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\'UNAN CAZETELERI 

Türkiye ile Yunanistan ara
sında bir dostluk temeli atmak 
l~iyoru7.. Bu arzumuzun husulijnc 
daha 1Jyadc Atina matbuatı 

YENİ BELEDİYE TEŞKİLATI .ÇOK _DEGiMLi OLACAKTIR 

mani oluyor. Bir kaç gün eve! 
Hariciy 1). Vekilimiz, Yunanistan 
ile devanı eden mliı.akerat, a~ır 
olmakla beraber müsbet bir saha 
' yürıinıektc olduğıındıln bahset-

ti. J lakikatın bu merkezde 1 
~ıulunduğıına ~üphe yoktur. Ancak 1 

Yunan gazetelerinden bazı~• itilafa İ 
mani olmak için ellerinden geleni lstanbul Vali ve Şehreminli/!ine veıilmesi pek ıiıade muhtemel 
yapmaktan geri kalmıyorlıtr; olan sabık Düyunu umumiye binası · 
cfkı\rı umumi~ elcrini .zchlrlemelte" ==="·"~=======0======="'=====..&.=="'""""' 

~lışı)orlar. ~Caniyane hır sui y • b ı d • 
kast. di}C anlatnklart Tatııvla enı e e ıye kanunu 
yanğınını bir \ esılc ittihaz etttiler. 

Bu ) angının lkaındıı. onun bir 
an c\ el <ündıirulmemcsındc Türk 
ıncnıurlannın bilerek hata ettik
lerini, lıur.dan nıak at da lstan
hulda karını~ olan Rumlara ya
~ayı~ı güçleştirmekten lıa:jka lıir 

~ey olmadıgını ortaya attılar. Biz, 
hu caniyane iftiralara cevap >er
me~; ııcf,inıize yediremiyoruz. 
Tarın f, \tinanın bir mahalles.i 
ık· •ildir. Orada oturanlar 'l"iırk 

at:ında)arıdır. Yanan binalar milli 
' F\ etin bir k1>mıdır. Hir Tıirkıiıı, 
bir Tıirk nıenıunınun bile bile 
kendi canına, kendi ,;ervetine 
kıyma,ına nasıl ihtimal verilir'/ 

• f:ık,at; kakikata., maslahata 
hizmet etmek değildir ha\ ayı 
ıf at etmektir. 

Yunan gazeteleri· iki memleket 
ara ın 1 kı ulh ~c emni)Ct hITTa 
ı ı h ak için yalnı;r. Tata\ la 

y n ınından ı tif.ıdc ctnı' orl.ır. 

il k uhay) el masal 
!ar u dur rnk clk ı l>ıılandıny
orlar :\le>cl<l, Polıtp azetesi bö
yle bir _ <.ıl tutturmıı,tur. Politp 

cskı adi e \ e Maarif a ırı olan 
( ıkolodi:;) in gıv~c 1 jlçe3, na 
zınn son intihabatra kaybetme i 
uzcrin bu gazete bazı r tinbtıl 
firarilcrı ile te~riki nıe ·ai etti. Bu 

uretlc çok du,ınu~ olan atı~ını 

rııks it ek için bir çare hıılmu-. 
(;ıiva hir Rum dokton n, Yu 

nan lıc7.lıııctl zcmanında tuttuğu 

jurnalı basacağını ilan ediyor. 
Büyük harflerle y:ıptığı bu ilanda 
hatıratın ha\i olduğu fasıllar da 
sayılıyor. Bu fa ılların başlıcası 

şunlıırdır: 

Mustafa Kemalin e•irlcri - İz. 

mir ile .Wağıılsa yolunda unan 
askerleri kurbanlık yağmalar 

mahsenlerdc katHamlar ... v. >.,. 
Sa) dığımız scrnamçlerdco, çok 

\olaylıkla anlaşılırkl. bu ne:jfiyattan 
istihdaf olunan gaye, Türk ve 

Yunan milletleri milnasebannda 
bozuk bir ha'a )aratmaktan 
başka hir şey değ!lc!lr. 

l'olit a a,:eıeslnln bu reklamlan 
clbeııc, hiıkumet tarafından göriilıııüş 

tür. l\latl uat hiırrlyetinl anlan?~ fakat 
im hüm <tin boşla mlBetlere ıeca 

vüz edecek bir raddeye ,ıkanlmasına 
cevaz erilemez. F.ğer Yunan Hırı 
ciye naııareıi hakikaten Türkiye ile 
samimi bir mıina.ebeı tesis etmek 
fikrinde i.e; hu gibi neıriyann önü· 
AÜ almalı ibl. 
;;;{~:!~ buna benzer neşriyboa 
-m bakan Yunan Hüku-
meti ~azetel Tilrlc maıbuann-
dan ~ik<lıete litlkı ıae ~k 
ğülıinç bir şey oJu}or. 

Eğer bit. de, Yunanlılara kaqı 
Tıirkıı ede ıl üşm anlık his si yatının 
uyanmasına , c mazinin ac~· hanrala· 
ıuıı yışatmala taraftar olsaydık. 

Yun4n iigali feı:aaıJ.nnı yazmak içın 
Poliıyanın yazdıgı gibi • uydurma 
masallara değil - resmi vesikalara, 
retlmlerc istinat ederek bir çok 

baltilcaılar meydana koyabilirdik, 
llalbukl lıi.ı mazıyi ııtmlk, mü-

na.;eb~ılerlmW diizclııııek ialyorwı. 
Yine isıi)Oruz ki, Yunan gazeıeleıj, 
zaman zaman tlna HükQmet rica 
llndc uyanan inlaf arzularını • sanı 

bir hava ile· 515ndiinnesinler. lhsan
lanndan vız geçtik, biıri gıilge emıe
ılnler. 

MAHMUT 
Siirt Mtb'usu 

' .....• ' 
Belediye reisleri Valiye 

merbut olacaklar 
Bütçeleri valiler 15 günde 
mutalaa edecekler ve Vekalete 

göndereceklerdir 

Belediye reisleri nasıl intihap olunacak?
lntihapta münevverler ikişer ümmiler 

birer rey sahibi olacaklar ......... 
Yeni Be1ediye kanunu ahkamı 

Dahltlye vekilıletl tarafından son defa tetkik adllmek 
Uzere Şehremanetlne gönderllen belediye kanunu 

ıaırıhasının tefrik edilen hey'et tarafından tetkikine devam 
edllmlftlr. Kanun lfUrayı devlette eski fekllnl tamamen 
detlftlrmlftlr. 

intihap şekli tamamen degişiyor 

Aldalımız maluma .. gire, ır•nl fekHde gerek bel•· 
dlıre intihap ,.ıcu. gerek beledlır• tefkllAh .. mamın 

dejlftlrllme'ktedlr. 
Evvela ~remini ismi •eltttllır• relstltln• talla_. 

....._ld9dır. 

Belediye reisleri Valiye tabi olacak 

Belediye reisleri vallye merbut olnıaktadU'lar. Halbuki 
şimdi şehremlnlerl llotrudan doğruya Dahiliye Ve· 

kiletlyl~ temas etmektedirler. Yeni kanun bütçeyi de 
yeni bir formaliteye tabi tutmaktadır. 

BÜTÇEYi VALlLER TETKiK EDECEK 

Belediye meclisi tarafından yapılarak valiye verlle
coktlr. Vali bunu onbeş gün ıııarfmda tetkik edecek 

ve icap eden malOmatlar Dahiliye Vekaletine gönderile· 
cektlr. Bütçe vekilet tarafından tasdik edilmedikçe mev· 
kil merl'yete konmıyacaktır. 

BELEDiYE REiSLERi NASIL iNTiHAP OLUNACAK? 

Belediye reisleri belediye mecHslert içinden intihap 
edllecektlr. Bu, kabil allna4ltı taktirde belediye 

DiecHsl llarlchlde de intihap edllebllecektlr. yeal kanun 
heman b.... Belçika ll&temtne göre tadil edllmlftlr. 

ENCOMENl EMANET 9 KlşlLIK OLACAK 

Encümeni Emanet yeni şekilde 9 klfDlk bir belediye 
meclisine takllip etmektedir. kabrfstan ve şehir 

sulan kimllen belediye emrine verl.leeetf gibi, flrketlerl de 
kimllen belediye mOrakabe edecektir. 

MONEVVERLERIN iKiŞER REYi OLACAK 

Belediye intihap sistemi ile det1"91ektedlr. Yeni 
şeklide mOntehlpler yine eskisi gibi tefrik edile-

cektir. Fakat rey meselesi detlftirllmlftlr. Mintehfpleııden 
tahsil g6nn8fltr iki ırörmemlşler bir rey sahibi olacaktlr. 

Ay tutulacak 
Mayısın 9 unda 

•ır Tamamen tutulacak, 
tak ................... . 

..... lmlll'•••k 

ilaYıaall dollasaaeu deB 
HsufU ••t1r. 

R ... '...._......, 
ba kOtlDf .. ..,.._. a-
rlclnde kalacall anlaflldlll
nı, binaenaleyh bara da 

rGrillmlyecetınl, ldlsal mn
takasına Avustralya, Cenubi 
Amerika. MadaıasJlar, kap 
ve Hlncllstanın dah~I bulun
dutuna bUdlrmelctedlr 

Rasatlianeye ıGre 1 teş· 
rint evelde olacak ikinci 
klsuf, latanbulda 
clz'l t*ll11de lliiHeeell'tlt. 

BUG N 
2 inci salılfemlzde : 
ı- Berlln mektubu, Hamburgo nasıl 

baklııU 

ı- Frama JnııJıereyc bir noıa vırdL 
3- Son haberler , 
4- T.rlbl telrlkamıx Temlrlut 

3 tacil ............ 
ı- Aııbnıda lllllll,.C 
ı Dlıı davan .., Sut l>tn>lf lfıı· 

- -te-'· 

...... Slllıl1•"' .. 
ı- Hava '"JIO"' 
lhhia .... ~ 
f.l. Asterl. -
,__, ROllllll. HIM e. Kahbtlt 

5 lııcl Hldfamlzde 

ismet Pf• Hz. •la Aııtara
dakl bAylk toplıuamadaki ... 
tıaıH nııtlıwııın lçl•delıl ııs 
Tlrkça flzlerlll eski dlNekl 
blfllıldaruıt )Ulyma. 

İnhisarı rda MALÜI:İ.ER 
~ ~ Heye~an yek 

Memu·r maaşları Para te~i ediliyor Sadece. bir . var 
8Z8hllacak mı? .Müdafaa Vekdleti .da~ılma/( . ' y1kıf(l1, .. 

-- · •·- için 20,008 lira g6nderdi 
lnhisarlarda ne kadar 
memur ver ve 

]arı ne? 
maaş· 

Ankaradan gelen malömata 
p;ıirc inhisar idareknnde bulunan 
memurlar da ete' let mernunı 
addo unacakur. 

Yaptığımız bkikata gtire 
Tütün inhisa 3,QOO memur 
vardır. Bu mcımırlann maaşları 
30 lira ile 30fl. lira arasında 
tchalı.if ctmektcd . 30 lira alanlar 
kolcu \C saire bt ufak memur
lardır. Mü kirat inbi-arnıda da 
1,000 c }akın 'memur vardır. 

Bu idare memu arının aldıkları 
maa~ ni,pcti de Tutiin memur
! ırınınkin<; mlisa idir. 

Şeker inhisanrfda 60 kadar \C 

kibrit inhisarmd 36 kadar me-
mur 'ardır. r Jnhi<arı mıi· 
dürünün maa~ı a liradır. Mc 
mur maaşları l r inhisar me
murlannın maıı n derecesinde
dir. Bu meınu devlet memu
ru olurlarsa bi hl maaşlarının 
tenzili l:\zım ~el cektir. 

Filhakika jnhi r idarelerindeki 
memur maa J, di~cr memur 
maa-la ına naz r ı yı.ık ktir. 

:\k c 1 hu • ll1 mezkur ida 1 
rderd mufctt a arı 150 
250 lira arasında ldıı~ı halde 

mulki} müfettı Tinin m.la 1 r 1 
5000 ile 10,000 kuru' ara ında 
tebaluC etmekte 

Hu maaş tıı fevkal'ade 
lle beraber f ya baliğ 
olmaktladn- . inhisar idarelerinde 
şube muditleri maaşı 200-20o 
lira oldoıu bıılde. dlger dareler
deki şube momırlerinın maaşı 
maa tali<lsat 80-100 lira ara ın
dadır. inhisar idaresindeki memur 
sınıfındaki memurların ma;ı.ılan 
70 liradan başlaınakradır. 

Dün dinlenenler 

· Tevziat ıuı•~I ırapdacak? 

MaHlllnl askeriyeye mua
venet hey'etl bu sene kış 
fazla olan mıntakalardakl 

malOllerden son zamanlarda 
mlteaddH mektlll'lar almaş
tır. Bu mektuplarda ımlOHer 
keildllerlne muavenet edH· 
meslnl talep "etmekte ldUe.-. 
BOtiin bu taleplerin ls'afı 
kabil olmadı&'lndan hey'et 

vaziyeti Mildafaal Milliye ve
kAletlne arzetml\I ve veki-
let de 20 bin lira rllndermlş
tlr. 

Şimdi bu paranın tevzllne 
devam edilmektedir. Para 
kış fazla olan vlliyetlerdekl 
en muhtaç malOllere veril
mektedir. lstanbulda 800 
malOle para verilecektir; 
Vf bunlann hemen hepsi 

MiUi mlldafaa vekili 
AbdlMalll" Be;' 

.,........... alnlıfl ı ıdır. T8f" 
radakl luf fazla olan )'C~ 
!erden maHlUerla adedi so
rulmuşsa da cavap gelme
mlftlr. 

Para kAft relmedll:J tak· 
dlrde vekAletten bir mlkdaı" 
daha rica edilecektir. 

Mezbaha ihtilası 
Mısır!• ~enses Ayşe Müdürün men'i muha
Hm. ıle dort zatın ma- k ·ne karar verildi 
lümatına môracaat emes_• ____ _ 

edildi Def memur .-hfr•meıre ......... 
~ ..,.... lillllkat ..... 

.............. .nır 

levkul bulunan 1'addye ha· 
nım , ç rufakası hııklanndaki 

Jahkilı:ata devam edilmektedir. 
dinblk hakimi lli.kmct bey 

dün bazı ~deri dinlemlşdr. 
Dun Mıdenct Rifat KAmll, 

madertd Ahmet Selim, Azerbay
canlı Hasan Mu rafa be ler ve 
Ermeni Diş tabibi Hoşyan efen· 
dilerin H~ Mısırlı Pnnses A}şe 
hanımın şahaderirıe · muracaat 

edilmiştir. 
Şahitler UZllD ımııdıye i~ticvap 

edilmışler e bazı şayanı dikkat 
ifadeler vermiŞlerdit. 

Sabık poli ~iidarii Azmi, :a
Jah Cimcoz, Ludi .6rif Beylerle 
dun dilenen ~tler gibi mühim 
bazi şalısıyetler tahkikatın inkl
fina yarayacak be)anatta bulun
muşlardır. 

....... DICDAll lıalıkııilald 
... !ılkat .lıltua llllbaııt ve Ea
c:llıaeııl Fm••et -'alı• ma~a
rtl laıUıt kyla men'i mııllate
mahıe. ve diğer memnrlann 
lldm mulıakcmelerlne karar 
verllmlftlr. 

Talıldkat evrakı müddei umu
ııdllt• verllmlftlr Davada l{ara· 
ııtlÇ mezludıaw mahuibl Şlk
rtl, bu aııban memuru Alled-
- Slldcttlıı, Sllleymaa, Şileli 
Alımet efendiler vazife! memure
lerlnl sal lsttmal ile maznun 
balanmaktadırlar. lhttlls olanan 
paraya mutabh makbuz k-e
mek saretlle vuku bulmllftar. 

ihtilas edilen paraıım mlk· 
tarı tespit edilıneldedlr. Fakat 
kuamaınede blly&k mikyasta 
oldatu tespit edllmittlr. 

EncOmenl Emanedıı verdltl 
kunr şurayı Devlette tudfk 
edllmlftlr. 

Yalwıda rlyallae b.,._a. 
cak olu ba mtllıbıı lldtlls da
vasıadn alll taJı1t dbılenecektlr. 

Ne yıkıl~n. rie .tahliye 
edilen var 

Bazı refiklerimiz Balatla Fatih 
arasında hevelı\n ba~ladığını 

yazmışlardır. 

. ) ıwugımıı tahkikat bµ lıava 
~sin çok. mubatiğalı oldtlğunıı 
meydana çıkarmışnr. Filhakika 
DJlğman çcsme-i dvannda ke • 
mekaya denilen yerde bıiyıik bir 
duvar yıkılmı~tır. Geçen sene yı 
kılmasın diye onune destek konulan 
bu duvar, bu ene kar suyuna da 
yanamıyarak evelki akşam yıkıl· 
mıştır. Bu bir he)elıln değil her 
kıştan sonra husule gelen hadi 
elerden biridir. Yıkılan duvann 
civarındaki evlerden hiç biri 
tehlilkeye girmemiş ve tahlıye 
edilmemiı;tır. 

Zlır• Beyin beyanatı 

Şehremaneti he}'eti fenniye 
muılliru 'iak'a mahalline 

giderek '37.İ) eıi tetkik ermiştir. 

Bizzat lley eri fenniye müdliriı 

Zi~a be) bir muhamnıizc de
miştir ki: 

• Bu kat ıyen heyelan delildir 
Kardan duvar yıkılmış ııe toprağın. 
bir kısmı ka ıştır. Va ıyelte 

endifc dıleçek bır şe oktu 
Hiç bir v tahlı edı 

Bunun 
ilınını~ 

makas 

Orbıldiır ırotu 

i ın le 

\C İki 

kon mu 
\ere mu akkat 
r fram aylar 

-41tıiı..ı ..... 
tek lıa y,:celıtir 
Şehttına~ ~ ann l«:ap eden 
kısıiıılannı yıknrarak yohin bir 
an. e~el ~- ı ı n Uğı"afft!ık
tadı 

11a...-duvartan_... 

B ı b yük inhıdamdan 
mada, ka !arın erimesinden 

şehrin her tarafmdaki duvarlar 
nrilrcessfr olmusnır. Bir çok bahçe 
duvarları yıkılmışnr. Bunlardan 
sokak uzerine yıkılanlar mahalli 
belediyelerce kald nllillktadır. 

Kar yağacak mı? 
Karadenizde pek şid

detli fırtına hüküm 
sürüyor 

••purl•r karadenl• 
çıkamıırorl•r 

Dün vcnidt.'11 erpinıi halmde kar 
diişmeğc başlamıştır ehnmızde fid· 
detlc yağmur '$calı hakkındaki 
tahminler tahakkuk eunemı$t1r. 

Y eşilkoy r"'8t merkezi bu~ 
havanın } ağışlı 'c poynz olacağını 
havalar 11>Pdu&u için .ka- da Ylll
ması muhteıııel cıldııtıınu. iıkat dpi 
olmayac4ını bildirıııekı.lir Kudllli 
rasathanesinden verilen malOmat ıa 
bunlan ıeylı eaııektedir . 

.......... de ........ 

Kuadeıılzde şlddedi bir rıızgir 
ve futuıa devuıı etmektedir. 

Kara demze gidip plecet vapurlar 
baya o.,.....ıt tehlltesile seferlerini 
~ olcloklan limanlarda 
lıalııııflardır. Dihı gene bu denizden 
biç vapur gelmemiş ve limandan ima· TROÇKi Mevkuf bulunan maznunlar

dan birisinin fngilizlerle müna-
.ebetle buhfıduğu anlaşılmışnr. Sab k k . Al • 

Dinlenen sahid rd 1 omıser ... 
' e en Ludi • k ·~ 

be eden bir Bulgar vapuru Bofazi ka· 
dar gltnılş, fakat fıraııa dolayısıle 
geri dönnıep mecbur ~-

Arif bey Ahmet Vefik beyin nyaya g1rme ı11111yor 

kendi evinde kiracı olduğunu BerlJa 18 (A.A.) - VoU 
~n zamanlarda kiMyı ~rqıedl- aJaası blhurtyor: 
ğinl, f~t kendisine Mll,'IUI pet- Reylftd' reisi Lobe Troç
rolaa_n ile ~ olduğunu ldd*1i lllr .. ._ ........ 
zengın olacağını sö~ ,....ı 1"ı telarafl~a A"•n· 
ild defa Londraya glttlğini,şimdi yaya drmeel için l•·•lpt 
Maçka Palasta lüb bir hayat keneoJeeha•....,a vize ver--
yaşadığını söylemişlir. • .....,.. rica eylemellttdlı. 

Blllıas&a na hanımla Huan M. Lelte Almaaya lllka-
Mustafa efendilerin lltlcvalıl lllUll mldnden 'ba .... .,.. ....,... 
sürmüstiir. .... .,.. ....... . 

Son fırnnadan Ç.Wcda bm 
tahribat husule gelıııqtir. Bir bnm 
telefon telleri de bozulmuştur, ıaııılr 
ediliyor • -----Seyyah kafileleri 

DflnkG nllıhaımzda yaz. 
dltlmız lspanyol yata ltO 
seyyahla bu rl• Hmanqnwa 
muvaııalat edecektir. BIUldan 

mudi Cuma slhıu •katar 
ııeyyllida "TranallY&llt'a11 YA• 

panr ıelec:*'r. 

011k4tıa&"Ga ıocı tt& aile ıaet
ası olmuftıır. Ahmet Efeadl 
zevcesini ve keııdlslol nlçlıı 
GldOrdO? 

AİLE FACİASI 

Bir genç kansını ve 
kendisini öldürdü 

zevcin cinayetten eve 
defterine yazdığ'ı 

sözler 

E"elkl cece OskUdlltda bir 
aile faciası olınnf , ıki 

reııcın Gllm8 De oeticeleomi tir 
Vak'a şudur; 

Ü«kUdarda Selmanağa ma. 
hallesiode ltl odadan iba e 
olan bir evde Üsküdar tep ,.. 
haııesl lı•deme 1 Ahme a 
alini oturmaktadır. 

Ahmet ağanın Hikmet hanını 
isminde genç ve gflzel bir kı ı 
kunduracı ııhmeı efendi ıs . 
de de (25) yaşında bir damadı 
vardır. Ahmet elendi evlendltı 

pdenbert, kayın valldesiytc 
ı•emedlli içi& aile •ruıııda 
lılç lllt Sis bvp eblk ~· .... 

Ba yllsdea Alımet eteneli bit 
çok deflllaı' kansını alarak •n· 
aııelaln etardutıı kasımpllf•dak 
uııdl evine cııttırmek lstemlt 
IWo Hikmet hanım razı olma· 
mış. Bu tekllfterlo reddolunması 
Ahmet efendiyi büsbütııa kız
dırmıf • Nllıayet belki kansını 
yola cettreblllr ümidiyle iki Y•· 
\Undaki çocuğunu bundan bir 
m8ddet evet atarak kasımpaşa
dakl annesinin yaıııoa g6tarnıa\L 
Bu çarede tesir etmemiş. Evetti 
gece Alımet efeffl bir f1fo rakı 
alarak eve ıeımtş • 

Kan, l(oca odalanna çelı:ll
mlf ve Alımet Efeadl ~* 
bati-... Esasen ~siz olu 
ba kan koca aruuıda teae 
har zamıakl aevza berbıtle 

• kavsa bllflamıt- Alunet F.fellıll -kavsa ••amada klçtık lllr cep 
..rteı1al ellıııe alanlı; baa ,ey
ler YUDllfo Bu iti ltltlnllktft 
sonra •tr lkf kıulab ralıı dalla 
lçııılf. Arnlouıddl mlaalı:afa 

bllyJllBtB gibi Ahmet efeıııUııfa 
......... ... llOll ..... yl bal· 
.... .,. ..... lılçft bir ta-
bucawm allae alarak tan"laa 
ili .r ...,. etmlf. Çlku kaf· 
,_ıardu biri bofa lltmlft biri 
de Hlbııet h..._ tlllblne 
isabetle derhal Ol4lrmlftlr. 

l(anı • .ııillbl l8Nll ... 
koca baeeler81Wıııteed..,.. 
çevlralt- l(ıırpalatl• .. ,. lı;al. 

blH prdfll lçlıı hemen Olııdt. - ... , ...... ...,..,. 
Vak'a züıtaya ah ıı 'f, 

... !ılkM ba~•..,.m • Aıı.at' 
eleııdl tarıamı ve keadhılııl 

Clldlrmete karar venlllıı. ...,. 
k1ç1k cep defteaM ,...._ ,., ...... 

Bore11111 yolrtı:r. ?'"lıı's -.. 
lım lllUflir. 'ôllm*tı r;ok M!ln 
I1tllta ail M wma sabl&ın. 
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Hamburg nasıl yer?! PRÔTESTo 
1.nylltierede Tamirat 
İŞSİZLİK isleri 

HALI MEDFNI TEŞKILA Ti 
Aile isinıleri hakkındaki tetkikat 

kadar ikmal edilecektir 
bir ;ı a Hamburg bilhassa limancılık İran hükumeti lngil ' Prens dö Gal bir . 

noktasından tetkik edilmelidir 
Haı:ıburg , 13 Şubat 1929 

( l\\iliiyet ) ıctt ~ ıle l fomburg 
r. • ur'oı kata ıle lı <aattc faz;J 1 

•r l~iı ."tc: j dı:.. ı tckr,tr l>crlinc 
'" , ıdaı 1 ı.-nbur~1 eldik • 

ıı, li · ı famlm g h:: ı lmn sür'at 
c c n " dığc• bı re;kudan diğer 

lfl" C' den 3\ ()hl • l'i'hak ··a tren 
' _ k .. Bcdjr 'e'• l lamburga ıc 
1 f< n c·ırc', m.ım undur. \ agon • 
r ' ~· r:ıda a<lı)O "'nlcmck bbi\dir • 

11 ınbL , .>aş sta<\Onımd:ı indir,imiı 
ın L:\ ı.: '-'C ı:, >rn .ıiş oh.hı·l'"um bu 
"' leoı<lc \v"Upa'~ ilk ge"ligim · 

man 1 '•r re' ı Cfilc de Lyuncliıı 
n" h "dıgını ,e;irlıı arnır.ı )aptı, 

ta tınt: ıufl. i ' n1c\·dartd:ı 
t tc' c Jcn lteh .. hshoı ııtelinc indik.. 

( p "' ı u7.c' lııt otd. Ona rnj!;· 
c par~,.,; : n:ırı.... ~an uç lira .. 

11:-'Tlur "'" i bı yt:hn ıçiP cok ucuz. 
lıcraıla l ul~ndcj!;~:ııull uç gün 

ıti ı..· ııu1 il t:'l lA\1k \erleri 
,..,t z<liı •. · .im:ı '' J.\ rıc1 gc1.1.:ct:j.tıı. 

"c'ırL ... ı[ ikı (\..ıtro \!ır. Operc[~ 

tı\ P ıııcma. dan-=1 l...ah:ırc 1 lam 
'lLı ;., . ak~Jrın<l.._ :llhm \l:ı:-ına tesa
<ldL H.ılen <c' lcrdendir. ilk gece 

1 1ı oc·ıcn ')ı \ ı.:rc gitt:k. 
ı lo< 1 ir 'c~ 1 lamhm~ı cllence: 
··eri s:' ahır dordünc ka<lar faah-

cttt: Bcrlin Vt! di 0 r \iınan ~chir 
in.·c ı lı.l~!';u ~iln <a3t üçte kıp:ıt· 

ıııak tncdıu ·i) eti \"Pk. S~ l'auJide 
r ic ,r i indr lıır k:ıhareyc git· 

i-.~·· < Jr tc.:;adufen \ alcncia n1u· 

< c ı ıqhu: .\!elle ;\·fisııngucttin 

ti' ~iJI; bir re' iı ı .ı guLlü~. ı·:.ılidcn çok 
tı"-d.rı L l:ın lıu an·atk:lr O\ unlannda 
ald rr:..ı,Jffaı;. ·ıl...;,or \erilen revü 
c1 ı ! c andı • l .. 3-3 c, ·rrtchter 

l ı,: H:n \·el· g-onil m 'e l.i\ ık l lamhurg 

ı'l' ll .. ~ional l ir .,ehir oldu~u için 

lcnenltr arı ıda her milletten ,.,r. 
tiı.ıı ılmo~ıor ". 'al "apmlları o 

1 
.. ne ıl ine ınahsu~ lutuşkırı ile bil

ha~ J intcre~ndı,. 

'ie~itdc Jcniz ı'orınck mümkün 
degil. 1 ler taraf huz iı·indc. Knnal • 
lann bir ÇU~ll c0nmuş. Liman hak -
kında 1111 l>ir mektup ıozacat.ım. 

1 kr \ 'man şchriııılc oldu~u r;ibi 
l lanıl ur~ta da int11am ve hir çok 
lıc;'\:ellcr 'ar. Bi<markm ,ı;; metro 

k'iğ. ıde hi; he\ kelini g;ıirdiik; 

l lc :;z lıalh mun•stlıcdle m•g:ızal•r 
l ı!h · a i ·i tenin cdilmi:lerdi. lll'· 
, az hatta ucu~ c,· t·şya ı c bcııız 

takımları Ç:ıtm3k tİ7.re lıir neı i reklam 
iafwsıdır. 

Bu hafıa zarfında ınagJzalar hu· 
su-: un.:UC tcz,·in ,-c tcn\·ir edilirler. 
: lcııını llcrliııdeıı oyrıldııtıın p;ccc 
büvle reklam yapan ınagualardan 

ı ıri dckıink kontakrı ile tııtuşarak 
ı ndck 20 mjlrnn marklık c<vada 
1 c :ılıer 'ınmıştı~. l~ 

l 1 mbu.gtı bir ~-ok hahç<· ve paık· 
ar var: Huraya a.ıl yazın p;elmeli 
l i lı~nanaı lıaj('çc>i rnr. l':sasen dün· 
anı" en mC§hrır hayvanat par1., 

1 lamlıuı ~:·ıdll Bundan daha iki 
• t ,,·d orada idik. ~chre 

it ol" ha) •·an•t bahçe., ini ı:cı.dik 
·,le .• \;ıl husu>! cılaru dola~tıl. B11 

!ıçedo mc\·cuı <•lan her hawın 
Jtılıkıır. ·l I mııhtdif p&\')"On ·\·ar. 

11tr 1klim ha\"\·anauua güre Ye rnuhi
tlll ıalnıı harareti del(il şekli de ya·• 
pılmı;. lkp7. Ay~ Fokbalığı, Geyik· 
Ni gurürkcn iıı>an kendini şimal 

ı:\:Utpnnun bu~ da~r"""""l ::ırasında zan .. 

n~.r. • 
Beri tarafta \hk• <tcplcri bütün 

mecmuai an anatile tem il edilmiş 
l·!llcr, ;.ür.ıretcr. a>lanlar, kaplanlar, 
crırni kuşlar, maymunlar, deniz ay· 
ğtrlln ,.. <. hep orada. • ) iık<ck dal'; 
numuneleri yarında, k-•rak, ratip 
vvalar .• 

.ıo '°ndcn lıcri devam eden bu 
mües lsenin sahibi ölmiı~. şimdi 

çocukları idare c-di•or. flütiin dün«a 
hu bahçeden hayvan satın alıvor. 

Bir kaplan ~aşma gijrc 5.(ı.JO hin 
mark tutuyor. ;\lües>i>c çok ıni.ıkem· 
meldir. 1 lamburı?;ta lıir çok ıüıcler. 
n\i mr\..tcpler ~·e darülfönuİ> Yar • 1 

1 lamburg çok gü7.eL sıkılm:ıdan ı:a. ' 
şanalıilccck bir ~ehirdir. 

K. Ö. 

(:iHAN. SULHU 
M.Kellog darülfünun
da bir nutuk söyledi 

Vashington • 19 (A.A. dlln 
akşam Georgetown darlllfünu
nunda bir nutuk irat etmiş olan 
l\\. Keıtog cihan sulhunun muha· 
fazası hususunu yalnız zuhuru 
muhtemel mütaarrızlara kar~ı 
kullanacak ordu ve donanma
larla temin edilemiyeceğlni beyan 
etmiştir. Mumaileyh demiştirkl : 

Efkıirı ıımıımlyeniıı /.:ııı'ı•cli iter 
tıırlü lıarp ilıi11ırıı müşkiillcşlirl'Ce· 
jfini ve /ıarbi milletler tarafmdan 
ıanıtımış bir miiss>cse olarak 
mulıafazıı edecek yerde oııu bir 
citıayel /11/tikki edecek sureltı• lıarp 
lıa/.:kmdal:i ıımıımi teltikkiyi cezri 
tarıdu degiştirmek lôzım ıılduxu 
mııtalıias111dayım ... 

Rus Çarlat'ının mUcav
herleri - Londra, 18 (A.A.) • 
Rus çarlarına ait bulunmuşolan 
iki muhteşem mücevher satılığa 
çıkarılmıştır. ltk müzayede fiatı 
takriben 60 bin lngiliz ıırasıdır. 

Nuyorkta havala 
Londra, 18 (A.A.) Nuyork· 

tan •oally Mail. e bildiriliyor : 
Nuyorkta hava o kadar güzel
dir ki herkes kendisini Florida da 
zannetmekte ve bazı kimseler 
acaba Gulf Sıran istikametini 
değiştirdi de şarktan garba 
doğru mu akıyor ? !flıalinl irat 
etınekttdir • 

PANAMA KA~ALl 
Ecnebi tayyarelerin 
_uçuşlarını tanzim 
washlngton , 18 ( A.A. ) -

Reisi cumhur M. Golidge Panama 
mıntıkası üzerinde ecnebi tay• 
yarelerin uçuşlarını tan:ı;lm ede· 
cek usul ve kaldeleri beyan eden 
bir kararname tstar etmiştir • 

Mezkllr mıntıka vallsi tara
fından bu esaslar dahılinde 
nitamnameler vücuda g.etirile· 
cektlr • 

Amerika borçları istiyor 
Londra. t';' CA:\' l\'uyorktan 

bildiriliyor; Amerikanın harici iktisa
diyat ~iya!=cti .ı\mcrikın cemiyetinin 
sin içtimaında Michigın duülfünunu 
sabık iktisat profesörü 1\1. 1 ın, it A,·. 
rııpada olan naılub~ttn fc>hedilme'i 
lehinde ~iddetlc mudahclcde lııılan

muş \e fakirleşmiş olan A•rupa 
karşısındaki Amerikanın U.im serve· 
tini ileri sürm~-rür. 

MıitıyeiıntarlhT tefrikası 2 

• TEMIRLENK 
.ı:ııı" oi<lugu dt:h~et hakkında 

0 clıp ı<t:çid bir intiba \"ardır. 

'lalbuki .\.·yalılar için bu adam 
'ı:r cihanıctrdir. 

\radan ~ asır geçtıktcn sonra 
lı·zce tt:zalıiir ediyor ki Temirlenk 
'ı'iyiik cıhan~rlerin sonuncusu-

.. !'·. 

arolv1>nun. Jfüıııarkın hayat· 
.ırını biitiin tefcrruatile biliyo· 

•uı Hirind'i hezimet içinde öldü. 
incisi i ·c valnı1. bir tek impc· 
·torlu~uıı <iyasiyat <aha>ında mu

' t'fnk nlmu; f-.ir adnmıdır 

Tnıırlcrık i-c bir imp -rator
" k tc.>i ctrn._, !\itiştiği lıütün 

hıı•t:lıelcrdc ınurnffak olmuş 

c nihayet kendi:;ine nmk:ı\·emet 

t.lı;lıifcn ~on kı'\Tetli deı·letc 
' r, ı ~derken n:fat ctmi~tir. 

Uu ;ıdamın nekr yaptığını an
:ııak için cınL,;1 n:ı!=d yaş:ımış 

ı 1 dı:!!o"1 lıakaçr, ~ız. Ih•": \ ap~· 

bilmek için de \ Hupa tarihlerini 
bir tarafa bırakmak ınzımdır. 

llale gözlerimizi kapayıp Te
mirfcngc, , ak tile onun urnfında 
bulunmuş olan adamların güzle
rile bakmak icap eder. !\1iıth~ 

,·ekayie nüfuz etmek ye insan 
kel1elcrin<lcn yapılmış kulelerden 
geçmek laı.ımgcliyor. l>ta.nhuldan 
geçerek deni;o;den A'yaya, Scmer
kandc gidccciz. 

;\Tiladın l 33~ ~enesindcyb.. 
Yaka nalıalli bir nehrin ke

narıdır. 

DORT .\1·:1 tlRDEt' BiRi 

Bir tc~bihc gorc ct:nntten dün-
ya yüzüne dört nehir akar-

1111} Bu ııchirknkn biri ,·ardır ki 
geçtiği yerler parlak, ~en ve gü· 
zcldir. 

rlıılut<u1. bir :;cmanııı alanda 
kıvrıl:ın, uzanan, hu nehre üm
ınii dcrrn ~dırı nrrrıi~krdi Bu 

tereye bir nota 
verdi 

Berlin, ,18 (A. A.) itan 
hükOmetl lngUtere bllkümetlne 
bir nota tevdi ederek hükOmet
lerlnln pasaportunu haınll ol
mlyan lran !abasının Bali ada
larını çıkınayınıı mümanaat O• 

lunmasına karşı protesto etmiş• 
tir. fran bu adalar üzerinde 
buku':u bükOmrani iddia etmek
tedir. 

lran·Almanya 
Berlin, 18 (A.A.) Tahran· 

dan l;ıildiriliypr: lran-Almanya 

Mali vaziyet 
Alman murahhasları 

Komitede· izahat 
verdiler 

' Parls, 18 (A.A.) Müta-
hassıslar komitesi bugün 
Alman murahhaslarının Al-' 
manyanın iktisadi ve mali 
vaziyeti hakkındaki mütem-

1 
mim izahatıni lstıma etmiştir 

Komite öğleden sonra 
toplanmamıştır. Bundan sonra 

ziyafette ne tavsiye 
ediyor'? -·-Londra, 18 (A.A) Londra 

ve Birminğlıamda tertip edilen 
lngillz sanayii panayırının a1;ıl· 
ması münasebelile bugllD lıOkO· 
met tarafından bir ı.iyafet ve
rilmiştir. 

Bu ziyafette Prens do Galles 
ile M. Baldwin sefirler ve orta 
elçiler, ticaret ve sanayi şube· 
ierinln müme~silleri hazır bu· 
ıunmustur. Prens dö Galles 
söylediği nutukta lngilterede 
işsizlik mes'elesinl halletmek 
için yardıma tuzum olduğuna 
dlkkatı cctbeylediğinden dolayı 

Ankara, 19 (l\\illlyeı Halı medeni teşkilatı layıhaSJ ctr ı 

dak.I tetkikat ikmal edilmi~tir. Aile isimleri hakkındaki tctkık .. ı 
deyam etmektedir. Bu tetkikatın bir aya kadar intacı mulı!emc.dır. 

Aldığım matllmatn göre isıatlstik müdOriycti tahrir fi le 1 

üzerinde tetkıkat yaparak memleketimizde yüzde kaç ki~in·ıı ııil
isimleri bulunduj::unu ve bu ıılle isimlerinin ııe mar.:ı fnıl• 

ttıiklerint tespit etmektedir. Bu tetkikat İzmir \ilRJe.tindc :ıit ıt0 ~r 
üzerinde yapılmaktadır. 

ANKARAllA l\IEK1'EPLER 'l'A TİL 
Ankara, 19 (Milliyet) - Evelce tatil edilen ilk ınektept.rd .. n 

maada erkek Ye lı.ız liseleri ile san'allar mektebi kaba! ulak 
haştalıgı yüzünden on beş gün tatil edilmişlerdir. 

UMUMİ HARPTAN.SONRA 
YUNANİSTAN 

•••••••• 
hakem ve mufıadenet muahedesi 
imza edilmiş olması itibarile 
Almanya en ziyade mazharı 

mü~aade millet esnasına istina· ' 
den İrrandaki usuli idare ile 
münasebet tesis eden ilk dev
lettir. 

icra cdlleccl( müzakeratta 
takip edilecek usulü murah
haslar hey'etl ayrı ayrı tet
kik cdecektefdlr. Yarınki 

•kendisini mazur görmelerini 
ecnebi misafirlerden rica etmiş. 

lngilterede ve dominyonlarda 
bulunanların işsizlere çatışmak 
için vesile vermelerini tale)J'eyle· 
miştir . Prens tamamlle asri 
satış usullerinden fstifade IUzu
ınunda israr etmiştir • 

M. Venizelosun bir ntıtku 
• 

sabah celsesinde bu hususa 

müteallik teklifler tetkik ............... edilecektir • 

Yunan başvekili diyor ki: «Makedonva 
ve Bizans İmparatorlukları temamen 

'1- Vapur karaya oturdu 
\larsil«a. 1 ~ (.\.,\.) •\Jajonga 11 ~ 
i<ınindeki \'apıırun koraya oturduğu 
'e baım•k tehlikesine maruz bulun
dıı~u telsizle lı!ldirilmi~tir. 

* Borçların te>biti 

1 Q (A.:\.) mütdıa>sıslar 

Par is, 

lıor,ıarın 

Yunani değillerdir ıı • 

'1- 11 kişi öldü - J>aris, 19 
( \.,'\. Bir aceze ko~uşıında çatlak 
lıir lıorııdn çıkan ı:az 11 kişinin 
oıumü1c 'chcbiyct ,·ermişıir. 

mI•••rda 

Bir köy yandı 
Kahire , 18 'A.A) - Zaka

zik yakınında büyük bir köyde 
dün yangın çıkmış bu sabah 
dahi şiddetle devam etmekte 
bulunmuştur. Şimdiye kadar 150 
ev yanmış 9 kişi ölmOş ve 20 
kişi aıı;ır surette yaralanmıştır. 

* Soğuk dalgası - Kahifl, 

re,,bıti h3kkında ihzanıtta lııılun

mak üzre tali komi. yon hır teşki

lini derpiş <:tıniı;lcrdir. 

CENUB~ KUTUP j 

Bir tayyare yandı 
Londra, 18 (A.A.) South· 

~odston • da askeri bir tayyare 
düşmüş ve tutuşmuştur. Pilot 
kömür haline gelmiştir. 

Sin al sergi - 1 .ondru, 19 

( \. \ l\mlil'.C ile Prens dü 

(.al Ye Prcıı· ( .eorp;c hı. sabah 

~inal >ergiyi ziyıırct ':tnıı~krdir. 
* .\lan~ ti ineli • - l..onLka, ı <) 

(.\. \ - ,\lan~ ttıncli nıcscfe,;iylc 

ınc*ı. olan n: parlamento tız•· 

rnıdaıı nıtırekkcp lıuhıııan J,omi· 
tenin içtimaında reis .\T. Jlull 

prJrjcni•ı tanı lıir rnrctt~· 

Jçin altı tali komisyon 
.. olumluıı;un u lıild irmi~ti r 

Afganistanda 

tetkiki 
tc'.;kil 

\ııııa. l'l (.\. \. .\tin:ı apnsı 

hildir '"r: ,\1. \"cnizclos lıheral ~enç
ler t~ıni\ etinin hir içtim~uııda ir:ıt 
ctti~i nutukta ha.rbi un1uıninin hita
ınh·lc '\ unan t;ırihiodc yeni lıir dc-q-. 
rctıin ha~l:ulığıııı ~iıylcmi\' Yl' dcnıiş· 

ur ki : 
•· l larlıi unıurnhc kJdar biıtün 

fa:tliyclinıi1. ınillet ıniıin ih)l~ına ına

ıu i,li . Bu de\ 'C harbi umumi ıle 
hit:ını hulnıuştur . l licaın lnılınu\'tur 

dhcr~m çlinkü intihabatın •ıcfe·ınde 
:-;11ylcdi~im ~ihi ,·unnni.~ı:ın harbi 
utnuıni\C ııih:ı\ct ,·eren rnuahcdcleıi 
kcmaL JLirlisti. ,le k:ıbııl etmelidir. 

Bu tarzı lırırckt:t aynı z:rın:ında 
\uomı,tan i~;n hır mc'Zt\'et tc'kil 
cdtr. Zira hu ınuahe<lelcr onun :ırn:ı~ 

linl tema.men tatmi•1 ctnıi~ dc~ildir. 
Fakat hu ><izlerden muahedeleri mu· 
'ulkatl:n kabul cttiıtiın \'C ha.~h.;ı 
ıniııalcbat için hir rn•kı;ıi hareket 

1 
telakki t~ \çdı~iın .,an.::ı;:ı l'Iİ\ 

sını i tcnıi\onıın. ,.Ln:ı:ıt~t11 1 J· ... , 
tenıan cı ilga ctınc~ ınccl.:ıun 
dedir. 

Bunun içindirki harhi umumiye ni~ ~ 
Yt:rcn ınuahcdeh.:r·n netict:-.inı 11 ıi 
nıi' etle kabul c : , nrum. /.at 
lll'ticclcrı tetkik cdcrr1 o. 
gcıriır)l;nuz ki hu ıdan bc.:ş şcı' • 
.\ lr11tln:l 1 lOğ· ıı ·ı lıJı ek\; 

"\"urJ;ıi ... cı:ı hu~..ın \ nan \ili..: 
ya:-:ını: h ... ,tr"' l11r 
~rrJl} il\'~ < :iridı , c 
ctınc\.tcJir l li1r ~liı 
milletinin bu gunku 

kr-mı-ıı., 

odaları ı 
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1 lalbuki huı:unku \ unu.b ııı ıı , 
noktai n.:ız.ırın(Lın tc:ın:ımı:.:t \ 
lıtlır. 

l (l ( \ <\.) s, ı(';u~ daılgası l\lar
;;amatnıh ile Siwa rnha>ı arasında 

çiildc efe icrayi tesir ctmi'i ye 
çöl hu mıntıkada bir lıuz talıakası 

Hey'eti seferiyeye er_I 
zak gönderiliyor 
Vellington, 18 ( A.A,) - Ce· 

nubi kutbıı giden Byrd lıey'etl 
~eferiycsine ait erzak ve leva
zımı hamil bulunan « Eleanor 
Bolling• vapuru Cumartesi günü 
•Baleines" koyunda oDunedin•e 
ğelmiştir. Bir miktar yiyecek 
daha aldıktan sonra • Baleines• 
koyuna dönecektir. Geminin 
kaptanı •Brown • gelecek yazın 
başında memleket dahilinde 
cenubi kuıup kaşifi « Scott• un 

Celal abatta infilak ----c::ı----
ile iirtiilmü~tiir. 

I!!iipaım.ya~a 

Kellog misakı 
J\ladrit, 19 '>A.A.) - Nazırlar 

meclisi l(ellog misakına iştiraki 
kabul etmiştir. 

Bir tevkif 

11\adrid, 19 ( A.Aı - Hükü
met meb'usan meclisinin· sabık 
reisi M. Vlltanuevyı tevkif et· 
mıştır. 

YOl.l,.\HI l'O\TROLl. 
\hdrit, 18 ( \, \. Bir çok şc-

hirlerilı polis miidiriretlcri yollar 
üzerindeki münakal~tın krıııtrrılu için 
emir a!nııılirdır. 

lstantantlk müdüriyetinde 

hatırasını teyi~ 'için dikilen abi· oldu Ankara • l 'l r i\lilliı-ct J -
deye doğru bır s•fer icrasına Moskova, 18 ( A.A.) _ bta'Itik ınii<liıtiyctinin tahriri 
girişileceğini sö;lemiştir. ·Tas Ajansı blldlrlyor: Celili- nufu.<a ait ınMümatı ra'nif ile 

Ancak geleeek yazdan evci abat kalesindeki cephane- i~tigali neticelenmek üzeredir. On 
kı.ıtba doğru bir \uçuş icrasına bir milyon )i 1 iıı ta.<ni!i hitam 
·hı· ı ·ı kt d' ilkte vukua gelen infilakın ı ıma verı mqıne e ır. lıulmu~tur. 

'1- Bir dağda inhidam : San· kalede ve şehirde büyük Bu ta:<nif ncticcsindL ıııc,~ut 
tas, 18 (A.A.) ... Gayet şlddetli tahribata sebep oldujt'u bil- niifu>ıııı ne kadarının ktiçiik , 
yağmurlar Şerrııt dağında yeni dirilmektedir. orta yaslı Ye ihtiyar cıldup;u, 
bir inhldama sebep olmuştur. K'"blld k ı · ' · • en çı an ar lıunltırın hangi mesleklerde hu-
Demir yollarında münakalat 1 k 

Pcşaver, 19 (A.A) ngl- Jundukları, ne kadarının ıı ·uyup 
durmuştur. Alınan ihtiyati ted· 
birler sayesinde evelce vuluı llz tabiyetlnde 5 hlntll 2 yazma bildikleri meydana çik-
bulan ıeıaketln telcerrürUnUn önü Alman ve 2 Fransız dün ;nlktadır • __ 
ıılınmıştır. h iki ı K-blld 18 ava tar y e a en çı- 11- Büyük yangın . l'rı>:ııae. 

'1- Graf Zepplln Friedri- ( A. A. ) Madeni s•nııı m. uc>· 
karılmışlardır. dd ı ı chsafen, 18 (A.A) - ·Graf Ze- sesatı bu sabah ~·ıkan şi et ı m 

pplin şimali ·lsviçrcde bir tec- lr.ak komı'serı· 'angm esnasında harap nlmuşwr. 
..... d.J. f li'arıt on mihon ktırrııı tahmııı 

n ••ap.da rllbe tay aranı icra etmiştir. · 
- Dün hareketi mukarrer cdilınektedirr. Bombayda vaziyet '1-Almanyanın ki\bll sefiri • lıalyada kaza - Trie,;te' 

L d 18 (AA A A) ıılan lnglıi.erenln Irak fevka- ı-, ı .\ . . !\.) J>ı·ı·ak)·a ı·akınınd~ on ra, • vam Berlin, 18 (A. • Kı:.lkütada· ' 
kamarasında sorulan bir suale ki Alman koıısolosu Von Ple· IAde . komiseri Sır Kleyton bir loli,omotif demiryolu iısıüncle 

biriken karlan ıcmiılemckte olan beş 
cevaben Hindistan nezareti man sıhhati muhtel olan Alman seyahatini bir kaç gün lçtn o>kerc Çlrpmışıır. llunlardan üçü 
mllsteşarı Lord winterton Bom· şeflri M. Felzel e yardım etmek 1 1 olmü>. d!ıter ilcisi Yarılınmışıır. tehir etm şt r. . ~ -
bayda vaziyetin yavaş yavaş Uzre tayyare ile KAblle gitmiş· _ __ '1- Yağmurdan adam boğulu. 
tabllleşmekte olduğUnu beyan tlr. · * Rakip tayyareler - Tu- yor Paıis. 13 (A. A.)' l\faıin 
etmiştir. ••••• ' '1- Hava poştaları- lstros, nus, 19 (A.A) • PaWard, Leh· g3zcıc,inin Lima dan i;tdihlıarına * İS\ Ec.· :-;,-ılllLLLml is·· 18 (A.A.) - Tayyareci Palllard ki b 1 nazarcn Uchubambi• cir•nn n \ukıı 

·ıe Leb 1 F a Ue Hl dl çını rix YC Lous.sc un ra . P u un- bulan bir zelzeleden sonra ıalan 
tokholcnı, 19 ( A. lı.. ) lsı·eç ~rasındra x po:~:s ve tJcar:t ·ser- duklan ta.yyrc >aat r 0,30 da ka· gayet şiddetli yağmurlar c<nasında 
sahillerindeki buzların vazireti vlslcrine alt irtibatı tesis için hire)c miıtcı·cccihen t;ıyaran et- elli kadar kimsenin boj!;lJmu~ olma-
de~şmemiıtir. buradan fıavalanmışlardır. miştir. sından korkıılmaı.iadır. 

r nehir fran ile Turaı; ııresında ıı;;ı Dt:mir Kapuyı; ~e~ikten sonrf Temirlenk <lij!;erlcıi gibi. ~u ı.-ı·~mirln. beygiri, ~~f a~ka~ 
hudut olmuştur. Kim bilır ne za- kılrvanların konakladıjtı ilk ktır· >özün <le manasın anlama7.dL 7.ıh- da~larınınkiler kadar ıyı değildi. 
manlartlıınheri Cenup ile Şimali , an,;aray, tepe!enkıı nkan suların nini bunları anlamak için yor- Lak.in kendisi binicilikte cliğerle
ayırıyordu. ('enııpta ın~hıır ITo- yücude getirdijti bir çayın sula- mııyordu. rinden pek iistiindli. Temir bini· 
rasnn \·ardı. dıgt münbit İıir saha idi. Onun Çünkü harbin gölgesi hiç bir cilikte olduğu kadar hllahta da 

(ite ta.rafta, yani ~iınal<lc Tu- için buraya Yc~il Şehir dediler. zaman Yeşil şthrin tistiinden usta olduğunu gösteriyordu. 
ran diyarı uzanıyordu. Burada Bunun etrafında su ile dolu bir kalkmazdı. Hülılsa Teınirlenk son derece 
göçebe kafileler dolaşır, hay-yan hendek vardı. Daha ötede J;aysı Burada Yaşlı adamların sözleri ciddi idi. Bu kadar dddiyet 
lıe<lcnir, iyi cins atlar ~ ctiştiri- ye ıncır ağaçlarının arasından bir kanun demekti. Çocuklar si· 
lirdl Burası ,lıa~lan mil("ferli, ccn- türbelerin kubbeleri Ye minareler Hh kullanıyorlar, beygirlerin ara· 
ıı;ilver adamlanıı memleketleridir görünürdü. sında lıiıyüyorlardı . .'emerkandın 
Bu büyük nehrin' ~imalindeki ik· işte Tcmir bu yeşil Şehirde çayırlarmda at ko,turulur, çocuklar 
lime \1 . . t\ ·l. ( h . doıtdu Ye burasını senfı. oklariylc m vururlardı. 
.. . · nveraı • c ıır ne nn Temirlengin cvcegizi ah~ap, 
obur tarafı) namı verilmistir 1 k . . 'k 1 d Temirlenk bunların lı~ına gc· 

• . • · t anıı crpıçu. ., ·şam o up tıı 
l ulc_u, Scmerknnde gitmtk için çoban da,·arları kırdan !!;etirdij!;i çmişti. .\va çık tıklan Yakit tilki 

bu nchırden ~çer, sonra, derin zaman ortalığa akşam karanlığı gibi hayrnnları takip ederler, YU· 

bir ormana dalar ve her ikı ta· çökerken bu cYccğize <le >akallı rdukları lıayrnnları bir dağ tepe· 

rafı altı ı·lız kadem irtifaın<le bir takım ziyarctciler gdir,orada ~inin üzerinde, kayaların arasına 
yubclcıı dar bir geçide girerdi. karvanlardan ve daha bir çok ~c tirip saklarlardı. Ozaman ~öpe· 
Ilu geçidin bir yeri okadar dar- şeylerden, lıilhass:ı muharebeden kler uyur, beygirleri otlamaya 
dır ki yıildii dcyclerin ikiden bahsederlenli. başlarken onlar dıı muharebe 
fazlası buradan p;eçeınczdl. Onlar konu:jıırkeııj. Temirleıık oyunu oynarlardı. Temirlcnk bun. 

iri \"İicutlu. fakat ince ve sar- ~u söziın vakit vakit tekrar edil· !ara kumanda ederdi. 

kık bıyıklı bir takım adamlar da, biğini duyardı: fakat Temirlenk için bu muha 
ellerindeki kargılarla bu geçidi - Bir adamın bir fek yofu rebcler birer oyun <leğll biltıkis 
beklerler, gelip ıeçen yolculara olur. fi] pek ciddi lıirer Yak"a idi. Çünkii 

muhafızlarıdır. 

lıakarlarcfı. Hunlar Tatari>tanın l ıı - Bunun manası hir aJamın kendi •"ibi çocuklarla hatbedcrken 
i~inc ba~lalnrının l:ı.r1 ~maına:ı demek r-ı 
olar.ık. ~iildiijtü hiç !!;iiriılnıivordu. 

, ;;üstermesi, kendisinin aşajtt yukarı 

yalnız kalınlş olmasından ileri geli

yordu. Temir anası öldüğii zaman 

küçük kalmıştlı. Bir kabile reisi olan 

babası ise günün bir çok saatların 
yeşil ~arıklı bir takım :ıdamlarla 

konu, .. arak geçirirdi. Tcıııirin hu 
küçük yaşında· kendine arkadaş 

ettil(i ~eyler: Av köpekleri, şa· 

binleri ve bir de kendi yaşın. 

<laki ı,:ocuklar olm~tur. ı-:,. pek 

tenhaydı. ade il;:i hizmetçi Y.ırdı. 

Ahırdaki beygirlere gelince bun-

!ar ahırın ancak yan;ını dnldııra 
biliyorlardL 

Temirin babası bir Tatar kıı-

1.ıilesinin rcL<;.iydi; fakat bu hakiki 

bir mana ifade etmi)'OHhı. Bu 
ad~mcaıtazın pir niifuw yokttı. 

Veremle mücadele 
İzmirdeki cemiyetin 
bir senelik faali er 

l•zmlr, 18 (A.A) - VcrFJllİ.ı 
mücadele cemiyeti hugllıı 

senelik kongrasını VllAyet sıh

hiye mlldürll Lutfi Beyin ri)'a· 
setinde aktetmiştir. Heyeti idard 
azasından doktor Behçet Salim 
Bey tarafından cemiyetin lr 
senelik faaliyetine dair okırnan 
mufassal raporda 928 senesinde 
6,670 hastanın muayene cd'lip 
bunlardan 770 veremlinin cemt. 
yetten ·yardım görmek surctile 
tedavi edildiği ve 2 sene evci 
cemiyet için inşa edilen }'eni 
terzaki dispanserin blhlmunı 
borcu ödenmiş olduğu gib;' • 
prevantoryom yapmak için de 
vasi ve geni\i bir yer satın 
alındııtı ve satın alınan bu ar
sada yapılacak kllçük küçük 
evlerde veremlllerin teda' i edi· 
leceğl zikir edilmiştir. 

Raporun kıraatını müteaUp 
heyeti idareden bir kısmı yeni
den intihap edilmiştir. içtimaı 
ve sıhhi mllzakere ve mukarre
rat bu sene için tatbik edilmek 
üzre yeni heyeti idareye havale 
edilmek ıuretlle kongra me~a
islne hitam vermiştir. 

Kendisi cengavcrli!tilc ıılırct 

alm~ bir aıleye me<uptu, l;tkın 

fakirdi Cenç çocuk semerkanl 

yollarından gelip ji-Cçen zengin 

kilrvanlara bakar, sllıllı:;urların 

muhafazası :ılıttndn giden yiizlcri 

örtülü İran kadınlarını seyrederdi. 

Tat1r kadınlan iirtiınnmedıkleri 

için, böyle iirtülü kadınlar 
genç çocujtun merakını eellıedı 

yordu. inekler Ye daha 

bir çok kıy mc t 1 i m a 'I ar 

nakleden kı\n·anlar buradan ge 1 
\·erdi. l\:lrrnnlnrın geçtiği yollardan 

kalkan sarı tozun içinde ı;alı bir 

coircinin kafilesi, gi\h bir dıııde 

keşkiıliı, diıer cinde asa ı ile 

bir dilenci alayı l;törülürdü \ a 
kit 'akit, mürit aramak üzre yol 

çıknıı~ ~eyhlerı: de tesadüf edi· 
lirdi. 

Sonra } a katırına lıinmi~ bir 

yahuıli, yahut ra e~kıya nıacc 

ralarını tcrenniinı ederek yoluna 

ıritlcn lıir 1 lindli giize çarpardı 

<Hitmccli) 
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MAHKEMELER~; 

Dini tahkir 
1 MDilFERIK MABtRLEft 

Hilali Ahmer 
ır cına ye -- . . ' Mahkeme Suat Derviş 
- .--:-.-:- . . pek hararetlıdır Hm. hakkındaki ka-

Konduktor Cemıl Italya fabrikaları kül· d tt• · · · d rarın a ısrar e ı 
rnetres:nı altı .verın en liyetli yağ çekiyor 

yaraladı 

B'\yazı~ta Koska cad desfn· 
de oturan Tramvay ton· 

dOktl!rlerltJdeıı Cemil efendinin 
Şefika Hanım namında btr met• 
resi varmıf. Şefika Hanım Ce· 
ınilln ihtar ve tenbihlerlne rajt· 
nıen her (Un sokağa çıkar, 
ötede beride dolaşır, geç vali.it 
eve dönermiş. Dün de aynı bal 
tekerrür etmiş Şdlkanıo sokajta 
çıkmasından kıskanan €emil 
akşam geç vakit eve dl!nen 
metresini bıçakla altı yerinden 
ağır bir surette yaralayarak 
kaçır.ışsa da yakalanmıştır· 
Şefika haseki hasuıncslne kaldırıl-
ınıştır • 

Diri diri yandı 

KasımpEfada Hacı ishak 
mahallesinde oturan Zenci 

Makbule Hanımın evinden ateş 
çıkmış ve zavallı kadın kurtu
lamıyarak diri diri yanmıştır • 
Ateş mezkür ev tamamen yan· 
dıktan sonra kendiliğinden ~ön· 
ın~~~Jr • 

Bankada öldU 

Nişantsş .la Hacı Mansur 
mahallesinde oturan şoför 

Nuri Efendinin zevcesi Behice 
tim. yıkanmak için evinin banyo 
dairesine girmiş Uşümemek !çın 
de yaıf\na tamamen yanmamış 
mangalı da almıştır. Behice Hm. 
yıkanırken mangaldan çıkan 
ham1L1 karbon ile tesemmüm 
ederek Olmilşlilr. 

şı,ııde yangın 

Sişlide sabuncular soağında 
oturan avukat Şevket 

' B. in evinden ateş çıkını~ der-
hal söndUrUlmüştıır. 

Zorlu bir borçlu 

Aksarayda şekerci Osman 
Ef. dükkan eşyasına 

hacız koymağa giden Mustafa 
Nuri Efendinin kafasına iskemle 
ıle vurarak bay\ltığıodan yaka· 
anmıftır. 

Baldızını yaraladı 

Ayaspı Ş'lda oturan Yaşar 
namıı.ua biri baldızı Ayşe 

Hanımı keserle başından yara
leı.ıı~. Zabıtaca yakalanmıştır. 

Otomobil kazaları 

2-3-265 numerolu otomobil 
şoförü Ayasofyada Mak

ııut namında bir çocuğa ve şo
för Mustafada Galatada Flrüze 

llamma çarpdıklanodaa Zabıtaca 
yakalanmışlardır. 

EMANETTE 

Taksim abidesi 
Havalar açınca parkın 
inşasına başlanacak 

'T'&ksim abidesi ve etrafın· 
.l da yapılacak pafka alt 

son teferruat ikmal edilmiştir. 
Havı lar açılır açılmaz meydan
da inşaata başlanacaktır. 

memurlara battan Je 

Selıreın;;ınetl memurları be
'• dtli taksitle ödenmek 

llzerc reslınne Eabrikasına l 000 
tane battaniye ısmarlamışlardır. 
Fabrika battar.lyeleri bir iki 
ıı:üne kadar gönderecektir . 

Tc;rak C:ulıası 

Şchrccııar.eti Halicin dolan 
yerlerini limen ve dere 

ağ°ızlnrını temizlemek için bu 
sene behemehal bir tarak duba
~ı alacaktır. 

Bu tarak ile kası"'PPŞa ve 
liman dahiline akan dereler ve 
l:log:ıziçiniu bazı sahilleri ve 
Gl!ksu de temızlenecektır. 

---·-~--

Raket tabancaları 

Tahflsiye idaresi son fırtı
nalarda ıahlisiye mevki· 

!erinde raket tubancnları tecrü
beleri yaptı•mış ve bu tecrube
lerden bfi• faydalar görOle
cegi anla m ır . Badema tah· 
llsiye işle • -: bu rak t taban• 
caları istimal edilecektir • 

Davet 
fırka grubu içtimaı 

C .H.F. MUfettişlfğindeo : 23 
şubat 1929 cumartesi günü saat 
on dörtte meclisi umumi fırka 

grubu içtimaı vardır. Axalarln 
fırka merkezine teşrifleri mer• 
cudıır. 

Ayvalılı:tan yazılıyor : 
Bu aene Edremit, Burhaniye, 

Ayvalık lıavall&lode zeytin ve 
yağ malıııılO mebzul ve nefiıtlr. 
Fevkalade kalite , gU:ı:el limon 
renkli yatlann, ı:sldielerl 0.5 e 
tadar dcglşmektedlr. Bunun için 
plyaea geçen aeoelere nlıbetle 
çok iyi ve hararetlidir • 

K&ııuaevcldcn bugüne kadar 
yalnız Ayvalık civanoda ltalya 
fabrikalan için oa milyon d<lrt 
yil:ı: bin kilo yajt satılmış , bun· 
!ardan yedi milyon beş yllz bin 
kilo sarfedllmrştir • 

Dlnarls , Faustice, Onegtlya 
için büyük mikyasta ve hararetli 
alışlar devam ediyor • 

Geçen on glln zarfında deni
zin taflantıtı yüzünden sekteye 
uğrayan sevkıyat yenldeıı baş· 
lamıştır. Satış şartları elveriş

Hdlr. Ayvalık, Kemer, Edremit 
iskelelerinde vapura teslim, 
kap, yllzde iki buçuk muamele 
vergisi müşteriye alt olmak 
şartiyle, geçen ay kilosu elll 
sekiz kuruşa satılan yağlar bu 
ay elli dokuz, altmış arasında

dır. Buna aslditc farkı için yUz 
de bir zam veya tenzil olunma
ktadır. 

Villa Rejio fabrikaları çok 
yag çekmekte, ve tüccarlarımı
za çok kredi yapmaktadır. 

Henüz Jnarsilya piyasası a
çılmadan iyi denilebilecek bir 
vaziyette bulunan yağlarımızın 

fiatı burasiyle iş başladıktan 
sonra daha yükseleceği tabiidir. 

Toton diğer yerlere nisbeten 
eyi şeraftle satılmıştır.· Elde 
lı:alan stok mal da yavaş, 
yavaş satılmaktadır. 

Ekinlere yağmur ve souk
lann tahribatı azdır. Umumiyet 
itibarile iktisadi yaziyet menı
nuniyet vericidir. 

Kambiyo nehaıde 

I. ngiliz lirası bUn borsada 
981,75 kuruşta açılmış, 

981 kuruşo yukseldlkten sonra 
984 kuruşta kapanmıştır. Altın 

borsa haricinde 849,5 kuruşta 

açılmış 851 kuJuşta kakanmıştır. 

Ocla kongrası 
24 Şubatta ilk lçtimaını 

aktedlyor 

T icaret odası lı:ongrası 24 
Şubatta toplancaktır. 

l(ongraıta müzakere edilecek 
mcsall için bazı raporlar hazır
lanmıştır. Bn raporlar eveıa 

Oda meclisinde okunacak ve 
muvafık görUIUrae kongraya 
arzolunacaktır • l(ongra Ticaret 
oda1;ında içtima edecektir • 

Ticaret odası meclisi buton 
llğleden sonra toplanacaktır. 
Bu (UnkU mecliste odaya alt 
ldart bazı noktalar mllzatere 
edilecektir. 

Behçet Bey jlldlyor 

T utun lnblsım umum ma
dUril Behçet bey Anka

rava Cuma glloO gidecektir. 
Behçet Bey, ı Gazi Hazretlerine 
takdim olunacak albUmU de 
beraber gl!tUrecektir. 

SlnayT sergi 

T icaret ve Sinayı Birliği 
Aokorada bir slıı:ıyi ser

gi açmiığa karar vermiştir. 
Şehrimiz Ticaret odası birliğe 

bir muavenet olmak ıızro 2,000 
lira verecektir. 

Pasaport geldi 

Mevcut pasaport kalmadığı 
için vize muamelesi ya-· 

pılmadıj\'ı &O~leıımektedir. Hal
buki Edlrneden kafi mikdarda 
pa~aport celbolıı~auğu gibi iz
mirden d.: isten 1 ıır. Bunlarda 
gelmek üzredir • Vize muame· 
lesine devam olunmttktadır . 

~- .......... - .. Hlo"=• ...... - ......... Jo.~, 
"::~=-· ,...ı•~·-·· ................ .,._._ .............. . 

ıı va tanda şiar r 
l1 Zekatınız-:;-:::enlzı Tayyarı ! 
i
l; Cmıiyelinı: vainizl ! 
1 '· il Tayyare Cemiyeti memleketin {; 
il milıiafaasına çalışan bir ma
il esse.m//r. Zeka/mm, Fitrlnizi 
if Tayya•e Crmİl'eline ı'<'fmtkiı' !1
1
' hem dini, hnr .de rntnnf vazi-

• Jı . . . ı 
!~ Ciltli ytıp1'7tŞ CJ •• fti:!,*;:JZ. ~ 
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Dini tahkir etmekle mu· 
nun Suat Dervı, hanı· 

mın muhakemesine dün 
Birinci Ceza 
mahke mesln· 

de nakzen de
vam edilmiş
tir. Birin el 
Ceza mahke· 
mesl Suat De

rviş hanımın 
bir ay hapsine 

karar vermiş 

fakat mahkeme! Temyiz bu 
karan nakzederek bu cezayı 

varit görmemiştir. 
Dünkü celsede milddel 

umumi nakza lttlba edilme· 
sini talep etmiştir. 

Suat Derviş harıımın ve 
Serveti fünun sahibi Ah· 
met Ihsan Beyin vekllleri 
Suat Derviş hanımın yazı

sında mahiyeti cürmlye ol
mad ığını, yazının lntl har 
vakalarının önüne g-eçmek 
için yazıldığını, mecnun bir 
müntehirin söylediği süzlcr
de dini tahkir edecek bir 
mahiyet bulunmadığını söy
lemişlerdir. 

Hey'etl hakime mi!zake
reden sonra eski kararında 

ısrar etmiştir. 
Mahkemenin bu kararı 

üzerine maznun vekilleri 
kararı tekrar temyiz edecek

lerdir. Karar bu sefer mah· 
mahkeme! Temyiz heyeti 

umumlyeslne gönderllecektl ı. 

3,000 llrg tazminat 

Geçenlerde Arnavutkl!yiln
de sabık Maliye Vekili 

Hasan Fehmi Beyin otomobil! 
ile bir tramvay arasında müsa
deme olmuştu. Hasan Fehmi B. 
Birinci Ticaret mahkemesine 
müracaat ederek Tramvay şir

ketinden 3 bin lira tahribat 
bedeli talep etmiştir. Bu dava
nın rüyetine dün '~irinci Tlct r~t 
mahkemesinde başlanmıştır • 
MahalU vak'aya alt evrakı keş
flyenln celbi için muhakeme 
başka bir cuae kalmıştır. 

polise slUlh çeken 

Polise hakaret etmek ve 
katil kasti ile silah at· 

makla maznun Muhtar Ihsan 
efendinin muhakemesine dün 
Birinci Ceza mahkemesinde de· 
vam edilmiştir. J\\Uddel Umumt 
Ihsan efendinin tecziyesini talep 
etmiştir. 

Zemzem ile ay,e 

Slrkatla maznun Zemzemve 
Ayşe hanımlann mLhl• 

kemeslno dün birinci ceza malı· 
kemeslnde devam edilmiştir. Bu 
Jıanımlar ipekçi Yani efendinin 
dUkkanınJaıı 190 liralık ipek 
çalmakla maznun bulunuyorlar. 
Şahit celbi için muhahme bıışka 
bir güne kalmıştır . 

K~ ip alı.nıyor 

Istanbul müddei umumlligin
den: Adliye meslek mektebi 

icra şubelerinden mezun ve me
murin kanununun 4 üncü med
desinde muharrer şeraiti haiz 
olanlardan lstanbul İcra daire
sinde münhal bulunarı kitabct
ıere tayin edilmek lsteye~lerin 
vesaiki resmlyclerile ba arzuhal 
Encümeni adliye kalemine 
mııracaatları . 

Evde gramofon çalarken 

Hliktımet ve zahıtayı ta'ıkir 
etmekle maznun t wn 

amelcslndcn ~uri ve hemşiresi 
Nazmiye ve zcvcc>i l\lihriban 
hanınıl;ırın muhakeım:sine ikinci 
cczu ıl"nhkemcsinde dnam edil· 

mi~t·• 

Okunan evr:ıks göre :\'uri 
efcnrlin•n evinde geç Yakit gra 
mofon çalıyorlarmı:ı, Y:ıkit gL'ç 

(ılt'.u6U IÇITI 7.al itil miitlı!lıclc 
etmı< ve :mı ik di~t'rkri ele 

' zahıtavı tahkir etmi,terdir. :\laz-
nunlar hu cilrnıtı ink:\r etmck

tcdirkr. Şahit cdhi için mtıhH

kemc ha~ka bir gune kalml!jtır. 

• 

Kongra Martta 
toplanıyor 

Şubeler hesaplan verdi 

]fiilli Ahmer merkez he-
y'etl dün Reis Ali paşa

nın rlyuetiodo toplaomışbr. Bo 
içtimada lstanbul koaıı:rasında 
okunacak rapor tetkik olun• 
muştur. 30 Şubenin muntaz.a· 
man hesabatın verdiği görUl
mUştllr. 

Salgın azaldı 

lzmlrde grip salgını bu ıua
lerde biru hafiflemiştir. 

lırı: gtınlere nazarla mtısap 
adedi azalmıftır. Belediyeola 
ve HllAliahmerin Griple mllca· 
d~le için ittihaz ve tatbik etıitf 
tedbirler mühim faioeler ver
miştir. 

Kemalpa,ada ln~aat tildU· 
rUlen sermaye mlk'darı 

Kemalpa~a kazasında ietlr· 
dattao 1927 seueı;lne 

kadar 88,090 lira kıymetinde 
137 ev , 205,000 lira kıymetinde 

68 dükkan, 150 bin ııralık 3 fab
rika inşa edilmiştir. 1928 sene
sinde ise 40,000 liralık 36 ev , 
15,000 liralık l 4 dükkAn, 20,000 
liralık hllkOmeıe ait bir bina 
vucıide getirllmişlir. 

lzmlr zerıyatı 
jzmlr Vilayetinin 1928 • 29 

senesi son bahar ve kış 
zeri'yatı miktarı hakkında elde 
ettiğimiz mahlmatı aşağıya ya
zıyoruz. 

[ ugday 287302 döotlm arpa 
243266 dönllm , çAvdar 24380 , 
yulaf 20983 , bakla 52035 , no
hut 487 , burçak 5779 , merci
mek 154 , afyon 13537 , susam 
220 , sarımsak 75 dönUmdUr. 

Kuşadası kazasına tabi yeni 
Hisar iskelesinden 1828 senesi 
zarfında Vunanlstana ve Bul
gari tana Pllilıim miktarda balık 
ihraç edilmiştir. ı 

Yunanisıana 18~018 kilo taze 
kefal balığı , 1131! kilo tozlu 
kefal balığı , 267 kilo taze san 
balık , 3328 kilo tUlum peyniri , 
Bulgaristana da 24331 kilo san 
balık ihraç edilml~tir 

Bir çetenin tenkili 

M ardinden gelen haberlere 
nazaran cenuptan ge· 

llp hududumuzu geçmeğe mu
vaf{ak olan Uç kişilik bir hay
dut grubu Savur kazasının Al
fan kl!yUne alt bir soruyu 
cenuba sevkederken Jandarma· 
lanmız tarafından gl!rUlmüşler 

ve uzun bir müsademeden sonra 
Tezyanlı Mehmet .ve Te:ı.yanlı 
Sada ismindeki haydutlar sağ , 
bir şerir de ölU olarak yaka· 
!anmışlardır. 

Amerika s•ırrı 

A merika sefiri Mr. Gril 
bugün Aokaradan şeh· 

rtmlze gelecektlr. Sefirin L'ilşka 
bir memuriyete nakledecetf 
hakkındaki haberler sefaret 
mahafilinde tekzip edlliyor. 

Vole , Basketbol 

Mıntaka Voley ve Bask•t
bol Hey'etfndeo : 

21-2-929 perşenbe gUnU Bey-
oğlu Amerikan kulübünde Is 
tanbul Voleybol birinciliği bi
rinci ve ikinci takımları maçla
lanna devam edilecektir. 

Birinci takımlar : Hilal -
Galatasaray saat 14 hakem 
Basri bey , Fencrbahçe • i\;işan
taşı saat 14,30 hakem Basri B. 

ikinci takımlar : Vefa - Fe
nerbalıçe saat 15 hilkem Necmi 
bey , lstanbulspor • Beşikt~ 
saat 15.30 hakem aziz bey. 

Bir tayin 

U•• çUncil Ceza mahkemesi 
kaliplerlnddn Aziz bey 

Gıılata Sulh mahkemesi baş 
k t!pliğlne tayin edilmlştlrr. 

Müsamere 

T'"~ ocağıncl~n: 22 Şubat 9~9 
( uma gunu :;aat J 6 buçuktn 

Türk ocaj!;ında konsı-rvaıuvar tnlebesi 
ıar:ıfındon bir kon>er verilccı kıir. 
Bütün ocaklı arkadaşlar davetlidir. 
Girerken hüviyet varakalannı ıı;östtr
mekri rica olunur. Saat 16 buçukı.t 
ı<all'nun kapılan kapanacaktır. 

2 Bu perşembe akşamı saat 
21 de ocakta Tıp f:ıküitr<i müderris 
ıruaviııkrindcn Dr. Tevfik Remzi 
Beı !endi tarafından (Türk Tebabe
riıün tckı\n1ülü) mevzulu hir konfe
ı-JnS verilecektir. flildhare ( Edvard 
Elgar) ın eserleri çalınacakur. 

Herkes ~cklıilir. 
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Kız mektepleri 
Ameli hayat dersleri

ne çok ehemmiyet • 
verilecek 

Soğuk yalnız Istanbulda mı~ 

Maarif Vekaleti geçen sene 
Belçikadan cclb edilen ba-

yat de~leri mü -

tahassısı Madam ~ 1 
Blikann verdigl J3_J_ 
raporu ehcmmı· 

yetle karşıla· 

mış ve gelecek 

seneden itibaren 
Kız mekteple· 

rinde Ameli ha· 111 
yat derslerine 

bilhassa ehemmiyet vermeğe ka
rar vermiştir. Gelecek <ene kız 
mektepleri programı bu esas üze

rine hazırlanacaktır. 

GUzel san'at musameresl 

Güzel san'atlıır hirliği yarın 
ak,am saat 5 de birlik bina

sında bir müsamLTC 
l\Iüsamerc davetlilere 
azasına mahsustur. 

vereccktir. 
ve birlik 

l\lüsanıaeve musiki şııbe<inin 
bir konscrile haşlanacak ve dariil
bedayi artbtleri tarafından hir 
temsil vcrikcdair. 

Bu mi"amcrclcre birlikte her 

on hcş ı;iindc bir devam edile

cektir. 

Akalllyet mektepleri 

H ükt)met hiltçesi açık olan 
akallivct mekteplerine mn· 

avenctc knr;r vermiş keyfiyeti 
:\laaril idaresine tclıli!'; ctmi~tir. 
Bu m11avcnct acıl!;ın derecesine 
j!Öre 200 liradan a~ıığı olmamak 
ıızn: ~00 liraya kadar çıkacaktır. 

Yabancı kelimeler 

D arülfünun miidcrislerinde 
mürekkep olan mutahassı

slar nahiye isimlerinden Türkçeye 
yabancı olan kdimeleri tetkik 
etmektedir. 

Mekteplerin tettı,ı 

HASTALIK MEVSİMİ: KABA
KULAK HÜKMÜNÜ 

SÜRÜYOR 
Derece nereye konur? - Bir kadının isyanı· 

Yeni Alman sefaretinde bir çayda -
Büyük otellerin birindeki skandal ---Ankara: 15 - Bu ıene yal· 

nız lstanbul mı çekti, buruı da 
sotuıtun azametli şamarını yi
yor. Zemin katındaki odonlu
tnna hancı ev reisi cesaret edip 
llakabillyor. Hele lalamandıra 
aahlpled aotıraslte para ver• 
mekteo bezdller. 

- Şurada ne kaldı'/ Vanm 
ton daha kışı çıltarlır, diyenler 
ise çoktan sotuk sobanın ltar· 
şısıoda tltremcğe mabk.Om olduler, 
Don tutan yokuşlarda ayakla· 
nnda takunya ile - elti ile kayar 
gibi - kayan mahalle çocukla• 
rından başka, kalorifersiz evle
rin banyo dairelerinde patina) 
yapanlar da var-

Ha talık bah~ını biç aorma
yınız. Kabakulak hükmünü bü-

tün dehşetlle sürüyor, ne bUyUk 
dinliyor, ne de küçük. Sonra 
bir de bu~a çocuk hastalığı 

derler ... 
Dun gtızel konuşma~ını bi

len zarif bir doktor kabakulak
tan yatan ecnebi iki hastası ile 
arasında geçen şu hoş hadise· 
lerl anlatıyordu: 

Amerikalı bir ha .tama gittim. 

- Doktor , dedi. Vaptıjtını

zın bir cinayet olduğın:u takdir 
edemediniz mi ·, Hayretle ya -
:ıUoe baktım. SözllnU ikmal etti. 

- Bir kadını velev iki dalı:l

lı:a olsun , rUkClta 'mecbur et • 
menin affolunmaz bir cinayet 
olduğuıın bilmeniz lazımdı ••• 
GUJUnı1edlm ve austum. 

Geçen Cuma Alman Sefareti 
mUsteşan tarafından verilen 
çaya davetli idik. Mme ve Mr. 
Aşumau davetlller1nl Çankaya 
caddcslııdı yeni lnfa olunan 
mükellef dairelerinde, lı:endlle· 
rioe haıı :ı:erafet ve nezaketle 
kabul ediyorlardı. Bu müsteşar
lı le dairesi de sefaretin diğer 
eklaml ıı;lbl bllyUk lılr itina ilı 

inşa olunmuş ve bir bu kadar 
anlayış ve zevkle tefriş edilmiş 
Salonun muhtelıf köşelerine 
110ylece konmuş ve şöylece ser 
piştirilmi~ halı ve ınöblelerfo 

giıze!lij!:i,mesat odasının vakur vı 
azametli manzarası, yemek saio 

nunun da bugOzelliklere ilave ettifi 
ahenk, Ankaradan )azıtacak 

bir mektupta kebdlslnden bah· 
settlrmek hakkını fazlasile ka· 
zanmıştır. • Simenı • in en 
ajtır ve kıymetli avlzelcrinden 
dökUleo elektirfk ziyası altında 

siyaset ve fikir alemine men
sup zevatın yekdiğerile samimi 
musahabelerde bulunmalanna 
vesile teşkil eden bu toplantıyı 
ihzar eden muhterem J\\ll~teşar 

ve aziz refikasına tekrar teşe
kkür. 

YUzD şişmiş yatıyordu . Baktım 
harareti de var . HUkmUmil 
venoekte milşklllat çekmedim • 
Günün ha~talığı : kabııkulak • 
Cebimden dereceyi çıkartacağım 
sırada oracıkta duran bir ma

sanın üzerinde büyükçe bir kA· 
senin ıçınde duran dereceler 
gözUnıe ilişti . Ve evimde veya
hut da muayenehanemde imişim 
gibi büyük bir tatbalilikle bir 
taneslal çekip hastanın kolunun 
altına lı:oymağa teşebbüs ettim, 
Hastam elimi tutarak hayretle ı 

Talim Terbiye heyeti aza- •- Ne yapıyorsunnz doktor 
sından Rıdvan Nafız bey b • d dl ve dı·ııuın altını 

BugDnlerde tehrln bOyUk 
otellerinden birinde olmuş hlr 
skandaldan bahsediliy ır. Skan· 
dalın kahramanı bir lı:adın ve 
felakete oğrayanlar da iki şir

ketin burada bulunan mümes
silleri. Hikayemize mevzu olıı n 

kadın • bu rakip iki şirket mu
messillerlnden d11yduklarını bir 
birine haber vermekte maznun
dur • Vaziyetten oldukça geç 
haberdar olan mümessiller en 
nihayet ellerindeki vesaikle 
yekdiğerlnl lı:eyflyetten hllberdar 

etmişlerdir . Ellerde mevcut 
vesikalar da , kadının et yazısı 
ile sigara paketlerinin arkasın' 
karalanmış rakkamlar, notlar • 

ey,• e 
mektepleri tcltiş etmektedir. Rid- gl!stererek Havı etti : - " Zan-
van Nnfız hey tdtişatın:ı bir uederim ki bu aletin yeri bura-
mü<ldet dahx devam ertlkten sıdır ı • filhakika Avrupalılarda 
sonra ,\ nkaraya ııvdet etmiştir. derecenin yeri kol altı degil , 

MUderrlsler geliyor dilin altıdır. Ben de derhal ha· 

I
• !mi , .e fenni istil:lhlann. te» tamı tashihe çalışarak dereceyi 

P
iti ıçin Ankaraya gıden hastanın ağzına koydum. 

Bir lltloci hadise. Yine aynı 
Darülfünun hey'aerl bu gün şeb· g!lıılerde beni otelin birinde ya• 
rimize avdet cd~cektlr. ta•ı bir kadın butaya götUrdU· 

Fatin bey geldi ler. Kendisini muayene ettim. 

K
andilli rasathanesinin islAhı Hararetini öıtrenmek için de 
için Ankarada hükômet dilinin altına dereceyi koydum. 

h 1 Amerlkatl hastamdan dersi 
nezdinde tcşebbü,..tca u unan, 

almıştım ya, Kadın birden ko-
mtiesscsenin müdürü Fatin bey 

ilanına sarıldı, yüzünde hiddet 
.;ş:;e,;,;hr;.;i,;,;m;.;iz;;..c~· !!!a•v•d.et--e!!'!tm!'"-iş"!'ti"!r .... "'"'!llllOIO j şimşekleri çaktı, Ağzından dere 

ceyl çıkartıp yatağın üzerine 
fırlatıp atlı, ve : Ragıp bey gitti. 

Yeni Moıkova sefiri Hüse
yin Rağıp bey Ankaraya 

Kadınla şirket mHır.e•sille· 
rlnln arasında bunun üzerine 
ne geçmiş ? Bura•ını siz tahmin 
ediniz • 

Mecdi Suılrl'llirı 

barekct etmiştir. 

Enfloenzaya ka,..ı 
~El<ETTE 

Nezle ve enfloenza bu sene 
Avrupada çoktur. lstao

butda da son günlerde bir az 
fazlala ı mış ve Sıhhiye MUdOr
lüğll tedablr ittihazı için Şeh
remanetinin dikkat nazarım 
celbetml ştir. 

Leydi klark 

İ ngillz sefirinin refikası Ley
di !\!ark kışı geçirmek Uz

re Nlse gidecektir. 

Beyaz Ruslar 

Beyaz Ruslann hep blrdeıı 
çıkarılması hakkında bir 

emir gelmemiştir. Vulnız bunlar
dan çıkarılması icap edenleri 
Dahiliye VekAletl ismen bildiri
yor. 

Tahlısiye paralan 
Tahlisiye idaresi mütareke 

zamanında Tahlisiye tesl· 
satma sarf edilmek üzre tasar
ruf edilmiş olup Osmanlı Ban
kasına yatırılmış olan 85 bin 
logillz lirasının iadesini talep 
etmektedir. lstaobul Birinci Ti· 
caret mahkemesi yakında bu 
davayı rllyetet edecektir. 

Doktorların dlplomlart 

Doktor ve diş doktorlarının 
diptomalan Sıhhiye Veka-

letine gönderilmişti. Bunlunn 
bir kısmı tescil olunmo ve 
Sıhhiye Müdüı !OğU tarafından 

sahiplerine verilmiştir. 

iki iz'ansız adanı • 
lzmirde iki harf aleyhtarının mu hake-

mesine başlandı 

Gc,·,nlccJc yeni harf1cr aley· 
hinde hulnnduklan için l,mirde 

tevkil e<lildikleıini yazJı~ımız muallim 
Recep ve ı-.:cnan beylcnn evdki ıı;iin 

lzrnir asli\:c ceza n1ahkcınc inde muhıı
kemcsıne İıa~laıımış \C şahit •Jb.rak po· 

1i.., kıı:::nu ;;i\.ı"i mc:nnır1anndAn iki 
kisi dinlcrulil ten sonra diJ'er şahit-.· 
lerln dinlenmesi için muhakemt haı 
ka bir güne tehir edilmi;ıir. 

Maznunlar, kcndileıini iıtihom ıçin 

ileri sıirıilcn vııkuatı kamil· n inkı\r 

erıncktcdirk 

Edlrnede so!>uk 

Edime, ı 5 Milli\ cı ) - Kar 
lırttnası dindı, şıddetli "'~uk 

lardan eser kalm0<\ı. Sıı~uk mun:ıse
lıctile kapanan mektepler ve millet 
mel<tepleri Ctımane<i ı;ünü açılacak
tır , C•dddcrdeki karlar Belediye 
ı:ırafmdan temizlenmektrdir . 

~:<lime muallimler birli~inin '\Tart 
içinde bir hain verecekler, Senenin 
en büyük balosu olması ıçin birlikte 
bü\ ük bir faalhet vardır. 

KUtahyaee zer' iyat 

·Küıah-a. 14 < ~miıı•t ) t ·ç 
. J(iindtn htri havalor düıefdi. 

Karlar crin1c\ l.' l>aşladı. hararet /8 dir. 
Kar ve so!';uklar zerivara zarar 

verınedi. I· akat kıslık ıcrıyat geçen 
senelere nazaren nı~ıf I3ddc-.indedir. 

Bir mUddt:t J.ı.ha ha' 11.ır iv ı: . ..lt: .. 
yazlık 7.er~i,·nt hıcl"· rık. c·· ,, i tf 

hcrv•usdur. Zir·utt h•rlk~ısıııca tohunı 
ltık i\~n bir mılaar y:ır<lım )";ıılacııl> 

i<c de hu miktar cilz'i ihtiı·acı 
;::ııyn ktfi goru 1dd"'unrlen bu hucum 
1 laik fırka,ınca tel..rıır ıe~cb1'ıisaLı 

-ıri~ılmıştır. 
1'ico.ret \ c zahire b >rs:.ı ının cnn 

hafa !'~1şl:1n vasati iiat' ... ı a,a idabır 
Kunış 
387 lluğdar mah!Oı 
4'21 • sert 
44 8 • y umıı~ak 
289 • arpa 

ı ~00 • aJ ıvon 
llorsı lıaıid • Birinci un ( 56 ok

k•lık Çtl\'al ) 14.~0 ik!nci 12 lit3dır. 
lfüincı ckrnc~in okka~ı gc~cn aı·lor 

zarfında 22.23 kııkuş iken bu h ltn 
beledh'ece 2ı kurıı~a norh k'm.nuşrur. 

13u~day vasatı>ınin (444 oldu~u 
ıemmu7.a no7.3ran fietlerde • ,5;9 bir 
ttncızUl ha~ıl olmuşrnr. -·-Para tevzii 

Hilali Ahmerln Tetavla ha
rlkzedelerine 8000 lira 

tevzi edecet;lni yazmıştık. Bu 
para muhtelif teberrulardan bl 
ril.miştir. llıırik,edelerdeo en 
ziyade mllhtaç olanların cemi
yetçe bir listesi tanzim edilmek 
tedlr. Liste hitam bulur bulınaz 
tevzlata başlanacaktır. 
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BllG .. NKÜ HAVA 
1 'ue en l':ula )lararet nakıo ya 

nm, en az ha ~t n~kıs iki buçuk 
dı cccı di llı ır hıı anıı. karlı ve 
p v: l7. .. ınıa-ı muhtcmeldır. 

FIKRA 
GELECEôlN SAHiPLERi 

Bugünkü nesilden bir 
zümre güzel bir hamleye 
teşebbüs etmiş: (Genç Türk 
Edebiyat birliği) adın da bir 
gl!nül blrllıtl kuruyorlarmış 

veya kurmuşlar. 

Bunu duydutum zaman, 
kırsaçlı neslin bir en geri 
mensubu sdatlle içinde yıl
lardanberi bükülü duran 
hüzün batları çllzilldü. 

Biz karagünler yaşadık, 
helezonlu yollardan lablrtnt
ler geçtik, içimizde hlli pıh
tılaşmış kan damlaları var
dır, bu ağdalaşan, kabukla-' 
şan pıhtılaşan her zerresi 
acı bir tecrübenin şeklllen
miş ifadesidir. 

Genç Türk: Edebiyat Bir
ilginin temiz niyetli, heye
canlı ve genç mensupları 

bizim sona yaklaşan şu ne
feslerimizi dinlemek külfetine 
katlanırlarsa şu bir yığın 

manevi enkazın başucunda 
bir deste teselli çlçej!-1 serp
miş olurlar. 

Türk Edebiyatının gençleril 
Kaflyelerlnlzl, satırlarınızı 

bu toprağa ekin, ilzerlerlne 
bu havayı estirin, ve köy
lerine bu suyu verin. Yeis 
edebiyatını ı..ırık bir ok 
parçası gibi dipsiz uçuruma 
atın ve hayat, hayat ve 
hayat edebiyatını bir altın 
mızrak gibi havaya kaldırın. 

Ölümün ne olduğıınu 

Lokmandan bugüne kadar 
kimse bilmemiştir, hayatçı 

olan edebiyatçı ne diye onu 
terennüm etsin? 

kederlerlmlzde bile ülvi 
l>lr hayatı aşk olmalıdır. 

"Şen ve coşkun yaşama 
ihtirası" bütün ihtirasların 

üstünde alevalev tutuşsun. 
Bilin memlş. duyulmamış 

mevzular şairi ve nasiri su
suz kalan fidana döndürür. 

Ede'.>lyat söze gelmiş öz
dür. 

Türkün özüne, neşe mü
yesser fııcıu. sözü de o şak
rak ahen~de dolsun. 

Türk t::deblyatçılanndan son
ra gelecek nesiller; dimdik. 
yıpranmamış bir neslin kü
çük kardeşleri olduklarını 
doya doya duysunlar. 

Kırsaçlı me'yus ka'I ~den 
parlak saçlı dllşat .kafiyeye 
selam!... 

FELEK 
Çocuk 1 

Frenkçede bir söz vardır : 
• Çocukluk zalimdir. derler. 

Hakikaten çocuk iken yaptı

tfmız bir çok şeyleri nasıl 

yapfı/!lmıza şimdi hayran olu
yoruz. Kediyi kuyuya atan , 
fareyi ~ balfloyıp savuran 
hep çocukhtr. Darı yine böyle 
bir zalim çocuk diter bir fakir 
çucutun karşısına Etçmiş : 

Çingene ! Çingene ! diye 
bagtrıyordu . Aybı, rıihayet bir 
ırk nisbetlnden ibaret olanlara 
biJyle yaparsa . ya çocuklar 
bizim şahsl ayıplarımızı bilseler 
ne yapacaklar ? 

va - Nu ya Uhafl 

Aziz meslektaş ! 
Ôlıime isim bulmaktaki 

gayretinize hayran oldum . 
Her cins ölıim ifadesini yapa
bilecek 40 tabir buluş kolay 
şey del!ilılir . Ben de size bir 
• 41.i11cisini ıthaf edeyim: 
•Telef olmak... Hönnetlerimfl'. 

Yeni bir tasarruf yolu 1 

Hasis hikayefcri11e bayılırım: 
Bir hasis ahbabım vaf\ diiyıim 
düyilm ıislıine vuruyor . Eı•eli 
arasıra ikinci sırııf sinemalara 
giderdi, şimdi unu da yapmıyor. 
Sebebini bir diğer arkadaş 
şöyle izah etti . 

O artık sinemaya gitmi
yor, yalnız kendi ifadesine 
nazaran. valarke11 kur/HllU ile 
yatıyor ve geci' ruyasında gö
rüyormuş. Bu yeni bir usufdOr. 
Uuyada eyle11e11 hasise trsadı~f 
edilmemişti. 

M•dam Plyera 1 

Fransız tiyatro.~anda iki gün 
eı•ef başlaması tazım, Keleıı 

meşhur Fransız artisti Madam 
Piyera. !ıa bu güı1n gelecek ha 
yarın gelecek diye, faktirkür
larını hekfelti durdu. Bir arka
daşın bundan kirıayt• oıarak 

d(vordıı ki: 
Madam Piyera da csl:ı 

ramazanlar gibi ne zemaıı 

.f!efcce.tti brf/i değil I 
FELEK 

i!KlHALlK S YFiYE j! Ecdadın hamaslyatı mı? 
Neş'ell bir gurur ile } ada 

gelen. 
Mazinin ıstırapları mı? 

~eşeli bir hüzünle, nasıl 
ycndi(!"lmizi anlatın. 

K İSTE"NC'f OR il 
1 l{ Derhal kiralanmak üzre ll 

\!iLLiYET. !(! ~lTBA 

Askeri bahis 

Her kes silahlanıyor 
' .. ''. 

Cihan Harbi biteli 1 O yıl oldu . 
On ıl şunra sıtilılanıı:ıa içinde ,\ v· 
rupı hükılmetlerinin ne halde bdun
duklannı tetkik etmek hır çok cUıeı. 
rerden fıvdalıilır. lfüinci.-ı. hlikılmet
lerin -si!Ahlan tahtit cJ linı, ki•alım, 
azaltıyoruz " gibi su1.lcriıı ııe k.adar 
riya ile dolu nldıı~nu anl•mak • 
ikincisi de komüni•tlik, so. rali;t!İk, 
askerlik ve harp diı manlııı;ı gibi 
fikirlerin ne kadar höş ve mewc,iı 

oldıığanu yanlış diışüncelere 

paııLı.ra ant tmak fıydalıdıı . 
•· 

.\ rupmın •ılılhıaıım•k husu,unda
ki ı ırat derccedckı çalı~ma ının neti 

celcrinı k.ımlarlı ve grafik oiarak 
l(tJ>terınek lİ lıa fa~Uıılı olacajtından 
ŞP CU"etle hulaı a ew .. ~ mi1na~p 

buld k 

lluırtınku ıııınde vrup•dal<i mu· 
harin km vctlerfn rakamla ifule<i: 

Barışıklıkla 

Frnnsa <ı78.000 

Harpte 
4,500,000 

Belçika lıb,800 600.000 

1,300.000 

2.000.000 
1,000.000 
1,000.000 

Çckosla~akn 14-0,000 
Lehistan 200,000 
Roman)a 144,(~KI 

\ ııgo. lavyı 1 ~0.000 --Fran ı ne nıütteflkleriııin vekılnu' l.J78.!SOO Q,4{)0.000 

3,000,000 ltahn - 2-I0.1100 
Yunaoı tan (,0.000 .100,000 

Bul,;ar•itaıı 
.\..lacari'.'ıtan 

Türkiye 
.\lmanva 
Rusıa 

lngilteı-e 

Aşadaki ced.el i~e baı;!tca a\Tupa 
devletlerinin lnı~·ün ınalik olma(La 

llavı ku\'etleri (tavare) 
Muharelıe oraba>ı ftankl 
Toplar 
,\~ır makinalı tü[cklcr 
1 [afif makin alı tüfek 

l•"ransa 
6,000 

8.000 

10.000 
lı0.000 

.J-0.0!XI 

\~ııkanya v.ııılmı~ ulan rakamlar 
tahmini olmakla bcrnbcı onları haki 
kata yakın sayma~ mümkündür. · 

Bu cetveller ha~lıca A1rupa dev
letlerinin t;n o;encdt·nbt:ri h·· rhc hazır-

t\\:'lJJı~ı dc\h.:tıc~·ı ord~ ~arında;..i 

pivadL' tahl.iru miktlılrını bildirir ~nı. 
fiktir. 

(;lf(:1,;cl.. 1 r ~ -~· alt:mı': de !airr.i 
ordui.t-rr \,· ., ... h_kiıınctle:ri·1ı: 

ncllk laço m ' <ıl lujt 'c on <, • 

20,000 
;J(l.000 

120,000 
100,000 
800,000 

1.200.000 

80.00U 
~.ouo.ooo 

2,000,000 

bulundukları teknik harp ı·a'1tulannın 

n1iktartnı g<lstcrir; 

J ,ehistan !tali'• lh"P 
soo :ı.ooo 2.000 
100 ~00 

l.ôOO 2000 -~!J<KI 

ı ~.ooo ı :;,ooo .ıu.ooo 

10.()()(1 '.!0.000 15,000 

'f'ürkiı e 
800 

l.700 
;-,ooo. 

20,000 

lanm•k için \~pnıı~ oldııklan ma< 
rafın lıüı iiklü;;u hai-kmth J.ir fikir 
\'erir. llıınlam aşa~ıd:ıki ~rıfiki de 
ı ... atuiıın 

dcnhciİ \\rupa ~-11.1 ın<la h~rp \:t ı

ta.ı tedarik İ\İn ı erilen paralaıııı 

ııek•·c halı~ <•ldıı~nnun lıc~ahma 

ha · ,(\ cc~iz. 

Cinoğlu 

. \ nrın clh .. r ı 
I.! \ ::ınü:ı kll~·uı.;. \CI nıl ·.u 

, ıı. •ıiıt YOLf'I ılc ı i• :ııa 
~··t\:c .. u·l\:ırın~Lın tlj•.alür. pı 
• .t ht \ 11.1.I 1\1. \~I; \:ırınki 

..... 1nl-c hUIJ~ clıriır:,4..,. ~t:ıc ( 
~ 1 . ( 

l".çuk \Ol J 1 "' cı: ı /de 

c. '~" k·> o+ rinık il. r< >\ 1\. ~ 
"\«\ l\11\R \ ı ~r ı r, ıc ~L 
\~\'\ fı,·-;1:1 ·ıı \: i ·"ıl..tır. 
ı,, le 1 . ııu;i ı ı n anL./ ( 

T:iya~ 

Çeyrek 

l':ıtilı. tarafında bir kahve. 

nin öniind iki ihtiyar sefil konu

şurlar. Bunlardan birinin lakabı 
r 

":llinı- Ötekininki ~Sürtüktür• 
Çaı koku>u ne güzel. 

- Evet. l lcle insan içerse 

içi ısınıyor. 

Senin paran Vflr mı? 

- ~e µ-ezer!.. Ya senin? • 
-- Hende hir çeyrek var 

- Zcn~nsin be! p,östcr haka
yıın. 

l~te. 

l lan hu çcrrck p;cçnıez: 

iki yerinden delik. 

.llalbu<taıı dcii)ıırlıır ki. 

r.cn!(itık,·ip tt· nıc;cla tıç çc) rek 

lıirikir•c' ip<: ı:cçirilip s;tklansın 

deye ... ile~ kum'i't hir ~:t\ pahalı 

hıt! 

ile~ kunı~u feda edip çayı 

içmek ni~ctindt»in ;:alih:t. 

l leın de >eninle lıcr:ıhcr 

içrnemk niyctindcy im. 

\ferin 'ana... İki ki~iyc 
bir çay hcş kunı,a ucuzdur. 

l cuz değildir ıtdaınL lk:~i 

\enlik nıi. . ıhra ~ıfır. elde ı ıır 

' 
/ır. 

Böyle deme... Bir fincan 

çay ne demektir bilir mısin ? .. 

içinde neler var <lü~ün? .. Bardnk, 

'ıcak su çay ~eker.-

··- Klt'itk .... 
- K8'jık r& var yıl. 

- Rvec ama çavı içtik mi 

bardakla ka~ı,l(ı iaııde edccegir.. 

l~llıette .. , \ın:ı hadaı adan 

ı;;mc yariyor ya... Rir hardıık 

yapmak tçin maden amc lc,;i 

toprak knıııp pot"' çtkarırorlar. 

silis çıkarırnrlar ... 

'c Çiknıworlart 

\laden maden ı>ylc.,inc 

maden ki, tupra;:ı;m gobci';im:c 

kamı; ı c hilkati alemden lıeri wr' . . 
yli;.üinde g-ijr{ıfn1cıni~... 1 

1 latta hilkatt ;\ldmden evet 

de ... 
Hu nıad.:nlcri çtkunp fa[ı. 

rikay.ı ta~ıyorlar-. amele fırında 

bu madenleri kaynatıyor... 

Unlar talili he ... Fırının 

ömindt· ii~iimiıyorlar!_ 

Camı elde ettikten sonra 
hardak \·apı yorlıtr, pazara çıka

rt yıırl;tr, ta hu kahl-ed de hir 
tane ıılıncayıı kadar satıyorlar 

Kıı~ık iı·in de lı ıı le. Yer altında 

GÜNÜN LATİFELERİ 

çelik, den;ir :ıri}07!Jr, bın birınc 
kan~urıyorlar_ !lele çay içın

- O d~ mı \'er altrnr.an 
çıkıyor;> 

\rok c.,~.,'m._ Sıcak ·n nı 1 t· 

kttlerdc ,·ctı~:\"JI' u .. 
U ıncmkketlcrdc ot r..ı.:ı-

!ar uşurnczler de mi· 
- lla\'ır. 

·l. "q:t! 

- Oralarda ı;une,., cayır. cavır 
\'nnar. 

Ah!... '\nıan 'öyle içim 
~ılıyor. 

- Ya ~chher. Seheri oormu
yor·un~ .. 

- Geniş hir tarla gözünün 

önüne getir ... lsıanbul kadar ge· 

ni~ bir tarla ... lıuti.ın Panc.ır 

ekilmiş • . . sonra vuz hinlerce 

liralık fabrikalar ... 

Buram Buranı 

ocaklar yanını~ ... her 
oh!. 

- Sonra su .. 

tiıtuyor. 

yer ~ıeak.. 

- lstanbulun ha.~rednl çekdf-
j(i su •.. 

- Su harikalar yarııdır ... Sib
lıatimizı, alaimisemanın ~lizcllilti· 
n, ekinlerin b11lluıtunu 'uya bo
rçluyuz. 

- •. Sıcak ça\·,_ 
lıöıııur ayc,ind~ ... l\önıiir 

madenleri: ı:uııe~; •u; pançar tur· 
hısı, toprak.. He~ kurıtşu verdin 
mi, hütun hunlar •enin_ Birde 
pahalı hulu~< ır un, 

~nı·k bir kaç be~ kuru ... ııı. 
ol,aydı pahalı lıulmıv.dtn. 

- i >emek içnıcrecegiz ?_ 

Kalıı·eyı çoktan geçtik lıc .. 
1.ıl.fa daldık ... 

ilen ü~uyorum ..• 
- lsııımanııı, hedarn ısınma

nın kolyı var. 
, 'edir'i' .. 

- Sen benim stmmı üfle, beo 
<;enin mtını i.ıfleri m ... 

Birbirlerinin <ırtlurını uf-
!erler. 

N.altcdca 

Srlı1ml izzet 

1 Seyahat edeceklere verilecek paspor kalmamış J 
• ... <ıaztrtıer -

En ümitsiz aşklarda blle 
hıçkırıklara karışan kahka
halar çınlasın. 

Kısaca siiyliyelim: Genç 

ıı Botaz içinin Balta limanı, jf 
.. Emlrgln, Boyacıköy, Kireç • -
l~ burnu ve Kefellköy tarafla - )[ 
J rında dllrt beş odalı ulak bir l! 
)! sayfiye aranıyor. Milliyet ır.'- ı; l! 
H zetesinde Nail beye muracaat ll . 

1 t~'.::!'.:1:~:ı::..:•••::o=:ı~"":>c:~,J ) /'"V 

le~ cuma tıııJ f.1o.ınc 1 ,1Jc p ..... :ar ( 

·.n.ü saat l&.lOde ın-"· ·eolaıak ~ 
l K ·\!'li'. rl\ \Tl'(ıSL D.\ 
,..,.r·!ccckdr. 

-Y"'V"V~ 

~~0~~-·-·--···· 

1 
- Beyefendi , hllien paspoı ur.ıuu görebilir miyim · 

o sade bende aegil ' yerinde bile yok kuzum ! 

E 1 1 
Yazaıı Ml:.BRURE HURŞIT 

l~nlcn ~id.:n hala\"Jklarµı an- j 
hıttıkları ı c l•alıçn ar 1'.min :ııta
~m kentli kı' ı :tklıvlıı ileri <ur
lrıp;u far:ızi\lkrk lrnrı,aıı fikrindt• 
bir •ıiru "arıı1 dıı<um:tler m·an· • r- ... • 

mı-.tı. 

':11111.111 karN tarafından :ıl

ılatıltlııı;ıııı ıııııphem lı 1 r tarzda 
hi-setnıi~, lakat o kahpe kadım 
c\eh:cc:eıı,ıııi h·ç ıasaı vur ctme
ın ::tı. 

l~tc, l<CL. · K lıırkJ·ıııın altında 
c t ,. , .rlc ı~tttiı:;i bu hazin 

CL akt ı e •orgu-
. -. tıı h., ·~d .. daha , 

ı.; ' r l 1\:IUl:;-ll. 

- ı.ı- -
() l ·,'ı r,.: re;,ın 

'ıa~ 1 

ucunda bulatıdunbcri üc; buı;uk 
<ene kadar hir zaman ı;eçmişti. 

( ı 'akitten heri l{anırıından hiç 
hir haher almumı~ n~ zaten bu
mı arzu da etnıemi~ti.U yıl, kıt 

erken ır;elmi~ \'e !(ene pek ~id

detli olınuııu. 

Hnııp:ın en ncı hatırlarından 
biri de o >enenin k•rlı, nizgarlt 
pb bir gete-ine aitti. 

])adm ~e~ ı akit, korka, korka 
otla"na g,irip tc cpıcx yutkun
duk t:ın 'onı a: 

Şcı ~c di_ e}·- k~mile 
hanını ... \şaıtıvn ,ldım. \!uhak
kak cnı j!, .. rmek i ı:' ·Jr. dcdeıği 
ı~i1..T1 .1n u ·t.ı · ,ıJJ,':ıe ~ıcc:lli bir 
i w l:·ıc '•U dLı .,.,ı_., <ak,ıkları 

:ıtına~:ı lı:ı~lanıı~tı. 

\ crinıkıı kınııldnalıilc.-ek kud 
ret: 1'tı':ır bulmaz, fırlamı<; h 

deli f'ıhi da<iı ıııın t'/.crinc 'ü
rm ere . 

- \ etnJl-<lt ıııi ha·. ,inha vet 
medi mı~ Hrml\a na•tl a~-:ıkia· 

nnı ha>tyorfarilstcınem. bteın<:m 
diye lıajtırnıı;, fakar u e'nml:ı 

anılı!.. kapıdan \ a ı ~ça ~ren 
sivah ı;ar;aflı hayali l!<iruııce ııc 
siıylcyectıı;ini şa~ırını,. \azı hane 
sinin iinlideki kolıug-a thı~er v;ibi 
otıırmu~tu. 

C:Llcn kadında, bakı-lardan • 
başka eski K:lmilc hanımı hatır· 
l:ıtan hiç bir mıktn kalnıamı'itı. 

Oylc lııızulınu~. harap olına~

tu ki • 'amık gözlerine ina"Jmı

ynr, hele bura\A kadar ni ·:n 

geldijtini lılr turlu anLnnmordıı. 
Kaılo-·n vakl~,tı~ını, ı.d.mın 

orta •na doğrı yun<iııgunıı ı;ör

duğu ıaıı.ıuıı. 'erinden -ıçrıvarnk 
nefretle, yıl2 •Jaıı· kaçar p;lbi çc
kil,.,ıı ,, 

Bura ya katla• neden ı;d· 

di?:İZ, kCHC lıaı•:t ne zehirler !(ctfı·

diııiz•/ \oksa 1 ~·~tmcniz haııımııı 

t·,kisi ~il'İ ıııcııfilat hi.,Jcri ıni 
k:ılıan.ir. i •temi> unını. . \ p;zını1.ı 
açr.tıa\·ın. ·ıkın, çıkın dısarı ... 
tlı~:trı diyon nı -ize ... tli\c lıa) kır 
mı~. ileri atılıp unu odadan Ç' 

karmak istenıi,ti. 

l > 'iırada~ <;~:s~izt:e ayakta c.lu
ran 1\aınilc hanımın, ıı;cri çekilir 
ken fı.ıldadııı;ı : 

l\l/lm y;mılmı,.. .. :-;izin c;uk 
nıerh:ııııcLli uldrıguııuzu 'iiylc 
mi~ti._ Cuıııle>İ ile kendini lıu'

lıiıwn ka) heınıiş. yerlerinden 
fırlaracttk kadar lıtı) lıycn ı:\ızle

rile, dadı-ıııııı hile huzıırumı 

unutarak: 
\lnlıu'ı t mı? \ le"l ameı

ten ba'''cıc:Ll?;c ı:tımm:yrır mı,<ı'

nuzl Kııın r;lbı hir kaltak :.,:ir 
nasıl nıe•h11mct dUc 'rsin? Çık. 
çık! çılriıracıı~ım. 

kcseİ1 kadın, rınun ~a~altlinastnL:,·lıı 
I 

i.-ti r;l<k ctkrd. tle,·:ım ctrni~t ı; 

l{;\mran k.r~ :ı) dır \ Rtt) or... 
Bir kaı; i. .ııdur :ıü-iıııtt.'1 fen.o!a 
~tı... Bu nk ,aı~ ) ali ardı. ıut;: a i 

1 
kknk lıura)ll !!;Clınrn11 istedi... 
Beni k ljtnıı\nut~tnt%1. ·ıcr luıkk 

<Jllll son lıir defa gıırnıcgc razı 

< )lacaA ı ıı ızı._ 
'\e·ı 

0

c'I Onu gornwk mir 
l·'.vet.. ıi,·k \il, ben hem kuf);ttla
L'ak, hem de, 'Utlril 'i.lztııı <ıilınca 
··gci! .. der demez kar~ı-ına kıı· 

>U<.::ık <.:zcli >ersem koca <kl\'il mi~ 
l layır; hanım, git kızına ''İ\ le, 
ölunı dii~c~iııe hLni Jcp;';. lıcni 
dcl(il, anlıyt>r murnr ~nnu .. ça· 
~ır-ın._. l lodi gıt., .,:ıl·. ı:, im<'<n 
çık'. \rtık i. ıcnıh orı·ııı._. Kv.ının 

O\ ~i'L·a~ olmak j,ı, mi\·onını •. 
\'ı.rıı... 'r dt::'llyıırsıı'l'> (;it di· 

) onım .ana.. Beni oldurnıck mi 
istiyorsunu1.· 

za,~llı amıp,ın !(1>%leri öyle 
l'ılıımc· \a 1,':ı a~a mtrha . 

met cclilirl tlivc damadının sözıinti i 
• 1 

korkun\· hir hal almıştı ki, ne 
) apacnJ);ını ~a~ıran haheş bacı 

• 

lı;\1;\ ıırarda. "'lıamn yanında tltt· 
r:tn l\.lnıilc hRııııııı dı:an ı;ıkar· 
nıı~. :ırbsıııdan ) R\ a~c:t l:apt\·ı 

çt·knıi,t~ 
~ 

:..·amık, onlar otladftn çıktık
tan ,nnra hir ıııııddct dirsekleri 
Kan·obnııı dcıııiriııe damlı a<a· 
hl İ>nrnd larilc ıb~ılan-, karma 

. l . kar;,1 aç ı /.il\ allı lıa~ını avuç-
larının ara,ıııa alm" l.ınııldanıa 

' dan iiıkt:e kaldı. 

lknıir parıııaklıklt lıalıı;c kapt 
sının, c'ırtrı!Urhıı çıkanlıjtı hafif 
Çll'!(lntk <esi ile tıtretli. !'ence· 
ruıil' •lllllllc kıı,tıı. \Taktın epiı.:c 

gcı; vlına ına nııtınuı kardan 
akseden t:ıtl• he)azlıkla ortalıga 
ho, l'ir aı dınith gdmi,ıı. 

l~te, <oıı,uktan ıınıuzla ını kal
dırdıkça daha ince, el.ıha zaif 
görunen iı.ılı Çlı~allı ııayal Ro· 

şeden kıvıöidı_ l\~yboldu .. 
.\a·nık ne vııpacaktıt 

' Senlcrdir gizli, ı:-ır.li J,,1,n·tiııi 
çekt!P;I l\~mrnnı bir kerecik nl 

sun gorrnck i;te\·ecek mi tdı· 

l leın ona ne cıhıu~;ut niçin iilıı 
Y'ırdıL :>wdcn unu çııp;ırırordtı 
lJ miitlıi~ nıektuhtan sonr:ı. nn:ı 

l•tı cesırcti., bıı kıı<talılı~ı \er
diren ıı;ı<ıl hir i,, :iı' 

! layı· gitmi\t~tkti! Citnıcıneli 
idi! 

Lılkin niçin ıı;ozııniin ör · den 
o zalimin hayali çckihniıor, niçin 
11lrık dudaklı l'ır ngzın :'urhncılı 

lıir ~~ylcr mırı id:ıotlıjtıııı gonır 
~ilıi olıı yordıı t 

:-;anki ~İtse ne olurdu? Onun 
;dul et ic;indc tasaı ı ur tltı~t 
"llınıt,r:u giırııı. l le hir;v. ol,un 
intikamını aln11 1 ,.!iııaz nıır idi 

( .idip ıına: 'eder c\gi!im 
çai';ırmı,. r ''l' '\cdl'n tin. <ii ı 

lıcnlld llırnktı ıkğil mı: ,<. ... 

lıeni lıır.ıkrt?;ııı glhi " da < rı 

, .ıuı, o da tıpkı ·enin ı.ı:ıtt1tJn 

ı::ihi arkasında bla>ı fe1:1.ket', 
izı. ·ıhı ;rııı :nek i tcm~de~ kaçt• 
ıicj>;il 1111-/ diıe hı •ır-a. bıırıu ın 

llıımedı) 
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ismet Pş. Hz. leri~in öz ~l"ürkçe nutuklan ___ MİLLİYETİN--EYLENCELERİ ı 
• • a. • - · · 

1 u gun maune olarak 

Alkazar sinemasında 
Bu değimli nutkun içindeki öz Türkçe sözle-

rin eski dildeki karşrlıklarını yazıyoruz 
1 urk ozkıt.ıbını ) apmak 

iN \ ) > • ı arnc..ı bt.yuk bir coıı a~ıııa 

oı '" U"l• yaımı,~ık. llıı t pl m
ııı yı !,met Pa~u 1 Jazrctlcri ıçnıış 

~ çok )• kı,ıklı bir nutuk söy-, 
cmiştL , ·utkun tıpkı-mı c \ clki 

tı)'ıTIJ\an bir >" •Özleri bırak- j beraber n,.ııtıya yazıycırııt.: 

Ccrckıcr 

Dcg ınli 
\"ı rgıı 

liygu 
Sarsı 

kabııt 

f:I" ııın İ\ cui 

KL et 
Ahenk 

DUztaban 

DON 
ve t>-stıbacak 

KİŞOT 

llu a\cş M 

Alhamra Sinema nda 
Gabrlel G-brlo, Elga brln va Ru •. - Herlbel 
uı tem..:i\i mnaz '1'11 

btın Ankaradan aldır;tmız ıelgraf
tan çıkarıp yazmıştık. Ama tel
~a(la lırken bir kaç anlış 

kalmış olahileceıtini dü~iınerek 
dun gclt!n -ı ıakimiycti milliye~ 

arkada~ımızdan lıi r daha hu 

nı.tku çıkarıp nlıycıru). 

nıak _c1.imiııd K.a l .ın stel, kcn_~i 

1 eklnırı, ve tadına gorc, ""' 
bulnıağıı .vt va yarntmayıt lıak 

kazanını~ Olll)"or. llu bulunuınun 
surcl.Jilıj!;i az zamanda dilımizi, 

c,ki. in<kn ba, a yönlerden, 

ayrıca dalış ve kapları~ açık 
bırakmı olacaktır. F:skı şark söz

lerinin kaplayı~ından kurtulmadan, 
yeni garp ,özlerinin düşiınccsiz 

ve ölçüsüz dalı~ınıı ug-rayacaj!;ız. 
Bununla Ttirk dili Türk ckimlilc

rinin çCYreslnde. yabancı aj!;lar 

içinde boj!;ulmu~, iitürüsi ile kısır 
kalmış, tohum beneklerine döne
cektir. Bu ynyı'ilarınla >akımla
cak köşelere işaret kovduktan 

başka, kitabımıza çabuk ,·arlık 

~erllmesindeki değimi krıh:ırıntl 

ile göstermh oluvorum. 

Vıırlamak 

fşedinen 
Gide!,. 

, 
J 

-\ ı.eut ·ermek ı-+-+--< 
KADIN PEŞİNDE 

Hem de ismet Paşa Ha1.rctle

tinin bu nutukta yeni olarak 

kullandıkları bir çok öz Türk 

•<izlerinin eski kullandığımız dil

deki kar'jılıklarını da ayrıca yazı

yoruz: 
ismet pa,anın nutku: 

Ünlü dcndilcr. 
Türkçemizin sözkitAbı bizim 

Çok· yüzlükten heri sezdiğiml7. 
bir eksiktir. En nihayet bu eksik 

de tamalanmak için Cümhuriyet 

Y~yışına kaı ıı~mayı beklemiştir. 

Acı ile anmalıyız ki, şimdiye 

kadar dilimiz sınırları açık bir 

)"ıırt kalmı~tır. Bu yurdun içine 

~irmek >'ll\>llZ bir dalı~ idi. Daha 

kna ve acıklı olan -atan çocuk

.ınnm bıı dalmayı kedilerinin 

arayıp iizknıc>idir. Bir dilin 

ınırı siizkitııhı ile çcı rilip çerçi

' elenir. \"ııcc toplannıanız dilinıi
"n s;nırını çıt.ı!'ck, unu zorlan
nıaktan konııııak için kıırulmuştur. 

Toplaııınaıııızı•ı söykşmesiııe 

lıaşalamadaıı cı el ,ize. 01: ola

rak., istckriıııizi'l ana çiı<ıı;ilerini 

>aymak hı,·ri ın. 

Türkçenin sı ızkitabı medeni 

hir milletin ıınııımi ya'i&y~ıntlaki 
lıüı:ıin sözleri derlemekle kalıl'a· 

y. caktır. \,ı\ dcıtimli 0\1111 ı; ~ 

ekim ya,a\ı•ının bütün i>tı:lerını 

duıletip doyurma ıdır. Bunun için· 

di• ki <lil dcrııcp;iınizın tııtumu. 

pek doğru TC vnnı~lu olarak_ bü
' iı\,: bir cri~kin dilin bupık bir 
siizkitabındakı lıuüiıı siizieri, di· 

yelim ki. lıııtuıı aıılatı~lan Türk

çeye geçirmek tutamını hulma~a 

yı\nelmi~tir. 

Bununla lıiz iki i~lcıuevi bir

.lt:n saftl'1ın" olu yor uz. llirincl

leyin daha ilk kurumda dilimizi 

~ııgin bir dıızc gcnl;lctmı~, ikin

cileyin medeni hutlın arılatı:,lara 

ram clcıık gelcc·ck sözleri dili

nv.de dur~ulanıı, olacajtız. Daima 

ırnı aniatı~a karı~ılık olacak ;ö;der 

ilk önde l•i~c alı~ılınaıııı:, bir 
i~lcti 'cr<C ele, pek az zaman 

'oııra, tadııııız:ı uyı<ıııı. hele 
durgulu olnıa,ı ile. yerinden 

oynamaz lıiıw yııı aljıc:aklardır. 
~özkitalıı lıirlqtirmc,iııde dil 

clerncgi 1'tılatr dcdi~imiz ayırım 

<ozkrinı \'c<it J.(ldtkleriıı iıedinen

kri y:miı "lı ile \ arlamaıtı hem 
>a}gılı, hem }ak•ıık alır hır gidi~ 

'1111.lı. n' <unü,un 'ıırıı,lu 'ıl<lu 
p;una sar ı gı>sterilcnıez. Her pice 

hı !inin :,cdiııcıılcrı kendi ı;idek
lcrinin dilckkrıııi dı,ardakilcrdt·n 

daha C) i ol'Zehilirlc-. hele cıııla · 

ıvı. bilgi lıenlikl< riııin im:e duy

l!'lllan, hem an atı~a lıcııı <ü; le
' ı~c. tatlı ~-en. ll\ 'llYll daha eyi 

l el>i r t:r. 
Ki i,cdi cıı'crimiziıı oe:rct-

mt ye rAularını. kemli öz ~·a,a
' ı -1:.•ı-ıııı • c de ı lct duzc i~dcki 
,lurakla ııı gereklerini 'tartabi

liriz.. Fakat dernekte t,:alışıın her 

ıır~rnda~ aynı hulunumdadır. Dili

mizin Yarlıp;ını korumak sevp;isi. 

!~re yalnız lııı i~letldlr ki slnir
lcriınizc ~ııç çal ı~ıııanı11.a ıe\ k 

\l'reccktir. 

ı-:[endilcr 

Bundan tınrı <izin lıakı ınv.ı 

pek de~· nli »i , n ur 11oktay:ı 

c·c'mck i•terıııı. "' zkitabı ıın >ar
ı ınwa<ı n a\ et hi, yıidıı l'itiril

J'l : g rtkt . lk ~e ek ıc•inde 

l'C aclar J..ılı' anı 1zd . Tıırk 

kadar ,ı im in cız erine ,ı dile 

ulı ıl el '1 ha~ka l'i~iındt \UZ\C 

rırken. q;er ı" :ıtışl ın hi •n 

c v.1 ıh r 'll .ım: a el ııııız çok 
ı~hl eın_. ·ıJ.. lı· ık• ıh olu-

·ı ı \ ı•'• ı •ırl lcr ıe 

Şimdi yuk!<ck toplanmanın 

söyl~mesini açac&jtım. Rir yıl 

içinde sözklı:abım11.ı her halde 

v&rlayacak ölçllleri \e tutamları 

bulmak başlıca istcp;imiz olacaktır. 

Nutuktaki sözlerin kar~ılıkları: 

Hu nutkun öz türkçt' keliıııc

riııi. karilerimlzin kola,·fıkla 

aııiaıııalırı için kar~ıhklıırı ile 

Kuzular öldü 
Şiddetli soğukların 
Bergamada tesirleri 
Bcrgaınadan ıtlın:.n ın:ılftm.ıt:ı r trc 

orada şiddetli soğuklar >< \a:tmur 
lard:ın zt:r'i}&l çoL 1.anı.ı gurınuştür. 

Yeni dop;an kuzulaı •ı•ğuktan k:i 
mi1cn tt:lc{ olmu~tur Son .l ~ün<l('n 

beri ha' a lodo.'ia çc' irıni~tir • 
(';,ar d:ı~l:ırdaki karlar crinıc~c 

haşlamı>tır . 
Kınık ıc Turanlı naiıiyeJ erinde 

erken ckılmi< olan hal..lalar k:ımilen 

yanmı~tır. Hu havalidt y.lpı1nıı~ nlau 
ha.kJı zcr"i\·atı hlıtun zcriy.ıttn yö:t.de 
(50) >inı t~kıl ediyordu. l\örpc 
alronl:ır da anmı- ised<· erken ekil 
ın;, olanlar c;n~ığa muka,·cmet 

ctın;~tir. 

llıı iki nıı.lmcdr kar fazla mıkd:ır

da pj!;mıştır. 1 la 'wlan Beslemek 
için müjkülAt çekilmiştir. 

SUriUerin kuzulam~ 7.amanına 

lC~:tdüf eden bu ~oğuk rneı simde 
dogan kuzular donmuş l"e iilnıii>tür. 

Bakır çayının ıuj!;yanı geçen sene
lerde ohluğıı gibi bu sene de mühim 
lıasarar rapDllştır. On binlerce dönüm 
arazi sular altında kalmıı ve ekilen 
şevler mah\!ılmu,~ır. 

- ........ -
Şupelerln hesabatı 

1 Adalar kazası : 4000 
lira. Bunun 3,811 lirası balo 
hasılatıdır, 2 - Anadolu Hisarı: 
muhiti vasi oldngu cihetle faa
liyet r«ıstermiştir. Bu sebeple 
Beykozda bir şube ıeşkilhıe 

karer verlimiştir, :ı - Üsküdar: 
2,927 lira, 4 - Bakırköy : 1654 
lira. 5 - Beşiktaş : ı t51ı llra 

6 Beyoj!;lu : 21 ,944 lira. 
7- Büyük Çekmece 361. 8 
Çatalca 2,ıı90. 9 Silivri 607. 
10 Şile 127. il- Kartal 577. j 
12- Kadıköy 2,837. Bunun i<OO 
lirası masraf haydolunmuştur. ı 
13 Aksaray 318. 14 11,144. ı 
2,300 lira maşraf. 15 Unkapa-
nı 468. 16 Eyip 536. 17- Ba
lat 535 lira. 

tıs- Beyazit 4122 liri. 19-
Çıırşı mııhıyesi 444 lira. 20-
Hekimoglu 200 lira 21- Sııltan

ahmet: 21 o. 
22- Şehremini şubesi ancak 

geçen seneki hesabını vermiştir, 
Reisi de degiştirllmiştir. Bundan 
sonra muntazam faaliyet gös
terecektir. 

23 - Şehzadebaşı 835 lira, 
24 - Samatya 600 lira, 25 
Fatih 2102 lira, 26 Kararüm
rtık 935 lira, 27 - Kumkapı 
faaliyet &österememi~tlr, 28 -
ktıçtıkpazar 1520 lira, 20 _ 
Mahmut Paşa 314 lıradır. 30 _ 
Ycnlköy 416 lira. lstanbul kon
grası da Martın birinci hafta
sında akdolunacaktır. 

Güvercin Amatörleri 

Güvercin kulubıınder 

Gti\ ercin!" alakaıl;ır t 
nınıl1ı1.nn 22 ~ub;ı.L 929 Jma ;!;Un 

s:ıat 14 tc 1 l.,.hive ıncklebınd 
yapılacak giı>"ercinlik içıiıraına ıe<nİ
lt:!rİ nc...-.a oiu~uı 

\r,; ede 1ler kulübe aza lrnı 

olunabih lcr. ( crnİ\ ete ka\ olurıanla.ra 

glh ercin tc\ ı-ı :ı:dı crektı ır a.mator 

ınai tıf' ıt 

"'"-
rı.:aıınıl\;rılc lıirlihtc 'erile-

llirlc<rirme 

l~lcti 
l )url\"ulanıak. 
Sağlamak 

Tutam 

Buhımım 

Erişkin 

Vuru~lu 

Tutum 
~ >/.kitabı 

l";lınmalı; 

Ç'c\ re 

~:zim 

Durak 

Kabarıntı 

Ekim 

İste 
Ötiırıı'i ile 

lllııtalıa•sıs 

- '\\c,lck 

Terkip 

- Teoır 

- Te,pit etmek 

- Temin etmek 

-Çare 
- VMiı·et 

Miıtckı\ınll 

isabetli 

l lattı hareket 

l .ôgttt 
~ l>rar etmek 

'1uhit 
.\1echuriyet 

\1c\ kı 

Tchartiz 

ettirmek 

Kıiltlir 

- thrirnç 
Jlinncnaleyb 

izah etmek 

Emanet memurları 
Nizamnamesi ikmal edildi 

Berayı tetkik vekalete 
gönderilecektir 

Bir komis)·on tarafından 

hazırlanan Şehremaneti memu
rin nizamnamesi ikmal edilmiş
tir. Nizamname 50 maddeden 
mürekkeptir. fı\addeler memurin 
kanunu çerçevesi dahilindedir. 

Emanet nizamnameyi bir iki 
gllne kadar Dahiliye Vekaletine 
günderecektir. Oradan sıra ile 
Şurayı Devlete ve Hey'etl Veki· 
leye gidecektir. Neticede Niza
mname mevkii mer'iyete kona
caktır. 

Maaş yoklaması 
Muhassasatı zatiye muhasibi 

mes'ulllğinden maaş ıılan blluıl
mum mütekaidln eytam ve era
mllin 1929 yoklama muamelesine 
23-2-929 t11rih!Rde ayrıc& ilin 
edilecek fe kilde ahzine mtıba
,eret edileceğinden eshabı maa
şın şimdiden müracaat ederek 
yoklama llmll haberlerini alma
ları llA!I olunur. 

Viyana kongrıısı 

V iycnada .l -~ :\ban tari-
hinde hl'\'llcimilel dahill 

lıastHlıklar kongrnsı toplanııcaiıtır. 

Hu kon~raı:ı i~tirn etmek ısti~ 
yc:ıı zevat yalnız pa,-aportlarını 
ı" hııvivH cıızd;ınlarını ıı;öster

mclerı kt\fi olup ':!O \1arttın 7 
· '•111'1 !-adar \' ııstun R l\onso 

io. lıııtau 'ızesindcn icti~na edile· 
Cl'ktır, 

otomobilciler koopratlfl 

Otomobllcller cemiyeti Roma 
otomobilciler koopratifl 

şeklinde bir koopratlf teşkiline ' 
çalısmakhıdır . Bu koopratıf 
birer llralık ak~iyon çıkaracak ı 

ve şoförleri azu ka)·deceklir • 
Koopratifin 5,000 lira ~crmaye 

ile işe başlaması münasip gö

rlllmektedir . 

LT \\lll , il< IR \:'I 

ISTIKl\.\ZI ı\I< 

htiJ.r.111 dahili 1. ~ 
llı.l\·UnU OlU~ hhitlC S 

Jı..r~ır.i~eıı Jcu lr yolu B 
s~:N . · 1 ( 1\ 

l ı.ı • ı 

• <ı 

iş bank~ ı 

~\nadolu Jcnıır ~ "IU 
·rran ~~ ş. 

1. l :-i . \."j:~~· 

1. Su >trkC\ 
T. l'uıuıı \. ·, 
t. l'elfrmen Ş. 

Ş. IJ•Jirmen Ş. 

A. ı;ımcnıo Ş. 
1. •rrlcfon Ş. 

ş, \.f. f.<.:ıl ş. 

Ş. llayrtve 
TAHVii.AT 

Aı:ad4.ılu { ~'. :J:· 
1.\. ~.·ı: 

·runel şirketi 

Elektirik ~lrked 

Rıhtım ~Jrketi 
H_ 1'•$A hınıilo ~irketl 

ÇEK!.E 
l nara 

;;:" vork 
Pans 
.. .\.uoa 
Cc tvre 
Ronıa 

But eş 
Aın t rd.ım 

llrut el 
~ ofy.ı 

Prag 

Rerlio 

Vııanı 

ı , 

iti 

• 
40 
,ıo 

15 

Si 

• 
~ 

u 
1 
3 

b8 
16 
2 

J 

4ı 

19 

:o 
1 , 

70 
50 

... 

10,.ı.JO 

~b. 

il so 
J, 50 

2275 
•4.~0 

95,00 

lıfl,00 

07,25 

50.50 

9 ._...__.___, 

Bu günkü yeni bilmecemiz 
Soldan &ağa: 

1 - Fi:el!;ın içine konın ( 5) 
~:manelin dcni?.c duktüğu (3) 

2 (,'oku~ ııkoi (2) Geniı olma 
yan (J) 

Dilnkil bllmecemlzln 
Yukardaa aşağ'ı: 

1 - Kafa .ıı Ru ub rli (S) 
2 C.urıır (h •!• t'2) 
3 - l::ı.ıavroz l.~ ı 

~ Bir ncl"i maden (5\ 3 - Gece (3) Bir ka<lın işmi (5) 
4 - intihap için ileri sürülen (6) 
~ - Bir cemiyetin haşmda olan 

5 - l\1eşriki ftzamın tevahiı (5) 

( ~) Rabıt edalı ( 2) 

6 Fırlat (2) Zcıç (4) 
7 ilaha (5) 

\" apmalr. 4) Nota (2) 
Babast• çoaıık (3) Hançer ~ 

6 - Çııtının U>tÜ '3) Ciınlcrden 

biri { 4) 
7 '\lümkün (4) Hüyük (4) 

8 Suyu "'«" hayvan (S) 
9 Yafta (6) =· l larık, lıayat. kaza ve otomobil sigortaıarınızı 
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Mudanya-Bursa demiryolu 
'l\iı-k anoniın siı-ketinden: 

.\ludanıa llursa dtm ;,,,ıu türk aı on im sirkcıı hl' 'cıı umumı , ı alıhal 
\laruınn cıtuzuncı ( 'um;ırtc~i ~ünü saat onbcştc 1:-.tanlıulda \ilk ra c-.1.ddt· 
:-inde ıo nlnnaralı dairede ... Jr -ti tH~' t:de ictima ve atide muharrer hu:>u,at 
lıa"'ını.l:ı iıtihazı knrar ., leycce~iııden ~irket hissed1rlaanın işhıı ıctimacla 
hazır h\ı\unmalan rıca olunur 

R.u7.namei müz.:ı trat 
ı\.lecli~i idare , e murakipler raporl<trının kıraati. 

2 
tasdikı. 

t9'28 tnc~i dcvrei ınesai~inc Ait bilanço. ve klrü :r.arar hisabuun 

:ı c\lecli'i idatc ıizalanndan müddetleri munkozı olanlann yerine :lzı 

'c murakip\crin ' . ıne muı'lkip ta\~nı ve ücretlerinin tespiti. 

-1 .\)celisi •dare\C kanunu ti.aretin .123 '° 324 düııcu maddeleri 
mücibince kendi ii ;t wa icahedcn mC""t:uni ·et ve müsaadatı IA.zime}İ vermek 
,,.ıAhiyelinin im. ı. 

lşl>U ictimna ı ak ,-debılmck içi. gerek e,alclen ı c ~erek 'ckıllcten 
,;rf<elin laaka\ < n • ,\ hl c c- ed:ıtıııa malilr. olmak ~e işbu hi<'e •tıısdıtı 

carıhi ıcdmadaıı !.; ı.ki:il c ııu giır. c.ı eline kadar; 
J,ı..ın\.ıulda Calaıada fı<manlı lıanknsına. 
Pari<tc \lcıcr c. o Lgınt.1~ ~ numarada Osmanlı banka-ına. 
llrük,eldc Lor ' ıonıan >O~a~oda 95 numa alı b·tnk l':ndu<ıri\d lklıe 

hittevdi ınııkbuz almak 

etmek ı,ı,.nı gelir 

Yl ıctimaa dahil o1mak için i~hu ınakbu•darı ibraz 

1 lccli>t id:ırc 

Bazar dü Levan anonim şirketinden 
'l'ic.."arct kauuıuınun .{fil ıııci \'e n·ıamnanıci dahilinin 2.l ncLi m:ıddcle 

rinc tcfikaıı Kaıar ılü 1 "''an anunım sirkcri hiS5edaram ışl-u hin dokuz )ÜZ 

~jrmı dokuz ıo;ene i ~ehri la111nın ~~ nci Pazartc:;l ~\.lnü saat üçı huçukta 
~irkclin l\crn~lunda l>ıiklAI cadde•indc :11.J. numcrolu m• azadaki merkezi 
idarc<indc ıılel!dc ıırcuc ınikat <;dccek (llaı\ hcÇeli umumiı < iÇt ın•ın• 

da.' eı nluıwrlar. 
Rl Z '.\.\11'1 \il Z \1'1'1{ \T 

ı \!celbi idare ılc murakıp rapc,rlaıwııı kırııar 
2 1 ()'28 tı:crıc:tİ h ı,,3hot ve hilançusı ın. kabul e t.ıstJki 'r ınçı:h!'t 

idare :\usınu1 ıi1nmr• ,,n ihr1<: \C ~enci nıa\i\C ıcmtttuarı hnkkırda rneC' İ'İ 
idarenin teklifi , 

.l l mttru ııkctin idan.: ine tnL·,rıur edılcr ıurafıh:ı lza u lıır -ıın \In .. 
\ lcl·lbı ıdarc\ c \ cni<lcn tay n oiUıi.un Uır ~ıaıı rı t·ı.,fh:ı '\. nıc ' ,.,j 

idaredcr. çıkar :\za 'ı.:r ıc )t.ll:,Jerinı ir. iha.lıı 
q',!lf "l"lt i ç-.. lıiı ınurdl ıp t •• ,ı ı ılc aıc. rııı fC:'Pll \C lıı 

rıurıtk1~ filUa \ ını c .. "ir 
l 1.ak ll 20 11i:"!"'C "CIH:<lla..: malik l) p1..ı " unaı i11c.. Ja hazır h unmaı.. 
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ı ıhı 1 o\u,•~c1kıır. ı~ Suh>l tfl· fJ ln.z:ı \Jcclı 

Soğuk algınlığı 
~ancı 'cı .. ıı 1 tikd ıı ı.1cın. kanı dt.:\ r:ııın 

ırc" 1 rrn ' ... :-c• ı tc ıri :rori.ılcn 

SLOANS LİNİMAN 
l mali ile zail olur , c 

J'c:lanc1t:rdt· 8f'd\ ıız. 
ı 1 ıl h< ·r 

Karnavalın lüks ,.e ihtı«mı ara,ın<! ŞA:\T \ J yapmak !çın tevessül 
olunan bir türlu hile ve lle l•c'cri g!isterir \e ha\ atı haklk vcyı musav 

vir bir dram. 
Orke,tra ile beraber büyük bir .:azband oynavacaktır. 

il il"' eten: karagöz o~ım\an, 

E>~~~:C=::x:>~:<X~~~~~~~~~ 
~ , ~ • h ., ' . 
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Milletmekteblerine devam et
n1iyenleri polis takip edecek. 

~tillet nıekteplerinin eski harfleri bilenlere 
rtıahsu.; iki aylık tahsil devresi Şubat nihaye
tinde bitiyor. Fakat bazılan derslere <levanı 
etnıivorl:lrn1ış. 

Dershanelere kayt edilmiş oldukları halde 
gelnıiyenlerin isimler polise verilmi.ş. Polis 
n1en1urları bunları takip edect'k.. Işi zora 
bıraknıadan kendiliğinizden okuyun. Hem 
cahil kalıp, hem c.ezaya çarpılıp pışman 
olnıavın!. 

Bizi ne sanıyorlar 
halbuki ne buluyqrlar .. 

B:ız;ınryda, hazan da haftada birl·aç defa 
lstanbula yuzlerce seyyahlar geliyor. 

Bunlar okudukları kitaplara, düşn1anları
ınızın yaptıklan propagandalara nazaren bizi 
kocanıan bıyıklı, yataganlı, şalvarlı insanlar 
Z ~ " n ""'f,., l; \1orl~ r 

E~kidt:n kafa1an bu ~afS3tayla dolu olarak 
menıleketimize ayak basanlar karşılarında biz
den olm2yan tercünıanlar ve karşılayıcılar 
bulurlar. tlir otel odasında kapanıp kalır, on
ların yalanlariyle büsbütün zehirlenir, hakkı
n1ızda g-eldiklerinden daha fena fikirlerle dô
nr ----

Şinıdi çok şükür, hükurnetiınizin alcfıgı ted
hirlcr sa ·esinde şehre ayak basar basnıaz on
ları ·riırk tercün1anlar karşılıyor, onlara şeh
rin l'er tanıfinı gezdirivorlar. 

k"J 
~ 

1 J h:ık ı ·rurk l.vkrini, "!\ irk ailelerini z ı a
,·c t L<lip ·rürklcrin de kendilerinden farklı "oı
nıadıklannı anlıyorlar. Aman Hanıınlar, Bey
)"•· ! · ı-r firsatta kendin1izi tanıtmaya çalışalım! 

~~ .. __,.. - -
~.~~-=~~~--t:ı 

~Ziraat dersleri ~ 
§;~##AW$$$Am'#h0VU/..0'&W~~ 

16 ıncı ders 
Toprağı her yerde 

istedigimiz şekilde bul
savdık · ziraat etmek 
çok kolay olurdu. Hal
buki toprak bazan ku
rudur. Bu gibi toprak
ları sulamak lazım 
gelir. Bazı topraklar 
bil'akis çok su tutar, 
bunlarda hendekler a
çıp suyunu akıtmak 
icap eder. 
İcabına göre toprağı 

sulamak, kurutm~k. 
sürmek, tırmıklamak, 
bastırmak, kireçlemek 
lazın1dır. 

Kumlu ve kireçli 
topraklar çok zaman 
kuru olduklarından 
bunları sulamakla isJah 
ve ziraata müsait bir 
şekle koymak müm-
ki.indür. l~opnığı besle
n1ek mes'elesini ileride 
tetkik edeceğiz. Şin1di 
sürınekten bahsedelim. 
Toprağı sürn1ekten 

nıaksa t az veya çok 
derinlikte işlt:yip da
ğıtn1aktan ibarettir. 

Hasattan sonra top
rak suca f.'lkirdir. Üstü 
sert bir kabuk bağla
mıştır, basıktır hava 
iyi ceryan etmez. İşle
ninl·e kabarır, toprak 
iyi havalanır, üstüne 
akan su ve yağmur, a
kıp gitmez. Ekilecek 
mahsulün kökleri ser
best büyür, ivi beslenir. 

Sonbaharda işlenen 
toprak k·şın iyice da
ğılır. Killi toprakları 
güzün işlemek iyidir 
Kalın tezekler kışın 
parçalanır, ilkbaharda 
tarlayı ekmek daha 
kolaylaşır. 

Hafriyat (yani top
rağı sabanla işlemek) 
ya derin ye ya üstten 
yapılır. 

Toprak daima üstten 
işlcnırse iyi değildir. 
liir kaç senede bir top
raj:',YJ derin s\jrüp altını 
üstüne getirmek lazım
dır. 

Kerim Ömer 

Kuyrı:ğu yokmıı~ 

Küçük ~1ehmet an
nesile misafirliğe git
nıişti: Bir aralık evde 
gözden kayboldu. Bak
tılar ki n1utbakta ağ
ln·or: Ev sahibi sordu: -- Niçin ağlıyorsun 
çocuğuın? 

- İhi, ihi . Tencereyi 
bağlayamadım, sızın 
köpeğin kuyruğu yok
muş, ihi, ihhi .. ihhi .. 

. .. - ~ 

. __.., 

- -- . - ~ -- -·~ 

Karısını öldürdü 
Sonra da intihar etti 

~~~~~~~~~'=-~W/hWU,w&,~ Surı·y· e hududunda bı·r ~Evvel zamanda~ 
ııı~~~~~~~~~~,~~'~''~~~'~''~~ d d ld 

U•• sküdarda Süley
man ağa mahal

lesinde oturan kundu
racı Ahmet ötedenberi 
karısı Hiknıet Hanın1la 
geçinemezmiş. Evelki 
gün gene kavga et
ınişler. Ahmet tabPn
casını çekince karısını 
kalbinden vurup öl-

Mer~amct yllzllnden • • çete ağı ı 1. 
V~ktıle kadının hırı Cenup hu<ludumuzz pürsilah 3 kişilik bir 

canıı avlusunda otur- j
1 
ÇPte geçıniş. (Savur) kazasının <Alban) köyü

muş ağlarm·ş. Ceınaat· ne ait bir sürüyü alıp götürrnetJ·e teşebbüs 
tan merhametli bir a- etm·s. b 

dam, kadının yanına ' - ---~·-

dürmüş. 

yald:lşarak: 

-Ne ağlıyorsun? diye 
sormuş. 

Kadın demiş ki: 
- Nasıl ağla mayını. 

Genç yaşınıda dul kal
dın1. Kocaın, on sene e
vel ~lısıra gitnıişti. Ne
kendi geldi, ne de bir 
haherjni ald1111. Şimdi 
b2ş1{asıııa varmak isti
yorum. Hakim koca

l mın öldüğüne dair ben-
den şnhit İstiyor. 

Adam, hu sözleri işi-

So d ~ dince kadına bir kat 
nra a t.aııa agzın- d 1 1 a ıa acıyara c 

dan duman çıkmakta 0 .. .. .. · l 
b .. .. - uş onunıe SP.nın e 

olan ta ancayıgoğsune 1 1 'd 1. B . . .k. I d 1 1. . <a< ıya gı e ım, ıc u 
çevırır ı ı e e <en< ı- 1 1 b . h 1 1 . t t . ..1 .. 1 <a< ın enıın e a ım 
sıne a eş e nvş, o u <<ı · "d' k bo 

ı ı, endisini ş· •<lını)) 
rısının )'anına yıkılıp 
son nefesini teslim et- diye şahitlik e<leyim, 

demiŞ. 
nıış. 

----=-· - -: -

İkisi de öldüğü için 
son kavganın hakiki 
sebebi henüz anlaşıla-
n1an1ış. 

Banyoda llldO 

Nışantaşıncla oturan 
Behice Hacım e

velki gün banyoya gir
miş ve üşün1~mek i.çin 

yanına bir ae mangal 
almış, fakat malgalda 
bulunan ya11n1amış kö
ınür zavallı kadının ö
lüır·'ne sebep olnıuş. 

Beraberce mahke
nıeve varınca kadın 
başla~nış feryada: 

- Efendim, bu adam 
benim kocamdır. On 
seneden heri beni bu
rada bıraktı, bir kere 
arayıp sornıadı. Beni 
boşasın. 

Herif de: 
- Evet, karımdı, 

madan1ki öyle istiyor, 
hen de kendisini boşa
dım. 

Diyince kadın hemen 
oracıkta ikinci bir da
va açarak mihriınüec
celini on senelik nefa
kasını almayınca a
damcağızın yakasını 
bırakmamış. Jşte iyiliğe 
kemlik diye buna der
ler. 
,~M•;11111rııııı~•·•k11111:: •11., MJısM~•:~•ıı:•l~•t ~~"·ı 
lil:-··; 1 1 ,...S.w- ır .,, 1 ~ »1.lWW CLn,, . w.nlttz .. wz.,. .. i.wt-.I 

Tırnaklanmı:ı 

Tırnakların büyüme
si hakkında şu ta tki
katı y<'pnuşlar: Tır
naklar, haftada bir 
nıilimetre, senede de 
beş santim büyür. Bun-
ların büyümesi insanın 
aldığı gıda ve ya çekti
ği hastalığa göre ça
buk veya geç büyür. 
Yazın tırnaklarımız 
daha çabuk büyüdüğü 
muhakkaktır. Her par
mağın tırnağı aynı 

derecede büyümez. Bir 
tırnağın kesile kesile 
bitip yerine yenisinin· 
sürmesi dört aya ba
kar. Şu halde 70 yaşın
da bir ihtiyarın tırnağı 
tan1am 210 defa sürnıüş 
demektir. 
...........•.•.•.• , •.•.•.•. 

Keserle yaraladı bir kavga neticesinde 

Ayasôtyada oturan baldızı Ayşe Hanım, 
Yaşar Efendi, dün keserle yaraladı. 

Fakat Üzerlerine sevkedilen jandarnıa müf
rezesi le şnkilı<!r arasında nıüsndeme oldu. 

Eşkıyanın başı olan Tezyanlı Hoca ile Selim 
oğlu ı\1.ehmet ismindtki arkadaşı sağ olarak 
tutuldu. Ilir tanesi de öl<lüruldü. rm·r==··Kiraai ----lif 
'"-- O 0000 O ""O ,__fil 

Selam kaideleri 
1 

Bizim eski selamlarımız ne 
gülünçtü yarabbi! 

O geri geri çekilerek etek 
öper gibi üst üste l{andilli 
temennalar .. 

Çok şükür ondan kurtul
duk. Şimdi her medeni insan 
gibi şapkayla selamlaşıyoruz. 

Fakat bunun da bazı adabı 
vardır .. 

Kadınlara şapka muhak
kak hürmetkarane bir şekil
de çıkarılmalı ve durup ko
nuşulduğu zaman kadın ihtar 
etmeden şapka giyilme
melidir. • 

Yaşça ve mevkice büyük 
zevata da böyle yapılır. 

Uykpauzluk 

A1uharrem Efendi da
irede tam dirseğini n1a
sanın üzerine dayayıp 
başını da eline yaslaya
rak uyumaya hazırlan
dığı sırada içeri mü
meyyiz girmişti. ~1u
harreın Efendiyi o hal
de görünce kızdı: 

- Ne o, dedi, uyuyor-

sun galiha?. 
-Hayır efendim .. 

Yalnız dün gece küçük 
mahtum bendeniz bizi 
uyutmadı da.. Bugün 
pek halsiziın. 

-O hald~ uy!lma
mak için küçük Qıah
tumu buraya da bera
ber getirseniz. 
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MJLJ~lYET .·~f) Slj 11.\T. 1929 ... 
Alemşümul 

Marka H8san kuvve şurubu 
. . ., 
ıçınız 

~- 11ıı-Doktor Artin Horhoroni~ .. 
... ilci. "':Quklt'.~':· idrar darlıg-ı, ıurta>t, h•btalıkları, ı;d µ;c.\'~: 1 

-, eki,,., ık ı:·~n"·ıyı en sun thtıl ıc a•>trısız ~ırıng;aütr.a katı 
:oı.... ..... :;, ' b • 

tcdad elin. ilL'Yoi);lu 'l'ı·katlnan oteli yanında mektep 

~- li'ıı> sokak- ~o ;)5. Tdcf;n: Beyoğlu 3 l 52 ~--

DOKTORLARA ~ORUNUZ 
sAF tFtikAl..STN--:-

t<OMPRİME,KA~E.rnz v~ (İ •. Hil!C"." 

6ünde 3 adet y3hot 5 lt;ı :1< 
ocukl;ıra nı::ıl'. 

·-== .llllfililllllllllll~ll:;ıı:ıı=~Müllllllll = ;;~;~~~~~~~~~~~.~--m:~~~! ~:ı~:i ;~~~:~i::~!: l_ı>_EFTERDAR'L~K' 'iLANATI ~ 
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=:=;; -- hareketle ( l•.reı;lı, Zonguldak, Bnrtın, iştirak cdı•ceklcrinjteklif mcktııplapnı ıe teminatı· muqkkatderini .. )Cl'mii lfll) lira ücretli an'ıar nıcmuılu~Jııa t.dp 0laııl.1 ın Sc ıı ci~: 

1 
r, 

mczkuı\.la ::;ct;ıt ( ı ~,.JÔJ a h.:ıdar u, .ıtımt idar~ yaz.ı 1şlcrl ınudurluıtunc 'er~ 
= . Kes 'dele her· ayın 11. ndedı"ı· - .\ma.sra. J.(unıca Şile, C'i<lc) b:.e- f üzre '.!.l-!.!-<ı2q tarihine kadar Ddtcrd•rlı~a miıracaathrı •an <•\tıı. 1 r ~ mel eri :izımdır. /l'a!(pler ınünnb :ı ~"1namckrini 100 kuruş mukabilinde 

· ~ .. _ lelerınc aıımct ve avdt:t edecektir. \nk d 1 h k d &Y PL p:tw "C4!G - - "ara. :ı n1a zcnıc dairc .. indt:'l, J I:.ı.\ d:ır p:ı~ada ıni.i aya:ıt ·onl!~} onun an 
~ 2. Cl keşide 11 Mart !"azla ıafsihit için Eminunlı Rıhtım tedarik cdchilirter. S T A R (I === han 2 nunınrıı)ıı mlir.:ıcanr 

Büyük ikramİ ye: Tclcf<>n: '2us-ı ı\1~liye velui.letinden : A vak kabıları en 111ükcı11nıel -- r ı :\ban-921} rnrilıinde i~rusl nıukarrrr \lalı~c mliktti:j Ye en ~ık kuıH.lu~·ladff. En son 35,0QO liradır YELKENCi. mmninlip;i nıu;alxıbsııw ait >eraitiduhı.I ı~aris serkisird..: iki 
_ L nı~ru umul1Jiyci :\l:ıli\"c müfl!ttİ::>. ınua,·inliği için 1 '\i~:ın Q2? ta ı~ 

- --- Bu keşidede 3.900 numara ~ \"APl"llL.\J:[ hıııdcbtaııhultbıcc'\tik.ır.dab;rınu,alı:ıbımtihaı:ıJ.:lı,atcdıkcckur. büyük nliilü'\fat ka-ı 
= . l Türk olma~ • ' zann1ıştır . Ahl.n1eti - kazanacaktır :::::= K.\ll \ Dl·:\iZ ı.tKS \'I·'. 2 - .\lckiıtibi :\liıc<lcıı lıiıinJcıı mezun olınok f" .

1 =:;; SC'R·\T POST.\Sl 3 Sinni ıirnıi dii;tdm dun IC otuzdJn d>Ull uimaııı;ık arı {~S na dikkat YC 
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ispirto ve İspiı-tolu içkiler inhisarı İstanbul "ıpmu '..! 0Çarşanba rapt e'lcıccckıcrur rişler için Gala- rr.· .... e 
1 d <l ~ubd 1 'iufııs tezkerc<i " ~-"' 
Jaş n1ü iriyetin en: günü :ıkşanıı Sirkeci rıhtımından " Teı'l:limci hal ı·amb'1. tada Sen Joıj hastane~i itti-~'f;) TAR 

1.1. ! _ [_ l~a~ ıni..i'düriycti anbarında bulun~ın zirde ecnası ınuhaLTcr eşyanın hareketle doğru :~oııgultl:-ık. lneholt!. .l - l lizmcli mu\ :ızzal'ai a:-l~tri ye ile n1u:..cllcf hulunmaı.lıklarına d:ıir ı ı · J )' f 1 d ( . ~T~} HO-f:. -..,_ 
11llli'11Cde 1c ;atılması mukarrer hulunduj!;undan taliplerin şehri halin J') Sams-un. Ortıı Girernıı. ı·rabıoıı. mcıt>up oldukları alızı a>hr ~ube,iııden .ılıııacaJ.: \CSİkai resmİ\c, ~a ın_c e . usu .. yan ıanın a (J ~ 
m·ii :>alı 21 ııci l'crşenıhc \·c :.!4ncü Pazar günleri saat ondan onikiı c ı e surınenc. \'e !Uzcyc gidecektir. -t - Şaiıade:uanıc. ı abrı kaya ı11ur~caa l , . 
' dn lo k·;d:ır lılidarcı;digar hanında 1.1.1.1.. lıaş müdüriyetine mürac:ıatları Tafsilat için Sirkecide \Tesadeı ;; lkamctl(ahlannııı adresi. • •& u_j 
hln < [unur. hanı ittisa.Iind..: y·.!lken:..·i h:ınınd~t lıntchana muba.şerc.ttC:l a.kdcın taliplı:r bir rnua! enci "ıhhi~ eye tabi cutn 

Sı;c (m he1if cins ıc haeimdc ader 800 kilo O kAiıı accntasın:ı mürnca:ıt. Td., lacakl:ırdıı-. Şeraiti l:lzinıcvi lıaiz ıılaıılar tahriri ıc şifahi olmak (izrc iki 
1 !:• ırlı d:ınw;·ına. " • • 100 • • lstaııbul 15IR defod:ı icra kıhnacal ıııu>alıakaıa i:~irak edecektir. ı:ıelce ıapılan ınusolıa 
J,Up .. • " .l .. • llfD M§LJ 9\"Jiıla kad.:ı hir defa i~tirak ile ınu\·af[ak. ıı\mivanlar m:ıruzzikir ~eraiti haiz. olduk· 
incili:' tc:-.ti~ı ı 50 ., " g lan takctirdc icra olun:ır<lk i~hu m!.i.-.ahakar.1 i~tirak hak.kına n1ali~LirJcr. 

~ ey r ,. s e f Q ,. n 1 nisan q2q tarihinde icra kılnı:ıcak olan birinci l~lhriri kı~mı \nkara 'c ( ~;ız tcnckl''İ 

l"uru üıjm 
'l'oz ~ı·kt.:r 
\n:ı,:;.qn 

il 

il()(} 

200 
60 

İLAN , 
GECE SAN'AT MEKTEBİ 

Sultan:ıhrncttc bin San'at mektebinde geceleri Elektrik, ~lutmculuk. 

Tc;ı ilccilik, \larnnı:ozluk, MubH) ~cılık. r Tesisatı sıhhiye, Kurşoncıı 

luk, Kalirüfcrcili~. Sohacı'ık, B:ıtı)O ıc sıı tcsi;nt!) Terzilik, Döşeme 

cilik San'.:ıtl:ın meccarttn öğrcti!ccektir. 

~cr:ıil : I 'l'Lirk 0!111jl\. ~ 

p,ına kadar bulunmamak. .ı 

asgn-ri 16 ya~ından 

Ügrctikcck saıı'otlar:ı az 

tızanıi elli 

hiç bilmi) tnll'r kabul edilecek ı c bu san'atlara ait resim tcknoluji ile 

Türkçe ı·c hesap op;retilcccktir. 5 Talip olanlor şuhatın yirmi IJ bc~inc k:ıd:ır ınckı.cp nıüdliri~·etinc ınürac~aatları. 

lstanbul merkezin-

Ccıııiyttimizin malı olup Balatta kesme kayada l lamnıami \lu

~ittin ır.alrnllc:;indc 329 arşın arsada k,lin 05-:-1,65-7;1 atik ıc 
cedit nuırnmılı iki kıt'a hanenin miızaycde"i ncticc,indcki fiat az 

l'iiriıl ınu~ o ltlu~-u ııtlaıı şubatın 2 l inici Per;enbc g-iinli nıcrı:czinı izde 
tekrar miızaycdl'ye dcrnm olunacağı ilan olunur. ------

Evkaf müdüriyetinden: 
l's\üdar<laki şülıed:ı kabristam etrafına dfrar inşa<ı (26- l -9'.!9 ı tarihinden 

itib.,cn (2J-2-92CJ) tarihine müsadif Cunurtesi günü ihale edilmek fü:rc 
k•pah zarf usuliylc munakasaya konmuşrur. Talip olanlann şartname ve 

~cr~itini anl:ımak üzre her gün ssıt on dö~tten sonra i~aat da r !Sine \-c 
ihale ı;üııü de idare encümenine müracaatlarL 

Hilaliahmer cemiyeti mer 
kezi umumisinden: 

Cemiyetimizin E>ki~chir •mbarında me\'CUt oıı dokuz adet Voksol oto
mobili llasta nakliye otomobili haline ifrağ .-e mezktlr otomobillerin lizcrinc 
l(arııscr imal ettirilecektir. llıalesi i~bu Şubatın yitmi sekizinci glinli Arılmada 
1 lil!lialınıcr ıra:rkezi un1uınlsinde icra ediieccp;inılcn bn husust:ı L:i şartnameyi 

:ı1m•k Lizcrc taliplerin ,\nkarad• Ililftliahmer merkezi umumlsine Ycyn l'Srnn
hulda Caji;altı~lunda btanbul l lil.l.liahmcr ınerkeıinc YC yahut Eski~ehir de 
ı lila'iahıner aınban müdürirctine müracaat etmeleri ilan olunur. 

1'EŞNER FİRMALI 
• ''PERTUSIN,, Şurubu 

Cı :ınzı rcııeHüsi rahat<ızlıklan il bilhassa lıo!(maca, üksürük, 

mtizınin ı c hat hronişt ııcfts darlığına en müessir lıir dem 
ohm.k ctibhaca ta\ sıı·e olunmaktad:r. 

lll'liin eczahane 'c ecza depolarında hultınur 

E.TEŞNER 

Bir 111üka[at daha 
11:<~0 tc \'iyaııa Lltımu fcn

ıiyc n ;ıtkıııbiııdcn bir altun 

ınadıı],-c, rn~:' re llcrlin ayni 

<cncdc r [aıl!)I rr, 1883 tc Lci
pziır. l ı-ıi'-t tc \ımtcrdam, 1892-

dc l.cipzi~·, f IJO.ı tc J;n-,;d ııluııı 

nıadal ı abri) le f C) f 1 de Drcstl 
lıeyııclnıild 'trı,i-iııin lıüyiik mu-

müstchzeratı kim ye\ İ\c 

kMatıııı kaz•.nmı~ olan ı·c l tün 

dtinyada okzijcıı sayesinde istih

zar olonaıı yganc diş macunu 

BiOKS bu kere de Pari' konfor 

scrgisince fc,·kaladc madalya 

ile taltiI edilmiştir. Sail olduk-
ları bu miilıim muva[fakıyetlcrden 
dolap. BIOKS diş macunu amil
leri cidden ~ayam tcbriktirlcr. 

'"GiinJcrilnıi~tir. 

U U lst:ınlıu.fdn ı e talıriridc ıııtı\'affak olanların ikinci >ilahi kısmı .\nkarada içra 
kılın.ıc'1ktır. Talııiridc ınuy:ıffak olmiı:ııılar ;il'ahil'C kabul edilmezler. 

:\lı 1 sah~ıkada n1u\·:ıffnk olanlar .~000 kuru" ıİıaa~la ınüfctti~ maaYinligindc 
t::ı~ in olunacaklar ,-c ına:ı~lanndan nıatl~ı ~ı.:yahatlarında :-arf cd1..·ccklcri hakiki 
şcy:ılıat nıasrafilc arrıca .3UO kuru~ vüvmi\'e ~ılttcaklrı.rdır. T ra~zon ikinci postası 

( l\,\R.\DE.\iZ ) Yapurn 
2 l -2-929 Per>'cınlı·· :ık~11111 
!:alala rılılııı>ı~ılaıı lıarckPI'" 
Zoııguldak. inch, ılıı, Sinop. 
Sa111sıııı, C:ııw, Faha. Üı
dıı. (;ırcşoıı , Trahzo1t , 
Hize, t loµa ya gidııcı;k Ye 
ılı·ııüstc !'azar iskclesiylr 
Hizr, ·or. Si'ırmcııc. Tı:ıhzon, 
l'olaılıaııe. Gürele, (;iı···· 
rnıı. Urdu, Fatsa, Saınşıııı, 

Siııop, lnl'lıf) 1 ııy:ı ıı~rayar:ık 
gı•'u ektiı-. 

iznıir sür'at posı ası 
(İzmir) Yapuru 22 ~ubnt 

cuma l 2 de Calata rilıtımımlaıı 

hareketle cumartesi 10 da 
Lr.mirc gidecek ,.c l';ızar ı 3 tlc 

lzıııinlcn Jıarcketh: paznrtc>i 

ı;clccdiir. 

\';ıpunla miikc nım çl bir 

cırkc>tra ı c cazbant mcn:utnır. 

C:ılata köp ii l a;ında merkez 
aJcııtc>i Beyo~lu 2562 ~lcsodd 
hanı altınllıı lwsıısl dairede 4'!CI 

Lllube ocente>i l>tanhul. J 
1 :\lüzmin YAf{ALAR 

Yanıklar, intanh çıbanlarda 

Kunetli bir müneddip 
,.<muazzam taaffün olan 

• • 
SIKA TRIN ,::rı~:ı 
Kullınınız. htifadc muhakkaktır 

l\Teşlııır eczanelerde bulumu. 
lınıirdc ~largontocc?.l d0po;und:ı 
ve Btıroa Setlıaşı Türkiye, Sam

san l\anıer. Trabzon Şifa eczanc· ı 
terinde 

·~-40·~ .. --.. ~ ... ~ ...... o--i Dl~ 1 lEKl'\11 f 

f ~~~~!uk ~~t~!~c lf 
1 

klinik Ümorfik sabık muayiııle
rin<lcn. Çarpık çocuk di~lcrini 

dür.eltir Ye tedavi eder. Beyoğlu 

f 
Tünel lstiklfi! caddesi No 421 ı 
Gazı Osman Paşa ap. ı inci kat 

....... ~'1)4-~~,.. .. ____ p<fo.-4)~,._ .. ,o- ...... ,.. ... ,t .. ~ 

iLAN 
faraki nakdiye mübadele daimsl 

bukerre he<alıatını sureti kati rede 
kapaıınak mecburiyetinde- bulıındui\'u 
cihetle, bugüne kadar nczdlcrinde 
ınuka~ili tesı·iye edilmemiş rc,,ude 
evraki nakdiye ashabının, yctlerindcki 

makbuzları ibraz crlemek ve mat
Juplorm~ almak üıcre, nihayet Şuha· 
un 28 ıne kadar, Cüma günlerinden 
maada, hcrgiin .<aat 9,5 tan ı 2 ye, 
\'C 2 den 5 e kadar, duyun umumiye 

binasındaki mübadele dairesine mİ:i
racaat eylemeleri betekrar ve son 
defa olarak reca olunur. 

işbu müddetin hitamınd:uı sonra 
metalibatı na7.ır itibara alınmamak 

tehlikesine maruz olacaklan alaka
dıtr.1na aynca arzoiunur. 

\liifetti~ nıuarinlip,-inc klhul tarihinden- itiba:--cn l)ir müfctti~ n:rakatinde 
sit'1j ~urdüktcn ı·e üç >ene mul\ inliktc kaldıktan sonra bir ehliyet inıtihanı
ııo ı:ılıi tultılacaklar ı-c is bu imtih1ıııda da murnlfak olanlar dortbin kuruş 
nıaa~la dördüncü sınır ,\lal iye mi.ircttişli~in-;: terfi olunarak ikuıali tecrübe 
\'C nıüınarc:-c zımn11nd:ı akal\i' bir -.ene nıütld~ttle \,rupa\:.ı. iıan1 cd.i1l'cck
lcrdir. 

.\rrupatf:ın tt\<l<-t eden nıüfcui~lı:r hey\:ti tcfci~ircdı.: ckalll beş sene 
mü~dctlc ifayi ı·azifc ctıneğc mecburdurlar. llu müddetin hitamından cı el 
lıeı· etten ınfıkilk ctmak btcıcn müfettişler ,\,rupad:ı lııılunduklan 7Aman 
zarfım!• hazincec>. kendilerine ;arfcdilen nıdıaliğin hcı ·euc bulundu klan her 
scnci kdmilc için ~·üzdc ı irmisi bittenzil bakhesini h~ziııeyc hir gün• itirttzo 
ıııah1ıl kalmak iııdc edeceklerine dair :'ılaliye ıckiileti celile,ine katibi 

a<.lildcıı mııs~tt.i~ bir i.cf a!ctııttme i~ cylcvcceklcrcfü. 
imtihan l\)İ·~aıl1L Ye "airc ha.kkında tcl"ti~ he' 'etinden mah\mat · 

<llın:.ıhi!ir, ~ 

lnıtilıtln poroğramı 
\l•lıy,· yc lkti>at ilimleri hal..kında umuınl malumat 

" l:;rikrnıllı'r n· muhtelif şekilleri, borçların itfa~ı • tahlili ,-c tcı hidi 
ıı. u:lcıi. Türkiıe ( Dü~iınu umumine;i} hakkında malumat 

.ı - \"crliiJerin tarhindo tak.ip cdilme;i !Azım gelen umml kaideler 
bili.l\a:>ıtn \·c hihasıt:ı \trgilcr. :-ernıa~·c 'e irat üzerine mevzu ver~ler ,-c 
bıın1'1rJan her birinin faide ve mahzurları 

-1 !11enkul olmi\an emvalin tlbarru[una ait kauuııi malılmot 

5 Tiirkircdc lıUl(Üll tatbik edilmekte qJan ,·ergi 1 c resimler ile bunların 
tarhı. ciba)'eti. tah>il u;ııllcri ıc yapılm:ı;ı i~zım gelen kanuni takibat 

Cı ~lulıa;dıei umumiye kanunu ı e bubaptaki ;nutalaat, bütce ı c tabi 
oldıı~ıı cs:ı>ı kaideler, mail sene ,e denei hesabhe. ıı:ıasan[ın tediye \'C 

itası ı c mi:rnl.abcoi usulleri ile Turkil'ede bu hususta mel'ZU kanunlar 
~ :\fal! ı.ısuliı defteri. kaz:ı, \'iİaret mal kalemlerinin muamel!tı hc>a 

lıiycleri ile po;ta ,-e telgraf ıe rü;ürnat usulü hesabirelcri 
8 Kanuni malumaL lluk.uku idare hııkuk ve ccz:ı usultı Jl'.\.Uhakcmclcri 

haUında umumi ı·e mücmel maliımat 
<J llasit 'c mürekkep faiz hc;~plar, nblıct ı c tcna;üp kaideleri, sibi-

lci :ıdediyc ı·c l;ende5iyc. satıh '" hacim me;ohalan. yeni mikyas ıe rc7jn 
u~ullcri. 

lO - L'suliii defteri. basit ye mıı1..af usuller hakkında umumi malômaL 
1 l - Tarihi mali Ye Coğrafiı a, Türkiycniıı tabi. idari. iktisadi coğnfui. 
l '.l - Türkçe ı e l"ransır.ca kitabet (Numara itasında Fransızcadan mada 

lıwilizce, ./\imanca Ye ltahoncarn vukuf ,.c malılmat dahi ayrıca naıan 
n . -

dikkata alınacaktır ) 

. . 

Dişlerin1in halaskarı 
DarUl'aceze mUdUriyetindeo: 
Jıarül' aceze zükur ha>tane;inin 

mllı:ri ( l 8) \'C arzları_( 8) buçuk 
metro olan ü,t kattoki iki buvük ko
ğuşun zeminine \ e kadın hastnnesi 
merdi\"enlcrine muka\·\.·a üzerine -3-
milimctro \alton mu~aınma ve aceze 
duirelerindeki .15) ila '40) f..adar 
yemek masaları üzerine çinko !ef\'i 
kopalı zarf usulile 14 mart 929 per
~cmbc tarihinde münakasası icra cdi
lecektii. Tttllplerin 'üzdc yedi buçuk 
nispetinde teminat aliçe Ye teklifna
melcrilc yel'mi mezkurde saat 14te 
darüfoccze\e mürucaaılan. 

- .. 
Bedeli keşfi 48.l lira 85 buçuk 

kuruştan ibaret bulun•n darül'acczc 
ça.ma;-ırhane makinelerinin tamiri ka~ 
palı zarf usuliyle 18 :'ılart 929 tari
lıinılc münakasa>ı icra edilecektir. 
Tolip olanların teminat akçeleri , c 
teklifnameleriı!e 'evmi meıkıirda saat 
ondürttc D>rül'acczcvc nıür:ıcaadan. 

lf 
Darülaczeyc muktazi 2000) kilo 

kesme mıtkamaııın kapalı zarf usuUle 
münakasası 16 l\lart 929 Cumarıeoi 
tarihinde icra edilecektir. taliplerin 
yevmi mezktlrde sut ondörtte temi
nat akçeleri \C teklifnıınıelcrile mü
racaatl•.n. 

İzmir beledive riva-- -
setinden: 

lldedire d:ıireleri için dr[ter, cet
vel ve buna mümasil leı·azımatın 
meı·cut numuneleri veçhile Ye reni 
harflerle tıbeııirileccktir. 

16-2-929 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ı·e kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
7-3-929 ttrihine nıüsadif pef\'embe 
günü saot on altıya kadar (Belediye) 
de mübayaat komisyonuna mümcaat
lan. 

SİRKÜLER 
l~li'. 

Yeni Türk hır!lerinin kabulü ha
sebile, Eylül 1 Q25 tarihinden beri kul 
lanmakta bulunduğum imzadan snrfı
nazar ederek; 

Tolacıoğlu Fehn1i Kaya 
Firmasile icra etmekte oldugııın 

bil'umum ticari ınuamelaum için bu 
günden titbarcn yalnız zirdelti imza 
mın muteber olacağını arz ile nazon 
dikkat:ı almnnııı ric• ederim Ef. 

iııır.a 

F. Kaya 
Dairede okunup anlatılan bu >ir

kıiler altmdeki imzanın şahıs ve hü
viyeti dairece maruf Tolacıoğlu Feh· 
mi K•y• beyin olmağla ta;dik kılındı. 

Yirmi üç ikinci K~nun lıln drıtuz 
yüı Yirınl dokuz. 

Istanbul beşinci 
(K~tibiadil mühiir \'e imıa;ı) 

ko•uları iZ1lt eder rt 
En mükemmel muzadı 

taııffUndOr 

Sıhhatine itiııak:lr kadınlann 
samimi dostudur. 

Zehirli değildir. Ba,Iıca ecz. 
dcpu!arile cczmcler \c ırrı~ :ıt 
mağa•alanııda satılır. 

I r TİYATRO 
SİNEAIALAR ..., ................... _. 
Darüllbeda vi 

'l'cpe.b3şt tiyatrosunda .,hu 
21,!IO da 

akş:ıı~ 

A }·naroz Kadısı 
Komedi b Tablo 

:\luharriri; Musahip zade Celil! hn 

Ferah sinemada 
(~;ı.şaınok .\rzusu) ayrıca cad> 1 

s:ız, bale. 

Naşit bey teınsilleri 
Millet tivıtrosunda bu akşam inrt'

.s.:ız konseri, dan(;. rak ·, gomcdi 
1 

tiyatro. 

Zayi hisse senedatı 
Beheri 10 llraldı: : 13537!>, 

135376, 135377' 135378, 135379, 
135380, 135381, 135382, 135383, 
13528•, 

Beheri 100 liralık: 1992, St3~. 
1715, 38, 14. 

Baltıhki namımızı muharrer nü· 
ınerolu ltiban MU!! ı-cnedaıtımıı 
zayi ettik. Yenilerini alac•g1mızdnıı 
bunların hükmli olm~dığıııı il:lıı 
eylr·ri;>;. 

R&ik Ahmet, Kemal, i\'um~ıı 

Ecnebi n1en1leketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banks_ Kommerçiyale 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat :ıkçe,;İ: 

54{),000,000 J .iret) 
Travcllers (St•,·ı-ahiıı 

cı·kk•ri) ~tar 
Lircl. frank, İııgifü liı :ısı 

rnya ılnbn fr::ııık olarak 
saııl::ın 1 m r:cklcr ~;n·l'~İııdı · 
ı ''n·ye :;ilscııİ7. ı~ııaıİızı ke
mali PınııİYclle !asır Yl' lıcı

ne zamaıı istl'rH·ııiz diiıı 1:ınııı 
lırı- taml'ında, ~ı·!ıiıde. otell-
erde, \apwfarda, 1!'cıılcrdı· 
bu rPkleı-i <'n küdık tcdiraı 
i~iıı'ııakit ıııabııııııda kul;ı
Ylıhla isl ima 1 f'tlel ıili ı·.;.iıı iz. 
'frnyr!lers ı.;eklrri haki kı 
,,;,ıJıihimkn lıa;ka kiıııseııiıı 
kullan::ımayarağı lıir sC'kildl' 

1 kl'Iİp ve ilılas eılilnıis!İL -: 

'.VJFVl 1. 'lf°DÜH: lll!U l \ !·,'! il~ 
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J lilıiliahııll r he} ·eti merkezi~ l':;i dLin içtima ederek toplanacak olan kongranın g-linünü rayın crnııstır. Kes
rı'nıi7. merkez he~ "etini p;risternıektedir. 

, eni h,rrflcrin tcdri~i için Çoi'Uında da bir dcrsanc a~·ılmı~tır. Bu dersaneye bir çok lım::.\ ticıHh er de bi.i
: · .ık bir h_: \ "'le dcYanı rtn1f'ktct!ir. 
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;:u sene ~ımdıye kadar kar \ 'C soğuk görmiyen 
.\lontckarlo \C \'enedigc de kar yagıııı~tır. Bu resıın 
V cncdip;in beyaz halini g·östeıivor. 

Diin bir aile faeıası olmu~. Bir g.cııç karısını öldür
dükten sonaa inral ar etmiştir. Resmimiz facıa mahalli 
ile kat!l ve miintehiri göstermektedir. 

\ 

Bin Söz 
.Bir Resim 

0

17.mir meb\ısu Vasıf B. Ankaraya mnvasalct etmiş, istasyonda R. \T. !\I. rei•i 
Kazım P~. hıızretlcriy lc vekiller Ye meb'uslar tarafınd&n istikbal edilmiştir. Resmi
miz Vasıf B. nıiist:ıkhilinlc birlikte gö termektetlir. 

Dün balatta bir dl\ ·arın yıkılması, o cl\·arda he) elfın bulundugu şrıyıasının çık

nınsını ıııut:ip olmuştur. Resmimi~ bu :;;aynının çıkmasına Ye~ilc olan yıkık dnvan 
göstermektedir. 
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