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Bir kaç haftadır }i;rürki~·cnin ESBAK POLİS MÜDÜRÜ AZMİ BEY DE İSTİCVAP EDILDI 

ni 

,t•ıprakJ;ırı devamlı ya/(mur. kar 
•rtınalarıııa maru/. lıulunuyor.:)iip
ht yok Jd kara kı~ nıC\ ,iminde 
!;ıhiatın hu ~iddeti, muhitte bazı 
İl.tiraplan mucip oluyor. hhmen 
hile oba, miinakalatın durma>ı, 
'•ıf!;ukfann arım'L'ı,çalı~manın az
"lnıası cihette bir çok kiıfüclcri 
1.arara oğrntır. \ncak hu %arar 
llıtı\'akkaLtır: a/. lıir zamanda 
lı:hHisi miınıkiimltir.llundan ba~ka 

al fırtınadan sonra, Yaziyctl nıcııı
Ickctin iiniimuzdcki ,;ene ziraatı 
nııkt;ıi ııaz:ırından tetkik edince 

ga daha ziyade nıustcrih olabiliriz. 
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\ kmkkct, son ,,eııclcrdc ku
raklıke;m wk mutccsir oldıı. 

ilde p;cçcn. sene kuraklık \ahim 

bir dereceyi buldu. Ep;cr htikLl
llıct., Ziraat bankası, 1 lilüliahmcr, 
nıuhtaçlarııı imdadına yetişme

seydi, vaziyet daha ağır olurdu. 
13u kur:ıklıJtın. piya,;ada \"C umu
miyetle mcmlcktin İktısadiyatı 
lizcrindeki tesirini hepimiz derece 
derece hbsettik. Gelecek sene 

.a 1 
için huna benzer bir tchlik tasav
vur etmiyoruz. Çiınkü bu kı~ 

lilzım rılduj!;u kadar yaP;ı~ ol<lu. 
. 1 

l-
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r:ı;cr tabiat, ilklıaharda da rah
metini csiqı;cme1.<e çok bereketli 
bir >eneye kı\\ u~acağız, demektir. 

Bu suretle yeni lıir buhrana 
maruz kalm·ıdıkuu ba~ka, iktı

sadi lı:natımızda !JL,lıran seklinde . . 
l!;iizc ba~an miı~kulat da keııdi

lip;iııdm F.ail rılaı:al, rır. \ncak 
rnlıhiııı bir nukt:ıyı hatırdan 

çıkarnıarrrnlıvız; ıizkdip;irniz mes
ut netice ı c \ :ı rıııak için ta biatin 
lt.t[u, tdx.-uıııu kMi dc~fülir. 

lla; \.ı tcıll · er de ~arttır. 

bu t~ r iıJcrin ba~:!ıea ... ı. ztirrtıa 

tııhumlu\ hl.lnı:ıhtır. Tabiat. istc
dı i kadar le\ ziııi diibuıı, k:Hi 
<kreccdL tuhuıııhık olmadıkt:ııı 

:onra ne c ~.ırar'? \ azıh'. ki, kuylu 
hu >:ı.ıtta nıulırn,· 1Jldu)\u tolıunı
ı .. ~a malik değildir. :'on g;iinlcrdc 

hLıkunıctiıı lıu mesele ile mc~v;ul 
ıılduj';unu )akıııcn biliynruz. l'a

kat yine :ı] ııı ,;ıırctlc iyi biliyonız 
ki sıkı bir lıiıtçc ılc mukayyet 
olan hukt'ııııctiıı mtıa\ cneti, ihti
yaca tclrnhul edemz. Kanaatimiz
\e lıu kudret \'C imkan her ıııli

es,oc"cdcn zi] adc. ziraat banka
oında toplaniyor, memleketin bir 
kısım tohum ihtiyacına çare bul
mak \'azik,;i, ona düşLiyor. 

.\lc;clcyi sadece "zürraa yar
dım~ nlahiyctiııde telakki ctınck 

hatadır. Tohuıııluh. mcsclc:;i, umu
mi hayatımızla al:1kadarJır. 

Kuraklık yüzünden !(CÇen sene 
hem iztirnp ı,:cktik, hem de 

nıah--ulüıııı azlı~ınd:ın- g;cı;rn 

'eneye nbpcıle un \e buğday 
ithalatı d:ıha f:ızl:ı oldu. Bu MI, 
ticari nıuvazcncmizdc, iktı,;adl 

lıa)atınıızda nasıl fena bir tesir 
yaptı i,;ı\ bereketli bir ,;enenin 
de nıuıılckctc aynı clercccdc 
ferahlık \ crcccp;ine ~iiphe yoktur. 

~irnat h:ıkasının kendi ,;aha
sınclan ziyade ticaret sahasında 

~·aJı~tı~ıııd,ın herke,; ~ik.\yet edi
)or. Ortanı konan delillerle bu 
politikanın miidaf:ıa,;ı ınü;küldiir. 

~u k;ıdar ki, ep;er Ziraat banka.<ı 
hu ,encki tohumluk imtihanında 
.ızaml kudretini gü,;tcrebili"e her 
:,c,j unutturaca~1 'c sika\·ct ye-J :""- • ,, • 

rinc umumun takdiratmı kazana-

:aj!;ı muhakkaktır. 

Mahmut 
Siirt meb'usu 

•••••• t--- -

Maaş layıhası 
Ankara, 11 (Milliyet) Maaş 

layihası hakkındaki tetkikatın 

hey'eti vekilenin bu hattaki 
lçtimaında ikmal edilmesi muh
temeldir. 

Ankarada su tesisatı 
\nl ar.ı, 12 \lilli\'ct Selırimi1. 

u tc .. ı-.atııll iJ..ınal 'c i.;J ermı.:k İ\'.ın 

ııklımctL' nıürac;taı eden A1nıan 

upuıı:t <kpozitr; i~tcdiJ{indlıı tt..:l ce
\ahı 'crilmistir. Sclırimizn ~·a1. ıne\' .. 
:-iminde ..,u ı'tkınu .. ı çckınenıc ... i için 

t "a:-h tcdlıirllT dli~ünillıncl·Hfdir. 

Tahkikat ilerliyor 
Şahitler istima 

ediliyor. 

Esbak Polis n1üdü
ru Azıni Beyin de 
malumatına m üra-

caat edildi. 

TAHl{İKATlN MÜHİM 

BİR SAFHAYA 
GiRDİGİ TAl-I~IiN 

EDİLİYOR 
yeniden tevkif edilen Kadriye hanım ve rufekası hak

kındaki tahkikata dün de devam edilmiştir. 
Dün bir muharrlrlmlz Hadise etrafında matumattar 

olmaları lazım gelen, ve maznunların ahval ve hareklltına 
vakıf olmaları memul olan bazı kimselerin şehadetine 
müracaat için celbedildiğlni görmüştür. 

AZMİ B. DE CELBEDILDI 

Tevkifhaneye celbedllerek şehadetlerine müracaat 
edilen zevat arasında esbak polis müdürü Azmi 

Bey de bulunmaktadır. Diğer şahitler gibi Azmi Beyin de 
malumatına müracaat edilmiştir. 

Şimdi mevkuf bulunan maznunlardan ikisi bu hadiseye 
takaddüm ederı zamanlarda pasaport çıkararak Avrupaya 

seyahat etmek teşebbüsünde bulunmaktadır. 
TAHKiKAT MÜHiM SAFHAYA GiRİYOR 

sabık polis müdürü Azmi bey gibi dinlenen şahitlere 
nazaren tahkikatın mühim safhava dahil oldugu tah-

min edilmektedir. -
Maznunlar henüz isticvap edilmemişlerdir. şimdi evrak 

üzerinde tetkikat yapılmakta ve şahit dinlenmektedir. 
MEVKUFLAR iHTİLATTAN MEMNU DEGIL 

Mevkufların ilıtillattan memnu bulundukları doğru değildir. 
Adliye tr.hklkat etrafında büyük bir keıumiyet göster 

mektedir . Bunun için tahkikat nekadar devam edeceği ne 
vakite biteceği tahmin edilememektedir. Kadriye hanım Ankaraya 
gittikten sonra lstanbulda bulunan kardeşi Nasır bey kendisine 
bir mektup göndermiştir. Bir çok yerleri mllbhem ve esrarengiz 
bulunan b<ı mektubu ııynen dercediyoruz : 

NASIR BEYİN KADRiYE HANIMA MEKTUBU 

Senin birden bire kimsenin muvafakatını almağa lüzum gör
meden kalkıp gidiverişine canımın sıkıldığıoı söylemeğe hacet 
yok. Pek ili il bilirsin ki karar vereceğin şeylerde muvaffak olmak 

için ben de elimden geleni yapmağa hazırım. Lakin 'Senin gibi deli 
tabiatlı olmamaga gayret ederim. Ne .ise olan oldu. Arzun yerine 
geldi. Ben dün akşam uzun uzadıya dllşllnllp hayatını tetkık edip 
kendi kendime muhakeme ettim. Sent haklı görecek epice nokta· 
lar buldum. Fazla llzllldüğllne ve çok sıkılıp bir kaç glln uzaklaş
mayı, kafanı dinlemeni hoş görllyorum. 

Yalnız sana söyliyeceklerime iyi kulak ver. 
Aklına gelen deliliğe teşebblls etme. Kendini düşUnmekle bera

ber babanı, ananı, kardeşlerini de gözUnUn i!nUnden, dUşDncele
rinden tefrik etme. Anliyormusun K.adriye ? Maksadımın ne ol -
duğunu pek iyl idrak edersin. 

Faik için orada neye teşebbils edeceğini bilmem, yalnız sıina 
iki üç kelime ile dün akşamki vak'ayl bildirmek isterim. Tabii 
senin bu hususta ki kararına ve zati muhakemene müdahaleye 
hiç birimizin hakkı yoktur. 

Senin ııekiz trenile gideceğini kendisine telefonla söylemiştim 
ve zannediyorum ki istasyona kadar zahmet edebilirdi. Gelmedi! 
Biz de ablamla beraber avdet ettik. Ablam o gün eve giderken 
ben çarşıda kendisine rast geldim. Bana senin gidip gitmediğini 
sordu. Tabii bende ne yaptın, sen istasyona gitmedin mi 
diye sordum ve canımın sıkıltığtndan cevabını beklemeden 
yürllyip gittim. Tabll benden evel eve gitmiş. Ablamla ileri geri 
bir kaç lakırdı ederlerken ben geldim. içeriye girip oturmağa 
niyet ettiğim zaman bey efendi kalkıp pabuçlarını giydi. 

Ve nereye dediğim zaman biraz öte beri almağa diye çıktı ve 
bir daha avdet etmedi ve belki de avdet edemez. Senin geleceğin 
zamana kadar ben de eve girmemesini temin için bu sabah ko -
caman bir asma kilit kapıya taktım. Belki Hlzumu olur diye ça -
maşırıarını çantasına yerleştirip bavulu da yazıhaneye indirttim. 

Hanım efendiye götııreceğim Lakin senin malumatın olmadan 
yapmamak daha muvafık olacağını takdir ettiğim için sana 
mektupla yazıyorum. Bana hemen cevap yazda icap eder ise 
senin avdetine kadar burayı temizliyeylm. Belki bu akşam Paşa 
bahçesine ıtiderim ev iyice mahfuz ve kitli. işte bu kadar dargın 
olduğum içinselAm yazmıyorum 

l\arde~in 
Mehmet Nasır 

-:-~ ....... -o-< .... ---~~ 

HA VA SAKİNLEŞTİ, KARLAR ERİYOR 
•••••••• 

Bugün yağmur yağması muhtemeldir 
~~~..:..~;....~~~ 

Terkos boruları tamir edlldlğlnaen ••hre su gel
meğe ba,ıadı - Avrupa trenleri dUn ak,am geldi 

Evelki gece yarısına kadar ı Kandilli rasathanesi, bugün 
devam eden karlı havayı, hafif yagmur yagınası muhtemel 

. saganak halinde bir yağmur olduğunu, rUzgılrın zannedildiği 
takip etti ve lıarare.t dll_n _zait gibi lodos olmayıp mütehavvil 
on dereceye yokseldı. Gıtt~çe olduğunu ve bu , azlyetin bu _ 
hafifleyen yağmur dlln öyle . 
ıızeri kesildi ve güneş çıktı. gUn de~am edeceğıni bildir?'lş-
Hava sakinleşmiş oldugıı için tir. Yeşılköy rasat ınerkezı de 
artık kar yağmı;ıoııcağı tahmin bunu teyit ederek garbi Ana -
edilmektedir. (Mabadl 3 llncll sahifede) 

V ALiNİN JI==;:;:~· ad~;ı~=il İNKILA~ . 
BEYANATI fı· Iı11lliyeı, dörduncil yaşını !i MUZESI 

i idrak eylemiş olmaıı dola- 'i 
Su bo~~·ı;rı tamir l ~::;m~~th:::mum:e; ı::::;:. ! KÖPRÜLÜ ZADE Jı'U-

edildi H den şu ıebrtk teıgrarını aı- : AT VE HALİL B. LE
ii mıştır. Arkadaşımızın bu lltl- ! RİN BEY AN ATI 
ii fatınıı teşekkür ederiz. • ... _,___ 

İİ " Dördüncü yaşına basan il Gazi Hz. !erinin mütareke 
i! gazetenizi tebrik ve mukad- il •encslnde ikamet bııyurdukluı 

Şehrin kardan tathiri-
. -

ne 1,000 amele 
çalışıyor il des inkilap düsturlarınızı q ~lşlldekl ha-

ıı li nenin inkillp 
:,= neşre.ime. k yolunda vaki kıy- ~·.= 

Vali \ekili ı e Schrenıini \Iu-
11
1
1 

metli hız metlerine daha pek •. "llilzesi haline 
hittin be\ dıın ıı;,' muharririmizc k l 1 getirilmesi i-

ij ço -- yı lar muvaffakiyetle ı: çin hazırhk-
~u malumau "ernıi~tir. ğ' d.evam !fmesini temenni ede- ii lara batlan-

Boruıar yapıldı rım efendim. :: mıttır. Bu işle 
Terk, "un !\emer Burv;az • !' 

ci\arın,la \Iarkıla\ a nıcvkiindc !! Matbuat umum nııidürıi .i meşgul lı:o -
bonı>u p<ıtlam1>,tı. silihtar \~a ~ ERCÜMENT EKREM i! misyon aza-

k 
!i • • • ı:1 sından l{öp-

·öpnisti \anındaki lınruJ;mla da I! BUyUk bir teveccüh I: rlltozade Fuat 
,;ular donıııu~tu. ~ ı: b dil b' l.üzım ~ckn '"Fl"rc am_elc Hakimiyeti milliye Refiki- "ii ey, n ır 

.. , ' ' .. miz yil dilnümUmllzU hararet il Fuat Bey muharrlrlmlze 
gönderildi, tarnir~t yapıldı \'C 1"1 il bir lisanla tebrik etmekte- ıi demiştir ki : 
,;uyun ~rh c i. alCôİ temin olundu. !: dir. lnkılllbın alemdarı ol11n !! - lnkllllp müzesinin kısa bir 
Yalnız bnrı.ılarııı tazsik ııctice..i !! bu kıymetli refikimizin hak- !i zaman zarfındd açılması müm-

1 :: k d diği bU ilk :: lı:llndür. Bu müzeye , inkılabın 
pat amanıası kin kunı)anıca Uev- =i ımız a göster Y :: ' ' !· ühU ut 1 ı ı :: mahiyetini ıösterecek resimler, 
oğluna ihtiyaten )imdilik "tinde ,• tevecc s un arınız ç n :: 

~ 1ııl bir tezyin vesilesi addederek •• ii. vesikalar, heykeller ve eşya 
12-1 J 'aaı su \'erilccektir. vazedllecektir. 

Temizlik aynen dercediyoruz: !i lnkılilbın faidelerini ve bütün l,!. ·Arkadaşımız Milliyet bu- i.11• ~chrenıancti, ~chri temizlemek safhalarını anlatacak canlı eser-
. . .. !lgün dört yaşına giriyor. Çıktığıjj !erden ba,.ka saltanat ve müta-
ıçın mutcnıadi_ olarak 1000 amc- !.!, günden itibaren inkılllp !,i. Y 
ı ı reke devirlerindeki kııranhk ida-
c ça ı~tırı)or. 1 lariçtcn tedarik :.·i. gazeteleri arasında mümtaz·.: •• : relerin fenalıklarını ve felaketler! 
olunaıı ameleden bir f:I\ da hasıl ii yerini derhal alan Milliyet !i göstere;ı vesailf e levlıalıar da 
olmamı~tır · !ldüşünilşlcrinde ve görllşlerin-ji ">;ı müzede b _ 

Karlar e irk~n bazı \-erlerde !!deki isabet, işlerindeki ciddilik!! 
><Ular ı;og;alnıı~ \ c lıuralara ııı[i- ll ve inkılllba hizmetten bas !i 
lıendislerin idare,[ndc :ınıele li ka hiç bir gaye bllıniye~ ii 
g;iimlcrilmi~tir. llc~ikta~a "iinde- il mesaisi ile, hiç bir gazeteye !! 

n :.·:.· nasip olmıyan takdire ve !.:.· 
rilcıı anıC'lc lııı nıe\'ıındatlır !! vatanın büyüklerinin tevec- !! 

.• ·clırcmanti kı,· t...·ır,,ı,ında ii cühüne mazhar oldu. Hakika-:i 
e>a,Ii tedbirler almı- Ye ıml\ afı i!ten yalnız mtmleket gazeteleriji 
cılınu,rur ' il içinde değil. dünya matbu-!i 

Kış Programı ll atı arasında bile bukadar li 
Eman t •'ckcek ender için •• k b" · - d b •• h !! ısa ır zaman ıçın e u ;~ 1 

daha C>a 1ı hır proıı;raııı ~ apa- 1! derecede yetişmiş ve sevilmiş:! 1 

i·t bu unrr u~ olan mti

lıcndblcrimize bu Iıu,u,la bir ra
por hazırlamalarını tcj';Iııı; ettim 

I~skidrn kaf makineleri g;ctir
ilmi~ i,;c de istifade ohınıııamı~-

tır; fakat son ,;enderde kar ma
kineleri de tckcmnuil etnıi~ ola
caktır.l ILilıl-a ne J,\zını i'c \ apı
lacaktır. 

J•:sasen lıu sene de itfaiye ıçiıı 

kara rnah,us kızaklar yaptırıyn-

ii bir gazeteye raslamak pek !! 
!! gürtür. :: •• T •• 
li Milliyet Uç senenin bin fi 
li bir tilrlll hadiseleri içinde ll 
il haberlerindeki doğruluk , ij 
.. =· ı: yazılarındaki, vikar ve ağır- Ei !I başlılık ile Türk milletinin li 
İı doşuncelerini saUlhlyetle aks-;~ 
j: ettirdi ve ilk çıktığı gtın ~ 
ii vadctt_iği her şeyi yerine iİ 
i! ğetirdı. !! 
il Türkçe ve Fransızca nüs· !! 
j! halarr ile bir •milli organ•P. 

ruz. H olarak çalışan arkadaşımız, fi 
Ekmek buhranı olamaz - !i bilhassa geçen sene, yazı :: 

1 Iııliı n · 
\ardır. 

<u·rıılınahdır. 

Bu nevi 
müzelerin en 
iyisi Rusyada 
bulunmakta -
dır. inkılaba 
ait bütün kıy

metli hatıra-

!arın bir ara
ya toplanma· 
sı terbiyevi 
malıiy ette ol
up Halk için 
buna lilzum 

Komisyona dahil bulunan 
Müzeler Müdllrü Halil Bey, 
mevcut vesaik, asar ve eşya 

ile zenğın bir lnkilap müzesi 
teşkil edilebllecegini ye bunun 
için diğer müzelerden eşya tef
rikine Hlzüm olmadığını ve ko- , 
misyon. yeni müzeye vozoluna
cak şeyeeri tasnif edeceğini , 
söylemiştir. 

SON VAZİYET 
Asilerin başkuman

danı öldürüldü 
Ekmek buhraııı katiycn mevzuu 1! inkıllbına ait ilk fikirlerin 11 
balıs olamaz; <;iinkü li~ aylık un Ü intişarından tahakkukuna fı 
\'e lıugda) \ardır. H kadar ıeçen zamanda bu yol-fl 

J lana u:wk rcrlcrdekl fırınlarıı .ft ~aki pek kıym~tll mesa- ısı1İ Bir lnglll:1: tayyaresi esir 
18-20ıı;ün1Uk un depo edilmi~tir. r ıle temayüz ettı . i! edildi 

EMDENDE 
Dün bir resmi kabul 

yapıldı 

Mecidiye de Alman 
zabitleri \'erefine gece 

bir ziyafet verildi -J)Liıı ı·:mckmk bir rc:;mi ka 
bul yapıl<lı. Bu resmi blıuldc 
;\latbuat crk,\ııı da hazır bulun
ıııu~tur. J·:ıııdeıı slıvarisi kuman
dam oldujı;u ;ı~ mınıııralı tahtel
bahirk hıiyuk hane kırdı)ı;ı Re
kordan kısaca hahsctnıi, \ 'C ka
marasındaki re:;imkr hatkında 
gene ha.zı İJ:c1hat 'crnıi~lir. 

Hih\harc bir bıılıriı·e zabiti 
rcfakoıtilc da\'etlilcrc knl\ azör 
gczdirilmi~ıir. Pro~ranı mucibince 
dün ı•:mdenin fı6 bahriye talebesi 
için ,aat 14 den 17 ye kadar 

mektebi hıı)ıriyedc hir çay ziyfeti 

verilmi~tir. Dlin g~cc saat yirmi
de Eıııdeıı s(i\·ari>i ve maiyetinde 
ki on iki zabit ~erefinc olmak 
üzere ;\lecidiycye de kırk ki~ilik 

bir ziy;ı[et vcrilıni~tir. 
Bu ziyafette \"ali Kol urdu Ku

mandanı. llahri~·c 'Kumandanı cli
ı-;er iinıera \ e zabitan hazır bu
lıııınıu~Jardır. Bu g;lln Tiırk bah
riye zabitanı l~mtlenl g:ezccckkr
dir. Cuma :ık~amı de Eemden 
~crefine .\ lmaıı Sefaretinde bir 
balo Hrilme;;i takarriir etmiştir. 

:! Yolumuzda bize en sadık i! ., .. 
!ı bir arkadaş olarak yUrilyenıı 
ii Milliyet 1 tebrik ederiz. !i 
:ı ..................... - .......... ·~···ı-·~J·~· ... ;~ :;:.: •• a•o•ooo•U•H•••-· O•O•••••Uo• ~•••••' ~" ~· 

Rusya ve komfuları 
Beri in, l r \. 1. - llrı-kıl\ a-

dan g;clen bir tcl_gr:ı[ Ru-ı-a ile 
konı~uları rnraJ'ıııtlan 1 .it\ inııi' 
proroknluııun iınz;ı-ı 'n"usı..ııda 
teYlit nlebilccep;i ııetayiç lıah.

kınd:ı ttirhi tlırlü tahminlerde 
bulunulnı:ıkta olduguııu bildir
mektedir LitYinofa g;üre bu 
protokol Rusya-Romanya nıiıııa

sebatıııııı yeniden tcsi,;inc yol 
açacaktır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

\lnı.ı.ny;ı ıncl..tuhu. \Jccli-.i nıc
lfu:-.ın d;t bir gtin 

2 .-\\rupa lutpa dhodu! 
3 ·rayyarc piyanlo .. und;ı dun l..;:ı

zaniln nuıııaralır _ 
4- Son htıberler • 

3 üncü sahifemizde: 

• 

Sud~ı h.alıl. \ c Enıancı 
2- \la;trif J;ıall\ eti .-ıruı. 

3- Kun :-.ıirülcrlnin hiıcunıu 

"("'lllllol ! 

4 üncii Sahifemizde: 

.ı 

1 Ln. r ııı• ırt.1 
l'ıl 

l c c 
.ı. "l\: • \ h ' 
• =ı Sı'ı t hilgI!ı.: 

IJ· l li .ı' (', !~0111.111. 

6 inci sahifemizde 
llollİi. D4.:. rı, .atr 

l..;ır-

Pl,aver, 12 (A.A) "Ha-
blbullah"a tabi askeri kıta
aıtın başkumandanı Seyit 
iltUsseyin luıçırdıgı !!lenç bir 
kızın i'!rkek karda•• tara· 
tından hançerle öldUrUl
mUştUr. 

Bir İııgi/iz tayyaresi düştü 
Pişaver, 12 A.A) - Dört 

1 

lngiliz askeri tayyaresi bu 
gün Kabilden 58 mülteci 
nakletmiştir. Bunların ara
sında lıir kaç iranh ile Al
man da vardır. • 

Plşaver, 12 (A.A) Yer-
iller yere lnmeğe mecbur 
kalmış olan iki tayyareciyi 
kurtarmak için "Celalabat. 
yakınında yere inen bir tay
yarenin etrafını sarmışlar, 
makinenin muhafazası ve 
sükunun ldamesl için bir 
muhafız kuvvet bırakmışlar 
ondan sonra tayyareciyi esir 
etmişlerdir. Fidye! necat ol
mak için glrişllen müzake
rat nihayet bulunca üç tay

yareci yeniden salverllecektir. 
Londra, 11 (A.A.) "Reu-

ter" ajansına nazaren Af
l!anistan hakkında Hindis
tanın bazı yerlerinden ğelen 
haberler Afganlstanın her 
tarafında kayatın glttikce 
güçleştigl bildirilmektedir . 
Kelimenin hakiki manaslylc 
ticaret çok azalmıştır. Ha
vanın fena gitmesinden do-

30,000 LiRA 
18,700 numaraya 

.çıktı! ---Dünkü keşidede ka
zanan numaralar ve 
tali'leri iyi gidenler 

Tayyare piyankosu ye
dinci tertip birinci ke

şidesine dün de Darülfünu n 
konferans sıılonunda devam 
edilmiş ve bütün numaralar 
çekilmiştir. Bıı keşldenin 
talllileri henilz tamami_v le 
anlaşılamamıştır. 

B u tertip planın birinci 
keşldesinde 1500 bilete 

ikramiye ve 2400 ~ilete de amon 
vardır. Amortiler 'birinci, ikinci. 
üçüncü ve dördilncU ikramiye
lerin isabet e)·Jediği numarll.lann 
son iki numaraı;iyle nihayet 
bulan biletlere aittir • Birinci 
ikramiye 18700 numaraya, ikinci 
ikramiye 4173.J numaraya " 
Uçüncü ikramiye 15398 numarayı 
ve dördüncü ikramive de 4903 
numaraya çıkmıştır. Binaenaıe.· 
nilıayetleri çiit sıfır • 3.J • 98 ve 
37 numara ile nihayet bulaııı 

biitüıt biletler 20 şer lira amorti 
alacaklardır . 

Kazanan numaralar şıınlardır: 
30,000 lira kazanan 

18700 
18,000 lira kazanan 

41,734 
15,000 lira kazanan 

t5,3q8 
12,000 lira kazanan 

49,037 
3,000 lira kazananlar 

51,765 
7,143 

2.000 Lira kazananlnJ. 
55391 54751 6523 42oıs 44307 

5~965 

Bıı tertipte 10000 liralık bir 
de mükllfat vardır. Bu mllkataı 
en son çekilen 10 numaraya 
taksim edilmiştir. • 

Atideki 10 numara da .bln10r 
lira mükafat kazanmıştır. 
46966 48946 50386 26879 .3310 
51240 478Cı4 38048 5()245 l904!1 

Diger kazananlar ikinci say
bifamızdadır. 

Kimler kazandı 
Tayyare pıyankosnıuuı dtıo

kü keşidesinde büyük ikramiye 
çıkan numaralar: 

30,000 Liralık 18700 mıma
rah bilyük ikramiye Uğur gişe
sinden nlan Erkek mullllim 
mektebi talebesinden Sıdkı e
fendiye isabet etmiş ve pJllaSllll 

almıştır. 

Gine bu gişeden alınıw 41734. 
numaraya 18.000 ve 41709 nu
maraya 10,000 lira çılcunşbr. 

layı bir çok haftalar en .e1.'e} 

yeni müsademeler vukuuna 
ihtimal verilmediği ha1de 

Kabil ahalisi sık.sık büyiili 
korkular ve helecanlar ge

çirmektedir. 

Bu korkuyu tevlit edeıı 

başlıca sebep bir müddet 

evel Celfllılbat kralı ilan 
edllmis olan Ali Ahmet hanıı • 
askerlerinin gösterdiıti faali-

yettir. Bazı yollar kervanJar 
için emniyetli deK"ildir. 
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·e müza e -Bcrlln 29 K. a 1929 ( 11-
llY eı) Almanyadan imdiye Ka
.Jar yazını oldıığnın ktuplıır
da, hu memleketin her ! esi 
al kadar eden l•fkilalından 
ba scttlm. Dün Berlln Parla • 

ent1> unda bir müzakere din
leti m ve Reiclısta~ bina ını 
gezdim. 

Alman iııih adından , ya~i 

H<71 'cnesinden beri meclis 
He•linde içtin:a etmektedir. 

ilk cumhuri)et •celisi 11120 
enısindc toplanmı tır. Kanunu 

-si mucibince •clt'wıı.tr 

sene müddetle lntlh•!I e rhw. 
latihabat blla va. ıta e bafüllr. 
lolrl<ek, kadın 20 y delılu-

tıınca intihap hak • ktfr. 
Cu m hu riy· et me)da• d ı 

meclis bina ının eş.
rııerdlvcnlcrinden çık111Ca b8-
yllk bir halle ıı;irillr • Bu hal
den sonra bllyük içtiaıa salonu 

elir. Salonda reisin otumıasıoa 
alt tarafında zabıt kltlplerlne 
mahsus bir kürsU, Sagda..ı;olda, 
nazır. sefirlere mahsus localar 
var . 

l '41!~ ten ı ll9~ sencsi<t• kadar 
yani on Hede in a edilen 

celi binasıada mütalea, yazı 
konu~ma odalan , ka a, idare, 
müdür , kAtip , reis , Ba vekil 
daireleri , lokanta , HUkOmet , 
fırka içliJ11& alonları. klltöpanc 
v • mevcuttur . Hatipler sözll 
lftlrs8dea . Ö)ler . 

Bizim iştirll. ettiglmlz cel
ııelerde bırz.ı Hrri esdekrl 
ve komllnf, t bir meb"u ırn za
IHtaca ıe, idil ha esi Jı; •-

ldı:. 

Islık, cflldllk çaa sal riodea 
1tit' tek lcellnıe aıılıyaölleH ... 
ol un. 

1(0111ıın · ·t meb·aıardaa biri 

~·e çıkar ar·11aja-.ıuı111 

da,. biriıtin !(al eria !ICad de\ -

Fr• --·-Tamirat 
üt ah ıslar konfe

r n ı i::.e b ladı 
Pari , 11 CA.A) Tamlnrt 

müttahas ısları 14 mali mü
teha ıa huzurlyle saat 14 
ie besinci Georıte otelinde. 
açılmr tır. Konferans müza
keratı bir muhalesat ve mü
tekabil i1ima1 muhit! içinde 
cereyan etml, lr. Konferan 
saat 17,15 te bltml tir. 

Pa • 11 (A.A) "M.-
Y&ung~ un re eri riyaseti 
altında, tepfınıan mütalı.as ls
ı.r komitası müzakerata alt 
~ıt varakaları tanzim edil 
meslne ve her ıün içtim 
cd ne kanır venniştlr. 
ffa edneeek vezalf hakkında 
ller mütahassı ın mütalaası .,.... 

T \111 ıiı)İ il: 1.111\T 
!'ıtri•. 1 2(.\..\.}-:IL'ıuıerweiıt 

~ f. 7ctc indı: '~:•tmı, oklu
~· lıir- m l..ıkde lmcrika il;• 
\iıntlan .\l C'appL-ranın l':ıri>tc 

fük hır :«VI.. c me-crrı:t tt!· 

vt[t•ctmi: ııldı:u,•unır ,·n.mal..tatlır. 
Kit teklif l\l 11" !!: .,,: · kım iınz~ 
~1fllti~ ol n d ı lcrlen.kıı hu mi 
• l.;ar-ı ~dnıJcr ıtl<:,h" lir. iLti-

• 

rlyel tevellllôiınde içerek l llA 
sarhoş olan iki polis tarafından 
te\ klf edildlQ:ial ö ledi. Dl~er 

koınüıri tller yuha batırıyorlar, 
gUrilltB yapıyor ardı. 

M 'ua daha bir çok ajtır 
ıtlzler :leyince : 

Rei - Fikrinizi ifade ede
cek ba ka tab rat bulamaz anız 
sözllnUzU ke~erim, dedi. 

Komllnlst beb'ns bu tehdi
llc hiç •ldımnyarak kllfUrletine 
llevam edl11 ·e rei. zUi eline 
aldı ve onu usturmaJn çalı tı. 
O ıfne su madı. fak:at zil .,e. 

aden neler ·öylcdijt!n! kimse
ler lfllemedl. 

rkada, lıırınıR StlJledlıı;ı ÖZ• 

lerin duyulmadıt;ını görünce 
aşatıda ı.J k On tler reise 
tecav!lze b !adılar . 

~el• :neb"u,laroan biri 
&öz SÖ} !erken reis zil çalar'a 
meb ·u u reise itaat etı:>e. 1 
mecburidir. Niza mata ria~ et et
•enlzi rk:a ederim. Gllrliltü 
dolayısJJe zabıt tutulamııaıı ıır. 

Kür llye çıkan lı.inel bir ko
münl t arkada'1arının derh ı 

tahliyeslııi tal p etti. 
Oiğerleri reise : 

Utanmaz. Y •• dedller. 
Reis R ·adaki Parla-

mentonuula adama lıu kadar 
çok söz söyletmezler. dedi. 

!lteseJe reye konuldu. Azim 
bir ek rl)etle reddedildi. 

gllrUltll. patırdı, İı;lık, yulıa .. 

ellcede meb'usWI te~ kil edi
lmeyip yalnız pol e davet edi
lcli&'t anıa,ıldJ. 

·"'-Uzali.erc. lııir ve~ mcı;ele
slne intikal edlace salonu bir 
çek meb'ıı-.lar terkctti . 

Reis kı • bir Is ti ralaat zem 1 

verdltf zeıaan al n birde.n 
bo aldı • ı'1eb'uslar ınelctep ço
cukıarı ~lhl seviAiyorlardı 

K. O' 

•-e.-tkada 

Kadınlar araaında 
hanım relıı 

ta-

Los ~les, 11 A.A) 
"s.by Tront. isminde \e 
(2.! yaş• bfr dakt!I graf 
bir kişilik bir tayyare ile 
17 saat. 5 dakika \e 37 san
iye uçmak suretiyle kxdııılar 
ara ında yeni bir mukavemet 
ve tahammül rekoru kırmı ._ 
tır. 

İslı.oato m faizi rl 
·u\ urK. 1 l \. \ "llacn 

kdera' hani.:. mmlıırkri ı,ı.tıntu 

fii bı;rını C\ eke c !dtı~ıı ~ihi , ı~ 
tlc 1 c~ tolanrk hır l..~a hu ı:ıın 

kıı ıçtım~l11nnıl11 hnrar '~ı'li, er
dir . 

"Ford., 1 milyon lngıtlz 
Uraaı w-ırff · 

Nuyork, 12 (A..A) MCfluı,r 
ıwuhıerl "Ed on. uo d augll 
tarihin yıl ..._ .a ı et :!le 

YOllCf' -tte.ri J' i 

Ailmllllüleri.ı. t~leir oı- tu 
lllllzeye lfU ...qi1J llraı 

teberru ctmiıtır. 
. 

iıtdi H' m· ne i hir 11 "t•k:ı tl.._;, 

l-ı.lil ll'>iıı' ı-ııhd.ıf ermektedir. 

.\hım. ile ~ h hu ti'. lilıı ıcJril:ı 
ı c hilft:ı-,a lı· hri hir tahdidi tc

,ıilııra ı!ııı!;nı h~tıra edıni~ \"il 

hır takım ihtıııı«ilcrc ıol ll\"llı:t· 
L.t;ı , , uui!;ll ınııt;ı . ll.•tnJııtlır. 

rramiye kazanan ar 
•••••••• •• un çekilen 

1 hmirn kç;;llkdc k., ı m1111;ı 

t!!!• a~ıd.ıciir. ııu,~ ikr nınelcr 
1'irinci vfamvdııdN. 

1 f'• lctta•anlar 
.jtj ~'.."• H. ı ı~ il_ 
:IJ5.H il •21 _ rıc -1471•1 
ı'foq:; .ı 1 151b .l'.!07CJ -ııı.ı.ıı 

·'~~~ 
.')~q~fJ 

ı•>&!.i 

.lb2t~ 

.ıtı~:h 

,f.!.lü 

400 lira kazaaanlar 
_><ı!J6<ı " 6.;~ f~'>.\O 
f.I '2 lli07.'\ ~ l ,f(f8 

ı..ı : 1 lll-1 ""'"" 
• 11125~ .ll);lJ4 -1.!<10'2 
!_'(}~() 2C»5!) 2" I'.! 

..Ji\:i(J:" !.~!J 

:l!ii~ 
15(l lira kazananlar 

flı1 11ll 111'-~ •I< -1.iij.t(ı 

fi4()ı L !!' i!3S~ 

f 1 ''"il 

1 

numaral 
1 r.-:

.ıı.~8 

lh l:'i 
1 1 ;ib;; 

:><t~-x 

1 J:!;"h 
.\(. , l 

,f.~llı 

ı~ıM 

t:\~;"11 

[' 

5..Uı82 

~fi 11 
'>f~.l<j. 

u'.!:tJ 
• ;;c~, 

l llUl.ot 
IJO~U 

5:-.•so 
f 9tı:-•ı 
2'•7' ..J2 

Amer ka, lngilte e ve 
Irak arasındaki 

mukavelenin hedeti 
nedir? --I.ondra, 11 (A.A.) Avam 

Yüzl rce bina 1 ar 
altın< ı malı ·ur 

bir haldedir 
\ · :ır o\ , da ı ı J • 

~J,.,ukt, n olth. --Londra: 11 .\) Bu 

1. -
f'ilaf"n i 1L 

ebe i e, 

b µ.~ üma 
ydpıldı -· Roma. 1 1 (A, •. ) 

aaam bi. halk ıı 

m·ı .-
a 

. il• 
kam ra ınd hariciye mü - ~ 
te, arı \\, Locker Lamp on ı 

bir kaç zamandan rf Am -
ara- gi;n İngiltcrede kutuplara 

m:ılı ıı hlr . oıtıık çıkını tır. 
rlka, İnı:-ilıcre \ e lrn 
sında evelce f-111 tirı hak

itll"ıiının imza~ nı m 
Papa, \aşı. n l>öçc. Ya , sın 
ltalya. nidalarila alkışla-
mı';'tır. "O ~er .ıtoı c Pom.ı

no .. ıtaze!e<:i Roma me::e · 
lesi hakkındaki müzııkera ı 

Berlin dün 136 cneden be-
kınJa lng-iltere ile Amerika ri giirülmcmls olan en :-oıı;uk 
arasında akdedllml~ olan gününü )aşamı~tır. Hararet 
mukavelename) c mümasil ~ıiır altında (32) derece idi hatırlatmaktadır .. Bu müza-

bir muka\clcname aktı için 1 \iyanada termometre 38.5 kerat 200 mulakattan sonra 
dercce)·e düşmü u"r. lsvl•·- atideki csa lann vazına müzakerat cereyan etmekte T j 
reyi mütjıiş Kar fırtınaları müncer olmuştur. 

oldui1;unu be. .........ıttir. 1 büt it ı ıt ı k ~ ..... i' yalamakta o up ürr ~ er aya ten na aınınunır 

1 
Bu mukavelenln hedefi Ame- donmuştur. ki bu hadisenin fe heden muahedeyi imza 
rlka ile Irak arasındaki tarihte misli me buk deıt!ldir. ve Papanın hükümdar sıia
müna~ehatı tanzim ve hu Çckoslo\'ak) adak· iıt KoSt -ı hyle. tahdit;. ve tayiA e.d.ilmlf 
memlekette sakin Amerika· edetoprak don yüzün. d.e.rr_ k_a olan araıi ile Vatikan bel-

d l 1 •- k 1 1 · desi üzerindeki tam ve illi lıların t,abi ol:.ıcakian ahkamı .. ar !<erl ~m ~u 1 o u en- I 
tasrih etmektedir. gum~ekmumkuııolamamakta hukuku hükümdar! ini ve 

AMELC·ARA I. D d.~r.\.?r\'..ovada 11 ~l~i soı:-uk~~ hakkı kazasını kabul \'C 

Londra, 11 ( ' . \) Be)·
nclmilel amele SOS}ali t eır

temasi) onali icra komite-
' si konferansı bugün husu.si 

cel-;e halinde açılmıştır. kon
ierans 2 rün devam edecek
tir. Konferan ta temsil edl-

len devletler meyanında r-

jantln. Avusturya, Belçika. Çe
ko ·ıovakya, F.ra a, Gürcüs
tan, lngl lce re. Felemenk, 

İtalya; Rusya. lf.veç. ve 1 • 
viçre vardır. Celseye sabık 
nazırlardan .'\'\. Arthur ttenr-
derson riyaset ediyordu. ka
tibi umumi ile veznedarın 
raperları uhtk im müıak -
reyi müteakıp luı.8al edUaN • 
tir. Bundan sonra kımier s 

tahdidi teslihat konferansına 

1 

ka , ı itt haz Cdllecek h tı 

hareketi ve tahdidi tesllhat 
1 hakkımta b r p d 
1 te kHatt vücude retirttm 
meselesini müzakere etmi tir. - ... -- --·-l\ ühllk tecavüzle!'. 

il. mhaı.11 1 1. 

'vh et ,ııkıı· olnı:ıkla lıcrah<:r 

• nduz ba1.1 \erlerde ınııhlik 

tı.'.ı::" uzl"r 'uku lıulmu,,tur. flu 
~un c ort ki-inin telci 'e .lh ki:'i · 
nın de mn:ruh oldl!:!'ll 1 i!diril-
ııı.:~ ıuL r. 

123 .\\akml var 
iloınha~. 11 .\ .. \ 

hir r:ıpor bıı ;ı\ln dıınliı ık on 

biri •r-•>ıııda kurlıan olımlann 

nıikd:ı.rı ( l '.!3 ktııl '" ~ '1 -+ 
ınecnılıtan i1ıarct .,;,ltıj!;L n lıil· 

dirm,1-.tn!ir. 

Karll8f m11 fit 
Londrıı, 12 (A.A.)- fflıulist 

nezareti mü1ttC1art t.Dlt wffrter
ton avaın kamara ıada MUlan 
bir · ııale cev abea d iri : 

lfı>mlwyJu vukuu "elmi:ı olun 
sn11 kcırgaşatıkloun nıenşeini prlml 
iflnmtle rcılı~un mttıısi umelcnm 
son J.!ftl'ınde aruıntık lıizııntlır . 

Bıı greı-i yerli kt>mu111 l/u tmip 
elmi udu , 

olmuştur. ı\lacarıstanda kaın teslim etmektedir. İtalya 
Oeb<!rezende bir çok kimse- Papalııtın eski eyaletleri ve 
ler hiç olmaısa- ısınabilm k kilise müessesatırun zayi 
için kendilerinin· hapsa ko- etml~ oldukları emval ve 
nulmasını · istemişlerdir. ko- emlake mukabil blr tazırılnat 
penhag dün}anın diger ta
raflarından tam manasıyle 

tecrit edilmiştir. Katteı-atta 
yüzlerce birıa Kar altında 

mahsur bır haldedir . .'\\euse 
nehri yatağına kadar don
muştur. 

ALMAN'l'ADA 
Berlin, 12 (A.A.) Si lrya 

lkllmlne has btr setuk hli
küliı sürmekte devam eyle-
mekte Alın ny dahllf 
bütün mümrk&latı ifk et
mektcdk. Bir çok- çocuk1-n
setukta 9'4tı1Kı.ııt 
ınektedlr. 

Toprak 65 santimetre 
derinli e kad~ donm ol-

ita eder. , 'iliayet konkordatı 
Papa ile ltalya arasındaki 
mönasebatı tayin ve tespit 
etmektedir. Papa Roma me
selesinin kafi surette hal
ledllml' oldutumı beyan ve 
ilan eder. ~lüşarünfleyh 

balya kralhtını hali hazır
ctafd şektt ve kanunu esaSisl 
ile tanır. 

M. BKI 'A h. TEKLiFi 
Roma, 12 ( A.A.) Vali 

İtalya hükumetiyle Pap hk 
makamı ara ındakl barışına 
ve uzl madan heyecanlı 

bir lfsanla hah eden bir 
dujtundaa cenaze! r büy e yan me neşret mi tir. 
milş bllnnık- Pa ile kral ve M. M 
tedk. Pazar gii1lii rrt llnf arasuı hararetli tebrik 
resmi iki keı• ce:mtyet t~raflan taatl eclllmiştlr. 
Azasını sotuıra nntkav·enıtct:;ıl· M. Vatlikaı111t· 
için talimler yapmağa dev;-± tetmk t·ıl!hı'l"alfr · rıCillclerırnll)•tl 
etmt tir. Bıınlardalr otuz 
iki 1 soğuğun şiddetli surette. 
tesirinden dolayı hastaneye 
nakledilmiştir. 

FASILALI BORALAR 
Londr~ l l (A.A) Beni 

Avrup gelen a..-
ra iarla k surette Cftft, 

ı-ayet sotük bir ru r bit 
{ijn ıuctıteı ede hataretl stftr
dım:.ç L b dereeeye 
indirmiştir. 

Bazı yerlerde b • ıim sii
ren sotuk bir çek seıtdet'
ıkn: beıto nmıti 
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Sir ı~ t 
an 

An 
i ı \ l 

tnr dan koskü de hu:ousi bir 
İngilııo efirl ı a eflrl. harici 
dür erd 1 uman Riint Be !erle 
ha 'lr bı.. nmu .!lrdır 

li) f '•ten ·onra komi. er 
·a •. r gu. u mu tür. 

Sir Kleyton İsmet 
edilmiştir. 

1 ~vka!:ide komiser 
etml.,ıtir. 

seiir ile 

İz mirde uç kişi 
lzmlr. 12 (, illiyet) ,\sıl 

sabık Oikill Belediye reisi 
ali te\ kif edilmişlerdir. 

Bandırma y 
iz mir. i 2 (Milli) et) 

ilk tiren işleyecektir. 
Bandı 

Ankara~ İstan 
Ankara, 1.! Milliyet Oün isıa 

Gliztepede patinaj )apmış ve yarım 
de\·am edebllmi ·tir. Tren sabeh ,eh 

Posta treni iı;e kardan Pendi ci 
henüz açılmamı~tır. Kütahyaya da. \ 
işlemiyor. 

Viladi kafka ta şi 
Mo kova, 12 (A.A. Viladi k 

gürültüleriyle karı sık ve 30 anly e d 
blssedltı11· tir. Bir .çok evler yıkılmış; 
gelmi ·tir. 

ltalya muahed 
edl 

Atl•a , 12 A.A.) Meb•u ·aa 
meclisi • Kellııt • mi akllUll 
birinci luraatıncle lllllMlf etıaff 
ve ltalya ile Yııaanl 1111 arutnda 
münakit dostluk mwıüted.e.<dal 

lastik eylemi tir . 

H 1 Rl ı, \% \ 1 'R 
•mir~. I ' \ \ Dıınl.ıı 

hruııa hunuı ln~tı:cre sahilin :le 
hir ·, ılı t>ıhri bulara sel><.-hi ı 
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hiı,i 1 loı He ile o tat11il" ıırasın ıı 
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MILLlY TIN ŞEHI -----
~'oLi/'fE 

Tel koptu 
.üfusça bir zayiat 
olmadı yalnız bir at 

telef oldu 
"'Un aaat Uç raddelerinde talt-

· 111 e neticesi 
feci ola· 

bilecek bir ka· 
za olmuş, fa· 

kat yalnız bir i /"/_o 
hayvanın telef ~ /Jk0c:.. 
r,!ması!e pek ~ 0 
h ''f geç111lştlr. 
· <simde tam ı • 
l . ılvay teva· :, 
1 uf mahallln
t:ie tramvay teli 
kopmuştur. O 
sırada tevakkuf mahalllnde epl· 
ce bir kalabalık buluıımakta 
idi. 

Kopan elektrik teli ehallnln 
llzerine aUşeceği esnada tevak· 
kul mahalllndekl plyanko ldfe
slnln saçııgına çarpmış vs ar • 
kaya sıçrayarak orada duran 
bir beygiri kömür haline kıılb· 
etmiştir. Tel tekrar bağlanınca
ya kadar bir müddet tramvay 
münakaıatt kesilmiştir 

* Bir serseri donarak öldU 
- BimekAn takımından 60 
yaşıarınds baltacı Mehmet dün 
gece Karagllmrllkte kar içeri • 
sinde buluıımuş ve kan.kola 
nakledilnılşsede bir mt:.ddet 
sonra vefat etmiştir. 

• Bir C.ırsızltk Küçllk· 
pazarda ayazma kapısında 15 
numaralı dökmeci Abdülkerim 
efendinin dün gece dükkllı:oına 

arka C 0 tnml l ıraH k hırsız gir· 
ın·~ ve ti•çuval pı> a·es, bir t.-kım 
elbise çalarak kaçmıştır . 

* Yankesici Hayraddln 
Hayreddin isminde birisi Ak~am 
gazetesinde çinkograf Mustafa 
b~yin tramvayda ceplerini ka
rı~tırırken yakalanmı~tır • 

Alaca ylZzGmien dayak 
- TLhtak&!ede Şü!eyman Ef. 
zabıtaya müraca .. ıla bir alacak 
meselesinden lstavri ve Dimitrl 
tarafından darb edildiğini iddia 
ı:tnıiştir. 

Arkadadşını aoymuş
Sirkeclde kahvelerden biriııde 
yatan Hasan, arkadaşı Hakkıyı 
soyarak kaçmıştır. 

MAHKEl"ıELEHtı.C 

Marm~ra- Sevinç 
Müsademe davasının 

rüyetine devam 
edildj 

Marmara • Sevinç facıa
sının muhakemesine dün 
Birinci Tlca- ~~;J \ 
~!sın~=h~== [ jŞ \.' \ 
vam edilmiş- • ~ .~ 

lir. Seyrlsefaln ' · 
ve kil le rl nin . 
ehli vukuf ra
porunu tetkik 
etmeleri için 
muhakeme 
>aşka bir güne kalmıştır. 

" Zemmü kadeh davası lfü 
milddet cwl gümrük miifcıti.>i iken 
l\lardin \7'ililveô gümrük mücitirl i~ür.c 
nakledilen C.-Iôl bev, Galnt;; ~ilnı

n.igU he~ t:ti l't·l'ci~i\ t· rei~i .\hmet 
Raif hcv ab hine bir zem mü kadeh 
dn\·::ı .. ı uc;nıı~tır. IJa\nnın mevzuıı 
~uda •.. \lüfı.;ni~ Haif hry. ınutıyenc 

m1.·rnurl:ınn<l:ı.n h;ızılerin:ı (\!lal beyin 
h;ıv..-i~.:tini i\ırac:ıl s;i;dc.:r !'ürrcmfs 
ve mi.idiri umu:ni )h.;an he:v ne~dinde 
de bu yolda clkinatta bulunmuştur. 
Cel:ll lıcyin ikame enij\i bu dava 
vnkın<l:ı mrinci ('eza mahkemesindı· 
ruyct edikc.:ktir. Hu davadn l(üm

rtik müfottişleıi ve muayene memur
ları şahit bulunmaktadır. 

Yeni sigaralar 
inhisar Avrupa için 
yeni bir nevi sigara 

yaptırıyor 

Ramazan slgaraıar1 
Beyazıt sergisinde 

satllıyor 
Tütün inhisarı idaJresl Avru

pad2 1anlmak tııre yeni bir nevi 

sigarı yspormaktadır. Diğer ta
raftan idare lzmirde tütün müs

tahşilkrinin vaziyetini ıa'; v'ye 

için külliyetli mikdarda miihayast 

yapormaktadır. 

ldarel inhisariye Ramazana ma
hsus olmak üzere yapnrdığı siga

raları sattırmak için Beyazıtta 

bir İııeşher açmıştır. Behçet B. 
tiit[in i~leri hakkJnda eltin bir 
muharririmize şu malL,man ver

miştir. 
Behçet BJn beyanatı 

"- Avrupada en yüksek ad
dedilen bir nevl sigarıı vardı.Biz 
bu sigııra nümulerinden celbettik 

Bu nevi slgaraiarın IOOOtanesi 90 

liradır. 

Riz bu sigaraların tütünlerini 

tahlil ettik. Nihayet anladık ki 

bu 5igaraların tiitünleri hizim 

Yenke Ye Sipahi ocağı tütünleri 

ayarındadır. Meğer hizim Yenice 

ve sipahi OcaP;ı sigaralarının 

tütünleri Avrupada lTI eyi tütün 

addedilmekte imiş. 

Biz bunu nıızarı dikkate alarak 

},, rupa piyasalarında satılmak 

üzere yeni bir :;ıgara yaptırmak 

istiyoruz ve bunun için de tet

kikat yapıyoruz. 
Tütlln mübayatı 

ldarcmi;r,, lzmir tıitün m(istah
~illcrine hir prdım ulmak için 

külliyetli mikdarda ttitüll miiba

yaasına ba~lamı~tır. 

ı\llibayaatin ne zaman ikmal 

edileceğini ve ne mikdera hali!( 
olahilccegini ~imdıden kestire

mem. Bu vadyetin alacaj\ı şekle 

bağlıdır. 
Ramaza•ı slgaralan - -
Ramazan etiketli sigaralarınızı 

satmak için Beyazıtta bir meşher 

açtık Ramazan devanı ettigi 

müddetçe bu meşherde satı~ de

vam cyliyecektir. 

Behçet bey Ankaraya ancak 

on on beş gün sonra gidecektir. 

IS'fANl\UL BORSASI 
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EMANETTE-

Suda balık! 
Hocapaşa çesmesin
den5santim boyunda 

balık mı çıkh? 

Dün matbaamıza Hocapaşa 

mahallesi Muhtarı Niyazi efendi 

ğelmlş, ve şişe içinde bir balık 

getirmiştir. 

Niya;:i efendi bu balı!(ın Ho

capaşa mahallesindeki Kırkçeşme 

suyundan çıktığını söylemiştir. 

Bunun üı.erine bir muharririmiz, 

vak"ayı şehremaneti Sıhhiye Mii
dürü Neşet Osman Beye anlatmış 

ve Kırkçeşmc sularına tatbik ed

ilen fenni tathirat hakkında iza

hat istemiştir. Neşet Osman bey 

demiştir ki; 
' - Kırkçcşme suları bentlenk 

toplanır, tonoz kemerler içindi.! 

şehre getirilir. Şehir içinde künk

lerle çe~melere gider. 
Ahiren hu künklerin bozulan 

yerleri demir borularla• değişti

rilmiştir. Su Yolda ve ya bentte 

televvüs ederse bu hemen izale 

edilir. Bunu anlamak için de çeş· 
melerden sık sık nüm une alarak 

tahlil ettiririz. Geçenlerde teı

gAhçılarda bir ç~menin kirlcn

di!(i anla~ıldı. Hemen televvüs 

mahallini "fiularak beton borularla 

tecrit ectik. Kırkçeşrnc suyu şebe
kesi çok büyüktür. 

Hepisinin knni bir hale i!rağı 

para ve zaman meselc>idir. Biz pe

yderpey uğraşarak vaziyeti idare 

ediyoruz." 
Ce,mcdc bulunduıı-u iddia edi-,. ' " 

len balıj(ın boyu S, knl;.ılığıda 2 
sııntim kadardır. Bu kadar lıiiyü

kçc bir balığın çeşme delijtinden 

çıkabilmesi ihtimali uzakçadır, 

Bunları tesbit ve tetkikat icrası 

için balıj(ı bu gün Emanete tes

lim edeccıtiz. 

* Süt işi - Süt muayene ye
rleri ancak mart iptidasındıt açı

lacaktır. Muayene yerlerinin dok
tor ve memurlaı tayin edilmiş 

\ c herayı mahimat vckAlete arze

dilmlştir. 

Kış 
(Birinci sahifeden Mabat) 

dolunun yağmurlu, Şark mun
tıkalarının karlı olduğunu bil • 
dlrmektedlr. 

KA''l AV ERİYOR 

Den lır :aredn yültselmesl
n~ ··e yağmura rağmen 

karların bir kısmı erimemiştir. 

·Her tarafta Halkın iştlrııkile 
temizlik mücadelesi hararetlen
miştir. Fakat Emanetin ·vesaiti 
klfl olmadığı için eriyen karlar 
kaldırılamamış ve lstanbulu.n 
eksert caddeleri çamurlu bir 
bataklık ve glll haline gelmiştir 
Yüksek yerlerden eriyerek çu
kur mahallere akan kar sulan
·nın yollan kapaması üzerine 
Emanet kar sularına geçit ver· 
mek için o tarafa derhal amele 
göndermiştir. 

BAZ! SAÇAKLAR ÇÖKTÜ 

Karlann erimesi üzerine fe· 
hrln evlerinin damları akmağa 

başlamış, Şlrketihayriyenin kil
prüdeld iskele binalarının dam
larında mevcut saç levhaları 

ve daha haıı dükkllnların sa
saçaklan çökmüştür. Eriyen 
karın altmda bulunan buzlar, 
pek çok kimselerin düşmesini 
mııcip olmu~tur. Halkı en ziya 
de iz'aç eden şey otomobillerin 
bataklıklardan geçerken etrafa 
saçtığı zlfo~lardır. -- ·--- TERKOS GELDi ve yarından itibaren trenlerin 

intizam kesbedeceğınl temin 
etmektedir • 

200 KOYUN OOMDU 

Evelki gece KeRerburgazda 
(200) koyun ve kuzu do· 

narak ölmüştür • 
Kısıklıda Jandarma araıwıu 

civarında Gedlkil küçük zabit 
mektebi ~alebeslnden Behçet 
efendi, kurtıann hücumuna ma
ruz kalmış ve jandarmalar tara
fından kurtarılmıştır . 

bir çok el silAh atılması iize
rine kurtlar kaçmışlardır • 

Deftardarda Ali beyin kab· 
vesile aşcı lsmailin dUkkAnı , 
karların sıldetinden yıkılmışsa da 
nııııfsca zayiat yoktur • 

açılmasını bekledil!'f için yuıcu-
lar lnmeğe mecbur oımut ve 
ancak ıece yarısından sonra 
hat ıemlzlenebilmlştir. 

Gerek Anadolu ve gerek 
şark demir yolları bonllyö tıırife· 
teri henüz nıuntazam bir hale 

gelmemiştir • 
AVRUPA TRENLERİ 

Çerkesklly yolunun açılması 
üzerine tahrik edilen Av· 

rupa trenleri yolda HadımkllyU 
ile Çatalca arasında tekrar kara 
saplılDmıt ve ancak dün akşam 
geç vakit şehrlml.1.e geiebllmiştlr. 
Kumpanya bu gün Avrupaya 
ekspres treninin gllnderiieceğlnl 

Dlln akşam Katane sırlla· 
nnda patlıyan Terk.os borusu 
tamir edilmiş ve şehir 
susuz kalmaktan kurtulmuştur. 
Mamafih, yollar açılmadığı için 
menba suları henüz bulunma
maktadır. 

Jstaııbulıırı müihakııtla lrti • 
batı temin olıınmuttnr. 

KISIKLI TRAMVAYLARI 

K sıklı tramvay hattında 
dünden itibaren seferlere 

mUba~eret edilml9tlr. Ankara 
ekspresi evelld ak,am Fener • 
yolunda karlar arasında kalmıt 
ve banliyö trenleri de yolun 

VE MEMLEKET HABERLERi 
MDID ERJK MABEAJ.P' 
Bir talimatname tan· 
zim edecek komisyon 

toplandı 

1knsat vekAleti bir Ormsn 

talimatnamesi hazırlaması için 

bir komisyon teşkil etmiştir. 
Mütahas5ıs profösör Bemhar

dın riyaseti alnnda olan ve lst
anbul, Antalya, Orman Amenaj

man Reislerile Orman mektebi 

Alisi Rektörü ve iki profesörden 

ıbaret olan komisyon dün sabah 

ilk içtimaıııı yapmıştır. Bu ictima 

ih7.an mahiyette olmu~rnr. 
hıttıat bltmif gibi - :\la · 

IOJini aFkeri) eye muavenet hey'
etile Harp malulleri cemiyeti 

arasındaki ihtilaf halledilmiş gi

bidir. Vaziyetin böyle müsait bir 

safhaya girmesine en büyük 

amil çıkmak ü;r,ere olan malulin 

kanunudur. Her iki cemiyetin 

müştereken verecekleri balo da 
tehir edilmiştir. 

* Harikzedelere muavenet -
1 lilaliahmei Cemiyeti !ıkaraya 
para tevziine devam etmektedir. 

Cemiyet Tatavla hnrikzedeleri 

için mübayaa ettiği battaniye 

ve kömürleri bu glin Tatavlaya 
sevk edecek ve bu ıı;ün kabil 

olamazsa yarın tevzi edecektir. 

Dün harikzcdelere muavenet 

komi. yonu Beyo~lu Dairei llele

diye~inde g~ç vakite kadar içti

ma etmiştir. 

* Zararu zian istidası -Fran

sız beylik gaz g-ernisl olan Ron 

vapuru Çanakkalede Tav:ilzade 

Yapunına çarpmış ve hasar yap

mı~tı. Dün Tavtlzade vapunı 

kumpaııya~ı müdürü Vilayete bir 

istida vermiştir. 

Bu istida da Tavilzade kum

panyasi, Fransızlardan zarar ve 

ziyan istiyor. istida Hariciye Ve

kaletine .~önderilecektir. 
* Vilayete teşeklı.Ur-E.kktrik 

r 
kumpanyası, Sılihtar ağadaki fa. 

brikaya kömlir sevki için l~zırn 

gelen emri verdiğinden dolayı 

Villl) ete te{ekkilr etmiştir. 
* Hilmi bey - Maliye vek!leti 

muntazam borçlar miidürü Hilmi 

bey şehrimi;:e gelmiş ve dün 

Vali vekili llııhiddin heyi ziyaret 

etmiştir. 

Doktorların balosu - J<:tibba 

l\.Iuhadenet cemiyeti heyeti 

idareı;i bu ak~nm toplanaralt 

tehir edilen balonun giiniinii te~
bit cdeecklerdir. 

* Polls tayinleri - Aydın 
serkomiserl Mehmet Ali B, Ba
kırköy ve 4 üııcU şube bıı.ş me
murlanndan Cavit B. de Gedik
paşa merkez memurluğuna ta
yin edilmişlerdir. 

Acaba kudurmu' mu 1 -
Dolapderedr kaçak rakı satan 
bakkal Koçonun dükkanı ta· 
harrl edildiği sırada ağzından 
köpükler saçılarak memurlann 
ellerlni ısırmıığa başlamış, az
gın kaçakçı derdest olunmuştur 

. Şark demir yollarına 
ihtar Şark demir yollan 
idaresine yolcu vagonlarını ısıt· 
madığı takdirde hakkında. teki· 

bat yapılacağı tebliğ etlilmlştlr. 
* Mavno buhrant- Fırtına

nın dinmetı> üzerine limanımıza 
bir çok. vapurlar geldiğinden 

mavna buhranı blssedilmcğe 
başlamıştır • 

DUnkU yangınlar. 

Salkımsöğütte tramvay cadde
sinde lemall ustanın dOkkAnın
dan, Tütün ıttmrUğllnde liman 

iskelesinde bakkal Nlkonun dtt
klianından ve BakırköyUnde 

Kartal tepede tah,il memuru 
Asaf beylr. evinden yangın çık

mışsada derhal yetişilerek sön
diirülmüştür. 

Basket ve Vole}"bol- :\ılıntab 
Basket ,-e Voleyhol llevetinden; 
14-\!-1929 l'erşemhe (>ün[i Heyoj!;lu 

Am.rikan kul11bünde \olev!ıol M•\· 
]arına Dc ... 111 Edik•·ektir. 

1 ı,a,ı· pa.-a Taksım ) cııı 
ylldi~ Hakem Hedi be,- saat 13,.ıo 

2 lstauhul Spor-B·vknz Hakem 
Necmı hev 'tat 14.30 

3- Beşiku9-I lllal J la kem ~ luz.ıf!"ı..
be> saat l ~.ı S 

MAARiFTE. 

Sanat mektebi 
Matbaacılık gece san

at ve terzilik mek
tepleri açılıyor 

Matbaacılık mekteb' 

Devlet mıtbusında açılacak olan 
maıhaacdık mektebinin kadrosu Ma
arif Eminliğine teblljt edilmiştir. 

Bu mektepte tertip, t.' 'hih, tipografi, 
litografi dersleri matba.cı!ık mekte
binin esas derslerini teşkil etmektedir 

Bu mektebe kaydedilecek talebe
lere bu derslerden mada, vatani mı· 
lumat, resim, kaligrafi, kimya. fizik, 
hesap. ikris•t dersleri de okutulacak
tır. 

Tahsih kursu 

Tashih kur>una orta mektep me
zunları, çinkograf kursuna orta mek
tep ve sanat mektebi mezunları, diğer 
kurslara da bi!Qmuın matbaalarda, 
atelyelerde çalışan işcilerle, yeniden 
s.ınaıa intisap etmek isteyen kim~eler 
yaş ve menşeleri nazarı itibara alm
maksızın kabul olunacaklardir. Bu 
mektebin tıhsil müddeti iki senedir -

Tashih kursu dört ay devam ede
cek ve senede iki kurs yapılaçakur. 
Nazari derslerden maada talebe ıat · 
bikar için De,ler matbaasının bütün 
techizatından istifade edecektir bu, 
memleketin matbaacılık hayatında 
mühim rol oynayacağı muhakkaktır. 

Moarif veUlctincn bu müesseseye 
büyük bir ehemmiycr verilmektedir. 
l\Jatbaacıltk mektebi müdür ,·ekillc
tlne Faik Sabrı, mektehin matbaa
cılık derslerine lngilcerede tahsil 
eden Hamdi Emin beyler tavin 
edilmişlerdir. 

Gece sanat mektebi 

Horiçtc !ilen sanatla meş~l ol•n 
yahut yeniden sanarn intsap ennek 
iste~cn vatandaşlara muhra oldukları 
ameli ve nazari bilgileri en son ve 
en seri usullerle vermek maksadiyle 
hir gece şıınat mektebi açılacaktır. 

Ru meyanda lstanbul sanatlar meh'
tebinde de büyle bir şube bu gün
lerde açılacakor. 

Gece sao'aı mekteplerine yaş 

ve tahsil farkı gözetilmeksizin bütün 
vatandaşlar kabul edilecektir . 

Yeni şubeler 

Jstanbul sanatlar mektebinde açıh 
ması düşünülen ~ubeler şunlardm 

J - marangozluk ve mobilyecilik, 2 -
elektirikcilik, 3 - tesviyecilik, motör
cülük 4 - silılti tesisat, 5 • divarcılık 
ve betonculul<, 6 - boyacılık ve nalc
lıaşlılt, 7 - döşemecilik Bu ~ubelerden 
hu han~ birinin açılması için aagarı 

15 ııılebenin müracaat ettnesi la1..ımdır. 
.Murakaba heyeti 

Yeni ona <anat mektepleri 
talimamamesi mucibin~e teşkkul 

edecek olan murakaba heyetleri ok
fam ş•nat mekteplerini de nıurakaba 
edeceklerdir. 

Şimdilik Ma•rif V cktlluince aııl
mast takanür eden ~;şan1 sanat 
mektepleri lsıanbul. llıırsı, lzmir, 
Ankara. Konyada açtlacakıır . Sana'. 
mektepleri ·in celbedilen ecnebı 
mutahassıslar akşam sanat mekteple
rinde de istihtaın edilcceli:lerd!r. 

TerziUk mektebi - Terzilik 
m~ktcbinin tahsisatı ~Onderilmi~tir . 
Bn mektebin oıas.ı V.'i. lcvaı.ım~u 
ihzar edilmiştir. Yakında 5:ln"at mck· 

binde açılacaktır . 
~ Ruhsatlyeslz dişçiler -

IJ}Şçilik ruhsauıamesi mal üzre 
Sıhhive ,,kaletine mtiracant edenle· 
rin imtlh•nl;m ~!art iptidasmd;< 
Darülfünun diş tababeti şuhennde 
yapılacakıır. Mektebin miidürii. bu 
imtihanlara l(irccekltrin mikdaı1 (50) 
ye baliıı- oldnAunu \'C yeııidtn ,uku 
bulan ba;,ı nıüracaaıJarın V ck;Jlet 
tarafından tetkik eı.lilmckte bufımdu
~ııııu, imtihaıılar hakkında, çıkan 
ıtııa_,ıarın Yarlı olmadığını ,iivlcmiş
tır. Di~cr taraftan Diş tnblpleri ce
miveti, imtihana girecekler ara.onda 
bulunan dişçi kalfaları alevlıinde bü
kılmet nezdinde Leş~bhü•ıtıa huhın 
maktadır. ---.......... ·- -
İbrahim Tali Bey 
Teessürle haber aldığımıza 

göre bir kaç günden beri şeh
rimizde buluııau birinci ıımumi 

müfettiş lbralıim Tııli bey has
talanmıştır. Tali Bey bir iki 
gündür dışarı çıkamamaktadır. 
Kendioine •eri bir afiyet temen
ni ederiz. _ ................ _ 

Nikah 
titrut valisi nıerPum u enın 

beyiı kıı.ı 'e Ak~.tın Tl , m ;lJ.J1 

mublfrirk ·inde ı \ :lh\ \urcu ııı 

hcmşire"i '°'Lin 11 ii .. lıan!mla f'.\ c~-
rafından Nur ibacı lıeı iıı llkAhları, 

evelki gün kn·ılın1şuı. ~l'nn.ılc' ne sıl 

det dilcriı, 

.,MEMLEK_E'{TE: 

Balıkesirde kurt sürüleri 
Azgın kurt sürüleri şehrin 
kenarına gelerek koyunlara 

hücum etmişler 
Fırtınanın muhtelif vila vetlerde tesirleri 

Sıgırcık kuşlarile mücadele başladı 
Balikesirde 8 Şubat gecesi Askeri 

hastanesi civanna inen Kurt sün11eri 
korkunç ulıımalarilt o civar abali<iııi 
abaha kad.r uyuonaınıslardır. 

Cenc e\ elki gece llalikesir lzmir
Jer nıahallesindt Gn.ripier mezarlığı 
channa nakledilmiş olan ko)·tın 
S[ırüsiine çok kalabalık bir kurt 
sürüsü hücum etmiş. çobanlarla epice 
mücadeleden <onra kurtlardan iki<i 
itlaf cdilertk diğerleri kaçınlmışur. 

Kı~ın ~ldderinden her >ürü ı>ahihi 
beşer onar kovun telefat 'ermişlerdir. 

·' Fırtınanın tesirleri - ,\lanisa 
merkez kazasında ıugı 1ııdan 2224 
döııünı bup;daı. 4.10 diinüm arpa 
94 dönüm haşhaş. 45 dönüm halla, 
80 dönüm JU!af hasara n/!rttmı<nr. 
Sj1;~)llk1antaıı ha~tıa~ Ye h~ıklalann 

\üzdc on be~ Jerecesınde yaprak
ları boıulmuşcur. 

Balıke<irdt bütün YilAyct dohilinde 
ı..ı~ çok laıladır. Kardan e\el ova 
kü)•leri mah,ulatı lujJ;\ anLtrdan vüzdc 
otuz nisbetlnde ıar.ır ~" ınüştür. 

llurdurda ckinkr karlarlo ünü! 

:ıeme!t"dirler. Bütün zeytinciler tcl:işn 
düşmü,.iir. 11 .i.umtt Edremit ve 
havalisi için bu muzır hayvanların 

lktı<adi bir tehlike nlduj\unu naz..-ı 

dıkbtc alarak memleket ıktısadiyı
rım hima>·e için hu ku,ların itl:Hma 
halkı mecbur tutmuştur. Her nüfu 
onar adet sığıı;cık kuşlarından iıtıı 
edecek ve ziraat memurlu1iUna tesliı 
rdecekrir. 

•lzmlrde ilk maçlan - lzınirdc 
futbol lik maçlarının birinıı devresı 
bitnıiş~r. l\luhteliı takımların kazan
dıj\ı dereceyi y.ı~ıyonız. 
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müştür. Henüz. uyanmaj!;a başlayan B ı "zivctc gi\rc 

ıj!;oçların zarar görmü< olma>ından ma lan daha he\·<cıı-Iı 
ikınç;i devr 

Ola"Jktor. 
korkuhıvor. Rurıulet ııak1" on birdir. ikinci sını[ t.·k!mfardan ).fcnemen 

Ot:nizlide :-un baharda , e kı~ra sıfıı"l kar't hir :':lY1 ile ılc!ız t kıı 1 ... 

ha,·alar urİ\ attı mibair gitmiştir. llu galip gelmi~tlr. \1r n--C:özt<pc küçük-
::ıcnc Deni;.1ide ~ağan yn~ınorlar lc.:rı ınlı ab:ı.k:ı.sında \hav 0-4 µ;.ı1ir 
p;eçer !en eki yağmurlar dercc~inc geldi. !l;ı) ramda brnnbul muhtditı 
yaklaşmıştır. Ekinlerin n<şvii nümn<ı nin maç ! apmak [iY.re şehrimize 
mükemmeldir. Son ırönlerde yağan da,et ediktiği malumdur. lstanbui 
kann kalınlığı 22 •an · dir. J3unıdet mıntabsı bu davete henüz cevap 
nakts dokuzdur. Vl'rmemi,tir. Ramv.an içinde müspet 

Çaııakalad& evelce tuğyana maruz hir cwab ~elece~i memuldur. 

kalan hububat bakla \< zeytin Apulyont gölU dondu 
mahsulatı son donlarda _1lzde on Bur~a. 11 ( A. A. ) - Apnlyonr 

zarara ıı~ramı,tır. gölü ( 15 ) santim derinligiııde don-
* Zararlı kuşlar Edremitı~ 

bURneki zeytin mabsulll çolr meb- muşmr. Göldeki Ham bey adasıruı 
;,:uldür, Son gilnlerde zeytinliklere araba ile ve )"dVa olarak gidilmek-
Sığlrcık kuşlan musıillat olmusıur . tedir . .';iehir dahilinde bir kadın çoeu. 
Bu lruşlar Edremit Af, lı:ıru si. p;iyle donmuşnır. Kar ve soj!;tık devam 
vıb bulotlar gidi kıplam*nr. Bu etmekte mülhakaıa vesaiti nakli~ 
~uzır mahlllklar ez ;tin danelcrinl gidt:moın~kıcdir. ____ ...._ __ _ 
ÇOCUK HAFTASI iÇiN 

Himayeietf al mühim hazırlık .. 
Iar yapıyor 

Çocuk seviniz: mesut olsun eviniz 
Kim çocuğ~ yar olur: Mutlaka bahtiyar olur 

Ankara, 12 (Milliyet] - Bu Halkımızı çocuklarla al~kaya 
Himaye! etlal reisi Fuat Bey davcı eı.len mütaaddiı ınev.zul:ırWı 
cemiyetin son lllesaisl baklanda afişler ,-e .karıpostlarlo, analcneağı 
demiştir ki: 1t1üessesemiri gösteren güzel lavbalar 

- Son zamanlarda büttla yaptırıyoruz. Mevki sahibi hlilllll 
111esalmizl 23 nisanda başlıya- efendiler tarafından ctmiye~miz na· 
rak 30 nisanda bitecek olan mına zivafetler tertibini temin edece 
çoculı. hafta ı etraiında tek.sif &iz >e hasılatı dıı tabii ccmheıe ait 
ettik. Her memlekette olduğu olacça.ktır.k haft d b" ı...~~ 
k -0cn · asın a ırtt "'""uç an--

adar memlekelfmizde de bu k b'ünd ki halk · 
h f a J e çocu aııı ve a tev~ 

a tanın ehemmivetl Ue mUte- edilmek üzre bavraklar yapıırmuta 
nası~ bir mükemm.el'tette geç· yız. Bunların her taraftıı asılma.sım 
mesı ve beklenen faydaları VI'. ~min edec~?. Bu hııyraklann heı 
rcbilmesl lçiıı şimdiden uğraş· iki ıarafımla da mıııı bayuğı;pzt. 
ıı'lak mecburiyetindeyiz. Bu haf· ccmiy--timizln b•yrakları bulLnacakD· 
tanın ehemmiyeti tasavvur edil· Bt~raklarm alı tarafında da : 
dl!{inden ziyadedir. Çoenk rJrdun en temeli • 

Büyük meml~ketler çocuk Ona hiL-ıııtt etmelı 
haftasına icap ettiği ehemmiyeti Çocuk seviniz 
ııarfetmektedlr. Bizim de lıusefer Me>'nc olsun eviniz 
ayni ehemmiyeti atfettlrecett· Kim çocuğa yar o!ur 
mlzl Umlt ediyorum. Bu çoculc mutlak bahtiyar olur 
haftasında bize turk ocak'an da yazıları ile hlma;ei etfalın mesa-
yardım edeceklerdir • Ger~k !!inden bahis fıkralar yazılacaktır. 
ocaklarda gerek mekteplerde her nevi tebrik. teleğrefnemelari hi-
çocıık haklrında muhtelif mev• mayci etfal menfaatine l<üçilk bi• 
zulara dair konteransllll' verile· ö~t mukabUlnde pyeı zarif v• 
cektlr . Hafta 

1 
zarfında tlç gttn re<imli ltartonlar• YaY.ı~ası için lıey-

çocuk terbl!es __ , üç g~n çocuğ~n 'eti vekileden mn,aade almıştık. 
lçtimat vazıyetıne daır radyo ıle Bu ıelgrafnımelerin ıab"ı ma:ıne-
konieranslar ~erile~ektir . Bu ·e,,iıl bu bayrama ye~şme;ecek ;," 
konferansları lbrah:m Ne~mi , de kurban hıvramından çok eve! 
KAzım Nami, doktor Ihsan Hilmi, tahcdilmış bulunac:ıktır. ( Avrupada 
Sabiha zekN'iya , Darültıtr.un iadci 7jyarct için bizzat gitmekten 
terbiye mılderrisl Hakkı ve Hasan -.r«te kalmak için ha<ılaıı bayır 
Ali beyler vereceklerdir . pen·cr miic>•igelere ait olan bazı 

kartları i.ıimal ederler biz de bıı IJu halta zariında d.ıima ı;ocu141J 
d nc,·i kartlardan vapnraca~ız. Ha<ı· liu~Lindürı.:.cek. ıııılan aiJ.ka ar edecek 

ı-lcrlc scrnilcrte u~ra~ılacakur. \cşri Jnu cemiyetimize •it olan bu kan-
iı,:in ..;imılirJc ,·ahş~tea;tıı çocuk haf- 1:1n kendi!tint Y.iyaret etmiş arkadaşı?\, 
ıa .... 1 namındakr k.il;ıpu1: 1 Tima~ei crfa- ~;ünderen ı.:at lıi;r.ıat ia.dei zi~aret ey) t:f' 

!in mc-ai , e ıarihçc<indcn <imdiye addedilecektir. (Bundau maada Him; 
Lo.ır ekııgi , c reu;tirdiği o;ocuk- yci etfalin ilk tc•ı·kkül ettiği zaman 
brd:ın halkın ccmıyeıimizle alakaı;ının işgal ettiği odadan huğüne kadar 
vcrcre~i mufit neticelerden bahse· lş~al eylediği binalan giisıeren yirmi 
dilecek ve muhtelil gı.ızel reı;imler d<irt adetli bir kort >eri<i tıbettir-
bulunacakıır. mekteyiı . 
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BUGÜNKÜ HA VA 
1 ~ün en fazla ham ret nskıs J O 

derece, en az sıfu· pcreccydi. 
13ugündr müt:1.\Tıss1t Poyraz h~\ a 

kapalı hafif kar muhtemeldir. 

FIKRA 
SALIM INEBOLU 

Adanadan, Ayıntaptan l\1e· 
raştan haber haber llstllne ge
liyordu : 

- Büyük dllşman kllçük 
düşmanlarla birleşerek her ta· 
rafa girdi. Etmediği zuıum, 

yapmadığı fenalık, sataşmadığt 
~erer ka.lmadı. Millet ayaklandı. 
Yiğitler dağlara çeklldl ... Fakat 
askerce, fence hiç bir teşkilat 
yoJr, _ ııe yap_afım ? Siz bize akıl 
oğretlnlz; kadın erkek ölllnceye 
kadar cenkleşmeğe hazırız. Ama 
-ne sil.ahımız, ne cephanemiz, ne 
paramız var. "izden haber 
bekliyoruz. 

(Gazi) bir dakika dilşilndü. 

Karar verdi kasayı açtı. Baktı 
l<i içinde ya yetmiş lira var ya 
ıltmış. Süvari yüzbaşısı lnebo· 
lulu Salim Beyi çağırdı. Arslan 
vücutlu, Arslan yürekli Salim 
geldi. Gazi : 

- Salim, dedi, Adanadan 
.l\eraşa kadar açılan cepheye 
lıcmen gideceksin. 

Peki Paşam. 
Orada milkemınel tcşk11At 

) apacaksın. · 
Peki Paşam. 
Benden talimattan başka 

bir şey bektemiyeceksln. 
Peki Paşam. 

- Paramız ievıızıını mız yok. 
- Peki Paşam. 
- Sana ancak yirmi lira ve· 

ti)orum. 
- Peki Paşam. 
- Bu işleri bu ~erait altında 

nasıl yapacaksın • 
- Yapımın Paşam. 
- tliçbir şe)imiz yok, 
- Vardır Paşam, 

- Ne var? 
- Dünyada bir Türk zabiti 

vardır • Bir Türk neferi vardır. 
Blr Türk köylilsli vardır ve 
nihayet bir kelime ile Türk 
vardır. Bu kilfidlr Paşam • 

Salim lnebolu , atına atladı 
ve cenup cephelerine yıldırım 

gibi ulaştı. Oraları dolaştı. Tllrk 
zabltlni , Türk neferini , Türk 
köylllsünü ve Türk kadınını 
buldu , Yaplı , yakıştırdı , kur
tardı ve kahramanlık meydan
larında şehit olup kaldı. 

Bunu dünyada ancak Tllrk 
zabiti yapar • 

[ELEK 
Bak! --Islaııbulıı111ıızıı11 dün ı•r bıı 

gün aldığı manzaraya doya 
.foya baka/mı , çıinkıi onu bu 
şekifdc gıirmck irin ancak bıı 

!:adar cok kar ;•ağmdk l'C 

so111mda da dı111ki [fibi lıal'a~ 

lamı gel'Şl'mcsi lôzımdır. 
E;ctıdiın nedir o caddeler

deki J'ı7111k irmik lıcfmsı ha
!111ıleki şey?! Ncdır, o yer yer 
iıirV.miş gö!cılkkr ? Nedir o 
cabcca cay/ar l'e dereler ? 

- ~ 

ı\Jilli\·ctin tefrikası 5 

/stanbulda suyun bu kadar 
mebzul oldıığuııu gördü11üz 
mü? 

Lütije ber taraf ! Sokaklar 
geçilmesi müşki/ bir şekil aldı , 
bu ıslaklık deı•am ederse ço
ğumuz olduğumuz yerele yeşe
receğiz . Bütün bu çepelin 
temizlenınesiııi bele diyedeıı , 
Emanetten beklemek /ıaksızlık 
olur. Bu kadar sıılııluğu Ema
net 11e yapsın ? 

Pis ama tuhaf l 

Dürı akşam lııncahmç bir 
tramvay arabasile Taksime 
çıkıyordum . O kadar sıkışık 
idik ki - mubalağasız - /:endi 
agzı diye başkasının ağzile 
esııeyenler bile oluyordu . Bu 
sırada içeriden bir ses : 

- Yalııı bez gıbi bir şey 
kokuyor- dikkat edin ' yanmı
yalım ! Ve buna cevaben sa
matya lelıçesi/e bir söz : 

- Caııım ! O bez kokusu 
değil ses kokusudur . Çok 
sıkıştık da tutulmayalım diye 
boş ııeroru z ! 

_ N• gUç sUal ! 

Dünkü Akşam re/ikimizde 
büyük hurufatla şu sıial mtin
deriçti: 

{Neler yiyoruz ? f 
Refikimizin bıı süa/ine ce

vap verecek ı•az'iyette olmadı

ğımıza çok müfe'essiriz ! 
FELEK 

TEMA(A HAVATJ 

Sağanak 
Darülbedayi evclki akşam 

seçme davetliler önünde büyük 
edibimiz Yakup l(aılri Beyin 
ilk piyesinin umumi provasını 

icra etti. 
4 
Sağanak .. ismini taşıyan 

bu yeni oyun doğrudan doğru· 

yu mevzuunu memleketin içinden 
almış mitli bir teliftir. Vak'ası 

ve şahısları şöyle dursun tertibatı 
bile yerli kalmıştır. 

Sağaağın mevzuu, bir aile 
içinde· yeni ile eskinin müça· 
delesidir. Eskiyi bu piyeste iki 
sima temsil eder. 

Biri yaştı, kendi halinde, 
fakat ruhen · maziye bağlı bir 
ihtiyar kazasker mntekaidldir. 
Bu sima sözü, tavru, yaşının 

ve mevkıinln ııllfuzu ile yenilik 
fikirlerine karşı itimatsızlık Ve· 
rebllen, fakat hiç olmazsa hare
kete geçmekten çekinen ve fili 
zarar yapmıyan bir !iptir. İkin· 
ci sima ise tam muzlim ve mu· 
zir bir irticacıdır. 

l(azaskerln büyük oğlu ola· 
rak tasvir edilen bu kara vicda
nlı mürteci her tarafta ne kadar 
ipten , kazıktan kurtulmuş ser
seri bulursa toplıyarak, memle
kette bir isyan uyandırmak 
arkasında koşan bir haindir • 

Bunlara mukabil ~eniyi tem
sil eden iki simadan biri, kazas
ker efendinin ikinci hareminden 
olma küçilk oğludur . Daha 30 
yaşına varmadan _yazıları ile 
memlekette mevki kazanmış 

ateşli bir genç olan bu delikanlı 
babası nın ve ağabeyinin lstlh· 
fallarına rağmen temiz ve fazı. 

letli teceddütperver!iği ile o 
kadar parlamaktadır ki , yaşı 

ve ınevkıi icabı eskiye tarafdar 
olması lilzım ğelen annesını 

bile kendi tarafına çekmiştir. 

SÖNEN IŞIK 
Yazan MEBRURE HURŞlT-

:\e ,·ar... thırıldıııız nır? 1 bir ta:;m·nırla birden >ilkincr~k 

dil binden hunu his>cdcr ~ibi . . . 
rrldu. J'aknt lıu ı;cnç lıa~ııı. orada, 
:ım ı·:ınıncla <•ldııA·unu. lıı\lıl kaç
'lıadı~ıııı µ;iirliyrmlu. 1 lenıen, he
ıııcıı lıutün ı ıınriincc ycnıııcµ;e 

'llll aff:tk ıılduı';u lıi,>iy:ıtı, tı7.llll 

e -:ıru lı:ı,·atlarıııdan intikam alı
) r :·ını,, ı;ibi lıir ,iddu Ye feYe
. oıl:ı r·na l u g:lizd lıa~ı -ıkdırttı· 

"ır ı e ı de\ ki bilmeden de 
ı l<:ı. ckıniııtkıılıcri hnıııın için 
-ihirli kadııılıl, ,ilt\hı.lrını kııllaıı

ı ı~ ı l:rn l\:!nıraıı, dııdaUırının 

ırılırcn,ıııa ı piildıi~iiıııi duydug11 
1. rn:11ı~ bir .uı ıcin ;_:;·.zıc:rini 

oap.11111,, l.u ilk lııH: altında 

z: 1 ın't~t1 t '".••· 11 1 ıit L1 fıi ı kt"rn·1z 

geri çekilmi7ti. 
.\rtık Tlc0ikta~taki h:ırnp YC 

l\,\nıranın ~arkıları ile çınlı~·eır, 

bir Yakıttcnlıcri rahat eden sal
lantılı ıııerdiı·eıı lı:ı>aın:ık l ar ı, 

yiııc hırçın kiiı;ü~ :ı:;ac'ıkl:'trın 

~':ılıl sıçrayı~iarı :ıltıııd:ı ıııcrha· 

met talep eder µ;ihi bir rakım 
r.,oıcırrılı sc;;lcr çık:ırıycırlanlu. 

Kı\mr:ına yeni lıir hamar:ıt 1 ık 

µ;clmi~ti. Tahtalar uµ;ulııY<>r, tcfcr
rıı:ıtıııdaıı ay nlae.1.11:1111 anlamı,; tb 
ıııılarla daha ,:eı·e 'CYe me;g-ııl 

olıııaj!':t ba~lnmı~tı. 

"U .. :;ıiııtkıılıeri tıııııc,ilc ko
naµ:a ıı:it111iy,ırdu. l\urnnz n111ha
kcmc,:i ilı: mı, alfakiyetiıı keıı-

Yeniyi teşhis eden ikinci 
şahıs, genç ve güzel. bir kadın· 
dır. Bu kadın talisizlik yüzlln· 
den kazaskerin büyük oğlu ile 
evlenmiş, iki çocuk annesi ol· 
muştur. Evlillk ocağının içinde 
yeşiren bu taze filizle yegAne 
anlaşabilen küçük oğuldur. Bu 
iki genç ve ateşin ruh, ister 
istemez birbirini sevmişler, fakat 

fazilete, temizliğe, ulviyete tebaan 
bu sevgiyi bütün ıımıtslztlği ile 
yüreklerinin en derin köşesinde 
saklamasını bilmişlerdir. 

Yakup Kadri Bey eserine 
esas edindiği iki fikrin tlmsatle· 
rini böylece tespit etlikten so
nra, yeni ve eski nıllcadeleslnl 

dört perde içinde iki cepheli 
bir vak'a halinde göstermeyi 
düşünmüştür. Bu cephelerin 
biri siyasi, öteki de hissidir. 

Siyasi cephede inkılabın en 
ateşli bir devrindeyiz : büyük 
kardeşin tertibatı ile tcşekkOI 

etmiş bir irticacı comiyet karşı· 
sında hükllmet bütün 'iddetl ile 
harekete geçmiştir. Yer yer 
istiklal mahkemeleri kurulmuş, 

zabıta mıırtecllerl takibe giriş· 
mlş, kitle halinde tevkifler baş· 
lamıştır. 

Ağabeylsinin bu işlerde ön 
baş olduğunu pek güzel hisse· 
den küçük kardeş, teceddüt ve 
inkılabın zaferi için nefsini fe· 
daya hazır olduğu halde, gene 
biraderini kuruırmak gayretin· 
den kendini alamamaktadır . 
Ona bir pasaport bulup kaçır
mak istiyor. fakat yenilik flk· 
rinde olduğu kadar ı:evceslnin 

ruhunda da kendisine karşı mu
zaffer bir rnkip halinde gördü
ğü küçük, kardeşinin bu iltlce
naplığında bite büyük birader 
bir lııyanetten başka blr şey 
göremiyor. Nihayet büyük kar· 
deş tevkif olunuyor. 

l\ilçUğUn Ankaraya kadar 
giderek elinden gelen bütün 
gayreti sarfetmesine evde ihti
yar babanın, genç zevcenin 
müthiş endişeler içinde uykusuz 
ve perışan geceler geçirmeleri
ne rağmen .adaletin intikam 
ipinden bu kara mürtecii kur
tarmak mümkün olamıyor. 

Bu dehşetli sağanak altın
da çatırdıyan eskilik evi de, 
ihtiyar babanın meyus gazabı, 

fllrlerlndo ve romanlarında her 
zaman ğösterdlğl iki bllyllk 
meziyeti , tiyatro sahasında ilk 
tecrübesi olan bu piyeste de 
muhafaza etmiştir • Bu iki va· 
sıftan biri şahısların birer fikir 
mefkllre timsali olması, diğeri de 
üslnbun irişllmez güzelliği ve 
cazibesidir • 

Büyllk edibin bıı iki esasa 
rabıtası o kadar kunvvetlldir ki 
sahne ve tiyatro tekniğine alt 
bir takım lilzımelerl bile bu 
uğurda ihmal etmiştir. Mesela 
üçüncü perdede kadının ve son 
perdede hem annenin, hem do 
gencin aıtzına verilen uzun tir· 
atlar , asıl sağanağı gösteren 
üçüncü perdede müdccl mah -
kOma acıma hissi verebilen 
hazin levhalar, en heyecanlı 

saniyelerde bile şahısların ke -
keliyecek yere zalf ·'ve dalma 
üstadane bir lisan ile konuşma· 
ları ve saire gibi nakısalar bu 
nevldendlr. Bir romanda muhtelli 
zaman ve mekilnl~ra atfedilen 
bir çok ince tafsıUı.t arasında · 

gösterilecek hakikatler tiyatro
nun dar çerçlves~ içinde kay· 
bolablleceğinl böyle bir tecrllbe 
ile görmek lazımdı. 

Umumi olarak denilebilir ki 
sağanak milli fikirler ıızerine as
rımızda yazılaıı bir " ilk " piye
stlr ve bir " ilk ,. in bütün me
ziyetlerini ve noksanlarını haiz
dir. Her halde ilk kalem tecrü-
besinin bazı noktalarından me· 
yus olmamak lazım gelir. Fran
sada blle roman yazmağa 

alışmış bazı maruf edipler 
tiyatro yazmağa ilk teşebbüsle· 
rinde iki edebi uev'in arala- . 

· rındakl derin farklar yüzünden 
bazı müşkülata maruz kalmış
lardır • Sağanağın ııakiselerı 

bunlara nispetle daha hafiftir • 
Hususile bu eser ·b!z!m tiyatro 
edebiyatımızda çoktan beri 
özlediğimiz ınllii cereyana doğru 
da mlihlim bir adımı!ır ki bu 
meziyeti bir çok noksanlarını 
setre kifayet eder • Bu mesele
den ve oyunun sahneya vazından 
diğer bir makalemizde ayrıca 

balısedeceğlz • 
1. Necmi 

SIHHi . 
BiL&i 

K ÜÇÜt\ Hi~~YE 
Saat altıda geldi. Kaşları ça

tılmış, <lsi\bı gerilmi~, yüzü 50-

ınurtınuştu. Eldil'cnlerini bile 
çıkarınııdan koltuklardan birine 
oturdu. 

Öteki • bu ne surat, bu ne 
yüz göz~ Kardeşin mi öldü, 
babana mı küfrettiler.? .. EldiYen-
lcriııi çıkar, soyun. 

O - Hacet yok; bu gün 
burayıı bir sevgili sıfatilc gelıni- ı 

yorum. 
- Ya!.. Ne oldu bakayım, 

gene ne esti? 
- Sana bu gün çok mühim 

ı·c ·çok ciddi bir şey haber 
vereceğim: Senden ayrılıyoruın 

arrık, 

kanın ).ıircleııbire mi verdin? 

Ilayır, bir(knbirc Yerme-

dinı, iyit:c, uzunuzun dü~ünclüm . 

-- 1ahu daha dün altıdan 

~ekizc kadar beraberdik. Bu se

dirin li,;tlinda ya\Tu bir van 

keclbi p:ibi uynurordun. J laya-
tından memnundun. l·zun llii

~linnıcge ne ı·akıt, 'akıt buldun. 

.\lülıiın ye hayati karnrlar 

dcrlıal \-erilir. • 
- Şu halde uzun uzun dii

~ündiim deme- Gene aklına bir 

çckkrindcıı çok şey ı•pılır. Yaprnk
ları Lıernz \C büıük olup hittaktir 
i;tihraç ·ye •· .'\cr~li .. t1bir olunan 
zcı'tİ rn11·ardJ1L dolıı lı\til" bir kokuya 
ııı~liktir·:· en id kulomaların ~Uzel 
nırihnlan i~hu ~CftJli n1t~ddc:'indcndjr. 

. hııt<ıkal )·ap.,ıklarının mcnkuu. 
şurubu baş agnşı. nıic.lc r:ı.hat-;ıılıklıırı: 

rnarı nıukı.ıttarı de ıııüzndı tl:Şt:nnliç 
n'ibl emrazı o;abiı·ctlc nıti>tanıeldir. " . 

Portakalın terkibi 

delilik esmiş • . . Hele şu mıın

conu çıkar, aklın başına gelir ... 
Sen bunu söyleyip benim ne 
yapacagımt görmek istedin. !\'les"
cle bu ... lştc ~ördün, :ılay celi 
yorum. 

- Memnun oldum. Senden 
:ıyrılmağa mecburum. Eger mü
teessir olsaydın tabit ben de üz. 
ülecektiın. Beni üziintüdcn kur
tardın. 

- Demek sahiden bu bu
dalalığı yapacabm? 

-Bi!Aki~, akıllı bir şey y:ıpaca
j:\ıııı . Biraz da mabzunum. Altı 

uzun :ıy seni hiç scYmcdcn be
raber ya~adını ya! .. 

- Ilir kere ~unu ~üylcyeyim 
ki. aylar ııc uzundur ne de kısa. 
)·a30giindlir yahut da 31.ı\~kına 
gelince. Eğer beni scımi~ olsay
dın bu kadar çabuk tcrketmez 
din. 

1 kr ne ise. Beni ekmeğe niyet 
etmi~>in. Ilari şunun sebebini 
>Ü) !er ınbin? E\"leniycırmusun? 

- l l ayır. 

- Iltı bir mu~zcret olabilirdi: 
lln lııı;;usta benim fikrimi bilir>in. 
Ben ezeli bckılr kalmap;a kendimi 
mahkum ettim. 

- Beni ı:l, benimle eden 

demeyonım ki, barın · masal oku
yorsun. Ben senden ayrılıyorum, 
çünki başka bir hayat yaşamak 
arzıısunt!ayinı... atılacağını ... 

- Nereye~ 

- Dıılıa bilmiyorum. Dii~ii-

neccğinı. 

-Aman Sarayburııundan akın · 

tı ya atılma!.. 

- Alayı bırak. Seninle otu
rursam, hayatımın en güzel ça
ğını kaybedeceğim. İhtiyarladım 
bile. 2 ı yaşıııdayını.. 25 yaşın:ı 

kadar zengin olmağa, yerleşmeğc 
karar verdim. 

- Dükklln açıo ticaret mi 
ede eksin? 

- Ciddi konll>'uyorum ben_ 
Her halde sen beni zengin ede
mezsin. 

- ltira[ ederim. 
- Benim için servetini feda 

etmedin. Etmeni de istemem. 
Fakat ne yaparsın, hayatta yaşa
mak ve geçinmek !azını .. 
. -Anla~ıldı..Artık süzü uzatma.. 

Giile güle p;it; yolun , .c bahtın 

açık ol~on. 

Bundan ha~ka ;;i;ziin yok 

mu? 

Ne süzüm olsun istiyor
sun .. Beni ~-üz iiştii bırakıp gide
ceğini haber Yeriyorsun, ;;oııra 

te~ekkiir mli edeyim. 
Benden ayrılmak s~ııi lıiç 

mi mutce,:sir etmiyor? 
- • Yol.. 
- Şu halde bumda yapacak 

iıim kalmadı. Gideyim. 
- Cülc giile. 
- Son bir kere ol>un heni 

iirıcr misin ? 
- Xc liizuıu 'ar. nen hiç 

bir ~C)İl1 soııııııdan hoşlanmam. 
r olun :ıçık olsun. 

- Allaha ısmarladık!... Si1, 
crkddcr zaten hcplniz biyanet 
siniz!..! ycf:ı<ız,zınız!.. 

n:ıklcdcn 

Selami izzet 
O.% .lfeı adı ~ilıih zlilaliye 
O, 10 1 lamız - iLA\ LAR-

gencin imkansızlık önllnde Kı' meyvaları l J.43 Şeker 

0.26 .'\wtu olmayan nıcıad 
0.28 \1cı·adı madeni~·c 

8Cı.<O Su 

Ticaret işleri un1uı11 ınüdürlüğ·ünden: 
f,,:as nizamıı:ınıe,:i ıııalıalll kmıunlarıııa güre t:ınzim edilerek 

u,;ulen tescil kılınan Ye ecnebi anonim Ye sermayesi eshama mlin
kascnı şir)>erlcr hakk.ım1aki 30 Te~rini>ani 330 tarihli kanıııı:ı tc\ fi. 
kan müracaat ederek Tlirkiyc Cumhuriyeti dahilinde Hap nıııanıelc 

etmek iizrc te;:ci!ini talep eyleyen Fran;;ız tabii yetini haiz bir mil
yon frank sermayeli ( So,yete Franseı pur li\ konınıer:: dü taba) 
~irketiııin tenli edilen cnakı tetkik edilerek mu\"afık gürülmii~ 
cılnı:ıkl:ı yck,llctnanıe ile haiz olduğu salühi~·ete binaen ~irket namı
na iştig:ıl cdcccgi umur ye nıuanıcltitın ıııiitcYcllıt dca\ ide tlerccatı 

mchahmin kfıUesinclc nıiiclclei ııılicldca :ılcy ve iıçiiııcii ~ahı.; 
;;ıfatlarilc hazır bulumak ye f,taıılıult\ıl mukim \ngiliz talıiiyctıııi haiz 
ııillianı Fidd fü,bııırnn deneli Yckil cılnıal.. iizrc mczkı'ır ~irkcte hh:ım 
p;cleıı nıczuniyet Yerilmi;; olmakla karnımı nıczk<ının yedinci mad

desine re-ı fi kan ilan olunur. 

hezimeti , oğulla annenin baba l'cırrnkalın limon ile ı npılun ~ıı-
evipi bırakıp çıkmaları ve genç rnlııı >n<lccc Ye yn maden . usu ile 
kadının tecennlinü ile yıkılıp knrı$tınlıırnk içilecek olursa işıihaıi 

fi. B. Z. gidiyor , nçal' ve haznıc yardım tdcr. 
Yakup l{adrr Bey mensur förtak~lın ıaprlklorıııdaıı ,·e çi- Dr. M11fıillin 
~~~;ett 2~1~~~'6ı~:a:ıı~~~~.==::ıı. ==-~==-'!S*'°'°''°oll>=*'~~ 

GÜNÜ.N LATİFELERİ 

l>tanbul lkinci Ticaret mahkemc

~iııc.lcn : 
ı,ıaııbulda Oriicülerdc ,'i nünıc

rolu ınaj';azada Şapka ticarctilc işti~al 
etmekte iken 20 1\ılnıınurnni 929 ta

rihinde ifhl~ına. hi.ikmolunınu~ olan 
.\Tıgırdıç çiznıcci~·a.n efendinin hu~u· 

~atı ifl:ı~iycsinin ri.iyct \"C tcs\·i~·csi 

;-;irkccidc 

ınadtlch:ri mucibince tahkiki diinın 
için tarihi ilılndan itibaren , irmi gün 
7.arfında 'cncdatını mahkeme J.::ltibinc 
tc,liııı eı lcmelcri ı·c mliddcti 
mczklirc lıiuınıından ~onra tiç ~ünde 
Yani ,1 ~'lan 9'.!CJ pazar 4 \ laıt 9~9 
jı:ızartc.~i ;; \ lart 929 Stt1ı ı,!:linh:ri r-;a~ 
{tndürttc ikinci nıahl,cn1ci tic.1rctin 

ifl:\' nıuaınelıltına mah;u; odasına 
~clcrl'k :o:.endik crcndiJcr 1TILİY:ICchc~in<lc 

t:~ki \Tc;o;adct flant kar~ı~ında kır :ılacc;ıJ,lıınnı i:-:pnt \'c l.;aydu t!l:-:dik 
zade hanında f ı nümerolu yazıhanede ettirıncle:ri Ye ıııiitldcti -mcz\..lırc<le 
:.tYtık:it :-;uıcyın:ın l)cy :ı;;.alctt:n :->cndik. i:;patı vücut tdcnıc\cn a:acatlılar 
ta_ıiıı J,ıJınını> olılııklarındaıı ıniifli>i <'tlcın;ı·en :ılncaklılar h;kkında kanunu 

- Birader, nakadar !:avi giyinsem yine ilŞüyoruın. merkum zimmetinde alaca~ı olnııların ıııczkCının '.!10ncu ıııaddc>itıc tcı Hkaıı 
Eltette üşürsün. Üsüınek istemiyorsan evelil -;. ıı elindeki mizah gazetesini bırak! bııuniı:ınıci ticaMin J!)() ı·c ~00 ııcii muamele 01ıınac.ı~ı il:ln oluııuı·. 

ııdini a~ır satmakla temin celile· 
ccp:ini aıılaıııı' \C hiç rılnıazsa 

hir kaç hafta için '\r,ııııp,ı <ı çıl· 

dırtıcı lıu>enin hatırası ile yalnız 

lımıknı:ıp,ı daha ınu\al"ık lıul

nıu~tu. 

İ~ini bitirir bitirmez , eı k
rının () hlitün cndnn11nı ~il~

tcrınq~e kifayet ctıııcrcn Yegane 
ayna<:ının onunc p;cçh·or, onu 
indiriyCJr, kaldırı~·or ı iicudunun 
her lıir yerhi ayrı, ayrı tetkik 
ed i y·onlu. 

\rtık lıikıhder de una ptk 
ZC\'k ıermiyor: hayalinde >ii>le
yip, i;ledi!!;i yeni romanı hep;;in
deıı daha cazip, dalıa cııtcrc<aıı 

lıu l u ı·nrcl u. 
l\oııa~a J!İtnıiytJi yirnıi dürt 

µ;iin olnıu~tu ki .. bir ~ık~anı annc
'i ,cıncktcıı ,:nııra. <:<ıfra bezini 
toplayan 
lıir sc,lc: 

kızına ciddi ıc rt,ıııi 

- l\:\mraıı rınıı silk de ~el, 

~enlıı lı.:: kcın u ~::ıc;ı,r::ı nı 
biraz ~( ınra kar~ı--ına 

cle111İ~ \'C 

µ;c 1i p cı tu-

.--·-- ------

1 

raıı kızının zÔ,i 1·e sin>l lıakı,-:- ı · l\Jıııran mm·;rı;kin:ti lııı kadar-- t<thı;ıin etme.mis YC iki liç p;iin nazarında, peri ııııısallarınclakt 
·larıııın farkına rnrın:~l:ııı dcı anı ,-akın zannuıııcnıi~ olacaktı ki, sonra cYlerinin lıu ta7.c hayathı de\ kr tarafındmı bckknilcn c·,iz 
cinıi~ti: dii)linccsini s:ıklıYanıadan gayri- yine ııeşdenip :ıytlııılanacagıııı kıymettar çiçekler kada nadide-

- ı fanını demlinin halinde ihtiyari: zaıınctıııi~ti., .. .. k~iyor, hiç olmaz;a onu gürnıe!. 
1 l l 1 fi k 1 · ı· - _\ııı:ın anne, sahi lıiil_ le · !lir hafta cJeyanı eden u7.ıın- için çarclcr.plılnlar. d[i,,iınüı.·ordu. 'aç .t::lim iir ıir tu ıa ı · ıı"ct ı-

k 1 bir .·.·e,· <>ltlLı ıııııı>. l)iy·c lıai"fmlı. tliliı intizartlan nilıarct yonılnıu;, Kt\nıile lıaıııını,kızıııın da lıcr-y·or, bel ·i sen gitıııirorrnn t iy·e " · · 
lllılııllı , .. <ıı·,·ıı·l,"ıı ... ,.t·i·zl'·ı··ıııtlc ,·;y·lc annes_iııin hile o-iiziine çarpacak ahcr 2. ·ctirnıe,ı:!·e icbar edemezdi. gliccniyor zannccliyordunı. J lal- • ~ • " .. -~ 

l k. · ı k · · p,· 1 m ·,ııt·ı·ıır lıı·r ,,-e\·ı·ııç ]"ııı·.·ısı y·,·ın- kadar lıiiı·iik bir asalıi)et ı;i\s- l~Ylcrinin nenle (l!tlıılı.-llllll hibe 
ııı ı ıj 1a~ ·a ııııış ... >11' 'ere sen s - .. 

l 1 \ k 1 1 1 1111'·,tt 1
1· , 

1··,'ınıı'le lıaııııııın ,0 klına ternıeı1·e, lıabız ,_-ere hizmetçileri de kapı\.·ı çalı11 ir'cri ."'irmck ıana ;;i·ıy e, . amı - ıcı c :ıranc ıı ~ " " ,.. ' " 
1 k. '· \I f ] k "ZarlamaL,~a.. seyo-ili J;edi,ini clü- cc t. . 1 1 1 nı ıztl hiç bir ~ey geçti mi'I <:cçmcdi '1Zının L> ·ı - ı..o .... arı, ·o- " .. ,., >arc ını a' :ı ııı a : . ı. 

11."ktol.ı' s.,·eıı lı,· tlı". s.,·ıı <.ıııı !!:t"ı'ııleı·-. ,,·mıe.!te, lıazı ,ıı;ceelcr geç \ :tkit flir hıç ".'·[in 0\.·alaıınıak İ>l"· be neden iivlc hirılcnlıirc (ıradan " "· .. h • • ~ • 

deki ne,_'eli lıaıııarntlı,ih .ffdmis odasında dola~nrnğa lıaôlanııjtı. nıi~, ı;:,ınıranı unutm:ık cıııclik 
aı·:ıj:<;ın1 ke>tin? ~ ·· · l ı · 

.\l ıildlcıııcniıı lıu tarza diikli- ı c -,imdiye kadar fark edeme- '\ip;,\r hanım blitLin ııın arı µ;itti)!;i yerlerden tik<.iııcrck dliıı· 
lecep;ini tahmin ~tmiyeıı l\:lnır:ın dip;i lıakikııtı :ınlanıı~tı. lıissediıor, lıayatlarıncla ,u rnn nıü~tii. 

1 l 11 l 1 1., :.; ·, 1ı t lıafta i.çinde o.o-lumı bu hak ko- O, lıa,_··:ıclanııda •··eç.~_·ii" faktıt ~a~a ar ı;i ıi o' u ı c ıira'- terct - ,,,ııırnn, ya - anııhı ~·a ıı ta " ' ,.. ' 
diitten soııra parayı ;;cı il·onlu Kim bilir belki ymap;a sebep olacak lıir ~ey arn- ,iddctle seYccek crkcklcnlcndi. 

\ 1 1 .1. 1·ıı· ·.·ı'ııı· tl'·.ı s,·tırırkeıı K:lmrnnııı konaı;a ı;clnıe- Otcız t"i•: _rn,_ıııııı, t~tnıin "clil-. raınızt a ne µ;cçc ıı ır :ın- ~ , ' ' • 
neci~inı·? !\os kocaman ail;ır lıu,lı * yi~iııdcn lıaşj!a lıir ~ey p;iirınii:.-or ıııemi~ \ı[itlin arzusu ile, d:ılı:ı 

ı · · ı · ' \anıık o lnı;;c ;;;ılıncsiııden ,.e '\aııııX·ııı lıu .,.[izel kızla te- ilk lıtı<edc lııı ça11kın "iizlii kıza 
ıır at anı n ... "' " ,. 

_ l'cki iiylc be dur, "ıııa kı,k:ı beri kırnı lıarnlini zilınin<len nıa,;ı lıusıısıında p;iistermi~ olduj:<;u \ıaj:\landıj:<;mı, ateş oyoııumııı ne 
bir ~ey rnrac:ı~im: ~en :\anıık silnıcmh, ertesi salı:ılıı sahır;;ız .. ilıtiy·abi%1ı)!;a )imdi pişnııın olma- tclılikeli ~eı olduj!;ııııu biraz µ;cç 
lıcYi n:ı;;ıl hulurnr>on? lılJa beklemişti. O p;unii p;cnç p;a lı:ışlıyorclu. :ınlıyordu. 

·_ \:ısıl !·-uhic:ı~m, has \ıcya)D kızın ı;clnıcdiı;ini r\iirüııcc, her Hıı yn~:ı tadar her i>tcdiil;i ikinci intizar lıafw<t rın:ı lıa-
lıir 0 cı· .. i~tc... nckadar ak>:inıa kad:ır çatık ~eyin ,·crilnıesiııe iılı~nıı~ olan yatının en hliyiik l,arnrıııı nr-

\'ı\ııi caıııııı.lııı adam seni ylizii p;[iJıııedi be de J\ı\ıııranın lııı nazlı pn~a çocuj!;uıııı,u.t:r:ıdıp;ı dircli. 
i;;ten-cck cıkı ne der,:iıı'"I ona nasıl bir U) ıın lıazırladıgını bu ııı:ıııia çıldırtıyor ve l\ılııır:ın :'l\itıııcdi 



Bu günkü yeni bilmecemiz 1 
Soldan sağa: 

1- Kon nlma nmcliı·c>i (<) 

2- Süpürıtenin >liprüntüyü kor-
Jugu şey (~) 

:ı- Biiyilk (J) Öyleden sonra (5) 
4- Snçlan tarayan şey (5) 
~- Fahiş (4) 
fi- Şerci (:J) Fen dairc;indc (~I 
7- Fakat (4) 
8- Kibarlık 

f)- l\ama?.ın 
;\lüstcsna (,l) 

hir >afha<ı ( ~ ) 

Dünkü bllmecemlzln 

halledllmlş şekil 

Yukardan afatı : 
ı- Bir musiki aleti (2 \azım 

vaun (4) 
· 2 - Esas (:ı) Keder (3, 

3 - Mahçup olmak (7) 
4 - Kusura hnkmam•k (2 , Kır

mızı (2) Değnek (3) 
5 - Ol'lıruıı yA?.m• mefhumu ((1) 

Fırlat (11) 
(İ - iinüt\ ak~i (4) \"emel.: c:ıı 
7 - Coşkun (6) Dost, çift (2~ 
8 - Spcırcla yaş~ ( 2) l\1u,ıkl 

!-.itabı (4) 
9 - lli r renk (4 

Hissedarana ilan 
((Zingal)) Zindan Ye Çangal ornıanları Türle 
anonim şirketinden: 

1 1 şubat 1929 tarihinde akdı içtima cyfoı en mcclbi idaremiz. niıanıııa
nıd c>.ı,imizin 29uncu mnd<lesiniıı birinci re ikinci fıkrnları ahkı1mına tcı · 
fikan hi><edarnnı 12 mart 1929 salı günü şlrketimiıin mr·rkezi idaresi olan 
< :alatadn llahtipr hanın do ki daire! mah.<u;ada fcı kıılıldc ii'timan daı·ct 
eı le<li~"ini alakadaranın itlaınn arzcylcr. 

l~lıu içtimaa i ·tirak eyleyecek his<c<larnnıo. hamil ol<luklan lıb;clerioi, 
niz~mn:ıınri <.:Sa,imizin ;};l üncü m:ıdcle:'i ahklimına trrfiknn tar:hi jçtiınadan 

Lika( on •ün cı el Sirketim i7. mcrkc;:I iılarc.<i ı·c yahut lstanbul iş. l\onıcrç· 
iıalc lı:alı;n llanka;ı ye yahut llrük,cldc kdin ilan\. dii l\rük>elc tenli eyle 
m · lı ri muklt.:zidir. 

Jtıızhamci müzakerat: 
f - Siı-kct sc:rrn:ıyf';o;inin hir huçuh: ınilron liraya ihkı~ı. 
" .10 ı·:ılül fCJ2C) torilıilc hir pilanço ih7.arı için karar ittihası. 

.ı - \lccli~i idare :izalarının ledclicap şirketle muamclci ıicariyc<le bu
Jıınalıilmelcri için Ticaret kanununun :ı2.ı iincü madde>i ahk:imına teı fıkan 
ınc%'unıy<:t itıı~ı. 

·1 • '.\izamn.ımci c;.ı,inin .10 uncu ıe ili ici ınadclclcri üzerinde lınzı 
.. :ıdil:ıt icra:->r 

.ıo ııııcıı ın.ıd<lcnin : '· Daı ctnamcler rcrmi ii·tiınadan bk<tl bir ay cwl 
cıntıııcıı maddede lıcyan edildiği nçhilc .gazetelerle il:\n cclilccktir - fıkrası 
atideki şcl.ilde ta<lil edilecektir: "Davctnamelcr ye i içtimadan laka! on he~ 
;:iin cı·cı cınııneu maddede lıeı·an cdildiıtl ı·eçhile .ı;azctclcrle il:1n edilecektir._ 

.ıı inci m.ıcldcnin: • Her >ene hcı·cti umumiycnin içtimaı nihayet 20 
iin >kelem Ticaret \'ek:iletine ihlıar ol;ınacak .. fıkra;ı atide\,i şekilde tadil 

uli!rccktir: "ller sene he: eti ıınıumiycnin içtimAı nihayet lO gün ak dem 
Ticaret \"ck;ilctine ihl:ırr <olunacaktır. _ 

"'- : ... i - ' . . . . : ·: --· ' :~ l • :- 4 ~. • • • --. • ..: 

HER , , \KCT 
Demetrakopulos . Biraderlerin 

NE FIS 

Kahvesini içiniz 
\101\ \ .. \i'\TOS. \!ARTl'\JK PORTORIKO 

Amator harmanı 
J\:ılıı·clcrın kanırma ı·c üğlidiilnıc,i 

MlLLiYET 

r T1Y~:RO 
SİNEMALAR -------Darulbedayi 

Tepdıaşı tiyııtrn<undn bu ok~am 
saat 2 ı.;ıo da 

Sağanak 
l'iyc> '1 perde 

llcınc.:zanda umun1a mah.su~ u1-
ınnk iizrc her p;ecc tem:.:il \'nrdır , 

Muharriri : y akup Kadri 

Naşit Bey ten1silleri 
Mlllct Tiyatru;ıuıdn Gazelhan 

Hafız Ilüsc' in Ileı· incc;aı lıeı 'eti . . . 
Konser Duet rnryete 

lan 
Çanakkale rn·arınu• Celilxılu 

Jı11·alisinde dcni/.e atılmış \ c ya .•a • 
hillerdeın crmllerln ye sair rn•lzemei 
hubiı enin topl amnlmn>ı l.apalı zarfla 
müzayederc konulmuş . 

Taliplerin ihale v;ünü olan 2S-2-
cı~rı saat <liirde kadar tdJifnanıclcrinl 
1 e (3000) liralık pey parasını 'cra 
mutelıcr banka mcktuhnnu mustas -
hihen lllaiil"e ıeknleıi milli cınlAk 
miidürlü)tii~c müracaat cı lemcleri 
şartname ıekdlctten ye l•tanhul drf
tcrdarl ııtından alınab i l i r. 

mmıı .... Bizim ~ımım 
!5H •••• 

li!li 1 okantada mı 
:~ı .... 

l·mPcr,cnıhc "iiniı ak~anıı \ı[iyük l!fı· ••• ~ b ••• 

::linıü•·ımcre l(aragöz-Vantrllogm ·::: . . . ::: 

!il!ım11ıı> Incesaz ~ımifü 
Zari : De•·ıınundn flakırWı· a;ker

lik ,,;be-inden :ılclıv;ım terhi• tezke
rem ile cmrnli metrukeden alınan 
para maklıuzum n beş lira e1Takı 

n:-ıktli~·cmi nuıhtcri cnıdanımı zayi 
ettim. \ C>ika ı·e rnakhu7.ıın yenileri 

alınaea~ınılan ""'ilerin hükmii rnktıır. 

13 UBAT, 1929 

_ Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı -
Oalatadl\ ttnyon hanında kilin Ünyon Higorta kumpanynsına 

y~pt.ınnız. 

Türkiyedc hilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
Kunıııaııyru;uı:ı bir k~re u~raınadan bigort:ı Jllptırma<tlll~}'ınıiiizi.iiiiiiiiiiiii 

. - ~ T olefon: Bcyoğhı - 2002 -
HİSSEDARANA İLAN 

(ZINCAL) Zından ve Çangal ormanları 
Türk Anonim şirketi meclisi idaresinden : 

Şirketim iz hi»edaranı heyeti nmumiyel adiyeslnin 12 Mart 1929 Salı 
~ünü saat onbe~te, Merkezi idaremi<in Galatada Bahtiyar hanındaki dalrei 
nıab.<usuında içtimaı tekarrür ey lemiş bulunduğu, hissedarım muhıeremenln 
nazarı itlaın• orz olunur. 

!~hu içtima• i~tirak eyleyecek hissedarının malik oldukları hisse senet
lerini, ııl•nınn•nıci e>asiınizlrr otuz üçüncü maddesine tevfikan urihi içtimadan 
laa\,al on .~ün eve! lsr.anbulda Sirket merkezi idaresine, Türkiye iş, B•nka 
Komcrçi!·alc lıal raııa Bonkalanndan birine ı·eyahu t Brükseldc kAln (Rank Dö 
llrükF-<:le ) teı dl eylemeleri muktezidlr. 

Rııznaınei müt.akcrııt ; 
1 ~ Mcclb l idare ı•c l\.lümLıp rapurunun kıraati , 
:.! - J 928 pilançoslle klr ı·e r.arar hesabının kıraat 'c tasdiki 
:ı - .\Tecfi;I idare rn Mürakıbın ibrrn 
4 -- l lecl ı>i idare a7.alıklanna intihap edilen ze ı·a tın tastikı memuriyeti 
5 - 1929 scnd hcsıbiyc;i için nıürakıp tayini ve tahsisatı sencviyesin l ıı 

te;piti • Mecllal ldere 

Matbaacılık mektebi müdür vekaletinden: 
f<tanlııı l da Dcılet moıl:ıa~>ında hlr mathaacılık mektebi nçılmıştı r, \ lektep: 
Tertip 
Tashih 
• n po gra li 
Litografi 
Kırın a ı c 'l'eclit 
('inkogrnfi . . · 
!\ubelerine a;nlır. Ta;lıih şubc,ine ( ına mektep nıewnlan: <. ınkografı 

kurslarına Ortamekteplerle ~anat mektepleri meıunlan diğcr_şu~cl erc Ma'.b~alarda 
ı c atelyclenlc çali~an i?çilcrlc yeniden matbaacılık sanaUn3 ı~tı,ap ct.~ek HC) en 
Y:ıtnndaş1ar yaş , c menşeleri n:ızan ilibara. nlınmnl... . .;ızın kabul c~~ıhr. 

'l'ah;il müddeti iki senedir. \"alnı7. t3'hih kur,lan her sene <lort. •;: devam 
eder n ~encdc iki <leırc ı apılır. J\1cktche h~rmek _i>t•'ycnler he! ~un uğlcden 
sorrrt ~•ot ;ı ile ~ araqndo ()ellet mıtbaa>ına muracaat ttmelıduler 

DEFTERÖAft'Lf~11İLANA ;;ı 
-·- k ı· l\ IR\Lll\ l>l.lf\KAN": Tophanede kı:b alımda'\. ;l'i'i, ·ıra-. JfıO ıra 

Halaıt~ · allıur' çe~me>i kar~ısında 
ccı-r"h llıralıiııı dendi lı:ıne;indc 

'J'a,küpriilü Sahan nglu .\ li. 

nıiızaı ede ~ J\ fart ı'rı2rı ela defterdnrlıktn ) apı lacaktır. 
---..::..~~~~~~~~~~~...;...;_.~----~~~~~~ 

Karaıniirsel belediye 
r iyasetinden: 

l\rır:ınıür:>cl dalı"C:;.incc nıübay:ıa~ı 

mukttzi lıir hııçui.; tonluk :ıraz(iz, 

beş)"li?. metr.: tulindcki lıcırtunı ı c 
,·cdek alctilt· berubcr t:ırihi ilandan 
i:lbaren yirmi lıir ı:ün müddetle YC 

1.ıralı ~arf ıı.•ulilc mün:ıka;ay:ı ı·az
cdilmk 17 ~lart '129 Pa1.1r ;:ünü 
~aat on :ıltıd:ı ihnlti kntiyc::i l\:ıra. 
rniir ... rl da irri bc.:ltdh-cs.incc icnı 
l,ılınacaktır .. ~lııbayan olıınac:ık mcz· 
klır n.razüzun o!bıtptaki şeraiti ~:ıirc
>ini iiı;renmck arzu edenler d:ıirci 
hdcdiyede ~üre bilirler. T:ılirlcr. 
ita<ı l;\7.ını ~elen tcklifnamc[crini ::?8 
Suhat <ı29 ~iinü akşama kadnr dairci 
delcdh eye ita tlmi; nlacakları il;\n 
<ılunur. 

Deniz n1übayaat komisyonundan: 
'.!(ı Lakın !·:ezan Tılılıiyc : . 
l kniz ku11ctlcri ı:c7.ayı tıbbiye ambarı ihtiyacı iı·iıı P'!''arlıkla ~? şubat 

<ı~cı (,'arşamlıa saat l ;ı te mübayaa edilecektir. Sartname,i~ı ~ormck ıstcycı;· 
lcrin her "Ün n ı·crmck i;terenlcrin ycımi ihalede ka•ımpa::ıda Dcnız .. . . 
miih:ıya:ıt komi.;ycınun:ı nıüracaatl:ırı. 

Güzellik veya çirkinlik mevzuu bahis ,, 

Yarın akşamdan itibaren 

Majik sinemasında 
Bus pall ninmeşhur \]acar Çirıganc orkc,;tra,;ının işti rakilc 

gfüterilecek olan VllllFrlç, Lll DaGover ı c Olta par
lo ııun tem~ili güzinl 

Macar rapsodisi 

Ramazan progranılan03 ba~layacaktır. 
Bu akşam başlayacak olan birinci proğrmdn 

Meşhur cihan artisti O R E T A O A R B O N U N 
Son ve müste.;na temsili 

FAH1SEN1N • 

~~ Lars Hansooun i~tirak.ile lıuı tik aşk ı c .:-cr~uzc~<t !ilnu 
~ Ayrıca iKi KISli\lLI K KO\l l~DI \'ı\R\'l~T~ 
~ -\R'IOLDI ORKl!:STRASI oıu:Rı\ (' \ Z 
•a~x-x-...x~x--x~x~x~x~x~x~x~x•~-..,.,"...,,.,... ..... .,... ..... ~ .. 

Küçiik \ iyan11lı \'iyolcıııiH 

\'Of.F i S:\ı\\DERIL\ ~i 

lhı :ık;;nrc bıll~ın ,c· ir cb:ıJi .. j 

i\LI-I AMRA 
Si NEMASINDA 

f!(j:-ttrllıncktc nlnn 

RASPl Tİ ' (N 
.Ji UAŞ!K LARI 

llüytik bir •·imıoz olan Viyanali 

•tiçük Volii elyevm bütün .\ mı

'nen ;\lıı-ik. k!iıikkr ~gal etmcl 

tcdir f lntıJ imdıdcn ffi<'•huru ak!11 
hmı. r ı c 1 faı frt; gıbi n>uzlfl · 

rh c:, f-ı>)tru ilcrilc kıcdi 

Heri in şehrind , l·rmi~ ofdu!u 

ı (ııı l.oı rinde (ı.000 ~\;ır i:ıb r! 

ı~ır.ı 1ndıın .. ~:,ı,.laı ını~ 't kadın' ... r 
t'rnfıncl:ın lıir çok hedhdc t~k<lıır. 

:dılır. ;ur. l lali lıawd:ı l\iıçuk \ İ)P· 

lrıııi . \ ulri tbt, ('\ niic meşhur 

phanı t 1 ılli (,fa•cn lir/ıktc 'ir 
de, r:ılcm ıı..:rJ \;rınckte<lli 

J tanlıul 'c'ri d"hi pek yakına 
hu ınc-;lıur l,üç' ı.. \ oiıh i iki miL . 

Melel-
ı .c mulıarrlrl [Urmantsov] un 
pl \'<.: o;;ln<lcn ı nııktchl'.. , c 

[MARIYA JAKOBINI 
ile 

[ J AN ANCELO] 
fıııdnn l>ir urcl lı-•ii-uf;ld · 

de ıcın.ıl cılu on 

VERA MIRÇEVA 
en '1)11 sistem clektiri k makineleriyle 

1 kra cclilmcf.;tcdir. fiu sayede f.;nhye 
tl anckriııin zarlarını ilga ye lezzet Ye 

~·-elcfon HeyoAfo 3rı 

Z:11 i - .\uf us ciizdonımla rt )<er-
lik ıc,ikamı kad,ettim. \"eni,ini 
çıl.:ır.ıca~·ımdnn c;ki,inin lıiikmü 
cılmodııtı il:\n olunur. 

filnıi gorınc;rc gidecektir. nu 
me~hur p3pa<ın h!latı hakkında 
ıapılan yrg;\ne hakı~I fılim cJfan 
bu c<er de 

PRENS YUSUPOF 
H~_ .. putinı n:l 

\anı liık• " muazzam filını 
b.ı•;d:ı\or 

l la'°h c· JL1n,ıızan ınlın:\.:.clırtil..: 
her nk~a111 7.c· ~ir Y11"}l:tc program 
t:anlıazlık dın ... \ ı.: t:ıl!anni \ c ınlı 

, 

""'" Avmturva fabrikalan hezarnn sanclaliyeleri ıımum! >atı~ depo>c:; ı,ıanhıılda 
Katırcı op;ıu hrnınd.ı .ıc;.47 numaralı J oz. N. Aciman tdcfon l;ıonhul ::?4{)11 
1 fami 1: Jı nı ılepoda em·ai çc;it perde ı c dii;emelik kadife hare Ye f:ıntazı 
kum ... ~l.ır. ıniit~nc.y, i ı:-tur. p\,;rdL' mi..-tcr. tliL kttc., pc··dc. iirttilcr: maroken 
,bileri, piriç 1 nrni~ ma,if pirinç ye lake knrıolabr ile ÇOCL.k karı·c·lalan falı 
ril.n ı.atın3 <atılma~tadır. Viat maktudur ;\.J. 

IK ~'~~~'~m;~k~~!~cı;~~;,!~,~C~:-ı:~~ B 

~-

crifi bir :ı ·1cla tnlıcdilnıi 1 tir. \yctlcriıı \rnpça ıc Tıırkçcsi 
yany:111't rakkanılarla ı:iistcrilnıiş rıklup;unıl:ın her ayetin ıııaıı:iyı 
.;crifi dcrlıal :ınl:ı~ılır. l lcdiyc. i :\!:\ nıiiccllct f ~O, fı.ı ka"1dc 

kuymaklı L\~ıtlısı 00 kunıştur. \lcrkczi Tıırk ııc;rirnt yurdu 
1, u tıısu .+-Ll • 

olmak için 

!!:18~~~ 
T~ccar ve Banka memuru ı· 

gıg Bcyol{lunda Kabristan sokağında Amerikan s efa-! 
rcthancsi yanında. Amerikan lisan \'e ticaret 

d e l's han c s lne müracaat, Program m eccanen verilir. i 
Müdürü: Ağop Pakradu n l. · 

~ıH:ı+smı+sr+s~~ ııı 
.. . ı ~·: : 

YENi EKSJ:>RES 
\ll:'T\llDE"\1 1~, KIR \ \"!, iJ,\\\T . \j\:\:;ı 

ltiarchanc; rleynttlu. " Opcrn ~ >incnıast k:ır~ısın<l:ı 
,;<ıka~ı. '\o 1. 

Kiralık cı. :ıpartııııan möble oda \ . S. 

\ıaıı-ınıız t .. ~ı'lnı:ık arzusunda htıluııaıı c~lıa,ın 

:ıralıalarla naklini deruhte eder. 1 lıznıctçi, 
her ncı·i anıck. nıı.tcha;sıs ı·c ırıakini,;tlcr tcd:ıriki. 

f.!11 en fötla her ı;azurck il:lıı:tt Ye her ncYİ rckl:\nıl:tr. 
i ~ ;ıı:arnnl;tr: • aiaıı,;ınıız:t mıır.1c,1.1t ediniz. 

lloj\<ızkc>en : Küllıalıa H•kal- l lu· 
hc:-.:ır npartı111nnında ~ : :'l ·rcodo~ 
l'apadobulo . 

Za ı i: l\ nrlman ile l\arako ma~a
zaları ara>ınclaki ı·c Soçcta Orer:ırn . . 
ya i·al eden ufak .'ııknkta cliirt fi'
lanı n1uhtt.:\ ı hiı pakc.:L z:ı~i olmu~

nıt. il ulan zatin lkı ojtlu hikl:\l cad
<bindc 12 ~ nümtrıılu ına;ı;azar:ı 

muk.ıfat mııbhiJ,"clc tc-liıııi mcr. 
l'Udtır. 

~.\TIJ .11\ 

lıcnı. 1 k·ç~b \"<'" l 'iat maı k.tıı 
nıü .. tıırr.c l;ç <ıtcımnhil hirden <ıl.:ırah. 

riıa~;tarafr 1 n ilr :ılıktır. '-'rr.ıit n1U 
saittir. l'raıı>a <l"fa•·etane-iııdc \ta;c 
1\<•mmcr ... iyalc ınüracant ohınınn~ı. 

Adana erl< ek muallint 
ntsktebi müdüriye

tinden: 
llcktehimi ,;n e,ki bina kı<· 

mıncl:ı ı anılac:ik lıeş hin iiç ~ U7. lir• 

kc-ifii t:ımiratın knpalı zarf ıı-"liı le 
, ir.mi ~nn miiddctlc mlin:ıı...:ı~:ıyn ko
nııldııj!;ıı 

"! ~a::tn:ın11: 't:' l~c~ifn;ıınl'\ i 
~iırnıcı. ~ırzu:>und:ı hulun.ın l arın her 
ğ:iin rntku:k idnrc-.ine 'l" ,-t: ,·ıni ih:ılc 
ol:ın r 1 ~~-'J~C) P:t7.Llrte:".i. J!'linli :-.1at 
on altıd:ı 1 laarif <L1i re;indc mütc~tk 
kil komi.:;ron:ı tcminrıt ı m:ıli,·clcrilc 

ın iir.ıc•ı:t ı ln rı 
:l '(':ıliplcrin i htı:':t..; \ c ı.:hli 

'tıkufc:ın olm:t'l nıcşrut htılllndnAlı 
il;in olunur. 

l\fanisa Yilayetinden 
ln<·gı;\ .\l a~chiı rnlıınıın 2- ~~O 

ııı 1 + :-~n l,ilnme:rcleri ar:ı,ınd:ı 
1::\00.. ınct o1uk t:ımir:ıtı 1.:.-:ı~i,·r 

in~a:ıtı •· f(}2.1'1.. lir.ı -'1 .. J..uruş lır 

deli kı-,fi Gzcrinden 1 fı-'.2.fl~I) ,:ı:ıt 
cın lıirc kadar nıiilletlc ı c J,apnlı 
zarf ıı,u(ile ıııuı):ıka,ayn >ıkanlınıi· 
tır. 

·r·:ıf-il.'..t ~ılın:ık i .. ıı.:rcrılı.:ı·iıı 'il·irL:r 
\":ıfi:ı lkı~ rnlih1.:ndi:-ligi11c u1ur:1cc.:ıt
l:ın. 

1 li~ ~tiplıcsiz tuı alet Jııı,tl'tınıla Pertev müstahzaratını 
k ııll~ıııııaııı:ık lıiiliik bir ilıııı:ıl d ir. C:t1zcllil( ıı tcınfnl bekası 

herke in i'tinıal c.tti~i Pet'tev ınüstahzaratı ile nıiimkıınıllir. 
C' iıııkii: Krem PertcY. Pcrteı tll\ alet pcıılrn,ı . l'cr teı Briy:ıntini. 

l ;li·cı J\olcın\·:ı, ,uları. Pcrteı Di~ıııacıınu. f'c rte1 Tırnak cih\>ı 
c ':ıircsi tn. nıııtcr;ıkki nıı:nılckctlcnlc 1 He "ı:nı.ı ı·apıhıı)·an 

pek ııcfi, ltl\ :ıkt 

llıı> \da tik nr-ı .... 

İSTAFİLİNA 
\lnrkalı !i:k ıı" :ı lııl'ıtl:tıı hiiı·lc 

'fii rk "(ıZOl\1, , Rakısı 
\anıilc · ıktinı cılcccgi. 

C::ılat:ı: 1 .rnıcni lli<t•i <cıka~ı .11 ~.1: Telefon 

llıı> llcl"~ln '.!~~2 .... 

))evlet deınir volları Ye l inıanları un1nn1i 
idaresinden : 

ld~1n.:miz i ·in :ılınacak 1-!:i adı.:t \;t~Cıncr demir :ık amının ınünakac:.ı..:; ı 
J.t 'ıılı:ıt <ı~IJ l'er,<mlıe ~lınti >aat ffı da \nk:ır;ttla Bcıln Pala<ıa nıal7.cıne 
tfoirccinclc il'fa <dilce.ektir. \ 1 ünaka<nı a iştira\; ccleceklrrin td, lif nıekıuplannı 
, c 'ı<ıOO lıralıJ; tcınınatı m111·akkatelcriııi rcımi mezkurda saoı ( r R. ,ıo) a 
ı.:ul:ır unıunıi id:ırı.: yazı i~lcri mlidiirHi~ürıc 'crnıcleri tlzımdır. Talipler 
ıniin:ık:ısa ~artıı:ımelcıfoj rıoo kuruş nıııkalıilinde \ rkar>dn malzeme <lairc
-iııdcn 1 laı cl.rra,acia mübayaat komi'! onund.1n ıcdorik edebilirler 

Karaağaç müessesatı katibi 
umumiliğinden: 

64{1 lira lıeıll'li keşfi <•laı l\:ıraaı;.1ç .\lcıbah:ı;ı :ıhı:ır i·kcbinir 
lJ şııh:ıt Ci'2f) t:ırihindl·n itih!trcn 'firmi ~·un nıiıddctlc: ınunakn."'3\ !muş 
oklııj!;undan talip cılanl:ınn teminat akçe-ile ınuhapa knmi ynnu 
n·lcnıeleri ilin <•lunıır. 

Hukuk fakültesi umumi 
katipliğinden: 

1 lukıık fakııltr>irıdı: l lııkuku ıııcdtııtyl' ıııudcrri< ıııu:ıı inli.1" 
ıııııııfıal lıult ııclıı~unch:ı if;ln tarihinden iki :ı~ .ıııır·ı \apılacak 
nııı<:ıh:tb inıtii•;ınııı:ı ı;irıııck İ>k) ı:>ılcriıı ~c-r:ıiti fakiıltl blc·,ıin(kn 
ıi~n nıııdcri lıepıı olunu r. 

ol dLi rdü ~ti nü 
ıaf,ıl•tilc ~ıo, :ıktadır. 

l'nıgr.ıııa ilaı eten 
llewA"lunıl:ı [Bizim Lokanta] 

<la umumiyetle ecntbi iT Türkleri 
alıll-adar eden meşhur artbtlcriıni
mizclen Hazim 'e Vasfi çelc
h;(cı lı~ ak-anıdan ııibarcn >inc
maınızd:ı [KARA GÖZ] oına
tacaklardir 

Oivarıbekir Bele-. 
divesinden: 

1 >i.\ aı ıbckırc on he~ kilnınctn ı 

'afetle C:ti7.eH k:ıriı c-indcn ı:clcn 

hnnıırrat su~ u ı...a .. abı:ı.,·a liç ~ilomctr.1 

mc-ablcl.i lıir ıoktad:ın l<mt lıonıı-a 

alınarak dahıli ko-:ıhaclol.i tc'i<atı.ı 

ic .ı .. ı Ilı \lart cı~cı i.:trihindc ihn1r 

cl!ilm<.:k uzrc muna' n ;ı kar.u~ 11ndaki 

.;c'":tıtc tC\ "ik:ın k-ıp:ıh zarr 1.1:-ulile 
' 
"lltinaka .. a\.a ,3: oh:."'lmu~tır. ~Tüna
kt'"' mcız., o!An 1-ı-mm bedeli 

kc~fi ıu~ dok·a~ be· lıir. •ekiz ıü?. 

foradır. \lebddndeıı -ehrc ıiç kilo· 

ınctı·o,:.ı kadar (lhtn l'.;ki ınl'rra l~e

ledi,ccc tamir cdilrcc:k ~ı.:n.:b. hu on 

il;i hilomctroluk kı>mın demir horu.-.1 
ahzi v;erel. ha-aha dahilindeki aksam 
nıüt\;fcrri:ı inşaaun:ı 1nlitc:ıllik nıuhan1-

111en dorc 'üz liralı~ ı.ı .. ım sinic 

ath ede ınun:ık:ı..;:ı:rn ':ız"ı.:dilccekti . 

Prnjt• 'c ınun:ıla .. a k ıimc .. inw ınut:t

lc:t. 'l! tt~tkik t.·._ıı.H.:l uzrc \nkar.ı 

,.t., 1-.c:ın!>ul S1:hrcn1a. etleri he\ "eti 

ıcn İ\L: :ıc mur:ıca:ıtl:ın \·e t·hlh1:ti 

fı.:r.ıh ... \C m.ıH\c,· haiz · ılinlcrin 

111 ıı:ıl..:ı ... tı ~l: 3İLİnı.: ri.L. Cl e ı.ap:ılı 

zarfi:ınnı llııar•1 <"kir ile <!iıc riıa· 

:-eli ıl' ita 'c ır lı .. mcl .... rı ı!:l·1 ulu ur. I 

1 zik ~cıl ıııımcrcıl.ın. l"iatlard! 
7.:tmnH\ at ' ık tur. 

Mosjoukine 

, 
IÇarın Yaveri 
"' ikinci Tic.ıret nıahkcme>inuec : 

\"edikulcdc l\aılıçeimcdc dil:ı .. 
hane •«koıında .J numaralı ı.liha~i • 
ne <ahılıi 1 nılcıP 1,karnni mahdum 
lan kollekıif ıirketi <ürck:ldan , \ndııı 
ı c llanc'l l,ka11ni ekndilerin f.! 2 
<ı2<ı tarihinden ilih.1ren il:\nı ifl:l•ına 
,.c m:ı:;;alihi ifl:t...:i\cnin rli\·ot \c tc:
ıire'i %ımnında ;lzn11 m"ohkcmcdr 
Ricai Calip he\ io Juj J..omi•cr ı 
ıl21 ı ı ekilk·rindcn lb:ıt ı e \hıncı 
\ıif b" !erin mın ak kat sendik ta11 

!erine ı e mı~azasılc <lepolorın<lJ.ı 
rm\alı tic:trİ\C \C r;ı} ·ı~-ı za~it 
hcyti\·c:-ılnin tcmhirinr Ye e,·r;ık 
dd"atiriniı ccll•inc ı c kdalcti mu 
daka irac edemediği takdirde h , 
re\k;rinc ıe lııı l>aptal-i kararın 
rnkkatcn icr:1>1na mahkemece ha 
ı eril mi> olduıtund:ııı kanunınmci ı· 
~art. tin l :-o nci nı:ıdı.lc-.i n1ucibin1. 
daimi -c~diklcri intih~p olıınn 
iizrc c·h,ılıı ınatlıılımı i-lıu lfJ2<J 
rcı.i \ larttr:ın '.! nci ( 'unıartc.::i g nı.. 
:ı.at < ndl;rttc n~.' 1'c:n·c .,ln ı la!'> ınL 

"':-rlC1:1t na. 1i' ı, 1.. ına hı J,,.. 
lu um • ı \ ol t • 
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1 

mlası yanlış levha koyanlar
dan ceza alınacak, dikkat! 

Bir çoklarının yeni yazıyla dükanlarına, 
1ağazalarına, aprtıman kapılarına astıkları 
vhalar vanhştır. Beledive, im1as1 yanlış levha - . . 
s~,,J~r<l" · fo, \ lir, ·ı" k.,cla.- ce7a ·• l;-ıcı>k . 

1 

uözünüzü açın levbal:>rtnıızı yenı yazıyı iyi 
; ip,, ~irine .S!!\sterin tı>shih ettirin. 

MILL/Yh"f. ı;,\Ji.>\ 1\fHA 13 şrıR.tL_ 1929 

a sus sahifes 
~~4.!:'.l.21i:r<'iliiWA'P'~~~ z 11 bl d ~~"~~'\.~~AIM'A«W1 
Zıraat dersleri~ ava 1 r 0 un- IEvvel zamandQI 

~ d d ··ıd·· fj ~ ~~~'1! ~~~~ "~"~tı cu on u ve o u ~- ~"~"~~~---~"'~~ 
13 üncü ders E . . Bu desti dolu k veJkı gun gece ya- , 

1 
Topra rısı ı<aragümrük n1ey- mu hoş mu? 

İşlediğimiz toprak, üs- danında 30 yaşlarında Kazasker Feyzullah 
tünde yaşadığımız ar- kadar tahmin olunan Efendi oğlu Salih 
nn en yukarı tabakası- bir adamın karlar Efendinin evlenme za
dır. içinde yattığı görül- manının geldiğine ka

Y e f ş tirdiğimiz ne- mi.iş, hen1en kaldırılıp nidi. Onua içib karısı 
hatlar toprak üstünde merkeze götürülmüş- Sabbek Hanıma: 
yı>Ş"lr, kök salarak top- tür. - Şu oğlana müna-
rak:tan gıdalarını alır- sip bir kız bul! 
kır. dedi. Sabbek Hanım 

Acaba bu toprak o mahalle senin bu 
nedir? mahalle beniın dolaştı 
Şöyle derince kazıl- durdu. Nihayet Nışan-

A 

nıış t?ze bir hende- taş1nda Ali Beyin kızı 
ğin yanında durup Nerinıan Hanıma söz 

Dikkatle bakarsak kestiler. 
üsten aşağıya döğru Evlendiler. Sa 1 i h 
iki ta baka görürüz. Efendi Neriman Hanı-
Üstteki tabaka bir 
az esmer ve kokle do
ludur. Aşağı kısım ise 
biraz daha açık renk
tedir. 

l.Jst üı b ... kanın es-

i 
nıerce olınası toprak 
i .,. de ve içinde ka-

1 la nıa1 s11l ve kök 

Yapılan tahkikatta 
bu adamın oduncu 
Mehmet Ağa isminde 
biri olciuğu, b;çarcnin 
soğuktan donduğu an
l:>şılmıştır. 

mırlan pek memnun 
oklu. Çünkü Neriman 
Hanım iyi okumuş bir 
genç kızdı. Şendi, şuh
tu, güzeldi. 

Zifostan korunma makinası 
meğerse neymiş? 

Şehremaneti otom()billerin çamur sıçrat
maması için makina getitrtti diye dillere 
destan oldu. Fal•at ort~ula bir Sf'V O"i\t"P.,.,eCT•k. 

l'epeJeıne l<ar yagıp ta sonrao; lodos c~ınce 
her cadde birer g;>I halini aldı. Şiındi :1 nladı1<
Şehremanetinin zifostan korunıa mı:ı kin?sı de(· ii i 
şey kald•rıınlar)a caddeler arasına yığılıp bir 
tü ı·lii J,.,), 1 ırılamay~n kar yı,ğınlanvn11"' 

1 
kınntı'arının ÇLirüme- I 

1_Y_o_;s_·•_1 _1.:_cz .. :'.;v_1 ...,)·_ı _. _ıı_·"!"ı ___ ...,_ -~~-"'!'~~-- sinden ileri gelir. l.~u 
Dünyayı beraber dolaşalım gayet iyidir. Bir top

Fakat Feyzullah 
Efendiyle Sabbek Ha
nını gelinlerinin bu 
açık fikirliliğinden, 
alafrangalığından 
n1en1nlin olınadılar. A

ıral ığı· 
İtalya kral 

lığı Avru-
panıncenu

hugarbisin
de birmeın
lekettir. A-

rakta ne kadar çok 
böyle çürün1üş kırın
tı 'ak V[lrsa o toprak 
o derece bereketlidir. \ 
Topr~ğın en üstü 

s~banlarla içlencl iği 
için iyice ufolanmıştır. 
Alta duşen kısımlar 
daha iricedir. Toprağın 

razisi 312 bin alt ve üst tabakaları 
500 kilo

~~~~!!~ ınetre nüfusu 
u milvon 5uu bin biraz tEızladır. 
~leb'usan n1eclisi 400 ve Ayan nıeclisi 3!l0 

ı\za dan nıürekkeptir. Dini katoliktir. Bu 
:linin ru11ani rt'isi ( Papa da bu memlekette 
lturur. l(ralının adı(Üçüncu Viktor E;n2nüel<lir. 

Merkezi, bu manzarasını gördüğünüz 
~oma ş~hridir. 
l\leş:nır ş~hirleriMi lano, Torino, Triyest'edir. 
İtalya son zanıanlatda nüfusu çok artmış 

ve Avrupanın siyasi ınuvazenesinde ağır 
'Jasnıış bir 111en1lekettir. 
İtal\'flnlar san'atkar bir millettir. Dünyanın 

ıer tarafinda nazik san'atlar<la çalışanlar 
hep italyanlar<1ır. 

~~--------........... --~~ 
Bakalım bulabilecek misiniz? 

l\fanrla ;mıb: 
e\İ\'ol'. Fakaı~ 

lıir manda tla
Jıa v·ır, oııı ı 

gtıı·iiyor mu u
;nnz' 

Bııı ada ile' 
kı ı ı kavga 
e<livoriar. Dır 
uçiirıcü kı'diılt~ 
rnıara bakıvor • . - r 
da faıkııııla -
eğiller, bıml:ır! .,. -

cr.:--.. 

hir birile dainıa mü
nasebettedir. Üstten 
su uçtukça aş'lgıdan 
yenisi gelir. 

Topraklar taşların 
parçalanmasından ha
sıl olur. 
Taşlar zamanla erir 

ve toprak olurlar. 
Her ne şekilde top

rak olursa olsun her 
toprak dört maJdeden 
mürekkeptir: 

ı Kil 
2 - l(um 
3 - Kireç 
4 - Nebat çürüntfısü 

Kerim Ömer · 

O Sersem benimi 

Meşhur Fransız şairi 

Viktor Hugo bir akşam 
bir çok gi~iyle birlikte 
bir zenginin evine ye
meğe davet olunnıuştu. 
Fakat daveı lilerin ~v 
sahiplerile birlikte ye
kunu 14 kişi olacakken 
biı·i gelmediği için 13 

<almışlardı. Ha 1 bu ki 
bazılarının 13 adedini 
uğursuz saydıkları n1cı
luın .. Buna inanınıvan-

J 

lar <.h~ var .. Bu ~ıra da 
Viktor 1-Iugonun yanı
na davetlilerden biri 
Telıniş: 

ralarında mücadele Şehrenıanetinuen rıcnn1ız ınü nı<.uıı , ',u 
baş!adı. Hatta oğulla- kadar bu yığınları geç kaldırnıa:ıdır. Yoksa 
rına: halinıiz haraptır. 

::;: b~:.,~:p=lfy~~ ı-llti_ı: .. ~~:~-:.ı.!JJ 
Diye tutturdular. Fazla sıcaktan söğuktan 

Z.ıvallı yarını saat Heyhat, Salih Efendi ' sakınalım. Fazla soğuktan ve 
Neriman Hanımı se-

sonra karakolda öl- f J k J kı 1 
.. v· viyor, bir türlü vaz az a sıca tan nası sa . nma ı, 

muş.ur. d 
geçemiyor u. b .. hi b ' 1 d. 

Galiba kudurmuş Bunun üzerine Fey- U mu m ir mes e e ır. 
DoJapderede Büyük

şehir caddesinde (40) 

nunıaralı dükana ka
çak rakı olup olma
dığını anlamak için 
mt>murlı:lr ~elm;ş. 

zullah Efendi ile karısı Herkes bu işin hıfzısıhhasını 
Sabbek Hanım hileye 
müracaat etınek iste- bilmez. 
diler. D d ğ k d · 

B1r gün Selamlığa !Şart a S 0 U Var 1 Ye 
bnzı nnsa!irler davet sobaya veya mangala ÇOk SO-
etm;şlerdi. - k 

Ara hapının ötesin- kulı;nak, yahut ku Umav gİ-
dede. Neriman Hanim- bi bürünüp, sarılıp sarmala
la salih Efendi oturu-
yorlardi. Sabbek Ha- Illp çıkmak dOğrU değildir. 
nıın elinde bir boş des- ya. zın. da fazla sıcak ğünler-
ti ile onların yanına 

girdi. Destiyi oğluna de bardak hardal\. buzlu su-
uzatarak sordu: 

Yavrum şu desti- lar, şerbetler içmek, fÜzğarda 
ye bak bakalım, .dolu- d ak hlik l.d. 

Dükan sahibi Koço mu, boş mu? ~ Ufm te e 1 ır. 
men1urlara karşı gel- ı Salih Efendi buma- İnsan yazın sıcağına da kı-
miş ve birinin de elini nasız harekete şaşmak-
ısırmış. Tabi koço ya- la beraber gene cevap Şln SOğuğunada kendini 
kalanını:;;. verdi: b 1 d } 
- .. -- - --· - - - Boşt mümkün merte e a ış ırma ı, 
<lenıiş. içimizde serse- O zaman Feyzullah h ik. . d d . . d li h 
nıin biri var, t3 kişi sof- Elendi ile Sabbek Ha- er ısın e e ıtı a IDU a-
rava otur 1ak i ten1İ- · J h f J" S hhi · b d nını sevınç e ağırdılar: aza etme 1. 1 Si U Uf. 
'· ıornıu..;, buna ıs i z ne o ı Et' .,. - uyc unuz ya , en- ,,,_.._ _,._ ·-~·· 
dersiniz. di!er, oğlurn kansını Asri kadııı sa gör! 

Viktor Hugo hiç boz- ı l Karı , koca kavga - Bilivorum annenin 
ı no;;;acı. edeı·k~ı1·. J 

m~· nn,;;: '- V<> 'd · 
y Ve Nt'rİınan Hanını- K 1 . t ben o-i J~nına gı ıyorsun. 

- Ne <liyeyinı, den1İş, l s rı Ef l" . a( Hl - ış e t:- - - Ne n1ünasebet .. 
a " " 1 1 

. '"':( ıy: ça- diYoruın, ne halin var-
o ser~ın beniıııl tır çatır hırhıderınden •••iıı•••••••••••••••o••••••• Otele gidip hesabını 

..lc,4 ·r ..: ...,ofra)a otur- a_yırJılar. ha vatı böyle 11dolu» sa na göndereceğim. 
fil' k ·~ . . . 

• • 
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.karara rapt l!tmı:k uıere in ikar etinden 

moıır.kur Kim ı e . ;ıatıc !l!~riflcri n olunur. 
Rıunamri muukı:raı. 

~~i 

daranın 

·r Rih\n ·onun tetkiki m" ı ıJ..,.., n !llİff'al..~ raporlıırınm 
kıra · 

2- .'ilı:cliı;i idıııT A?.alanııın ihra v~ r..wıi• inıom.., i il. 

3-- .'ılaliıoi ' cekHIMI 
4 - 'ıtltı ... .,. intiMdL 

Osn1· 
PTI~ w 

trılt' ılıkuua. 1 hmde 
... ...,. lalın.,.ı. nde-

ı._ ı~ kı 
o • ......ı, Galaıı ıdac.ıi 
ınerb=ı:i:ylllii ile liranbııel 1e ~ oıthı 
fllbelrri rıot•- Jlf!k eyi 'tlc 
siptl edilecetl. makiır iJI\ ;ı., 
hlmilleriııio ınaliııau olın ın<re 
ilan olllllUL 
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lllR KURS 

BERLITZ 
mektebinde 

f:cncbi memlekette bir muddcı 
bulunmağa rouadildir. Ve llaıçı 

daha ehı·endir 
- lleyo~lu J~(> l•tıkl~l eaddesı 

.-lllilı--------ı 

1 

«ADLER• 
YAZI MAKINASI 

b ·)azıt ın ·ycanıııda karın i ·t.ifaı hayli yüksektir. O haldeki Beyazıt n evJanının hüyük havuzu hile seçilenıenıektedir. Yukardaki resını 
•;·z t ınevdadının unıunıl 111a11zanısını kuş bakışı gost.eh11cktcdir . 

(Adler Hı ufkı hun. t tı 
imtiyazi nıwıha i uı llLF. R 
yazı makiııa-ınu m.ılı • • ır 

husu,iyeıtir. 
Arzu bulumiugu kad .. r çol 

kopyalar çıkarılabil'•. llekhctı 
dayanır. ilk ra1.ı makina,;~ 
1898 'nesinde \Dl.ER fob- · 
rlkası trrafından imal olur.rnLı,. 
tur. Bütun dLin) ada .3tıı ,000 
makina <atılmı~tır. Tıirl..i\c 
vekil umumilip;i: l-tanbul, ( ala 
ta Voyvoda han ·,, :-. ıo, 
l'o>ta kuıu,u, C'alata. 44~ na
dolu \ ila -etlen içlı1 i ac ".alıı lar 
\e 'e))ar Qlcmur'a arJ.nı 

Havanın yunıusanıası 
Mi "ık hi.ı -~~ '111' • 

üzerine k<\rlar erirneğe batf.amıştır. Bilhassa Eminönü meydanı 
et e~ etiir. Bu karlar. g t •z.letıecektir. 

• 
• ~yazıt Bele<ııy · dairesi intahabat.ı için tayin 

c ·· ıı müd<kt hitrni~tir. JJisteler kaldınlıvor. 

-· 

Hanım efendilere 
Büyük bir fırsa 

Ra}fam . ak

la•l\tır 1 urı.. 

mantoları 'uı 

de .ıo wızil:lt 

ile m.ı Lamız 

dıt .ıt m krı 
dır. 

8) \ade ı c 

kefaletsiz ola 

rak \ erilı o . 

\Ta1ımut pasada 

klırkçn Han 

Beyko r. 
J.c. ı bfı.'i 

DOl(SA 
En mükem-

s b k A .k h . . 1',1 R td· mel ve tam 
a ı k n~erı ~ cuınh ur reıksı nd:I uzhvc: ~n ayarlı saattır 

zevce ve enmesı scy, at ma sa ı e şe rımıze Dak·k 
gelmişlerdir. Bugün Istanbuldan mufarakat şmaz 1 taş~-

1 -'-le d. , emı-
~y ey:ttQ( r ır. n~th ve eh 

evn fiatla 
satı im akta
dır. 

Ba11ırn aat m k ı ıla 
~" ~ ınız Toptan t; 
RıKARDO LbVo , Biraderi 
>tanbu' 1 IJ, uı\u h., •ı l 4 

1 lcr ~in-. --~ıa~ t.lı..:p<. l 

Pertcvni' al 'akfı 
akatatından: 

Zirde muharrer e:nı ' mı 11 

mud<leılt mııza, edere 'a1.olunll'.. u 
Taliplerin ı·eı-mi mllza1 ,ıJ oluı 

Subatın ı rrmi uç ıncti < a tc; 
günü '•at nnbo~e kod3• 1-ıar. 1 '· 
kaf mudiJI\ etinde Perıcrni al ıdart 

'ınt: \ e en1.:urncnc muracaa tmcleı 

~flide lızct l'o~a oka~ında \ ·,.Jıdt 

aparumanın q nltn1enılu dairL: ı ı,op i 

ba:ında \'alide hanı tahtııHb ' ı; ni• 

merolu piıa1.cı dükk ı """"' nd 
\ alid« han• rnhtmda ~ IUll'.lcroh, 
diikkoln \ c :...! numcrnlu oda ·ı 

mezkOr han dahilinde Ilı f • iln'..ır 
rolu maga?.a. 

Harbiye mekt-ebi 
müdüriyetinden: 

Jf}'1tJ "dhrı l da\c\:ncıe ı-.· ' 

tıJrl' .. i ha ~ ına kı l1r t la oı,· ı .,_ 

h ne ·ı tbı.: · · t c<lıl •. .L1 ı 

"'eri.~ 'ue Jıı. u1ı. 

il.. 

' ' ı ·arların sıkletinden saçaklardan 1a.lıları 
cökn1üştür. Dükkan sahipleri hn kari. rı tentiz-
1 n ekle nıc :,.uldurlar. 

Karların eriınesi üzerine oto.nobil tekerlek leri )İddctlc zit<>S sa,·ıırn1ağa başhunıştır. Sey
rüsefer nıeınnrları k. !abalık yerlerde süı·'atli giden oton1obillere ihtanıtta !nıhınncakalr<lır. 

dı.: c.: u 

' 1n' ' ~ (ı T 


