
... ı -
İ•tımbul, cRrlcle;i, Jf 100 

Telgrııf Rdusi: " Telefon ııumaulan: 
! tAnhul, :Milliyet e İ tımlıul, 891! - 3912 - 3918 

(ja•ı'• Pfl n.ı bac ra rll Jıı ıuılor :ç-ın Rti1aı2rırıı• ,, ürcranl tdı:mtltdır. 
/t Ccd,tt ı rr rrı. /Jrl r 10 kuru~'ur. Gtl~ff tvrcı! gtrl vtrllmtz. 

·uahne:w. 5 H:-r-•'*-r 

.! 
o 

12 
!,'.""~ 

,• ı.ı!irııll irlırtııı.llılıll 'li 
A hone ve Ilnn ücretleri 

Gazetemjzde çikan ya:ııların hukı kıı· nıahfuzdıır 
Abone· ş&rtla.rı Han tarife i 

Til +ır- H,rlç O. el SohifeJı Sun im 
Arlıtı 4011 kl. 8 Jıa, 6 1cl • • • i50 • 14 • ine il • • /4()() • 2700 .. , 2ncl 

N-•hn • 5 u:-ra. i;u.r 

n 11a 

:ıo 
250 (}(} 

İl\ TlfiAT \' E S('\ ASET 
___ .......,.._ ~ 

lktr,at i prin ip \C ami' Lriıı 
' fcrtlcrln H ı?;erck ır• let
ı l>a yat•rda ,n lıirircl mc\' 
işgJI etmekte oıdıığıına artık 
~enin . lirhc-i h'"11a~ı~tır. 

ı ıık ,,ınayıiıı ve !;,sif i t h:<al 
teıninlı, irki,Afmdan beri mil-

Gümrük tarifesi yüzde yirmiyi geçmiyecek 

ı ' 
tlerln ha,lıca me,~ale iri teşkil 

edc_n iktio.ıdi nı~sclelcr, dhAn 
harbinden sonra daha faz!.ı hir 
ehcmpiyct kazarnmışlardır. Çünkıı 
harp b r \'.<>k iktisadi kı ınct ve 
cneqilerin ~ahvolmasına elıcbi 
•t Vererek, nıılletlcrin ek eri ini 
• • dli~rıırmuş \ c huııin dun 

} ıh ı. um! l'ir ıkıntı ·c h:h
rın husule gctirr:ıi~tir. 

Beşe'"'vetin (·bedi cndiq:Jer.n
den biri olan fuknı zaruret ıkti
•adi bir muamma clej;ilmidir '/ 
1 la yat için mLıcaddenın ha lıca 
gayelerini iktisadt emelltr teşkil 
eınııyor mu? \fılletlerin harici 
'C dahill siyasnlerinl tahlıl edc-
ın Bunlara hak nı (l)an ycgAnc 

ttır,ıınce ikfüadi inki~a{ nrzusu
Udur. Bol~L vum, · Faşizm, Em

Peryal zm. ve sair sistemlerin 
~n mühim istinat nokıalannı hep 
ık tisadi csas!ar teşkil etmektedir. 

ihtiyaç ve zaruret ekseriya 
fertleri na,ıl lıir blrlne dlişiiriir, 
~e arRlarındak! tesanüt ve mu-

abbct ve hislerini nasıl kaldırır
M, Cihan harbinin sebebiyet vcrdij(i 
1"nuını sefalet ve lztırap ta mılletleri 
uylece bir birine dü~ürdiL.. 1 lot 
hinlik hbkrlne tam bir cereyan 
\·erdi .. Bilhsssa ı\ vrupa nın siyasi 
kadroları dcğl~en milletleri, ırk 
~ı, siya>ct ihtiraslarını, iktisadi 
' ada ya~atmak için hudutları 

•çinde ad t . 
ve .. e a pusu kurdular ... fop 

tufck 1'arbinl, iktisadi harbe 
~e' ;rdıle~ F k 
la •· a ·aı iktisat kanun-

rının her k 
baziçe~i ol ·esın, her milletin 
den · nııyauıp;ı çok geçme-

au ıecrubeı,r ııet.ce nde 
• ın]a,ıldı fi. · 
k k, · tısac;I <;'ah iki yıizu 

b~r :~! hve ktıllanılma. ı çok ııiiç 
ol a tır. 

ı .. Medenlytt ha,·atının '"'gıin-
-"ll Ya • ' '!<' 
~la ll)etinde, QDun en huyıık 

ıneıı lktl ı ı ŞılıkJ ' sal tesanı.t ve kar-
as 

1 
'""erbutiycttir Orı}ec.in ci 

ır ak 1 k . c r uvver, orsckizlnd 
a .. akıl 
. 'e mantık, ondokuzun-cu 1Sır ili 
etti~i . .ın ve fen ile temenıiz 
Sadl r~ı yırmind asır da iktİ· 
teka d ret f arika<ı altında 

rr." C\ • . 
S. ..rını takip c,·lcmcktedir 
• ıyasi ~ ' 

nunları· ıdctların, iktl ·at ka-
la, ılın, na hakı"TJ olamıyacağı an -

cıı ·\ v çr ı , rupa 'llillctlcri az 
'-ı ınıı t dc~kti . c ve hareketlerini 

. !" l r ıder (' . . 
ıktı .. I' enııyetı akvamın 

"'" l 4r şrıı-ı-ı 1· · :ıc ve k ınferan,Jarı 
u ye . 

Çalışma ~ı uzıa~ma ve beraber 
ıne ~· ı • ""arını ara<tırmakla ,..,. ( .ır r k ' 
en . · · 'a at 1 n hu mta 

zıyade ı· . 
ınesaö-· ' ık kate şayan 

ın Yas·ıtl \ 1 lıılhassa k _' vnıpa, c a ve 
ara ın,ıa .~çıık itılH devletleri 

ccrcy 
teclir. F ·k· an Ctt.~i g-drulnıek-

. ·' 1 -'hu t . nın rırt·ı \ . s ııry,ı- \lacarısta-
' , 'rııp-ı . 

~.- )'•lnız .· . . ' ını !etleri için 
,. . '1)8,ı 1 ·ı 

zarurete ele ; cı:ı;ı iktisadi bir 
olıj 0 ı. ckalıııl etmekte 

5ll ı;cıkt· 
:iivasl b· .ılr :ı~Ja~ılını~tır. 

- a~ arın ç ··ı telıdiJ' · ozu mesi ,·cya 
ı mar. yet . 

kola . ı : etıncsı ni:<pcten 
'' ır l·ak:ıt ik 1 • 

he , .. ılmo ı 1 h et sadı hırliitJn 
• < ı..:r al 

h•}at \C ink·· mlllctlerln 
ışafını 

eder. <'cmh eti uk ınutee ·ir 
• 'nının ;\ 

Ya daki .<nbık ko-· Vu tur-
, . ...ıserı \Tös" 
Zınımcrr:'ann)ın fikrine ) • 

1 . ~~ 
ı:t, n ,\ \ r> pa nm ikti adi •ıkın 

1
: 1 eski avuscurya '\!acarı t·n 

,. t. <1d! hi•lıp,inin inhil ındcn 
< ı ~~Jn•rktedir. 

0 ' ı k içjk .ıılaf bu ınhiıAlin 
'la A \'oupadakl karııtırıcı •esirlerini 

•zate ed · · ı . •m -nıştıı. !ıınıın ·.;ın şimdi 

•r de ikt adi kıiçük ıtı!Ar tecrübesi 
r:Pı m;ı;. uırcdır. Geçenlerde huk· 

h Şt •k 'ı lr ıan ırıidal k.ıı ' rans hu 
J 'J h . 
• ıızı e eı- te pı ftm tir. . ~ı k • 1 f \fa . O ~ Ilı,\, \\ tllf\1 L~ 

ırı ·ı l . . . 
e b · nı < a ıhma dcbı r • 0"1 

<'ki 1 • 
"1 'c b" •n Anupa içır eh m-

VetJj h 
llahı . ır "tıJll Ye '"1r kı amili 

ır. 

ZEKi MESUT 
J.:dırnc :\lth'·1qı 

Yeni tarife nedir? 
Tarife iki esası ihtiva 

etmektedir .. 
TARİFE RESMl YÜZDE ONBEŞTEN 

YİRMİYJ<~ ÇIKARILMAKTADIR 

Tarifeler "hami" ve "mali,, olmak üzre 
iki kısım üzerine yapılmaktadır 

·rarife komisyonunun mesaisi 

Ankaradan gelen haberlere göre, tarife komi•· 
yonu vazifesini bitirmek Uzrerdlr. Tarife mec. 

ilsin bu lçtlmaında heyeti umumiye tarafından 
mlizakere edllecektlr. Bu münasebetle yeni 
tarife hakkında elde ettiğimiz malOmah derce
diyoruz. 

Yeni tarifenin esasları 
M alQm olduğu üzre, eski tarife 1332 senesinde ya-

pılmıştı. Bu tarife bir müddet tatbik edildikten 
sonra kalkmıştı. Mütarekeyi müteııklp hükQmet bu tari
feyi tatbik etmek istemiş ise de müstevli hükumetlerin 
lbramlle tarife tatbik edilmemişti. 1332 Senesi tarifesi 
ancak milli hükQmet lstanbulda teessüs ettikten sonra 
tatbik edllmeıte başlandı. Lozan muahedesinin imzasından 
evci tarife şu suretle tatbik edlllyordu: 

1 Aradaki para farkı dolayisile bazı eşyadan eski 
tarıfeden beş misli gümrük resmi almıyordu. 

2 - Bazı eşyadan alınan gümrük resmi onbeş misline 
ibldg edilmişti. 

3 - Bazı eşyanırı idhali de büsbütün menedilmişti. 
Lozan sulhundan sonra 

L ozan muahedesinin imzasından sonra tarife şu şeklide 
tatbik edllmeğe başlandı. 
1 Bir defa memnuiyet kaldırıldı. yanı hiç bir eş)·anın idhaıl 

memnu deJtildl. 
2 Onbeş misil gtlmrUk resmi alınan eşyadan on iki misli 

alınmağa başlandı • 
3 'Beş misli gllmrllk alınan eşya aynen muhafaza edildi. 

Ancak Lozan muahedesini lmzalamıyanlar hakkında beş yerine 
sekiz misli tarif tatbik edildi. 

Şimdiye kadar tatbik: edllegelmekte olan tarife budur. 
9 Agustos 1929 tarihinde Lozan muahedesinin merlyete 
glrdlıtl . tarihin beşinci senesi idrak edilmiş olacak, Bina

enaleyh muahedeye ıöre Türkiye istediği tarifeyi tatbik 
etmekte serbest olacaktır. 

Yeni tarifelerdeki iki esas 

Aldığımız malOmata göre, meclise takdim edilecek olan yeni 
tarıfe şu iki esası ihtiva etmektedir. 

I - Mali resimler 
2 - Hami resimler 

Memlekette emsali yetl,mlyen mavat hakkın
da maır resim tatbik edilecek. Memlekette em
sali yetişen mevat hakkında da hami resim 
tatbik edllecektlr • Hamt resimler çok 
yUksekdlr. 

Mali resimlere gelince, tabii mevada göre değişir. 
Fakat projede şu esas muhııfaza edllmeğe çalışılmıştır. 
Yapılan hesaplar, eski tarifenin, tatbikatta vasati olarak 
eşyanın kıymeti mukadderesl üzerinden yüzde ondört 
nlsbetlnde &'Ümrük alındığını göstermiştir. Yeni tarifede 
vasati olarak yüzde yirmi kabul edilmiştir. Tabii her 
eşya üzerinde aynı nlsbet muhafaza edilmemiştir. emtianın 

mahiyetine göre daha fazla ve daha az nlsbetlerde tezayütler 
vardır. Fakat rakkamların tetkiki, projede, eşyanın kıy
meti mukaddereslnln yüzde yirmisi nlsbetlnde bir gümrük 
resmi alınmak gayesinin istihdaf edlldljtlnl göstermektedir. 

- -- --· 

İSTİFA HAFTASI 
•••••••• 

Şeker inhisarında da iki istifa 
; dare müdürü ne diyor? 

Şeher ve Petrol inhisarı hu

kuk müşaviri Cemil bey vazife
sinden Is tlfa 
ttmf~tlr . Söy• 
len.ııa;ıne göre 
me:ı.ı..ar idare 
mu.ıuru ttusnll 

beyle diğer ldarı 
erkAnı arasın.ı 
bir ihtilaf çık.' 
mıştır. Bundan ~11':~'i.t 
dolayı muha, 
berat şubesi 

mUdtlrll BabM 
zade Hllseyio 
Şilkrü beyin de 
istifa etmek 
ilzre bulunduğu 

beyan edilmektedir. l/ilsnii 8. 

Dlln bir muharrirlmiz idare 

mlldllrll Hüsnü Beyle görüşerek 
istifa me~eleslnl mevzuu bahs 
etmiştir, müdür Bey de şunları 

söylemiştir: 

Htrkes istifa etmekle 
bittabi serbesfir. Cemil bey 
istifa etti ise de Şükrıi beyin 
istifasıııdaıı henıiz haberdar 
del!ilim " 

~= * * 
Zekai bey dainler \ ek:li ıılJuitu 

takdirde ıen~c t.ınn edileLckltr ara
sında 1 lüsnu beı·in mi de zikre 
dilmişıi. F.. a<cn ~ 'ııliyedc' ~cin 

mumaileyh Hn mezk~r ~Udürlü~c 

tayini muhtemeldeğllidir 1 lıı nıı he} in 
Şeker inhisannııı l:l \"I t '·d'rin 
de tekrar dahiliye emrine \"crilcccği 
muhakkak addedılıncktedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~..;_-~~~~~.....;~~~~~~~~~~~~ 

,\,.ı . . ıı ,.,, , /ıarıırıı ı·e 

arkadaşları iııtilıap hakkım 

istemekte ısrar ederler mi? 

KADINLAR 
intihap hakkını 
alacaklar mı ? 

Vali Bey nediyor? 
·---

Kadın blrllğl, yeni Belediye 
kanunu layihasının meclise lnU
kall münasebetiyle, belediye in· 
tlhabatına iştirak hakkını lstih· 
sal için teşebhUsatta bulunmaıı:a 
hazırlanmaktadır. Birlik idare 
lıey'etl, bu husu ta Avrupada 
mevcut nizamelerl tetkik ettik· 
ten sonra Bll,YAk Millet Mecli
sine mllracaat etmek ve gelecek 
lntlhabatm kadınların rey sahibi 
olmalarını temine çatışmak ni
yetindedir. Birlik idare heyeti 
bu,.ıın toplanacaktır. 

Veni kanunda , kadınların iş
tiraki hakkında bir kayt olma· 
makla beraber, ~herTllrk. tabi
rini gayri . sarih bulan bazı ka
dınların nmidr- Uşerek derhal 
harekete geçıtı • • , tezahürat 
ve miting için teşebbilsatta bu
lunmaları kadın birllğlnde varit 
görülmemekte , lllzumsuz ve 
mevsimsiz bir istical eseri ad
detmektedir • 

DarUlfilnun meydanında ka
dınlar tarafından miting akdı 

için viUlyete mllracaat edlldiğine 
dair neşriyat alakadarlar tara
fından tekzip edilmektedir. Ne
zihe Muhittin hanımla bazı ar
kadaşıarı , kadınlara lntahap 
hakkı verilmesini muhtemel 
görmektedir. 

Vali ne diyııı. 
" Miting için hiç bir mll-

racaat olmamıştır. Esasen yeni 
belediye teşkl!Atl 111.yılıasında 
kadınların hakkı reyi için bir 
madde yoktur. Veni !Ayı :ıa baş· 

hca şu maddeleri ihtiva ediyor. 
1 vergi kaydl kaldırılyor. 
2 Ali tahsil görenler iki 

rey sahibi oluyorlar., 

Yeni nizamname 
washlngtıın, 25 (A.A.)-Mu

haceret hakkındaki yeni nizam
name lngllterenln lıl~seslnl 34,007 
den 65,721 ve ltalyanınklnl 3845 
ten 5802 ye çıkarmakta ve bunıo 
mukabil Almanyanın hleseslnl 
51,227den 2~,957ye, lrlandanın
klnl 28,.i67 den 17,853 e veFran
sanınklnl de 3954 ten 3086 ya 
indirmektedir • 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı- l'r1ı:; meı.tubuı l.~ek'cr n •. ! 

yaşıyorlar? 

2- lspany:ı ba "clıli i tif;ı mı 
~tlf)'OI li 

3· ..:on haberler 
4. 'T"'iı.rıh. te' amız 1'emiı lı 1k 

3 nncll sahifemizde 
ı- 'ı \ '"c· ı 111 nl..ılı.ıkc esi 

ili 11 llh"Ll a.Jdl. 
.ı. H •eı...hc 1.~:.ııta ı ıı ~ı;ıı 11 nı. 

4 uncu Snlılfemlzde: 

r .. 
..:- Fıl:r .. 

\"kup Kadri Bq 
3 ., 
4 llikA}c. r•nıan, ı .. rk •jr \.:'. 

MÜifİ!\I BİR 
'l'EŞ~~BBÜS 

HCKÜ~IET SA~fSU~
ÇARŞAMBA HAITINI 

ALlYOR 

Hazırlanan layıha 
meclise verildi · 

Ankara. '21.i (Mi/tiye/) 
Hü/.:ı"mel Samsun- Çarşamba 
hallı11111 Nemli zadl'icrdm 
tunıamen satın alınmasuııı 

karar vermiştir. 811 hususla 
hazırlanan layıha dün nafia 
erıcanıeninde müuıkere ı·e 
/asvıp edilmiştir. Encümen 
Nafia ve maliye vekillerinin 
bu husustaki izahatını din
lemektedir. 
HükOmeı elinde mevcut hisse
lere • amimelen Nemli zade
/erde mevcut (2!50) bin liralık 
hisseleri onlardon (100) bin 
liraya sa/111 alacak, iş ban
kasına olan (!ilJO) bin lira 
bnrçlarının tediyesini lekab 
bill edecektir. 
HOkOnıet bundan maada 
halkın elinde olan hisseleride 
salın alabilmek için meclis
ten selı'ihiyet alacaktır. 

Anadolu demir 
yolları 

İdare meclislerinin 
kararları ve yapılan 

işler nedir? 
Sabık Anadolu Demir yolu, 

Haydarpaşa hmanı ve Mersln
Tarsus Adana Demir yolu ~lr

ketlerl hey'etl umumlyelerl mll
blm bir içtima akdetmişlerdlr • 

Bu içtimada 
hllkOmetlmlzle 
yapılan muka
vele il• meclis 
idare raporu 
okunmuştur , 

Şirketler meclis! 
idareleri muh
telif fasılalarla 
toplanmışlardır. 

Ankara Demir 
yolu me cllsl 

Seyfi Bey 
idaresi lçtimaında 138,188 hisse 
senetli hamillerini temsil eden 
(30)hlssedar hazır bulum·\ tur. 
Meclisi idare 
mukaveleye ıt
tıla peyda et
tikten sonra ra· 
poru ta~vlp etti. 

Azalar kimler? 
Bundan sonra 

hUkOmet tara· 
lından namzet 
gösterilen yeni 
meclisin idare 
azaları intihap 
edllmlştlr. Hll-
kOmet namına Faik Bey 
intihap edilen azalar şu zavattır: 

Muharrir Ahmet Haşim, sa
bık valilerden lsmall Sefa, sa
bık meb'uslardan Enver Beyler. 

1 
oıa;er Azalar da şunlardır : 

M. Gutman, M. Velgelt, M. 
Gertlg, M. Maysner. Riyasete 
de Fon Ştavss intihap edil· 
mlştlr. lçtımaın sonıınuda mu
kavelenin akdından dolayı mu
rahhaslara tefekkUr edilmiş ve 
yeni meclisi idare toplanmıştır. 

İKiNCi ŞiRKET 
Haydarpaşa Uman şirketi 

meclisi lçtlınaında (31,805) hisse 
senedi temsil edilmiştir. 

MERSiN HATTI 

DUn ya::dıgırnız gibi Mersin· 
Tarsus Adana Demir yolu 
Mecll 1 idare lçtlmaında 15,596 
hisse senedi hamtıı temsil edil· 
mlştlr. Meclis idare riyasetine 
Tütun inhisarı sabık müdürll 
Seyll bey intihap edilmiştir. 

J\\ezkilr şirketler meclisi ida· 
releri blitün kararları ittifakla 
vermişlerdir. 

Aldığımız malOmata göre 
Uç şirket mllrakipllğlne demir 
yolları ml'dOrll Mustala Bey 
tayin edilmiştir. 

Dun kendisile görüşen bir 
muharrirlmlze M. Maysner tas
fiye muamelatının muntazaman 
devam ettl(lnl SÖ) lemlştır. 

TÜ1'ÜN İDARESİ 

Tüccarların aleyhine 
hareket ediyor mu ? 

Behçet B. in beyanatı -·-
38 milyona mukabil !j 

1 mily '>n kilo tütün ! 

~Tütün • inhisarı umum 1 

~'!!111111111!!~~- müdürü Beh-

1 
çet Bey, !da- j 
renin yaprak 

J 

tütün lhra
y,..) ı catı yaptııtına 

dair vukubu
lan neşriyat 

hakkında dün 
bir muharrl
rlmlze dem
iştir ki: 
~ Ticaret ser-

he s olmak 1 a be- lliılı•ıiiiiiiimiİiimmıilımlili!Ej 
, , ~er. son defa 

Bere/ 8fy mevzuhahsolan 
inhisar idaresinin külliyetli mikdarda 
yaprak ili/ün ihracatı şayiası do/rıı 
değildir. ~imdiye kadar idare lıer 
sene bir milyon kilo kadar fazla
sını salmak mecburiyetini hissel· 
nıi~tir. Vasati istihsa[{i/ yekunu 50 
milyon kilü olduğuna ve 

· ihtiyacımız (12) milyon raddesinde 
bıılıındıığıına nazaran bu güne 
kadar /i/aar ilıracalı 38 milyon 
denırklir ki fazla yaprak tallln 
ihracatımız mest/esi bıı hesapla 
izahtan ml/stağnidir. 

Bu sene de, fazlamızdan 

sattığımız bir milyon kOsur ki· 
!oya mukabll, . zürra hariç ol
mak nzre, yalnız lstanbul tacir· 
!erinden bir kaç milyon iyi 
(randmanh tU!Un mubayaa 
ettik. 

Acaba tacirler bizim satın 
aldığımız bu tlltQalerl niçin ihraç 
etmemi9lerdlr ? ... Biz , idarenin 
ihracaıı11dan bahsedenlerin til· 
tllnlerlnl almakla onlara ekmek 
vermiş olduk. Görmez denilen 
aşağı cins malları fabrikada 
sarfederek l)ilerlnl satmak 
messlesl de tamamen asılsızdır. 
Fabrikada görülecek harmanlar 
bu sözlerin h!Jafını her zaman 
ispata kaildir ve satılan cuz'I 
kısımda tutlln kanununun bah· 
şettiğl müsaadattan istifade 
tarihi nazari itibare kat'iyen 
alınmamış, hatta muamele ver
gileride hesaba ilave edilerek 
~at verilmiştir , Blnaenalııyh , 
ıuccarın 120 ye sattıgını inhisar 
idaresinin yüze şatabilecek va
ziyette bulunduı-u hakkındaki 
sözler de sırf nazarlyyattan 
ibarettir. Belki de iş beraklstlr. , . . 

BEHÇ-E'l' BEY 
"aarif emini meb'us 

oluyor ---· lstanbul Maarif Emini 
Behçet Beyin münhal me
busluklardan birine intihap 
otunacıığı haber alınmıştır. 
Behçet Beyin yerine hangi 
zatın Maarif Emini olacağı 
henüz belli değildir. 

Mülkiye Mektebi Müdürü 

Hamit beyin tayin olunaca

ğı söylenmektedir. Fakat 
Hamit beye bu hususta hiç 

bir iş'ar vaki olmamıştır. 

Un resmi 
Ankara, 26 (Milliyet) Ten· 

zil edllen un resminin hllkO
metlmlzle ticaret muahedesi 
akdetmiş hUkOmetler muvare
datına da teşmili için heyeti 
vekilede bir karar alınacaktır. 

Ankara ticaret odası 
Ankara, 26 ( \lilliı eı) - 'Şehri 

1!11.1.. ticaret c da ı rnır 1ka kuı gr ... ı 

rban il.: pazarı~d.ı ıoplanaeakıı• 
• 

Lehistan ın bütçesi 
\Y1rşO\J, 2r, ( ı\. \ \h:c1b 19"'9 

llJ30 bC çc · ü ta tık et'11İŞL= Hutçe 
de , ar dAt \l, 954,4 ı ,-e ma mf 
2,787;787,. .ıı zclotiı c bali~ olmak
tadır. 

-Dıin " Raleijk Roky ., isimı' 
Amerikan krul'O'lôrıi /imarıım. -
za geldi. Resmimiz Visamiral 

·· Dayfoıı ,, uııdur 

• 
AMERİKAN GE~IİSİ ___ ,___ 

Dün limanın1ızageldi 
---+~-

Visamiralın maka.matı 
resmiyeyi ziyaretleri 

ve muharririmize 
beyanatı 
-·-Avrupa denizlerindeki Ame

rika filosunun Amiral gemisi 
olan "Raleijlı R1Jley. kruvazörll 
diln snat 15 de limanımıza geı
mlştlr. Avıetlkan harp gemisin
de vls amiral Daytonıa zabıta
nı ve 500 e yakın efrat bulun· 
maktadır. Vis amiral Dayt01ı 

1!109da Amiral Brislotla birlikte 
bir kere daha şehrimize gelmiş
tir. 

Harp gemisi llmnnımıza girer· 
ken toplarla selAmlanmıştır . 
Amerika sefarethanesi Ataşe
mlllter ve Navalı KaJr.ı:ıkam 
Alyot gemiye giderek beyanı 
hoşamedl etml~tır. 

Roley 9,000tondur, mal mah
reci 19 kademdir. 

Gemi limanımızda 8gUn kala• 
cak ve Nisanın dördünde mOfa
rakat edecektir. Misafir zebıtnn 
şehirdeki bUyUk otellerden bi
rinde kalaca~lardır. Vis Aml
rahn refakatine, BlnbaşıErlugru/ 
Bey mihmandar olarak tayin 
edilmiştir. 

Visamiral Dayton karaya çık
tıktan sonra doğru Amerika 
sefarethaneslnc gitmiş, Amerika 
sefiri Mister • Olul'V. u ziyaret 
etmiş, bir mllddet sefarethane . 
de kalmış, mııteakıben konsolos 

· haneye gitmiştir • 
Visamiral bundan sonra kol

ordu ve Bahriye kumandanlığını 
Vl!Ayeti ziyaret etmiştir • 

Mlsafırlerln şehrimizdeki ika· 
metleri esnasında tatbikat 
edllmek Uzere hennz bir prog
ram tespit edllmemlştlr. Vlsa· 
mira! ve zabitan ııereflne Ame
rika sefarethanesinde bir balo 
verilecektir. 

Valiyi tiyarrl 
Uis amiral Dayton, dlln saat 

17 de VllAyete gelerek Vali 
vekili ve Şehremini Mııhilliıı 
Beyi ziyaret etmiştir. 

Vls amiral Vilayette 20 da· 
klka kadar Muhil/in Beyle gö· 
rUşmüş ve bu eenada lnkllAbı 

mızdan büyük bir 81tayışle balı· 
setınlştir. 

Amiral ve refakatındakl ze
vata çay , pasta ikram olun 
muştur. Muhittin bey de lıugiln 
Amlrala iade! ziyarette buluna-
caktır • 

ım;rıı/ dıyor kı 

Amiral Dayton dUn bir m -
harririmlze hissiyatını şu sureth 
beyan etmiştir: 

• Uzıın mildde//eu fıerı göı 

medığı?r bu 1:uzel ~ hrıııızı tekrıı. 
zıyaretinıden soıı derecede mlltc 
hlissisinı .• 
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MİLLiYETİN HARİÇTEN ALDIGI MEKTUP .... VE:l'ELGR.iEı.;AR· - --
~ 

AVRUPA ~fEKTUPLARI 1 •••••Y••• 

P ag Ah Başvekil çekili-a um mı ayat yor mu? 

W MtllfJn 

Son hadise ----

......• ' 
Çeklerin yarısından fazlası 

Almanca konuşu)ror 
Praıı; 6 mart 1929 (MUllyet - 1 

Prazda eğlence hayatı dlter 1 
merkez tehlrlerlnden aşağı kal· 
mıyor. Yalnız burada bir iptida· 
tJk gllze çarpar. Halk, Berllıı, 
Hamburı , Pariste olduğu gibi 
iyi &! degUdlr. Blrllnla 
smoklnıtlc cfttlğl yere öteki 
alallldo açık clblM ve ean ~ 
t1nle gidiyor • 

Prağda bundan başka şayanı 
temata bir şey yoktur. 

Gelecek mektubuma Çekes
loYakyanın iktisadi vo slynst 
vaziyetinin tetkikine hasredece
ğlm. 

K. Ömer 
1 ••••• 

'fln.de 

Damarda durmavan 
kan! 

Çinde yeniden kan 
dökülmeye ba:şladı 

Jeponyeden asker ve 
zırhlı gönderlllyor 

M. Prim o de Rivera nın 
neşrettiği bir tebliğ 

.Madrit , 25 ( A. A ) M. 
Prlmo de Rlvcra mot!Juota 
tevdi etmiş Di

l dugu bır tfb
lil!de gendisinı 

1 memleketten ı'6 
1 kraldan beş 

sene bir mOd-
1 det için itimat-· 
lannı tecdit et
melerini talep 
adecek dtre<;r- .,_ Prim" de 
de genç ye dJnç Rlvera 
hisselmtdi/!ını beyan etmekte
dir. Binaenaleylı iktidar mev
kiinden mu/araka! istıhzaratını 
tesri etmek arzusundadır. 

Mumaileyh memleketi J..enİngiliz gemisinin 
batırılması 

Kadınlar tık değildir. Fakat 
umumlyctle iyi dans etmesini 
bnlrler. Eğlenco yırlcrl, memle
ketin parası dUşllk olduğu için 
ucuz geliyor • Kabare, dansing, 
bar olarak Prat;da Bocacclo, 
Brltlsb Danelg, Luxor vs. var. 
Buralarda lnsanııı eıı ziyade 
lflttlğl Usan Atmaacadır. Esasen 
Çeklerin ekeerlsl iyi Almanca 
blllyorlar. Burada göze çarpan A rnerika haklı oldu- bir nokta var. Alman ve Çek 

Londra, 25 ( A.A. ) 
• R öyter, lr. 
Nankln mu
habiri Anhul 

dısirıe bir halef lıazırlamadan 

ı ı·e nagehzuhur bir takım !'a-
kaların huılusurıa müsı.ıt bir 

' vaziyette bırakmamak için etin
i den geltai yapacaktır. Zira 
j böyfe bir hadise bilhassa na
l gehzuhurtugu do/ayisite ı·atan 

ğ ·· l kt d• aıemlerl birbirinden ayrılmış. 
unu soy eme e ır Alman ve Çeklere mahsns eğlenco 

nln şimalinde 
ve Hupel in 
şimali arkl 
hududun da 
Nankln kıta

atlyle Hanko • 
kuvvet le r ı 

\Vıtshlngton, 25 (A.A.) -

SO VAZİYET NEDİR?· ycrlcrl var. Prağln bir milyona 
yakın nufusunun llçte biri Al· 
man oldutn için onlıınn gazete· 

Hazine nazırı M Mellon bu lerı ayndır .Almanlarınmllkemmel 
akşam "im Alone,, namında· 1 bir tlyatrnlan mevcuttur. 
ki loglllz gemisinin amerl- ı Çekler Alman lokanta ve ya 

n ahll n.ı.ıhafazaları tara- kahvelerine gitmiyor. 
fından tahrl edilmesi hadi- GörllştUtllmüz Almanlıır da 

p ilik I teklen pek sevmediklerlnl söy· 
se ine müte rapor arı Jedller. 
almış olduğunu blldlrmlş ve Prağtn pas~ajı bol olduğu 
muhafaza/arın kanuni sur/le kadar sineması da mebzuldur • 
lıarekd elmiş olduklarım, bina- Her passajda bir sinema gör· 

enaleyb hareketlerinin muhik dttk ve bu slnemalar öjtleden 
oldutunu beyan etmiştir. itibaren oyuna başlıyor . 

Nuyork, 25 (A.A.) _ u im- Kahve hayatı Prıığda bUs-
bUtlln başkadır. Berllnde olduğu 

Alone. milrettebatından bir gibi danslı kahve yoktur • Bu 
Fransızın geminin tahribi es- kahvelrde çok defa iyi bir or-
nasında boğulmuş olduğu kestra bulunur. 
istihbar edilmiştir. Prır llAn ntunlannda eıı 

ln~lllz ve fransız konso- ziyade okunan f•Y koııser llan-
losları mes'ele hakkında ırll· landır. Ben müziğe bu kadar 

dllşklln halk daha görmedim. 
rüşmilşlerdlr. Londranın sa- San•atkll' büyllk olsun küçük 
1 hlyettar meh fiil, tahrtp olsun Pragda her Jıalde ınDşte-
hadlsesl mağruk geminin rl buluyor. Mozartenmdıı Ney-
rap ru da anlattığı şeklide . yorktan bir sopran ve Parlsıen 
cereyan etmiş lselng-lltere- bir tenorun konserini dinlomek 
mn washlngton hükQmetl istedik. Diğer bll'umum ~chlr· 
cıı:dlnde şiddetli teşebbüs- lerde en evci ucuz biletler sahi-

arasında dün 
sabah şiddetli 
mu hare beler 
başlamış ol
duğunu bil· 

'ı 
r 

diriyor. Hu- ı,.ang-Ka)· Şn. 

van ve Klangsl il Y angçe- ı 
nln cenubunda da muharebe 
edilmektedir. Tafsilat alın
mamıştır. Ceneral Çang-Kay
Şek ile erkAnı harbiyesi 
Kulklanga gitmiştir. 

Tokyo, 25 A.A.) Yangçe 
vadisinde baş gösteren yeni 
karışıklıklar Uzerin• bahriye 
nazaretl Tokslka ismindeki 
mayın rcmlslle 3 torpido muh
ribinin Şangaya gönderilmesini 
emretmlftir. 

lerde bulunacağı mutalaası- dığı halde Pragdn tamamen 
aksine olarııkevveıa. pahalı yerler 

nı ıerdeylemektedlr. alııımış. 

Fuçendan bl!dirlldlğtae göre 
bir seneden beı 1 Honanııı ve 
ve Klang~lnln cenubunda tah
ribat ika etmekte olan 6.000 

-- Konserde lhtlyarından gencine 
f aI,- da kadar her yaşta ir an vardı. 
Papa işi büyütüyor! Bu musiki merakını a)nı şe-

Rnmıı, 26 (A.A) Vııtlkan- kilde trende de gördük. Tren 
da b yDk bir telsiz istasyonu hınca hınç dolu olduğu için iki· 
vflcuda getlrllmlştlr, Papa bu ncl biletle llçllncllde iki dar yer 
sa7ede b tlln dUnyııdalı.I K.atollk bulablldik. ikincide yer açılın-
pes ılan lle şifreli muhabe- caya kadar bir kaç tasyou 
ratta lnılnnacııktır. mecbnreıı olnrıık tlçllncil ile 

M reşal Foch 
Parfs, 26 A.A) Mareşal 

foch uıı cenazesi bugnn bDytrk 
meraalmle kııldırılmıştır. Reisi-

ur, hDkOmet erkAııı harbı 
ııma.Wo Franslnııı mlltteflkleri 
ot il Om tlerdeıı gelen bey'· 

u YO ııskert kıt' .. lar , sefir
raslmdo hazır buluıı

ştu. MDtc:vefiaı::ın ııaşı ln
v (M e defnedUmlştlr. 

ler kaçıyorlar 
Meb!ko. 26 (A.A) - ı lazal

ııı dnl muhasara etmekte olan 
ıs*leriıı halinde oldukları 

E 
pbl isimler olup aralarında kıptJer 
\'e !ı. vrupadan ıkmı~ ser.eri 
Cenevizli tacirler, bazı Ermeniler, 
R r •ardı. Bunların en buyuk 
kısmını Tiirk ve Tatarlar teşkil 
edlyord , lakin kendilertne Altın 
Qrdtınun adamları demek daha 
basittir. 

O:ılar 1 mirin emri :ılunda ki 
fa ularla kardıış çocukları} dı. 

Onları da !eri çekik, sakellan 

gittik. Yanımdaki arkadaş gra
mofonunu ııçıp çalmııya başlı· 

yınca clrulımızı kcs'f bir halk 
kitlesi urdı. Çok mute a par· 
çalan halk derin bir alaka ile 
dinliyordu. 

Her plakııı hitamında alkış
lıyorlardı. Biz oradan gldlnciye 
kadar hiç biri ayılmadı. 
Prağda ıımuml bahçeler de 

çoktur. Yalnız bağenmedlğlm 
bir noktıı: Yollardaki karlar 
temizle eml • 

Halbuki Almanyııda herkes 
lı:apuaunun önünll temlzlemeyo 
mecburdur • Yollardakl kebap 
kestanecileri ile Prağ lstanbulu 
andın or • 

akdettikleri rr: ka ve e crl kendi 
yaptıkları kAhada yudırd !.:ır. 

BLiniar uzaktan, \ Jlganın uze
rlndck.i ·ar 1da~ \e s.rak«nda~ 

Rusyayı k1are edıy<>rlard 
Rus prcn eri en' ra dıye 

ve harıı~ l"eclrlrlerdı il ııya, 

~Jli'ız haraç gturıln- ~ z ma,ı 
girmek bir k k1e ıdi. Har ge . 

me) i ce <r er } aı<•p > 
o. ururl r, ı t Ju 

komUnl!tten mürekkep ordu 
Fulcyenln cenubu şarkısını istlll 
ettikten ve hükQmet kıtaatını 

hezimete uğrattıktan sonra 250 
bin nüfuslu olan Tlnıı;çufu şeh

rini zaptctmlştlr. ------
ttspanyol tayynreııl ner lerd 

\ladrid, 2b \. \) \acıun 

gazetesinin Rio m•·halıiri Brczi: 
yada kain. "ata! aft .nda hı· ta) 
~lrcnin ı;orulm , olduıtu"u bildıı 
mcktedir Bu tayy~ cnın lspany.ı 

Brezilya .eferi •i ı raı a te~ebhus 

ctmişo!an Jımencz \ e lglesiya nar. 
ndald lspan)olcayprecilerinı ham, 
olan tayyare olduğu zaııncdıımek 

tedir. Aynı muhabır bu haherı tt"yit 

eden diğer bir halıcr Jaha aınıı~ 
ur. Bu haherde 'iU.t '.l.36 da · n 

taida gorulmu~ olan cayyarcrıin 

CCnLiha d0P;ru yolu:ıa devam 

etmekte oldu~ J;lve olunmak 
tııdır. 

merkezİeri te<iS ettiler 

Onlann kuvvet 'e kuı.lrctine 

• engel olıın ;\fosko\ a pre•1>ı Di

mltrl olmı;,tur. (), nitrı ı so.ooo 
kişilik bir ord.ı te~"'' etti. Dım 
nehrin;n kenarında hın ord'-'!lun 

kumandanı .\'lamayı yendi. Bu 

Ru lıır ıçin şereflı bir guıı oldu. 

L kin bu şanıi şeref \alıuk ıhayt 

buldu. Ru ;ar onur 

Jerlcrdl 
' ıçı'l ,oy.e 

daş/ar arasında büyük şaşkın
fıkfar tevfit edebilir . 

Parls, 27 (A.A. - Jouroal 
gazetesinin Madrltten lstihba· 
rına nazaren mevsuk malQmat 
sahibi mehalll M. Prlmo de 
Rlvera "Seville. ve ~aarcelone. 
sergileri açıldıktan sonra ikti
dar mcvklinden çekileceği 

mutaleasındadır. 

lspanyol tayyareleri 
Madrid, 26 {A.A. lspan-

yol tayyarecUerl jubl burnu 
Afakında uçmuşlardır. 

:t-gtI•ered.e 
Hlndlstande hava postası 

L.ondra, 26 A.A lnglltero 
ile Hindistan arasında hava 
postası servisini yapmağa başlı
yacak otan bllyUk tayyarenin, 
evelce kararlaştırıldığı gibi, 30 
Martta Londradan hareket ede· 
ceğl l(roydon t ) yare karar~
hında llmit e~Um kte\lır. Lond
radan gelecek bu tayyare ile 
irtibat tesis etmek ve Akdeniz 
seferini yapmak için bUyllk bir 
deniz tayyaresi yarın Sautham
ton dan kalkacaktır. 

Londra , 26 A.A. - Hava 
işleri nazırı lngııtere ile Hindis
tan ıırasında açılacak yeni aervls 
için Vunanlstanda tevekkul edil· 
mesl ve hava limanları tesisi 
hıısıısunda baş gösteren müş
klllltta dair avam kamarasında 
sorulan bir suıılc verdiği bir 
cevapta lnglltere ile ltaıya ara
sında muallak bulunan bazı 
mes'elelerln iki hükQmet ara
sında cereyan eden dostane 
mıızakerat neticesinde memnu
niyeti celbedecek surette halle
dllmlş olduğunu söylemiştır. 

Rusyeya gidiyorlar 
Londra, (A.A 150 bllyllk 

mne,eeseyl temsil eden 85 ı, 

adamı Rusyaya müteveccihen 
yola çıkmıflardır. Sovyet hllkO
metlnln mUsaflrl olacaklardır. 

Sırbıstanda bir tevkif 
Zaırep, 26 (A.A.) Novlzat 

zabıtası Yldlııden gazeteslslnln 
aşmııbarrlrinl tevkif etmiştir. 

.Mumalleytıtrı ee«tıı '"nveıtl ~p. 

~~·~• .,.,. nrnııu öldtırea tah· 
sınklne benzemektedir. 

Ey 7 emlrtmk ı.-:]fTMaŞrık 
ve Magribin e/tndisl, Saray ve 
Astrakan hfJkOmdan, Gök ordu· 
nun, Ak Qfdanu 1 ..... a • .x ... ~ u .. u.r 
ıu vte111 t , ı Han Jıana haber 

yollayıp eder ki· 
" Tokfam/~ benim oğlumu 

ö/Jürdli, sana kaçtı. Sen onu bana 
yol/a, yoksa stnlnle kavga ederim. 
DliltJşllltcrk meydanı seçellm, 

HJç lıır ,ey bı ıdan t'nlıA z!
ıd. rcmirın işi e yaramnzdı. 

I'cm r.n muzallcrlyctleri \ k ve 
Lök ordulann 1..al!crie lr.t kapla-

............ 
Hükumetin zaferi 

Papas mektepleri 
meselesi halledildL. 
Sosyallstlerln teklifi 
nasıl reddedildi? 

ZEPLiN YOLUNA 
DEVAM EDiYOR 

Parls , 25 (A.A.)-Meb'usan 
mecllsl pa;:ııs cemiyetleri hak· 
kındakl llyıhatarın mllzakereslne 1 

devam edere.. r:ıhlp nıımzetll· 
ğlııe kabul edilecek gençlerin 
elliyi tecavnz etmemesi talebini 
havi olarak sosyallstler tara
fından verilen takrir 266 reye 
karft 327 rey ile reddedilmtştir. 
HükOmet itimat meselesin! ileri 
sUrmUflUr. 

l~alon bu sabah Ankaradan sonr· 
şehrimizden geçecektir 

Gece aldığımız habeJe göre Kont Zeplin balonu 
abah Mısır sahlllerl üzerinden g-eçmtş ve Flllstln üz 
doğru yoluna devam etmiştir . 

Kuvvetle zanncdlldlğlne göre balon gece Surly 
Anodolu üzerinde seyahatına devam edecek, hava m 
olduğu taktirde sabah saat 7 ile 8 arasında Ankara 
rlnden geçecektir. 

Şehrimiz alakadar mahaflltnde zannedlldlğln göre 
saat ona doğru lstanbul üzerinden geçecektir. 

Paris, 25 (A.A) Meb·usıın 

mecllsl lllkllk ve tedrisat kanu
nları hilafına hareket edecek 
cemiyetler hakkında ceza terti
bine alt maddeyi hUkı'lmetln iti
mat meselesini ilerl ~tırmesl 

llzerlno, bir reye karşı 317 rey 
ile kabul etmiştir. Aynı ıa.yıha
nın diğer nç maddesi 265 ve 
266 reye karşı 326ve 327 rey ile 
tasvip cdllmlşılr. 
Ha lapta karı,ıklık var mı? 

Parls, 25 (A.A Halepte 
karışıklıklar vukuuna dair olan 
haberler tamamen asılsızdır. 
Halepte :Surlyenln dijter aksa· 
mınd• olduğu glbl tam bir hu
zur mevcuttur. Hiç bir takviye 
kıtaatı gönderilmemiştir. --- --
A.I.naaıııı.yadn. 

Tamirat işi 
Son tekllfl~r nelerdir? 

Berlln, 25 A.A) Alman 
gazetelcrlnln ekserisi muhııfaza
kArlar lideri M. Hugembergln 
tamirat mes'elesi hakkında A
ınerlkaya karşı açmış old. , 
cldall takbih etmekte ve bu 
cldalln Almanyayı büyDk zarar
lara uğratacağı mütalO.asını 

~erdeylemektedlr. 

Parls, 25 (A.A) l\o\ütehııssıs· 
tar komitesi .-Lord Revestoke ın 
beynelmilel bir teıllyat bankası 
ihdası hakkında netice itibarile 
beyan ettiği mutalltıılara iştirak 
etmiştir. Komite M. Youngun 

1 
senevi taksitler crkamı mes'ele 
sinin bllıthere umumi celsede 
derin surette tetkik edlle bilmek 
üzre ihzar edilmesi lçla murah
hlA hey'etler arasında hususi 
surette görllşlllmesl şekllndekl 

teklifini kabul etmiştir. 

Sergi raibet görUyor 
Berlln, 2:> A.A) - Çin sa

n ayll sergisi balkın fevka~ldc 
ragbetlnl kazanmaktadır. Hugün 
reisicumhur tarafından ziyaret 
edilmiştir. 

Londra, 26 A.A. Röy-
ıer ajansı paristen istihbar edl· 
)'Or: tamirata alt Alman tekll
flnin mllttefikler mlltehassısları 
nca kabul edilmlyecet;l zıınn

oluomaktıı dır. ı'\\Utehassıslar 

henllz mllte kabil noktal nazar
larını telif edememltlerdlr. 

Parls , 26 A.A.)- Mlltehııs

sıslar komitesi tamirat mesele
sinin tetkikine tekrar başlamış
tır. Gozeteler mUtteflklerln ma
tıılibatlyle Almanya tarafından 
tckllf edilen erkim arasında hıılll 
mühim bir fark bulunduğu mu
taleasındadır. 

-.--
Feci bir keza 

'luyuri<:, 25 (A. \.] - Rir toyyare 
,\Iontgretnı " Pcnıilvamic • de bir 
ağaçı çarpmıştır. 4 kiıi olmüşıür. lllr 
muallim pilotla bir talebe iki ıayyarc 
arı•ındı Floridada kftin l'<nsakola 
hükı'lmct tayyare l;;ırargihıntla vul;;uı 
gelen bir müsademede telef olm -
!ardır. Dört rakibi olan bir tayyerc 
Camı gününden ben meydanda yok
tur. Ne'lfjcrsey ile \ lrginıe arasında 
yapılıt11 araştırmalar nerkcsi7. kalmıştır. 

L . -
ını~tır. I::rp;eç bir efendilik -kav-
gası çıkacaktı. Cengiz ifan sli
lıllcoinden bir bcyı bir tıırafına 

oturtmak fırsatı giızel bir talih 
eseri idi. Bir de Temir kendi 

nezd!ne iltica etmiş bir adamı 

ne olursa olsun teslim edemezdi. 
Onun için elçiye ce,·alıen şöyle 

dedi· 
Toktamış benım hımayeme 

iltica etmiştır. Size /.arşı onu mO
dafa edeceı.'fim. Gidip Ulus Hana 
söyle : bana yolladıfı haberi 
duydum. Hazırım. 

.ADANADA SICAKLAR BAŞLAD 
Adana, 26 (Milliyet Şehrimizde sıcaklar başladı. Bir 

günden beri yazlık şapkalar glyllmektedlr. 

~flTHTELiT ENCÜ"fE 'DE DÜN 
İS1'İi\ılA EDİLE 'LER 

Ankııra, 26 ( Milliyet ) Mahmut Muhtar paşanın b 
nezareti zamanındaki yolsuzluk hakkında tahkikat yapma 
teşkil edilen muhtelit encümen toplandı. 

Enctımen lstanbuldan Çağırılaa Seyrlselaln mlldürll Sa 
beyle mesel• zamanında :Seyrlsefain meclisi ldareslndo 
Osman '{emal ve Hilmi Beylerle o zaman muhasebeci veklı 
Sadettin beyi dinle.;;iştır. 

Encümen 20 nisanda tekrıır toplanacaktır. O içtimada 
bulunması için Mahmut Muhtar paşaya davetname gönderil 
karar verllmlştlr. 

Bulgaristanda fesatçılar yakalandı 
Sofra, 25 ( \. \ !\".' ko\a ile m na ebat• · •Jlu ır. veni li 

tcrtıt>~n • eş!edilmlşur lçlcrımlcn lıirı uçun u t"tt•na v0nolın mem 
müteaddı eşhas Ctvkıf edilmıştir 

l'tiıii.~el'.erri.J.ı:: H. 
-sallık çıkeracaklara 

~oıvn, 26 (.L\ - Yeni bir 
kom 'll>t le at tertıbatı keşfedıl

mi~tir. l\ir çok kimseler tevkif 
nlıımu,tur l:luulan mak adı ıhci

lı\ldcn bahseden rısaleler dagıt

mak ~rctiyle darulflinun talebe
inl \e ameleyi bol~eviklc~trir-

mekte'l ı·ıaret idı. 
ltetyeda intihap 

Roma.. 26 (A. ı\. ı - intiha
bat .\1. :\lo>alini için buı·uk lı!r 

m!.lvaH kiyec ı~kil etml~tır. 
11G!lO,OOOmüntahipten 8,u50,00Ui 
reyini i tımal etmi~rir ıı.~OG,000 
rey lehte, ı :ır,,ooo rey ulcyhte 
çıkmı~tır 

Zeplin Romada 
llomı. ·~ ". A - Kor ika 

ada;ından gelen r.nf zepplın balonu 
saat on beşe dotru Roma •lıkındı 
ilerlemış 'e bir çc rtl saat kadar 
şehir ll>t"nde uçmuştur \ oll.r, tara· 
ç•lar \e balkonlar halk ik dolu ıdi. 

Her ıaraft•n beva ı h~ş amedh i 
nnıta7.aınmın avızeler }Uk'telıvordu. 

Zepplıl' bır kıç ıınare tarafından 

takip cdildi((ı !ıalıfr apolı ,,akame
tillde tızaklaımıttır. aaı on ) eı!Jye 
thığı'ıı mezkur şehre ~e1 eceğl • f'nıin 
ol uıımııktadır. 

'apoli, :ı5 \. \. ( •rtf Zep 
pelin saıt on yedide şehir ii>tiınde 

uçmuş, sonra :vlciSİnc i)ukam tinde 
lerlemışdr. 

Balon Mısırda 
Berlln, 26 (A.A.) - Kont Zep

lin balonu akdenlz etrafında 
bir cevellln yapmış Fransa ve 
ltalya afakındıı uçtuktan sonra 
Mısıra ı:ltmlştir. 

Yeni kerıfıklıklar 
:\lonak:o, 26 ( A.A) - Prens 

Louı.> prenslik sekene.>ine vermiş 
olduğu imtiyazları geri almıştır. 

Bu hareketin yecıi kar""klıklara 
sehep olmasındau korkulmaktadır. 

olan 'İ"oktamı~ ileri harekata 
geçti Fakat Ak ve Gök ordular 
tarafından silip süptirıildü. Temlr 
ToktamiŞI. tekrar ileri sürdü, fa. 
kat tekrar yenildi. Temirin atı 

Kara Oğlana binmişti. 1 !ayvanın 
sırtında Syr nehrini geçti, yara
lanmış olduğundan bir ormana 
saklandı. Barla oymağından bir 
izçi gelip kendini buluncaya! 
kııdar orada kaldı. ifa lzçi mec· 
ruh Tnktamişin yaralarına baktı, 

kcndis·ı.ln a\ dctıne yardım cttL 
Bu sırada talihin çelıresi de 

ğiştı. 

Yanı madenler 

anatiyagrı. 26 \.'\) 
lam yakınında !'utana ya 

j\ının yanlarında gnyet ce 

aıkca sar kııkurt damarla 

fedilmi~tlr. Çıkarılacak 

ıniktarı 20 mil\"On ton 

• olunuyor. 

-----~ 
l~TANHUL BOR.".\S 

ISTIKRA7.f.AR 

ouyuog ınııvıhhlde ~,, 
lrıli ruı d•hlll 1 9; 

lkrahıtyell demir yolu ~ 

S E..'I ETl..P:R 

lı bıakaıı 
.,aadola. demir yolu. 
f. Tranvay. S. 
T. U. S, Slrked 

1 '• Şlrked 
T ·ruıun .<\. • 
T. Oeğlrrııeo Ş. 

S J>etlrmeo Ş. 

A Çimento Ş. 
1. Tcleroo Ş 
Ş. M f.cza Ş. 

Ş. Hayriye 

TAll\'ILAT 

.~ııaJ~lu } ~ +· 
il) J.T· 

l'ttnel ılrkeıl 

ElekUrtk şirketi 

Rıhtım Şirketi. 

11. Pa.,ı lmıa. şirket! 

LonJra 
Ntwyurk 
Paıll 

Arltı 

Cenc.,re 
Roma 
Büirq 
Amsterda.m 
Bruksel 
Sof ya 
l'rar 
Bertln. 

Vlyaua 

ÇF.KLF;R 

14 
H 
84 

4ı ,. 
8 

'5 
aı 

s 
15 

9'1! 
0,48 
ıı 

9 

~· 
3 

6T 
ı& 

1 

J 

TaCARET ve ZA 
BORSASI 

26 '\Tart 1 929 

Butday 
Yum11Jalc 
Kızılca 

Sünıer 

Sert 
Doom• 

9-0 

Yumuşak mahlın 

Sert • O· 
Romuyı 

Bulgırlıetan 

Zahlro 
Çavd&r 
Arpa 
Mıjır 
Yuta! 
Keten tohumu 
F ulye 
M.-dmek 
, 'obur: 
Böruıce 

Bakla 

0-00 

AZAMI 
K. P. 
00,00 
00,00 

00.00 
18,05 

-.-
00.00 
oo.oo 

16,25 
13~0 

'·' 30 10,00 

.-
110.00· 
00.00 

18~ 
00,00 
00,00 

4 

4 

1D C) ik C'im ak hı n;ını 
leye '.l rll adamlar , amur 

kurıc giye·ler, mukemmcl surette 
silahlanırlardL Ozn1anki Ruslardan 
dahıı az yabani adamlardı Ruslar 
için me kClkat bastılar, sonra haraç 
olarak bu p.ıraları onlardan aldı
lar. Kendilerine tediye edilecek 
mikdarı hesaplamak için aletler 

1 nna alı ı rl rdı 

Şarki A HUpan ya [ r z 
e .n de)Jı! Lehi n ı.,.n er•ııe 

) apukları bask ndan heri çok 

'akıt geçmemi tı. 

Bu baskını yaptırHn ! lan ıse 

Kayseri Rumun kızını almıştı. 

Saraydaki pa) ıtabta \' enedikten 
Ceııe\·lzdcıı tacirler ı;eldl, ticaret 

Bız kılıcımızı çektık Mkin 
oızden eı•tl boyurılarını btlkmüş 

,ııan babalarımız1ı.n çok ıstırap de 
çrldik. 

Bu \ekay. ra I" Ja ıd! kı 

1 oktamı ism Jc Krmiı bir 

bey, o zamana k dar lır;' ·ndujtt. 

.\!tın Ordudan kaçtı, Gddl, Temlr< 

.ltı.:a etti. Onun arkasını.lan beyaz 

bir at ustunde Alun Ordunun 

elçisi geldi. Temire haykırarak 

dedi ki 

(!, Temir, kendi idaresi ,, mlaki 
emlekctlcrin h:ırıcınde Temırlcnk 
ı e söylen dl. Bu~ n mat? ı evelce 

e zlkr 'dıgı üzere a y!ğını Ur!!ytn 
t p.ıl Temır de nektı Bu on n 'ü-

,ne kar ı soylene'Dezdi ' aıııız ik. 
h kümdar onı böyle hmıp ettınr tır. 

Bunlardan biri ı.:rus !landır. O.aman 
t..;rus, Ak ordunun llanı idi . .\!tın 

ordu ulkesinin şarkındaki havalı Ak 
orduya aitti. Burada Mamay dı o 
zamana kadar hükum sürmüştü. Fakat 
her iki kavm o zaman Toktamişin 

idaresi alandı birleımişti. 

Toktıı'.llışşerefine 7Jya!ct çekti, 
'>na ikram etti Temır, Toktamişe 

~ ,imal h Judunda iki ka'e verdi, 
una oW ~m diye hitap ett , Unun 
maiyyetlne, kendisi~e h!zl!'et için 
tayin eyledi. Bu ıkl şehri Gök 
Ye Ak ordulrdan ıaptemiştı. Bü 
tün bunlara ıla\ e olarak sıla!', 

altın, yiyecek, çadır, deve, daYul, 

Crus Han vcf.ıt etti. Tokta
mış Altın ordu tahtına ~·kacak 

ycgdne halef o1du~nu lddla 
ediyordu. Fi' ·akıK~ şlmaldekt 

oymakların varısından muzahe
ret,. Temirin ordusundan da 
yadım görmek suretli,. Toktamış 
galibiyetin tadını tatmıy» başladı. 
inatçı, zalim ve ahl!kt düşün-

Hububat 
Susam 
Kuıyemt 

Un 
Ekstra Ebtra 
Ekstra 
Bırtncl yumuıak 
Blrlrıct sert 
ikinci 
Üçüoc.ı 

00,00 
00,00 

1500,00 
HOQ,00 
1380.00 
f 360,00 
12!"0,00 

385.I.0 

a tılar, buyuk Rus prcn>lerik (Bitmedi) 
ve sancak da verdi. 

Bu suretle teçhizan tamım 

Ru,,ol 
1'•Pek 
paspal 
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Aşk kurbanı 
Sevdiği kız için 

~ kendini öldürdü 
l'Vlaltepe askerr llsest talebe-
b alrden Nuri dendi öteden 

e erı sevditl Belkı lsmlnd lllr 
il ıtenç kızın keadlslacleo wUz: "°" 

~I J ~ 
• rıııeslnden mUteeealr' olanak 
Şakağına tabanca aılı.ıp latllıM 
etıııı~ur. 

Turrııuıa bttlkll' 

lJn l<.apanında hnncı Tana~ 
k TürkJ~k aleyhinde fena liean 
A~1~dıfından tevkif edilerek 

hyeve verilmiştir. 
!!er hırsız yaıtalandı 

"'Dıir.önUnde Deveci hanında 
hu hıl'fızlık yapmaıta teteb· 
b 8 ed n Sııbrl 161111.ıltc bir 
ırs.,, Yuka•anmı< tır, 

Tavuk hır:ıızı kı;z •• 
engelkö)Ur.ı!e Ömer efendi· 

t ııln kcm~csu Mccmıa 25 
~'VU& ' 

1 ru ,.unu ıraıaruk pazara ıötU· 

1 P satmışsadn yakalanmıştır. 

lntıt-ar için 
ara gUmrUkte KAllp mahııl· 

kız ı_eslcde Koıronun 17 yapndakl 
1 ıntihar maksadlle 511 ıram 

tı~11"Y•k lçnıifsede kurtanlıııış-

lşsız kaıdıtı için 
e~ercıe 27 yaşlarında Mcbmet 

l'Uzu azıa kinin alarak işsizlik 
Cde Dden intihar etmek istemiş· 

kurtanlmı~tır. 
iki yanaın 

\'tiki aJc~ Umumi lıaplsha· 
, ner.ın Jandarma dalreslndtn .er .. 

" ,.ın çıkmı~saı!a söndürül· 
1 •ştur s . 

Okanıatyııda l(ıızlı Ç~me'e 
ındrat Etenalnln ga.ıez fabrika· 
~d:nb dlln gece yaııgın çıkmıt 

IU;lıtrıl~tır. 

Eff:t• kaçırırken 
'Velkf ge~ M 

a korl c •lınıntpafada 
tir 'tıhı J;.1 t~clılzat anbanna 
tavan Çakıra: 25 fotln ı 6 ka· 

Cf. •• 1 t ~tUl'lftekt• lk•• 
ı ı 4 !!indıırafı ~ dıın sillllt eııd lıt 

t :ı~ıır. ş;1'b ~y yı a ar.V Jw • 
•kalııt P e lserlne Höı n 

1'1J • r .. 
1"'1ıtr:ı 
r :z A ııda yannm 
n F "' 
nır..;;rnız A ada A t;a ifa· 

ı f'nrıı~ Ceducıı nde H ite ğlu 
1 ... a~lllın bl . 
t&nın r:r.cl katında 

ı~sa11 o~ıısır.<'an yıuıg;ıo çık· 
n btstı ılnıı<tır 
B•r ' • 

c11 ına~adema 
• Dı~l,ur ~ iki et şampiyo-

Cnr:aı,., Ca.vıt b y b!slkletle 
1 "'"'"da ·llııı.J>cıı ı.t1 n geçerken Tı1aarlf 
1 h 11ıonı ~e.slrde ICC2 qunıa· 
"rette b cbıııc Çarpışımık ııtır 

lır . ac~ı:;ından yaralanmı~· 
Cayıı b 

ıını ibı. ey hiz111cd astorly .. 
Clüfbaoeye'hıoııı. olduğuıı481t 

kaldıt'ıltnışur • 
ı - E _ lııı keı;a 

ı "'•rıh :ınc;ntiııden grçen 8-397 
ıır ıııa ıoıııo1ın Ihsan Bev isminde 

Çtl'J>rnış . 
llrctıc ~ral ve chemmiyctlı 
2 - •ıııışı,r. 

Pondikı 
nırıı Eminim"' c Oturan Sablrc-
bısının ~ndo meçhul bir yük 

•ıtır. ıııeslle •ğırca yaralan -

~·-.---
· _, .&:4JİYE Z BITASJ 
·llıaııet · 

Yenı tedbirler 
c alıyor 
a~ıill"tn ön 

n uaç~ 
'4hı b fikir 

Şebıaıı•neıt Z b 
lahı içiıı niumn:..:: lleledfyı:nın 
P'."•kta~ır • B tadil~; ba.,_ tııdiiılt 

·en belediyenin m. vıs >.•nı Cem. 
. d , •}ındakı 'lk 
ımaın a tetkik ve tastik 1 

1 

ı . 0 \Jnacakı 
n tadılAta göre moğşut m...,~'· 

n naf şıddetlc cezalandınlıQJc 
liaJk. ve Uelediyenin birbirirı,· 

;ıı olan vazifesi de açık bir ıu
te tespit edilecektir. 

ilhı Ka:zalara kal"fı 
!ık 911 yazın l\!oslak yolunda sık 

t b Otr.mobil ka?.alan olur. fuııa· 
'''•kq kazalara mani olmak. için 
tıııı k Yolu içın bazı tedbirler dü· 

~ ıedir. 

'foıı 
011 arın b zulmamaaı 

•rın bo ı kilo zu nıamuı için Emanet 
irat rııel'"c başını bır mutcmadl 

er Yotmelesi koymuşnır. Bu anıe 
dir bazuldu~ça temlr edecek· 

• 

l\~ilpru hulUbel ı 
ı. Ukrin b 1 ıl 
~ lıuılibek! a~ anna yap o-
tlan"'•· r ıçın tiç proje hıı· 

·-ıtır· 
unara.ı. 

1
;. tn muvafı~ respiı 
"•Ubekr yııpılcalı:tır. 

.-- -.. , . 

AN ETTE ET l e.rd.e 

OGUM FACiASI Operet ve Opera PAHALILICIN SEBEBİ 
NEDİR? 

J\1ükerrer sigorta 
KeııtUn• bl ğ va resmi Bu günlerde pek çok 

UN BOLLAŞTI 

Emanet ve .Maarifin 
teşebbüsü 

Şehremanetinin bir operet tef· 
kil etmek flkrlqde olduğumı 

y &.ı;tlllfltık. 
Hll.kftmd te b~ opera teşkUt 

tesavvurı.:ıı4adu'. ve Maarif Ve· 
klll V aeif 6ey bu l~le Ciddi SU· 

rttte meşpldur. 
Vekalet lnı manada bu ıene 

Avrapayt 12 talebe cıı.ıdero

ctktlr. 
D:ger taraftan .Musa Süreyya 

Bey tarafıqdan Darlllbedayl ar· 
tisılerlne de muslkt dersleri 
\'eritmektedir. 

T ... f,ÇJ il mekte ı 

Öteden beri bir berberlik 
mektebi açmağı dUşUnen 

bcr&erlcr cemiyeti idare hey'etl 
mümessilleri Şehreırıiııl Mıdıid· 

din beyi ziyaret ederek bazı 
tekliflerde bulunmuşlardır. 

Berberler mekteplerini Bey
otıunda açacaklar ve Avrur•· 
dan rnnalllm cclbedeceklerdlr. 

Bütün berber çırak ve kalfa· 
lıın bu meiltepte okııyacaklardır. 

Cemiyet bu mckt bin Şehre· 
mııoetI hlmayedne ve tahsilin 
mecl>urtyet altına abnmıısıaı Is· 
temlşlerdlr • 

Şehremini diyar ki 
Berberlerin açmelc istedikleri 

mekt~p hakkında <hin Ş.,hremini 
Muhittin l:ley bir muharririmi;:e 
demiştir ki: 

• - Bana geldiler, mektep 
açacaklarını ve muavenet etme

mizi l'tediler. Te~chbli!.ler!ni fay
dalı oldujtunu söyledim. Muave

net mt-s' elesine gelince: 
Böyle faydalı bir işe yırdım 

edllm $i tııraftanyım; Fakat ev
Ycld mektebi açmaları ve bir 
progrnm viicüde ı:cfirmekri lıl· 
zımdır. Bu cihetleri kendilerine 
anla mır 

Fih. ki berberlik sanatı ileri· 
liyor v~ ınaaiescf yüksek berber • 

kr n maıııkürciilı:ri gayrı Türk 
un nrlnr te,kil ediyorlar. Türk 
bcr derinin bn kısmılan ögren
mcleri çok iyi cılaı:ktu". 

sc•akların sulanması 

stanbtıl sokakları iki senedir 
yaıın suk na nanı akladır. 

Buııa •~bep Ter os kumrıanyıı· 
sıııın Eınnnetten lsted;gı 20 bin lira 
yı alamamasıdır. Emanet bu sene 
de firketlcı uyu~mazsa solak· 
lan deniz suylle sulayacaktır. 

Elektlrlk Ucrctlart 

Banıbln epey bir mllddet evci 
Emanet ile Elektlrlk ,ırketl 

arasınd fl.ya.t mnolffioden lllr 
ihtilat çıkını ıı. 

Bu mUddet zarfır<la şirket 
tıırife komisyonu topla. nadııtın· 

dan her Uç azda bl• taı ,. r~ tfttrit 
etmiş ve aıam tarifcc. n 20 -
50 paraya lı11dc:r tcar;il&tlı bir 
tarife tatbik cdllm!otır. 

Tarir..a komleyo11t1 bugllnlerde 
içtima edecektir. Bu sefer tarl· 
~nln eskisine nazaran tenzil 
edllmesi çok muhtemeldir. 

Emanetin istikrazı 

Şehremanetinin tş bankasından 
yııpacaj!ı lstikrazın es:ıslan 

tııspit olunmuştur. ltilAf şartname
sinin tanzimi yakında bitecektir. 

ZEPLIN BALONU 
Bu sabah Istanbuldan 

geçecekrir 
R1>ma. NapoU "Ye Msslne 

şehl&krl üzerinden üeçen 
kont Zeplin balon~ 8'1n ha
berlere g"öre, bu sabah şeh
rimiz uzerlnden ıeçccektlr. 

Balonun sabah yedi ile sekiz 
arasında lstanbul üzerinden 
lteçınesıne intizar edilmek· 
tedır. 

v H,. •llY :rolandlldır 
nazı~ıttoıı,26(A.A.) - Hazlıte" 
ğu bir ,:\hll<.n neşretmiş oldu· 
misinin ,,: tırade ",/Jalone., ge
aynı z:aıwın'::! ~;:'e"!kanm değil 
nnın da başına r1ız mennırla.
maruf bir karak ş c;ıkannakla 

' çı gemısı oldu· 
tu
4

nu .. ~ey1an etm
1 

ektedir. Muhtıra· 
ıma ıme,.n n dur •nırt vertı

dltf zaman "Louisiane., aaıııııne 
12 milden nz bir mesafede bu. 
lunduğu ve takibinin hukuku 
beynelmilele muvafık olduğu 

ilave edilmektedir. 
Loadra, 26 ( A.A) - Amerl· 

lılar tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde lmaıonc nin Kanada· 
da mukavyet olduğu ve ora 
t''lnunlarıAa tabi buluııduğu 
t:ııı yylln ıtmlşdr. 

~o':5!1 pahalıhk s~be · gaze~ede ne,re~_Udl nn gelmektedir 
bını l~manete atfedıyorj ye~~ ıhdi!i- olunan omkerrer Haber aldığın:ıza ı:öre, ıron 

Dlln akşam ld rfl.fckamudaıt sır:orıa lnhisarının iş ban· ı gO de ııın-ıınza D uıday 
blrl etin ucıu:- kasına verildigi hakkındaki ka- ı:ı11YVkl.tJ yok~. U. ıttt11hıia 
lamaAt içi• nun ahiren neşredilmiştir. Bu ka- ten:ılll 11.ı rla• buğd.ayuı yerlal 
Hayvan Bor· nunun birinci madılesinde fş ban.- un ~tmuştUT. 
sasının lağvl ._ 'lilll .. . ~.eçenlerde en soq olarak 

aa:;ınm •' rea>5UransTurk anonım 11 rıımızn bir mrıttar Macar 
IAzıır.ğcldiğl · k .d iJ b" ıniJ 
1 

'dl şır e naı:ıı e ır yon sermaye buttfal'• gelıtllf buaC:u aoura 
l~I. a etmekte ile bir şirket teşkilnl taahhüt bu~y mıınridatı kesllmlşUr. 

Dün bir IUU· eyledi/ti kaydediJ.rndte • ikinci Son on gUn zarfında lfmanımı.za 
ha rlr! 1 b ma.ıkkde bükUm.etin cvelce çı- 434.9 ton un gelmiştir. 

r m ı u . ' . Ayın tıı.liddet :ıarfıac!'a h~ 
mesele lıak· kar~ığı _I 160 n_ıımaralı k~nun ıle butdaay gelıııem\ttir. Artık 
kır.na al a:ıa- teyıt edilen truıkerrer • Slgomıya butday gelmesJne ihtimal veril· 
dar zevat ile gorrşmilştor. nlt hukukunu iş Bankası.na devr- memektedlr. Buğday gelmemesf 

Do zevattan •irisi blt lch!la etti!ti kaydecllmektedi.ı. aebclılı. ••tırmeı:lcr d'ftmııt do-
hakkındn 4iyol lıl: Üçüncü m:ttldtdc Türkived ğilcllr. ElJel<:a ILUI ectttıuı. oWıa 

"-El!n pahnlı olr.:nstıtda . . . . ' bujtdaylar değirmer 'er l e taluı· 
borGanın hiç bir t(sl ·I woknır. bulunan bıl umum ~ıırorta şırktt· . i G 1 111 - J • " edılmelttcd r. e ren un rın en 
Bunıı b!lhlsap izah eieylm: Lu lcrı ıarafmdan aktedilecek sigar· rı ,.,, AıtNrikada• telınelrt,d!r. 
ı;ın borseda edn kilo,;ıı. SO ku· al .. d 1 k T ,.~ 
ruştıır. Bu rakım Uzerir.e yc.lnız t . amı yuz e_ c füinin mü ·errcr T !.in idaresinde 1 1 
Em et!n S!i "un ş resim aldı· sıı;ortaya tabı tutulac:ığı ka) de- lçf 
ğını söylersem etin kilosu ~5 dilmekte ve bundan ba~ka Is • k" R .. . k 

1 
.. 

3 
hl darbn 

kuruşa ırıkar • Borsanın alC:ığı ' · .. ·i E1 ı fJI şır ·ctrnın ssc 
resim ml~dan okkadn sadece llan ~asının da ~ukilmetc ~en" dün ög_leden evci, Tütün 
ylmıl )Cdl paradır. Blr.aenalcyh 200,000 lıra tedıye edeceği ba~- inhisarı idarei umumiycsi bina 
bu~Un borsayı lıığvctuıekten bir kaca kabul edildi~ taı;rih sında bir he,.cti umumiye içtimaı 
şey çıkmaz • , . 

Eti ucll%1atmak için Emanet olUnmaktndır. alıdetmişlerdir. 
in aldığı kiloda 3!1 kurut resmi Beşinci maddede bu 200,000 J · l · k ti r· _... 
tenzil etmek IAzımdır. Bu arada çtıma( 11 ~ır e n ta~ ıy"'"'e 

lirandan başka •,irkctin temettüa- 't h ı .... 1 .. · k · mutavassıt geçinen bir de zllm· eı cs.ap at ıı;oru muş, şır ·cun 
re olduğunu ve bu zllmrenln undıın ylizdc kırkının l\Jaliye Ve· henüz hangi binaları s.uılmııdJğJ, 
de p&halılıkta amil olduğunu kaletine verileceği kaydedilmiş- hi,scdarfarın ne kadar haklo kal-
uııutmamak lllzımdır. 

Son günlerde lzmlrden kiil· tiD. Altıncı madede de,. inhisar 
lfyetıi mlltı:tı r.!a ko:, 111 ıtelrncğe hali.kının i 5 seneden ibaret olduğu 
başlamıştır. Düııde · Ltnir varu- zikredilmekte ve mahıı:zıı;, bu mi.id
ru ile 1000 kadar koyuıı gel· 
mlştlr. detin hitamında hükOmet siğort:ryı 

DİŞ TABİPLERİ 
Dün Halit Şazinin 

kabrinde toplandılar 
Darülfünun diş tababeti şube 

sinin banisi c,lan Dr. Halit Şazi U 
merlınmun V<' 

!atının :yıl dö 
nümü münase· 

beti: le diiır !a· 

min l bir ihtifal 

yapılmışnr. Ilıı 

güzide listadın 

hörnıctkarı olan 

diş tnbiplcri ve 

m ktdıin tale-

besiyle hey'cti Halit Şari 
talimiyesi Eyipteki kabri başında 
toplanarak hanrasmı yat ve tebcil 
ctmL;lcrdir. ;\lcrhumun mezarına 
büyük bir çtlerık vazedilmiş, diş 

tabipleri cemiyeti umumi katibi 
Şerif Raml7~ cemiyetin reisi J laı;an 
J layri, protez baş asista.nı Fey
zullah ve son sınıf talebesinden 
Übeydullah beyler, Halit Şazinin 

• fa iyet ve faziletlerinden bahse
derek teessürlerini izluır etmiş
fordır. 

yine bir şirket vasıtası)e idareye 

k;,rar verdiği takdirde şimdikl 

şirhtin hnkkı rücb.ını haiz oldu· 
ğu kahul edi11'111!ktedlr. 

Elektlrk Şirketi 

Tesisatı F.lcktrikiye türk anonim 
şirketi hissedarları dün metro 

hanında içtima etmiştir. 
l\leclisi idare reisi sanl•I Halit 

Ziya b~yin riyasetinde yapılan 
içtimada bilançoların tetkikinden 

sonra hisscdarlata yüıı!e ~eş 

temettu tırvziine kiırıır verilmiııtir. 
B ındAn m"da rrıtmuriyetl f 

miiddcti bitmiş olan Meclisi idare 

azasından l\liraiay !~at ve Sey
fettin beylerle di~: 3 zarın 
memuriyetleri tecdit olunmuş, 

J\Hirakipllge Rr,;;it Saffet ve Sezai 

bcykr tayin olunmu~tur. 

Fransız sefiri 

M areşal Fohun istirahatı ruhu 
için bu;:ün yapılacak o~an 

ayında bulunmak iiue Fransız 

sefiri Kont Şanbrun dün şehrimize 
gelmiştir. 

Sefir ayini müteakıp bugün 
Ankaraya avdet edecektir. 

Mısır kralının glnU 

Mısır kralını_n ~nel devriyesi 
münasebeule ıiun Tokııthyan 

otelinde bir ziyafet verilmiştir. 
Telsizin temlnl için 

Ttlslz telefon şirketi ırlsizin muini 
tamimi için bazı tıtsavvurlar dU

şünmektedir. 

dığı tetkik edilmiştir. 

Hissedarlara, hisselerine mah
suben tevziat ta yapılmı~tır. 

lnlı.!sar mecfoi idart:Si de dün 
a~:ım içtima etmi~tir. Bu içti

ınııd yeni tütiin. kanunu !Ayi• 
lıa:<ı görüşılmü~tür. 

MAARIFTC 

Türk san'atı 
Bir müderrisimiz 

Arnerikaya gidiyor 
Dünkif konfera«ıs 
Darülfllnun •Tur e fslam 
el saa'atlar tarilı nıual mJ 

Or. Ag-a o&lıı 

Mehmet Bey, 
vııke b~lan da-
vet Uzı:rlı:e A· 
merikaqm MI· 
şigan darUlfU· 
D'1Jlunda TUr 
va lsfam gti· 
zel Rsan'atlar 
tarihi kİırsu..ıı 
ıııualllm il ğl nl 
kaba! etmiştir. • 

Ağa oğlu Mehmet Bey bu sencı 
tatilde DarUlfUnunumuzdan a::·· 
rıla.rak Ametlka.ya gldecctfni ve 
orada 3 ıene kaldıktan sonra 
ınmletetimlze aYdet edcı:eğlııl 

sGylemtştlr, 
MelmHıt Bey dQa darlllfft. 

ııcaıatta Tltrt mimaı1sl hakkında 
ıııw konferans vererek demiş
tir ki: 

- Türk mlmartıılnlıı 81%ans 
•te lraa mlııuwtıerllNfıla çıl:tıt& 
doğru değildir. Bilakis kendi· 
sine mahsus bir tekamütn var· 

DOKTORUN J\IES'ULi YETİ VAR MI? 
HAKİl\1 SORUYOR~- . ADIN HASTALI~ 

RININ l\IUTAHASSISI 1IISINIZ? 
Lamia ha m sil öldil?-Avuka Dcldonın ı 
defa cezalambrıl as l~ımdır •• diypr.- Şahit 

lerln üz' il beyanatı 
Kony p ınektebl mit- ~ Re!s bu gibi mU,kl!I bir v 

dilril Nati beyi laı:ı Umta zlyettcı bir doktorla Deden. •kf 
hanımın öhl- ettiğini sordu. l{enaıı bey !Ozı 
miine &ebe· ıörmedlğlnt sn lcd!. 

Hakimln kararı 

blyet "Yermek · Heyeti hak!me maı.nkercdt' 
le maz mm ıoırra şu kanın nsdi: DG. tı 
doktor Kenan ıt1...._11, F at lı:aımıııır,. 
Hasan ve Ar elarU. eelbeditıacı.t. Trff:rr 
tıi beyle ka- poKıı ııre. tc!ıl ıaudı:r:ı CeU 
bile Müberra. be:ı-!a lstl•abe tarlJcııe iiadcs.iı; 

alınmusı. Kenan beyin elini!~ ' 
L1ın1a veslL:ahrın ne ma~.;yette oldı 
man zevci jtmıun meclisi tıbbtl adliden sr 
C Al bey- rulmııst ye L•n1111 h ıırua tal 
leı·In muha- bastaı.ğından lllllp lllnıeditlni 
kerneslne dün mcc!isl tll>bldoa tc.tk.lk etUıllrne 
Agır Ceza ::! için muha.kc.aıe yevmi ahar 
mahke meskı- Sadi Rı.m Bty bırakıl:ıuştır, 
ııe devam e41ım1ş:.ır. Tahkikat ne oldu 

Dilnkil celsede Ekrem Terkos şirketi hak 
kllnlk Ankara Cemiyeti umu- kındaki tahkikat 
ntlye m!tdürilyeti ikinci şube 
müdürü Mehmet beylerle 
M!l.zeyyen hanım şahit ela
rak dlnlenm.Jşlerdlr. 

CiNAYETiN NES'l.JLU 
Müzeyyen hanun şalıadet 

ederek Lamıa hanımı hale· 
ti nezlde g"i!rdfitü zaman 
çek müteessir olduğunu 
doktor Kenan Hasan beyin 
bu esnada fUAlan ~yledJ,
tlnl anlattı: • • 

" - Eger JAmia lıamma 
Clümüde bir cinayet varsa 
bunnn me'S'ulu bm <ktı"lim 

kendi kocasıdır. 
Şahit Ekrem Klralk bey, Ce· 

maJ beyin cesedin morga git· 
meslııe ınanl oldutıına, bııaa 
reğ eD e1:sedl nııırga ~loder• 
dljrlni autn.. 

//ıtisası var11U -; 
Bunu mUteaklp reis oaznun 

Kenan beye bnı.ı süallcr tevcih 
ederek dedi "" 

Tatavla yangını hal.:l..ınd:' 

.A,,dliye tahkik.1.ti ı!evam etmekte< 
Bu mesele etrafında tanlı 
edilen evrak 3 büyük ıios; 

teşkil etmektedir. Dmyakro 
birinde. yangına geç gddıjti me 

zuu abs olaıı İtfaiyenin vauı" 
tetkik edilmektedir. ikinci do' 

tcrkos kumpanyasının ır.es'uli 
hakkında., üçüncüsü de Tara' 
Rum mütevellilerinin vaı.Jyetkri 
dairdi Mütevelliler yanıonı ftr. 
iyeye haber verecek yerde Kl!i, 
tuluıubası,-le aön<ljrıa~~~ plı · 
mıjlar ve b:ı sıı.ı:~tl;: tr~v~,;;i . ı 

amil olmu-;lardır. 

Terkos kum;>Jny:ı'5lnın m :se 
il yetine gelince . • bu h ıM ;u•, 
dosyada, itfaiyenin y~, .~ı:ı yerin 
dr polis memurlarının da huzur 
ile tumıkları Zlhırlur ,.e lırn. 

terkos direktöru ik cereyan ldt 

telefon muhaveresi mnk:ıyy ı 

bıılunmalmıdır. Kumpanya ıi;rı.-1 

törii: "Sn bulamıyoruz! ~ ştkli• 
ndelti istiındada: • ucrvis!er mun 

zamdır 1,, cevabını verm i~tir 
itfaiyenin ya~ına ne z:ınır 

g~ldı"'ğ:I hakkındaki tahkikat c 

naııuıda da hl · m.iidıırü i. 

diğer allkadarlarıı:ı ma!Cım nn 
müracaat ediln:liştir. 

Tabkikatm bil' müddet dab 
deYam edeceği aırla;Uma tadır. 

Yın:lfey• da •t t 
:; man !1'29 wilıinde le11nbul 

barolr.ct eden ve ıdrul meçhul bL 
• lun•n Seydisehir musıanııkı Lıııa 

Kemal beyin bem3n mahalli nıemL 
rlycıine hareket ctıne5İ Adl~·c vckn 
lc:tlnden bildlriimi~rir. 

Cemiyet mümessilleri, nutuk
larında, bazı dişci kalfalarının 
imtili.Jl\a> kabul edilmesi mesele
sine de teruas etmişler ve bu 
ciheti tenkit ederek tfallt Şaı:inin 
tesis ettiği mektebin mczunlannın 
müşkül vaziyette kalmamalan için 
teşehbüsatta bulunulmasını temen
ni etmişlerdir. 

Halit şazi merhumnn mahtumıı 
Nurettin B. ihtifale i~"tirak eden
lere birmırukla teşkkür eylemıştir. 

Bu eümleden olarak abonelerden 
mddnalan bozulanlar şirkete" mürı .• 
caatla len memurları vasıtasıyla be· 
dava tamir cıtireceklerdir. 

dır. Bn, Selçukıler zamanında 

konyadım ba~layarak Bursa ve • 
Edirne tarlkıle ı~tanbula gelmiş 

L4mia Hanım 

Adllye ınt fettı.ıer1 
MiWıal lıuıunan üçlim:il mut ıc:' 

liye müfeıı:iş\i~ine 4 ilocıı sın 
adliye nıüfettlşlerindeıı Ali Rıza Be 
4 üncü sınıf müfettişHte de sab· 
mü!ecti~lerdcıı Kemal Bey ıayı 
edilmiştir. 

Cemiyet hey'etl umumiyesi 
cuma günü kongra halinde top
lanacaktır. Ilu içtima.da. ruhsat· 
namesi.,; dişçilerin imtihanlan hak
kında Ankarada yapılan teşeb 
büsatın neticesine dar izahat 
verilecektir. Bu münasebetle idare 
hey'etinin istifa etmesi mnhte• 

meldir. --------Devlet matbaası 
Devlet matbaası mlld'lirU 

Faik Sabri Bey dört gün evel 
matha l~lerl batkında bUkO· 
metle temas etmek Uzre An· 
karaya gltmiştl. Faik Sabri bey 
şehrimize avdet etmiştir. 

Faik Sabri Bey Ankara 
seyahati haklanlla kendlsife 
görUşen bir muharrlrlmlze- de· 
miştir ki; 

- Merkezi hUkOmete matbaa iş· 

feri hakkında izahat vermek üzre ve 
b)lhassa lise kiı:aplan için giuniırim. 

Alınan tertibat sayesinde gelecek 
s~nei tcdrisiye lptidısından eve! 
yeni progr3111 U;ue- bızırlnnnıış bu· 
lunacaknr. 

Avrupaya sipariş ettiğimiz yeni 
makinaların hemen hemen ekserisi 
geldi. Bugün kcndikendlne k~ğıt ve· 
ren vo kağıtları , katlayan maklna 
geld~ bu makin• için iki de mootör 
getirıd1k, bunlar makinayı bir kaç 
gtill kadar kurıtcaklanlır. 

Şark vlllyetlerlne 
netrol ve şeker inhisar müdilril 
r Hüsnü B•l' }akında Şark vjllyet
lerioı gidecektir. Uü.snli Bey Erzrum 
ve Karsta şeker ve petrol işlerini 

tetkik edecektir. 
Karadentz •llhlllerlnde 

K•radcniz ...;ıAvıderi faaliyeti zira· 
lycsini a:rkik eden müfotıişler 

bcy'ctl Samsundan Trabzona geı;rniş· 
!erdir. Bu teftiş seyahati şark vilaıet
lerine kadar devam ed~cektir. 

Cavet 
cıu .. crclaı amatörleri 

Güvercin amatörlerinin 29 nıart 
!929 cuma günil saat i4 re 

Harbiye mektebinde yapılacak lçd
maa teşrifleri rica olunur. 

1- idare h•r•rl intihabı 
2- Güvercin almak isteyen ııza.. 

lann ve amatörlerin kaydı. 
Kadıköy elektlrl§I 

ıstınbııldan Kadıköyüne cerevan 
nakleden kablo bundan bir mild· 

det evci bir gemi tarafından hasara 
uğraulmıştı. Bıı kablunun tamiri 
hitam bulmuş ve tecrübesi yapılmış· 
rır. 

Esrarke,ıer 

Mehmet, Ahmet, Resat, K<lzım, 
Ferhat, llhami, isminde yedi 

esrarkeş yakalanarak Adliyeye 
verilmi~tir. Esrarkeşi~ hakkında 
tahkikata başlanmışur. 

Vllttt.1& 

ve burada tah eaerlerlDI vllcude 
getlrqıfştir. Tllrk mimarisinin 
menşei Tartlertn yaptıklan Sel· 
çuld ıııimartslndedlr.,. 

Ecnebt tel•lı• 

Ynıt<"ttavya darlllfllnunluJann• 
dan müteşekkil bit ~up 

nisan iptidasında şehrimize ge· 
ıeccktJr. Macar darUlf(lııununa 
mensup 25 klşlUk ı.ır i&lebe 
heyeti de mayısın ilk haftasında 
geleeekdi1' • l3nnlar fCllriıolzde 
4 g1111 kalarak. Tllrk talebe bir
liğinin mlsaflrl olacaklar ve şe· 
reflerlııe bir çay ziyafeti verile
cektir. 

Bir kOt\ferans 

tsımıbul !besi. mUdi!rlUğünden : 03-
ruf unıın nıhıyat mııı.lerrisi l\lustal• 

Şekip bey tarafından Şchzadcbaşınds 
lsıikl~l lisesi konferans salonunda 
bu akşam (Çarşamba) saat yirmide 
• Gcrğinllk ve gevşeklik nıh!ycti • 
atlı bir konferans verilecektir. Kon· 
feransa herkes geleblflr. 

lstanbul Sulh hafdm"lli 

J stanbul ikincl sınıf Sulh ha-
kimliğine muktedir hakimleri· 

mizden Gebze hukuk hakimi 
Bhçet bey tayin edilmiştir. Behçet 
bey bundan evel Şile müddei 
umumllğinde ve Meclisi mcb'u
san zabit kAtipliğinde bulunmuş

tur. 

Çoçuk dogurtmak için bir 
pes/kanız 11armıdır? Dotum mtıta~ 
Jıııssısınıısınız ? 

- Viyanada beş ~ne tmrazı 
nisaiye tahsil etmiştim. 

- &ualılrdaıı aidıtınız vtslka· 
tar_ meclisi tıbbi tarafmaan tası/ik 
edılmışmldir, doturtmak için bu 
vesika kıl/imidir? 

- Kılfidir I 
- Doğum esnasında bir vida 

yoz tinden hala vuku bulmuş-; 
Kenan bey bu sııal üzerine far

stps Ozerinde izahat vtrerek dediki: 
- Forsepsi tatbik ti/ilim zanıan 

Lılnıla hanım nıüiemadiyen kımıl
dayordu, bu esnada forsqısirr bir 
vidası düşlO, Cemal bey bir dikiş 
ma/iinası tornavidası il• sıkı.ştırdı. 

VEKiL DiYOR Ki: 
Bu lz.ahat Uzerlao mll.ılJlel 

vekili Sadi Rıza bey şunlan 

söyledi : 
- Cemııl beyin pis elleri vır 

pis tornavida ile ameliyeye mil· 
dahele etmesi hiç doğru değildir 
Sonra J(enan beyi herkes rönt
ıten mıttabassısı diye tanır. Do· 
ğumla biç meşgul olmayan Kenan 
Hasan beyin bu işte gösterdiği 
cUr"et ve c~aret kendisini bu 
akıbete sUrUklemfştlr. Kenan bey 
ıııntahassıs olsa da ceza ıörc· 
cek.tir, ancak mUtahassıs olma· 
dan ameliyat yaptığı içi& cezası 
mnteddet olacaktır , 

Ceza&I affedildi 
Bic katil me ele iııdcsı msbkiır 

crzurumlu Oturakçı o~·Mehmı 
basıa oldu~undın baki kalan ce> 
müddeti dfedilmi~dr. 

Kadriye hannn 

K adriye ı-.tm n riifelwı lıa~ 
kındali tahk.llma deY:ım w 

mektediı Mustımtılt Hikmet bt 
düD öğleden eyeJ tc'f kifbı.ne) 
gelerek tahkikatla meşgul almu 
tur. Dün evrak üzerinde te 
kikat yapılmış şahit dinleı 
memiştir. 

YIUlglnCI ""11 

BeyoğJandakl berber d;ık~ım 
sigorta parasına tam:ıan yal 

makla ınaınun Dimim "Ye Koç< 
nun muhakcme5i dün Ağır ceza 
hitam bulrnuşuır. Dimitri, mü< 
dei umuminin talebi veçihle 3. 
sene hapse nıııhkilm olm~ Koç 
beraat etmi~tir. 

Baro intihabı 

B nro meclisi inzibııt anlar 
isti!actıııi;ler<h.Evdkl gün Cır 

kadaııktcdilcn bir içtimada namizt 
feri te~pit etmi~Jcrdi. Yeni mecliı 
inzibat azaları İntihap edilncey 
kadar istila eden azalar vekMete• 
Aaıdlderinc devam ctıııtltedlrle: 
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Fi: k :l._:r, o••aa..-., 

i liyc.t 
facıalara, tablatte vuku bu- tahrirt ce/binazar etmeleri ilze
lup da kanunlannı keşf ede- Tine maruf gilzellik mütahas
medlğlmlz bazı harilkul'ade sıslanndan ve refikimizin başlıca 
"fenomen,, ler ıfbl bakmak- ve yaşlıca yazı unsur/anndan 

tan başka elimizden ne gelir? Abidin Daver bey hocamızı 
Kütü~ Hi~a 

ı "tuvalet sirkesi,, diyordunuz. Şi
i şeye llzüm sirkesi koyc!um . ., Biraz 

da bpirto karıştırdım. Üstüne 
biraz esans l!Avc ettim_ misk de 
attım_ 

IRTh·lALLER 

Fakat bir alim için tabi- kastederek • Cumhuriyet • re
atte sebepsiz bir hadisenin /ikimizde gilzellikten anlayan

B U GÜ 1KÜ HAVA 1 vukuuna lmkAn olamayacatı far vardır, neden bunlar bu 
Dtin azami hararet ıa asgari sıhr gibi, bir içtimaiyat mütahassı- işe bakmıyorlar? • diye bir 

ıdL llugiln ruzgir ınuıedil kuvvetle sı için de her hangi bir cem' - sual ile güzellik namzetlerinin 
ve 'Il ütehıvvil tstikamene esecek, lyette vuku bulan hadiselerin kafi derecede gilzel o/madık-

!..!!h:.:"':.::._".::a.:..f"'.....:;;,bu:::l.:;;uı;;.:lu:...;;.ol;;;;.ac;.;ak;.;ıı.-r,.. ___ ' izahsız kalması mfimkiln gö- lannı anlatmak istemıştik. Da-

A'lll!'I t-rı.mr.st "MILı.fY!T .m 
26 !ART 192'> - Sonra?. Bel kısın nefesi 

ı 
-Ama. eski kokusunu bula

madıın. Bc:nlm yaptığım da fena 
- 'len aruk hiraz tenılzlen. kokmuyor amma, sizinki gıbl 

- Belimi 
lmyat fabrikası sahibi Cudi 

bey hizmetçisine seslendL. Kalın 
bir ses cevap verdi: 

- Ever efendim. 

- Evet efendim. 1 değil. 

---.....,,=ı--ı -k .. e .. sm ... e .. ı.._ıç ... ln İ - Cerir bakayım şişeyi bana. 

* 19 uncu Mektep Müdıresl l\1 
bole H. vılldesl ve Mülga '.\1üe 
satı cezaiye Müdürü Kenan Be 
teyzesi Aııye H. E. ınlhlli dan b 
eylediğ!nden cenazesi bu•!tin Büı-" . adada kAin hanelerinden kaldırıla 
Topkapıdaki medfeni mahsus 
defnedilecektir. 

• Sabık Kopenhag Sefiri Ali ~ 
Hikmet !ley evelkl gece snaı !2 
vef.t etmiştir. Cenazesi bu sa 
s .. t 11 de J\adıköyünJe Cevi 
civarında Hasırcıba<ı mahallesin 
köşkten kaldırılarak Sahraııced :ı 
zarlığın a defnedil"cck tir 

IKRA 
Bir salğın ruh 

hastalığı 

Or.yedl yaşında bir çocuk 
sınıfından geçemediği için 
intihar etmiş; onlkl yaşında 
bir kız bayramda sokağa 
çıkmaktan men edildiği için 
bir iple kendini tavana 
asmış; yirmi yaşlannda bir 
delikanlı babası hemşiresini 

azarladığı için cebinden çı

kıtrdığl tabanca ile hem 
babasını, hem anasını öl
"ürmüş, sonra sllAhı atzına 
sıkıp kendisi de ölmüş! 

lju cümleler! ıellşl güzel 
memleketimizde son çıkan 
razetelerln havadis sütun
lanndan atıyoruz. Kim bilir 
b!lyle daha ne kadar cümle 
toplamak mümkün olurdu 
cP;er bu gazetelerin hepsini 
' kuyabilseydlk... Zira, biz 
e iniz ki memteketlmlzln 
... ak köşe ve bucaklarında 
çıkan bir çok ısmlııl bil• 
işitmedi timiz gazetelerde 
bunlara benzer facıalarıo 

havadisini okumak kabildir. 
Binaenaleyh, bu hadiselere 
bir zamanlar, yapıldıtı ilbl, 
yalnız lstanbul şehrine mah
sus, mahalll bir illetin ala
metleri nazarı ile bakma
mak ııızım ıellr. Bu içtimai 
afet büyük, geniş ve derin 
bir ehemmiyet almış. dalını 
bl!dal':'ını mllletln ruhuna 
... atmıştır. 

içtimaı' afet diyoruz; buna 
başka tnrlil bir isim bulmak 
kabil mi? Yukarlkl cqmıe

ler de dlkatınızı celbelmek 
kasti ile salinye ettltlmlz 
•için. ler bu intihar vak'a. 
arını bize münferit birer ha· 
dlse gibi izah edeblllyorlar
mı? Ne gezer, bütün o "lçln,.
ler bize. bahsi geçen şeyi 
daha karanlık, daha esrarlı 
röstermekten başka bir iş• 
>ar mıyor. ~sınıftan dönmek" 
kendini öldürmek için kAfl 
bir sebep midir? "Sokaga 
çıl:maktan menrdilmek,, kendi
ni Tavana asmak için kAfl 
bir sebep midir? "Babanın 

hwışireyi azarlaması ,, hem ba
bayı, hem anayı, hem ken
dini vurmak için kAfl bir se
bep midir? Hayır, bin kerre 
hayır! Ş J halde bütiln bu 

--
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ril :memek lazımgellr. Neteklm ver bey biraderimiz , Mısır 
bundan bir kaç sene evel çarşısının kapısında zincir o!
Türk Darülfünunu sosyoloji madıffenı iddia eden ve kapıya 
profesörlerinden Fransalı bir gidip zinciri tuttulftı halde 
genç alim bu mes'eleye dair 

plyce milhlm şeyler söyle· yene: 
ylp yazdı idi. Akşam başmu- - Mısır çaşısının kapısında 
harrlrl Necmettin Sadık be- zincir yok 1 diyen inatçı gibi 
yln de buna dair makalele- artık herkesin gözüne batan 
rlnl hatırlıyorum. Fakat, ge- görmek istemiyerek benim bu 
ne hatırlıyoruz ki bu tetkik- iddiamı bekdrlığımdan istidldl 

ler bize mevzu bahsolan der- ettigi ihtisassızlığıma ham/e-
din bazı mukader amillerini 1 diyor. Evveld bekdrlılJlmız bizim 
göstermekle berabder benim sun'umuz mu bir münasip "diş 
ı.-ın en esaslı olan pisikolojik hl t· b 1 d d d · itik 

T e e ı u un u a re mı e . 
amili ihmal etmiştir. Eğer . " . 
mes'ele bu noktadan tetkik Sanıyen ' Daver bey bızzat 
edilmiş olsa idi, meydana bekdr iken güzellikten anlamaz 
bir "terbiye usulu,, davası çı- mı idi ki, bize karşı bu zanda 
kacaktı, ve çocuğun ruhu bulunuyor? 
daha çelclrdekte iken bu Seyrl•••falnde iki icat 
müthiş akıbete doğru nasıl 
ltlldltl. nasıl hazırlandıtı Dün ögtendim. Seyrisefainde 
görülecekti. iki yeni icat varmış : 

LAkln, ne yazık, her şeyde I - Pire, tahta kurusu ve 
olduğu gibi bu içtimai ha- bit arasında ve bunların üçü
dlsede de pstkolojlyal se- nün mezayasını haiz bir haşe
bepler hiç kim enin gözüne renin kamaralarda peyda 
çarpmıyor ve çarpmadığı olması : 
için ona göre tedbirler 2 __ Dünyanın hiç bir ye-
almak kimsenin aklından 
geçmiyor. Yakup Kadri rirıde gt'lrOlmeyen şekilde kadın 

ve erkek yolcuların ayni ka-

FELEK maraya konması. 
fELEK 

- Efendim... 
Belkıs, iri yan, dev cllssell, 

bir şarap hçısı kadar tombalak, 
ve bir vapur kazanı kadar terli 
bir kadındı. Cudi beyin hem 
ıışhçısL hem de hizmerçisiydL 

Cudi bey, gene buram buram 
terleyen, üstü ba~ı pis hizmetçi· 
sini karşısında görünce, söyleye· 
ceğini unuttu. 

- Bu ne kıyafet böyle ... 
Bu pislik nedir 't Utanınıyor

musun? 
- Evet efendlm. 
- Bu kıyafetle karşısına çık-

ma demedim mi sana. · _____ ......... __ .... ___ ,_ 
18'1!11 
. IM•U• 

Basura karşı 
tedbiri ekli 

Kınlı, kansız bA!urun her iki ne
vinde de sebep baoaratııı, blllhassa 
biberin kesreti istimali, çok mugaddi 
yemekler, suok ın~rubat ve şarap 

olduğundan bunlardan tevakki ltzım · 
dır. 

Basura faydalı gıdalar >iltlUler, 
patates ezmesi, çllav, enva! meyva 
komp°'tolan, olıı;un mevvnlar, haşla
malar, veşll seb7.eler. 

Lahnna.. havuç. fasulya.. bakla, 
ıoğan memnudur: meşnıbaıı küullye 
muzlrdlr. Baharattan v.lnız tı11, llmon 
~alidir . 

H. il. z. 
Dr. l\luhitıln 

daima: f;ver elendıııı • .i ! L cevap 
verirdi. Cudi bey düşündu: 

- Ne diyecektlmial la! .. Buradıı 
bir şişe duruyordu. :'le oldu? 

- Ever efendim, şey ... 
- Ne oldu söyle. 
- Şey efnedim _ Koku~tıııa 

dayananıadım... Biraz sürmek is

tedim .. 
- 1-:yl. 
- Siz akslli!l"e bakınız, şişe 

elimden diiştıi, lavantanın yarısı 

döküldü.. ~lşeyl gene düldurmak 
istedim. 

, ·asıl? 
Siz o şişedeki ]8\antaya 

Belkıs yuvarlana yuvarlana 
gitt~ şişeyi getirdi Cudi bey 
kokladı .. Hiç de fena kokmuyor
dn _ Tarlı bir kokusu vardı. Ah-
çısına dedi ki : 

F:gcr koyduğun sirke ve esans 
miktarını kıvamına getirebilirsem 
enfes bir levanta olur Btlkıs 

Bdkıs mesdenln iyi bir şekle 

girdiği ni görunce sevindi, hafıza
sını topladı. .. 

Cudi bey nefis bir lavanta 
yapmağa muvaffak oldu . 

iş şimdi lavantanın ismini koy
mal!;a kalmışn. 

Birdenbire haykırdı: 

- Buldum! .. "Bclkısın nefeslw 
Herkeıı bu 13dkısın, benim men
debur ahcım oldugıınu nereden 
bilecek?.. Saba !\1elik ~<ıl Belkıs 

zannederler. 
Ve Cudi bey «Belkısın nefe

si, lavarasını piya.'llva çıkardl 
Hiç kimse, bu lavantanın, mu

cidinin pis, mendebur bir ahçı 

kadın olduğunu bittabi keşfede

medi, ve Cudi bey hizmetçisinin 
sayesinde parıı kazandı. 

Nakleden 
Seldmi izzet 

Milliyet Matbaası 
----
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*** Teşr i fatçı KAmil 8. m~rhum 
mahtumu ve :\Jadrit sefirı sal 
Feridun B. merh umun lıirad 
Atina sefareti esbak baş kıl 
Aziz Harun beyin Büyük Ad 
Nizamdaki hanı:s: nde Jrtihıll 
!ediği teessufle haber alınmış 
Cenazesi bu ğlin öğleyin bily 
Adada makberi mahsusuna d 
olunacaktır. 

Ada vapuru köprüden 
onu çeyrek geçe hareket etm 
redir . 

TlYATHO 
VE 

SİNEMALAR 

Oarü lhedl'\vİ 
• 

repebaşı tiyat o.unda bu akş 
!Hl 21,30 da 

Bek:1rlar 
komedi 4 perde '1/abi 7..ek~ M. Ke 

K,. ı ·,üy Hilal Tiyatro 
Bu akşam komıkler ınüS>bakası 

N aşlı, Cev<l•~ Şe\"k.I Beyler 
Z 1 ır A F geceal gülünçlü 

medi S perde Duhullye 45 kur - -
Berber mektebi 1 ····-·-··--· ................................. :: 

Son sistem nefis ve muhtelif 
renkti basan makinelerle 

mücehhezdir. 

Ferah sinemada 
Voll{ıı Volga 14 kısım 

Oünyanın ın meşhur hoklı:aba 
~lelioii.; matine 14-80 16-30 

Mizah ve alayda emsalsiz 
olaTı fransız matbuatı arasıra 
berberlerden • Antuan. isminde 
bir e/ebaşısından bahseder du
nırlar. Anlattıklarına nazaran 
Mösyö Antuanın saç ve baş 
hakkında verdigi karar ka -
nun kadar kuvvetli imiş . 

Bize de düşünürsek görflrflz 
ki insanın bilıif atar kel/esini 
teslim ettiffi yegdne adam ber
berdir. işte bu mübarek adam
lar şimdi bir mektep açmak 
istiyorlarmış . Her şey için 
mektep açı/dıgı gibi berberler 
için de bir medrese acılmasına 
bir şey denemez. /Jkin bu mek
tebin Şehremanetine raptını 
istiyorlarmış ki bana tahammül 
edemeyiz . Matbuat cem'iyeti 
dururken berber mektebinin 
başka yere raptedilmesi müna
sebet almaz. 

Günün Latif el eri ---------- ---------- ----
Bilumum ticari defterler her nevi :: lst• a ara 

:: evrakı matbua, kitap fatura ve ilanlar :: 
~§ ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- ~~ yan(araftrS 
§~ terlerimiz hazır ve satılıktır. :: Muktedir bir lngliz muall 

:: Hariçten alacağımız siparişleri itina fle ihzar idaresinde yeni açılan INGLIZ 
:: ve mahalline irsal ederiz. :: akşam kurslarına ehven şartla 
:: •• talebe kahullne başlanmışnr. 

:: Tab işlerile de memlekete hizmet :: Franslzça lisan; Tiirkçe Tlcar 

Y :: ve TUrkçe lngllzce ve Fransız ---- egane emelimizdif :: DaktilO!!;raft dersleri devam --Telefon: lmnbul 3911 - ll - 3 :: mekıedJr. 

Çarşıkıpı, Medrese sokağı N 
Y. M. C. A. Binasında Am 
rikan lisan ve ticaret d.:rshan 
sine müracaat ediniz. 

Sovtsorgflott 
Sovyet tUcari vapurları kr 

snl Flot vapuru marun 29 n 
Zincir JOk t cuma gilnü 14 re yolcu ve 

MalOmu zarafet • Cumhu- Tuvalet podrası yay! tUcariye alarak dojtru Ba 
riyet • refikimiz bir güze/ilk ma gıdecektlr. 

müsabakası tertip etti. Bu imanlar~- ö;c ı.H.inya - Tafslllt için Galatada çl 
müsabakanın namzetlerine karşı Blr Alman gazetesi diğer devh:tlerla bllyllk topıanaa mukabil Güzel bir hediye vermek iyi blr tavsiyede bulunmak lscersenl.ı nhnm hanında kain acantalığı 
htJımetimiz baki olmakla be- Almaayanın yalnız femslycsl oldutuau gösteren bu karlkatörQ Perte\ Tuvalet P•ıdrasmı tercih ediniz. Fımtazi nevileri klbar mu- müracaat. Telefon: Beyo~lu 235 
rabcr bir çok tnnıdıklann şifaht ae 'il. retti . birlerde emsalim· tercihen kullanılmaktadır, 250 (. 962. 

l Sesine biraz daha sükunet- kadıni"korkuttU. ~(T0sun) çamÔrmaninın ince keçiyo- - İJ.kin doktor bunları-- Ve (Eminef sele kapj 
• • ve muhabbet vermeğe çalı- aceba bir şey gördü, işitti !undan dört nala çıktı, gel- okumamışsınız? mış bir gül yaprağı gibi 1m1 şarak haber vermeğe çalı- de ağzını mi arıyordu. Fa- di. Yine aynı gölgelekte ha- - Tabii. . Benim oku- mükalemenin çerçevesi 

şarak haber verdi: kat bu keskin şüphe kendi sır koltuğa uzannıış, ;nce mak için okadar vaktim çinde bütün mukavemetin' 
Bürhan Cahlt - Ha, bugün hükumet kalbine niyçin giriyordu. yünden bir örgüye başlay- yok. Siz okursunuz, bana kırılıp söndüğünü hisse 

(Tosun) un yumuşak se- ne), dün bahçeye giderken doktoru (Bademli) ye ge- Bir kabahat mı işlemişti. .. an genç kadını buldu. da biraz anlatır, hangisine ede genç adamı dinliyo 
n ona bir kamçı gibi tesir Molla (Ahmet) in kızını çiyormuş bize uğradı, seni Genç kadın sert ve seri sinir (Emine) bu gün işlerni eve_ oaşlayacağımı söyler- konuşuyor bir leziz ve me 
~tti. Dimağı zarı delinmiş gördüm, selam söyledi. !ma sordu, selam söyledi. buhranları içinde şakakları erken yapmış, bitirmiş, ade siniz, olmaz mı? tedici cennet meyvası y 
oir balon gibi boşalıverdi. !mm (Ayşe) ile sana gele- ~ Ateş gibi doktor, her terliyerek güçlükle cevap ta bu ikindi ziyareti keşfe- Genç kadın doktorun gibi bu sohpetin zevkine k 
Bir hamlede i eriye., ocak cekler. Hatırhosluğu almaz tarafa yetişiyor. Genç a~a verdi: dip akşam işlerni geri bırak kendisine bukadar itimat namiyordu. 
Jaşına koştu mı ya? · ıusta hekim doğrusu.· Bır · - İçirmez olurmıyım. mamağa karar vermiş gibi- göstermesinden mütehay- Konuştular. Çamorm 

o akşam karı koca yeme- (Emine) sesini çıkarma-, ilaçt~ adamı eyi ediyor. (Ba ~oca çamı.n ~ltında oturdu, ydi. .. Genç adamın gelişi yir, sıkılıyor, (Tosun) a nının koy~ yesil gölgeleı 
<İ her vakitki halin aksine dı. Onları neden istemediği-· demlı) de (Kara hafız) ın hır kahve ıçtı, hayvanını su onu hu; te hayrette bırak- bahsetmeden, onun arzusu- kararmc_aga_ kadar konuştu 

1 k d · b. "kı1 tl · · 1 1 'k' 1.k d k : (Zehra) da hastalanmış ... ladr, sana da selam bıraktı, matlı. nu anlamadan genç adamla lar. Hafıf hır şırıltıyle yarı 
)ara erın ır su ne e nı,onaraı ı a ır ı onu-'!ki .1A • • S · · d d b' d sl • kl'f · l·-· b k ı .. "l" k d · 
d t t t b

. 'f d - kocas .. 1 ı açta eyı etmış. ana gıttı: ve genç a am a ır sev- o ugu, te ı sız ıgı u a- ama suzu up a an erenı 
ı e a asız ırvazı eyapar şama ıgını ına soy ey d·-· h 1 d 'f 1 B (S 1• b k ) tim k. b .•. 1 · 1 b' d 'l · .. ·· .... d k uı · · d -· · · ·b· d'l V (T ) . d H t 1 kt b h jver ıgı apar a ne şı a ı u e am ıra tı c - ı ta ıı ı e yerıne a ışmış ır arı erı goturuşun en or- s arı rengını egıştırınc 
rı ı ye ı er.. e osun emıyor u. as a ı an a s 1 . d .. 1 . , 1 . i · 1 k 1 d · f' 'b' b k 1 - k k ı k d' - k d k ı B ' k b t k d b .... şey ermı~ egı mır esın ısrara, uvvet e a e- mısa ır gı ı oş o tuga o- uyor, ararsız ı , en ışe ge a ar onuştu aı-. 
renç arısının asma opu- açılınca a şam an en ıçırıı ( . b' . d. b h nl .. d b b h . l ' d b' f k . . . .. . . 1 Emıne) cevap vermede ta kocasına ır temınat ver- turuver ı. ve arzu u ra an ıçın e aş aşa so petın sonu ge 
ıu _açma ~~ ır tara a oy- yıyıp kemıren ~ugunkil zı- (Emine) cevap vermeden mek ihtiyacını hissederek - Ne kitaplar getirdinız çr n nıp duruyordu. Dokto- diği onlara birkaç akşaı: 
lugunu goremedl. Yemek- yaretl haber verıp vermeme ! (Tosun) devam etti: söylemişti. ı bana doktor B. run serbest, emniyet verici evel olduğu e-ibi yine gün 
en ~o~ra (Tosun) he_r va~- ği düşündü ... Bunu söyle- Gözü de tok. Eski hü- (Tosun) çığırtrnaııını üf- - Bunları herhalde oku- bir haraketle verdiği cevap şin karşı yola düşen lekele! 
·i gıbı _çı~ırtmasr;ıı ~fl.edı, mek, :söylememekten daha kılınet doktorları parayı pe- !emekte devam etti. madınız. Hepsi yenidir. Bir nihayet onu tatmin etti: oldu. 
·açak tiltun~e~.bı~ ıkı cı-

1
aı tehlikeliydı ... Dokto- şin almayınca şuradan şura "' • • arkadaşıma yazmıştım. (İs- - Siz bilirsiniz, doktor. Doktor (Suat Naci) nl:i 

:ara sard~. tutturdil, v.e beş run bu~?lardan geçtiğini e~- ı ya adım atm~zlar?ı- H~rke- - B:ık küçilkhanıı;ı; .sa- tanbul)da nekadar yeni ki- ~edı . F:ıkat. bilmem benim bet vazifesi gelmiş bir ~aP 
ıum~ra lamb.anı_n. ışıgın~~ 1 bette _goren olmuştu. Bu zı- sten para. bıle ıstemıyor: na üç cılt roman getır?ı~. tap çıka~sa hemen yolluyor. fı.kirlerım. sıze yardım ede- tan gibi bütün şetaretinı. bl 
E;rıın7)_ hala bıtıremedıgı yaretı (Tosun) un başka Ben verdımde almadı. Barı Ama kolay vermem, hızım bakın hır kere_ . . bılecek mı? rakarak ayağa kalktı_ Bıı:e 
•!dıvenı örmekte devam et- ağızlardan işitmesi belki o- bir yorgunluk kahvesi içire- eldivenler nerde bakalım? (Emine) doktorun uzat- O, şen,lakayt tavurları, gölge gibi haraket eden ıl< 
ı. nu şüpheye düşürebilirdi. ydin. Adamcağız bize o ka- Evelki ziyaretten iki gün tığı paketi açtı . Henüz yap- laubali sözleriyle genç ka- el biran içinde yaklasıp a'/ 

Yarın (Bademli) den 
1
Genç kadın bunu hatırına dar eylik etti. sonra idi. Bir ikindi üzer.i rakları bile kesilmemiş üç dının endişesini gürültüye rıldılar. 

na misafir Ş!:elecek (Emi- getirince ter ddilt etmedi. K 



tr 

MİLLiYETİN EYLENCELERİ 

Bu &üakC yeni bllmecemlı 
Soldan sağa: 

1- M:zahl resim (9) 
!- Çocuk d, ~ultan (3) 1lılr ,.. 

miyete me,sup (3) 

3- Dahı 2) Çehre (3) 
4- Tabaka (3) 
5- l\uvvot (3)! Savuş '3) 
6- Forma (3) lzmirin mah.ru· 

iti 4) 

7 - Katil C 4). 
8 !"aktı '3) Oann aksi '5) 
9 'l<zar Joyan '6) İstifham (3) 

Dünkil bllmeceml:zln 
halledllmlf tekil 
Vukaraaa a,aa;ıı 

1- Bir ev hayvllll (4) Zıman (!) 
a- Kalın lrumq (3) Nöbet (5) 
3- • 'ota (!) Kadın olmayan (3) 

Su (2) 
4- Barlınn çılgı~ı (3) 
5- E.iendinln dunu (3) 
6 Günü yapan (5) 
7 Aı yavrusu (~) :\lilsudc (4) 
8- Sıkınb (6) Binme "emri 

hrnr. (2) 
? Sır (3) iyi cins odun (4) 

l larik, hayat. kaza ve otomobü ~ıgort.a arnıızı 
G:ılataı ı C'nyon 1'anında kA.iıı Onyon sigı>rta knmpauya.Rına 

Pyatırınız 

Tıırkiyn<le hilafa,ıla ıcrayı muamele etmekte olan 

ÜNVO 
1\ umpaııya-ın& bir kere• u~am&dan sigorta yaptırmayınız. 

- - ~ Tı>!ı>forı: Heyo~lıı - 2002 •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Devlet demir yolları ve li
lllanları umumi idaresinden: 

Mersin limanında Devlet demir yollan ve llmanlan umumi ıdarcs nı alt 
01ın iskeleden inip çıkacak ye lcularla geçirilecek alelumum •n•, h•ı .ıt 
"" •devacı mtttcharrlkedcn ılınacak iskele ve vinç ücretlerine dair 349 nu 
11 

•ra tahtında muvakkat fcvkalldc bir tarife ihdu edildiği ve 1 nisan 1929 
ınrJhindı·n itibaren tatbilcı konulacoğı illn olunur. Fazlı maltlmat almak l'eya 

~~kör tarifeden tedarik ermek lstcvenler istasyonlar ve anba~lar mü~ürlük
e· 0

•. ve Mcrsınde Devlet demir yollan tahmil tahllyc nılrlığlne muracaaı 
•lıdtrler. L mum! idare 

Devlet demir yolla~i-ve li
manları umul idaresinden: 
,, "d 

~ eı deınır koprü mUnakas .. ı 5 mı vıa 929 Pazar günil saat 15 ıe Ankatıda 
U"u~ ~ • 
• lif 

1 
&re bina.sında icra edılecckrir. Münakanyı iştirak cdcceklerln 

·~ 1 1 :•ktuplannı ve (2650) liralık ıcmlnıu müvakl<otelcrlni yevm.ı mezlnlrda 
•ı li 1 30 n kadar umumi idare yazı işleri mudürlülünc vermeleri llzımdır. 
<Lıı/ ~r munıkaıı şartnamelerini SOO lı:u11Jf mukabilinde Ankarada malzeme 

esınden Hıydarpaşada mubayaat komisyonundan tedarik edelıilırlcr. 

Herkes: Beher yırım litrelik paked bir bu 

çuk kadeh sütü muhtevi nefis v 
Jeıb: kıdhurl çikolatasını tercih eder. 

Çünkü • 
• Kadburi sıitlü çlkolıta•ının leue · 

nefis kokusu mükemmd oldu~ gibi 
kuvvet ve sıhhat bahşeder. 

o hal de: Blt paket l\adburl sütlü, 

<litsüz ve Biter tekersiz 
sından elde etmek için 

Ç lgınhk:,..",m'k" "'~""'" 
Zira lezzet ve netasetçe gayri 
kahili kıy:utır. 

adburi 

bu.,.ukra Aylık ictıma akdedi- ' 

MlLLIYET 

SADIK ZADE BİRADER
LER VAPURLARI 

KARA DEI\1Z 
MUf\TAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

SAKARYA 
;1a~:r;ıçarşamba 
güııü akşamı t:>ırkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul -
dak. İnebolu Sam~ıın , 
Urdıı. Kirewn, Trahznn, 
Sıırmene ·e Tlize ;,ı,e.: 2i ı~e 
azimet ve awlet ederektir. 
Taf~ilM için Sirkecide Mes. 

adet hanı altında aceııtalı
ğına muraraat . Telefon: 
r>tanmbul 2134 

YELKENCİ 
VAPUHLAHI 

KAR_.\. DE'.'Jf7; POSTASI 

Anadolu 
vaporu 27 

Mart Çarşamba 
günü a!Qamı Sirkeci nhumından 
hareketle doğru (Zongu\d1lc. ine· 
bolu. S3msun, Ordu, Gire>on, 
Trabzon, Sürmene ve Rize ) ye 
~ldeccktir. 

TafsilAt !~in Sirkecide y~lkenci 

hanında ltAln accntasını müracaat 
Tcı.lmnbul ısıs -.... 

• 

"ra~zon ikinci pastası 
(GUMHURIYET)vapuru 28 

mart per~embe ak~amı Galata 

rıhtımından hareketle Zonguldak 

lnebolu :iinop Samsun Ünye, 
Fatsa Ordu, Gircson. Tralızon 

Rize Hopaya gidc<..-ek ve dbnüşte 
pazar lsk<"k iyle Rize oı 
Sürmene, TralMon, Polathane, 
Tirebolu Gire. on, Ordu Fat.<a 
Samsun Sin p lnebc 'uya 
ujtravarnk ~ek• e ı 

iz mır s ür at o~ t a s ı 
(GÜLCK\1.4.L) vapıını 29 

mart cuma 14, 30 da Galata 

rıhtımıııdan hareketle cumarte 

sl sahahı lzmire {'.icl"cek ve 

pazar l 4.80 dıı. lznıirJen hare

ketle pa:tartcsi ııdecckiir. 

\ ap'1rda ınııke mm el bir 

orkesrra ve cazbant mev~ııttur. 

Galata köprü başında ;nerkez 
acentesi Beyo~lıı '!562 Mcsadct 
Hani alnnda husu•! dairede 420 
Şube cacntcsi lsıanbul. 

Siirt vilayetinden: 
Siirıe yakın bir mevklydc 15 metre 

uzunlujl;undı ve 10129 Ura bedeli 
keşifli hcşcr ve onar metre açıklığın 
d• 3562 lira bedeli k~lfli kczer 
snlsrı uıerind~ kir~rfr .. !en Uçer ,çöziü 
iki köprü inşa cdilccektlr. Birlıl bir 
metreden ayakları daha ytik.•clc iki 
köprünün üzerindeki saıhrna kac ı 
aksamı çımcnto ile inşa cdl!melc. 
ttmclleri dort metreden lazl• umkun
da bır zemine ıe,adüf edilmcdiğı 
takdirde beton mna ka1.ıkları bedeli 
ayrlca verilmek mtınıkasa mü,;\cde 
ihallt hakkındaki kanun bütün •hkA 
mını kabul etmek fen memuru 
bulundurmak surccı1 e keşif nrname 

leleri mucibince >C i.opah zarf ıısulilc 
6~4-929 tarihine mü;adlf Cıımarte<I 
günü ihale edilmek üzre 16 3 -929 
rırlhinJen itibaren munaka;an kon 
muştur. Far.la malumat isteyenlerin 
Siirt e:rıcümen diiltre ın~ müra.-aa.rlan. 

MABT 1929 

MÜCEVH-.. RAT SATIŞ İLANI 
EMNİYET SANDIGI MÜDÜR
LÜGÜNDEN: 

ikraz ,'fo . lsml 
1!9817 
132503 
132997 
134962 
138592 
148.34-0 
15rn72 
1539!1 
164021 
167273 
!70036 
170.565 
172583 
177024 
17'1292 
179.lR.I 
17'l-t57 
17'19~3 

180223 

1~ 
18!074 

181271 

1813'i9 
181700 
181877 
18202.) 
182984 
18.1207 
18.13411 
184248 
t842o4 
18440!! 
1840.14 
18486<) 
184979 
185009 
t8:'i2 ıs 

th~.o~ 

!860QJ 
186J~tl 

l8~J71 

18761}() 
187810 

Oç adet Osmanh .ztnet altını Mehmet Ziya B. 
Bir çift roza küpe 190 dirhem gllmllf Emin• Saliha H. 
Oç odet pırlınıalı yüzük blr roıa güm~ pantanıtf ismet H. 
Bir çift roza küpe iki roza yü'.'itlı: Emine Saliha • 
Bir roza çark i ne bit taş nok•an • " • 
Bir roza ce'.:a~ vliztik bir çift roza küpe ala Ali . ·ail B. 
Bir pırlan•alı pantıntif Samıyc H. 
890 Jirhem gumüş Matmazel V!tall 
bir çift roza kiipc hir roza bilezik blrt&f nobaıı Fatma Salim H! 
42.5 d;•hcm gümüş Mükerrem • 
Bir pırlantalı bilezik Şaziye H. 
Bir roza kllr• bir altın saat Ze)ncp Zekiye • 
Bir tltın saat Rdeı B. 
il i altın saat <'cifi! " 
Bir çin "ıza kıJpe bir roza yüzük F'ttma H. 
Bir pırlarulı •a:ıt Mehmet \rif B. 
!lir 'tın kol sa•tl bir altın kordon Ayşe Lc'll•n 1 L 
11ir ç'ft 1 ,. me.,ekşe t~n• Ha•an .'el m B. 
l:l ~mttH. ir roza yüzük 
Bir çift pırlanta gül küpe Hatice <;adiye • 

Bir roıa ay iğne bir alım saat lrubbcsl kınk 
bir altın kordon sUrgüsü elmaslı 23 dirhem 
Rir pırlantalı gök aku pandanıff mu kolye 
ikı pırlanta bilezik 
!fü ro •. a tek taş yüzük bir çift roza kol düğme.i 
Bır roza pan&ıntlf 
• çift roza küpe 
• çift rnza kuşlu küpe bir taşı sırça 

" roza yüzük 
• ılım kordon iki altın bllczllt 14 dirhem 

Rin yeuiyüz yetmiş beş dirhem giiınılf 

P.lr pırlantalı gül yüzıik 

• roza akar pandıntlf 

• altın habbe gedınlık 
• çift roza göl küpe 

Bir ·ııza gül yıiziık bir ~ 
Bir P'r'ınıalı sıra taşlı bilet 
lki rozı yüzük 

Yışn F.f. 

Miısı ~ Dımitrl 

Ce ·ıt il. 
OürJane H. 

l fl'::cr ,; 

!lir çift pırlantalı pıt küpe bir roza yüzük blr ıltın 
k"I saatı . \hmet ( err:•I B. 
iki roza tek taş yüzük 
!:lir altın klı>tek 1 ~ dirhem 
Rlr roza mırgiz yüzilk 
Bir altın kolye maa zinet altını bir altın b!lczllt. 
22 dirl•em bir gümıiş çanta 
llir çift pır!a;ıta ,;ili küpe 
Bir ro7a kııı iğne bir roza b!lezik bir çift roza ktip• 

l liristı> F.f. 
l\bhmut B. 

t:r.ıin. H. 
Re~k B. 

bir altın s••t lnr altın köstek 1 1 dirhem bir gümüş kemer Z<hrı H. 1 

Rir ı~za ','erci.anlık f.+'ıtrn:ı Mi;rüvurt H. 
iki vil, dirht..n gümüş Burhınettln B. 
Bir .pırlanta çıpraz yllziık ~·aiJun ll 

Melek Sinemasında 
Senenin en muızzam ask dramını musavver 

Öl ünı 

ALH 

Fedaileri f ·1 • 
ı.lmı. 

s 

188225 
188299 
188323 
188.'32 
!88hll 
188923 
ı 89~ .ıo 

Ftlmln<ie. 

·r pırhnıılı bilezik hıat B. 1 • ~!~~~~~~~~~~~= 
Bir roz.ı haç Matm 'el :\lari :·=~~!:~!:=~~~::::;~ !il 
Bir çift roza kupc , bir ıışı k!gıda unillık) ŞŞciu~~·rliı HB.. 1 3 N ı· s A N ı •kon f etı• 
Bir rt;n küpe bir pırlanıa tele tış yüz· 
Bir altın • ıat Mazlum B. 1897~4 

/89868 
190004 
19()().l.~ 

190l3'i 
190194 
190221 

Bir çiıt roza mt:'1ek~e iJne 
!lir ılım hilczık <aatl 

Hesna il. Ç A R Ş A l\f R A 
Hıtiçc H. 
Sükrü 11. Bir roza i~ne lkı roza yüzük bir taşı noksan 

!:lir pırlanta yüzük , .. bir pırlanta mıdılyon 
Rir çift roza küp• bir pırlantalı pınıantlf 
Rlr pırlanta ( bir taş ve altı incisi nok•an ) 
bir çift a!tııı bCczik 

182569 Bir çift rnza k •pc 
1089 Oç roza yüzük bir roza kravat lğne1! 80 d11'Mm 

gümüş 

3845 Bir çift roza kupe bir ro,. yüzuk 
ı ıı;;394 iki altın yii?ük hlı çift a!un küpe 

Nurlnrılsı H. 
l\lerı.nune il. 

Tınk P.. 
J'liafta H 

Hıı.:er H. 
Remzi B. 

'\.flfc H. 
Yukarda isimleri ""''lı "'ot g\imüş YC mücc,·hcrat mukkbillnde Emniyet 

sandığından istikraz evle niş olduktan mebıhğt v•deoindc tediye ctmcrucl<rln~ 
mebni kendilerine ıklcsul ıhbtrw me tcbllp; edlldlp;t halde gene tcsvlvcı 
dcyn eylememi$ <•l<luklanndan ccnuı yukmiı ~terilen mcrhunatından 
dcvne kJ!oı et ede•ek mlkdan sandık satış lnılrl ile icra memuru hazır 
buİundugu haki• .sehrl mavıs Q29 ·2. nci per:cmbc ve 4 n

0

cü cunıarte•i 
gtlnlcrl saat·ııı.dor.•ıtı.ya kadar n 5 ne! paı>r günü ;aat !Odan 12.ye 
ktdar sandık sacı~ 'ır.irlil';indelct camık!ndı teşhir ve ıehrl m••burun 6 ncı 

j)&7.lrte>l gil"ıJ <Ut 14 tc ::;chrcm•neti 'andaJ bcde>tan·nda mu1.1yede ile 
sınl•ca~mdan tıilp "'>iaıılar teşhir günlerı sandık satış ômirH ne , .• gatış 

~ünü mahalli müzl\'cdcye ve tediye! deyn l'e ya tecdidi muaml'le etmek 
i::.teyen medyunlırı-1 hitamı müzavededen ev\·el qırndık idarec:i~c ırıur!cııt 

eylc.wele:-i 'Lir.umu '..tn ,j·1n•ı·-. 

··~ı ,,~ ..... ·~ı+ı+ı+ı•••••ı•••ı•ı·~·ı•ı•ı•ı~~~ı~ı~·~~~·~·~•o+ıı'"'t~ ........ ~ 
Kaymak makineleri ~1;;"1-.... 

Halkalı Zlraet mektebi Alisinin MÜKEM
MEL tabirini havi raporunu haizdir. 

Yedek parçaları dalma mevcuttur 
Türkiye acentalığı: Galata, mah

mudiye caddesinde No. 61 
T w'graf: Muradyan lstanbul Telefon: 

Beyoğ-lu 4234 
+~ ... , .. k ... iid"• .. r+h .. u..,kı'"'*.;.;ha;.;:k.,imw;.li;.,~i .. n;.de .. n.;.: ... l_ .. Z_.i .. n•g-a~l-ş~ir~k~e~t':"in .. d~;e .. n-• 

!'atına hanımın Cöztepede :\leh- Muhasip aranıyor 
met efendi mahallesinde ebru 

. d ~irletımizin Ayancık işletme 
<okai(ınd~ 8 numaralı hane e 
mnkim arabacı Akif aga •kvhine idaresi için usulü muzaafaya 

ikame ~\ le<lijl;i hıı~anına dava- vakıf tecrübcl !bir muha,ip mua

sındaı ..;olyt k. \.kdeniniıı 1.32 in- vinine ıntiyaç vardır. Talip olan

ci madde~i muclhince mııd,leaalcy- !arın bilcümle vesıkalarını hamı. 
hin bir ııy zarfında hanei zev· len 5 nisan 929 tarihine kadar 

l · k her gtin saat 12-14 arasında olr-ciycte avdetle ev ~n'."'nın_ en- . 
disine tahmil eyll'd!ği Hııfdcri ketin Galatada Bahtiyar hanında 

1 · ı ı"htarına ' ıra üçüncü katındaki daire! mahsu-ila ey em~•ın n h: r 
verilmiş oklu~un<lan keyfi yet sında muhaSl'be mıiclirlyetlne 

milracaat eylemeleri. Almancı hail hazırı ikamckılhınm meçbu-
bllenler ten;!h olunur 

iyetl hasebiyle ılAnen tebliğ olunur. 

yıkınlaŞtı hazır olunuz 
RUtun aşıklann pek hoşun& gide 

cek olan bir filmdir. 
~~ -~ıııı:qı:-:ıı:..llll!E~l!Cll:ıl 

Bir bııçıık asırdanberl L Şehre naneti ilit.natı 
llahrklll' ~ubci idariyesl mUdOriyc· 

ti•dcn: 

Bcdeii k~il tı2J lira 69 kuruşt•a 
ibaret olan Bakırköyilnde kartaltcpe 
mahallc,'nin Hrkim1 •aşı sokJl(l şosı
sının inşası 26-3-929 tarihinden iti
baren k•palı carı usulile m•nıkas.ı)a 
vnzıedilınlş olmılla Nisanın 14 üncü 
p•zar güıı ü sut 15 de lh:ıJci kat' 
iye;I m"karrer 1 ~lur.do~uııdan talip 
lcrin ehliyetname ve teminat akçc
lcrile teklif zarflannı hamilen ycvmü 
vakb mc1.kiıra kadar .lalre encüme
nine tO\·di ey_lcmclerl illn olunur. 

*** Şehremanetincıen· Selimpı$& ıhı· 
rında hulunın sok•k. oda, yük kapı· 
lır!lc pencere c;ımelcAn kılos, tahta 
pt>trt:i ~ibi Wlılıtelif eı,~M sıt!lmık 
için kap!lı 1.arfh muuyedeyc kon
muştur. Taliplerin şarrna'."~. almak 
için her gün levazım mud Jrlüğilnc 
g.Jmelcri ve teklif mektuplarını da 
ihale günü olan 17 Nisan 929 günü 
: aat on be~• kadar mczkör müdür
lü~e vermeleri. 

lstanbul Altıncı hukuk mahkemesi 

Pıngalada Surp Agop apartımı· 

nındı 9 numaralı dairede mukim 

iken elyevm lkameıglhı meçhul bu· 

lunan Ayanoğlu :Vl!ltiyadi efendi 

tarafına: 

Madam Övı<cnya tarafından aley· 
hinizdc ikame olunan boşanma da· 

vuıııdan dolayı tavin edilen 17 -8· 
1929 tarihinde lllncn icra edilen 

tebligata rağmen hazır bulunmıdığı

nızdın hakkınızda ber mücibl kanun 
gıyap karan verilerek bir muamele 
yıpılmıksızın tahkikat 24 l'iiun 929 

tarihine milsadif Çarşamba günü sut 
ı ı olarak tayin kılınn11f oldufundan 

ycvm ve vaktı mezlrurdı mahkemede 
hazır bulunmanız lüzumu hukuk 
usulü muhakemdert kanununun 501 

ıcvfikan 

Maruf "Hacı Cemali Zade. ve 

•ttalzi imtiyaz Türkiye Cumhuri

yeti~ •Kandiyalı çifte Sami~ mar

kalı sabun larını day11nılclığı ve ne· 

fasetl cihetinden menfaatiniz için 

her yerde arayınız. Deposu: Asma 

altı Hacı Cemali zade Süleyman Sami 

llln 
Alıyı ku .. ıM tabi Gut paı;a 

nıhiyc.<lnin mahi akçıl ormanından 
sekiz sene müddeti ihale ile ve ka
palı zarf usullle 28728 metre mlklp 
çam ve 1600 metre mlklp katran 
a.ııcan müuvcdeyc çıkanlıp 4 nisan 
929 tarihinde hitam müzıved'!Si 
mubrrcr bulunmuftur. Taliplerin l'C 
tafsilat almak isteyenlerin ihale mcr 
kezi olan Antalya milzuede ve 
ihale komisyonuna kazada muımı
llt memurluguna lstanbulda orman 
haş müdürizeıine Ankarada llmuı 
Vekllet!ne müracaattan llln olunur 

liAn 
Adapazannın kunıçay ormanındaıı 

gayn mamul metro mikap hcsabUe 
blnaltı yüz elli çam iki ylls sckscıı 
b~ köknar heşyilz ntmi• kayın 
eşcannın ilç senede kat ve ihracı 
beher metre mit.lp cam Uç lira 
yirmi ~ lrnruı köknar llı:I hnı 
doksan dokuz kurut fiayııı bir Ura 
doban bcf lnınış bedeli mukarrer! 
Uc Uln ve f&rtnım8"indcki mevat 
mucibince kapalı zarf u.ulllc S-11 
929 tarihinden 16 • 4 • 9!<ı tarihine 
kadar müzayedeye vaz cdllm~tir 

TLlplcrln koca eli örmın müdüriyetin· 
de komlsrona müracaatlan llln olunur 

IJA.n 

ve 141 nci maddelerine 
tllncn tcbllf olunur, 

Zayi : !- tanhul gtimriıJ:''ondcn ı 
Za)'I, lleıiktaş askcrlil şubesinde;, mu•mdcsinl icra e<lcını• ıldujtumuz lkir i Tl;aret ''"~ <'il " 

aldığım ı•ker! vesikamı zari ettim. emtaava alt depoılto ıuretilc verilen Müfiis Avundck ad ' r rlcr 
iL 

11 
{, Yenisini Çikarac&gımduı csi<l•ınln 228.ıı7 kuruşluk 54771 numaralı ve tarahndan ıcküf olunan k.Jı. >rdato· 

Paskalva ı·ortulan mun:.l:;t: eti e k N" d " d mı mu"zaker••"ı 61 ı an 929 hllkmü yo tur. ışanta•ın a '"eşru- 2•· m·.n• 9\!8 taribll makbuzu '"yı nun eva • O<manlı b•nkasının Galata. bıan· < v -,- -

bul ve lleyoğlıı daireltri ~Tartın JI ti yet m;ıhallulııde SJ num ·ılı hane- cttlgtmden lıukmu olmadığını Utn Cumarte.i giloü ı4 tc talik ew..mrş 

Ü agını t rlf'erl rıca 1>;1~ur.;.u;r~ .••• .:.~ın;cı:.r:ı~z:a~r ~!il:n:ü.:;a~p:•:lı.~~u:u:•:•:kt~ır~- _!.~d~>~R:c+~lı~~itl~u~A~U.~------_'._~•~Y~larl~m~.--..'.M~u.~a~f~a-za~d~c~k~ar~d~eş:i·!!!le!!r.J.~o~l!!!oı!!a~k~la~k•~,!ji ~ct!._!:U$!!_!!;lll!!ea!...ı!.!;·ıtn!!!_.!!O~lll{o..J....ll.lll!ln.!!urı... ____________ _ 

Adıpaıannın Bıçkı dere ormanın· 

daıı gayn mamul metre mikib hesı

bile ilı:I bin yül kayın yü• kırt dort 

ıhlamur bq yüz elli ki köknar 
qcannın ~ enedc kıt vı ihracı 

beher meıreınlk-p kıyın iki lira • •n 

kııruf, ıhlımur dört lira, köknar 

üç ilca b~ kurut bedcll mulrarren 

ile U n ve şamıame41ndekl mcvaı 

mucibince bpah zarf usulllt 2-ll · 

929 tarlhlnd<n 1<>-4·929 tarihine 

ktdar müuycdeyc vaıcdtlmlştir 

Taliplerin Kocaeli orman müdüriyı· 
tinde koml.ıyona müracaatlm Utn 
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~ l\Iillet me epleri-
nin birinci devı::esi 
. ıisanın birinci günü 
bitiyor. Yeni harfle
ri öğrenmiş olanlar 
ş'.lha detna melerini 
akıcaklar. 

O gün ikinci de 

4 
başlayacak~ . ikinci h 

ı1 devre de bitince ma- //J!J:..ıtLll~~~~;,:;J; 
~hallede kapı kab dQ-

~ 13-~ lrşılıp herkesin okuma yazma bilip bilmedi-
•: ğine bakıl cak 15 yaşıb 40yaş arasında cahil 1 

c : varsa ct:zaya çarpılacak! 
· Onun için yeni harfleri bilmeyenlere söyle- . 
yin, şin1<liden kaybolup öğrenmeğe baksınlar.~ 

gelen fenalığı yapmak 
istedi: 

- Efendimiz, dedi , 
emirleriniz, arz• ·,larınız 
başım üstüne.. Fakat 
şu ihti \'ar dadımızın 
Ş:!rrind~n de hem beni, 
l en1 kendinizi korumak 

• 

\'oksa ceıa verirler ha l X 
, ıı:ı CI cır ı:a il il D ı:ı • • ıcı il 11 il • 1 •• •.-o ::ı cı cı ı.I 

Alman balonu geçiyor! 

İ'.<i ay evel belki işittiniz.. kocaman bir Al
' .an balonu Almanyadan kalktı, gece gündüz 
durına<lan yol alarak büyük Atlas denizinin 
•ıer'nden geçti Amerikaya gitti ve ayni suret

dündü geldi. 

için onu uzak bir d;ya
ra sürmenizi rica ede-. 
nm. 
Hukı1mdar bu sözü 

muvafık buldu . Koca 
karıyı Kafdağı civarı
na sürdü. 
Kurnazlıkla hukiım

darı üstüne düşü.-üp 

celbeden cariye_ Sultan 
Hanım oldu . Omrün-
e evlenrnemeğe karar 

vermiş olan hukiımda
rın nikahı altına girdı. 

Yıldız bey Lokman 
Hanımın bu hikftyesini 
pek beğendi. zaten sa
bah olmuştu. Çok yo
rulduğu için gidip uyu
du ve dinlendi . Ertesi 

Bu balon beş on apartın1an bü]"'.ldügünde akşam da kırmızı elbi-
içincle 50,G yolcu rahatça seyahat edebilecek seler giyip Harzırn hu

kiımdarınıo kızı «Peri»-
k~ı<lar del.şetli kocaman biv ş:::ydir · nin b.ulunduğukırmızı 

Şio1di bu baloo bizim taraflarda gezmeğe köşke gitti 
çıktı. Alnıanyadan Pazartesi günü kalktı, Fran- Peri Hanım güler 
sa, İtalya, oradan Fılıstin, Suriyeyi dolaştı. yü:z ve nazik tavurlar-
Dün gece Anadolu Ü7~rinde uçtu. bugün lstan- la Yıldız Beyi karşıladı. 
bula geliyor. Anıan fursatı kaçırmayın, bu sizin Oturup yediler, içtiler. 
için hem eğl ııceli, hem faydalı bir şey olacak- solrıbet ettiler. Vakit 
t-r. B· ı hava sarayını muhakkak görün 1 epi g ·cikince Peri Ha-

e 
Yazan -MEBRURE HURŞIT

rce rüyamın korkunç tesiri al- dı. Birdenbire küçüldüğümü 
. a titredim, durdum. . . . hissettim, annesinden himaye 
ı-~üçüğüm. sofadaki saat ye- isteyen bir çocuk biçareliği ile 

iyi vururken göderiııi aı;;Uğı anamın dizlerine kapandım ve 
aman, yatağımda ııyuınuş olr ona geceki kabusu anlattım, ağ
luğuna kısa biıı an. için şaştı; ladnn, hıçkırdım .••• 
;ıkat bunu soracakken hatırası Bilmiyorum ne gibi bir hisle 
ıyandı·: ' . 

Sah. · Lena rii blµlenbıre başımı kaldırıp: - ı annecım, sen ı' - . 
a görüp ağlamıştın da ben se- - Anne! dedım. Yemin etl 
in koynuna gelmi tim, değ_il Şayet bir gün ben ölürsem Ek
,i? dedi ve y.aiıaklarmıı öptükı- reme anne ola~sın, ona benim 
.n sonra: yokluğumu hissettirınemeğe çalı-

- Anlatsana b~ ıı.astl rü- şacaksın değil mi? 
a idi o? diye sordu. GözlerJni silmek için etrafında 
- Seni kapıyorlardI Ekrem-

i ''im ı " . 
- Peki sen ne yaptın? 
- Bil bakalım •• 
- Bilmiy,ecek ne var anne-

. m, sen o beni kaparu öWıir-
• uşündür .. 

Küçük sarışın başı göğsüme 
:ıstırdtm. . . tekrar, tekrar öp
..ım, öptüm .•. 

Annem demin yüzüme baktı: 
- Sen bu gece- uyumadın 

u? Gözlerin kıpkırmıııı ! dedi. 
Sükun t: buJmağa. çalışw ha

alimde derhal bütün korkunç
.ığu ile o menhus rüya canlan-

mendil arasnran annem: 
- Yüreğime mi indirmek isti. 

yorsun evladım? • eden bana 
böyle fena şeyler söylüyorsun. 
Allah ~ôstermesin sen ölecep;ine 
be.n gebereyim de, bir de bu acıyı 
ı;örmiyeyim. dedl 

Boynuna sarıldım, g!lzyaşla
nmla ıslanan yüzümil onun za. 
vallı buruşuk yanacıkfanna daya
dım: 

- Sana öleceğim demiyorum., 
Şayet. bir gün. diyorum. içımde 
dert olacak.. söyle, yı:n:Uıı ell 

Ekrem bensi:ı kalacak olursa ona 
ana olacaksın del';il mi? Teessür 
ve lzarabını susdurmağa çalışa

rak yeni bir ann lik vazifesi 
altında kaldığını unutmayacaksın, 
değil mlY 

- Sus J Allah aşkına sus.. 
- Susmıyacağım anne. Sen· 

den bu ahUJ almadan rahat et· 
miyeceğim_. Söyle ne çıkar? He
men sen bunu kabul ettin diye 
ölecek de(tilim 18- Baksana b1J1a 
bende kolay kolay yavrumu bı· 

r.a.kacak hal var mı? Y alnıZ lsd· 
yorumı_ bu rüyanın tesirinden 
mi nediı>? Yemin etmeni istiyo
rum. Nasıl, babam öldükten sonra 
beni büyütüp yetlştlrdins~, Ekre· 
me de aynl vazife borcu ile 
bap;lanacağını söylemeni istiyo
rum ! 

O esnada küçüğüm içeriye 
girdi ikimizi de ağlar görünce 
şaşırdı. 

~ Ne oldu annecim? Ne var? 
- Büyük annenden bir şey 

istiyorum, yapmıyor_ . 
Ekrem annemin yanına geldi 

ve en güzel tebessümü ile boy
nunu bükerek: 

- Nineciğim, annemin dedl· 
ğinl yapıver, eglaınasınl dedi 

Annem büyük bir şefkatle 

onu o~adı ve yanaklarından 

süzülen yi'Şjan allm~ bile düşü 

nıın digerleri gibi hi- l şaş1rdı, kendini kaybe
kh.ye anlatacağını söy- 1 der gibi oldu. 
leci ve söze başladı: Başının dönmesinden 
ÜÇüncü H·kaye azkalchyereyı ılacak

tı. Büyük bir fenalık 
geçirdi, yoldan geçen
ler gelip zavalıyı kt'l
dırdılar evine götür
düler. l{endine geldiği 
zaman kendi ken ine: 

- Bizim taraflarda 
genç fakat aldı, fikri 
yerinde •Adem• ismin
de biri vardı. Pek de 
zengindi. Fakir fuka
raya çok yardım eder 
ve kendisi pek az bir 
parayla vakitgeçinirdi. 
H İç eylence , kadın 
nedir bilmezdi. 

Bir gün yolda gider
ken bir genç kıza ras 
geldi. kızın yüzü göz
leri o kadar güzeldi ki 
sakin bir hayat geçi
ren Adem Efendi bile 
bu güzellik karşısında 

~ Acaba rüya mı gör
dün1? 

D ·ye gözlerini uvuş
turdu. Sonra kızın gü
zelliği hatırına gelince 
kalbi «cız!ı> etti. 

İşin feoasına bakın ki 
bu dünya güzelinin ne 
kim olduğunu, ne de 
nerede oturduğunu bil
miyordu. Ne ypacaktı, 

Eetesi günden itiba-
-•••<1•••M-•-........ •-•••Mw""-••• MWM ı ••r11ıuırrwNı• 

Bakalım bulabilecek misiniz? 

Avcular geyiği arıyorl•r. Sizde 
za~dım edin de hulun! 

nemeden, yavaşca titreyen bir 
sesle! 

- Pekı dlyonım 1 Fakat cena
bı hak merhametlidir... Bana bu 
kara günü gösterıniyecektir 1 diye 
mırıldandı . 

9 eylill 
Tan yeri ağarıyor, ben hAlıl 

başucunda.oturuyorum. Küçüğüm 
henü:ı hiç bir şey bilınlyor 1 

Geceleyin saat ona doğru ana
cığının geçirdiği heyecanı, bil
hassa mes'ut ve memnun görün
mek için sarfettiğl gayretleri, 
kalhi nefret ve isyanla dolarken 
dudaklarında tatlı bir tebessümle, 
takındığı yapmacıklı tavurlan 
bilmiyor. 

Küçüğüm henüz dalmıştı, ben 
de elbiselerini devşirip, toplu
yordum. Kapının çalındığını işit

memiştim. Yalnız birden, aşağı

dan gürültülü sesler, bağrışmalar 
duydum_ Kapıyı açnm, sofayu 
çıktım. Tam merdiven başın'1 

gelmiştim ki basamakları üçer, 

üçer atlı yarak Kevserin koştuğµnu 

gördüm. Sormama vakit, kalma

dan o gülerek: 

- Müjde, küçük hanım, müj
de! Beyfendl geldi. dedi 

Evet bu gelen Beyfendl idil 
Bıkıp atnğı karısını birdenbire.. 

hııtırlıyarak dönen beyfedll 

~-:::st 

1 

r 
1 Hn adam bir m~ymun oyna-

uyor amma.. nt:rede, gfüterinl 
....: 

Arada ben •. Ben ne oluyordum? 
Uzun zamam kullanıp usanıl· 

dıktan sonra kenara fırlatılan 

ve yenilerden heves alınınca tek
rar özlenilip aranılan •sld bir 
"boy\ınbağı,, değilml? 

Şaşınp, sarardığımı ve; 
- Bey.. beylendl mi? dlye 

kekelediğiml gören Kevsen 

- }...,. ~izin de haberiniz 

yok mu idi? dedi. 

Bu sorgu bana vaılyetl hatır
latmağa kA!J geldl. Bir kerk bıış
ladığım çirkin yalanlara gene 
devam edecektim. Aldandığımı 

itiraf etmemek için daima aldata
cakom. Bir an buna isyan duy
dum. Y alanlarımın onu kurtar
dığını düşündilm. işte belki de, 
biraz evet kapının önünde zile 
uzanmadan azap ve hicap ter
leıı döken sem adam, gördüğü 

gı:ize1 !stikbalden, işittiği memnun 
ve mesrur bağrışmalardan sükQ. 
tumu anlamış cinayetinin gizil 
kalmış olmasını bilmek sevincile 
bütün cesaret ve kilstahlığını 
yeniden bulmuştu; 

Aşağt inip, her kesin içinde, 
şimdiye kadar zapta çalışuğım 

kinimi dökmegi, ondan tiksindi
ğim!, nefret ettiğimi söylemeğl, 

sonra da tutup kapı dışarı atmağı 
dtişündüıı:ı. onu. oıuıızları dü~ 

} 4:.1. '-.<lCUl.I. , 

nlar 
Fenerde oturanı "l:l 

yaşı da Alefımet ismin
de biri zehirli bir ilnç 
İçerek ölmek istemiş, 
fakat görenler fıemen 
doktor çagırrıp icabi
na bclktıkları için kur
tı 1. ış. 

ren bu kıza b~lki bir ~ 
daha rasgelirim, diye ~ 
geceli, gündüzlü sokak- . 
lvrda doraşn1aya h<şla- ~ 
dı, Faka.t üç döt7t ay :~~~~~~~I~ '~""""'"l> 
gezdi tozdu, bir türlü ~,.... 
tesaJüf eden1edi. Oza- l~· 
man gönlünü avutmak [_~:&:: 
için büyük bir scyaha- Ka.rag·· lırü!<te çuva
te çıkmağa, dünyayı lcı Koçonun kızı 17 ya
dolaşmaya karar ver- şınd Pola bir ş:ş~ kez-
di · zap içerek ölıııek iste-

Arabistan, Acamis- miş, annesi bahası ko
tanı, .Efganistanı Hi şup hasta aneye kal
distanı gezdi. Tekrar dırdıkktrı için iyltş
dônüp memleketine ge
li yordu yolda bir ada
ma rasgeldi. 
beraber yürümeğe ko-
yuldular. 

O adama sordu: 
- senin adın ne ? 

Nerden gelip, nereye 
gidiyorsun? 

- ismim Adem, dün
yayı dolaşınaya çık
mıştım, şiındi döndüm, 
memleketime geliyo
ruıı1. Eee.. sen söyle 
bakalım kimsin? 

- Ben mi? ben dün
yanın en meşhur ule
ma sın danım, adım 

[Yemliha]dir. Elimden 
oyle hünerler gelir ki 
her kes şaşar şaşar da 
kalır, münecciıuliğim 
de vardır, gayipten 
haber veririm. 

bitmedi 

müş, dudakları kısılmış, rengi 
solmuş, o sevildiğini bilmekten 
mütevelllt mağrur emniyetini 
kaybetmiş bir halde tasavvur 
etmek bile, gözlerimi sevlncle 
parlatmağa kAfi geliyordu. 

Merdivenlerden inerken hep 
onı1 söyliyeceğinı ağır lak:rdılan 
düşünüyordum. Birden bire haya
limde Ekremciğlınl görür gibi 
oldum. Boynunu bükmüş, sanki 
yüz.ilme 

- Annecim; R!I bile blle 
beni babasız bırakmağa- nasıl 
n ı olursun? dermiş gibi baku

_,ı•ıı ıannettlm. 

Bir lahza ne yapacağ_ımı Şatır,. 
dım. 

Tam o esnada alt kat sofa!llT!· 

da annemle karşılaştım. Göılcrl 
yaşararak boynuma sarıldı: 

- Bilsen evJadımı. bugünlerde 
lç!me öyle fena korkular geliyor
du ki... dedl 

Aptala dönmüştiim. Annemin 
bu yeni emniyetini kırmajta, 

ona, "korkuların yanlış dcğildl 

Bu adamla yaşamıyacağım.deme
ğe nasıl kaiJ olacaktım? 

Ona nasıl evladının bedbaht 
olduğunu söyliyecektim? Zavallı 
dertii kadıncağıza bu en elim 
darbeyi indirmoğe hakkım var mı 
ldi'l Ya Ekrem.in? onu bu sefer• 

. 
mış. 

Açık göz kadın 
Çengel köyünde otu

ran Aiediha isminde 
bir kadın komşusu Ö
mer Efen~i.,iıı t::\ın 25 

tane tavuğunu aşırn1ış, 
götürüp pazarda sa.t
mış Ömer Efendi de 
işin farkuıa varmıs, 
polise haber vermiş, 
kd1nı yaka lattırnıış . 

Yahu, 2; tavuk dile ko-
lay 1 

de babasız bırakmağa ben ml 
sebep olacaktım? . 

Salonun kapısı açıldı ve "o,, 
çıktı! Utanmadan, titremeden 
yanıma g,eldl 

Dudaklannın yanaklarıma değ· 

eliğini hissettim. Bacaklarım titre
di, ellerim buz gibi oldu. Annemlıı. 

· Elf.remciğiml düşünerek, içimden 
kopup taşan nefreti yendim, onla· 
rın deti lç_in kadınlık vakanınJ 

öldürdüm ve saçlanma sürünen 
o riya, yalan maskesi kaplı fil 
surata tükiirınecliml 

Bize bakan annem. yaptııtım: 

fcdakArlığı h r haklt>: lamadı

Fakat demin sevinç yaşlan dö

ken gözlerinden bir şüphe göl· 
gesi geçti 

Halimizde, sebebini anlayama
dığı bir gayn tahiilik vardı. Bü· 
tün gayretime nığmC/I rolümil 

beceremiyordum. ! lele anneme: 

Benim haberim vardı, mekruP 

almıştım, geleceğini yazıyordu. 
yalnız gün Ü kararlaşmnmışo. saııs 

sürpriz olsun diye söylcmem!Ş· 

tim_ derken yalanımı belki ihd· 
yar hacı kalfa bile hlssetti 

O da ne anlatacağını bilmiyor· 
du. Daima gözleri beni arıyor, 

vardım bekliyordu. Fakat büttiP 

bitmedi 
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Mı• DEH \ZIMSIZLIKLER1, ŞIŞKI "LiKLERL Gı\ZLARI, EKŞİLiK ve YANl\IALARI~DA (SODO GASTHIN) 
mustahzarı pek tesirlidir, bilumum eczanelerde bulunur. 

en büyük rağbete nail oln1uştur· 
ton1obilde söhret kazanan NeY-Y ork sehri . . 

( N A S H ) i tercih ediyor. 
Başka türlü olabilirn1iva ? ..... · 

y, Harın m kil\tına clip, ,eri \e ku,vetll motorla m'ı.:ehhez ve en son 
•slah.ıra nıa ik, tc ih ka ul etmez bir su pcıısiyonu olan en lıltif hatta halı, 

e aynı ku\vettc olan her bir arabadan az benzin ,arfcden_ bir araba şüp-

~t. iz miiraccahtır. 

NASH 400 hakimiyeti kazanmış 
Geçen sene günde oo araba çıkaran 

NASH MOTORS CO. 
Bugün Yt.vıni ı:ıuu çık< rıyor. 

Yakında yeni mevrudat. 
el< i ileri nıiz 

olınavan . 

\'İ la vatta 

S11JDEBAKERIN 
YENİ PREZİI) \NT VE 

K<)~t~L\Nl)ER 
O'fOMOBİ LLER İ 
Yeni şık ·e kGv\ etU olan •tudebıker 

dehasının lıu >enı ;ıh e erini ile •ıtoınobll 
lm~latuıda ;·eni bir ttkerumııl!t devresi 
açı'mıştır. 

il cibuı " ~7 be>ne'.nilel rekımı ik 
eri anbııllt' için BÜTÜN Amerikan resmi 

rokorllırını Studebaker tara!ınd•n kazanıl· 

mıştr. !'akıt Studeıbaker miıheııilisleri bu 
muuffakl etlerle iktifa eıiııivaek hu r;lin 
daha mükemmel 8 ilindirli l'Rl'ZIDANT 
lle 8 silindirli tamamen \eni Kü\IM "ı. 
DF.Rl ibdı eylemi !erdir 

Sıudcbal<er, 4 ı!p araba imal ('!mi$ıir: 
8 silindlrh l'IU~ZHHNT, 8 sılimlirli KO, J. 

\ 01'.R. <ı •illndirll DIREKTÜR \e 
~:RSJ.'.1 ·. llellann her biri kendi sınıfının 
şampiyonudur. 

Yeni ·cudcbık.er <ıtumo

hillcrinin esbabı IC\ eff ukları: 

8 . ılindiıli -tudebaker mo· 

torlan · ilJ misli alçılııl~ 

şa,iler ·daha geni< lopulır 

Kiloluk şişesi 100 kuru 
HASAN ECZA DEP 

- - - . 

.-
1 BUyUk 
==tayyare piyanko 

Keşideler her avın 11. nded 
" 

3. ci keşide 11 Nisan 1929 

Büyük ikramiye: 
40000 liradır 

Ayrıca: 20.(XX) 15.000 12.000 10.000 
ikramiyeler ve 10.000 liralık bir milkAI 

Bu keşidede cem'an: 3. 
numara kazanacak 

Fotograf anıatörlerine ve seyyar oto 
Ala minut fotograflarıaız için her halde 

MINUTEROS 
Kodak kartpostallannı kullanı 

C'iıısı mukemmel ve daima memnuniyet bahş semer 
Her yerde saulır. Kodak fotoıraf makineleri · Kod 
!imleri ·kndak kagıtları. 

ciddi 
L murnl acenıaları;G. 'e . B.\KERlimltcı 

"ıleşherı; Pıngaltı l'ak.<im (; o\ENI> C \R \C 
lzmir hıvaii i acenı3iıjl;ı, l"rat•llı \faınetti 

~aır ı lllvat acenıılıkları: 

arka merkezlıfabageııi 'u nele ~iM~ Taşra müskirat 

\'d·illere 

ıt' acıınız 

'ardır. Veklll umumnerı: 

Konstantin f)ıL-.: ira ve Creorges f)assira 
lstanbul, Galata \ oı voda .:adı.lesi u 6tı - 118 . ~O 

--wü*' ™' -

(E~FT~RDARLl~~~a~ıiL ..... A_N_A_T_I_ 
1 ntıh ıııa · e şuue.i tahsil tebliğ memonı nluı> vazife. ine gclmeı en \ vnı 

elendi in bir ıaftı z r ın la uzi[e:;ine gclmedili ıakJırde mii ıafa a<ldedile 
<'elti ilan olunur. 

* * * 

Bur.atla Cazi l'ışo cadd sinde ı tı2 o 
Şahin ııoarcıbane,i. Balıkemde Dr. Taliı 

~ahin \C Reşıı beyler. f:dımcde Pılwmf 
1 evi \ e .. lire.kası. 

\c!.uıı !ersin , e Dip.ııiıekir hnalısi 
can&talı~: Adan•da l lacı beı Zade Kadri 
ve şürr:klııntn \'arlık cicarechıne i. 

• 

larbur&toıu uıomatll; hu a 

kilidi · kı•ılmız on camları· 
:ıhaı şof r mahalli - mun

!ft z:ım <evk direksı von u. A. 

urlı fren re la.ileri . lıiiyalı 

ya,aklar ur.erme milsıenir 

yarlar · hidrolik 
lar 

ımnrtl ör ... 

ITOKS 
l!.ralımhus Rdıilidi· ,. hi edanoıo arızi \ergisindcıı medyun uld j!;u · 

8' ır• -ıJ kur J un t,minı i ofa; ı zımnında Büyukadada !\ yanilrola caddesinde .'i9 N . 
ars.ı 18 lan J<J2Q ıanlıınden itibaren ili gun mııdJetle müzayedeye \RZ· 

edilmiş oidıığ ındsn t•lıp rılanlann 7 :'<ıı an Q2<1 pazar günü saat ı (ı da 
\d1iar :Jı·e hev'etıne miiracutlan ilin o unur. 

Koıı E an 17.-le od.., 
• •llı:eııuac.ı muza.ııı ....... 
•lolıuae ıb k• •-..ı .. __ "1 .r kıwnlanıı 

-ı:udur. 
~· 

., r'ıdle ~,:C1 11.q ıca ecu 
a • ıtriyat ..... 

.... ~h' 
Dr. IHSA 

'ktcri oloji hboratuv 
Pık dakik an tıılılUAıt 
'usornı, ., ulu k ı 

•ıiıd,ı tlf ve ıDtını lıa talık an 
°'lı ııli-ar, 1ı ım, ce ahıı !alı
liıı, ıra mı ık ği 
llıarrRi. 

-

* * * Adalar malmüdürlüğünden : 
Re["' Kamhi efendıniıı harp kazançları ><rg-i>indcn borcu olan 'i9b6!i 

lı 80 k r un ıcmı ıı i ufa ı 7.Lmmında lluyiık adada .'ervı kağınd:ı 5 o 
k ı kun •-'ıdc b r hi, esı 18 l\Tm 11)29 tarihinden itibaren vırml bir gün 
mu ldeık muzaı deye "azedUmi~ olduğundan ıallp olanlann -: Nisan Q2<J 
1 aaı 14 to \dalar idare hey'etın ınuracaaılan illn olunur. 

Karacabey Harası 
Müdüriyetinden: 

Karacabey 1 lara.ıııın 1Jam17Jık koyunlarından lııı :ne kuçtan 
:ıum kılan 250 re i .ıı Mart<ı29 tarihinde Haraıncrkezlnde muza
ye(lcl nl n')e He <atılacajtuıdan talip olanlar Hara idaresine gel• 
melcıi U ln olunur, 

Karacabey Harası 
mftdürlQ(JQnden: 

Ilaı anın kadro faı:l,ı,,ı olan damızlık koyunlarından kuZ11!ariyle 

beraber hs parÇUl iltiyü~ bat 9'mak iizn: (i400) bııt nisa
nın (30) uncu salı günu müzayedel. alenfye ile hırı merkezinde 
aı:alacıığından talip olanların şenritlnıJzt ım1-1t iizre !tara ldal'Mlne 
muracutları.. 

Karacabey harası 
miidürlüOftden: 

Karacabe) harasının damızlık lroyunlanndan 800 ba~ dişi şişek 
eri d rder yuzden mürekkep iki parçada miizıyldei aleniye 

a a ·ağıntlan şeraiti anlamak arzu edenler her gün ve talip 
h r yevml ibalt: olan 5 mayıs929 tarihine miisııdlf pazar günü 
_ ra ld r ine miiracaatlnrı ilı\n olunur. 

• 

PE~IN ,. VE ESIYE SATIŞ 
''Ül(ÜMETÇE O-<::::::=:- l\alıul edilmış o· 
~ lan • :wıııann. 

f J/"J lahrika ı marıu 
f f 

/ 
lftundın 

f t 
,ı r ı. 

"İDEAL,, büyük "ERiKA,, küQiik 
YllZI •attaeledtıt tılJnneden bllfka yazı· maldaeel al••,...a 

Taksitle ve mıtıalt f•raltlc ııatlf 
Adnıs; ıW.ırter.i i.,.e; lsiaailul Galata A&opyan inin "Naumllld. V!Uratta; 
"Nauıııma. dikiş 'e yazı nıakineleıi Atış şubelerine aıiinCUt olıuımuı, 
BAKllLo DEl8I : M•ırll vcıkiledııin nnıu.aı .. eııh! hıılz d-1ttilo 
4enh..-Z Galaada Billur sot.ıııula BUyUit Tlllıel bma altında 
Nau 

.... .az•: 
FİLİPS 

1 · siz ve akıimiılaturs iz td iz 

lefon cihazını faaliyet sahasına 
n. Bu dhazlar 1 ı O , e ya 220 

ıltluk mutena' ip ccryanda 
i,Jcrler. 

l3iitıin ,\ vrupanm dinlenmesi 
ııiemendir. Tecnibeler hanenizd 
'e ya 

< HE L YOS 
~~ ~1Lics<c clerinde mcc ·aı n ıcra edilır. C:alaıada p, tahane 

Wcca:• kar ısında Hazaren hanında • o 14 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

FevhlAdc suhulet gostercn \eginc mileSSOie KAi. 1 fab 
Rakı - Konyak. Şarap uzerinc ıoprnn muamele yapmak i 

tadı Kilrekçilcrde o JS 37 1 . Kıinl mahtuınlan fı 

mliraca.at olıınm•lı ... 

Mahlulat müdiriyetin 
Kıymeti: l .ira: 1!50 

Fındıklıda Y •lı.ya çelebi mahalle.inde kiln dort dıva 
bulunan mıinhcdlm Gamlin takriben 1!000 den fazla 
miktar taş cami ve minarenin teme.l CM!arı hariç o 

ankazı yirmi G"U" ınüdd~tfe müzar:deye lı:ooulmurnır. T 
~ymetln yi.ızde yedi uuçuğu nispetinde pey parala 
.aat on birde mahallin.: ırene aynı gi.ın saat on beşte Çe 
İstanbul ~:vkaf miıdiriyetl hina: ındn idare encumenlne 

Mahlulat müdiriyetin 
Kıymeti: Uca : 100 

Çar~mbadıı Terc.'\lman yunus mahallesinde kAin 4 -
birine muttasıl iki bap hanenin harablyetloe binaen t 
hariç olmak uzre ankazı yirmi ğtin müddetle muzayed 
muştur. Talip olanlar kıymetin yuzdc yedi buçuıtu nisb 
paralarile beraber nisanın altıncı cumartesi gtini.I saat o 
!ine gene aynı gün saat onhcşte Çemhcrlit~ta I.tanbul 
diri} eti ~ıinasında ldııre cncumenine müracaatları 

Akşan1 san'at nıektebi açılıyor: 
Gice san 'ııt mektebinde 1 Nbandan itibaren der lcrc 

~ndan mukayyet talebenin mıiracaaıları. 

Deniz mübayaat komisyonu 
2000 metro yataklı~ keten beTJ ı 31 - 3 · 9 

200 bey az • ~ peçetelik saat 14 
Teahhüdünü ifa edemeyen mutaahhit nam ve he!lllb 

muharrer iki kalem eşya pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
~örmek hteyenleriıı her gun 'e vecmek lsteyenkrio ye\ 
muharrer saatta ır..ı.~ımpışada Dı:z. M. K. ıni.ıracaaılan 

ürkiye 
Sermayen: tediye edilıniş 4,000,000 lir 

Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 

Istanbul 
Bursa 

Ayvalık 

Zongulda~ 
Balinsir Ka:yRn 

İzmir Gireson Mıttsin 
Samsun Edremit 

Müsait n1uamelat, kun1baralar, kasa 

Mahlulat müdiriyetinde 
Lira 
5J o 

Zira 
538 

harita nuıu rası 

14 

Beyoğlunda Istanbul kulübu ve ınerika sefarati arka 
harita numarlı 5,18 arşın ar ının tamamı sarılmak zre d · 
müddetle ve kapalı zarf n ulıle m zaycdeye konm r. o 
yedesl 10 . isan9~9 Çar amba gun ı aat lln dörtt d r. Talir 
ıuetl muhaııımenenln yuzde yedi buçuğu nispetinde pey pa 
teklil mektuplarını kapalı zarf derununda lstanbul Evkaf ır 

tinde müteşekkil idare encıimenine tevdi etmeleri . - -· 



' 

n ı:rllrılerce buğday yerine klllnyetll miktarda un gelmej!'e başlamıştır. Bu unların en çotu Amerlkadan gelmektedir. 

Din limanımıza büyük bir Amerika harp sellnesl relm~r . Dört baca.it iki direkli olan bu büyilk sefine 
imanımızda biT hafta kalacak ve bll'lhara Akdenlze dönecektir. 

;~ehfrde . :ıçı!:nış olan mllltt mektebi tedrisatı ikmal cdllmlş ve mezun hanıKılara Şahadetnanıelerl tevzi olunmuştur. 

Bin Sö z 
Bir Resiin 

. - ,.. .. -.·,"· ... ' ... ~' -· ":ı•' . ·~':"'_,-,.t;:• ', ••. -!ııilr.Q. 

Dişçi mektebi müesslslerfnden Halit Şazi nln senet devriye! yefatı münasebetlle d · 
mezarında bir ihtifal yapılmış ve merhumun hayatı htıkkında nutuk sllvlerımiştl 

Himaye! etfal kadınlara yardım cemiyeti dün 

Ankara ltialyesl ahiren takviye edilmiştir. au meyanda garaj da tamir ve teıvl 
olunmustur. 


