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İKİ TEMEL TAŞI 

Bahar gelmek uzeredir. Bu 

mevsimin Ankara hemşcrikrine 

BUZLAR HEMEN BÜTÜN ISTANBUL LİMANINI KAPLADI 
ycşıl }Dprnk ve bcyaz çiçekttn 
razl8> kireç, beton ve ıuğlan'.:ı 

sert hamurunu, H geçen yaz 

u kadar >ıkıntısını ~ektiğimiz 
hayat ke,imini dti~ıındüriır. 

Şehir ve yapı i~lcrinde be~ 

altı seneden heri hepimizi üzen 
bir eksikten artık kurtulaı.:ağımızı 

zanncdivı•rıız. Anupalı mutaha>
sı,]ardaıı dört >andık dol~sı. plan 

\'c !i. ır gc\li. l:ğcr hakem he}
ı.:t'~in iki ııı; aı ıçinde lıı.:ılartıan 

flirinc katar· \erme mııınkun 
olur,a. c kı karga;..ılığı uzla • k, 

bilerek· \ apmak "' ) aptıJt.mı,' 
bilmek lır<atını biz de t L 

etnıi~ ıılacal(ız. 

l'laP 1'1kar.ınır tcnıd ç• lwru 
idi. llu ı;ııkııra !'"dirilecek ik 
tcmelrnıı~dal' hi<i mesken, otdü 

tarifedir. 
Ankaradak> bü) ük ve güztl 

elçilik t'\·krimkıı birini !(ezerken, 
lıir arknda~ımız yapılan ma>rafa 
~a~u u ha) retini dı;iJe de ~iiy

ledi. Elçi ~ih·le ccrnp Yerdi 
~:ıter burada memurlara 

tam konforlu ucuz mesken \ tr-

Aaradenizden gelen buz 
Üsküdar iskelesinde 

• 

parçala~/ biitün -Buffaz içini kapeadi 
kalan şirket vapuru gele'llemiştir 

=-=o-

BUGAZ BUZ.PARÇALARI 
İLE KAPANDI ....... ' 

Buzlar Marmaraya doğru· 
ilerileyorlar 

mczsem. ııuuın eyi ve mıımtaz Üsküdar ve Sirkeci sahilleri buz 
gençler Ankar:ıJa gelmemek ya 

hur Ankıuadan kaçmak için uıt kitlelerile doldu. Vapurlar işlemedi 
r:ı;:,rlar .. ~ nkarnılı c , memur bu- b I k bl n d h 

·lı 1 . > nun lstan u tarihe geçece r gun a a 
lundurm~k. hır ,c ır 'cJtıl d~\ ltt asamı tır. Son ünlerde iddetle yaOan 
ve tc kılar mc cks ı ır. Bıın n Y • ' • g • 

" . .. . 1 karların netlcesı olarak Karcdenlzde Rus sa-
nıcmlckct nıaarılıııııı c\ ı 'uru hlll 1 il T h • • b Köstence . -. - · t er e una no rının·munasa ı ve • 
me>ı ancak .\nkarn ma?•ı!ını'1 eyı V il · 1 th 11 ı lnclmat 
memurlar oı:a~ı ol ı ı ile mum- Bturgi atzır' arna man arı m~ a er 

.. em s . 
k 1 olahılır. Havaların biraz ısınması üzerine buz kitleleri çözüle· 

iliz memurl.ırııııı.za lıugurk ı rck seyyar cümudlyeler halinde Raradenlzde bir 

• 

( 317) SENEDEN 
BERİ GÖRÜLMEDİ 

·Fatin Bey; Üsküdarla 

lstanbul arası dona

bilir; diyor 

Rasathane mlidürü J<'atin 8ey, 
Bn~aziçi , c limanım1zın bir 

kısmını btih\ eden buı kitleleri hak· 
kında demi~tir ki : 

Ccçenlcrdc ıddetli soğuk dal 
gat.nnı takip eden mutedil haYalar~ 

Karadeniz ;ahillcrindcki hıızların p 

çalanarak ... \irük1cnnıesıni mul'.ip ol 
maktadır. 

t la.nırct nakı ... he~ derece' e dUşcr:'c 
buz kiılclcrinin aralarındaki sular da 

TÜTÜN 
İNHİSARI 

Beş senede. iki 
misli kar· 

Zürraın lehine Duban 

-".kanununda tadilat 

. Ankara, ı (Milliyet) Bazı 

kanuıitarı ve diğer m1&alll takip 
etmek 0%ere bir kaç . gündür 
buradıt ulunan Tütlln lnhlsan 
MüdürD umıtmlsl Behçet Bey 
atİdekl izahatı vermiştir. 

• 929 senesinde idaremizin 
~aridatı saflyesl yirmi dört mil
yon liradır. Bundan yüzde yirmi 
yedisi tütün mubayaasına, yüzde 
altısı bey'iyeye, yüzde ikisi 
sevkıyat ve anbalaja, yüzde 
biri ziraat ve takibata, yüzde 
beşi alelumum memurin ve m11ı;
tahdiıvln maaşlan ile harcerah
larına, yüzde üçU de muhtelif 
masarlfata çıktıktan sonra yüz
de elll altısı da kir olarak ay· 
nen hükOmete teslim edllmek~ 

tedlr. Be\I sene zarfında idare
mizin varidatı tamam bir misli 
tezayüt göstermlftlr. 

ızııılr ve mülhakatından bll· 
fili mübaylata devam ed

iyoruz. Akhisar tUtünlerlndekl 
Akdamar hastalığının mücade
lesi için seksen dört bin lira 
tahsis ettik. 

Edirnedekl tUtünlerln hepsi 
mübayıa edilmişttr. 

Harbı umumi senelerinde 
ihtiyac .,ıızın fazlalığı 

ıaseblle mem-

• 

ET FIATI 
DÜŞÜYOR 

Bağırsak ihracatı 
- serbes oldu 
Et fiatı beş kuruŞ 

düşecektir 
j -

Aldığımız malOmata göre, 
· _ Karaağaç mezbahası 

tdare mecllsl, seaede memleke
tlmlze bir milyon lira emin J 

edea bağırsak ihracatının lnlıJ ~ 
fİıfı için bir karar ittllıaz et
miştir. ... 
·şehremaneılnce ancak (25.000) 
llralık bir varidat elde etmek 
için evelce bağırsak: üzerine 
va:ıedilmiş olan inhlsarın kaldı
nlması takarrür etmiftfr. 

Mezbahanın idare meclisi, 
bu inhisarı ortadan kaldırırken; 
şehrin bUtçeslne hiç bir tarar 
lras etmemek Uzre llzımgelen 

tcdabrrl de almıştır 
Yeni karar üzerine bağırsak 

fiyatları iki misli artmıştır. Evel
ce 50-55 kuruşa muamele görea 
bağırsaklara Amerikalı bazı ta
cirler 120-136 kuruf fiyat ver
mltlerdlr. 

lstanbul 
kasplar şirke
ti idare mec
lisi reisi Ah
met Bey, bu 
hususta bir 
muharririmize 
demiştir ki : 

- Mezba
ha müessesesi-
nin kararı,ııie

Bir müddetten beri Almanya o 
tedaı•i -e ılnıekte oJıın genl'Tı 
ffalaranın ı•efel et(ıgine auir" 
f<om*syoiıo_ ma/limat gelmi~tır 

-~ ~ 

.GENERAL 
DÖLARA 

Muh~elit komisyonıir 
bu en eski azası Al

manyada öldü 

ff aber aldığımıza göre, 
muhtelit mübadele ko

misyonunda bitaraf aza olan 
ispanyalı Ceneral Dölara 

ölmüştür. Ceneral Dölara 

bir müddettenberl hasta olup 

"Almanyada St. Blasen de 

tedavi edilmekte idi. Ce
_neral geçen sene soğuk 

alarak hastalanmış \ e ltal-
yan hastanesine yatırılmıştır. 

Fakat doktorların tavsıye

slle Almanyaya gitmişti. -~nk .. •a pa'ı:ıh ıj!;ın:ı ka~ı koya- müddet dolaştıktan sonra havanın karayelc dönmesiyle 

cakları aylığı, lnıtçemiz milyarı bu cilmudlyeler kısmen I<ırılmış ve buz parçaları suların 
bulmadıkça \ereme ·iz. O halde ceryanını takip ederek cenuba doğru gele gele nihayet dün 
ne yapmalı~ hrı pan•n amek bugazdan içeri girmiş, limanı kaplamıştır. 

işini haııcrmek için yapaıtını ilk misafirin gelişi 
yapmalı: ııcLı. 111esken, u..:uz ta • -- B j 

i lk buz parçası evelkl gece saat iki buçukta uğaz-

hir bıız tabakası ile örtülmü olacağı 
için ('!" J;üdarle l<tantnıl arası 
aonabilir. '.\lama!i ıekrıır hafif kar • 
•erpinıbi oba da bu kadar rn!';uk ol 
nıa>ı muhtemel de~ililir. 

leketimizin h
0

er 
yerinde her nevi 
tütlln yetiştiril
miştir. O zamaıı 
tütünün nev'lne 
ehemmiyet ve
rilmiyordu.Fa
kat hAli tab 
avdet edince 
fena tütün ye
tiş ti rilme mesi 
için çalışı dı . 
Bunun netice-

Kendlslnden gelen mektup
m leketimiz e 
senede asgari lar sıhhatının fena oldugunıı 
(500,000 lira hararetin hiç inmediğini 

kadar fazla,_ / . , 1 .!bildiriyordu. Cenerahn ciğer· 
l\aSOJJ ar ştrA·l' ' I '\I 

para ~rme•i All.WfoT H. ' !erinden mztarlpu olduğu 
ayyiı~. çocuklara ucrctsi:r. rnekıcp, dan girmiş, bunu takiben giren irili ufaklı buzlar 
'hastaltıra doktır Ye ilaç: sabaha karşı bugazdan Jtıbaren Sirkeciye kadar olan 

~,.akat mütemadi\en buz par~-a.lar.t 

gelmekte olduğu için belki on gün 
vaziyeı tehlike ve ehcmmiyeıini 
muhafa1.a edecektir. Bu t.11 ı\ncc mc.kcn \e tarife sahayı korkunç bir hale getirmiştir. Buz parçalarının 

mc:--Je,;idir. İşittip;imiz ooıı:ru i-~ bir kısımı Sirkeci önü.ıde toplanmış, bir kısmı da suların 
lıiz ı\nkar:ı zammı di~c memur- ceryanını takip ederek J\\armaraya doğru açılmıştır. 

~ıO:lO) senesinde. yine böyle bir 
hadise neıicesinde Üsküdarla liman 
arasındaki saha donmuştu. O zaman
dan beri, (.lf7) sene zarfında, hunun 
gibi bir ,·aziyet olmadıgı için bu 
tarihi ve ender hadiseyi ehemmiyetle 
ıeıkik cdiyonız. Fotngrarıa tespit 
evliyoruz. 

!ara 'encdc ltJOOOOO ıira kadar Buğaz harici ne halde? 
bir ey 'criyııruz. İçtimai mua- -

Bn"'az ha;ıcınde altı kilometroluk bir sahayı buz parçalan wnetin elinde bulunan bit ·,ık ,. 
kaplamış olup bu parçalar durmadan içeri girmektedir. Buğaz 

apartmanlar pmJC>İ •JOOOOOOliraya methali kapanmıştır. 

mal olacaktı: ziya. ı.ıtma \C su Vapurlar da çıkamıyor 
ma,Tafı olarak da otla ba~ına 

· Hadisenin amili, hararetle husule 
gelen on dört d<rccelik bir farkın 

tevlit etıiıl;i aksül'ameldir .• be~ lira dli~cı:ekti. Bıı ıı~a~ı yu
karı bir hesaptır: fakat yüz lira

~ınt 1'lİZ yirmi Iıe1 lira olarak 
alan hanl(i memur, vırmi he~ 

lir:t9 yerine hci ııd:ılı bir apart 

manı tcrrih ermez? 
='tınra \ ııkıu .ı kıı cru en a~a.~ı 

tiz ki ()metro <ılan tir 

ı~ km "ndf'l" l t'· 
kıımdtcd:. uyundan zcrze\a· 
tın;ı k; da her ~l'\ ı ) i ı ecejı;i. 
içı.:cc~ g-i~ cı.:cp;i.kullanacal(ı hersi 
crcıık ı:dil or. 1 liı· olmazsa bu 
ihciı a.;larıııdan hır kısım ıç ıı 

tarifni c:ı a~ag;ı hadde indirmek 
lazımdır 

llurad.ı hu un•ınhınlan \t:rlt:~mc 

iscı.:k..izligıııi !(id~rmek '<' burada 
i~ :llı.:ıniP'"li ı.:aııl:ındırmak ıçin 

ilk mtihim ~Ykr bunlardır. 
i,ı, ')ir lnkaranın hah;ır ari

fcsını c akı ı ar.ın dll~ünı:der. 
Fatih Rıfkı -- ........ . 

AFGA NİSTAı J)A 
SON VAZİYET 

Alınan haberlere göre Af· 
ganistanda vaziyet inki

şaf etmektedir . Kralın teşkilAtı 
gittikçe ilerlemekte ve kuvvetleri 
artmaktadır . Krallık iddiasında 
bulunan All Ahmet han bu va
ziyet üzerine her şeyi bırakarak 
Hindistana firar etmiştir. 

Bu hu u ta Afgan sefiri 
GulAm (,eylAnl Haiı şunları ~liy
lemektedlr. 

Dün Karadenize ne bir vapur gitmesi 
mümkün olmuştur. 

ve ne de gelmesi 

Üsküdar ve sirkdci arası : 

Dun bllhassa Üskudar ye Sirkeci sahillerine biriken kalın 
uüzlar üzerine Çocukların hatta büyük insanların blle 

tehlikesizçe basması mümkün olmuştur. 
Buzlar limanda seyrüseferi tehlikeli bir hale soktuğundan 

dün Şirketi hayrlye vapurları hiç bir sefer yapamamış buğazın 
Rumeli H Anadolu sahillerlyle lstanbul arasındk müna- kale 
kesllmlştır. 

Kadıköy vapurlarının seferleri 

Kadıköy ve Haydarpaşa vapurları akşam D:ıerlne 
gayn muntazam işlemiş isede saat 6,:ıo dan 

bunlarda i~llycmemişti. 
Buğaz haricinde bUtUn ufuk tamamile buz kitlelerile 

olup ancak 6 kilometroya kadar olan saha görünmektedir. 

Buzların cezameti 

kadar 
sonra 

örtulü 

Buz kitleleri arasında 3,50 metro kalın ve 8-10 metro mUrabaı 
cesametinde olanlar da vardır. 

B ir kaç gUn evel Karadenizden gelen bazı kaptanların ver
diği malOmata göre bu büyük kitlelerin üzerinde araba 

tekerleği ve hayvan izleri, kocaman taşlar bile vardır. Parçalar 
saniyede iki metro sür'atle ilerillvorlar. 

Suların cereyanı ile buğaz harici Anadolu sahilinde buz taba
kası daha keslftlr. Buğazdan içeri giren parçalar Haydarpaşa 

önüne kadar sertliklerini muhafaza etmekte burada yumuşamak
tadır. 

Bl Z PARÇALARI MUDA.NYADA 

Hava fenaıa,ıyor 
El'elki gece başlayan yaffmur 

dün sabah hafifledi ve öyleden 
sonra bunu hafif hir kar takip 
etti. 

Kar serpintisi geç Pakta 
kadar sıirdıi. Rasaflıaneye göre 
bu giin de haı•a kar(ı olacaktır 
haham efendinin kehaneti 

Selanik hahamlarından • Savul 
Haim • c~endı. ( .ı.ı senede bir 
olan ~iddetlı ,ııj!;ııklaıın bu seneki 
kışa mu>adif olduğunu. ancak .ı.ı) 

sene sonra yine müthiş hir kış ola 4 

caj\ını, hu sene vazın haziranda hıı::-~ 

Jayacaıl;ını iddia etmektedir. 
Rasıhaneye ~ore, bu iddrnlar, ilmi 

kıvmcti haiz deıl;ildir 

••••••••••••••••••••••••••• 
Sey ris efaln ldar es inin 

Halep vapuru da dün 
sabah Ana dolu hattından 

gelmekte iken Moda ile Ka
lamış arasında iki büyük 
buz parçası arasında kal
mış ve bir hayli u~raştıktan 

sonra kurtulmuş lsede yoluna 
Buzi biiyük parçalar Mııdanyaya 

kadar gilmişlir .'vfamafi Akdenize 
kadar çıkmalarına ılı/imal verilme
mekli'ıfir. Bıı~ parpılarından bir 
kısmı da dün akşam iizrri Hıılict' 
girmeğı• lıaşlamıştır lst11nbuldan 
itibaren Bıığaw kudur iki taraflı 
bOtliıı .salıilde s1111ıfu/lar karu}'a 
çeki/mişlir. Düıı akşam geç vakii 
yapııgımı. tc.lıl.ıA ı' g 're bu par
çaları dı•rma•1 ın hu{;u ıı ıçc ı 
gırdıg ı ın 1:., ııtl ıf Şirkctı ha -
rıye vap rı ının •şlı ı m mesı ıh
lıma/i kııı l/iı!,r 

Karadenlzde hali karın de- devam edemlyerek Haydar
vam ettiği anlaşılmaktadır paşaya yanaşmıştır. 
Dün pek çok kimseler köprü nun bl~ aralık Beşlkta-

15 santim kar 

üzerlnde Sirkecide ve Buıtaz ştan Üsküdara geçmek 
içi sahillerinde birikmiş.şim-
diye kadar görülmemiş olan isteyen bir sandal buzlar 
bu manzarayı seyretmiş- arasında · sıkışıp kalmış, 
!erdir. sandalcının feryadı üzerine 

Kaza oldu Seyrlsefaln idaresi tarafından 

Dün sabah karadenize gönderilen bir romorkör san
çıkmak üzere hareket ı dalı kurtarını~tır. Geç \akıt 

eden "kısmet,, \apuru Yenı-1 aldığımız malumata göre 
köy iinünc geldlı:\'i zaman i Büyükdere, Bebek ve Koy
kalın buz parçaları arasında lar buzla doldu. 

Afganistandan ) eni ma- , 
IQmat almadım. Fakat hu halde 
vaziyet düzelmek üzeredir. Te
ceddüt ve tarakkl behemehal 
muzafier olacaktı 

Buzların üzerinde 15san-

I tim kalınlığında !(ar 
tabakası vardır. Bundıı.n da 

kalmış, bu vazi} etten kur- Tarab ya koyları tama

tulmaya çalışırken karaya miyle buz parçaları ile 
oturmuştur. dolmuştur. 

al temın ede- Ö ·· 
cek ve bu, ihracat muvazenemlz teşhis edilmişti. lümune 
için faydalı olacaktır. Batırsa- sebep olan hastalııtın verem 
ldarıo yüksek fiyatla ihracı olduğu zannedilmektedir. 
dolayıslle et fiyatı beıı kuruş D 

sinde aitmiş lı.U- Ceneral olaranın vefa-
dUşecektir. tiyle muhtelit mübadele-

YEDl ClMİZ ET komisyonun en eski azasırıı Bchçet Bcı• sur milyon tütün 
hasılatımız kırk milyon iyi tütün 
hasılatına indi ve fena kısım 

aynldığından kırk milyon hası
lat altmış mllyon tütllnden fazla 
para getirdi . 

B unun için Maliye VekAJe
tlne bir tahdidi ziraat 

kanunu layihası takdim ettik 
Fena yetiştiren mlntakalarda 
tütün zerının menlnı ve iyi 
yetiştiren yerlerde de tevslni 
teklif ve izah eyledik. Bundan 
başka mecliste bir kaçak ka
nunu ile inhisar müddetinin tem
didi kanunu vardır. 

Tütün zUraını iki tahrirden 

Emanet baytar müdüriyeti
nin yaptığı istatistiklere 

nazaran 1928 senesi zarfında 

mezbahada 699,39~ hayvan 
kesllmiş ve hariçten de 57,415 
hayvan gelmiştir. 1927 senesine 
nlsbetle bu miktarda l9,771 
hayvan fazladır. 1928 senesinde 
nüfus başına bir hayvan düt-
mektedir. -

TRAMVAY TELİ 
KOPTU 

kurtarmak üzre inhisar ve Du- Dun saat ikide Beşiktaş-Fa 
han kanununun bazı maddelerini tlh hattına sefer yapan ~ll nu-
züraın lehine tadll eden bir 

maralı tramvay Beşiktaşa gl· 
teklif de yapmak üzereyiz. derken köprtı ortasına geldiği 

İngiltere ve lsviçrede leni-
den fabrikalar yapılması zaman elektrik cereyanını alan 

Maliye ile müzakere devamdadır, . arş, telin bir moktasına takıl-
Şayıalar mış ve arşta beraber telin bir 

kısmı kırılmıştır. 

Reji .idare,;. kapısından sui is- Şirket kopan telin tamiri için 
tımal gırmez ve giremıye-

cckıir. Fakat hir kişı de lıir h.aıa veslt göndermlşi•ede tramvay 
münakalAtı iki saat sekteye ug

yapar..;j derhal ccza:'ını ~ürct.:tktir • 
ramıştır _ Arabaların bir kısmı 

Xcıekim Cibalidc dürt bin kunı0!uk Karaköydc , bir kı mı da Emin 
ih1il1bı yapan hir yeznedar derhal 

önünde manevra yaparak seferi 
ıc\kif edilmi;ıir. ldaıemiz muamclAu 

temin edilebllml lerdlr . 
muntazamdır. \"c daimi tefti~ altin-
dadır . • Köprünün kalabahl;ı 

Moskova ve Bükreş 
sefirleri 

Veni Moskova ~ellri Rağıp 

ve Bükreş sefiri Sabri beyler 
dun .t.nkaradan şehrimize gel
mişlerdir. --------

Bu yüzden bir çok kimseler 
dün köprüden yaya geçmek 
mecburiyetinde kalmışlardır . 
Her zaman cuma günleri köprü 
üstü tenha olduğu halde dild 
kalabalık bir manzara arzetnıl ·• 
tir. Bazı kimseler de tranıvay
lardan inerek otomobille JOla-

kaybetmiş oluyor. Komis
yonun dlıter iki azasından 

M. Holstat üç sene kadar 

evel, ayrılan lsveçll M. Ex

trand ın yerine gelmişti. 

M. Rlvas Vlenna ise geçen 

sene Danimarkalı M.Widdlngi 

lstıtilıU etmiştir. Ancak cene· 

ral Dölara, uzun bir müddet
ten beri, hastalığı dolayslle 

mübadele işle rlle meşgul 

olamamakta idi. 

Ceneralın yerine Cemiye
ti Akvam tarafından dlttr 

bir bitaraf aza ta~·ını lazım 
gelmektedir. 

BUGÜN 
2 inci sahiicıııizde : 

:l\tina ı.L.t ibl l-l.:crlJ'\ 

2 t. ı }Cnı hJ ... lCr\.,, 

3- o;ı n haberler 
ı T b teftik mıı: ı tm rlcnk 

3 üncü sahifemizde: 

2 
Tohum ıst \ nlannın faJli}ctı 
l tanbul nun ı ~a.ınleJ na ıl c 
n vor 

4 üncü Sahifemizde: 

1- IJ..na raporu 

' j 
Fıknı, ı1uharriri: l'akup Kadri 
Felek Hattanın ) <lZ' ı 

r \'\are ,.e t1tvyaı illk 
Komünistlere karşı 

Tokvo, 26 A.A.J Irat edilen 
muhtelif suallere Başvekil Baron 
Tanaka Japonya hükı'lmetinin 
komünls: enternatlonalının faa
liyeti hakkında ovyet Rusya
oın bir çok defa nazar. dlkka 
tıııı celbetmiş olduğunu beyan 
etml ti • 'l'\uhalefct crkAnından 

biri Rus-Japon muahedesi aıı
kAınına açıktan açığa tecavüz 
edildiği takdirde kafi müshet 
tedbirler alınmasını talep etmiş· 
tir. 

rına devam etmişlerdir. 

·····························~··········· 
BJllllıı· K .. Y HEKİMİ ıııl!lll~ 

'l "MiHiyetı;İn yeni-;cİcl;i ve milli romanı 
BO ff A c:AflİT 

Bir kaç gün;-Wa • başlıyor. 

-~~~ 
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1 
€:8t- so-.. ~Haberlir ~ 
~: -- ':;,t' 

E - lii)'. ETlJER ~IESE°LESİ 1.-0IL'rEREDE IRA'.'.DA FRANSAOA -ı AFGANİSTANDA. VAZİYET 
G .. R İp TEN HARF MİSAK KA- GÜNDEN GÜNE EYİLEŞİYOR 

M. 7 enizelos liendine merbut yeni OLENLER . , . BUL EDİLDİ 

~'.:.~~~,;,.~~a~~~ ~~~~:~i :::'.~ ~~~~ .. lvaını~ .ıı:~çe~ ~Yı JNK!~ABI 1M. Pot Bonkurun 
1}1\SI ınahafillndc, lıilhas·a bu seferki mart IÇtimaına değil 1653 kışı olmuştur y .-h, -il • mecliste beyanatı 
re~mi mahafUdc hey ecen uy an- de haziran içtlmaına bırakıl- e n 1 ar e r 1 n 1 .. -- -
dıran bir ey oldu: Alman lıü ması için muhtelif teşebbüsler Londra, 1 (A.A Grip yü- k .. . . f Paris, 28 (A.A) Radikal 

kQmetlnln talebi Uzeılne ckalll· yapılmıştır. O zaman Yunanistan zUnden lllenlerln miktarı kanunu abUIU lÇln ran- ı . o yallst grubu müttefikan bir 

yetler me ele 1 gene tazelendi. Cemiyeti akvam mecllsinde biz- sanlnln birinci haftasından iti- d k ti• takrir vermlşlir. Bu takrirde 

l\\nlilmdur ki Bcrlin hllkilmeıt zat "· Venizelo~ tarafıddan baren 1653 e ballg olmuştur. a UVVe J Cere- grupun ancak cumlınriyetperver 

ı ehi ıandakl Alman ekalllyeıl temsil edilecektir. Ceçen sene bu miktar ancak b ( d memleketin istediği ı 'labatı 

nin ,aziyefi Celnlyctl akvam O zamana kadar Atina hllkil- 145 idi. Aynı devrede bronşit ve yan aş a 1 yapan bir hükOmetc muzaheret 

ruzname ine ithal edilmis olu· metlle de Belgrat, BUkre, kabine-) zatllrreeden 3:l75 kl~l-ölmUştlir. • .. edecegi beyan olunmaktadır. 

) or. Cemiyeti akvam ıneclisi ıeri arasında müzakerat cereyan Amele dıgarı çıkarıldı Tahranda çıkan "Şafak- Misakın teyit kuvveti 

4 martta toplanacaktır. edecektir. Bu müzakerlt cemi- 1 Londra : l (A.A. - Avam Sürh" gazetesi müıllr ve baş- Pari~. 28 (A. A.) ınecli · 

Bu mesele neder. Yunaul>. }eti aham da müşterek bir kamarasında Gal memlekelinden muharriri Mirza Deşti. yeni 1'~1Wg ~sakını müzakere el· 

t "~ı bu kadar alAkadar edi_,ori' ı att 1 k 1 dil esi gelmiş olan 20 amele M. Bal- h fi İ f d m Ş r. · Pol Bonkur misa· 

~'" .1. 1 ıare eı tay n e m 1 dvin ile ınülAkııta te•ebbüs etmiş- ar erin ran tara ından a kın Fransanın daima sadık kal· 

Hunu izah edelim : ıçın cereyan edecektir. T k b r· ı i nes ı tt bulu mış olduğu sulh mefkOrealnln 

\'cnlzeıo~ kabinesi ~\celisi 1 Bu De hUkOmetin akalllyetler ersede muvaii~k olamamışlardır. a u u Ç n 'r :va a - devamını temin etmekte oldu-

ır.eb'u ana alelil.de bir kanun meselesindeki noktal nazarlaM 1 Bu_nun Uzerıne koridorlarda narak, diyor ki tunu beyan eırnı,tır. 

çıkartauık başvekalete merbut Almanyanın ileri ·Urecel(i delalle gllrilltü çı~armı~lar v~. nü~~ylşte "Demokratik bir hüküme- Mumaileyh kuvve! mtlcyylde 

bir ekalliyetler mUdürlUgü ıeş- mugayir olacaktır. Söylendfgine bulunmuşlardır • Numayışcller tin teessüs ve tar ini arzu olarak ablokanın kabulilnü ileri 

hilini kabul etıirmiştlr. göre \'unani tan mevcut vazı- hemen dışarı çıkarılmışlar ve olunuyorsa, her şe}den evet ıüren Amerika Ayan Azasından 

Yeti de ,,·ıs, tlrmek ıstemiyecektir. çıkarken. • amele fırkasının da bir z.atın bu teklifini tasvip eı-
Bu ıntldürlllk M. Venizelo· " b"t" illetin oku up yazma 

Oi"'er taraftan Bulaaristan ta· hükO.metın.de Allah belasını U un m Y mlştır. . . . 
sun doğrudan dogruyn nezareti "' " .. ı ı · d B ı c 
alıında bıılunacakıır . Bundan rafından bu mesele etrafında versın • dıye haykırmışlardır • ogrenmes azım ır. u se, Muınaıleyh emıyetı llkvamın 

maksat nc:lir ? vaki olacak her teşebbüsü akim diğer taraftan lıal.ka ait .s'.ra- }azımızı sadeleşUrmeden ve faaliyet ve mesaisinin .ve gör-

hırakmak içln 'r unarıisıeu her tarda bulunan samıinden bırı de memleketin her tarafında maş oldujtu hizmetlerın pek 

Bn te, ldlAt ik Yunanın ekal- ı ı k d d d fazla t ı .. ~ oim t 
. ..uretle çall, acaktır. gl rü ıu çı ar ıgın an ışarı maarif a kı uyandırmadan unu um_ . ..., ası_na ees-

'ı) etlere kar~ı çok mtısait bir Ekalliyetler idaresini te 'kil çıkarılmıştır . 1 Ş s~f etmiş 'e esli ha tı.c~retlne 
azlyctıe olduğu iddia edilerek . . ş . d. kola}Ca temin edllmez.. aıt Cenevre mukavele ını imza 

b ld d • il. hu unda M.. Maka" bmındekı n ... I-arI &a- a . . 
ıı ~o a propagan • · • , . . . - Milletin amal ve efka- ctmış olan yegane büyük dev-

cnktır. mebusun da bllJllk bır rotu ltalyan taraftarlığı ifadesi bir ok l~tin Fransa oldııgunu söylemiş· 
Bilha"a yunanistan için bu olmu tur. . rının ve Ç tır. Mumaileyh militarizm lfe 

me,elein ıııtıedlldigl. Yunani~ta- Bu lıu&usta l:ia~vekılln nok- e '' k Ta mi• ı:ızetc•ı 11 'r menaflln menbaı olan de- mücadele edecek ... tahdidi 

t 1 d Ü .:ıtij!,ı a anı Jı~kat lıı ınck IL'<ic u 1 ·~ 
.. ın taahhütlerine ~adık oldugu • nazarını ·on erece m - mokrasl pren plerinl vatAn- teslllıatı temin edecek yegane 

i f il dafaa eden M. 11\akas uzun be- "ıalılm ı Hr•ıoı: kdl k vasıtanın Cem·ıveti akvam ol-
bu te,skilat vasıta~ le etra a An • daşlara ta r ettirebilme J 

lk ıı k~nunıı ' 5 uıık \ "''" 
edilecektir. yan atta bulunmu tur. Anlaşıla- ancak tahsil ile olabilir. duğunıı beyan etmiştir. 

na ıtöre Yunan hükOmetinin 3\\1 l :-alı lck..;:ıminn Jı ıtı•r ii Paris, 28 (A.A) 11\eb'usan 
~lalılıııdur kl \ unanblanda 

bir ıakını Bulgar ekalli} etlerl 
de , ardır Yunan ,iyasl maha
filninl he) ecana düşDrdOğünD 

)Ukarıda lsaret ettigimiz cihet 
'imdi Cemiyeti akvamın ekalli
yeller meselesini tetkik ederken 
Bulgaristanın da Yunanlsıanda
ki Bulgarların halinden bahse
derek nazarı dikkati celbede
ceıı;inden korkuluyor. işte bunun 

ıçindlr ki ·'"· Ve;ıizelos buna 
karşı propağaııdaya başlamak 

için bu ekalliyetler, mUdUrlft
l!;Unü te,kll etmiştir. 

nokta! nazarı bu mesele cemi- hlıı nlildi~i " 1kit '"101 " llclgm Zira herkes ancak bu saye- mecli i l(ellog nıi akının taııdi-

yetl akvamın haziran içtimaına .... 'etek <kği' · \ı n• \c Rom.· dedir ki kendi haklarını ve kına alt mUzakeratta bulundugu 

kalsa bile alakadar; devletlere J!;azeıekn de Snfla 'uk m 1 nm 1" vazifelerini iiğrenlr. Ceha- sırada 111. Renoudel sosyalist-

tcb!igat yapılma'! ve bu suretle 'ru hareketinin ne ulaca~ına t!.:ıir letın karanlıklarında boğu- terin hiç bir kayt ve ı;;art ileri 
merak '"tcrdikr. C.unlC1' geçti ne 

her alakadarların noktai nazar· ı hl mı·ııetln fikirlerini surmeksizlo misakı lastik ede-
llulı;arı .ar.ıo rc,ınl lur ı:azet ı Lt· an r 

Diğer taraftan Yut;osla.yaoın 

'r unanistanda lıir Sırp ekalliyeti 
mevcut olduğundan balı ·ederek 
bunun tanınmasını iter! sllnne-
inden korkuluyor. Öyle anla· 
ıltJor ki ekaJllye!ler me eleı;i-

larını tespit edecek vakit bula
bilmeleri ltlzımdır. Bulgaristanın 
yapacagı bir şe} varsa o da 
bu meselede Almanya ile ayol 
fikirde oldugunıı blldirmektlr . 
Fakat buna da cevap verilerek: 

- Almanya Cemiyeti akvam 
mccli ine dahildir • Fakat Bul
gar! tan bu meclise dahil de· 
glldlr . 

ı,te bu tahaiıır . Bıı ~uretle 
Cemiyeti akvamdakl devletlerin 
müsavi şartları haiz olmadığı 

bir kere daha meydana çıkmış 

oluyor ! ,..., ....... , . ............... o............ . .. .... 
FELEME, 'KTE hariciye nazırının Cenevrede 

hU Um tıtlrnıekte olu zihniyeti 

Fransız -Belçika itilafı unutarak siya t faaliyetinin ha· 

nın bir tehlike olma- sıledecegl akisleri hesaba lr.at-

d k k 1 
marna ·ına taacUp etmektedir. 

:.ın an or uyor ar Zira Otrecht gazetesinin tacnl-

Berlin • :.!8 A,A Am ter- ah bu tasnıatı yapmak 1 ·ıeyen-
clıııııdıan bi!dirlıiyor : Felemenk 
lıllkQmetl Fransız • Belçika ve lerin arzu ettiklerlnden daha 

1 ~li7 tekziplerini gayri kAfi 1 fazla netaylç tevlit etmiş ve 

.11dddmekteair. Mezkılr hülUlmet Avrupa sulh ve mllsalemetl lçin 

Ütrcchı naoblads. ın ifşaatını icrası ıazını gelen siyasi faall-

ıetnlr etmek i~in yeni te,ebbtts- yetteıı çok fazla faaliyet sar-

lerde lıulunaeaktır. fına sebebiyet vermiştir. 
Fransız gazeteleri Paı1s gazeteler! umumiyetle 

ne dlyortar? 
Pur . ~ (A.A) Deb.- ga· Felemenk hüktlmetinin bu vesi-

zeıc i Ü recht rezaleti. ıınvanı kasının sahte olduğunu hemen 

altında ya1rnış oldağu blr me- !arkına varmamış olmasına 

alede Felemenk hllk etlain hayret etmekte "e 111ezkılr hU-
bizzat hata~a di~üp d!lş.medlti kOmetl ayni zamanda Brüksel 
sualini irat etmektedir. Her va Pariste t~elıbüı;atta buluna-

hafde Felemenk htıklhnetl mev- rak Londra lıUkılmeti nezdinde 
zuu balls otaa ..ıe,lederaca iza· bir teşebbüste bolunmamıt ol-
bat isteuıezde.o evel deriıı bir ma ını ehemmiyetle kaydetmek-

talıkikal icra etmesi ve bu yalan tedlr. 
,ayıayı çtkııraalar lıalı.k • MUtehassıs!arın tldkatı 
zecri tedbirler alması iealtederıli. Paris~ 2@ (.\.A.) - M tetıas-
Binaenatcyh mezkOr hükOmeHn sistar komitesi nak11 ve ayııcn 
yapını~ oıcıııgu müstacel teşeb- t..ıımat meae dertle A aa dü· 
btl~lerha ınau• ı•ı• aalaşılnıası yunllllJIJ1 Üaıllet saltaııcn.ı& lfk· 
mtlşkilldDr. tilmesioe ait telldk11tıaa devam 

Llberte ıcıızet~l felemeok ettadıta4ir • 

Mi liyettn tariht tefrlkul f2 

TEMI RLE K 
(ıradan oraya 

dolaşıyor 
< .; rı' t.,,-~fımb , kıııl. l;ısır, 

~: ıiak ~ıil 11.am <Hi<ı. (""'~in 
'lrıır tm 1 li ~t ~mı. • •l kırmı7.ı 

tı ırık ıı k ır'·ı~ıraca 'liret 

p:u .rd ı. 1-:ı~ııı ru;ıg..ir kıuıı.hırı 

~s·ıtıtnw r, tozd.:m bir ı halin

de , ri.R: ti ı ·dıı. Bu · tahııka ı 
•, 11(; ı kı ı ~ ~ınmın t J'k. ,, de 

tp~ l duıi/.lcki ı;·ıpRr :,bi 

ı. ·· • ı ,1< i.;ı,ır ı :ıh 17. a!ı.lc-
crl c 'c ı•V, rdt' ıııra !;CÇ 

ıur. da her ,c_ ıırı.leuıli

\ , •. (.un <•rt. lııı hile g:nk 

• ,z 11111· kıl"'lnlıj'.! J:" ·~· n r1.tırııp 
" rdı. 

a • c lıir 

ku rcnni 
, !g n 

r at lıura-ı t m 
\"I ,f.: <le ıldı ç k ı 

ı:ra'lit ra-lıır, 
..ı;_---· 

iM ~ ııi, ıoımııu<i<:n:ı nthriııc 
ıkı~ üıy<ırlardı .. 'Ku <'lh:uı!n 
dnı:t bin bılcııı ) ui.~n ında 
Sııli '~ra) chnni lıır L~ t ha· 

Jiıı<' ~,:;··rn l•u nclırıu ·ı ulan 

lıtmı<i.t nt rn bir 

·ı 1 dıL 

\"chriıı :ı Ye 

•"'····•·le ort 

l..unWn 11 e 
nılar, r;.a ı d.ı 

ıneı daı d:ı o· 11 k Hık 

17.11 -<1 • 

7. ar 
n la\ 
h leri 

rı <lıııtru 

• h•in ).ll 'ı ı ıd.. l 1\ .ınJ.ı

rm i c l>Hecc»,. k.Hı ıkr,cı:de 'il 
':ırı.lı, 1.\kin l 11 in lar 

ıçenı 7di. r< ıı kuru-
ları a an nr ;ı 

,,e ~ı )• • .ho ı ·ı 

ınde rfrln lıııkmc \ı, kıl\un 

mı h 1 .ll' ı ' hır Ur 

1 k k la dl 1 ·ki ceklerini beyan etmiştir. Muma-
llul~ari. ne de ll:Mckil l.h:ıpçcf, çe me O Y r; a n ma-
arl..ada hrik 1aki nlaıı mul•kafür arifin tamimine çalışan her- lleyh bu nıisııkıı• mlllellerin yeni 

lllt.!:-1.: hak.J..ınd.t h~rhang l ir ifci1d.:ı 

hclun ıadı. 

Uatk ınlanla tctn'ı c:dı!t:n \ atıııt 
hurnJa mühim ıncnfaatlcrı ohıı hu 
kiımcıleri Başı clalctlcı in(k . .l cncral 
\'ülk .. ruıı Rom• l·'.l\i'i rlduğu 'c 
ltal a hükunıcııoc nıe-'ek hıUuı<la 

ıakarr p nlihli~i 'e .le eraiın lihi 
\ cııa: ~ahı' olduğu ~· \lbı \ erıldil;inc 
dair Hunıadaıı gelen ~alxrkr nıul.ıh inı 
hır ınııha hu 11lc ı:;ctirdi. ( 'nl. ai~kı 

dar mah:ıfildc hı hııl>crl wn Jcrccc 
ma •ıdJr addedildi , çunkıi 1 larid ıe 
azın lir l\iir .. fun e'k \C ı lıre;ı 

•ltmd huluııan '>of\ar.ın 

ttntn gidi~ı \~t~( , .. )1\ \"a ılc bir ıd1ıfa 

doğru \ e ltalunın hoımıı-tızlujtıına 

r•lar4 hu \artm alhdo F· an-a ile lıı 

~iltcrtnın nuf "filli tak:\ he\ doP,Tu 

idi 
Jen.r;ıl \ ul~ ıfon hıol er 'rn!Jı~ine 

f;Ot f{uma.\a l:ı\·ini ,f,aı.lı. hir 

'!'iır.deıı ~en donmekıir, >C Jencralııı 

n1akcd. ın' :ı ınc ".:Je;;.indc ı1Jıgı ll\ ru 

h...,k<ı lld~t h1ıkıııııeıi ıfilgır et· 

ını,tı 

llcrhal ..;,,f\ •da bulur.ın lngriit. 
clçi,ı .\lr. ~pcrlin~e Fran>ız clçı'i \1. 

iJ\anf.011 ''· nti!"Pfll zl ar.et Cttl]t"f \.C 

1 ~tul ı .. t~tlilrr; ,1\ni z.am:ın<l:ı S,,.> 
ho<ln.a l{l:Ç ~lllA.:lç.;ı n1Lı.hahırı g, ... ,·ekil 

l.i•ap,.ei •c l t n ~•1.•t.ı.•i nılfhahiri 

Jcneral \'ülkoffa muldkat ettiler. 
tlıl-\:ı..~J..ıl şu 1'l'\·.anaua btı1und11: 

• Jcııeral \"ul~ııf henüz Hifa et· 
rue.mifli'. ll•l/.I ııı;ılıafilıkkı lıo~nut· 

FUr.lul.: \c ;alıır zlıkwı Jnla\ı kendi 
siıU f..Je ·a ham o.ıJrı~tıııu. faJuıt ·ah 

ht"i• "<'n ale <~ ırnca~ı· 

ı ı~ erat \ 

ait l.i r çuk 

faza- cd .. .-lcn ·. f.:ı:ien l-iınaıılar 
r Jj,.j; ııuı ur,ı okhıh "I ;-.aif 

1 r !-{m:tt<. ı; • afu · lili ocl;mlı. 

'afi ıl•>kınck dı aıetiııi irti!...:\p 

C<lip ıı: hu ~·mık ıuc 1 :tçmrt 

r.Jan :ıdaınlar da vardı. 

1\ıı lı;ıt:ık maya l\ızıl !\um 

dcrknli. Tenıır i~tc hıı <ahadı 

\ olıı. :ı ılt:'· ı uliyordu. \laca\· 

hcr'1 r T ı r fN ·t 'e 

meyi tercih clıni,, lı:ı71 ad:ımlan 

kentli .ı;c re '11.:ıt eılı) orlardı. 

1Kic ·r Ufdte 

lıir takım 

en d a111kları ~ ıı!detil

. · lı~yrnnl:ırı ';ırdı. 

ı kırOO.hın ı da .ıJmr:· 

ia•Jı lh\\~l'iM gec-, )111 hını 

ot ı l l''kl' ı;, ı Jel ~ıı d:ın Jıuıı

l:ır iı i l · ı.. ' ı~l:ı dı. \ •k.ılıır d;ı 

hıı . \'l'tle olla ıa \· hı ı dı:

\ !l."l l' L'[ııliııır :ı ılı. 

Ol ııyııdaıı ılrı;~r l..tı)uı:ı pılı: 

)!.ide nihayet lla,·ayııı 1-arda;ı 

cınır 11 u•C\ nın htılı'. dup;u yere 
1, ' 

,. 
' 1 

siya etlerinin ıııukaddlnıesl ol-
hangi bir 'mllletln azmi de, maiı lazım gelditi ıııütalaasıo-
lradesl de metin olur. Bu da bulunmaktadır. 1\\. Renoudel 

maarifin tamimi ise evvela ıwisaJun cemiyeti akvamın yer-

yazımtzın basitleştlrllmeslne; lae kaim olma5'11a meal olmak 

sonra da talim metotları- için Fran a tarafından serde

mızın ıslahına bağlıdır .• ____ ................. 
Amerlkada , -----

flarp gemisi yapılıyor 

Vaşinı:too. 1 A.A.) Meb' 
usan mecllsl ı 6 harp gemisinin 
inşaasına tah·>iı; edllecek olaıı 

ve dile ayan ıırafındao kabul 
olunan krediyi ıudik etıni~tlr. 

KObada tev1dfat 

Havana, 28 A.A.) Vukuu 
haber verilmiş olan fesat terti
batı üzerine 10 kişi tevkil edll
mlş ve kOba eşrafından daha 
7.l kiriııin te~kifi için müzekke
re isdar olunmuştur. Fesadın 

gayesi Rei i cuınhuruo katlin
den oora Ame,ikanııı. ıııüdahe
lesini icııbedecck karışıklıklar 
çıkarmak olılutu l~hmln edil
mektedir. Milli fırka merkezinde 
8 kişi tevkii edilmiştir. ..•.......•............ ,., •. 
ınc,."clc14.:rin t.k ın ıli için hcııiın hu 

nazan:lle UulunnıJını icap cuirtliı,(in<lcn 

bu ın._k1111d3.11 ne , ı\.ıt i..,tif:t c<.lCl't'· 

~1ml :l.a<"i oh1r:ı:k hilmi~nrunı . Or<lu 

kı<in kn &hı d zıhnı rır~ altında 

oJup '\ :ı. Jfesini bi!JJ ekte· tir: 

T tün istatlsHğl 
ı •ı2H de ı ıı2i ~ e nazaran 

Htıl"l!rı•tarı ılıııı dalı;ı :ız ti.ıtL19 
·ılan ııı.:mkkeıkr ŞL" 1 ıır dır 

\lnıanp. 11.tıtı :ı.. l J, ıl.ıınıl.ıı, <,'ek-

J.;açmı,. hum ıı elmi; hir da

mdı. t\ı:ndbı z:ıif, Ja1'iıı inntçı.. 

olduk, .t L"C>l r 'ı: lı~'"' in r ada

mdı. l\,\l>ildc iken icra ı ı ,alcaıı:tt 

eden hir <ııı.lk\·e nı<:ıMıp hir 

emir i lı. ~iıudi lıutıııı <:mdi 

kaylıcttii\i nınkıi tekrar elde 

etmeLıcn ibaretti. 

l lıı~. n ken<. i ·ı U.ııc <.lw,;.tı

ıı rd.. T~ İR' I.ı · t•ltlı una 
lılıkmctıtıi_:ti. J lın<.~ n • ıı.,..·:ı 'fr-
ıirJ<:n az lıUı .bıhı:tk u l':ıl..:tt 
.. <ıcrl'I 'j' :r wjn .b.ııq teoki fe\ 

abldı: 11 :oh.ı ~inı tl',li edıı·or. 

d ı. ' ·~er tıırıı can· ZJI 'il Tc ır-

·!11.. c l -~niıı lıt ıra nı 

Hnld\ :l'Tinmı. ı. 1 ~k~ i<crı li•inc lıir 

mııtte ik l ıl luj\ıı İ\İf, -mı:ııı~un 

< ] UY! n.lıı. 

.\l:ı.c'll oıılorın ar3 . la lıir 

r.ııbıtı ıc~\..jl c ·İl ordu. C:c ı.ı; J...ıı lııı 

·· ı ıaıı yapan" i\ Zj\ll: ıı 1t1 ı i 

1 ir tur ı old.ı~1ınıı i p:ıt tıl -

vmd·. \lacı c ;\ket 'c ıııi ıc· 

tin kar~ı-ında !!;ııl !)(•r, kc in 

zck:\,ilc nıii~kııl nıc>ai i du:iiıııı· 

rnnl Fza ı·c cefadan ılr•la\I lıiı; 

dilınlş olan lhlirazl kaytlaı ın 

ehemmiyetine işaret etmiştir. 

Mumaileyh cemiyeti akvamın 
lıakemliginln misakın mantıki 

neticesi olması lazımgeldlğlnl 

fiil.ve etmiş ve teslilıatın tahdidi 
IUzunıunda ısrar e)1emiştlr. M . 
Rcnoudcl nUmunel imtisal olmak 
ve tahdidi teslitıatın yolunu glls· 
teraıek hwıusuıııı• ceaııyeti ak
\'&ma lerott ' etmekte oldutu 
iddiuıııdadır . Netice olarak 
misakın bu misakı imza etmiş 
olan bütün devletleri Cenevre 
protokoiunun kabulüne sevk l 
edecek bir Si)aliet takip etıreııini 
temenni etmiştir . 

Ba,vekll ve meb'uslar 
Paris, 28 (A.A) il\. Poin-

care nin Meclis koridorlarında 

Parlamento kavaidine riayet 
edecejtlni 'e ekalliyette kalma
dıkça bUkilmcti terketmiyecethıi 
söylemiş olduğu rivayet edil
mektedir. 

·························••ıı blm ıtk' :ı n Fr:m>a .. 
Oa\ıa \Ok alanlar \fım, &J. 

çikatlı'I'. Hul~afİ•tHnda tutım<..'i.ihık 

ciddi bir bulıran ·;:;e~ırmektcdir. 

1 <ı2H de Bulj'.!.:ıri. modan valti 
olan t(ıtun ihracatı 1 'l'ı:- dekin· 
den az \·c 'ııı.ırlak lıir hesapla 
2\!,ıı mil\ on kilodur. 1 <12:- deki 
ilıra.:ar ·el.unu '.!6,J> mil r'"' li:ilo 
olcluıı;una :on· ilırııı·ntı:.ıı.J..i ıwl.· 
>anlık ı 'l2H için > nıilrnn kilo, 

dıın fazladır. 

YiıLck zcka,;ı ·aycsindc Temiri 

de tcse1H edebiliı·,ır, onun liziırı· 

tiMınu italcyc muktedir ıılııyordu. 

Bunların lıir de dıirdıincü,ü 

Hrdı J..j ht.~ 1 lii,eı·niıı /,c\ cc,i 

J)il, t .. ~ idi. Jlıl, ~""' dü..

ht derecede ~tııcl tı<r kadındı. 

Ra< ı:ckli.ldcri hir kıı:uıııııı_ yıı-ı 
nında rnU\'R'kkııten _'erle tık! rı 

Yamın f)~:;ııt ı ~ziı eti m ıtA.ııt.a. 
,:ıy~ lı:ı,!,ıdı. ~rtfilc ffltmıj t'Tkd. 
ıen ınıırı:kkepri. 

l\un rnn J'qı.;iııin de 
i ı ıdı. C:arillı Jpr;r ı 

lıl.arı,em leniıi •. ım.lil-i 

:ıtları 

~icl1.:rck 

n.amılc 

\ral ıkııızi . nin :ılt t:ır f anntla i 
lıll)·uk ~ı:hirlerınc \ ;~ ırct yr•I 

Jarına ,;ı.ıl olmaı:;;ı kar~r 'erdiler. 

Tc· ıırlcıık l•u'l · rl; f li\ ere 

~eldi. 
11;,ı:ılı:J..i ,,.ı k hckk ıcdi

~i lııı mi afirlc:ı ,..;or oı-·c t.:ın•dı. 

Hım lamı na" arını \ a~ edere!.: 
1 r eri . ~ı. olkıra " magı 

du;undıı. Hu miLltccile:r i~in ora· 
da bJ;ıc:ık yer ı n\..tu. Onun için 

kırda otumyorla~dı. ı:akat hir 

---.·~···~--~-
Hi r çok kabileler l{rala taraftar 

olduklarını bildirdiler 
BlR ŞEfl iR J) \U A Zt\ PTEDiLDi 

Moskova, 1 (A,A.) Termezden bildlrlllyor: \igan 

hndut aşretlerlnden l\uhmandl, aşireti Amanullah hazret

lerine taraftar oldugunu ilan ederek meclisini lçtlmaa 

davet eylemi:;;tlr. Mecliste Amanullaha zahir olmaların 

temin için Şlnvarl ve Kuglanl aşiretlerinin miinıessllerl dt 

edilmiştir. 

Kabil üzerine yürüyen Amanullah kıtaatına merkez 

Afganistan aşiretlerinden kezare aşireti aksamı ile cenuı 

hududundaki kosta menııtıkınt işgal eden Vezir ve Hera 

kıtaatı da iltihak e:mıştır. 

Kfüıliıı ıçnuhıı inıalindı: .lrl:ınıılUı lıat.rctk·nne ~.ıılık ol:ın 

liaı;anlılar <la l\,\lıilı: dr,ıı;rıı tııarruza ha~Jıııııı,lar.lır. 

( ;:ızi <'lıri \ıııanullolı kederi t:ırafııııfon zaptc·<lilııııitir. 

(nebo{udu bahar havası başladı 
lnclı<•lu, 1 r ~!illiyet l\• gumkn.ıcri ,kniıılc ı·c kımııl.ı fıtı a 

kc·ikli. Kar ericli. llah:ır harn'ı lı:ı,J:ulı 

MÜTEFERRİK ı~ .... Meşhur~-
ttARicr 11 \BEHLEH. 1 J(O. 'l'İNEl'AL. 

Cenubi Afrika ve 

Almanya 

1'ap. 21' ( \. \.) \leci tc \iman· 
,., ile lkdolpn.:ııı rica.ret mu·ılıcde'.'iinı: 

ınUtcalfiı.. n1uzakcnll tekrar ha;-lamı~ 

ur. lla,rckil m. l lcıtzpg lrı~ili1. iın 

rcratorlu:,!;unun hu tun ak :aınilc doı

t:ınc nıüna.;.cbatta bulunmanın 'c 
tt ı1ki ınesııi etmcniıı cenuhı \fnkıı 

nııı menfa.atı ical>ı olduğunu l>eyaıı 

ctmi~ \C 'fakat hu diinıanııı di~cr 

aksamile tema~ ctm~mir. ve ~·ahut 

hu ·uınct halincl-.: huhıııın:ıın11. ınana· 

.;ını 1i!z:unmun cJcr.;;c hen hu n<ıktai 

na7.:tr;ı i::ilirak c: .lt:ını~ın .. d1·ıni~lir. 

kllmllr buhranına kar~ı 
( 'cııe;·rc: 28- \. \ Ccmı ı; ak a· 

1nın iktt ... at J..on1iıe..;iudı.; J 'r:tH:il/. 

mlir3hha ... ı l<iıuUr huhr<ı1nın:t ç:ırc 

bulmak rıı.J. ile lıcvnclıııilı:I <laııni 

hir te,kilıi.t 'ücııJc r;ctirilmc<İnı ilıi 

zıı.nı l'ttni~tü·. 

Yunan-Sır' 111ilaa11ebatı 

\tiııa: ı8 \ .. \ \ ıı ıani-wnııı 
lkl~rat ·dirı ıarııı mahalli rncınurire 
ıine ~idccewr \ lumıilnh hiıkılnıc 

tinin ... on llhmatın1 \ e ilı... ·ncnılekct 

ara<ıaı.Lı •kıl dilcc.-k ıcilar flrf~e<inı 

hanııldır . 
AmerJkalı tayyar•ci 

.\lt:huı Kahrı lluhic k:ıhraınaııı 

ıay,·arcci l.inhcrj.!: t:l\\<lre(:iliktcn Ç(! 

~ilıni ir l .Jndiıergın tıu k~rarrıı:ı 

clı<:p n icndiltcıı -•ııır• filen tana· 
rl..."<:Jlik :ıpın:tı c:ııunı d:ıir z, \CC ... inc 

\ erdip.i ..;ozJ1ır 
Yunanlslnda zeytin 

Bu " •ıı.: Yapıla'l talırıı11ıicr( 

giire '#t:Manı-.t.lnın 'erıi ~1,;ne 

zc ,. {i ıı nıa -u .ı 'l.ı 1 ıı.ıJıııo 

okka, ZC) \in ) a. ı rckoltı:<i ık 

.H, .. ô.'i,XOO ııkk.ı olac;ıktır. 
Yeni ltf<llat var 

Aıwı;terdam , ı A.A Üt 
reclıat Dagblad gaz~etıl Fran• 
ı;ız • Belçik.a erk.laı harbiye 
lıey'etiaia 12·11·1929 da •k4etııılf 
oldukları iddia oluıııuı IU>ııfe• 
reıııılJlta alt .zabıtn~lrrl ııeşr• 
etmektı:dlr. PoH& -Belçflca v' 
•utıareb.e .. namın4a bir risale 
ın.ısedere etınlftlr, 

ttarblye ltütçe ı 

\"ar?oıa, 1 (:U\ • \ rnn 

lıürçe cm:ımıcni harbiye lııitçe,i, 

ııi kahııl etti. 

da hiuat ı j lıulwıdutu h41dc 

kendilerini tal.ip ediyr.rlımlı. 

Tcnıir hcy~irine binerek ora

dıııı lıucl..ct cııilcr, hır <lap; te· 
pc iııt çıkar:.ı.k 1 liı;cyn ilı: Temir 

nrad:ın !:eLİ•i '~efiye l fü·cli!er 

u1.erine muh · ı hir · (eç
tilcr. l\..i tarfın .lı.u\ ,l'tı,·ri lıir 

hirinc nm,a\ i ol dıl(ı halde 

hunfanıı cw .. t.-ı:l:l.une lıuctın-ı<ı 

nıutcı.:a ı ideri ~A~ırttı. 
lııından ~fl~ra ualuındı. Tt· 

tıırl.ırın ll>tn '11dıı~.lıırı ıııııh;ırc· 

\ ıclerJcn hiri •İ<l l. h: ı~:uk ' c 1 
tUıir..: lıiı,;i.ıl'liıı<lı·1,i kıılk.lınlMnnı 

, 111 kr~I ·ııı1t ıal..tılıır. !\ ı ı ı etli, ' 

iki ,~t hukıılınu~ Y~' far, uçlan 

\ıal..ırlı_aj!;ır nl<lan hızla fırlatarak 

orıırultLi ik zırhlan kırat"ıi.. kadar 
~ 

Yazı Makinesi 
Re\·o ·1 ındcl rıkkaınl.ır •ıı lıJ. \ i 

.. ıur ·ı 'u '" ı ~riıı ı ımıf:ıtl~ıı 
y:ızı ın:ıkıııe 1 .ı..·rini!t en 

ıııclidi 

nıu!..:cn1-

Nu\·a Bnııısoviga 

hı:--;ıp n1a"iııt'<tİ olup nıulcatdit 

lıank~ı 1 :r 'l'.' ın:ıli nıuL'''ı"elu 
ıarafınnaıı kull;uıılın:ıkwlır 

C>1l't '·"l•ın ı4<lııı\tt içın 

kıt"iı en bııwluıa/.. 

'il illdH: < \\il ILl:l\"l:Tf 

ı\. ~ Jorn ta ı Kt]mpıt \•ısı 

Jlcı~lıı tekke cıdde;I 

jfLl nuın.ara 

·ı uı4c luırulJılı lvıntı11Cnt 

yazı ıııa kinclcJi njn ,·cnı 1,-\ıin 

a.lfahL·ınitc ~orı· dt>~i~tirilıuc ... ini 

deruhte cJ~ri1. 

~fanisa \'ilc.l 'etinden: 
.'art Od mı' rnlıınun Of fMIO ıL\ 

fi 4-0C')O inci li'oın.c..·ıre~inc k.ad<tr hl'~ 

J...iJorıı~trKlik <c.;\·i .eı türa!li-le ile hu 
1-ilnı ırcler au;ımfa on nıcıre açık 

iıA·ıııcJt hir htvuı :ırrnc kiihrü ve 
nıuhtclif c.·b"atta oc .. ct..i.1. ·H!tnn n1en 

fc;ı: \ e 1 () f nıctrc nıik:ıp heton 

İ:)tiıUtt dı-.an in~,ı«t1 ıfj(),°i~) lira (.17" 

kun" hcdeli le<fı zt:riı Jcıı 2.Ll 111'1 

·:ıat on hUÇllf!.<l ~. adJ.r muddctle 't: 

kapaü zarf u:.ulik ınunak.a a,·a çıl:ı 

rılnıı.,11; \Juf;ı ..... :ıı Hıalüm:ıt j.;ti,·cıl:.le 

rin \ İİ•\yer h:t':' ınu~ıı·ıı~li-.Ti~inc ınur:1· 

caatl:lrı. 

ı'1anisa \'ilavet.inden: 
J.lıni-. le Kısab; ara ındalı:i ~·(l' 

ii7.erindc rau.btelif eiı'atta üç .. ıeı 

httcırı arma köpru in~aatı 0111'11 
lira Ql:S .kuru~ hedcll keşfi üzerıuclen 

2.1 :ı '129 saat Nl bire ktdır ıııud<letle 

\'C kapalı zarf u'ulile ınunakasaı • 
çıktrılmı~nr. lııhat almak i;r'\·enlerin 
\ ihhet 1'1aı \lıihenJi,11,,-inc ıııürac• 
alları. 

çok kere demir 'e lıoriiıf-1.IH 
• 

sağlanıla,tırıhrdı. ~irri parnıflk· 

Jarı :ılrıııda hiiı•lc 'ilahlara m:ılik 

olan l'atJ rlar zamnııını ıwı ııılı 

sell:Hı s[irarileri kadar müthi~ 

ı.::<.>nımirlerdi. Rir ellerilc yavı 

digerilc oku kullanarak, tek hir 

hareketle hedeflerine ~iddetlc 

i'altet ettirirler. 'e oJ..ıııı '!.iri 
~iıier ıı;icı•e-.1. ııliğ"ıırini J;oıı.;ıak için 

hiç ,akıt gc~irnıep,c· muhtaç 
<> azJarJ ı. 

'l'ıw:arl~rın açık r.lsrAk ra~ıdık 

!arı 1-ınları, zamanımız <•rtiula 

rıııda kullanıl:ııı fi~ckliklcrc beıı· 

zctilclıUir. 

J\uçıık 1-:ı · rı " kısa 
ya\lan >H)e ı tle !lir atın lıaşı 

ctrafırıtlıı ~olavca lıedeflerinc is:( 

hct ettire lıiliyorlarclı. kuı' t hu uırılu. \ c lıu nııı· 

lıanpkr bir y:ıı ı er ki c lcrik 
de kullıınal,-ıirkr . .llfm arknd:ııı, 

hem c ndcıı 'uratıilirlcrıli. 

\ ayl:ırıııı :ı~I.. kııılıırııı içinde 

lı;ı1.ır olarak Nr taraflımı a haf.· 

!arlar. ıli~cr taraflarına da nkla· 
farın lıulundıııtıı mahfazayı da 
acık ta l..a-farı l ı. Yııvl~r 

l 
ur atlı beı-girlcrioi, 1 lh·e!ilcrir 

g;\Jı ııra.·ıı1:11, ~ah haricine sıirtrek 

l kendilerıntlcn çok olan ıhı., malarıııı 
ku~atarak, lıcyµ,irlerinin ıizcrintlel' 

cgilerek hem atlarını ş[ir[iycırlar. 

bir rnrnftan da l;.orlmnç sc,lerlc 

Ritnıcd i ı 

il 

ıı 



MlLLJYET CUMARTES1 :ı fART 1929 

iLLiY TİN SEHİR VE MEM EKET 
' 

i 
t AATTMlZIN lNKİŞAF'l İÇİN -
ıHUM. ISLAH İSTASYONLA-

j M01lF ERJK HAatRLElt 1 
~f."1 

\1ATBUA'f BALOSU 
RININ YARDIMLARI TAYFALAR 

seneden itibaren tohumlar para- ARASINDA I 
z istasyonlarda temizlenecektir İki Rus tayfa birbiri-

Bu sene de ba<>lo mü
kemmel olmuştur .... 
Evelkl ıı:ece matbuat balosu 

Perepalas otelinde verıımıştlr • 
Mevsimin en muvaffakiyetll 
eğlencesi olan matbuat balosu 
bu sene de çok mUkemmel ol
muştur. 

nkara, ı (Milllyet) To- hastalıklara, donlara, rtızvArla· 
ıslah m Uzakeratı bef top- ra, kuralı:lara ve bazı mahaller-
ada biımişılr. Bu içtima- de de çok yatı~ ve rutubetlere 
cer~yan eden müzakerat mukavemet edecek vaziyeti• 

~sas dalıi!inde idi . Biri, olması icap etmektedir. Mües-
.seselerin vaziyeti hazırası, seselerimlzde bulundukları mu-
ıçları ve tarzı mesaileri hlte uyacak tipler elde etmek 
ında tahkikat; ikincisi mU- yolundaki mesai az çok llerl-
!lerin ıRlah noklai nazarın- lemlş buluıımaktadır. 
takip edecekleri hattı ha- Müesaeselerln mesaileri yal-
.ı, mahsulı'Uı zlrlllyenin nız istasyonlardaki laboratu-
ı için alınması !Azım gelen var ve tarlalara alt değildir. 
1irdir _ Ayrıca köylUler ile temas 
er mUessese kendi mınta- etmekte, tarlaları gezip iyi cin11-
draiyesi için çalışacaktır. leri ıı;öıterorek tohumluk ayrıl-
li mıııtakalarında yetlf.. masına delAlet etmektedirler. 
ıulıltın ncvllerinln ıslahı lsllh l&taayoalanmız bu mısal 
afık bir tip yaratması vı ile uğra~mak ile beraber önU-
eleksiyone edilmiş muhite mllzdekl sene tohumların ıemlz-
'b t eylemiş tohumlar· lenmesl, ilaçlanması İflerlle de 
ıhaliye ıevzl eylemesi meHI lftlıı:al edeceklerdir. 
ramlarının ana hatlarıdır. Bn seneden itibaren köylüle r 
v el emirde bütün istasyon- tohumlarını istasyonlara getlrc-
ıuğday ve arpa ozerlndo celıler ve buralarda tohumlar 
acaklardır ve bllahara da mevadı ecneblyeden temlztenc-
alli ihtiyaçlara göre, mesell celıler ve hastalıklara karşı da 
pazarında patates , Eski· llaçlauacalı:lardır. BUIUn bu işler 
·de hububat , Halkalıda klly!Uye parasız yapılacaktır. 
lay rpa • yulaf ve panc3r Bu ilaçlama ve ı emlzleme lstas-
i. de çalışılacııklı . yonlanndaa bafka da tohum 
ılah istasyonlarımızın vazi- kontrol istasyonları da yapıla-
! çok mlilıimdlr. Mesai tarzı caktır. Bu kontrol nelicesinde 
bir tarzdadır. Bir muhitin muayene edilecek tohumların 
ottirdlgi nılmuneden tohum muhite uyacak kabiliyette olup 
ımak senelerce mesai) ı il- olmadığı , in tas kabiliyetinde 

1 ı d bulunmadıkları anlaşılacaktır . n ..:der. Burada , ta )'a a 
rıirllen bir numuneden misal lsıasyonlarııı şimdiye kadar 

bnh•cımek lstlyoruz. gösterdikleri fnallyetl gllze1 
·ada Roına :ıııkınıoda Rietl senıereler de vermi}'e başla-
•}onundn yeılşılrilen gayet mıştır -
ı ke•nnle gelen .'1entana na- "''cselA gcç~n sene bazı nıııı-
aki kı,llık buğday ıotıumu 30 takalarda kura!ihk dolayıslle 
i!: oir ıesnlilemeydanaıı;el- iyi ıtitmiyeıı ı:iranı vaziyeti 
•• 1311 bugdayın kAnunuevelde Adapazarında ıslah edilmiş pa-

rı meydana gelmi~, kıl.- tatcs tohumları ile yapıları zeri-
! e çiçeklenmiş, martın yata iazla tesir etmemiş H 

ıua do~ru harman edilerek dönUmtındeıı :uıoo okka pain-
u elde crJilmiştir. tes 1,tlh~al edilmiştir . 

llalılııı oldııgıı Uzre bu tip- Bu musmir faali}'etler neli-
Y~raiırkcn csns n1esele bu- cc~inde nz zaın~nda zlrııatlmı-

~· en yetişmeleri çok zın geniş adımlar ile in:i~afu 
lui .-crm~lerldir . Binaenaleyh yllrllyeceğl şllphcslzdlr. 
.... '" .... ti ...... u ............... ,. •• , . ....... . ............ , ......................................... .. 

F İ A'fL . .\RI )'ÜKS~:t .İ'\'OR 

An1erikalılar Samsun, İzmir ve Bursa 
ütünlerine talip bulunuyorlar 

biu sen<: ınemlekeıimizln 
Q ttıtllıı lialları y llkscli} or 
l ~turya rej!slle Tllrkiyc tU· 
inh ar idaresinin 3 milyon 

lj-ıı mütccııvlz otan milbaya· 
1 in ttilUn, nevine gö re 

"le 60-100 arasında tereffü 
il ,.llir. 
"" sene ikinci de roce tlltiln· 
tvek~ :>amsun tlltOnlerinc 
len fla ·a· la satfmıtı: tadıt. 

11iya. ao.a , geçen . eneden 
1~• stoklar (2) milyon kilo 

1 

-ı nsi adi til!Un Suda na 
t'dilın•k . üıre ınlsalt ila t
• saı.ımı~tır. !\\ah Ullln a:ıh· 

~B iDESİ 
Hıııi11 rİ\o_•t ahide inin ta,ıa. . . . 

h•zııkltıklar ıoldııgu 

ı;u lıaptal,i tctkilata 

lili\ ,r. ~ehı:iınizL' Kclnıi~ 

lıc <L·lc.r;ı, "ınyor Kaııoııika 
~"ndcnli~i nıck

t11 et 11/L-rinc 
. .ıi ij<ll ile ;:d,lij!,iııL t;ı-ların 
l, :-;.l~1u ı >at t·dehill'ceı?.ini, 

e'i.i\.. edilmeı..t« oldu 
l 1.: tİCt'\ L intizaren 1n11.t· 

t'ık ııı rİ\ :ıvctlere 

\ :ıpıırdı~ı Ycrcm 
ı ·in ı \ l''1İ lıina'ı bir da 

11.p ı 1 lll~tıır. \zizt: ha-
ıı ı.a bir k.ıdın ve çoıcL.

' ':ır.ık kad;ı-tr•) 

t:dt•n i '1· 

c.:l..:11 11 İ:'ınindl· lıiri 

\ ·ıpı r el' kendi :t ,. 

L • li~ını 't: hattı 

dı \ ınr tı l·.,11111 kull

'll'IJHlocıı, cını~kı.tlir. J, ıd 
lll ıc lı.l\ ı tet 

ğı dolayısılle tüccar eli nden 
eslı:l stokun yakında tamamen 
çıkmış oiacıığı anlaşılm ıştır. 

Amerlkalılıır bilhassa Sam~on, 
lzrnir ve bir kısım Bursa mıı l 
larına talip bul u nmakta dır. 

Tacirlerin ekser isi mal almalı: 
için fia tların bi raz daha mu te
dil olmuını be kl edl klerlıı l sl!y 
IUyorlar f'akat köylU1er, vaziyeti 
nuan dikkate alarak ıaallannı 
ihtiyatla piyasaya çt lı: armağı 
muvaiık gördüğü için fi mdlk ln
dea ucuz flatla atmak mev
zuu bahlıı değildir. 

Avcular tOplanamaılı 

A' c:ular Cemiyeti heyeti 
umunıiv~-i dtin toplana 

caktı. Fal..ftt ı,(,~·az i\İ 'e liına 
nınıızın lıir J,ı,1111111 dcıkluraıı 
buzlar dolKyı,ilt 'apurlMrın i;lc
nıcmöi yüziiııtkn :11.anın cberi>i 
gckıncdi~i için içtim~ lıayrAmın 
tiı;ıınrdi ı;unıine talik ıo!unmu~tur. 

Bir ev yık ıld ı 

T •I sirrıdr 1 lü-c\ in .ı~& m•h•I · 
lc.,inde ka .. ap \'ikonun c\·1nin 

hir tarafı 'ıkılını~tıı 

l(az1ızede vapur kurtarıldı 

G t•çcnlcrde llul~ar 'tan sahil-
lerı'lde kaza~·a oj!;rartin Al

bftnya 'apuru l,tinye tıımirhan~
>ine tttnıir c:dilnıek ıızrc çekll
miştlr. 

Hudut haricine 

lJc~at. l{u~lardaıı ."iııı~·a isını tdl! 
U biri ınua) ,·en mi.u .. ldeti Kt: 

\'lr!ii_ .. ırıd~ıı hudut haricine atılmı~ttr. 

Elektrik caryanı 

Dun ak~sm ~i~li<le o-maıı lıc) 
'c l'eriki)yle Rumelihlsan 

mıııııkalarıntla fıılırıkadw çıkan 
hir arızadan dola\ ı clektrık ecre
) aıı '.!O) dakıka kadRr inkiraa 
ogran11~tir. 

Maadln bankaaı mUdUrU 

Sa1'a1ı:i \l' ınaadin lı.uı' .ı-.ı nlli 
lh u .'ıaLICttir )C\ düıı \n 

I.;. a,hııı chrınu:'ı.: ~cluıi~tiı 

nı yaraladı --
Kabataş iskelesi önünde 

demll'll Kamp isimli Sovyet 
vapuru tayfa,,ından Vasili, 
Zlma; Aııdnrya ve . ·ıhalya 
rıhtımdan rece sandala bi
nerlerken kavga ederek bir

birlerini yaralamışlardır. Bun
lardan 'lhal;a ağır yaralı 
olduğundan hastaneye kal
dırılmıştır. 

Biri on iki dijlerl 4 ya,ında 

P olisçe 12 yr şıarında Ka· 
ragttmrüklıl hlr çocuk 

hakkında 4 yaşında kuçUk bir 
çocuğu kandırarak teca vüz 
ettiğinden dolayı t11hkllcat yap· 
maktadır. 

Vatmanın mar ifeti 

Vatman Ömerln idaresinde
ki 1099 numaralı t ram

vay Çemberlita ta 7 yaşında 
Mustafaya çarparak başından 

yaralamıştır. 

BES YANGlN .. 
Tatavlada Oökmecllerde 63 

numaralı d UkkAnda Be· 
dla Hanım•u odasından yangın 

çıkmış ve bir yorgan yanm ıştır. 

Langada yangın 

Lanıı;ada Halit Be)in evin
den yangın çıkmış, bas

tırılmıştır. 

Baca tutuı:ıtu 

Diln sabah l(adık öyUııde 
Bahariye caddesinde 

Yunan tebasınd&n Ko~tinln evi
nin bacası tııtıışmıı~sa da sön· 
dilrülınllştUr . 

Fabrika yandı 

Dolapderedc Irmak cadde-
3lnde istepan efendinin 

yat fabrikasında kazan patla
yarak }angın çıkmış ve fabrika 
tamamen yannııstır . 

Bakkal dtikkanı tutu,ıu 

Ni~anto~ında bakkal Tana
şın dOkkanından yangın 

çıkmış. söndllrlllın!iştur . 

Ru, vef t eklif etmi,ıer 

Köprü üzerinde nara attık
larından derdest edilen 

Mlthat, l(!gork. ve ı'lerdik s er
best bıralı:tlm aları için memur
lara rüşvet teklli ctıiklerlnden 
haklarında muamele yapılmak
tadı r. 

Evbe bulunan tabancelar 

Yc,ilk"f'k \braharrı efendinin 
c\inde k:ıçak rr\\ch er bulun· 

ınL ~tur. Huro 'el,crlcr i'ki komi~ 
yoncu tarafı"i<lan ~iirnrü~ii \erilerek 
çıkar'ıhnt:tır. nazı ~iiınrül ınrınurloı.

fl11:1 i;tcn el çe!\tirilmiştir. 

Korkuden ölen kadın 

Mıı'1fftr •tl;•<la 1\ar:ıkol >ııl.ı 
~tndı hir h:tnenin i.i~t katındft 

ikamet eden J !ermine i-minde biri 
ıı:cce bir ~iiriiltir duı ur hırsıı>: var 
di,e b.ı14J·m1-;:. hu :'ıtadı '1."a~ı katta 
00 ':a~nHL1 \l:u.lıtın 1 lrhn:ın lnrktı 

..;undan liltnlı~tur. 

• 
200 bin lira Tenvlrlye resmi 

E ınanet tanzifiye \ e tcn\iri)"r 
J re-.mi lı;1kayı .. 1 ol:ın ~OOJlOO 

lir• fl tilh .. ile ~ •tlında lnt~la.) lılC.:&ltu·. 

MUHİT 
ÇIKTI 

Harbin en teh 1ike
li an l arında Gazi ı 
Muharriri Yakup kadri 

Kalpten kalbe 
Muharriri: Ercüment Ekrem 

Bir hayal ı çın 
Muharriri : Reşat Nuri 

Taştan ka lp 
Muharriri: VAIA urettı n 

)~irnıinci Asırda 
güzellik, dogTuluk 

ideali 
Muharriri: Ahmet Cevat 

hl) l(e;ırn .ı Renkli ndı. hir tablo 
Ressamı: MUnif Fehim 

Oavetlller saat ondan sonra 
gelmeğe başlamışlar. gece yarı
sına kadar dans edlldllı:ten 

sonra orta oyunu o: nnnmış ve 
bazı gazetecilerin takii !eri ya
pılmıştır • 

Bundan sonra yine devam 
edilmiş ve balo sabaha kadar 
devanı etmlştjr . 

;.ay van hasta nes i 

Hayyan ıastan~,imle 19:.!8 
sene.<i zarfında ('ı!:t) sığır 

~ ı 10• koyun, 1..~0'.!) hcyir, (!Oo) 
katır, -15) e,ek ( 12K) köpek, 
(IOR. kedi \e (110) tRV7an) 
ku~ ı·c em,ali hanan muayene 
edilmi;tir. 

Maçka-Be,ıkta, hattı 

Eıelcc ~chrcmancti\c '!'ram
\ aı sirk eti ara.;ında bir . . 

itil:H yapıh111, e,· ınt:cburl olarak 
çabuk in~a ~t\ilccek hatlarla yıı
pılma,oı ihtiyari hatlar tefrik edll
mi'itİ. O ukıt ihtiyari hatlar 
mcvanına o 1 ıııı \laçka Be;ikta• 

. ' ' hattı ~imdi o tıırafın teve,su 
ctmc,inden mecburi hatlar meya
nına ithııJ edilnıhti. ~irket hattın 

ne tariki takip edecegini tetkik 
etmektedir, 

Bu lu nan ya vrucak 

A rııanıt kıi~·.dc .. \ralık "'ka-
~ır.(\:ı bır u;unhıl, lıir ı;ocuk 

pıılb deni\e-;i tarafından hulun
mu; 'c l>:ıriil&cczt:vc• naklc,lil
ıni~tir. 

lnglllz sefiresi 

İıı~ili~ :;cfıriııın rdik:ıları \!a
danı Ccırc1\lark l.oııdr.ıı a .~itını,. 
tir. 

Yeni dispanser si ~\'C llllldllriı eti bıhCllt:dc 
eni hlr di ... pan_,cr bina-.1 

iıı,:ı-ı i;iıı lıutçc) c tal>•b;ıt ko\ 
n1u::ıtur. Bu di:-"patı''" r H:"ri hir 
~ekikk y:ıpılac~ktır 

Beş a yda Ka ç yangın oldu? 

E ıfain nıiıdıiri ı eti taraf an 
dan yapılan lıir ı'ratistikc 

ııazar:ın. son lıc~ tı) zarf'ıııda 
(l87)yangm olınu~tıır. l\:lnıınusa 
nidc ( 4.1) ~ulı~tta8-ty an!\ın ı ııku 
huldu~u te-pit c:dilıııi~tir. 

Alman sefiri 

\lnıan ,efiri 1 kr :\adolııy ıle 

refikıN dtııı ~dırinıiıdcıı .\nk:i 

raya !\irmi~lcrdlr. 

Mudanya - Gemlik arasında 

.\hnıet 1 lameli efendinin A.kçt-
1· ~chir ,·apunı diiıı '\ ludany:ulan 
c;emliğe ıı;iderken yoidM makin~i 
hozulmıı,, hu sırada kazazede 
rnpura ıe-ıdiıf eden '\ilııfer 'a
puru \kçe;chriıı yokııl~rını alarak 
\hıdanya! a !(iınırımı~tiir. 

Tayyare ma dalyes l 

j zmir, 28 ~.\..\) Turk tav-
yare cemi\ eti tehcrriiattıı bu

lunduklarındaİı <lola \ ı l:t)Yare 
nıadalrA'ı ile taltifk;·i cihetine 
µ;itlllen zeı ata lıugtııı iiyledrn 
sr,1,ra ta\· ' ,ırc ,jneına~ında ıu a~ 

dal) aları ·ıncrn>inılc talik tdilnıh
tir. lkra;iıııde ınıılki \ c askeri 
ınen1urin lh.: c:cıniret 111ün1c:-']'.il~ 

leri 'e diıı:cr zn .1t lıa11r lıuluıı
nıuılardır. \lerıı,irııc l•tiklaf ııı:ır
~Hc ha~l;1nn11~ YL' l'ir ınıır~ı· .. ..;a 
yedi altun , e ut; ı.tunıu~ nıadalya 

talik olııııımı~tıır. \hır,ı--• nı:ı~ 

dalya def'aten he' hin lira ver· 
mck ;urcrile izh:ıri hanıh et ctkıı 
alaiydi zade 1 lalim lıt:1 L 'eril 
nıi~tjr. 

Serseri torplller 

Ara >1r:ı iıtedc beride ,er
seri torpiller ı:örıılnıcktL 

dır. Hıı \kça~ehirdeıı İİ\' 'aııt ıııc 

saf ede ~k) ata sahilkrınin 'ııkıııında 
,cr;cri hir torpil mu~ahcdc edil 

mi~ H ınıha" için irnheden 
tertibat alınnıı~ıır. 

Davet 
<~üzel ~an11.tlıtr akadtmi..;i tıl~hc 

cemi\ etindeıı; 
Adreslerini hırlanıa<lo~ımız 1-:;ırı· 

hnldaki muhcen.:ın ıneb"uslıınırıızfoı. 

.\kademi mezunlarının .i nı:ırt •12<~ 
pazar günü saat L" te .4ık<Jdeıniniıı 

4:" nci vıl dünümU mun,._ .. ihetivle 
Ak&donıidı ) ıpıl•cak mera,rmc tc>
riflerini ricıl t=t.lcriz. 

MEMLE~ETTE 

ÇUVAL SUİ 
İSTİMALİ 

Rafael doğru Ro
manyaya kaçmıştır 

lzmlr gazetelerinde okun
duğ"una göre fz~lrde çuval 
sul istimalinde alakadar olan 
Rafael ismindeki bir yahudl 
Romanyaya ğaçmıştır. 

Çaycumada Millet mektepleri 

C avcumı, 1 v\lilli~etı Giı 
, zel dilimizi knlnyc:ı ı azıp 

okuınavı dj'trenmek için hücüıı ınilletin 
iste~ile. memleketimizin her tarafında 
açılmış olan millet mektepleri gibi 
Çıycumadı da mektepler •çılmış, 

iki •ylık ilk devre dün hiınılşılr. 
Mektebe de\•ım eden kadın, erkek 
~•tand~lır yeni harflerle yazıp olcu
m&yı ö~ndikleri gibı ımtih&n 
nctice-indede muvıffıklretlerini i-paı 
etmi01erdlr. Mektebe devam edenlerin 
mikdan 392 ki~idlr. 

• Yeni ltlaraf Valis i - Al -
tlıgımız malılm•t• göre Mara~ Valisi 
Sabri bey vekıllet emrine 'erilmii ve 
yerine mülkiye müfettişlerinden Fer
nıh hey tayin edilmiştir. 

Torbalı civarında ceset 

Kuşçu uurunu ile Torbalı ıra 
. ındı demir yolu kenarında 

;ır ile dolu ~ukur i~inc atılmış bir 
ce:-et bulunmu~rur. \Jıktul ':t0-2,.1\ 
ı aş1arındıdır. Cinaı etin üç, dort gün 
eve! ika edildiAi anla>ılm•ktndır. 
\ laktulun ba,;ındaki <aralorın ne ile 
•çıldıp;r hilinenıedijti hibi h[i i•eti de 
henü1. ce,,;pit c<lilrnemi:-rir. 

\laktuluıı ~araları lı•ıındadır. 
Bunların ya halla ile \'e Yilhuc kur 
~unla acıldıgı zınncJilıncktedir. l lı 
di;cdcn haberdarol-ın kaz;ı Jand&•ma 
kuınand:ını ('af er ht..·\ . k:ıtillerin ele 
kcçiri!ınc~i için u.··1r edl:n tedabiri 
Jrtihaz euni~ti•·. Bu e.;ran cn)!İ7. ı.;in~ 

~-et f:ıillcrinin p1.:\.. ,·e1kı,d·ı ':ık:ı:cuıa 

ca~ı üınit oluanı:ıktadır 

'\ l:ıktulün lizerind1.• hu\ İ\ etini 
i~p;.H edecek hi1,· hir "' rak hulunnı:t 
mışrır 

Kızgın ma~• ile lfl<ence 

J• 1.ınin.h: Ke~1.:lıh.-rde lnJ,ihn ıı"-ı 
~in<la \hnHt \':1\ll"' ZC\CC ... i 

'\'.l·,ıi\c ile hirlikrc..· dlin ... k .. iiın 7<>.hı 
t:u::ı te\ kH l'Llilrııi;-lerdir . 

l urümlcri l:>tanhulhı { ·cı~ih: ıııt 
n11nJ.a C.J ~ 1 ~ a-şında hizınct\'İ kızına 
i :-kt:ncc y;1pınalarıdır . 

Cemile; hundan -t :l) cı d 1-t•ırı 
buldan lzmirc ~ctirilmi>ti. llu kr1.c;j\ız 
kim..;c~i huhının:uJ.ı~ındao ho~~7. tok 

hığ"tırHı çalı;ınao:;ı iı;in \bmct c.t\'ll~un 
\if.ntna hizmtt\ı nlar:ık kahı: cdil
nıiş"i 

Buod•n bir hafm e\el: \~ın1et 

~J' u~un hcntiı k.ondal·tı olan çocn· 

~unu lıe~iı...rc sallım;ıkt;t olan (·emile 
hir kazı e;eri olar'k hehe~i ı ere 
<lU~lirmü~tUr. 

\hnıct Çl\ u~la zt\ l'e..-.i :\cbi)e 
i~kence emellerini hır h•cli,cclcn 
~nnra i~h:miyc h:ı~l;ıını~lardır. 

\ce~tc ına~.ıı. kı;:-dırıltlıkran '."our;ı 
('emilenin ,-ücutlu 'akılmı~ ,-e ho 
Aazı jple ~ı~ılını~ . t°-ltı giO:ı i!'l..('tıc.:e 
ııin cıı' aı ) .ıı.pı\mı~tır. 

,., \a.,.ındı olan ('emile ıne:o-t1~\j 
poli~; ·h::\bcr verir:o-c ktJrtulur.ığtiıı 
ne bil. .. in ! \gh.\'Or. yaharl\or. fakat 
hehegin güıl('ri dü:-ttükten ~onıa a~ 

rım•ğ• hıil•dı~r için baha ı c .nne 
i..,lcnceden vaı gcçıniyor. 

K.om"ulannJaıı bir k.ıdın hunu 
!!orcrck Poli:;c haber yeri oı. 

llün dııkıor ur.\lrnd.\n Cemile 
ınua' ene edilmi~tir. Uiitün ,-iil'udu 
tahaİnmül edilemi\·ecck derecede ıara 
here içindedir. 

('emile: ted:t\ i u;in \ lt.·nı lckt·t 
lıı_..;tahanc!'ine nnklediln1istir. 

Z:ahHanın ı..uallerinc \crı.lip,i l't\ap· 
larda kızc~Aız halı\ korkttıf?,u i~·in 
k~nJi~ini \ara 1\ iııdl.' bıralanl:ırın 
i-.iınlcrini '."Ö\ le\cntl'IHc~tcdir 

Ha l ıcı ların ls tediklel 

İ1.nıi~ı..fc halı inıal \c 'itltı.:ılı~ı ile 
n1e~~111 ZC\At "ardıça:ı hin ...... ın 

daki s.,,., i birliği d:ıirc;indc wpla 
narak orada hızır lıultmar) S11r111.\ ı 
unıLııTI nıiiı.ltirü llct.:ai he\ le h:ı.;pihal 
ern1i~lcr Yı:- hazı tenıenni ratca hulun 
nıu.-hırdır. Ku ıniız:lken.;d hıl1L·1h~ı11 
inki~afa n1azh;:\r ol.1hilnil'İ için hüklı· 
nıcLÇc lhrazı l•\1.1111 gell·n ıntıit\ l'lll'tiıı 
~l·killl·rı gürü~iilnıii~tlir. Hilh:ı .. ,·t nıl·\ 
zu hah.:olaıı mc ... "clc. ka .. kam ;pJil..ft·rı 
ile halı imalinde mü,taıııd ilmelerdır, 

t lalıcılar. ilmenın halır.::ılarda İ'lli 
ınıli tak<liriııdc: 'tiı.dc q, hırıı.:c "'t'' 
kolun•·'~'' 1<11.uir.le 'ı zd< 2 lıu\"•ık 
nlum:ıele yergi-.irıt: tahı torufd11Kıınu 
h:ılhuki \ uııRni,tana r.rondcrilcn hu 
Hmtlerden \~unıü h:tııl·ıl:trının j,ti 

hd< eniklerini ve k<nıli hahlanınızın 
hu wzdeıi daha paiı•lı) • mal oldıık 
larını iddia eunl"lcr. r~ıkalıt:ıi ttmin 
için hunun hallini ;,ıemişlerdir 

llecıi bey, hu mes'cle etrafında 
Ankaradı te~ehbli~ıtta buluııacaıtını 

vadttıııistir. 

İstanbul Cuma günleri naıl eğleniyor 
~~~~~~~~~_;.;;__~~~~~~~=-~ 

KUTUP DENİZLERİ GİBİ 
BUZLARLA ÇEVRİLDİK 

Köprü üzerinin manzarası da 
ömürdü, Meger tel kopmuş 

Kıç gun<lenbı.:r 
0rtalıkta tıir 

şayıa dola;ıyordu: 
Karadeniz bop;azı 
dı~arı,;ındıı parçı 
parça huzlar go
riınmiı~. \' apurlar 
yollarına devam 
ı.:clcmeyip ıı;er i 

donrni.J~lcr ve ~:ıır 
.·adccı: gazctcc 
muhaycle~indc 
vücut hulduğunr. 

sandığımı;ı: bu 

-
havadi> dtin ;abah, canlanmış 
şekilde kar~ımıza çıktı; btanbul 
limanı Tuna mumal•ından kopup 
parçalanan kalın huz t~bakala
rının taaruzuna uıtradı. 

\' apurlarm acı birer istimdat 
çığlığına .benziyen düdük sc•lerile 
uykumdan uyandım. 

Ac&bıı llmandıı bir kaza fılan
mi oldu endişeslle denize bakan 

odanın penceresine ko~tum. llirde 

ne göre)"im; Ueniz adeta Kutup 
denizleri gibi bmdarla çcpçene 
sarılmıştı vc Rcbckten 1 !alice 
kadıır biıtün >:ıhiller henı heyız 

dı .• \dcta içime deh1et ~ddi . 
Hundan ~u kadar .enc e' el ,\],. 

deniz yine hl1rlt: lıuz talıak:ıları 

aluııda kalını,. l latta z:ıı:ıanc 
~airlcri : 

~Yol :ılda l . ..:udJ:a ın.~u d,. ~kderıl dııcıtlıı .• J 

Jlıre hır de carıh dtı'tırıııu,krdı. 

·ı;arih. ckcrnırdcn ibar~nir. j 
f,tc-rnıi-iııiz tekrar :ıitkktl bir 
dr.ıı lı.ı,?."ııı da buzlar ara,ıııda 

1 ht ,hiıtün '!kı~ıp k.ıblıııı. 

l·:y. ,, rn rıc,liıı ~·ocııkları. bır 

fardan lıcri !,tanhıluıı ~ornıedip;i 
hiiylc lıır hadı-nc siı şahir olu

)'fır-..unuz. \'<ıcu1'1:ırınız~t anl;ıt:tl•:tl 

h1t.~l ... u. 'ı...') bulaınadıf?ıınız z:tmRtt 

mü-:ıl yerine 1-t~nbulun bu .;encki 
deh 7ctli kı~ıııı uııl:ıtır,ıııız. 

* ~irhd 'apur i'kde,iııiıı i.ıniın-

<lc cpice kalabalık toplanmı~tı. 

Hunlar kun etli ~imal riıJ:gıirıııın 

on!ınc katıp par~a parça bojl;az. 
dan i~ı:ri ,;ııktuJtu buzlan ~eyret
mq:c ı:clnıi;lerdi. .\rnlarıııa so
kuldıını.Tahi! bahb hep huna aitti. 
Rir ıhtiyar di~ordu ki: 

- ~tıkur .~ llaha ... ihıııu <la l(Ördülı: 
(.iiya deniz s~t) l1 tuzlu 11ldu1;11 
i,:in buz cutıııaznıı~. l\im demi~ 
OlllC? 

C:iıniın ha ı adi•;lerinl takip et

tigi anla~ılan hir delikanlı İhti

rnrn cevap ,·erdi: 

Haha. i~ >enin bildlgin gibi 
dcı1;iL. Ku lıuzlar Tuna nehrinden 
ı:elh cır. ihtiyar ~a~ladı: 

Tunııdın mı geliyor. Jec.lin. 
.\nıma dıı ettin. Tuna nirc. l>
tanhul nirc hey , •ıtul? 

Rw:~Arı l(i\rırıti)·ıır-ı.ıl l(alllıa. 
l\ııııları hep rıızı<:lr ı<ctiriyor. 

Ilı ti\ aruk, havrdlc hasını '•I-. . . 
la rnrak uzaklıı,tı. llsha ilerde 

bir mektepli g-rııhıı a•n,ında h r 

mulıa,·erl' ccrcraıı ~dil •r. 

f\u >A1ıııh Reht:k oinuııık 

"Vocuklar buzlar üstünde top 
oynuyorlardı. 

Deme c~ıııın? 

\ ıı.llahi he . . . 1 latt:ı lıir 

tanı·si buluyordu ahretin yolıınu. 

llııdi cumburlop dihuhu_ 

Köprü üzerinin nıanzar:ısı d.t 
önııirdll. Traım avlar, hir birinin 
ardına dizilmi~. b~klivordıı. :\fo~cı 
tel kopnııı~. ('.rık ~e\·ınctli telin 
kopan yerlerini l•ac;lad· tr. 

lrkııdaki sıtj!;bın tddcıı Cl"fC• 

yıııı alan tr:ıııı'a'·· oııdekini th • 
tu;tıırcrck >ııruyur,sonnı öteki d.: 
aynı yere: Vı·elint.;c dilrtu~türn1c 

\at.He.,; daha arkad~kinc kalı ıır, 

dıı. l\ıidcliklc trıım ı avlat \'ılltın-

daıı ka.'lliıdı. Calat:ıda ııı;ınzarı 

dd\ı~i~ ordı •. l\uz tahaka.;ırı, bu 
•ahildc d:ıha kc ·r ;.:iiriırıii\'Ordu. 

'1''1ımaydıı i•iri i pnırdnkı 
anlattı: 

Bizim 7ı;m ı, !\. lrıl'i ı.ıııı• 

sı .. Hu :;ahah \ ·ı · 'l tkııı onıırı

tlc buzıııı .ı•tıınc ıkıp re ·miıı. 
aldırdı. 

- l\.ıdri 1111 aıııan birndcr, 
hlı; du ııı~ :.:ırıp0,tal yaptır 

btuıbııl limanında ayı halı~ı dq-e 

'eyyahlara s~taı-ııı. 
e •• 

.\l.~am math~ada Fransw;ı 
"ı\lilliyet,.in öte beri l~lerlnl ı:o-

.h . 
ren ı uyar l\lu-ni ııı,ın ı:c.; 

kaldığını soran 'ekretcrt' ~u ee
vahı verdi: 

\latbaııı:yi h~r yun ~tirıi
yorum. !ıma \'etmi~ yedi ya~ın
dayını. Roylc karpuz ytirmediıu. 

l lep gü liıştiık.: 

- Ne karpuw bu? 

Yok hrpuz caıı ı nı dedi, ustlım!c 
kır altında hııL Aman aman 
deııi1.in ii,tunde iki. i lıeralı r 
yuıuyor. 

l >iin her ye rde, bundan ha~ka 
~e~ in lafı olmadı ve butün lstaıı· 
bul. hellci ömürleri nıııddetlnrt 

hir dahıı göreıniveccklcrl oıı 

manzarayı dora doya terıı•~• 
etmek için akın akın so.(Uğ~. 
karA bakmıyar~k <11hillt te' koştu. 

M. 

===· İttihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat lizerine sigorta rııuaınelesi H 
icra eyleriz. Sigortaları ha lk için rnüsa it 

ıj('raiti havidir 2 
~lerkez i İdaresi: GaJatada Onyon Hanındadır 

\ <'llt«' .... i uluıı1)1t11t~a11 ;;,ı•ltiı• l 4- J'd 4 ' :~t·eı1tt' ~tı·anıu:tl\ltttlıı· 
... Tı>lt·l!ııı : n.·v~ı!l 11 - 200:~ <1111 

1 rtlhal ı 
l·:ren Ko\ i.ındı.:: ıuuk.iın merhum 

~Adi Re, iı1 re-Hka'ı 'e Be\ ker müc~-ıc 
"'i ınudürl<rindeıı Şefik Sıdı ilerin 
'·ıhh:'i l lanım dünkü cuma .;ab3

:
11 

irtihal etmi~tır. ( t·na1.t·ı;:ı hugun oJ? c 
':ıktı Cadde llo,tArırnd•k• kiı;kdıınfdeıı 
l.:;1Jdırılırak =ıilc nıakhrrcsine e ne 
c.lilef·eltir. l\.edı:rı.tidc :ıiJrci c 1'l" ' 1111 

tazl\ er olunur. 

Na l sesleri 
(;cnı.; ~&Jrlcriu11ı.Jen ~~IUtt t&uf 

beyin Şiirleri ı;ık.ın 1 ~.rır_. _;-ı kuru~rur. 
Muallim .\lımet l f:rlıı ~ıt:ıphanc'rrllie 
.satıln1ıl.tadır. 

ilan 

Zongulc.iıkıı sıhilde in~ı.;.ı uıu ır
rer hükumet konı~ının ~2.:ııo lrr• 
kt~ir bedel!i temel kı-.mı 10 ,l (ı ıu 
< 'um!ne .. i gu fi J..aı"iihıle,ı \apılmar 

üzre nıunaL..a,•\'c Konulmu~tur ·r ... 
liplc i~ ınc:1ıka ot ,.ar ''anl~ .. ı pr >'C 

pı 1 'c ;,air eı.rıtl..ını gcırnıck ı\tın 

\ n uadı \ l 'ı, c \ cdlc• \ lilll em 
IAk 11u jr ıı~une l<t•nhul \C i'.rm 
~ll d:rk ne ı darlıkların• mura 1't 
lan il:ln <'iırr Jr 
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BUGÜNKÜ HA\' A 
Dün en fazla hararet (1), en az 

Mfır dereceydi. 
Bu gün havanın h&fil karlı ve 

>uvrnz o!ına>1 muhtemeldir. 

FIKRA 
K~NDL"AiZE KIZALIM! 
Oilnkll Milliyet Istanbulda 

çıktın bir Rumca gazetenin 
aleyhimizdeki ne şr iy atını 
hayret ve hiddetle karşılıyor
·'u. Bu Rumca gazete An.il
' lıı h.arblne dalr bir tefrt. 
.ir.nsmda dh orrnu ki lzmirin 
ıstirdudı larilıin en elim günü 
ve beşeriyetin lıali bedavete 
ıiicuu demektir." 

- <=--
rlrl; söyleyebilir- neıhın kız

malı? neden şaşmalı?- Onun 
siyasi terbiyesi yerindedir; 
onun ruhuna ve aklına., men
sup olduğu milli mliessese
ler, dalma liizım relen mu· 
harrlk kuvveti, harareti, ve 
direktifi veriyor. Onlar kendi 
hallerine ve kendi başlarına 
haybahasıl bırakılmış avare

ler değildir; hepsi de mükem
mel organize cem'lyetlerlne 
şuurlu ve lmanhefradıdırlar, 

Niçin söyledJklerlnl, ne za
man sllyleycceklerlnl ve ne 
dediklerini blllrler. 

Onlara neden öfkeleni
yoruz? neden şaşıyoruz? Biz 

kendimize şaşalım, kendimize 
öfkelenelim ve bu gibi hadi
selerden ibret olmasını

bllellm! Bunlar, eskiden ih
tlyarlarııı dedltl gibi hep 
Kıyamet allinıetleridir. Bize 
bir mevsimin bitip dljter 

lzmlrln Yı.ınanhlar tarafın-
d 1 il gil Ü 1 b ld 

bir mevsimin b.aşlıımakta 
an 11ga n , ııtan u a 

çıka her hangi bir Rı.ım ..olduğ1111u bildiren şeylerdir; 
gazetesi de Türk }\Ulletlnl ona göre tedbirlerimizi ala

bundan daha şiddetli bir lisan- lım: Yoksay... k K d . 
la tahkJr edemezdi. Aferin, a Up a rt 
bu Rumca gazete muharriri-![ 
ne ı Yü.re~!ndekl -_elıri dılk- . Haftanın yazısı 
mek ıçın tarn ııııktını buldu; 1 
lstanbulmı havası hiç bir •••11111BZmıımııa:ıı-l!'llllıd 
zaman böyle hareketlere bu- MEKTUPTL.ll ! 

-; \,..den daha müsait olma- QKUl\'\A YIN ! 
.nıştı. 

..... ıkınız, Türk matbuatı 
ne k;ıdar uslu. ne kadar agır 
başlıdır; o hadar agır haşh ki 
'kide bir boynu bükülüyor 
ve kafa tası düşecekmiş gibi 
sağa sola sallanıyor; onda 
tıpkı afyon :yııtmıış hir adam 
hali var. 

Bakınız, muhtclil' milli 
müesseseler. aralarında Türk 
Ocaklan de dahli olduğu 

halda Oalatanm karşısında 

nasıl, el pençe divan duru
yor! Sırıtarak na. ıl, bütün 
o acı "e tatlı su Frenklerlne 
sokuluyor; onları her fırsatta 
nasll kendi harlmine çağın 
)Or; verdiği müsamerelerin 
baloların nasıl baş sedirine 
geçiriyor. lfcı>si de i;yle na
zik, öyle nazk ki bir "Püf!, 
deseniz: toz gibi dağılıp gidl
verecel<l 

Şu çarliston pantolonlu 
hayta delikanlılz.ra bakın! 
Hangisi, dünyanın en ulvi, 
en ateşin dastantndan henüz 
çıkmış bir nesil cvlııtları 
gibidir? 

Bcyoglunu ba~tanbaşa 
dolaşınız; mütareke zama
nındaki Beyotlıından hemen 
hiç farkı yoktur. Rumca 
ıazete ınuha.rrfrl neden 
ı;öylemesln? 'I am zamanı 

detll mi? Onlar bizi bizden 
iyi tanıyorlar; biliyorlar ki 
TürküR ruhunda her şey 

gelip geçicidir; kinin, elemin; 
~etaret ve :ururun hükmü 
bir m~v~lınllktlr ve görü
y·orlar, asab:mı.:t günden 
güne nasıl ıtcvştyor, nasıl 
her tarafımızdan etlerlml:ı: 
sarkm&~a başlı~or. 

Rumca gazetenin ınuhar-
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• Scı•[;ili kardeşim Ferhunde! 
Haftalar ı:aı ki sana mek

tup yaıumadım . . f3ımılım do
layı bana muğha olaçagını 

tahmin ederim . Bu sük{Jnumu 
sakın ihmale yahu! seni ıınııt

t11f!umıı hamlefmt' ! Bu gün
lerde o kadar rııeşgulıinı ki 
sorma kardeşim ! 0.7 gün ka
dar oluyor • Beıliı ft!şcbbüslrr " 
ismi11de bir şirkete daktilo 
oldum; sabahtan akşama kadar 
makinada çalışmak/arı nefes 
alamıyorum. Haı•alıır da mey
danda / insanda iştah kufiyor 
mu? ince çorap giyenıe:"·in, 
biraz yakanı açsan grip kafiri 
yapışır, ondan sonra da çamur, 
zijoı , çepel. 811 şarait dehi
/inde sana mektup yazmadığı
ma müteessir deJ!il bilakis 
memrıuıı olmalısın ! insanlar 
üzeTirıde çalışma şaraitiniıı ve 
mulıitiıı /esirini inkar edt'nıeısin 
ya ! Be11 güıııle otuz kırk 

melctup , bir sürü fatura , bir 
okad11r tamim yazmaktan o 
hale geldim ki bütün lıarekfi

tırna yazı makinasi lıôkim 

oluyor. Meselli o kadar sevdi
gim piyanomu çalıyorum, çünki 
ça~r;;ının başma oturdum mu 
göıümün ilnüne hemen harfler 
geliyor ve eger dafgınlı~:ma 

tesadüf ederse makinadaki harf
lerin gözümiln önünden hiç 
ayrılmayan muhayyel yRrferine 
ı•urmaya ba~layorum, tabi! bu 
seslerin mınka ile hiç müna
sebrti o!mıy<JI". Uıf ederken 
bile söylediğim kelimeleri par
maklarımla boşluğa yazıyorum, 
elektrik ıhij!meli sokak kapı

laı ifil ralış:m bır şiir ! }'a' 

~~~---~~- ' 
1''aıarı ·MEBRURE HRUŞlT 

Gi.ıı..ierı ııyku,üzfukuın )at"U- 1 ~eyr~n elbette ).li e yazacaktı, 

)"Ordu. ü gecl' hiç uyumamışlar, fakat mcktuplannda ne gihi yerıi 

\füle beraber <on defa olarak bir şey buiunabilirdl ? 

havatrnrı, sa:ıdctten, a<kuın bah~ işte konağın malum iiy siması: 
et~i~lerdi. " ' Baba., bacı, Gü!z<ır." 

- Neyran vadet, bana 1~a- - '1cyran neden böyl.ı- düşünü-
cahın değil mi? İhtiyar :Vkybell- yor:mn? Ümit et. bekle,. kim bilir, 

nin kalbi senin sırlarını da öğre· sen de neler göreceksin ... 

nccck k~dar geni~tir- Mis bö"yle demişti .. Acaba bu 

Ncyran gtilmü~tü. bir kııru teselli mi idi'/ Ne •Jlur-
Onun nasıl bir sJJn olabilirdi? sa olsun, Neyranın elinden "anki 

Kimi gcirüyordu ki...? ne gelebilirdi? 
Baba.'ı gene hep eskisi gibi BclçliyecektL 

onu kimse ile gfüü~turmiyordu. O da tıph ç0k, çok evt!ler 

Zavallı _ 'eyran bu koca konakta llfüin anlattıjı;ı ılk ecncht masa

güzcl hır hatıranın tesellisine bile lındııki o, yüz öen~ '1yku
nıalik olmaclnn ihtiynrlıvıp gide- 'una 'ntan ve uvanmak için 
cckti_ etrafı, vab:mi e;ul snrnıa~ıkl;ırı 

\tlLLIYET L'I \l.Url'J .~! 
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geçende başıliıa ne gelse be--okadar ince ı'leJip sık dokumuyor
ğenirsin / Yattığım odada far! Elli kıırıış duhuliye ı•erdik, 
soba yok I Havalar rok so1tu- biz de cem'iyet azası a/duk, blltiin 

• azalar baloya davetli değil miya, 

\L\HT . 

, ............... ... 
ı 

için hiı burada valnız tıyyarecili!sten 
ve muharebe zamanında mevdanı 
çıkıcak bi.iyiılı. r•~•r• "ihti~~cıııılan 
bah:'cdecefti/.. 

Ba~laııgıçta biraz suı·ledıgimir. yunca bif gaz sobası aldım. beli de geldim! kapıda kafa tuttu
Oeçe11de blf gece yafd/!ıma tar. belli çıkma.çın diye ittim 

girip biraz okumak için sobayı girdim! 

Yaktım ve okumalfa ba.•ladım. ıray! rıcık g/J::: Pay l Ara hayı 
6 ' ne yaptm ? 

Tam uyumak için sobayı sön- . Bıı akşam balo şrrc;inr tJıı-

gibi, tayyarclerın konrt \e kndreti 
çok artmı~iır. Saıttta 200 kilometreden 
fazla bir .ijı':ıtle uçarnk üç be~ ton 
bombayı bir i!;i bin kilometreye gö
türen t'ir t•) ·::rt l{n he-kienccck hlı

mt:t \L' ı~ ht>r hald~ pek l.·he111mi_ et 
Jidir. Bunıı l'll kü\'.ti\.hir çı...tCllk ta 
takdi: eder, kaldı ki bu rnriflcre 
mesel~ bir tane 200 kituluk bomha· 
nın bir zırlılııı, koskoca bir mald
leyi mah;cdcctk kadar miilhi> oldll~ll 
iza.hJtttH ihl\ c ede;ı-;ı:k. n-.e..-' ·leyi J:ıha 
&\'ık fıJ:ı··:ı! .. ~ıııJamı~ o]·;r:ız. 

Keşki yaşasaydı 1 , 
z 

düreceJ!im zeman bir de baktım raja çektim ı 
ki odayı siyah bir sis basmış. Ben hu mulı.,ı·ereyi işittiktm 

M x ~ j.·ı ·r · k so!lfa arlık etrafımda affba koç 
eser sovanın ı ı ını açar erı şöfür ı•ar diye diişii1Iiiyordum ! 

elim gayri ihtiyari olarak tıpkı Kardeşim u.wtmıyalıın ı 0ı·11r, i/ili
makinaya kfıat koyar gibi yar. uzim hir ka!abalılc ukıyıırdıı, 

jiiilin yuvarlağını çok çewrnıiş, kadın. erkek ylizii boyoiı. gidi 

tabii is yapmış ve odayı siyalıa boyalı ı·c ıı.i{.:ı boyalı bir cemaat 
koku, 11efes, ter saçarak diiıuiyor

bayanıış . Ya so.t]ııklara 11e tardı. Değil iğne, hafla iftira 
diyelim ? Bfiyıik a11ııem diyor atsan ıwc düşmiveak kadar kala
ki [ 811 sent 1az gelmiyecek- balık İ•arılr. Hiz ·ı1e bu ıtü11en kil
miş/ Eski kitaplarda yazılı leye karışlr lr, sıwtlercr ıfümlfik 
imiş/ j ~"'er bö.,le bir şey Orta oyıımı, l:am.;{üz ·~ hvft~,ı/Ja«-

"'-'4"' J /ık o/ı/ıı, iJ.tUe/ı' baslı/ur ı·e sııttılıı•. 
olursa feltıket olur ! Elveda Bir aralık biife ciı-ıırı11.ı ıliişfıi111. 
deniz banvotarı, elveda Fi/orya! gözlı7klıi, kırkı haylı geçki11 b;r 
Elveda Ada mehtapları! Elvcdır adam elinde şampanya kadehi; 
dekolteler ı - Fc!c!, bin ıiirlü c>pabı cdas111 

Eu meklubumıı sana ne cupfo,m :;ehin! J.)ünr ... cı:• kol:hcıiın., 

zeman yazıyorum biliyor mu Diyor 'c içiynrtlu · 
H//wkika biçııruıi11 ıliiııecel: /111/i 

sun ? Haıd , şu meşhur Mal- yoktu, dürt beş saaliir mııilusıl 
buat balosu yok mıı ? işte dönen bu kitlede arlık tıikııt 
onun ertesi giirıü ! Bizim şir- kalır 1111? Rıı wtin rarııı;da bıılu
kete de daııetl;ve g!'!miş, Müdü.r nan il:i ki.Jııin birbirtcrln°: 

k t l /hıkk11/ır içsin! Çok y~ıuld11J 
beyirı büro ar il< aş arından Dedil:lcri;ıe na,arm ifa/o ·rııiint-
bir 1;enç ııar · daı•ctiyeyi ona tiplainden o/dııf!u wılaşı/ıyordıı .. 
vermiş, o da · iyi çornktur 1 

- O kadar yorıılmııştum ki bir aralık 
bana beraber gitmeyi fı>k!if elti. muçi.?e k11billnılcıı olarak lıuldujfıım 
Benim pek baloda (.!İyeci'!: bir !."n//ııga ilişme': isledim, ve b;,. 
esbabım yok ama ne ise kırdık şey fı.ıltı, l-ai:tım ııfal: i>ir top/il 

S t l ·kt i/.{nr ... \.. 
sardık I er<ie azc ı e ı•ar ! - Haladan çıklıgımı: zrnı.in ortalık 
se11iıı süylcdigiıı gibi - ne giy- ağarmaya başlamışlı. f$ı't' .11mıı 
sem yaraşıyor. Uzrıtnııyalım, bir Arapkir 11ırl:iubıı ki lıufialarcıı 

balo•ıa. uAni şu Karac;özün oku! ,11 ı: ıımnwm ki banda!! 
J r sonrn bnnu olan iğbirnrtn de11un1 

mecidiyesf gibi biricik ott'liırıiz etsin' Oö•frriııde11 hasrl:fk" üp .,. 

olan le Of atasa gittik.. I<apııl11 uzun ıı:ıın yıızı!annı '•tkle•riııı 

ıiavl'tiyemizl ,r;;ö.<fı'fdik, girdik . gü:ıim k.ırdqim. 
işbu ıne/;/ııp us/ır!ll mııiıtbı"klır. 

O esnada bir hadisı• rereya11 !·ELEK 
ediJorılıı. Bıçkınca bir deli- ---· • ...... 
kanlı i~eri girmek istiyor , bı- TA VY ARE VE 
rakmıyorlaft Ti\ YYARECfLfK 

Da11eti)'et1iıi görelim ı 
Biz Matbuat cem'iyeiln- BC\"CK T.\\"\.\RECllJCE rı<H"7lt 

ilk in,anın ııçtuA"u tarihtcııbu·i 
;intıi be.;. .,;,c.:nc ı;cçti \C çucuk o\·tın· 
ca~•. a_dılcılilcıı ııı:ıkinc•ıiır 1ıc'·ıl~~/<" di 
hır 11tuın alttı. ne k.:ıJ ar -:-:t1r'atfi f,ır 
nakil '•·ıta'I oldı ~u 311h.,1lılı. 

deniz kardeşim ı 
- Ne malıim ? 
- Nasıl 11t malıiın yalıu? Her 

ay yarım kdat para veriyoruz! 
- Hangi gozdednısi11iz? 
- •Resimli /kil/ili ,. mecmua -

sından. 
Hüviyet vara!:anız var mı? 

· Am11111 d.1 ll :<allın ı:: be·' Diye 
kapmın ön1J11de duran ve sıkıya 

pek yl1ztl tu/'llıyan iki kişiyi gö. 
glislı)·i11ce ifcri girdi .. 

Berikiler ıukas111Jwı gidımı•diler. 
8eıı bu biraz tosuııca delika11/111111 
arkasında11 gttıim .. Wes'rle içeride 
devam eld. "11atbual cenı ·ıyetiııin 

erkıinını bulılıı/ar, çocuğu göslu· 
diler. Kims• t11111nııyor, /akili cesa· 
ret edip kaıdisindcn bir şey sora· 
mıyar. Nihal"/ kısa boylu, sine. 
malarda • hiıbacak. rolilnu ya
pan komiKt /Jenzeyen biri geldi, 
çocuJ!u gür~nce: 

·- Vay ' Ulan HiJseynl sen 
barda ne arı1orsu11? 

- Va/la~ Tevfikciğim. geldik 
işit I . 
- Demek o. beş papeli bayıldın? 
- Divaıwnıisiıı yahu? Bmde o 

hacı gözü vtır 1111 ? Bizinı lıi/ader 
Cem'iyette ara. Balo bileti gelirse 
bana vertct/j11i vudetli. L{lki11 iş 

fos çıktı, kimseye bilet !'ermediler, 
benim ıN aınınr çok çekti. 
Ne yapol•m derken, biziml:ini11 
aklına bi.r f "Y geldi: Tııtlıı b1'11 i 
dört g/ln ıwtl. Matbuat Cem '/ye/im• 
aza ya.ıdırdı. -Orod,ı uzıı ya:.urke11 

l ·nH11n! harrıtan 't.lT1r1 t.ı.·-· a':c~. ~ibi 
digcr biiıün ~ ıntılıarche ·İrtJeriİ :k 
fc\"kol:\tlc bir terakki temin ı•tlilnıi~..;c, 
(.:ıka.t l:l\ Y:ı.ı-c ve t<ıy\·:ırale11 '.kullaıı1· 
lan zı.:h(r\i g~,,l;•n..hı. · el<lc cdllt'n ııe
ricc~·c hiç Uiri cri;·enıcnıiştir <;ok ) ük 
ti\ı.;ıy;tn lir ta,·v:ıreye bomb!l ve 
ıt:~hirH ~at. tlıtldİı~a,.ık \Ülh.:-C(\ bir 
lcn.:c ı..:lcınlltrc mc.-):;ic~t.' t:ı~~rnak 
ve bunl;ın düşma•1 nıcmh;kcr1.. Ui -
küp snç:ırak :ı.--ker. b~~ıhozuk hürlin 
bir milleti üldürnıck f~rcn bile d'°~l
dir. ~u kt"•tirnıc Y:ıziyru· ~ôr~·4 
en mühit11 ın'-s\:h.· lıu 1 vtı .. ıtalara · 

• ı) ' 

ı11:ılik oin1u,ı.!:a J,.:!lı.)·Or, ~ c hrr 61i1Jl'tC 
dü~t:n \:11.ifc L11 ııgurJa t';\l"fıl,l;ınnı 
onaY;l ~.o\"ara.l... \<ılı~nC!i\ ·ın ib:t.r··r 
olu\~or. · 

Türk milleti vok•ullııh. •iı;incl• de 
ha.rbcdLrck hak \'c naınU ... uı?u müJa
fail ctmcni:ı \'11lunu crl..ili~ı-1 pek iyi 
bilir. ,-:i~.:-;n Jingillcrincfep_ j)iı'İil\'ı.t'·l 
tllp httnı~ı:-;.ı ~aparı., ıncrrııi~ c r,dr!~ 

to(> namlosu uyduran, İiifckltre de· 
mirden ~üıı~ü t3kıştının, ta\\ art.:'~ini 
gaz tenckclcritle par.re.< •u)İı, paça 
su\ u ile v;ıp:ır.ı\.-. uı.-'t..iran ,._, nıuh:tit'hc 
edip ı;a!ijı ,rde1 lıir milletin dünrnJa 
hiç bir "CYllen pena.ı..ı \t;Ltlı":". Hıın .. 
lan, ıuuharche~·l g-örcn hiz~cr ı~au.ır 
blirün <lLin'a da canımı.ş \'l'." "fürı...ü.._ 
\ uı. s..-::k nıc.zirctlerinc ima~ crıni~tir. 
\ı,.,ak r.amaıi ilcı1cdil~c <ilah tenkki 
cdi)·n; \'C in:-.:ın a;.ı;i ın \'{; ~u,·vcti 
:erini n1a\:irıJ.ya trrl;cdit;J~. Bunun 
[cindir ki hl'r c::1-t .-.i!Jht.' rneıuıl'ı t·C 

dahiHndt! ,·apıhn::ı.~t 'c :)u -·urti.:c 
istc11i ld iAi zanıan -.il:lh tcd:.ırii,fni 
iınt:l11 altınu aln1ıık. iı.::~ht.:dL· .. w. 

\!r~"'LJUllHl.i.: t;1~-}<lil't:iliİ 1 ı!tl,.1.ıAU 

~iın..!i h:r ıılt.ıhni·ehcde li!IY\art 

ihtiraı..·ın!n ııı.: ha<l.:ır olac:-ığıı;ı ı11uta. 

Jaaya ba~lıy:ılıtn . 
l " ınun1i harp ba~larken Dlt..'1-it!l:l 

rraıı;:ı \alnız l uO. Almanı·:ı 80 kadar 
ta~yurC)t' ınalil..: iken mııharcb(:nin 
:-onunda l·'r:ın•«H.Lı SUOO _ \11nant·a 
.}000 den far.la tav' :ı.:·t:~ i ı:c·phl'.(ir. 
h'.ıh.ı !t<lurr.J 1~. ı n1t: .=hur olmllı;;lar<lı. 

1 J.:ırp biuiht•·n ":'' )flrJ. UI)} arclc.--:n 
ehnılyctini tı!1utu\·eren n1cruJ<.-Lcllt:: 
oklu, ln giltcrc~ lt::ı.ly:ı.da 'lllhcen ~on
ra hemen hemen hiç deni!. ·cek kadar 
az askrrl t•yyure bırakılmı~tı, faknt 
gün g~ı..;rikı;e hnnnn bir gafJet oh!u 
gıınu idre! .. ederek hütür \:J.rjy(·tlf·;· 

ile yeni \t hu\ \t·tli bir tııy~:ırı~t:iHk 
nıtydar.uı Kl!tirnıc~c ı_:a.ii~aı1Llrın h;ı~ın .. 
viı•c hu milll!tler ;.çtçti. \~akcilı: ~Ül 

tane 111.;ııraınıy:ın hu memlckt.:tlt.:r 
şinıı.!i hiııdt:n ~~ok fazla. Ut\Yarty i ;.., 
tı.:diklt:ri :ında hn.' Jfandır:ıbilirlcr. 

Hu nltin:-ı~cbet',e ~unu da si~~ ı~,, -
!im ki Lu kadar büli.ik "'krıe tlı·ı a 
reyi muhafaı:ı e~lefiıck., yani uçO.Cak 
halde tutabilmek için muazzum lıic 

-.er,·ct nrfın:ı. f;ıkat hundıın d.1 ınühirn 
o!ar:ık -.:ınatr\ f(Tlnc ihü~ aç \'tı.rJır 

l~th üh. dı.ı let!~r i~ti:-. :ı ctlilir'-e 
c.Jip,-tr ıııcn1lLkLdtrfn hıı l...uJa.r fJr.la 
bir kuv\cti bc.;lcnıt~f: ıuu1':cdi.: 
olamıyacak !arını çabuk karar ıcrcl -
4iıiı. \ nc:tk hu mcnı!ckctltr hir nıı -

han,.: he 1.uhurunJa ta\\ an.: ihtirac;l.ı 
nn1 ! .. L·ntli Jaalctliın- c.İ.İhilindu ·lcmiı1 
ctuıc/ mcrhı~ri,·ct:ndc 1,~iuılllukl~:rın) 

hiç bir Laın•ı;t \hmal t:ll.Lnıc .. ~1t r. '.'ulh 
ıuınunında rı.nc;.ık bit kaı; ı.üı. ıay\.ın: 

yapabilen bir lalırika,·a malik r,J•n 
bir hiikı\mct b(iylc; bir fabrik•\la 
ihü\ :-ıc11~1 t;ıcmin eJc-hilmek hulva· 
-.ı~tht: ... ,.:ıh. ():·nak i . .,: .ır c~l~r. :\ ll·r 
lt::bl'C Ut.bilinde h~r i~\iOi!'l, Jırr rn4~ 
kincnin tuyyarc y:ıp.1bilc .. ·cn,hıi lıilt:rrk 
muhar ... be dt.:\i .. l!.'fİ İ\·ia :-innt hir 

sdcrbcrlilt düıcui teemmül ctnı<i!:e 
mccburJur. 

Korı~ ~d:ı. \dapuarında, t1.n1iı\ll', 
h=tanhuldn.. hı!l:ıca c•1 hilrı.H- ~ehh:tlc•"l 

c~1 küı;E;:·un~~ J...:ıd:ır lıc:- ~chir \t' 

!\:ı. .. ah:ı<la \~~ıh,:.:.'.'"' hl'.~ i :ı.·i !it: SJ "t 

ınüc·· ;c..,i \·Jı iliilı nüi~.··ü~n1l l'ıir(·r 

t:tyyo:•re fnhrika.:ı olacaklardır, :'ulh 
günün<lt.' hin t~Lyvare be:;liycn hir 
nlcmlckı.:t h~uptt: nn hi'1 ta)~ a:·c.: 
uçur:u::ı;":.:;u tlü~;ür:crı.:k ıı~ıa g-ı in· L!ah:ı 
... in1ı.li ... h.:'1 ınt \ı.:ııı f:ıbrikalaıını ~u -
~-<.:tlt·r;<..iirnıvklL' hc ahı...:L· diıtt:r \ı:r+ı 
!erinir; tcc ... ~u .... \ t tt~:·! h..ülünt· \·:ıh 
ror. Bi.Yiik dc,·lı...:tll'rtleki hu \·:ızi\ tC 
ikinci ,:ahııt hL'Şİnci dereci.' dt\ h r 
lerde l):t~k:ı bir huhr:n1 d:ıha 11H. 'ı • 

dana ı;ct!rir. o lkt a<l:ıın huhr~ı ıı. 
ud:..:.rn ııok ;lr11J r. ·r:: ':.ırt'c.:i. n .. 1~ ı 

ni..;t~ f~\i huiırJııi. ı:n:ı~ Ü. ku\' celi ı ,ı:ır. 
l'rans3.., . \ lınarn·;ı ~ lu;.d.lıt.rcdL' :le 
umurrd harpte ld:ndini gij ... tcrı!li~ 'r 
c;;:a~h tçdbirlt'i' :ılındıktan -.onnıt~ı, ki 
bu huhr~nın ii:ıüre gt·~;ilrhiln1i ... ri .. 

·ı·::~ ~ art:cilik :ı·leti ga1clrr •\·iıı 
bc>krJ;~iııc ~iirt hu siluhın billw -a 
mulı•·•bc zı11n•ııında w:lit cdc-:cgi 
ihtiya~· l;ır ~iıntlid('n rs:ı--Jı ılLınık Jü 
şi.inülı•crk nıühim lllC\'?.ul:ırdır . Bıı 
nıe\·,.1,1..;ann tenıin e(tihne·.i ~:l\ r-.iı~
<lcdir b.l ml'inlct:euc b:iyUk \ c. nı~l\i 
1:3.y)il.:tL"ilHı \ ücııda t(tlıni~ ıJl:.r . 
llunlann tı.:n1ini :-:;c hı 1:.a. ~c:a<r. ilnin 
himavcsirıj, u111uıni ru1kini··i ihti-\ ot \.·ııu 
<lüşüİ1erek l"t.:n rrıı.:krcp!rri aı.;ıhTia:01n ı 
hm a J;.liipleri 'a.;ıı»i) le t;ıy\•J reı:i 

aın:ıtd:li, lıt\r-.t~rlan "-nl!lır.ı ınl'Ytİ:ın;ı 
K~rirıı11.. ~r i:--d! ;nn ctdrir . 

Hıı tnilhirıı nqt.~:d1~~l .:ı -1 \Jt.ı!u.·\.la 

tC"nı;_ı-. c-dcı.:...-~b . 
Şa!;ir !fa:ım 1 

; 'uh f,,_,ı tanır ı "'n>:r.'!. Or ıı, 

Istaııbulıfa tanunı~an yoktur; 
roe~hurdur. 

Xc>ilc me1huniur ? deye. sor 
maıın İjlc' ... ·\ıılayl\ er-eni;, ne olur 
~anlJ'? 'nrn1·1-.1nn .. k3r;neylc aııt1-

~anız, haca bey hudc vere ı.;üz 

'Ü~ letnıtnu.~ f>lur"unuz. 

, uh bey ,ervctiyle ~,nur

dur. Fevkal~\dc 7.engindir: tıu as
rın kanımıdnr. 

Ama deyc..:ck~idz ki, lstantıullla 

zcnJ'İn çrık 1 
•• Bir kere ll1U':J.<ldc 

nizl.- \'1InU 'iİYl-nim h.ı., *hrimi/. 
de dedip;imi;. 'cy:ı tannetdi.t.'1.· 
mi;ı gibi, zengin çok dt>!l;ildir. 
Saniyen ,\Tuh bey gibi zengiıı 

yoktur. Çünkü "'ııh ynlnı?. kaza

nır \.c h-ı.ı..: ,emez ... 
~imdi :\uh l:>edn ~ül:m:tini 

diızdttim. uh h~y ha,i<lii(i ılc 

me~hurdur. hasbligi ve kamiı le 
kn\·gnl.:ırı (lntı rnc~hur ctmi~tir. 

~uh bey karnı l.'.chra h:ınımla. 
~alıah ıık~:ım, öyk iliııili, gc<:e 

p;iindlir. ka' ;;a ~der. 
Bu sefer artık; 

- · 'icd~n:' 

l1c:c '"rtmız,ın•1. <lcgilmi mi·! 

lfa·.gafanııııı ,efıchi par:ıJı.-. 

Eıet par;ıJır!.. \uh bey< ıı.ı

zart'n l;arı.-t Zehra \"k rrıibrii"tir. 

paranın kadrii kıymetini lıilıııcz. 

Pa.ray1., arnç dolu,ı• 'arfcdcr. 
: fa.lhuk 7,dıra h;mım 1-i;: tc 

mı;,rii[ dq::ıidir. 1 k<ahm Hlir. 
\alııtz l)i ;er-ı t<'.fliz ,tjİ)İ'1ir. 

Fakat bu rnrzı lı:.y:ıta., '\uh lıcy 

tinerli bir adanı t:<ıhammül ede
bilir mi 1.. 

.\";ıh h. r, hao-ınııı br:ıfnı.ı 

talıamnılil ı-dcıncdit;irrd-.:n. h:ıdın

cu~ızı vır vır yerdi. 
='lihııvct Zehra hanım da bu 

' 
\"Jn"lfa tahmmiil <'ekmedi, ve 

·g:iintın hirhidc- :)k!, .. 

'İl. ... lı lıcıdelıt •ıd t li~in 

dcrc-:cıi~c !-akınız ı ·, kırk ,,,,ı· k 
karı;Jlla acımadı bile: 

Oh! ılcdi, bra[tan kurtul
dum! Ve, artı\.. i;raftan kurtuldıı

~tıni.ı 1..lli:-l;!il'rcı~ lıa\atınd ili, 

dl'f:l oltır•.k. ').;1,.;.._t ... i-.1ln ~~ ınt 

açtı . (_ ~~a.ııın;ı t.:illl"l tli: 

Rahnıctliııin l'.cnazt:>ini İ) i 
kaldıralım. ne yapmak lazıııı'a 

,ap, lıi\' \.ır nıa,r:ı. t:ı'l çekinnıL. 

Ba~ U>tlİnc! deyip .;ekildi, 
\<.: haııımıııın tcdıiz ve tckfiııi 

i,·in ltlzıır t;deP ~eyleri :ıldı, 

kabrini 1ı•ııtırdı, fıl..;:raya hn! <a· 
t\;•ka Hnii, dc~ri h;ıtiıııı yaptırdı. 

\' dh:ı-ıı ~cnazc Jı[itün ıhıi~ı

miy le l,al<lmldı. 

1 
1. 

"'" ( .eı hııb 1 ını. 

~ .. ~ - -
ile örtülü bir kulede sc,imli ~eh· ı:ccc anııcci~iın " •ır:ıda .. ı;e B ı •ııu:tı\c·ıı bir·,~, c:t·~i 1 ıli. ~:ı Ltcc iıerLc,. 11\tıdıı!..tnı1 -.. nr~ 

yar? B:ıbanı o taraf:.ı gl'.~Tt.ıck kuı._;iik ,::ı~taı: l)Lri l,;ır·ı1:t~tı~ı '.t' J..rJ!ııt.~tn t"tı uk t:ı.ı;:fına ;ı.> .. ı.:•:tk ..:adesini bck.liyen altın >n\·lı, uhu 
bakı~lı, güzeller P;Üzcli ku~ük 

sultan gibi "kimi, >C nc~i., 

bekledi~inl bilmeden., Mckliyc· 
cckti ... 

(Birind kısmın sıınu) 

ikinci kısım 
- 1-

- Ge~ :ınneciginı, babam 
beni bu sabah ta btcme& mi? 

- Hayıt,, rahatsızım dedi. 
- Pe~ anncci~im, ııe·i 'nr? 

- Bııtt miyim, a kızım! l~tc 

bırkaç haftad1r, bunu tuttudu. 
Galiba gi;w geceleri oraya.., 
gidiyor. G~çcn gün, sabaha kar~ı 
çıktımd1ı. anıhtan anı k;ıprnm 

üstünde gördlim ... zarnllınııı hir 

halini görsen fena ohmun. Benzi 
kul gibi~ hele gözleri... yüziiıııe 

baktığı ı.amarı içime korl.u ı;e

lfyor_ ııdamcagıza ne uluyur 
bilmem kL. 

için ne'e ~eceyi bckli\ıır·?· ~in1 .... t11in h:ıilctn1el i.-.lL'lH:di~i Ua:11,:._ı:t.:n 0'- ~t-rı.:lerini :.c\r~·t.iri 

l hti\ı:~r 1--ı:ıcı ='-4.~~r.ıt.~1 !1;1:'1l bjr 111u~:;r1nı~1\ ı 1 1.ıratır.J·~- l~:ı.J,hr•1ı:ık t:ım :-.ol kı>.;o.;)l' du~ln o l:--rar-

c:1zib1,; ile ~-t);·;J~a,~ ı_·,:kil-tli'='i"ini 1 i.._th·tırJu. Jı ı)da>L· :.;i'ııt"\.'t'~li 

hili~<ırdu. l ah at \L r,.na hpnu \l' vakit Luh~~--:nıı:1 :_ıo:ıı :p ı.nı - ~ "c~ ran )ati.~Jnll1 içind~~ ;...;·,z-

;i)Jiyebilir ıni idi•! o.nıcklerini. kji,kiiıı h:ıliııi tili~iiil· ILri açık .ızun .';ınıan hJ..kı.li. 

Zati ıw z;;m:mdı~ "'ieyrıın,b -~, .J.dııına ko:ı:ıı;tn hp:dı lıır:ı- \rt,k :ı;aı~ı kana hi~ ~iwıltıi 

~aı·itnlıii hir hnl ı;iirııınrıhı.C,;nk fınd:ıki u ıı<b e:;diyı.r 'c anb- l.;ı!ıu:ı)lllCH ynıa,-:;, k:ıp•\l :l\"IP 

defalar lakm.l: -iiyktli"Q;i ·\>.kit, mak ıııc··~kı 'it: t:ı,;,nu··lftr kıı- a,agı iııd· 

.~cnı; ı ı1,ın i~itoıiy~cd,- h tbr ru\"fır, ctrnlımla >c"ıyk'1cıı, ı :;pt· lJc,tedd:i anahtlrbnıı .ç.ııı 

tlalğın oltluP;unu, lı'd"tt:ı ) iiıüııc lan. ~eyler· !l"drml'llı.:n hitrnı·dcr. t:Liı<ıi kiliıH ~c;tt ı L" :\"nran L .. na 

bahtH!;ı zam un ıı;i>zkMııin, onu dalgın Kiizkrlc drılıı~ı) ordıı. ıtm >cıwlerı.len heri hal•; ıııdan 

p;ürın<:<leıı başka u,:Jk )~)!ere n :ık~aı ... ııcr,c anne nıt:rcli- hı~ka kim,qi µ..iıT.:hcn ""Iıer•·ıık 

dOi!;TJl dnlı.lııı;ını farl:cJi'). tır<İu. \ <1ı krdcıı ) a' aı. '~'aş inip tc: 1. ,,ınına iJ\ adını.: ~tt1. 

Kıı~ dcfal.ıtr ~ıılıretlcmiyc:rek: Xc:ra••; hahaıı >ııhi.ien nr:ın karanlık J.J,~ t'l~re 

Cece anııcdgim, <ıkılıyiJ· ha>ta imi~. }Cmd .. filan İ<teıııi- b;'kııı:ıji;l L"t><aret cdcıncılcr acele 

rum, anlamak i~tiyıırııın! dt·mi~ yor. yatmış! dcdi(!:i zaman ne ile ) ukart ~·ıktı . \kniiven ba~ın-

,.c ihtlyar h:ı..:ının: ,akittir ,ıy1'\ılarını ka1·ırtan tere- d:tkı hüyiık ..:anılı kapı lıaziıı 
\cı i anlamak i<ti; .,.,unı' ddiıtltrc lıir ,·ııı ~ buldu. abi >CJ:ıhr veren lıir ,,ıcırtı 

di~·t ,uro1;1>1 liıtrinL ı,ıLararak: !lah:ı \'Jtl\<ırılu. \rrıf. kurkuya ile a~ıltlı. .\enan :;uc:ı'aLi ilk 
• 1 • ·ı 
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~O lira devir hati nıt. 
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_ · ulı bey -arardı... L~ak ~ 
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.:ıo lira 

\u lı h~: ııı •rnrıiı .. 

t'[ll. 

1 ~ lira tla 

'1Hı<arıf .. "•wh h<:v havi.ant. 

l>.ıhıı bitmedi mit 

Bini dcııın .. 

Ccıııan yekun ne .alt 
.lft.l lira. 

;-;uıı h:\". ) :tyı,u.laıı Çltae O 
hrihi 'eritıdt n fırlaôı~ 

l l:ır' nıın • .ı u mi 
,J l ı) lirnp mı rıcıırdu'/ 

- t-:ı et dendim. 

.'\uh bey bir müddet solııld 

1.;::1' ıp i J';'•;ı+dt.!~.tı.;n .;nrn 
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anahtarı 111,cr;nde t>ı;:1 "•~'• 
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~c\ r:ırı hir labrn tcr<'ddlll ' · ' 

t<•h111a.;!a uıaıı:ın parrrıMlmt ..- .• 
rl'di ı :ıpcıtınuan utanır -
fAJ,:ıt artılt diicemez<lL '··· 

K<ncli de pek fa rkma ~ 
dan purm:ıkları tokmaill ~·· 
,-e :'\eyrw, arkasından ıd tJI. ··q 

hyor, iti ı ıırrnll{ gibi i ı,ıt:lf 1
' •'tr 

kapıp kapJdı. 

~imdi <.•danın 
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Di macunlar-ın en lnükemmelidir HA"A:X 
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) )epo~u nda 
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hu günkü yeni bilmecemiz 
Soldan ~aga: 

... ·l < cıidt. ·ı.) 

l>ilnkO bllmecemlzln 
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h -Y<:ınc 1 • h.tın 'an ŞC\ °' 
{(MI sene 1 ı,ufham 2 
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ı..(ı~uı hı O[ 

'4 , 1 ıifharn 2 
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İSTAFİLİNA 
\i;ı·h,ılı ıJk 111/.I lıuııd:ııı hor c 

'l'iirk "C'Z(' J\.1., Rakısı 
anı caktım l'(kll'P.-iz 

ffiCT"İ k' .. e ... ı oka~ı .ıı "'l l clefl•n 

.... Be <4ır .?::'2 ~ 

ııııımııııııııımımmııııımmmıtmııı nı ~ mıııınııııııııı 
~ au·· yük "'(!.!_ 

.,gtayyare piyankosu 
• 

Keşideler her ayın 11. ndedü· 
2. ci keşide 1 t Mart 

Büyük ikramiye: 
35,000 liradır 

, • A A 

1 EMVALi METRUKE ILANATI 1 
em\ \lahollc l ""kağı \tık " ·~ cdit " e' i r li--c•i f;:ı\111Cliınuh·ırnnıcnesi 1 

irı \ 

ı•ı " 21 ık lı ıp ,hkkdn ı< 111.ı.!O l.ıOO -ıe~inen 

1 

ll•bıcaferı \hıçelebı Ç ,J ançc'm"'ı 
1 lıs.cnın be, anı : 

l.'i \C 17 

l lc • ı dukk;lnın llal.. ol ::-cılıgindcn m~nl<alıp mal mır 
la 17.a • mağaza 

Bir d rb ~ ~ " 
ene c m1.: ut oıan ha! d.ı l'\'.lliı rı h .re he~ 11\1 dul\.h r: .... ı ,"<iO l ı~:-enın 21J ~l <12'1 tarih 1e' m 

(ı.lll rııoo 

210 .... CM) 

adif 
aat I::> de fu.Uht c•lilmck ın~za\cdc<ı mukam d · Taliplcrın rnzJc :-,50 he abılc ı 2.50 

\fal andıtıno teslim edere em\t' ın tr ıkc ~atış honı ')Onun ırura at 'c'.llc < ı. 
: ra 

l t;:\ \ 

ltan 

Erzak münakasası: 
Ali orman mektebi 

Rektörluğundan: 
\Icı... eDunı:t.ıı dort \lık. \;rı k \ lı.:\a~mt k p •ı ıar t uh m ı\. .ttA 

krnulın~tur. 1 ur:ık ıçin c\mı ih. I" 1la~ .'f! \I t if-><ı ı "" ınc ınu•ad · 
<. ar~anba gun 1aı f 5 ıe l>efıerJ lı~ hın <ı • ılındc "' < a I < " 
\ c zirn c konu •runa r. '~el•_, 

Kız Amelihayat mektebi 
müdürlüğünden: 

Son ~i .. ten1 \azı nı:ıkın ıaıilc tcchiı 1.:dilc"l ı ıı..._ ..,\ d:t\.. ... o ~ll!"tı ; '-'uh.ıt 

t(lrihindenbt:•·i \t:ni .,;ılehc ka\c.lın:ı ha .... J:ıını.::tır 
Son :-.i .... tcn1 \ o-.tuk \C ( >ı;\Cll \dz't ın~ktnalarılc tcı.:hız cdilcr t.llchc\:e: 

her cır. .. ~(\7.1 ınak· a ... ı uzcrındc çalı .. ma.rnk:llı rı ,c,.ilmi~tir am7.et olarak 
•krdedilc, 1 Lm h B.n ycrlwrc h•pe~ıJl·mek için ut"•ıle muacoatları la1.1mdı• 

Muktedir ve faal bir 
muhasibci araniyor 

Tnlıplcrın tc.cuıncı :ılnal '~ :ıındiı-. kadar ı;ı'ı~ını, <•lıluklar. 

)c•lerdd-i n:s .ılarının kııpıelc }le Krl"va<la a'lti /.r:ı11·c" 
>inaiH Jrketlı c mektupi.ı ınıırnca;ıtarı_ 

~------~~------~~------~ 
~lanisa \'ilavetinden 

1 • .\lani ld:ı tesis edil<cek <ıhhive la\ı:ır;ı:m.ın çın ]IM!ıl ) liro 
kırnıeıı mııhaınnıcne<lnde it\ mmı muhteııfe mulı•ıaa c.lilecckıır. 

~ - \liınaka'a ıniıddeıı ıı, .1 <ı>ıı ,a•t on huçu~ kadardır . 
. \ l .t:\tııınıır rn\a \e rr. kdarını ha\ cefd\el 1 tam',111 ve lz1'1ir ~ıhhiY"e 

rnudur1ukierinc A( ıul ilmt:) 'Jd~ ~"' dan t:ılrp cı in mezk ·r rna "llları.ı 
ınüracaatf:ın. 

4 rcı.. ·f ı.: ır. bedeli muh:ı:ınmı:,ın " 
tcmina.tı:ı ınu ... cnıc hl..'unn13 .. 1 . ıım ılup it .. · nına ı 
na.z3.,, tıhara Jhnmı\:aC'akur 

'llOt'•i o!mı\'An maruf 

cdı 1 U\up;u 
t •ıad <: mı' 

1 lC(tı.de 

tc' li 

N.AMİRALİ kundura mağazası 
llu hcrrc h,ıı ram nıu03>Clı\'ltİc htl\Uk hir htnk ccllıcdcrcK 

ı,tcrck yerli ıe gerek ı: \ırup.~ erkek. kadın h' hılha- ~ Çt><.Uı 

kundur~larm. mü,ıcrini kiramına .m~ il ki.' hı ,erci q lı:r. 

fOmH8!§ 

Aydin enı\ald n\illiyc ·ı Karadeniz hogazı ta-
nnıdurivet inden: hl isi ve ınüdürivetinden: . . . 

1 deh ~c,fi 2'!1)800 lir,ı 8 1 IJamni~ın l\'ı ı ak Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır ~ 1 

-1 ın~rı p~ıarte i 'l'rahwıı 

lıirind po ta t :ıpılmıp~aktır. 

J·: .. i~chı ,ı,thl·rı;ıı· 1 l\İt g;.ızl 

k:n ında ınuhteı • kımı;-c• 'c seı • 
re ik ornı•mnın bır num lı m l..t• 
ından «ne,ı "l\tı ın:lmııl 1.11-' li8.l 
ınmoınik~r mu ~ı ik çaın l~-:an 'c 
<~4il bntır pın_Iİıı•hı bir • <·nede 
h:'.lt :-.-c ıına1 'l ı11r,aı. ı kıt\ 11nini ınr\ 
zui\ ve m~' ut' ·.~!t n. nu.· 'c ınuka 

kııruj ol•n \ıtlın i iıilüınct kıınagı 
injlltı l u Suhı ı,211 ıaııhıHdtn ili· 
haren 1 :- mart •ı2'ı l'ızar l(\ınıı . aat 
ıın h~;ıc \laliıo ıckdluinin u ılıkını 

a m l ıo rıııd.ı 
nı ""' hulunıı muhtelıfuıcm 1 l~ı 
kal nı hıırJa 'e kuhne nl:lı \ e cJc, at 
ile eş\-a) 1 n1ütefen·ık:ının p.ız:ırlık ... u 
.-~tile nnhallindc ftınıhııı mnknr er 
hulundu~ıınJan talip olanlurır ı .,ı.ıa 
ti• Rıhtım ca<ldr inde kı l<l:ırcm;7. • 
ınurac:ı:at t:dcrcli: ı.: \anın L~•nlö re ne 
\lh·rioı n1üş'ir Ji,..tt .nı ~ur'"tllk n 
onr• '.! 1 \laıt <ı~ıtı nrıhı ıd ı.:~,.k 

ıııırıııııııınııııırıımmıııııııtm~ııımıııırııııııııııııtııııtımmıtııiı• 
. .-ı---~Dikkkat: Ra_yarm münasebetlle-1•--111 

.,..;ılırik:tları~ fi•tlan uze tmk her cm< Erkek. kadın. çııt'IJ. aııkkılııları •ıtıhr 

- •rsattan istifade ediniz llcı nf;l ında l·tikldl c·tddo<lnık· 

gllıiiiı . ~o nunıal'll• Olion Dor kundura m•~"'.ı-ı""·' . .,ft-·~·~·~~~~~~~~~~~~--~·------~~~ 
- --

::~ • Dikkat ediniz!! 

-
'---. ~a yHnı lı"~ rtt "tiz lli~in ancak (RP.'\ t PJ:R'I ~. \ 
t ·11ı1iii t,dlııldir. 

ıle ıtl.ımc , <' 

, Devlet demir yolları ve 
. liınanları uınuın1 idaresinden: 
" :~remi; için alınacak :.!hOO ~det ıel~raf tlirep;inin mvnaka<rn 1 f mart 

-J!22.J.!azartc<i giinii <anı (Ilı da .\nkıırada Bnlu rılı•tll m•l1.cınc daııcinde 
• i\'l'il c~lilcccktir. 
\ ';J.ıı:ıkasaa .şıırul edcceklcrın teklif nıcktuplarını re trmin~ıı ııııt\.ıkkaıc 
~ lerıııı 7 mczkGı glind" <au 1 IR-JO a kadar ıırnumi iılart razı i~ltıı ınııdıirlii· 

il:"'\":' crrnoleri 141.ınıdır. Talipler müıı~ka>a fannaınelerinl 1001 kurut mıı 
"·""•

1 1 uc \nkarada ınalıemc doire<inden f lı ı·darpa<nda ınııhı\Ul krıml"·ıı· 
nun an tedank cdehılirit:r · ' · ....... ... 

.. ~ '~tstanbl Limanı sahili sıhhiye 
... ~ _.,.erkezinden: 
'• \fHdırıyeti urnuınıyt· n1ülhakatının ihci~iılcı i1ı:ın •leni ınunala 1 Üt" nlt·\kıi 

'Htiıl' ası~ ,·azcdileıı !.ırk iki kulem kırıasiycııin )tımı müıııkı.ı 1 17 .\lart 
<1*1 tarihine """ndif Pat.ar ı;iinli olarak ıeıpit cdilıniftir. Tal!plorin mezkôr 

1
' ,,, ·ryo ail ~artn•mc , c numunelerini giıl'mek ilıcıc lıcr gUıı meı'kc;ıimiz 
'c >.ıın tube,ınc ,c mün•k• aı·a ittirık cımrk için de )Cimi mc>.k~rda 
""t l 1 ıe ( :alııadıı kıra \ luııııfapa~a EOkağındı l.Jin rııcrı.ezlınl7.de nıUtc· 

«\ ' -~ihale komisyonuna müracaatları il:l.n olunur. -----
~. 'Karaağaç müessesatı katibi 
~~~mumiliğinden: .. 

i{• Banak ianl 
j 

· •raajtaç nıctbaba~ında ıepbcdllecek baynnaun barsıkları esbabı tarafın· 

lı. Uan ilihtl ar zebhiye ücretine ma.hıuben müesseseye terkedilmckte oldu~n
~ .. bu suretle miıessescre mal olan bmaldann sauşı 15 Mart 929 turlhi· 

'· !~1! itibaren bir sene müddetle ,-e şartnamesine tevffkın mUzandeye 
~ ~§n?ıım~tur. Teklif tdilen fiyetler şayanı kabul giirilldüğii taktirde ihn!enlıı 

· '.'v1art 920 l'crşcıube ıı;iinii 0nikide icra< mukarrerdir. Tıliplerln ~anııame 
~n k:lıi111 ı mı mili mı:racutl•rı l~nımır ilan 0lıınur. 

( :.ılat• kiipriı h~şınd.ı m~rkcı 
:t·ıı.:nt1.·..,i HcYo~lu '2fih'2 .\rc~adet 
lıanı :ılund• · hn·u,t dairede l~O 
1 lnlıc acentc>i lstanhııl. ................... 

\ :ıııııı· 111111' ·lıltiıi • ';ııııı flı•ı 

lzmir postası 
1 laf talı)> lttk, 'l' <ur ııı h:ım 

Adnan " •ı•l'l il 

\lırı il 

4 inci P \Z ~ HTE~I 
güni\ llıJ·ı C: lat• rl 'lllnt tlaıı ·,re 
kctll.' lıirinı:i. •' ı ,el 'c uı;uıH .. i .:-ınıl 
,ıt·tklı rıılcul.ırı ultr.ık tlıııru lzmir 1.: 

ı.:idcrı.:kcır 
I l lll\1' \'I'. 1 1 1ııı ı.ık, 'apıml:ı he< l 
tJrHI c .. htthı ; .. rir.ıh·t ıniıcının•!n •ld11µ,\. 

Jl!hi volcııl•ı cıı lıı" uk otdlcrııı ·eı 
, ;, hi,Jemaııııı hul•c•klıı Jır. \ l ıthlell 
11ı.:ra~l:ıt 10 saatrır 

'l'af3iJ~ı için ( ;,ıı noı~l:, ( •:.unru._ 1 

k~t<ı ında "ııc l'nn><1. h•nında ı~ 
ı:ünıeroıa ınüra~ıt Tele on l1.-1ığlıı 
1041 H' ı ll<ınğlund l'<rııpo\ı• ile 
< •• ı,ıa,arı, kal"fı»ntl• 'atı• r1 ahat 
UCl'nt••m.ı Tclt•fon: llq ıı~.ı 1 htı 
"' .ı. rı9. 

S.\I Hl\ ZAllE HJH.\ 1 >!~H
l.EH \'ı\J>flllL:\HI 

l\..\It,\ HE;'l;IZ 
,\l l' ."J'A.ZA\1 \'E l.t'l\S 

I' fL"I' .\ S l 

SAKARYA 
Pazar vapuru 3 

Mırı 

ı:ıııniı ;ık><anıı Siıl..11 i ıılıtı
mıııılaıı lı~uı kctlP ( Zutı' ııl
dak, lıwholıı , . 'ııınsıuı , 
Onlu, l\iı ıı:ıuıı. T1<1lı1.ım 1 

Sııııııııııo \'t1 Tliııı i l< it !N·i1111 
111.iııwt \'C avdet ıııl~ı' kıir. 
Taf~il:ıı ıciıı • 'iıkı>dılıı MııH. 

rulet lııuıı lıııı la :u·ftlılıılı
iiıııa ıııııı·ııı·ıı:ıı • 'l'ıılı-frın; 
1sıaıunlıııl 2134 

Kara I>eniz Postası 
\"apuru .ı 

lurı Hilal 
Pazar 

dıılayı ın:ıhcııı 

t'Crc ,.l' ... ahan 

.ıt k ı.kımı '" ırn 

p,ihi 

<.'a1'~:ınh:1 ~.llHt f,.tıllıl':td:ı 

..;.:ı;ıt J ,\ dı: ınuı:ı \ede ile 

il;.\ı1 ı ılunur 

\'ll1'~1ll:l 

nıtlal'ap.. 

•m:a ............ . 

Bir Türk 
MUtcşebbl•l takdir edilmiştir _ ... -

lln ııld•n hcrı ırf kendi lıkrı 
'~ çıılı111Hı~ı :Jt· ~~hrinıh:clc <,'11p11 
\larkı :ılımdı en 11,11, ııirıuç 111111, 

ınrrrnnd. hc'1h c 'l' ulat' ıınlarilc 
lı:ılı:ıraı \, ..; ını,ıl C\ lcmckıo olan 
l\'ılıı· \ lilı :\uıı ile\ ı m~mııb'1nın 

l'l'.!~ l'•n' Refah .'t.-rı:bı "'Ilı:?~ 
llcl~il" l.heı l\',111lor t'R6i l•ta 
fınJ:ın ı.1.ıllr edilerek he 11.i >tr• 
g -:e dahi l.endi"nc lıun ınadıha 
ı:<ınd rildi ı hılıer ı1 ınnıı•ıır. 

L .kt1<1"r lıukıı~ hakiııılı inden: 
1-'all113 hanımın (;,.~ tcpcJc \khmot 
elendi nıahılle'1n(k llır11 'okagınd• 

numaralı haııc·ık ;akin jkcn halen il.a 
ınct;(tlhı mcçhııl ar:ıbacı \kil •?;• alcı hi 

ne ıkımç l')'lcdıjti ll"~•nmı daYa ının 
2-t kQnııııu;~ni 1121) rarllıli c·cl-.siııdc 

ıılhapta il~n'n t<hlı~at ifa ctlilJiAı 
h•ltl~ Rclm~"'" mııJJaal• h lıal.l.uul• 
hiıtakp &11-1' ~ararı imhu 'o h r,n 
mnknrmı fC\ıliıı ııımnınd.ı rmn 
muh(lı.•tnf lıM ıııu•m•I• il 1 ın:ın \l\J 
ı~rilıfno ıııii>ıdif l'df'eıııho R•ıniı >Ut 
ı ı~.:ıoı 1 talik 1.ılınmı~ ıılıluııııııı 
ıııübcyin kır rıı ıııc mahkeme uıran 
tı•n••İll ,. tBlıli hılınıııı · oldugu gilıı 
l.•ı fi yel ~Jıetd erle de il•n ııtunıır. 

ı r. J\ 
Ka>tpınnni ı i_141 etinin 'l'~;l.ııprii 

kaztı.;>; ıl•hılın<iebı ~~rhcrır ııımıınının 
ı j ~umarolıı ma t~lırı ılahilindc 
mevcut !O,()(X) ııı.ırıı ınikılp de -ril. 

çaın i~cqrı iki >cnedc orınapıfan 
çtka'rılınıb: 4ırc lıir a ıüddec c 
);apalı v.ar! u Hlile lıelıer ;•m ma
mul mem miU!>ı l ~5 kurıış RP 
par- lı J ile m,iJıfy ~şe ~anl
mı~ur. Talip oWılaım 25 3 929 
Pazartesi günü t Rl~be$te yüzd, 

yedi buçuk t•minat ıılcçu.ıyk vuü:i 
lı174uıel.erini lıllJl)ilen Iıi;,ı1J.ı v~yıı 
musaddak vekillerinin Kıstamoni or
manmüdüryetindc müteşekkil komis
rnnı ,-eşaruiıi sairesini anlamak i<te· 

ı;ürıli ak;amı irkecl nlıtımmdım 
hareketle ( l~regli, 7..ımg;uldalı:, 
lnebolu. Gene. ':unsun, Ordu, 
GiresG.,!I. Tirebboh, Görele, Vak[ı 
kebir, TrabzG::ı i~kelelerine azimet 

ı·e Fatsaya, ograyıırak avdet ede
cektir. Yük ve yole;.ı için Sirkecide 
.;;·eni handa 1 numrolı..' acente;;iııe 

~;iirWıat Tclef,1n: fstıııl. ·ıl ;ı 105 
yenlerin de miidürivcti nıezMrcye mü
racuıl•rt _., v 

wlcn•mc ıır tl~r!ıİ,lo H' kc il~ ra· 
prırlanndl. mıılıoı...rr oldııAu ı cdılil
~ -ıp.ılı ı:ı: f ıl<ıılil• 17 mart •ı·~<ı ıa 
rihlnc ınu·adıf p· a inlllU -a:lı tın 

:ılu,ıs ı:-1..ıi<'hir prQıaıı lcı 1 ınuduıi 
\ctındc nıunal.it ihale kıınıı· ·onanca 
•hale,i ıc a cdihııth ıızrc ıc·e,tchk 

'""' cıcarıııın lıolıer ınctıl• mtk:\p 
ı ~a\1'i marııulıı ~tı 1 l "\ım hatıhanının 

bchrı k:ınt·ırı 11 ~tını;> lıcdcli mıı· 1 
hammiıHle muı:r, ~lc\C 'az nlundıı-1 

1 ttundıuı ıclıpleriıl er ıti ınuk l'r re ini 1 

anl:ın1.1k llLrC C'\\.;1!111 ITIU7.3\Cdı..• de 
ikti'.'lııt , l·k:i.lı..•ti ı.:c fle-,l l)rn1an n1iu.hi 

ri çeti uınnnı i, 1.~ .. 1 IC° l~tlnhu 1 \ e t·: .. ı... işl•hi 
erm;ın 

1 l:1~ ınudun\ etlerine Yt.: ~ey it 
~aıi (lnnan nuı:\naı..!l.lt ·n1t·murlu)l:un:ı 
:nor:ı:ca.;ıt t\l •m1..'h.·rl il:in olunur. 

1 ~!:ı?r!~~~~ ~~ 
1 .\clt•t ı.;;f,·, l\ilo 

1'1100 .ltltlll f ~l)IJ 

\ akı'1ı pıtı - · '1\ız,uz tcrcY31(1 
'i'l'nekc Teneke 

~:i tı 

Bahltlrt dıı· , 'c ıııufredatl~rı, 

muharrer he~ kalem ln:ı1.11ı1 YC 

mckôlaım kapalı zarf u>uliylc 
ıııünaknsal:ırı 2.ı .\ l<ırt <12() Pn~ar 
guııü sıat 011\fili'ttc icra edilecek

tir Taliı,\ riiı ~·t~ıııirı t ak~clcri 
Yı.' tt·~lifllilnıcl"riyk 1 Mrltl'ıwcze
yo min~qatları-

ı r:.\. 
\ İl*ııa<i~ l'~ni~, 'iK'"ı- ;ideli. 

\ıı ·r >ı~nrt ~ıı ctı ijp ~~d.etti~i bir 
wu~~;.çl~ mu~ihiPEE Tür i:edc ic 
raı i mu~ııwlc eıııı~kt !ıulıınan sj orıı 
~irketleıi hukkın<!ıki ~ı,·anini mii
c~pJedo)'c fiH ~ı • ~ımeı en nl.r 
sir-eıınin Tüı:fiıc 'J,hilintl ki biliı· 
mµnı haıaı İj;•Jr!~'I tea~huflıtını 
F~ni~< şirk,eıinc•"<lc' ettiğjqı Ankr 
~irk:eıj ııı?liç laqf!ııı '!Jdulr •dı 9uıu
n n bilAAııim şj orıa sahiplerin illn 
e ler. ,./ 

l#!Jftıı~cıh \ ııaıµJa J'rı:ıiks si-
1'14 ~iıj<cti, nkr oliça saJıjple-

riı!iıı ııoliçalaqııı ıp,u;ıa;bıbcn deu 
~ ~ele>inin ierı;ı ~ındf Gılı

uda Sen Pi.er paııındı ~ Tjjıpyc
~eki müdirivetiııc m1;racuı eİ{eme-"f • -;-r • 
l.ırjoi rica eyler 

talikan lh•lei kat't\< ,j kr• cdılmck lııcrc 
lıir a · ınuddetle ,,, br>lı "rr ımı 
lilc ınıınak•'~' a kcınıılııııı:tur 

~ hinanın lıtitun dhır 'c 
hctün arnı.l n~ .. :ımının •o atı ihale 
tarihiııden ıtihıreı Y<'dı huçuk av 
zarfııı<I• 'c miiıelıaki ak mLıın ıoşa 
•tt da 1129 ,,n ·ı ın•lı'e i \la ı< jta 
'c.im· kad.r ikmal edile~ck c (lı\-gr 
\C heton arnıadon ~ııri ol.ın oJ.<anıı 

in~aaıı <nei ınc1.kı1 c ı~rfınd:ı iJ.nı•I 
cttirilır t·ıı rmcn ckır 1 lukılmeı mulmr 
olacıktır 

·' 'l';ıliplrnll ıııuhc-ııdi .. \C ını· 
nıilır ohnalan v:.hut '\al'ia d..ıirc..:.incc 

kabul cdıl•hilen·k "'<af 'c ~craiti 

haiz ıniitch:t.- .. ı..:. ıniınar vt' ınühent.li <.' 

'apnracaJ.larıııı 'ak tinde ;,Jıat cımc

lcri ve hu gihi nüıhim in~ıat ;~Jr·ıini 

eneler ı ... hhut eden·k ha ·ırabilecek 
!erine d~ir ,.,;ı., ihru c lenıeleri 

,.e muteber \c şa\ant itunat şirket 
Ye ya. ZC\.ıttıa.n (1ln1alan ~Cf.1İtİ C:-0.t· 

>i) edeıı olm:ıl.la lıcraber mlinaka,aya 
i;tinok edecek her haıı~i hir ıalihın 
ınüna'.ı'a nıudut-liniıı hitamından en 
az bir haha nıııkadılem ,·e;aiki ınes
rudenin vllıhtı 'iıfiı ha, muhendıs· 
liğinc tl'dik ettirdikten >nnra \ rdm 
cmldki millh•c tlairc>in<• ıe>liıni IJ 
biittür. 

~ l\cr nıırdbi ~ 4ıın miın• 
ka<aıa liLİrak i<;İn yiı,ılc }Cdi buçuk • 
tcRliıı ıı m ll'!k~•ıa " ççsı naklen \ c 
plıqt hijkı)ıı:ı l\ !l'Ut~h r \Ur hın~ı 
ht.,kıi ·ey; l;ıyıııcıi ıııııjıarr 'i 
i!z.!'finılcn i<tÜ\ra:ı< <!ahili tali\ ili 
Htiqt ll<>f<:ı fıatınılın }iı1,l\e mı 
nqk;tniılo diğ~ milli •'lıaııı \'C 

ıabvilJt J.:~lı4l <•luııp. llıı wik\l,r 
!balcıi rııütcakit' ıcqıin4~ kat'iyc 
<>lafak yü;,Jc rın hcşe ibla~ qfınıur. 

5 l'ul resmi ı-e i!dıı iicretilo 
masarifi saire müte•hhidc aittir. 

6 Daha '-İ)'ade taf;ilılt aıru· 

istiyenlcrir 'i14ı·et N ;a baş ı~iifıen 
disliğinc ınuracaat ctmelen ilin 
olunur. 

nmlı3.rtnd:akl atı:- kllmi \on n:ı ınu 
r.ıL·a:ıt t"tmt1et ı. 

1 l.ı il 
'lhilJc .şa ı rıu :zr· 

r,·r hukılıneı l..ınat;ırın 4'.!. (~I lirı 
ke,if hcılcllı temel kı,mı ; tı •• ı. 02•1 

cuınartc'i ~uniı l:nt'i ilı:ılc,ı '.ırılm ık 
iitrr nıiJn:ıka"a~~ı konulınu;-tt . taıip 

ll'rin ıniin:ıka ;ı .,cırtnamr~i proje 

Jllan 'c :-ajr crrakını ~tlntıl·k i\ın 
\nkarad~ \lall\e \'cHleıı millı 
cml~k ıniidurliiğiınc ı,tanlıırl 'e Z.oo· 
ı:uklaJ. 1 )dtcrıbrlılb1"na mıırar r'an 
ılin olunur. 

Uprrator 

HALİL SEZAİ 1 
BASUR ~1Eı\1ELERi 

Fistül n sıracaları all'f11'fttlı aıııc
liı aı"ız elcktrlkle tttbd 'e hilcümıe 
ara liyati icra ., r. c 1Qilt•leıı 6nra 
Dh•an ,oıo \ci rıı11•ınm '\_ 20 

Kir,t•~ dQpQ 
Aıtap trıtP•cla Un ~~gfnı 

" "41tl clqritldf 4 po 
Vıt ~.,,,,.,._Yf •lv•rl il ve 
~ ... ti ....... 

(:ılıtıdı f.ki\rrt ıranında J :-.,,, 
,-~ ınurac•at . 

Kir1:thk imıdAthan~ 
hıinı·cdc tle.ııiı ~enannd• Uiıı 

ı~uattal iınalıithıne kır~lı~tır_ l\llçiık 
<ıııal müc;sese için pek eh eri,li de
po için dahi kabili istimaklıı 

Ga\~1~41 'oFod• Fok;ı~ında 
Agopvan hanında llıımnnti Sirket . -

n1üdüriyctinc ınüracaat 

nisa vi layetiiıilen: 
l oro;kövdcn 1\l~ıı•mcn• do~ru 

iıışa çd,i.lmd..te ola~ '< "''.elce. diger 

ft J(JRALIK SA Yl• i J~ j! 
it 1 TE'i f\ OH l[ 

Utailılilde ıçsı iy<• ıurth~.ı esı ilıal~ 
e9ş bııl1111ao ~olu~ ~- uncü kilo. 
meıı:e.ıi;;.ıleıı onuncu kılometrosına 
kadar k ldloı:ıı.::.Olik ,kıs ının şosa 
hali.ıı.dc io~ı-sı -'? ş Q21) Cumartesi 
gi!ıı.i,i -ut onb kadar müd\lcde 

ksfirük ~urubu 48,m ılir• 8' t:ı."llş tıe(leıı .ı.:e·n 
J' üzertııden kıpalı zarf ıı.sulile münı-

P.erltal kiralanmak llue J( 
Botaz içinin Balla limaaı, !! 
Emlrgto, Boyacıköy, Kireç • !{ 
bumu ve l\EfeUtöy tarafla - !I 
F•oda dôrt ~ od lı ulak bir 1[ 
sayfiye aranıy~ Milllyet ga- !" 

. zetcslnde Nail beye muracaat 
l olunmalıdır. ÖksUrUk ve nefes charlığı kısaya çıkan!dtğından şn.:,nırnc ,.0 

için pek leslrll keşfini görm~ isteyenlerin t'ii.!ı-et 
.... illçtır ~-1 _paş ıniihend~lıgin~ :!lür~c~ııar. < 

•":ı:tll • DO*•CIMll ili 111 il C e 

1 ~1ES'l'I. \ll'TIÜR. lll Rli\ ·1·:·1•T1\ I 



Bin Söz 

• 

Maarif vekili Vasıf beyefendi hücrei mesailerinde 
_, ----· 

iktisat v~kili beyefendi tohum mutahassıslarına Ankara klübünde bir 
ziyafet vermişlerdir. (yazısı 3 üncü sabıfamızdadır) 

-----ı 

1 ~ l{ızkuJesi açıklarında biriken buz kitleleri. 2 - Buz parça_~arını 
sevretn1ek üzere Üsküdar iskelesine toplananlar. 3 - (Yol oldu Uskü-
d~~ra Akdeniz dondu) Çocuklar denizde buz kitleleri üzerinde yürü- '

8
. .k l l . ı llu gün resmi küşadı yapılacak olan Tica-

yorlar. () aZl'l 1 ln~"İ . ahır ada) '} trekCl te ykO CU ar ~emt 1 t odaSI müzesi 
· ı e arşıya aya geçıyor re · 
-ll•llllUH1u1111 .. 1lllHIUllHllH1t4 .... l .. HMIHllHHIHlll ... llHIHUtlllllllHlllHln-ı-• ________________ ..... ., 

,,. '" '.""' 
~' ııru laLrıkab , hezaran saıı~aliyelerl umumi ı,atış d4>0iu; l•ıanbulda 

Katırcı l!;ııı Jıanrnda 46·4i' numaralı Joz. N. Acıman t;;i'eion lsıanbul 24-09 
Hami,<; aı nı _depoda envıi çeşit perde ve dö•emelil<, ladife hare " fıntazı 
kum. J3r, muttnovvı 11ıur, ptrdc ;nıste•, tul; k;.<en perde. ortüler, maroken 
derileri, piriç korniş masif pirinç \'e lake k....ryolalar ile çocuk karıolalan fab 
rika liaun:ı anlmakuıdır. Fiat mat;.ıudur. ~ 

Standard St>rısl ...... ~ Dahili Donuk. 

Dün köprü nstünde tramvay teli koptuktan Sonra kopan kısım tamir edilirken . . 
(Yazi!!I' t lnd oAhııtmızdedır) 

Resim 

~~ı1R \'~: P\RIS St:RC:li.F 
Rl'-:Dc HL\( K \ll 1\ \I' \T 

J 
\ E .\J,TI 'il \il. \1 \ \İl I~ \/. 

t·:nı: .. '.\1 \ltl.F 

-, İDEAL 
KONSER\ ALARll'i 
l lerıcs, hilaİ.'>lİ~na. tercih eder. 
Meşhur doktor Zı·r~crin ıaikp cuigi 
us-Ol üzre ~ureti imalleri, h;ı\i 

tabiilcrinin n1uhafaıasını temin eder. 

ENFES! MÜKEMl\1EL 
SJHHİ! 

1 
Her bir tecrübc>i hüı ük hir m 
nffaki\e~ bir ıaferl L'nıum h:ık 

• kaliy~ ma~01.alarında hulunur. 

EN ŞIK VE EN iYi 

Cinsten Şapka 
.:\lmak istl:r:-;.cniz her kcsçc mnllım olan 

CUMHURiYET 
Şapka mağazaaına 

;\Jutlaka ıığramah>ınıı C:ılaı.ıda 

cadde>indcki 98 nüm < 

Kokulan izale eden 
En mükemmel muzndı 

taaf!Undur 

Sıhhatine itinakM kadınları 

samimi do:-ıtudur. 

Zehirli değildir . llaşhca ceza 
depolarile eczaneler Ye ıtrivot 

mığualnnda satılır . .................... 
· T YATRO • 

ve 

SİNEMALAR . ı 
Darülbedayi 

Tepobışı tiratro<unda bu ok~nı 
saat 21-30 da 

Aynaroz kadısı 

Naşit bey ten1silleri ... 
bu gece Millet tıyaırosunda 

Kırmızı Fener Piye> 4 Perde l lafıı. 
Hü•eyln bey Mı hf''cıi r&k<, - Doeı 

, 

Yaryetc. ,a 

Ferah Sinemada 
Bu akşam Ramaıanın .3 'Jlll'li pro • 

gramı 82 buvulc num31 a 

3 huÇUK •ta muterrad! ' t 

ı'ortlay canbıı heveti hale sa 

1 
hayvanatı vahşiye ve chlly"' inaınaŞa 
inciler çiçekler; kohnlllonn şah 'CTL 

y 
d 

f 


