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Klasik pırlinıantllizmin beşijti 

n lngüizlerde iyaııl hıyat 
bca iki cereyın ve teltkkinin 

TÜRK DİLİNDE TAM VE KAT'İ BİR TEMİZLİÔE· OOGRU 
' 

iri altında ttk:lm il etmiştir. 
dokuzuncu asnn ba~ından 

·haren daha ziyade tebarüz 
tden bu ~ cerY,anın mümessilleri 
llıuhalazakıl.r ve liberal hrkalan 
ııti. Denlzlerle A rupanın diğer 
cmlekı:tlerlnden aynlqıış olan 

lıigilterede .. Cromwel,, ihtilali 
ti na edllirsc gerek dahili ve 

gerek harici testrler altında wlm 
bulmuş ani ve edit ıçrııma ve 
kılAp hareketlerine t~düf edil 

ınez. Her cemiyette movcut 
lan muhafazakılrhk 'e terak1<i 
tryanlan gibi birbirine zıt ha 

Yat umdeteri İngiftemfe tcfcA 
miılciıluk,, akidesinin hima~eşi 
nltında zaman ımman yekdigerinc 
terki mevki e~ !emişlerdir. 

Demokrat lngiltere 1832 de 
başlayıp 1928 senesine kadar de
vam eden muhtelif intihabat 
i:lahatı neticesinde bugiınkü çeh· 
resini almı~tır. Muhafazakar ve 
liberal firkalannın lngiliz siyasi 
\ e içtimai hayatının teklRtülü 
lıııı;mmndaki hizmet ve muvaf
lakıyetleri hemen ııynı derecede
dir. l layat kadar ananeyi de se
' en lngillz fıtratı ve memleketi
nin rnziyeti itibarile aynı zaman 
da hem mulı•bziJcar 'e hem de 
tcrakkipcn erdir.~ ananeye ha
yattaki mU\ affakıyetine mani 
rılmadığı muddet~e riayet eder, 
anane ile mütcnıadi~en ürüyen 
h ·ııatı tdif etmediği anda hiç 
t<reddut .' :t. haı atı \ e hem de 
ku , t li c zen in l ir h yatı 
ı rc'h . işte son zamanlara 
kadar lngılı;: tarıhınde ll) uk bir 
rol nı nıı <1.1 iki kla ık frnkanın 

1 •lıca ku\ ti ingil' ı.in bu ha) at 
t 1 kki · den ikri gelmekte idi. 

J kat CI lı,an hı , İfl Jıitamııı

n ben lo ilt r in içtimat ve 
ı tı adi vazıyctı d h'uı le gelen 
t.ıhav'liillJt;r ln!!;iliz ,iyasi hap 
t nda )ıay!ı dei(İ~Jl'!i,tir. f:\elce 
ancak rnc,Jckl ıc.; . ckklilleri içinde 
muessir olmağ'.t çalışan i~çl sını

fının son iamanl ırcl:ı siı a,1 . :ıha
da da sü:t. ahilıi olmağ.ı başla
ına,ı lngiliz fırka hayatını altüst 
etmiştir. \ aktile tnuha!azakar ve 
l .iberal mefhumları nihayet bü
' ük siyasi talakkilere ait noktai 
nazar !arklannı ifade etmekte 
idi.iktisadi ve! içtimai 1 itein iti
barile iki fırkanın da talakkllen 
bir olup aııı.:ak teferruata ve 
tatbikata ait noktalarda aı rılık 
vardı. Gittikçe icuvvetlenen ~ fır
kası ise sosyalizm ve sendikalı7.m 
ıımdelerl ile büs"'ütün başka 
bir si.temi tenısıl etmektedir.Sim· 
dı kar;ı kıırşıı.ı miıcadeleye gi 
rismiş fırkalar, muhafazak4rlar 
ılc işçiler fırkası fır. 

"Lloıd Gcoı ·c, un ba~mda 
bulı:mdııl(u 1.iberal fırka ı ne ol 
ml ştur? Ru un azaııı kırka var
mıyan bu !ırka artık tarihl bir 
isimden, bir miistehaseden başka 
hir şey değildir. Hürriyet, müsa
vat, adalet gibi siyasi vatandaş

lık hukukuna mı.it~allik mesele
J tin ı timit sınınann iktisadi 
tal ~ında ikinci plAna 
tli ~tıığii ~ Uberal 
ırka~ının yentd'eil tl'iıjııt Wına 

nna imkan tasavvur edlleıh~ıııiek 
tedir. Hunun için intihabat clda 
llne atılmış olan muhafa1.akArlar 
lideri \ e başvekil Raldvin, daha 
ziyade işçi fırka om mu' affa 
kıyetinden endişe etmekte 'c 
butün hucum kuvvetini bufırkap 
kaşi kullanmaktadır. B~ldwin lnp;ilı 
!eri, işçi fırkasının ıktlsadi ha ab , e 
devlet b tçeslnl alıU t eccğlni 

ılerl orcrck bu fını. a ı a ak -
!andırmak istiyor. Mac Donald fırka 

mH1 60 )alist olmadığım \C .lııglliz 

burjU\azi ile işcilcrine daha fula; 
refııh temin etmekten haııka blr şc 
duşiinrnedftini ilan ediyor. 

Bakalım kadın ve erkek milyon. 
!arca lngiU:r müntehibi ne diışünü
yor? Buııu lndlıabıt nedceslndc 
aııhJııca«ız. 

Z'BI(/ ME$lJT 

Darü/ftlnun mOderrislerindtn Ankarada aktolunan büyfik içtlmaa 
işdrak edenlerden altısı dün şehrimize ğeldiler!. Resmimizde Hukuk 
fakültesi reisi Tahir, Fen fakültesi reisi Hamit ve Hukuk umumi 

katibi Etem Akif Beyler giJrülmektedir. 

Dil temizliği yolunda 
•••••••• 

Müderrisler Ankaradan 
geldiler 

1~met Paşa Hz. nin riyasetinde toplanan 
Büyük komisyonda buırJanan esaslar 
Urkçe ukabili bulunmıyan ıstılahlar için umumileşmiş 

ve alışılmış sözler kabul olunacak 

I"ımt ve fenni ıehlahların teepltl için Ankarara 
gltmlf olan DarUHUnun heyeti azasından 

fakUlteler relelerl ve (6) mUderrls dUnkU 
tretne ••hrlmlze avdet etmltlerdlr. 

VER R 
Hazirana ka
dar ~er eeek 
Vilayette topfamldı. 

bu i' gör"" il 
Hazıra ... kadar bDtlllt 

ver,ı llol'Ç-.rt 
ftl"ihnetldlr 

1 tanbııl De~j S: bilıliin vergi 
ı .. ın v kblld& ~çl ibnmı ı 
nı biklirmıtnr. Mali ~· olan 1 
haziran tarihine kadar ri e kılan 
vergiler t planıcaktır. 

Vergi ni \ermemiş Jın borçlular
dan vergi borçlan tııhsil bnunu mu
cibince «?.alı sureırc aluıacaktır. 

Bununla beraber er tamım 
ve clüzgıin olarak totlanı.yor, Zaten 
vergi bOrçlarıoı 'enııemış olanlar 
azdır. 

itiraz K.oını.yoau 
Dün Vil4yeıre -.Ucr için 

Vali \'ddli Mulıi&qa ~ riy~-

ııedlıde bir ıoplıuııııa -~· Def. 
tadar Şefik bey de ~ur. 

,Bu topluımada vıırg1 ~nm 
a)m~ ve bazı ~ ltlra:ılan 
lıoııuşıılmUŞfm'. Topl..-ıı aqam geç 

vakte tadar IÜmıilş "" icap eden 
tutumlar it- ılıma ~ıf!llT 

TELEFON 

EMANETLE MALiYE VE
KALET I ARA:SINDAKI 
iHTiLAFIN MAHiYETi DarUltUnun emlnlyle dljer heyet azaeı.yatakh 

vagonda yer. bulunemadıjı ~ bu gUn gele- Telefon şlrketrn1a lfDtBmete 
celderdtr. verildiği hisseden ayı 11\aHye 

Edebiyat fakQlfeel rel•I Fuat bey, Anllara se- veıraıeü ne Şehreıııanetf ara
yahatı hakkına bir muharrJrlmlze demi.tir kh sında husule geled ttltf ~Jet 

Ankarada hazırlanan esaslar nedir şurasında tetkik l!Jlltmettedtr. 
Telefon mulf•~ , posta ve 

B agun IUptl•rt lllUh-.vı . ...,....,.cw ~-' llıltll• teırraf malıabe 9'~ vet· 
bnia lllnı•lı: tlM1 v• t9abt ı 8 .. .,. • ........_ 1t1ıa.ı-ı-ıitliic1eit1';111ıot1~ 

~·•• .....,... ..-.. ............ l'Nneızce Lfru•- .. k ı·L ~ k Unl!f ...... ., laml~lı:I 1111 clltllll ......... lllllden .. ınacıılı: uuaa arşı ... -mı h'nı 
Rmf ve F-nf ı .. ıl•hl•rın muk•blUerlnl lmkln nlepetlnde Posta ve elgnll ldilreslae 

. TUrkçe olar•k teepn etmek Uzre b•nlar flf .. rl• Darat- verilmektedir. Hiılbukl F.ma:-
IUnuna gönderllecektlr. net telefon teallatuııa plıre 

Fişleri tetkik komsiyonu yapılacak alt otdutunıı, bunan için bu 
paranın Emaoetı verilmesi IA· 

Bunlan tetkik ve mukablllerlnl tes"lt !çln her fakültede zım olduğunu iddia etmektedir. 
mllderrlslerden mürekkep komisyonlar teşkil ecl le- Emanetin aoktal nazanııı Devlet 

cektfr. Bu tali encllmenlerln hazırladıtı ıstılahlar bütan turasında müdafaa -etmek 
fakültelerin mümesslllerlnln lştlraklle Dariilfilnun Emininin Dzre Umuru Hulıalılye •ldGrfl 
riyasetinde toplan acak umumi kom lııycın tarafından Mublls Beyle Faıuet vetille-

tezekkOr ve yekdlterlle m8nasebetl olanlar arasında şekli rlnden Tevfik be1 bir lkf etine 
itibarile fark bırakılmıyarak kat'ı şeklHerl tespit olunacak kadar Aakaraya cJ14ecett1r • 
ve siz kitabına ithal olunmak üzre dll encOmenlne ---------
&Gnderflecektlr. ÇOK İYİ 

..SOL.. KiTABi BiR SENEDE BiTECEK 

A nbracfa yaJHlan içtimalarda bu hususta enciünenln İtfaiyeye yangan ha
nektal nazariyle DaıülfOnunun hazırladıtı çalışma berleri ne zaman ve

esaslan arasında fark ol~dıtı anlaşılmıştır. Mevzubahs 
ilmi ve fenni ıstılahlar bir sene zarfında bitirilecektir.,, rildiği kontrol 

Gazel san'atlar akademisiyle Ziraat ve ncaret mek- edileoek 
teplerl kendilerine alt lstılahlan, ayni tarzda hazırlıya

caklardır. 
ASKERi ISTILAHL~RI KiM TESPiT EDECEK? 

Askeri ıstılahlar, Erkanı Harbiye! Umumiye tara
fından tespit ile Dil encilmenlne gönderilecektir. 

ıstılahlar arasında dlllmlzde 1..itlnce olarak istimali taam
mAm etmiş ve ı.m Türkçe mukabilleri bulunmamış 

. olanlar, ş.lvemlz nazan dikkate alınarak muhafaza olu-
naca)ltır. 

ÖZ VE SADE TilRKçt: 

Muıan , •lmH• oldılla tadar sade " sal Tlrtçe ,........,, 
ba lıunıta - tutulacaktır • MDfterek mahiyette ıstılah· 

lana ıııcatta ayn tekilde reçmemeslne itina olaaacaktır • 
A"nkarada cerelt Satvekllhıılzln rlyasetleriadc Dartllftlıı•a ıaC• 

Ct.trlelerlala lftlrakfte yapılan içtimada ve rerek maarif velrlletlıMle 
aır kr -.. us••'*' mldavelel efkarda ehemmiyet verilen 
,.._. ...... ff ltd ftılı:çfflr. Ba lıuusta mDtalaalan .. nııaıı 
mateııanwlar lıa ıı.ıtefl letlwal için tertip edil•• esaılar dablUade 
sarfedllecek ıaeAldelı ıdllPet •ettce lıbııac:atnu , uamf •petıe 
dfllmlzdea lıtlfa41e edlleU-tısl ııOylftllfleı•r • 

ARAPÇA VE ACEMCE l(ELl•ELER llALIUYOR 

Batan Arapça ve -ce t.naelerla lıaldınhııaı muvafık 
zörOldlğll için Laraıun ıoa tab'ındatı bittin mefbumla-

nn yalnız TDrkçe ve buna lmkAn olmıyau k111111larda TUrkçeleş• 
mlş ve munis bir şekil almış kelimeler tnılanılacatı beyan 
edllmettedlr. 

PAR0LFÜNUN CUMARTESi iŞE BAŞUYOR 
DarfllfllaDllda Cumartesi gllnU lfC- b8flaaacak ve oıı endi· 

mealerladen relen ıetılalılann mukablllerl sllr'atle buluna· 
rak Eııcllmene rlladerllecettlr. Larııstan naklen alınan kelimeler 
araaıada t11adlf edllmlyen ilmi ıstılahlar aynca DartılfDnun ve 
ıll&er allkadar mm ml111eaelerl tarafllldu tespit olunacaktır. 

Dartllflna felMfe dtarollıtde lıir tok felHfe ııtilalılanıtı11 tam 
Tlrtçe makablllorl .. ....,.., •• INm lltllalftr içip aey......_. 
...... blilil .... _ .... 

Şehremaaed yangınlarda 
itfaiyenin reç pldftl dedi ko· 
dalannıa lalıle geçmek için 
bazı tedblrfer almak Duedlr. 

VaH veldlt Malılttla bey bir 
tam._.. Ue ba teddlrl Polis kara
koltanaa. blldlreoektfr • 

Btı tı•I- •azams polis 
unk...,... '"1 ~efter ba
ıaaacak ve Y.... lıaber veri· 
ldftl 11=•• detlıal lu deftere 
saati, kim laaber verdltı ve ee-
•d yazdKak Ye ltlrtmraftatt da 
ldlllyeye tellfolle! •ıeee1ıt1r. 

Dlter taraftaa Şelırem&Hlf 
ve polis santralı habertlar edl· 
lecek ve o .. nt,.uarlda t9kl'DI' 
itfaiyeyi ve su ...... lıallıer· 
dar edeceklerdir. 'F S e 4aklk 
birer saat verilecek a lıarltla 
haber verildltl saat byt edUe
cektır. 

Troçki Almanyaya

mı gidecek 

Berlln, 29 (A.A., - &li
hlyettar bir menbadan haber 
alındıtına nazarea Almanya 
illik Om eti M. Tro tzkl nln 
Almanyaya ıdtme&I için ke 
dlslne mG.M•le edilmesi 

bakk1ndaJd JDG!aeallflllll ancak 
tabrtrea vaki: etlQll4takcNnle 
........, ... ~ .... -.......... ~~~~ .... ~~ 

• 
'fliRK•BULGAR 

) 

~isakım imzal~ .· Rasatane ne diyar? 
ıçın M.- Buro şımdi- · · . · • · • e • 
· lik Ank · · Mt ve kara ~emzde 

ı . . ar~yka tırinialar dev~ 
ge emıyece : - . ediyor 

MfSAKI BULGAR -SE
FİRİ ANKARADA: 

1 İMZALAYACAK 

A tla41t ıo (An.ekNrtit'9) -
Sôfyadan reee ıeıen 

felrralnaınelere cGre Balpr 
hariciye nazırı M. Bürof, 
Hariciye Veklll Tevfik Rllftil 
Beye çektiıtt bir telcrafta 
Mart iptidasında toplanacak 
olan MHletler Cenılyetl .... 
zakeratına l,Urak için Ce
nevreye l'ltmete istical eltl
tlnden Tlrk-Balırar mlukını 
imzalamak için Ankaraya 
flmdHlk celeanlyecıetl, fabt 
vadettltl veçhlle seıtnı..,. 

Ankarayı ziyaret edeceıını 
blldlrıi11ştlr. Tilrk • BulClir 

.D!b' olMu 8.:;!° 
bUgUn de hatif 

_.._,._.,aetllr · 

1Cııtt181( mı•....ı .. 
:.ıııJllNlllatw-;lllıl ........... Hr 
Yal l'N , ona fi llcttı ~ 
,azaan oJaeatııu , , .. ı \r de 
tlRI ve fırtı• lbtlmaH buluama
dıtt blkllnıtektedlr. 

Fırtula "-8 ye Ak 4e11ızıor,. 
de devam etmektedir. Bazı va
pıular Jflıe ,enarma lleYam 
edemeıalşteıcBr. -.. ...... 
rab Kerlçya Yapan ne Biç 
....,.n 04C8Ma balar araaı
•• _ .... kalDUfGt'. iki .... 
dDr At••lzd• lıül- Raaa 
'""'"' • ne l.paayol seyyali 
7atı da lıeatıı llmu-~ 
•ı lfltrdlr. 
••11•• vıaktclıa kalllqw 

Kar dolaJllllle Btılprlsta
da bir pıa faZla tal

dıtı için hndadaıaazdu reçme-
~ pç iken -ebprll treni dla 
&ece saat yirmi dllrttO ı•lf
ür. B111tıa Avnıpa eıı.,....a 
vaktıaila pd-ktlr. 

TMtl1ı illltisar idıar_.,.. ""1ilk 
bir su/ istimal •uku bıddıı 
ht1/dwıdtiki neşriyata ımuım 

"""'' ~ Bq ~l'lap vMyor 

thtilAs yok 
Behçet 8. sui istima 

rivayetini kat'iyea 
tekzip etti 

Titan lnlılaar ldarelüln 
• Brltlf Amertku. l,nsmz 
rarublle yaptJtJ 3,5 mllye11 
ldtolnk tiHGn ... malrave
lenameatltden balıslle thbaı 
eclUen zarar ve sur l8tlmal 

hakklllda izahat •lm•t• ilden 
bir muharrtr,lmJze Tatla 

idaresi umum mfldarii Behcet 
-8. şu malta.et vennışt1r: 

• Son Saat gazetts;n /J 
Yeni letltnliul kazara ujradl gun ba(cmadım Filhakika ıdı 

Moskova, 19 A.A. Yetti remiz bu grupla lüfiin 8afı. 

Kar, fırtına 

1stubal namıaold Tart apurıı hakkında bir mukavele yapmış, 
.flraaaaııı şlddclladea NoYreald tw. Fak~t bu e11eld 3. 5 milyon 
limaıııada nlltunıı çarparak ldlôluk bir satış ntUkOl1eles; 
lı:lprldne k•4arsaya bdlll9tır. fklildir.. 
FırtlU del.,_ itılanıı talıft'. Ba ınakavele 1 milyon 

~ .elt9acbtıaclaıt ·1-t--rı- · '9Wt;ill' telılll~INlfdNl411iı iıı'j~ ,.. 'Ü IOOtll ÖU lşte 
M. Pavlo/ 

misakını hükOmetl namana 
Bu.lpr sefiri Ankarada lm
zalıyacaktır. 

'tebaf 1ı:uı'lanlmıftır • ödtı d"etn blllklf 
MUn•k•llt durdu kAn olmllf&Ur. Bu mesele. 

Meriç tuğyanı 

Moalı:ova, 111 A.A, aw.. den delaJı hiç bir suı isti• 
da kar 5 metroya kadar JM• lftal ve zarar varit detildlr. 
Hlmlşdr. ŞlmeaclHer , ıta- Mevzubahs olan bu mesele 
ıatı temamlle durmllf'Dr. voua-
nn açılmaıq lçlıı tar ..-ıaeleıt iki eksperin şahsi lcblrarın. 
gOtıderllmlftlr. dan mlltevelllttlr. Bu da 

Facıa şeklini ahyor 

Dört Yunan köyünün 

akıbeti meçhul -·-Atlna, 20 (Aneksartltos•
Mertç nehrinin tutyaaı pek 
dehtetlldlr. Bir çok klyler 

KADRiYE H. 
Bugün bazı maruf 

şahitlerin ifadesi 

ahaacaktır 

gGI halini almıştır. Edime Me tukf Kadriye hanımla 
Tilrk ve Soflll Yunan valllei'I nıfekası hakkındaki tahkikat 
seylApzede halka muavenet dıkkate sa~ an bir safha) a girmi<tir. 
için mQştereken sarfl mesai Duu, rnaznunlann ıkametgıl. 
ediyorlar. Soffll taralntda hının bulunduğu Pa~abahçe heyeti 
dlrt köyün aiuJ'etlnden ihtiyariyc, indcn bir kaç zatla 
haber yoktur. Yanan tayya- '\lı ırlı prenses Vicad hanım 
releri avlık teJıllkesfne ma- \ e ZC\'Cİ aci \Ji bey ~:ıhit Si• 

ruz kalan hudut karakol- !atıle bticvavp edilmiştir, 
larlyle kGylerlne erzak atmak Yeniden tcvki!ata !uzum orü-
lçln emir almışlardır. Jmeıniştir. 

Merif vadisinde su Dun ~ahitlerin iradeleri alın-
dıktan sonra mev kuflann istie-Adnııı iO ) leriç vadisinde 

uın 4 baba ile ınünakalAt kesilmiş· vabına l~lanmı~tır. Bu gun de 
tir. Türk \e Yunan memurlan feyezan tahkikata de ım edilerek ilzı 
ııedceslnde sular arasında ınıılısur mühim ve fllMlf şıW .,. in ifa· 
blmış olan köy-lülerc muavenet için deleri alınacağı anlaıloıtşbl'. 
tevhidi rnc<ai etmektedirler .. skcrl 
karakollar tecrit olunmuş bir vazi. 
yeıtcdlr. Malıalll lelAkete ravyareler 
gi.ınderilrnişıir. 

• 
Teffiz işleri 

Temmuza kadar 

bitecek 
Teffiz komsiyoulan dDn ayrı 

ayn toplumştıt latan Daire· 
lladee tamam relmlyen cto.ya
..... komf8)'oelarea iade eda· 
mlftir. t.kta Umıımt Mldlrtl 
Hacı Mehmet beyde lçdnıaıara 
lftlrtlı: etmektedir. 

Dosyalarııı ııdktarıü t..,ıt 

OIDDUJor. Yafllu taı'•ı -
.. '*MI a' il• Be •::: 
...-~ tw are 

ANKARADA BELEDiYE 
bnlHABATı 

nk•ta. 20 ~!illiyet ) - Yeni 
Belediye .meclisi inıibabaunı gelecek 
hafta b•acakıır. Meclise yen 
dahil olacak namzetler meyanında 
Ziraat banka'' merkez müdıini Rqit 
Ajans umumi müdorü Alaeddin 
·Be) ler de vardır. 

Şakiler yakalandı 
Mardin., 20 (A,A.) Cenup-

tan hududumuzu ge~'erek savur 
:kaza ı dahilinde bir unıyu kaçır

maıa çalı~ bir şaki grupuuuıı 

ileri gcJenlerind n uç şerir J n 
darnıalannu?. tarafındin lıat~n 
~ edllınış hayvanat Jstlrdat 
'OhıııntUştur • 

yakında halledllecektlr. 

isyana karışan bazı 
topçu teşkilAtı 

kaldırıhyor 
Hondaya, 19 (A.A.) - ispa

nya K.ralının burtıa -bazı toPÇll 
te9kllltınıa Rpııııa mDtedlt 
bir cmlraame lmzalayacatuıa 
dair bir şaywe devran etmektedir. 

KelNll nılNtı ı Madrlt, 
19 (A.A. Bu ctı•kll nazırlar 
mec:llal lçtlmaıauı lıltaanııda M. 
Prlmo de Rl•era medlsla Ke
Doe aıısakıtııa taballae 8lt -
lruaealll ıa- 1talı el ..... 
ve eelaret Uffplert• taylal ve 
ctıaıa lflerlyı. llMfllll oimu 
oldııtımu slykalftlr. 

Asilere kAl'fl Urelı:et 
Madrid, 20 A.A) Nazırla 

ıııectisinde kral ı 3 üucu •Alp
hons. ı. '1imo de Rivera ya 
lidmadıat 12Jlt etmiş ~ e asilere 
b1'ŞI tenkili redabir ittihazına 
müsaade eylemiştir. 

2 hıcl aalılfemlzde : 
1 - lltrff• ,ıııctıabu 
ııı.aıu.a dlttat edell ı 

t- Scia haberler • 
a T• lhl tefrik t 

s laca aaltlfemlzde: 
ı - iz.mirde Mırn c:t 
ı - Belediye Htçc ııd 

kadar 

tinci SilılJı 1 4'ı 

1 :ttavıi """"' 
ll Fıtı:• 
3- F.ı.t 
~ iıasıkl balı•I 
5- Roman, Hlliyc Korık.ııür 

5 l11d tıalılfemlzcle 
Sper : A• Bey .,,... 
•od'Jor 
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MİLLİ.YETİN HARİÇTEN ALDIGI MEKTUP ETELG EL , ]·Q~~Son Haberler·~~ 
H 

Bu 

-----
l\1Bl R(; Lİl\1ANINI GÖRÜNCE 

~\KlLLt\.I{ l)URtrYlJR 
~~_..~............. . 

m azzam teşkilat nasıl 
vüeude g,elmiştir?. 

--~ 
-ı ·- IA a ya. a. 

~~-

ır u Haz_.ırlanıyorlar 
Onaltı yaşındaı; a~ağı Hazir~nda ta!yare ilel 

ı olanlar ev'ermiyecek A111 rıl aya gıclecek erı 
1 - .............. - ----..-

JSL 4 f lı-\ 'I' V \ J{ 

Adliye ieşkiltıtında 
yeni bazı tadilat 
Pari:;, Hl (A,A) Mcb usan 

1 

1 

MALİYE İSLAHAtl 
---·•-•+---

Barenı layihasının esaslan· vekaletlere (; 

Ankara , 20 ( 11\ilil) et lllaliye müdürler encıımeninde esp 

Hamburg 2 şubat (Milli
yet) Dllnyaııın birinci sınıf 
llmanlanndaa biri olaıı Ham-
burg llmanını gezdiğimiz zeman 
teşklllltı mükemmel bir limanın 
na ıl olduğunu gördllm. 

Hamborg Avrupa ticaretinin 
inkişafında çok mnhlm rol oy
'lamıştır. 

1 
tir. Su cene evel 20 ,ınll}on 
mark sarme vllcude getiriien 
bu lilnel 400 metro tulünde ve 
sathı madan 30 metro derinlik
tedir. Burada geçen bü}·ük va
purlara mani olmamak için kııı -
rü yerine tünel inşası muvafık J 
görlllmOştilr. 

Londra, 19 (A.A.) Lort-ı Londra, l!J A.A. Bahri 
lar kamarası on altı yaşın- '11ııhltl :ıtıası h:ıva icrim .icrn 

d 11- 1 .. _1 1 etmls Pll\111 1 ıııaruf hulunan 
aıı a a,,.ı o ıuuoırın ev en- · 

miral.ıJ f ıtzmıuırlce Alm .. ı.lurın 
öııümllzdelll 1 ıızi:nn ayın!lı> 
tayyare ile Amerikaya gitmek 

mesini men'c matuf kanım 
IAyıhasını ikinci kıraatinde 
knhul etmiştir. ı Qrt "Buck
master ~ şimdi 12 yaşında 
bir kız ile 14 )aşrnda lıir 

ı,:ocu~un e\ lenınesi mümkün 
olduğunu, bunun ise aklı se
lime muga}lr bulunduğunu 
söyledikten sonra demlştlrkl: 
(Norveçte. lsveçte, Türkiye 
ve Çlnde evlenme yaşı bizde._ 

için ~e~I hir tc~ebbl! te b~l;ı
nacaklarını blld!ı mı,,ıır. Şimal 
denizinin bir limanından hare!tet 

meclisi atili ı ,ful•at ha kındaki 
mazakerelerinc de\ a etmiş ve 
l\\. Barı u 19~6 ~cnesir.de ilga 
cdllmis ol 1 :ı malıkemçierin 
kı ,men yc~idı:. tc_is edilınesi.ıi 
talep cde:ı radil·aı sos;ı.a'.is.lerin 
mukabil proj lni redde;mişlir. 
Mı;,,,ail~yh bazı teşkilat icrası
nın mtıml:Un olduğunu beyan 
etmiş v. lı:J!;ı.,ııu r.ıııııına itimat 
nıes'e 1 e3i.1l ileri slln:ıt;ş.ıır. fTle• 
clis 285 reye kıırşı 2!ll rey ile 
radikal sosyalistlerin proje,.,ini 
reddetmiştir. 

cdjjeıı BAREM ~ lııyılıa~ıııın )·eni c a !ar vckllletlere bildrrild. 
Daireler kendi •ek !etlerine ait düşfincelerinı hey'eti vekile' 
b' di·e·eklerC:.r. lnJiha"ın meclise ne şekilde \erilecegi ı·.nU 
ma tim değı dir • Hey'ti vek!ede bazı ıadllAt Japılmas i ııın 
kuvvetlidir • 

fşlıtbatı m.,\ı.e en~a eılntJe de arazi layilınsı tetkik cdilecektır 
Bundan başka mcskOklltııı tevhidi ve vergllcrln divlzyoni ııe 
iktisat meclisi tarafıodan hazırlanan layıhalarda tetkik edi!ctktır. 

n ıoıcn 

Rusyada çalışmayanlar için 
ekmk fi yeti artırılacak 

Tünelden geçen insan ve 
otomobiller bllyllk asansörlerle 
indirilir ve çıkarılır. 

Limanda vnktı gösteren ba
lon ve ziya tertibatı var. 

Liman idaresindeki teskiliHı . . 

edecek olan tayyare İngiltere 
ve lrıanda üzerinde uçarken 

benzin alacaktır. Fitzmaııriç 
bu sefere iştirak edecektir. 

Elbe limanının cografl vazi
yeti bu hususta çok müessir 
olmuştur. Hamburg m vcut su 
yollan ile Avrupayi merkezinin 
limanı vazifesini görmeldedir. 
Çekoslavyanın merkezi Praga 
kadar iden Elbe ıu:hrl Magda
burg • Dresdenden geçer. Diğer 
su yollan ile başka şchlrlerlede 
mllna ebettardır. 

yazacak )·erimiz yok; yalr.ız 

burada 'l!Jll memur ile 4 - ö bin 
amelenin bıılundugunu söyleye• 
lim. Limanda hOkOınete, şirkete 
ve eşhasa ait 640 bin metro 
mikAbı örtülü hangar vardır. 

1 
tayin olunan hattan fazladır •• '• 

Mecllata gUrUltular: Ber
lin, 19 A.A Rei..:hstagdaki 
soıı gürültUler in:ı:ibati tedbir
lerin ve sqkunu mubıfazaya 

memur ııolis\crin tnhiyc>ini , 
zaruri kılmışiır. Komünistlerin 
fırkalarına ınensup kim~elere 
duhuliye vanıkası verilmesi 
hususundaki israrları şimdiye 
lcadar te;;irsj,z kalmıştır. 

Paris , 19 (A.ı\.) - Meclis 1 

kullslcrınden istifsarııtta bulunan J 
At. Bartlıou meclisin izharctıniş 1 

olduğu reyin lıUkümeti perşembe 
günü projenin müzakeresine 
devamdun mcnedcmiycceğini 
beyan etnıi~tlr. Mumaileyh per
şembeden cvel naz:rların içtima ı 
etmeyeceklerini ilave ve b.ı 
suretle mecJi,in muhalefete 285 
rey kazandıran kararı dolayısile 
hllkOmetln nokıaı nazarındahlç 
bir ;ebcddUI icrasını derpiş et
memekte oldugunu ihtar etmiştir. 

Moskova, 20 (A.A.) - ~\artta tatbik edilmek Uzre yeni bir 
ekmek vesika ı usıılDnüu ihdasına karar verilmiştir • Çalıı-anıar 
için şimdiki ekmek fiyeti ipka edllecek ve çalışmayanlar için bP 
fiyet lezylt olunacaktır • Bu karardc gö~teriyor ki ekmekmevcudP . 
halkın ihtiyacına temamen kafidir • 

Demir yollan Hamburgı bü
tün Avrupa devletleri ile bağlar. 

Denize gelince Avrupa , A• 
merika, A.sya, Afrika , Avustu
ralyadaki bUtün hUkOmetıer 
Hamburg llmanile münıısebet
ıedir. 

Hamburga senevi 30 - 35 bin 
vapur girer ve çıkar. 

Liman endustrisl vs. de meş
gul amele ve memur miktarı 
70 - 80 bindir. 

Limandaki istatistikleri tet
kik etlik. 1927 senesinde deniz
den limana 17.423.000 ton eşya 
getirilmiştir. Şu yollarından gi
ren gemi rnıktarı 15.798 olup 
gelen mal 7 milyon tondur. 

f1ük0nıet namına st;z alan , 
,'t\arquls de Sallsbury" geçen 
on iki sene içinde 15 yaşin
da 318,14 yaşında 28 ve 13 
yaşında ancak üç izdivaç 
vaki oldugunu beyan etmiş 

ve bu yektln ne kadar az 
ol•ırsa o!sun, ortadaki fenıı.-

ıı~m kuldırılması lazım ge!
dlginl i!:ı\·e eylemiştir. Uyıha 

ikinci kıra.atımla reye müra
caat edllmelısizin kah!!! olun
muştur. 

., Hlndır.ınurg nezdlnda 
BerHn, <l (A.A) - Reis!cumhıtr 
mareşal Hlndenburg. başvekll ' 
ı•l. J\lülleri kabul etmiş ve siyası 
v;.ıziyet hckkındı\ki izahatını 
dinlemişl!r. 

Tayyara kazası : Parls, 
19 (A.A) - Costesun • Annam 
dragonu _ tayyaresi Burjeden 
hareket eder etmez lio!ldy ya
kınır.ela mecburi bir yere iniş 

Ne,et Ömer bey: 
\nk:ıra, '..'O ( lilliret J )ariıı-

iüıııın emini '\cşct iımer he,· lsun 
l•ula n:ırekct ctıl. 

jeoloji lnistltüsü 
Ankara , 20 (Mllllyet) - Bu 

sene darlllfünunda fen fakülte
sine merbut bir o jeoloji• enstitllsQ 
açılacaktır . Bir de hayvarıat 

istasyonu açılması tekarrUr 
etmiştir • 

DUn akfamkl yangın 

hTA'.li~U BURS!\. 1 
ISTIKR.\ZLAR 

J,ıikruı <lahili ı ~2 
ou~·unu mu\•ahh.fde ~?ı 

h.:rımıveli dctnlr yolıı 1 6 
>F:i\f.Tl.EI! 

iş tı<l0~3.'>l 
Anadolu demir ,·olu 
f ·rranvRr. $. • 
1. U. ~. Şirketi 
l. Su ~Irk.eti 
T Tulün A S. 
1 ııotırmcn Ş. 
.~. nc~irmcn S. 
J\. ~·imcnto Ş. 

'- 1'tltfon Ş. 
~- .\T. feza Ş. 

1
1~ 
'.! ı 
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~ 
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Hamburgun Alman ticareti 
hariciyesinde oynadığı rol çok 
büyüktür. Almanyaya ithal ve 
Almanyadan ihraç edilen eşya
nın beşte biri Hamburg lima
nından geçer. 

Çok umumi olan bu malumatı 
kari'lerlmize Hamburg limanı 

hakkında bir fikir vermek için 
yazdık . Umanı böyle kısa bir 
mekale ile tcmamen izah et
menin imkanı yoktur . 

• Avrupaya şimerıdiier-I.on-

dra. ııı ~.\. 1 'lkarl ta~ \:I· 

• ~l;lneıhı tebe!ldUI. -
Berlin. 2rı A.A. Fırkalar, 
kabinede tebcıldtil icrası hak
kında muıaııı;,. kalmı~lardır. 

• Mah!rOm olc!ulaı-. 

neticesinde harap olmuştur. Mec· 
ruh olan yoktur. 

IJLn :ll-.aın Şi~lidc t.atn\ay i:'tas 
~unu karşı~uıd:ı t':lcktrikçi l~oc;on.ın 

"turdu~u hanenin ü t Latından ıangın 
\ıknıı~ 1 c ptı ile hir hat yıındıkt311 

~onr.ı atC"Ş ıttai~ e t.ınafından ~ondü 

rülmu~ttir. 

'$ 1 \"'i.\"c 

T.ıııvır.w 

'\ııaJotu J ı. 'l 
IJ. y I 2 T. 

.~. 
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Umanda nhtım teşkilatı çok 
mükemmeldir. Rıhtımın uzunlu
gu cem'an 58 kilometre olup 23 
deniz vapur !imanı vardır. Ha
mburg llmanır.da sn sathı ~08 
hektardır. 

Nehir gemilerine mahsus 
aynca 37 liman mevcuttur. Bu
nların sathı 384 hektardır. 

Kanallar, demir ve kara 
yolları binlerce depolarile liman 
tevkalade bir teşkilat manzara
sı arı ediyor. 

Limanın sahillerini otomobil 
le Uç saatta dolaştık. Serbest 
limana ait vücuda getirilen 
hangarlar çok ziyadar ve kabili 
teshindir. Eski depolar yanında 
yeni binalar pek çoktur. Her 
kıt'aya göre depo ve iskeleler 
var. Serbest limana gelen mat 
hiç bir gümrük vermiyor. Satı
lıp gllmrllk hududundan geçen 
mal resme tabidir. 

Anbarlar tcmamen beton 
ve malına göre muayyen hara
rete maliktir. Meyve , yumurta, 
soğuk et için ayrı depolar gö· 
dük. 

7 baş idareye merbut 43 
gllmrllk idaresi var • En kala
balık zamanda bile muamele 
teehhure uğramaz . Hifzıssıha 
teşkilatı bilhassa şayanı diklcattır. 

Umanda 10 ağır, 9S7 kabili 
sevk, 181 sabit, ıs.ı yllzen 630 
alelade olmak üzre 1941 adet 
~·inç vardır. 

. Bunlar ar!\Şında 2 danesl 
250 tonluk yük kaldınr. 200. 
750, 75. 30, 30 ve 10 tonluk 
vincler pek çoktur. 

Nakliyat lçln ~I ve. elcktirik 
arabaları yanıııda otomatik te
raziler, yüzen duba ve vinçler 
hep en son •istemdir. 

Mllteaddlt Jcöprlller arasında 
iki sahili birbirine bağlıyan 

Etbe tuneli pek şayanı dıkkat-

K.Ömer .... ~ .. 
amerikada 

Nehrin altından geçen tren 
Nuyork, 20 (A.A.) Hudson 

nehrinin altından geçen bir 
trenin birinci vagonunda çıkan 
bir yangında 50 kadar yolcu 
yaralanmış, ikiyüz kişi de hemen 
hemen boğulmak derecesine 
gelmiştir, 

Silah yollanmlyacak : 
Vashington, 20 (A.A. Ame
rika relslcümhurunun muhario 
mllletlere ıılt silah .ve mllhlırİ
mat ihracatına ambargo vaz'ına 
mezun olması talebini haiz ola· 
rak M.Perter tarafından verilen 
takrir üzerine kabul olunan 
karar. sureti kor.ıranın tatilin
den evel tetkik edilmesi için 
meb'usan mecllsl hariciye encü-
menine tevdi edilmiştir. • 

KAbllden ecnebllar çıktı 
Plşavcr, 20 (A.A. ı Dun Kabil· 
den hava tarikiyle H Hintll, 4 
Fran..;ız ve iki ltalyan naklolun
muştur. Tahliye işi bu suretle 
nihayet bulmuştur. Elyevm Ka
bilde bazı sefaretler erkAnından 
başka ecnebi kalmamıştır. 

Kallok .nutuk sliyledi : 
vashington, 20 A.A) -- Geor
getown darUlfOnuıııında bir nu
tuk söyleyen M. l(ellog Parls 
misakının başlıca kuvvetini ef
kArı umumlyenln harp aleyhinde 
olnıasında mllodemiç bulıındu
ğnnu beyan eyleınlştir. -:tencillerin intihap hakkı 

l\ıp, l'J ~.ı\ J \lelı'usan 'c 
ayan mecli<leaı hirlikıc içtıma ederek 
l>l! reye karf 80 rey ile zencilere 
intihap cdılmcj< hakkını ,·eren kanun 
layihasının iiç. ıcu kırıaunı ıntiteakip 
kahtı1 c·,......i tir. J·akat kar Jnu ec::ısi ınu 
cihince Siil<~nı ek erirct lazım nldıı 

!tundan hu l;lııhayaY& kanunivct kcshc 
ttni~ nJ.1.ariylL· hakıl:ı.ınaz, 

fJlllllyetln tarihi tefrikası 3 

EMIRL.E K 
ı\kş:ım olor, ortalık kararır. 

t ı zaman bu K~rvanların konak

' ıdıkl:tt yerde c;adırlar yükselir, 
atC'llcr yanar. 'f'emirlenk bu yol· 

c,ı kafilclcrı arasında çok dola~tı. 
nnlJr arasında ap;ızdan ağıza 
oüyleneıı masalları dinledi. Sc

mcrbııdin ncthiııl < ın lardan 
<b dinledi. 

Babası onu lıu kfırvan •ıdıım· 

!arının ;ırasına ,girip çıktıp;ı. on

larla duşiıp kalktı)(ı için tıkdir 

1.tti. Fakat Tcmirlenk ona şu 

ccYabi ,·eriyordu: 

Bir adamın bir tek yolu otur 

Canglvar adamlar 

Tcmirin lıahıı;·ının men>up 

olduğu kahilcnin adı Harla kabi
'c~ivd i H:wı.tlflııllk~-'1!rı•tiW'XL 

hnp·anları rıtbı:ııı çayırlar lıep 

kabilenin ınirasiydi 

Tatar ilanları t:ır;ıhııdmı hu 

arazi, Barla tabilc5inin ecdadına 
Y~rilmi;', o :r.amanlardaııberi de 
kııbilcyc kalmı;;tı. Barla kabilesi 

ekip lıiçtiı;i, hayrnnfarını yeti~
dirdiği hu toprakları bir tanıft:ın 
ba~ındakı reislerin iyi idaresi, 
dip;cr taraftım da kendı efra

dının kılıçları <aye!>indc nıu
lıafar.a cdi yordtı Bunlar tatardı, 

iri \ ucutlu adamlardı. l liç bir 

şeyden korkarak yiiz çevirmeyen 
bu adamlar yalııız kendilerinde 
daha biıylik olan bir Tatarın 

emrini dinlerlerdi. 

J Ier türlü yorgunluğa katla
nırlar, ~arp tepelere tımanırlardı. 
nzerler!nde. !(iimiiş i~lcmeli ~ÜS· 
lcr, lıcygirlcrinin takımlarında 

rcciliJtin tesi, .. ·,'c" ı c ·i ilk defa 

olar;tk İnoriltc c ile iıcrd \' rnpa 
arasmda 'a• ıı t!.ı n1 ., t~ · l• H.:n 

~t'r\'İ~ l.<•ndrrı!ı P:1 ri..;c \t..: Bruk 

'l'k b:ı(!''ı~ a(ak, l'clrme~k n 

Danimarka ile 1 ~\'1 urik11 le 
muhabereyi tc'llin c.lc.:e''" lıuı 

hatlarda pıbia ir ahıtı ıın.ddct'ııi 

'2+ >a;tt azalta.::ıktır. 

işsizlerin adedi 1.oııdrn, 20 

(.\..\.) .. ulıatııı 11 rindı: lııııil
tcrede muka}'I et iı'ı7lerin yekiınu 

1,42,SOO c h~lıil'; o!mıı-tı.r. Bu 

• ıvikt:ır gc~cn lı:ıft.:ıkinc ni~bctlc 
2h.1 ıı<R ki;i ıı1.1k-;ıı 'c gc~cıı 

senenin anıt licırc<i c I ·2,~'2 ' 
kı~i l'azlat~ r. / 

• Buhranın önü alındı 

l .ıındra, ,\. \ 1 )ail ;\lıil ı::ucıc,i 
tll. Bald11ini" 'on ıhıil;\lde ma~H•lan 
eenuhi lr!andolılar:ı 'cı ilccck tazmi 
nat;ı ::ı:it nHiı.at.c'"all tehir etnıcJ..11. .. k ı 

hin ... 1 1ır\ \ :ızıvı · 'li ktırunn3j!,J. mL .. 

ıaffok nlınıış nlduıtunıı 'c çüıık;i 
kabinenin hu me-'cle hakkımlaki tc 
rcdılütlcrinı mc·cliste hüıiik bir infi 
ıl tedit etmi; hulunıhııtunn ı·a;.mak 

tadır. 

Jf- Soğuk ve buz l .ondr;ı,20 
( \.ı\. J 1 lararl't dcı'ccesi bir ;ız 
itfdal J.:e;.\ıetıııi~ cılup t-;,rıwımcıı e 

-;ı[ıp gfr tcrnıcktedir fnRilt~"cnııı 
<.:e'lıtll llm[a lıız)ar \U7. lnıchcd r. 

t\lcmkkctın air ak arnıııda s,ı ·uk 
~il1 dc•lı olarak de\am c•ınektec'ir. ----Havadan ut.işen taş 

l~cuıta, 19 ,\ .. \ l\lücssesatı 
'muınkcnm Utr bulundu/(u malta! 

lcvc lıir lıaceıi . .;cın:l·ır dti~ınUş 'c 
'er'' halk ır ·ın<h tnrkn tl'\·1.ı et 
n11:;.tir. 

1 ırdan en fakir bir 'l'atnr !-ile 
çadırından çıkarak rnmiyc µ;idcr

ken hem-irine '·inmekten kendini 
alamazdı. 

Bunlar ikanıctµ;ıllı ııhtrak çadırı 

tercih ederlerdi. Sii\ le bir <iiz. . . 
!eri de ' :ırdır: 

Korkak adam/ur ke11di
lerine kuleler yaptırıyorlar, içine 
girip suk/anırfar. 

Fakat ktıııli çadırlaının içi, 
dt~ı iyi yapılnıı~tı. içerileri halı
larla döşenen hu çadırlar tıpkı 

bir ~clıirdcki L'le lıenzerdi. 

O tarihten hir yüzlük ne! 

Tatarlar hakikuttc p;öçelıedeıı 

lıa:ıka bir ~er dcjtildi. Bu ııöçe

beler hayrnnları için otlak arayıp 
duruyorlardı. Hunların ataları 

harp ~ayc,-indc ı\syanın lıir çok 

verlcrine kakim olmuşlardı. 
1 luHba bunların hepsi harp 

içinde retişmişlcrdi, hepsi harbin 

çocuklarıydı. Bu sii;r, de onlarındır. 
-- Bir rüzgür gelir. çöldeki 

Berlin, 111 A.A. Vorv1<ers ga
zetesi baş muharririni telsiz te
lefonlu nutu!: iraı ederiı.en zor-
la alıp gülilrınüş olan ko. •il-
• *'atler iki H~ t uy hapse mııt.
kıır.ı olmuşlardır. 

Berfin, 19 1A.A.) Varşova-
dan bildiriliyor. Şubat ayı niba·· 
yetinde Leh başvekilinin 'Dan
tzig. e icra edeceği seyahat 
dolayıslle icııp eden tertibat 
alınmıştır. Bu şe) alıntın lıcde!i 

Danziglilerin Lehistan ile daha 
sıkı surette teşriki mesai etme· 
!erini temin eyıemekteC:ir. 

• Filistiııde otomobil 
l\ııılü>, 211 Y.,,,'. !"ili tinde Jtıii 

kişi'~ htrt• of1ıh~oh11 i~hc~L ctnlek~ 
tcd;r. Ru '~refc Filistin nal'us 
~l~c~fetinc ıı.111 i~·:ııı l'n çok otomobili 

ı 

nla~ nıcnıle~c''' "'a,ın<la aluncılıf,ı 
k: 1.:1nnıı~t?r 

• Amml!m!a intihabat 
.\nıman. ~O ( .\ .. \. \la,craıi 

::>eria d:ı ilk lcşrıı medı>i ı~in ) apıian 
intihabat <liin hiunı~tir. lki:>i hcdc\l 

olmak üzre -0n:ı.l11 meh.tı-. iııtih:ıp 

cdilm~tır. 

·• Üsküpte blr çay - L)ı.ktip 
knnsolo~u Fltu# Bi\· lÜ~"t.:r konsolu.~~ 

lar ~trrfirie bir ~-a, ziyafl·ti 'crıni~ti. 

llu zirafettc biitün koo.<nloslnr ıle 
banka direkto··f;ırı -e Ü;~;,p c.cmiıel 
:-ı.Jcoıinifı c;ınr uuoı; zıiltlc""i h:ı;ı:ır l'u~ 

ı it mu,tur. 

* Kap~tıı:ıır_ l .cr,.;ı~ı, ı <) 

ı \.A.'\ 1 oji,.ı\ ııılan p;clcn lıır 

tdgrafa ııiırcı Sovvet memurları 
ltusyacLıkt >•Hl lngiliz sanayii 
l:ad'diyc muessc>~sini kapatmışlar 
n: mi.düriin1ı hu gibi Rus mUL -
eoclt'rİaİ f,WIC L tnıel. için hır 

ta~ın1 nıc.-ınur1ar,ı ru~YCt \'trmi~ 
olnl'lk ti'ı ııı t,yıc t 'k,r etnıi;
krdır. 

rıir, bedbaht adamın ta!ii 
cüldcki kıımda11 daha sebat
sızdır. 

Curultt•iii ·ıır ı, ıldL' l .ıyr:ıın 

~ uparlar, ş;ırnıı kuclelıinin lı:ı~ında 

:ı~larlardı. Ylıcrnlimde y a~aq n]. 

nııyan pcl azdır. 

Adllye nazırının mehıııratı 
Paris, 20 (A.A) Gazete-

lerin hemen hepsi 1\\. Barıhou 
nun sır! intihabata ait bir 111es' 
elede velev altı. reylik bir ekse
riyet temin etmekle büyük bir 
meharet göstermiş olduğunu 
yazmakta ve böyh• çetin bir 
merhaleden muzaffer olarak 
geçen lıilkOmetln haylı zaman 
bukadar ciddi bir mani ve müş
klll karşısında kalmıyacağına 
hükmetmektedir. 

MUtehassıslar toplandı : 
Paris, 19 (A.A) Mütehassıs
lar komitesi mesainin takibinde 
kabul edilecek en iyi usuller 
hakkında ınoktai nazarlarını bll
dlroıeğe memur edilmiş olan 
loglliz ve Alman murahhası M. 
Stamp ve M. Sehachtln beyana
tını dinlemiş ve bu hususta 
müzakeratta bulunmuştur, Ko
mite kendilerinden Fransız , 
italyan ve Belçika murahhas
lariylc tahllrriyaı:.uına devam 
etmelerini talep etmiştir. 

• Başvekil hasta Paris, 20 
(.\ A.) .\!. Poincare hafif >U· 
rette ~riptcn ıııuztarip olm:ısına 

rağmen salıahlcdn güniin i~lc
rile nıc~ıtul ulnıu~tur. J\laamafih 
bu ak'i<1m ElyscL' >arnyında yapı· 

lacat.. resnıı kı.h ılde hazır hıılu-
nıay:ıcaktır 

ıiıeclisi ne 
etnıckkdir 

Yarinki 
~idebileec ini 

Sırp-Yunan 

nazırlar 

limit 

lkl~raL 1 <ı ~-\.A) ( ludut mc· 
sclelerini luıllcımek üzre teşekkül 
eden Bulgar \'uı:cı-ıa,· muhtelit ko
ıni.;yon".l :ı~·ın 2.~ inde l 1rott:ı içtima 
edecektır Yugn~la\ ı,urabh:ı.<lan ha· 
ric:iy<: H:t74'ırcti luJkt·k jş!tri müdürii 

ile Ni~ m111t!lkası tı.uun1 \'alisi \"C 
ccncrnl llov;liyop lli~tcn ınurcl;kcptir. 

eğcrkrine lıağllrlar,ala giyik an 

ııa çıkınca par,ları ''ıldmrlardı. 

Cıı al!;ır.~n lıüyıık cıl,ları. yay

ları hilL i.abule kııllmını:ıl ta 
çok mahir <ıbn hu adamlar 

gökte uc;an ku~ları nırmakta,ka· 
planları hile yaya J,.cı?arak takip 

etmekle ınuşkülılt ~'ekmezlcrdi llam altınd:t iılıııü~ olanlan da 
pek azdır. Pek tabi! olarak lizcr

lcrindc ta;-ıclıkları harp l,ıyafet

lcri hafifti.' 1 larp ':matı onların 
yaradılı.;ları il tizu,ı dcıpekti. 

A ı cnçok nıcr~k ettikkri ~eydi. 
Din leıımcJ.: içııı ı;cçinliklcri za

man -.arhnd:ı kcçılcrilc, lıcyııir

lcrilc meşgul olmadıkları zaman, 

dap;larda tııtu an ~ahinkrle e)tlc
nirlerdi. 

Diz çiiklıp ~·emek Hrlcrkcn 
halıları , ti7.triııe otururlar, iinlc

rindcl;i <ofrayn koıı;ın kabııı içine 
parıııaklarını sokup çıkarırlardı. 

l:kııdikri yrnıe• \erhn kopek

ler dL' :ırkalawıda oturup lıck

lcrler. >al1inlcr 1'aykırı,;ırlardı.Sof-. . 

Tutulmuş lıir şahin lıir ailenin 
şerefini artırırdı.fakat,lıir lıuzn/ıının 

iizcrlne atlayıpta uçan hir karta· 

im peşine diişmek, yırtıcı kuşu 

avlamak
1 

bütlin bir ailenin şanii 
şerefini temine kilfi ııelirdi. Tatar
lar yırtıcı parEları hile tutup göz-

rnlanııda en ziy:ıde ye,likleri 
yeme!, m etlerinden yapılan 

ycmeklcnli. Bcrgir rti rerler, 

lakin d1.:ııin hutlr ıııa bayılırlardı. 

Arapların ccngünrliğiııe mef
tun olan Tatarlar, tıpkı çül hc
dedlcri gibi, ancak heyl(irin 
eJ!:erindc bulundukça keııdilerinl 

mes'ut lıbscderdi. Tatıırlar, y:ı 

arn çıkarlar, yıı hir ) t•ri lıasar-

-----Rilştıı beye otomobil çarptı 

l\ı;:ılt''Jlraga ~idcrken henüz 
lıüYiveti mcclıul lıir ~üförıin 

id:ırL~indetı otomobil. eli~ dok

toru ıınıallim Riiştu Beye <;arp 
nıı~tır , Rüştu Hey bacagının 

kemip;i kırldııı;ındaıı ha-tahneyc 

kaldırımı~tır. 

T•yyeraçl yoluna gidiyor 
J{oma. 20 (A.A.) • • Taı yareci 

1 A:hrL · in "l'rahlusta kara~·a indiıtioe 

dair <:ıat lıir buçu~a kadar hiç bir 
haber :ılııııııauıı~uı. . 

•ncliopolis" te memurlar 'Lebrix. 
in 'l:rı inmc<i ihtimaline ınelıııi 
mtibaı alını~larşa da Hat :',35 te 
tayyare hakkında hiç bir nıalumat 
elınmamt?tır. 

l'•ri-, '..'() (;\.A., - t.\\ ı arcci 
Lcbrix gece nn ikiji oıu, geçe 
Hin~azi ii:-'tünde uçmuştur. 

l'aris, '..'O (A.A.) - Lelırix saat 
11,4~ tc Kahirede yere inmiştir. 

• Vapur kaza11 • l.izbon, 19 
t A. A. ) " Goir ~ namındaki 
Non·cç 'apıırıı Lagros burnu yakı· 
ııında karava oturmuştur. Oç gemici 
kavp olmu~tur. 

• Sırbıstanda idam J.:agrep. 
20 (A.ı\) - Bir çok menfur cin&· 
yetlcl'iıi lalli olan 4 ıı;enç şaki idam 
edil mi~tir. .... 

Jf- Fransızlar Kı\bil,\!O(A.A.) 
- rransız tabası şehirden çık
ını~tır. Yalnız ~erir kalmı~tır. 

• Belçlkada kaza - Brükıel, 
ı q 'A.A) Bir rnlcu treni lıir vük 
treni ile ınıı»demc etmiştir. iki telef 
,-e ·ırmi kad:ır mcLTUh 'ardır. 
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güruncc hu k:ll'gayn karı~ırlardL 
Tcmirleııgin babasının men

sup oldu~ Barla l\abik-s! harp 
:ıdamları olmakla iftihar ederler
di. Kılıçlarının \'Crdip;i 11.>aletle 
ma!\'rur olan bu Tatarlar, iş ve 
ticaretk Rlilka lıbsetmedik.leri 
için fakir hir hale gelmi~lerdi. 

iranlt tacirlerle, çifçilerlc kız 

alıp ycrirlcrsc ırklarının ecııgaver

liıtini kayhcclecekkrindcn kor

kıırlıırd ı. 

CiClikçı: fakir du~crek peri~n 

olm~t;. dcrrce,inc tlü~mti~lerdL 

Bir ıle bunlar ülçiriiz surette 

cömert. ınuhakcmc>br. bir surette 

inatçı Ye zalim adamlardı. i\lü

kctlef ziyafetlerinin ın:u rıfını 

temin için mallarını }·a >atarlar 

ya rehine koyarlardı. l ler 
gelen misafiri kahul etme!. mec

buriyeti vardı. Mis:ıfirin ndedi 

nrttıkç:ı kesilip kazana rcrle~ti

rilen keçilerin :ıdedi de rrı~alınlı. 
Yeşil şehir vntli. inden gelip 

!!"'!!"!!"~!!!!!!!!!!""!!!~~ ......... 
~rdı:-tran köylüleri-su hendek-

lerinin arnsında gidip ı;elmcyc kat 
laııırlar, ~chir halkı olan Sartlar 
i:ie ~chrin pazarı cıvarında p~r 

leşirlerdi. İran ıısılzadcleri re~il 
şehirde kendileri için k(l~kler 
yaptırmışlardı. 

fakat Barla Tatarlarınw his
sesine dıişen ~er herkesinkinden 
fena idi; çünkü bu kahilcnin 
h!l:jı yoktu • 

Taraga) namında tatlı hiı 

adam bu kabilenin ileri gdcnle· 
rinden biriydi. llu ml:ım ·ı LtDİr· 

lcngin babaı-ıdır. Kendisi hi· za
man itikafa da çekilmi~ti. 

Tarag;ıy oıeıuna dcrdlki · 

- Dünya denilen şey yılım 
ı•e akrep dolu altin bir tastan 
dalıa iyi de/fildir. Ben ondan 
bıktım, 

ilck habıı gibi o da < ığluna 
ecdadının şanü şerefli macera

larını ügretmişti. O ecdat ki Gobi 
~:ulıın,ın iH tarafındaki dal('lara 
hakim olmıı,iardı. T:ıraga). bu 
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.. MlLLiYETlN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

Cesedi bulundu 

Kar fırtınasından beri 
kayip hacı Mahmut 
ef.nin naşı bulundu 

S lddetll kar tipisinden 
":s beri ortadan evine 

glderKen kaybolan Evkaf 
memurlarından Hacı Mahmut 
ef.nln cesedi dün Fatihte 
Çarşamba karakolunun 
önündeki karyığıntarı 

kaldırıldığı esnada donmuş 
tıarak bulunmuştur. Zavallı 
Hacı Mahmut ef. evine gi
derken tipiye tutularak kar
lar arasında yıkılmı!1 ve 
llonarak ölmüştür. 

Olr köşk yandı 

Kartalda Harmanlık maha
llesinde ŞükrU Paşanın 

köşkünde oturan Fahir ağanın 
zevcesi Emine hanımın ahırda 

yaktığı mangalı hayvanlar de· 
virmiş ve da~ılan ateşler orta
l•ğ"ı tutuşdurarak 1,0000 lira 
l.ıynıetincle tahmin edilen köşkün 
ı.l.,rdakl hayvanlarla beraber 
y:ıı:masına sebep olmuştur. 

6 Yerinden vurdu 

Sehzadeba~ında otu r an 
, liamdl dlin gece hiç 

f'lr sebep olma<!ığı halde arka
daşı Ahmetl sustalı çakı ile 
dört yerinden yaralayarak kaç· 
mıştır. Ahmet hastahaneye kal
dırılmış, carlh de bir az sonra 
yakayı ele vermiştir. 

Acemi blr hırsız 

Z iya isminde 1 ır sabıkalı 
dün gece Sirkecide Ihsan 

efendinin odasına girmiş öteberi 
çalarken cllrmü meşhut halinde 
yakayı ele vermı,tır • 

Kahve hırsızı 

Arabacı Rıza dün Beyazıtta 
Yani efendinin dllkkA· 

nından bir çuval kahve çalarak 
kaçmış, biraz sonra Zabıtaca 

yakalanmıştır. 

Kaçak kajiıtlar 

D un sabah Rüsumat mu
hafaza memurları Ab· 

basiye vapurundan 800 defter 
sigara kağıdı yakalamı~lardır. 

DUnkU yangınlar 

Beyoğlunda Şahkulu soka· 
tında Anastasya apartı

manının ikinci katından yangın 
çıkmışsada derhal yetişllerek 

söndürülmüştür • 
Pangaltıda Büyükdere cad

desinde Calip beyin mutasarrıf 
olduğu ve ıramvay kumpanya
sı usta bıışııarından Koçunun 
oturduğu evin fist kahndan 
ıor ~ a" gın cılrarak kısmen yandı
} a ı soma söndllrUlmDtttır. 

fı.ı~~e mang.,ıoan sıçrayan kı· 
vılc1111 sebep olmuştur. 

Dayak atmıt mı? 

Eyipte oturan Emine Hanım 
polise mGracaaıla damıadı 

Feyzinin, kızı Ayşeyi dövdü· 
ğllnü iddia etmiştir. Emine Ha· 
nım dayaktan sonra kızının 

6 aylık canlı bir çocuk dllfür· 
d Uğünü ve çocuğun biraz sonra 
ölcuğiını.o de ilave etmiştir. Fa
kat AlŞ.! muayene edilmiş vll· 
cuc un<ia cıarp asan görbleme
miştir. Çocuk morga gönde· 
rllmiştir. 

Denize atılmıf 

Beşiktaşta kaptan lbrahlm 
mahııllesiııde Cemal bey 

apartmanında oturan Meclisi 
Vflllyeı azasından Ihsan beyin 
akrabası Yasıfa hanım dlln in
tihar maksadiyle Beşiktaş odun 
iskelesir.den kendisini denize 
atL.JŞ ise de kurtarılmıştır, 

öıu bir çocuk 

D un öğleden sonra Beşik· 
taşta Valideçeşmesinde 

ekmekçi Ali ağa camı kapısı 

önünde ölll olarak henoz doğ
muş bir kız çocuğu bulunmuştur. 
Terkedenler hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. • 

Fabrika yangını tahkikatı 

Geçenlerde Mahmut paşada yanan 
tıikot:ıj fabrikası hakkında tahkikat 

yapılmaktadır. Fabrika 30,oOO lirnY• 
sigortalıdır. Dün fabrikanın müsteciri eri 
Sabiha 1 lakkı ve ve Ve hibe Nelise 
hanımlarla Sabiha hanımın zc,ci 
lsmail Jlakkı ve fabıl a ile alakası 
bulunan 11üsevin j\ m i beyler Polis 
müdüriyetine celbedilcrck Hadeled 
alınmtsor. Tahkik:ıta devam olunınak 
ı· 

MAHKEMELERtıE 
- ·-· -· -

Gezeteciler davası 
Bir meb'usun istinabe 

tarik ile ifadesi 
alınacak 

iki avukai~;leyhlnde 
müracaat 

HHAh hakikat babor neş· 
retıneklo maznun olan 

ikdam, Akşam ve Son Saat 
refiklerimizin 
muhakemesloo 
dün Birinci Ce• 
za mahkeme
sinde devam •, 
edilmiştir. 

DünkO cel· 
sede ikdamın 
Ankara muha· 
biri Süreyya 
Bey isticvap 
edilmiştir. Sil· 
reyya Bey mevznıı babsolan 
Sivas havadisini bir meb'usıan 
aldığinı, havadisi bu suretle 
telgrafladığlnı söylemiştir, 

Bunun üzerine Süreyya beyin 
havadis aldığıoı söylediği meb' 
u un istinabe tariki ile ifadesi
nin alınmasına karar verilmiş 
ve muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Tasfiye meselesi 

Adliye intihabı memurin 
encümeni son bir hafta 

zarfında sık sık içtimalar aktet· 
mektedir • Acizleri tahakkuk 
eden klltlpler tasfiyeye tabi tu
tulacaklardır , 

Şimdiye kadar 10 • 15 kAtlp 
tasfiye edilmiştir • Encümen 
reisi Sabri bey ınahkemei tem· 
yize nakledildiği için Encümene 
Birinci Hukuk r,.isl Feyziıiaiın 

bey riyaset etmektedir • 
Bütlln memurlar arasında 

aczi tahakkuk edenler tasfiye 
edilecektir . 

iki avukat aleyhinde. 
BBarut inhisar idaresi tara· 

fından iki avukat aleyhinde 
Baroya bir şikAyet yapılmıştır. 

Bu şika.yette iki nukatın 
inhisar idaresini 150.000 lira 
ızrar ettiği söylenmekte idi. 

Baro mecllsl lnzlbatında 

tahkikat ve tetkikat icra edil· 
mektedlr. Bu yllzden çok ba. 
raretli münakaşalar cereyan 
etınektedir. 

Haber aldığımıza göre al
eyhinde şikayet vaki olan Avu· 
katlar Nesim Mazalya Şeklp 
Adot beylerdir. Nesim Mazalya 
efendi şimdi Avrupada bulun
duğu için bu husustaki tahki
kat avdetine tallk edilmiştir. 

Nesim Mazalya efendi avdet 
ettikten sonra meclisi lnzlbat 
tarafından isticvap edilecektir. 

Müskirat ffrketlnde 

M üskirat inhisar idaresi 
veklllerinden birinin de 

r1lş~t a•dığı görOlmD\I ve avu· 
kat cünnU mefhut halinde Y•· 
kalanmı,tır. 

inhisar idaresi tarafından 
Beyoğlu Sulb Ceza mahkeme
elnde bir kaçakcılık davası 
ikame edilmiş, ve mevzu bahs 
aV11kat , maznundan 10 lira 
vermesini aksi takdirde kendi· 
sini mahkOm ettireceğini ıllyle· 

ml~tlr. Bunun Uze.rlne maznun 
"peki ı" demiş , baş mlldürlyl;f 
mUfettfşllğlne haber vermiş, ve 
paranın numarasını alarak ver
miştir. Avukat elindekl para
larla cürmü meşhut halinde' ya
kalanmıştır. 

Bir Doktor aleyhlnd• 

Bir çocuğun ölümüne sebe
biyet vermek.le maznun 

olan Mihran Beçikyanın muha· 
kemesins dOn 3 ncil Ceza mah· 
kemesinde başlanmıştır. Maznun 
afyon istimal ederek çocuğu 

düşürmekle maznundur. Davacı 
mevkilnde m~dam Aksanyan 
bulunmaktadır. 

Mahkeme davayı selahiyet 
harici görmuş ve evrakı Ağır 
Ceza mahkemesine vermiştir. 

Cevat beyle lsplro 

I• s~lro isminde bir şahsı 
tehdit etmekle maznun 

Ope~a sineması sahlb Cevat 
beyin davasına de~am edilmiş 
tir. lspiro davasından vaz geç
miştir. Fakat davanın mevzuu 
tehdit olduğu için davaya bu· 
kuku umumiye namına devam 
edilecektir. 

Sul istimal maznunları 

V azifelerini sui istimal et
mekle maznun Tapu ve 

Kadastro baş memuru Mehmet 
Cemııleddin, iskan messahı Ra• 
şit beylerin muhakeme6loe düo 

i:J.d;i•ndi ... 

Ticaret odası 

Sınai kredi meselesi 
raporu tetkik edildi 

D uo Ticaret odası mutat olan 
lçtimaını aktetınlştlr. Pazar 

gllnil Ticaret odası kongrasında 
müzakere edilecek olan Sanııyl 
komisyonunun Sanayide kredi 
hakkındaki raporu ile Ticareti 
Babriye raporu okunmuştur • 
.Müteakiben maklnalar ve alAtt 
zlralye hakkındaki rapor okun· 
muş ve ziraat odasına alt ol· 
duğu için kabul olunmamıştır. 

Bundan sonra da Sanayi Blrliğ'I 
mektubu mllzakere edUmiştlr. 
Bu mektupta adanın idare 
heyeti arasında erbabı aanaylln 
bulunması talep olunmuştur. 

Bu teklif kabul edilmemiştir. 
Kambiyo ne halda 

lngillz lirası don borHda 
984,5 kuruşta açılmış , 

983 lı:urutta kapanmıştır. Oüyu· 
nu muvahade 220,5 lirada açıl
mış , 220,25 liraya yükseldikten 
sonra 222,5 liraya yükselmiş , 
akşam da 221 llrada kapanmış· 
tır. Altın borsa barlclnde 851 
kuruşta açılmış , 850 kuruşta 
kapanmıştır. 

KAZ4LftR 

Bir motör batıyordu 
Makinist ise korkusundan 

çıldırdı 

Dün Haliçte feci bir mu· 
sademe olmuştur. Sabah 

saat 6 da köprü altınc'an 

geçmekte olan Mu~tda Ali 
kaptanın idaresindeki Şahin 
motöril, Rilsumatın 21 nume
rolu yeni motörü ile çarpış

mıştır. Musademenln şidde
tinden Rüsumat motörü bat
mak uzre iken karaya çekil
miş kaptanı Nazmi efendi 
ile motör katibi boğL !maktan 
kurtarılmış zavallı makinist 
ise çıldırmıştır. 

Bir çocuk çiğnendi 

Şoför Ahmedln idaresin
deki 1-159 numeroluoto

mobil Aksaraydan geçerken 
Mustafa isminde bir çocuğa 
çarpmış, ehemmJyetll surette 
yaralanmasına sebebiyet ver
miştir Şoför yakalanmıştır. 

Tramvaydan dllfmUf 

Sultan Ahınette Oturan Gülhane 
parkı baş muhafızı l lüseyiıı 

cfr.ndi dün Sultan Ahmetten 93 nu
maralı tramvaya binerken tramvay 
ylirüınüş, Hüseyin efendi yere düşe
rek arka arabanın altında kalmış. Sağ 
ayağından yaralanmışcır. 

«Homerik»te konferans 
Ahiren limanımıza gelip giden 

Amerikalı seyyahların bulunduğu 

Homerik vapurımda geçen gece 

müderris Halil Halit hey tara
fından iııkı1a.bımız bak.kında de

ğimli bir konferans verilmiştir. 

Emanet İktisat müdUr muavini 
Arnettin Cemil bey tarafından 

tertip ve Halil Halit bey cara
findan verilen btı konfemns 
seyyah misafirlerin son derece 

alakasını celbetmiştir_ Daha eve] 

seyyahlara güya memleketimizi 
tanıtmak iddiasile yalan yanlış bir 
takım şeyler söylenmiş, fakat 
Halil 1lalir bey bunları reddede
rek yeni Tiirkiyenin büsbütün 
deyişti!';ini ispat etmiştir. 

Seyyahlar inkililbımız hakkında 
Halil Halit beye bir çok sualler 
sorarak ccvaplanru almışlar ve 
son derece memnun olmuşlardır. 

Sll.th kaçakçılıjiı 

Geçenlerde gümrükten sandıkla kn
çınlan sil:llılar hakkındaki tahkikat 

hnyli ilerlemiştir. Nureddin, flasan 
Tahsin ve Faılc Efendiler namında 

üç klıi zaıınalandadır. Bu husustaki 
evrak yakında mahkemeye verilecektir. 

3üncn Ceza mahkemesinde baş
lanmıştır. Köçe oğullanndan 

metrük ve SelQnik mübadillerin 
deu Hamdi Salih beye alt 22 
bin lira kıymetindeki apartma
na 8 bin lira takdir edilmiştir. 

Arada 14 bin lira bir fark 
vardır •. OUnkü Celsede evrakı 

davanın Mllddel umumlllğe ve
rllm~slne karar verilmiştir. 

MÜTEFERJK HABERLER 

Veremle 
mücadele 

Dispanserin inşaatı 
bitti. Eşya ve aletler 

de alındı 

l stanbul vllAyett verem 
mücadele dispanserinin 

yeni binasının inşaatı hitam 
bulmuştuştur. Bu yeni bina 
Yerebatandadır ve fennin lfD 
tekemmllllerl nazan itibara alı· 
narak yapılmıştır. 

Dispanser blr bahçe içindedir 
ve on dl!rt odalıdır • 

Dispanseri• muhtaç olduğu 
e?.)'a ve saire mübayaa edllmlştlr. 

Verem mücadele dls;ıanserl 

Cajtal ol!;lundakl eski binasından 
çok yakında bu yeni binaya ta· 
şınacak ve faaliyete başlaya· 
caktır. Dispanser için bir ültre
vlyole aleti alınmış fakat 
binanın darlığından kurulama· 
mıştır • Veni binada hastalar 
bu şua ile tedavi edileceklerdir. 

Orman talimatnamesi 

iktisat Vekaleti tnrafınd~!' 
Orman talimatnamesınl 

hazırlamağa memur edilen ko· 
misyon mesaisine devam et· 
mektedir. 

Talimatnamenin hazırlanması 
bir haftaya kadar nihayet bu
lacak ve derhal veı.aıete takdim 
edllecekt"r 

Bu talimatnamede şimd•ye 
kadar alınan neticelere nazaren 
ormanlanmızın kat'! amenejma
nının nasıl yapılması lazım ge· 
ldiğini havidir. 

Lehistan konsoloslutu 
J ehistan konsolcsluğu Sı· 
-' rasdvilerde 139 numaralı 

binaya taşınmıştır. 

Romanya sefareti 
]-{enüz Ankaraya naklo· 

lunmıyan sefaretlerden 
Romanya sefaretinde hazırlık 

başlamıştır. 
Sefir M. F1lalito ve sefaret 

erkAnı gelecek batta hareket 
edeceklerdir. TUrklye-R.omanya 
ticaret muahedesinin mllzalı:ere· 
sine hemen başlavacaktır. 

Sojiuktan Ulm!.i• 

Ankarada Yenice mahalle· 
sinde Yozgatlı Marl is

mindeki Ermeni kadını ipe ça
maşır asarken soğuktan don· 
muştur. 

Polis Cernll efendi 

M lltarekede Fransızlar ta· 
rafından Güyana sürü

len polisimiz Cemil efendinin 
· tahllyesl için hüldlmet yeniden 
teşebbüste bulunmuştur. 

Fransa bü•Omeıı 8 seneden 
fazla mahkOm olanların harice 
çıkması memnu olduğu halde 
Cemil efendi fıin istisnai mua
mele yapılacı t·m vaad etmiştir. 

DansUzUn 1-ıtlharı 

A nkarada bir dansöz dos• 
tile yatarken kalkarak 

kendini tav•na asmıştır. D•n· 
sözlln lntlbarına sebep bu ha
yattan bıkması imiş. 
Amerikahların gUnU 

Bir mUddetten bert Ankara 
da bulunan Amerika 

sellri M. Grow dün şehrimize 
gelmiştir. 

Vaşinğton günü münasebetile 
)'arın Amerikalıların tebriklerini 
kabul edecektir. 

Bir bacayı, 
TütUn inhisııri Trabzon beş 

müdürü Bahri Bey, iz. 
mit Tlltün başmüdürlyetlne tayin 
edilmiştir. 

Dosyalar tasnif ediliyor 
Metruk Emlak MUdürlllğU 

işlerin düzgün bir şekil 
a'ması için bütlln dosyalan 
tasnii ettiriyor. Yeniden bazı 

emlllk için de vazı'yet karan 
verilmiştir. 

Ladl Klark 

Kış mevsimini geçirmek 
Uzre lngiliz sefiresi Lady 

Klark yakında Nlse gidecektir • 
Yuguslav sefiri 

M ezunen memleketinde bu
lunan Yugoslavya sefiri 

M • Tadlç şehrimize dönınüştilr. 
Ta,akkUr 

Refikam Şehdanenln Hazin 
ölümü vesileslle bizzat 

ve yahut ta tahriren beni tazi
yet lutfunda ilulunan dostlarıma 
te,ekkürler ederim. 

Dr. Celal Tevfik 

EMANETTE 

Masraf bütçesi 
Belediye Cemiyeti dün 
Darülaceze bütçesini 

kabul etti 

Belediye cemiyeti dün saat 14 
re ikinci reis Necip beyin 

rlyaseti altında toplanmıştır. 

Evvelıl.929 s~n~si masraf büt
çesinin tetkikine devam edilmek 
istenildi Geçen celse Zabıtai 

Belediye mektebinin lağvı mad
desi miinakaşa edilirken, J\luhit
t in bey, Zabıtai Belediye 
teşkilat hakkında bir rapor hazı- • 
ladığını söylemiş ve buna intiza
ren telseniıı tatilini istemiştir. 

ikinci celsede masraf bütçe
sine devam için Muhittin beyin 
raporu beklendi Fakat hazırlan

madığı anlaşılarak, bu kısım 

hariç olmak üzre. diger aksamı 
ibra edildi, 

Bundan sonra Darülaceze 
bütçesinin tetkikine başlandı. 

Büt.;cnin varidat kısmı 158,025 
lira tutmaktadır. J\lasrafa naza
ran 93,987 lira bütçe açığı kal· 
maktadır. Cemiyet Darülılceze 

bütçesini haştan a~ağıya le.adar 
aynen kabul etmiştir. 

F:manet bir mazbata ile bazı 
fasıllardan nakil surctile 19 bin 
lira istemiş., mazbata encümene 
haulc edilmiştir. Bundan sonra 
celse tatil edilmiştir. 

Ucuz otomobil meselesi 

Taksilerin uctıılaması için 
Emanet hcy'etl fenniyes nce 

yapılan tetkikat devam ediyor 
A vrupada Taksi otomobillerinin 
100 kilomctroda bir teneke 
benzin yaktıkları tespit edilmiştir. 

Halbuki lstanbuldaki arabaların 

kısmı azamı lüks otomol il 
olduğundan 60-70 kilometrede 
bir teneke benzin yakmaktadır. 

Şimdi Emanet Avrupada kullanı

lan taksi otomobillerinin lstan· 
bulda tamimini muvafık buluyor. 

• E<llrnckapu tramvayı -
Havalar yW.ünden Fatih-Edime
kapu insaatı tatil edilmiştir. Ye
niden inşaat ancak ilk baharda 
başlayacaktır. 

Tütün inhisarı 
Büdapeşte ve Barse
lon sergisine iştirak 

edecek 

Tütiin inhisar idaresi, 
Büdapeşte ve Barselon· 

da açılacak [beynelmilel ser
eilere iştirak etmete karar 
vermiştir. Bu meşherlerde, 
inhisar idaresi mamuUitı 1çln 
birer şube kiişat edUecektJr. 

En lyl ve lüks Tllrk cıra
raları ve tütünlerlmJzln teş
hiri mukarrer olup hazırlık
lara başlanmıştır. bu meyan
da renkli ve fan tezi clgara
lar da bulunmak tadır. 

Yani Talimatname 

I• nhlsar idare meclisinin 
son içtlmaında yeni har

mancılal' talimatnamesi çı
karılmıştır. Talimatnamede 
harmancılar, harmancı başı, 

harmancı, muavini ve nam
zet olmak üzre 4 kısma 
ayrılmıştır. Bundan sonra, 
harmancılar, eksper mektebi 
mezunları arasından intihap 
olunacaktır. 

inhisar idaresi, tophanede 
Seyrlsefain yolcu salonunda 
açılan sergide Türk clgara
larının ecnebiler'! teşhirini 

muvafık görmüştür. 

Yeni vapur geliyor 
Şirketi Hayriye yeni bir 

vapur almaya karar ver
miştir. Bu vapuru idare 
lngllterenln Şllflt fabrikasına 
sipariş etmiştir. Şirketi hay
rlye idaresi 66 numaralı 

vapuru da bu fabrikaya ıs

marlamıştı. Şirketin bu yeni 
vapuru 29,000 lsterllne mal 
olacaktır. Yeni vapur hazi
ranın ortasına doğru llma- · 
nımıza ı-elecektlr. 

lzmtrde Milliyet 

İzmirde şiddetli 
Geceleri derecei hararet nakıs 16 ya dü· 

şüyor - Soğuğa rağmen mevsim 
eğlenceleri devam ediyor 

lzmlr, 16 (Milliyet) - On beş 
günden beri devam eden soğuk· 

Jar bütün şiddetini iktisap etti. 
Derecei hararet geceleri sıfırdan 

'aşagı 16-J 7 yapıyor ki bu lzmir
de görülmemiş işidilmemiş bir 
şeydir. Ekseri günler vapurlar 
liman dahilinde barınamadıkları 
için Kışla öııünde dcmirlemekte
dirler. Bu gün yine şehre kar 
yağmağa başladı . Bir haftadan 
beri yolların kapalı olmasından 

dolayı lzmlrliler lstanbul ve An
kara gazetelerine hasret olmuş
lardı. Dün İzmir yapurunun ge
tirdiği gazeteler derhal kpışıldL 
Civarda donanlar olduğu gibi, 
fırtınadan köylerde bir çok evler 
yıkılmıştır. 

lstanbnlda halicin donduğunu 
haber alınca lzmirliler kendi 
hallerine şükrettiler. Hiç olmazsa 
yalnız çeşmeler dondu. Sokaklar 
buz deryasına döndü is~e kör
fezimiz sanki hiç bir suretle 
donmayacağını ispat etmek isti
yormuş gibi her zamankinden 
büyük dalgalan ile köpürmek
tedlr. 

Bunca soğuklara rağmen mev
sim eğlenceleri devam ermek· 
tedir. Cuma gecesi Naimpalasta 
verilen maskeli balo büyük bir 
alaka ile karşılandı. Bu hafta için 
yine bir balo hazırlanmaktadır. 

lzmirde l-lima~ ei Etfal cemi
yetinin ıslahı ıçm alakadarlar 
teçebbüse ğirişmişlerdir. Sekiz 
aydanlıeri toplanamayan hey'eti 
idarenin temamen tebdil edile-

ceğl ve yerlerine çalışabilecek 

zavatin getirileceği tahmin edil 
mektedir. Mamafi Şubat içinde 
toplanması lazım ı:cien konp;rr. 
için henüz bir hazırlık yoktur. 
Viliyet Sıhhiye müdürii Lutfi 
bey cemiyetin vaziyetini kurtar-

! mak için kuvvetli teşebbüslerdt 
bulunmaktadır. umiyetin mev· 
cut borclarını tesviye ve vaziyeti 
maliyesini kurtarmak için Bay· 
ramdan soı:ra buyük bir balo 
verilecektir. Bu baloyı bizıal 

Vali Kazım Pasa riyaseti altınt 
alacaktır. Bu hususta Halk Fır 

kası da fazla bir alaka göster 
mektedir. 

Altı giin evet olan kısa fakat 
şiddetli harxketi arz bumda ol
dukça heyecanı mucip olmuştur. 
Şiddetli soğukların devamı sıra· 
sında açıkta kalmaktan korkan 
halk zelzelenin tekerrür etmemu 
üzerine biraz müsterih olmuşsadı 
korku ve heyecan kısmen bala 
dir. 

Remczan dolayısı 

matbuatı teravihten sonra inti ~a , 

etmek lizre tertibat almı;lardır 

lzmir sinemacılan remezan içiı 
mühim filmler getirdiklerim iJ;\ı 
ediyorlar. Ankara sahnesi nam, 
altında burada bulunan bir teşlk 
kül muhtelif semtlerde temsille: 
vermek için teştbl:ıüsata girmiş 
tir. 

İzmirliler her halde eğlence] 
remezan p;ecelari geçirecekler 
fakat soıtuklar müsaade derse. : 

Nloat Ş•vkı 

. lvlEMJ..EKEnEj 
Ayı ile mücadele nasıl olur~ 
Zeliha Hanım büyük bir ay 

ile güreşti ve onu yendi 
Dadayın llizir :,öyünde bir 

Ayı büyük hadise ıneyda

na getirmiştir. Bo köyün on da
kika kadar yakınında tek bir ev 
vardır. Evde Zeliha isminde bir 
kadınla kocası otururlar_ Dört 
gün evet bir gece yatarken ahınn 
kapısı açılır. Kan koca hemen 
dışarıya fırlarlar. 

Bir de bakarlıırkl bir Ayı ahır
daki ökiizü çıkarmış götürüyor. 
Kan koca ayının üzerine atılırlar_ 

Çok heyecanlı bir ıııüsareayı 

mütaakıp öküıü kurtarırlar. Ahı· 

rın kapısını eyice kapatıktan son· 
r.ı evlerine çıkarlar. Aradan bir 
saat le.adar geçer. Ahır kapısı yine 
açılır. Bu defa da ahırdaki ineki 
çıkarmış götürüyor. Bu defa 
erkegin cesareti kalmamıştır. Fa
kat Zefıha göz göre göre ineği· 

nin ayı tarafından yenmesine 
tahammlil edemez. Aşağa koşar 

j Balrayı kapar ve tek başın: 
ayıya hücum eder. Zeliha iJ, 

ıyı arasmde ceryan eden bu şedit 
müsaraada nihayet ayı mağluı 

olur. Aldığı balta yaralanndar 

akan külliyetli kanlara rağmer 

homurdana homurdana orman; 

kaçar. İnek te Zehranm bu yük

sek cesareti sayesinde kurtulur. 

Bir başına koca bir ayıyı mağ 
lup eden bu cesur Türle kadını 

nın bu kahramanca ınacerası d~ 

bu suretle nihayet bulur. 

Kız ka~ıran kaba da)'11ar 

Kayserinin Diken köyünde 
Piçakçı Kirkor arkadaşı 

Hacet ile Mığırdıç kerimesi 
Viktoryayı sokakta tutarak ceb· 
ren bir otomobile bindirmi~. 

kaçırmıştır. Lılkin çok p;eçmeder 
yakalanmışlardır. 

Bu akşamki müsamere! Düyun umumiye 

Güzel San'ıtlar Birliğinde on 
bes günde ?:ıir venlecek olan 

müsamerelerin ilki bugün akşam bir
ligin konferans salonunda vedlecektlr. 
nu müsamerede birliğe dahil olan 
konservatuvar muallimleri tarafından 
bir konser \'erilecek ve bundan sonra 
bir konferans verilecektir. Müsame
reye Darülbedayi sanatkArlannın bir 
tems11ile nihayet verilecektir. 

Güzel Sanatlar birliginden: 
Şubatın 21 inc.i perşembe günü 

saat 17 de birliğin senelik mü<ame
resi verileceğinden mensup ilza ile 
davetli bulunan zevatın teşrilleri 

Dahlllyenln tamimi 

D ahili ye vekdletl halkın işlerinin 
sürüncemede bırakılmaması 

için bir tamim hazırlamıştır. 

.lf. Bir tavzih - Rumeli hanın 

da mukım Emine ve kerimesi Saffet 
Hanıml•rın bir kaç gün evel polisçe 
davetleri evclcc Emine hanımın 
evinde bir arahk pansiyoner olarak 
bulunmuş olan bir mevkuI hakkında 
maliımatlanna müracaat için olduğu 

nu ve gazeıelerde yazıldıgı 1'ibi za
bıtaialılaloye ile hiç bir ı!ıünaesbetl 

olaıadıgım tavzih edem. 

Bina Mart sonunda HUkOme 
te teslim edlllyor 

Mart iptidasında Düyunu 
umumiyenln tasfiyesine baş 
!anacaktır. Şimdiden tasfiye 
için lazım gelen tedbirler 
alınıyor. 

Tasfiye muamelesi bir ay 
sürecek ve Mart nihayetinde 
bina hilkQmetçe tesellüm 
edilecektir. 
Binanın Emanete mi yokst 

mektep yapılmak fizre Ma
arife mi verileceği henüz 
kararlaştınlmamıştır. 

Bir konferans 

D lln Mühendis mektebinde 
müderris Kerim bey ta· 

rafından (Aynştayn) nazariyesi 
hakkında bir konferans veril
miştir. Haftada bir verlilmek 
üzre 8 tonferans tertip olun· 
muştur. 

Yeni dispanser 

Ycrebatanda yapılmatta 
olan yeni dispanser bi· 

nası bitlvor. vakında acılacaktır 
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tan çekinmiyorlar. Bir sürü aklına getirmez. Ben, bu cö- !ere mukabil kulağa hiç de hoş gel-

\ 'i l lr 1 •MIUJYH. TIR 

~ l :ı '\:!' 1 <J2<J 

j B 1Gf NKC HAVA 
ı Jiın en :la hararcı >ıfır, en 
har:ır<t nak•' ıki bupk dere
li. Buı;-nn havanın pnvraz ve 
ı nlrı· ı mu temeldir 

FIKRA 
GARPTA FiKiR 
KAYNAŞMALARI . 

• 
Avrupada, fikir hayatı 

alııhlldll'rlne kaynıyor. Umumi 
harbin tozundan dumanından 
iten jz kurtulmuş, kendine 
henüz gelmiş muhtelif cins
ten insan neslllerlne mensup 
icrtler hem kendi talilerine 
hem deetraflarını saran kltle
lerln mukadderatına dair 
düşüncelere dalmak fırsatını 
buluyor. Bu itibar ile bütün 
mllletlerln m üte fekklr lerl, 
umı.;ml harp denilen kanlı 

macerııdan sonra bir nevi 
vicdan ve irfan muhasebe
s:ne glİ'miş gibidirler. 

Büyük Fransız lnklliibın
druıberı· hüküm süren ve 
r\vrupaya bugünkü manza
ra~ını veren bütün ana fikir
ler, ana hisler, ana prenslp
:cr sıkı bir tahlil ve tetkik 
süzgecinden geçlrlllyor. Bü
Um bunlar içinde beşeriyetin 
felaketine sebep olan amlller, 
birer mikrop gibi aranıyor. 
Zira, bu büyük felaketin 
yegane mes'ulünün Almanya 
:mparatoru Vllhem olduıtuna 
inanan kimse kalmamıştır; 
diplomatların basit ağzı sus
tulHan sonra. asıl mes'ulü 
arnmak için mütdekklrlerln 
kafası işlemeğ"e başlıyor. Ba
kah m. bunların bulacağı 
mes'ul kim olacaktır! 

Bir iki yıl evci jülien Benda 
namında bir mütefekkir. 
mllletlerln üzerinde manevi 
bir nüfuz icra eden Müneııııer 
dediğimiz sınıfta bu fela
ketlerin müsebbiplerini bulur 
~lbl olmuştu. Fakat kendisine: 
"Sen de onlardan degllml
sln?" diye sorulunca nefsinde 
iddiasını ispat kudretini 
bulamadı. 

Kim ne derse desin, Benda
nın tezi. her halde bir Cle
mancea11 nun, bir Lloyid Geo

rges un iddialarından bin kere 
daha kuvetlldlr. Biz de onun
la beraber kamız ki bugün 

mllletlerin rahatını ~elbeden, 
halk kitlelerini \~t•nıp ve 
m::~" klı:ı>.te mahkum kılan 
kimseler, kendilerinde onlara 
yol giistcrmek, onlara kıla
vuzluk etmek kudretini 
hıılup ta, bu kudreti asla 
havra sarf etmı;yen münev
vc;lerdlr. Çünkü bunlar, 
daha ilk adımdan itibaren 
!il yüksek ilkir ve prensip
leri, hlr takım sl.ı:asi arzu 
ve ihtirasların esiri yapmak-
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güzel sözler, cazibeli naza- mertlik zevkinin, kerem tadımn meve~ kelırnekr ı;timal edilmiştir. 
rl.>·elerle halkı kah isyana, bizdeki azlı/!mdan müt~essir, :\fo,iki ı,tılahl:ınııdak• hu l(8wık-

tık, tabiıdir ki ıadrisat üzer '.le fena 
kah tegallübe, kah miski nane hattd nevmit oluyoram. Btreket te sır yapmaktan hali kalmıvordu. 
bir inkıyat ve tevekküle, versin bir Türk "Yeni Aydın. Tabirler ar.slldakt farklar ııiehoıi 
kAh mütecavlzane bir mil- otelinin snlıibi lbrahim Bey daima şa.şınmakuı idi. ~lesela hır 
liyetperverllğe •sevkedlyorlar. isminde bir ı•atandaş Hilali mües5ese<le müteaddit muallimlerden 

1871 harblndenberl, Fran- Ahmere /()()() lira vermiş. Bu ders alan bir talel>c, saz muallimin 
sanın en namdar muharrir, zatın hareketindPn iki suretle den ögrendigi bazı ıstılahları, naza

riyat mualhminden tamamile ba:;ka 
Şair ve müellifleri halka mütehassis oldum: birisi Hilali bir surette işidiyordu. 
hep Alman kinini, Alman- Ahmere yardım, digeri bizde de Tedrisatta karışıklığı mucip olan 
yadan intikam almak hırsını cömertlik zevkinin ölmemiş ol- hu hat ka•şısında bir çok musıkl 
telkin edip duruyorlardı. du/!unu göstermiş olmasıdır. muallimleri de ıstılah'ar n bir an eve! 

Bu tarihten kırk üç sene POLiS HUZURUNDA! ıexhit ve tespiti lüzumuı u hi.setmekte 
idi. l,te büyük harf inkılAbı nihayet 

sonra patlak verip cihanı Bir vankesici polis huzurun- bu imkAnı hazırladı ve umumiyetle 
altüst eden umumi muha- da /ıer hangi cürümle maznun ıstılahlarla iştigale başlanıldı. 
rebe biraz da bu nesil ede- olarak ifade verirke(I orada ~leıntıiketlerimizin irfan ve san'at 
blyatınıa mahsuUI değil mi- başka bir iş için bulunan bir hayatıı• girmekte olan armon~ kon· 
dir? turpuvar \'e kompozisyon gibi ilimler 

Bugünkü Fransız gençli
ği, vakıa bu fena rüyadan 
tamamlle uyanmıştır, fakat 
gözlerlni tamiri kabil olma
yan bir harabezar üstüne 
açıyor ve yüreği nedametten 
taşıyor. Bu yalnız bir kuru 
nedametten ibaret değil, bel
ki de bir intibahın başlangı
cıdır. Çünkü, her yerden ye
ni bir hayat düsturu, yeni 

bir ahlak ve vicdan kriteryomu 
aranıyor: düne kadar cari 
olanların iflasına karar veri
liyor. 

Türk münevver ve milte
fekklrlerl de bu .ı:enl cere
yanlardan, yeni ideal kaynaş
malarından haberdar olmak 
mecburiyetini hlssetmelldlr
ler. 

Muasır hayat her şeyde 

hayret verici bir sür'atle ller
llyor. O bizi, yalnız dün geç
miş olmakla kalmadı. bugün
de geçmekte devam ediyor. 

Yakup Kadri 

FEt:EK 

hanımın cebinden paraS/111 aşır- yıgıniarca ı;tılah \'e tabirleri de beraber 
mış, fakat yakayı ele !'ermiş... getirmiştir. 

Bu gözü açık adama neden Bunlar üzerinde etraflı tetkikler 
böyle hareket etti/fi sorulunca: yapılarak ıa')·in .edilen usul ve 

Beyim! Benim bir kaba
esaslar dahilinde çalı 0mak üzere 
ilmt ı.<tılahlara ait haşlayan faaliyetin 

halım yoklu, l'olisede gelmiş musikıre de teşmil edilece~ı şüphe· 
bulundum, bari boşuna getiril- sizdir. 
miş olmayayım diye bir el ça- Bu mesainin ikmal ve intacından 
buklugu yaptım, /{ikin sonradan sonra tedrisatı ihlal eden bu teşevvüş 

Ortadan kalkacak Ye müstakbel 
Matmaule parasını iade ede- k.ınservatu\'ann-ır. iı;in de en esa.lı 
cektim. Demiştir. bir mcs'clc h:\tlcdilmis olacaktır. 

f/:,LEK 

Musıki bahsi 

Musa Süreyya 

lj{tJLAIK.,.,.H 
MilArı""' 

Şişirenler 
Musıkl ıstılahları 
,\lu-.ıki hayatıınızıla ~ark ınusikı ... i 

ne ait ol.an ı.stı 1tııhl:ırda ek<:erh a l·~ran 
s1'ca ıahirler h:ı> im olnıu~tuı. Gazeteci dilinde bir ·şişirmek. 

v.ariıac;ı miıte.llık ıazılan ıik tabiri \'ardır. Ô)'le lıaı•adisler var-
cseri<rdc lı:ıjlıcıı mch:ıhı. için kulla dırki mutlaka şişirilnıclidir. 
nıl:ın hı. 1'tılahllr. memleketimizde Ren şimdiye kadar gazeteci ağ-"°' li taammüm \c inti,ar ctmi~tiı zilr her han.f!ı /Tir yazıyı tevsi 

\lcsela "l'oin d'ıırret •. '·\'alcur., etmC)'i ifade ideıı fırı tabiri yalıuz 
"Sılcnce. gıbi terkip , e kelimeler \'C ıırıımrıda kııl/arıı/ır zanrıederdim. 
her milletin kendi ti :ıni!t· kullandıAı Meğer şi~iren şisircrıl' itnİf le ben 
,.e bizde de urtmı, , e cksilmio dire farkında değilmişim. 
ifadesi müınktin olan hir takım tabir· narı akşam. mürettiplııırıede baş 
lt:rdL· ·· .uıKnıcntCc: ~ ,.c atliıninl!~l'.".. 111iirettip sorll)'Ofdtt · 
gibi şekillerle li<an,ınııa ~eçıııiştir. Üç kumpııslrk açık ı•ar, şişi-

Yalnız c<ki hitahl:ır ar:hlnda hulu reyim mi? 
rıau hir c<ordc f'rJn-.zca ı-tılahların Res.rn111111ıız R. T Re)' bıı sobalı 
·anına • trillc ıciıziz • , • modula. biraz iifkctiidi · 

tion . tebeddullJ tarz " , • tctracorde Biz adam akıllı re.ıim yııp-
çehar ad:ı • ı:ilıi \rap \c ,\,·emcc masrnı dıı /ıi/irız, arasrrıı şişir -

arayoruz, bır turlu btıla nad! - -
UÇU~ 

1 laı vanııı 'ıhil• gulı sdi. 
(,.01< t-a .ltı, l<cd. ı c um 

lıu'auıt ın" ı karım .ıq;c ımcl , 
kar mın k,,cu lı~, ı ten • .• 

Ara ki, hu•~~uı -.li""', nil1 ~1~ct \l tli~, ~ c • 

l 
.: c ~k . ( c c Ç:tğ~\'l lı J 

Hat ı1'tm kapının açıldıı:,ını 
duydu ... Korns• geliyordu. 

He•nen dişaıı fırlayıp.. nıus

lu~ 'Jeliğinin nasıl ukandığın.ı.. 

~~·"mal... için nasıl 2!> kuru~ 
sar[ettil\mi anlotrııya hazırlandı.. 

Fakat kocasının di~arda biriyle 
konuştuP;unu duyunca durakladı. 

Kocası· 

Selu•ni izzet 

ı' - ../.. L\ü.ı1'-ü KolorJu r '''lt .·\ ,,,,. 1 

I 
•r,·t/ ·.~v ıühayaat knm~iyonnudan . 

,,..;~ .. ., .. 
/ / ( 1 ~· * Ciheti 1'kem cı e el\'eriy ı • · 

. \:-~·· il 'l ııııyan hay' aratın, her hafta Cumar 
~~ ' resi. 1'azartc~ı, <.~tşamba günlen 

~' ~ 11atihte 'c Paz.,: ~unleıi O ·küdarda 
Glizel giızel karnını doyuru· [ 

1 
ı..'h.;.:: j ,\tpar.arında muzaıcddalonı\c ile bır 

rsun, keyfine lıaksııı! diyordu. ~lfı:ı. 11

"''''. \\ı~'. ~t'.' '. ! hev'et huzurunda satılacığındın tali 
Hatçanıın kızdı... Böyle tam 

1 
terin enamı mezkurcde hazır bulun· 

öyle ustiı yemeğe mi:>a[ir getir- ~ A . J .mıar. il!n olunur. 
menin manası var mıydı? ... Acaba ı [~ · O , ~ .. Fnrkıri::tı wahhüduııü if:ı cde-
kimı ıı;ctirmişti? I~ ~'' • • ,;,ıJ;)' · l ıniıen nıUtaahhlde ait of'1lak ~~re 

1 lanım elendi hemen giyin- ı ı\~!İ ~,· .~ ..,_ .·.Z..~_,' . IHPll)• ı altmışaltı bin lilo pirintı" muhavJ 
l 'V ·-1.-- 1 a:::ı aleni nıilo:U.a il\R konmu~tuı:. 

me n·c ba•ladı, fakat ,- .. kıt lıtı · / J ı ,., ' ~ 1 / 'I i 1ale~ı ~ ı\ lart <t2'J tarihine ınüsaUif 
ıam ·,ıdı .. ı·ıdanın kapıs·ı ı·uruldu. lr,,..~ I'' '. -'• " " • d k • ...,, '"'-• ~ 011.ar ~unü ~aat un öruc.: omi:-yo ',,,~-.,,.".;', ~ 

.-. Jlatçe >'.1na bir misafir I ', · 'tJI"' ~ . . numuz ınüza\cdc s:ılonund~ \'apıl:ı· 
getırdım. . . . I . 1 

.-. _ 1 cakur. Taliplerin •anname .suretinıu· 
[ ~~ :--addakalannı yirmi kuru'° ınukahılin· 

- ,\nıaıı ırırmeyınıl. çıplakım. 1 ~#7~ Je komls\onumuıdan almalan •e 
- Ehemmiyeti ) ok. =- - yeı·m ı·e >•ati mua\'ycnei ihalede şnrt 
Kılni bcysodaya j!;irdi. 1 latice namctll' ı mlı ıılan ·ckildeki temi ıal 

hanım kcndinı paravanın arka- !onla komi-y<•n munaka;a <1lonın • 
sına dar atu. Hatice hanımın ho~ıına jı;itti. hazır huluıımalan il~n olıımır. 

- Sana arkadaşımı takdim 
ederim. 

Kocamın ktMırıına hakma
yınıl. efendim ... 

Kani lıer hol bir kahkaha 
attı, \C karısına arkadıt\''llt g:ıistcrclı: 

Zarif. sc\imli hir kiipck! 
JI,\hi lıcı !.. öclliınü patlattın 

ncrdcrı buldun bunuY 
~"kakta... sahihini kayhet

mi~, hazin, hazin duruyordu: 
haline acıdım, alıp g:etirdim. 
.- Çok sevimli bir hayvandı. 

, .•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 
ağzına kadar müşteri dolu. 

Brn de aksi gibi çırakların tıra
şına talıammlil rdemem. Dedim ki: 

lh'n fıiraı sorıra gc/.~em 

olma ıınr ? 

Sevdiler, uk~adılar karnını du- __ _ 

yurmak istediler. Fakat ha)" an 
mahzundu, a~zına hlr katre •e~ 

koymadı. 

fatesi gun hirat. 'cdi ama. 
keyfi ge11c yerine gelmedi: 

~ihayet Hatçanım kocası~ı 

dedi ki: 
Hayvancaı;zın neden böyle 

mahzun durdup;unu anladım.. 

ismini hilmiyorul. da ondan. 
Eğer hunun ismiyle çagırmaz· 

sak, tınk~ni yok bize ısınım}•· 

cak. 
Kuni beyin de buna aklı 

kesti: 
- Hakkın var, dedi, yalnız 

ismi n.ı. ıl bulacağız? 

iLA 1\ 
Eskışehır \ll'1)ctinin , C\lt ~ '• 

kaza.sında 111uht('rik. kan11şL·a ve C\"' 
•ccik ormanının bir numaralı makta 
ından :-ıcnc\İ gayri ınamol ı.ııs (18.s 
rnctroınik.Ap muhterik çam l·~şc:ırı ' 
'f<411 kantar ~am h"tabı bir ;cntJ 
kac \"t: iınal \'t: ihr.1cı kıı..-aninı ınc\ 
zuA ve mevcut ş::.:-tname \ c n1uka· 
\'clename ~uretlerind~ ve ı...e~if, r:ı 
porlarınd:ı, muharrer olduğu \ct'ıılc 

kapalı zarf u,uJiJe 17 matı <J2<J t•· 
rihinc musadif paz11r günü !'~ı.'.lr on 
ııltıda t:skişehir orman baş mut.llırl· 
yetinde münakiı ihale komisıonun.:• 
ihalesi icra edilmek üzre kerestelik 
çam e;canııın beher meuo miklp 

cıhirlt:ı i!.tvc cdilıni~tir. nıcsini cli1 
•• 

• Oülclii. 
!'or: s .. nclerdc çıkan \.C ınll=--ikinin Denıek izdi. şişlrirsiniz? 

CEMRE! Köpek i,lmlerl a~ğ1 yo· 
karı malumdur. Sen bir Mm 
söylersin, ben bir isim söylerim, 

nasıl ııba bulurll". 

ğayri mamulü 569 \'e çam hatıbanının 

beher kantarı l 1 ğuru~ lıedcli mu
hamminllc müza,edeye nz <•lundu 
gunda.u telıplcrin Şt!ra.it1 ruukarı-t:re ını 
anlamak Ll<TC enamı ınuza) ede de 
iktisat \'eki.itti ,;elilesi orman tnLidu 
ıiyeti umnınlye:ıt!e 1. tanbul \'e E,lışchl: 
orman ~ müdüriıctlerine \e Seyit 
gazi orman mutmeltt memurluj!'ıını 

muracuı eylemeleri llAn olunur. 

Göze giJrünmcdt'll, ses suda 
çıkarmadıırı, patırtısız ~ürılltü

siiz düşen şerlerden biri de 
Cemre denilen "nesne" dir 

Eveti az çok bir itibarı, te
siri l'ardı, lakin şıı !{ünlerde 
artık o da hava/anı söz dinle
temez oldu. Gıiya Cemre dü
şiJnce havalar ısınır derler, bu 
defa aksi oldu: Havalar ıs111a

cağına soğudu. Ben Cemrenin 
'yerinde olsam her sene düşmek
ten bıkardım. Lükin Cemrenin 
bir hususiyeti ı•ardır: Düşenin 

dostu olmaz derler, lıalbu ~ i 
Cemre her sene dıişdıiğü lıalde, 
fıcr kes onu seı•l'f Vi' bek/er. 

Aceba bir sene düşmese 
Cemreyi kıskwıuıılar da olur
ınu? 

J()()O LiRA 
Dünyanın lıa tamfuıcfa bir 

Z<'ll![llllik tldıifı vardır. O ıidd 
fere uymak ::enginler için bir 
ZL1•k olur, bu ıidet her fırsatta 
bir cömertlik hareketi f{ösfer
mekfir. Bu zeı•k bizim zerıgirı

/erimizde-mau/ı'.w'f yok. Hiç bir 
zenginimiz, bir hastahane, bir 
hayrat. bir mektep yapnwğı 

1 

S. · · d ''/ ı h'/ · Yok bc)·im. serı merak etme. daho Jc m l•a.'i<!crinc ı,·mo; ye le· , ışrrır egı o eyr ı ı· .![eçerız. 

B ı .. ı d 1 Orı dakikaya kadar hepsini i-alluk cdeıı bazı c<el'lcrd,• Fran,11.ca ir rtsım. 1111-a,.ir<a a ıitlilti 
şiririm ! .. tabirler tamam•le terk edilıni,tir. Fa gibi l>ır sau/ <lıulil;:ıi de ı>/ıır' 

Acaha kör makasla enselerini kaı hunlarııı hır kı ·mınd:ı da tozla Bu sahalı, ln·r !'(l/;1/ tıraş oldu-
ıfratk:\rlık '~pılarnk he ·nclmilel ın.. ğunı fıerbrrl' ıstradım. Baktım. şişireceğini mi kastetmek is/ıyorılu. 
lıiyet alm•i <•lan haıı ı.nıurnl rnl>ir- haşmı kaşıyacak rnktı rok. Salon Kulak misafiri 

ıı:::..-... -_...;::r:ı:~t~;;=ııcJ~·,_..,Mtt-c~~~tlltll ~· .. 1JMC1~1 ...... cı----1t•O<C1C1-·-·-lll-U--l .. llJl>--ı• .. z• 

GÜNÜN LATİFELERİ 
r ·ırıarı m!ı\1 •ı::ıtı mübadele müzakeratını işkal ediyor 1 

AZ!Zım şc. u ;,.U~tur u ; ..... uw ç.ı ~örUşe!im. 

( :ıillerini bu'aııdıran, lıojl:azını 

kt. L. " , l:,jr kt.sal' J tek ~ teli 
yatakıakı çuk /.aif akin çehrcd(ıı 
ha~ka hir ~c.ı; ;ı;urınııı lif. .• 

-
',ir <llllll:niıı olt tk gdnll''iıı di) e 

pencere :ırniıL: arına '1kıştırdığı 

eski paça' ralar.ı, ):ıtaıtt:ı ha? 
ucunda dura11 kurumu~. tozlu, 
varını lınıona bakarken a~zınd:m, 
clemh duşunçeierini ifade eden: 

- i\Tu \•af ık. Ben baıılayurum! 

Fındık: 

- Kulaksız! 
Hobi! 

- Biju! 
- - Fedur! 
- ;\Jedor' 
- Tommi! 
1 fayrnn oralarda değildi, 

baı;:nı çevirip bakmıyordu bile, 
karı koca tarihi iqiaılere baıı 

vurdular: 
Sezar! 

-- :\eptun! 
- \nnıbal! 

Donklı;•H! 

f layYan J?ene oralarda olmadı 
Karı koc·, llı!(atı açıp, ikı gün 
iki gece gözlerine ili~en biitün 
İ>im olarnk kelimeleri haykırdılar, 
ha\ ı ttn hanamısın demedi. 

( ~uncu !(iın hlzmetd: 
lkyfcndi, dedi, köpegln 

:;ahihi ,geldi. 
Kftnl heyle karısı hemen lır

lı:dılar; ., 
\lıııız. deciler. sizin olsun .. 

) ~ nız i-mi neydi? iki glin dur 

Türkiye iş bankası u
mumi müdürlüğünden2 

Türlıiyt İf banlıa<ının lzmir tUbe,I 
binasının inşası münakuaya vazedil · 
m~tir . MUnalcuaya iştirak etmclr 
isteyenler, şartname, mukavelename 
sureti ve tam -ı planlan. banka· 
mızın Ankaradaki umumi müdürliı . 
ğüne mttracaatla iO lira mukabtllnde 
alıblUrier 

T eldlfnamcler. muteber lıir banka· 
dan abnaoak (20,000) Türk liralık 
bir kefalet mcktubuyle beraber önu 
müıdeki 20 Mert 1029 ~ba 
günü öyleden evel umumi müdiirlii- ' 
ltümüze tevdi edilmit olmabdıı. 

l'muml mUdürlliıtümüs bir guna 
flıt kaydı gözeımck.ılzln dtledlg; 
milteahbide ihalede serbeattlr. 

lkınci ticaret mahkemesinden; 
Müflis Avunduk zade hiradertcr 

tarahndan teklif olwı•n konkordato
nun müzakeresi 5 Mart Salı günu 
saat 14 e talik edilmiş olmakla ye\ -
mü mezkiırde eshalıı matlubuu malı· 

kemenin ini> oda;ında h /.iT bulu. 
malan ilan olutıı.;r 

--. 
duHh klan 
kiistahl kla. 

0 çırkin gurur ve KonaJtn kabul edilmeri,inl 
' hin tıııl ,t.'\'ltrlı.• tt>'fsir cdt.·1 etil! 

hasrn11• .ın <ınfll· ıne !l'ıiır.lip;ı o 

ı!arhe ne mutl•ı~ Jdu!. 

Yaw11 Mt.BRUNE llURŞIT--

Kılmrar, ghzleri kapa ı, ti>tıiııc 

'1ğtlı ) orı:aıı. \ıattaniyc, hırka 

ııı'"ı, altımın .anki daha ezilip 
küçulmt• gi ıi rntıyrır. \'anacık 

iarı, ııenılıc. pembe.. Hu renk 
gözlerinin alımdaki karıı çuruk
lerle hiç re uvınuyor.. _ amıgın 
öpıneJtc bılt: kı 11madıtı o glı.ı:eı 

kumral ~açları azalmı~. incelmiş 

gilıı_ \lustehıi e\'iml •dıes ·um 
terle k11 rılıın kırmızı dudakları 

~imdi ne rtnk>iz.. Hele a,jagı 

Jogru gerilen uçlıırındn ne tuhaf 
bir sarılık 'ar 

Kılmran! Ki\ınran! seni bu 
hale cı mu ktıdıı 

siyah ı;<izlii ;,ocanıan bir adr.ma 
Yerdl'cr ... Kamran onu 'CYcmcdi, 
sevilıliı!:ıni de ınlaın1;;.ılı... tıpkc 

haı al a<ıkı kuçıık t«·rı.bc ü lıir 

Keçicik l(ilıi ~uk çiçekli, çok 
giınqli ıaıı,..eıtijı;i bir y ıfa atı'· 

dı ... ~ıçradı ( :uldu... h'.rıştu ... 

"Hır ıı,un. benı de kocan 
gihi lıırnkıp ka~mıyacagını kim 
teTlıin d l llir? ~en zevce ola· 
mıyacak katıııılarılaıısın, lıikıldıkça, 

dej\i~tirllmcJtc mahkt\m,un! Ren 
senden dağıt ~·Jııı 'evgilerin en 
~u1.dini :ı dıın. Benden "ııırakıııe 
ek \ilah uıı;ur a~ıklığı 'er.in." 

Zaullı kadınır:, but •il dt il • 

p;u şef .at 'e ımrham t mi'; ıı 
içinde ıır ~"'' 1 ırılı,,ı. l..ull ;. , 
kııına kar,, kcndı kemi ·• 

L .ı ; c ' ırk , d.ıhıı ~.a· m 
nL< k 1 .mık onu kıvrana 

ı r - ı ( 1 • ı or l, ne ro~ 
n'" r.t.\ k 1 l'ir ~~ oı'"ırdu! 

nnı•Jtı- 1 t ın dtNın •!<en, 
t ın ı n ki·• ı (1 ,ıha zh·,ıdc 

r ·ırkı , h rı hır tetıe<siımle 
.ı 'lar ~ ı 1.undc pk kc kt:nı,. 

ı 'I l . ıf: ,k ırlir y ır lu. 

d 

l 0 r UI. (,ıdccc k ti: 
111 ~~ i JJ.7 \'Okll"'ll11U 

l\:tnır" ı c.ııp ınlc

ışkcnı.:c pi· z "ınc 

r t 

c 'n t C\ • 

ht m ni 

ptı " .. , 

\ JI çok karnn'ıkt• :\.ımık 
sık \ or, teld~ cdil'ordu. Bir an 
e\ d '.ıralıilınd: \:i'l Jra'ıııyı 
e'ki c,·in ·okngına . ııpmadan, 
k~lıa~ında dıırdurdıL Unları 
bulmamak ılitinıııli~i unutarak 
aralıacını~ par:ı>ını verip savdı. 

J lızl, hızlı cvlcrir alt ndan yu
rtiyordu. :;>rndi kapıı'ın ıınuııde 

ıdi. Yı zuk tıir el klındekl 
.ok'Tlajte uzar.ııı parmııklaT' ku\ 
vetli ,ıır Kaç darl,e 1: din.iL 

Hı• mutldet tı~kkdi Cuml,Alı 
odac'a bir ı-ar..ı<lt ı 'Tlll~tı Do
" ma rcrJc .ı~ıldı, cam siıruldiı. 
Kile , 1 ıa -nın l\ım o?,, diyen 
se ı~id ul. 

T :nık ne ... e\~a-, ve c!ıl(mi, 
d va na. k.ır ~, ,,.,. 1 ını 

'\J 1 01' 

, 'ıımııtm go;t]t•rine, hııttin çek· 
tiği ıı;:ap1 arı r'lutan çok ~dile, 

çok m~ h ımetli uir bıık~ geldi. 

:O.• mangal \e ateşttn bile 
ıııah-um, çıplak odı.ıya, verdckl 
çı ,n ız ,b:;yal ince ~ıltc} c,çıı e

ı i ilkten n 

Fen·adındarı haşka bir şey 
ı,:ıkma.tı. 

K:ımranın titrİ\ c tiınye açılan 

jtfüderinde. tilııın yakla~tıktnn 

sonrH çok uzaklardan doııenlerin 
<> mütch·ıyylr, mahzun bakı~ları 

'ardc. 

" K·lmran! Kı1mran! seni 
hu hale o mu \nıdu 

f.vet lıabanp;ı, Cl'l'f, ınu hu 
hale o kodu! ı ı ilk st lı. vııiıler 

hivük -.adet yeminlen, ıt 'tikçe 
hararetini k:ı vlıeçkP ı,u,eleri 

ıılıve;d,lcr !(; ıi ondu. 
İlk zamar>larır ate~J ;,ı 'llenn-

Kamran! , anı ne yaptı'ar~ ıle, knrısile. t1 ladını eıJa ede 
• ·asıl seni hu hrıJe oktular? diye <.:el(ini,h'.llmranı kı•casırdan h ,a 
inleyen PU merhametlt SCb de tıp nfk:ihına ııfacajl;ınl srıy!iyen 

nerden geHyorduY o kıılb,il\ ·rz hır.ı.ıı.iz erini bdli 
Batıa ı mı idi, oY Eat. evet etmemek için seyahatle geçirdik 

ba~ası! 4te on kucak ayıp go lerl sersert hayaıınrn daha be
turmej!;e gelen evı:tJı babası! Ne ~ nci ayında. hiçten knvgala~ lca
lyl! lı, ne iyi! ı dına başla~· ı. i ayet bir !\'Un, 

Bil ·n bııbacıp; sen gldelı, 1 onıt her ş vtni feda eı-nı~ ,ılan 

KIL"llran ne kıırıı gunler gordt~ ne ı kadı•un vuzu ıe erkek:crın nil
azapJar cekt .. ilk nnce onu, im dik erlııden em " oldukları z ı ıın 

lknıiş ve ına,anııı iizerine 

para hıraktıgını gorerek s c s ·ı 
çıkarmaj!;a bile kudret lıulamadan 
lıa~ ılar. K~nırara dönüp balfo)aj!;a 
lı'ızum ı;l>rmcden ça. tasını alnıı~ 
uuklaşınıştı. • 

* Kfimran! Kılmran! 

ulduY 
ana neler 

l:lıbe• babaı.:ıp;ı, daha o nder 
çekti' 1-tanbula don"Tl .,.,. n '' 
ğın"l kı•e•"ır.ı ntılnıak ,in h 
cetmclt• 1<cb1 )lclt "U '' • 
hın para za' Ilı r:ır iJ 

n ıl \akı 

i•iraf rdenıdıp;ı ·ar~n 'ıır h• 
uyanmı~t 

{ >nun Sl 

1:.ınden ~ei 

c.• n .. ı ll. \ 

l '1.ı 

kcn çuk ddala 
ti "t'ı ,1c,. 41' ı.. 

Jar \il 1ıın n , of l ~l 

lar ... '.l t ıenım bı rı ~eri 

ne suçum ' lıY Di., 
~t'rze~i.,'i h•- n;..t:&" l'clinrıli 

\rtık k•ınJ kom~t clı' • 

,n 

~ttnrjte ne ha~·. nede \ ·ızu k 
mı,tı. f'.\ n ıhtl aeı ! hı ar ., .• 
1 cllr1 ık ıı';ı 7 m ,nl .• r c orı 

l~I rt r -ıki 1 rke· 
ıı l \K . r \ ık 1 te 

1 u 

r 

1 ı 1 f 

, •eli nııv ık 1 .• r .• 
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Spor lstanbul Türk Anonim su şirketi !!!!!!; -1 ııun akşam ı 

: Sernıayesi 880,000 Türk lirasıdır Al ham r a sinema s l \ L HA ~1 R A 1 
ir yazının cevabı Hisse senedatı hamillerine f·~ı~:~y~n k~~~~~vu~~:na geı.nmiş olan şark hayatını musavvir Sin~~~=;~ndta 

·ı İL ır·t kanurı ~un J, 2 ıncı ve şarıamenin .i7, 38 ve 44 u:-cli Ş E H R A Z A D 1 K AD l l\ PEŞ TD E 
"d •. 1 Gı" ra-y Bey Besı· m Bevin nıaddde~inc IC\ f,kaknkgeçhen bl Q28k•cne>ine ait se ıc'ık mcclı•i idare fıım:~~~ ı;, c,lll~ n efıller 
t\ C. ve nııırahıp v~ tcı i ı es t at oıniserleri •npor· ırı~ 'I i ıım:ı.ile Gabrlel J~.ı \ ,Jn• 

n • t a cevap verı" yor hı:sabat ve bilançoyu l<ı dik VC kabul YC send mczkQrc temettü• , PW rl b • l . eşrıva ın •H ~Jlaıık Jıav.·ıı ..ııaklıval kız OffılOObİI rııA. 11,ıyel• tıı.t l)'C~~ı· ıuıa rCO l 1 l<ı 'Jr cı'.nı 
C. atını tayin ve 11l:di i .darc l1.a'arını intihap ve bunlara verilecek --- • ı -- ıl. c'y:ı. ' ır ıak~ır 'c "I' gorta.larınız ·aptır~mdan eve! Istanhı: <la Bah ırnpuua vr· Unrıı "i' 

Kule., , e s1~ıı k ~ ı•IT' Be nir 
• ·ı 1 ........ iyet,. .,_ -::ıunt ,,ır mut a._.tım 

·mdııki < ktıı ıaı ·ını "\kşam. 
d:ı. >I uLıum "por .nüna' aş.Llannın 
htlıemchal 8'abivctle neticclenmiye

... zinı ve t'n • '..ık ek :nüessı~enin 
f;;;desini <.!llJmiı etle istihdaf eden 
lcnkidaun soğuk kanlılık ,.. genç 
JlO<culard• n•dic görülen bir sükll

ncde temadi ettirilebileceğini ispat 
acıı o yazılon dddı hir memnu 
• eılc okuılum. l.ikin hemen şunu 
la il:lyc ~dı.:., im ki mcınnunirctlm 
,'Jk natam:ım kaldı. 

Ren isterdim ki (;aıatasarayın spor 
.apı.ını ccrahındı beni tatmin ve 
k.a edecek ddail >ikrevle.,in. Ken -
lio«ıin hir kaç avlık müt~madi temas 
"'*ccsindc nırenıırdc kr;feı·Ietliği 
c benim de - günahı kailinin hoy -

" a !- bir iki 1.ıyarete rağmen mü 
*'.-de e<lemcdijtim nevakısı tespitti 

t fit edecek lılr vaz'ivettc bulunsun. 
1!.ıkikat lıu mcrker.d0 bulunuyor. 
"Cf;Ane iddia. c\·clce de kaydeyledi
~ üzre. hocanın tr.lebesini fazla 

Y<mıp üzdiiı;ü ıncr~eti;ıdcdir. 

, ... porun i:--tilzaın etti~;i idnıanı yo
,..Jca ve üzücü hulıın\ann ve yahut 
ati'ctİ7.m :ınlrl!manları nctice~ind\! ken~ 

~«ini vıpranını;;: zannedenlerin takip 
c ıeleri l:Vım gelen hatıı hartketi 
C.\clcc k:ı,dc\h:df~irn ıçirı n ·ni mUta. 
l tı ·a rücu .... ~m~' c cjtim. '\·aınız 
:rıu ifad{· He ı tira l", ı~rim ki ohm· 

Plfat mu<al aknlanna c-ıbddüm 

<den müddet /. ııfınd• Türkiye 
rckorfar li.nc:sı hiı hayli taha\"vüle 
maruz kalml~ \l' .,_r .. ılmaz kanaatım· 

•l hıında antrcıınrJn pcl- hüvük rolü 
<ılmuşnır. 

1'azı SÜl at~ılannu1. k~ndileıinden 

hıç beklcnmiyeıı tkrccclcr elde et
'llİ~fer, bazı mesal"clcnJ,, şeraiı,i ha
zıra dahilind• ıani raka1 ıet;iz, '8ha· 
ız. irişilrnc!;i mümteni rekorlar cesis 

•dilmi>. ~ üksek adamada pek kısa 
ir zan1aıı antrenörün nazaretine tabi 

o!:ın Haydar çok iyi bir irtifadm 
•jmış \'. S. \' S. dir. Biz lıütün bu 

~eıayici kemLi ıahiı ıstido,ılımıza, :ıMu 

tcdıtttan mcYtu~ idn1an ilmimize ve 
)-~hut li;anım11.da münteşir (!J a,,arda 
meşhut i!pnı dü:'.ıtürlarına medyun 
i l'k atl·ıtı n1dc t:1rnJ..kı adedinde 
ın Jal\imin Ye ant.eniirün hiç bir kıy
tncti f,alnııy·tcağı bedihidir. 1 lalbuki 
'tH:s"e-le lıerakio:cir 

l\cnJi haline bırakılan •p<m;u, pek 
~ıl\:ı hir kuııtrol ,·e ir~artan mahrum 
kalan he\ t-k:ır. hiç bir \akıt yüksek 

MİLLİYETİN 

Bu g-linkü yeni bilmecemiz 
Soldan ~ağ'a: 

! - llıftla CJ 
~ I,ünıt: ha\\Jr.:.:tnndan 

i.. ır 7i' 
l ıc..: ..... h .ğJn '2 h1nn1zı (2) 
l•'oıdalı 4 (:eııiı 4) 

}..; ( uınıc .ı 

!'enek" i "'Jlııtıran ~e;· / ~) 

Yukardan aşatı: 

B )ru ç ılıın kıınsc .., 

niu\AfFakııetlcrc .mizet olamaz. 
Çünku 'üksek dereceler muşkıJaıla 
tahammul edilecek hir rejim. ~ayet 
ezh ctH bir idm:ı,dan sonra elde 
edilir. işte bız de olimpiyat meyda
nına idcrken b<iı le bir devreye ) 
tabi olm•k mecburi) etinde idik· 
\1ümkündür ki bu faaliyet netice· 
sinde bazı arkadaşlar ı ıpranmış ve 
yahut hır müddet için istirRhat mec 
buriyetinde kalmı~ olsun. ili< bunu 
gavet t•bi! buluruz. 

EskiJen oklh.1u.~ıımu7. bir eserde 
(191! Stolı:bolm olimpivadı için ha
zırlanan amerikan vuksck atlaııcılan 
arasından 200 tane<·nin 1'karta çık· 
<lığını) ha~retle gormü~tuk. 

Atlctizimle f4- I ~ >cnelik bir iştigal 

neticesinde o zam•nki hayrctımizin 

ne kadar nabemahal oldu~u tezahür 
etti. Yüksek dcrctclcre iıi~ınek için 
her türlü fedak~rlı~a katlanmak l~zım 

geldi~ ve bir dünya rekoru. hir dü
nya şampiyonluj!;u ve yahut bunlara 
kıyas edilmeyecek daho tal! bir şe
refi ihraz için taktın mürchbi1erinin 
timlerinden bir çok aza kayle mcğe 
mecbur kaldıkları aruk hir kaide ol• 
rok teessüs etmiştir, 

idmanda ıa,arruf) (~lü~ahakada 
ibY.al) ke ·fivcline ~eli~<e hunuıı il 
vuhti Bir nazanı c oldujtunu kaydi 
ihtivatla kabul cderiY. ~"'le ki hLi\ ük 
mlısabakalarda fc\·kinc çıkmak i-ıida
dınd.:ı dcP,-il!-L hi\· hı: ;,am:ıP biriuci 
.sınıf bir ~pnrı.:u JL~ıhJr:· Bın.ıcnall!\"h 

idmanda nzaını J!U\ ıctc :tlı~mak \ c 

müsobakada he "lUI •. fokl\ et ki\ 

gu'undan mtite\Clliı hıNı lıcytcanın 

balışedccc~ı hlr ~aı retle ınıiıchallı 
olmak ~artı ıerokkll,ir. 

l~sa~ mcrzud3n uznkla~ıp zı:nıinin 
tahammül edemi) ect·~ bir mecraya 
intikal eden işbu müııaka~aı ı bitir· 
mczden eve! ~unu da k:ırdcdrceğiııı 
ki dtinya üzerinde atlcıızıııe •ıadim 

olan mahdut ve maruf şah,; yeti erden 

biri olup Türkivedc bu •p<•ruıı tce' 
süsü için kcndi•inden bir çok şeder 
memul ettiğ"im bir muallim hakkındı 
hasıl olan yanlış l>ir 7.ilıniyeti zama 
nın kati olarak cerh edehilecep;iııe 

cminitn. Uu zamın da çok n;1.ak de 
~ldir. Önümüzdeki ınevslm !<ıühada 
göreceıı;imiz rakabeder ve yeni spor
cuların ibraz edccep;i maharet pek 
çok kariler için lahis hir mahiyeti 
mııhafa?.• eden hu vatırlann teşrih 
edemedi~ h•kaiki ıa;rih, edecektir. 

ADiL G/llAY 

EYLENCELERİ 

Dünkü bllnıecemizln 

Halledilmiş şekil 

2 - :\ld• '"'r 
:1 inanıp inaııınaınaktn tcıed 

düt 5 1 lortumlu hawan .ı 

4 · 1 lcdiyt (4 

~ \çıkçıı S "ida ~1" 

6 - 'l'avup;un gcri~inden .sonrı 

makbul olan tarafı.(4 

7 .\cayip Ui Huıulıeı .n 
~ - l\ırmıi'.i (~ 

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

RJX><>::: V> Büyük Tütün ôel>osu -;--·-
~·sik taşta Serenci hev vokusunda 

) "" .; . 
Ebül Hüda efendi 

~· konağı kiralıktır 
. t~l!Jı-Ramazanı şerife mahsu 

~ Hediyeli ucuzluk sergisi ! lst;ınl.- :da "ultttn 1 lamam ı:aJdc,indc 
"' J\\acit Mehmet Karakaş ticarethanesi 

i ·tanbul Limanı Sahili Sıh
hiye erkezi sertababetinden: 

j ahaflulh neler ıntiıacı ıçin kapalı zarf u ulilc mevkii m!inaka a\·a 
edilen ili bir. ~0.0001 kıl o kukürt ıçn '.vm mnaka ı i \ lar· 1 \129 

tar ınc u ·ılı! Per cnhc o• ak ıespıt ".di :ni · 'hLı lc:ın ~ ·tname>1 
r c' \ c ulm " •e her gün Gai•••da """ l\fo, !apaşı >t•l<aA"tn.da 

C\ ın-: c ine ve mU •• ıkasa '!ll,Lİ de saat , 1- te rn ın:ı .. ava 
ıı ı ı rnı ,H~l cnı'"" daıreı;inde 

"'"t' ıın mukaddem 
~'~•@t•lnı il ı 

:-ernhiyctc tr' fikar şirketi ıdare eden mürahhas ve mudu'"ru umu- -"' ~ alkı<lar•"ı l; il vakıf hanında ıkiPCI katta ...,,, fll \ L , 
milrr:n vezai n n tayin ve tespiti zımnında bu kerre alelade ı:.larak ~ A N A D o L u ~) Ol'h 

vukubula~sk ıçtımaı umumi)eye medisı idare hisse scıedatını ha- * ~) ~~~~~~~~~:==~~ı 
mil olan zt:.atı d.ıvet C"lemckle kesbi şeref eyler. ı«· "" Ei ' ~ A • ~ liüı ük \C ı.ieltak r artist 

lçtin·~ı ın<!Zkür ÖPtiı ,[izco ki .30 mart gu··nu·· .-aat 11 de ~ı·rkctin - noıum Tilrk stgortA şirketine moraeaat !'diniz. ..., 1 M 
·' , --)) Çllnkn Aııadölu ~ırko , en mosa t l'ı'raıtı b az C'tm~kWtllr. ~ van osjoukine 

Beyoğlunda lstiklAI ı:addc>tnde kilin 3 numaralı Derkos çikmazında --)) .A:-fADOLU sigorta şırketının mu~"~" 'l'Orkiye ~ bankasıdır.ı~' J<:hcı m 
ki merkezi idare,ınde 'ukubıılacaknr. lctimaa i,rirak eyleyecek «- HükO.met ve hnktımetle ııl.ıka1ar mtıesseı,at sıgort;ı12.'1ll<\a tıakk: ~ :\\ELEK slnen1asında 
z~vatın isme Ye ya hamıline muharrer IAakal 20 adet hlssL sene· (E- rııçlınnı lıaiz ve tem~t tlla..ının nıb'u JıokOmete aittir * 
datınH malik olması iktiza eder. (<;aruıame: :\!adde 33) --))(E-TelefOn: İstaııbul-531 Tlegı-af adrıısi: lstanhııl-İınliyaı--))(E-

Ticarct kanununun 371 ird mac"d~si mucibince •hamiline eOOOOOOO••••••••••••••OOOOeı 

(;O!'[CTi' ".IlCk. ( ·lan 

Çarın yaveri 
nıuharr~r ·en.daca sahip olan ze at içtinıaa dahil olabilmek için ~ Madam Mari Terez Plerat Turnenin Gala 
Sened "t k' · · l !' k · l ,\Jtisamt-rclcri 

.'iuper ıtlil'ldcki ı;uzellik ve caıi · 
'le;i'e <imdijC kadar O\ nacığt bütün 
rollerın üstünde idi. Bu muazzam 
e<erdc KARfı\EN BONI Çan 
üldürmc~l' meıuur ca~u .. l\.,ldının 
rolunü cm;al>ız bir dcrecci rnti);em
mcliyctte ornaınaktadır. 

u ı nıcz ·ureyı yiivmı '1-11mac an aa ·al sekız gün eve ya 
şirket veznesi~~ ve yahı t l<tanbulda Osman it hankarnıa tevdi eyle- Bu ak'i'lm tam ,aat '.! ı, 15 de Fransız tiyatrosunda 
mesi ,arttır. ~ i'iver \"nlfun ~ahescri <•lan 

İ1-timaa dahli olacak zevata ~ahsa muharr~r birer Juhuli~r: : Le s M a ri on nette s 
Her akıam BUyUk ve zengin 

v:ırak,;ı ita oluna<:aktır. 

Kanserin sebebi nihayet k~fcdilebildimi -? 
Hastalıkların en çirkini olan kan~erin in~anın vucuctüne na>1l ı,rir

di~ni nihayet ke~fedehildiler mi? Londrada dokto~ Cim,: Doy! bir 

çok tccruhelerden sonra hastalığa açık bir kapu tesldl eden yerin 

diş etleri ııldujtunu nıcy<iana çıkarmıştır. zaten fennin en son kc~
fivatı gö•teriyorki nıcutlimizc anı olarak zuhur eden hasrnhkların 

ekserisi, a!(ızdaıı ~fren:k di~lcrin ara,:ındıı teııcmmi.ı\ ettikten sonra 

nı~·mli.imücin en lıü<:!·ıı 1-.tisl"lcrine kadar hastalı~ın tohumunu almı~

lardır Binacnıtlc) h hif'i"ıhhanın en iptidai kaidelcrı. ö~i~-rk di~ 

dlerinin ~imde bi~ ulm.ızsa iki defa fen ve tccrtibe daire.sinde imal 

cdilıııi~ 1 ıir fırı;:ı ile tcm•1.lcttirilme,inı amirdir. Rİ()f\~ ôı~ fırçasını 
tccruhc ctnıi~ ılaıılar. 

1 ;ıpıııın elde iyi tutulahile~ck 'e lıimıcnuleyh siirntli ,.e taro 

bir fm;alama)'I temin eedecek bir ·un:tte olduJtu. 

2 Bemhcy.ı;ı: kıllarının uzun u çok nıuka' im oldu~unu \ c 

di~ :ıralarının en hücra yerlcrindt- >tkı:;mı~ yemek mikroplarını ara

' ıp )erlerinden ~·ı arabilecck surette tertip edilmb oldujtu. 

:1 Fırç;,nııı çi'"t amha!Aj içinde (her fırça par~ılınenli bir zarf 

ve hu zarf d~hi zari[ bir kutu derununda)mıiştcriye verildiğini ye 

htı ise temizlip;in en biıyiik hir g-arantisl olduğunu ınu~nhcdl' cyle

mi~lcrdir 

Aynı zamanda tecrübe görmll~ bir di~ macununu intihnp etmek 

l;\ıım g:eldil!:ini söylemek zaittir. llİOK~ di\; macunu ziyade okzijcn 

sayesinde imal edilmi~ Jeğane macundur. Anfr;eptik e\Safı diınyanın 
bütün hıfzbsıhha nıüteha,sısları tarafından takdir cdi!nıi tir. 7.aten 

elli senelik ş[ıhrcti buna mcd) undur. ,1 

11101\S di~ macunu aJ:tzı temizler 'e scrinlcndirir Di~lcri he)aZ

latır ı c di~ etlerini tak' iye eyler. 

ıstanbul Türk Emlak Şirketi 
Hlssedarzn hey'etı umumiyesinln alelade ictlmaı 

Ticaret kanunu ile ~irket nir.aınnamei c;aslsinin ınevadı mutc 

allikası ahk!'ınıına te\likan hissedaran 23 !\!art 1 !)\!il tarihine mLL~a

dil Cumartesi ı;ümi ,,aat onbc~tc ~irketin Tak.~imde Zambak soka

P:ında k~in merkezi idarc;ine alelade nıkubulacal. l lc\",eti umumiye 

ictiroaına medu ı dırlar. 

!;iirket nil.amnamei esasisinin yirmi be~inci maddesi htıknııınc na

zarcn l:iakal yüz hisseye malik olan Ye bi»c sencdatını atide mu 

ay yen nıahallerdcıı birine depozito eylemi~ olduklarını ·<pat eden 

hissedaran i~bu ictimııa lıizzııt iştirak t'debilecckleri gibi 'l'İnt hey. 
eri umumiye azasından diğer hirini teYkil hakkınıd:ı haiYdirler. 

Ruzname! mıizakcrat · 
ı • :\Jeclisl idare ve mürakıpler raporları. 

2 1 928 senesi hesabatının tasdiki 'e yine senei ınezkure mu 

amelatı neticesine müteallik olarıık meclbi idarenin teklifi, 

3 .\ledN idare azasının tayini. 

4- Şirketin umur H! muamelatının ted,·iri va;ıifc,ile mukellef 

olan melisi idare azasına verilecek maa~atııı takdır 'e tespiti. 

5- 1929 scııcsı iç.in nııiralcipler tayinı n• maa~ları.nın takdir 

'e tespitı. l~i"( cncdnt ııihavet l !'i :\fart 1)2<ı tarihine kadar: 

l<tanhıılda: ~ırket Merkezi idaresinc-O;manh llaıık.ı-ına H' 'dd 
nik Rankasına. 

Parı>tc: D&•ıtcn sokal!ıııda 3 numcroda parı> ,-e l'eknıcnk 

bankasına tevili oluııacakt r. 

k:timaa bit.zat ve lıih ek Ak i-tirnk cdccd. hı >ed:trwıa te\ Ji 

edecekleri hissc 'cncdatıııa ınuk.:ılıil nama nıulıaıTer ıiuhuliye vara· 

kusı YC bizzat İ~tiral ine •ıı:mı lıL lun11pt:ı azadan hir diğcriri ıcvl<il 

edecek olanlar:ı ıiahl 'cL\lctnamt numuneleri ita kılınacaktır. 

~Ullll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!§. 
~ T. H. Mouriades kundura ticarethanesi = - -lkvuğlu lstikla' cadt!esı . o. J.'16 ---\ alnız l :i ıı;iır için biııun çe-itlenle 0 ı 5 ila ~~ !ıakık- terızıiAt = 
=: Su\.ııre, scht~ c;por kundr.;aları ile \ 1>t·uk 
:= zcngın çe~itlerde fantazi pantufla! ·ı 

avi..l k plar 'e sno, bor _ 

Ölllllllllflflllll'• Fır<attan i,tıfadc nimiz ~111111111111111111=== 

De,rlet demir yol1arı ve 
limanları umumi idaresinden: 

ldaıenıi;.. l'lll ılınacak 2(>(Kl adet tel~rnf direi!;ınuı mlı~akas1,, ı ı mart 
,ı2Q pııartesı gtmı. saat ff, da '\ekarada Bolu pal~•ta malıemc d:ıircsıede 
cra cdlıecektr ' 
,\Jtiakuaıa ıştıraak cdeceıderm teklif melcrup1~.ını ,.. mninatı !Du\aklme 

erin mozkllr ı.nde ut !5.JOl a k da• u:.::tumı ıdare yazı ı~len mıidıirlü 
;ün u me • ı ıl.zımdt 1 dıpler mı.nakisa şartnamelW'lm HlO) kuruş mu 
Kabilı •de \nkarac maıum claire.ırden 1!11darpaşada ınubıvaat kommo 
nund<Lı t larik c e"ılirlcr 

İstanbul baytar müdüriyeJ~~: 
lkı aı ek •ı l\'n '" :ı al•, caK ıkı v(ız adN 1 ~ , uıgramlılı: iki yllz 

adet un aııugramlıı< prıırnz tınugasue don bın ııtuenın ıııunaka.a\I \&?.Olu 
narak 14 \'1ar<: l'er em e gımu ı:ie erda lıkta lhaleı kaı'lyeı;ı icra kılın ıcal;ıııJar ! 
, alıp ola i rı , ı ka gorııırk ve iza •• nak u;ı re llavıar 

Yarinki Cuma ~'ll!lll matine olarak caat tam ı S de 

Les Marionettes 
akşamı saat tam 21,l 5 de Brieu nin .l kmmlık p!yetl 

Blanchette 
Cuma akşamı Rasinin ıaheseri ve Madam l~erat ilin 

muvaffakiyeti olan 

PHEDRE 
en büytlt 

~ ....................... _ 
Küçiik viyolonist VOU'L'lt . 

Birinci resitali 
Evelce !Un edildi~i veçhile yarinki Cuma günü sut 18,30 da Frans17. 

Tiyaırosunda kilelik \'iyolonist Volfinin ilk komeri çerflecektir. 

Pro!l'"•m: 
1 HetO\ en Sohatc 
il - Bctmcn l'age d"albıım 

l'uganıni • l{ad "' lll 
ı \' ~ulıert Klascn Berseu .. e 

- \·at!'lr.: "'rin ılienne 

[lu,.unı - l\loııdc de Luıiıı 

Y - ~uman - ,\rla 
ı .iszt 1 ~O rapsodi 

\'l \'inar,ki . fontczi de losı 

varyete programı... • 

RamonL 1AVAro 
Ramon1 AV Aro 
Ramon AVAro 

SINE!\IA Yll.i117.LARI 'iN 
YILDlZı 

~ ............ ./'o...A.."-"-~ ....... l,.Jl'-""'..1• 

Kiralık bir ev ve ya 
iki boş oda aranı var 

Sultan Ahmet. Cağalojtl.:, Cc

,ı_;lc•1a'i't.. Beyazıt cmtlerlndc ol 
rn,~k tizcre iıç ki,ilik hir ailenin 

ikanıctiııt: tah.<i' edilecek bir 
'cya iki hoş oda ;ıraniyor 
.\rzu edenlerin llabı;lli cııddcsinJe 

\nadolu Aınsı ilanat ~uhcsinde 
. 'ihat beye murncaat etmeleri. 

ikinci ,.e ,on konseri önümüzdeki Pa7.ar 

bir program ile verilecektir 

ı-·--öiŞ7iEKi\ii---·-1 
gün(! tam uaı l 8 .. ~0 ılı veni T 

ı Ferit Ramiz -
Kara Deniz Postası 

yapuru 21 
BUyUk Liman :;;nbat 

1 ~eyrııef nın 
' , ! l'ari, çocuk f.a:tah:ıne i ve 

' - klinik Ümorfik sabık muavinle

rinden. Çarpık Ç!ll:uk d~lerini 

Perşembe 
"Ütıiı ak,,;ımı ~irkecirılılıııılııılau ,., . 
Jıarekl'Ile (Zonguldak , tnebolıı. 
Samsuıı. Fal,,a, Orıi11, l~irnsoıı 
Görele , Vakfı kebir, Tr:ıbzrııı 
Sül'lltelle, Ri1.c YI' ~lap:nrı) 
ıskı·lı·leriıın azimet Ye 
aYdl'I ı•decı>kliı-. Yiık YI' volr.u 

rin SiıkPride \'t'llİ haııda 1 ıtıını. 
• rolıt :ıı·etıle,iıw ıııiiı~waal Trle.-

ifnıı · lstanhııl 3105. ... 
1 TA \'il. Zı\l>E \111STAFA 

'"" hit :tdı•rll'rİ YHplln 1 

~lrnılaı~mı ı\' ,alik Posla'! 

Selamet 
'a"prıı· 11 -

I lı:>ı Prrsıı ılı ' gıı
n ii lstatıl;ıtlıl~ıı lıa-
ıekeılP ( ı.;:ıııaJ..kıılıı 

vr Korfoz) iskı 'lr.le1111P ıı~ra
\ :trak .\vvalıga tı.iııı• l w 
:
0

t\'ııt tariklr lst,ınlıula ;ınlPI 
edetrktir. 
\laballi muracaa~ \'cmış la\ zade 
bir de•len Tclefoı : l :.:ııı1 ~l 221 rJ ' . .... 

ı an 
Kilimli Kiimı.r \ladcnleri Turk 

T ra~zon i~inci postası 
( KARAD~:Ntz ) \apıııu 

2 ı -2-929 Pcı-,.;(Jmh!l' aks.ııııı 

Galata rıhtıını;ıdaıt hareketle 
Zoıı~ıtlıfak, lııı·hnlıı. Sinop, 
Sanısıııı, Oııye, Fat-;:t, Or
du, Gımson , Trabzon , 

flİ7.e. l lopaya gıdecel.. ve 

ıi<ıııüşte Pazar iskelesıyl~ 
niza, Of, Siırmeııe , Trabzon. 

P(llatlıane. Görele. r.ıre 
son. Ordu, F~ısa, Sııınsuıı, 
Siııo~ı. İııt"hol uya ııi(ı-ıffar11k 
ı:.ı'ııı:ekı i r. 

jzmir sür'at pesi ısı 
(lzmir) vapuru 22 ~uhat 

cuma 12 de (,alata rlhtımmdıın 

hareketle cumRrtesi ı O da 
lzmire ~decek ve Paz~r 13 de 
lzmirden hareketle pazartesi 
~clccekiir. 

\ apurda mukcmm el bir 

orkeı-tra \ e c.ızbant fı1cvcutt~r. 

Anıa ,ya postası 
(A. \FART\ ) Hipıın. 24 

'ı 'ıat pazar 1 Oda C:alata nh

ınııııclııı lıarekc:c'c lzmir, Kıılliik 
Bııdrum, Kadrı,. Fethi)c, Finike, 

\ntalvava gidecek ı•e dönu~tc 
\noninı ~irkttı hi,,ed:ırlnrı ht:!,.•_ 

eti unıuıniyc>ı \lıırttn 'Vir;ni mezkur iskelelerle heralıcr 
uçuncu Curllartbİ g:unu ıi\"lcdcn \ndifli. Kalkan, 'akı7~ Çııııak-
onra 'an on dnrttc şirk.cin Ca- kaıc. (;eııholuvı; u)tra atak 
lt1d.ı C,'inili Rıhtı, ı Ja:ıındA gek•cktir 

ikinci ~att.ı 1 S numaralı dairei (,.J~ıa .koptu başında merkez 
mahsu'a'ı"da ·dil en i ·cima cdç aocn·e<: Beıoğlu 2.~62 '\le-adet 
ce~tndl·n , rket ~izamna ~· da hanı t'.t·nJa hu,u·ı daıredo 4'.m 

düzeltir ve tedavi eder. Beyoğlu 
Tünel İ>tiklill caddeı;i No 421 

, Gazı O man l'a;a ap. 1 inci kat 
~----- .. ---..- ... ----· ..... . 
: ••-•Tmııf•, •A TmıııııR( .. )---ı!! 

1 \C 

Sİl\ El\fALAR 

Darülbedayi 
Tcpebaşı tiyıtrooundı bu aqım 

21 :~o da ,,. cuma matine 111-SO dı 

Aynaroz kadısı 
lwmedi fı tablo mnharrlri; musahip 

zade Celıl he. 

Naşit bey tenısilleri 
Millet tf<;atrosunda bu akşam ince

saı kon,~ri , dan .. , ral~, komedi, 
tiyatro. 

\!illet tivatrO!iunda 
~2 ~ubaı cu~a KÜRÜ gündüz 

'"at tam 14.ml da 

Naşlt Bey Kumpanyası dram 

sanatkarları tarafından 

\iman dibi ıillerin ll. mndaıı 

tarihte cumburivetçil<r haile :ı perde 
Kanw. ilan>. \'aryeıe Ana ta5 h•le 
he' 'eti. 

Ferah Sinamada 
\"orıele) t'anbıtZ heyeti varyete - bale 
avrıca >inemada : inciler Çiçekler , 

' 1860 sene~lnde mllesses 

GALA TADA 
LazzarO~'ranko .. 

\ lahdumları matı;aıalannda 

Nefis el ı,ıemelerl, Kadın
lara mahsus çama,ır va 

cihaz takımlerı 

\tlJHARERı\ Tf iZi 
hil'" 'lıııc,tıin·e !.lal.al'"' 

1 ı. C\C IV:l:l:ul:ıe:a:ee:n:ıes~ı~· :1,~a=n:b:u:l.::::! 
maliK lıi;>cdnrların hazır bulun 

1 
• :'llukemınden 

m tk .ızre hi>seıerinl )nır. ıı;ti- , 1 Damla lp:ı..-,a~a 1r-1ıl · ~ 
.... ,.,._ ... .. ::. 

ı ad.ın muk&.ltkm tc\di ctın~ ıtıhıııAd 

Teri ııı ıı1u; •. Pertev 
Ruznanıei müzakerat: yeıı;dne ~rı 

·~ı ~.~-
' ·"%~• .... . 

~- ~. : -~ - . . .. "..· 

rn::k1n~ 
J«ı;!j,[ idlrC Ve 11'1 " esansı e 

kip rapuılarının kıraatı. OLI VETT 1 

·~·it:~,';,":-:;_. . . . 
.... \_ ··:;..,· _-,,,'J 

tastiki ve mcdisi itlarcnin • ıra hafta muattar 
3 - ;\lürak• ı \C ucrt.ı ı · y k" "d" 

2 CJ28 ,,,nes'1 bi!JnçoMınm Mendllinizl bir 1 
~mi. kııar. azı ma ınesı ır. 

-ı. \ enıden u ·li 1 ıd. c l Y cg~'1e cl·poz ten: (,alata ! !araççı 
J ı. l<ranhı' laar f.minl ~ın •e 5okaıt-t l (, nurr ır ı 

<'.an a~.ır. t.ı., i,ı m~n " 
l<t 'ulda tı !ur. ı'"' kı ır. • VITALI BEN ANASTE 

•ili~ı n ktrbı debi\ ar alhmı 
1 f Doktor A. Kutiel 

l'.kk rık \ ı.; hclsı 

?n t aıle 
klıg- :lan 

iZ ted 
a 
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-

e.,>.~4 -)>~• Zar olur mu ya! <-t>:~*i 
~ . * Deme ki: «uymadı evdeki hesapn ~ * Keseler bu kadar dar olurmu ya? ~ 
~ Erbapsı:ın lokmanı it ağzından kap * 

? ~ J, Kazannıak babında ar olur mu ya * 
x * I Ş:-ş'<ınlıktan sakın, benzeme kaza, * 
- * ~ Kaptırnıa kendini esen poyraza, • . ~ 
~~ Açıkta kalıp ta düşme ayaza, : 

",~ 
~ Denıe hava lodos kar oiur mu ya? * 
~ *· ~ Ayıyı vurmadan postunu satma, ~ * Vara yoğa kızıp kı:ışını çatma, ~ 
! D:>stuna gü ·enip sırt üstü yatma, ~ 
-:,~ Ne de oisa eldir )'ar olur mu ya? ~ 

,J, ~ ~ 
~ Bahtın bile bazı bükülür kolu, 1 
ı, -
~ Sen boş atar:-.-ın da o çıkar dolu, ~ 
~ Tavl(lda kurnazça atmalı pulu, ~ 
;~ udubara» girmedik _zar olurmu\'a? * 
~ •ı• Y MS '"' ... ~ ...... ~ 

O-»CC··))((.~)(E--))«-~«-·~«-$ -»«-·»<~-t>«-·;)((-.))((--))(E-0 

Mübalag·alı haberler 
vermiyelim 

İki gün evel bir gazete şu havadisi veriyordu: 
•Fatihle &ılat araSJnda toprak kaymağa 

başladı, bütün o civardaki ehali korku içindedir 
bir çok evler boşaltılmıştır!• · ' 

-·= 
...;..ınku gazetder işi doğrulttular: 'f opragın 

filan kaydığı yok. S=--de kesme kaya tarafında 
büyük ve eski bir duvar yıkıldı.» Müb&lagalı 
hab~rler vermivelim. 

Olur ki ••• 

Vaktile <•tenasüh» 
denilen bir mezhep 
varmış~d bu mezhep 
adamları öldükten son
ra başkalarının kalı
bına girip tekrar dün
ya,;a gelir diye itikat 
ed;rlenn:ş. Bir gün 
hu tenasüh·çülerden 
birine tanıdıklarından 
biri latife maksadile: 

_ Bana yüz lira ver
sene demiş dünyaya 
öbür gelişimde faizile 
birlikte veririm. 

Tenasühç ü herif 
gülınüş. 

- İyi ama den1İş, 
evvela öbür gelişinde 
insan geleceğine dair 
bana bir kefil ver . 
Olur ki ınaymun veya 
köpek suretine girer
sin de bi; i n yüz lira 

~!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!....,.._...., __ ~""""!!... .'"!'_~ ... !!!"-~-~-~"'!'-""!._!!!!""'!~ gürü 1 tüye gider. 

Bahsi kazanmış . 
~ı 1 t t 1 miz daha çok l ~~,zy-..-.. YENi ~Raw.<0 ı• e < ep e: Sc"lr 'aca- ~ ~ 

v d' ~ ~ J\iualliın - Oğlum, gız ıye.. ~ Türkçe dersleri ~ 
· b .. · E e e el ıri ~ f{a rdlŞ'n U gu~ nıye . . . . ~ lbrahlm Necmi Bey ~ 

l·tehe g .. elmedı.. - Et e sı, hocafendı, ~ Ilıı kiıaptaıı bir tane alıp~ nıe " ı· 1 l k ~ ~ 
'falehe - lliraz ra- benden az a sar <ara ~okuyun. Daha yarısına gel-~ 

b 1 . J <l ~ ~ hatsız da. a ısı o uı:tan ı. ~ ~ıede~ ok'.ıy_up yazmağı ka- ~ 
H, ·t· J o-1 ne? -Sonra.. ~ ıdeerıle bırlıkte öğrenecek-~ - ,1s c1 ıb · ~ . . , ~ 

1 
~ 

t 1 -Sonr;ısı ı:ıencereden ~ ~ınız. hıırıuan ı aha kolay~ - Bahse tutuş u <. la . ~ 
B. bi İın has- düştü, başı yarıldı, ya- ~ belleten kıt:ıp yokııı,.. Dut~ 

-:- el ne ç ~ ılum dnvmarlım demeyın ~ 
1 tıyor. ~ · , · ~ talı . . ? ? ? ? :a lıa . ~ 

L..___......._ p..,..,,.<MU."R.-1 ..,. hon,..ı 

Şair Nedim 

Şair Nedim türk zev
kındeki inceliğin ve za
rafetin en mükemmel 
bir nümunesidir. 
.Şark halılarında, oy

ma sadeflerinde bütün 
dünyanın hayretini 
toplayan ince ve zarif 
nakışlar ne ise Nedimin 
şiirlerindeki in~elik te 
odur. 

Nedim iki asır evel İs-

İşler daha çabuk görülecek 
Dahiliye vekaletinin emri 

Eskiden devlet daireleriride, ka lenılerde 
nargile tokurtusu ve kahve höpürtüsü ara
sında, gel keyfin1 ~el. hir hoşça vakıt p-erprr1i. 

YaKınua llaırelerde ışte boyle nıanzar;uar 
göreceğiz. ~1akine çabukluğu ile İş gören Ha 

Arkadaş arasında belki 
şapka çıkarılmadan selamla
şılabilir. 

Fakat karşısındal\:inin şap
kasını çıkarmaya davrandığ1 
gôrüldüğü dakikada hemen 
öteki de şapkasını çıkarma
lıdır. 
Baş açıkken selam ancak 

baş eğmesile verilir. Yalnız 
zabitler ve askerler başlıkla
rını muhafaza ettikleri yerler
de temenna ile selam verir
ler. Kasketlerini çıkarmazlar 
Açık baş selamları tıpla 
sivil} erinki gibidir. 

Hörmet ettiğiniz insanların 
Jranına ve kalabalık meclis
lere şap]{ayla girilmez. 
Bakalım bulabilecek misiniz'? 

Buradaki 
köskleri bos zan. • • 
nelmeyın. Ilir 
sahıbi var. Fa
kat birden gö

; zi'ıkmiivoı·. l\e-
' t.' reye saı.:ıaıımış, 

lııı ııııl 
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Si ar Mahafilin Kolonyasıdır. 
Hasan ECZA deposu. 

Amerikanın en birinci 
Yazı makinalarının ta 
en mükemmeli olan 

ı urkivr L 

])alton ve 

m kent ı : KH. K 
l\1.oroe ve Odhner 

En 1üken11nel ve 

OUBALKIAN 
Hesap l\lakineleri 

En .\letin He~ap 

makinasıdfr. 
G• JtJ Billur ıı.;aj!;ı nurr nı 1 

Tdef ıı Bqo lu 15Cıl 

l)ünyanın En • teı;;hur 

~1ul·inelericlir 

, .cnt:ılık i · :cı uılcrın htanqulda umur.! a<::cntalıjtına 

Mf. V. 

MATBAACILIK 
MEKTEBi 

_I ASTA-LÜKS h 
rı iRMiK MAKARNASI 

ASTA-lüks 
MaKarnası Amerika
nın en birinci irmiği-iSTANBUL 

DEVLET 
MATBAASI 
DAHİLİNDE ! 

nden yapılmı,tır. Bil· 
tUn Avrupa makarna

. larına mUr ccah ve 

AÇILMIŞTIR 

KURSLAR 
TERTİP 

TASHİH 
TİPOGRAFİ 
LİTOGRAFİ 
TECJ,)T 
(iNKOGRAFl 

GİRMEK ŞARTLARI 

TASHlH Kursuna: Orta mek-
tep mezunları. • 
ÇİNKOGRAFİ Kursuna: Orta 
mekteple san'at mektepleri 
mezunları. 

TERTİ~TİPO,LiTO,TECLİT 
Kurslarına: Yaş ve men~ 
acamlmaksızın her talip alı• 
nacaktır. 

llllK GÖN SAA'J.' l~ ı "17 

J">E'-~ı:,.,ET 1\-l."-TRA SI~DA. 

Beyaz ve sağlam .~iş!erle, mua~tar bir 
ağza maliK olmak ancak 

Oksijen sayesinde istihsal olunan: 

BiOKS 
':)J~ macununun istimali 

ile kablldlr 

........... SERi. 
ıııııı...- YOLCULUK 

Aero-Ekspres italyan anonim şirketitnin 
l l:ıftada iki defo haıüct eden po;ta tayareleri ile >e) abat ediniz. 

: 1 ıanbuldan ,\cinai"•~ saatte ve tinadan Rrcndiziye 4 sute gidilir. 
~ \1 'kı t ~in 'e koli postal mektup nakli için Löyıd Tiryc.tinonun ile,· -

: oj!;lunda < alaıasara,- ile (llumhanedeki yolcu idarehaneleıine müracaat 
: olunması. • 
• 1111ıı11111ııınııııı... l'cldon Bc\o""lu 2-J<JU 21 n~ ....ı111111111111111111 111111111•••····· ..... ~ - 4, .............. , ••••••••• 

HER VAK T 
oemetrakopulos .Biraderlerin 

· EFIS 

Kahvesini içiniz 
'[01\ \ \t\TOS IARTI tK PoıncJRll\0 

Amator harmanı 
!\ali\ clertn kavurma n: ö!';tidulmcsi 

.,. en .on i.:.tcm clcktirik makineleriyle 
i..ra cdilmcktcılir. Bu >aYedc kabw 
cfanelcrinin 'l.arlarıııı ilga -İ·c lezzet ve 

ı. ıhı'""~ ı~zyit e-elcfon Be ·oğlıı.191!:::::::::~ 

Nafia Fen mektebi Mübayaat 
komsiyonundan : 

ı\kktdıimiziıı ,\la\'' <ı~<ı ,;aye>inc J,auar Ekmek ve yaş Sehzc thtiyncına 
revmi ihnledc Talip çıkmndığındaıı Meı·adı ;\Jczkılrenin 28 Şııb.ıt C)2l) 
P~üer;-t:mht ni.ı :ıat 1 ltc t3lihint' ihıtleleri )apılmu~ uzt:rl: (;ümü~ ~ll)Und:ı 

Daha 
ucuzdur 

lfü defa tccruh~ her \~kıt 

l 
kulfanma\.. i<;in ktıfidir. 1 

Her yerde arayınız. 

-ı lkıi ıdi 'c ,ınai tesi~at ı
\ e ı,kunc 1. .\. S. 

.:...---'------------

İL An 
Ticaret k;uıununuıı .ltıl \c ;ı:o

inci maddclerı ahldınına tevfikan, 
iıtihat l>eğırıııcncilil- Türk anonim 
~irkctı hb ... t"d.ıranı hry'cti umunıiycsi 
192<l scnc.ı ·\!artının 1-1 üncn pazar 

günü, ,aat on buçuku ~irkctin merliczi 
idare;i olan Colaudu Ümcrabit ha
nında 11, 12. ı.ı \C l:i numaralı 
ılairei nıalı.-u.<ad• adi\Cn içıimaa da
Ht olunurlar. 

lluznanıci müzakerat: 
\l t clbi idare raponı, 

'' \lürnkip raporu, 
.ı :ıı Kiınunuc,cl l<r18 hil~nço-

'unun ta•dikiyle ı mcuüiln sureti 
c\~j(;; \ işhu de~ı·eı ınuamcl:lt için 
ınecli .. i idare :.lz:ılannın °'imnıctlcri · 
nin ibra .. ı. 

4 ~Jedi,ı ıJarc ;\z:bıııdan nıüd 

dcıi hitam bulan bi fit.anın intihabı 

muhtıra: .,"irkcti rnc1.kur ııizamnamci 

dalıili,inin ,ı+ uncu nıadde-i hükmü
ne tCl [ikan, L"!'alCtCll \ Cfa \CkiJctcn 
lbkil lO hi-sc senedine ınalik olan 
hi"cdaran rnecli<i mezkl\r içtimaında 
hazır bulunıbllmı:I.: uzrc yenni içti
maı ukaddllın cd<n on giın zarfın
da hamil oldul-ları hi•<c senccbıını 

Sirkctin , znc~inc tr\"di t\ lcmı.:lcri 

l~ıımdır \lues,c. 311 maliyeti n >ene 

dat mukabilinde ~hzcdilccek 'e;a 
yık his r <cnctl•tı makamında knhtJ 
olunur. 

\1 ~rli i ıdarc rci;ı 

l 'scı . · •JJr Zade l fact ~fo,tafa 

<•ADLER,. 
YAZI MAKINASI 

(Adler) ın ufki hurufııt tıp 
imtiyazi mwıba,;ircn ADL t:R 

yazı makina>1na mah'tt>' hir 

htN:>İ\'Cttir. 
Arİ.u lıulunduıtıı bd«r çok 

kopyalar çık:ınlalıilir. llclcbeli 

d:ıy:ınır. İlk r:v.ı makin ısı, 
f 8C)8 ,ne indl' ~ DLl':R fab-

l rika,1 tı•r:ıfınd:ın iınal olunmu~·ı 
tur Büüın dun~:ıda Jh0,000 

makina ..;atılmı~tır. Turl,iyc 1 
l 

1ekil umıımili i: lstıırılıııl, C:a'a-

ta Yo\ 1·cxlıı han i:\o ;- - IO, 
Posta 

0

kuıu;:u, Calata, 447 Ana· 

1 dolu , ilantlcri için c\ i accnt:ılıldarı 
\C enar mcmurlıır aranı~or. 

!İİll .. ııiıiıııı ............ . 

Şehremaneti ilanatı 1 
Şlhrcmanclindcn: C~küd:ırda ça· 

lam l 111.>anpa~a mahıllc.ının Tunu> 
hn!t caddr;inde 180 eski 8 yeni 
cmlik numaralı e;ki muta>aıTıflık bi
nası ıırsası pazarlıkla satılacaktıı~ Ta 
lipleıin 24 2 Q21J pazar ı::üııü sm on 
hcşc kallar le\ 11zın1 ınüdiirhtğüne 

~taliye ,·ektıletinden: 
is.ı ı ıı~<ı tarihind~ h:rıı.:;t mukarrer ;\lali~L ml!lcttiş 

r ua\ inlı!!;i mı •:ılı kıısına ııit şeraiti duhul 
L ınuıu umuını, e ~lali\c mü!etti mııa\inlij!;i içın I -

hinde 1 tanbulda , \ r.' nnıdo l ir ı sab:ı ::ı imtl anı i<uo;st 
1 Türk 1 
2 - lckdtilıi ~ tdrn f, · den czun ı mak 

.ı "ınni }Jmıı d. ndcn dun \e Otıı1'dan c[ un olmamıık 
4 ·amzcıl tarihi ilAn ~ bilıtibar 25 farı 92'l ıanhın ka<Ur Anka· 

roda 1all\e \"rl;ilctı ~!ti; lıcıcıi ri a<ctinc ba istida mumcut cdcceUer \C 

\erecekleri isti dal~ bcr\'Ccl1i au evnık , c 'e<a ın birer _ urcti mu ddahlınnı 
rııpı C)IC\e.ccldctlliq. J 

ı ufus tc-tkcrf<i 
~ 'l crcumei hnl \Oralaoı. 
.1 - Tlizmcıi ııwrazzafai a keriı e ile mükell r hulunııuılıklatını dair 

ıncn<up olduklan a'hzı a,kc• ,uhc inclen alınacal 1e-ik•i <~m1'c. 
4 -

0

Jh.tdctı~•me. 
:i lkanıctg~hlarının adrc..•ı. 
lıntchana muba~crcııcn akdcm talipler bir ınu:ucnci sıhhı eye ubi tutu

lacaklardır. !;ieraiti U~me\I haiz ol:ı.nbr tahrir! \"C, ~!fabl olmak iızrc iki 
detad:ı _ıcra kıhn.1.c"llk qııısahokaıa i:ti~k cdecckur. l·:1clcc }lpılan. musaba 
kada hır defa i•tirı jfc ınurnffak olmiyanlar maruzzıkır ,eraıtl haiz olduk 
lan t:ıkdirdc ic.;a uhın!jcaı. i~bu musabakaya i~ti-~ hak:k~~ maliktirler 

1 ııı>an 9'-~cı tarihinde icra J;ılınac:ık olan bınncı ulırirı lı mı nilra 'c 
1-ıanbult!a ve tahtıride" mm a.Hal.. olanlann ikincı '.;İ[ahi IJ;m1 \nkar:ıda içrıı 
kılınacaktır Tahriri& mm a1Tal.. olmi anlar <if:ıhiçc l.ıbııl edilmezler. 

\lıı;abakada ın•11 affak olanlar ;1000 kuru~ ı1ıaaşl:ı mü(etti~ nıaa' inlijtindc 
ıa, in olunacaklar maaşlarından ınada scyııhatlamıda >ar! edt·ccklcri hakiki 
;evahaı ma<ral"ilc aınca :ıeıo kuruş ı<>,nıiyc alacaklardır. _ 

,\ lü!ctti, ınu.1\ inlii!;ine kabul tarihinden itibaren hir müfetuı re!akatındc 
siıaj ı::ordüktcn "'C iiç sene mu3'inlikte h!dıktan , 0 nra bır ehlııct ımuhanı 
n:ı ıalıi tutulacaklar re i~ bu imtihanda da muçaflal.. ol:ı.nlar . dortbın kuru~ 
ın~Jo diırdiıncü ınıf l:ıli c müfettişliğine terli oltınarık ıkmalı ıccrubc 
\ c münıarc>e zırıımıntla okalll bir ;ene miiddcttlc \, rııpu a ızam cdılccek 
]erdir 

Aırupaclan aıd t eden mü[cttiılcr he,·'cti ıdtiıireck cka!U beş •ene 
nıuddetlc ifa)i uzırc eımeğe mecburdurlar. Bu muddetln lıicamından c,-cı 
hcr'etten in!iklll:: ctmak isıcten müfettişler Amıp.ıda bulundukları zaman 
zarfınd• hazinece k ndilerinc' •arfeclilen mebaliğin hc)'ette bulanduklan her 
'<nei kamile İ\;n ~li;cd ıırml.>i bitımzil bakiıe ini hazine -c hir ıüna itirv.:ı 
mahal kalmak>mn · de cdecd;lcrinc dair .iT:ı.liye \Ck!ltti celilesinc k~tibl 
:ıdildcn mıı;adıfak ke!alem•me ita e lcçecellcrdir. 

lmtihıın Por ve ~irc hakkında tefti> hC\·ctiadcn malumat 
alır.Jbili r 

lmılbAn porogrıımı 
1 ı ;at ilimleri hakkında ıırnunıı malömot 
·• c nıuhttlif şekiOeri, borçların itfa.<ı, ıohıili \C te<hidi 

11>1.tllen 11iinu 11mımıi11e,i) hakkını:l.1 ınalOmar 
.ı - \'er~llcriB ~rhinda ı.kiİ> ltlilme i lizım _gclcu umınl k~idelc..

hilha<ıtJ ıe hlha ıta \crgtlcr smnoyc 1e 1rıt ıizcnne me\lm \Cfl!.1 er \C 

hunlardan lıer binnin faıde ,.., mahzurl•n 
-4 \lenkol olmııan cm\3lin warnıfuııa ait bnuni malümaı 
5 Turki ede hugun tatbık cdilm kte olan 1·ergi \c resimler de lıunlann 

t•rhı. cihaırli, ınbsıl u;ullcri 1c l•Ptlma;ı llzını ~elen k:ı.nıınl tal.ıbaı 
(ı .\lub:ı:e~i umumiıc hnunu 1c bubapı.kı mutal.cıt, hutcc \e tabı 

olduğu c::-a. k:ıiJclcr n1al sene \C' <lt..\Tci he abt\"t: , rtı ...__ :ırıfır" ırdi\c \C 

itası Yl' nıürnkah :-.f u-..u lr ı le ·rurki,·cde hu hu:Jstn rnc\ zu k:ınunlar 

:- '\1:ı.ll u lıı ıl<jfteri, kımı. \ ilaı et mal kale~leri~ mwım U•ı hrsa-
hiyc!eri ile JlO>t3 1 C telgraf \"O ru ·ümat u;,ılu Jıcsabıyclerı . 

· 8 Kanun! nıa!Omat. 1 lııkuku idare hı•k,ıl \C ceza • u mulıakernclcn 
hakkında umumi• c nıiıcmel nuliımat . . 

q Basit 1c mürekkep faı7. hesaplar. ni-bet '" tcuasup kaıdclerı, ,ııs_ı· 
lci adcdiıc ,-c bçnde.<iı-e ;aııh \e hactm mesahnlan, 1cnı ıniha \C '"'" 

l1'Ul!eıi. f lılm 
JO l oulıu deftq·ı, Lıa it 1c muz33f u•u!ıer l:ıakkınd.& ımum ma .a~ 
ı ı Tarihi malı n Coğrafira. ·rurk;,eııin ıah~ idari. 11..-ti>~ cllğrafoL 
· ! Tu çc efbin;17.c:ı kıtahct ( umara ıtıısıncb 1 nın ır.ca.t n mada 

lnı;ii:zcc, \lmıın ıc~tahanclTD \1ık f " malumat dah· amca azan 

dikk:ı~1 alınac:-.ıktır~ 
____________ ..:.:;l..o:.....---------------------~-

•• 'cfa.: etik maruf~ 

İSTAFİLİNA 
\lsrkalı r:ıkımızı bundar lı >)'k• 

'fürk "ÜZlil\f,, Rakısı 
f\anıilc taktim cdcl'.c~iz 

( .ıuaı:ı: Erıneni kli« 'İ soka~ı .ıı -,1:;1 

.. lleıio.\!ın 277~ 

Emlak ve eytam Ban
kasından: 
Bebek Bahçesi pazar
lıkla kiralanacak 

llclıck llohçe ı p37.arlikl kiraıa \Cıi:ccckıır lalıplcruı 2J .! 9'2!1 ıarıbıne 
ml1>adi[ < uınart i ı:utıü •' cın .:ıltı pı hdor hankıunıza mur cııaıları . 

Hilaliahmer 
den: 

Is tan bul merkezin-

Cemiyetimizin malı uluı> lana kc,me ka ııda 1 l:ı.nıınaıni lu· 

hittiıı mııhall inde .12cı r,r~ın "<1rsad:ı kain lı5 :-1,fis.7 J utık Ye 
cedit numaralı iki kıı"a hanenin ınuzayedc,:i nc:ticc,indckl fınt a7. 
götiılmii~ cıldul'.undnn ~uhatııı 2 l inici Per;enbe µ;iınıı merkez mink 
cckrarmtıza ycdcyc clcı·anı olunacap,ı ilı\n olunur. 

Meınur aranıyor: 
anbat memurluğun• 

24 Saat zarfında 
Saatte 137 kilometre 

'J"<mamen eri ara! alanndaıı 'c miıkenımelcn 
mücehhez !--"Tl Dt.ll:\KE!l) in iki l'rt>id t 

lloaıb-rer araba ı ııhiren mt ik.n oto n 
asosa ionu murakabe i tahtınd.• \ıncı' 

kada aılantik 'iti un mahallinde 'ir 
mi d ·;rı :ı.at zarfında takriben < , .• 

1.1~ lilomctre kaı'eımek uretile 12 nı i 
rekor ıhta e\lem lcrdir. llu urctlc ·TL -
DF.B \KF:R il cihar. rtkonı ıc .2 lıeyncl
milcl rekor ile seri ·ab11.uının l\f'T( ' · 
rc<:mi relmrl•rım knıanmı, olm or. 

l>iı\rr \ııç hır fahrıkaıur, ar:ıb:ıl:ıı:ının ıoiı•e nıuc ıct ı.,k.Lıdo 

rilc <:nzip .şckıi haricilerini bu <lcrL·cc par'ak lvr sı.:rctt( ı .. pat 

edecek deliller takdim tı!,ınc ... 

Studebalcer; altı \"e sekiz süındirh 4 tıı• ·uks nram l ım.ı 

euni~tir: PRf. :TIJE. :T ('O T\lA ·rn;ı', DIRECTOR H l"t'KI 'f·: 
ıc her biri krndi sınıfınw şampi~onudnr. 

L"muml occntalan· 1. t:ı.ııhulda J. 1·c A. Baler l.ıd 
\le;-hcri: Tnksim - Pangalu CRA, 'D GA/?AGI-: 
lzmir haı-:ılısi aeentalığı; l\lcoeııi biraderler. 
\dana • !ersin 'e l>~·arıhekır h11·a!i;i accntalığ1; dmad.ı 

Hacı lıcı zade Kadri \ e şurek! ının \arlık ticarttha"e<ı - Uijtt~ 
\'ili)aı:ınki accntalıklar: 

Uur ada c:v.i Paşa caddcı kcbırındc 162 nıınıcroda ."ahn 
ticarcıhınc-i. llalıke irdc Uoktor Talat 'ahim \C ne aı hede -
t:dirııcck Pil ) or r i \'C <tin: ·:bı. 

Bedava Terzilik Mektebi: 
~taarif ,·ek{tletince lstanbu1da bir gündüz 

Terzilik ~1ektebi açılıyor. Bu I\lektep nehari 
ye ıneccanidir. I\1.ütehassıs nıuailimleri 
Belçikadaıı geln1iştir . 

I\1ektebc ilk l\lektep n1ezunlarile 
n1ekteplerin birinci ve ikinci sınıflarında 
tahsil gören talebeler alınacaktır. Tasra
dan talip olacak talebelere karvola 
~·atak levazın1atı ve iaşeleri kendil~rine ait 
~lınak üzre ·atacak yer ten1inine çalıı;ıla
caktır. Fazla n1alun1at aln1ak isteyenler 

_Şubat nihayetine kadar her gün Sultanah-
ınette ;an'atlar .!\lektebi ınüdürlüğ-üne 
n1üracaat etınelidirler. 

1 DEFTERDARLiK'"iLANA;I --.. hiralık e\ ı e erazi. udarda ı\ltunıade mahallesinde kuçiit. Çamlıcacü 
• ·. <J2 dort oda 'c alanda ahın bıılanan kırk donum craz~ klrui 96 lira 
m .iuy<-de 7 l\Jart 1929 eh dcftcrı.larl.ıkıa. 

• nralıl tarla, ): ıldız lıasıalıane;i arkumda 12 donum, icar mudd ıi 
uç senedir, muhammen lıedcH 56 lira ;;o kuruştur, mü7..1ycd~ :- lan JQ29 
d ı dcfıcrd rlıktı. 

•Kir:ılılr B bçc lle~kozda ıukat )·ulu Ü>tüode kopru Bahçe namilc marul 
se-l:ır.c bahçesi üç sene miıdd•ıle. senelik kir:ısi ııı.5 lira. mUzll)rdc 7 man 
19'.!9 da defterdarlıkta )"abılacakur. 

• 1 ınılık ı da, • ·işant:ışında .Zeki pa » kcınat;ı arlıısında l>fndc 
nıC)'\ c ağaçlan bulunan) 15 dönüm, muhammen bedeli 150 lira, icar ınııddctı 
üç senedir, 7 mın l 92<ı da dc!tcrdarlıkta 

Kiralık ar Un bpanında kopri.ı haşında, ınulıımınen ~~deh 5\IO 
liıa, ıc - müddeti tiç sc edir, muza\edc ;- ıruı.rt 192Q da Jlcf•mlar.ıkta 
yapılacaktır. 22.l 

* Ktralıl.. llo can Topl;akı sanı ı dalıilmdekı len kulubc ı d hınd ki 
ıkl pnçadır, muhıımmen beıfyli 20:- lira. ic& ırudıle• uç encdi. mu ed 
;- mart lfl'.!Q dı D~'ıcrd:ı..Jıkıa ,.,.pdacakıır. .... 

\eni c.ilr?' ilalı)c ,ıılı' :ah il r. cnu·lıı~u dan: 
Satılıl· )aııh ne ~ıası. 
lla~çc l..:ıpıd:ı ( \W hey h.ınında l ıptop maga-a.• e\kiııJol.i Kemal , ·._,,, 

t:rcndi 'aııhancsinde ınc\ cut ınarhkcn koltuk ve kanepe ve hc· z;ıran ~:ınd:. 

he ile »ir mohçuz <"i\'3 21 2 ll~'J llrihine mii;ftdif l'erjembe ğlinü saat on 
birde mahallinde müzayede ile -aıılocajtın<l~n ıolip ol•nların miiıacaat 
eylemeleri. 

• • 



İlmi ve fenni ı.::nlahlar için Ankaraya girmiş olan Darülfünun heyeti dün geldi. Bu ıstılahların da dahil 
-ıı•lnıı~r:ııtı c;iiıl itahı hir c;er.edc bitirilecektir. 

ı ;ıı·· l ı in -aatı ikmal edilen ziraat bankası binası çok büyük ve güzeldir, Resimde bu muhte~cm binanın 
ı ! :ı ·ı ·" l aç manzara g-öriilmcktcdir. 

1 

1 -

l lındi~t:ınih "A lvor., mahracesi, fakirlere .kendi 
1 n ·nıl:ı ~l müş p rn dagıtmı,tır. 

atır! ı·:.ı,seridc Mil'et mekteplerine kitmckte olan bir kızJ 

,\tıııaıı) .ı.ı.ı okaklan si.ıpurnıck için bir otomooıı 
irat edilmiştir. 

rcsimtl: görülen otomobille kaçınimıs e bulunmu,t r. 

J 1 aliçte Rlisumat idarc:-;ine ait bir ınotör, diger bir 
1 ıııotörlc çamısarak hatmıştır. 

Cemiyeti belediye dün top'a ıarak l)arül'acezc bütçesini kabul etti. Emanetin 
istedigi yeni tahsisat talebi encümene havale edildi. 

\dttna izcilik teşkilati çok kuvvetlidir. Bu izcilerin faalivetinıien intibalar. 

İnşaatı ikmai ed,lmiş olan Verem dispanseri 
mühim bir ihtiyacını temin ed c : . i ·. 

) akınJa açılacak ' e şehrımu.ı n 


