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İKİ TECRÜBE 
' 

BAHRİ-TİCARETİMİZ MÜHİM BİR İNKİŞAF ARZEDİYOR --Önlinıüzdeki aylar içinde, ge
rek t!cv Jet idaresi ve gerek Av
rupanın siya'i hay atı noktai na
zarındcıı çok mühim tesirler ya
paca~ı ~üphesiz olan iki intihap 
ameliyesi vuku bulacaktır. Bun
lardan biri lıalyada, diğeri de 
lngiltcredc yapılacaktır. Yeni inti
habat neticesinde meydana gele
cek olaa ltalyan ve lngiliz meb·
usa'.1 ınedi,inin hlivlyct ve faa
liyeti hukuku csa,iye sahasında 
mühim bir inkılabı ifade edecejti 
gibi beynelmilel siyaset 'iıt\i

sindc de içtimai 'c iktisadi yeni 
göriı'j ve dü~iimi~ tazrları dola
yısilc derin izler hasıl edebilir. 
Bunun için her iki lntılıabın ge
rek fikri ve gerek ameli :-afha
larını yakından tetkik etmek 
faydasız değildir. 

İtalya<la yapılacak tecrübe 
biisbiıtlin yeni olup tamamen 
orijinal bir mahiyeti haizdir. 
Korporatif de\ Jet esas!.ınnı kur· 
muş olan fa~izm ltaly:ın milletinin 
siyasi rejimlerini de me,Jck çerçc~ 
ye<i içinde sıkı lıir inzibat alona 
almıştır. İtalyan nıtand:ıjı, kendi 
nazarı taS\ ihinc arzedilcn mebus 
namzetleri hakkımla ya evet 
ve ya ha}ır diyecek, cnt dcdi!';i 
takdirde, arkasında ltalyan baira
ğının rc,n,i bulunan rey pusla
sını ,;,ındıjta atacaktır. ··ı !ayır., ı 

ifade eden rey pusl · ·ı ise hu 
re ·imdt''1 ari soğuk lıir kılılı 
parça<ındaıı ibarettir. ~ Duçc ~Ye 
muh:ı!dct etmek demek olan 
lı:ıyrak:;ız rey pu,ialarıııı kullan· 
ma~a lıan~i ita'~ 11' cesaret ede
cektir? 

1 lak ki halde yeni lt:ılyan 
i•1tihab:ıtı ~h:,;olini ile kraatıııı•1 

hiinin lr~lyan nı .'ltalıipkrinin 
h'iküm \c takdiri'lc arzcdilmcsi 
ticıncktir. Bu itibarla hiiyiık 
Faşi t DiHıııınm mlihtdif sen
ıl-'·ahr mtiıuc· illerinden miirek-
1\cp ı.. ı ı 1• ·- ,..,;11~\inc 

t f '!)crt:~i namzetlerin :eni 
meb\ı<an nıcdbini tc~kil eJecck· 
lcrinc şuphe edilemez. ~ekli, tarzı 
ne olur,;:ı rılrnn 7\lart ayı içinrlc 
yapılacak veni İtalyan intihaba
tının en birinci farik 'a-fı, lıiı· 
tün rcjım gibi, intihap uqı)iiniin 

de llu>olininin ~h>l kudret ve 
mifuzmıa istinat etmekte olma
sıdır. 

1 laziran a1 ında nıku bulacak 
İngiliz intihabatına da, klasik 
parlnıaııtarizıniıı \atanı ulan 
lngilterc hayatı siyasiyesiııde lıci

yiik bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. Hu ehemmiyet başlıca iki 
sebepten ileri !!;eliyor:Biri erkek
ler gibi 21 yaşından itibaren ka
dınların ıla rey sahihl ulnıaları 
diğeri muhafazakM fırka ile ame
le fırka,ının kar~ı kar~ıy11 cidalc 
girişmeleri... Kadınların intihabata 
i~tirak etmeleri lngiliz heyeti 
içtimaiı;-e inin siyasi hayatında 

hangi e,a,]arın galebesine yardım 
edceekıir9Kadının hayat tclakkbi 
ve siya<İ fikri hakkında muhtclii 
mcmlcketlerJc ba;~:ı ba~ka düşunül· 
mcktediı. Rilfarz Fransızlar Fransız 

ıadın müntehiplcrinin p:ıpaslann nu hını 
altında kalacaklarını ve bunun neti· 
ccsindc irtica \'C ınuhafaıakftrlığrn 

galebe çalacajtıııı iddia ettikleri halde 
lngilizle bunun ak,ini dü;ünmekte· 
Jirlcr. \caba hakikat ne şekilde 
tccc~li cdl'ctktir? · 

~khafa~,k~r lngiliz l lükilmeıi 
kendi eli ılemi ku, '"unu kazmış ola 
r:1kttr" 

Bu , ıh eti kat·i olarak intihahat 
nctice•ırdc ujı;rcncce~iı- Yalr.ız şim
diden he üç fırkanın d:ı intihap 
mane\'rtacıları namıcdcrin gen\', güzel 
ve nazil-. olmaları huşu>una dikkat 
edilme· .'lİ ta\ i Onıektedirlc • 

Jn~iliz ~ibcral ~Tkasının inı~iuıtt 
netice .ndc ınuhafazakılr fırka jlc 

acıclc fırk1<ı~ın bas 1'a<a kalmış 
olma,ı lngiliz haıatı •>ı e inoe 
l•üı tik lıı donu'.'! nck•1 t• kıl ... 
m<·kıedir. \eni mu~ , \ il cıda le 
girişen nı ·ıann, pre sipıc: in ma i 
~eti nc~.r .fı , z r. \C:t: ıçuır::ı:\t!"' 
hangi ;,ııh mette mukadder tekiımıi

IL'.nü tak p cdcc ur; Ilı ~ıar •H•ca 
tctkık ede ·cj!;ı ' 

ZEKi MESUT 

Ticareti Bahriyemiz mühim bir h~ işaf arzetmekted. 
Seyrisefairı idaresi yeniderı dört ı apur alacaktır. 

Nakliyat yarı yarıya artmıştır 
- ~ _,,,,__ 

TİCARET1 BAHRİYEMİZ NE HALDE? 

Ticaret vapurlarımızın ve bilhassa Seyri
sefainin nakliyatı mütemadiyen artıyor 

Zonguldaktan lstanbula nakliye masarifi 
yarıdan fazla tenezzül etti 

Seyriscfain daha dört vapur alacak - Ecnebi limanlarına 
sefer meselesi 

Ticareti bahriye filomuz 

Sahlllerimlz arasında kapotaJ hakkının yalnız 
TUrk bayrağını tasıyan Milli sefalne mUn- . 

hasır bulunması, deniz 'ticaretimizi ehemmiyeti! 
surette lnkl!jaf ettirmektedir. Kabotajdan evel 
(110 000) tondan ibaret olan TUrk sefalnl 'imdi 
kUçUk merakip te dahll olduöu halde •imdi 
(289,393) tona baliğ oimuırtur. 

Bunun (133,767) ton hacmında (t07) si limanımız ha
ricine sefer zapan yllk ve yolcu gemileridir. 

Bu meyanda befyUz tondan yukarı hamule gemileri 
(58,537) ton, yolcu gemllerl (65,483) tondur. 

Dizbarko ve ecnebi kumpanyaları 

Kapotaj ve dlzbarko haklarının, Ecnebi kumpanya
lardan alınması, bunların kazançlarının, yüzde 

yetmiş nispetinde azalmasını mucip olmuş, bu vaziyetten 
bilhassa Seyrisefaln idaresi istifade etmiştir. 

SEYRISEFAININ EŞYA VE YOLCU NAKLiYATI 

Seyrlsefalnln (1927) de eşya nakliyatı (2,502,604) 
parça ve hacim itibarile (134,721) tondur. Yolcu 

nakliyatı ise (325,820) kişiye baliğ olmuştur. 
Son bir sene zarfında yolcu nakliyatında (27,000) kişi, 

eşya nakliyatında (13,000) ton kadar tezayüt olduğu 
tespit edilmiştir. 

SEYRISEFAININ ESPABI TEFEVVUKU: 
Seyrisefain idaresi, dla:er bahri müesseselere nazaran daha 

müsait bir vaziyettedir. Bunun sebebi, teşklllt meseleleridir. Bazı 
kumpanyalar, henüz limanlarımız arasında posta ihtiyacı temin 
edilmeden çok lıUytlk teşebbüslere ğirl,tikleri için mlltklll vaziyete 
düşmüşlerdir. Bunlardan biri , tamamen hazırlanmadan tışebbUs 
ettiği Avrupa ve Amerika seyahatını (15000) lira zararla bitirmiştir. 

NAKLIVAT MASRAF! PEK AZALDI 
~ 

KapotaJdan evci Zonguldaktan nakllye masrafı ton başına 300 
lı.uruş oldujtu halde şimdi 120 kuruşa kadar dU11mü,tUr • 

Son zamanlarda gemilerimizin Rusya ile işleri artmıştır. Fakat 
alakAdar tacirler, Rus llmanlarında alınan rUsumun çok ağır ol
duğunu ileri sürerek şıka.yet etmektedir. 

ECNEBİ LIMANLARINA SEFERLER 

S
eyri sefaln idaresi, şimdilik ecnebi meaıleketlerlne sefer 
yapmağa imkan gôrmemektedir. . 

idarenin baş müfettişi Mehmet Ali bey , ancak Tilrkiyenln 
ihtiyacatı tatmin edildiği kanaatı hasıl olduktan sonra Avrupa ve 
Amerika seferleri mevzubahs olabileceğini, Seyrisefainin vaziyeti 
gittikçe daha iyi oldujtunu söylemiştir. 

DÖRT VAPURA DAHA iHTiYAÇ VAR 

Seyrlsefain , lzmir vapuru tip ve sisteminde daha 4 vapur 
mubayaasına JUzum görmektedir. LAkln , şimdiye kadar vaki 

olan teklif ve müracaatlar müsait görUlmedlği için müspet bir 
netice çıkmamıştır. Kapotajdan eve! Seyrisefainln tonaj mıktarı 
(45,531) olduğu halde hallhazırda (63,230) tona baliğ olmuştur. 

Milli kunpanyalar, hariçte çıkarılan mUşkUIAt izale edilmediği 
taktirde Avrupa ve Amerika seferlerinin yapılamıyacağı kana • 
atlndedlr. ............................................................................................................ 

Yıldız sarayının Ortaköy clhc· 
tindeki duvarın bir kısmı 

daha dUn sabahe. karşı yıkılmış 
çırağaıı caddesini enkaz ile 
doldurmuştur . 

Bu yeni inhidam aktarmasız 

tram~ay seferlerinin lcra~ını t r 
kaç gUn daha tehir etmiştir • 
Saray duvarı temamen lnhidama 
mali olduğundan Emanet hey'eti 
fenniyesi esaslı tedbirler almağa 

PEK MUSİP 
Zekat ve Fitreler Tayyare 

Cemiyetine verilecek 

TAYYARE CE~flYE
TİNİN TEBL1Ct 

Tayyare Cemiyeti lstanbul 
Vilayet şubesi idare beyetl, dUıı 
Cumhuriyet Halk firkası bina
sında içtima etmiştir. Müfettiş 

Hakkı Şinasi paşa içtlmaa riya
set etmiş ve kaza, nahiye şube 
reisleri de bulunmuştur. 

Ramazan mUna&ebetf ile ze· 
kAt ve fitrenin Tayyare Cemlye· 
ti tarafından ne suretle cem 
edileceği ve hesabahnın nasıl 
tutulacağı hakkında ıazım gelen 
mukarrerat ittihaz olunmuştur. 

Verilen karara göre bu sene 
evelki seneler zarfında tanzim 
olunan talimatname tatbik edi· 
.ıecektir . 

Mahallelerde zekat ve sada· 
kal fitlr zarllan evlere dağıtı • 
lacak ve Ramazanın son günle
rlr.de toplanacaktır . 

Bu zarflar nahiyelerde hey'c1 
~uvacehesinde açılarak ve muh 

!vlyatı sayılarak tesbit olun 
cak ve bilahara Vilayet şubesi
ne teslim edilecektir. 

Tayyare cemiyeti zekat ve 
fıtranın kendisine verilmesi 
duvarlara ilanlar da astırmıştır. 

Sulu kar 
Bugün yağması muh

temel in1iş 
Yeşilköy rasat merkezi Kara· 

denizdeki fırtınanın sUkOnet bu
lmak Uzre oJdaıtunu ve arhk 
şehrimizin fırtına tehlikesini at
lattığını bildirmektedir. 

Dun havanın yüzde 95 rutu· 
betli olduğu ve buıun yağmur 
yatması muhtemel olduğu 
te~pit edilmiftlr . Hararetin 
sıfıra kadar ddşmeııi ve yeni· 
den soğukların başlaması do
layısile Kandilli rasathanesi 
yatmur yertııe hafif, sulu kar 
yağması ve mutavassıt şiddette 
şimal rUzgtrı esmesi ve sis ol· 
ması lhtlmallndcn bahsetmek· 

tedlr. -------

Darülbedayi 
Teşkilatın değişmesi 

takarrür etti 
Darıılbedayi idare sisteminin 

yeni - Cemiyeti . bd_ediy': 
intihabından sonra dci(ıştırılınesı 
takamir etmiştir. Cemiyeti bele
diye ~zası meyanından intihap 
edilecek olan mürekkep encü
menin u~ kişiye indirilece~i gihi 
Jıeveti edebiye de uç azadan 
mÜrekkep olacaktır. 

Btı her iki hey ete Emanetçe 
tayin cdikcek bir reis riya>et 
edecektir. Gerek id;ıri gerek 
ede'bl mesai! hakkında her iki 

heyü müştereken karar Yerecektir 

Vasıf bay gitti 
lzm!r meb'usu Vasıf bey dUn 

~elırimızden Ankaraya gitmiş· 
terdir. 

DUn Vali Vekili Muhittin bey 
Vasıl beyi zizaret etmiştir. 

davet edilmlştlr • 
Emanet inhidam malınlline 

enkazı kaldırmajta çalışan tram· 
vay ameıeslle birlikre çalışmak 
için dort kamyonla nezafeti 
fenniye amele&i göndermiştir. 

FAKİRLER YURDU 

Pek yakında başlıyor 

Emanet bütçesi ve · 
Harf adidesi hakkın-

TEVKİF AT 
Dan SafOh Cimco:z, Kenan 
Bey/erli', Prenses Vicdan ve 
Nimet Hanınılann maYlma-

tına muracaat edildi 

. qa Muhiddin Beyin 
deyanatı 

YENİDEN TEVKİFAT 
YOKTUR 

Mevkuf bulunan Kadriye 
hanım ve rüfekası hakkın

daki tahkikata dün de devam 
edilmiştir. 

Tahkikatın inkişafı için 
dün bazı mühim zevatın 
şehadetine müracaat edil
miştir. 

Evelce isminden bahsedi
len Prenses Vicdan hanımla 
Salah Clmcoz bey dün bir 
otomobille tevklfaneye gel
mişler, ve istintak hakimi 

Hikmet beyle görllşmüşlerdlr. 

Muhiddi11 Bey 
Vali ve Şehremini Muhiddin 

Bey muhtelli meseleler haklııoda 
tU beyanatta bulunmuştur : 

•- Yeni Emanet bUtçcslıılo 
masraf faslının cemlyıtl beldi • 
yede müzakeresine ba,ıanmak 

üzeredir. 
Yeni masraf bUtçe•loln, her 

hizmet şubeslaln murat maaş 
ve ücret olarak belettitf paranın 
yekOnu bir arada ıı;örUlebllmek 
üzere tanzimini dllşündük. Bu 
takdirde , mesela, hcy'etl sıh· 
hlyenln masrafı nedir , maaş 
ve ücret ne tutuyor ; yeknazıu· 
da anlaşılabllecektl. Fakat mas· 
raf bütçesinin sür'atle çıkarıl • 
ması zarureti karşısında buna 
bu sene için muvaffak olamadık. 

Yeni bütçe ile de yeni sene 
içinde Emanet , eski borçla· 
nndan oldukça mühim bir 
kısmını ödeyecektir • 

'Türkiye milli bankasından 

vaktlle akte4oilen lstikrıu:ın 
şekli itfası hakkında, hamiller 
veldllerlle mUzakeratın inkıtaa 
uğkudığı doğru değildir. Milza· 
kerata devam ediyoruz. Neticeye 
gllre tedlyat yapılacaktır. 
Yeni harf abidesı için san'atkılr· 
!arla temastayız. San'atkarıar 
tarafından bazı sualleri ve şar· 
tları havi bir varaka aldık. Bu 
suallere cevap vermek Dzreyim. 

Öksüz ve fakir olup gündelik 
kazançlarilc ancak kannlannı 
doyurabilen çocuklann ıtecelerl 
yatabllmelcrl için tesis eo'l'tccek 
yurt yakında açılacakhr. 

Bu yurt için muvafık görlllen 
Ayasofy medreselerinin her oda· 
sında bir kaç fakır aile barınma· 
ktadır. 

Bu karda kıyamette onları 
atmak tabii doğru değildir . 

Bunun için karların biraz 
yumuşamasını bekliyorum ; o 
zaman kendilerine medreseyi 
tahliye etmeleri tebliğ edilecektir. 

..ttomerik geldi 
içinde 417 seyyah var. 

Limanımızda iki 
gün kalacak 

Homerlk Seyyah vapuru 
dün akşam saat 7 de lima
nımıza muvasalet etmiştir. 
Bu vapur, ıtalya, ispanya, 
Marsllya, Pire llmanlarına 
uğrayarak buraya gelmiştir. 

Buradan lskenderlye,japonya, 
Avustralyaya uğramak su
retlle Amerlkaya avdet 
edecektir. içinde 417 seyyah 
vardır. Vapurun yüksek 
seyyahlne mahsus ayrıca 

kamaraları vardır 
Homerlk ile 87 gün de

vam edecek olan bu dünya 
seyahati yüksek sınıf için her 

yolcunun verdlıtl bizim para· 
mızla 32,000Türk lirası tutma
ktadır. Homerlk limanımızda 
48 saat kalacaktır. Seyyahlne 
program dahlllnde ve tercü
manlar refakatinde şehrimi· 
zin şa} anı ta maşa )'eri rl 
gezdirilecek ve Salı günü 1 

avdet edeceklerdir. Homerlk 
bu sene zarfında lstanbula ! 

bir kere daha gelecektir. 

Kendilerine bu hadise 
etrafında bazı süaller sorut
muftur. Bundan başka sa
bık Adliye müsteşarı, mü
derris ve avukat Kenan 
Ömer beyin de malQmatına 
müracaat edilmiştir. Ayni 
zamanda Nimet hanım is
minde diğer bir hanım 
efendi de lstlçvap edilmiştir. 
Nimet hanım kendisi ile 
görüşen bir muhanlmlze 
isticvap edlldlğhıl, bu hu
susta bir şey söyllyemlye
ceğlnl söylemiştir. 

Dinlenen bütiln bu maruf 
şahsiyetlerin şayanı dikkat 
ifadeler verdikleri, ve tah· 
klkatın inkişaf etmete baş
ladıtı tahmin edilmektedir. 
Tahkikatın harici cephesi 
tamamlyle inkişaf ettikten 
sonra Kadriye hanım 
ve rüfekasının isticvabına 
başlanacaktır. Şimdi lilzum 
görilldilkçe mevkuflara şa
hitlerin ifadeleri ile alaka
dar süaller sorulmaktadır. 

Yeni tevlı.ifat yoktur 
Dün tevklfat yapılmamış

tır. Lüzum görülürse bir 
kaç gün sonra yeni tevklfat 
yapılması muhtemeldir. 

Kömür parası 
Malüllere Onar lira 

tevzi ediliyor 
Malili gazilere muavenet 

hey'etl malililere kömür 
parası tevzi etmektedir. Para 
derece farkı gözetmeksizin 
bilton mata il ere 10 ar lira 
olarak verilmektedir. 

Şimdiye kadar lstanbulda 
500 matale para verilmiştir. 
Tevzlata devam edilmek
tedir. 

Muavenet hey'etl ayni 
zamanda taşradaki matat
lerln de mümessili olduğun
dan oralardaki kaza ve vl· 
Hiyet askerlik şubelerinden 
mıntakaları dahlllndekl ma
lllllerln adedini sormuştur. 
Taşrayada derhal telgraf 
havaleslle para gönderile
cektir. 

BUG N 
2 inci sahifemizde : 

ı-Berlin mektubu, Talebemı. çalıııyoıf 
2 .'\tin.1 meltuhu ,\nkaradakt muz:&t~.t 
3- ~on habe1'ltr • 

s uncil sahifemizde: 
ı- ili nehir t~tt! 
!- Konıür dtpolannı 

için ıo mllı ·n Hra lazım! 

4 Uncu Sahifemizde: 
lla\"' ~poıu 

2- Fıkra 

3 Felek, 
4 - KutJk rnıs "rl 
5 ~ıbhi bi~i 

tı - .Ac-kcrt ba!" ' 

kaldırma~ 

7- llnman, 1 •" . Karıkatur 

5 inci sahifemizde 
ı- Sn r .ıa .illt \c 

i. ..ı.li) elle ı 

6 ncı sahifemizde 
1 - }Jalk Dt"'lı} ti 

sa tc!nan 

~1 .. T~a·r~ıı~,•ıe~f•r~lk•a•m•ı•z .. 1111 ıı-. 

TEMIRLE K 
Hem ciddi bir tarih , 

hem de meraklı 
bir tefrika 

Bu isim hiç birimi . 
meçhul değildir. Asyada 
kos koca lmperatorluk 
tesis eden Temlrlenk dliıoı
ya tarihinin en büyük ı 
simalarından biridir. 
Osmanlı lmperatorlujtunu 

sarsan, sade sarsmak mı? 
az kalsın büsbütün orta
dan kaldırmak imklinını 

bile elde eden Temlrlenk 
bilhassa Türkler için pek 
müstesna bir adamdır. 

Fakat maattessüf bu yaman 

adam hakkında o nispet 1 
te de yanlış, asılsız bir 
takım rivayetler çıkmış, 

bu rivayetler çok kere 
iftira derecesini bulmuştur. 
Halbuki bu asırda her"ey 
tarihin muhakemesinden 
ıı;eçlyor; yüzlerce scneler
denberi intikal eden yan
lışlar düzelmektedir. 

işte Temlrlenk hakkın
daki yanlış malfimat da 
garplıların ciddi tetkikatı 
ile ortadan . kalkıyor. 

Şarkın bu büyük ada
mını layıklyle tarııtmak 

hususunda maruf İngiliz 
müelllfl Harold Lamb se:ı 

!erce çalışmış, şimdi ortayj 
güzel bir eser çıkarmıştır. 
Eserin ciddiyetini anlama 
için bu müellifin bütün 
eski Türk ve Arap tarih· 
!erini tetkik ettlıtlnl ve 
şimdiye kadar Avrupada 
Temirlenk için yazılmış 

bütün kitapları okumuş 

olduğunu söylemek kafidir. 
Harold Lamb bundan 

evet Cengiz Han hakkında 
mühim bir eser neşretmiş 
ve büyük bir şiihret kn· 
zanmıştır. 

Yarından itibaren Te-

l 
mlrlenk eserini Milliyet~ 
sütunlarında karllerlmiz 
okuyacaklardır. Bu tef
rikamız kıymetli bir tarih, 

1 hem de pek meraklı, pek 
~zlbell bir eser olacaktır. 

lstanbul ornıanları 
Yakında teftiş edilecek 

\'ilayetimiJ. 
müdüriı f.miı 

bey dL,n Vali 
Vekili \luhittin 
Beyi zıyaret et 

mi~tir 

Yeni ormar 
mudiini haYa 

duzeldlluen on 
ra \ i'ayet or· 
man ınınuka 

sında tdtiş c-

>evah:ıt'7'~ 

kacakN. 

çı 

nl crman la 

Emm l·cy 
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MİLLİYETİNHA_RİÇTEN~AI.:~I91~MEKT.UP~'{E.TEtG~EJ.~AR~ ~~ • .1'~11 1·Hab'erler~ ~E 
~'Vr'-paıı. mek~piarı ı- :lngll~ered.e 

A L\f \ \ PH()FESOHLER TALiı:BE~tİZLE Vaktı gelmedi 
İFTİHAH Ji:lllYOR ! 

Ziraat işleri unıum1 n1üdürü Naki Beyin 1 

gazetemize 
Berlln, 13 ~ubat 929 

(Milliyet) Türk kulubunda 
tertip edilen bir müsamerede • 
Avrupadalı.i talebemizi teftişe 

memur ziraat işleri Umumi MU
dUrU Naki bey efendi ile görüş• 
tllm. Neticei tahkikatı hakkında 
şu beyanatta buıundular : 

Talebemizin ekserisini iyi bir 
ita/de bıı/d11111. Bir takımları feı·
kalacfe detıebı/<Cek cferecrdc iyidir. 
Alnıull ProjestMer burı'arla iftihar 
c•m•klçılir. 

Talebeye !Azım gelen direk
tiii verdim. Ulzım gelen mUes
sis:ıta yerleştirdim . 11\eseıa 

MUnichde çalışmalı.ta olan efen
dilcı in , Almanyada çok uzun 
suren tatll esnasında da istifade
lerini tanıin zımnında IAzım'gelen 
müessiselerde çalışmalannı te
min ettim • 

Bu efendiler lı.ış tatilinde 
pancar tuhumu lalah teksir ve 
mllnavebeslle meşhur Kleinme
lsleben de , yazın da MUnlh te 
Freislnde kAin Landrsaatzuclı

tan,talta çalıŞacaklardır. Bu 
ıslahı bUı.ur muesslse. ine şlm· 

diye kadar ecnebiler kabul edil
miyordu. Biz hariciye vasıtaslle 

iCŞebblls yap1ık. Viyana Alt zirııat 
mektebini ziyaretim esnasında 

Profesör Sederbanerin kurak 
ziraatta mühim olan osmor 
mes'eleleri ile uğraştığını gör
müştunı. 

Profesörden talebemizden 
Uç efendinin yanında çalışmala
rına müsade etmesi recasında 

bulundum. Tatil esnasında Uç 
talebemiz Viyanada bu zatln 
yanında çalışacaktır. Kimyayı 

ziral tahsil eden bu efendiler 
memleketimiz için çok mUhlm 
olan tecrübeleri memleketten 
getirttiğimiz tohumlarla yapa
caklu ve bu suretle elde ede
celı.lerl netice aynı zamanda 
Tllrkiye ziraatı için de faydalı 
olacaktır. 

TALEBEMiZiN HALI 

Talebemizin parası kafidir. 

beyanatı 
• 1 

ı ,cıırct ı:munıl müdiiril ,\aAı I. 
Bahusus beş dolar da 111\ve 
edilmiştir. Bulundukları muhit
leri, yerleri, odaları tetkik ettim 
Ben kendim de Almanyada 
tahsil ettiğim için A vrupada 
talebenin vaziyetini cok iyi an
larım. Talebenin vaziyeti iyidir. 
.Yalnız kitap çok pahalıdır. Ta
lebenin haklı.ı vardır. Bilhassa 
bizim talebenin memlekete bir 
çok kitapla dönmesi 11\zımdır. 

Tedrisata gelince: 
lık gelen talebeye Vekaıet 

altı ay lisan müddeti verir. Altı 
ay sonra talebe laboratvara 
devama başlar, bir taraftan da 
dersleri dinler. 

Talebemizin en ziyade mllkü
lat çekdlhl nokta latince bllme
meleridi. Fenni tablrat kil.mllen 
latlncedlr. Her mektepte latlnce 
mecburidir. Ecnebi talebeden 
bllbasea bizimkiler bu hususta 
mUşkUlat çekiyor. 

Latinceyi bir an evci liseleri
miıe ithal etmek lazımdır. 

Bizde latlnce bilen }'Oktur. 
Bunun için ecnebi mütehassıslar 
celp edüp darlllfilnunda şubeler 
açmalı ve lisanı slir'atle tamim 
etmelidir 

Talebemiz burada ayrıca lati
nce ogrenmlye mecbur oluyor. 
Bu mc~'elenin halli zemanı her 
halde çoktan gelmiştir. 
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Emlak ve eytam Ban
kasından: 
Bebek Bahçesi pazar -
lıkla kiralanacak 
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Bahri 
didi 

teslihatın tah
için ingiltere 

tetkikat yapıyor 
Londra, 16 (A.A. Bahri 

teslihatın tahdidi hakkında Va
şlngtondan tereşşuh eden ha
berler münasebetiyle lngiltere 
hariciye nezareti atideki resml 
beyannameyi neşretmiştir. 

Sör Cbamberlalnln altı şu

ta avam kamarasında hUkQ
ln Amerika ile lngiltere ara 

ırdaki münasebata ait mese
.eleri ve iki memleketi bahri 
vaziyetin büyük bir itina ile 
tetkik eylemekte olduğUnu be
yan eylediği nızlyette hiç bir 
tlbeddül olmamıştır. SUr'atle 
devam etmekte olan bu tetki
kat biter bitmez elde edilen ne
ticelerin domlnyonlar hllkOmet
lerine bildlrilmeslne teşebbüs 

edilecek ve bu hülı.ümetlerin 

nolı.tal nazarları tetkik oluna
caktır. binaenaleyh lngiltere 
ı.:JkQmetlnln muayyen bir müd
detten evel yeni tebligat icrası
na mllsail bir vaziyette bulun
ması melhuz değildir. 
lngillz Amerika mUsavatı 

londra , 16 (A.A.) Nuyork
tan Daily maile bildirildiğine 

göre kuvvetli bir Amerikan 
donanmasına tarafdar olan ayan 
dahi mllttelıidei Amerika ile 
lngiltere arasında bahren tam 
ve mutlak bir ftıUsavat tesis 
edilmek şartile bahri teslilıatın 

tahdidi için yeni bir konferansın 
içtimaı lehinde bulunmaktadır. 

~ImaJD.yn.d~ 

Bir mes'ele çıktı 
Berlin, 16 A.A.1 Papalık 

hllkOmetinin yeniden tesisi üze
rine Prusyanın bu lıllkOınet ile 
bir muahede akdine salAhiyet
tar olup olmadığı meselesi hak
kında Alman gazeteleri arasın
da bir münakaşa açılmıştır. 

Alman kanunu esasisine tev
fikan wncak Almanya hllkOmeli 
hükOmatı ecnebiye ile muahe
dat akdine mezundur. 

•Gizil komUnlstler Berlin 
(A.A. Zabıta bir bina dahi
linde toplanmış yirmi muhacir 
Macar komünisti yakalanmıştır. 
Bunlardan çoğunun pa!aportu 
yoktur. Bu sebepten mahkemeye 
verileceklerdir . 

* Seyahat Berlln, 16 
1A.A) Gazetelere nazaran 
müdafaııl milliye nazırı yakında 
Şllliye bir seyahat yapacaktır. 

* Almanyanın ihracatı 

artıyor - Berlln, 16 A.A -
Almanya Asya cemiyetinin se
nevi raporunda Aksayı şark 

memleketinden bazıları ve bil
hassa Çin ile yeni ticaret mua
hedelerlnin akdlndenberl rnez
kOr bavallye vuku bulan lhra· 
catın gittikçe artmak istidadını 

göstermekte olduğu beyan edil
mektedir. ----·----
~wp-yad.a 

Ne ınutlu! 
l'ı\adrid, ı6 A.A) - Blltun 

Avrupada şiddetli soğuk9nr 

m:vcut bulunduğu şu sırada 

ispanyanın cenubunda ilkbaharı 
andıracak kadar latif bir hava 
büküm sürmektedir. 

Nantes, ( A.A) •lnadrid• 
ve •Llzbonne• sabık ateşemili

tcri •Cornullier Luelnlere• vefat 
·!;iniştir. 

Müteferik harici 
haberler 

* Vatikan yolu yapılıyor -
Roma, .\ .. \ "\ atikaıı_ demir 
yoliarilc meı k ıfiniıı inşa,ına mütealiık 
ilk amclirata lıu rıabah başlanmıştır. 

• Rusyad.aki lsveçlller- lstuk· 
hom 'tı / \. \ - Okranyıda l 'i() 
<er.eden ben ,-crle~miş bulun•n lsıeç 
cemaati Soı·yt hükumeti ile zuhur 
cd n lıir ihıil:it neticesinde dağıtıl
mı'tı:-. 

• Vunaııistanda yollar ,\tina, 
l 6 \ .\ . "omend.jfer nıüııaka-

ı•;ı ıade olunmuııur. 

* Cenubi Amerikada 
Bo ,o> \~r s. lfı (.\. A.l Dok· 
lar" da çıkan bir yanıtın iki b~çuk 

milvon l'ezos lıaliğ has ... tı nıu
tıp olınu~tur. 

Ilı nKSC~ l'i ( .·\_o\. l • \!er.ez! 
Ilı lçL a me•·aı.ldı zücaciye Lbrikalan 
dirckturleri yi.zde elli zam icrasına 
dair nnoe1e tuıfından serdolunan 
t ·el i kabul etmeı.liklerı için amele 
iş; •ı ıc ket'. , 1 Belçika . anayiin: l 
!ıc ııı lıirn şcl c ·1111 ım.tlak bir feke 

" dı 

\IÜZAKERAT 

AT]:\ 1 CA/.f·:n:r.Elli \'ERf.Df.:\ 
iLi 1 \:il ALI\ ORLı\R AC' . .\13ı\ '? 

ı\tiııa, l 2 (\Tilliyet, .\tina 

~azctckri Ar ıra la ccn~Fın cıln 
mıız:ıklrnta d<1ir rnk • \akıt t.r

taya !•azı lıll erler çı' arıp yazar
lar l'ak:ıt bazen de lıuslnıtiin 

rn uyorlar. ) 1.111 ı gaıetdcrinın 

ılııkura ın.izakcratıııa dair yaz· 
dıkları nc,riy:ıtın ~ayanı dikkat 
ciheti ncc1ir lıilirıııbini7..? Yunan 

gazeteleri ınü1.akcratııı gcçirdip;i 

,a[alı:ıttaıı lıahscdcrkcn hiitliıı 

tcelıhuru.ıı !'Üıa bizim tdrafımız

dan çıkarılan nıii;kiilat yiiz[indcn 

ileri geidip;in( ortaya atarak sade 

\"unan efkarı ı.ıı-ıı.ııniycsini t!ejtil, 

belki lıııtii hlıtıın halkını aldat· 
ıııak i, terler 

llıı ~'.azetclcr son defa tarnfı

mıı~dan 'aki olan teklif at mlına
selıet le ıiiyle bir iddiada bulun

maya lıa.jladılar 'l"iirk hiiklımcti 
e\ eke ı aki rı'an wkllfatıı ı g;eri 

alirnr. Bu 'azivl'ttc ııııızakcratı 
müspet !tir ,afİıada ilcriictmck 

için vc~;\ııc ,arı: olarak Atina 
huk 'ınıcti. \'lk:ıradaki ~ehr i\l. 
Papa ı·a<ıtasilc Tiirk hukuınetinc 
ııktai nazarını tahriren tespit et· 
ıııı:,iııi teklif ı:tnıhtir. 

i~tc \rina F·azetclcdnin n1iiza~ 
kerata Yermek i.tı:dik!eri ~ekil 
l;uch, . 

( ;unılı.ivı rki lııı ı::vı:tckr ı.ui· 

zakcratın • ıız:ırn·ısından biz !'Iİ)'a 
mcs"ul t:ıtmak için hiçUhir lıelıa

ııcı i bçırnı!l"rırlar. 

ı:gcr bu ı;azdelctin daima 
Hcyoglıındaki nıuh.ılıirlcriııdcn 
alarak \"erdikleri haberlere naza. 
ren Tiirkiyı: lıiikılmcti Ccı·at 
lıeyin ycriac .\tine sefaretine 
Enis heyin dej!;il Cemal l lıisnü 

heyin ~ündcrilıııesi için Yunan 
hiikl.tmetini btiııızaç edecektir; 

ı;üya Yunan h[ık<ımcti de hı.ı 

istimzaı:a mU\ a[akat ctmiyecek 

mi~. Di~er taraftan Cemal 1 liisnü 

beyııı rnyiııı ·n:rk hiikunctinec 

dejtil, fakat diğer baçı mahafike 

duştınuln1üş imi~. 

llıitün gazeteler .\ııkara mii
zakeratıaııı Nı:ıilemc<liP;i haberini 

Yermekte hmliler. Nimrc:;mi ga
zeteler ıııiizalı:eratııı yakında ne· 
ticeleııeccp;i hakkında cı·ckc iıı

ti'i<ır ttmi~ h;ılıeriıı pek nikbin 
oidup;unu, lıih\kis ıııııuzakcaatın 
i lcri lcnıedigini ~üyii yorlar.'i "ata \'la 
Yan;!;ını Yesile-ile hiittin Yunan 

gazctclcriııirı ııc,riyatı ıııaltlmdur. 

i'akat ~un da ihh e edelim 

ki lıL ne~riy;ıt ~iddi malumata 

istinaden )-azılmıj deltil.fakat Yu· 

nan hı.ikı'ımeti t,r:ıfınd:ııı yazdı 

rılmı~tır. 

1 Üçün~li Kolordu ı 
ınüba)aat koııısiyonnııdan ' 

* ('ihct,i a~k(·riye , ihtiyacı i~·in 

Ben/.iıt. Yakonı.. Crc.;. \'aldalin 
ı;at. yaıtı aleni munakasa1a konmuş 
tur. ihalesi 28 .)ubat 929 günü saat 
ı-ı. te koıni.;,on1J1nuz müıayedc 

'3ionumh ) •pılucakur. Taliplerin 
şartname ~urc:ti mu~addakalarınt yh·mi 
kuruş nıukabilimlc l,orıısivonumuzdan 

aln1al.ın Ye yc\·m \C saati ınua~·yenei 
ihnlcde ~artııamede razılı olan şekil 
deki t, minatlari\ le komi-)'On ınuııa 

kas:ı salonund:ı h:ızır bulıınmalan 

ilan olunur. 
*(orluda ki kıtaat ihti}ati için 16486 

kilo sace yağı' c '.!~000 kilo mercimek 
kap.ılı zar[ usuiile münakasaya kon 
muştur. ihalesi 20 m:ırt tarihine müs& 
dif Salı günü ~aat on dörtte (.'orluda 
yapılac.ıktır. taliplerin yevm YC saati 
muayyenei ihalede ticaret oda.<ından 
rnusaddak yesaik ile teminatlannı ve 
teklifnameierile (,'orlu mubayaat ko
msiyununda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

İLAN 
Bahçe kapı ıııda k;\in llasekl 

:\Ju;tafa ağ.ı 'ak[ının (928) sancsı 
maı ıs gavesine kadar muhasebesinin 

ruyeti için kAnı.uıu;ani nib:ıyetinc ka 
dar vesaik ita edcce~ini lıeyaneyiemiş 
olan vakfı nıezkQrun nı"f lıisşc 

mütevellisi Ruhi Bey tarihi mezkOrda 
gelmediği gibi ikameıgahını da tebdil 
eylemiş olduguudan ilanen tebligat 
icrasına mecburi yet hasıl ı •!muştur. 

Mumaileıh işbu iliın tarihinden 
itibaren bir ay zar[·nda idareye mü· 
racaatla \ c~a.ikt ta\·di re hesabını 

ita c' lemcdiği takdirde nı) eti hesaptan 
iınt.oa c\lcnıiş cdJcdilcrck hakkında 
mu:ımclcil zir \C tcvc=-~-· cdilctc~ı. 

--1Fr-•n.da · 

~~dınların taıe~il Basvekilimiz·n nezdind 
Intıhap hakkı verıl- ' 

mesini istiyor Muhtelif 
Paris, (A.A.) - Feminist

ler tertip edilen mitingin 
sonunda M. Polncareye bir 
ariza vermişlerdir. Bunda 
Fransız kadınlarına intihap 
etmek ve edilmek haklarının 
bahşedilmesini temine matui 
bir kanun layihası tanzim 
ve meclise tevdi edilmesi 
talep olunmaktadır. 

diliınizi 
altına 

hey'etler 
esaslarını karar 
almak için mühim 
bir toplantı yaptılar 

* İtilaf oldu-l'am, 19 (A.A.) 
Bir kaç gün de>·am eden müzakerattan 
sonra Fransa • !\!manya hududunda 
münakalatın tanzimi lıaJtk,qdakt mu 
ka\ t1eye Pari1:.tc ~ah ~·ekilmiştir 

• Vapur battı '\larsikı, lfı 

( \. \. /..nc<ıı e< i r, ,si"ct posta 
\'nPUf''. : at.ı..-:ıış:-~~ BL ~ n m ırcttcbatı 
s~ı~ \'C salimdir. 

* lltutebassıslar Beri in. Hi 
( \. ,\.) .\lutehas.;ıslar komisrnnu 
{ unuırte:-;i günü toplanmanııştır. 

J'azartcsi günü aktcdece~i içtimada 
,\lmanrnnın tediye cdece~i tekasiti 
sene' iycnin mikt:ırını ,.c hüklımeti 

ıııezkiırenin kahiiiyeti tediyesini tet
kik edecektir ki hu komisyonıın 
tetkik edeceği nıl'sailin en mühimini 
t"skii etmnktedir. 

* Büyük bir yangın - La 
loı.ırere, 16 '.~ .. \.) flu gece çini 
[abrika,ında biiyük bir yangın çık· 

mıştrr 1 f;ısarat hcş milyon franga 
) akındır 

~ larsilya. ,\ .. \. ı - llcynelmilel 
p;mrlarrıcntolar ticaret konferansı 

komi:-.) onu aza:-.ı ziraat 1-.otnisyonu .. 
nun mesai~inc iştir:ık etmek üzre 
bu gün ( 'ezairc p;itmişlerdir. 

l'omisyon nzası arasınd.'.l ziraat 
komisyonu reı~ı J .eh murahhası 
l\T. Lubinski ile, Romanp müsıeşar· 
!arından l\T. Potarca bulunmaktadır. 

Tayyareciler 
hareket etti 1 

J,lrc>, 16 ('\.A Orlydeo bire 
on kala hareke etmiş olan tayyareci 
"Paillard. Lebri.· Ye Lousso saat 
16,40 te ı·ere inmişler .Şubatın 18lnci 
gece;i Saygona gitmek üzre yeniden 
yolı çıkmı~lardır. 

ISTlKRAZC.A[( 
istikrazı dahlll 

1 
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Ui.ıyunu muvahhtde 216 
IL.ranııreli Jemtr )'Olu J 8 

SF.C'\F.TLER 
Jş banlac::ı 
Anadolu demir yolu 
1. Tr.ın\'a~~- Ş. 1 

ı.ı 

2;1 

;'4t 

1. TJ. S. Şirketi 

1. Sa ~lrkcti 
T. Tiıtlın A. S, 
J. Değirmen Ş. 
Ş. DeJlrmen Ş. 

A. Çimento Ş. 
1. Telefun Ş. 
Ş. l\f. Ecza Ş. 

ş. Hayriye 
TA!!VIL~T 

Anad.,lu { 1. T-
D y 2. T. 

· 3. T. 
'flincl ~irkctl 

t:lektlrllc şirketi 
Rıhtım Şirketi 

t 

il. Pııa liman şirketi 

ÇEKLER 
Loodra 
Newyork 
Patis 
Atını 

Ccncvrı: 

Roma 
Blikrc~ 

Amsterda.nı 

Brüksel 
So!ya 
Prag 
Bcrlln ~ 

i~tirakile 

ıu 

40 
30 
~5 

"I 

981 
0,40 
it 
:ıs 

2 
9 

24 

~ 

68 

,25 

65 

25 

95 
41,25 

08 
~5 

80 
70 

41 

4,51 

I~ 

-.-
,50 

66,50 
00,00 
57,25 
46,00 
~7,50 

!..>3,SO 
55,75 
55,00 

Volga Volga 
14 Kısım 

Süreyya opereti 
!\adi küy 

akşam saat 
olarak . 

l laie Tiyatrosunda bu 
<l,30 da birinci defa 

J\1anolita 
! par ıl "I crcti 3 perde mütcr· 

rimi \. ~ t'\ e~. 

ı\nkilra l :- \Iıllıyct) Danı 
Hunun hey"cti dil hey'cti talim 

terbiye hey"cti, tc'C!rirnt umum; 

müdürleri. hukuk fakultc<i pro
fesörleri, ziraat mii>teşarı, guzel 
~anarlar akademisi müdürü l\anıık 
i ·ınail ve Celal • Esat beylerden 

mıırckkep büyük hey"dc riyaset 

cdcıı lla;Yckil Pş. 1 Iı. ehcınmiyctli 
bir nutuk irat huyurnıu~lardir. 

:\llı?arunilel:ı"n nııtku .dinle

yenler ı.ızcriuiu Ti.ırk~·cnıizin 

geni~ bir lisan oldu[!;u kanaatini 

hiklcştirmitir. 
Ba; Yekil Pa:a, nutkunda 

Arapça kciimder kul;anmaktaıı 

iı,:tiııap ederek lıir ç;ıl.. ralıirleri 
yep yeni sözler ve türkçe keli

nıclcrlc ifade burnrml.l':iardır . . 
llu~arüııileyh, hu meyanda 

~l\ullet., yerine .. Yorgu" ~Ahenk. 
yerine ,;Uygu. tereddüt yerine 
_Sarsı _ Ylicut ıcrınek yerine 

• \"armak., ınııtalı:ı"ıs yerine 
'"ct!iııcıı, terkip yerine '· BirJe,-

tirıııc ... Tesir yerine '·i~leti., tcsplt

rinc "tutum_ ilıtiya~l· yerine " 

teli_ ırahit yerine "\.C\ re,. teb 

riiz,. ı:ttirnıek yerine "ka\arııı 

marıız lıırakılmak yerine '"aç 

bırakılmak" ra'ıirleri'ıi Lll< 
ını~lardır. 

Nutku mureakıp hcy"ct 'Ilı 
~üz kicabı Yucucic g-l~ti-rr:t 

İyin n: ıtalaalardu lıu1unnıı...~tu 

'etıce<lL ı rı:11ı~:ırııı, i·,mihasları 

tertibini Darulfı:nun hcy'cti üz 
rinc nlmı; ve t:ıi-.ip olunan us 
uzeriııdc nıw::ıkcrc cercı•:ı.n t:d 
rek mutabakat ha,ıi olm,ı,nır. 
Tiırk siı1. kitalıı :ısgcri bir zaına 
nt!a mcHlana çıkarmak arzus 

içtiıııaa ~ıakını olmıı~tur. Huııdn 

bövlc' lıir hey'ctin anla lıi 
toplanarak nzamana kaa"ar ça:ı 
nıayı g;üzden ı;cçirnıc,i lüıraıla; 
tırılmı\'ur. 

L'.ınuml gaye dili ~af bir hale 
getirmektir. 

Ankara ı ;- (\lilli\ct) - f,;;ı 
hatı ilıııiycyi tc>pitc gelen ıııiı 
dcrrisler bugün Başı·ckil 1\. i 11.. 
tarafından kabul edilerek bilalıara 

etınek yerine ~durgulamak. ça- dil eııcunıeni azalarının i;tirakile 
re yerine '"tutam_ mütekamil biiylik bir ıçtima :ıktedildi. l\·t 
yerine ,,erişkin., ~isabetli., yeri- maa l>met pa~a hazretleri ri )':t· 

ne ~nmışlu" ~hattı hareket.ye set etti. 
~~----e>.. .... ~~-

Dahiliye vekaletinin mühim 
bir tamimi 

Ankara, l 7 ( i\lilliyet) - Dahilıye Yekdleti vilaıctlerle şehrema
netlerinc bir tamim göndcrmı~tir. Bu tamime nazaran bclcdiyckr' 

beş senelik bir program yapacak ve umumi ihtiyacan tTspit eyk
yeceklerdir. Belediyeler varidatının beşte birini re Yaridatı300,000lirada1 
fala olanlar onda birini memurin maaşatına safedcceklerdir. Bele· 

diyeler. YC şehremanetlerinde bilumum memurin, maaş ve ya ucrct 

mukabilin de vazife deruhte ettiklerinden her hangi bir hizmet 
mukabili ikramiye itası menedilm~tir. 

Meriç Tuça taştı 
Edirne, 17 ( A. A.) - Tunca, 

Arda, l\1eriç nehirleri ta~mış, 
civar mahallil.tı kısmen ~ular istila 

ctmitlr. '\." nnan hudut mefrcze~ine 

mensup üç Yunan askeri gönde

rilen kayıklalrla kurtarılmıştır. 

Belgrat, 16 (A.A) Resmi 

ı;azctc yarın tekmil memleket 

için tevhit edilmi;; olup 1 ldııu

ııusani I 930 tarihinde mer,iyete 

girecek olan yeni ceza kanunun 

ııeşredecektir. Usulu muhakeıııatı 

cezaiye hakkındaki yeni kanunda 

kanun da keza 1 kanunusani 

1 930 da mer"iyete girecektir. 

Unların gümrük resmi 
Ankara, !7(A.A.) Hariçten 

memleketimize ithal edilmekte 

bulunan unların gümrük reminin 
tenzili hakkındaki kanun rnyıhası 
B.M. meclbinin yarınki (Bugün

kü) içtimama ait ruznameye 

dahil bulunmaktadır. 

Beraet etti 
'\.ııkara, 17 (\lilliyct) - Ra

sıt Mayn genmının alınması 
csna>ında ihmal ve ter ahisindttn 

dolayı mahkeme altına alınan 
cshak Bahriye dairesi rebi Abdlı· 
rrahim bey hakkında dil'anı 
harp lıcraet kararı vcrdj.:\lıı!ıake· 
me iki buçuk seneden beri de 
vam ediyordu. 

Bir tevkif 
Haber aldığımıza göre bir 

aralık ~Hamburğda şehben
derlik eden Fahrettln beJ, 
di: n, şehrimizde tevkif edll
mlştır. 

" MAKSIM" de 
19 Şuhat \lrınki Salı nkşamı Mnksimt!ı 

'u r3'e de gala 
Gi.ırülmemiş b!ivük müsabak3 

kazananlara Foto rr~n<ez tarafınd, 
sürprizler takdim edilecektir- (DOY! 

psrlak repar ıuvarında- « l'Rl' 1 \ 
BllŞ PALI » ,·ingene orke t 
nıımaz parçalarilc ve famaziycl 
sizi gaşi edecektir Scf·alarınııı 

den temir. edi~' ', 

Koıirnnlar \e ;urprizler- 25Şul 

akşamı yeni ı:ıLimerolar ~ C .ma ' 
pa7.ar glınleri tekmi program'• matı 
ve dansnnt. 

Zaı i, Tatbik mühürlerimizi on beş 
gc•ı ll'ukaddem zayi ettik. \·eni har 
iarle diğerler' hakkettirilıniştir. i''.sk • 
le.-, hukmü olmadıitı ilı.n olunur. 
(J,man L bevt, ;\ vşe izzet 



ILL 
PoLi/TE 

İntihar 
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Şeker fabrikası 

Verilen bir mily()(l 

M.lLLl\C:T. 

EMANETTE 

Gazi köprüsü 

E 
HAitRLER ESKİ DERT 1 NEMi.EKE 'Mlil'EFoJ 

YENİ 
Buğu içindeki kömür! :.::.::=-=-.;..._-

YAPILACAK depoları Gönan, Kızılcık çayları taştı 
ihtiyar bir fırıncı 

tabanca ile kendisini 
öldürdü 

lirayı nasd sarf edecek Projenin tanzimı meş MEKTEPLER KlS- Bunları b~ka yere kal- Sarı Beyler köyii su altında kald•. 
İ · - dırmak için bir milyon- •• 

f'iruzağada Ohanglr garajı 
lttlsalindeki ha· 

Dede sakin fırıncı 

5~ yaşlarında 

Nlk.oJa Sika bir 
seneden beri 
müptela oldu
ğu hastalıktan 

bı1<ıırak dUn 
tabanca He in- ' 
tihar etmiştir. 

Traınav çarpmı11 - Dün 
saat nn raddel;:rin.de Emiııönü • 
Bebek hrnına işliyen ve 1013 nu
ınaralı vatman Cemalin idaresinde 
bulunan tramvay arabası Fındıklıda 
paçavracı Cemal namında birisine 
çarpmış ve hafifçe yaralamışur. 

"' Kumar lc.aıvgası - Kasııııp•· 
şada Lonca sokağındı Hüseyn efen· 
dinin kahvesinde . \hmet, H!iseyn, 
Br·kir, Yakup, Aziz, Mıstafa arasında 
oyun oynarken kavga çıkmış ve 
birbirlerini dövmüşlcrdir. 

• Hırsız komşu - Hasköydıo 
Piri pa.şade madam füterin evine 
komşusu Emine girip 4-0 liralık sabun 
çalmıştır. 

• Kurumlar tutuşmuş - Ga
latada Topçular caddesinde Rızanın 
kahvesinin baca kurumlan ruruşmuş

sad a söndürülmüştür. 
• Hamal kavgası - Asma 

alunda hamal Ahmetle Mehmet 
kavga etmişlerdir. Ahmet Mebmedi 
ı:emizce düvmüştür. 

• Kadın parmağı - F atibde 
bir kadın 1üzünden evelki geee 
Selim, Nuri, 1 l;ı.ydar i<minde üç kişi 

blrblrinl dövdükleı inden zabıtaca 

yakala.nı:ııııl ardır. 

Hükilmetçe U"'k şekct tab· 
rlkasına ı milyon lira v<:rtımek 
s.ıırctile muavenet edilmesine 
karar verdiğini yazmıştık. Bu 
paranın ne şekilde sarfedllme
slnf tayln -ve tespit için, Uşak 
Teraklı:H Ziraat şırtced meı:llsi 
Jdare azıılan şebrlmlze gelmiş
lerdir. Aza!ar Sanayi -ve .t\aa
ılln Bankası ve Şeker fnhlsan 
ldaresUe teaıd etmektedlrJer. 

Bu para Be gelecek seııe 
mevıifınl JçfJı ttlllllyetH mikdarda 
pancar zer'I içla zjlrraa avaM 
verllecclı: rabrikauııı aoksıuıları 
ikmal edilerek 111. akal fabrika
nın 500 wagon şeker istihsal 
etmesi temin olunacaktır. 

* Borsa kanunu - Kam
biyo borsası kanuna bu hafta 

B • .M. Mectldnlle mtızalıere edl
lecelctir. Kanun bu Rene tatbik 

edileceği için müddeti hitam bu
lan Borsa meclisi llltlbabatı 

tehir olıııım~tıır. 
* Borsada muamele -

l>llıı pazıır olması haseblle .kam
biyo Borsasında ehemmiyetli 
muamele olmamıştır. 

$İS devam ediyoT 
Karadenlzde sls devam 

etmektedir. Sis Bulgaristan 
ve Romanya sahlllerlnde da
hıı keslitlr. Dün sabah Zon
guldak Uman riyasetinden 
Ticareti Bahriye Müdürüyye
tlne gelen bir telgrafta sisin 
fazlalaştığı haber vertlmlştlr. 
Sis yüzünden Karadenlıden 
beklenen vapurlar geleme
mlştlr. 

İLAN 
GECE SAN'AT MEKTEBİ 

Sultanahmette kdln San'at mektebinde ıecelcri Ele)<trik., Momrculuk, 

Tes,·lyecilik, Marangozluk, Mobilyacılık, ( Tcsisaa sıhhiye, Kurl<Jncıı· 
luk, Kalirüfercilik, Sobacılık, Banyo ve şn tesisatı) Terzilik, Döşeme

cilik San'atlan meecaM!l öğretilecektir. 

Şerait ; J - Türk olmal<. 2 - asgari 16 yaşından azami elll 

yaşına kldar bulunmamak. 4- - Ögretilecek san'atlara ız bilen veya 

lıı.ç bilmiyenler klbul edileu!ı: ve bu san'atlan ıılt resim teknoluji ile 

Türl<çe ve hesap öÇe1llccektir. 5 - Talip olanlar şubatın yirml 1 beşine kadar mektep müCiüriyetine müracuadan. 

DEVLET f.IATBAASI Müdürlüğünden: 

YENİ NEŞRİYAT 
Çocuğun pisikolojisi 

ve 

Tecrfıhi pedagoji 
Clapariden den mütercimi Hüseyin Cahit bey 

Fiatı 155 kuruş 

Türk edebiyatı tarihi 
l\lücllifl Köprülü zade ,\Jehmet Fııat bey 

Fiatı 150 kuruş 

Mufassal Türk tarihi 
Beşinci kitap 

M üellili 1\1. Şemsettin 
Fiatı 150 kuruş 

111·1111111111111111111111111111111111.~~lllJlllllllll!Jlllllltllllllllllllllllll 
E Bayram için şin1diden hazırlanınız! = 
§ En mükemmel lngillz kumaşlanndan gayet şık ve son mo- := 
§ daya muvafık ve itinalı bir surette imal edilmiş _ 

§ l(ostüm, palto ve pantalonlarınızı = = Uevoğluncla istiklal caddesinde postabıne karnsında l 48 nümerolu = 
:: ÇEKOSLA VAK pazarından= 
§ tcd•rik edini7. Fiatlar her yerden ehvendir. -

iıı:I 'llllllllllllllllllllllllllllllllll~~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111 
Kapalı kaplarla müskirat satan 

b~yilere: 
ispirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Istanbul 

Başmüdiiriyetinden: 
lspinolu içkiler inhisan tarafından (75, 80, 200, 500 gramlık) bandrollu 

ve memhnr şişeler dahilinde safispino etiketleri üzerindeki fiottan yüzde on 
( °I. 10) tenzilatla mevkii furuhta vazedilmiştir. Bayilerin HüdavendigAr 

hur bir Fransız mü-
hendisine verildj 
Emanet Gazi kOprUsDnUn 

projesinin tanzimi vazifesint ma
ruf Fransız mtıhendlslerindeD 

M. Pljoya tevdi etmiştir. 
Bunun fçin Emanet Fnınsa 

hllkGmetlne müracaatla Nafia 
nezaretinde memur bulunan ın. 
PiJoya ~ehrlmlze gelerek pcojeyı 
tanzim elması içla aJtJ ay me
zuniyet verilmesini rica .ede· 
.tektir. 

M. P!Jo yapac,ağı proje kıt:.f· 
linin yüzde beşi .ıılsbetiadc bir 
Ucret alacaktır ki alakadarlaıa 
nazaran proje ücreti 20,000 llra
yı geç111lyecektlr. Proje altı ay 
zal'fında ikmal olunacak ve -der
hal köprUnün inşası ihale oJuııa
cat.tır. 

Francela flatı : ~hreıııa

etlndeıı - Şehrihalin on doku-
2.llncu sah gününden itibaren 
Francelanın kllosııea ylrnıl llç 
buçuk kuruş azami fiat ~azedil
diğl ve ekmek fiatında tebeddül 
olmadı1ıı llVn olııımr. 

Süt bahst - Cemiyeti beledi-

yece karar verildi_ği balde süt 

muayene yerleri halA açılın•mışor. 

HJıbtr ıl.dıpmıza göre bun
lann kl.i~adı tehlr edilmiştir. Şim
di belediyece mua-yene edilmek

te, ve J\"Ü/tiimle satılmaktadır. 

MAHKEMELEAbE: 

Battal tutuldu 
Karısını ve rektbinl 

öldüren adam 

verilmiştir . 
Arapkirli lbra

h!m memleketin· 
de kansını ve ka
nsının aşıkını bir 
yatakta yııkıılamlf ve bir ta§ parçası 
ile her ikisini de öldürmüştilr. 

Maznun cürmünü itiraf etmekte 
ve : Elindeki taşla vura "'"'' ilds(lll 
de llldürmüş ! .. dcınekwlir . 

K.tll firannın KbWJ bıkkında 
ŞUllD töylemdıtcdJı • 

- orcı. öldüıdıır;ııııı adamın br· 
daşian v.udı, onlarda beni llldiircu
klellli, bunun için kaÇttm . 

Muııu.o kdıleıe upıeıı Jeıbat 

bırüıJm,,ur. 

* Dini taJıtır davuı- Hured 
Mulwnmede açık ıııclııııp yı:unlı 
dini tahkir emıekle 111a.zıı1111 Hiirfildr 
gazetesi ubibi Kı~ım Tevfik beytıı 
muh.kemesine dün Agır Ceza ıııab
kemesinde devam edilmiştir. Dünk11 
celsede evrakı davanın müddei umu
milige verilmesine karar verilmişrlr . 
Gelecek celsede müddei umumi 
muıalhsıııı dermeya.n edecektir. 

* Ada~:ıı nasıl boğmuşlar -
Hamldiye köyünde Ferhaı isminde 
bir adamı öldürmekle maznun Nuri 
lbrahim, Mehmcdiıı mühakemeleriııe 
dün Agır ceza mahkemesinde baş -
lanmıştır. 

Bu tiç maznun köy muhtan Ahmet 
ağanın yanındaki Ferhadın boynuna 
kement atarak boğ"makla maznun 
bulunmaktadır. 

Maznunlar mahkemede cürümlerini 
inklr etmişler ve Ferhadın bir kaza 
neticesinde başı araba tekerleği nl
unda kalarak öldü~nü söylemişlerdir. 
Dokıorlann ce<et üzerindeki tetkikat
Jan netıcesinde boynündaki izlerin 
tekerlek izi olmadığı anl~lmışur. 

Şahit celbi için muhakeme başka 
bir güne kalmıştır. 

Avukatlar arasında mUnakafa 
Baro rei<I sanı intihabau geçen

lerde yapılama.mıştı. Bu intihabat 
etrafında şiddetli münakaş:ıl:ır cereyan 
etmektedir. Bilhassa miinakaşalat 
na.mzetler etra[ında cereyan etmekte
dir. intihabat yakında yapılacaktrr. 

*Sanayi mektebi. -
Meslek mekteplerinin ıslahı için 
f'ransa ile Belçikadan getirtilen 
mütehassıslar Sanayı mektebini 
ıslaha milhtaç Lir halde bulm
uşlar ve bir program t.anzimlııe 
başlamışlardır Mütehassıslar 
yalnız muayyen bir yerde ça
lışmıyacaklar lllzum gOrüldOitce 
diğer vilayetleri de gezecekler· 

MEN HALE EDiLDi dan çok para ~zam Yuz haneden ancak 8 hane l{urtu.'. 
Umumi Vl!Ayet llleclH lstan- Butaılçininin her iki sahillnl 

bul şehri ile ıııülhak.aunda yeni· · kaplıyan kOmilr depolan boırazııı 
manzara~ını çirkinleştlrm ektedir. 

du - Nüfusça zayiat yok 
-

den «ı ilk mektep binası in.,"1.· Bumı na:ı:an itibara alan İzmir Belediye intihabatı bitti. Fırka nam-
sına kanr verilmiştir. Şehrcm anetı, Butaziçlnd.ekl zetleri kAmilen kazandı 

Bıı mektepledn 11 rl mül!ıa- kömür depolarının .kapatılması 
katta ve di~eılcn şehir dıhilinde için .kömUrcUlere iki tubata kadar 
inıa o.lunacaktır. Mektep binalan mllhlet vermiştir. 
tçin kısmen arsa bulunarak Bu vaziyet karşısında kömUr-

ctıler An karaya ikl murahhas glln
sann 9Jınmış, bir .hJ.•mı için ht.nüz dermfşlerdlr • Bunlar lııtısat 
muYatık 3rsa buluna mam1~r. Ve.katetlyle temas ederek, depo-

Diin vilayet dairnl encüınenl ııır Bogazlç1nden kaldınldığı 
ıçuına etmiş ve mekteplerin takdirde , naklednece1ı: yer 
inşası işini müzakere e)leml~ir. olmadığını , Jıiıde henOz asrt 

Arsa bulunan ve pilanlan depolıı.r olma(!ı~ını söyJeııılş-
tesbit alunan 11 mektebin inşa- ıerdlt ; Vekalet vaziyeti tetkik 

ederek kararıN Şehremanetıne 
sına müteahbide ha.vale etmiştir. biJdiruılşilr • 

ı 33 bin lira lazım Depo yapılmeaya 1'adar 
Bu 11 mektep 133 lıin liuıya Bıı k.afıırı!Jl As.ı1 vcı ıuııuml 

ihale olıınmııştur. l\lekteplerin bir kllm ür deposu inşasına 
inşaatı der senesi bidayetine kadar kadar Boğazın Rumeli sahllln• 
yapı1açakt.ır. deki depoların lpkası, Anadolu 

salıillııdek1!erlıı tamamen seddl 
Diğer mektepler de arsa bu- mevcutııırdan ~irl kapansa bile 

lundtı.k~ inşa olunacak ve ııiha- yeniden biç b1r depo •çılınam-
yet 3 .54-'Tle içinde yapılmış ola- .asına mıısade edtldtgl bUdtrll• 
ı:aknr. mlştJr. 

T•k-vtm satışı mes'eleşl - Liman ,1rKetl ve depo 
Bazı cemiyetlerin halle !ırk:mm Valctile Uman 11ırkett lmtl• 
öne surerek bir lira mu kabilinde yazı vCTilirtı:en şirkete asri bir 

köııı11T depotıu inşası talım11 
takvim mttık.Jarı görülmüsı:ür. edl'memlştfr. • 
fırka bunları şiddetle menetmiştir. 0 zaman depounn htıkQmetle 

* Süreyya pa\la -lstanbtıl meb' Emanet tarafından müştereken 
usu Süreyya Paşa ahvali sıhhiye- yaptırılması tekarrOr etmiştir. 
sine binaen Tayyare kulübii riya- Bil" an evel yapılacak 
5etinden istila etmiştir. Slmdl şehremaneti bu va:ıl• 

yet 'karşısında h!lkQmete mora-
• Verem hastahanesi - $eh- caat edecektir. Deponun bir 

remanetinin Cerrahpoşa hnst~h•~•si an eve! inşası tçin nısıt ınasatı· 
civarında yapardığı vemn hastahar e;ı fı isteyecektir. 
içirı Eınanct sıhhiye mtid!irti Neşe< Sehremaııetl asrt deponun 
Osman lley nezdin.de verem ınlita- lntası için Boğaziçindekl Sel• 
hassıslan toplanmışlar ve ha.stabaneı in vlburna ile sııtıuce araunda 
yerini ·bilhassa ilerleıxıiş hastalar için bulunan bllyD'kçe bir adayı mtı-
miiııasip bulmuşlardır. Hru;tabanenin JLQ!p gl!rıııilşttır • Bn ada bir 
projeleri hazırlanmış ve SıbbJye Ve- mil murabbaında ve llayalata 
ka.lerine gönderilmiştir. istlaat ettiği için depo ~ası 

* Rlıe onnatıtan - Rizenin esnuında betonaja fhtly~ kal· 
birkaç kilometre arkasındaki zengin nnyacak kadar meti.adlr. Bunada 
orma.nLtnnın işletilın•sine yakıncLt ln~a edilecek olan aet1 depoaun 
başlanac:ılıır. Şirketin sermayesi 500 1 miylon 2SO bin liraya çıkacatl 
bin liradır. Keşilen •taçlan sııbildeki tahmin ediliyor • 
fabrikaya nakli için havai hat yapıl· 

mışı:ıı. 

* Tapu muamelesi - Istanbuf 
T ıpn mudiriyetİJldc J 929 -i 
Klnıınll!•rıt ıyı uıfında 1,14-7,150 
lirt 36 kurtıf kıymetinde 351 fQ>ıl 
4-5 intikal ve 293,797 lina mukabilin
de 233 teıi>ln muanıclul yapılınlfDJ"-

._ HJWI Abıııero tebernılu
Hillli Ahnıer Cemlyeı! İmnbul nıer· 
kezine ber urafwı tebbnılu vulcıı 
boılmüıa.dır. BilhuP Dlycrbckir-Keller 
ıwu t.veç gnnıbu 1000 lira, lflccu
ludaıı iman zade Hakla Be1 100 lir•, 
ATdın oteli uhlbl lbrııhlm Bey de 
100 Un tebnro etmişlerdi:. 

- • Tedfin - Evelce lrd' alf-1 
haber verdiğimiz Süleym~n paşa 
hafidi ve doktor Celal B yln • ••İ· 
]cısı •Şehdane. Hamının cc»azcs:i 
dün kısımpaşa kabristanındaki ıılle 
ınakberine defnedilmiştir. 

Cenazede merhumenin kesif bir 
kitle teşkil eden aile dostian v. S. 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

HER MAHALLEDE f'AKIRLERE 
BAKILACAK 

Fırkanın teşkUlitı genişliyor 

Halk fırkasının teşebbü
ııilyle mahallAta yapılan fı
karaya muavenet teşkJIAtı 
sttttkçe cenlfllyor. .Muave
net iki şekilde yapılmakta
dır. ya bir fakirin laf• ve 
ibatesi bir zeosfnln vlcda
nma bıraktl111J1ktadır. Ya
hut cı. ıaue toplayarak, mu
ayyen zaınanlarda mllhtaç.
lara tevıl edilmektedir. 

Şişli, Beyotfu &ibl zengin 
çok ota;, yerlerde birinci, 
diğerinde ikinci şekil tatbik 
edilmektedir. 

Serseri torpiller 

Gönana yağmaga başlıyan yağ

mur beş on günden beri biriken 

karla.n eritmeye ba~lamışttr. Gö
nan çayı coşmuştur. Bir kaç gün 

eveline kadar .Band1rma ve köy
ler ile münakAlat münkatidi. 
Şinıdl postalar işlemeye başlamış
tır. Karlı bavalarda Cöııanda ek
mek ve kömür sıkınusı vaki ol

madı. Belediyemiz fıkaraya n 
mııbacirine muavenette bulun

muş, kömür ve Ekmek tev.zl 

etmiştir. insanca zayiaı: olmamış 
yalnız koyun ve kuzularda tele
fat çokrur ve telefat yüzde otuz 

nispetinde olaro.k rahmin edil
mektedir. Kuzıı derilerinin ;;atışı 

yedi buçıık Jlt on kuruşa kııd.ar 
düşmtiştür. 

M. Kemal Paşa Kaza~ının San 
beyler köyü karların erimesinden 

hasıl olan Suların Yagmurların 

getirdiği :-ellerin altında kalmıştır. 

Yüz baneden ibaret olan bu köy

den ancak seki?. hane kurnılmu5-
tur. lnsanca ı.ayilit yoksa da butün 

bir köyiin hayunat.ı k!ımilen 

ıelef olmu~rur. 

Yağan şiddetli yağmurlar 

yüzünden Kızilçııllu çayı fena 
balde taşmış ve arazi üzerinde. 

bağlarda mühim hasarat yapmış

tır. 

Çay .sulan SlnekJI civarındaki 

şosayı bozm~tur. Vezir ve Os
manağa sulanrun ana su yolları 

da sellerden bozulmuştur. Tami
rat bir kaç giln sürecektir. 

* lzmlr bclcd.lye intihabatı -
lzmir belediye lnıihabatının ne

tice.si anJaşıJmışur. lntihap Encü
meni tarafından yapılan tasnif 
rıeticeslııde C. ıt F. namzeıle

lerinJn kazandıkları anlıışılmıştır: 
intihabata atılan rey adedJ 

10,250 dir. 
Beledlye azalıkJarına intihap 

edilen zevatın isimlerini yuıyoruz: 
Hacı davut zade Rahmi, Dok

cor Etem, Bakırcı Hafız Hayrl, 

Tüccardan Sivaslı Tahsin, Mimar 
Tabruı Seremdt, Hil!Jıahmer 

Cemiyeti Reisi Sezal beyler. 

Mükemınil olarak int!.hap edJ

Jen zevat ta aşağı.da isimleri 
yazılı olanlardır: 

Ya~haneci İbrahim, Ak Osman 

zade Mehmet, Kardiçh Ibrahlm, 

Avukat Tevfik Fikret, Göz dok

toru Mitat beyler. 
* Terbiyeci aıemln raporu -

Geçenlerde lzmire giderek nk 
ve Orta mekteplerde tetkikat 
yapan lsviçreli terbiye mııtahaı:srsı 

Profösör Adolf Fcriye, memleke· 
timizdcn aldığı intiba üzerine 
lzmit' l\laarif emini Fııat heye 

bir r:ıpoc goodenni~tir. 8u raJ)Or· 

da 1ık mekteplerle Orta mektep

lerde ttkip olıınacak ;eni terbiı · 

ve tedris sistemi hakkında ur.ur 

uzadıya malilmat vermektedir. 

Rııpor, muhtelif kısımlara ay
rılmıştır, l\luk.addimeden sonra 
~ocuk bakıını, ilk mekteplerde 
alıll.a merkezleri, cOğrafya, tarih. 

tedrisatı. lisan, rl}'aziyat, hesap 
jimnastik, tedrisan tAJi tedrisaı 

imtihanların yeni terbiyedeki 

şekli, evkat cetvellerl, hıizıs. ıbh: 
talebenin kendi kendini idaresi 

muallim mekteplerinde ruhiv•l 
ıerbiyesl ve saireden nıalömat 

verilmektenir. 

* ln~aat lstatlsdld - Ticaret 

ve 5lnayi odamız istirdattan ber' 

lzmir iktiiat mıntakası dahilindt 
bir istatistik hazırlamaktadır. Bu 

maksatla mülhakat ticaret odala
nndan m.alfimıt talep edilmiştir. 

Seflrihisarda gelen ceveba gö 

re 922 senesinden 928 senesinr 

kadar tıu kaza dahilinde 12500G 
lira arfile 60 ev,20000 lira ile ik 
fabrika, 1250 lira sarlile3dü.kan. 

yapılm~ttr. 928 senesi zarfına.. 

ise 36000 lira sarfüc 18.ev 150( 
lira sarfile 2 dü.kAn,400Jira sarfilt 

biJ" fabrika ı 400 lira srrfile resm 

devair insa edilmiştir. 

* Balıkesirde zerlyai - BaJı . 

kesir Vi!Ayetinde son bahar Vl 

kış zeriyatım mübeyyin cetve 
vürut etmiştir. Viliyet dabilindı 

506723 dönüm bujtday, 37510~ 

dönümü arpa, 79552 dönürr 

yulaf, 200000 dönliın çavdar 

200000 dönüm melez, l 5000f 
dönüm bakla, 'l3 bin dönün· 

afyon,. 113000 dönüm burçak:. 

8200 dönım keten zer edilmiştiı. 
• ldart bilıJ - Dahiliye velcA

lcti önilmüzdeld sene urbnd: 

"idırt bilgi,, namı altında biı 
eser vücude gctirecekt'. llu malı. 

satlıı kazalarımızın umumi man 

zaralannı gösteren kllişelerln lrsAI 

ve umumi vaziyet hakkında ınıı· 

ltımat vilayetlerden istenilmiştir . 
* Boluda kar- Bolu b~ 

gündenbcrl kar alnnda bulİın · 
maktadır. Kann irtifaı Boluda 24 
Düzçede 50 gerdede 24 sanıirr 

Muburuuda yarım metro Göy
nükte bir merrodur. 

ZUrra vaziyetten memnuniyc 
ı;östermektedir. Allah merhumeye nı•t~füet ve 

geıide kalanlara tesellisini bahşeylesin. ---ı:ı•·ZilllB- tLANLAR ---· 

Karadenlzde Kozlu civarında sa
hilden (800) metro mesafede bir 
mayin göriildiij!;ü gemicilere dlin bir 
tamimle tebliğ olunmuştur. 

Alnph yakminda da bir serseri 
torpli bulunduğu tespit edilmiştir. 

((-llarık- Jıayat .ı.aklıyat - kaza - utomoLı! -rııe,'ııl ycıı ıın'..yc~ * gortalarnu7J yaptirmadıuı eye! lsıanbulda. füılı,akapı:da Juı "-mı : -» vakıf hanında. lklnc.i katta ' 

ile trq olmalıdır. Taklitlerinden 
»kınınız. 10 adedi atmış kuruş

tur. Umumi deposu lstanbulda 
Tahta kallde 1 O numarada. 
JAK DE KALO VE ŞÜREKSIA 

!ili- BAl(TERIYOL()O 1111!11-ı! 
Dr. IHSAN SAMI 

Bal'teriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahlllatı 
(Vaserman teıımülU) k1ireynt 

t:tda.dı tifo ve ısıtma hasıalıkian 

teşhiii, idrar. bal gam, cerahat, tah
lil An, Ültra mikroskopi ile frcnği 

t.lh&rri~. 1 Divanyolunda Sultan Mahmut 
ttııbesi karşısında Tlefon· Is. 981 

* ANADOLU 
Tophane antreposu ~ ' • Anonim Tflrk sigorta şirketine moraca.at ediniz. :: 
Ford, Ticaret odasına JS,OOO ·» çnnkll .Anadolu şirketl en _mlIBait şeraiti ibraz ~tmektooir. · ~ -» ANADOLU sigorta f!rk_etınln muessısı Tür_kıye lş lıaııka,ıılır.ı~ 

lira verdi * Hükumet ve htıknmetle alakadar müessesat sıgortalarında Jınk.:ı ~ 
((- rllçlıauı hııiz ve temettrıa.tının rub'u hfıkiimete aittir. . ~ 

~)(f-Telefon: lsıanbnl-531 Tlegraf adre.~i: lsıanhııl-lınıiya;-))~. Seyrisef ain de 35,000 
Era verecektir 

ı oTŞ TıE"Ki:Mı ., 
Topane anbarlarının Ford F •t R • 

mOesse~cslne verilmesi Uzerine i erı am iZ 
Ticaret Odası Seyrlsefaln lda · Paris çocuk hastahanesi ve 
resinden tazminat talep etmiş • klinik Ömorfik sabık muavinle-
tir. Yeni yapılan muka'llelena- t . . . 
meye nazaran Scyrlselaln !da- rinden. Çarpılı: çocuk dışlerını 
resi Ticaret Odasına 35,000 lira.. dtizeltir ve tedavi eder. Beyoğlu 
verecektlr. Fort milessesesl de İ Tünel lstikJa.l caddesi No 421 İ 
şimdiden Ticaret Odasına IS,000 1 Gazı Osman Paşa ap. 1 inci~ 
llra tHmlnat vermiştir. Ticaret " " ~- • 
Odasınııı tazminat "istemesine Operatör 

sebep şudur: HALI"L EZAİ 
Ticaret oduı evelc:e seyri- "-' 

aefain ile Tophaue anbarlarınm BASUR ~1E~1ELERİ 
ıcan için iki senelik bir muka
vele akdetmlştlr. Şimdi, Ticaret 
odası bn mnkaveleyl feshetmek 
için 50,000 lira_ tazminat almalı.• 

Fistül ve sıractian ameliyatlı ame
llya,.ız elektrikle tedavi ve bilcümle 

ameliyaı:I icra eder, Öğleden sonra 
Divan yolu Acı Hamam No. 20 

ALBAYRAK 

Osmanlı Bankası 
°/. 3 faizli, 1886 ve 1903 tarihli 

"CREDIT fONCIER F.GYPTIEN. 
tahviltonın, 1 J\ları 1929 tarihinde 
icra kılınacalı: amorti keşidesindc 
başa ba~ tediyesi tehlikesine kMı'• 

Osmanlı Bankası Galata idarei 
merkezlyesl ile lstanbul ve Beyoğlu 
şubeleri tararından pek eyi şeraitk 

sigorta edilecte;ı. mezkur tahvil~ı 
hamillerinin malumu olmak üzrt 
IIAn olunur. 
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! BUGÜNKÜ HAVA 

siyaki, enstenktif ve gayriiradi 
bir takım kımıldanışlardan, 
yürüyüşlerden, koşuşlardan 

ibaret bir nevi mlhantki ha
yat tezahuratından başka bir 
şey değildir. 

Yakup Kadri 

FELEK 1 
Dun en fazla hararet zait (2), 

en az sıfır dereceydi. Bugtın hava· 
, nın hlfif yağmurlu ve poyraz 
j ohusı muhtemeldir. !-..---------' EN GÜZEL TÜRK KADIN/! 

rlKRA 
BOŞTA DÖNEN ÇARK 
Dünkü fıkramda tespitine 

çalıştığım "haleti-ruhiye" te
davisi kabil olmıyan bir 
hastalık değildir. Memleketin 
belll başlı müesseselerinde 
ilk.lr adamlarına fiil adam
larından daha fazla geniş 
bir saha ayırmak; hatta on
ları bunların üzerinde nafiz 
ve tesirli kılacak , lmkAnı 
hazırlamak etrafımızda hQ
küm sürmeğe başlıyan ruh 
kuraklığına karşı iptidai ted
birlerden biri olarak telakki 
edilebilir. 

Fikrin sevk ve idare et
mediği bir flll, ıssız bir be
yabanda bir feryat, karanlık 
bir gecdde bir işaret kadar 
beyhudeelr. Büyük Reisimi
zin o büyük nutkunu can 
gözü ile okumasını bilenler 
ilil ile fikrin nasıl birbirin
den ayrılmaz. birbirine gi
rift. bir sarmaşık dalı halin
de yükseldlğlnl görmüşler

dir. Bize, buna mümasil bir 
çok yüksek haklkatlar 
ögreten, heyecanlar tel
kin eden bu kitabın, bu ln
kıhlp kur'anının bir dakika 
elden düşürülmemesi IAzım
dır. Eğer onun bize verdltl 
dersleri layıkı ile ezber et
miş olsaydık buıı-ünkü ma
nevi fark ve zarurete diif
mezdlk ve her muvaffakıye
tin sırrını ruhumuzun hızın

da aramasını blltrdlk. 
Fakat, ne çarekl, işte, bu 

kitabın talim ve telkinine 
rağmen, soğuk ve kurutucu 
ukalalık elimlzl kolumuzu 
bağlamı~; bizi lüzumsuz ve 
faldeslz bir nevi teplnmeğe 
mahkum etmiştir. 

Her harekette bir bereket 
vardır diyenler. gelsinler de 
bizim hareketlmlzdekl bere
ketsizliği görsünler; her bi
rimiz boşlukta dönen birer 
çark gibiyiz ve bu çarkla
rın dişleri arasında üğütü

lecek bir dane bile yoktur. 
Bazan insanın etrafını hay

retle seyredip : " Bütün bu 
hareket ne için?" diye sora
cağı geliyor. Çünkü, epeyce 
zamandan beri hiç bir fllll
mlzln, hiç bir teşebİ>üsllmü
zün kendisinden bekledttl
mlz neticeyi verdiği yoktur. 
~asıl olablllr ki bunlar ne 
derin bir şuurun, ne hara
retli bir idrakin, ne de ruhtan 
2"elen bir dinamik kudretin 
mahsulüdür. Tamamlle, in-

Milli yetin tefrlkası 1 O 

Avrupada milletler arasında 
bir güzellik müsabakası tertip 
edilmişti. Bu müsabakaya güya 
bir milletin güzelliği kadınla

rından anlaşılırmış gibi yalnız 
kadınları attılar ... 

Ha/bu ki bütün diger hay
ı1anlarda olduğu gibi insanların 
da erkeği dişisinden kat kat 
güzeldir . Bu bahsi ayrıca 
mütalaa fırsafmı kaçırmıyaca
ğımııı umarak asıl sadede 
giriyorum . Al'rupada bu iş 
bitmek üzre iken bizim sanah 
refikimizden birisi • En güzel 
türk kadınının seçilmişleri hak
kında neşriyata başladı . Neti
cenin ne olacaj!ını bilmiyoruz, 
yalmz , iki gün eve! şahidi 
oldugtımuz bir ştyi okuyucu
larımıza nakledecegiz . 

Beyogtunun tünele yakın 

kibar bir çay.ıanede bundan bir 
kaç gün evet gazetelerde ka
dın/ ık hakkında münakaşa 

etmiş olan biri kad111 dijferi 
erkek biri kad111/ık cereyanı 

elebaşılarından , digeri şair 
muharrir iki mütefekkir bir
birinden haylr sıkılarak çay 
içerlerken önlerinde lıikaydane 
yayılı duran o gazeteye baktılar 
Hanım dediki: 

Şu güzellik müsabakasırıa 
da ne dersıni< ? Şair evvela 
aynaya sonra duvardaki saate 
baktıktan sonra ceı•ap verdi: 

Bizim için geç kalmış 

bir teşebbüs telekki ederim ! 
Çok doğru ! Yirmi sene 

evet olsaydı ... Ve yine birer 
yudum çaylarını , bitmekteıı 
kÖrkarmışçasına idare ite içtiler 
ve tekrrır sustular. 

KUçUk saati 
Eve/ki gece Beyoglunun bir 

sineması önünde bir şey gör
düm . Bir otomobil durdu , 
içinden bir madam ile bir 
mösyö çıktı , şoförden kaç 
kuruş oldugunu sordular, onun 
söyfedigi adedi işitmedim yalnız 
müşteri kelimelerin sonunu pa
rayı olduğu kadar çeken bir 
şive ile · 

- Neden bıı kadar oldu ? 
Kar için şimdi yüzde 

elli zam ı•ar ! Hem benim saat 
küçük saat! 

- Öyle! Küçük saat ama 
bıiyük kazık ! 

FELEK 

ASKERİ BAHİS 

Em den 
Büyüle Harp esnasında Al

man ve Türle mltletlerl silah 
arlcadaşlıtı ve tali ve mukadd•- ı 
rat yoldaflıtı yaptılar. Uzun bir 
seyahata çılcan Emden mektep 

SÖNEN IŞIK 
Yazan MtBRURE HURŞ/T

"Dav:ı,;~da. Fransız doktorıın j 
tav,ivesi uzerine, Şatzalp saııa

toriyomuna inen 'iıınukla karısı, 
ırada, kendilerinden ilci hafta 

cvel gelen bir Türk ailesile tan
ı~mışlardı. b.tanhulun meşhur ve 
zengin avukatlarından Münir Fu
at bey, karısı ve sekiz yaşındaki 
o~:u ile onların yerleştlp;i katta 
oıuruyordıı. 

insanı yabancı bir m~mlekette, 

'ataııda~ına tc adüf etmek kadar 

cvindirerı hı• ,ey yoktur. 

l\Amraıı. aı tı.l-atın karı>ı Sü-
C) ';1 ile pek krlay ahhap olmu~, 

koc •. mı ınnıtnı• .• :\lurıir Fuatla 
gôrüş.,., ;. \en gL ı eıcliji,i ile :-;,,_ 
be>·lanın og,un:ı hile heme ken
dini enlirnı;, i 

Sanatoriyumun daimi te~adüf
ler hazırlayan yabancı muhiti, 

bu iki aileyi >amimt bir dost

lukla birbirine bağlamışu, 

Geleli henuz bir hafta olmuştu 
ki, hir gun bahçenin bir köşe

sinde, masa başında dördü bera· 

ber çay içerken Klmrıırun zih

ninde çoktandır unuttu.Jtu bir 

hayalin hatıra>ı rnnlandL .. 

Bu kızlık ruvalarının IAciverr 
gözlü ni~anlı. ı idi! Şimdi re kadar 
\ilinir Fuadın g-iizlcrine dikkat 

etınemişrı .• 

Salıncaklı hkeınlenin arkasına 

lı~;ını dayamı~, g<izleriııl Herdeki 

g-iıl fidanları ı:ı diknıi~. öylece 

kıııııldamadan duran bu kunır:ıl 
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g~mlslnln lstanbulumuza uğra
ması, bu eıkl hatıraları kurca
ladı; Akdenizln ve Karadenizia 
üstünde kolkl'.'la tetik çekmiş , 
kendi vatanları için dipsiz de
nlzlerln suları l~inde birbirlerine 
sarılarak boğulmuş olan Türk 
ve Alaman bahrlyelllerlnin pelc 
yalcın bir mazide yaratmış ol
dukları yiğitlik ve fedakarlık 

tarihini tekrar anmağa vesile 
oldu. 

Bu münasebetle, Büyüle har· 
pte kahramanlık ve faaliyet 
menkabeleri içinde yüzmüş olan 
Emden gemisinin sergüzeştleri
nln kısaca hikayesini okuyucu
larımıza yapalım : 

BUyUk Harp başladığı vakit 
Emden, Alman Açık Deniz Fi
losuna mensup bir gemi olarak 
Çlndekl Çlntav adlı Alman li
maaıada bulunuyordu. Bu gemi 
3500 tonluk ve saatte 25 mil 
hızla giden bir kruvazördU. 10,5 
santlmetrcllk on adet topu var
dı. Çlngtavda Ustun düşman 

gemileri tarafından qarılarak 

günün birinde düşmana teslim 
olmaktansa açılc denizlere açı-

lıp serbest ve fedakar sergüzeşte 
atılmatı tercih eyledi, ve ilk 
defa olarak Penanda bir Fran
sız ganbotu ile bir Rus gemisini 
batırdı 

Emdenin serseri akıncılık: ve 
korsan hayatı bir yıl kadar ~u
rdu. Hızı pelc okadar çok olma
makla beraber fon MUller adın
da cesur ve teşebbllslU bir ku
mandan tarafından idare edilen 
bu gemi, Hini' Denizinin ve 
Koca Denizin içinde askeri 
kor&anlılc tarihine yeni cesaret 
ve .teşebbüs sahifeleri ekledi, 80 

bin tonluk dU~man gemisi batırdı. 
Batırdığı gemilerden aldığı yiye
cek, içecek ve kömürle yaşadı. 

En nihayet Hint denizinde 
Kokos adaları clvannda Sltney 
adında ve kendisine sillh ve · 
salrece Ustun bir fnglllz gemisi 
tarafından yakalandı. Emden 
bu esnada buradaki lngiliz tel
siz istasyonunu tııhrip için, 
llclnct kaptan Von Mükkenln 
emri altında bir tahrip müfre
zesi karaya çıkarmıştı. 

Sltney lnctllz gemi. 1, müdafaa 
ve muharebe kuvveti noksan olan 
Eıaden korsanını küçük bir 
muharebeyi mUteak.lp mağlup 

ederek batırdı. Mürettebatından 

125 kişi maktul ve diğerleri ta· 
blatllt tutsak oldu • falcat fngl
llzler , telsiz istasyonunu tahrip 
için karaya çıkmış olan Von 
Mükke müfrezesini görememiş· 
!erdi • Bu müfreze sonra tedarik 
ettltl lcUçük yeril kayıklarla 
Hint denizinde Kırmızı denize 
ğeçti. O zamanlar Türk toprağı 
olan Aser lcıyılanna vardı ve 
namussuz araplann taarruzla
rlle tehllkelenen ve güçleşen 
yürüyüşlerle lstanbula geldi • 

Büyük Harbin sonuna doğru 
düşman memleketlerlnden gelen 
propogandalara kapılarak ilk 

bozgunculuk yapan kuvvet Alın• 
an Donanması olmuştur. Bu do
nanma Alman vatanına, ve As
kerlik şerefine lcarşı isyan ve 
hiyanet bayrağı çekmiş ve şere
fsiz olarak Skapa flovda tutsa
klığı kabul etmiştir. Onun kara 
alnında Emden, parlak bir şeref 
çizgisi olarak görUnUr. Kahraman 
Alman Ordusunun şereflerine 
ancak o ve diğer bazı münferit 
tahtelbahirler iştirak edebilirler. 
Yeni Emden için hayırlı yolcu
luklar temenni edelim. 

Cino.ı:ttu 

Hamam istihmam 

Kı~ mev;imindc nezle gibi. bro
nşit, rumatizmil ı:ibi hastalıkların es
babı ara>ında hamamlarda ihtiyatsız

ca hareket dahi "'"'anı zikirdir. ha
nıamlarımızııt soıtıikluk, O• onuiap 
~iıınileıı kısmı ılc yıkanılan kı•mı 
arasındaki farkı hararet tetlhir"'iıcc 
hareket edenler için sü~ıık almara 
ki\ nfct eder, onun için h.ımnmlaıin 
;oıunulup giıinilen l'lsrnı roba ile 
teshin edilmeli ve içeriden lıu kısma 
çıkanları cereyanı haraya maruz bı
rakılmamak için hamamların sokak 
kapusu çift olma.lıdır, 

Kıl ke;ı:Jer lıeşcrci cildi kaldır
dığı. bnzan cildde ıahrişat 'e iltiha· 
b.u müc>sir oldujtu için i<timalinden 
sarfı nazar olunmalıdır. 

1 !amamlarda hircr etüv bulun· 
durulması da :.~ıın icahatı ~ıhhivcsin
dcndir. 

Cönül ister kl umumi hamamla
rımız da aorile~-in; >ıhhi medeni 
hir şekle K1r:;in; Yarinki nu h.ınuıda 
a>lı bizden \e lloınalılanlan alarak 
l'ariste Ylicudc ıı:etiri\miş ol~n Türko
Homcn haınam1nır.- tcrtipat \ c resi
>atından hah-edoct~iz; hu hamamda 
in. rn kemali e . er' c silılı:ıtle i>tih -
ınaın ederken di~cr t:ıraftaıı zevkli. 

ıkıt geçırmlı olur 
H.11.7. 

D. :\Iuhittin 

Beş lira ı•ereceffine .. 
Tramvayın basamağına asılmış 

gidiyordu. Fakat biletçi ralıat 

bıraktı mı ya, lıemen tep?sine bindi: 
- Siz efendi, bilt'I . .. 
Döndü, canı sıkılmıştı, sordu: 
- Nasıl bilet ? 

Tiyatro bifrtı değilya, tram
vay bileli, 

· Canım ben şurada ıneceğiın. 
Nalı iki adım otcdc .. Bu kadar 
yer için de bikt mi olurmuş . 

Biletçi kızdı: 
Öyle ama siz yal111z kendi -

11izi düşıinliyorsunıız, Bize cezası 
ı•ar. 

Bu sefrr kızmak nöbeti beda -
vacı mılşteriye geldi: 

- Ne cezası lıe? 

• 

- Bas bayağı ceıa .. Sabalı 
sahalı senin hatırın icin beş lira 
cereme ini verelim? 

Beş lira mı ? 
Blinı cebine göliirdll, hm•ardrı

lığı tutmuştu: 
Sana bir söz gelirse, ben 

bu parayı kesemden veririm J'aiııı. 
Biletçi ![lllmeğ« başladı : 

Beş lira ceııı vereceğine llç 
otuz parayı ıwip bir bilet ııtsan 
olmaz mı ? 

Kulak misafiri 

lJALK S(iTUNL: -GUREBA HASTANESiNDE 
Ycnihahçedeki Evkaf hastane>inde 

yatmış olon bir koriimizden aldıP;ımız 
bir mektupta dcni~or ki: 

·::;;ddetli sop;uklarda hastaneyi 
ısıtmak kabil olamadı. Hen de o so
P;uklarda hn~tanedo yatanlardan biri , 
) im. J lastenede kalorifoı tertibatı 

olduj!;u halde n3'ıl olup da ı.ınama 

dıP;ı merak edilecek bir meseledir. 
.\nladıj!;ıma göre kaloriftr tertibatı 

iAzımgelcn şekilde değildir. Şimdiki 

tertibat <luzelmcz ise hastalar uşü
mekte dernın edecekler demektir .• 

GAYRI MÜBADiLLER iÇİN 
( ;ayri müpadilleı'den bir kariiıniz· 

den aldi~ımız mektupta c7.cümle 
deniy{•r ki;"'( :ayri mühadillcrin Yazi 
fetı .~ittikçe müıkül~ta ııp;raror . 

' Bizim hu halimize hir çare olmak 
üzere :\Taliye \ckulcti rnrafından 

Ziraat banka'! nezdinde lıir kıredi 

açılma,, çok fa\"tlalı olacaktır. Bu 
takdirdehe; gayrı mühadilc 5zami 
ye ~ı;-;garl oltnak i.izere bir maavenct 

teıninini il: nç i\lali~c \'ekihlınıi.z ~ükn.i 

llewfcndinin hınımetlerindcn bekli-
yoruz. _ 
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GÜNÜN LATİFELERİ 
Şehremaneti tanzifat amelesine ziyafet verdi. 

~ Haberin var mı, gene kar yagacakmış. 
Desene, ~ene llav z. 

saçlı adam, "ona • ne kadar 
benziyordu. 

lô;crıe~i gıin, güne~ banyolarını 
yaparken Münir Fuadı daha dik

katle tetkik etti. Onun her ha

linde kocasında görmemiş olduğu 
bir zarafet, bir incelik Yardı. 

Münir Fuadın ne ho~ latifelerı. 
ne e(l;lenceli hikAyeleri nrdı. 

Sliheyla ona hiç layık değildi. 

Bu, e>ki acem resimlerini hatır

latın çatık kaşlı kadını o nerden 
de bulmuştu'!~ 

Vah za\allı llcivert gözler-.! 

. * 
Süheyl! o gün bahçeye inme

mlsti. O)tlunun biraz harareti 

vardı; onu yatırını~, başucunda 

oturuyordu. 
KAmran koca;ı ve i.\lunir 

Fuat, biiyük terasta oturmuş ko
nwiuyorlardı. . ·amık elındeki 

mecmuayı kari~tırıyor, sık sık 

başını kaldırıp karısına bakıyordu. 

Yandan gördti)tii Kamran, bugün 

ne harıkul:1dc gırzeldi! Omuzları 

ne gıizel, ne çıldırtıcı inhinalarla 

kıvrıldı, titredi ! 
- l .. şüyor ınu~un" l\ı.lmrKn 

Sana bir şey getireyim mi? 
- Fena olmaz • ·amık. dolap

taki kırmızı yiin şalımı.: 

. 'sınık gider, gitmez :\liinir 

Fuat koltuğunu biraz geri itti, 

yana diindü, hiç çekinnıejl;c lü
zum ııörmeden. ~özlerini, Kanı. 

rane dikti. J lemeıı göz göze gel

diler! 

KAmran, vana~ını çukurlatan 
çapkın bir tebessümle, bir kaşını 

hafifçe kıldırarak ona baktı ... 

Ne pervası7., ne kAflr bakıştı o! 

Genç adam koltuğun kenarını 
büyük bir asabiyetle sıktı tırna

kları hasır örgimün arasına geçti ... 
Biraz doğrulur gibi oldu, başını 

uzattı, a~zı aralandı... Fakat 

o bakı" o içe ezginlik veren, 

gör.feri flulandıran bakış hAIA 
lizerinden çekil mi yordu .• Şu Na

mık bey de ne kadar gecikiyordu! 
Bari terasa bir gelen olsaplı! 

~ 

J laf!! lıir pıtırtı duyar gibi oldu ... 

lıüylik bir gayretle gözlerini. o 

lıi.ıtiın irade>ini hi.ıylılcyen bakış

lardun kurtardı. yüzünii çevirdi 

d~lara bakınaga başladı ... 

Fa\..at birden bire koltuğunun 

kenarına bir el uzanmı~tı. .. Kor
karak ba~ını çeYirrli... Kılmran 

hep o ayni \'.ıldırtıcı tebessümü 

ile, sanki bir ~ey söyliyecckmi~ 

gibi uzanmı~tı... Ccnç adamın 

gözleri, onun yakasına ilişti ve 

şeffaf, gölgeli. yumu~ak bir çizgi 

gördü. 

O sırada Kaınranın, beyaz oya 
gibi ince çiçekleri hatırlatacak 

kadar güzel ve mevzun parmak

ları, koluna dayanmıştL 

Tatlı bir se>': 

- Bakın ~kuzum, şu beyar. 

sorguçlu daği ır ne glizel, deP;ll 
mi~ insana uçmak, onların ma

vimsi dumanlarına karıınıak, kar

bolnıak, hir hiç olmak, arzula

rını vermiyor ııııı? sliylc.-cııizc ne 
büyük, ne lıa," rli ir " z,j, 1\-

boııını- !:ıc!PıacıC;ıııı! 

Bonıur ~ c\'in. 
- iki ~enelik hasretten sonra 

~tc sane kanı~tunı. 
Birbirimize kavuştuk. 

l•:ce! .. , \nlat bakalım; kr.eaııla 

ıır:ııı nasıl, ıııcs ut musun? 

- ı\1cs\ıdunı. 

- .\mıı bana yazdığın nıek· 
cuplarda kocıının çok kaba, çok 

aksi bir adanı olduğunu yuıym

dun. 

- l~ı·et. 
- Demek bu tabiatını dcr;i~- 1 

tirdi·/ 
- J !ayır, çok ~uklir dep;i>

tirmedi. 
- . ."ukrcdiyor<uu ha' 
- t::vet; çiııı\..ii lıir erkcgin 

huyu birdenbire yuınıı~ar;a; i~ııı 

içinde daha fena bir i~ ı ar de 

mckcir. 
:\ e µ;arif uoktaı nazar! .• 

her nC\">C. Fakat nıadamki koca
nın hm.·u de,,.;snıcdi na,ıl nıes'-

h'~ ' 

ot oldunY 

Bir v;i.ın kendi kendime 

dii~i.ındiinı: Kocanı Leni seviyor, 
aksilip.-i hep ,inirkrinc hakim 

olnıadıgından. Huna lıir çare 
bulmalıyım dedim, ve buldum. 

\'c çare. iı' 
- lluya. 
- \asıl rııya? 

- Baslıaı a~ı ruya. Artık her 

gece hır rtı}R l\orııyonıın. 

- Bundan ne çıkar? 

- Dinle. ;\ksela canım gece 
tiyatroya v;itnıek ister. Kocama: 
Bu Rece tiyatrııya gidelim deye· 
cck olsam, sırf aksilik etmek için 
hayır der. 1 layır ıleınemtsi ıçin 

ruyaya ba~ Yurdum. 
Bir ,abalı silkinerek uvandım 

:\en var'! deye sordu. Ruya gör

düm, dedim. 4.nlat dedi. Ruya 
saçına, olmayacak ~eydir, anlat

mam dedim. Kızdı; Hayır. dedi 
ruya saçına ne olmayacak şey 

dcğıldlr. Anlattım: Hayırdır inşal
lah, beni bıı µ;ece tiyatruya gö
türmiı>sun , (;ufdii: Bunda saçma 

ne var? '\eden ruya olmayacak 
~ey olsuu, bu gece ti) atrııyıı 

gideriz. 
- < Hur ~ey değlklir. 
- Oluyor iite . .li.rtik her is-

tedijtimi ruya saresinde yaptın· 

yorum. 

- · :'ılesela. 
- ~Jesela bir gece yarısı f!:Ö· 

ziimii açttm,kocamı uyandırdım. 
Sen dedim istediğin kadar, söyle 
şu ruya çoksııçnıa ~ey ... O uykusu

nun arasında bile aksili i bırak-

leri var değil mi,. hele? dedi. 
:\lünir Fuat, artık onun parlak 

iri yeşil ıı;özlerinden başka bir 
şey görmiyor, dııdaklarının arasın
dan yüzüne vuran ılık nefesle
rinden ba,ka bir şe\" duymuyordu. ' . 

Göz kapaklıırı sanki garip, 
ağır bir yorgunlugıın altında bir 
iki defa hafif hafif kapanır. gibi 
oldu ve birden, kalple hiç alAkası 
olmı}•an çok maddi, çok hır~lı 
süzük bir bakışla: 

- Hem çok ı.:üzeL tasavvur 
edenıiyece~iniz kadar ıı;üzel. .. diye 
mırılılandı. 

K!nıran, !1-Hıniri, umulmıncak 
bir ~iddetle seviyordu. 

Bu aş!.:, öyle iki buçuk ayltk 
bir zaman içinde do~mu~, yeni 
emekli yen kU~ücıik hislerden 
de~dl. 

KAmran onu öyle deYirlp, 

yıkıcı buluyordu kt sanki şimdi
ye kadar hayatını, hep bu ihti

rası beklemekle me~gul, bir som 
namhiil, g-ibi ı,<cçirdlğini zanne
diyor, hafıt.asının en siinuk hatı
ralı kiı~ckrini lılle arns:ı hep onu, 

Jı ,.> Üıni ~ ·~ r"lL~. 

-- ·- -- -----

nıııdı. Ruı a sa,r a ulıııaz. 1lcn 

sordum: 1 !er rııı·a çikar mı?

.'\ ,nğı yukarı çıkar yanlıı işte. 

şimdi gürdLi~ıinı r ıyanın çtknın
sıııa inıkı\n yoktuı 'cdir nıyan1 

Bıın:ı hir kurk manto ,ılını1sın_ 
- Kurk mantrı}u aldı ını'I 
- Aldı)a •. 

- Daha lıaikat 

-Daha çok ... \lesclı\ annemle 
geçinemiyordu. Bir gun dedi ki; 

Tııhaf şey, hu ruyaların hep 
g-üriildıııtı.. gihi çı kınası... hiç aksi 
olnııyor. 

Kocanı derhal çauldı: Olııa ... 
Çek J..ere v;nnılen ~eyın aksı 
ıılur. U gec·~ dcrhııl bir r·u, ı d·ıha 
ı:lırdiını. Kocan 1 ·ı anaın saç !<ll~a, 
lıaı lıa,a k:nga e<Hycrl r, koc:ını 
annemi katlediyor. () g-c•cılc·: 

heri kayım ı·aJedc da'!lat can 
dı;er oldular. 

- - l'ckı 1Pla j.\llnun birinde 
i~in farkına rnrır elbet. 

- Sus... Ben ruyalarıını ~U) 
istimal etmiyorum_ <;unrada, 

kocamın ıııezarımla itibarımı 
artıracak bir ~er yaptım. hoe<ım 

doktora gidip, >ık ruı a gormc
nin hastalık olup olmadı~nı 

sordu. \ile doktorumuzla ben 
daha eve! konu mu,tı.mı. Koca-

' 
nıa demi~ ki: Ruya görmek yük-
sek zeka sahiplcrıne n:t!ip oturt. 

Bu . oz hem ho~nnıa ginıii. hem 
cd cam nı ıkını,._ (), hiç ruya 
g-drıncz: 

nıkle~cn 

Seftimi izzet 

Yeni Ne,rlyat 

Gönül gibi 
Suat Derviş hanım yeni blr 

roman neşretmiştir. Bu maruf 
TUrlc muharririnin yeni romanı
nın ismi : •Gönül Gibi dir. 

"Gönuı gibi,, hasas ve titiz 
bir üslubun mahsu\UdUr ve mev· 
zu itibarile ıı-enç bir kadın ruh 
ve serencamının tahl!lldlr. 

Ecnebi lisanlar öğrenmek 
istiyor musunuz? .• 

BERl]TZ' 
\lckıebhde tatbik edilen BERLIZ 

1 
metodu memnun edebilir. 

Derhal kaydolunuz •.• Bcvogıu: 356 lstikW raddesi J 
Zayi; \la!Oliyetime mebni <ınıfı 

ihti)·atta istihdama elverişli olmadıj!;ı
ma dair Koca i\Ju,tafa paş• askerlik 
dairesinden verilen hüvireı \arakamı 
zayi eylediğimdcn venislni alacajtım 
dan eskisinin hükmu olmadığı il~n 
olunur. ~lalM mütekait lsmail 1 fakkı 

- --
\deta Kamran, dünyaya -,ııı-

aşk ile beraber doğmuş. daha 
sonraları da nlrndtıj1;u ronıanl.ırın 

yakıı;tklı kahramanları fikrinde. 

hep o lkivcrt gfülii sel"gilisinin 

·eklini alnıı her yerde her a<k . ' ' 
hikayesinde onu ~iirmiiştü! \caba 

:\lünir bunları hissetmivor mu 
idi? )/enden bir vakitt~n heri 

)\"llzltriııi J\imrana kaldırmıyor, 
hattı onunla konuşurken bile 

öyle uzakları bakıp duruyordu'? 

KAmran artık eski menfaat 
hislerinden hiç birini düşünmi

yor, atıldı~ tehlikenin ne büyük 

olduğunu _idrak cttlRf halde, 
Münlrden, içlerinde çilgın arzu-

lar yanan gözlerini ayırmıyordtı. 

Stiheylıt kocasının son giinler

dekl s;;abiyetlnden, Kil.mrının 

halinden, hızı şeyler >ezme~e 

lıa~laıııı~. fakat şüphelerini kAfl 

derecede teyit edecek csa. lı lıir 

şey giirııınliği için susmuştu. 

( Hi'ıııedi ) 
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Bu uada hir b> !ırantcz • açmak ı 

~' urccinde} iz: 
01ir.pıyat seyahatine iştlı:ak edecek 
ençlerın i·imlcri meydana çıkınca 

hir çok taraflardan itirazlar oldu. 
'\!ese!:\ Sülcymaniyc kulübünden 
Hüsnü lıcyın artık tekaüt olmak 
lt'! e •' en k.1filc\ c ithalini Fedcnı~yon 
.ı11 ın<lan \ c Sülcvm:ınİ) c kulübü 
•cbı Orhan be)in te>irine oıfrdenler 
lıftlu. Hu ıtirazlar neticesinde başka 

bir rcryan karşısında kaldık. Bazı 
ınını:aka ,·c kulüpler masraflari kendi 
'""[ınıl•n tesı iye edilmek lizre bazı 
'}uncuların kafilcn· kabulünü iste· 
<lilcr. Esa>cn ına<rafı Olimpiyat 
t•utçC>inc h:ıhil olmamak şartile 
'-tcd:klcri ıdm:.ncın kafileye almak 
1ı:alahiycti ı:c<lcra~y<ııılara verilınj~ti, 
anc:ık eyahat ma-aritinin defaten 
~ah,,;! edilmc>1 de $nrtidi. Bu paralı 
scrahaı tckliffcri ara>ında. Ankarndan 
\~[i7, lzmink'l l lanyal. Ankara Çan· 
itara kulübünden Se,·kı, ! 'ener Bahçe 
kulübünden :'alıitı beylerin masrafları 
mcn>tıp oldnhl.ıı nıınt:1k:ı \eva kulüp· 
ler t:ırafınd,ın tc.::-\ ı ·l.' cdilınck Uzre 
kafileye ıtlıal l'dikliler Bundan baska 
. !acıtın he\ in rcfıka'ı da Bcl~rada 
~.:ıd:ır ve nı:ı ... r:ılı ~1..ndi .. inc ait olınak 
iJzr\! kafile ·ftkat edc..:ekti • 
1 a1,a; lıut ıı hu kcıııli parasıle 
ı :ırclet t.;ı.ie·ılcr ı \t-ıde zannederim 
.. .;cvki lh:\dı.: \ :T)ada~ını parası 

ıınmadı fakat 1 il oyur.cubr l 7 
ı :ındc l'ra~ dojtr wla çıkan kafile 

1 'c hareket elin ~1~rtli. /~grepten 

ı..ım-:;r:ıra hareket <.:dilirkcn Şeref .he,·in 
' l'ir ,-c hütür. se\, h:ıt c~n~:o;ında. y-az-

dıKı bu rapcırtı•t lıizc o~retti~i e~ash 
ŞC\ .\ldctıin lıc\ in rcfika.<ını Belgrada 
bırakmayup l.:ı~rclıc ~iıtllrdüj!;ü ve 
oradan tla ·raın \Jr:ı g·fJcünnek niye
tinde olduğu idi. l lalbuki bütün fe· 
d<ras)'Onlar kafileye hiç hir kadın 
alınmama;ını Jıüıük bir isabetle karar
lıışıırmışlardı. bu karara ve kendisinin 
~\c1cc \t'rt.hP,ı sozt i linaden, 
\hl.ettin Bc,ir refika.:ının icap ederse 

.\l.kttin loc\ 1c hirlikte ııerhal iade· 
in tclgr ''·ı l i!Jı dık. bir kaç gün 

'0. -:ı .\lacttin lıeı haremile birlikte 
htanbı la d• ndu. 

Ben l u azimc;t Ye :tYUetlcrin 
ınııcddl ı·'dtıKll masrafların alAkadar· 
!ar tarafından tc>Vııc edilip adilmi· 
vcccj!;ini onlııınak uıre bu paralar 
Fc-orbah~·c kıı 1 tilıüniin cesdye edip 
ctmC)Ccegini o kulübün kaptanı Zeki 
bc>dcn <r<lum Lana kulübün bu 
ma.mflarla al~kaılar ulmadı~ını söy· 
lcdi, bu >Ö7.Lİ rcb \luvalfak Beye 
tckr.· ederek, 1'tniııı para ve be~ap 
ı<Jennılc fe\kal;ldc titiz ve fena 
hu~ lu oiduj!.unıu '"Ü) lcdım, kendine 
h:ı3' ınutınain tr:he-.;;sümilc, paraları~ 
tah ı. cdccc~ini \"C ıncrak etmememi 
<olledi, fakat lıu tlhınin ı·c ümidinde 
ın~arc,ef aldandı çuııku hunları ala
kadarlar tc<\iıc ctıııivcrek .\1uvaffak 
~'C~ iı ı:.iial altında 

oldular. 
kalmasına <elıep 

\;i<aııııı 1 ~ inde Futbolun 
ikinci kafilc<ı de hareket ettL 

Zekini~ anıtı hald iyileşmediğin· 
den hu kafile ile <le gidemedi. Bu 
iJ..ı~ci kafile ile -eyahaı edecejl;i 
t ·hınuı edilen < lrhan Bey gidemc
di~ı için çocukları ··cL :\1u,·affak bcı· 
l>rn~;l knd:ır rötlırmliştü. l~afileni~ 
l'ra~a mu,a,.:ılatilc beraber gazete· 
lcrdc oyuncuların lıirlıiri aleyhindeki 
mı k.tupları irıti~ar.ı lla~ladı. :\fuyaf-
f:ık Be\ a\'lh:r ctti~i zenıan 

bize 'azı yetin ~ayanı endişe 
oln1:1dığını ve i~ll'fİ hallettigini söy
ledi, ( lnnn :ıvdeıindcn bir kaç gün 
>onr.ı ;:.crd ilerden lıir mektup al
dım. ~cn:f ile\· hu mektulllında Vener 
hahı., ... li cı\ıını.:ulardan şikJ.\ct edi\'or 
,,. \iu\oı!fak Beyin l'rag~ gel~esi 
\;tz'ı eti hU ,hutun t .. ktll crti~ini ve 
l 'cretfilcrin lıa~ına J~n1ct Be, in kap 
tan int; ... hap ctmcst iizcrint: n1umai
i!erhin daha ziyade kafa tuımag-a 

ho~ladı~ını makamı :,ekvada 'azıyor
du. Bu mck•ııhu kendi aleyhinde 
cılrnasına r.aAnıcn Federasyon reisine 
gôstreıne~ ızcırarında kıldım. Çünkü 
kafile reis vekilinin ) azdıg-ı şey hepi 
ınizi al:lk:ıdar eden hir şevdi. i\lııvaf· 
fak hcı hu mektubu dikkatle okudu 
ve clııiına oldıııtıı gibi emin bir 
tchc slimlc : 

'c denir ? IJct!i 1 ın garibi 
h•lcr::1in zıyadcli)tınd~n dolayı bir 
tek rapor ıozooıayan !:ieref Bey bu 
b:ına yazdı~·ı ınckuıhun bırcr aynını 

~Jrlıan Ye \hıullah Reylere ele ~Ön· 

Jcrmi~ ve tabii l 'edera~yon rei~ini hu 
·.-:ızi~ette'l h:ıbt.:rJar etnıiyordıı. 

~eref lle;in .\I•:ıttin Rev hakkında 
\aZmı~ oldıı~u rapor Ye \luı·affak 

Beyin de Prnii; sc;olıatından sonra 
lııanbıılda Fıııhol Fcdern;rnnile Ptag· 
d:tkı k:ıfil<.: arasında ~ alnız :ırnsıra 

1 

Muharriri : Burhanettln 

para istemek ve ya ~öndermek hak· 
kınd·ıki telgraflardan başka hiç bir 
irtibat kalmadı, kafile reiıi Praga 
ayak basar basmaı, Türkiyede mev
cut lıir Federasvonun memuru oldu· 
!';unu garip bir 'ısrar ile unuttu, oka· 
dar ki biz başta Fedcra;1·on reisi 
\Tuvaffıık Bev oldujı;u halde bütün 
f.'edcrasvon :ızısı takımın macera,.;ını 

gazetel;rdeki telgraf ve mektuplardan 
taklıı ediyorduk. 

Şeref hey l<tAnbul ile al5kasırn 
o kadar kat'etmiş idi ki artık lstan· 
buldakl Federasyonun Progdaki Takım 
ve onun idaresi üzeıinde hiç bir tesir 
ve nüfuzu kalmadı, bu çok şayanı 
teessüf ve endişe idi. Alelhusu~. bizim 
takım daha Pra~a varmadan evci 
bir kıimı Calaıasaravlı, bir kısmı 
Fenerli ola.o 'c bıan6ulun muhtelif 
gazetelerine muhabirlik eden oyuncu 
!ar üçuncü ma~"tan sonra bir hlrleri 
aleyhine neşrivaıa başladılar. Bu neş· 
riy~ıın efkan ~mumiyemiz üzerinde· 
ki tesiri çok bedbaht idi . Biz yani 
fstanbuldaki ~:ederasyon ızası, her 
kesin, matbuatın, efradın. dostun ve 
J .. ı .. ının ınuah.1ıesinc ınaruz iken. ka
" c rlyas~ti süll)tu ihtıyardıı ı~rar 
ediyordu. Halbuki biçare '.lu\'affak 
beı ~cref heye her J!:iin ı·azdığı tel 
graf ye m<.:ktuplard:t hi7.İ \·ukuaalt:ın 

haberdar l·tmcsini cca c:ı.li~·or~a da 
bu recalar hir tUrlu i:-<"af cdilıniyordu. 

Kafile Pragıı vnrdıkıan ve \111\ affak 
llcy ikinci kafilc,·i oraya ~tırürüp 
avdet ettikten sonr;ı gazetelerdeki 
dedı kodular ba 11adı \c l'ra~da birer 
gün fasıla ile o maruf "l'ra~ ma~lu 
biyetleri. >crisi bir çorap >öküğü 

~bi başlaı ınca dedi kodu da azami 
derecevc rardı. rtık bir taraftan 
gazeteler hurada. hiz.<1 hücuın ediyor, 
diğer taraftan oyuncular muhtelit
gazeıelcrdc bir biri aleyhine çirkin 
neşriyat yapıyorlardı. llu hüctımlara 
bütün kabahatı l'ra~daki illarcıc bı· 

rakarak i;tirak etmek ve cephe de· 
ğiştirerek hundan kurtulmak 'ardı. 
Fakat biz hunu namerclıne bulduk, 
hi1.im g on derdiği mi z adamı 
sonuna kadar müdafaayı kendimize 
iş edindik. <ıra>1na göre \foyaffak 
bey, ben ve diğer rüfeka gazete· 
!erde ı·a1.'iyeti tenvir için beyanatta 
bulunduk. l .dkin cfkArı umumive, her 
gün okudup;u Prajl' mekıuplariİc ora· 
daki uii yeti o da dar fena giir
mekıc idi ki bizim arasıra rnki olan 
lıu müdahalelerimiz kendi üzerimize 
söz getirmekten başka ~eye yaramadı. 
Bu ciheti izah ederken kafile reisinin 
.\nkorada Merkezi umumiye 'erdiği 
izahaunda ~·edcrasyona her zemon 
rapurlar goııdermek bizi olan bitenden 
haberdar etmekte olduğunu sıiyledi -
gini \'e bu raporlara naıarcn h:ıttıharc
keı tanzim etmesi h\zıın ~elen l"edc
rasyonun lsıanhuldan hiç bir cınirver· 

medi~ini iddia etti~ini, \ lc•kczi umumi
nin de kimseden bir şey sormadan"Şeref 
Beyin hu hususta \":tzife~ini yapmı~ ve 
taksir:ıtın lsıanbulda bulunan Fe· 
deras~ nn ,azasına ait olduğuna karar 
\.·erişi .\'ferkczi uınurnl için ~ayanı 
ha) ret bir ~afleı ,.c kafile. rtisi için de 
sonuna kadar unu ınuhof.:ızay:ı çalış· 
mı~ olan arkadaşlarına karşı şa\anı 
dikkat bir hareketi nıinnecıaranedir. 

\Tabadi \ar 

Öntimuzdeki ~'O ~ııhat Çarşamba 
ak~amın<lan itibaren 

ALHAMRA 
Sinenıasında 

Kadın peşinde 
aşkın ihtirasat ile ınücadelcsi \"e 
bilha>Sa kadınlarııı oğradıjtı şan
tajı, asri ve lilks ha; atı hakikiyevi 
mu~:ıvvir muazzunı draın. 

\hımcs,;illcri: Gabriyel 
Gabr lo Ye Helga Br
lnk. 1 ler ak~am 

K ARA GÜZ oyunları. 

·ş·a'iii'iia·~·;:a" 
f 'RETitllA'i~üR" i 
••••••••••••••••••••••••••• 
Maria Korda
Son temsilinde 

Şehremaneti ilanatı 

C>ktid"' Dairei llelediycsindcn: 
al:ıcok mahalle'i Sultan çeşmesi 

rnkağına :ıit kaldırımların 268 lira 
1 I kuru~ üzerinden münakasa ya vaz 
edilnıi~tir. Talip olanların ihale ~ünü 
olnn nıartıu 9 unı.:n cunıarteı..i günü 
saat on dört tc daire encümenine 
ınüraca3tlaıı il:)n olunur. 

'ÖR D Ü("; Üı\I 
ANLADlGlM 

GİBİ 
GİBİ 

(;eçen haftaki spor ~ahiremiz· 

de atletizm i-;lerinde ismi maruf 
bir arkadaşım olan .\dil Girayın 
antrenör Her Abrahamm ismi 
etrafında ya1.ılan yazılara bir 

cevabı Yardır. l'nutuldu!f;undan 

mı, yok<a yazı tam sütunu dol
durup im1.a sı~madıl1;ından mı., 
her neyse. yazının altH'lda çıkması 
icap eden ,\dil Cirav imzası 

araya ka) nadı gitti. t•:rtesl gün 
görüştüp;üm Galatasara) atletizm 

kaptanı Besim Ümere söz arasın· 
da bu yazının kimin tarafından 

ya1.ıldıp;ını söylemi~tinı. Böyle 

olmasına raıı;men e\-elki gün 
Al.,am ~azetesinde intis:ır eden 

bir yazısında :-eı lmli çikolata 
atietimizin pek haklı olarak o 

yazıyı bana atfettiğini p;ördüm. 

Hoş bir kurnazlıkla isimlerimizi 
birbirine mezceden Besim. pek te 

istemediğim halde. beni de bu 
mtinaka~anın içine suruklenme~ 
mecburiyetinde braktı. \1amafi, 

antrenör her .\brahamın Türki
ycıc celbedilccqtini öı:tr ·ndiğim 
za.:nan hakkında etraflı malumat 

alarak bu muallimin meıayasını 
ilk ufarak -"Jilliı·ct. te ileriye 

süren ben ııldut;ıını için muma· 
ileyhin lehine ) azı lan be- on 
>atırın hana atfedilmesini de 

takablıul edclıı cce~imi ç~kinme· 
den söylcyehilirir . 

Zannedersem.ilk aylıır zarfında 
,\brahanıın ismini ılillnden dü~llr· 
meyen. bir ~ölgc ı;ibi onun ya· 
ııından a\ rılmaıaıı ve her öQline 
gelene Abraha.mın liyakatinden 
bahseden kı\ metli rekortmeni

miziıı şimdi ~yni antrenöre bul· 

dugu ve her ke,;e de telkin 
etmek btediği iki kabahat vardır. 

Çal~dırmasını bilmemek -ve 
atletlerin izzeti nefsini renci<le 

etmek 
haklı Ek.irlcrint btedt~i ,:aman 

";\lilliYet- tL nc,rcn:rchi,nıi- olıın 
Besim· bizi hu' fikrine muarız 
p;iirınctle canını sıkmaınahdır. 
!laklı oldu/(tı zamanlar ayni yol

da yi.mıycbiliriz. 

()limpiyaba gidecek bir :\iman 

Her Abrahamın lstanbula geldiği 
gUnden bir hatıra 

milli takımını çalı ;tıran. :enekrcc 

\lnıan atletlerinden bir çup;uııu 
yeti~tirmh olan, manıf bir hey
keltra~a "rerit atan atlet, heykeli 
için po1. Yerıni: hulunan Ye ni· 
hayct bedeni terbiyeye ait ncşr· 
etti)\i iki kitabı .\lmanyada eller

de dola~,111 hir abama"çalt~tırmasıııı 

bilmiyor.. demek bir a1. garip 
olmaz mı? Bana kalırsa bundan 

daha garibi atletlerimizden biri

sinin ı\lmanyaya ı;idip .\braha
mın çalı~tırdıJ1;ı adamlara antre· 
nörlllk yapabilmek iddia,ı kaltr. 

Atletİerin izzeti nefsini rencide 
etmek me;eıesinc !\elince hiç bir 

mu,lllimin rnlchesi\'Jc ytiz göz 
olması beklenmemelidir. 1 latta 
lıir muallimin bazı icap eden 
zaman!Arda talebesine kar~ı sert 
davranması bile icap eder. Fakat 
hiç hir zaman timit etmem, hatta 
batırınıa Retirnıcm ki elinden 
yüzlerce tolebe geçnıi~ bir mu
allim kar~ı<mdakinin iaeti nefsini 

rencide edecek ~ekiltlc hareket 
ct>in. Farzı muhal ol;ırak lıiivle 
bir ~eyin 'ukm.nn hatıul ctn;ek 
lawn hebc, buna kar~ı yapılacak 
en eYi ~arekct ""biz bu adamla 

çalı~mayıl" demek Ye bu fikir 

ctra!ında ne~riyat yapmak değil, 

mi.icssir olabilecek a!AkadHr kim-

MİLLİYETİN 
1 

Geçen spor sahifelerimi.ı;den 
birinde , llkmaçlarının birinci 
devresinde eıı başta gelen dört 
futbol takımı arasında bayram 
günlerinde bir turnuva tertip 
edllm .. ı fikrinin mevcudiyetin
den bahsetml9tlk. Spor ve bil
hassa hafta gelen futbol faali
yetinin hemen hemen sıfıra 
mUncer olduğu bu sıralarda , 
verdiğimiz bu haber öğrendl
tlmlze göre , ~por :Oeraklılan 
arasında bUyUk bir memnuniyet 
uyandırmıştır. En son haber 
aldığımıza göre bu turnuvaya 
dahil olacak dört ku!Upten 
Galatasaray , Fenerbahçe ve ı 
Beşiktllf mOsabakalara glrmeği 
pren!llp itibariyle kabul ctmlş
lerdlr. Geriye kalan Vefa ku!U
bünlln de turnuvayı memnuul
yetle kabul edeceğine şUpbe 
edllınez. Esasen dört kulUp mu
rabhaslannın şu bir iki 
zarfında bir araya gelerek kat'! 
kararlarını vermeleri ve turnu
vanın bUtlln tcferrııatını tespit 
etmeleri mukarrerdir. 

Her fırsatın spor ve sporcu
ları teşvikten geri kalmıyan ı 
"Mllllyet, mevkii f!yle çıkmak 
Uzere olan bu turuvayı gine bir 
te9vlk vesilesi ittihaz etmek flk· 
rlyle ortaya bir kupa ksyı:ı;akta· 
dır. "Milliyet. kupasını turnuva
yı ll'aıanacak olan Galataseray 
Beşiktaş, Fener:..ı:.ıı~e. Vefa ta
kımlarından flirJ alacaktır. 

Mir lyeto ve dlği ve bundan 

soera da vereceği spor müka
fatlıırının kulUplerln tarihlerinde 
yekdlğerine karışmamasını temin 
için kendisine izafe edilişinden 
mAdda ayırıcı bir isimler de 
tevslmici muvafık gönnktcedri. 

Geçen sene uç.ıncU takımlar 
arasındnlıi t~r:ıuva galibine •er. 
dlğimiz kupa~·a • l\\llllyetln kU
çUkler kupası• dediğimiz gibi 
bayramda vereceğimiz kupaya-

da a: Milliyetin Dörtler kupası • 
namını ,·eriyoruz. 

Turnuvanın bütün teferruatı
nın tespiti dört kulüp murah
ha• larile Stadyom idaresine ait 
olacaktır. Gaı.etemiz bu hususta 
karışmıyarak isimleri bidayette 
t.ıaykiln edecek olan bu mu
rahhasların nihai kararına göre 
ln:payı galibine tevdi edecektir. •• • Diğer taraftan Oğrendlı,';imizc 
~!\re turnuvanın şu şekilde ter
tip edilmesi dOşUnUlmcktedir • 
Bayramın ilk gUrıO Fencrbı\bçe 
l'c Beşiktaş ve Galatasarayla 
Vefa takımlarınır., UçUncll gUnOde 
iki galibin karşılaşması • 

Filhakika bu turnuvaıaa ala
baeceğl en caz;p şekildir. Zira , 
malumdurki litmıı~larınıa birinci 
devresinde Fenerbahçe Bcşiktaşa 
mağlup olmuş • Galatasaray da 
Vefa ile berabere kalmıştı. Bu 
ş ·kilde yapılacak maçlak o bek
ıcnmenıiş netaylcl yaralan mll
sabal<alBrın birer ri!vansı mahl· 
yetinde oıo.cektır . ' 

Bakalım •· Miilfyetln Dörtler 
lrnpası.nı dl\rt kuvvetli takımdan 
hangisi alacnk ?. 

tlcşlktaş ır.açlurınaan bir latıra -------
G.S. Kaptanı Nihat ' .l . . ~ ~:-~ 2.e' • 

G.S F.B maçlarıudun bir hatıra Vefa takımı bir maça başlamadan evci 1 G.S-F.li maçlarıtdan bir hatıra 
.,...:::.;:;:,;::.;::i:iiiiiu;;lıiÇ._.·,;,.-=--.u,;,n;,;uı11n;,;_,;,--_;;.;,;u_.;,u_a,.•111a,.n111u,.n-·-=-~,., 111u"'•"'-"'""'-"'"-""'•"'•nuısı•111uısın..,111n=-nun--nu=ı11•-1U1•tııu,.-ıııa,.11111ıa"'s""'ıııu ...... llR111l_ 

Şarki Avrupa Kupası 
:\lcrkczi \' rupa kt•jX\>I J lc).-eti ı yokıırda bımle•ini yazdı hı nıız 

futbolun dah3 fazla terakki \'C nıemleketlcnlcn beş ınurıl•bs 
inki~afını teıııiı.ı etmek maksa· illans orta<ındn lladrit \C )ıı 
dıyle Turkiyc. Romanya. \"u. Cenevrcdc bir konlern> ;ıkdctme 
ıı;oslavya, Rulgari,taıı 'c \una- !eri taknrrur ctn,iıtir. ,\le\.ui;nn 

•ıi,:taııın iıtiraki~ le bir ( ::-arki a!Jıjtıını/. lıir haber~ ı;ıırc 

"-~Kıyametten~ 
sonra 

~l~huk Hejisor Herbert Brenonsin huı·UK eseri 

il. H. \'ı\RNER. NİLS ASTER· 
ı\NNA NILSONl'N \ \ ru pa Kupası ) maçı arı futl;ol fcdcrası nnu •ah ık reM 

tertibine iıoıı:ıyaı.. olm:ıyı dii~ün· Yusuf /.iva llcvin merkc ! .\,·- 1 
mti~, hatta icap cderes hu maç- rupa kııpas: he\ \·tindLn :ıldı)(ı 
liırı hirıı:ıyc \C ınua\cııetinc de hir ;ııckıupta )J kcnd·,:.,,n Ye 

.\lu~zz•m _fılimlcrL llalı•lsnn evlAtlara ve e 1ıların 
\ aııfl.!lcnnı go~tcı·tn mükemmel ft!m. 

llu c er her kc,ı alakadar edecek 'e heicçana 

mazhar ctnıeği kar:ırlıııtırıııııtır. vahııt t:ı tensip edeceği 7.ntın lıu ı' 
Fikirleri istiınıaç L"<lilcnkrdı:n İwııkrnısa iıtinıki rica edılmtk ,;•·-~~~~·'1~11Jl'!'~~llll•••ıııı1111ıııı!lllll•••••••••• • 1 · ıınumtizdeki Çar,amba gUnU matine olarak 
\"u.,.0 lana ile \'unanistnıı esa> tcdir Yol m3 rafını lıcy t ten 'tc 
ititı~riı1c · rurmıı:ı,·• ka1ıu1 ermt,· etmektedir. ı ı r iki k.ıp:ı ctra- Al kazar sinemasında 
krdir. h":ıt"i lıiı kıt'•ır i\in llcr- 'ında ~clecek pıır sal. fclcrınıiz 'c·,•.tntesin me-hur romanından naklen 

kezi .\\ nıpa kupa. 1 l lcı "ctile de ,ıaha fazla nıalurr;.ıt H'lClıtJZ Düztaban ve Bastıbacak 

,eler va>ıtaSI) le bu .hareketin 
ünıınc gcı;nıcktir. 

"Biz kendi h;t~ımıza da rekor 

kırabiliriz~ \C •· iliz eskilerden 
fazla rekor kınlık,, p;ilıl ,.;(izler 
O"L'li.-i ırLızcl ~ü,·Jcni\crıni.; ciinılc· :"o .... ~ • ... 

!erdir. Besim arkada~ım y:ıpılan 
derecdenlen çop;unun _çalı~ırnıktan 
ziıade hak ycq!;isi km·,·ctıı p;ay

re~lc ııldup;ıınu J..alıu! edecek 
k::dar makul tarıınmı~tır. 1 latta 
diiny:ıt!a her ~nin hir tckcmmülc 
tabi. oldll~umı hile reddetmez 

zannederim. Bahısı.,: ki p;Üstcr
diğimiz tckcnımtil >adece kendi 
mazimize nazarnnt!ır. Yok,;a nıu
allimlerinde:ı dah:t bilgiç danan
mı)ıtnlarla aramızdaki !ark henü1. 

istisp;ar edilecek hir ~ekilde deıtildir. 
Pek yakında h~r .ı\brıımııı ~a· 

lıştırmasını pek illa bildiğine ait 

bazı canlı vak"aları bu slitünlar
da Besim arkada~ımlıı beraber 

butlln ateletlere arzedecel(im. 
~Ö/.ümü bitirmeden evet gine 

bana atfedilerek: "~adun (;alilıin 
zannettijti gibi atletlerimiz çay. 

!arda L1olaşnıaklıı mc~t?;tıl dc~ilclir~ 
cümlesini de ceYap>11. bırakmak 
istemem.Sabahlııdıktan sonra daha 
mahmurluk bozmadan ,·(jz metre 

ko~anları,sahada bir taraftan fosur 

fosur siğaru i~erkcn digcr taraftan 
müsabakalara girenleri, çalışmak 

i~·irı girdikleri lıcr hunı:i bır 
kanıpcun ııh~anı t1'CU q, ı~ıp ta 
"flch u. ,ıe sabahlıyanları. ıniı 

,atıal.ada kcı;irilccck h clecanlı 
dakkaia'.a iı:tizaren tat.ı lıika,·c· 
lcrle ins:li ı ;\\ utac:tk, \ıir 1 laı{ını 
kızı daima herabcrkrindc ,,.czdir· 

nıci(i unutmıynnları benim kadar 
belki, Besim de il.• ırınti~tur Ycra 

duynıu~tur. Lp;cr ı;tirnıemı~ \T; a j 
duymamı~sa ı;inc de ı;örmc."'leslni 
Ye ya tlll\·nıanrn<mı tenıennı 1 
ederim, 1.ira olabilir 1 i lııı kiı
mctli atletinıi1.in :ıtletızm tıi';rttıı~la 
sarfettijti ~c\ ku !\"ılFCt kırılır. 

Ben, amatör spurculann bazı 
bu gibi hallerine göz yumulma
sını muhık bulduP;ttnı iı;iıı ınes· 
kilt ıı.eçmeği tercih cdcı:im. Fak.ıt 
iş, marul bir muallim hakkında 
~Blı btı adamla çalı;mayız. ;ck
linden "Ru adamla çalwnayıım , 
fikrinin neşrine dökliliir'e n tıu 
da tabi! tekAmlillere, gelişi gu,, ' 
cümlelere istinat ettirilir-c c. \ 
namam. hul;1s:ı olarak tn der' ' 

Yi.izdc sck,rni dac''ha' 
gunkii dcrecekri yııpa1 ıJ 

•yü1.lcrce atlete malik olsak ç 
l) ı olur.. Fakat.. llilınedı·>ıni 

bilen ye, üğrcnııı'İk istL)Lil, \~ 
öp,ıumck iste) qılcri de hl•rmetle 
kar~tlayanların taaddüdü çok 

daha iyi olur.. Sadun Galip 

Don Klşot 

'.·· .· . . .... ~ . . . 

<lnümüzdeki ~O $ubaı 1929 (.'ar-amba akşamı 

Me lek sineması 
11:~~~:· lvan Mosjuklne 

Çar ın Yaveri 
ı farikulad<" filminde bUyUk gala suvareel 

muhterem ıemaı:ı~eraua tal;dim edecektir. Y trler hugünden 

crvclden tedarik edilebilir. 

olarak 

~~::::X:>ôııı::)<)()=C:<'.X~)ı><><>e=<><><>c-<)<><:>ôıı: 

SRt SİNEMADA 
F.lıcvm :<rti-ılerin en 

LÜCiY AN O 
mahiri Ye en cazibi 

ALBE R TİN İ 
tı:;, iı.:rı orperren mtithi~ 

FE Ci DAKİKA 
filuıiıııle tema;akirsnı ıe,hır etmektedir. lll,·ecen gö>terilmekte olan 
~I.\i JIR )ÖFÖHLF.R 8 kı<ıınlık koınedi <alonu şenlcndirmekıedir. 
Her akşam zengin '·arycte programı. 

)()ı~QC)()<'.>ôıôsıCnCı<'.(•)~::.><?<X><:>::><>~<>< 
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Ü1ün1 suyu derler sakın inanına, 
Rakıdır kafirin adı henışeri! 
İçelin1 divenin sözüne kann1a, 
Hiçte ho~ de~ildir tadı hemşeri! , ö 

Olüırlü <lünyada ne olur derler 
Gan1 kuş11 bununla vurulur derler, 
Sofi·ası 111:! güze] kurulur derler, 
Unııtına ettiğin andı henışerit 

Bir sulu ateştir, ciğeri yakar, 
Sokakta düşer·in, geçenler bakar, 
Sarhoştan inan ki deliler korkar, 
Kiın var ki İçti de kandı henışeri! 

('ç he~ kafadarla gidersin saza, ~ 
Durn1adan çekersin J.-anınazsın aza, §!§ 

. Yok yere elinden çıkar bir kaza, m 
§ Hali 'der davayı kadı hemş~ri! y 

fi M.S m 
o~~~~~--~m~m~o 

Beyaz Ruslar hudut harici 
edilivorlar. 

ı\leınleket1ı,11Lc ıştc bö~'Je gelınışlerdı ! 

.-~----~------------------.ot--, 

Şı. ıdı üc ış tc bö ·le g-·Liyodar .. : 

· Yumurta alırken ı oldu. Aldığınız yumur-
- Baksana ben birka taları kara tavukların 

çtane yumurta alaca
ğım an1ma kara tavuk· 
farın yuınurtladığı yu
murtalardan olacak. 

yun1urtladıklarını ner
den anladınız? 

- Nereden olncak ... 
yumurtaların büyük
lüğündanl 

Bu kurnazlığa yu· 
murtacının hayretten 
ağzı açık kalır. 

• 

~ ~~~~~~ 

~Evvel zamanda~ 
l~ ~ ~~ ~ ·~ 

"Bas al" bas al" 
~follalıkta dikiş tut

turan1ıyarak bakkal-
lıkta karar kılan eski 
yobazlardan biri, 
Türkçe konuşmaz, 
fırsat düş-;ün diiş:nesin 
111eran1ını hep Arapça 
ile ifade edermiş. Bir 
gün dükkanına biri 
gelmiş: 

- Hocafendi, demiş, 
hana bir okka soğan 
tart ta ver. 

-Yobaz , hiç soğan 
lafını ağzına alır mı. 
Hen1en sormuş: 

- Ya' ni basa} iştira 

edeceksiniz . Na a m , 
basa) mevcut . ( Basa} 
Arapça soğan dem
ektir) 

~1üşteri bu <<Bas al» 
sözünden bir şey anh
yanıayarak tekrar et
mış: 

- Hocam, ben senden 
so~·an istedin1. 

-A 'la, n1ünasip, ha
sal... 
Osırada herifin ta

vanda asılı duran so
ğan hevengi gözüne 
iliş niş, kendi kendine: 

- Zahir, demiş, in<.!ir
meğe üşeniyor da bana 
<<Bas al» diyor. Ve he
men kerevetin üzerine 
bineyiın de soğanları 
indireyim derken kere
vet yıkılarak ne var ne 
yok hepsi yer~ yuvar
lann11ş. 

Vay hocadaki hiddet: 
- Bire nabekar 

adam, ne yaptın? 
Herif hiç sükunetini 

bozmıyarak: 
- Her gelen müşte

ri ye« bas al n dersen, 
bir gün tavanını da ba
şına yıkarlar demiş. 

haç içemem! 
Genç ve bıüzel bir 

delikanlıyı, komşula
rından birinin henüz 
doktor çıkan kızı ile 
evlendirnıek istiyor
lardı . Delikanlı, kızı 
gördü fakat ilk görüş
te çirkin buldu ve 
beğenmedi: 

- Canım, nasıl olur 
da beğenmezsin, bir 
doktorun kocası ola
caksın! 

Dedikleri zaman şu 
cevabı verdi: 

- Bilirsıniz ya acı 
ilaçları mi<lem kabul 

- Hanımcığım, ben 
hangisini kara tavuk, 
hangisidi beyaz tavuk 
yumurtlamış ben ne 
bile_ im, eğer siz tanı
yorsanız kendiniz seçinı 

ikizler etınez. 

Kadeın yunıurta se
petinin başına çöker. 
Dört tane yumurta 
seçer, parasını verır, 

uzaklaşırken yumurta
cı sorar: 

- Atfedersiniz Ha
nımcığım bana merak 

J(üçük Nahidin an- _ _ Y_E_ NJ• 
• "k" d v ~.@YA?... ~A?ô?.~ nesı ı ız ogurnıuştu. ~ ~ 

Nahit annelerinin yata- ~ Tu""rkçe dersleri ~ 
u d ~ ~ gın a yan yana yatan ~ lbrahlm Necmi Bey ~ 
bu iki yavruyu uzunu- ~ Bu kitaptan bir ıane alıp~ 

tt.kt ~okuyun. Daha yarı~ına gel- ~ zun seyre ı en sonra ~ k ~ 
~ mcde~ ok~ıy_ııp yaz_maı'tı a- ~ 

sordu: ~ ide erıle bırlıkte ögreıı~cek- ~ 
-Anneciğinı, küçük- ~siniz. Bıı~rlan daha kolay' 

ken ben de böyle iki ta- ~ helleten kıtııp yoktur. Duy-
. d" ~ ılıım ılııymaılım demevin hal ne mıy ım ~.w.#HmW..aa.•~A"H.l{(V~.uA 

Vak'alar 
Fabrikada yangın 

Evelki gece Bakır
köy barut fabrikası
nın tüfek poligonun
dnn \':tn{!ın çıkınış, 

-
ittaiye yetış p yalnız 
o poligon yandığı hal
de ateşi söndürmüş. 
Çok şükür hiç kinıse
ye bir şey olmanıış. 
Yangının neden çıktığı 
henüz bilinmiyor. 

TOfelıl• illdUrdU 

Adanada Kadirli kö
yünde oturan Süley
man köydeki Ayşe is
m; nlıe hir k~dına S:lr-

kıntılık e mış. A yşenin 
kain hiraderi ~tustafa 
da buna kızmış' Süley
n1anı av tüfoğile öl
dürmüş. 

Kalp 2~ ilkler 

Otede beride ka ip 
(2::,) kuruşluklar çoğal
mağa b;ışladı. Zabıta 
bunu y~pan ve süren
lerin izini :1 r:-ınıakla 

n1eşgul. Tabi yakında 
ele geçecekler. F~kat 
ey esnaf, ehali dikkat 
edin kalp para alıp ver
n1eyin. Sonra ciğerini
zc kor, kesenize güve 
düşer hal 

Şapka 

-Ne güzel şapka bu 
böyle .. 

-Üç senedir kullan
Jığım bir şapka yahu .. 
-İn1kanı yok. 
-İmkanı yok olur 

nlu, evelki sene temiz
lettim, geçen sene sil
dirttim, on gün evel de 
lokantaların birinde 
gardıropta dey~ir
dim. 

15 inci ders 
iyi bir Toprakta neler vardır 

Kireçli topraklara 
her mahsul gelmez, 
ço,i{u yanar. Renkleri 
beyazdır. su tut nı az. 
Üınüslü toprak lar ko
lay işlenir, su 
tutar, fakat her n1ah
sul yetişnıez. En iyi 
toprak her dördünü 
de münasip nispette 
ihtiva eden topraktır 

İyi bir toprak ne gibi 
evsafta olnıalıdır: 

1 - Kil, kireç, kum 
ve ümüs n1ünasip nis
pette oln1alı. 

2 - Böyle olunca top
rağı kolay işlen1ek 
münıkün olur. 

3 - İyi işlenen bir 
toprak iyi ha\-alanır. 

4 - İyi havalanan 
bir toprakta kökler 
nıahsulu daha iyi bes
ler. 

5 - Böyle bir toprak
ta su toprağın üstünde 
toplanıp mahsu!u çü
rütmez, cışağıya iner. 
Ve icabinda dn aşa&YI

dan yukarıya çıkar. 
6 - Toprak bütün 

suyunu aşagıya akıtır
sa. makbul degildir. 

7 - rr oprak çok su 
tutmamalı, çok su tu
tan topraklar kolay 
ısınn1az. İyi ısınnıayan 
bir toprak ise iyi erken 
mahsul vermez. 
Toprağın renği ne 

kadar sivah olursa 
güneşte o iıispette ça
buk ısınır. 
Şimdi iyi bir toprağın 

nasıl evsafta olduğunu 
biliyoruz. 

Gelecek derste fena 
bir toprağı nasıl iyi 
yapn1ak münıkün ol
duğunu arayalım. 

Kerim Ömer 
~$$#..?WfiW~~/#..?~ 

~ BiLMECELER ~ 
~ ~~ ~~~~~~~ ~ 

- l\1üezzinden evel 
okur ezanı, dişisine 
karşı pek kaynar canı. 

- Horoz. 
- Hayvan sırtında.n 

çıkar, tuzlama1.san 
kokar. 

- J(ürk. 
- l{endini görürsün, 

geçip yürürsün. 
- Ayna. 
- Ortası delik, ka-

dında olur kesik. 
- Kulak. 
- ()nde gider, arda 

geçer, karanlıkta yo
lu seçer. 

-Fener. 
- Panıuk gibi beyaz-

dır, havası pek ayazdır. 
- Kar. 

---- -- ~~== r 

Yakında veremlilere mah
sus bir hastahane açılacal( 
Şehremaneti Cerrah paşa hastahanesine 

bitişik bir verem hastahanesi :apmaya karar 
verdi. 

Bu çok faydalı bir teşebbüstür. Çünkü şim
di ye kadar vcremli!er ya evlerinin loş ve ha
vasız muhitinde her gün hast::ılıkları bir kat 
daha artarak ölüp gitmekte idiler. 

Yahut ta un1umi hastahanelerde diğer has
talarla beraber, nıüşkülatlı bir hayat yaşı
yorl:-ı rdı. 

1-Jalhuki veremlilerin her şeyden ziyade 
ihtiyaçları havaya ve gıdayadır. Onun için 
ınuhakkak ayrı bir hastahaneye sanatoryuına 
I:ızum vardı. 

İşte Cerrah paşadaki bu verem hastahane
sinde açık hava bol gıda ile bir çok veremli
ler pek çabuk iyi olacaklar. 

rm--r. --K.r~Bı ~T_li_l 
~ 5 Sa $ ..... --· b U MU W WM.UU4P::U~ 

Hayvanlar 
Hayvanlar iki kısımdır. Biri 

ehli, öteki vahşi. 
Ehli hayvanlar insanlara 

alışkın, onların hizmetlerinde 
bulunan ve yahut onların 
gıdalarını teşkil eden hayvan
lardır: Beygir, manda, inek, 
öküz, tavuk, koyun, l(öpek 
gibi. Vahşi hayvanlar dağda, 
ormanda gezip paralayıcı ta
biatte olanlardır: Kaplan, ars
lan, sırtlan, ayı gibi. Fakat 
insanlar bu vahşi hayvanları 
bile ehli bir hale getirmekte, 
onlaru da kendilerine hizmet 
ettirmektedirler. Yanında 
kaplan yavrusu taşı yan adam
lar, arkasından timsah sürük
leyen kadınlar yok mu'? 
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Nor,·cciYa .\lorina . . 
:1lığı ha) nıahsul asan 

Amerikanın 

Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan 

ya 
w · ·-· • • Kiloluk o 1 1 . . kuruştur 

şışesı 

makin asıdır. 
Tiırkiye . umuın Accntası: KH. KRQUBALKIAN 

Da lton ve .l\foroe ve Odhner Hesap .l\1akineleri 

En .l\1ükeınnıel ve En .l\letin Hesap 

Calata Bıllur sok.ııtı • er 
Telefon Beyoğlu ı ~tı l 

J)ünvanın En .\leshur 

i\Ta ki neleı·i<l ir 
\ilaıNta 

'g 
1-..J-+--+--., 
Bu günkü yeni bllmeceml:r 

Soldan s ağa: 

Demlendirilip içilen (~) 
L il nip çalınan (.l) 

2 Bir neı i kaba kumaş (:l) 
\ ıldc (.l,' 

S - Damarda ak•n \,1 Ekmck(3) 

! locaların clbise>i '-ı) 
ilk pe\gamber 4 

M llü~ ük kardeş 4 l c\kıl 

0\UilU (.j. 

IJ 
da 4 

lnıza mua:nelı·::;ı 

Yukardan aşağı 

ı 1' uınaı 

1 Koy ilin ün ayağına ~İ) diği ı 5) 

zzF· 

EYLENCELERI 1 

Dünkü bllmecemlzln 
Halledllmlş şekil 

Yanar dal!;ın fışkırdıj!;ı (~-

2 - Su 2) Sinirlı 1,1) 

3 Gelecek gün(~ (.'abuk 

4 - Cölgc (4) 

5 - Su konup dukulcıı şey 

fi Ba,it (4 

l lamanıd:ı "'·a1ta giı ilen 

('.ıtınıH üsti.ı C.l 

8 Boyun oksi (:! l ''" olnn-

yan 5) 

9 
si. 1J) 

Uydurma \5) Yılan • fari· 

~ta liye vekfı letinden : 
1 :\baıı·CJ2<) tarihinde icrası mukarrer :\!aliye müktti~ 

ınuın inligi musabakasma ait ~eraiti duhul 
l muru uınurttiyci Maliye müfctti~ muavinliğ·i için J - :'\isan 92'> tari-

hinı.lc btonbuld• ve ,'\ok.ırada hir mu.oabaka imtihanı küıat cdilc~cktir. 

1 'l ürk olmak 
2 - i\Tek:ltı!ıi aliyeden birinden mezun olmak 
3 - Sinni \İtmi dörtdcn dıın ve otuzdan cf~un olmamak 
4 • , 'amzcıler tarihi iliııdan bilitilıar 25 Mart 92Q tarihin~ kad.r .\nka· 

raı.l i\blıı·c \ rk:lleti teftiş heyeti riyasetine ha istida müracoat edecekler ve 
'erecek.len j ... tidalara ben echi ati eYrak ve vesaikın hircr sureti nltı'.':'tddak:ıl:ırını 

rapt cvlc,·cccklcrdir. 
1 • ·ufu t~zkcrc ... i 
1> 'Tcreiimei hal Yarakası. 
.ı - l lir.mcıi m111 aır.afai a>keriye ile mükellef bulunmadıklarına 

mc~ up <•lduklan alv.ı asker şube,intlen alırıacok 'e,ibi rc,ml\ c. 
1 - Sahademamc. 
~ lkamcı~~h larının adresı. 

lnıtehana mulıa;erettcn akdem talipler bir muaycnei >ılıhiı eı e t.1bi tutu· 
lacaklardır. '-craıt; Hzimeıi haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak iızrc iki 
.ıe•ıda icra kılınacak mu,abakaı a i;ıirak edecektir. E' clec vapılan mu<aba 
cıda hır defa Hırak ılc mU111ffak olmi\onlar nıaruzzıl.ir şeraill haiz o!Juk 

lan takdirde ıcra olunacal- işbu mı alıakaı • iştirak hakkına maliktirler. 
1 ni an CJ2'l tarihinde icra kılınocak olan lıirincı tahriri kı,mı \nkara \ e 

f tanbulda ve tohriridc rnuyaffak olanların ikinci şifahi kısmı ,\nkarada içra 
kılınac:ıktıı T•hriride mımtftak olmiyanlar 'ilahiye kabul edilmezler. 

\lıı;ahak3da ınU1aHak olanlar .ıooo kuru~ maaşla müfetli~ maaYinliğindc 
:a>in nlu~acaklar Ye maa~Iuından matla ;eyahatlannda >arl edecckld hakiki 
' '-:ıhat ma,rafilc :ıı nc.ı .160 kuru~ ~·tiı·mi\ e alacaklardır. 

.\lüfeıtiş nıua• .lit\inc k:ıbu! urihinden itibaren bir müfeıti; refakatinde 
•itaı gurdükıcn \e üç 'ene muayiulikte kaldıktan ~onra biı ehlı yet imtihanı

• ı lıi ıuıulacaklar \ e i~ hu imtihand:ı da mu\'offa!. olanlar diirt!ıin kuru 
ınaa-la di>nlüııcu ;ınıf ']aliye müfetıiıliginc terfi olııııar.t ikmali tecrübe 
'c mumarc,c zııomında akallJ bir .;ene mudclctıle hmpaya ,z.ım edilecek· 
lcrdir. 

\ uupadon "'det c"<lcn müfctti~il'r lıe1 ".·:i tcfıı,ıycdc ekalli beş >ene 
müddetle ifa\! 'nY.ifc ctmcğc mccbnrdııılar llıı müddetin hitaınından cı el 
hcY'l'ttcn i'lfik.ık ctm:ık isteyen ınüfcttil'lcr \\rup.::ıd:ı bulundukları zaman 
zarfında h.ı .ine• c kendilcıinc sarf edilen mcbaliğin he: 'cıte bulundukları her 
enci kAmile i~iıı 'üıde 'irmi>i bittenzil lıakıye>ini ha :ineye bir gimo itiran 

mahnl kolmak;ızın iade edeceklerine dııir r\l31iye 'cktlctı celile ·ine Utihi 
;ıdihlen muoaddak bir kefaletname ita eyleyeceklerdır. 

Teshin vasıtanızı tezyit için 

Elektrik sobası 
KUI.ıLANINIZ 

1 c •uraı posiası 

tr cehhc "1tı taz;ı:n 
kamaraları \ c ' uı crt< ''>icıılar ·ıa 

mah . m.rcrrahAydt n 'ııpuru 
mohallerı hıız 18 ,·uı a 

Pazartesi• ı:unı_ .oaaı ''." 
de ı•ccdcı 

h· ·le Ere Zon, dak. rım n, 

'\m ra, K u:uc1 Sıle, ( uk ı ke
Iclerine a met 'e a' det edecek: • 

f az a ti ıl~t ıçır. Eminom. R; anı 

han ~ num · a mt. aca.1.t 
Telcf,.n : 2684 

\'APClU,,\ll[ 
KARA Df.ı.~IZ L.l J\S 

SO'RAT POST \Si 

VATAN 

1 

VE 

•••Doktor Artin Horhoroni~-11 Bel soıtı.:l.iuğ ı, idrar ılarlıl(ı, portast, hast1iıklan, bel gcy<- ı 
k.lıj!;i .ile Ircnj!;İYİ en s ııı , ~ı. ul Ye ap;ımız 'ırıııf;alarla kati 
teda ı eder. Be\ oP;lu 1 okatlıyan oteli , anımla mel-. tep 

--· :;ııkak • ıı .15. Tddon: Reyo~lu ,115'.! ~--

ıapuru 2oçarşanba 
Şubat 

gıiniı akşamı Sirkeci r'hnmından 

hareketle do~T" Zonınıldak !nebolu, 
!'am'uıı, Ordu, Gire oc, frabzon, 
surmcne, 'c Hizeyc gıdccektır. 

Satie 
Beyoğlu Metro Han - İstanbul 

.Ankar~ caddesi 

Veresiye 

ispirto ve ispirtolu içk ileri Iu
hisarı İstanbul Başmüdüriyetinden: 

\halii muhteremenin saf i>pirtoıa olan ihti~açları ı.azarı dikkata 
alınarak pıya-aya bandrollu( ;- .'i.80,200,~00)gramlık şışeler dahilinde 
Gala tada Rıhıını caddesinde Kefeli lıand:ı L mum mııduriyet· ,;atı' . ' 
ma)t.ızasiylc, kapalı kaplarla muskira t ;atan lıil'tııııun l';ıı iler tara • 
fından her arzu edene etiket!cr;nde muharrer 1 ı ı 'erbest)C 
"ıtılması temın cdilmi~ rıldugu ilan ol.,mır. 

Diş fırçalara 
Biolojik \ c fen noktm ııaz;ınndan 

en temiz fır -.ılard•r. C'in<leri ıııiikem

mcldir. 

1 lı·r yer,!c -15 1-.ııruş liatl.ı q~ılır 

Okzijen sayesinde istihzar olunan BIOKS 

Tafsi!At içın Sirkecide \le adel •:•::& 0Balık yağı içemem diyeni ~re ~.lif.:~:~:, hanı iıtisa!ınde yel~enci han.ı~dı 

: Beşır Kema l subıye51 

1
: ~~b;~et~~~na muracuı. 1

•
1 1 

• llali oldu!';u.fosforiyeıi kclbte,. dola\! hızzaı balık ıaıtından • ... \ . 
daha kUI 1 eılıdır. Lczzetı b'tyet laııftır. Balık yağı gibi mideyi • apııı· ınwclılıizi ı :ıiııı H '} 

e bozmaz. En nazik midelerde lıile kolaylık!• hazmolur Yıiru ~ lzmİr pOStaSJ 
• yemiyen çocuklar ıçiıı ga,et nıu_c»i; bir devadır. Sışesi ıiız ,: • • l l afrn lı k lüks Ye sur"at hattı 
• b.uruhıu. Depo;u: Bciır \\Cmal cczanesı • • •.•• ~ • ...,.......-. • • .......... •. • • •. •. ... Adnan vapu r u --- ------ --.•o-_ .. __ Subatiıl 

, Souk algınlıklarında · i 1 k gö .. 
rÜlen rahatsizliklar ses kt~ .. .. 
sı klıği ve öt< sürüktür , 

, Bıı ııahoş alıimt>tlerin ,.. ıllratıe 
J -

izalesi l • 1 

''Krezival,, 
Ue kabildir • 

~_;:=-~--~~~~~~ 

emlak ve eytam 
• 

:\uwıra 

11 

bankasından 
Satılık mahaller 

Nev i 
l'an~olı:ıda Canb:ıziyc malu.llesinde Hane 

Sişlide izzet poşa ara*i dahilinde Tuğl• furunu 
Tahıakale cadde;indc lratlı arsa 
Kııdiköyünde Söğütlü çeşmede Arsa 

18 inci PAZARTESİ 
günn l 6da Galat• rihtımı~dan ha e
keılc birinci, ikinci ve üçuncü >1nıf 
yataklı yolcuları alarak do9;fu c!zıni t 

gidecektir. 
DiKKAT: l ıbu lüks upurda lı r 

türlu esbabı iştirahat müemmen o duAu 
gibi ıoltıılar en büyük otelleri 
vis hidemaıını bulacaklardır. \lu 'dc'ı 
seyahat (20) saattir. • 

Taf;il!t içın Calatada C:umn.k 
kar?IStnda Site rran;ez hanınd:ı l ~ 
niımeroıa miıracat Telefon lleıo , 
l 04 1 'c ya Bernğlunda !'er.pala 1 ~ 
(~:tlataSaray kır~ısınd:t at 3 c h 
acenta;ına. Telefon; Jleıoıtu 1 ,, ı 
Ye 339<). 

-~8ey~r1 1-lll!!!ı-n in~ 
Ayvalıksür'at postas ı 

(\Ir:RSi~ · 'apıını 1 <ı ~uh.,, 
Salı 1 ;- de ,·irkcci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, C:ıııakJ..:ıi<, 

Küçiikkuyu, Edremit, Bıırh~

ıı iye, ,'\} ' alığa gidecek '" 

dönü~te m ezkur iokeleicrle !ıı; 

tik te A ltunrıluğa u~rtt) acaltıı. 

Celi bolu için yalnız ) nl 

a(lnı r, yiık alınmaz. 

fmtihan P11r lğramı \'C saire h:ıkkınd:ı tefti~ he\ ·etinden ınalılm3r 

1 alıııabı · t • 
imtihan porogramı 

diş ınacununu da kullanınız. ---·· 
;)4 

~5 

~9 

f~) 

9.1 
95 

103 
104 
106 
108 

109 

0ığloğlunda Sıhhiı c müdürlüğü yanında D ükl.:;ln 

Ileybeliaılada Rühban mektebi yolunda 6 cedit mükerrer Bahçe 
Ileı.belı adada Abba< paşa sokağında 5 cedit numamlı Bahçe 

Antaha Mers:n pas ıası 
(Çan:ıkkale J \ JpH"L• ı •ı , 

~alı ı 2 de Galac.ırı htııı: n i 
ha rd.et!e lzmir, Kulhık lloı.I ı 
rndo,;, Dalyan, Fethi\ c ant1'1 , 

:'l l er.iııc gidecek 'c donu c 
mezkur bkele!erle l•irlik, 

Tıışucu, Anamor, \!:\iye, Fını~ ı 

t 

\lalı) c 'e lkti<at ilimleri hakkındı umumi maluma: 
2 btikrazlar 'e muhtclıf ~ckillerı, borçlaruı itf:ı.sı , tah\ ili re tc\ 1 ıidi 

ıılleri. "i'ürkl\c Diıvtınu umıımive<i ) hakkında malılnıat 
. J \\· le il' tarlunda takip cdilın ,, l:lııuı gelen umumi kaideler 

hıl, '"3"' 1 t:.ı 'L" bıh.ı .. ıt·ı \t.:rgilcr. crmayc \l: ir:ıt üzerine tne\ZU \Cq?;iler \C 

lııınl:mL her hınnin r ıt!c , c ınahzurlan 
4 .\Icnk .ı olmı\ ., cın\alin las~rru un:ı ait kauuni nıaltimat 
5 ru~kt d~ hotnı-ı tatbık cdi lmcktC' Ol;ır'! vergi \e rc!limJer l} ... lıur.·arı, 

rnı!ı- ,ıbaı ctı, tah;ıl u;;ulkrı 'c l apılması Uzım gelen kanuni ıakılıat 
ıı \lu cbei unı mııe kl!ıımu \e huhapı.kı muıal:lar, butce \C talıi 

oldLğu c '' ı.. ııdder, mali sene 'e dn r , he.ah" c, ''" • '" tedi' c ı e 
mı~ ve m r k ı ıı ıller ıle T ı ede bu lıusJ ta ~ • kı!~unbr 

7 \lali ı.lu defte ı, la \ t m:ıl k leır. m nıeldtı hesa 
11'clcrı ıle ı o a re telgraf \C nı ~mat u uııl ~e ab . 

8 ı,anunı m:ılılma~ 1 lulmk ıdare h uk c 1 u u m.ıha nelert 
'ki~ında uınumı \t.: rn CC"c· 1n:ıl mat 

9 Ik ıt '- mu k p fa._ he :ıplar, 01.'bct \C tc<ıa up k dele ~ 
ei :ıdedi' c ı de Jtıh " hacını me 3halorı, 'cnı mı " \ 

i 
10 l ı' defı ı. ba t ıc m da! ul ~ında u um. nı.I 
11 Tı hı ınal \c l o fı' ~ furk;,cnin tabi, idari, iktis;ıd1 co ı 

.! f ~ \e l'rın •zc·ı ıtabet u "'lar ;ta ımla 1-'ran> cada matiı 
lnı;ılı ,..., \ .ı ' it 1 ıı c " \l:kııf 'e mılıi not d:ılıi a ıca naza ı 
diK lJ .ıJı·' C'1klır 

ve 
ITIL· 

l{ız A111cli hayat ınel·tt'bi ıniidiirlüğün<len: 
<)'.,?B ne ı ınc 1 1 anır. 1 arı l·:ıd\: ı:ınH:l ir n rııu~ml'lı: inin ikınal 

...; l,I 1 d ı ıu 1 1.. m •P c! 
1 •ı 

• 

AttCö"Ck~ 
P orous P la stel' 

AlkOkS 
Her eczanede bulunur. 

Göğüs üşütmelerine ve sancılarına ciğerl~i 
zaıf olanlara , öksürenlere , rom:ıtiznu-..' ve !um· 
bago->:_a 1;11upteıa ol~nlara bu eski ve tecrübe gör, 

mu$ ılaç en eyı ve en müessir devad ı r . 
AğTiy:ın yere koyunuz. 

ALLCOCK MANUFACTURING CO ... BU-~enbead, Enılaod. 

• 

llu!·ukadada '\izı·mda atik 25 cedit 7 No Arsa 
• Cakomi soka~ında tı9 numara Arazi 1-2 hl<>e 
• • ·izamda 5 numaralı Bağ 

• Cakomi so ·ağında ~ 1 nuı:ıara, Fundalık 1 ·2 hisse 

• .. ot • ,. 

110 • Hıhum sokağında 2b numar•lı kahrch3ne 1-2• 
l 15 • .\yanikolada 37mtikerrcr numaralı Bağ 1-2 • 
l ltı • \ ccm sokağında 39,41,41 numaralı Raıyebahçe. 

118 • Ebe sokağında 11 numııralı Bağ 

1 IC) • Yor;;olu me\kii moa bahçe gazino 1-~ hisse 
121 Kadirga Bo,ıanlı mahallesinde hane > 

151 Büyiikadada nizamda :4·36 numoralı Dükkan 
152 • ,\pnikolada ~ 1 ·2 denizden dolma rıham ar:;.-ısı 

ı s,ı • " .l2 numara bağ mahalli 480-~68 hisse 
154 • '..?.l • • 480 768 
llaldda meı kii Ye nev'i uzıh eml~k pazarlıkla satılaca~1ndan t:ılip 

olanlann herı;üu şubemızc miırac;ı;ııları. 

DEFTERDARLIK"'h.ANA ;;ıı 
.... mıılmlll:'~ımE!~--=-, .... :.11 .......... llllİİ 

Saıılık 1-.a<a . Deft<r d -ıııde me\ cııt .ı anahtarlı muhammen 
t 1929 da defterdarlıkta y npılacıkur bedeli ~O lira, miızaıcdc •o 

" ".'\TILIK \ \l'Oll 1' 
19500 lira muha!l'nıen ı.c 

"1 ıl'plcr 14{iJ .'i lıralık ı. 

ı · ıoc kadlr bt nbul 

d iz •.anoinde kclagra mc\kt1ndc ın rJk 
ı d )fanih.: \!pu u kapa1ı zarf l'~ulı ı.: " ıktıı 

at m kbu larıle k'.ifoanıelcfr i 10 ıı: t <) ><ı 

da da mutc ek' il kOMİ yona ', ek 1 . 

larmaris, .'akız, <:·mu~kn '· 
gelibu l ııya ugraynrnk gclcccktır 

G>lata kopnl ba~ındı mcrk 
3cenıcsi Beıoğlu 2~62 !\le 311 • 
hanı altında hususi clııredc ı Hı 

Jlubc aeente<i lstanlıu. 

Hisse ."cncdi 7.a)ii: i ş hank ı ı 
36-!!5 iıçuncu ihraç bir h sc ' 
mu\al.."katını zaı i ettim : ye 
alacagundan eski.inin hukmü kal 
dığını il!n e~lerim. Demir ' 
mıircahhitlcrinden :\Jehmet 

İLAN 
Galatasaray 1 si mud · lüğu den, 
!\Tckıcbimizdeki Dakıılo kur unun 

ikıncı .ıe r '3 2 <J29 cumane i 
Loşla1>caktır. Dc\om ctnek iste n· 
ld ka t için 21 inci akşamına k 
kı ı c·c ıııuracaatl.ırı. 

ME'SUL MÜDÜRÜ: BÜRHANf,TJN 



6 

-

Orta i.:t,y .. e yıkılan cesim duvar caddeyi te n1en kaplan1ış ve murürü ubura nıani olınuşt 
rı ~ n1v(l•·Jar i~lernedrğ"İ için caddenin tenıizlr •ı :· ~esine çalışılmaktadır. 

Atgan G~ı;ndan gelen babet'lerc göre, Kral Amanulh!( 
kuvvetleri Ka il üzerine yiiriimektedir. Kendi.sini Emir iifuı 
eden sucu BAHA nın tayyare ile kaç!11~ğa hazırlandığı bildi
rilmelrtedir. Bu resim Kabildeki tayyare ist;;syonunu gesteri
yor. İcgiliz sefiri sir FRANSlS HUMPHRYin de geri çağrı
ia "'ı söyleniyo~. Kabilin saat kulesindeki kurşun yaralan. 

., . 
l 
! 

l{ar eridiği için caddeler tenıizlenıniştir. Eı 
kat henüz iç sokaklarda karlar küme halin<.•• 
bului1maktadır. 

•· . ~;,de de faızia l<ar yag ın ştır. Sefa ınektebi talebeleri el işleri derslerinden istifade eder ~ 
•n ı • nl ri ile birlil<te I·an·an deye ve insan yapınışlardır. 

Bin Söz 
Bir Resim 

Kar firtınası yüzünden ekspre.,in kar'aı· altında kaldığını yazını!'itık 
Bu esnada vak'a n1ahallindc bulunan L:t Bulgari gazetesi n1lth'1bi,·in' 
.1ldığı resimleri dercediyoruz . 

• 

llonıerik transatlantiği şehrin1ize gelmiştir. Vapurla .400 seyyal 
1 gelmiştir. Vapur bir ik' ün kaldıkt.cın sonra Hayfiıya gidcce1(tir. 


