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ŞARKI AVRUPA SULHU 

Harbin milli siyaset aleti 
c.ılarak istimalinden vaz ge
çilmesini mütezamm.ın Kel
log misakının bir an eve! 
mevki meriyete vazını istih
daf eden Litvinof protoko
luna hükümetimizde işti
rak etmiştir. Turkiye bu su
retle ötede·'1 beri takip etme
kte olduğu sulh ve itilaf 
yolunda mühim bir adım 
daha atmış demektir. 

•• UÇ MİLYON LİRA HARİCE GİTMEI(TEN KURTARILIYOR 

9 Şubat 1929 tarihinde 
Moskova,da Rusya ile Po
lonya, Letonya, Estonya ve 
Romanya tarafından imza 
edilmiş olan Litvinof proto· 
kolu namile maruf siyasi ve
sikanın t arihçesi malümdur. 
Rusya,nın kendi komşulaı
Jı. su!IJ ve müsalemct daire
s: de y~~arrak ve harbi Kel
log misakırm tespit ettiği 
şeı ·it altm:la gayri mümkün 
kılmak arzusundan duğan 
bu teşebbüs ilk eve! bazı 
rnuııleketlerde tereddüt ve 
şii, he ile karşılanmıştı. A
Vrt'llanın ve hatta bütün ci
h~.-un siyasi vaziyeti hak
kı:ıda ayni talakıyi beslemi
ycn devletlerin, Kellog Mi
sakınm roh ve medlulu hak
kında da muhtelif noktai 
nazar sahibi olduklanna 
şüphe yoktur. i şte bu fikir 
ve talakkı ihtilafı-ki Rusy
anm beynelmilel hayat sa
hasında her teşebbüsünü fe
na tefsir etmek itiyadındadır 
Şarki Avrupanın istikran· 
na ait yeni teklifinde bida
yette itimadsizlıkla karşılan 
masına sebebiyet vermişti. 

Fakat açık ve samimi bir 
sulh siyaseti takrp eden Ru
sya maksat ve meramını i
zah etmekte güçlük çe~•
di. Polonya ve Romanya gi
bi Rusyaya muariz siyasi 
zümlere mensup olan devlet
lere emniyet telkın etti; ve 
bütün bu mesai nihayet Lit
vinof protokolunun imzalan
ması üzerine niuvaffakıyet-
1~ neticelendi. 

Avrupanın en nazik ve 
basssaıı noktalarından biri 
olan Şarki Avrupanın sulh 
ve istikrarı bütün cihan sul
liu noktai nazarından son de
rece haizi ehemmiyettir. E
sasen beynelmilel bayatın ve 
devletler münasebatınm bu 
günkü şeklinde umumi sul
hu alaaadar itmiyen mıntı
kavi itilaflar tesavvuru milin 
kün değildir. Bunun içindir 
ki hükümetimiz Litvinof 
protokolüne, yalniz Şarki A
vrupa değil umum cihan sul
hu alakadar itmiyen mıntı
ile iltihak eylemiştir. Bu il
tihakı beyan eden notanın şu 
cümlesi Türk siyaseti hari
ciyesinin hemen en esaslı um 
desini ifade etmektedir. (Bi
naenaley Türkiyenin öteden 
beri muhalasat ve kuvvetle 
takip etmekte olduğu sulh 
siyasetine temamile tevafuk 
etmekte olan bu misaka u
mumi sulhun muhafazasına 
medar olan mesaiye iştirak 
emelile ve hararetle itlibak 
ettiğini beyana müııaraat e
derim ... ) 

Milletler arasında sulh ta
lakkılermin bile başka başka 
olduğu ara sıra görülmekte
dir. Büyük ve emperiyalist 
ekseriya kendi menfaatları
na uygun bir sulh isterler. 
Sulh kelimesinin başına da 
milliyet etiketinin konuldu
ğu nadır değildir. Amerika 
sulhu .. lngiliz sulhu .. F ran
sız sulhu.. gibi .• beynelmilel 
hayat sahasında kuvvetli bir 
sulh ve medeniyet amili ol
maktan başka bir ihtirasi ol
mıyan T ürkiyenin sulh talak
kısi Türk inkilabının yüksek 
mefkurelerinden duğmuştur. 
Bizim istediğimiz, milletle
yan adil ve umumi bir sulhtur. 
Ona hizmet eden her teşeb
büs Türkiyede kuvvetli bir 
yardımcı bulur. 

ZEKi MESUT 

VALİ VEKİLİ 
• • 

iNTiHABAT PARMAKLAR 

Muhiddin bey dün Belediye intihabı- Marangozların 
Anka!.aya gitti .na dün başlandı istedikleri nedir? 

Mükerrer sigorta şırket/eri tesis suretile iktisadı hayatımızda 
mühim bir teşebbüse ı;iı işmiş olan iş bankası umumi müdürü 

Mahmut Celal Bey 
= 

MEMLEKETİMİZDE MÜKER
RER SİGORTA ŞİRKETİ . . .... . ' 

İş bankasının teşkil edeceği 

hu sirket tamamen 
olacaktır 

milli 

Sirket İsviçreli bir sigorta mütehas
sısı getirecektir 

Ankara 18, (Mlllyet) - SlgOrtacılık TUrkUn 
,ımdlya kadar yabancı kaldıjlı bir sahadır. 
Hakikatte sigort cılık iktisadi hayatın aynlık 
kabul etmez bir lcabıdır.TUrklyede bir kaç milli 
.sigorta ,ırketl feallyette bulunmaktadır. 

Anadolu sigorta şirketi gibi bazıları hakikaten mu
vaffaklyet yolunda yürümektedir, ancak bu güne. 

kadar memlekette mükerrer sigorta şirketi teessüs etme

mişti. 
Mükerrer sigorta şirketleri hem sermaye hem de itibar 

üzerine kurulmak mecburiyetindedirler. 

En mühim şart nedir? 
Tabiidir ki tam bir teknik hem sigorta işlerinde hem 

mükerrer sigorta muamelatında şarttır. Memleketi
mizin iktisadi hayatında çok hayırlı tesirleri görülen iş 
BANKASI son günlerde mevcut mükerrer sigorta kanunu 
ahkamı dairesinde bir şirket yapmağa teşebbüs etmiştir. 

Şirketin sermayesi 
Jş Bankasının bir milyon lira sermaye ile teşkil ede-
ceği bu şirket tamamen milli olacaktır. Şirketin 

altıyüz bin liralık hisse senedi hamiline muharrer olacaktır. 

şirketin teşkiline alt lstlhzarat ikmal edilmiş, ve sermayeye 
alt muamel'fit tamamen yapılmılmıştır. 

Ecnebi bir mütehassıs gelecek 
• iş Bankası mükerrer sigorta şirketi mildürlüğüne 

lsvlçrell bir sigorta mütehassısını getirecektir. Bu 
mütehassıs şimdiden bulunmuş ve şartlarla da kendisi ile 
mutabık kalınmıştır. Bu zata muavin olarak iki Türk 

müdür verilecektir. 

Harice giden paralar 

Milli bir mükerrer sigortanın teşkili her sene harice 
akmakta olan liakal iki üç milyon Uranın mem

leket dahilinde kalmasına sebep olacaktır. Hükumetle 
akdolunan mukavele mucibince şirket her sene maliyeye 

bir bedeli maktu verdikten başka muayyen bir hat 
dahilinde hükOmetln temettilüne iştirakini de kabul 

etmektedir. 
Bir memlekette mükerrer sigorta şirketinin vücudu 

mutlaka lazımdır; çünkü hiç bir sigorta şirketi 
yalnız kendi mevcudiyetine ve menabllne istinat edemez. 

Mutlak mükerrer sigorta kumpanyalarına dayanmak 
mecburiyetindedir. Mükerrer sigorta şirketi asgari tari

fenin blr'an evel yapılmasını da zaruri kılmaktadır. Vakıa 
bugün ortada bir tarife vardır. Fakat hilkilmn cari değlldlr. 

ŞİRKETLERİN ARALARINDAl(f REKABET 
Bütün şirketler yekdigeri ile 

rekabet halindedir . Bu rekabet 
saikası ile bazı şirketler fiyat
larda sayısız tenzildt yapmak
tadırlar . Bu nevi tenzildt si
gorta edenlerin menjaatına de
ğildir . Tehlike vukuunda, te
dıyat hususunda çok müşkülat 
cık ar 

Muayyen tarife lı er nevi karı-
şıklık/ara nilıayel verecektir. 

İktisat vekôleli şimdi bir komisyon 
toplamış, ıımıımi bir torife lıazır

lamaktadır. Tabii bir tarife hazır
/anırke11 yalnız 11azart esas/ar 
değil, daha ziyade ameli ciheller 

nazarı dıkkate alınmak icap eder. 
Bugl!n mer'i olan tarife 298 sene
sinde vapılmıştı 

Bu seyahat on gün 
· devam edecektir 

Vali vekili ve Şehremini Mu
hiddin Bey dün akşamki 

ekesperesle Ankaray a hareket 
etmiştir. 

Muhiddin Bey, '>u An1 qeya
hat hakkında bir • Juharrlrlml:ıe 

demiş.ti r ki : 
ılayram ta-

tili ni geçirmek r!E!"=l'!lll--"i', 
üzre VekAletten 
on gün izin al
dım. Ankaradr 
bir kaç güti I!'• 
ldıktan sonra 
belki diğer ba
zı yerlere de 
giderim. Bu se
yahat Vilayet 
ve Emanet i ş· 

lerile alilkadar 
olmadığı için 
Ankarada bun-
larla meşğ\ıl Muhiddin Bey 
otmiyacağlm. Sadece istirahat 
edeceğim. " - ____ ._. __ _ 
HAVA AÇACAK 
U•• ç gün kısa fasılalarla devam 

eden ve dün sabah tipi ha
lini atan yağışlı hava öyle üze
ri sakinleşti ~e kısmen açıldı. 

Kann devamlı otacaıtı hakkın-

daki tahminler tahakkuk etmedi. 

Rasathane ılrtık kar yağıııl· 
yacağı., bugün havanın 

kısmen bulutlu ve kısmen açık 
olması muht~mel bulunduğunu, 
bir gaç giln havanın b11 vaziyetı 

muhafaza edeceği tahmin edil
diğini bildirmektedir. 

Kış Avrll~lıda çok şiddetle 
devıtm ettlgl 1çin trenler henüz 
eski lntlzamıoı bulamamıttır. 

L>ün hareket eden ekspresin 
önünde ihtiyaten kar makinesi 
bnlundurulmuştur • 

Katil tevkifanede öldü 
Kasımpaşada eniştesi Ha

san ile karısı Fatmayı öl
düren katli hamal Mahmut 
tevklfanede bir hastalık 
neticesinde vefat etmiştir. 

KAYIKHANE Y ıKILDI 
Haliçte Defterdarda ldrlsln 

kayıkhanesi karın ağırlığın

dan yıkılmıştır. Kayıkhane
de kimse olmadıtından nü
filsça zayıat yoktur. Yalnız 
bir kaç sandal hasara oğra

mı~tır . 

Ceneral Dölaranın 
halefi 

İntihap on gün 
sürecektir 

l stanbullular dünden itibaren 
beledi haklarını kullanmaya 

başladı . lar Çünkü lstanbul Cemi
yeti belediye lntfhabatına dün 
başlanmıştı r. Fazla izdiham ol· 
maması için reyler mahalle ma
halle toplanmaktadır. intihap 
on gün devam edecek ve bütün 
reyler toplanacaktır sonra tas
nif edllecektir. 

Dun , ehremanetl hududu da 
htinde bulunan dokuz da

irede reyler alınmaya başlamış 
Beyaııt dairesi dahllinde · Hacı 
kad ı:ı, Süleymaniye, Rüsten pş. 
Tahtykale, Sarı demir, Demir· 
taş Zayuz Şlnan • 

Hoca Gıyasettln mahallelerinde 
bulunan müntehlpler Fatih da· 
lreslnde , Fatih, Şehremini , 
KaraguııırUk mıntıkasındaki 
mU11tehlpler ; Beyoğlu dairesin-
de istfkllll cadılesl ; Kadıköy 
dairesinde Caferağa mahallesl ; 
Yeniköy dairesinde Rumeli ka
vağı ; Yenimahalle ; Bakırkö~ 
dairesinde Osmaniye mahallesı 
müntehlplerl reylerini veJmlş

lerdlr. 
Fırka namzetler! kazanıyor 

Her tarafta bütün reyler Halk 
Fırkası namzetler! üzerinde 

tektlsilf etmektedir. 
Dün hava karlı olmasına 

rağmen her daire dahilindek:I 
müntehlpler mensup oldukları 
dairelere gitmiş ve reylerini 
&andıklara atm!şlardır. Şehri· 
mizde bulunaa bazı meb'us
lar da reylerini istimal etmit· 
terdir. 
~~---.... --~-,--

ASKERİ MEKTEPLER 
Dünkü müsaba~alar 

Askeri mektepler dün bir at
letizm müsabakası yaptı

lar. Bu müsabakalara Harbiye 
ile , Kulell ve Halıcıağlu liseleri 
iştirak etmişlerdir. Müsabakalar 
Her Abrahamın idaresinde ça
lışılan üç aylık devrenin imti
hanı mahiyetinde idi. 

M üsabakalara üç mektebin 
yaptığı bir resmi geçitle 

başlandı ve Hallcıoğlu lisesi 

" 

Parmakların sigor
tası için müracaat 

Maranğozlar cemiyeti , mua-
mele vergisiyle oktruva 

resminin , •:-arangozluğll alt 
mamul eşyad"n I<aldınlması için 
hükOmet nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuştur. Cemiyet, azasının 
lf esnasında tehilkeye maruz 

bulunan parmak 1 
lill-•=ı;;;ııo;::~ iarınnın sigor

taya vazedil
mesi için de ik
tisat Vekllletine 
mUracaat et
miştir . 
Cemiyet kAtlbl 

umumisi Fuat 
' 8ey dün fU 
malumatı ver
miştir : 
- lstanbuldald 

slgllrta şlrket-
Fual Bey !eri, marangoz-

ların en ziyade kesllmesl muh
temel sol elin baş , orta ve 
işaret parma~ farı nı husust bir 
tarife ile sigorta yapmlyorlar ve 
buna sebep olarakta işsiz kalan 
bir marangozun eline çok para 
geçirmek için parmağını kese
bileceğini ileri sürüyorlar. 

Bu, Avrupada olduğu gibi, 
bir elin sigortaya kabulünü, 
bütfin parmaklar koparsa 1000 
lira, baş, orta ve şahadet par
makları için 700 lira, diğerleri 

için 300 llra verllmesini temin 
etmek. llzre Vekaletin milli bir 
şirket tavsiye etmesini istiyo
ruz. Sigorta slrketlerl için bir 

_ parmağa mukabil am:ak 100 lira 
vermek teklifinde bulunuyorlar. 
ve am_umi kaza sigortası hari
cinde· husuat şeraiti haiz bir 
parmak zlgortasını muvafık 
görmüyorlar. 

Cemiyetimize tezgAhçı, ku
tucu, parmaklkıçı ve tornacıia
nn da litihakı dolayısile mayıs 

iptidasında umumi bir toplanma 
yapılacaktır. 

MUVAFJ<'AK 
OLANLAR 

Adana, 8 ( Mllllyet ) 
Millet mekteplerinde birinci 
devreyi bitirenlerin imtihan
ları yapılarak şehadetna
meleri merasimle tevzi olun
muştur. Yüzde doksan dere
cesinde muvaffaklyet vardır. 

Troçkl ve Fransa 
P' <>Jten gelen malOmata &öre 

Fransız kabinesi, Troc;kl 
hakkında pek eskiden evelce 
verilmiş olan memlekettea lb
raç kararını değiştirmeye lüzum 

Bulgar - Yunan mübadele ko
misyonu murahhası M. Eksin
daris Ankarada gördül!ü tes-

hildttan memnuniyetle 
bahsetmektedir 

Ankara 
Müzakeratı 

M. Eksindaris neti
ceden ümitvar 

itilafın uzaması neden 
ileri gelnıiştir? 

Geçenlerde Ankaraya gitmiş 
olan Bulgar • Yunan mü

badele komisyonu reisi miralay 
il\. Dörenye Jle Yunan murah
hası M. Eksindarls dün sabahki 
ekspresle şehrimize gelmiştir. 

M. Ekslndaris bu seyahat 
hakkında bir muharririmize de
miştir ki: 

«- Bulgar-Yunan mUbadele 
komisyonu tarafından tetkikine 
lü:r.um ~öruten bazı' tapu kayıt
lan fstanbul Defterhaneslnde ol· 
duğu için bu hususta ıaııımgelen 
müsadeyl istihsal etmek üzre 
Türkiye hll kllmetile temas ettik. 
Gerek Hariciye Vekili Beyefendi 
ve gerek diğer erkanı hllkO.met 

'bize çok teshllat gösterdiler ve 
bu tapuları görmekUğimlz için 
~mir verdiler. 

lstanbulda 3 gün kaldıktan 

sonra Selanik tarikiyle Atlnaya 
avdet edeceğiz. 

Senelerden beri devam eden 
Yunan - Bulgar müzakeratı bu 
sene zarfında ltflAfla biteceği 

kanaatindeyim. Zaten iki taraf 
arasında ihtflal yoktur . 

Ankarada cereyan etmekte 
olan Türk Yunan müzake

ratının da iyi surette neticelene
ceğini ümit ediyoruz • 

Muhtelit mubadele komis
yonunun önümüzdeki içtlma
ında, müteveffa Ceneral Dö
leranın halefinin tayini için 
Cemiyeti akvama müracaat 
kararı verltrnesl muhtemeldlr. 

1 

görmemiştir. Bu takdirde Troç
klnin Fransaya gldebilmealne 

ı t imkan kalmamıttır. 

Müzakeratla Mr. Papa nıeş
pl bulundujl:u için bu bapta, 
izahat vermeye ~alahlyettar de
tlllm. Yalnız şu kadar ıöyleyebl 
Urlm ki, itl!Af imkansız değildir. 
Bunun güç olmuı mevzubabs 
olan itlerin faıla kanşık ve 
halli mUşklll olmasından llerl 
gellyoı. 

TALiMAT GELiYOR 
Şehrimize gelen malOmata 

nazara• Yunan scftrl M.Papaya 
bUlı:Qmetl tarafında• &önderllen 
taHmatı hamil baf PD1iuğu söyle
nen M. Tataraı<le yarın Atlna
dan lstanbul• ıelecektlr. 

Aylıklar buğ"ün 
veriliyor 

EEytam; eramil ve mütekal
dinln üç aylık maaşları 

buğün verilecektir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı . \tin ıı mektubu: t:ı. ıı lli yetl cf nıe~-

clesi 
'2- ln ır il tcrcdc 11.ı v.t kuv,·etleri 
3- 'f ıuibl tefrikamız: 1'emi rlen1: 

3 tıncU sahifemizde: 
bt.ınhul ( 'tıına J!;ıinlcri n:ısıl e~J c
lcnlvnr? 

2- Spor G.alata:-aray lloberkollej 
n1ö'.':ıbaka..,1 

4 üncü Sahifemizde: 
1- 11.ıva rapıJru 

2 Fıkra 

3- Felek : Haruı. oın yazı~ ı 

4- H iktyc, roınaıı 

5 inci sahifemizde 
ı- Halka mah:iu~ y azılar 

Lindbergin kolu kırıldı 
1 . Meşhur .Tıyyueci Lindbcrğ !•----------- Meksikada 

Müsabakalara iştirak edenler 
tarafından çit koşusu gösterişi 
yapıldı. Bundan aonra 800 metre 
ıllr'at koşusu yapıldı ve birin
ciliği Harbiyeden Rlza, lk:lnclll
ğl Halıcı otlundan Ziya efendi· 
ler kazandılar. Zaman 2.:31 da

karileri 

kika idi. 

Yüksek atlama çok heyecanlı 
oldu ve ı ,65 atlayarak 

Harbiyeden Rıza efendi birinci 
geldi. Halıcıoğlundan Tevfik. 
Harbiyeden Selman elendiler 
iklnci ve Uçüncülüğll kazandılar. 

Bu hafta içinde 

BÜRHAN CAHİT Beyin 
Gazetemiz lçlıı yeni yazdığı 

10 - 30 metre bayrak yarı

şında Harbiye takımı birinclliğ l 
ve Kuleli iklnclliğl aldı. 
1500 metre koşuyu kulellden 
Sadi efendi 5 dakikada kazandı. 

Gülle atmada Harbiyeden 
Selman efendi birinci geldi ve 
3 adım atlamada gene Harbiye
deu Riza elendi blrinclllğl aldı. 
3- 1000 bayrak kosusunda Har
biye takımı birinci; Kuleli ikinci li, ~~1iir~ 
ıetdl • 

KÖY HEKİMİ 
isimli edebi ve milli romanı 

okuyacaklardır 
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Ekalliyetler meselesi 
•••••••• 

Yunanistan, meselenin Cemi

~-----

AMERIKAOA 

YENİ REiSİ 
CUMHUR 

yeti Akvam ruznamesinden 1 M. Hoover işe baş-
çıkarılmasına çalışıyor layınca bir beyan-

Atına. 1 tMllllyeO Ekal-
llyetler meselesi Yunan 
siyasi mahaflllnl me rul 
etmekte devam ediyor. Bil
hassa nim resmi mahafll 
bununla daha çok alllkadar 
bulunmaktadır. Ekalliyetler 

meselesinde Yunan efkarında 
şayanı dikkat bir de~lı;;lkllk 
olduğu g(ize çarpıyor. 

Malumdur ki Alman hükıl 
meli Cemiyeti akvam umu
mi kltabctıne müracaatla 
Lchlstandakl Alman ekalll
yetlnln vaziyetini nazan dik
kate vazettlrmek için hail 
hazırda ekalll>etlere tatbik 
edilen usullerinin tetkik edil
mesi lazımgeldlğfnl ileri sür
müştür. Bunun üzerine me
sele Cemiyeti akmam mecli
si ruznameslne alındı. Fakat 
Yuna nlstan tarafından da 
Cemiyeti akvama müracaat 
edilerek Atına hükOmetlnln 
ekalliyetler hakkında lttJhaz 
edilen kararlardan memnun 
olduğunu bildirmiştir. 

Bu mektupta ekalllyetter 
meselesinin hakikaten tadlll 

icap edip etmediğinden bahs
edecek delildir. Fakat pek 
medeni olduklanaı iddia 
eden memleketler vardır ki 
oralarda kalan ekalllyetlerta 
vaziyeti tetkik edilmek icap 
eder zannederiz . 

Yunan hükOmetlnln nim 
resmi bir ıı;azetesl olan 
"Messaıı;er • '.cazetesl ekalli
yetler meselesinden bahse
derek bu yilzden bir devle
tin bir kısım tebası için bir 
imtiyaz verilmesi demek ola 
cağını yazıyor. Yunan gaze
tesi hunu unutmamalı. Bu 
g-azete eski Osm&ııh lmpera
torluğunda hep bu ekalllyet
ler yüzünden na kadar mü
dahaleler oldugunu ve muha
rebeler çıktııtını hatırlatarak 

şimdiki Türklyenln bundan 
kurtulduğunu ilave ederek 

hiç bir devletin buna müsaade 
edemlyeceıttnı söylüyor. 
Bulgarların ekalllyetlnln de 

Yunan devletinin içinde 
ayrı bir sınıf teşkil etmesine 
mu va fakat edllmlye cejtlnl 
yazıyor ve şunları ilave 
ediyor: 

"Ekalliyet me eleslne ala
kadar olmamak mümkün 
olmadığını söylilyor. lstan
bulda, Bozçaada, lmrozda, 
Arnavutlukta, Onlkladada 
bir çok Rum mevcut oldu-

gunu siiylüyor. Yunan Ma
kedon.)·a ındakl bir çok Bul
&"ar için vaziyetin deglşml
yeceginl ilave ediyor. 

Bulgarlstanla zaten bir 
mübadele mukavelesi yapıl
dıt;ını yazan bu gazete Yu
nan hükllmetlnln bir kaç 
gün den beri bu me ele ile 
meşgul olduıtunu söylüyor. 

Kendim emleketlerlnde ekalll
.}'et bulunan hükilmellerarasın 
da müzakerat cereyan ettiğini. 
bir itilaf hasıl olacaıtını ya
zlyor. Bundan maksat ekal 
llyetler meselesinin Cemiyeti 
akvam ruznameslnden çıka
rılması için çalışmaktır. Bu 
meselenin haziran lçttmaına 
kalması da muhtemeldlr. ................ 

RERLİ ŞEHRİ 

Berlin ahalisinin yüz
de yetmişini amele 

teşkil eder -·-Bertin, 2 ( Milliyet) - l>orı 
mil)on nü!uslu bir şehir olan Rcrlin 
y:ı.lmz \lmanvanın pa11tahtı ı•1 makla 
kalmıprnk a;ni T.•man.da mem!clcctin 
ik'tisı:l merkezidir de lkrlinin alla 
!isinin 'ü1de yetmiıini ımde reşl<il 
eder. llud• hu huru•tı hir fikir 'ere 
hiUr. 

lkrlm :\lmın\anm dı~er nuıı. 
inin u7.erinde pe1- mühim hır .ccsir 

icra eden hir ştAlnlir. l lülisa ilerim 
ılıuz bir •iytsf, fikri mcriı;cz olmak.lıı 

kalmirıınk bütün ıncmlı:ltctin <anl\i 
n ikLisıı bu:m>und.; da meri;.e,j 
olmuŞ<ur. Hilha:<a •anayiin iki şube<i 
nnlır ki hur.ı.da ç k inkişaf etmi~tif. 

1ıden a•ı ii 'c elblsecllık faderı 
saııayi llcrlln ·chrinin çalı an taba 
k11.>ıııdan yiiz(\e kırkını me~gt>\ eder. 
Elhisecilik <ıına)'İi ı<e vü~de yirmi 
ni,petindc işciı e maliktir. Rerfin 
dip;cr hntiın nıüe,,c>rlerile lıeraher 
hir ı·ok dı ın•ll mlie« ,,4ere de 
malıktir. 

l\erliııin hor.ası da çok huvüktur. 
l~or~aJa <;a.l1~:anl;u1n mil;.rarı 50 hin 

klşıv. \Okı. dır. 
\lı :ın Rnın di~<t \ crierinddi 

ini\ tık nı:tli, ,· ti ... ıdi mli ~e,cle-"in 

llcdinde hircr merkezi \&rdır.! 

r 1 ırptcn ~ıtnra Herlin sthri hır 

kat daha ehemmi cnnı ar ır ·Hır. 

1 nk huııa bakıp t.ı ,\. anı anın 
urrunıl havıtt \-ttlnız Jıcrlın şchnnc 
munha ır kalı r zannedılmemclı . 
Filhakılrn lılı ( "' ıncmlckctkr \ar 
<lıı "-• pa\·it:ıhrın <liğcr \ericriu za 
rarma olarok inkı 0 af ctti{';i ~onihir. 

L:\kin nıc el:\ ,\lınanrntıın l lanı!ıurJ!. 
Frankforr. \ luniclı ı;ibi ,chirlcıinc 

bakılınca bu dcdi~imizin doğruluttunu 
i<pıt eder. Milletin b&yıtı Lıbiliyeti 

her tarafa daıtılmışttr. 
Berlinde şimdi ı :ı~OO k•kant• 

vardır. Hu lokantalard.ı çııh:anlanıı 
mıktarı 4:1 hin ki~lvc baliğ cıluyor. 

Mllllyetln tarihi tefrikası t9 

EMIRLENK 
kcnililcriııi ıııuhafa7.& c<lebililik- \ 
!eri netice ini ı;ıkıırıyor. llcr ne 
olursa olsuıı urn ı v11r ki bunlar 

' atlarına binerek ·rnrnrbrın ~ene 
u tunc \urudıılcı. 

Tem'" huıılarl 1 k r-ılıı ıııak için 

ılerlc<lL \lutat urettc kılıçla 
11ul,,1re1.c cderlcnlcn ~onr.ı Tc· 

m." ı nl• .., J1 sol cenahı, du~· 
manı ıl lCtıahına , iıklcndi. 
farınl'İ ,lcf~d" Tatarlar 

0

1ıozuldtı, 
ucrikdi •. \ 1 0f,..ı1lnr bir kitle 

ha'indc rıııl.ırı ukip cdivnrdu. 
B 1 , "' Htte Tu••ınn ll\·arilcri 
ı_rl,!tlJt. fİ\ rl dt. 

T i r, lll.im m pek } ak ııı 
t ul' 'rd 1ckkarelen 

!dtrdı. Barl:ı kalJik ınder olar 

adarnlM ılc lıırfikre eh ,:-ıan safları 

.ı"ll ına dalcl• 

Çanı ur cer) .ı,ı u tun de darnıa 
da!!ınık olan kıtal:ır. hır hirlcrilc 

" 
her ttirb irtibatı k:ı~ lxttilcr. Pe-
ri';'ın, ıniitcrnlılit lıir h:ıldc hay· 

1-ırı,ı w 1 

Bu ya~lıkta ı aylıır hı\ bir 4-c 
yaramiyor., l-eyJ!;irlerin ayak.lan 
kayıyor. lıatıyonlu. Sarı ıı >elleri 
İn<an kanile kıp kırmızı bir hale 
gddi \alnı<. kılıç i~e y,ırıyonltı. 

Kılı~iarın ~kırtı ı heygir!eriıı ki~
ııenıt-<i, muhariplerin haykırı~ları. 
Tatarların \ıirt-irlcrini tc~ci için; 

Dar ıı gar! 
Oiı c ba~rı~nı .• l.ırı lı ı m rr\, 

mc, un bir ycc halinl ctirnıi~ti. 

rcnıır <lu,ma ı <.:en.ıhında ku
nıaıı<l:ıııır l•uluı'th.;~ı· ere luı 
ı:ıını ctd. \l ~adı ha._ .. ıle ılu,;

ın;ın kumandanını oldurınekti. 
I ftki-ı ,!< ~11 il' t rrfı l "a ı:.-.ıııi 

olc!.ı. 
\it •ol kur ' ır · .gırınııı 

ustu.. le a,ap;.ı kaıka. k iulıı:· 
ile Tem;rı pa.rçalamaj!;a tc~ebbu 

etti. ı.-ul;at hu !<Irada Temırin nrka
Hndaıı anılma\ n Yakup elindeki 

ınızr ~ı Mııe ıııandırnın:ı ~ap

ladı ge~irtli. 1\ . ıı:ındaıııL dindeki 
haırn', ıcrc ıllr:tir. Trnıir dnnıll· 

name neşretti 
-·-

wa~hlngton. R ( A.A) M. 
Hoo\·er bir bel an name n~re

derek. kongrayı 15 Nisanda 
fevkıılılde bir içtınıııa davet et
mi~lir. Konr;ra bu içtimada zira
ute yardım edilmesi ve gümrnk 
tarifesinin tadili hu uslarını tel 
kik ile mesgul olacakıır. 

Rrbicumhıır yııı zamartda 
içki yasaıtının daha ziyade şid
detle tatbiki ve bunun için hu
kukflnııslardıın \·e cezalyundan 
ınürekkep bir tahkik komisyo
nu teşkili fikrindedir. 

Rokfeller gurubunda 
\\ hıtlng, ;; A.A) İndia· 

na Rockfeller grubu mira!&) 
•Reberr. i kumpanyanın meclisi 

idare reisli~nden azletmege 
karar vermiş oldugunu bildir
diğinden Standard ollkkompan
yanın tahvilAt sahipleri dün bir 
içtima akdetmlşterdir. Bu içtima 
büyük bir a!Aka ıevlit ctmişlir. 
Bir çok ıı:azetcciler hazır bu
lunuyordu. Rockfeller gurubu 
muzalier çıkmıştır. 

-- -------MEKSIKADA 

Asilerle harp oluyor 
, ·cvyork, 8 (A.A.) - Ve-

racuruzdan relen bir tclırafa 
nazaran liman dün federal 
kuvvetlerin eline geçmiş 

ve asiler sata sola kaçmakta 
bulunmuştur. Tehuantepec 
berzahına doğru kaçmak 
isleyen bazı asller federal 
kuvvetlerinin ihata.sın dan 
kurtulamadıkları lçSa yollarını 
detfşttrmete mecbur olmuş
lardır. 

CENUBA GiDiLECEK 
l\amberra, 8 (A.A.) Fe-

deral hükQmett cenup kut
büne sefer icrası için bir 
teşkilat vücude getlrmk üzre 
ayandan Pearce ile kaşif 
Slr Oouglas ve amiral Nap
yeden mürekkep bir komite 
tayin etmlstlr. 

Parlak bir balo 
Şubatın 21 nci igllnu akşıınıı 

Sofya'a Türkiye cumhuriyeti 
sefirllill rev beyle refikası hanım 
ıar11fıodı.11 bir balo Hrilmlştir. 
Bu baloya pek çok davetli işti

rak etmiş, bunlar muhtelif kıya
fetlere girmek suretile balonun 
parlaklııtını ıemin etmişlerdlr. 

Muhtelif memleketlerin muhtelif 
dcvlrlerlne alt elbiselerle görünen 

davetlilergeç vakiti re kadar eğle· 
nmlş lerdlr.Bllhıı • a apaş dansı çok 
parlak olmuştur. Sof yadaki dl
tw uflrlerln de erklaın iştirak 
nettlıf bn balodan sabaha ka'fl 
herke5 avdet ederkce memnıuı 
idi. 

srını raelckArclcrin çalııınıa,-ı i{ıı 

yeniden eınrcui. \logollaı~ lıa) ra· 
klarımn du;man eline ~cı,:mesi 

ıizerinc manell J..u ı \etleri kırıl

mı~ bir halde !!,Crİ>İn geri) c çekil· 
me ı c l>a,ladılıır. Vakat hiıylc bir 
harp meydaııındım ı;dıilirk.en 

ıntizamı muhafaza l'ckhilnıck ka
bil dcgildL IJu ı uzdcn \logo! 
'uurikri ılağnık bir halde f:,'l'\ 

heyıı,idcrinin uz,rindc r;c•i dnn

dL ler. 
Tcn·ırlcıJ;, tqx:. e '" ıkt ı:ttiği 

"kıt olııp l•itl, ,~\l~rdcn h:ıuv
dar olnı.k te<lı. ı:mır l lı cyıı 

fc. a bir lı:ı'.ll' lııılunu) ord.ı. 

l'cnd· t ıı,.:ıg~ ıın lnıu~t,ı. Ht:rckct 

\tı"in J..i ı •ııat 1 uı 'o:tkr•nin 
,.,.,,.,, · nit ın· · "rnıltİ .\kı?;olıarı 

t,,,a\ıili) rırdıı 

\)· er t:ır.Stı. htr iki "' d Jn 
nı Kezı rk h rt lıu flıa ınc.ı 

bir 'mınc karı nıı-rl 

kmir 'ene• cl.ıtl' ırnıa top-
la !H .lrtnı .... rttt~. 

1 .:ıkat hu 1 nlaı bir i, dc~udi. 
(. -ı:ıktıko;e sabır ızlanaıı Tcrair, 
ordu unun dokunulmamı~ olan 

kıra:ıtını yanına çağırdı ı c hunların 
ha,nıa ~cı,:crck du,maııın 'ait ec

n·ılıına viıklcndi. Du~m:ının hu ı:cna-

l.ugll C:ered.e 

Hava 
KUVVETLERİ 1 

----- 1 

Bu sene nihaye
tinde 82 filoya 

çıkarılacak _ _.. ........ _ ... 
Londra, 7 (A.~.) - Avam 

kamarasında hava işleri bütçe
sini tevdi eden M. Hoare havai 
teslihata ait mıı, arifin dlger 
memleketlcr<h: daimi surette 
arım ktn fak ı tngllterenin bu 
sene zarfındaki masarifinin ha
kiki bir ıenak•ıs göstermekle 
olduguııu beynn etmiştir. Dört 
seneaen beri blilçe daima tena
kus etmiştir. 

M. Hoare ilaveten demiştir 

ki: lngiltere hlikOmeti hava knv
v ~ilerinin tahdidini ıterek lngil
tcreniıı ve gerek impııratorlu

gun tecavüze maruz kalabile· 
cek bir vaziyete dü~emesi şar
tile kabule memnuniyetle ama
ded:r • Mumaileyh mail sene 
nihayetinde hava kuvvetleri 
mecmuunun yetml'i be' filodan 
seksen iki Oloyıı iblat edllecc· 
ğlnl fakııt gene diğer devletle· 
rln bava kuvvetlerinde aşagı 
olacağını söylemiş ve fenni sa· 
halarda bllyOk terakkller elde 
edildiğini kaydet ınlştlr. 

Petrol flall arttı 
Londra, 7 A.A) Petrol 

liatlarının ahiren tezyit edilmesi 
n:llnasebetile parlıımentoda bu 
gün ögleden sonra bir çok su
aller irat edilmiştir. ÇilnkU hll
kllmetln de Anglo - Parislen 
olde bir çok mcnanı vardır. 

M. Baldwin bu son ıer.yidi• 
petrol sanayii ve mllstehlikl« 
iı;ln ifade etmekte olduğu ma
r.ayr pek lll idrak etmekte 
bnlundugu ve fakat tMseleııin 

hUkOmeıte kumpanyıı arastndakl 
mDııasebatr telmlh edilmekslzla 
derpiş edilmesi lazım geldiği 
suretinde cevap vermiştir. HD
ktlnıet kumpanyıılardcn bu tez
yldln esbabını '-Ormak niyetin
dedir. 

BELÇIKADA 

ECı iEBf CASUSLAR ... 
Frank ismindeki adam 
bu i'e tayin edllmlf 

Brüksel,7 (A.A l\\eb'usan-
mecli~i M. Jıı. per ecnebi mem
leketler( eki casus tc kilatının 

Fraukı ta ı vesaiki elde etme· 
ğe memur etmi{' oldugıınu be· 
yan etmiştir. Frank Belçıkada
ki e as teşkilatı ile glirüşmUş 
ve Belçika erkllnı harbiye hey' 
elinin maUlmııtı haricinde kendi 
kendine bir Hslka ıııeydana 

getirmiştir. 

Hükllmet bu meseleye tama
men biganedir, ve vesikanın 

mevcudiyetine neşrini müteakıp 
muttalii olrnu~lur. Belçika islih· 
bıırnt memurlarının sahte vesi· 
katarın tedavOIUne meydan 
vermiş olmaları büyük bir ha
tadır. İcra edilen tahkikat neti· 
ceslnde latihbaral mlldürll azle
dllmlştlr. Diğer ınacrlm memur
lıır du cezalandırılacaktır. 

hı ~'.mir liıi'lt:}nin iı1.ı·rinc ~ ukl~ıı

mi;tı. Tcmir o J,ndar ilerledi kı 

arkn • hıılıırınıbıı '\fo~olları \ urahi

lecckti. Ou~ınıınlıınn bu hıç l"'kle

nırdlkk-ri ~m·tte lrnlkrnmN uMri 
n~ .\logollar u>:akl;ı~tılar llyas l lan 
ihtiyat !-.un etkrin1 ~eri çekti \T 

hii.,hııtun ~-el ilmen· halırl;ınıvor 

mıış ı;ihı gürııııcliı. Bu pek prlak 
bir fır ııcı. Tcnıir hemen 1 ill>cy

nc postaLt ııu ~oııdcr~rck dcrlıııl 

kıtaatını ropl~-ıır. k ,·~kic ~cçir

llll(!,r ilc•lcme-iııi lıildi Ji. F:ıkat 
hı>• u · Tc!T' rl ıık c,ırnfıııdan 

gelen ~ıı tnl• ın -urncına hir CO· 
bt ı.t.ırak im\ kırdı: 

\; il: C\nin kızkaııdık da

ın:ır rı kalıarını~. yahut ıla ileri 
ha ·tkctt.: lıuiL.nıııa<ı ktmH•i i~·in 

ımkJn ız bir hale gclnıi~ti.Tcıııir 

ı~~., ~k Jm olup karanlık ha ma 

cfa ne· !\' -ı sckilmck !Azım 

gL'uı. Bı vere çadırını kurdu, 
\Crt.şt Caııı çok Jıkıldıı;ı ıçin 

ne gidıp 1 lw;L ı nı gurmek, ne ile 
ondan gc:en ailaınları dinlemek 
i;temiyor<lu. \ aln11. bir daha J lu-
,;ı;yn ile 

gitmenıegc 

verdi. 
J>evri.•i 

beraber muharebeye 
kı:ndi kendiııe karar 

gtin yağıııur ilaha 

ISVfÇREDE 

CEMİYETİ 
EKVAIYl 

Ekalliyetler işi hazi
rana bırakıldı, meclis 

dağıldı 
- ·-·-· Cenevre, 7 A.A. ) Cemi-

yeti 11kv>1m meli i Japon mura
hhası M. Adııtcinin tevdi ettigl 
karanuretlru k•bul ederek me
saisine hitam vermi tir. 

Yeni hukuku düvel 
Cenevre, 7 A.A Cemiyeti 

akvam mecli.i hukuku dUvelin 
tedvini tıırihini ı 930 baharı ola
rak tespit etnıi~tir. 

Kellog misakının 
ehemmiyeti 

Londra, 7 (A.A. Cenev· 
rede bazı lngiliz muhabırlerl ile 
millAkalla bulunduğuna dair 
olarak Amerika gazctel~rinde 
vuku bulan neşriyata telmih 
eden Sir Austen Chamberlaln 
bugün matbuat mümesillerlne 
l(ellog misakının elıemmiyetlni 
tenkis edecek hiç bir şe) sııy

lemeditJnl beyan etmiştir. sır 
Chamberlain ilheten sllylcmlş· 
tir ki: ··lngilll mllletl >e lngillz 
hükumeti harp musibetine kar· 
şı yeni ve kuvvetli bir mani 
teşkll eden l(ellog misakın dai
ma teşvik etmiş ve ona muza
heret eylemiştir ... 

Sekiz sa•t çaiı.ma 
Cenevre, 7 (A.A) - Beynel

mltel mcs•l ld aresinln idare 
meclisi bu ayın on birinde top
lanacaktır. Meclis 8 saat mesai 
sınai işlere alınacak çocukların 

.;garı yaşı meseleleri hakkın· 
dakl 1919 tarihli Vaşington mu
kavelelerinin tatbikı hakkında 

m.ızakeratta bulunacaktır. -·-FRANSADA 

KOLERA l\ıll VAR? ........ _ -
Rendeki askerler ara
sında hastahk çıkhfl 

doğru değil 
Wlesbaden, 7 ( A.A. ) 

Fransız memurini Ren kı
taab arasında koleranın 
hüküm sürmekte oldutuna 
dair bir Alman gazetesinin 
neşretmiş oldutu haberi 
tekzip etmektedir. 
Misyonerler mesele-

si tazelendi 
Parls, 7 (A.A.> Meb'u-

san meclisinde bütçe müza
keratı esnasında mazbata 
muharriri encümenin mis
yonlara alt maddelerin tef
rlklnden memnun olduğunu 
ve bu maddelerin hususi bi
rer proje teşkil edeceğini 

be)'an etmiştir. M.Cheron bu 
projelerin acilen tetkiki için 
hükumetin itimat meselesini 
mevzuu bahs edeceğini söy

lemiştir. M. Polncare hüku
metin meclisin tatilinden 
evel kongregasyonlara ait 
maddeleri kabul ettlrmeğe 
karar vermiş olduğunu aks1 
takdirde çekllecetlnl beyan 
etmiştir. 

zh·ade yap;ıynrdu. J .ı\kin o za

mana kad:ır acı dll~llncclcrle 

mc~"ul ıılan 'l'cıııır ilcrı harekete 
ge\·ti ,·c yalııız ha~ına Ilı~' Han 
ile harbe ~iri~rı. 

Fakat mulıtcJif kollardau 3} rı 

aın \lııı;ol kıtaatı tarafından hu· 
cuıııa u~rayarak nihavel ricatc 
mc:cbı.r oldu. 

:jiddctlc huktun -uren fıı tına) a 
raı;n-ıt:n 'e hatakı:ıı., selde ı;erisiıı 
g;L'riyc atınl !SL1rn1ek <loun ıçin 

Ben korkak bir adam 
mıyım ? Tcmir nasıl oluyorda 
kcndı adamlarımm yamnda 
bııııu emir ı•eriyor? 

1111-ı.:\ ıı hıı«ı dedikten >uııra 

Tenin: a\rıca hir cc·\ap~tiııılcrdi. 
Zn.ıı• ı ~e,·n or, Tcnıir de ke

mh· ı~ h:ıkiın rıl· ak 11fkcsiııi ye
lll\Ur,lu. 11 <>L)llL iki zahıt ~<ir.
dcrdi, tekrar !ıa1 ıer yolLıdı. ily,ı · 
çı:\ıııp ıı;it•nck uzc·c oıdugunil~ ı 

kLll( Jı:rı":ıı ılcr:le 'llk ıııccburi

yctin<lc olduk .ırını hı dırcli. HL
:-ı::} n :ıu ~denle tiyle t:ı.:di: 

Ben kaçtım mı ki beni 
ileri sürmek için bu kadar 
sıkıştırıyor? Adamlarımı topla
mak içiıı baııa ı•akif bırakınız! 

Zabitler "ckııdımit.~ mekanım-

-~ Sô11 tHaberıer • - ' 

il>A'1f KAR RLı\RT TASllİK El)İLOİ 
Ankara, ~ ( .~\illiyet) 

ağır Ceza mahkemesinin 
eylemiştir. 

Temyiz mahkemesi 
son idam kararlarını 

Bursıı 

tasdik 

Adanada hep yağmur yağıyor 
Adana, 8 (Milliyet) Tren gelmedi. Yatmur yajtmakta 

devam ediyor. Ru sene Ziraat mevsiminin iyi geçeceıtl 

muhakkak addolunmaktadır. 

Faşist kongrası te 'hir edildi 
Roma, 8 ( \. \. l\ıı) ı• 1 ınl'c'i' l':ı'i't koıı~ra ıııın ictima· 

ını ı '21 ı ı>.1n te"lıi' ctmi~tır. < ünl '21 \larttA fo~i<t mili• kıta 

atı,,~ ~il lıir f,"endıı kınvr.ı nıutcal.ıh si)J i iııtilıalıat ~npıhlaktı 

japonyanın ;\1oskova Ateşesi intihar etti 
Moskova. 8 ( A. A. ) japonyanın Moskova ateşe-

nevalı M. Klosabura Koyangl intihar etmiştir. 

Ankarada kar tekrar başladı 
Ankara, 8 ( Mtlllyet Akşamden beri şehrimizde devamlı bir 

surtte kar b8'1amıştır. 
Bursada Necati bey mektebi açılıyor 
Btıı·><ı. il ( \lillı!cl \lcrlıı nı \tlali h('\ n.ınıw.ı ı.ıp•lacal, 

Ol;ın nıektdıiıı ı:ılı>i>ati gc!nıiıı:r. 

IRANDA 

) F.Nl T~~ŞKlL \T . ......., .. 
Bütçe ile hükümet 

yeni vergiler 
istiyor 

Tahra11du yuaJ11er: Yeni 
bütçe müstaceliyet tekllille mec
llse sevkedildl ve nıutadın hi
lilfında alaka ve dlkk•t uyan· 
dırdı. Maliye Nazırı (Prens Firuz) 
bütçeyi arzetme nutkunda, büt
çede açık oldııguau, fakat bu 
ııçığı kapatmak için llltunle 
mezbahalar üzerine yeni vergi
ler koymağı dUşUndtıgünü söy
ledi. Bir temettü vergisinin fa· 
aliyeUe tahh te:ıekkürde olduğu 
işitildlse de nutukta bundan 
bahsedilmedi. 

yeni Milli Bunkaoın muvaf
fak olması hasebile hllkO· 
met • paraslle yeni sanayle 
başlamatı ve bunda hususi 
sermayenin kullanılma~ını teş

vik için bu sıınaylln eşhasıı 

devrllff dOfOnmektedlr. Bu siya
setten dolayı, sermayeye fld
detle ınuhtac bulunduğu şu 

sırada sermayeyi müçtenlp bu· 
tunduracak temettQ verflsinin 
şiddetle tatbik edllnıtsl muh· 
tetlloldlr. 

ORDU iLE HAVA K.UVVETLt::RI 
( >rdu ile hH.t kıırvollcri için 

fa1.lı -arliraı tcklıf edildı, ıııni 

zlnı:ında \ccın 1'tırfezindc k:ıç:ıkçı 

lı~m nıcn'ı i>in >hil ı :ıpurfarıııın 
:->ntın alınına~ına t1a k:ırıtr ,·erildi. 
h'.ürh.·7. i .. ind ~1 ınuna~ıp ~tnıilcr 

hakkında vu:;aya.jl alınn1a~ J\:in lıüktı 

ınct -.on günlerde ltal\'an labiclcri 
i.·aihtlaın etti. nıuhaf;lZJ. ,., milcrı 
; 'tihd•m 'c .cm sahil ı ollan açıaık 
,urctilc kaçakçılığa mam f•lma~a 
hi.ıkôınt•t :-ziınlı: k~rar \·cr-ni~tir 

\ cnı fedisir. • •n nde kabul edip 

ctın i\ cccği birçok kanıııı ';h ılıaları 
'ardır, en calibi dikkat olanlar "mı 
tiraz kanunu., \le J·:ml:\k 'ı.:r14"i ... irin 
tadifi<lir. Hükömet p•mını <ui i-ıi 

mal etmiş olm~klı iıtiham e<lileıılc 

irn ınuhakcınesi iı;in bir loınun kahul 
ve bir ınahkcınc ıc~kil edildi. 

\"eni ;\ laliyr mti~l\ iıi 1 )r. Sch' ın· 
ı inJ. >On günlerde lrana geldi 'c 
yeni \taliye projelerinde ı ilcı in<lcn 
istifade cdilmı:ltıc hıılunuıur. 

.\lü~l\İrin J:->tihd:tmı iki :,ene içiu 
konturat edil mi,. fakat Dr. \ lilspa 

da "l lut<arına~ ıliye hirap ettik· 
ten '"nra 1 lıı<cyııc şu ceuhı 

ycrclılcr. 

Emir Temir şımdi ılüş

ma11111 ihtiyat kuvvellerilf lıarb~ 
tutuştu. Bakınız işte! .. 

Keder 'c ızttraıı '~rid lıir 

~eydi. C,\ıııku >el lıa,ııııi olan 
yollar kamileıı kendi .1daııılarıııın 

cesetleri ile ortulmu~tiı. \" crdilti 
-.a~iatı gormek İ<lcmiyorilu. :nıı;u
ktnn u;;ürerck, nıiikeddcr Ye 

sırsılmı~ bir haltlc ,e,inı çıkar· 

ınıy3r:ık atını 'iıriıyıırılu. Epicc 

uzaktan da Barla - kabiJe,uıiıı 

adamları kuıdi,ini takip cdivorılıı. 
Tcmir, hiç ~uphc edilrr11ecek hı• 

surette 'lla~lup cılmu~t.ı. 

Kc•ııli<inc icap eden rnrdıım 

c İr!\edi~i için l lıi ~' ni hiç 
affer ni~ordıt. 

llı..-cyn bundan sonrıı oı.a lı!r 

takı lıııbcrler l(ondcrerck l lin
di tana çekılmcyi rcklif etti. l~~kiıı 
Tcmir bu halel• ruhiyl içinilcr· 
kcn böyle c} !ere ehemmi ret n·r· 

medi. ~u cernbı yolladı: 

- ister Hindistana gıdi11i:: 
ister yedi kat celıe111ıenıe ! . . 
Bundan bana ne ? 

(lfüıııedi) 

\-h'in 'ı:ıı oıdu~u ıcra :->:ti ı ıt l'' .ı 

lıaiı de~ıldir. 

Yeni harfleri alacaklar 

Marı.tf nıuhaı1ır \l' ınillici I'. ~·,~J~ 
t lı ır~ ... an ıınıLıın \ n\ı ı t:l\ ıu 

L·tlildi. ııınum \ ıılınin e.~rai YL' ~-"H 

1.adckrtlcn taı ın cdılmeınt ·ınııı l·u 
ılı.. val..ıa,ıılır. Tay.adc epeyce """" 
ler Almınyı dı firart huhınuwırd 

\"e avtlctiudcnberi .\lcclisc ii7..1 olar.t:\. 
'\CÇilmi~tİ. nunun en .::.on C!iicri 1: .in 

için f.:llin dillıe i hokkınd:ı,lrr. 'f'a1 
1.adc hu C;,cı·inde ı .aü 1 harfl,_·ıinın 
l:. . .ahuhinıı i .. ti}or. 1 )i~cr tar~ıı·tan \ rrlı 
ınallan kt1n1H~ ~i' ilmc.,li i\·in ';a.t.,,ı 
nlın tthlif de h~hul cdilmi<ıı .. 

+·• •••••• --
Afganlslanda 

Ecnebiler çıktı -Kabilde ,ımdlkl ha!da 
az ecnebi kalmıftıl" 

Londra, 6 A.A) .\vaııı 

kamarasında Irat edilen bir 
suale cevap veren Harlclyu 
mosteşarı lnclllz tayyarelerinin 
23 klnunuevel ve 25 ~ubat 929 
tarihleri arasında IClbffden 36!> 
lngillı:, 36 Afpnlı, 23 Frıın11ı, 
27 Alman, 1!1 ltalyaıı, 25 lrHlı, 
1 is\liçrell. 5 Suryell, 49 Türk 
ve 1 Amerikalı ki ceman 58t 
kişiyi çıkarmış olduğunu vı 
lıunlardaa JOO rıııu luıdın ve 
çoeuklann tctkll etmekte bnlnu 
dutunu beyan etmiştir. ICablldı 
hali hazırda bir miktar ecneb< 
daha vardır. 

Afgan harekatı 
Hındi ·ınndın •lının ıon hahcrler 

/\fga11 ı.'ralı ı\m•nullıh hı7.retlerini• 
l\lbil ı.cıcnnc b:ışhfnn harekJtt kaılao 
dol:ıı• ile lıiraz •ğor olarak dc\ara 
ctı11cl..teılir ·etire kralın khinc al3ruı 
inkiı-:ıf rclcceti muhakkaktır. 

Okuyanlar artıyor 
Uenizli, 8 / A.A fstatlsllk 

lere nazaren Vlllyct dahilinde 
millet mekteblerine devam eden 
ler 38,176 sı kadın olmak üzere 
83,396 kişidir. 

Çljden ölenler az dejll 
Llzdon, 7 [A.AI Funchal· 

den bildiriliyor: "Saln-Vlncent, 
dakl çığ hadisesinde ölenlerin 
miktarı kırkttr. Bir ı;ok hııyvan 
telef olmuştur. 

iLANLAR 

Liseler ınübavaat 
konıisyonun<lan ; 

1.eyl! li;clerlc orta ve ınuallıoı 
mekteplerinin ve pre,·anıorirumun 

Ma)I.< <J29 l\'•ı e,ıne kadar ihtiyaçlun 
olan şeker, Martm ~t ııcü paıar !(İln 

<ut Hı da ihalesi icra kılınmak iızı< 

kap~lı ?.ıırl' u;;ulü ile ıniinakasay• 

konııtmu,ııır. Taliplerinin şeraiti an 
lamak tizrc ~l•tı,orar li. e<indekı 
kon1is~on kitahctinc n1uracaatlı1. 

Kiralık imalathane 
bunı cLk deniz henanmla J..:iin 

muattal imaliııh•nc kiralı~tır. 1 llçuk 
~inai müe~ .. e: .. c lÇtn pek eh l"rı'h de 
Jlll için d:ıhi kahili istimaldır · 

Calataıla \'on oda soka~uıtb 
'\g,,pıan hanında ı~ .. monti Sırkc• 

ır: ıdiiri1ccinc ınUr1..:a1r 

Doktor 'l'aşçıyan 
l'arL' "eri ri ı ıtiııdaıı m<l.lln H 

'.!X ene r~ı:rııhcli Fren\ ıı~n·ıı 

i~ııclcrk, hclsotıklııi!;u idrar ,lıır 1 ığ: 

,.c 1.ııafi dn.i\ct· clcktirik L kat' 
:;er"i H' ıığrtzı.z tedavı:, Lemin 
onllndc, lzmir . kağında N. 4 

"ı.: 1 • ek miıhendı · ınck"tln mu 
b;ı\::ta komİ:-ı)Onundan: 

lcbcp l\im)ahane.i içırı mub • .,-;11 
olunacak ılaJin (ı .\ları '>2'> tari· 

hinile •leni münakasa.:.ın• t.1Up zuhur 
etmediğinden t 1 ·\.Tart · 92<1 pa7.nr· 
tesi günü saat on liçtc pa1.arhkl• 
alınacap;ı illn olumır. 



MiLLi\ ET l I l\hl 

MlLLlYETlN ŞEHİR--VE MEMLEKET-HABERLERİ 
~llill!J~I 

KADIN 
ÇILDIRDI 

Sefalet içinde dünya
ya gelen üç çocuk 

A k arayda Kazanı Sadi maha
Jksinde oturan Zehra ismin

e!.: bir kadın sefalet içinde dün
ya y .ı g-ctirdiği çocug-una baka
ınıyacngı cndi,c>ile çıldırmı~ur. 

Yehlp(Pa,a) hakkında karar 

M llcadelei milliyeyc iştirak 
ctmiycrck vatan haricinde 

kalan c,ki kumandanlardan Yan

.· ·lı \'clıip'Pa~a >ııın rntand~lıkran 
ıskatı 'c bir aha memlekete 
-okulnıaıırn>ı hakkındaki karar 
\"il:\yctkre tamim olunmuştur. 

Bu nasıl tramvay? 

Vatm:ın lbrahinıin idaresindeki 
l '*.1 numaralı tramYay ara

! ı:ı>ı diiıı Taksimde K~zımın 

31 ı.ı numaralı arabası ile di!f;er 
bir aral•aya çarparak kırılmıştır. 

Çocuk m•rdanda yOk 

Aya,;ofya<la sakin Or_ ~ııliJı be
) in c~ !adı manevısı Omer 

iki giıııdcn heri kayholduf!;und•n 

araıı· maktadır. 

TantUrdlrot içen hanım 

Kadıkö) ünde Mi- sokağında 
(•turan 1 'ejdet hanım zevcile 

ka ı •· .ı ctmc:<inden müteessir ola-
~ 

·ak [>ir <i~e tcntiirdlret içmiş 

i-edc kurtarılmı~tır. 

Kendini denize •Hl 

Aı' aıı>aray<la oturan Gonca 
· l lıı111m · intihar kastilc ken

dini IJ:ılat iskck,;inden denize 

atnı ı~>aıln tahnrri memuru l~mall 
J·:fcmli tarafından kurtanlmıştır. ...... 
MAHKEMELER~j 

. ~· --- -
A \ l KATl DA\ASI 

Bar oya alınmadığı 
için mahkemeye gitti 

mahkeme,.lnde 
rüyetine baf
ıanmış olan bu 
dava evrakına 
nazarn, müd
dei , Baroya 
kabul edilme. 
dlğl için zarar ve :ı:lyaa olarak 
50,000 liranın bUkttm altuıa 
alınmasını istemektedir. MU· 
keme kararını yakında tefhim 
edilecektir. 

·----------
tı.:&I····-.. 
SANAYttMlZ 

Bir fikre göre buna 
çok ehemmiyet 

verilmeli 
• f kti,at ,111 .tnrıı Ticaret Borsa 
t·o,L:mı ı.nı:ııı \izaıneddin bey. 

1 ırnrl'l ııda,ı kr.ın!\ra>Tnda ortaya 
'ıir ikir atmı'tt ki: Ru flklr ınu
kha--ı•lar ıırııfıntlan milnaka-a , 
cdilrııe;,.tcdir .. l'ikir ~udur: 

Zirai hayatımızı tabtit 
~delim, 'ansı i hayatımıza daha 
~ok chı·mmiyet 'erelim. 

Hu fikrin mudafaasına ~· 
tutulan nokta du 'itıdur: 

112~ '(n~. inde Tiirk ziraat 

•nahsulü .l.'iO milrondu. \vni se-. . 
ııcnin 'anıyi lstihsalatı dıı .ı,go 
milyon liradır. <127 de ;ıirai ha
ı atımızdıı 9,.'i milyon nüfus ça
iı~tı. '-anayi de i<e 3~0 bin kl,ı 
;ah~mı~tır. 

llu fil,,;r C'tralında alılkudarl11r 

ara,ınıi,ı mtinaku~ıı )'apılmakta· 
lı r. 
Taclrlerin vaziyetini tetkik 

J,t;ıııl•ul ·ı k.ıret ı da•ı, tacir
lerin v:ızh eti hnkk ında tahkikata 
lıa,Jaıııı~rı"r. ı ııfa~a ımıka) yet ta
tirler 1, I .'i.000 !.adar <•lduğun· 

dan hıı tahkikatın uzlln >iırcceıti 

AAAIF:TE 

İLMİ 
ISTILAHAT 

Darülfünun, hey'eti 
yarın toplanacak 

Darül filnun dakl merkez 
komisyonu yarın saat 

ondörtte top-

r~~n:S':~n~~;. ~ ,, 
selle"den na-~ 
klen "An ye 

"B. harlının ~ l 
muhtevi bu
lundul'U llmt 

ve fenni söz
ler in ka t'i 
şekllnl tespit 1 \ 
edecelc:tlr. 

Mektepler tatll adlllror 

Kadir mUaasebetlle bütUn 
mektepler tatil olacak ve 

bayram ertesine tesadUf edea 
cumartesi gUnUne kadar bir 
hafta mUddetle tattı devam edo
cetlr. Bu nmumt tatil ec11ebl 
mekteplerlndeld türkçe maalll· 
mlerlne de tefmll edllmlttlr. 

Millet mokteplerlnd• 

M illet mekteplerinde e;ki harfleri 
bilenlere mahsus olan iki aylık 

tahsil devresini bitirenlerin imtih•n· 
lan ikmal olunmuştur . • 

De"lorc ınuntazam deı nm eden· 
lecin hepsi imtihındı mU1 affık ol· 
muşlırdır. 

Ru ~den itibaren yeniden bu 
devre için kaydü knbul ınuamele;ine 
başlanacak \C ihtiyaç nispetinde \eni 
ders:ıncler de ıçılııcıktır. 

KANLI DÜGÜN 
GECESl 

Mehmet oğlu Halili 
kim öldürdü? 

Geçen teşrini aanlain yirmi 
dokuzuncu gecesi Menemenin 
Harmandalı köyünde dUğlln es
aasıada bir cinayet olmuş, bak
kal Teıa.Ua otlu Yalıya, Meh-
met otlu Hallll llldUrmütttt. 

Zabıta tahkllı.ahaa cııre ha· 
disenin ceryanı şu şekildıdlr. 

Kllyün ceaçlrrl balı.kal Teme
lin dUkklaı önünde davul zurna 
çalarak eylanlyorlarmış. Temel 
Gençlere ·defolun gidin" diye
rek kUfUrle lı.antık hakarette 
bulunmuf, Halil Temele muka
bele etmlf. Buadau hiddetlenen 
bakkalın oğlu Yahya da tabaa
cayı çekerek Hallll llldUmıUftur. 

Fakat mahkemede dlnleaen 
müdafaa fahltlırl Vabyanın Ha-
1111 llldUrd8ttl•ft cllraıedlklerlnl 
..Oyleyerek 11u sllzlerl lllve et
mlfl•rdlr : 

•Efeadlm, her köyde adettir , 
dllğlln yapılırken her taraftan 
slllblar atılır. Ne lçla atılıyor 
~llyea olmaz. Soran yok bakaa 
yet, adeta ıılllb atwıatr: adet 
hQkmüne ıelmittlr. • 

Buaua U:ı:erlae malıkemede 
haur bulunan maktulun pederi 
detıılttlr lrl : 

- •Bu tahltler yalancıdır. 
Kendllerlal ne gllrdllm ne de 
taaınm. 

Bunlar da nerede• çıkmı11 
anlayamadım. Benim otlıımu 
llldUren Yahyadır. Kllyde lama
n, Ahmet ve Muhtar r;ıırma,ıer
dir. Çatırıaız " 

fSKflDAR HATTI 

Tramvay Haydarpa
şaya kadar uzanacak .. 

Üsküdar-Kısıklı tramvay ha· 
tt.ıaıa HaydarpftfAya temdidi 
içi• hazırlıklara ba,laamıthr. 

Bıl JHI kısım, OıkUdardan 
Dotucılar, l(araca Ahmet, Se
llmlye yola ile HaydarpAfAya 
gidecektir. flrketla, hat lçfa 
malzeme slparlflne karar nr
meıl Uzerlae 27 talip çıkıaıttır. 

Malzeme 3 ay :ı:arftada teslim 
olunacak ve bu mUddet zarfın
da yol tefrite hazır bir hale 

ceıecıktlr. Hattın uzunlujtu 6,5 
kilometre olacaktır. Masrah 
140,000 lira kadar tahmin edl· 

Uyor. Veni hat altı ay sonra 
faaliyete geçecek ve ııoara Ka
dıköye uzatılacakhr. Bunlardaa 
batka Kısıldı ve Llbadeden ge
çmek ve Bağlarba11ına lldhak 
etmek U:ı:re (,:amlıca etrafında 

bir hat lnşaııı da mutaı;avverdlr. 

ISTANBUL CUMA GÜNLERİ NASIL EGLENİYOR 1 . -~.;ı 1 
~_JiErlRtK Hdl'IH.~J ·MEMLEKETTE -

DÜZELECEK DERKEN TEKRAR BASTIRDI! BAYRAM 
GEDDİ 

KIPTİLER 
MAHKEMEDE 

----------------·. ·~---------------
Bu yıl yere düşünce kalkmayan şey 

nedir bilirmisiniz? Çarşamba günü bay
ramın ilk günüdür Şahitlerin kimisi bo

yacı, kimisi sepetçi! 

-Bu yıl yere da,uace kalk· 
mıyaa tey nedir ? 

Diye soran olursa dttfDD· 
meden kestirmece cevap vere· 
blllrl:ı: : Kar ... 

Sırtı sıraya devam edea can 
sıkıcı işler lçla bir tabir kulla· 
nıru:. Artık , kabak tadı verdi 
deriz. Şimdi bunun yerlae kar 
tadı verdi demek daha uygun 
dft,ecek • Nedir bu caaım? Tam 
bir ay var ki toprağa basmak 
kısmet olmadı , 

Martın burun sekizi. Havalar 
lıa açtı ha açacak derken tek· 
rar bashrdı • 

Kimdt;n liınc .:ck,·u cJc~ im ltt:n Jc !';t~ırdım ... 

* Da ı ulu, tera dhi, kıındili,kara· 

gözu 'c ıı;ccc fılemlcri ile çocuk
luğumuzun tarihine karışan ihtiyar 
ramazıın karlı bir kış !!.'cce,inde gel-
mi,ti 'e bte havaların diizelccc"i 'f .• h 

günıı beklemeden aramızdan çe
kilip gidiyor. ı:, elki ıı;ün apan,ız 

bozulan hıırn ,'ehzade lııı;;ı tut
kunlarının tekrar keyfini kaçırdı. 
\nnelerinden, ynhııt C\ de hatırını 

saydıktan lıiıyuklcrden izin kopa
rıncaya kadar :ıkla karayı seçen 
~u mekteplilerin acıklı h:11ine 
bakın, Yiizlerinıkn dii~cn hin 
parçn oluyor: 

ı\k~nma lıulu~:Kıtk mıyız1 

- l 1:11 a hfıyle v;idl'ı»c ~iipheli.. 
Canım llibtl olur ya~ 

- Dur hnkalım. :;öz \'ermem 

ama belki ı:rlirim. 

... 
Da' utlar . 'ah ur da ı ıılu de-

ıı;il ha ıı;iınlıllnlüyor, nczaman, 
na.,ıl peyda oldukları anla~ılrnı

yan harukaların. llstü htt-ırla iir
tülü çadırl:ırın içinden zurna>c
sleri :;eliyor . l !er gece, uzun 
ramzıın, hu davullar böyle >ııba· 
hlara kudar gllnbürder dururdu 
hir kerrc merak edip kap"ındıın 
tılsun bakm:ııtı hatırımn getirme
mi~tinı. llıı gere artık dayana
madım. Tccc>"ll' zevkim her ~eye 
ıı;alebe etti. ı.;:apı yerine kaim 

olan e'ki hir )ll\ ııl pnrı;:ı~ını 

aralayarnk içeri J!;irdim Tuhaf
dt:ı:';il nıit Duhuli~ e fllttn arnvan 
yok .. 

Daha do~nı-Lı, keııdilcriııdcn 

o kadar v;cçnıi~lcr ki, benim içeri 
girdi~imin kim,;c rttrkına \'tırmndı. 

\leğcr •dıelıi '~rıı11~ . Bıır:ıda 
., ·ri ı.,'İrcnlcrden para ,tlm:ık :ıdet 
dc~ilmi~. Yalnız ~eker tec-p,bini 
iiniınc tutup ı:önliındcn kopanla 
iktifa cdi)orlarnıı~. ('cık ,!(cçme

den, llZcri, allı ve~illi 'ckerlerlc 
:-.li ... lenmi~ tep ... i hiziın de iiniimlızc 

J.(eldl: 
Ramazan nıubarck Hn ... 

Faht hu ,el,.c·rleri ı cnıc"c 
' . " 

dcp;il, dk tutnıııı;n tahanııniil 

geıekti. ~ek~re dcıkunınadnn tep
si\ c çeyre~ı attım. Oyun artık 
tırn1 kı\'aınını hulınu~tu. ı•:ı ele 

tutu mu~ ho) unları çeneli bir 
kaç delikanlı. dıı' ulun ıyni tem· 
podaki ~limıı;tinıüne ay:ık uy
durrıra!,: 

--- \atak hrıldc hıılde \ alale ... 
.-\yarında bir memleket ;'llrkısı 
tu ttıırm ıı) 1 ardı. 

Yıızıp çizmc·kten, \ e yazıp 

~izdijl"ini lıut.nıa~tan kazana 

dönen hu kal~ ik da' ul dinlemek 
için in-anda r-;) ubun ~abnndan 

•- .. 

daha geniş bir \'Ürek h\zımdı. 
:\lamafi, sağdan ·soldan iltifatlar 
yağıp duruyordu: 

Bele geç HeJ.(Um, eyi ~ö
rlmlsin .. 

· Cşak!ar, siz uyanıı çekilin 
Beyefendi ynn~sın. 

fllr aralık. fırsat bulup, se;sizçc 
aralarından sıvı,mak istemiştim. 
Baktım ki bir delikanlı elinde 
kı\se cesametinde koca bir fincan 
kahve ile göründü: Y 11rabbi :;en 
hlllrsln.,şlmdi ben ne yapacatı;ım? 

Y apacatı;ı filan yok, içmesen 
hile içer ı,ri.bl ğörünmeğc ve 
hiç olnıaz>ı1 ~aldım kabul ettim.., 
demep;e nıechur,;un. Dudaj!;ımı 
dokundurup hir iki yudum al
dıktan sonra müsııdelcrini iste
dim. l'\e <ılur ne olmaz, arka~ın
dıın bir de nargile ikram etme
leri ihtimali vardı. 

Nerdesin e~· hapanları koru
ma ccıniycti ... t.e\ yeti~, senin 
eziyet etmej!;e kıyamadığın için 
fen dairesinck j!Cberttiğin hay
vanları nasıl a~ap \'e eziyet için-1 
de _yaşatıyorlar, güzlerlnle gör ... 

nıı,ıe zamımı. Gece lıa~layan 
_________ ., ________ _ 

EMANETTE. 

KADIKÖY HAIJ 

Varidat olmadığından 
tenkihat yapıliyor 

-~------
Emaııet mOblm bir varidat 

tımla etmlyen Kadıköy hall 
kadrosunda tenklhat icrası 
takarrUr etmiştir. 

Hal haf memuru Haydar 
beyin va:zlfoslae nihayet verll
mlttlr. Hal lfl•rl , bunun mua· 
vlnl tarafıadan idare edilecektir. 

Temiz olmaran lokenlalar 

Lokanta ı c hlrılıanelerden bir kı>
ımnın :;on zamanlarda Zabıtıi 

beledh·c tnlimatnımcslne riayet etme. 
dikltri

0 

ı:<irül<rck t•klbarn b~ılanmı~· 
tır. Talimatname mucibince lokanta ı c 
birahanelerin zemini malta diişeli 'c 
dıvırlan badanalı olacoktır. 1 lalhııki 
bu hu>tı;a riıı et cdllınemcktedi•. 
Bazı yerlerde ek >Ular hi\' dcj!;i~. 

mey erek killi bplaı a vııi -uda "kan 
maktadır. 

PARALAR 
DEGİŞTiR_il,Dİ 

Düyunu umum iye 
hey' eti işini bitirdi 

soğuk şimal rdzgarı hala <le' am 
ediyor. \' ewecileri ı;cı;ip te ~eh· 

zade ba~ına doğru bir kaç adım 
atmacı ı;oluk ~ocuk ı.;enı; ihtiyar 
bir çok meraklıların kapısı 

önünde toplandıkları küçük bir 
baraka insanı ihtiyar:ilz yıınına 
>ürüklü rnr. 

Glrrnetı;e hacet ) ok ~·ıp;ırtkan 
size içenle oianı biteni an lntı yor: 

- Deniz ayıı;m. burada .. Elleri 
de , ıır ayaklan d~.. Ka)·ıkları 

deviren yolcuları deh~et içinde 
l>ırakan me~hur ay![lrı j!iirmcden 

l(itmeyin. 
(Sesi perde perde yük-diyor) 
!'iOO kunı~ değil, !'iO kııru7ta 

değil ( .'i) kuru~ ... Yııhu. ( :trin de 
ı.;üriin ... pırasa gibi bıyık, dep:irmi 
çehre ... İri yarı (mcl'l:lkıt) hir 
hayvıın ... 

re kısı boylu bir adanı, du
rup dınlcnmedtıı habirc bilet 
ke>iyor: 

· · Sona kalan el<m:ı kalı yor ... 
Hu halık ba~kıı \ı:ılık bcykr. llc
dikya.. hın adan pazarlık olnınz. 

M:ınzara lıo~tınuza g-ttnıczsc pa· 
r:ıııızı g-eri) c 'eri) o ruz. 1 fa ~·di 
ı;ahuk olalım. ('ana\ arın ti\ ktNı 
ı;cldi ! . 

(!'i) kurui trık:ı edip j!irdiııı. 

Ortada bir h:ı ı nz \ar. \ yı balığı, 
namı di)tcrlc \'ok cenaplarıııın 

battal 'ticudu bu lııl\ uzun içinde 
kap:ın:ı tutulnıu~ hir fare· j!ibi 
lıo.:alayıp duruyor. ı:trafında , 
hayran ıc miitecc -i> bir 'C) ird 
kicle'i \ar. J\omı~uyorlar: 

J la,an lıak a~~ını ao;ı\·(ır. 

f-ff ... meret hapan .. 
---Haııiya dhleri p;iirıııımiJyor. 

· Böyle di71ilcrin eline thi~er 
de ha\'\·anda di~ kalır mı hiç'? 

lf
Btı gün martın sekizi. 1 inada 

3Çılmak için hiç hir arzu ı ok. 
Gazctclenk• hep soğuk so,tuk 
haberler: -ı;:aradeniıi buzlar kap· 

.. -
Dan Kadir gecesiydi. Ra· 

mazanın sonu Sahrü
nildür. Bayram Çarşambaya 
tesadüf ediyor. R.amazan 
için lhtas edilmiş olan gece 
seferleri bayramda da devam 
edecektir. 

Darülbedayl, bu mevsim 
için daha iki yeni temsil 
hazırlamaktadır. 

lnglllz safiri gldlror 

luglliz sefiri Slr Corç l(lark 
cenapları , havalana gayri 

mUaait olması dnlayıslle Londra 
seyabatını tehir etmiştir • Sefir 
cenaplarının bu gUnki ckspre,le 
hareketi muhtemeldir. 

DIŞ HEKiMLERi 
Di~ tabipleri cemi) eti, \n aılo-

luda di~ doktoru 'c pcrmili 
ı.lişd bulun mu yan yerlerde, diş
çilik edenlerin imtihana tahi nı
tulınaları içiıı kununa ı azcdilen 
meddenin tadili k:ına:ıtinJcdir. 

Cemiyet, "'a>cn darülhinun 
di~ tahal>eti şubesi nıec-wnlarınm 

ihtiyata killi olduı!;tınu ileri 
>iircrek 

nıi~tir. 

lıirkt'ımet~ ıniırnı::ı:ıt et· 

Kongra 

Ticaret nıcJ..telıi mezunları ı:e

n1i ~eti kongra ... ı llu µ;un tı ıp1ana .. 
ı:aktır. 

lf- Darülbedaylde -- llanillıc

dayi san'atkarlarıııd:ın Fahire l fanını 
izdi\ aı; ederek ;;:ıhnı: hayatından 

ı;ekilmhtir. 

Balıktan resim 

Şehremaneti, H:ılıkancdc. mua· 
mele ı:iircn balıklardan, ~nzdc 

iki huçuk hc<ahilc ddli\li)e ııc

reti almak için tc .clıhı,,;ıtt:ı hu

lıınmıHıır. 
BozuK Şeylerin tahlili 

Emanet kiııırnh;ın~oinık, 'üll 

bir >c11e ~.arfıııda (20.:ı ı .ı J 
numune t:ılıiil oluııınıı~tllr. llLın

ların c~.1-i{ı:' pi bozuk )ıkıııı~tır. 
·······-~-· 

l KAZALAR: 
Hlaardakl kablo bozuldu 

Dün i\~r:ıdl·nizJen liın.tnıınız:ı ~clrtı 
ıraz ,ü\lü hal)• h•ndırılı Maıc 

\o&flurıı ruınc:li tıt ... :ın tinunc ~ctdi~ı 
z1m3n makin:ı-.ı hozulduA,u için de~ 
rnir atmak nlcLtıuri~ etinde kiilmı~ 
\t altı~ı c.Jcmir l3hloya tıktlnıı~tır. 
Kalılo huııd:tn miilee:-.!'İr olmuş \ e 
, erinden o~ namı ... tır. ( ~ı.·rrk lr..nblonun 
J,:"cr..:k't' yaptır dcınirinin kurtırıln1a ... 1 

için ul':raşılnıakrıu.Jır. 
Motllr nereye gltıwı,1-

Ge~enki lırııı~_ada \"enikiıy önünde 
batarak murctıdı:ıtıııdan iki ki'i 

' hogulın llcrekoti 1 la 11r nıoıfüü 
.\ludany3 ~uhilin<le ı~uıu;ıınu~tur. 

!adı. filanca kii\' karlar altında s 
kaldı. Hıtraret ~ıfırdan a~aj!;ı (.l) po r 
derece,·c <lü,tıi (ilah). - __ 

Geçen kanunuc\ elin 20 nci f;tCc<ı 
Halkapınarıla oruran kıpti 1 ı. an 

e l';lu ~lehmedi -hıçakl~ cerh 'c bt
leımekle marnun kıpti Mu cafonın 
lımir agır ( 'eııı ınahkcme inde mu· 
hakcme~inc de\ a·n cdilmi,. \ c ın:ı.znun 
tarafından müdafaa şahitleri olarak 
~ö~terilmi~ olan on }Cdi ~ahıt :t}n 

ayrı dinlenmi~tir. 
Kundura bo) ;ı.;1>1 \ r rpcl\ 

c-ııafmdan olduklarını lıcyan cılcn 
hu ~ahitlcr. kendilerine ınah•U> bir 
şi\·c ile Ya11.~a ı:;ccc ... i J(Ürültü~ü i~it

tiklcrini ı e fakat 1-:ıdırdan dışm 
\·ıkmadıklannı <Ü) lcmiılerdir. 

Rci:"in mükl·rrı.:r :-.ua11criı,C' Cc\a· 
ben: fiil.im nemize gerek, lıiz bıı 
~ün ç.ılı~ır hu g-ün 'L: 11.. '.\lustaf:a 
~\lclımcdi iıhlümliı:- bıze nt. di)crek 
:.ıdemi ınaluın~t bı·ran ctmi"lırt1ir. 

('el>cdc bütün oalıiılerin htlm•I 
neticelenmif n tahkik edlleeelt ba,<lıa 

lıir cihet kalmamıı olduğundan eııa, 
hakkımlaki mütaloa•ını hernn etme 
üzre cHakın müddei umunıiliğl' 
tevdiiııc karar \ erilmi~tir. Şahit· 

1 c r i ıı i-tiçı aplarının lıit:ımında 
'cres.t· n:ımın:ı hazır hulunan 
ınak.tulün hiradcı i dcıni~ti- L..\ ~ ilci-. 

htry ~ÜTÜ)Or:-unuz 'a hu hider 
lıoıacı Ecpcı ·idir. \laznunfor lıunlaıı 
) ~rmi beşer kuru~ mukıbiliı de tut· 
nıu~lordır. l·:tı;cr ma nnnlar hu mlım· 
lara pJra 'erme •C\ di, hiç bir i adı 
ınım atıp bur:ıın gelmezdi. On ıe,U 

;ahidiıı SRlıaht.111 ok :ımı kadar . hu
r ıda hcklcmclcri , kendilerinin ıı•ra 
ile kandııılmı~ 'c lıura}a ~ahit nlar;ık 
~etiriln1i~ c.ılı.luttın.ı dcl:ilct ccıncz mi 
:\ luba~cmc lO Marta t•lik cdllmi~tiı. 

MahkOm oldu 

Borno\:td3. lıinh:ı.ı ·ezi hc\'ln '1.ı
nc-inde hıılunmama ından 1 ti 3de 

,·drrd: -oka!. \ e <alon kapıl~nnı hır 
t·ıkım aleıl rk kırorak mcz ur hanqe 
~ircrc~ ~ cınıi~ ka'cm c~ a çalm!iklı 
marnuıı l lama ınutıadillcnnden Sılır 
"~iu .\lehmcdin lımit n~ır Ceza 
mııhl\c:n1t.·'indc hir buçuk sene miul
detfı.· ~jttr hap ... a konulm;ı ... ına k:1r:ı.r 

\ criloıi~tir. 

Mualllm hanımı vuran 

C c-:-rntnin t h·acık kü\ li ınualliıni 
.~ Kercn1 hanın1ı n~ k ınt:-.t.:le~1ndcn hir 

çoi, ı erlerinden 'f"l&makla ınnznıııı 
f\ılt:hmc.-t ı·:minin muh:ıkcınc;,inc l:r.mir 
.\l!;ır ('<za m•hkemc inde de< m 
editmi~tir. 

.\dem •!':• ile hır hanım hımm · h : 
:-.ıf!!tilc dinleruniş.ti r. 

lluıolar aık ına('crJ. ından h•herılr 
ı>lnı:1dıkl:ınn1 """~ h.:ınlş1trdir. 

( ·e~mc t,aı makamı Tal'ıt hl:') ıl, 

jandarnıa kumaııdanının şahit ıılır•k 

ifadelerinin •lınma-ina korar 'eril. 
mlşıir. 

Rlzedt yangın oldu 
ltiz~dc l.ima d:ıin.: .. inden ~arır:ın 

çıkmış Yt! bu hına ile ~anındıtkt 
elektrik fahrika ... ı \:ınını~tır. 

A,valık zarllnlerl 

Ayalı!.. ~azetesıniıı \·crdigi ııuliı 
mat:l ~ür' hu ~ene A ~ vahktt 

zoyıin ınahsu!ii çok iı idir. Yalnı• 
amel• az «ldujtıı için bunlann roıı

lanma<ında sıkıntı ı·ekilınektcdir-ı·;,c ~ider;fnlz müjdeyi \'~rirler: GALATASAHAY 
Bütün odalar :ıkmır .. \e KAZANDI IZMİRDE 

, 8pacaksaıı yap!.. rQMU" NtST'I' L'R 
. \lc;cln ıı;e·ç \'akit sinemadan DUn 64 etletln lfllrakıle K J.d'J 

dünıi~or;;unuz. ~on "ıııılerdc bir musabake yaplldı fzmlrde Komoıd8tler hak-
adct oldııjtu \l'\'hil~ ~ufiirlc pazar oün Calıtasaray \C Rober 1..ollej kıııdakl tahkikatın Adlıteyt 

atlet takımlın .Sişli il• Calaıı intikal e~., yazılmıştı lık kapı-mı nı;ınak i-tcr,inı'z.. ·· nıa• · .Sara- ar:ı:.ında bir '\Jhıt kupa>1 ı,.,. Ü il Ü 11 ... ••tlk All R 
ı'al at ce\ ap, >ille •·ı·ııı· 'Lır•tınız.:ı ç c m -- ıza " • .. 0u,u yıpmı>iardır,. \lü,ahsk11a 64 b -•-...ıan ki ı t Düı. uıııı unıunıi\.·cdc c' rakı ı·n··r: · · l · bey u-· ına n s . l ' >porcu ı,tıra. ctmı, 'e varışı Tevfltl ltffcvap etmlttlr. 

nakdi) l'niıı deµi~tirilnıc;i i~krıy c Bu ha, ada 0 lıikhı: ıı;cçnıi· ~işllde garaj <>nünden başlanıp <~alı- A 
ln">''tıl hc,·'ct m··sai.ini lıitirnıi,,tir 11 . ta>aray mektebi ününde nihayeı '-erildi. Tahklluıtul dllyeye intikal • ·" • yor Cı),ını, • .... eı:c zammı ile kar · - il 1 

1• , \lu"°<•lı•k•,_·ı (.alıtı·sarı_v . inci etmesi zer ne vaziyetin S·ı·mllı· l1u h., c tin nıuamc atı · farknıı ne Yapalım': sınıf talcımı kı1.anmış \'e lıupıyı MIDU~- _, ___ ... ten .. 
tasfi,·c edilmektedir. J). kk 1 ıır. lliıind ikind ,. üçüncü .•elenler yıuu- evvur edecett u · · :1ıu an lıir ,'el alarak,ı- • o.-o.ıealyor !·'.,ki enııkı nakdi~ ~nin tcbdilı Bebzar. \'ası{ \c :\dil beylerdir. ~-;;·""'~,..,·,..,.,,...,,..,.,.,,..,.._,... 

d . 1 nız~ ~orar:->ınız: • .. 
zamanına ka ~r zayı "an para- ,.. A-~---4. ... .ıılıı.A.A.A.A.ıiı 

larııı \.~~ .. ıo milyona balip; ol- ?~~.~ okka".. Zekai\ t ve Fitrenı·zı· 
du"u ,.c mübadele ncticc,iııdc 

" \ıııma yaptın canım .. Daha C . . 
hu nıikc.larda ck<ik çık:Ka~ı tah- yirmi pın C\ d ı .ıo a \ ernıi~tin Tayyare emıyetıne 
min ediyordu. . a 

Fakat arada bulunan !:ırk ya... ~ Verı· nı' hi kı>a keser: Z 
ancıı.k '2 mil Yon dan iharct oldugu · ~iz ne di\'oNmuz Beyim, X ,.. -. 
süvlenmektcdir. denizler buz tuttu., ne kara deniz- llllXXXXXXx ..._ ..... X-X""X-'X_....X-x-x·"':t""X_...X_...X .. : 

Sul latlmal meselası tlıaaHI 1 1 · 1 b den havır kaldı ne .\kdenizdcn. MUblm bir Fraıııız ttcare A ~ıse er lllll avaat Hu ıızi) et, Düyunu umumi- l,ıanbul ticaret ışlerind• '". na- k . " 
j Mal gcliyormu ! a? , dolu ·eıalıatl·r·ıııde Lıtihd•m odılmtk -oınısyonundan: yete npılan ,ui i timHI netice- 0 • d 

Hasılı bu gunlcrdc kimi yok- ilzere h•men ışe glnn•~1 . akma e Vt E rnl..u\ Ji,e,i ile fakok mual 
>inde zari eı rakı nakdin verine, k r bir ur· "•ne· · ı dill' " mi · · · !asanız içinin derdini, dökme""e Fran<ızcaya ,. 1 ~ 1 lim ınelmbi ve '"" · ı,, ı ıca '" 
bu i~te a!Akudar para hırsızları "' aranırnr. Taliplerin m_ukc.mmrl tele Preı :ıncoriumun \lai. <ı.!9 gaye ine 
tarafından bir kı ım imha edil- hazır bulursımuz · ~u martı da ran•l;.rı, all•sioln ıazıyeıı ıo~ ilinin kadar ekmeklerl l\1mm ~H nei Pazar 

ml 1 bdll d kazasız bel:\sıY., ~ani nezlesiz, derecetlni müş'ir 1 ektuba hır kıt'a ~ümi 'ihale-i icro kılınmak ime ka-me ~ para arın te esnasın a ' d k ı 2 m 
grip,iz hir atim-al.. ha,ka hirşey fotograf leffe ere 3 tltan eı el P"lı z.rf usulu ik münakR,aya ku 

tekrar 'ürulmesi suretilc hazine· . "S••ıah. ruoıuzik I,taıılıu: bo. t:ı· ulnıu,ıur talit>lcrinin ~craiıi unlamak 
nin tahmin edildij!inı.11:11 fazla iştcnıİ) cc~ın! haıı~<i l~I• ııumerolu kutu adre~lnc ime C.alatasor•v lı e indeki konıl< 
izrar cdildiıtinl ~öttermekfedtr. M.S. göııdermel•n. 'on ki al>eıiııe ;.,,, ı ac· ıatl;ırı 
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Affi 'i nmıı:st "MiLLiYET.TiR 
9 .\!ART 1929 

• 
• BUyülr vakıl!lar, ıııçusuz h.:- arasında bir çok noktalarda 
'.!» yecauıar, mılfterek felaket nya münasebet vardır . Ne gibi : 

mu\ affakıyetler içtimai bey' etin Evveld her ikisi de yenir, yalnız 
sanı ve siniri üzerinde detlşllı: 

etmelerine daya!: denir . Bu 
tarifte • Psikolojyai n dir . 

Geçende Vb-Nu dostum Olmenııı 
kırk tDrlO ismini bulmuştu, ben dt 
daya/tın aklıme J?den isimlrrini 
to;lüyacıığun. 

11&.oxwaa.ınt · 

- -Ut • 
Selam verir, elll'rini sıkOF 

ve gider. 
Kadın - Soğuk - inkar edt 

meısinya, arkada~ın seni başkı 

bir kadınla ıannettl? 

t BUGt1NKÜ HAVA 

tezaııurıu bir takını reaksiyon- aralarında tat farkı oldulfunu 
lar yapar. Bu ufak tefcir bula- idiaa edenler vardır · Ancak 
nıklılr aslı faziletli ve azametli dayalfrn paraya karşı bir fer

olan bUyUlr cereyana biç tesir cih nokttısı var. Para yendik

etıııez. I ten sonra insana bir rügürtlak, 

Duy.ık atmak- Dö"nıek- Darbet
mek- Pataklamak- T<>kal, sille, 
~(lpa, klJtek atmak- klJtrklemek -
lslatmak- rurmak - Okşamak -
(bu tabir kabadayı ta/ıiridir )
Hırpalamak - Aşketmek- Srıpn 

çekmtli - Teprlemek - Çakmak -
indirmek- Tokal/amak- Paslmna
sını pkarmak- Tartaklon:ak. Briki 
daha l'Drdır, tıerılnı aklıma gtlm!rr 
lnı kadar. 

BU NE PERHİZ Erkek - Manasız söz söylem 

- Beni tanıyamaması şayan: 

hayret l\li ~ op değil ya 1 

' 
Dıln en fula hırllfd l , a az 

J 
O dneceydi. 

Bııgun hıvanın kısmen 
olma"1 mohte:neldir. 

Ttlrlt lııkıllbıadu ıtotu bir acılık çöker, halbu ki da-
açılı: Cumhuriyetimizin en lı:arakte- yokta Myle maneı•i elemler 

rlstflı: tarafı şudur : ( Abvall 

- Dalğırt 

- O kadıır dalğın ki, başkt 

rtKRA 
(.fJ\JAllT "'UTKU )NOAM ı.·TleALAR 

TORK KADINI iÇiN 

fevlı:allde;) lı:Jltcılnl parçalayıp yoktur . Bir iki günde geçen 

atması ve yerine, programı , maddi aj!nlar ise burada nıev

alateml alı:hsellml lka111• etmesi. zôu bahsolmıyacak kadar ehem

Blaaeaalcyb : Bize - vataa miyetsizdir . 
11nırlannın içinden dışından - Da""1t.n paraua karşı olan 
fazilet satu fazlletı:lz ve mllf· ,,-,;• " 
teri dntmanlanmız bilmelidir· lejewuk cihetlerinden biri de 

( 4 Mart nutku ) nun bir c h rı ti izi b ı insan ekseri ker.di parasını yer 
azametli tarafı da şudur: Say~ılı fer ki Um u ye m n lly • 

ve degerU TOrk kadınının izzeti, ve daha bin tQrlU içtimaı işleri israf eder, başkasır. n para~ını 

şerefi ve temiz beullğl ogruud.a de bir cı.ulı programa, bir llmt yiyenler de vardır ama bu 
ılsteme , bir kavi aklı selime 

kııraahk ağızlara ve kltu aanı· endtr ve memnıı bir şel<ildir . 
dl maliktir. Esklıl gibi - ve ete.r 

lara karşı savaş ilan e yor. Ba~kasımn parasını nzası ol-

' 
., ı~• d o da varsa •• fuhşa zııptly• v 

Mevzularıru cem yeuo "'o en ITl{]dan •·emek cDrümdiir. Da-
alao ve ııablfclerlnde her sevi· kelepçesi, imam-- mahalleli bas- ., 

yedek! kadı•• yorekten, bllrme· kını, muhtar- muavini sanısı ile yak öyle miya i> Mutlaka baş-

tten kurulm~ bir yer vereıı detil, cemiyet ilminin gllsterdfğl kasından yenir, ve bunda yi-

blr tıırk romancısı sıfatı ne yollu, vasıtalarla karşı gelccc- yrne karşı kanun hiç bir yasak 

duydutum gururlu minneti tarif tiz. Temiz, ıWz, faziletli tilrk kcymamışlır. lsttdiginiz adam-
ltnıaa iş , balı:.. refnb ve blltll• 

edemem. manası ile hayat vere«tlı • dün isledilfiniz krJar duyak 
Bllyllı: lnklllp ırtınaac kadar "i"e bilir. siniz, sizi kimse bun-

TOrk nd1m. beşer tarllıkıln en Hangi milletin kadını bu l;.a- ,, "' 

çok en fena Jı.aksızlıtJ•• lltra dar tufanlı merhaleler geçmiş- dan men'edemez! Para yemekle 

mıt y..:aae kadındır. Bu ııılmun dr da bizimki kadar bazım v• biter, dayak yeme kfe bilmez . 

en feci tarafı tecavnıun içimiz- fazilet kudreti gOateroıl,tlr ? Para borçlanırsanız, vadesinide 

elen dalla çok gelmiş olmuıdır Bu analın llnUnde biz hllrmetle yakanı;:a yapışırlar, dayak borç-
F~·a ........ nı~•n " - """· Ye dD"manlarım12 inkisarla ti- . 
"" ~-"'~' "' ' .... - v tanırsanız alacaklı peşınizden 

kil dllnya bab)'Or, - Neden P tremcllylz. 
çnnıra kadııı yaşmak tutunmuş-: Çaakayada oturan oa7.ı ne koşmaz. Paranızı calarlar ama 

tur.. Fakat dBnya işte hAIA dumlupınar tepe,,fnde uyuyan sizin yiyecegi11iz, yıı!ıut alaca-

yerlnde4lr ve elccvapçılar bat- Mehmet! dopran kadının va- /!tnız dayagı kimse çalmaz . 

mıftır. tanında aaygıtllZ ve fazlletıılı Paranın azlı/!tndan şlktiyet edi-
Fcrman j,!ellr, battı btllnayan kadın yoktur. {'I> d 

t'lı:aaur. Sebep? - Baa•aııza lir ama dayagın az ı6 ın an 
-r şaşırmış kızı (lrlrtt ev)e dalı- J 

g<lktuı ta, yatmasın diye, - ıamak değil, hıkat (kirli evin şikayet edilmez. /,er kes para 

Niçin yatacalrmıf? - Zira ka· p~ırmıt kızı) oı temiz ha;ıcta yedigini faz/asile söyla, dııyıık 

dınlar Ilı.! atlı (Koçu)ya blnm•tı dGndDrtıp çıkarmak tedbir ve )'t'digini söyleyen enayi az bu-

ba,ı•=ı,ıar. lrarannı almıcızdır. /ıJ n k' · 
late tettnttı paap•I da v mır . rura yeme ıe msıın 

Banan için ctımburlyet ve «· / rb d ·ı d k 
vermcue balkı aç bıralar, cep- e ıye e ı mez ama aya 

mlyct ne yapmak , nasıl feda-
bclerde kalanlann arkada bı- kArlık etmek !Azımsa Oyle yemekle olur. Para mübadele 

ralrtıkıan masumlan doyurmak yapacatız , kap cderac Top- i,in dayak mücadele içindir. 

için ne yapmılıdır 1 Ne mi? kapı haznelerini bu uğurda Parayi insanlar icat etmi~lir, 
Kadın Ç&rfaHannın etelı.lerlal terk ve tahsis edeceğiz. °(.tmart A d 
bir kanQ daha uzatmabchr. dayak cennetten çı ·ma ır. -

·..,, nutkn) odan 'ahsımca aldığım B b ·ı- tl"k 
iffet, fazilet, bak, batta nete• una nazaran u un cenne ı 

lntfbalan gene onun çelik sllz• 

Ba bendi bitirirken dayak hak
kında ba::ı esaslar söyleyecegim: 

- Dayak bir kuvvet işi deftil 
bir cür'et işidir, onun için kııvretli 
adamdan dPğil, ciir'rlli adamdan 
korkunuz. 

- iki l:işı ılötfişürken her ilcisi 

bir lıirine vurur, vr /:imin daha 
fazla mrdu/!unu kimse saymaz. 
Bununla beraber bunlardan biri 
dövdüğünü iddia •der. Bu mesele
de dalma 7!ahire nazaren lıiikmcı

/unaca!fındarı, dayak atarkoı has
mının zavahirini bozmak daima 
;aydadır. Ouun İfın iki şeye dik
kat lıizımdır: Her ne olursa olsun 
evvelı1 hasmının şapkasına vurup 
yere diişlirmeli. Bunun iki büyük 
faydası ı•ardır: 1- Şapkası yere 
dtışm ada111111 aklının yarısı, yrrde 
.\llrf/ntn şapkasına gider, 3-- Arhe
dedrn sonra iki kişi giirdükltrl 
zeman şapkası kirli olanın dayak 
yrdilfine hükmolunur. 

Dliğlişil ğlJze almadan dayak 
ııtı!mnz. Daimu ilk tokalı varmaya 
çalışrııalı. Keııdinizı.i.on fa:ı:Jasile 

kalabalıAta diigiişGıı ki çııhuk 

ayırsınlar. Sizderı hafifi- ~k nrfl
tccaviz olmadıkra- dliglişrneyin, 

•racon, a mugayirdir. 
OkşamıJk ifin değ,il vurmak irin 

vurunuz, hafif rıırrı!rın tokat ~t 
yumrıık/ar ytizde yı•z farzilt iade 
ntunur. 

Birini dligerr/!lnizi Cl'tlden ona 
haber vermeye mahal yoktur. 

Döğiiş!irken size indirdikleri 
darbaları düşünür, h<sap edtrse
niz.dayak .vPdit:iııiz glindiir, siz 
kendi vııracaklarını:n düşünmeli-

e.l•cak bava kadına yasaktı .Bu teriyle bitireyim: (Kadınlarımıza ulemıt, sofular, fakıt!arın CCTl-

f acıayı bu zaviyeden mütalaa l•timat kulluk yakıştıran; bUtUa neti~ ne gibi nimetlerle karşı- siniz! 
tmelıdl t mazi madde! ~ A}'a"ınız sa/!laın Aıııyan, ka,a-

e r • eve • cumhuriyetçileri ta yllreklerln- /aşacal"lını tahmin edebili·iz . "' 
lly Ol k Unu kabul etmlf S' cak J•er bııtunmıyan yrrde dligllş-

a~ e ara Ş den yaralamak lstlyeo bir ma- n b · · • d k 
•llrUnDrdU : iffet yok , ıaiııet rara ılınceye ı•a ar. eşe meyin. l'okuşttn iistı.na, mcrdive-
.. fecavfz gibi kB~ıJanaCakt'f •• d ı· I d • ( r k f b 
yok , hak yok , hava yok •• su an ge ınceye ı<a ar yene nin a//ını tewtı eı in. ı a a a,ıa 

Dıııılaraı.calt zenclrbent edllfrao Botun dOoyııda kadınlar bilir. Para atılmaz, dayak snıarsanız en iyisi ddtlişmemchtlr. 
devletin yllce duraklarına kadar ç kl" "El • n 'yen ken 

varı:,r ve arızidir • Bu bllylo atılır. Pa•a biri~1irilir . dayak tin ı . yıınırııgu Y•t . -

1 · 1 1 ti .11 af d 11 iri yükselirken, en ulu kahraman- di yunıru[lıınu bozdoğan armudu 
mış, sam m )e e 1 r e e m biriktırilfl•rz, derhal yenir. ~ 

daha düne kadar da bllylc idi ' lan yetiştiren TUrk kızlarının sarıır ·• 

ve eğer lnkıllp ve (.Cmart nııtlı:u) ss.yrısız gllrülmeslne asla Irat· ~iiri tarif edenler "insanda 

ımasa)dı yarına kadar da böyle lımamiyacajlu.) TUrk kadını ve hryecanı bedii husule gelirl'n 

cıevam eolp gidecekti. TUrk crlreğl aynı nurlu yolun şeydir. demişler. Darakla aşaifı 

(Bu toprağın kızlan) nı , aynı nurlu yolcularıdır. Vah bu yukarı böyle tard edilebilir, 
(T k t ' (Od kok yola yolbar,ı kurmak isteyenlere!. 

au - ango • yu, un u- onda da fıeyecan lıusule gdir, 

su) nn hayatın ıız kendisinden ı• 1 yalnız bu heyecan nadirm 
llz vakalarından almıştım, neşr- H ft 
e ıı~ım zamıın bana dif bile· a antn yazJSI• · bedii • olur. Dayak, bir ada-

ycıııer olmu<tu , - Sen ne ya· mın vücuduna muhtelf vasıf,ı- Tepelıaşı tiy•tro.,und.• hu akşam 

< 
.oat 21.::ın da 

FELEK 

'fiYA'lHO 
\"!-. 

SİN1~1\ı1ALAR 

Darülbedayi 

L(>KANTADA 
Kad111 : 36 yaşmda 
Erkek : 45 • 
Kadin - VestiyeTdcld adama-

füra:t dıırunuz. 

~:rkck -- lç.:rdc ısının.an. J\lan
toııa vcsti"ı ere bir .. k; tuvaletin 
~ürünsün. 

- Ben kim~e için dcjtil, 

yalnı:t scııin için süsleniyorum. 
-- Evkndikten on ~ene sonra 

ltan.;ından böyle biT si\z lşitmelı. 
hoş ŞCY-· Garson istiridye getir. 

·- Olmaı.. .\li'd~ne dikkat 
et Çorbadan başla. 

·- Kırk yılda bir p;ece lokan
tııdR yemek Trf:en perhiz ede-

mcm. 
- Kırk yıldıı bir gece beraber 

yiyoruz; ama :'en ber gün 

lokantada sın. 
- .-\ ma her gün canının isw

di~ni yemiyorum ... 

- Bu ;a-cce de yeme. E'dd 
sıhhat ı\Jzım. 

- Peki, na.o;ıl istersen.. Karı 

kocanııı aıılaşm.1>1 kadar 7.evkli 
şev olamaz. 

On ı:cr.c ı;c\tij\i halJe, bir

Mriınizi bu kadar fC>r.ıcmiz ~
yanı ha) rLt .. 

- l ı ı~ dep;il, tabii Vt" .•. .'.\cliıJ 

- :ıks.uduz, kaYı;a ctıııi) ornz. 

- Bıı hcninı sana a~k oldu-

~"ımı i<tı~t eder. :\ma ~eni 

bilmem. 
Bilmem deme, sana ı.~;k 

olduğuma eminim. 
- :-ju halde mü>.ınde cırc bir 

~i~c ~arap .:ıçrırayım. 

- Böbreklerini unutma. hlr 

- Affınızı ttmenni edcrim
Sahlden tanıyamadım. 

- Doğruyu söyle.. Kanmın 

bu gece glizellij!i var ki, ondan 
tanıyamadın. 

- Hanım efndl her ıı:aman 

guzeldlrler. Tanıyamam 'ersem

liı;;iındcn. 

- lst-.ığlurullab! 1 
- Özür dileme .. ,Yann görü-

şecek miyiz? 
- Evet... Şimdilik müsaade-

niıle 

bit lcadınlasın deye yanıma geldi 

- Canım neler duşünüyorsun 

Oarson yemek listesini ge
tirir. 

- Al. sen intihap et 

- Kadın listeyi uzun uzun 
tetkik eder . Sonra mantosunu 
çıkanr, yüzilne podra, dudak

lanna kırmızı sürer, saçlannı 

daıeltir ve garsona: 
- lsrridye, havyar_ lstakoz 

al~meriken ... Blr şişe de şamp3ny" 

- Ma&allah öfken çabuk geçti 

Teminki perhiz ne, şirndild ıs

marladıklmnn ne? 
- Birdenbire keyfim geldi. 

- Sebebi .. Bana Jhzmca key-

fin mi gelir'/. 

- Yok camın... Anlayamadm 
mı'/ 

- Hayır . 

Biraz evet arkadaşının hal; 

bana neş·I! verdi .• Ben kendim ' 

ihtiyar sanıyordum, meller senlı 

metresin 7..annedilecek kadar 

gençmişim_ işte buna sevindim... 

Ve sıına olan hiddetim geçti: 
Nakleden 

SeMmi izzet 

... , ....................... 111111 .... ııı::m .. llRI•, 

Kadınlara hakim olan Erkek 
Kaba ve fakat sevimli Yigii 

C1:hennemler diyarının dehak~r mümel'Sill 
JORJ BANKROFT 

TUZAK 
Filminde . Pıramunı filmidir. 

. 1 Bu günkü Cumartesi ve yarınki 

Pazar günleri mm saa~ 16.30 da 

ASRI 
SİNEMADA 

Seherli beş ısını 
Con Jllbert - Rene Adoro 
Leon Tolstoy - Kazaklar 

Opera sineması 

Varyete 
Parımunı filmidir. 

Dizel motörü müba-
yaası: 

Tütün inhisarı umumi •• 
mıı-

pıyorsun ? diyenlere, sadece: DAYAK 1 /arla yapılan ani ve sert te-
H d ON iltlNCi GECE 

• iç emlştlm, slı temizi çirkefe • mas/ara denir. Bu tarif ~ Hi- şişe maden suyu açar. lzmir fabıikası için J 7 5 illi 200 beyırirlik hlr Dizel motörü il 

k tı t b Kome· li 5 pmie 
a f ırıp götürUyorsunuı' en, Aziz karilerim in şiddetle kemi • dir. Bedende az veya - Ah hu evlilik aht. bir alternatör alınacak ur. itaya talip olanlar 26 mart 929 Pazar 

dürlüğünden: 

temizi mUdafaa yani Türk lıa- a'"k.alannı U)andıracak meıııu- k ,. h ı · e sebe , Muhası"p aranıyor Bu sırada karşı masalardan k b kl"fl . 1 G 1 d .... k 

<!ı~ının r .. zilet ve hakkım tastlk ıu ro aıam usu un 'P oıan tcsi günü saat 10,30 7,a a ar te ı enn a ata a mu ı·ayaat o 

c~iyc>rum. far arasında - hele şu günler- darbalann hey'eti mecmuasına Muamcldıı vasi bi~ tic.1rethancdc birinde oturan bir bey kalkar misyonuna tevdi etmeleri Ye fazla izahat ıçin idare üçüncü şuh 

Başvckillm;zın dediği gibi de - • Dayak • kadar cazip lisanı avamda dayak ıtlak isdhdam edilmek üzre yeni harnerle karı kocanın masasına gelir. m idürlüğiine mürncaatları. 

Qlk serbestlikte belki tutumunuşa ve çiçegi bumunda bir bahis olunur. Bu tarifte • Fiziyoloj- usulü muıaafa ile seri defter tutmağa J3onsuvar .. Nasılsın?. • ---------·---------

.:oı•:»!J) bl! i.k! t•llsl% buluna· gaç bulunur. Onun içindir ki yal .. dir. Birden fazla insanın muktedir bir efendil·e lüzum görül- - Sen nerden çıknn yahu_ ":===:t..._ ı~ t•ı had 1 . •tı l"ı ..-
ü':'f'•, ı..tta ~uıı~ı ~k tA •laılıl- bu hafta bayram art/esinde bu menfl şarait dahilinde birbir- düğünden uılip olanlar bir hafta iviyinı. :

1 
~ """ 

• y mevzuu muta!da etmek istedim. l · k k if b · '~ t "uı 
l'a•ırlamalıdır ki en buyuk za- enne aşı esı ır neJre htanbul Balıkp:ızarı Halli iskelc.;i T .. k . rta şı"rl'et• l ·r Fakat ~" mUtearlfeyl de zarfında sabahları .<aat JO· l 2 ye kadar • - Kadını Selı'-Jar-Boıısuvar 1 
!erler bir takım 61ilm ve feda· Efendim, bilmem dikkat bu- hissi izhar için muhtelif azala- )Cni k:ı. 'eri ümit şirketine mürJcnat hanım efendi t. ur sıgo " 1 
karlık tzlcrlnden teçerltr. yurdunuz mu i> Dayakla para nnı - temas şartile - istimal eylemeleri. _ __1 _______ :. __ -::-::_Ben~-~_'.l~~"._"2~~~ız gal~? arik ve hf'yat üzerine sigorta muamelesiH 

-~1i1liycti;;";frlk~; 28""'" ............................... "''Y~d:;~~;;ızi:':ı;ğa~a~~;;c:k·==· Iki_-~if;"7cik
0

a~i·~~;,=ı:;;;~ı ... w~~=~=~;:;:~:;ü:;:ı il~ icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 1 

- " olurı;a bemen geri dönün. Jlcm hayalı yokuşun repesınde kayb· yak13şan hır motor sesı geldı şeraiti havidir 2 

O E S 1 K 
çok uzaklara girmeyin hıı, bu- oluncaya kadar t:ıkip ettiler_ ve vanlanndan, havada kırbaç İ • G J d 

0
-

gtinlük yarım saat yeter.., Neyran Artık arkasına bakop,1 zaman gibi - ~klayan bir gürültü ile Merkezi daresı: a ata a nyon Hanındadırr 

Yazan -MEBRURE HURŞIT -

Fırtına, bozuk hava korkusu yapraklan arasından görünen de 

dima~nı o kadar rüyasında hile, nlz, çelik gibi parlıyor. Dıvann 

rüz~Arlar, dolular, şi~şckkr gö- yanındaki ı;armaşıklann arasından, 
rtrek çırpındı V<! hana gözlerini yorulmak bilmiyen iki kuşun 

açııgı zaman oda"1nı dolduran kahkahayı andıran sürekli cıvıl

ılık sabah ıı;uncşine, bir oıüJdet tıları gchyer. 

şa~kın, ha) ran gözlerle baka Gök, yer, ağaç, böcek, kuş, 
kaldt çiçek, her ~ey, bürün tabiat gü-

• 

A'·nı•'"' ıılmııın•ııyan ~('lıirlıorllc lll'ı•nl<' ;ıı·:ı•ır • ··ktnı'ı · 
mnladın mı? beyaz lcöşkü görnıiycn Neyran , "torpedo,, şeklinde küçük bir • Tı> ı>fnıı : Tl<>vııfr"· - -

Neyran "Eveti,, mekanunda Yıldızın başm1 ok~uyarak yava- otomobil geçti. 

başını sallayor ama, çapkın ba- şça : - "göreyim H.ni, beni şu Neyran bir an ne olduğunu 
kışlı gözlen sinsi sinsi gülüyor. ;\Jebmettcn de kurtar!., diyordu. anlamadt Yıldız zaptcdilcmiyccek 

A) !ardır beklediği bu güzel gün- Yol, henüz erken olduğu için bir hale gelmişti. Kişniyor, lj<lha 

de de sö:ı: dinlemek, Yıldv.ı ko~- tenha idi. kalkıyor, ön bacaklarını kıvırarak 

turmadan, sıçratmadan uslu, uslu Ortalıkra hafif bir sis, gunun çifte atıy'.lr, ba~ını dizginden 

)'Ürütmek lazım gelecek ise ze.,.·ld sıcak olacağını müjdeleyen boş kurtarmak için hırçın hareketlerle 

nerdc kalır? sıçrıyordu •. 
N b k hir bup;u vardı. Az sonra köşkler 
eyanın asa 1 parma lan gtı- Neyran ne diye haykmlıj~ını 

1 kı b k 1 ..eyrekkşti, böcek vızıltıları ra,,ıJa 1 b" 
müş sapı r acının ayışı i e batırlamıyor _ Yalnız hıNIU ı ır 

Sta.ndard Serısl Dahjfı Donuk 

Perdesinl kaldırıp cnmı sü- Jüyor .. 

r. n :c.n<agı<!.ıki çiçtkll bahçeden, 
- Neyrancığ:ım.aman 

taze filizler veren çamların tepe
besmele ile binl 

oynuyor .• ne fena, şu \ıabanın vemiycn bir uğulru halinJ aldı -· feryatla yolun kenarındaki hcn

nasihatlan, gece annrnin duaları Neyran vakti, babanın tavsiye- değe fırlauldı~nı biliyor.. Sağ 

evladım da bitmek bilmiyor.Neyran sıkıl- !erini unutmuştu. Bacaklannı sıkı- kolunun, gözlerini karararan bir 

Yor.ırittikçe artan bir huJa ~Yıl- il ı d ,.. nereye r• n 
lerinden. iİZt rinden, duman gibi 

ince bir bu~ ) ukselcn nemli 

ıoprakt.:ın, anlaşılmıyan, çok hoş 

çok taze bir koku geldi. Ncyran 

pencereden ayrılamıyor, ba;,ını 

arkaya dogru hafifçe eğmiş gö:ı:

lcrini arafamış, kıvırcık s~çlannı 

okşayan ılık nefesi, tabi:ıon bu 

şirin ~abah selamını doya, doya 

içine çeki vor 
Gök yuzıınde bir tek bulut 

1ok. Ötede ıhlamur .ağaçla ının 

Bunu gece anne royhıyordu. 

Bahçıvana varıncaya kadar blıtün 

köşk halkı, kapının <inune top

lanmış hayrın gözlerle "küçük 

hanım., ın atlı ilk sokağa ~-ıkı
~ını scyrediyorlraılı. 

malta haşlıyor .. seyisin tuttuğu ~ acı · e sız a ı,.,.nı, r"rp -

"Yıldız,,da sabırsızlanıyor, ayak- dızı-. koşturyordu · Bir lld defa ğını pek bilemediğini, alnından ya

larını vuruyor, başını oynatı}Or. l\lehmedin sesini işidir gibi oldu. nağına doğru sıcak bir şeyin ak- Osmaiılı Bankasının Galata, lstan

i«e nihayet beyazlı hanımı üstü- fakat işte arkasına döniip bakoğt tığını hisStdiyor •• Kapanan göz- bul ve Beyoğlu devairi ;. Bayram 

" zaman, ta uzakta küçük siyah 1 . 1• önu··nde, yeşı·ı san kı münasebatile 13 ve 14 .narı 929 
ne •ıçradL Yıldız o·· yıe memnun erın n • • rmızı p b · ı ıi k 

• ç.r,amba ve er,em e gıın e · a· 
kl, babayı korkutan çılğın hare- bir noktadan başka bir 'ey gör- benekler bıiyüye büyüye uçuşur- palı hulıınacaktır. 

Babanın, tcnbihkrt, 
yordu. 

ketler yapıyor, başını J\1ebnıedin mcdi. ken rüya içinde imiş gibi., Y h kl • 
bitnıl- Neyran gtırurla: pek uzaklardan, merhametsiz 8Zl ane na l 

elinden kurtanyor, liıt~ sola -Hiç yıldızım bana fenıılık kısrağının gittikçt sönen hırçın 
- :'.-kyran ,,akın, fazla mah

muz kullanma, kurkacak olursan 

ı:eylse >len, ;\lehmet sen de 

.lsitiyomın ya, ırkııdan gideakslıı 

anlıyor... d ı k 
_ •orövuır., , babacım! Ge- eder ml, sevil iğini an amıyaca ldşnemelerinl duyar gibi oluyor. 

ce anne, sen de: öylt mahzun , kadar hissiz mi, o? diye düşü- Neyran böylece ne kadar 

mahzun yüzüme bakma, korka- nüyordu ki birdenbire o bekle- zaman kaldığım kestiremiyor_ 

cak ne vaıt ıııedt&f. an! kaza oldıı. (Bitmedi) 

Avolıat Teıni•ıokll Zemhulldi• 

efendi bu kerre J•zıhanes!nl Galı

ıada Büyük l'ollllet Hanında 21 - 22 
Na odamı D&kletmiştir. Tclcfoıı; 

Bcyo&Ju 2367 

11 lyı kürk meraklllarına 
Beyoğlunda htiklAI caddesinde 391 

numaralı meşhur 

EPR E .VI 
KUrk tlcarethaneslnlr. 
mevsim sonu müna~elıeıile finılan 

da icra eyledip;i büyıilr tenziHttaı 

istifade etmeleri için güzel ktırl 

amatörlerine bir fırqtnr. Bo ~atı· 

ancak bir kaç gün deyım edecektir. ı 

'-·~~-~~~~--~~-- · 

1 

' 



' 

Üsküdarla - Haydarpaşa 
arasında altı ay sonra 

tran1va y işleyecek 
Üsküdarla Haydar

paşa arastnda tranıvay 

işlen1esi için hazırlığa 

başlandı. Bu çok iyi ve 

tavdalı bir tesebbüstür. . , 

lundan Havdarpaşaya 
gidecek tran1vay bu 

güçlüğü ortadan kal-

J 

<,:ünkü Kadıköyden , 1 
Eren~öylinden,Güztepel ~~;,· 

den Uskiidara, yahut 

(rsküdardan oralara 

geçnıek isteyenler bu 

seyahatı İstanbula inip. 

hir vapurdan çıkıp öte-. 

kjne binerek yapıyorlar 
d:racaktır. 

Büyle olunca ta <_:a
ınlıcadan Hay<larpa

şaya rahat rahat git

n1ek kabil olacak. Çok 

hoş bir yolculuk . Altı 

ay sonrayt sabırsızlık-

MlLLl\'.ra (j MkA'f 19ii 

la bekliyoruz! ~ --1'-

Yarın başhyoruzJ w--<~---.::" 

ve yarını günlerini 

kaybediyorlar. 

Halbuki şimdi Üskü

dardan başlıyarak Do

ğancılar, Selinıiye yo-

Masal içinde 
masal!. .. 

Yedi genç kızın 
anlattıkları masallar 

Zavallt kadına <<al 
bastı" dedikleri losa
hk humnıası gelmiş, 

Alemşümul 
Marka RaSari 

-·- · · ·- · -b Kansızlık, aden'.li iktidar romatiz-

u ru U ına, sinir, vereıu, sıraca ~'e kemik 

hastalıklarında nafidir. 

• 
MiLLİYETİN 

'· 

Bu günkü yeni bilmecemiz 

Soldan saga: 

1 \Krı (:iJ 1 hr•us~ >alı>i \a-

pur. (J) 
2- Rir gii1, mıgi (3) Niza ( 4) 

.1- Kirli (.l) Tepe>i olan yük. ek 

wpral.. çıkıntısı (3) 

4- \lao<setrııek "emri hazır. (2) 

Onıçltı +) 

5 h:oyıcruıd. (l) 

h ~:ve ,·erilen aylık (4) To· 

kun ak;i (2J 
~ \'.oğıırtlu salato.W. (5) Rahri 

• \hm eri ık iye biilcn şey (:!) 

8 - Kemi~iıı içindeki madde ( 4) 

pa) dıb r 4) 
9· Rutulıer (,l Bir mülkün 

senedi ( .+ 

EYLENCELERİ 

Dünkü bllmecemlzln 

halledllmlş şekll 

Yukardan aşağı: 

1 - Ka~la ürulüp içine:. çama· 

şır ,-e ıcmiş konan şey (4) Peri (3) 

2 Fazıl (4 Sur (4ı 

3 Nususun müfredi (3J ip(!>) 

4 - Hocaların serpu~u ~'iJ 

5 - Insarun kamında.ki uıuılar

dan biri (5) 
<ı ı-im "nıiitcınadi .. (+• ller-

gir (2 
~ - Çapul (5ı L:wı (,l) 

8 Bıldırcın ıc sair h•Y' anları 

öldürmek (2) Et satan kimse (5) 

!) Bayatın ıık.<i (.\) Tavıın mısı(4) 

•• 

BAKUS 
Bayram slparı,ıerinin kabulüne ba,ladı. 
Siparisler sıra ile gönderlllr. 
Telgraf adresi: ıstanbul BakUs. Telefon 

B.2723 Mektup adreai: ~1•11 kır sakak 

·~ No. 79 ~-
@ ..., Taşra müskirat bayilerine•===• 

ı~ Fn kal:ldc <uhulet ~o,ıcrcn ycg:\ııc müc>Sese 1\.\1 ·ı fabr kalandır. 
~- Hakı - Kouıak, Sarap uzerinc wpıan muamele ,apml' i>in (:ala

• tada ı,ürek ·ileıdc \o ,lo-'.37 J . Knini mahtumları fobrika-ına 

1~#~:~~#~~#~#~~#~~#~#~~,·~·:nu~·~-r:aı:.:~·aa~t~ol~uı:ım:a~~~ ... ~-~-~-~-~~~~~ 

Deniz mübayaat komisyonundan: 
!50200 ,ıdct be} az kcnıiJ, dii~me 

20000 metre beyaz keten ~erit 

,·ukarda )·azılı olan iki kalem elbise malzemesi numııneleri 

mucibince pazarlıkla satın alınacaktır ,-ermek isteyenlerin ı l Mart 

92lJ pazartc>i ı;linii >ant 14 tc Deniz miibaraat komisyonuna 

gelmeleri. 

·'""· .. 

İDE Haz;nısızlıkla~·ı, şişkinlikleri, Gazlan, 

ınustahzarı pek tesirlidir, 
ekşilik ve vannıafarında cSodo(iastrin) 

biluınunı eczanelerde bulunur. -------

, 
:!~::-:::::!!::::::::::::::::.:::::. UZUN LA.FiN KISASI 4:::..-:::::::--:.:==:,; 

E M V A L ı M E T R U K E i L A N A T 1 t li 8~1;;;_i;k,. i:lbi;~ı;;:i I! 
1 - !! cı, •ıJ;luntLı 1,tıklil cadde,ındc l'ıhrnhanc l,ar~ı,ındl 1 ıll nunıcwlu il 

No evi ili, e,ı 1\1\mcll muh•mmcnesi if BAZAR ÇEKOSLQV AK ii 
Semti 'fahallc<i 

atik redit !ıra :: 
:: 

('·ıhtt.l ( >kcu \ hı.,a , c ..:::ıddc"'ı , e :ji~h:ınc :-o 8'2 <.. ~azoplu n:unill' rn ... 11ll l -2 ~0000 ... cki1. Lak- ~; 'l'icarcLhanc~indcn tcJarik edcbilir.-.iıuz E~ 

karakolu , c tramrn' :-2 rnaa dük Un ap.mnınn ,;ttc ii Birinci nevi kumaşlar, itinalı biçim fi 

~u1.crg:1hındı _ kigirdir 
!: .................... ~··• Üzerindeki fiatlardan ° ..,20 tenzUAt .._.-................... :: 

. •· d . t . •· d b" ıh k 1 J J .I ı••l•l•••-ııııııııııı•• 
• 1 - oıı ııı•ıııııııını•wn ıa 

11u~ccınilau (.Jn daireden ibart.:t olup 1, :?, \'" uı;uııru .aıre.cn ll\'er o a ırcr mu a YC l.ir'!r ta ;.\uaıı 

dürdiincü daire;ı dii. oda hir mutbak- l•ir halM• \C S,fı,:-.8 \ c JokuY.lınCll daireleri pe~cr oda birer ınurbak ~ e y r , .• n fi ,. n 1 y EL K EN c ,. 1 
birer lıa!Adan H zemin katı odunluk ,c çamo<ırhk c elektrik ,.c rerkos '""' tcrtil at ıc te,ı ..tını hO\i olup l) . l] r; U 

tahtında blrde bakkal dükkJnı ,·ardır 
-~w..ııı-~---••• 1 \-A }'{; H LAH { 

Bedeli >ekiz >ene,, müsavi tak itıe tcdi,ecÜilnıch ~anıleb;ıl,,lac"aiı muharrer ın:,a dukktn l"1gir apannıanrn Bozcaada postası 

hazincı·c ait nHıf hisse;i 20.000 lira l>edeli muhammen ile ve kop:ılı zarf ıhulilc mülkiyyetı mü?.ayedey• .az 

oluomuştur. Tekili y,arflan 28·3-9'!9 t:ırihirıt nıi1>adif L'crşcmlıc günü saat ı~ de küşat hazineden •lınacak emre (C:elibolu) \apuru 9 \iart 

göre muamele ifası mukııncr bulunuul(undoıı taliplerin üY.dc ycdı buçuk he;abile 1 !\()\) lira teminat akçclerini ~umartcsi l 7 da idare rılıt1-

mıl ~andığını teslim ederek f:mı·a!i metruke s.ıış komis•:onuM müracaat ·cYlcıneleri nııııdan hareketle Gelibolu 

* Lup;;eki Çanakkale lmrnz no

Semti 
Hoğuiçl 

,\labaUesi ~ukağı .\o. Ncı•I 

Yenim•lıalle atıl. pazarbaşı cedit ınaklup &t-86 ınek.tep cedit ı r il1I dill~n han• 

Kıymeti lira 4000 bcddr muhammene>I: 7600 mefsuh ihalesi 

MU.jtcmilaıt: altı oU., iki mutbak. dilet hali: sarniç >O bir mikdar babçe11 ha,;: 

Ha!Ada nsa[ı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mukassaten tcdiy~ edilmek w:re 17-:J-9~9 tarihine ıııüsadii 

pazar günü ~aat 15 tc müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammen in 1' 0 7,50 hesahlle 300 lira pey akçeleri 

veya muteber banka mektuplarlle Emvali Metruke sııtış l.oınisyonuna muracıııt eylemeleri 

Devlet demir yolları ve limanları 
umumi müdirliğinden: 

Samson, SiYas hatn üzerinde k:lin Musakör i;ı:asıuıuından hattı moxkılruıı lı:a)>Cri, Sila> lıutı ile ınüllel.ası 

olan Kalın istasyonuna kadar olan takriben 80 kilomemıluk bir kısmın inşaatı 18 Mart 929 tarilıine müsadıf pazar

tesi gilnüne kadtr münııkıısııv-a vezedilmiştir. T:ılipler nıczkilr !!;ünde saot oıı dört buçu~a kadar devlet demir 

yollrı )'ll7.l iıleri müdirliğincc ·kabul edilecektir. Bu münakasaya ait ~attname ,·c saireyi arııı edenler ~-üz liro bedel 

mukabilinde Ankara devlet demir yolları ve limanları ıııaliı c ~-e muhasebe işleri daire"indcn tedarik edebilirler. 

ili i ı ,.,Ti ı: ı ı i. •: ı •: •: • • •H2 Matbaacılara ilan 
• 

KOD AK • • • 
Fotoğraf Cihazları - Kağatları - Pihuleri • 

Kartpostalları - Mustahzaratı l(imyeviyesi: 

\ c te[errııau Lm>alsiz cinsten ve daima memnuniyet bahştirler. • 

flER YERDE SATILIR 
Al:iminUt totoöraf almak için 

<cMinuteros» Kartpostalları 
da her yerde musirreıı talep ediniz. ... , , .. : ....... : . : .........• 

Zonguldak yüksek maden mu· 

lıcndbl nıcktbi ders kitaplarının 

ı:abiycsı 25,2,929 tıırihindcn iti

baren 22 gun mııddctlc mlinaka· 

saya konulmuştur. Şcr:ıitini anla

mak isteyenlerin lstanlıulda şeh· 

rcmancti civarında maden mm -

takası ıııiihendisliğinc ve %ongul

dakta mektep mlidüriyctinc nui

racaat eylemeleri Ye tcklillcriniıı 

l 12 liralık depozito :ıkça:mıı haYi 

kapalı zartlar ile gelecek ı 8 

Marttan evci mektep ımıdüriye. 

tine vasıl olnrnsının t<:nıini ilan 

olıınıır. 

;:ı;aada ra ~idecck n· Çanak. 

kale L:\pseki C.:elihcıluya up;rıı
yarak gelecckt'Ji 
-.- .... ~ - 1 

Antalya postası 
(Ç,\0/ı\KKALE)rnpııru ~~fart 

Pazar 10 de Galata rıhttmından 

hareketle lzmir IGıllük Bodrum 
Rado> Fethiye Vinikc ·\nralyaya 

gidecek Ye dönli~tc nıe7,ktır 

i>kclekrlc birlikte .\ndifü 

Kaıkan Sakız C,,':ınakk:ılc 

Gclilıcıluya Lıjf;rayacaktır. 

Mersin sür'at postası 
(KON\A) 'apuru l 2mart 

salt 12 de Gal:ıta nhtımıııdan 

hareketle lznıir Antalya.. \lıı· 

iye \!ersine p;idccck Ye Ta~· 

ucu Anamor ı\laiye, :\ntalya 
lznıirc u!(raıarak ı;clcccktir. 

iLAN 
11 ;\!art Pazartesi Tnıpzoıı 

birinci postası yapılnııyacah. 

(~ala.ta köµrü haşındil ıncrkeı 
• 1 •>'il~ \les•dct 

a:Jcnte.;ı Be\ oğ ll ... > • 
hanı altında - hu:;u.-:;I dair\:de 420 

1 fnbc :ıccntc .. i f,.ta.nbul. 

Doktor A. Kutief 
Elektrik makineleriyle bcL.;ı_ı-

ğulJuğu idrar darlığı,_. l,'ro:tat adc

rniiktidar. '" beil)<>~eklıgı serian 
ve cilt ile firongı).1 ağrısız tedavi 

eder. Kar:ılwvde Borekçi fırını sıra· 
sındı J4 . 

K :\ R \ Dl·:. ·1 Z POST \ Sl 

ANADOLU 
~;~~~~ PAZAR 

günü ak~amı ~irkeci nhomıud;ın 

hareketle dop;ru Zonguldak, lndwlu. 

Gerze. Samsun. Unye. l'aL.;a, Onlu, 

Gircson, Tlrebolı.Gürele \'•kfkcl,ir, 

Trahzona gidecektir. 
Tafsil:lt için Sirkecide \leoadel 

hanı ittis•linde v•lkeacı hanında 

1 
kAin acentasınıı müra<••t · Tel . 

lsıanbul 1o1 S 

~-------.. 
Kastanıoni Vilayeti 

Ornıan J\f • 

Ta~k(>priı kazası dahiliııdckı 

llerben r ormanının ~adtan pnvraok 

deresi ~"rben ,arı yapaık sırtı ile 

gerikh yazı arasındaki hauı b,\l:ı 

.- im•lcn boıalı karivesilc l(<')i•li ıazr 

,1ra~ınd;Jlr ~ol 1.'Llluhcn <lcrcku 

~okü yayla~ila ~~ın apral .;ırtı ctr. 

,rııdaki mi ile mahdut 1-8 numarı! 

ınakt,llar dahilinde nıc' cut ..?0.f .H H • 

nH:trcnlik:\p de\ 1'ik 'iı:ım cl'1,· ırı ~ .. ı.:c 

nede tıı·mandan çkarılın:ık uıeı 

bir aı nıllJJet 'c kap ıh '"rl u;ull 

hchcr g:tyrı ın·ın1ul ınctrı.:ını" lhı 12 

kuru~ :,>() p:ıra bcd~lilc ınti :ı) ı.:th;\ 

\'ıkar<ldı~rıı<hn talip ııl:ınlarrıı 2ö .ı.<uı 

pa:r.artı.:..;i !!linü :-a:ıt 1 ~ de \iÜ7.dl! ~ 

buçuk tcıninar :ıkçJlarila 'c.;aıki 1:1 

zan~larını hıınıilen bil.zat Vt.! ya mt. 

sadda.k \'Ckillcrinin ~:1:'1t.ımonidt! orm;ııı 

n1üdt.iriyttinde mutc~ckkil kon1isytfl1:1. 

ve ~<:raitini anlaın~tk i:-tcyenh:rin mi.ı 

dliriyc:tiınizc müracaat c\·lenıeleli. 



J)ü ı 1-.tanhulun yeni belediye intihabatına başlandı. Müntehiplerin 
hir kısn11, havanın fena olmasına rağmen reylerini verdiler. 

Dün f-la~biyede ~uvaffakıyetli atletizm müsabakala1·1 yapıldı. Bun
lara Haı-hıye. kulelı ve Halıcı oğlu mektepleri iştirak ettiler. 

Dikkat ediniztt 
-ı 

. ı}anı hayret guzel i~in ancak KR~:\I PF.RTI·:\' ilt idame ve 

ıcmıPİ •. ı ıı,!i·. 
_ı 

ektep ınşaatı 
Af r r ı ır l\(a ı mudurivetınden; 

[) nar . a 4a ın~a olunacak beş ucrsancli mektep hını ı kapalı ur! 

-

Bin Söz 
Bir Resim 

Sofya sefaretin1izde verilen baloda muhtelif sefaretler ve Bul.,.ar hü
kumeti erkanının apaş dansı ınünasebetile al~nan resin1leri. n 

Marangozlar parnıak sıgortasını temin vem uamele vergişini kaldır
mak icin hükumete müracaat ettiler 

Dün yapılan Galatasaray koşusunda en ziyade muvaffak olan gençlPr 

c= ----~-· --

EN ŞIK VE 

Cinsten Ş pk 1 
ı\lmak ı~ll . .:1 cnt.t. K m lu u 

CUI\-lHURi • l 
Şı:ıpka ma 217 na 

ı\lutla 1 uı{r ' 11117. ( rala tl:ı 

Voı,oda c 'd ı 

~.\llR \ ~ '.\I 
Rl.'DE ilLYLI" LK 
VL .\l.Tl. '.~l.\J) \ı A 

ED~:. :\i \lh 
• 
iDEAL 

KONSERVALı\Rl 
1-Jerıe:;. hilaisti-ma. tcrcıh ı.. ı r 

'.'v!Pşhur doktor Z 'f c •ı\ taikp Lttı~ 
tı>OI üıre suren imallcrı, h•l 
rabiiJerinin muhafa1..a ... ınıtcmin l·dc,. 

N:FES! Al ÜK E~11\1.EJ 
SIHllİ! 

• 

l ler bir tecrübesi hu' ü hir 111u 

vMfakıy ". hir ıaıer! l ·ınıım ha 
kali\c m ~aıahırında Lıulunur. 

•mıı:m::;;~lmi::.ııı:ım:a:::ı::::ı:::c~ 

Hanım efendilere 
Büyük bir fırsat 

Bayram yak· 

!aşıyor kurk 

mantoları y iiz· 

de 30 tenzilat 

ile mağazamız

da satımakta 

dır. 

8 ay vade ile 
ı,.efaletsiz ola

rak veriliyor. 

Mahmut paşada 

kürkçi.ı Han 

Beyko T. 
!~t. 1685 

... mfl!!! ...... O~~~---~ 
ÇIKIYOR! 

Sigorta şirkeıleti ile nakliıat kum· 
panyalannı, bor,,alan, ticart:t oda 
!arını, kltıbi adilleri al~kııd:ır c 
leyen mıiliı 'bir e er pek ı kında 

veni Türk hani erile çıkmak u7.rcdir. 

:Türkiye ilk ~apka 
Fabrikası 

Bavrama mah 
sus ·imal ctciJ;i 
a Standard 11 

mark.ah mü
kemmel ~apka· 
lan rek!Am ol· 

mak üzere J 
liraya 'Olma 

ktadır. 
Galata Zülfaruz Cl la\Ta ıl.ı.~ı 

ON 10 

. 
l'ıyasada IJ lira~a 

satılan şapl.aı ı ·ıl· 

nı" 575 kurt.il" 
'(;§ · :::;• almak btcvenlcrın 

lstanhulda haıırcı'lj!;lıı l la nr:ıd.ı "' 

46-47 nunıarah nd31Jra ıni.ır;l.c:ıat 

etmeleri ric olunur . 

D»Jlile mu a a Old ' :ıl • tir. Taliplerin proje ve evrakı fenwy•J• gormek 

ıe \1 \ ı 1 e-n ere• meni daiD'l.i ine murJ<'• f'lln ilin olunur' J)ün Beşiktaş klühü tarafından tertip edilen koşu çok muYaffakivetli oldu. Koşuva haşlanırken .. 
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