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SULH t>OLITIKASI 

Bu sütunlarda her ve ileden 
istifade ed~rek anlatın· a çah,ttk. 

'J°lirk (\ımhuri)etinln l elli ba~lı 

siya>l ideali. müstakil 'atanı da

hilinde de\ .ımlı bir sulh temin 
etmektir. lslahntçı Tıırkı)c bu 
zeminde hiç tıir Hsiltyi, hiç bir 
lır<ııtı kaçırmak istemiyor. llari

ciycmizin takip etti~i ,uJh poli
tik:ı'ı hakiki ihtirn~larımızdan 

doğmıı, samimi hi krimi/.c da
)anını~ bir ha kik. t ifade cdi) or. 
Moskma protokoluna iltihakı

nıızı kı ım ;u Ru matbuatı çok 
mühim 'c manidar lıulll) or, ha
raret \ e nıcmnuni\ etle tefsir 
ediyorlar. rılhakik.ı - bu iltihak 
\3Zi)ct H: m:ıfalıata mı;un.cıl-ı 
du ı k;ıd,ır musalcm t p ıtıka
ıııdaki hullı ll sa ıımı~etımi c de 

DARÜLACEZENİN ISLAHI İÇİN YENİ ESASLAR HAZIRLANIYQR 

yeni bır delil tc,kil etmektedir. 
Şarki .\ Hupn dt:". letleri ara. ın· 

da imzalanan protokol, bu de' -
!etler :ıra>ındaki emni)Ct hislerini 
takviye etmekten daha ) uhek 
bir mana,ı vardır. Bu mana. 
garp dc\lctlcri ı;ıralından Öt<odcn
bcri şuriş ve ihtilal menbaı ola

rak ~östcrikn devletlerin, sulh ve 1 
onun istikran dava.,ında kendi
lerinden daha ileri bulunduklannı 

giisttrmcklc hulılsa olunabilir. Alel-
umum Şar~ millctkrinc ve hep
sinden ziyade Snviı et Rusyaya 
sulh aleyhinde menfi bir politi
ka izafe edenler, bu hakikatı 

görmek ve biraz in>afa gelmek 
istiyeceklerdir. Bu me~<"dede nik
bin olmak için elimizde hiç bir 
sebep )'Oktur. Türkiyenin . losko
va protokolunu imza etmesiyle 

bu iştinıkln Jo...-duğıımuzu takvi
ye edecek yeni bir amil oldu

~· şüphe~ 
Geçenlerde Tiirkiye-llusya ınü

nasebau hakkındaki noktai naza
nmı soran büyük bir Ru, gaze
tesi muharririne yaptığım beya
nat ara ında şu dt ardı: 

• "ln<anlarda garip hk n:kılckı 

vardır. Bir hastayı tedavı eden 
doktoru, yıkık bir ,ıbidc) i tamire 
mtnaffak olan san atk;lrı. fd;\ketc 
Ujtramı.; bir m,mlckcti kurtaran 
hal.lskarı, alkışhıın:ık, tekdir cıt 
mek ga et tabii rtiliıyor. 11 1-

buki o h:ı<talı~ın vukuıına, abide
nin )ıkılmasııı:ı, memleketin 
fcl.\kctinc mani ol,ıcak tedbirleri 
daha eni alanlann te~cbbu lc

rinc hiıyük bir kı) met 'erilmi

yor. 
htc 'l"tirk- Rtı.; do tlu~u meç

hul fenalıklara mani olmu'i bu 

ne\ i mes'ut tcşcblılblcrdendir. 

Bu iki mllletin te~riki mesaı ı 

kim bilir biz farkında olmayarak 

ne kadar harp fc!Akctinln vuku

una, nckadar hayatların sönme

sine mani olmuş.. ,, 
Mahmut 

Siirt mcb"u u 

Silindir makineleri 

30 makineden ikisi 

geldi. Haydarpaşada 

tecrübe edilecek 

Ankarada ve dlter vilayet. 
lerde kullanılmak Uzrs Nafta 
vekAleti tarafından A vrııpa)'a 
30 tane silindir makinesi lparit 
olunmuştu. Ankara yollarında 

kullanılacak bu makinelerden 
ikisi dün şehrimize gelmiştir. 

Makinelerin Haydarpaşadakl 
Yokuşlar üzerinde tecrübesi ya
pılmış ve Ankara) a gönderil
nıek ütre Nafia başmtıhendisll

ıt tarafından tesellüm olunmuştnr. 

!l!J!!l!!l!l!!!!JIJ!llll!lll~!'l!!r l Çatlak fabrika C UM O UR İR ET BUZLAR 
ÇOGALDI 

DarUl'aceze çalışanlardan bir grup 

Darül' aceze ıslah ediliyor 
• • • •••• • 

EMANET iMALATHANELERi 
TEVSİ EDECEK TANZİFAT 
AMELESİNİN KUNDURA

LARINI ORADA YAP
TIRACAKTIR 

Müessese, temizlettirilecek, boya
tılacak, yüksek Hanımlardan 
mürekkep ve vasi salahiyeti haiz 
bir hami heyeti teşkil edilecektir 

Darül'acezenin ıslahı takarrür etti 

Ceml-,etl beledlye Dllrtll'llOU8-,• ltfl~elnl 
kabul ettlll zaman ...... ,. kadar Ema-

Hlln bafmda bir Jllll leııpll etle11 ....... ve 

EmaMıle hiç bir fa,USI do......,_ bu ndlee
eeeenln de ciddi ve .. 11 bir f81dlde euretl ~Jye 

de ıelahı ve- Awrapadalll mOmaemertnln 

elne gellrllmeet taıurrar elml'6'". 

Dii •· çıtreferi ~edir ? 

E 111anet lau eeld mae-eiıin 18tallı~ karar verirken 
aırnl zamanda bu mUesa-den mltstelltolmak ça-· 

resini de dUfUnmU• ve bu itibarla ıelah ve tenetk teiılblr· 
lerlnl Uç kısma ayırmı,tır. Emanet her senede DarUl'a
cezedekl lhtlyarlarla metruk çocukların la•e ve ibatesi 
için binlerce lira sartettlil halde hiç ve yahut pek cUz't 
bir menfaat temin ediyordu. 

Çöpçülerin kunduraları orada yaptırılacak 

Binaenaleyh Emanet ilk tedbir olmak üzre bu seneden 
itibaren nezafeti fenniye amelesinin çizme ve kun-

duralarını Darül'aczeye yaptıracak, lmalAthanelerl tezyit 

edecek, bunları daha fazla iş çıkara bilmek için asri 

vesait ile techlz edecek, velhasıl bu imalathanelerden 

azami menfeatı temine çalışacak ve çalışabilecek vaziyette 

olan sAklnlerlnl de çalıştıracaktır. 

Müessese temizlenecek ve boyanacak 

Emanet ikinci tedbir olmak üzre Darlll'acezeyl pek 
cezri ve ciddi bir surette temlzlemetl de tensip 

etmiştir. Bu itibarla pavlyonlar temizlenecek, boyanacak, 

şehırlmlze gelen seyyahların bu mllessesyl ziyaret etmele 

Kibrit fabrikasının ABİDESİ 
makinalarını hüku

met alabilecek 
Komisyonda müna

kasalar oldu 
' 

Köstence, Varna, 
Bur.e;az 1 im anları 

Ank~raya gi~~~~ .?lan Tagayyürat. hakkında buzlarla kapanmıstır 
şırket mu<!uru pazartesı karar ' 

avdet etti verilecek Kırım vapurunun Ka-

Geçen haft;-4"1laraya yakslm ~anındaki cumbu- radenizde geçirdifİ 
gltml• olan Kibrit lnhlıia"I riyet Abidesinin kaidesinde 
mUdUrU Ta- vukua gelen bazı tagayyorııt 

hlr Kevkep. Ozerlne komisyon dön Hakkı 

Bey •ehrl- Şinasi p .. anın riyasetinde top-
mlze avdet lanmıştır. 

etmı,tır. Dünkü içtimada tagayyürat 
Haber aldı- hakkında rapor veren darlllfll-

lımıza göre nnn mOderrlslerlnden Malik 
kıbrlt fabrl· beyle Sinyor Kanonlka 41a ba-
kaaı hakkında zır bulunmuşlardır. 

yeni bir ma- içtima ıı:•ç vakta kadar, tam 
ddel kanu- aç saat devam etmiş MaUk b•· 
niye hazır· yle M. Kanonllı:a arasında şltl• 

lanarak Hey· detll münakaşalar olmnttur • 
eti Yeklleye Manalı:aşalar bir mlddet kaide· 
HVk edllm- Tahir KevkepBey delı:I kırmızı t8flana mıtreldı:e
lftlr. batı ve lı:ıılluılu lla~ar etra-
Buna nazara19 kl8rit .. brike fmda toplanlDJflı. 

emı htlkOmet btzzııtt Jeptlrma Nihayet vaktıa ıı;ecllı:mesl 

ta kar- JIUllııGmet azerlae Pazartesi gtlnlt uat 
.. ki fabrlkaırı M ı etmlıror. 16 da tekrar topluılmaama 

Eter m .. euh ki t .. rketl karar verilmiş ve M. Kaaoallı:a 

çatlak fabrlkı,nı maki-- aın uzun izahatı dlaleamlfdr. 
larını .. tmak ı.-.... MlkO· lçdaıaı mıtteakılı: Hakkı ŞI· 
met bu tekllfl lk ede• naat Pllf• abidenin lı:aldetılnln 
cektlr. satlamlıtı etrafında lı:omlııyoa ile 

• • ' • ~ M. Kaaoallı:a aruıada llıtlllf 

Tahkikatın 4evaını olmadığını, yaıaız· ktrmW .... 

Mevkuflar itlerle 
müvacehtl Wilcli 

o ... 

KedrlJe --::..=:: 
rUlakaaı • 
taflkllaila", ........ 
nall ..t. 
dan Nezım fl9y flılnız 
ba,ına tahkltat yap
maktadır. 
Şimdiye kadar hadi

•• ile aNkadar pek 
çok ,ahit dlnlenmlfflr. 
ŞahlHerden bazdan 
tahklkab tenvir edecek 
malOmat vermı,ıar ve 
bunun Uzerlne maz. 1 
nunlar birbirleri ve 
'ahltlerla muvacehe 
adllmlfllr.Blr mUddet
ten beri evrak Uzerln
da tetkikat yapılmak· 

tadır. Bu tetklkab11 ya
kında bltme•I muhte
meldir. 

Sahte pasaportlar 

lardakl tapyytratııı alıld•ln 
llUlll&lae halel venaHl iL 
Kuoalka ile illdllfa ._.,.1ı1yet 
vırdltlal l..ellı! &'lrltl9 lllr 
..aıır.ntılwlu ..,........,. 

Bu la&SJJ•aful ....... 
lıiıılcC •••• - ........ 

vaziyetinin llaUne geçilmesi 
için alınacak tedbirler hakkında 
pazartesi ıı;ıtnll bir karar verl
lecektlr. ....... ' 
Balhk denizinde buzlar 

macera 

K ara denizde buzlar yeniden 
çözUlmete batlamıştır. Rus 

limanları Kllstence, Vama, Bur
ıtaz kAmllea buzlarla kapan-

mıştır. 1( il s ten c e limanına 

bir baltadanberl v a p u r 1 a r 
rtrtp çıkamıyorlar. Kllstencede 
bulunan bir amerikan vapuru 
buzları lı:ıraralı: çılı:mak lstemlt· 
eedı mDblın hasara uğrayarak 

av41et etaılftlr. 
Kırım vapurunun macePlleı 

Sovyet lıudıralı l(ınm vapa. 
ru dDn selırlllllze plmlftlr. 

Vapur Odesada bazlar .,...da 
kalmış ve buz kıru vapıutan 
kendlılae yol aÇllllftır. Buna 
nıtm•• l(ınm vaparu ta81U11Je 
buzlarda• lı:artulamadıtı lçl.a 
pervanetıl bir baza c;arp•lf ve 
etrllmlftlr. Dandan IODra bat· 
mak 'tebllkeılae manız bir bal· 
de yoluna devam ederek laken· 
derlyeye rttmek lzr• buraya 
kadar celebllmlştlr. Falı.at artılı: 
yolana devam edecek halde ol· 
aıadıtıadu tamir lçla htıaye 
1ıa uzuaa clnılftlr. ................ 
F••··«sr "'"' "'' ~t:!ı •u't~ır(nrb'• 
fatli Lfl J > lsi'..,..ila ..... 
ra dtla Trabzoadu ı•lmlfGr. 

Ker.,. ohlrfl\ ... falrat ......... .::=; .. ~;:;:. 
.....,_ delılllade karaya otu· 
l'lllllf laede lı:elldl lı:eadiıle JllS· 
aııtş ve llmanııııwt ıı;eladftlr~ 

Avrupa ile muv• .. la 

Avrupa ekspresleri Referlerlae 
muntazaman devam •t· 

mektedlr. Trenler yalnız !aparta 
kule ile Edirne ara11nda mUt· 
kWAta tesadüf etmelı:ledlr. Bu 
bavalldekl karın irtlfm bir met· 
rodan fazla oldutu haber ve
rilmektedir. 

BUGÜN 
2 lnct sahifemizde : 
1 llaft.alık lya:ti ı..:m.ıl 

2 na haberler. 
3 'J".ırihl tclrikan1ız: 'femirlcnk 

İKİ İNHİDAM 
Enkaz altıncta kalan 
iki kişi lam banın 
de,rrilmesinden 
çıkan yangında 
yanmışlardır! 

Yatu Yatm•rlar ve lı:arlıır 
şehrimize eplce zararlar vermi
ştir. Bu meyanda Haliç Fenerin
de M.Dnel P8f• caddesinde bir 
ev yıkılmış aç lı:lşl eakaz altın
da talmıttır. inhidam esaasıada -
yaaaa lamba dıvrllmı,, yangına 
Hbep ohallftur. 
-DtrtMI valı'a malıııPlne yetffer. 
Faiılı fffalJe pm1I lılr tatafaiıll 
_. .... lılll&w'-1 411• taraf· .. ,,,..., .... -. ..... 
._, ve ılırdı .......... 
Ulaalar4U ;yalınz ..., .. At 
elarak~ dlteılwıl 
~ ve T .... ~ ıırUlerl 
Jal!l!f tıir ...... hlwqtar. 
y~.,.. KJıiM ........... 

•a 641 ırumarolu ev ıı;ec:e yılı:ıl· 
mış Dlaıltrf ile zevcesi Maado
Dnl enkaz altında kalmıflarsada 
gtlçldkle kurtarılmışlardır. Val· 
aız devrilen mangaldan Mada· 
mıa elleri yanmıftır. 

Bir gara! çöktU 
nanıı;altıda Fatin efndi soka· 
r ğında Dlmltrl l(arkçUo~lu 
efendiye alt rarajın Dzerlae biri· 
lı:en karlara çatı tahammOI ede
memiş ve ıı;araj dan yıkılmıştır. 
!çetele bulunan Uç otomobil 
mtıblm surette hasara uğramış· 
tır. Nulusça zayiat yoktur. 

Amerikada cinayetler 

rı temin, aIAkalannm celp ve davetlnede çalışılacaktır. Sofyada firari Ermeni· 

Berlln, 6 (A.A.) - Buzla

_rın terakümü yüzünden Bal· 
tık denizinde ki feribot ser
visi tamamen lnkıtaa utra· 
mıştır. Almanyadan avdet 
etmekte olan Danimarka, 

Kralı bu ytlzden 11 saat yolda 
kalmıştır. Mahsur gemilere 
tayyan ile erzak ve saire 
yetiftlrllmektedlr. 

3 llnco sahifemizde: 
~lualllmlerlo maaılan·oa yapıla

cak 7.am nasıl olıeık? 

Nuyork, 7 (A.A.) - Geçen 
1928 senesi zarfında lrtlkAp 
edilen cinayetlerin mıktan 

1927 ye nazaren 27 fazladır. 
Clnayetlerln mecmuu 1928 
için 389 ve 1927 için 372 d(r. 

ALMANV AVA ORDU ı..Ufltl 

Yüksek Hanımlardan mürekkep hami heyeti terden 1RUnkkep uhte 
paAport yapan bir 

Dıorül'acezede şimdiye kadar ihmal edilmiş en milhlm •ebeke yakalandı 
noktalardan biri de teberrflAta ehemmiyet verilme· 

mlş olmasıdır. 

Emanet badema bu hnsusa azami ehemmiyet verecek 

ve bu maksatla yllksek tabakaya mensup Hanımlardan 

mllrekkep bir heyeti hamiye teşkil edecektir. 

Müsamereler konferanslar verilecek 

Bu hanımlar bu bayır müessesesi menfaatine mUııamereler, kon
feranı;lar verecekler, teberruatı toplayacaklar, halkın ve zen· 

rtnlerlmlzln müesseseye alakasını celbe çalışacaklar, Mtıessese•in 
intizamına, nezafetine nezaret edecekler velhasıl DarUl'acezenln 
inkişaf ve terakkisi için münasip görecelı:lerl her çare ve tedbiri 
alacaklardır. Emanetin dtıştındUğU ve tatbikine karar verdiği ıslah 
tedbirleri şimdilik bundan ibarettir . 

Bu tevassut 

demek? 
ne 

Peşavar, 6 (A.A.) "IUıy. 

ter" ajansı bildiriyor: Sabık 
Afgan başkumandanı Nadir 
han dahili harbe nihayet 
verecek bir tavassutta bulun
mak üzre bu ·abah Kho t a 
gUmiştlr. ı\tumalleyhin t vas-

1 
sut ve müdahalc~inln Afga
nlstanda sıikün ve asayişin 
iadesine medar olaca~ı ümit 
edilmektedir. 

Uydurma beyanat 
Ankara, 6 (A.A.) - Parls

te basılan Pax gazetesinin 

24 Şubat tarihli nushasında 
ismet Paşa hazretlerine atfe
dilen beyanat tamamlle uy
durma olup bunun asla vaki 
olmadığı tasrih olunur. -·---Mısırda bir sergi 

Kah \. \) l\ıal Fo t 

. ııl iZ tıt..: c 

na1.m ha,ır 

etmiştir. 

rg İ 1 f ı"'I 

oldu~u halde 
·c r ı 

kiı, at 

Bundu bir mllddet ner 
Sofya zabltuı Tctrklye ve Mir 
-ıeıı:etıerc sına• t.tıyeaı. 
re ıahte p8HMfl verea ve 
lıtanbulda, Atlaada ve sair ... 
birlerde aınmeıtfllerl bula
nan firari Eemcallerdeıt mnre
kkep olan muatazam bir salı· 
tekir tebelı:nl ıııeırdaıı• çıkar· 
mıttır. Buıtar zabltaaı meııeleyl 
Zabıtamız• haber vermı,ıır. 
MamaG zabıtamızın teyakkuzu 
sayesinde baalordan hiç biri 
memleketimize ıtrememlşterdlr. 

Tahkikat yapılıyor - . 
İnfaz edilmeyen ilam

lar neden geçikti? 
- - ...........___ -

Bazı adlı ilAmların polis 
merkezi rinde infaz olunmadı· 

ğından lkllyet edilmişti. Bun· 
dan d layı mUfettışler talıklküt 

yapıyorlardı. Tahkikat bitmi tir. 
Neticede: llAınlarııı bir kısmı 

Adliyeden geç gönderildiği ve 
bir kısmının da pollsde geciktiği 
anlaşılmıştır. 

Gene harp var 
Şanıhay, 6 (A.A.) - - Nan

ken ile Hanku arasında va· 

zlyet gergindir. Mem)ekette 
yeniden dahili harp zuhuru 

ihtimali mevcuttur. Çhaog· 

kalschck Klangsl de 150 bin 
kişilik bir kuvvet tahşlt et
miştir. Hankuu kuvvetleri ise 

100 bin tahmin edilmektedir. 
Şimdiden ufak tefek bir ta- i 
kım muharebeler vukua gel· l 

1 

mlş olduğu bildirilmiştir. t 
Mamafl şimdiye kadar ya

pılmış ve yapılmakta olan 

askerı harekat kuvvederln 
tahşldtne lnhl ar etm~ktedlr. 

Casus tahliye edildi 
Hıt \ \ 

1 r n ı 1 lı; a m. 
can r l.ldı 

b ı gıbi a nal ı;in ım ı afaııa 

lıtrlıınınuş oba hile bir ccz ı ta) in 
etmemiş olduğundan ııhllve cdılmiştir. 

4 ıtncu Sahifemizde: 

1- llava raporu 
2- Fıkra 

J- t"elek. 
4-T- laayııtı 

s- HIUyr, roman. larlkatılr. 

5 inci sahifemizde 
ı Sioema lıa~aıı ve 

euteresao Hllnlleri. 
hal ... ın 

KoealpbarO , 6 ( A.lh ) -
• Voa Seclı:t verılltf Wı' lıonfe
raaıda Alman harici mlyasetl 
ala memleketi ...... edebi· 
lecü ve Almuy .. ylklDtfl 
ve elıeııualyetlle aılp ola· 
cak bir onhl ...,.ıııe matuf 
elmasa llzm tlal sllyle· 
mettedlt. 

karilerE 

Bu hafta~8 

BÜRHAN CAHIT Beyin 
Gazetemiz için yeni Yazdığı 

KÖY HEKiMİ 
lsimll ectebf ve milli romani 

o1euracaklardır 

ı BÜRHA CAHİT Bey 
bu eserinde g nç doktorlarımızın ve , 

ı saf Anadolu kızlarımızın gönUI macera• 1 
i larını uaıobunun b tun kuvvetile ta,rih 1 
! etmaktedl~ .. -.. _ . --.. '.~-~==~~~~-~=~ .. ~-"~ 
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E~iBB 
Cemiyeti Akvam mecli•i ge

çen pazartesi gUnU Cenevrede 
topla;:ıdı. Geçen lıaftaki icmall
mizııe izah ettiğimiz Uzre, mec
Jlsl. bıı lçtimaında en ziyade 
me gııl edecek mesele , akalli
y etler mesele•idir • Netekim 
dün içtlmaın aktinl haber veren 
telgraflarla beraber gelen ma
IOmat, M. Brland ile Herr Strese
manın bu mesele etrafında uzun 
uzadıya görll~tllklerlnl bildir
mektedir. lhtilılfın bir taraftan 
Lehistan, dlger ıaraflan da Al
manya arasında oldugunu geçen 
hafta anlatmıttık. 

Almanya Lelılstanın idare
sinde bulunan yukan Silizyadaki 
Alman akaHlyetıne fena mua
mele edlldiglnl iddia etmektedir. 
Filhakika uzun bir zamandan 
beri Alman akalllyeti ile Leh 
hükOmeti ara ında devam et
mekte olan lbtllııf son zaman
larda hAt bir safhaya girmiştir. 
Leh hllkOmeti Alman akalliye
tlnin lideri vaziyetinde bulunan 
Hcrr L11ızl tevkif ettirmek için 
yukarı Silizya diyet meclisini 
feshettirml ti. Almanyanın şlkil.· 
yeti de bu fesih ve tevkif hadi
sesi üzerine vuku bulmuı:tu. 

Dün giızatelerde çıkan bir 
telgrafta Leh hUkOmetinln Ce· 
miyetl Akvama verdiği cevabı 
okuduk. L~!;istan bu cevapta 
tevkifin, ceza kanununun tatbi
kinden baska bir mana ifade 
etmedi!';ini ve muhakemenin 
Leh mahkemeleri huzurunda 
gl!rUlmekte oldugunu bilJ!ir
mektedir. Leh hOkQmetlnln bu 
mahiyette bir cevap vereceği 

tahmin edilmekte idi. fakat 
meselenin buglln arzettlgl man
zaran1n en şayanı dikkat safha
sı lbtllAfın her vakit oldugı.ı gi· 
bl, bu defa da bir Fransız-Al

man ıııU~delesi şel<Uni alması

dır. A nupada çıku her siyasi 
mes'ele çeke çevire lllr Fransız 
Almu lhtlJAfJ feldiH iakilap 
eder. Bu ıleta da Harr Strese
manıun M. Brtant ne ~ 
ve • lhtillfın halHae dotnı .... 
itim bir adı111 ahldıtı" llfldlrtt
mektedir. Meselenin henüz ale
ni celsede mUzakere edlldiğlne 
dair telgraflar gelmediği için 
bulunan hal çaresinin mahiye
tini bilmiyoruz. Eger hakikaten 
bu çıkmazdan bir dışarı çıkar 

yol bulunmu~ ise-ki hiç te zan
netmi}oruz - bugünkü ve yarı
nki telgraflar bize bu hususta 
maltlmat vermelidir. 

••• 
Hafta arası Amerikada Reisi 

cumhur Koolidge çekildi ve yeri
ne HoU\e~ geçil. Mr, Koolidge 
ile beraber bütUn Amerika ka
binesi de alelusul deglşmiştir. 
Gerek Koolldge, gerek Hoover 
kabineleri Repuhlikan cumhu
riyetçi) fırknsına mensup olma
kla b raber, yeni kabine azaları, 
maliye nazırı .'l\r. Mellovdao 
mada, kAmileo yeni adamlardaa 
müteşekkildir. Runun da sebeııt 
Amerikada kabine azalarınıa 

reisicumhurun blrer hususi lıAtlbl 
vaziJetinde bulunmalarıdır. Ame
rikanın ıe~kllAıı esasiyesine göre 
Reisicumhur hem devlet reisi 
hem de kabine reisidir. 

Kabine azalarını, hususi kA-

tip intihap eder gibi alır ve 
azlede·r. Bunun içindir ki kabi
nenin tarzı teşkili pek o kadar 
ebemmtyetll dejtlldir . Devletin 
siyasetine Reisicumhur tamamile 
hakimdir. Eski kabine ile yeni 
kabine arasındaki fark, Koolidge 
ile Hoover arasındaki farktan 
ibarettir. 

Hooverlo Cumhur riyasetine 
geçmesi mUnaııebetll• söyledil!:I 
nutkun metnini okuyamadık . 
Fakat telgrafla verilen bulbalar 
yeni Reisicumhurun , Avrupa 
işlerinden mUmkUn mertebe 
uzıık kalarak , bir •Amerika 
kıtası. siyaseti takip etleceğine 
delAlet etmektedir.Bu nutuk kar-
şısında. Amerikanın Cemiyeti Ak· 
vama girmesi ,·eya Lokarno 
mukavelelerine iltihakı ihtimali 
bUsbutün suya düşmüş demektir. 

• • • 
Haftanın dfger mUhlm siyasi 

hadisesi de TOrkiyenln, harbi 

siyasete vasıta etmemek için 
Rusya ile komsu devletler ara-
sında imzalanan ltlHllnameye 
iltlhakJdır. Bu itilı\fnameye Ke
ııou misakı ismini verecektik. 
Çünkü ltliAfname bu misakın 

ahkAmıodan başka bir şey de
ğildir. fakat Sovyetler ittihadı 

bu misakı okadar benimsemiş ,M. 
Lltviııof, M. Kellogg dan o kadar 
ileri &itmiştir ki buna Kellogg 
mlsakından ziyade, Lltvlnof 
misakı ismini vermek ılaha 
dogru olur. Misakın bir kaç 
hafta evci Sovyetler ittihadı ile 
Baltık devletleri. Lehistan ve 
Romanya Arasında imzalandığı 
maltımdur. Şimdi Türkiye de 
buna iltihak etmektedir. Tllrkl· 
ye esasen Amerika tarafından 
teklif edilen ayni maaldekl m1-

saka iltihak elDıl~tlr. Fakat 
Amerika misakı bir takım maailer 
yüzünden henüz merlyete geç
mamfftlr. Amerika bile mlsatı 

bin mOpkDltt Ue taaHk etmlf, 
Fransa ise M. Brland ın bu 

fikri ilk ortaya atan adam ol
mat!llıta ratnıH lıetılz tastik 
etmemlttlr. 

M. Utvlaof da lastik husu
sunda tesadOf edilen bu mıı11kn-

llt dolayısile, mlıakııı derhal 
meriyete geçtJtlııln kabulDnU 
ileri sürmUşto. Şimdi Sovyet 
Rusya. Baltık devtellerl, Lehis
taa, Romanya ve Türkiye ara
sında merlyete geçmiş demektir. 

Vukuatın garip tecellisldlr ki 
misak fikri garpte orlaya çık
mış olduğu halde şarki Avrupa 

devletleri buna daha büyük bir 
hararetle sarılmışlar, bunu ade
ta benimsemişler ve ~arp henüz 
münakaşada iken misakın ah
kAmını tatbik etınege başlamış
lardır. 

Misakın ne dereceye kadar 
ameli bir kıymeti vardır? Bu 
a)'rı bir meseledir. Öyle bir me-
sele ki çok münakaşa kaldırır. 
Fakat turası muhakka~tır ki, 
devletletin misakı bukadar be
nimsemeleri ve buna iltihak 
hususunda göslerdlklerl tehalUk 

samımı bir sulh arzusunun ifade
sidir. itte bu da öyle bir lıaki
kattır ki münakaşa kaldırmaz. 

AŞ. 
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TEMIRLENK 
lanndaıı ke if bir t•>Z tabaka '.21 
);alkıwırdu. \I,,~ ,\ kırnatı, ileri

deki l c~i( ko\iarınııı , e yııp;ııı:ı 

.:ıları , 'erılij!;i malumat iizerine 
;.eri,in gcnvc çckildıler. 1\u ~u 

retle '.:~il~ehir muhasara altına 
girmekten kıırı.ılıııu, oldu. 

!'[mirin lanhiııi )az·ııı\ardaıı 
l'İll lllll: ... rİ\ lüyfır~ 

{;mır 7i'mır lıurptc daima 
taltfı'' ıı/Ju. Bu ~rnc ııteşle bir 
nrdııy•ı rıw![fııp rtlı, to• a bir şrlıir 
ı1ptrtti 

alarak lıir tiiri•C) e gutt c·du. <orada 
hundan 'oııra arkadaşlarına kar~ı 

>Adık ıılacnp;ma dair kuı,füinc 
\crİıin ettirdi llu-c\11 yemin 

etti ama hndi,ı~t )tıııİ'ı utiril

nı<'inden dola) ı kın l a~l:ıdı. 
l!'lnl:ırın lıL·r ikis de kat Lıt 

yıını\"ıu~l:ırdı. l zerleri ıdc:,i nıcs' 

uli)Ltkrdcn ıc 1,cı d' ıd~ıııl:ı-
rınııı ar;ı-rntiaki i n 

tııh l•'r lrnld 'ıtl" r 
' 
T.ır i \ "~~n '1 n ' .. ~unu 

• -· 1 Ja i ·1\L et'' ır: ı 

l:l!tvl-.·re-de 

Cemiyeti akvam 
................ -

Ekalliyetlerin hima
yesi meselesi tetkik 

edilmeye başladı 

Berlln, 6 (A.A) M.Stre-
semann ekallfyetlerin hima
yesini Cemhetl ak,amm 
teminat altına alması için 
meclise tevdi ettlltl takrir 
dolaylslyle meclisin bug-ünkü 
içtlmaında bir nutuk Irat 
ederek demiştir ki: 

- ,\\ecllsln daha geçen fçtl
maında bir çok hatipler ce
miyetin ekalliyetler davaslle 
şimdiye kadar ne tarzda 
meşgul olmuş bulundu~una 

lcral nazar lüzumunu kayt 
ve işaret etmişlerdir. Cemi
yetteki erbabı vukufun bu 
mühim mes'ele ile dos:-ru bir 
surette meşgul olup olmadık
ları .veni bir takım kararlar 
lttihazının teemmülli cayl 
tedklktlr. 

Ekalliyetlere karşı olan 
vaziyetin tefcrrüatlle müna
kaşası arzusunu geçen içti
mada izhar eylemcklljtim 
bazı endişelere sebep ol
muştur. Maksadım hususi 
bazı ckalliyctlerl mevzuu 
münakaşa etmek değil fakat 
mecut mukavelat ve beya
nattan mütevelllt neticenin 
tetkikidir. Ekalltyetler da
vası cemiyete tabla tile 
teferrüat halinde meseleler 
ve hususi · arzular halinde 
cözilkmektedlr, fakat ve her 
halde şunu nazardan uzak 
tutmamak lazımdır ki bey
nelmilel ve fevkaJide bir 
ehemmiyeti haiz bir vazl
yettn lfadeteri mevzuu ba
histir. Düveli mütteflkanın 
cemiyeti akvamın ekalli
yetlere karşı taahhüdatını 

ve bunların mahiyetini izah 
eden 1919 tarihli notası 

ekalllyetlerin vaki olacak yeni 
şeklide himayesinin cemiyeti 
akvamın teessüslle hadis 
olan yeni vaziyetin zaruri 
bir neticesi bulunduğunu 
ızah etmekte idi. Ekalllyetler 
gayri adilane muamelelere 
karşı ciddi surette himaye 
edlleceklerlne kani olurlarsa 
muhitlerine daha kolay isti
nas peyda ederler. 
Almanyanın maksadı nedir? 

l\arlin Cı ( \. \ ı:kalhctler 

lllCS'clesinde ilııi;;ı< »lıil•i olan il. 

( .rahOl>k .. l'.1ri \1i<.lı- j!;alctc~İnl' 

\ak; oian bt)Jrla.tınd:ı \llT'an\ar.ln 

(:cneYrcdc bu nı~s·c1c)C ınüdtthalc · 

<e:."nin i .. tild mak .. :ıdtrı:ı ın:ıuıf c)lnıa· 

dı ını ipi.ar k:ı'>ul ctm'Hcck surette 
ş.ulhpcr\eranc tı.du~lınu ve ı.;ulh mu

ııhedelcriıüıı it'f!'ını kabul ctoirmck 

~·~c~int n- ı·acnit huluntl11jtunu ~iı\ 
1co1işt·" • 

dı. Bura;ı Syr nehrinin ~iıııalin::
deki ı•ı aydı hi "llngollar Tatar 
ı'lcnıkht\erine inmeden l\'CI 

orada atlarını ııtlatırlar. hazırlar 
!ardı. ika' 1 lan lıütün kuncti\c 
iıııalılcn ineli. :'lftıntaıam n 

emektar olan hu (ıruunun efendi 
:\<~anın tn güıel atlarma hin
mi;, ,jf;\hl:ırı. 'laptii rapt i\·i idi. 

1 kridcn c'\ap giyıııi~ sım 
,ıı;ı ,uuıriierin ıııızrakları parlı

> urdu. 
llLıPl:ırın nııJ..darı Tatarlardan 

,Uıa azdı. l .:\hiıı Tcnıir onların 

kı) ıııctiri :ınlaıııı~tı. l·'.ıııir l lii>ı.:yn 
drj!;'ı ka'ıikkrin drmlile harp 

.ah;.r ... ın:ı gelincL·\1.' ı..adar., 'l'ı.:-mir 

tın l)rdıt) lı tcııı:ı>ını yalnız ileri 

,i' kollarılc ın .. hafaza etti. 
hı defa olarak l':ıtarlann 

f{ .'ıat ııctlir bil~' cn t.ıtarlar 

içın, mu' ı'f:ıkıyct fı:li\kctkn daha 

çok tccrtı 1 ı cdi!C'n ıir ~C) di. 

I iL. C\'n Temi re kır-ı lıL.·' •ııct 
bc,!i~ordu. Buna dıcr de Tem· 
rin ~iddctiılli. ııu,cın h:ılkt:ın 

Muhteşı•m ,\fat.lj lıatun 1 

onların knra{f;ahına f.[rldi !ırr 1 : 
ı ıkı cmtri ıesellı l'e tr A111 cttı. 
1 Yanğrnur muharebesi 

. '"ll ı L:..ı' ı < tı. 1 ;ırp ıncı ,!anında 
k mi, olU\ ord •. 

Bıınl r Barla kalıik»ı. •;oldeki 

ıınıdil'r. Cchir knlıilc<i reblcri, 

:ııi~ uJ.. :;cld111. aile inin a,kı.:rlcri, 

( :•ııır ı..:ılıilcti ık lıcrahcr J lıi:<ey
niıı ıııı·i'aripkri. harbin kr.\..ııstı· 

I~\ ~: oktaıı d, Y"'"' "l:ın .\fgaıı 

) 'llsll7. Hrc t:ı1.rıinJt di1.: p:ıra 

ttıpl:ıdı. Jıir t:ıkını m ·ıı:ıfi ekle 
etti. Tenıir de \ ın:ı I 11 lı, l lu>C' ııı 

1 

il ' 1 lanl'ı l(Lri donv-d 
l!;cJl1'L ı·:,.;!p L(ril 'I Ll·lk lıi~· 
~n,!ı. ·ı < ,,;,. ı nı · on llll' l'ık;ı" 

-

f 9~~s':i-,. -~_aberıi-r~--~ 
-'----------------, -

~=~~e;;ttı i Adana -Mersin hattı 
Fran•ada 

TAMİRAT 
. ·-·. 

1 ALACAKLI J)E\ LL !'-
1 LEHE \EHİL ECEK. 
TESLİMAT iC{\ llill .. 

JIE\"ET TEŞ1"{L 
EDECEKLER 

p ·--·-· Paris, 7 (A.A.) l'ı\. Yo-
ung kısa bir umumi celsede. 
tali mütehassıslar komite
lerinin vasıl olmuş olduğu 
neticeleri bildirmiştir. Bey
nelmllel tesviye! düyun 
idaresi ıı;lbl hareket ve şe
rııite gayri tabii senevi tak· 
sitler esasına müstenit istik
raz tahvlllerl çıkarmağa 
memur bir trüst gibi icrayi 
faaliyet edecek ve hamil 
devletlere tevzlatta bulu
nacak olan yegane bir heyet 
ihdas cdlleccg-1 söylenmek
tedir. 

Bu ayni zamanda şeraite 
tabi taksltlerln tedlyeslyle
de me,gul olacaktır. Heyet 
dayln devletlere ve.rllecek 
aynen teslimatı dııyin olmı
yan diğer memleketler de 
piyasaya çıkara bilecektir. 
Mütehassıslar yeni heyetin 
rolünü tevsi etmek imkanını 
tetkik edecekler ve heyet 
gerek Alman)aya ve gerek 
alacaklı ·devletlere tam bir 
teminat verecek olan beynel
milel bii ·iik bir banka ve 
lktls:ıt mues,esesl olacaktır 

Kaybolan resimler 
Havre, 6 A.A Zabıta Nu
york tan gelen bir transatlantik 
içinde 0 ubatın 1 s inde kaybolan 
;ı kıymetli resmi bulmuştur. 
Radlkallar gene toplandı 

.ıaris, 7 (A.A) Radikal fır
lcaıı kon(ra&ın4a reis M. Dala
dier belediye ıslahatı hakkında 
izallat vermişHr. l(oncra ma
yısta yapılacak belediye inti
luıbatıada takip e•llecek hattı 

r 
tıarelıeti kararlafbrllllfhr. 

Ru•ıada 

İmzadan sonra ---··· ..--- --Litvlnof protokoıUne 

Letonya da ••tırak etti 
Moskova, 6 {A.A.) - lzves

tiya gautesi Moskova proto
kolOnlln Letonya tarafından 
tasdikine mütedair olan vesi
kanın tevdii \'eSilesile Kellog 
misakının cihanda evvela Rus 
ya ile Letonya beyninde cari 
olmağa başladı!';ını kaydetmek
tedir. Protokollln dfger iştirak 
edenler tarafından da bilılteeh 

hur tasdik edilecegl tlmidini izhar 
ederken aynı gazete protoko
IUn Romanya hilkilmetl tarafın
dan tasdik edildiğini deveran 
eden matbuat şayıalarına ve 
bu şayıaların deveran ettlgi 
tarihe kadar protokolun imza
lanması için tayin edilen 8 gll
nluk mllddetin inklza etmiş ol
masına rağmen zannetmcdll!:ini 
beyan etmelttedlr. 
Ermenlstand• daj yıkıldı 
Moskova, 6 { A.A ı Erme

nistaııda •zaııgesor,, kl!yU dat 
heyelaaı neticesinde örtnlmUş
tur. KöylUden 19 kişi lllmuş H 
kişi yaralanmıştır. 

l(iinlilbleriııden nıiır~kkcpıi. 1111!;'· 
farı m·~r ;rli :ı<1 a·ıılar, lkhadırler 
dc hunfRrın ha\ ra~ı altına ı,'1rıııi~ti. 

1 lcmcn hcnıcıı hq»i atlarının 

it>tündcrdi. Yalnız uşaklarla ıııız
raklılımlan lıazılMrı 'c ~·ııbanlar, 
~iperkrin arkasından karargahı 
nıuhsfaza ediyorlardı. 1.Akin hun
lar, zamanıııı11cla hayalen \syaya 

iı.afe edilen başıbozuk lıııfi[ sii

' arilerden dejl;ildi. 
Bunlar lran' işi çelik iirgiılerlc 

yapılmı, zırhları caşırlar,ba~larına 

'"Tı nıip,[cr koyuyorlardı. Bu 
lıa~lıklar burunun yahut ~·enenin 
altından hap;lanarak ı:ırtlaj\ı da 
muhafaza ederdi. 

Umuzla;ıııda\..i zırh iki kattı. 

Bazı hcı girler de deriden ürtü
krk, yahut da zırhla ilrtiiliirdu, 

ha~larına da çeliktcn yapılmı, hafif 

haşlıklu geçirilirdi. 
1 fer rarafran at;lan, kimisi 

hornıızla tak' iye cdilmif, klmbi 

çellklc hirle~tirilmi~ yaylardan 
başka onlar·n hançerleri, iki 
yiizlü accm l..ılıçları da ,·ardı. 

....... ·--~- ---· .... ·· .. 
Yeni intihap progra- ,Hükumetimiz hattı satın alını 
n11nın başında bu var d l t l t . 

- -····- j ve ev e e ma e mış 
Londra 7 • A.A.) - HllkO-

meliıı intihabnta ait programı hlılunmaktadır 
nın hazırlanmakta olan kısmın-
da iş,izlige filen çare bulmaga 
lngilteredekl cesim şanayi için 
deniz aşırı memleketlerden si
pariş rnkuunda temine müteal
lik tasavvurlar, planlar mezkilr 
oldugu ögrenllmistir. Bunlardan 
başka sıcak me~leketlerde de
miryollarının çoğaltılması ve 
buna benzer diger tedbirler de 
bilhassa zlkrolunmııştur • 

HUkOmetin cesim sanayle si
pariş vukuunu teshil için bu 
siparişleri yapacak olanlara 
ikrazatta bulunıtıak suretiyle 
temin edecegı zannalunuyor • 
Kömür sanayiinln bu usul do
layisiyle bir çok faideler elde 
edeceği söylenili} or. Kömllr is
tihsalil.tı urtmatladır. Madenler
de az çalışılan gllnler de gitgide 
azalmaktadır. 

Bir hadise oldu. 
Londra, 6 A.A. Avam 

kıım:ırasında halka ait sıralar
da oturmakta olan bir kadın, 

muhafazıık~ludan sabık mali
ye nazırı M. tlormun nutkunu 
ini. ı .aa uğratmıştır. Kadın ka
v!!slar tarafından dışan çıkarıl
mış ve çıkarken büyük bir gtl
rlıltU ile büyek bir proteModa 
bulunmuştur. 

Tren kazaeı oldu 
Londra, 7 ( A.A. Bolton 

mevkkifiııde 2 tren arasında bir 
aıüsademr vukn b•Jlmu' 13 yol-
cu yaralanmıştır. --IRLANDADA 

ihtilalciyi bıraktılar 
Belfast, 6 (A.A.) Simali 

İrlanda topragı:ıa girmiş 'oldu
gundnn dolayı ı.: şubatta bir ay 
hapse mahkllm edllnal~ olan 
lrlanda cunıhuriyetçJteri lideri 
M. d~ Valera bugan tallUye 
ecüırıfr, ·ı Mfakatlnde muha
fızlar oldugıı halde serbest lr
landa hllkllmeli hududuna sev
lcolanm11şıur. 

t - ---- • -----

Amerika da -Büyük bir yangın 
Parıs. 7 ( A.A.) "Los 

Angeles" ten "New - York 
Herald. gazetesine nazaran 
bir otomobil sergisinde 
zuhur eden bir yangın 

1,250.000 liralık hasarat ika 
etmiştir. 200 otomobil harap 
olmuştur. Bu esnada bir 
kaç ta tay_·arc yanmış ise de 
mikdarı beli! dcglldlr. Yan
gın çıktıjt'ı zaman sergide 

bulunan 2500 den fazla kimse 
rahat rahat çıkıp gitmiş, 

orkestranın çaldığı havada 
kesilmemiştir. 
Sinema arllsti zehirlendi 

Bcverieyhllles, (Kalifor
nl)'ada. 7 ( A.A.) - Sinema 
artısı erinden Chapltn hafif 
bir tcsemmümden dolayı bir 
müddet kendini tedavi ettlr
meıte mecbur olacaktır. 

Mamafl gelecek haftaya 
kadar faaliyetine başlaya

blleceglnl ümit edly.or. 

ııu.,n d:ı on \..atkııı uzunlu

ğunda, uhık u~lu ıııızrnk ta~ır
lardı. Hazan da daha l..ts! \C 

daha a~ıı· ~ilahın ucunda demir
den bir tokn·al.. lıulunıırdu. Hıı. 
duşııı:ının zırhını kırnı:ık ıçın 
kullanılırdı. \luhariplcrin ço~ııııd:ı 
demirden topuzlar 'ardı. 

Hunların imaları, 1 lczarc [ 1 

denikn sıi\ari hiiliil);ilc 

..\!in • hıı~ı l..uınaııda>ındHki alay

dan ımirekkepti. Lnıir l lıtsLın 
ile Tcıııir onlu •:ı\'larıııın :ır 1 

daj!;ılıııı~lardı. 1 larhi idıırL' ~tlllL' <ıİn 
a~ır y ıiku uıı\:ırn ! ııklennıi~ti. 
1 Hı>c\ n ile Tcıııirin adamlarına 

kuııı:ınd:ı eden diıter kuıııandanlar 
-ki tıuııl:ır:ı ya\ er manasına olarnk 
Tarn~i elenir - iki cıııirin etrafına 
torlnnnıı~larclı. 

Tcnıir ordıı,unu »:ı!!;, sol ce

ııahlarla bir merkez tılmak iizı·re 
iıçe ayırdı. Hunların her bireri de 
ikiye böllindu, ki hiri ihtiyatı, 

diğeri kı>ıııı kiilltri tc~ktl ediyordu. 

(l] f'ariside \'Ü?. mın•<ıırn ı;elen 
hezar dın }Ü7. ~i;llik demek nlıcal-. 

\nbr:ı, '.' \lılli~ct ~atın a\,l<~ıını" \d:ına \1.ı in h:ıttı nı 
na>dıetıle Fr:ır-a ile ;ır:ııııızda hir ııoktai nazar ihtilafı "ırdır. 

Loz:ında l•hdik cdıkn .\nk.wı it.J:ifnaıııc;i m:.ıdbince lı.ı\..t\ııı.c 
timiz hu hanın J'r;pı a hııkıinıl'tiııcc g.ı,tcrilcı.:ck lıır ~i: ket~ intiha 
!ini kalıu: ctmiıti. ~iıııdiyt· kadar bu intıka: ~apılnıaııııı, f:ıkat hllkıi· 
nıetimizce s:ıtın ıılınar;ık ılcdctl' mal cdi\nıi' uldııQııcıdaıı büdc l•ıt . ' . 
intikale iıııJ..i\n kıı\nıanıı~w. 

1 !at tarnfım11.dan :ılınnıadan inkara muahcdc,iııdc dcrpi~ cdikn 
intik<ıl ! apılnıı~ ııls:ıydı dahi hu nnıkaH·lc\'e merbut nıcktııp nm 
cilıince hiıkünıl'tiıııizin >atın :ılnı:ık hakkı thiıııa ıııalıfu7 idi. Bo 
'aziyet kar~ı>tııda lı:ıttm dc\'lct demir ynllarımız g'L'Çllle>inc idar-:· 
'ine lıi<; hir mani l(iiriılnıcktedir 

Şehren1aneti ilanları 
J loı.:a ( :ı\·a.~cttın. \ a\ uz ı._r Sin:ın. 

1 ltnıiı ıa;. :;arı 1 lcmiı, Tahta hale, 
Rü~tcm pa~.ı. \li ~·tlcl~. SUlc\ manİ\ e. 
7.ın<laıı kapı, l lact kadın ('cıniycıı 

ıımuıni,cı hell·di\ı.:\C aza intihap ıçin 
Vl'.rilı:n il:lnd:ı \:t.Zılı n13h:ıll.ltın rL·\• 

~tthiplc.rinin 8 \Tart ( 'tıml ç;ünü da· 
ircvc ınürııcaatları \;1.z1lac:.1k iken sch· 
\·cıı JX mart p:t.z;ırresi günü ~iLtc

nlmii oldLı~ııııd:ın i:lııı nı3hall:\t rey 
~;ıhiplcrinin 8 nıait cun1:ı J!Ünli daire
~ t: ınüracaatla re~ lt"rıni \ermeleri 
ha•ram ve tatil ,:ii:ılerinde F:nctimen 
h:ıli i\•tinıadıt l11.1lun:tca~tnd.:ın ııa, r•ı.nı 

' t ıoı ~untcriıı<.h: rey ~:ıhul 0Ju·1:ı 

L""a!?;t ilan (ıluıuır. 

ll111Uk \dad <bire rnerk< 7. ı Cuma, 
cama.ne!', pazar 

I fc\hcli hclcdi\-ı.. mc\ h_ii p:ız:ırrc ı;. i. 

:-ah, <;aı·~amb:ı 
l\urp,a1.d,1 : k· lı: \':ı;-111daki ;..:ızinotla 

p~r~<..·mlıc 

11:-ı ... hcln11zcrc re\ irıi i:--ti"nı.-ıl tdc
mcı enler için huı ilk adada daire 
ıncrkczindc :ıdalnr hell'dire:-.i ıntih:tı1 
L'llCÜtncninden: 

\d.tl:tr dairc.-i dahilinde cemil eli 
htlcd~yc aı ... ı~ı intihabına ~lann -.ckizinci 
cıım• ~ünii ha;l:ınaca~ından han~i 
:ıda ınLintchiplcrinin hangi ~lın)cr<lc 

rcı ı·crehilecct.lrrini '"'""'" derı· 
t'<.lilmi< ıılduıundan mezkur ::ünlerde 
cann cdılmi olan ınah•llcrı.lc •Ut 1 ;ı 
ttn on altıya Ladar müntchi ·ın 
gclctt:h. rt~ leriııi i~tlm:ll ey 1 cleri 
,.~ bi/.Y.at re' 'ernle,·c ~elmc\ k:nn<lt:" 
re,- ,·crckasını l'ir zffrfa hı\lıak ıc 
inızıthıy~rai.. intihap cncUınrni riy:ts.L·-
tine \ttza.c:ıA·ı tczhcre~·le tıu z:ırrı 

digcr bir zarf:ı i..nyup U:ıirc nıiidüri· 
yetine j!;ıındcrınclcri \C intihaba ınü-

rnci.ııne~ınden : 
( 'cnlİ\cti unıuıniyei l1t..~cJi\•c 

intihabatı i\·in kanunen nıııa,-, cıı 

mü<ldL'tlcr bııl<lujtund:ın '\lanın X incı 
cum;,t ,:rüniindl'n icih.ırcn zirJı· ~~btc 

rih.:ıı '!unlcrdc c:a:ıt ıp c.l:ın llı huçujtt 
h~lll:tr nllıntclıiplt·rin reylerini hc-lcdivı 

d•iresindcki ....., sandı~nı atmalan 
ve m:ızereti Jı:ı,chile ~clmiyrctklcrirı 

n.•y \·3r~ı~:ı~ını z:ırrl:ı\1rak \t: cncüınc11 
ri~a ... ctin(· hitaben ~ :tz.:ıc:ı;tı tc1.k1..·i'C 
ile hu ·-:arfı di.~er hır ;ır' i\·lnr 
knc1ra~ g4 ındcrmelcri. 

8 ,,lart cuma 
Tcnlıcl l lal'I \ ldııncı. 

,\ hmeı EL 1 mralıor. 
9 Mart cumartesi 
1\.ı:-ıklı. Sinan Pa~a. ı,aradıtYut Pa.$ı 
10 Mart pazar 
Sal•cık, \lıuni zade, l lanı7.ı f '1kıl 

1 ltirbal i. 

ı ı Mart pazartesi 
~ \~çıbaşı, JSull{url u ınc:ı.cit. ( akıro 

l (a.,an P~. hazmı. 

12 Mart salı 
.\hmtı çtlchi. falin Hoca, Ara 

khcci ı ı~cı \ Tclıııırt. 
13 Mart çarşamba 
Sola!. <;ının. l laı rettin Ç1' '" 

Tl\ a~i 1 la,an :ı~•· 

14 Mart perşembe 
\takh eci ilacı ( aier. 1'efçc <bl 

Jh,,,.ı" <'. ( :ülfenı l la••ın. 
15 Mart cuma 
Toy~ar llam1'. Humt 

l'j. \lurnı Rci,, ı•,ı,.,ıı·lıa~ı. 

ı 6 Mart cumartesi 
• 

ba~irtt Hırilıinllı.:11 itibaren on ~i.ınlın \ ~tlidci ·uik. 1 )l·hıl!,'1;11". ~clnı:ın ti 
hiuunından sonra f.!;uııdcrilccck re' 17 Mart pazar 
pusuhıhınnın l"ıhtıl l.'ltiltn1.:\ ecx~ ;-;t:~.\n1i \li cft·ndi, "\L•lin1h c. J I • • 
il:ln thı· 'f. lk<no lf:ıtım. IMr;· rlıı brİc-i. 

~.;.;..-------------

~aı; cenah 1 lii>cynin ı.:nırinc 
ı eri itli. Tcnıır hunu nnlı<us lıın le 
yaptı. ~ag cenahı tn J..11\ ı ı.:tii t;la
ral. tc~kil eni. Tcnıir en tehlikeli 
i~i kedi ii'tiiııc aldı. Zai[ hir sır 
rette tc~kil edilen ,,.1 ccnahin 
kıımaııda>ını deruhte etti. Tt·nıiri 
l\arl~ kalıiJc,iniıı ileri ı;cknlcrini. 

ir 'akup ile :ırkda-l:ırıııı cl·ı 

ı ıanıııa aldı. 

l'cnıir, kt11 \etinin l•u \..:ır'i iıııti· 

hanı neticesinden çok unıit lx-;. 

liy,ırclıı. T:ıtaılır. kı.:ndi nıikdıır 

\arım ı·e harp ,<1fl:ırıııd:ıl.i ~c··d 

kriııi ınulıafu.;ı enikkri i,·iıı 

µ.-itik\'C kcndilcrınc itiı11·ıtl1rı arl

nıı~tı. 

Hu c~nad.:1 ~ a~·ınur y.:ı~nıaya 

ha~l:ıdı. Yııksek OY:ılara nrnhsu> 
olan wprnıı;ı 'c in><ınlan -cilt rle 
kanıçılayan, g-lık yllzundl' dL· yıl 

dırınıla harp aı;aıı bir l.:ı-ırg:ı 

çıktı. Toprak c\ el:\ y ıınııı~ııktı, 
fakat >rınra hir bataklık oldu. 

atlar ii~llclll, kını ttcıı kl';ildi. 
çamur karınlıırıııa kadar ~·ıkıııı~tı. 

Fazla olarak nclıir knlı:ırıııı~. 

alçak arazıyı, çukurlr:ıı '" lı:ıs-

nıı~tı. . \ ,kcrfcr el lcrındcn ~cldiıtı 

kadar -il<\lılarını ıııuha[:ızaıa ı;:ılı 

~ıyorlardı. 

Yak:ıniıd,; -ı::ırip hir ı:ıkını 

i1.ahıt ,·cr~rck hu y.ı~ır~urtıl1 

:\lıı!(<•llann \ıir hile ,.,. ındı:ı· 

retleri L''cri oklııgumı. \hıı;ııl 
' sihirha1.l~rı111n \"cddalı denikıı 

lıir ıa~la rn~ııııır yap;dırtlıklanııı 

s()}·ltı~'nr. ~] 

(~L~ııc bu \:t~antl\i;,:n ilJ\t.' 

qti~İııt• !;"re .\ lı ·gcıl!ar hu nctı 

ccyi eı elinden lıildikkri i~·iıı ıın:ı 

~<ire kuıdılı.:;iııc çadır lıazır!J 

nıı~lar hl·YJ .. !Jrlcrinı: l>rtü :.reti!"ıni~ 

fer, ı crkri k:ız:ırnk lıı.:nıkJ.kr 

rıçın;ık ,.,rctıl s·per1l'rc 1Mrnı1~· 

krdı. Kır "ıkum:ı is ıc,.•olların 

avni ııretk Tcınirir adamlar" 
dan ı,;nk iyi ı.larak hu tulaııdall 

Pi 1 \og, •llann htl\ ııciılck. i 
lıırhazlıkıa u;ı> oldukları hak~ıııdakl 
ri\ arL·t l.':-kidır. \ ;ıkantn i.;. ';1J.;..ı~ 1 

kcndı a; zu~una ı:;orc anlatıyor "·e 
ıll!\ ri..;İ µ.ün hii\ iiciill·rdtn hiri k~ıtlc:Jif~ 
di~i v'.ıl,it 'a:lınurun d·ı dindiğioİ 
İ:'pat mı:".:lnundJ süyliirur. 

\J\itnıcdi) 



MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABER~.....__..,E 
MAARiFTE MÜTEFERll< HA tRLEft ~~HV.EME!._CR~, 

Vapurcuların · -
~ 0 aylı!c FELSEFE istediği Çok feci Dosya davası 

Mütekaitı~;i"o, kadın- F KONGRj ~Si . Sigortanın daha ucuz Fidan Hm. mangalda ENiS li'AHRi EFENl)I 

., 
f 

ı· 

ların aylıkları veril- I els~fe .ve ct~maıyatl olmasını istiyorlar I yanarak öldü BİR CÜRÜMDEN BE-

meye başlayor cernıyetı senehk k. on- yu.rk vapurcuıan ahiren ticaret !RAET EITİ, DİC.ERİN-1 
d odasına müracaat ederek Galatad~ oturnn 80 yaşında DEN MAHK.~1 OLDU 

Merke;.-s;ıia;;hmct, ÜskO· graSJDl ak eth &lforta kumpanyıılannın vapu- F1dan hanımın mangaldan Ul\ 

dar, Haydarpıı~a, Samatyn, Be- "V'Urk felsefe ve ıçtınıalyat rları çok yllk&ek flaatla slğorta eteği tutuşarak bacağı yanmıştır. 
şlktaş, Beyo~ıu, l(asımpafa, ı cemiyeti dün TllrkoCAtında etmekte olduklanndaıı şikayette Adan hanım hastaneye kaldın!· 
Fatih, Eyup ilk eencllk koııırasıııı yaptı. 811 bulunmuşlardır. 11caret odası nıı!'Sııda OlmUştllr. 

9 mart 929 Cumarteııl: lçtımada evv•· kumpanyalar nezdinde teşebbu· Yankesici kadın 

1 

aatta bulunacaktır. Aliye hanım namıı:da bir ka-
40 illl 400 kuruşa kadlll' il eenellk bey' dının tramvayda bir <'lngene 

10 t 929 Borsada dUnkö waziyet • 
mar pe.zı:r : eti idare rapo- İ kllJ'ısı elbisesini keserek parası-

401 ·ııı ı ı·•o ı k dar ru okundu. • nğillz lirası dlln borsada 988 
ı '~ tumşa a • t nı rAfmak lstemlşsede yakalan-

AUruş a açılmış, 987,5 kuruşa .-
it mut 929 pazartesi : Rap o r da düştükten sonra 989 ku-~ş a a- mıştır. 

1001 ıliı 2~00 kunışa kada1' ayda bir yepı- DUnkU yangınlar 
panmıştır. Duyunu mııvalıııı.de 

12 mart 929 aalı: ıaa Jlmf içtima- 2 Kasımpa&ada kUçOk Piyalede 
25 lirada aÇ11mı~ , 223,5 liraya ,. 

2501 ilA 5()00 lı.uru~a kadar 1111' ve sohbet ,. Türbe sokağında 23 num-
dOştllkten sonra 225,S liraya 

17 ve 18 mert 929 przar ve ıçtlmalarıodtn aralı bahçesindeki kulubeden, 
pazartesi g1 nlerl umuma. bahııcdlllynrdu. yükselmiş bil ahara 224 llraila Ü'skUdarda Atlama Taşında oy-

Zat m:'.n~ları idaresinden Bilhassa Al· ili 1\ kapanmıştır. Altın Borsa bari- uncu lsnıail Efendinin evindeki 

Polisten dosya sirkat etmek 
ve emniyeti ııul istimal etmek.le 
maznun Enis 
Fahri efendi ve 
rüfekasının m· 
nhakemesl ııi· 

hayet bulmuş
tur. Enis Fah-
ri efendi dos
ya alrkatı me• 
s .:ı<sinaen a
olayı beraet 
etmiştir. Bn 
itil Emniyeti 

maaş alm:ıktn il ulunan bll'ıunum manyanın en U cinde 850,5 kuruşta açılmı~ &49 soba borusundan yangın çıkmış 
!' ınUtekaldln , eytam ve eramlll büyük lelıele cemiyeti olan Kant kuruşta kapanmışhr. lsede her ikisi de söndUrUlınDş· 

askeriye ve rnı:tkiye ve nmlyenln Borsadan çıkan yok ııı 

umumiye mlldOrlyctlaln tal!matı 
dairesinde Polis mlldUrUyetlnde 
dosya satılıp aatılmadığını tes
pit için yııpıldığıodan Enis Fahri 

efendiye ceza terttilp etmemiştir. ıı 

., 

• 

' 

Mart 929 ilA gaye! A'ayıs 929 felsefe cemiyeti Ue bir mesai gır sabah rclllı:ımız, Kambiyo r. 
ve hıdematı vatanlyeoln yalnız lftirakl takar1lr ettftl ve Kant Borsuındald acentalardan Vapurda bir alrkat 

Mart 929 ma1lşları balada gl!s- cemiyetinin maddt ve manevi bir kısmının kendiliğinden çe- Keramet vapuru Ilc evelkl gUo 

terilen tarihlerde alt oldukları lştlraklerde bulunacağı btldlrlll· kfldl"'lnl ve bir kısmının da Edremilten şehrimize gelen 
.... ı z yordu Bunda A k ü " Edremit liman reisi Kemal beyin 

~ubclercc tediye cdilece,.. ya 81 • n sonra n aram • Rorsa komlserli'•lnce işten me- ld 1- k 
,. messlll'"'I ı r ti ıı k & yo a ge ır en 90 lirası çalın-
Kıısımpauo "ubeslnden maaş 1" aa ıye ne geç ere nn .ı undu"'unu y•zmışta. 1 

,.- T s itan A k d ı " ~ mıştır . Kamarot zzet efendi 
alanların Beyoğlu ve u n nra a yapı an ve m!lmtaz Bu haber katlycn doğru değil• 
Ahmet <.ubesindea maaş alan- simalan toplayan llmt lçtlmala- 1.,.. hl bir şllplıe altında olup tahkikat 

lıınn meYrkez şubelerince tediye dlr. Borsa komiser ı.,. ç yapılmaktadır. 
rda zikredilerek rapora nlha· tml d .... 

edlleeeği cihetle esbabı maafıD yet verildi. acentayı iflnden mene ş eı;.- Kısmd vapurunda hadise 

Cuzdan Ve tatbik mOhürlerinl ldlr. Son zamanlarda Borsadan Kabatafta demirli Kısmet va-
Raporun kıraatinden sonra t d "il 

hamilen maracaat eylemeler! çekilen acanta da mevcu e,. • puru yağcısı Cemli efendi iki· 
gUnlerfnde fUbelerlne müracaat idare hey'•tl intihabına geçlle· dlr. ncl kaptan Rıfat efendiye kız· 
ctmlyenlerln maa~ıan blzzarure rek intihap yapıldı. Sigorta .. ırkct!erlnln rekabeti 

• 1 ti ı ı d ri te T mış ve vapuru terkctmeğe ha-
tedlyatın hitamından on bet r. hap net cco; n e )'B!IC 
"'Un sonra tediye enileceğioden limaU Hakin, umumi kltlpll"'.• son zamanlarda sigona kumpanya- zırlanmış falı.at Rıfat kaptan 
~ - lan arasında ""k bariz bir rekabeı buna meydan '- f 1 
sair vakitlerde beyhude yere Servet ve idare azalıklarına da ,.., vermeme.. Ç n 

1 b. 1 - 1 görülmektedir. Filhakika kum1'3"ya· tabancasıııı '"ekmi B g·" en 
nıllracaat etmeler ıld rılm ftir. Mehmet All , Ayni , Mustafa Y " unu .ur 

lnr iki guruba ayolmışlardır. Cemil efendi bı"rs d il k .. 

EMANETTE 

Ada çamlaiı 
Mesele tazeleniyor 

bu sene gene 
Srneknlenheri ıslahı mrvıu 

bahs olan Adıı çıımlannııı bu 

~ene tathirine kaı'l olnrıık karar 

llrilmi_tir. 
1 Jalktan şimdiye kadar bu 

11:11..s:ıtla toplan:ın paranın mik
Jarı onbc~ bin lira tutm:ıkı..tdır. 

Yine aynı maksat içiıı ~~.,:~n 
l<.nc hiitçcsinc 10,000 lira koyan 

L~an t, bu 5cnc ttkrar 10,000 
lir1 koymu;tıır. 

llun:ı rap;mttı ı;aın!Rr, iyil~ş

mck ~öyle <lıır:uıı, ı;iımkn hline 
lenalaşmaktadır. Bir çam müta
hassısı ",\da ç~nıları onpara et
miyecek kadar fenala<mı;tır .,, 
ı.lcmektedir . Emanet hu nzi~·et 
ka~ısında yeniden çam diktirme
yi kararla~tırm1~<1r. Şimdiye kadar 
toplanan para bu uğurda sarf 

~dileccktir. Fakat neticenin daha 

kat'l olması için vazcyeti hir mü

tehassısa tetkik cttirmiye karar 

Vermiştir. 

Belediye intihabatı 
C emiyeti Belediye intihabatı 

bu ~n sut 10 da ~ıya

Caktır. 
intihabat dokuz dairede bir

den başbyacak ve on gün de

"am edecektir. 
Kadıkl!yUnde teftlf 

~ ehremini .\luhittin bey, diin 
\'Kııd.ıkciyüne gitmiş ve belediye 

dairesini teftiş etmiştir. 
itfaiye ıstlh edilecek 

Cemiyeti Belediye itfaiye alAt 
ve edevatını tecdit için yeni 

lıutçcdc f 00,000 liralık tahsisat 
kabul etmişti. Fakat bu paranın 
sureti sarfında celbcdilecek itfaiye 
muıahassısının reyi bulunmasını 
~.:ırt koymu~tu. 

lstanbul ~chri, sokakoer ,c 
tılcrinin \•aziyeti dola)ı.ıyle 

lli.ısıısi bir itfaiye tc~kil.\tma iııtl

)':ıç Yardır. 

Dar sok;ıklanfa kula) ca yiırü

Y~bilccek ve ahşap evlere kar~ı 
nıuc,sir olacak makineler getirmek 

İcap etmektedir. 

l; Viyaııalt lıır ıtfaı~c ın tdıas
~ısın,t teklif cdilnıi~tir . .\it11akcre 
C<:rı an ctı'1ckttdir. 

Taksi llcratterl 

Taksi ilcrctlerlnln tenzili 
için Emanetçe yapıJan 

lctklkat bitmiş ve raporu 
h<\7.trlanmıştır. 

Encümeni Emanetçe tetl•!k 
lcillccek olan bu rarorcia 
:~ksl ücrctlcrlııin t".ızili 
Üzı., · , r-;' ı;~f: u edlllyor. 

"'ekJp ve Orhan Beyler ibrazı an a a açmaa 
v Bunlar bilhassa hükQmcıe alı istemi• "tutu h dl 
ekseriyet etmitlerdır. r n ırsız var. ye 

Ocakta lıconferana devairin eşya ve bina I arını bağırmıf o da ğendlnl denize 

Dtln Ak,ıım Tilrkocağında mll· 
derris Nahit B. tarafınılaıı 

(lstılahlar) unvanlı bir Iıcnferans 
verilmiştir • Konfersnstan sonra 
'1'amolonlu koa~er verilmiştir. 

DarUşşatakanın atisi 

Hüktımet Dıırüşşafaka)'ı bir 
muaallm mektebi haline lf· 

rağıı karar vermiştir. Bu suret· 
le memleketimizin muallime 
olan ihtiyacı daha ziyade temin 
edilecektir. Mektepte dlln n'tfıtm 
bir müıamere verllmiftlr. 

Bayram tatili -·-Yaruıd 1n itibaren büfUn 
mektepler tatil ediliyor 

Bayr3m müna~ebetile yanndan 1 
itih~ren ilk, orta mektcplerile 

huı;u~I mektepler tatil edilecektir. 

\1ektcplerin tatili bir hafta de

' am edectktir. Bu mevanda 

ecnbl mekteplerine devam eden 

talebeler ve muallimler de tatil 

yapacaklardır. 

Millet mekteplerinde imtihan 

Millet mekteplerinde imtihan-
lara devam edilmektedir. 

Mekteplerin bir çoğıındıı iki aylık 

der6anelerin ikinci devre tedri

satına baiJanmıştır.Şimdiye kadar 
yapılan imtihanlarda talebelerin 

yüzde dok~andan fazlası muvaffak 

olmuşlardır. 
Muvaffak olan vatandaşlara 

} akındıı şehadetnameleri verile

cektir. !\lillet mekteplerinde mu

allimlerin maaşlarJ tediye edil

mektediı:. 
l\1atbaacılık mektebi 

M aarif VekAletl tara!ından 
Devlet matbaasında yarın 

bir matbaaolık mektebi açılacak

ur, 
YUkaek tedrl• mUdUrU 

A vrupaya tctklk seyahatına 
ı,:ıkan yüksek tedri•at mü

dünı Rüştll bey Bayram ertesi 
avdet edecktir. 

Mekteplerin ıem,ı 

Şelı:imizde hıılunan Orta ted
rnat mtidiirii Cevat bey 

<ilin mektepleri tefti~ etmiştir. 
Bu meyanda Erenköy kız Jise

>ini de tefti~ ctm\tir. 

Bayram tatili 
Bütün resmi daireler 

önümüzdeki çarşamba &il· 
nünden cumartesiye kadar 
Bayram tatlll yapacaklardır. 

Türk mektepleri ve ecnet>I 
ve ıılcalllyet mekteplerlndekl 
Türk talebe ve muaW-nlerl 

~nırıodırn öhiir cuımırıcslye 

kaıL~r t;:ı} ram IT!Llnusei.:ı..:<, le 
tatil e i mişlerdlr. 

bu günkü tarifeden yüzde alım~ atınışYda kurtarılmıştır . 
aşağı )•pm:ıkıadırlar. Bir kaç gün S fi 

1 'k b' . ı ·ı·uru··n ı'dar<!- • c rln mezuniyeti 
k n!(ı ız ~e rl ,vl. Jon· Klrali bu "-" e ı ı gruptan ırıs J .1. fi , 

sinin mallannı yüzde alım~ no sa- · • 
nına sigorta etmiş, bunun üzerine gün mezunen Londrap gide-

diğer rakip gurupta harekete geç· cektır. 
miştir. Son günlerde rekabet o derece Tlflls kon:solosu 
ilerilemişdrlti !(Urup mümessilleri bü
tün daireleri dofo~uak pazarlığn lıaş-
1am;şlard1r . __ __.,..... ___ _ 

İnkılap müzesi 
lnkıHlp müzesi komisyonu dün 

akşam ıeç vnkıt Şehrema

neti mektupçusu Osman beyin 
riyaseti altında toplandı. !çtimaa 
Askert mUze mtdOrll Derviş, 
KöprUIU ude FıH't, ve Hayret
tin Nedim beyler iştirak ettiler. 
Jçtımada enclımenin mesai şek
li tespit edilmiştir. 

40,000 ı;ra isteniyor 
Defterdarlığın Barut L,hisarından 

bııkaya olarak 40,000 T L. talep 
ettiğini geçen günl<ü nüshamııda is
ıibbaratnııza atfen neşreımiştik. 

işbu meblagın hail hazırda lnhl
san işleten şirkete ait olmayıp evvel
ki imtiyaz sahıplcnnden ta.lep edil
mekte oldugu anlaşılmıştır. 

Fethi Bey 
Paris sefirimiz Fethi B. Pari,ıe bir 

oıomobll kazası geçinniştir. 

Kaza Fethi beyin rakip olduğu ocomo 
ilbe Şanzelizede başka hirotomobilin ça
rproa.,r.dan olmuştur. Fethi B. kazayı 

arızasız ~eçirmlştir. S.firimizc ll'fÇmiş 
olsun. 

Haber aldığımıza göre Fethi ll. 
yakındı mezuni\ etle gelecekıiI . 

T YATRO 
\'E 

SİNEMALAR 

Darülbedayi 
Tcpebaşı tiyatrosunda bu gün suı 
15,30 da ve akşamı saat 21,30 dıı 

ON iKiNCi GECE 
Komedi 5 peroe 

Süreyya opereti 
Kadıkö) Hale tivatrosunda saat :ı,>Od.ı 

Meçhul 
Cemal Sahir bcviıı ı~tirakile --Komik Şevki bey 

ıem•illeı i l{adıkoı K uş<llli tiı aırosumla 
bu akşam (Neticesiz Aşk) komedi J 
pcrdr kant•ılar, d"n~. moı 1 oloğ v. s. 

Komik Cevdet bey 
temsilleri bu akşam Şeh?.ade bası 

1'tlrk ı;alonunda c;ı,;c~: YOLCULARJ 
komedi !l perde 

V•ryetc, monolııj!; pchliyan mü•a
lı•knhn v. s. 

Ferah sinemasında 
Vonley ranbaz hev'eti, varyete, 

hayvanatı vahşive O)'tıalan. 

Sinemada: Dil.ez Bufalo 

Tiflis konsolm;u Nazmi bey 
Tifli,;c harcku cımi~tir. 

Harice gidecek hanımler 

Ecnebi memleketlere ~·abat edecek 
Türk hanımlannın saporı13nna 

evli iseler zevçlerinlrT'lsimlerini de 
kaydetciımtlcıi ıattıi'iıh lii!ıııipir. 

Jf All Salt pa,a = llırinci 

Ordu l\lüfettişi Ali saft paşa dün 
şehrimize gelmiştir. • 
Jf Dün gelen seyyahlar - Dün 
akşam şehrimize yeniden 94:2 sen ah 
geln:lştir. . 
• Ziyaret Polis'.\.lüuürü Şerif, 

jandarma kumandanı 1 !alil Fikri 
beyler düa Vali vekili .\Juhittin heyi 
zlvnret etmişlerdir. 

•Tayyara cemiyeti •u
balerl - Tayyare cemiyeti reisi 
Fehmi bey kaza ~ubclerinin mutat 
teftişlerine başlamıştır. Dün de kanal 
şubesini teftiş etmiştir. 

Ecnebi kadıularle evlilik 

Memurinkanununıııı 4üncü mad
desinin Z fıkrası tadil olmuş

vc ViJAyete bildirilmiştir. Tadil 

edilen fıkraya p;öre ccnebt 

kadınlarla C\ !enen memurlar 

istifa etmiş addolunurlar. 
Bu kan unun neşrinden 

eve! c.:nebt kadınlar ile evlen

miş olan Hariciye, Bahriye ~e 

J\llidafaai ;\lilliyeye mcr.~up me

murlar istihtam olunma?Jar . 

Fonl fabrikası 

fordun Tophane nntrepulanıı· 
tl n rc:ıis cdc.:cgi oto muhil 

monıaj fabrikasında 100,000 

hir c'i\kıim ocağ1 kuracak, ~yni 

zamanda elli~er ton aj!;ırlığı kal
dırabilecek vinçler koyacaknr. 

Hastanalerln ispirtosu 

Mli•kirat inhi,1rı. iclarcs'. n~ıren 
hıı<t~nelcl'{' hrılccck ıspırto

lar hakkında ycııi lıir karar itti

haz ctmi~ı:ir. 

Buna ;:üre badema i~irto hu 

mıics.<cselere 300 den değil 130 
kuruştan ,·erilecektlr. 
Hapsaneler mUdUrU geldi 

Hap>aııclcr umumi müdürii seh 
rimi;ı;e gelmiş ve dün Vali 

•ekili !\Jubittin b.:yi ziyaret et
miştir. l\lumaileybin lstanbul bap

sanesinde bazı tetkikııtta bulun

ması muhtemeldir. 
Ferlhct meaotesl 

Ha) darpa~a-Sirkeci aoasında fo .. 
rihot tesisatını dtnıhte eden 

~i rkctiıı miıhL·ndi,kri lıavnJar 

aı,:ınca ~ebrimize gdtcek ve Ni

~anda sondaj amdiye~iae başlı-

yacaklardır. , 

Polis müdüriyeti memurlann· 
dan Abidin efendi de amiri olan 
E. Fahri efendinin emrini yerine 
getirdiği için beraat ctmlttlr. 

Pollıı memurlarından lıhaml 
efendi ise kendi dairesine alt 
evrakı bir bedel makablllnde 
başkalanna verdiğinden bir 
sene hapis cezasına mahlı.tlnı 

olmuştur 

Enis Fahri efendi Bebekte 
mukim Ayşe Refia hanımın 
emniyetini ııuyi istimal ederek 
eşyalannı ziya• utrattığıncı.an 

iki ay hapse mahl<llm olmıı~tur. 
Haılm efendinin Enlıı Fahri efe
ndi Rleyhlne açtığı dava mllruru 
zaman olduğıından davanın 

sukutuna karar verilmlftir. 

Maznun kasım Tawflk 

Cosuslukla maznun Kısım Tevfik 
hakkındaki ıabklkııa devam edıl

mekcedir. Bir iki güne kadır tahkika
tı yapın polis memurlannın malQma
tına müracaat edilecektir. --.. -.;;:.:.. __ 

Nafia vapuru 

Rus yaya giden Nafia vapuru 
buza saplanmış ve güçlükle 

kurtanlmıştır. Vapur Kösterıceye 

gctirilmi~tir. 
Gölde kanal 

K tiı;tik ç.,kır.c.:e !(Ölunün bir 
kanalla denize r.ıptı diişüniil

mii~tür. Bu amdiye çok paraya 
ihtiyaç ıı,ilstcrdil'.'indtn gelecek 

>cnckrt lııraf ılmı~tır. 
MUsamere tehiri 

Güzel san 'atlar birlij\inde dün 
akşam verilmesi mukarrer 

on heş günlük nuısamcrckrln 

ikincisi havaların fena gitmesin

den tehir l·dilmi~tir. \fü,amerc 
18 mart pazar günü verilecektir. 

•Oold,mlh cemiyeti balosu 

G oldşmıt (Ka<'ı1Jar fukara per
ver Cemiyeti) fakir çocuak

ları himaye eden kadınlar ve 
genç kızlar hey'tti senelik balo

su Maron on dördüncü per
şembe ı.,.-ünü akşamı Perapalas 
otelinin salonlarında verilccekiir. 

HlllllAhmar• iane 

Elektrik, Tuncl -ve Trıımvayr 
şirketleri 7 Şubat Hilfıli Ahme 

günü memurlarını cemiyete aza 
yaparak hasıl olan 1000 lira 22 

kuru~-u .:cmiyetc 1?-ônderm~r. 

Arazözler geldi 

Jstanlıul \'ilayeti idarei hoı;usi-
yesi tarafından _\ vruvpa ya si

pariş olunan liç tane arazöı ma
kinesi dün ~ehrimiY.c gelmiş ve 
muaycnelri yapıldıktan ~onra 

tesellüm olunmuşnır. 
Bu makineler şthir harici yol

ların sulanma~ında ve Emanet 
hududu haricindeki yangınlarda 
kuUanılacahtır. 

lnglUz sefareti 
Ankarada yeni pine yapılıyor 

L ondradan iki mimar ı;elnıiş 
ve Anknraya gitmiştir. ,\nka

rnda lngiliz sefıır~tanesi ln\"1 olu
nacağı cihetle bu mimarlar bina

nın planını yapacaklardır. 

Davet 
• 
I stanhul ec1.ııcılan cemiyetin. 

den: 
29 i\lart 929 Cuma günü 

saat 14 te Beyoğlunda Tokatii

yan arka~ında kAin Cumhuriyet 

1 laik Fırka~ı hina<ında hey'etl 

umumiye 

cemiyete 
rifleri. 

içtimaı yapılacııP;ından 

mııkayyer ftıanın tt~-

~-· -·~-

M "ali imlerin n1aaşı 1a =o Ti1 

I<JDEl\lLİ l\IUAI,Lil\1LERİN VE ,,I 1 l j · 

~IUA VİNLERiNİN 1\1 AA Ş Z A J\1 J, t\
RI NASIL YAPILACAK VE l-1ESAJ> 

EDİLECEK'? 

Maaif vekaletinin maarif mıntakalarına 
gönderdiği tamim 

Maarif VekAleti kıdemli _ lual- nnın yüzde onhe>lcririn ı.• r.ım; 

linı \C l\luallim mua,·inkrine maa~ları ~ıra,ile ı ~2;., 19 .i,22'. 

yapılacak zam hakkında a:ideki kuru,a iblıl;t ohı"ıt~a m. 
tamimi göndermiştir: 6- l\umınların hini lL,rin, 

Kanuni müddetin hululüne hakkı muktcsep atkkdikn ma;. 

mebni 929 bütçelerine ithal kılı- larina 926 Haziranda hilhe" 

nacak ilk ım:kt~p muallimleri kıdem zamlan ilavı.:.'i s>ıreti 
kıdem zamlarının ne suretle he- maaşları 24.'iO' c'.!IJSO l;ı n' ~ ol. 
sap cdilı:ceği ve R42 numaralı muallim Ri7.a ,e ta.k Jı, ~ krin ' 

ltanunun birinci ve ikinci madde- maaşlarının hugtin aldıkların 
lerinden 927 ve 928 &enelerinde yüzde onbeşinin zammilc 281 

istifade ederek muallimlip;e terfi ve 2392 kuruşa iblılj!;ı icap ı 
eden~erin hı.lemlerinin tespitinde mektedir. 

926 !'enesinden sonra muavinlik 7- Gerek ş seneyi daldı• 

ve muallimlikte geçirdikleri miid- madıklanndan gerekse muvalf,. 

detkrin ayn ayn nazandikkate yetsizliklerind~n dolap ~42 nuı 1 

alımp alınmıyacap;ı bazı mıntakı- ralı kanundan müstefit olmıy. 

!ardan ııorulmakt~ır. ve tedrisatı iptidaiye k'nu• 

Vaki müracaadardan 842 na- muvakkatinin ııt~rin<lcn son• 

maralı kanunun üçüncü ve doku- ı,<iren ve 929 sen< si tatllinı 

zuncu maddelerinin maarif idarr- açılacak meslek kur>larına 2 11 · 
]erini tereddüde dıişürdügü anla- :z.iran 1927 tarihli ve 218-26< 

şılmaktadır. Müstap;nii izah oldu- numaralı emri umum! ınııcihin, 

ğu üzere salifüzzikir kanunun iştirake mecbur buluran ınuall' 

uçuncıi maddesi beş sene ve muavinleri kursta 1 ı 24 ı, mar 

daha ziyade hizmeti olup da bu kanuna tevfikan yalnız me>l 

kanunla terfi eden muavinlerin derslerinden muvalfak o!Jukh 

ve dokuzuncu maddesi hükmü takdirde 926 dan 929 ı;enesi 
de emektar muallimlerin kıdem

lerinin bir defaya mahsus ne 

suretle hesap ve ta~fiye edilece

gini ıröstermekte ve bu dda 

yapıJaı:-1( zamlarla mıina~bct 

ve alMc:ıSJ buluncı:ımaktndır. 

Haziran iptida~ında knnunl 
müddetlerini bitiren muallimlere 

Maarif teşkilaana dair olan ka

nunun dokuzuncu maddesı mu

cibince kıdem zammı verilecek

tir ki bu maddenin mü!adına 

göre muallimlere almakta olduk

ları maaşlann yüzde on beşi nis
petinde bir zam yapılacak de
mektir. 

E~asen bu husus bir sene evci 
tamim edilen bütçe formülüne 

merbut talimatnamede sarahaten 

yaıtlmış olmahla beraber yanlış

lığa ve yekn~sakıyı muhil mua

melAtıı mahal kalmamak üzre 

bazı misaller lraesilc keyfiyetin 

bir daha tekrarı faydalı ve lü
zumlu görülmüştür. Mesela: 

l - 926 senesi Haziranında 

tahakkuk eden beş senelik mua

vinlik hizmetine mukabil yüz 

yirmi kuruş kıdem 1.ammile ha
len dokuz yüz yirmi kuruş maaş 

alan muavin Ahmet efendinin 

929 Haziranı iptidasında üç se

nelik müddeti ikmal ettiğine na

zaran maaşı, dokuz yüz yirmi 

kuruşıın yüzde onbeşl olan J 38 

kuruş kıdem ummı filvesile 

l 058 kuruşa çıkarılacaktır. 

2 - Avni tarihte iki kıdem 

ıarr mı ile: maaşı 1040 kurıış olan 

muavin J llisnü efendinin de ma
aşı yukandaki izahat veçhile 
hesap edilerek 1 196 kuruş üze

rinden verilecektir. 

3- H.J.2 numaralı kanunun 

birinci ve ikinci maddelerine 
tevfikan muallimlik sınıfıne ge· 

çen ve beş senelik kıdemi oldu
~unaan dolayı929sene!'i haziranı 

iptidnsında 120 kuruş zam alarak 
bu giın 1 620 kuruş maaşla müs

tahdem bulunan muallim Nuri 

beyin ke1.a şimdiki maaşının 

yuzde onb~şinin ilitveı;ile ma~ 

J 863 kuru~ tahııJJmk ettirek'
ccktir. 

4 -- işbu kanundan istifade 
ile muaallim olan vt un :-.eneden 

fazla hizmeti scpk<:ttiği için 1 ~ .ıo 
kuruş maa~ alan -\ vni he~. de 
bu şekilde yapıla~ak hcsop uzc
rine l:la,,irandan ~onra 200 r kuru~ 
mııaşa kıınuncn istihkak kc>pcdc

ccktir 
.'i - !500- 1795 ı·c l9SO 

kuruş maa::lı muıı~lirP ı khıT!L't 
Ali Fevzi "c Utıf fendi!crin 

hal,en ,:Jnı•kra olı~ı. J... '-ı ~ 1 LI '4 i~ " i.!(!~ a .. 

kadar tnm bir kıdem müddeti 

muavinlikte geçirdikleri için mı 

buk hizmetleri muavinlik kıdeı 

ad ve zamlan ona ı,ürı: he~: 

olunacaktır. 

l\lcsela: 

8 - !12tı sı:neı;i lıidayetindt 

beri müstahdem 800 kuruş maı 

muavin Cemil efendi önümı 

deki tatil kursunda muvaf . 

olursa muallimliğe terfi eder 

müstahak olacaıı;ı 1 SOO kun• 

yalnız 800 kuruşun yıi7.de ı.. 

beşi olan 120 kuruş xamm, 

1620 kuruş maaş alacaktır. 

9 - 920 ve 1040 kuruş m 

aşlı, kıdemli mua\iııkr<lcn kı• 

neticesinde muallim sınıfına n" 

lcdeclk olanlar ikinci maddedt 

tafsilata göre tahakkuk ettiril• 

1058 H 1 l 96 dan tsUO kuı 
muavinlik maaşı çıkanldıkt 

sonra kıdem zammı olan bakh 

!eri 1500 kuruşa ilave ve ı 7: 
ve 1896 kuruş maaş alııcaklarc 

Aksi takdirde meslekle al~al~ 
kesileceğinden bu sene kursa C: 

vamıı mecbur olanlann kıde 

zamları muvaf!akiyederini müt 
akıp verilecektir. 

1 O - 1329 senesinden ey 
muallimliğe girmiş olan muavi 

ler kursa devam mecburiyatind< 

varcstedirler. Zamanları da ha.ı 

randa verilmelidir. Bu efendllc 

den arzusile iştirak ettiıtl Jcuff 
münhasıran meslek dcrslerilıdı 
muvaffııkiyetle imtihan yercnleı 

muallimliğe terfi baldan derki 

dır. Maaşlan bittabi dok.uzun, 

maddeye tevfikan ıud.:mleri m 

avinlerdeki gibi te.<pit edilecekt 
J ı - Haziran iptidısında ı 

hakkuk ettirilerek biıtçeye ith 

kılınan ve kadro zammınd. 
başka bir şey olmıynn kıde 

7.amlarrnın meclisi ~linin • 

J\Jayış 11128 tarihli karan muc 

bince bütçeler hanp tarihte tı 
dik edilirse edilsin maaş kanun 

nun birinci maddcııl hi.ikmü• 

ıevfikan tahsisinden bir ay son 

yAnl Hazirandıı yapılan hu zaı 
!arın Temmuzdan itibaren mun 

liınlere tl viyesi zaruridir. 

12 - kesbi kar'lyet edı 
vcka.Iet inzibat komi~yomı kara 

laril• kıdem tenzil ceıası alw 
olan muallimlerin ır.amlan ce 

müddetlerinin hitamınden itib 

ren verılir. 

13-9'.lb scne'i t:yltilunde ~ 

ıicın :tammı 

) etler yrni 
<•21J " t!nC~l 

çıkçel krt!'r • 

Hrmı~ ohm viı 

zamları da hıtta 

C)~ ~. Ü "L.CI lı:ıs; 
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~ugün kar yağması 
muhtemel. .. 

Rasathanenin gece geç vakit 

1 
verdiği maınmata gllre bu göıı 
ıava kapalı ve pusludur fasılalı 

_!:ar yagması muhtemeldir. Kar 
ılpi hallnl almayacaktır. 

IKRA 
4 r u ı nda.n ın· ':>31 r 

AUALET VE ADLiYE 

Bizim Bıışvekll in Takriri 
•llkıln kanununun uzatılmaması 
\es ilesi ile verdiği nutuk bey
nell!lilel t·afızaya (4 mart nutku) 
adı ile kaydedilmiştir. 4 Mart 
nutkunu ayrıca. tnkılAp geçiren 
•~Ya in~ ılllıı yapmağa havesli 
elen mill~tler de (Yeni dUstur, 
olarak czberliyeceklerdlr. Siyası 
baslr~t \'C içtimai be aletin 
cnpcanlı bir ifadesi olan bu nu
tuııtıın eıllnıligim - tamamen 
şnhsi • intibııtarımı gellşigllzel 
notediyorum 

/\datet diye bir şey yo~tur. 
Söz kitplarında tatlı bir vahi· 

m ... nin tarifi olan bu adalet! 
• eııl sam.ı :ıamhaşluı mefhıımda 
nlmtıktndır . Var olduğunu bir 
._,; farzede!im. adalet; Hltuf, lh
< •• ı, milrUvvet, mıra~ycdi bah-
' .1 dej::ildir. 
Okuduğunuz kitapların içinde 

·~r bllınem ne halife vardır, 
'0}SUZ müverrih r.nu Bağdatta 

oturtur, adaletinden llyle ballan
dırarak lllfeder ki ıı;afll•enlz şu 
ı.!"czıırayı r,örUrsünüz: Bu \bil
mem ne halife en sevgili en 
ı...slu teınlz nedimini ya saka
l ıa kc~tirmediği veya mahmur 
r.OzlJ kapatmalarından birisin• 
tn!es bir kdiy~ bulamadığı 
1 ·n - kör kuyuva atmıştır. V.S. 

Bir padişah vardır ki bir 
ı tlek mllverri!ı adaletlni fasıl 
t 11 ~azmış ve adının yamacı .. 
ı:n adaiet lisanını yapıştırmı,. 

•ır. Fr.'.at 'bakınız bu devletlu 
dalellıı y, halkı boza, şıra, 

bıı'c iç !ği eyn sUrfilerce be 
• bebcsiııin elinden saltanatını 
ırlarmak için cellat edip bog

d ırrnu<tur. V .... 
Bir sadrazam ~ardır ki, 

( .dalelinle i\rool • ! dlyo 
c •nıl n özden haykıranları bile 
a kc ••. cııtlctml~ _ ahut satıra 

getir ıılstir. v.s ... 
Bir başkası da \ ll"rdır ki. 

Kn•agözlln Bcberuhlliğlnl yapa
nı kcn lıer hangi bir glln ışı
d ·nız, aı.ı atı. bir araba ~·e 
bir ran"a YB\Crlc koca Babı· 

.i <n koca kapı•ından lçerly• 
sı:'l.ıpati girmiştir. 

611 bedbaht ta ad !etli vezir 
c duğunu kendi ağziyle bangır 
banaır Han ettikten birkaç saniye 
onra mnzlum ve ma um oldugu 
ııhkemece hükmedilen bir ken

c.iu • to çok dııha öz vatandaşa 
şu (irade! aliyeyi) göndermiştir, 
~ 1·m adaletime tahriren iltica 

rsc bir •ey dllşllr;mek iste-
. s ... 

-

.. r9 
cepheli bir tek (Hak) vardır, 
birine mtıeııet hak, öbllrüne 
menfi hak deriar, yaal bir haklı 
ve bir haksız vardır. Hayatın 
her kllçUk zerresinde ve bel' 
ıı;eniş görçeğlnde bu noktası 
noktasına böyledir. 

Bir mlllet bu müspet ve menll 
hakkı mıskalı mıskalı besalette 
payedlyor mu ? ediyorsa o mil
let dipdiri ve o devlet sonsuz
dur. 

lfte (Adliye) denllen tefek· 
kUIUn vazife ve kuruluş hlkmett 
budur. Adliye kelimesini değlf· 
ttreblllrlz de çünkü adaletton 
mu,tak değildir. Zaten kuvvet 
ve lstlkametlerlni realiteden alan 
mllnteslplerl de bunu hukuk 
olarak almışlardır • Türkiye 
Cumhuriyetinin Adllye~lne ge· 
lince: 

Ben sen biz siz değll, fakat 
botun düşmanlar bile yemin 
ederek ki yeni Türkiyede yeni 
sanılarla bezenmiş, çelik raylar 
ustunde yUrllyen yepyeni bir 
adliye vardır ve o tam manada 
te~ekklll etmiştir . Ufak tefek 
aksaklıklar mı var? Kabul, yeni 
kurulmuş adliye makinesi ya
taklarına ycrleşıyor demek , 
ondandır. 

Eğer bu hakikat, hakikatin 
takendisl olmasaydı, 4 Mart 
nutku ) olmazdı, söylenmezdi. 
Kalbe, benliğe gurur veren bu 
ves!ie ile sllyleylm: inkılap TUr· 
klyeslnln bu gUnlerl yaşıyan 

temiz ve yorulmaz adllyecllerl 
beynelmllel hukukçuluk tarihi
nin en hayran, en tapan bir 
bir faslına müebbeden bağdaş 
çökmüşlerdir. Beni ve benden 
sonra gelecek çocuklarımı: tor
unlarımı tebrik ederim. 

f'_ELEK 

Yazan MEBRURE HURŞIT -
(.unc ten k m mı. gihl cir'.iye ı !!;Cldij!;! zaman, sırcında gene ya-

t • c l. l" gnzlerınt uzerıme malı olma,ına rap;men temiz bir 
tı. Kır" p:ı !"!aklarını dep;dir- gömlek vardı.Saçları yıkanmış ve 
c cc .ırer edemeden, eğildi, taranmıştL Omzunda 1 oya ku-

' ı ısç:ı l1'mi iiptü: rusu da yokru. 
Ben bir ~c} söylemesini i\llsciği.m bu çocuk harıka: 

mi}orıtm, sen ki bir Peri kı- Öyle ince düşunceleri, öyle has-
, , io,:imd~n geçen eyleri anlı- >IS bir kalbi var ki! 

.un, <leğil mi'I dedi. Küçük: Hasan o gece uyuma
! ır m ,jn_ \Ji,ciği'll o esnada mı~, hep du~unmü~, dli~ünmiış 
ıı ı.. rıi ,11~ Jrır operken .'ı.nnesıne, karde,lerine hu iyilitl 

11' lıi tik-inme his,;! yapan, ve bilhassa dun onun 

'a 1:-ahçute Jola~ırken 
n ( :ı .ı orda'.l .ız n, uzun 

h ett k ı l 3r1 birka" dakika
ıı.. or n, gccl! snncı bıle onu 
c m ti. 

-açlarını öpmekten çekinmeyen 
peri kırJna o dıı bir ~ey... Bir 
yadigar vtrmek i temiş... fakat 
Perl kızına !Ayık olacak kadar 
kı) metli ne i olabilir niş\> DLl.;un 
mll~, du~unrnth.. ıha\et hıı mu.;. 

ı:r ,.,un 1. an Lrkcnrlen Bal•a,ı i k ha talık <l) ,rııHt& c\-

MiLLİYET CUMA 8 MART 

devam edenler de kendilerine 
• züppı w dedirtmemek ıçın 
tiyatroya gitmez olmuşlar. Dı
şardaki o kalabalı/!tn lif içe
ridıki o tenha/ıgın sebebi . 

Bu ne t•z•t Y•rabbT 1 
Halimizi daha dofrusu ha

linizi görüyorsunuz ya / Her 
fara/ su içinde, ya/mur, çamur, 
kar. buz hepsi suya müncer 
olan şeyler . lstanbulda - ba
zılarının tuzundan maada - kuru 
yer kalmadı zannederseniz al
danırsınız . Bütan Beyogıu 
ferkos muslukları kup kurudur. 

KULAIK 
ilAFHU 

FELEK 

17 Kuruşluk cıgara: ... 
Daima olduğundan fazla göriln-

mek itiyadında fm/1111aaıı bir zat 
\'ardır. Bu itiyat onu bir nevi 
me![aloman yapmıştr Mesela, ne
reden geldi/tini sorarsanız malıre
mane kulağınıza egilerek · 

Sorma diye anlata, Şişlide 

yüksek bir hanım efendinin çayına 
dul'etlidik. Monşer öyle şampanya 
içtim. üJ•le şampanya içtim ki ..• 

- Bu hanım efendi çok mu 
zengin? 

Ne süy/üyorsuıı monşer , 
Beroğlunda sekiz apartıman, Tarla 
başında yirmi iki ı•e, Kıırııkapıda .. 

Pek iilıi. . . kes... demeife 

UMA(A HAYATI~ 

Fransız Teatrosunda 
M. Brunot'nun 

temsilleri 

1929 

o ........ 

SeYp;iıi ~ anum, sana bir 
şey söyleyeceğim .. 

- Soyle sev!~ili yaırum. 
- lyicc dli>lindüm seı·gill 

yavrum 
- 'eyglli yavrum ne du~undlln? 
- Vaziyetimizi, istikbalim.izi 

düşündüm. ~enin ba~ına dert 
oluyorum .. Sana yüküm. 

- \nladım, benden ayrılmak 
istiyorsun. 

- Yok canım'. Si-. erkekler 
tuba[ nıahluklar<ınız. ,·enden 
ayrılmağı niyet dsem, böyle 
sıkılmam. 

- O halde nedir'? 
- Sen kıi[l para kazanamı-

yorsun. 
- Doğru. 

- Bu para>ızhk de\·am ede-
cek 

i~~l[ 

lk n ciddi söylüyorum. 
- ,\nlıyorum! 

- Sen beni hfç bir işe ) ara 
maz zannediyorsun .• San:ı tık ·nı 

ispat edeceğim ... Bir iş tutac:ıfını 
- çok basit. 
- Ba.,it ya! çalışan kadınların 

hepsi benden akı1lı, benden işgü
zar mı sanki... 

Bir terr.i tanıyorum, a~ .la 
bin lira kazanıyor. 

- Ben o kadar htemiyon nı. 
Elem terzilik yapamam. 

- !~belik yapsan? 
- Rica ederim alay etme. 
- Ala)' etmiyorum, >ana iş 

düşünüyorum. 

- Böyle mıinasibetsizçc siiz 
söylemeğc, alay eımeğ~ hakkın 
yoı..... Daha bir terzinin parasını 

vcremiyor~un. 

-1 Jak,ız>ın... Kendi terziıııin 

parasını \'eriyor muyum"! 1 lerıf 
dava etti. 

- Herhalde ben çah~maga 
karar Yerdim. 

- Çalış kızını, çalış. 

- Rlbettc çalışacağım. 

- Y nrm gazetelerin halk 
~iitununa bir ildn ver. 

- Hacet yok. 
- Ya iti na;ıl bulacaksın? 

- Zannettiğinden daha basit: 

Evela sermaye bıılacaği.m. 

-- Ey!.. iş kolaylaştı.. Bu 
sermaye naıııl gelecek"/ 

- .'erma ·edarlL_ 

- Anlamadım? 

- Aalaınıyacak ne var: l\cn-
clime evelA bir sermayedar hu
lacağı.m! 

Seldmi izzet 
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Masum kurbanlar (Majihte) 

h\asum kurhıınlar filiminden iki sahne ( Majlkte) 

Artıstlarl: Patrovlç, Anyas 
Pataraon, Evlin Holt 

BLI film crchl nıcı zuu itibarile 

,ayam dikbttır. Çocuk düşürme leh 
,·e aleyhimlc iki doktorun munaka
~n~ı ve bu munıı.kaşavı 'ukuılın su
reti tesiri g-il-.tcrilmi~tir. .\rti:o:tlerin 
hcp>i i y i d i r. Salon tertibatı 

ı;.tizcldir. Bill,a«a kadın ıni,ı!er l(ii-

1c:IL"r ar.:1~ınrlan .:.e~·ilmiştir. 

\1crzuı" 

\lcşhu; ıir doktor rerdigi bir 
konfcr:ın. <la çocuk dü~Urmcnir. :ılev

h ıdc hulu11ınu~ \t! hınunun. do~

ırı "Pt~ çocukl.ın htma,·c edecek ~c 
l•!c tadiline çalı,mak l:lzı mıı;ddip;ini 

• •ah etmiştir l\una hazırundan doktor 
S •fc ce\ap rcrcrtk bazı ah\'llde 

ou Jn l ır zaruret haline ı;cldij!;ini 

i •.alı evlcmı" \C alkı,lanmıştır Dok 
t r Sefer !JL. l'rofe orün dostudur, 
' ı ·c ın \ar.ı l·:, lin• C\ er . Bir ı:ün 

ı;katı cenin aleydarı olan ~doktor 

bir otomobil kazasrna uğrar. 1 !ast 
aların:ı bakmak ıçın doktör Cre
ben isminde kendine ıaraftar birini 

getirir. llu esnada doktiir 

Şef er mlıjterilerinden lıir ~enç kadının 

i;mi mcchul lıir d<ıktor tarafından 

berlıat edildııtini llgrenir re ha ·atı 
tehlikede olan kadını kurtarmak 
istcr~ede murafiuk ol:tma7... hiçare 
kadın iılilr \Tücrimi \'alnız ~ab;cn 

ıaniyaıı bir RCnç kız ıardır. O da 

ismini hilmiyor 
Doktor ~efcrin hu ~eııç kır.la 

sıkı l"ıkı Kllrü.;;me..'-ini bir •lk macera
sına ham1ed.en l·:vlin kıskanınaya 

başlar 

Bu c;naJa Joıktor ~der Evlinin 
de,ti izdiracnıı lınhasından talep 
cdeı,c de halıası, ı;katı çcnin hu;u
sunda aralarında ıhtil:\fı cfk,\r o(duğu 

hah.:ıne-dle kııını ~cfcre 'erme~ ve 

bil"aki; kendine muavenet eden doktor 

Crclıenc ndeder. Bir gOn i>mi meç· 

hul 'c mucrinı doktonı tanıyan 

kız do<tu olan l':rline gittiği zaman 
orada doktor C:rebene ra•t gelir ve 
müte\elfı dımuna fenalık eden adam 

bu olduğunu tanır, hemen bunu 
doktor Şefere sörler. Şefer hemen 
gelip Crebeni bulur re eJter 24 
saata kador ortadan yok olmazsa 
kendinin polt<e ihhar edileceğini 

söyler (;reben kaçmadan eye! 
Erlinl il4çlır uyutup tccaruz eder. 
ve kaçar. 

E\lin hadi>e)İ <luktor ~dere söy· 
lcr, Şef er de hozon biiylc 'ak'alarda 
çocujtu almak ZRru:eti nldul!;unu 

J<:\linin babasın• anlatır ve bu facı· 
ayı; !·:dini tczcn Uç ederek kapatır. 

\lajik sinenıNnnda lıir imli 
zcmandır dcam ede~ (Spoı w genç-

lik seri,i <le şayanı dikkattıı --·'4?-.. H~ .. ····-- ... --··---........ __ ... ___ 4_ .... ________ _ ------• Akla zıyan 
!u:h r kamlar: 

\n·_ ıl da ITIL ıtcşır 'l•ılm lleyli. 

, rnintlt.:ki ~ircn1a J!,..ızetcs: nin nc::ret

ti~i (()_Hl ene~ı ıiJlnaınesırdcn nldı 

ın•ıı h:ızı ih ... ai malumatı aşağıya 

len.:cdi\" H-uz. Bu ıneı.:anda gorulc:n 

rckaml.ırm azameti akla har t 

vcrmcktcdıı 

\nıc .. ikad fi19,. ~.ı ı:h·ıındc me'-C 

s<rınaı- 4 Milyur /nrk lirasıdır 

Sinema 'İnalanndaki ıı;avri menkul 

•'~a~c 21-2 Milrıır liirk lırıısıılır. 

Bu ~ c c~ ter ı.: c ma) c~i <>f:.n 

3'J lıL yiık, ' ı 'crm:ı\ ' 1,512,()(1() 
1dı-

~incr1~ srı111~ıin_c ıne~gul olan 

'dırsclcriı. ,Jcdi: 2'/J btıı kişi. Bu 

ıniktarın 75 /ı/111 film imalinde kul
anılıyor . 110 lıirı kışisi sinema 

l,ınnlar•nda çalı)' ıı 1 lı~er 'U<o<atta 

.IO bin Aışi ınu<tıhdemuır 

\merikada 111-e\·cut sincına ... aiun· 
larnda ce-,,'ar. 18 milyo11 500 bin 

h 0 /luk ' · dı . llıı salonlar ,en ede 

/fi SOll,O(}o gosıernıc vaparlar . 

\menk ıda haltaJa /(}()milyon kişi 
ııemara ı,;itmektedir. Bu adet lıemen 

Jı ':!!CO \mcrika m! suan.ı muadildir. 

s 1 lıaldc demek ki \merlkada her 

s haftada bir def'a sinemava !(itme-

1-.!cdir. 
Sinema!, ır hir gJnlilk ha>ılatı 

4 ı:ıilyo11 tlirk /ırasıdır. Bütün 

<ıncnıaların ••nede )&ptılJarı gayrı 
•afi hasılat ı milyar 600 milyon 
u:ık lirNdır. Bu rakanı bizim 
/ııitçenirı beş bucuk mislidir ve 

.. t ... hul ~ehrı•mınctinin takriben üç 
cmr/ık vuridatma muadildir. 

\merilada 3!JO sinema haftada 
ır dcf·t ı e /070 sinema da haftada 

u · def• pn gram dep;ı,tırhor. :;e\"İr· 
' e.·ir. ıuzde (t! i \'>Cuk m· rebaki 

~lde ( lJ~ <ı huvuk adı1"dır. <;ine 
ma ı~lc-nnde h r er: geçen ~cneve 

na1.:1"tn , 'dl! 1 ~ '"rza,·üt gorillnıek· 
t lır. 

Spor ve Gençlik serisinden 

.... ------·<OHO-ll-··~· .... ~-------·-· .. .ıH .. ..,11 ... ..,t, ..... , ....... H> •OO-·· 

sirıemıı <alonunda ·se,ıı film. teni- Donjuan filminin 
barı yapılmışur. ı CJ28 senesi zarfında 

820 Amerikan filmi rapılmıştır. llu başına gelenler{ 
filmlerin rnzde (QO 'I l lolivutda çev 

rilıni~tır. 1'118 ene:-i zarfında ÇC\Tİ· 

kn Hlmlere cem'an 230 milyon 
Tlirk lirası -arl ediimi1tir Bu mik· 

tarın 311 milyonu ate/ye/erde çalı

anJırı, u.:ıt tarafı muharrir, rejİ:!!Ör. 

"n.ıst ,-c sajrtj e 'eritmiştir. Pilm 

hUroları ı~c: stneına sJ.lnnları arasınd:ı 
~cçcn <:ene ,'l()() bin konturat taati 
edilmiştir. 

\ınerikada .596 film kiralama 
btırosu vardır 1 Q11J senesinde v<ni 
sinema inşaatına 323 milyon Tlirk 

lirası sarfedllmiıtir. Hu miktar \nıe 

rika seneJ.l umum in~Katını ancak 

binde 3.1 üdlir, Şu hcsa!-ıa gorc 

Amerikada <enevi /O milyon Tıirk 
liralık inşaat yopılmaktadır 

Aınrrika film ~irketleri umıımi 
hasılıtlannm yüzde .JO ını hariçten 

temin ctmektedır. lngilizce kunu;ın 
ıncmlekctlct hunun yansını te~kil 

ediyorlar ki o Ja 70 milyon liraya 
baliğ olmaktadır Bu hesaba nazaran 
\ınerika film hbrikalırnıın <cncv! 

1 a ıllrt 'J milyar ,ti() milyon liradır. 

' aruf \m•.'rihn arist; ('on Barri

mur tar.ıfıııdan ·ıynanmış , e hu 

n1evsim ba~ınd:ı J ... ıanhnlda gO~tcril 

mı; olnn "Don .luan. bmindcki film 

Filı tine 'Tel"•f'f., şehrinde sansür 

tarafından men eJilmiştir. llunuıı 
<tbebi .\rzı mukadde>te ·.\hlakt 

hamide.., ,.i ınuhafat:ıya ('eıniyl:Cİ 

ck\·am tJı sJından memur edilen \·e 

s;ııı or kıJınbvnnnnda aza nlan ... \Jis 

'\ik~on .. i..;ırılndeki kadının filmi 

ht:ycnmcıniş olnıa ıdır ~ 

ispanyada kaç sinema 
var? 1 

lspan\·a<la holunan :-oinemaları!l 

. ıdedi 21MJO kadar tahmin eJilnıckteJir, 
\ladrit de ;!7, ltır-elon da ııo >incma 

rardır • 

1 
elrlolt Heim 

.·~Bı:.o-:Uı:m:H=Rl!l1r"A~N~., 

r=n:ımu::::msıe:u::r:ı..-mıw::r=:1ı::a:ı:: 

~..!!!~~=~. bir söz ~ 
Biraz teşkilat 1 

Bu sahifede, bir hafta Amerika 

sinema sanıyltne o.it bir takım ihsal 

maltlmat görecekainlz. Bu malumat 

arasında mesela seyircilerin yaşlan 
gibl öyle şeyler nrkl bunlara dikkat 

ve atfı ehemmiyet etmek için Ame· 

-ikalı olmak lAzL.adır. 

Hi7, Hzde de bu kabl\ ma\t). 

mat Cl''11 edilsin mutalaasında deği

liz. Ancak itiraf etmeliyiz ki bude 

sinema işleri, sinema ticareti, hamal

lar işi kadar bile • or~anize " de

ğildir. l\levcut bir kaç • kiralama • 

bürolarile salonlar arasındaki milna

sebet tahtit ve tanzim edimedlği 

gibi, muhtelif müteşbbisl<ı ara>mda 

da meşru rakabet yerine çok 

şayanı esef bir nefsaniyet vardır. 

Bu anlaşamamaılık netice>idlr ki, 
sinemacılık ~lbi hütün dünyada 

büyük bir ittisa gösteren bir şube, 

dar esnaf zihniyetine kurban olarak 

iptida! halde kalmaktadır Şimdi idare 

edenler arasındaki nliyet bu 

kadar gayri tabi! olunca bu işten 

istatistik gibi teşki!Ata muhtaç bir 

şey istemek abestir. Uu gün deyi! 

bütün türkiye, fakat yalnız lıtanbulun 

bile, sinema va.rıdatını, sinema işlerini 

takribi oları!.: bile öyrcnmek müm· 

itin değildir. Bu müesseselerde 

haklın olan zihniyet bu gibi matfi

matın öğrenilmesinte müsait olacak 

kadar dardır • Uu böyle olmakla be· 

raber, bunun böylece devamına da 

imkan }Oktur. Bir birini bir kaştk suda 

boP;maya amade olanların elindeki tica 

ret şubesi mahve mahkOmdur.Onunlçin 

mahelle bakkolı zihniyetini terkederek 

işe bir şekil Yermek IA7.!mdır. ilk 

adım. olar•k bir umuıııl büro yapmak 

ile i.;e başlanır.. bunun faydası 

derhal toplanııı•ya ba<lınır. \!edeni 

bir memlekette hövle medeni bir iş 

bu kadar haşı huı idare edilmez. 

Rodolf V alantino
nun bir filmi 

Bu hafta zarfında Alhanıra ,;ne· 

masında mütereffa Rodolf \'alıntino· 

nun hir hlnıini ıı;öraceğiz. Hu film 

gencin evveU şantaj için münasehette 

bulunduj!;ıı hir kadına hilihare Aşık 

olma.ı ,.e yıptıgı namu«u,luğu 

affettirebilmek için harbe v;önüllü 

giderek terki havat ctmc<ini hlklye 

eder. 
\'alantino bu filimi iilmeden bir 

haylı evel çe\'irmış iken nedense 

lkmal cdemlyerek bırakmış \'C 

b!l~hare filim l'ransada Ooman 

şirketi tarai'mdan ikmal edilmiştir. 

l\u film, hu hafta programını 

deıı;ı~tirıne,·en \llıamrada pazar günü 

ba~l:tvacak ve valnız ilç Jırtin 'sürc

Cl·kı.ir. 

Rı•dulf Valantino 
Güzel dost filminde 

• 

·ıı. 

Büyük bir eser Emil Y anigsin bir filmi 
1 

celbediyor. lla adam 'aktde Çar 
ordularının kumandanı i,ı._ 

Cencral stüdyada Ceneral elbise

sini giyerken bütün mıtzı..,ı ~i)zünlin 

önünden geçıyor. 
1917 senesinde harbm en hara

retli bir devrinde cephede kumandan 
olan Ceneral kendilerine aktır <usil 
veren \ndreıef i•mindekı ~rkckle 

r\atalya llauro\'• bmindel:i ı:üzd kadın 
ilıtiWcilik tiihmctile IC\ kil cuirir 'e 
crke~i hap,e attıktan sonra katltnı 

\'anında nlıkonnor \e bu kadın 1 ir 
;,,üddet onr; C~ncralın mcrrr,i olu· 

vor . 
. tıu csııada ihtiı.H patlıyor 'e- bir 

küçük istasyonda ilıti!Alcile•· ( t lcra 
tın , e :"atalyanın bulunduğu t cm 
tC\·kif ederek 7,abitleri iildürüınrtar. 

Ccneral. 
'atalyonın 

tc~\'ıkih: Pct 
ro~atta mü 
hakeme cdi' 
nıc üzrt 

r lokonıoı,ft 
ateşç: olarak 
i.;tibt" ·n tllU 

nL \ r llır 
ar lık ~,cc 
'arı~ı at:ıly 
'<~er1 ~rn' ın 

Emil Yanlngs • Ceneral Butllof rolunde 

V~llt'la gcliyr): 
'ek. 1disl11c 
o n a~kı 

-dıdıilc 
hn) a nı 

kortarmık (Melekte) 
için uncok 

böyle hareket zarJreıınde kılt!ı~ıııı 

itiraf ediyor \e kaçıp kurııılınal. için 

kendisine koynundaki inci dızı,ını 

veriyor. Ceneral da kurtulu)<ır 

Bu hafta '\!ELEK sineması meş

hur alman artisti Emil Yaningsin 
Amerikada Parımunt şirketi he.<abma 
çevirdlği bir filmi gostermeye başla 

dt. "Son r::mri. ismindeki bu eser 
bütlin dünyada kendisinden bıhse
dllıııiş bir filmdir . ller şeyden evci 
şunu söylemeliyiz ki !<'.mil yanings 
biitlin çevirdljti filmlerde 'azih ve 
kesif insan! bir hi"i eline alarak onu 
ifade etmekte 'e şüphesiz hüvük bir 
kudretle ifade Ptmektedir. Uu lıb Hh 
aşk. kth şefkat, kAh vatanperliktir. 

Bunların her birinde onu tam 
istedilffıi• şekilde gcınir5iinüz. Emll 
Yanin'; bu filimde mutc\·azı ,.e 
majtrur bir '•tAnpPr\'erliı!;i tcm;il 

etmij ye bunu her tilrlü ınubalağa

dan ari olarak ~ayını dikkat bir 
s"<lelikle yapmıjtır . Filmin Hadıo 
kudreti okadar büvükdiır k~ insan 

gördükten sonra onu~ tesirinden ken

dini hlr müddet kurtaramıyor. Filmde 

kadın rolünü yapan • EvUn Brent ~ 

çok samimidir. Fotagrafi ve sahne 

tcrtılıatı mükemmeldir. 

Filmin mevzuu: 

l lollirnt şehrinde l'a.ramunı mü· 
e~~c.:.eslnıo vaı:ıı ~ahnc:oi da J .co 
_\ndreyef ismindeki ru•, hir ru, 
mc\zUu ı;evirmelc için bir ıa.k.ım 

"figiıran.. !ar ıoplar. Hu meyanda 
C'eneral '.\llıel Butilof nızan dikkati 

işte ( 'eneral bunları derhatır edi

yor ve studyoda çevrilmeye lıaıla· 

nıyor. Cenerıl sipere giriyor. Film 

çevrilecek. A•kerler yerlerinde .. 

:\luzika mili! m&ril çalıyor cencro.l 

bu dekorun sun'! oldujtunu unutuyor 

ve bavraıı kaparak ınııhancl tlü ş 

mana karşı harekete geçi1<>r. l.dkın 

teheyyüç netice,i dimag d•m,trlınn

dın biri kopnık oliiı or 

Emil Yanlnı:-s • Son emri filminde ..-..·---· -
Şiraz gülü (Operada) 1 
l lintli arti;tkr tnrafından lııı hafta 
Opera sinema ı 1 laldun fir-ı_ı•<-1 r~ra·. 
fın<lan te' zi erlilcn hır l lın· _ l~lını 
gö termcktc<li 111 .ıt ı snr ıtılıa
ıil~ pel. ııı ta\a ıt ıı · ı ıl<. ı ir 
1 lint artişti içın 'uk ek ,k 
edllmek !Azım ~elen O\ mu ı ı ı 
zar ıilınin chc:mmi\Cti l lın 1 rr ,-ı1.ara 
ye adetinin, sadakatle ~P ternc-.•nde 
dir. < Hdukça uzu:ı olan lıu filmt he 
nokcai nazardan ınutalaa cdchilıriz. 

~ ft'\ ZUll: 

fakir hir çı>mlekçi olan 1 !asan 
kırda çıimlek ı·amtını toplamak için 
gczl'rkcn \alnız bır:.ıkılmı~ ufak lıir 
kı;r. \:ocıığ" nı,Jıır \c alıp evine Jre-ti
rir 11• -anııı Sıraz ı mindc kiiçü 
hir o~lıı da \ardır. l la anın lıuldujtu 
kııııı \ıu,·nuı·da kı nazarlığı !>: ren 
bir fah."'1 onun Herde '"şeref' c ilı ıı 
sahihi olaca~ını haber 'crını t• 

\raJan ~eçcn uzun c.:: 

esna.:;1nda bu iki çocuk Li 1 ır 11 

~e\ nlişler aralarında kırdeştrn <le ~ıKı 

bir ıııuhabhet ha<ıl olmuştur. Sclm• 

i;mmt •la~ im kızcıp;ız bir !(tin 
~irıı.la hr .. ahtr ~u ha,ında iken 
eşki\a1:ır ıarafıııdan kaçırılıyor YC 

bir pren. ıtı hareınine cari\·c olarak 
satıh yor. Prens hu güzel cariye\ e 
nıefcun oluyorsa da hir esir ile hir 

1 prensin evlenmesi mümkün olmadığı 
1 için meramıntı nail olamıyor. ancak 

bir ~ün S•lmaııın hm nundı ki 
nazarlık ııaz•rı dıkkatını cclbcdiYor. 

Derhal ·, akanüvi>.i çagırtm'r. Ku 

adam nazarlıJı ırorilnct ~elmanın bir 
prens oile"lne ınensllp lıir ktz iken 
vakrilc hirk:J.r\:tr-ın '.'-O~J?;unu sıra~1nda 
kayl,olLııl,..tJOU 'c *iın(.H rnc~ dıtn.a 
çıktığını siiylİ\µr. 

Bunun tizCrint: Prens, :'elma ile 
izdi\ ıca kar:ır 'eri} ur. 

Bu sırada ~Iraz. ~elrna\.·ı olan 
n1uhahheti s:ıikaı.;;ile 1 rL"ıısın !oılra\·ına 
giriyor \"C Yflk3)3nJynr. Şir<lZI saraya 

sokan \'e ı n r1 hı~nu Prcn e habtr 

\merikan artistler şirketi süperfllmleıinden 

EMSALSiZ ve lı<lz ARTiSTLER 

RO~ALD KOLl\fAN 
\ İL.l\iA BA Kİ 

pek kıvmctli ve modern cem:.ılleri 

Bu µ;un 'c )' mn dahi 'u 

'"'C' tlahil oldu~u halde 

ALllA~lRA 
si ·EMASINDA 
ira ine devam edilecektir. 

1.ızını l:-<1it' me,hur KARAGÖZ 
f·\...lnLı. ~c.:ınaşag~ranı 

c~I cndirnıel.tedir. 

son derect 

Yeren saray nazırının kızıdır ki ze\' 
ce:oi olmttk i~tedi~i Pren~in "elmıvı 
se\di~iııi «Örerek kı;kanmaı..~adır · 

• o ki Vl"tta~ 
~iraz ) akalanmca sarayı ID · • . 

silo ~lı>IOiıti soruluyor, ve slıyiernedip;ı 
için bir fıl tıra!ındııı çitnenme~ su 
rctile idama mahkılm ı>lu' cır. ncak 
bu me,'elenin hakikatini ıı;ten bir 

· · · i' tıaı·or 'c Sırttzkur-can..-e ışı rense an . . 
· · ı ı ılc ev\ culuvor. Prensde !\em . enıvnr. 

LT"zun ~eneler ınc:ot·utfanc ımr·ırı ~ rll.t 
ediyor' 'iraı bu C>n•~c · · clnıanm 
a,l,ılc ~ozlerını kaı hctnıı-tir. llerker 
Selnıa c•lu,or \c yuılerce ITiimar 

ıra~ınd11. Sıraı:ın ynpuğı model ~izcrın 
muazzam 1ı;, ılırhe \'•pılırnr. 1 1 ıe 
Hlim e]\'t:' 111 l~er ke-,in ziyarcr ettiğı 
bu turben:n ti Hnt ini ınl :". 

Evlin Holt, lvan Petrovlç , .• 1 
Anyes Pctcrua in muazzam 

temsiller! 

Masum Kurbanlar 
filmi dün •kşıım 

• 
MAJJksınamasında 
Şimdive kadar ~örülmemif muvıf 
fıklyetlcri ibraz etml~tlr. :\leşhu· 

Oi Hamlıle;,: uncl cazbandı tema 

~ag,cranı heyecana gecirmi ve son 
deı rcc atlo~lınmışur. 

Bu gün, yarın ve pazar ı,<iinu 
Hanblcr:-ı nrkestrac:ı .;;aat l ~ ... JO 
maıine ir.de ıhhı icra,·i ahenk 
cd~crk!i,. 

13~~-----



~ unanlılar işi böyle uzatınca .. 
'-111kümetimiz yunan mallarını 
nübadil olmıyanlara vermeği 

k~rarlrştırdı 
Yunun ıılada deyam eden mübadele mü

zakerel<:nr.!n b:r netice verıniyeccği, yunanh
!arın daima savı;;~k 'ama siyasetini güttükleri 
;:nirıs• 1 : 1 ı 

Hükt'ınıetiıniz üç senedir sabretti. Yunanlı

lı'ar hü.e ü · ı ~arın yola g-t:k:ekler, diye bekle
di. Baktı ki uyuş ·nağa hiç niyetleri yok. Ana
doluda ve I tanbulda ne kadar Yunan emlaki 
varsa bunla :· ı :nübadil o)nıayıp haklarını bek
le ·en leı·e yprnı"'~İ l•ararhşt rdı. 

~·nıdi bu ün hu t mlak Ziraat bankası a
.sıt:ı...ı yla gııyri n1übacıillere dağıtılacak .. 

Hem havad·s hem kraat 1
1 ı

.._.. . •• u fte"1•u• a n - n ........ ...,,..,... a=s•-.ı:ı. 

..... ---- ...... , .............. u ... u o .... o ,.., ........ ) 

Yıkılan evler 
Kar ve yağın urun fazla yağ

a 

O zaman l\1ecnun Leyla ile Mecnun bu 
bütün sevgisi kalbin- acıklı sözler konuşu

den taşarak şu sözleri lurken bir son bahar 

söyledi: günüydü. Çiçekler ve 
- Senin havali~ı beni laleler solmuş, güller, 

vakmava kafi .. Bera-. - karanfiller kurumuş, 

ber olmamıza hiç ha- yapraklar hazin hazin 
cet olmadan sen be- dökülüyordu. Genç kız 
nim aklımda, fikrin1-
de, kalhlnıdesin. Be- sı:vgilisinin yanından 

dönerken yolunun üze
nim, 2şkınla böyle 

rinde harap bir bah
aleme rüsvay olduğuın 
yeter. Arkanıdan sen çeye teStdüf etti: 
de bu uçuruma sü- - Zavallı bahçecik, 
rüklenmel dedi, ben de senin gi-

LeylA baktı ki Mee- biyin1, fakat senin hiç 

SÖ ı t k 0Jn1azsa bahara teknuna · z an a nıa 
inıkanı yok, yüzünü rar kavuşıııak ünıidin 
güzünü öptü ayrıldı. var, ben de o da yok yal 
ııııııııııııııııııtrııııtıııııııtıııııııı 

10 

Leylftmn o gfınden 

itibren sıhhati bozuldu. 
Sararıp so1ınaya baş

ladı. Yatağa düştü. 

Annesi gece gündüz 
kızının baş ucundan 
ayrılmadı. Son gün· 
lerinin yaklaştığım 

his.5edince annesine şu 
vasiyette bulundu: 

- Anneciğim eğer 

ben öldükten s-0nra 
yolun Mecnunun ya
Ş8dtğı sahralara dfı

şer de onu görürsen 
selan1ımı söyle ve sev-
gisi yolunda ölüp git
tiğimi anl::ıt .. 

sa 

Zavalh Leylacık 
bir çiçek gibi solup 
gidiyor. Göz vaşlarıyla 
mezarlığa götürülüyor. 
Mecnun Leylanm ölü
ölümünü duyunca 

1 ~" ·~ . ~~~~ ~'" ·:1 
~ Bilmeceler 
~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~~~-

§ Çıt olsa doya r, 
ayvarını ay_ ar: 

- Kulak. 
§Güzelde 1< ı rmızı , 

nar, çirkinde akıllara 
zarrır: 

-Dudak. 
§Fişek olur patlar, 

suratına atlar: 
- Ateşte kestane. 
§Tanesi darı, kendi 

sarı: 

- ı\fısır. 
§ Kat kat açılır, ko

kusundan karılır: 
- Sarı111s~k. 

§ Ç1tır çıtır, yenir, 
adına c\{lence denir. 

- Fıstık. 

beyninden vurulmuş:ı ... Kimi dcJlfttra• 

dönüyor, hemen meza- ıHanım (ahçı kadına) 

nna koşuyor. Biraz - Bey- senin yemekle
sonra Mecnunu rneza- rinden hiç memnun de-: 
rın üstünde ölmüş hu- ğil. Dün balığı bu1.,rün
luyorJar. A1ez lrı açıp 1 de eti berbat etmiş in. 
Leylanın koynuna gö-

1 
Ahçı kadın - Valla 

nıüyorlar. Z ey t bir l Hanını e endi asıl ben 
gece rüyasında hu iki size şaşıyoruın. Röyle 
bedhaht sevgilinin aksi hir adamla nasıl 
cennette ınes'ut yaşa- ' oturuyorsunuz. Ben ol 
dıklarını görüyor. sam şimdiye k..ıdar yüz 

.- Son - kerecl eyiştirirdinı. 

/~ 
Olmuş vak'a Kaptanla tayfa 

,. . 
·" ,, 

Kasımp='şada Demırli Kısnıet 

vapurunda yağcı Cemil Etendiyle 
ikinci kaptan Ridvan Efendi kav
ga etın :ş'er. 

Ridvan Efendi Cemil Efendiye 
silah çekm iş. 

masından bazı damlar çöktü. ~111111111111111111• Can kattın Gazi t ~111111111111111111111111~ 

Vallahl fena maksatla değil 

Geçen gün ayaz çı
k1p ta havalar ayrıza 
çekt ğ eırada Kaffıü

ran u y ~eyoğlu cad
desinden yavaş yavPŞ 
g '; y ıı·du. Birden kö
~ eıı şık, balık etinde 
y izü çok güzel bir Ha-
111111 çıktı. Kanıüran 
B y henıen bu Hanımı 
takı be b8şladı. O nere
ye g ;derse o <la peş;nde 
hir an gel<li ki Hanım 
farkına vrırdı. Dondü: 

Fenerde Mürsel paşa cadde- ~ 

sinde bir kagir ev yıkıldı, bir ~ 
kaç kişi altında kaldı. Beledi- ~ -

• (;azi daha pek çok zaman bu vatana 
b1.ı.ruct edt cek. ç.ıtJa ,.e ~ıhhatttdlr . 

~ ı~mct Pıışa Hz.ntn natkUDdan -

Kem gözle b~kanın çıksın gözleri, 
Sen hize bir ülkt y~rattın Gazi! 
()lçüsüz varlığ'ın dünya değeri, 

----------------------------Y Likselen Türklüğe kanattın Gazi! yeden gelen adamlar Maryani ~ 
isminde bir kadını sağ olarak ~ 

------- -
çıkarmış, fakat ötekiler bulu- § -

Sen yokken dişili erkekli kuldiık, 
Öz yurttan tutsaklar gibi koğulduk, 
Saygıyı sevgiyi hep sende bulduk, 
Yeniden canlara can kattın Gazi! 

----·---· - -
namamıştır. ~ - Sağlığın h;r zırhtır göğsünde yurdur 

Açıkta kalnııştık, çatıyı kurdun, 

---------------Yeşil köyde kilise sokağın- § 
3 

da 66 numaralı ev yıkılmış, § "f ehlike selinin önünde durdun, 
Yorulan kollara takattın Gazi! 

• ------
Dimitri ismindeki sahibiyle 
karısı yıkıntı altındakalmışlar, 
fakat kendilerine bir şey ol
madan kurtarılmışlardır. 

Bulun 
bakalım 

At yükünü 
ortada bırak 
ınTş kaçmış. 

-- -- -- ---~ Dost, düşman yapına ısırdı parnıak, § 
§ A nınuz krıı·aydı , sen eyledin ak, § 
;::: ~lilletle, 'ı Fevzi ııle, « lsmt't »le ortak, § - -=: Yunanı denize sen attın Ga:.il E 
~ -:.. ..: = - -3 ~1illet uğursı11luk tozunu silkti, § 

§ En korkulu yılan bilgisi. likti, = 
§ Boğ-dun can evinden azının çelikti. § 
§ Hainin bağrını kanattın Gazi! § - ·-- -- -
§ Doğuda, batıda anılırsın tek, § 
§ Ünün vardı, Tahran, Kan<lehare dek, § 
§ Şu yalan dün ·ada bir sensin gerçek, § -
§ Cihanı yerinden oynattın Gazi § 

- Beyefendi, dedi, 
ben sizin bildiğininiz 

kadınlardan değilim, 
r.ca ederim yolunuza 
gidini 

Kamüran Bey hemen 
nezaketle cevap verdi: 

- Vallahi fena mak
satla gelmiyorum Ha
nı 11eft:ndi! 

Genç kadın hiraz da-
ha yürüdü. Bey hala 
peşinden aynlınıyordu 
bu sefer hiddetle: 

- Beyefen<.'.i ya peşi
mi bırakın, ya sizi po
lise veririn1. dedi. 

Kamüran Bey gene 
aynı cevabı verdi: 

- Vallahı fena ınak
satla gelmiyorum Ha
nım efendi: 

O vakit Hanım büs
bütün kızdı: 

- Peki o fena olma
yan maksadınız ne? 

Cen1il Efendi bunua, ı '<ort<n1uş 

kaçmaya başlamış, etraftakilerba
ğırmaya başlamışlar. 

- Tutun 1 l\futun ! 
derken <ccomp» denize .. 

Biçare boğulmak üzere iken 
Rize vapurunun tavfası Bekir ~ 
Asım yetişmişler, Cemil Efendi 

kurtarmışlar. Adi bir kavga aı 
kaldı bir faciavla neticelenme~ • 
üzere iken bereket verdin bu suretle 

Nereye sı

vış;nış ara
vı n buluni 

= -

ı 
:=: 1\1. Selahattin § 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

• - Ne olacak Hanım 
efendi, en temiz, en 
kaymıyan yerleri bu
lup yürüyorsunuz. Bil
ıniy:!rek bana müken1-
n1eJ hir yol gösterici
lik yaptığınız için siz
den ayrılamıyorum. 

önüne geçilıniş .Atamafi zabıta kim 
kabahatli kin1 kabahatsiz anlamak 
için tahkikat yapıyormuş. 



MILLİYETTN 

Bu günkü yeni bilmecemiz 
Soldan ~aga: 
ı ı,•:; gunleri k:1panm t ... ı 'arzo-

. ı 

\'t·ıni .. 

!';(' ,. .J. 
l\Cır + l(c\~ck oıma1ar (.ı 
l\11af t .'> 

l\unı~uııd:ın hıı-.af ~apılan 
~ 

ı:, er n1an:ı:-ına gelen kaba 

Bu~:.ınm:l ,,=\ 

\ uımlcr l 
'u..iın 2 
l 

ccr.ı .ı 

kırınızı t:ı"1cli 

. t~ 

EYLENcE~L~ER_i ·şık ve zarif karoseri için 
bu uz.un ve alçall Jasi 

J 

Dünkü bllmecemizln 
halledilmiş şekil 

Yukardan aşagı: 
1 llmlak '"'rıı•u ('> çalış lu 

~( ır~~in ( .!, 
2 Bcy~ıı 2 ı \cmli ~) 

'J'aı;;tık ifade t·ı.1en ~cıı 

!ırlat ,2) 
·l Ziva ( -1) nıva '~' 
.'>- Hu.gda1111 saplari ı ~ l 

> ı 

ı, "'\n)'.tuğl.n ~k-.i ~ \rta ~-r. 

'e\:CCI\. olm:l\:tn .l 

RüyLik vilt>sk hareketlerde arabama Oalı:land arabasile bir knuhc ı.-ra, 
t·mııiy..ıı ve arızalı yollarda sebat ve me- büyük vitesle hart>kete "''k H ;ra • 
taııt'ti için OAKl.AND şasisi urna ve arızalı yollarda seyrediniz_ '.totiiriin 
merkc•i sıkı .. ıi alçak imal edilmişttr. Ba yokuşlardaki kuvvetini tahkik ,.diııiı 
,.asi üzerinde Fişı•r karoserisi, Oalılan - Akseleratörü ıanik ediııiı. ~lakineniıı 
da bir genç kız zaraFeti bulutunu veri- tıpkı kuvvetli bi; ~iknalı' gibi sür'a
yor. Yeni bir radyatör en son model · tini te 1 yit ettiğini hi,.,t•dt'l'l'k,iııiı. 
leri t!'frikc müsait kılıyor. Şehirde Mın takanızdaki Oaklaod otonıobil
dij!:er arabalar meyanında ve ya bir 'ıeri acentası , satın alacagın ız araba
yokuşu kemali sür'atlt> tırm.andıgı va- ııın bır 8ene zarfındaki bütüıı k usur 
kit dikkatle bakınız, zarafet ve se- ve nok anlarına karşı tenıiııat vernu~k
viıııliliği ile tıpkı asri bir genç kadın ıe bahtiyar olacaktı r 
~bi bu derece cevval , bu kadar şık 
... ı.arif bi• arabaya e nder tesa4üf 
~d .. r~İTIİ7 

• • • 
( ;c ı u.•ral ~tolors nıa ınul3t ı 

AIS~OFERATOS 
Zaftyet.ı umumiyesi olan
lar Ye hııJi ·nekahı-tte bu

!una~lar (A rseno
feratos) sayesinde 

k"sbı sıhhat ve 

ıarleı kuvvet 
, • ederler • 

E<,z anelPrde ve 
ooza rlcpolarıııda 

Mtıhr 

r \liı1.min YARALAR 
Yanıklar, intanlı çıbanlarda 

"""etli lıir •:ıııı.cddıp 
'c muazzam ıaom.ıı ola!ı 

• • 
SIKATRIN ,~'.ırı'.~t 
Jqıllanınız. J,ıifudc mııhakkol-tır 

\ lt~hur cl"~anclcrdc hulun ur. 
lznıir<lL~ 'lar~ontol"c:.ı:a d• po ... uut.la. 
'ı: l~ur .. :ı ,"\l'tha~1 ·ı·rırki' t\ Scun· 
..uıı hamcr. "l'r:ıhzon Sifa t:C?.:t!"c 
!erinde 

--BAl(TERIVOLI}(; -· 
Dr . IHSAN SAMI 

Bal teri yoloji laboratu\ arı 
Pek dakik kan tahlillltt 

\ a-.crman te:amL1u ıı..rt}\at 

tadad.ı tifo ı e ı-ıL oa ha-tulı•lan 

t~hi i, ıdnı ·, Ua.ıg.ın1, cc aha.t tah· 
lil&u, L'lu:a mı~r .l..upi ile frongi 
taharrisi. 

lliıat.,olu,da ~ultan ~l•hmut 

tıirbrn karşı, ndo ·ı lef on k 'il' ı n e----11ıı1 
1 e cnebi bir Macar 

I 

Cf,!lı '.C 'I..?:- -.cnclık İ=-tari;;;cik ti-.ale inin hiri.nti ciltlc~inin uıp \C 

ct·licJi nıı naka. "l\ =ı J..unmu~tur. 

~ \liinal' a kapalı :.:ur mıılile 11:4 mm lıazarıc,i l(ünlı '"" l LlO 
da içt;nı:ı "'alontıllliıt ,·apıl:ıcaktır. 

.1 1,;1pal1 /.3Tfi:tr ht.·r hatdt:' hu s:uıt c,1 t"\el ~ıın1i:-.\On rci<li~iııc 

\·1..· ·Lhni .. lılmalıdır. 
~ B:ı~ı1acal.. fllrnıalar takriben '.!ft dır. Hu ri,altll'r niha,et 2q nı:t\"ı'.'.t 

• kad:ır ıc-liııı cdılını, olmalıdır 
;, "\;ı, tnam1...· konıİ!') on k ... tihinın 111.:zdin<lc tetkik olunahilir '\umunt:-

h: ı ı.;:i•rtııt:k \1...· i1.:ı' 3t :ılın:tk i...;tc~l·ntcı i~t:ıtı tik \c.,• tetkı ınüdürlüg·linc 

ınıır:ıca:ı. ctm1...·lidirlcr 

~~~~a+lı+l§!!!a+ıa+!~ 
"' lk ıl(lu İ · \1 c., ldc,i l.llı ııunı:ıra:ı iL hi~· hır )Cfdc '"!~ 
• l'c-. tıımı,.ın nıarl' tJ:il 

~ N.AMİRALİ kundura mağazası ~ 
.._ Bt kl'rr1... 1 l .. 111 nı · ı.c:)'" :•~ Hl}ll' lir j .... tııl\ cclbc<.h.~rt.:1-. ı: 
C erek eri• 'ı: ctı:k<t: ,\ \Tll"la erkek. kadın 'c' lıılh·ı·«a çocuk ic 
.> l ııııdt1r" 1 ·ırın. ııı·ı~tı:riııi kiramııın ~r1. ik kc..,lıi ~ı:rcl' <) lı:r. :t 
~~~8!8~~~~~~ 

Dizel motörü 
yaası: 

Tütün i nhisarı 
dürlüğünden: 

" umumı mii-

İ1.nPr iabri' ,,,, ı~ ·ı ı .. ~ ıl:\ '.!llll l>n;;irlik hir 1 >izci nıııti\n; ile 

>İr .ıltc.l'atıir alın:ıı:aktır lrn~a c:ılıp ola'llar 2h mart 'l2<ı l':ızar

rc'ı ~ııl' ı 'a:ıt 1 [)_.Hl 1.a kabar tekliflerini (:alamda nıiilı:ıyaıtt k"· 

mı<Hınuna tn di ctnıclı: ; ı ı: 'azla izahat ıçin idare ıiçiindı ~ubc 

ın ıı d ıı rl ııjı," ne ııı ura caa tla rı. 

.--··········..,,·····~ .... ·::• ............... ................................. ~ ................................. .......... 
·~ Şık ve modaya mu. vafık 'a. pka giymek isteyenlerin H >• (;;ılatada l\arnl-oıd<· 22 ııumaralı ·~ 
~~ .. ,,, \ 'ıCELOS RlJSOS H 
·~ no '-•'• · ı " ı eırc rt~~·t:;~e ede• en "'n mudcl ve iri ·~ 

GEVAERT J'()J'(](:ıuı:, K\(:ir, PiL\!\, Fi!.1\1 
l'IL\11' \K. \E J:('Z\I h\RI 

l\lıtün dha n pi) ;ı>:ıl:ırında 

( C:l·:\'Al:RT fcıtop;r:ı' 
acentalığı muıılıa,ırnn 

tal'ınmı~ ı ı: ı.munıl raıı,lıeıc nıa1.har olan 

nıaını.latııwı IJL, kcrrc Türklycde san~ 

Calata Perşembe pazarında Y ogurtçu zade hanında 12 

numarada (rTl~Rl\1.\J\' l 1Ül\.;c ıcrilıniş olmag-la 
ınuıruıi!c~ h J,uııbuldıı satı~ depolarmda her ncıi !oıuınt 1.Jtıı. l'ılailır, 
Fihınler \e !-'.ıir takıınları renulmı ilt! huhındurmalt:ı<lır. ,'\iiınul'\~ \'t: fi:tt 

ccdrcllni tııicp üzcriı'c mııiırcreın mu~tcrilcrc ı:ıl-dinı ııluıııır. 

Telefon: il. O .. ıtı;l~ Telgraf odre;ı; ( :cı·ıc lıcıt.ı Galata 

Ali orman mektebi 
Rektörluğundan : 

\lcktciıiı:-it.tn c..~trt :t\lı' l' zak \l' le zımı l~nalı zarı u..,ı.Jılc m ... n:ık.ı'a'a 
k11n"lmu~tur lstir:ık J<,'İI' , ımi inak olmı '..'0 \ım ()~() t3ıihin lll"-'adif 

( ari•nlıo t:iinı, <••t 1 ~ te 1 le'· rdatlıl- 1 in•.• dolı · ndc n ıc · 
\ı.: ıfrııi\c kon11~\onuna ı.; ... h:·~c.;"ı_··i 

11111• .... SERI. 
ıııııı...- YOLCULUK .ııııııııl l l l l l I 

""lllllllllilll 

Aero-Ekspres italyari anonim şirketitnin 
1 lafıad;l il.".ı dl:l·ı harcl..ct l'dtn po .. t.ı t;ı\Jıcll'ri ile c\·.ahat l..a nız. 

lr..ıanlnıl<lan \t111.'.t\:a ~ '-3:ttt<' \C \tın:.ıdın BrcıH.lİlİ\t' 4 ~:latc r,ıdilir. 
::\ıc:,ki c:ı\in vı.· koli p.ht:t1 ıncktıp nak iı;in l4i\ıd ·rir\c t.~ ınun Pc~~:: 

:: tıit'n~nl! ('.al 1-.·ı.r~, ilı.: \11 nıtı 'lldt.l.. \•ılcn H.' ·ch:r ı.:: c ınc mu 1:.ıt EE 
- - C' --

: : olu •n·ı~ · . 
iiı ıııı ııı ıııııı ıı ıı..._ 'J' .. j. fı cı 11"\"~lıı "-+'10 "I''~ ~ 
U 1111 1 1111111 1 11111r ... .. · "'· ,_,,_, - - .... ~ 

Vilayet daimi encümeninden: 
l~hLL~ uı::.t rn.ddt·-.ıııLlc 1 ~ nu·naralı ın:ti.h3:ı hı 11 :t:.ilc I·) uptc .\ hİıı i ~"h' a 

lıd mtklehi lıina~: ic<1r:1 'c· ilmtl.. Ü7.rc 1 ~ -:l C):)(ı t:trihinc r.ıU-.:tı.lif l~zar g:Unu 

.. :ıat ot hirc k:uJ3r ın ... .ıa' l';h."'\'ı.: knnuhnu~rur. 'J'•ı1ip1eıiı cnı.utncnc n1Ur:ı 

eaot1ocı. 

l11ıı1lii ..,clıiı \';ıtı ını tı. ıin~ ınub..c:ı ı yat·ık ~ılıfı i~in 700 nıL"Il'I...' ı,ctc 
ııi.n uıüzJ.~ı.:dl' nıi.ıddeli 3 \lan fl2') Uirihiııc ınii . .;;adi[ l'ar.iılr µ,ünü !':litt vnbirc 

l-.3.d~r ttındit ctfinıi ... ;i··. 'f::ılipltıin ent·ün)ene mtu·aeaiulnn. 
l\tııni..·ıpı.<l:ı ı,a1.~ı1111.-.adi ınahalll'~indt.: l,·urikhanL , .. ,,ı..a1t1nd;1 .~--!';.! 

ıturnanılı nH·ktcp ~ır-.a ... ı -.;;ıtılnıa"- üzre t:--.l ()~q tadhüıc J..aJar ınuı<t\c<lc'l' 

ktnıulntll~tur '/':ılıplcrin ~ t\ mi ıııczkUniı' sa3t on hire b.::tllitr l~l·i.Jmene 

n1ürac2ıtları. 

- \'lujtl:ı \ iLl' etine nit binl'k orunuıhilinin 

ıı~'J tarihine l..adar temdit edilm i ~tir. To!iplcrin 
\...1.dnr encümene miinıc,1atları. 

lllİ.İZôl)Cdt' ınUddl'Iİ .l .\ f;tr( 
,.e, nı t mrzkı)rıJe ıı;::ıat onhire 

\1110\llt kiiıündc kiin ıı. fO J~. 11-1~. ı~.ll miık<·rrer tıLl~. Ilı ~3. 
ltı·4~ ':!;\ .+,, 24-4'J. ~;; 51. :!:" ;;~. ;l.ı-~:-.. 12-61. 20 -(>7 ı ıumaralı haneler icara !: lüks HABIG şapkaları E 

Xllll""'<rprn1l'lcr;!li ırtııf:-tatlt~ri ktı.1.a-,ıdır..ıflllX:.%.%.Illl 'crilınL'k lLZ ·~ 1 ~ ,\ <J'..!'! tarihine 
trıcünıenc ınural'1:ıtlarr. 

ınU ... adir l':ıı.ır g·ünü '-.:tat on hire k&d3r 

ıM Doktor Artin Horhoroni .... •r.. M .. d · · t" -
ııı:ı '"~ukııııı-ıı. idı:ır ,ı.ırıı~ı. pıııt"·t. 1ı.ı-t.t11nırı. 1ıı:1 '"'-~ l:lstanbul Evkaf u ırıye ınden 

·l lı~:ik lrcr,o-, 1 ; cıı •on. ~ı-ul \l' :ı~ırı~r1. 'ırıııg:'.l::rl:ı kafi Lık:ıfa ınc .p ıııt1tck,ıidın ı~ e)ta.nı ıc ı:r'.ııııilin (\lıtrt \la)l''l2!J) 

tcd:nı ede. llcıcıjtlı lıık:alıı.!'ı otdı ı.ınıııd.ı mektep '" 11-; ~ıa:ı- ırır ı (<J \l:ırt-<ı2<1 ( unıart"'' gunuııdL·n itıh:ırcn ita-

• ık,: '\ıı .>S. Tderoıı: He\ ul!;lu .ı 1 -'2 .... 1 " ha,laııılauıl!,ıııdan \ l:ırt Ycılamalarını iı:ra ettirenlerin mı:n>up 
-~\la 11 İsa Vi lü yet j nden oldukları ~ı '>e'~rc nı• rncnıala rıa:ıilarını almaları ih\ıı olunur. 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-- -
11 ıisaıfa tc•İ,· edilecek -ıhlıııe lolıa, 11ar1 ı·ın ı ıoo 

ı.ı lct n1Lhaınn1c11c inde ı .. ,J,,ımı muhtc: c ıuna a:ı cdılccckur. 
\ Tunaka"a müddet J ,.J.<r>y :->J.at fıı huçuı a k .__rt.lı 

!ıra 

.ı 1.eıa. :nııı cn1J 'c m hlırnıı h~ıı ctldıcl bt;ımlwl \C lrnıır ,·ıhhiıc 
ml;du· luto. ll'rt"'c J.:l ndcrilnı ıs <ıldu~und~n taliplerin ını: 71 .ı.'ır ın:ık:unl.ıı.r:ı 

m\ 1rat.:JatlJ11. 

"J'cllifh: ın. hc<lc1ı rnuhaınınenin '' yedi hıı~u~Lı ni-.lıl...'tinde 

ll:ınin..ıta ınu:-;tcnit bulunınası L\zım olup cı:nünat1:1 i..;tin~d ctıni~cn teklifler 
ıı:ızarı itih;tr:L ;thnıni ~·acaktır. 

Ticaret Borsasından: 
(>tcdı:ııhcrı unlar hakkında cari llorsa muanıcl:\tı ıınıunıi\ L»inin 

rııL·ınalikı ccııdıi) eden l!;Ckcck unlara da şamil olclnp;u cheııımiyctk 

il:\n o1tıntır. 

Umumi katiplik 

Hanım efendilere 
Büyük bir fırsat 

B:ıyram yaı.. 

lıı~ıyor kıırk 

man toları }UZ· 

de .lo ı..:nzilAt 

ik ıııaga1.anı11. 

da >atı nıa k ta 

.dır. 

X n~ \ttdc ile 
kd,tlct-i/. ul;ı. 

rnk 'erili yor. 
\lahnıt1t pa~,ıda 

ı..urkçıı ilan 

Beyko T 
l>t. ltı~:i 

W#/~ e W//////ffe 

ALAJI ElEKTiRıKiYE • 

Tamıratlı • 
Elektrik ~irketi nin 

ah'ıtı clcktrikiyenin 

küçük taınirat ını 

M eccanen 
di ğerlerini 

el cn1eğini 

alın a d a n ın a l 
okluğu fiatla 
ıcra ettiği hiç ~ 
kiınseyc ıneçhu l ~ 

değildiı· ~ 
'"' ,' .. ",~',' .. ''"''.''' . ~~ 
l{astan1:ın i \ ' ilaYeti 

Orn1an ~t . . 
Ta~l-uprıi 1-azı,ı dahi li ndeki 

1 )erhcnt orınanıntn şarkın poyracık 

dere'i ı:arben ,an ı ıpr•k >ırtı ile 

~cyil-lı ı 11.1 ara"ndaki hattı Mil 

~im31cn hoyalı k:ıri\·e~ilc geyikli ,azı 

ar:1..;ındakr rol 1...'lllııhcn derckw. 

~i)kü ya\ la..;iJa !'an \·aprak ~ırtı ara. 

~ındaki ~·ll ile ınahdur 1 8 ııu n1ar.:ılı 

maktalar dahilinde meı cuı ~!UKlO 

mctrcmik:.lp de\ rik c;1.ın1 c.:çarı 2-.c -
nede t •rn1antl:ın çkarıltnak u:r,cicr 
hır aı müddet ı c kapalı zarf ıı-ulk 

hchcr ~:l\Tl ınaın 1 metrenıik.\hı ı 2:l 

kuru~ 20 para hL·J1:lilL' nıtiz.ı,cJc\C 

çık:ın1dıJ}."ından l~ılin cıl.ınlann ~,=;.,{. ltl<} 

pazartc-.i ~üni.ı ":Ilt 1 S de vlizdc :

hııçuk teminat :ıl-çalarila w'aikı !a

zım:ılarını hamilen hizzat 'c 'a mu . . 

;oddak nkillcrinin l\a;taınonide orman 
n1üdüri) etinde müte~ekkil ktuni ... yona 
\ e ~l:raitini .:ı nl:ım:ıh. i~te} enlerin nı ü· 

<lüri,·ctinüze mlirac.:aat C\ l tınclcri. 

Elcltrik falırıb.ı mcTl..eıi huk..ı· 
mette \e 1 ıirk1'cn n lıiliımum di~eT 

\ll:il"cticıinde cınınmış 'e clclmik 
i,leriyk meşgul acanıalar ı., ulıut ıyi 
ruJ;l,ırnoıı olan z•lları u•mıl.tndır. 
1-"ahrikamız ıiik~ck ıazpl-'tc cihazl•rl• 
t•au<formatorlcr tc·isııtı clcktril.iye 
mal zem <i) le, elektrik santrallerini 
inşa ve projc.iııı imal ı c takdimle 
lıilcümlc dektril. i~leruıi teahhüt 

eder. 'lüracaat mekluplıdır. Adres : 
"~:lektrotechnikar rumu1ile lsunbul 
1 lotcl llristol sahihi Süleyman ile}. 

Opcnıtior 

HALİL SEZAİ 
BASUR MEMELERİ 

Fi>ıül 'e ,ıı·ac•lın ameliı atlı ame
liı atsız elektrikle tedaıi ıc hilcümic 
a:-Oeliyati icra eder, Ügledcıı f!Klr~ 
Divan ı·oıo .\ ci llıo•mm ı . W 

Kirahk depo 
Azap kapıda Un kapanı 

köprUaU civarında depo 
va fabrikaya elverı,ıı ve 
be• katlıdır . 

Calatada ı .~ci en l lonıcda .1 o 
\"a ınur.ıcı.ıt 

Pi\"3.-.at'ı q li a,·a 

~atılıuı ._apk:ı' ı \Al 

ıuz 575 kı..r ·~3. 

-=...:..--:J- 1 • - :ılnlak ı-.tc,cn enn 

J.ıanhıılda l\at rcıoj!;lu 11 oınıfa 

4h 4:-" nuınnralı ndnlara ınur ıc:ı:ıt 

c..·tınclLTİ ricu olunur 

l\.lanisa Vilavetindcn : 
\ ıl:h et \luha,chci hıı 1"1\C ınc 

24~8 .ını 15 huru~ ınuhammrn J.ı,·

mctindc Jcftcr \C ıtirc t~lh'cturile· 
ccktir . lunakı>a muddeti <ı ,l 192<ı 

ru1113.rtc-.1 ıı;unu saat ona k.t<la.n.lır. 

mikdar ıc cnıııı hakkında taf,ılıit 
alına~ bti) enlerin \ iiaıc '.\1uha-cbei 
hu~U:'İ) c rnüdurh..ığünc murac a ttl:ın. 

l\1anisa \Tif;;"t yetinden: 
Sarı- ildcmi;' \olunun o+ooo ilA 

~+!XKl inci 1-ilomctrc>inc kadar beş 
l,.ilün1ctrchı.. tc:'\İ~ei tur;ıbiyc ile bu 
kilomctrt:ler arı~ında on metre açıl

lt~ında hir beton .1rmc kobrü re 
muhtelif cb'attı on:-.ekir. hcton nıcn

fez 'c ( 1IJ1 ) metre miL.•p he•on 
i-.tinac <ll\ an in~aatı h<JO:l:') lira \.1:

t.uruş bedeli keşfi üzc:indcn ~.L> '12<ı 
,;ut on huçuj\a kadar ınuddctlc 'c 
1-apalı zarf °"ulilc mıiıı:ıka,a ı a çılı.a 

nlmıştır. \ luf:ı>-al malumat i'li~ enle· 
rin ,ilA~et ha~ ınühcndi ... 1ı~inc nıi.Jra

caatl3rı. 

Pipnk1> nıııduri\ctınd,ıı 
( ı; .. ,tnlim u 1 unluguııda 'c Pakt·t 

halındt· olmak, h<·he• pahne ~()() 
adet hıılunm•I.. üzre .ı,5 mılyon toplu 

·~ne muba1 aa ıılonaca~ındı~ ita ra talip 
olanlann martın 11 . ıncı JlU7.3rtc•i 

i
l h'LİllÜ piıanko ınuJurliıgüııdc mütcşck· 

kil mülnı\ a:ır J.:omı:!Oyonuna ınüral':ı:ıt 
eılcmelcri il:ln olunur. 

7 = YELKENCİ 
Y.\l'l"HJ .. \HI 

K.\ R. \ llL lZ l'OST \ .;ı 

A.\ı\ l)OLLf 

~~r,~,:,~ P ı\ ZAR 
günü akşamı '-.ırl\ceı rıhrını-da.n 

haı<k<tk d. it ıı Z n~. !dok, lre ıılıı. 
( ·~rzc, ~am-un. l nı e l 'nt<a. Ordu, 
( :irc-ıııı, Ti ebolı,C '" ele \ Uk ,ıır 

'l'rahz'1n3 ı.;1d cekt r 
Tof ılır ıçın ·ırkectde '\lc•odc' 

hanı inidinde elkenci 'ıaııınd:ı 

~eyrıı e f 111 
Bozcaada po~tası 
(Cdibıılu) ı apıını ıı \lart 

nımartt>ı 1 :- da İdare rıhtı· 
ıııındıın hareketle ( :elihnlıı 

1.:\p,cki (.'anakkalı: İmnı1. Bo
zc:ıadarn .. i,lı:cck \ c < 'anak-

~ . 
kalı: ı :1ı»ckı c:eııh<>lL~:ı ugrn

yarak g0lcccktJi 

Anta lya po sıas ı 
(.".\ "\1\1\\11·: ıapını .'i.\I r• 

l'az:ırltı de ( .:ıl:ıt.ı nrtın ınd:ın 

lııın.:kı.:tlı.: k um KullW. ilodruın 
Rndos Fethiye l'inike Antnlynya 

v;idecck \'C diinııştc ınezkiır 

i<kelelcrk hırlikre \nılifli 

Kaıkan ~akız c;ııııakk:ık 

C:c:liholtı} ,ı , gr.ı) aL.ıktır. 

( ~alatA ktıpru t1a;trda mcrke: 
a~cntc•ı llr1< t; ~ >';ı,:! il ,adet 

hanı nlıınd• hıı>U 1 d•iredc 4 ı 
l ini o acentesi J ,tanhııl 

iLAN 
Vü7. ~ek'-cn metro mik'ahı mu 

htclif cin .. ,.c cbıtt:ı kcrc .. tc, 'fi 1. 

det paraçul ınıinab<a ıle alıııac.ıktır. 
l\at'i ihale:;i 'l;l :\lart (ııtı t:uı: 

hinde ıcra kılmac-.ıKından taliplerin 
o ı!;ün :'88t I ."' tc lr\ azun müı.tur· 
lii .~·iinc mıira(.!adarı. 

Manisa vi lıiyetinden: 
1 loru>koydı n \kıtcmcn< dotr·ı 

inşa edilmekte olan 'c eıclce digrr 
mütuhlıidc te:-.\ İ\ ci luralıh c:-i ibılc 

edilmi, lıulıınan lll!ıın 4 uncu kilo
ıuctrc.:-ındcr onuncu kiluınttrtı:-.tn:ı 
kadar b t.ilomcırdik kı<mının şusa 

hıLinde in~N rı ;ı ııl<J Cuınarıe:;i 

~nü sut onhirc kadar müddetle 
48,9H lira 8;ı kuru~ bedeli kc;fi 
üzerinden 1-opalı zarf U>Ulilc müna
kasaya \'tkarıl<l•*·ından ,.ırtnaıne e 
keşfini !(ıırnıck i il'\ enlerin \.il:het 
lı:ı~ mühcndi. liginc müracaıl:ırı. 

~tanisa Vihl)·etinden: 
:ll:ıni'a ,ıc l\a;aba ara-ındak \Ol 

uzcrindc 'llııhtclıf l'lı'atta tiç aılet 

hrton ·""" L prL inıaa~ .l l l l IJ 
lira 1}8 kuruş bcddı keşfi uur den 

2.!-cl IJ!Q saaı un lıire kndor muddeıle 
,.c kapalı zarf ıı· ~lilc m ınnka\3,a 
çıkanlmı,ıır. izahat alma!. i : 'enlerin 
\ ilhct lla~ \lühcndi-li~ıı e mu aco· 

aılan. 

1 )anıl :ıcı.:1.ı.: •nııdurivct ııdcn: 

llarıı'lacı.:r.c 1.ııkıh ha,tan,., .-:ı 

tullcrı. 1 X ve .ırzlcri ~ lıuçu' 

metro <ılan ıı>t ı..attaı..i ik hı ) " • 
knıtıı~ıınıın zcnıinıne Vl' katttr 
ha,ıaııc'i mı:rıli' cnkrinc mıık.1' 
\ :ı uzı:rinc .} mil: ıl'tw '.ıh>1 
ııı~anıh:ı 'c ; t:czc daireler ~d ·ki 

.~s il:! +o k:ıd:ır ı·cnıcl.. nı:ı .,ta 

111.erine \'inko kr•İ kap;ıl• zarf 

tı>Uli\lc (1) ııb n 11'.!•• p zartc ı 

giınii- ınıiıı:ı!..a a-ı icıa · ikckti. 
T ailplerin uzı.k ' edı lııı ~ık 
ni<hetinde tcnıin:ıt akı;dcri ı e 

teklilnaınckrh k 'L'\ ıııi nıczkurd:t 
t lll1rr t« dariıfacczc, .. ''1:1. nn ... 

nılıra<.:Jatl;1r1 

Üçü11cü kol ordul 
ilanatı 

K"okırdu kırn:ıtı h3, \ :tnan •hı i \ ..:e~ 
için Jı~rt kalcın 1Till\tahhc ınuh:l\n.1:.-1 
Jth:nı mün:ıka:-.a~ <l kunl;ln1u~tur •. lha 
ll':'ı 10 \lan ('':.:tı P.1z:tr t{tırıu sa:ıt 
vndortte h.omi=-\ rıruınu.7. ıııLnrık: :ı 
salonııııd;ı ~ :ıpıl:u:nktır. 

'l'nliplc in ...;;ırtn:1111l' sun:tı rnlı cıd· 
dakal:ınnı kdmi ... , cınuınuıd:ı alınalan 
ntımıınc ... ı;ı.i koını..\nnutnuıda g •ru;ı 
tcınhir ctı111...h:ri \C \"1..'.\m \e '-3.lt 

nıua\ 't:nci 1.ah:de ş:ıı tnamcJL· ' 
olan ~C:~\ildckı tc:rr. n:.ıt1:tP1t.· komi 
yon mun:ıkn:'a alonund::t h:ır.ır l•ıı

lu:ımal:ın il:lr ~ıh.nu 

ilan 
( )>moıılı llank•.-ının Calat:ı.. htan 

lıııl ye l lc111j!;lıı deuiri. llayraın 

münascbatile ı .ı 1< 14 \lan ()~<ı 

C,':ır~:ımha 'e Per~l'mhe J!lınfcri J..a
p~lı hultınacokuc. 



Abide komisyonu dün toplanarak Taksim abidesindeki tagayyilratın önüne geçilmek üzre 
ılunmuştur. Pazartesi günü bu bapta kat'i karar verilecektir. 

müzakeratta 

Felsefe cemiyeti kongrası dün seneJik İçti- maun akdetmiştir. 
Fenerde bir ev yıkılarak, enkaz altında iki 

kişi kaldı. 

Dun (: nbedi taşta atlctizın ınü~abakaları yap1lnıış, pehli 'anlar seçilnıiştir. 

1At-~ Distol - Mar~k 
l!acı sayeoindc 15 milyon koyun ve 3 mih nn inek :-elclıcl, ha,t.ı ı · 

• lığından kurıarılmııtır. 

1 
(D!stol) 12 scnedenberi ımiccrrep ve her memlekette nıü-c .. md 

ve kat iyen zarardan ari ve gayet müessirdir. 

Toptan satış mahalli : Gaiatada Çinili Rıhtım l laıı 0.um:ıra 22 

• 
SOENN ~CKEN 

l n JL·rin · .. bL 1 rı c 
·~·11 cnnc • en kalLJTI ..:rının f ı d 
cinsi temin t.:dilm· -.ır. lınali ı ı 

en iyi çelik h la.ııl, •ı 11 r k le-

min imah\ ·~irı.dt.:k 1 c 
mj ·errcp \ c nıüteha .. .;ı:' işçiler tarafından hi.ıyu bıt jlin;ı il en 

makineler vasıta,ilc icra edil.niştir. imal edilen ı, k"I ·1 ·et d I; 

stlrette tetkik 'c nıuayenc edilir ,.e macluba ır ti\ ~ıhk gı rı tm \ L 1 . r 

hemen kırılıp atılır. 

Yeni Latin y:ızısına en chcri~li kalemlerdir. 
F. Soennecken, Bor.n, Almanya 

Diyarıbekir belediye r·iyare
tinden: 

Su boruları münal.::asasına ait ilıl.n<la hedelin sureti tcsvivcı:;ının schvc;ı 
tasrih edilmedigi vaki müracaatlardan anlaşılmakcı oldıı~ı,~dan bu inşaat 
karşılığının belediye, Evkaf, idarci hususiye bütçe!cri11in 928 \C 999 .enderi 

tahsisatından temin edildij\'i tasrihen i!Ad olunur . 

Ticaret işleri u ınunı ınüdürlüğünd~ı: 
Ecnebi anonim ve sermayesi cshatna münkascın şirketler h:ıkkındaki 30 

11 330 tarihli kanun ahkdmına tevfikan ifaıı muameleye mezun kılınan 

ecnebi şitketlerinden lngiliz tabiiyetini haiz ( Glanıer kol krımparıi limitct ı 
şirketi bu kerre müracaatla ·rurkiyedcki muamclc~inin l:ttilinc karar \ eril<li

ı;ini ihbar eylemiş olmakla mezkür şirketle al:lka,ı bulunanların lstanhul 

mıntakası Ticaret müdürlüğüne müracaat evleıııelcri ilan olunur. 

Dem rakısı 
Halis üzün1 ve anason
dan ınamul leziz ve 
sıhhi rakıdır • 

Tecrübe eden bir daha 
ayrılaınaz. Fabrikası 

lstanbul Galata Aarbdı sokap;ı 35:\'C 

Avusttır\-a fabrikalan hcz:.ıran san(Jafiyclcri unnın1i satı.~ depos•ı; lst·ı11hııld ı 

Kaurcı oğlu hapuıua 46-47 numaralı Joz. N. Aciman telef ın lstanbul 2 <ı 

llami~; aynı depoda t:nvai çc~it perde \C dö~eınelik kadife har~ \'t; fant ı/.ı 

kumaşlar, mütencv\i ı.5tur, pı.:rdc mister, tül; keten perde, i)rtülcr; n1:ır: ıkc·ı 

derileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalar, hb 
rika fiatına satılma!·aadır. Fiat maktudur. 54 

Karacabey harası müdürlü
ğünden: .. 

Bara için 20.000 kilo bu~day ile clli~c .. bin kilodan t!i0.0(10 ~ılı vıılof 

ayn ayrı kapalı zarf usulilc münakasaya. vazcdilnıi" ye 2.1 ,1-929 ('uınarlc'i 
günü saat ondörttc ihalesi takarrür ctmi~ oldu[tundan ~crııiri anlaınak iste
yenlerin her gün \'C talip olanlann da ihale günü yüzde yedi buçıık nisbe

tinde pey akçelerilc beraber 1 [arava mürncaatları. 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-

İstanbul Su şirketinden: 
Ahiren vukua gelen soj!;uklar dolayısılc kınlan su saatlerinin tamiri müd

detince saatsiz olarak istihl:lk olunacak olan sır ııııkdarı evelki senenin avnı 
tarihinde sarledilmiş bulunan mıkdar üzerinden hesap edilerek faturası ·ol

vcçhilc tanzim kılınacağı abonelerimize ilfo olunur. (1'izamname: madde 4) 

l~vinizin apartımanrnızın 

daima temiz 'c parlak 

kalma ... 1111 ,-c sizin de 

nıı mnun olnıa.1111.1 :ırı:u 

cdhcı"•anıı: meşhur ve 

ml;zutli r.ıafflin 

Poliflor 
noget 
C'ilasını 

Her yer t 

satılır. 
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