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BUHRAN 

Her memlekette iktısad1 vazl

yeı, hayat meselesi ile alakadar

dır. Türkiye, bu noktada bir 

istisna te~kil edeme;-.. Hu hayati 

mcseleinir. lizcrinde, gerek dahil

de, gerek hariçte o kadar dedi 

kodu yapı!ıyorki, bu iş iizerinde 

BOGAZA YENİDEN BÜYÜI( BÜYÜK BUZ DALGALARI GELDi 

ııe kadar durulsa yeridir. ' 

"lktısadi vayiyet, Türkiyeyi 

felakete götürecek;,, zeminindeki 

propaganda, maİtım eller taralın

dan yöriitülüyor, memleketin 

her köşc>ine da!1;ılıyor; nrtıcede, • 

fikirlerde bir nevi buhran hasıl 

oluyor. Bundan ötürü hakiki 

var.iyeci olduğu gibi görmek ve 

onu v:ıtancla>lara izah etmek 
' 

ahikadar!arın vatani borcudur. 

lstanbıılıın yeni kar fırlıııa/arı a//111da o/dıığıı manzaralardan 
-== 

Kar devam edecek! 

Şiiphe yok ki, ortada bir ha

yat pahalılığı vardır; Pipsada 

buhran ile ifade ettikleri bazı 

nıüşkiilat vardır. Eğer memleke

timizin bu halini mücerret ola

rak mutalaa ve hele umumi 

harpten evelki bolluğa nisbet 

edersek elbette derin bir endi-
' şeye dlişeriz. fazla telaş edenlerin 

yaptığı budur. JJalbukl, iktısadl 

müşkülat umumidir. Her memle
ket derece derece hayat pahalı

lığından müteessirdir, müştekidir. 

Yazık ki umumi harpten evelki 

altm ve saadet devrine tekrar 

kavuşmak, beşeriyet için artık 

bir ha) al m:ıhiyetindcn ileri 

ğeçemcz. 

BOGAZ HARidNDE BÜYÜCEK ADALAR 

CESAMETİNDE BUZ KİTLELERİ VAR 

Alınan tedbirler, müşkülatı 

teskin ve en nihayet biraz tahfif 

~debi!ir. lktısadi kanunları asla 

cebretmc~c gelmez. Onlar, mut

laka hüklimlerini icra ederler. 

Her zaman tekrar ediyoruz: 

Türkiyenin tabii serveti, atiye 

ait her türlü bedbiııliklcri kökiin

den yıkmaj!;a k!ıfidir. Bugünkli 

ııisbi müşkülat, arızi sebeplerden 

mütevelllttir. Bir kaç senedir 

memlekette hüküm .sliren kınak

lık, bu iztırabı tezyit ediyor. 
Birbirini takip edecek bereketli 

brr kaç şene her acıyı unutturur. 

Bununla beraber, hükumet miiş

klilatın izalesini yalnız tabiatın 

llltlundan beklemiyor. Bir taraf

tan demir yollarımızın H' alel

umum nakil vasıtalarımızın inşa 

ve ikmaline devam etmek, tliger 

taraftan yeni bir ( Su politikası ) 

takibine karar vermek sureti ile 

refah giinlerinin \linıdunu tes'it 

ediyor. 
I liilasa, ik tısadi Yar.iyctinıir. 

ne kendimizi ne dostlarımızı 

tehl;;.1, ne de dlişınan !arımızı se

vince dlişlirecck bir manzara 

arzetmiyor. Huna Jnanmak lazım

dır. 
Mahmut 

Siirt \lcb'u-.n ---·--
İlmi ıstılahlar 

Darülfünun şubelerinde ilmi 
ve fenni ıstılahların tespiti için 

teşkil edilen tali komisyonlar 
(A) harfinin muhtevi bulunduğu 

sözlerin mühim bir kısmını 

hnzırlar.uslar<lı r. 
Bu komisyonlar. yarın akşama 

kadar, alt\kadar mUderrisler ta

rafından gönderilecek fiş mu-
kabillerir.e ııit tctkikaıı salı günü 

biti.-eccklerdir. Çarşanba günü 
DartilfUnuudaki merkez komis
yonu toplanarak bu sözlerin 
kat'l şeklini tespit etmesi muh
temeldir. 

BUGÜN 
2 lnci sahifemizde : 

f- ·\tg.tn Kralının kaı'l z.1rertne 

doğru. 

3 ~1)11 haberler. 
4- ·rarih1 tcrrikanıız: Tcmirlcnt: 

3 Uncıı sahifemizde: 
1- '\ı~de ve nur--ada l;;ırlar 

2 \Jillı.:t nıt:l.:tcplcrl nliıda\ iınJcrlnin 

lnıtihanl.ırına ha~la.odı 

4 Uncu Sahifemizde: 

11.ı\ a r.1p, ru 

2 l'ıkra, 

3- Felek' 
4 Bir hatıra Alıınel ihsan 
:5- f-Jil.:lyc, ronıan. k:ırlkatilr 

Avrupa trenleri yine k~rlara saplandı -

Telıtraf telleri fırtınadan kırıldı 

Merkezt Avrupa ve Balkanları alt Ust eden 

soğuk dalgaları nihayet evelkl gece sa

baha dojlru fehrlmize geldi. DUn sabah kar, 

tipi halini aldı ve ancak öyleden sonra hava 

biraz sakinleşti. Fakat bu sukOnet te çok · sUr

mlyerek yeniden baş gösteren kar fırtınası 

geç vahta kedar devam etti. 

Kandlllı rasathanesi bu gUn de fasılalı surette kar 

yajiacııQını, havaların larıaıa,ması ,ımaldan galan 

bir depresyon ( lnhllatı merkezi ) nallcasl olduQunu va 

flddalll bir soQuk dalgası olması muhlamal bulunmadıjlını 

s6ylamı,tır. 

Rasatha_nenln . tetklkatına göre Karadeniz den gelen 

buzların teslrJle Boğaziçi sulannın hau.retl yarım 

derece düşmüş ise lfe dün buzların erimesi üzerine yeniden 

sıfır dereceye çıkmıştır. 
Bugün de poyraz fırtınası olması muhtemel göriilmek

tedlr. Dün akşama kadar yağan karın irtifaı (40) santi

metreyi bulmutur. Emanet, bu defa esaslı tedbir aldığı 

için şehir dahilinde münakal4t lnkıtaa uğramamıştır. 

Telgraf telleri fırtınadan kırıldı 

K ar fırtınası yüzünden telıraf hatları bozulmuş 

olduğu için dün Anadolu ile muhaberat yapılma

mış ve yalnız Ankara ile muhaberat temin edilebilmiştir. 

Avrupa ile muhabereye mahsus Estren şirketinin 

Selanlk kablosu da bozulmuştur. 

Mülhakatla muvasala kesilnıedi 

I stanbul ile mülhakatı arasında irtibat müşkillatla 

temin olunmuş ve Kısıklı tramvay hattı muvakkaten 

işlemez bir hale gelmiştir. 

Anadolu hattında, bazı intizamsızlıklar olmuşsa da mü

nakalat durmamış ve Ankara treni gelmiştir. 

Buz parçaları Marmaraya sürüklendi -
Frtına Karadeniz ve Balkanlarda devam etmektedir. Adalar 

denizinde şiddetli bir Karayel esmektedir. Boğazdan 

seyyar kUçük adacıklar halinde geçerek , Tarabya , Büyllkdere 

Beykoz sahillerile limanı kamilen kaplayan ve vapurların karşı

dan karşıya bile geçmesine mani olan buzlar rüzgar ve dalgalarm 

tesirile Marmaradan daha %ağılara doğru akıp gitmiştir. 

Boğaz haricinde hala cemudiyeler var 

B u cemudiyelerden Boğazın bazı sahilinde ve limanın yalnız 

Karaköy ve Sirkeci rıhtımlarında pek az ulak parçalar 

kalmıştır. Fakat Boğaz Iıarfclnde mUhlm mıktarda elan büyUk 

buz kitleleri mevcuttur. Kara burun yakınında seyyar büyük bir 

ada kadar bir buz parçası bulunduğu haber alınmıştır. 

Bir kaptanın müşahedatına göre çok büyük olan bu Seyyar 

buz ada,ıuın takriben 500 metro kutrunda olduğu söylenmektedir, 

Boğazdan birkaç mil mesafede bulunan diğer buz kitleleri arasın· 

da bu bUyllk parçanın da ikinci bir akınla boğazdan geçmesinden 

korkulmaktadır. 

Avrupa trenleri karlara saplandı 

Karın ansı:ıın yeniden başlaması üzerine Ekspres Alpulluda 

Konvansiyonel de Çerkesköyde yeniden kar altında 

saplanıp kalmışlardır.Bu trenleri kurtarmak için maklnalar gön· 

derilmiştlr. Fakat lokomotifleri tamamllc kurtararak işletebilmek 

için müsait hava beklenmektedir. 
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BİR İHTAR Troçki C·.DOLARA 

Rum gazetesinin ŞEHRİMİZDEN BİR ~~n_ara!,ın. hatırası 

küstahane ne.;riyatı MEKALE YAZDI du~ Mubadele K?-
gençliğin haklı heye- . . ~ mısy?~unda tazız 

. Troçki Rusyadan edildi 
. canını celbettı nasıl çıkarıldığını 

Müddei umumilik te 
makale sahipleri hak

kında takibatta 
bulunmaktadır 

Türk zaferi; ı, lzmlrln lstlrda 

dını beşeriyetin halt bedavete 

blrrucuu, tarihi asarın en elim 

gönü olarak tavsif etmek ve 

Türkleri vahşi suretinde g~s

termek küstahlığında bulu

nan şehrimiz de münteşir 

r.umca Hronlka gazetesinin 

matbaasına dün bir kısım 

Türk gençleri gJtnılşler ve 

mezkOr gazete müdürilne 

heyecanlı lhtaratta bulun

muşlardır. 

Bu hadise hakkında Vali 

B.den ma1il.mat istedik. Vali 

·Bey şu izahatı verdiler: 

- "Evet böyle bir hadise 

olm~ştur. Polis hadiseyi 

haber alır almaz derhal 

mahalli vak'aya gitti. Fakat 

matbaadan hiç bir şikayet

leri olmadığı cevabını ver

diler. Tahkikat yapılmak

tadır." 
Müddei umumlllk tara· 

fından da ayrıca Jcüstahane 

yazıları yazan mezkOr ga 

zetenln müdür& le sahibi 

aleyhine takibata bıı,şlan· 

mıştır. 

Türk memurları 

Ecnebi banka ve şir
ketlerde Türk 
memurları 

Bazılarında pek az 
olduğu anlaşıldı. Hatta 
bir kısım şirketlerde 

Türk bile yoktur 
--·-

HükOmet şehrimizde bu

lunan bilumum ecnebi Ban

ka ve şirketlerine bir tamim 

göndere rek mevcut memur 

ve müstahdemlnln maaş, 

mevki ve mezheplerin! müş'

lr bir !istenin tanzimini 

emretmişti. bu listeler Tica

ret müdürlügüne gelme

ğe başlamıştır. Şimdiye ka· 

dar gelen listelere nazaran 

blttahsls bankalarda Türl< 

unsuru pek ziyade ihmal 

edilmiştir. Buralarda seneler

den beri zam görmlyen mem

urlar olduğu anlaşılmıştır. En 

şayanı dikkat olan cihet, 

bazı şirketlerde değil Türk 

memur, Türk tebası bile 

bulunmadığının tahakkuk et

mesidir. Bu şirketler llsteyı 

gönderirken hicap duyma

malan alll.kadar maha filler

de ehe mml yetle nazarı dik-

kati celbetmlştlr. Bu nokta

nın hükumetçe ihmal edll

mlyeceğl muhakkak ve tabii 

addedilmektedir. 

lstanbulda bulunan ecnebi 

banka ve şirketlerin adedi 

102 dlr. Ticaret müdürlüğü 

bir taraftan faaliyette bu

lunmakla beraber ayrı bir 

!iste yaparak Ankaraya 

gönderecektir. 

anlatıyor 

Rusyadan çıkarılan sabık Har

biye komiseri Troçki Pariste 

çıkan "Journal~ gazetesine şeh

rimizden bir mekale yazıp gön

dermi~tir. Troçki bu mekalesin

de kendisinin Rusyadan ne gibi 

şerait altında çıktığını yazıyor 

ve diyor ki: 
"Bu ,;atırları lstanbuldan ya

zıyorum: Sovyet ban.dıralı lliç 
vapuru beni Şubatın 12 sinde 

buraya getirdi. Buraya kendi 

arzumla gelmişdeğilim. Vapurda 

benden ailemle Sovyet polis

lerinden başka kimse yoktu. 

M. Troçki 

Karaya çıkınca Gazi i\Iusta!a 

Ketıı'al Hazretlerine şunları yazıp 

gönderdim. 
Memleketinizin toprak/arma 

serbest olarak degil, mecburi
yetle geldigimi sureti kafiyede 

beyan eylerim. 
inkılap, Sovyet, ve marksi

zim hakkında daima aynı fi
kirleri mu haf aza ettiJ!imi söy
lemeliyim. Siyaset eşhasm ih
tililflarile alakadar deJ!ildir. 

. Rusyadan çıkarıldıktan sonra 
elbet dilini bildiJ!im ve tanıdı

J!ını bir memlekete gitmeyi 
tercih ederdim. Fakat sıirülerİ

lerin bu menafii sürenlerce na
diren nazarı dikkate alınır.,, 

Troçki bundan sonra 916 da 
fransadan ve ispanyadan da 
çıkarıldıgını anlattıktan sonra 
diyor ki: 

Rıısyadaıı çıkarılmaklıJ!ım 

bu işte son söz değildir. Hadisat 
az yalıııt çok seri bir surette 
terakki edebilir. Ben Marksın 
mektebinde Tarihe bakmağı 

öğrendim .• 
Troçki bundan sonra lll!>'ya 

vekayiinin safahntını anlatıyor: 

"928 Kanumısanisindc, onbe

slnci Komiinist koııp;rası toplan

~ııştı. ~u Staliniıı konp;rasıydı. 
Biitün muhalifleri çıkardı. lkııin 

alcyhimdcde tedabir alınııı:ı, 1 iı;in 

hükumete salahiyet verdi." 
Troçki o zaman bu karar üze

rine hlikiınıetin Siberyaya slirdü

gli adamların isimlerini saymakta ve 

kendinin slirülmcsine nakli kelam 

ederek diyor ki: "Benim için 

menfa olarak tayin edilen yer 
Kazakıstanın merkezi olan 

Almaca şehriydi ki burası sıtmalı 

bir yenli. Zelzeleli, sel basan 

bir yerdi. '.\loskovaya 2,300 

kilometro mesafededir. 

Zevcem çocuğum benimle be

raberdi. Bir kaç da kitabım vardı 

J!kin ben uza.k yaşıyordum. Dai

ma Gliepeon teşkilatına mensup 

memurların nezareti altında yapıl

mı~tır. 

Troçki bundan sonra mektup

larının vasıl olmadığını yazar~ık 

menfasında yalnız aYa çıktığını 

Ceneralın · cenazesi 
Komisyon namına 

kaldırılacak, meza-
rına bit çelenk 

konulacak 

Vefatı haberini verdiğimiz 

Ceneral Dolaranın hatırasını 

taziz için Muhtelit komisyon 
dün umumi bir içtima akdetml• 

ştir. Celsenin açılmaşını mUte• 
akıp reis teessürlerini izhar et· 
miştlr. Bundan sonra azadan 

M. Holstadt ve TUrk hey'etl 
ikinci murahhası Nebil Bey de 
teesstlrlcrinl hararetle izhar 
etmitlerdlr. 

Yunan mtırahhasları da bu 

teeıısürlere iştirak etmişlerdir. 

Nihayet Nebil beyin teklifi 

ttzerlne cenaze merasiminin , 
ailesinin muvafakati şartlle ko
misyon hesabına yapılması tak· 

arrür etmiştir. Komisyon namına 
Ceneralın mezarına bir plak ta 

konacaktır • 
içtimadan sonra Ceneralın 

allesine bir taziyet telgrafı çe

kilmiştir • 
MalOm olduğu veçh!le Ceneral 

Dolara Almanyada Sen Bllaz!
yen sanatoryomunda tedavi 

·ediliyordu. Ceneralın vefatı ko.
mlsyonda olduğu gibi memlekc· 
tlmlzde de bllyUk bir teesstlr 
uyandırmıştır. Kendisi komisyo-

ndaki vazifesini ciddiyet ve isti· 
kametle ifa etmiş bir dostumuzdu. 

Geçen eylülde iki. bitar~f 

azanın vetdikleri muhtırada 

Garbi Trakya ve etabll mesele· 
st hakkında yanlış bir takım 

fikir ve kelimeleri düzeltmek 
için ve mDnha-ırıın kendi vicdanı 
saikaslle, hasta olduğu halde 
sıhhatını tehlikeye koyarak te
davide bulunduğu Avrupadan 
şehrimize kadar gelmişti.. . 

Ceneral beş seneden beri 

muhtelit komisyonda bulunuyordu. 
ve d.ediğlml:i gibi bu vazifesini 

büyük bir ihtimam ile ifa et· 
mekte idi. Bu vesile ile bugün de 
beyanı teessür ederiz. 

MEVKUFLAR 
TAHKİKAT İCRASI

NA DEVAM 
EDİLİYOR 

l\k,kuf bulunan Kadriye ha

nım ve rüfekası hakkındaki tah

kikata dernm edilmektedir. i\Iüs

tantik Hikmet bey uzun miid

dettcı1 beri ha;ta bulunmakta 

\C nindc teda\ i edilmektedir. 

Di~cr müstantik Nazım bey 

tahkikata deYaın etmekte 'c 

l lienıct beye izahat ,·ermekte

dir .. Tar.ım l1cy diin de öyleye 

kadar tahkikatla meşgul olmuş 

YC ~oııra 1 liknıct beyi ziyaret 

ederek kendisine izahat \ermiştir. 

--·--
Maaş verildi 

Memurine maaş tevziine dUn 
sabah başlanmıştır. MUtekaldln 
ve Eytam , Eramil maaşlarına 

bugünlerde başlanacaktır. 

ilhe ederek mekalesinin nihaye

tinde Ru>yada l 928 senesinde 

muhalefetin arttığını ve 16 Ktlnu

nuevel 928 de her tiirlii siyasi 

faaliyete nihayet vermesi hakkın-

da bir liltimatom aldığını söy

lüyor. 
Tro~ki bunun iizcrinc eski

denberi takip ettiği prensiplere 

sadık olduğu ccrnbıııı verdiğini 

izah etmektedir. Bundan sonra 

kendisinin Rıı>) adan Çıkarılma
sına karar yerilmiştir. Troçki 

ikinci bir yazı;ında miitcmmiın 
maiunı:ıt yereceğini ilhe ediyor. 

Vilayet meclisi dün açıldı. Resmimiz 

Azanın içlimaıııı göstermektedir 

VİLAYET MEGLİSI 

Meclis dün açıldı ve 
icraat raporu okundu 
lstanbul ilk mekteple
rinde 4219, millet mek
teplerinde de 104,458 

talebe okuyor 
Vilayet Umnml Meclisi 1929 

senesi ilk lçtlmaını dün akdetli. 
Valf vekili saat ondört buçukta 
meclisi açtı ve bir nutuk söyle· 
dl. Muhiddin bey , nutkunda 

dedi kl : 
" - Vilayet Unıunıt Meclisinin 

dördüncü devre ikinci içtima sene
sinin birinci celsesini açıyoru:7 • 

Bu mılnasebetle . dit lıey'elinizi 

hörnıelle se/iimlarım. Yeni mülki 

teşkilı1t dolayısıly/e kaza haline 
ifrat olunan Beykoz, Silivri, Kar

talıtaıı aza intihaı için mahallerlne 
tebligat yapıldı. Muhtelif· sebep. 

ler/e inhi/fil eden, azalık/ara da 
yedek azadan seçileçektir. 

Çatışnıanı:zda hepinize mııvaffa

kıye//er temenni ederim'" 
TAZiMAT TELGRAFLARI 
Nutuktan sonra Istanbul Vl

ıayetl ve ahalisi namına Reisi

cumhur Gazı hazretleri ile Ba~
vekll ismet ve Büyük Millet 

Meclisi Rei~I Kazım paşalar 

Hazretlerine arzı tazımat tel· 
graflan çekilmesine karar verildi. 

INTIHAPLAR 
ikinci reisliğe Hacı Adil , 

katipliklere Suphl , Necmeddln 
Sahir beyler intihap edilmişler· 
dir • Encümenler aza ve reisle· 
rl do seçilmiştir • 

HÖRMETEN TATiL 
Azadan ve Baro ikinci reisi 

olan Kuddusi beyin ölümü do
layısı ile merhuma hörmeten 
celse beş dakika tatil oldu. 

BiR SENELiK FAALiYET 
Bundan sonra vilayetin bir 

~enellk icraatını gösteren izah
name okundu : 

Maarif: Vill\yet dahilinde 348 
resmi, 250 hususi ilk mektep 

vardır. Resmt ilk mekteplerde 
18,646 kız ve 21,571 erkek ol
mak üzre 40,219 çocuk okuyor. 
1468 muallim çalışıyor. 

2,;;00 Millet mektebi açılmış
tır. Bil mektepler• 104.458 kişi 

devam ediyor. 
Nafıa : geçen sene tanzim 

olunan yol programı kısmen 

tatbik edllırıiştlr. yol inşaaıı için 
tecrllbe yolları yapılmıştır. 

Sıhhiye ; icap eden dispan
s.erler ııo verem dlspan,erl ya
pılmıştır. köylere seyyar dok
torıar tayin edilmiştir. 

Ziraat ; haşaratla mucadele 
yapılmış, bağcılara fidanlar 
clagıdılmıştır. Hayvanat sergisi 
açılmış ve koşular tertip olun· 
muştur. 

San'atlar mektebinde bir fa· 
brlka yapllmıştır. 

Hayat mektepleri tarakkl 
ediyor . 

ikinci celse' 
Birinci celse 10 dakika tattı 

edildi, ikinci celseyi ikinci reis 
Hacı Adil btyln riyasetinde 
açıldı . Hacı Adil bey intihabı 

dolayısı ile meclise teşekkür etti. 
Daimi encümenin mutaıaa 

namesi okundu • Bundan sonra 
pazartesi ve çarşamba günleri 

· toplanılmak üzre celse tatil 
olundu • 
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.MİLLİYETİN HARİÇTE~· ALDIGl_MEKTUP VE.TELGRAFLAR 
Al.m-yadn 1 Afgenlstanda 1 

Yen iden buhran 1111? KRALA SAUAK \ T 
Amerlkada j Beiç:ikadn ! :ing:II&e:red~ 

R~isi~!"'hur 1 Mesel~ büyüyor · Bol ~~eden - . .,...... __ _ 

Bütün fırkaların ka- Asi kabileler bi
bineye iş!:~aki temin rer birer deh~let 

edılıyor 

2 

Berlln, 1 (A.A.) Hükü-
mct hızlplerl reisleri top
lanmışlardır. Başvekil büyü 
hlr koalisyon teşkili hak
kındaki teşebbüslere akim 
kalmış nazartyle bakmak 
liizım ~lmekte olduıtuou 
beyan etmiştir. Mumaileyh 
milsaverelerl hakkında reisi
cumhur Mare al Hlnden
burga mahlmat verecektir. 
Qazette de Voss kabinenin 
bütçenin kabulüne kadar 
iktidar mcvlolnde kıılacaırını 
yazmaktadır. 

Yeni sene bütÇ\!Sİ 
Bcrlln. 1 (A.A.) Halk 

iırkası men uplan taahhü
data girişmezden evel büt
çenin kabul edilmesini arzu 
ettiklerinden dolayı başvekll 
ile hükümet ve merkez fır
kaları ara ındakl müzake
rat akim kalmıştır. Bu vazi
yet başvekllln milzakeratı 
tatil etme ine sebebiyet ver
miştir. 

Alman hükumeti. hareke
tinden tevellüt edecek netl
celı:r ne olursa olsun, ihti
yatlı davranacak ve mes'ull-
·etlnl deruhte edemlyecetl 

teklifleri reddedecektir. 
• Von Bodd öldft ilerim. 1 

(t\. A'\ - Meşhur asan atik• mii
ıcha '"' \c Bcrlin mıizesı umum 
miıdüru . Wılhem \on ttodd 84 
~~"lllda 'efıt cım~r 

Jf. Petrol ihraç edilecek 
loilin •. 1 ( \.J En bü<ük Jrıgı:. 

lız peınıl kump•nr•l•nnın dahil hu
lunduf.u lııgiliz \meıikan petrol 
l<uınp•oruı) le {~ı· ı C( ıtus-ian oU 
prıoducte petrol J tc~kiliu ara:ında 
Londrıda ticari hir mukaı ele •}esin· 
d< seneı i l>ir mihon ton miknruıdıı 
Soı et pcırolCinUn ln~liz piya ala
nnda <atı1acal;ıılı ~>. I ·şıır. 1umı
ile•h lıu mukarelenio al lamıım 
lnğiliz · · 11 et roünısd>au ticari ·e
min qilqmc ıne aı·dmı td ~ne 

ıl'ıırt"t eyiemi \ t imdi c kadar 
O\ eı petrollan aleıh· bulunan 

:\L Deteru,; in de ,';o, et rchlıeti 
k 1 rntla nıaıalcb•ııııd.ııı arlı na/.ar 
cderel;: mulı 1tleri unıa ctm k mec
buriyetinde kııldijtıru ilAn etmlştir .......... ·--·-

yeni bütçe hazır 
Sofya, 1 (A.Aı - Yeni blltço 

meclise tevdi cdllmlftlr. Maliye 
nazırı Bul~arl tawın Mali ılya-
etı h .. kkında tafslllt vererek 

Bulıtarlstıanın harbı umumiyi 
takip eden senelerde memleke
tin iktisadi vaziyednl L lah için 
sarfettlğl mesaiyi izah etmiş ve 
Ccmlyed akvamın mali komite
ı;lyle takarrür ettiği veçhJle yeııl 
bfttçeala 6 milyar 752 milyon 
levadan !ilanı olduğuna S6yte
ml,tir. 

Sofya, 1 (A.A.) - Hariciye 
ııazırı M.. Buroff ve meb'uı M.. 
Vasilyef CemlyetfakYamda 
Bulgari tanı teın U edeceltlerdlr. 
Hey'etl murahhasa yann Cencv
rcye hareket ::ıdccektfr • 

ediyorlar - --...-
Afgan kralının vaziye-

ti çok kuvvetlidir ·--Moskova, ı (4.A. Tere 
mezden bildlrlllyor : Afcan hu
dut aşlreılerinden kuhmandi aş
ireti Amanullah hana ta .. ftar 
oldugunu llıln ederek Oakkede 
meclisini ictimaa davet eylemi· 
ştlr. Mezkllr meclise Amanullah 
bana zahir olmalanaı temin 
icln Şlnveri ve Kugiaııi a~lret
lerinio mümes>llleri de davet 
edllmlştir, Klibi! üzerine yürll
yen Amanullah hanın kttaatma 
merkezi Afgani~tan atlretlerln
den Kazare aşiret akası ile ce
nup hududundaki Kosta mena
tıkını işgal eden vezir ve Hera 
kıtaatı da iltihak etmiştir. KA· 
bilin cenubu şi1T1allslnde Ama
nullah hana adık olan Afgan
lılarda l(Ablle do!!;rıı taarruza 
başlamıştır. Gazi şehri Amanu
Uah han tarafından zaptedlt
miştlr. 

Kral muvaffako ıacak 
Londrıı, 2 ( \.\.) l~~t\ crdt:n 

Oaih Tel!!,rııph a hildirfünıı. 
\fı:;ani,randa '.ızirct it ~iık 

merak \l' nlı\kn 1\·and r. Lıık bir 
urcttt: t'lki-~ etmekte ııtııp 

\nı.ınullııh haıırn tahtı h tekrar 
;;cçıııe,;ı ihtimali gir :,!;İde ıl;ıha 
ziyade ku\ ı cılenıııcktedir 

----·~· ..... 
FRANSA DA 

ı\1. Briandı, n nutku _"9 ........,. __ 
Kellog misakı sulh için 

teminat te,kll eder 
l'ari.,, ı l\./\)' ~leh'u-an nıcc· 

li'ı Kellog mi · ı 1 hakkındı muzake
ratta huhınmu ur. 1. llnand nok· 

nl rını rı~men •ulh ıotuna doJ;ru 
otılmıı mühim bir ıerıklı adımı ı · · 
kıl •tmcltc old ll;unu >O) kdi~ hu 
misakın akdedilmış olmasından dolap 
lmın mc-mnıını. et ederel. ".\lisak, 
harbi ılt'fleıı ve heme tal:blh etmek 
~cdir. i\li ık mane>i kon.,; mlİC).\ i 
dtltri ihti..a etmekte, sulh ıcı~ dddi 
bt< t ıninat tcı;lil cı kmel;;tc <•lup 
mlllctlerı tahdidi «•lih• 'c ıı l.eri 
massnftn tenki .. ı \Hluna dogru SC'\ 
kttme'i icap eder. l ler şc de oldıı~ı 
ı:ilıı hu ho:>u.ta da Fr:ın.a nlimonei 
imıı<al <~acaktır. lak.at tııııı miılAhı 

zutı ııaan hihanı :ılma .. t icap etler, 
zira enıııü-climetı ihmal eden hiıkıi· 
metler dıinı•ıı lıüyiık hir h•rp 
tchlikc-nıc marı11. hıraka<·aklardır. 

demi~tir 
1 lıtip l'ransanır. ınc~g.Iderırıi mı 

'akııı tahmil ctnıı:\.;te old~n muhl 
letiTeılerk teli cdece~111i '" 
neri~ !arak, mi,ıkın snı ' hiç hır 
~11.lı mab t olmal<<ıwı tı.-ılık edi 
lchilcce~ini ı e çunkii h•rhı hir ciııa 
yN olarak telakki etmekte oldu~unıı 
SÜ\ !emiştir. 

Paıb, 1 ~A. ,) .\ldı"u,an mec 
1ı,1 Kcllog mi. aknıı 12 mııhalil re~e 
kır~ı ~?<) re~ ile tasdik etmiştir, 

Gazetelerln mUtalAaları 
Paris,I! (A.A) Gazctckr 

M. llri:ınd m nutkunu muttdik:ın 
takdır etmekte ve ~Bundan böyle 
mti,takbcl sulha götiıreıı hüyük 
yol ü~tünde bulunuyonı7. Gaze. 
teler Fransa hı:y'eti murahhasası 
Cenenede tcslihııon tahdidi le
hinde bir hareket !(tfücrir f1"'· 

Milliyetin lartht tefrikası 13 

TEMIRLENK 
ha) 1-ın~ıyorlardı. on ıki1er kişilik 1 
tnkımlar halinde hiic ıı ederek 

1 fi velilerin .ır ına <lağılıytılar, ~on
·a geldikleri gibi ur'atle geri çekil
diler \" alnız liızum orünce 
hançerlerini \ e kısa tokmaklarını 
ı,"Cktller. "i ı·rı çcliklcrtc hiıcuın 
cderlerkrıı çok merhametsiz olur 
!ardı, !ılkin en 7.iyade s.:verek 
kullandıkları ,;il;Uı yayları idi. 

1 1 t·trafrn da atlanru dcrtıaı 
tcrkcd~nlcr n rdı.l\umanda eden. 
lenieı bir kı mı Ka •anın en 
~iddd'e cer!!yan ettiği 111ccJ..c7.<len 
kcndiltrini dı~ar~ atı orlardı;aksi 
•akdirdc ıhata .:dileı.:el !erini n 
ce;arct edip orada ka!ırla~-a lıer 
bir tarnltan iı itlen i) l)c hucuma 
ogrı)acakl:ıı mı lıiliyorJardı. ile}· 
giderini terl-:etmı~ olan SU\ arilt:r 
kendill.'1 111 ıı, ı.;ı a mechur
tl t 1 r 

llunlar nıumkuıısc lıa~ka at 
bulup hinmcği dtı~unuyorlardL 
l.Akin Tatarlardan Elçi Rehadir 
namındaki biri yerde ayak dire
m4. o kadar ce;;arctle harbedi
} ordu ki Temir hunu goruncc 
hemen atıldı, onun ,,w.nı ) aka
layarak kirişini kc:ti, lı >Un:tlc 
onu ktmU sdAmetini d:ışıınmeye 
mecbur etti 

Bu e::nada da 1~11-c\in 
Hhelilerc hucumla \'alinin 
bulunıltı~ı it cikamctı tutmu;tu. 
llıt}rakrnrı vere senli, fakat 
lıunu ~ören du.manlar tıırafından 
çevnldı. Artık kı: .:l ıçııı kur
tuluş unıidi knlırad• !ı bir ıında 
idi ki Temir vaıivcti gordu,iında
dına ~eti, ti. Temirin birden bire 
oraya veti,me'1 uzcrinc l liveliler 
hu cfcr Tcnıırc hiict;m etmcıte 
döııdıılcr, 1 l u q ın de bu ,ırııdıı 

M. Hoover usul vechlleıFransa-Belçika itilafı Lloyd Ceorge her kesi 4 Mertte ı,e ba,uyor .. • • 
• · şuphelerı arthrıyor mes'ut edeceğıni Loadra, ı (A.A) Nuyork- * 

tan Oaily Mail ınzete8ine bildi- liriık'"'- 1 ·;: -~· l\c-1111 vadediyor 

1 

rlll}or : ~\. Hooverin llnümllz- Hcl\·ık·ı nı ~afilı l ucclıt l l:ı~hlat ~~-
deki pazarte«i rlyasetlcumhur zct< ı ~arnfın<Lıı ne,nılıınan '° 19'.!. 
vezalfinl tedvire başlayacağı f~\lulunde ll<içık ı ı ran<a crkıinı 
keyfiyeti Nuoyork Borsasında harhivtk•i :ır«-ında akı!tılilını~ olduj:(LI 
o kadar speklllıtsyonlara yol iddio edilen 1.al>ıt \ •rak•lannın .ahtc 
açmıştır kl bazı esham hııtır ve ul<lu~uııu lıe,an eırnc~tcdir. 
hayale &ttlmiyacek nispette yük- Alman sefiri izahat istedi 
selmiştlr. Amerikalıların kumar 
iptilalarını gösteren ve M. Hoo- Bn h-cı. 1 \. \. ) • 1.ihı~ 
verin riyaseti esnasında Ameri- lh.·lı.ttqnc. ~azı.:tt.· ... ıniıı i:-.Lihbaratıııa 
kanın emsalsiz bir refaha nail n•wra. \lrnan ,cfiri ·· L ·ircdıt clı 
olacağı kanaatine müstenit bu- IJaı;hlKtl. 111 ne-nıatı lııı~kıııda diin 
luoan bu tehlikeli muameleler \I. l llmın>ta iz;ıhot 1,ıcını<tıı 
suni ve ahvalll ~erait icabı .Sefirin rııcnılcl..c.:ı.inın nıc·)f:ı;llİ n.ııuına 
olmayan bir tereffııun tehlikesi- ı o hiıtüıı dh•111n ıılhu ıemim matuf 
ne horsa aleminin nazarı dik
katini bir çok defalar celbetmiş 
olan "Federal Reserve Bank.ın 
lhtaraıına ragmen yapılmaktadır. 

Amerika Bahriye nazırı 

1 
Vaşhlngton, 1 (A.A) Va-

zife inden ayrılacak olan Bahri
ye nazırı M. wilbur un seyyar 
hılkimlik memuriyeti ınühimme· 
sine tayin edilmesi muhtemeldir. 

M.wilbur kabineye dahli olmadan 
evci kalifornıyada 25 sene hlki . 
mllk etmistii. 
lnır;lltere · Amerika münasebatı 

l.ondra, ı \. \ . .\. ) l l:ıli 

ıni ;ı~ \ c ınu:ı~edc.:lcrc itınrıdı llo11-
1,i,lcjıı.a.hat is.ı ili ınika\ tt:\1cını .. t r 

BUyUk bir yangın 
\, ıcr l \, \, <.en· ,·ık.ın 

hir ~:tnj:!;tll dnnılfi nunur. ag l't:nahını 
tal rir ctını .. · 

Tahkikat yapılıyor 
1 oı dr , 1 \. \, llruk.cıdr ı 

hildınfhoı: Bcl\ı~:.ı n1cn1ud~rı '"•thtc 
Fran'''- ilci ika a-kcıi itilafı mc ek-
~in• tc.n\ ir etmek uzrl.'di lcr. 

• Sahteligi anlaşıldı lk lin. 
•> \. \ \ C•İ· aj<4.n .. , ne .ıı ttı~i 
hir tt.·hH~dc l·r:ın .... t Ht Bt:lı.:ib:ı 3ra
,111d:ı :ıl,ıkılil<li~ı iddı:ı ı•hmuıı ~izli 
ınuıhede h•kkmd• lnı:ılt~rc 'c fıım .. ı 
hükunıct l' in•n \ ıli olan cckzi lrrinın 
..-ihh1.un1 te\ :ı ~ lc.·ın~kt \.lir. \\ftt 

l.nı<lıa ı ı \ \. \akımla 
~apık:ıcah ırtihahat için A;O~tcril<:n 
liberal ııamzcticıc •İİ! lc<liRi hir 
nutukta .\L 1.lııni Ccor~e lihcrnl 
fır1':ıc..ının ha~lıca nı«:-aisi için k:ı:tır
lınmı~ p!.n an hulu: clu~unD, hemen 
ı.tlı,k· nıııml..iın ıılaıı hu pl:inlann 
i~c:iz:ll'rin nıiktannt bir ıı;cne içindl' 
tılıii hir hak iııdiı..ce~ini. mallllli 
vcr!!.ilt·ri bit peni aıtıınl:tdan millcu 
daha zrn~ir edcl·ı.:~ır i •rn1uı c\ le-
mı)Lir 

l l:1tlp .. ,ızunc de aınia <ltnlt~ür lı.i • 
ln~itcreııın h ... içtcli nüfuzu ~imdirı.: 
kada; p;orıilnıt·tnış d rl'ccde dun lıır 

halt.; ını ı tır. llı.:, ıktul:ır ınc\'iı.undt: 
hulundu~un1 .. ;.an1a 1 ra -.a ıh: do~ 
tan rnunax·h:ın: ıd mc-.ın<: m:ıtllf 

hir u u' takibı leh ıinı.:lc\'diın, fakat 
hız 1 ir] r;1n~ız e\:ll ti dei!.iliz. ln~il 

ter ııııp .. ıtorıu;l\ h1.: .. cr \C[I! \·:ı.ki 

ola ık ' , ,ı ı:'\la kt:;'tc.ii n.ınıın:ı ,i;z 
s J knıclidır. 

Propaganda parası 
l..ondnı ~ \. \. ln~iliz ın;ıh 

.;.ul :l; lt.:hiııdc t."Ctıı.:·hl nll·ınh.J..e~ıcnlc 
prup:ı anlla \c, ılın;1 ... ıçin ;,,Ütljl'\C 
hir ınih-n ln~ilı~ lirJ ... ı J..tınuln1;1 .. 1 
\ L llaldıı iı 'e t<·kliı ~dık-<:ektir. 

• Hariciye nazırının sıhhıttı -
l ,oııdr;ı, 1 \ ( 'hnmbor 
lainin 

l•az•rda \nıcrikııda 'c~ahut etmek· 
te nlan Lort 1 • •thcrnıcr<· ll:ıih 

lail .~azete,hc t?;nnıkrıııı~ 111ıltıjt11 
bir tctgr;ıita hahrl te-l'hatın tah 
lİil'ı ım<ck indc İnp.ıltcrc ile 
\ı, .cika ara ındakı ui tdchhu r. 
lerdcıo hah:ıedcrcl lnziliz hu\.,·, 
mctının \afnız ımııckahil lıahrl 
kll\ \etlerin tc.-lıit• mc 'ciesini 
dejtıl :ıynı zamanda hahrl hııkıı· 
kun tadili 'c .ıhluka ' bahri 
l,a~akçılıjta mııccııtlik l,anunları'1 

yeni ha~tan deği~cirilnıc-i ıııc,;'c!c 
lcrini tctkil.;c ümade olclujtunu 
\\ ıı~inµ;con hiıktinıctim: a\·ıkı:ııı 
A~·ııtıı hildirnıc · daret ı:tmcktcdir. 

ajan) n·ı~r ır llll'(.kur ınu<ılıL·dL').;: 

ınlıh.::tllık 'c~ikanr1 -ıhtelığinc h,,111<1:.ı[ 
ha ... ıl ctını-. ola.n _\J. "\tn,..;eın:ınn \1 
Bri;ınd ı!c \ 1. ( h:ır,hc.-rl irıro hutıd~n 1 

~'ah )('tn1i \·c\;:eltir. 

~üıuı ('en\ ·t:~ t 

<;ıknı.t-.111a ınu-.;11 

ı.:vilı.:.·-:-ın · uı. 

ınutc\ccCJhca. tula 
0 l:ıc:t~ den.·cl·dc 

-·-ltalyada 

intihabat var 

1.ort Rı ıtherıııcı lııiyk lıır 
tc~chhii>tc hulunıııaı;a kar;ır 'cr
nıcdiP;i takdirde· iki hin tik .\nv.lo 
ak,nıı nıillttlerinh ınun:ı>ı:hatı 1 

w.crindc 'LIİ ce,ıir icra etmekte 
oJaıı lnı;ili,r. hahri -iıa,ctinc kar· 
t \n1crikadu ~uı zannın artın~ı 
m&>mı intizıır cuııt:k hızım l(ck· 
cc~i ncticc,inclt: kıır:ır kılnıHkı:ı 
dır 

cerıııcz l'raııs:t lıukılnıctiniıı ıırtlu 
ııı ·ı ..:udunu 'c a,kc·r!ik ıııtiddc

tini ımıltrıp:ına tlikkatı cclhc:tnıcl 

redir \\ ııi ~.ızetd ·r \1. Hl'
ıın lın talıkiııı ıni'1lk111a i~tır~k 

u;iıı lı11l t"111ıctc "tzıınıjcl ı eni 
llll' i Laldıiyh: nıc~ ·"' bu kam ı 
lı) ıhıt-ı tcı tli ctıne,ıııdeki clıem· 

mıı eri de kurhcı lcıııcktctlır 
· ıt Şiddetli kasrga \l:ır;ih :ı..'.! 

( . \.} lfü<lcıılıirc zuhur ı:lkn 

hir k~ ırv;ıı \lar'il}a baı :tli,indc 
pcJ.. hııyüJ.. ha.,araıa •clıcp olnıu~
tur, orıe.,t <le tiyatnınun kuh[,..,,j 
yıl ılıııı~. ) aıu i'kclclcri par.;:ı
lanıııı~. bir çok .ıdam!ar \ c diık
kiınlarm ön tarafları uçıııu~tur. 
Rhıınc rndL,i:ıdc müteaddit \ cr· 

lerde hiiyük ha,ıırat ı ardır Trenler 
U/.1111 mlıddct ~cikıııi'itir 

ıt .\l. Rriand gidiyoı Pari . 
2 ('\.,\) - \1. llıiaııd am' ;ı 
hah Ccııcvrcvc ı;idenktir. 

onlanr rıı.ıııdan kendini -ııg 'c ' 
~lını l,;urtarahildi.Temir İ<c aunı ı 
geri ,ürcrck hir clilc kılıcını 

kullanıp kendini nıudnfan edhor, 
oma J..ıJK1 di~r elınc ahr.ık 

de\ aın eyli rnrdu. 
Bunun ııct1cc.<i ohmık kendi 

adamlarından hir çoJ!tı or:ıy:ı 
) cti)mi;- oldu. Hi ı'cli >11Yarilcr 
d <lap;ıldılar 

\rtık hticıını cıınd. zanıaııı · 
gclıni~ti. Tcnıir kendi kıııııanda
sm<laki ıııuharipltre 1-ayknlı. 
i lıı C) nin atı bir ıık j,ahetı.c 
yoralannıı~ oldujtıından efendi.ini 
} ere atnıt~tı. 

ı:ıııir l liı>t)niıı znccsı Dil. 
ıt, 1,;oca-ııııı du~ı uıtuni.ı goriınce 

hızlıt atı . urdiı, ıınun .,anına 
gelince atıan increl.. hap anı 
koca ırıa bıraktı. Bunun uzennc 
fi ' q r arn biner lll'ınıt>z hemen 
Tnı:.ırlttra i!tilıak cttı. 

Teıııır l livc vaibinc ni~an 
ııldı, okunu attı. Ok, Yalinin gö
zunc i,;abet ederek guriıltü ile 
kemiklerini kırdı, ndamı yerı: 
serdi 

llruk,cl. '.! \. \ \h•cldcı umu-
milik ·uıreclı~'ch J hgblad. gazete· 
1:ini11 ne:-;ri~ lll '1aJ..h.ında tı!ıkika:t.u 
ha-.Ianıı;:rır 

M. Briand aleyhine beya-
nat P.:ırı:-. '.! \ \ Fttl'n1cıık 
luıriı.:·i\ l' naı:ırı Jun ıncı.:H ... ;-c l'.ı1.ri, 

rni ıl.ı h•l-kıada odeılı,i bır nutu~t;ı 
bu ıni :ıkın h:tkikı ı .urcltihi ul:u1 
. \1. Briaııd ın ıc ehhu.,undcn takdide 
hah .. t.:JL·rcJ.. Fraıı ... ız h;ırici' t ıı:ızınnın 
harpten hen ht.iriin kı•\ \Cl \c g:ı\T 
tini c.:ihan (U hu ci<t\ J-.ın:t h.ı .... rttUAtni 
hc•Nn cılcmi:tir "l fü·ch1>cl1 ll..,;lıl ı_ 
gaz\·te.-.ınin nesnratı h:tJ..lındıt hir 
md•"u un 0 1J r~· ıı.ılc c.::c\ ·ıhl'11 <le 
Uclçik:t. Frtıu 1 'e Jngilc ·re }111!~1' 
n1L•tlcrınin t"ı "'•k ı lı.:·tinJcn .uua 

1 ch.·n1L•nh hükun1ctiııı11 nıc ıkur h ktı 

ın1:-ı:ıa nıahal uJıııadıa{ını o !t:ını.-tir 

-···~ i»pııu:aynd.a 
M•frutlye1 için çalı:fılıyor 

Hendaye, 2 (A.A) - ın. Ro
manones koııt Bııgallal ile M. 
Sanclıc:ı: Cota. nın meşrutiyet 
usulüne avdet lüzumu hakkında 
nazarı dikkatini celbetmek üzre 
Kral ıaraiından kabul edilmele
rinl rica eyledlklerı, fakat Kralm 
bu ıalebi kabul etmcdigi teeyüt 
eylemiştir. Segoire daki lıadL e
terin nimresmi ıebliglerdo bildi
rlldlğlnden daha 'ahim· olduğu 
anlaşılmıı>tır. Hepsi de silAhlı 
bulur.an zabitlerle talebenln vel 
muhafızların vuru~masına az 
bir şey kaim• tır. - _ .......... 

Mekslkada bir cinayet 
Meksiko ı A.A.) - Re mi 

maıumata nazaran iki Amerikalı 
maden müheııdi ini lıatletmlş 
olun haydutlardan onu lederal 
kıtaatı ile 28 -2 de vııkua gelen 
bir musademede illı\f edilmiştir. 

Tc1111rll'nl f>l')l\irindu' a,.ı~ 
. ark:ır:ık. atııı 'ul:ırını lıırakmak 
>t;t.tn, vcrdcn · kıı\'ııl bir nıızrnk 
aldı. Bunu ',ıliniıı \ ııcuıluna 
"iııladı. Kuıu:ındanları •ın lıu ,, 
retk iilme.' uzLrıne mııhacimkı 
darnıa Jaıtıntk oldular lluııtın 
uzerim Tnt:ırbr. l li\ el ilerin nr 
k;ı,ma dcı;-crLk, tl4c1k rıklan 
kalnıııyıııtay·t k:td:ır kcııdılcrini 
t:ık.p l'Ctiltr. 

Hundun :'!ıııra l't:nur Dil~:ıdı, 
\la a) ik hirliktc lıır atıı 
biı di di. l\ııdınlar 'e ı,u ınıı ··ıd~
kdcn -rınrn sag l,nlahilen e•·kı:-k 
kr!e lıir!iktt c<k• vcrlerine. !epe· 
) L (' >ndii. 

\\ <lu cJcbı'cnlcr )Uln z ) eıtı 
t:rkc' ten itıarettı. lıunlarnı ı;oıtıı· 

da h· fiı ,urcttc }Bralıydı. Hil el; 

lcr n111yıı j\cldıkleri \ tkiı dı:.rup 
lıi r mııddet du~unduler 

\rtık ak"'ım uluyor, ı;ııneş 
batmağa başlıyordu. Tcnıirlcnk, 

çolc gitmeye knrnr verdi. Bu 
suretle 1 Hveliler kendilerini takip 
ettikler! takdirde karntıhkta bu
lamıyllcaklardı. 

• 
Rıım•. ı ( A_\ ) .\laıtı• ıcrn 

c~lunacak lnr dereceli n1eh
0

~1:- intiha 
hatı ı~ın hu:• uk fal'ı .. ; ınecli..;iniıı 
oaını.tt Jı.>LC....;İ İntı .. ·ır CllTil'-tİr. [ ,i.;.l 

hftŞt•I .\1. \lu.~-<>liııi ulm,'\l- iıuı: nıulı 
ıeJif c~hihha lO('ll'Ufl !UU ııan11.cdi 
ihti.a etmektedir 
ltalyada kasırga oldu 

l<oma, 2 (A.A.> ltalya-
nın şlmallnde ve merkezi 
kısmında zuhur eden bir 
kasırga elektlrlkll demir 
yollarında mühim tahribat 
ika etmiş, telefon ve telgraf 
muhaberelertnl bozmuştur. 
Yere dev.-llen a~a\!lar yol
ları kapatlnı tır. ......... 
Bulgarların \iİkayeti 

Cenevre. 1 (A. A.l - 1\\u-
1 haı.:ırlerm Bulgarlslaıtda lskii 
nı işleriyle meşı;:ul olan mil
li Bulgar komitesi Cemiyeti 
ak~·ama bir takım notalar 
tevdi ederek \'unan hakimi
yeti altında kalan Bulgar 
ekalllyetleriy·le Bulgarlstana 
iltica eden ve aile ocakla
rına diinınek arzusunda bu
lunan Makedonya muhaclr
lerlne karşı alaka göster
mesini talep etmiş Balkan
larda ve bilhassa Sırblstanda 
bulunan ekalllyetter mes'ele 
sinin halli hususunun lüzii
munu teşrih eylemi tir. 

Lehistan Harbiye bUtçesl 
Varşova , ı (A.A) il\eclis 

bütçe encümeni M. dlsudskinln 
nutKUJIU müteakip harbiye bOtçe
slnl kabul etmJstir. 

Teıııir ar~ndtt>larına µ;ulerck 

dedi ki 
Biz lıcnüz yolu111uzıı11 

mlıaJ•t'lille gelmedik. 
O v.cçc kurkorünc clul;t:;jtıl~r, 

r ıh;n et laliiıı hir ltltfu ol:ırıık 
1-ıir kııı·u lıa."'la l(ddilcr. 

l•'azİ:ı olar~k orn<IJ 1 endi ndanı
ı,ırından uı, ki;-İ}I de l uld l:tr. 
Bunlar Hclh ~clırıııden uç asker 

dı kı vava olarak k.ıçıııı~lardı. 
Kafilenin <ligcr ııdaııı!arı SU>UZ. 

luklannı l(id rcrck çunku nıs 
0 ctdikleri ku vumın >tıpı tutlt 

olduou al'l:J!iılnı~tı · uy~madıkları 
zaman !'emir ıle 1 lı1>eyin ı azi 
} etı tetkik ve muzakcre ettiler, 
birbirtcrındcıı u_ rılmaı-11 karar 
verdiler. 

Şafak okıııcıı,c lı~lıt) ıııca 
Heihli u · J-kerin mevuıt yedi 
lıcy~irde'l ,ı~t.-u .ıııp ~ı u~tııkiurı 

anlaşıldı, C:eriye kalan lıay' anlan 
tabını emler. Sonra miınıkun 
olursa 1 luseynin ccnuptaki mcm· 
leketinde rekrar buluşmak temen
nisiyle ayrıldılar. Temir, Huseynin 
atına hinerck hareket etme.ine 

M. MECLiSİ MÜZAKERAT! 
Katibi adil kanununda 

tadilat yapıldı .•.... ··--
Jandarma efrat ve küçük zabitanı maarif 

vergisinden muaftır 
Ankara, 2 t A.A) - B.M.Mec- Noterler resca tanzim ede 

lisl reis vekalet! Refet beyin cekleri evrakın asıUannı ve ter-
riyasetinde toplanmıştır. ·'"aa- cUme edilen evrakın mUterclın 
rif vekaletine lzmir meb,usu tarafından imzalı suretlerini 
vasıf beyin tayin cdildigi hak· ve hariçte yazılıp tasdik ve teb· 
gındeki Riyaset cilmhur tezke' lig için kendilerine tevdi olun~ıı 
resi okunmuş ve alameti farika bilcümle cvralı: ile her nevi 11» 
nizamnamesine bir maddu ıezyi· tarname, zabıtnanıe, . ulhname 
li hakkındeki kanunun ikinci ve keşifname ve rapor ve şifahi 

müzakeresi yapılarak kabul edil· ve takrirlcrin imzalı ve tasdikli 
mişıir. birer ikinci ııuslıasıııı mazbut 

K iUlbi adil kanununun bazı ve muntazam do~yalar içinde 
maddelerinin tadili hak-

lııfzederler. Hu dosyalar 200 den 
kındadaki kanun layiha~• mOs· 
taceliyetle mnzakerc ve kabul 
edilmiştir. Buna nazaran mez
kılr kanunun birinci maddesin
deki ,. .. fıalİrl<' to11z1111 edilmiş 
<'t'rnkı lrscil ,.,. tarih ı·r i111:zalı11111 
lıı.<diki cümlesi tayyedilerek 
yerine: ( Olütııe tıa.ı.>fı tıısorrıı/iıırı 
1nt1'1ff ı•i t ı1rol; ı•r senl'ffrr l'l' nur 
kaı'ı iri er ile ı·asiyetıwmı' ı·a.'iJ'<'llı·11 
rücu .,t'llt ilerini ı·e eı•/t'llll!f' nıukcı
l'elclı riııirı tanzim ve ltsci/ı ve 
ya uliı· gdirilm evroJ.w tarih ı·c 
im7a:wınm lasdil: ile ikı,ıd 1111s 
fıa/1111:1111 lııjzı cilmle>i ~ikame 
olunmuştur. 

Kutlhi 11JiJ kı11ııııııııı 3.~ ııci 
madde.ide aşa::•cfaU şcfrıltf' 

ft'nii{ o/11111uakitı1f r· 

250 ye kadar muameleyi muh
tevi olmak ve bu miktara ballg 
olmnsa bile nihayet her allı 
ayda bir teclit edilmek ve ya 
cilı ırıahi}etinde dthendlere rapı 
ve ilsıık edilmek ~urelile tertip 
olunur. Her cildin muhtevi ol 
dıığu evrakın sıra nu;parasının 
ve taranarın i~imlerini gösterir 
flhrisıi bulunur. 

Jaru ma efrat ve küçük za· 
hıtıerinin .naarif 'ergi 

sinden muafiyetine dair olan 
kanunun tndill hakkında kanun 
mnıakere ve kabul olmuştur.bu· 
na nazaran berri ve hafıri 'e 
tıavai jandarma clrat ve k{lçllk 
,abltanı maarif 'crgi~intlen 
milaflır. 

General Doların vefatı ve 
taziyet telgrafları 

\ ııkara, '2 ( \ <\) 

>tndıuı c-eutral 1 )o!ar;ını n \ lmıııı \ :ıda ı u~ .. ıı ı efa t~ ı ZL'nrıc 1 lari· 
cin· ıc\..alcti m htclit ıııııb:ıdcl ı,tnııi,101 ı.,ııa 'c i pa·ı ~ huk<• 
m~tin he~aııı taıi\~t tın·~ lıtı:ımad·to.ı firiıııiı.c cı:ıı;v.ı: ;ti;t' ıı 
Tnrl<ııc lıukı)mcti ıı~mmtt lıir cdcıık Hzcdilnıc,itıi lıildiımı~tir . 

Cemal HUsnU beyin muhtelit komisyona 
fazıyet telgrafı 

Ankara, 2 
HüsnU Bey 
çekmiştir. 

Milliyet> Genent Oolaranıa vefatı ilzerine Cenıııl 
mObadelc komisyonu riyasetine atideki lelgrafı 

Muhterem reilki.,IE General Ootarıuııcı vefatı kendl~inl seven 
ve namusltrlıgı, düıil lllgtl IHUvvU vicdanı Ue kendisini tam bir 
centilmen olarak takdir ve tahsin eden bi71erl derin bir yel lçln!lc 
bttakınışur.,. 

Generalın ke11dlslne terettüp eden aftr v47Jfe}·i ifa lıııswıundakl 
meza)asını ve beş seneden beri komisyona hasr eyledlgl yüksek 
tecrilbe, vukuf ve iktidarını hürmetle lizkAr eder, muhtelit mUlı11· 
dele komisyonuna en hnr amimi taziyetlerimi arzederlm. 

Cemiyeti belediye aza nam;t;ctleri 
tespit edildi 

Ankara. 2 (.\\illiyet) lstanbul cemiyeti beledl)·esi aza 
namzetleri tespit edllmlştlr. Hakkı Şinasi paşa Salı günü 
llste ile birlikte lstanbula ~ldeccktlr. \'eni namzetler 
arasında Ankara Şehremaneti muavini Mehmet All Be~ 
vardı. 

Avrupa trenleri Sofyaya kadar geliyor 
Edirne, 2 Milliyet• Oün akşam tıeşla:;an 1'iddetli kar fırtınası 

devam etmektedir. Tren yolları bazı yerlerde karla kapanmıştır. 
Avrupa ırcnlerl ve t:klspres bir müddet için Sofyaya kadar 
gelecektir. 

İ (-;.İL'l'El{E \'E H USY A 1'1ÜN1'SEBA 1'1 
\iıhhtn-a, 2 ı\,\,) l»•htatcdpn:" muhabirine h~r:ınata hu· 

hı .ı1 1 \J. Litvinof )i11,ıııda \lwkornı·a ~elım i nıuıas:ıY\ er ııl;tıı 
m:ıll ve >ınııi lıı~iliz hey etinden h•hi-lc "'yer Ru,.ı anııı harıd 
siya,· i ıtiharilc hiittm dedetkrc olduf<u gibi lnl(iltcre ile de wlıii 
nıuı ..... ı.;})atın tcl'.C'"l:-lisunu •lrzu ı.:tliltini !1ilv1ttni~tir, 

nazaret util<tcıı clındc lmlabilen 
e11 a<ın' da hir tıcrnire yuklctrikten 
~rııır.ı cıı iyi atı \lac~va rnh-is 
cm. 

r.ıııır a<lmııl:mııdıın )ahı!. 
hiıiııı hernlıcıindc ~hkuydu .• \la· 

ca~ onun ~·111<t olarak kumların 

uzcrinde ; Lınidü~um1 ~cirünce 

ı;Lilıinı<cdi. Tcmir o an ~dirı<:eye 

kadar hiç bir vakit ata hinmek
'izin eı inden dısarı çıkınamı~tL 
Alaca) dedi ki: 

Her halde kaderimiz bun
daT1 dalla acı olamaı. Çünkü 
yaya yürümcge mecbur olduk. 

\ i rcı:ck leri de yııktu. L'zaktı 

keçi uruleriııi ollataıı çolıanlnr 

giirunu\ordu. \luteaddit keçi 
satın nlmek için çubnnlarm bu
JunduP;u tarafa doğru yol!nndılıır. 

Bir keçiyi kıı:aıtıp i tiha ile ye
m.k. ;,Lı) orl trdı.l\cçileri pl~irerek 
heygırlerc yııklctlikten sonra Te-

mir çoh:mları eh nrda hlç memlekete 
benzer hir yer olup oimadığınısordu 
Çobartar da ona bir yol ı;füter 
diler: 

- Bu yol, dedila, lıır /akım 

Türkmerrlerirı b11frırrdrıi"111 t ulti 
belere gider . 

( ;östcrilcıı yolu takip ederek 
kuiıihelcrin huluııduını . ere ııd
diler. Bura ı tenha kiııı<~siz lıir 

yere h<:rızi~ ordıı. Tenıi r ho~ ktı· 
lülıelcnlcıı hirini i<gal etti. L~kin 
hu csnatla etraftan hir ha} kırına 
koptu. lligcr lıir tarafta bulunan 
Tiırkmeııler Temiri lıir hıı -tt. 
zannetmişlerdi. Tcmir hunun uzc:
rine ZC\TC>i \lacayı kulühc içimi• 
lıir ye•<' yerle,tircrek vegane 
arkadaşı ile lıerııbcr kapıya ko~tu . 
Okları olmad1j\1 için yaylacını 
kullanıyor gihi yaptılar. L:1kin 
goccheler ustlcriıw hucum cttı. 

Tcınir 1 ılı ın. Çl'Ktİ ve i~e 

yaraını)Rll ıayıt·t fırlatarak, btt 
adaınlar!H kıttıı1a?mak iızrc dı
~arı ı;ıktı.L:\kin Temir hu sttrctle 
hareket ederken, Turkmenlerin 

reisi keıı<li<in i canı yı rcrdi.Temirlengi 
\' eşilşelıirden biliyordu.Derhal adaııı 
!arına haykırdı. Genç Tıttarı ku· 
caklam~k l"C kcndf,iııc bir takım 
.• ual!c.r sorııı:ık 

ko~tu: 

u"n: yanına 

( llıtmedi) 
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ıv'IlLLlYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERl 
~i•adi ... 

Un resmi 
!>AHKEMEU:R~ 

MAARiFTE· Bursada Milliyet: 

BURSADA - ŞİDDETLİ SOGUK 

Bı·r moto"r battı c·· .. . . Hakimleri takdir Veremle mücadele Millet mekteplen 
umruk resmının . ~ . . Hararet-12 derece d ·· t•• s b 

t ·r k h .. Adlıye vekaletı muh- idare heye'.li kongrada iki aylık devreyi biti- ye uş u, arı ey-

Bir tayfası boğuldu j enzı 1. anu~u e~uz telif hakimlere taltif- okuyacağı raporu 1 reni er imtihan \ ler kariyesi su altında kaldı, 

Aydın vapurundan teblığ edılmedı 1 ırame gönderdi hazırladı oluyorlar 70 hane yıkıldı 

haber yok un d~e:ım~~:u~eı;:~~~a~:~:: Adli ·e ~~ tarafından ercmle mücadele cemiyeti ı· ki eyük tahsil devresini ı NİGDEDE ŞiD~ETLi BlR KIŞ IlÜKÜI\1 s 'j_ 

Atına lir.ıarıııııı mensup Da- mat idaresine tebliğ edilmemiş- bazı hakimlerimize tukı.lir m~rı..ez hey• ti d n &k• bitiren .\!illet mekcpletinde RÜYOR. B{RECIKTE :F.ECl BlH l'AZA OLDU 

valcglu tırsan rois idaresinde tir • Mıımııfl bUIUn uo tacirleri name ve tal- şam lilllilialımer ıstar.bul mer· dun ah,amdan 

bulunan Eerek ti bahri motöro kUlllyetll mlkdarda siparişte tifname gön- kezinde saat beşte bir içtima itibaren imti-m 

Al:çeşehirden avcletlndeYeı:iköy bulunmuşlardır • Bu slparl~lerin }upmı~tır. 

1 1etii açı iarında buzlar ara- ilk pnrtlsl bir iki güne ka<'.ar dcrilmi~tir. Hu içtima lrntt.ı fçlıııle top- han!Ara ha~lan- .., 

a gark olaruk murcttebıı· şehrimize gelecektlr. Gelecek l\cndikrine lanacaı· olan kongraya hazırlık mıştır. 

ı ı.ıııı mot!lrcu ibrohlm bcl;ul· 1 k kt B · ı ı k ı: ı 
olaa un ar pe ço ur. unun ıç n oma zre )'apı mıştır• E:;ki A rn P 

rı.fıLo.-~ h t 1 
Lre~liı.len hareket eden Aydın bazı tacirler usus yerler hazır· çtimadıl umumi ı·Atip Tevfik harflcrild oku-

v&purunun ahbet.oden limaoa ınmışıardır. Uıınlann uzun ıntıd· lsr:ıall B. t2rnfından korıgradn 

haber gelnıemlilir. det gOmrUk anbarlarında knl· okunacak olan merkez hey'etl 

Dfin gemli ten limıır.tmıza ması kabil olmadığından bir raporcnıın geçen içtimadan kn· 

gelmekte olan Akçeşebirvapuru kısım incirler de rüsumat idare· ıan kısmı Lzerhıd.: tzı.hat \eril· 

1'ih fer vapuru ile 6,5 raC:dele· sine m!!racaatla hususi antrepo hk · · ı · k h ' ıı· 1 

rinde yaqn kalkmış ve bu sırada k . ma en e,ı rcıs mı, ve sor.ra ıner ·ez eye n n 

Vllpl!ra Ulak bir <akat.'ık arız açma · ıçia mllsade istem;~ıerdlr. 11 L r· 11. . . 1.. . . gdecck sene k'n .vapılmasını 
0 Tll U<an llt ı, ırıncı ıc:ıret rcısı Y 

0111 , 1 , tur • ıccnrın bu talebi tetkik dU~GndCf:!l şeyler hakl.ında lza-

Akçe<ehlr vapurundaki yol· edilmckted!r. Evelce mevcut 0 • Şemsettin, ikinci Ticaret reisi hat ver.ı~ ',tir. 

cuların ~alebi tızerlne yolcular· lan bir takım hususi antrepoler üsnıan • ·uri, YLdinci mıistwrık 

elan tir kısmı !\il fer vapuruna li.tlyaç zail olunca kapatılmı~tı. Nazım, ikinci mü>tantıl: l la) ret· 

ıılınıt Ş ır • Akc(sehlrde vaz•ye· Şayet bu s ferld miıracaat mu-

tini d zelterek yolur.a devam vafık ,.""ÖrL 
edebllıri•ti• • ~ bazılarının açıl-

K k rakılar ma'ına ı. ~• müsade edilc-
aça cektir. 

Suı"·'· .,dimdc tıasan Efe· 
ndinin evinde HıU kilo• 

hık bir kazan 600 kilo cibro 50 
kUo kaç k rakı bulı:nm~·ş•ur. 

u eşya ını:sad~re edilmıştir. 

Olur rıızalot değil 
velkl gece sarhoş blrhıılde 
Jııiflınrşrep kadı lıı dan 

h 11!. t ı t osıır.a &•Len 
Nel'ııhe•, B d'a ve merha 
is rr.lerir.deki ı·adır.!ar han<nde 
t:ır&fından olturıan gazelden 
eşKa gelerek bağım•aya beşla· 
nn~!:ır ve gelen zııbıtu memur· 
ı rıra da hııkoret eırn·ş 1erdir. 

n · kadır.lar s: rhoş olauklar n· 

, ıın l:oklıırında ta!ıkikata buş· 

Jar.r.ıış ve Nelııılıet nf!l!ml cin • 
net gösterdiğin.den muşahcde 

altır.a alınmıştır • 

DGnkU yanı;ır.lıır 
üleymanlyede elmaruf 

mahaileslnde lbralıim 
Il. in hanesinin bacası tut•·şara!< 
y&r.mej!;a ba~lemışsııda söndU· 
r::ııııoştUr. 

iki kl\11 yakalandı 
thnet ağanın e,·ını iki 

gece iıst llste taşlıyan 
r.ınkı.sçı il ehmct ve sarhc ş bir 
h~ldc ~oknkta ötcl ine bcıtıclne 

• i' h it şhir eden tlayrl yakıılan 
u.ışlaraır. 

11 kr~nnrnda Yahya efen· 
dinln fı ır.ırdu hamurkar 

Hlisc,in ve 1,mail gece çekme· 
ce) 1 kırar it 16 lir;ıyı alıp kaç
ıı şllrdır. 

Ala a'.'t yU::UnCl:ıın yaralamış 

nkııpacında Slpnralll so· 
kıığındıı 3 ırnınıırnlı ev

de otc.rıın Ali ile liliscyln bir 

alf:ca yu;dinden ka' ga ederken 

ı evin Aliyl tıçl;i ltı)lıEJın ı;Cır -
LA. 

Co' ... feci 
_.. ........ -

e·r çocuğ ın eli iştial 
neticesinde parçalandı 

Yc~!l4öyde tren makas
çısı L mail ağanın 12 

yaşıı:dakl og\u dün tarlalar
da oynarken yerde bulduğu 
küçük bir el bomlıa!:ını bll
mlye;ck kurcalamağa başla
mış O sırada bomba infilak 
ec.crek çocuğım avucunu 
uçurmuştur; ahklkat yapıl
maktadır. 

lılr duvar yıkıldı 

y cd!lrnlede Hacı ev hat 
malıalleslnde bahçevan 

'' ııstafa ar.anın evi karşısın
d~kı, su, duvan dün yıkıl
lı .• şt.r. \ ıkılan yer 6 metro 
tul ve 4 metro lrtıfaındadır 
Yıkılan kısmın etraf d~ 
nıslll lnlı'dam <ılduıtundan 

tc<iblr alınmıştır. 
Ayaljma çarptı 

lst!klal caddesinden geçer
ken Mecide Hanıma şöför 
B cdr ed dinin lılare slnd eki 
8- 354 numaralı oto mobil 
çaiparak ayağından yarala
mıştır. 

iki tramvay çarpıftı 

Beyoğlundan ıelen 112 
numaralı tramvay ara

bası , Karaköyde hattan 
çıkmış ve Beyoıtluna ııdeo 
40 numaralı araba ile musa
dcrnc etmiştir. Nüfusca za
yıat yoktur. Fakat 112 nu
marnlı tramvayın önü harap 
olmuştur. 

Pamuk fi<!tları 

Tarsus borsnsındn pıımuk 
fintları fazla talep kar

~ısında yükselmiştir. Bilhassa 

Ruslar fazla nlım<la bulunmr.k-

tadırlar. l'ıımuk il75 kuruşla 

muamele görmektedir. 

Kambiyo ft:2 lıırı 

~giliz lirası dtn borsada 
986,5 kuruşta açılmış , 

987,25 kuruşa yllkseldlkten son

ra !!86.25 kun•şn dUşmllş, bil • 

here 987 kuruşta k par.mı~tır. 

istikrazı dahili 92,25 lirada açıl
r.ıış , 92 lirııda kııpanr.ııştır. 

Düyunu Muvııhhaıle 222.5 lira· 

da açılmış , 223,5 liraya yük· 

seldikten sonra 221,75 liraya 

dtışınüş , akşam 223,25 lirada 

kapanmıştır. Alim bor•a lıarl· 

cinde 853 l;uruştıı açılmış, aynen 

kapıınmıştır. 

Ticaret Kor.grası 
• ncCmenler tetklkatlarını 

ll:mal cdemctii\dcrl iç'n 

Ticaret kor.grası bugUn top
Iıınmıyncaktır. 

kramiya lııdirlldl 

ehrimiz Tlcııret oda•ı 

l:lUtçesl ahiren fktbat 

vek letlncc tasdik olunarak gön

dcrl!ıni,tlr. lktısat Vekalet! blit

çer.ln bazı kısımlarını tadil et· 

m:ştir. Ezcümle ikramiye için 

talısls olunan 5,0CO Uranın 500 

lirasını n!nrak motor mektebine 

muavenete tahsis etmiştir. 
• 

Sahipsiz eşya 
Gümrük resıni kıyme
tinden yüksel< eşya 

ne olacak? 
üsıımat idaresinde mevcut 
olup sahipleri tarafından 

bir sene zı:rfında aranınıyan 

eşyalar satılarak Irat kayde
dilmektedir. Lakın knnun mucı

bir.ce bu eşyaların gümrUk res· 

mi esynyı satın alanlara alt 

bulıınnıaktadır. 
Halbuki anbarlnrda mevcut 

eşyalar ara~ında kıymetleri 

gtlmrük resminden çok aşağı 

olanlar vardır • Mesela bazı 

eşyanın kıymeti 10 lira olduğu 

halde gUmrUk resmi 15 lira tut-

maktadır, Bunun için böyle ml!I· 

lan kimse ıılmadığından satı

lam:ımakta , icap eden resim 

de tahsil edilmemektedir. Bina· 

enaleyh kanunun bu mııddesinin 

tadili için teşebbUsatta bulunul

muştur. Tadil edilmek üzredir. 

Borsa müzesi 
Müzede Dün açıldı. 

mahsullerimizin nü
muneleri teşhir 

edildi 
Ticaret ve Zahire Borsasına 

dahil olan mevaddan evsaf 

ve cinsleri hakkında bir fikir 

edinmek için mezknr borsada 

bir mUze açılmıştır. Müzede 

mesela buğdayın bil'umum cin

sleri ve sairhl gösterilmektedir. 

M nzeyl arza eden herkes geze· 

bllmektedlr. Borsaya dahli olan 

mevaddın eaamlıl 'unlardır : 

" Afyon , arpa , av derisi, 

badem, buğday, burçak, çavdar, 

ceviz, fındık, fasulya, hububat, 

kenevir, keten tohumu, kuş, emi, 
mısır, pamuk, susıım, tiftik, un, 

yulaf. yun. 

tın, Sultan Ahmet Sulh hııhimi 

Liitfi, Galata Sulh Ceza hakimi 

, "ı:cmcddin (\küclar nıiiddci umu

misi Suat, Csküdar hukuk ha 

\dmkr ndcn Sn ket Ye l\:\zıın, 

Csklidar CL'za aza 1 arından 

Aziz ve 1 ·rahim T c\ fik, ı,a. 

dı 1 ·öy Stılh hukuk hak'mi !>mail, 

Beykoz Sulh lıakimi ı\bdL:lkl'nm, 

llcrot?ltı Sulh 1 "ktık hakimi 

~erek trın, Bcyoıtlıı J)ördlıncıi 

!:iullı hukuk hakimi K.ımil, ı\lla

lar ~ulh hakimi Fc~mi, Fatih 

iıç[in~ll Sulh hukuk lıakinıi 

Aladtin b.ylcrdir. 

Casuslu!< tııld· l~atı 

cl!.'.i·. lukb nı zn n hr<ım 
Tc\ !ık hakkında· i rah i-

k:ıra Dimlıincii i tıııtn~< ha .. imi 

dc\:.m crınd:t~d;"· ~1nznun bir 

hr" İst!C\'~P edlm·,tir. J.:v;ak 

üzcriPdc terki. ar yı.;-ıılm:ıkrnôr. 

Yeni müze 
Tabii tarih n1üzesi ve 
kuı suetrafındafaaliyet -·-

Ankarıı. 2 (Mili!) et, - Tarihi 

tabliye r it meva<'.ın ihzarı için 

muallimlere muiısns kurs llÇtl· 

mış ve faaliyete ba~laomıştır. 

lık kurs tcıiri atın d.vam ~ıligl 
m!ıddete tesadiı! ettiğinden bu 

sefeılik yalnız Ar.knru , lzmlr , 

Adana , Koııya ve lstanbı:lllan , 

b;rc{ muallim celbedılıııişlir. 

Uu mııııllimlcr , celbedllen 

mütelıns~ıs Mösyö (JosefKapun) 

dun !limit işleri öğrenmektedir· 

fer • On !" n zarfıadıı bir çok 

kuşlar v a • hayvenlar tahnit 

cıır.l<leraı . Bunlar meyıınında 

kd 1 , tnvşan, sansar, akbaba, 
atmı.ca , sığırcık , sakfD~ıın , 

göv.,rcln, ı:;cyik vesairenin nıuiı

telif cinsleri mevcuttur • 

Kursların müddeti dörcler 

aydır ve senede llç gün olacak

tır. Bu kurslarda kendi kcn<lf· 

ferine bu işleri başaracak mu· 

allinıler yetiştirilecek ve gelecek 

kurslarda bu muallimlerin adedi 

asgari otuz olacaktır. Bu mu
allimler maballerlne gidince 

orad< ki muallimlere de bu işleri 

öğretecekler ve oralardaki hay
vanııt , nebatat ve tabaka! 

koleksiyonlarını yaparak bir 

kısmım merkeze gönderecekler 

diğer kısmı ile mahallerinde 

birer müze yapacaklardır. 
Memleketimizde bir tarihi 

tabii mıızcsl olmııdığı için şlm· 

dllilı: bu ııuretle vücuda getiri

lecek bu tarihi tabii mtızesinln 

azamt müfit ve pratik olmasına 
ve memleketimizde yetişen hay
vanat ile nebatatın ve tabakatıa 

bebcmehııl birer numunesinin 

bulut duru im ı ın ı gayret edile
cektir. bu ııllmunclerln nerelerde 

ve ne tekilde bulunduklarını ve 
istifade kıymetlerini gösteren 

yazılarlle ve mOmkUn olduğu 

kadar muhitleri de tecsim edll

mclı: şartlle yapılacak mOzenla 
bir seneye kadar itmam ve 

halka küşat edilebileceği talımln 

edilmektedir. 

Eııld tarihi mnzclcrin hayva

natın ecnasıaa gllre tasnif edil· 

melerlne rağmen bu mUze doğ. 

ruca halk terbiyesi noktasından 

mütalaa ve tanzim edilecelcttr. 

Bu koleksiyonun ihzar ve itma

mı halka memleketimizi esaslı 

bir tekilde gi!sterecek bir mllze 

kazandıraçalı:tır. 

Ha'll Zlı;a Buy 

ursa kadpstrosun u b•ı"'iln 
teftişe gilmesi mukarrer 

olan kadastro fen hey'ctleri 

mtidCrO tlnlit ziya Bey hara

ketini havalar mıınasebe ile tehir 

etm;~tlr. ı, lit b y lıan.lnr açıııca 

Lursı:ı} :ı ı::irıeC<ktir • 

Orman hey ti 

st~nbu'dn çalışmakta olan 
orman 2memıjmıın grubunun 

loş devresi laa•iyeti hitam bul· 

mu tur. Amer ajınıın hey'eti 

l'<r.i ıume ı,in h ırlaıımaktadır 

t.nvalar nçınca he)',;t karaiıer.lz 

s. lıillt deki ormanların meS"aha ı , 

için hıırc:-Ct edccctlr. 

Kaçrık sigara kAi:iıdı 

arr.,.ççuln •cta ıuıecl ha· 
ııı da •<rcl Bayram 

ve 1- kın oda ve serı::f •nı!e 

i~karpiıı r:uti: 1 rı "çinde 9~7 

defter ~;& .. ra ktlğ<·dı bulunımık 

musadcre cdll.r iştir. 

lhfy:ıt :ı:el'ıtı1::rinin dııvetl 

Ü td:ır asi ~rrı· şubesi reis· 

1;6 d\,.n : 

lh•iyııt zetll "' ın icra eılll· 
mPktc olan iş\ıu ~ •bat a}'ı yok
lamasında bi!unıuın sivil i-!ekinı 
Eczııcı, l(imyager • Diş f:eki::ııi 

,.e ı il) tarların dahi ll·amet 

etmekte o!dııklan rnıntakalarda 

askerlik ~vbelerlne m!lrecaatla 

kaytlerini ifa ve teçdlt eylemt· 

lcri • I076" nı:marah ihtiynt zıı· 

bktlerl ve :htiyat a~kerl memur

ları kanunu ehk mır.dan olmakla 

ol uretle mllracnaıları ve mür11-

caatla kııyılerını yııptırm&)·anlar 

lıakkmda ah~ı\mı cezaiye! ka

nunlyeniıı tatb"k olunacaP;ı • 

lnglllz :;o 'rlne m'1<ın 

ngll z sclıri Sır G. Klark 
ccP.Apl rına lıllklımetl ta

rafından sen il işet ve sen jorj 

cışanlarının bllylik salibi veril

miştir. 

\."cka etin t.:m·mı 

işlerin sür'atle görülmesi 
hakkındalı:i Dahiliye Ve· 

tıaıetinlıı tamimi dün Vilayete 

tebllg olunmuştur. 

t&0,000 llr<>hk dava 

M efsuh kibrit şirketine 
kefaletlnden dolayı 

Hazine muhakemat mUdürlllğO 

tarafından Ba:ık Belj aleyhine 

150,000 liralık bir dava açıl

mıştır. 

Gelen seyyahlar 

Evelkl glln bir trans at
lanlikle 450 lngiliz, 

Frnnsız ve Amerikalı seyyah 

gelmiştir. Seyyahlar bugOn av

det edecektir. Havanın ndeml 
müsaadesine mebni bu seyyah

lardan ancak yUz, yUz elli kişi 

şehre çıkabilmiştir. 

Haliçte fabrikalar 

Haber aldığımıza göre milhlm 
ve ungin bir ecnebi grubu 

Haliçte bazı tesisatı bahriye yapmak 

için yakında hükilmetimize müracaat 

edecektir. Haliçte inşaatı bahriye 

ıezgAhlan inıa etmek ve mevcut 

tesisatı da satın almak Şirketin ga
yesidir. Şirketin sermayedıırlan muh
telif mllletlerdendlr, 

Kedın blrllOI baloau 

K•dın birl!ği balosunun yapıl
ması !çın müsade edilmiştir. 

Terkoa boruau 

Evelki gece SilAbıar ağı civa
nndan geçen Terkos şirke

tine alt bir ana boru patlamış ve 

lsıanbul ciheti susuz kalmıştır. 

T ımlraı ozun sürdüğü için ancak 

dün akşama doğru şehrin su ihtiyacı 

ıemln edilebilmiştir. 

ma ve yazma 

bilenlere mah-

~us olan bu 

devreyi ikmal 

edenlerin muhım bir kısmı, dün 

havanın fena olmasına rap;men, 

mu kav) er bulunı.lu klan dcn•ha-

nelerde saat yirmide açılan imti

lrnnlara gırmi~krdir lrırihanlarda 

aldkadar mektep hcy'eri talimi

yclcri mumcyyiz sıfatıyle hazır 

bulundııkları ~bi ayrı.:a ;\laarif 

müffettişlcri de rnürakaba ıçın 

gonderilmi~lerc:ir. l\lıwrif mlidü

rll l 'aytlcr Hey, l:rnnbul ve 

Beyoğlu c' 1ıctlcrinde pazı mil

let mekttp!uindcki imtihanları 

tttl.ik etnıi~tir. 

Kadınların imtihanları 

M ııhrdıt tcdrısata i~titak 

cdl'n kadı~lardanlıir kısmı 

nın imtihan!; rı dün gece ders 

saarmda işra ediln-i, •ir. Kadınlara 

mah,us iki aylık devre müd·ı

' imlerinin imtihanlarına yarın 

ınııl şerct olt.racal(rır 

!)[ n p:ece )apııan imLihanlPrda 

yirmi sattr ı azdırıl ı ,.,. mu ey

yizlcr t:ırn(ından intihap d,Jcn 

.kıraat parçaları okm~ınu,nır. 

Dün .\lilkt mekr·:pkrinin tıa

zılarını.la, saat on bc~tcn itibaren 

inıt h ır'arın icrası c;hcrine giı.iil

mi~tir. 
laari! F:ııı;ni l.kl cet bey duıı 

inıri'ıanlara gclcmiyenkrin ·im ti· 

hunla.-ı :ilanın onıı~cu glinı ne 

kudur bitirikccıtini ve sonra 

yrniden bydtc ' ·n halk için 

tedai ·ata ba~I ınaca~ını, imtihanı 

dara evci lıircıı mektepler

de, ılcrh~l yem ka\doluııa,·

lara ders g<i,reri.rıe~~ İ]'tiı.lar 
edıle..:eıt-ıni sorkmı.tir. imtihan 

CCl Vc 1 krı, nıc•tcpkre röndcril

mi~ (Jltıp hır h.ıltap kadar netice 

anla :lmı: <'lacakrır. in tihanda 

muvaffak olmavaıı'nrla dcvam,ız

lıırın isimleri tc pir edilecek \'C 

bunlar ders! re: tle,amia tlC\TC 

'onuııdn tekrar i)lltilıan <ıh na

cak 1 ardır . .\1ıı:ırif cnıınll~i, 

imtihandan sonra taayyün edecek 

ihtivaca !(Öre, mevcuda ilaveten 

yeri dcrshanckr açacaktır. 

Curıar~csi ~unu yeni kayt 

mu '.llclcsinc ba~l.macaktır 

Ders oaotlerl soruluyor 

M. aarif Emaneti mekteplere 
bir tamim ı;önderı:rek, 

muallimlerin ders saatleri hak

kın.la maltlmat istemiştir. Ayni 

zamanda rc,mi mektep muallimi 

olup ecnetıı mekteplerde tlers 

okutan mııallimler mevcut olup 

olmad'l\1 ela sorulmu~tur. 

Bir ml!lktabln seddl 

Edirne Musevi mektebi 
ana sınıfında Fransızca 

tedris edildiği için muvakkaten 

seddedllmiştlr. Mektep idaresi 

Türk muallimler tayin ederek 

mektebin küşadına miisade al· 
mıştır. 

İhracat listesi 
lktısat Veklletl şehrimize alt 

halı, badem ve kestane ihraca

tına alt listeleri tutlk eyllyerek 

röndermiştlr. Tüccarlar yakında 

ihracata başhyacaklardır. 
Ticaret mUdürlütll Türk malı 

namı altında ecnelll malı gön

denneğe teşebbüs edecek tile· 
rcalan takip ettirmektedir. 

L•f fabrlkaaı 
K•ra •taç mezbahasınnı 

yanında Emanetin clhe· 
ti askeriyeden aldığı depolar

da bir lef fabrikası yapmatı 

ııenelerden beri ta&avvur etme 
ktedlr. Bütçede tahalaat oldu· 
ğundan fabrika bu aeue yapı
lacaktır. 

B ursa ı {J\\llllyet) - Soğuk· 
lar bütün şi<ldeıivle de>am 

etmektedir. Bursa havnlisinde bilhn<sa 

J\.ır.ca beyde soguklann şiddeti 

sılırd::ın a~ag·ı 18 zi bulmtışrur. Bura

daki 1 hnife deresi inci mat etmiş 

mecrası kapanan sular 100 haneden 

ibaret (San beyler) karycsini isti!! 

ederek 70 hanenin inhidamını mucip 

olmuştur. Karacalıeye nakledilen 

istilAzedelerin l lilfü ahmer t>ralından 

iaşeleri tı·min edilmektedir. 
Civar ka7.alarla olan münakolAtın 

temin edilmesine ra~men ba>avici 

23ruriye bilhassa odun ve kömür 

fütlan yükselmiştir. Eskiden okkası 

bir buçuk kuruşa alman odun bu 

gün dvrdü bulmuş kömürün de 
okkası 15 kunışa satıhvor ki hu 

hal llursada ilk defa go"rülmüş ve 

işidilmiş bir şeydir. 

Gtırüştüğiım bir çok ihıiyarlsnn 

ifadesi uzun •enelerden beri Bursoda 
lııı derece şiddeıli soğukların vaki 

olmadığı merkezindedir. r ar bu gun 
yeniden ,., mav• başladı. 13uda a~la

nn en bereketlisi olarak tanılan Ra

mazanın. ramaz3nhlara mahsus bir 

cihesi olsa gerek 
Geçen gtin l\ludanvaya gittim, 

Vilhctiıniz knzalan arasında çok 
şirin ve ~cvim1i bir kasaba olan 

1\ludanya ahali.inin çoı;tı zürra dır. 
Ol.uyup yazma bilmiıen holkın ilmi 

ve içtim:ıl se,1yesin! yükseltmek 

çareleri hususunda kazanın ~cnç, 

miıintaz muallim ve mual"imeleri 

aıan11 himtnet \·e raaliyct '-arf ctn1ek

ıedirler ki hunun da mıi pet neta)iCi 

gtlri.ilmeye lıaşlamı;tır. 

. fodamada acılmış bir mahfe! var

dır .. \sıi bir ckilde tefriş ve toınzim 

edilmiş olup milntazam billrdo 

salonları m ıhteli[ oyıın mahalleri ve 

istirahat salonlanna malik olan mah

fe! ~ludafl\a ki~rlannın rağbetine 

mazhar olmuştur. Geceleri aileleriyle 

burada vakıtlannı çok nezih lıir 

holde p;eçiriyorlar ara sıra Bursadan 

celb eıtıkleri a<kcrl bond0<unun işti· 

rakiyle verdikleri balolar 1 lilföahmer, 
1 lima~·cictİ:ıl , 'l'avyare cemiyetleri 

namına tertip ettikleri pi}ankolar, 

sair eğlencelerle imran vakı eden 

J\lııdanynlılar Bursaya nazaran çok 

şayanı takdirdirler. 
Dcn•iş 

*** 
Niğdede Milliyet 
Nlğdede kı,ın tesli"I 

Niğde, 28 (i\lillivct) Bir a\"dır 

yer bc\"a?.., gök he~az. Bcynı" 

!ıklar arasın.1 birde ayaı ğirincc tabi

atın bu ant illesi her kalbi: yaralı 
kuş ı;ibi çirpındırdı. Soğuktan -dışan 

çıkamıyonız. Evlerde kapanıp kalmak 

çok sıkıyor. 
Eşyada <ükOt, eşhasıa ~iiki\t ! Yal

nız tabiat bıı süköıa iştin\k ermiyor. 

llaı:an bir tipi onalığı birbirine kn:ış

tuıyor. ,\rka<ından l•pa lapa kar 

düşüyor. 

Tabiatın bu şedaidi karşısında 

ortalıkta derin bir sessizlik var. 
Bizde naçar bu sıkıntılı hayaan 

çaresizlijtine boyun büküyoruz. On 

gündür posta miınakal4unın inkıtaı 

bu dar muhite olanca kasveti çök· 

türdü. Yoll>r kapalı ı-azetc yüziine 

haHet ı<idiyoruz. 
o •• 

Memlekette 
&lr tllrbenln seddl 

Geyve Akhl<an, 29 (Milliyet}
·ahiyemlzde ·Geyve Akhlsa

nnda bir ttirbe vardı. Her nedense 

şimdiye kadar kapatılmamıştı. Mes'elc, 

na•ılsa Dahiliye vek!leıine aksediyor. 

Nahiyeye gelen emir üzerine il .2. 

929 günü birkaç jandarma gidip 

orada bulunan örıüleıi, şamdanları 

fllAn topladılar. Kanunun neşrinden 

itibaren bu kadar nman geçrigi hal· 

de neden kapatılmadı? Acab• bun

lara hiç bir mes'uliyet rerenup et· 

ıniyecek mı? 

çekerek barutunu boşaltmak isterken 

bomba lnfi!Ak ermiş. Çocuklardan 
biri karnından. digcri alnından. u~ün

ciısü de bacaj!;ının ) ansı u~m k 

surcıi!e yaralanmışlardır. Biprc bli) iık 

bahanın ise bilekleri uçmuş. hir 

parça boğazını kesmiş ve bir parça 

ise cam kalbine isabet ederek öldür

müştür. Bu bomba o aileaın güvey

lerinden birinin imiş. 

Yalancıların cezası 

J{araburun \'e f'oç·ı hava'i'>indc 
a5· -::ız. havadıslrr neşr ve 

l~aa etmekle maznun beş kişinin 

lzmir Asliyeceza mahkemesinde ce

reyan etmekte olan muhakcmckri 

bitmiş ve karar tefhim ohınmtı.';tur. 

. laznunlardan Laz Şe, ki ile Sür

meneli Şahan, kemaneci ve 5evyar 

satıcı r.ıustafa, Recep kaptan erkin 

umumiyeyi tehyiç edecek asılsız ha

vadis neşretmekten dola}, 1 irer ay 

hapsa, yirmi he~er lira nakdi cezaya 

mahkum edilmişlerdir. 

l ladiscde iştiraki olmadıj!;ı •nla
şıl· n Kıbnslı \hmet lluliısı beract 
kazanmışur. 

ll•ırsa, llalıkcsir Sıtma mücadele 

konÇ11<ı bir k•fta evci Buuada ilk 
olarak roplanmışrır. Bu mıntaka kon

gra,ı hakkında edindij!;imiz malumatı 
yazıvoruz.; 

Konğra mıntaka mücadele hev'cti 
reisi Rüştü beyin riya<ctinde ve. u .. 
bomvar şefi Vahi, Balıkesir şu"e 
tabibi Cevdet, Bur.a şube tabibi 
1 "ivnzi, Bandırma tabibi Rıza. K:ıra· 

cabey sube tabibi lsmail 1 hkkı. Bur•ı 

kövlen mücadele tabibi 1\lııhittın bey
lerin iştirakile aktetmişıir. 

Kongrada üç seneden beri Bur

Ea ve Balıkesir Vi14yetleri dahilinde 

de\'8m etmekte olan mma miıcadele 

~ubcsinden istihsal edilen neticc'cr 

teıckkür edilmis , küçük s:iy n siırft 

mtlcadelesi, mma mtlcadelesl emrindl 

bulunan sıtma memurlan talimaı

namcs~ fenni mcsail ve lahoracvar 

mesaisi hakkında kararlar verilmiştir. 

Cç senelik umum1 faaliyetin en 
faal devreei <)28 <encsıdır. llıı faal 

sene zarfında Balıkesir ve mıilhaka

onda yapılan mücadele de bazı rak

amlar te. pit edilmiştir. 

lzrnlrde musakkafat vergileri 

t zmir tahriri musakkafat bat:ıla-
nnın topun h.ılli ıçin umumı 

ıadii. tın muvafık olup ~lmadığını 

:\lalive VekAleıi Defterdıırlıktan sor
mıışrur. 

Def•erdarlık, VekAleıc gondcre

ce~ı cevııbı hazırlamıştır. 

L'mum1 ıadil~ı lzrnir için muva
fık görülmektedir. 

Yalnız veqı;iden ıenıil edilmesf 
!Azım gelen yüzde mikdan henüz 

tespit edilmemiştir. 3-4 güne kadar 
Delterdarlık:an Maliye Vck.11etine 

cevap gonderilecektir. 

Denizde bir ceset 

İzmirde Birinci kordond.1 l\ifrenln 
d ıniı banyosu civarında denizde 

bir ce<et bulunmuştur. 
!\ordun Tramvaylan kumpanyası 

l\1arangozu Cemil efendi banyoda 

tamirat yaparken deniz üsıündc yüz

ır ekte olan cesedi gtırntiiş ve polise 

haber vcrmiştfr. 

Zabıta memurlın gelmiş ve ceset 

banyoya çıkarıJınıştır · 
60 yaşlarıııda bir ihtiyara ait olan 

cesedin u•erfndc eski panıruon ve 

ceket, ayıkl•rında yl•n çorap vardı. 
S•kıl!ın beyaz ve uzunca fdL 
(l,.eıinde yapılan araştırmada ce• 

sedin kime ait olduğunu meydana 

çıkaracak hiç bir vesika v. s. bulu
nıınamıştır. 

yalnız bir ıütiin tabakası ve bir de 

çakmak Çıkmıştır. Bundan on güne

velinden beri Sağır l lüsnU baba namın 
da ihtiyar ve fakir bir seyyar satıcı 
Ortadan kaybolmuştu. 

Cesedin Hüsnil babaya alt olması 

muhtemel görülmektedir. 

Blreclkte bir lfllal Deri kaçakcıltOı 

Bireciğln Saha mahallesi alıılt- Bir ticaretane Rusyaya deri 

sinden Köse aıa zade attar gönderirken deriler mu-

Haun efendı sut on lkl raddelerinde ayene edLıniş ve bu derilerin 
6 yaşında bir kı~ ve on iki yaşında 
bir erkek torunuyla mangal başında arasınrla ecnebt derilerin Türk 

otururken üçüncil torunu sekiz yaş- deri.ı diye saklandığı görlilmiiştür. 

ıannda Kemal her nasıba eline geçir- Bu hususta tahklkat yapılmaktadıı 

dlğl bir bombayı dedesine getirerek ... • ...................... , 

bunun n• olduğunu sorar. : Çocuk ha/tas ı 

Dedesi bunun. gayet güzel bir 1 t 23 Nisanda başlar 
wıı oı.catı mWAbuısllı fitilini • 

!··························· 
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BUGÜNKÜ HA VA 
Dün en fa,fa hararet nakıs (1), 

en aı nakc~ dereceydi. 
Bu gün havanın karh ve ılddetli 

ıorraz olması muhcemeldlr. 

RA 
Şair ve kadın 

Dostum katkısız., sahici 
şairdir. Diyeblllrlm ki son 
scııelerde öz kendimizi en 

çok ve çok ıüzel kaflyelen
dlren bu dostumdur. 

Bu hemen hemen tek olan 
şair dostum bize şlre büriln
ınuş bir demet nesir verdi. 

Kadım. izdivacı meteden 
bu demetin renkleri de ko

kuları da, dürülüş!l de ku
sursuzdu. 

fıpkı Vandik'ln bir man
zarası, Mesonlye'nln en ince 

detaylı bir tablosu gibiydi. 
Fakat sade o kadar işte, ne 
tabiat manzarasının kendisi, 

ne tablonun hayattaki haki

katı deıı-lldl. 

Ben şairimi tanırım. 

Şalrlmln tanıdığ"ı kadın 

denilen şeyi de tanırım. 
Şalrimln kadın derdemez 

taa içinde bir altıntas kanın 
acı, acı köpürdüğ"Qnü de 
bilirim. 

Anın içindir ki "O!ln!ln 
kadını,. adını verdltl o ya

zısını nefis bir "modern 

mlnyatfir" den öteye geçir
medim. 

Şair ve kadın ezelden 
ebede kadar "Leyla ve ınec
nun. demektir, uzaklaş

tıkları zaman vuslettedlrler, 
blrle,.tıklerl vakıt ayrı. 

l\adınla şairi yan yana 
düşfiniir düşünmez şairin 

kaburgaları altlııdakl "Pro

mete clgerl. nl ıör!lrüm. 

Fakat dostum mademki 
şairdir, şair kadın için. ha
) at için ve her. şeJ için ne 
derse hemen bir kadeh Ku
antro gibi zevk ve le1zetle 
kabul ederim. 

Kadına çerçeve, delikan
lıya öıtüt... Bunun lmk4nı mı 
vardır? Bunda lmkln ıören 
bir şairse • peki. derim, şa
ir deıtllse muhakkak ki gille
rlm. 

!l\utlaka ldeall<.lm yapmak 

lazımsa "Kadın,, ı vucuda 
getirmek için, llkönce "anne,, 
yl yaratmalıyız. 

Anneyi yarttııtımız gOn 
Tilrk cemiyeti idealini bula

caktır. 

'"Hav~·ii,, hanım efendiden 
bu t"iine kadar hiç bir ka
dının suçu yoktur, Habil bey 

efendiden bıı güne kadar 
hiç blr del11<anlının suçu 
oimadıl(ı gibi •.. 

"İdeal -alle,. slzllğlo b!ltiln 
cilrmıı cemlyetlndlr. 

Evlenmek lstemlyen erkek 
için kadını ve müsrif kadın 
için erkeği itham edemeyiz. 

Ürkekllk izdivaca karşı 
değil, cemiyete karşıdır. 

Köy kadını mektep kadı
nı, şehir kadını hayat kadını 
ve alelıtlak Türk dellkanlısı 
iş ve refah delikanlısı olma
dıktan sonra tek şair Faru
kun demeti. nihayet bir şiir 
ve mevsim demetidir, öyle 
değil mi dostum? 

FELEK 
Tıpkı 

Abidin Daver Bey biraderi
miz dankü ·cumhuriyet. gaze
tesinde Matbuat balosundan 
bahsediyordu, bu yaı:ının ilk 
fıkrasını naklediyorum: 

·oaı:etelerirııizi henüz pek 
Avrupa gazetelerine benıete
miyursak fa balomuzu Avrupa 
balolarına pek tlla benzettik.~ 
Seı1gill meslektaşım Avrupa

yı bir haylı gezmiştir, acaba 
bizim baluda görülen -Zuhurf 
kolu~ Avrupanın hangi balo
sunda ı•ardır. 

Ne pörmek istiyor? 

fstanbula buzların hucumu 
hakkında uzuıı u wdı söz söy
liyecek vaz"iyette değiliz, fakat 
pek te sükut ile geçiştir,•miye

ceğim, 

Dünkü da.-e/sı z misafirlerin 
limanı istilası üzerine Rasat
haneye sormuşlar: 

Efendim hunun akibeti 
acaba ne olur? 

Eğer flece soguk olur ve 
kar yğarsa doıı olur/ 

Gece so~uk olmasıııa ı·e kar 
yagmasına ragnıer. doıı olmadı. 

Rasathane acaba mutlaka ls
tanbulda don mu !{örmek is
tiyor? 
Dalgın dalq!!' 1 

Evci dün Sirkt'Cİ iskı le~inde 

darmıış dalgm ıla~l[tn bakı
yordu .. 

Sordum: 
Neye dıılgııı dalKtrı buz

lara bakıyorsun ? 
İlham alıyorum / Dı?di : 

Bu bir muharrirdi, ne muhar
riri olduf!t.ınu siz tahmin ede
bilirsiniz! 
Bunun Uzerine I 

Lirııaııın bir buz yaylası ha
line gelmesi üzerine "lstanbul 
liman işleri~ nirı Buz inhisa
rına verilmesi derpiş edilmek
tedir. 

FELEK 

HAl'IRALAR 
Bir balo hatırası · 

lstanbulda 40 sene 
evel balo 

~:, ebi •kşım bizim mt,letın 

bal0<u l'crapala.<ta .erllirnrdu . 
.ukadı,larım1n ar! .. ında hulunmık 

arzu. u heni de perşembe .. k~amı 
lleı r>jt;hına geçirdi !'arlık glılerlvle 
güler 'üzlerlylc ı.iyaretçUeri kaşılayan 
f•ny ınufıarrirler. bu aile lıalosunuıı 

E IŞIK 
Yazan MEBRURE HRUŞIT -

( .ı. kızın (1 !llflıtında, o;ol!(Un, j ıınncsh n nm azişlnl a.lmak için 
ı lı!r hd ta l'a}ali canlandı_ uzaklara uçuyrıımu~ gipi bulun-
~il ı:oz < r~ tli onlarL. ~YeşU duğıı ) erde adet• benlipjnden te-

' •lcr'. K..ı\ laen beri arayıp ~errüt ediyordu. 
tıı- t r J c ııı•nl ol un göre. \rnk birinci muamma.yı hallct-

ıncllıği yanık ninnileri ôliyen mi~ti . Burası ann~sinin yatak od
"a ,.e..,~ Karyolanın üzerine çıkıp ası idi. Karyolanın uzerlndeki 
çuı; ı ev! aldı. huyuk çaı-şafın bir kenannı açtı, 

Ye•e oturmuş, bu ca sız şeyi yırmi ene eve! anne.ini sevin
.farı n arll'. ına almı ~oz e diren o ırrna işlemeli, beyaz 

r ıJ -ı .ıulen ya \arı sllmeği kadife ınotıfll \Qtak örtus nü o 
b 1 demeden butün L nını da ço ıı:uzel bu'dıı. 
i' un vgl kudrethl dudakları Şu boh~aı.lakıler de nt idi? 

1 r r,k 1 .ı d Bu kuç ~amalı çoraplar, şu 
'\. nem nem- nnem_ e kı yun<le çoCLk entarisi, bu 
c m ınr~msin! diyordu <ıvah atkı da klmındı ounları 

1 e ır, ıe •ar onu kaldımor, neden ııkltt ı; ~r~ . . çc k 1 
btı anı kten başktt bir ,ey du,ıındu, fakat hı tu•1·ı anlıH-
) p,o ) r , 

kapısında gelenler! ağırlıyordu; daveı.--tlyı-troS'J- var~ bi;- bıtl;;---J;-orada 
li!er ellerindeki kartın ucunu kopar- vardı.. lhıyet daha şıkı olarak Te
wak içeri girerken matbuat ailesinden pebafı tiyatrosunda Isıanbul Yahu-
olınlar, kendi evlerine geldikler! için diler! menfaatına bir balo daha ter-
bllet gostermek lüzumundan kurun!- tip olunmuı idi. Sokaklar karnavala 
mış id~ n her şey çok samimi ve ile dolu idiı her Usan konuşuluyordu; 

----
- iyi ama Nezihcf~m~d~st-

luk başka, hekimlik başka. 
- Teessüf edcrim ... Hen bu 

parayı istemem, senden para 
alamam. 

UMUMİ ADAP. 
çok neş'ell idi. 11de Tiikçe yoktu. Balolann ikisini 

'ekadar yazık ki lstanbulda tam gezdik, pastacılara, birahanelere baş * Ertesi gtin kö~ke davet edildi. Türle renkll bir içtlmı ;alonumuz vurduk. Fakat! Yüreklerimiz çarpı-
oimadiğı için gine bu kuvetll Pe- yordu, kulakianmız uJtulduyordu, 
rapalasın dar salonlınnı sı~nmak Türk olduğumuzu bilmedikler! için 
mecburiyetinde kalını~ ujilc; bu ka.;- beyoğlululann bizler için savuıu'uldarı 
vetli ve çok eski zamandı fena ha- sözleri lşldlvorduk; fakat kaı,ı krıyıı -
tıralara sahne olmuş olan Parapalısın mıyordulc ! bu kılık ile kendimizi 
salonundan içeri girdiğim 1.aman göstermek mıhv olmak demekti .. D•· 
birdenbire bevniml dolduran acı yanamadık. biraı <nnra tekrar Pınp;al-
"levanıen. haııralannı bir an için ııya geldik. mı,ke vo dominolan bırak-! 
unuttum, çünkü orası nurlu ve me- tık ... Ha! bak unutuı-ordum. O nkıt 
den! gençliğin giızel ve .evimli si- fsmnkiıı ,e frak ta giymek yasaktı; 
malan) le dolu idi -e{eli Türk " istanbulin " denilen Prote<tan 
çiftlerinin arasından geçerken. bizim papazlarından alma önü kapalı "·Set-
oldugı; halde pek çnk ;eneler bizden re, feri gi)dik: tekrar Tepebaşı bal<>-
başka olanların kendilerine mal edin· fün• döndük; orası da bizi ezdi. 
dikleri "P•las. <aloııunda TürklüP;ün Başındı kırmızı fesilt bizden başka 
a>rİ ve taınar hayatını yakuıdan on adım daha yoktu ve biz üç er-

giırdügünıc çok '•viniyordum . Perapı· kek arkadıı~ kolkola idik! Ruhumuzu 
lasta bir balo ı;ece>ındeı im. Kubbe· çok ve derin bir hüztin sardı .• \rka· 
nin altı ~üze! ghlnmi~ kadın \c da~ımın bir ıane•lnl mektep lakabi;le 
erkeklerlr dolu Fakat nehdar btiviik "·Palabııık. diye çı~ınrdıl- ve palıı· 
fark '•r. bıyık. hepimizden ziyade •inlrleni 

Bu kadınl•nn ,·c erkeLlcrin hemen yordu. Bir kıç kadeh daha yuvarla 
hep5i benim milletımden ... \"e benim dedik: O, bize ŞU Cevabı nrnıişti: 
d!linıi konuşuyor. Ben ise vaktiyle Çocuklar. ben dayanamavaca-
burosını Habil kule>i ıibi her lisan cağım. 1.aten kafam dumanlı, çok içer-
dın konu,anlarlı dolu giırllrdüm: ve <em mutlakı birisine çatarım. daha 
Beyoıtlu Habil kulesini dolduran o fena olur. h·i'i mi~ sanışaı ım. 
eski halk belki hiç hir milletten olmak Dedi ,., y:ınım17.dan aınldı. 
daıa>ınd· bulunmazdı! l'Ünkü onlar J..ayholdu. 

Mektepten çıkalı iıç sene ol 
mu~tu. 

Paşanın kö~künden \:"ltın
yorlar, hasta varmış ... 

deye haber verdikleri zaman. 
adeta çarpıntıya tutuldu ... 

.\gaçl.ı., büyük bir bahçt in 
ortasında, zarıf bir k~ kafl e 

benzeyen kö~ke girdiği zar ı, 
heyecandan titriyordu ... 

* Genç. güzel bir hanım er il 
güler yüzle, fakat endişeli . ·ir 
bakı~la .. 

diın 

çok 

Doktor, dedi, büyük kızım 
~ece birden bire ha.,lalaııdt; 
harareti var. 

Kaç ya~ında efendim. 
Dokuz.. kü~üğu ycdL,indcdlr. 

Onu karde~inin yanından ayırdım. 
Buyurunu1., yukarı çıkahm. 

Yukarı çıktılar. Doktor Nezih, 
p;özlerini kaldırıp. genç kadının 
yüz(ine bakmağa ce,nret edemi
yor, fakal kadının gözlrriııı kırp
madan kendi•ine lıaktı~ını, hi,.e-"Lc,a trn, ler idi: uni ı ıransız. 1 >ııarda hu ram l>uraın koryıgıyor-

mcfkuresıt. adamlar idi: ınilliıetlerini du, lstaobulun ~ine lıuıiık kışlrnndan diyordu. 
ıalnıı ceplerindeki pasaportlar an birl;i idi. iki arkaJaı kalmıştık. Bir * 
larırdı \e ck>erha o pa<Rportun ı• kenara ç.kiUp " 7.amanın m:ıdl>ı Çocuk kı1.anıuk ı;ıkarı) ordu. 
zıldı~, ecnebi dilini bile sahibi oku olan •·adrilleri, val lan. mazurkaları Doktor \ezlh söylcycccıtini >ÖY-
\amaz "<llıliıemeıdi ! \"c bu renk s nettik \l" "eç hir \akıtta balodan J d t · · 1 ı'tmek " e ı, reçe e'ını yaz, ı, g 
-iı •• ulı.1~7• mi!li)chıı ınıruh. kendi çıkıyorduk. Paltnlarıın11.1 aldıp;ımız üzre kalktı. 
lerinı bizlerden rnkarı <anırlardı •. daha zaman. palabıpgın k'>kuletalı kamse •-·--•••----
eski 1.amrnlara du~nı 1.ihr m ıol aldı. !asını dı ıinümür.e koydular ve biz çıkarılar lıi>ylc kar altındı pmıalı ki 
iimriımde ilk lıaloıa ıı;ıtııp;imi hatır şa~ırdık, .\ccba palabl\ık ince setre akıllansın! lledi >onra ilA\c ct'.i: 
!adım ~lektcptcn ıenı çıkını~ idik. ile mi çıkıp Kitıı>işti llu olamazdı; !lir de l>ızlm kendi !ıaloıııuzu 
Bizt ~ehadctnamt.:' e ka' u~curan btiyük çünkiı müthl~ :-;oğuk v:ırdı. fr'Ok kar gilrmeden ölü:-3cnı ı:rözüm :ıçık ·itler! 
imtilıanl:ı.rın sıkıntı.;ındftn nnra ilk ya)!;ı)ordu. Ralonun içini. kil~c~ini. Hizin1 de kendi halnmuz ol~a diyorum 
olarak Beıoğlunun k•m•ıalına ,-akın- bir daha aradık: h:t)ıı nafıle! l'"labı- divc belki beni deli sanırnnıı! ıaka~ 
d•n karı;;mal.. i<remiştik. füz üç ar- ı ık yok! Artık bit. kapıdun çıkarken aklım ba~ımda. bunu mutlaka 
kati: ı ''k. \lektep ıolda,lurınd•n bir ortalık ı·ırnrdu ... ili tlc ne gi• dimY ~ilrece~72 
~.rme'lnin yardımına ı~ındık; onun l'al•h11ık btt!,çcd· bnap< tlZ'>rinde Bu hikılyc cylcdiKını vak"a 40 
Pan6alt Lı\i t\İııde ~-ar"ıdan kirala tıY.ar:ını.~ \ıiltııor \C honı! horul uyu· ~cneiikcir, Pa.lal11\1k hu dtinya)·a 
:!ı~ruız Jominoları gt\<lt~ tüıumaze vor! (lstune va ıın knrlar htr kanş alı· "ent.: e\'el \Cda etti \t: ı,:i>zü 
m• ke ktık kadaı tııhnb \ apmı, istanbulin açıl.. ~ıttı! mahut l'eropaln>ın • tpe· 

mtı ne muthış haleca. :ı ıçıııdc ctrcnin sı ·ah renkten kann bc\aZ· hil.~ına nazır pençeresindcn l'a1 lhıyı 
ıdı ' () tarint~ ~imı.lik LUK11.tlı} a~ lığ1 ar:ısrı:d:tn J.rtı te7.at halinde ıtuı ızdığı kana penin olduğu \·ere 

nı oldug-, yerJe bir l'"rın<ız t,yam»~ -cçıliyordu .• (>mı k:ıldırdık, karn<e· Keı·en gece bakorkcıı bcııım , •zlcriın 
,~.d. l>ır hal:ı or da veriliyordu. lrnna ,-ardık, dol';ru bir hamama va1anmıştı ve arkanıd:uı ~-nçli~ıı 
\lham..1 sın nı.;ı ... !111 kar..:ı ındakı kili· .~Oı di.ıı. tendit)e cldi~ı \akir. cı.lcnınc ~c ~q,,am:ı e.;1cd ~cihortlu. 

$enin ıldu~u \erJc - ı,onkorJiya. ıı·'iın•nl r ıçınJc C\lenmİ\c . Ahmet /iısıın 
~};::;t~.,.~~:31 C~ı>e:~Jıcc' Wl>"C':-C•"'ltfl 1t ~·w:.Cz Q: !:ı:sı!!...._~..,...,..,'l:. .... ~~ 

GÜNÜN LATİFELERİ . . - . 
Buzlar lstanbul limanını kapladığı zaman neler gördük. 

mraa>!r, ne yapayım vapur yok, sandal yok, lstanbula inmek için de başkn 
çare yok. 

lfazİI, delmcg,• çalı~aıı dalgın 

gözlerle bohçayı tekrar kapadı. 

\"atağın örtıısunıı çekerken eh 
ipek! hir ,eye deJtdl. Bu, bir 
~sabahlık_ idi \eyrnn genç 
kadınlara has olan merakla onu 
üzerine ger,ırdl, buyük endam 
aynasındaki hayaline baktı. 

Ü esnada duvardaki resme ne 
!-;adar da hcnziynrdu_ 

eyranın aynaya bakan gözl~ri 
deh,etle açıldı. 

Odanın ortasına döl!'ru llerli 
yen kimdi? ... 

H rdenhire arkadan dogru uza. 

nan iki zalf kolun gittikçe taz

yikım arttıran çemberi içinde 
kald• . korkwı\. kısık bir ses · 

KAmrr 1 K!rnr11n 1 geldin 
degil rnlV :ııı acıdın, deıtıl mi? 

cyran başına do~ şiddetli 

bir ha•ııretin yuk ekliğini hl erti, 

fi z erinin u tinde al bcıTekll 1 
pu ıar pı Ldau., ) Ukoek bir yer- 1 

o~rı "Q'" ıık 'ıır {.ıvuıa dü~er ı 

ıı;ibl oldu, boıı;azından boguk bir: j 

.\nııcciğiını ·\ııı•cci~ını! fer· 

\adından lıaıka bir ~ı:y çıl.aıııa

dan kendini kaybcni. 
- 2 

Seyran ıı;özlcrıni uvaş yava~ 

araladı •. \ ataj\ıııın haşında otu

ran halıası mı ıdit Do~rulmıık 

istedi Fakat parmaıı;ını bile kı 

mıldatamadı. Üzerinde <iyle ra
hat hlr ıı;cv~cklik vardı ki... 

Lyanduı nıı, 'eyrancıJtım'I 

"asılsın'! Daha iyi.in, değil mi'? 
Sus, aman konu~ma yorulursun. 

l:lunlarr söyliyen baba ı idi! 
~e de tatlı bakı~t vardı!... , ·e 

nıhaf ... lşt" elini 4\nıış okıuyor· 
dil 

'lleyran ha,ralardakl, o en 
fe~kalade ·eyleri bile du~uııme 

den ka'ıtıl eden af memnuniyetle 

gözıerinl kapadı ... Babıısı yava ça ı 
elini bırak m~. arasından ziya 
sızan perdeyi, blraz daha indir 

nıcjte gitmlştL .. 
<;en kız gozlerinı Mçmadan 1 

bunu hi,;etıL. l~re yine ayakla 

nnııı ucuıııı lı;barak yal.la~mış, 

yataıtının ba~ıııdaki koltui!;:ı ntıır
mu~tu. 

~eyran kirpıkft·ı inin :rra,ındaıı 
belli etmeden ona lıak•yordu .. 
Zavallının >aı;ları ne kadar da 
lınazlannıı~tı. Ra~ını avuçlarının 

arasına al.ın ellen ne zaif, ne 
~effaftı ... °'arıhgın altından adeta 
mavi damarları scı·iliyordu. 

;'lieyranR ne olmu~tu. 
uzun, uzun bir uykudan uya

nı yormu~ )(ibl idi. 
- Raha hen lıasra mı idlmı' 

- r:vet "evrancı~tnı, uç haf 
tadır .Yatıyor,uiı . \ıııa korkma., 
arnk iyi olıil'n. f,ı;cr koıııı~m87 
dediklerimi dinlersen birkaç gım~ 
kadar kalkarsın. Dudaklann mı 
yapışıyQr_ Dur sanı hır portakal 
soyayım. 

Neyran babayı ne iyi buluyor 
Onun purtakalı soyuşunda, ince 
kabukları dikkatle ayırışında, or
tasından çekirdekleri çıkamındıı 
me müşfik bir "ana,, hali var ... 

c;enı; :..ız ,e. yıkarınadan ttğzı

nı açıyor •. 

l lanını efrndı, parlak 
giizl~rini ıccnc ı~ıldatarak: 

\arın J.('clir,inlz dej(il 
dedi. 

~:mrederoinlz ... 

siyah 

ıni? .. 

İhtiyar teyze karşıladı: 
Her şeyi biliyorum oı;lum, 

Neriman söyledi... Siz para 

almak istemiyorsunu7 •.. O, ~izden 
ayrılmak istemiyor:.. Evlenin 
bari ... 

Duktor Nezihin gözleri karardı, 
sevinçten gırtlağı duğümlendi... 

Sahi mi? Sahimi? deve 
kekeledi .. hana vany< •r cır le ı;I'' 

- Evet.. haydi gidip konu 
~unuz, sizi bekliyor. .. 

lhtiyar teyze kendi kendim 
söyleniyordu: 

c;arıp şey ... Çocuklara bakd .. 
Bunun için hııkcttiği parayı kabul 
etmedi... Neri manin metresi diye ... 
1 lalbu ki evleniyor ve Nerlma 
nın büttin servetine kon rnayı 
kabul ediyor... Adahı umumiye 
telekkl•i içinden çıkılmaz şey 

vcsse!AmL 
ı·:rtesi gün ıı;itti .• Daha ertesi Nakleden 

gün, ve daha da crteoi güıı,l\eııc Seldml izzet 

gitti... !•-----------, ıt Şehremaneti itanatı 
• eriman hanını efendi, ihtiyar 

te) 1.csin~ sordu: f'atilı dııircsinden: l'nkapanın-

C:enç doktoru nasıl bulu- da ~:lvan zade mahalle>indc Azaplar 
rnrsun·ı sokaı:tında 20-1 O cmlAk numaralı 

Çok terbiyeli, 
adam ... Aynı zamanda 
da. 

kibar bir 
iyi doktor 

~~aba neden lstanbolda, 
mesela Beyoğlunda bir muayene

hane açmıyor? 
- Kim billr. 

.- * 
Doktor ~czlh. ~crlman hanı 

ına a;ık olmuştu ... ~imdı kıiçuğu 

de teda,·i ediyordu. kızamuk, bü
riıktcn kuı;ı.ıg~ de ·irayet etmişti. 

enmaıı hanım da, · ezlhe 
knr;ı lıll,.aıt k.ıfanıamaga ba~ladı .. 
\'e nihayet .o dıı 'ezihi ,evdi. 

Bir 
tnisafir 
...;l':-..;iz 

* ak~aın, çuk ıı;eı; 'ak.it. 
oda,ıııda otururlarken, 

-cclasız, mukaddemesiz, 
ilanı a~ksıı,hirbirlerinin knllaruıa 

atıldılar ,.. 
Çocuklar iyile~tl... 

Bir guıı ihtiyar tene \ierirna
nıı dedi ki: 

Uoktora vi~itasım verme· 
dik. Ayıp oluyor. O, nezaketen 
i,;temiyor ama, <en vermelisin. 

Neriman yurıı;undu: 

- ~:vct... ;ermellyk .. 

- Hem zengin bir adam da 
degil.., ~:lbisclerine dikkat etıne

dın ıni ne kadar eski'!.. Onu 
yemeklere alakoydıık, dost nıu

amel~si ettik, para almap;a uta
nıyor... Hen yarııı yııgırıp verc
c~ıı:ını. 

- l ılur 

* - \'erinıaıı. te;7cn heni tah-

kir etti... lluııa parn ,·crnıcgc 

kalku ... Heni artık -crnıİ\or mu

sıı11Y 

Po!lou.-tını \·ıkar L'mi, 'c~·rcuf? 

Dudaklarının arn ınduıı pı»ayı 
alan parm:ıl(lar ne kadar da tit
riror .... 

Baha biraz yatagııı lı,.ındı: 
otur anı, <ıhnaz ını'? 

Koltuklarını~ alcındaıı tutup 
onu kaldırnıaıta çalışan ,ol(uk 
eller biraz beceriksiz.. 'evran 
yoruldu ... do~rulmıyor •. 

Kapı yava~ça açıldı •. (;enç an
nenin meraklı gi\zleri :\cyrana 
hakıvor. · 

Reni tanıyoı musun ev
l~dım'l 

[!bette, ~ece annedjl;im, 
seni tanımaz olur muyı,m9 

:"leyran geçirdiği nöbetleri 
hatırlamıyor... rı Ke~eden beri 
doktorların e' erine bile· •Anne
ci~m .• anneciglm •. beni hur
dan ııörtir .• ~ diye bajl;ıratak sa 
nldıgını, "baba1T1 beni se\ mıvor. 
babam beni ~ev'lllyor.~ avıkla 
malan ile çırpındığını bilmil ır ~ 

Babacım, Hrtık 'ıeıı:nılt· 

dar!l'ın deıtl mi<ln 

ve il k~th ah~ap hane enkazı 

Martın 20 nci ÇKr~amba güniı 

saat 15 tc kapalı zart usullle 
satılacaP;ından talip rılanlıı.nn o 
gündeıı daire f:nciimenine gel
meleri l~zımdır. 

• •• 
Şehremaneti \lezat rniidurlu· 

günden: Sahibi me~hul bir adet 
fanilc makinası ile Relkis hanıma 
ait Ot'lmnbll ilAn tarihinden iti· 
haren 1 ~ ı:lin zarfında kaldırıl 

madııtı takcllrdt bilmii;~ayede Si· 

tıJucal!,1 l!An olunur 

btaııbul iklncı Tkaret mah
kcme,;inden. 

13 KAnunu sanı ıı 29 tarihinde 
ilanı iflasına karar verilen lstan
hııl<la kfirkcli h:ınında -Hı numa
rada kra yı ticaret eden Mehmet 
\rslaıı ve ıııahtumları şirketi 
hakkındaki iflıh kaıarınııı rcf"iııc 
'.!/:< ~ubat 11211 t:ırilıimk karar 
·erildiği il:ln l•lunur. 

za,·i : Üç fıçı tuzlu lıaltga ait 
Lenin vapurunun ~ -1 1-ll29 tarihi Ue 
v<' 81 :-:ı niimcroru konşimentosunu 

kKl'bedilmişıtr. Yenisi çıkanlacıj!;ın 
dan c~kisinln hUkmli kılmıdıtı il!ıı 

olunur. Sovflot 

lstanbul Ticaret mUdlrlyetlad•ı 
lstınbul umum ckmekci fırancalıcı 

'e fırıncıl•r esnafı cemiyetinin idare 
hey'eti intihahı 4-~ 92Q Par.aıte~I 
günli Karıkövde Havvır hanında 
k.O.i.ıı cemiyet oıerkczind.e icra , c .oıt 
ondan ondördc kadar intihabı devam 
edliecegi allkadırına il\n olunur. 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makineleri,·le helsrı 

gulcluıt<ı idrar darlığı. Prostat ade
miiktidar. ve hclgev~ekligi '"riın 
1e cilt ile fü<ngiyi •grısız tcdavı 
eder. K:ı.r.ı~..:üydc Rörekçi rırını .:ır:t 

>ında .H . 
1 

1 la)ır :\eyr·ıncıj:l;ıın . . ) ulııız 

sen !-..onu:-up yor ı ima. '\ie i'ter 

en ben 'o\liyeyim". hak ıı;ere 

annen de hıırada. ikimiz de )8 

nındayız .. hiç korl,.ma! 

l\ir ~ev daha 'uravım da. 
,u,arım .. Hahacııttm artık henden 
kaçmıvaca.k mmn ... hep, hep ya 
nımda kalal·ak mısın'/ Artık İ)'I 
oldum m11 t 

ı·:,~t \"eyrancıp;ım. ıvi ol 
dun Hu~dan sonrn hiç ayrıl 

mıyacagız, n·mckkrlnıizi de be 
raber yiyeceğiz_ hclc iyi ol, 
bak seni nerelere ıı:oturece~nı .. 
yalnız 'en şlmdt lı. u !" goz 
!erin! kapa da atcşın gene yıik 

sel mest n --· 
eıraıı sdz dinledı.. fakat 

yorgarın ıi ti' 'deki kUçilk teri! 
el, dudal !arın sövlemeğe cesaret 

edt mcdiği bir arzu ile kımıldadı, 
Jemın unu y~vd,. pvaş ok~ayan 
parmakları ııradı ... 

(Bitmedi) 



1 MİLLİYETİN 
EYLENCELERİ 

Bu ıünkü yeni bilmecemiz DOnkll bllmecemlıl11 

Soldan ~ağa: halledilmiş şekil 
Yukardan afatı : 

l Piyade ( 4) Ek ( 4) ı Ulu ( 4) Çorba kabı ( 4) 

3 • insanın hıyıu (S) Fakat 'S) 2 - Gece dogan (2) Dananın 
anası (4) 

4 -Sarhoşluğun aksi (4)Çlfnen· 3 _ Ateşin tende ıçnğı yara(5) 

~ (4) 4 - Seççade f5) 
5 - dost (2) 

5 - Pls (5) 6 - Mücevher (5) 

6 - Rabıt edatı (2) Hıyt (1) 7 - Toprak (5: 

7 zaman (2) Nota (2) 8 - Nota (2) çok okumuş, çolı: 
bilen (4) 

8 - Sarhoşnm (9) 9 - Hucum (4) Eyup sınlannda 

Q Yama (2) Nota (1) bir köy ( 4) .............. ___ , ............ ".-------···-·--·---·-....... ._. ...... __ _ 
imar bankası 1 ISTANllUL BORSASI 

ISTtKRAZLAR 

Düyuna mavahlılde ü3 
00,00 

25 

M lLLlYE."I' PAZAH 3 .\1RAJ' 1929 

lstanbul Ticaret ve Sanai Odası 
T opane anbarından: 

Tüccara Bayram mallarını çekmek imkanı verilmek üzre (Mart929 dan !c!baren Kuru Çe~me 

antreposuna nakli mukarrer olan anbar eşyasının sevki 16Martl929 Cumartesi gunüne kadar tehir 

edilmiştir. Eşyasını Topane anbarianndan almak isteyenler mallarının marka, numara, vapor lsminl 

16'.\Iart tarihine kadar Anbar idaresine bildirdikleri takdirde bu eşya 22Nl•an tarihine kadar an harda 

alıkonulacaknr. Anbar eşyası Nisan nihayetinde temamen sevk ve nakil edilmi:j buluna<.:akcır. 

, 
A A 

1 EMVALi METRUKE ILANATI 
._11!"' ...... mm .............. . 

Semti Mahallesi Sokagı 

Büyük ada Yalı , Bahçıvan oğlu 

Yedi kule llyasbey 

Kadıköy Caferığı 
ve caddesi 
Yeni 

No 
6 

190 
10 

icarı lira 
200 
200 
)!-!() 

senevi 

• 

. . ' 12 24Ü • 

Baladı evsafı muharrer emlakin 7 8 929 tarihine mü;adlf Perşembe günü saat 15 de pazarlık 'uretile müza-

yedeleri mukarrerdir taliplerin emvali metruke icar komisyonuna muracat eylemeletf. 

Semti 

Boltazlçl 

* 
Mahıllea.1 Sokağı "llo. :'<evi 

Yenimahalle adk pazarbaşı cedit maklup 84-86 mektep cedit 1 mu dilkktn hane 

Kıymeti lira 4000 bedeli muhammenesl: 7600 mebuh ihalesi 

Müştemllltı: ala oda, iki mutbak, dört hail: samlç ve bir ınikdar bahçeyı havi: 

Ballda evufı muharrer hanenin bedeli aeidz senede mukasstten tediye edilmek üzre 17 .3.929 tarihine müsadlf 

pazar günil saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin °le 7,50 hes~btle 800 lira pey akçeleri 

veya muteber bankı mektuplırile Emvali Metruke sauş komisyonuna müracaat eyle"'._e_ıe_n __ _ 

1928 senesinde 20,000 
lira kazanç yaptı 

Banka hissedarlarına 

yüzde 9 temettU verecek 

lttJkruı dahllt 1 Q2 

lkramlyell demir yolu 8 

SENF.Tl,ER 
lı baakuı 00 

~ Barik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
75 

..... Galatada 'Onyon hanında kAin Onyon ~igorta 1.-umpanyn~ına 
00 - yııptınoız. 

SADIK ZADE B1RADER-'I 
LER VAPURLARI 

KARA DENİZ 
Ml'l\TAZAM VE Ll'KS 

POSTASI 
-·--

Geçen sene teşkil edilen imar 

Bankası hey'etl umumlyesl dOn 

banka merkezinde toplanmıştır. 

içtimada tı!lkOmet namına slıı;or

ıa komiserlerinden Ali Rıza bey 

hazır bulunmuştur. Celsenin kll· 

şadım mllteakip hey'etl idare 

raporu okunmuş, bilahare meclis 

idare azalığına Trabzon meb'u

su Şefik bey intihap olunmuf, 

murakıplar de ipka edilmltlerdlr. 

Yapılan hesaba ıı;llre banka 

J!l28 senesi zarfında 20,000 lira 

temettu temin etmiştir. Bu teme· 

ttuden bir kısmı ihtiyat olarak 

tefrik edilmiştir. Banka bu tem

ettüden hissedarlarına yUzde 9 

lcuruş tevzi eyllyecektlr. 

Deniz 
bir 

üstünde 
facia 

Bogota, 1 A.ı\. içinde 

bir lnfliak \'Ukuu evelce haber 

vcrilmlf olan Tritonla vapuru 

tayfasından ikisinin yangın zu

hur elliği zaman diğer arka· 

odeşlarının karaya çıkarak ha

yallarını kurtıırabllnıclerl için 

hayatlarını feda etmlf olduklan 

bildirilmektedir. 

K.anadada sul kast 

Kenck. ı (,\. '\.) l lııkilmec 

lıa~vckiliıı od:ı<ma bir dinamit 

çuuuğn k11yıııu~ ı.lan ~albl haber 

ı erecek ııl:ın ldnı'") c .10110 dolar 

mıık.Uat ı :ıdetıııiıtir. 

r::v:;;::~:;.f;;, 

ıı Z•kd"""" '."'"'" T'YJ'"" 1 
ll Ccmiyctınr ı•ennız! 1 
it Tayyare Ct·miyeli mmılekt'fi11 ll mildafaawıa çalışa11 bir mü
l rssesedir. 7rkılfmı:ı, Filrt11i:ri 

l Tayyare C•m(l'eline vermekle 1 

;
1
1 lıtm di11i, lıcnı de l'Ofani vazi- 1 

• frniıi rııvmış olurs111111z. U 
'! . . • • • 'f 
~ 1 
,l Hıı .<mı Fıtır .,udaka.11111 

a aşağıdaki "!ıkdar iiuri11dtn il 
it ı•eri/ccrgı 1"/a11/111/ .\ftlffili/i11den 

h /ıi/tliri/nıiştir . il 
ıı ALA EVSAT EDNA 

it koruş kuruş kurut ı 
ifBuğda;> dan 33 30 26 

!İ A~adan 42 40 O 

!jHurmadan 150 HM 78 

~t OzUmden la6 130 104 " 

Aııado!a demir yolu 
1. Traany. Ş. 

1. U. S. Slrtetl 
1. Sa Şirketi 
T. Tüttio A. S. 
1. Değirmen Ş. 
Ş. Oe~rmea Ş. 

A. Çtmeato Ş. 
1. reıeroo Ş. 

Ş M. !:na Ş. 
Ş Hayriye 

TAHViLAT 

Aaadolu} ~ f. 
O. Y. 3. T. 

Tünel şirketi 

Elettlrik şirketi 

Rıhtım Şirketi 

1 
ı 

38 
10 

8 
40 
30 

5 

·~ 

10 

!5.30 

49.00 

41 
41 
47 
4,40 
4,40 

19 

00 
40 
00 
70 
50 

H. Pqa Uman ıırkeıt 

ÇEKi.ER 
Loodra 
Newyori: 
Par!~ 

Atlıı.J 

Ceoe.re 
Roma 
Btıkreş 

Am~tcrd2m 

6riıkse1 

So!ya 
Pr~, 

Betli o 

\ıvana 

• 

Q87' 

0.49 
12 
3R 
l 
9 

1 
3 

6R 

16 

2 

3 

-.-
12.50 

ili.~O 
10,00 
"IS,'25 
8,SO 
l, ,so 
l~,50 

5:1,~0 

00,00 

.>~.50 

Oiı,-;; 

'l'J, 

TıCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

Buğday 

Yunıuşak 

Kızılca on·oo 
0-0 
3-S 

Sün ter 
~erL 

Dönme 
Yunıu,ık ıu:;ıhlur 

Sen 2· 
Ronıotn\·.;ı1 

Bul~arletıan 

Zahire 
Çcı.\.·dır 

0·00 

Arpa 
:\lısır 
Yulaf 
Keten rohurna 
Fasulye 
'1crclmek 
'>ohuı 

Riırulcc 

B•~la 
Hububat 

·us:ını 

Kuş~rmi 

Un 
E\:.!'trı ı:\:.str:ı. 

Ustra 
Biriıu.:I ~ umu~ıi: 

Blrinrl sert 

lkJ.ncı 

Uçüncil 
Raıaıol 
Kepek 
Pa pal 

192~ 
AZA~ll 

K. P. 

00,(1() 

ou.oıı 

IR,SO 

l <.O<ı 

-.oo 

1.l,10 

"· 
40,f)(J 

,00 
11,10 

00,00 
00,0tl 

00.00 
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lstanbul Hayvan Borsası 
28,2,1928 Diri satışlar 

( " • Ad t Kilo fl>•tı 
A llSl e ,v.aını i. ru 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 

Türkiye İş Bankası 
Sern1ayesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

U ınun1i Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 
Istanbul 
Bursa 

Adana 
Trabzon 
Balike. ir 

İznıir Gircson 
Sanısun Edren1İt 

Avvalık 
J 

Zonguldak 
Kavseri 
ı\lersin 

.\liisait ııuıaınclüt, kuınbaralar, kasalar 

~~·'*~~ 

! esimli ay 

8 Yar
ın ~ıkıyor. 

Eekişehir Bankası hissedarlar içtimaı 
Eeki~ehir Bankası Türk Anonim !)irketi hissedarlar hey'etinin umumi 

t0plonışı martın otuz birinci pa7.ar ~ünü saat 14) te flanka 'binasında yapı· 

lacaktır. 

:-;i7.anınaıncnin altmış b;rinci ına<lde,i mucibince en aı elli his~esı olan 

hi:.sc ••lıiplerlııin aşaltıdaki ruznamenin mü•.akeresiode bozır bulunmalı: üzre 

içtimadan l:>ir hafta eveline kadar flanka merkezinden duhullyclerinl almaları 

ve dışarıd:ı bulunnnlarin kimi ı·ekll edeceklerini hildirmelen iltn olunur. 

t-
2 
;ı 

~ 

;\llızakert' ruzname:;!: 

\lccH-.ii•l.ın.: ve \lurahıp raporlınnın okunma;ı 

IQ2i< .-cııc;i bilınçosunun tısdikı ve 1\lccli<lidarenin ibıuı 

JQ:l8 senesi tcmcttilü his~elerinin te\ıİi 

!92Y ,enc,j için :\forokıp rnıini ı·e ı.icretlcrinin ı&kdııi 

1Dt>Elbiseleriniz için~ 
Artık endişeye ınahal kaln1adı 

Zira llernglunda lstikldl caddesinde po>tahane karşısında 148 numaralı 

BAZAR ÇEKOSLOV AK 
'l'icarcthınc-.ini zı"·aret ctti~iniz takdirde ısmarlamadan fsrk~ız ve 

belki daha şık ve en miikemmcl kuına7lardan hazır 

SAKARYA 
Pazar vapuru 3 

Mart 

günü akşamı Sirkeci ı ıhtı

mmdaıı hareketle ( Zougal -
dak. İnebolu , Samsun , 
Ôrdu, Kireson, Trabzon, 

~urıneıı11 ve Riz« iskelelerine 
azimet vo avdet edecektir. 

Taf~ilı\t için Sirkecirle :\fes_ 
adt."t hanı allınrla areııtalı
.ğına muracaat . Telefon : 

1 
ısıanınbııl 2134 

Kara Deniz Postası 
npuru 3 

\larc Hilal 
Pazar 

•rünü ak,amı Sirkeci rıhtımından 
,.., 'I 

hareketle ( l~regli. Zonıruldak, 

lnebolu, Gerze, Samsun. Urdu, 1 
Gireson, Tirenbolı, Görele, Vakfı / 

kebir. Trabzon iskelelerine azimet 

,-e l'at<aya, o~rayarak avdet ede

çektir. \' ük ve yolcu için Sirkecide 

yeni handa ı numrolu accnte~ine 

müracaat. Telefon: lstanbul 3105 

.,~ ..... 111!1!1~ ........ 

Mersin sür'at postası 
KONYA) \apuru ~ mart 

salı 12 de C:alata rıhnmından 

hareketle lzmlr Antalya.. Ala

iye '\ler>ine J.(İdecek ve Taş· 

ucu \nıımor o\la!ye. Antalya 

lzmirc uğrayarak gele.;ektir. 

Ayvalıksür'at postası 
111 '.\IER>;l\I) Y:tpıırn .'i \!art 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle ( :cliholu. ('~ınakkala, 

KtıçLikkuyu, Edremit 13urha· 

ni)e. \}'\'alııta gidecek ve 

dönu,te mezkOr iskelelerlt: bir

likte ' \lnınolujta uıtnı ı acaktır 
( :clibolıı için \'alııız \'Olrn 

alınır nık alınmat.. . . 
ilan 

6-.l-9\!<l l\adınlarıı 

7-3-92<l Erkeklere 

Türkiye .'e)rbefa!n idaresi 

mlJcekaidln ve Eytam n: cra

milinin Kinıımı,;ani <ı2li maaş

ları batıl.de muharrü l(iınlcrdc 

Ycrikcektir. 

s 

llutiln lstanhul halkı, şlmd.ye k dar gö•l len 

en bUyüğü en ulvisi. dehl~lr Emil Yanings 
in temsili muazzamı 

Son Em.ri 
filmi on .muzdeki Çarşamba akşamı 

Melek Sinemasında 

nin son : ,msillerl 

AŞK ALE VI 
aşk ve şergüzc~t dramı 

Bu gim 

ASRİ (~bı.lerı kama~tıran milyonlar ıl • 

SİNEMADA Şr HRAZAT 
emsali nımesbuk müthış bir mu 

,·affaia1"etle ırıe edilmektedir. 

ili{'?' 

Bugün temlijı edilmesi llıım 

gelen film 

lin, Maı-sela Albani 

L'e İvan Petroviç 

-MELEK 
SiNEMASlNDA 

MARlA KORDA nın muazzam 

bir 'urette temsil ettiği 

~~~~G;:. :~!~! 1 
KARf.\. in tem>lli müşterekleri 

KEDi 1 e KANARYAı 
KARANLIKTA 

BİR KADIN 
Filmini 

ı\lA.JiK 

fllmidir. Her akşam g•ıet ca..ıp 1 Sineınasında 

m•••llİ•ıııiııı••--•- mutlaka gıdip goıunüz. llheten varyete programı 1 
SPOR \ E GEl\\'l ,tK sen-iııdeıı 

• BlR OTO'.lılUBll. YARJŞI. 

TUZAK lı İLAN -
Mümessili 1 
OR BANKROfT 

[. j. llO~TRASER \'~: !)ÜR~:KASI 

Yazıhaneleri Şamlı hanından Siı 

kecide 'ur hanı birinci katını nakl 
edilmiştir 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .................. --=~l 

Bü gün ;ut 17 de mı tine olarık 

FRANSIZ 

Tiyatrosunda 

Meşhur piyanist Emil 

Von Sauer tarafın-

dan veda 
verilecektir 

Konseri 

Prograında: BETO

VEN - ŞUMAN -ŞO

P EN -SAUER 

1 LiSTŞ 
11 ............ ___ .... _ .. __ .. llC:ı:ii" -DEVLF:T MATBAASI müdürlilğılnden: 

Fransıs Edebiyatı 

ANTOLOJiSi 
Nakili_: Reşat Nuri 

Un birinci a~ırdan 011 he.şinci. ... 11 ~onuna kadar yetişen P'rutıı ş~i.r .. 

edip 'e müıefekklrleriniıı on müntahap e.terlerinden alınmış parçılari ihtira eder 

Fia tı 50 K.uruftur. 

Komedi l"ranse< ~osretclcriııden ıneşhıır :'.lö.<rö Andre Brllno ile 

l'aris Odeon th·ıtrosun'un en büı ük artisli l\loİmuel Germen Rucrın 

mü>amcıeleri. Yan~~ı pıurte•i akşıımı 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
:We ·huı artist Andre BrUno il• Jermen Ruer ve Pans Port Sen 

~\'l:ırten tİ\:atrosunun en meşhur ırtiı..tltrdcn miircklctp he\ ·rıi ttm~ilivenin 

,ilk tem<ili olarak Ro tan<lııı en meşhur e<erl vlın 

SYRANO DE BERGERAC 
5 man salı ak'1mı Sul \lcrcnin :J kı'1rulık .,eri ulan Le Carnaval 

De L'Amour: f) m~rt Ç•rı'•mda ak~amı Bom•rŞ<nln :; kı'<mlık knme

di<i ulan Le Mariage Oe Flıtaro. , ın•" per;•mbc ak•amı 

LEMAITREOEFOROf: 

... :~~.::::..:.~~::;..:···~ ............... _~ . 
HAı 1Bl R(i~~\.~1İ~Rİ: 

J(A-LİNİE 

h.ıvın.:ık 

lla~lıç 

Karaman 
Kaınaka 
Ku~u 

Keçi 

1\199 

j() 

.18 

Kostümler , pantalonlar, pardesüler 

.u 

!lan 
-! mart pazartesi Trabzon 

birind posta<ı ı;lemna..:al- tır. 
! Trikotaj ve çorapçılık Türk an~nim şirketinden 

Trıkotaj 'e \iOrapçılıK Tıırk anıınıır> .1.rkctı . enellk hey'ti umumi 

ve,i ~irkct nnıka\'eknamc,i~in , ecnıişdnrdııncu madde ·ine teı !ikan :t)" 

~uznıımci muzııkerat ile :\tartın on n!ttn~'. cumartesi ~ıınü saat ondörtıe 

ikinçi bir .:elsı: aktınıı karar venldlitinden bllômum hi: edaranın 

vı:vmu mclkLlr ve >•atte ,irketiıniz merkezine teşrifleri rica olunur 

• Ruzname! müzakerat: 

Pire - K , fo- Vanedlk·N•
P 11-Palermovll • Frans (Nls) 

1 nan1 ı ıı a gıt'"ck için müstesna 

lır ut. 2'2000 tonlu bıiyük ve 

İl orli. '"Pııfl bırlncı sınıf 

cu ala ı:k ~lırrıın 6 ncı Çarşamba 

• ıaı d 1.ıkredıl limanları 

ek 1 af ılAt ı Do içe 

• 

'ı~r 

Danı 

140 
53 

Tl\REKf,1 

27 
18 
2~ 

~ehrimizin maruf hrj \ntoan 

11carethanesi mtidurıı \ Antoan 

alsamakıs en son moda modelleri 

cclhtmek üzre Pari<e hareket 

e:t'Dıc;til" 

f 
TİYATHO 

ıkı yo.r ... , .. ;:;ı S1NEl\fALAR 
=--~~~~~~~~~ 

Süreyya Opereti 
Buak am l skudor ln)itah Tıyat 

rı unda (,uz ' aşları · acıa 'ı ,mıı 

akş 1' tc:kJ unde 

~ıın Puse 

Salı o\k~amı ''> ıgabli T f lflCU kız, 

Tokat 
ğünden: 

flrengi teda\Jsınde kullanılmak iızere 5 lcilo - 'eosıh_'.'r>an ve 500 kutu 

Bizmejenol ve 2 kuuı Safafıyeti zeıh:ık ampulun ve. t;ı kilo lyodorpota, . 

)Om ile \!O kilo mu7.aaf cıva merhemi kapalı zari usulıle munaka;aya konu

larae tekUf olunacak flat haddi l~yik giirü1düğti ıAkdirde 92C) enesı martının 

v :-mınci çarşanba gtinıl ·aat 1 h da ihale! kat'iyesi Tokat Entüınenl daimi

sınce icra kı!ınaca 'tndan talip olanlsnn şartnamenin mıısaddak suretini 

mezkôr ~:ncilmenl daimi ile Tokat n lstanbu! Sıhhat , .• içtımal mul\ enet 

mudürle inden almarı ve teklif nameleri dahi hükumerçe vuku bulacak miııa· 

\ 1 ntina a a ve lhalAt Kanununun 10 cu ye 11 lncı maddelerinin tAti 

r,aı c '.eme!eri illn olunur. 

şı 

bu gece \!illet tiyatrosunda Ali 

:-.iihat bey merhumun asanndan 

eytan 

l'acia Piy« 5 perde 2 tablo hafız 

l lüscyn bev ince saı hey.eti bale 

hey'eti. 

Darülbedayi 
Tepeb~ı ıijatros nda bu akşam 

sut 21-30 da 

Aynoroz kadısı 
Komedi ı.ı tablo muharrul; .\'1ü

sahıp Zade Ccltl bey. 

Galata köprü ha~ında merkez 
a>cnte•i Beyo~lu 2562 \k·aJer 
hanı altında hu<us! dairede 420 
Hnlıe acente. i l<ronhul. 

L.oıd 'J'ric:;tino 
l muml acent•lı~L 14 !)ubat 1 Yl'I 

tarihinde Odesaıa muıeı·•t'cihen li 
maııımızdon hareket ı·c buılar ase· 
hlle kapalı bulunan mezkı\r limana 
u ramadaıı avdet eden • ampi !), ğ· 

Uyo) vapurunun lım1nımızılan tahmil 

etıiğl e;yıyi ıicaıiı e\i tek~ar limanı· 
mtza getirdiğini m 1hterem 'lluham
millerln cnzm ıtldıııa arz \e KoniŞ· 

mentn ahkAm na tev kan mezkur 
eşı.._ muhamm'". in emrine amade 
bulundurolmakta ılduıtunu beyan ve 
kc ıdiler. nin •ccnta ığa muracatla 1' >· 

n ınentolan iade ede ek mallarını 

tı,;~elliım etmclennı r. ı ve cm anın 

muhamınillerin namı he<aplarına ve 
zarar ve tehlikeleri ve masraflan 
kendilerine ait olmak üzr< mavuna
alar tahliye cdilmış bulundu~unu da 
ilAvee yler. 

kıraati 
2 

Bilançonun tetkiki ını:di. İ idare ,.e murakıp raporlarını 

:Vlecli'l idare az~arının ihra•ile yeniden incihaı lcrn-ı. 

:\leclisi ıdar~ teklıfatı mıirakıp intihan1. 

Karaağaç m üessesatı k. tibi 
um uıniliğin den: 

Barsak nl 
l\uaa~a~ ro •1 ha da h d · e n t n 1'ar;ı arı oshabı tuafır 

dan biıl tiı&r zebhıvc ~c<e ın en ue c eıe terkedilmekte olduji;un 

dan bu s.urede ın_üesseseye mal an ıır lann otışı f 5 Man 92 ari.hi 

hinden ıobaren bır <ene miıddetle e ş . am ıne tevlıkan ıuli aıed ıe 
konufıııuııu9r. r~kllf ~dilen fİ\etlcr şnsn kabul )riJfdtij!;. t ktl:de lıalenın 
7 !art 92 Perşembe giınu unik de r ı nukarrcrdır 1 aJıplenn artname 

ıçin kitlb! uınuınlif e mliracıaılın l m ılAn olunur. 



/ HART 
3 . 

;/ ·. . , 

ı·~:-~. ~ ,, 
HILLIYET. PAZAR 

' .. ' . ·MART 3 

o• • • ~ Kart be hem şeri! .q • • .. . 

: J(apıdrın baktırır, yaktırır kazma, :\ 
., Gö5terdi kendini mart be hemşeril 
::l <:emre düştü diye deftere yazma, , Dunun Üz"rine 1ev-ı I::trafın~:>kiler l\1ec- N"·cnl: 1 2Nevfel bakıyor ki 

l\:şı1 yüzli bu yıl kart be hcn1ş.!ri! fel at.anı'an~IaLeyl:'- nunun b'>yle <lua et- - D~ b ,·,le say;ı ~1.:cnunla doğru dürüst 

1 
.. nın b~basının taraf- n 1ekte oldugvrunu s3y- stzça .ş ya,,an1nn1. Ben konuşamıyacak, he-Iluzlar arasında sıkıştı Jıman, J ı ·· · t ·· - 1 • tar arına uıcum e<..ı· lı.iyorlar. Nevıel de: bir hasu1yı iyi etn1ek nıen a ını surup uza e-l+ Siberva çö'üne okuttu ferman, "l d l d l } l\l d l ı • yor. ı\ ecn~n ,a . )U - l\laden1ki Levlası- bir sev a ının yarasına aşıyor. ecnun a Ja-: Soğuk b!r taraftan verıniyor anıan, , nıubarebeyı~eyredıyor. na k<'vuşııayı İ'>tenıi- merheın sürnlek isti- şını alıyor gene dağ-

l(ön1ürü altınla tart be hemşeri! , Garibi şu ki ı\Iecnun ~·or. !3en ('.e 
1 

alip ge- yordunı. Heyhat gör- lara düşüyor. Issız bir · kendisi i sevgilisine · b d <l' yerde ayağına zincir ·ı Tunadan kopan buz çrırptı boğaza, kavusturm.ık isteyen- liı·-;enı bil~. bir dniıa (\in ki u er ın de- vunılınuş ihtiyar bir 
l, ! ı · d I ld l · L ı l ::ı<l a n1ı ''ası, btı hastahgvrın ·ı ,;ıra( a, ( enız e çoc o u caza, )erin ver.il 1esini, ~ev- ey.a'111 « ııu 11 - esire rasgeliyor. 

j Fatin hoca diyor yakl2ştlk yazn, · gil sin.in tarafrl~d-1n- yavını! ih ~ı yoknıuş. - senin kabahatin· 
1 İnanan yok ama, at be henışen! • nın ~ı:ılip geiıne .ini diYt> r>"dedivor. (,ıyor. ne de bu hale girdin? ı~ • istiyoı:. Nevfel her ,,a- J ı _i 'a /Ct <'sk ·ri ge ip Nevıel menılekitine diye sor~yor. O da : Zenginsen binersin otoınobile, • nıan her yerde nuıza ·:.. gelıyor. L.~ylantn ba- dönerken l\1ecnun onu cevap verıyor: 

<> 13r>knıazsın ne kara, ne kara yele, ~ fi-r olurken bu sefer bası nevfeıın huzuruna yolda yakalıyor. Bir Ben bu zinciri 
: J(okozsan zifoslar sıçrar da hek, · , düş·nanını yenen1e- ~dip: kaç gün evelki duasını her kes bana acısın * Berbat olur önle art be hen1ş·:ri! " mesinin sebebini h:r - I( 121111 nikf hl·dı-. u 1utup kahranıana SO· da beş on para versin 
: l\.t S. :, türlü anhyamıyor. bir kadı·ıa ıki ko1..a ru ur: diye takıyoruın. Ev r•• •• • • • • • •• •H• • • • • • 0 

• • .. ,. •E Acaba bir kalbi tenıiz ayıptı:{. F~ıkatistersen 1 :_ l:l<1ni vadin? Sen ev gezip dileniyor, ço-
0 -'= ...... =~-..-,.,-=-=ı=:=;;..ı;"'°'"""'""""'~·~:""':~'::o<::~~ adam ö11ü tar:ıtin onu kendin <ıl da l\1ec- beni Leylanıa kavuş- luğun1un, çocuğumun 2 Dünyayı beraber dolaşalım li za:erinen1i (·uaedi,or, ııu. a vermeı turn;ak ' kin söz ver- nafakasını çıkanyo-
0 .~:~==:><·~--'><"'*"°"':=""=::=:~=:~~~=• diye şüpheleniyor." \ diyor. ı ıneı~in nıi? run1. -Bitmerli-

İspan;y-a lcrallığı ··:o··-··-··-··-·····........................ ............... -·'•H••ı:ı•t•tt•t•••"'''''''ı'"''=••''' 

~~~'l;Ptwtt:tUL~ .. "?~ J ~ 

~ Bilmeceler ~ , 
~~§ &.~-'l>-'~''l>-~~~~~ı; 

Netes alsan rüzgar 
sanır, gölgeyi cana var 
sanır: 

- l{orkak adam! 
§ En üstünde, şen1-· 

siye, hadi bin gi_t 
dereye: 

- Yelkenli san<lal! 
§ Yerden bıter, her 

_;;ün ister, her gün ister 
- Ekmek! 
§ Si 111 siya h t ı r özü, 

doymak bilmez gözü: 
-I{ara toprak! 
§Dumandır sefası, 

pek çoktur cefası: 
-Tütün! 
§Hasretli kovu ı;-tu

rur, dargın barıştırır: 
-Bı:ıyranı 

-Üç -SarhoŞ k-adı .. 
nın yaptıkları 
Evelki gece Şehzade 

başında J\lillet tiyotro
suna üç şarhoş kadın 
yanlarında hır Efendi 
olduğu halde gelip bir 
loca almışlar. 

' İsr~ny~ il~~~~~~~~~!~~~~;! l!i~~~~n;,,v,ay }-il ___ ·C<·;:aaı .... Ti+i"I 
j\ vrtı[ra f{Jt- Bilyllk vali~em verdi BtVf'4r1uııl...... g ~ 1 en ~---. 4""ıTv«tz-.-ıı.• - u unwcı:u-.cı tAıs ...... ..,,.,................. .... 

Vakti le lkrlin<le bü- 11:! nuı~~<•ralı tı aınv~y Jimnastik 
vük bir balo verilivor- 1 IC:'r3köyde yok an çık J ik d ·hh 1 ~ ll Bir ;-ıln1<'n nıir~ıla- ınış ve yu!-:~n gıden 4U imnast. vücu un sı atte o sıra<la ince saz ça 

b .. .. .. ·ı • · · lıvornıuş. Hanende ga-

I 
en bir meş-

rutiyetle ic!:>re e(1İlmektedir· 
Frazisiııin büyüklüğü ;;05 bin kilometre 

m ırabbaın('an biraz fazlı:ıdır. Nüfusu 22 nıil
vondnr. R~s;ı1i dini kcıtolikliktir. .. 

l\ltbu~ an ııH:clisinde 4U4 ve A Yan n1ecl?sjn-
de snıı aza Yardır. 

İ:;panya bir çok tarihi vı:ık'alara sahna 
o1n1 ·ş eski bir nıeınlekcttir. f.!ed.:czi yukarıda 
n1anzar::ısındr1 n bir kı.p11nı, kralın sarayını 
g.:>rd.üğünüz ~1adrit şehridir. J\1eş~ur şehirleri 
S.:vil:a, Barselona, Kor<lo, Va h~nsiynclır. 

genç 
yak lı:ıştı. ~1 ü lazıının 
göğsünde p;ayet kıy

Oietli taşlarla sü-.lü bir 
nişan parhyordu: 

-Söyle bakalını 
n1üUlzn1 elendi, dc:di, 
bu vöğ~ünde!·i ne( ir? 

- ı\hıra s-ı bir nışan 
nıira l:ı yı ın . 

- Fakat bu hir al-
nıan nışanı değil. 

- Evet nıiraJaıyını, 

İngi 1 iz nışa nıdır. 
- Ya?!l Sara btı 111-

Voltııire in ~anabı. 1 dilencilikle geç İ 11 e Ce-
1 I d şanı kim verdi IJaka-Rus.n:u ıarrır crı~ en gv iın sanıyorun1. 

bın havvan hısle- .. 1 . h h yım? 
. d. b~ k't Oteon·a zunma - -Büyükvali<lem. rıne aır ır ı ap yaz- zun cevap verdi: -Büyük validen nıi .. 

ıu!ştı. - Benim o kadar da Bu kitap Fransızçaya Kah, kah, kah .. Büyük 
ümidim yok ya, çünkü validen ha?! İsmi nedir terceme olunduktan dilencilik bile eliınden sonra n1cş1 ıur Voltaire bakayım. gelmez. 1 · V'kt d e " Nasıl buldunuz?,, - smı, ı orya ır, 

diye sormuşlar. Voltai. lnı:e ha.sap İngiliz kraliçesi V i k-
re şu cevahı vermiş. Ali· ~fe~di Veli Efen- torya .. 

- Muharriri alim dıyı zıyarete gitti. Meg"er bu genç müla-
Baktiki evin dıvarları adanımış, yalnız ahpap. zım Alman prensle6tı-1arıntn hissiyatına pek pis berbat bir halde.. den biri imiş. Miralay-

ı ·-Yahu, dedi, yarım daki mahcubiyeti dü-vakıf o anıaınış. okka kı"reç al.da şu dı-
Bedbinllk şünmeli. 

İki arkadaş konuşu- varları bir badana et! I'!!!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!"!'!!'!!!!!!!! 
yorlardı: Veli Efendi hiddetli edeyim de dıvarlar ka-

- Hirader istikba timi cevao verdi: lınlaşsın oda? ar biraz 
çok karanlık görüy<>- - Y o, birader, odalar daha küçülsün, öyle 

run1. Ensonunda ancak zaten küçük, badana mı? 

~ uyuyup ser:pı mesı ıçın ya- z;ı okuyorn1uş. 

pılacak hareketlerdir 
Nasıl işleyen demir ışılarsa 

1 ·: · ıcol ayak .harelcetleri yapan 
vucut ta öyle canlanır ve 
!canlanır. -----::.· --- ---------- --

1 Tenbel tenbel oturan vü-
nuınaraiı ttan1v<ıy.a 

çarp Ş'111Ş. 112 ınınıaralı cut ta rutubette kalmış demir 
traınvayın ö 1 tarafı 

hara~ş.~!1~:u:1~~11~:.. gibi paslanır, solar, sararır. 
Tophanede leb!ehici Jimnastiğin en iyisi İsveç O.,n1an hamal Hasan 

ve kel Ali aşıkla ku- J' t•ğ• dedikleri ko} mcıroynarlarlcen kavga ı mn as 1 ı ' 

çıkarmışlar, birbirleri
ni yaralamışlar. 

Behey tiafiller, ku
mar, en sıkı fıkı dos
ları bile birbirinedüş
man yapar, ve böyle
ce aşığında olanın ka
şığında çıkar. 

Bacak, gövde, iyilip, kalkma 
hareketleridir. 
Merdi vene tırmanmak, gülle 
kaldırmak, iki kol demiri 
üstünde taklak atmak gibi 
hareketler Alman usulu jim
nastiktir ki biraz tehlikelidir. 
Açık havada yürümek, top, 

tenis oynamak, kürek çek
mek jmnastiklerin en iyile
rindendir. 

Sarhoş kadınlar aş
ka gelip «An;ıan allahiıı 
diye feryadı vermişler, 
ve nare atma ya başla
mışlar. 

Tiyatro müdürü bun
ların herkesi rahatsız 
etmemeye davet edin
ce onu dövmüşler. 

Gelen polis meınur-

Iarına Ja karşı koy· 
duklanndan yakalan-
mışlar. 



• 

Ml.LLIYt."f 'ı 
- ~ 

Alemşümul 
Marka HBSan kuvvet şrubu • • • 

ıçınız 
l\Rıı<t?lık. aıırm\ 
ntın:-ıti1.n1ıı~ :.ınır. 

<irat:ıı '~ hnıik 
l:ırı~d:ı nalı ı r 

i~utlıı, 
\ t'rLPl, 

b~<"] ık-

t J.\İP ,\(~,\ı 1IY()R 
1\ı.:ntli-.indcıı <:nc!t:rdı.: hl· halter 

~lınr :ı an Kır .. hlinifl \lccit11 \.;\C t:A· 

hi -:dırıcc~hı ıoını di~cr 1 kim• 
' . I' 

"'11"\C nLic r \lı l •:--aı&n kcrlnıc~l U 

kı ·c " ' l la· cer." '· l'cji kı>ku!arın· 
dan ıniLC\ ..:ffa ( l .. ın:ın (~ 1 \l met 

tftııdı 1.1r ·ntlaıı c\iadı ınroı.. \f h"'-

1>t I t.:ı.li!t:.ck 2'1 J J~ft'2fJ rarihındc 

ı·:dimt·mıı l(uh:b \li lıc,· nıalıalk<i 

nıı• • ~ ııı.nı3Jnh f1anı.:~inc n~.k.lct ,,:ı. 

lir tniidl{ı.:t ~nura d.a \hn1rt efe 1ldiııın 

"ile İl le i iruk < '!'<kı dağ \ ili)t·ıinin 

lhıahımhc' r.abalic-inın 1(,! numa 'ı 

h:ır·c iııt ~iuı~ı ı·:tlirnc pl•B ınUdu 

ı i tti 1 t.ıhk krHın la'l ·tnlıı':ılmı .. ur 

(;crt·k i{u~İ\l ;"tnıt111 neıdi..,dc hu 

~ıııdu.."'Bn ·\hmct efı ndi :ıilc ... 1 gere· 

"' nt Huf..iıc hanım hak ıoJa ma 
lııınaıı olanların g-.ı1.eu.:rnız id:ırc mu 

ıtırı\ tine ın .. anivet nan 1 t l ı thrmc 

h:rı lll1hns:::l cc .. ııhı ur. 

,\laııis·ı \'il<"ı vetindt·n: 
\ ı. \et \lu ... t.:bt.:ı 1 ı. .. ı.: uH.: 

! ~:'\~ .ı J ,"1 u u .. ınu a tımt.! ki\ 
ını:tin l tlc , c ~aıı 1h"t.:tl ilı 

ct.:.ctir \ li..ıuık.ı" ını....ı.ld1,;tı 'J ~l 111'19 

c ınlartc i ~un ı;:;;ı:ıt ona k:u.l:ırd11 

nıı .<l 1 , ,. ""' , hakkında ufsilılt 
·ılına"- ı-.ti\·(:'llc:in \ıla~c \luna:-l'bc:i 

hlıSU n c rnuJ.url" -~u.,c ınunı.~~tlar 

Liseler nıübayaat 

koınisvonuııdan : 
\,o il ii-cl• • urtı \"C muallim 

11 tcplcrı 1111 

\[3· ı. '•.?il ,::.ı 

\, prc\ antoril tmun 
.ıı< 1 a<l~ ihtiva ·lan 

ıl 11 ~c· ı;r. \ :ırun )~ 11c1 pazar günü 

... ;ıat ı fı tl:ı ihillc ı ıc "' J..ılınınilk lizrt< 

1p31 zır usulu ılc 1nunak:1 .. ft)3 

-.ı ır"ılın .. tuı ·ratıplcrinin cniti :ın 

l·ıın·ık u TL balat<'~:trl} Ji.,c!'illdl'kı 

krın1i~\-o kıuhert.rr mur'le:ııt1n. 

i-lali tasfiyede hulunan 
rürk i \'(' ·riitünlcri lllÜŞ 

t 1:rcİd."ıl111cnl~la Reji 
~irk eti 

\l:ı; ta_,r;, c~k huluO"n TütKI) e 

'l'ütiinll'ri mü~tcrckUlıneııfaı J{c,lı ~İr· 

eti hi'.'ı~(.(;ır.ını ~fi \·lıcr l't'.!<t cari· 

~İnllc ,;;;·ıat <1nhirde ( :aıa~ıdıt \o\ 

\"ıKt:ı radde,iıı<lc ·ı·uı~irl 'J"utunlı:n 

idurcı inh1 ... arh-ı:-.ı mcıJ..rzindc .tkd 

cdilt·ı:cl.. olan lıt~, ·cı 1 unuııni~t:}C 

c:ı .. fl\l ıncınurt:ııı toır.ıhııdan i.Ja\·er 

olı nurlu, 

ltuznıı:nıc-t n1i.ı/.:ıl.ı:rat 

1 - t<l:.!8 ~cıH.:~i ta..,fi~l' ıuu;tnte· 

l;itmı n c\ıtnı hıt.Uın<laki lLifiye 

dara•ı rnporirk .ıı h•lnunuevd 1928 

~arihiııc J..ad:ır hc:...:ah.ı: \"c hiJancontuı 

tRl,Jıııı 't uıstik 

•1 1 lcr"t·ıi u1nıın1i)·e- Laralında11 

nu.na .. ip goruldıılu c:ıkdirtlc bir ınu· 

r;tkihın ta~ ini. 1 h.:\ 'rtı tıınumİ)'CYt: 

J}!irA ctkhılmcf.. için ~hl otuı 

iı ...... \...,C ln:ıli~ ol:lı hi .... cd.ar<'n nihayet 

11' \l~ııt l'J2q •. :tnhiııc t..adar his.>c 

!-c:Ht ılcnı11 ~ 

l~ı.ın',ıılda: c t1.;1nanh h:ınha t nıt<r 

kL ~llll 
14 l'1ı..lr;ıJ;1i .!o. 'l'hroJttnortun :-.o 

.'";t~ın<l:1 .. C )-.m:ınlı hıtrtka-.ı şube..;ine 

PJri .. te: :-. \it·, r;ıl·cr okaQında. 

l J-.n1:ınlı hanka ı .. ııltı..: ... inc 

:-. ( h:tuL-ltat ~oka~ında.. l~niron 
ı>ari ıcnnc hctnk.ı-..qı;ı 

lkrlın<le; Behren,tr, 6.1 ·okagında 

\li,~\-11 S. Blciı.:.hroetlcre 

\ i\8Hada; 1. ""' llof fı sokagında 

t h·:-:tl'rriL·hbchc (!rcditan.;,tftlt Futl 
Hanele! un<l Geı<"crhc 

tevdi etmelidirler. 

lstaııl>ui.Ja hi sc sc"llct!erini tevdi 

t-<lccd.. his,;edaran için te\"dJ mühle 

tirıin nihayeti 'l'ürkiyc kanunu muci 

hince 1 8 mart f •ı!9 tarih:ne kadar 

tcındu ı:·ttilmi~ti r 
l li .... t.: "-enctlcrini tc\·dl edeu.lere 

•ıir maklıuz verilecek ve bu makbuz 

lıitirae hey'oti umumiyeye iştirak 
·dilL·...:cktir 

Liseler ınuhayaat 
koınisyonundan: 

ı•:renköv lisesi ile Erkek mual 

1 im mektebi. ve KAnd!lll, Çamlıca -. 

l're' ııntoriumun l\lai:ı 929 gayesine 
kndaı ckınekkri Vlaran 24 nci Pazar 
~unü ihaie:;i icra kılınmak üzre ka· 
palı zarf usulu ile münakasaya ko

n •!muştur taliplerinin şeraiti anlamak 

üzıc Calatasaraı lise indeki komis· 
von kitahcıinc muracaatlan 

ilan 

l,canbul Ziıaat bıınkıı,ından: 

\nkora ~lüdirıyeti umumivemiz 

ıçiıı ) !iksek maaıla bir ltalnnca 

mlitc cimi ıı.lmac:ıkıır. 

ltalynncoyı ıaniıısız ıazıııaga ve 

Türkycticn lıaiıanca)a ve ltaiyanca 
dan Türkçeve ı •niış,ız tercümeye 

muktedir taliplerin IO Tart 929 

tarih · ııhır :,,ıhemh~e rntlra~aıdarı· 

tecrit lJede11 soı1 ı·a ... 

l>ıt.kııı ııeleı· söyleyorlar ... 

Erı /ecrııbedide olonıobi/ci/er 1929 senesi Bıııck/erlndr ııenı 

bir zı:ı•k m~nbııı bıılmakladır. 

• 

1929 Buickleri son zamanlar
da otomobil aleminde vücudt~ gt 
tirilen terakkayatm en ınümt."lz 

bir vak'ası olarak telekki edil
nıektedir. Bir çok otonıobil ha
veska rları-Buick veya di~er oto
'rnobil sahipleri-hepsi bu şayanı 

hayret otoınobilin ınüıntaz has
s.alan hakkında henıfikirdirler. 

İşte bir kaçının ınüşahedatıı 

~Şimdiye kadar tşi qorıilmmıı"f fnr araba-.. 

Uzun bir ıamandanberi otomobil kul· 

lanmaktayım, fakat böylesine hiç tesa

düf etmedim. Veni Bulc~ bir şaheser

dir: Azami kolaylıkla kullanılır bir ara ... 

ba ! Direksiyonu ve frenler! fevkallde 

hassastır. Ve bir saniyede dehşeUI, ne
fes aldırmayacak bir sür'at elde eder,· 

Ve şuna kanilm ki, hiç bir otomobil bil 

hassalara bu derecede malik değildir. 

«Bmıılan dıılıa rahat tıir araba 
ıosa111•111 ~dtmtm11 

Gsyet kalabalık bi.- şelurdc, en gürilltühl 
bir seyrüsefer •~altoda Yeni Buickitccrılbeyo 

mecbur olmuştum. Elde ettitim neticeden çolc 
memnunum. Hiç bir şey, Buick:in idareeindeld 

kolaylıP;ı lı.akkında edindiğim fikri deıtiştire• 

ınt<. Mülccmmel süsponsiyon tertibatı, ve lab 
k~rostrisi sayesinde hiç yorulmadan saatlerce. 
gc.ıuek kabildir. Bundan daha ı-alııı.t bir ıraba. 

tasavvur edcıncoı. Gerek yavaş silr'aUcrdeol· 
sun ve gtrek 111! kilomctro gibi yıldınm lhlr• 
atlcrinde ot~uh J.:at' iyen sarsmar., ve inan b11 
bü)'iik sür'at tehavvülünün farkında bile olmaz • 

• • • 
Bu zevki hissedebilmek İçİll • 

derhal bir tecrübe yapınız f Her 
yerde Buick acentalan sizin için 
bir tecrübe gezintisi tertipetmeite 
amadedir. 

BU I C K 
GENERAL MOTORS MAMUi.ATi 

pı:::::•SERİ YOLcuıuK ~::::::" 
§§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin t:! 
:: fultada iki defa hareket eden ııo,,n upıreleıi ile ocyahat edini7. §~ 
:: lsıanbuld.ın Atin&)1l 5 saane ve Atinadan Brendiziye 4 ><ıatl' 1'idilır. :: 
::Mevki ıaı·in ve koli pı»tıı.I mektup naklı için IA>yıd Ti11·e<tinonun Hey- :: 

-- --
:: o~lunda Calatasarııy ile Mumhanedeki yolcu ı<lırehanekıinc mllracaat :: 
-- ı; 

•• 

Bayram slparlflerlnin kabulüne bafladı. 
Slparlsler sıra ile gönderilir. 
Telgraf adresi: ıstanbul Baküs. Telefon 
B.2723 Mektup adresi: et.il kır eakak 

:: olunması . 

•-- """""'"'""...._ J'elefon Be\'o"lu 2491!-'> l ''7 ...ı 
111111111111111111.....- • ,., - - ....... 

-~ No. 79 ~ 1 
il ;x------Ermis-Emniyet-Kartal ~ 

.............. m•ı~lllll!!llllWl-..~~illl!'lll!l!l!ııııım ..... 11ıa ..... I!! 

1 Viyana ı;;~·~I2~i};İk
1

sergisini 
Ziyaret edini/, Avrupanın en mükemmel mubayaJt nıorkezidir. Butün 

Avusturya senayü ile Avrupanın en mühim dedetlerı laralından zcıı ··in 

ve pek mühim meşherlede temsil olunmaktadır. iyi ve ucuz mai .-atın 

almak için yegloe fırsattır. Tafsilat lwusıurya sefaretbanesinee alınabilir. 

l•tanbul- Viyana (Sofra tarik!yle) üçüncü sınıf azimet ve avdet hileli ( 128 ) 

lira yerinlOOllrıdır. Hüviyet varakaları mümessili fahrileri bulunan Galata ve ı 
Pcrapalas kazısındaki Nata seyahat idarehanesinden olınabilir --

au+ı~~lôlıôl:f6.! 
~ Beyoğlu İstiklal caddesi ,1:16 

Jiı sube<i olmıyan mııruf 

! ' N.AMİRALİ kundura mağazası 
m . 

i 
Bu kerre bayram muna,ebetile bııyllk hir ;,tok celhederd. 

gerek }·erli ı·e .ıı;ercksc Avrupa erkek, kadın ve ~!lha<,a çocuk 

kunduralımn, miı~tcrini kiramına arz ile kesbı ;jeref eyler. 

.... ~ ... §!§ 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

\luttchit lon t:r\fC fabrili.ıflll ) 

lnı:ılathanemizın ) uzu ıncıcca \"tZ nıuhtclff kon:-ıerve nevi.lerlnden 

.aııda ln.;;.,o:;u~ı Ye } cnı tt:ı.:hi~llll sayesinde ınemle1cetimizde ilk defa 

olorok 1 :ıintz ı. ,Jik:ın117. ıor.1fından imal edilen ,.e Avrupa müstah 

z~ ınna rekahet ı.:<lecek lir ıu:fe1:..etl'e olan : 

Dublu Konsantre Tomatee Saiçaeını 
\lulııcrem ıniı~terilcirmll.e il\ sııe ederiz. Rilumum bakkaliye 

~· m;ıj!"azalarındt ;atılır. 

Deniz nıübayaat komisyo-
n undan: · 

f n.000 mette kırlıas: Kapalı 7.arfla 26 Mart Salı saat 18 

Kapalı zarflı 29 \'fırt Salı sıaı 14 
2.000 kılo koselt 
:!,000 • V9kcıa 

Kapalı zarfla 'ıb \lort Salı .•Ut 15 
•ı50 m•ıro t:ı!etıe clhi;eliği l:ici • ert kumaş 

.l\!5 • kaputiugu 

.ı.ooo • efrat elbıseliği 
l.'ll,000 _ amerikan dezi: 1'apalı zarfla ıtı ;\lart Salı b&aC 16 

Dcniı k<.\ ,.etleti ibıiyaı:t için yukard:ı yazılı ıe,·azım kapalı zarflı 2() 

Mart Salı gıınu hi1.alann<laki saatlerde talibi uhdesine ihale edilecek.ur. Sırı 

namelerini görmelc i>tcyenlcriıı her gün ve münıkuaya iştlral edeceklerin 

yevm ve , alçtı mnıyyende K•4ımpaşada Oeniz milbayaat knmlsyonunı 

n1üra~aıda.n. 

~·Bayram münasebetile ~~~ 
~ • ,30 kar etmek 1stcrnıisiniz'? §§ 
(@ J,uırlı"I ı:ıninoııunde Kvp•ıı m •tiindc .J c ıır•-:ıb 0., 

~ ıNaıl:iibi;A·:z~R•N • ~ 
~ 7.İl"ar<t cdıwı .. 1. la"ı~ ,.~ ".ıı:arlamı lıer rcr. te nıcrmealı c p"c"<Un ~ 
~;ıank ull le lneılıt. hıç mı ( 1 r' ı..ııt, I"'" mun•ahap ç < ır. l uı /.~ 
~ c:ıksınız .• lınnlh c,ı itinalıdır. ~; 

~W',.@• ~au~ toptan '" pr:ıkı:ndcdır ·~~'l -
~=z• Taşra müskirat bayilerine ~xx::• 

Fc\k:ıl~ti.c suhulet gosteıcıı ,-cg~nc miıe<>ı!Sc 1\.\1.1 fabrihl ·ıı.i il 
ll•lı - l\o1110k. ;,orap ~zc ınc ıopt.1n mu mele \dpmak ı ııı Gala 

tatla l\urckçiltrdc . "o ,l'i 37 J . (..nini ıııahtıımı 11 fal r ı 

ınürıtC:ıHt t lunn1aı ....ıllXXXX#Q 

1 DEFTERDARLi~'"iLANATI 
... ~ ............................................. aı::i 

Kiralık balık voli mahalli 
1 ira hunı~ \l:ıııaiiesı l in .. 

7.1\1 llevlıclı•dı ıı.1ı1; \Oiı ın , 

.ı~ '41 • • 

. 12 50 
100 
~00 
#iO 

, il r; ır. ndası • 
ı~o 
so . . • 

.ııo l\Jll'il· • ı. 
'.!:!O 
.!OS 

• 

f.'>U • 
• 

ll:ılAd• nıuharrcr halık \ .ı 1 "' allc i birer "t'l~ mü<ld lk ıı..c a ' rilın 

tiır-.: ~ü .)ubai 'l'.l9 carihındcn iııhartıt \ ırnu F; 11 m dd,ılc '11Lll'...:l. 

konulrnu~tur. Talip nlaolann 17 \hr ili~~· rarthinı..· nıu .... d• P.ıı fllf J 

"-!lar 14 t• '\dalar ~lal mudt lut,urio ınu ;.;5el\l ı· komı ... \'na u~ 

• l(tralık Bakkaliye ve Kahvecilik - \ ıldoıd• T tnnhuı pı•I • lll ' tı.: 

hmin, ~cnclik kir&!'I J;);; lira, rnuza\ede 2(1 ~hrt ı l)~<ı da defte ' iı t 

rapıiacaktır, ,J:-;-; 

• Kıralık satıcılı. ma'ı•iii - G1ı:ua<l1 l•'ıal~t ı;üm,·u~ lıı '"' dıhil d 

ıoerdiı·en altında >o!(ul mckıllaı , o nıe rııbaı <atı;:ıiık ınaho.'ı. seneli' f.. "' 

.12"> Ur., miızK1edc 20 mo•t ııı_..-, tia lleftc•d.rlık•ı '"P""'a~ı . (.178) 

* 
Satıhk J Jükk· r, J'-uçuk pazardı Hu.. ... tı.:ıupa.aı:ı mıh.tile ı''lln lnl.iıı..:ıpan· ~ •K ı 

~ında 4 'o, 4 odaı ı miııtcmii ,ıo :l(ıO seloın hi' elı dukkAn ~ di~ı. er. hıımm 

bedeli 417 lira. bedeli dcfaten ıe•ilt-ccktir, muz01ode 18 '\1ar. l'l~IJ Jı 

defterdarlıkta )·apılacııktır (;1'13 

SAT!UI\ ıl10Tiin "ülc\ m•ııiı ede askeri matbaad•, mııhcmmn 

hrdrlı 120 lir .. mıiza\edt ~'fi ,\lort !9)!11 do ıkfıtrJar!ı~t• \lpılataftıır .l.''' 
... 

."aıılık e\, BoAızıçin<le Rumeli fenerinde Canfl<icde .ıo ';..~I 1 ,ı J ı 

hi•~ itibariyle 9 hi«esi, nıuhamen hedtli ~37 lira IO kurıı:tJr, <lefaten 

\triicceklir, mli1.a\rde 18 man 14~11 d• defttnbrhkra ~apılacokıır. oı<ı 

• Kiralık suculuk ı·e ~crbelçilık mahalli i•tarıhu! Rt.isuuıat ith•IAr lı.ı. 

müdüriyeti içinde merdiı en altındı, muhammen kirısı senr'i :ıoo lirL muz.ı 

~ede ~'O mart 1 CJ2'l ela Delıerd.rlıkt• ~ apılacakar. 4211 

Devlet demir yolları ve liman
ları umum1 idaresinden: 

Anadolu Hağdıı.t. \ııkarıı Kay.t:ri ve kıitahya Tıı\ ,~n' 

hatlarında ramazan bayramı mıina-dıetiic 11-<ı mart ıı2cı ııı~fılleylinılcn 

itibaren l il- l Q mart 921l tarihine kadar umıımirttler•,,.:ıo) ,·iizd,· 

otu7. ve ( • ,.40 ) yüzde kırk ni~hctintle tenzll~tlı tarifeler rnıhıl 

olunacaktır . 

Bubapta iv.la rnf,ilı\c ıe mıılumııt ıılınak arzu cdildip:i takdirdt 

istıısyonlarımıza müracaat olunması rica ı e il< ıı olunur. 

~ ASRi LiSANLAR 4m~ 

BERLİTZ 
BeyoQlu: lsUklAI caddeel 35& 

HER LiSAN iÇiN HUSUSi VE 
UMUMi OERSLER 

l den l 1 , iare 1 Q29 a kadar atideki lf<ı1nlarda \eni 

kurslar açı }·or; 

Türkçe, Fransızca, lnglllzc•• Almanca 
lfalyanca ve saire ve •alre •••• 

•Tecrübe dersi meccanendir. 

•1ı~nnı1111111m~mmmııııımııııııım ~ ımııı~ 
i Bü~ük ~ 
~tayyare pıyankosu 
~ Keşideler her ayın 11. ndedir 

2. ci keşide 11 Mart 

1 Büyük ikramiye: 
~ 35,QQQ liradır = Bu keşidede 3.900 numara 
:::::3 
~ kazanacaktır 

mmıınıııııını11111ı~~-11ınW11I111JjJ 



PAZAR 
3 MARTl9Z9 

• ' ... 
ıt.ı " 

Bin Söz 
Resim 

----------·-
Hanım efendilere 
· Büyük bir fırsat 

Vilayet umurııl meclisi dl.in 1929 senesi ilk ictimaını aktetti. Vali vekili bir nutuk söyledi. Vilayetin bir Anadoluda da kış çoktur. Niğde de bir aydanbcri 
kar yagıyor. (Yazısı 3iincü >ahifede) 

Bayram yak

laşıyor kürk 

mantoları yüz.

de ·30 tenzil:lt 

ile_ mağazamız

da satimakta 
dır. 

senelik içraat raporu okundu. (Yv.ısı ı incü ,.ıı'!cdc) 

Vilayet Baytar müdüriyeti damızlıklar yetiştiriyor. Bu resim Ferhan isminde 

bir damızlığı gösteriyor . 

'1Iillet mektepleri imtihanları dünden itıbaren başlaı.ıı~tır, Yakında ikinci 

de\ re açılacaktır. 0azı,ı 3üncü >ahifede, 

.ı 

Kar dün de devam etti . Rasathaneye göre bir kaç gün daha devam 

edecek (Yazısı J inctı .elılkdil 

8 ay vade ile 
kefaletsiz ola-

( rak veriliyor. 

1 
~ahmut paşada 

kürkçü Han 

· Beyko T. 
/st. l6S5 

. 
lıpte 

Kemerlerin 
Şah eseri 

Metin ve hususr bir trikodan mamul 
ğaycı şık 

Roussel kemeri 
hali ha7.ır mod&61 mucibince ılze 

matlup ıenasübü, kalç&nııa letafet ve 
· zerafeı, vücudunuza yumuşaklık ve 
cevvıliyeı .verdiği gibi doğru dur
manııt de temin eder. Ma~ızalanmızı 
zivarcı ve musavver kataloğumuzu 

ıılcp ediniz. 
Yeglnc sııış mıhali: 

J.louHel 
de Par!s 

şubul: Beyotlund&, Tünel mevkilnd• 
N•2 

PlatJ 1 liradan itibarendir 

.... TESHiLA. T -ı:::ıı:w 
lstanbul Ceıaı bey' ban No 33 

&yram müo,;_,ebctilc peşinen hi · 
bir meblağ tediye edilmeksizin 

her .neyi eşya 

ALTI AY VADEYLE 
:\1aruf mağazalardan vasıtaml7.ln 

temin olunur mı::ıı:ı:=:;.ııi 

ri\lüzmin YARALAR 
Yanıklar, intanlı çıbanlarda 

Kuv1tt'i bir ııılincddip 

ve nıuazzan1 taaffün olan 
• • 

SIKATRIN ı1ı'.ırı~ı: 
Kullanınız. istifade ıııulıJkkaktır. 

Meşhur cc1.anclerJc bulunur. 

Türk zaferini beşeriyetin bedevilige avdeti.. diye tavsif eden ve Türk gençlig-inin lzmirde :.ıargonıoccza d''P<»uu.ı,, 

b 
· ;c Bursa Setbaşı 'l'lirkiyc, Sam-

ihtannı celbeden Hronika nam Rum gazetesinin aşlığı (Yazısı ljnci sahifede) j sun Kamer, Trabzon )ifa cczanc- ı 
!erinde , .. , .................. ... 

.--BAKTERiYOLOG-~ 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahli!Qtı 

(Vaserman teamülü) küreyvat 
tadad,ı tifo ve ısıtma lıa>talıkları 
teşhisi, idrar, balgam, cerahat tah
lilAu, l'ltra mikroskopi ıl~ J"renği 

"ı;:~·~nyolumla Sultan ':lahmııt 
besi karşısıııda Tlcfon k 981 ·ı 
ıı er.:cm•••.J. 

! .............. Eski 11•••········· ::············ yazı ara ............ 1 

:.!il!SULÜTEDRİS i 
Cemil Sena B. 

ij ':""5 ciltli 100 kuru~ l 
!! ::::::::i\. J ua 1 li m [lali t h.itaphun esi ........ . ........ ' 

Verem mücadele Cemiyeti merkez bey'eti diin toplandı. Cemiyetin daha fazla faydalı olmasına karar 
MES'UL MÜDÜR: llURI J.\:'-JETTJ~ 


