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MAARiFiN YENi BAŞI • SÜKÜN Cumhuriyet m;ıarifinin ilk in· T AKRİRI 
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geçti. Be~ >ene evci çok müşkiıl TAKRI. Rı· su·· KD-. N KANUNU KALKIYOR, H·u· - Mu .. kerrer v AT ANA İHANET 

KANUNU BUGÜN KALDIRILIYOR 
~crait altında yılmadan. yorul· 

~~~n i;:~~~ııın~~,ncv;,~:ıcr:~~: KÜMET BUGÜN MECLİSE BU HUSTSTA sigorta 
kürelerini en ı..udretli lıamlclcrle İ 

tahakkuk ctıirmc~c \·aıı,mı~oıan IZAHATIA BULUNAC.ı\.KTIH ş bankası umumi 
grnç vekil, şimdi c,:crini İtmam müdürü Celal Bey-
;,.inı u~raşacaktır. \laarir abide- Bu hadise memlekette b 
sini tc,kil eden hu es r, dürt efendinin eyanatı 

---bc, ><:neden heri çok )Ul.:<elrni~tir. tam bir istik rap Ve em-
:\lcrhııın cc:ati bq onun lıir 

an c\ı:l )llk dmi. ı, tam:ım olma-ı niyet t.eessüs ettiğini 
il'in adtta ha\ıttını feda edecek 
llcrccuk cc,ıi, )\tınduzııı 1,:aıı~- gören ismet Paşa hü-
mı ıır. '\lcrhııı •. ın namı, daıma . 

Nasıl ve ne şerait al
tında teşekkül ede
cektir, kimler tarafın
dan idare edilecektir?, 

)uk <.:~er. ıaanf l'c inde ehcdhcn k umetinin her şeyden 
fl:l) ıdar ' c~ktır. } k d • f • 

---
Bir akşam 

kerrer sigorta 
kında dün 
bazı neşrlyattı 

bulunuyordu. 

gazetesi mü
inhisarı hak-11· ~mi" 1 cral,cr iııhlı c kad.ır eve en ı ne sıne ve 

}apıJrr:ı 'Jıni•lcrk\lıpı' 'ı'iztmİ mı"lletı"ne ı'tı"madının 
ı;clcn , , kri nıukaH c ltkr-tk ı 

:\J:ıarif nphc imk cnp:iıı l'ir faa- bari Z bir if a:.Jesı' dı" r liıct .... ~ n•ı·ı l•uııık i~çılcrt. 1 U Bu hususta 
fikir ve ma
IOmatına mü
racaat ettiği
miz iş Ban
kası umumi 
müdürü CelAI 
Beyefendi bi

ze atideki be

yanatta bu -

h~~ uk c:ıcrıi!·;"L mti.zar etmekte 
oldu~ı.: ,1 ıri)'urııı.. \hıhtlrcn1 

ismet i'a-n~ın dcdikkrı ~bi l\tlillet n1eelisinin bu günkü 
i\laaril' \ ..:k,\lcti. hukt'ımetin ba~- • • d 1. p h 
lıc:ı ıenıel i~lcriıı,lcn biridir. Turk IÇtiffiaIIl a SffiCt aşa azretJerİ 
milh:ti, refah H nede!' d \O mühim bir nutuk irat edecek VC 
lunu ~ııc;ık irf.ın •• ~ı ılc l ııl.ı-
cakıır. c;u ı ıııı.n J'1 mak tarihi zaruretlerin zail olduğu-
Sİ)a.etini lıir ıat.ıfa bırakarak l ] · ·d · · · h. 
milletin i tiklıalini, clıcdi)Ctini llU, mem e \:Ctlil ı aresı lÇIIl lÇ <:tlı// Bey/endi 
lhı~uncn 'e ıına gnrc tcdhirlcrini bir fevkalade tedbire ihtiyaç 
alan Cumhuriyet hıikıimuiniıı 

lunmµşlardır: 

- Mükerrer sigorta kanunu 
geçen sene meclisten çıkmıştır. 
Bu kanun mucibince Hükılmet 

daha :ın, ıın Jıc~ 'Cn.: için en kalmadığını izah eyliyecektir 
ba~h ınc~J.!;alc::-ini laarıı i~l~ri _ ---+•+--- Pek 11111/ıterrııı baş vekilimiz İsmet l'ıışıı /lıı retleri 
teşkil L'dl'cı~ktir. Hu asm!:ı ınt'<!cni Türkiye BUyUk Millet Mecllsl 
h:p·atııı. hcrhnnp;i cephe hdc'l tarafından kabul ve bir kaç yatı lıiikıimı ı Reisicu111!111rır11 . tırsdikıl<' re 'sen ve mükerrer si1:orta inhisar111111 

idareten mmc mew11dur. lşhıı r/ırl erbabını hlikıimrt işletilmesini milli bir şirkete 
\)akılır ·ı 'ı:ı' ılsın, ilk tcınl'li mır seneden beri tatbik edilmekte olan 
\t ırfaıı ku~Htidır.. takriri sUkOn kanununun müddeti 

B ~ -ene sonra bt) uk ir tn: ~~~~~si~iti~o:~a~!~N:ıe ,:: ::r1ı3::a 
i.<tiklal mahkrmtsine tevdi edebilir . deı•re sal<lhiyettar kılınıyordu . 

Muddt' 2 işbu ka1111111ı lıırihi neşrmdtn i/ilıar<'ll · 
iki srne mııdddle meriul irradır. Hükumet sigorta şirkctlerınin 

Mııddı• 3 - /şbıı kanmıu11 ıatbikınr icra ı•rkilleri yaptıkları her neı-i Sİ!fnrla mu-
rubc, J\'Örl!,ıı c bılAi hamur si ik 
tc rar ~ı 1rıf .utali\crının ha;ına - \caba lıüktinıct Lıu kanunun nıüd-

hry"rti nrewndılr. amclôtı primleri11i11 yüzde e//i-
kanun iki sene sonra )'ani 1927 sene- sini mukarrer Vl' muayyen şa

sinde tekrar temdit edilmlştl. Binaenaleyh rait dahilirıdı• iş Banka.~ınlfl 
tam dört sene merl Qlmuş demektir. 'teşkilini deruhte ettiği bu mü-

gcçcn ~ eriı ekil, im lıakıkati detini ) en iden temdit mi edecek. yoksa 
hütun mcıct.di cttııdc ,,zmi~ ıc büsbütün mü kaldır:ıC'aktır. 

Dört sene evel bu kanun bul e411dltl kcrrer sigorta şirketine 15 sene etrafına da •ezdirme kudretini Haber aldığımıza göre, memle
gibtcrmi>tir. Dnlet \l' \lillcı kette tam bir istikrar ve emniyetin 
ıncsdckri ı; başında b~11naıılıır- tnssUs ettiğini gören ismet Pafa 
ilan başlıca iki şe, ister: Bıri hlkDmeU, takriri sUkOn kanununun 
ilfc~ı kudreti; di~crı ;ınfa~ış e yeniden temdldlne Ulzüm görmeme-

ktedir. 

zaman, bundan,• beklenilen gayenin müddelle devretmiştir . 
elde edlllp edilmeyeceğine şüphesi olanlar Bunun lçtn de iş bankası 
dört seneHk tarih karşısında böyle bir tamamen temla eclllmlş bir 
şüpheye asla mahal olmadığını itiraf milyon sermayeli bir şirket 
etmişlerdir. Çünkü 'bugün kanundan bekle- tesklllnc teşebbüs etti ve 

lıil1'i J..ll\' t:ti. l\uııl.ır birbirine 
i'ti<ı:lt etın.:dik\·c ın 'r>CC ı.: iz 
lııı ·kan i~lcr ).'<irı·,:ck zor olur. 
~IJ;,rif \'d.;;'ılctini:ı hu hı u ta Ln 

tJlilı 'ckMı.:tlcrdcn lıir~ ı ,Jduj;tına 
Şuphc )Okrur. \eni \laarif \'cki
linin \ ıik-ck ideali 'c mL·deni) et 
ha\ ,ıtıııın en ufak mckanıznıa ına 
kadar , ukuftı. ınmıılf:ıkıı etinin 
başl1<:a amili olacaktır. 

Bt11ıık i lcr b;ış:ırmak ıçın. 
ıınl;ırl;ı al.lkadnr olan htitun 
nıeı; ılck«t kıı \\etlerinin ~akik i 
hir :ıhcııl \'L' teı..ıınııt i\·inde ~ı
lı~ıııaları ıazını p;l·lir. IJinıal(ın 
\cr(i ı rnıirkri hutıın dı'cr 
lızu\ı,ır lil)ı~ı Hçhıle )apnıazlar
sa talııl 'c munt.ız;ım hir haıac 
~ L•.ı l ı :.1ın;z, 11 kıki ve rr: 
\ ' ı t'i ı, 1 _ı ıdur ki Ll".:r 
l~ti, sc\ ı 'e , r ılc dt rluıl ıcra 
Olunur. Cı.;r~k ltrlıum ccati 
llcı. llck \eni \ ckı in ı L1riı 
Aleminde ı.oı k 1 i tc amit \l' 

kar~ılık!ı 1 orm<I \C ıııııh.ıhlıl'ti 
}'ar ıLn .ı ,ı nıll\ afı,,k olnıu~l.ırclır. 

nllcn gayenin elde edildiğine şüphe etmek .. 
Bıı~ ıkil '5ıııct l'ıışa "'! retlcrı m~c/isın l111gıiııkii caiz değlldir. hükumete de muracaatta 

ırımıaında mulıım hır 111ıt11k ırat edıcık, lıu Filhakika meclis bu kanunla hükOmete bulundu. 
nrrtkun 111 hımdım bit kaç ,,rnr e>'el fakrın sukıin iş Bankası mükerrer sigorta 
kanunııııun kabul ır tıılbıkıni icap ettıren gavri tabii büyük bir selahlyet veriyordu. Fakat bu, şirketinin idaresi için bir isvlç· 
ııhvııliıı tanııınıe11 zJıf .. td11guıı11. 111011/cktti iılarr için meclisin ve milletin İsmet Paşaya karşı reli sigorta mütehassısını angaje 
tııkrirı sil~ıi11 kıın11nu11u11 }• niden tenıdiıli11ı• liizıım olan itimadının bir ifadesi idi. ismet Paşa etmiştir. Şirket müdiriyeti umu-
bıılıınnıLd.gım i<alı rdcrrktır. bu vasi selfihlyetln istimalinde o kadar miyesi ve idaresi bu mütahas-

Hıikumetın hıı karıırı. tıcr şıyıltn «rrl, kındi itidal ve dirayet gösterdi ki, bu itimadın sısa tevdi edilecek, yanına da 
rırf~ine Vt' yaptığı işlırt' karşı /ııiyıik hir pek yerinde olduğunu isbat etti. muavin olarak iki Türk veri-

rnıniyct ı«' itinıaılı olılııf!ıı11a ıfı lôlct eda. ıecek, bütün memurları Türkler-
i b ·· ·· d Dört sene evel meclisten se14hiyet alan ayol M 1 lete ve utun ünyaya karşı her ismet Paşa. bugün meclisin kürsüsüne çıka- den ibaret olacaktır . 

nevi icraatından dolayı açık hesap rak selllhiyetin istimaline arlık lüzum kalmadı· Binaen aleyh şirketin mahi-
verme"' h r ıl n 1 t p h ·· k- yet ve ta biati TUrk ve millldlr. ,.c azı ı a sme aşa u ume- ğını bildiriyor. Bu da gö~teriyor ki Başvekilimiz 

ı ı Bu şirketle harice gitmekte 
t n n, bu hürrlyetpervcrane hareketi şüp- ancak zaruret hasıl olduğu zamanda fevkalılde olan mükerrer sigorta primleri 
hesiz dahilde ve hariçte büyük bir takdir tedablrc tevessül hakkını itiyor ve bu zaruret memleketimizde kalıtcaktır. Şi· 
ve memnuniyetle karşılanacaktır. zail olur olmaz bu hakkı kendi elile tcrkediyor. mdiye kndar bu yapılmamıştır. 

1925 scncsı maı tının dördüncii günü Takriri sükun kanununun devam ettiği dört se· Bizim noktai nazarımıza göre 
nelik dllrü~t idaresile ismet Paşa muvaffakiyetli mükerrer sigorta ~irketlnln teşkili 

kabul edilen takriri ~ükı1n kanunu aynen askerlık, diplomntlık ve devlet iderecl'iğl haya· Tfirk sigortacılığının teessüs ve 
şu idi: tma yei'.i bir muvaffakiyet ". Iıa ili!. ve ctm.ştlr. fnl:işafına en kuvvetli bir adım 

Mı dd I lrtı• a ı·e ıs_v«ıııı ve mı ıltkeli11 l\\ukadde, tı liZı elir~ tevdi ett'ğimi;ı; bily uı. teşkil eder • 
111 anıı ıç/111 ıııı .e lr ıır11 sııkıir ıwıı ı c u .ı} ti a.c: mı bu şerclli muvaffiyet'nden dolayı bugUn Kıı111111 mucibi11cı şi l.et hisse 
asayışıni ihlalt baıs lr~ııkat ye ltşebbıısat ; r n şri tebrik etmek bir vazifecıJI'. 1 sırıılhrinin yüzde altımşı namıı 

--1>•<1--- - muharrer re ancak yüzde kırkı 

H 1 k? da hamiline ait olacaktır. ava ar ne zaman a<'.aca Bu sayede mükerrer sigorta Y • şirketinin milli karakteri tama-

Ye •ıi \I, .ıril' \ c'kili i ine has 
~ark, 11 'll L:ıa ıti ızlı;ır uli;n~ 

il ıııık ; :1 arın 
kr ı 

ıçın mc 

R asa t haneye göre havalar ancak üç gün sonraf ... ~-ack-~ı_;:_uh-af-az-a-ed_11_m1 ... ş _b_u
1
u_n_a-

1 açacak - Trakyada 2-3 metro kar vardır i ~~o~~r:I1act~:ı!:rtr:~~~;~ ·k~:!:~: 
h. 
lcrı c 

nı ,, 1 dt\'tcı1e, Liri ··:ı ınl 

ıl r-. ·~':ıı ııı aht:rt:t-

( () 

la nr , kı 
llıt ' r': 
tıı;ıctıni 

ler 1. 

ı L c kıla~
. et ' rdı niz ıleı lcr 
\Jill' 1 ,ı atta t ltnı 

. tırc ı,_. ııı1z n1L nı.:\ 

,( ,ınıa c\cnklcr c 
Siz l'. irı ı nıl <r of1c :i-~· ı·< ır. 

ZeA i Mı •ut ....... 
ıi:ytam maa~ı 

te 

Ve L 
1ı tu ı 
e ı ı r. 

atı Zati) c lda· 
idin E 

rı 

11 c n i aacesl 
lçııı A kar a mi: caa t 

~<Hır 1 . Co hu~ün gcl-
~l~i ı 1 lrdc ) arın derhal 
~<li)at" ba~I· ı. caktır. 

Va a kar bir metreden fazla j asaıhane tedrıce lıavaların sakinlı!ştlğı kana- ! m ya çal, ao ame.elerin büyük 
.. -

1 
atlndedlr. Dilo bar.ırct ancak nakıs U c c.ece· saylne ra meıı tipi, karları bir 

ç gıın evci ba~layan Uçllıı<.U ka fırtına kısa •e kad r d . tür. Evelkl gc c B yo, 'unda tnr ftan alıp d""' t r 
fasılalarla dUn geç v kta kaGıır devam eııı. JI ' • ı.,er ar:ı a yığ-

Yeniden yağan kann irtifaı lstanbul civarında bir v 0 ısn.-r.1 ta ıyan bir Rus. lçKi tesiri!< yere makta ve yeniden bu trenler kar 
rıefroy ıı geçti • ı yuvarlanarak c.onmak lehli esi gcçırmiş \e has- ı altında kalmaktadırlar. 

S.:hir dahilinde ise kar ( 80 santimetroyu taneye kaldırılmıştır. Bu hava devam ederse 
buldu. Şehirde ııJak tefek bazı çatılar ve ezcllmle lstanbul ci\ arında bazı uzak ~emtlcrde yine Av rupn trenleri bir kaç gün da-
harap yedlkule snrlerlnden bazı parçalar çöktü • kurtlar görünmeye ba,ıamıştır. ha tabiatile lşleyemlyecektir • 

Bozdoğan kemeri inhidam tehlikesi gösterdi. 
lstanbul ile mUlhakatı arasındaki yolların ekse- Yine ilteberlde kurt görUndU Karlar açma makinesi bu kar-
rısl k~rıa kapandığı için müşkfilAtlıt irtibat temin Rki-gün evci Yakacık ci\arınıTı;'"Huseyin i~mlnde ı~rda hiç bir tesir yapama 
edilebılmektedlr. Otomobil lhılkilrı da vine ha~ H maktadır. 
gösterml, tir. - bir çoban. tecavüzlinc maruz kaldığı kurdu, Şimdilik yalnız Banliyo hattı 

Karın devamı teml:.zllğe mani kalın sopası ile öldürmege rr.u' ııffak olmııs ve trenleri lsleyebill'lektedir . 
chrl. ~aeidel~rinde k rlar, Emanet , saitıle deri•ln! 2 lirııya satmıştır. ' Dün limanda fasılalı tipilere 

kale. rıl . akt ır. 1 ıık .. t karın evamı t z- ra;tmen Seyrisefain. Şlrkcti-
lic del e kfillltı muc;p lı or. !• yrlye ve Haliç vapurlan se-

Fı a vüz •af te 'erı ol u u ı n 
h b " f rl ri untazam) ap i m· dı • 

çin E.~ dolu 1 t ke ı :ı~ men ol- araıi n·zd B ğa .. o bir 

a d ili a athanesl, bu 'UD d~ :lalı sı rette 
kar yağacağını ldukça şiddetli po)'rez cla

a ını ı!ç dört gt ne kadar havanın açılması mulı
temel o duğunu EÖ) !emektedir. 

ı k, aç • 
b ınl u :ı4 n c 
1 , al nda kal .. lardır. 

• rede 

e e ı vcten 
ı: nderllmlş ve 
Çatnlcada kar-

ı , y da iki liç m tre kar var 

B•ılgaristandan itibaren Kuleliburgaz , Çatalca , 
Hadımköy, Alpullu, Çerkesköy istasyonlarında 

k ç mil me ede !ıim b L 

k tl.1. · in e! mevc t oııı~ u 
· .ı ır . Üç gu 
Kityos tahlis.ye mcvkıi buzlar 
içındc ir. Dün de iki Uç metro 
tullindc Buz parçaları bogazdan 
içeri) e girmiştir. Tıırabya koyu 
ağzına il.adar buzla doludur. 

' 

1 

Hronika gazetesinin 
yaptığı cürüm budur 
lzmir gibi muazzez bır vatan 
parçasının öz sahiplerine av
detine teessüf etmek ve bunu 
elim bir tarih hadisesi addet
mek vatana hıyanetten başka 

ne olabilir ki? 
---..-- ~ 

Adliyenin takibatı 
17.tııir zaferinin a1.amlma,ı beşe. 

riHtin hal beda.ctc bir ıııcua; \C 

tanhi asarın en elim hır gıir u, ek
imde ne~rhatta bulunarak Turk;u u 
ıahkir ıc hi,ıtneti \ltani\C cunnünii 
ırıikAp cımek \azneıindc hulun:ıı 
ıchrimizde ı;ıkan rıımca -r lronika. 
v;azetc.;i .;;ahip \e rnüdtırlcri hakkın~ 

dlki tahkikata devam edilmektedir. 
l>tanlıul .nüddci umumili~i tarafın
dan mc\:zuu hahs 'azının n1etni 
tercüme cttirilmektrdir. Bu tt·n:lıınc 
üzerinde \•pılacak tetkikat nctkesin 
de Tücklü;l;ü tahkır cünnii abil 
olacak ıılur>a lliiyük \lillot \ (eclisinc 
müraca;ıt eılilcccktir. \lecli Ripse
tinden miı-aade alındıktan sonra 
maznunlann muh:ıkemc ine ha~J:ı .. 
naı;aktır. 

1 Jronika ı:;azı.:tr ınin ha~ ınuharrirl 
l'anan"s Keşiş 0,tlu, ı:;ızctenin 
:-;ahibi imti~azı \C mLiJUrti n1c-~ulü 4 

de Elcni 1\. ;\lilıailıc.Ji, i-mindc bir 
kadındır. Gv.etc sahip ve mıidiirii 
me;"ulli hcıniz t;•J'l1 mrvkuf hulon
makradırlar. \l~marı hlr iki güne 
kadar tnkiF cdilmc'crı muhıcml'idir. 

Dün <le >aztlıj!;ınw gıhi ~cnçlil!'in 
haklı olan ıcıahiırat 1e fc,cranı al:l
kadar ınak ·ımJt' hu nıc<J ·Jr t:ızla 
ha,.;.:3 .. nJmaA:t d 1\ et ermışLir! 

l lcr \aran parç:ıcı J?;ıhi hizcı.: 

mukadJe, olan lıminn anı •atana 
-avdetine iıhan tcc~ lir eden 'e hu 
!'urctlc en ha.in t.~c11cnni ın~ d:ına 

ko,an hu ~aıctc hakkınd:ı hl\ancti 
utaniye cıinnundcıı dııla\lda ıahki

kat )apılnıa-ı l.izımdır. 
Ilı) an eti \ataniı c cürmü için ta· 

kibar kr:ı.-ı zımmında ~lillct \lecli
sinclcn muı:ıaadl· istihsaline lüzum 
huiunn1amaktadır. 

Da\a)ı re· en muddci unıuıniük 
ıkamc edecektir. 

(;azrte ahihl nu!\oznu hahs \BZl)I 

hir \-unan n3Zl'lc ... indcn nakleuiıtıni 
mtida!aa >adedmde sovlemdtc ısedc 
kanunu cc1 .. 1nı·1 T tı2 11ci maddesi 
mucihinct: nak: Jc a\n1 L'ez:ı~a 
tabi lıulunnıaktadır. ....... _... __ _ 

'l"ahkikat ışı 
Hikmet beyin hastalığı 

devam ediyor 
l\1dri\l' hanım 'c rııfclrası 

hakkındaki tahkikaı>1 ıle\a.m 
cıli!nıcktctHr. .\lıı taı<tık v.ıın 

lıev dıın tc\ kif,ıncdc tahkikatla 
m .. ·-:gul r>İrılU~tu·. 

ıc,• .1t ı/. hu! ııı. '1 mu ıantik 
Hikmet bcı· Ak;} \l ıhtar hL) 
l rafından ttdaıi 

l likml t lıL\ l'ir k 
i,tir:ıhat cdcccktır 

edilı ·kıcdir 

t n daha 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

\im •. n.ı ı.1ı>.t1.:i>u \iman aile J 
:ıilc kı nnt i 111 ., ,·ir tn rı 

ı ı · abcr' 
.1 rarih t ' 1 : ·rem 1 nt 

3 üncü sahifemizde: 
n:u \;I nu 

~ Bı -.;C lac çr i 1 a..: . a: ı 

4 Uncu Sahifemızdc: 

t 1 ı., . r .. :ıı 
2 1 ·k 
J-· i d " 

(. ıu 

Yeni Amerika reisi cur.ıhu u 
M. Hoover 

M.HOOVER 
Bugün işe başlı) ot 

--·-----
1 YENi_ R~İŞİ _Cl l\IH~ R 

KABINESlNI TE~l lL 
ETl\liŞTIH 

Amerika HükOmatı Müt
tehldesl cumhur riyasetine 
intihap edilen M. Hoover 
bugün işe başlıyacaktır. 
Amerlkadi!- yeni reis intihap 
edildikten bir kaç ay sonra 
işe başlar ki bu tarih daima 
4 mart olarak kabul edil
miştir. Dün gelen telgraflar 
M. Hooverln yeni kabinesini 
teşkil ettiğini bildirmektedir. 
Malümdur ki Amerlkada 
nazırlar bizzat reisicumhur 

, tarafından tayin edilmektedir. 
Reisicumhur hem delvetln, 
hem de bqkOmettn reisi ol
duğundan birlikte çalışacaj::'ı 

. nazırları kendi intihap eder 
ve bu nazırların resmi un
vanları "Katıp. tir. 

Sabık reisicumhurun Ha
riciye kAtlbl M. Kelleog, 
meşhur misakı ile maruf 
olmuştu. Yeni reisicumhur, 
M. Kellog yerine M. Stim
sonu tayin etmiştir. Eski 

kabineden kalan yalnız Maliye 
nazırı M. Mellon vardır. Bu 
nazırın mcvkllnde kalması 

Avrupada cereyan eden ta
mirat müzakeratı ve Avrupa 
devletlerinin Amerlkaya olan 
borçları mesalll ile alıikadar 
addedilebilir. 

Dün bu hu usta gelen 
telgraf şudur: 

Washington, 2 A.A) Re 1· 
cumhur l\\. Hoover kabinesini 
atideki zevattan mürekkep oln
rak teşkil etmiştir : 
M. S!imson l/arırı nıı rı 
M. Andrew mel/vıı Mol • 
M. Rııy lVi[hıır Dahllı)c • 
M. fıııııfs Gııod //. bıyc • 
.\1. ·v. il/lanı Afı/cMI AJıı · e • 
M. Walter Bmı vn Posrc. ı ı . . / 

nazırı 

,\{, Charl s '6 B lı rıu 
.1111. jame aı • 
M. Ari hur HJ de Zır .t 
Tirar ı 0 areıı " !un 

tayil1 ,Jı cmıştır 

washlngton, 3 ( A.A.) 

şıkaı-olu mister A. Rob<!rt 
pater on Lemont yeni ka
binenin ticaret nazarctine 

tayin olunduğu ve bu suretle 
kabinenin ikmal edlldll:'i 

1
._ __ , _______ ,_,,_., _.ır ___ ı blldirlllyor • 

.................................................................... 

''Milli et,.in Y ıi 
BL f l ,\ 

E İM. 1 IW' 

e ı m· i rom 

CAJlİT 
Bir kaç güne-kadar başlıyor. 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN~ALQl~l:_MEKTUP VE TELGRAFLAR· 

Ev ve aile kadını 
A iman ailesi 

heraber 
bazı 

ideal 
nok ·anlan 

hir ailedir 
ile 

... _ ..... 
Gizli konferans 

Belçika-Fransa erkanı 
harbiye hey'etleri 

toplandı mı? 

,, ı.;ı 

Alman ailesinin arzettij{i iktısadi ve içtimai 
inııhat bilhassa örnek rutulahilect:k hirtarzdırı i~ an: ı~.ı~ı~ü~ 

Berlln • 22 fUll•t 1929 
(Milliyet) Hiç şUpbe yok ki 

Alman aile kadını bir çok 
nokta! nazardan hUtlln dll•Y" 
lıadıa alemine nllmuae olacak 
vazl)ettedlr. Almanyad• kadın 

içtimaı hayatta oldutu kadar 
iklıHdi busu ta da ertıatftı ar

kad~ı olmuttur. 
ı\lıaan allesl , mali v•zlyotl 

mllsalt oldutu ıakdirde iMi sıblıt 
,eralt altında ikamet eder. ı\lman
ıarın bugllnkO dar v~zlyetlerliıe 

rııtmtll cvelce eqŞlı lairld'nıUf 
olan oi:a\ıarı , tkaeetıtııı an , 

" dlıter taaldıgımı.ı la~aalarla hiç 
mukaye e edilmez • 

Ev kadıuılllA ıemlzllk hmw· 
sundaki tltizllğl . 9on derece 

takdire ayandır • ti.er evin 

mutbag4 wıa ite ıı>rıtıecek de· 
·recede l-i'Ldir, Alman ev ka
dını için mutbak adeta bir 11111-

!Jettfr . Bilal~ll!lna IJllyUlı \'e 

kllçUlı şehlrlerde , köylerde 
mutbakJar beyaz, y-a: tekım· 
ıarı, her şeye mah9us icaplarla 

1 
doludur. 

Hıtı111sıbanın metfıall mutbak
tır. Memleket ıenCfn oldutu 
için her evde bol su elektlrlk 
ve ya hava cazı · pak 871arın

da petrol la1111Hı11t • var. 
Abtel1811e, banyolar "611 de· 

rece teıaixdlr. Zenzin, fakir, 
hepsi "4hhl uşamHın volunu 

l>fllr. ' 

Her yerden ıazl1& otanalı. 

Alman lıadını \:alı~r. ı\llevl 

vulyeti bir az fena olaalann 

mlllıakkak bir metr;.ı..ı ~1&rdır. 

Peder. valide. çocuklar hep 
beraber kazanır. Valide lşde 

bulundugu 1.aman kQçllk yn
rularını avutan husuot mUe•sl

•eler "ardır 
ı\lmu lıadıaı oıı.... y-. 

evinin hnabını ıı:cı.ar. •kfv•<1· 
şlni o yapar. 

Almanlar llıtlaada çotı rl&Jet 
ederler. Esasen bu ayede hu 

derece ytıbel'!'lşlerdlr. 

nlrler. Hayatı sı)aıi)ede kudın ray 

balıluna mallktlr. Huıu l şelıll· 

de Alman erlıelı ve kadınıoıa 

blrblrtııe kar~ı olan vaziyetle· 
rt arkada, ça ınadır. Yalnız bu 
memleketin kendlae !(lire ıelek
lı:llerl vardır, 

ı\lle rabıtaları çok maddllef· 
miftir . Çalışan bir evllt kız 

ve erkek - ailesine oturdutu 
odanın kirasını, yedlrdltl yeme
tın parasını te'dlyeye mecburdur. 
Vermedlğ'I talıdlrde hiç 'sormadan 
kapı ıtı,arı ederler . Nitekim 
evrat ta ı .. 2 marklık· farkla • 

• daha ucuz dda bulursa ailesini 

blla kusur ferli ederek oraya 

. yerleflr. Bunun hazan pek iıre

. nç şekiHeri olduğu da maalesef 
• görDIUyor. Almanlar ev)orlndeki 

- • t 
: odaları ba,ka.larına kiraya ver-

irler. Umumiyet itibarile bu oda· 
· larda otiıranlardan fa:ıla mUte

neffi olmata çalışırlar. 
Alınan ailesini tanımak çok 

kolaydır • Sempatik buldukları 

her lasa.aı aralanna , mecır~ıerine 
kaba! ederler . 

Saydığimız fenalıldarı lbtisaa 
edfllrse , Almaıl ailesi ideal bir 
aile nDnıun..ı olablllt . 

K. Ömer ------.:.e ............. . 
Harbiye bütçesi 

Paranın bir kıamı da 
caaualara ka,... 

kullanıllyor 

\u~mı. 2 ( :\.. \lar~I 

ı•,ı,ud<ki ·ı ·•ndı h•mi .,. hutce uıin 
mu1. .. ken:-.ı ı:suı ... ,rıda: \eni hiıt~:ede 

mcmlckcuc müdaf.u,ına ıalı-" ı ılılrn 
paranın Al 1 mjhon 1:rMociden thart·ı 

nldu~unu o\ Jeın~ 'r t.lt"ıuİ)lU ki : 

il" &uıılıi lamlıi uı • ıı•1.aran 
ı •ıu harhi\ r lıiıtçe>i ı \lilyar '!06 
ruilyun 7.ol!>ti idi. ili {ai-.am ara ın -
dakl fark harhlve hlitçc ini ne ka<laı 

ltn~ı:-- cttigimiı; ,;ti:-terlr. lnı ıniktar 

d.ıı lıir kı-ını dıı rrk!nı lıarlıirq c 

t~h~ıs ~dilmiştir l, bı. pua t.ilh"''" 
1 "'hiı.,tanda tc\ e .. ~u rUrn • :ı .. 11 • .;J11k 

ır,kilAıına kaqı kullaııılmakuıdır 

Sırbistan da 

KaUI katledlldl 
Belgrat, 2 (A.A) Praıtda 

'I l.: tar ı; u f'fı;c. aı 

ı , ı1clnı h . hi dı:r 

l 

H -..1nÜ1 

~d ._ <lığı ddı ı 1 · .ın ran • 
•il <olup 1 rnıı ·ı < llelçıka ccneral 
lar•nılar. • l lcl>or.c • ııc C ,,(ot • 

rn 11uu ıuı ha\ 1 olar.ık " 1 tro '1 "'r .. 
Dı,;ot.lad • Gazeı• ı ıar.ılını:kn ~" 

.'laf 1 n ıtmı .. 1"1 ı .ındc ne~rcchll'ıı 1.ap 
tın kıha hır ur 1tC' nzim cılilrrıi ... 

bıı çok ulunç ' r<nç ' ıhıılarcfa~ 
\lu:udr ~eınu, ~ahta lu· '.t .. i :a. <ıt 

dnl;unu L>c_ ıı v-:cTDt.:h ' 

k....::ın11nt"' kat'ı\ ,.tl t lfZıfı unt t tır. 

i liJ;eı ~iheıtcu ~tneı•I ··( »k" tt 
lnı ıl'lctniıı Mıtııaıoile a ıJ ız c l<lu~unu 
ın ılıleıicu ı~in bcçnelnflcl 'caıiJıtitlcri 
nnaaı.ın11nın hir rnuk;l\(;le\i ne c:ııı 

im., n·c tl'e iın1.:1 ctm.:di~iıt: ·"" 1ttni'" 

ıir Crner:ıl · Gole Dc~bc 'ad 11,a1e1<

~indc ınuntc.\'ir k..ıdhi nllilaz ımınııı 

nc;jl'i}•tt ~iadctlc protr,'\o cıruıı ı:-lıu 

ınufceri anc ncsnaattın Hıes'-ut 1ılan 

tıudın tarzh 1 .. ti\ct·c~İJ\i 1H_·,;ın t'\ 

lemiıtiı. * Şiddetli kasırr;a \luııpcl 
ıc, 2 ( \ .\ ı 11.ımu gaıa ,;Jdeth 

•ıt ka ırgıı ıulıur umi' . lıir Çt•k 
d•mlan uçurmu~. ~·;ıçları ı < <cl~rof 

dıceklerlni kc;l;ııııden ""up hrlaı 

ınaştır 1 )emir ullarında '~ s.air 

roll:mla munııkalaı durmu;.ııır. 

Fraasız kabinesi kuvvetli 

l'•ri•. :ı ( \. \. ' Echnde l'ari-

~azt:tcsi hukUmctin n1~;\ kii \'e \ aı.t 

ı eııoin > rııidcıı ku\\ "tlendi~uıi ı aı. 
roakta.dır XızırJar<l:ııı hirl i~timadaH 

çıktıktan 'on ra demi~ıir kı : Ortada 

hir ho-~nuL"uzlul \.'C hu~nut'-U:t.lul 'ar:-a 
< da <ninıı: muhalefet :ın>ınd•dır 

Amerlkada -
Parlak merasim 

Telsiz vasıtaalle butUn 
dUnyaya bildirilecek 

l Aını.lra. \ .. \ l>•ılı \l•ıl ın 

~uıol onıhahiri f .i)diriwr: \Ti ·ıtr 
Hoover ın matkun11 riv;Lı:t·tc 'ııuduırı 

mu,ıdtf tılan Paı.aı:te..J 1?,Y.nlı -C'1' \ "ll 

edecek m ra ım htııüıı diıı ~ n ıını 

ıeMz i-rn-nınıı w:ıfıııd•n ı~ldirilcn·• 
•C oo ırtde nıtiltehiı.lcl ~ııı ukuı~ 

hını..inde muk1m mıhonıtrc;:t ah:ılf 

hu tarihi \'llii. ":111111 hütün ~ıthıhatını 

dahıkad•n dal-ıb' a ıakihc ıTI'J afhk 
fl1<1caklardıı 

.\~nı z;ınınn<l:ı "l'cll·\İZ\fln \:l'-tW 

>i) le dümanın he\ ınrafın1 lıir çok 

re~imler ııeşmlı.ınacaktır.'l'atihl .:ıl:t\:l 

':...)() hiıı l..i~i İ\lLİrak cdecC"ktir. Bır ı,;ok 

ziivur daha imdiı.len \\a;hinı:tnna 

~clmektt 'c l•uı :t)a h1ç ıtlnınz-.a 1 Of ı 

İFTİRA 
RiH )l.l 
TJ•,Sİ ~DE CIK \ N • 

) AZii.AH ... __ __ 
ılna ~5 (~\llli.):et) - Bundaa 

e\'clkl mektuplarımdan ;rinde 

Amtu ıın P, an s namında 

birinin ne rl}atından bah etmiş· 

1 tim. 11 aclııın işı;:al .. enelcrinde 
lımirdeki Yuı:an komiserinin 
maiyetinde çalışmış ve Yunan 

ordusunun kııçıııru>ı·Uzerlne o da 
kaçmıştır. Şimdi bu adam sözde 
kendi milşalı~(leierinl } azmak

Utdır. 1 ,, 

Politia gazcıesinde ne~rcdilen 
bu söı:de hatırat mualfcr Tllrk 
ordusunun İı.mlri istirdat etmesi· 
ni mUteakıp cer yıın eden vaka· 

yiden bah~ediy r, l:ıırıir yangı· 

nınden 'e R.unı ~rfı:~ıerln esir 
edlldigindcn bıl,.;aıtanı hiç bir 
şeyi isbata muktedir olmaksızın 

yangının biziııı tatafıınızdan 

çıkarıldıgıaı iddia ile daha ha· 
, tırn hayale gclrıı<Jtn nice nice 

• • • 
şeyler uydurmaı<tadı_r.,. • 

Antuvan Pe anos Apadoluda 
v_unıİnlılıgın imhıİ~ı için her şeyin 
yapıldıgını iddia ettikten sonra 
bu adam nihayet bir çok beze· 
yanlardan sonra Fransızlara 

şiddetle hücum ediyor ve Fran

sız zahitlermln lzmir vekayii 
esnasında aldıklan uzlyclin 
bQIOn Fransız milleti namına 

bir şln teşlıB ettlgfnl yazıyor. 
Bllhaıısa M. FnnkUn Bouil· 

lon hakkında hiç bir ııll;ı:U esir 
etmiyor "' onu ıcUy.ıa lı.aıtledllen 

hırisdyanJarı öldürmek için tel~ 
klkatta bulundujtunu yazıyor. 

Acaba Yunan do ıu olan 
Frans11lar, bu kUstahane lftlrıı

tara ne cevap v crecekl.crdlr?. 
Lakin daha ı:uıunç ve mas

karaca olan bir şey varsa bu 
ııdamın utaaınadan eger Frank· 
tin Bouillon olmasaydı TUrlder 
de Anadoluyu istirdat edemez
lerdi d~mesldlr. iste !Junun 
glllUnçlUl:"llnc diyecek yoktur. 

Bu maskaraca neşriyat üzerine 
burada ıı:erek yerli, gem ecnebi 

mahafil bu ne,rly&tııf' İ~\lbdal 
etıltl maksadın ne 'illdıııtunu 

· soruşturuyorlar. 

Polltiyu gazetesi olcıiiınfuyor, 
ehemmiyetsiz bir gazetedir . 

Oniın için herkes ııu pı.eted~ 

yazılan ~eylerden oku,arak 
değll duyarak haberdar oldu Alman evi çok konforludur., 

En Adi amele evlerinde bne bO

tUn ihtiyaçtan tat111ln edecek 
mefruşat wardır. Tabii bu me

yanda fakir olanlarda vardır. 

Fakat biz ekserlyettee bahsedl· 
yoruz. ı\lman kadını çok çocuk 

yapar. Evlatlarını iyi terbiye 
eder. Muhtelif meslekler arasın
da kadınlann aldıl!:ı mevki erk

ekten hiç a, aı:-ı detfldlr !(adın 

teflıllı\h, kutuplan. dartılme,.ai

lerl vardır. 

ki Arnavut sellrinln katili olup 
tahllyeslnl mllteakıp bir Arna
vut pasaportu ile Arnavutluğa 

dönmek Uzre Çekoslovakyadan 
gelmekte olan Vouclterna 
trende revolverle öldürülmüş· 

tUr. Cenubi Sırbistanda bir de· 
vir seyahati yapmak Uzre aynı 

trene binmiş olan dahiliye 
müfettişlerinden biri de maktul 
duşmuş , bir genç asker oıtır 

aurette yaralanmıştır. Oijter bir 
asker hafif surette mecruh ol· 
muştur. iki kişi tevkil edilmiştir. 

ı bin sc~irı.::inin '·ır.ıdıına ın'.iz:ır rlhııı 

makıadıı 

' Fakat blf neşriyattan bahsedl
~ şimlz hunlara ehemmiyet ver

dlj!:lmizden degll , bunun yeni 

bir hadise olmasından ileri ge
liyor . Fakat bu münıu;ebetle 

şunu da söylel'!ek bteriz ki bu 

neşriyatı gören Yunan hUkOmeti 
buna k:ırşı hiç bir harekette 
bulunnııınıı~ , bu lftiralı!:ın oh 
dugu gibi intişarına gll{ J'Um· 

muştur . 

Alman çiftçi kadını erlıeginia 

tam manaslle bir reffkidlr. Ev 
ve botun hafif işler , bilhassa 
çllliğln muhasebesi kadının elin· 
dedir. Bu kadınlar da bazı 

hususi ıeşklllta tabidirler. Oul 
kadınlara mahsu himaye cemi
yetleri vardır. Kadınlann bllha· 
ssa genç kızların fena yola 
<Japmasıaa mani olan tefkillt 
vardır. 

Alınan lıad.ıaı ~por yapar. 

iyi yer. aile iııl iyi bctılar. Ka· 
dına, kadınlığını &tredea mek· 
tepler var. Genç kızlar bu mil· 
enltelredc: iyi bir ane kadıaı 
iyi bir müstahsil olmasını 11 re· 

• 
ispanyada tevkifat 
Madrlt, 3 (A.A.l Vallins 

carnlzonu kuma.odanı cene
ral Glorna tevkif edilmiştir. 

K•n•de llUtç ... 
( lıta\I, .ı (A.A.J .ıı ı\lartta 

nihayet bulaclk olan l\anadanın hu 

•eneki bütı·csindc 1 :ıo milrnn 'l'ili 

bin in ili~ lirası fazla •-ardır. 

Milliyetin tarihi tefrlkaaı t.t 

TEMIRLENK 
Yu Allah, dıye haykırdı, 

bu adanı lıakikaten Maı•emi • 
Nehir lıükOmdandır 

l'ıJsteki ~oknn Tiırkıuenlcrin 

cllcrındcn fenalık ~dmt•zdi. 

Tcınırm l trnfına ıııplanarak, ke 

nd' ı ., ·ı affcın l · • için t\ntinck 

diz ._. ı r 
"o ClC lir k<ı~ ,ın kr erc-k 

Jll" 11\:ıfct ktıle 

< ı ç r 

ap ın her; ' le 

rı ıya 

·ıerabcr 

konan 

yedi 

\~ır ıııı h ıı ın rn:uklnrı C'.t-<artt 

!eri ı:ı ıcrındı ılıkkııtl!' sorup 
ı,itınek ıt<~ \ aklıı~tılar 

Temıı< ;J) ı 11. alleı 'orularak 

dunı anın <li ..-r rnrnllıırın<ie olup 

biten .c) lcrt dair kendi,inden 

ın:ılüm~r ••tendi. ,·ara~ "'kiın 

ceye kadar uyumadı. l'emlrin 

orada hulunrna'ı lııı göçehelcr 

i~in hiç beklen mi) en lıiı lın~;ı 

di, nıcnhaı n· hir ,,.rcfti. < >nlar 

hunda" pek alA htıfade •'tıiler 

l k\ ri ı ı:uıı Temır. l'ıırknı~n 

krin r hine ı kıır. ıııci gilıı kı 

metli hı di, elı.-r ' rdi l lon da 

lır • uoketı· '" ıkılııl 1 ~·rıirı: 

a_iretin en nn• t ardan uç ııı 

hcdi~< l'lti. ccn ıb. giden ~(•lu 

K•"terınl'k lçırr de hır kıl;ı' U7 

11 1 etti 

H)r,ı,an ıolu: ı erııı:ıakçol 

dl ııkı ı:ıın ılol ı~tıfor İlk ras 

ıı;cldiklerı koy, renh.ı. kınht i>' 

Vl' haıııp lıir halckydi. 

'" 1ınimak içın kuyu ka7.mak 

L1·11nı ıı;f'lıli llıı ) :ıpıldıLr~n '"nr3 

Sarho,ıar• ceza 
\ a<lıiıı~ıon, " '\. \ - \J. (,, 

liç men'i ınü>kirat konunu hil ııııda 

hareket edenler ıçiıı <l ılı• iıddcılı 

cc1.ahu Ca)·in c,li\cn lıir kaıH.ıı 

layiha ... ı ırnza l:llnt!;tir ( ·e~.ının :ızarnı 

ohdJi he~ 'ene J pı.., \ l' ' n hın 

nd!·ır cılırınk uzrc ıt.: .... pit cJıl.ııi~tıı 

Çinde g~ne isyan 
Berlln, 3 (A.A.) Rekin-

den blldirlldljtfne g-(ire Çinin 
şimalinde bulunan bir Çin 
alayında zuhur t:den isyanın 

tenkili için icra olunan 
harekat esnasında iki kişi 

telef ve otuz beş kişi mec
ruh olmuştur. 

do ha)' ııııları ılinlcndirnıck ıçin 

harahclcrıle oıurup lıcklcnıck icap 

t'Cli~ordu. 

Fakat hurnJa yeni hir takını 

felaketler ııaş gibtcrdi. C'i v:ırdaki 
hir k:ıhiledcn hnnhırııı ora rn 

ıı;eldikleri ı;ürıilmu~tü . K:ıbilcnııı 

adamları derhal hticum ederek 

Temir ile rcfıık:ıtimlckilerı rııtıı 

ıak \li Hey namı 'erilen kahile 

rei<iniıı kar~bınll ı;ıkurıiılar. 

Ru 1dam Tcmiri c,ir diye alı 

ko\'maktaıı ı<tifaıle ctıncp;i ılu 

~,ındu. l'ntarın ndcri 'aı ,,;ı hep im 

ılılı~ı qiıi Zl,<t ıle hırlikk nıı 

ıu·lt· tırlıi 'ıı.ır ı dolu hır \Cr> 

knpatt· 

l'cın rleıı "HT i \lal.ıyıı 
1 ı ·vl< ır \, · ı ! 1. edilme ını 

ah ''1mııl <deınadı hikiı. ınııh:ı 

rızl.ırın ıla ku' vctiııc- knr ı gele

mezdi. < )r:ıda altmı~ iki gıin kal 

dılar ki hıı sıc~l!;ın tahenınııil fen;• 

olduğu kımıl; mt"\ siminin niha

yeti 7:ımaıııydı. 

Bu , aziyet ıuraieyn ı:ıüna

sebetini:ı düzelmesi ıçln filrkiye 
tarafından gösterilen hU~nu ni

yete trkablll eden bir şey 

değildir. Yalnıı. bir Atinıl ga
zetesi I· rausızlar tile) hine >aki 
olan ncşriyııtm mUnasebetRlz 
olduğunu sö}leıncklc iktifa cdl· 
)Or. Ul.kin Venlıelos lıUkllmetl 

gibi kuvvetli hır htıkllınetin bu 
neşriyata meydan vermesini bu 
hiç bir ~uretle mazur göstere

mez. ........................... 
ı Çocuk ha/tas i 
f ~J Nisanda haşlar i 
~ ............................ . 

Deve ile Beygir 
~ıııılıaharın. 'nP;nıur mcv>inıı 

niıı ha~laıı~ıcıydı Tcınirıo liusc, 

ı ııı ile nıtılılkat cdcccıı;i ver ıt1.~l .. 

ta, Gınınuckr~·a rıchrinin alt tara· 

fında. tTnuprn idı. 1 ':ıkat krııtlf 

ıurdunıı zi\arı:t .ırZl1'Una .\a\J 

naınadı lliı de· ı llni lıo~ ·;laıuk 

l lu cyniıı \ .ınııı:ı ideıııcZllL ( nı 

nıııdcn·a nehri c11 :ırıııdıı do,cane 

hareket ~dl'n hiı knhi le '''"inin 

ı adimk kendine ellı kn,lar 

;ıılaınla ar rı·darik l'tti. \rtık \lac:ıy 

hır sı:dıvc 'ıstııııdc rnlıacı;a }Oluc1 

.ıe,am <drlvlinli 1 ·•,r.ıı bı \,.\ırk 

hka ılLv" dil< ikrı \CnlJı 

l '.lan '"11 adır kı 1 mır, 

ııı Jtrım ıılsıın. ıılına'ın hiç kim 

\ ı ı,ıpı<ta tutm~ınay vemin 

eınılştır 

\ li He) in e;irlcri hakkında hrs 

ledigi ta<nv\ uraıı. hiç lıeklenm<' 

\ l'n hir <ııreıtc bunların kurtıılm• 

'ile neticdcndt.Alı Beyin)ranfı hır 

hhilenin rci5i olan biraderi olup 1 

BeiçAk:ada 

~1USE\'l CASUS -----
()HT LfCI VEL 'ELE

" F. \ ERE ı\OA ~l 
) l\K \LAl\J>l 

-·-
fl•ui< c. ! \. \ atıı •I llclı:-e 

11' ·l '.an .: n ... \ l!-a ·ıra ... ınd.ı 
1 i' nd ~-/ idUt ı;.,;ilLnınt:th\:ı.lcn·n 

nıl.i ttıhiı .ın '\lm::ın caı;;u hık tc~kil:ı 

tı.1" ucr.ılc mu,· lıdcnı 1 clemcnkli 
\In~l \ l cıldutt( 1111 \C lıu ı<l:ımın 

J 00 hu1 ınark vcril1.:c~~ı ':1divlc a~ 

km hır itil:lf mcı•.ı dele cımeQr 

1lH.·ınur cdildig1ni \:t.1,ııuı1k.t.:u..lır 

1\ıı \lıı-cı i te,,<-hlıu,Undc mu' aHak 
tıia111a\ :nca ;ııuirh:rıni 3lda1n1al için 

:-:ahtc hır ı11u:ıh:ıdc .nll:tni tertip ctıucp;i 

<lülüııınü~riir. l.\erilı.lcri hu 'e~i"-a;ı 
dojtrt. c1illui\t1 ;ı:;p1ntlc fclt·ınc. kli hir 
p;rup;ı ' ,..·111i~tir 

' .'1esele tetkik ediliyor 

Lah:l\c, <>' \ .. \. Fcİcnıeıık 

Ka><•ıdc• i >en dik•-< (iwı;a ite Belçik~ 

:Ji'J.'tnJa ·ıkdl•dildil!,i ıddi;9. t·diltn 

nnı ıhcdt:nın Jı<.·:-nılunan hirinci \t.: 

ikiıH·i ~un·ril'ri ·ır.1 ...... 111du h:ızı ınühiın 
no~ralard:ı ~ı"°LilLn farklardan tlt>layı 

l tn."<'hr ... t·ht 1 lıJ!'hlad ' J!.11:et.1 .. inin 

• ha ... ınuharriri ,\f. Hitterc cektigi hir 

tı.:lgr:ıfıa ınıım:tilerhi ncşrcrtH!,1 'l:"'I • 

kanın dııgnı ulııp ıılın.ıdı~ını ara~tıv

ac11k 111iıtl·h:s~ .. , .. ı,tr h.t>rnl!'ı\ onuıuın 

c.:n1rınt: ;ınıaıle ,,Jına~a ..ı~ .. et C) lcmi.':'tir. 

J~u lcın1i~\11n ikjnci :-ıın.:ttt•n ı \CI 

ne~rnhın:ın hıila ... ının rıa. ıl u.:ı-•ip 

cdildiı(ini de ~1hLik l'dtı:t·kur. 

ı\dam tevkif edildi 

•lıukı.rl .. ı \. \. Fran» ile 
tici i~ ı ;ırı,mtla ·ıkı.ledildi~i id(lıa 

ı·<.lilt, rntıahtdcnin ıniircttihi cıldu~u 

zarınulunaıı .il. Fran~ 1 leine \m,ıer· 

c.bun ~ür"at kat:lrİ\ le ~cldiAi ~ırada 

tc\·kil cdilıni~tir ı,rndi.:ini kttt:iılıma 

~a ~efen ~r,·re ... i il· tr,kif ıılıııımu~~ 

tuı 

Jf. Casus itlrafııııa bulunmu11 

linık-d .. ı \.,\ • llura f,•teıclcn 

ı ·r,ırı.k l lctntnin .. 01.dr l•'rıın. ·ı ılt: 

l~e1\·ikı .:ıra:"ıncl~t ınunıkit n111k:1\ rlt·i 

-t~ltriyt~in •n f.ntnı rt~k.H rdrn vr..;:ı 

ik;n hütlin :1k ... 11nHH hizr:~r tıı..ni e\ .. 

lcdijtiı~c: \C hu hu:-o~t:ı hırprc.·n t \("l lk· 

l<.·ika ,.c Felemt·nktt'n J!:l\ rı i~İ hlı!..timef 

. ·ır.ıı Otl" 'ucudı j.!~ıiııh 'J Lıir ınu.a 

• hı·<lrıi ıııimun.ç ıttilı.;iz tıi~iıır d.ııı 

Hİl:\f&tJta luılnı:duµı ntı ı'ltr.l\urları 

llıfık,dllc çık:ı" iauın• ı•:tcıc,ı 

1 leln nin ınu .. a.ııııa 'e-.ıki\\ ı J· tlemt-n· 

kh hir gaztltl'l_\C 'r hu ~azcceci de: 

mtt.lUt .. --ar:ılot\ ı ına1nu l rıl~ıt 

g111.ctc-.inc :-taırı,aını \l' lıu g:ıı<:tcllJJI 

de ını:tiııdı: h:ızı ta ·tıihat i~Tı C'tU~iııi 

\ ıZI\ , 11 ~ınc i-.uc\aLı e:ınnr.ında 

j~11cn ~u ıHı:lı·rı "(ı\lrıuı:-ııı:,. Hıı 

\e:-ik:t\''ı -.a11n illaıı :ı.la.oıı kafe~c· 

ko\dunı \ 1tpuğım ~e\ ıuli hır \tol:ın 

dıncıhlt.ın ihattUır .. 

Dört saat isıiçvap 

lliUk'-ll .J \. \ 1 r11n l le.L·ı~ 

ın ı tİÇ\;ıln dorr a.ır Jlmu~•lııı. 

llzt11"'dr hı zar · ı ı ctl'nl ' )aik 

:ı:uht..; c\ leın .• tı ı l"' ' rnıınün 

ıevkifı ·111 hl an lıL·klc-rıı, ın 'Iciııt· 

hi<l:t\Cttl' aht r·ıl.. 1 \'nı:tıı c:ı ... 1ı,. 

hık re kili\una ıt1'11k ı ı c dı.: icli 

Fnkaı hhrlc l1ir 1)1 1 t'lc111L·ııkli hiı 

g•zct ' pıı~ı kdır •, daha 

ıi}3ÜL: i-.aı;ı ı,.·ıkıi.Jg·ı ı ılusı ndüğü 

İ\in fikrüıJtr \;11: ~l·~ 1ek 1111 l!ili'.l" 

ıe ·ı il\ u~mu~tur 

• Macaristanda tevkifat • 

1 A>llılra.. :ı ( \. \. J lludapc~tedcıı 

bildiriliyor 20 komun ı, t ha 1 i 

ha7Jrclnki idareyi de' lrıntl ınh 

mctivk t('\ kif cdilnıl~tır. 

hitcn 'L vleri duvınu,., tına hiı 

mektup rnzaral Tcnıiı ı\·in dt· 

lıedi}clcı ~ullaılıµ,ı ~ihi Yt:>il 

,dıriıı 'ahilıi ile \lo~ollııı il' :ıra 

~ındakı i-;lcr\· J...:ır!~rıhtllHl dl'lit't: 

hıı h;ırd.ct oldui(ıııııı hildirnıi}tı 

!\undan zun bir mı ddct ,nn

rn \li llq, k ırdqıııın na'llıat:ııı ı 

dinlt:di. ı.:-.irlt.:rini 1 ... 1 l'Plt \ t• ı't"""mı \ c 

kıı) 'crdı ( :, ır<ll'ı ı t rı hcdi \'dc•ri 

kı:nılınl' :ıhkoıılu. lcnıiı ile 

Abl«l'H ıııahznn b l.ı,ıı hır he\ 

Kırk la~ar, h:ıkıııı •Z t.ır d,' ede · 

3zlıı bir ~c\ 'Lrınc· 1ı 

·n,ıh ıçlı \ı.ıc ıı. ıır "ı 1111 

rakip den lı ı ldıı'.l't c• ' ır0 ı 

<tnda "ıe un d bı'ccl k• 

Ey RJrnd1111, lııilıi ; olem 
11it111rı·fine gclnırdı!. 1 

JluraJa r,cn tııırın' \le lııt 

kar~ı ıılan deıııı " rlı ı ı:tı" 

bir kcıc daha göruıunız l'emır 

refakatinde hlr knç :ıcfoml;ı ı\IR 

caydım C\ el kafilenin ılnündl 

llerlleverek plnızca . enınkonı 

IM'•!,••~Hitier~e~FJ5 
Vekillerhey' etinin kararı 

HRONİKA GAZETESİ 
DÜN GECE KAPATILDI 

Ankara, 3 ( ı\\llllyet ) Hey' eti vekile matbuat kanunu 

mucibince rumca Hronika gazetesinin tatiline karar verdi. 

,\\esuller ınalıkemey e verilecektir. 
IV\atbııayı taşlııma .mes'elesinde kanuna muhıılii ııareket edeni 

hakkında nıtlddci 11mu'111iik tahklkat vapacak1ır, 

* * Geç vakıt aldıgımız ıualılmaıa göre Hronika gazetesinin tıey'eıı 

vekilenin kararına tevfikan sedd edildiği dUn gece saal (2:lje dor: 

mezkOr gazete idarehanesine teblig edilmiştir. 

l{ararın tebllgine Galata polis merkezi memur edilmiştir. HronikP 

mes'ul ınlldUr ve sahibi imtiyazı ile mabut ıefrlka nıuhnrriri kc· 

falete raptedllmişlerdir. Bu gfJn mUddeiumumillge sevkolunacak· 

lardır. 
. 

Maaş . tetkikaatt 
· henüz bitmedi 

ı\nkanı. .ı \!illiyet) Harem 
\laııı lil) ıh;ısııım lıutçeyc d1;rCl:ci 
tc. iri hakkıııdaki tttkik:ıtını h.ı-
nfız ;ı,nial Pılilıııt·ıııi<tlr . 

Ankarada sefaret 
binaları 

lnkıırıı .. ı· \lilliıcc) - iııd

•lizkr 'c iwl\ anlar hurndA birer 
'-cfart..'l hi11;ı..1 irı~ ı..:ın·l k:ırnr 'ı.::r 4 

nıi~lcrdiı 

Ankara civarında 
tetkikat 

• Anl.~ra, a (l\lillı -ct)- Dulil
funun ıııhil rnp;rnfıa prnksiirıı 

.\ 1. ~af on \nkarn ô uırında 'ap
tııtı tetkikat hııkkrnda raporunu ait 

oldıııtu mak~ma takdim etmiştir. 
l'rde>iir rnponmda Koson 

'adi,iıııl~ kMi su lııılun!ılııj1;unu, 

ihtiyw haliııdt< tcoi:.3tııı rev~i 

<·ılılccep;ıni tasrih ctmi~tir. 
Edirne mlllet mektepleri 

l':dirdc ~· CillillivtlJ - ~1illcı ıııe.k
ıeplcrinde imtihanlora Pı·,.arte<J ~ünl: 
haşl•nacıkıır. 

~enelik Nafia proğra,m 
Ankara, :ı A.A) - Nafianın 

lıazıriadığ 12 senelik Nafia pro· 

gramı 'ekili er hey'etince ıetkUı 

edilmektedir. Bu program 25 

wnellk progtamın bir ııorçası 

adllolıınmaktadır. 

Akda~ madeninde 
ze,zele · · 

Y .. z,ur, ,\ ,\ .. \ ) - \kıla 

nıa irıııılıl~ ılın "'H ıoır.ılıı.! 

~iddt:th hir 1.dY.dı.· .. tıHllj haıaı 

l>ir ev yık dıııı-ıır. l. .ınc" z:ı, ıat 

yol .... tur. 

Trakyada kar fırtınası 

Edirne, :ı (A.A.I - Trak· 
,1-ada • iki g-ündenberl kat 
fırtınaları hüküm sürmek· 
tedlr. Bucfln lstanbul ve 

Avrupa posbıları gelmemişti 
Edirne Vilayet mecllsl 

Edirne, 3 (A.A.• - Buğfl 
vlliiyetlmlz umumi mecll 
açılmıştır. 

••Hlllftlll.ltl.111111111.1.1111111•111.ll.ltl•l ll-lllUll».lll 111111•11 llHlftt.l•Nl.11.M,IUll"llUl_ .... ı! 

al.m-;radaa 

Kabine değişmiyor 

Şimdiki hükumetin 
çekilmesine lüzum 

görülmüyor --- ... -
lkrliıı. ~ .\A.f\.J li&t\tkil ~!. 

.\llillcr Rci,itüoıhuuı Uindcnburgı 
,·erJil';i raporda rartımcnto llZft.;tOOaa 

mürükcp 'c daha gı!Rİf bir e••>' 
ım"tcni( hir hükumet ceşkili için 
sarfcttij!;i tıneklcri iııh etmif ve 
kabinede taı.lılAt icra;ının halen im
kansız bulunduğunu ıe~rih eylemişdr. 

ltuporda netice ol aralı: şimdiki hüktl · 
metin iktidar mevkiinde kalmo-ı tek
lif olunmaktadır. Heisicumhur rapor 
ıTil!hte,·i\·n.tını ta:->vİp etmiştir. 

Belçika izahat verdi 

ikrlin ·• \ .. \.} Belçika ,efiri 
\I Srn . .:..:ı...:m·ınnı Zl\"ar"'t ederek lıtre 

t.:hlte çıkan ~J7.Cll'11İll nt!.rctti~i \ c"i 

biarııı ' k rııni kat'iıctlc rcd· 
ıl tını;riı 'dır Fr·ın.;o _.. l\el~ika 

erkanı harbi) teri ·ır.ı.~11hlt \"Uklıu 

iddi:ı olıın.ın koııferan ... ta hi~· hiı 

vakıt 1nikat ttmeıni~ oldu~tılHt il~,-c 

c\h.•ınh;tır. --·-ltalyada 

Nüfus istatistiği 
Romıı, 3 (A.A.) Resmi 

istatıstlğe nazaran ltalya 
ahalisi son altı sene zarfında 
iki mllyon raddesinde artmı' 
ve şimdi 40,796,000 nüfusa 
baliğ olmuştur. 

Roma. 2 ( A.A.) -· Kral 
yeniden yirmi kişiyi ayan 

cır:ıfında hir cc\ elan yttpınak 

i<ti) ordıı. l'akat Cmmudcrya 

nehrinin miı,dlı\lı adamlar f(clip 

~eçeıı ge~ıt yerine gcldiıti z:ııııaıı. 

nıaiyctındekilcrc, -ıı;aktaıı ı oku

lugun ımı~kııl oldugtımı "'l li 

yerel. heklemeleriııi emretti. 

llunun iızcrine onlar da yola 

hakarak 1 '" ıık ·ııı;açlarının altın

da bıı lıaftıı ..: a nnM \8ktıı bir 

ıııiıdıkr 

l;afilc t 

\laca ·ın ıtır yurııvcn 

gc·ınlt'lt lar l1ckle-

tiler 

\lıı ' 1 Lrıiri hır ic"'ıırc ~o

r::"1lL t l\fC ~:ti le\ ~tni·· 

:ıi mu!, 1!11.ı 

den 1.ııir 

'lme'm likkat 

tur ' ı uııc 

vrnıdcn hir oz t:ıh:ık ı ;-ın kulk 

tığl1 r IOC< '[(ı 

Tem· r n '• ed enin 

ııetır, kıılın.1>1111 H" hızlı ık,ırı 

\!CfC}ılnL tehlike .:eçınl:C)• V(' 

ndırin \!"cavla 111al ı ıkı •lılar 

Jra<ıo:la kalma-mı ıcmın c<Jiııcc 

yt· K«<l·ır kıınıfu s;ıhil ura-ı~ıln 

--·z••• 
vatikanla itilaf edili yol 

Bertla , 2 (A.A. i l\oolml~ 

Volhazelllı•r raı:etealae ııaı:ar"I 

Papalık ıaakaıııı Uc Rıaaya ara· 
sında mutaHvver koakordatol 
tlyabası Bırllndekl Papa vekııı..4 
tevdi oı .. ıaufhır • Llyıhanı• 

IBttnl gizil tutulmaktadır. ı 

R•9'• ·il• .lng111.... ..-esın 
Loatlra, 3 ( A.A) - Ru~• 

•ablllorl boyanca •avcut balı* 
yataktan lnıtıtereye slparlf 
edilen maylnlorl• tahh muhafa· 
zaya alınacaktır. 

Bu maylnlerla lnrfllz balakÇ' 
gemllerlal11 sık sık uğradıkları 

sulara da dökllUlp dllkUlmlyr 
ceklerlne ve dökOldUklerl talı• 

dlrde lngtnz menafllnln hlm•· 
yesi için lnglltere bUkOmetlnc• 
ne gibi tedablr ittihaz olunac•· 
tına dair avam kamarasındf 

bu günlerde hariciye nazınn• 

bir sual Irat olunacaktır. 
Amele için ev yapıhyor 
Berlln, 3 (A.A) Moskovıı· 

dan gelen bir telgrafta anıeleyı 
mah~u• me akln inşası için bil 
Amerika müessesesiyle Sovyef 
hUkıimetl arasında bir mukav 

akdedilmiştir. 4 milyon rubleyi 
malolacak olan bu meslı.enlll 
bir seae zarfında tamamlanıı· 
caktır. ···-······-·-------azalığına tayin etmişti' 

Bunların arasında san'at 
kılrlar, edlplcr, allmler '/ 
bazı sanayi erbabı bulull 
maktadır. 

)!;;ilı p;cçitten gc,crck, gıilı ~ut.< 

rd. geçmelerin[ c·nıretti. 

Zcu: in ~utiıriıp lıir kii)' 

>akladıktan '"ma hnılı de S< 

nıcrkanJc ~itti, girdi. \'ukiı <ah51 

nama.<:ı zaınanıyılı, kcııdı adsı•' 

Jarik lıirliktc 'e tanınmiyac 

surcltc ,ehrc ılnhil oldu. Orıı<I 

l;ırl· eki..: gun o zaıııana kadı• 

k"ndini ınıını~ olan \lop;olları 

~07.u nnuııdc k:ılmay:ı nıu\ allı~ 

oldu. <.ccclcrı ·ıra\' denilen ~l ~ 

gıclcrck '''li·ırıl.ı olup ı •ten ~cı 

lı:rc dair . ırada <i knrn l:lkır 1 

lıır lır1.rdı . 

Bun( an •ıı .. l,J ıır ıd.ıkı , ~· 

•t rın · <'·' hı: cı 1 in 

kı, lıl zıı.mt , kı01 

·hırıl rde 'ıiı, lıı r l'I .ııı '·~ 

'ckc•ı < "' ıtlkndii:, '..ıı, dıııl• 
i)unun ...ıı.-ıııa ı.t1.:ı;rn~~ ı du~ııııd 11 

llir çok KC!C C<llllllcciıı :ıl'IU.''''' 

la hlah:ılı~ııı :ınbıoa karı~ır 

\lov;ol lıcyinı ııt ııstıiııd~ mııı'~ 
,,1hıtkrılı- lıcrnh~ı .2:ı:.,:c·ıkcn C!"" 

1.Bitıııcdı) 



MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

Bir kaip 

Emirgan posta mü
dürü ortadan 

kayboldu 

Emlrciıt posta mfldllrG Şevket 
• alleslııe artık y .. ayama

zac:atıaı v~ mtmlelted terke4~ 
cetl•I bDdlreıı bir melıtup bıra
karak ortadan llay'llolanıttur. 
Zabıta Şevket B.I aradltJ Clbl 
poata mllfcttltlerl de açııtı olap. 
obnadıtını tettllt etnıtlltedlrler • 
Şevket Beyla l:r.l beatız tııelııa&6 
DIUIJfftl' • 

Kehve hı ... ııu 

Şehrmılnl••• Mn•e'Wflıaff 
caddesinde Hacı lbrablm 

efeadinla bakltal dllkkbın• Jıır-
1111. ılnıılf dOrt çuval ilah•• 
çatmıttır • Şllpbı bertH Afllll 
Nuri _yakalıuımıttır • 

Sabıkah Kemat ptuı..,. 

S lrteclde ltf t•ltanl parasın 
çarpn AtırahllJll, Clsiı~darllla 

Atlama taşında bakkal Savaaı• 
dllkkAnuıı soyan sabıkalı Kemal 
yakalanmışlardır • 

Marlka nered•? 

Beyoğlunda Aynalı çeşmede 
ter:r.1 Madam Roz.aıııa llııtı 

( 14 ) y8fıoda Marlka flç aaa 
evel auneaiae r rrııp evden Çlk· 
111111 bir d - - ~ avdet etme
miştir. Zabıtaca aranmaktadır. 

iki kottukçu arasında 

Kadıkllyllnde Moda caddesin
de Ha&an ağanın Jıahve

slnde oturan k<>ltulr.ça Celil ne 
Şabaıı aruında ltavp çılı•ıf 
ve kahvedekt aandalyalarla bit 
birlerini d~ğmll~lerdfr. 

DUnkO :yangınlar 

Kııdıköyde Yeldeğlrmeıılnde 
Jl~adAm Raşelin evinde 

ocak bacıısından, BllyOkdende 
C.abi ıııahall~cle Hayoar B. la 
ocs~mdan, Bakırkllyde istasyon 
cadaesinde GlilsUm hanımın 

soba borusundan, KadıkllyOnde 
lr !inil sokağında Rllşta Beyta 
evinde man1ta\ devrlhrınln111, 

tlnrpuççıılarda Araml Ye lya 
Vil J:.fendl'e in Hırdavat mağa

zasından, 1 akslmde istiklal ca
ddesinde Ferli Bey aparttma· 
r ır:dnn l nngın çıkr.ıışsa da hepsi 
zarar ~ermeden llÖDdllrUlmllşlllr. -·---

Tevziat 
Errlaki musadere edi

lenler de istifade 
edecek 

Cayn mllbadlllere yııpılacat 
t~L•~•m Garbt Trakyada emil.Ki 
musı.dere edilenlere de tctmn 
edilip cdilmlyeceğl mes'elesl 
r •n lıPlııınlmuı:ttı • Bu bapta 
t ln Gıı.rb1 Tral ya gayri mU a• 
l 1 ıı.~rahhahl namdl beyden 
{u mektııbu aldık : 

Muhterem "Mllllyet.te •Bu 
tevzi tHJ Garbi 1 rakyada emlaki 
mu«adare eailer.lere de teşmil 

•dilip edilmeyeetğl hakkında 

Ccınlyetia Aııkuaya mOracaMt 
etmesi muht meldir.» ibaresini 
okudum. Eıırııdakl gayri mLba
<lıllcr cer.ıiyetmin b!lyle bir fi. 
kirde bulur.dvğtıadan malama· 
tını yoktur. 

Y r.lnız şu muhakkaktır ti 
Garbi Trııkyada emlaki m~sa
dere <;!ilmiş olan G. Tr. gayri 
ll'i !o. <l!llcıl cıe bu tevzlattaa 
i~tifaac cdccet.lerdlr. 

Oı:laım da bir kısmının 
(<& a tevı.Jat komisyonu tara· 
fııı .. an tetkik ve lıstihkaklan 
tespit cdilmiştlr. Diğer kısmmm 
da peyder pey tetkik eaitecetf 
tab idlr. Lozan muahedesi ve 
Atı na ti'.4 ·r.amesl mucibince G. 
Tr. da zaptedilmiş olan her nevi 
emvııll gayrlmnelrule lazfmlillade
dir 11\uavııza ve taktiri kıymet 
gibi muamelat il• mDaasebett 
yoktur. 

Ve tamamen tevziat hakkın· 
deki talimatnamenin madde! 
ır.ııhsusası dahilindedir; Binaen· 
Blcyh G. Tr. geyrlmllbadillerl· 
nlo tevzlattaa istifade edecek• 
lcrl ~üplıe ve tereddütten azade 
bir keyfiyettir. 

Bugünlerde tevzlata intizar 
eylemekte olan G.Tr, ıayrlmO
bııdillerlnl, muhterem gazeteniz· 
deki mezkllr neşriyat tereddüt 
Ve ye'se llüşllrebllecetl mlllılha
?asiyle baUldakl maıcımatı baki· 
kiyeyi arzeylcdim. Lıltfea neşrini 
recıı ve bu vesileyle börmellerl· 
mi takdim eylerim .• 

EMANEnE n .- - HABiRLat IGüiEL SAN' ATLAR Maraıta MllHrat 

Taksimabidesi
1 
~~;~::"buğday AKADEMtst Maraşın kurtuluş bayramı 

MAARiFTE. 

Darülfünun kanıwau 

MIId~:~-; ~::11~mıerjKomisyon to~lanarak!~!~~~n A~~:~~.:h~: D~~ ~:rs= 1Maraşlılar kurtuluş bayram-
111ıamıyacaktar M. ~anonıkayı 1 de ihale edildi TES rr EDİLDİ larını pek parlak tes'it ettiler 

dınleyecek 
Maarif vekAJetl yeni btr ı~•nbnl Hil!li Ahmer meıbzl mcr· Diln,. Qi7-el &Uı'atfıır ü:adael-

DariilfOnun kanunu hazırla· Tatslm abidesi komisyona, kezi umumt ıarafından kıtlık mın - sl_nin -~-'?) nd yı' dönümil pelak 
Pttşembe güııO, o gllae kadar ıakalar içiıl J.2CO,OOO kilo btığd&J bir m111a111cre ile ıu~t olıınmu~tur. 

maktadır. Ba ~ l d t .... •ı.L• & münasebetle akademinin av e .... ecet olan Haltb Şlnut aıubıpasını mco:ıur edilmişti. .......;re 
yeni kanun Pllf8Dm r:lyuetl altında topla• borsasında teşekkül e~en blrl<omlsyon •imarl fllbesl mezıınlanmn diplo-
lçln Dar.illfil• • nacaktır, lçttmaa lreyteltır.. ınari!etile bu bugdaylu mi!ntbsayt ıııılan da merasimle tevııi olunmnştnr. 

d d bir .. K I ...... Da-ıiltt 1ruıada Vali Bey. nun an a ,... aao11 ita da lftirak edecek, lıonmış vt bir Tiidt miiteabide _... Xolordıı tnınandını Paşa ve Maarif 
proje elinde· •azlyet lıakkında izahat vere• edilmiştir. erktmyle maıbott eıttbı ecnebi ldı-
rllmesl bildi· cekttr, M. Kanonlka tarahadan Buldaylar bir •f r.atfında mler milmeailleri n dlau lım 
rllmlftlr. B• iddia eıHldltfne (tire; ltalyada Hııydlt paşada oeıniyeıe tcsliılı :zıev~eı;n.!:':::::!\amına ırai edl-
luınana DarGl· talde yapıhrtea tatta buı am.. cdilmlf ıı.ıwıacak 'Yt dcrhll kıtlık len bir noıultla baflanmıttır-

tdar rortıaa,, fakat llalar aı.uıtalıalaıa ııcvk edilecektir. Jlıı lllllllkta. ea!ebe aUMlalııl 
filnun nıilder- )IO•tularalı QuınıtJetell lllr .Bu batdaylar 'tolıumlıık tılmk ~ tçırı tı-. 111111 ıı.t ._ 
rta ya nıual· lıale ıtedrl•lt 'Ye alçı •"' ... :ı:ııru 1t't%1 edilcce l!ndn .ee'1e tdi1- detaiııiıı ııiy«ml lllJM 1ı111ııe plıl-
llmlerfnln başka bir vazife Yat De lıapatıhıııftır. Simdi me- 11ıektedlr. ml$ olduı, daha evci '2 sene bu ııılia· 
alanuyacaklan hakkında da ydaaa çıkaa işte bu eheaımly•· Hlllll Ahmel'de "uıt'lıll sesenin Mriı:ese 1ta111 lı:epalı kaldıtı 
bir kayıt konacaktır. :b:

1 
eııı!'~ar4ır. Dlter ta~ftu Bayram yı'l:la$\111 için konllflllalı beyan edilerek fll sözlerle bimektedlı: 

'1 ead .... e ıtJN katıl• 1t1taıl- bere Hiltll Alıma fUbe reil· • Ba pnl bize bahşeden 
.... naatewt laekllında •ata aalıle4Ulık.. 1ohta kini- !ıtri diiıı lsıanbul !Derbzindt topla:n- bllydk Qa. ebftll llir --

M..teaclu pi• laalıertere 811f Ye MWıere ekJ•wdfdr. ~- HeT hl:rt'ID oklDR- gibi bıı net hissediyoruz. 
_can Uk tedrlast lllilfet- Tll9ft,. MU- celftlı...... bayram da cemı:yu lılrlnd &On Cumhurb"'t, <Jaıl llf Nttafi 

dflerl•dea ~ Rahlll1 1l. B•SU• Fırkıı fty'ett tdareel roUl c!atııacalt 'ft b\rlnd gllıı Ü$lll>- J~ d ~11'r l 
Jıalı:Jıında tahkikat 1apılmakta- topluacak1ır • He1'ed ldara ıa ikinci :ı~ g01llerde Hil&ll Bry, bu içtimaunız a .,.-'811 a 
dır. BiT çok ıııaalltmlerla ttade- tasfiye edilen esnaf ceınl)'ed•- Abıncr guetcaiııl çıkuacakar- zikredecegimi:ı üç isimdir . 
teri ahnmıftır. rtala llstealal ve Jeal nt&uana• Yehlt B. in latlla.. Bundan sonra mtm2ıf ,obcsindeıı 

melerlal tetlı:lt edecektir • ıııcznn (23) & ... CA \al! "- urahndan lt- rncartt od .. S&nayl ~ llllidlltU .,.. .. .., ~J 
Bozdllieft k•merl ~dl .ı \'ahit B. avubtlılcyapmağı tercih ıliplornalan verilmiştir. 

GUzet san'at so• aotuklar ıızerıa· Boıtdatın ctıiğjnden vuifcsinden istifa cı:mlştir. Mezonlar -· Fmıt Bey, ırııt 
Gazi Hazretlerinin be~en temertnıa ve sarlann bazı ettiti numlcn, memlekette mimarlı~ 

-,apılacall yerleri çatllJ'aralı: 1ebUlleJI lılr MU.klrat va-ridab kespemı; ehemmiyeti, mnıınlann 
vaziyet almıftır • Dlla belediye Müskirat inhisu idaresi ispino n. ıembı emğı parlak istikbali anlat. Güzel san'atlar .Akademisindeki daireleri bualan tetkik ederek yatlnnı 130 kn.nıştan 300 knruşı 

dökümhantde, bilvült Gnzinin •. ü ....__ ..... ... mrştıT • , ber batı&' bir llaıaııın Gnll•I çı.:arması z~..... 'flnuab ay.. Heyeti talimiye namma en eski 
tunçtan heykelini )'apn.ıık iiztt almak uzere tehllkell ycrlcrt 800 biıı llndaıı 2,000,000 liraya 1ıoca 5111•at ıarihl mııalliml Vahit 
lhzarata başlanmıştır . yılltınnıttır • çıkacahıt. Bey, altademinln hıliyetini lub 

.Akademide Necati bey ile eski Antr•Po buhrenı Hemdi B. gitti etm~. (200) kadar müdnlm bulun-
büyük Tiitklmn hcykclled de vü- 501ı gtıalerde ful& mıkdarda Liman ~ıitttl llllidürü Huııdl B. duf;ııno ve bunun yetmişini hanımlı· 

""Y•YI ticariye ceJdltla· m\lsu.lı.btl 11manın şdlli ve l\ıııanıa nn teş\il cm1<1crinl söyle'IDiş ve 
cude ""tlrileccktlr. -y _ _.. b '"-.,- dea yeııldea antrepo bubruıı bir eldaı idaresi için vekAletle temas Necati Bey mcrnomnn nı una AAr 

Bir ıunç heykel (94) liraya bat ıııstuınlftlr. Rıhtım Sirkeci etmek üzere Arık>.raya gitmiştir. deminin ~hanlarau itlıaJ emıiştir. 
çıkmakt:ıdır. Bo işe tıılıs\s eılilcn ka)ılt iskelesine kader kamllen Ermeni emvall Bundan sonra davetliler, resim, 
mütedavil sermaye ile hariçten de e~va ııe doludur. · lte,·kel, mimıııf ve tezmıl san'ıtlar '"' nefterdarlık,Hazine hesabına tasfiye 1 k dil · talebe sipariş kabul edilebilecek ve mek- Emanetin fldanlıCt edile~dcn babsile isktn ida- sergileri gösteri miı, en 

1 
enne ha 

tepler için ldzım geleıı he)kcller Emanetin Yıldızdakl fldaalı· resi tarafından mııhtıcir ~kln edilen Hanım ve Beyler ıaralmdan iza t 
k ğında havalar fena gitme- Ermeni emvalinin tahliyes:ni istemiş· verilmiştir. 

yapılaca tır. sinde• bir çok at;açlar çıırıı- tir. lsİttn idaresi de bu muhacirlerin Müte•ikıhf>n, dıvetliltt Ç&J n 
Akademi, memleket için icap mUştllr • Yalnız camckAnlarda emıkı wamıfiyelcrinin ellerinde ol· pastalarla izaz olunmusıur. 

eden bütün heykellerin ve harf yetl,.tlrllea a"'açlara bir "ey el Gece vek4letin müsadesile yalnız 
T 6 T • du .. unu bildirmiştir. Mesele Maliye 

abidesinin, Türk sanatkArlıı.n mam11~ur • Bunlar yakı•oa ncu:r. " talebe ııe ailelerine mah5\111 rabsh 
flatla satılacaktır • Ve\;tl<Wıe yaz.ılmışor. bir müsamere tcnip olunmuŞtıır. 

tarafınJan yapılablleccgi ve ba Poll•• bina d d .._ 
h f!ak · ·ı Hava gazı tarlfe•I ~ç nkta kadar evam e en "" 

ususta muva ıyet göstcn eceği Mlltare"kede polis müdüriyet! ~ara- içkisiz müsaıMre<ie nn'atU.nnc kı· 
kanautındadır. şehremaııed fehlrdekl hava .• fJJıdan işgal edılmelcte ıken yıfetlerle mbsabakalu, monolog ve 

Tunç heykel l~krlle meşgul gazı tarife lerlnl tetkike Ennenl patrikhanesi tarafından işgal diyaloglar yapılmış ve küçült bir 

( ) 
başlamıştır. · ·ı ı müda\·imler 4 Ü kız olmak üzere kuvvetlerine lsıinadan tahliye ettın en piyeste temsil o unmuşıur. 

Esaslı tetkikat yapa bilmek 1 • h -· • ·- ---
12 ki~idir. Akademinin tezyin için zonguldaktan kömllr fiaUa· Sanısuyan h•nı mese esı ni ayete i~•adi u. 

• tl ı · ,_ı...nda · · el n sorulmuştur. ererek ldarei hususiyeye intikal et· 
sana an çın 1~, çını U - miştir. Bu binayı polia miidüri~·cti U k k 
ycsi açılacaktır. Belt d ye intihabı ıaşınıcamr. şa Şe er 

Mohilye ateliyesl gelecek Bu aıın ilk nısfında yapılacak Yahll a., fabrı·kası 
·'· k cemiyeti Belediye l.ntibabatı 

martın Ut msh :uırfmcla ·~ - J• 

Milli çetelerin Maraş kalesine hücumu 
tanzir edildi ve halk ta bu heyecanlı 

merasime iştirak etti 
Mara, ( MUll.1et) - •-. 1 oau ralli •• maarif 1111111,.. 

ıeçca balta çok mraa44ea bit da BlflCDdf7edle vOc:.t .balaa 
ctntıaıı, 1nırtulUf cfl•llaa yllfMh. Mu .. Jı6y yab mektebi dOrt 
O 1111 ıtını lıaz.aamall lçla •addt a'I evd açılacaktı. Tamirat, " 
•aeyt tek feıla"'111ı1ar JllP- -ba J11Zhdea Yalıt )a teebhnı • ...., . orı, - _,,. .,.. • .-ı ~ cfldmlH• ımaı 
bvvetll Ycaald ...... Jll ... t ela••llfhıı, Jler 1 1 .. tealııp 
balft9 bir ,_ -.•- • ... -ttelala •aııa•e lıelk topta& 
•ıt ve .._ 111p-.tır. Oııaa Val -.e ıııaarlf ıııtı•Urflah •• 
!neti •efal,e•u teni n •-•· tak!!"!da• -ra , Vali 1'e7 
• , )ayatıadaa ;llalnıdaa ço- taJ_. ·• bı •il• lrealldl , " 
aılı:l11nada dua J11bet ... ıı.,. açıla. 199 Jata~ ibaret 
••• ••• . Dlfw lfpllıll9 .... il• ~ ...... cıızet 
fit il .... I• UM dç9Jı ~dh f&)'• ltlr tarzda 
llllJlllı Jts ._... bllıfııd• _ .. .,. ~ lıraJar • 1a• 
llül lılr ._... •••• ... a.tlklll talı:lu • .. ..., ' teınr& " _.. 
çatını_.• . fereftae Jıa,yılye- ııeı& ...,. ... _ _,,. tzer1ade 
dae dokunan bk hadlH41ederhaJ IJI tealıkr lıtrata illa •11-
allabıaa ıanldı. DllfDla•a etper JıalıJnlMla devamı temeaıılyaıra. 
olac.lt lıer teylal yaktı. Karfar da llala.aala7ordo. Tam çıkıla• 
altında aAet lletıedl • ~ calı bir ıtaıııuda Vail Sabri b.., 

VDft1ılan ça~ ' .... blrfnbı 
aJeYll ~er ;raraltl. Y.ı.adJ, Ql'aJn lıatJnm Mrdll, aasfbat 
Orkmedl bır tell llarşnauııa tadar ettt n aıeraaı. de Cbdllıt 1ç1a 
dllf188Dla çarpıştı • ıılha.Jet lluklu. 

Kadınlar, lbttyarlır llof dDI'- Jf. 
madı, hep btruırte var ta'f'ftt- 'l.t"1:'1lKT . ~~ 
!erile çatıfUtar. 21 et• ceceft .w.c.il'J.LEKE1"I'E 
g11ndll2111 macadele YI harp Bir elle fllCLast 
yaptı, nihayet itte inip suna- Bı....-.. T ..ı.. ki ilnd 
11.1n berrak bir aeceal lçerlalnd•~ • J'M öy" en lıtr 

• genç aynı köyden bir adamı 
ıayealae, ltaVDftU istflı.Jal aşkını lıatle• ... ktir: 
cıı,m-. tuvvetDe taaııtı.lşte bu --.... 
Con lla lllr aV11ç ltalıramu Tartt Vak'a şu surtte cere:ran etıu.ff-
ldtleat bllfllıı •eYcadl)'etlle o tir : 
flltılltı lıeycaallr aalanm tea'lt Katil genç bir kw 1nerek 
ediyor. Daba llç hafta evet feh· çebreıı .taçmyor. Genç ask~ ..ı.. 
rln her töfelilnde mıın kıyafetler l!ır 
lıazırlaaı\ı, belediye tarafındaa diyor ailesi detha kızı ~ 
teşldllt yapıldı lstlklAI ve bakt• birisine veriyor. 
aıl}ettmldn kanla lıafanlaca· Genç askerden ~lince zcvce
tıaa ilk piflvaltk yapan Maratıa sini evlendirea la7Ja babaı;mı 
koca ve tarilıl kalesi doaatıldı. dava ediyor. 
~ahvelerde., c:azlnolarde Evliya, l\lahkeme günü salonda ltarşıla-
HayruUab, Mustafa gllri fedak&r şan kızın !»basıla oğlan kavgaya 
tehltteria meaalı:ıln aöyleelyorda. l»şlıyorlar. 

On ikinci aab ıuaııı aallala 
maatazam blr prograııı Jçerlsla- - Kızımı Jstedlglm adama 
de, Asker, Talebe, Milli ktyafe- venrlm diyor. 
ttl çeteler, muayyen mahallerin· Bu sözü işiılen oğlıın jandar-
de ahzi mevki ettiler, bllyUk manın belindeki kasaturayı kapnğı 
cıtmlde mevıat okunurken bir gibi kma babasının ap,zmın 

kısım halk kaleye ç.tamşıardı. üstüne indiriyor ye ccnesinl 
Tam oıı birde mc.ıet tual kopanyor. 
edila)fdllı.I mDlf çeteler kaleye Milde ~fçllfflne llhlll,,.net 
bocuma başladılar. Kalede llltl· sene yap.,..ca or. yıca-t od••• Sana ... mtıdllrtı 

Mimaıi şubesi için icap edeıı Vahit 1ıcy, ahlrea vuife-
yapdmıt olacaktır. Nım:r.et lla- ı v-... · Lıı:.-Oratuurlar üç senelik bir pro- slndea lsdfa •tıll\şt r. aıııt beJ teslnl Anllaraya ıtaderta Halılı:ı ta ı e411 .. 

gramla tesis edilcctltir. Şinasi Paşa çarşamba ctıntl av· Haı.IM veklllltl•• Y a m.,. 

hzar olunmuş olan ıaaktaell tll· yardım olmak üzre Ziraat 
Sanayi bankası buse- feıı: 1aaı1ah mutabetede batuuu- bankasından 10,000. iktisat 

4 11'1 k h k .. d VeUletindcn '""000 lira cem'an 
ne fabrikanın işlerini yor ıı. auura ço eycaa .r 1 ..... 

aet edecektir. Nalılye, ocak ve ve Baroya da kaydbıl ICl'll 
Millet m•kteplerlnM imtihan tttlrml"tt•, Vahit bey evtıce kaza relsleriala çarşamba rtınıı T • 

Millet mekteplt'rinde imtihan- Fırllaaa ispatı yllcut etmeleri Ticaret mllsteşarlıtıada balmı• 
lara devam edilmektedir. kendllerlae blldlıtlmlşdr, 'Namı.et muş, soara Tlcal'tt oclaaıaa 111-

Evelki akşam millet mektebinde listesi o ıtıa cuetdel'M nan t19ap eanlftl• 
yii1Jerce v atan<laşın imtihanlan edilecektir. Mar•t Ye1191 
icra edilmiştir. lmtihanlannı ikmal Moıttye mtıfettlşlltfadnı Ma· 
eden dershaneler ikinci iki aylık Şehrin sıhhati raş Valllltfne tayla olunan 

tedrisata başlamakta ve ytni 
talebe kaydetmektedirler. 

Matbaacılık mektebi 

Devlet matbaasındaaçılacıık olnn 
matbaacılık mektebi bugün 

açılacaktır. 

Daru,,afekada mUsamere .. 
0'1ümüzd~ki Perşembe akşamı 

Darü~efekada bir müs;ınıcre 

verilecektir. 

~an'at ısh!ahları 

j lmt ve fenni lstilahların )!;iizel 
!:an'atlara ait kısmindan "A.,. 

harfinin muhtevi bulunduğu rozler 
hazırlanmıştır. 

.Akedemı, bunlan, öz Türkçe 
olar.ık tespit için alAkadar eski 
Türk isçilerinin kullandıklan 
sözler tetkik edilmiş ve muka
bili bulunmiyanlar için heJnel

milel ı~tılah şekillerl muvafık gö

rülmüştür. 
Bazı mekteplerin tamiri 

V ilAyet encümeni dün toplan
mışnr. Bazı mekteplerin tıı· 

miran ihale edilmi~tir. 

Dün akşamki içtima 
Vali Muhittin, lstanbul müddei ı 

umumisi Kenan ve Polis müdürii 
Şerif beyler :ırasında dün akşam 
üzeri Polis müdüriyetinde bir 
coplanma olmuş ve bu içtima 
geç vakta kadnr devam etmiştir. 

Ferruh bey ba bafta içinde 
Hastahk yok, fakat gidecektir: 

her kes kendini T•tflz komisyonu toptaındı 

korum ah 
lstanbulun sıhhi vazlyett 

hakkında Sıhhiye MildQril 
Ali Rlza bey dün bir mu
harrlrlrnlze demiştir ki: 

" - Şehirde grip vukuatı 
olduğu hakkında bazı gaze
telerde görülen neşriyat 
doğru değildir. Şehrin sıhhi 
vaziyeti işidir. Ancak mev
sim dolayısı ile kendilerini 
mu haf aza edem! yenler de 
nezlevi hastalıkların gôrül
mesl tabiidir. Binaenaleyh 
vücudu muhafaza etmek 
lazımdır .• ---

KAZALAR: 

Fabrikada inhidam 
Dlla saat dört buçukta Btl· 

yllkdere caddesinde Mus
tafa Mecdi ve fllrektsuıa alt 
Turu Y•t f~rikasıuuı aaç 
ocağı yılulmı~ ve ıuıkaz altında 
kalan ateşçi Ahmetle ameleden 
Bilal başlarından ağır surette 
yaralr.nmışlardır. 

Acele eden hamal 

Dlln saat d!lrtte Haydarpaşa 
iskelesine yanaşınaltta olan 

Kalamış vaparundu atlamalıi 
isteyen hnınal Ali ayağı kaya
rak denixe dllşmllşsede kurta
rılmıştır. 

Tefflz komisyonu dün top· 
lanmıştır. Jskıl.n umumi 

mildiirO hacı Mehmet bey 
de içtimada bulunmuştur. 
Tespit olunan usul mucibin
ce temlik işleri muntazam 
bir surette görülmete baş
lanmıştır. 

ihtiyar h•Y'•Uerl 

M ahallelerde lbticyar lıey'etleri 
intihabatı blltiti cihetle VI· 

!Ayet , yeni lbtlya~ hey'etlerlnla 
ma:r.batalannı tasdık ederek "ter
mete başlamıştır • 
şıtma rn11cedelesl kaldı 

Havalar fena g:ltdğlndea sıtma 
mllcadelesl geriye kalmıştır. 

Hakkı Şinası Paşa 
C'lrlı:a mllfettifi Hakkı Şiaasl 
.- paşanın çarşamba gllnll şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 

işlerde sür'at 
Vek61elln teblljl lamlm 

edildi 
işlerin aDr'atJe gllriilmesf 

hakkında Dahlltye Vekile
tJnJn teblltf diin VUiyetteo 
biltüa dairelere ve müdür· 
lere, memurlara tamim olun-
muştur. 
~.Jtı:M~Q'k.'D.'"DC'•r~ 

J 
Çocuk haftası 

23 Nisanda başlar 
K..u.ır.:at:oııt-1.1l.1i:Otııh.ı.A 

,ehlrd• ltadıa ertetı:. ç0ctık blc; 30,000 llranm mobtactne tevzi 
düzeltmekle meşgul kimae kaJmamıştl. Hepı91 lııa olunmak üzre Ni&dc Ziraat bank 

olacak mamraaın 1ıe1ı:aa1t datltalan- ~übe:lfne emir vcrihnişcir. 

S
anayi ve Mard·n 8aıdı .. n 
umumf mlldUrlliğllıı• taytı. 

edllmlş olan Sadettin bey, vul· 
fesine başlamıştır - Sadettta 
beyden açılan uınumt Ticaret 
mlldllrlOğllne Ticaret Mektebi 
aıısı mOdllrll "Naki bey .tayin 
edilmiştir • 

Mıımalleylı b• rtıatercle An· 
karaya gidecektir. Banka mO· 
dllrltıtune tayin edilen Sadettin 
tıey evelcc bankada Umuru Ti· 
cariye ınlldllrll idi, 

ısankaııın bıı sene en ztyade 
ışttgal eyllyecef;I işlerden blrisl 
de 2 mllyoa liraya yakın bir pa• 
ra ile alakadar olduğu UşaJı: şe· 
iter fabrlkau işlerinin dll.zelme
sıne çalışmaktır. 

Malam olduğa 117.re hOkOmet 
fabrikaya 1 milyon Ura ltnı 
suretlle mırıaberet etmışttr. Ba 
paranın sured sarfı Şeku lııhl· 
san idaresinin kor.trolu altında 
bulunacaktır. Banka fabrikaya 
verdiği paralanm fabrikanın 
varidatı gayri sanyesindt11 c:ca
teceste al calı:tır. 

aorse için k•nun 

Kaınblyo Borsası yeıal llfr 
kambiyo kanun ıayıha· 

sı bazırlıyarak Aakaraya ıöader
mlştlr. Şehrimiz Ticaret Odası 
bu ıayıhanın ticari ve ılı.it acıt 
vazlyetimlıte aygwı olııp olma· 
dığı.aı tetkik için bir suretial 
Ankaradan tedarik etmiştir. Ba 
maksatla bir komslyoo teştn 
edilmiştir. Btıaııııla beraber 
me:r.lı:tlr tayıha elyvm .Millet 
mecılsiade encilmenlerde muza· 
llere ecl.llmellt.odlr. Komisyonun 
tetkikatını ikmal edinceye kadar 
mezkQr ıayıhanın kanun haline 
ıelerek llespl kat'iyet etmesi 
~ok mubtcmeldlr, 

111 &Onaeit• celmlflcrdL Çeteler Hillll Ahmer Nlgdenln l!or 
taleye çıktı, lııaıt onlan ~p bzuı btlık wnı:akuındı bnlu
ettt. Asker, talebe, halk, kalenla 
bllytt aabaSJnda mutuam )lr nan halka "2000,. Jira 1ardım 
daire yaptılar. ermiştir. 

Bando cttzd lıavalanm lıil& Bu sene hareketi an: f~IAket-
fasıla çalıyordu. Birdenbire bir zedelerine kıtlılt ve darlık mıo
stıkOt, bllyllk bir adam, Jatik- takalannda bulunan lıalkl yu-
111 ....ıaıyauıuıı talik oJUDaca- dmı milyonlan aştı. 
tını ııaa etti bir dakika eoara Mcr:kezl umumi., yeniden 5,000 
belediye reisi atır ağır ellnde liranın daha darlık mınl2kalarda 
bir kutu ile yOrlldO lhtlramkar 
bir nmu De madalyayı takar- bulunan halka yardıın olmak 
ilen bir taraftan lsdlllll marşı üzre dılğıtmağa karar vcnniştir. 
bir taraftıuı JıaJlnn Mketll ve Sekiz kOy .Ulkı 
beyeeaukar alkıflan devam Bor kazası kurak mıntıkasında 
ediyordu. 8 köy halkı dngılmış, fakat Bo-

Beş daktlı:a sonra vtll Sabri nın hamiyetli halkı bunl:ırı büyük 
lıeJ ilk auth ile Ma~ara 
fedalı:&rbklanaı mllU aıevcadl· muavenet ve fedakarlık ederek 
yetlerine olan rabıtalanıu ve 
ba ıunıın kutsi zaferini sade 
ve ateşin bir lisanla lillyledl. 

l\\Otaaldlıea belediye relst 
Tevfik bey ıu:adlae lııas bir 
tavurla masaam etrafıu ceıdl, 
Maraşhlarıa fstl.kl&I harblade 
yaptıtı fedakArlıkJana ı:öster
dlklerl tehametlerln bir teklol 
bile gaip etmeden çot beyeca· 
nla sG%lerne başladı. 

Belediye reisi çok alkışr .. dl 
çtıakll milli varfıtı bııtıı. .. ana
aile temsil etmlf ve caıııa.od ır
ımşta. tlçııııaı olarak .,,urıı 
mlldOrll cyavaf yavaş tA111 bir 
mualllm talebesine deri anla
tır bir tarzda Jrurtıılnf fllııll 
ballklnd•kl IJrthııSStıaı kısaca 
anlattı. Budan ... ,. llıl talebe 
daha sö:r. aııyredl.ktea 90nra 
merasime bir tı:ıııını halk şehit· 
lerlıı me.ı.ar!Jlı0a dlter bir Ja. 
sım ballı: yatı mektebinin resmi 
kOşadına ~tnıek llıre ikiye ay· 
rıldı. · 

Mee:Jlal Unııuııu Vilayet Ye 

toplamışor. 
,... •.s 'I il il iL:U#:S:::: 

! Va tanda şiar 
1 
i 
1 
1 

ZLk4hnuı, Fitroıizi T11yyart 
~nıiydint ·ur/iliz/ 

Tayyare Ctmiyetl mtmltketlıı 
1 mlldafaasına çalııan bir mü-
1 essesedlr. Zekbtınızı, Fitrtnizi l Tayyare Cemiyetint vermekle 

hem din1, hem de vatant vozi-l 
fenizi yapmış olursunıız. 

••• 
Bn stttt Fıtrr sadakımm 1 

llJlllıdaki aıkdar llztrl •dtnı 
•ı:vtriltuli Jstonbal Jlfifti/itfndaı 
• bildirilmiştir - • 

ALA EVSAT EDNAt 
konıf 1ııınıf kurut ! 

~Bıı•daydaa SS 30 26 
lı Arpadu 42 40 O 
•jııurmadan 150 104 78 
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BUG(NKt HAVA 
Dun en fazla hararet nakıs (1), 

en 117. nakıs 3dereceydi 
Bu gün de havının karlı ve 

poyraz olması muhtemeldir. 

FIKRA 
Saz kitabı 

Bir dostum " Sazkltabı ,, 
adında bir musiki IQgatl 
tertip etmiş, mizah tarzında 
olan kitaptan şu kellmelerl 
aldım, tabiidir ki hak ver
mcse_ı,dlm almazdım: 

Santur Piyanodan evet, 
ta~ devrinde yaşamış bir 
malılOkun müstehasesldlr. 
,\ı ı ·ır flra vunlanndan Tu
tan amen dört bin seklzyilz 
sene evel santuru görmüş, 

!lntlka diye müzesine koy
durmuştur, bir g-ün na ılsa 
üstüne bir şey çarpmış, çı
kardığı kerih sesten Fira
,. unun karısı fena halde 
korkarak çocugunu düşilr

dükii için kaldırıp Nil neh
rine atmışlar, nehrin akın
tısı ile bizim sahillerimize 
düşmüş, biz de bir şikar 

mal sanıp kucağımıza almı
şız. O gün bu gün musikiyi 
kepaze etmek için kullanıl

maktadır. 

Tef Parsasını kendi 
toplıyan yeg-Ane alettir kJ 
musikinin arasına niçin ve 
nasıl karıştıtı henüz anla
şılmamıştır. Ansıklopedl mü
zikale göre vaktlle meşhur 
musiki aleyhtarlanndan biri 
nasılsa hükümdar olmuş ve 
ilk iş olarak knz derisinden 
bir tef yaptırarak saz takı

mının eline vermiş " ömrü
nüz oldukça musikiyi bu
nunla karikatürize edip din
lenilmez bir hale getirin • 
demiş. Abdullah Sagirl is
panyadan kovarlarken ar
kasından tef çalmışlardır, 
lspanyonlarca onun için pek 
makbuldür. Sair beldelerde 
densizlik olsun için kulla
nırlar. Bizde de varsa da pek 
yakında parçalayıp atacağız. 

Kanun Santurun kepa-
zcilğlne daha ince perdeden 
tempo tutan bir alet takli
didir. Çocukları, bllmlyenlerl 
musiki alatından biridir diye 
aldatırlar. Kedi gibi bütün 
kablllyeti tırnaklarındadır, 
fakat kedi deriyi, kanun 

zevki tırmalar. Keçi boynuzu 
ıezzetındedlr. dört yüz man
dalı kurcaladıktan sonra 

:\Jilliyetin tdrikası 23 ,, 

-
ancak bir parça zınltılı ses 
işitmek kabil olur. Elyevm 
Afrika ortasındaki yan çıı>

lak kabileler arasında kul
lanılmaktadır. 

Kaval = Tann taalA Me· 
1 e k 1 • r ı y a r a t t ıtı za· 
man onlara kendilerine 
yııkışır, llAhl kudretini ifade 
eder bir ses vermek istemiş. 
Biltiln billbilller, kanaryalar, 
sakalar. rüzgarlar, dalgalar 
gelmiş, en güzel seslerini 
vermişler, hiç birini beten
memlş, o zaman hepsi de
nllşler ki: Y arabbl, biz Ana
dolu datları!lda küçük bir 
Tilrk çobanı gördük, o bir 
şey çalıyor; yerler, ıökler, 

gönüller titriyordu, bir ke
re de onu dinle. 

Dinlemiş, ahetmlş, çok 
beğenmiş ve: ,'\\eleklerlme 
bu Türk çobanının sesini 
verdim, demiş. On paralık 
kamıştan yapılan yüz kere 

yüz bin dolu hazineden daha 
pahalı bir has musiki l\le
tldlr. Musanın asası budur. 
lsa bunun nefeslle ölülerl 
diriltti, Allnln zülflkarlığını 

etmiştir. 

Ney Kavalın kızıdır. 

l':ısfly• r eyin kızıdır. 

Henüz basılmı yan bu 
klt4'bı konservatuvar müdürü 
beye tavsiye ederim. 

FELEK 
•ıkıyaan ı ... 

Anlaşıldı ki kar devam ede
cek, soguk artacak, kış bitmi
yecek , huı: kifleleri lstanbul 
limanına tekrar hücum edecek, 
barometf!' yüksek tazı•ık gös
terecek, hep üsüyccef!iz, titre
yecegiz, donaca1tız. Arlık bunu 
anlamadık kimse kalmadı • 
buna ragmen hala Rasathane
den havanın nasıl olacagını , 
karın devam edip etmeyeceğini 

soruyoruz. lakin efendim arlık 
bilmeliyiz ki kış mevsimi devam 
ettikçe bu kar bize göı açtır

mıyacak iyi ama bunun bir de 
yazı var. bakalım o :!t'ma11 bu 
tosurıluğu yapacak mı ? 

Beklaşıni11 biri bozuk bir 
havada yıiz dirhem rakı almış 

eı•ine gidip içecekmiş. o esnada 
dolu yagmaJ!a haşlamış I'<' iri 
bir dolu tanesi biraz narince 
otan şişeye gelince , işe kırıl-

$ ve rakı dökülmt1ş. Bektaşi, 
ta bit bundan mtlteessir olmuş. 
şöyle serzenişkilr bir tavrile 
gök yüzüne baktıktan sonra , 
tam önünden geçmekle oldugu 
bir eskicinin demir örsünü ya
kalamış ve semaya doJ!nı tu
tarak: 

Ş şeyi babam da lı.ırar, 

s EN IŞIK 
Yazan Mf:.BRURE HURŞIT -

llu zaif kc:-ııkli , e} lcrin k· ı 
n~a mda, lll>lıll a ,ukOrıet \eren 
ov'c mue ır bir l..unet \ıtr ki, 
kıvırcık açlı b~ yumu~k yas
cıJı;n tfa:ıa zl}adc ı;ömıildu. kilçük 
ıı;uzel a)tıf. mesut bır tehe,,ürnle 
aral:ındı ve ıı:erır; kız, anne.izlik 
gıh' acıların bilinmedi~ rüya 
Ji~a· ı 1 daldı 

'cyranırı nekahau ı.annettlk 

Jcrındcn daha u1.un surdu. 
Hir kolundan gece annesi., 

.,ıııırı.iıı<len babası tuttuğu halde 
ilk yi.ırıime tecrübesini yaptık

ları zaman hu yardımları iptida 
luı.um u1. bularak gulen ~eyran 

lizlerlnln bıiku'. üne. vücudunu 
taşımak l5 emeyişine hayret etti. 

Yatak~ sık.ı!ıyord . Bahı:.-ı 
he gL ona hik yl!t r anlatr.:.ığa, 
kitap Ot. m 'fa .;aıı ıyordu. 

~vran nu ta mayacak kıı 

dar ha ka m• 'ı orc·. Za 
aı ı b.ı anı 11- d ~ğer c 

kadar lMvuk fr d 1• ·azinc ı 

~imdiye kadar bi.ıtun bu mu
habbeti. bu iyilikleri acac:ı na-ıl 
gidiyebilmiş ~ 

\rtık kuının hiç bir ·~ini gece 
anneye bırakmı) or. şimdiye kadar 
bir kere bile ok~maını olduğu 
o giızel saçları, .'.lleyranın kolla
rına hentiz kuvvet gelmediği için, 
her >abah lcendl eliyle tarayordu. 

~eyran elinde tuttuj!;u küçük 
sedef saplı aynada ona bakarak 
güler: 

- Bügun bukadar yct~r baba
cım, başım rahatlandı bile.. der 
ve taranan kısmı, dolaşık saçlara 
karıştıran evlmli bir hareketle 
doner, onuıı hAlA a gın, şaşgın 

tarağı tutan ellerine, evildiğinl 

btimek evinciyle minnet bu:e
ieri vaıtdınrdı 

.... 
aıııık, hissıv.ıtındaKI tahavvü 

Jn cbel->ini k~rırhsı fıi e Jnl~mı
yıırJu 

-
" 

... 
-

kabadaplysen bunu kır da gö-
reyim l Demiş . EJ!er kabada
yı s t bu havayı temmuzda 
yapsın I 

Mefkl 

Sabah rDfekamızdan birinin 
daimi muharrirlerinden , heza
rifen bir zatı iki gDn eve/ 
Sirkecide buzlann üzerine 
nakışlar yaparken görenler me
rak etmişlerse de bil'ahere bu 
zatın öteden beri buz as/üne 
yazı yazmakla maruf oldugu 
anlaşılmıştır . 
Berlind• dirlik dUzenllk 1 

Haber aldık ki Berlinde 
ta/dk işlerine bakan mahkeme
lere o. kadar fazla talep ı1e 
dava varmış ki ılç mahkeme 
yelişmedlf!inden bir malıkenıe 
tesisı düşünülüyormuş. Şu halde 
Alman payıtahfında karı koca 
arasında dirlik düzenlik yerin
de demektir . 

MULAlıl 
Mil'AFllU 

FELEK 

Biz şimdilik bunu çeviriyoruz .. 

• A a. e" 
. -

- Daha bir şeyler yok I 
- Demek işini çevlremedln ha? 
Sırtındaki tornistan edilmiş u

ketl g(Jsterdl: 
- Biz şimdilik işte bunu çevi

riyoruz birader ... 

Kulak misafiri 

Günün adamı 
AMERiKANIN YENi 

REiSi CÜMHURU 
HOOVERIN TERCÜME/ HALI 

en büyük ınadencilerinden biri 
olmak üzre tanınmıştır. 

1914 senesinde harbi uınumt
nln bidayetinde Herbert Hoover 
Londrada bulunuyordu. Binlerce 
Amerikalı Avrupada kalmıştı. 

Bunların ekserisinin parası olmadıgı 
gibi memleketlerine avdetlerini 
te'ınin edecek gemiler de yoktu. 
Hoover bunlara para ve gemi 
tedarik etmiştir. Bllahere açlık 

içerisinde bulunan Belçlkaya 
yardım etmek üzere teşkil olunan 

Bu günden itibaren i~e başla
komisyona rci~ intilu.o edilmi< ir. 

yacak olan yeni ,\merıka reisi 
Bu vazifesinde d" muvaffak ol •ış 

cumhuru llerbcrt Hoover 1 O ağus-
tos ı g74 tRrihinde dop;muştur. ve harbi umumiye Amerika· ·ı 

da i~tiraki iizcrine memleket• ~ 
Dol(dup;u mahal Lowada kilin üç 

avdet ederek ia~e işlerini i<' .. ··.: 
odalı ufak hir evdir. Dört yaşın-
da iken kasahamn demircisi olan etmiştir. Gösterdiği muvaffal.. "' 
pı:dcri vefat etmiştir. Yedi ya~ın- dolavisile ismi her tarafa Y" ıl
cla iken rnlidcsini de kaybetmiş nııştır. 1 Jarbi umumiden suı a 
ve öksiiz kalarak akrabalarile Polonya, Sırhistaıı. Avusturya. (,'e
ya~amaga ba~lamıştır .\krabaları koslarnkyıı. \!manya, Ruman a, 

\ c dil(cr memleketlerde aç kalan 
onu evvt:la Oklahamaya bilaherc ehaliye yardım için gönderiicn 
oregone götlirmıişlerdir. Orada erzak ,.e me' kıilatın idaresini 
ı,;iftlikte yetişml:i. kasabanın mele- deruhte et~tir. Son defa 1 Q27 
cebine devam ederek tam bir senesinde .\li i Sipi nehrinin tuğ· 
kasabalı çocuk hayatı yaşamı~tır. yanmdan muuv.arrır olanlarıı ya

Bllaherc kolleı tahsili görmegi pılan mua\ enet i~lerl de kendisine 

Bir ayak iisttlrıde sekserı kişiyi karnrla~trrmır. parasının a;ı: olması tevdi edilmiştir. 
kofest koyan kurnaz adamlardan onu pek fazlıt dü~ündlırmemiş- 4 \.Tart 1Q2 1 tarihinde reisi 
bahudifi,ıwda. tir. Kaliforniyada Palo • .\itada Cümhur!uğo namzetliıtinin vııze-

dilği son Temmuz tarihine kadar 
Rir donesi barbar bal!ırıyordu; "l ,eland Stıındford Jr.,,darülfünu- Herbert Hooı er reisi cumhur 

- ln.wrı d ünyadu açık glJz · d tın " b 1 nuna evam c e.,e a~ amış ve [ larding \t Kulicin kabinelerin-
olmalı, anladınız mı ? Nedir o bllh 

I jeoloji ile a"a alakadar de tı·carct ,·ckı·tı lıtılunuyordu. 
sünrptler Alnımın /erile ça ışıp 
para kaı:anacalfım diyt aJraşır olarak bir maden mühendisi ol Ticaret ı ~k•lktindt i;;e başladığı 
dururlar. Seni çeşmeye götürüp mıığı !..ararla~urmı~tır. l 8<ı5den ;ı:eman bu ı ckalet belki de ka-
sıısıız .l(etiren adam/ur varken sen J 9 J 4 de kadar hemen hemen binenin ı o \'ekOleti arsında en 
kalkmışın ela hana bilmem rıeden biitun dunya)I dola~mı~tır.Cema- az ehemmlretli bir kı;ım idl 
elem uruyorsun. Gtç efendim, geç... h' · '!' h·deyl A Jk d çı ırı ·' utta ı mer a a. n- bu gün buyuk hir ehemmiyet 

()sırada bir klişeye çeki/mi<, d R d •·1 k ·k d • • e. us ya a, " e sı o a, _., vus- L.c.•lıctmistlr. Şimdi hu ı ~uıet 
söylenenlere kalak asar gibi l(Ö - bl ' ' 
rünmiven birine dlliıdü. tralyada, cenu ı\frikada Hin- ticarctihariciyenin, ticari, havai 

Nasıl Mazharcıjfım. Senin di,tanda ve dip;cr memleketlerde nakliyatın, ve nıd\!ınun ınkişah 
mesele işallah /ıa//edilnıiştlr? yeni maden ocakları kiı~ad etmiş husw;undn ıniihim hir rol oyna-

Öteki boynunu büktü: ve i~letmiıı ınesleginde dunyanın maktadır. 

•.cıııı ... ~ .... -·-·-·-· .. ·-·-·-·--------·•fllll - il il. il il. ır. :-
GÜNÜN LATİFELERİ 

Oarülhedayi tiyatro muharrirleri arasında bir ınüsabaka yapmak ıçın 
bütçesine 1000 lira koymuştur. Gazeteler 

Tulilatcılar. Beyfeodl, biz henı yazar hem oyoarız, sen ötekileri Lırak ta bizi dinle 1 

ik -kapalı oday•- d~ıp;ru çekil
mi~ ve aynanın önundeki kabın 

ha alini, kim hilir nasıl çılj!;m bir 
iımitle Kamran 1.annettikten 'on 
ra ı,;ok acı bir 'urette yanlşnı 

anladııı:ı zaman, kollarının arasına 

bayf!In hir 1 ide düşen Neyr,ma 
kar11 h[ıyük bir tehe\'vtir. bog
mal.. ıildurmek arzuları \eren 
muthi~ bir nefret duymu~tu .• 

Kalbini dolduran bu şimdiki 

şefkati. ıllı: dda olarak, dadısını 

uyandırıp onu yatağına ta~ıdık

tan onra., ba~ ucunda geçirdip;i 
ha;.in saadetleri azap \erici tered
diıtleri içinde hissetrnllti. 

Hiç bir suçu olmıyan bu ma
umu, mes'ut edemlyecekti de, 

neden onu alınağı kabul etmiştiV 

İşte ; eyran annesine "Reni gll· 
tür.. Burdan ıı;otür-.• Diye yalva
nyordu .• 

Hayır · 'amık onu bırakınıya

cak, kurtaracakn- KAmrana kızını 
bu surette iade etmiyecektL 

eyranı kurtarmalı ona esıci 

felaketli gı lerlnl unucnırmalı 

idl! 
Hu casavv •r a "' inirken ha

zan bacının bile huzurunu unu
ta ık kadar hyan duyuyor: 

• Bütun bu fedakarlıkları 

benden bekli en bü ilk Tannm, 

ya hen .... ya hen" Bana felaket 
!erimi kim unutturacak? diye 
haykırı rordıı. 

3 
.\eyrandın \lise 

;- \layı< 19 .. 
·· c· ......... ,., 

"SeYgili \.!bdğinı, 

iki ay eyci yataktan yazdığım 
son ıncktulıumdan «>nra henden 
hiç haber almadıp;ına kim bilir 
nckadar !(ÜCendin! Çok haklısın 

:\lisci~m. işte hen de hu sefer 
kabahatımı unutturmaK için sana 
sahifeler dolusu yenilikler ya1.aca· 
jl;ım. • 

·on meknıbumdıı_ ana yara-
mazlıgımı, bunu takıp eden hasta· 
lıj!;ı babamın yeni ~efkatini biraz 
anlatmı~tım .. ~imdi de, hiç deği~· 
mlyecej!;ni :unncttlğlm vekm:sak 
hayatımdaki mes'ut yeniliklerin 
hepsini birden söylemek istiyor, 
saadetlmln neresinden başlıya

cağımı bilemiyorum. 
ı e nada boynuna sarılıp: 

"Bahtiyarım, .\lls,. Bahtiyarım!,.. 

demek için çıldırı yoru11L..Misci!';im 
s<iylesene, nerden ba lıyayıın'i' 

Olmıyacak abredemiyeceğım., 

en ı!vvela ııana anadolu !ahllin
lılr köşkum 

niın 

dep;ilmi? 'en d~ 'icyrnnın o 
kutlum konaktan <;ıkmıyacaıl!;nı 

zannediyordun dcitil mi!' 
Babam ~u 'on ııylar iı,;inde 

hemen her gun e\ den <;ıkıyor. 

sebebini . ordu~Lıın 1.aman: "Sana 
bir >tirpriz ha7.ırlıyonım,sabret! .. 
diyordu. 

Rilmem Keçen mektubumda 
\'azmı, mı idim? Doktor hana 
ha' a tepdllı ta'~iye etmi~ti. ilk 
<inceler haham hundan çok bah
setti. fena fena acı ilaçları rnt· 
mrmak için kullandıp;ı tc~ci 'ilAhı 
hep sonu Relmiyen: - Bal.. seni 
nerelere gl\tiirekceıtim!.. cümlcsı 

idi. 
Temamen iyi nlup ta yatak 

tan kalkınca ha\ a tepdlli lakır

dısı bitti. Birkaç defa babam ne
kahat ıı;unlcrimi oyalayan hu 
hahsi açmak lstt-di!!;lm zaman, 
araya soz karıştırdı mı görerek 
kendi kendime hu kı~a ri.ıyaya 
gıizc! bir "ugı.rlar olsı..n!. çek
tim. 

Bir hafta evel, tam layısın 

birinci gunu s:ıbahlıwın erkenden 
babam benı okağa gbtl.ire~cl(ıni 

söyledi. Duşun bir kere . 1ısciğım, 
babam ile tık defa olarak beraber 
sokap;a çıkacaktPn 

Otomobille kcipruye indik. 

TEPEDEKİ KÖŞK 
Her senet Mayısa doğru, ihcl

yar teyzesi, Klınıranın başına 

gelir : 
-Beni bu yaz nereye götüre

ceksin bakayım? deye sorardı. 

Ve hiç kurtuluş yok.,KAmıran, 

her yaz bir kcişk tutup, teyze· 
siyle beraber oturmalı: mecburi
yetinde kalırdı. 

Ru hiç tç ho~ bl r ~ey değil dl 
Bir . az olsun, istcdıgi gibı geze
miyor, istediklerini kö~ke götüre
miyor, \ e köşkü, istedlgl yerde 
tutamıyordu. Denize yakın olmı
yacaktı; yokus bulunmıyacak.tı .. 

l l~r sene, tey ze<inin: 
Beni hu sene nereye 

götüreceksin bakayım ? 
Suallnden p;ına getiren K~mı • 

ran nihayet Hilyacıköy sırtlarında 
yüksek bir tepede, bir köşk atın 

aldı ye tey1.esl gelip de: 
Söyle bakayım, bu yu 

beni nereye götüreceksin ? 
Diye sorunca : 
- Bu ,;ene -~ni satın aldıııtra 

lı:öşlı:e götüreceğim! 

Cevabını 'erdi. ihtiyar teyzede 
k~lar çauldı: 

Bana ılan~madan kötk mü 
satın aldın '/ _ Nerede bu'i' 

Hoyacıköy tepelerinde eııki 
sultan saraylarından hirl 

ihtiyar teyze azkalsın boğu· 
lııcaktt. 1 lem denize yakındı. 

hem de yoku~ tırmanacaktı ... 
Kamıraıı içinden: Kurtuldum, 

deye düşiındıi, dünyada gelmez. 
Fakat teyzeo;I, hayretini ve öfke
sini rendikten sonra: 

'le yapayım? .. ıı;elirim! dedi. 
Ve gittiler. 
Kü~kten ıçeri 

Kanııranın aklına 

nazlı!.; hddi: 

ıı;irer girmez, 
hnşkıı bir kur-

Teyze, dedi, bu konak 
t~kin degilmi~. 

- .'le dedin'/ 
- Burası tekin deftilmlş ... Cin-

ler periler varmı~. 

ihtiyar teyze, çenelerini. kenet 

liyerek mırıldandı: 

Olsun ... 
Kıl.mırın. teyze 'ini korkuttu

ğunu anladı, ve ondan sonra 
her ır;ün. cadı ve peri hlkAyesl 
anlatmap;a, konakta, seneletden
beri neler olup bittiğini, korkunç 
ve feci vak'a.lan sayıp dökmeğe 
haşladı. 

Her gün sorardı: 

Tevze, bu gece ıı;urültüyü 

duydun mu? 
- Teyze bu gece az kalsın 

heni boğuyorlardı. 

1 "__..__ 

bekci9İ durup dururken ôl!l\ ermiş. 

- Teyze bu konağın uğursuz

fuğu meşhur.. yanına yakla~ma
dan, bahçesine ır;lrenlere de şea 

met veriyor .. 
Nihayet teyze günün birinde: 

- Evladım, dedi, ben lskel• 
başında küçük bir yalı tuttum 
orada oturacağım •. 

KAmıran geniş bir nefes aldı. 

- Nasıl istersen teyze! dedL 

* Teyze hanım ıcittl. ve çarşıda 
önüne geleli e,;nalB, konağın 

şeametinden, ünlerinden, perile
rinden bah,;ctmeğe başladı. Söy
lediklerinı öyle samimi söylliyor
du, ki her kes inandı ve ne 
bakkal, ne kasap, DL' ekmekçi 
ne de sutçti, artık perili konaga. 
tep~deki büyük kö~ke erzak 
getirmemeğe başladılar. 

Kaınıran, bu hal kar~ı.sında 

köşkünü terkcdip, teyze,;lnln tut
tuğu küçük yalıya sığındı. ı c 
tekin değil, perlll deye ismi çık:ın 
konağı nekiraya \erebildi, ne de 
satabildi. 

1 lem kö~kunu, hem parsını 

kaybeden KAmıranın yalnız blt 
tesellisi var: Perili oğlu Klmıran 

deye imza acıyor. 
Nakleden 

Selbml izzet 

•ıHHI . 
81L81 

MELBUSAT 
4 

Onun için pek •otulc memleket-
!erde yaşayan insanlara küric pelı: 

muvafik bir libasdır. Fakat muıedll 

iklimlerde yaşayanlar için kürke 
alışmak hem lüzumsuz hemde eri 
değildir. 

Kürkten ıonra vücudu en iyi 
muhafaza tden yünlü elbiselerdlrı 

yünden yapılın kumqlardan Yücuda 
getirilen esvaplar. !antlılar. çoraplar 
sıhhati en muvafık gelen melbwaıur. 

H. B. Z. 

_Teyze geçen .ene konarn __ Dr. Muhiddin 

iskelede hahamın. <eninle geçen 
yaz deniz bany:ıları için gitti· 
ğimiz ·· C .... " ye hile aldıj!;ını gör
diiğum z:ıman yerimde durımı· 

yordnm. ::'ı.ı canım haham da ne 
inatçı imi~ yoL. mu! !lir <aatlik 
vapur yolculul(unda o kadar yal
vardım "Kuzum halıacını, canım 

babacım, nereye gittij!;lmizi hiç 
olmazsa ~öyle hlr parçacık. lıa

~ından ucundan öyleyiver!~ de
dım. ama bir turlu kandıramadım. 

\iha} et -c. ..• ıskelesine vara· 
bildık. tlo~ buranın pek te iske
,c denecek hail yok, ya! Kı~ın 

fırtınalardan bekleme uda-ı. bilet 
~!İ~c<I yıkılnı~ ·alnv. denize 
uzanan ensiz ta rıhtım ·almı~. 

l ı ,a!ıah, zaten be~ on ki~iden 
ibaret olan yokuların en öııunde 
dL n, vapurdan ilk ~ıkan ben 
oldı m. Geçen }'4Z ·Lninıe beraber 
deniz lıa'l} oları mızı yaptıktan 

soP a çay lçmege ~ıktığırnv. o 
iskele l ~ındakl çalgılı kahveye 
hakum, bomboştu. 

Kah' enin aksi 1 ti kametine 
yurıcduk Geçen sene 'ılr gun 
tesadıilcr blçl!i~lni senettiğim.z 

yulaf tarlası yemyeşildi üasın 

dakl eğri bu!';nı dar yoldın 

geçtik, sajl;a döndıik. 

Bilmem ,Vlisdj!;lm, hatırlı>ur , 

musun? Orada köşebaşında bah
çesi ta deni7..: kadar uzanıın 

kirlice renkli bir köşk vardı . 
Daha uzaktan dikkat ettim. Ter
temiz, kar gibi beyaz olmuştu, 

yan cephesinde henüz iskele yar· 
dı, boyacılar çalı~ıyordu. 

Rabam oraya doğru yiırüyup 

yeni hoyanmış demir parmaklıklı 
bahçe kapı-mı itince ~aşırdım. 

"Kimi 11;örcceğiz, burada kim 
otUru) orf., dly~ 'ordum. Babam 
hiç ses çıkarmadan elimi tuttu, 
içeri girdik. 

Köşkün ön bahçesi çok guzel 
tanzim edilmişti. Yere tenkil 
çakıl ta~larındaıı resimler yapıl

mıştı .. ~deta kuçük çam agaçları 

ile ~eHilmlş ıı;cnlş hlr dehliz~ 

benziyordu. ~:traftaki menekşe 

ve hercayilerle •üslenml~ alçak 
lcüçük tliıru eklerin orta ında he 
nüz gulu aıyamamış fidanlar, uzur 
yapraklı palmiyeler vardı 

Köşkün apısına çıkan bcyaı 

mermer merdivenin iki tarafını 

ye illik' sak ·tar di1jlmişti. 

Babam cebinden çıkardığı 

anahtarlı knpt}I açtı ..... Zevklı 
clö~qnnıl~ çok hüyuk bir salona 
!!;lrclik. yiizure 'ıaktım ... gülum 

(Bitmedi) 
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Hariçte neler oluyor? 
Çin dilberlerinin çektiği eziyet 

O•• 

Çinde kızlaJın ayakları türlü türlü işkence-
lerle ezilir, büzülür ve nihayet küçültülür. 

Bu eziyete hep güzellik ve moda 
hatırı için katlanıyorlar 

Çlnde gadp ve garip oldu&u 
kadar da vahtf bir moda vardır, 

ı,adınlann ayaklan mümkün oldu&u 
kadar küçük olmak IAzımdlr! Modaya 

uymak için türlü işkence ve cefaya 

Katlanıldıgı işitilmiştir. Çinli kadın· 
lann, bu uğurda çektikleri eza, 

'•ktlle Cesuitler tarafından tatbik 

alıma bUkulerek •ıkı bir surette san· 
lır. Bir ve ya bir buçuk metro uzun· 
lu&undL beş •antim genişllğind• ve 
gayet sap;lam be•den yapılan bu 
sargı, •abah. ak;am sıkıştırılıyor ve 
bir sene böylece devam ediyor. 

Bundan sonra ayaklmn kısalma" 
ameliye.ine b~lanır. 

Baş parmak ile topuk bırl>irine 
<dilen işkencelerden dııha fecidir, yaklaştırılarak <on derece ~ıkı lı•ğ· 

Çin kızlannın ayaklan şu suretle tanır. liu ikinci ameliyat pek m~-
kuçülmektedir: lleş yaşına buan bir küldür ve zavallı kızlar daimi bir 

kmn e\\ela ayaklan daraltılır, Bunun lztırop içiıtdedirler. l~ğer ömrünüıde 
ıçin son dört parmak bı~ parmağın bir çifc dar aınk kabı giydiniz ise, 
ıaw-un nrwnw• ft:u:•un n ....., .. u u a u n ._ a an 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ 

'IJu &'llnkll yeni bilmecemiz 
Soldan qajta: 

1 Çiçe~ kabı (4) Geniş '4) 

'l - Geçen. eald (5) 

.ı - lttanbul denizi (7) 
4 Tartılıp he aba kanlmayan 

-4) Nota (2) 

~ - (,:ömlelc (5) 

6 - .'ı.rı tatlı,, C3) Umacı (3) 

:' Çevik ( 4 ı Top aaldıgını 

iiıde eden nida (3) 

8 - Uzak niduı (!) l stanın 
ak•i (~) 

9 - Bir da~ ( 6 ) Apartmanda 
<.ı;ılan (,l 

Dilnkü bllmecemizln 
halledilmiş şekil 

Yukardan a,agı: 

1 nir rü,Rlr 4) 

~ liiçalda kajıl(ın k.ude$i(5) 

3 - Kayı<ı azmanı (7) 

4 l•im ~ 

S - 'ukut (4) Çok detll (t) 
6 - Yaprak '5 

7 - .\luharrlrlcriıııizden biri (3) 

IJeote, yııın r 4 
8 l(iinlerd<n lıiri (4) 

9 - Yapmak (4; l lerkesin·bes

ledip;i manen hir ~e) ( 4 

\ndre Brüno, .[ermen Ruer ve Porr Sen Manen tlvatrosunun 
artblerden mürekkep Hey'etl temslllyenlu mü>nmerderi 

akıam tam saat 21-15 de F'ransız Tiyatrosunda RıNandin 

me~hur komedbi olan 

CYRANO DE BERGERAC 
\ arınki sah •kf&mt ~arl \lerenin en son c.:..,cri f•lan 

LE CARNAVAL OE L'A~1<>UR 
Çarşamba akşamı. llomarşcnin <n guzel e<eri 'dan 

LE MARIAGE DE FlGARO 
~ 

yı tedi' i içın bir çare \ardır ı lda ; 
de\e•anı demi tabit kılan, tera•llmi demi 

izale eden 

SLOANS LİNİMAN 
mu ir tedavi ve <ancıları 
erd ••tılır 

·)nlın:· çektikleri cefayı ıuavvur 
edchilir<iniz! 

kız mutlaka avlanır 
Kemikler ile sinirler senelerce 

ezilerek. ayaklan küçük kalan bir 
kız, mutlaka evlenir. Çinlilerin "zam
bak ayaklı. dedikleri bu kızlara, ede· 
biyat, mu.lkı, <e8im ve saire öğreti
liyor. çünki.ı baıka bir işe yaramıyor
lar. 

Alaka ıle tlldp etti~imiı C,:in in· 
kilAbı, kadınlan, da birer esir olmalı:· 
tan kurtarıyor. 

Bu adattar kalkmalı! 
mültecllerin kumandanı, jeneral 

Feng Yu Hslanr;, geçenlerde Honan 
şehrindeki mekteplerin bütün kız 
calebelerlni bir araya toplatmış ve bu 
nutku irat etmlf: 

"Biz Çlnlller, !mperiali9mi attık. 
kapitulaslyonlan da ıaıvedlyoruz. Bü
tün dUnya il• ıaütavl olmalı: isdyo
ruz. Halbuki memlelı:edmlzin nufuu 
400.000.000 oldugu halde, nufulun 
onda biri hiç bir şeye yaraınayan 

:z&'l'allı aalı:adardm mö~kldldlr! 
Kimlerden babl ett111mi pek ı,t 

lılliyorsunua, ayaklan batlanmıf ka
dınlanmıııdaa lıırk milyon kadını sa
kauan lbar.c olan bir memlekeı, biç 
bir zaman A nupa memleketleri de 
111Usavl olamu ! 

Siz ecnebi lı:adınlın ıtbl .eıtıest 
yürüyerek ve harek:et ederek kuvvetli 
olmak lstemiyormuıunuz? • kt?.lar, 
feneralin bu sözlerine, bir ağızdan 
~evet. diye hlykırmışlar ve birer 
"serbest ayak propagandaclsl. olarak 
mekteplerine avdet etm~ler, 

Çinliler bu pek eskiden beri 
kiıkleşmlş küçük •yık modasını 
bırakabilirler ise, Çindeki bilyilk 
inkillp bir hadise olarak tarihe ır;ece
cektlr, 

• o - n 
u -

....... -. ... ,.,,,. 
Spor 

lstanbul rnıntaka ı güreş hey'etinden: 
1 Avrupa şampirona>ın• hazırlık 

olmak üzre ~ m;u·ttı icrası mukarrer 
1 inci teşvik ve seçme müsalıakasına 
iştirak edeceklerin mezkur rnrihte 
Güreş Federasyonunun Çarşıkapıdaki 
talim salonuna tam saat (4) te mU 
rncaatla i<imlerini kavdettirmeleri. 

" lştirakedeceklerin <ahaya 
muntaıam şekilde çıkmalan, 

,J liıı mü>abakıı. içın iki kilo 
L'ı.sleran~J kabul edilml>tir. 

4 IJiırıten altıya kadar tartı 

müddetidlr. Bundan sonra gelecekler 
müsabaka hakkını za~' edrrler. 

ı ÔLÜM ı 
FEDAİLERİ .......................... ~ .... , 
ŞEHRAZAT' 

ZenRin 't: rengin filminin 
mıwaffakiyetleri 

ALHAMRA 
SİNEMASINDA 

Berdcamdır, Aynı zamanda Hazım 
ve Vasfi Riza beylerin KAl{AGÖZ 

lt'ıhiyau salonu kahkahalarla 
~ınlatmaktadır, 

-~ IW//#///#/$/#$~,@-~ 
Çl<;~:KLER ~ıı:LIKESI niı, 

~ dilber kahrama_nı . t:\"l .I!\ H~Lı: ~ 
~ ~enç ve sevımlı aktör (\· ,\, ~ 
~ ı•ı.:TRO\ iÇ '" schhar gözlü ~ 
~ güzel .\ Yl~S Pı·:Tı,;ns[\ ünü ~ 

mLizdeki pPrşcmhe akşamından ~ 
itibaren ~ 

MAJİK ~ 
Sf Ei\11 SINOA ~ 
p'k mul•tc~t·n1 hir dram olan ~ 

Masum ~ ~ 
~ Kurbanlar ~, 
~ fılıninde rzı c·ıd•m cdect•lerdir ~ 
W/Q##,çW//a?'~~$$#/.FQ#.?.• 

•••••••••• •••••••••• 

\Jeşhur pıvanıst 1 Y A S F R 1 D M A 
geçerken !artın IO incı pazar gunu sut 17 de 

• • • şebrlmlzd;'.1 : Vlünıes 111 • 
matine olarak : JORJ BANKROFT • 

lkyoğlunda vdnız bir resital yerecektir. -1-- • Paramunt filmidir, : 

••••••••••••••••••••• 

TıCARET ve ZAHı E 1 
BORSASI 

3 Mıırt 

Bujtday 

YumUfak 
Kızılca 00-00 
Sa:ıtcr O-O 
Sm 5·7 
Dönme 
Yunı~at mahl•c 
Sert O-. 
Romanya 0-00 
Bulgar1ttaa 

Zahire 
(,:avdar 
Arpa 
Mısır 
Yulaf 
Keten lobuaa 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
BörWcı 

Batla 
Hububat 

Swam 
KUfyeml 

Ua 
Ekma Ekltra 
U.ua 
Birinci ramaıC 
Blrlnd sert 
ikinci 
OçflııcU 
Razmol 
Kepek 
Pa:;p:ıl 

-.-
00,00 

oo.oo 
17,30 

-.-
00.00 
-.oo 

15.11 
13,10 
-.-
o,-

-.-
00.00 

,00 

oo.ıo 
00,00 
00,()C) 

00,IJO 
00,00 

1000,00 
1~2n,oo 

IJ80,00 
0000,00 
ııuııo.oo 

0000,00 

~GARI 
L P. 
-.-
oo.oo 
18.~5 

17.~ -.-
IJ0,00 
00,00 

11,21 
1'1,J7 
-,-
o,-

-.-
oo.cıo 

-.oo 
:ıo.oo 
00,00 
00,00 

00.UO 
00,00 

1230,UO 
1903,00 
1270,00 
00011,00 
0000,00 
0000,00 

letaııbul Hayvan Bonı-
2,3,1928 Diri satışlar 

Cinsi Ad t Kıto nyarı e azami .,~ar 
Kıvırcık 
Oaflıç 
Karam&ıı 
Karayaka 
Kuzu 
Keçi 
Sı&ır 
Dana 

l IO 4i .J.8 

905 

:!51 
64 
ıs 

49 

711 
29 
l '7 

3ll 

112 
50 
ll7 

ISTANllUL BORSASI 
ISTII.RAZLAR 

Düyunu aunhlıldt 121 !IS 
lltlkruı dablU 1 oo OO,OO 

lkrımlnH dımlr JOI• 8 75 

SENE11.ER 
lı bankuı oo 
Aaadol• demir rotıı '14 
t Traavay Ş. ııs 
1. U, S. Şirlteıt 
L Sa ŞlrkeU J8 
T, Tüttio A. !, 10 
1. Deıttr111en ,, 

S. DeJjrmea '· 8 
A. Çimento '- 40 
!. Telelon Ş 30 
Ş. ~· f'.cu ~- 5 
Ş. Hıvrlvc 18 

·rAHVIL.H 

Atodolu} ~: :f. 
O. Y. S. T. 

·röocl "irkctt 
Elektlrlt ılrketl 
ı~ Şirketi j 

-H.'.>i'ıa llmın ılrted 
Çl:KU.R 

00 
10 

IS,80 

90 
,'l,00 

00 
40 
00 
70 
50 

,, 
41 
47 
•.40 
4.40 
ıq 

Londra 
Ne.,-yorlt 
Paıl~ 

ug; :;o,-

Alin, 
Cene,·re 
Roma 
Rükr~ 
."ı.m,terJını 

Rrlikııel 

~orya 

Prı~ 

Bcrlln 
\11\'tllıt 

0,,Q ı~.50 

il ~7.00 

.ı.. 10,00 
t ,5,,0 
9 .!11,50 

'14 :l7,50 
I ıi!,5U 

s >;l,50 

118 00,00 
16 .)7,!110 

i 07, 

J 4Q.fJıll 

HANBORG·Aı\lERl
KA - IJNiE 

Pire -Korfo·Yenadlk·Na
poll-Palarmavll-Fran, (Nls) 
Llsbon, Bulony ve Hambura 
Limanlarına ~itınek için müstesna 
bir fır;at ~~JO tonluk bliyük ,.e 
liik' l\h)·ork) 'apurıı birinci sınıf 
volcu alarak \1arnn 6 ncı Çarfamba 
gunu balada zikredilen limanlara 
hareket edecektir. Tafsi!At için Doylçe 
Levanı t .inie vapur kumpanyuının 
Gılatada llovıkimyan h•nındaki 

umumi acencaliP;ına müracaat. 
Telefon Beyo~lu b41, 

.\!atta seyahat acenteliğine Per • 
Pala; kar~ı'1nda, Tel B. O, 3542 ve 
'\J'tttta seyahat acaııleiı~·ine Gılıta~a

ıa). Tel B. O. 106 

ikinci ticaret nıahkcınc~inden~ 
l<tanbul <;akınok~ılarda Zünbüllıi 

hanında '.24 ııün1troda k:ı. .. kt·t ticıre~ 
tile mü<ıa~il \Jikail l'•şik.an efen
dinin 'J '.\l;ırc 92Q rarihinder iıiharen 

il4nı ifl~,ına '" me-alihi ifl:t<iycnin 
rü\'ct \·c zeı;\·iye:-i zımnında azavı 
m~hkcme,kn Rlcai Calip be) ]uj 
komi<er ,·e dav:ı 'ekillarinden ~anih 
ve Kalodi hederin muvakkat setıdlk 
rn;inlerine "" moğa7.a,ile depoların 
<lakı emvali tİCl4.11\C \C c~yıtyt zai 
deyi he) tıj c:-;inin tt:ınhirine \•e C\'raku 
defacirin celbine ve kefaleti musaddika 
ıroe edeınedi!i;t takdırde hapis ve tev 

iilne H htt haptaki kararın muvak. 
katen ı a ı a mahkemec< karar ve-

1 ı uğun(! ı k met tıca-
tın yuz etnıı , ı mucı 

ıce d mı •ene ik ı p nlu" 
nak uzere e '1a mat1 . } n 1 ~hu hın 

dokuzv1J7 yirmi dokuz sene<ı martın 
yirminci çarşamba ltüniı <tat 14 
raddelerinde mahkemenln UUs mna 
mel~ana mahsu nd•sına gelmeleri 
iür.umu i!An olunur, 

Antalya postası 
(INFBOLU) vapuru 5 Mart 

Salı ı 2 de Galata rıhuınındaıı 

hareketle İzmir Küllük: Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyay 

gidecek ve dönüşte mezkt\r 

iskelelerle birlikte Dalyan 

:\1ıırmaris Sakız Çanakkale 

Gcliboluya uğrayacakur, 

Galata kopru ha~ında merkez 
a•cntesi Beyoğlu 2562 :Vlesadet 
hanı altında husus! dairede 4\!0 
Hnbe aeentesi lstanhul. 

Yekta vapurları 
BAHTI!\ EKSPHES 

POSTASI 

ıno .. nu .. 2 vapunı ,\!ar. 
an ~ ıncı 

Salı c;ünü akıamı sut 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare

ketle Akça ehir. \laplt . l~reyli , 
Zonguldak, Baron, .-\ma<rn, Kıınıra 
$ile ve Cide ) iskelelerine azimet 
ve O\det edecektir, 

Müracaat mahali Emin unu lıınir •olı:ak 
nümcro '..'O Telefon: lstanhul 1 !lQQ, 

SADIK ZADE ntRAJ>ER-, 
LEH VAPCRLARl 

KAHA DEl\lZ 
MUNTAZAM \' E LfKS 

POST AS[ 

SAKARYA 
v~~~~ 0Çarşamba 
günü a~aınt Sirke~i ıılılı -
mından harekctlr, ( Zoıı.ıııl -
dak, lnebolu . ~amsıuı , 
Ordu, Kireson, TraLzoı:, 
Surınena ve Hizc iskelcleriıw 
azimet ve avı!Pl edecektir. 
TafsiUıt için Sirkecidl' '.\Ies

adet hanı altıııda acentalı
ğına muracaat . r~ıefon : 
hıanrııbııl 2134 

115 sene ccnıinada 

dak i~tt ~a~maz 

SiNGER 
-aatlerini kullanınız 

l'cnııl gozltıklerin her ııcv'ı 
1 ltpı)_iu: t~tanbul KcJprü lla~ında 

GRA.11:\TOPOLO KIRAntmU~ll 

-Meşhur·- .. 
KONTİNE'r AL 

ı Yazı Makinesi 
1 lkı nelmilel rakkamlannı hl\ i 
' olup 'l\itl \ e l .ıtrııı hurufarlan 

yazı m:ı~111elerının en mukcm
mdidir. 

Nuva Bronsoviga 

Knneimilel rak~amlı en iyi 
hi;ap ·makinesi olup müteıtdlt 
bankalar ve ınalt ınües:'iseler 
ıarafınnan kullanılmaktadır. 

(;ı~et ... atılım oldu~u için 

kat'iyen bozulmaz, 

T("RKln: ('\\!HL Rl\ ETi 
YE\.A.\IE Dl•:ı>< JSl 

.\. Hornştayn 1\ umpanyası 
lle\fığlu tekke cadde;i 

:i8:l numara 

Türkçe hıırnl'atlı Kontinental 
ya1.1 makinel•ıinin veni ! ,itin 
alfabemize göre ue~iştlrilme<lni 
deruhte ederiz. ........... ___ _ 

ikinci Ticaret mahkeme,indan: 

:\füflis Süt şirketine ait olup Ka· 
dıköl'ünde Gazhane cadd .. inde top
lama mahallinde mevcut <andalya, 
bakır kazan, krema makinası, boş gaz 
tenekesi \ e stit deposu raf cahtası ve 
sair e~ya 9 man Cumırte.si ~aar 10 
bir buçukta ve keza şirketi mezktl· 
renin Ü•kudard• 'elams11.da pölis 
merkezi civarında süt toplama ma
hallinde mevcut ;andalya, ma a ve 
onb~ çeki odun üç teneke benzin 
süt güp:ümü ve "üc deposu ,.-e sair 
eşya yevmi mezkurda ;aat 12-30 da 
mahallinde satılacıığından talip olan
ların hazır buluamalan ı!An olunur. 

Kiralık depo 
Azap kapıda Un kapanı 

köprUsU civarında depo 
ve fabrikaya alverı,ıı ve 
b•• katlıdır. 

Gaiatada l..Acı vert Hanında 3 No 
ya müracaat. 

, 
«-Uarık - lıayat-ııak'ıyat - kaza - otomobil -mr 'ıılıyeti malı\ı m 
• ı'l:a!arını7J yaptırmadan eve! ls !lnbulda Bahçakapuda dôrdoncn ~ 
~ vakıf lıawnda ikinoi katta. ~ 

! ANA-DOLU ! 
$ Anonim Tnrk sıgıırtıı ~ırketıne müracaat ediniz, $ 
~ ÇllnkO An~olu şirke~i en _mtı,ait şeraiti ibraz f•tınekt&lır, $ 
~ ANADOLU "~ort.a ~ırk~tının ınueRSısi TO~kiye 1 Jıaııkasıdır.i. 
(E- Hllknmet ve hılkllınetle alakadar mı\e"'"'at ~ıgortaLırın<ia lıakkı • 
• ruçlıB.nı haiz ve temeıttıaı ınııı rub'u hüktUıı• •e littir, ~ 
*Telefon: İstaıılıııl-531 Tiegraf adnN. isıaııhıı!-lıııliya:-•))~ 

......... .,,._"J'........_,,..,,.,'-"'..;o.._'~'-"-•)("Y-V-V-...rv"V".,-..,-.,.v;.,.~-

Resimli a 
Yarın çıkıyor 

:l50 •det 

5850 Kilo 

1000 _.._det 

,JOO Adet 

\'luaıyen cb'atta hevaz 
demir karyola . 

Adana pamuğu 

\-erli 'iın 
hAttanive~; 

lieyat pike 
kar)'l•la rıu,il 

1,50 metre eninde 
kt"ten yatak viiıü 

• 

4000 '\letre Pati<ka 

l 500 Metre (BS l <an tim eninde 
ya<ttklık pati,ka 

Liseler mUbayant komls • 
yonundan: 

Goi.ıa,~ray lis<:>ıne mülhak pan· 
:-.iyon İ\'İtı ınuhıyaaı..ı cckarrur ~den 
mıkrar ve en.ai lıılada muharrrr 

e$y<ı ml·vcul dört mtinnka."a kaime
sindc muharrer ~eralr fnucihince 
\Tartın 17 ncı P.11.ar J:.'Ünü "'i.lat on 

almla ihale;i icra olunmak üzre 

kapalı zari' ıı,ı.ulu ile munaka>0y1 

koııulmu~tur, Talıplcrıniıı ,eraıtı 
anlamak üzre (:atata<arav 1 J,c indeki 
komi,yon kitalıctiııe 'c tcklifnanıe· 
!erin tcvdiı için de 'üzde ( ~.50 J 
ııi;betinde teminat •kçeleri He birlikte 
muayyen .. aıttt." komis)'Onumuza 
murıcaatlan. 

l<t:mhııl ikinci Tkoret mah!.cmc· 
~inden: 

\" edikııkdc kazlı çc;nıcdc kül 
han çıkmızında ;\ numerad icrayı 
ticilrl:l l:tmc:..tı..: ıkcn ilanı Hl:'ı:-ına 

lıükmoh.!t'mu~ olan lskavani ve mah 
tumlan k.ı?c:~uı ~lrkl·tilt: l'iÜI-.:kıl ... ınd:ın 
J-:;piro ve \lanol l>kavani ekndilerin 
hu: .... ;uı if1A:-"i\·e..:iı1in rli\et \c lt'.'i\'İ· 

ve" zımnında arnk•t \hmet ,\ri! 
\ e Raı i: lıcdcr c.<aletl'n en dik ra 
ıiıı kılınmı olduklarından miiflJ, 
m1:rkurn 7.İn ntt.:t1nde rı111cağt ol:ınla 
nn k;ınurnnıml'İ licar~tin IQ9 re 2(Xl 

r cü maddeleri mucihiııct u'hki1'.i 
diyun ıçin taı ıhı ilı.\nd.ın itihar~n 
\İrmi ~un 1.arf1 1 ıd•ı '"l'Ot.'tlıtını mah .. 
keırc kd,ihin4.: tc .. li n C\ 1tınrlcıı \e 
müddeti ınL·1.kUn.: hıtamındaıı ... onrıı 
üç ~ünde ani 2:" ... ;-1 .. lU \ıa"C rih 
lı.:rinc nıü:·a1.t•f çar~amha. pcr .. emhe. 
cuıu ... rrc .. ı "'a:ıt t)n<lortcı.: ikfnL:i mah 
li.cıııı..:~ i.h:•rl·ıiı1 tlİH.., Jouaınc.:lıtttnH. 

mah .. u .. ud.a . .,111.ı. ,..clercl sendık ett.:n 
diler m:.ı\ tl.°t:he .. ı· dt: alacuklarnı ı ... 
pat '< k" du tastik ettirmeler~ ve 
müddeti ıne:r.kılredc i ... pnu \ licut 
edcmlven oiac•J..lıl:ır h:ık~ınd:ı kaııu 

nu n1czkürun ..?!O ncu maJde ine 
CC\ fik:ııı ınuanh:lc <ılunal:a~ı ~ ildn 
olunur 

Ecnebi ınen ı leketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankö_ Koınmerçiyala 
ltalyana 

St>ı ıııaye'ı 700,000,000 
(llıtiyal akçıısi: 

540.000,000 Liret) 
TraVl'llers (Stıyyalıııı 

çekleri) satar 
Lirııt, frank, f ngiliz Iİl'ası 

veya ~oları frank olarak 
sat.ılaıı bu ~<'kltır sayesindn 
ııereyıı llİlsPniz paranızı kr.-1 
ıııali enıııiyet lıı ta 'il' ve her 

il<' z.aınaıı ister'•'niz diim·anın 
Jır.r ıarafıııda, ,;elıirde, otell
errle. vapıııfarda, treıılrrrle 
bıı çeklP.rİ en kitçiik tedivat 
için nakit nıa karnında kola
ylıkla ıstiınal Aıiehilir~ini7. 
'rravPllers çeklnri hakiki 
sahbiııdeıı baska kiııısenin 
kuillaanmavar~~ı bir şekilde 
tıırtip ve iliıas eıiilmi~tir. 7 

1 KIRALIK SA YFiYE 1 
lSTENIYOR 

Derhal klraıanıııak Uzre 
Botaz içinin Balla limanı, 
EmlrgO.n, Boyacıklly, l\lreç • 
burnu ve Kelellklly tarafla • 
nnda dllrt beş odalı ufak bir 
sayfiye aranıyor. Milllyet ga
zetesinde Nall beye muracaat 

Hali tasfiyede huluı · .. ı 
Türkiye 'fütünleri ınüş 

terekülınenf:ıa Reji 
~irk<:' ti 

Hali ıasfiyedc hulunaıı Turki ı e 
~l'tüünleri n1ii$tl'rı:L:iılınenf•:ı llcji şir 
keti his,cdarnnı ~fı !arı f <ı2<ı tar! 
hinde >Oaı t>nhtrJt alara,IJ \oy 
rnda caddt-ıntk 'Jur'J, c Tuıuolcrı 
id1reı inhi.;:ırhc:-i n rrkrzindı: :ıkd 
cdilcc.:eı... 1111111 he\ 'ctt unıu1ui)t:yc 
ra;fiı t mt onurlan tar:ıfınd~n J.,·cı 
olunurl:ı.r. 

Ku.1.naml:i rnlız;ıLcra( 

- 1928 ~enc~i ta~-i"İ)C ınuamc· 
ldtının ccrc,nnı h•kkındaki ta>fıyc· 
daran rapuri"e .lf l\Anunue>el !<1~8 
tarihine katlar he abat ve hll•n<' .nuıı 
takdim ve t»tiki. 

'! flcy'cti uınumlıc torafıntfau 
mü na-ip r;i.rtıldugu takdirde bir mu. 
rsübln ta> ini. 1 fe)'oti umumiyrye 
işıirak edebilmek için !Aakal utü• 
hisseye malik olan hi,sedaran nihayet 
1 fi fart 1 Q2q mihlnc knd1r hj,,e 
'."enetlcrhü ; 

lstanhulda: O•mınlı lıanka<ı mer
kezine 

1.ondr.~Ja:, ..?U, 'f'hrohınorton -'O· 
kaıtında, ( >-ınanlı banka. ı •ulıesine 

P;trı ... t\.: :-. \lt\lf'1eer :"okag-ındır, 
():'i-ınır.nh bankası ::ulıe ine 

:-. ('hauL·hat ~t-k.ı~ınd:L l nİ\on 
l'cıri ... ic:ınt hanka ... ın:ı 

lkrlint!e: lkh•enotr ı.ı.; -okaı!;ında 

\lfo) o :->. llleichrnederc 

Viyanacla: 1. aın l lnf r, ooka~ındıı 
ue .. terriC"hi..:che (~re<litanstalt fuer 
Hande! ııtıd Ct:11 erhc 

[e\ dı crmrltdırlı.: r 

l..:tanbııl iN h1<1:,,c ... t-nctlerini tC\dı 
edeccı.. hı ..... •·Jaran i ·ın te\ di muhll· 
tinin nih:a" etı 'l'ürlı\ c knnı.ıotı ınuci 

bint:r ! ti rııart 111· q tarilıint.: k11d ır 
ttındıt "·dilnıi~~iı. 

1 li-., <eııetlcn,ıi te"n cdcıılcrc 
bır m:ıkhııı rerılecck 'e hıı ınaklıt,7. 
hiliraı... he' ·eti tımumi\Cv'C ştir.lk 
cdilc<'ektir 

Re~ oıt!u ll.ırducti KArihi:ıdilll~ı 
cani! i~c 

Do) ç~ ilan k 1-tar"ıul ıı'ıe-i 
mlidı.·iydin<l ıı: 

Calata tali ~ulıc,i ka-;ı d:ıİl'L' 

sin,k i-tıcnr ') ln'·klcri 11111,tl'rı 

lerimizdcıı hazıl;nnm k;ı>11\arın 

muka,dderi IL'nlıt i,·ııı :r ,. 

lı:rinc !!:t\ııdcrilcn ml'ktupl"r.ı cı· 

vap verilmediği 'l' lıir k· >ııınn 

dycvm l(aip hultındtııtu ;ınla,ıl· 

malda tarihi ilılndan iııba;.ı1 l•ı 

be~ ıcun zarfında 111l'7.kılr ka;a. 

!arın miı<te cirlcri t>ank.ı) :t mu 

racaar 'en anahıırtırı t<~liın 

etmedikleri takdirde 'ıhk.\ 111ka 

nunlye dairesin<lc ınHhkcnıc mıı 
rlfetlyle açrırıtacaj!:ı \ L lıaı ~. ının 

her ıı:iln:ı hukuJ.:u·ıun ın~ı, uz 

kalaca~ ı!jn oluııı..r. 
L•ıaııbulda \~ir elendi k,1 

cuphııne i .:aıksındc J,;füıı 

Doyçe Bank !stnnhui 

~ubesl mml"r•~lti 

Zayi : ('ç fıçı tıı7.lu •:lığ• aıt 
Lenin vapurunun 7 -11 Q~Q tarihı le 

ve 8175 ntlmcrolu kon .ncnt,»unc 

kaybedilmijtir. \eni ı çıkaııl caıl;ın 
dan e&ki<inin bükmu kalmadı~ı il in 
olunur. s.,, rıor 

ı\lanisa Vilayetinden: 
Manısa ılt Kasaba •r:ı ı nla ı '' 

üzerinde mubtelı e atta ç 'c 
beton arma kopru tı ı ' ı q 

lira 98 kuruş bwe 
23-,, Ql9 aat on b k 

ve Jc..-ıalı zarf u ıle mun. asa a 

çıkanlmışnr izahat im ı • .nn 
Vi!Avet Baş ~~uhen~ lı ne ıntiraca-

••••••••=• at 

olunmalıdır. 

• 



, 

illiyetin halka mahsus sahifesi 
eyla ile mecnun masal 

7 

~•••••Yunan hemşeri! ••••~ 
~' - lsuııbuWa çı- Hıo.ıb ,_ı • ! lltaıı.ecııı.. TtitlJcH Jıııbrtı eti! - ı 

..,.. Y cdiyüz: senedir diş biler sana, 
: Adı Rum kendisi Yunan hemşeril : Mecnun esirin hu sö ı Ötede (4Selam oğlu» ı Kam yora yora bu Gene, o memlekette 

·~ n·ı döker, yav:>şça gelir yanına, • 1ünü ~idince dedi ki: memleketin eşra- bahaneyi buluyor. <<Zcyt• isn1inde bir a-

Yedi yüz elli sene ev
vel Şirazda doğan bu 

şair ve hakimin sözleri. 
yazılan hala eski lezze( 
ve kuvvetini muhafauı 
ediyor. Eserlerinin he
men hepsi dünyanın bü 
tün lisanlanna tercem< 
edilmiştir. 

SAdi t186 sencsind<' 
lranda Şiraz şehrinde 
doğmuştur. 

: Sözüne çok olur kanan hemşeri1 : - Ey ihtiyar, sen ya- finı büyüklerini top- &lam oğluıı ile ge- dam var ki vaktiyle 

ıft • nıbyorsun. Bu zincir luyor, Mısır, Irak. Hi- lin . ·odasında yalnı:ı C4Zcynepıtisuıindebirkı-

: Ve llkin fJTSatı bulunca sokar, ı sana layık dı ğil, benim caz gibi uzak yerler- .kaldıkla~ı za~an .ko- zı sevdiği için aşkın ne 

&\dinin hayatı üç kıs

ma aynlabilir. Ömrü
nünilkotm yıh hllİlle . 

ikinci otuz senesi seya
hatle, üçüncü otuz se
nesindedc son eserlerin 
yazmakla geçirmiştir. 

o Gönül yıkmaz ama, memleket yıkar, • gibi divanelt."re nıüna- den binlerce c:ıriye, casına dıyor kı: 1 yaman bir şey olduğu-

: Despot cüppesine sarınıp hakar, : siptir. Gel sen şu zinciri köle, hayvan ve binde - Ben sana ka~ olu~ nu pek Ala biliyor. 

•~ Tilkiyi kandırır inan hetnşerif • bana ver, ben takayım, ve yükü eşya getirtip nım sann1a. ~unk~ Doğru Mecnuna gidi-

•: Nitekim bir zaman kandık fendine, :: seninle kapı kapı dola- kız göııderiyor. pek k~~kken hır pen yor. Leylanm ccSeJAm 

~~ Kürsüde soz hakkı verdik kendine, ~> şahm Zavallı Leyla mah- bana aştk olmuştu· ? oğlu» ile evlendiwni 

:~ KaybolduSelanik, gitti Vodine, ; İhtiycır rc>zt oldu ''e zun ve ıneyus <lurn1a- ~ri .geçen .gün ge~d.ı. söylüyor. l\lecnun bu 

'~ Sonuı{<la biz o!duk yanan henışeril ~> sevindi. Diyar diyar dan ağlayıp sızlıyor. lşıttım, dech, sen hın- haberi duyunca gözle-

:; : gezmeğe b~şladılar. Bazı alıpnplnr, tanı- siyle evleniyorn1uŞ5t1n. rinden kıvılcımlar sa-

0 Bir gün yine onu İzmirde bulduk, O Tesadüfen LeyJanın e- dıklar, kof!1ŞU}:ır Ley- Fakat o adama söyle çanık haykınyor, eline 

:: Ateşle, barutla, kanla yoğrulduk, : vinede oğradılar. Genç l~nın ~albı~1d~k~ sırn av .. ağını. tetik alsın. Se- kalemi alıp Leylaya bir 

ıe• Fvkat yt"rimiz<le birden doğnıldukf • k b J • h ı hılmedik)erı ıçın bu b 

O G5çtü yanlış yere konan hemşeri! • 1 ız. ~n a~ perışa~ aği-ı kederi anasından' ha- nınle hır yastığ~ d;ış mektup yazıyor. Zeyt 

:: : erını gorunceld yul\rel · , basrndan avrılacağı koyduğu dakika a bir Doktor kivafetine 

• Ey Rum gazetesi değilim tekin, • parça rça o u. CO- ı • • ed.. 1 hen1 seni, hen1 de o. nu giriv. o~ kızın odasında 
k ·b· k ki + 1 ıçın zann ıy:>r ar. 

:: Yay gihi gerginim, o gı ı ·es n, • nun d'a bu ma nı.a r.a Nihayet üç gün üç öldürür, mahvederım. yalnız kalıyor. ~1ecnu-
c~ Eski hen değiJim, öcümden çekin, • karşısında coşup zıncı-1 gece düğün oluyqr. Sdam oğlu bu yala- nun mektubunu veri-

c~ Kendini "Olemp,,te sanma henış~ri! ı rini ımrçahyor, l<:ıçı- · Bütün nıt"mleket h?lkı na inanıyor. O gece yor. Ceraber okuyup 

:~ M. S. • yor. ı\rkasuıa çocuk1ar yiyip, içip eğ1eniyorlar. nikahlısına iFşemiyor, ağlıyorlar. Sonra ccva-

<>•••••••••••• • •••••ee••• ~~ takılıp bağrışıyorlar: 1 Yalnız gJin dalgın bu · ertesi günden itibaren hını Leyla söylüyor, o 

Kış gene geri geldi. 0 Deli deli tepeli, beladan kurtulmak de bu felakete çare yazıyor. 
kuf:ıklı:ın f{üpeli!•> için ç~rediişürıüyor. · aramaya haş1ıyor. -nitmedi-

Bir l<ı•ç gün t'Vel havalar ~çt1, bahar ko
ku'arı geliyor, derken, şu üç gün<lür yağan 
ka~. bizi donduran soğuğa bakın! 

Ustüne hir de, 'f una<lan kopan buzlar so
hığu hurda .altlılar. Fakat bu sefer bir takım 
cilveler, nuıııaralar daha var. 

lt1esel ·\ Üs1<üdar ve s:rkecideki buzlar ara
sında kalan bir takım balıklar var. lttartiler 
bunların bulunduğu yerlerde toplanıyorlar. 
Bunu gören ve kenarda kısnıet bekliyenler 
hemt>n bu balıkları elJerile tcpluyorlar. 

Gdeliın ikinci hikayeye: 

I 

-
Evelki "Ün ~kacık köylerinin birinden 

a)dıgı koy~nlan J\laltepeye getirmek isteyen 
çoban Huseyin Ağa bir kurtla karş~lı>şmış, ya
nındaki köpel· kurda saldırnıış, Hüseyin Ağa 
da elindeki kalın sopa ile vurnnış, yere düşür
nıiiş ve öldümş. Sonra derisini 12 liraya satmış. 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • ı ı ı ı ı ı • ı ı ı ı • ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı ı ı ı • ı • ı ı ı ı • ı EIC»CIC..,:l'Cl'C a: a•-.ı...c:ıst! 

Bilmeceler ~ ·-'-=·==:••-=':-=·='='·i Bir fincan l{ah~e ' .. .. .. 

§Şekere benzer, t.dı !~Meşhur :~~~~e~ ! MJ!~:::;;,;ab;~'j ~:~: L .~u;!:~ı:r .. l 
,yok, gökten uçar k;·na- Frenk şairlerinden seneler sahne hayatına 1 § H t-b~ - · d. 

k · · _1 - ~l _ . aya ırsanıye ır, 

dryo : hırı o ınu_ş . ezarına hizmet ederek kazan- fukat bu bir saniye 

- Kar· koynıak uzre hazırla- dığı para ile büyk bir ebedi şeyler yapnıağa 
§Kışın cevahir, üfle nan çelenğe .arka_daş. tiyatro yaptırmıştı kafidir. 

kararır, kendi sin1si- ları ş:>yle bır cumle Tiyatro, içinde bir - 2 -

Yalı, dumanı zehir: yazdırrnış'ar: . yangın çıkarak yandı. §Bugünkü iş'ni ya-
h rına bırakanlar kendi 

l{öınür. - Ruhun müsterı Yangın devam ettiği 

§İzi çıknıaz menclil- olsun .vine görüş~rüz. sırada şairi, hala du- kendilerine karşı borç
lanırlar. Bir zam na 

den, şifayı kapar yel- Çelenk hazırlandık- manı tüten tiyatro ha- gelir, borç 
0 

kadar 

den: tan iki saat sonra çe- rabesinin karş·sındaki çoğalır ki akıbet iflas 

- Nezle. Jenkçi dükanına telefon gazinoda gördüler ve ·baş gösterir. 
§ Çürülderyutar, yu- ettiler: hayretle: - 3 -

tar g-ijrtil<ler: - Rica ederiz eğer - )'ahu, dediler, bu §Çok bahtiyar ol-

Soha. yer varsa H Cennette >ı ne kadar alakasızlık. maktan ve çok ı-evin-
§ Rengi kıztl, şqrap ibaresini de ilave ediniz. Bütün servetin kül ol- mektt"n kork. Felaket 

d ·ı ı· x..,t ta .c: saadetin arkasından 
eğı t ır, sot>~ c ıena Ertesi günü cenaze duğu halde sen burada 
hb d rı·•nı gelir ve şunu de 

a ap CJH r: kaldırılacam zaman geln1iş kahve içiyor- k 
t.· unutma ki e seriya 

- Çay. çelenğin üzerinde hay- sun? yalnız gelmez 
§Kalt'Clen diişer kınl;. retle şu ibareyi oku- Şair filosofça başını - 4 -

maz, telden ince ka.-- dular: salladı: § Kusrlarımız, sürün-

<la n heyaz: «Ruhun müsterih ol- - İnsan kendi ateşi- düğünıüz kokulara 
K • ~ t - tl''l • b 

N·çta? 

Küçük Cemil annesi
ne sordu: 

- Anne, kurtları ni
çin öldürürler. 

- Dağdan inerek za
vallı koyunları parça
lar da ondan: 
Ceıril bir dakika dü

şündükten sonra tek
rarsordu .. 

- Öyleyse kasapları 
niçin öldürmüyörJar, 
• anne? 

sun, eğer yer varsa Cen- nin kenarıda bir fincan be:ızer. Başkalarının 

nete yine görü~rüz!ıı kahve de İçmesin mi? _ _!ı~ş:ı~a gitmeyebilir. 
ca::aı• -......ı ._..._...mu wn:wP't ...,..., • ....-rw~ncu~uuAJu~ ..... 

Bakalım bulabilecek misiniz? 

llu da~da bir ıreyık saklı. arayın. bultınl Bıı kııluLeııirı salıibı nenle, ~östenıı! 

insanların iyi ve fena 
taraflarını çok nıükem 
mel gorebilmesi haya
tında çok memleket ve 
çok insan görmüş ol
masından ileri gelmiş.. 
tir. 

S.idi Anadoluyu baş-. 

tan başa gezdi~i gibi tc 
Trabulus ve Fasa ka
dar gitmiş. Asyada Çiı 
hudutlanna kadar u
zanmış. Buharayı, Hin 
distanı dolaşmıştır. 

Bu seyahatleri esna
sında hem alimlerle, 
hem de ha!kla tenıasta 
bulunmuş, insanların 

her tabakasını dinle. 
miştir 

S:idinin en kıymetli 

eserleri «Gülistan» ve 
«Bostan» dır. 

Bu iki kitabın İçinde 
ibret alınrcak küçük 

hikayeler ve fıkralar 

vardır. 
Sadi kalender bir a

dam olmakla beraber 
hiç bir zaman nıaddi 
hayatı, çalışmanın lü
zumunu inkar etmemiş 
tir. 

Sadinin zeka ve fazi
lete karşı hayran~ığı / 
her eserir.de görünür. 
Onun için ahmaklığı 
kat'iyen affetmez. 

Sadi dönmüş dolaş
mış Şiraza gelm;ş t2fll 

senesinde vefat etmiş
tir. 
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n Mahafilin Kolonyasıdır: 
Hasan ECZA deposu 
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Amerikanın 

Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan makinasıdır. 

1urkı1- ıınıunı ALcıt.M: KH. KRQUBALKJAN 
{)alton ve ı\loroe ve ()dhner· 

En ı'1üken1nıel ve 

Hesap J\lakincleri 

En ~Ietin Hesap 

r.aıaıa Billur :>0k<ığı numero 1 
l'ddon Beyoğlu ı :'ili 1 

J)ünyanın En ~1e~hur 

.Ylakineleridir 

7 
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. ·zAF'İYETİ UMUMİYE ~1~~i~ ~1~1~!,tı~ti~11~~~~,!ki~~~~ar ve nekahet halinde \ 
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e:~g~i'::"ic~~~im~obi;~~a ~·~·=~~ ı BIOK 
ı:! l lu\ 1 olduğ f<ı<fıı " tı ı.cli ten dol•) hızı t halık \a_ğındaıı =•= 
fe~d•Jıa km\ l't ıdır f .e7.ZClt ~d\CI litiftı• (lalı~ \3~1 l(İht rnidC) • ;.; o• f 1 ~. <ı/llla~. J·:n naııl. mıdclcrde 'ıı'c kolaylıkla ha7JTI0lur. \itrıı • i•! . . ·~ ırça arı 
l• \em.yen çocuklar fçiıı gıııct ınJc,<·r bır deıadıı Si, ' ;uz ~, .,_' :•ı' Bıoloıık 'c len nııktaı. nazan111iıııı 
ı.~ ı.u ıışıuı J>cıxı•u: V.eşır l\cmal cc,::aııe:.i ~ >• en temiz f>rçalnrdır. ('in,Jcri •nııkllrıi~ 
ii·--- .et••·· ............. --.· 4::!11 •••• ··•.:•:;·.········ · ••••••••••••••••• -.-.~. • • 

,!!1~•- - - -•- - - ....... --- ·---........ -- ... - ...... ..-... .... t~ ...... .._ ... ~"'' r1tttd1r. ~ 
l lcr ıc dL ·!:' ktıru, fiatfa .,ıııitr. 

Türkiye 
Okzijeıı sayesinde istihzar olunan 

. di~ ;nacunuııu d:; kullanıııız. ---·' ' Serınayesi: tediye edilıni~ lı,OOu,oorı liradır 
Vnıuınl ~1üdürlük Oikkkat: Ra) ııı m münasebctlle 

Ankara 
a.hııkul.:ırın '"t'aıı uzı:r·ııdl· her ·i , .. ı:rkci\.k 'O.\"Ol:Uİi .l\aı...K hıl;ınsatıhr ı 

Fırsattan istifade ediniz lle"•i!:lund• 1-ıik' : ,·•dde•ın(k 

•- .ı.ıo '"" .• ıı Olion Dor , ncı"'" "'.~., •. ,ıo.ı. -1 

\C 

SlNErtlALAR 

Oarülbedayi 
'I cpcba~ı tıı,::ttr htıııdıt hu ık.~ım 

:ııt:H .! ı ~.ıo da 

Öldürülen 

" :\\uhayyel hastt_ -Süreyya Opereti 
Jlu•k,oım ı,adıkov l lale Tiıat 

rı..t l!Hd& Sa;at fJ/i da 
S. ın Pu .. L 

Facı• .l pcnlc ----f~rah Sineı11ada 
\ ortla canha, heıctı ıırıt•tc 

(Parker-Duofold) kalamlerlnln 
Kat'iyen kırllmaz bir metanetta oldukları 

hakkında iki ••yanı hayret tecrUba 
Kt\mttl hır ,,.. \ dıtima İ\İ ınuh~f:t'~ cdtlmr ı lırJmthr. 

Şubeleri: 
Ankara Adana 
lstanhul 'f rabzon 

1\yvahk 
~()tl~tıl<ial< 
Kayseri 
Meı--sin 

J >E\·u:T il \Tll.\ \. ·ı nııılıırluc,uııdrn: 

Fransıs Edebiyatı 

A TOLOJİSİ 
~::::m::::;' i:::~~ıı 

Hi Par;..cr • 1 )u )fold k11leminc- ıthip olan zar cınu senelerce 

1'.ullı11ını=ıh<lır !\unun t\'tn<lir l..i l 'arht:r· I luolollı !..:llcıni ~artt h~fif 

olmı~I• herah.r kaı"ıven kınım .. hir nudde<leıı nıamuldur 

1-te l',.-ker-llıırıfold kalemlerinin lonlmıdı;;ını şıvanı havrct bir 

Hursa Balike..,ir 
İzınir Girt .. "son 
Saınsun Edrernit 

l\lfısait ınuan:elat. kuınharalar, kasalar 

•ıııııııııııııııııııııııııııııı1m1111~1ıııııiııııwıııımtııımııııııtm~ıııı1111 
~ BU·yük . !! 

• ~. 5= 

~tayyare piyankosu~ 
~ Keşideler her ayın 11. ndedir . 
E= 2. ci keşide 11 Mart : 

= Büyük ikramive: -1 
c::= Cı =ı 

35,000 liradır ~ 

= = r:;_ 

Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır 
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Gümrkler umum müdürlüğü 
Istanbul mübayaat komisyo
nundan: 

't lı \ c it'.?:' ... cnchk Lqıti-:tik ri,:ılı::-1inift bırinci ciltle· inin tap \'l' 

u.:c!idi nuina.kn .t\'~l kunmut-tur. 
" \lhnak l kapalı 1.arf ıısıılile 18 mart pa7.ırtc<i ı:ıııu. ,a:ıt 14 .. lO 

da içııınn •lorıuuda 1>pılacaktır. 

3 ı\apalı z:lrflar tıcr halde hu s.Hatlen c\cl koınİ .. \(ln ·ci~li!!İllt' 

'ı.:r 'miş olmalıdır. 

~ llNl•l"ak foınıular ıakrihen '.!lı dır. lltı ri<aleler niha.ıct ~ıı "'""'" 
k ı:l:ı tl·~lim cdilmi~ tıhn:tlıdır 

°' S:ırtnaın komis\ on kiıibinin ne.,,dinde tcdik olunahilir. .\umunt:· 

' 
1 i ""orrnel;, '"' tY..ıth~ olm:ık i:;tc\-l ler ı,taci~ti~ vt• tctki~ rnüdürlüf!linl' 

"
1ll C l ' t"lidirJt r 

1 - ,, 

,\,tı"" r\:t fabı alan he7-. ı ~anıt J1ı,eJcr: unuwf 'ltı~ Jcp •:">~ 1-tanhuld.a 

ı·.. 1 , ıu '!anım! !h b r m alı Joz. N. Aciman tckf.,, 1 ıaııbul 'J'~I 
ı l.'IJ"'I"~ ,r1 <lepo<l. t: \ 11 l' r perde \l: dıı:ıc-:nclik 'ndil1.. lıar-.. ve fı:ı ıta.: 
kurna ... 1.ır. ur , \il 1 .. Jr. p~rdı.: mi,,.ter. tiıl; kcter, perde ııtuicr; ınarokc 
lerHerı, Hr ç. ) 111 ınll.!!i pir nç \ t c k ~(llalar le Çl ctık k ırv•>1 .... 1 fah 

r • ul tadır l ıat r ak.udu !\-.. 

Deni;, nıübayaat lromisyonundan: 
J.~;-,o .. n1 Hckorr. 1t)l.l' k ımüı. 

,:;(Hı .,. JİJ\amann 1 ~ ınur. 
\1. \l \' llcnı:t ,.;:ı \\etlc1 htİ\~ll.'t çın lu7.ı.n1u ~orı.ilen r..ııınurlcıin 

·>alı z:ırfla it< \Tart 112<J t ıhınc mu>adit Pa mc i ,,;un .ıat l ı tc talihi 

Nakili: Reşat Nuri 
tJn lıınncı :t ... ırJ111 on i1c;:inc:· <t .. u '\•llıun.ı. kadar ~ctı?erı f.'rJfL.;ıı ş.aJr. 

cdtp \ t' ınuteft:~kirlc inin er ınt.iııt:t1 :ıp ı· .. erlerinden ahnmı ... pttrçal.1ıi ehtİ\'I eder 

Fia tı 5_0 ı<ıırııştur. 

G 
. --• l:'T \ \llt·ı. \'il.~ rl•~Ji 

DEFTERDARıilK İLANATI 
( :uınUŞftnc n1c l'Z.lnİn -..ı.ırd ı h11 .tın c 'c :;>l Sil üıertntlcı..t anharlarda 

tılt:\'l'Ut ııtcnn<>lıil. l,.ın\·~ın kanı\ıınl-t ılt• ;ıf;Tc \t: cc.le\~tl \C !"aır Jc,ııunın 

1!< :! J<ı~<ı nırihindc ihale etlilmct' 111.crc bir oy müddetle nıüzayede'i 
temdit cdiloıiştir ·raliplcrin ..;erait ,, .. ınli[n.:dau <tnl;ıın..ık üıcrl' l\lalıyc \-e 

kAlttinc \nbrJ l ıaohul '" Cümü-.ı c dcftcr,larlıklarıııa mi.ır:ıca,ıılan 

lley·o~lu 1 hircsinden . 
l'apa' l\tıprii caddesinde l 8 .~'(). 

~~ i\o. ı .... •C h•r•p düUııla1111 çatN 

\'iikmu~ " ark• cihetleri de mı.ili 
inhidam hir ~ekli almı~ur S•hiblerinın 
adn::->lıtri hulun am ambına binaen 
dugrudıııı duıtruı • tchlip;ıı ı apdamı 

dıj\mdan cııihi il.indan itibaren ~H 
sıat , .. riıııdı deh mahzur edilmediği 
rnl.dirdc Dairece hcdm edilecegı 

tehlilt>ll kanuniye nıskıımıııı kıim 
4 olınak üzre i1:ln olunur 

J(chd.r kendine tra~ o1mal zcvı.. 

lidi• l"akftl ı<r ve taze kalmak 

i•ın nıe0hur ı.l.ambilli 
POl(ER TRAŞ BIÇAÖI 

JdK \l.11' ll h1' \ re .:rdc 1~luc ~ a 1 1011ınJa . l ıı ıııııiıaııınıcn 1 
l edeli !Hl 'ır'ı. muzaHde ; \lıır. <rı< dcft<r,larlıkt;t ' ıpıl c..ktır 10.l 

* ;:. * 
J\IJ( ıı.ıı, idlU.<, 1 lLJ'( ı l . L ııl »anında l li<.rJlıı c:ı.ldc-imk ıs 0.•ı. 

'"" lik kı • hO Jır rıuz -odc >-t 11.•r 10211 ll.tıenbrlıkı•' ıpıhc-•ktır .Jl!h 

* * * JdK \LJI 'll 1'1 .\\ 'l uphaı mck• ı> 'tın~: 111.I cııclıl. ı.. ••ı 

% lira, lU/H Jc '4 rr. t IJ'!'I da ile ıd,ıılıkta ' 11lacaktır . .\.13 

+:· 
k.l ahK ıh ı · ap ını· l;t J lıs ır , L uJesınJt: k ~ır .... ('llL0lıl kıra~ı _oo 

lıri.1. nıiiztt\ l' '· J rı 1 tJ '9 da 1 >c.:ftc \iarlı~t:t 'npıl.1ı.:,ıktır .l~:' 

* * * ı,IH \1.11\ lll 1'1, \ l ık 1 ın 

· a 1 L. 1 1 ~ ı lı k ı ~ı .:;, ı lır ı. 

.t\UZ ı.:r,ınlf.n ın;ıh;dJc: .. ınin unlık !1.U 

rnu7.a ede !4 ıtrt lt'J':ltt da tl~itcr 

,1;ı,1ıı..ı:ı \OpıbC'ıktır. .111'1 

* hllt\l .Jk Dl l\K.\ • ·ı ophaıı,·Jc mektep •ltın<lıı .. ıı.ı~. l\ıra,ı ı~s lir .. 

ı\hı ede ~t \l:ırt IC)'ı!'I da ddtcrd ırlıkta apıhıe•kıır .107 

* * * 
1\11: \1.11' 1 ll Ki,.\:\ • 'I oplıao.rdc kı~I• :dtıııda ,iMi 

ı..tuclık "ir;ı .. ı '.!JO tır.ı . miiz:t\t·de ~4 mart 1024 

ı .ıpılacaktır 4,!4 

•• ( od.1>1 ,·ardır ) 

d:ı Dc1'ttrWıriıl.ta 

Feshane 1'1ensucat 'l'tirk Anunim şirketinden: 
1 >eftL·rdttrd:t ':ıh.i fc:-hanc f ·hrik.t'."ııuJ.~ ınU"tt"riter t:ıraf111Ja11 p;ctiril«."(;cı.. 

ı apakl:ıtT' t:ıthıri icra cdilet:cğindcn \'izin tafsil.tı alma!. H 'ttf1"1. ,ıkatmak 

:ır1.u~uııda hu unan n1uhtcrt·ın tuı:car \C ınue~:'.'esclerlc t:rhahı ~ar.ıiin 1:1 

:\'lart 1J!fJ taııhiııt." kad:ır fcc;;h~nc f:ıhnk.ı .. ınr..la ~ııket merlL-Zlne ınurac:uttlırı 
lüzunuı il:ln (ıluntıı. 

ile tr•~ olm•lıdır Taklıtleıindcn 

:-;:ıJ..ırıınıı. 10 ;tdeJi atını~ i..'1.lru~ 

tur. L nıumı dcpıı,ıı l,tanhııld: 
l 1lu ı k:ılace •o ilum.ırnd ... 
J \J, J>L K \1 O \E ~CRl·:1'SI.\ 

·ra:~~~~:.~. ~~~ı. 
1 

.\. Sal1ıavzeıı er lllnl... l'r•ı ıı 
,.:ı,,~on1ll &ns.. l·or l)ırliçlant 

j idare ıncrkezı; llcdiıı 
"uhc.·leri: t-.w.ohul. l.1.ınir, 

Hamburg 

( :.tlata M_,mı tclefou numru ~ 
lle11•J\lıı; 247, 248, 984. 985. 

f.,wnhul ı.ı:--nu telef ln nuınro· 

'"' l ıtanhul: 2842, 2843. 
llcfl'l'll. i<tanhııkl• ttitun 

t(Un11 iijtü. telefon uumro:'ıu. 

lstıınlıııl 3227. 

ttilunıunı lıanl.ı muanıdatı 

i..:CH 'c- h·J.;u~r k.1 ·ıl11r ic..'"'lr 
olunur ~ 

Devlet demir yolları ve limanları 
umumi müdirliğinden: 

'\an on~ ~ı\a~ hattı .11.ı: ıııdt· ı..run \lu!>akd~ ı.;ta ... }oııundan h:ıttı rnl:.zkUrnn l\:ı.,scri. ~·i\a.:' hıuı ilr ıniılrc ası 

otıı f,a\tn l:!ıl.d~ onuna k:ıll:tr ol;ıf' ıatııben 80 kılornetrohık hır kl!'ıllltn in ... :tatl 18 ı lart ll:ı?Q u.ribıne ın(;Llja,dıf pa7.ar 

le"i p,ununl.'. l\l<l:ır nıunıık ı.. , ·ı ' l·zı:di · mi~tir ·talipler meıktir ~ünde n · t ı ıı d• ır huçujt kadar de\ lct demir 

~olln , 1,.1 işlen nı- dırlı~ı:ncl.' k !Jul o!C...ıccckt.r l\li munaJ...ı~a\a .ut ~art.n~o1e \C snil'cv ..ı ıu cJcnlcr l'l.17. lira bedel 

muk;ıh!limle \nkarı <kllet do""' lf•lları \C limanları il!· \e \e mtıha<cbc ı le ı dair<>! den tecfa ik cılchilirler. 

-Gümrükler U. M .. Istanbul mübayaat komsi
yonundan: 

14\\elce apalı zarf Lı..nlile ınun.ıka;,<14'ı yapılau 100 lil't ~2 !'at:t.ı•nli .. Kı rsun :\lakınesl yc:nıJı n açık 

ıntiııak.a .. aya knııınu,uı 

~ llün:ıla.a 2 .\l.ııı< l!J28 J'e·~<ınbe ~nu saat 14,.1\1 da icrlm• 'ılonunda 'apıl•caktır. 
.l \lal.inal:ıı n 2:i .\laıı-a kndar Teslimi şamıı 

l Sartnanıt.: .. Ulİ \ c. nun1une) i glırınck i:-.Li\ enltr kitıahr.:tc murdC&&t eın11.:liJirler. 
<; \liin~kas:ıra ~ırmck istiyenler teminat mektup ıc ya maklrnziyle yukard• yı7.ılı ~ün ve •••tta kom,irı 1n• 

ul •t.:'."İnc ih·ı.1.; .. 1 cr-J L 1 ın·ıca~ınd:ın şartname ini l!;ıinnck i .. tc\ cıfcrin her A"Ün 
\c \,..rnıc ı tc\'-=nıcrın nıtW.\\Cll ~ııı. '~ s:ıatta l>a~ımpa~:ıda {_ l'ntz mU.b:t,:ıat 

~01111.,.fnnuna ınln·ıl"<l;.i. Ltn 1 gclıntlidirh·r 

'."llrecu: ''\lıtl eden ıkt \ ak'a : 

l ~ 1 lızir•ıı J 'l:l(ı U... Si~.ı~ı>d• ~te• en> oıelinin )T mi loı·,iııct 

'-.3.tı ll<:lll.'c:rc .. ınd~n ıftt ıttlın hir l'arket·I h.ıofl•h.I kıtcn1i çuncıı 

t<ılu J..3fdının uurine dti~tugu hılde J..ırılırıınıı tır. 

~ ,:; \~u,to ... 19'.!l• da 1r\·)odta caddcotn orta .. nda hir 

Parl..cr 1 >nofold "•Jcmi tir.erinden temaınen vufdU Uc,· cıtc•bu-; 

~c~1i~i hıldc kalem kırılmanu~ur. 

l'urkcr llwıfold. hit mucedıtr btlar guzcldtr. Hıhl <an'•ıl or

l•t tınhndan herkt':~İn "'.u.;ou ıntlhıbıoı gvrc ar7u ettı ~ınf 

hulahılcı:cttni tınln oi11cak sure<tt hıricı aks111m ;-arif:1nc ını ,~ 

'c tı11.ıp rcnklt'dc (\.'hın cdilmif(ır. 

1 lcı· hıngı lıir kırt1ı~i)'e mı;.:tt.a~uıdıt htt koHck.,,ironn 1?ürliuü1: 

\c en zi\'•dc ho unuz• l(ıdcceL lılemı .ılınız llir l'arkcr lluof .. ld 

~ize c1.her çıhet ınernnun l"<lccel \ c hatta ~encıerc.:c i~tiınılınd1.:u 

:-onra hı1t osmıridiumdan lıplamıft ahun ucunun gozc ~·arı•ar 

hir ~ureltc a;ınnı ~ı,.ını mu;ahed cd ceksinit".. 

4 cinsinin Flatı: 

ınue>> <•i btanbııl 

Ucuz yatak ,·ahihi olnıak ister misiniz? 
tıuıhulda (;akınal.çılard• Çcşrue-okaf.ındaki ku~ tüyü fıl>rih 111.1 

ko~unuz ı üZll ile ya;tıl. ili lira, yüzüile şilte onbc~ lira, yorgan onbcı lırn 

kilo l '?S kurwııan bı~l~r. Tüyler• ma!Hu' kumaşlanmıı efücn fiaıfarl1 

sanlıu•kcadıı . Telefon J,ıaıılıul ;!027 

Istanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüğünden: 

\dana 'ilirctinın Kadırlı l..aı.-ınııı idarei husu>iyesi veni bir cezan< 

,ıçın3k uzrc c~zıcı m""-'ı colarak t>ütçesinde ı~10 lir• mevcuttur. Talip 

ııbnbr evrakı mil>hııdcri 'e ı,tıdıılarile AnkaratU ıhhat ve ıçomal muavenet 

\'ek&leti cclibınc '"'" < 'af;oloj!;lunda mtidunvr< kalemine murıc .. ı evlemelcn 

ilin olunur. -----------
GUzelllk ve ya çlrklnllk mevzuu behls •-

Hiç şllpbeslz tuvalet hu- ~ 
sosunda Pertev mUstah- :- t • 
zeratını kullanmaamk bllyllk n o"" 
bir ihmaldir. Gllzelllğln te- ('-, • 

.. :~.?t...: , 
•' 

:!·~-.i;_0.: .. · 
)~;,{ 

. " 
;::.:~· ·: 

11· 

min ve bekası her ke ·in is

timal ettiği Pertev mU•·. 
tahzeratı ile mümkıındDr. 
(.tın kil: Krem Pertev, Pertev 

l
0

uvalet podrası. Pertev bri

yantini. Pertev kolonya su

ları, Pertev diş ınacunu, 

Pertev tırnak cııası ve sai

resl en mllterak ki nıenııeket
lerde bile henüz enısaıı ya. 

pılamıyan pek nefis tuvalet 

etyasıdırfar. 

..:.~--"'.".":-:------------ -------·-
MES"UL MÜDÜR: BÜRHANE1TIN 




