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·oaşman biııltrce malrtüiferikJ, 
duldurdutıı muharebe meyda
nını sı/ahlarımııa terketmiştlr, 

Bu S•;z ikinci lniınü muharebesinin 
son iaf!ıa<ı cereyan ederken mubıe
~eın ~arp cephesi kumandanı ismet 
~anın ;\Jcıris Tepeden idare eıtil';i 

ltıuhartbe \'3Ziyctini tespit eden bir 

Büyük Gazimizin iktisadi· 
Halaskarın bu mühim eseri 

eseri . : Is Bankası, 
kemalini 'bulmustur. 

ı;P<ırJnJn ~on l'ümle>idir. Bu ifade 
altffde lir ~-kcri harckfttın, bir mü-
~ 

-•ınc~in lıikiye<i dcgildi 

Celal B. __ ..... ....._ 

Selle/er 
1 K. Saııi 

Mevcu! para ikraza! 
1924 1,902,982 41'6,6.54 
1925 3,322,953 4,413,551 

Mevdua! Kar 
2,469,236 17,405 
8,061,377 402,523 

830,752 
{" bir k:ıç kelimede 'Dilli 

lıı lcnun, milli hükumetin ,.c inkıla-
n ?.aferini mujdcleven bir mana 

1•rrJ1. Ozam.n, her şeyde oldııı-u 
~bi, lıu mana\·ı da herkc;tcn iyi 
:;zc~ büyük .\lillct \leclısi rti>i 

la •azı .\ l ustafa Kemal Paşa hazretleri 

Bankanın ma 
li vaziyetini 
izah ediyor 

1926 4,936,872 9,923,838 14,247,291 
1927 12,028,860 15,912,718 23,907,202 1,036,153 
1928 13,653,847 27,307,387 34,452,237 1 ,362,481 

senesi k. sa11isinde k;a.~ada j borsa flatından daha dun bir 
(13,653,847) lirası vardı. flat tespit edecejtlz. Hissedar-
1924 senesinde ikrazat larımız bundan kazanmış ola-

) caklardır. Yeni ihraç edeceğimiz 
~ cehhe<tnin mümtaz kumandanına 
~erdiği C<'vapta hislerini ve kanaat· 
•rııır ş!.ılccc- ifade ediyordu: 

" Tarihte sizin lnönii meydan 
'IUfıarebl'/erinde dmıhde ettigimiz 

1 kadar agır bir razifc derıılıtc 
~ mış kumandanlar enderdir. Siz 
1;aı1a yairıız diişmanı de/fil, mille-

ıı makı1s /aliini de yendiniz, 
Numınw tarihin nıefahıri11c 

Yt ve /ıiitürı milleti hakkınızda 

6
"edi minnet re şükrana sevkeden 
• ''Yük zaferinizi tebrik ederken, 
~~lıiıııte durdııgıımuz tepenin size 
~n/erce düşman öliiltrile dolu bir 

ql/z-ı~anı şeref S;eyrellirdiği kadar, 
fa ~ız ve keadinir ifin itila şa-
1 Q/cırılc dolu bir ufku istikbale de 
~ı.ır ve lııikim oldııgıınu söylemek 
sterim 

1 ~~ ~bi büyük h:ıcli<elcrin kiymet
<ttnı ölçerken içinde bulunduğu· 

1~ aolardan ve tesirlerden büsbü
' ~ tecernit etmek, o buvuk hadı
y' cıfo cereyanına sahne oian anları 
il~•rııak lazımdır. Ancak bu şart 
. dır •i o harekatın manasını daha 
:~~~nlayabiliriz. l\erçek ikinci !nünü 
h Jr> tarihimizde veni bı ;afhanın 
ı~~; 11tıc1 oldu. () vnkta k.dar bü
.11 'c ktiçük mı;varakıycrlerimizin 

hıli~'. ~:ııııaı::ı.nlar, onları mıJ!i ka 
<te~· tıını7.de ordunun k~drcıındc 
nı 11 

, ali lt: s..ı.dufur f \..C 1i ı;: de 

1 uler. k ıe; 
ln.,nu ı:: .J he• Lu 

Ulıu' 1ab du7.clıi, heır tc ır let n 
,.-rü ~.d 1 ti ::ıit 'c k \:\e• . ., ~ .u 

n ne! re bd, uldul!;un , ona 
ı rJ.

1 1 rn:ı1 tz olar. ı. )C" .idLn .-. 
ı. 

c~ n lnor·J z .. f'.:::rıniı u [urden bır 
h 't gı Çını · . Ba Kuır. ıdan (, zi 

Ct e ' 

Büyük bir inkişaf 
gösteren bankanın 

yeni teşebbüsleri 

Ballkanın mevcut parası 
4 sene içinde 1,902,982 

liradaıı 1:J,65.1,847 
liraya çıhınışt11· 

Kelamın en beliğı rak-
kamların sözüdür. Çün

kü bunların ifade ettiği ha
kikat münakaşa kaldırmaz. 
En heyecanlı bir nutkun, 
en kuvvetli mantığın telkin 
edemediği bakiltatı r.ak.kam
ların sakin belAtatı .anlatır. 

Evelkl gün iş Bankasının 
1928 .senesi bilanç~u hak-

t , 
' • 

mikdarı ancak ( 486,654 hisse senetlerinin iki ay zarfında 
lira ikeıı, 1928 sene.dnde biteceğini zannediyorum. 

bu fasıl (27,307,387) lira- Yeni bir teşebbüs 
ya çıkmıştı. ftfevduata ge
lince, 1924 seııesine nis
betle ( 17) mi.~llne ('ıknıış 
(34,452,237) liraya baliğ 
olmuştu. /(llr olarak ta 
1924 senesinde (17,405) 
lira gibi mütevazı bir meb
lağa karşı 1928 senesinde 
(1,362,481) lira gösterili
yordu. Bankanın ihtiyat 
akçesi ( 835,00(J) lira idi. . 

MuvaffakiyeUn sırrı 

B ir suretini bu sUtuna dercet- · 
tlğlm aıukayestll cedvell tet

kik ettikten sonra malt vaziyet 
hakkında benim sorablleceğim 
suallerin hepsi sorulmuf, Celal 
beyin vereceği cevaplar da ve
rilmiş demekti • Celal beyefen-
diden bu muvaffakıyetin sırrını 
sordum : 

Muvaffakiyetimizin baş-
, lıca amilleri, tr:şkilıitımızm in

tizanu, lıalkın itimadı ı>e mem
lekette doldurulacak bir lınşluk 
bulırnma~ıdır. iş bankası ihti-
yaca göre lııırı ket edenk bu 
boşluğu doldurmuştur. Banka, 
tesisi gıiıııirıc!enberi ınufekamıl 
bir terakki göstermiştir lkrtı
;at r;ogaldıgı gibi, lıalkın 

itimad1111 göslereıı mevduat ta 
;:iyadciı'şmiştir. Bankanın ta
rilıi tesisinden ( 1.927) senesi 

Bankamız Ereğli kömür şir
ketiyle müşterek Uç milyon 

lira sermayeli bir kömür şirketi 
teşkil etmiştir Her iki taraf ta 
sporlarını getirmiş itilllfname 
evelkl gün tarafeyn murahh•s
ları ·turıı.fından Ankarada imza 
olunmu~tur • 

Şlrk~tin malik olduğu saha· 
dakl kömürlerin yekOnu 64 mil
yon ton olduğu Türk ve ecnebi 
mUtehassısların raporlarlyle mll
eyycttlr • Şirketin teşkili ,uphe· 
siz iktisadi bir kombinezondur. 
Yapılan bu konıblııezona göre, 
Jlakdl fedakarlık yapmaktiıZln 
it lıtıaltaııı bir buçuk milyon 
llradan1 lazla bir kıymette hisse 
senedine malik. olmuştur. Hissı 
senetlerine bağlı olan kıymetler 
arasında 500 bin lira nakit ve bir 
mllyon kıymette inşa edilmekte 
otan Lavuar ve elektrik santral 

mevcuttur, Yani esham hakiki ve 
ciddi kıymeti haizdir . içinde 
bulundağumuz senenin bilançosu 
yapıld zaman bu ğı doğ

ruca 1 banka ının ihtiyat akçe
sine n ·!etmek tnsavvurundayız • 

Bu .)'lıpıl~ığı taktirde lhtiya
tımız 2 mll)on lirayı tccııvUz 
etmiT ine ktır. Yukarda işaret 
edlM'' !l:ı: lçlad. bııluoduğ· -
muz senenin banka kl\rını da 
ilave edebiliriz. 

~,de I ı orctııınuzu t itiş IÇ"n cer 
lı,,1n >ı luııuyor' rdı. Onlu ikincı 
'• t dıl\Jharebe<ir.'n )11 dôri.ımüniı 

, bidayetıne kadar yapılan niza· 

}ş bankası ilıtiyatıııın 
artnıası ve serııınyesiniıı 

karşılığı bulunarak tezyidi 
-~uretile müteııındiııetı ma
nevi şahsiyet ı•e kudretini 
takviye etmektedir.,, 

, ,k ecekti. Bu mur. clıctle ordu 
l<o'orct br re rnı ı;eçidc lıazırlanmışn. 
toplan ular Çay ı ·tasynnu cıvannda 
&cç;ı _ınışlardı. Baş kumandan rc«mı 
ltfiri Hrıne gtldi. Rcfakatlarında Rus 
ltıern AraJof, Azarbaycan mtir\lessili 
de .. urıı Abilof ve ateşemiliterleri 

•arct· tvveı 1
• Gazı teftişe baılamadan 

danı •trarına topladığı bütüu kuman
Nu~'• küçük bir nutuk ırat eııi. 
sası şunu Çok eyi hatırladığım hüla-

u idi· ·1 . . 

lş Ba11kası umumi miidürü 
Celal Bey 

kında malOmat almak üzre 
Perapalas otelinde umumi 
müdür Celal beyfendlyl 
görmeğe gittiğim zaman 
gene böyle bir beJAgat kar
şısında kaldım. iş Banka
sının ismini telaffuz ederken 
her Türk bir gurur hisseder; 
çünkü o, :iktisadi ve mali 
sahadaki kabiUyetlmizln tim-
salidir. Milli istiklalimizi 

Jlttı kınci lnöna zaferinin ehemmi
tefttş~": büytıktOr. · lsteyorum ki 
l!llnı;na aş/amadan evvel bu zafer 
/atasını; ulviyetini askerlere lıatır
?un e · Bundan başka ordumıı
tnııka~/0kın bir zamanda düşmanı 
ral!ınd ~ topraklıırımızda11 çıkara- kazandıktan sonra glrlştl-
10ndııg an bütün milletin emin bıı- ğimlz bu mühim iktisadi 
aııtaıas'' ku/ıraman askerimize 
•onra '~nız . Bu tcbli::aıınızdan teşebbüsün muyaffakıyttlnde 

llaş k ııayencye lııışlayacagım, en mühim amil ok n Celal 
sur'1t ve ~~1~ndanı~ emri bir mak ne beyi, geniş salonun derin 
.ı~ılanıışıı. ız1 •milc vapıldı .. \!uaycnc koltuklarından birine gömül-
llz·ıi( ı laş kurnandan n nazarı · 
ili len '1

1 nrıkra ıızcrinc dikilmiİıi müş bir halde gördüm. Bir 
d•na ,";c <luıdu; ."anımk. i kumar: ressam henüz bitirdiği güzel 

" \l\]~ 
lJ tablosunu, heykeltraş mu-

lerı gör~~kt~ı kıtaatın silngU- vaffak olmuş eserini nasıl 
lllar var rnuyor. SUngUsUz kıt- temaşa ederse, Cehil bey de 

1' nııdır? 

;nışttr, ~~~il lı.ıt~at sangU tak- elinde tuttuğu küçük siyah 
ıırı kanı;ı:n hazretıerl. DUsmen- kaplı defterin bir yapra • 
tard~dinceye 10Praklarımİzdan ğındakl rakkamlara hayran 
Yerlerine kon lı.ııder bu sügUler hayran bakıyordu. 
rnız böyledir ~'Yacaktır, Ahdl-
y Bu ulvi ı;vh 11fa hazretleri. En beliğ c~evap 
e tdi sene geçııanın üzerinden Hoşbeşten sonra iş banka-
derkeıı nvııı h · Onu tahattur sının 1928 senesi zarfın-

Yoruın o ·d eyecanı hi~sedl-
ı:nıs 1 • r onun dakl mali vaziyetini sorunca a lrlerln ve re.ını geçidi, 
cıvar halk orada biriken Celal bey ya nız bir kelime 
le ı ının hay t 1 1 D f ,_ t arasında . re ve takdir- i e cevap verd • e terin ben 
<ııııır şarkıs bıtınıştır. t<italar içeri girdiğim zaman tetkik 
tine döno ını söyleyerek yerle- etmekte oldu""u yapra,...ını 

Yorıardı. " ,; 
( 1 l! 
\h ıa tan 

ıı ;n, A ı 7 ııı ım 

Tııilll mt, delen ' 1 • • 
'h · h ' ' n g l 1h 

k ı a rb • 
ar • il m b anı. faı • ı ık 

~ · un k 
ah ır • k ızanı k ıo 

'1).._ ı. k 
ı ıtarnı ı k v L1er lı Kar • 
Uı k C C Jo < , i 'ar · rı a ar 

1ıet \c r-
ılar ı. ıtad " . 

ftl:ıl11n11t 
Surt 'llt ba .;ı 

uzatarak: 
işte.. ded 1 sessiz bela

ğııtln ifade ettiği hakikat 
ilk bakışta nazara çarpıyor
du. iş bankasının yalnız 
1928 senesi değil, diirt sene
lik faaliyeti bu küçük kağıt 
üzerine geçirilmişti. 

1924 senesinde ba11luı
mu lıa.<i;ıdahl mevcu<lu iki 
nıiluo11da11 <ı$afiı iken 1928 

mi ilıtiyal akçesi (750,000) lira
ya baliğ olmuştur. itibarı milli 
ile füzyon esnasmda bu ilıtiyal 

sermayenin tamamı hissedar
lara tevzi edilmiş ve sermayeye 
kalbedilmiştir. Hı.ili hazırda bu 
sene açıktan ve do/rodan 
dojfruya kıymetli esham mıı

kabili ilave olunacak (250,000) 
lira ve ayrıca açık ve nizami 
karımızdan tefrik edecetimiz 
ihtiyat akçesile beraber, ihtiyat 
sermayemizin yekunu (800000) 
lirayı tecaı•Oz edecektir. Bu 
sene memleketin muhtelif yer
lerinde yedi şube açtık . Bu 
şubelerimiz tanı bir sene çalış

madılar 1929 senesinde tanı 

birer sene çalışmış olacaklar 
ve bıı senenin daha parlak 
olacaifmı ümit etmekteyim. 
Tabiat ta bu sene çalışmamıza 
da!ıa müsait olacaga ben;ı)ıor. 

Sl·rmaye tezyit rdiliııor 
Bu sene lıey'etl umumlyeye bir 

milyon lira tezyidi sermaye 
teklif edeceğiz. Bu bir milyonla 
iş bankasının tediye edilmiş 
sermaye miktarı (5) milyonu 
bulacaktır. Sermayemizi, mem
lekette şah~iyeti maneviyesiyle 
ve sermayesiyle kesbi salabet 
etmiş mali bir mUessese yarat
mak için tezyit ediyoruz. Tez
yidi sermayede hali hazırdaki 

hissedarlarımızın hakkı rüçhanı 
olacaktır. Bunları dörtte bir 
nispetinde hakkı rUçhanlarını 

istimale davet edeceğiz. Kendi
lerine takdir edeceğimiz fiat 

hissedarlarımızın istifadesini mucip 
olacak bir şekildedir. 

BugUn borsada nama muhar
rer onar liralık hisse senetleri
nin b~heri (14,5) liradır. Hnın!

line ait olan hisse senetleri 
dıılıa scrbes olarak alınıp satıl
makta olduğu için nama muhar
rer oianlardan dalın yllksck 
kıymette bulunacaklardır.Buna 
rağmen yeni çıkaracağımız ha
miline alt, hisse senetleri için 

Celal beye bu izahatından 
dolayı teşekkür ettim. Yanın
dan ayrılırken bankanın 
son bilanço ile tebarüz eden 
muvaffakıyet! dolayıslle 
kendisini tebrik ettim. Celil 
bey tebrlklerlme şu sözlerle 
mukabele etti. 

-lr·bankası, dedi, büyük 
Gazi ve hali1sk~rımızın 
iktisadi eseridir. 

••• 
*** 

Celil •eyin azinıe!i 
lŞ banka>t L1mlım! \li..diirii 

Cel;ll iıcydcndi diinkti ekspresle 
lsviçrcyc hare et ctmi~tir. lstas 
yonda bir çok ZL'\'3t tarafından 
tq) ı clunınu~nır. C'e!AI hcvtendi 
tctk;k <tyahatından yakında a\'-
det cdclckfr. 

••• 
M. !yoıonun ziya!e!i 

:\!illi Rc~'tirans Tiirk \norim 
~irkcti mudiirü :\J. ,\ym(•ll de 
:\Jcstral tarafından dun >aat ı :' de 
Scrkldoriyanda bir çay ziyafeti 
vermiştir. 

Çay ziyafetinde sigorta ~irkct
Jcrl ve· mail ınııcssesat ıniidiir

lcri lıulun,ıu~lardır. 

4 numaralı ilave
mizi yarın sabah 
müvezzi/erden 

isteyiniz. Bu ilave-
• 

nıiz ilkbahara' 
ait buluna<·ak, iki 
renkli ve ııefis ba
lıar nıanzalarını ih-
tiva eden fotograf
larla çıkacaktır. 

. .. 

Kısıklı ~affı a ":ıan içinde 
1 Fethi B. 

---· .. ···- _ ....... _ 
~ıııunı ınü~iirlü~ la~ve

~il~i, 2~~~~ lira 
tasarruf e~iliJor 

473 mektup Ankaraya da

Hey'eti umunıiyenio dünkü iç!inıaı ve 
yeniden in~a edilecek ballar 

hakkındaki kararlar 
-··----

Üsküdar Kısıklı Halk tram-
vayları anonim şirketi hissedar
ları hey' eti umumlyesl dUn sene
lik lçtlmaını akdettl. 

Şirketin geçen sene zarrın

dakl f~leri"~ alt idare meclisi 
repo ru kabul 
oıı.nmut ve bi
lanço ile mura
kıp raporu las
tik edilmiştir • 
Tasarruf temini 

için şirket umum 
mUdarJUğttnUn 
ilgası teklifi 
muvafık gllrUl
mUş ve bu va
zife, idare mec
lisi azalığından 
istifa eden Rifat 
ıt!Ueyyet beyin 

Feridull be~ı yerine-. uralı
has za sıfntile intiha olunan 
eski mUdUr M.-.nyasl zade Fe
ridun bey:n uhdesinde bıral,ıl· 
mıştır • 

Ye~i murı:l,ıpliğe Habip zade 
Ziya bey 'nt"lıııp olunmuştur • 

Rapor<lıı, lıııttı J !etmek için 
Emanetin tııl:sls et11ı:ı (1~0000) 

:Mektup sahioleri 
merakla soruyorlar: 

Müsabakamız ne 
günü b~şlıyacak?. 

Raflamtı en mülıim ha
berini Sl'('me müsabakası-
11111 başlıgacağı gii11ü ay
rıca ilan edeceyiz. 

Siz ~imdiden ~eedioizi, havadisleri 
seçıni~ alı~tırınız ! 

M 
ı kleplıl r için, ıınlurııı 

mrmlekel işlrrindekı 

ıılııka ı e fikrt faalı 

y t/erınl çogallnıal( 

#fiil 11/atfıfımız hıı müsabaka 
nm ıtarı 2 lnd sahl/iwi_d, dır. 

liranın kafi gelmediği, bu hu- inci sallifemiz-
susta şirketin de 15,675 lira 5 deki hu müsa
sarfettlği masrafı azaltmak için ı · 
memur ve l!!"stıılıdemın kadro- baka 11izam-
sunda tenkisat yapıldığı, imtiyaz, nanı esini i/e-
mukaveleslnln tadili dolayısile =-----..: ride lıer hangi 
yeni hatlar yııpılarak sermaye- bir tereddiide düşmemek 
den daha ziyade istifade edile- için kesip saklayınız. 
ceğl beyan edilmektedir. 

Şirketin kazancı vasati he
sapla günde 282 liradır. Bilan
çoda masraf 118,365 lira, ve 
ıayrl safi varidat 59,682 lira 
olarak gllsterlımı11 olup açık 

mıkdarı 58,682 lira ile kapatıl
mıştır. Bu açık ı 1929) hesabına 
devredilmiştir. 

· Feridun Bey, yapılan tasfiye 
ve tenkıbat neticesinde (25,000) 
)lralık tasarruf temin edildiğini, 
20 memur çıkarıldığını, varidat 

az ol~a da hattın işletilmesi. um
de~inln değişmiyeceğinl,llk sene 
masrafın fazlalığı yeni tesisat
tan ileri geldiğin!, bu vaziyetin, 
esaslı hatların inşasına mania 
teşkil etmlyeceğinl söylemiştir. 

Ankara müzelıaratı 

Y11na11lıl11r iki hüluimeti11 
emtak iri11 htı· birine laz
nıinat vermesini kabul 

ediyorlarmtl'j! 

Ati nadan şehrimiz Rumca 
gazetelerine bildirildiğine gl!re 
M. Diyamandopolos Atinaya 
vasıl olarak Türk • Yunan 
mUzakeratı hakkında izahat 
vermiştir. Yunan menabllne na
zaran M. Papaya müzakereye 
devam için talimat verilecektlr. 

Ayni telgrafnamelere gtıre 
Yunanistan muallak meselelerin 
toptan hallini, ve iki hUkOmetln 
bir birine tazminat vermeksizin 
ellerindeki emlaki muhafaza ken
di tabasına kendilerinin tazminat 
vermesini kabul edecektir. Bita l 
raf ıızadan M. Rlas Viklnas 
Bugon Atlnadau geçerken Yu
nan hariciye nazırı tarafından 
şerefine bir ziyafet verecektir. 
Yunan hariciye nıızırı bu ziyafet 
esna_•~da M. Rivasa Yunanls
taoın bir itilafa varmak için 
şimdiye kadar yaptığı fedakar
lıkları anlatacak ve bitaraf aza
nın ıa' assutunu rlca edecekmiş. 

Devlet bankası 
Hazırht ~evanı~a~ır, 

M. ~a~tın Jerine ~a~ka 
~ir nıüte~assıs geliyor 

Devlet bankası teşkili için 
tetkikata d• vam ediliyor 

Maliye vekıi- P-=:::m111::1~ 
teli bu işle 
ciddi surette 
meşgul olm

aktadır. Bu llııiP.•;;;§. 
hususta fikri 
alınmak üzre 

davet edllmi~ 
olan Alman 
milli bankası 
müdürü M. 
Şaht elan Pa· 

rl ste tamirat l'iıiiiiiiiili~~!I 
komisyonunda, 
Alman mu
rahhası olarak 
bulunmaktadır. 

Maliy~ tck!lı 

Şılkrfi !Jey 

Parls müzakeratının ne 
zaman biteceği henüz malüm 
olmadığından bu işin daha 
fazla gecikmemesi için M. 
Şaht başka bir mütehassıs 
gönderınl tir. Bu zat Ber
llnden hareket etmiştir; 

bir kaç güne kadar Anka
raya gelecektir. 

HükOmet gelmekte olan 

--

vet edildi 
--

Fethi Beyin seyahatı 
ne ile alakadar? ---

Kuponlar meselesi ı•e Türh 
dainler ı•rkiileti intihabı 

Bır nokta -Parls sefiri 
Fethi bey, 
aldığımız ma-

lllmata göre hil
kllmetçe vaki 
olan davet U· 
zerine bu gUn
lerde şehrimize 
gelerek Anka
raya fldecektlr. 

Mevsuk bir 
menbadan Is· fethi Bey 
tıbba ratım ız a nazann Fethi 
bey1n , daveti yeni Tllrk Da
ylnler Vektlletl ile altlkadar 
olup bu husu~ta Fethi beyin 
mutalaainna milracaat cdllmesl 
muhteıneldlr. 

Bu itibarla şimdiki halde mUs
kirat inhisarı umumi MOdllrO 
Zekai beyin yeni Türk Daylnler 
VekAletinc lnti!tabı muhtemel 
addolunmaktadır. 

Tllrk D .. yi ter Ve' ıernı. 

Maliye . ıeşarı Ali Rıza h yi.1 
intihap için namzet g terilerch 
intihap olımııcağına daha ziyad 
ihtimal verilmektedir. 11\amafil• 
Fethi beyin fren ile <.ercyıı 
etnıekte bulunan ml!za!ıerat i e 
alakadar olarıık dııvet edil 1 
de söyrenmektcdlr. 

Lmıdra ~c iri 

Hazir~nda ıreııcekti" 

Londra Scllrl 
Ferit beyJn 

haziranda şeh' 
rlmlze gelerd 
Ankaraya gi

deceği haber 
alınmıştır. 

Londra kon-
solosu mezu- Ferit Bey 
nen şehrimize gelmişti 

mezuniyeti bittiğinden bir 
kaç güne kadar Londraya 
gidecektir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

1 Yu ani tanda 
DU UJ.\ j er. 

ltah ı ole 

2 ~4 il • 

,ı T ' hı tcfr k ı. remi' .. 

3 ilncu sahifemizde 
ı- .\ . 1. lLanu nd 1 ' 

)' rıldr. 

i (:>k fcı.:l tılr uı Jm. 

4 Uncu Sahifemizde: 

f llJ\ l{'Go J 

2 re1c1<. 
3 - .\sl.:ı. l bah• ı ıı.. ı.,, nLJ. 
4 - ilk~\:C, ı rna.D karıkatür, 

zata yol parası göndermek 

istemiş, fakat mütehass 

bunu kabul etmlyerek Tür. 

klyeye fahri olarak hlzmcUn 

bir şeref olduğunu Si!\'! -
miştlr. 

Mütehassıs gelir gelm z 
tetkikata başlıyacak, bım· 

dan sonra bir rapor vere

cektir. Bu rapora gör• 

bankanın teşkili için teseb
büsatta bulunulacaktır, 
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• ·TEMIRLENK 
Açlık tehlikesi baş gösteriyoı 

_H_A_R_İ_Ç_T_E_N __ A_L_D_IGI_M_I_Z_H_A_B_E_R_L_E_R_ı,'f]'~~ S'o11 Hab'er er~ 
Fra-eadl• ı v ... :n.n..n.İstaıa.da At..ıma.:u.ya.da 1 _ 

Şüph~!!__harik O iki. a~a İSİ Müsl~1_!!.~eke! VATANllAŞLlK Al\UI lT 
Amerika vapu- ---- ' Alman}ar evelki Döı,düueü madde tadil edildi 

runu hiın ~ , .. 'kt ı·ı 1 J müstemlekeleı·i11i 
tutuşturdu? oB anı e a Ja a ej- i.fltiyoriar 

1 ~--· 

Tatarlar, Toklamiş ile kar.1ılaşnıadan 
evel bin türlü müşkülatla çarpışmaya 

~ecbur oluyorlar 
1 

.'aint "ıLairc 'rı ( \ \ El 
ynrı tamir cdi'·nLktc obn .\ıne 

1 

rika po-t,ı \ apurundJ lıır \·aııc;ın 

zuhur etmı~tır. .ite~ çabuk ha,. 

lıin~e niinıa~i~ Japıl~ı Ber ıı ... 1. 1. A , \iL •._rı · 
lckckr lıır"ı • .i \l. \• .. .-c,c.'l'lnna 
\ıir ım 'ıtır:ı te\ di ederek lııgi'· 
terenin c kı \ 1 I' I' rc•ıık 

Kanunusani 1929 dan itibaren Türkiyede 
dogan ecnebilerin çocugu 'fürktCr 

An! ara, 30 (A.A) BUyUk 
~1illet Meclis! bUgUn reis vekili 
Rafet beyin riyasetinde toplan
mıştır. evrakı varide ait olduk
ları encilmenlere tevdi edilerek 
vatandaşlık kanununun dördün
cü maddesinin tadili hakkındaki 
teklifi kanuni birinci müzakere· 
sinde kabul olunmuştur. 

sonra altı ay i ·inde ana • 
babalarının tabiyelleriniıı ilı!i 
yar edebilirler. Bu takdird 
haklarında vatandalşlık kanu 
nunun oTUrkiye vatadaşlıı>;ındıı 
çıkmak müsandei ınasıısııy 

mUtevekkıftır. I:~ bu mUsnnd 
vatandaş~ıktan çıkacıık oııı 

kimsenin dahiliye vekı\lctin 

müracaatı ve icra vekilleri hey" 
etinin kararile istihsal edilebilir 
tarzındaki sekizinci maddes 
tatbik olunur. 

-·-
tırılmı:tır. l l:ı<:ırat \«>k -ızılır 

1 Yan~ıııın dikkat,izlik eseri 0klu
ğu zanııcdiliyer 

Ali11a, 2.9 (,1.4) - On 
iki adal.1r ce111i11eti 11ıen
suplar11uıı nıitri bayram 
müııasebefile kendi ala-
111elleriiıi luwi bayı·aqı ta
şuııalarıua mani olan Se
lani/; menıurlaruıın bu 
harelletini protesto etmek 
üzre 011 illi adalılar ali 
meh/epler talebesi namına 
gelen bir heı/'et lif. Veııi
zelo.s laraf'!'ıdan kabul 
edilmiştir. ltal11a11a dair 
imalarda bu/1111an M. Ve
nizelo.~ ı·u11an hüktimeti
ni ıı İtalua ile dostane mü
ııasebaf/a deNım arzusu11-
d<1 bulundu(Junu bu sebeple 
beylıııdt• hadiseler çıkarıl
masuıa nıii.~aade elı11iyl'
ceğini beyan eylemiştiı-. 

he' ri ha ,· .. ndc !•es.ettiği ; nı~\Ji 
prcıtesto clnıi~ YC deniz i)te:-;in .. 

deki c,k l\ın:ın ınt tenılckdc· 

Trmirln lıarbettiği Sııft lıiikiirnılarlarındıın birinin lıarem duırt sı 

Her askerin gUzel bir beygiri 1 sonra ellerinde fenerlerle posta-
vardı • Her asker üzerinde otuz cılar geldi, ordunun cenabların-
taoe ok ile iki agızlı birer kılıç. dan uzak mesafelere giderek 
mızrek ve diğer sillblar vardı. etrafı tetkik eden izcilerin gön-

BUttln kıtaat tam ·bir te\!ekktll derdlklerl malOmatı Temi re anc-
halindc hareket etmişlerdi.Aksi ttiler. 
halde, dağtldıklan takdirde Temir beygirlerin bı.linl sor-
netlcc bunlar için intihar ğlbl du. Haıılann mikdannı ögrendi. 
olurdu • Bunlar böyle gittiler , Temlr , kumların UstUnde 
gene ayni intizamla durıılacak hızla atinı sUrdtl. Artık hiç bir 
yerde çadır kurdular. Her zabit suretle gecikmeye mllsade et-
Emlrin çadırından muayyen bir miyordu. Oç hafta kumlar üze. 
mesafe dahilinde uzak bulunu- rinde yol yilrUndllkten sonra 
yordu. Bu suretle karanlıkta bile nihayet çimenlik bir yere gel-
pek az karışıklığa mahal kalı- diler. Bir nehir kenarında ko-
yordu • Tuman , yani kıtalann nakladılar , beygirlerini dinlen· 
emirleri istedikleri gibi atlana• dlrdller. Sonra btltun kıtaat 
sllrebillyorlar , kumandalan , birer birer nehre dalarak karşı 
altındaki askerleri yakın blrharbe tarafa geçUler . Tatarlar bu 
intizar vaziyetinde tutuyorlardı. nehre Sarı su namını vermlş-

GözUn alablldltlne ıenlş olan !erdir, 
bu yerlerde beygirler için otla- Alabildiğine uzanan çlmen-
yacalt çayır var gibi &llrllndü • llğln karşısında Tatarlar hay-
Halbuki görllaen tey kum içinde retten kendilerini alamadılar. 
ye~·ı bir yosun tabakasıydı. Buraaı nihayetsiz bir denize 

Öiled•n blr aaat kadar evci benziyordu. Gide gide iki dağa 
davullar çalındı , hayvanlan yaklll\!tılar. Bunlardaa birine 
dinlendirmek zamanı gelmişti • bllyQk , öbDrUne lı:Oçllk dağ' 
Beygirlerin zayıf olanlan,suııu:- dedUer. 
luktan lllUyorlardı • Otledea Temlr en yüksek bir yere 
sonra , yola çıkanlan izcilerin çıktı zabitleri ile beraber etrafı 
buldukları bir yere nalı:lederek tetkik etti· Nisan gelmiş, gölı:le 
çadır kurdular • yerin blrleftlğl her tarafa kadar 

Temlrln at lı:uyrutundan lba- uzanan yetil çemenlerin arası-
ret olup uzun bir diretin ucuna nda kır çiçekleri açmıştı. Gökte 
takılı olan bayrağı gllrllndü • kuflar uçuyor, kartallar bunlan 
Bu bayrağın tepesinde bir bilat kovalıyordu. Etrafa çölı:en sisin 
vardı • Temirln, içleri birer sa- arasından uzaktaki göllerin 
ray demek olan çadırları da ayna gibi pınltısı ıı;örUtuyordu. 
görünuyordu • Vakanllvlsln dediğine göre Te-

Bundan sonra pek seri bir mir ile adamları orada bulun 
faaliyet başladı, Tatarlar hare- dutları mllddet zarfında ne bir 
ket ediyorlardı. Her kıtanın insan ynzu ne de ekllmit bir 
kumandanı kendi askerinin ba- toprak gördlller. Bir takım iz· 
şına geçmiş, kumanda veriyor, ler görUlmUyor deglldl, Yumu· 
davulunu çalıyordu . ~ak toprakta deve ayaklarını 
Atına binmiş ve kumandan- yakılmış bir ateşin sönmüş 

!arını yanına toplamış olan ocetı yahut da gelip geçmiş 
Temir ordunun merkezine dugru beyğir sUrülerlnln gübreleri gibi 
ilerlllyordu. Önünde davulcu- şeylerden ibaretti. Jşıe Temir 
lan da gidiyordu.Bu gilrUIWlerl lle ordusu böyle bir yerde ın-

aan kemikleri üzerinde dolaştı-
duyunca beygirler tepinmeye. lar. Bunlar sellerin yıkıp su-

i:r~a ::~~a~ay;a~i~::~··~!~7~ rükledlğ'i mezarlann altından 
edilebildi. çıkan ölU kemikleriydl. 

* * * Ziller çalındı, güzel sesli ha
nendeler toplanarak harbin ne 
tatlı bir şey, cesaretin pek de
ğerli olduğuna dair şarkılar 
söylediler. Onlar söylerken dl· 
lğerlerl başlannı arkaya doğrn 
eğmiş ve &özlerini kapamış ol
dukları halde dinliyorlardı. 

CUnet batarak gökteki kızıllık 
geçtikten sonra ortalığa, kum
ların Uzerlne çöken karanlıkta 

Atlannı koşturmağa başladılar 

Emirlerin başlanodakl sivri kal
paklar atlana yelesi üzerinde 
gilrünüyordu. Bunlar Temlrin 
bayrağını arıyorlardı. Sırtlarinda 
kırmızı kumaştan bir esvapla 
samur kürk vardı. Çelik silahlar 
bu esvabın altında pırıldıyordu. 
Atlann ayaklanndan çıkan nal 
gilrUltülerl arasında Temlrin 
önünden geçtiler. Boğazlarını 

yırtacak gibi bir sesle haykı

rı~tılar : 
Hurru! .. 

En son kıtanın kumandanı da 
gelip Temlrln önünden geçtikten 
sonra Temlrin çehresi guru r ve 
i!tiharla parladı. Atından indi 
:l\aiyyeti erkAnlle birlikte akşam 
yemeğini yedi. Çölde bulunma
Bına rağmen sofrası gümüş ta
kımlar ve ince şeylerle su~ıu 

fdl. 
Artık karanlık lyce bastıktan 

Devrisi gün sabahleyin Ta
tarlar etrafa yayılarak avlandı· 
lar. Domuz , kurt gibi vahşi 
hayvanları vurdular . Llkin 
yiyecek gittikçe azalıyordu, 

Yemek nadir olan bir şey haline 
gelmittl. Temir ne yemek , ne 
de ekmek plşirllmemesinl emr
etti. Hep beraber yenen yemek 
otlarla pişirilmiş bir nevi tatsız 
çorbadan ibaretti. 

Orduya cesaret vermek için 
kumandanlar da bu mUşterek 

çorbaya iştirak ediyorlar , as
kerle beraber bir çanaktıın 

yiyorlardı. Etrafı dolaşan avcı

lar hayvan vurdukça , kuş 
yumurtaları buldukça ve ılaha 

fazla otlar gelirdlkçe bunlar 
hep bir arada pişirilerek yeni
yordu. Yemek git gide gllnde 
bir öğüne indirildi. Ordu yilrU-
yUşüne devam ederken. herkesin 

bir gözü de yerdeydı. Asker 
hem yürüyor , hem de yolunun 
üstünde yenecek bir kök arı
yordu. Nihayet bir vakıt geldi 
ki askere verilen un tayını da 
kesildi. 

Çııyır , Çimen saye5indeo 
karınları doyan beygirler insan
lıırdan daha iyi bir haldeydiler. 

bitmedi 

. -

Son c;uıılerde ~cnıidc \..omu· 

nistli14c d;ıir ridder de g;cçi
rilnü~tL Zabıta tahkikat ppm3k· 
tadır. 

Fransız tayyarecileri 
l'ari:i, 20 (,\ .. \ l - l \indi (,'ini 

rinin .llınanyaya rucıııına iııtiz-ı 

rcıı id:ırl 'ck<ilctlcr rcjinıiniıı 

ıııulı:ı. :ızaq i\·in her ti.ırlıi 'a>ı· 

calar·ı b;ı~ 'urnı~ı:-;ı ril:<.ı~ında hu 
lunnıtı~l· r. ------Nonako preıı.si aleyhine! .. 

L•md•:ı, 2'l ( 1. 1. l \!ona· 

Buna nazaran Kanunusani 
1929 tarihinden itibaren TUrki
yede doğan ecnebiniJı çocuğu 

TUrktUr. Bu ıılbiler TUrk kanu
unua gör sinni rilşte vardıktan 

. 

J\1eclis Pazıırtesi gUnU topla· 
nacaktır. 

* istik:ınıctiııdc bir ,cfcr icra etmek 
uzrc '.16 \]artta l'aristcn hareket 

ctmi~ ulan tay~ a .. cci Baifh· ile 
Rcµ;inensi l'adoL1>, lklgr ·ıt Ye 

tstanlıula uı);r;ıdıi..tun sonra 1 lah:p · 

l ııd~ıı \)aı·, \l:a' hildırıycır: l'reıb· 
lik ahaF,• kendilerini lıi.ıktlıncte 

T[1 Hl\.iYE~ HlıS\A ı\1.ÜJ\i\.SEBı\Tf --·· ..... 
i~riraK hakkıı dan ıııahrııııı etmi~ 

'•l:ıı prcı" n lııı k, ' ı lı:ırckcciııc 

br, ı Fral'sanın lıi '"" c:<ini talep 

lif. Kalenin, Ragıp be!J/11 nutk11ua verdigi <~evanta Tör-
kiyedeki nıuazzan icraat/atı haı·arelle bahsediyor 

tc yı.;rc iınni~tir 

Hepsi el kaldırdı 
l'ari,, '2'.1 (1 .. 1) .han nıec· 

Ji,;i ""Kelloµ;~ mi-akının r:Nlıkini 

.\T. Briandın alkı~larla \..ar~ lar:ın 

hir mııd:ıha\esiPi mllte:ıkıp el 

kaldırmak sureti\ le 1--alıul ctnıi~tir. 

Sırp-Yunan itilafı 
he .. 21J ( \'. 1 llc'ırnttan 

lıiıdiri\ivılr' ~ırp ııatlıLntı Yııııa
nbtan ;ı, nkdedilnıi~ oln ı nıu

h 1<knet ıl' •Jhctk,ini ıncnınuni· 

Papaslarııı emlaki yctle l,Jr,ılrnı:: 1 '•· \C lııı muahc-

etnıe~e :~arar , ·crn1i tir 

Çinde vaziyet 
\!oıskn\ a, '.!O ( \. 1) Knmin-

t~.np, LH.;un~ti kon~ra .... ır.ı aktctn"li~ 

, e h'.'n\ :ı.., r,j Peit:ht ı.~ı..:hı, i .il:his

lcn r;rt>"l t, !erlerini fırkadan 

ihraç ctmi,krdir. i\:ınkin 'e Ko
' angsi ara. ını.l:ı askeri lı:ırck.it 

Parb, '.!'I ( \. \.) Kilbcı~ tlcnı•ı akdlııi \ U;\· .-la\ 'iya,ctiııin 
'm nı .. , ~f"akİ\Tti lt'devl.. . ektedir Lıa,lnmı~tır 

\'C J'apa:-l:ıra .dt l'nıl.:\kin intika- ··--.. ···-·---·~ .. -n:·ı·••· ··· .. ·········---·····••· .. ····~·=·········-····~·····~········:: .. :ı::·::·: J 
~ jJ~ ~ :1 }' ı ·-·•••U••&•••••••••••··-··'···•••••••&ee••••••-••••eaa•••••••••&•••u••••-•••o•••••••••••••• •••• 11. ne mt·ı· tea l l ı· ı. 1, ı· ı h'ı nın. •ı ı uza' ·.c- :.. ::::~::-..:r::::m::::::......: :-:::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:::::::::~:::::::::::;:::::: '"·"·····.·.:-•• :.: j 

.\losk<nn, ~<J ( \ .. \ Tiikiirc 
lıuyiık el\·bi 1 lüsnin Ragıp lw\· 
.-o,·ycL ~urahır iuih:ıdı rciı;;i .\1. l\":ı

lcninc itiınatnn.nıco:;ini t:ıkdim etmis 
ve t:7.LiıLrıle dcıni-;;tir ki: 

1 !er iki millet için de haıırası aziz 
zamilnl:ın.ie <logn1uş iki mtmlcket 
ar:ı:-ınd.tki .;ıkı du~tluk ıncnfaJtlcri-

rnızj\-·iıı ınü~ıcn:k 0Jn1:ı~ı \"c lıı.:r iki 
milletin Yckdigcrinc kar~ı b(."..:.lcdiği 

,;;:ımiml n1uh:ıbher \'C hürmet hi:-;leri-
nin ınc .... 'tıt tc:-;iri af tında ancak daha 
!at.la gdi~clıilir .• 

M. Kaleııuıın eevabi resine dcrnnı ulcn mdı\ı,an m: Mı ,, t ı·ı . . .. b k ::ıı 
ım e11 ep ııer ıçın ınusa a a ıı 1·ı meclisi radikal ''"\·a\bt!crin mu· :::: - :ı.ı .\1.1\alcnin \cnliı(i ce,·apta demiştirki: 

kabl·1 teklifini 252 reı_·c brsı ::;: mı * * 
.1 ıs rey i-~ reddernıi~ '" hı;. ~~ TA 1'iII"'W' lfü ı· · ~ 
kuıııctin teklif cttij!;i ıııuııfcrit :::: - m: znıır .e Jarı, ::= :g: 
maı.klc\ i kalıLI ey ıemi<tır ı::: E ••h • h /J • d • ? İH' \ 

Projenin hcv ctı umuıniyc>i ll~ n mlt im a erl Jle tr • !~ı I ilkbahar kOi\llarl J3pl\~i 
2!'i0 rey ile \..ahul edilnıı~tir. :::: - - · -·-. - - ı 1 ı-· lzmir, l9 ( A. A ) \arış ,.c 

Bir kaza oldu i:.!:.i:.i:. HL'].) TU .. l.)K 'I'A ( .L.BL~ uu ı' ,1 u·· SA t>A- ı. 11, isldlı encümeni :\tisinin ilk bahar r.. \. \. ... I'-. 11 .. l} -ı hirinci harta ac ~arı~lan bugiin icra 

:\kc, .10 (A.A) \vsturvalı ::.'·:.==-=.-=··: K"AYA 1·Ş'fl.RAK" L,,OL',CL',KTI. R... ·.•il edilmi~tir: Birinci koşu uç ya~ındaki ko~ucu Sturk diin hir ııtomnhil\e r ı· I' ,uJ; , 0 arnp erkek taylara mahsus 
talim Yaparken yol listllndcki mı • itli \'C mesafesi bin metro idi. llirinciye 

~~t~~~~d~;~ne~ii~~'.c di~~r~;~:.a~a~iır \.i.i.i.Müsabakamız ilk mekteplerden itibaren~ ..• ,;.\ ~ll:~11 "1;,'~ il'~;;!:Y• d'.:~i,'.~i:c e~~~~c:;:~;: 
1 

= iki nciye ;.=;~ üçü.ncüve 2S lira \eril 
nııı da ap;ır surette yam anmasına :::: AlA t hs "{ ' k d b ••t •• f fıebe :::. m: a l a l sonuna a ar u un a mı mi~tir. llu koşuı• Ü~ tay iştirak et 
sebep olnıu~ttır. :m ,#l lak k lar !fü miştir. Kara (hman zade Osman 
Hüseyin Ragip bey mı sını,, arının a a ve mera ını ve on iili he, in - Atila. "birinci. kasabalı 

MoskO\ a., ~9 (.4. .. \) Turkiye ~n için ÇOk zevkli bir meşguliyet teşkil ·ı·=:· kal! hcvin " l'\oni , si ikinci, lla -
.... d kti lık;;irli lsmail hcvin " Demir " i 

sefiri 1 lu>evin Ragıp bey ::\1.Ka- :pı1 e ece r l J üçüncii gelmiştir. 
lenine btı~ün itinıatnnmc,iııi tak· ıi:i --- ~ ! ikinci koşu, dürt ve daha yukan 

• • •• !!! • 
dim ctmi~ YC her iki taraf dos- Ü:İ ":! ,·c hiç koşu kazanınanıı> halis kan 
tane nutuklar 'iıykıni}tir. f:i: Milliyet, doğrudan doğ- ceh. Ertesi seııe en fazla İiii lngiliz at ,.e kısıraklarına mahsus ve * .\ R:\'AVLTLLil\T \ _ :ğj ruya mektepli kari- ııunıarayı lemin edeme- !Iİi mc>afc ı~oo metre idi. 

l'raııs·· ı·ıe i:1l !erini fakat dolayıslle hl"er dig"i takdirde kupa dig" cr !ili Birinci 4-00 lira ile hu koouva 
... _ji sın 1 - kt• A işcir-.tk eden hayYanların duhuthc Pari ~.. ::ıo ( A.A ) - u :ı lf okuvucularını a a ı=::: 

\rnavııtluk aras•nıta nıünakit H!i kadar edecek bir mUsa- mekteb~ ge~e~~ 1~· ~- ücretlerinin mecmuunu, ikinci\c ~5. 
ticaret ye scı ri,ef.ıın ıııııahcdssi !!ii baka açacaktır. Bu mU- eak bırfıirı UZCTUle U(' füj ıiçünçuye ~o lira \cri\miştir. llu ko 
inız:ı edilıııi~tir. !fü 911baka, hom mektepli ~ene kazamrsa kupaya füS ,u-. üç at i:ıirak crınijtir. Baban ıadc 
~ Yl':. i TIC \11'.ET \ll il iL· Hg arllerlna vukuatı yakın- daimi sm·ette sahip ola-1Hl Fuat herin Rejonı birinci, ,.a,er 

:::: dan tl!ıklp etmek, hom de ki :::: \ 1 . 1 ·k· s h" 
O 1 1, · ıı ( \ \ ı:·:r. Ub 1 ea ır. :::: hmet ıe\ ın ııorcsü ı ·mcı. . up ı 

ı·:S - arı,. • 1 - · • - 1 li bir kalem tecr es yap- :::: 1 · · x ı · · 
1 \\ " f " l ·k !':'~ k f t verecektir. 5 Haftanın_ havadisleri her •• ••1•1:.1• pa,anıo \anrır,ı üçuncu ,;e mı;tı· Rrial . . nonnc oı ,.e ne ı;ı ·a : ma ırsa ını 

il!; Cumartesı gllnilnden Cuma:::: Cçüncıi knşu. dort , e daha \Uk•· [. · ı· ·ı il 1 ·ı. 1 .... MUsabakanın ,ar ti arı .... sc ırı . ralb:l 1 c l ~ııi.a \ L ,u- :.:.ı:,. • gUnUne kadar rık.an haber- :.ı.:.:. h k k 
'Y rı yaşta ve iç oşu ·az:ınmaınış 

Xcmhurg a7a. ındJ .ıklolıınan mıııı· iiı· •unlardır: lerdcn alınmalıdır. mı verli \c arap at re kı,rlklil.!"ına ınah· 
;.-.;ım ticaret itilall'ımcsıni imza ~. 1 - :'Wüsabakayu her 6 yazı mUsvedılelerl haf- mı. u,; ,e me<afe>i 1800 metre idi. 
ctmi~lerdir. Bu 'Yluabcdc zirııl. :· .. Türk talebe girebilfr · tanın her gilnllnde gönderile- !jll llirinci c()(J, ikinc: ~.\ üçüncü '.lo 
fikri ,.c sinal mubııdeklcr tehinck rı: Yalı.ız "Milliyel,, gazele.~i bilir.Yalnız müsabakaya 2'.ire- ii!! lir• almı~tır. ~liralay \vni llevin 

·· l hd · ı b"lmek ı"çı·n nı·hayet Pazartesi :::; 1 faccacı birinci. \"üzbaşı Kiı.zım Bcvin bazı ·ı~U ıı t-1rnlir. ıemur ve ıııus a emı- 1 • m: 
ııinin çocukları müsaba- gUnll saat Dçte Millıyet mat- füi Karac .. yLlnı ikinci, Salihlili Kadri 

:i-glIC<ere~ , .. Jı d h .
1 

I mazi baasında bulunmak IAzımdır. m! beyin Ceylanı uçüncfı gPlmiştir. 
K b. d b dd ·· ı mı a~u a I o a ar. Yalnız ta~radaki mektepli mı \)<1rdüncü koşu, dört \C daha 

\ a ıne e te e U mi 2 - Hllfta zarfında karilerlmizin iştirakini temin fü! yukarı halis kan at 'e kısraklara \. ~ mı gazefelerde çıkatı en için onlara mahSUS Olmak mı mahsu< \C mesafesi 18()() metre idi. 
Jntihabattan eveJ buna ii!i 111Ühi111 havadisin han- üzre bu müddet bir hafta ım llirinci 400 lira ile bu ko~uva i>ti· 

•li• J kk d 1 ·ı· rak eden hay\ Jnların duhuliye ücrct-i hti mal veriliyor !!il gi.d olduğu ıa l11. a uzatılır. ki yoz kelimeden fı· ! !erinin mecmu. ikinci 75 üçüncü ~~ 
ilıi azami (200) kelimelik inzla olan yazı mü.abaka_ya !ı-I lira a\.nıjtır. Bu koşum 4 at iştirak 
ES e11 iyi yazıyı gaza11 ve girmez. Yazılar ya, makine ıle, ftlİ Lrındr:ı, .ıo (\.\)-Yeni in· ctmi~tir. 

lliıincı .\kif hevin l'rimrolll, ikin 
tihalıat taril:ı kat'ı surette ;m 
.\layıs ıılmak uzn k'f'it ~d.lmiş 
tir .. \ le\ ·uk pıat ıı ' sa" bi .,,:ı 
'ıafil intihabat•an C\ ..:' k.ıı,. .de 

bazı tched,tuldt \ kııı •,ı mı te 

k e kA&ıdın yalnız bir •ıı cı· ı·ktı .<at \ekili Hahmi bcvin 1'nka n bllnUtı esbabını en iyi yahut ta gayet o .. unaklı ola- Hıj 

b · ·r d ile ;ınlatan ia- ra v ""' !:.: ır ı,a e .. • , .· tarafına yazılmalıdır.Her yazı !!il 

mel ı:,urnıcktcdir 

l lindbtaıı yolu Lo. dra.. ~'l 
(.I.;\ ı iıı"iltcrc - 1 tındı. tn Jıııy;1 

pı'mı~t'. 

l.e Buugat, :ıo r ,ı. \) !.<>mi 
r:ı, ile t liııdistaıı :ır1>ındaki ham 

.. ı..:r\'İ~iniP- kU~at fl· nıini icra 

eden üç motorlu in~iliz tayyare

si öğle 'aktı buraya ııclmi~tir. 

Amele fırkal;ı içtimaı 

l.nndra, \!•J (A .. \)- .\mele 

Y'! lebeye 11111kufat l eı ıle· ile talebenin ismi adresi ıııı· • 1.ı /. ,. • •• ı. 
. ı; ce l ır. .. • mensup olduıtu mektep ve iifi 

:J - lla'lalık m11ka- yıısı müsveddenin sol tara- i!ji • JI f ' • • 

f~ fallar - "l'Iilliycl,, haf- fına yazılmalıdır.Yazılar-Mek-U:i 
b~ ta111n eli iyi yaZISl/ll tepli m.Usabaka °'.er,:u~luğuna. u!ı 
!.i! yazaıı talebeye 10 lira adresınc gllnderılmclıalr. Ga- !il! 
•1·m kt' iki . elen zeteye glrmlyen yazılar geri :hı 

:ı ı•erec·e ır. 11cı g · · ı· ııı !!:: • .. .. .. , · • verılmez. Her talebenın haf-

1 
gg 6 /ıra uçwıcuye 2 fıra tada yalnız bir yazısı musa- 1 ıı 
i:!i ııe butıda11 .-onra geleıı bakaya girebilir. ! ! 
!ili iki ytızıya da birer lira A MUsJibakanın hangi mı 
il!i ı•erilecektir. baltadan itibaren baştı- lfü 
mı J _ "Jfilliyet,. yazı yacağı ayrıca llAn edilecektlr.fü! 
!:! .. k ., tı - Her talebe 7 Mllsabaka kazananlar mı 
i:'.I mu a,a .. muharrlrlerlnin isimleriyle be-ı::ı 
jji ıııükiifat kazandıgı z~- raber·MllJıyet,te intişar ede- .H 
:::C nıan mensup oldugu cektir. • 
~ nıektep lehine numara B MUka!at kazanan her 
::.-: verilecek ve sene sonuıı- talebe, sene zarfında tekrar 

fırka,;ı hugun Carlisle de bir füİ k k müsabakaya giremez. 
konferans akdcdecck w lıilha,;a ınl da eıı ('O numara a- 9 _ Gazete Başmuharrir- •• 
fırkanın iktidar mcvkünL gelme:.i !ra zanaıı mektebe "Jl1_illiyel,, llğlnln müsabaka hakkındaki ı· 
takdirinde lıiikıinıctin tqkilini :.ı·· bir kupa verecektır. Mek- her kararı kat'i ve itiraz ka
takip edecek iki <ene için amc· E tep bu kupayı ancak bul etmez mahiyette telekki 

bir seııe muhafaza ede- edilecektir. ı 
Jeyc~riWrucret~itiilc ~ 

k "Uil"!!m·ı::ı··ı:ııeı: ::ı: ı =ı=u ı:ı: ::ıı ·u· :c:ıııı·ırı::: ;:;·ı·!i:i :r.: :::::ı:: ::ı: ::: : : : : ::::::: ::: :. me~~ul olaca tır. • 1 .i! :dhı: !!ıı: .. ı.::~.:::.aıut:n : mt ı • ıu.: ••• 11:ı:u:ı:s:::::::::::::::::::::::: 

tosu ~clnliştir. Be~inci koşu. dürt 
, c d:ıha yllkarı ) a~taki yerli 't' arap 
nt \"C kı~raklarına mahsus ,.e ınesa 

fesi ~O(JIJ mcıro idi. llirincı .l!KJ lira 
Be koşuya iştirak eden hay,·aniJnn 
duhuliye ücretlerinin mecmuu, ıkin~ 

cıyc 7" :> uçlıneU ~~ lira alnıışrır. 

Bu kv~ıı'a dürt at ı~tir:ık etm.~cir. 

'Uzha~ı Fikret bc)"in Kıı.rac he,·i 
::.irinci, Balcı z•dc Ilakkı hc\in . a· 
sibi ikinci. Suphi pa~anır"' ·\ll:cylan,.ı 
üçüncü gclmi~tir. 

]hın 
Sc~ ı gali !.;.aza~ının 1'aıuı~ı;:ı 'e 

Sivrecik ormanm<hn kapalı r.arl u,u. 
lil~ 17 man 19~9 tarihinde ihalesi 
mukarrer muhterik ı.ı l)i.68.1 metro 
mik<1p çam eşcariylc 2748 kanlar 
çam hatabına ye' mi mczkurd:ı talip 
zuhur ctmcdii';inden şeraiti sabıka 

dairesind<· 17 nisan CJ:l9 tarihinde 
ihale edilmek üıre tekrar mü:<ay • .!c-
yc,·azedilmi·tır . Scraiti ani ın ak 

isteyenlerin Ankan orman mu .hır· 
iyeti umumiye~iy1c J·:skişchir \'C Is· 
tanbul orman baş müdüri~·cı\crine 
\"C Seytgal':i orman mtıamelftt mc~ 
murluğuna ınüraca.atlan i1cln olunur. 

.. J\:anu:ıtıınızc.ı 'l'tirki\'cde imar vt 

h:tr:' ve hilha ... ._a lnlin harflerinin 
kahulü ı.,ah~l .... ınd;ı \apılan muazzartl 
icraat Türk '.\.lilletinin tarihinde hiri· 
nci dcrel.'t:de ıniıhim hir terekki mer· 
hale:'İ <trzcltnekte \'e ona tekmil 
~ark ınillctlcrinin en ~:ınıimi tc\'cccııl 
ve muhabbetini kazamlırmaktan Jı,ıli 
kalmamaktadır. Türkivc cumhunycd· 
nin muhtcrcın rci,ir.in yiL.l.;ı.;ek idarc-t 
alun<la har .. i ,.c ikti~atlı' itilasi \OJun
daki kadar ınuralTaJ..ıyetk i<İikbale 
do~ru \·ürlıycccginc tamaınen crninint-

Tllrk cumhurivetınirı cihan sulhu· 
nun dc\'am( için f;hın l..iymenar cc~rikİ 
nıc:~ai~ini ~üklıc ile g;cçemivcce~im. 

* 
Emlak ve Eytam 

banksı 
.inkara, .lO C \li\iyct J-:01· 

lak Ye E)·tanı h:ınkası hey·ctl 
uınunıivcsi lıup;iııı tnpbnıni~tir. 

Jvtimado nıccibt idare nıponık 

plan~a okıınıııu~ YC kahul edil· 
mi~tir . .\lürakılı!(c De,Jct demir 
yolları umum nıuhase\ıc nıudıırı• 

ı llısen heyle Turkiyc zıraat hail' 
kası umum muhasebe ıııudur i• 

Sait her ipkacıı tayin cdilnıi~lcrdi< 

M. Troçki hasta 

Şehrimizde ikamet etmekte 
olan M. Troçkl dDn harıfc• 

hastalanmıştır. M. Troçkl Fransı1 
hastahanesınden celbedilen bir 
doktor larafından tedavi edil· 
mektedir. 

Amerihada yeııi bir felaket 
.\urnrk, .10 l 1. \ l \crald 

gazctc'i \lı ssnııridc :\landan y;ı· 

kınında ha'11 olan lıir buz kitk• 
'iııin da~ıt:ırnk bir ka\ bin ··aı-r. 

t.rı·11i~li~inde arazinin su :ıltındtt 

k:ılma;ınn sebep nldul!;unıı bildi 
rinır. J Ja<:ırat :iO nıilvnıı do\:ıf 

tahmin olunuyor. 
Jf İsyan bastırıldı .\lck-ikO. 

2'J ( \. ,\.) Cem-ral ( ';ıJI«, :;;ihll' 
ahu:ı l'\'alctini caınami\'lt' müıaka.h:ı4i1 

alttn<l:ı hulundurdU9,:unu beyan ctmı-? 
tir. c~eneral 1~ari11n (~uhüınc'ln:ı clottr0 

çckilınckıe olan asile i r1kip ctnıek · 
tcdir. 1 li~cr taraf un l l:ır"' muhabir• 
a.:--ilerin dün .\1azatlan şehrini ele 
~cçirdijtine dair hır şavıa de,cc:ın 

L'ttij!inı bildiri, 1ı. 

* Haricir1e nazın- ~~n 
Re•mı, 2'.I (._.\ .. \ .1 \. Str.. ·mr .. ~ 
ii~lcdcn >nnra Bcrlinc ;..'1tmiştir 

lngilterede sıcak - l.oııdr•· 
'2<J ( \. \. lngllıc rdc h "a ~ 
kaj)ar ~ırak olınııştur kı h"r-kes k· 11· 

dısır 'rcmr.ıuzda s1r·ııışı 

Jf lspanynda ı•d11. 
( \. \. .\1. Pcııncı <lrı J'İ\l'ra ılt 
ınnlıvc naziri "'Bar~clorı" .. la 1 L: 
ritc avdc ctn l'•ILrdt'" 

Jf Kııtup yolunda it 'lyn!lfar 
Hcrlir, 29 \ \ - O 'rd n '>ild!'il' 
vor· lt:ıl ıın ı 1~ıllerirıd1.:n Aı;)c:cif" 
lta!y1 h .. lunu ınLrcnc~ .. ·ndan ı.ıır 
LI"'ı-lanıaını 1 ıl n · rı ır 11ak Liırc l if 
kut•ıp l'h:ri tc .. rıp etrnek iız cdır. 

ll..ai, 
\t.l "' 1rını ı kuruçıv "rnıant;"'d · 

·ıc ~a\ ı ınanıır m. re m k'lP he al'1 

hin:ıltı \ ü1 elli ı;aın ·1 i 'uz 1.:ck"e 
1 

k ,- ıfl 
he~ kokn,_r lır':lvuz \t: -ıı :t. 

cşcarınır: uç st ıcde kat \ c ihr:ı 
\ıehc metre ıniklp cam ıiç ; 
virmi hc;ı k·uruş kok·~ar ikı 1: 
·'· ı Joku~ kD u k ''" bir lı. u • - ~ 
doks n lıeş kuruş lıcJeli mukafl'. 

1 
ilı...: iı. n \c ~annaınec;indcki mc"~ .. 
m ..ıcilıince kap:ılı zarf usuliı\! :l e 
CJ2'l tarihinden ı (ı • .ı . ıı~<'ı r,r ıl• 
kadar müzayedeye \·aı edi~ıni;ı :~ 

Taliplerin koca eli ürman miidürıYc: 
de knmisvona müracaatları iL\n olO 
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............. LLİYETlN ŞEHİR VE MEMLEKET H 

ec 
Bir zabıt;i-bclediye 

en1u ınun ölümü 
o 

r • 
->ır aparııman zavallı 

memurun i:zerine 
yıkıldı --

ün ötleden sonra saat 

1 üçte ôeyo!' ı.ı .. C:ıı. Ayı a-
1 Çc·?medc her p bir <!pa. tı
~an yıkılmış. blr zabıta! be
·Glyc memuru enkaz 11hın-

011 kalarak iilmllstllr. Aynalı 
Çeşın,.dc Fatma hanıma alt 
/'!~n bu apartımıın mıılll 
?'1idanı bir 'ıalde olt:u~undan 
\ll?dekı lıkacılnrın hayatı 
tchlikecıt- ""riilerck bundan 
hf "" j r mi!ddet c \el çıkmaları 

0
Çin beledlvc trrı•fından ken-
llerıııe tehllgat yapılmış. 
•' ·1'\ayet dün ııpartımanın 

~~lıliye-ı t.ıh.;;rriir etmiş ve 
"h:tai bel~diye memurların

l an Servet efendi tahliyeye 
11 ~ıa ret c vlemek üzre ıııe-
111 -
cİıır la~ in olunmuş. Servet 
cnctı d!.ıı apıırtımana ı;it-

ıı•ıs h' k çıi·" ırer birer lracıl:ırı 
b •arınışlardır. Rina tamamen 
?Şıındıktan sonra Servet 

~!~r.111 ele dı ·an çıkmak üzre 
il( 

en apartıman blr<tenbire 
~1 ılnıış ve enkaz altında 
t l~~ak lnı.şır.<lan ve ınuh
eıır yerlerinden tehllkell 
Ureıtc yar:\lım:nıştır. Derhtti 
ı:ılye ile civar eczahane-
ıtf.~en birine götürülmüş 
"' 11 hu sırada lilıııüştür. 

h:ıç·:;ft ra/u bısltırı<lu 
:~ Ge-'lkpaşada • ' ıtdlr 

{ ıe,ıcı;ııın e\ inde 1000 
, " c'· ;ı.1 , ti), e 5&v kildui{ kazan 

•<l!ıı r kı iıui..ınınu~tu:-. 

r İtaı d\eva evleri 
ıı' 1 Ole .ınde 1 e 

J 
n ı r nl1C f lıkmec 

·' r n1n ' lt!t 

'°' Meyus aşık 
y t'llını ' [ Jc ıJ, \pra ı ·o aile 
nı ırte f!' r r o ;r. l1i.J::;nlr. l1i.ı~·· ı 
a~ <ınltort d31l:ı• geçen \le.U.at 

' ''"<it 1 ,..,_. d ' . " .ız . ~ıza aşık olmu~ 
"'' ır. erJı ı 1· ktri '· fak~t )ÜZ giır 
~.v, kı e krn_ i , •he ~•ptırmıştıt. 
a ·ı ~ ..... e 1 lu ;uı ;1Uam ııkılh k"· 
k •t •i!edik' en <eınr• ıı-cı.e 
ın, Çr' • le' ah · ~cimi~ ve tab•oCA· 

le b, ~ & glbı kenc•ı,;ni kııluodan ........ 
'•d•v . ••n""n 'aralı:ııışıır Hüsnü 
/(

1 ıçııı :!. t:ınej e kaldın!mı tır. 

1( "l1riir oy!larken 
Utnk; 

h ~da lt>rahını P~ . .:&ddesinde 
•·oı:, ;,' er \ruotrılun dilkkhnın• 
lııınar ~op, ,\fı!!;ır.lıç ve orkadaşl•n 
hal ıA- 0

. na f,f,ken ~üımlıı me~hur 
"" va•· ı }1 "'a ;ı mı ııJır. 

İ\ ,~:::_,urcağın işi 
~· dıııı ot ı-:ın ı :ı p .ında 

l t·th 1 • 1'h 12 \ ;t~ı!'tdJ ırkerta~ı 
'1 l"<h ., 

ı 1 i 1 ı.c ıki vrtinden yar4J3p 

" ı··· h ~11. an 1H,lıı 
r..ııı . 

p.,,:,d Pf1111ek oadile 
. n ı ıındl 1, \" t•f• Feıit Zc~ nep 
zın C\ ı,. vı .. ında hir k12l'.3.~a 
•t· 1~ir1 ue;"'<l V•dile bikrini i1.0lt 
'f ab • c •t ok•,m ~tur. 

~•bıkaı, ,~ilca çekmiş 
V O aiH K f · .. · · . nra liUd • >11 t•Jt•ulediktcn 
:~[•: Lır 'dı/'•ndigtr oteli <ahibi 
· a •~ınıştır c lah•nc• çekti~indeıı 

Acell,; h 
lV,[ı•ı: Çlrıısı ka ll'SIZ 

duHAnıoa !'1 •nda ._,. el. nin 
11·ber; ırırl <n l(lr~n l'ındıklılı keşaı 
KAz;----.)~ele vermı tir. 
- · ,ALAtt 

.. Fec; kaza 
rrç lal 

e vebe, bir lıade-
b agırca yaralandı 
Q l:nurncu çifti!'; 1dcki Dumlu 

,. r \'ı•ı m k b 
ınr 1, , ı~ c tc inde feci 

•c• t > • d • bula,; çı Ah-
k l r ığı •!Jpr!int.:ıle• 

1•ırkc!' ıçır tle bıc'u b· 
'Yıl> 1 · nan ır 
k" • r at an: ~ \'C sur 'iıl'tüfer 
c ırken . ttn-e' te bulunan 

de Q" < hm•n, 2J Me•ıme• 
'o 1 ... 1\ ' n e' le 

1 l" ııı 
r 1 n!T' 

lL
1
t.ml den 

ulH 1 • ~e, 
H nfal 

MaaıJf!!!. 

~ku ;a, yazına 
-----

t~illP.f ıne'~te~lerine 
1 

~i e1enler 
sorulnJor 
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Jatııııbul Maarif Emaneti mın· 
takası dahll!ndckJ mlldUrlUtler
den Millet mekteplerinden mezun 
olanlar v~ yeni harflerle okuma 
yazma ötrenenlerln miktarını 

sormuştur. 

Bu malftmatın bir kaç &Uae 
tadar gelecetl tahmin edilmek
tedir. 

Sanat kurslMt arıltyor 

lıtanbul Sanatlar mekteblndıı 
sanatlar kursu yarın ak~am 

açılacaktır . 
Bu kurslar tesviye ve m•tor

culuk, elektirlk ve mar.ango:ıluk 
gibi Uç fUbeden mürekkeptir. 

Kur$lar~ ~imdiye lı:adar 90 
taıe:ıe kaydedilnılftir. 

o~ı' .-r.:: c;ıat altıda başlana
cak ve 2 saat devam edecektir. 

Istılah komi.'lyoııu 
nıırlllfUnundaki merkez komis

yonu bur.Un toplaracaktır. 

Bu lctlmada « C • harlının muh
tevi bulunduğu fişlerin karşılığı 

olmak iizere mllderrisler ıııra!ın· 
dan hazırlanan ilmi ve fenni 
sözler tetkik olıınacalı:tır. 

4ıırupaya 'i{ide<·eil talebe 

Avrupaya tahsile gönderilen 
t&lcbekr şlrııdiye kadar 

v~kllet r.aın ve ı.ısahına ııyrı 

ayrı olarak Köndcrilnıekte idi. 
Venl h11zırlaıuın bir kanunda 

her vekalet namına ıtidecek 

ıalebeler lıia;.rlf velrl\lelf tara
fıMdan gönduileceiı.tlr. namzet
leri Maarif VclcQl11ti seçecek ve 
imtihanları da kc:ıd!sl yapacak
tır. Layıha da bUtıııı VekAletıcrın 

talebelerinin Maarif murakabası 
altında bulunacağı ve avdetle
rinde alt oldukları VekA1etler 
nezdinde hizmet lia edecekleri 
tespit edilmiştir. 

Layıha yakında Meclise sevk
edllecektir. 

Ec,nebl nıiitehas.~ıs gelet·ek 
il eslek! tedrisat müfettl~llğ"ne 
il. 1 tayin edilen ecnebt mCte· 
I:assıslar bn hafta zarfında ~·h· 
rimize gelecektir . Bu mııtclıas
aıslar ııa•'at mekteplerinde ça
lışacaklıırdır . Gelen mııtalıas-

ı sıslar, iç!nde bir de karı koca 
bulunmaktadır. 

Hız sanayi mektepleri 
•• 
Ubküdar ve selçuk hatun kız 

sanayi mekteplerlnde tedrl· 
aata devam edilmektedir. Bu 
mekteplerde açılan aerbcst der
slere devam eden hanımların 

yekQnu çoğalmıştır. Oskildar 
mektebine 70, Selçuk hatuna 
33 hanım devam etmekte ve 
nakıf , diki~ , biçki , moda , 
çiçek, şapkacılık deralerl gllr
mektedlrler. 

/Ilı mehlepleri11 biiü;eM 

H;uırlaoen yeni bir layıbuda 
tık nıclcteplerln mUlhak hlr 

blltçe ile idare edllecetı tespit 
edilmiştir. 

Ecııefii ınektepleriil tefti*i 

S on gllnlcrde ecnebi mektep· 
Jerfn teflslne bllhaq~a ehem-

' mlyet verilmektedir. 
BUtlln ecnebt mektepler resr.ıt 

mektepler ıtlbi şeraite tabi tu· 
tulmağa mecbur tutulmuşlardır. 
Bu hususta da teltlşat yapıl· 

maktadır. -Borsada vaziyet 
i ııgiliz limı dün bor< ada 992 ku-

ruşta açılmış, 'l90.75 kuruşa d~

dükt<n .ıonra ak~am 991 kuruşta 
kap.mmışur lstikra;:ı dahıli 9~.5 }ıra
da açılmış, 92,75 liraya yükstldikten 
sonra akşam Q2.G2.5 lirada kapan 
mıştır. Düyunu mü\·•hhade 227 llroda 
açılmış, 226.5 lirada kap•nmı<tır. 

Altın bor " haricinde 844 kuruşta 
açılmış aynen kapanmışnr. 
------~"""~·~·~~~~ 

leci kaza hakkında tahkikat ya
ptlı}or. 

Bir ev çöktü 
Bcyoglun?a Kuçü_k yazıcı ooka

ıtın<la • ecnıcd<lın B. namında 
hır mul,adilc te'fiz cdilrıis olan 
4 numaralı h;ı,ncnin Lst kat'ı harap 
olma ,Jtıda dohv: ·okmuş lıam
d l n . ı 

iktisadi H. 

Liman şirketi 
Heg'eti umumiyesi 

diin toplandı -Hissedarlara•. 13 temettü 
• 6 f alz uerecektir, kazan
cın güzde 20 si miiessis -
/ere, güzde 10 u meclisi 
idareye, 5 i dtJ memurlara 

tevzi edilecek 

Liman Şirketi hey' eti urnumi-
ye~i dün toplanarak meclisi 

idare tarnfından hazırlanan rapa· 
ru tetkik' ve kabul etmi~'ir. 

Dünlı.ü i~tim~da :\faliye vckilcti 
namına varıdaı umum mlidür 

muavini Cetmi ve Edip herler 

bulunmuşlardır. 

:\leclisi idare tarafından hazırla-

nan rapordatemcttü olarııkhamillere 

yüzde on h~ tevl'!il teklif cdil
mktcdir. 1 ley'eti umumiye bu 
mıkdarı muvafık bulmamış, te

nıettiiun yü.lde on iiç olmasına 
karar vermiştir. Dünkü içtima 

scncıli< mutat içtimıı oldup;u 

için nizam na menin tadili 
meselesi göriişiilmemiştlr. Şirketin 
nıurnkiplijı;ine sabık tütün inhisarı 
unıunı nıiıdı,, :'cyfi. sabıl.. Hri· 

dat umum üd,ırıi K:lmll, ~abıl.. 

nınliyc ımik. cişlerlnden irfan 

Rıza beyler intih~p edilmişlerdir. 

Dal~ıçlıl.. hakkıııın şirketten 
n,·ı;'inc dair olan tal'&vvur 21 

r\ ~ sanda tekrar toplanacak olan 
hcv'eti uıııunıiy.,Jc muzakere 

edilecek ve ~irı<t!t nitamnamesi
ııın huna ııit maddesı tadil 
edilecektir. 

~irhtin lıil:\nçosunıı nazaran 
O'..'H senesi znrfınd:ı 2.04:i,200 

lira vııri<lat tahsil olunnıu~. bu· 
nun 1.818,9 l:; lira<ı masarifi 

unıumive olarak ~irketin kRsNn

dan çıkmış ll2.2:i7 lirası da amor
tbmana LJıhsis olunmu:,ıur. ·erıce 

itibatifc ,irketin son bir 'ene 
ı..arfındnkı ,nfi kazancının r .ı..~,828 
lirnd8n ibaret nldu!\'lı ıesbit ~dil

mi~tir 

M ı:z ldlr rnriuaatın l ,8u:-,9? ı 
1'1 lirnsi kiimiir ve c<rn talımilin 
dt'''· l-lll.:-11:- lıra'ı ,;ı~ mhlisiye, 1 
Jul rıçhktan ve 27.~b2 iir,ı da 

muhtelif i~lerden temin edilmi~

tir. Yokarda mıkdarını yar.dıl!;ımıı 
tcml'ttıiun yü7.de onu meclbl 

idare azalaı ına. yüzde yirmi rnıi· 

e"iskrc ve yiizde he~I de me
mııriııt· te\ zi edilecektir. Temel· 
tü<leıı yüzde altısı da fniz olarak 
cev .ıi edilecektir. 

Uşak şekerfabrıkası 
U ,ak şeber labrıkaoının uziye· 

ini tetkik etmek lizrı: Sanayi 
u· \laııdin bankası meclisi iı.lttre 

~zaları ile mulıasebei umumiye 

'11lidiir ımı~vlni fuat \Ju,a bev 

bu~ün L'şakıı gid('ceklerdir. 

Mefsuh kibı·it şirketi 
Gcçeıı hafı• Ankara\•• giım~ olan 

Kibrit iniıi<3rı müdürii T:ıhiı 

""kep bel' ;thrimue anlet etmiştir 
vlalılın oldu'1ı ııue şirketin 

inhi>ar h•kkı r .. hedildikıen '0nra 
ıneJ.kur ~lrker vınc muamele5ine 
dc\·:un etmi~ ın~vzun i~tiğalini de 
~istirmek için hükf.mrtr mfiracaat 
etmemiştır. T hlhuki <ekliler hey'eıi 

ııirkeıin inbi-.r mukavelesinin fesh
ettikten sonra şirketin tas.i~e edilme-
si iktiza etmlktedir. • 

~irket sahiplerinin noktai nu•rına 
göre, şirketin eski mukavelesi iki 
tarafın nzasile aktedllmiş olduğun
dan mukavelenin fesih keyfiyeti de 
iki tarafın rızasına vabeste görülmek
tedir Bundan dolııı şirket mlhkcroeye 
muracaat ederek dava ikame etmiştir. 

Yakında bu davanın görülmesine 
başlınacaknr. 

Ticaret Odası 

T icoret Odası tarafından evvdce 
hazırlanmış olan gümrük ıarıfe<I 

hakkında izahat vermek llzre Anka
nva rirmiş olan komisyon AzasınWın 
Ticaret üd8'ının yeni umumi kdtibl 
Cemal bey şehrimize gelerek işe 

haşlaını~nr. 

Borsa için kanun 
)' cııı borsa kanunu bu günlerde 

\1illet Meclisinde müz"kcre edi
lecektir. K•nun çıktıktan sonra bor· 
anı şimdlk• v•7.iyetinde han değl

•ıklikler olacaktır. 

Müteferrik H. 

f-er i malları 
D rnet ~er tarann 
nıcza~eretini teınin 

B~İjllf 
--·--

Dun talebe birliği binasında 
yerli malları koruma derneği 

bir içtima yapmı~tır. 

Bu içtimsdı matbuata verile

cek beyanname hazır!anmı~tır. 
Dernegiıı l(eçn içtimaında 

yarım kalan nizamname dun 
mlizakcrc edilirken derneğin 

adı yerli malları koruma şeklinde 
kıılıul edilmiştir. 

lkrnek 4 ni<anda Uariilhinun 
konferans salonundM umumi bir 
içtima yapılacak ve bu içtimada 
fevkalAde kararlar verilecektir. 

Dernek_ Ticaret odıı.~ının mu
zaheretini temin ermiştir. Darıll

fiinun emaneti de derneğe mu 
zaheret edecektir. 

Diin ak~am .\nkaraya talebe 

birliği tarafından bir hey'et gön· 
derilmiştir. Hey'et Hıoe ve orta 
mektep talabeleriyle mu~llimlc 

rin de derneğe iştiraklerini temin~ 
çalışacaktır. 

Bir altına nıukabil iiç 
kiJğıt verilecek 

M übadlllerin fakir olanlarına tem
lik "' borçlınm• kanunlanodaki 

tarifıt deire!"inde \•trHmiş olan em
vali metrukenin nasıl ödenece~i 

hakkınd• Tapu L"mum M!idürlül;iin
deıı lzmir Tıpu :\1iidürlbtifnr> mil· 
him bir emir gelmi~tir. 

Borçlanma ve temlik kaııuııl!l ı 

mucihince mal •lmı~ oı.n müharlil 
lerin ho,çl•rını ııa,ıl ödeyecckleıi 

hiliı>ı11\mekte idi. Tt~!><İ• ahın tire 
rin1çıi kıymeti bulun~n Oir mahn 
eyrakı n;::~di e i:e • 1

-L lhjti takdirde 
kaç ıabl (ızerindeıı ı,ara verile<ep 
taAVYÜQ ~tn1 e mi~tir. 

, Gefcn emre gorc ta pııJ<lki kıydı' 
nda ıo lir3 alan kıymeti hulunan 
bir malin l\denme<i ıçin ınühacJiller 
;ıoo lirı vereceklerdir. 

\Ju,·azenei l]mumiye kanununun 
JJ ünw maddesi hu hu<usra tatbik 
edilecektir. 

929 bütçesi 
Bütçe tncümeni 9J9 lıfüç~si üze 

rindeki tetkikatını hıurıll ve 
ba•ılmak üzre maıh .. .,.. verdi. Bütçe 
hıfıav• meh'uslara dsjtıtılacak ve 
ı 5 ~Ön sonra müz•kcresine başlana 
cakttr 

Mersin hattı 
Adana·Me"in ham için. Fran;ı~lada 

milıakere dev•m edıyor. 

Tütllciilere ikrazat 
Zir3at Banl;N pek yakında tütlln· 

, cülerimize ikrazata b•~l•yacaktır 

... ldığımız malumata nazaran 
Bankanın '8pıca~' ii<ra>.ıtt 5 «n~ 
\'ndeli olacakur. l:lanka ikrazıı için 
tertihat alm3ktodır. 

lkratat gayrı menkule i.uerinc 
ipor~k konma!. ,uretilc yıpılac~ktır. 

Bunun i~n Bank• uınııın Müdürlii 
ğünden talimat beklemektedir.: 

Fırkada müsamere 

Kuşat re,,mi cumı gunü yapı
lan Csküdar halk lırkaı;ı 

binasında ~velkl gece bir musa 
mert verilmi~tir. Saat 2 ye kadar 
devam cdel' müsamere çok >ami

ml ve eğlenceli geçmiştir. Uskii
dar musiki cemiyetinin kon>t•ri 
muvaflakiyetll olmu~tur. 

Veremle mücadele cemiyetl 

Veremle mücadele cemiyeti 
heyeti merkezlyesi dün HJl;1h 

Ahmer merkezinde bir içtima 

yapmıştır. 

Bu içtimada kongrada okuna
cak bir senelik faaliyet raporu 
kıra.at edildi. Kongrnnın ~ Nisan 

Cu"' ~ günü Türkocağında yapıl· 
ması takarrür etti 

Tiitün idare meclisi 
Tütün inhisarı Meclisi idaresi 

<lün de oğleden sonra toplan 

mış ve geç vakte kadar muza
kcratıa bnlunmuşıur Ounkü 
meclisi idarede de yeni tütün 

IAhihasının mnıakere:lne 

Adliu.ede 

Kadriye H. 
Talıkileat nisan 
ortasında bitecek ----

Gazia11ıntap tabibi şahit 
olarak },çfaııbula celbedildl 

M üstantik Hikmet bey Kadriye 
hanım ve rllfekıısı hakkın

daki tabklkata dev:ım etmektedir. 
DUıı avukat Aziz bey isminde 

blr şahit d!nleıım!~llr. 
Gaziayıntap tabibi Sıtip Hakkı 

bey şahit sıfatıyla şehrimize cel· 
bedilml~tlr • Kendisi bugün ta· 
hıt olarak dinlenecektir • Bu 
gün diğer bazı şahitlerin de dln
lenmHI muhtemeldir . 

Kadriye hanım ~eçen yaz 
Büyük adada Gazı Hazretlerini 
ziyarete teşebbüs etmiştir. Tah
ldkatın yeni •afhasını bilhassa 
bu menu ıe,kil etmektedir. 

Pek yakında , fahit lstlmaına 
nihayet verilecek ve mevkufla
rın t&tfcvabına ba~lanacaktır. 

Tahkikatın nJsan ırtalıırına 

dotru bitmesi muhtemeldir. 

Vedia hanımı öldiiren 

F eyzi -~ti lisesi ralııbesinden 
Vedia hanımı öldurmekle 

maznun ayni mektep talebesinden 
~'ikret efendinin muhakemesine 
dün _\gır Ceza mahkeme«inde 

devam cdilrui~tir. 

Dünkü celsede :j&bit dinlenmif, 
ve ~ahit cdbi için muhakeme 

başka bir gunc bırakılmıştır. 

* KADf.'I .\ll:~ıuu.AR 
ilk kadın mtibaşir • 'e\ in hanım 

vazifesine ba~lamı~tır. '\/evin ha
nım tebligat müdırıyetinde mu
kayy itlik yapmaktadır. :\liiddei 

umumilik kalemine bir hanım 

daktilo alın mışur. 

Tıbbı adliyi tahkir 

Tılılıı adli heyetini tııhkh et
mekle mnnun Adil efenı.Jinin 

n ; akuııc• i dun Ririııı;i Ceza 

r ~l·kLmc.•i:ıd~ dt•\arn cdilmi~tir. 

\d!I ererdi hali c:inııette olup 
olmadığı tahkik için oraya ıı:on

derifmi~ ,.e orada kendi~inin 

mecnun olmadı!\'lnı •c\vleyerek 
heyeti tahkir etrnl~tlr. 

Dünkii .:el-ede tıbbı adlinin 

rapoa, okuıımu~tur. Bu raporda 

.\dil efendinin hali ı;iııııette ol
duğu yazıldıgından muafiyetine 
karar verilmiştir. 

Emanette -
~ınunıi tem~ 

.............. 
BülüD daireler !elli~ ediliyor 
Şehremaneti tarafıodan be· 

ledlye daireleri tefti' edilmekte 
olup dün de Oıküdar dairesi
nin ıcttı,ıne başlun~.ı ,tır. 

KadıköyHaydaıpaşa 
tramvayı 

Üsküdar • Kısıklı tramvay 
hatıııııa şirkete devri hııt

kındııki mukııvclenııme ha. r
lanmıştır. Bir kaç gUae kadar 
teati ed!l~ektir. lfüıkıı.velena

menin taatisinden sonra Ka· 
dıköy • ttayclarpaşa hattının 

inşaııı için hazırlıga başlana

caktır. 

Neş'et Osman bey 
Şehremaneti Sıhhiye mUdllrU 

Nef et Osmaa beyla istifası 
doğru değildir. DOn makaımııa 
gelmiştir. 

Karakötı palas ııe l!.ma11et 

K araköy palas aalılplerlJe Şe
hremaneti arasında çıkan 

blıı lbtilAf yllziindeo Karakily 
palas ~ahlolerl Devlet Şurasına 
müracaat etmlşlerJi . İlıt'lafın 

esası şudur: Emanet bı; ü.ııaya 
27 bin lira şerefiye .akdir etmiş 
Bi:ıa sahipleri buna ltlraz eyle
mişler. Bu sefer Emanet bu 
baptaki tetkikatın yanlış oldu
ğımu ileri sürerek şereflya mlk· 
tarını 69 bin liraya çıkannı~tır. 

-·-
iki daktilo Hanım 

Kuvayı milliı·e-. hıvanette bulunan 
birinin iki kızının hiı1len o;ehre

manetinde <!Jktilo ıı Jak i • "1d1m 
edildigi anla<ıldıkından ·ah~ık t. va
pılmoktadır \iamafih babonır h ı

nct!nden ,ıC1Jldannıı re derc"eı e 
kadar 'De ul tut' l bılecekl r' d< av 
rıca teemmtil edilmektedir , ence 
be (\inlerde aııls·" ·•ktır 

ske li 
l{anunda yeni ve mühirrj 

ı tadilat yapıldı -
İhtiyat efradıı1 manevrası -Yoklama, manevra, tecil, 

tebdili hava müddetleri 
Hükumet lüzum gordüğü vakit bir buçuk 
ay devam etmek üzere iki senede bir 

ihtiyat efradı askere ça~ıracak 
Btıytlk Millet Mecllal asker- ı 

ilk mllkelleflyetl kannııunuo bazı 
maddelerinde yaptıtJ tadllAtın 
en mUhjm kısımlarını httlbatan 
yazıyoruz: 

Yoklama na zaıııan 7 
Askerlik çatına glrenlerdea 

yoklama devresinde bulunanlar, 
biri yirmi yatlıırına rfrdlklerl 
senenin !ikinci kanununun birinci 
gDnllnden başlayarak flıazlraa 
sonunda bitmek Uzere (ilk yola
ma), dlterl her askerlik dalreıl 
dahilinde temu:r:un birinci gll· 
aUnden teşrini evelln sonuna 

kadar devam eden müddet içinde 
bitmek üzere ( ıotı yoklama ) 
adlı iki yoklamaya tabi tutulur· 
!ar. Bu yoklamalar yapılırken 

ruhsatlı elrat ile ihtlyatlarında 
yoklamaları yapılır 

30 Jafına kadar 
Aıkerf mekteplerle. nizam· 

name ve tallmatnamelrlne naza· 
ran devam mecburiyeti olan 
resmi ve yüksek mektepler, LI· 
aeler ve orta mekteplerde ve 
talt meslek mekteplerinde okıı· 

malı.ta oldukları anlaşılanların 

ertesi seneye terkleri ancak 
)irml dokuz yaşını bitirinceye 
kadar uzar. 

Bu yafa kadar talıaHlerlnl 
bitlrmcrnlş olar.lar, iki sene list 
llste sınıf geçmeyenler • aıı bir 
mektebi bitirdikten sonra diğer 
aıı bir mektebe ve ya bir talt 
mektebi bitirdikten sonra diğer 
bir tali mektebe girenler veya 
ll>tiaas şubelerine aynlmış m!l
~s~eselerln ve darUlfllnunun bir 
şuboalnl bltlrdllı:ten soara diğer 
fUbelerlne girenler ertesi seneye 
terkcdllmeylp asker edilirler • 
l~bu tıılebenln derslerine mun
tazaman devam etmesi şartlle 
tahsil ıat:tlcrl haricinde memu
riyet , vazife, san'at ticaret ve 
ziraatıe lfllgallerl teclllerlne mani 
deltlldlr . -

lbliyala ~eçlikleıı soera 
ihtiyat efrat seferberlik, asa

ylf ~eya talim ve manevre için 

BEŞ KOi\1ÜNİST 

İzmirde beyanname 
yapıştırmak üzre iken 

yakalandılar ---- . 

I• ..:mirde ~ komunısı zabıtAca 
yakıl~nmı~tır. 

Y:ık•l~l'an kornunistler gece 

şehrin muhtelif yerlerine beyan

nameler atmak Ye yapıştırmak 

için lıazırlııdar yapmışlar, tertibat 

alnıı~lıır \·e beyannameleri ha~nr
mışl:ırdı 

Hepsi de beyıı.nnamelcrle cür
mü meşhut halinde y3kalanmıştır. 

Komiinl~tlerln bir kı<mı tütün 
amelesidir ve kü~ük ya:;ıa çocuk
tur.Yakalananların haşında evelce 
komünistlikten mahkôm olmuş, 

sabıkalı \larangoz ve \todelcl 

(Kerim) bulunmaktadır Komünist 
taslaklarının eleba~ht <ılan Kerim 
beyanname mcs·eı.-~i ile hiç alAkası 
bulunmadı~ını iddia etmekte ise 
de dlj!:erleri itiraf etmiştir 

\ ~blanmı 1 of an komunlst 

taslaklarının uzerinde ve evlerin
de ıel.ıedetMr•ne heyanname!er. 
mııılr 'e<1'·alar btılunmn~tur. 

Ko!"lıınl !erden yakx!ananlar 
Jk 1.,.ar tebaalı rnuslümanlıırdan 
Rohuvat \hmet Kaya, Ali, Een 
ver, ve '•ustafa dır. 

* Cr:ı\ıtLBE·-:.. Tckirctag 
be\" diın Ank ra 

gelm'.ştir 

sınıf ihtiyacına ıöre, tamamen 
ve kısmen çatınlırlar. 

Uata efrat, ihtiyata jteçtlk· 
lerl tıırlhten itibaren her llı:i se
nede bir tıllm ve manevre için 
çagınlablllr. Bunlar için her de· 
fasında talim ve manevre mü
ddeti bir buçuk ayı ğeıfmcz, Hiç 
silah altına alınmamış efraı 

altı ay mQddelle ve silah altına 
alınmıt efrattaa alh aydan ek· 
ılk talim ve tıırblye göl'!nUı 

olaalar altı ayı tamumlam11~ 

Dzere lllzum ve imkan oldukça 
ıllah altına ahnablllrler. 

ihtiyat efradın talim ve ma· 
aevre lçla celbi muvazzaf eira 
ıtlbl yapılır. Dablll asayiş içi• 
celplerl seferberllk ahlıllnıını 

tabidir. 
Muvaz:ıaflardan tebdllhavaya 

ıtidenlerla tebdlllıava mı!ddetleı 

Uç ay veya daha zlyaı!e gcçtl2i 
halde mQddetln Uç ay kadar 
(dahli) olan kısmı veya izin 
alan efradın izin mUddetlerladeı 
her une yalnız bir ayı muvaz
zaf hizmetlerinden sayılır. Bir 
ay"8n futa izinlerin nmvazzal 
hizmetten sayılabllmesl BllyUk 
Erkanı Harbiye Riyasetinin mu· 
vafakatl ve M. M. Vekllletinln 
teklifi U:r:trloc icra Vekilleri 
Hey'etl kararlle verilen umumi 
mahlyoıtteki lıı:lnlere aittir, 

Muvazzaf hizmetlerini bitlr
mı, oldukları halde gl!r!llen 
!Uzam üzerine terhisleri ge
clktlrllmlf olanlara ruhsatlı ve 
l_htfyat ve cezalı fratıan tcb
dllhavaya ıtldenlerln ve izin 
alanlann tebdllbava ve izin 
müddetleri , ne kadar oluraa 
olsun tamamlle lılzmet ,.e oc
ıalarından .ayılır. 

Haz.arda aç aydan az teb 
dllbava alaolr.rın kıt"ıılarlle 
lrtlbııtları kesllmez , yalnız 

mUddetlerl ne olnnıa olauıı 
tebdllhavalan hitamında muvu 
zafflık müddııtlerlnfn ikmaline 
altı aydan az kalmı' olanlar 
mutım bnlııııduklan şubclerlnla 

menııup oldııklan Kolordu 
emrine verilirler. 

MECLİSİN MESA1S; 
Kurban bayramına 
kadar devam edecek 

Şehrimizde bulunan Biiyülı 
Millet Mecfül birinci reis vekili 

Hasan bey Meclisin mesalı:i halr

kındıı şn malOmotı vermiştir: 

- Meclis Kurban bayramını 

kadar her halde mesai~ine devam 
edecektir. Bu içtima devresinde 

intaç edilecek kanunlar meyı· 

nında yeni tarife kanunu da vardıt 
Belediye kanunu da meclise gelm!i 
tir. Vlemurlnin derecata taksimi 
hakkındaki layiha da meclise 

gelmek üzredir . İşte bu kanun
ların intacı kin meclisin bayram 
dan eve! tatili knbU olaıruya 
cakur. ~ 

Hasan bey bektrlık vergisine 

dair lan laylhadan malılmatı 
olmadığmı ve buna dair bir şey 
düşunmediğlni ilAve etmiştir. 

Hasan bey pazartesi günu avdet 
edecektir. 

Yangın 
Dün ak~am As~Jaltında bir 

kAgıtçı dükkanının t katından 
yangın çıkmış ve tevess~· nt: mey

daT' verilmeden söndıirıılmtştür. 
- --

leniden sl'yyah geliyor 

Şehrmlzc 5 >anda l l'O sey-
vılı daha ırele ehir 
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BUGÜNKÜ HA VA 
\ ann ruzğar, mutaı a;sıt garp ve 

kara yel , !lava - kapılıdır. Htfıf 

1 nur ı agma.ı muhtemeldir. 

Ff,LEK 
Dehşet! 

Gazetelerde okuduk, Peşte
rf e yapılan bir müsabakada 
ierberin bı ri sabunlama da 
dahil olduğu halde 45 saniye-
1c traş etmiş ve 1000 frank 
nıükô:fat kazanmış. 

Bun u okuyunca ürktüm. 
D,mek ki bu adam saatte 80 
kişi ııe yirmi dört saatte 1920 
kişi traş edecek. içimizde traş 
çıfık!a maruf olanlar vardır 

rıma bu kadar sur'atlisine 
tesadüf edilmemiştı. Eger bu 
rıdam memleketimize gelirse 
baş ta Filorinafı üstadımız 

olduğu halde hepimize dak
kanları kapamak dflşer. 

Kaplumbağa 

. \ilah , aflalı ! Bu ne gari
be tir? Gümrük istatistiklerine 
ııc ~aran Türkiyeye bir sene 
zarfında 4 adet kaplumbağa 

ıthal olunmıış. Ne için diye 
r;ıerak etmeyiniz! Yemek için
mış. Geçen sene Oiempiyatlar 
dolayisile Amsterdamda otu
rurken bize ikram olarak kap
lumbağa çorbası ı•erdilerdi , 
ı ı rela ne ofdu.l!uııu bi!medi
l!imiz içm tatsız bir çorba diye 
i erken kaplumbalfa olduğu 
ıınlaşılınca hepimiz el çekmiş
tı~. hele Çe!eN:ade Sait bu 
!11 '.ırdıyı işittigi zaman ağzıh
tlrı i lokmayi bile pek güclük!e 
J'< /muştu 

Bu haı•adi~ı okuduğum za
man o hadise aklıma geldi. 
Hatıl ben kap/umba!fada ne 
aı olduj!unu anlamış değilim. 

Çab11hl11k ! 
Dünkü ~ ikdam " arkada

şımı:da Cehit Nuri bey üsta
dımızın" Çabukluk asrı • ser
lıil'lıası altında bir makalesi 
rarrtı, Mumailejhle aşınatıtı 

olan bır zatla beraber bu ser
!Jı·hayı okumuştuk , o zat 
dedi ki: 

Celdf Nuri beyin neden 
abuk /{Jf etfıJ!ıııı şimdi an/a
dını! 

FELEK 

\SKERİ BAHiSLER 
ikinci · nönü 
" 31 mar 1921 " 

'1 le cumhari,-e nin ,kinci temel 
tlıre:;~ hiç şupbe İ7, ikinci lnönü • 
1 - • • Birinci lnör< ~ zaferi neti· 
c_.inde coplanan 1.,mdra konfe-

1 ı, 27 ::;ubn:tın l :t \Tart l 92 l re 
• dar l 4 glln s ın ış olmasına rağ· 
n n ı de,•etleinın el'an Se\·r 

es nıler. nrılm:ık 1 •emedikleri ve 
ma şatlarının za nan kazlnmaktan 

ar t c duğu anlaş ı ışu. 

llır taraftan elçılerımizin ellerine 
·H projesini drğlştirecckltrini um 
ı at'3k bazı J•31m• \&itleri içine 

alan bir proje tutuştururlarken. diğer 

taraftan Yunan ordusunu tepeden 
umağa kadar slllhlıyorlar, hazırlıyor
lar ve kışkırtıyorlardı .. 

~lhayot 23 Mart 1921 de, daha 
elçilerimiz yolda iken, (Bursa) ve 
(Uşşak) mıntakalınndaki Yunan or< 
du!an (E~kişehlr) ve (Afyon) istika
metinde umnml bir taarruza geçtiler. 

1!6 :\Tartta lnönü mevzilmize çat· 
ıılar. Düşmanın Bursa dan gelen :ı 

P. F Ye 1 S. l!vasından mürekkep 
kolordusuyla, garp cephemiz arasında 
26-30 \!art günleri içinde çok çedn 
hoğu,malar oldu. 

lnonll muharebelerini tetkik etmiş 
olanlar eyice bilirltr ki : o zaman 
1 Yunan fırl.:ası 5ilah kuV\eti itibarile 
tam '.! ı e hat!A 2 buçuk fırkamızt 

muadildi ı·e bu ~artlar altında çurpışan 
garp cephemiz, 30 "'!artta. çok kritik 
bir vaziyete düşmüştü: 

Sağ cenahta. şimdi (Kanlısın) ve 
(Ü9 şehitler tepesll adını taşıyan 
hAklm sırtlar; solcenahıa Kovalca) 
ve (Kandilli) duşman eline geçmişti. 
lnönfi mevzünin iki ucu eyice geriye 
bükülmüştü ... Eldeki ihtiyatlar tama
men m harebeyc sokulmuştu.. Cep· 
hane eyice azalmıştı. Düşman >ol
cenahtı biraz daha ilerilemep;e mu
vaffak olursa, cephenin ff•kişehir ı 

ile irtibftı ke<ilmek tehlikesine mı 
ruzdu .. 

Carp cephesi k. , du~manla son 
kozunu oynamak vaziyetine düştüğü 
böyle çok kıitik ve sıkışık lıir anda 
B. 1·:. it li!';inin, fi. K F. K. ('emil 
Cahiı B. ef. K. sınuı giınderildiği B. 
\I. :\l muhafız taburu ile, (Afyon 
dan gönderdiği 2.l • F. 'lnöoü) ne 
Yetiştiler. Birkaç <andık ta cephane 
ulaştı. 

,\rtık garp cephesi lıir ı ferahla 
nııştı .. 

J 1 \ lart sabahı duım:m taarruz· 
lmnı tekrar şidJd dimi<tl, Fakat 
artık duşman sa.leclcıi e ki kudre 
tini göscerememcbe fl~lımı~tı.. Üğ 
lcve kadar düşmanın yaplıgı batan 
hiicıımlar kırılmıştı .. 

ismet Paşa mukabil taarruı zama
nının ııeldiğine karAr verdi.. Bütün 
cephede taarruza geçildL 1 liişmanın 
aldığı mevziler kAmilen i-tirdac 
edildi. 

Bu ,iJdecli şaldırı:;lur k:ırşısında 

akşama kadar be calıyan düşman 

akşam karanlığı ba<ınC• • ;ellmecl . 
i>lillerile doldurdup;" muharebe meı. 
danını silahlarımıza bırakarak (Bur>a 
"'!unu tutmakta bulmuııu .. Bu 
$uretle Türk i tiklAlirun , her \il lılr 

asırlık yol olan ·ı ürk lııkililıının, 

cumhuriyetin ikinci temel tli eği de 
dikilmi;tir 

< >nun için her yıl bul{un o temelin 
alçısını. betonunu kanlar!\ le ) ıığuran 
şcbitlcrımizi minnetle anarken 01.afcr 
•bidesin mimarı ulan hmec paşa
yı da tızim il 'adetmek mılll bo• 
cumozdur. 

Bu muharebenin oe kıJır l~ır 
ş.arclar altındı kazınıldığını olçmelı. 
için o zafer ;1.ınu, l.iazi l Iazretlcrtnın 
ismet Po~aı • y •uı~ telr;raftaki ~u: 

" Butfln tarihi dfemde. sizin 
inönU m~yda11 nıulıarrfıe~inde de
ruhte etlilfiniz vazıfe kadar ugır 
bir ı·azife deruııte elmiş kuman
danlar enderdir ...• ı•eciusinl oku
mak kdjıdir . 

Ycşllköy: A. Rlza 

u ı' • i "" r•·· ~'J. t.LL I ı·~ ı ... '[' 1 -. ,... ~ : l 
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SIHHİ BİLGİ 

Şeker hastalığı 
Ve şişmanlığa mahsus 

tedbiri ekli 
Bu rahatsızlıklara dair yazdığımız 

makalıtta tcdablri sıhhiyeden bahse
derken bir nebze tadablri ekliyeden 
de bahsetmiş, bil!hire her nevi gıdayı 
şamil bir iki makale daha yazacağı· 
mızı »adeylemiştlk; bu günden itiba
ren şu iki emraza karşı elycvm 
garp kimyaker ve mütehassıslarının 

tespit eyledikleri "müfic·muzir. p;ı

dıları yazıcıj\'ız. 

* * * 
1 "Ekmek :;;eker illttlne karşı 

gulucen ekmeği kullanıldıP;ı malOm
dur. halbu ki gulucen ekmeğinde de 
yüzde 25 mevadı nişaiye bulundu
ğundaıı pek ce makbul ıddoıunma

mıktadır. Ahiren .faponyada çıkan 
"Soya haklısı. namındaki bir nevi 
hububattan ekmek imaline başlan-
mıştır. 

il 8. z. 
Dr. Muhiddin 

irtihali er 
Yanya eşrafından Dem zade :\leh

met aıı;a mahdumu esbak Kırşehir 
mütesarnfı Hilmi bey dün vefat et
mişclr. Cenazesi bUgün Fatih .\!şancı 
caddesindeki hanesinden kaldınlarak 

Topkapıdakl aile kabristanına defn
edilecektir 

Jf irtihal \ "ali vekili ıe Şeh-
remini Muhiddin Beyin hemşiresi 
merhum .\'ilufer hanımın cenazesi 
dün Heybeli Adad•ki aile makberine 
defnolunmllftUr. Cenue merasiminde 
\ luhiddin Bey ve bir çok zel'at bul
unmuşlardır Allah rahmet eyleye. 

Kütü~ Hl~TE 
ÇİITE MEDİHALAR 

- \'ay •. Hizmetçi değişmiş. ~ 
Merhaba kızım, senin ismin ne-
dir bakayım. 

- ,\Taclyı: mi? Nasıldı 

dım. Ben seni bir yerden 
yorum :\'ıciye. 

anla

tımı· 

- Tela~ etme, doktoru iste· 
miyorıım. O kadar istemiyorum 
ki, onun burda cılmadıP;ını bil· 
dtğip;im için geldim. 

\man daha uzun müddet 
gelmesin. Rakısını içsin , brlcinl 
oynasın, saat sekiz olsun, ondan 
sonra ı;els!n. Hanım efendi yal
nı7. mı'? 

- Bibi bey l{eldl dersin. Bibi 
ismi ho~una mı gitti? Hanımın 

koydu bu ismi bana. Sallh ismiyle 
de hiç aJ,lkası yoktur. 

- Kıırşımda gülecegfne, elim· 
den şu çiçekler! ııl da, salona 
ko}~ işte senli henll oldum. Ne 
yapayım Xaciye, eski huyumdur, 

doktorun hizmetçileriyle laubali 
olurum. Haydi ~imdi git, hanı
mına haber Hr. 

Seniha yok mu·ı Hayır, siz Mediha 
değilsiniz. 

- Doktora ihtiyacım yok 
hanım efendi . Fakat p;arip bir 
vaziyete düştüğümü itiraf ederim. 
Burası Camit Canan heyin C\ i 
değil mi. 

Jf Tefekkür - 1'ıymetli hayıc - Dur bakayım. e~yalarda - Ta;ındılar mı hurdan? 
ark•da~ımırı ülümll ile benim ve bir değişiklik var. Bu ne ~ık, bu ... 
oglumun yüreğimizde açılan unulmaz d 1 

ne nğır öşeme er böyle ... Allah - Bilmiyordum. lsviçrcye git· yaraya iızleıi ve <özlerile melhem 
olmağı çalışan bütün hısım, akraba Yersin, hanımın miras yedi galiba. miştim, Bern, Lüsern, Intcrlaken 
dost ve aşınalara allece c•ndın te- Iler halde, ya miras yedi. ve Jenev, epey dolaştım. İsviçreyi 
şekkilr ederiz. yahutta bana ihanet ediyor. Yeni bilir, mi>inlz hanım efendi? 

)Jotbuat umum müdiiril eşyıı alacak de~!. L'sküdara gide- ... 
Ercüment Ekrem k cek parnsı yo ·tu, benı,len on lira - Cidde 'güzel meıııkkcttir. 

ödünç istediydi. Her ne~»e, an- lstanbulrı avdet eder etmez, bu 
tarız .... Bonjur :\ledlha... ev içimde canlandı, hemen gel-

TİYATRO 

sizi tanıdım. .Acaba doktor neye 
hurdan taşındı. 

- Bilmiyorsunuz öyle mi... 
Kul~ğından frak, çekilmez bir 
adamdı. karısının hatırı için ka
vuk sallıyordum. 

- Kibar bir adam, aşkından 
bahsetmez, fakat bu tc:;adüftcn 

sonra, ben Mtdihayı çok sevdi
ğimi size söyleye bilirim. 

- EksikliP;ini hissedeceğime 

hiç şüphe yok. Her akşam bu 

eve gclıneğe öyle ah~mı~ıım ki... 
Şimdi, odamın dürt duvarı 
arasında, yapyalnız kalacağım. 

Bir çok kişiler gibi, kadın pe~inde 
dolaşıp, çapkınlık edemem. 

- :\Iediha, benim yalnıF. met
resim değil, aynı zamanda arka
daşım, mahremi esrarımdı. 

- Koea>ı bizi hiç rahatsız 

etmezdi. Yemekten sonra çıkıp 
giderdi, biz haşhaşa kalırdık. Bl'n 
şu köşede oturup kahvemi içer
dim, .\lcdiha piyano çalardı. 

- Saadetimi kaybettiğime 

şüpheniz olmasın hanım efendL 
Ve gene şüphe etmeyiniz ki , 
sevki tabii ile, gelip bpınızı 

çalacağım. 

efendim. Eğer bir gün kıılbtmd 
Medihanın yerhıl başka bir kadı 
tutarsa, kabahat si7.de, sizin gil 
zel gözlerinizdedir. 

- Tıpkı size benzerdi hanı 
efendi , biraz t:Hha manasızdL
Bu nim karanlıkta size bakarken. 
karşımda, çok daha manalı, bir 

\ledlha giirür gibi oluyorum. 

· - Bundan ce;aret al anık, bir 

sual sormama musadc eder mi· 

>iniz.. Cevap verip vermemekte 

muhtıırsınız. Kimseye aşıkmısınız~ 
Tebessümünüz kı\fi, kocanızı tılle 

sevmediğiniz an.laşıldı. 

- Kocanız, kabasabs, ruhsuz 
bir adam değil mL. Neden susu· 
yorsunuz, hakikau itiraf ediniz, 
mademki anladım, glf.lcmeyinil, 
anla~alıiliriz sizinle. 

- Y o... artık geç kaldınız. 

Beni eı elden söyktmemeJi.\dinl1, 
aklinıdan cinnet hava't esti. 
Artık, iş işten ~eçti. Sizi sevi· 
yorum Mediha. 

- En kuvvetli aşklar, aııl 
doğan asklardır. Seni seviyorum 
l\lediha .• 

Ban Bibi de ... 

Nakıedtn 

Davetinlzc te~ckkür ederim Selami izzet 
~ .... 1 larık, hayat, kaza Vl' otomobil sigortaıanııızı 
W" Galat.ada Ünyon hanın~a küin Onyoıı ~igorta kumpanyasına 

1 pyatırınız. 
Tiiıkiyede lıilafasıla icı ayı mııarnele etmekte olan 

ÜNVON 
;Kumpanyasına bir kern ıığruın;ıdan sı~orta ı qptırm:ı.yıııız. 

-- .... Telefon: Deyoğlu - 2002 -..ı~~~~~~~ 

~!tltıııtıırı~~ ııınıııınıl~ ıı!U!tım ı ~fi~ ıı ı f ,m ıı ım, ıı~ımımıfitı ı ı ıı ı ı 
.\!fedcrslnız hanını efendi, dim •. Kusurumun affını istirham _ 

,;izi ... Yani şey ... Siz :\lediha ederim. ===:i 

VE 

Sİ1'1 E~IALAR 
Ferah sinemada değilsiniz. Hlbuki .\TedihaoıR yııf. ~ 

\ o!ga \'olğa 14 kısım anım Dün- nız oldu~unu >ii) lediler. - Lıitufkür olduJtunuz kadar da ftrl t 
yanın en m~bur hokkabazı; :\Ielidis .. . _ . . . ı ~ii'.'dsiniF. hanım efendi. Sc~~em.: -~ ayyare 
matlna; l 5 -;\lediha sız mısınız? l\~ka da lığıme nadim olmadım, çunku ı::::==: 

mmını il l l!UllllllllllGDNIÜN LATtFELERfDll tll ıı uuıınıııum 11111111 .1111 a Keşideler her ayın 11. ndedir 

Vergi dedikodusu devam ediyor rJ 3. ci keşide 11 Nisan 1929 

• . B%:&l6~~:~!!e: 

- Sen fJelu:rl:h ı-eryisi11l ne yapacaksuı? 
- El.11/ seı•allilerimden biri11e ı•erdlrN·Pğim .. 

Ayrıca : 20.(XX) 15.000 12.000 1().00) llralık 
ikramiyeler ve 10-000 llrnlık bir mükafat. 

Bu keşi dede cem'an : 3.900 
numara kazanacal{ 

ı 1rı ımmm11wmmı11 ,mıımw,m:ıııımıııııııını~mm1:n l • :ı:ı 
Emlak ve Eytam ban-

kasından: I 

Adada kiralık köşk 
L as No 

1 3!{ fü. ı tikadada '\ i1.omJa :-Oefeuğlıı koışklerl 

namhle marııf üç hop köşk. 
llJl:ld• muhoner ki.işkle• bir sene nıüddcı c , c pa 

·c~inden f'1Jlip1c ·in ııbcmizc tniirac .. •vıcn1clcri . 

Bedeli ıc>rı r 
.500 

rlıkla ic.:ı.ra ;ıpLtdıı;;~ 

öy heki • 1 
kalıut -buvaka Jandarma 
kumandanının seri ve ted
birli hareketi saye inde 
nihayet buldu ... 

vİırmağaba~~dılıir. Gençlik-,. 
hangisi biiyle bir vııkanın 
kanramanı olmamıştı ... 

Buyrun bakalım bey
ler ... Yine bir kekllk yaka· 
!adınız gallba ... Anlatııı 
bakalım. 

iki arkadaş her türlü kıs-
iki arkadaş tereddüt ve 

hicap içinde içeri glrdllef· 

\ 

cınçlığı aradan kaldırmak 

için garip bir çare bulmuş
! rdı. Daha kaçırma pllanı

nı kurarken ikisi de birbirle
rini kıskanmıyacaklarına an
tletmlş, küçük parmaklarını 

biraz keserek birbirlerinin 
kanını lçml~lerdl... Bu kan 
onları kardeş yapıyordu. 

Bürhan Cahlt 
kanlıların tedbirsizliği onu 
bu tehlikeli ~·azlyetten kur
tardı. Her iki gencin birden 
kasabadan kaybolUfU baba
larını; analarını tel!şa .. düşur
müştü .. ilk endişeyle hükQ
mete haber verdiler ... (Kan
tar :zade) vakasından ı>onra 
(Mahmure) nln izini kaybe
den Jandarma kumandanı 
işi derhal anladı. Bu muzır 
mahlOku kaza hududundan 
çıkarıp atmak için vesile a
rıyordu. 

Kadir zade) ile arkadaşı 
hariçten keyiflerini bozacak 
herhangi bir müdahaleye si
lahla mukabele etmeıte ha,. 
zırlanmışlardı. Fakat jandar
ma kumandanını sayarlardı .. 
Ve kumandan onları gaflete 
getirip bastırdığı halde oka
dar iyi, okadar babacan dav
randı ki blrşey söyleyemedi
ler. Ve (Mahmure) biraz 
sonra Jandarma muhafazası 
altında kı:za hududundan 
dışarı çıkarıldı. 

Ve (Kadir zade) oğ'lu için 
en münasip kızı bulmuştu 
bile ... (Isparta) da (Mahir 
paşa zade) terin gelinlik bir 
kızları vardı. Hatta (Kadir 
zade Ahmet) (Isparta) da 
muktebe giderken onlara 
misafir olduğu zamanlar 
kızı bir kaç kere g!irmilştü ... 
iki aile asalet ve zengin
likte az çok birbirlerine 
yakınlardı. (Mahir paşa 

zade) lerln hali tezgtlhlarında 
üç yilz kişi çalışıyordu. 

Sonra etrafta d!inüm dönilm 
gül bahçeleri vardı. 

o gıcıklayıcı arzuyle razı 

oldu. (Isparta) da iken cuma 
günleri kapı aralığından, 

bahçe dıv:ırından güzüne 
lllş n genç kızın hayali 
geceleri rüyasını kurcala
maj\'a başladı. iki taraf ara
sında söz kesilmişti. 

Tam bu sırada (Kadir za
de) ağrısız, sancısız nahoş 

bir kaç sivilcenin vücudunu 
istilaya başladığını gördü. 
Az çok tahsil görmüş bir 
genç oldutu için bu 'garip 
ve mevkileri itibariyle teh
llkeli kabarcıkların bir kan 
harareti olmadığını tahmin
de gecikmedi 

zade Kadri) de g\lrillmesı . 
onu hiisbütiln korkuttu. iki 
arkadaş ilk bağ alemine kn· 
rar vermezden evci yaptık
ları gibi başbaşa verdiler. 
Ve her şilpheyl ortadan kal
dırmak için doktor (Suat 
Naci) ye müracaat etmeyi 
muvafık buldular. 

Tanışıyorlardı... Onların 

rakı Alemlerine, ba~ gezin
tilerine davet edlldltl halde 
gitmediği için kibirli diye 
ismi çıkan doktor (Suat Naci) 
bu gençlerin .arasında en 
ziyade (Kadir zade) ile tek
lifsizdi... Biraz ilse tahsili 
görmesi ona konuşmak, 
anlaşmak kabiliyetini ver
mişti ... iki arkadaş evine 
gittikleri vakit onu küçük 
ateıyeslnde bir tahlll yapar
ken buldular. 

(Sııııt Naci) böyle sahne• 
lere ne kadar alışıktı. Ka· 
sabah gençlerin ilk adımla· IJ 

rından vaziyeti bir hamlede ~ 
kavramı~tı. Maceraları ayule# ~' 
çıkan iki arkadaş günab• ~' 
!arını itiraf etmete gelml~ 1. 

•ı' 
ıJ 

iki gün iki gece durma
dan, dinlenmeden kana kana 
:~lendiler. /Kantar zade) nln 
çlillğlnden en aşatı iki haf
ta dlnlenmeğe muhtaç bir 
~.ıziyette kurtulan (Mahmu
re iki yağız delikanlının 

!ıırslı ve hasretli savletlerly
.c ezildi, kavşndı. tükendi. 

ııdar ki lcaU ıp oynııyacnk 
e ,) ımıldanacak 

(Mahmure)nln (Kadir zade) 
ve arkadaşlyle beraber kay
boldu~unu hissedince derhal 
atına atladı. Bir saat sonra 
onları lıa(:"da, armut altında 
rakı lçerle:lcen yııkaladı. 

Muh:ıklmk bir facia ile 

Bu vakanın dedikodusu ka
sabayı epl meşgul etti ... Jan
darma kumandanının reca
sıyle ne (Kadir zade) ne de 
(Şahin zade oıtullarının iz
zeti ncfi~lerni kıracak bir 
:,;ey söylemediler. Yalnız her 
iki baba onları biran ev 

(Mahmure) nin sürülme
sinden sonra bir müddet 
serserlleşen gergin bir davul 
zarı gibi çatlamata hazır

lanan (Ahmet) annesi bu 
kızdan bahscUlğl 

dı h 

Annesi onlara ergenlik 
ismini verdi. Bazıları kıza

muk çıkarıyor. dedi. Pehrlz
ler tavsiye ettiler... Fakat 
bu nKhoş slvi!celerin daha 
milhlik yerk r-dc gtttııcçe art
tığını gören ~adlr zade acı 

bir "bl c · 

Yine bir bağ ve rakı 

daveti olacajtını zanneden 

iki töbekAr gibi başıarı 
önde, elleri dizlerinde onıııl 

gösterdiği yere otururlarkerı 
devam etti: 

-Ne varne yok bakıılıııt• 
derdini söylemeyen devasırı• 

bulamaz. Ve bunu söylerkerı 
genç doktor ikisini de süıii• 
yordu. 

Biz hastayız galili' 
doktor, dedi. (Kadir zade)··· 

Sesinde öyle derin bir ıı· 

" 



MİLLİYETİN . EYLENCELERİ 

au rilııkü yeni 
Sotdıın aıığa: 

bilmecemiz 

1- Genı> "4, istirham "4, 
~- Arkada değil "4, Yıma"S. 
J- Alun "J. Çekıcin demiri 

J.,.d .. 
rı Uğü }Cr "'~i" 

~ iki dardeş karısı •4_ Bal "4, 

kılıç "J. Tahmin "3. 
8 Efendinin dunu ".l, 
<ı T . ' .• , \" •' ta..,, ~zenı~ ;ı ·. ı -r,. tı\·a ""!".., 

Dllnkü bllmecemlzin 
halledllmlş şekli 
Yukaraan aşağı: 

1- Sarfın•zar etmek "4, 
3- l\Tarelıet •.ı. Başa ıakılan"J, 

4- .. \yı ~·ura::;ı "2,. Fırl:ıt .. 2,, 
~- Genişin ak>i •.ı. YOk<ek 

tepe '".ı .. 
fJ Nota ... 2., J\ırmızı 

1) 

\Jusiki ... l .. 
Çekmek ·;ı. 

Ter;lenrnek ·9_ 

., .. 

~i~aYVA~ .~?.I{sA.~r- 'rasJlye! 
retmudururesmın Düyunu umumiye 

1u~1~~~~"'~~ ~:;111~!.~~ Bl"lılı tasfiye ediliyor 
~<l ?ıırsasının lağvedilmesi Uzırn Duyunu urnunıivedc ta,five 
, dıgı hakkındn son µ;ünlerde hazırlıkları ilerlemektedir. Düy~-
•ak· 
., 1 olan nc·>rivat hakkında, nu umumiye kalemleri Parise 
~·ni zemancla 

0

mezk~r borsada naklolunacaktır. Rinadıı hükumete 

ıııecJisi idare azası olan Ticaret kalacaktır. Bir kı>ım kalemler 

u~uru i\Iuh,in bey demiştir ki: e,asen ~imdiden Pari>e nakledil-

li· . - ~ayvan borsa,ının etten mi~ bulunuyor. 1 lamiller rneclM 
~ re ım miktarı çok azdır. de Pari,te toplanacaktır. 

•n ltı sebeple etin pahalı olma- Kupon tediyatma .J. '.liisandan 
I' da bor~anın bir tesiri yoktur· itibaren lıaş!anmaktadır. F'ııizlcr 
n~:"a. ln~ edibe et gene ~imdi ki 5 Nisandan 31 :\layısa kadar 
•,

1 
Petını muhafaza edecektir. tevzi olunacaktır. 

"e: ~tlaki ınlilıııyaacıların aldıkları 
ııı ~tın de pahalılıkta amil olm1151 Eczacıların ispirtosu 

ıtenıel tk~ildir. 

\ 
1 

\ 1nkli bunların aldıkları ücret 

l. 1.'." bir nispetinde ehemmi
,,, b' 

r:ıh ır ~eyd•". Bıınu:ılıı. be 
'c nıali nı• 'ı31 ;ıacılıı.r rnsııa
ltr ~nıak da l'!"eclıuri deP;ild!r. 

tıccar ;,t .~ malı, kr•ıdlsl 
''a et:rhilir.,., 

r; . . Davet 
f. r. 'Iur. ı ~ligındcıı: 

e h ıı o!Jıırn l u;ıbul 
aı:ı~t nıu,..tcrcmr ınin ıı;t·rüşül 

~ 7.ere 1 n1 .. r. l 9:?Q p11zar 
1~ 5331 on beşte fırka ırcrke .. 
hazır hu. Jnmalannı rica ederim - . __ .. ..._ __ _ 
l~TA:-il\U, llCJRSASI 

''lr ISTlırn ~Zr.AH 
ı ~ dahnı \ 9• 'U • 
.,. 1 rnu,·abh!Je 2'.lll 

cıı dı·ınır \:rlu 8 

Sf::'if.Tl.f.!1 

1

14 
~4 

;q 

41 
10 

• 
l."'i 
.ıı 

I~ 

~o 

10 
00 

25 
4i.OU 

00 
45 
00 
70 
50 

l'All\ !:AT 
. ı I T. 1 ' f ~ T 

••1 :ı T. 
'· lrkoıı 
~tı 1~ . 

bb l•rkru 

I' lı:tcıı 1 ,, 1 
nı.ıa sl:-ke~ 

40 
40 
4.' 
4,Jo 
4,3n 
I' 00 

,, 
?91 
0,4;' 

ı:ı 

37 
t 
9 

00, -
00,00 

J,UIJ 

Qt,00 
~.ı,'!5 

33.oo 
'l4 ,,7,10 

ı ~;.oo 

a 52,l!~ 

l:. ll ~: :~ 
~ 3 ... ~_(i() 

1 lanbuı 11 
2, ,3, l 92a l.)"

1
Yvan Borsası ,, rl 

~·insi j \ satış~~r • det • ııo n,aıı 
ırctk atımı l.<iiJır 

nıan 

'·ak1 

Et 

90 35 35 
ı:ıa 48 48 

120t 45 -,,4 

. 347 42 
9 33 

!18 23 
6 30 
ıo 11 

satışları 
kica ffotı 

·~ı ~ 
·30 
31 
20 

A,gitri \zaınl 
ıc. p ~ p 

105 ııo 
110 11!! 
103 115 

HiO 
77 
65 

130 
90 
80 

S ıhhiye vekaleti eczacıların 
kaçak müskirat yaptıklarını 

ilen siırerek, Hatların tezyidin'. 

talep eden mllskir:ıt idaresinden 

bu iddiayı teyit eder müspet 

adresler istcnıi~tir. Zira. kaçakçılıp;ı 

tahakkuk eden eczahanenin der· 
hal kapatılması kap etmektedir. 
Sıhluye Yckalctlııiıı bn talebine 
mıishet lıir cevap veri:ınemi~tir. 

\lti>kirat ir.'ıi-arına ı;elince, 

bu haber me\ zubahs edildiği 
zammı ,aJecc bpim, me~elesinde 
Jegiı ni, bir ev ulmadıp;ı t:~vahı 
veril mel. tcdi r. 

ıU. Rivas Ati/laya gitti 
Muhtelit mübadele komi,yonu 

reisı \1. lliYas dun ı\tinayn 

p;itmi~tir i\l. Rivas Yunan ricalin[ 

resmen ziyaret ettikten :onra 

tekrar ~dırimize :ıvdet t·dccektir. 

M · Troçki hasta 

Şehrimizde ikamet etmekte olaıı 
M. ·rroçkl dun haflfcc lıasta

laamıştır. M. 'froçki Fransız bu· 
tııhanesl,,den c~lbedllen bir dok
tor tıırnfından tedavi edilmek
tedir. 

Fen kurbanı baylar/ar 
As.er baytar mcktebı ıden; l 
Hu:ı m ha tahitına tutıılArak ~chiı 

oJan iıinlıaşt .\hmtt \'C yuzbaşı f !il· 

dayinın \'C''ltlartnın cnei <le\ İ\c ı 
müna;,t:bet · c 2 nisJ.n 9'29 sah ~Unu 
~elimi\'cde :jelıitfiktc ihtifal ı apılma 

sı mukarrer oldu;;umlan ar1.11 eden 
zıtl3rın .nez~lır günde l fa· .brpaşada 
kAln \skcd !!."tar •ı;bikatme' «hine 
ıe5rıf!erı 

Alman sefiri 

Almıın sefiri Nadolny cenapları 
bir kaç gtln kalmak Uzre 

dün şehrimize ı;:elmlştlr. 

Meşhur HAYRABOLU 
HAYYA r \e EM1'AA 

PANAYIRI 
19 Nisan Cuma günü 
açılacak ve bir hafta 

devam edecektir 

Kiralık 
Bebekce gayet nuıtcna 'lir rnev 

kide mükemmel hahçe. himenent hir 
manzara, tdcfon, elektiri~. garaj, 
banyo gibi bütün e<balıı l<ıirahıtl 
cami rczacı 1 lı;an heı in kiı~kti 
mobil~ c:1 ,-e rnnbil) ı:'.>\İ7. ~iralıktır. 

MiLLiYET PAllA sı MART 

Devlet Demir yolları ve li
manlar nmumi idaresinden: 

Fevzi Pışa-Diyarbekir hattının 1 ~0+2~2-000+1138 etüt ldlometrelerlle 
işaret edilen noktalan arasında bulunan onüçüncü kısmın teJvlyei türıblye ve 
imalatı ~ınaiye.<i 28. 3, 929 tarihinden lb 4(929tarihine müsadif Salı günü saat 
on dört lıuçu;;a kadar kapalı zarf usullle mevkii münakasara vaz'olunmuştur. 

Teklifnamder \'aktı mezkt'ıre kadar Ankaradı Devlet demir yollm ve 
llınanlan idare! umnmlye>i kAtlbl umumlliğlnce alınacaktır. talip olanlıt 
mezkOr kısma ait mukavele, şartname ve Yahidi kıyasii ffat eedvell Ue evrakı 
fenniye takımını kırk lira mukabilinde almak üzre Ankarıda Devlet demir 
yollan \'e limanları idarei umumlyesi maliye ve muhasebe işleri diıırcsl 

rin;etine muracaat ıylemeleri lüzumu !lan olunur. 

Darill'aceze mlidürlüp;ünden: 

Vakım yağı zeytun Alpullu fabrikası Tuzsuz tere yağı 
teneke kilo mamulatından şeker teneke 

25 1500 kilo 6 
3000 

yumurta 
adet 

8060 

Anldda cins ve mıktarları yazılı beş kalem levazım ve mekü!Atın 

1 ırı:ılı z;ır[ usulıl~ mlinakasaları 22 nisan 929 pazartesi günü saat 

< .ıı tJ,,rtte icrıı. edilecektir. taliplerin teminat akçeleri ve teklihıı
mcleriyle dari!l'ılczeye miiracaatları. 

* * ·• 
Danıı"ac:ezcyc muktnzi 60 teneke gazın aydıı. beş teneke verilmek 

i'zrc ııı• -ıakasası 22 nisan 929 pazartesi saat on dörtte icra edile

n rir tıliplerin teminat akçeleri ve teklifnameleriylc darül'ftcezeye 
ır 11 t arı. 

Orman ve arazii vakfiye M. 
Sa ı ım ocağı arazisinden on parçada ellibe~ dönum tarlanın icari 

(9.}2 'Cıısi teşrinievcl nihayetine kadar nıiızayedeyc konulınuştur

'\l ızayedc,i (':W \'i.an<ı2Q) cumartesi p;i.ınü saat onbeşe kadardır. 

Talip olanların lstaııbul F.vkaf müdiriyetinde orman ve arazi 

idaresine ınuracaat etmeleri. 

* * * 

1929 

~e rııetıi 
Ayvalıksür at postası 

( MERSİN) vapuru 2 Nisan 

Salı 1 7 de Sirkeci nhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkala, 

Küçüklmyu, Edremit Bmhıı.
niye, Ayvalığa gidecek ve 

dönüşte mczkl)r iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacaknr 
Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

Mersin sür' at postası 
(M.'\fl\IUT ŞEVKJ·:T PAŞ:\) 

\' apuru 2 :S-isan 
salı 12 de Galara rıhtımından 

hareketi~ lzmir ,\ntalya, Ala 

iye Mersine gidecek ve Ta~ 
ucu Anamor .\laiyc, Antalya 

lzmire ujtrayarnk gelecektir. 

· san pazarte!'i 'i' 1 zor 
birinci pustası yapılmıyacıktır 

(;J!Jta kı1pru ba$ında rııerkcz 
aecnte i Beyc~lıı 2562 :\le>adeı 

1 lani altıoda !ıusust dairede 420 
Suhe eae:ıtesi lsranlıul. 

KEFELIZADE t!AMOI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

Hilal 3vt~~~~ 
Pazar 

Bu akşam saat \U,30 dı tekrar küşat edilecek olan 

Fransız sinema ve tiyatrosunda 
LEON POlRlER nln muazzam ve emsalsiz eseri 

VER DÖN tarlht 
ha yallar 

süperfilmlnin iraesi münısebetile büyüle ,;alı müsamereai Fransız ve 
Alının arustlerinln iştlrak ettlkleri bu itim sinema e;erlerinln en 
heyecanlısı, en muazzamıdır. 

kranda Mareşal Foş 
gösterilecektir. Yarından itibaren sinema saatlan: 

Saat 14.30 - 16,.)0- 18.30 su\areler , .. t 21,30 da 

··~~~ 

Kadınların güzelliği._ 

Karnal'alm bin bir çılğınlıgı .• Mevzuların en zarifi en incesi save 

o le tiler 
filmi. bütün itibar mahafile mensup zevatın hoşuna gidecek harikulade 
mükemmel bir eserdir ~ , 'isan çarşamba a~amından iıtbaron 

Melek sinemasında 

1 ianımlara bir sürpriz! 

Hıı gün 

ASRT StNEl\fA 
nın matinelerine gidecek olan 

bütün hanımlara me~hur l'\EJ DE 
SF.YE:\ fabrikası marnulitından 

lıirer adcı SITRONEZ numune.i 

• •••••••• 
Bugün 

ALHAMBl SINE~JSIND1 
dilbrr Blf .LI DOV uıı muazzam 

temsili 

GELİN DUV AGI 

Sayım ocag1 arazisind~n otuz bir paçadn yüz yirmi yedl dönüm gunu a4anıı sureti katiycde Slr- meccanen verilecektir. 

tarlanm icarı (9.l2 ı senesi teşrininel nihayetine kadar müzayedeye kecl rıhtımından hareketle (Zon- Bugün yarın ve Salı günü 

filminin ihraz etmelcte olduğu em
s:ılsiz muzafferlyeı!cre binBen bu 
haftanın filmi olan şen ve zarif 

BETi RALFUR un temsili 

ŞAMPANYA 
k 

p;uldak, lncbolu, Gerze, Samsun ı)a,kalva münasebedle 
onulmu~tur. ' 

saat filmine illveten .Ööterilecel.-ıir ----- ....... :\lıızayedesi ( 1 ;- Nisan929) çarşamba p;iinü saat on beşe kadardır. Ordu, Gireson, Tirebolu Görele, l G, ,JO da l ı•!Wllll••l!l!l••n•mll!lı~ 
Talip olanların !stanbul Evkaf müdiriyctlnde orman ve arazi \'ak[ı kebir, Trabzon, iskelelerine V AR Y E 'f E Bu !(tin mutlaka göreceğiniz iılın 

idaresine müracut etmeleri. aZlmet -.·c Fat~ \'C Ünyeye op;ra- ik••••••ammmımlli M E L E K 
* * * yarak avdet edecektir. Yük S l ... EM A S 1 ' D A 

S 
Ye yolcu için Sirhccide yeni handa 

1
_ 

, ayim ot:ag1 arnzislnden üç parçııda yüz dönüm tarlanın icarı gosterilmcl.te olan 
Q32 ·enesi tcsrineYcl nihayetine kadftr ınüzaycdcve konulmuştur. --

'" ( b Telefon: lstanlıul .H O,i 
l numrolu acentesine müracaat. C EN G 1 Z 1 ÖtUl\1 FEDAİLERİ 

.vıüzayedesi ( 7 Nlsan969) Çar~am a günu saat ônbeşe kftdıırdır. 1 m•mıı:aJSll-5111!11 ___ "' E l t l 
Talip olanların lstanbul Evkaf miidlrlyetinde orman ve arazi ., V a arı 

idaresine müracaat etmeleri. Y EL K EN C J 1 1 
dir. Buh ari ku il de eseri ıı eyni 
zamanda sinema müsakamıza ait 
4 !ilmin birincisi olduğu \'e binJ
enaleyh 1 nu1ı •11•1 hle( ı.ıuhu
faza <" k 1 ' ·ld' ' llnutul • 

_ Asya üzerinde bir ka~ırga 

DERS:\.\DET l'~:Y:\llU'l TL.\\'C. TüRK A:.'{O~l.\l ŞlRKK~:TL'll\ \' APUHLAHI ------.. mmıı::ı:ıımi 
2 ı .\iare l<J2Q tarihinde içtimaa davet edilen hi<,edarlar heyeti KARADE~IZLCKS \'t: ,'l'R'.\T ınama . \lu a .1

1 n tıı.:t:sindc 

umumive,inde kap eden ekseriyet hasıl olmamı~ olduj!;undaıı aynı 

ruzname ile ikinci içtima l 8 Nisan l 92Q tarihinde Perşembe !;Ünti 

saat 14 te aktcdllece~! i!An olunur. 

Gümrükler 
lüğünden: 

umum müdür-

C:ümriık 
tı Kanunusani 429 tarihinden itibar•n münaka,•ya konulan lzmir 
anlıarları tamiratının ihale;i ıahsiS&t remin edilmemesinden tehir 

olunmuştur. 

2 Tamiratı ınc7.kılre 1 nisan 929 dan '20 nisan <ı2ij tarihine kıdır 
yirmi gün müddetle şartnamenin lıaıı maddeleri tadil edilmek suretile 
) enideıı kapalı zar!la münaka>aya konmuştur. 

.ı Bedeli keşfi '<f.100) yetmiş bir bin diırıyüz !irıJır. 

4 Bedeli ih•ic,iniıı sülüsil 1!0 bin liravı geçmrnıek üzere teminat 
mektubu mukabilinde lıerveçhi peşin ı·erilecekıir. 

."i i\luaddcl şartnameuin alınması için \nkarnda l"a"ın ınüdürlüıtiine 
l;tanbul ı·e lzmirde gümrük haş miirlurliıklerir.c müracaaı cdilme•I 

(J Talipltrın e\'velki ihlnda gıi,ıerileıı ımddeler dahiliııdo müddtti 
ınuaı \'eneoinden evvel ıı;ümnik umum mildilrlüf;ilnt miirac.ıaılan ve ırmf 

nıu mu\ ıtkkate-;inl11 tedl~-e .. i 
;\lünakasa _\nk ·ada umum C.iı!!!• k'er ~I ıdürlü;tü0de 21 ı, r. 92•J 

l'azar ğünii <oat l ı redir. 

Gi.in1rükler mul1afaza müdür
lüğünden= 

7~ ~maralı :'. tora vazedilecrk az mu • .ın1c~ bir mak nJ ile gU\ ene 

aksarnın n ~üz"i tam:r:ıu alerıi mün :.:ı\ n korı;tJn'Jştur. \.JnaKı ' ihal:iı 

k:ınunundakı şrndu haiz ı, ın talip' in mudU,ivctimi.ı.:deki ;artıı ne ve 
ke~irnarrıesiı e itt lıt lı o;ul nıJ 11 ~onı.ı l'J"I J 1aka- . nıı olan l) 4 fl_:!<J ( ·t1mar 
te-.i ~~1'.lii • sat r"' tc depo zıt) :ıkçc ' rnura aza nılidiirivcri .. ~tki k- rrı ,~ona 

mürnraetları. ------ ----------·------------
Devlet matbaası müzayede 

komisyonundan: 
1 fi 

1000 
ı ,,()() 
ıoo 

10'1 

ı~ 

adcı fıçı eski ufa~ ve bu ı ıik 
kilo tak ibrn kurıun llipa>ı 

.. _ eski ~iııkn 
rı.<let ha,·agızı ııhajuru 

,.. ~i~c-=i 

• boş d:tmscnna 
200 ,, şişe 

" 100 bekli haı·agaıı 'aati 

.., 200 " " " ,, kırpınu lıılye pre<i 
Bılidı eı:nası nnılı:ırrer ro kalcın eşya P•tZ rhk suretile :oııtılıcaktır~ 

Tıılip nlaulanıı )C\lnti müzaıede nlan 20 ;\;i<>n 929 tarihine ınu•adif 
( ~11n1artrsi günü saat l::; te ına.thaaJ a nııır:ıcaa.rları iI:ln oJu:ı ır. 

Tüccaranın nazarı dikkatına 
Istanbul ticaret ve sanayı odası Topane 

anbarından: 
F.velce ilin olunduğu nçhile T<1paııe anbırıırının tı!ıliyesi lüzumu 

Uzcrine l\uruçqmc nhıım anır.posuna na ·!i kararglr olan anlıar •H•'ı için 
lstanbul ticaret ve sı111a!ı odısı 'l"opane anbarlan tdıresı ,.\!igorıçiyonı ccnc~ 
ralı sigumı. 111üessisc>ile bir nıkliy11 si~onası akdetmlştlr 

l'oliç• cjjanın kAmilen zivana l \' arie' pırıculitr• ) ıarr.mdıki hasarına 
da ş•ınil olup naklolunan bir lıir parça az•mi \beş \'ÜZ llra) csıs üzerine 
Sİ:{Orta ettirilmişcir 

\r.l ırda ıneıcut ınallann nıahi\ eti malt'ım olmadıgı lbi faturaları da mıvcu 
buluıımsdı~ına gore i~hu kıymet surctl ıımumlyede \'asıtl olarak tespit edil
mı>tir. A'nlıardaki mailer içinde bulunan fazlı kı ·meli haJ.ı o ı me\'eut 

POST.\S! 

SAMSUN 
1apunı ,ı C b 

Ni,aıı • arşam a 
günü ak~amı Sirı.cı.:i nlıumınc..ları 
hareketle c.J9ğru c .Zonguldak, ine~ 

holu, "•unsun, ()rdu, c;;rc on. 
Trabzon, SL'!Tlt"l ı c Rize )e 
~dccel\tir. 

Tafsi!At için Slrl:ecide dkenci 
hanındıı kAin accn·1"1na mtira<·aat. 

1 Trl. lsıanbul 15!5 

=======~ ,\J.E~rn.\H Z.\llEJ.l:ı: 

Y \Pf HL.\Hl 

Millet ı·aı~ıu ı 
t'.'iln 

Pazartesi :.:ıiııü ak~aııı•. 
~;tal 18 de 

:-iırseci ~ıhtırııı .dan hareketle 

Zonguldak, lr _ holu, .'i•·op, 

°'anısun., t)r(hl, t:ir~b)tl., 'J'ra

ıimn. R'-.e l ı p ye .ızi

mrt \ e \ k[ıı;,Lbir, Gt.relc) 

skcle'1.riııe de "''fi) arıı.k nnlct 

edecek r. 

Mıır ıcaaı ınalı:ılı: J,ı,ulıl 
Balıkıı:11~tl'I ıı ,ıi ti,.aıt'l lı:ttı. 
Te,t'fi·, l sıaı;lııı 1154 

~aiiZ.l::::ı.ı::==:~;;;;ıı~~C!U 

Şehremaneti ilanaü 

(;üntinüıli ho~ç:ı ::-eçirmck isterseniz· 

MAJIK sinemasında 
v;<isrerilınekte olan LOR \ Lı\ 

l'LA "tl: ile GIY TRl! ı 'un 
tcm~ili 

BAHAR NE,IDELEHI 
\e R:\\\10;\ l\f..\ C ile B\Jt. 

\'enlcce\: olan ~O adrt pcli. kı 

m•ıtar ikraıniv~nin ilstrsinı pe · 
\'akındı neırcdeccıtiz 

LA BEL 
HELEN 

BAR.\. 1\E l' in trmsill 

SE)Ifçt~~J,ER ~~i~ı· 
filmlerini scyıedıniz ~ HA ~l BATAY 

~!Dl ...... 1111111111le1ıca:ım .. llii ·~·~· .-.-.•••• -.•• ~.----- ---~-- . ·1 , t ------ - _ .. .,._ __ - ...!.-~-11!. .. •...J!...e_•....!-!, • • • 
ı:* Meşhur viyolonist •ı 

l•l BR<lNİSLA V HUBt:Rı\fAN i: 
·-~- ı· :e; Bu ~tin -=a:ıc 17 de matine olarak • 
1.ı fı'RANSTZ Tİ) A TROSlJı DA 
;:! \'EDA K< >NSERİNJ VERECEKTİR ~· 
'.e; l'roltw ıdo: B~:T!Hl\ E .. · B.\H - L.\LO - Zl:\1:\ O.~KI - :;>Oi'~:N - e 
! ; SAR.\SAT~: - lll RElt\ıA . e - .... - ........... __ . ___ ... _______ ----· -· ·--~ 

~.____. __ ,~· .. -·--•-...!'-~._.• .... •-·--·-·-•-•.-fi-·-·---... ~·~--.· .. 
\FIU.I \I \LL.\R Y :\P_\JAK 

l<,'I. - F \RRIK.\L.\R TE:i~.\. 

Ti S.\ . AYI _ 1 \Ki. f Lf.Rl, 

;\l\ ıTORl. \il \'~: 

EC'ZAL\R 

HİLMİ • AiLi 
İstanbul Sirkeci Nur Han21-23 

om::ı~::ır:ı=ı=::::sıam:.z:::mımıt,~- ~-:-~~~~~~-~~~~~~ 
~ehrcınanctinden : ,ehz~dc ' .... En iyi Viyana mamul~tı 

lıa~ıııcla Fmin "ırcddı:, ınnhai· ı Bl.RA MAYASI 
Je,inin lb•ahim pa~ıı cnd<kstnde 

l ltı-'12 mımarulı dukk:in .ı lirıı K•l 160 
bedeli karı sehri llc ta:ilıi ulı- 1 osu değil yalnız 70 kuruştur. 
de inde olu~ i alc mt· 'deci tı Hevo~lunda: •• 'eıı ~ı;nra", "f.rmi>"' -Ktpoeli., Galatııda: 
ı:ban <J~!I cunıarte>i gunune Karaköy ı ·o ~.J. E. :\lerias, magızalarında satılır. 

temdit cdilıni~ c.lduıttıııdan zam Umumi deposu: Oalata Çeçeyan 
ile taiıp olanların nıcz• .r ın~ Han No 13-15 
dtırlu~e j!~lm.,ı:~I. 

•:1.* 
.,'ehremanetindt n: %alııtnl bcle

diyt• memurları için yaptırılacak 
9-1 '[ . _;ı çı t getır açık ıııünaka~arn 

konmu~tur. 21 .\"ban <)2Q tarihinde 

ihalesi olacaktır. l'aliplcriıı ~art· 
nameyi ı;ürmck iı;iıı her giın mü

nakasa}·a ı:irmek için mezkur 

tarihte kı a1.11n rnlldürlup;Une gel 
rnrleri. 

**'it 
Şehrernftnetiııdcn: Yeni kapıdıı. 

Katip Ka,lm mııbllc:;lnde aibo 

yacılar caddesinde b2 nuıııarc!; 

barıı.ka pazarlık!• kirıı.yn ,·erile 

ccktir 1 aliplcrin a Nban 'J29 

teldıın: lll, o~lıı f ·H O 

- --Adapazar ah,ab ve demir malzeme 
hanesi TUrk Anonim flrkatlnden : 

imalat-

Sirhtinıi> lıcy'eti umumiyesi i~timaı ııdisinde nl•abı ek.ierlyct 

ıılmadıj:tınd~n aynı ruzname ile 18 nisan 929 perşembe ıı;i.ınii :"aat 

oml~ akd,,lııı11caı:ı ildıı olunur. 

Olşlcrl muhafaza eimak hayatı kurtarmaktır 

1 

Otuz senedenberf tarzı 1•

tibzıırındakl ııefa11t ve kııll

rcti fenaiycalnden na,ı her 

kesin memaunlyetf• istimal 

eıtıiJ PERTEV DİŞ 
~lACUı Tu ve ya 
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t•••1> hemşeri! 
Dörtyüz ınilyon kişi adları Çankçunk, 
Sa.çı uzun aklı kısa hemşeri ! 
Sopalar oynadı yeniden Tanktunk, 
Çin ülkesi girdi yasa hemşeri l 

Bir Ceneral geldi attı tırpanı, 
O gitti yerine geldi yamanı, 
Açlık bir taraftan kesti dermanı, 
Avrupa etmiyor tasa henışeri l 

Denıiyor: l<Snsun be, ne bu yaygara? 
Kendini aleme ettin maskara!» 
(Tstelik asiye veriyor para 
İngifiıde açık kasa hen1şeri! 

Nerde çokluk ... derler ötesi mahlm, 
Ko · Çin ) ağ dolu bir şişkin tulu mı, 
Arttıkça artıyor, bitıniyor zulum 
Çin ülkesi girdi yasa henışeri ! 

.MS. 

Aşkolsun ihtiyara 

MEBRURE HURŞIT -
Hayır! .. hayırı Sabahleyin ){Ör 

Yıııan 

şa.~gınlıgına ragmı·ıı ,...,ı titrtmi
vor, ba'kıçt, onıru<u, ,;Ulü~ii ht'p ;;uıı._ Sonra uy.ııııak 

hnsrıı olur. o ı\s:lhıma dokı nan, içime pı.r

ı;alannıak yırtmak. kırmak istek-
len ~ ren çirki" kü:;tahlı~m 

muhafaza ediyordu. 
Snlrında çok oturmadık. Zaten 

vakit te ge~ti. 
~ Bevfendlnin,, karyolumın 

nereye kurulacağını soran Kcv,er~ 
"F.ski yerine!~ dedim. 

"E5ki yer!,, R ı hlzlm yatak 
odamızdı. !':kremin vıınıhaşındaki 

,;eniş, aydınlık oda' 
Ben onu geldlgtm zaman 

kapattımdı . 

,Annem yiızumc. baktL Gözleri 

soruyor Ne demek istedijtini 
anlıyorum! 

Hayır! Benim yatağım kliçli
umıin odasında kalacak. Anne-

min gozleri şilin bir gulüm>cme 

kt çuh.yor e C: !tuyor iki 

ayı ıirlc ştiren ara .Kap -ı'll 
ı • ), hen .,c.1.tan Kilitlec !il. 

- i<•. r, E.kreı ı uvand r 
rr , c 1 

. ısın ı ~ı gr rr 

. . ' 
[krem uyuyorsun! 

::ıeneln için, s8adctini elimle 
yıkmamak için kaciandığım azap
tan haberin bile yok. Uyu kü
çuğıim, işte ben de ·aatlerdir 
yınıb~ındaki geniş kolnıkta yan 
kapalı gözlerle düşiiniıyorum! 

Onu, kendimi 'e bilhtt,sıı s.: ni 
duştiuüyorum! 

Ayni gün, akşam üzeri 

Bu sabah Ekrem gözlerini 
açtığı 1.aman beni haşucunda 

görlince şaştL 

Lyumadın mı annecim, ne 

oldu? diye sordu 
- Erken kalktım da .• 
- Ama bak yacaj\ın bile bo· 

zolmaımş ... 
- Dcmın di.ızc tmlştim .. 
- KüçüP;ümun gözkrl inan 

madığını çıyliyo•dtc. 

- .~nr-ecım, bir ~ey 'Hr' füı
ıuı ne\e anlacrnıvorson• 

Ar at caj!ım <'k•em. '>·'la 

,._ --

çok sevinçli bir haber vcreı:e· 

ğim. dün akşam biri geldi. Bil 
bakalım, bu kim? 

Rizlm geleçek klm-emi7. 
yok ki... bulamıyorum. 

dü~lin canım! Çok :-evdi
ğln birisi._ 

Anne! Şey miY Babam mı? 
Birden blrc gÖzleri >ev inçle 

parladı. Yangından fırladı. kuca
ğıma çıka. yanakbnmı öperek: 

Nerde annecim, ! nerdc? 

divc sormaj!;a b~adı. 
Gözlerim. nıbumun acısını mı 

söyledi bilmem, utanmış gibi 
başını göğsüme dayadı, kollan 
boynumda, hafifçe sallanarak, 

titrek bir sesle : 
- Anne, ben \.~k fenayım! 

dıye mınldandı. 

Biraz sonra f:kreıni giydirdim' 
saçlarını taradım ve ara kapının 

kilidini açarak onu içeriye soknım. 
!::krem bahasına nasıl yakl~tı, 

ne yaptı. ne konu~tular, bilmi
yorum! Ara ma ikisinin de sesle
ri geliyordu Küçtiıtüm tekrar 
yarıma geldiği zaman neler an

latağını sorabilirdim, fakat lüzum 
görmedim. 

Odada yalnız kalınca pence
reyi açtım, başımı avuçlarımın 

içine alı.hm, gözlerim kapalı, dü
şundum diişündüm. 

Ekrem biraz onra kucağıl'da 

bir sürıi oyuncakla iç.eri girdi. 
Kapıyı arkasından çekti, elindeki 

arabaları, otomobilleri, canbızları, 
yatağının dibine bıraktı, yanıma 

geldi. hir ~ey demeden, ynvaş, 

ya' a~ dizlerimi okşadı, öptii! 

6 • • • • 

20 EylOl 
iki hafta var ki elime knlem 

almadım . Dertlerimin yegJ.ne 
ortap;ı kara kaplı defterimden 
bile utanıyonım. Diişünüyonım, 

bu adamı sevmiş olduj\umu düşıi
nıiyorum da Wcabımdan eriyorum! 

Ne olacağım ya Rabbi Y 
Bu başladığım yalanlar, benl 

daha nerelere sürükleyecek? 
Keşke susmamı~ olsaydım, 

keşke oradan gelrllğimde annemin 
dizlerine kapanıp ona öldürülen 
sııadedmi, ç 1 ıtnenen zavallı 

ha yatımı bütün felaket ve 

iıtiraplarımı anlatmış olsaydım ... 

Aldandığımı itiraf etmekle ktiçü

leceğlmi zannettim. Fakat bu 

oynadığımız feci komedi daha 
çirkin değil mi? Sanki şimdl ben 

küçülüp alçalmadım mı~ 

Sükönım ona en emin oilAhı 

verdi! CUndüz oynanan riya dolu 

oyuna yatmak vakti gelince per
deyi indirmek lı;temlyor ve bil· 
tün zevahir onu kurtarıyor. 

Evıne, ocağına avdet etmek 

lödunda hıılundıı~u için r;cnc çnk defalar, böyle birdenbire 

e•ki hayatıı kavu~mağı düşünüyor .. !~kremin çajtırdrğını zanneder ko-

Her kesin içinde ne azaplar 
paha,ına dudaklarıma getirebil
diğim tebessümleri yalnızken de 
görmek istiyor' 

Anlamıyor.. bunları yapanın 

eski ·"hen. olmsdığını hl~sdmt 

yor! 
Yllziinc bakmak mı:cburiye

tlnde keldı~ım zaman f!,'Ö7.lerirnin 
onu ıı;örmeden nasıl uzak!Hra 
daldığını anlamıyor ... 

Benim dilsiz, cansız dert or
tağım! O çirkin döğüşü bak sana 
bile ftnlatmnkta tercddiit ediyo
rum. Kendi kendimden utaıııyo

rum. Cıinlerdir kapalı tutnığum 

elem dolu ruhumu açıp okumak
tan ürkii\'Urum 1 

Hangi akşamdı ? iki < -

yor! Pazartesi gecrsi idi. ~ nnc· 
min ha~ı ağrıyordu, erkenden 
odasına çekilmişti. Ik de f.krer ı 

yatırıp uvuttuktnıı onra, ı z 

ta~ rıhtıma inrnl~ biruz haı !I ~: 
mak istemiştim. 

Ne kadar kaldım bilmiyorum, 
kulağıma birden bire Ekremln 
sesi geldL Hemen acele ile yo
karı koştum, odamıza girdim. 
kiıçügüm u yuyordıı, yorganı üs-

tünden fırlatmış, hacaklannı 

iki yana atmıştı. • 
Yanıldığımı anladım. Znten 

;;ar, onu başka şeylerle meşgul 

bulurdum . Bunun için fazla 

ehemmiyet vermiş !akut anık 

aşağıye da inmek istemediğim

den, soyunup yacmj\a karar 
verdim. 

Soyundum. Bu aralık bir kapı 
gıcırtısı duydum, hemen yerim

den fırladım. Saçlarım dağılmış, 

ğömleğimin kurdelesi ka!mış, 

göp;süm açılmıştı. 

Kilidi zaıınettlğiıı:ı ara kıpının 
önünde de "o. duruyordu! 

Bap;ıracaktım. Ekremt duşün· 

dlim. Sustum ! 
Hemen Lİ•tııme yatak ömisllnU 

çektim, gui geri giderek dolapla 

karycılnnın ara>ındaki hoşluı;a 

girdim. 
O, yi.ıztınd~ bir ıbl!s ıı;üllişti 

ile yavaş yavaş ilerllyordu. 1\liıs 
• olma~a çalışan hırıltılı bir 

- Ne dive örtıınliyorsun, 

karım olduğunu umıtnın mu? 
dtdl. Kuruyan, ınsılan boğazım

dan: 
- • enden iğreniyorum, çekil! 

cevabından başka bir şey çıka 

madL 
Bu sözi!m onu büsbütıin ku

durtmuştu ! Geldi... geldi._ ~]lerini 
kalçalarına dayadı önümde dur 

-~---

Yıldızda Balmum ı~ı.t 
çiftliğinde <ıDüın.l pı
nar» şehri yatı mekte
binde bulaşıkcı Ahmet 
süprüntüleri toplayıp 
yakarken talebeden 
Osman , Mehmet ve 
Mustafa Bürhan efen
diler ve hademe Kamil 
de durmuş bakıyorlar· 
mış. 

Birden süprüntülerill 
içinde bir bomba pat
lan1ış. Ahmede bir şey 
olmamış. fakat seyirci 
talebelerle hademe K~· 
mil ötesinden, berisin
den yaralanmış. İşte 
görünmez kaza hunıı 
derler! 

Hev gidi aşık! 

1 

du. Pencereden vuran mehtıl' 
yiızuniı tamıımen aydınlaoyord~ 
Gözleri tıpkı, bir ay evet gör 
dügüm rüyadaki zalim mal pY 
rılnlar gibi vahşet ve ihtlrasll 

doldu. Gülmete ~lışan dudakl•~ 
gerlldL AlnındaJtl damarlar ,ışıl 
ve ben, ben de senelerce ~ 
büyük, ne saf bir aşkla ~vıııl! 
olduğum bu çehreyi görmeaıel 
için nefretle gözlerlınl yumdıııd 

A mk o insanlıktan çıkınışıl
Dişl~inl kovalayan kızgın b~ 
hay\'&n vahşetile kollannı uzıı~ 
üstümdeki örtüyü kopanrcısııı' 
çekip yere fırlattı. Ayni boP 
ses ile< 

- Kocan olduğumu unuttıı~· 
sa bak sana göstereyim de sııll 
dedi. Başımı dolaba çarpar~ 
na-ıl o{lanın öbUr tarafına sel 
dıgı bilmiyorum. 

7ııvnllı küçüğüm rahat ııY~ 
yordu. Hendz hir ~ey dL vrıı 
mı~u. ~ 

Pcn.:ereye ko~tum, ve kalbl1
" 

Jı• 
de açtığı hüyı.;k yarayı mıı~ 

ve munb nedamet sözle 

kapatıp hiyanetin unutnırfll3~ 
bel d çok çok se eler sonra d• 
lebllecek affı. sabır ve mecaoeııl 

bckliyerek günahının kefare~Iı' 
öc!emege çıı.lı;acngı yerde, d JI 

avdetmin ikinci haftasında ' 
ı Bitmedi 
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Amerikanın 

Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan . 

, 

rurkiyc umum \ccntası: KH. KROUBALKIAN 
11lton ve J\loroe ve ()dhner 

En Jtükenınıl I ve 
Hesap ~lakineleri 

En i\Ietin Hesap 

makinasıdır. 
Calata Billur soka)tı numero 1 

frldon Beyol';lu ı 561 

Dünyanın En Meşhur 

~ lakineleri<lir 

Vilıha•ta nıu>ait ~craıtk ·ıc~·ıtalık is:cycnlc•ı~ btaı •]ulda umum! a•:c~ıahı!ına mıırn,cat cylcınkri 

ŞAFAK ÇAYI ~fi!!ia. ba.ka. :E-ti.ke-tl.e:ri. ... i.zi. 
-te bd.i.I ed.i. ... i.z. 

işbu m';sabaka 12 .\'ban Cuınıı ı;ünü saat <ı-12 ye kadar Ileyoğlundıı Tcpcbıı~ında .~SR! sinemada kra edilecek w hir ı:un ''>11r;ı dq1l.d.ı hc·diyclcrin tcyziinc lıa~laııacakrır. llqıosu: fstanbuld:ı ketencikrde ·o 1 f 
--· - - -

• 

• 

FLIDA haşaratı yumurtalarile kat'iyen öldürür Tahta ktırtbll, sinci>. l'ircle· ;tl.ıf 

içın Fl.lllA istimal. ed 7.. :;-i~c 
SO, teneke ~5. tuhıınl1a (:i ku 

_ n ,[lir 1 ~<han t·cz• dcpu,udur . 

• 

·, llııhf;i /;u//(l!ıtrı<ılilll ,1, 0 ; bfr u11/; ,,. Jıcıı t>ulııyorlaı. 

AnlaJranlaı .. ın dediğ;i: · 
• 

(( Kullannıası ııe kadaı' kola.yı)) 

"Kuvvetinin tezayLidiı sayesinde zorlaınadan ınüt~ı~ sur ;ıt cıde cocr ... " 

DiREKSiYON başında kocamı$ 
olanlar hile 1929 Buickini kut

lanmakta yeni bir zevk ve haz 
duyuyorta;. Üçüncü viteste 5, 50, 
55, 60 ve aı bir zaman içinde iki 

misli sür'at elde etmek bu kuv
vetli altı silindir için işten bile 
değildir. Senelerce tecrübe gör· 

Masrafı kat'iyen artmamıştır 
Bu kuvvet ve kabiliyet bert• 

zin sarfiyatını arttırmadan elde e• 
dilmiştir. Senelerce tecrübe ve sal· 
r.ln neticesi olarak motör öyle bir 
tekemmiil etmiştir ki kuvveti art• 
tığı halde benzin sarfiyatı aynıdır. 

Bir çok tanınmış otomobilci· 
lerlo fikrine nazareıı kuvvetinin 

müş olanlara göre bunda bulunan 
sür'at tezayüdü ve kabiliyet şim

diye kadar hiç bir arabada görül• 
cnemlştir. 

Yeni Butckin mtşhur nıölorti artması işbu otomobilin idaresinl 
eskisine r.iıpetle 17% daha kolaylaştırmıştır. 

daha lııwvellid/I', • 

Bulck mühendislerinin mütemadi sayü iJaY· 
retıerinin semeresi nihayet yeni Bulckl mey
dana çıkardı: Tepeden supaplı motOrü eski• 
sine nispeten 17'/, daha kuvvetlidir. En çe• 
tin yollardan bile yılmayan bir kuvvet l Sa· 

- Vites değiştirmek kolaylaştırılnıış-, ·sür;at 

tezayüdü o kadar serileştlrilmiştir ki kalabalık 
•bir yolda, veya ı.. ·u 1 yollarda olsun Buicki kul• 

ı 
!anmak cidden büyük bir ıevk olmuştur, 

atte kolaylıkla t 15, bazıları ise 
t 25 kilometro yapacak kabiliyet• 

0 ulclt acentasını teşrllle bir tecrübe 
zlntlsl tertip ettiriniz, ve 
ret elverlşll şeraiti _tedlreyi BUICK f'Uıtut. 

ge• 
ga· 

so-

OENERAL MOTORS MAMUi.ATi 

O.T,T.A. • Otomobil' TiCftretf 'ı urlıı. . .tt.nonlı.:.ı l!'kı,;tf, Be o~luodı, Totcatlıyaıı brıına4a. Teıelon: &yoj!lıt 28M 

FREN 1: 
TBRAN 

l(A:MI · 'FEANET·BAANCA DE 
BAGIRSAI( hastalıklarına en meşhur doktorlar tarafından tavsiye olunur. IŞTIHA YI açar \'e MI 
DEViDiR. Su, şarap veya vermut ile ~arışık alınır, DENiZ TUTMASI rahatsızlıklarında çok 
müessirdir. - FRATELLI BRANCA - M.LANO 
~~~~~~~~~~~:::?!:~-

ETABLİSMAN 

:.OROZDl-BAK 
1 Nisandan itibaren 

Son derece tenzilatlı 
fia.tlarla satış 

İpekli- Yünlü-Pamuklu 
· Kumaşlar 

ITuhafiye - kundura - çamaşar - döşemelik-1 ••,•w•zmain-111Y~ı\ll!!!R!!llAl!lllJ!!ll,,•Al!li!IR1 
levantn. - zücaciye - çanta - saat ve 

hediyelik eşya 

Kadın-Erkek ve Çocuk için 
hazır elbiseler 

Bütün· dairelerimiz-
den mübayeatınız ken 
di istiiade iz içindir . 

Etablisnıan OROZDi-BAK İstanbulda 
mal satan ticarethanedir. 

Adalat ve mafsallarda hissedilen . 

hat ağrilar romatizmanin ilk alc\
metleridir. 

Spirozal 
mahlulü 

uıuıı zeınanduııucri wcriibe ile sabit olduğu 
iızerıı suriılrlüğu ycıe giızel bir 
•iıkiıııct verir 

Yanıklar, intanlt çıbanlarda 

h"un·rtlı hir mimeddip 
\'t mu3zzarn taaffün olan 

SİKATRİN ,:~r~~ 
l\ullanın1l hifadc muhakkaktır. 

'.\le~hur cc1.anclerde bulunur. 
lzmirde :\ largontoe~7.I dr·posuııda 
,.e Hur:'a Sctbaşı ' l"Grkh·4:, "~m· 

1 
~ull l\amcr, 'lrahı;'-'1a ~if:ı l-. . .-ı:.:u.c 

ıcrin<lc 
iiiiiiiiiiıilm-ııımı;;r;ııı;:;:P!!.:lı=;;. 

DOK SA 
En mükem
ınel ve tam 
ayarlı saattir 

Dakika şa 
smaz. teıni
~at!ı ve eh
ven fi«'' rl.ı 
satıhn a-
dır. 

1 

lla~lıc:a ,aJt .lukLıı' • .ıı.1 n 
ara) ınu_ TL ntan Jtc,. 

ldl\ARDO LEVİ '" Biraderi 
'."tanbut it v..ız'"ı ıi:t'~ '> ı ı 

1 kr cin, sa.ıt depı htL 

Z,\ \İ: f~2'J \lan 2>\ pc•,cnı· 

he g;ı mı wdinıt' h luıı .. ı td; · · 1 

mtı~tt....İ St'lCtlL""' / ·i >l<lt~L ··dan 
kiml,ı lıulaL.ık ' • " .l.ı. ıı; c 

hiç bir kı \' mcti "' ,. er; 
tcr;:ih:ınc...'lıc tL 'inı ı ,. 

o~.ın m•ı' .~f" v 
1 

c 

ol· uı ı' 
O 1 Lı a\ • 
...:;,....;.;.:;~---~~~-~~~ 

-- 1 Tavuk meı akl:!arına 
Deniz mübayaat komisyonı _an: 

.WOO :netrr, yatakl•k keten bezi ı :11 - .ı . 42•1 pazar 
200 • beyaz ,, ~ peçetelik saat 14 ce · 
Teanhiıdünii Ha cdcmcFn mt.taalıhit nam ve lıcs.ıbım l•alaıla 

muharrer iki kalem e~ya p:ızarlıkla mııhay:ıa cdıkcektir ııumLr.clcri 

p;örmek i;teyenlcrin her ı;un w 'crnıl'k isteyenle: in F' mi ihalede 

muharrer saatta Kasımpaşada Dcz. 'il. K. muracaatları 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Istanbul nafia fen mektebi mübayaat 
komisyonundan: 

Mavıs (929 gayesine kadar mektebin ekmek ,.e sebze ihtiyacı münaka· 
~asına talip çıkmadıp;ından J 1 .\!art 9~9 l'aıar günü ı;aat 14 de ihaleleri 
yapı!!'lak uzre münaka~ara knMlduğundan taliplerin ihale günü mektepteki 
kmi<yqna mürac•atl:ın 1 

COUVEUSE SAİNT Mİ( !:". 

.i.\ ~ ... akl• lHr h• .JÇ ,1 't ; , , 
ma ınr 1 tlı\ en fiatlu . u[l r,r 

Talh ıanl· ı l l.t, .ır A 
\lalırr _t t'c :ui 

ır1l'c•i ktabac 
ır r. C'lJt• 

l:ulierıı ' ' 

·~ tl 

Doktor l'aşçıyan 
J> .... ·eririy ıtındJ.n ınczuıı \ c 

'21' sene wcrul•cli Fr .n i a~n ız 

ij!;.1clcrle, lıc . uukluı, idr ua 1 ı 
ve ;mali cin iyct;• dckür'klc kat'ı 
scr'i ve ap;. ızız tcdavbi I·:cnıın 
önünde, İzm;r , ıh ıı>ırtla ·. 4 

Mc. T1N 
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Bin S i 
Bir Resim 

fş Bankası umumi müdürü Celal beyerendi, tetkikat için dünkü 
ekspresle İsviçreye hareket etmiştir. 

[,iman şirketi hey'eti un1un1iyesi dün senelik İçtin1aını yapmıştır. Bu toplanmada bir senel 
muamel~t tetkik olunmuş ve yeniden intihap yapılmıştır. 

' 

hn1ir ,-r <i y:: ti dahilinde l\1ilas ile Çine arasında Beşparmak dağlarında İzmir avcıları tarafından kaplan avı yapılınıştı. Milas ile Çine arasında kaplan bulun, 
bu tmnl'Hı ğ • çyice nıünakaşa edilmiş ve bir çok şüpheler de uyandırmıştı . Halbuki ka

1
planlar inlerinden çıkarıln1ış ve vuruln1uştur. Yalnız bu av esnasında 

•t;:wıı:ı«~:n.rl Jidt bir .J.aplau yaralamış v01 Hamit ı:mistür. Bu re~ııler ovcılaı-la iiBilan ka.,bnları gesteriy<> ·• 
' 

~~· ı 

Türk talebe birliği azası dün bir içtin1a akdctnıiş ve yerli ma11arı 
~oruma isi haklunda kararlar verilı11i:>tiı-. ' 

f)ün hcyoğluııda bir apartınıan çöl·nıüş ve 
bir kisi öJıu ~ ü 


