
S 
•• 
u 

llllMltl• , bvvededala ,..... • ..ııa

·.M!lı .... llllla ... lıailCI '* .... ~· 
Medk1kl• mat.Jeb tlt&. "'nl•!MJ& 

tlllılıatq';'ua .... #fll-eıt ....... 

=.-"' Pf s.n llid .... . . ... . . 



MILLlYın' SAU i\iART 1929 

MİLLİXET_İN H~İÇTEN A~DIGl.MEKTUP-VE.T~LGRAFtAR, ' ' ------- --------

A k d 
BeI'!;'lk•d• ' Rusrada 

VrUpa 8 10 SpOrU Casus tahkikatı MOSKOVA MiSAKI 
:bagt.I*erede 

Yeni intihap 

Kadın hayata atıldıktan sonra 
spor onun için de bir 1 

Ortalığı velveleye 
veren casus isticvap 

ediliyor 

zaruret olmuştur 
Berfin. 19 şubat 1929 (Mllllyct)

Umumt bafllten sonra her taraf· 

ta ba~ gösteren iktısadl buhran

lar kadıolaruı da çahfıp erkek
ler &fbl ayn bir nıetıaıe ahlbl 
olmalarını zaruri bir hale edr

mi tir. 
Bundan on sene evelloe ka· 

dar kadın umumiyetten bah-

sediyoruz evinde oturur ve 
lıaftf ev lflerlle nıeKUI olurdu. 
Bir baba, efradı kesir bir alle

:ı mes'ut edemiyecek kadar az 
kazanmıya başladığı (lln, refi

kası. yetl~mlş kızları da bu di
dinme hayatına atılır. 

Kadınların :tukadar eaedea 
oerl gevşemiş olan vücutlarının 
böyle bir hayata tabammlll ede

miyeccği ga)et tabit ldt. I te bu 
;htlyaçtır ki A vrup.nın bu gün
~U spor kadınını yaratmıştır. 

ınglllz ve lsveç kadını gerçi da

ha çok ev elden ~porla meşguldü 

Fakat dünya kadın ıporunun 

tarihi asıl on sene evciden 
başlar . Ondan evet gayet mah
dut iken şimdi umumi bir şekli 
almı,,ıır . 

Bugün kadın sporu , erkek 

~poru kadar fennlle,mlftir • 

Zeka, kuvvet, cesaret, rulı 

itibarile çok yD.k&ek olan bu 
nesli, yarınki çocuklarını ken

dilerinden daha kanlı, daha 

;anlı yetlştlnnck için otraşlyor. 

Soğuk, ııcak, her müsait va

kitte spor kadını evinin plıı ba· 
vasında oturmaı. Teni oyaar, 
koşar, yllzer, attar, ata biner, 

hiç yapacak bir fe) olmaısa 

temiz hava almak için kıra, 

denin, göl kenanna gider. 

Bir çok kadınlar aile ve 
bilhassa genç kızlar 1 terini bi
tirir bitirmez spora kofa.rlar • 

Teyekkül etmiş oıaa spor kulUp
:erı hınca hınç doludur. 

Pazarları , yaıın ve k191n , 

kimse evinde oturma:r • Açık 

)'erlere, dağlara giderler, karlar 

ara. ında yuvarlanırlar • 

BnglltıkO spor kızlan kendi· 

ferini kafeste mahpus ku.,ıara 

oenzetlrler. Her zaman spor 

yapmak, vucutlerinl bir az daha 

fazla lflemek isterler. Bir çolı: 

kadın spor mektepleri açılmı,,, 

kulüpler tesis edllmlttlr. 

Her mektepte kızlara jim
nastik yaptmhyor. Spor ya

pan her genç kadının vUcudu 

çelik ıtibidlr. Bu kadınların da
lıa iyi ve daha mes'ut bir yuva 
kurabllecclılerl gayet teblldlr. 

Sportman kızlarlle evlenen 
erkekler, rerııh ocaklarıoıo 

daha metin olduklarına emin
dirler. Erkek bilir ki, her hııngl 

bir sebeple çah\'amıyacak bir 
hale gelirse ve ya bir kaza vu
!<uuoda evlatları aç kalmıya
caktır. 

Kadınlar her halde spor ya
pmalı, bu kuvveııı vUcutlnr her 
halde bir meslek sahibi bulun

.nalı. Kadının mutlaka çalışması 

tart detlldlr, Fakat icabında 

çah abllmelldir. Çalışmalı içia 

ise kuvvetli, mukavım bir vücut 
lazımdır. Buhalde yaşasın aporl 

K. ÖMER 

Amerika da 

Sabık reisin seyahatı 
Londra, 3 (.4..A) Vaşlaa:-

tondan Deyllmeyl• blldlrlllyor: 

Massachusets eyaletindeki yur
duna avdet için Koolldge hazır
lıkta bulunuyor. Kendisi lkJyüz 

kanun lllyıhasını imzalamalı: su

retlle cumarte•I gUnü vallfel 
resmlyeslne hitam vermı,,ıır. 

Şahat serveti 1<0 bin llra tahmin 
olunmaktadır ki bu uzun sene
ler ~urmtış olan ınUdlrlyet ha

yatı esnasında biriktirdiği bir 

paradır. Yeni kabine Azası ara

sında be~ milyoner vardır. Ma
liye oazaretlnl muhafaıa eden 
Mister Mellon Amerikanın üçün
cli zengini addolunmaktadır. 

M. Hooverr dUn lfe bafladı 
\\ashlngton, 4(A.A) Yeni 

Reisicumhur M. (Hoover bu 
gün saat on yediyi kırk beş 

geçe vazifesine ba~layacaktır. 

Meb'usan meclisi yeni muhace
ret kanonunun mer"lyete vaz'. 

ını tehire matuf bir karar sureti 
kabul etmiştir. 

Mekslkeda gene ihtilal 

Londra, 4 (A.4..)- "Mexlko. 
dan blldlrlldlğlne gOre • Veracruzo 
da büyük bir lhtillll çıkmıştır. 

Payitaht ile münakaillt mun 

katı olmuş ve devalr kapaomıthr. 
Askerl ~ansür ıesls edilmiştir. 

jeneral Agunre lhtllll namına 

şehre vaz:'ıyet etmiştir. Limanda 

bulunan Met.ika harp ııettnele
rlnla tayfası asllere iltihak et
mittir. Sabık Mekalka Reisi
cumhuru jeneral Calleı harbiye 
nazın tayin edilmiş ve ordunun 
kumandas1nı eline almıştır. 

MINkın tasdikinden eonra 

Londra, :ı ( A, \,) lngilte-

renin \·~"'11ngton -din harp aley 

hindeki misakın nu-hai mt1>a<l

dakasını :\merika hariciye na7~ı 

rctinc tc\'lli cttip;i andc Sir Ay;;. 

ten Chanıherlain \li<ter f\'elloga 

bir cebrik tellirafı çekerek bunda 

bir thırdan fazla hir muddectcn

beri lngiltere ik· .\llictehidd Ame

rika ara'iında mc,·wt ohm sul

hun ve iki memleket beynindeki 

mes'ut i~tiraki mesainin dcı amı 

hakkında tcmcnniyatta hulunmui

. tur .. 
\lister l\ell<ıg -:c\abıııoa mi,a

kı tasdik hususunda lnc;iltercce 

istlca1 ı lcvka!Ade takdir utiğin~ 

hu tanı harckctıvle lnc;iltcrcnin 

sulhun idaıne:<i mcScle-inin lıa~

lıca <lerdı olduıı;umı ve umumi 

t:mnü ,;el; nıetın rnk\ iybinc lıiı

tlln kııvnti)'lc nıuaıcııct ettı~ını 

tekmil t:ihana ispat t:ttiftini heyan 
cylemi~tir. 

illlyeUn tarihi tefrikası 15 

TEMIRLENK 
Temtr bu e,nada hayatını 

maksaı~ız olarak tehlikeye atmış 

oluyordu. Çünkü o sırada hlç 

bir şey yapmak imkanı yoktu. 

.\loğollar bütun m mleketi kuv

vetli surette ellerlnln ııJonda nı

tayorlırdı. 

Maıtrur "C miltehakkiın olan 

'>u şimalliler şimdi Cengiz Han 

kudret n nuruzu~u gözle görü

nür surette temsil ediyorlardı. 

Fszb olarak hunfor galip bulu

nuvorlardı. 

• cmerkıınr errnfındak1 'l'etıır 

t eyleri askeri hır rtisc tabi 

nl!!'ak ıtiyadında ıdiler. Kendi

ler u kaldıracsı<, r.apttdecck ve 

galibiyetin n~e ini verecek her 

ha "• ıir adama karşı . · dık 

olııri'nh ( 'elair kahile'i llye<:a 

t•h · 0lmu;tu Hu•cyn kaçmış, 

o., .n Kill•ildekı o;arayına hir 

. \lrıu:ol bt ı·i ı;dıp oturnıu~tu. 

( :c'lı; Temin takip ctmcktc 

i;;~ mıl\.ıffukı~('( ıımidi orcmi 

yorlardı. ı !ha yet, Temirin orada 

bulunduğunu Mogallann anladık

larını kendisine haber verdiler. 

Barla kabilesinin bu evladı ~imdi 

bir kere daha aana binerek 

gecelcyn kaçmayı mecbur oldu. 

Yalnız gitmiyordu. Bır kaç 

k~i de etrafını alarak kendi'iini 

rakip ediyorlardı. Banlar bıı, ılıo

ıuk, etscrl, talihlerini denemek 

bteven l'e çapulu ,c,·en hlr 

takım Ti.ırk men ierlc ınaccrapere<t 

Araplardan murek,ptllc•. Hunlar 

lıir ordu için ehemmiretsız lıirer 

male;wme saıılsıılar da yol i~in 

ehemmiı·etli hirer :ırkadaşdıhr. 

Ternir, onlan t· H~elıri ~iire

cek bir yere "ıturdıığu 7.aman 

hunlar .,rıılü~tıiler, 'e Tcmirin 

<:arayının hey:ız ku bt"Sınc nazır 

ynzrl:ın k:ılmı~ ml'r'ada ~crleşci

ler. Huradan ,\Io~oliarın harekAo 

takip edilehilccek. Temiri liekll

yerek atlar iırıılccckti. Temirin 

hüyiık i~lerinl ıııewdcrck Barlı 

Brüksel, 3 (A.A.' - istin

tak hakimi bir çok şahit

leri dinlemiş. frank ın zev

cesini serbe ·t bırakmıştır. 

Uzun müddet sOren bir 

lstlcvaptan sonra Frank 

sahtekArlık cürmtyle zan

naltına alınarak tevklfaneye 

gönderilmiştir. 

Sahtekar hakkında 
ne söyleniyor? 

Parls, 4 ( A.A. ) Gaze-

teler sahtekıir Frank ın tev

kifinden ve ltlrafll!nndan 

istihzalı ve şiddetli bir Us

anla bahsetmektedir. Matın 

gazetesi ı\\. Vanbloklaud 

hiç bir hakiki sebebe istinat 

etmlyen ve muhik gtısterlle

mlyecek olan ilk teşebbüsten 

dotan elim intibaı izale 

edecek diğer bir teşebbüste 

bulunmaga Parlstekl sefirini 

memur etmlyecek olursa 

Fransızların bu hatayı affey

lemlyeceklerlnl yazmaktadır. 

Avenlr gazetesi Felemen

gln bu işi Avrupaya karşı 

mükellef oldugu vazifeleri 

pek iyi kavrayamadığını 

gö teren bir ihtiyatsızlıkla 

takip ve idare ettiğini beyan 

ediyor. Flgaro ise bu mes'

elenln resmi tekziplerle ikti

fa etmlyenlerl rezil eyledi

ğini yazmaktadır. Petltparl

slen diyor ki: Felemenk ha

riciye nazırı harpten sonra 

hemen bir misli daha görül

memiş bir sevk ve llcaya 

tabi oldutuna şimdi çok 

pişman olmuş olmalıdar. 

Felemenkte 

Yeni ifşaat 

Şimendiferler Almaq
yanıri emrine amade 

bulundurulacak 

Parls, 4 'A.A) ·'Echo de 
Parls,. gazetesi Felemenk hükO
metlnln 1918 senesinde memleket 

demiryollarını, bilhassa ''Dalheln

Roermande- Hamste- Hamont,, 
ile "Vale- Vanloo- Roermonde., 
arasındaki kısımlan askeri sev
kiyat için _ Almanyanın emrine 
hazır bulundurduğunu ifşa eden 

bir veslk~ neşretmiştir. 
Seksen nusha olarak tertip 

edilml~ olan 1111 vesika atideki 

ibareleri havidir: "Umum ertaı:ı 
harp karargAhı, h hazira11 1918: 

lınparator. Felemenk demiryol
larından istifade edilmesi hak
kında. Son derece ıtizll tutula 

ca 'tir. Erkllnı harp reisler! bu 
veı;ikanın bıfzıodan şahsan m~s·

uldur, Trenlerin Felemenk top
rağından transit suretile müruru 

hehadirlerinc anlattılar. (:eri dön 

muş (ilan hehaelirlcr Temiri 

,;el:ımlanıaya gelnıi~lereli _ Vayı 

kırılmı:j olan f:lçi llehadir ile, 

olacak ~eylerin karga p;ibi evef. 

den kokusunu alan ak >açlı 

YaJ..up llarlada gelmi~lerdi. 

[lan yapan Kazganın t'Ski 

t:mekdarları ·remir ile bir çok 

kadeh ho,.altalar; 

Al/ahın yeri bu kadar geniş 
olduktan sonra vadilerde nasıl 
oturulur? 

Temir hunun iiıerine cevaben 

:joylc haykırdı: 
Lakırdı! Yapacağınız iş 

11e olacak ?.. Karga gibi Mo
go/laruı sofrasıııdaki kırıntı 

farla mı ğer;incceksinit, yoksa 

şahin gibi yakaladığınız avı 

yere mi fırlatacaksınız? 
Barla kahile<inin iki adamı 

bir J,ert. : 
Ya Alfalı! 

Diye haykırdılar, sonra: şu 

cevalıı Yerdiler· 
Biz karga detiliı: .! 

dediler . 
Alacıı ı· onlara iltihak ettiği 

ıaman erkekler 'l'cmirin zevce

sini hfümcrlc selamladılar.Alaeay 

TÜRKt ENiN İŞTİRA
Kİ SULHPERVERLiGi-

1 

rt iSPAT EDER 

Mayısta umumi inti
habat yapılacaktır 

Londra, 3 (A.A.) Tay-

---1--
Moskova , :ı A.A) - lıvea-

tlya gazetesi Ttırklyenln Moskova 

protokoluoa iltihakı keyfiyetinin 

hali hazırdaki slyıısl vaziyette 

istisnai bir surette mühim olan 
fevkaJAde manidar hir hadise 
olduğuna kaydederek diyor ki: 

• TOrklye cumhuriyeti musale· 
metperverane ı.iyasetinin yeni 

bir dellllni 17.bar etmiştir .• Gazete 
192~ tarihli TUrk-Sovyct bitaraf

lık mlsa~ının 'sovyet Rusya ile 

diğer şark ve garp devletleri 
arasında olduğu gibi muhtelif 

diğer devletler arasında bir sıra 

mumasil muahedenameleri küşat 

ettiğini Jıalırlattıktan sonra 'u 
suretle devam etmektedir. 

Milletler arıısındaki müsale
metperverane münasebetleri 

tahrip mak:;adlle emperyalist 

kampından çıkan beynelmllel 

kombinezonlar sovyeı Rusya 

ile Ttırklyenıu sarsılmaz ve de

ğişmez sulh siyaseti karşısında 
akim kalmıştır. TUrk-Sovyet 

bitaraflık ve ademi tecavllz mi
saklan sistemi yeni bir çlhan 

harbı siyasetini temamen ilgaya 
muvaffak olmasa bile bu siyase
tin hazırlıklarını vasi mlkvasta 
hırpalamaktadır. -

İsve tia gazetesi Türkiye 

ve Sovyet Rusyanın Ketıoı 

mlsakına derhal ı,ıırak ettikle
rini ve mlsııkı mUte,ebbislcrdea 
evci tasdik eylediklerini beyan 
ederek şarki A vrupada sulhun 

takviyesine hizmet eden bu 

memleketler arasındaki teşriki 

mesainin en hayırlı neticelere 
mOncer olacıığını yaımalı:ta ve 

Sovyet Rusya tarafından vaki 

iltihak teklifinin Türklyedc der
hal ve en hararetli kabule maz

har oldutıınu bllhas .. a kayt ve 

işaret etmektedir. 
·lzveııtla. diyor ki: ~Türklyc

nln bu iltihakı sayesiade umumi 

sulbua tahlllıııt lsrlndo Tllrk -
Sovyet te~ffkl mesaisi daha 
ziyade kunttlenmlt ve genlşle-
ml .. tlr " y • ili 

• •Mis 'f:ı t" edildi \ııb· 
ra. 4 ( ' 0 1 iır~iye cumhuriyl·· 

tiniıt r ~itvioııJ mis.alan• i~tirakint: 

dair olan beyanname dün haıicivc 

,·ekili Tevfik.llfüiıtc lıeıefcndi ta;a 

iından im1.ıı e<likrtk SoYVct -rfıriııe 

ındı cdilıni~ıir. 

ilk celse açıldı 

CcneHe, .ı r \.A) ,\k\ anı 

cı:miycti ınedi>inin elli dtirdıınciı 

içtimaı hll "'iBbah ltalya murah

hası .\L:->cialöjmıııı riyaseti altın 

ela :t\:ılmı~tır. .\Jcclis :ılcııl 'c 
hu,u,ı iki ~clo;ı: akdctnıı,tir. 
.......... , ....•.... , •.•... 
hakkındaki fenni tallmllt gOn

derllecektlr .• 
• Ara'daki anlaşamamak -

\ımtcrdaın , (,\ .. \) - "l"trechı. 

~aztte indı.\ çıkan . ..:ahtc 'c:ı-ika iize 

rinc :-.u:-;~ali~r fırktısı toplaı:mış re 

Velemenk ile Jlclçik:t :ıra>ındaki lıü 

tfin anlaşmama7.1ıklnrın miitte!ikan 

bertaraf edilmesi lı\7.umunu mülxc-y\ln 
bir karar ,ureti kabul eımi;tır . 

zc,·cının c;idccej!;i muharebeye 

iştir~k etmiyeeek miydi? .. Temtr 

~onbaharda ıırndan kalkarak J lii 

seyin ile bulu~m11k lizere cenup 

daj!;larına dogrıı hııreket edince 

dlj!;erlerl dc kcndi<ini takm ettiler. 

Yol nazlı nazlı c;idilecek gihi 

dcl\'ildi. Hu ~'Ol he; yuz mil 

uzunluJtunda olarak zinc.irleme 

dap;ların ara,mJa kn rılarak inıti

dat ediyordu. l>ag silsileleri sanki 

liiik yüz(ınc <et çekiyordu. ancıık 

nıühhcnı >urctte harita.;ı alınını~ 

,.e zamanımızda yalnız kısmen 

gidilip kesfedilmi~ olan hu dap;lıır 

~inıdiki \fp;ani.;t:ıııı !..atctkn 

si!.;ikdir. 
'ol \ıir ne1ırm hoğazmı takip 

cdi~onlu. C:it ~ide bu nehrin 

bir lıuz yatnıtı olduj(lı ı;ünıldıi; 

) okular kendilerine yol açmak 

için diz boyı: kadar karın içimk 

oğra~tılar Cittikleri yol onları 

~cyhülcchelirı buzlnn altına 

götllrdlı. 

Oradan dürndllz yaylaya dö

nülüyordu. Ruraya gelindijt! za

man rüzgarlı u~ıldııyan kaya

ların altındı çadırlıınnı kurdu

lar. 
Gurıdüz olunca, pırılda yan 

ı mis gazetesinin parlamento 

muhabirine glire umumi in

tihabatın 30 ve ya 31 Ma

yısta icra edilmesi muhte

meldir. 

BELEDiYELER TiCARETE 

KARIŞAMAZ 

Londra, 3 (A.A.) Tay-

mis gazetesi 19 muhafaza

kıir meb'usun bir protestosu

nu neşretmektedlr. ,\\eb'uslar 

bunda beledl.ı;elerln ticari 

teşebbüsata girişmek husu

sundaki temayüllerine karşı 

protesto etmekte ve bu halin 

devlet sosyalizmine doğru bir 

gidiş olmadığını ve beledi· 

yelerln hatır ve hayallerine 

gelmlyecek vahim neticeler 

tevlit eyleyeceği mütala -

sını serdeylemektedlr. 

Bahriye bütçesi kabarık 

LoPdrn, 4 l.\ .. '\.) l\alınyc 

hiıtı;c;i whnııııatı :i:' milyon 

lııc;iliz lira'' olup geçen 'cnekinc 

muadildir. 
1112<ı , .ıo ma:'arifi 

tahminen :-ıııı milrnn liraya 

lıalıp; olacaktır Hunun .l~:l mil 

ronıı milli horçlıırın tediyesine 

r 1 :ı milyon :illU bini milli ınu

dafaava, :ıo8 milyon !100 bini 

mülk! hidemata n: 21! milyonu 

dn daimi diiyiin haline i[rag 

edilmiş bazı istikrazlarııı itfasına 

tah;:b cdilmi~tir. lllltçe hakkında

ki miizakcrata hu hafta içinde 

ba~lanılacakar. 
Veni bir lcet 

Loııtlra, 3 (A.A) - Bir lngiliz 

aliminin hariku!Ade bir ihtiral 

-~aycsindı: bundan böyle tek bir 

miır,;ile aletiyle ayni zamanda 

hem bir muhın ert:yi hem de hir 

telgrafı neşretmek mümkün ola

cııktır. Ahiren bu hu,;usta kt:mall 

ıııurnffakiyetle yapılan rccrtibeler 

neticesinde bu . muhabere ı'e 

muha,·ercnin hirl biriyle karı~

madıp;ı \'&zilıan nnlaşılmışar. 

Yunanlstandan geçecek 
tayyareler 

.\tinu, :1 (ı\. \) - l lü!..ılnıet 

İngiliz ltalyan havai nakliyat 

şirhtıvle \"tınan hava hatlıırııun 

İngiltere - 1 Hndi,tan hava yoluna 

raptı için akdedilen nıu\·akkat 

itilafı imza hususunda münakalat 

ııa;1,ırına nıezunıyet \'ermi~tir. 

İn!(iltercdcıı l lindiHanıı uçacak 

olan taY)iıreler Yunanistanın ba~

lıcıı dört tayare karargilhından 

serlı6tçe isti!aelc cdelıilecektir. 

. 

• Vunanista.nda zelzele oldu -

Koren~ ;ı (,\.A) l~urıda hir ha 

reketi ar?. olmuştur. Ta?.cl?.ülit Aıi

nada da hissedilmi~tir . 1 lasam 

yoktur. 

karlı ovada yola düzelerek dalııı 

yiikseklere çıktılar. Nihayet riiz

gilrın temi~liyerek meydana çıkar 

dığı, çakıllar serpilmi · derenin 

yatagını buldular. 
Bcy!(irlerc y11111u:~ak ıirtuler or

tulınü~. yolcular da kurt postlıı

rına 'ı· ;:ımıır kürklerine hüriin 

mıı~lerdi. 
('.e,im ag11çlarla dolu hir or

mana geldikleri zaman yakmak 

için odun kestiler ve bunları 

kııaga yükleterek alıp göti.ırdü

lcr \'akit 'akit kalelerin alan

dan ı;eçtiler, göremedikleri nö

bct~·ilcr kulelerin tepesinden kcn

d\lcrine baktı. Ba~larının yüzlerce 

kadem irtifaıııdan yukarısında 

kılpekler uluyordu. 

Bir kaç kere de hücumu 

ogradılar . Bu muhacimler 

kar~ıl:ırındaki adamların ne 

mahiyette oldllklarını tanınmı

yorlardı. 

Temir ile adamları bu ha·

kınlardıı duşmanlarına faik ol

duklarını göstermi~lerdir. Hindi 

kOh silsilesinin karlı tepelerile 

gih kayılan, lcAh tırmanılan 

uçurumlu ve on iki bin kadem

lik yolu katederek Kdoil vadi-

/ 9f§. ~!111iHiberıe-r1W' 
M. Meclisi bayram münasebetlle 

martın 18 ine kadar tatil 
1 •••••• 1 

An kare· 4 <.. \..\) - B. M. Mecli'ı hugiın reis KAzım Puşa haz 

retlerinin rıya,ctinde toplanmıştır 1 ;ı40 he<ahı bt'ı kanun tayı ha J 

mıızakere \e kabul edilmi>tir 

led s bayram mıına<t·betlle mart 1~ pazıırte giıniı~e kad.ır 

tatıl cdilnıi~ti . 

Berlindc K omonistlerle nı üsademe 
1. 1 Her!ıııden hıldirıliyıır: Komoni>ller ıle l'olı> 

arn ıı t•.ı bir n u-adenıe olmuş Ye l'oh< memurlar•ndan lıC~ kı. 

nıccn olnıu-t ır. 'eh J, kiıl tevkif edil'lltiU-. 

:I~ _!'!_~rede 

Cemiyeti Akvam 

Fransa Hariciye nazırı 
Cenevreye gitti 

Cenevre.3 (A.A) "1. Briand 
buraya gelmiştir. M. Dandurand 
sor Cham berlainı ziyaret etmiş

tir. M. Stresemann bu gün bir 
gezinti yapmı\'tır. 

Afyon komisyonu toplandı 

Cenevre, .ı (A.A) ~ Cemiyeti 
alı:vam afyon komisyonuna Hin

di Çinde afyonun ıtizll surette 
lstlhlAki hakkında tahkikat ic
rası için mezuniyet verllmlştir. 

Fransa bu hususta icra edilecek 

tediyeyi kabul etmiştir. 

DUnyadakl kömUr buhranı 

Cenevre, 3 (A.A.) !(ömür 
buhranı mes'eleslnl halletmek 

lçlıı 4 senedenberi teklifatta 

bulunan amele fırkasına mensup 

mütehassıslar konferansı mesa

isini ikmal etmiştir. Konferans 

cemiyeti akvam lklisat komis
yonuna kömUr işlerine ait me

selelerin teksif edlleceğl hususi 

bir büro tesisini teklif edecektir. 

* lngillzler de g;eldller -
l.ondra, :ı (A .. \. Siı \usten 

C'haınberlaiu ,. cemiyeti akı·am 

me~~isindeki lnp;iliz hcy'etl murah· 

hesasının sair azı~ı ( 'entvreye va..:ıl 

olmu~lardır 
ilk ı,, ilk kerar 

Londra, 4 (A.A.) Cemiyeti 

aham meclisi Romanpı-Macaris

taıı ihtilAfının tetkikini, iki hü

kflnıct araHııdn doıtruadn do~

ruya ııılı1.akeratıı girlşilmi~ olma

sına binaen, \cniden tehir etmi~-
' 

tir. 
.\l.Slialoıa bu defa nıe,'clenin 

kafi >urctte lıalledileceıti ı e ce

miyeti akYamın hir elaha bu 

me<c!c ile m~gul olmağa mec

bur kalma\•ııı:ap;ı ümidini izhar 

ctml~tir. 
- --·-----

ltalyada 

Balon tahkikatı bitti 

Roma , 4 ( A.A.) ltaıya 

balonunun ziyaı hakkında ltalya 
bUkOmetince y .. pılmakta olan 

tahkikat bitmiştir. Kaleme alınan 
raporda fclAkete sebep' olan 

manevralardan Jencral Noblle" 

nln mes'ul tutuldutıı rivayet 
olunmaktadır . Ayol zamanda 
jeneralın evvelll kendisinin kur
tulmasına matuf hareketinin 

kabili izah olmakla beraber 
haklı addolunmıyacatı da beyan 

edilmektedir. 

sine geldiler 

!,;\kin lııı kıl.fi gdmiyordu; 

çünki ~ehriıı etrafını dola~mak 

icap ediyordu. 

Bir köyden genç heygi r ve 

koyun alarak l\andehar yolunu 

tuttular ki burası karın azlııtı 

dolayısilc daha kolaydı Cenubun 

aşajtı \'adilerir.e vasıl olarak orada 

Emir Hüseyni kendilerini bekli

yor huldu. l lii<cynin maiyyetinde 

Temirlnkinin eşi, !akar adetçe 

faik bir ordu vardı. 

Kış geçtikten sonra 
Kı~ nihayeti müddetince orada 

hckkdiler. Fakat yakındaki dağ

ların ,ahibi olan hir htikiımdar 

onlara nıuhtclff hediyeler yolladı 

c;cıcn lıiı elçi kendilerine 

harekete gc~·mck için cesaret 

vcnlı. 

llu hıikunıdarın. iiylc anla~ılı· 

yordiı ki. Sici.<tandaki tcbaa'ı ara

sında hir isyan baş ı;iistermiş, 

kendi;i bir çok mevkileri kayb

etmi~ti. i~te hu hükümdar Tcmire 

ve Emir l lüseyne nıüklfatlar vad

ederk asileri basarmak hu,usun

da kendisile birleşnıelrini istiyor

du. Bu teklifi kabul ettiler. 

Sırblatanda 

Katilin katili Ziya 
Helgraı, 4 ( A.A.) - Avala 

ajansının verdiği malOmııta nu· 

zaran Sena beyin katili öldUrU· 

lmemı, bllllkls iki kişiyi daha 

öldürmıtştUr. Vak'anın na~ıl 

cereyan ettlgine dair mezkOr 
ajansın verdiği tafsl!At berveçbl 
alidir. 

Sena beyin katlinden dolayı 

1

. tevkil edilip bllllhare Prag 

mahkemesi tarafından tahliye 
edilen ve bir Arnavut pasaport 

ile Arnavutluğa hareket etmek
te olan Zıya Voclteran Ceneral 

Yankovoç istasyonunda ayni 
trende seyahat eden dahiliye 

mUfettlşlerlnden M. Zavlsici ile 

diğer bir şahsı katil ve diğer 

iki kişiyi cerhelmlştir. Katil 
tevkif olunmuştur. 

Adiryatlkte bora 

lkl!!;ı·ac. 3 (.\.A.) - ·\diıya· 

tik ahiilerinde ~ayet ~idcl~tli 
hir bora esmektedir Su,ak mm· 

taka>md:ı telgrnf ıc telefon mu 

lıabcratı iııkıtaa uğramı~tır. Draj!;• 

i<tasyon binası siklon rarafmdaıı 

ı;ötürülnıiistUr. Denizde müth~ 

bir fırtına hükümfcrmadır. 

Yeni Zelantta bUyUk keza 

;\uchland ( \'eni zeland ) • 4 

(A.A) - Aııchiand şehrinin sıı 

haznesinin seddi yıkımtş ve bir 

mllyon galon kadar tahmin cdi 

len su kitleleri etraftaki arazi~ı 

bcilA eylenıi~tir. \lchaııi ve met.· 
nıat mlihim lıasarata up;ranııştır. 

Sinek sıklet ••mplyonu 

l'ari>. :ı (A.A. Sinek sıklet 

cihaıı şampiy<ııııı .l.merikalı boksflr 

Genaro ile Fr•ıı>ı7. buksiır Pladııcı 

arasında .J0.000 'C} irci kar~ısın<h 

lıir maç vapılmıjtır. ı'o'lu,araa pek :ıt 

<levanı cc.niş \ e F'ransıı hokstır 

rakihini l!l "3111\ ede ınaglup ctını~Ur. 

Sahte para meselesi 

l'ari>, J (A.A.) Macar esham• 

hakkındaki da.anın ru•·eıine ı r ıııcı 

ceza ınahkcını:sinde haşlanılac:ıktır. 

:\1üstantik1ik rıhkik~tı 2 sene "Ürnni~· 
tür. 
ı·-- ........ ........ -.......... --· - - --~ ...... , . 
ı ANKARA PAIJAS 
j l\\(,,\RA) 

l Bütün odalarda telefon, sıcak 

t suyu, kalöriferi vardır. Hugusi 

l banyolu apartmanlar. 

f Odaların fiatı: 6 - 8 - 10 ve 12 

ı liradır. Amerikan barı orkestra. 
% 
ı erkek ve kadınlara mahsob 
' ı pcrukt.r salonu, çamaşırhane, 

İ garaj, tenis, kOtUphane, yataklı 

L~.~lt~"2!:...•.!!~.t~I~!!~'!!:-
- --

lltiseynin maksadı cenuptakı 

memleketini tekrar ele p;eı;irrnckti 

Temirin iddetli arzusu ise tekrar 

beygirine binip Jıarhetnıekte" 

ibaretti. 
Yollar geçilecek hAlt: ;ıt:linc<· 

Temir ile Huscyn Sicistan hıı 

kiımdarmm nezdinc gittiler ' 

a•ilerin üzerine yürüdüler. 

1 lükümdarın kıtaatı dernıl 

çatma askerlerden fazla bir şe 

dcjtilıli. 
Hu iqe Tcmirin dabıı ziyad 

lıo~una ~iden 1eydi Asilerin hl 

yok ıntvzilerlni zaptederek, kt·P 

ılilerini kı,men yakaladılar, ge!'l 

ye kalanlarına ela hıicum eder 

bastırdılar. 

11 üscyn küy icri } ağma ettıı 

nıek surctile bir takını karışıklı~ 

Jara 'cbcbiyet vcr,lil!;i ~ibi s,ıP 

rada bur im mudafaıı vaziyeuıı 

!(eçirdi. !'enıır Lıu lıalkr kıır~ısıP 

da lakayt bulunuyordu. Ukl 

Sicistan halkı bıı yaziyctten nı~ıl' 

nun dc~ildi 
Bund:ın, isyanda devam edı P 

fer istifade ile ıminasehatın !JI 

;;erginlip;inden kAr etmeyi ti~ 
şundüler. Asiler hükıimdarıarır 

bir ariza gündıornd. dediler k' 
(Bitme.ti) 
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MiLL1YP:'r1N ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 
· ı iki tevkif 

~· lzmirde komünist Sıhhi kontrol 

EMANETTE 

'r a Y zarfında Kerim ve Tevfik be- . . 
. k' Emanet sınema, tıya-

1 am 251 zabıta va • yanname yapıştırır- b 1 k 1 
ası olmuştur k k 1 d 1 tro ve ar an ontro 

en ya a an ı ar ediyor 
Geçen şuba1 ayı ıarfıada teb· 

rlmizde 251 zabıta vak'a11 
•muttvr. Valı'alar tonlardır : 

60 hınızlılı , 57 yanrıa , SO 
darp , 33 cerh , 9 otomobR ka
zası , 8 inhidam , 5 intihar , 4 
''111.h tefhlrl , 6 tramvay kazası, • sukut, 3 yankeılclllk, 3 bulun· 
mut ceset , 2 tcaemmUm , 2 
lnclmat, 2 taarruz, 2 tcbtft ve 
birer denize ıulıut, emniyeti sul 
'~tlmal, tren lı:aıa111 lıllmllr 
,:arparalı vefat, fDc'e, vefata 
sebebiyet, lnfllll.k, zabıtaya ba· 
lıaret. dolandıncılılı, matnılıen 
vefat. muhtorlkan vefat. çocuk 
terki, elelıtrllı teU lı:op•uı, ci
nayet. 

TUtUncU dUkkamnı aoprken 

K llçOk Muıtafapafllda tlltDndl 
ııian efendinin dUlı:klnına 

evt hl ceco iki hırsız strerkcn 
yakalaumı~tır. Tahkikat netice
sinde bunlann Trabzonlu lsma· 
il ile arkadaşı Ruşen olduklan 
anı aşılmıştır. 

Şoför Sabrlnln marifeti 

Şoför Sııbrlnln idaresindeki 
3•657 numaralı otomobil 

dün Pangaltı caddesinden ce· 
çeı·ken arabacı Cemalin araba· 
sına çarparak bazı yerlerin! 
hasa ra uğratmı~tır. 

Dam da bir hırsız 

Gece Karaköy Palasın damıt7da 
bir gölge görllnmüt derhal 

takibine bafl&nmıf biraz sonra 
yakalanan meçhul şahsın nbıkal 
HUsnıl otdujtu ve hırsızlık mak· 
~adiyle dama çıktığı anlafılmıf 

tır. 

Rakı hırsızı 

Galatada Ozllm kızı aıasldrat 
fabrikasından Bobor namında 

biri bir sandık rakı atırarak ... 
vuşmuştur • 

Geceki yangın 

EmlnllnDnde Balıkhane ııolı: .. 
ğında oturan Sadi El. ola 

evinden y anpıı çıluıı1' IH4e 
derhal aöndUrUlmDflDr. 

Patlıcan burunlu mu? 
l"'alatada oturan hamal Masta
\ Yfa kendlsl.ıe patlıcan burunlu 
diyen arkadaşı HllanUyD sustalı 
çakı ile aç yerinden vurmuştur. 

- . 
MAHKEMELER~ 

Vatman mahkum 
Hasan Ağanın ailesine 

2,000 lira tazminat 
verilecek 

Bundan bir müddet rveı Ta. 
tavlada bir tramvay kazası 

olmuş ve tra· 
ıııvay bir eve 
çarparak evi 
Yıkmış, evla 
önünde sUtçll· 
yu öldUrmUş 

ve bir kadını 

da ağır surette 
Yaralamıştı. 

Bu hadisenin 
ıııuh a kemesi 
dUa ağır ceza 
lllahkemeslnde bltmlf ve mab· 
keme karıınnı vermiştir. Vat· 
illan Mahmut Hasan ve Mahmut 
tlamdl ikişer sene hapse ikişer 
YUz lira ağır cezayı nakdi ita• 
sına mahkum olmuşlardır, 

Tramvay hattan çıktıktan 
sonra sutçu Mehmet atayı 
öldürmüş , ve yıkılan evin 
enkazı altında kalan madam 
Otarina da ağır surette mecruh 
olmuştur. Kararda mes'ulu bll
mal tramvay şirketinin de 
Mehmet ağanın ailesine 2,000 
lira tazminat itası da vardır. 

Tevhit edildi 

B cyko7. ;.indeler yurdu tarafın-
dan Vakit refikimiz aleyhine 

hir zemmi kadih dava!'! ıç;lmış
tır. Cskiidar ceza mahkemesinde 

ru yet edilen bu davanın Birinci 

Ccz;ıdaki dfğer matbuat davalan 
ile tevhidine karar verilmiştir: 

Emniyeti sUI istimal 

E krem beı· isminde bir zat 
tarafından uçüncii Cez.:ı mah-

1'tmesim1c llaban zade Recai 

Nüzh~t lıq aleyhinde bir emni
\rc t" :.i istimal davası açılmışor. 

Diğer bazı zevatın .. 
malumatına muraca-

at edilmiş, sonra ser
best bırakılmışlardır 

ızmlrde çıkan Anıdolu refildmizde 
otodu&unınu göre IOD ıylar için

de lzmlrin bım sokaldınnı ve bızı 
blnılınnı bir takım ıııeçhnl eller 
ıanfınclaıı gccellyln yıft&lu yıpıftı
nbyor ve yafıalua halkı KonıUıılallle 
ltfVllı: edici beyanıt yazılıyordu. 

Oç ıy !tadar evel Hııunlye cı
aılinln du'Oannı yıpışımlın bu yafta
lardan bilhls.sı fehrin aalr aemtlerine 
de yıpı~lnıııta bqlındı. 

Onu on bqer gün fısılalulı 

yçışıınJaıı bu bcyannımdorin yuı
ht tanlın •rn ıyn olmasına ragmen 
hcpşinln de blr blemden ve bir 
yovıdan çıktılclın ınlaşılıyordu. 

Nibaveı Şubatın jlrmi yedinci 
günü ıkşamı bir şıhsın Kordon 
üzerinde ktln bir hane duvınna yeni 
yıfta yı;ııştırıldg;ı bekçi tarafından 
göıiilerek şüphe edilmiş ve bu şahıs 
karak<.lı sevkedilmiştir. 

Karakolda yapılan ıaharriyatta üze
rinde bir bayii t.eyannıme olduğu 
anlaşılan marangoz Kerim i~mindeki 
sabıkalı komuıılsı tasıaıı cürmü 
meşhut halinde yakalanmı~ur. O gece 
di~er bir mahallede de ayni işi yap
makla_ m~gul olın makinist Tevfik 
isminde birisi de gene elinde beyan
nauıeler oldugu hılde derdest edile· 
rek takibata germl verilmiştlı. 

Bu iki kişinin yapı~tırmağa çah~

tıkl•n beyannameler iki kısımdır. Bir 
kısmı müstansih Ue ' 'e Arap harfle
riyle yazılmıştır. 

Yaftaların münderaaıı halkı Komü
nis 1 ke teşvik ve tahrikten ibarettir. 

Tevfik ile Kerim kendilerine öıe
denbcrl Komünist süsü veren ilı:I 
cahil ve serseri kimselerdir. 

Milddelumumililı mıkımı yakala
nan Kerim ve Tevfik hakkında tevkif 
miizckker«i nrdljthıden bu ili Ko
münist wiıjtı tahtı ıevkife alınmıf 

ve meseleye de AdUye<:e vız'iyet 

olunmuştur. 

Zabıtamız bu mesele eırıfındakl 
tetkikat ve taltibatına aynca dcv•m 
eylemektedir. 

Vaziyetin bir kaç ~ne bdar 
ıavauoh edecek! tıhmln olımmak
ıadır. 

Geçen Rne komünistler hakkın 
da lstaııbolda yıpılın takibat sıra-
81nda bugün tevkil edilmiş olan 
1'erim ile Tevfi.lc hakkında da taklbaı 
•e nıubd:emaı yapılmış ve Tevfik 
dört ıy hapise mahkOm olmuştu. 

Tevfik ile Kerimin tevkifinden 
sonra görülen lüzum üzerine Halka
pmarda Meym kökü flbrihsı mü
diri M. Mırkoviç, me2kQr fabrikanın 
daire mUd!ri sabık lzmir posta ve 
ıelıtaf baş müdlri Zeynel bey, ıcenta 
isleriyle meşf;ul Alberto Misir, Rızıı 
bey bencısı Hıfız Ahmet bey, Gün
doğduda qçı Ktzım, Bulgar ıebea
sından dülger Petro, sobı tımircisl 
Nizamettin, marangoz Hilmi, kardeşi 
Nafi2 efendiler de polis marifetiyle 
hülu)mete celbedilerek uıunuzadıyı 
isıiçvap edildıkten sonra serbes bıra
kılmışlırdır. 

Aldığımız mütemmim ma!Omata 
göre zabıta Karşıyakada bazı tabar
riyıtta bulunmuştur. 

Meseleye ıdllyece vezlyet edildiği 
için icıp eden tetkikat badema o 
kanıldan yıpılacık ve eğer bu lkl 
failin başkaca şerikleri varsa bittabi 
bunlar da adliyenin pençesine düşe
cektir. 

Burada yapıştırılan beyannamelr rin 
bir suretinin de diğer şehirlerimiz 

de ayni.amanda takip edildi~ne ve 
lstanbulda yapılan bir komünist 
içtimaında beyınnameler yapışnnlma
ıınm lı:ararl~tıgını dair olan neşriyat 
tceyut etmemiştir. 

latanbulda bir fey yok 
Bu mes'ele hakkında şehrimizde de 

alikadar ve tevkif edilenler olup 
olmadığını Vali Muavini Vazı~ Polis 
Müdürü Şerif beylerden ıeç vakıt 

telefonla sorduk, Ayn Ayn şu ceva
plan ıldık: 

• - Şehrimizde böyle bir ıahkl
kaı ve ıevkif edilenler yoktur .• 

Bir alla faciası 

tzmlrde Fenıh mahıllesinin Mahmut 
ağa sokağında çok feci bir cinayet 

olmuştur. .Elde ettiğimiz malı1matı 
yazıyoruz: 

Mezkür sokaktı 11 numaralı 
hanede mukim Geri tütün kumpan
yası memurlanndan lzmirU Şaklr 

Şehremaneti Sıhhiye Mll
dllrtyetl Ramazan mOnase
betlyle tiyatro ve kahvelert 
yeniden ııkı bir teftişe tabi 
tutmuştur. Tiyatro ve sinema 
uhlplerlne salonlannı sık 
sık havalandırmaları ve de
zenfekte ettlnnelert blldl
rtlmlştlr. Yalnız Şehzadeba· 
ftndakt alnemalarda ve tiyat
rolarda Halkın pek IAOball 
hareket ettltı hiç bir kayda 

riayet etmedlklerl hatta salon 
dahilinde ııcara içerek rü
yeti ve ııhhatl umumlyeyl 
lhlAI ettikleri rGrülmOştnr. 
Bunun üzerine sıhhiye mll
dürüyetl nlzamata riayet 
etmlyenlerl tesblt için bura· 

larda fazla memur bulundur
maya başlamış ve sinema 
sahiplerine sıkı lhtaratta 
bulunmuştur. 

Jstanbul fllml 

İstanbul filminin islahı için sahibi 
tarafından vaki olan müracaat 

Şehremanetince kabul edilmiştir . 
Filmde on iki sahne tebdil ve 

Eyipıe çekilen bir sahne de rötuş 

edilecektir. Fazlı olarak Topkapı 

Suayının denizden çekilmiş manzara
sı Jltve edilecektlı. 

itfaiye proteal kaldt 

Şehrimizin ihtiyacı ile mUte· 
nasip bir itfaiye teıokllAtı 

vücude getirilmesine ve hail 
hazır tefkllAhn tevsilne ve ha· 
aun için hariçten mUtehassıe 
celbine lı::arar verllmlt , bu hu· 
ıusta bir de proje tanzim edil
mişti • Aldıtımız habere (Ört 
bu projenin taıblkına bu sene 
imkan olmayacaktır • 

Zira itfaiye tefkllAtıam tevsii 
için yeni bütçeye 480 bin Ura 
konduğll halde buaıın ancalı: 
100 bin lirası kabul edllmlştlr. 
Halbuki 100 bin lira Ilı pro)enln 
tatbiki kabil olmamaktadır. 
11\amafl Dahiliye Veklletl lda· 
rel hususiyelerln de itfaiyelere 
yardım etmeal için emir ver· 
dlğlnden şlmdlllk idare! bususl
yeden alınacalı: tahsisat bek
lenmektedir. 

idare! hasu11lyeden 200 blıı 
liralık bir tahsisat alrnac•ğı 
llmlt edllmektedlr. Şayet bu 
mllı:tar temin edilirse o zamın 
itfaiye tabılaatı SOO liraya balft 
olacakfndan pro)enla bu aene· 
den tatblkma baflanacalı: ve 
gelecek eeae ikmal edllecektJr. 

itfaiye mUtahaasıaı 

Emanet Viyana itfaile kumandam 
muavinini 700 lira aylıkla lsım

bula mütehassıs olarak getinmeğe 

teşebbüs etmiş fakat mumaileyh hU
tün Türkiye için iıfalye mütehıs.sısı 

srlanyle celbedlldlğı takdirde bu 
vazüeyl kabul edebileceğini bildir
miştir. 

Emanetin istikrazı 

Emıneı Gazi köprüsünün inşasını 
başlımak için iş bankasından bir 

milyon lira istikraz aka milzakentına 
devam ediyor . Müzakeraıın inkııu 
olfadığı şsyıalan doğru değildir . 

oğlu Mehmet HulOsl efend~ zevcesi 
Esma hanımla geçinememektedir. 
Aradaki imtizaçsızlık son günlerde 
fazlalaşmış ve karı kocı dün gece 
gine kavga etmişlerdir. Misafir sıfa
tiyle eve gelen mumaileyhin baldızı 

kendilerine nuihat ttmiş ve gitmiştir. 
l\lüteakiben HulOsi efendi hizmetçiye; 

- Sen odana çık yat l 
Demiş ve hiımctçi çekildikten so

nra tabancısını çekip zevcesine ııeş 
etmiştir. Kurşun Esmı hınımın der
hal vefatını inııç etmiştlı. Katli zevç 
bu neticeden ürkerek koçmış ve 
annesinin evine gitmiştir. Eve girince 
annesinin boga21na <anlarak: 

Anneciğim, b•n Esma yı vurdum, 
artık ben de yaşayamam, gel gözle
rinden öpeyim_ .. 

Demiştir. Bu sözleri müteakip 
annesinin gözlerini öpmüş ve dışarıyı 
fırlamışıır. Kendini kaybeden kadl 
koca Karaıaşıakl lnglllz bahçesinin 
üstünde bulunan köprüye gelmis ve 
tabancasını çekerek kendi kendini 
vurmuş, intihar etmiştir. 

Keyfiyet zabıtaca haber alınmış 
ve cesetler kaldırılmıştır. Katil ve 
müntehir koca, 33, Esma hanım da 
27 yaşında ve lstaııbulludur. Biri 6, 
diğeri bir buçuk · y~laruıda iki ço
cukları vardır. 

MOjEFERIK HABER!-D\ 

Şehitlik 

Selvilerin yerine ıh
lamur . dikiliyor 

Stıheda Abidesi koınilyoııu yeni 
kararlar inilıu etıııif ve tatbikine 

blşlanmıtnr. Edlrnekapıdalı:I Abide 
dvannda bolnnan aclvller buraya 
bazlıı bir mlllZUI nrdlll için bon
lann yerine akuıya ve ıhllDlllf 

ığa~an dildlmesine bı~IMmıştır. Bıı 
fftle bir hıyll fidan dlkllmişdr • 

:iehremanednln muaveneti yle çiçek 
ve ıgaçlann sulanması için şebitUge 
111 de ICVkedilmiştir. 

Fuzult lfgaller 
lçJn ••glllertnden aut 

mlall alınacak 

Mnlı.ııcır ve mübıdllltdıı ıldıtlan 
emvali meuüke ha'<kında 

Maliye VeU'eılnden şehrtmiı Met
rük Mallar MUdUrlOlı:lcrtne ıalihlm 
bir enıinwııe aönderiJmjfllr. 

hHn dalrui tuafındatı karat 
verilmeden nelkl uman !çla muha
eırlardan ecri misli sııredyle kira 
almıcıktır. 

Şimdiye kadar muhacırlardaıı ecri 
misli aranmamakta idi. Yeni gelen emir 
hiç bir karara istinat etmiyerek işgal 
edilmiş zaman için ecri misil takdir 
ve tahsil edilmesini amirdir. 

GIImrUk kAtlplerl 

Rüsumat dairelerince ketebenln 
daima bir kllemde ve ayni va

zife ile iştigal etmeleri muvafık gö
rülmemiştir. Çünkü bu suretle o me
mur dairenin umumi vaıiyet ve mu
amelelerini kavnyamamaktadır, bin
netice de vukuf sahibi memur yetiş
drilememekıedir. 

Bundan sonra alh ayda bir, kt
dplerin yerleri değiştirilecek ve her 
hususta ma!Omat salıibl olmılın 
temin edilecektir. Fakat şimdilik bu 
karar miinavebe ile tatbik olunacak· 
tır. Rüsumat umum müdürlüğünden 
hiş müdiirlüfrlere tebligat yapılmıştır. 

Açıktakllerln tercihi 

M•llye VekAletind~n Defterdarlığa 
vaki bir işarda Maliye dairele

rinde vnkubulıcak milnhallıa tm:ilıan 
açıkta bulunan ve yınm maaş almakta 
olan memurlıno tayin edllmesı bil
dirilmiştir. Y entıınl ' ıııyın olunacak 
memurlar tarafından Serdofunıcıık 
mueretler nazan ltlbııra almmıyıcalı
tır. 

Polla maafları 

Geçen sene polis maaşatın.a yapılan 
yüzde on zamdan ıevkilaı yapıl

maması M. meclisi bütçe encüme
nince kararfaştın lnıışıır, 

Tramvay l•brlkaSI 

'T'ramvıy firktıl lııtınbuldn yeni bir 
ı_ fabrika ıcsis etmeğe karar ver
miştir. Tramvay maklnelerinılen gııyn 
tfiler bUtllıı kısımlan bu fıbrlbda 
lmıl edecekdr. Şiılı:eı yeni fabrikada 
1000 küsur amele kullanacaktır. 

DUyunu umumiye 

D flyuno nmumlycnin tasfiyesi mo• 
amelltı hakkındı komiser Zelıti 

bey şu izahatı vermiştir . 
- Düyunu umumiye idaresi mu

kavele mucibince muımclltını ııs

flyeye mecburdur. 
Bu ıasfivenin bir kısmı yıpılmış

nr. Şimdi tasfiyeye tabi tutulacak 
80-35 m~mur daha var ki ııbil bun
lar da müddet bitince tasfiye edil
lecektlr. 

Yani vagonlar gallyor 

Semploıı eksprcsilS Mayıstan sonra 
yeni vagonlarla lşllye<:el.tir. 
Bu vagonlar wn•men medenf, 

gayet hafif ve ful• konforu haizdir. 
Nafia vekAleıl bu yeni vagonlardan 
Anadolu hattı için de getirtecektir. 

Kadastro ı,ıı rl llerllyor 

K adastro hey'eti tespit olunan 
program mucibince işlerine 

cevam ediliyor. Büyiik Adanın 

kadastro muamelAo bitmiştir . 

Hq beli Adanm da planı yapıl

mışor. 

l\lemleketimizde: Denizli, Mu

danya, lzmir karşı yakasında ka
dastro ikmal edilmiştir. 

Yunan ve Bulgar mDrahhaslan 

Bir kaç günden beri şehrimizde 
bulunan Bulgar-Yunan mübadele 

komisyonu bitaraf reisi Ue Yunan 
delegesi M. bcslndaris dün Ankarıya 
gitmişlerdir. Verilen maltlmııa göre 
delegeler ılikadarlara ait bazı tapu
ların tetkikine müsade edilmesi i~'İn 
hükOmetimiz nezdinde ıeşebbüsaıta 
bulunacaklardır. 

ErcUment Ekrem bey 
Matbuat umum müdürü Ercü-

ment Ekrem bey, dün Vali 
muavini Fazlı beyi ziyaret etmiş

. ,ır. Ercüment bey, perşembe günü 

Ankaraya gidecek.tir: 

:i:ı.:ttaı9Clli !!.: 
Mavnalar boşalıyor 

Oç gün zarfında tah
liye işi bitecektir 

L imanda toplanan mıvnal~r
dan mühim bir kısmı tıhlıye 

edilmiştir. Şimdi henüz tahliye 

edilemem!' mavna adedi 90dır. 

Bu mavnala.r da 3 gün zarfında 

tahliye edilecektir. 

Ancak havının düzelmesi üze
rine yolda bulunan vapurlar 
limanımıza gelmeğe başlamışlar
dır. Bu sebeple bu vapurlardaki 
rşyının derhal tahliyesi yine 
müşkülatı mucip olacaktır. 

Ahiren Ankara ya gid~n Hamdi 
bey, liman müşkül~u hakkında 
alakadar Veklletlcre l.ıahıt vere
cektir. 

Şlrkatler TUrk mamurlan 

Dünkü nushamızda bazı ecnebi 
şirketlerinde Türk memur 

değil, Türk tebası bile bulunma
dığını yazmıştık.. Şehrimiz Ticaret 
mıidürlüğü bu gibi ~rketler hak
kında ne yolda muamele ifa 
edileceğini lkt!sat veklletinden 
sormuştur. 

Aldığımız ma!Omata göre ec
nebi sermayesile müteşekkil Türk 
şlrketleri ile ecnebi şirket ve 
bankalarda Türk memurlannın 

adedi günden güne eksilmektedir. 
Banka ve şirkecler, evclce 

vaki olan kat'! tebligat hll!lmda 
olarak Ttirk memur adedini yü~

de 30 a iblağ etmemek için behane 

!er çıkanyorlar. 

Borsada dQnlı:ll va:ı:tyet 

I• ngiliz lirası dün borsada 988,2 
kuruşta açılmış, 988 kuruşa 

yükseldikten sonra 982,25 ku

ruşta kapanmışor. lstıkrazı dahili 
92,12,5 lirada açılmış 92 liraya 
düştükten sonra 92,25 lirada ka

panmışor. 

Düyunu muvahbade 225 lira

da açılmış, 226,72 liraya yük
seldikten sonra 224,75 lirayı 
düşmüş, 225,72 llrıda kapanmış
nr . .Alon bOrsa .haricinde 853,5 

kuruşta açJlmış, 853 kuruşta 
kapanm1ştır. 

Haydarpata • Slrcecl ııaldlyab 

Avrupayı gitmiş olan Feribot 
şirked mümessillerinin bJı hafta 

zarfında memleketimi:ı:e geleceği 
haber ahnmışnr. Mümessil gel
dikten sonra bazı tali mesailin 
hallini mütealop tesisata bıı.şlana
cakor. 

lbıporlar hazırlandı 

Ticaret kongrası encümenleri 
mesailerini bldrmlşler ve 

birer rapor hazırlamışlardır. Kon
gra cumartesi ve pazartesi günü 
içtima ederek bu raporlan tetkik 

ve müzakere eyliyecektir. 

Mefsuh klbrH firkati 

Kibrit inhisarı müdürü Tı
hir Kevkep bey Ankaraya 

gitmiştir. Kevkep bey, mefsuh 
şirket hakkmda Ankaradıı Maliye 

VekaJetile temas edecektir. 

MAARiFTE 

ıstılah hey'eti 
"A.. harfine dahli ıstılah-

ları tespit ediyor 

Duo DarUlfUnunda ilmi ve 
fenni ıstılahlann tespiti 

işine devam e-

dilerek (A) ha- S) 1 
rllnln muhtevi 
bulunduğıı fiş· .. 
ler hakkında 

allkadar mo
derrlslerin mQ
tallalan alın

mıştır. Tail ko· 
misyonlar bu· _ 

gün toplanarak mi t A
1 

!~\ 
bu sözlerin , AJI; 
kat'! fekllnl hazırlayacaklardır. 

Çarşanba gUnU içtima ede· 
cek olan merkez komisyonu 
bunlan tetkikle Dil encümenine 
gönderecektir, 

Kıraat va imla 

M illet mekteplerinde imtihan. 
lara devam edilmektedir • 

imtihanlarda mUdavlmlere 
kıraat okutulmakta ve lmıa 
ya:ı:dınlmaktadır • Bu iki aylık 
dersanelere devam edenler eski 
Arap harfierl ile okuyup yazmak 
bilenlerdir • Bu dersanelerln 
imtihanlarında mnvaffak olama
yanlar yUzdo biri tecavu.ı et
memektedir 

Ekmek ucuzlayabilir mi? 
Ekmekçiler değirmenciler aleyhine 

hükumete muracaatta bulundular 

Ekmek yapıcılar yeni unlarla ça~nı tutul
duğu takdirde ekmek fiyatlarının iki kuruş 
indirilmesi mümkün olabileceğini söyliyorlar 

Ekmekçiler cemiyeti, d~tır- ı yapıcılann terfih! mDmkUn ola· 
mencilerln lbtlkln ve fınncılat caktır. Narhtan aşağı fiyatla 
U:ı:erlndelı::f tazyllı::f yUıUndea satılan ekmeklerin rutubeti faz• 
ekmek flyatıannın ucıı:ı:lamadıtı la, rıdası az ve vezni noksandır. 
lı:anaatlndecllr. Emanetin talı::lbahna rağınea 

-Son bl? ıeııo zarfında 21 bıınlan çıkaran • ekılkd • ler 
fmnın kapanması ve sablplerl· lflerlne devanı ediyorlar. latan· 
aln mDflls vaziyete dDşmeı.I dı bul fınnlannın yUzde yetmlf 
un dcaretlndul &'•Yrl tablllkten betine elektrikle mUteharrllı: 
Heri ıeldltl anlatılmıştır. hamur maklnası vazedllmlt 

Cemlyetln heyed idare aza· olup diğerleri de yav•f yavat 
1111daa Nnrt Be7, ba lıasusta asrlle,mektedlr, 
bir muharrlrlmlze demlftlr lı:I: Şimdi mevcut 234 fınnıa 

lhttklnn llııDne ccçıııelı:: llıre 126 sı TOrkl~re aittir , Haklan 
detfnnenlerln esaslı bir kontrola olmadığı halde elı::melı::çRllı edem 
tabi tutulması lçlıı lıılllı:Qmetı 1 ecneblala, bu sar.'attan mene• 
moracaaı cttllı. dilmesi için Şehreaıanetlne mU· 

Ekmelı::çllerl, detfrmeadler raca at ettllı: •• 
tatıa:lı:kDmlladea lıurtanaalı: lçla Dlter tar.artu dettrmeacller 
baıı.lı::alardaıı lı:redl temini il· hırlçtea ılparff olunu aalarta 
zımdır. Bu lnmısta da bUkOmet ltllıs mallar olmasına blnaea 
nezdinde tefebbUsatta bulunduk ekmek fiyatına tealrt olmıyaca• 
Bu kredi temin edilirse, fınncı- ğtnı iddia etmektedir, 
lar, değlrmenlerfn pahalı ve Ekmek yapıcılan cemiyeti, 
fazla rutubetli anlan yerine ha• yeni gelecek unlarla esaslı su-
rlçteıı celecek uulan alacaktan rette bir ceşnl tutulduğu takdir· 
için ekmelı fiyatında 50 para de ekmek fiyatının 2 kuruf in-
kadar fark olaeakt.ır. dlrlleblleceğlnl llerl 6Dnnektedlr. 

Değirmenler , Emanetle t11JI. Mlktan (2745) kltlye baliğ olan 
mahna rağmen 15 rutubeUI un ekmek yapıcılan arasında na-
yerlne 22 rutubetli an çıkararak sıfsa bulunan (650) kadar ec-
halkı ve fınncılan zarara uğra· neblnid , dlter memleketlerde 
tıyorlar. Fakat , 15 rutvbetll un olduğu gibi , yeril tebaaya 
verlllnı , bir çuval undan 98 mahsuıı olan bu lftea menedll· 
elı:mek çılısealı: ve narhın ehem· •esi mnvafılı: Cortllıaeldedlr. 
mlyedl surette lndlrllme&lnl Piyasada bulunan çavdarla· 
mucip olacaktır. nn değlnnenlere çekilerek elı::· 

Ekmek fiyatında (8-10) para mekllk unlara karı~ıırıhlıtı sa-
tfbf lıDçUlı: bir farkla Ekmelı:: ylenmektedlr, 

tÜEMl.DETTEJ 
Altı dolandırıcının tevkifi 

Dolandırıcılar bir şirket halinde iş görür
lerken lzmirde yakalandılar. Çuval sui isti
malcileri 170,000 lira kefaletle tahliye edildi 
Zıbna, lzmlrde mUlılm bir dolın- ı kapılarak ölmüşlerdir. Hadise f(iyle 

dıncı kumpanyasını meydana QI • olmuştur. 

karmıştır. ikinci kordonda yıngın yerlerinde 
Bu kumpınyının 6 azası vardır. bir barakada iklmet eden Necip 

OUn ikisi tevkif edilmlfllr. naıauıdaki bu uvıll~ Kemer aokı-
SahteUrlar, belediye menıuruyıra ı.nda Upklı Zlya beyin hanına tuğla 

diye ötekini, berikini dolındırmakta geılrmek için yangın yerine gltmlt 
idiler. ,,. hamuleslnl haynnına yükledikten 

( Y111gından kıırtmna Cemiyeti') sonra geriye dönmUŞtilr. 
ııamile sahte mühürlerle bwlııııf Yolda yayı kaldınmına çıkmış ve 
malıbuılan sanyorlardı · cııdde kenanndakl elekaik direği ile 
Bacıılardakl knrumlan ıcmldedllde - binanın davan aruında kalan du 

rinl ileri sürerek e~leri dola$ıyor • bir yerden geçmek lltemlşdr. Bıı 11ra-
bı~lan muayene edıyorlar, ev ubip- da hayvan fiddcıle elekınk direğine 
lcrıne mıkbuz veriyorlardı . Ştı 

Dolandıncı kumpanya azasından çarpmı r. 
ilk yakalananlar Nigdell Şevket Ue, _Musadem.e nedceslude ikinci tel 
lzmlrll Jsmaildlr. - esnıyerek dırete dokuumuş, bu 

Bu aahteUr lı:umpanywnın dlger 
4 azası da yakılınmışıır. 

Bunlar kolektif şirket namı altında 
iş yaPıyorlardı. 

Kumpanyanın ikinci Belediye karşı 
sındı 12 numarada kıpab bir dairesi 
vardır. 

Müdlln Şefik bey nımında f!lı 

bir r;ençdr. Konırol memuru Ali 
efendi, ıalısildarlan Niyazı ve ı.
maylldlr. 

Bu sahte flrketln memurlanna 
musaddak hüviyet varakalan verilmiştir. 
Bunlar ve mühür musadere edilmiştir. 

Şirket memurfan maiyetlerinde 
itap ettik! kadar amele kullanmalı.ta 

imişler. 

Çuval aul lstlmalcllarl 

ızmirde 170,000 liralık Gümrük l1Jf 
isılmall maznunlınndan 6 sı çuval 

tüccarından beşi kendilerinden iste
nilen J 00,000 liralık kefaled göster
mişler ve serbes bırakılmışlardır. 

Y a!nız Bünyamin Kohen efendi 
alrşama kadar kefalet muamelesini 
neticelendiremediğinden tahliye edil· 
memişdr. 

Çuval tüccarlannın gösterdikleri 
kefalet mlkım 170 000 lirayı balil 
olmaktadır. 

Sui istimalden maıınun memur
lar Tevkifhanede bulunmıkııdırlır. 

Tahkikat evrakı memurlar hık-
1 mubaktme 

kında IOzum veya men 
kır1n verilmek üzre Gunırük Teftiş 
Tlev'eti Riyasednden Vil~yet idare 
Iley·eıine verilecektir. 

Feci bir kaza 

Cuma günü saat 14 buçukta Bas
manede Dl Amerikan Tütün 

kumbanyesı yanındı feci bir hadis• 
olıııuş ve 16 yaşında bir çocuk ile 
hindili bıyven elektrik cereyanına 

ıurede mezkur teldeki cereyan 
direğe geçmiştir. Zaıen o sıraJa 
çocuk ta hayvanı ile dlreRe tema• 
etmiş bulondugu için cereyan kendi
sine intikal ile hem çocuRun, heaı 
hayvanın ölUmUnU intaç cımitılr. 

Vahap bey ltlrez etti 

V nayer yazı işleri mümeyyizi 
Abdülvehad bey hakkında 

Vilayet tasfiye komisyonu tara

fmdan ıasfJye karan verilmişti 
Kendisi bu karara itiraz etmiş 

ve Dahiliye VekAJed ile Devlet 

Şurasına müracaatta bulunmuştur. 
Ada yoıcuı•n mlltkUIAtta 

Kinalıadı_ J~kelesl tamiratı henü:a 
bitmeJJ1ıştır · Neveser vapuru 

tamirde olduğu için vapurlar 
iskeleye yanaşamamakta, yolcular 
vapurl~rdan Kartal romorkörü 
vasııas~le Adaya ve vapurlara 
nalJedılmektedirler. 

• l•kAn ı,ıerlnln tetkiki 

Jskan Umumi müdürü Hacı 
.M.ehnıet bey yakında Çatalca

ya gıdecektir. Hacı ~lchmet bey 
buradan sonra da Silivriye gide

cek ve lsk!n işlerin! tetkik 
edecektir. 

Yarat tevklfah 

MOesseselerde çalışan bayi· 
!erin maaşlanndan kesi

len kazanç verlgfRI hakklnda 
dün Maliye VekAletfnden Def
te ı darlığa bir emirname gel
miştlr. 

Bu gibilerden aldıktan bey' 
!yeden yUzde 3 nispetinde ka
zanç, aynca Maktu, Vilayet, Be· 
ledlyo ve Maarif vercllerl tevkif 
edilecektlr. 



T:i.y 

Türkiye) demektir. Bunun · 
şimdiden kalplere verdiği 

coşğun ıurur ve heyecanı 

zaptetmek kabil mi? 

MTLLtYET SALI s MAR1' 1929 

···-k·a. 
mazlı/Ia ıJfkelendi: i:ıu Türk san'atını himaye etmeıı 

- Bilet dedik a .. Yoksa işitti- biraz düşünmüş olsalardı, sergide 

remedlk mi ? gördüğüm şeyler şekil ve fiat itibarile 

Derin bir rüyadan uyanır gibi, hem daha zsman.a uygun, hem do 

ıilklndi · daha ucuz olurdu. 

.. 
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(Karun yatar. ]:;rh l, ulnk 

kabartır. Ampulun etra!ında dö

nen bir sivri sinek görür. Cake

tinl çıkarıp savurur. Şangır şungur 

ASRJN UMDESI •MILLIYl!T. Ttl. 
5 MART 1929 

BUGÜNKÜ HA VA 
FELEK 

ampul kırılır ... - Yok, dedi, ifltmesine işittim, Mesele, bugün "kazak. tan mada 

ama bilet alma/Ia llfyettm yok . "bluz. eskisi gibi fazla glyilmeyor ı 

- Bliylesini de g(Jrmedikl Ntdtn bundan dolayı, sergide daha çok NE GÜZEL GECE t .. 
Dün en fazla hararet zait bir; 

en az ualas yedi der<ceydl. 
Su gün havanın açık ve lı.afil 

:odos olması muhtemeldir. 

FIKRA 
KÖYLÜLERLE 

Dün bir kaç köylü ile 
yarenlik ediyorduk, içlerin
den birisi defterinden bir 
kağıt kopardı, llç dört satır 
yazdı, arkadaşı ile ıtönde

rlrken sordum: - Yeni harf
leri kolay yazıyormusun ?
fşte bak dedi. Oldukça düz

f'ÜD bir yazı ve hiç yanlışsız 
bir teskere. Yalnız maJllsk
küllerln önllne şöyle: iki 
nokta koyuyor. Meğer ldta· 
bında yanlış görmllş, hemen 
dllzelttl, ve dedlld: • Kerva· 
ıumız yllrllyor, hem deve· 
kervanı değil, tayyare ker
vanı ıtbl. Cumhuriyet eski 
zalim reclyl ıslAh ettiği, 

&şan kaldırdığı zaman biz 
köyllller demiştik ld halk 
için acaba bundan daha 
bilyllk, daha faydalı ı, olur
ınu? Meğer çok daha bOylltfi 
varmış hem olurmuş, bize 
yeni harfleri verdi ... 

Ben en dinç yaşımda eski 
harflere tamam lld buçuk 
yıl çalıştım bir tllrlil ne eli
me uydu ne kafama, fakat 
üç buçuk aydan sonra iki 
nokta yanlış ile bu tezkere
yi yazıyorum, şimdi istedi· 
~ini ver yazayım, dilediğini 

göster okuyayım.. daha be~ 
sene efendi daha beş sene. 

Gazetede okudum, millet 
mekteplerine bir milyondan 
fazla halk gidiyormuş, ben 
bunu, yarıya indirdim beş 
senede tam iki buçuk milyon 
kişi okuyı.ıp yazacak , hem 
kim? köylil.. Artık alt tara· 
fını sen düşün.. Yalnız rica 

ederiz bu bllyük işle otra
şanlara söyle, her köye bir 
imla kitabı ve bir sllzkltabı 

yetiştirsinler, bu kitapların 

bitmesini beklemesinler, cüz 
cüz yollasınlar. 

Bir hadise! edebi!• 1 

Bizde edebiyat hayatının 

hareketsiz o/d111funu iddia eden
lerin ne kadar haksız olduk
lannı ister istemez ispat edecek 
bir hadise, bir hadisei edebiye 
oldu : iki gün eve/ yani 3 
mart pazar günü " Güzel Son
'atlar Akademisi " nin bilmem 
kaçıncı senei devriyesi müna
sebetile bir müsamere ve balo 
tertip edilmişti. Genç artistle
rin tertip ettıffe bu güzel mü
samerede bulunanlar Akademi 
muallimlerinden A. H. Beyle 
genç Şairlerden N F Bey ara
sında bir münakaşa{ edebiyeye 
şalıit olmuşlar Mevzuu müna
kaşanın ne oldugunu bilmiyo
ruz ama bu münakaşai edebiye 
biraz sonra muarazai edebiyeye 
munkalip otmuş , derkeıı bir 
müşatemei edebiye halir.e ge
lince etraftan yetişilerek bir 
mücarehei edebiyeye mahal 
bırakılmamıştır . Bu esnada 
muallim beyin tale!Jeslnden bir 
zat da nıes'ele hakkında fikri 
edebisinf beyana fırsat bulmuş 
ve genç Şairin rufekasından 

P. S Bey biraderimiz de hadisei 
edebiyeyl yakından mutafaa 
için gelmişse de maal'esef ye
tişmemiştir. Anlatanlara naza
ran bu hadisei edebiye bir 
mudarebei edebiyeye munkalip 
olmasına ralJmen tarafeyn yek
digerine karşı en ufak bir 
nezaketsizlikte bulunmamış ve 
kaide ve ldzimei edeb harıcına 
kafiyen çıkılmamıştır . ftllve 
etmeliyiz ki yeni nesli edebi
mizde bu şekil • beyanı fikre • 
ender olmasına rajfmen bu 
hadisenin kahramanları arasın
da böyle • fikri " bir tazahura 
intizar olunmakta idi . 

Msvslm icabı 1 

Geçen gece Karaköy Palasın 
damında gezinen bir gölge 
görülmüş ve takibe başlanmış. 
Nihayet damda ismini hatırla
yamadıgım birisini yakalamış
lar . Gazetelere göre bu adam 

çalmak için dama çıktıtını 

itiraf elmiş. Bizim arkadaşla

rın yaptıgı tahkikata nazaran 
adamcagıı verdilJI cevapta 
sadece: 

- Efendim, malam ya, mart 
girdi! Demiştir. 

FELEK 

KU ~f)~Fllll 
Kes bir bilet ... 

Şişman bir adamdı. Bir 11.ya/tı 

Bu söz lerl din ledl kten 
sonra gurur ve şevklle dal
dım: Dumlupınar sllAhımızın 

zaferi, Lozan siyasetimizin 
zaferi, aşar idaremizin za
feridir, bu köylünün nihayet 
iiç buçuk aydan sonra göz
lerimin önünde yazdığı üç 
beş satırlık teskere de kafa
mızın -onlar kadar büyük
znferl olacaktır, 

Türk köylüsünün Türkçe 
temin ettiğine göre bir kaç 
sene içinde en az iki buçuk 
milyon okur yazar Türk 
köylüsü.. Bu (iki buçuk 
milyon kuvvetll ve mutlu 

basamakta, bir ayaf!ı içerde, tetikte 
duruyordu. Biletçi gelir gelmez, 
•sayını suyum yok/ _ dıyip inecek 
gibi görünüvornu . 
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SÖ 
Yazan 

- Bakalım, kiiçiik kuşum, j 
veni kafc ini be~er~cek mi? dedi 

Evet ,\lbcigim, burası bizimdi.. 

Daha dogrusu benimdi! 
Habam kö~kü benim için al· 

mış.. .\nıa dur , vinc i..arı~urmı

yayım . ..İ'lte sırasile n:atııordunı. 
Babamın boynuna atıldım •. 

ba~rdım. çağırdım, giıldüm, se 

·indim._ Bunları artık sen ken

din de tahayyül edebilirsin. Be

nim iste<li~m .;ana. bu !'iizel 

e' anlatmak. 
~alonun •ıı ayetinde came-

dnlı blr kapı vardı, açtım. 

luras >:uçuk uır ~veranda,, 

ya 'ı nıiyor rt bir tarafı 
c" :ı.Ja; J .. . ·u r, m snl r 

1: lı an a 

Fakak, 11e dersi11iz, biletçi geldi, 
fakat o inmedi. Hatta, bilet iste -
dl/!i zaman buşınt çevirip görme
nıez/if!e gelmek cesaretini bile 
!(IJsterdi. Biletçi bu vurdum duy -

ISIK. 
-MEBRURE HURŞIT 

çömlekler içine yerleştirilmiş sak

sılarda hiç bilmediğim acayip 

yapraklı yeşil otlar, ince nazik 

oyaları hatırlatan "fııjer,. !er. 

cüce boylu ''kaktüs,, ler vardı. 

Dışarda, bahçede yükselip, 

camlara u;ıanan küçucük sarı 

çiçekli sarmaşıj!;ın yaprakları ara

sından suzıilerek ı;iren güneş 

ıı;özu yoruyordu._ 
Arkada., ses çıkarmadan duran 

babama dönduııı: 
Babacım, ı~nl;nlc eıtleni 

) or •nusunuz, ahidrn hunlar 

bizim ıni? vakit adınız, bu-

ni" bu ince ~eyle• ne zaman 

bu lınup yanurız dec' n. 

\L. c ı;i .ı .ıa mın , rinde 

:l ı., ~elli!!;ı, ta•lılığı re tli.5.ıHu· 

biht almıyorsun? Bütün esvap teşhir edilecekti. 

- Kumpanyaya kızgınım 1 iç çamqırlanrun şeklllerl ve zly· 
Kıştan şikllyet edenlere itlıa/ • 

Biletçi, klis dinlemişti! Zili çek- netleri sade olmakla beraber, ince 

mef!e hazırlandı, fakat ondan evel esvaplann alana giyilecek bir tarzda 

bir ihtarda daha bulundu: olacaktı. Mendillerin etrafına oya 

- lnecekmisin, yoksa ... yapmak biç praıik değildir; Çay 

Başka çare gilrmeylnct elini peçeteleri ise daha canlı olacaktı. 

cebine soktu ve biiyilk bir sefahet d'erneğlıı azası olan bir kaç Hanım 

yapmaf!a karar vermiş bir adam efendi ancak fakir kadınlan çalıştır· 

tavr//e: mak ve onlara para tedarik etmekle 

- Almayacaktım ya.. Neyse ·· meşgul iken ınemlekean olgun Türk 

di/tltlik bizde kalsın. kes bir b/let I kadın zevki bu el işleri san'acinde 

yedi. hakim olacaktı. 

Kulak misafiri Bakınız, Macaristan, Romanya 

KADIN GÖZÜYLE ve Bulgarlstanın bu türlü yerli san'a· 
tine ne kadar ehemmiyet veriyorlar. 

-ESiRGEME DERNE(llNIN O memleketlerin hemen hemen her 

SERGiSi kadınında yerli işile işlenmiş ya bir 

Esirgeme derneğinin Türk ocağı hlur, ya b!r esvap, yahut ta bir lln· 

binasında bir sergi tertip etti~ini ,\ile görülür. Hatta bu san'ati himaye 

gazetelerde gördüm. bu havadis üze- onlarda o kadar ileri gitmiştir ki, 

rine. kalktım havanın güzel olduğ'u oralara bir gun için bile uğrayan bir 

bir günde, Türk ocağına ıı;ittim. r'akat ecnebi, haura diye o güzel şeylerden 

zarif i,leri eninden boyundan göz- almağa •det• bir mecburiyet hisseder 

den geçırdiitiın yarım saate yakın '" bu Macar, Rumen ve Bulgar işini 

bir zamanda, benden başka >ergl.yl bu suretle bütün Avrııp11•• tanıtı;·. 

ziyaret eden olmadı. işte bizim Ayıntap, hesap, oya 

Bana iiyle geliyordu ki, bu alıl.- ve kasnak işlerine nisbeten onların 

kasızlık tesirile, kıvrak bluzların ve kalıa olan el işleri teşvik yüzünden 

çay örtülerinin renkli oyaları ve ince payidar ulurken, bizimlri alakasızlık-

hesaplan adeta mahzun duruyordu. tan sönmeğe mahköm oluyor. Yazık 

Sanki bahara hazırlanan bütün o değil mi? Bir resim serkisini ziyaret 

beyaz işler, bliyük odanın yalnızlığı etmekte ne kadar habiş göşteriyorsak 

içinde, bakımsız çiçekler gibi solmuş her kesten ziyade biz kadınlar için 

kalrnışıı." Hem geceli gündüzlü göz bu el işleri meşberini görmek ve ihya 

nuru dökülen bu zavallı şeylere ba- etmek milli bir vazife şeklini alıyor. 

kıyor, hem de bu l!kaydinin ve Çünkü milli san'at namına asırlar-

ilişiksizliıtin sebebini araştınyordum. dan beri, anadan kı,,. tevarüs eden 

Çalışmanın usulünü mü bilmeyorduk, ycgAne malımız budur. 

yoksa yaptığımız şeyde cazibe, hayat Memleketlerimize sayılı bir misafir 

mı yoktu\' Bizde eksik olan şey ne geldiği zaman, sıkışıp kalınca Tıırk 

idi yarabbi? kadın ıuhumuzo ve harsimizl temsil 

Beyoğlu terzilerinin Parisıcn ge· ettiği için yine bu el işleri bizi sı-

tirdiklcri cuvaletleri p;örebilmek için, kıııtıdan ı.-urtarıyor. BJr .~fgan krali~ 

muayyen vakıttan eve! saatlerce bek· çesine onlardan çay takımı ve esvap-

lemeğe razı olan hanım efendilerimiz, lar yapnrıyon1z; bir Romanya kra-

bu yetim kalmış Türk san'atının meş- !içesine en ev' elı\ l lilalı ahnıer ve 

herini şöyle ayak üstünde giirmeğe de ı·:sir~eme dernegi meşherlerini gez-

tenezziil etmezler mi Her mevsimde hl ı 
diriyorur.. Scyya ara. '3por ara kadar 

tüllil kürklü Parb modellerini alab.il- 0 rengarenk oyalı i~lerimlzl götürüp 
mek için bin türlü mail ınüşkill:lta 

ranttt11ınak istiyotuı. 

katlanan harumlarımız, senecle bir kere \rtık lıumı ·ınbmok ve idrak 

obun, zavallı Türk kadınlarının göz etmek zamanımız çoktan ·gelmiştir. 
nurile işlenen o beyaz işlerden bir Uyanalım Ye kadın birliğile çalışalım. 

j 

Çok yıldızlı bir yaz gec. · '. 
Vak'a' nerde isterseniz Of, c'a 

cereyan eder: Adada, Bo(:a: 'a 
Yakacıkta , Caddebostanıuda ... 
dedim ya, nerede isterseniz .. . 

Aşık ve ma$ıık kolkofa .. . 
- Ne glizel gece ... 

- ~efü. 

- Artık evimize p;idelim ... 

Senl kollarımın arasına almak 

için sabırsızlanıyorum. 

- Aşıkım sana! 

- Seni seviyorum! 

[Kolkola evlerine gelirl~r, 

odalarına girerler.] 

- Vızzzızzı ... zzwı .. 

[Bu nedir deye sormayın, 

sivri sinekler.] 

- Eyvah! 
- :Ne yapalım... çaresiz ... 

- ~:vet ama, ben vızıltı duy-

dum mu, giizlimü yummam. 

- Burara göz yummak için 

gelmedik ... Haydi soyun ... 

- Eve! sivri sinekleri defet 

- Pencereyi açayim bari 

- Neden? 

- çıksınlar deye. 

- Açar -

l<:lektriği >öndür... Bütiin 

bütün dolarlar. 

Canım böyle bağırma ko

nu komşu aya!(ıı kalkacak ... 

(Elektriği söndürür. Pencerenin 

kenarında sinekler çıksın deye tane almak iç:in p•ıralarını sakınırlar mı? Efzayiş Suat 
Kadınlarımız memlekette Y•i•yan 

...--:~2"CJ.1ı'Cs'•~""zıı-nı:o: cıt=o1-::>.:><.::ı::ı••cı:-=~•-•--•=m111 ... ıJ111.ıı-..F. ..... -.ı,,..._ .. :_ıı:ı: •aııı:"'•-ı-•-·---.., .. •ı------'""'ı .. ı-••ıı:ıı=ıı 1 

Takriri sükun kanunu kalktı. 

ismet Paşa Hz. 6 yaşında Cumhuriyet çocuğuna s(iyllyor. 

- Artık gündüz oldu yavrum, bu feneri söndllrüyoruml.. 

'(.C:ıemezsin . 7.aten sen o gözleri 

!!ÖrmedinkL ı.abam onları 'aklı

vormuş... o e'ki fena bakışlı ka

ranlık ~eyler haham1n ··yalancı" 

gözleri imiş ... onları uımt em!? 

Rı ''am ışte dcdilı;im ı;ihi tebe;süm 

edivor. benim havretiml, sukutu 

ha vak uiı;ramak korkusu ile bir 

türlli taşamıyan neşemi zevkle 

sevrcdivordu. 

• 'e yra:ı, sana her şeyden 

eve! odanı gö:;termek isterdim·

( :eı yukarı çıkalım. deDi. 

.\IL;cıp;im nasıl anlatayınıt 13u 
atlas döşeli, içi dışı, ekili, bi

cıli "bonbon,, kutularını hatırla· 

taı. şirin odayı gözlerinin önünde 

nasıl ya~attırnvım, lıilmiyurum ... 

Dıvarlarında, ipek gibi parlak 

beyaz kiığıt uzerıne yaldız ka

natlı ku~ııct _u, ~rcın rcsimlcıi 

t) n, kapı>, tav ı, e yaoı, halısı, 

her şeyi beyaz bir oda tasavvur 

et f,te hu nonoş babamın ue'lı n 

ı,.ı ha •ırladıl(ı, y ıi ka e' ~ 

1 uv At " -:ı nın onundeki 

biJJQr şişelerde en >evdiP;im · ko: ·-Babam beni ayıplarken neden 

kular var... P,abam hani senin ~endi de ağladı? 

ağır bulduğun, şu b~ını ağman Şimdl, gözümtin önüne: ''!\ey-

sevgili "amber,,i bile unutmamış! ran,bıktım şu senin suallerinden!" 

Burada her şey yeni... tara!tJ- diye başını sallayı~ııı geldi..Keşkc 

nıın kenari, fırçamın sapı, mani- yine burada olsan da beni iste-

ktir taktmım hep sedefli... dij(in kadar azarlasan, razıyım. 

Her şeye uzun uzun, doya Gördün ınü? yine başka ba-

doya baktıktan sonr>t babama hislere daldım .. Nerde kalmıştım .. 

dönduğüm zaman ap;ümı açıp Sana daha banyo odamı anlat· 

bir tek şükran sözü söyliyeme- madım deP;Jlml? · 

lfım. Boynuna sarılıp göğslinı: Babam mendili ile gözlerimi 

kııpandııııın zaman deli gibi sildikten sonra heni sol tarafta 

aıılamaktaıı başka bir şey yapa- dıvarın ortasındaki bol kıvnm-

madım. ]arla yere kadar inen blr ipek 

U de. zayıf parmakları ile saç- perdeye doğru götürdü. Kapı 

larımı hapseden siyah tülü okşu- yerini tutan bu ağır kumaşı 

yor, titrek bir sesle: kaldırdı, öbür tarafa geçtik. .. 

Neyran, koca kızım, ayıp burada da banyo sobasılıa vann

sana, sevinçten ağlanılır mı? dl- cııye kadar her şey kar gibi 

yor lıaşımı kaldırmak istiyordu. beyazdı. 

Yapcığım çocukluktan utana, Karşıki dıvar, kuzguni arap 

utana gozleriıni kaldırdıj1:ım · zıı- hS.:ayığınm önünde, tizeri çlçek

man onun yanaklannda d~ iki !erle süslü berrak bir havuza 

göz ya~ı i.zl görur g hi oldum. giren pembe topuklu,, yasemin 

'!isdğim sen lıum,; anladın mı? gibi narın ayaklı bir sultan resmi 

beklerlt:r.) 

- çıkıyorlar mı dersin'I 

- Dolmasınlar da_. 

- Aman._ işte ısırdı._ Elek-

triği yak kolonya süreyim •. 

- Yakıyorum. 

-Canım sersemlik etmesene .. 

Pencereyi kapamadan yakıyorsun. 

Kırk parçe olamam yal. 

- Kolonyayı \er .. 

- AL nereni ısırdı. 

- Kolumu ... 

(Kolonya surer. Vızıln biraz 

azalır) · 

- Haydı yatalım. 

- ~'atalım. 

- Hay aksi şeytan 

- Beyendin mi yaptığını·? .. 

- Ne yapayım~ .. Bir tanesini 

gebertmek istedim. 

- Ama karanlıkta kaldık ... 

- Oldu ... 

Geceyi böyle mi geı·irecej\iz? 

- Git yemek odasının aınptı· 

!unu al... 
- Yerler cam içiıı(k,ı"l lic 

- Ben karanlıktan mcnı·ı~-

num. 
- Anuin_ 

-Ay ... 

- Isırdı._ 

- Soktu-

Ve böyle ah 

geceyi geçirirler. 
Seliimi lızct 
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Teşekkür 
Türk Matbuat cemiyetinden: 

Türk matbuaat cemiyeti ta
rafından geçen Perşembe akşamı 
verilen balo mUnasebetlle Türk 
mllesseselerlnin gösterdlklert 

alAka cidden şayan şUkrandır. 

Bilhassa Etem Pertev ezzacılık 

mUesseseslle Albnçlçek ltrıyat fa· 

brikası ve Beşlrkemal ezzanesl 

tarafından balode tevzi edilmek 

Uzre güzel hediyeler gönderll

n. ek suretli• bu mlllt müessese

lerimiz, Türk matbuat cemiyeti· 
nln tertip ettiği balonun parlak· 

lığını temin hususunda ıılAkala
rını ızlıar etmişlerdir. 

Cemiyetimiz kendilerine be· 
yıını teşekkürü bir vecibe bilir. 

11.Ai'. 

Kımmoni vil:\yetinin Taşköpril 

kazMı dahilindeki derbent onnanının 

1-8 numarolu maktaları dahilinde 

mevcut 10,000 ınerro mikap devrik 

çam işcan iki senede ormandan 

çıkarılmak üzre bir •Y müdd<t ve 
kapalı zarf usulile beher gayrı ma

mul m 'tr~ mik-\bı 12:i kuruş on 

para bedel ile miizavedeve çıkarıl

ınışur. Talip olanların 2:; il 929 

Pazartesi günii •aat ııı.beştc yüzde 

yedi buçuk teminat akçasiyle vesaiki 
IAzimelerini hamilen bizzat veya 

musaddak vekillerinin Kastamoni or

manmüdüryetinde ınütesekkil komis· 

yona \•eş.nraiti !oiaite~ini nnln.mak iste~ 

yenlerin de müdliriyeti mezkOrcye mü
racaatları. 

Andre Brüno ve jermen Ruer in 
Fransız Tlyatrosun da büyük bir muvaffakiyeı kazanmaktadırlar. 

Dün akşam havanın gayet soğuk ve karlı olmasına raj!;ınen büyük 

bir kalabalık l{ostandın layemut beyrlerini llrünü gibi büyük bir 

aktörden dinlemek üzre tiyatroya şitap etmişti. Gerek büyük artiste 

layık bir pnrtener olan Jermen Ruerin gerekse mrnenin dlger bütün 

aktörlerin uyanları umıomen takdirini celbetmiştiı' . 

Bu akşam tam saat 21,15 de Şarl Merenlo en son •·e meşhur eseri olan 

LECARNAVALDEVAMOur 
'farinki "arşamba akşaını Honıarsenin en meşhur c"eri olan 
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yapıJmrştı. 

İnce müslin perdeli pencereye 

yaklaştım. Arka bahçe görünü

yordu. Ta nihayette, yaprakların 

arasındaki ince mavi hat deniz

di... bahçe henüz çiçeklerin! dök

müş yemiş ağaçları ile dolu idi. 

.\şağıya kadar inen yolun iki 
tarafındaki dut ağaçlarının yeni 

büyümeğe başlıyan açık yeşil 

renkli yapraklan, Üzerlerine tut· 

kııl dökülmüş gibi parlıyordu. .. 

Babama baktığım zaman du

daklarım titriyor, saadet ve şilk· 

ranıını ifade edecek kAfl derece

de kuvvetli bir söz bulamadan 

öylece aptal gibi duruyordum. 

O da halimi anlamış olacak 

ki "Neyran üıillme, çoeuğum 

gözlerin bana duyduklarını söy

lüyor ... yanaklarını süsliyen demin

ki meserret yaşları emeklerlml 

ödedi bile.... dedl. 

Misclğlm babamın bütün hu 

lyillklerlnl gördükçe bilsen ne 

utanıyorum._ öyle ya küçükken 

ondan azmı ne!ret ederdim ... Dü

şün bir kere, sen bile kaç defalar 

bana metanet ve sabır tavsiye 

eden uzun, sıkıntılar vaızlara 

başlamazmı idin Y 
Babam: "gel de sanıı bahçeyi 

gezdireyim ... dedi~ zaman daha 

onun odasını görmediğim! hatır 

!adım. Ne tarafta yatacağını sor

dum,lakırdı karıştırdı ve el'an 

bugün de, köşke geleli bir hafta 

olduğu halde babamın odasını 

görmedim .. İstemedi. Yalnız onun 

büyük kara yazıhanesi lle demir 

karyolasının konaktan getirildiğini 

biliyorum ... Galiba köşkteki yegı1 

ne cskl eşyalar da onlar .. 

Bahçeye indik... yeni hahçı· 

vanla beraber her tarafını ıı;ez

dik ... Su sene öyle <;Ok yemiş 

yiyece!!;im ki... erik a~açlarında, 

dahıı ~imdiden müstakbel erikle· 

rin pek hol olaca~nı vadeden 

binlerce küçucuk v~0il tomur 

cuklar var. 

(Bitmedi) 



Keşiş oğlu Ölen çok TaCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

Rumca ırazetenin GÜNEŞİ TEKRAR 375 doğum 483 
mes'ul mü??rii ~e GÖRDÜK öliim 

• Mart 1929 
AzAMt UGAB1 

BntdaJ LP, LP. 
• -.- -.-başmuharnn tevkif c 

dildi HA v ANIN BOZACA I Evlenenler de pek az 
e HAKKINDAKİ TAH· h . h . ift 

y ...... 
Kı&ılca 

Stiııw 

Seri 
Dhme 

oo.ııo -..... 00.00 
00.00 ..... 

Bunlar hakkında türk- MİNLER notRU epsı epsı 76 Ç 
tüğü tahkir noktasın- DECtL evlenmiş 

y ........... 
Seri • .. 

-.- -.-

'an takibatta bulun
ak üzre M. Meclisine 
muracaat edildi 

Diba taki/ ""'"' """' ıauttd .. ,.,,,, 
lzmlrlll w Tid"" avdetin.....,. ......... " 

bltb ••••• .,. cllwnaal 
allufl••• ... ....... ...... 
.,...,.,..... ...... Mdavete 
raeua Hreallka ruetell 
halda•da mlddel ........ 
çe tabldlWa dev .. edllmık· 
tedlr. 

Gu• .............. . 
m•'ula tevil( ............... . 
Haldanndald tahkikat 1111111-
kfla olduta bdar ılr'atla 
intaç edDecektlr. 

MBddel umumilik Blylk 
Millet Mec:Uıd rb'•etlne 
mllracaat ederek Tllrldlltl 
tahkir da...- rltyelf .
mluıde ..... q:;lı•l111r. 
MBIUClenhl bir kaç ,ılae 

kadar relmesl vı bu mlddet 
zerfmda tabldlkaba da ikmal 
edllaıeel ......... - 1: 
klkat blttlktea " ....... . 
lstlheal ........ ...... 

,m.ııdt auııı ~ ve 
mBdlirl ......... ceza malı
keıneelae vertleceklerdlr. 

Metctat ruete mldlrl 
ınes'ulu .,. aahl,.... klflt 
otla P&aı!!Of ve Eleal Mlllll
llldl dfln Oal•u polis mer· 

• kabl• celbedllel'elr ...... 
rl alınınıttlr. Akp• P9 Ya• 
kit ..wYey., edUın't-
ı...-ır. ~~..! _... ......... _ D4a ~ __ __, ... 81-........................... 
Raf memur Zlıra ..... 
ıtyeye plerek mGcldel umu
mi Kenan beyi 1t1aret etllilf 
... •• tabldbt llaldwl4a 
lzlhatyena.lflvdlr. 

Kanana cezı;:,ı,.,Jllrk· 
lltl tahkir Gld 
159 llllCll ......... fil 
hflkall ldlva e1a11ktedlr: 
•TOrldltl talıı~r ve tezyif 
edenl•t qç ....... ... ....... ..,. .......... . 
koa11r. 

'teıiaailer 

...... ııtıa ..... va ııa 
~li7ı4ı..,.•~veta1111 
ııaıt temla etmlfdr • 
SOIV&Q.ARIN TEMlzLENMESI 

HaYMla ıc 1 ıı• IHrille 
Urla aılcdlle lftluf ve febrla 
.. İfletet ca.ı•eterl temizi•·. ....... 

Utla lldlCI. •enoe IOllalt• 
............ br ........ .,. 

YllULMf YERLER VAR 
Oıldldar laııdaniaa •alrell 

J'-dıll 1 ıaetr9 lr"a'Pfll 
lıllıçe davan laaıa• yıtdauf 
ve tllıllb llıtlaıallle ..._ ta.... ...... .....,,,, ... 
mlftlr. O clvUda lıııluu ... 
varı lılll•ıaıa ııa Çldlll lralt
ııtırlıpdaa çODlllftlr. 

HARARETIR DERVpel 
Bnlld .... ,,.,, 1 ... .... 

NntaU.7Y.,UU1• ·oeaU.11 .. e...cı.,t ........... 
KAR YAOACA."UU 1 

Ruataae , lıaetııı ııav-

9'* w1ıafd ..... *=••' 
iti illa _,. tar Jatacall 
lıatbıtdatl dtlerbı adAIZlıtım 
bllcllnıılftlr. 

BUZLAR GENE GELDi 
Dlll de llıııallam11a l(arad .. 

nlzdn lııız kldelerl &elmltdr. 
Bunlar dla ıabaha datnı 

Botud• lçaiyı tfrmlttlr. La* , .... , 1'lthlt "" tetıllb .... 
lıll etm-•fdr. 

Tlreııler ella turtanlamadı 
Kar Jl'd'ndq Jolda •t'ı r 

.ltalu trenleri oıaa ~~ 
taıın ............. Eftlki ... 
8lrbl7ılla &I•« 1 1 Mıl ..... 
lekp• • '" •• l!ıı'.I '9f•o•kJılJt
ııtide llodbilUf ve triıtadaa J•I 
lılr •üllı• tllıdk edllmlfdr. 
DDadeaberl lıavuıa dllzelm11I 
llzerlııe tarlara ıaplaau tren· 
lerla lıuıtıa . turtanıııı- malıte
meldlr. Demir 1cı11an Hferlerl 
..... n ... ır. 

URADEJlllZ NE HALDB 
Karadenbd• fırtı•• lltla 

IMıbaaflllr. DllldR IO.,. 81-
ııop lıavııllllad• fldd•tll ta.)'11 
batı nızcln .... ttec1ır. Bazla· 
ra retmea evlllıl slll il at *• 
çlbıı 0."1r1J.. Vapllrıl fi 
uat lloc:aladlttaıı _,. Sloop 
"aa•• Udc:a tla'ftlr• 

l<M'Mealsd• tua 1oımır. 
Dlll JG1a Çlbıı vaparlar vardır. 

Ankara müıakeratı 
Türk-Yunan müzake
ratı tevekkufta mı? 
& ııkarada Oll"IJU ld• 'ftd: 
M. Yanaa aıllzakeratına lllr 
teftttııl devrul pçlnııebt 
...... MııJıttllt ........ to-
·=~ malıaftllıde llyleamıt-

DllW taraftd ........... 
çataa nmca pzetetere Atlııadu 
pllllfClllndlanl• talırlrt te~ 

.Maaşıannı cumartesi ı1rım1s1a M. veıı1n1oııuı rı, .... 

gün
.. .: 

1 aJd. tladeld tomlsyoHa tıtlılt edlldltf u cuac ar ltlllllrlbaektMlr. 
Ayın lıallerlen ıore Yıuıaıı 

•lldlıııetl muallak m11elelerl• 
ıore , trt ~;~;=~v:• 1elı:cllterlad• tefrlld dotnı •I· 
ıııOtetaldlıl !: mad....., ıı..lana lılr ldll tef-
ttlJIO tevzi ol • lı:B lttllf9I lleya elmlf VI M. 

Allluıdarlardıuı ••r ~a e folda talimat vır-
eclealeıln yolı:lama ... ,,.,. 
fabelerd• lıldrllmlftlr. Yollılaııia 
vattlade fDlıılıre cttmlyealerlll 
10.ltlamalan mulıasllıl m•'allft 
aıerlı:ezladı 1apılacattır. . 

(40.000) tadar olu l•tllıta.lt 
Nlılplerllldea ( llO,OOO) ldflalıı 
yoltJam•lın yapdm!ftır. Bıı mo
yanda Oldlttl aalaf11aa (10) ld· 
ştala lalııılırl, 111Uf ıı.t..ıa d• 
çılı:anlallfbt. 

Ha•tabklan dolay..Ue mllra
caat edemlyealer lıalaadalı:lan 
maballa heyeti tııt11arly111ııdıa 
maoıbata almak aaretlle vazlye
tlerl tuplt edllerelı: llllvasıta 
mUflanaı alacaklardır. 

On cuelık rla teYl!I mOdd" 
ifa o b tın er ne y prlaa 
e kik , buadaa 11üf dı ctınl• 

· yenlerin pek ıız oldutııa• 199-
'-lf!lr. 

.. ....,._.. Tilrk 
iiCl...W C-..Hbal 

BeJlll J ..... "'' 9 7 & ....... latlzar ....,. 'd.... • ... • .., .. 
DDD pel'f'Dlbe &lılf ...... ~ .... 
mıdıtemeldlr • 

Bayram 13 marta 
Rasathanenin hlsabma re. 

re bayram 13 mart ÇIU'f&lllb• 
gilaBne tesadüf etmektedir. 
Kadirde S.9 mart cuma ak· 
şamı cumartesi gecesidir. 

Meklepler Satll 

Kadir &llnOndea ıtJbarH bl· 
tOa resmi buıu f me.lttep

lerlle ecnebi mekteplırln tale
bul ve m11alllml bayram eoau-

ŞrllNmuetl Sıhhl1• .a. 
d8't1etl l&lnaausanl &JUi• 
all vefat ve dotum lata· 
tlllnl hazırlamı,tır. O &)'da 

FaUh beledlye dairesi da· 
bilinde 357 dotum, 483 lllm 
ve 70 evlenme kaydedil• 
mittir. Bey.otlunda 311 de
tum, 435 lllm, 99 evlenme, 
Yealklyü 9 evlenme, 4 
ili dotum, 43 Mim, Ana· 
dolahlsannda n •••• 
54 vefat, 12 evlenme, flakfl· 
darda 88 dotum. 86 lllm, 
19 evlenme, kadakllyilnck 
4 ili dotum 72 vefat, 28 
evlenme, Adalarda 8 dott'" 
10 ...... 2 ......... e.klr
klylade 33 dotum; 40 Ollm. 
17 evlenme lk&Jdedllmlltlr. 

Ro1111111a .,_ 
•ıs 7-

Züln 
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Arpa .._ 
Y.ıat 
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Nİlllll 
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~= 
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1908.00 
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-~00 
0000.00 ....... 

.. ...... ....,. .. aıre•• 
1,4,lta Diri .... , •• , 

Cinsi Adet ,:: ': 
Müzakerata ~ 110 41 41 

bqlanacak ıc-- 51 

tsı 78 
64 it 
15 17 

11ıı 

:ıo 
j7 

Ull. • . (A. A.) - Aııur& t.8:"' 
ffll'faa•eelala 13 lllctl ...,.. K-.ıt 
111ı11t1ıaa ıms111et1 nrıı:.. Sı&ır 
latılad• ,,. .... ., taralıHa Dua 
abaıralrta olu verplw ••"'•• ,,. _________ il 
lla Halıple mbakerata it...... ı ı 

YÇE LEV ANT LINIY 
Hamburr, Brem, Anvers, 
İstanbul ve Bahri Siyah ara 
11inda azimet ve avdet mwıta 

llaklsrMlr. 
~ ~·---· Dllft ı ... n ..,,. ...... 

Roterdam vapuru He din 
akpm 450 kader Amerikalı 
ve lnrlllz seyyahlan ,.hrı. 
mlze plınlftlr. 

fttıu,Ua 
......... yola 
r. Tr-.$. 
ı u. 5. $1ıtlll 
ı s. sırteıı * 10 

IS,00 
75 
90 

., 
il 

11,80 

90 T. T- A. S. 
l o.eıra- .... 
ş. o...,_, ş. 
A. Çimento Ş. 
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Ş. M. lal ş. 
Ş. Hıyr119 

TAHVtt.AT Audll9} ı. T. 
D.T. ~J: 

8. 
40 
30 

• •• .. 
41 
47 

'° 40 
00 

1' 
IO 

Tlrıel ...... 
!letlillt flrbll 
Rıha• Slrtad. 

4ı.40 
4ı.40 

H. ..... "- flltld 

CerınN 
Roma .... 
Am<terdıım 

Brillı:MI 

Solyı 

Prq 

Berffn 
Viyana 

Ç&&L&ll 
1115 
0,49 .. 
• 1 

• 116 
1 

-.. 
J ·: 

lllhz içi• 
11111 •Dt.All İÇİll 

cilllUI lçiıc 

YALDA 
PISlllelt • ıııl&-

liitliıı eczane· •• ecu 
depolanade 

•llltr. 
YALDA 

19 
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n,oo 
lq,QD .... 
H,71 
38,IO ,, .. 
n.71 
S3,IO 

!iS.80 
51,1111 

07,IS 
50,00 

HANBURG·AMERl
K.A - LİNİE 

PSN ·kerfa·YenedlPc• .... 
poll·Plll•nn•vll·Franf (llS.J 
Ll ... N. Buton, n HallllHll'll 
u...tana pmek JıjlD ...... 
bir fırsat. 22000 tonluk büyllk n 
liiltr (Nlvyodl) vaputıı blrlnd IUUf 
yolca lllaralt Martın 6 acı Çarfaaıba 
günü balada zikredilen limanları 
hareket edecektir. Tafıi14t için Doyiçe 
Levaııt Llnle vapur kumpanyasının 
Gılatada Hovakimyan hanındaki 
umumi acental ğını milracut. 

Telefon Beyoglu 641, 
Nana Se)&hat acenteUgirıe Perı 

P karşı mı.la, 'el B. O. 354 ve 
Natta H)ahıt ıcantelıgirıe Gaiatua-

m postası: Hamburg, Brem 
Stetin, Anvers ve Hoterıtam, 
dan limanımıı.a muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 
Ostse vapoıu Umanımııdadır 
SamO! • O Marta dolnı 
Yafta • ı• • • 
Pera , 14 • • 

Burgu, Vama, Kösıence, Jalal 
ve lbtall lçUı ~ 
lwebıc ed-" vapuıları 

Oltu: vıpan.p;r. 
,.._ • u 

Yılta • 1 15 • • 

Hambıırg, Benm. Aııven, R.otertlan:ıl 
ve Dançlg ıçııı yakında llmarumıı

dan harelı:et edeck vapurlar: 
. l.eorıhalll vaponı 4-5 ıuıta 

ıahmllde 
~ • 6-7 • 
Pera • 14-15 • 

Puta tdıi içirı Galatad 
Ovakimyan Hanında bin 
mamt ~plitüıe m.iinll:aatl 
'telefon: 'Btıyotlu 641-&17 

Bolk&t hastanesi 
ŞIŞLl 

9,500 kilo ekmek 
9,000 ota sili 
2,300 ota eC 

J 5,000 adet vumurtı 
S.000 llrallk ~ ve ubze 
4,000 tllo gaz 

90 ton ıııadllL köıallril 
2.000 ob arpa 
1,000 oka ot ve saire 

ŞleUde Helri)'et tepesinde ttıa, 

llUlpr lıuta..ıııln 1 ·- ... 
taıihlod'° 31 mart 1980 ıutlılııe 
kadar bir senelik llıİlyacına ıııedar 
olacak bıltda mlktarlan gölleıllen 

cr'.alt ı ~ senesi mamruıı Ollikltd 
günü sabahleln sut onblrde Iıume 
levazım odumda meftil ııı..-...fl 
vazedilecetlncleıı, aıllp Olaıılaım fftm 
ve sut mezkOrcle mııracaaılan. aleni 
mUrıabll ve p1ıaılJIB qdrak etmek 
arzu eden ıaUp belada gösterilen 

jıer da• ..... - rıılktan kiye 
ıned anba••Pn ı tt• yllde beti ııJıı, 

beılrıcle dlpodıo akçesini huune 
yesa811De ıuıım etmeei ıııetıut "' 
fazla ıaaltımu almak iıteyenlerln 

ber&Un mezkOr hastaneye 9 elan 
1 i ye degirı muracwlan. 

Bulgar Hastanesi MtldUriyed 

Pertevnlyal Vatlı ldarffladeaı 
Köprü bqında Valide lıaaıncla 1 

nomerolu oda pazarlık suredlı meı, 
zayedeye vuolunmllftlll'. ladcar etmelı: 
lsteymıltr yl\'llll mllzayed8 oı.. 
Martın d kumaca Cumartııııl stlrıll 
- onbqe kadar lstanbul Evkaf 
mUdUrlyedrıde pem'miyal valıfı ldas 
resine vayı encümene muracat 

lntalya po~tısı 
(tNFBOLU) vapuru 5 Mart 

Sah 12 de Galata nhnmmdı 
lmelı:ede lzmlr Kttllilk Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyıy 
gidecek ve dönüşte mezkQr 
iskelelerle birlikte Dalyan 
Marmaıis Sam Çanakkale 
Gellbohıya utrıyacatnr. 

Trabzon itiaci pastası 
(ANKARA) '9Bpuru 

l'-2-92!> Peqemhe akşanu 
Galata nhtımuıdan harebtle 
Zooruldak. İ®bolu, Sinop, 
Samsun,. Onye, 'F&be. Ora 
du, Gıreson , Trabzon , 
Rize, Hopaya gidecek ve 
doaa~ Pazar iskelesiyle 
Rize, or, Sürmene, Trab1.0rı, 
Polathane, 11rbolu, Gire
-sm, Oı-du, FalM. Samsun, 
Sinop. ~ebohıya uğrayarak 
gulecektır. 

' I t Galata öpril başında merkez 
d ?Hl ~ i5M Mwdc 
lı.ııı alımda huausl dairede 4_, 
Hnbe -te.ı ı.t.ııtıuı. 

Vapur mııcehhlzt !\aim He1 

lzmlr postası 
Hııblık lüb ve siir'ııt ham 
Mıı!lllefed lıan huebile ı..r.lced 

ıew ec1en 

Adnan v~~u 
5 inci SALI 

günll 16da a.lara ıtbnmıı•daıı lıue
lcetle birinci, ikinci ve ilçiincO aınıf 
vıtUlı yolculın alarak ifolnı (bmır)e 
gidecektir. 

DIKK. T: işbu lflkı Ylpmla her-
türlü esbabı isdralıaı müemmen oldula 

gibi yolcular en -biiylllt otellerin ser
vis hidematmı bulacaklardır. MUdded 
scvalıat (20) suttlr. 

'Tafslltt için Ga laıtda Gllaırflk 
karşısında Site Fransez lwıında 11 
n8-oya mllneaı Telefoıı Beyolhı 
1041 ve ya Beyolfunda Penpalas llı 
Galawar&y bqımıda N- tefalıat 
a'Centımıı.: 'l'elefııtr, 1tetola 168 
ve 3399, 

Ye'kta vapurları 
BARTIN EKSPRF.S 

POSTASI 

İnönü 2 ~ ıwı: 
Sah lflaU aqarar - 18 .de 

Si&ild nh-dut bift, 
kede ( Akça Şehir , Alaph , Ereyll , 
Zonguldak, Bartın , Amura , Kıınıea 
Şile ve Cide ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. . 

Müracaat nıalıali Emhı öaö lzaıir sob1t 
nümero 20 Telefon: lscmıbul 1899. 

SADIK ZADE BİRADER· 
LER V APURLAN 

KARA DENİZ 
MUNTAZ~M VE LOU 

POSTASI 

SAKARYA 
=a6Çar 
gı'im1 ak§amı Sirkeci nhb· 
mından harekette ( :Zongııl • 
dalı:, İnebolu , :Sapıo , 
Ôrdu, Kiresoo, Tralw.On, 
Surınene ve Rize" iskelelerine 
azimet ve avdet .Jecektir. 

TafsiW için Sirkecide Mea. 
adet hanı alımda ICl!lltah
tına ~uracaat . Telefon: 
fstanmhül 2134 

Lez:ret ve kokosu 

Pek nefis olan 

BORNVIL 
Fıbrikalannda mamul 

KADBURl 
Çlkolıtuı gibi 

Hiç bir çikOlata 

Yoktur. 

Dikkat 
Y a.nm lltrell.k her çiko

lata plab bir buçuk bdeb 
süt kayınl#lna uı.uadlldlr. 

J:tONALD KOLMA -
VİLMA BANKl 

IY02lirt 
1 Mtımessilt 1 
1 JORJ BANKROFT • 
• Paramunt fllmfdlr. 1 
-····--·--~ ı ·ncarı:t işleri umum mudür-
liiğünden: 

SONE tRt 
Rlmindc; 

Ecnebi anonim ve ııerİnayell 
esb•me mıinkuem şlıkeder hakkın· 
dald 30-11 ·330 tarihli kanun afıkt.. 
l,!IJll& tevfikan Tnrklyede icrayi lllu
•eleye -zua kılıaatı ecnebi i!rket. 
!erinden Kompanl enter nu7onal 
lıi vagon Ue de gnın eklsplrel 
llropeen)firked bu k.me miracaaıla 
flıket sermıyesinlll ıtıyllz otuz mil
yoln franga lblal n esas mukavele
uaeııln 5, 16, 14 ncU maddelerlaln 
lldll edlldltlni nılıar " vesaiki ll11-
ıat}'I ibraz eri-" " keyf171t blt
tldılk muvafık acklllaılf ol..ııtallb 
olaııar. 

Ba pla lçla yerler Cftfden 
t.ıarılı: edilebilir 

Paramouar l'1lmldlr (m 

MİLLİYETİN EYLENCELERi 

Ba rQnkl yeni bllmecemtı Dlbkl blllleccmlzln 
balleclllmlf tekil 

Ylllıanlq ._, 
- ,_ ( ..... aylklı ~ (6) 

dit Ya& ı n '(1) .._ Tafsllldı ıııl .... (4) 
Şlllı lıPd 00 • - Aeaun abl (5) &rlİI 8) 

.. l:llllllf ,.... Wr .... (1) ' - Çlbı iksi (}) . 
+- s.ııı. (~ 1 - Taqu Jlbılaa lıınlızı acs 
5- Ertan, ... ~ .. (6) 

6-- Ra1ııt .- cı> ~z-ııa 6 • ı.ı.. cı> 1.ı '"""° (1) 
abl (3) ' - Ç8rtllfla abl (6) 

7- KlmM (8) Ralııt edllı (1) 1 - Boyan abi(t) Bir be .... 
• - bubqll! (S) ... (4) 

1 !!!!!!İgm!!!iıM!ıi!ıAİ!!l!!li(6~)-l!!İ!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!ıl!!IJ!9!!ı- 0U. (1) lplık (') -- ---- --------

lttihadıMilll 
Ork sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine pta mua.nielı!!li 
icra eyleriz. Sigortalan halk içio, 't 

şeraiti lavidir 2' 
Merkezi :İdamıi: Galatruf;. Onyoa Hatunda 
Acnı:esl ulnqnmayaa telalrlerde acen&e ara ıtldadl 

Telefon : BeyuQlo - 2003 

Ticaret işleri Umum müdürlüıtui• 
T1lrtlye Cu...ı•tyed le SoesalW IMJ'ıl 

HtikGıald ....cıa alkı'dlt ddlnl ft Slpt S11111ıt 
olbapml aı•ı •+&ı r+ u ı -ı;lll 1ıa • ı ' 
~ mfi"'Mııli ı. brre aııınaıdı mUwamln T~ 
s-ı Sallro ehııdl19 verilııılt olan +IWecıılae mtldlllılıı 
ıariJılııı beis l.lllldll ecllldllla' lbbu ft ffllitl. lbıılJftl 
keyfiyet blttedtllı: mııvaflk görfllıııtlf olıııakla ııaa ol - .....,. Allı,. blrilıd lnıkuk 

Malıkemtllııdeu : 

clln1ıı 
Neftııeııdl 

balunan 
Malt 929 
eylemlf ve 

Müddei. Halit liri .,. Mahmut, 
eu.. ~ednln. Mtlddd aleyh 
ICızıl~ bal boyunda tulell 
kllfltte mukmı Şeyh llubah i.fen, 
dl al.eylılnde ikame eyledltı at. 
cak davasımn, müddei .ıeylılıf 
tbaıecplıuım meçhullyetl 

-•111 lıll'am
alllı:adar .._ pılı: 

ltlr •ter yabıda .. tl
•k Uzredlr. 

blyle Ulnen vakı teblllafa 
men yevmi muayyendi Jılllf' 
bulunmadılmdan lıatıncll ~ 
lllUlü mulıııbmeled rıu 
nun 898 lnd .. ec1c1eıı4~nc:e 
pyıp karan ıcdlıab'lt; 401 !net 
madde mudbfıice ...,_ tebli~. 
ne ve tahilt cel fr<ılı• 18 arı 
929 PuaıUll pıell saat 1 3 JO ı 
ta11.1tma tanı -.ın1' olu ğun
daa ynua 'falai nıuayyende 
müddei ileylifa yıı bl7..zat gelmesi 

ve ya ve ibnunı göndermesi 
Abl ~ gıyaben tahkikata 

Ol(SA 
n mükem

mel ve tam 
ayarlı saattir 

Dakika şa
şmaz, temi
natı. ve eh
ven fiatlarla 
satı im akta
dır. 

Başlıca saat d( kkAn ar n lan 
arayını7. To tan satış 

RIKARDO LEVI ve Biraderi 
lstanbul, Havuzlu ban 4 
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alkamahsus 
yla ile mec un masa 

q .~~• Söyle hemşerit •ı+ıw.n 
Yavuz İsmet P2şam eyledi niyet, ! 
liazeteler gelsin dile hemşeril ! 
Takriri siıkôn da kalktı nihayet, 
Varsa bir dileğin söyle hen1ş~ril 

Savaş günlerinden kaldı yadigar, 
J)oğru yoldan şaşmı:ız hükumetin "Yar! 
Fenayı unutmaz, iyiyi arar, 
Vardır yakınlığı koyle hen1şeri1 

A r:>da olursa eksik gediğin, 
Y;ıpılır nnıtlaka her dilediğin! 

Haklisan boşuna gitmez deciğin, 
Ağa bir tutulur Beyle hen1şeril 

Leyla bu mektubun
da .l\tecnuna hak veri
yor, <<Ne söylesen reva
dır, senin yanında mah-

! cubum, fakat elimde bir 

1 

şey yok, eğer bana kal
saydı senden başka ya-

8 rim olmazdı. Zannet-

2 •• 
~ , .• ... 

Kurunun yanında yanar diye yaş, ~ 
İçine getirme korku hey kardaşl ; 
Hacet knpısıdır, sıkıln1a yanflş, 1 

~ Varsa bir dileğin söyle hen1şe:·i! 

~ • 1\1.S. 
tıı .... ~~~~~!!6~·~~10 

Hiç aman vermiyeceğiz 

İçinde y~şadıjtı, ekmeğini yediği memleke
tin aleyhinde yazı yazan rum paçavraSJ 

Hronika gazetesi ...• 

l 

Hükunıetçe kHpatıldı, sahibi ve muharriri 

adliyeye verildi. Hainlere aman vernıediğimi

zi do"t da duş•nan da anla-.ın. 

Tuhaf fıkralar 

nıe ki sen dertlisin de 
ben neş'eliyim .. BTakis 
sen ne kadar gamlıysan 

ben de o derece gam, 
keder içindeyim, işin1 

gece ğündüz ((ah» ve 

«vah)) tır. <<Selam oğ

lu» yla karı koca deği
lz, ayn yatıyoruz» di
yor. Bu mektuba .l\1ec
nun çok seviniyor. 

Bilmeceler 
§Kıvrıktır sopası, 

kalındır abası: 

-Çoban! 
§Derisi kalın, eş"k 

derisi, çok uz aktan 
gelir cilveli sesi: 

- Davul. 
§ Dağ erirmi? erimez 

deme: 
-Buz. 
§ Sürter, :ışınır, ta

şındıkça t:>şınır: 

-Ayak kahı. 
§Horul Horul uyur, 

mınl nurıl söyler: 
- l(edi. 

Okumak Yumak 

l\lahkemede. 
- Sen okumak yaz

mak biliyormusun? 
-Hayır. 

- Peki ne iş yap!yor 

Kadınlar evci cellyor 1 

Kız nıtktebinde hoca 
tahtaya şu cün1leyi 
\'azüı: 

sun? 
- Tabelacılık. 

- Ka d ı n 1 ar erkek- 1 !!!!""'!!"""~"!!!!!!''!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!' 

lerden evel gelir de - B-ulun-bakalım 

<cÖküıler ve İnekler 
Çf!Ytrda otluyorlar.» 

Sonra cocuklara dö-
• 

nerek sordu: 
- Bu cün1Jede bir 

n1antıksızlık görüyor
nıusunuz? 

Küçük kızlardan bi-
ri cevap verdi: 

- Evet Efendim , 
inekler ve öküzler de
n1ek lazımdı. 

- Niçin? 

ondan. Siz geçen gün 
kadınları nezaketen 
öne geçirmeli, den1i
yor mıydınız? 

Sapı kınlı: ~cmsfyc_ 

Fransız vilayet ga
zetelerinin birinde ş3y

le hir ilan vardı: 
Snpı kırık bir yfşil 

şemsiye bulunarak 
belediye dairesine ge
tiril111iştir. Rengini 
tarif eden zata iade 
"dilecektir. 

Bu Köpek oynuyor, 

elindeki çatalla oyna

tan biri var, nerde? 

8 

~lahalleli toplanıp Mecnun babasının ö- I Gene diyar diyar do-

1\tecnunun babasına şi- lümünü haber alınca laşrnaya başlıyor. Bir 

kayet ediyoı·lar: ağlayarak mezanna gece sabaha kadar AJ

- ~i~~ bu . deliden ~diyor. Şu sözleri sôy- laha yalvardıktan son-

çektığımız nedır? luyor: ra güneş doğarken ha-

Diyorlar. ~1ecnun bu-1 -Sana çok yazık ~1- kıyor · · '7'.aktan kendi

nu haber alınca tekrar du ba?a.cı~ım. Be~~~ de sine doğru biri geliyor. 

evden kaçıyor. Babası sözlerını dınlemedıgını B d k d 

d . d G b. . . l be b u a am ar a aşı 
a peş· n en. ene ır ıçın ö ümüne n se ep Ze · z t ıı.ı 

d b d vl ld s . d" (( ytn ınış. ey ., ec-
ağ aşın a o~ unu ya- o. um. enın göster ı- Le 1• 

'<l k 

kalıyor. Zavallı l\1ec- ğin yoldan gitnı;ş ol- nuna Y anın sa.~ ~-

nunun teessürü o dere- saydın1, hiç birinı;zin tını: ona olan sev~ı~ı~ı~ 

ce fazla ki kendini kay- başına bu felaketler hala devam et tı gı nı 

bt'diyor, babasını bile gelmiyecekti .. Sen ha- söylüyor. ~Iecnunun 

tanı mı yor. l h t iy ar na çok samimi bir ar- inkisarı tutuyor <•Selam 

gene nasihata başlıyor. kadaştın. Dertlerinıe oğlu» ölüyor. Oradaki 

Oğlu tabi dinlemiyor. ortaktın. Ben seni de adet erkeği ölen kadın 

Adanı Ç:lresiz eve dö- lnıybettikten sonra ar- bir iki yıl n1atem tutar

nüyor, hastalanıp ölü- tık büsbütün kin1sesiz nuş. . 

vor. kaldım. -llitmedt-

[E!i-, _~ -~~-~aai_~~rn 
Hiddet çok fena şeydir. 

Herkese iyi muamele etmek 
bütün insanların en birinci 
vazifesidir. 
Anasına babasına, çoluğuna, 

çocuğuna hısımına akrabası-

na, amirlerine, maiyetindeki
lere hiddet ve şiddetle mua-
mele edenleri kimse sevmez 
er geç te başına bir bela gelir. 
Çünkü bazıları bu şiddete 

tahammül etseler bile içlerin
den bir deli bozuk çıkar bir 

tarafına bir şey vurup o hid
detlinin hal{kından gelir. 

Onun için büyülder,küçük
ler, aklınızda olsun, asabiye-
te lcapılıp kimsenin kal bini 
kırmayınız. Her işi sükun ve 

mülayemetle halle çalışın, her 
sözünüzü tartarak söleyinl 
Bütün bildiklerinizin, tanı
dıklarınızın sevgisini kazanın! 

Doktor olacak .• 
Pek genç bir men1ur, 

devamsızlığından do
layı işinden çıkarıl

mıştı. Kendisine bu 
kara haheri verdikleri 
zaman hiddetle bağır
dı: 

- Ya.. Beni a7.ıledi

yorlar ha ... Fakat bu 
kendileri'ne beşyüz 
kişinin hayatına n1al 
olacak, 

Bu söz d~ire amiri
nin kulağına g_idine 
maraka başladı. Umit
sizlikle bir halt etme
sinden korkarak nasi
het etmek üzre yanına 
ç.1 ğırdı: 

- Oğlum, sen ötede 
beride bazı laflar edi
yorınuşsun, 500 kişinin 

anına kıyacağım. 

filcan diyormuşsun 

Genç adam, gülünıse
di: 

- Yalan değil, dok
tor olmağa karar ver
diın de .. 

Fedatı:artıtı: 

l\1eclube Hanım ni
şanlısına mektup yazı
yor ve diyordu ki: 

«Seni o kadar seviyo
rum ki icap ederse u
ğurunda hayatımı ft:.da 
ederim.» 

Mektubu bitirdi. Al
tına hamiş olarak şun
ları kar&ladı: 
"Eğer yarın yağn1ur 

yağmazsa gene o pasta· 
cıda buluşalım! 

20 inci ders 
fçindş kireç bulunan 

bir toprağa kireçleme 
yapılmaz. 
Toprcığı birde alçıla

mak vardır. Bundan 
da mahsu listifrde eder. 

Bütn bu snydıl<lan

mızla biz toprıı ğın ha
vasının nasıl islah edil
mek lazımgeldiğini an
latmak istedik. İnşal
la anlatabildik. 

Bundan sonra topra
ğı niçin ve nasıl güb
relemek ıktiza ettiğini 
anlatacağız. Şinıdiden 

bilmek lazınldır ki 
toprak iyi olduktan 
başka içinde mahsule 
yarayacak m~H.ldeler 

bulunursa fayda temin 
eder. 

Elimizde ~üzel bir 
toprak var. 1 v i i ;!edik. 
İyi tohunı attık. Pek 
ala 1 

Toprak ta gıda al
ma h ki mahsul yeti
şebilsın. 

Bir toprak kendili- ' 
ğinden de iyi ve gıdalı 
olabilir. Fakat oraya 
her sene, her sene eke 
eke nihayet o gı<la tü
kenir. 

Bizim Türkiye to~ 
rakhırının çoğunun ha
li böylt>dir. 
Artık bu ha le bir ni

hayet verip biz de adaır 
akıllı mahsul a 'alım. 
Kt."semize bir az para 
girsin. Karnınnzı kendi 
eknıeğimizle doyura- • 
lım. 

Amerik,adan gelen 
buğday, lstanhulda 
yerliden ucuz .. Sebep?. 
Biz çok emek sarf edi
yoruz. Ona n1ukabil 
kafi derecede mahsul 
alamıyoruz. Bir dönü
mün işlemek masrafı 

on lira ise daha iki lira 
fazla sarf ederek güJre 
l<ullanırsak üç dört 
misli mahsul alabiliriz 

Ktrfm Ömtr 

Trenler karlara 
saplandı 

-Vaktında gelmiye
cek olduktan sonra 
trene ne lüzum var? 

- Vaktinde gel<likter 
sonra bekleme salonu
na ne lüzum vardı, a 
beyim? 
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İPEKLİLER DAİRESİNDE 
(;ayet eh' en Hatlarla ~ayanı istifade Fmatlar 

K d. o'' şt·n Cüze! '.enklerde reklılm re p f1'tı metro•u 260 kurus • 
Krep dö şin 
Krepdöşin 

; cins \ e müntahap 
renklerde metrosu 

En iyi cins 
metrosu 

325 

Krep birman ;und~;~~~"; 1~'İll 

450 

495 

K • • İ Gece roplan için .e son moda29() re p J o rı e renklerde reklAm liatı metro>U 

Krep azür 
Krep saten 
Tual dö sua 
Tual dö sua 
Taftalar 

ık roplar için son moda 42 5 
metrosu 

Gündüz ropl:ın iı,;io siyah 
renkte ınetrosu 

c:aınaşır ve astarlık için 
men·o~u 

550 

250 
\li,ül:ll:i cın' 'l'iıtit ilen) 335 

marka metro:-;u 

~tıl rı )plan için 
metro'u 400 " 

" 
.......................... ~~~~1111111! 
Bursa ipeği ~~ı~:;:, ıınun• metrosu 250~r 
B · ğ" ekstra cins, müntah•p 27 5 ursa ıpe 1 rcnkrlerde meırn;u • ,,. 
111 ı. 

Vellır anglez Çok enli si' ah ve va 
lacİ\ erı metrnsu · 

V 1 'f tan1aıncn iptkJi Ye son e or şı on moda reııklerdc metrosu 

350 Kr. 
650 

" 
Bayram münasebetiyle müstesna 1--
fla~arla bUyUk he.dlyellkler mesherl 

ipekli çoraplar: çifti 32ii, ~50 ve 13~, kuruş 
Prenslpimiz: çok satıp az kazanmaktır. 

llcı cıjtluııda KAR LMAN nrn~·azaları 

Ermis - Emniyet- kartal ~Af(riEtÜTififı~ 
Müttehit konserve fabrikaları Türk anonim şirketi 
İdarehanesi Galata perşeınbepazar nuınara 25-sermayesi: 150,000 

Tür~ lirası tele_fon Beyoğlu 37;23 - in1alathanesi : Ayvansaray 
(Halıç) telefon fstanhul 3254. I>IKl{A. T : Konservelerin1iz diğer 

bilun1um istihzarattan kolayca tefrik ediln1ek için etiketlerimiz üze
rinde n1evcut olan alfuneti farikaya dikkat buyurulması n1ercudur. 

•mıtıııımııtıınıım1111ırıınmııııııııım111m ~ımınııooıııııııı• 
~ BUyUk = 
~tayyare piyankosu:= 

' KeşideJer her ayın 11. ndedir 
_ 2. ci keside 11 Mart -

~ Büyük .ikramiye: 
~ 35,000 liradır 
== Bu keşidede 3.900 numara 

kazanacaktır = 

•1111111m111111ı1111ııııı11111ı11111111111111111111111 ı ı ııı ııııı ı ı ııı ı ııı ıııı 111111
1
1111 ıi' 

~~~~~~ ! Beyoğlu i,tiklül caddc'i ;J.16 numaralı \C hiç bir ı erde 

~ ~tıhcsi cılınıyan maruf 

i N.AMİRALİ kundura mağazası 

i Bu kcrrc IMyranı . nı(inaseb~tile buy(ik bir istıı~ celhederek 
gerek verli ,·c gcrcbe Anupa erkek. kadın Ye bılhassn çocuk 

kuııduralıırın, nıii~ceriııi kiramına arz ile kesbi ~ercf eyler. 

·~~~~§!&~~ 

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

Un1un1i Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 
lstanhul 
Bursa 
İznıir 

Adana 
Trabzon 
Bali kesir 
Gireson 
Edreınit 

Tamıratlı • 
şirketinin 

alatı elektrikiyenin 
küçük tanıiratını 

• 

Meccanen 
diğerlerini 

el enıeğini 
alına dan nı al 
olduğu fia tla 
icra ettiği hiç ~ 
kinıseye nıeçhul 9..1 

değildir ~ 
'~ 

EN ŞIK VE EN iYi 

ft ..... • 
~Nefaseti le maruf~---

İST AF~"'lll 
URANJA. Cinsten Şapka 

d 
TEŞNER FiRMALJ 

.\imak. ister..-rni.1. her kt::'Çe ınallın1 olan 

CUMHURiYET 1 

• 
''PERTUSIN,, Şurubu 
Cılıazı teneEfusi rahatsızl1kları ı e bilhassa lıogmaca, ök~lıriık, 

ınuzmin re hat lıroni~t ııefeı; darlıj\'ıııu en 'lliie.,sir bir dem 
c ılarnk ctiblıa:ca ravsıye olunmaktadır. 

llütlin l'CZalıanc ve ec1,a depolarıııda bulunur 

E.TEŞNER 
Potstamda eczayı Tibblye ve miistehr.eratt kimyeviye fıılırikast 

l\Iarkalı rakımızı bundan lıöyle 

'fürk "ÜZÜM,, Rakısı 
Sanıik taktim edecı:ğir 

G•lata: Ermeni küsesi sok":fıtı 31 .33 : 

.. Befo~ııı 2772 ~ 

• • • • • • • • '"C=-• - ...... ~-"=-. " . 

Şapka maOazasınıı 
Mutlaka uğramalısınız Galatııda 

Voyrnda caddesindeki 98 nüıner ı . 

1 Oaınla 

Pertev 
esansı 

'-~Jmlllllllllllllllllllllllllllllllllll._ ır u, 24 mart 1929 dui <4.llllllllllllllllllllllllllllUIUU 
Gümrkler umum müdürlüğü 
Istanbul mübayaat komisyo
nundan: 

> Dun fiatlı eyi bir mak.lnaya malik olmak menfaati< ' lcabl • > olmakla mllbayaasında lstlcal ediniz. Maklnalarımız her ııır- • 
~ ın ibtlyacah temin ederler. Yalnız bir Alman bankası tara

Mendlllnlzl bir 1 
hafta muattar 
kııar. 

~ Prag heyneln1ilel sergisini ziyaret ediniz = 
Büıun (,'ekı.•loı ak >ı111ayiinin meşheri ecnebi ıurnrııı ıa~bcıini ye 

.m•llarıııı teşhir edenlerin 5amimiyeti bu me•hcrin hir liizumu ikti~odl 

<ılduguııa delildir. 
= = 

Talsil:lt için re mi mümessilleri hulu nan Gala tada ~ lumhaııecle 

_ J ,o~ id ·ı r:e ... tino 'apur kumpanyasına nuiraca:tt. 

!ııııııımııııııııııııııımıııııııııııııııııııı Telefon Be)'oglu 2127 lllllllllllllllllllılllllllllllllllllllllllllllli! 

Mektep inşaatı 

C)'.,!lı \ c Q2'; !'cnclik istati':itik risalesinin Qırinci ciltlerinin t:tp \'e 
teclidi münakasaya kunmuştur. 

2 Mün•kasa kap•lı zarf usulile 18 mart paz:ııtc>i güııd ,aııı 14.~0 

da içtiına salonuuda yapılncakLır. 

3 Kapalı zarflar ber halde bu samen el'el komisyon reisliğine 
veriln1iş olnıalıdır. 

<V Ba<ılaçol, formalar takriben 26 dır. llu risale!<.~· nihayet 2Q mayı>ıt 

> fından iki bin makine sabn alınmıştır. Mısır Maliye nazaretl > her sene maklnalaıımızı tercihen mübayaa eder. • • • • • • • . ~ • • • • : . • • kadar le~Hnl cdilmi~ nlnıaltdır. ... PICC')LA PERKE .. Afl'on kıı.ıhi. \laarı[ mudüriyeti11llen; ' URAl\iJA \. j Ü ~ 
lliııar ka .ı;ıııda in1a olunacak beş der«ıncll mektep hiııa.<ı kapalı zarf ,. · 5 ~ortnanıc komi>ı.·oıı k:\tıbinın nezclınde tetkik olunalıılır. Numune· !"' ~ 

1 leri giirmck ve izahat almak isteyenler i;taıistik 'e tetkik mudiirliij!;iıne "' Acenta ve Olpozlterleri : DAVİD VE LEON VARBER ucoııhll' müıı~ık ı-.:ı}n "erilmı~tır. Talıp enn proıc \e evrakı icnnı}Cji gormeh. ~ 

uzM"'j;__A;.T~araBıı,,aAr \ ıclhr•lı LenculmKem daiMmi-in•EmuKıacaaTıl:ırıEil:\ııBol~,"~ lmtirD•_caaEt eFtnıcTfaliErler.R DTSTA>\1\13Rl;1,LVJ1LKA YET}~ LAN. AT·.-ı •8:i!.~~f :ır~· ~···~t::~~···~ 
Elektrik makinelerıyle belso· r :\Hizınill" y ARALAR 

ğuklul!;u idrar darlığı, Prostat ade. İ 'e Yanıklar, lntanlı 911>anlarda 
KIRALLK DÜKKAN. Tophanede mektep aluoda 411 N. odalı dükkAn, miikıidar, ve belgev<ekligi seri•ft S NEMALAR _,di 

A l ' ~· Kuvvetli bir ınöncu P Çı ıyor senelik kirası 120 lira, müz3\·edc 27 mm 1929 da Defterdarlıkta ve cilt ile firengı'yi a~nsız tedavi ffii' ı 
" ye muazzam td 

0 
n ° an yapılacaktır. rn?~) eder. Karakiiyde Biirekçi fırını sıra- Darülbedayi • 

Matbacılık mektebinde derslere Martın * * * sında J4. ·SIKATRIN ıı D 
k KlllALlK KAi IVl~ClLIK MAHALLi . Beykozdo. b!iyük çayırda hünkılr Tepebaşı tiyatrosunda bu akoam llarbu dokuzuncu (:uınartesİ günü başlanaca tır. iskelesinde kahvehane barakasile 300 arşun yer kirası R6 lira. miir.ayede 27 lstanbul birinci Ticaret mahkemesinden: saat 21.ao da Kullanınız. J>nfade muhakkakbr. 

M ı 99' ı l ft d ık 1 kt ( 0 22) Kııdıköyünde pazar yolundu l 38 No: l Ka ydedilnıiş olanlar saat beşte n1ektebe an ~o (. ( e er ar' ta vaı:;. •c• ~r. * ,, da mukım manifatura ticaretiyle mü· Biıioci defa Meşhur eczane erde hulunur. 
ştağıl Vitali Siyon efendinin 28-2-929 On ikinci ıı;ece lzmirde MırgontOeC7.a dııposuuda gelnlelidirler. KIH \LJK ~:\' Yıldızda Cıhaıınuma nıuhallesiııde kumandaıılık köşkü tarihinden itibaren ll:lnı ifüsına ,,. ve Bursa Seıha 1 Türkiye, Sam· 

civaıinda ı odalı, 'en elik kirası 18 lira, müza)'ede 27 maıt 1929 da 1 h Knmedi5 perde !;:eksııirden krcüıııe ·1· b . l\latlı:ıacılık mekceN 
• müdiriyeti ı •2 va - - - - - - - - - - - ....:. ıu- - T n Z & &&&-MCCSW. GC.& 

Devlet demir yolları veli
manları umumi idaresinden: 

hl kakın ecza\! tıbhıye munaka,;ası !O Mart 929 p.,ar günü saat (16)da 
\nkıır• la Boiıı pala-ta malzeme claire<inde icra edilecektir. Münakasaya 
i~tirak cd 'Ce~lcrin teklif mektuplarını Yc teminatı muvakknıelerini yen.;ü 
ınczkıırda a,1t (f ~,.!O) a kadar umumi idare yaıı işleri müdürlül!;üne ver
mek ; laııınclır. Talipler münakasa şarınnınelerini (10\J) kurut mukabilinde 
,\nk;c ti" ma\ume dairesinden, Jfa,-dar paşada mübay•at komisrnnundan 

teda:ik edcbılırlcr. 

Orma"ii ve erazii vakfiye M. 
J,;tıranca rnkı[ orınanlarıntn Sinekli i>rnsyon cıvarında tanzim 

kılınan ikind İiletme µilanı mucibince (92<1) >enesi ıııürtttebatına 
,lahil olan ikinci mak,ta feniden (265,360) kile kömiir imal etmek 
iızrc ınüza yede ye vaz edilmiş olduğundan taliplerin ( 16-3-929 )Cu· 
nıarrcsi ı:ııntı saat onbe~e kadar İl:tanlıul Vakıf nılidiriretinde orman 
ye arazi ld<ırc,'inc mııracaac etmeleri. 

1 mesa i i ifliisiycsinin rüyet ye tesviyesi sun K•aıer, ra ıon Şifa eczane defterdarlıkta yapı ocaktır. (353) d k 1 <:<len I\". S. u'kru'' * * * zımmıo a azayımah ·emeclcn )aniş • ·~1-erıiiindiı<iılm•••----al beyin Jüj komiser Avukat Ahmet 
KIRA.Lll' St~BZ~ BA ll<,;ASI lleykozdı wkarı• ı•uşalt lllC\ kimde çayır Hamit \'e Hüsametcin heyleıin mu 

bahçe namile maruf ve kulubesi vardtr, kirası . 241 lira, icar müddeti üç ıakkat slndik tayinlerine ve map;azasitlc 
senedir, müzayede 27 mart 1929 da Defıerılarlıkta ~apılacakıır. (321) depolarındaki emvalı tüccariye ve 

.. Kıralık çayır mahlli Beykozda buyuk çayırda çayır bahçe ııamile 
d k eşyayı 7.aidei betiye,inin temhirine 

maruf bahçeye müttasıl kısmından müfrez 10 önüm irası 90 lira icar müd. ve evrak ye defacirinin celbine \'e 
dcti üç senedir. müzayede 27 Mart 1929 da defıerdarlıktr rapılacaktir. (32<J.) 

.. Kiralık düknn: Tophanede mektep alımda 415 No, senelik kirn;ı kefaleti mu>addaka irae edemediği 
41 5 lira, müzoyede 27 Mart 1929 da, defterdarlıkla yapılacaktır. (:J?4) takdirde hapis ve ıcvkil'ine ve bu 

l>a.ptak.t kararın mu\ akkat:uı icra~ına 

Denı·z mübayaat komisyonundan·. mahkemece karar \erilmiş olduğun-
dan kanunnn.mei ticaretin ) Liz yetmi~ 

lı80\J0 metre Bronz ıclin kapalı zarfla ihale tarihi 20 Mart 929 Çarşamba şinci maddesi mucibince daimi sin· 
günü saat 14 ıe. . dikleri intihap olunmak üzere eshabı 

Oeniz kuvvetleri ihtiyacı için balada m.ikraıı. muharrer Telefon reli kapalı matlubun işhu 92'1 senesi 19 ı\l:ın 
zarfla münaka;aya konmuştur: ::;artnamesını gormck isteyenlerin her giin 929 salı günü saaı 14 raddelerinde 
itasına talip hulun•nların da ) ukarda yazılı gün ,.e ,3 aıca Kasırnpaşada mahkemenin ifl~s nıuamel:ltına mah· 
Deniz mübayaat ko,misyonuna ın\lracaatlan sus oda•ına gelmeleri lüzumu ilan 

-..Doktor Artin Horhoroni~-
·ı Bel soğukluğu, idrar darlığı, porta:>t., ha;tıılıkları, bel g:ev~-ı 

ekliğ~ilc frenğlyi en son usul ve ağırısız wıngaJ.arla kat'i 
redavı eder. lleyoğlu Tokatlıyıın oteli raıımda mektep 

_.. .. sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3 r 5~ ~ 

olunur. 

Zayi : L'ç fıçı tuzlu balığa ait 
Lenin vapurunun 7 -il ·929 tarihi ile 

ve 8175 niiınerolu konşimentosunu 
kaybedilmiştir. Yenisi çıkanlacajl;ın· 
dao eskisinin hükmü kılmadığı illn 
olunıır. ~fi\ rınt w 

Süreyya opereti 
~ıı ak~am Pangalu ·ri ~ atrosunda 

Telefoncu kı>: 
operet ~ pel\le 

Ferah Sinenıada 
Yorılcv canhaı iıey'eti ,._.yete 

- saz Si~emada: lncılcr 'e Çi~-ekler 

l~mnızı dtıhil1)4.:! 

VEREM 
·· """ ha ·ı•lı' fa11 ınüt:ıhassı"ı ·e go~u~ ~ •• ~ · .., 

Doktor 

ŞEKiPHABIP 
Ayosofy• ',·relıatan ilacı Sıilev· 

man ıpanımarıın~a CUrnarıe,ı. l'a; ~r. 
Çarşamba re l crjenıbe. T ·1. ı,. 
3035 

Şehremaneti ilii.natı 1 
Sehrcmanetinden : 
Yrnikapıda Kiıtip Ka-.m mahalle 

siııin f\.lboyacılar cadde:ınde 62 J\,, 
baraka kirava verilmek için açık miı 
zayedcı c t-0ııulmuştur. 24·3-929 
rihinde ihalesi icra olunacaktır. ·raı ı 

lerin ~arı:nanıeri aloıJk için her hUn 
Levazım ''C müzayedc\"e girmı:k için 
mezkur taıihıe r .evazıın müd\lrlüğune 
~clmelerı. ------ ---

.ın:-..·l'ı. ~,1~ " : ı , ftl 1 ''·','['TIN 
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Gazi çifliğindeki Marn1ara havuzunun yanında yapılan Marn1ara Köşkünün inşaatı bitmiş 

ve tefi·işat ikn1al ediln1iştir. Bu resimler köşkün içini vedışını göstermektedir. Hükun1er 

merkezinin yüksek bir tepesinde kain olan bu köşk tam bir sadelik içinde büyük bır itina ile 

döşennıiştir. Büyük Gazi haftanın bazı günlerinde köşkün mern1er parkeli geniş salonunda 

konserler tertip ettirmektedir • 

İki aylık Millet mekteplerinin imtihanlarına devam ediln1ektedir Dün Kasımpaşa üçüncü 

nıektebinde imtihan yapılmıştır. Kadınlara nlahsus olan bu mektepde kadınlorımızın çoğu

n1uvaffak oln1uştur . 

"':f Jl-• 

on defa 'ao-an karlar Trak 'a tren ollarını kapatmıştır. Resnıinıiz 

Bin Söz 
Bir ·Resim 

Dün Ekmekciler cemiAetinin heyeti idare inÜhabab yapılnıış ve 

Halk Fırkası namzetleri intihap edilmişlerdir. 

l"'rakyada kara saplanan trenlerin etrafı tcnıizlcnınekte ve nıütc-
. . 


