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İngiliz parlamentosu mayısın 
onunda feshedilecek ve 30 ma· 
yısta yeni intihabat yapılacaktır. 

Bu intihabat neticesinde meydana 
gelecek yeni parlamLnto 4 ha

zirandan itibaren toplanmıığa 
haşlıyacaktıı. Kadınlara da erkekler 

1,'İbi intihap hakkı verilmiş olması 
dolayısiyle yeni intihabata iştirak 
edecek müntebiplerln adedi 27 
tnllyonu geçecektir kl, bunun 
yarısından fazlası kadındır. İngiliz 
siyası hayatında kadınların ibraz 
etıni~ olduğu bu ehemmiyet ve 
bir de fırkalarca ileri sürülen 
ıneselelerin haiz bulunduğu bey• 

nelmilel kıymet itibarile bu de
faki lngiliz intihabatı dünyanın 
her tarafında büyük bir dikkat 
Ve alAka ile takip olunmaktadır. 

Gayri yeni ve mühim tesebbüsler 
~~....;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~·~~~~~~~~~·~~~~~~.....ı 

:\IuhafazakAr, i~ ve Liberal 
fırkaları arasında hayli müddetten 
heri haşlamış olan intihap müca

r:eıeıcri bu n-iinlerdc en hararetli 
" .,afhalarına dahil olmu~tur. :\lüca-

dLicden mu\'affakıyetk çıkmak 
ıçiıı gerek program ve J!:Crek 

tatbik ııoktavı nazarından hatıra 
J:eltn hiç bir- prcyi ihmal etme
mektedir. l lcr memlekette lnti· 
halıat i~i, prcmip meselesinden 
ziya,ıe lıir otorite ve psikoloji 
ın~,~lcsi<lir. ! inik psikolojisini 
ın anlayan ı·e bundan istifade 

ı;arcicrini bulan fırka di!1;crlerin
dcn daha zivadc muvaffak olur. 
p -

ropaganda, demaıı;oji, konferans, 
reklam ... demokratik intihapların 
en ml!him silahlarından maduttur. 

Bunları iyi kullananlar ilk hamle

de halkın dikkat ve scnpatisinl 
Cellıcderlcr. 

Evclcc intihabatın 29 :\lavıstıı 
' .. uku lıulacaıı;ı tahmin ediİdiği 
cıhctlc i. , ı·b k 
\lavıs .. ~ .. •c. ı eral fır alım 28 
. - g;unu ıçın en mühiın içtima 
salıınlannı k · 
.ıo 

1 
ır1lamı~lar<lır. Şimdi 

•\'t;ın int'h - 1 ldkarrur . · ı ap Jtunü oması 
hu sal 

1 
edınce muhafozakılrlar 

1 on arı 29 l\lavıs için kirıı· 
arnıshr J 

sozü" . "liC. en son içtima ve 
ın h ktndılcrinc hasrederek 

u a ·ımların · b' • a cvı ır oyun oy-
1 Jrnı· I d 1 -
ı,, t _' .ır ır. ntihap Tu:1u yak 
.,,.ş .. ~ça lıuna münıa. il ı sikolojik 
kl":1.' a de.ha fazla tc al! f edi-

~f1 \lıphesizdir. 
~n~p v . d 

1 · c pro~ram muca c-
H: rinl: r j' ' 
r •k I ı;c ıncc bu cephede p,c
c 111!1.t r ~. ere ve gerek lıeynclmilel 
") ıt ll<ıkt 

lıir chl aı ı .nazarından büyük 
mınıyetı haizdir. Program 

ıııııcadcı . .. . 
ziyade c.sı~ın dahil cephe>~ en 
ctınektc ı.ktı>a<H .. hayata temas 
ı;, 1 . dır. Her uç fırka da Jngi-. crın . 1 • 
se asır ardan berı alıstı"ı 

rver ' ' " 
ıı?'Vac~k e .rdah . hayatını boz-
iddi· . çarclcrı hıılrluklarıııı 

a eucrek · . mulıacczc me,·da-
ıı.na ·ıtıi , 
fırka ' mı,lardır. \lac Donald 

•ının 'k ' 
lıilh 1 ·tisadi umdcleri ve 

a,sa ınad 1 
ıncsj tar" ., en erın millile tiril 

ı" e bu .. 1 h altınd· 
1 

gun at eta in isar 
. .ı 'llltın· f h tın d h _ ·ın re a ve serve· 

t·tmeka a !azla inkısamını temin 
rnumk · 

eıJ· ıın olacal(ını tekrar 
1 ıp dıırmakt l 1 
·ı~iltCTcyi f ~'.ır. .loyd Gcorgc 

cc 11 - : cn<1 halde tazyik 
c!u~ ı~sı>-lik derdine deıa hul-

~u ilk .ı,111,ı·ı l B 
iı r k . ( ır. aldvin ise 

ır H>ının ki k 1 . • 
1: \·,n, 11 1 '

1 1 nr,ıliz ıktisadi 
1 l ı.t ust C<lc .• - . • )d ( · cc,;ını ,.e 
Jİdcn ·1 ''' ge·Jn lcurL dcmago-

1 ):!rLt old 
kcrd f.r ~· 'Hl ve ancak 

. ı ını , 1 ·u ahad .. 
Pl:t , ı~lcr Jtörtl)ilccc 1 . n ~~S· 
nun... , .c konf{'ra 111; nı burun 
l l"S Rrınd " 
cnıektcdi r. • şoy 

J>rogran1 muca.dt:lesinin h . 
· · h · d . •ncı cep esı c en zıyade lngiltere. ~· 

M ve lngiltcre - Amerika müna .~:n 
ıına rnalluk etmektedir. lngiltere ile 
-\merıka unışup hoş geçineccklermi? 
vevahut bozuşup bir gün harbe ka
ı.Lır gideccklerrni? Bu ikı ihtimale 
~vıe lngiliz harici siyaseti muhtelif 
ıs~k-ımetier takip edebilir' iş ve lib7 
;aı fıı k 1 1 enperyalist Fransa ile 
azla tıahlıutleıe ~iri, llerek Amerika· 

)'ı ku• ku d ca " an ırmon·n m lVaf k oımıva-
' ır 

1 
• ana tın~ "ır - ~luhafa.4 Ar-

ı:tttikçe ar \mer. a c ı•:ıa 
ı ~eni 
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ZEPLiN 

_!!agrl mi1badlller cemiyeti idare heg'eti içtima halin<.ı,, 
- -= = ~ 

Teşebbüsler yapılıyor 
••••••• 

Gayri mübadiller hüku-
metten kredi istiyorlar 

G. Mübadiller haklarının Yunanlıların 
çıkardıkları mütenıadi müşkülat 

yiizünden kaybolduğunu söylüyorlar 

KONGRA BiRIIAFTA SONRAYAKALDI, 
HÜKÜMI<:T BUNLA RlN ~IATLUPLARlNA 

i\IAHSUBEN ZİRAAT BANKASINDA 
KREDİ AÇABİLİR Mi? 

yunanlıların çıkat<dıkları mUşkUlat yUzUnden 
senelerden beri haklarını alamıyarı Tllrk 

gayri mUbadlllerl, artık bu ı,ıerln sUrUncemede 
kalmaması için fiddelll tedbirler ittihazını mu
vafık görmektedir. 
Gayrı mUbadlller cemiyeti, Atine ltlUHnamesl· 

' nln tetkik edllmemesl dolayıslyle alakadarlara 
matıuplarına maht:uben flmdlden avans olarak 
tadlyatta bulunmak Uzere ziraat bankasında 
kredi açılması için hUkOmete mUracaat etmiş
lerdir. 

Bilhassa ne istiyorlar 

B undan başka, sen~lerce mesaiye ratmen Yunanlstandakl • 
takdiri kıymet komisyonlarının hAIA vazifelerini bitlrmedilc

lerl nazarı dikkate alınarak , mukabele bilmiıil olmak Uzrı 

bütün Yunan emlllkine vaz ıyet olunması için hUkılmete müracaat 
edilmiştir. Yalnız ınUtegayyip Yunan emlAlclne va'Z ıyct edilmesi 
kllfl görülmemektedir. 

Dün toplanıla bilseydi : 

Dun gayri mübadiller cemiyeti kohgrası toplanarak altı aylık 
he!'etl idare raporu ve teşebbUsatı hakkında mllzakeratta 

bulunnaktı, fakat içtima akli için cemiyete mukayyet (324 ı azanın 
yarısından bir fazlası mevcut olmak IAzimgeldiğl halde ar.cak 60 
aza hazır bulunduğu için kongra bir hafta sonraya bırakılmıştır. 

Cemiyetin ikinci reisi Gelibolu meb'usu CelAI Nuri Bey, vaziyet 
hakkında &adece demiştir ki: 

- Cenıigetimiz, gayri mübadillerin hukukunu temiıı 
irin icap eden teşebbüsatta bulunmuştur. Bundan son
rasına gelince, hüküınetin bileceği ve yapacağı işlerdir. 
Bizinı hiikümete çok itimadımız vardır. Hüküınet sa
yesinde gayri mübadiller habbei rıahidesine kadar hak
larını alacaklardır. Fakat ne zaman?.. Peygamber 
değilinı ki bunu şimdi bileyim. 

Kaç kişiye tevziat yapıldı? -
Cemiyet erkanının izahatına göre, mlltegayyip Yunan emlAkl 

varldatlle birinci listeye dahli (1051 kişiye, henllı müracaat 
etmlyen '9) u müstesna olmak Uzre, tevziat yapılmıştır_ J\olllracaat 
etmlyenlcre bugün ve Cumrtesl tevziata devam edilecektir.Mevcut 
(40,000) liradan \5,000;llra verilmiş olup ikinci liste bir aya kadar 
hazırlanacaktır. Bu varldatla ancak 2 ayda bir tevziat olacağı 
anlaşılmış ve her ay yapabilmek için çalışılması tekarrllr etmiştir· 

Daha para almıyanlar ( 260 ı kişidir • Tevziat istihkaka &'Öre 
4 lira ile 400 lira arasındadır. MUtegayyip Yunan emlaklnden uyda 
(6000) lira elde olunmaktadır. 

Yunanlılar müşkülat gösteriyorlar 

Cemiyete gelen malumat , Yunanlıların takdiri kıy~lerlnin 
yllrllemmesi için bütün gayretini sarfetmektedlr . Şikayetler 

tevali etmektedir . Mübadele komisyonu tarafından verilen gayrı 
mübadillik vesikalarının mık tarı ( 2000 ) 1 bulduğu halde takdiri 
kıymet komisyonlarının Yunanlstanda emllklne kıymet koydukları 
ıtayr! mübadiller ( 400)den ibarettir. 

Buradaki Yunan emlAkl , alakadarların istihkaklarına tekablll 
edecek değerde olmadığı için Yunanlıların · mühim tazminat ver· 
nıesı zlrurl görülmektedir • 

Cemiyet bu meselelerin Ankara müzakeratının neticesine 
muaııaıı: 1 · . 
14 o masına binaen mUzakerabn bir an evel bitmesi lçın 

~1~ ~•len tedablrln ittihazını hllkfimetten temenni etmiştir. Ce· 
:.;~n ı!~~e hey'etlndekl münhal Azalığa, eski \'alilerden Hllsnll 

t d 
ahının tasdiki da kongra ruznamcslne dahil bulunmak

& ır-

iıllllU:ll'. ,~üncü ilavemizi 
----·----

Buyun bütün miivezzilerden it;/eyiniz 

Liman işleri 
Haliçte rıytım 
Galata rıhtımı tem
dit ve haliçte rıhtım 

tesis edilecek 
Ticareti bahriye müdürü

nün beyanatı 
--- ---

Ticareti bahriye müdiriyeti. tanzim 
ettiği "J .. imanlar nizamnamesi,, müs· 
veddesini yakında vckAlete ğöndere
ce'k:tir. ı izamname vck!letin emri ile 
haıırlanmıştır. lstanbul ticareti bahriye 
müdtirü Zeki bev, bu hususta, mu
harririmize şu m

0

alQman vermiştir; 
• · Limanlar kanıınıında, 

her limanın icabına ve tahak
kuk edecek fenni lıizuma göre 
demir merkilerini, rıhtımlara 
yanaşma, ticaret eşyasının bo
şanma ve yükleme usullerini 
ve mevadı müştailenin çıka

rılacağı ı·e yükleneceği yerleri 
ı:e zamanları, [!emilerin liman
larda kalabileceklai müddet
leri velhasıl limanlarda umumi 
eltıniyet ve inzcbatın teminine 
ait tedbirleri havi, hıikumetçe 
neşredilecek nızamnamelerden 

bahsedilmektedir. Bu nızam-
name onlardan biridir ve kava
idi umumiyeden bahistir. Her 
liman için muteber olr..caktır. 

llchiç Reyin ~afia VekAleti zama
nında, Rıhtım şirketinin hükılnıctle 
ha.ili icap ~den me•;"•lı:Jerinin tasfiyesi ı 

Ticareti bahriye müdiirii 
Zeki Bey 

için bir komisyon tc~kil cdilmi~ ve 
komisyon tarafından da bir rapor 
hazırlanmı~tır. 

Rıhtım şirketi direktörü tc>pit edi
len maddelerin biran C\'cl nıüzake 
resini temin için Ankaraya gitmiş . 
Nafia \'ekiii 'e crUnı ile temas 
et"'iştir. 

Raporda ıc>bit edilen maddelerin 
B. 1\1. \1. nin bu devresinde müzake
re edilm~>i muhtemeldir Bu maddeler 
arasında (;a}ata rıhtımının te\'Siİ \'C 

1 !alice veni nhtim Y"P•lması da bu· 
lunm:ıkrndır. Ticoreıibahriye müdiri
yeti (;ah.ıta rıhtımına amudi i"'kclcler 

inşası için, l~ıhtım ~irketi nezdinde tcşeb· 
biisatta bulunmuştu. Şirket bu tcşeblıü5 
etrafında karar unmcP;i, -afia ile 
arasımbki muallak mesailin halline 
tehiri ınu\·:ıfık ~ôrmüştü. 

llaporun müzaktrcsindtn ~onra 
hu husu~ra da hir karar \"erilmesi 
i;ap edecektir. 

Hundan Ba~ka ht.:r limanın, husıı:-.i 
'a1.i~ctirıc gıirc lıir de taliın3t n4me~i 
\\.rdı'!' l!ıt:ınhl liman talimaınanıesi 
bittabi ıı;enc ınııtchcr olacoktır .• 

Halice rıhtım 
yapılacak 

Günün l..; canbul linıanı ile al~kadar 
di~;c:r hadi!tc:-i de (:ala ta rıhtımının 

tcv~i ı ve 1 falice yeni hır rıhtım in~ası 

tııkkrrür cttiP:idir. .............. --
Tevfih Rüştü B. 
Hariciye Vekili Tevfik 

Rü:;tii Begirı lemigeti ak
ı•anıuı tahdidi teslilıat 
konferıınsına gideceği hak
Ju11dll şimdilill mii.~pet bir 
malrimat yoktur. 

Korıferaııs11ı toplanma
sına kndar Turk - Yu11arı 
müzakeratı miispet ı•e ya 1 

men i til' 1, tice ile bittiği 
tantinle , ' ı,ik Rüştii Re-

için bir müsabaka 
açıyoruz ı 

HAFTAMN EN 
İMHAVADİSİ 
NEDİR? .. 

Mllllyat, dojlrudan do6· 
ruya mektapll karllarlnl 
fakat dolayıslle har alnlf 
okuyucularını alakadar 
edecek bir müsabaka 
açacaktır. Bu müsabaka, 
ham mektepli karilerin• 
vukuatı yakından takip 
etmek, ham de bir kalam 
tecrübesi yapmak fırsa
tını verecektir. Müsaba
kanın ,artları •unlardır: 

1 - Müsabakaya her 
Türk talebe girebilir. 
Yalnız "Milliyet,, gazetesi 
memur ve nıüstahdemi
niniıı çocukları nıüsaba
kaga dahil olamazlar. 

2 - Hafla zarfında 
gazetelerde çıkan en 
mühim haı•adi.~in han
gisi olduğu hakkında 
Azami (200) kelimelik 
en iyi yazıyı gazan ve 
bunun esbabını en iyi 
bir ifade ile anlatan ta
lebeye müklifat verile
cektir. 

3 - Haftalık mükli
fatlar - [Milliyet] haf
tanın en iyi yazısını 
gazan talebeye • 10 
lira verecektir. lkincl 
gelen 6 lira uçuncüye 
2 lira ve bundan sonra 
gelen iki 11azıya da birer 
lira verilecektir. 

4 - [Milliyet/ yazı 
mükAfatı - Her talebe 
mükli.f at karandığı za
man men!> up olduğu 
mektep lehine lltınıara 
ı•erllecek ve sene sonun
da en çok nunıara ha
zaaan mektebe (Milliyet) 
bir kupa verecektir. Mek
tep brı kupayı allcak 
bir seıre muhafaza ede
cek. Ertesi .~ene eli fazla 
numarayı ·f('J11in edeme
diği takdiı·de kupa diğer 
mektebe geçecektir. An
cak birbiri üzeriııe üç 
sene kazanırsa kupaya 
dainıi surette sahip ola
caktır. 

5 Haftanın havadisleri 
her cumartesi gününden cu
ma gUnUne kadar çıkan ha
berlerden alınmalıdır. 

6 Yazı müsveddeleri 
haftanın her gllaHnde· gönde
rilebilir. Yalnız müsabakaya 
girebilmek için nihayet pazar
tesi gllnll saat Uçte Milliyet 
matbaasında buluıımak !Azı· 

mdır. Yalnız taşradaki mek
tepli karilerimizln lştl,akini 

temin için onlara mahsus 
olmak Uzre bu müddet bir 
hafta uzatılır. lklyllz kelime
den fazla olan yazı müsaba-

kaya girmez_ Yazılar ya maki· 
ne ile, yahut ta gayet oku 
nakil olarak ve kAgıdın yal· 
nız bir tarafına yazılmalıdır. 
Her ı azı ile talebenin lsml, 
adre~i, mensup olduğu mek
tep ve yaşı müsveddenin sol 
tarafına yazılmalıdır. Yazılar 
- mektepli müsabaka memur
luğuna " adresine gönderil
melldlr. Gazeteye glrmiyen 
yazılar geri verilmez. Her 
talebenin haftada yalnız bir 
yazı~ı müsabakaya girebilir_ 

A müsabakanın hangi 
haftadan itibaren başlıyacağı 
ayrıca il&n edilecektir. 

7 Müsabaka kazanan-
lar muharrirlerlnln isimleriyle 
beraber • Milliyet, te intişar 
edecektir. 

8 Mükafat kazanan her 
talebe, sene zıırfmda tekrar 
müsabakaya giremez. 

~ Mıiııderecatı zengin, ıııeı•zuları mlinlalwp, re- r= yirı Ceııew·e1ıl' gilmesi 1 siınleri güzel ve ı·enklidir. . -· 11111/ılen eldir. Diqer taraf-

9 Gazete Başmuharrir-
i lığlnin ınllsabaka hakkında 

, ) ki her kararı kat'l ve itiraz I 
) kcbul etmez mahiyette telek- 1 

1 
> _ k! e_~lilecek ~r. • ••• __ 
ıe .... MU U z- '1Q -a- .. ~::. 

= • . lali Beril se/iri J~liiuiir Be-
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Graf zeplin 
geçmedi ----Zeqlinin bu sabah 

şeğrimiz üzerinden 
geçmesi muhtemel . 

Pazartesi &'•ccal Almanyadan 
hareket eden Graf Zeplin, dUn· 
de lstanbul afakından geçmedi • . 
Zeplinin bu teehhuru seyıtlıatı 
protramıaı tevsi etmcılnden 

llorl gelmlftlr • Zira baloa , . 
Almanyadan hareketi müteakip ı 
doğruca lstanbul Uzerlndon 
geçecekken , evcil flllstlne 
&itmiş , oradan da Mısıra 
müteveccihen havalanmıflır • 
Baleaun , bu istikameti takip 
edlflndn Mısır üzerinde uç· 
masına soaradan müsaade 
verlldlği anlaşılmaktadır • 

Zeplin , dlln saat 7 ve 9 
da iki defa Atına üzerinde 
görlllmllştllr. Brcndlzl hatlında 
lflcycn ltalyan tayyaresi de 

bu saatlerde Zepline Yunanis
tan üzerlnd~ tesadüf etml,tlr. 
Ceaim hava sefinesi bu mana
tıkta bir cevellndan sonra , 
Adalar denizi üzerinde uçmuş 
ve saat 9 da Rodoı aduı 

üzerinde görlllmllttur • 
DUn akşama kadar Istan

bulus her tarafında Zepline 
intizar edilmekte idi. 

Muhtelif saatlerde şehir üze
rinde tşldllen tayyare snlerlnl 
halk zeplinin geçmekte olduğuna 
atfederek sokaklara çıkmıtbr • 

Mekteplerde de talebeyi balon 
geçerken bahçeye indirerek 
seyrettirmek için de hayli intizar 
edilmiştir • 

[ l\labadi 2 ne! sayrada] 

700,000 lira 
Düyunu umumiyede 

hi paraları nasıl 
çalarlar 

Müfettişlerin tahkikatı 
müspet neticeler ı•eriyor 

Düyunu umumiyetle mahut 
para hırsızlığı tahkikatilc me~
gul müfettişler, diin hu mcsdeye 
aıt kasa evrakı üzerinde tetkika

tta hulunmuşlardır . Bu büyük 

sui istinıalde alAkadar Olan Ligo
ri SaYa ismindeki Rumla 1 l Yu

nanlı memurun Yunanistana 

kaçtıkları anla~ılmıştır. Hırsızlık 

şebek~sirıde muhim hir 
rolü olduğu anla~ılan bu ~ahıs, 
firarından eve! bir kızına ı sooo 

lira bırakmış, Düyunu umumiye· 
de garson de bureau v;ıziyctinde 

Gürbüz çocuk, kurıtelli ne 
o milletin saadel dolu 

afisini göslerfr 
=-

23 Ntsan ço 
~uk haftası 

Çocuk bayram ı•e hafta!>ın 
programının son şekli nedi 

23 Nisan çocuk bayamının v 
23-30 Nisan çocuk baftasısı 
bu sene fevkalade olmasın 
çalışılmaktadır. 

Hlmayel Etlal merkezi umu 
mlslace hazırlanan rapora naz 
ran o gün gazetelerde çocuk y 
zıları konması temin adllece' 
fehlrde dükkan ve evler mili 
bayraklarla beraber Himaye 
Etfal bayraklıırile süslenccekılr 

Çocuk bayramında çocukla 
blrblrlerlnl hazırlanan kartları 
tebrik edecekler ve mağazalar 
da da çocuk eşyaları teşhl 
edilecektir. 

O glln slnemnlar da çocıı 
flllmleri gösterecek ve Çocukla 
nn temaşa yerlerine parnsız 
f;lrmesl temin ~dilecektlr. 

Bayram gOnU şehirde mev
cut vesaiti nakllye 1 lmııyei Et
fal emrine verilecek ve bunlJr 
Çocukları raklben Şehrcmau~ıı 
öuUnden geçerken çocuklar 
Şehremlnlerl tarafından •elAm
ıanacaktır. 

Bayramda gllrbllz çocuklar 
arasında bir de müsabaka ya· 
pılacak ve bu çocukların anne
lerine hediye verilecektir. 

O glln bir çocuk geçit fesmı 
de yapılacaktır. 23 nisan çocuk 
bayramıyle ba~layıp 30 nisanda 
biten çocuk haftası zarfında ço 
cuk bayramında yapılan proğrar 
daha vasi mikyasta tatbık edi
lecektir • 

Çocuk haftası zarfında cuma 
günü bütün camilerde diyanet 
işleri tarafından çocuk hakkınd:ı 
vaızlar verilecektir . -- -Yerli mallar olduğu halde otomobil alarak 

scfahct haptına atılmış ııldııj!;u ·- _ . 

anlaşılnıı~tır Kadın birliği propaganday.~ 
Eski paraların mübadelesi hazırlarııyor 

esnasında. sa.ye . memurlugu Kadın lıirli!';i ıcrli kuma,Jar 1,· 1 
yapan Bılevskı ısmindeki bir propagandaya hazırlanmakt ~ .. 
Rusla o zamanki vezne mıi- \'erli mamuh\t lehındeki ccre1an, 
dürünün de ı•aziyetleri, muh- Darülfün m muderrlslen r:ı<ında da 

memnuniyetle karşılanmıştır. l muJ'I! 
tacı tetkik görülmüş olup bun- rağbeti ıcmin i\!tn memurların '· 
farın borsa, kumar l'e zeı•ku 1 münencr zümrenın yerli malları tcr
sef ahet ugurundıı sarjettikleri 1 ... c_ı_h_•_tm_.,_i_za_ru_n_· ... ıı:_cır_ü_ım_ek_·te_d_iı_. __ , ı 
paraların (700,000) lirayı bul
dugu tahmin edilmektedir. 

Para hırnzlıP;ı maznunlnrından 
şehrimizde bulunanların, müstnn· 
tili. 'ıh-etini haiz bulunan ma

li) e ... <Jfcttişlc ri tarafından gö

rülen lüzum IJzerinı: tevkif ve 

istkrnp edildikleri ve hu hususta 
bazı memurların da malômatına 

müracaat cdildij!:i ~aylalarını mli· 

fetti~lcr ne tcyıt ne d~ tekzip 
etmektedir -·····--- -

Sılılıiye veltili 
Sılılıi11e vekili Refik bl'Ji 

dün sabalı dokuzdu eils
presle şehrimize gelmiş 

ı•iltigel crlui11ı, dolllorlar 
ı•e bir çok zevat tarajın

karşıla11mışlır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

1-Ccue\re mektubu; Boz.lurt. Lot:ı I 
1a\'a~ı tazelenfyQr mu ? 

2 lngllterc - Am~lk ı lhtıW· 
şldJerlendl 

s-- Son hatıerlcr 

.f ..... Tuihf tefrikamız "I"tm !'lenk 

3 Uncu sahifemizde 
ı - Kaarlyc hanım me - c n r le 1 

\eni bir fh.a 
2· , .. c lı ı lla ın o 

ıçln k.:ıdı - J. 

4 ııncll Sahife 

lla.\.a rapoıJ 
F a 

l F ek 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN ALDIGI MEKTUP VE TELGRAECAR 
- ........ - ... 

Bozkurt- Lotüs meselesi 
' ...... . 

Lahy mahkemesinin kararından sonra 
yeni bir mes 'ele mi? 

Dur11p durup nıes'ele c·ıharıyorlar, fakat lıak hit; bir 
zaman örtbas edilemez 

Citıevre, 1 ' ıtlaı·t 1929 
J AHl/iyet J - Geçen 1928 se
nesi EylUI içtimaı umumlşinde, 
Cemiyeti Akvam, beynelmilel 
sef .. lni ticariye ittihadı zabl· 
tanının Brlllı.selde akdettiği bir 
konferaııs mukarreratına mlls· 
tenit bir istida almıştı. Bu isti· 
dada, beynelmilel sefaini tlcca
rlye ittll a 'ı zabitanı, 1927 sene
sinde Bozkurt - Lotus vapurla· 
nnın musademeel neticesi ola• 
rak iki hllkılmet arasında hasıl 
olan lhtllAfıa halll için Lahy 
Beynelmilel divanı adaleti tara· 
fıoden verilen karann bu ğ'Une 
kadar mevcut ve cari kavanln 
ve adata muhalif olduğunu ve 
pek çok mehazlr tevlit edece
ğini uzun boylu lzahettikten 
sonra Cemiyeti akvamın alaka· 
dar şubesi tarafından Lahy hll· 
kmllntin tevlld ettiği müşkül va· 
ziyetln tetkiklle ilk lnikad ede· 
cek beynelmilel bir konferıınsta 
bu hllkmlln husule getirdiği 

ma!taziri refedebilccek beynel
milel bir ltilai esasatını talep 
etmiştir. 

Cemiyeti akvam baş kitabe· 
ti, beynelmilel sefalnl ttccariye 
ittihadı zabıtanın bu istidasını, 

aidiyeti itibarile Cemiyeti ak· 
vam transit şubesine berayı 
tetkik havale etmi~ti. Tranıit 

şubesi bu tıılda karşısında kal· 
dığı ıııilşkll vaziyetten çika bil
mek için lleynelmilel sefalni tl
carlyc ittihadı zabıtanının bu 
talebini, hiç bir mütalaa ilave 
etmeksizin, ı 929 senesi 25 şu
batıuıla Loodrada ln'ikadede
cek olan beynelmilel llmanlar 
koaferansııun ruznamei mllza
kcratıaa ltlıat etmekle iktifa 
ıttl. 

MHkOr konferans hali in'!· 
katta oldutu için bu bapta veri
lecok ltlr karardan bahsetmek 
lmkAaı ltucıın için yoktur • 

Bir kaç fün zarfında beynel
milel llıua.ntar konferansının 

kararı anlaf(lacaktır. Tabıt mil· 
hlm ve beyaelmllel bir mahiyeti 
haiz olan llu mese.leılln llmaolar 
koııforaaM tarafın.dan tetklkedl
let'ek ya kabul ve ya reddedl
Jecett ı!bl, yine ıautalaası alın
mak lı.re lteynetmHel bir adli 
konılıyooa rcınderllmesl de ağ
lebi ibtiıuatılir • Beynelmilel 
limaalar koııferaıısının bu talep 
baklandaki ve yahut teşekklllü 

muhtemel adli komlsyo nun 
lcaran her ae şekilde tezahllr 
ederse etı1lıl , La!ıy divanı ada
lettalıı kararına muhalif bir 
şekilde olmasına lmkln yoktur. 

Çllııkll , talep eılllen beynel
mllel llir ld!Af zcımlnl aramak 
ve )' ahut temin etmek , Cemi
yetl akvMlt ile lıcralter doğan 

ve ••• meaaııp olall ve beyael
nıUot en, yUksek lılr ad:ılet 

mllesaeseııl nam ve şöhretini 

tlı:tlaap eden Lahy ıllvanı ada
letlala lılllı:llllllerlai ııakzetmek 

DlaC&ktır. 

Şur•ını lıomca sllyleyellm ki, 
beynelmilel sefayla! ticariye 
lttllıadı ıı:a.,.tanııun talebi de, 
emıall clbl kalın ite' on tane 

Türk Cumhuriyetinin beyne! 
milel sahalarda kazandığı par
lak muvaffakıyetlerin Avrupa· 
lılar tarafından kenıız hazme· 

dllmedijl;lni maatteessUf bu vesile 
ile bir kere daha görüyoruz. 

Bozkurt • Lotüs me1eltsl , 
bize Lahy divanı adaletinde 
Türk vı Fransız nokta! nazar
larının serdedildlği heyecanlı 
günleri hatırlatıyor. Sahibi me
kale bu mahkemeyi , ve tezleri 
takip etmek tızre hasbelvazife 
Lahlde bulunuyordu. 927 sene
sinin 3 a~ustosuada saat on 

buçukta Lahy dlvaoı Fransız 
tezini dlnlemeğe başlamıştır. 

Fransız hakimlerinin lktisa 
ettiği kırmızı ve uzun bit elbise 
ve göğsünde asılı bir nifanile 
hu.zuru divana çıkan profesör 
Badvan (Basdevant) temam tıç 

buçuk gUn sabahtan akşama 

kadar fransız hUkOmetinln Boz 
kurt- Lotlls müsademeshıdeki 

noktayı nazarını bir çok misal
lerle ve beynelmilel hukuk na· 
zarıyatına ve taamllle istinaden 
anlatmağa çalıftı, ve lıUIAsa 

olarak ta Lotlls kaptanının 

Tlirkiyede tevkif edilmesi bey
nelmilel kavanfn ve muahedata 
bir taarruz olduğunu ve biaaen 
aleyh Bozkurt-Lotus hadlsesin-
deki tUrk tezinin reddlle Lotus 
kaptanına, haksız olarak tevki· 
flnden dolayı, tazminat verilrae
slne hükmedllmesini talep et
mişti. 

Türk Cumhuriyetinin ıı;enç 

adliye Veklll Mahmut Esat be· 
yefendi de Türk hükQmetlııln 
nolı:tai nazarını bizzat iki buçuk 
gün devam eden mutantan cllm
lelerden muarra ve fakat pek 
mllılellel ve kavı otan bir teıı:le 

divana bll•irmlştl . 1927 senesi 
7 Eylül gllnO divanı adalet hQk
münU aıakadarana tebliğ edi
yordu. Bil hüküm fransızlar ka
dar dostlarını da hayretlere dU
şurdllğUnU görmuştllk . 

Çllakl Fransızlar divanın ka· 
rarından pok çok emin gllrUııU· 
yorlardı. Halbuki hakka h&met 
eden dlvıın, dosttuk hissladen 
muarra ve tcmamen huk.alı:c:u 

kafasıyle tllrkUn hakkını taıudı 
ve bu suretle cihan nazanada 
bltarafane hareke! ettiğini lsbat 
etti. 
Ümitederlz ki Londra llmaalar 
konferansı da divanı adalete 
mecbur olduğu hörmeti göste
recektir. Her ne surette netlce
tenlrse neticelensin, Latıy 'diva
nının Bozkurt • Lotıı, mesele-

sladekl hükmll hukuku beynelıııi
letde parlak ve umlt olunıııaz 
bir sahife tşğal etmiştir. 

Ziya Hüs11ü -------·-------... ___ ._ 
Foch un cenazesi 

Parls, 26 (A.A,) - Mareehal 
Focb un cesedi Napoleoaun ya
nında yapılacak olan asıl me
zarına nakledllmeRlae intlzareıı 
şlmdllllı: dnvalldes te Caveau 
dos gouverneurs•e konulmııttıır. 

doıya çetallmaktan lıAll kalmıya-
calı: ve Hdcesl ise yine emsali Yeni bir aııray yapıl1111ek 
gibi aeaelerce sllrilklenen ve Cenevre, 26 (A.A) - Cemi-
matlup neticeyi vermlyen bir yeti alı:vam sarayının inşa o.ıll-
ııı•ele lıallnl iktisap etmek lecefl arıarun alınmasına alt 
olacaktır. mukavele imza edilmiştir • 

MIUlyetın 'rıht telrlka•ı -36 

TE IRLENK 
;elerle kendini yormayan bu 
adam g:eçtiği yerden bir kara 
bulut gibi geçiyordu. Mamayı 
siirüp çıkardı, \' olga nehri üze
rindeki Saray ~chrlnl aldı. 

llıı• prenslerlnden haraç btedi. 
l:akııt bunlar iiç sene eve! ka· 
zandıkları Don nehri üzerindeki 
j!alib!yetl unutmamışlardı. Onun 
~in böyle bir haraç talebini 
abu! etmediler. Toktamiş bunun 

iiıerine ııteş e kanla hakimiye· 
iııi te<fs etti. Yanan şehirlerin 
'umanları arasında ,\Ioskovaya 

riidu, orasını muhasara etti, 
1 iL '.\Irıskondaki büylık prensi 
ız:arir bir halde bıraktı. 

13undan sonra Rus pr~n,Jeri, 
ı:hln olarak Sa ay şehrine, Tok-

tam!ş nezdine kendi, oğuUarını 

yollndılar, Ceneviz ve Venedik 
asilzadeler! de gelerek ondan 
ticaret lmtıyazatı istediler. 

Fakat feleğin çarkı ğene dön
dü. Artık Altın ordunun kuman· 
danı olan Toktamiş, evelce Te
rnlrin nezdine sığınmış olan Tok
taml~ dejı;ildi Semerkandin ihti· 
şaminı ve Tatarların yerlerin! 
görmüştü . Hiç haber vermeğe 

lôzum görmeden ve ondan gör
müş olduğu iyiliği düşünmek

sizin Temirin liıcrlne yürüdü. 
:.\laiyyetindckl asilzadelerden ba· 

zileri kendioini bundan vaz geı;lr 

rnck i;tedilcr: 
- Temirirı gösterdiği dostluktan 

istifade ettin, Talihinin yeniden 

vııse•ed.e 

Manş tüneli 
Tetkikat muhtelif 
cihetlerden devam 

ediyor 
Londra, 26 A.A) - Avam 

Kamarasında M.Batdvin Manş 
Tllnell mesele~lnln ikti1111di ci
hetinin bltarafanc bir tetkikata 
tabi tutulacağını ve askeri cihe
tinin tünel komitesinin projenin 
lktlsadt menfaat ve ya mazar
rah hakkında vereceği raporı! o 
sonra tetkik eı:lilacej!,lni be: an 
etmlftlr. 

Harpta hlyanet edenler 
Londra, 26 (A.A) Ordt•ya. 

ve hava kuvvethr"ne ait kanun 
tayıhasının Avam kamarasında 
mllzakeresi esnasında amele 
fırkası tarafından verilen ve 
hal! harpte irtikap edllecek 
alçaklıklar hakkın'1a muayyen 
idam cezasının ilır;asını talep 
eden takrir 108 reye karşı 174 
rey ile reddedllmtştlr. 

Vellahtln avdeti 
Londra, 26 (A.A.) Prens 

dö Gailes Parlsten hava tari
kiyle avdet et;ıfştlr. 
lnglllz bankası mUdUrlUğU 

Londra, 23 A.A. M. Mo-
ntagu Norrr an bu giln yeniden 
lngiltere banka•ı müdürlllğüne 
intihap edllmiştlr. 

s ........ st; ın.dn 

M. Venlzıılosun ta,ekkUrU 

Betgrat,26 (A.A.) Sırp· Yu-
nan ıtilAfnamelerlnin i:nzazı 
milnıısebetile Yugoslavya ve Yı•
nanistan başvekllleri arasında 
tebrik telgrafları teati edilmiştir. 
M.Venlzetos ceneral Zivkovoçe 
gllnderlldlğl teşekkür tclgrafr:da 
Cenevrede akdolunan itl!IUların 
imzasını ve iki memleket ara
sıodakl ananevi rabıtayı yeni
den bağlıyacak otan dostluk 
muahedesinin ·ımza edilmek üzre 
bulunmasını memnuniyetle mll
şahede eylemekte bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Belgrattan geçiyorlar. 
Parls, 27 (A.A.) - Hindi 

Çiniye gitmek llzr• dUn Paris
ten hareket etm'ş olan tayya· 
reci Ballly ile Reglnensl öğle
den sonra Padouya inmişlerdir 
Bu sabah Belgrada gitmek ni-
yetindedirler. 

1/lnd.e 
Yeniden harp başladı 
Londra, 26 (A.A.) - OallyMall 
Changhııldan lstlhlııar ediyor: 
Nankln hükOmetl woukan 
eyaletine resmen llanıharp 
etmiştir. Ceneral Çang-Çlng
Ç'lng kumandaMadakl kuv
vetlere 7000 milliyetperver 

iltihak etml• t r. Bunlar Tche
fou garbında utf'adıkları illr 
taarruzdan sonra Utlha:ıı ey
lemlşlerdlr. Bu şehir henüz 
cenupluların elindedir, ve 
örfi idare ilan olı.ınmuştur. 

il 'n 
Scytgaıi !tazaslnln l\anıışçı ve 

Si)'rccik ormanından kıpah zarf U>U 

lile 17 mart 1 Q•Jtı wıütiııde ihalesi 
m..karrer muhterik f J ı 5-683 ıuctro 

mikap çam eşc•ıi yle '.ı!? 48 kantar 
çam hatalıına yevmi uezkQrda tıılip 
zuhur etmediıınden ıcra!tl sabıka 
dairr;;!nde 1? nisan 11'.!Q tarihinde 
ihale edil=k ütre tekrar müzayede-

yevazeıll!IJli~tir . Şeraiti anlamak 
Gteyenlerin Ankara arman müdür
iyeti umuıııiyesiyle faklşehir ve Is· 
tıııbul oroıon baş ırıiidürlyetlerine 
ve Seytgaı.i orman ıııuamelAt me· 
muti.uğuna uilrac .. tlan ilan olunur. 

,..,_.__yada ~-e:rlkada 

KOCA GEi\ıt YANDI İhtilaf şiddetli 
BUNLN BİR l\..UNDAK
ÇI ELİLE YANl\ıIIŞ UL
MASl· l\ılUHTEMELD1R 

Hambourg, 26 ( A. A. ) - 
·Nord-Oeutsche-Lloyd. kumpa
nyasına ait olan ve Bloevoss 
tezıı;Ahının rıhtımları önünde 
inşaatı ikmal edilmek üzre bu
lunan "Enropa. namındaki mı• 
az· a n trıınsatlantik şalı sa
bahı bir yangın neticesinde he
men hemen tamamen harap ol
muştur. FelAlı:et mahalline yetiş· 
m!ş otan kara ve deniz itfaiye 
kuvvetlerinin mü?terek mesaisi 
ateşi durduramamış ve yangın 

öğleden sonra dahi şlddetle de
vam etmlttlr. Geminin tamamen 
zıyaından korkuluyor. ÇunkU 
şimdiden yana yatmağa başla
mıştır. Hasar 50 milyon mark 
tahmin olunuyor. Bu felılketin 

bir kundakçı 'elife vukua gelmiş 
olmasından kuvvetle şüphe edi
liyor. 

Yangın söndUrUldU 
Hamberg, 27 (A.A.) itfaiye, 

Europa tranaatlantlğ'inde dlln gece 
zuhur ve şiddetle devam eden 
yangını sOndUrmeğe muvaffak 
olmuştur . 

ea,vekll hasta 
Bertin, 26 ' A.A,) - Başvekil 

hafif surette rahatsız olduğun

dan bir kaç gün yatacaktır. --

• lngiliz gemisinin 
bahrılması meselesi 

büyüyor 
Londra, 26 ( A. A.) - Daily 

Mail yazıyor: lma/offe meselesi 
hakkında lngiliz-Amerikarı il1tilti
fını11 şiddeti artmaktadır. lınıerika 
gazetelerinden hiç birirıirı gemi 
kaptan mırı davasını müdafaa et -
memesi manidardır, Amerika hari
ciye nazareti esası kaçakcılık ol
masırıd an dolayı şimdiye kadar 
maliye nazareti tarafından takip 
edilmiş olan bu meseleyi eline 
almıştır. 

TAHKiKAT YAPILIYOR 
Washington, 26 (A.A.) -

Amerikan sahil muhafızları 

tarafından garkedilmiş olan 
"İmalonen gemisinin kaptanı 
Randell 500 dolar nakdi ke
faletle serbest bırakılmıştır. 
7 kişiden ibaret olan müret
tebat ta muvakkaten serbest 
bırakılmışlardır. 

Yeni hariciye nazırı 
Washington, 26 (A.A.) -

Flllpln adaları sabık vallsl 
M. Stlmson, M. Kelloğun 
yerine hariciye nazaretlni 
deruhte etmek üzre bugün 
buraya gelmiştir. 

IGp .. nyol tayyarocisi 
Buenos-Ayres, 26 (A.A.) -

Arkadaşı lgleslas lle bir
likte Sevllle-Bahya seya-

llirinci s:ıhifedcn mııbaat hatını yapmış olan lspanyol 

Alman gazeteleri ne tayyareci Jimenez sıtmaya 
diyorlar ? tutulmuş ve hastaneye kal

dırılmıştır. Rtyo dö janeyro 
istikametinde seyahata bir 
kaç gün sonra başlanıla

bllecektlr. 

Son gelen atman gazeteler! 
zeplinin Akdenizde bir tetkık 

seyahati yapmakta olduğunu 

ve bUyUk balon kumandanının 

takip edeceği hat lı a '.ı -ında 
serbestli harekata malik bulun-
duğunu yazmaktadırlar. Aynı 

gazetelere rore komandan hare
ketinden e\'el yalnız Peşte ve Vi
yana üzerinden geçeceğini be
yan etmi,tlr. 

Balon hareketlııden evet 
havada (6) r;un kalabilme&! için 
ıazım gelen malzemeyi hamil 
bulunmaktaıilır. Balonun Seli\· 
nlk ve ve lhlgrattan geçtikten 
şonra peşte ve Viyan• tarlkile 
geri dönme11i do m11lıtemct gö
rünmektedir. ınauıaft balonun 
şehrimiz llzerlnden geçeceğine 

dair olan limitler henüz zail 
olmuş değlldlr. Balon nihayet 
buglln do şehrimiz üzerinden 
geçebtlir. 

Bu,ün geçecek 
Yeşilköy Tayyare k•rargôlıımian 

verilen m•lli.mata göre ı:tp/inin 
bu sabah (§) do şehrimiz üzerin
den geçmesi rnuhterıuldir, 

Atına , 27 (A.A.) -- Graf 
Zeplln balonu saat yedide 
şehir üzerinde uçmuştur .• 

Zepli11 nerelerde ? 
' fredricbshafen, 26 (A.A.) 

Graf Zeplin balonu Salı sabah! 
Girit üzerinde uçmuş ve şark' 
istikametinde yoluna devam 
etmiştir. 

Kudilş. 26 ( A.A. ) - Graf 
Zeplin baleau saat on yed.ide 
Hayfa lls.tllnde gllzllkmUftür. 
Balon Kudüs istikametinde uç
makta idi. Ramleh telgraf ista
syonuna tıalondan ıtönderilen 
bir telsizde Zeptlaln saat on 
beşte geleceği bildiriliyordu. 
Hava gayet güzeldir. 

rek, SemC{'kande girmek üzre 
bulunuyordu. Bunu öğrenen Te
mirlenk o kadar çabuk hareket 
etti ki büyük Horas!n yolunun 
imtidadıncıı bir çok yerlerde at 
değiştirerek uyku uyumaksızın 

gece gündüz yoluna devamla, 
Toktamiş Semerkande gelmeden 
eve! yetisel. 

Şimalden gelen muhaclmlere 
karşı llerideki kalelerin çoğu 

mukavemet ediyordu. Teınirin 

büyük oğlu Ömer Seyh, bunlara 
karşı çıkarak harbe girişti. Mag
lup olarak maiyyetlndeki kuvvet
lerin dağılmasına, tepelerin arka
sına iltica etmesine rağmen, 

Ömer nadir tesadüf edilen bir 
cesaret gfüterdi Tcmirln geldiği 
haberi duyulunca Tokramişin 

kuvvetlerl, işlerinin ancak yarısını 
yapmış oldukları halde dağıldılar. 
Buhara cıvarında bir sarayı 

yaktıktan sonra, Syr nehrinin öte 

MUthl• bir infilak 
Flladelfiya, 26 (A.A.) .::. 

Glbbstown baruthanesinin 
bir barakasında takriben 
1500 kilogram nitrogliserin 
infllitk etmiştir. Bir amele 
telef olmuştur. infilak uzak 
mesafelerden duyulmuş ve 
40 kllometre uzakta bulunan 

Flladelflyada bir çok camlar 
kırılmıştır. 

Amorlkııda patrol konferansı 
Nuyork, 27 (A.A.) - Royal 

Outchshetl ·· petrol konsorstyo
mu reisi slr Henry Oetcrdlng 

Amerikan petrol enistltnsu kon
feransında hazır bulunmak Uzre 
dlln getmittir. Konferans Ame
rika, Mekıika ve cenubi Amerl
kadakl şiaıat devletlerinin pet
rol istihsallerinin tensil<ine alt 
planları nıUzakere edecektir. 
Sir Henry, Avrupa ve Amerika 
şirketleri bir itilaf elde edebil
dikleri takdirde petrol piyasası 

nın vaziyetini eyice kontrol edl
leceginl beyan etmiştir. 
Setir vnzlfeslmlen ayrılıyor 

Londra, 27 (A.A.) - Amcri- · 
kanın Loııdra sefiri yakında bu 
vazifeden lnffkak edecektlr. 

lhtlllf halledllecak mi ? 
Londra • 27 (A.A.) - lmalone 

gemisi Kanada tabiiyetinde ol· 
duıtundan hu mesele ite Kana
dının Washinır;tondakl orta e'• 
çisi me~fUI olacaktır. Etçi lngi
liz sefiri ile sıkı bir surette te
masta bulunacak ve ıiellr de 
thtltAfın safhalarını dikkatle takip 
edecektir. 

tarafına çekilip gittiler. 
Bununla beraber Ternirin mem. 

leket! çignenıniş, kısmen harap 
olmuş, e~ir diye bir çok adam 
alıp götürülmüş, bir çok beygir 
zapteclilmiş, ölüler ezilmişti. 

Altın Ordunun bayrağı görü
nünce diğer bayraklarda kaldı· 

rıldı. Temirin solunda Urgançlı 
Sufiler - llıızadenin taallukatı-bar. 

be glrdiler. Sağında ise daıt sil· 
silelerinin eteklerinden Gat Mogol· 
lan vardı ki bunlar atlarına bi

nerken a~agı istikamette beygir
lerini süruyor, yağmaya gidiyor

lardı. 

Nihayet kimin hakim olacağı 
meselesi halledilecekti. Toktaıniş 
Cengiz ilan sulalesindcn gelııılşti. 

Yasa mucibince bütün !\logo! 
kuvvetlerini kendi emri altına 

alabiliyordu. Temlr ise kliçük 

bitmedi 

Yeni Maarif teşkilat 
••••••• i 

Teftiş işlerine fazla ehenımiye 
verilmektedir 

Ankara , 27 ( \lllliyet ) - idarei lımu:;ivelerce maar 
edilen mehalij;in her sene maarif \'ckaletlne .irsali ile büt 
mü~ss~>atın_ın merkezden idaresi hakkındaki rnlilhak hiıtç 
hey etı Yekılede intaç edilmi~tir, 

.\ldığımız malumata güre öniımüzdeki 'ene maarif ve 

~ir td',ııik_ t~drbat ~ubesi )apılrnası ıakurriir eykm!ştir. 
diğerle~ı gıbi müstakil olacaktır. ~laarif \'ekftlet! te[tl,j iıl 
ehem,mıyet \'ermektedir. \le, ciıt teftiş hey"eti tab·iye 
maarıf muessesau daimi ımirnkahe altına alınacaktır. \'ekil 
merbut olacak ulan tefti~ riyasetine Ridrnıı ,\'alız bey tayin 

Açıktaki memurla
rın maaşları 

Ankal'a , 27 (Milliyet) -
Memuriyetlerinin ilgası hııse

biyle açıkta maaş almakta bu
lunan memurlann bir vazifeye 
tayinlerinde aldıkları açık ma
aşlarının memurla kanunu mu- 1 
ciblnce tayinleriol tebelluğ ettik
leri tarihten itibaren kesilecektir.! 

Tayinleri tahvil mahiyetinde 
telAkkl olunanlar hakkı;ıda dahi 
maaş kanunu ahkamının tatbiki 
icap ettiğinden bunlardan da 
tayin emrini tebelluğden 

sonra muayyen müddetler zar
fında hareketle yeni memuriyeti 
mahallerine muvasetet edenle
rin yeni memuriyet maaşlarını 
istifaya başlayıncaya kadar ~e- 1 

çecek müddete ııit maaşları 

Memurin kanununun tatbiki 
masrafından v.ırllecektir. 

Vilayet merkezi 
,\nkara, 27 (:\lilliyct) - Bit

lis vilüyetinin merkezinin i\lu~a 

naklile \"ilayet hududunun tev~ii 
hakkındaki layiha dahiliye ent.:ü· 
ıııcniııdc tetkik edilmektedir. 

Zaruri Lnasr. 
yok 

Ankara, 27 (Milliye 
hakimce naip ve ehli v 
ralı. tayin edilen memu 
sarlfl zaruriye olarak 
kararnamesi fevkinde 
llcret takdir edilmekte 
anlaşılmaktadır . 

Hazine ile eşhas a 
davalarda memurind 
edilen naip, ehli vukuf 
reye mahkemelerce m 
rarname fevkinde ma 
ruriye ve yevmiye tesp 
hal verilmemek üzre k 
haziııe avukatl.ırıoa te 
dirilmiştir • 

Yozgat vilayet 
"\T ozg·al· }' erkfJv ıarikinit 

den 75 - 9 kilomctroda inş 
yol ve menfezler 4~S08 

kuruş bedel keşiflo "e ka 
usulile nisanın o;ekizin~i 
saat onbeşte ihale edil 
münakasaya knmılnıuşcur. T 
Jarın teminatı kanuniycleri 
meni 'ih\yete fenni hususa 
m'lluınat alınak isteyenler! 
kilat naha dairesne m 
ilan olunur. ., ...... ~.....,,. .................................. ........... 

~··~·················· 
~~ MUHİT 

6 lNCI NÜSHASI ÇIKTI 
~ ............• 
1 

GÖZ DAGI Salon ve '.":ek.tep 
· temsılı 

REŞAT NURİ 

r KARAGÖZ o, ~nıill •kı 
.C • sahife: 
<Muharriri: Osman Cemal Resamı:Müni/Fe 
ec :ıı : - ' . 

5 Hikaye, müteaddit vem 
tenevvi makaleler, yüz 

~1 mütecaviz resim, elbise kalıbı vs .. 

' 
... ...,.. ............. . • .................................................................. e..ı 

En iyi müstabzarıat. 
ve bilhassa 

'' ~ s p ı r 1 n , .. 
kamprlmelarl ekseriya taklit 

~ edilirler._\.. 

Tıı.kJiJJerıııden sakınmak lçln <lıı.ima 

kirmızı bandırollu 

re .~" markalı hakiki 
ıı.mbııJajına dikkat ve .<>k 

digerlerinı reddedi ııiz ~ 

... Karlı bir ziyaret 1 ._. 
Bunu Beyoglundo caddei kebirden geçerken lutfen 148 namar 

BAZAR ÇEI(OSLA VAK 
ticarethanesine uğrayarak ·tecrübe e 
bilirsiniz en mükemmel ve en şık kum 

lardan en mutena biçimlerde 
Pardesüler, Kostümler, pantalonh 

•10 20 tenzilatla· satıldığını göreceksini 

Karlı bir ziyaret değil mi? 
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M iLLi Y-E'I.' · MAH1' 192 
' -

MiLLl Y E:TiN SE-:_.._ __ VE MEMLEKET HABE 
t'.- : 

Süt satışı 
.1lçıh giifjiimlerle 
yapılıp duruyor 

snt muayene ~·trlerlnl tayin 
eden kadro hcniiz Sıhhiye 

\\Uictince tıstik edilmedi~ için 
nı1 1 a\eııe yerleri açılamamışur. 

~ımdilik sütlerin muayenesiz sarıl
ın >ırıa devam edilmektedir. Son 
;:linlcrde şikAyeticr ÇOJ!"Rldı~ için 
7.ıı'ııtai belediye merrurlan tefô
ıat yapı]orlar. Çevirilen sütçü
l~·c.len nümuııcler alınarak tablil
h~neye rilnc.lerilmekt~dir. 

Eıııanet memurları 
talimntnı:niesi 

S ehremancti memurları hakkı~
::> da tanzim edikn \"C hrnu:ı.: 

l::ınun, talimnt ve ya nizamname 
mi rılacagı belli olmayan proje 
rnakaıııı ~:manete nrilmi,tır. Ma
kaıııca ll-tkık t·c.lilrrekte olup ter
k" at ncticcs; ele vazi)·et bclii 
u ••aktır. 

Yeni elektrlh 
tar resi 

C lcktrik ıar•fe komlsYonu Ni-
sa•ıın ikisinde te>phııarak 

b ~dan sonraki üç R\ lık yeni 
Lirifc yi tsnz 'll e<'cccktir. 

Emanete müracaat 
Q aktilo için şchremsnctine 

muracaat edenlerin adtdi3UU 
ki yı lıı.lmu,tur. l .Akin 1 " çe <le 
tarsisat olmad•ğın<l,ın dakıılograf 
nanıivle memur al•'.lmamakrndır. 
Şı ıeİcrc!c irhlldl eden katiplerin 
Ytrint daktilorn hilcnler alınmak
ta, ır. Cc-niyc.ti lılkdiveden ıah-
s ' ı . a ındıgı takdirde kadro '-'V>İ 
tdiiccckt! r. 

Yirnzi r:ellelik borç 
Şclır,mane" . 

ki ı ıle 909 da tLr-
. ye .\Jiııı lıanka.;ı arasında 

' a pı lan · . 
ı tıkrazın ıedi\· atı ıçin 

t~..1 n mt l' ı · n ' l ttr 'l beri ,.cvam edtn 
, akc at hitır.ck iizcrcdi• Gelc-

e,-~ ra'ı. b" ' . 
ı ·ı ır cdse daha yapı-
<1c1 'lr, 

Otomobil ücı·etleri 
Qtomolıı1 kr;n tahi i crdlcrinin 

t ·nzT . 
dil :' 1. me~ clcı;i hcmiz halle-

.. rnı~tır. 

nı 1 laıır'ıran rarnr tet' ık edil
< liz r;> 

.ı • en Lmeııe havale 
Cu l 1: ,tır. 

A ~E TA cı~'ıisi 
Dün An1irala iadei 

1
.Ziyaret edildi 
.ırnanınıı ' 1 rika k ıua ıulunan .Ame-

ruvn?. · .. 1 Vekil~ K .oru <ün sabah Vali 
}\ c.lordu ve Donanma 
nnı ndanı 

c•:,ımiş \' ta.r1fl •ndan zivarct 
ia,. i . c \ı,; nrniral Davtuna 

' Zl\!l•et IJ! • 
rak , llntl" ·~· ton atıla-

05~' mlı:r.mı,I nlır. 
un nk 

Tcfine şam guni kaptanı ~e-
bır ç n:ıı r,'·a E larcbancsirde 

av r.ı~;ı ti I' < \ n.lıni tir 
>L 111' J S 

bcr1; e 7. • , a .0 nd n 111' aren 
-~ t, rımız · · 

Ccklcrdi• \k gemı;ı geıe-
Anıe · · şam d:ı :l !ccıdh·cdc 

rı11~lılar .r . ' 
Vcrilccc~ıir B~orc_ırc bır 7.İ)afct 
h~ıl 'llııca . u zı} afette •dir de 

ı.tır. 

CUnıhuriyeı hbld 
y esine çelenk 
arırı saat on bt 

b hrivelile•ı Cum 
1 

<l Anıerılı;a 
· . ··- .ır Yet a ·, mcra,ıırl~ çelc"lk k ı l •'1e 

C • oyac.~ lard 
ıı:narte ı ~tın~ de b ır. 

.. t> ı . ahrı>e 
za ıt.e•ı.ııız gem \ i g zccc11lerdır 
P1zar ~i.~:ı mi ·a.irLrinıize sara; 
Ve müzc:erı gezeceklcrdır, 

l'nınrt i r:t1rlli ilah•iyt mektebi 
taldı sı . · . 0 gcmıyı gezccekl ·rdir. o .. 
y gun {;Cnıidc Am ral tara •mfan 
. "~ı et ~rkAnına hır öğle ziya.di 
'crııccekti ·. 

Ak~ m ekiz buçukta da scfa-
retl:.ınt e :1 . . 
l: re 11 bır zıyafct ve 
Ti ~ verıle1.ckt1r. Sa.ı g.inu llah
y·Yc mektebi geıilt.'Cek, akşam d~ 
~ne gemide bir çay Yeni ektir. 

' 
-VİLAYETTE ~IAA.Hllvl'E ADLirEDE 

, 

- ......... -...... _ 
Yeni bir iş! o ŞAI<ULt İAIİŞ Beg_/}:Z Ruslar Eytanı _!!_~~dığı e 
Terzilik mektebi Vilayet Meclisin- Bu sene içinde hal'i Tasfiyelşlerima!ıısta 

San'atlar mehtebindeki şube de bir aza''Şahku- lat;fiyeye tabi bitmiş ol caiz Ba.ba.Oj1nı, anasını ve ka.rdeş 
ye 

ne zanıan açılacak?. • • • tutulacaklar Eytam sandı~ının tasfiye ko- l . . •• •• 
San'atıar ırıekteblndo açııacakıfu,,mahalleSIISml- Kimler Tüı·h tabllı1etine misyonu son ıı:iınlerda faali- erlnl O/duren betlbaht 

olan terzilik şııhcsl ben!lz • "Ş k 1.... ld · · r - d"' 
ı.afi talehe kaydcdılmedlğioden nın ft U f 0 U• /iabu[ edfleceh? yerını artırmıştır. 1'01l'ISV0'1 un 1 • b t k •J 
klşndı 15 Nisana kalır.ıştır. ,, " • eyaz Ruslar hakkında ~h- de müddei umumi Kcna:ı beyi'l Zllllr a fi 1 Url f<UrUtUf Caf{llf 

Mektebe Uç to Hanım kayd- ğUOU SOyledl rlmlze yecl tebllgat gel· riyasetinde bir içtimı akdetmiştir. ~kat 50 000 Jt"ra J ,._ 
edllmlştlr. di""I haher 1 ı fht"da K · • · · · 5 H t 8ZJm 

Terzillk şubesi için Avrupa• Mahallenin asıl ı"smi ne .. • ın!!"lf ır. ; omısyon me.aı>ını ı mayısa • • d b. 
dan hlr de mııalllm ıetlrllmfş· • etm"ş ve etmem'ş olıın beyaz kadar ikmal lUer~k elinde meYCUt Melek haııım ısmın e ır lıadını bolfan 

h J J ı- ? Ruslardan bir çoğu Tilrk ta-
~f~ra~ıe::~~ı1:rı h:~ı~ca::1a o~:: Ve nası O ması UZI m . hiiyetfne 1-abul için bUl>ılmete olan emval \"e eml~kl, Emltlk farla bfr CV ha/kını boğaz[agaJl Can• 
E'ektlrlk., Tesviye ,,0 Ma•anco· VllD.yct Vmuırt Meclisi dllıı ınuracant etmişti. Bankasına dcuedccektir. l } h eler/ e b l .1 
zluk kursları Nisanın birlntlo toplıındı • Sayım ve Kazanç Bunlardan T!lrk tabiiyetine Dcvrulilcc~k nukut, em!Ak, arın lllll 8 em n Bfj lln;.ıl 

k 1 vergllerfnln lı:esrl munzl'mlıorını kaimi edölenlerln isimleri Vf· Ad d O h Ik O küşat edllece t r. Vilayetler umurnt ınecllslerl tespit IAyet Ümurn hukukiye lltıı- mücnhcr, ena ve emrnlin birer apazarın ll sınan ağa " ın ye rta ıncb.t~p tııl. 
Millelme/zfepleri ederler • Dahlllye veı.nıetl JS29 ıll!rl!ll';llnc tehllğ oluıımıı~tur. li tcsl vlicude getirilmektedir. namında biri öldürtllmilştü belerlnln lştlraklle 1 anelı 

M illet mektcplerlnln blrlncl 
devre&! talebelerinden im· 

tehandamuvr.ffak olanlara şeha· 
detnanıe tevzfine devanı edil
mektedir • Uıınlar an 9~lı~det· 
oame almayan pek az kimse 
~almı~tır.lıdncl dene talehelcrlne 
ımt!hatları h!ltun Mili•! mek
tc e. i::ıde Msan gııycsfntle ya• 
pı:acsk ve muvarı .. :.: claolara 
şelını!ctname verilecektir. 

Gazi miikafatı 
Egliilde en iyi eser L'Bzana 

verilecek 

Dar!lcfllr:ur.un ih.1as ettiği Gazi 
ml' kl\ktı hcnUz k!mseye ve· 

rilmcm"ştır. Eura ıı~brp şimdiye 
kednr yazılan eserlerin muvafık 
gl!rlilmemeslclr • 

Bu sene eyllllcle en iyi eser 
sahibine llç sencllk rnUka.lat 
birden verilecektir. 

Ecr:ebi pröfesiJr ge
tiril i 

D ar!l1fUnun F.en fakllltesi için 
yeriden Uç ecnetıl profesör 

getlrl!mlştir. Faktiltenln ·umumi 
fizik • ır.ııalllmliğlne proicsör 
JIL Ko , tathik.I makın~ye M • 
DU\•al , "fdre!ik " m"a!:imliğine 
M. Düsyo intihap olunmuştur. 

lslılalılar etrafında 

DarUlfU:ıuııdald merkez L:pmis· 
yonu pcznr gCr.11 topıaus· 

rak "C harfına alt ilm! ve fenni • söz fişleri hakkınıla tali koınls· 
yonlar tar~fından hıızırlanr.n 
sllzlcrl tetkik cdilccd·tlr • Tali 
kornisyıınlar "B. ve ·o, hnrf· 
lerıne alt fi)lerln kc,plıkfarını 
ya~ında tespit edectl:l.rıilr . --·-
POT.İSTE 

Tranıvay al ;nda 
T ranway am~ks:nckn l liiseyin 

Pan~aitıda 3-4'.!8 numaralı 

Tram\·aı ın altında kalıp ynralan-
mı ıır. 

Attan düşe adam 
B cşıkta~ Dimnııdi fırını rnbl ı

kftrı Vangd attan du,,r~k 

aya~ı kırılm1~tır. 

Dagl!l? yeyeıı 
kahveci 

Eyipte cami kar~ısında knhvecl 
Fazlı knhvcye sarho~ p;clen müş

terilere dayak atmak isterken 
dayak yemi tir. 

4 i ile mil 
Tahta kalede Sl"'dalcı Ali ile 

Şamil ka gıı cclerhn Ali, Şamili 
öl""lllç ıebc.lit ctmi tir. 

Kundura hırsızı 
.Altı giın evf'l Defterdarda 

kımdıracı \l(niıı d,;kkAnınc!an 
kunc.lıra çalan l\iyazi yakalıın-

mı~tır. 

200 liralık iddia 
lraıılı hminc!e bir saraf polise 

miiracaatln tefeci Ali a_!';anın 2:.ıO 
liralık bonosunu çaldığını. iddia 
etmiştir. 

ııeııesl için kurt munıamlıırı• Habn aldı~ ıma gOre Beyaz Adapa;ı:ıır gazetesi bu husus· rlnden kaldırılanlk Orlıa . 
tayinini istiyordu • Ruıllann ikanı ellerin• 6 şu hat Hisabat YC ddatınn t ınıimi )"~- t lfı 

Eunun tespiti Btttçe enc!lme· ın30 tarihine kı>clar mll6nRdo kında ikmal ec.lilecektir. Tasfiyeye a Şll ma ırn t ı vsrlyor: camisinde namazları kılı 
nine havale olunoıı. oıuıımııttur. Fakat bu L1iı.cldet bir iki ecııfcenberi devam eclil- 17 Mart pazar gtinil Os· mış ve medfenl ebadllerl 

lık mektepler mıısarfflne içinde bunlar ı,at'I ta•flyeye man ağanın oğlu Mqstııfa te,•dl edilmişlerdir. 
ta"sl• olunan ve kazanç vergisi tııhl tutulacaklr.r ~ır. mektedir. :\levcut olan n11kuı:, 1( 

'' ~ "' iki h m~ıreı;Inl yanına ııla alil Alustaraya geline~ Uzerlnden alınan kesri muozem· .,unlıır<i!ln ; ı~Uehessıs, mil· miicevhcr ye enıl;lkin }'ekılnü • -
!arın tespitini de Husıısf Muha·

1 
h ekndi<:ı, şcrııınycder gibi ııte'n- mLıbim bir mikdara balığ olmak- rak D:ı,,aııçayına gütürüp AV;tndlln g-lren kurşıı 

ııehe r. lldllrll'''il fstfyorc':ı. Bu e ete narı ol:·· ln~ııı Ttrk t b'· ı d ı dil ı kafa tasında kalmış ve am " ıa· ı·,etfne l·ahııl ed·.·ımelerl kı•v' e ı, tadır gecey ora a geç r · en son- il 1 da B!ltçc Enclımer.lne gönderi •· J • • • .ı:at a çıkarılması mute {il 
Ş •HKULU. ~ •. Al'Ul.I muhtemeldir, G~..,etele·.. ra ert 1 gün al-det ediyorlar. 

" _ ...,... ı ver idi. lt\aamaflh ıunel'y; 
Beyoğlu kııza~ı mnhallele· Sermoyedartarın dll Ttırk llunlıırın gece gelmeme- muvaffakıyetle netlce!enıll 

rlnden 1 - r.umarıılı ma- yetim Ç«!Cnı lnrn~ı da ~·ı;ırlıır:Rdil ma/lllenıede Sinden \C izJn almadan dO• 
h 1 1 r lıo:fı•n k . . ı takdirde dııl 1 l:aya!J!"u·•a «Henin yen hud:ıt. "rı ve '• T rn ış n ıt cctır.ış c n.a- fkd f k ı lııo:maları ("zerine Qı;man " 
loimlcrl fl,Llklye l:'nd!merl larıı ıı bıı~ılacl\l!:lır. - am ve di~ı!r rii e ·amız 8 ey- " yUzde seksen b ş ümit ke 
tarsfır.dan tc&pit olunmuştur. 1 llr;· tab'lyetfre knhıırn mı•· hine !karne cdllrn n-atbııııt a~a hl aetıenml~ ve ak ·am ı;llmi~tl. 
Okundu: vııfık ol• ıy:< ı I r da bir seııo davaları dlin Birinci Cc~a maı..- yeme""lnl hep beraber ~·edlk-

1 ı · d " '1 
"' J 11\ustafııı. t.:;- ar.alı:C evd1ı 1- Yer.lcnml, 2 Arnpc~ın • çm 0 memleketten çıkunlac:;k· kemesin,•c rii_,·ct ldilmi-ctr. llazl ten sonra lld kızını \C yc-

3_ Emckyem~z , 4- Bereket- tır. I çamaşır 1 teım•ş, ve sık :ı 
zade , 5- Kcmsnkcıı Kam Konserva nar ~av.eteler aleyhine yeni davalar ğ~nıerl ı;mall ile Emini babasını sormuş, bir "lÇ dcı 
Mustafa l'e~ , \i- 'ileyyet- 'I' i' me cd;ldi"iııc.len bu da\ alann lsUcvab.a baslayor. Mustııfa "' b 

d 7 i f,'. 1 8 ş h b . b u.::ı a,a i buhran geçlrmlş 
~~11~ • - ;ıcı ,ım • - - ı. • l.l1l!t'l c~ \ hfdi için mı..lı;.keme !-aşka bir yeme ·ten daha ev 1 kal ·- B<lyle bir buhr n e&na~ınc 

Az:ıılan Alt Seydl ~ey , ~( oııııcrvatvı r Mr.asıııın Tak - gline kalmıştır. mış ve bahçeye çıkaı ak kııfasını duvara vurmuş , 
"Şr.hkulu. JGrnirin lpl a ına ili· s'mde yapıl:ns ı takıırrUr istlcvabatı peııcercden ılln· 
raz etti. ll:i;lldye Er.c!lrr.enl reisi etm'ş ' r. f(lldl!l avukat llyoı u. eline ğeçlrdl 1 su sfirahfsl 
H!lanu bey •u cc" 0 'ı verdi: Yeni blnamn pro~·~sl trmJm l ı de kııf0 sıııı ene)'~e zede! 

" ~u cdilıreittc"lr Ye 1 !na " · r · ıı K ı:.dın anıkat_aruan Sti.kOfe ha- I O ' .. " "" ·- Şaiık11::1, o cİl'arda bir ma- · y n • T" ' • kinci odada ise sınan ı h 
h lı en güzel lr.ı:sı ol~caktır. hi· nın•ın tahlıf mernsıını dün m Ş \' nl ayet çar ın 

a .min eskidm bai ismidir· ,, h .eıı.anın reflkar.ı dl""er k1ı"çllk 
na .. a VyUk bir k.ocscr snloııu Bnro<la icra edilmiştır. SükCıfe "' • " !';ün il r.r:te zamanı lllnıll!;tü Enclimcndt de delf'iştiri/mr•i kflnU- hulunı:c<:k tıı·. ' çocuklarla bulunu yor dıı. ' 

şu/du; fakat Drvlı t umırr ve kayıt- hanım ml'Clisi inzibat l'Z ·lan 
lr:rı, mahalleler isinıtuine istinat ue.· '·ı"m'e· .. ;,.. seyahati Vaz'ı hanıll etıncl< üzre bu-
d . k ııı '.it tı ı .~., lrnzrunda ''emin etmi~tir. 

r ıyor. Bıı cilıct/e ve frshilclt Q/llıa ' lunan kr.dıncıııtız kendi der-
llzre ipka ellik.. D"ktcrııır<!an buılnrı bu yaz Şimdi kadın avııkatların yelı:.Cı-

Bir aza da drdl ki: bir Avrupa scyufıatı yııp· nu be~e lıaliıı; olmuştur. Di!!Cr dile meşgul ulıınuyordu. 
"- bı nim nıa/ıimatıma göre brı mak nlyetir.<lr<l!r, Bu hususta kadın anıkr.lnr l:cyt an, ( ü .. Jc, Osman ağa k.ızl.ı.ı ın so-

isim esasen • Şalık·ı/u. dr'f;/, e•• ha ıııuhn<ler.et cenıiy tlno llcc! ia, , "i,,:lr h:;nımlarl:an ibaret ruyor: 
• Şakııt!. dir. Bıı suretle tushılıi müracaat tdilece;ıtjr. bulunrr 1kıac.lır. muı afi •ı B v l ''Doğan ça~·ın" o-itmek lçlıı 
• ' 

1
• ır .• ogaz ar komisyo- SLki;r. on hukıık mezunu ha- .. .. "' 

ikinci Rclo Haçı Aı.111 Bey leh den izin aldınız?» 
da d di ki 1 nu re. or ı nım da rrtıhtelil mahkc~clcrde 

•- Şalıkıı!rı ve yıı .Şalwlt olsan, zal ıt kurirlil'.i ynparıık staj yap · Kızlar: "Annemizden izin 
B"ta"lor komisyonu tarafından ha- l<! 1 ıı J O esasen bır alemdir, manası kalma- zır!a" " n . en dik r.ııor ı ·uruams nıakt~dırlar. llıı hınımlarclan bir a ı 'n cı yor ıı.r. sm:ı.n aı;a 

mıfltr, yoktur.. günU Akv;ıın meç:btn~ günderik cki l:ısmmın staj müddeti ya ·ında refikasmı çal;ırıyor ve meı;fi 
Bunı!an scnra Şalıkulu ismi ıt<r. Diiıı komiwon içt;m.11 kısa mlld- uitcccktir. rıu stıreıle sen bir iH ceH;p aldı~ı rırada lılust • 

ipka olundu. ' ,pet dc\'om ctmi,0 tir. r ı ı. 1 k 
~--·- sene z:ır ın< a "a< m a\o · atlnrın fanın pencı:rcclen attı~ı ilk 

1.KTJSADİ II. lruı an miirnlıllası ydômı ı·irnıiyi t•'c'jlv(;7. edecektir lrnr.un aya~ına ısıı.bet ediyor. 
'·"C/;goı· lltıkt:k rnczunlarındıın l;ıı; 1 ı- l!>lncl kurşun lsınalllıı lcıı:lbt-

• u ri da ~rnkntlık YPl'll':ık iıue ll:ı-f lllfİhan l\fı·hteiit kc>mi~~on "unan hcy'eti ro)'a mt.raca~c ttnıi~kidir Tı'cp- n tesadüf ediyor ve çocuk 

lfomis11oncularn çln 
giı·mek lstemigorlar 

Usı·m~t ldares"r.do t~ccıı-

rci·i J\l. l ' ıyımandorıı\lls bu n~mder tİİ\·arl•ancyc ıısılm. ır. derhal yere d!l tly r ... Osman 
ı;ilıı Atiııoıa gidcc· ktir. lln scval· t ,imdi llarodaki D\ ukat!ar fi;lo µ nltıt k pıya doıtrıı l.o arak. 
Türk - Yunan nıü1a':rmile aUkadar k d "' f 

tecnviiı etn,ütcd:r. ar .asın an nmud ı ıırlJe görülmektedir. !\!. Divamandllpıılos 
ile mU<·vir l\I. ~laııapulos da A:inaya Jifufltert maJzJtemc 1 nbct en bir kur u • daha 
~iJecektir. alıycr.,. lıı.ltfn sınan · a 

Masf.ll rı kırıp 
7!al:lılar •• 

/:arar/arı b.ı:hçeJe ç.l.nıağ'a mm;aff k 
oluyor ••• 

Osnın ı ağanın reffü sı 
dış. rı lıaçn a mal.aadlle 

Feribot 
Haydarpaşadan 

Sirltec(tJe ;. c .. ar ... 
Fcrıbııt kon: s ·o l , dün de 

ı O da Şark ılemır ı •llon bı~asııı 
içtfm.iıl cnnt .. tir • 'l ic.: rerrı b· r 
J\lüdjiıü de ı~~ımad1 buıunRw, ı•ı 

Kümlsy ıı az:ısı dün t ·ıkı. ı 
mtögul olmuşlar .-. Lke!e '3pılnc 
yen tqıit c:m i şlerdır. Eskı se' k" 
biııosı on!lııdeki kı ım ıı;ke e iç 
münasip giirüı11üşrür Tetkikat c<n 

ıı;ındl naz :ı dikk:ıtc ıtlıil .. :ık ~ 

miıhım '" et iskele ar't1smda •to L

ycnı h tlar tefri ine 'e demırvo 
ıemdiu oe eh erişli bir ~ a temi . 

,H, ,kıi it en zh·ade bu n.ıkt." 
ol ı' ııt~ için miihen-', leıden mur \ 
ır hev'etın •Yrtc.1 hır p; o )ap 

lan 1-a takamır emıi~ıır Pıindl lsk 
lenin de ıı>e ne k ' , çıkacağı <. 

ıeııic olunacaktır. l\Gmi•\" P. onu" 
"de~i Çıırşamha ı;linü ıeks;ır ı"P" 
"aaak ve 1 fa darp1şada varıJao 

lsk'1enin yerini tc,pit i\in mah•lle 

no işlerini tak"p etmekte 
olan komi ·yorcıı:an zetıta rııpt 
allına ıılnı:ık ve içlerinle b:ılu· 
ıoan eh:iyt.ts1:;:1erl t r.ı;.: efı:ıek 
için koml~yonc~larıR !ı:ıtihaııa 
C:nvet eıtildlkful yazılmıştı. ko
misy .. nculardan bir lmını irntl-
1.nr.a girmek istenıcınektet:irler. 
Halbu:.ı bunların her seı•e !mtl
hena tabi tııtı:lıııııları ınzım gt.!· 
mcktedir. 

Topu dalre~i.bu k-ş odıınıuz k,Jı.lı
b''ndan meıntırlır tLir1ü çnrc!ere 

baş vt•rmuşlar ve nhavet arka ı:ıer
diveni pr.rçala~4rak ya~mı~lmlı Tapu 
müfctt<şlcri bn işin tabkikilc mc<
p;rl~en diin bir kftlemJe masa 
vözlcrini kmrak ·akan hir k•ç me
mur ~i'rülmiişrür. Müfettiılik bu 
memı>r:or hakkında tahkkıkac y•
makıadır. 

~ uhtcllt Türk - lınlrnn mah
'1 kem sinde t!tio 7 karar veril

ml\t'r. liri l'kmıın Hunrl l\e~t 

t1r.:ıfıııdan h{ikiınıet ale} hıııe 
nçıiaıı alacak ela\ ası olup rcdtlo
lıınmuşııır. Dig-eri l\la,lam lstdlu 
tarafından ı; ne htikCımet alcy hine 
~çılan hir emlak dava~ı olı• p 
s1Jalıiyet kararı verilmi~tir. Öttki
Jcr Ara bram!ır. 

evin kapusuu.a geldlğl sırada tçtkıkma bulıınac!ktır. 

rntihıına glrınlyecek olan !ı'o
mlsycneıılar Rlisumatta iş tı:lcip 
edemlyocokleralr, l(eyflyot blldl
ri!rr.işfir. 

/1"1-glllz ı·ı·ası 992,25 
~r.giliz lirası fitin lıcır&lJda !lS2 
• kuruşt 11çıı ·•f• 092,5 kur~ ıı 
yliksrlai!;teıı svıtra ali ıım ırn:..25 
l;urnfla kapan •• , ır • nı1yıııııı 
Mlivahhııde 227 lirada açılını1 , 
225,25 liraya dUftnkten sonra 
akşam 225,5 lirıı<!a kapan· 
mı~ıır • Altın borH hıırklr.de 
845 kuruşta &çılını~, aynen ka
panwıştır. 

Samsun-Çarşamba 
haltı 

nun htr Ankara telgrafını atfen 
hükôrrıetin1izin Saınsun . Çar~amha 
hattını iatı12 almağ• karar \'erdiği 
yazılmıştır. Aldı&-ımız molılmata 
göre Sams~n sat.il ı:kmir rnl
Jan şirketi ak<i hisıeuarlann"lan 
\nıli Zade mahdtııııiarı evclce 

Foş için ay· 
l\1'r~ıal focbin !nira_h_ati '."hu Jçin 

dün Sen Lu ı kılıscsır.de Lir 
•ıini rnhani ynpılmı,ur . Ari t!e 
Fı· ns·z <efirl YC Fran~ız tabası ·hazır 
bulıınmuslardır. 

. Sefir dün akşam An\:araya git
ını\tır; 

Oı·ınan ıntidiiı· 'i 
Qrınan Cmuml Müdüril Cıfer bey 

ı Ank3raya giuni~tir 

Rumun lıankadaki 
parası 

il anburoğlu namında bir Rum 
il ölcrrken fıknraı-a te ·zi cdhıek 
ü~re müteveffa patrik namina 50000 
Türk altını lırtakmış, l'•trik bu 
paf,dan ;10.000 lira>ır.ı sarf ermiş, 
ı;efüi Osmanlı b• nbsındo kalmış. 

öııline çıkan lt\ıııtai11 ile 
karşıl:ı~mı' ve atılan kurşun 
zavallı kadını nl kanlar için
de yere serml.,.tlr. 

Mustafa lşledlğl cinayeti 

hayı:.tl!e ödemek m:ıl\~:ıdlle 

J{afp iff etfnc-,Wen Ö[ÜJ?l silahı ağzına tevcih edere.,; 
aieş elliyor ve dertıııl yere E r~ııko:;üııde ııra'ıacı koca 

• lchmctlin iiz~-rinc dJn blr 
frna·ı·, g,Jere•· cczahımcyc t· 
miş \ e un:d d~.şercl. öl ıüşt!ir. 

::'lluayone nctic,slnde kal•ı sd.te
sintlrn vefat cttiJi aı• a;ıl 1:.şrır. 

Bacana;;mı vuraıı 
Arınan alı 

K irkor isnıindcki 1,ıc•nBJ!ını 
katıl kasti ile ccrhetmcklc 

maznun Arnı naı:ın rr.uhıkep;ıc
sine dirn Agır Ceza mahkeme
sinde devam cdilmişt1 r. 

dü~üyor ... 
Had çı hep bir kııç saniye 

içi de ,,uku bulmuş ve bil· 
bııssn ı:cc!erlııo ve 1 m:ıll 
efen<llye isabet eden ku;. 
şunlar birbiri arkı: ından 
atılmıştır. 

Sll!l.h Ecslerl üzerine yct!
ş~n komşulı:•· ve poll ler, 
tliylerl ürpertici fecl ve 
cl:m bir manzara ile kı:rşı
laş nışlard.r. Osmı:n ağa bah
çede kanlar içlnd ; refikası, 
Must fa ve frı ıııll blruh bir 

----
ICADRİYE II. 

Bir teşebbüste dqha 
bulunmuştu 

J\!ü•ıanrk llıkmct bey Kodrl , 
hanım ve rüfeka•ı h•hındıki talık 
kat~ dev ın et.ııekteJir. 

Kadıiyc hanımın .,ır te c!ılıus• 
dah~ haber al ~rnı; r 

Haber a'tlı 0 • ıı r;orc Kndd 
hanını yazın (,a l , lazretlerl ieh:i 
rn ule ı. en kendıleri ile gor: rııc 
teşc bu l<lc bulu rıı ,rır. F~ 
o v•••t ı, ) iye han· 111 ziy<1.1< 
me" "l'llŞ - 'fah' il ,, y:. 
llikmet tevin bu tc et hu• rtr•l 
da da ı rkikatt• hn!u nası mıriıtt 

m~!dir Bu me<elc etra .nda b , 
f&hiıleriıı malı'ı111atına müra ·aaı edıl 
mi lr, 

Bu nı:vanda ;\ l>dencl ]\ lıır h< 
ve Bü~ u aılada or. an • hk.-ule 1: 
nıml:ır dinl«ı ir . EsrarllCŞ Hiisn'ii. ile 

arkadaşları 
Esrarkeş J llisni! ile diğer bir 
. rcfıkı dün L~sküdardu lhsa

nıycd ;.:· 
ile k e_ .ıya efendi nnmında birisi 
başın:l:ı;n ~tnıiş \e 7.iya efendiyi 

n Yaralanıı~larc!ır. 

Alacak güzünden 
Bir alacak m 1 . 

. tsc e5ındcn Anhra 
caddcsınde rnüccıı· . . 

k d , 1 h ıt • urı ar-
a aşı •' u arrcnıi ıınah 1 b tar a a-

şından yaralamıştır. 

ellerinde bulunan 250,000 liralık 
h;sse senedini l 50.000 lira mu
kabilinde l\!ali \'C Vekaletine devr
etmişlerdir. İ1u mc~cledc iş 
llaııkasına olan borç ;'\cmli Zade 
mahdumlarının değil, ;\[aliye \'e
kalcıinin kcfaktl ile Sanısıııı-Sa
hil demir yolları şirketinindir. 

Bu borç, mıkdarı da 500,000degil 
200,000 liradır. 

Defterdarlık bu paraıı L.m adan 
sormuştur. 

~~-=-... ·---~--
Davet 

Üsküdar Askerlik şube
sinden: 

J\laznıın bacanağının, karısını 
ye kayın uoıas ıı !~fal etti !!-h i 
bıı·brla gayri mc~ru münascbaıt~ 
hulu .du~ıınıı bunun üzc~inc ate· 
ettiğini söylemektedir. l\l ınu~ 
vekili dün mückkilinlıı unrazi 
asab!ycye nıti ptda olduğunu, 
o hadiseye büyük bir tahrik 

neticesinde te;clıhtis ctı'ğinl söyle
m:, tir. :\lahkcme Arm:ıııağın be
rayı müşahadc Tilılıı ad!Jye sevke
dilmesine karar verıııl~tir. 

halıle y ııtıyııı lardı. 

Oıman ağa içeriye alın· 
rnış 'e kendlsile reilkasınıt 
yetişen doktorlar tarafından 
tedaviye ihtimam verllml, tir. 

lsnıall efendi düşttlgü yer
de rul.unu çoktan teslim 
etmiş bulunuyordu. 

l'ı\ustara ise hususi has
taneye kaldırılmış ve teda
visi için tc bir ittihaz 

lsııınbul Tgp• rııö ılril 4ç ilik 
b.yı ıev 'iantJe ıi areı eıll\l ıir. 

Bir pıuJıleı <iı ş.ıtıit dinlenccç' 
ve lıunu mü.eak p nı.::ınuııl:ınn i. L> 
vahına h ~~an_acaktır. 

- - -···---~ istifa eden müdürle 
B'ner lira çok görüld 

Tkartt Oüasın.bn l tifa cırni· 
olan şube m~dü:1e · ı• biner Hra ıaz 
mrau •~rileı:e~lnl yazmıştık. 1-f. • 
aldı ımııa g irc, bu ınl .. -• Od 
ur c'i i 4za· n02.diod çok r;ör41. 
ınekteılir. Biı· komser intihar 

etti 

Hey'et glc.'iyor -·---
KUı:runun iki dubası :edllmlştlr. 

ısıının i.ıçıincu ... d 
Anı gunu e 
Veu ıra~ Dayton tarafından bir 
~ Ziya! ıi verilecektir. 

lıare~ını Salı gugü limanımızdan 
cı edece.lıir. 

Dun 13ilylikada polls merkezi 
kom~er muavini IJyas bey VHZi
ftsı ba~ında ruvclverle intihar 
etmiştlr. intiharın 9cbcbi ailevi 
olduğu söylenm(ktedir. 

S nnayl birliği hey'et umumiycsi 
geçende umum! bır içtima yapa

rak yeni gümrük tarifesi münasebe· 
tile bir hey'ctin Ankaruya gitın•sine 
karar ~erilmijti . 

Raponın hazırlanmn<ı henU.ı: b!t
m•diğlnden hey'eı gelecek cuma günü 
etkha edccckıircr. 

Üsküdar Askerlik daire
sine bağlı askerlik şube
lerinde mukayyet ve mukim 
ve henüz celp ve sevk 
edilme} en 321 ve 322 tevel
Ultlü ve mezkOr te\ llüt
lülerle muarnel gören sair 
tevellftiü efradın 15 nisan 
929 ter!lıinde mahalli ınü
retteplerlne sevk edilecek
lerinden rnezkQr günde şu
belerine rnilracaatları ve 
müracaat etmeyenler hak
kında ahkllmı kanunlyenln 
tatbik edlleceğL 

chı emaneti Galata köprü iinti 
ı\ ve B. dubalarını dcı;i,ıir

mektedir. 
llu mıınasebet!e lloğazlçl va

purlan Ü>küdar i~kcks.lııe yanaş
ak.tanıdırlar. 

Osman ağanın hamlle 
refikası gece yarısına cJo.,ru 

ve Osman aı:a ise ~ııbalıle
yln vefat etmişlerdir. 

Her ııç cenaze sa.tı gllna 

lii"len v·aktında binlerce 

Bu iı!b.rla tazminatın üçer m1a• 
rüsbet nde ol;rak a!tı<ar yilz l!rad1n 
ib;ıret olactğı tahmin edilmek tcdir. 

Nisan aylılıları 
Nls:m omuml maaş ıevzlatını 

pazamsl ı;ünü ba~lanac;Jctır. 

,,.. ...... 1 
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FEI.EK 
Kadınlar va intihap 

MiLLiYET 
---===' ... 
yotguntuıı.·nun v~ çok otıırmarun 1 
neıice51dlr. 

ızM!M11R t8 19~ 

ğını düşünüp duruyordu. Birden
bire. uzağa doğru baktı: 

- işte Cemil beni arıyor, 
dedL 

Ve hemen kalabalığa karıştı. 

,. ~ " -
D TAVİL ZADE MUSTAFA 

ve biraderleri vapuru 
',fımta1.am Ayvalik Posta~ı 

Selamet ASRIN UMDlSl "MILLlvn.m 

27 .'1ART 1929 

Bir aralık hepimiz ina
nır gibi olmuştuk' Kadın
ları belediye intihabına 

karıştıracak/ar diye riva
yet çıktı. Arlık nisvan Ale
minde derhal bir hareket 
peyda oldu, ehi Bugün 
belediye 8za.<tı, garın da 
meb'ııs t Diyenler bile ol
du. Hatta işi iyiden igige 
sahi zannedip: 

1 - Çok sebze vı meyva yemell, 
pames, makarna, bağırsaklarda ziya
de rUsup bırakdığından lined mucip 
olur, 

J - Çavdar ekmeııt, karnabahar, 
pancar ıurşusu, yeşil salaıa, elma, 
armut, erik gibi mayhot meyvılann 

kompostosu, ayran, tereyağ~ Çikolata 
yulaf çorba ve ya sütlüsü, laktoz 
(süqekeri) ba~ kıbzl defeder. 

SlRKECİ İSTASIYONUNDA Ta ötede duran sarışın genç bir 
beye y aklaşn: 

vaPorn 

BUGÜNKÜ HA VA 
Dün en fa?.!a hırareı 1 O, en az 

4 de ecevdL Bukün havanın bulutlu 
ve poyra'z olması muhıemeldir. 

FIKHA 
Evlilik - Bekarlık - Belediyeye geçersem 
Saçına ak dUşmUf ' gözleri- ilk llnce seni kovduraca

oln kenarlan çlzgllenmlz omuz-
lan çökmüş, tıpkı bana beazl· ğım, herifi Di11e çlJpçüge 

en birisi dedi ki : çıkışanlar 
Evlendiğime nadim olma· - Al/ahla ahtim olsun, 

dım, çUnkU evllllğln ne olduğunu belediyeye geçer geçmez 
öğrendim. Ayni zamanda ev- ilk işim şu klJprücülerin 
lcndlğlmı pişman oldum • zira kılığını düzeltmek olsun/ 
bekarlığın ne matah şey oldu-
ğunu anlamağa vakit bula· Diyenler de oldu. 
madım. Ha/bu ki meğer bütün 

l'ı\anlkOrtU , mahmur gllzlU , bunlar tatlı bir ı·uga imiş. 
ata Valantfno bir baJefendl bütün bu rivayetleri nisan 

' dedi ki : balığı için hazırlamışlar-
Bir Bilik , limuzinine , Uç nıış, f t1kat şu günlerde 

kOrk mantl'ya , bir düzine gran halik para elliğiııi giJrünce 
tuvalete, modern etil mavi ye~il 
tozpembe~! uç salonlu bır apar· vakfından eve/ meydana 
Ilı a ıa, bakara!: ,e gumaş sofra çıkarmışlar. Geçenlerde or
,ıkımlarına, K.ontesten Markizden ta halli ve orta yaşlı bir 
beş on ahbaba, iki yanş atına, karı hoca sokakta gider
bir çm tenis raketine ve gepge· l /erilen çlJı· çlJp dökülmüş 
niş bir krediye ihtiyacım var .. 

Acallp, niçin ? dedim . bir lll'Sadan gererler, ar-
- Evleneceğim dı onun için, sanın pisliği kadının na-

dedl . zarı dikkatını celbeder ve 
Pantalonu Utnsnz • gOmleğl kocasına: 

•na yıkar.maktıtn sararmış,goz- _ Bak "U hale! Nedir 
eri başka gözlere b kmıyaa , v 

kice paltolu bir efendi dedl ki: bu pislik? Güya belediye 
- iki Uç odalı ucuz bir ev, intihabına da rey verlyor

>lraz buçuk ucuzca ekmek pey- sunuz inşa/lalı, şu intihap 
ıir, bedava bir hizmetçi veya hakkını alalını da ... demiş, 
11tııkdaş arıyorum .. 

Hele hele, neden? dedim. 
Evlenccej!;im de ondan,dedl. 

Hali vııktı yerinde bir kOylll 
,iilliınsiycrek dedi ki: 

VG:r.de )Uz doksan dokuz 
:..çuk fatzıc borç para veren 
n.,aflı birisini tanıyorsan Allah 
·ızusı iç n bana haber ver .. 

Ne yapacaksın? dedlm. 
L• leaec.:ğlm de dUğOn mas

afı yapacağım, dedi. 
C zdanı cebinde, gObcğl ye

nde, kanı benzin ele biri dedi ki: 
- E.vlcnmcğl mevleameti 

ırııktıı sened~ ne varidat gctl
:cck ? ona bak. 

Erzurumlu mc,ııur Veşllzade 
.. tih efendi de dedi ki: 

- Oed'j!;fm oldu ama, lıte

ğlm olmadı. 

Aynoroz'a pasaport alamn
ığı için SafrakOydı ikamete 
.-~cbur kalan muhterem ( OA-

0 ) muz da çekti&I fil telg-
fla dedi ki : 
- Bu mübarek l t D.l.v.r.) 
y razı olursa ben de razı o
·ıım. 

- Ne sOylemlş olsam doğru 
•:naz, ben ne de olsa cahilim, 
• işi doktor Behçet Sabit Bey 

•enden daha iyi bilir ... 
Mazhar Osman bey dedi ki : 

ihtiyatı tedbirler atmak 
necburlyetlndeylm, bu vergiden 
ıırtulnıak isteyenler için mUeı

seml fazlaca genltletmek ıa-
ımdır. 

l(arplç, Tllrlı:uaz, Tokatlıyao 
ulak kulağa dediler ki : 

- Bu iş blzo yarıyacak ... 
Ubeydullah c!endl dedi ki : 
- ÖnUmOzdekl ziyafetler için 

ve: 
- ... Evet! O zaman bü

tün bunlara gijğsilnüzü 
gere gere knrtıırsınız! 
cevabını almışhr. 

Mühim bir haber 

Dün intişar eden Akşam 
arkadaşlarımızdan birinde 
şu nıiihlm ve naşlnlde ha
ber ı•ardı: 
"Şu günlerde memleke

llmize epeyce un gelmek
tedir'" 

Uyku tutmuyor! 
Biri anlattı: Çoluk ço

cuk eııde, otururlarken, 
büyük anne geceleri uyku 
uguyanıadıgından şihlJget 
eder, daha kimse sliz sllg
lemeden, altı yaşındaki 

torunu cevap verir: 
- Biigük anneciğim/ 

Sen bizim mektebe gelsene! 
Bir hesap hocası var, der
sinde hep uyukluyoruz/ 

inanınız I Artık çocuk 
diye bir şey kalmadı, bu 
küçilk adamlar, her şeyi 
büyilk/erden iyi glJriigorlar. 

Felek 
S!Illiİ BlLGl 

Kabza karşı 
Tedbiri eilli 

3 - Et su;u, pılav, çok et, ayva 
liveı gibi bunıştıırucu meyvalar hb
'" dal olur. ~ 

4 Sabahlan aç karnına biraz su 
ve ya ıfit her gece ayaklan •oJtuk 
su ile yık•mak batnın göbek etrafın
da kolony• ile nıa<ajı imsaki izaleye 
yardım eder. 

H. B. ll 

Dr. Muhiddin 

Bir tarih 
Sivas meb·usu Ra.im beyin An

karad& ~sivıtS kfükil" ismindeki evi 
için Şair HalJ! Nihat Bey <u tarih! 
d~ürmüşıür; 

MO/trrih dl/koşa bır hant almış 
Sivas meb'usu Rasim bty tfendi 
Siiruriden yed aldım çıktı tarih 
Bu zibd k6sk0 dıt S{6ytt beyendl. 

Halil Nihat 

İRTİHALLER 

Hazin bir irtihal 
Esbak Hariciye nazırı Abidin Pa-

şanın hafidesi ve :\lubuıt umumi 
müdürü Ercüment Ekrem Beyin refi
kası Feriha l lımm uzun bir zaman
dan heri çekmekte olduğu ha•ıalık 
netke .ınde dün dünyayı veda eımiş
tir .. \Jerhumenin cenaze,! bugün saat 
15,30 da Şişli sıhh.ı yurdundan 
kaldırılacaktır. 

Arkad• ımız Ercüment F.kN:m Re
ye sımım! taziveılerimizl arz ve 
kederlerine lşılra~ ederiz. .,..,..,. 

Vefat Polis mildürtl muavini 
Hilsn3 Beyin da ısı mütekait nısu
mat baş müdürlerinden l lacı Nuri 
Bev vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
Kıdıköytinde YeldeP;irmenindekl hane
sindon kaldırılacaktır 

Teşekkür 

- Serverln ba-
şına gelenrl duy
dunuz mu.ı 

- Ne olmuş. 
- 'C'ç sene 

eve! güzel bir
kadınla evlenmiş

ti, Kar1S1nın guzel 
olmasına rağmen 

çapkınlık tan vaz 
geçmedi. 

- Son zaman
larda Tekir Nuk
hct denen bir 
'uıdınla yaşıyordu. 

-Tamam, ben 
de bundan bahse
deceğim. Karı;ı, 

son zamanlarda, 
kocıısından ~üp

helennıeğe başla 

mış. Fakat Server ' 
işin farkına var
mamış. 

- Yakayı ele 
mi vermiş. 

-Hem de gü

lünç bir tarzda. 
-Aman anlat 

-Tekir Nükhet 

bir akşam Servere 

ertesi gün avrupayı gldcceıtnl 

söylemiş. Rizlm a~ığın, !. tanbul
dan kımıldama.<ı imkansız oldu
ğundan, sevıı;ilislni, hiı; olmazsa 
istasyona kadar geçirmek arzu<una 
kapıl mı~. 

Erttsi gl.ln evden çıkarken, 

karısına: " Bu ak~am ben biraz 
Sevgili validtmiz Mısırlı mer- geç geleceğim, ,qkın merak etme. 

hım Hüseyin Galip paşa haremi demiş. Karısı, lakaydane sormuş: 

Rufyalis hanımın vukuu vefatına - Nereye ı:!dccck,ln. 
binaen gerek cenaze •merasimine - Arkadaşlarımdan Cemil 
lütfen iştirak buyuran ve gerek Nuri Avrupayı gidiyor, onu ge
tdgraf, telefon ve mektupla tvi- çlreceğim. 

ye lütfunda bulunan kılffe dost- - Pek alA. 
lanmıza ayrı ayrı edayı teşekküre Server evden fırlamış, doğru 
teessürlerimlz ınani oldujtundan sevgilisine gitmiş. Akşam geç 
ci.mleye aleni teşekküranmızın 
ibla!ıma muteber gaz eteniz! vakte kadar, beraberce eşyaltrı 
tavsıt eyleriz. yerleştirmişler ve beraberce ls

:\terhum Hüseyin Galip pnşa ailesi tasyona gelmi~ler. 
namına kerimesi Kerime l lamit Beş on dakka sonra, Server ----··-·-·-·········-· ..... , ...... ._. ... _ .. _ .... -......... _______ _ 

GüNC LATİFELERİ 

Yeni seneııill panuç modası 
811 se11e Pnriste Kedınfar gece ayak kaplarının 

topuklarına fo.-;f or koyduruyorlar a ilacı tcdarlklemell .. 
·ıbayet ben de dedim ki: 
- Oedlkodıınun halisi de lftl 

Kabız. mide ve bağırsak rahatsız Oazetrftr 1 
lıklannL"· sinir, verem ıı:thi emrazın, Erkek - hıızum Hamfe11di bir saniye daha ;ıyaqı 

kıpkırmızı olmuş ve sesi 
rek hay kırmış: 

Aman ... 
- Ne var. 

titri ye-

- !\arım geliyor karım .. Sen 
hemen vagonuna gir, lıcn onu 
atlatır, seninle gellp vedalaşırım. 

Nükhet vagona girmiş, Server 
karısını doğru yürümüş ve sanki, 
birdenbire karşılaşmış gibi: 

- Yay karıcığım, demiş, sen 
de geldin ha ... iyi ettin aferin 
sana. 

- Arkadaşın Gemli Nuri bey 
nerde. 

- Şey... nerdeyse gelir... sen 
biifeye gir de bir çay iç, burada 
üşürsün. 

- Bu sefer beni atlatamazsın 
Server._ Cemil Nuri bey 'arı saçlı 
podralı bir arkadaş olma$ın. 

- .Neler söylliyorsun canını ... 
- Hiç ... burd~ bekleyeceğim, 

gelince arkadaşına beni takdim 
edersin. 

-Peki. .. olur 

- A ffcderolniz bcylend4 met
resimi geçirmcğe ıı;elmlştim, ka
rıma blr arkadaşımı geçireccıtlm, 

demiştim ; fakat karım 

şüphdemlş olacak, o da geldi 
Sizi, Avrupaya giden ar -
kadaşım lmi,si iz gihl kendisine 
takdim edebilir miyim. 
•Sarışın gencin, bu macera 
hoşuna gitti: 

- Hay hay, dedi. 
Server, hiç tanımadı~ genel, 

karısının yanına sürükledi: 
Karıcı~m, işte Cemil Nuri .. 

Cemli sana karımı takdim ederim. 
Hanım efendinin içi biraz ra

hat etti Söz anısında, meçhul 
gencin kırmağa hazırladığı pot
lan, Server derhal tamir edi
yordu. 

Trenin hareketi zamanı ynk
laştı. Beş takka kalı• genç vaıı;o

nuna girdi , pençereye çıktL

Server, memnun ve muzaffer bir 
tavurla haykırdı: 

- Güle güle Cemil Nuri... 
Karısı ilave etti: 
- lstanbula gelince bizi unut 

mayın Cemil Nuri bey. 
- Cnutmam dendim _ 
Tıım bu esnada, 'agona, koşa 

ko~a bir kadın yaklaştı, genç 
yolcuya bir baston uzattı: 

-· Bastonunu unutmuşsun ... 
Hasan ... 

Se/Bmi İ::zet 

Müzayede ile satış 
Martın 29 ııcu Cuma günü sabah 

saat 10 da Maçkada Maçkapalas kar
şısında Zeki Paşa aparımınının 5 
numaralı dairesinde bulunan ve gayet 
muıeber bir aileye alt olan milzeyen 
efyalar mUzayede saredyle satılaca!mr. 

Akajudan mamul ve 20 parçadan 
mürekkep mükemmel salon tak1mı. 
vitrin, divan, perdeler ve saylre ile, 

milkernmel ur! Vlenna yemek oda 
takımı 1 5 parçadan mürekkep, il 
dolap il karyola tualet lu·omano ve 
2 komodinodan milrekkep Vienna 
yatak oda ıakım~ akaju çay muası, 
akaju dlvar etajerleri, vitrinli akaju 
sehpa, muşarabl arabesk kütüphane, 
yazıhane, kadife perdeler, paravan, 
ponmınto, elektrik ona lambaları, 

atik bronz jardlnyerler, ~aycı eski ve 
güzel marketrl Luyl sez ona masası 

dlvar ıabakl~ Capon ve Çin vazo
ları ve saylr eşyalar. PLEYEL mar-

Hor Perşmbe :.ıii
ıı ii İstanbııldan ha
reketle ( <,:aııakk:ı ıe 

ve Körfez) iskeleleriwoı ıığıa
y:nak Ayvalıga azimet ve 
ayı,ı tarikle lstaııbula avdet 
eılerekıir. 
l\laha:'i milracaat; Yemiş TB\1: r.ade 
biraderleri Telefon: lstınhııl 2.ı O -- .. _ 

Tra'ızon ikinci pa ta 'I 
(GU:\lHURlrE·l)varuru 28 

mart perşembe akşamı ( ;aıa l 

rıhtımından hareketle Zonıı;uıdaK 
lnebolu Sinop Samsun Üm'"· 

, Fatsa Ordu, (;ireson. Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dönuşt• 
pazar iske!C';i \le R i~e il: 

Sürmene, Trabzon. l:'rıl~·ı a 
Tircb ılu Gireson. Ordu Pa l 

Samsun "iN p lnch ı , 11 

uıtrn,·aral< •el e r 

ııın.r süraı ~o~ıası 
(GÜLCl::.\l \1.) \"apuru ı<ı 

mart cuma l 4, .30 un Gal.ıta 

rıhtımıudan harc'·erle cumarte 
si sabahı lzınlre ı?;id~c k ve 
pv.ar 14.30 Ja lzmirdeıı hare- ı 

ketle pazarte,ı J!:dccLl i •. 

Vapurda muk »<:' ı ir 
orkestra \'e C'lf.hant mc\ · , • .,,, 

Anta,ya poı a ı 
(AN[ARTA) vapurıı .31mar~ 

l:'azarlO da Galntıı rı! wnından 
hareketle lzmir K,ıJli.ıl Rf'drt •n 

1 Rados Fethiye Fimkc '\ntalraya 
gidecek ve dönüşte mo:kı'ır 

iskelelerle bi-!ikte il lv:ı'l 
\larm:ri• ···k•z Çır-tlt , · C:e 
llboluya lll!;rnv•rnk ı;cleLTktir. 

Galata köpr, haşı da nıerk•z 
aecr.te•I Beyı>));lu 2~62 ~.'esn~et , 
1 leni altında hı•<u<i Lllıred• 420 ~ 

, Şube eaentesi l•t•nbul. 

1860 sene~lnde mUes~e• 

GALA T1\DA 
Lazzaro 

Frank o 
kalı güzel bir piyano, Anadolu ve Mahdumları ma~azalarında 

Karı koca dolaşma~• haşladılar.. !erden ıoo de 115 teminat akçesi lara mah•u• çama ır ve 
Acer.ı balı ve Hccadeler. Pey !Üren- 'Nafi• al ı,ıemalarl, Kadın· 

Server, ı~·n içinden nssıl çıkaca- ılınır. cihaz takımları ................................................................................. 
Yan!ll asırlık bir tecrübe s&ye!lnde KONTINANTAL lastiği <mSAl<iz 

bir falkiyet kazanmıştır. Her dalın ıekemmiilüne çalışılJıgından 

l.ullananlırın adedJ ~ünden göne artmaktadır. 

TÜRKiYE VEKiLi Güstay Kan 

Türkiye için umumi deposu lsıanbulda Bencibara hanında 

MEŞHERi: Taksimde Sosa ma~a '~!arı 

nu 

udıır ... lı'ızumıından fazla ot vemenın. fikir JllZl indirmeııbıi:ı de .~aatımn balra•ıım .. 
.:.:.;;.~--~ ....... """"!!!'!'!!'!!!!!!!!!!'..;;;;~~~~~ii!!i!!!!!!!!!!!!!ııı!~~~~~~~;.;.;;~~~~~!'!'!!'!!!""""!'~~~!'!'!"'!!~~-===--·~~"""""!""'!-."~!!!!!'!'!'!ıı-ı!~~"'!""'!!~~ ...... ~ .......... ._.~-==-~--

.ııııyet, in edebi tefrikası 12 ömrüaüperı_,aıı euecek Lfr -ı- - Uoıct.:ır (::ıı.:ıt - 'acİ)-blr 1 çlrrr.('ic b ş.amıştı. On sek~ kuytu .bir -mahallesinde şak-lbtrblrlerlnden hnlıcrsiz h -

h 
• • 1 fecaatla silrllkleylp götllrl- kaç küçilk tesadüf üzerinde ve ylml yaşlnrında~.ı gençle- !anan <lU yosmayı tanımaı-ta 1 ~eket ede!l aşka ve zevke 1m1 yordu... Mahçup ve mert yilrüdllQ-ü zaman bıiyle ne lerln meşgul olacak bir iş- geciiur.cdl. (Denizli) de vak'a susamış gençlerle doluyordu 

(Anadolu) genci muhltln kadar elim vaziyetler bulup ten mahrum olmaları bllhas- çık~ ·dı~ı için vll!yet hudu- Etleri ve kemikleri böyle 
--- - Bilrhan Cahlt ayıp ve çirkin gllrdüğü bir çıkarmıştı. t'l bıı.slt t.lr kııza merkezin- dundan çıkarılan (Mahmure) azgın ve keskin aşklara 

Genç doktor (Anadolu) lenmekten, fena çalışmak- çapkınlık iilemlnln kirli bir Fakat tesad!iflerl:ı hıı:-1- t'c cpl l:orkı.ludur. Bu çağ- birazda (lspartada) da kal- mukavemet edecek kadar 
tn bu yan hücra kasaba- tan her gün biraz daha kü- yadigarı olan bu ze• rl ifşa cinde kalan kim blltr bllyle lardzı her genç ateşte unu- mış, fakat orada daha sıkı sıkı ve sert olan bu güzel 
nda ısıtma gibi, zührevi çüliyor, gözlerinin feri,yüz edemiyor, onu kendi bllgl- ne kadar &"1711 zehir men- tutmuş bir !ı\JI: parçası gt- bir inzibata tesadüf ettiği mahluk akıllı ve tecrübc
~rtleri salgın halindeki ha }erinin renggi biı·a/. daha siyle, mahrem dostlarının balan vardır ·ı keşfcd!lmc- bldlr. Kaynar: kızar, taşar fçln dikiş tutturamlyarak llydl. Küçük bir bahçe lçln
alıklardan başka, heybet- sohyor ve havasına karış- tedavisiyle yok etme!e ça- dikleri için meçhul yanar- yanar ve yaltar. bir g-ecw buraya gelmişti. deki üç odalık eve anne-

b. k' d f . ~ b .. ·· d 1 k !ışıyor, bu zehirli düşman datlar gibi günün birinde (Kadir zade Ahmet) te ka- kasabanı ı .y:kıöz gençleri llğlyle ıellp yerle~tlkten 
ır va aya tesa Ü etmı- tıgı utun ost <ınrır, ar a- "•fil ve cahil haııımlarlyle biltiln deh. şet ve fecaatla- h 
d D d . · d · l kl 1 · • - zanın mahtut ayatı içine bu ~en:. .vşan inini keşfet- sonra avlarını, konuya kom· 

Jr u. er mı aha zıya- daş arını, çocn arıııı ze ur l•tihza eder rtbl bazen rlyl• patlayıp muhttlerlnl 
d g aığamadı. Babası onu eski mekte ;cclkmedller. Ve şuya hissettirmeden atuşuna 

! eski adetler; eski tertip liyor, kökün en ayrılmış açıktan açıta meydan oku- istila edecek, allelu, nesiller örneklerin sevklle hemen (Mahmure) bir damla bal almaç için çok mahirane 
içlar ve hatta dualarla bir taze fidan gibi umma-, yor, ııtll"•ını bertarafa yO- mahveyleyeceklerdl. lbl ı b bl k h k t dl d H h ı ag evermek, yalnız ananeyi dil- g tat ı arayan u ç ın are e e yor u. er ang· 
çireceğini zanneden bir dan, beklen1crlen söniyc,r, riltilyor. Bazen gizleniyor, Eşraftan bir (kadir zade şilnerek batıtöz etmek iste- gençleri' üzerine çekmekte bir sevdalı bıı yuvaya glr-
ım cahil insanlar en kurıyor, devnlip gidiyordu bekliyor ve en zaır bir Ahmet) vardı. Babası onu tk -"'1 dlkt , bl h dltl hald• o bundan kaçtı rec m .... · en sonra " ... e r A)'at 

..... lek hastalıklarını dok- Gizil ve seyyar fuhşu'l zamanda biltiln hlyanetlyle okumak için vll!yet merke- VllAyet merkezinde okumuş, Artık akşamları kızgın eseri görmek lmkana•ıdı. 
ra söylemekten çekiniyor, getirdiği öyle zehirli çı.;e:--. cephe kurup cenge başlıyor. zlne yollamış, liseye vtrmış- bir tatilde dzmlr) e kadar güneş ! asabanın kenarından Pencereleri kepenl,lerlnl 
,.en ani bir sekteyle, ha- ler vardı ki (Anadolu) nunı Bu facıa en ziyade o ga- ti. Tahsilini şöyle böyle bl- ırıtmlş, blııu açılmıştı .. Bn- sıyrılıp rıttıkteo sonra dar kapatır, perdeleri indirir, 

etrafını da zehirleyen bu ı:ıltın gibi saf ve çelik gı rıı gençlerin me ru aile tiren (Ahmet) kuabaya dU- , basıom yanına avt!e• ettlıtl ve etrl solrnklan ört ıı iri kol d, ıtl ini k lpının 
· vves bir facı ayla ha- bi sağlam .~l'nçlerınin k1- yuva a girdi le ı anda ünce babasının zenginliğine I zaman arkadaşları ~ oırnıııa karanlıkta ilrkek ve rarlp ıt~kıı-ını y rlr. tlr.ı d B ına 
rını kaybedıyorlardı. nına karışıyo:, o pul.it r,:i'::·i vakı oluyor ki bu şeytani güv nerek bir iş tutm mış kaza merkezine f'Clen (ırt iı-' insan gölrelerlnln bu kuytu rağmen g-Undüzl~rl kahve
~ alık çuktu, öyle genç delikanlıları içine l .. uı'i: <l.iıı- hllcum biltün bir neslin akşam sabah arkadaşlarly e 1 mure) lsm nde güzel bir o- mahal eye doıtru yaklaş- len.e, be.' çelerde, esneyip 

enıler vardı ki fena yer-ımüş çınarlar gibi kavun- harap olup suıımesln1ı !.adar dilşüp kalkarak aylak, ten- I yuncu kızın atemi. en hah- tıkları görüllyor. (llılahm•ı- geıınerek vakıt geçiren 
aktan, tena bes- yor, kaoburlatıyor. i>iltün , ·arı\'or bel, tehlikeli bir hayat ge- 1 t;e tiler. (\ ... net) kas;ıbanın re)nln oturduğu evin etrafı (Bltmedll , 
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ltJfÜiYETfN E YLEN-CELE-Rİ -r::-!'!':':='!!!'!n!!!!_sa~-~~p~l-e;.;~~in"!!.'!!e !!!!~!!i!'1!!!ti!!!~!!!C!!!!!'~"'!!!;!!!fi!!!!;:ı!!!!--~™--ıı.Şehremaneti ilAnatı 
Son defa radyo ile lınlA edilen 

Şehremanetinden: köprü hası 
Homokord Gramofon Plakları !atının köprüden Emanete ve ema-

Bir kaç güne kadar piyasaya çıkarılmak Uzre- netten lüzum görülen mahallere 

dlr. Bu kere en muktedir hanendeler tarafın- kamyonla nakli kapalı zarfla 
dan okunan ve pek kıymetli bestekArlanınızın mUnakasaya kunmuştur. Taliplerin 
eserlerin! ihtiva eden mutena şarkı, gazel şartname almak için her gün 
ve fantazi parçalarımızı herkese tavsiye levazım müdürlüğüne gelmeleri 
ederiz. MezkOr p!Aklar yakın bir zamanda 

ve teklif mektuplarını da ihale 
bilumum gramofon mazalarında satılmağa başlayacaktır. Türkiye 
için umumi mümesslll ve toptan satış deposı sahipleri LEVl günü olan I 8 nisan 929 perşem-
ve LASK1 Sultan hamam Havuzlu han 12-13-21. be g;fafl saAt beşe kadar mezkllr 

ıı Rilnkn yeni bilmecemiz 
Soldan 111ğa: 
1 

Alem ''ı Ya)la anlan (2) 
l - Y•pılmm fen& ol•n şey(4) 
3 T..amlı•va takıl•n (6, Yaşayan 

~ - ilk rakam (3) Ha;talık (5) 
~ - Siyah (4) 

• Zorl•mak (5) 
~ - locenin aksi (5) 

ı k ( 
4 

içilen şey (2) Geri gönder-

9 L' 
..__,.;.ıa, Mz (4) lloyun aksi. 

D!inkil bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 
Yukaraan aşajtı: 

1 - Su (2) Nota (2) 
9 - Rakı çekilen alet (5) Uçan 

mahluk (3) 
3 - Ortada ( 5) 
5 - Çocukların korktukları şey (5) 
15 - Orta (3) Uysal, munis (4) 
7 - Delmek, çukurlaştırın ık, 

"emri hazır. (2) Allah(3) 
8 - Günün aksi (4) Kalın olma

yın (4) 
9 - Çarşı (5) Vakit (2) 

Evkaf müdürlüğünden: 
Fıkara imaretlerine !Ozumü olan ( 2500 ) kilo fasulyanın icra 

edilen munakasasında tallp zuhur c:tmedlğfnden martın otuzuncu 

cumartesi günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edilecektir. 

Tallp olanların yevmti mezkOrda ldnre encümenine muracaatları. 
I 

Bazar dü Levan anonim şirketinden: 
1928 senesi ıemeııüu olarak 6 Nisan 1929 tarihinden !dbaren Galıtada 

Doyçe Oryanıbank kişelerinde alo numaralı kupon muktbllinde kırk kuruş 
tediye olunıçığı ve bundan alelusul kanunu mahsusu mucibince kazanç 
vergisi tevkif olun.~ağı llln olunur, 

KEŞİDE TARİHİ~ 
30HAZf RAN929 

a • BİLETLER 
BİRER LİRADIR YUK 

• 
pıyan osu 

Türk Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık ( 1000) 
parça ikramiyeyi ihtiva eden bu piyankosunda çok 

nadide kıymettar eşyalar vardır. 

1-Iasılatı, inşaatı bitmek üzre olan Türk Ocakları Merkez Heyeti binasının mefruşat 
Ve te,,isatına sarfediln1ek üzre, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. 
Bu piyangoda ikran1iyeve 50 bin lira tahsis ediln1iştir. Bu seneki ikramiyeler geçen 
~ne~inden çok daha kıyınettardır. Merkez Heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını 
teının İçin ikraıniyeleri~ kısn1ıaza1nını en nefis yerli nıamulatından intihap et1niştir. 
~ad~ l~iks o!oınobiller. ve beher_i 2000-2500 lira kıym~ti~de pırlanta pantantif ve küpeler, 
t· kerı hıner lıra kıymetınde hüyuk salon halıları, pıh\tın erke~ ve kadın saa~ları, salon 
. 'ınları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide halı seccade, 400 lıra kıyme

tıııd~ ıninyatür re~in1li para vanalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, 
~~rlı fabrikalarımızın n1amulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme derne
~1 e Hil~liahmer Sanat Evinin en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya 
'arclır. Ikraıı1iyelerin mecmu miktarı bindir. 
I ~erkez Hey'etinin bu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyango-
arının . .<l. en zengını ır. · 

müd~rlüğe vermeleri . 

* * * 
Bakırköy şube! Jdarıycslndcn: 

Bedeli keşfi olan 907 llra ıo 

kuruşta:ı ibaret olan Bakırköyünd~ 

İstasyona mUnzi yola yaptmh

cak kaldırım inşası kapalı zarf 

usulile 27-3-929 tarihinden itiba

ren 20 gün mi!ddctle mUnıka

saya vazedilmiş olduğund2:- rvrı:i 

ihalesi olan 15 Nisan92~ tarihine 

müsadif pazartesi günü sa~t 15 te 

taliplerin ehliyetname ve temi

nat akçelerlle teklif z.uflarını ha

milen yevmi mezkOrıı kadar Da
ire Encümenine tevdi eyleme

leri llAn olumır. 

* * * 
Şehremanetlnden : Cerrahpaşa 

ha~tane5i için lüzumu olan ront
ken levazımı açık m(inakasaya 

konmuştur. ıı~aıesl 18 nisan 929 
gUnti olacaktır 

Taliplerin şartnameyi gUrmek 

için her giln nı;;nausaya glrmelc 

Jçin mczkOt ta•lhte levazım mü

dürlüJtüne gelmeleri. 

Satılık arsa 
Bosc.~cıdr Ea' lat caddesinde binan!! 
deniz kenarı vc(91JOO)ırşın mürıbbaı 
mıkdarında fabrık• ve ınınpo ve lıktle 
yapılnıasmı müsait 1ld kıt'a arsı bir 
ıy zırhnda satılacağından talip olan
ların her gün sut I 6· 18 arasında 

Galac..dA Ömer Ablt hanında 3-18 
numuroda blll tasfiyede bulunan 
Türk Anonim şlrked müteşebblsı 
taıftye memurlarını müracaat etme
leri illn olunur. 

Zayi: lstanbııl Ticareti da

hiliye gümrüğü mtidlrlyednden 

5742 nümerolıı makbuzu zayi 
ettim hükmü yoktur. 

Baş Ağa zade 

31 Mart Pazar gOoO saat ~ te 

ROBERKOLEC 
Mugannileri tarafından( 40klşl) 

Şubertln "Lame; an 1311 bemol,u 

tagannl edilecektir. Profesôr Estls 
orgla ve mösyö :\lak Nil piyano 

ile muganniler~ refakat edecek
ltrdir. 

Arzn edenlerin m u~ıımereyl ! teşrlflerı rica olunur. 

AFlYETI. UMUMI. yESinir-zafiyeti, ademi iktidar v nekahet halinde 
olanlara (NORO FORTIN) ıuuı.tahzarı pek tesirlidir. 

Bt~~UiNiJAR) da 1 Paris panayırı 1 ŞAYET Siirt vilayetinden: j TİYATRO 
kşııın amınıl . ı ı . 26 ;\ layıs 1929 Slirte yakın blr mevklyde 15 metre · VE ni musamere 

9 11 Prııgraın - kc.tl. . ütin)·ada alım ve satım rııu- uzunluğunda ve 1012 rı bedeli SİNEMALAR 
( ~on· yarınki lccşlfll beıer ve onar metre açıklıp;ın 

'•ına ve her gun ame!Atıyle lştlr,al edenlerin kısmı da 3562 Ura bedeli keşifli kezer 

~ \!atine d•nsant mühimmi Paris panayırıyle beh- sulan uzerlnde k~girden üçer gözlti 
& mihal alAkadardırlar. Filhakika bu ;;;._'f» iki koprü inşa edilecektir. Birisi bir 
nsıı sinan-.a ve h ~ 1 Kere metreden ayaklan daha yüksek ·kı ı" •11 ce>lm ıılı' Yeri~ tcza l ru, her 

',at• n ' PERTE\ DIŞ ;\JACL :U köprünün Uztrindekl sathına k•d•r 
ll!Jdi .·dun tekrar kıişadı sene, lstihsalıltın bütiin şuııbat ak•amı çimento i!e in,> e-':lmek, 
b n: lk istimal etmiş iseniz takdir eder· iıyük ' ı•:n •an'atin ve ak amı için • .ı.uııpayı garbi tem.ileri. dön metreden r.,ıa umkıın 

li •ıl..:ızlar- 11 slnzki ne diş et/er/11iıde iltihap ve 
Ye tal '1i n muhterem nln en mühim ve en zengin pa- da lı . umıne ıesıdü! edılmedijti 

t '>•u, l'a: •tıniş olan Fransız kanamak ve nede dişlerinizde ge· takdirde beton arnıa kızıklan bedeli 
eın •·"n,

1
• r akş•ınından itlbaren zar mahalJ!nl teşkil etmektedir. rek sigara ve gerekse suveri saire 1 11 k ak .. d .. al' cıı ver me mun asa muıa\e e 

Bu onev _arına tekrar başlayacak Bu panayırda. Fransız lmalAtıyle ile tahassu/ edtn sarılıklarJıın ih•llt h•k~ındakl kanun bütün alık~· 
ı bir ~e '~7 .;nu ıçin sinemayı müstahsal:ltı faik bir mevki işgal eser kalmamışhr. Bundan maada mını kabul etmek (en memuru 

.. ı 1 aıe edecek!"· ~ r (PERTEV·DIŞ MACUı\'U) diger bulundurmak 'uretile keıif muame-ınul. mme ı ım- eden-ede sanayii ecnebiyede ga-
a ork •ya •:~"" P•rojesvon- macunlar gibi l<URŞUN tehliktsi 
,k h~ •ılna ve 1 &.1ıl he şey'lne yet vasi bir surette kendi~inl arutmez. ZiRA Pertev diş macu-
m Jile LenL!l! _<Yftt~k ve ınub. temsil ettirmekte ve b!IOmum nu kalay lllpfer derununda ihwr 

a a seyrerll'ek fır'"; arıba ~>el ınemleketlerin ticaret ve sanayı edilmektedir· 
. ını ·~· ~~~~.,..-~~.,..-~....,.~~ 

ckur ilk pr'lgram darak b Y erbabı bilyük bir rağbetle mal- lsıanbul as:iye ıııa 1ı<eıne,ı bı ın;ı 
u 1. 1 . Utun I d 
1 •ua ~cmalı mu\'lf'akiveıle gi:ıs •rını "\'t eşyalarını enzıırı Amme- hukuk daırcsin en: 
ını . oıan ( Leon Poım-er) ı~ Ye tcşhtr etmekkdir. Bu sayede Abuı ve Halbuni Uendilerin l'vlah· 
r lılımi olan Parı d Ab [ di hanında 8 9 

V 
k Panayırı dunvanın en mü- mutpaşa a uı e •n · 

~ . e r d U fl eınnıel ıneşher! ol ~akla beraber numarada hah tüccarı Pavli köse 
"l!ı.ını ö elyev oğlu aleyhine ikame eyledikleri ala· 

g sterecektir. Vtrdun tar!- nı .\ vrupanın en mühim 
Y•licr f'l · d alım "\'e cak -ve lfüs da\'lsından dnlaıı mu u av . ı ının e vekayıi tar! :iye- satını merkezidir. Her 

'er ol k Ü b ı t iti maileyh Pavli k0>e ıığlıı efendi~ e 
111 .. ara ç iıyülc safha- ı .u

1
r bta

1
rs.i1At için Be.-u,.lunda 

t rı·uı ı-tkkep ve tekmili bir defada • I'> ıdre.I bllfnmediğinden hukuk usulu 
ec k . l stan u ,anıbr dı· k . F 

, 
1 

• tır. şbu ~ min llk irıesi 1 ' cmers ran- muhakemeleri kanununun 141 ve 14i 
t/ '"il• pa7,ı1r ak~amı suı 21 sez cemh·etlnt> • miıracaat olunur inci maddeleri mu cebince •tı kılınan 

• 1 $el:nmlzin hlcümle kibar ve Fren ' t d tebligata rağmen l<Vm ve vaktı mu· 
tııaı r·ıı 1 gı e a visi 

le 
1 ı n 'e sefareılere men- ıyyeninde mahkemede lsbatı vucut 

1 '•tın ışılr&lile Nr gala tnü<a Muel : Dr · Osman Şeref ettin evlememlş olm•lcla hık kında hukuk 
1 ~ rtıp edi -ııi lklncı tab'ı bir ÇOK ilh lerı havi<1i usuliı muhakemeleri kanununun 401 
•şıye · ,,, Fi 5( r; 
d• . · 'mu uzdrk• Pa te ı ıtı kuruş· incı ınıddesi mucebince gıyap karan l ı ııJlıa er naı ı 4 ı 2 -;:::---;:--:. ______ _ 

1 ıer .. 21 Doktor A. Kutiel 
f lek rık mak e e.Jy e belsu· 

fu::lc:U idrar dl! ığı, Pr sıaı ade 
mı tirlar, ve btl~ v ek :i. cilt 

ağrı iZ 

billıtihaz karan sabık veçhlle ilanen 
ve dıvanl; -eye ıa· k r ıle tel:-ligat 
icrasını ve vev ı tahkık olan 25 4· 
929 Per~eınbe ııunt. <a1t IJ,JO da 
mahkem .!e bılasale ve va bllvek~le 

leleri mucibince \'e kapalı zarf usulile 
6-4·929 tarihine mü.;adlf Cuman<SI 
günü ihale edilmek üzre 16 -3 •929 
tarihinden itibaren munakasava kon· 
muştur. Fazla mıli1mat i~reyenlerin 

Siirt cn1..~ı.imen daiıc ine muracaatları. 

Sovtorgflott 
Sovyet tticart vapurları kra. 

snl Flot vapuru martın 29 nen 

rnmıı ıı;ünti 14 te yolcu ve eş

}tyl tücariye alarak doğru Batu 

ma gıdecektlr. 

TafsJIAt için Galatada çlnlll 

rıhum barında kAln acantalığına 
mlıracaat J'elelon: Beyoğlu 2;1S 8 

\!501 962. 

BOl\.f ONTl fabrikası 

DOPPEL 
Birası 
Çı 

'' ır 

Darülbedayi 
Ttpelıaşı tiyatrosunda bu ılc~ım 

sut 2 ı.:ıo da ve Cuma madne <ut 
15-30 da 

Aynaroz kadısı 
komedi 6 Tabl<J Muharriri. Müsahlp 
Zade Celal bev --29 Mart 

Cuma akşamı saat 21, 30 da 

Darülbedayiin 
l 5 ncl 

senei devriyesini resit için Vali ve~ 
klli ve Şehremini Mubiddln BAyefen
dlnin llimayelerlnde Oarülhtdıyl 
san'atkArla.n ... , konservatuvar mu 
allimleri ıaraf·ndar büyük bir miisa-

mere ,.t't' ·~ .. ektir 

Süreyya Opereti 
29 ,\fart cuma günu gündüz 

matine saat .~; 30 da K•dıköy Hale 
Tiyatro•unda 

ıfomrular 
operet .ı ptrde 

Ferah Sinemada 
Volgı. Volga 14 kısıın ayrıca 

dün!•?ın en mefhur hokkabazı : 
Melidıs matıncı 15 

Naşit Bey temsilleri 
.Komik şe\kl Bey birlikte bu gece 

Mı ilet ciyıtrmunda Y erebatan •aravı 
esran milli komedi 4 perde " 

('uma ıı;ilnü gilndüz kızıl korsan 
dr 5 perde 1 tahin dans -varyete - ~----:'."",,__--.;~_;,;;;.;~ 

1' d.kcıy 1kinct :uıh ı luklk 
mahkemesınden; 

Müteveffa saatçi karnlk ıerkışof 
efcndinın ıe -kesi eşvası Nisanın 
üçfincü Çarşa-nba A'ünü aaı 10,JO da 
Kadıkö~!lnde Cafer Ağı mahallesinin 
gül •ckağımla 21i No hanesinde 

~ 

ASRİ SİNEMAD.\ 
MATA H\Pİ 

C,\SUS DANSÖZ 
SUperfilmin lraesine başlayacaktır, Sabbar ve dilber dan, l'ren<lerle 

Kırallar tarahndan delicesine sevilen bu Hlnı artist~ bütün Avrupa 
sahnelerinde büyük muzafferiyetler ihraz ettiL-ıen sonra harbi umumi 
esnasında casusluk yaptıjtı lçin idam edilın4tl. işte şehrimizde bilyük 
bir alAkı ve meralı: uvandıracak olan 

~1ATA HARİ 
SUperfllml bu Hint artistinin en şayanı dikkat ve hakiki ın• ·era -

lınnı ıasv;r etmektedir. Büyük varyete programı- ~1ec\.:l!nen ı ımlıoıo 

Dün akşam 

MELEK 
SİNEMASINDA 

frae.;ine başlanılan 

ÖLÜM FEDA1LER1 
filminin bu sinemanın ıertip ettiği 
rlörı fili'!! musabakasının birincisi 
olduğu ve 1 nümerolu biletin 
büyük bir itina ile milhıfazuı 
1Azım geldiği muhterem ehıilye 
derhıtır evlerla. 

-lknmiyeler meyanında; N~ 
I:'• ter:tlnin imal edeceği blr 
erlu:: ~ostllmil, Beyoğlundı büyük 
i1lr kadın terzisinde yaptırılacak 
c itn bir kadın elbises~ kıymetli 
gramofon. Llmoj çay takımları, 
ıovalet takımları J(ihl eşya vardır. 

Yarinki Cuma gUnu saat 17dt 

matıne olarak 

FRANSIZ 
TiYATROSUMDA 
meşhur olem viyolonist 

BRONİSLA Y 
HUBERMAN nin 

ilk resitali verilecektir. 

Önümüzdeki pazar günu saat 

1 7 de matine olarak ikinci 

ve son konseri verllecekdr. 
Piyano da Mualllm Siı:;frid 

Şultze tarafından refakat 

edilecektir. Piyano PL~:YEL 

markalıdır. r Bu akşam 
. ajik Sinemasmda ı .. Dün akşamdan btri 

ALHAMRA 
SL~EMASINDA 

Bütün ıemışagerana gayet boş 

zıvlcli ~li iki saat geçinecek 
olan 2 film 

BAHAR 
NEŞİDELERİ 

Mümessillorl;LOlto\. LA PTANTE 
~ GLEN TRIYON Mevzuların 
zenginlljti blrlnci derecede blr 
)'lldıT. olan ırtbılenn mahared 
s•yesinde bu ikl filmin muvıffaki
yeıler kazanacaıtı muhakkaktır , 
Bu~dan başka RA YMON KEANE 
ve BARBARA KENT in güzel 

temsilleri 

SEMA ATEŞLER 
İÇİNDE 

flhnl •izi hevecından titretecektir 

1 lerkesin sabırsızlıkla beklediği 

muazzam blr filim. 

VİKTOR HUGO nun 
şahe.erl 

GüLEN ADAM 
Mümesslller!ı 

KONRAT VAYT ve 
MARY FİLİBİN -

Şuh ve şen BE1Tl BA 1.FL'R un 
şah temsili 

ŞAMPANYA 
fılmini gören bütün seyirciler 

Ş A M P A N Y A lçmlş ~ibi ser 
mest oluyorlar. 

ARZUYI UMUMi CZERL 'E 

BİJ_,Lİ DOV un 
bUyfilc illmi 

GELiN 
DUYA 1 

gdsıerilecektir. 

CENGiZ 
EVLATLARI 

ONFETTI ıe · 
ŞK kelimeleri gi

bi uçar, düşer ve 
nihayet solar 

·~• •-------1111mslıiı::zi 
ÇILGIN BAKİRE~ 

HANR' BATAY J 
• 

Kiralık vasi mahal 
Fabrika, garaj, matbu, •anayl 

yeıi Çaıtal oğk, içtihat en " c' 
fon: 86R 

K_O LI 111 o~ dl~ ığnlarına, dişlerin 
çurümcalne ~cd!• ,,tlerirı hastalan-
masın" <H r' t:g .. ~ , ~ ı:~:-

K un. bır lırça lbcnnc xonulacak 
bir un11mernı ıniktarinda Kolinos 
macunu <lif araianndaki yemek ar
tıklarını, Jl~lcr<le \opiııııan taşları 
cıkarır "~ ditle .çtlrüten mikropları 
ın;1h\' ,,. fn1; .><A< 

Su ı~c Kuiınosu tecrilbe edini• 
ve :ıgztnıLın .>O kada; temizlendildni 
ve saatlt"n:e devam eden ıerinliğe 
ifikkat •d ecckılnlL 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

TOrtılye için dtpo.rt!!I!.! llAURICE FARA88f 
le7ofla, Yıntdllı So.luOı, Jbrablm r•iii iii•rtımaırİ ıw 

Yozgat villlyetinden: 
'{ k~ \ erk>~ .k. ın ( • 50 t 

5 ve a . .:ı + I\! kUometrc.l•rdakı 1 
köpn. d ışemele 1 hıona '•hvil e i
mek jz, ·e 811 lıra 6 ku uş edelı 

k~ı. le 'e k ,> ı 1.art ulilc ı an ı 
ıe~.zı c p ı ı guıı '" ı or. c ıe 
•hale d "le mun ka<av• ko 

kanunıvei erile enciım:ni vll ı-cte, fenni 
hu u aı kakkında ıualOmat lstcJen 
lertı Y ızıı;aı na ıa ualreslne mura 
'<i.ttları 

Paskalya ye rıulal" ı~ ~nasebetile 
o.mınlı ık sını • 'Isı 

bul \e Beıoğlu d•in:I r Martın 31 

• 
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lin hemşeri! ·-, 
J{oca bır genıidir gezer havada, 
Süıülür sanırsın gelin, henışeril 
Doh•ştı günlerce Hintte, Cavada, 
Şiındi biz görelim, gelin hernşeri 1 

fçine hinenler pek bahtiyarnıış, 
Yer, İç<:r zevke 'ip güler, oynarn11ş, 
B>yle yolculuğu herke" ararınış, 
!\ c<leniyet budur, bilin henışeri! 

Z:ı ptet ti 1-ava yı insa denen kFş, 
<!Pa b r ses l iyor· zorlukla boğL·ş, 
O 1ü de ne varsa çiğne! dağ-, yokuş, 
l''.lya~a hüknıü ne selin hcn1şeri! 

! [~in bir get:e _ 1 

-14-

Adem efendi bunu 
duyunca sevin<lı: 

- Belki bara bir 
faydası dokunur! 

Diye düşündü. 
Bi··az daha yürüdü

, ler. Güneş ortalığı ya
lop k:1vuruyor. Çölün 
ortasında bir durgun 
suya rasgeldi Yenıliha 
henıen soyundu girdi . 
Adeın Elendi de ağacın 

Bu l·oc·ı g-enıiye bal· ta ibret al, • ltına yat!11·ş. ııyun1uş. 
Uzaktan işitip zannet.ne nıas;-ıl, Bir de uya:1dı baktı ki 

1 
Adını sorarsan: Havada l(ral Yeınliha su~'a boğul-

. d h nıuş, elb;seleri kenar<..a 
Alanıan ı~a ı Zeplin enışeri l 

f ""'""""'""#UWGWWWVVWWOWWWVVCC~;,Z.;,..... k~~:;:~n or?da bir çu-

-------···-

ki deme kitsin. Bo.yuna ı kaleme gelmez .. Saç
kocasını zemmedıyor- n1a söyler Jurur .. 
du · O v;kit Ade·n Efen-

- Allah, ya o aJamın di söze başladı Yenıli
carıını, ya benin.1 canı- hanın suda nasıl brğul
nıı alsın da kurtul::ıyını. duğunu tafsilatıylc an
Herif deli nıi deli., z._ v- lattı. 
zek 111i zevzek .. Lafları kadın sevincinden ye-

•• ., .• •• o ••••••••1•1111111s1•1•••a111•11•--•••l•U Otlt1•1••l••<1Ut••1111111••1•l•l#U u•••U ••n•ı•• 1111111111 

Çalgı ve ~arkı melrtebi 
«l(onservatvarı> dedikleri bir çalg-ı ve şarkı 

mektebiıniz var. Fakat bu, Şehzade başında 
dar bir binaya sıkışm!Ş bir türlü kendini gös
tercnlİ yor. 
Yakında bu nıektep için Taksimde güzel ve 

büyük bir bina yapılacak. 

':Jı 
'· 

rinden zıpladı. ! 
- An1an, dedi, bir 

trı tlı haber üstüne si
zinle karşı karşıya bi
rer bardak şerb ~t içc
linı. 

1\dem efendi şarap
ları şerbet niyetine üst 
üste içip içip kafayı 
duınanlayını:a kadın 

Evipte 
sında kak 
eveiki a!.-ş. 

cekip ka1ı; 

terileri dö'· 
Fakat nıüşt 
bir olupona 
kince akli b 
n1iştir ! 

Tehlilrelt 

gözüne büsbütün güzel Ankara c 
görünıııeğe başladı. Cuınhuriy{'t 

kendi kenctine düşünü- 1 hanesinde Nu 
yordn: ı kadaşı ,\luha 

- Şu kadın bana var- tarla başınd: 
n1aya razı olsa da ni- rn!ş. kavga 
kahla alsaın. n1eselesin<len 

Fakat birden bire o karı koca~ 
l(almadı efendim I-IALI SİLI(İLECE~(! kur k~zıp Yenılihcıyı 

1 
. 

iki üç sene evelki ha
yal zihnine hücüın etti, 
adeta kendinden geçti. 

Ferıdun B~y yeni hiz- lianım - Bey, gitme- görndü, elhiseleriııi yo-
n1etçisi şayesteye ev den şu bizim Fatma kladı. Şalvarının ce-

;z ııetlerine, nl;:afire kızı iyice bir haşlada binde bir kese altın 
r--sıl nnw nıele ediln1esi öyle çıkı buldu. Saydı baktı tam 
ltı1.ıın geldiğine dair Bey- l\lı::o gene ne ka- 5uu tane. Y2nında bir 
bir çok ııasil atler verdi d k k E bahat vaptı? e me tup çı tı . vi-

- ı\lcse!a dedi, nıisa- .1 

fire her venıekten bir Hanım - 1-Iiç bir ka- nin adresi ya71lıydı. 
i\inci d~la alnlasını bafıat yapnıadı. Yalnız Şehre vasıl olunca 
:c dif etnıeli anıa var- hugün hal• s;lktirec - Yenılihanin evinegitt, 
sın kabul <:'tmt:.sin. iki ğim, kızar hiıldetlenir- «çat, çat•ı kap1yı ça'dı. 

'e sopayı daha kuv- Bir kadın kapıyı açtı: 
üç :(in so·1r Feridun 
B y arkad: ş' rına bir 
zı aft çekı_·ordu! A
t'nın aJ.:ılh tıl<a basa 
yedi le , en sonra gelen 
iki katlı ckn1ek kada-
yıf ını da son p,1rçasına 
li.a<lar sünıüı-düler. a
yeste boş tabağı kaldı
rırken sordu: 

- Daha tath isten1i 
- -- --- .. --J 

ALEMŞU~lUL 
~llARKA 

vetli vurur. - Buvurun! dedi. -.. ·-~·-.... .-.·-··---·-· "' 
siniz? Adenı Efendi kendi 

l"ılisafirlerin bir çoğu kendine: 
n1emnuniyetle: - Eyvah zavallı ka-

- Vallalıi çok iyi ol- dına kara h&beri nasıl 
muş, isteriz! vereceğin1! 

Dedilf'r. O z1man Şa- Diye düşünüyordu. 
yeste lakaydane ceyap Fakat kadın daha A
verdi: denı Etendi ağız açnıa

- k~!nıa<h~efendimJ_dan_:'1ir laktr<l!ya girişti 

O aralık kadın da 
sanki bunun farkına 
v ı rnııs gibi fazla süzü- 1 

·"' 

lüp kırıtmaya baş'adı. 1 , 

Ü are kadar yüzü tek- ı l"iiH'l ı.ol"' 
mil kapalı, yalnız göz- /{ 

' lerini gösteriyordu . ( 
bmiıillll:ı::wi/li.:.msı:.r.ot:=:::::r.;;·~-=--mu=~"""·ı ~~~~~pı;m;.;ııı B:•ş örtüsünün kenarı- ~\ 

Parls operası 

l~u binanın içinde büyük bir tiyatro salonu 
olacak orcıda talebeler ve hocalar tarafından 
«opera>> ve ((operet» denilen şarkılı oyunlar 
oynanrıcak. 

Ecnebi kun1panyalar geldikleri zanıan orada 
oyunlar verebilecekleri 

Bu çok iyi ve faydalı bir teşebbüstür. 
Balkan memleketlerinin bile güzel opera bi

naları varken biz geç bile kaldık. 
G~y_!"et, !1u işi çabu~ yap~linı 1 

'J 

nı biraz açınca Adem N' d ışanca a o 
efendi: sap Abbas k 

- Ay! zeyyen Hanını 
Diye düştü, bayıldı. etıniş zavall 

kadın telaşlf\ kalktı nundan kan 
Adeın Efendinin yüzü- kadar dövn1ü 
ne sular serpti. Burnu- yahu! 
na gül yağları koklattı. ı~-~--• 
Zavallı biraz kendine ı 
gelince: 

bitmedi 

Çocuk ho 

23 Nisanda 6 
.__ıııııımı:ıa:mı.n 

Kansızlık, ademi iktidar, roına 
sinir,. verem, sıraca ve kem 

hastahklarında nafidir. 

- -~-

.-..ı~•·•••.n•••••n•••••••••a••• 

1 

tler tUrk vatanda,ıu ııUlkadar eden 

YENİ TÜRKİYE CUMHUR!YET1 
HARİTASI ÇlKTI 

ı 'dis ve itina ile tabedilen bu harita 50 kuruş flatla Kanaat 

ütuphancslndc saulır. 

Bel soğuklnğn, idrar darlığı, portast, hastalıkları, bel gevş
ekliğille frt:nği;·i en son usul ve ağırısız şırıngalarla kat'\ 

Akll muht 
Fenni Ted 

Ve tesiratı edvlye 
ikinci tab'ı 

Bir çok ilAveler ile bir 
de inrişar etmiş ve terti 
Türk kodeksi nazarı dikk• 
ıır. Terakkiyatı takip eck 
lüzum · rüldük e ze ·I 



ENİ Fordun birinci yıl dönü
mudür. Zira Ford bir sene evvel 
yapılmış ve cihan piyasasına a
tılmıştır. Bu münasebetle son 
aylarda neler yapıldığını şöyle 
bir gözden geçirmek fa vdalıdır 

• 
zannederiz. 

Kanunuevel 2, t927 tarihin
den başlayarak bir sen<; zarfın
da 750,000 yeni Ford otomobili 
yapabi.dik. b-tihsal~t günde bir 
kaç yüz otomobilde tedricen 
~kselerek 4 Şubat 1929 günü 
1,000,000 nümerolu makine River 
~ouge (River Ruj) motor f ab
ti!:asında ikmal edildi. İşte bu· 
ondört aylık büyük mesai neti
cesidir. Bu sene yani 1929 senesi 
zarfında 2,000,000 otomobil imal 
"Ve ikmal etmeği ümit ey leyonız. 
Bunlar insanı düşündüren rak~ 
bmlardır. Fakat 'rakkamlar 
haddi zatınaa şayanı ehemmi
yet değildir. 

En ziyade dikkate alınacak 
cihet Fordun meziyetleri saye~ 
sinde kendisini ümidinıizden çok 
fazla tanıttırmış olmasıdır. Bir 

• Sene evvel yapılan vaitler ta-
nıamile yerine getirilıniştir. 

'Yeni Ford yüksek bir düşün
cenin ifadesidir. gayemiz en iyi 
malzemeyi en ucuz bir fiate sa
tabilmektir. İşte yeni Ford bu 
prensibin semeresidir. 20 sene
denberi vazifemizi bu prensip
ten ayrılmıyarak yapmaktayız. 
Bu yolda yürünıeyi m üşt.erileri
miz de bihakkın beklemektedir~ • 

İmal programınuzın başlıca 
noktalan güzel hatlar ve iyi 
malzemedir. Terakkileri n1ÜŞ
külleştiren bütün engelleri kal
dırmak vazifemiz olduğundan 
Yalnız tadilat yapmakla kalını· 
f;rak bu 'tadilatın hakikaten 

Ydalı olduğuna emin olduktan 
li<>nra . 
al h ışe başlıyoruz. Binaenı-

d 
ey Yapılacak tadilat sayesin-

e anıelı . . 
eld ed 

ve nazari bır netıce 
e eceğ· · 

•ınıze emin olduktan 

• 
1 

- -----
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I 

sonra inıal s"st mimlıl de~işti-
• nyoruz. 

Yeni Ford sırf sağlam esas
lar üzerine yapılmış olması sa
yesinde herkesin takdir ve te
vee<:ühünü kazanmıştır. Ve şura
sını ilave edeliın ki bu araba tec
rübe neticesi bir in1alatın mah
sulü değildir. Bütün gayretle
rimiz sadelcşmeğe matuf ol
muştur. Ve bunu tama mile elde 
ettik. Mümkün olduğu kadar 
az makina ile azan1i ve mükem
mel bir hizmet tenıin ediliyor 
ve daima yeni inıalatımızda ge
niş tecrübe sahasından istifade 
etmeyi vazife bildiğinıizden bu 
yeni arabayı vücuda getirmek 
için bundan evvel yaptığımız 
fi) nıilyon arabadan edindiği
miz tecrübeden istifade ettik. 

Motörtin rekorıı • 
Motör hakiki bir rekor tesis 

etmiştir. Zira işlemesi kusurswı 
\"C rnükemnıeldir . Bu motör 
kuvvet,· sürat, da yanıklık, kul
lanılmasındaki kolaylık, elhasıl 
her şeyi kendinde cemeder ve 
azamı emniyeti verir. Bundan 
başka bu motör ucuz arabalar
da bulunmıyan v~ yalnız yüksek 
fiatli makinalara nıahsus olan 
bütün faydaları İçinde topla~ 
mıştır. Fakat nıevaddı iptida
İyenin mükenımeliyetine halel 
getirmemiştir. Biz bu motörü 
yalıuz onu vücuda getirmiş ol
mak için imal etmedik. Ancak 
ahalinin bize karşı besledikleri 
emniyete müstahak bulunduğu
muzu gösterm~k ve müntehap 
bir şey takdim etmek istedik. 
Diğer bir modeJ bize daha iyi 
görünmüş olsa idi onu bilatered
düt kabul edecektik. 

Sade!ik mükemmeliyetle 
ıspat edilmiştir ,. .... . !~nı Fon:t sadeliğin müra

difıdır ve bunun hergün şekli-· 

ni, müvazenesini, imalinde v~ 
malzemenin intihabında göste
rilen hususi itinayı görmek su· 
reti1e bizzat takdir edebilirsiniz. 

• 
Saatte 80 kilornetre herk 

"çin kafi gör.ülen bir sürattir~ 
Yeni Ford bu surati yapmakta
i.dır sürat degiştirmesi gayet ko 
la y ve çabuktur. Bir yokuşu nasıl 
.tırmandığını ihtimal gördünü~ 

Elhasıl yeni bir Fordu idare 
ettiğiniz zanıan idaresi ve İşle· 
mesinin nekadar iktisadi olduğu: 
nu göreceksiniz. Veni Ford sa
hipleri onun sağlamlığına olan 
nihayetsiz emniyetini her va· 
kit ve her vesile ile bize bil
dirir. Bir sene zarfında 75000 

kilometre kat'eden arabalar pek 
çoktur. Bazıları 150000 yapnıış
tır. l\tamafih bunun daha faz
Jasına intizar ediyoruz. 

i modelimizin ancak vasati 
f sene dayanacağını düşünnıüş
tük. Şinıdi yeni Fordun bundan 
fazla çalışacağına tam bir ka• 
naatimiz vardır. 

" .· . ·,;l('i; 

Bittabi motör · otomobili11 
kalbidir. Manıaf ih sair aksa
mın dahi ihınali caiz olmıyan 

X2 1 

• 

• 
SEN Si 

\'tnl Ford IS arubanın /matı: 
nin verdigı lurııbcluin mahsalasıdu 
Onun içiıı bu arabayı 9uek nıtmlekellt1 
terakki ve irıkiş ifın ve gertkse nıily,_ 
ları:a eşhasın rahat ve hu:urlarının ea 
buyuk amili uddtlme/;feyinı. 

ehernıııiyetleri vardır. EvvelA 
dahilde bulunan altı fren siste• 
nıi emniyetin büyük bir zan1anı
dır. Sonra her süratte müvaze. 
neyi ve mükemmel hareketi, da, 

• 
hili konforu, harici şek.lin·n gü ... 
zelliği vearabanin cazip renkleri 
nazan dikkate alınacak keyfi. 
yetleridir. Triplekscaıııları par-' 
çalannıaz ve dağılnıaz, elektrik 
tesisatı kusursuzdur. Kontrolu 
okadar kolaydır ki bir çocuk ta• 
rafından ifa edilebilir. Velhas&I 
yeni Ford enıniyeti kamileyi. 
veren kuvvetli · ve dayanıkla bie" 
arabadır. 

Veni Fordun evsafi bir ke.t 
lime ile ifade edilebilir. Ku

.su~uz,yeni Ford f?ir gösterij ~ 
arabası değildir. Zira aksamın- t 
dan hiçbirine diğerinin zararıJ 
n~ olarak daha büyük.ehem~ 
.. yet verilmenıiştir. 

Bizirn senelik modellerimi3 
yoktur. Zaten buna ne hacet 
imalatımızı tedric~n t~rakki et• 
tiriyor ve tekeınnıülat daha 
eski modelli arabada sahiple--' 
rinin istifade edebilnıelerini te4 
mln edecek bir sisteın dahilinde 
yapılıyor. 

Yegane gayenıiz şudur: kon• 
foru, sürati, en1niyeti ve azaınl 
tasarrufu nıezceden asri nakliyo 
"ası tasından herkesi istifade t 
"mek' e• tır tır -

Emeli~iz_.en ucuz fiate yapı• 
~ en ~~ı otomobili .vücuda , 

getırmektır. Her cihetten yeni 
Ford yü'--'- ..... r d" " . · I\~ o uşuncenıQ 

mahsul-d·· u ur. 

FORO MOTOR COMPANY 
lSKENOERlYE - Mısra 

EXPORTS INC. 

• 

• 

.,. 
E .;-- L 
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Bi·n Söz 
Bir Resim 

Bir ınilletin kuvveti ve gaadeti çocuklarııı 
~hhati ile ölçülU:ıi 

Hin1ayei etfnl caıri:yeti 23 Nisanda haşlayacak olan çocuk haf tası için çok gözd Jcvha "" afişler hazırlan11!3tır. 
Re5mimiY bunlanlan biridir. 

• ' 

Fl". ü:: 7.asiyon inşaatına lemdar ve Gülşen l anıanu -caddesinde de an1 edilmektedir. Re 
sin de lmyük · beton kôUektörJerin vazedildiği g~rülmektedir. 

( Dün bütün ° Jstanbulluların geçmesini beklediği Zeplin balonuıu •• • 
resmini tespite hazırlanan gazete fotoğrafçıları kuleye çıkn1ışlardır. 

YAZI VE HESA MAKİNELERİ 

"MERSEDES,, yazı ma~iıielerl gerek Beşvekllet ve gerek diğer bilumum 
veklletler tarıtfındal! istimal edilmektedir • 

. ERSEDES,, yat, makineleri hurufat ve şai·yo kısmının . . 
'·de 10nt!l!'le., oln!ası yani her daktio tarafın-

dan kolaylıkla sökülüp temizlenmesi c daima yedek aksaıpını bulundurmak 

sayesinde her yerde kabili tamir olması ve diger pek çok hususiyetleri dolayısiyle 

bütün yazı makinelerinin fevkındcdir. 

J 

"L • k 1ı llA A T yaz ı makineleri. m ar pOffl' \BLE)makincler ( M E R S E D E S ) t 1.1 nı ak i n r>i, ile , ·a1.1lan vazılar santte ~.000 nu,h~ya kadar tokrn eden 
E L.~ il 99 r ı:ıdı en met n \C , • ta,·slyc 01 anıdır. "BRÜKO- l(OPIST,. makin elerimiz hakkındı mol.Omat talep ,ediniz. 

lJ< ·air ve yazıhanele r için "DAPAG,, matbaa makinelerimiz hakknıda da tafsilat isteyiniz. 
iiunıum m akinelerimiz için kurslarımız mevcuttur. 

a olu un bazı sehirlerinde acentelikler$ miz münhaldir 
Kiye için depo~ıte i: Istanbul Babai ca desintje 50 numarcida 

=- Ti e h e r. 'felefon lstanbul 2~26 Telgraf adre ~: Isranbul Fehim _ 
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h 
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Sıcak 

sahillerde 

deniz kenannda 

banyo 

(Ş mo ık ) 'n k rlı t p lerınde i ki ile 
llay te iıb leri 

Fransanln çok garip ~ 
hususiyetleri vardır. Kış 
mevsimi spor ıneraklılarını 
(Şamoniks)in karlı tepele- · 
rine celbederken, soğuktan · 
korkanlar (Kot Dazür}ün . 
güneşli sahillerine kavuşur
lar. 

Yukarıya de rcetti ği miz 
resimlerin aynı mevsimde, 
aynı memlekette alındığını 
Söylersek belki inanmak 
istemezsiniz. Fakat bu bir 
hakikattir. Sporcu genç 
Şamonikste iski ile spor 
Yaparken, hemşireleri sekiz , 
saat ötede, bahrisef idin · 
okşadığı sıcak sahillerde 
yazlık elbiseleri ile geziyor
lar. 

Bu ~enenin m-dthiş kışına 
rağmen bu hayat ittkıtaa 
uğlraınanııştır ve lı@r k e s 
eğ en · ' 

1 •• 

(Kan} 

şehrinde 

~ kış mevsimini 

bayle geçiriyorlar 

bul b~.esl 1?İ aradığ·ı yerde 
a 1' rrı ıştir. Dort b.n sene farkla vücuda g t rilen ıki medeniyet abidesi: 

Ehramlar v-e Tayyare 

.. 

1\ 
~k 
~tı 



2 MiHiyetin ilavesi 

Rüzgarlarla yarış 
makinalar 

eden 

Yarış otomobilleri son senelerde 
azami sür'ati elde etmeğe mu

vaffak oldular 

Muhtelif sistemde yarış otomoblllerl 

Otomobil mohcndislcri sür'at lııı

sıı~urıda adeta biribirleri ile mfısahaka 
edıyorlar. Gün geçmiyor ki bir yeııi 
mfıhendis çıkıp imal ettiği o1omohil 
ile yeni bir sür'at rekornnu kırmış 
o!masm. Bilhassa İngiliz nıüheııdis
lcri yarış otomohilleıi imali hnsnsmı
<la fevkalade muvaffakiyel göstermeğe 
b;ışladılar ve torpil şeklindeki maki
ııaları ilA herkesin nazarı dikka1iııi 
celhettiler. U11gün siir'at rekorunu 
muhafaza eden İııgiliz yarış otı1ıno
hılJel'i saatte (231) mil gibi haş döııdfı
riici"ı bir sür'ati elde etmiş bulııııuynrl :ır. 
l\liitolıassıslara ııazaran hu sür'aıin 
ileri~ine gitmek maddeten iııı k:'tn 
lıaricindedir. Zira makiııayı idare 
cılen şoföri'ın dimağı daha fozla s111'

0

-

atlerde makiııayı idare cdcıniyccek 
vaziyete geliyormnş. 

Bu salıifeye <lcrcettiğimiz y:ırış 
o1omobilleri mevcul en rnn si:,leın

lerdn· 

6ı.ı :>'~"~ ,ıtuo _ ·b!!i tnr"lll nak.ıdar andırıyoı· 

de~ll mil 

' 

\ 

Dirisinin m::ıktaım gög1eren resim
den anlaşılacağı Ye "' lıİle b11 oıomo
lıillerin makinası diğ"er o1omnbil ma
kiııalarma nazaran son derece biiyi'ık 
ve mrıkenımeldır. 

Deıızin ~aı f ıyatları da o derrre 
ziya<lcdir. Al'ka tarat'ların<la mew11l, 
tayyare diiıncııleriııe mli~ahih dfım~ı:
ler, otomol-.illel'in sür'atle scyir:crİ 

Bir yarış otomobilinin arkadan görünüşii 

c~n;'isında r;ızgfü~t rııııkaYeınetl~riı ı 

temin etmektedir. 

Jlldl\.lllÇI-eı ııııız Hi:ll\..l\..U!Ull ua ld!~llQL l~l~J .11.1111~· 

i in kurslarımı 

Sualler 
ve 

cevaplar 
Aksaraj'da M. Ali Beye: 

J:ın Jak llusonun çocuk terbiye i hı:kkın 

d:ıki nazariyeleri ıısrımızın ihti ~açları ile kabili 

telif değildir. Frans:ı ihtilı\lini onun escrlcıi 

doğurmuştur ve bundan dolayı ihtil:ll komite:>I 

onun ccr.:ııesioc Panteonun kııpılarını ı:çmıştır. 

Üsküdarda Selamsızda Nuriye H. 
Aspirinin sui istimali ta biati ylc muziı dir. 

Midenizi aspirine fazla alıştırırsanız faydasını 

azaltmış olursunuz. 

Nisnnfasında Füruzan H· 
1 - Lcuede okuynbileccgfoil>: romanlar 

başta Yakup Kadri Bey olduC;u halde, [\la h
mut Yesari, Reşat Nuri, Peyami Sefa. Ethem 
izzet ve Selami izzet beylerin romanlarıdır. 

~· - Şairlikle istikbalinizi temin c<lcmezsi-
1 niz. Dah:ı maddi düşünmeniz, ve p:ıra kazan-

ı 
dıran bir meslek tayin etmeu~z icap eder. 

l 
A. Hisarında Faik B. 
A~k. hakit:ıren çok üzücü bir şeydir. Gön

lünüzü her gbrdügünii7. gfö:cle kaptırdıkça 

üzüntüden kurtulamazsınız. iradenize sah p 
olmağa çalışın. 

İlaveleri
mizi top
luyormu
sun uz? 

••••• 
ILıYderimizin k:ırilerimiziaı pek 

çn~u ınrafıııdan tı plaııdığını gör
nll'kle haJıt iynrız. B ızı kar ilcl'i
miz giinü gı•çmiş ihi.voleri ne :-;u
rcllc tedarik r.Jcceklerini bizdoıı 
Rornynr:al' Elde cdcmcdiğiuiz il~i
velel'İ aynı gi"ınfın g-azct.~si ile 
IH'ı aheı· lıel' zam::ııı i<larclıa11emız
de lııi ?.bilirsiniz. 

Trılıli/ler 

Niçin? . 
Meraklı bir vak'ayı anlatırken 

karşınızdakine sözlerinizi 
maksaJı iie mçın (( 
gördür.ı » c!eriz? 

İnandırmak 

gözlerimle 

İnsa:t gözlerinden başka vasıta ile 
zaten görebilir mi? 

.. 
..,. ~ 

Siz yemek yerken lrnrşmıza biri 
gelerek size ba:ktığı zaman nedeıı 
canınız sıkılır? 



1\f illiyetin ilavesi 

Deniz dibinde 
fotoğrafçıhk 

Bir amerikalı ressamın şayanı 
hayret tecPübeleri. 

Ressam Vllyamson {ıe refikası camlı 
kamaralarında 

GEÇE~LEHIJE Amerikanın ta-
nının ş re. saınlarmd~n Yiyam

son sureti hu u iycua imal ettiği 

hir alet va ıla ı ile deniz dibinin 
Şayaııı hayret foloğ'raflarını almağ"a 
rnuyaffak olmııştıır. 

Ek cl'İ ıhtiıalarda oldıığıı gibi 
Vilyamson'mı aleti de bir tesadüf 
eseı-idır. 

Dir gtin, 
iken akl na 
inehilen bir 

bir kroki )'apmakta 
denizin dibine kad:ır 

camı kamara re mi 
Yapmak ge'miş ve tasavvurunu k6ğıt 
üzel'ine trspit etmiş. 

Cılı,.tı~ı gaıctenin patronu bu 
Projeye al~kadar o'ınuş ve sermayeyi 
temin ederek ressamina im camlı 
kamaranın kat'ı plaıılaı mı çizdirmiş 

Vi!yams . 
on denrz altmda baltk!arın 

•ftahk lyast icmal 
Son haberı~r 

krokisini altrken. 

Celheıli en müıelıasc:ıs mıllıendisleı· 
Çl'lik hir horı uma b·ı~lı olan camlı 
kaıııaı ayı yfü nJa getir mişlor ve 
Vilyaın ona t •slim clmişler. Ş!mdi 
Vilyamsoıı A ırwrika sahillerin le 
d c n i /. in d biııd ki lıavvaııalııı 'c 
nC'hatal n ı c inıleı ini yap ırnkla 'u 
fo 10J af :tl'll ı çıkarımıktadır. 

D•ı salı:feye uercetti~iıniz mıılıtclif 
foloğ'ıctflar \'ılyam oııtın r.111ılı ıama
r asmın muhtelif şekiller ini gösterıyor. 

Kıc k'den anla~ı acağ'ı veçhilc bu 
a <'t .ır ı a ~ on on ıki melıo deı iııli~ine 
l arlar i ıı e b i 1 m r k t e d i ı·. Maınaf i 
~iındıy~ kad::ıı· Vilyamson YC k:ıl'ııiın
d.ın başka hiç bir k rnse çrlik Jıor
tuımlmı camlı kamaraya kadar iııınek 
ces·u ctiııi go t~remeınıştir. 

Vilyamsön deniz allmdaki inti!Ja
larmı şoyle anlatıyor: 

Ressam Vilyanısonun mıa/ ctlirdigi 
camit ı.amararwı deniz dibindeki 

ı1aziycti. 

- Drni1111 dilıi rA'>s:ım ~<ız:i ile 
ı i'l kik cıi ilerl' k olursa yer yıızı ıı ıdc 
ı!oı lıl ney ıı ıeııklcı·e tes:ıdrıf edilir. 
Br"·iiklü kfıçıiklü yıizleı·ca rırYi 
halıklilrlll gidip ~e!mell'rini St'\'reder

' k<·n kendimi h~ışka 1)if' alerndo zaıı-
ııcdiyordıım. GörJüğüm rnaıızaraııın 
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M üsabakamızın 
hediyeleri: 

(leçen ilavede küşat ettiği
ıniz n1üsabakayı doğru hal-
le<lenlerin kaftesine birer 
güzel ipekli nıendil taktiın 
edeceğiz. 

l\lü abakanın nnıddeti on 
gün oldnğuna nazaran ne
ticeyi iki hafta sonra ilan 
edeceğiz. 

Fıkralar: 

İki hanım arasinda: 
- Eve elektrik alındı alı

nalı bizin1 beyle aran1ız şe
ker !-enk oln1ağa başladı. 

- Garip şey, acaba sebe
bi nedir? 

-Eskiden idare lan1bnsı 

ile otururduk, ve rahatın ve-., 
rinde idi. Şinıdi elektriğin 

aydınlığında yüzün1ün ku
surları n1eydana çıkıyor 

olacnk ki, bizinı bey yüziine 
bakı11ak istenıiyoı-. 

İtibar elbiseye! 
Bey - Her ay senin tu

valet nıasraf Jarından bık

tıın. Bu ay bakkalın kasa
bın borçlarını ödeyecegin1

1 

senin tuvaletin için beş pa~ 
ra vereı11en1! 

Hanını J)eli nı is n in? 
Hiç tuvalet n1asrafindan 
kaç11ırn11? Bakkalın kasa
bın itibarı hep onun saye
sinde. 

en pızl'I ı ilim len cJaalı razi. eli 
nldıı~ıııııı t ·miıı r·deı irn. l~:t1 lm 
cazibe dnlayi~·y:ı:ı diı· ki camlı kama-
ı :nn:ı iıı ikt 'il <ınr.\ \ 'ı 'uz ı:ıe 
a\dı't (·tnwk i-.ı nıirnı ııın 

Fi lı ıkik::t \'i'y un ... orı d"niz ılilıin
d •Jj ın ınz'ıı :ııl:ın o k ıılaı· lı lsl ısmı.::-. ~ 

tır t,i, ilk iııisiııılı' yirıııi dürt Faat 
ınülı madiyı•n ı':unlı kımaı ac:ıııda 

kalm,s ve yıık:ıı·ı ı;ıldnak istcırıcıniı:;tir. 
~ ~ .. 
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Musabak_alı romanımız 

-~-

tarı ile meşgul olncagına haftada bir 
kere olsun eczaneye uğrayıp fakır fu
karaya baksa günah nıı işler? 

Vebali söyliyenin boynuna, ben gör
medim ama işittim : Mektebe giden genç 
kızlara cukulata vereceğim diye içeriye 
alıyormuş, sıkıp öpüyormuş .... bu cana
var herifi ne diye yaşatıyoruz .bilmem 
ki ••• 

Gün ğeçtiktçe Şevki efendi 
tını ilerletmiş, ve işi iftiraya 
vardırmıştı. 

tezvlra• 
kadar 

Şevki efendinin propagandası t'~lrinf 
göstermiş köyde doktorun düşmanı ço
p.-almış, ve eczacının fırkası kuvvet 
peyda etmişti. 

Aileler mektebe giden kızlarını dok
tor Remzi beyin kapısı önünden geçirt
miyor, yangını bağıran bekçi bile köşkün 
önüne gelince susuyordu. 

- 4-

Eczacı taraftarlarını etrafına toplayıp 
planlarını kura dursun. benim içimde 

doktor Remzi beye karşı tarif edemiyece
ğim bir his uyanmağa başlamıştı. 
Eczacının kuyruk acısı ile uydurduğu 

masallara inanacak kadar saf değildim. 
Bu adama karşı kinim olamazdı. Yal

nız nasıl bir adam olduğunu merak ediyor 
ve esrarengiz taraflarından dolayı onun
la tanışmak istiyordum. 

Evinden çıkmayan, doktor olduğu 

halde mesleğini icra etmeyen, iariki 
dünya gibi yaşayan bu adam benim 
muhayyelemdc garip bir tesir yapıyordu. 
Onu tanımak , hatta onunla ahbap ol
mak ihtiyacı bende günden güne kuvvet 
bulmağa başlamıştı. 

:(.:(.:{. 

Köylerde yaşıyanlar, sayfiyelerde 
oturanlar için yaş ve meslek farkları 

yoktur. Büyüir' şehirlerde oldu~u gibi 
insanlar mesleklerine ve yaslarına göre 

MUHARRİRİ??? 

ztlmrelere ayrllmamışlardır. Oralarda 
yirmi yaşında bir delikanlı altmışlık 
bir ihtiyarın hem'ayan gibidir. Onunla 
dost gibi, arkada~ gibi konuşur, kardeş 
gibi geçinir. Mütekait bir memur, göm
leği yamalı ümmi balıkçının dert ortağı 
kafadarıdır. 

lssız ve hareketsiz muhit onların ru
hunu birfbirine yaklaştırmış, ve yaş, 
seviye mefhumlarını ortadan kaldırmış
tır. Bu sebeplerden dolayı, doktora nis
peten henüz çok genç denecek bir sinde 
olmama rağmen, etrafında , fırtnalar 

kopartan bu adamla pektlUl dost ola
bileceğimi tahmin ediyordum. 

Onun hiç gillmiyen yüzüne ynkından 
bakmak yalınızlığıİla, mahremiyetine gir
mek benim için bir gaye olmağa başla· 
mıştı. 

Eczacının tezviratı yüzünden herkes 
nazarında kabahatli gibi görünen bu 
doktora karşı biraz da · merhamet hissi 
taşıyordum. 

Bu ac am her halde bir talisiz idi. 

" Makbuz koçanlannı gördfi, fakat ( göz 
boyamak istiyor ama, kim yutar ) dedi ., 

Onun sessiz sedasız saatlerce bahçesin
de uğraşması, bana ihtilattan menedil
miş bir mahkum hissini veriyordu. 

Gençliğini çabuk yıpratmış olan in
sanlara mahsus bezgin halleri ile bana 
muhayyel bir roman kahramanı gibi 
görtınüyordu. 

Kim bilir, hangi maceralar bu insan 
ankazını E ••• köyüne kadar atmıştı! 

İnine çekilen yaralı bir kurt ğlbi bu 
yabancı muhiti ne i:rin tercih etmi?fü 

Bu suallerlmlc fikrimi mcşr,uı etmekte 
iken beklemediğim bir tes~dUf '1oktorla 
tanışmama vesile oldu. K\lyiln diğer bir 
kaç genci ile beraber Hil!hahmcr 
cemiyeti tarafın'1an Rumcli:!en gelen 

llilKl\.U!Uö ua lirl!~Uaı ·~'"' .Y ııu..e.. 

muhacirler için iane dercine memur 
edilmiştim. 

Bir cuma sabahı, erkenden, koluğu· 
muzda makbuz defterleri ile aramızda 
taksim ettiğimiz muntıkalara dağıldık. 

Doktorun oturduğu semti kendime 
ayırdığımı söylemeğe hacet var mı? 

Küçük köşkün kapısını çalarken, 
kalbimin kuvvetle çarphğını hissediyor
dum. 

Beni bekletmeden kapıyı açan dok· 
tora maksadı ziyaretimi kısaca anlattı
ğım zaman, 

Ayakta durmayınız, ltltfan içeriye 
teşrif ediniz diyerek beni küçük. derli 
toplu bir salona aldı. 

Kapıdan salonu ayıran beş on adım
lık mesafeyi katederken, doktor hakkın
da eczacıdan dinlediğim masallar zih· 
nimden geçiyordu. 

Salonda, bana yumuşak bir koltuk 
gösterdi , kendisi de yazı masasının 
yaylı iskemlesine gömüldü. 

Şakaklarıma düşen kır saçlara rağ

henilz otuzbcş yaşlannda v:örünen 

" Dokior, beni salona alclı, ı•e kendisi de 
karşıma oturdu. ., 

doktoru tahnıinimln çok fcvkin~e buldum. 
Ne yalan söyleyeyim, cczncmm pro-

pagandalarına ben de istcmiycrek kan
mış, ve haşin, kaba ve kUstn:ı bir adam 
karşısında bulunacağımı z:.uınctmiştim. 

(Mabadı var) 


