoa lt· 
tırak eylemek llzre giden 

murahhaslann kongraya if tlralı: 
eyledl:O:lcrlne dalr dUa şelıre• 

maııetlne bir telgraf gelm!f tlr. . . . . -
JSTANHUL BORSAl>1 
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lnıtruı d•Hll 1 91 
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~_!11, temin için Veka!~. teftit ne miktar deYr edildi~ini bir rs-'Y ti .. t ki · ,. ~ lJçüncU 
lilt e az~sının uç e ! sını te.!- porla Vekalete bildir~eklerdir. Razmol 
ıeı, "e lkkan muamelat nn mu- 11 T ft' h , t' . t kil Kepet 
ti

1
;ô.sif bulunduğu sahalara ter. eden -; .. .M lf ~~t ~'.1\ e.f. ~ .. paı 

le.· 'lı11istir. Bu auretle vilayet- üçte ikis~ Isyk~ . ul e.t ~ş entmn lstanbul Hayvan Borı11$ı 
J •ti\ - • • · 1 · an ış erının an- 20,3 1"28 Diri sııtı~ ı ~l\ bllı.esaıaı tesbıl ve enge O• zım ve takibine memur edilmi• • 0 

T ar 
• a:ı, kay tla n kaldırılma- oldukl d M ~ Cı' nsı' Adet .. !':.lıı10 1:ı:!'.,1 
ly\e ç b 1 ı dr'ı- . k , lİrn;ı an üfettiş Beyle- _., -· 

llı<tk i 11 '.:' < ve ~ gu~ 1f, çı. ar· nn e er~ndeki tahkık evrakı Kıvırcık 19 4ı7 47 
)' e/~kanı temın edılmıttır • fezlekelen tanzim edilecek ele- Dağlıç 

11111 Ilı fı:ı ve te!111ik ?1u~el~tı· recye &:~len kıs':°!lar müstesna Karaman 
tııcife <lıı:ıu ahkam daıreşınde ın· olmak uzere Vılayetbre devr Karayaka 

ı lııl\aıı. l~~ifedar ve mes'ul bu- olunacaktır. Vilayetler müfet. Kuzu 

75 55 

140 15 
. ''. edi111leıa:ım,. yukanda hul~ t_i§lerin ve!ecekleri tııhkik evra- Keçi 
~ ~IYet· e11 noktaı nazara ehem- lam alınca bunlan ehemmiyet Sıgır 

/'t•l\ ~ ~ah~u~a atf ~e muaıne- ve ~üsta~liyetle~ itibari~ J,, !!!n!!!, n!!!•!"!!!!"!!!!"!!!!!'!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!! 
f.': t~lara Ut.~kasıf oldugu mm ta- tahkik ve ıntaç ettıreceldcı dlr. metce istıhdaf edilen bu gaye. 
it., lıııı ltı~ur<;ttep teki~ hey' eti- Senelerdenberi uzayıp giden nin az zamanda elde edileceği· 
ı ~11"leriyt elit ve mutahaasis u- ve günden güne şumullü zarar- ni ümit ve muvaffakıyet teınen. 
, ~k llıü e. teşriki mesai ederek lırr tevlit etmekte olan bir Ja. ni eylerim efendim. 

;p t'atı..:aıt olan bu vaziyet ve smı i&kin işlerinin acilt'll ikmali Oahiliy~ Vekili 
•zaıııi dereced m ·· • • 

M~Mtı.ER~ 

Baro intihabı 

Avukatlar dün bir 
içtima yaptılar 

B aro mecllııl lazlbat Azalan 
reis de dahil olduğu halde 

l"tlfa etmlfl er• 
dlr. Dan avu
lı:atlat btr içti· 
ma akdederek 
heyeti umumi· 
ye intihabında 
intihaba eıas 

olacak bazı 

kararlar almış· 
tır. Bu meyan· 
da yont latlhap 
lçlıı bazı isim
i er tespit edilmiştir. Yeni lntl• 
lıapta hrka namzctlerlnla ka· 
:ıanmaSJ kuvvetle mahtemeldlr. 
Bnnn mllteakip fırkada baro 
hcyed umnmlyeıl bir içtima 
akdedeceklerdir. 
Kumpanya aleyhin• dava 
iki avaat Şark föıneadlUerlerl 

aleyhine 4,59:! liralık bir zarar 
ziyaa davaaı açmışlardır. Hadi· 
u şöyle cereyan etmiştir: 

Avukat Sadi Riza bey Kırk· 
larellne, avukat Ekrem lıhaml 
bey LUleburgaza gllmclı: ıızcre 

1 mart cuma gllnU konvaıuılyonel 
trculrı.c hlnml9ler, ve tren kar 
dolaylsllıı Isparta l\ule ile Ha· 
dııa kOy arııaıada kara saplan· 
mıştır. A nkatlar Hlı fllnllne 
kadar tren içinde i kalmılardrr. 

Sadi Rlza bey bu celse! 
mnhakeme için 2,500 Ekrem bey 

1,700 Ura llcertı vek.Alet alacağını 
trenin 1aplanması üzerine Dereli 
vekAletten mahrum olduklarını 
ileri sllnnekte ve 9lrlı:etten 4 Sl 
lira zararı ziyan lıtemektedir. 
Sadi Rlza ve Ekrem beyler 
kendilerine Nazmi Nuri beyi ve 
diğer 13 avukatı vekil tutmuş· 
!ardır. 

Dl!n Şark şıımcndDferlerl 
mUllllriyctine bir protesto çekll
ml~. Protestoya meııfi cevap 
gelir gelmez davaya başlana• 
caktır. 

Bir hakimin istifası-Bir 
mQddet evci lklnd hulı:nk relı;l 
Ragıp bey Samsuır 11&ır ceza 
riyasetloc tayin el111mlştt. Ragıp 
bey vazifesinden lııtifa etmı, ve 
avukatlık yapmalı: Uzre baroya 
ııınracaat etmlstlr. 

Metraa kıttlll Mecıt 

Hapıshaneden çıkarak metresi 
Atinayi öldüren katil mah

kiımri Mecidin muhakemesini' 
dün Agır ceıa mahkemesinde 
devam edilml~t!r. Ayni davada 
maznun elan jandarma Abdullaha 
tebligat yapılmadığından muha
keme başka bir güne kalmışur. 

vııayetıe 

Tasfiye komisyonu 
Memurlar hakkında bir çok 

duaya var 

vilayet .Memurin Tasfiye ku-
misyonu Çar~aınba günü ıop

Janaca kur. Dairelerden komisyona 
memurlar hakkında bir çok dos
yalar gönderilmiştir. Bunlar inı.aç 
edilecektir. 

MaheJleler kaza olacak 

Kaza haline lfrag olunan Bey· 
koz ile Üsküdar arasındaki 

bazı mahallelerin hangi kazaya 

ait olduğu hakkında ihtilaf çık
mıştır. 

Villyet encümeni bn mahalle
ler için tetkikatta bulunuyor. 
Hangi kazalara ait olduğunu tes
pit ediyor. 

Mlh Ef ERii< HABtRLER 1 

Tayyare cemiyeti! Müthiş ö üm Azılı iki hırsız 
Varidat arttıkça 

artıyor 

Tayyare Cemiyeti faallye-

Onbeş yaşında bir Heyecanlı bir takip· 
(kızcağız __ k~~urarak 

1 

~en sonra yakayı 
oldu ele verdiler tlnl tevsi etmiştir. Nabi· 

ye merkezlerinde Aza kaydt 
çotalmıştır • .1\1.üesseler müs
tahdemleri de Cemiyete Aza 
kaydolunmaktadır. 

Zekat zarfleM 

Ramazan bayramı milna
sebetl ile tayyare Ce· 

mlyetl tarafından evlere ze
kAt ve sadaka! fıtır zarfları 
datıtılmıştı Bu zarflar diln
den itibaren açılmağa baş

lanmıştır; zarfların adedi 
200,000 dlr ve hemen cüm
lesi dolmuştur. 
Mahpusların muavened 

UmumiHapsanedekl mev
kuflar, taraflarından ya

pılan bir gemi modellnl Tayya
re Cemiyeti menfeatına mfiza· 
yedeye çıkarmışlardır • 20 
lira hasılat olmuş ve cemi· 
yete gönderllmlştlr . 

Finlandiya TUrklorl 

Flnlandlyadakl Türkler de 
Tayyare Cemiyetine yar

dını ediyorlar. Oradaki Türk
lerden Naslbullah efendi fıtır 
sadakası olarak cemiyete 20 
lira cöndermlştlr . 
Tnhllslya tabancaları geldl 

T ahlınye idareshıiıı lngiltereye .ı. 
pariş ettiği en yeni usul rak.et 

tııbancalan gelmişdr. Bu ıabancalann 
tecrübeleri yapılmak. için dün sabah 
Rtımelilıavagma bir My'et gitml~ ve 
bit tecrübeler yapilnııştır. 

:lkU•-~ ... 

ODA fŞLERİNİN 
TEFTİŞİ .. 

Jktısat VekAletl mfifettlşle
rlnden Şakir Bey Ticaret 

odası muamelAtını teftişe 

başlamıştır . 
lngillz llraer 991,75 

• J ngiliz lirası dün bor.ıada 991,· 
7 5 kuruşta açılmış, 991 ku

ruşa düştüktee soma yine 991,75 
kurusta kapanmıştır. 

Düyun l\lüvahhade 227,7 5 
lirada açılmış, 228,25 liraya 
yükseldikten sonra ak~am, yine 
227,75 lirada kapanmışnr. 

Alnn borsa haricinde 846 ku
ruşta açılmış aynen kapanm~tır. 

Gl!lcemalln tamiri bitti 

Tamiratı ikmal edilen Gülce-

nandan elll gün evet Tarsus cıvı · 
nnda bir çoban köpeği kudurur 

vı: bir çok. hayvanları dalayarak 
Telir ktızn hryesine gider oradada 
ii.ç kadro dalar. Kudnz köpek bun
dan da Panzuçukuru ltaryesine geçer 
buradada. bir kısını hı.vvanlarla 
lnsanlan dılu ve bu meyanda onbeş 
yıışında şehit Hacı kozı Havayı dala
dıktan sonra kuduz ltöpeltf öldlfrttrlet. 

Bu fed Takaile kimse ali.kadar 
cılmaz. Havanlerdm bir kısmı kodu
rur. Dalanmış iıısanlarda Oluk. kayağı 
karyWnc: giderek bir Hocaya k.endl
lerini okuturlar ve k.ırk ~ün beklerler. 
Fak.at kırk. ı:ün sonra onbeş , .• ·111-
ki Hava kudurur ve pek ec bir 
tekilde ölür. 

Donmu' b•• ceset 
A danıda Tekir yaylasında bef ki$!· 

nin so!'Jkı.m oonuak karlar 
alımda bldıklanru, bunlardan üçii· 
niln ölusünlin bulunduP;unu, diğerle
rinin ise uzun ıaharriyatı rağmen 

bulıınma~ıkfanm evelce yazımşrık. 

Hıber aldıJtımıza •azaran bulunma
yan iki kişiden birisi bir kaç giin 

eve! karlann erimesiyte -ydana 
çık~tır. Di~eri halt. bulunamamıştır. 

Azılı ,erir 

E vclce şakavetıen idama mahkOm 
olnp aftan l!dfade ederek tabliye 

edilmişken, sirkat maddesinden üç 
seneye, iıaltl lisandan bir seneye 
malıkıun olup müddeıl mahkumiyetini 
ikmal eden kürt Hüscyn Rado ve 
arkadaşı MerclmekU Mehmet Alo~lu 
Ö=r bu dafa da tozln caddesi 
üzerinde mdız bumu clvınnda mu
sd!Alıan bir otomubile tccavU.Z milt· 
lcrlndaı yakalanmıtlardıı. 
Karı yUzUndıan katıl oldu 

Meııcmen kazasının Ali af• çilll
ğinde bir cinayet olmuştur. Fab

rikatör Şevket efendi bir hın oda· 
sında öldürillmüşrtlr. Kııtirın ıynl 
köyden Hasu i.tmlııdc biri oldu&u 
anlaşılımşar. 

Fabrikatör Rıfat efendi ile Hasa-
nın kansı gayri meşru ıııUnasebette 
buhınuyorlamıış. Hasan gece ban 
odasının pençercslnden gıra ıüfenğile 
ateş ederek Şevktt riendlyl öldür• 
mliştlir. 

Katil Has:ın zabıtaca yakalanm ... 
ur. 

Kuyuda bir ceııeı 
B•ymdırda. Bürünciik köyü civann~ 

Karatepe mevkiinde Yahya Kenm 
beyin zeytinliğinde bir kuyu içinde 
bir insan c~edi bulunmuştur. Her ne 
kadar bük:Amet dokcoru Mustafa. bey 

tarafından yapılan muayenede c~edin 
hüviyetini ıayine medar c 1mamış 
ise de bundan takriben Ü\ ı evel 
ıegayyffp eden Arnavut Kazııı .• ı cese
di oldağıı kuvvetle tahmin edilmekte
dır. 

Sehremlnl merkezi polis· 
!eri geçen gece devriye 

gezerlerken iki hırsızın bir 
dükkAnı soyduklarını gör
müşler, Hırsızların durması
nı ihtar eden zabıta memur
ları hırsızların kaçtıkhınm 

tllrilnce takip etml ,ıer lr. 
hırsızlar memurlara !ila h 
sıkmışlarsa da nihayet yakayı 
ele vermişlerdir . 

Bu hırsızların lflmlerl 
Raif ve Yusuftur. Şimdiye 
kadar 20 yl miltecavlz ev 
soydukları anlaşılmıştır. 

Bunların arkadaşları bu· 
lundutu zann edilmektedir 

TOpane telsizi yangını 
Tophane tel siz telgraf 

kulesinde yangın çık· 

mışsada derhal söndürfil· 
milştfir. 

Yangın bekçi Necati efen
dinin yaktığı mangaldan çık· 
mıştır. 

Tramvay otomobllle çerpı•tı 
Dün Emin Önü- Bebek 

caddesinde 18 numaralı 
tramvayla 3867 uumralı oto· 
mobil çarpışarak Tramvayın 
camlan kırılmıştır. 

isabet 11ttlramamlf 

Kasımpaşada fotografçı Yusuf 
boyacı Oimitrl ile lcavıta 

ederlerlı:ea Dlmltriye iki el ta· 
baııca atmlfSada isabet etme• 
mlştlr. 

Otelciler arasında dayak 

Eminllnünde UzunkllprU otcll 
eablbl Hliııeyin efend1 Es· 

tlşehlr otelf nıemurlarından 

Bursalı Ahaıtdl döğmll~tıır. 
Aleyhln.e t•hadet etmı, 

Nlşantafında sakin Karabet, 
aleyhinde f11hadettc bulu· 

na• Serklzl temizce döğınl~tur. 
BuğdaJ Çalarken 

Hasköyde sandalet Ahmet 
değirmenden bn&:day çalar• 

kea yakalanmıştır. 
Hırsız çıraK 

yenlpostanede Oh11nnesln dil• 
kktıııında çırak 2lltl lira ca

larak savuşm~tur. 
intihara te,ebbll'a 

y aniköyünde sakin 26 yaşında 
Sal:l.hettin elenni kdil oldugu 

bir arkadaşının parayı verememe
sinden kavga etmiljlerıllr. K• .. g.a 
dan mütessir olan Sıı.lAh~ttın 

mal vapurunun bu gün tec
rübesi yapılacaktır. Vapurun ta

miri için 60 bin lira kadar bir 
para sarfedilmiştir. 

efendi permangant içerek intiha 
etme!: iscemi~e kurtarıl~ 

Slrl<•"'d• rankes• ' ır 
lyon panayırı ·ı'" çanta· 

Frarısanm Lyon şehrinde ı-1·--tc S irkccl de ba\c.k<·u ı · d 
Vapuru satın almak için bir 

gurnp idareye müracaat etmif 

............ alan Leman ':M. smın e 
par.ayır hıkkınc"ı ör.ümiizdtkl sah nd ki , "''alınmışur. 
gtinii Üniyon Fransezde M. Muıre< sı n ~tJ 11 ı rı 

fı d b. k f ·ı krir b' · · f'l. ın ra a tarı n an ır on erıns ven ec• · lTJSL _.a,.. 

TİYATRO 
ve vapura 15 bin İngiliz lirası 

teklif etmiştir, Halbuki daha va- ı 
pur tamir edilmezden eve! bu VE 

fiaııan daha fazla para teklif SİNEMALAR -eden olmuştur. Şimdilik vapurun =---------:r-
satılması mevzuu baha değildir. Darülb~ğ.ı;' '.11ıgün 
Hayvan Borsası 1allmatı Tepe~ tiy!Ji "'A'.şamı sut 

Hayvan Bursasının yeni tali- matine saat 15 . 

1 . l!J,30 da. ~.dim 
matnamesi ktısaı vekalennce tlalit Fahrinin manzum 

tasdik edilerek şehrimize gönde- . per 

rilmiştir. Yeni talimatnameye na( "s- Q rcti 
zaran meclis Azasının adedi 1-1< ureyya pe d B 

9 
· d. ·1 · · Kadık.öy Hale Tiyauosun a u 

ten a ın ın mıştır • v- d 

Y . . . h b it•"' gün sut 3,30 • 
enı mtı a at ya A y Ş E 

lacaktır. _....,,.... Operet 3 perde 

.,,,....,,.... " r: be sk ~ . Şehzade başı Hilal tiyatrosunda 
p> bu akşam. 

Oümbullu İsmail et: Bir salon takımı 
Arşın mal alan operet 4 perde, 

aynca variyete, sinemada l!4 kısım 
film. 

Plasye aranıyor 
• Natlonal » mukayyit kasa

Jan llmitet şirketi: maktu maaş
la ve gayet iyi komisyonla is
tihtam edilmek üzre Almanca 
yahut Fraıl$l.ZCA iyi bilen zeki 
ve muktedir bir plasye anyor. 

Vekili umumisi L Behcet 
ve H. Boyev. P. K. lst. 145 
tahriren müracaat. 

..,,ı zarından geçen Vildan 
1 l c(Janınıın 1 7 lirasını aşıran 
~bılılı Hüseyin yakalanmışur. 

Ot•lde atrkat 

S lrkecide Bosna otelinde yh 
tan Ömer Lu tfi Efendinin 50 

lirası oda komşusu Ramiz tara· 
fınddn çalınmıştır. 

OskUderda yangın 

U .. skü<brda Sıiahatun maJıall~lnde 
Rıdvan efendinin dukkAııında 

yangın çıkmışsadı bastonlmıştır. 
Vefada yangın 

V
efada k.iAtçılarda leblebici Musta· 
fanın dükkanı bacası tutuşmuş. 

aöndürülmü~tür. 
Bıçakla yaralamıf 

Heybelide balıkçı :\<fehmetle Sabri 
arasında kavga çıkmış ve netıce

de Salıri Mehmedi bıçakla arl<asındıı.n 
yaralayİp kaçmışur. 

•••••• 
iRTiHAL 

,. ~ .., ., .... ....... 

Ekrem, Necip Eczayr tıbbiye 
deposu şürekasından Hasan Ne
cip beyin pederi Y enişebr eşra
fından Serdengeçdizade Hamit 
beyin mahtumu Ali Rizıı beyin 
perşenbe günü irtihali da_rüba
ka eylediği ve. cenaze~~~ bu 
gün öyle vakti Bakırkoyunde 
İncirli caddesinde Macit Kara
kaş beyin ban.esinden kal~n: 
larak Bakrrköyündeki aılesı 
kabristanında ved1"i l . ~ı,; ~,f. 
ran edilece~i haber almınıstır. 
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BllGÜ KÜ HAVA 
Oün en fazla hararet 4 en az 1 

derece di. Buı;un rüzgtr mutedil 
poHaz olacaktır. Hava bulutludur. 

ELEK 
Zengin olmanın yolu! 

Buldum, buldum ama bir 
tüılü tatbik edemiyorum. Neyi 
buldugumu soriyorsunuz ? 
Zengin olmanın yolunu ! Oku-

duRumuza göre Amerikada /4{){}() 
Milyoner varmış, bu mübarek 
adamların her biri bir dolar 
verse tamam 28000 türk lirası 
eder J işte zegin oldum gitti. 
Yalnız mes'ele bu adamların 
ayaklarına kadar ~idıp parayı 
talısil etmekte 

Çocuklar ve trameylarl - -
iş artık ciddi şekilde derpiş 

nlıınmaga dejfer bir şekil aldı. 
Bi'lıassa Beyoglıı re Emin ınü. 
~irkeci gibi kalabalık mıntaka
lama çalışan tramı•ayların ba
, amak ııe arkadaki müsademe 
kaı·sinin üstü her an için 
nır klepli mektepsız ve on, nnlki 
yaşındaki çocuklarla doludur, 
Bu günlerde bu küçı1k tufey
liler o kadar artmıştır ki her 
an bir kaza olmasın diye yo/-
ııtarın yiıregi oynamaktadır. 

Biletçilerle bu çocuklar ara
~ında cereyan eJen muamele de 
oı hafif manasile çirkindir. 
Ktih bir tekme kdh bir bilet 
kutusu da;besile kurtulan çocuk 
indikten sonra en yaz kızar

tacak sözleri söylemekten çe
kinmiyor. Daha küçük yaştan 
böyle alışan bu çocukların bO
yıiyünce ne olacagını tahmin 
gi'ç degildir. Umarım ki Zabıfai 
Behdiye bu küçük çapkınları 

terbiye edebilecek kudrettedir . 
Bır o vardı ı 

Bir arkadaşımla bekarlık 
ergisi hakkında görüşüyorduk 

içini çekti ı·e: 

Hayatta pahalı o/mıyan 
hir bekar/ık l'ardi, ona da !'ergi 
koyacak l ır ! dedi. 

TnkUrmek cezası 1 

TErt1AŞA HAYATI 
~~~-=-~~~~~~ 

NEDİM 
MANZUM PiYES 

Halit Fahri 8. 

Darillbedayl anane halini alan 
ramazan Adetine bu sene hemen 
hem~n ortadan kaldırdL Zaten 
dil(er zamanlarda rakip ermekte 
olduğu porjtramı pek az tadi!Ar 

lle ramazanda da muhafaza etti. 
Değişen ynlnız Pazart~si tatille
rinin kaldınlması ve Salı akşam· 
!arının talebi gecesi olmaması ldL 

Nisan iptidasında turneye çı

kacak olan temsil heyeti bu 
devrenin son yeni oyunu olarak 
Halı Fahri beyin •Nedim. atlı 

manzum piyesini sahnaya koy· 

muşnır. Gllniımüzı.in heyecanlı 

bir şairi tarafından edebiyat tari
himizin en canlı bir ~aırl mevzu 
ittihaz edilerek yazılmı~ olAn hu 
piyes.adı ilan edileli tdileli merakı 
tahrik ediyordu. F:velki akşam 

dan beri oyunun oynanmıya ha~

lan~ı bu merakların halline 
meydan açmışnr. 

l lait Fahri Bey Nedim 1 lir· 
terinin bize tanıttıj(ı simadan da 

ha bişka bir göri.ıniış ,,ltında 

gfüterMeyi kendi ~a!rlik zevkine 

daha uygun bulumu~tur. Bu eser
de Fikretin: 

Nedim, o şirlmizlıı çelırti civanısi 

diye tavsif ettiği ezvak içine 
dalmı;o. me3t, neş'elere mustaP;

rak ~air, sanki Fuzuli imi~ ~bi mela 
nkolık,hazlnı aşık bir >ima olmuş. 

Oyunda hicretin on ikinci a rına 
ait olarak kıyafetlerle ,.~kı rdan 

ba~ka bir ~er gozc çarpmıyor. 

.z-;e deHin ahlAkl ve içtimai sima· 
sının tasvirine ra t geli roruz, 
hususiyetleri görıınlıyor. f,,er 
okadar günümii1iın t •eri k 1 

Nedim e kerdislnin r~rihtekl 

mevkıinl hile daha yıış8rken 

söyle ti yor. 

işte bunun için NPdim eserini 
biz bir milll tiyatro relıll -av· 
maktan ziyade. IAle devrinin şen 
ve hen<kir şairi hnkl.ında yir
minci asan mlitehcyyiç bir ~airi 
tarafından mükal me şekli altında 

yazılmış bir şiir gibi relakki edl· 
yoruz. Eserde tiyatronun en canlı 
farikası olan ak iyonun azlıjtı. 

şahısların adeta helir iz gölgeler 
halinde tasviri, e;hasıı atfedilen 
hislerin, hareketlerin netkeslz 
kalışı bu anlayışı teyit eden 
dcUılden :ayılablllr. 

Bundan eıel Belediye yere 
tükı1ren/erden ceza alırdı, snn
r dan bıı iş geı şedi. Bıı J;ün

e tekrar bu işe baş/anaca 

~ !nı · ilik . Ald fena değil, 
> 1 

• m-nıes de var. Şehirde 
,, 1 mumı ~" erleri o kadar 

/;ı az kı ınsan • 
1 

go 
a 

Nedim piveslnde -ilk hamle

de zannedilehilecet!;i gibi - ne 
iiçüncL \hmet. ne damat lhra
him vardır. H~tta "edim hile 
o b!'dip;imiz • elim değil, Halit 

Fahri Be\ in şal• ı uhunr1a VUğ· 

rulmuş bir a\ka hüviycttir. 
f erin adı • 'edim k mm yıp ta 
!ıJşka hlr him verilmiş ulsı,·dı 
beş on kdime det\iştirmeğli gene 
ayni pi\·es halini muhafaza edile· 
bildi. Çünkü Siltlucenin bir zevk 

eglence evinde ya~ıyan Uç genç 

. . 
1
. a zarıır 

~ııreffe bır gız ı 
d arıyor. 

f' ı et za ba$fama an . 1 hi 
l ıazsa bu hacet temın t;.,.,ç 
· de sokakların k r!etilmesinın 
nüne geçilse/ }'oksa pis bir 

sokatta tıikürenden ceza güç 
alınır. 

!-ELEK 

e ıı;li, el kızdan lıirı tarafından 
· ı ha.de dıgcrini ·enn, 

para d 
f k 

ıduzu ıçin on an mu-
vs a ·at · · halde feUket 
dakikasında ·iti tarafından 

• • e 1 
Bllrhan Cahft 

.ıekli, kumru ... Tavukla- geliyordu. 
rın bir daneıi köydeki ho- Bütün zevkleri biraya ıe
anım gibi paytak yürüy- lüp şarkı ıöylemek orman

d . (Emine) buna onun da kestane dağçili~ t0pla-
ism.i · verdi. Hocanm1. mak, araııra (Hafız Ha-

Genc kadın, bu ıssız çam nım) m evinde toplanup kı-
o manı içinde uzak ve ya- na y kınmak ve nihayet 
kın tan!l:lığı ve duydu~ çeşme h şmda su aLrken 
hayattan daha başka saa- köy delikanlılarıyle şaka
det beklemiyerek sakin, laşmaktan ibaret olan bu 
münzevi yaşıyor in'"' lar genç lozlar ve kadınlar (E
çine karışrnak, hayatında mine) nin bu kuytu çamlık 

d_ v işiklik aramak ihtiyacı- içinde ııkılmadan naMl otur 
nı hissetmiyordu. Hatta kö- duğuna şaşup kalıyorlardı. 

den misafirleri geldiği v,\. Halbuki genç kadın koy
't onları sayıp döktiıkle· ~ :n uzak kaldığına o kaClar 
i dedikoduları inlerken sı- ı(lemnundu ki (Tosun) un
:liyor, bu hah rler, vak'a- kış g lince köydd<l eve in
r ona man ız, lüzum~uz rnek teklifini bile kabul et-

terkedillp asıl kendini seven tara· ı perdede tercssüm eden hayalle- 1 u- . 

hııdan imdadına koşulan, kaybol- rin yürüyerek geldikleri görül· I • uO gün 
maş ikbalin hasreti, kaçınışvefasız ha al . zail ld 1 MELJ!'I{ S l N E M A S 1 N D A 

mese ve y At o u.ltan .L-"l b 
sevgilinin bicraru ve ölüm korku- d d k f Kllt~ maruuı e mensup ıu 

sonra da arka per e e a a kadınlann mUptell olduklın sefa· 
su tesirleri altında delirip ölen han, mütefessib ahltkını terzil eden 
yalnız Sadabad ın o 'uh ve şen görünm~e aahneye vazıda da hiç B U H R A N 

d ıd N kusur yok denilebilirdi. 
şaliri elti fr. ef'lyl kendine bir filminde meşhur 
nümune gibi alan şair bize, "edim- 1. Necmi B R İ G [ T H EL M 
den ziyade mesela geçen asnn arzı endam etmektedir 
Hakkı beyini hatırlaur. 1 Singapur Gece batakhanelerindeki sahneler 

Hallt Fahri bey bu husus! Geceleri• esnasında tanı ve mükkemmel bir 

1 

cazbant oynamaktaJır. 
görüşü tevil için eserine bir Ramon Novarro aa 
prolog koymuş, Nedimin ağzına 
bir çok izahlar vermiş. fakat 

bütl!n bu zahmetlere katlandıgı 

halde asıl Nedimi, zamanı ve 

şemaili lle göstermekten kaçın

mıştır. Bu haldir ki bize bir 
tiyatro piyesı nden ziyade hir 

şiir önunde bulunduğumuz hi• · 
sini veriyor. 

Oyunun temsiline gelince 
iki rakip sevdalı rollerlnJ temsil 

heyetinin en seçme iki uzvu 
olan "cyvire Neyyir ,.e fledia 

Muvahhit hanımlar pek canlı 

olarak oynadılar. :\eclA., .~aziyc, 

Halide ve Cemile hanımlar da 
kendi vazifelerini hakkiyle yapı

yorlardı. 

Kor neyzen deni~ rol unu 
köçuk Kemal c.n r c. surette .:an- 1 
!andırmıştı ~.mın flelıp; Bey miı

dlifin ııydurduj!'lı vapma melan- 1 
kalık • 'edimi tem 11 etti. Hüseyin 1 

Kemal Bey Şehlevenı rolünde 
pek ;;cvimli idi. Darülbcdayl 
aile.ıne sun zamaı;lard& iltihab. 
eden gençlerin tali rollerde 
adeta hiç akssmıyan meha~et 

gö'r ·rmekrl tiyatromuZl!n isrik· 
hali için pek . C\ inilecek hallcr

dend r. 

on h.ıyalat 'alınesinde arka 

• 
. . H 

imdiye kadar görülmüş olan sineına draın
Jarının en feciini tasvir eden 

ÖLÜM FEDAİLERİ 

.... Bu glln ~ 

ALEı\lDAR SİNEı\iASINDA 
Menimin en kuvvetli filmi 

-
Çar n Ya eri 

Mümessili: İVAN MOSJOUKİN 
7 ve ~ece 9 I-2 

kDun Fransız Tivatrosundaveruen a şam (. 

Birinci konserinde meşhur fransız piyanist 

YVES NAT 
Pek çok muHflal iyetlere mazhar olmuştur. 

Unumuıd~kı pazar gtinti ~aat 17 de matine olarak 

VEDA KONSEKt 

-iıa 1) " I lin ı şam 

Majik sinemasında Günün latifeleri 

1 ) 

), '• - 1 

Amerika Reisicumhuru kullç çok hasis bir adam olmakla 
şöhret kazanmıştır . Cumhur reisliğinin müddeti bitip te 
reisi cumhurların ikametlııe mahsus olan saraydan çık
ması icap edince lastiğinin bir teki bulunmamış deye 
sarayı tcrketmek ı t<.:nıemlş . karlkııtilr bu garip vaziyeti 
tasvir ediyor. 

Mükemmel bir muzlka ıdaptu· 
yonunuıı ~tfraldle lrıe olunan 
LIA MARA ve Huri LIDKE n!n 
muı7.zam temsiller! 

Mavi Tuna g-üzeli 
Vilmi bütün seyirciler tarıhndan 

medit ve sür<kli alkı~larla lu.rwı 

lanmıştır. 

Bundan başka meşhur dueto 
artistleri Barlngton ve )akson 
vasi beynelmilel repertuvarlarile 
temaşagerını tehyiç etmişlerdir. 

l.üzel temaşa meraklı[an 

BILLI OO'IU 

GELiN DUV AGI 
filminde gormek ilıre bugün 

mutlaka 

AL.HAMRA 
Sinemasına 

gltmelidiıler. l>ahl I'< dilber arıUt 
bu <serinde SARI ZANBAKTAN 
daha mukemmel !'oir rol 0\ namak 
tadır, . 

ŞAMPANYA 
lilminde dilber ve sevimli 

BETTİ BALFUR 
temaşageranın bir ŞA:\JP.ANY 
kadehi gibi sermest edecektir. 

i:B:ısmım-

Sami ve ... Sami 

adresini de yaz
mıştı . Sami Necdet derin hlr 

gögüs geçirdi. ömründe sevilme
diği, sevmediği için, sev~enlcri 
kı,kaııırdı ... 

Basit hir çehrL ;! vardı fevka· 
!Ade sıkılg1ndı. Ye bu açık mu 
habere gönlünde serküzeşt arzusu 
uyandırdı. 

.'llcçhul kadının aradığı adam, 

affettiği scvırili Sami idi. Ada~ı. 

• 
üte~i ır1in, bu sı kılıran adam 

ktndini maceraya atrı:aR .. hanıma 

gideceğim ..• 
Ve gazetede okudujtu adrese 

gitti ... Kapıcıya sordu: 
- ismi ~R,, ile başlıyan ha- 1 

nım efendi hanı;i katta oturuyor? ı 
Kapıcı bir an du~tindli:sonra: 
- Dördüncü katta., dedi, Ra

yika hanım olacak. .. 

• 
Sami, dtreı•erek bpıyı çaldı. 

içeri girdi. Genç bir kadın hay 
kırarak geldi: 

Sen misin Sam!Y 
Sami kekeledi: 
- Evet .. hmim 'amldlr, Sami 

Necdet .. 
Genç kadın duraladı.. Gözleri 

ylfardı .• Samiye yer gösterdi: 

- Buyurunuz, oturunuz ... 
o'~urdular: 
- Saminln arkadaşı mısınız1 

- Hayır. 

- Şu halde, sebebi zlyare.. 

tlnl.z'I 
Milşldi mevki ır;eUp çatmıştı. 

Sarni ıı;azetedekl illndan bahsetti. 
genç kadın kızdı: 

Siz oun, rasgele bir da
vet mi zannettiniz? 

- Hayır efendim. Hakiki ma
naııını anladım ... Ye klmbilir, bel
ki sizi teselli edeblllrim ümidiyle 

geldim. 
Raylkıı ıı;illümsedl: 
- iyi yürekli bir adamsınız.. 

Yemek yediniz mlf. Reraber yi· 

yelim. 
Sofraya oturdular. Rayika an-

lam: 

:'.ımi ile brn ev kn~ccği~ 
Sevişiyoruz.. \ma o sarlıo~tur . 
içer ve ortadan kaybolur .. 

flu sefer uzun sürdlı. 1 lal bu ki 
ayın sonunda evlenecektik .. 

Ama artık gelmesin, istemi

yorum. Hakkım yok mu? 

- Var. 

- Her halde kendimi çok 
daha fazla sevdirtcek birini bula· 
bilirim. 

- :\luhakkak ... 
Kısa bir sükôn oldu. Sami 

llAve etti: 

- Beni size kader gönderdi 
hanım efendi... 

Raylka gülümsedl Sami elini 
uzatıp geçen kadının elini tuttu. 

Sami Raylkaya izdivaç teklif 
edecekti... Kadının kabul edece
ğine emlndl. 

- Benimle evlenlrm.lsinl.z, ıru-

allne, kadın derhal: 

- F.ved .. 

Diyeceğini biliyordu... 
Sual dudaklarına geldL 

• 
... Kapı açıldı, içeriye öbttr 

Sami girdi._ Rııytka hemen bu 

adamın boynuna sarıldı... Bu 

Sami, iri yarı. ağzı mütemadi 
ispirto kokan giı7.el bir adamdı. 

Samfnln yumruklarını sıklljın

dan, Sami Necdet ne adam ol
duğunu anladı._ Bu adam Ray!· 
kayı mes'ut edemezdi 

Sami, Sami Necded tepeden 
tırnağa stizdil: 

- Bu da kim? 

- Şey efendim, bendeniz... 

Kendisine yardım etsin deye 

Raylkaya baktı... Genç kadın 

Mösyö 
Al bert 1 

ne gözlerini kaldırdı, ne de ağ
zını açtı_ Saminla göğsüne so

kulmuş duruyordu. 

:::::::;;;;::::ı Sami haykırdı: - GLORı"A - Haydi bakalım 
çclı. arabıınıl.. 

yalla hl 

SUV ANSQN nun Sami Necdet çıkıp girtl... 

• ~ temslll 
O günden sonra, gazete okur· 

Z A F J ken, her satırda bir facıanin l(İ~· 

B E Ş E R lendlğlnl hisseder ve kendi hal' • 

şı.ikrtdcrdL.. 

Gelecek hafta Kim ne derse desin, beklr 

O P E R A D A adamlar egoisttir ... 
Seldmi izzet 

- - - -~-~ ·--- --- ----

lınemişti. : dır. (Tosun) ~küçük evi- ısat vermiy~rdu.Arasıra köyj111mmıştı ki onun yerini !bir inziva içinJe geçiyordu 
Yaz mevsimi bu li\raflar-, ni yola bağlayan ba ı:eçitin ı Ieri teftişe çıkan kaynıakan1 kimae doldurami!?rdu. · .. ·ki yeni bi.r vak'~ Y~'i! yu . 

da çok 11Gak geçer. Köyler bekçisi (Prens) dir ... Bu; (Acıbadem e geçerke11 mu- Genç kadın kendiıııne bır ,,·aya endıııe getırdi. 
"):)\ 1 alında birer yaprnk k.:rt azmanı sert bekçinin hakkıık (Tosun) a u&rar çok şeyler öğreten (Nev E- (Emine) hastalanmıştı. 

g(E ~ r, kavrulur.Fakat yabancılıı. ak rşı çok vahşi bir kahves?ni içerdi_Babay- da) hannna·karıı kardeş- Bir gün derenin alt tarafm-
'.111 ~) tıin küçük evini bcknn gözleri garip bir hiı- ani, hoş bır adamdı. Bazen ten, anadan çok yüksek, a· daki geçit başında ufak te

{.eVl en g il kaçam oımıı~ı·le daima bu tarafa çe-vrilir. kana~ da be~a~r g••tirir deta kutsi bir . hür~et ve fek yıkıyordu, t~~ledi, ~k
onları yeş k d rıyle gu- (Emine) bu sadık muha- (Emıne)ye mıııafır bırakır, muhabbet hıssedıyordu. ıamın ormana çoken aenn
neşe karşı 0 • a ~ "Yİ mu- fızı ile hakiki bir emniyet- dönüşte alır götürürdu. Hanımının verdiği rt"smi o- liği onu üşüttü ... Genç laz 
halaza eder ki en sıc~\,. ~iin- teydi. Fakat (Tosun) her Kaymakamın karııu az tah- dumm en gösterişli bir ye- o kadar gübüz ve pürsıhhat
ler bile bu koyu neftı gol "" 'htimale karşı ona pek eyi sil görmüş saf (lzmir) li rine asmıştı. Mekturlaşıy- tı ki buna ehemmiyet ver
lerde bir aerin bahar hava- .ca ve mavzer atnıası- bir kadıncağızdı. (Emine) orlardı da. . . . ınedi. işini bitirdi. Fakat 
sı yaşarlar. Genç kadını bu· nı : ;~miıti. . . Ormanın ile eyi anlaştılar. . 'Şımdi Hannnefendi ona (htan- gece. yemekten aonra ateş1 
r~~a meşgul ~d~ ~eylerden en Y h def v ~çla_rı o. un ni- her gelişte onu b~raber bul) ~an .. b?' takım . ç.un~- geldi, sabaha ka~a~ uyku· 
hırı de derenm obilr yama- ~n e 1~. Beş, on, merkeze götürmek bır kaç şır, hır duzıne men~l hedi: ıuz kaldı. Orman ıçmde a
dan geçen yoldu. nıhayet '?n . .metrodan gün evinde misafir etmek ye gönderdi. (Emıne) yı sude yaşamanın yalnız bu 

(Isparta), Bordur) dan taban~ ıle ıstedı · hedefi için iarar ediyordu. (Emi- en çok sevi~~r~n.şey hanı-· tehlikesi vardı. Ani bir haa
aşağıye (Elmalı) ya, (An- vurabıliyordu. ne) (Antalya) da (Nev E- :mmm kendısını kitapsız hı· talık. Fevkalade lıir hal 
talya) ya giden yolcufar Kan koca kilometre! "• da) hanmıefendiden ayrıl-! rakmaması idi. Heır.en iki karıısmda istimdat edecek, 
yazın hep bu gölgeli o.rman imtidat eden bu zengin or- ktan sonra kimse ile i' li · postada bir nahiye merke- yardım bekleyecek, akıl öğ.. 
yolunu ~akip ederler. Bi- marun hakimi gibiydiler. dış olmuyor, kirrıseye ı~ı- zine uğrayan (Tosun) elin- retecek kimseler yoktu. 
raz ileride derenin bir çam (Tosun) muhafazası ken· namiy <lu. Hanımefendi- de iki üç kitapla geliyordu. Sabah erkenden (Tosun) 
ve bir kestane arasında dar- disine verilen ormandan nin saimiy ine, onun hal Genç kadının hayatı bö- hayvana atladı. Kaza mer· 
laştığı yerde bir geçit var· bir dal bile kesilmesine fır- ve tavruna o ka.dar alışmış, 1 yle gamsız, endifeei.z tam kezine koştu. Zaten ynya 

bitmedi 

• 
lpl.r 
lılen 
'tket 

LI 
ıtrrl 

~ır 
~· . 
~. 

[B 
l•tlet 
1Gkt 
f~nı 
tlbı 

•bıı 



MlLLlY!rı' lr.\L\ MHAT 

Mavi Tuna 1 

güzeli 
-Majikte-

Mavi Tuna güzeli fl!minde 
Llya Mara ve Barrl Lidge 

ıarı 
filmin ntı<iak t zre· kıymeti 1 bu ilk temas iki jl;enç kalbi 
rt k birbirine bağlıyor. O andan itibaren a ma tadır .. r~f h 

Oskar ve Miçl sevişiyor ve atta Mevzuu 
evlenmeye bile karar veriyorlar. 

Viyınada bir kundnrıcırun kızı Derken bu sefer Oskann Miçiye 
olan Miçi Alhn BUlbUI kahvesinde tutuldujl;unu gören aile tekrar tel!şa 
dansözdür. Bu dilber kızın ~ıklan düşüyor ve bir 1111 adamın bir adi 
arasında bulunan Kont Rudof Zirski uı 

! _,, rl/stleri: Harri lidge, Liya dansözle evlenm..,ine ıahamm 
1_ nin vaziyeti ailesinin endişesini mucip edemiyerek Oskan veraset hakkından 
flfara - . olmaktadır. Aile şatosunda akd-

mahrum etmeye karar veriyor • . ani ve mükemmel bir edilen bir içtimada bu görüf- d k 

l R d lf k .. ük' d Ancak Miçinin amcas~ arşı il tin 
l> nu hlkA illmilş ve u o u uç an - , 
tret mevzuu ye .. d k k va ife . aile efra- sarayında saate! olmasından bil !sti-

lden bu film "t:n ve pür ha- soz en urtarma zz sı dl iade Miciyl huzura sokuyor. 
Y dından Kunt Oskar ,ırsklye tev o· d . · f 

ltkettlr • edilmiştir . Eonı Oskar Vlyanayı ılber ans.öziln safiyetine me -
Uya Mara rolunda iyidir_ gelir gelmez doğru Miçinln .evine tun olan Arşlduk t.e bir av eglence-

t 
gidip Rodolfıan vız geçmek !çın na slade Oskınn Mıcl ile izdivacını 

rrl Litge aşık rolunda AIA· kadar para istediğlnl soruyor. Miçl Kont Zirskinin mümanaat eııneme-
r. Fotografl ve sahne ter- . bu hakaretkAr muameleden ınilte - sinl temin ediyor ve iki genç ınes'ııt 

~'f' ...... ••,.. ,....rı ... ,.1 ,..1~., ,.. ·. ,. ı .. ~ .. ı. ı"\ ı- ... , t,,.., ... ,.n,._ F"k~t oluvorlar. ......................................................... 
buhran ~l\'letekte) 

Artistleri: Birigite Helm, fak Tvvor. 
[Bu film mutlak kadın 

lıııetl ruhlyeslnln ifadesi 
loktal nazarından çok şa
tanı dikkattir. Bilhassa bu 

~lbı ruhi etütlerde gayri 
-blll lçtlna polan yazı 

ı····ii~ft~~~ ı,1~·~.;;···· ! ıi ......................... f. 
j Ramazan ve bayram 

Türklyede Ramazan ve Bayram 

1 

biltün temaşa teşebbüsleri için oldujl;u 
gibi sinema alemi içinde şayanı 
dikkat bir devredir. O otuz otuz beş 
gün zarfında biltiln mevsimin açığı 
kapatılmağa çalışılır. Bu sene Ramazan 
ayı sinemalar için ekseri na müsait 
ve fena geçri. Bütiln Avrupayı lsıill 
eden muıhiş kıştan yakasını kurtara-

'ı mıyan lstanbulda sıfırdan ~ağı 13-14 
derece olan soğuklar hep Ramazanı 
tesadilf ett~ velhasıl havanın mütema-

l 
di ve muttarit fenalığından müteessir 
olan eylence hayatı arasında ı;inemolar 
da zarar nasibini aldılar. 

P'ma) .. oda yalnız bazı kuvvetli 
• f; • , .11,rı. onla<da haklarını tam 

eı.lmtş aüJedilemezler. Sinemacılann 
Ramazan ayına mahsus olmak üzre 
- daha evlden hazırlayıp o ayda 
biisbütiln takviye ettikleri - Variyete 
numaraları vardı ki Bayramdan sonra 
bunların yavaş yavaş kalkmasına 

intizar edebiliriz. 
Ramazan o fena havalanna muka

·ı üç güıı bayram ve anı tıklp 
Jen şu günlerde havı tam sinema-

cıların istediği şekli aldı. Yani hem 
açık hem de soğuk. Sinema milşte
risi kadar gırip haleti ruhiye sahibi 
ız bulunur. O b0zuk havada evden 
çıkmak istemez, açık havada da 
sinemaya kapanmaya razı olmaz 
binaenaleyh onu ıçık hava evinden 
dışan çıkarır ve sol!'ıık ta sinemaya 
sokar. işte Bayram temamen böyle geç
ıi~lndon bütün oinemalar iyi çaltştılar. 
Alhamra, Corc Bankroftun Tuzak 

ismindeki filmini, Opera Ronald Kal
manın Aşk alevi n~ Melek Emil Ya
ningsln Son emrini Majik te iki gil• 
lünçlil komediyi biç boşalmamak 
tırtile gösterdiler. 

Ramazan ve Ba yrom iı;ter istemez 
çalışın bir devre olduğundan o es
nada geçen filmlerin daha ziyade 
umum halkı al!kadar eden eserler 
olduğu meydanda idi . Şimdi, bu 
devre geçipte her sinema kendi eski 
amatörlerile baş başa kalınca göste
rece!';i filmi ona göre seçeceği tabU
dir. 'Bu noktayl nazara göre Bayram
da.n sonraki ş~ içinde bulunduğumuz 
hafta iyi bışlanınışur, çünki bu haf
tanın filmleri h'r birinden aşağı kal
mayacak kador k 11'vetlidlr. 

- -- ------
«B::ınkroft un yeni 

bir filmi 

Tuzak 
Karileriıniz bu mevsim başlarında 

"Alhmru. sinemasında "Cehennem· 
!er dıyan. ismi altında. gördüğü
müz filmin kahramanı meşhur Ame
rikalı artist "Corc Bankroft, u ha
tırlarlar. l3u mükemmel ınistin bay
ram hahasında ·Tuzak. ilminde 
bir filmini yine Alhmrı sinemasında 
gördük. "Corc Bankroif. bu fil
minde de evelkinde olduğu gibi 
mükemmel idL Bu münasebetle söy
leyebilir!zkl bu artlıtin kazandıjtı 
muvaffakıyet ·"Şehvet kurbanı. fil
minin kahramanı maruf Alman artisti 

::mil Yanlngsl. geçmiştir. 1fn· 

11rlil meramını nail olamaz • 
nihayet kocasına hıyanet ederek 
öcalmak !ster, ahbabı olan Frank 

/ 
ismindeki ressamla kaçma~a hazırla
nır, kocası mani olur, kadının buh-

~:ll<ttına da pek az tesa
eı edilmektedir. Blrlg-lte 

ha 111ı duygularını isterik ve 
•t r s bir kuaretle ifade 

llılştır.] 

Mevzuu: 
lren !imindeki gllzel kadın kocası 

Roberden memnundur. fakat meşgul 
bir avukat olan Rober çolc meşkur 
olduğu için kamının hissi ve zevki 
lhtiyaçlaı11e m~gul olmıyor. Kadın 
bu zaruri lhmıUn ıcsirile bir buhrana 
uğruyor. bir kaç defa bu ihtiyacını 
kocasını ızah etmek lstersede bir 

' . 

Buhran filmin
den iki sahne 

ranı devam e1er ve ressamla rem.u 
etmek lıter, kocası karısını çıplak 

olarak ressamın evinde görünce 
mahkemeye müracaat ederek talAk 
talep ede~ fakat lron kocasına ihanet 
etmediğini söylüyor ve tekrar ban 
şıyorlar. Film munffak olmuş bir 
Alınan filmidir. Birlgite Helm 
kusursuzdur. 

Emil Yanıngs Ameri
kayı terk mi ediyor? 

Sinema mahaflllnde devım 

eden rlvayttlere nazaran meşhur 

olan artist Emil Y anlngs Londrada 

, (Birltlş lnterneyşınıl P:lkçer) ls

ınlnckkl büyük sinema filmleri 

firması hesabına çalışmak !lzre 

lngllrereye gelecektir. 

Emil Yanlngsın elyevmAme

rlkada, çalıştığı Paramunt milet

ıcseılle olan kuntnraıı l 929senesl 

nihayetinde bitmektedir. 

Amerikanın bir 
aylık ihracatı 

8,000,000 metre 
film 1 

Ne,rı·dilen bir ıstatistlğe nazar-

Irada soo günlerde gösterilen Ran
kroftun bir filmi, kendinden evel 
ayni sinemada gösterilen "Emil Ya
nlnp. in "Bıbalann l(ilnahı. ismiıı· 
deki filminin yaptığı hasılattan yüzde 
50 fazla hasılat yapmıştır. lrirlf erm~ 
liyiz ki "Emil Yanlnga. Jn emsılsız 
san'atına mukabil Bantroft ta Sa· 
mlmlyet ve "sempati. vardır; seyir~ 
cinin aradığı da eka•rl budur, 

anı 92~ 'i'eşrtnisanlayl ;,arfın 
da Amerlk~ film darüssınaaları 

8,440,000 metre film ihraç ı;t,,;lş 
lerdlr. Bu mlkdarın 6.0oo,oo 
pozirifdr. 

Her'etl umumıyesinln değer 

19 mllyoıı franktır . Bu filmlerin 
en muhlın alıcı memleketleri 

0 ,rralya, .>.riantin, Rrr7.ilya, lngil 
tere ve Alm~n rlır. 

Gelin 
duvağı 

- Alhamrada -
Artistleri: Billi Dov, 

loit Hiyugs. Rejisör: 
Aleksandr Korda. 

[ Bu eser asri ve liberal 
aile zihniyeti ile vasati Av

rupanın , kurunu vustai dll
şilncelerl aramak tezat ve 

cldall göstermektedir . Film 
rejlsörünün bir Alman olması 

haseblle -· vak'anın cereyan 
ettiği -- Macaristan sahne 
ve hayatı kusursuzça yapıl
mıştır . 

Filmin en kuvvetli yeri 

81111 Dovun emsalsiz güzel
liği ve kusursuz oyuııudur . 

Zaten bütün yük bu çok 
ıflzel kadının omuzlarındadır. 
Lold Hlyuğs samimi ve ba
ılttlr . Film hey'etl umumi-

Kazaklar 
-Operada

Artisti: Con jilbert. 
[ Bu film meşhur 

rus muharriri Leon 
Tolstoyun bu isimdeki 

eserinden çekilmiştir. 
Fakat filmin bize gös
terilen kısmı bu eserin kuv
vetini ifade edemiyordu. Con 

Gehn duvflltı 
fllmind~n iki sahn 

yeslle ğ'ilzeldlr. J ğ'lnden ştı;>he etmemektedir. l 1•ı nberg 
.. ovvela münasebette bulundı• lllona) , .. evzuu: 

sinemuındıkl dansöz ile ,,Ja 1 ;ı<ırn r. ~lacarh~t3ndu Sarı ismind.elri a:'ıl 
Frans asker olduktan sonra h.unt .. 

ailenin küçücük kw, komşusu bir Sariyi buluvor, iki genç bir birlrrile 
kunduracının oğlu Frans Ropı ta 

evlenecel.I rinc dair söyleşirnrlar. çocukluktan beri severdi. Bu iki ço- K , 
ont ~J. . ı ı.. herg şrr{'fine bir cuk nihayet Amerikada buluşuıor 

zJ;·afet )'Cli)Of Vl! kızının J~3\,.:\;'"6le ve sev~!yorlar, Fakat Kontes Sari 
nışanını !Ilı; ediyor, bu sırada Frans, 

babasından aldıJtt bir tel~raf üzer;ne 
Macari,·tına avdet eder. Frans da Heı nbergle kavga edip onu dö\ U\'Or 

ve Konıes ~arinin odasında sakla-
sevailisini tal:iben memleketine döner. b 

1 ' nıyor. Hayn erg onu Bu uyar ve 
Genç Frans huduttan içori girer gir- memleketi terketmek şartile serhest 
ıncz a,kerc •lınıyor "e Kont 1 laymlerg bırakıyor. San da kendisine i''"''""d 
i'miode hir 7.lbitin emirber neferi yetişip birlikte kaçacaklarını vadediyor. 
olur. Kont kaha ve n~dan bir adam- Kont Sarı kızının kaçaca~nı hissedin.,. 
dır. Frans• mütemadiyen hakaret onu odasına hapsediyor. Saride ken-
etmektedir · Aynı zamanda Kont disinl ziyarete gelen dansöz (Alana)nlıı 
Haynberg. Kontes Sın ile izdivaç mantosuna sanlarak odasından çıkıyor 
arzusundadır, kızın babası da bu fi- ve istasyonda kendini bekllyen 
kirdedir, zaten Kontesin Fransı sevdi- Fransı bulup birlikte kaçıyorlar. 

-ıııııııııııteıııııcrırıııııııı rı ırısır 

jllbert ve arkadaşları rolle- ı 
rinde pek cüze! olmalarıııa 

ral('men hey'etl umurnlyeslle j 
vuzuh azdı. Halbuki bu film 

hakkında bütün dünya kri
tikleri iyi yazmıtlardır. Biz 

bu vuzuhsuzluğu filmin bazı 
yerlerinde rus tnrklerl aley. 
hine olan sahne ve sözlerinin 
çıkarılmış olmasına hamle
diyoruz Buna ragmen mrrı. 
rus balıılayka orkesırasl!e 
çok iyi tesir bırakrrı" tadır.} 

Mevzuu 
Bir kilçük kualc köyü. Hatm:uıın 

oıı;lu Kaluşka. köylö kızlarından :\far
yanHı sever Fakat Maryana bu 
haylaza yüz Vermeıı. Ç..'tinkil o ne 
horbe gider ne de tarlada çalışır 
Güniln birinde Kaluşkaya fena hık 

ederler. O andın itibaren bu gençte 
erkeklik hisl•ri kabarır, mükemmel 
hlr muharip olur. l\!an-ıına da :vıoı~ 
kııvadnn kendl<ile iıdivıca gelen 
Pr nsle ıevlenn11 vcrek l\aht1'kaya vutt 
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1 Hikayelerinden/ 
·-~~~---~~---

- ıo - kız dedi ki: tu,ran kızın yanına g~ 
diye şaşırdım. - içimizde bir ya- türdüler. Fakat kızın 
Beş yüzün içerisinden hancı var, hemen o:ıo güzelliğinden gözlerim 

sekiz kız ayrıldılar. O- bulun! kamaşıyor, yüzüne ba-
tftIIIIIII• Takar hemşeri! tIIIIIII9'. 

Her gece hu halim 
devam e<livordu. Or 
talık ağnncıya kad ı 
otu.-up sohbet edıy ,. 
duk. S'"lnra cariy ler 
den hirine götürup be· 
ni y1tırmas1nı en1redi 
vordu. 

n1uzlarında taş1dıklan Ben, olduğum yerde kamıvordum. 
som sırma mücevherh titremeğe başladım . Fakat git gide açıl-

• tahtı yere koydular. Yavaş yav~ş yaslandı- dım. Tatlı tatlı konuş-
Derken efendim bu ğım ağacın tepesint maya bef.~~ ~ık. Biraz 

: kalabalığın içinde. O- çıktım. sonra kırk :ş ~~:~:ı e el-
radaki kızların hepsin- Kenc.li kendime: lerinde billur1;; surahi- şine aşıl<tnn. Bunu ~ 

d - ı b 1 b" · ) sıkça söylem;ştim. F~ enguze aş.ca ırı sa ı- - beni burada bula- ı~,,·le i<>kiler, c:ıün1üs 
1 ~ n • ka~ 
na kırıta meydana çıktı. mazlarl sahaı.Iarla yemekler 

• a··t- k t b 1 k r. I - Sabret .. Sabret! u un ız nr e ınp Diyordum. ra <at kız- getırdiler. Başkaca d y ı • diyor u. a vart)'Of 
• temenna edip selamla- lar(lan bir tanesi ağa- kırk cariv. ede bize şanı- · d H' b ya {:trıy'lr un1. •ç i 
: dılar, sonra koltujtuna cın altına geldi. Sanki dan tutuyorlardı. tayda vermiyo: du. 
• girip tahta çılcrdılar. el ile koyus gibi yukarı Güzelce karnımızı do- Aklımda 0 kızca 
• O ~enç krT. tahta çıkar baktı: yurduk.Epice de içmi- h;ı~ka kin1se yoktu.!\ 

!·; Kıskançlık bir Yılandı~, beline dolandırm. a, 
• Zehirlidir karışmam seni sokar hemşeri! 
: Kanna kemlik yorup bihude gönül kırma, 

~: Namuslu bir kadını tek söz yık.ar hemş~ri! 
~· Evd rahatın kaçar dinlersin dıvarlan, 
•:~ Acep dersin nereye uğradı bizim karı, 
~·~ 1( . kanç olma İnan ki yine sana zaran, 
::ı~ Kötü yola sapanı insan çakar hemşeri f 
~· Olur da yalan çıkar kanma söyleyenlere, 
:~ • B~ştan çıkmış seninki. vah yazıkf • diyenlere 

~· Yıkarsın ocağını yanann1 ki boş yere, 
~: El oğlu Yumurtaya kulpu sokar hemşerit 

~ Halbuki hen kendi 
• 

~· 
~· t·~ 

Hatunun kötü ise ne geçer kollamaktan, t- hazı b ) l d d' k k·ı· ·ıt·ı G 3 
çıkmaz elini çırptı. Bü- - Ey :sevgili misafir, şiz. Sonra cariyeler tabt.ın1 , ne hü1,ü'lldaı 
un r u unan ar e ı, sana orası ya ış- ç1:.· r ıp g-ı ı er. enç hğım, ne de n1en1Iekı 

Fayda yok boylesine feraceden yaş·naktan. sustular, söyleyeceği maz, korkmaJıo aşa- kızla baş başa kaldık. tİnl! Artık ser eme, d. 
Bir kere yoklan çıkn1ış, U<ilanır mı dayaktan, ~ sözü dinlemeğe hazı- ğıya buyurunl Uzun uzadıya konuş- vaneye dönmüştüın. 
{{aşla göz arasında boynuz takar hemşeril M S. ~ ~~ıJar. 
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-------------·-·····················,,Kucağımda idijÖyle hiddetlendik ki ... l Bilmeceler Odundan olacaktı 
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•·••••••·••••••••••••••••· ...................... Herifin biri bir bira- h"dd tlr.lll:a,Jıena a e §Aheste aheste bül- ır ayat;ı <esı c ı~ 

k ha · d ı e ıyım için odundan ayak kt 

B ı • •? neye gırer, ynnın a 6 bül kafeste, yeın ye-
U sene yaz ge mıyece mı . yaşında bir çocuğu da - Hayr ofa... . . me.z su içmez, kendisi la nan hir adamın e\ 

B b h b lendikten bir sene son 

E ·ki adan1ların ba 
har iptidası dedikleri 
Nevruz, dündü, Fakat 
hava gene ayazdı. 

Sugut< oıra:ı Kt:::.ııi,J 1 ~ <.luUL la ııtına çıt<I-

güneş açar hava ısı· yor. Bu gidişle, bu se
nırsa mutlaka ya yağ- ne aceha yaz gelmiye-
rnur yağıyor. . cek mi dersiniz? 

vardır. Kendi bir bira - u sa a , ızım yasta: .. . v 

içer, çocuğa da bir lo- ~1azhann fena halde -·Kozadaki ipek ra 1dt~nyay0adbırh ogl 
ı d. . Ç k k h ta ld )1.... h be . . böc ği gt: mış . a emei <um ye . ırır. ı ar en as o. u8 .. a rını e . _ _ mahkemeye koşupka 
yalnız bırnnm parasını vermişlerdi. Yüzü mü § Altı f!l~r;ner,. ustu ruını boşamak istemiı 
verıneğe kall<!nc gar- yıkamağa vakit bul- f!lermer, ıçınde hır ge- Sebebini sormaları ÜZl 

son hayretle sorar- d b' ı "tt' lın oynar. · d · k' · . . ma an ır <oşu gı un. _ J)i) rıne en1ış ı : 
- Ya çocuğun yedığı Birde ne uöreyim... § Akt. ta la l -Çünkü doğurdu:Yı 

1 1 1 ,., ır r sı, ra- . . -:;> 
o <um. Ee N - d- ? d h 1 ·ı çocuk benım deX-•ldır Bir lah:za düşünür - e e gor un. ra ır to umu, e ı e Be . 1 1 b' b.., ~ 

- Utanmadan soka- k·ı· dl ·ı b" ·ı· nım o a< ı ıry yal!ı 
sonra şu cevabı verir: e ı ır, ı ı e -ıçı ır: odunc!an olacaktı. 
-Çocuğum mu dedi- ğa çıkn1amış mı? - Kağıt, murekkep. .. . -

niz. adam sizdr.. Yavru- ı\leğer _/-asta filan de- § Bır ağacı oymuş- soylemış kuia.ç-.ını bu. 
cuk benim kucağımda ğiln1iş. Oyle hiddetlen- lar, içine ses koymuş- muşlar: 
oturuyordu. <lin1 ki... lar, yanılmış yalan - Ktm'ln. 

l\lilliyetin tefrikası 39 tün ııüratile ııvıktaıırkm, hay- kalacağnn. Yegane_ hayat oa- taşlar yağı;a, hiç .• hiç bir şey bacnnl" diye_ sayıklryarak sıç- garson~. bu~ah ~ba i 
atmım bir daha dörur.irecek o- ğıın ol Ona baktıgım zaman beni uyandıramıyacak •.• faı<at radı. Sanatonyomun doktc•n•nu aanşm bir efendi gcldı. Hold 
lan emniyetli, bahtlı günlerinin gözlerimde hafi{ bir ışık yanar ı onun "Anneciğim,. yin~ ne dü-f çağırttnn, _ateşine baktı, endişe kalem istedi, bu mektubu yaz. 
hikayesini taşıyan bu kücük be- gibi oluyor ..• bunu bisseCiyo- şünüyorsun ?" diyen incecik I e~lecek bır. şey bulmadı, müs-ı ve "saat yedide bunu tep 
yaz kiğ:ıt parcalarmm - done, rum .. parmaklarıma ancak o- müşfik ı;esini derhal, ııerı:le ol- hı~. v~~emı tavsiye eti. Bin Sanatoriyoma götür, aakın 

- -

döne kayboluşlirına baktım. nun işlerini gördü~ ~an sam duyuyorum. ~er~.e olsam, muşkül~tla .ona bunu ~çir;~~ıha eye! gitme.''. tenbihil~ et~r 
Geri çekildiğim zaman gi). can geliyor. Mendi~e bıle u- diyorum~ .. ev~t çu~u ben -ı;- Ufak bir ~de bozuklng;ı ~?i· verdı. Başk~ bır şey [ı,hnıy 

Sönen 
YaZGR -MEBRURE HURŞIT - zün aynaya ilişti. İşte bir tek zanmak istemeyen bıtap kolla- zaklaştıgımı hissediyorum, _hu; a~a dognı rahat cttı. Goz-,rum .. ha bır de arabacı kap 

B 1._ cfi .. e z-· t--..... • saacfe.. ..,.,.. bir tek hırkınk izi yok nm, yalnız küçüğümü kucağı- bilmediğim yerlerde, sık aııaç-,lenru ağırlaştıran uykuya day- açtığı zaman ben de dışarı çı 
ana ça..,.,, .... mmua 1 -- ........ ıyacaııım, ı-y, "' • • b 1 ·· .. d al ak "0 - k tnn al'b hada b" k ı.ı L--aJı timize fak b. · ti' göl- yalnız yu" züın sapsarı. dudak- ına alırken kuvvet u uyor. • • lıklı onnanlarm ustun en, tın anamıyar : yunca~ı mera mış .. g ı a ara ır 

ıoruyonun. •. , ___ er """' en u ır ız rap • al -'-- • d" b b ı· b . d w 
.. .. .. 1 t '-'l"k -=ı.+·· '-' .,esi s-'-' -- ı " emı'n- Iarnnda bile rmlıt kalmam•"-. O kon'dora ,..ı.... .-ırcreden renkli kumlu ov aruu..'l uçtugu- 1e ıyorum.. a am ge ınce enı m ·ıar . . ustume oy e elD-.• ,..-.u ıu • --yeccgım •• • Y ~ ,.~y .--- 'b" ı . d · ·-· ,., · - · · · 
Şem'i efendinin derslerini bılc leri ile vcrcliii defteri okumağa Dün akşam ~emin israrı üze- dışansmı seyrederken gene o ~ 1 mu zanı;eder. gı 1 0 _u_:rorum .. : · 'uyan ır emı, annecıgım nca- ,_Uşaga geç~r?ı~ h:y 
t til ettik. •• artık Hannla ela bazırlanm•stı •• , rine arkadaki vagcırm· re1<toranallü halime avdet ediyorı.:rr_. be- fakat o ıncecık _sevgıli seste o~- sıla daldı. gostermemek ıçın g!llınege 
a:'e§gul olaımyonım ••• anlıyor· Bu, ba§t~ epice sahüeleri gi~ğim ~siyah clbı&eleri·ıynime bir uğultu geliyor, ya- le anl~,şılmaz.~'.r kud;et var kı,I Saa_:ler geçti .. ~eş bat!:1·.: lışarak: 
sun ya, Mir.ciğim bayatmun ea yniılmif, sıyab kapb kalınca mı gören ı~ Alman ludmmuı vaş yavaş bu vızılular geçerken daha Annecııpm. . . ~er de- o;talıga ~ş~ hazın gıanuşu -:-Ha, evet anladım. • mer 
beycanlı intizar devresini yqı· bir defterdi. Neyran ~ J'Utı· yavaşça.: 7 .. N~. Y~;ı~ tazcye,ıhafifleyorum .. kolumu, .ıvaJı- mez, ~famı şıdd~lc bir ye~e zıyalan ço"ktu.: ne baba, ne oy- dedim. 
yorum! . ğmm üzerin~ koyd~, yüz6 lro. acaba kimı olmuş? dı:;re fısıl- ~· başımı duymuyorrum .. s~- çarıı.tıgmıı z~ettiren sızı ven- uncak, g:!111edı ! .. Onlar çıktılar. Ben <le el:m 

Gece annem odama gırdi, yun yath, dırscklerıne dayanıp daşdıklarmı duydum. ki mahfazasııu açıp kurtulan bır ci bır darbe ıle uyanıyorum.... Yemegı haber vermek uzere el'an açmağa cesaret e<lenıe 
gözlüğünü bufam•mtf,. iğnesi- bqmı ellerinin ara•ma al~!! ay- Zavallı saf kadmlar! Ölenin ~ ~luyorum .. bııesn.:ıclaEkrc-ıg~zl~. aç~onım,derni:ıon;m, od~ kapı~mı vu.ran 1:iznıe~~~· -~- ğim mektupla odanın ortasın 
nin ipliğini geçirtti. Sa- aklan havada, ba en sevdıgı ga• ben Olduğumu anlamıyorlar. . mı dıişünccek olsam, kompar- çuQku gozlerım zaten açık. Y- şagıda elınde bır kagıtla KUÇUiC dimdik kaldim. . 
na mektup yazdığımı ıöy- ri.p vaziyetile, meşin kabı çevir· Ö gece., o büyük gözyaşı nö- tımanm kapıst kapalı olduğu alnız onlara veniden görmek\ b~r r..ocuğun beni sorduğur:.u sö- Onu ne zam:ın, kaç saate 
ledim "benden de •e- dı. Kenarda, yırtıl:m yaprakla- beti ile beraber kendimi .,.0m- halde küçüğümü birdenbire bü- has-;ası geıı:Jor. Ekrem yanm1- • "ıeıiı ·~ dışarı çıkarken. ra okuduğumu bilmiyoıwn. . 
lilm il.ive et." dedi. Artık kale- rm yerleri. gö~üyordu. dilin. İşte ağlarniYOrum hile. . yük bir vuzuhla dışarda, el!eri dan çekilir çekilmez bu kor- - Haberi~z var.~. sızrı;n yalmz_ yandaki odaya kvştı.ı; 
mi bıra~tıyorum. Sıcaktan ha- ilk açtıgı ıabıfe beyazdı, Y•· etrafımda geçen şeylere o-ömıe- cebinde, bumunn cama yamş- kunç hal tekrar ba lamak isti- sonra gelen turk musyu bug.ın mu,.oghımu uyandırma~ kor 
\im bitik. Yüzümü, aaçlamnı ıs· ~ yoktu. On~ ~· çevirdi, batını den bakıyorum, kulağı~ 4it- tırmış, geçtiğimiz yolları ;ey- dadını gösteriyor. . o zaman birdenbire gitti. dedi su ile feryat ve hıçkırıkla 
!atıp bahçeye çıkacağım. "Gut- bıraz daha egdi. tiklerini anlamryorum. · · Ay_ rederken görüyorum. Bu, drma- korkuyonım ve eğer kalkabilir- "?ek iyi anlamamıştım, tam yastıklarnnm arasmda lıoğ 
bay" Misciğiml Şöyle baflıyorda: nanın karşısında saçl~n't .. dü- ~!11 yarattığı silik bir hayal ?~- sem oğlumun arkasından giı.li- s<?TI-1p ~f~lat istiyc~ı;l~t;m ki, ğnmu hatırlıyonım .. 

•• _ iştiyaklı buseler yollayan 5 Nisan 19 zcltirken gözlerim gorn;uyCtr, g~~- ~üçüğümü olduğli gım., yorum.. hızmetçının bahtettııp .• oğlan, Ben ölen itimadnna, si'ı 
çılgm Davoı;tan İstanbula gelir- önümdeki hayali delip geçıyor. · g.?zlcru..ıe gördüğüm gibi go- Bu ne zaman ba !aclt? İlk de- yanında uşaklardan bı~:e kapı- aşknna ağlıyordum ... cvlad 

Neyranm" ken, trence: ben adeta bir bakar kiir ol- ruyorum. · fa nasıl oldu? O gün Ekremin nm cinünde göründü. u~'lk: kansını yabancı bir rrcmlc:f.· 
Neyramn batucundaki pembe Bundan sonra defterime ya- dum ... kollarnn yanlarıma dil- Sonra, h«;p hoş!uklarrla uçu- yine ateşi vardı. Sabah kalıval- --. İş~e bu '?a~'lldır, . ':1~' te yalnız bırakıp sevgiEsi 

abajurlu küçük lamba, o gece zacağıın şeyler öyle hazin ki, şük, başım kanapeye dayalt sa- yormuş glbı olu:yal"\ı.m. . iniyo- tısını bile onun yanma odamıza dedı. mutehayyır. g~zlerlc ıl:ısı· kaçacak kadar sefil ruhlu o 
saatlerce yandı.. . mes'ut günlerimi saklıyan şu atlerce kımıldamadan kanıım· rum ... çıkıyorum. · Jlaruyo- çıkartmıştnn. Uyanır uyanmaz, ne de b~~ım: elıır~ uzattım._ 0 hain adam için bir lahza 

Genç kız deniz kenarından baştaki sahifeleri okumak izti· daki "imdat çanına"' bakıyor- rum ... B~ aı;!~yamadı , <>a- babasını sordu. Şehre indigıni .. Zarfın 1;1zeı:nde.!<l yaZlyı go- l:albimde kıskançlık tdıe\'' 
erken ?önmüş ve hemen yata- rabına bile katlanamadan yırt- um ... ne düşünüyorum? Bunu rip hale gırdıgım zam-· boı.ni akşama gelirken ona oyuncak ~ce ganp bır yurek çarp'!lltt- !eri uyanmadı ... bir an b 
ğına gırerek, Ek.remin biraz e- tım ... parçaladım. Pencereden da bilmiyorum. Kafamı bom· hayatta yeniden çekmek kudre- . etireceğini söylıyerek süılünü sı ıle: . . . "şimdi onun nüvazişl«ir,ı:ı, o 
ve! Ya!}lı gözler ve sebebini an- uzattığım avucumn açınca, rüz· boş hissediyorum ..• kücilğüm tini gösteren yalnız oğlumu? ı ~· Küçüğümde garip bir - Bunu ~ana.~ v.ercli? Ne busclerini başka birFkıı<lIIl 
layamadığı "Neyran, aana an- gar onları aldı •.• uçur<ln. Ba- olmasa belki günlerce o halc!e, sesi .. öyle hissediyorum ki, asabı vardı. Öğle uykur.una zaman verdi? diyebıld:m... yor" diye inlemedim .. 

· · · · · · · · .. _ · - .. ünemeden tren devrilse, gökler gürlese, yattığı za...arı iki üç defa "ba- - Ben "N " lrah·ıeEinde bitmedi 
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R- \an1th 2 l'uyulann rıiJ:1 .. 1'~ i\uta J: 
Sprırcu nida-. J Yük.ek(J 

9 'a,; 5 :ıngırak .ı 1) - Hüküm (:\) l:ltr uzrnmuz ·2·· 

·············===·····==·· Gramot<)n sahiplerine mühin1 bir ilan 
Son defa radrcı ile inılıi edilen 

IIoınokord Gramofon Plakları 
!lir kııı; :(lım: kaJar pı asaya çı rılmal, üzre

dir. Hu ker< ~n nıukı:cJir hancrıı.lclcr tacafııı 
dan nkunaıı n: pek lavmetJi bı-;tck:lrlartmızm 
c,eril'rini ihtn a eden İnutemı ~~rkı, J!;llZel 

\ e r,ıırazi parç:ılırrımızr hen t!' r:l\ Si)~ 
ederi/.. \ lezk ur !'lak l ır · m h r zam a 

lıilunıum graııı ılnn ıııaz:ı\;ırınd« 'atıloıa)!;a bıı>la} ac:ı k tır. Turk ı \t' ı 
i 'n tıın nıi ı ınıl'' i,j \C t.ıptıı 'a!I~ depo,ı al 'pkri l E\'f 
\C !..\. ·j :xıltıın ]• ıam l la: ozhı 12· l.1-~ 1. 

e::eoceeoee:•cco••••••=•• 
~---• ... Satılık ve iraiık k''ışk-----... 

ı
'=ı~,11.1ı;indo \ anik"~ tın<lt çok aı';aı;lıklı _'.' iliı ·m miınl it. ara,i dalıilınde 1 

"'rupa kan bını edı ım. oıda ıkı ) 'r ı'th:ıl;; 1 ·om 11ıclı 
dt:runtında ak·ı -.u, u ıne\ \'.'tıl Btıf. ıçint \ f ·rn.:ırJ a ne c:rctl 
k lnıHevi ha\ ı mul-.emmel hır koş" k a· - \e :-.;Kl ur • 'J'.:ı plcuin 

reldıınlıı ''"'"hlli 1 e m l<tn. " 

•:ıııııııııımııııııııııııı~mı~ııııııı'ıı ı111 tıı 
· Bliylik :: 

~tayyare piyankosu~ 
- Keşideler hJr ayın il. n edir ~ 
§ - ~ 
=:;::: 3. ı.:i keşide 11 isan 1929 ===: 
= -= Büyük ikramiye: = - -- 40,()()Q liradır IJ 
_ _ Ayrıca: 20.000 15.(D) 12.00) f().OOJ llralık · 

raml.ı- eler ''c 1()())) alık blr mükafat. §; 
Bu keş· dede cem'an: 3.900 ~ 

_ numara kazanacak __ ~ 

ııw mı ını ı ı ımııı ıı 11
1

11 ırn ı ~nımııııııııı ı ı ı mm mm ımı ıı ıı ı mı r ~ 
-..,.Do tor Artin Horhoron ~ 

il~! ,ı ~1 ki p;ıı. idrn (larlııı;ı. p•ırt:.,t. Jıa,talıkları, 

~kı·~il· fr·n uf '~ ıp;ırı.,ız 
ll'lLJ.\i 1 r. \"'tllPl(~;l ......... 

İstanbul Tramvay Şirketi 
(}toh- sevrü sefer c~t ·eli 

23 .\1ıırt ı •1 .!•ı tarihiı ;:kn l'll'lfi abi re J.:ttlllf ı tırelıcn:lir. 
'\arl~l);t~r - \zapkapı. Karakii\· tarikıyle 

R\\ \ZrI - '1 u:.·l\I hattı 

Hal'ekct 

mahalli 

RE\' \Zrr:r.ı K:\l\I tin uıttan 

. derler ilk <:tın 

ara,ınd.ık i h:ır~kct har~kt"t 

fası fa >aat ;aat 

l lam Taksimden 1 K ~.s l;; l <J.s Ol! 

i,wnlıul l (J .\lart f !l2<J 

Lç yıldız markalı Dl.Z R 11\hf alındııı;ı zanrnn :Jjder iıze-

l rinueki inhi,:ır ıdart"iııin bandrol unun 'c in11.amızı 1ı,1 , i hı 
~:ı,lıl !arının muııt:ız:ım lıir halde ı,Jnıa. ına dil kat nfuıınıa>1r:ı 
'1\lıiıll:D:'m =r..-ıtr:rikı;iıııitı.h.ıı rıı.:a ~ckrız,. _ • 

MlLLlYET 22 :.\IAHT 1929 
-

•••• Kati. Ublgan. Plver. Oıerlen 4•~• 
F'abrikalannın hakiki e,ıns \'O >air kolrnlannı toptan fiıtını perı

kend,· satan Z.\\1,\:-\ ecı• ve ıtmat deposudur. 7~\,1/\'.\ ecza ve 
ıtrıyat deposu kokulu sabunlar. saç suları, kremler, ttt\·alet podra Ye 
takımlanııın da deposudur. 

Z\11 \\ lo>yıın re knlrnııalarınd• bir damla sun'i ıoktur. (,'içek 

t'~:tn~larınJ.an ınaınllldür. '\ümunelik ~işeteri ıneccanendir.) l:;tanbul, 

..... llarçeLıpu \n .• ı~ "•!ıık füsı;iıan eçzanesi +• ••• 

rrı~ı:rERDARLı'ı<1' İLANA Ti 
Edirne ''ihlyeti defterdarlığından: 

9 >eıırlıği 2~ bin lirada ıalilıi uhtesinde ı lunan Edirnenın ı·:ne,' lpsalı 
giıllerinın nısumu -•nihe ıııuc.ıyede 23 .1-!9::!9 ( umane<i gününe k:ıdar 
temdit edilip yevmi mcuzkrda saat on <tltıda muza)' ede 'e ihale olunacaktır. 
Talip olanları~ Edırne nridat tdaresıne l•tanhul " umu sa1·diye miidiirive· 

tine mtirııcaatları il:ln olunur. 

* * * I S.\Tll.11\ .\HS \ - Ka<lıkö,·ünde 1 lasaııpa;a mahallesinin ntik l"urbalı-
dere cedit ~air .\lımet Kemaı' bey sohıı;tnda . 'o !O kemikı;i deresinden 
müfrel: ~ ( 98 arşın, mııhamınen bedeli 549 lira !iü lruru;tur. bedeli defaten 
alınıcakuı. müzayede .ıo ;\lıırr I<J<ıl) da Defterdarlıkta vıptlacaktır. 455· 

* * * SA.Tll.IK IJ(KK \:\, ('ar;ı<la >ahaflar eadde;inde :ı:ı C\o muhammen 
hedeli 1000 lira lıcdeli <lefaten muıayede :\() \1an l<l'.!Q da defterdarlıkta 

ı aptlacaktır. (S~4 

* * * S.\Tll.IK .\RS.\. ı,adıkiniinde Iflt·anpaşa ınalııılle,inin atik kurbalıılerc 
cedL Sair ,\hmet J,emal be,·· .<okuğmda •. J kemi ·çi ça :rından müf ez l600 
arşııı muhammen bedeli t 120 lin. bedeli· defaten verilecektir. ınüza,ede :ıo 
mart fQ29da defterdarlıkta vapılacaktır. 448 

* * * 
S.\TlLlh !·;\', .\!{$!\. B.\!J(,'f~ EmirgJnda Hamam '<.Jkağın<la :\, 4, lı, 

ı; C\. hamam atsa<ı , .• bahçe ile iki ma,ura tadı ·u 80 hissede 9 hi.<>csi. 
muhammen bedeli -H~J lira; bedeli defatL'fl alınae11ktır, muza\' ede .1\l ,\fart 
ııı2ıı da ddter<larlıkra y•pılat:aktır, +~2 

* * * 
Sı.:ılık ar~a. L nkapanı küprll..;ü Ltti~:a.lindc \'avuzersinan mahallt--.indt: atik 

mahmudi\L CC(fü lloc;ıp j,kclt,i t:adı.fc,\nJe J'.llı(.40 metro mürabhaındaki 

20·22 [ . ,·e ı 8:\-l~ lira muhaııımen bedelli iratlı """ bedeli 8 -ene ı e 
8 r•ksiıte ,·erilınck <arıife ı e kopal ıııtf u..'ulile <anlıktır. mliplcr bedeli 
muham .cn;n "

0 
<le ~ .. ı rcnı-iııar makpıır.lanıl.a reklifnamclcrini 6 \'i-=;:t!l fl)'.29 

tarihine mli~a.dH Paıa •tc-.i ~lini.i ı;;aat f S 1.: ~ad<tr ls-canhul defterdarhJ!.ında 
rntitc::>ekkıl kr>mi:-- rnn:l \·cre;;ct:;.:k~le:;.:r,::d::iı·;_· ;_·;_ı'_l·;_l ___________ _ 

İstanbul Limanı sahil sıhhıye 
merkezi sertababetinden: 

r ~ \fart •ı::.!•ı ra iı.dc nı :ı J 'I T.ı kıl nan kııta'i) eııin 
nlllnaka,a bedrli ııınuın mudur ·ıkçe .1aı.ldi li\yıkı~da ~tınıkrncdi

l!;inı.I temdit edilerek Y!I ıni munaha.<ıt '.?,.~ \fa[ t <l'.!<ı tarihıne 

. adif er ·ınhc giını !arak te>p't e.ı·ı. rir. 'i a'irkrirı \'ernıi 

Şehremaneti ilinatıl 8!'r1sef11 o ,, :1Tıı81liın 

Sehrenıancıi Anadolu ! lisan Da· 
irc~inden: L -skiıdar - Re)'koz yolunun 
t<Y>ii için ,\oadolu l li<arıoda kiırfez 
caddesinde :\ Jiiycrrih \hm He)' '•· 
~esine ait vahva 'e"it.len ~u hazinesi 
'° du,·ar '" 'a re inşaaıı l 2.11 lira 
• 'i.j. kuruş lıedell ~eşi ile 'e kapalı 
zarf u"ulilc nıtinakasa\a \:aZı.:dılmi~ 
ve n i .. anı J 4- uncü pazar ,., unt• ~aat 

ı ~ ıc · rf arın k şadil< ihak>inin 
icrN mukarrer bulunmuş olırukla 
talip olanların "ehremaneıine fc•n iş· 
leıi mıidürliiğündcn alacakları chh\ et· 
verakatlrtnı \ rı n 

0 
• _;; :._peuade 

temiruıt akçderini han makbuzlanm 
h•l ile vtı mi mczkılra kadar daire 
bıcum~niıe ıcn!i "lcmcltri il!ıt 
<'ltınur. 

Sclueınanet aoaJolu hi,an daire 
sınd~n : _\nadolu hisarında Gtıksuda 
dürt kardeşler tarikinin tes\-i\·ci tü 
ralıiı esile adi kıldınm imali ~905 
Ura J6 kuruş bedeli keşifle 'c kapalı 
zarf u:lulile milnaka~a\ ı 'azcdilmiş 
ye ni~.:ı.n1n 16ıncı şah JtUni.ı. şaat 15ce 
zırflmn k üşadile ihalesinin icrası 
mukarrer bulunınuı olmak!• talip 
ol•ııların len işleri müdiri ı <tinden 
a1acaklan eh1Lyct \"era.kalannı 11 

0 7,5 
ni>lıetiude teminat ak~a~annı havi 
makbuzlarını lef ile ye\'mi mezkılre 

kadar d.lire encümenine tt\ di eyle
meleri il:ln olunur. 

"'"'"' 
~ehrcnıanctinde~: "\ l~tro murab 

baın• .ı ı c ihata 1 )uyarfanna 500 
lira kmn<r takdir ulıınan l.J.l~ 

metı·o n1urahh.:ı11ıdaki e .. ki mııra ... ;sr~ 
nflık hiııı-. •r.•»< ·atılmak için 
kt11'ah ;;arfla münak:ı~av:ı konmu~tur, 
Tali lcrin ~~ıtnamc ulmak i~in lıer 

1-!,lİn ! .... cvaııın nıUdürlıJı};une ~elmeleri 

'" teklii ne\.t"pl:ıtıuı Wı ihale ~üııü 
olan ı.ı .\i,aıı <ı2q f'ummc'i günü 
sa.at on be_.c kada.i m~rknr ıniidür
hiğe \ermcltri. 

~"' 
Şeh.ir<mattetinden: !~alık paz:ınn 

da kaııali7.ll' p "' amell\ atı dolavısile 
21 (\fart 1)2• l'erşeınbc •k~amındaıı 
2.1 ~Tart Cumattesı ,3hahu11 kadar 
Em·ni)nü :\:ı.lburcular rıra . ..;ın<laki kı_... 

n11n \c-.ı.it nal;Jı,_:e~e- Lapttfı huluna· 
ca~ ifa l nu·. • 

... _. ............... _ .. 
Antalya postası 

Ç\\'\KK.ILE vapuru'.!.+ mart 
Pazar 1 O da Calata rıhrııııındar 
brekcrle lzmir K lliik R drurn 

Paı.l, Fethl5e Fin: e Antal~aıa 
[( <lcrek 'e diinu,tc mezkur 
i,J..elekrk ı rliktc \~difli 

halkan ~:ıkız <. anakka'e Gc 
liholıırn ugra\iırak gckı:cktir. 

Bozcaada postası 
Cdiholtı ııpuru 2.l Maıt 

cıırruırte.<İ l :' de idare rıhtı· 
rnından· hareketle Gelibolu 
L:lp<eki Çanakkale lmroz Bo
zı.,ı.acl:ı) a ~tlecek ,.e 'an:ık

~ale L:ip.<eki Gelınol~ a u~
yarak ~leeekt'Ji 

Calatı kôpıiı başındı merkez 
a>cntesi lkynglo 2562 fesadet 
hanı altında hu.<u;;i dairede 490 
Hnhe aecnt«i f•ranbul. 

l(EFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

BÜYÜK LiMAN 
'~pııru Paza'"tesı· ~-1 \Tart .1. 

g·iinu ıık~ıı.mı . ııreti kati yede Sir· 
kı:ci nlıtımından hareketle (Zon
~ı·ldak. İncbotıı. :>arn,un, Cnye, 

• 
Fat,a. Urdu., Gire-on. C:iirele, 
\'akl'ı kebir. Trabzon. ;;iirmene. 

Rize ı c \lapa,ri i_,kt'lelerine 

azimet H avdet L-<lecektir. Ytil 
Ye )'l•ku için SirJ..ecide .y~ni handıt 
f nuınroltt acentc,ine mlıraca3t. 

·ı elefon. ı,canbal ;ı ı o:> 

• 

inşaat 
ressamlarına: 

Doktor Hafız Cen1al 
Dahili, >inrr 'c çocı..k has

tııl•kları mııtaha"ı<ı 

CtPnatlan nrnd:ı hl'rg:un -nar 
(!.+ •tı \'~ knd.ır Dıı,ın\ 'tı~ 
dal · J e.sırı · ' C te • 

de (r I 2 

k .. 1 u Ctk r 

................... 
'RU }il 

•«tinden ' Eren kı Lıse,int:e 
'•pıl;ıııak hedcnı t ı:bı ·o a onunuı 

inşaatı rrnıel.taş, e tuğa dı,·ar ak-.mı 
mattın otuz binnci pazar gu ü ~:ıat 

onıcdı<lc ihale edilmek Lizere kapalı 
zarf ile mtiıııılr ayı konıtlınuştur 
Talip olanlann şeraıd ınfa.mak üzer< 
komısıon klltiplıg!ııe nıur~aatlan 
ilin olunur. 

it.AN 
llendiğin \[olüı Hasan pınan 

ormanından gayri · mamQJ. metre 
mik'ıp hesabite bef bin kayın iki bin 
Hüknar eıcmnın on 1enede kat ve 
ihı:acı beher mette ıııilı.'ap kayın iki 
lira kırlc b01 kuruş, köknar uç lira 
otuz altı kunış beddi mııkarnri ilo 
ilin Ye ~artnaaıc:si:ldek.i mc\ at mucı .. 
pince kapalı zaı:f usulilc '..-.l-92'1 
tarihınden l fi 4-9.!9 tarihine kadar 
mUzaycd<) e uzedllmıştir. "!.diplerin 
Kocaeli Orman Müdürh eıfode kn· 
misvona miiracaatla't ililn nlunur. 

Manisa vilayetinden: 
l - .Maııl'" mem cket lıa,tahane 

sıne (1400 lira kıvmeri muh<tmme 
ııesi.ode le-\ aT.lmt ubhi~ c ıtUibavc:a 

edileecktıt. 

f~u lt=\ tiZııııttı en\ atnı mülıı:çin 
Ji~t:a 1-;tanhul \ c lz:mir :--ıhi~ e n1Udur 

iılklerinde me\ cutıtır. 
J Taliplerin kanun daıre-inde 

tekliflerini müddeti münaka'a t•lao 
2 .+ Cl29 saat on lire kadar 
müddet zarfında makamı 'ilı\yete 

bildirmeleri 

ftaran$1"1.ca \ e ln1!;11izce\: e 11.. a 
J 

Bir Tlırk hanınu 
ıııezklınla ıvıt ) .'; re 'eraitı "ıl a dairc<iııde mi.ıı,~ı.,"aı a htirak ı-r-::'.. Zarif ve fantazi -., 

.\lYhitn bir ~trkt:t cıddl rc:feran~ 
ulan iki üç in~aat ressaım aramak.tadır. 
lrzu edenlerin \'ııı•,oda c:ıddosinde 

Ba.hti, ar ·hanında :"\O nümero-.;·a mU -
rat..-aa.dan. 

aranı ·~w-. ~•at :!'·..:; arasında Hcvoı.:.· 

!unda Tıiııel pa»ıında ICodli ticaret· komisv 11<una ınurıu:.ıadarı ilan olunur. 

Satılık arsa 

Emlak , e e tam 
bankasından 

L<a' numar:ı 

t s•ı 
111t\ k i 
R«~ikta,ta 'in· ıpa;:I\ ı ıuik 

• 
ınahallc,iııde k'Jpru b~t 

,, 11.aıı;ını.l:t ari:k l .ı cedit 
~ .. - .. q nunıaral ar:-.a 

\k ·:ıh 1 

\I. ırıur:ıh!ıaı 
2\l ı 

temıı:ı 

T l.. 

llal:\da me' kı 
nıu,adıf ~:ır,ııırılı:ı 

maklınJ. ,a ı· 1111 

, t,; c\ .;ah ıııt ha r '" f o nısan '121) tıır• ne 

~unti lı·tlnıtıza. t:d 
altıda Haıık:ın a 

.a .1.:a ndaıı talıplcriıı ; l'\ mı 
ın acıı:.ıtl:ırı 

Vilayet daim" ene··meninden: 
(,'ar,uyu l;clıirdc C:'cfd,. 1 f ı mn:ır:.ılı . ıkk, · 

')• -ı.· ı ı <> nt • ... ıı ı et ·l,k~·1 
l\flh[ '"',.. . ' -· 

ı >rtakunl~ Ca\ · • ~a mcktc · 
('ur ıık.:.,.,uJ:ı ınelrli mcd C'c~ı . ' .. , . 
/.'.eı-rcktc "ıuk!n u mcrlresl's' 
ila~aki, t• Yıı;ufpa,,ıda ımktep 
l·:ı t J:kim k ıtlı~ddin mc t 

-' 

bina ı 

l <ktıd<1rc a llıım \klımetpa~:ı nrektc • 

.. 

L nkapanın<la \a,·u;ı er.<iııan mahal -ınd • :i. '' maralı 

JlaL\da mulıarer cınhlk irnr;ı 'enim k uzcre ,H mart 

g·unıı ,aat on bin: kadar ıııtıza\ edc\·e kom ıiıu~rur. 
1.:ııci.ımt'ııı..: n1ür:H.:aatları. 

dukUn 
92 l pazar 
Taliplerin 

Zenne Çaıitalan hane ine m\ira~at oltmmaıi.1, 

•··tanbul·. Mahmut PA•acla lıtanbul birinci haltul..: dai•e-
.,. ..,. ZAYİ 18 Mart 929 ta~· hinde inci 

Havuzlu hanında 8 numarada da · ilf '-' ,.· en. 
M.ANOLAl(i RAPTO PULO kamyonum n· us ""'ğıdı as- MİLLİOTO Türk anot).im şir-
matazalarıdda ehven fiatla keriye şöför vesikamı, _kamy°': keti vekili avukat Cemil bey ta-

. h nun kazanç ve seLn.mam:tı rafından ALl bey ile Tal.-s.ınıde •satılır ve taınırat yapı r - kb 1 · • · -· ı · 
. . ma uz arını zayı ettıgtr-1uen ve Feridiye cattesind'e 5 numı-.ralı 

BAKTERiYOLOG ~ yenileri alınacağından hi.ikrrai hanede mukim Ahmet Faik b~v 
Dr. IHSAN SAMI olmad~ğmr il~. e~e~. aleyhine ikame olunan altı yüz 

Kaktcriyoloji laboratu\ ar Beşıktaşta koy u;ınde Aynalı seksen beş lira .alacak <la.va~ın-
Pek dakik kan tah1fü\tı Apartmıan l-katta No 1. dan dolayı tanzım ve ınumaıle-

\ ascrrnan te-.ırrulu l<üre\\lt l\1anisa Vifavetinden: yhlere irsal kılınan ~ebiigname 
d l 1. h ı k' - zıhnna mumaileyhımclcn Ah-'" ac.ı rı o '" ı-ılm• a.'Ll ı an ."urt (>dtmi;' l" unun o+ooıı iU 

t~lıi ı. ıtlror. lwle!Om .era!ut tah 5 , 000 ioci kilometre<ioe kadar beş met Faik beyin mezkür hane-
lii I ı. Lıı . .ı m k. f "ıj!,i kilıımemlik ıe"·i\et türabi;e ile bu den çikup ikametgahının ıneç

kıı ıınetreler uro<ıotla nn mea·" açık- hu! bulunduğu mübaşir ve ma· 
1 ı halle muhtarı tarafından veri· Jı~ınJa ıir .lCl(ın .:ırrne küprti \'t: 

muhtelif ebatta nn<ekiı lıct ın men len şerhten anlaşılınrş o!r.,akla 
fcz '" !91 mme mikap lıe•on bittalep ilanen tebligat ifasrna 

ik· i'ıinat dmın ın,ıan b'IO~.'i lira .l7 ve işbu itan tarihinin ferdasın-
namrrrı:ı nıuh .. rrer ı·ırt kır~ tııe· kuru, lıet!cli te,fi uzcıuıden ':!.J .. l-92'1 dan itibaren mumaileyh Ahmet 
bulıına~ c zd nın" ıı;:n bt::ttinı- <a:ıt on lıuçuga kadar müdde. tle , e rFaik beyin bir mah zariuıd~ c~-

na \1er · • -aıne~·n•ıı BulafTltı 111 ıııı ~ 1• ı kapal zarf u,uJilc münaka "" çıko vap vermesı ve cev..-- • l 
'· ı l ı ' ı · · · h tebl:"' ettırı -cancl, Çu.ıır "tn<o:I 'l nu,: e .:n nlmı,rır. 'Tura ,nf malitm.ıt i,m·enle bır suretını ~ <'. ı ı ·. 

tli c µ:ondcri lıg;m& ·11 mııun ~d rin ,;f:het l ili' mu ıendi•lıgine mura· mesi lüzunıatJ8 rar \erı c,ı~ı 
Jccckrir. Huı!;a;dl\ anın Yazı Ç'cnhı curla ı. ilan oıuııor. 
kan c. iı d ·n "i· [nn 

köşk 
G ztcpc ı.,;:ı, ı ıh •nıiGde ı!ti 

dukk1ııt hııJunıın ' tıÇ u u~ dt nüm 
;tr:ızi-,i ıılan t>tkiz: odalı bir ko 

s.aulıktır-.. f1eni;r.e naLJ.retı e hilmH 
havuz. iki kunı " kumpanya ou 
Yar<lır. Talip uf" pıyanku müdiriyc 
rinde !:'crefleJJiıı be\e nıuracaııc 

Aydın Emlaki milliye müdür- etmeliJir. ()pert( .. , • 

lüğünden: HALİL SEZAi 

GRAF I\'. A c rr, PiL. \K, ı..·ı Lf\ 1, 
f'fl~WP • .\K \ E ~:CZı\LARI 

\ydın l ll.lkt\met kı)l'lagı in~atıııın ollıaptaki prujt!!>İne rnu1.1lıı.k ('.~MELER· 
"imal 'e "' rab[ müııak:.ı.'a nıeyamnJa nıc\ cut liat lbtC<;indck.i BASUR M ~• ~ 

hk ı 'ı'stül ve sır.ıcalan ameli\ atlı an nıalzcrnci iıı;"iY" btima.l olunarak k~i[namc >c ~artnamc a ·:lnıına 1 li)ar>!' efe~tnk e tedav.ı \C hilı.:il, 
rcmamilc riayet "lunmuk ~artilc bedeli ke~fi olan ik üiz \ irmi -•!""" ıera eder. r) ı.. _ J 
altı btn ekiz ~ Lr/. Ura ekiz kuruşla bir a\ ıııu<ldetle nıiınaka,;avıt f)fvın \Oln ,\c; [foo~:.-:---
koııularak 1 ~ :\!art 9'.l9 tarihinde haddi layık bul duj'.\u takmrrfc 
\hıliıc \ ek:llcci dile•inin ta,tikma tnlikan ihak,iniıı ıcra eı.I e..:ı:)\ı 
ıl:\ıı ·edil ııişti. . 

' cı 111 •1 ınczkt'ırda lıaF.ı t:ılitılcriıı \_ cti,,cmenıc. i gibi bazı c bam nıak-
' eır ·lıin dokuz u?. kavı .ı 

l ı it: d ıla\'l,irlc munaka-a keenlcm~ekiin nıtıılarak yeııidcn \t; 18 \fart n lıc <eneJe kat'" ihrac 
<ı'.:!<> tarihinckıt itibaren kapalı zarf ıı>ulilc 'ı<anm altırı~ı ( um:ırre h heı metro' mik 'P nıc,c d l uz .lır 

j t k k hır !,un, ı a m bir ltra \ctm şw 
p;iınu >nar l;; te lvdın YiU) eti .'~aka'."ın< a . tnıı anaca •ın' J le kurıı lı;ddi rr tbrr< ·i ile <Liıı ''.' 
malı'lı>lltH:a ih;ık ine ait nnıaınek ıla cdılmtk uzrc yınm µ:·" ı.ı_ ş.ırrnonıc i deli ı e\at ımıdbince 

ı 1 n arın - !; ,.. ~•.at' ı ar 1 le .1 fJC?•ı n4lıunta;: i';\ i\'(muı,:,..~.,~d,uı ıa ı.ıı ,, t ~.,. tı:mı ,:ı • - .L kaJ?.'!' L • ıı::::u.;ıı:ilıiAc 
· · · ı ı ı 1 · ı t . ı l ""'1 • ıct lrn ta lh t.1 ıı \' t . 

ak,.clcri nakden ı r ,·aıııı u~ı 11 
L çc m, te ıcr j . k ti m ı r , azcdıhni,ıir t•lıp-

' . · , l I 1 l erıı n 1 ydın · "' edecekleri "ibi hır lı ·ft,ı mıı .. a < 11\ de c 1 • ı (, n nı dlıri\-crindc 
~.. . . . ı at , tm k ı tcı en 

~ pıı :ı;al•ı:ıoda taıımmı~ \C umumf rajlbcte mazhar ol on 
_ lıua>!ı _ lntt•ı~nf m:ımulıonın hu kerre Türkiyede ;;atış acentalııt< 
z-ır n 

l,ııJ:ıra. l'er,enıbc pRzarında \ oıtm't.,.'U zade h:ıaında l ~ 

ıımarada ( HERM.! BOK) c verılmlş olmaıtla 
mrım:ıikyh 1 an utda ' clcpot.rm4ı her ~vı fotognıf .~tğıı, Pılaklar, 
J'ilınlcr , c s:nrc r•lnm arı remamı ılc huhındurmııkıadır. ~umunc ve flar 
ced' ellen ralep uzcrıne muhterem mu~t•rilere takdim olunur. 

ı l•fo": R lJ. . 9.1~ Te.lııf3f adre,i: Gevoertphoto (;aıw 

Evkaf müdüriyetinden: 
(~~ı.ı h:ı ... ıh ..: ındc ffi\.'\CUt cll.ı. adet dl)kme ... oba. ite \ÜlÜ ıniltccavit. 

Kahıı -.a1,; ~oba ' oı :ı ... u \ c aptı\ şı:ı, eminde mu-.tamel maa rC"ferruat rontken 
ınakin i alcnı nıuzayt:de\c \azeUilcrd: martın \trnıi Liı;un.:u cum.:ırre ı t.,'Ünü 
--a:ıt on \,e ... tc iha ~ İ"'r.ı tl Jcc:!!Jtind n t:ıhp < :ınların .. cr:ıı ı a~l:ın1ak Ulcrc 
;11: ••• aı l.t.:"liUt!ll {;.tre-;in ih tlı! ~ n. 1 l · ıtl ı·: cumeı ne mura. natl:ırı 

• ••• ~ C".' 

Gümrükler ıvı. isianbui Ilevf':t Demir yolları v~ -Li
llıanları Umumi İdare inden: , afia b:ı~ ıııuhcmlı lıtı;ıııdcıı \e , a a ;m mu a >tla ı ıl;\n "~ K • d 

.,, krin de kezalik lıa, \luhcdi,lıkl f'nıf~~· ne ınu lL.\~ mübayaat omısyonu. an: 
~ ~ ''• .~det \ap;ıın ,u,rnsı nıunaka"h! .+ \laı·ı,; CJ2lJ Cumartesi gıinu racaatlar ılAn ıılı~~n~tJ_!;r·:___,--:---::::--'-::~:---:;::-:::-~:;::-:;:::-:~ lstaııl ul zirııa~ bankasından: ı 71 Kalem evrak ,e Det< ı r 1 ta\ı'ı '' teclidt vcniden kaplı 

ceıı·r. 1 ı) da .lnkarnda B·ılu paJ:ı,t·ı malt<~e daire,inde icra t•dilc- • f -"erkezinden· zarf u,ufü ile mt!na~a~ayrı k, muıt" . 
•t.r \} k k ı ki ıı·r 1 1 (--o) Hıı:ı-..ıı·ahmer ısta ili • 'ubcnıiz miınhal:\[I için memur " lh•l• lı ,,.n 9'''' (um rt">I !!u·ııu· ,aJt 14 .. ~) ıı:ttma ~.ı mund• lir: 1 I. ''.na ti ,·ıp İ;tirn Ct ece. erin te' 1 nıc 'tup :lrtlll \ e .J,) (1 'I ~ •, , .. 

· t ) k d J'k kın •ra 1111 \l r 1 alına~akur. Tııli11 olanların ',craiti L~ t·ınıııatı mmakkatckrini ve\lni mczkunl:ı sa:ıt C f.'i,30 ıı •1 ar . . 1 .. t ı \il :'ıre t ınerkczi sene [ h ' arı ı ' ,·apılacaktır . 
. ., t<4r t f ' j d 'J' J j [ ltl,\lıahnıer >tan ııı . k nf r'!l1; al"~ j anlamak: Li!.l'C 2J ~!art q~q tarihl· . .3 ~artnaıneyi görmek 'c itnhat al mali: içm katıpli~e, mimalia;nva 

k e y i m r :i ·ne 'erme erı , zı ı ır. a ip er "'' in"ı· ( 'ıı-:ı guni! s:ıa _ de J)ar(ılflinun o . ' . vHlli1t a .
1
.. Od .k 

z .. 111 ',
1 

'
1 

n ıartnanıelcrini .1ı111 kuru, nıubbilınd~ \rıbrada mal- ,,_. ~ '" ın d ne kadar rnuhabcrat amirliğine i•ıirak için 750 liralık temınat mckıubu ik ıcarct "" \esı ·asını ve -1--~':.:;ı;:.....ı.. .... .-~---~.-.~~~~;_· --~----.___.......,__.:..... .... .....ı.....c~-.ı...1"':...ı..r.u:.....ı~~·ll......cı.ı.ı.ı.ıı..:.:o:::~~z~.all..!·ı-..!.!m~l~ıh~t~e~re_n_ıe_·n~-a-ı _a_t_m~a~k~b~u~z;..ı.~--~~------~--.ı...-·"-""'-.....ı....ı.~....:ı.......ı....,,.ı....,,,..tt...ı...mil,..,_...JLı;bl.titec..m.uı:· ocoa edilıne'i. 
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Bir iki gün evel Kalvoncu kulluğunda kan~ı bir cina~~t .?lmuştu ... Dün k~ti.! N~zi~: Süruri 
.,.. hı ta tarafından yakalanmış ve mahalh vakaya gotrulmeğe luzuın g-öruln1ustur. 

Eı-zuruın hanında bir yazıhanesi olan Nuri 
R. 'sn indeki :tat :ı·inci 1 ukuk mahkenı ·-
sıı et if lıisına karar verilnıiştir. 

1\1uhtelit mübadele konıisyonu bitaraf aza
sından 1\1. Holştat dünkü ekspresle J>ari e 
hareket etmiştir. 

,.,,..-

Seyri sefa in idaresinin Gülcemal vapurunun 
tamiri ikmal edilerek dün Haliçten çıkınış ve 
~ürat tecrübeleri yapılnuştır. 

Güzel sanatlar birliğinde her onbeş g_,..,,,,, 
bir nıüsamere verilınektedir. Dün v.ne birlik 
bn n1üsaı11erelerden biri verılıniştir. 

~~~J-'?fu) 
PERTEV $URUBU. 

---000---. . 
BllL/K Y/lıGI IÇILEl1fY{N 

: ttfıLfıTT/lı vt EZCÜf1LE 
, ZliFİrETİ Ul1UNİYE 
: KfıN51ZLIK l'ıDff1İ İ)Ttttfı : 
GÖGÜ5ı tl!lS Tl'ıLIKLfıffl . 

: 5/Rlft1' ve t1U5U5İLt 
: ÇO\.UKU'ıROfı l<fSf?.tTLf: 
VUKtJ!'ı GtlfN KEl1İK 

VE CİLT ttfıSTflUKLflfTİLfı 
t1ÜZ!1fN fWf1/lTİZf1flLflf?. 

,101] ÇOK ôfİYÜK İSTlffıDf 
1 Tft!IN f D!Lf N VE •• HUSUSU 

TEYİDfıV DftHIU V( ÇOCUK 
11115 Tft.Ulflflffl t1UTE ftfıSSIS 
Llfff.ININ ttÜTf fıDDİT /f.fıFOR 
Vi TfB!TİKNfıf1{Lf fUNf tıl'ılhflfl 
OLIJN IJIR ffÜST!iHZllRD/lf 

M/ltfl\LLI İMl\Lİ • 
f"ElfTEV flfBRİJ<lf Si 

Stonhul- Çtnb~rltlaş 

Kokuları i.ıalc eden 
En mükemmel muzadı 

taaffUndur 

ıhhaılnc itlnaklr kadınların 

s&mlml dostudur. 

Zehirli değildir Başlıca ecza 
depolarl!e eczaneler ve ıtriyat 

rnağal.a!nnlla satılır. 

Ooktor:ar, her türlü 
zafiyete karşi yegane 
şafi deva 

AHSENOFEHATOS 
u lanırlar ve memnuıılyotle 
lav İye ...ıerl~r. 

&ıaııelede eoıa ddpola· 
nnda salilır. 

:im ___ ......_ Satılık -

1 BUHAR :\TAKI, ALARI 1 
' 450, oOO, 800 beygir kuvveıınde 

I~ 
az müsıımel Karllç sistemi, mıki- ı 
naları kornpavtnd, kazanlarlyle 

' ucuz fiatla satılıyor. Un kapanı po-
lis karıkolu arkasında Ferir Ali 

..- demir majtazasına rnüracaaı --
---Doktor·--• 
Asım Kermenli 
Cilt ve zühre>i haotalıklon mil· 
ıebasmı llergün saat 14 18 e 
kadar Beyoğlunda lstiklAI cad

de<i olivo pasajı Nu. 15 -

---ÇIKTI-
• Bilömum müessesatın al•kadar 

olduğu 

ŞERllr.t DA~IGA KANUNU 
REHBER! 

Bu gün çıktı 

MUbarriıi: Türkiye iş bankası 

pul müfcttijl 

Al .1 S:\l .l\I 
Tevzi rnahılll: Kanaat küriiphanesi 

- Fiatı: 150 kıınış -

Deyn İlmühaberi 
alır satır nıah tıp ynparmı. 

Qiye Han .15 Dcrvis. 

in Söz 
Biı., Resim 

KOLİNOS dişleri. diş etlerini yıkar ve 
ağ'zı temaf!len tcnıizler .. Dişlerin ı;ü

rümesıne sebebıyet veren nııkroplan ol
dürür ve böylece rığzııı nıukenınılen tcını 
ıı:lenmesine hizmet eder ve ı;aatlerce im
tidat eden bir tatlılık tesiri bırakır. 

Kuru bir tirça üzerine lrnnulan bir par
ça maksada kifayet ett iginden dolayı ik
tisadidir. 

KOLYNO 
DENTAL CREAM 

Tilrki)o için dcpoziteri: MAURICE FARAGGI 
S.Joklu. Vonedllı. Sok"'1, lbr1bım Pa,. apulımano ... 

ENN :CKEN 
, ,, .ı ı "t:nelerin tecrübeleri 11 .. ~ 
_Soennecken) kalemlerinin re, kal~dc 

d111i temin edl!miştir lm~lhclcrindc 
ea lyi çelik kn'lamlmı~tır. l lcr k le 

'" _1' _ min !maliyesindeki her am e l 
mücerrep ve miltclıasaıa ifçiler ıarafııulan bUyük bir itina ile ve en son 'c a,i 
makineler vuııasHe len edilı41fdr. imal edilen her kalem gayet dakik hir 
soreııe tetkik vo mu&JRC edilir ve matluba ıruvılık giirülmeytn kalenıler 
laemen lnnlıp ınlır. 

Yeni Lltin yıZL .. na en elvtrlşlt kalemlerdir. 

~:vinizin aparnmanınızın 

dalma taııılz '"° parl<ılı: 

!almasını ve <izin d• 
memnun o1mınızt ınu 

odiyor;anıt. m~hur va 
mıızadı taaffiln 

Poliflor 
noget 
Cilasını 

Kullanmanız lhımdır 

Her yerde 
satılır. 

P. Soonneckon, Bonn, Alman~a 

Akıllı çifçiler .,.. 
Hayvanatt ehllycdc·ki kelebek hastalıgına 1 at~ı ) nı1. 

bütün dünyada rn eski ve müe"ir hir deva olan 

Dlstol- Marek 
Kullanırlar. Dünyanın her tarafında hayvanatı chliycyc arıt. 

olan muzır ve sari hastalıklarına kar~ı pek miie~<lr ve mu mir 
olan(DISTOL) ile mücadele etmişlerdir. 
Toptan satı~ mahsllhGili~da Çinili rıhtım lıanmdıı ll\lmara22 

ıe.•••• :/ 

~-~Lokanta L()NDRAsırahane~r"'111-

I Kemani~ı~~!c Kl!~~rn~an ef~I~~!.~~~~ hanın 
Arıbılcr; Semiha, rntlth•t, , "ekıar ve Melek hanımlu ıarafından her 
akşam 6 dan 12 ye kadar ve her cuma gUnleri A'afranga orkesrra<ının 
ilAve-iyle 2 1 2 tan ~ c kadar mallnelor vardır. --


