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BARE~l KANUNU! 
~inıd . çıık karı~ık maa' 

<ıstcmiııi wızeltnıck için haxır

lan~n kanun de\ Jet ~urasından 

m:ıJ:ycye geldi. 
l\anunuıı lıcdcli maaş mlstk

inı kiık ,ndcn halletmek değil, 

fakat mlimkün ulduğu kadar 
t.ınziııı etmektir . .'\lcoekyi kükün
!cn ancak haznenin z.cnginligi 
>allcdclıilir. 1 hıkılmet hlitçc ferah 
buldukça kendi emektarlarına 
1.am yapa yapa, bir gtin Tlirki
ycde de maa~, refahlı geçiniı 

\ası tası ol~cuktır. 

Ahone ve Ilıi.n ttrretleri 
Gautemizde çlkan yazılllM!l hukulrn m&Jıfozdor 

A.bone t•rüarı • ilan tarife•l 
Tdt,,.,. Ht1rl9 1 llnd SIJ.hıftdı San•lml 

! Arlıı.ı /00 •ıt. 8 b. 5noı • • 
1 • 150 • 14 • 411ci • • 

JI • UOO • 2700 • T lln</ • • 
rw-...ıa-.:a a __ K~•~ 

ZAFER Hangisi?. 
BAYRAGI.KAR MI YAGMUR İL~Iİ JSTILAHLAR 

Neş'et Ömer Beyin 

riyasetindeki hey'et 

·····---Kabil kapılarına 
doğru ilerliyor 

15 müderris dün Anka- Vaziyet Kralın lehine 

ya gltmlftlr inkişaf et~ekte 
ilmi ıstılahlar hakkında devam edıyor 

Maarif Vekıiletı ne temas Son vaziyet nedir? 
etmek üu ~ Moakt va, t5 (A.A) - Ter-
Vekftlet D mezden blldtrll!Jor: AfD'!· 

• a- nlatanın tlmal eyaletlerln· 

MU GELİYOR? 
Ortada iki tahmin var, 

inşallah iyisi 

do~rudur 
Raeathane dlyorkl ••• 

Barcın k.ınununda hizmet sırıt· 
!arının n~ ıl olacağını \ ck~letler 
daha iyi bilir. Yalnır. rcknik 'c 
ıh• -as i~lcrinin ne tarzda dli~i:

' Jl~ıüş okluğunu bilmek ve 
tt·tkik etmek fayda,ız değildir. Faaliyet ticariye! ve ihracatımızdaki umumi yekı'.lnun hiç 

bir veçhlle tenakus etmediği yapılan istatistiklerden 
anlaşılmaktadır. 

rülfünun mü- ' den bir çutunda Amanullah 
derrlslerlnden han lehine mltlngler akde· 
milrekkep bfr dllmektedlr. Klbllden alınan 
hey'etı Anka- malOmata nazaran Beha 
raya dav et saki nln yaptıjjı cebrt ••fer-

• Ve,lllı:lly rasat merlı:ezl• l(a
raclenl:ı:d• çıkan soa Poyraz 
•rtıııasıaıa fCbrlmlzde de tos!· 
rlal göeterecetfnl, tedricen ıo

tulrların 'ltttıtını tespit etmiştir. 
Buaa nazaran, buton fstanbul· 
da flddetll tlmal fırtınası çık· 

muı, havanın baftf karii ve 
poyraz olması mlllıtemeldlr. 

Kandilli batk• tUrlU allylUyor 

Yer yüzünde hı)anet \C 

cebanetln en kuvvetli 
mümessili Hüseyin 

etmiştir. berllk ve t•kavel yUzUnden 
Dün Darül- kuhlatan halkı arasında 

----=--=-= -- --2::1::: :r. galeyan ba,ıamıttır. Celll· 

DJter taraftan Kandllll ra· 
sathanesl fU izahatı vermlttlr. GÖZ YAŞI 

Bu giin vekı\letkr tektik Ye 
ihti>as adamlarını iş ba;ında 
tutabilmek için bir takını kom
' ·nczonlar hulrııu~lardır. Harem 
kanunu ile bu komlıine:wnların 

hepsi ortadan kalkıyor. Bir Tiirk 
mutaha::sısının be~ yiiz liraya 
!!Jirdügll i;;, o miitaha»b memur 
dcrccc,ine girip çekildikten sonra 
lıir yabancıya ancak bir kaç misli 
tahsisat verilerek gördiiriilebilir. 

Hayat pahalılığı var mı? 
fünun divanı abattan gelen haberlerde 
toplanmış ve Ali Ahmet han kıtaahndan 
Darülfünun ş'tl Ömer Bq ufak bir kısmın Beha saki 

Rasataneltr ancak bir ııaa
IOk havayı eveklea tafııııtu 

edeblHr. Havada yana (b•ırtl•) 
için bir t.vkaıtdeHk rllrmoyo• 
rıu:. Fırtııa ve so&H dal(alan 
_..temel oldııtuaa dair ortada 
bir fCY olmadıtt kaaaatlııdıyl:.. 
Bıııtıa lıavUUI ıaclece llO)'raz 
ve yapıarlu olacatıaı talıala 
Mtyorıız •• 

Şerif Hüseyin 
menfasınde 
ne yapıyor? Pahalılık hakkında bir 

istatistik 

Emini ile b "tü F külte oe- tarafına geçllll blldlrHmek· 
u n a " tedlr. Kabllel•r arasında 

isleri ve h'. • 'akOlteden iki tezayUt eden ihtilafları ber-
111 üd errl sten taraf etmak ve Klllffe kartı 
mOrekkep bir yapılacak mücadele prog. 

ramını hazırlatmak Uzre 
he)"etlngltme· ceı•tabafte bir me•ll• ak
ılne karar ve- dedllmlftlr. Sıhhi} ede bir !Jmyaker, Poliste 

bir parmak lzl miirehahssısını 

düşünelim: Bunlar sırf memur 

diye alınıp bilf:ır1. on yedinci 
ve <ckizinci sıraya hapsolunduk
tan sonra lıu kapanııf yola kim 

girmek ister'? llix Barcn kanunu
nıı lıu ğıiı;hiğıi kolayca hallcdc
ccgi likriııdq ız. Ej(er kanun 
teknik \C ıbtbas rıdaınlarının 

\'ek iller 1 leyetinın kararı olmak 

,ara ·lı-, hizmet •ralan ne olıır

ao! ·un lı. ·i• d dtTcccyc kadar 
muhtelit dcretdcnlcn mna \ c
rilec:cı;.;ııi tasrıf ederse mc~·eıcııiıı 
!uç bir mııhiııı dugıimu kalmaz. 

Hayat pahalılığının izalesi çareleri nedir?
Ortada buhran addedilecek bir vaziyet 
yok - İhracat faaliyetimiz pek tabiidir. 

rllmlftfr. Loadra , ı~ (A.A.) - Ama· 
' Darill fünun aııllab banın sabık hariciye na-
' Emini Neş'et zınnın 12 şubatta Kandabardan 
; Ön_tef, Hukuk Berata klttftl blldlrftmektedlr. 

Jrakoıte~ı Re- IRAK KOMİSERİ 
Jsl Tahir, mü
der rlsle r den 

Sıkıntı var! 
Tam 189 mavna de

nizde bekliyor 

Bunlardan ancak 30 
. tanesi bofalablllyor 

Tllecar eşyaları gene mavır· 
nalarda blrllualftlr . 

Bu fır;atla Turkiycdc, ·\nkara

da mu '.:I n'c-lckiniıı mesken 
mescksinc ıkı sıkıya bağlı ol
ılt;ğunıı snylcmek isteriz. ,\ nka
radakl memurlara verilen hususi 
zammın yekılnıı, i~ittiğimize göre 
bir milyona yakın bir şey tutu
yor. On paranın hepsi veya lıir 

kısmı kar~ılık gi.isetrilerck Anka
rada ıııe-ken )aptırnıak ve urnz 
mesken vermek şimdiki buhranın 

hemen hemen yarısıııı halleder 
ve dev lct rc~kilatının keyfi yeti 
ıizcrinc derin bir tesir yapar. 

Suyu, ı,ığı, sırnk odası olan 
çocuğu devlet mektebinde okı:
yan, murbak masrafını koopera
tifin yardımı ile hafiflctrn, ve 
bunların hep<ini devlet memuru 
olmasına bor~lu olan bir memur 
teşkilata ba~ka tiirfü bağlanır; 
içinde \az ile ve mes'uliyet hls
lerr ba~ka kıymetler alır. 

Falih Rıfkı -·-Tasfiyeye doğru .. 
\'erilen ma!Cımata göre ya

kında Oiiyunu ıımumiyenln tas
fiyesine ha.,lanması muhtemeldir. 
Bu husu~ta bazı hazırlıklara da 
ba~lanaıak üzredir • 

BUGÜN 
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Hayat pahalılığı hakkında istatistik 

Hayat pahalılı~• dünyanın her tarafında ma
hsus derecede lereffular göstermektedir. 

(1927) senesinde, umumi harpten evelklne nls
petle on sekiz mlsll tezayüt etmlftlr. 

Geçen sene bu tezayüt yarım puan kadar 
yükselerek pahalılık yüzde (1850) ye ballj ol
muffur. Mamafl bu nispet umumi vaziyetin va
sati b~r ifadesidir. 

En pahah şehirlerin1iz hangileri? 

Tıılıir Bq Saim ve mil-

SllRYEYI DE ZiYARETTEN 
SONRA BACDADA GiDECEK 

Bir kaç gttnden beri şehri· 
oUnden beri şehrimizde bulun;>, 
fagfıterenln lr· 

B u lstatistlklare nazaran Anadolu da pahalılık en fazla 
yUzde (2200), an az ylizde (14 50) kadardır. TUrkl· 

yenin en Pahalı f&hlrleri lzmlr ve Samsundur. 

nür Edebiyat Fakültesi Rel~l 
k~prOlü zade Fuat, müder
rislerden Mustafa Şeklp, 

lbrahlm Hakkı, beylerle Mu
zaffer, lzmlrll f small Hak
kı, Tıp fakül inden Reis 
Sil r eyya, m üd er r islerden 
Server KAmll Beyler, Ziya 
Nuri paşa, Fen fakültesi 
reisi Hüsnü Hamit, milder
rlslerden Tevfik, Cevat ve 
Güzel Sanatlar namına 
Namık lsmall, Mazhar Bey
lerden ibaret olan bu hey'et 
dün akşamki trenle Anka
raya gitmiştir. Hey'etln ne 
kadar kalaca~ı malOm de
ğildir. Hey'etln avdetine 
kadar kfttlbl umumi Etem 
Akif Bey, Darülfünun Ema
neti ve Hukuk Fakilltesl 
riyaset vekaletlnl ifa ede
cektir. 

ak fevkalade 
komiseri Sir 
l(leyton ayın 

yirmi birinci 
g1lnil Homerfk 
vapuru ile Be· 
ruta gidecek
tir. sır l{teyton 
Surye fevkalade 
komiseri M. 
Ponsot ile gö
rUşdUkten son
ra Hayfa ve 
Amman tari-Hayat pahalılıjiı hakkında tetklka1 yapan bazı banka

ların izahatına göre, geçen seneye nlabetle kanblyo 
farkı yUzde betten fazla de§lldlr 

Kan1biyonun hayat pahaJılığına tesiri: 
Fakat pahalılık para farkının tesiri on sekizde on 

nispetinde olup mUtebakı farkın b••I cihan piyasasındaki 
fahavvUldan, son kısmı te,kll eden Uç nlabatl fark da 
mUnakale vasıtalarının pahalılıjlı va mUtavaaaıtıarın çok· 
lulundan llarl gelmektedir. 

llayat pahalılığının izalesi çareleri 

Cıhanşumul hayat pahalılığı harpten evelklne nazaran 
yüzde altmış farklı olup bunun izalesi lmkftnsız gö

rülüyor .. 
Fakat en mühim amil olan kı:ımblyo farkını bir 

dereceye kadar azaltmak için tasarrufa ehemmiyet vermek, 
devlet bankasını sür'atle tesis etmek ve daha bazı esaslı 
tedbirler almak !Azım reldlğl beyan olunmaktadır • 

Mütehassıslar, bu suretle paramızın kıymeti tespit 
edileceği kanaatindedir. 

MUTAVSSITLAR VE NAKLIYı\T VASITALARI 

Satış teşkilatında mutavassıtları ortadan kaldırmak ve 
nakliyat vesait ve şeraitini ıslah etmekte zaruri 

görülmektedir. Bu mOşkülAtın izalesiyle pahalılığı yüzde 
(1800) den (1600) nispetine indirmek kabil olacaktır. 

Piyasada paranın pek bol olmaması faaliyet noksanlığından 
mütevellit olup bankalarda para bolluğu vardır. 

BANKALARIN T ACfRLERE KREDiSi 

Taclrlereln bir kısmı parasızlıktan şlkAyet ederken 
bankalar, kredi hususunda çok lhttyatkAr bulun

maktadır. Bankalar, ellerindeki malları satmadığı için 
müşkill vaziyette kalanlara karşı ihtiyatla hareket edll
dltfnl, iş yapan ve yeni faallyetler için normal kredi 
talebinde bulunan tacirlere mü~aıt cevaplar verildiğini 
ileri sürmektedir. 

_____ ..._ __ 
Bekliyorlar 

Gayn mübadillerin 

vaziyeti 
Altı ayda bir kongra (halln

de içtima eden gayrı mübadiller 
mUddet (eçtftl halde benDz 
toplanmamışlardır. Alakadarla· 
rın verdikleri malumata göre 
cemiyet Azası AnlEarada ecre 
yan edın mllzaleratın kat'! bir 
safhaya dahli olmasına intizar 
etmektedirler. 

Mamafl 'Aakartıdakl muza
kerat daha uzun mlddel devam 
ettiği takdirde koagraaın top· 
lanma•ına karar nrllecektlr. 

Veremle mücadele 
Bir dispanser daha 

açılacak 
\' eremle mücadele cemiyeti 

hey' eti idare. i diin I lılall ahmcr 
merkeıdnde toplannıı~tır. 

Dünkü içtimada gelecek sene 
vapılacak ~eykr görü~ülmiiştür. 

:VIücadclc cemiyetinin şimdiki 
halde l 000 Azası vard r \C :lza 
kaydına devam edilmektctcdir. Ortada buhran mahiyetinde hiç bir yazlyet yoktur . 

C'cmiyetİn yalnız Eyııpta bir 
1 dispa- en va•dır, 

Sadece bazıları için bir durgunluk mevcuttur. Sıkıntı, 
buğday müstesna olmak üzre, diğer ithallıt emtiası üze
rindedir ve bunların lthalıitı yüzde yirmi beş • .ılmıştır. 

1 İHRACAT FAALiYETiMiZ TABliDIR 

I• hracat cmtlalarlilda, şehrimizin faaliyeti tabii add
edilmektedir bilhassa son zamanlarda zeytln.a yağ 

ve hitün satışları hararetli olduğu tespit edilmiştir. 

C'cmtycrb epe}~C 1 M kemiş 
pa ası da , ardır. Bu para Ba~kıı
dad r. 

l)ı:,~kü içtlm:tda ırelccck sene 
lfr disp.ın<cr daha a~ılıııasına 
brar \'erilnıi~t;r. 

klle Bağdada 
gidecektir. 

Sir Kleyloıı 

Bir nokta 
Kadriye Ha111mı11 eııefce tabanca 

kııllamp kulla11madı.ifı 

arıışlırılı yor 

Tahkikat hangi 

safhada 
Mevk uilar hakkındaki tah

kikata devam edilmektedir. 
Mttstantık Hikmet B. dUn bazı 
ahitleri dinlemiş ve evrak 

Xzerlndeki tetkikata devam et
miş tir. Ayni zamanda Paşabahçe 
fncirklly heyeti lhtlyarlyeslnln 
malllmatıııa mUracaat edilmiştir. 
Heyeti lbtiyariyeden Kadriye 
baaımın vaktlle intihar teşeb
bDsOne dair malumat alınmıştır. 

Tabanca kullanıyormu? 
Evelce Kadriye hanımın taba

nca kullanup kullanmadığı da 
tahkik edilmektedir, 
Şahitler dinlendikten sonra me

vkuflar isticvap edilecektir, şı. 
mdlye kadar dinlenen şahitler 
tayanı dikkat ifadeler vermiş· 
!erdir. Mevkufların isticvabı es-
nasında bu ifadelerden istifade 
edilmesi muhtemeldir. 
BugUn mUh!m fahltaler 

dinlenecek 
Bugttn mttblm bazı fabltlerin 

lstfcevap edlleceğl haber alınmış
tır.inkişaf safhasına girmiş olan 
tahkl~at neticesinde mühim de
lail elde edllmesl lhtlmall mev· 
cuttur. Tahkikat iyi bir ~afhada 
cereyan etmektedir. Maznunlar 
fena halde dilşttomektedlr.Mtts
tantlk Hikmet Bey rece saat 
yirmi bire kadar tahkikatla meş· 
gul olmuştur. 

iki hanımla kapucu 
Rumeli hanında oturan Emine 

ve ~erimesi Saffet hanımlarla 
kapucn Hasan polis marlletıle 

derdest edllmlşlerdlr. Sllylenll· 
diği gibi bunların tevkiil l(adrl· 
ye hanım meselesi ilo alakadar 
değildir. 
• 

Hallçte bekleyen mavuna· 
fardan 189 adedi CfYa ile dolu 
olarak beklemektedir • Uman 
flrketl umum mildllrll Hamdi 
beyin bir muharrlrlmlze verditi 
malOmata göre evelkl pn , bu 
1~9 mavuaı harf 4e 28mavu
aa tahliye edllmlftlr • Dun de 
30 mavuna boşaltılmıttır.Eldekl 
vesaltle g1lnde ancak 30mavuna 
tabliye edil:bllmektedlr • 

VENi BiR BUHRAN MI? 
Topane anbarlarının Fort 

mttesseseslııe verllmul antrepo 
buhranına tesir ediyor • 
l{uruç~şm• Antrepolarına eş

ya kabulUne başlanmış ise de 
barası ancak Topane anbarla • 
rınıa aldığı malın yarısı dere -
ceslnde mal alıyor. Bundan 
başka mesafenin uzak olması 
tUecar için miltkUtatı mucip ol
maktadır. Tacirler bu sebepten 
ıııallarınıa Kuruçe~me antrepo
suna konulmasını istemiyorlar. 

Bulunan çare 

Buhranın bir derece izalesi 
için metruk antrepolardan isti
fade edilmek istenmişti. 

Camlar kırık 
Bunun için Gllmrttğe mDra

caat edllml,tlr. Antrepolar tet
kik edllmlş, tavanlarda bir kaç 
camın kırık olduğu rörttımOttllr. 
Bunun Uzerlne liman flrketl kı
rık camları taktırmak istemiş. 

Lakin GUmrtık idaresi bu camların 
ikmali için Mallye vekaletinden 
tahsisat lstedltlnl beyan etmlt 
ve camların Liman Şirketi tara
fından yapılmasına mosaade et· 
memiştlr. Mallye veklletfnden , 
tahsisat bekleniyor. 

Sis var 
Bir vapur battı 

DUn karadenlzden yal
nız bir vapur geldl 
Karadenizdc ke,if bir sis var

dır, Diin .\ ydın vapurundan 
ba~ka Karalltnizdcn bu sis yü
zıindrn rjç bir '.ıpı:.r gelmemi~tir. 

lrvada karay.ı otu~an Tom~k 
apurn !ıcnıu kurıarılamamı~ 

1 rarsız l'<l· lır 'ı .lak Fcre,inc 
pur ı da Bur . z nıanımı ·tuz 

mJ mc ar((•c ;r, tin '11 mu d' o.

nnda bat .. ı. tır . 
Dcrc/lPıınde bı·I ınan sun ton· 

hık c~ya ile 'xraher lıat.ın rnpı:. 
run mıircttclıan kı:· tanlm• tır. 

Hıyanetin yumağı 
Hüseynin ayağına 
nasıl dolandı? •• 

Sabık Kral anlatıyor ... 

Dally Express ( Dayll Eks· 
pres ) razeteslnln bir muhabiri 
Kıbrısa utrayarak Kral Httseyln 
ile görllşmUştur. lngiliz mubabi
rlala yaıdıtıaa göre, vatanına 

ve memleketine ihanet eden 
bu hain menfasında cezasını 

çekmektedir. Bu millakattan, 
bir zamanlar lagfllzlere köpek 
gfbi hizmet eden hain Httseynln 
şimdi aynı fng!Hzlerln elfnde bir 
esir olduğu anlaşılıyor. Faknı 

Muhabir Huseynl kUçUk bir 
evin karanlık odasında gördU
tttnU anlattıktan sonra sabık 

Kralın şu sözleri söylediğini 
bildiriyor. 

' - Allah böyle işkena içıiıd 
yaşamamı istemiş, Ben de yaşı

yorum, mahkemelerden dışarı çrkı,. 
mıyorunı. Bir otelri aleyhime dava 
açtı ve /()(}() lngiliz lirasırıu beni 
mahkanı ettirdi, Şimdi bu kararr 
Londra mahkemelerinde temyiz et
tim. Diğer bir adanı da kendisini 
Kral ikerı memuriyetle Halıeşis.ıı11ıı 
yolladığımı behane edcr<'k benden 
22,()()() lngiliz lirusı istiyor. Soıırıı 
1,500 liralık başka bir davıı ı·ıır

dır. Bu yiiıden Kraliçe hile şalı:t 
srfali/e mahkemeye çıkrnıştrr. Hal
buki İngiliz hlikflmeli beni bir 
zırhlı içinde buraya yollııdıfı 

zaman rahat edeceğim söylenmişti. 
Ben lngiliz lnıpratorlıı/ıına hiz

met ettim. iki oğlum da ha/ti hiı
met etmektedir. icap ederse bu 
yaştan sonra da hizmet ederlnı .. , 

HD1tyla bu aralık hizmetçiye 
bazı emirler •-lf. Hl:ı:mıtc;i d• 
dıfarı çıkarak bir mllddetsonra 
elinde bir bohça oldutu halde 
avdet elmlf • Bohçayı ac;mıf 

içinden faıfll:ı:lerla HOseyne 
verdikleri nlfal\ ve formalar 
çıkmıf. Hain kral bunları gaze
teciye gllstererek : 

• . işte demiş, lngiliılert yap
tıJ!ını hizmetler i'in bunları almış
tım. Şimdi men/ada azap ve 
işkence içindeyim. Bıı hiınıel/erime 
mukabil hayalımııı son gOnferini 
rahat gerirmemellmiyim .• 

Hüseyin bundan sonra ağ

lamış ve uzun uıadı) a dert 
dökmüş. Hainin bu akıbetine 

hayret etmemek ıazımdır. Her 
vatan haininin akıbeti de budur. 
şayanı ha) ret olan şey bu nkı· 
betinin esbap ve avamilini Hü
se}nin hala anlıyamamasıdır. 

Daha doğrusu anlnmamnzlıktnn 
gelmesidir, 

• 
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milyon 
bir 

çiftçi muhtaç 
halde 

Berlla 29 1( • ...ı ım (Mil- j 
llyet) - BllyUk ziraat acrıtllııla 
kUfadı mllauebedle her ,an• 
olduğu clbl bu sene de Berlln-

41• toplanan çiftçiler bllyDk içtima 
iki aktettUer. Clrcui Burach va 
Schauapllhaasta yapılan ba lc;
tlmalara binlerce çiftçi ltdralı. 
ataılttlr. Clrcua Burclı yllZlerc• 
bayraklarla tezyin adllmlt va 
4,000 oturacak yer doldnktaa 
bafka y11%lerce klfl de mll:uı -
keratı ayalı.ta dlnlemlttlr. 

Alllıaayanıa lıer tarafıııda, 

eski AvutıJYadaa celea çiftçi• 
ler vardı. Tribünler ılyah-beyaz
kırmızı bayrak!arla sUsleomlftl. 

lc;ttmaı tertip eden •R•lchsla
ods buod • un rozetlerlnl taşıyn 
bando milli ma11 ve havalar ça
larak relenlerl bUsbUtua heyca
na dUşOrOyotdu. 

Gelen misafirler ııclamlandı
ktan sonra asıl mevzua rec;lldl. 

Orada iddia edildiğine göre 
buna geçen "ene tahmin ettiği 
tekilde it v;uremem f!lr. Yergi
ler çtltclyl ezmektedir. Yapılan 
tamirat köylüye bar olmakta 
en ağır yftkl ziraat DHrlnde 
bulunmaktadır. 

Bugünkü ziraat blc; kir re
tirmlyea yegane ne lekttr. 

Malıtulltı zilralye llyatlan
nın tespiti için huıuıl bir te'
killta lllzam vardır. 

Hükllmet, cem'lyetler, odalar 
bunları bir an evel blrbetlP 

Almaa ıdraatı aoa kuvvatbıl 
.. rtetaılttlr. ıu. :uuııaa zarfında 
yardıma yedfllmuu bftytlı: btr 
fallketln vakuu mulıakkaktıır • 

Almllll köyltııtı yenldensektz 
•Uyar mark borçlanmıttır • 

Flyatlaruı ı .. H o -aaı 
yüzlnd• yahuz patatM va hub11-
battaa 140 mllyoa :ıatar bekle
melidir • 

Yeııl veflf pro)e va ptaalan 
pak flddatll protntaya aıanız 

kalac;aktir. 
Borç mH'elelcrlnlB takvtyfff 

lazımdır. 

Hatlpler Parter Ollbet1hl 
va~ oldu«u. taaılrat rapor•· 
H thldetle tenkit atml~lerdlr. 

Bu gDn Almaayada 14 mlly .. 

çiftçi muhtaç bir ltalde. olup 4 
milyon insan lfslz gilçslz do

la maktadır, 
41aıanya ancak kendi lsdh· 

salatlla kurtulablllr. 
HDkllmeda koymak lstedltf 

yeni vergileri kabul etmedlktea 
bqka köyll mevcut olanlana 
bile tenkisini lsdyor. 

l(öylUyO müdafaa edn ••
tuklara alkıflarla nihayet veril
di. Üçer ' beter kl~illk ruruplar 
hallnde datılan çiftçiler , orada 
ceryaa edea mUzakerattaa bir 
fey çıkmayacafını bilirmiş gibi 
aıe'yuı idiler. 

buna bir çara bulmalıdır. 
~~--..-o-._,--~-

K. Ömer 

Pangalos ve dostları 
1 ••••••• 

MILl YKI, 

, .. s-;;t;f':Jışetl 
Kutbu şimaliden gelen 
soğuk dalgasının arta

p_\7_\J: 17 

lııagO.Cıerecl.e 

SUSUZLUK 
DERDİ 

caiından korkuluyor WNDURADA ISTAN-
Berlhı , 111 (A.A..) A.lnd 

lıavalye mate.ııasııstan flmaD 
lbıtuWaa satan aotak daJra
aıaıa yaniden artacatıaı sllyle
maktedlr. 

Bertin, 111 ( A..A. ) - c.
JllaU deracef hararet talateHıflr. 
Bertin 15, MUallı 14 , Daazlc 8 

• Rekl•m aerglsl Bar
lıı, 111 (A.A) Bertlad• açı

lacak olan reklam strrlılal tak
riben 3000 Amerikalı ziyaret 
edecektir. 

M. Çlqerln Berlla, l~A.A) 
Sovlyet blllcllmatl ft\ .. Çlçerınln 
mnunJyetlnİ 3 ay temdit etml9-
Jlr. Muıİıallayh ·bu müddeti Al
taaJ1yua teçlrecekdr. 
Yengın-Bre.ıav, 15(A.A.)

Elektrlk Fabrikasında bir yaagı• 
zuhnr eımı.ttr. Şehir karaalılr:ta 
kalmıtttr . .......................... 

Arazi su altında 

BULA MI DÖNDÜ? 
Londra, I~ (A.A) - Sotuk 

lıllA flddetle devam etmek· 
tcdlr. Boruların çotu doo
MUf olduturntav. ~ehlr aha· 
llıl ıusmlak drdln• atra· 
11Uftlr, 

KRALIN SIHHATI 
Londra, 14 (A.A) - Kra

lın bede'Jlf slk&ett artmakta
dır, ma,arunlleyh şimdi 
yemekletlnl ~ bir yardıma 
ihtiyaç ıöstennekslzln kesip 

yiyebilmektedir. 
* Vapur lflemlyor l.ondra, 

l S{A.A.) • \1oruhe._.wn ~ kum-

panyı11 havanın mubalefeılnden do

lan "OrilD!by. den berrl A vrnpaya 
icra edilecek vapur seferlerinin mu
nkkaıten taııl edildıjı;lni blldirml tir. 

Kaşifin yeni seyahatı 
Londra, 15 \A.A) l;enup kutup 

kAşifi •lr Douglas Mansoıı veni bir 
l\rinı, 16 ( .\ .. 1\, ) - Sıruma ve kutup seyahetine ıeşebbiı' etmek 

Meriç nehirleri taşmış, bazı ova ve üzer< Adelıyttan buraya gelmışttr. 
kövlerl <11 bı<mışttr. Pek çok: hı•oraı Mumıllevh h•li hazırda A=pıda 
vardır. Demirvolu münıkılln ve hüküm sünnekıe olan şeraiti hava
Tfirkiyt ile telgraf muhaberıtı dur- ivenln vu mevsiminde cenup kut· 
muştur. Kıy&lı ve , trer. ru ılunda 

punda hükilm suren şeraiti bavaiyey• 
ia!mışıir . .. . 

1 .
1
. . k . ·ıd· ınuıdfl oldogunu soyltmlştır 

ngı ız şır etıne verı ı 
Londn, 16 ( A.A. Yunanı Amerikada muhaceret 

tanda vui mlkvuıa bir ra~ım era· 
ılnin ıiraaıe salib bir halt i!rag!yle 
iskuı hususu Henrv Boot namındaki 
lngiliz mlleMısesln• ihale edilm11tlr. 
Mezkur mlieı<ls• bunu kendisine 
ihale ettirmek için gerek lngiliı ve 

gerek bir takım rakiplerle u&ramıl;ı 

hanunu • 

mecbur olmuştur. 

Sabık diktatör arkadaşları ile . .1. Meksıkoda gene isyan 

Nuyork, ( :L~ ) -- Bu gün 
meb'usan mecllsl tarafından kabul 
edilmi~ olan muhaceret hakkın
daki kanun layılıa.u bazı sanayi 
ulum ve !ununda ihtisas sahibi 
olan muhacirlere hakkı rüchan 
bahşetmektedir 

ISTANllUL BORSASI 

birlikte mahkemeye veri ıyor Londca, ı6(A.A.) - "~Xelsl-

1 
yor ~J;azete«fnin :\leksikodan lsti.h

banna nazaran ·akiler bir ereni dina 
mitlemişlerdlr.- Vukua p;elen lnflllk 
neticesinde trendeki muhafız 

kıtaat ile şoför ve makinist telef 

olmU:jlardır 

Karadenizde kaza 
Sofya, ?o (.'\.A.) • Jacoue; 

iSTiKRAZLAR 

İJtJlır&&1 da~Jll 1 ~l 
OUJ1U1D muvallll.lde tlO 
ltraınfyeH demir yota 8 

~rrLIJl 

lı baııiuısı 
A.Dadolu denatr yol• 
r. Tranvay S. 
1. U. S. Strtetl 
1. Sa Şırteıı 
T. Tülün A. S. 
1. Deftrmea Ş. 
S Dc~ırmeo Ş. 
A. Çimento s. 
1. Tclclon Ş. 

.. 
u 
79 

ar 
IO 

8 
40 

·'° 3S Ş. M. Ecu S. 
Ş. Havrlyc 81 

TAHViLAT 

" 

IO 

70 
4S 
'.ili 

95 

08 
35 
80 
70 
50 

............... ---
Affetmiyorlar 

Sosyalistlerin teşebbü
sü akim kaldı 

Parla, lll ( A.A) HükO-t 
itimat m•'elaslnl Heri aürdUğlla• 
den meb'111an mecllal 255 reye 
kartı 320 rey ile hUkllmet tara
fından bir affı umumi proJaal 
tevdllnl talep eden ıosyallat la· 
lr:rlrlnl reddetmiştir. AHya ıııa
rac•at edilmeden evel M. Bart• 
lıoa afif umuminin isyana, tabri
klta ve bu gibi harekatı icraya 
teşvik ve teşci mahiyetinde rö • 
rlllmekte oldujtunu beyan etmlf 
idi . 

Tamirat mUzakaratı -
Paris, 111 (A.A. - MUtehaasıı· 
lar lı.om.lteıl öt;ledon .. onra Al
ıaanyanın iktisadi ve mali kabi
liyetlerine mlltealllk umumi me 
aall hakkındaki iptidai tetlrll:a
tıaı ikmal etmlftlr. 

• Misakın kabulü Pa
riı, 15 (A.A) Meb'usa.n mec
lisi hariciye encümeni Kellog 
misakın& alt raporun son kıs
mını mUtteflkan kabul etınlşdr. 
Bu rapor hafta bidayetinde 
meb'uslara tevzi edilecektir. 

Almanyanın borcu 
Berlln, 15 (A.A. Londrada 
münteşir Dally Herald gaze

tesi yazıyor: 4 sene evet Almanya 
Renin. tahHyesl mukabilinde 
yuvarlak hiaap olarak muayyen 
bir para vermete amade idi • 
Mamafl ikinci mıntakaam önD· 
müzdeki sene zarfında tahliyesi 
icap etmekte oldutuııdaıı Alman 
milleti bu araziyi tlmdlden elde 
ctmcte mutemayll detJldlr • Şu 
halde müttellk.ler bir fırıat ka
çırmıflar demekdr • 

Telefon Parlı , ıs (A.A) 
P.T.T. MüsteşarJ Pransa ile 

~Leblstanı biri birine bajtlıyan 

telefon battıru bu sabah resmaa 
kUşat ctmlftlr. 

• Almanyaato borçlan -
Pıri., 16 (A.A.) - l\fütehuııslu 
A.lmınyanın vaziyed hakkında.ki ilk 
tetl'lkaıı bitirmişlerdir. pııutCll 
gttnü borçlann me 'eluine ıemu 

edilecektir. 
• Jl\efhur ıan 'atklr öldD -

Meşhur musiklşln..,•Fernan Lebome. 
68 y~mdı oldu~ halde vefat 
etmiştir 

japonyada bir facıa 
Tokyo, 16 (A.A) - Bir yan

guı Tokyo şifahanesini tamamen 
tahrip ecm4tir. On bir huta 

kömur haline gel l1lİl 7 tanesi de 
gaip olmu~tur. At~ aslı:ert mek
tebe de !'irayct ederek kütilpha-

Atlna. 1 5 (:\lilliyet) - Evel

ce de yazdığımız ğibi .\!. Veni
zelos iktidar mevkiine geçer 
geçmez sabık diktatör !'angalos 
hakkında hir af kararı çıkartın.,, 
Panp;alos da bu suretle tahliye 
edilmi~ti . Lakin bu affın ha~ka 
bir hosu~iyeti vardi ki o da 
evekc Pangalosla sıkı surette 
muna-cbetı olup ta bir takım 

işlere ~r~mı~ olanlar hakkında 
ba~lanaıı ta"ldhtıD durmiyaca~ 

idi. \ alnı1. u da var ki sabık 

dikta tör ak. !ıınde mutlaka şid

detli lıir karar verilmesini bt~

yenler de a/. değildir 

son ve dostlannın ~siya'!" ma
hiyetteld cıirümlerden dolayı 

haklar. af karan verilmişti. 

Halbuki sabık diktatörün adam

Jım bir takım suyi ihtimallerle 

maınundurlar. l~te yeni hey'et 
bu kaıışık işleri temizlemeye 
up;ra:ıacaktı. .'llihıyet bir itham
name hazırlandı. Buna ıçöre Pan
galosun adamlanndan biri F.Jözis 

namı verilen hir ka7.inoyu ele 

g"'irmi, tir. Bu kazino htlkumc
dndır. f};Jter bir çok tali)11er 
muzayedcye iştirak etmek işte

mi~Jcr, fakat huna musaade ed!l

Fr :;sin et" gemisi si' ·dola) lsivle 
Bulgar sahilleri açıklarında . ozo

polis ile K upria arll'>ında bir 
kava :izerine oturnıu~tur. Tayfa 
nın +U kişiden ibaret olan ekse
riyeti sağ ve salimdir. Oiğcrlerin 

akiheti mtxhuldur. Vapurun bat
ını~ olmasından endişe edilmek
tedir. Fırtına caharriyaca mani 

olmak tadır. 

Anadol• { ı. T. 
O Y t. T. 

· · 3. T ' ne•itii yakmıştır. · 

\l.\'enizclo, hunları da tatmın. 
etti. Başvekil evelce Pangalos 
zamanında bir takım para i~leri

nc giri~erek lekelen~ olan e~hası 
kendine yakl~tırmadı.Runlıır me
vanıııJa >:eneral Ta.-ularb de 
~ardır ki RaşHkil bu adamı 
kendinde" U/.ak tuttu. Tavulari• 
c• eke PaııgalO:!urı sağ eli dem~k ti 
Kendi i imdi meb u~tıır. 

Pangulo hakkında tahkikat 

yapmakla me gul olan bir hey"eti 

mahsusıı 'ardı.ifa hey et daıtıldL 
Artık rahki ta Yeni meclioı 
m b"usanın ·azi -yet etmesi icap 

ediımrdu.lkl aydan beri meh uslar 

dan mürekkep hır ey'ci. i:je sarıldı 
s!kln ııno unutmadı kı Panıralo-

-

mcm4tır. \lahut Bodosaki de 

Panıı;alos zamanında 

zarara sokmuştur. 

huineyi 

Panıı;alos mali re naziri kendisi 

hakkında her han!!:i bir karar 
verilmeden dinlenmc~ni istemiş

tir. :'-iıhayd tahrıri bir müdafa
ada huluııdu.. Fakat hcy'eci tahki
kiveyi iknaa muvaffak olam;tmış
tır 

l lcv'et tAhkikata devam edi

vor. Fakat ı!:ıha iki aylık hır 

mliddeti rdır · 'ahkikat ~apı
larların di\ llnl aff~ C SC\ kedllme
lcri tckarrıır cdre' ozamana ka
dar \eni \yan n ·disi de tc~ck

kul .:d e •ıı <l<n e iki meclis 
b r il m'-..:ı, h t' (le t•ıplıına ak 
m1znıınlan muhakeme edecekıır. 

MÜTEFERRİK HARİCİ 
HABERLER 

• Arrlkada ~ımendlfcr Har
ıum, 16 A Ccdtref· :\l&hoa 
dem' yok ıun ku aı resmi dün icra 
ed 'nışnr. 

• Romapyn lmeddlferlerl 
Uu •eş, 16 .'\. A. ) HukCmeı 
F ıı ,yJ demiryııllan şebekc.<inin 

ver rı Oln?. mınc ~ ansız muhen-
1 l .eveve yl memur 

eunı 

ti 

k 

m 

* o ecin 
-\ -\ 

e 

ur: r 

kabuın Oslo, 
usan mcclisı 

g m . ın kabul 
k un l!vihasını 

• ltalyada 
t~ A.\ 

soğuk var - Ro
•gıık devam eı

k r vıP;mıkta ol -lir Pek ç 
1' lı j) ı.'ır 

ahrl konferans - Vashing· 
\. - lngilıcre sefiri 

,!!!!~~!!!!l;::il~~!!i·raıın 

içın bahri devletlerle yakındı müza
kerata ~irişeceğlnl beyan etmi~r, 

• Cenubi Amerıkada Bile-
009 - Avres, 15 (A. ) !.imandaki 
antrepolarda hir vangın zuhur eımiş 

Vt IT'Uthlş e•f' ~klar. badi olmuştur. 

•Belçlkada yeni para Brük
st' 12 A.I\ ~lalive nazın şim

diki kagıt paratar yerine 5'>f oık.lJ•n 
ı 50 mllye<n r anklık •ikkc darbına 
mt:ronlyeı vcrtn proıeyl Kralı ıevdl 

eım.ışur 

Kazanan numaralar Kahire 
15 Mısır kredi fonsh e ıahvflAtının 

l 5 Şuhtı ı 929 da spılan ıceşlc e
sinde atldtki numuılal kazmııuştır; 

1886 da ihraç edlltn 279 l .56 
numara 50,000 

ı wa ıc ihraç 
~umara 'i0,000 

19< 1 -le l'ırıç 

edilen 1;;18.61 7 

edilen 25.~.817 

-----,.., .. ·-·-~ 
Sarhl••-da 

Kar yağıyor 
Bela;rat , ı 5 (A.A} - Fası • 

lasız surette kar yagmaktadır. 

Zııgrep yollarında karın irtifaı 

80 saatfnıetreyl bulmUftur. Bu 
gen Zagrepte idam edllecek 
olan 4 şatı hakkındaki hOkmUn 
infazı celladı getirmekte olan 
trenin karlar arasında malııur 

k•lmasıadan dolayı tealıhUr 

etmiştir. 

Yeni bir emir daha 
Belgraı. ( S ( A. A.) h'.ra[ lıir 

emirname ile ·eni belediye kanu
nuna «•fikan Belgraı. Zağrep ve 

Lublirına .;emivcıi h eltdi .-e1c rini 
ft.!ıederek yeni beledivt rei< ve ızı
lannı ıavin etm~tir. 

ispanyada meşrutiyet 
Parls. 16 A.A) •Jouraab 

gazetesinin Madritten lııtlhbanna 
nazaran lıpanyada yakında 
metrutlyet usulllne avdet edil•
ceğlnl ve Jeneral • Prlmo de 
Rlvea • nın riyaseti altında mu
vakkat bir hilkümet teşetklll 
edeceğine dair bazı şıcyıalar 
deveran etmektedir. 

- -
lstanbul Hayvan Borsası 

15,2, 1928 Diri satışlar • 

Cinsi Adet Kııo ayw 
UIJll1 ucar 

Kıvırcık 
Dağlıç 

Karıman 
Karay ıh 
Kuzu 
Keçi 
Sıgır 

88 34 38 

4 
S4 

sı 

17 
82 
28 

Tünel şirketi 

Elrttırik ıırtetl 
Rıbıım şırtcıı. 

H. Paşa liman şlrkcLi 

ÇEKLER 
Londra 
~e\\·york 

Parts 
Atin• 
Cenevre 
Roma 
Bıilırq 

Anısterd&ın 

Brtıi:sel 

Solyı 

Prııc 

Berlln 

Vtvına 

qx,t 
0,49 
il 
31 
1 
9 

H 
1 
3 

" ıe 

ı 

3 

19 

-.-
31,1!5 
64,00 

oo.oo 
sa,ııs 

•ı.so 
.J7,SO 
~3.00 

54.75 
ıı:ı.oo 

6i.OI 

O.",l'S 

50.75 

TıCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

l 6 Şuhat 

Buğday 

Yımusak: 
Kll.ılıt;t 

Sün cer 
Sen 
D"nme 
Yol!TU$&t ma~lut 

4-6 

S.n 5-6 
Romanya 
BolJarlcwı 

Zahire 
ÇttdH 
Arpı 

l\lıııt 
Yulaf 
Ket.tn tnba1rt• 
F;uulyt 
l\lcrclmet 
Nohut 
ıııır11ıce 

-

llUlı 

Hububat 
Suuııı 

Kqyeml 
Un 

ED<r• n.tn 
llltra 
Bırlnd yuıQfllı 
Bırlnd sert 
lkıod 
Oçüııcil 
Ra&ıııol 

llq>rt 

1928 
AzAMt 

(. p 

-.-
-.oo 

.oo 
ıs.ıu 

18,115 
-.oo 

ıs.ıo 

18,ııt 

18.30 
ID.05 

516,00 
00,00 
ı6,00 

,..,oo 
00.00 

00,00 

18,0ll 

U50,00 
141'."',00 
1895.00 
11411,00 
1300,00 
11'5,QO 

ESGARI 
it P. 
-.-
-.-
-.oo 
17,15 

-.-
18,05 
00.00 

11.10 
ıa.!IO 

ııı.20 
09,"-'5 

.-
16.00 
00.00 
16.00 

-.oo 
00,00 

00.00 
18.0!I 

llı!0.00 

111!50,00 

ıııeo.oo 

IM0,00 
0975,00 
11"5,00 

Boman.7acl.B 
Utvlnof protopolu 

Bakre .. IS(A.A)-Rador ajaaaı 
blldlrlyor:Harlclye nazırı M.Mo• 
norosku . mecU~I meb'ıaaın bu 
ıtünkU lçtlmaında Utvlnof proto
kolonun imzasını resmen tebllt 
etaıltılr, M. Mlaoreıku bu pro
tokolua Romanya tarafıadaa 
imzasına saik olan esbabı adat 
ederek bunda Lelılstaa-Romaa
ya lttffalana tahmll ettltl teaa
nllt zarurednde mada ve Sovyet 
Rusyanıa l(eRog mi akıada 
dermeyp ettltı kayudu lhdra· 
zlyealn ve Sovlyetler ile Rom
anya l(ellsg arasındaki müphem 
zazlyetlerl amfi oldutunu be
yan etmlfdr. 

iLANLAR ---· 
lıtanbul lcruından: Bır deyıilıı tı· 

mini isdfaı için mahcuz ve fum!ı111 

mukarrer ~ mık:ineai ve orta ma
usı ve çay semaveri Şubıun 23 ne! 

Cumartt1! ıUnü suı onblrde Be_. 
otlunda •l• sokagında 10 numaralı 
hanede satılıcal;ındın talip! erinin ma
hallinde bulunacak meuıurnaa milra· 
cuılan llln olunur. 

iRTiHAL 
Rlliçuk hanedanından Şehir ket

huclası Hacı Allt ude Defıerciar 

merhum Nuri Ziya B. zevcesi dıiıı 
akşam vefat etmiştir. Cenaıesi. bu
gün Şehzade BaŞıudı .\ctm oğlu 

meydanındaki hanesinden kıJılınla· 
cakor. 

YUbtk muhtndis mektebi mtfbı
yut komliyon_undan; 

Mektep ıalebtsi için ilci ruz Otu% 

beş çift fotln, 20 Şubat 929 Ça~ım
bı güntl sut on tlç buçukta ihalesi 
icn. kılınmak iltte ıleııf münakasaya 
vı.zedil<fllindeıı taliplerin bu baptalı:I 

şarınameıinl görmek üzere Giımüf 
suyunda ltlln mektep ldareelne mu
_,...,ı.rı.Jlb olunur. 

r 

M. MECLİSİ MÜZAKERA Ti 

Esbak bahriye Nazırı Muhtar Pş, 
verilecek mi ? Divanı Aliye 

Meclis bu hususta bir karar vermek için 
meseleyi muhtelit bir encümen;) tevdi etmiştir 

Ankara: 16 (A.A] B. M. atındadır iktisat vekdlefi bu 
macllal buıttn rel~ valdllerlndaa işin divanı dliye alt bulunduJU 
Narettın AH Beyin riyasetinde k t d d M ı· kAl ti 
toplallJll.ltttr. Buı Valı:lletterla . anaa ın a ır. a ıye ve u '. 
1928 &eneler! bütc;cıerlnia muh- ıse m_ahaklml ad/yeye aldiyetını 
telif fasıl ve maddeleri araeında mahreme! görmOştOr. Bunun 
mUnakala icrasına dair kanun hal ve tefsiri için mes,eleyi 
llyıkaları blltçe encümenine meclisi dliye sevkrylem/ştlr .• 
Tanlmlştfr. Nrtfcede meclis Mahmut 

MOtealdben Taymls Ayroa Muhtar paşa ve Nail Beyin 
Vorka mlieuieealae slparit olu- diıoanı dliye sevki lazım gelip 
nan vapurlar için kef&lft olarak . . . 
esbak Bahriye Nazın Mahmut gelmedi/ti hakkındd bır karar 
Nulıtar P~a ve Maliye l'oazın ittihazı hususunda mes'elenln 
Nail Bey tarabııctan verılmlf teşkilatı l!sasiye ve ddliye en
olaa yirmi bin in lliı. lirasının cümenlerinden mürekkep mu/ı
mUsebblplerlndon tazmini hak- telif bir encümene tevdi/ne ka-
kındakl muhtelif encümen maz- · ti 
bataaı nıüzakera edllmlttlr. En- rar vermış r. 
cilmen naauaa söz alan Envar Rusya ile mukaveleler 
bey bu paranın nesuretle tediye Sovytt Rusya ile hükömetl-
edllecetfal va tlrketln ifiaı rni.ı arasında imza olunan hu 
etmesi Uzerlne istirdadına lmKln duttaki ibtillfata ait mulı:avele

kalmamlş boluduşnu sllyleyorek name merbutu protokol ve mer
demlştlr ld; M es•eıerun dlvnaı 
Aliye mi yoksa muhakeml adli- alar mukavelenameılyle huduttan 
yeye mi aidiyeti clhetlndea milrur ve ubur hakkındaki mu· 
muhtacı-tafalr ve lctlhat görlll- kavelcname ve hariciye vekili 
mesl ıtzerlaa eacGmenlmlze tev- Tevkil Ruştti beyle Rüs büyük 
dl edllmlf olan bu meı'ela U:ı:e- elçisi aruinda teati olunan no 
rlne yaptırımız tahkikatla mes'-
elenln divani lllya teallulr: attı- talann ve batumda parafe edilip 
et noktasında ittifak ederek bu Ankırada lıııu edilen baytu1 
baptaki mazbatayı bey'etl celi- mukavelename Ue merbut pro
lenlza anttll fakat bııada mu- tokolün tasdiki hakkındaki ka
rur zaman m8f'•l•ın• temu nun lıyihuı birinci mtlzıkera
edllmemlftfr. 

Tahkik.at icrası için lıavala sinde kabul edilmiştir. 
edllecek oıuraa rıa aoktadaa da TOrklye - ltalya 
bir tebktkat yapılır> Türidye-ltalya arasında mün'-
Mallya Vekilinin beyanatı akit müzahereti adliye kanun 

Bllabare Maliye VeblU Sata- lıyihuı lldncl müzakeresinde ka-
coğln ŞUkrU bay demlfdr ldı bul edilmiştir. 

Hakanın mes'e/eyi bizzat Meclil Pazartesı günü topla-

meclis/ 41/nln hclledeutf kana- nacaktır. 

KARLAR ERiDiKTEN SONRA 
Üç nehir taştı ve Edime bir ada 

manzarası halinialdı 
F.dime, t 6 ( Mllllyet) - Karların eriıneıl berine Öf nehl 

taşmış ur. (iriş haneyi, yeni llYlared !dm.ilen ıu bastı. 
Bosna köyti su içindedir. Sular bir çok evleri yıkmıştır. Bir çok 

hayvanlar da buğulmuştur. Sular yanın metroya kadar yiibelıntştir. 
l::dime bir ada manzaruı halini aldL Hududdaki yedinci kaleyi 

sular göturmüştllr. t 

Devletlerleyeni ticaret mua
hedeleti yapilacak 

Ankara, 16 ( milliyet ) - Lozıın ınuahccleılnin llttlsadl ahkımı 
Altı agustoeta bıttlgtnden yakında devletlerle mlb;akrat~ glrşllec:elı:, I 
yeni. ticaret m.uahadelerl tanzim edliec:ektıa. Bu mualıedenamelerı 
tanzim edecek komisyona ZekAI Beyin riyaset eımCIİ tek arllr 

etmltdr. 

Merkezden tayin edilmeyen muallimler 
Ankara, 16 (Mllllyet) - Merkezden tayin e<lUmeyen ve Maarif 

cminUklerlnce tayin edilen muallimlerin 111uanıeleierlnln valllerlıı 
wtiplnden geçmesi e1a11 dahiliye enctimeni tarahndan kabul 

edilmiştir. 

Dün gece bir otomobil bankalar 
önüde kabaklandı 

Dün ce-.~ saat 23,30 da korkunç bir otomobil ku t 

olmuftur. • 
Bankaların IJnOnden Şişhane yokufuna çıkan dön ... 

mecl ıon sOr'atle döoea 3-641 numaralı kapalı bir otomo• 

bll . k8"ısına d!Zer bir otomobil çıkınca viraj yapmış, 
ve hemen kapakl&nımftır. 

Otomobil hurdahaş olmuş, duvara çarpan en tarafı 
parçalanmıştır. Fakat mes'ut bir tesadüf eseri olarak af 

Mehmet Celalettlo ismindeki ş!Jf!Jre. ne de bir erkek ve 
bir kadındaa ibaret olan yolcusuna bir şey olmamıştır. 

Bu yüzden tramvaylar tek hat üzerinde l~lemlştlr. 

Tam teşekkQll nahiyeler Fevzi başa Hz İzmlrde 1 
Ankara, UI ( milliyet ) Tam lzmlr, 16 (Mllllyet) - • füşdf 

tetek.lr:tUIU '100, aahlyenln daha Fevzi, ve ordu müfectlşlerindetl 
tef kiti mOte avverdlr. Haılraa- Fahrettin, Ali Salt, izzettin paşa ,r 
daa ıonra tetkllata b ... lana- bugün şehrimize geldiler ve par 
caktır. lak bit surec•e ı:_arşılandılar. 

-· . ~~:.le mUhendls 'llekıebl mü~-.- lı!n J 
da M t l{j Çaııakkah: cıv:-uıda Gelıbo 

yuı komlıyonnn nı tkte m !il· havaL inde denıze atı:mış ve ya ., 
ya laboratuvarı için mubayaa duna· blllcrdcm umıltnn ve 11lr ıııalz•"'' 
c:a1ı kimya ıl!tı Ue ecza l;ln eubatın harbiyt · toplaıonlmuı kapah 

6 müzayedeve konnlmuş 
1 l inci glinlinden lıibuen maron Taliplerin ihale gUnU olan 25 t 
mcı çarşamba günü saat on uç bu· 929 saat dörde kadar ı klifnam< il' 
çu&ı kadar aleni münakasa ic:rıw ve l3000J llrılılı pty parasını vcf' 
ıtakarrur etmltir. Teminli munkkaue muteber bankı mektubunu msW 111 

U:çası 225 liradır. Taliplerin müna· hibtn Mılfye vek!ltti mfllul •feıı 
müdürlilAüne müracaat ıyleın• ~ 

itası şaraldnl öğrenmek üzre mektep şartname velılleıten ve lııanbul ti' 
müdüriyetine mllracaadarı llln olunur' ıerdarlıtından alınabilir. 



~llLLTYET, PAZAR 17 ŞIJBA'l' 1929 

MiL LYETIN ŞEHiR-' VE1 MEMLEKET 
PoLi/TE 
Depoda kavga 
Bir usta başı ameleyi 
başından yaraladı 

Beşlktaşta Hayrettin iske-
lesinde yapılmakta olan 
tiitün depo
sunda çalışan 
amele Ledo 
ile ustabaşı 
Aleksan ara• 
sında dün 
kavga çıkmış 
Ve Aleksan 
bir demirle 
Ledoyu ba
şından yaralamıştır. 

* Hudut harici - Roznu· 
arda çalışan beyaz RuslardaD 
Senyo nam digerı Sedat, hudut 
haricine çıkarılmak llzre Polls 
nıOdOrlyetl tart1fından tevkif 
edilmiştir. 

~ Esrarengiz bir motiir
Evelki gece Haliçte bir motorUn 
eşya dolu mavunalara yanaşa
rak bazı balya/an motllre nakl· 
ettiği görülerek bu motllrlln 
üzerine gidilmiş, meçhul motör 
kaçmaya başlamıştır. Memurlar 
motörll takip etmlşlersede ye
tişememişlerdlr. Motörle hırsız
lığa çıkan cUr'etkar korsanlar 
Z•bıtaca aranmaktadır. 

Kasap kavgası - Eyipte 
kasap Mehmet ile Receµ kavga 
ederek yekdigerini dövmüşler· 
dir. 
kadına dayak atan Sir-

kecide Hllrrem komşusu Him • 
met hanımı dövdUğllnaen yaka· 
lan,.,-·sıır. 

L'~·ı\IKÜ VANGINLAR - Ye· 
Şii direkte Saliha hanımın tri· 
kotaj fabrikasından yangın çık

tı:ıış ve Ust kah yandıktan sonra 
söndUrlllmllştur. 

Küçük Pazarda şerbethaue 
sokağında Zehra hanımın evin· 
den çıkan yarıgın yetişilerek 

söndürUlmllştür . 
• Bir hırsızlık-Ayasofyada 

tlltUncll Hllseyin efendinin dük
kanına gece hırsız girmiş 60 
lira parasını çalarak kaçmıştır. 

• Çocuk kavgası - Ee· 
minönUnde Heş·m namında biı' 
çocuk arkadaşı Celal ile kavga 
etmiş ve Celilli bıçakla iki ye
rinden eğ1r surette yaraladığın· 
dan Yakalanmıştır. 

Oç sabıkalının marifeti -
Mustafa , Ahmet ve Şükrü na
mında Uç sabıkalı gece Kara • 
gumrllkte arabacı Raslmin o • 
dasına girerek 51 lirasını aşı • 
rırken kaçmışlardır. 

incir, ·u-· -zu-··-m 
Altı aylık ihracatımı
zın kıymeti mecmuu 

nedir? 

ı Yıldız duvarı ı 
1 

; MOitFERJK HABER~ 
Duvarın inhidama 
mail öbür kısmı da 

yıkıldı 

Yıldız sarayının Beşlktaştan 
Ortaköye kadar devam eden 
duvanuın bUyUk bir kısmı evel· 
ki gece şiddetli bir gllrllltüyle 
yıkılmış. gUrültuden civardaki 
halk haylı korkmuştur. Yıkılau 
yer Çırağan tllnellnden sonraki 
kısım olup 10 metro tulOndedlr. 
Bu duvar uzun mllddetten beri 
tamir gıırmedltfuden çllrUmllf· 
tllr. Yıkılan parça caddeyi ta
mamiyle J<apattıtı için dllıı bu
radan vesaiti nakliye geçeme
mlf, tramvaylar Beşlktaştau ak· 
tarma yapmışlardır. 

Emanetle Tramvay şfrted 
enspektörU Sezal beyin idare

sindeki amele bu an kazı kaldırmak 
için çalışmağa başlamışlardır • 

Duvarın henüz yıkılmayan 

kısmı da inhidama mail oldu· 
tundau dUn Orhanlye kışlasın
dan sevkolunan asker tarafın
dan bu kısım da yıktınlmışhr. 

Dlln gece ııababa kadar yo
lun açılması için çalışılmıştır. 

Bugün vesaiti nakliyenin-
geçmesi çok muhtemeldir. 
Hadise esnasın ela nüfusça 
zayiat yoktur. 

MAHKEMELEAbC 

Metres katili 

Mahpus Mecidin muha
kemesi görülüyor 

Hapishanede malıkQm olduğu 
halde, metresi Atinayı öldürme· 

k~~d~az:':ı"ha~::lll~JIJ ·~\t 
mesıne dUn A· Jf 
~ır ceza mah- , 
kemeslnde de--_ • -> 
vem edilmiştir. 

DOKTUR UN 
MUHAKMESI 
Aynı zamanda 

muallime Nebile 
hanımın ölUmll
ne sebebiyet vermekle maznun 
doktor Adilyan efendinin de 
muhakemesi icra edilmiş ve şa· 
bit dinlenmek Uzere her iki mu
hakeme başka bir gtlne kalmıştır. 

Belediye kanunu 

Şurayı devletçe M • 
Meclisine gönderildi 

Veni Belediye kanunu Şura
yı Devletçe ikmal edilerek mec
lise sevkedilmlştlr. Şurayı Dev· 
let kanunu baştan aşağı değiş· 
tirmlştlr. Hatta • Şehremini • 
ismi bile •Belediye Relsb ne 

DİL HEY'ETİ 
NE KA~AR.LAR VERDi? 

VENi iŞLER. BiR MECMUA 
VE KOMiSYONLAR TEŞKiLi! 

Tapu harçları 
50 kuruştan 20 kuruşa 

indirilecek 
Aldığımız malllmata nazaran Yeni Tapu mUdUrU zıya Bey 

Dil Hey,etl Ankarada faaliyetine 
devam etmektedir. Evelce 5 tetklkatla meşğul olmaktadır • 
cUzll ueşredllmlş olan imla lu· Dlln Ziya Bey bir muharriri• 
gatlnln 6 ıncı ve sou cüı.llne ml.ze demiştir ki: 
girmek Uzre hazırlanmış bolu· - Vaztfeme yeni bqladım • 
nan rapor ile hata. savap cet· Tetkikat yapmaktayım • lslaba 

muhtaç bir elbet görllrsem umum 
veli Hey'etçe okunarak son şek· mlldllrlüğe bildiririm • 

llnl almıştır. Yakında son ı:llZ T•pu harçları 
de neşrolunacaktır. - Ben Ankarada iken tapu 

lmIA IOgatlne zeyil olarak harçlan kanunu ıslahatı maliye 
feblr ve köy isimlerini havi encümeninde idi • Bu kanımla 
bir cetvel de hazırlaomışlır. Bu flmdl 50 kuruş olan tapu harç· 
da 8 ıncı cıızıı mllteaklp neşro- ları 20 kuruşa tenzil edilmek· 
lunacakhr, tedlr ~ 

Dil Hey'etl mesaisinden mun· • TUrkocetı b''t:;ı al - Jmnbul 
tazaman halkı haberdar etmek Türkocağınm yeni seııo bütçesi ~n-
ve muhtelif tetkik ve mutalaa- zim edilmiştir . Yenl bütçe 22 bin 
lann neşrine yaramak tlzre «Tll· liradır. 

rk Dllb uamı altında bir mec· Bıı seneki :f.taliyet programında 
mua nefrl de kararlaşmış ve konlerular konserler ve odacı halka 
bu mecmuanın mUdUrliiğll Celal müfit alabilecek bir çok şeyler vardır. 
Sahir Beye tevdi olunmuştur. Neşriyat münhasıran merkezi umu· 
Buı tabirlerin muhtasar şekilde ınl tararmdan yapılmaktadır: Ocaklar 

lraesi için tam ve muntazam kongurası iki senede bir olduğundan 
bir liste tanzimi azadan Ragıb bu sene yapılmayacaktır. 
HulOsl Beye havale edilmiştir• * Himaye! etfal kougraları-
Mumaileyhfn hazırladığı liste Himayei etfal lstanbul merkezi kaza 
tley'etçe müzakere edilmektedir. kongralan ikmal edilmiştir. Şubat 

Veni Tllrkçe gramer için birer nihayetinde de merkez kongrası 
proje lbzan azadan lbrablm yapılacaktır. 23-30 Nisan Himayei 
Necmi ve ve Ahmet Cevat beylere etfal haftası programı henüz merke.zi 
havale edilmiştir • umumiden gelmemiştir. 

"Larousse,tan terceme sure- * Vergi tahsllah _ Defterdar 
tiyle hazırlanan fişleri gözden Şefik bey şehrimizde bütün Maliye 
geçirerek tanzım ve tevsi için tahsil şubelerini gezmiş ve senei 
aynca tl\11 bir komisyon teşkil maliye nihayetine kadar tahsil edil-
edilmlştlr • miyen vergilerin tahsilini biidirmiştir. 

Velet Çelebi, ishak Refet, Ra· Maliye şubeleri şiındive kadar tahsil 
gıp HulQsi, Mesaruş, lsmail Hlk· sil edilen vergilerin ni~betinl ve tah

edilmeyenlcri bildireceklerdir. met ve Baha Beyler bu komis- l 
" brahlm bey Rin-a maslahat-yona dahildirler. Teli komisyon " 

güzaıı İbrahim bey, bir hafta faaliyete başlamışur. 
Diğer taraftan arabl bUyilk sonra Rigaya gidecckt!r. 

kamus tercümesinde mevcut Tll· * Orman Baş mlldllrlUğtl -
rkçe kelimelerin de taharri ve Eskişehirden lstanbul Orman Baş 
fiş heline ifrağı için azadan ha- müdüriyetine tayin olunan Emin 
zı zevat memur edilmişlerdir. bey şehrimize gelmiştir. Emin 

,_ Muallimlere zam - M3arif bey dün vilayete gelmiş ve işe 

müdürlüğü 1929 senesi bütçesine ba~lamıştır. 

80,000 lira zam yapmıştır. Bu zam, Eski~~hire tayin olunan Istan-
ilk mektep muallimlerinin maaşlanna bul müdürü izzet bey de Anka-
yüzde 15 nispetinde yapılacaktır. raya gitmiştir. 

'Vilayet bu zam için yeni sene büt- Şirketin tarifesi 
çesinde karşılık aramaktadır. Şirketi Hayriye de Ramazan 

* Terzi mektebi - Sanatlar için yeni bir tarife ihzar etmiş-
mektebine mülhak olarak açılacak tir. Bu tarife yarın akşamdan 
olan terzilik mektebinin bütün ihza- itibaren tatbik olunacaktır. 

ratı bitmiştir. Terzilik mektebi için * Doğru değil - Liman lş
Sultao Abmeııe büyük bir konak Jeri hakkında Ticaret Odasının 
kiralanmıştır. Mektebin kadrosu tan· Ankarya bir heb'et göndereceği 
:dm ve ıastik edilmiştir. Avrupadan hakkındaki haberin doğru olma-
celbedilen acnebi mütahasıslardan dığı anlaşılmıştır. 

ba istifade edlle~ktlr. * Turk ocağı piyankosu -
Terzilik mektebine lilzım olan masa, Türk ocağının bu sene için ter-
manken ve dlger tesisat alınmıştır. tip ettiği piyanko biletlerinin 

Mektep blr kaç güne kadar açı· üzerindeki tarih sehven 928 ya-
Ticaret odası 1929 senesi lacak ve tedrisata ba•lanacaktır. A""I ı b 1 d ıtn d k d ' ,.. zı mış u un u"~n an eşi e 

ikinci alb ayı 2arlında lzmir zamanda bir de gece dershanesi k 

tahvil edilmlştlr. 

limanından ecnebi memleketlere Nı" "t"n yakalanmışlar edilip edilmediği ha kında vaki 
T ilave edilecektir. Bu gece dsrsh:ıne- · ti d J ·ı b ihraç olunan uzum ve iııcirler olan mıiracaa ar O ayısı e u 

Beyo"lunda Rumeli ha- sinde h r h ık · ·ı d d hl hakkında esaslı bir isrntistik " n er sını a ısu a e e e • tavzihin gönderilmesi mecburiyeti 
nında Emine ve kızı Saffet lecektlr. tanzim etmıştır. Bu isıatistige basıl olmuştur. Piyanko ht'nüz 

1 r d hanımlarla kapıcı Hasan Matbaacılık kurslan - Devlet nazaran son a n ay zar m a ecnebi keside edilmemiştir. Keşide tarihi 
memleketlere 29 milyon 739 bin zabıta! ahlakıye memurları matbaasında açılan kurslara talebe · 
905 kilo çekirdeksiz üzüm, 109930 tarafından haklarında takibat kaydına devam edilmektedir. Bunlann aynca gazetelerle ilAn edilecektir. 
kilo rezak~ 10810 kilo siyah üzüm, ekserisini fabrikada çalışanlar teşkil ·• Şehir kıraatı basıldı -
ihraç edilmiştir. yapılmak için derdest edil· etmektedir. Kurslar dolunca tedrisata l\laarll- vekaleti Talim ve 
Kuru üzümlerimizi fazla mikdarda mlşlerdlr. başlanacaktır. terbiye hey'etl tarafından ihl'.ar 
•atın alanlar sırayla Almanya, lngiltere -------- Matbaanın Avrupaya sipariş ettiği edilen şehir kıraatının tab'ı hitam 
ltalya, llolanda ve Belçıkadır. Üzüm· Vilayetin icraatı yeni ınakinalar yakında gelecektir. bulmuş ve kitabın revziine 

terimizden 9 milyon 96451 kilo , M .f ·~ • bas] anmıştır. 
1 ·ı g ·ı 20033 k ı ı Bir senelı'k rapor aarı cemı tı · ngı tere mı ron . 1 i o, talya * Hakkı Şinasi paşa - Hakkı 
4 milyon 24.1145 kilo, liolanda 3 hazırlanıyor • ld c 

Y 1 V ld t b ld Şinasi paşa önümüzae uma milyon 339164 kilo, llelçıka 1271705 en ar- a u u 
kilo çekmiışlerdir · ihraç ettiğimiz Vali Vekili Muhittin Bey, Türk Maarif cemiyeti tün•ü .MA:~:z.a a~t~:~:k~~İıranı-
kuru üzüm erin mecmuu kıymeti J ı VJI... 1 1928 1 
milvnn lıradır . ayet n senes için teşekkülllnün ikinci senesini Ticaret odası limandaki mavna ve 

-9~8 senesi ikinci altı ayı zarfın- icraat raporunu hazırla- idrak etmiştir. Cemiyetin antrepo buhran.~ın önüne geçilmesini 
da Jzmir limanından ihraç edilen mıştır. Raporda maarif ve lstanbul mümesslll Cevat rica için Ankanıya hey'et göndere· 
işlenmiş incir mikdan 12279815 kiloya, yol işler! Jle diğer icraattan Kerim Bey bir senelik cektlr. Bu hey'et iktisat ve Nafia 
hurda incirler de 1278515 kiloya bahsolunuyor. vek~letlyle temu edecek ve limanın 

faaliyet hakkında şu izahatı h kkınd · h t e k · baliğ oluyor. ıslahı • - a ıza a v rece ıır. 

1 f • vermiştir. * Rusya ile ticaret - iktisat lnrncılerimiıi en ziyade ithal ran se aretı • G 
- eçen sene teşkf- Vekaleti gelecek sene Rusya ile edenler Amerika, lngiltere, Almanya, 

Rusya ve ltalyadır. lncirlerimizdcn Ankar-aya nakledlldl lıitla uğraştık. Bu sene de yapılacak olan Ticaret mualıedesi 
Amerika 9,893,097 kilo, lnıı;iltcre lran sefareti müsteşarı ile tekemmül edece~lz. Geçen için tetkikat yapmaktadır. Bu mua-
6,JJl,967 kilo, Almanya 3,276.606 sene zarfında Bursada ve hedeye eski muahedede konulmıyan 

f:MANETTE 

Plaklar nasıl? 
Otomobil, kamyon, 
binek ve yük araba

larının plaklar:"' 
tespit edildi 

Vesaiti nakliyenin taşıyacak olduk· 
lan yeni plaklar F:manat tarafından 

ıamamile tespit edilmiştir. Plaklar 
yapılmakta olup yakında teyzl edile
~ktir Şekilleri şudur . 

Resmi otomobiller; bevaz Ozerine 
siyah , Hususi otomobiller beyu 
üzerine yeşi~ Tıkoe otomobilleri; 
yeşil üzerine kırmızı, kamyonlar siylh 
üzerine sarı, resınl arabal&r kırmızı 
üzerine beyu, tek ltlı yük arabaları 
siyah musıadl Uzerlne b e y a z, 
çift a t J ı y ü k arabaları siyah 
mahrut üzerine beyaz. Tek atlı kira 
arabaları beyaz mtısbani üzerine 
yeşi~ Çift atlı kir• arabaları beyaz 
musıatil üzerine yeşil, Tek atlı hususi 
arabalar beyaz müselles üzerine kırmızı, 
çift atlı huşusl arabalar beyaz mu· 
rabba lizerine kırmız~ Ziraat oraba ve 
kamyonlan yeşil üzerine sar~ Moto· 
sikleıler beyaz musıaıil tizerine siyıb 
Bisikletler beyaz münhani üzerine 
siyah yazılmış numaralar ıaşıyıcak· 
!ardır . 

Caddeler yıkanıyor - Şehre· 
maneti caddeleri temizlemege devam 
etmektedir. Karların büyük bir kısmı 
kaldınlmıştır. Şimdi caddelerin yıkan· 
masına başlanmıştır. Dün gece iki 
iıfaive arazözü ile kafi mıkdar neza
fet ~melesi Emanetten Sirkeci ganna 
kadar olan kısmı yıkamışlardır. Dl· 
ger cadde , 1 le s r tsıyle yıkanacaktır. 

Belediye intihabı 
Yeni cemiyeti belediye inti

habına ı 5 gün kalmışur.Belediye 
daireleri müntebipler listelerini 

asmı~lardır. 

Her belediye idaresi namzet
lerini tespit aderek Firkaya gön
dermiştir . Firkıda iki günden 
beri bu namzetlerin tisnil ve 
tefrikiyle c~raşılmaktadrr. 

* Hastenenın pllanı hazır-Cer
rahprşa Hastanesinde yapılacak 
olan verem hastanesi pilanı Ema
nette teşekkül eden komisyon 
tarafından son defa tetkik edil
miştir. 

Komisyon Şshremaneti Sıhiyc, 
Heyetti fennive, müdürlerilc, Sa
natoryom, "e Cerrahpaşa ser
tabiplerinden müteşekkildir. 

Komisyon pilanı muvafik bul 
muş ve raporunu hazırlamıştır. 

Cevat B. gitti 
Tokyo sefaretine tayin edilen 

sabılı Atin• aeftrlmlz Cevat B. 
refike.sile beraber dllıı •D'lçya• 
vapuru ile memuriyeti eedldel•· 
rln• ıııDteveeclhen Saat 3 te 
hareket etını11ıerdlr. « Daçya • 
ıınDml1%deld çarşanba lskenderl· 
yede bulunacaktır. Cevat Bey 
lskenderlyeden başka bir vapura 
binecektir. ----

Emden gitti 
• Emdeu • kruvazıırO dQn 

akşam limanımızdan Portsaide 
mUteveçclhen hareket etmiştir , 

zabitan ve mllrettebatı şeh
rimizden çok iyi hahralarıa 
aynldıklannı söylemlşlerdlr • 

•Emden• geldiği gibi gider-
ken de şehri topla selamlamıştır. 

Emden ,ereflne balo 
Evelkl akşam Emden zabl· 

tanı şerefine Alman sefaretinde 
bir balo verilmiştir. Balo pek 
parlak olmuş, bin kişi davet 
edllmlıftlr. ----İspirto işi uzadı 

MUsldrat inhisar idaresi ec
zacılara ispirtoyu 315 kuruştan 
vermeğe devam etmektedir. 

Eczahanelere ispirtonun 130 
kuruştan verflmesı için lsıenbul 
Sıhhiye müdllrlyetlne henllz bir 
emir gelmemişflr. Mamııfi ecza
cılar lnhfo;er idaresinden ispirto 
almıyorlar. ki «>. Rusya ı,9.1~ •. !09 kilıı, lcaı.a diğer uç memur lıu gün lstanbulda iki yurt açtık, halı ve tütün gibi maddeler de ko· 

ı ' Ankaraya o-ldecektlr. Sefa- nacaktır. 
,858,098 kilo iıhal etmi~lerdir. .. 500 talebeyi de mektep- etmekte olan hey'et bir rapor 

incir ihracatımızın mecmuu kıy- rethanenln sşyası da taşını- lere yerleştlrdlk. Bu sene- l *.Borsada cfllnkll vaziyet - hazırlamıştır , Bu rapor dlln 
ıııcti >f•kiz buçıık milyon liradır. yor. Sefir Fruği hazretleri de ngıliz lirası dlln Borsada 893,5 Ticaret mUdllrlUğllnde içtima 

T. t h d ı ı ı ki bütçemiz 20,000 liradır. k ru t 1 9 • ıcare mua e e er - sveç, yarın Ankaraya gidiyor. u ş a açı mış 94 kuruşa yllk· eden heyeti umumiyede kabul 
Holanda ve Romanya hükOmetleri Yeni varidat bulunmuştur. seldlkten sonra982 kuruşa dUf• edilmiştir, 
ile aramızda mün'~kit muvakkat SEYYAHLAR GELiYOR Bütün mektep ve cemiyetle- muş , bilahare 983 kuruşta ka- Jı\ezkOr hey'etin mllddetl 
ticaret muahedelerinin müddetleri rin ı:ahslyetl manevlyelerl panmıştrr. Altın Borsa harlclndo hitam bulmuştur • DllnkU içti-
hitam b ld ~ d A..,, 929 Bugün Homerik seyyah va• .,. k 
t 'L' ku d ubun an bwst

1
os cemiyete aza kaydedilmeye 811 uruşta açılmış 850,5 kn• mada müddetin bir sene daha 

•rıuine a ar temdiılerine cra Ve- puru ile 550 Amerikalı ve lngl- ruşta kapanmıştır , temdldlee kar.ar verllml~tır , 
''il · h · ı ıı ah ı ba lamı tır. Cemlvet nam a ~ .:."~e;rnu~e~Cs,\t!!Jıntı;ces...!11~-VYJe;rri!!mla' ,__:v1c..U:!lZ~S~ell.!~l,jtle@tl!l>...tlO.ııııı:ıtJk.JUıc&.LL..!~=:::.:x.::::.:..~~~~?..::.- U.M!JlW~cl--~~Lıcd1 ... ''-A.:J"-_H ....... [Oü._.,, .... ...__.L..J ..... ,.,., • ._ .. 1_ ....... ıı ... t .. ı "-" 
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ABER LE i 
~MEMLEJ(ETTE1 

• 
Izmir, Konya şehremanetleri 

lzmirde ihdası mukarrer Emanet 
hududu tespit edildi 

Dört aktörün hayatına mal olan l\lenemen
Olucak musademesi nasıl oldu? Fırtınanın 
mezruata hasaratı - iki amele kadın dondu 
lzmır, ve Konyada Şehremaneti [ ku bulan hasarat hakkında şu 

teskilAtının kabulü hakkındaki maiOmatı aldık: 

kanun bu sene çıkacaktır. 

Kanun mucibince Hazirandan 

itibaren lzmir Belediyesi. Şehre

maneti ıeşkllAtı ile idareye baş

lanacakur. 

Dahiliye VekAletl, İzmir Bele

diyesinin Şehremaneti teşkilAu 

ile idare edildiği takdirde nasıl 

bir hud:ut dahilinde -.e nereleri 

ihtiva ederek mesai sahasını ne 

kadar genişleteceRJnl sormuştur. 

VilAyet ve Belediye tarafından 

lzmir Şehremaneti hududu tespit 

edilmiştir. 

Bu hududa nazaran Bornova 

ve Karşıyaka ile Buca belediye

leri !Ağvedilecektlr. Bu Beldiye

lerin vezaifi Şehremaneti tarafın

dan yapılacaktır. 

Bornuva, Buca, Karşıyaka mÜi

taklm bir hat Jı:.ıası ile Balçovya 

kadar, oradan da denize kadar 

olan saba ve Kar~ıyaka, Turan, 

Bayraklı, Salhane Bomovaya 

kadar müstakbel Şe hrem anetl 

hududunu teşkil etmektedir. 

Seydiköy nahiyesi J 6 kijyü 

ihtiva ettiği için Şehremaneti 

h Udu dundan hariç bırakılmıştır. 

Ayni zamanda bu köyler pek 

dağınık vaziyettedir. Balçovadan 

ilerideld Narlı dere köyünün de 

Şehremaneti hududuna ithali 

keyfiyeti V ek:Aletin takdirine 

bırakılmıştır. 

* Etim bir fac:ıa- Menemen 

lle uıucak istasyonu arasında bir 

otomobil ile tren arasında feci 

bir ınusademe olmnştur. 
Otomobilde bulunan 4•kadın 

ve erkek bu kazaya kurban git

ınlşlerdir. 

Bu feci kaza hakkında aldı

tımız malQmat fi suretledir. 

K. Kemal bey tiyatro kum
panyası temsiller vermek için 

Ayvalığı gidiyordu. Önde giden 

K. Kemal beyin otomobili şosa 

ile tren yolunun birbirini kat'etti

kleri yerden geçti. Daha arkadan 

diğer otomobil geliyordu. 

Afyon postası bu otomobile 

çarpmış ve lokomotifin önüne 

düşen otomobil bir müddet 

sürüklendikten sonta parçalan

mıştır. 

Otomobilde bulunan darülbc

dayün esld aktörlerinden Adil 

bey derhal vefat etmiştir. Şoför 

de dahil olmak üzre dört kişi 

ağır surette yaralanmışlardır. 

Nadide hanımla lfet hanım 

ve şoför derhal Menemen Askeri 

Hastanesine götürülmüşlerdir. 

Tren kazadan sonra tevkif 
edilmiş ve yarahların bir kısmı 

tren tekerlekleri arasından çıka

nlmıştır. 

Hastaneye götürülen mecruh

ların yarası ağırdır. 

Nadide hanım keçecilerde ve 

karşıyakada sinemalarda temsiller 

verirdi Hatta Bergamalı bir genç 

kendisini kaçırmıştı. 

Hayriye hanımın sesi çok 

güzeldi. Sinemalarda bazen te

ğanni eder ve yüksek para 

alırdı. 

Berğıımada derece! hararet 

ıahtessıhr 1 O a kadar dlişmüşcür. 

Mezrııattaki ziyan azdır. Afyon 

karahisarında malısulann yüzde 

yirmisi mahvolmuştur. 

Seferihisarda sebze bahçelerin

de çok ziyan vardır.Kuşadasında 
yağan dolu ve müteakip soğuklar 

bakla mahsulunu yüzde doksan 
mahvetmiştir. 

Son yağmurların tesiriyle tuğ
yan eden Küçük menderes Akın

cılar nahiyesinin Belevi köyünde 

8000, Barankada ıoooo, Koyan

cuda 3000 dönüm araziyi bas

mış, buradaki mahsula.a mahvet

miştir. Orak köyde 2000, Bur

haniyede 50 dönüm tarla sular 
altında kalmıştır. 

Menemende tahminen 1000 

koyun soğuktan telef olmvştur. 

8000 dönüm buğday, 1000 dö

nüm arpa, 2500 dönüm hakla 

hasara uğramıştır. 

Ödemişte de soğuk tahtcssı[ır 
5-6 ya kadar düşmüş, mahsu

latta zararlar tevlit etmiştir. 

* 60 bin okka tutun alındı -

Tütün inhisar idaresi mubayaat 

memurları Mcne1J1en ve Foça 

havalisinde tütün satin almakla 

m~guldurlar. 

Şimdiye kadar yapılan muba

yaat mıkdarı 50-60 bin okkadır. 
Tütüncüler satın alınan tütün

leri inhisar idaresi ambarına tes
lim etmektedirler. 

Mubayaat memurları buradan 
GAvurköy havalisine geçecek ve 
mubayaata devam edeceklerdir. 

* iki kadın dondu- Berga· 
mada soguklardan iki zavallı 

kadın donmuştur. Bunlar Kıratlı 
köyünden iJller ve Ayvalıh.-u 
zeytin ameleliği yapıyorlardı. 

lsınıleri Arife ve Asiyedir.Ko

zak nahiyesinin Kara veliler kö- · 

yünde çalıştıktan sonra kendi 

köylerine dönerken yolda don. 
muşlardır. 

Zavallıların cesetleri yol üze

rinde bulunmuştur. 

• Nasd kaçtılar - Geçenlerdt 

İzmir hapishanesi mevkuflarındar 

7 seneye mahkum kel Maksut 

ile arkadaşı 19 seneye mahk1'.lm 

Mehmedin gardiyanları elde ede· 

rek hapishaneden firar ettik· 

!erini yazmıştık. Müddei umumi 

Ekrem bey tahkikatı bitirmiştir. 

Neticede gardiyanlardan ~üleyma ı 

oğlu Nuri çavuşla diğer gardi· 

yan Nuri efendinin hataları yü

zünden iki mahkQmun firar ettik

leri anlaşılmıştır. Nuri efendi 

ifadesinde mevkuflara anahtar 

vererek flrarlannı teshil ettiğini 
itiraf ermiştir. 

KARGA MÜCADELESi 
Kar dolayısiyle karga mil • 

cadelesl durmuştu. Havalar 
düzelmekte olduğu cihetle mu • 
cadeleye tekrar başlanmıştır. 

lzmir meb'usu 
Vasıf bey 

İzmir mebusluğuna intihap 
olnuan sabık 1-"loskova sefiri 
Vasıl bey bugün Ankaraya gide
cektir. 

Moskova sefiri Ragıp bey 
Yeni Moskuva ~eliri HikP.nn 
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BUGÜNKÜ HA VA 
Dün azami hararet 6, As/l":ui 

'.!,5 idi. Bugün ha ı·a kapalı olacak, 
rüzgar şımalden esecektir. Hafif 
ya/l"mur yağma.;ı \"e sis muhtemeldir. 

FIKRA 
BiR MÜŞAHEDE 

Geçenlerde bir eski ga
zetenin sahlfalarını çevi
rirken, o günden bu güne 
kadar gönüllerde ve kafa
larda ne büyük, ne bariz 
bir seviye inhitatı vuku 
bulduğunu müşahede edi
yordum. Bu gazete nushası 
mütareke ve mllli mücadele 
senelerine aitti. Aradan daha 
on yıl geçmedi; fakat, o gün 
emsalsiz bir heyecan ile 
ateş püsküren nesil bugün 
pörsümüş, sönmüş ve kendi 
üzerine çökmüş bir şeydir. 

O gazetenin sahifalarını 

çevirirken içimden diyor
dum ki: ''Eğer bu heyecanı, 
bu hızı, bu derece! harareti 
devam ettirmek mümkün 
olsaydı bugün Türklyenln 
umran. iktisat ve refah 
gayelerine tevcih ettiği cep
he hiç değilse ileriye doıtru 
bir asırlık yol alacaktı! 

Lakin maatteesüf, inkıla
bın bu en müşkül merhale
sinde, çoktan hızımızın bir 
büyük kısmını kaybetmiş 

bulunuyoruz; şimdiden etra
fımda tıkneies olmuş klmse
lerln kesik solumalarını his
sediyorum. Dünkü gayretli 
şevkli yol arkadaşlan yerine 
bir takım hantal ukalalar 
kaim oldu. Bunlar, bize tıpkı 
eski devirlerde olduğu gibi 
tıpkı eski devir adamlarına 
mahsus tavur ve eda ile, 
halkın kablllyetslzlitlnden, 
toprağın kısırlığından, şera

it ve hadisatın aksillğ"lnden, 

hulasa kaza ve kaderin cev
rinden şikayet ediyorlar. 
"Şuhalde ne yapalım? "demek-
ten çekiniyorum; çünkü ne
rede ise "İdarel maslahat et
meli." cevabını almaktan 
korkuyorum. 

Çizdiğimiz muazzam inkı-
lap kavslnin ucunda, dönüp 
dolaşıp, gene bu "İdare! mas
lahat" heyulası ile burun 
~ur una gelmemize remak 

kalmıştır. 
Meş'um bir el, gizli bir 

yerden, üstümüze mütema
diyen bir uyku ve ölilm to
zu mu döküyor, nedir? Ruh
larımız dondu mu? Bize, 
bundan daha beş altı sene 
evel, bir avuç silahsız Ana
dolu köylüsü ile, Avrupa ka

pitafistlerinln baştan tırnağa 

çelikle teçhiz ettiği orduları 

bir darbede ezmek; bize bir 
avuç himmet erbabı He garbın 

;\1illivctiıı telrikası 9 

o izdihamlı siyaset cephesini 
yormak; bize, bir nefeste, 
bir imparatorluğu devirip, 
yarine bir cumhuriyet ikame 
etmek; bize on asırlık dalAlet 
ve hamakat facıasını bir 
hamlede kapatmak v.s. ve.s. 
lmkıı.nmı bahşeden o hıza, 
o kudrete, o yürek ve irade 
satvetine ne oldu? Nerede 
bütün bunların anası olan 
mllli heyecanımız? 

Bütün şu saydığımız ve 
sayamadığımız harikaların 

mucidi bu manevi kudretler, 
yürüyüp, yürüyüp; dağlar 

aşıp, denizler geçip te niha
yet günün birinde, memle
ketin urnran, refah ve ma
işet ihtiyaçları karşısındamı 
durup kalacaktı? 

Buna imkan veremiyorum 
ve diyorum ki memleketin 
havasında hissettiğimiz bu 
fütur ve ye'sln yegane 
sebebi yureklerdekl yüksek 
heycanların sönmüş olması

dır. 

Yakup Kadri 
••• BiR iBRiK GAZ 

Ayıntabın içinde sıkı , kor· 
kunç bir sokak muharebesi 
başlamıştı • Türk mücahitleri 
kasabaya dalmış , düşmanları 

boğuşa boğuşa tepelemek , ana 
yurdundan sUrUp atmak istiyor
lardı . 

Düşmanlar ve yardakçıları 

kArgir evlere kapanmışlar, pen, 
çerelerden bomba, kurşrın yağ

dırıyorlardı. 

Türk yiğitler! hepsini birer 
birer, güme güme tepeledi. Her 
taraf temizlendi. 

Yalnız büyük, taştan bir ev 
kaldı ki buraya yüzlerce düş

man toplanmıştı. En azılıları 

bunlardı. Mahalle arasında top 
ateşi.açmak kabil değildi, Zaten 
cephedeki bir kaç topu buraya 
getirmek tehlikeli idi. 

Koca binaya el bombası da 
tesir etmiyordu. 

Bir aralık Salim İnebolu ve 
arkndaşıarı evi yakmağı dil· 
şUndUler. 

Yağlı paçavralar attılar; pa
ra etmedi, gaz sıktılar· taş 

olduğu için yanmadı. Ne yapa
lim? Ne ~delim? diye konuşur
larken yanlarına bir Türk ka
dını sokuldu. 

Bu sarı benizli, çukur göz
lü, fakat çok güzel, taze bir 
kadındı. Mücahitler kumandanı 
sordu: 

Ne istiyorsun bacı , sen 
kimsin? 

- Ben bir Türk duluyum. 
- Ne istiyorsun ? 
- Bunu getirdim size 
- O getirdiğin ne ? 
- Bir ibrik gaz. 
- Ne olucak o ~ 

Benim yepyeni bir evim 
var , nah şu düşmanların dur
dukları taş eve bitişiktir , arka 
tararıodan; bu gazı alınız, benim 
evimi yakınız, ev yanarken 
alevleri taş evin llst katına 
sarar, orası tutuşur, düşmanlar 
da o v_akıt cayırcayır yanar. 

Oyle şey olmaz bacı? 
- Niçin olmasın? Memleket 

millet kurtulsun da isterse bütün 
dul kadınların evi barkı yansın; 
yakın yakın benim evimi ... 

işte bunu dünyada yalnız Tü
rk dulu yapar. 

SÖNEN IŞIK 
Yazarı MtBRURE HURŞIT-

maktan 
gözleri le 

ku ı ı ct:-izlc~ıııi~ olan 
bir tlırlü demir par-

ınaklıl!;ııı önünde duran, adamı 

seçemiyordu. '(elgraEçı elese, ya o 
ha~ındaki şapka elindeki çanta 
ne olu yordu. 

İçinde garip bir hissikablelvu
ku ile. merak Ye cndi~cden hız

lı, hızlı ı;:ırpan kalbini elile ba
:mrarak , topaflıya , topallıya 

odanın içme.le dolaşıyor karanlıkta 
bir tıırlu lıastonumı bulup ta a'i<!
gıya ıııcnıiyordu. ı:lilc yatağm 

yanını ara)tırırken onu aı·akucun
da, karyola topuzuna asılnıı~ bul
du, ı e so[ayı geçerek mcrdhen 
baı;ınıı •:eldi. 

!'azla yuruı cıııcdi. bacakları 

kesil mi~, lıütiin ı ucudiine bir 
titreme gelmişti. 

Çok seı·giJi bir ses. aşağıda 

bliylik taşlı al'ltda: 

- Lale, anneme geldiğimi 

kar"iyyen sezdirmiyeceksin, anla
drn mı? Ben bu geceyi misafir 
odasında geçiririm. Yarın sabah 
gel heni ıı:ör. diyordu. 

.\'igi\r hanım, bir anne oldu· 
ğunu anlıyamadı. Gece yarısı 

bir ba~ına, haber>izce evine dönen 

bu adam oğlu mı idi? Yanılma· 
mı~ mı idi? 

- XaınıJ.., Xamık! Sen misin 
eı ladını? Di ı•c bağırdı, ve sol 
elinde baston, "all; dile de mer
diveıı tralızanına dayanarak, 
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FELEK 
Aceba midiye var mı ? 

Bir kaç zemandır lstanbul 
çeşmeleri balıkçilarıtı nazarı 
iştihasını tahrik edecek şekilde 
balık ihraç etmektedir. iki glln 
evet bir ermeni kokonanın 
Kumkapı çeşmelerinden birinirı 
başında elirıdeki kovayı doldu
rup doldurup içine baktıktan 

sonra tekrar döktllglirıll gören 
bir arkadaş sormuş . 

- Madam ! Ne doldurup 
doldurup boşa{tıyorsun ? 

Midyayı pek severim de, 
çeşmelerden ballk çıkoor door
larsa belkim midya da vardır 
deyi bakoorum . Cevabını ver
miş. 

4 Dakika evel I 

Şlkôyet edip duruyorlardı : 
Guya eve/ki gürı Haydar Paşa 
vapuru vaktinden 4 dakika 
eve/ kalkmış, bir çok yolcular 
iskl!lede kalmışlar ... 

Bu söz yanımda o kadar 
fazla tekrar olurıdu ki arka
daşlarımdarı bir Seyrisefairı 
müdürüne işi sordum , 

- Evet! Öyle oldu. Çünki 
bir gün evet 4 dakika geç 
kalktı . bu suretle telôfi ettik! 

Trenler durmu' 1 

Anlaşılan lstarıbıılda barı

mıyan so/fukfar Avrupaya ya-
na yıldı . Gelen haberler orada 
havaların lıiçtc zfiıkfi olma
dılfırıı gösteriyor . Macaristan
da trenlerin durduğurıu okııyarı 
bir arkadaş dedi ki: 

-Şunu bizden gördüklerine 
şıiplıe yok ya! 

Nezaman çıkacak 1 
Bir karikatur gördüm, küçük 

bir çocuk babasırıa soruyor: 
" Baba! Benim de serıin-

ki gibi aftm dişlerim ne zemmı 
çıkacak? " Tutıaf değil mi ? 

FELEK 

dışarda kargalar feryat edip buzlar 
üstünde kanat şakırdatırken kapunun 
zili çalındı ve içeriye sert bir rüz
gQr gibi bir mektup geldi. Evvell 
dalgın gôzlerle satıdan süzdüm. 
Fakat yavaş yavaş, bilmem hangi 
kelimenin uyandırdığı heyecanla, 
içimde ölmüş sandığım bir şeyin 

kıpırdadıgım, sonrn harekete gelip 
zaptedilı:ıeyccek k!dar taştığını his
settim. Bu hayat sevgisi idi. Hareket 
etmek, yaşamak aşkı idi. 

Mektup şöyle diyordu : 
Sevgili arkadaş, evinizde boşu 

boşuna oturmaktan, yahut bulundu
/l"Unuz yazıhanede masa başında 
çalışmaktan, yahut ki çocuklarınızla 

uğraşmaktan yoruldunuz mu? Hareket 
etmek için can atıyor musunuz? işte 
size bir fırsat. Mektebimizin yeni 
atletik kulübüne iştirak ediniz. Bu 
sizin bildiğiniz gibi uzun uzun, can 
sıkıcı müzakereler yapılırken, esne
}'eceğin!z bir kulüp değildir. Sizi 
basket bol sahası etrafında hoplatup 
sıçratmağa, dünyanın en çok sevdil!I 
musikisinin rcfakatlle mevzun ve bedit 
bir surette dansettirmeğc., fazla gelen 
kilolannızı eksiltmek için dağda ha· 
yırda gezdlrıneğc yardım edecek 
bir kultiptür ..... 

etmiyeceklect şey yoktur . Salon· 
!arıla, misafirlikte, iki ]•kırdı arasında 
" kaç kilo geliyorsunuz ? " sualine 
karş~ itibari adedi söyleyebilmek 
için, ne genç iştlhalar vakitsiz sön· 
meğe mahkum olur; kısa etekler 
altında iri bacakları göstermek mah
cubiyetinde bulunmamak için ne 
beyhude yere masözlere paralar 
saçılır. Sonra kansızlık, iştlhasızlık 
şikAyetleri, mide rahatsızlıkları .... 

işte bunları hep izale edeck spor, 
harekettir. Dar bir salon içinde, sıkı

b!r kalabalık orasında , adım adım 
denilecek kadar bati bir hareketle 
dansetmek kafi değildir . Her kese 
pek elverişli olmayan Vilorya ve 
Altın kum sahilinde yalnız yüzmek
ten de bir şey çıkmaz. Calaı:ı;aray, 
Fenerbahçe ve yeni teşekkül eden 
Boğaziçi kulübünün kadın azaları 

mahduttur; teniskortlar ancak sayıla· 

cak kadar bir kaç tane vardır; Sip•hi 
ocağının yakın z•mana kadar ahırın
da bir tek at bile yoktu hem bu 
ocak, garip bir zihniyetle evli olma
yan k!dınlan aza kaydetmiyor . 

Eğer spor için hususi teşebbüsler 
olm•zsa, Türk kadınıdnan beklenilen 
hizmet suya düşer. Unutmayalım ki 
hayat kuYvet ve güzelliktedir. Çelim
siz bir kadından memleket istifade 
edemez; güzelliğe gelince (Venus de 
Milo) bile asrın zevkıne tevalük 
etmediği için revaçtan düştü. 

Efzayiş Suat 

SIHHİ . 
BiL&i 

Bal 
2 

Rporla hiç meşgul değilim. Fakat 
soğuk dalgasik geçen uzun ve ha
reketsiz r;ünlerin aksilamcli olacak , 
eski mektep mezunlarından gelen bu 
mektep, asabımda münebbih vazife
sini görmüştü . Kim bilir, diyordum. 
benim gibi ııc ~ok Türk kadını, od•
nın en sıcak ı'-'rini intihap ederek 
saatlerce g-eçmiş za.atanın hülyalarına 

dalmışlardır . l lalbu ki bu müddet 
zarfında, A \fupa ı·e Amerikanın ka-

. d Balın raı·ihası, lezzet ,.c rengi 
dınları karlar içın c türlü türlii spor-

:ınların emdikleri nebat:ıta göre talar yapıyorlar , çeşit çeşit oyunlar 
haffüf eder. Çamlık bir koruda 

icat cdh.·orlar. ~\~rıınızın ~ıfatı mü- .. d l b 1 d• b Is · 
ıaa yyuş e en an arın a ın " a amı 

tnC} ~ izc~i sayılan kuvvet \'C güzellilti 
ve ıtri bir rayiha ve ler.zet hasıl 

elde etmrk için ne kadar çabalayup olur, lavanta ve fasilei şefl!viycnin 
duru) orlar · sair nelıa.tatı muattarasınuı mahsulü 

C:öztimün ününden ur.aktan yakın- olan ballar g•ı et nefis \"C güzel 
dan tonıdığım hanımlar gcçiı·oı·du. kokulu olur. bazı ballarda safran 
işte scçmelcrimi7.. h<iinlerinin }arısını lezzeti de mah.<Lısdur , knra buğday 
hiç kımıldamadan, hntta diye bili- yiyen arılanıı ballan hem kesiL 
rim ki hiç konuşmadan, masa başında sert, hem de kekremsi lıir lezzette 
poker veya briç ornarlar hülyaper· ·;,ıur, acı çideııı gibi seoıdar nebatı 
verlerimi7. arkası gelmeyen cigaraların yiyen arıların il"ragatı de semli olur. 
refakııtile saatlerce roman yaprakla- Gümeçten ilk alınan balı "Aslı-bakırr 
rını çeıircrek, hayatta bulamadıkları kız balı-beyaz hal denir ki gayet 
teselliyi fJnlarda ararlar. l )aha sonra makbuldür. sonra çıkarılan sarımtırak 
soha başında. ıangal kcnarınd.1 en sonra tazyık ile e<mer bir bal 
kah\e içerek u7.uıı uzun dedi kodu alınır. 

!' ı\DI (;ÖZCYLI-: :: _ _ edenler. ne ist~ -rini lıilme~·up te Ualın en cı isi Aııkarada çıkar. 
KDINLARDA SPOR LÜZUMU pencere iin~ıı~ h~adaıı istimzaç Günde çocuklar için 20,30 bü· 

Bu son günlerin karlı , e tipili edenler. giizlcri ut.akta irişilmiyecek yükler için 70,80 gram bal mideyi 
ha\·asında. soba lı<ışında lılizülmüş hülyalara dalanbr :ızmı<lır~ teııbih ile lıcralıcr ıntilc\"yin gibi 
(lurarkeıı. doğrııs1ı oporu diişünıııek Ualbu ki yetmiş >eksen kilolarılll tesir ider. 
aklımdan bile geçmiyordu. !lir gün ck>iltınck için lıu lıanınıiann feda Bal tababette l>azi ğargaralaıın 
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G ÜNÜN LATİFELERİ 
• lngiliz casusu Lavrens faaliyette 

Abyh - ,,.n meue:ııı"' panzehrile aşılanc:ım, senin zehrinden korkmamı 

'ııcudlinli taşımak btcıniyen 

hacaklarıırn hakim olmak ıçııı 

btıylik bir g-a~ret sarfıle bir kaç 
adım attı. Dizkri btikıilüyordu, 

\amık ko~up onu kollarının 

arasımı almamı? olsa düşecekti. 

işte şimdi. nıerdil en basama
jı;ına oturmuş, ba~ı, daha lıeııliz 

karanlıkta yıit.iiıııı göremediği ev
ladının gölt'tine dayalı, uykula
rında korkarak ıı~ladıktan sonra 
gözyaşları dindil("i halde hile,el'an 
iuçkırıklarınt durduramayan za
vallı öksliz çocuklar gibi, vakit, 
vakit içini çeki yor, bu koca ada
mı hıHa iki yaıındaki o ~iyah 

bukleli yavnıcuP;urw her hasta
lıktan sonra,ölümii mağlup etmi~ 
olmak scvincile sıktıgı gibi mer· 
hamet ve muhabbetle bağrına 
bastırıyor, sanki onu bir daha 
elinden alıp uzaklara götürecek
Jerıni~ gibi kollımııı çözmekten 
korkuyordu. 

Dışarda şafak sökiiyor, $Ofanın 
uzun, büyük p e ıı cerelerinden 

µ;ireıı feoin ilk 'oluk pcnhe 
ziyalan dıYıtrdaki yaldız çcrçcı eli 
aile resimlerinin uzcrinde oyna
~ıyor,ortalığı iyice aydııılaraıııııdan 
t:ıtlt bir renge hoyayordu. 

.Arap halayık mcrdiwnin 
altlıa~ında, söndürıııcği akıl etme
diği şamdanla dunıyor, kızgın 

mum damlaları düşüp dini yak
tıkça kapanan ı;uzleri titriyerek 
açılıyor, )'Ukarda hala. merdiven 
basaınaP;ıııda oturan hanım efendi 
ile küçük beyi ıı;örliyurdu . 

Küçük hey, hiçtt: dört ay 
eye! buradan gittiği gibi deP;Udi. 
Tıra~ı uzamış, ı;özleri çukura 
kaçmış. dudakları kısılmış. incel
mi~, elmacık kemikleri eskisin
den daha 7.İyade fırlnmı~tı. 

Haşmı kaldıran ı 'igi\r hanım 

da artık bunun farkına varmış 
olacaktı ki: 

- Xe oldun, yavrum? Kıl.m
ran nerede? Bu halin ne? diye 
haykırdı. 

Annesinin su!line cevıut ver- · 

miyeıı N•ıık, aynğa kalkarak: 
- Gel aııneci~im. odana gi

delim. Dedi. :\'ig:lr lııınıııu kol
ruklarıııdan tutarak içeri götürdu 
kanapenin iizerine otnrttu, kendi 
de dizini yere dayayarak, anne· 
,;inin elini arnçtına aldı: 

- Anne. sana ondan son defa 
olmak iizre bab~edeccğım. O öl
dü. Bunu biidc bil, bana bir 
şey sorma. Annesini de görmek 
istemiyorum. buraya gelmesin. 

gyde de onun lakı.rdısını 

istemem.Biliyorum bu 8özlcrimle 
seni çok lizliyorum .. Beni affet 
anneciğim .. Bana acı ve sus.Hadi 

şimdi seni bırakayım, birai\ uzan, 
artık daima yanında kalacağım .. 
Korkma hiç bir yere gitmiyece
ğim .. dedi.Kapı ya doğru yiiriirken 
kalbipi ezen acılara dayanamı

yarak geri döndii, kliçlik iken 

ağır bir derdi olduğu zaman 
yaptığı gibi annesinin kucağına 

kapanarak: 
- Nineciğim, sen olmasan 

TEKiNSİZ ODA 
iki gecelik ve dört tabloluk dram. 

Birinci gece Yolcu, uyanır, - :\c oluyor 
Salıne bir lıanm dalıilini yahu? 

gösterir 
Hancı, yalnızdır, . Dişarda bir 

ayak sesi var. Bu saatta gelen 
kimdir. 

Yolcu, dişardan seslendi- Aç; 
yolumu kaybettim. 

Kapı açılır, yolcu girer. 
- Bann bir oda bulunuz. Çok 

yorgunum. Rahat bir uykuya 
ihtiıracım var. 

Hancı - Fena gece geldin. 
Handa boş bit' tek oda kaldı, 

o da tekin değildir. Rahat uyu
yamazsınız. Cicinin kimseye 
fenalığı yoktur ama, çok gürül· 
tiiclidiir. 

Yolcu, hayretle. - Cici de 
kimdir? 

.Uancı - Hanın cadısı!.. Bu
rada ona Cici derler. 

Yolcu, bitap bir halde - Ben 
cadıva falan inanmam. Beni o 
odaya götiiriiniiz, uykmm:duktım 
ölüyorum. 

lktııci tablo 
(Tekiı1'iz oda) 

"roıcu dC'rhal yatıp uyudu. 
Odadaki d11·ar saatı p;ece yammı 
12 kere çaldı... Di~arda bir ayak 
sesi duyuldu... Kapının ünlinde 
biri durdu .. Anahtar delii!;ine bir 
maymuncuk sokuldu; kapı açıldı. 
cadı içeriye girdi.., 

Cadı,iskemlelerden birine çar
parak,- l~ık yaksan ne olur snıı

ki? .. Kemiklerim kırılacak! 

Yolcu,sıçrayarıık uyanır, -Sa
hlynıi~ he ! (ışığı yakar, cadıyı 
görür.) Tam cadı!.. Kolları ayak
ları zincirli, kefene sarılmı~ hir 
iskelet! Kötü ki,iye benzemiyor. 
Hatta bira;-. ela maHçup(Cadıya) 
Cok uykum ı ar, odamda ne 
kadar zaman kalacaksınız? 

Cadı ~afak vak.tına kadar. 
' 

(lmni alnına ıunır)Bır şey unut· 
tum:Zincirlerimi ~anğırdatmalıyım. 
CZincirleri yerlere! vurmağu başlar) 

Yolcu, lıayrct içinde ~ .\fe 
yapıyorsunuz''? 

Cadı- Malum ya hortlaklar 
zicir şanğırdatırlar. 

Yolcu- Neden? 
Cadı- Hen de bilmiyorum, 

usuldennıı~. 

\'oku- Oyle olacak. (kendi 
kendine) Nede uykum \ar! (Es
ner ) .\Hisaade ec.ler>eniz ben 
uyu ya<.:a~ım. 

Cadı- J !ay hu~'! 

sessiz geçer, sonra 
(He~ dakka 
müthiş bir 

giiriiltii olur). ........................... 
terkibine girer. Şimal ahali:ii. lıilha~sa 
Ruslar, balı beş misli su ile karı~u -
np ma}~tlandırarak. bira. ~arap ı;ibi 
bir içki yaparlar. 
Bala. kitre, nı~a~ta. gilikoz. yeı elınası 
ve fasülya unu, jelatin. şeker şurubu .. 
tebeşir ve alçı karıştırıp tut;~iş ey
lediklerindcn Silıhi>e ye Z•hit<i be
ledh cniıı nazarı dikkatini celep ederiz. 

· ıı.n.z 

D.:\fohittiıı 

hiç ı·a~anıazdınıJıiJ,cn nç bedbah

tım .. eli ı·c inledi. 
.'\i!{ılr lı:ınım uglunun derdini 

anlamak, onun 0aadetiııi yeniden 
kurabi.lmek için o esnada canını 
bile isteseler 'erirdi. 

Fakat daha demin :\amığın: 
" Bana acı, su:::, bir ~ey sorma! .... 
diyen istirhamlı sesini i,idir gibi 
oluyor, a~Jamaktan lıa~ka bir 
şey yapamadan •. dizlerinin tistün
de çok içten ı;elen sessiz hıçkı
rıklarla sar>tlan bu ~ok seygi!i 
başı şefkatle, ya,aş yaıaş okşu· 

yordu. 
- 10 ~ 

Ne olmu,tu? 
Namıgı bu hale koyan ne idiV 

Kamranın ölmediği a~ikilrdı. Bir 
ölümlin hatırası muhabbet ve 
hürmetle saklanır, halbuki i\'ıı.ıııık 
karısına ait ne görse, yakıyor, 

yırtıyordu. !•:ski yatak odalarına 

bir kere bile girme)'C ce>aret 
edemeden kapısım kJlitlemi~, 

anahta11 çekmelerden birine at· 

Cadı, multcfit, Kusura bak-

m1, ben yaptım,dolabı devirdim. 

\' olcu-Ncden'? 

Cadı Giiriiltii etmek için. 

Yolcu bu daha dc\'am edecek 

mir 
' 

Cadı Şafak >iiktinceyc kadar 

Kcdc hafif uykunuz Yar! Sinek 

uçsa Ufaıııyorsunaz! Benimle aşık 

O) nar mısınız? 1 fo~ bir 'akit 

geçirirdik. ( Cadı aşık kcmi~ini 

çık<ırır, oynıımayıı ha~larlar.Cadı 

saata bakar) 

lladı- .\le1.arınıda hortlayım in· 

,ıı.llah!.. Oyuna daldım. iki >aattır 

güriiltü etmiyorum. Zincirlerimi · 

de ne pptın? 

Yolcu. hiddetli, - :\fa.•aııın al· 

anda. C'adı - 1\uldum, 

ederim. 

Zincirleri yerlere, dııqrlarn 

vurup saı·urnıaı;-a lıa~laı· 

Yolcu Bereket ıcrsin ~af:ı· 

i(a çok kalmadı... Bu ne !.!;tınıltu 

hu·? .. 

Cadı - 1\e yapayını. ıııc,kk 

icabı! Burda ç<ık kalacak mısınız·' 
Yoku; içini çekerek :\Ja. 

alcscf yarın gece de buradayım. 

Cadı - l\lemnun oldum. yal

nız kalmayacağım demektir. Bir 

ay otursanız fena olmaz. 

Yolcu - Pek lılttifkı\r:;ınız 

(Saat be~i çalar) 

Cadı - He~; giin doıı:du. \' ann 

gece yansı ~ürü~iirliz. 

\'oku- l'i~mi~ kelle gibi 
sırıta sırıta! .. 

Jkind !\"ece 
Birinci tahlu 
(Aynı dekor) 

Yolcu, ~aata bakar, - 12 ye 
ıo ı ar. Hu ı;ecc gene t11·kusuz 

kahınıanı. ~u cadıva lıı" ovun 
aynayım da, lıortla;lıj!;ııl'P. pi~~ıan 
olsun. (Kalkar, saatı \ıe~ saat 
ged alir. Saat 12 yi çalacak 
yerde. i yi çalar. ı 

Yocu - Oh!.. >aat on ikiyi 
be,; saat sonra çalacak! Rahat 
nılıaı uyurum ... 

ikinci calıln 
C Sabah saat S •• ·aac ya~lıg;ıp 

farkında olnıadaıı ı 2 yi çalar. 
Kapı açılır, cadı l(irer. 

azizinı Yolcu - Sefa ı;eldin 
cadı efendi' !:-ana bir nasihat 
vereyim, bir akıl öğreteyim. Bu 
saatı tamir ettiriniz cok g;eri 
kalıyor. Cadıya do~~aıa ha~
layan glinu~i p;<isrcrir. Cadı nıah· 
çup bir tanıda, kefenini bacak
larının arasına kı<tırıp gider. 

Bitti -
Selami lzut 

-· mı~. bir daha iiııundcn lıilc ı;c» 
mck i•tenıemişti. 

ilk p;tinlerde lıu eı de cıttır· 
mak onun için lıüyuk bir azap 
olmuştu. Annesine çok fena bir 
iztırap Yermekten korkma'a ba~ka 
yere ta~ııınıagı teklif edecekti. 
l1akat zavallı ihtiyarı lrnııca sene
lik kumlu. duzcnli ylll a,ından 
ayırmak µ;lıç Ye acı olacaktı. 

Çaresit. bu i~kcnceye katlandı 
ye bütün p;örnıeıııek gayretine 
rnğmen mesut \'C kısa günlerin, 
her an önüne çıkan şirin hatıra

ları ile yarasını kanata, kanata 
gittikçe bu azapta g-arip bir zeyk 
bulmağa ba~ladı. 

Ne olmuştu? 
Dört a:y gibi kısa bir müddet 

zarfında hayatlarına bu kadar 
feci bir tahaı·vül p;etirecck nasıl 

bir fel:\ket ı ukubulmu~tu? Bu, 
sadeli~ine rağmen, lıiitiin bir 
ömrü çiğneyip geçen, çok gö-
riilıııiiş, çok duyulmuş vak'a 
!ardan biri idi· ı 

(bitmedi) 



MTT,LlYET 
- --------

Hariçte neler o yo ? 
Maymun insanıı:~.öz babası mıdır? 
Amerika hastanelerinde şimdi tecrübe yapı
lıyor ... Bir maymunun yavrusu üzerinde ya
pılan tecrübe müspet n~tice verirs~ h~rhalde 
bu bir çok hodpesentlerın hoşuna gıtmıyecekt 

Dünyanın en kıymetli bche(!;i van, doktor ve fen mütehassı~- ~üpl·e hiraknıanıaktadır. 
hcniı;r. bir yaşındadır ,-e hususi tarının tccerrühc Ye tetkikatlan Terbiye müteha,:;ıslarını me~-
doktorlu \'C hasta bakıcıların için yetiştirilmektedir. gul eden iki mesele vardır. 
daim! nazareti altında olduğu :\'laymunun, in~ana en ziyade 1 ~·ocuk ahlak \ c tabiatını. 
halde, bir hastahanede ya~amak- lıenziycn bir hayvan olduğu ye seciyesini klmilen elıeyeyin-

cadır. Ocla•ında sunl güne~ 7.iya- maliımdur.llatta insanın zamanla den mi aliyör'/ 

J;ırı ile aydınlık \'e daim! bir goriUa denilen büyük maymun- 2 - Gocll!ıın dimağı, çocuk-

lıararet temin edilmektedir. Ru dan tekAmül ettiği ha;r,ı profe~ör- hık zıımanında etrafından aldığı 

kadar merak ile büyüyen bir ler tarafından ileı1 siıriılınu~tiir. intibalar ile ıni tckAmlıl eder. 

ÇQCUl;lJn ancak bir l lintli mah- Pek hararetli o'ıakaşalara Bu iki suale verilecek cenp 

racanın yahut bir Amerikalı mil- sebep olan bu flkrııı doğru olup terbiyeciler nuktai nazrından pek 

yıırderin sarayında bulunduğunu olmadığı küçük maymun üzerinde mühimdir. Doktorlara göre may-

ıannetmi~<inizdir. 1 lılbuki hlç te yapılmııktıı olan tecriibeler ile munlar ü;r.erine yapılan tccriibeler 

öyle değil. anlaşılacaktır. insan ü:terinc yapılan tecrübeier-

Diinyanın en kımetlı bebeği Uç doktorun tahkikatına güre, den daha faydalıdır 'c 'iimdiyc 
ayni zamanct. en çirkin dir ve insanlar eğri bacaklı olarak dün- kadar goriller uzerine yapılmış 
Newyork hayvanat babçesmde yaya geliyorlar ye ancak dört olan tecrubelerin iyi netice ver-

doğmuş bir maymun yarusu dur! ya<ında lıacakları tabit ~eklini memesine sehep hu haynınlarm 
Bir maymun için bu kadar zah- alıyorlar. Gorillaların bacakları u7.un müddet ) a;anum~larıdıı. 
metin fazla oldujf;unu iddia eden- i'e daima eP;ridir. ! lem insanda, .\cahıt yapılan bu tccruhekr 

ler bir cihetten haklı isclerde, hem maymunda ı;örülen hu hu- insanın maymundan geldiP;ini 

şu izahatı vermekte l:\zımdır. susiyeti insanla maymunun ara- kafi surette isbat edecekmi? i~te 
Bin itina ile buyütülen hu hay- smda bir münasebet olduğuna asıl mühim mes·ele hudur 
, .......................................................... ~ .......... ~~·••f ...... ~ 
MİLLİYETiN EYLENCELERI 

Bu günkü yeni bllmecemtz 

Soldan sata: 
ı :\lürekkep knnıılan ~ey (5) 

Baıta biten (3· 
2 Kanıli1"•iron (4l Cüz ren· 

gi (3~ 
:.ı - <.'erahııı ak,i (4 

4 Düp;üm ( 4) Cihet 4) 

5 - l\lazür ~!lrmek (';! 
(J - Y•nar da~dan !ı,kıran (8) 

Edebh atçı ( ;ı , 
7 - Aşk (5) 
8 - Ya~ıt 5) 
!) \lap;lirct (6) 

Manisa vi ili.yetinden: 
Horoskul'llt•n \Jenemene doğnı 

inşa edilmekte olan ve eıelcc diger 

mütıahhide tc" iyci tüıabiyesi ihale 

edilaıiş huluııan yolun 4 üncü kilo-
. •n onuncu kilometro5ına 

Dünk\O bllmecemizln 
Halledllml' şekli 

Yukardan ata 
1 Cevap \'erilen ~~' (4 
~ \'ot:murıın ıçup;ı.boru 141 

.i:'ıntalonun dü,.meıı:ine m:tni olan 
~C\' ~4) 

~ Yazını yozıldıj\ı şey (4ı 

Almanın ak'i (;~. 
4 \'azlll yazdııtınıı şey (:i ı 

Yokun akti (~) . 
~ Hasın ak i ~) \ıaı \ık (4 
6 Seo (4) 
7 - "Haleh. nin aksı ttı 
8 - Kırmızı ('.!) bı•ışı k• ın 

dıran banan (4 
9 · llil\ ilj\u barnldur ~ 

halınde ınşa-ı <ı .ı 921J Cumane>İ 

gıinil saat onbıre kadar ınüddetle 

48,<l44 lir& 8ll kuruş hedcli keşfi 

üzerinden kapalı 7.arf u<ulilc müna
kasaya çıkarıldıj!;ından ıartnaıııc ye 
keşfini gonnek isteyenlerin \'ilılyet 

~eyriı~f BİR 
.''.ile •z JK,!Cf\,'18M1•• 

İlan 
18 ~ubat pazarlesi Trııbzon, 

birinci posta:;ı rnpıl mı~ ac.ıktır. 

Ayvalıksiir'at postası 
(:\II-:RSl:'I) \apunı fl) Şubat 

Salı 1 ~ de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Celibolu, Çanakkale, 

Ktiçukkuyu., ı:dremit, Burha

niye. ,\~\alığa gidecek ve 

dönii~te mezkılr iskelelerle bir

likte \ltunolu~a u~rayacakar. 

Celiholu için yalnız yolcu 

alınır., yiık alınmaz . 

Antalya MP.rsin pustası 
(Çanakkale) \ ' aptını 19 şuba 

s~lı I~ de (;;ılatarıhtımından 

harcl.ctlc !1.mir. l\ülliik llodrum 

rndo', 1 ıa;yan, l"ethiye antalya, 

.\!ersine pdecck ve dönüşte 

ıııczktır iskclı: !erit hirlikdc 

Ta~ucıı, :\nanııır, \lAi) t", 1-'iniko 

'larmarb, Sakız, <;anaklcale, 

gelihuluya ugrayarıık gelecektir. 

Galatı köprü başında merkez 
acente>i Beyo~lu 2~62 Mesadet 
hanı altında hususi dairede 420 

PAZAR 17 ŞUBAT, 1929 

~· 1 larik, hayat, kaza ve otomobil ~igorta arıııızı -
V- Gai lada i'n.on lıanınıfa kain tl'nvr~ Ai~m kı·11p11nvı .. ına 
1 i yaptınnız 

Tüıkiyeda bilafa~ıla ıcrayı muaın.-.te etmekte olan 

ÜNVON 
Kumpanyasına '"' ~o•e ugramadan sigorta yaplırmayını.ı. 

~~~~· Tclefoıı: Beyoğlu - 2002 ·~~!!!~ 

Türkiye İş 
Sermayesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

Umu mi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara Adana 
lstanbul Trabzon 
Bursa Bali kesir · 
İzınir Gireson 
Samsun Edremit 

Avvalık 
Z;>nguldak 
KayS6rİ 
Mersin 

Müsait n1uaınel:\t, kun1baralar, kasalar 

100 metro ıuil·'nbı çıralı çaıu koğuşu alınlcaktır. lra~a talip olan
ların Liman lıanında mlihaıaa komisyonuna müracaatla şaıtnameşlni 
görüp ibate ı,>iiııü olan (IO' !\1arttan o\·el 'on fiatlırını bildiren 
mektuplaruıı ıunumt müdürlüğe vermeleri iHn olunur. 

Umumi müdüriyet ~ 
'K"-' .... -Ermis-Emniyet-Kartal ~ 

;\Iarur loo er\ c f3.btiltlırı ) 

lmalathıntmi•in vıiıli mctecl\ iz muhtelif konser\'e nHilerinden 
masdo husus! 'e 'eni techizaa sa<esinde memleketimizde ilk ôefı 

olarak yalruı fliırikımıı tarafından imal edilen ve Anupı müstıh· 
zerarına reluobet edecek hir nefı'°ttc olan · 

Dublu Keneantre Tomatea Salça•n• 
\luhttronı mÜfterileirmiıc m.;iye cdenı. llilumunı bakkaliyr 

'·"'-~?:~~~~·~,·~-ı:n~·~~a~z~ıl!ar~ın~ıl~a~sa~tı~lı~r._:~QQ~~~2:~? 
-~Kocaeli Halk bankası Türk 
anonim şirketinden: 

Kocaeli Halk bankası Türk anonin1 şirketi 
hissadaranı kiramına 

Kocaeli J lalk bankası Tiırk anonim ~irketinin IS nıart 92CJ 
tarihine müsadif pazartc. i gıınü saat on dörtte lzmitte banka mer

kezinde iıııkad mukarrer <enelik alefade hi,sedar~n heyeti ıımumi
\C içtimaında ıazır hııl~nacaak gerek asaleten vc ı;erek \ ekMeten 

i,ı aka! be~ :tdct his e senedine malik hbsedaranın lzmittc banka 

nıerkc:tinc müracaatla venni içtimaa takaddum eden on gıiıı zarfın
da his<clerini teYdi ed~rek duhnliyc almaları lüzumu iJAn olunur. 

Rüznan1ei müzakarat 
1 _ \Ieclbi idare r:ıporunun kıraati. 

2 \lürakıp r:ıp;rırunun kıraati. , 

3 _ 1)28 senesi hilançoıunun Ye karu zarar hesabının ta:dikl. 

4 Q2S senesi temettiiatının tevziinc karar ittihazL 

~ Ksas mukavclcname,inin 12 inci maddesı mucibince 
müddetleri hitam bulan meclisi idare azalarının yeniden intihapları. 

6 . :\lüddctlcri munkazi mürakiplerln yeniden intibabL 

;- - Yeni meclisi idare azalarına hakkı huzur tayinl 

- - s 1 lüsnü hizmetleri mcsbuk memurinin taltifi. 

İktisat Anonim Şirketinden: 
• 'i1.amııamei dlhilimizin \18 neli maddesi mucibince hiutdaran lıey'oıi 

umumiyesinin seııei cariye Martının 17 nci Pazır IÜf!li sut 14 ıe fkketin 
lstınbulda Sultan hamamında Camcı bı~ı hanındolci meıb•i ldarerutde 
alellde içtimaa dneti takarrür eımi~tir. 

·izamnamenin yirnıi dördüncü maddesi mucibince gerek ualettoı n 
gerek hi ,;edar olmak şartile vekAleten üç hi,ııye aalılp 0!111 Hvatuı ynmtt 
lçtimaa takaddum eden on gün zarhnda ~hisse senedatını şlrlcet merlr.ai 

ıdare>İnc tevdi etmeleri ve mukabilinde tluhul vıraka~ı ılmal111 mcrcudur. 
Ruıııam.ı miizalıerat : 
ı - !\1edi5i idare vt mürtkıp raporlarının kıraati 

2 ı 92!1 ::lenul bilauçoıunun ve karu zıırar heubıııııı vı temcnuunun 
te\ zli hakkındaki teklifin tasdiki ve meclltl idarenin ibruı. 

S - .\1üddetleri hitam hulan bey"eti idare azasından iki ,_.ıın yerine 

aza intihabı. 

J 

• • • • , ~ - :: • • -·.: !',;·., .. ·-Melek sinemasında 
O>lerilccek olıı.n 

IVAN MOSJOUKIN i!l 
tlel:"k~rane tem '1 ettıgi 

Çarın Yaveri 
mevsimin en büyük ınuz•ffcriıctini te,kil 

edecektir. 

ya':nkda OPERA 
Türle l\fusikişina.<lın t.1raJından 

Asri Metodlarla Alafranga u<uldc tertip edilmi< 
TUrkçe Eeerler konserlerl ba,layacaknr. 

ARNOLDl ORKESTRASI e erlerin prO\al•nnı 
ikmal etmiştir. Hu hafta mııı;anni \C mu~anni\'elerle son l'r<•\3lannı 
yapacak Ye bir ka~ gün sonra. 

Koneerler ba,ıayacaktır. 

N
,,.T Çalın1acak ve taganni edilecek e.<erler: KAl'fA'.\' Z.'\I Jl-~ \LI HIZ:\ 
•uAI.!. \1 Z.'\Tl 'e NURULLAH Beylerin e>erleridir. 

Tafsilat bir kaç güne kadar ,-eritecektir, 

Ilu akşa.ııı 

MAjik Sinemasında 
Calı 'u>are.i olarak gösterilm4. 01111 \'iLLi FRIÇ, DiT-\ l'.d{LU 

'c Lll. DAGO\'ER in temsili muıu•mı 

MACAR RAPSODİSi 
Filmi bütün 1-tınbul \e Beyotlu ebaüsinin ha{ıza ından uzun 
müddet sillnıniyec,ktir. RUS PAU nin büyük.'\i.car Cingent orke -
ıracı heyecana ~elmiş temaşaklranın medit , e _urekli alkı;l:ırını 
kazanmıştır. Her gün saat 16-30 matina<ile nkşaın 2! 10 da icraıi 
•he~k edecek. olan Çi~gent orkestrası hu gün mü,ıesna olarak sa~t 
f 8-.10 maonesınde dahı oynavacakar. Çingene nrke.ırası ıan p;eeedcıı 
-ıwra her ıık~am \lakı.imde reperetuvarının <n müntahap parçalarını 

çalacaktır . 

tı-111111!1............... 
SEFiLLER filminde alkışladıgımı1. 
Gabrlel Gabrlo, Elga Brlnk, 

Rene Herllıel in refakatlle önümüz
deki çar,amba ak~amından ııibaren 
Alhamra elnemaeınd 

ırae ı.dilecek olan 

KADIN PEŞİNl)E 

Her akşam 

Rasputinin 
.. Muaşıkaları 

lmını gurnıek uzrc azim hir kalnbıl 

ALHAMRA 
SINEMASINA 

~itap ediyor. llhrtcn l(O~terilmekle 
olan hakiki Karagöz <>)unları 
lem3~agcranu1 ın:ılızuzi~ ttini · ınucip 
olmaktadır. 

........... ll!'l!lilll!I' ....... 
Vefat 

\ ıukat -c,im Adato efendi ıecosl 
\e avukat \1uiz \C Salamon \c dok
tor Jozef efcndıierin 'nlidclen madam 
Rika Adato ,-efat etmi~tir. Kcdcrdidc 
ailesine be\ :ı.nı t3zİ\ et C'\ leri7. . 

MARI TJ-:RF.Z PIF.R <\T turnenin mü-am relen 
pazırte~l ak~a.mı hı~layıcaktır. 

:->emiraınis npum Tric_1teniıı hareketi te'ehhüre <>p;radıtı içın \h<lanı 

:\T\RI TF.REZ 1'11-:RAT mn ıcmsilleri nnnki Puort<'I akşamı 

FRANSIZ Tyatrosunda 
başlı ·acaklardır. 

Teın,illerin ı>rogrımı: 

18 .~ubat paurıui akşamı saııt tam 21-15 de Hınri Benı~tııynın 
~ahc<cri olan f ... RAFALE 19 şubat salı :ıkşamı 1..ü<ren llcrn•nn 

meşhur eseri olan 

COEUR 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı İstanbul 
baş müdiriyetinden: 

t.1.1 . 1. llıf mudüriy•ti anbannda bulnnan zır· -1 h .. •
1 

ue ecna.-ı mu arrer cH·anıo 
muzavedc ı e .. ıılması mukarrer bulundulh·ndan ı ı- ı ·bri ı ı · ı 
ncü $ılı 2 f ncl Perşemb . .,4 .. "u· . • ıp erın ~c ıa ın 9 
,, . e_ va "' ncu P11Zar günlen l>l&t ondan onikiyc vı· 
- den 4e kadar hudavendia!r hanında 1 t ti L ·d· · · ti . "' . . . u~ mu unrettne ınüracıa ar. 
ılin olunur. • 

!'işe ( muhtelıf cins ve hacimde) adet 800 kilo () 
Hasırlı d maçını • • 100 
l\Up • ,. 1" .. 

.. • • • ;l ,. • 
lncilis te,ti~i 
Gaz tenekesi 
1'uru uzum 
Toz ~eker 
.\nason 

• ısa ., .. 
200 - -

81XI 
200 
60 

HarikillAde hlri tiddı haiz \'OLl'I hmindckı I~ \'J~ın.! l ı \i ul mi.> 
lstanhula gelecektir. -~L ~:s \\'IE 'ER T \GEBI. \T b"' uk g ctc•ıntl n, 

Fe,kal4dc hir btiadatı haiz çocuk!" çoktıın beri artık haırcı·rnızı mucır 
olmaktadır. Fıkat VOLFI gibi sevimli bir çocuk lıüvuk 1,(1 ·c,ı-:ı·T 11\1 .' 
S:\1~ in sahne'-İne çıkıp oynadığı zaman insan i~ter i3tc:mcı lıa~ran k.ılır \'c 
bu çocuğun oyununa meclup olmaktan kurtulamaz ı,ıiçuk \'(JI .rl saınıı 

hıvret içinde bırakmak maksattan vakit•iı. ) eriştirilmiş olduğu hiJ 'ini Hriyıır 
ll

0

ilakis samil fltreten büyük bir <an ati musikiı eye malik normal bır çocuk 
önünde hulunduf;u görüyor. llu kbçük \'e fakat hüyi.ık arti.>tın ,, ı i."ın.-en 

önümüzdeki cuma ve Panr Jl'Unleri aat 18 JO nı:uınc • :arnk J R.\\.·ız 
TlYATR03Ui'IDA verilecektir. Yırınd:ın itibaren pı·op;ranılar ne'rı \t ı ılctlc~ 

saulıcaktır -1 ...::.:..:;_;.;_,._;.... __________________ ,..._ 

iLAn 
Ticarat kanununun 361 ve 370-

inci meddeler\ alıklınına tnflbn, 
itılMl Deiirrııencilik Tilrl< anonim 
şirketi hisseduaru hey.eti umumiyesi 
1929 seneıl Mıutının 1!4 üııcn pazar 

ıünü, sut on buçukta şu-ketin merkeıi 
idareli 0\111 Galaıa.da Ömerıbit ha
nında 11, il, 18 ve 15 numaralı 
dairel ıııaMusadı ldiyen içtimıa da

vet olunurlar. 
Rumam•i mür.akerat: 

ı - MeoUıii idare raporu, 
t - Müraklp nporu, 
S - 31 Klnunuevel 1928 lıili.nço

sunun ıudllciylc ıamettiıün .sureti 
tevzii ve ifbu deuei mııAmel1t için 
mecllBi idare A7.alarının zlmmetlcri
nin ibrası, 

4 - MeclW idare izi;ından müd
deti hitam bulan bir uının intihabı 

J • ...t..A- t-.. --.. -A. 

dahili;inin .14 ıiııcu madd ı hııkınu 
ne tevfikan, e>aleten veı .ı Hkdlctcn 
!la.kil IO hisse senedin~ milik olan 
hi•sedaran mecli;i me?J iır iıtimaındı 
hı7.lr hulunahilmck üzre 'evmi içti
maa takaddüm eden on l!;iın zarfın
da h!mil oldukları hi•>• -cnedatııı· 

Şirketin veznesine tevdi C\lcmclcl" 

llıımdır. '.\1üe.,es:ıtı mali,l'den >enl' 

dat mukabilinde ahzedllccek , •sa -
yık hi>se senedatı maknnıında kıhul 
olunur. 

:\lecfi,i idıırc rcısi 

Hacı Salir 7.adc 1 fıeı ~Ju,tafı 

\kit 

Bor;a koıııiscn Kcm.Jctıın lıeı ın 
kerimesi '.\1cıiı et hanımla <,ıhık Sıı
ayn de\'let ha-ıııdan l\lahmuı 'e
dim paşanın m•hdumu l'erıt .\lahmut 
beyin akitleri icra edilmi~tir. ller iki 
gence mes'ut hir ha\at temenni 

,a •• ; ... 



6 

a 

\l 

• IY 

Değiştir o eski bunak kafayı, 
Biraz etrafına bak be hemşeri! 
Sihatte olandır 5ıiren safavı, -

• 1 ahi 
~ ~~"""~~~~~~~"""~ ~!l!i 

l~~er~~~l!~~!:I 
Tuhaf bir aeyahat 

Bentovski, Burezki, 
Kavki isminde üç po
lonyalı yanlarında ter
cümanları .l\larcel is
minde bir de Fransız 
olduğu halde seyahate 
çıkmışlardır. Fakat 
nasıl seyahat .. Her gün 

• Si 
Vak'alar 

Duvar yıkıldı 

Evelki gece Beşiktaş
la ortaköy arasında!:· 
çifte sarayların duva. 
vı kıl eh. Mc, J-wl::>r l(n J. ,,._ 

Olanı biteni çak be hemşeril 

Kendimi okuttun1 geçecek deme, 
Hacıdan hocadan şifa bekleme, 

~~ Derdini doğruca söyle hekime, 
ô Canına etzneden tak be henışeril 

sıra ile bir tanesi öte
kiler tarafından yuvar
lanan fıçının içinde 
oturmaktadır. Günde 
18 kilometre yol gidi
yorlarmış. 

ğ Fransayı bir baştan 
~ öbür başa 70 günde 

katedeceklermiş. 

ca kaJdırılan1aoığı ıçin 
tramvaylar aktarına 
suretiyle işliyor. 

Öldürülen kadın 

-' ... iki katlı sokaklar 

Dünyada ilk iki katlı 
~ ... 
~ 

i 
Yalarcı hekinıin düş'lle eline, 
Ba uı- için koyar yakı beline, 
Hap yap~p yuttur• .r ınerhem yerine, 
l)ediğinı vallahi hak be heııışeri! 

sokak sahibi olacak şe
i hir Paristir. (Saint 

! 
Hon'.)re) köyü ile (kur
sel) sokağı arasın<la 

T<>rsusta Halit, Şev
ki, Salin1 isn1in<le üç 
kişi Halidin metresi 
Güli 1:ırı otomohi!le 

!l 

Kiıni-..i d;şçidir, çeneni söker, 
,, Kimi cerrahım der, yanını diker, 
~ İnsan, ellerinde vakıtsız çöker, 
~ Kim dedi kendini yak be hemşeril 

~ Tütsü fi rengi ye çare mi olur, 
'" ~ Sulfatosuz sıtma nasıl durulur, 

; Bunların hepsi de fenden sorulur, 
Biraz etrafına bak be hemşeril 

! l\t. S. ! 
L~~~0~~~™~1D 

Her tarafta san' at mek
tepleri açılıyor 

E;zim gibi zıraatla fazla oğraşnn, büyük 
sanayii olmıyan memleketlerde küçük san'at
Ja ·a ehen1miyet vermek lazımdır. Hükıimeti
nıiz hunu pek güzel takdir ederek küçük san'
atların inkişaf etmesi için çalışıyor. Halkın 
bunları öğrenip para kazanmasına himmet 
ediyor. yer yer san'at mektepleri açılıyor. Bu 
! an'atların en mühimmi nıürettiplik ve maki
nacılık gibi matbaacılı~a aittir. 

S'lnra tıogramacıhk, ıuohilyecilik, döşeme
cil"k gelivor. 

Bu nıeslekteki İşçilere de nıemleketimizin 
çok ihtiyacı vardır. Gençler. san'at nıekteple
rinin kapılan açık sizi bekliyor. 

Haydi İş basına! 

böyle ikinci ka t bir so
kak İnşası tesavvur e
dilnıektcdir. Bu sokak
tan yalnız otonıobiller 
geçecek, ve yoicuların 
inip binnıesi nıüstesna 

olarak hiç bir araba 
yol üzerinde tevekkuf 
edemiyecektir. 

Cücelere mUjdel 

(Yeni jerse.v) adc>sın
daki otobüs ş ; rketi 

tuhaf bir karar ittihaz 
etmiş. Anneleri Ye ba
bala riyla seyal-at eden 
çocuklar otobüs pa
rasından nasıl muafsa 
boyJ::trı 90 santimetre
den kısa cücelerden de 
para aln1ayacakmış. 
Otobüslerin içinde boy 
ölçınek için bir kenara 
metro taksimatı çi
zilmiş 

Yeul çcfft aspfrlıı Hhfı 

İngiliz tüccarların
dan biri Londra bele
diyesine nıüracaat 

ederek sokaklarda ço
kolatayı, kibriti nasıl 
parayı atınca veren 
makinalar varsa a~i
rini de hu şekilde S'.l t
mak istediğini biJdir
ıniş. Galiba yakında 
eczaneler kapanıp bü
tün ilaçlar nıakinayla 
yapılacak. 

Bir nasihati 

bir bağa götiirn1uşkr, 
on1da vücudünün öte
sinden berisinden tam 
on ku rş:ınla yaralıya
rak öldürmüşler, sonra 
da cesedini oir kuyuya 
atmışlar. Caniler ya
kalandığı zaman Üzer
lerinde kuyuyu ber
hava etmek için boın
balar bnhınmuştur. 

Oç kişi yaralandı 

Her zaman söylüyo
ruz, tramvaya asılma
yın, başınıza kaza bela 
ore-lir! 

Fakat, kin1 dinler ... 
İşte dün gene Galata
ya doğru gelen Beşik
taş tramvayına salkım 
salkım asılmışlar, der
ken yanlarından ge
çen bir kamyon çarp
mış, üç kişi yaralan
mışlar, hastahaneye 
kaldırılmış. 

- Aman azizim, pa
ra cüzdanımı evde 

. unutınuşum. Üzerimde 
hiç para yok. Bana 
elli lira vere bilirmisin? ııwA"A:YR.,.. YENi• ~Am"~ 

Eli. ı· ?& ~ - ı ıra m yok. ~ ~ 
Fakat sana yarını saat ~ Türkçe dersleri ~ 
. . d . d~ . ~ lbrahlm Necmi Bey ~ 
ıçın e ıste ığın para- ~ Ilıı kitaptan bir tane alıp~ 
yı bulabilirim. ~okuyun. ilaha yarısına gel- ~ 

- Nasıl ? ~ ıneden okııyııp yaımaw ka- ~ 
" ~ itle erile birlikte öğrenecek- ~ 

- Nasılını. Al şu uç ~ siniz. Dundan daha kolay ı 
otuz parayı. koş eve... ~ belle1en kitap yoktur. Duy-

Cü~rum al, gel! !;1;;;::.~:~.f.'!!~;ı~.~?.~;I!~ .. ~~!~ 

~~~'<ıı.."=-.~~""-""-~'WPW&'~~ 

~Evvel zamanda~ 
~~~~"""~"""~'='-~~~~ 

Srıkalını eskitti 
Eski beylerden biri 

köşkünl!e ot ur urken 
·)aknıış ki gay~t uzun 
salnı llı bir adam, ala
bi lc.iiğine kaçıyor, ar
kas1ndan da uzun boy
lu bir köse ha hire ko
valıyor . .l\lerak edip 
sornıuş: 

- Bu köse herif, aca
ba sakallıyı neden ko
valıyor? 

Birisi latife olsun di
ye cevap vermış: 

- Efendim, kaçan 
herif ötekinin sakanı 
çalınış, zavallı köse 
aln1ağa çabalıyor. Bey, 
bu bözü sahi sanarak 
sakallıyı adamlarına 
yakalatıp yanına getir-. 
nı ış: 

- Sen bu herifin sa
kalını çalmışsın şimdi 
çıkarıp snhibine teslim 
edeceksin! 

A nıa n efendim o 
sakal benimdir. 

Cahil bey dinler mi? 
- Atın sopayı, saka

lı.teslinı edinciye kadar 
dövün! 

Emrini verm;ş. Herif 
kurtuluş yolu olmadı
ğını görünce demiş ki: 

- Efendim, müs::.de 
edin arzedeyim. 

- Söyle .. 
- Bu adam, on sene 

evel sakallı idi. Saka
lını eskitti. Şimdi be
ninı sakalıma güz koy
du. 

Versem, yine eskite
cek ... 

Bey, bu lafa inanarak 
sakallıyı serbest bırak-
mış· 
~MM"7~~4b! ;, Jl,M!!IJ'™'I 

~ BiLMECELER ~ 
~ ~~~~~~~~~,~~~ 

- Ben giderim o gi
der önümden tin tin 
gider. 

- Sakal. 
- Bir kuyum var 

heo içine tep içine. 
- .\tide. 
- Havuz başında bir 

Afgan gençlerinin zaferi 
bekleniyor 

? 

Istanbuldakı Atgan :taoıtıerı meıu&eKt:L1crine 
gittiler. 

İlk baharda, Afganda nıühim hare~etler 
beklenivor. 

Her yerde olduğu gibi Afganda da gençlik 
bunaklığa galebe edecek, bu muhakkaktır. 

-m ı ·==< Kıraat 
[

aanaz---anna .,.., 

..... .. ...... ·····• 
Zeka ve Çalışkanlık 

Dünyada insanların bir kıs
mı zekidir, bir kısımda çalış
kan. Hem zeki, hem çalışkan 
olanlar büsbütün mes'ut ve 
bahtiyar kimselerdir. 

Fakat çok defa bu iki has
sayı nefsinde cemetmek müş
kül oluyor. 

Çünkü zekavetfıtrı bir has
lettir. Zeki olayım! diye kast
etmekle insan zeki olmaz ça

- Bir evim var siv- lışkanlık ise temamiyle SOn
ridir ucu, taştır dışı , 
boştur içi. radan iktisap edilir. 

kişi, ne erkektir ne 
dişı. 

- Harem ağası. 
- Kesilir dağılır , 

yenmez bakılır. 
- iskambil. 

- Minare. 
- San san sarkıp Şimdi size tavsiyemiz, ze-

durur, düşeceğim diye kanıza güvenip işi tenbelliğe 
korkup durur. 

- Limon. vurmayınız .. Çalışkanlığada 
- San tavak dalda 

yatar. dal kırılır yerde kendinizi alıştırarak refah ve 
1 rahatakavuşunuz. yatar. 

- Ayva. 
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Maliye vekaletinden: 
1 - Nisan-929 tarlhlııde icraSl mubmır Mdye mtlfeulş 

llluavinllgi musabakwn& ait şeraiti duhul 
Umuru umumiye! Maliye möf.Wş muavtııllll için 1 - Nlaan 9IO ı.D-

hiııde bıanbuldı ve Ankarada bir ma11bW lmtllwıı ~ edilecektir. 

J - Türk olmalı: 
2 - Mekttlbi lllveden birinden mezun ohulı: 
3 - Sinni yiıml dörtdan dun ve otuzdan cf11111 olmun11ı: 
4 - Namzetler tarihi illndan billdbar 25 Mut 9i9 rarllılııe tadar Aıib

rada Maliye VekAlllli ıcftif heyeti rlyaa«i.ne ha lll:lda mlirKut edecelıler ft 
ltrecekleri latidalua bcrvecbi ad evrak n •..ıkııı lılnr -ı _ .. ı1ı1aı.+nm 
llpt eyleyeceklerdtr. 

1 - .Nufus tezbreel 
2 - Tercüme! hal varıılı:uL 
3 - Hizmeti muvuzafal ukerly• ile ıııilktlW balnn•ad•t • clllr 

ıııensup oldukları &im ulcer şubMind.., elm-k ..._. nnılyc. 
4 - Şabadeaame. 

~ - lbmetg&lılanııın adr..ı. 
lmtc!wıa mubq•cacn akclem edipler bir muayeııel dılıly•,. lllbl amı- · 

lacaltlardır. Şenltl IUimeyl lıals olanlar ıalırld -.e flfald olma ... iti 
defada iara lalıııacalı: mııaııbekaya lfdrak edocoblr. Eftloe yapıleıı anıM!ı&
kada bir defa ifdnk ıı. -vdbk olmlyuloır mauııikir terllıl hlia olduk
ları ı.Jcdlnie len. ol..-k lfbıı mllsabalı:aya · ifdrÜ lıaklı;ıu ıullkdrlv. 

ı nJnıı 9i9 tarllılade len kılm•c:ak oı.. blrtııcıl talırirl kıla Au.. ve 
lııtanbulda ve talırtdde ııumıffak o1aa1- ildDd flfahl kıat Ankarada lçra 
kılınacıkıır. Talıridde 11111Yatfak olmlyanllr lifablre bbul edilme.der. 

Muaabaltada ma..ıfak olanlar 8000 kmaf maqla mflfetdf mamnııaınde 
tayin olunacaklar n mUflannclan ııaada ııeyalıaılannda uıf odeockleri hakiki 
seyahat ııwraflle aynca 360 kmaf yllvmlye alacaldankr . 

Müfealf muavinliğine kabul tarllılnden ldbaren bir müfetdş refakatinde 
sitaj gördükten ve üç sene ımıavlDllkre kaldıktan sonra bir elıliyet lmıllımı· 
na tabi tutulacaklar ve ı, bu imtihanda da muvaffak olanlar dörtlıln lwr1lf 
maaşla dördüncil sınıf Maliye müfealfllğlne terli olunarak ikmali tecrtlbe 
ve mümarese zımmında abllt bir sene müddettle Avrupayı izam edilecek
lerdir. 

Avrupadaıı avdet eden müfettltler hey'eti teftiflyede elcalll bet sene 
müddetle ifayi vazife etmeğe mecburdurlar. Bu müddetin hitamından eve! 
hey'etten infik!k etmak isteyen müfettişler Avropada bulundukları :&aman 
zarhnda hazinece kendilerine sarledllen mebaliğio hey'ette bulundukları her 
senei kamile için vüzde yirmisi bittenzll bakiyesini hazineye bir güu ltlrua 
mahal kalmaksızın iade edeceklerine dair Maliye vektleti celilesine Utibi 
adilden ınus>ddak bir kefaletname ita eyleyeceltlerdlr. 

ln::tihan Poro~ramı ve saire hakkında teftiş hev· etinden malılmat 
alınabilir. 

PAZAR 11 ŞUBAT 1929 

EMVALi METRUKE lLANATI 
Semd Malıal.INI Sotagı No 'leYi lcan Un 

Osktklıır Selam! AH ofımıdl Papu 11 "' 144 i 
Bılkepnı lllllteınpqa tı.ıkapu Mıı üadıat a4- oda il& • 

• • IJ 81' • .. • 

• • • 86 • Ti • 
Balat kabq V.,......eleal IH-39 • Ito • 
P'- Te.ticafer Cemıh S "' ll04 • 
AyvııneMaJ .ııllı: MuŞC&plf& atıar 18 • iO • 
ır.dıkO,- 7.llbdlpqa reşadlye •1 -1 • l l!O • 

• • .. 88 • ot • 
• 0.-nııtıı Nlızheı: efendi 40 • 144 • 

&ı.t karalıq vapur IA:eleli 1111 - 2 ş 
KarUt!rt1k &dk AH plf& kilise f dttkktn 21 • 
TahtatU. Rtistempqa tahtaldııle .. 92 li • 
Baytlkaık nizam 'i8 ev 1 O • 
Slıbci elvarıad9 daaıirkapı ll apo.rtmuı daire 1 l 8 • 
BeJotıu Ferlköy bilezı,kçi :i0-44 ev 540 · i 
YqllkOJ ŞcvkedJ• İstanbul 66 • 1!5 Ş 
BncwriG! Tarabya tostarÔifu I"'- 12 • 71! .I! 

• lifiseyına&al ldiçiikduvareı 1 • · 17,:IO .Ş 
~ mtlabqı &daıcaddui 57·106 • 45 • 
Boguiçt ytnlmıhalle ~t 56-lOS • 100 1 
.ICa.dıköy CaferaC• bad.emıılıı <6 apaı tman dair• 4 33 Ş 

Balada eveafJ muharrer emldm 20 2 919 lladhlae ınilsadlf Çazfamba gttnlt saıt ı S de temdit ve pazarlı it 
surcdle !haleleri mukarrerdir tallpledn Emvali metnıfc-. icar mmiıyonnna münıcaaı eylemelerl. 

İstanbul 1 nci Ticaret mah

kemes.lnden: 

Çarşuyl Kebirde kalpakçılar 
başında manifatora tlcaretlle meş
gul iken 28·4-928 tarihinde illnı 
i.fl!sına karar verilen Mehmet 

Çemil ve Nldai beyler zimme

tinde alacağını muvakkaten kayt 

etmiş olanlann 28-2-929taribine 

musadif cumartesi gunii sut J 4de 

mahkeme i!!As odasında masa 

Haki ki 

"Aspirin,. 

• 

imtihan poroıtramı bey'etine milracaat eylemeleri 
Maliye ve iktisat ilimleri hakkında umuıni malOmat !Un olunur. 

komprimeleri 
balı ınız bir bardak ıu 

İçinde ne kadar kolay ve 
ne kadar çabuk hallo
lur. Bu suretle alıncllğı 
takdirde maliım olan şa.-

2 - istikrazlar ve muhtelif ~killeri, borçlann itfası ' ıahvlli ve tevhidi -·"~ •• "t'"~ş·-H-EK.I". l " " ' "i 
usuller~ Türkive ( Diıyünu umuıni-yesi ) hakkında malfimat uı: .vı 

J - Vergilerin t.Rrlıındı takip edilmesi l!ıım gelen umumi kaideler Ferit Ram iz 
bilavasıta ve bil" asıtı \rergiler , sermaye ve irat üzerine mevzu Yergiler ve ı 
bunlardan her birinin laide ve mahzurları ParIB. çocuk hastahanesi_ ve 

4 - Menkul olmil an emvalin tasarrufuna ait kanuni mıl6mat klinik Omurfik sabık muııvinle-
5 - Türki yede bugün tatbik edilmekte olan vergi ve resimler üe bunlann rtnden. Çarpık çocuk dişlerini t 

rarhı, cibayeti, tahsil usulleri ve yapılması llzı.ııı gelen lwıuııl takibat düzeltir ve tedavi eder. Beyoğlu t 
6 - Mulıasebei umumiye kanunu ve bubaptalti muı:allat. bütce ve tabi 

olduğu esası kaideler, maU sene ve devrei heaabiye, muanfın tediye ve l ~üne! lstik:W caddesi No 42 l 
lta>ı ve ınürakabesl usulleri Ue Türkiyede bu hu1111ta mevzu kanwiıar ~Osman Paşa a · 1 ind bt 

7 - Mali usulu defteri, kıza, Vilayet mal kıılemleriııin muamelia he11- Doktor A. Kutiel 
biyeleri ile posca ve telgraf ve rüsUnıat usulb besabiyeleri 

8 - Kanuni maJOmat. Hokuku idare hukuk ve ceza usulü muhakemeleri Elektrik makineleriyle belso-
hak!ı:ında umumi ve mücmel ıultımat ad 

9 - Basit ve mürekkep faiz h .. aplar, nlsbet ''e tenasüp ltaldeleri, allsi- ğukiuğıı idrar derlıtı. Prostat e
miiktidar, ve belıevşekllgi serian 

~·:uıı~~diye ve hendesiye, sıab ve hacim mesahalan, yeni mikyu ve vezin ve cilt ile lirengiyi ağıısıı: tedavi 

10 - Usuliü defteri. basit ve muzu.{ ıı•uller hıılı:ltıada umnınl ınalGmaL eder. K.araköyde Börekçi fınnı sıra-
! 1 Tarihi mali ve Cotrafiya, Türltiyenlıı tabi, ldarf, lktiııadl cotr-fisi. _sında __ a_4_. ---------
12 Türkçe veFransızaı kitabet (Numan ituında Fransızcadan mada !!I: I' 1 ı:•Dr. lhsen<11 ı ı ,, :11 

lngilizce, .\imanca ve ltalyancaya vukuf ve mala.mat dahi aynca nazarı- 'Öksilru·· k 7eurubul' 
dikkata alınacaktı" ) 

ı• ta ÖksUrO.k ve ne es darlıtı • 
s nbul Traın vay Şirketi ıçıa pek tesır11 ~ 

-• G) 
.ııı: 
aı 
.c:ı 
aı • --• -~ 

Evkat Tarifesi 
.....__A~ SEHVl:sl: 

1929 s~oesi ~ubaun l 1 inci !!,"Üniınden itibaren 

No Hutut 

~ Şişli-Tünel 

11 Tatavla-Tiiı; .. 

12 Harbiye-Fatih 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Bayezit 

18 Taksim-Fatih 

19 Tatavla-Bayezlt 

Hareket 

{ 
Ş~liden-Tünele 
Tünelden-Şişliye 

{ 
Tıtav)a.dan-Tünele 
Tüııelden-T:ıtavlava 

{ 
Haıbi)edeıı l'atih~ 
J< aı:ibtcn-Harbiyeye 

{ 
Taksimden-:>irkecive 
Sirkeciden-Taksime 

{ 
~laçka<·a·ı-llay~zite 
Ha ye 1.i ttc ı ı-:\1açka ya 

( Taksimden-Fatihe 
l Fatihten-Taksime 

{ 
Tatavladaıı-Bayezide 
Bayezitten-Tatavlay • 

1 Ile~iktaştan -Bebeğe 

Birinci Son 
Fasıla hareket lu.reket 

3' 6' b,30 
9' 

.lO" ~0.50 2.),.10 
21.'~0 ~4., 

!!,:)'! 
2,44 

i(),05 

4' 6' 
g· 

6,0'l 
6,19 

5' 8' 7,lO 
10' 7,35 
7' ıo 

16' 24' 
15" 

6' il!' 
13' 

7,-
7,47 
7,46 
8.32 
7,-
7,50 

20,30 
1,52 
2,40 

19,01 
19,47 
21;0! 
21.51 

-,-
Beşiktaş tan -Eıninönüııe 

iİ Bebekten-Emioönüne 8' 

6,01 
6,22 
tı,JO 

6,41 

' 21,47 
~ 22 Bebek-Eminönü l Eminönünden-Bebcğe 16' 
111 Bebekten-Koraküye 45' 
.c:ı Karaköydcn B. beğe 

22,17 
21 ,Ol 

G Bebelcten-Beşiktaşa , 

: 23 Ortaköy-Aksaray{ Ortakö.vdeıı-.\ksarava 10' 6,.19 
'V A.ksaravdan Ortakoye 21 '. 6,38 

.,. 24 O k'' F tlh { Ürtaköyden-Fatihe 26' 20,52 
• rta oy- a Fatihten-Ortaköve 21,43 
~ 

34 Beşiktaş-Fatih { Beşıktaştan-Fatihe 7' 9' i, 
Fatihten-Beşiktaş• 18' 7,46 

~~~~~~~~-'-~-

22,31 
24,41 

I,25 
2,11 

20.42 
21,l 7 

24,46 
1,45 

24,25 
1,15 ·-.. : 

Aksaraydan - Topkapıya 
1 Toopkapıdan-Sirkeciye 6' 

32 Topkapı-Slrkecl ~ Sirkeciden Topkapıya 9' 

6.12 -,-
6,33 24,50 

ID 
.:ı 
u • 

Şehremuunde-Rayezite 24' 
Bayezitten-Sehreminine 22' 
Topkaptdao- '.k.arava 

7,09 1.26 
20,36 1,-
20,58 l,22 
-.- 2,02 

Aksaravd ' ' · 6,10 
;' Yecilk.uleden-Slrkeciye 6' 6,33 24,50 
r,. Sirke ' o· 7,ııı ı ~o 

- .-
: J3 Yedlkule-Slrkecl Samat,auaıı-lla>c 1 e 20,54 ı'.Ü-4 
ı: Bavezfrten-Samanaya 25' 21,19 1,29 

( •ı~!!=!~!!l!ll~Yaedsi~ku~lped:emn•··,'-=ks~a~ra~y~• ............. 2c:ıı,07 
] I0-17 Mart 1929 zarfındaki 

Viyana beynelmilel sergisini 
Zivaret edil'iz Avropanın en mükemmel aıubayaat merkezidir. Bütiın 

A,u t•ına se avü ile Avrupanın en mühim devletleri tarafından zengin 
ve . ek nühım meşherlerle temsil olunmaktadır. iyi ve ucuz mal satın 

almak için veb>ilne brsatar. Tafsilat Avusturya sefarethaneslnee alınabillr. 
lstanlıu! Virnna (Sofya tarikiyle) üçüncü sınıf o.zimet ve avdet bileti ( ı 28 ) 
lira yerin 1 OOliradır. Hüviyet vara kalan mümesaill fahriler! bulunan Galata ve 
Perapalas karşısındaki Nata sevahat idtrehaneslnden alınabilir. 

ii1~::=::::,, Ulçtır <1 ı-::46ı 

:\tii?.min YARALAR 
Yıuııldar, lataah çabaalarda 

Kuvvetli bir möneddlp 
ve muazzam tuffUn olan 

SİKATRİN :.:u 
Kullanınız. istifade muhak:kııktır. 

\1eşhur eczanelerde bulunur. 
lzınirde Margontoecza deposunda 
•• Bursa Setbaşı Tllrl<iye, Sam
sun Kamer. Trabzon Sifa ecr.ane 
lerinde 

) üksek mühendis mektebi ıırilbe

yaa komü;~onundan: 
!Vlektep su laboratuvanaa muktezi 

camların papalı zarfla mijnıbu91 

intaç edilmedittnden 20 Şub&t 929 
Çarşamba ğiinü saat on buçukta 
pazarlıklu ihalesi icr• edileceği ilAn 

olunur. 

•Şehremaneti ilanatı 1 
Şehremanetinden: Haseki, Cer 

rah başa, Beyoğlu ve F.mruı 
zilhrev!ye hastanelerine lüzumu 

olan et kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. Taliplerin şartname 

almak üezre her gün Levazım 

müdüriiığüne ~etmeleri ve teklif 

mekropluınıda ihale günü olan 

l 0-3-929 pazar günü sut on 
b~e kadar mezkOr müdürlüge 
vermeleri. 

lk!ncı ncaret mahkemesinden: 
lsıanbulda Zından kapusundıı. ip· 

çilerde 352 nümerolu aıağazada 
sakin iken iltnı iflAsına höltmolun
ın~ olan Mihran Merdikyan ofen
d.Jnin zimmetinde alacağını ispat ve 
ya muvakkaten kabnl ve kaytottinn.iş 
olan alacakl~ann kınnnnamei tica
retin 211 ve anı velveden maddeli 
mucibince müflis tarafından teklif 
olunacak konkordatonun müza.lceresi 
için 26 Şubat 929 Salı gün:l. saat 
14 te mahkeme! mezk!lrenln lflu 
odasına golmelert Utn olunur. 

yanı hayret teıiri ziyadeleşır . 

Dalma lı:ırmııı:ı banderollu ve 
,.Çij~" aallblnl havi haldlı:i 
ambalAJlı ASPİRİN Komp
rlmml•rlal isteyiniz _ 

Devlet demiryollaJ?ı ve liman
ları umumi idaresinden: 

14.2.29 dıi münakasası icra edilecek olan vagonet ıtlç;amının mu

haleEed havadan ı dolayı 2.3. 29 tarihine talik edildiği all.kıdara.nııı 

mıılömu olm Uil:n: ilan ot nur. 

·ı 

Evkaf nıüdürlüğünden: 
Ton 
100 

(:ins 
Mık komiirü 

100 Kırible maden kömürü 
Guraha haswıe>i 'kalöıilerinde ihrak olunmak üzre lüzumu olan btl•da 

ınulurrer iki cin- t<Jn ür am ayri olarak aleni ınünolcasa ·a vazedllerek 
raarun onbirincı pazarte;i günü ;aat onhe>te ihale.i icra edileceğınden talip 
olanların ~ti ınlamak üzre hcrıı;ün levµım idare;ine ve iiıale günü de 
idare ec:üOlenin ttıür-dcaatl.ı.n. 

Dikkat ediniz!! 

Şayanı hayret guzelllğin ancak KRl':M ı>~'.RTEV ile idame ve 

temini kabildir. 

Posta ve Telgraf levazım ve mebani 
müdürlüğünden : 

Aleni olarak münakasaya vazedilerek 12-2-91!9 tarihinde münakınsı icra 
ohınarı 6 ltalem levazımı bendi yeden 2000 ldlo 1 !urda Kurşun ile \!300 ldlu 
paketlik lttgıt için verilen son bedel haddi hyılı gorülmedı~ııd•.n bu iki 
kalem malzemenin münııka<s<ın• zam olunmak üzre taliplerin 19-2·929 
tarihınde ve saat 14 te devam edilece~nden taliplerin tarihi meık1lrde P.T.T. 
mübıyaat komsiyonuna müracaatlan . 

İstanbul Limanı Sahili Sıh
hiye merkezi sertababetinden: 

Tahaffnzlıaneler ihtiyacı için kapılı zarf usuU!e mevkii mwıakasaıı 
vuedilen Elli bin (50,000) kilo kükürt için yevmi münakasa 7' ~fart 1929 
tarl.lıine m6sadif Perşenbe olarak tespit !<:dilmiştir 1 aliplerin şıı.rtnamevi 
görmek ve almak üzere her gün Galatada Kara Mustafapaşa ;oliağın.İ.. 
merkezimiz Levazım şubesine ve münakasa gÜnü de saat 14 te münakasaya 
~drık edilmek için münakasa ve müzayede kanunundaki şerait Jalresinde 
ihzar ve tanzim edecekleri teklif mektuplannı tayin olunan saatıan mukaddem 
mezkOr merkezde müteşekkil Mo.sraf komslyonuna tevdi Eylemeleri lltn 
olun ut. 

~. latııflllnıı Fabrikaaıaın 

içkilerin eb 
Galata Ermen! 

Rakısı 

BUyUk t1 
"""'tayyare piyankosui 

~. Kesideler 
' 

her avın 11. ndedir 
• 

2. ci keşide 11 Mart = 
= = = Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Bu keşidede 3.900 n·,mara 

kazanacaktır 

ııımMımınmıımm mııııımıııııımimıı 
HER VAK T 

Denıetrakopulos Biraderlerin 
NEFİS 

ahvesini içiniz 
. fOKA-SANTOS · llıl'\RTIN!K-PORTORlK< ı 

Amator harmanı 
Kahvelerın kavurma ve .öğıidillmesi 

en <On si,tem eJektirlk makineleriyle 

1 r edilmektedir. Bu sayede kahve 
hanelerinin zarlarını ilga ve lezzet ve 

~der.Telefon Beycı~lu39 ----- -Orman ve Arazii vakfiye rriüdüdyetindeıı: 
Çubukluda vaki vııkfa ait un ıki dönlim miktarındaki ·tarla <aıılacaktır. 

Mür.ayedesi Marun altıncı çarşanba gc JÜ saat on beşe kadardır. Tal!fı 
olanlann l•tınbol Evlcıf mudlılyetinde Orman ve ,\razi idare rnc müracaat 

etmeleri. 

Kız Ameli hayat mektebi ınüdürlüğünden: 
928 senesi mezunu hanımlann ~ahadetnamelerinin muamtic inin ikmal 

ve tevzii için 929 Şubaıının 18 zinci giınıine k•dar mutlak mektep idaresine 

müracaatları lüzumu teblit olunur, 

btanbul Ticaret mLidirlyetlnden: 
lstanbul perakende ve seYYar e&naf 

cemiyetinin mevcudiyeti bi.tııldye • 
sine . nihayet ve,-ümlt oldu&undan 
me7.kftr cemiyete mültayyet eanafııı 
menhuh oldukları cemlycderlne mU
racuılan lüzumu iltn olunur. 

T ATRO 
ve 

SİNEMALAR 

Darulbedayl 
Tepebaşı tivatrosunda bil ...... 

saıt 21,30 da 
KÖR 

ve mahcupluk imdlwıı. 

Naşit bey temsilleri 
Millet ciyauosunda hııfız Hüseyıı 

bey incesaz hey'eti konııer ( Hotka
dem Jı:ebe ) komedi 1 perde harem 
agası eglenlyor. 2 perde kabakcı 
koverteıtOR· 

Süreyya Opereti 
Yanıı ~am 5Ut 9.5 da Kıdikö~ 

Hale ıiyatrorunda 

MANOLlTA 
lspanyol opereti 

Ferah sinemada 
D!inyanm en meşhur hokkabazı 

Fn.n~nli T. Vortley canbaz, lcon~er 
film, bale. 

vısx:rnos "lA o'"MI aa xvr 
-vpwnamu Ol aJ>llUI -ıqı,ı. 

epınqııınrı nsodap ımnmn ·mı 

·~nmıı ~ıınıv ıpapı or ·zıunıı:ııııs 
u~puµ•ııııııw.L "Jtpl]BWJO hn •ıı 

i ~ .,~ 
uQ "{Y" O ! 
ı POKER ~ 
ıov~ıe sv~l. ~::ı:ııOd 
rmqm•~! ınq~•m ~! 

l{BUlf'l( n-n aA ıoı ll'fl.ıl ·.ııp!J 

·J!A>Z ıı•mro ~111 auıım•ıı ıpu•x 

iLAN 
l•:vrııld nakQI.. mübadele dairesi 

bukerre besabattnı 'urcti katiyede 
kapatmak ıneciıurlvetinde bulunduğu 
c be bugune kadar ııezdlerinde 
00 ka ili tes ıye edihnemi~ fersude 

\fakı nokdi>c ashabıtıuı, yetlerindeki 

makbuzlan ibraz eylemek ve mat• 
hıplannı alm•k mere, niba~et Şuba
nn 28 ine kadar, Ctima günlerinden 
muda, hergün saat !1,5 tan 12 ye, 
ve i den 5 e kadar, duyun ıımumlye 
blııaıındaltl aıübadl:le dairesın'e mti
nıcut eylem8leri betelcrar ve son 
defa olarak reca olnnut. 

işbu m,lddedn bltamındm sonra 
metallbatı nuar ldbarı alınmamak 

tehlikeslııe marwı olaoaltlan alaka
darana aynca arzolunut. 

•ADLER .. 
YAZI MAKINA ... I 

(Adler) ın ufki. hurufat tip 
lmd.ydl munhısinm ADı.ı:ı. 

yazı makinasıruı mahııu< hir 

humsiyettir. 

Arzu bulunduğu kadö.r ~ıık 
kopyalar çıkıı.nlabillr. İlclc' ~ 

dayanır. ll~ yazı mıkiııası, 
1898 snesinde ADLER Hı-

rlkası t.rafından imal olunmu,- , 

tur. BOtün dünyada 360,000 

maklnı satılııı.ı"3--· Tür iti ve 
vekil uınuıııil.lgi: lstan bul, Gaİa-
ta Voyvoda han No 7-10, 
PoM& kutunı, Calata, 447 Ana
dolu vilayetleri için eyi aeenrnlıkl 
ve ~eyyar memurlar aranıyor. 

I-Ianıın efendilere 
Büyük bir fırsat 

Bayua yak-

laşıyor klirk 

mantolan yüz

de 30 tenzllAt 

ile mağazamız

da satılmakta 

dır. 

8 ay vade ile 

kefaletsiz; ola

rak veriliyor. 

}fahmut paşada 

kürkçü 1 an 

Beyko T. 
lst l 68S 

iLAN 
Muhterem m· terllerlmlzden 

gördüğümüz raRbct ve llti 

ata fillen teşekkür etmiş olmak 

için Beyoıı;lunda Tokatlı)'an oteli 

k•r~L~ındald Tokatlıynn penık~r 

~ n muzu ramazanı şeri' mti
nıı .betiyle gece! ri saat yirmi 

l,çe kadar açık btılunduracagtnıızı 

lln ederl7. Tokatlıyın oteli 

fenıkl.r salonu sahibi Koıtantln 
lstavridiJ. 

ME'SUL MÜDÜRÜ: BÜRHANE11N 



17 ŞUBAT 
929Pazar 

Evelki gece Ortaköy ile Beşiktas an;sında I'c.·'iyc saraylarır.111 ırnrşı~ındaJci Nıytik" :;et, ı.:arJarın ıesınıc 
yıkılmı~tır. Dün bundan dolayı bur:ıdon ge~cn tranl\ ay hattındaki mün: k·tlat aktarma surcti'e yapılmıştır. 

lngiltcre kralı agır surette hastalanmış \ e tedavisi 

·ile en maruf doktorlar meşgul olmuştu. Kralın ahiren 

sıhhati bir ıız iyiligc yüz tuttu!lJndan sedyeli otomoböl
lc sayfiyeye naklolunmuştur. 

Tokyo büyiık d~ .i.,,ııni1.c tayin olunan Cevat Hey ve rcfi;.;:a;;ı 
fo\-:y:1ya mütcYcçcilıcn hareket ctrni~lerdir. 

hanım dün '::, . :a - . 

Veremle ttuc::ıdclc ccmı~ctı merkez heyeti dLin ;çtinıa etmi tir. Cemiyetin 
faaliyeti konu ı 'ı l YC kongra için rapor ha; · '. nmap;a ha lanmıştır. 

Kon:;crvatu-.ar '1\ r muallimleri bir (Türk 
heyet yaıdnda konserlere başhyacaklardır. 

Triyo) heyeti teşkil ctnıişlfrtlir. Ilu 

Geçen hafta limanıınıza gelen l~ındcn knl\'ll:t.Örü dün limanımıi'.dan lskcnderiyeye 
hareket etmi~tir. Emden, giderken şehri selamlamış ve mukabele edilmiştir. 

Pariste be) nc:nıikl güı.c!
lik musabakası ) apılmıştu-. 
Bu musabakay::ı muhtelif 
milletlere m en-up intihap 
olunan güzel kadınlar işti
rak etmiştir. ı,,tirak edenler 

sırası ile: Çekoslo' akya, ita!· 
ya,I Romanya, J ,chi~tan, 
Alman \C Yunanistan gC
;r.ellerinin resimleridir. 
--·--••••n•.-.••19111UI--

t KİRALIK SAYFİYE 
U lSTENJYOR l 
ıf Derhal kiralanmak üzre 
l. Boğaz içinin Balta limanı, 

i Emlrgan, Boyacıköy, Kireç -
burnu \ e Kefeli köy ıaralla - ı 
rında dört beş odalı ufak bir ı 

il sayfi} e aranıyor. Milliyet ga- ! 
~ zeıeslnde Nail beye muracaat 

1 l~ olunınahdır. ; 
•<.>e==:~Js=C=<~•~.~~===::=:::. 

Şirketihayriyeden: 
Rrm , · ı e ı! ı gtc c 

en uhı•ın 18 ı P artt: ı un ı 

akşamından irıhar n ıcra cdıl ekti . 
Tanfeler vapurlara 1< i kele!, c r k 
nlanmüşıur. 


