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<on 1 e yeni bir <' lil i tcş'ııl ( • • rlkzedelere ait 
c-mcktc,ı . Komisyon feribot iskele erının oısun en kısa 

llalkaıı \c. ın tela k•sı Av Sirkecide Yalı köskü rıhtımında, bir zamanda 
rupayı t-cm k ırkutan hem de H ' ikmali ıazım-
ihtirasa <lLştiren eskı ve ~iya,ı aydarpaşada Zahire iskelesinde dır. Bunun için 

lstanbul VilA-
1'ir kın.aııttır. { ihan lıarbinden tesisini düşünüyor yetinde mevcut 
l\ el llı:'.kanlar Balkan milletle Uç komisyon 

1 rindcn ZJ}ade, bLyiık Avrupa daha ııave olu- l 

devletlerinin emperyalist tema- Feribot, nakliye masraflarının inmesine nacaktır. Bu 
yüilcri ıçın nıusait hir oyun h • d k S ·ı 1 • yeni Uç komla 
~ahası idi. Balkan milletlerinin ızmet e ece ' ve 1, mı yon ıraya yon teşkil edll-

kavn· :-ıa ında'l i<ti'ad.: ederek mal olacaktır Han Melımet bey mek üzredir. 
Aı~rLp~• ın müls.es <ipsi niza- MÜFETTiŞLERiN MÜRAKABASI 
mini lıo.,·~·k i ·ti yenler az de- F • b t k • d I Bu komisyonların muameUl-,, ~ erı o omısyonu ün top andı ı ı itildi. ı tatta bir aralık Venize- tını mUrakaba için de bir te t Ş 
losun ha~ınn p;eçtlği itilaf bile S • k • 'l h d hey' eti teşkil 
sırf Tiirkiyc aleyhine tevcih edil }p eCl l e ay arpaşzı ol~ne~·~~~~·ül-
nıek surcrtle llalkanlardan ziyade arasında feri bot kiye ser mU-
1 a~ka devletleri alakadar eden fettlşlerinden 
.ıır mahiyeti h&izdl. 'etekinı Müfit bey riya-

uıha o. manlı devletJe rcsap N akllyatın temini için l:lzlm gelen tetkikatı yap- ıet edecektir • 
t, n,c e lilmcdcn bu ıti!Jf ça mak üzere müte!!ekkll komi yon dUn Şark Bu teftiş hey'e-
z ıl,lu, \(' l'.ılk2'11·"' 1913 mı-i demir yolları idare inde toplanmı,tır. Bu içtima tine memuroıan 

1 1 b h I l\\Ulklye mil-,. l •et .... c iul::. ı ~ 1..ıl'-an t Jr da, feribot l"'I elelerlnln tesp t m vzu a o un- fettışı Derviş 
bı~i h·zırl.ıdı. mu,tur. .- Hüsnu bey de 

llu lıarl:~, gerek A.Yrupanın v apurfarın yanaşacağı iskeleler Ankaradanşeb-
\ e ~ere' Ralh~lnrın iym;l te~ek- .\fiifit bey rlmize gelmiş 
kulündc , uc.,Jr J?;etirdi!ıi tahaY Haydarpaşa cihetinde istasyon civarındaki zahire lske- ve dün 11\ülettl~lik dairesinde 

l lesi mevkii, Sirkecide ise Sarayburnu civarında meşgul olmuştur • vı. .r Haıka·ı sl!' mı chctliyycn f b Teft'ı~ hey'etlnln dl"'er azası • gümrük idaresinin bulunduğu yalıköşkil rıhtımı errl ot Y "' 
- is eclcı.ck kııl ilıyettl' midi·. Müfettiş Abdulhak Hakkı ve 
ııcşer! i,lcrde d'ediyct ı • 'Pi için teklif edllmlştlr. Halil Rıfat beylerdir . 
lıır ~-, dc!"~"nu dıişunmcklc Komisyon kat'i karar için tetkikat yapacak UMUM MÜDÜR 
her 'ıcr, ,.,kıP bir tarihin H.,lka,1 iskan Umum MUdürU Hacı 

Q Komisyona dahi! bulunan Anadolu ve Şark demir yolları b 
1 

• d 
1 

kA ınilletlerl~c ,u hakikatları 6""et- ı b f k .. ı d b h t l\\ehmet lley deşe r mız e 8 n . "' mümessil eri, unu muva ı görmuş erse e u usus a ışıerı ile meş-
ınlş olduğu 1 inanmak lazım· kat'! karar ittihazı için komisyon tarafından çarşamba gul oluyor. Don 
dır: 1 ll•'ka memleketlerin- gilnil limanda tetkikat icra edllmlştlr. de teffiz komis-

dcn lıer hangi birini haricte Ticareti bahriye müdürünün mütalaası yonıarının ıçtı-
?1.rakan bir itilafın Balkan' sulhu malarında bu-
ıçın hakiki bir kıymeti yoktur. K omlsyona iştirak eden Ticareti bahriye müdürü Zeki ıunmuştur. Ye-
2 - Balkan milletleri. kendi Bey, feribot lskelelerlnln, liman nakliyatını işkal nl teşkilat Uze-
aralarında uyuşmaktan. her hangi etmlyecek yerlerde tesisi muvafık olduğunu söylemlştlr. I rine iskAn ış-
lıUyik k Fakat limanda başka boş yer kalmadığı ve"yalıköşkil"tren ıerlnln kanunen k ı bir dc,·letc dayanara · d k dd il k f 
oın;t. ırına kafa tutmaktan zi yoluna yakın olduğu için, oralar a 1 şl et a ıntı e-

1 

tayin olunan 
Yad ( rlbota mania teşkll etmediği fenni tetklkatla anlaşılırsa temmuza kadar e, • •ifade ederler. ;3 - Bal-
kn 1 kabull cihetine gidilecektir. ikmal olunmuı r n ~· Balkan nıilletlcrinindir.) 
0rınulunun en hııynk muen;desi, Tetkikat bitince inşaata başlan~k j ' 

hariçtek· . k b' l 
temin altına 

~. Hakkı Bey alınmıştır. ı ıyasi om mezon ar 
~eğil Balka-ı miilttleri arasındaki 
oş ıı:eçir"le ve hcralıcr çalı~ma 

dır. \vrLpada yeni bır yangın 
çıkar 'ak · . -, . ıçııı kıvıkım arayan 
'
1 
dıba~ kun-ctkr huluııahilir. 
·akut n •ı 
'. ua ·.ınlıl.ır mutesanlt ve 

ınuttchic 'l.ırnk memleketlerinde 
parla~ J~J '' l.' ı ılkan kalmadı· 
~ını \ vr 1,.1 . 

1 
, 

. ~· rı r. :ıtır :-ı.rs·ı umur~ı nha • ' . 
c .. i. r un ,Jı. ) nn.ım umı~ 

, (_ 
1 ~ " " ıle urk istıkl!I harbin-

( en ıc ı Balkan • . . . 
de durı'i 1 suı 'e -:ıetıce ıtıbanle 
leı , Halk nl lUna ~adim bazı amll· 
m~-ssir <;ido:nn tc~Amül seyrinde 

"' nu goru . 
lardan başlıca 1 kuvv 1"""'· Bun· 

••' mır sulh \ e hık •ner bir :1 . kı 
1 'c 

d Jr ııenın Balkanlır a mukadder mevlcı 
1 ın al 

mış olnıasıdır.Diıter lir •m!. de ge-
rek \ u~< <lavıa ve gerek koınanya 
~:\:a ti uınumt\csiı.de l't:nı kU\ver 

1 nn tc r icra eı-ıejtc huş1amasıdıı 
naha itilaJı;ı \·c \ vr pai mahiyette 
rııan ' ı ~u\ veılcr Ha k1n ıhulAfatının 
c i ıirldetinin zail olr.a ına hay ı 

h1 
r. hf't r•r ı~lerdir, B 'an mı etit· i 

n .ı ıu adı tııı iılaı c eden reall t 

tl •let ad un h' mct!crı ile, bu 
" ileti n,.t ~i r eı ricl knv· 

ir >er hal 'e ) ıkın b:r jde 
~'''.'CI nııl .e galebe ç: ıca~nı 
Umıt c nck fa1Ja ba\alp c<tlik sa
l ıll!' . 

K omlsyon raporunu hazırladıktan sonra hükQmet 
tarafından feribot inşaatına başlanacaktır. Şark 

demir yolları baş mühendisi, bu işin iki ay zarfında intaç 
edileceği doğru olmadığını, fenni milşkllıl.tın izalesi ve 
nakliyatta intizam ve sür'atın temini için uzun tetkikata 
lüzum olduğunu söylemiştir. 

Şark demir yolunun alAkası varını ? 

Şark demir yolları bu inşaatla alakadar detildlr . Sadece tren 
yolu ile feribot iskelesi arasıııda irtibatı tesise çalışacaktır • 

Feribotun , bilhassa zahire nakliyatında faideli olacaa;ı ve ortadan 
fuzuli mavuna masraflarını kaldıracaa;ı için ekmek fiyatının inme
sinde mühim bir amil olacatı anlaşılmıştir. 

MES'ELE GÜ/\\RÜK NOJ<TAINAZARINDAN TETKiK EDiLECEK 

Feribot için muvafık görUlen "YaltkötkU. rıhtımından Is~ 
edilmesi, gtımrUk işlerine tesir edip etmlyeceti de tetkik edil

mektedir. AIAkadar mütehassıslar, feribot nakllJatının temini için 
yapılacak masrafın 1,500,000 lirayı bulacağını tahmin etmektedir. 

Feribot vapurlarının içi nasıl olacak 

K omlayonun tasavvuruna göre feribot vapurlar 100 metro 
boyuııda olacak, dahilinde 3 aıra ray bulunacaktır. Raylar 

200 metro tulUnde bulunacaktır. Vapurlar, betondan inşa edilecek 
iskelelerin lln kısmına girerek yanafacaklardır. Komisyon sondaj 
Yapılması icap eden mahalleri harita üzerinde tasblt etmektedir. 
ınııteakıben proje hazırlanacaktır. 

Maaş la yıhası tetkikatı 
Ankara, 23 (Milliyet) - Maliye maaş layıhası tetklka• 

tını ikmal etmek üzredir. Hafta sonunda heytlvcklleye 
takdim cdecektır. 

Sıhhiye vekili seyahate çıkıyor 
Ankara, 23 {Milliyet) Sıhhiye vekili Refik bey, ya-

MÜHiM BiR NOKTA 
VllAyet tefflz işlerine alt 

mühim bir noktayı Dahiliye 
VekAletinden sormuştnr. Bu da 
şudur: Yalnız lstanbula mün
hasır olmak üzre mUbadlllerln 
ellerindeki tapuların kıymetsiz 

addolunarak , komisyon tarafın 
dan kıymet takdir edilmesldlr. 

Cür'ete diyecek yok 
Müddei umumi ınua
vinin imzasını taklit 

etmişler 
istintak dairesi, MUddel um~• 

mlllk mUhrlln11 ve MUddell umu
mi muavini Hayrettin Şakir be
yin imzasını taklit etmekle maz
nun iki arzuhalcinin tahklkallie 
meşgul olmaktadır. 

Bu iki cUretkAr, Müddei umu
mlllk mühr11 lie mühürledikleri ve 
Hayrettin Şllklr beyin imzası 
ile ımzaladıklalı tezkereyi Polfs 
merkezine ğöndermlşler ve bir 
şahsın hakkındaki llAmın infazı 
esnasında serbest bırakılmasını 
temin etmek lsıemlşlerdlr. Tes
kerede mezkQr şahsın derdest 
edilmemesi Polise emredilmekte 
idi ! 

Kadriye 
hakkındaki 

edilmiştir. 

hanim ve riıfekası 

tahkikata dt!\'a m 

,\hıstantik Hikmet bey dün 
sabah tevkifhaneye gelerek akşa· 

ma kadar i>tic;vapln meşgul ol
muş ve şahit dinlemiştir. 

Dün yirmiye yakın şahit din
lenmiştir. Bu meyanda Çerkes 

Tahkikata yeni bir cereyan ı·eren 
Mııstantık Hikmet Bey 

Aziz efendi i>mir e 'ıır şahıs 

dınle'1mi~tır ll ~a' ıt firari Rauf 
beyin c~tesı c ıan ve İngiliz 
tahıı~ı)C ~·rkctinde ça.ı~maktndır. 

Dinlenen şahitler mcya ıında 
P~rtev pa!;anın birade•i i\lahmut 
Ctlalenin, giımriik 'lenıurla·ından 
Sabri beyin oğlu konıisyuncu 
Yekta beyler urdır. 

Çerkes Aziz. :\lnh'llut Celatet
tin ve Yekta bey'erin lstiçrnbı 
lkl buçuk sa at devam etmiştir. 
Ru esnada hlr aralık Kadriye 
hanım bazı şahitlerle i<tiçvap 
edilmiştir 

Bazı mühim .,ahitlerin lsiç· 
vahi üzerine tahkikatın tamikine 
lüzum gürillmüştür. 

Daha bir müddet şahit dinle
necek ve bunu müteakip, Kadriye 
hanım ve rilfekasının istiçvahina 
başlanaeaktır. 

Ecnebilerle temas mes·desinc 
bil ha>. a ehemmiyet \'erilmekte 
ve mevkuflardan Nasırla Ahmet 
Yelik beylerin Lodra scyahau 
tetkik edilmektedir. 

_\ yrıca mevkufların bazılarının 
Turklilp;c fenalıkları dokunan 
Edvar \'olker ve Ovlinle olan 
temaslarının mahivctleri de araş
tırılmaktadır. 

Çlnde kıtlık 

Hankın, 23 .\ .. ~ - kıtlığa 
uğrayanlara yardım etmek ınak

.adilc te~ki' ı lunan kunıisyon 
harid içti' ıaını dun akdetmiş ı e 
yardım parasına ilılvc edilmek 
lızerc yuzde iki buçuk nlsbcıindc 
l'ir munzıı.m re:"im :dınma.sını 

h iık ünıctten rica etme~e karar 

Yusuf Zıya Beyin 
beyanatı 

Ankarada toplanan Halk bil
gileri kongrasına fiden lstan
bul mUmessllilği hey'etl avdet 
etml,tir. 

Dlln bu hususta ve koa~er
vatuar mualll hakkında kendi-. 
siyle görüşen bir mubarrlrlmlze 
konaervatuar mOdilrU Ziya bey 
demiştir ki: 

- Kongrada bu St'nt Halk b/1-
gi/eri irin Anadolu dahilinde seya
hatler tertibine karar ı•erildi ve 
hiJkiımetin mıızalıeretl rica edildi. 
Maarif ı•ekili Bey mııallimlerin 
bize nıııaı•enet edeceklerini vadetti. 
Kongradan sonra ismet ve Kı'Jzım 
paşa Hauratını ziyaret ettik ve 
çok iyı l'aat/er aldık. 

Kovservatuarın muavenetlle 
bir operet teşkil edilmek fikri
nin mevcudiyetini şimdi haber 
alıyorum. Ankaradan yeni gel
diğim için kimseyi görmedim • 
Bu hufius için Şehremini Beyi 
ziyaret edeceim • 

Esa•en biz konservatuar da 
tagannl kısmına çok ehemmiyet 
veriyoruz, fakat tamamen hazır
lanmı' ta addedllemeylz. 

Viyanada hUkOmetin muzahe
retl altında bir ,eı dorkestr 
kursu açılmış bizden de talebe 
istediler. Emanetten sorduk mu
vafık görürlerse gllndereceğlz. 

Türk. Bulgar dost/uğıı ı•e Bulg.ı • 
ristandaki Türklerin ı•aziy tı hak
kında mııho"irimlze mllhim beyı
natta bıılıınan Sofya biJyilk e/çı 

miz Hüsrev Bey 

Türk-Bulgar 
İki taraf arasındaki 

dostluk gayet 
kuvvetlidir 

Taksim abidesi Sofya sefirimizin mu-
Nasıl tamir e habirimize beyanatı 

• "' • ~ , 1 Sofya 21, Mart (Mıll'yct).-
IS(ah edılecekl' 1 Türk Bul r munaseb tı, yeni 

_ __ _ 1 do' luk cemiyeti ve Bul •arıs:.ındakı 

A k l F k d Türkler hal:kmdakı b.ıa•!en e Tiır
VU at arın ır ·a a kiye Cum_-:.riye•i Sofya Scf ri R. ,_ 

bugünkµ içtimaları 
Hakkı Şinasi J>ş. nın 

mühim beyanatı 
Halk fırkası.---:--....,: 

müfettişi Hak
kı Şinasi paşa 
muhtelif me
seleler hak-

kında bir mu
ha r rl rlm ize 
atideki beya
natta bulun
muştur: 

Mösyö Kano
nlka gitti. LAkln 
burada bir ve

kil bıraktı. Buda •ıo:;..:;..;.mmlllİİml 
mösyö Monçe• 

ridir. Kanonlka Hakkı Şinasi Paş.ı 
nın19kUsur bin lira alacağı vardır. 
Bu para ile abidenin y;ıpılması 
!Azim gelen yerleri yapılacaktır. 
Bir müddet sonra Malik bey 
M. Monçerl ve iki kimyaker 
toplanacak abide hakkında ka
rar verecektir. Heykellerln Ust 
tarafları açık oidugundan bura-
lardıın aşatı su akmaktadır. 
Binaenaleyh buraları da kapa
tılacaktır. M. Kanonika bUtUn 
bu masarifi kabul etmiştir. 

AVUKATLAR iÇTiMAI 
Yarın (bugunı fırkaya mensup 

avukatlar toplanarak yeni inti
hap hakkında görüşUlecektlr . 
MOteakiben fırkaya mensup ce
miyeti belediye azalannı da da
vet ederek kendileriyle hasbuhal 
edeceğim. 

vanbeyoglu Hüsrev Bey su sureti~ 

beyanatta bulunmuştur 
- .. Tam ve""indc ve zamanında v 

bu csa9h &llallcrin ·e e{k .1 amu- y~. 

m:.= n tenvıri mak;ad;le mcmnı.ın17ctlo 

cevaba Q.azırım • 

lki devlet arııı .... ndak munasc _, rcs .. 

miycnin dtizc:ünlugj, mutcka ı vazıyc ı 

giyasiyemızin temız bir sulhu wc •cmet 

havası İçindeki berrakh.-ı a,,.~rirdi . DC's 

tluk ve ticaret muahede-Jerin... ..... ..ın e
den, son defa Anka.:ada imza c,lunan 'bi

taraflık - ademi tecavuz • hakem .. mısa

kı bu mükemmel münascbatın ıürasile 

birer parlak neticeJeri ve hüccetıcridir. 
Efkarı umumiyemizi ve ali.kad;:ranı 

bu meyanda lıilvesı e dostluk ml!ahedc
sinin protckolaoe yani erazi ve cnılak 

meselesinin son vazıyeı ine C:.. • tenvl.r 

etmek ~sterim. Sofyaya geldh:.ımden '1crı 

yani üç fitneye kariptir lıyik oldutu eh
meyetle takip etmekte olduğum bu hay 

ati mesele yani protoko)un tefsiri mü. 

zalr:ercsi çoktan aç miştir \'C bunun ar 
tık intacı ile tatbikata başlanmak zaman! 

de gelmittir. Çünki o kanaattayimki yal· 

nız resmi muoaıebatimizin di&:il iki mit· 

Jetin hakik dostluk ıahastnda kaynaşma· 
si içlin arada hiç bir pürüz birakmamak. 

Yani Sdilane icraata zemin hazirlam.a, 

farttir. Eski ve yeni Bulearistanda müd 

deiyati olan binlerce ırkdaşlarimiı: bu 

na yakin bir okadar tebeamiz bu adilan~ 

neticeye intizar ediyorlar. Bubapta tara

fımızdan aıaml gayret sarf el: mekte bu

lunmuş oldua:undan al.ikadaranm rnalU
mattar olmasını isterım. 

BUGÜN 
Bundan sona da bütçe mUza-

1 keresinde hazır bulunmak Uzre 
Ankaraya gideceğim. 

Türk milletinin Bulgaristana karşi dos

tluiu.hayirhahlıit cU.mlece malUmdur.Bu ... 

na mukabil Bulear efkari umumiyesınin 

kısmı izamıda cenç Turkiyeye karsı dos
tane his1e miıtelıassistir. 

i\Jabsdi 2 ııcu ~ahifede 

2 inci sahifemizde : 
1 • \'ıy'\n.ı mckt.ıhu, Tunadao ~elıil.m 
2- '\tlna ltlckr ıbu; Hu şer-ıH dahi· 

lındc muz.ali.ere fler·ı\·cme mil' 
~ (jı 11 b lı< 1 
4 fıılhl tc' .am;..z Temi ı:r.k 

4 üncü Sahifemizde: 
ı ı~ .,., r "'ltrı 

- I' k 

Falih l?ıfkı Rey 
S· ·felek' 
+- \laarıl bahlslerl 
s - lflkAve. ·, rman \' ~. 

,11111111111111111111~ Bug un ~1111111111111111 ,,1 
Bütün nıüvezzilerden iki numaralı § 

ilavemizi isteyiniz, ve § 
_ JJ(Y(JK ~llİSABAk.ASIN A ~ 

:stirak ederek taliinizi deneyiniz = ' . ' .... 
.llavenıiz parasızdır. Zeki Mes'ut 

t:dr·ne rr. l rsu 
kında Hamburı tarlklle Şlmııli Amerlkaya bir seyahat 
yapacaktır. 

Sahteliği meydana çıkınca, ar- 1 
zuhalcılar hakkında takibat ya
pılmış ve içlerinden biri derdest 

olunmuştur, diğeri aranmaktadır !------"-------- ~ 11111111111111111111111111111111111111111111il11111111111 

~-



,...~LDJGl~MEKTUP VE TELGRAELAR! -~~so" ·Haberler 
........ - ---- -------

Şefkatli hanımlar 
Kadın yardım cemiyetinin 

TÜRK-YUNAN!' Bu.Igar~:-n.-~~ 
_ M .. Talebe numayışı 

uzakeratı Darülfünun talebesinin 
ilerleyemez mi? çıkardığı hadise 

-·- 1 

Viyananın şirinliği içinde v:~Tıc-;.-~;;.:~ıığı 
Büyük harbe rağmen şirinli- ! Yeni yapılan krova-
g" ini muhafaza edebilen vegane ı zörün esr~rını çaldılar 

C. Bertin , 23 (A.A.) Gazete- kongrası toplandı 
1 

\n ar.ı. 2J t \I• iyct ) Kadın v~ < •m n ııin·U kcr rr•-ı torı· 
• b 

bt'dt. l\nngrayı l\1zım pa~a ( Diyarltıekır;in rdika;ı cvher harım 

l\1evcut şerait altında kapandı 
anlaşmak mÜmkÜn Sofya, 23 A.A - DarUlrü-

d ğ'I d • nun talebesinin tezahuratı hak e 1 .. enıyor kında sosyalist meb'us M. Pas-

şehİr Viyanadır \ lerln neşriyatına nazaran "Dusse-
ldorf " fabrikasından yeni kru-

1
• k vazör11n toplarının sureti lmallne \Ti yana ve Tuna boyunda ür ~ alt millılm bir kaç vesika aşırıl-

·1 . · · h l ı mıştır, Hırsızın fabrika mUhen-SUYafl erırun azız atıra arı dlslertnden biri oıdutu ve tevkif 
• 11 • •' edlldlğl rivayet olunuyor. Çalı-

\'l)ana, 12 mart 1929 bir an ustuktan ~onra dedi ki: nan vesikaların ecnebi bir mll-

S():.\ S \l,ll A N FDlt{? tukofun istizahı Dzerlne başve-
1 • • • 

1 
~ l ' • kil M. Liyapçef meseleslnln kur-

1 

Atina. 22 Milltyet) Son bansız kapanını~ olmasından 

1 
açt h~rı rdslij(c rlaş\ cl;.ıl l.;mct pa;a l lz "in •t+kaları fla r "'J· 

c. c Ji .ekrar İl' ıhap edi1<1 • idare htw'cti rİ\ a et"e l'c zi Pş. Hz. r.iıı 
refikaları, reis vekıllik'crin Celal Beyin rdı tll:ı.rı, mı•'ıa,ıpl 6e 
Ayşe Asal. Utihl ı:'."1unıilı!!:c !'ezer l lanımL cııdilcr inuhap edikli. gtlnlerde Ttlrk - Vur.an mtınase- memnun olduğunu, hadisenin 

balının girdiği safha Umit verici Dartlllünun gencliglnin bir takım [Mllllyet) - Nufusu ancak - Kardatıml Bir zamanlar Jete verildiği , bir gazeteye na· 
iki milyon olan güzel Viya.na ruhumuz çok muazzep olmuşdn. zaran da biç blr tarafça istifade 
hakkında tık mektubu yazarken Bu glloktl evlatlarımız, bOytık edllemellea gene fabrika tara-

1 olmaktan uzaktır. Yunan gaze- faa ' lyetlerl ile aUlkadar bulun-
' telerl JtilAfnameler ahkamının duğunu beyan etmiştir. Staj 

Bug .nku krngra ı.,.tınıaı t~rihimizde '.ad ııla.-dan murckkep 
.ıdcce şefkat ı;ayc ıle çal~an i k toplantı olarak kardcdilccektir. 

adeta heyecan duyuyorum. vı- mili etimizi layllı: olduğu merte• fıadau elde edildi.ti mervldlr. TUrkler tarafıudan mütemadiyen meselesinin kendi menfaatle l •e 
yananın kendine mahsus bir beye çıkardılar. Bu suretle ya- Troçkl k•bul edilecek 
fekli, bir manası vıır ki bunu şayanların yaza gtllilyor, bizim Berlln, 23 A. A. Gazete-
diğer Avrupa şehirlerinde gll- ruhlarımız da taziz edlllyor. lerln ne~rlyatına nazaran hDkO-
remc:r: ve hl edemc7slnlz. BUtUn Tuna şehlilerl mıaetlmlzln met M. Troçkinln Almanyada 

Vlyena bir şiir memleketi- yükselmesini dlllyor. Tuttuğu• ikameti hakkında Pazartesi gilnil 
dlr • Sokaklannın dolambaç , nuz yolda Allah sizi muvaffak bir karar verecektir. 
bazaa dar, bazan geniş oluşu etsin. Ana vatandaki kardaşla- Dahiliye nazırı .1'\. Troçklr.ln 
bllo \'Jyanaya bir ır;tızelllk ve- nmıza aelAm yazı... Almanyada oturmasına aleyhtar 
rlyor • Şimali ve cenubi Avrupa ÖpUftDk, ko~.laftık. O Elmas olmadığından mumalleyhin !ka-
ile garbın german romenlerlni ismini verdiği atına binip ğlttltl metine müsade edilmesi muh-

lhUll edlldijtinl iddia edip duru- göre halletmek isteyen bir tat.ım 
yorlar. Gaya bizim tarafımızdan talebenin hareketi vakıasının 
Yunan emlAklne vaziyet edlldl- talebe birllğl alenen takbih 
ğlni yazıyorlar. Nim resmi ga- etmi~tlr. 

zeteler bu eıııJAkten 48 binaya T ----·-· -
vaziyet edlldiğını iddia ediyor- ü:rk .. Bulgar -l!i rınd .,a fıifcdeıı nıal;Ha t 

iar. Bunlann ynzdığma göre 
92: senenlndeki itllAf mucibince 
sahiplerine verilmiş olan emlak 

1 Samimiyetle sOylcmek mecburıyetin-
yenlden alınmaktadır. şte Yu-

deyimkl bu uğurda mesai &arfı bizden 
nan gazetelerinin yazdığı şeyler 

Af ganda harekat başlıyor 
\J,, kuv:ı, ~J ( -\. \) - Tas aımı:;ı bildiriyor· Tcrmezden bil· 

dirl'iyor Kııgi.,tanın Tagao eyaletinde flalıibullah ale~·hine knarıı 
ba~lamı~tır. Bahr ~elmiş \ e dav; geçitleri nçılmı~ oldup;~ndan l\Jbil· 
de askeri harak~tm ha~laıııasma intizar edilmektedir. Tıı.arruzıın 
C.e1.nede Amanullah hana iltihak eden v;uruplarla !ahar nehri 
vadi,indt' -\manullah hana sadık kalmı~ oları a~iretkr ,.e ho, ı 
dhctindcn de \adir han tarafından 'evk 'e ldııre edılcceği tal,ınin 
edilmektedir 

şarkın slavlarından ayıran bu · halde ben daha çok milddet temeldir. 

1 
H nt k intihap feshi ';>Chlr killtilr cihetinden şimal , arkasından baktım. • ı şar 1 Orestl, 23 A.A Saksonya 

cenup , şark ve garp milletle· söyleyerek akan Tunaya ln'ikAs 
kabinesi 1928 senesi teşrlnieve-

rloi birbirine baglayor. eden ışıklar artık görtlnmeye- llnln onunda Diyet mecllsl için 
\'!yananın cemiyet tarihinde cek kadar aydınlık oldugu za-

man pencereden a.-rıldım. Uzak yapılan intihabatın "leipzlg .. 
ki movkil çok mühimdir. Altıncı ' mahkmel llllyc•I tarafından iptal 

ziyade Bulgar münevveranina, hatipleri
hep bu kabllilendir. 

ne, ilim adamlarına hatta Bulıar zimamFazla olarak gene bu gazetelerin 
yazdıttna bakılırsa Ankaradaki daranı umurile bilhassa Bulcar maarifi-
Yunan diri Hariciye Vekiii ni idare eden büyük, küçiık mekamata 
Tevfik Rilştü bey nezdinde te· teveccüh eder. ll<U•da bilha••a Ru• çu. 
)iCbbU atta buJunara"- vaziyet liginln i nhidamı ve Avusturya impera

edllen emlAkln alılplerine iadesi 'ı torlugunun infisahi neticesinde Avrupa
içJn kendisinden vadalmıştır • nın yen i s ıyası variyetine ve bwıa zami-

ı'l\oskova, 23 A.A) - Tas ajansı bildiriyor: Termezden 

blldlrildlğlne göre Herat eyaletinde hocaların tahrikatı ehe· 
mmlyet kesbettlğlnden bu eyalet memurini bir takım askeri 
tedblrler ittihaz etmlşler ve bunun neticesi olarak şehirde 
ahali ve asker arasında sükun nlsbeten iade edilmiştir. 

Kari Maria There,.ias ve ikinci ta.o gelen bir nal sesi ve bir at edilmes.lnden mütevellit vaziyeti Deniz işleri teşkilatı josd zemanında başlayan bu kişnemesi kulaklarımda hAll tetkik etmiş ve yeni intihabat 
ha<-at ve Vlyena hakkında bir uğuldıyordıı • yapılması irin derhal tedabir 

" fi Drmır • 
çok e<terler yazılmıştır. alınmasını kararlaştırmışıır. ____ ......... --~ 

MDıılk Aleminde Gluck. Hay- s ... bietian.da Lehl;-:;:.°d;; - --
dn. M.ozart, Beethoveo, Schu- -
bert ısımıerı, daasta Johann Komünist teşkilatı Pilsüdiski hastalandı 

Gene bu gazetelerin yazdı- metcnde cihan s ulhuoun iıtikbaJi.ni te' 

gına ve ştıpbeSlz resmf mena
blden aldıgı maıamata nazaran 
mezkar emllk vaziyet edilmeye 
devam olunuyonnoş . Ahiren 
Pendikte bu katil emlAkten 
yedisine vazıyet edilmiştir. M. 
Papa il• M. Dlyamandapolos 
bunun Uzerlne protestoda bu· 

min eylemek ı çin bu eün yen i ncşillere 

ver ilmesi mecburı olan manevi ıufh ter-

biye'iinc işa re t etmek ist t rim . 

1 

p ostluk ct>miyctini11 l.aatıy~ti 

Ankara, 23 (h\llllyet) - Deniz işleri teşklliıtına dair 
layıha heyetlvekllede kalmıştır. bu teşkllılt ile daha zi

yade naftanın meşrul olması lazım ıreleceğl mütalaasında 
bulunulmaktadır. 

traıuıs namı Vlyenayı pek Bertin, 23 {A.A,) - Zag- Berlln, 23 (A.A.) Varşo- Türk-Bulgar dostluk cemiyeti bu Bolu mebusluğu namzedi 
lllcm~umul bir v..zlyete ge- repten blldlrlllyor: Polis va 1 
tir ml,tlr Bunlar kadar, insani bir komünist hey'etl fesa-
adeta zorla . an'atklr eden bu 
~ehrl• bir çok a törleri, aktris- diyesi meydana çıkarmıştır. 
lcrl, opera, operet muharrirleri Bunun başlıca mürettipler! 

vadan blldlrlldlğ"lne göre 
mareşal Pli udlskl nln tehli

keli surette hasta olduıtuna 
dair mezkQr şehirde bir 
rivayet devran etmektedir. 
Bu hal zaten mevcut olan 
buhranı siyasiyi bir kat daha 

lunmıışlardır • 
Daha bu yolda bir çok şey

ler yazıp duran bu gazeteler 
daha ileri giderek en mutedil 

1 

saha.da pek hayırlı blımctlerc namzet ol

duğundan bu cemiyet hakkinda. biraz i 

, zahat vereceyim. Cemiyet csk.idi.r, fakat 

Sofyaya vürudumda bunun yalnız ismen 

mevcut olduğunu gönniış ve esas itibari

le bu faaliyete mani cereyanlara ~ahit 

Ankara, 23 ("'1.llllyet) - Münhal olan Bolu mebusluğı. 
erkanıharp mütekaltlerlnden kıymeti! muharrir Haliç şir
keti müdürü Hasan Cemli Bey namzet gösterllecektlr. 

yetl~miştır. hali firarda olup hükilmct 
BUttın hadisata, umumi har- bunları ölü ve diri olarak 

be, lhtllllllere rağmea Viyana yakalayacak olanlara mll
o .eski şlriyetlnl kaybetmemiş. kafatı nakdlJe vadetml. tir. 

gazeteler de dahil olduğu halde olmu•tum. Asıl cemiyet manayi tamile 
hükOmete artık hareketsiz bir geçen sene temmuzda yeniden teşekkül 
surette kalmamasını tavslye etmiştir. 

Turşucu Cemal öldü 
:\'!hra, 2.3 ( \lilli\""et ) 

ı czfl tlimlgiden aat sekiz 
\Jc,hıır t.ı r ~c cu Cc nıa l, 

buçukta fuc Neıı öldii. 

Gll&el Tunaıııa kollan arasında 
ııevlaç ve heyecanla çırpınan 

~u Afk ve gtızellik şehrini tav-
111 etmek için bilyDt bir klldret 

vahlmleştlrmektedlr. 
edip duruyorlar. Bunlar Yuna- Reis serbest darü.Jfunun muallimlerin~ 
nlstanda sahiplerine iade edil- den marul bir maliye mütehassm olon 

\darazar icra dairesinden: 
!<lam hanka;ına medyun oldu

Jtu mı masraf 25J;J:' kuru~u tes· 
viye etmeyen !'apancanın dibek 
taşı kariye lndcn oluıı Biı;ada 
cürnhurlyet otelinde: mukim iken 
tagayyüp ettik! ve halen ikamet· 
glhı meçhul hulundıığu anla~ılın 
Tahir Galip dendinin ıı~mını 
tanzim kılınan son thharııamenin 

ıs r~XllL'L !\UR.' \Si 

ister. 
SlltUn nC?·eye rağmen sessiz 

ak Tunanıa hUzaUnu, ufacık 

llal~alarıııda okumalı: mUmkDn 1 
Tu•a.nın tam aahlliade lı:Ala 

ola• adamdan gecenla tenha 
za.ıııuuıda kulağıma her zaman 
uıaktan bir nal esi ve bir at 
ldfBOIDesl gelir. 

Fran.aad.a M:ek•ikada 

Zeplin balonu Mütareke teklif edildi 
Fransa üstünden uçma Berlln, 23 <A.A.) - Mek

sına muvafakat edildi slkodan g-elen bir telgrafa 
nazaran hareketi lhtllAllye 

Parls, 23 (A.A.) Bazı reisi ceneral Eskobar hükQ-
ecnebl g-azetelerde çıkan k kd 
haberler hil!fına olarak hil· mete bir mütare e a ini 
kumet "Zeplin. balonunun teklif eylemlştlr. 
Fransa toprağ"ı üzerinde Londra, 23 (A.A.) - Röy
llçmasına müsaade etmekten ter ajansı blldlrlllyor: Mek-

Heyecanl paıcereye koşup asla imtina eylememlştlr. slkoda Mazatlandakl Amerika 
baktıtımız zıımH tA uzakta Yalnız posta idaresi balondan k 1 d h kil 
ve karanlıklar içinde meçhul ....... 1 onso osu geçen e ü met 
bir ı;Uvarinl.a inip atını suladı- aşa ... ya posta çantası atı • taraftarlarlyle asiler arasında 
ıı:ı•ı ~örilyorum. ma ını menetmiştir. vuku bulan bir musademe 

Yarın labınlluldan geçecek 

meainl ileri silrüyorlar. ve demokrat fırkası azayi nafizesindcn 

Profeser Stoyanoff tur. Ba,ııca azaları 

Sofya pmi:ıon kumandanı cencral La-

Atına hUkOaıetl, mübadele 
komisyonu Yunan mtlrahhası, 
M. Olyamandapolosu Atlnaya 

uroff, b&f metropolit Stefan, meb'u• davet etmiştir. Yunan milrahbası 
razartesl gfl.nl buraya felecek- Gricor Vusilef!, ahali ban.kur nıüdilril 
tir. Atlaa htlkQmetl TDrklye ta- Tantiloll, Bulgar ajan• müdürü Popofl, 
rafıadaa vaki olan teklifatı tet
kik edecektir. Bu hususta Tev
flk Rllşttl Beyle M. Papa ara

sabık meb'uı Mchmedoff 1ribi. t.aninmı, 

zevattir. Başta reisleri o}dutu halde bu 

zevat Türk:-Bulpr dostlutunun samimi, 

sında da mDlıakat edilmiştir. hakiki mu~vvicleridir. Cemiyetin bu son 
Ankaradakl Yuaan ıefirlnln cünlere bdar fealiyeti halka verdikleri. 
bunun için lıuraya daveti şlm- Konferaıulula büyük Gazinin göster-
dik! halde mevzubas de.tildlr. dici mes'ut inkilabmuzm mahiyetini, ne· 

Atlnada cereyan edecek mil- cip milletimi7.in hava..ıı;sını. yeni medeni 

zakerat ihtisasa taallilk ediyor. Türkiyeyi tanıtma&• hasretmişti. fekat 
Bazi mahafilde de Mtlbadele bundan şonra yani Bul1rar hükilmeti ıi-Ayaı süvari dUn gece yiac Zeplin her ihtimale göre e nasında serseri bir kurşun Komisyonu TOrk ve Yunan mu-

tellll. Ko,arak merdivenleri isabetiyle telef olmuştur. rabbasları arasında da mUzake-
lnı!lm ı·e yanına gittim. Kahra- yarın ötledcn sonra lstan-

b 1 - ı d k ı -~- rat cereyan etmesi muhtemeldir. 
rııanlı alnında okunan bu sil- u uzer n en geçece t r 

B l d 
ı ' il .. pa-yada Cemal HUsnU Beyle M. Oiya-

varl kendisine yaklaşııtımı gö- a on a v steln ma bu- mandopolos orasında verilecek 

ilAnen tebliği karagır olmu~ idu
ginden tarihi ilandan üç gun zar

fında mumaileyh Tahir Galip 
efendi horcunu Adapazarı icra 
daırcsine te>viye etmcdig-i ve 
hlr itirazı kanuniyL'Sİ \arsa tah · 
riren benn etmedi~ takdirde 
!050 lira bedel ile ~on talihine 

yaaetinin tam&men Bul&"ar milleti e!kari ibalei 'katiyesi icra olunan hane · 
umumiyesinc uyl"un olarak ve bun~ ia- nin mı.ı.ştenstne rirag muamelesinin 
tinaden Türkiye ile samimi bir dosttuk Ha olunacaP;ı tehl il(" rncJ-amına 
hedefine ve da.imi bir sulh teminine ale-

kalm olmak uzre i!Aıı ol u n • ır. rUnce sol elindeki geınl sağa atının bir mümessili de hu- Dahili vaziyet nasıl? kararlar Ankara ve Atina htl· 
geçirdi ve yumuşak bir sesle : 

1 

lunmaKladır. Mezkilr gaze- kılmetlerlne bildirilecektir. Ga-. Barcelon, 23 A. A Merkezi 
Bu vakit burada ne ara- · telerln buradaki mıimessııı zeteler lstanbulda Yunan emıa-

rsı• ! dedi .. Ben ' M. f'eldman için bir mektup Bar~elonede bulunan lnglllz ti kine vazı yet edlldljtlni haber 
• h b d caret odası Jeneral • Prlmo de 1 - enı er gece ura a gö- bulunmaktadır. Balon bura- alır almaz M. Ven zelosun son 

rllyorum, dedim. enin kim ol- dan gcçeı:ken bu mektup Rlvera • ya gönderdiği bir tel- derece mtlteesslr olduğunu ya-
dutunu anin ya geldim. Bu atılacaktır. Bunu b lanın. grafta ispanyadaki vaziyet hak- zıyorlar. Atina gazeteleri Ttlr-

ltl h 1 tıt ll""iol kında ecnebi memleketlerde ki y ı d y o eyecnn a re ı,. Tokntlıyanda kendi ine ge- ye- ıınan stan arasın akı mu-

nen matuf olmasi cihctilc, cemiyette fa- ------------
liyetini takviyeye karar vermiştir. Evve- vuzleri vaki olm.alrtadtr. Bu vckayıc kar-
la Varna. Filibe cibi Türk ırki fazla o-

şı son derece hassas bulunduğumuz ta-
lan ıruntalu.lard.a şubeler kü,ad edecek ~ bildir. Fekat Kemali memnuniyetle ale

tir. Burada bulcarla.rla yerli Türklerin nen ila.,.e edeyim ki BuıgarİJita.n hükO

kardeş &'İbi geçinmelerine dela)et edecek, meti ve onun mühterem Reisi M. Liyap-

Ttirk-Bulg-ar doslu(ı.ınun takviyesine ça cef bu gibi. serserilerin 'iddetle tecT.iye~ 
} İ ';'acaktir 

sine ka•ar vermiş, Türk-Bulgar dostlu · h aettlm . yn~ yanıma intişar edeıı yanlış haberlerden nasebatın milzaltcrat için pek 
geldi ve elini omuzuna değdire- tlrdlıtl takdirde iyi bir mü- dolayı flkayet etmiştir. az mtlsait olduğunu söyltlyorlar. Bu meyanda Türk-Bulgar ticaretinin ğunu ihlal edecek hankata aet çekmeci 

kru'at alaca"'ı' bildirilmiştir A 1 y 1 d k inki•af ve tevsii irin bir ticaret od• 0 1· rek aordu: _ - ·· ~··-- · Maılrld, 24 A. A.) /t\aarif yn suretle unan stan a ı mUs- ' • ~ 
- Sen kim in ? DII~ll"ed.e nazırı Madrld darUlfUnununun !Uma.o cmlllkine de vazı yet edil- açtlıc:aktır. Bu cemiyet hiç bir siyasi 

- - j ]] rl Q UIU fırkayl.a ali.kadar deiildir. Azalan meyaw *ft'h olı 

vadeylcmiştir. 

Ytni Türk Jurlleri 
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\ 9• l>ürunu muvahhlJe !28 ~ 
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.'r.NF.TLP:R 

lı l>aatuı 
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, ' eM·yıırk 0,4'1 R•jD 
Pa.r l ı 11 ~ • .c~ 
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- Ben bir türküm, ded.lm. Kralın kUçUk o"lu idaresiyle m~ıuı olacak hUkQ- mes e ı r yor. En ...,..ru mcammıi7et •e • ' ar n -
w Halb ki y ] 1 flln k b 1 n.ı.nda. mu.•afdr. muhalif her fırkadan si· ı.....--ı • · 1 b 8o Bea bııau sOyler M!ylcn;ez Londra , 28 (/ .A ) l(ralıa met komiserinin ve komisyon u unaa ı ar u a u ta Bulır;ari•00daıa u~~,.anmınn yeıu stan u1 Hayvan rsası 

k • .. _1 1 1 ti etmelldlrler ki Yunanistanda'-1 yasl simalar vardır. rı · · K-·li he•--' ·· 24 3 1928 Diri 11., • anau ya ... adı ve; oğlu prens Georr.~ • 1 yalanda azasıoı tay n etm ş r. .. Türk har eruıı ~ ,.,......a oı:rco- , , sa 1"ar 
B Tllrlı: mallarıaa zaten vazı yet Bul · t··•·•' r·· 1ı1 ıd··'-•-~·-- B ""-''lı: üb" C •ıı ,.,,, - en de, bca de aendea- donılnyonlardan birinin umumi Madrld, 24 (A. A.) - Ceneral ,.,,. ~~ ur •r mekt• 0 -~·~· u,. m •ecel Ga· insi Adet ua".,.ı° ~"' 

IJll, kardaşım ! dedi Bea bu tu- va llottne tayini pek muhtemel Prlmo de Rlvera Saragosa git- edilml.;.f_tl_r._______ Butıariatandak.i irkda,ıanmiz sureti zlmi•in işaret ettıii miı.lcaddea in.luılp J 

ıua fchlt olaıılardaıı biriyim. addolunmaktadır. mltdr. Buşo öldü umumiyede rabattirıar, it. güçlcrllo meo- hedeflerine koşaa bu ırlalııJlarunum ~ı;;;;:;ıc 5~~ ~ ~ 
Bu kadar c•eden beri iteni (O· l\a:rık :rarrfları Madrld, 24 (A. A.) _ Mesai cuıdurlar, hükdmetlerinin sadık, muti te- Bulear vatanda,ıarı seıriyesine bir an e•- Kuaııun 
na ldmşe olm•dı. Londra , 23 ( A.A) Okslort nllZln Lehlstu aeflrlnl kabul Osmıınl.ı pa rle men tos unda tetlı:ilita mensup nya mensubiyeti te- vel irişmelerinl. kendi ntanlarmcla mil· Karafalı.a 

- Ben acal tanıdı•! Yllksek ve l\cmbriç darUlfOnunlulan etaılt,,. talebi ıızerlııe kendisine meb'us iken sonra Atinı.ya meb'- bcaıııdırlar. Maaleae! müfrit ntant bui tefeldcir, miin~•r. aiyuetl dahiliyede KUZ11 570 13 
lılr •llletiıı evladı oldu.twıu araanıda yapıla• kayık yanşın- lspaa7a htlktııııetlnln içtimai us giden mahut Ruşil, Atinıdan tefkilita m- "0 >"' m..Wiyetini iddia lıaiJ:i lı:i-et birer 1111Jur olıaahıı:ını eör- Keçi 
lıbaettlııı. da Kamberlç darOlfUnıın• galip sallalla gördlltü lşlec hak.kında gelen malQmata göre ameliyat e4on izaıısıı•lac>n, ••ruriıerin turada. bu- mclı: bblec için.de ırkdatlılı: namma faJ'- Sığır 12r; 18 

O yeu memnua eldu ve gelml,tır. nınlAmat venaiştlr. neticesinde ölmüştür. rada bu necip vatandaşlarlna karşi teca- anr temenni •• ifıi~ardır.• nana A 
!"!'!!XP:M~ll:":'U~y"."e~t:ı=f""n•. ·~ta~-r"'·~,~-'!!'te"'-'='tr~l~IUıi~s'!'_!!!33~-~~!!!!!!!!!'!!!!!!!!""'!-"'!"!. !!'.~2!5!!!1 ~C~'i':'lı&!!!n'!llli~·:'.:ın~· ".':il':"k .. _ z~cv~c~es~l,~b!'!~!!'İ~ı ".!baş!!!"'!!!ın~a '!'!!'!~l~:l.!'!an!!r.!'!.a~de"'n!'!io!!!!!!!!!z!'!ek:"As!!!·ı!!!!!!'~f!!!enu!!'!!!· rı!!!. n!! I Çok kere a l'I giderdi . 1 !!!tı!!na!!!!'!!!d!!ia•irl!!!!!!d!!!u!'!y!lulan~!!!!!!şe!!ly~lc!ll•rl!!!!ıız"!. ~dı11• ıj!l.!"ı!!.~1~{1!1!1!~-i"'!ri!!n!'!!ml!!!ai!!!J'!!J e!!t~i !!!e!!!lrk!ll1!1!ru~~~dl 

r E M 1 R L E N K 
m.ıiyyet ve ih~am .-ahibi, güzelli hoşuna gitti Gelininin ne demek Bir zaman geldi ki Semerkant- Ilakllıtta_ ise Temlr bu esnada en y~hsı olan Seyfettln bir kıst 
ğine ıaağrur olan llan7.ıde, Temi- i.>tediğini anlamıştı. Kendi hisım lilcr Temld pek az görmeye Mogoll arın bulundu ıtJ yere zabitler:!. Temirin karşmna geıl1 

rin hiddetin! tahrik etmekten akrıba.sı hakkında Temldn ıtıfe- b~ladılar. Fakat ona dair ya posta girdi, batta daha öteye geçti. dl. Bunlar Temirin sımnd 
korkmı.yarak: dedl ki: tini t.;dyordu. tatarı. yahut hudut bekçilerinden Semerlcandln Kilrransaraylanndt siyah hil'latin uzerlne toı: --~ ....... ~ ........ ____ _ 

sanki yıldızları. benzı7ordu. Ge· ğün devam ettikçe ber gı.in bir 
Wıc mı.h:; olan daire i>e sırma odayı hedl elcrle doldururmıı~. 
ı~lcnru.~ bır perde ile tefrik edıl· Acaha Tenı.irlenk, o esnada 

Iı olıı-p bur ı emsalsiz surette oğlu Cihangire ,.e gelini iyah 
~:ıeldi.~ saçlr 1 Iarzcm sultanı Hanzadeye 

1 getirmiş olduğu bakıırken Alal':ı.yın bir gece harp 

c hıı tnınıları \ C hedıyeler açıldı. mevldinde ona nasıl gelmi~ oldu
! e .r dı er hır d.:ııreyı o~lu ğıınu, daı'l!l ve dıımlıeleklerin 

çalınd;J\ını lııınrladı mıt 
C'ih ıı •:r 
l'O .lıırdu 

;ın \ re! otı he,Uvelcrle 

fi h ele tm emerler, 
me k ı'.ıkit, ) ak tlar , gıımı.,ler, 

ın: r'cr, ı; 1 'emeli 
kıı :ıı1şla , e ı aplar, gıızel atlar 
ve ca1 clerdl. Vaknti ıs bunllrı 
ınlatırke uzun U7.!dıya mediıc-

- ydior. O ~ b!kılm~ Temir dit· 

Alacay, k;)cııst ile beraber 

çölde yaln:z dola~ırken g liiıım I· 
ycrek dememiş mıydiki. 

- llerhalde kaderimiz şınıdikinden 
daha ucı olamaz. Çünkü yaya ya. 
rflnuge mecbur olduk!. 

Fakat Hanzadenin kaderi ha, ka 
t°'rlıi idi. 

Bir fatihın biiyük oğlu olan 

~ Ey tfendlm. fatilı diyt o Cihangirin, llanzadeden olacak: bir aslter deveslne blnerk geldiği Gobi çölünün oradan oraya ltalkan tik'f. Emir Atını hunl.ra do 
adama dmir ki hem hUkflmdar • ilk çocuğunun oğlan olmasını zaman ondan haber getirirlerdi. kum yılltnlarmdan bahsedildi. ıurdu. Seyfettin beygirden 1 
hem dt di/enciltri ayni surttlt temenni etti. Yahut da kapulanru açarak teslim !\ln~rın on bllkiı.mdarı rek yüriıye yüruyc fl"ittl, bl 
affeder. Bunlar mücrim o/satar Tcmir de Emir lluscynuı' zev- ol b" h . d.,.. h olan Kam· eriddln '!'emir ile harbe madan Temirin özen,.·i>ini tıı(. 
bile ktndileri11t acır. Çflnka af an ır şe rın Yer ı". aracı " 

ce,i .Saray ilanımı aldı. Bu Mo- getiren arabalardan onun haberi tutuşmaya ce.>aret etml~tl. ı.~kln Teınlr ona dediki: 
dıltytn bir düşman artık düşman gaflardan kalmıc b"ır ,•\dett'ı . 1 d , 1 • Korkuyor mtı$un?.. Oha 
del!r/Jir. Muzaffer bir hükümdar ··-.. a ınır ı -' avcra! ."ltehirde artık çok geçmeden yenildi ve Lnçınttya stly/e ııe ı•ar? 

Bir hükmdar zevcesi, koca-.' ! su· k·'n h •- ·· · d ı ı b f l ihsan ıttigi zaman hunun muka- .. u U•Um suruyor u. er mec ur o c u. Hayır, yDre;; rmdc hiç J. 
bilini aramamalıdır, Btiyle bir üldürulct ü ğli zaman yem hiıkum- sene 1 lorıısanın llliyuk yolundan Temir şlma! harekıltına işti ak )'CL/ur Lvlııdın henil,z onırn~ 
hükümdar h;ç kimsenin doslu/!Una darın ailesi ara.ıına karı~ınlı.~'aray Garp cihetine ghlcrek :\le,hedin etmemiş olan o~lu Ciha gire beharında ikeıı g liçtil. Yeni ar 
gllvtnmenuli, lıiddel Vt gazebinl de Hanımın damıırlarında ise 'Cengiz k bl 1 oradan <u haberi yolladı: bır gül rüzgardan nıQ/eessir ofd 
lırç bir düşmanına yükle/memelidir. l lanın kanı vardı. 1 lanımın ma- 'U 'C erini ve .Xi~aburu geçer, Eı~elct kavga kll'llcımlarını gibi o da seni bıraktı, gitti• 
ÇDnkü /ıtr <ey ona glirt a<o"ıdır, llnzer denizine v:ı.;ıl olurdu. Te- (' h . 1 h lı 1 1 , ı 

• • " !yetınde asilzade kadınlar vardı. çıkardık; şimdi ise ateşi stindOrdük. i :mgır n asta ğı 1a >•' 
Yalnız kuvı•et VP kudrete maliktir, mirin, Scpsevar · 'enı"len ı·e sene- d ı ·ıd · · ı · ı ( • •. ,ı 'J' • lı ·a d l 1 d ,,.,, d u Juhnr•l'n en avdet edel"eği ıı ırı mcmı<t. .cnç c eııı-Temir buna cevaben debi ki: emır c ş r a ıu un u"~ sıra a • ~ , 

,, / d refakat kadınl:ırı l lnıma arzı ta- lerdenlıerl şakavet yolunu tutmu< gu··a semerkant halkı kendisini Tcmlrin avdetinden bir kaÇ - ,,ayır, oy e egil... Ben bir ' 
çok kabile reislerinden hizmet zimat ettiler. ilanım o zamanki olan bir 'ıruf eşhası da ortadan istikbale çıktılar. Bunlar kcıyu evci ölmuştu. Çocuğun hl' 
gördOm; fakat bir dervişin stlzleri bütün asil Tatar kadınlan ğibi kaldırdııtı Semerkantte duyuldu. renkli csYaplar giymi~ler f.miri olan Scvfeddinln bu kara h~ 
bana tndişt vt merak verdi. ce~ur, erkek ı,oilı! bir kadındı. Fakat ~imal cihetindeki harekıl.- bekliyorlardı.. · bitmec:li 



MEMLEKET BE 
CMl. MET ~~ 1 MAHUM..ı-Lmın'a:. 

ilmi stılalilar -Hileli .iflas Bu ne enaaıt? Mersinde lilAs 
. Ş Büyük bir ticarethane "C,,harfine ait s.özler Hep kendi kumaşla- Nuri e endiden çok 

Bır muhtar baldızını 37,000 lira açıkla de tespı·t edildi n ızı giymeliyiz kimselerin alacağı var 
gebe bıraktı, sonra iflils etti 
doğurduğu çocuğu 

birlikte boğdular Dört acneyc yakın bir umandan· 
beri Meninde hllkılmet civarında 

Balı:ırlı:llyde 11\ahmut bey na- gcnİJ nıikyaıta bir aahunhanııı)'e-aıa· 
biyesi llr.ltelll kartyul muhtan ilk ve ahun lmal&tiyle metPI iken 
ltaıan aıta cadl veHyettndo ltubııbat ft ulr muanıel&tı tlcari1e 
bulunan 111 J&flllda baldı.n Glll· ile de lftlgale lıaflayan Sadettin A~ 
•Uın llo C yrl ru mO-botto tlllganl ve ŞU. t!carcthancıi ifl1a 
ıuıunara.k kızcatm cebe br~ etınlttir. 
aradan doknı: ay pçtilıtenoonra Sadettin AptUlgani ~yin bundan 
doıturduğıı çocutu oııwııa ııo bir ay evclal .. hunhaneıi y.anın.ııtı. 
blrllluo botarak merdlvon altına Sadettin bey evelld gUn mahke-
atıııışllırdır. meye •llracaatla irae eyledifi pilan· 

R· :ı,!~.et Balı:ırkOy jaa4ar• çoya nazaran 37 bin lira açıkla if!A· 
nıa kumaadanlııtınca ,he.bor alı- ıını talep cylemlt Ye ıııahkemei •• 
nıırak evde taharrlyat yapılmıf Jiyenin verdifi bir kararla 
Ye zavallı çocuğun cesedi mer- iflasıııa hükmedilerek munklrat if. 
dlvea altında buluamuttur • llı masası teıkil edilmiıtir. 

Yapılan muayenede çocuıtun Ay allk zeytinleri 
iki &tın evci bojl;ulduğu &Jll8.fıl· A 
Dııftır. Muhtar ve batdm mab• yvıhtıa iktisadi aıablfillne gtinı 

- Avrupamn cenup ve cenubu gar· 
keıneye verllmlşlerdlr. bl memleketlerinden gelecek rekolıa 

Feci bir ölüm mevsımı ıçın ekserı zeyt1nliı.ıer1n 

aeyoğlunda ,Hamalb&fl cad· vazlyed eyl değildir. Çfinkl bu sene 
deılodo 13 numarada otu- bir çok yerlerde iklim bu mahsulün 

ran Dıadam Maeya.DJD blzmctçlıl muhtaç olduğu rutubeti temin etme· 
45 Yaşlarında Yunan tabaasın· miş ve şiddetli kış havaların ani ve 
dııo matmaı:el Kostantlne dllo müthiş tıhavvülatı yüzünden çiçek 
•ktım üzeri saat 4 te kendisini açın mevsimi f•nı ğeçmiştlr. 
~ördQncıı kat pencereden 80• halyadı bu ıene 14955700 ten· 
~at tal mahsul ılmışor. Burada ıon 

a •tnııf vo ba~ı parçalana• beş seneden beri •u•rl olarak 
raıı: lllmuşııır. lntlhano sebebi 1~15000 kental devşlrllmekte idi 
tahkik olunmaktadır, Yunınlstandı mahsulün 95100 

Ru,vat teklif etmlf milyon kiloya bılig olacağı hesap 
1( Omlsyoncu Erakll efendinin edllmalttedir. Eski stokmal da 15 

yanında müstabtcm Pepo milyon kilodur. Bu rakkıunı göre 
dln poıtabaaedcn nstasının eski Yunınistındı 30 milyon, Mldll· 
klişe kutusunu alırlıea memur- ilde 80 milyon, Girltte 25 milyon, 
lar• rüşvet teklif ttttlndeo Korfoda 8 milyon kilo mahsul ılın· 
hakkında tahklıkat yapılmak· ınışıır, Bunlann yansı ytmeklikıir. 
tııdır. Memleketimize gelince raglar 

umumiyetle iyi ve mebzuldür. \ ığmur 
DUnkU yangınlıır ve kariınn bollısğu gelecek sene için 1\11 •hmut Pa11ada Abut efendi de pek çok ümit vermektedir. llu 

h hanında halı taciri Hamdi yılın mahsulü 46 miiiyon kilodur. 
I> eyıo YIUihıut O.o, K.llçük Bunıın 19 mili yon kilosu Ayvalık, 
m~~arcl• pideci Halil efendinin Edremit tarafuıd.vı olup 14 ııı!Jiyoo 
gın zenfndekı talaffardan yan· kiJo.ıu gııJet nefu ı:lmteııdir. 
cıur:~~4~::da her ikisi de sön- lzmlrdekl yunan emllkl 

ğınd:'Ş~~;nrıı~te Hasırcı ooka· Türkiye dahilindeki Yunan emllkl· 
ııun Y•nıı; •kendinin evinden nin ktmll<".n bükOmetc geçtiği 
ltf•lye ~· ll!Ş Is de 1 lıılduodakl bey'eıl vekile Jı:ımını 

T Yetişerek söndllrt111lftllr. yazmıştık . Metrıık mallar iıl.ıresl 
abanca ile oynarken gerek mallar , gertk bunları ait 

Çengeftö maıhıbaım blsaplannı ziraat banka· 
le . yllnde l<ulell mahal- sına devreımege haıırlanmıkıadır. 
sınde 22 numaralı evde lzmiıdelJ yunan erııl!kiuin 7 bin 

ııit ~·~•nda bir ÇO uk l>&b_,,a parçayı mütecaviz oiduj!;u söylen . 
ilim a anca ile oynarken ateş mektedir. Yunan evlerincttn ~imdiye 
danış, Çıkan kurşunla bACatuı· k dar 500 ü triilzen, 1500 ü tahsl· 

Yaralanmıştır. sen mübadillere verilmiştir. Bazı 

G 
Oçhul bir ceeet mtiıagayyiplerin ıabiiyeılerl fücrlnde 

eçen gün Pendik • Gebze muhtacı ı~U<ik nolcıal r görülmektedir. 
huvıy:ı~luııda elleri bağlı ve Bunlann muhtelit mübadele ko. 
bir C henUz: anlaşılamıyaa mlsyununa tevdii Jle kaı'l vaziyetle· 

nç ııesedl bulunmuştur. rinin halli cihetine gidilecckılr. 
Valide Benoru ~•im ' Ergani madenlerlnde lft\Saat 

Ekıı haııuıda tubaflyecl Ali Erg:ı.ıl madenlerindeki n~aat lıcnilz 
lık bir er Efendiye alt 200 Ura· J bitmemiştir. Diğer taraftan vasıta 
•şıre.raıı: bf

1
noyu tefeci l'ieluııet bulunınadığmdan bakmn barice ihrıc~ 

p 11 rar etml~tlr. da çok masraflı olmakudır. Mamafi 
bnıı, ta Yonı mUdUrler ErııaDI • Keller bıw tknu.I edilirse 
r- rtl dllrdUncU fUbe mUdll• bu masrafın çok ızalcağı şüphesiz 
dettın bYetloe tayla edilen Sa· llidedihnekıedir. 
lanııştır ey dUn vazlfe&lne baf- Şirket hey'ctl uınnmlyc.d yakındı 
Şi!kru be ikinci ~ubc mlldllrll tQplanac•ktır 
cııktır. Y do bucuo b~U.ya- Edremltte erlyat 

U ~llınet ile •Dr'at S r at Vlipu 
raya 

01 
ru Ayvalıkta Jı:a-

apura sa ,urnıuştu. Selamet 
Uıı Ayvaıı~ •tı luırtıırmak lç!ıı 

a Rönderl!mlştlr. G·· --·--__: 
ntr.ilk tarif esi 

t~şt~rek encümende 
tkık edHnıektedir 

fr Çok 
esını r~ nın UmrUk 

n lr lftlr 
Mallyo 'Ve_l_k-tls-

•anl ır;liaırtlJ< tnrt~t .~:ıetınıenıert 
e d~vam ~t•Aı n UUkJ-

k - .... 11\11._ e!e encUmen bu te • -.r 
ı li ! eşyanın lıimayesın~tta 
t k esaa 
ma · t adır. ttUkfimetçe harıç. 

n gelecek aygırlardıın bOfıorı 
1.n 45 lira alınması teklif dıl-
1 Ş ktn, eacliuıeıı bunu 18 lir~a 
'd i tnıiştlr. 

1 l\ısrak lardan sekiz , taylardan 
u • kaıırlardao 18 Ura, kuzu· 
.~ 120 kuruş , hariçten ıeı • 
1181 Ctlerln kilosundan 50, sucuk, 
ıio~'m•, tıits lenmiş kuzunun 
ın U~dan 100, j mboo n.aııla-

kılosundan 300 """nlrden 
' tere t r-.T 

8 k ve sade yagıardao 

aa1 ~~f· r gilııırUk resmi Alııı· 
ı edlllyor. 

Şıırıt a:uı;y nasta 
rılls ınu··d .. .. • 

uru ~eri! Beyin h11$
ta1ı~, d 

cnd· " evıım etmekte olup 
1 l d"· d 

ın~~ . un e makamına geJ 
mr. 

Edrcnıltte 1929 senesi kışlık zen· 
yatı olarak l 7&ro dönüm bug• 

day, 16320 döııüm arpıı, ~6 dö· 
ntim çavdar, 4263 dönüm bakla 
ekilmiştir. Geçen ıene ise 22300 

dönüm bıığday, 20400 dönüm arpı 
531!2 dönüm çavdar, 51 t5 bakla ekil· 
mjşd. Bu rakaml&r ,. çen ıe kl ze· 
riyaun daha fa.ıla olduğuııu (Üster· 

mektedir. -------Ocak temlzlaylcller hakkın· 
da Emanet nedlyor 

Ocak temizleyici şirketinden son 
umanlardı şiklyet çoğalmıfur. 

Emanet muavini H•mit bey bu hu· 
u ta dün bir muharr!rimize uıılm 

sö.yleıni&tir. 

-Biz bunun !!idesine kani olmnru· 
tltnız için men'inl düşünlyoruz. Is· 
teyenler temizietebilir. L~n tazyikı 

:::.~lan ~oktıır. Tazyik görenler polise 
Ut'acıaı etmelidir. 

latanbuı vllAyetlndem 

S ~~li;u~:~rde. bazı ı;azetelerde 
. ,.. Udurü Şerif Beyin de· 

yışecebıne dai b 
. . r azı neşriyata 

tesaduf edılmiştir. 

l\lumaileyhin hastalı"' h bil 
bı k 

.. . d b' ase e 
r ·aç gun evın en çıkama 

. h d"l ınası seraşte ıtri az e ı erek bu hava. 
disl uydurup lşaa eyledikleri 

anlaşırnışor. 

Böyle bir tebdil mevzu bahs 
olmadığından keyfiyet tekzip 

olunur. 

2\nadolu türkçesi 
m ai ·esasıdır 

DarllfO.naod•kl tali koaıtııyoa· 
lar • Laruı Ualversel • den 

nakledilen ilmi ve feanf atılalı 
fl~erlndaı •c. harfına alt ıOı:· 
!erin TOMçe urtılıklan t•plt 

edllmlftlr. •o. laarfının ftflert d• 
«•lmlftlr, Şimdiye kadar OarOI· 
füoııoda tuplt edllen n,ıer 1580 
tacı.ar olup mııtebala (24,000) 
fiti bu aeae zarfında bitirmek 
için faallyeUD tezyidi tekarrtır 
etmiştir. 

Bu ıoı:ıer için llz Anadolu 
Tllrk~al eau tutnlmaktadır. 

Gunıp y.erlae batı , tulll kartı· 

lıtı olarak cdotu> rftzgara 
mut.ıııı •.yel. alı.a.dı&ı ıtlbl 
ıımamlyetıe diğer 11tılablardan 

da kendi dlllmlı:den mllmklla 
olduğu il.adar lıtlfado tedilmek• 
tedlr. .... 
~iP tedrisatı 

Fa~·ülte nıeclisi ıslahat 
düşünüyor 

artllfllnua Tıp fakOltesl mec· 
llsı cllla toplanmıttır. Bu lç

ltnıada tedrisatın ıslahı menu 
bahsolmuıı vo bllhassa po!lkill· 
alklere ehemmiyet verllmesl, 
mU•hal bulunaa mOderriıı mua• 
vlnllklerl imtihanlarının bu aene 
zarfında , lıltlrilmesl t.ekarrllr et· 

mlştır. Ders procramlan ile ted· 
rls usulleriol mükemmel tekllde 
tespit lçla bir komisyon teşkil 
edilmiştir. 

Ecnebf mUderrlsler 

Darfllfllnunda tedrisatta bulu· 
nan ecnebi profesllrlerln 

vaziyeti muhtacı tetkik gOrUl
mektedlr. Tatbikat gösteren iki 
müderris mll6tesna olmak U.Zre 
dlğtrlcrioden tedrlıat hususun· 
da istifade pek az olduğu 
ve bunlara aylık olarak veri· 
len beş _yaz elllşcr lira llo 
Avrupaya talebe ıtllnderllmesl 
muvafık oldutu Dar111fllnunda 
söylenmektedir. DarUlfllnun ta
lebesinin mllhlm bir kısmı bu 
hususta tcşebbllsatta bulunmağı 
muvafık gllrmektedlr. Her pro
fesöre verilen parıı ile Avrnpada 
5 talebenin tahsili temin edile· 
cet( anlaşılmıştır. 

Maarifte teşkilat 
aarlfVeklll Vasıl Bey maarif 
tctkllatı bakkıııdakl totkl· 

katına devam etmektedir. l11ı.rı 
çok az olan yllks.ek tedrisat 
mDdUrlıyetiııln ilca ed'llp yırl11cı 

teknik lflerl ınlldUrOyetl teşkil edi
leceği ve bu lflerlıı batına yllksek 
tedrisat mlldUrU RUştu Beyin 
getlrllec:etl aOylcamektcdlr. 

l\\aarlf hey'etl teltltlY• -riya· 
ıetlaln teknr ihdası ve bu riya
sete de talim terbiye azasından 
Rıdvan Beyin retırilecetı ılly· 
leomcıktedlr. 

Verem olan muelllml•r 

ilk tedrlııat muallimlerlnden 
ıoll k p bir hey'et dlln Vail 

vekili Muhittin Beyi :ılyaret et
miştir. Hey'et verem olan bazı 

muaııtmlerln yaz tatili etna ında 
Heybeli Ada aanatoryoPlunda. 
tedavllerlnl reca etmiştir. Mu· 
bittin Bey, hey'ete muvafık 

cevap vermlttlr, 

y n n emlaki 
Gayri mübadiller vazi-. . -yet ıçın muracaat 

edecekler 
TOrk ga.vri mJlbadlllerl ce• 

mlyetl lıongrası Onümüzdekl 
Çar,amba guoa saat 14 de 
Tllrkocatında toplanacaktır • 
Kongrada pek hararetli muza• 
kerat cereyan edeceği sllylen· 
m ktedlr. Koagra hey'etl umu· 
mlyesl tarafıadan yüksek ma
kamlara telgraflar çc kllecek ve 
lstanbuldakl Yunan eml4klne 
tamamen vazıyet edllmcsl te
menni edilecektir. 

Kongrada bundan bafka, 
mOnbal buluaan hey'etl idare 
Azahğıaa, sabık Konya valisi 
liUsoQ BeylD lntllıabı yapıla· 
calı.tır. 

Diln talebe idaresi toplan· 
mıştır. Bu içtimada yeril 

mallarının giyilmesi için 
Ç1-lışılması görllşülmllştllr. 

içtima çok hararetli oldu 
ve neticede yerli ınallannın 
kullanılm&$ı lçln teşvlkat 
yapdınaaına karar verildi. 
Bu huıuıu temin için hflkQ
ınetten müıaharet lıteae· 
cektlr. 

••• 
Umumi meal is 

Yeni kazaların hudutlar1 
ayrılıyor 

ViAyet Umumt Meclisi dUn 
toplanmıştır. Yeni teşkil olu· 

nan Kartııl, Beykoz, Silivri kaza· 
lan hudutlannın tespiti işi mü!· 
kiye encümenine gönderildi. Bey· 
oğlu kazası mahallelerinden 9 • 
20 numarlı mahallelere ait harita 
lann tevhit olunduğuna dair ev· 
rak ta mülkiye encümenine havale 
olundu. 

ldarel hususiye bütçesinin tan· 
zlml hakkındaki Dahilyenin lor· 
mülü bütçe encümenine gönde· 
rl!di Bakırköyünde asma fidan
lığı teşkilini ziraat encümeni mu· 
vafık görmüştür. Tahsisat için 
bütçe encümenine havale olundu. 

EmlAkl mtıııye satı,ıarı 

M aliye Vekaleti, emlAki milliye 
satışlarının çoğaltılmasını def· 

terdarlıga bildirmiştir. Defterdarlık 
da tezyit etmiştir. 
Avcular cemiyeti toplandı 
A vcuiar cemiyetinde dün bir 

içtima akdtdilmiş ve avculuk 
hakkında bazımesdeler görüşü· 

lmüştür. 

Cerrehlılın gUzelllk tarafı 

Geçcnk!rde &rimi7.e gelen Pa· 
ris hastaneleri etibbasından 

Madam A. Noel evelki gün Tıp 
fakültesinde, dün de Onyon Fran· 
sezde "Cerrahll bedii. hakkında 
hir.:r konferans vermiştir. Bir 
çok ihtiyarların yiizlerindtki bu· 
ruşukluklan, kadınların vücudla· 
rındaki gayri mütenasip adalet 
ve fazla yağlan ameliyatla nasıl 
düzeltti~ini söyleyerek bunlara 
ait yüzden fazla resmi projek 

5ioııla göstemıi tir. 
Kazanç vergllerl 

Bu sene gayri safi hasılatlan 
Uzerinden kazanç vergisini veren
kr, kazanç vergisi kanununun 71 
lncl muvakkat maddesi hükmün
den istifade edecekler ve temet· 
tü vergisinin üç mi~lini vermlye. 
1:eklerdir. 

Sipahi ocatı içtimaı 
lpaht ocağı hcy 'etı umumtye S dün fevkalade bir içtima ak· 

detmış idare hey'etinin inih:ıbı 
yapılmıştır. 

intihap neticesinde riyasete 
mütekait mlralııy Şeref, azAlık· 

!ara doktor Nihat Sezat, şişli Halk 
fırkası mutemdl Halim ve Ali 
Haydar beyler intihap edilmiş· 

lerdir. 
DUn gelen eeyyahlar 

S tella Polııris vapuru ile dün 
şehrimize 58 5eyyah gelmiştir. 

Oseana ı;eyyah gemisi da dün 
limanımızdan hareket -etmiştir. 
GUlcemalln t crUbeol 
G ülcemal vapurunun sür'at 

tecrübeleri dün yapılmış ve 
muvaffakiyctli neticeler vermiştir. 
Seyrlsdııin müdürü Sadullah bey 
de tecrübeler esnasında hazır bu· 
lunmuştur. Gülcemal. önümüzdeki 
cuma günü lzmir seferi yapacaktir. 

PiU'l•tan avdet 

Karneci muesscsi tarafından 
Pariste tertip edilen konferans· 

]ara Darülfüııunumuzdan J ·tirak 
eden Şükôfe Hanımla Servet 
bey avdet etmişlerdir. 
şetaret mUsteşarlıkları 

Roma sefareti müsteşarı va~ıf 
!ley Varşova sefaret müsteşar· 

lığına ve Roma ~efareti müsteşar 
lığına da Hariciye VekAleti üçüncü 

daire müdürü Kadri bey tayin 
olunmuşlardır. 

Enıırum hanında lkrAZat !fi 
ite meşgul iken komisyoncu 

Nuri efendialo blrlııı;I Hukuk 
maJınıeıaesl ta- ~ • 
rafınd11n ınasıoa 1 
karar Yerilmlş-
tl. Nuri efendi· '\ 
11lD ınas ıııua- • · ) 
melet! tetkik 
edilirken ınası 
lıll•H ıııralmllf 
ve bu hususta \ 
tahkikat lcıra~ı 
için ovrak 6a~ 
mQııtantlkllıte verilmişti • 

l•fuıtak balı.imi t.ahklkatııu 
ikmal ederek ıa:ııııou mıdıalce
me karan vermiş ve evrak Ağlr 
Cen mahkemesine havale e~ll· 
mlftlr. 
Yakında Nuri efendinin mev

kufen ınuhakemcslne başlana

caktır. Nuri dencllden lllzlerco 
dul kadınların aıacaklan bu· 
luamaktadır, 

"A§rlyotera" davası 

TOrklllğll tahkir etmekle maz· 
oun rumca Hronllı:a gıızetesl 

mes'ul mlldürll Madam Eleniolo 
mubakeıııealno b11gt10 d,e.vam 
•dllec.ktlr. 
SUrurT Nazlfln muayonesl 

Kalyoncu konutunda dosta 
Viktoryayı , anası Vlrjinl 

ve Acavnlyl OldUrmelı:lo maznun 
sururı Nıı:ı:if adliyeye vcrllmto· 
tir. Altıncı lstlnt•k hakimi dün 
maznunu isticvap etmiştir. l\\az
oun muayene edilmek üzre dUn 
Tabibi adliye gllnderllmiştlr, 

Maznun cllrmllDll !atar etmek· 
tedlr. 

MohkOm edlldller 
Matbuat umum miiduriügtinden; 
Şarbon hastalığı hasebiyle kordon 

altına alınmış olan Mer•in vll4yetlnln 
merkezine merbut kerimler kariye· 
sinden bir sürüyü hilAfı emir kordon 
haricine çıkaran mezkOr köyden 
Memet oğlu klzım ile gök koca 
nam şahısla'ln lcra Jı:ılınan muhake· 
meler! netlcesinde .hayvanlann 
&ağlık zabıtası • kanununun 63üncil 
maddesi mucibince l!O lira cezayı 
nakdiye ınahl<Qm oldakb.n lı<usıt 
veklieılnden gelen tezkore üzerine 
ilıln olunur. 

;Adliyede kadın 
mübaşir 

Esi:! gazetecllerden Ahınet 
Samim Beyin kızı Nevin ha· 

oıro Adliyeye mllraçaııtla mU· 
başlrliğe kabulllnll 1 temlş ve 
keyfiyet e cümende müzak~re 

edllerelı: bo talep kalıol edilmiş
tir, Nevin hanımın namzet ola
rak mübatlrliğe alıamasına ka· 
rar verilmiştir. kendisi mzet 
olarak attı ay çalıfftcaktır. Ne· 
vln hanım aynı zamanda daktl· 
ıoırattır. ------

F•al bir kaza halkı 

Bu sene Ödeml9te 24 köyde 
(köy kanunu) tatbik ~""" 

mlftlr. iti kOye su retirllmlştlr. 
12 köyUo ıu yollarında tamirat 
yapılmış, 21>,000 tane incir, por· 
ta kal ve mandı lln fidanı dildi· 
mi;ı. 61>,000 tan• de kavak 2400 
sair fldaalardan ekllmlştlr. 
TUrklye hakkında malQmat 

iman istatistik dairesi blltllo 
dllnyıı memleketlerinin iktl

sadt alıvallne dair mufassal bir ki
tap neşretmi,tlr .Bukltata Türkiye 
den bahse111Jmedlğlni gören lzmlr 
ticaret oda~ı rerek Berfin ista
tistik dairesine rerelı: sair alll· 
kadar makamnta oıDracaat ede· 
rek Tllr iye hakkınd• oda tara· 
fından lsteoliecek her tOrlll lk· 
tlsadt mal-Omat verllcl!lleceğlnl 
ve binaenaleyh mezk!lr kitabın 
lklnbl clldlnde Türkiye hakkında 
neşriyatın ihmal edllmiyeceıti 
llmlt edlldlğ'lol bildirmiştir. 

Bu müracaat Alman istatistik 
dairesi ve diğer makamat tara
fından ehemmiyetle nazarı dik
kate alınmış ve bu teıııcnnlcin 
her halde husul tı.uıacağı; eserin 
ikinci clldlnde Türkiye hakkında 
lstenildiglnden fazla malüıı'iat 
verileceği temin olunmu,tur. Bu 
meyanda Berlln TUrk ticaret 
odası da lslatlstlkler hakkında 
Bertin istatistik dalresiao _yar· 
dıında bulıınecaktır. 

EKmek norhı 

Son ğünlerde şehrimize gelen unlar 
•kistira cinsinden oidugu için 

fırancala flmoa tesir eaniş, geçen 
hafta !3,5 lunış olan Qarh bu bafıa 

23 kuruşa tenzil edilmiştir, Dü.n ek· 
mek · • da tespit olunmuş ve J6 
kııru, 80 ~•roda lbka edilmifılr, 

Avrupadan inf ap 
nizarnnamelerini 

tetkik için getirtiyor 
Birlik reisi Latife Bekir 

Hm.ın beyanatı 

Kadın birliği idare heyeti dün 
toplanmıştır. 

13irlik relsesi Latife Bekir Ha· 
111m bu hususta bir muharriri· 
miıf! demiştir ki: 

- Beynelmilel kadın ittihadı 
teşkilatı tarafından sorulan sual· 
lere verilecek cevaplan t~lt 
etdk. 14 Haziranda Berlinde 
toplanacak Beynelmilel kadın 

kongrasına iştirak etmek istiyo
ruz. Fakat bu tahsisat meselesi 
olduğu için henüz karar veril· 
memiştir. 

Bekı\rlık vergisi hakkındaki 

teklifi muvd k görüyoruz. .Ancak 
birlik bu mesele Uc meşgul olma· 
dığı için, teklif sahibine teşekkür 
etmek üzre karar ittihaz edile· 
ceğine dair ne~riyat doğra değil· 
dir Belediye intihabatında intihap 
hakkını almak için t~ebbüsatta 
bulunmak niyetinderlz. .Bu bapta 
Avrupadak 1 nizamııamelerden 
istifade edeceğiz. Meh'usluk mes
elesine gelince, evvclA belediye 
lntihubatını kazanalım da sonra 

bunu düşüııürüz.,, 

Bekarlık bahsi 
Müderris ~e ip beyin 

mUtaUhtGI 
Bekarlık vergisi leh ve 

aleyhinde dedikodular de· 
vam etmektedir. 

Darülfünun müderri !erinin 
ekseri evli olup, bekAılıta 
aleyhtardırlar. Bu meyanda 
olan ,müderris Şeklp Bey 
bir muhArrlrlml:ı:e d-mlş
tir ki: 

Burilnkll cemiyetlerde 
evlenmemek bence içtimaı 
bir &'ayrl •tablillk neticesidir. 

Her cemiyetin, e\llenml· 
yenlere bir mükellefiyet 
yükletmesi, kaçmış olduk
tan aile mükellefiyetine 
karşı bir karadır. Gayri ta· 
blillkten çıkmağa istidadı 
olanlar evlenir, dlterlerl de 
bittabi aile mükıılleflyetl 
yerine vorgl mülİ:ell flyetlnl 
tercih ederler.,, 

Tütün ihracı 
Tacirlerin şikayetine 
cevap: ticaret ~erbesl 

J'iltlln inhisar idaresinin 
harice killllyetll mlkdarda 
tütiln sevketmesl bazı tiltlln 

tacirlerinin şlkAyetlerlne st:bep 
l ldutunu Kaydetmiştik. Tütün 
lnhlsan Umumi Mildürü 
Behçet B y bu münasebetle 
dün blr muharrırımızc sa· 
dece şunu söylemlştlr: 

- Ticaret herkes için 
serbestlr. 

Yeni tütiln l!ylhası mec
lisi ldarcdedlr, henüz bit
medi, tetkikatın daha on 
g-ün kadar süreceğini tah
min et t ıorum. Karton fab· 
rlkası için bir milheodls 
celbine karar verdik. 

Bu gUn Turk ocajifnın 
yal dönUmUdUr 

B ugün Türkiyede ille Türk 
ocakları tesis edlıtl gündür. 

Bugun memleketin her tara· 
fınılııkl Türk ocaklarında fevkal· 
Ade bir surette tes.it rdileccktir. 

Bugün Istanbul Türkocağmda 
merasim yapılmayacaktır,. Gece 
ocakta bir rakıslı müsamereye 
bazı zevat ve ocaklılar iştirak 

edecektir. 

ef aret tay.inleri 

Varşuva sefiri Y.ahya !Wemal 
Bey, Varşovadan şehrimize 

hareket etmiştir. Yahya Kemal 
beyin bugün gelmesi muhtemeldir. 
l\lumaileyhin Madrlt • '1retine 
tayin olunduğu fazıl ıştı. 

Ticareti bahriye şu
besi müdürü çekildi 

Daha bir müdürün 
istila ı bekleniyor 
lstanbul l"icaret odası TJça. 

rcıt bahriye mUdOrll Mehmet 
All lllufet bey do vc.lf&alıulcn 
istifa etmiştir. -Mumailcyhlııı.ıı. 
fanameıl dDn sabııb toplanmıt 
olan Ticaret odası reisleri bey'· 
etinde okarıarak lstllaaı kabul 
edllııdştir. artık lstlfalJınnı ..ar.kı 
sı gebııek llı:eredlr. 

lstifası bdıleıımckte olaa ..zı 
yalını: ~•rıtıler 4ııh 1 mlldllrli 
Celal Eaat lfdlr • .Muaıalleyhl~ 
lıu ~nlord• istifa ~ .bek· 
~nı11,9ktedlr. 

Yeni ta,yla edilecekler lıakkuı· 
da lktı»t vekAlctlolo do muta 
ıaaşı alınacaktır. Yalnız ıııünha. 
mUdilrlUk:ferden birine Gallp 
Bahtlyar Beyin taylal mttkarrer 
bulwımaktadır. 

lstifalano arkası alındıktan 
90nra işe yaramıyan bazı 

m~murları;ı da tazminat itası 

suretli• oda il• otan alakalan 
katedlleccktlr • Blldhare yeni 
mUdDrler do taayy1ln ettikten 
sonra oda işlerinin teke.-nml!lil 
için bazı tadllllt ve ıslahat icra 
dllecelı:, Jşlerlo daha iyi bir ou
rett• tedviri temin olunacaktır. 
ayın zamanda Lfınao lrketinde 
meclisi idare azası olan Meh· 
met Ali Nısfet bey , her iki l.ş ' 
idare etmeğo vakıt bulamadığı 
için odadaki işini terkctnıe~ 
ıarın-etıode kulmı~tır. 

B ou yapan im? 
Bizi tahkir için bir takır 

Uç k 111 mi r pmı '" 
Bazı mın:lr qhas tara· 

fından ürklil~il tahkl · 
mahiyetinde ve kaçak ol re 
şehrimize evlerde göstetUe. 
küçfik sinema flllmlerl .ııo 

kuldqtu haber Alınmış v• 
bunlar Vllılyetln emri ilze· 
rlne Rolisce müandere olut 
m~tur. ürklllk al hlnı 

·filim getiren bu has hak· 
kında şiddetle takibat ya-
pılması için Vll4yetten lıizır 

gelenlere emir verllm~tlr. 

ucuz ispirto 
Eczacılara ucuz 

isp · rto ermek içt.n 
henüz emir gelmedi 

EC74'cılara ucuz lıpiTfo veril· 
mesi için henüz bir cımir ıel

memiştir. 

l:mir geldikten sonra ispirto 
tevzian lnhlsariyes!ndeııs ılıhiye 
müdürüyetlerine devr:dllecektlr. 

inhisar idaresi şimdilik yalnu 
mustahıarat uhlplerine eski !Jat 
olan 135 kuruftan lsplrtO ver
mektedir. Bu hplrtolar t~ğyir 
edilml,tir. Diğer eczalar ise 315 
kur11ştan ispirto :Almaktadıriıır. 

Eczacılar tentürdiyot gibi 

doğrud.ın doğruya 1$pirto ile 
yapılan eczalar •1090 fazlastyle 
ve diğer ı~pirtolu eczalar da 
0

/060 zamla ~atılmaktadırlar. 

p 
• • ver ıyor 

:Ankara.dan gelen te!graf
namelere ~öre Belediyeler 
teşkilAtı lftylhası M. Mec
lisine tevdi edllmlştlr. Bu 
layiha mucibince belediye 
intihabatında 18 yaşından 
yukarı kadınlara intihap 
ha ·kı verllecektlr. 

Güm ük 
İstanbul gümrüğü 
varidatı 2,5 milyon 

liraya akındır 
Geçen şubat ayında İstanbul 

Galata ı;ümrüklerinden 2.,492,7 55 
Jlra varidat tahsil edilmiştir. 

Geçen senenin aym ayına 
nazaran varidatta bir noksanlık 
yoknır. Diğer aylardan bazılarının 

varldau bu ııı.iktıırdan da ~ 
&ektir. 
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BUGÜ1'XÜ HA VA 
Rısaraneden 1.idığmız ma!Omıta 

göre dün ızırnl hararet 4, asgırl 
1 idi. Bu gün ruzgtr meıedil poyraz 
eg,cektir Havı bulutludur. 

• 

~arklı frenk'c · 
Alı:ıan doktor (Türk in

!bı) c'.iye bir kitap yazmış; 
,uzel bz.~ılan ve her memleket
" .;ok l • ~ıtılmasma dikkat olu-

b;ı kitabın en mühim vasfı 
rrp k.J.pitalistini yeni Türkiye
:ien ürkütmek ve suğutmaktır. 
Ankara yerli olmıyan şirketleri 
sıkıyormuş; boyna işlerine karı-
1ıyormuş; kendilerine kolaylık 
gösterıniyormuş. 

Son zamanlarda yabancı şir
ketlerle sık sık cidallerimiz ol
.hı; Kimi büsbütün çekilip git
~iğe mecbur kaldı; Bir kısmı 
bocaladı ve hepsi haksızlığı bi
'İm üstümüze atmağa ograştı. 

İşin iç yüzü nedir? 
Biz bir gurupla sözleşirken 

garplı gibi düşünmiyoruz; Ka-
1da geçen şartları iki taraf için 
am bir taahhüt olarak anlıyo
-uz. Bizimle göriişmeğe gelen 
:renklerden bir kısmı ise şarklı 
"{ibi düşünmiyorlar; Bunlar için 
A.ıyada kağıt ve taahhüt bir 
:akım ilzentilerden ve esassız 

•killerden başka bir şey değil-
· r; Hakim olan cemiyetin kon
-olu değil, şahıstır. Bugün elde 
~len kardır. Yarın öbilrgiln ta
ıaasutlar, uzlaşmalar, şark al
iırmamazlığı, herşey bilinerek 

ruz yahut geniş tutulan ilk 
· ,ap ve taahhiltlerin eksikliği

lll tamamlar. 
Bu frenklerden bir takımı Be
ruğlunda yetişmişler, bir takı
m da Türkiyeyi şarklı frenkle
dn kitaplarından öğrenmi,ler
ıtir. 

Fakat Ankara, itini ve hak
!oru sağlam ve ıııkı tutunca bu 
titizlik onlara giran geliyor ve 
uç şüphesiz içlerinden fU ıııual 
geçiyor; Şarkta değilmiyiz? 

.,,. Burada muhtelif şirketlerin 
1tükil.met koridorlarında sürii
ıen işlerinin neler olduğunu ay
n ayrı yazmak istemiyoruz. An-
::k ciddiyeti kusursuz olan Av

rupalıların Türkiyede her garp 
memleketinde olduğu kadar dü
rüslük, ve her garp memleketin 
<len fazla mihmannuvazlık gör-

l Jüklerini hatırlatmak isteriz. 
Türkiye yabancılan en az ya
dırgatan garp memleketidir. 

Son ııöz olarak Ankara ile İl 
ve yardım görmek isteyen her
lı:ese, yeni Tlirkiyede şarklılık 
lcalmadığmı eyice anlatmak ve 

J lıazmetmekten ve burada Çinde 
Jibi. değil, hesap kitap ve men
faat bilen, cemiyetin kontrolunu 
ıöz önilnde tutan medeniyet 
aikesinde gibi dü~ünmekten 
başka çıkar yol olmadığını söy
lemek isteriz. Bizim için asır-
lardan beri alemi aldatmağa ça
lışanlar, bir iki sene daha Av
rupa camkfuılarında sürünebi
lirler. Bu da omurumuzda de-

Artık biraz lnaaf 1 
~~~~~~~-

Hiköyeyi bilirsiniz I Herifin 
biri hamama girer, ve çıkarken 
kesesinin yahut saatinin çalın
dıf!ından şikı'Jyet ederek ha
mamcılardan para sızduırnış. 
Bu fena itiyadı o kadar ileri 
götOrmOş ki nihayet hamam
cılar bu adamı içeri sokmaz 
olmuşlar . Fakat adamcaf!ız 
·idden hamama girmek ihtiya
cında bulunmuş ve çıkarken 

hiç bir iddiada bulunmıyaca
f!ına dair hamamcıya söz ve
rerek girmiş . Hamamcı da 
fırsatı ganimet bilerek intikam 
almak için herifin eşyasını 
kaldırmış, yalnız bir kuşakla 
bir de divit bırakmış. Adam
caf!ız yıkanmış çıkmış, bakmış 

ki elbiseleri yok, hiç ses çıkar
mamış, kuşaf!ı beline sarmış, 
diviti de kuşaf!ına şokmuş 

anadan dogma dışarı çıkarken 

muzip hamamcıya rast gelmiş 
ve demiş ki: 

Söz verrJigim için bir 
şey söylemiyorum, fı'Jkin insaf 
et ben buraya böyle mi geldim? 

Şimdi dikkat/ Bir refikımız 
bir J:ÜZellik müsabakası açtı 
en güzel tOrk kadınını bulmaya 
çalşıyor ve bir kaç zamandır 
bu gOzellik davacılarının re
simlerini neşrediyor. Vakıa hep 
bir meslekin yolcuları oldu/u
muz için bu lfşebbOsOn dol!
ru/u~u yahut egriligı hakkında 
bir şey söylemek istemiyoruz, 
ldkin, şu Türk gilzell diye 
konan resimlerin ve bunlardan 
bir kısmının sahiplerinin tllrk 
güzelligi hakkında hiç le iyi 
nOmuneler ..;11/dıdıf!ını söyleme
mek ff insafsızlık olur . Biz 
biliriz ki re/fkımızın hey'etl 
tahrirlyesinde Zl!Vk sahibi ar· 
kadaşlar vardır, onlar da mı 
bu af etleri görmOyorlar ? 

Sıra paldl mi ? 

D!Jn akşam ru/ekamızdan 
birinde şu serlavha vardı : 

• Katırlar ıslah ediliyor • 
Demek sıra onlara geldi ! 

lapanak 1 

Dikkat ettiniz mi son mev-
simin en talili sebzesi ıspa

naktır. Bundan on sene eve/ 
yirmi paraya safı/an bu mo
barek ot şimdi kırk kuruşa/ 

inanınız kıymetinin yükselmesi 
için ıspanak almayı nekadar 
özlüyorum bl/seniz I 

!ELEK 

- -..... -----iw.-::---- ·-----
şunlardır : (1) Mekteplerde ne oku· 
dolmalı T (2) Nekadat okudulmalı t 
(3) • 'asıl okudulmalıdır T 

Bunlardan birincisi mektep prog· 
ramlannı konacak derslerin nevileri, 
llcinclsl, hangi sınıharda ve haftada 
kaçar saattan okudulacağı, ilçüncüsil 
de nasıl bir usul ile tedris edilece· 
ğidir. Bunların 1 her birinin tatbl
klndekl tabavvüllere göre yetiştirecek 
neslin de karakter! de~şlr. Program
ları giren her ders çocuğun dima
ğında umum(blr tesir bırakır. 

Bu itibarla muasır hay ıt felsefe
sine uygnn gelmlyen dersler prog· 
ramlardan çıkarılmıştır. MeselA vic· 
da~ hurrlyeıinin cari olduğu bir de
virde din dersleri mekteplerde oku· 
duımamağa bışlanmışıır. Bunun gibi 
mı..spet ilimlerin bütün vüs"aııyle ha· 
kim oldup;u bir devirde metkep proğ· 
r.mlarında cdcbiy ! def"lc•lnln "7~1-
nlmı ı l41.1mdır. Zira edebi kültür
le Um! kültür arısında mühim bir 
ıynlık vardır. Fazlı edebiyat ırençH· 
ğf zıt! ve hayalpertst yapar. halbuki 
ilim daha ziyade doğru düşünen mu· 
ısır bayat ı<lamlan yetiştirmekte amil 
olur. 

A vrııpı ve \merikadakl maarif 
cereyanlıtrı ırastnda bu mesele uzun 
zarnandanbeti münakaşa edilip dur
muştur. Ru münakaşılann netice~in 

de ilim lehine büyük bir kazanç ol
duğu görülmüştür. Hını dırül!ünun

ların umumi derecelerinde R. A ve 
1\1. A. yetine yavaş yıvış ilim rem
zini ifade eden il. S. ve M. S. geç 
meğe başlamışar. 

Rlzim bu makalede ehemmiyetle 
bıhs• tmak istediğimiz şey Türk mek
teplerinde edebiyat derslerinin azal· 
m.,ından ziyade nevilerinln kısmen 
değ!ştirllm°'i il7.erlndcd!r . Mektep 
programlınmız •on derecede Türle 
edebiyatı ve TUrlc edebiyıo tarihile 
yüklüdilr 

Buna mukabil çok yüksek olan 
ga ·p edebiyatı tamamile mühmel 
kalmışıır. Milli edebi)ıtımm ihmal 
edelim demiyoruz, ancık onun uzun 
n ince ıafsillonı mütehassıs yetişe· 

ceklere terk ederek, garp medeniye· 
tine girmekte olduğumuz bu devirde 
onun pek yük ek olan e<lebiyııını 

ver vermek mecburlyetlndevız. Genç 
nesle bedii, muasır kültürü verecek 
garp edeblyaoıua ıaheserlerldir. 

Homer'in llvada' sını, Dantc'nln llthi 
lcomedl<inl Goerhe'nlıı Fıu11·unu 
kısmen olsan olcumlyan bir genç ıe 
garp mınısındı bedii kültür olımu. 
Bu eserlerle insanlığın ve alelumum 
havııın derin ve ince felsefesi dım•h 
!arı ve gönüllere yerleşir. 

ı-Aç gözlü 
1kı saınimt arkadaştılar, her 

şeylen beraberdi., yalnız keseleri 

ııyrıydı .• 

Salamonla, Bahar efendilerden 

ıahsediyorum 

Salamon efendi, giınün birinde 

kalkıp Amerikaya gitti. 7.enein 

olmajtı kurmuştu. 

Yirmi sene sonra, Salamonun 

Nevyorkta zengin olduJ;ıınu haber 

alan Hah r da, vapura binince 

Amerikanın yolınrn tuttu. 

Yirmi senelik bir ayrılıktan 

onra; iki eski arkadaş c dağ dağa 

avuşamaz ama, insan insana 

kavuşur,, fehvasınca birbirlerine 

kavuştular. 
Salamon. Baharı yemcge davet 

etti. 

Sofra mükemmel, yemekler 

enfesti. 

Bahar an~tırmaga ba~ladı. 

Salamon lstanbula dair hava-

disler suru yordu. 

- E !... •öyle bakalım Bahar, 

bizim '.\lı,on ne Alemde? 

Bahar lokmasını çl~eyerek 

cevap verdi; 

- Öldü! 

Salamon müteessir oldu; 

- Vah vah !.. Genç adamdı .. 

Sarı ne oldu ? 
Baha', [muazzam bir et par

çasının ~c.aij!;inl sıyırarak 1 
- ()Jdü! 

Sal:ımon .L(ene acındı : 

- Yazık he... 11;üzel kadındı. 

Ve böyle, ıemcğln sonuna 

kadar, her kimi sorduysa. Ba

hardan: 

- Öldü! 

Cevabını aldL.. Bahar anşn

rarak, Salamon acinarak yemeğin 

sonunJ ·Ardılar. Kııh~nlen, slg-a

radan sonrr., Bahar dedi lci; 
Biraz evel '.1.11!1Q!!u .;ordun 

Jegil mil. 
- Evet 

- iyidir, çok da zenıı;in oldu. 

-Yat 

- Saraya gelince ... 

- O da ölmedi ınlf 

Gerçi, yukarıda dı zikrettiğimiz 

gibi Avrupa ve Amerlkadı son :u· 
mınlann maarif cereyanlan, ilmin ve 
unıyiin kızındı~ı büyük kudret n 
inkişaf karşısında bilumum edebiyat - Yol.. Üç çocıııu var, aslan 
derslerine kırıı bir bez(inlik göe· gibi yaşı yor ... 

i\1işonla HayimaçL dünyayı 
kafese koymuş iki kişidir. 

Blrhlierinln ne mal oldukla-

rını bilirler ama hangisi daha 

üstündur diye bahse ~rl~tiler. 

:\lişon dedi ki: 
- Sen kendini cenntlik sanı-

yorsan aldanıyorsun . 

Hayimaçl kızdı: 

Ben cennetlik insanım. 

- Seni kapısından sokmazlar. 

- Ben girerim. 

- Nasıl girersin bakayım? 

- Çok kolay be,. Cennetin 

kapısına gelince kapıyı usulcacık 

iterim içeriye şöyle bir bakıp 

sonra gene kapıyı kapatırım. Sonra 

gene açarım ve gene kapatırım. 

Böyle on., on beş kere kapıyı 

açıp kapattıktan sonra, kapıcı 

melek sabırsızlanacak, ve hay

kıracaktır. 

- Hey, bana bak, ya dışarı 

çık, ya içeri gir! deyecek. 

Ben de gireceğim l 

Nakleden 

Selômi lzet 

HAFTALIK 

Rf:SlMLl 
MECMUA 

1 MAAR!ır YEıı:Aı.ET! 1 
TARAFINDAN Ç'TKA.RILIR 

FIATI 3 KURUŞ 

DEVLET MATBAASI 

ilan 
termekte ise de . bu bizi şimdillk o Salamonun gözleri döndü: Adıpızınnın Bıçkı dere ormarun-
kıdır ıllkadar etme.. Zira garplller dan gayrı mamul metre mikAb hesa· 

-Sen deli mlıln bet... temln-
11ırlarcı bu vük•ek edebiyat içinde bilt ilci bin yüz kıyın yti2 lurk dört 
yetift(kten sonra aile ve cemiyet o cek sorduğum zaman neden ıbl1D1ur bq yüz elli ilci köknar 
kültürü ıım•men b.ıılıııoemiş bulu "öldü., dedin. qcarının dört senede kıt ve ihracı 
nuyor. Biz iM bu dlrllrlcl menbalar· Bahar koltuğuna gomtlldil, beher metremlklp kıyın llı:I lira on 
dan hıyıt ıuyu lçme~e h4nuc baş _,_, u _._ rd1: r..-··, ıhlamur dört lira, köknar wiueslni sıvaz .... yar .... cevap ve · ~~ ... 
lıyonıa. Bu S1yedt gınçlikıı çok llç lira beş kuruş bedeli mulı:arreri 

MAARiF BAHiSLERi yiık•ok lıedtt zevkler uyındınlıcalc Ben karnımı doyururken, ile ilan ve şarınamcalndelı:I mevıı 

M M k 1 ~i-d kuvvetli bir ııırp medeniyeti kükt!rü bütün dünya benim için ölmüş- mucibince kapılı zarf usulile 2-3· 
• e tep erım Z e yarıtılacılıır. tUrl 929 tarihinden 16-4-929 tırlhlne 

garp kültürüne ehem- :\]amali, şurasını tekrar edellmlı:I kadar mUzıyedeye vazedllmlşdr. 
bu taba vvülün ancık şark edebiyatı çeker · Biz !!le ond•n mutlaka kur- Taliplerin Kocaeli orman mildtlrlye-

m i yet Vermeliyiz der~lerlnln tıhflflvle yapılması daha ıul!lllk ic!n mücadele edlyoru:ı. Yen! tinde komuyona milracaıtlan lltn 
Her memlelı:eıin maarif felsefesinde çoJc faidelldlr. itiraf ederiz lcl bizim nesli müml<tiıı menebe tarltın "Yll· olunur 

üç mühim mc.<ele ardııld bütün edebiyaıımız garbinkine ni•peten çok şulı: .,. rıı4lrıecl tesirlerinden uzakl~-
tetblyeciler bu me•eleleri büyillı: bir geri ve zalhlr. Kendi edehiyıtımız• armak vazifemizdir . Görülüyorki 
idna ve ehemmiyetle •tlclk ve talı:ip dan yüksek bedii bir inkişaf teminine melcteplcrlmizde şark edebiyıtt ders. 
ederler, icap ettikçe bunlar il•uinde imkin olmayınca onlar üzerinde sar- !erini azılııp yerlerine gup edeblyı- Jupİter 
mtınakaşılar açarlar ve lüzumuna lıdilen vıkiılırln bir kısmı ~arp ede· tını koymakla genç dlmıflardı lnlıı- Muharriri : Hasan Cemil 

Yeni neşriyat : 

ıöre ııdlliı: yaparlar Hıddızatındı blyınnı tahaia edil<bilir. llbımızın lld mühim rükniı tanin lstiklll ve lnklllp tarihimize att 

tildir. 
gayet bıiit görüııon fılı:aı neıiceleri Diğer mtllmn bir nokta şudur : edilmif olacaktır . Bir tatlı iki ~ 

1 

ruhi ve tahlifi bir tısvirdlr. Plan 50 
ldberi) •e pek büyük 'e şumullil bir Ealı:i edebiyatımız bizi dalma lslaml vurmuş olıcatız. kuruş. Tevzi mıhalllr Hamit mıtbauı 

FALiH RIFKI ehemmi eti haiz olan bu il meaele ve köhne bir şarlc iıldirküne do MEHMET SAFFET Sıtt mıh•lll: lkh'l klıa hanesL 

~_ ... ~İyat 

Yangın • Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - mca'ullye-
:: tlmallye Sigortalarını kabul eder. :: -- --:: Adres: 4 üacil Vakıf ban lstanbul :: -· --:: Telefon: lstanbul 531 - Telgraf: imtiyaz :: 

.................. ıııı ı ı ııı ı ı ııı ı ııtlıııııı.. ..ııııı ııı 1111111111111111111111111111111 ı --
ı 111111111111111111111111111111 ııııı,.. -..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

~~FTER5DARLIWT1 
iLANATI 1 

Um-.:am ... c~=--::m:ıı;;;:;:m .... :::ııııı .............. . 
SATIL.IK \RSA Yenihahçede keçeci piri mahallesinin nayzen sokağında 

J9, 9 numaralı 200 zira mıkdarında bedeli defıten verilecektir. Muhımmtn 
bedeU 100 lira, müzayede pazarlık suıetile 13 Nisan 1929 da defterdarlıkta 
yapılacaktır. (163) 

• • • 
SATILIK ARSA - Beylerbeyi caddesinde 35.75 ~ arsı 1012 No 

murabba arşın M. muhammen bedeli 2024 Ura, bedeli sekiz senede 
verilecekılr müz">·ede pazarlık sureılle IS • "isın 1929 da defterdarlıkıı 
yapılacaktır. f( 69) 

• * * 
SATILIK \RSA Kadıköyilnde Hasanpışı mabıltesinin Nıhlı bey soka-

ıtındı 13 numaralı 916 zıra muhammen bedeli 458 lira, bedeli defaten 
verilecektir. Milzayede pazarlık suretiyle IS Nisan 1929 da defterdarlıkta 
vapılac•kıır. ( 164) 

* * * Sı\.TIJJK ·\RSALAR P:dlrnelı:apıda Hacı muhittin mıhalieslnln yusufağa 
sokağ'tnda No 7-9-ll-13-15-Beş kıtı arsa 750 arşın bedeli 4 taksitte verile· 
cektlr. Muhammen bedeU 7:50 l!rı Müzayede puarlılı: ıuretile 18 l'ii•an 
1929 da defterdarlıkta yıpılıcıktır. (167) 

* * "' SATILIK ODA Isıanbulda Çakmakçılar da daya bıtnn mahallesinde 
Büyüle hın orta sokaktı No 58, on >ltıda C'n ild hisse•~ muhammen bedeli 
600 lltı defaten veril ecektlr. Sıtıf pazarlık ııurerlle 13 Nisan 1929 da defter
darlıkta yapılacaktır. (389) 

* * * SATILIK ARSA Huköyde kiremitcl mahılleslnln basklty caddesinde 
229-203 No bedeli delaıen verilecektir. Müzayede pazarlık suretiyle 13 Nisan 
1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (192) 

Orman ve Erazii vakfiye müdürlüğünden: 
Tuzlada Vaki kanlı mendıra nam ağıl ile tarlalm i1ç sene 

müddetle icara verllecektlr. 

Müzayedesi ( 1 7 Nisan 929) 

kadardır. 

Talip olanların lstanbul Evkaf 

idaresine muracaat etmeleri. 

Çarşamba gtltıU saat oııbqe 

mlldlrlyetinde Orman n Enzi 

Orman ve erazii vakfiye M: 
Saylm ocağı arazi!rlnden kanlı çeşmede vah yirmi bq dön!hıı 

tarla Ue derununda bilyilk bir samanlık bilyUlı: ve küçük llıi ahır 

iki bBp oda bir mutfak bir anbar ( 929 eyllil ) ııJlıayedne kadar 

icra edilmek üzre müzayedeye konulmuştur. 
\lllzayedesi (10 nisan 929) çarşamba günll saat on beşekadardır. 
Talip olanların İstanbul Evkaf müdlrlyetlnde orman ve arazi 

idaresine muracaat etmeleri. 

•••rı 
=== BUyUk 

tayyare piyankosu_ 
Keşideler her ayın 11. ndedir 

3. ci keşide 11 Nisan t 929 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca: 20.000 15.000 12.000 10.CXX> llralık 
ikramiyeler ve 10.CXX> llralık bir miikllfal 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

m 
·Mıiliyct:fıleCieiıt tefrlkaıı ıo <Tosun), öğleyin ye- için. --Tl6(Prenıı) in ıılrtmı okşiy-ıyeti§miş, uyaiuk;llaaııaıı liir~,gı çörekten bir-tabağa koy-

Kö h ki 1 
meğe gelir. - Kış için mi, daha lı:ışa or. doktorun yüzüne bak- genç kadına teııadüf edince du, çay pişirdi.Bunları(Nev 

Y e m - Meı:iut adam, doğru- aylar var. Siz kışı şimdiden miyot>du. iradeııiyle beraber liııanını Eda) H. m çay ziyafetlerin. 
~ su. Burası cennet gibi, gil- mi düşilniyorsunuz. Çok te- - Sizin hediyenizi, par- da faşırmıtb. de yaptığı gibi şekeri, suyu 

Bürhan Cahlt zel bir köşk. . Sakin bir birlisiniz ktiçilkhanım .. L!- maklarnızm işlediği bir çif - Bir çay, kahve içermİ· sütü, çayı ayrı olarak ma-
tehlikeye karşı koymak i- _ AIA. . Siz nasılsınız orman. Tıu:e su, temiz ha- kin ne güzel örgü bu. . Sa-· eldiveni her yerde iftiharla ııiniz doktor Bey. isterseniz den takımına koyup getir
çin on adım ileriye koştu. bakahm,güneş altında keyf va, sonra hepsi.nd~n m?hi- hi çok güzel.Bundan bir ta- kullanabilirim. ş~ray~ ııu>'?n ya~a geli- di. Genç adamın yanındaki 
(Suat Naci) yine kestirme fettiğinize göre hastalık mi, anlayışlı. bılgıli,. güzel nede ben reca etsem:. Doktorun ıeıi donuklaş· nız, bıraz dinlerunış olurııu· alçak, kamıt larmasuma 
keçi yolundan geliyordu. yok, başka ne havadis. bir kadın .. Bunlar bır ada- Doktor (Suat Nacı) bu· nuştı ..• Fakültede iken(Ka· nuz. koydu. 
Genç adam baeım alçak dal Ve garip bir hisle bu ziy- mı m7s'ut :t.me~ için hatta n~ okadar nezake~le söyle· dıköy) ün bir çok !cızlama (Suat N~ci)w başını weğdi. Do~tor (S1;1at Naci) gö.~-
lara çarpmamak için eğil- arete başka bir mana veril- çok bıl~ degıl~? . mış, a:enç.~dma uyle can: maceralar yaşatan bu afa· Ha~aru hır agaca bagladı. Ieı:ııe manamıyord'!. Bu sur 
ı:niş hayvanı yavq sürüyor- d.ği , . t . "b" (Emıne) cevap vermıy- dan hır gozle bakmıştı ki can ve çapkın genç kazaya Ayagmda spor çorapları,ba prız genç adamın ille tat-
du. • h~m~~ i~~=~~~~ui gı 1 o:, lakırdıcı, şen, nazik gen- (Emine) bir dağ5i~eği gibi geldiği giinden~e'! bir ka. t~da bir ~ıık~t~ üzerinde kmb~rna Y~ bir hayret 

Doktoru bıranda tanıY'" ah' cın karşısında renkten ren- kızardı. Başını egdı: dmla görüşmegı bıle unut- hır ııolf elbııesı ile genç •· daha ilave etti. 
an (Emine) Prenses) i ya- - Aşaya n ı~ey~ g~!- ge giriyordu. - Yaparım doktor B. muttu. Merkezde kiraladı· dam bir (Turist) • benzi· - Müaade ederseniz ça-
nına çağırdı. (Suat N ad) yordum d~,. yol ust ' ır Doktor (Suat N ad) de- •dedi. Fakat bilmem ıiz bu ğ1 evin hizmetini görmek i- yordu. Başında birbirine ka )'DU.lı da hazırlayayım. Süt 

~ daha uzaktan 1eslendi: uğrayıp .b~m roman me- vam etti: kaba örgiilü eldiveni kasa- çin altmışlık (Penbe) kadı· rışan fikirler, kalbinde kan. nekadar iıterıiniz? 
- Ne ıadık köpeğinis raklıııı kiiçuk haruı:ıun 7ha- - Ne öriyorsunuz baka- bada şehirde kullanabillir nı zorla bulmuştu. Kayma· tık ~an hareketleri, suyun Doktor (Suat Naci) ga· 

b 
k 
r 

var, dost, düşman tanimiy- tınnı sorayım, dedım. (To- hm.Bugün mütala yok mu? misiniz? kamın mektep görmüş karı· yanındaki ııazdan yapılmıt yri ihtiyari ayağa kalkmış· 
or. sun) ça.vuş yok ~u? Hayvandan atlamıştı. (Suat Naci) genç kadı· ıı bile genç hükfunet dokto- koltuğa yerleşti. tıı 

Genç kadın aya~a kal- (Emıne) bu bır ~~u? l~- Tabii ?örünmek ister gibi nın biraz serzineşli. biraz ruyle ıııkılmadan, kızarma· (Emine) İçeri gİrmeşti. . - Siz na111l ~~amııı 
kmıştı: kı~?ı.:rrasınd~ ~angısını du- beyglnn ~o~anını sıkmakla iııtihzalı ııöylediği bu. cüm- darı ko~uşamiyordu. (Su· Genç kadın haıta~ğı İçin ınmi, cinmi...' perimı dıye_ha-

- Evet, dedı. (To:,un) şnun-~p.hangısıne cevap ve-lmeşgul gor~nerek genç ka- leye verecek cevabı bırden- at Nacı) koca kaza merke- koşup gelen, tedavı eden Y!arclı. Dag başında ~yl• 
olmadığı zam n benim her- ıecegını şaşırmıştı. (To- Clinla konuşıyordu. bire bulamadı. Çetin bir iın· zinde boğucu bir (Ayno- doktora birseyler ikram et- hır. çay ıofraımı nasıl ıcal 

t>' Arkadaş, dost,' sun) un lakırdısı onu ikaz - (Tosun) a eldiven ö- tihanda kalmış gibi düşün- roz) hayatı geçirirken (A· mek istiyordu. Bir akşam ettıniıı. 
ınıı.ı., ;aı;ı ın e- y. -l ı: riyorum. dedi. (Emine) kış dü. (Emine) elindeki şişler lacam) ormanı içinde böyle evel kahvaltıları için yaptı- bitmedi 
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)iİLLIYETI 

Bu günıtil :ırenl bilmecemiz 

Soldan ıağa: 

1- Demlendirilip içilen (3) 

2- Pavlıma 4) Bir yemiş (4) 

3- :\1üşh'At (6) 

4- Dahi (2) inilti (4) 

5- Nida '2) 

6- Taze olmayın 4 Başı ko· 
nan (3) 

7- Rabıt edan (2) Çıban (4) 

9 · l .ezzet (3) :\luslki (S) 

EYLENCELERI 

Dünkü bllmeceml:ı:ln 
halledllmlf fekli 

Yukardan aşa~: 
ı- Kamerire (6) Fırlat ('!) 
sı- Çoğun. aksi (2) Yürüdilğll-

müz şey (4) 
3- ilk bahann ıonu (8) Kalen-

der (4) 
4- Huzur (5) 
S • Tokun ahi (2) 
6 Gaye (4) 
7- Şimendifer (5) Arapça gel (4) 
8 Kredi (6) 
Q Reyaz (2) Çırpı (4) 

nıüba vaat ta bulunınayınız! 
~ 

Beyo!';lunda lstiklAI cıı.ddeslnde Postahant! karşısında 
148 nümerolu 

. BAZAR ÇEKOSLOV AK 
Ticarethanesinin en mükemmel kumaş

lardan mamul gayet şık 

l(ostümler, pardesüler ve 
pantalonlarını 

görmeden nıübavaatta bulunmavınız. 20 •ı. 
tt>nzilatt~n istifade edini;. 

Emlak ve eytam 
bankasından: 

F.•as numarası 

16 
~5 

Mevkii Btdeli icın ~enevisi 
Lira 

Şışlide Btivükdere caddesinde 386 numaralı Guaı 'i100 
lıtanbulda. Ketencl!erde Tıhtıkale l'ıddeslnde 'l 7~0 
numaralı irıtlı l1'Sl 

7S K 
94 •ndlllide V ani köy c.tdde•inde 1 numaralı hı ne S?50 

9 ~ Heybeli ıdAda yılı tokıtında 2 numaralı Gazino 7~ 
E• I Heybeli adada vah sokı&ında 4 numsralı Otikk!n 120 rn 4k v .,. · 

b d 1. . • ı-.ytam bankasını alt balldı muharrer emvalin birer soneltk 
• c ı ıca~ aJ 

1 şer d atiye ile müzayedeye çılranlmıfnn 
ın - l\!Unyede müddeti 8 Nisan 929 Pızarteıl gününe klllu olup ihale 
U•rnelesı yeymi mezkurda saat onıltıda icra olunacaktır. 

Ilı .. '.I - Bedeli icar ille tak< iti lhılevi müteokıp verilmek Uzorı üçer aylık 
usıvı talcs!tte tediye olunacaktır 

ve ~ - :\li!zıyede.ye i'tfrak etmek arzusunda bulunınltr Bahçekıpıda Emlllı: 
• Ytarn bankasına lıtanbul şubesine \TUracaat etınelidirler. 

···----·················· 
Her tllrlı: vatandafın alakadar eden 

YENt TÜRKiYE CUMHURİYET{ 

HARİTASI ÇlKTI 
kü ~•lb ve itina Ut tabedUen bu harita :'iO kuru, !tatla Kanaat 

• - tuııhanesindA t ı _ , sa ı ır. 

gt;~;;~itikd7;;·.:~~:~ d ··z; 
abuı Li · 

1 illan şorlı:etlndenı 

(Un](]; 
11 :\tart 929 tarır.ln.I,n ldbarcn umum tahliy ücr" ( 2) 

(ll!S) nıavna ücreti şirkete ait olmak uzre tonu (220) 1;.uruştan 
~- lcuru~ indirllmi~tlr. .. . 

k Çuvallı çeltiklerin tahliye ticreıi iki ğUlük mavna ucretl şır-
et; •it olmak üzre tonu (220) kuruştan (1 .50) kuruşa indirilmiştir. 

g" -:-- Tek konşimento ile bin tondan fazla ıı;elen buğday ]arda 
vSkrılen .. 

göst ·ı musaıde nıuhtellf ltonşlmentolarla geldiği takdirde de erı ecekcır 
4 - ı b 

kad ~ u mcvat fevkalAde muvakkat tarife eklinde 4srı ahara 
- ar nıerl ve rnuteberdır. L mum! :\1ıidürlyet 

T ı\luhtereın zürraımızın nnzarı dıkkatine 
ho Opreğı ~tırmekten mahsulü harman edip kaldırıncaya kadar ziraatın 
Y rh Salha,ına ait makinelerin kıiçuk ve buyük çe~itltrl ile köylü 

e •as un d · h 
nı ki eı;ırmenlerl ve sUtçülLı .. e ve arazi ıulama~a mı sus a neler T·· k' ~ 

ur ı venin en zengin depolarını ihtiva eden Hofcr 
rantes \!acar z.raat . 
crairle tevzi ed· . makınelerl şirketinde en ehven ve en musalt 

ılmcktecıır ı· · k · h h f d 82 ube ve acente 1 ur lyenın emen er cara ın a 
m z vardır. şı le . . .. 

nkara c~dde 'ndc 111 _ 2~ •tin furklye merhz şubesi lstanbul 

tanhul Hoferton. telefon Is ııumaraıardadır. Telgraf adresimiz 
- • tanbuı 196.J!'\7;' 

' 

Çorlu Belediyesinden2 
Çorlu kasabasına getirilecek olan 1

0'7 ,000 lira bedeli keşifli nıenba sula
rına ait proje ikmal ve tastik edilmiştir. 

Mezkur proje mucibince bir ay müd 
~etle. münakasaya konunldup:u~dan ta
Plerın Istanbul Şehremanetınde bir 
lı~eti mevcut projeyi tetkik ederek şe
r~ıti anlamak üzere Çorlu belediye 
rıyasetine müracaat eylemelerı. 

MJLLIYE1' PAZARTESi !S MART 1929 

- ın· CH YSLER ~ 
KRAYSLER 

OTOMOBiLLERi 

(•) 
Dilber BETTi HALFUI{ un şah temsili 

iŞAMPANYA 

odel eri: la o 
65, 75 v 

1 zl d b h il ıl 1 n ·inin kıvm•tt•r "'-ı .. sı o up r e mu araer ususat e tan ır c ns ve C\ ' 0 

Benzin sarfiyatının ga)•et azlıgı, kat"iyycn ~yaııaı itimat olması 

Yaylarının mükemmeliyeti 

Şeklinin zarafetile 
boyasının güzelliği 

Bcyojtlunda Tumtum mıhılles1nde Ada sokağındı Uin 5- l nnmar•lı Birahanenin ıcara ulıtodih.neK . üzre -.?6 
s-m tarihine mü.•ıdlf Salı günü saat ı ~ te muzıy•de<i ınukarrerdlr. Y evml mezkCırda me,kur llırıi•ınedı 
mevcut eşyanın dahi aynca birahane !le bırlikte icara »< ;ıeceğı 

semti 

' 
Beyoglu 

• Mahallesl Solca(! No Nevi ımımının kiymet! muhımmenl 

atik cedit atik cedit lira 
09 7000 selc!z taksine Hüseyinagı Melctep Bayram IS! • . . . . .. .. . 

Mü5temilıtı; Bodrum lı:ıa, odunluk ve köm~rltik ve ~utb•k. Zem'.'.' katın~ıt Büyük_ ve kuçükıkl .. oda. 
nirioct katında büyilk ve küçuk iki oda, bır hail, ıkıncl katında uç kuçuk oda bır hail, d»rduncu 
katında bir ktıçük oda ve bir sandık od.ıı, be~inci kat taraça ve kiremitlik olup elektrik ve terlcoı 
suyu te'sisat ve tertihatıru havidir , _ 

Bedelt sekiz :.ene Y< mÜS&\I taksine tediye edilmek ilzre ba!idı evsafı muharrer hancnın • 000 !ıra kıymed 
muhammene ile ve kapılı zarf usulile müllcıyetl müzaye<loye çıkarıld~ 8-4-929 ıarlhine muoadı[ pa.<artest gunü 
aut ı 5 de teklif zarfları lı!ifıt ve hlllstizın ha?inPden alınacak emre ı;öre muamtle ıfası mukarrerdir. Tallplerın 
yüzde yedi buçuk hesablle 52~ Ura teminat akçelerin! mal sandıJtını te~llm ederek. alacaklın makbuz ve ya 
muteber bankı mektuplırıle ye\m! mt>kOrdı emvali m~uke •atış komısyonuna muracaatlan 

Filınl önUmUzdeld çarşamba ık,ımı J 

ALHAMRA SİNEMASINDA 

ŞAMPANYA 

Önümüzdeki Çarşamba akşa 
nıından itibaren 

Melek . 
sıneması 

um ımun havr,·c ve tak:iiriıı• 

cclb,den barrl Koper ve 
Fay Vrey in temsili 

ÖLÜM 
FEDA iLERi 

fil mini takdim edecektir. 

Yerlerin evvelden tedariki. 

ılkışlanıın dansozlerin en dilberi 

MATA HARİ 
Cırosluk yaptığı için harp esn15ında idam edilen, Kralların ve 

Prenslerin mahbuhe•i. gilzel vücutlu •ehır gözlü MATA HA R l 
önümüzdeki Perşembe akşamından ldbıren 

ASRİ SİNEMADA 
MATA HARİ vahut CASUS DANSÖS 

J 

nam heyecanlı eserde a.rzı endam edecektir. 

~.SJNGA'PUR)~ ·~KöNi=ETi~ GECELERi 
~"'!~ ........... ~n:.::~" ...... t 

Satılık arsa 

Emlak ve eytam 
bankasından 

Esa.• numara 

1~9 

mevkii 

Beşlk~ra Slnanpaşayı atik 

mahallesinde köprU başı 

soka~nda atik 13 cedit 

5,i,9 numaralı ırıa 

:\lesab m 
M. murabba 

201 

tmılnat 

TL. 
12:' 

BalAdft mevkii ve evsafı muharrer arsa 1 O nisan 929 tarihine 

miisadıf çarşamba günü bllmtizayede saulacağından taliplerin yevmi 

mezkurda saat un altıda Bankamıza müracaatları. 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezi sertababetinden: 

Zayi çek: 
SeJAnikte a,yonıl Bank tarafın 

dan [ ,ondrı il.zeriıte Simon Pıvlldi 

namını keşide ve mumaileyh tara· 
fındın l<tanbulcla Osmanbeyde Sezal 
bey apartımanındı !sık Pavlidi nı· 

mına ciro edilmiş yetmiş ıngiliz lira
lık bir kıta çek zayi olmuştur. • 

'l Şehremaneti iliinatı 
Ş~hrcrnanetinden: .\letrornu

rabbaına 15 lira kımet taltidr 

olunan Topanede Karabaş ma

hallesinin Çubukçular caddesinde 

61 eski .5 7 yeni EmUk No 1 1 • 
87 :\letro murabbaındakl arsa 

gediğinin tamamı ve mülkünün 

8 de 7 sehim! satılmak için açık 

muzayedeye konmu~tur. Taliple

rin ~rtnameyi görmek için her 

güm ve müza ı·edeye girmek için 
ihale günü olan 15 Nisan 929 
tarihinde Levazım müdürlüğüne 

gelmeler!. 

17 Mart 929 tarihinde mUnakasası icra kılınan kııı.utyenfr. 

münaku>a bedel! umum wUdürltikçe haddi IAyıkında görülemedi
ğinden temdit edilerek yevmi münakasa 28 Mart 929 tarihin ... 

ınüsadlf Perşembe giinU olarak tespit edilınlştlr. Tallplerlıı yevmi 

mezkiırda saat 1 ~ te şerılitl sabıka dairesinde münakasaya iştirak 
TİYATRO 1 ecmek Uzre ihale komlsvonuna müracaatları ilAn olunur. 

VE Uarul'aceze i\ludurlüğünden: iLAN 
SİNEMALAR Danıfaceze lrdahanesl için ylr- Eskişehir Çifçi han-

ı....----------- mi beş liraya kadar ü~ret veril- kasından : 

Keyfiyet ziyıi icap eden yerlere malO· 
amt .verilmiş oldu!tu dheıle bulan zıt 
için hiç bir kıvmeti kalm•dığından 
lsak Pavlldl ıdre,ine teslimi rica 
olunur. 

Dikkat ediniz!.. 
Diş macunu 

demek. Zımpara kağıdı demek 
delildir. O ... Dişleri temizler ve aıı
:u mikroptan vikave eder. Parlatmak 
lıe ... Ancak aşınd;rmaklı kabildir. O 
halde istimal edeceğiniz macunlınn 
yalnız balldald evsaf ve şeraiti fenni· 
yeyi havi olması klfldlr, 

Pertev dl' macunu: cami 
Ttmaınen fenni ve sıhhi şeraiti 

olmakla miltemadzdir. 

BU\10. ·rt fabrikası 1 

DOPPELI 
Blarsı 

Çıkmı,tır 
Her yede satılır 

Frengi tedavisi 
MUelllfl: Dr. Osman Şerefettln 

lktnci tab'ı bir çolı iltvelert hı'(idlr: 

Fiau 50 kuru' . 

•Dr. lhsan<11111 

Ôksürilk şurubu 
Ö k~llrllk VllT nefes darlığı 

için pek testrll 
il'rı~ .......... Haçtır <11111-

Kendl kendine rraş olmak ze,·k · 
ildir. Fakat ter ve ıaze kJ!malc 

için meşhur i•kımbilll 

POKER TRAŞ BIÇAÖI 

ile tr .. olmalıdır. Taklitlerinden 
•akınınız. ı o adedi atmı~ kur~
tur. Umum! depoıu lstanbulda 
Tahta Icalade 10 numanıdL 

JAK oEKALO VE ŞERIKI 

l.lliİİliiiıııiiııı ..... 1~5~s•e•ne .. t•em•l~nı~ 
dakika f&Şm&Z 

SİNGER 
ıuılerini kullanınız 

Fenni gözl1iklerin her nev' 
Oepo•u: foanbtıl Köprü Başında 

GRAMATOPULU lllRADlilll.ER 

Darülheda yi mek üzre ta yalara lıizum vardır. Etu nlumnımemtııln 114 nc(l 
Tepebaşı tiyatrosunda bu ak.ıım Talip olanların mahalleleri heyeti maddesi mucibince Si mart !120 

saat 21,30 da ihtlyarlye5inln polis merkez me- tarlhıne milsadif Pazar günü Hat 14tt 
Üstat Fehim Gecesi murluğundan mu~1ddak hü~nll bankamız hlssedaran hey'eıt umuml-

Datülbeday! sın'atklrlan hal varakalanyle ba ısctdıname yeslnln. !Esklşehlrde taşbışındı klln) 
Teyze hanım komedi 3 perdı uerkezınde alelade toplınmıH ıııulcar-

mUracaatlarL ı Naşlt B. ve arkadaşları • • • er o du&undın esıletenı vel<lleterc 
Obur imam komedi 1 perde laakal elll hisseye malik h!S1edaranın 

--- Dariil'acczeye mukta.tl dört içtima gününden bir hafta eve! hlıse 
Ferah sinı:mada bin kilo veıetalin yaJtının kapalı senetlerini hamilen bankamıza mu 

Volga Volgı 14 kısım ayrıc.ı 
Dünyanın en meşhur hokkob1ıı: 

Melidi< 

Beşiktaş köy içi Hilftl 
Sineınasında 

Salı gilnü akşamı Tür>.iye cihan 
komiklerinin mü:ıııhakaiı 

Zifaf gecesi yahut münazaalı izdivaç 
gayet gülünçlü komedi a perde bale 
dans, monolog ve saire duhuliye 
~ kuruş. 

~-·Doktor -aa:.ı 
Asım l(ermenli 
CUt ve zührevi haatılıldan mü
teha85ı!ı Hergün saat 14-18 ı 
kadar Beyoğlundı lsdklll cıd
• desi olivo asa·ı Nu. ıs 

lsfınbul ikinci Ticaret mabkeme
ılnden 

l\lüfl!ı Mevlut efendlı·e ılt Uç 
inek ve bir beygir sıalmısı mukar
rer oldufundın taliplerin vevmi mü
zayede olan 30 'vlırt 929 tarihine 
müsadif cumarıeıi günü ~aat 1 S 
Şişlide FerikörUnde A vazmı cadde
sınde i .ekçi unaf kııhvesı öniınde 
hı .r b unmalan ilin olunur. 

zarf usullyle münakıısası 22 nisan racaatlan rica ve ruzname! müzılıe-
929 pazartesi gunü icra edllecek- raı berveçhlzlr ilan olunur. 

tir. Taliplerin teminat akçeleri - Ruzname -
ve tekllfnamcleriyle darul'acezeye 1 - Mec!U.idare lıyibuı ve 

Mürakıp raporu. 
mürııcaatlarL 2 -928 ;eneıl Plınçosunun lıa-.,,.. 

Darlll'acezeye muktazı evrak 

matbuanın kapalı zarf usuliyle 

münaka,:ısı 20 nl'ln Q29 cu

martesi gilnü saat on dörtte icra 
edilecektir taliplerin teminat ak

çeleri ve teklifnameleriyle darül'

acezeye müracaatları • 

"'"'"' 
Darlll'acezeye muktazl altı bi ı 

kilo pirincin kapalı zarf usuliyle 

müMkasası 2! nl. an 929 pazar

tesi günü saat on dörtte icra 

edilecektir. Taliplerin teminat 
akçeleri ve teklifnameleriyle da
ruracezeye mtiracaatlarL 

Zayi - Lsküdar lisesinin ye· 
dlnd 61rufından a!Jığım tasdiknameyi 
zayi emm yeni<lni alacağım. 

.. 33 HOsevi· ·ecdet 

bulllı mecllslldıre ve mtiralcıpll!ln 
lbr.,ı. 

3 - Mecl1'Udarenln yeniden in· 
dhıblle hakkıhuzurlanrun talıdırl 

4 - Mürakıp intihabı ve Ucretınln 
tnlnl 

· 5 - '.'vtecll•iıc!arenfn banka ı:~ 
muamel• •e mezuniyetleri 

ıı - Temerruattn sured tevzii 

nın 

• 

A' ı lı:uuını tabi Gut paşa 

ııahi, , 1in mıhi lkçai .. anır~:'ın 
sekiz 'ene m!lddet'I ihale • ft ka
p•lı .;zarf uıulile 21728 rıerre mtklp 
çam ve J 600 metro mlkjp katran 
aşcan mu2ave~ere çılcanhp 4 nisan 
929 tarihinde hlum mUzayedesl 
mukarrer bulunmu•tur. Taliplerin ve 
tafııht al!'!•k ıs· yenlerin ! ale mer
kezi olan Antılıa müzayede ve 
ihale komlsyo•ıunı kazıda muame-
11t memurluguna lstanbulo.!a orman 
b~ mildürızetlne AnkaraJa 1 tıu 
VekAl•tlnc ..,ursct•tları ıı~n olonP' 
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Asker.im ecan! 
SifAh azalacak, harp olmıyacak, 
Bu lafa ben omuz silkerin1 be cant 
Devletler ardından vurulmıvacak, 
Bunu da sineye çekerim becan! 

Dün a ~an harp kalkmaz, hırs kalknıadık~, 
~1azl uınu zalin1ler bırakmadıkça, 
Diplomat sevinmez kan :1kma<lıkça, 
Duğrusu bunlardan ürkerim becanl 

Çn.rığ'ını ayakta, çantam omuzda, 
Sınırı bekleriın ben karda buzda, 
GJzüın yok Halepte Hanıa, Hun11.sta, 
Gelirse üstüne çökerim be c.an! 

Uyumam, beklerim tetikte elim, 
l)uş ·ııan setlerini yıkan bir selim, 
Barışık yaşamak bütün emelim, 
Fakat sil<ih c de askerim becan! 

Bin birgece 

- il -

Arkasından cariye 
de telaş'a içeri girdi. 
Fakat koca karıvı hu-

J 

kumdarla görüşür gö-
rd üğü için tekrar çe
kilip gitmek istedi. 
Hukiımdar baktı ki 

genç l<ızın yanakları 
hiddetten al al olmuş. 

1 
Zaten de fazla güzel 
bir kız. 

içinden kendi kendi
ne düşündü: 

l 
-b , ___ lllllD!!!!ı=-~::aıi,llf - Böyle bir acuze 

Heyecan ı ir canbazlık için genç yavrucağın 
Niyagara şelalesini 

hir ip ü ,;tünde geçmek 
isterken müvazenesini 
kaybederek boğtilan 
nıeşhur canb:ız Belo-

hatırı lrırılır mı? 
l{oca karıyı: 
Peki bt-n icabına 

bakarım dive savdı. 
Cariyeyi de 'yanından 
ayırnıaz oldu, lakin 
cariyeye gün günden 

aşkı, muhabbeti arttığtj dizinin dibine oturdu. 
halde, kız ona pek faz- Gözlerini yüzüne dikti 
la yüz vermiyordu. Baştan aş"ğıya kulak 

Bir gün: kesildi . 
- A kızım, dedi, ben Hükumdar şöyle 

bu işten bir şey anla- söze başladı : 
m:yorum. Sen beniın - SüleymHn pey
paramla satın alınmış gamber bir gün karısı 
cariyemsin. Her emri- Belkis ile otnruv"r<lu. 
nıe itaate n1ecbursun, 

niye bana karşı soğuk 
davranıyorsun, bunun 
sebebini söyler misin? 

Bana doğrusunu 

söyle ! Doğruluk her 
şeyin b?şıdır. Dur sana 
Süleyn1an peygrmbe
rin bir hikayesini an
Iat~yım da dinle ! 

Cariye hükümdarın 

Yanlarında anadan 
doğ'nıa birbirine ya
p1ş · k çocukları da 
vardı . 

Belkıs çocuklanna 
bal tı bakh sonra içine 
fenalık gelJi kocasına 
dedi ki : 

- Sen koskoca bir 
peygamber ola~ın da 
çocukların böyle ku-

-"-Ka.dİnfa'~IIDIZa-rey"''iiak'l{}'''''"-

surlu kalsın, bir çare
sini bulamıyasın 1 
Sükyman peyg-.ınıhe

rin bu sözg'icüne g tti. 
Bir koş.ye: çekilıp 
Allaha yalvarınaya 
basladı . Epice sonra 
gJktt>n bir ses geldi . 
o ses şöyle diyordu : 

-Süle _, ma n peyga ın
ber senin duanı ka

bul ettin1,çocukların btr 
birlerinden ayrıl:>cak
Iar, fakat bir şnrtla .. 
Gerek karın, gerek sen 
bir birinizden hiç bir 
şey saklanuyacak, dü
şündi.il·Jerinizin doğru
sunu ;-p açık süvleye-
ceksin z. " 

Süleyman peygam 
ber razı oh'u geldi bu 
şartı Belkıse de haber 
vcrd·. 

bitmedi 

Bızın1 n1en1lc ,ı;;t krı

dar iklimi bir birine 
benzen1iyen ~·er, dü·ı
yaJa az bulunur. f\ les
in ga7etelerin h:ı her 
verdığine göı-e Erzu
rumda soğuğun dere
ct si sıfırdan ;•ş· gı (:!u) 
dir. Her tarnf htı1. için
derl;r 
~ ı / / 

........ .-.... / ....._ / . __ ( )-

Sonra yıne gazete· 
lerden ö~reniyonız ki 
Adnnad;ı bir Y?Z ha-

din,bir tarihteŞikagoda 
Pek ziyade şö ıret almış
tı. Bir gün, ytrden 25 

metro yükseklikte da
racık bir ip üstünde 
hünerler yapacaktı. 
Ahali toplanmış bu 
heyecanlı manzarayı 
seyre hazırlanıyordu. 

adamı omuzuna aldı ve 
bir hamlede ipe çıktı. 
Ancak otuz adım ka
dar atmıştı ki sırtına 
bindirdiği adamın ka
tılacak gibi güldüğünü 
görerek hayrete düştü. 

- Neyiniz var kuzum? 
Sırtındaki adam de

diki: 

................ ····~ ............ ... 
il 

. ......................... ... 
Nazik hu-sızlar vası vardır. hn raret 

-Hatırıma 
geldi de ona 
rum. 

bir şey 
gülüyo-

Canbaz. soğuk soğuk 
terlemeğe başladı : 

Niçin? 
- Çünkü intihar ede

ceği ın. 
l:slodinin yerinde kim 

olsa Ş:?şırırdı, fakat o 
şaşırn1adı ve delinin 
ensesini mütemadiyen 
yumruklamasına rağ
men müvazenesini kay

Amerika da Şikago sıfırdan yukarı 30 de
şehrindc bir bankaya recededir, çi e~cler aç
gündüz dört haydut nıış, bağ-çeler şenlen
girip silahla bütün miştir. Tuhaf değil ıni I 

1 k I •••••••••a••••••••••••••••• 
AleseJ~ ikimiz bir

den aş'.ltrıya yuvarlan
mışız 1 A-lahir canba'l 
cevap verdi: 

n1emur,arı or {Utmuş- kağa çıkıp koşanıasın-
lar, kasadan paraları lar, diye l:>ütün nıenıu r
y< ğnıa etmeğe ba:;;la- Jara pantolonlarını, 
nuşlar. Bu sı~a~la me- donlarını çıkartn11şlar. 
nıurlardan hırı bayıl- Fakat bnyılan hastayı 

Fakat tam oyun baş
layacqğı sırada güzel 
giy ı nıniş terbiyeli, na
zik bir adam Blodine 
yaklaşarak: kendisini 
de beraber almasını 
rica etti . Blodin, bü
yük bir para mukabi
linde bu teklifi kabul 
ederek tanımad ğı hu 

- Ondan yana emin 
olun. Düşmeyeceğiz! 

betmiyerek ipin öbür Kaı.hnlarınıız Cun1huriyet devrine g-<:>linciye ka
ucuna kadar geldi. Al- ·dar her haktan mahrum, knfes arkasında ya
~ışlar arasında yere şıyordu. Bugün oda erkekl~rden farksız~ır, ha
inerken ilk işi yokarda yatını serbestçe kazanıyor. Yenı beledıye ka
yediği yunırukların in- nununa göre yakı?cla rey sahibi de olacak 
tikanıını aln1akolmuş- günün birinde belkı de aramızda kadın meb-

mış Haydutlardan he- ayılt k · · l' u • • ö 
1 

nıa ıyı ıgını g s· 
men para arı bırakıp teren hırsızlar bu seter· 

Meçhul adam tekrar 
güldü: 

- iyi ama ben mut
laka düşmeğe karar 
verdim. 

bayılan memurun ba- de başka bir nezaket 
şına koşmuş onu ayılt- gösterm'~er, o nıan7.a. 
maya çalışn11ş. raya şahit olmasınlar 

O iş bittikten sonra diye Kadın nıemurele
kalkıp gitmek üzereler- ri baş1<a bir odaya 
ken arluıl~rınclan so- egçirnıi~ler. 

4 1 
tu. usl~ r görec<:>ğiz. 

LE :z: 
tüğüm zaman yanıma gelme- çok ağladım .. . hep senin ya- yet daha ne kadar devam edebi- kalfa koıup haber vermeseydi. 
din mi? diye sordum. tağını öperek ağladnn· · · lir? duyınıyacaktun. Ama ne kork-
-İstedim ama bırakmadılar. - Ekremciğim artık seni İki boş sahifeden sonra ya- tuml Nasıl odamdan çıktığımı 
-Neden? benden ayınruyacaklar, kork- zılar gene devam ediyordu. Ta- bilmiyonun, hele küçilğümü sa-
-Bilmem ki. . . ma ! Hem sen yanıma gelseydin rih yok, kelimeler de ğüçlubJe landa yüzü gözil kan içinde gö-
-Peki ama sen her ııeyi an- o kadar hasta ounazdırn. okunuyor : rünce bacaklarımda yürüyecek 

BRURE Hu.'RŞIT _ larsm, kendi kendine bunu sor- Onu kucağıma ot.urt.~um.:. Fırtınalı bir akşam kuvvet kalmadı. Her tarafım 
Yazan -ME madın mı? uzmı, uzun koca maı gozlenne Korkuyorum 1 titriyordu. Annem de sükfuıe-

Annem ağlamasın .•• hayır diyorlar? Gülüyorum ~u.hekim- = So~z olur nı.uyum hiç? baktım. Bu gözler! .... A.h k~?il Gözlerimi ~~uyorum. Fa- tini muhafaza etmeseydi Ekre-
söyliyemen .. ne olduğunu söy- lere .. hele verdiklen ılaçlara Öyle ıse? '· . o.Isa .da onların renguu degış- kat gene de goruyorum. .. me kim bakacaktı,bilmem? 
liyemen .• Hem bir şey olmadı kahkahalar gülüyorum!Asıl şı- - Sen ~o~ bağıı:yorsun. di- tırebılsem! . . ..Ne d.e sık sık çakıyor ... Gak Hila da onun niçin öyte ma-
ki ... Ben hasta değilim ki. . iz- fı,yı Eluemın minimini ellerinden ye gelınemı. •steme~ler galıba. onla:a ~ark~ kalbımın gurlemıyor .... hep onlar, se- salarm tepesine çıktığını öğre
tirap hastalık mrdır? alacağımı anlamıyorlar... O - Ne di~e bağırır.ordu~? sızladıgmı hissedıyo~: mayı yırt~ •. odamı aydınlatan nemeclim. Hacı kalfa da şaşkına 

Ben saadetimin peşinde mi yanıma gelip te ufacık avuçlari- H~m~ ;nerdivuıden dıışer duş- Baca~amn?a se~ebını anla- hep o yeşıl zıya oklan:: . dönmüş: 
uçuyorum, onu mu kovalıyo- ru alnuna koyarak : "Anneci- mez mı. ya~~dıgun bır :ı:afıyet var ... -·Anneme l'.ar_ı_n . soyl~yece- - Keşke ayağnn kınlaydr 
rum? Hayır! Bu yalan .. yalan! ğim, yine ateşin var mı?" dedi- - Y?o~._. · be~r Q z~_an hen~z odadan çıkamıyorum .... gııı: ... b~ı denız ustündek.ı oda- da, odaya girmez olaydunl de-
Nerde Ekrem? Küçüğüm ner- ğı zaman ne rahatlık ne süku- bahçede ıınışım, b çok gurul- bugun aynaya baktım •.. ne ka- yı ıstemıyorum... Taş nhtı- mekten başka bir şey yapmıyor
de? Beynimi yiyen menhus nent duyduğumu anl~orlar. tüler işittim. Koştum .. Hacı ni- dar süz~~ü~~ 1 .•. yüzüıı, ma çarpan dalgaların sesin- du. Nihayet güç halle mes' ele-
kurt ! Bak, ona bak. Nasıl gör- "Çocuk rahatsız etmesin, gö- nem karşuna çıktı. elimd~.n~u- adeta küçulmuş... den sersem oldum. yi anlattı. 
dün mü? Şimdi anladın mı? O türün." diyorlar. t1:'.P .benf te~ra~ bah~~ye gotu.r- Annem.odanın içi.1de, ayakla Başmı.ı yorgan1!1°11 al~ma so- Tül perdeleri sökmek üzresa-
ben!m oldukça sonra 0 yanım- Fakat hıncımı iyi aldnn .. dün du, ıçen gınnıyecegıme ye~n ruım ucuma basarak dolı.ışıyor, kuyorum da, hala kulagnndan lona girdiği zaman Ekremi, ba
da iken hiyanetlerd~ bana ne? yataktan fırladmı, ,. keçi sa- ettirdi. İşte o aralık birdenbıre yazı Y~dığımı dogr>.ı bu!r.myor homurtuları gitmiyor... basının resmine yetişebilmek 

Saj.det, neş'e, kahkaha, zevk, kallı herifi kapı dışan attım. ı'çok acr sesler .d~y~um ... dura- fakat.hır şey söylemeğe cesaret Ya .Rabbi dindir bu şiın- için dıvarm yanma çektiği ma-
şifa onda, hep onda! "İstemiyorum .. hekim, ilaç iste madmı, yemınımı unuttı~m, edemıyor. • • . . . şeklen! sanın üzerindeki iskemlenin te-

ZJ Mayıs ı 9 miorum ... hasta değilim "diye koş~ğa ~aşladım. Hacı 11.1n.e ~caba hala hem deh mı ZJ!l- • • • • • • • • • • • • • • pesinde görmüş, birdenbire ka-
Tarabya bağırdım. Beni bu halde görün- ·_yetı.şıp .. benı tutamadan merdi- nedıyorl~r ? . . Yavnı:zıu yatırdım, başucu- pmın gürültüsünden korkan 

Yirmi giindcn beri her kes ce annemin içindeki son şüphe- veıun ust .başına çıktnn. İ~teını.y~ı;ım· ~ delı zan- nda b~klıyo~m. Beyaz sar;;rlar- yavrucak muvazenesini kaybet-
bana hasta nı.ua.melesi ediyor. ler de kalkmıştı. Muhakkat o - Peki, sonra Ekrem? Ne- nettıklennı ıscemıyonmı 1 An- la baglı guzel başına bakar- miş, aşağı yuvarlanmış, başı da 

Hangi akşamdı, bilmiyorum. da artık cıldırdığnna hükmet ye sustun, anlatsana.··· . nem artık "ondan" hiç bahset- ken ağlıyorıun. sobanın tablasına çarpmış. 
Merdivenlerden inerken bir- miştir. N; yapayım ? Öyle zan- - İşte orada da büyük an- mior. Acaba ~üpheleruncğe mi Artık uyuyor. Küçücük elle Şimdi küçüğümü yanı başm-
denlıire düşüp kendimi kaybet- netsinler, beni deli bilsinler ... nemle karşılaştmı. · · Kolum- başliyor? Yarın bahçeye ri sağ yanağının altında ... sar- da bunun sebebini düşünüyo
nuşını. Ekremi yeniden kazandnn d?.":. tu.~tu, zorl~. b:ni o~a;nrz~ ineceğim. Evin içinde bir kere gılann arasından kurtulan saçla rum. Ekrem babasının resmine 

Annemin gözleri ağlamaktan ya! Yavrumu istediği zaman ya gotürdu, kapıyı ustume kilıtledı dolaşmağa başlasam.gene oı:la- n altm gibi parlıyor ... sokul- neden yetişmek istiyordu? Ona 
kıpkmnızı.Doktorlar benim mu- nıma sokmuyorlardı. . . fazla .. - Demek ben başka odada ra mektup masalmı uyJurcrum. dum, nefesini dinledim ••. gali- bunu yarayı yıkayıp sardıktan 
hakkak büyük bir heycan ge- gürültü etse danlıyolardı .•. işte ıd.im? . .. . Ama, kim bilir, somıazlarsa ha artık sükfinnent buldu. Ara sonra annem de sordu, fakat 
ı;iımiş old1,1ğuınu söylüyorlar, artık bunlar bitti. - Evet, bilyük annenın oda- belki ben de susarım. Bütün sıra dudakları titriyor .• bir ııey bir türlü söyletemedi.. kaşlan-
daiıni bir sükfınet tavsiye ediy- Dün bir aralık Ekremle yal- 6Illda. · · bu yalanlar öyle iğrenç ki ... şey mi istiyyor, bilmem ki?.. ru çatw: 
:ırlamuş. Neden korkuyorlar? ıuz kaldım. - Sonra sen ne yaptvı? hem naı;,ıl olsa bir b:?Ün '--kikati Zavallı yau .. ncug'uın na-1 da "Ö le 'şte k -U4 •o - ,.. - y 1 , Çı mJŞLUu, • • 
Acaba çıldrraca<Tn:N m • ·~"ne- - Ek.remciiim, sen ben dü§- - Ah anneci,ğiın sonna. colç öirenQliyec~er mi ? J3u vazi,.lıne~t ır·· er<U •• eicr hacı ~vişinden anlıvoııım ki Ek"°"" 

I 

rıusınakta israr edecek .. 
Acaba n.e yapmak isti

yordu, ya Rabbi? 
İşte içini çekerek döndü. Y • 

organını da açtr. Ben yaramaz 
bacaklarını örterken, ayaklarını 
gene dışarı çıkardı. "Seni iste
miyorum artık!" diye ııaykladı. 
miyorum artıld" diye saıykladı. 

Fena bir rüya gördüğünü an
ladım, elini avucuma aldım, ya
vaş yavaş okşadım. "Benim Ek
remciğim, karma, anneni" de
dim. 

Dudakları tebessüm eder gi· 
bi oldu. . anlıyamadığım bir şe· 
yler mınldandı, gene derin bir 
uykuya daldı. 
Küçüğümün "Seni ister.ıiyo

rum artık!" dediği acaba o za· 
lim mi idi? . 

. . . . . . . . . . . . . . 
dört gün sonra 

O gün resme ~ yarmak iste
diğini bir türlü söylemiyor .. 
dün gene soruyor, anlamak isti• 
yodum. . yanıma geldi, iki elile 
yüzümü tuttu, çok mahzun bi! 
tavurla basmı .büktü, gözleri y· 
aşararak: "Kuzum anncciğirtı• 
artık bunu bana sorma!" dedİ· 

Ne var ya Rabbi, bu ç-ocukt.9 
ne var? Artık yanımdan benıetl 
hiç ayrılmıyor, sabahlan uyısll' 
dığı zaman beni rahatsız etrnel< 
korkusu ile yata~muı içinde lıf' 
pırdanmaktan bile çekiniy0ot. · • 

bitmedi 
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Diş fırçaları 
Bi"lojik ve [en noktai nazanmlıın 
en temız fırçak~C:ır. ('im ci mukcm· 
mel dır. 

Her yerde 45 kuruş fuıtla at iır. 

Okzijen .·ayesinde i ·tihzar olunan BIOKS 
di~ n1acununu da kullanınız. ---111 

Doktor Artin Horhoron: 

Kabul edilmiş o
lan ıums.nn ... 
•abrik ı mamu-

lAtından 

' 

"İDEAL,, büyük "ERİKA., küçük 
Yazı makinelerini görmeden başkA yazı makinesi almayııuz 

ı eni 4G mel tedr -.:ıt d re'i i\' an 11 de lıı~ aı·acakur Tedris usullinu ye Ye>...-......ıln Taksitle vt mllsalt tıralttc satış 
ııttikemmcliyetinl görm k için mektebi 'iy:ı 'Cl t iniz, ve yahut pro~Tamı isıcviniz. 

1 
... dr~. \leıtezl idJ.re; I ıanbul Gılaıa gopı"lll ban· aumann. Yilılyacta; 

-

AMELi OTOMOBİL TALiM DERSLERi ADTIRILMIŞ-TIR •, aumann. <ilki~'" razı makineleri satıf şubelerine muracut olunması, 
' · ''~ '---'--------- DAKTiLO DERSi : \ı:.ırii vekllccinln ruhsamame im hair. daktilo 

4er.;h•ncmiz C~ılaıadı Billur solafında BüyU • Tıinel hanı altındı 

General Motors 
T ksitle tedive edilmek üzere Dir araba· 

sa ti almanizi temi ediyor .• 

GENERAL Motors nıamullitmdan bir arabanın alınması 
için müşterinin acentalığa ve acentanın da General Motorsa 
tam bedelini deraten tesviyesi lazım değildir. 

General motors, taksit usulile hem acentahklara hem de 
müşterilere sühulet göstermekte ve bu surette her iki tarafa 
da istifade temin etmektedir. 

General Motors acentalıkları, bu suretle arabalannı, 
tamam bedelini peşinen almadan, müşterilerine satmak ve 
müşteriler de sermayelerine dokunmadan General motors 
mamullltından bir araba sabn almak imkaaını temin etmi' 
olurlar. 

işte Qe ral Motorsun gerek aceatal arına gerek 
cıüşterileriııe ibraz eylediği bir çok teshilattan biri de 
budur, 

' General ftlolorw.n on arabası vardır ı ı... 

• LA SALLE • VAlJXHALL • BUlCK CAOILLAC 

0AKI..ANn • OLDSMOBILE • PONTIAC • CHEVROLET 

~IONS CHEVROLET ve CAMIONS G.M.C. 

• • • 

ilin 

~Taşra 
f CYk . '-' 

nıüskirnt bayilerine ~•=• 
1·.ı.uc • ıı.ıu1et 

ı:.~ " 
• tr·en "bine mü.ssese KAi\! fabrikalarıdır. 

~aumann ma,ua. ı. 

lstanbul Tramvay Şirketi 
Otobüs seyrü sefer cetveli 

2.1 • r ı <)2 tarihinden cmd ahire kadar mucclıenlir. 

Tar!abaşı · Azapkapı - Karakoy tarikıyle 

BA YAZIT - TAKSl:\l hattı 

nı~Y \Z!T-T \K t'v! 
ilam 

1 lareket Seferler ilk 
mahalli 

llcyazıttan 

Tak imden 

arasındaki 

fasıla 

hare et 
s:ınt 

7.s 4!! 

-: .::, ı ~ 

'on 

hııreket 

İstanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezi sertebabetinden: 

'.!I \l.m JQ2<J ıaı '1i:ıc m~ dil P<rşomhc güııü ..,t 1 ı te kapılı zarf 
ile münokasa~ı ıcrı aıhnan ~0,()(1() kilo kiıkürıe Yerilrn >ne Hat tııddi 

lApkında göıiıleınediJtinden ınunakısının bir hafta ıemdidile .ıo 1art 19~9 
taıihıne müsadif Comınesi gunti ,w ı.ı te şeraıti .abıka dııırcsinde ıntinı· 
kıHi alrnirc surcıile miıoayıssını kırar .erilmiş olduğundan taliplerin ve'm 
'e Al1ı mczkOrda EnnRı lizime ,.e ıemlnat akçelcrlnl mııst:ıshıb komi -
yona murıu:satlın llln olunur. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

\.!er.sin llm..nıııda Devlet demir )Oll&n YC liınaıılan umum! iJ.ıresine lit 
01111 lshledaı inip çıkacak yolculırlı ıeçirilecdı: alelumum ~ya. hıJ""IDlt 
ve edcv.a miitelwrikeden alın1.cak iB:.ele ve vinç ıicnıleriııe dair 349 nu· 
mua talııındi. ınuv:ıilat fevkalide bir tarife ihdas edildlli ve l nısm 1929 
ıarlbiııden itiharcıı tatbilı konula~ llAa olunur. Fazla malrunıı almak. vera 
ıao&kAr tarifeden tedarik etmek iHe renlec ls;ııq-onlu ve anbarlu mildilrlllk
loıiııe \'e 1efiM!dc De•lct demir :rollan ı:alııııil talıliye &mirü&lne muracıat 
eımellılldıır. lJauml i~ 

Krezival 
Knllanınası kol"y ve tesııi 

kat'iyen ~aşmaı.. Peıc mOr.'iç 

olıı.u OksOrüfü keser • 

Ra:rs bonılannda birikeıı 

balgam lari söktürür 

Dikkat! ~~" fobrikasi 

milsta.lııaratı, •• ~.cıpa "; salibini 
havidir. 

c e 
z 

Karadneiz boğazı tahlisiye 
müdiriyeti umumiyesinden: l•d• -

1 
° ıa~. · rap üzennc toptan muamele yapmak için Gala· 

t).~....,~le~,Li~r.ck~çı-·ıc~ntle~· 'o ;ıs J7 .1 . Kaini mahrumları fabrikasına 
.._. tııı- mJ c.,t o!unnıalı .ı:ıl8ee•e:eeG 

. eytı;azi lr.awırun Kaımşça ve 
Siyrccilc ormanından kapalı zarr usu
lile 17 mart 19!9 tıırihinde ihalesi 
mukarrer muhmilı: IJ15-68.1 metro 
mikAp çam eşcariyle 2748 kanta.ı 

çam hatabına yevmi mezktlrd.ı ılllp 

zuhur eımedij!;inden şeraiti sabıka 

dairesinde 17 nisan 929 tarihinde 
ihale edilmek üzre tekrar muzayede· 
ye vazedilmiştir _ Şeraiti anlamak 
faıeyenlerin Ankara orman mildilr· 
lyetl umumiyesiyle Eskişehir ve Is· 
13nbul orman baş müdüriyetlerine 
ve Seyıgazi orman muamelat me· 
ıııurlujtunı müracaatları illn olunur, 

Tamir için Halice getirilmiş olan Karadeniz boğazı barici"deki sabit fener 
işaret gemisi yerine muvakkaten ikameye elverişli vapur e;habının goıiıjül

mck üzere Galatıd& l\lariti hanındaki merkezi idareye müraca•tl•n 

YELKENCİ 
\APl'RLARl 

KAR.\ o_ tz PO" ... l 

Anadolu 
·~:rr20 Çarşamba 
ı;Unu ak_ıamı . ııtcc:' ahtımı~dan 

hareketle doğru 7..onguld.ak, in 
bolu, • aınsuıı. Ordu, Gln'son, 
Trabzol!, Siirm•!I• ''" Rize ) ye 
gidecektir. 

TafsilAt için , trkectde ~clkencl 

hanında kAin acent:ısma münıı:aat. 
Tcl.lstarıbul 1515 

KEFELIZADE HAı'\ Dl 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

Mersin sür'at post 
( KO. -, 'ı.) \ ııpuru ltı m · 

s:tlı 12 de Gala•a rıhtnm da 
harekeı1e İzmir .\mal\ a, \la 

h-e i\Jc~sine pdcccı. 'e Tı 
ucu Ana-nor .\! l\e, ı'ıntalı 

lzmire uğ·aynrak ğeıccektir. 

Ayvalıksür'a! po t 
( ll:R -ı. \ · :r,;ı 2tı \in 

Salı ı :"de irkcc! r'·u-nıı da 
hareketle Cel:!ıolu.. Car;ı!,. al • 
Kuçı-kkuyu, L<lrr: . it Ilunıa 
nive, \yu-'ıgıı '"'decek 
dcintışte mezkur i kelelcrle bir 
tikte Alrunoluga • :tra) a aku 

Gelibolu için ya -ız ) rıkı 

niınır, 1 uk alının • -
BÜYÜK LiMAN 
~pu~r Pazartesi 
giınu ak~amı ,uretı kati}ede 'ir- P3Sf331 
ked rıhomından hareketle \Zun· (GU. il ll'RIYE'l , lt)ı;.;- 2Sl 
guldak, lncbolu, .·arnsuıı, Cnye, mart pel'jembc aı ,amt CJ! .. ı .. 
Fat>a, Ordu, C.ireson, Gurele, rıhtımından hareketle l n t:.Lıi 

\rakfı kelıir, Trab7.on, llrmcne, İnebolu Sinop 'aı- - '! l'rıı 
Rize 'e \lapa ı:ri i. kelı:lerine Farsa Ordu.. Girr n. Tralızr-
nzimet 'e &Hin edecektir. Yıık füze Bopaya gidecek Ye d n 
'e yok• iı,:ırı 'irkcdde yeni banda pazar i kC'lcsi~lc R · - Ol 
l numrok. ncentcı ine miır:ıcııııt. .'ıirmene, Tr.ıb7.on, Polatlı .. , 
Telefon: 1 tıınbul .HOS Tirebolu ( .ire.un, Ordu fi~rsa 

Samsun "mop !neh ' ) a 
SAflJK ZADE RIHAJIEH~I •-"""'ı:_ra.;.r_ar_ak.....;.;ı;;..e_ıc_~e_k_ıı_r. __ -ı 

l.l~H VAPl llLAIU 2:; \!art pat:a tcsı 
KARA l) E, lZ postası ):ıpılrnıyacaktır. 

i\IU, 'TAZA 1 YE Lf"K lzmir tt ı:ı ı · . da 
PO :S T l 'alı lz:mittcn (,_a., ' r t,'Unl ·ri 

SAKARYA hareket eden , fcrl~r! mulg:ı-
dır digcr iki efeıde \ apur 

;~;~Çarşamba l.t.Uıbultla ikişer •n ka;a · ı.u 
giiniı akşamı ."iı-keci rılı!ı- (;ıını knpru hışınd2 merkez 
ımııdan hareketle ( Zonı:oıl- 1.ecote i lleyoglu ı~m? le.;adc• 
dak, İnebolu , am wı , Hını alnndJ. bu i dal'Cde 4W 
Ordu, 1 İı n, Trabwn, 'uh• ucnıesl 1 rınhul. 
Surmcıt9 Ye lfü: i~k lelerıııe 
azim t ve avdcıt ed ektır. 

DO SA Tal! ililt içiıı irkeciıle ~le!. 
a<l•t hanı altında aceıııalı
«ına mnr · t . T lefoıı : 
lstaıım bul 2134 

En m- em-
1mel ve tam 

--.-\l:\•t-\".4.Pl-RJ•.-Rı_ ... ayarh saattir 
Dakik şa

zmir postası şrnaz. temi
n munıazam olan nath ve eh-Seri, !ilk 

AD AN .-:ıpum 
\!aran 

25 inci PAZARTESt 
günn 16 da Galatı rıhtımındxn hare· 
ketle lırnıre) 'e C. ~mlıa guou 
lzmirdeıı 1 anbula hareket eder. 

( .alııta Ciımruk karşısında 'ue 
l'ı::msez hanında 1- nwnarad.ı L mu· 
mt ac.antılı~ına 

Bcn~lu: lı41 
müracaat Telefon 

i ven fi atlarla 
satı )makta
dır. 

ll~lı · ~aat ' ..kkin l.ır:nda 
arayınız. T ıııtın atış: 

RIKARDO LEVI ,c Bfrade, 

.tanhııl, 1 l:ıvu7.lu han ıı ı -ı 

1 ler dn saat depo- . 

1 !er c\-de bulunm..ıı elzem cıhanşumul 

...:~~ .... ft~~,.__ bir şohre:i haiz Klarfeld Alpaka Bıçak , 
.t'I ç~,~I ve kı k sofra takımıdır KLARFELD 

ALPAKA, dayaaıklığl ve parlaklı:tı iti· 
bnrfle gllmCf tnkımları yerine kaim 
oluaur. GDzel mod.:llcrl her sorra için 

..,.::ı::::~;;;;~~::S• bir zlaettl r -

Kazanç vergisi mü 
eniz, kaz r; lıcra namelerini 

b ranzilll ettirin 

• • • Adres: G 1 tada Ömer Ahit Han 1.1:.iru:i 

Fotograf amatörlerine ve seyyar Fotogrfçılara 
.\.la minllt fotograftar1ıın: içia ha halde 

INUTEROS 
Kodak kartpo talla nınız. 

Cin, miikeınmel ve d.llma memnuniyet bıılış semere v~rirler, 
Her yerde . ınlır. Koda k fotoıraf makine! • Kod ak .nııa.-
Hmleri -kodalc ldğıtlm.. 

Devlet Demir yo 
manları Umumi 

arı ve Li
aresinden: 

236 adet 'agun ·ı mıinaka 4 Iavıs <J2Q Cumarte ı ı:; mı 
saat (1 h) da ı\nkarada Bolu pa:.ı ta ~alz me daıresım'e ıcra ewl 
cektlr. l\lünakas:ıva iştirak edccckkrın teki:! mektuplarını v~ ( :ı~o 
liralık teminau ;uvakkaıelerH·• re', mezklırd.ı > t '15,30 he nr 
Umumi idare yazı l~lcrl mudurluğune verMelerl !az Jır Tıı.Jipl r 
münakasa şartnamelerini (1!00) hn;~ n:;;ıka'nıinde 1\rkaracla ma 
zeme dairesinden, Haydar Paıada mubayaat komisyor..;nd~'l 
ıedarlk edebilirler. 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİ1 



~ "" ı ıc.ı'" hey"-etl umumlyesl diln fevkıdAd• bir içtima akdederek yeni hey'etl idaresini intihap etmiştir. 

K.bcrlde 19. 9 senesi meclisi umumi azala·ı lnt1hap edilerek 191ımaa başlamışlardw. 

"ı<' "" ., .. ,.... • ... ,,., .. , "" ıuemıeKetımızoe yc:n: ıııaıııtr Kullanıımasıftı temin için teşebbftste bulun
.... . r.•r \ermiştir. 
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Bin Söz 1\ 
Resim 

----

Avcılar cemlyefl dün toplanmış, ve avcllık hakkında g-örüşfilmilştilr. 

-
,~aarlf vekAletl tarafından ıslah edilen Ankara Sanayi mektebi atelyelerl 
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1 
1 

1 
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Bedii cerrahlık hakkında konferanılar DWı Tarlabafıada ı.tr yanıın çıtttıl 
veren Me. Daktor Noel homea ılJodilrOlmOf«ll'. 


