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V ALlLlK SALAllİYET1 - -.......--

Devkt mekanizmasının taşra 

teşkilat ve faaliyetini C)'İ bir su

retle Tanzim etmek idare siya

~clinin en mlihlm mes'clesidiı- . 

Merkezde milli faaliyetin muhte

lif ceı)hcforinc taalluk eden veka

letler arasında nasıl bir ahenk \'C 

tesanüt tesbi lazımsa bunların 

tainıdaki i~lcriııdc umumi bir 

nazarcı ve ınlirakabc altında bir

birini tanıanılıyan bir ~ckilde 

ceryanı icap eder. Ta~ra dcvkt 

idaresinde bu umumi nazarcı ve 
nıLirakabc yazifesi hi~ şüphesiz, 

idare teşckkiillerinin ba~ında bu

ltınan \ali, kaymakam, nahiye 

miıdürli ı;ibi dc\lct mumcssillc

rinc aittir. Bunun içindir ki mc>·

zu balı:; idare amirlerınin otorite 
''c sah\hiyctlcrini tespit etmek, 
yalım~ herhangi bir vekt\leti al<\
kadar eckıı taU bil" ;,i de~il, bü

tün de\ kt mckaniznrnsınııı ruhu

na temas cyliycn mühim bir hü

kt\mct mcs'cJe,idir. 

Valilik makamının sal;\hlyctlc

rini tahiyc etmek ınes'clcsi, yal
nız bizde değil. Avrupanın diğer 

mem lcketlerinde de mevzu ba-
hsolnıaktadır. Geçenlerde Fransız 

Dahiliye Nazırı, vilayet idare:;iııde 

bazı ıslahatı tazammun eden bir 

kanun hlyılıa:;ıııı nıcdisc tc\'di 
ctmi~tir . lltı J,\yıhanııı cslıalıı 

mudbc mazbatasında \'alilik ma
kamı hakkında dermeyan cdikn 

fikirler oldukça dikkata ~ayandır. 

Fraıısı1.ların ııoktai nazarına göre, 

valiler, kaymakamlar, merkez ku

VYctinin ajanları ve bütiin naza
retlerin mLimcssilleridir. Bu sıfat
la, onların mevkii diğer nıcnıu

riyctlerc benzemez. Vali hem 
de\· Jetin, hem de naza re tlcrin 
nıiime>sili olmak itibarile biitlin 
dev Jet i~Jcrinin ccryanına nılida
lıalayc sah\hiycttardır. Kanunları 

tatbik ettirıııLklc miikdlcf olan 
lııı idare ~efleri, aynı zamanda 
onları vatanda~Jara anlatmak ve 
temin ettikleri menfaatlan izah 
cdrrd, ,;cvdirnıek ,·aziksi ile de 
mükelleftirler. Bundan ba~ka he
)Cti içtimaiye için çok liizuııılu 

ve faydalı olan hususi t~ebbib 
hanılclcrini tc~vik ve himaye etm
ek vazifesi de onlara aittir. Fra
nsızlara göre vih\yettc hiç bir faali

yet ve hareket tasavvur olunma-

zki valiyi alakadar etmesin; onla

rın fikrince "cumhuriyeti sevdir· 

mek,, birinci derc.:ede valilere 
ait bir 'azifedir. 

Valilik makamı bu derece ehem
'lliyetli olunca <>nu maddeten ve 
manen yühcltmek ıanırl bir hareket 
teşkil eder. işte yukarıda işaret etti· 
ğimi1. Fransız kanıın li y ıhN hu 
hosusta haıı tedbirler alınmasını i~tih

daf etmektedir. Vll:lyet ve kazaların 

yeni bir t.ı>nifc tabi ttıluhırak bazı
larının "sını[ harici, addedilmesi bu 
meyaııdadıl', Fransız hükumeti bu 
suretle mühin1 bazı valilerin maaşla

rını artırmak sahlhiyctini almaktadır. 

Eyi paralı memur formülü her sahada 
olduğu gibi valilerin tensik! mesele
sinde de kendini ön safta göstcrmi~tir. 

Valilerin, kaymakamlann Dahiliye 
Vek~letin• mensup ve merbut olma
ları yanlış bir diişüncey• mahal 
vermemelidir. Bütün milli hayatta 
oldııll;u gibi devlet hizmetlerinde 
,]e aslolan ahenk ve tesanüttüı-. 

Teferrilt veya tahakküm iddialan 
'hizmet., zihniyeti ile kabili te'Jif 
de~ildir. Devletin raşr~ ıeşkilAtında 

gerek hususi ve ~erek r ;mi faaliyet
ork<·sıralarının ~elleri valilerdir. Her
kes müıahassısı oldu~11 sazı çolar. 
Fakat, --tabii vazifesinin ehli bulunan
şefin yüksek idare ve naz•rctine 
t•bi olmak şartile ... Herkes mlin
basıraıı kendi sıııını işiııirmek isterse 
intizar edilen ulvi ahenkten eser kalmaz. 
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KAR T1P1S1 ,AR TIK, HIZINI ALDI MI? 

Kar fırtınasının yeniden başlaması üzerine dün Avrupa trenleri 
gelmemiştir. Devlet demir yÔlları idaresi tarafından verilen kar 
makinası geçen defa Zeytinburnu önünde karları temizlemiştir. 

Bu makina da şimdi karlar altında kalmıştır. 
===-~-~~= 

KAR DÜN DE DEVAM ETTİ 
•••••••• 

Rumeli hattı kardan gene kapandı 
ve trenler gelemedi 

Bugün havanın yumuşak olması 
ümidi vardır 

Evelkl gUn tekrar başlayan kar fırtınası kı
sa fasılalarla dün gece geç vakla kadar 

devam etti. 
Rasathaneye göre, bugUn havanın hafif kariı 

olması ve soğukların azalması muhtemeldir. 

I. ki gün zarfında düşen kann irtifaı 20 santimetre kadar olduğu 
tespit edilmişse de ruzgArın çok şiddetli olması ve 16 metreyi 

bulması dolayısile bu cihet kat'i surette bel!i değildir. Dan soğuklar 
artarak nakıs 7 dereceyi bulmuştur. Bilhassa lstanbul mülhaka
tında daha ziyade olup soğukların nakıs 13 dereceyi bulduğu 
anlaşılmıştır • 

NE KADAR DEVAM EDECEK 

Rasathane karın devam edeceğini kestirememektedir • 
Emanet tedablr ittihaz ettiği için şehir dahlllnde vesaiti nakli

yenin geçtiği yollar açılmış ve tramvay seferleri temin olunmuştur. 
Maman gece geç vakit bazı mıntakalarda vesaiti nakliye inti

zamını kaybetmiştir, 

Cenaze için kızak var 
Cenaze nakil için hazırlanan kızak Emanetin Fatih garajına 

çekilmiştir. 

Fakat ÜskUdar civarında yollar kapanmış ve Kısıklı hattı dJl 
muvakkatan inkıtaa uğramıştır. 

lstanbul millhakatı yollarının mühim bir kısmı da kapanmıştır. 

Karın devamı ve soğukların artması üzerine yollarda kalan bazı 
kimselerin donduğu ve civar köylere kurtlar indiği şayt olmuş
sada resmen teeyyUt etmemiştir. 

Avrupa ile münakalat 
Avrupa ile münakallt temamen lnkltaa uğramış ve şehrimizden 

evelkl ğün hareket eden eksperes treni Kabakçalla, huduttan 
geçen iki ekspres ve konvansiyonel treni Alpullu ve Çerkes 
köyde karlar altında kalm~lardır. Hadımköy ile Çerkeşköy ara. 
sıoda hatta 1 ı metro lrtlfaındakl kar tabakasını kaldır
mak için dün Şark demir yolları kumpanyası tarafından bir 
imdat trenile birlikte gönderilen kar maklnası Hadımköyden 
ileride çok mUşkUIAtla karşılaşmış ve nihayet Sancakbaşı mevki
inde karlara saplanup kalmıştır. Vaziyetin ehemmiyetini nazarı 
dikkata almadığı anlaşılan kumpanyanın gönderdiği noksan vesa 
itle yolun açılamıyacağı anlaşılmıştır. 

KAR MAKiNASI NE OLDU ? 
Bu işe talısis edilen (35) amele 

ııin, kar makinesini kurtarmak için 
gösterdik/eri gayret, /ipinin ve 
şıığuğuıı şiddeti karşısmda netice
siz kalmış ve orada bıılımanlahıı 
pounıak telılikesiııe maruz bıı/undıı

ğıı ve mevcut iki nıakinedeıı biri
nlıı doııııp kaldıifı hakkında tel
grafla verileıı malumat üzerine 
hepsi geri çaifırılmış ve ôheti aş
keriyeııiıı yardımı ile bugiiıı /ıatlm 

tatlıirine çalışılnıası takarrür etmiş
tir. Kar allmda kalan makinaları 

kurtarmak içiıı dl/ıı kaza mahal
linde amele bııluıınıadığını n/Oka
dar/ar söylemektedir. 
Kun.ıpanya mlidiirli ıe diyor~ 

Kumpanya ıniidüril M. Paskal 
dilıı bir nı11/ıarririmize demiştirki: 

- Fevkalôde ahvali havaiye 
dalayisile, münkati olan Av
rupa tren mıinakalôtını ne ze
man temin etmek mümkün 
olacalfı malı1m değildir. Çünki 
vol kapalıdır. Mamafi yolda 

kalaıı yolcuların hayatı tehli
kede olnıadıf1ı gibi istirahat
/arı ve iaşeleri de iyidir. Gece 
tathir işine devam olurıamadı/1ı 
için yarın (bugün) yolu aç
mağa çalışacağız. 

Gönderdiğimiz amele çalış
mağa muktedir olamamıştır. 
Yol açılıncaya kadar Avrupaya 
tren göndermlyeceğiz. Banliyö 
hattı seferleri muntazam ya
pılmaktadır . • 

D ün Ankara treni vaktinde 
gelmişsede Konya treninin 

hareketi teehhure uğramıştır. BanJi. 
yö hattında_ ise intizamsızlık olmuş 
ve saat yarımdan itibaren Pendikten 
iiç sefer yapılmamıştır. 

Saat iiçte Ilaydarpaşaya gden 
yolcular, vapur halatını kııparup yana
şamadığı ve yvlcu almadan gittiği 
için i>kcledc bir saat kadar titremeğe 
mecbur kalnıışlardU". 

Dün Sev:ıhili mütecavire sefer
lerinin bir kı.smı tlpi yüzünden yapı
lamamıştır •. 
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OKUYANLAR 
ARTIYOR ----·-

Millet mektepleri 

Yeniden okuyanların 
adedi (942) bini 

geçmlftlr. 

TUrklyenin her tarafında 
açılan Millet mektepte· 

rlnin tefirlsatı tamamile ilerle· 
mlş bir halde bulunmaktadır. 
Tedrisatı iki ay devam edecek 
olan Millet mekteplerinin lmtl· 
hanları bu ay sonunda yapıla
caktır. 

Maarif VekAletine gelen ma
IOmata göre blltUn Tflrklyeae 
Millet mekteplerine devam eden 
vatandaşların yekllnu (942) bini 
tecavüz etmektedir. 

Şehrlmlzd~ 2 ,5 00 mektep 
açılmıştır. Bu mekteplere 

104,258 halk devam etmektedir. 
Şehrimizdeki mekteplerin bütün 
levazımatı mükemmel bir hal
dedir • Şehrimizdeki Millet 
mekteplerinin hazirana kadar 
tespit edilen bütçesi 168,000 
liradır • 

Ay sonunda imtihan 

Bu ay sonunda iki aylık 
dersanelerde imtihanla

ra başlanacaktır. 
Şimdiye ka

dar her mın

takada açılan 

imtihan hey'
etl on binlerce 
vataııdaşı im
tihan ederer 
kendilerine vı. 

slka vermiştir. 
Her dersa

nede muval
faklyet göste
ren ve en iyi 
numara alan 
Uç vatandaşa 'Jazl Hazretleri
nin imzaları ile.müzeyyen birer 
nusha TeşkilAtı esasiye kanu
nu verilecektir. Bundan mada 
kendilerine mUnasıp hediyeler 
verl!ecektir. Millet mekte~ · •in· 
de hocalık edenlerin maaşları

nın tediyesine başlanmıştır. ···---
VAPURLAR 

Dün limanımıza hiç 
vapur gelmemiştir 
Açık denizlerde fırtına çok 

şlddetll surette devam etmekte
dir. 

fırtına ve tipi yUzUnden Kara-' 
deniz ve Akdenlzde bulunan va
purlar yollarına devam edemlye
rek limanlara iltica efmtşler ve 

biç biri llmanınııza gelmemiştir. 
Sovyet bandtraJI «Lenin• va

poru, iskenderyeden limanımıza 
kelmekte iken tlpl yUzUnden 
yanlış bir yol takıpettlğl için 
Büyük çekmece clvarindaki sığ
lığa , aptanmış ve karaya otur
muştur • Senparparato" tahlisi
yesi tarafından geminin imdadi
na yetlşllerek geç VAklt kurta
rllmış ve bir rahnesı olmadığı 
anlaşılmıştır. Odesa Umanı buz
larla kapandığı için vapurlar 
mahsur kalmıştır. 

KÜTAHYA TİCA
RET KONGRASI 

AÇILDI 
Kütahya, 22 (Mllllyet) -

Ticaret odası kongrası bugi n 
açıldı. Memleket lktlsadlyatı 
hakkında çok mühim karar
lar ittihaz edlldl. Yüksek ma 

kamata tazimat telgrafları 
çekildi. --------
Sırbistan da müthiş 

soğuklar 
Bellgrat,22 (A· A - Soğuklar 

bütün şlddetlle devam etme-

ktedir. Hararet Bellgratta 
nakız (17) karakov•ctvarında 
naklz (31)dl. 

• 

Muhafız bölükleri Zabitleri 
arasındaki müsabakada Nazım 

Bey birinci geldi 

MUHABERE 
VASITASI 

---··•••+---
Gövercin postaları 

Posta goverclnı yeıı,. 
tırmek için faallyet 

llerileyor 

I. stanbul gU\ercin kulubıı, 
Gazi Hazretleri terafından 

bu teşekkUIUn himaye altına 
alınması ve fahri riyasetin ka
bul buyurulması için lstlrhama
tta bulunacaktır. 

Kulupta ilç de Hanım Az~ 
vardır. 

Kulubun hey'etl umumlyesl 
mart iptidasında toplanacaktır. 
Her !lzaya (9) gUvercin dağıtı

larak bunların teksiri ve muha
bere uçuş tecrübelerine hazırl

anması için tertibat alınacaktır. 
Memleket dahilinde yalnız muit· 
abere güvercini yetiştirilmesi için 
bu işe yaramıyan cami gövercln 
lerlnln imhasını ve etinden isti· 
fade için beslenen güvercinlerin 
kapalı bulundurulmasını muvafık 

görmektedir . 
iktisat Vekilletl, gtlvercinleri 

öldUren yırtıcı kuşlarla mücadele 
için vilAyetıere bir tamim gön
dermiştir • 

Ne kadar yettı,tırlldl? 
Yetiştirilmiş gUverclnler 2000 

den fazla olup bu sene zarfında 
ihtiyacın temin edileceği mu
hakkak görlllmektedir. 
Yetişecek posta gUvercinlerile 

geceleri muhabere tecrübeleri 
yapılacaktır. Mayısta uçuş mıı

sabakalıırına başlanacaktır, Şe
hrimizde, hastalık Arazı göste
ren gtlverclnlerl müşahede al
tında bulundurmak için ayn 
bir kısım yapılmıştır. 

Bu sene bir güvercin sergisi 
vucuda getirilerek en iyi gtlver
cin yetiştirenlere mUkArat veri
lecektir. 

Beyazıttaki gtlvercln binası-

nın kuluba verilmesi için teşebbü
satta bulunulacaktır. Şimdi 

gt1vercinlerin kuluçka zamanı 

olup ilk baharda eski ve yeni 
bütün mevcudun lştlraklle uçuş 
talimleri icra edilecektir. 

Güvercin işleri için hazırla· 

nan kanun layihasının yakında 

meclise tevdi olunması muhte
meldir. 

YABANI AGAÇLAR 

Ankara, 22 (Milliyet) 

Yabani meyve agaçlarının 

~şlanması hakkındaki kanun 

vek&let tarafından ihzar edi

lerek Hey'etl Veklleye veril

miştir. ----·---
ispanyada ordu teşkilatı 

;\ladrir, 22 (A.A) llarlıiyc 

nezaretinin re,;ıni bir teblij!;i \ uktı 
bulan nıiiracaatları üzerine 3 mi

ralay iki kaymakam ve bir yiiı

başın··· yeni topçu hey'etine 
alınmış olduklarını bildirmektedir 

İNKiLABA 
AİT MÜZE 

Komisyon içtimaı 

MÜZE INKILABIN 
EHEMMIYETtNI 
GÖSTERECEKTiR 

Gazi Hazretlerinin müta

reke senesinde ikamet ettik

leri Şişlideki evin inkılap 

müzesi haline ifraz edlle

cetını azmıştık. 

Müzeyi teşkil edecek olan 

komisyon azası önümüzdeki 

pazartesi günü Şehremane

tlnde bir içtima aktederek, 

müzenin bir an evet vücude 

ge tlrllmesl için tazım gelen 

programı tespit ede cektlr. 

Komisyon azasından 

Köprülü zade Fuat "'~y dün 

ke n dl si 11 e görüşen bir 

muharrlrlmize şunları söyle

miştir: 

- Bu mü
zeye inkılabın 
mahiyet ve 
ehemmiyetini 

gösterecek, 
·e~ 111, vesika, 

Jıeykel ve eş

yalar kona
caktır. Ayni 
amanda inkı
labın ehem

.n iyetini an
latmak için 

Halit Bey mütareke se-

nelerinin kanlı ve facıalı 
levhaları da konacaktır.,, 

••••••• 
TROÇKİveALMANLAR 

Berlin : 22 (A.A) • Tage-
blatt • gazetesi M. Trotzkynln 
almanyaya kabulUnU lıllk(lmete 
şiddetle tavsiye etmektedir. 
Mezkllr gazete Almanyanın 

beyaz Rusların i!ticasını kabul 
etmiş olduğunu ileri surmekte
dlr. Diğer taraftan Trotzky 
hasta bir adamdır. 

Berlln : 22 ( A.A ) - Baş
vekil, Kont westarptan bir mek· 
tup almıştır· Kont bu mektubu
nda ikametini asayiş ve emni
yeti umumiye için muzur bulu
nduğunu Trotzkinln pasaportu
nun vize edilmesini protesto 
etmektedir. 

lneboluda fırtına 
lnebolu 22 (Milliyet) - Ka

. rada ve denizde şiddetli hrtı
nalar devam etmektedir. 

Kastamonu lisesi 
lnebolu, 22 (Milliyet) - Şim

diye kadar çok kıymetli mezun· 
tar yetişdiren Kastamonu lise
sinin 43 Uncu sene! devriyesi 
parlak merasimle tes'it edil
miştir. 

TOHUMLARIN ISLAHl 

ANkara, 22 (Milliyet) -
Tohum lslah istasyonları 

müdürleri vekalette topla
narak bir sene11k faaliyet 
hakkında müzakeratta bulu
nacaklardır. Ayni zamanda 
önümüzdeki senede devam 
edilecek mesai programı 

teyit edllecektlr. Aydında 

hububat ve pamuk, lspar
tada gölcülük Istasyanları 

tesisi için vekalet bütçeye 
tahsisat koymuştur. 

lneboluda tefti' 
inebolu, 22 (Milliyet) - Bir 

kaç gtlndenberl şehrimizdeki 
tesisatı teftiş eden müfettişi 
umumi Kamil bey Kastamoniye 
hareket etmiştir • 
358 katll kapsanede 

lnebolu, 22 (Mlltlyet) Kas
tamonu hapsaneslndo 358 katil 
bulunmaktadır. 

Önümüzdeki baharda uçuş 
/imleri yapacak olan güvc!"l' 

/erden bir kısmı 

BİNİCİLİK 
MUSA BAKA 

_.... •.. -~-
Muhafız Bölükler 

Ankarada yapıla 
müsabakalarda ki 

birinci geldi 

Ankara, 22 ( '"illiyet ) 
Muhafız süvari bölükl 
zabitanı arasında yapı 
biri ne ilik müsabaka sın 
blrlncillğl (146) santim ı 
faındakl mani! aşmak su 
ile birinci mülazım Na 
Bey kazanmıştır. 

Efrat müsabakasında 
rlnciliğl (120) santim i 
faındakl manll aşmak su 
ile lnegöllü Rlfat Efendi 

zanmıştır. 
1 •••••• t 

TAHKİKAT V AZİY 
___. ....... ....__ 

Şahitlerin dinlenm 
sine devam edilme 

tedir 

K adriye hanım ve rUfek 
hakkındaki tahkike 

meşgul oı.... ~"tik Hlk 
bey dün gript .. , alan 
için tahkikatla me~ı;ul ol 
mıştır • 

Evelkl gün Sebahettln 
Hasan Mustafa beylerin tek 
malllmatına mllracaat edilmi 
Aynı zamanda mevkuf dok 
Arapyanla Kadriye hanım 
vac:ebe edilmişlerdir. 

Tahkikatın inkişafı için 
fahlt dinlenmekte ve IUz 
görUldUkçe mevkuflar şahitle 
muvacehe edilmektedir. Tah 
katın bu salhası bittikten so 
mevkufların esaslı surette Is 
vaplarına başlanacaktır. 

Açılan yollar 
Adapazarı, 22 (A.A) -

dan kapanan Adapazar • H 
dek - Düzce • Bulu yolları a 
mıf ve mUnakalAt baslamıştı 

BUGÜN 
2 inci Hhllemlzde : 

t- Atlna ınektubu: Yunan a 
meclisi 

2- Çtnde yeni bir harp nu? 
3- Son haberler . 
4- TJrihi tefrlkanıız. 'l'em!rlenk 

3 üncU sahifemizde: 

t- lsranbul cuına günleri n~'iıl e 
!eniyor. 

2-Ziraat banka~ının çikilcn.: y<ır 

4 Uncu Sahifemizde: 
l- Ha\ .1 r.ap+ıru 

2- Fıkra 
3- Felel:: J!altanın y;ızısı 

4-Haftınanın vazıH 

5- Roınan, fllkAy~. 

5 inci sahifemizde 

Halka mahsus yazılar 
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)' UN_AN AYAN J\ıIECLİSİ ÇiNDE 

YENİDEN 
( 120 >Azaya mukabil namzet- HARP MI VAR 

lerin adedi ( 400) dür !Top s;;ı;;i;Ecnebiler 1 
•••••••• 

.. T l ta nız (92) aza halk tarafından 
intihap edilecekti 

A!ir.a, 16 (J\\illiyet)- Malum 
dur ki Yunanistanda )eni bir 
Ayıııı meclisi teşkil edilecektir. 
Bu ilk meclis degildir. Pek eski
den ilk krallık hanedanı zama· 
nında da böyle bir meclis vardı. 

Bundan sonra. 1863 tarihinde 
çıkarılan kanunu esasi bıı ~ec· 
!isi ortadan kaldırmıştır • rşıe 
o zamandanbcrl Yuoanistanda 
Ayan teşkiUUı yoktu . Şimdi 
bunu yeniden tesis etmek yeni 
cunılıuriyet idaresine dllşllyor 
demektir. 

Yeni meclisin tesisi için ya• 
ı:ııacıık intihap hazırlıkları , 
kanuni nıeraslm , tetkikat nihc • 
yet dun akşam bitti • 

Artık bugünden itibaren in
tihabata memleketin lıt1' tara
fında filen başlanmışt;o. 

Yeni namzetler ilAn edilmiş

tir. Fnkat intihabı lilztm gelen 
adetle intihap edilmek için mey
dana çıluınların, namzetliklerinl 
illl.n edenlerin adedi arasındaki 
nispet pek b!lyliktllr. MeselA 
Allk denilen lıavalide intihabı 
i<:ap eden nyanın adedi 15 ol
C:ıığıı halde namzetlerin miktarı 

711-75 tir. Yeklln itibarile blltlin 
Yunaniştanda bu namzetlerin 
adedi 350-400 e<ledioe çıktığı 

anlaşılıyor. Hnlbııkl !ntih<'P edi
lecek ayanın miktarı ane<ık 92 
<lir. l\\ccliste 120 ara bııluna

caktı r. 
Bunların 10 tanesi mcb'uslar 

taraflndaıı. 10 tanesi de esnaf 
ve ticaret teşkilatı tarafından 

intihap olunacaktır. Mütebaki 
!12 ki~i <le halk tarafından inti
J•o p edilecektir. Bu iatihabatta 
el ı iki kuvvet karşılaşacaktır. 

Bir tnratıan hUkilmet fırkasına 
rıemur olan namzetler. diğer 

tı,raftan da muhaliilerln çıkar
C:ıi1,ı namzet erden hangilerinin 
!'Mu.nacağı meselesi meraklı 

bir şeydir fakat muhalii nam
zetlerin bil) ilk bir şey kazana
m:yacakiarı besbellidir. Çünkü 
mı;halil!er de mlltlehit bir cep
l:c almadıklarını itiraf ediyorlar. 

Fakat lıllkOmet taraftarları 

ııcyle <legildir. ttflkllmete me
nsup fırkalar ayan olmak ilzre 
c·k~rdı!darı. ~amzetleri kabul 
edilebilecek adamlardan intihap 
etmişlerdir. ~.eb'usan intihabııı

ckıı ı:lınmı~ bir tnkım dersler 
• Jrdır ki lıUkOmet iırkası bun
lardan istifade etmiştir. Bir de 
kehul edilen intihap kanunu yeni 
açılacak meclise hflkfimet tara
ftarı olarak 100-lfö kadar 11-ıa 
ı;irecegi anlaşılıyor. Muhalifler 
işe anc.ık 20-25 ilza çıkarabi

leccklcruir. 
Diğer taraftan . Meb'usan 

meclisinin intihap edeceği nam· 
zetler de henüz belli değildir. 

Ceneral Plastirasm namzet 
ıtöstereceğl rlvı.ıyetlerl çıkmıştı. 

Falct hükOmctin listesinde başka 
hir namzet vardır. 922 ihtilillinl 
) apanlardan ve o zaman kabine 
te 'iil eden ceneral Gonatas . . 

simdi Ayan namzetl gösteriliycr. 
' Yeni meclisin riyasetine kim 
geçecek? Bunun için en kuv
vetli namzet olsa olsa sabık 

başvekil M. Zaimis olacaktır. 
M. Zainıl.s şimdiye kadar 

onUç defa BaııvekAlet mevkiine 
geçmiştir. l{endisl Yuoanistanın 
pek tecrUbeli bir devlet ııda

mıdır. 

Garbi Trakya Türkleri tara
fından gönderllecek llzanm kim 
olduğu henllz belli değlldir. 

Y ııcranistaırda önümüzdeki 
martın 2R inci gllnll relsicıııııhur 

intihabı da yapılacaktır. Amiral 
l{onduryotis gene intihap edi
ıecelı:tir. 

intihap tehir edildi 
Atına. 21 (A.M - Müna

kalaun inkıtaı dolaylslyle 
ayan intihabatı tehir ed!lml~
tlr. 

:i'haiyada 

Vatikan belediyesi
nin tahdidi ---Roma 21 ( A.A. - Vatican 

belediyesinin tahdidi keyfiye
tinin bazı mıntakaların vaziyet 
!erini daha muvafık bir şekle 
ifrağ için bazı tadiltı.ta yol aç
ması muhtemeldir • 

Roma, 21 (A.. A.) "Carrier 
d'italiıı. gazetesi Papanın man
şeen İtalyan olmasında bir ta
kım gayri adiUl.ne siyasi imli-· 
yazlar elde edilmesi ici yapıla-

cak her tflrlll teşebbüsün Papa
nın lstikltl.line ve bUtfln millet
lere karşı mevcut olan bltaraf
hğına ait daha kat'i ntımayis

ıerde bulunmasına bais olaca
jtını temin etmektedir. ----··-----
Yeni arazı bulunrlu 

\c11 \'11rk. 22 .\.!\ 

nı:ından K)Tıl cenup 

ı;: u
k utlıunda 

icra etnıi~ olduı;u haıai 'C) :ıhat· 
tlcrdcn ,;onra "\c11 York 'l'inıcs .. 

!jilZctc,;iııc bir tcl!(ral' ı;ckcrck 

yeni lıir arazı kc,l'ctmi; nldu~umı 
bildirmekte 'e bu arazinin \mc 

ait 'lnıa<ıııı YC harita 

iızcriııdc kendi zcı·cc,inin i<mi 

olan '·'ıaric Bryd l.and .. tc"ııiyc 
cdilmc~iııi talep etmektedir. 

·\1unıailyh arnı zamanda ya
kında lıulınu~ ye ~Rockfillcr Ra

n~c .. ;,mini ı ermiş olduj~u da~ 

silsile,inin şark ve cenubunda 

lıir dııı; <il-.lcsi daha kc~fctnıi~tir. 

\ eni da~ >ibilesi birinci;indcn cb 
ha nıııhimdir. \'c 8000 ila 10000 
kalkın irtifamtl:ı tlpcleri Y~rdır. 
Bu >ibile Ros.< denizi ile Graham 
arazisi arnsında YC İngilizlere ait 
arazinin iôtc,;ir.dc k<liııdir. 

Milliyetin tarihi tefrikası 5 

• TEMIRLENK 
r L.ıl alnııırn;. f:ıkat kendini 

tdrtıı ıa1111 ... tı. ·rt.:n~ic, hayyanınl 

,d ıı lk il'.in ne lılzınNt yaptı, 

:\k iıı lıu tmcği lxı~una !';itti. 
1: 111<111ı Çtl'irınd, İ<tcyip de 

ı a, ı ıı ca lıc\·g:irc iin ayaklarım 
l L lurdlı. ı ·akat lı:ıyı·anın arka 
, ·ıı 1 l t\ nı _ lıu :--ırada p;cııç 

· t l'.ı 1 .ı elini hımkarak lıny-

1• 11 l ZL·riudcn [ırlamı.,tı. Cu-
' ,ııı ha\ ı arıııı :ıyap;ı kı

ıı-. ·ı, ııir de ar\..ada,larını lıu 

"ır ti.. 1 ·ı,';a bir ata hl ıınck su 
\_ L ~ı,~1 t \:1111 ctnıi~tir 

\ ı kll11 :ık.-aııı cılup da (lrtalık 

r.lrııı ·1'·1 l"ı,l;ıyınc:ı m cılar 
I · L"ri diinuwırlardı. l\ıı sırada 

" .. "ınıır da ha~laıııı~, karanlı!.. lıas-
ıık,ça lı;.,;ı1117tı. Temirk arkada~
arı ap açık uı aua yağmurun 

:ıltında ı:~uyerck yollarıııa dernına 
~r:ı~ırlarkcn yerdtn y[iksl'lıni~ 

bir takım kara ~nkr g:özlcrine 
i~ti. Bunlar kunılnıu~ çadırlara 

l'cnzirnrdu. Temirin arkadaJan: 
·Bunlar kıınıfarırı biriktir-

digi tepelerden başka bir şey 
değildir. 

Diye "'' kndikr. Fakat Taia
gayın oıtlu lıaynııııııın ) ıılarım 
bıraktı, bcyfiirin yclc~ini yak:ıladı. 

1 f:ıı 'an boynunu gcrerı:k ki~

ııcnıı:~e lıa,1· dı. Tcnıir hu 'uretle 
lıayaııın lıir:ız ı:nl !\<irdLıg·lı yuk
.-ch. :,cdı.:rc dcığru 'ıırcrl,cn il~riclc 

lıir de ı~ıh. ~iirnıli;ıü. ) agınurdıı 
hır takım hayaletlerin kıııı•lda-

dıjtı Jıi,,;cdiliyordl'. 

Küpcklcr hai(rı~maji;c, insanlar 

ku~u~ıııağa ba;;ladı. C:cnç Tatar 
bu insanlarla köpeklerin hiicu
nıuııa oğruyordu. 

Baskıncıların, y:ıgrnaı:ıJann tc
ca~·iiziine o{!;ıırndıklarını zanneden 

için gemi yollanma· 
sı isteniyor 

Cbeioıı, 22 (A.A.) - l{öyter 
sabahleyin 15 mll kadar uzak
tan geldiği tahmin olunan top 
sesleri işidilınlştir. Bu seslerin 
Chantoungıın eski askeri reisi 
Mareşal Chang• Chung-Changın 
muvaseletlnl bildirmiş olduğu 

tahmin ediliyor. 
Mumaileyh maiyetindeki 5000 

kişilik kuvvetle Chefondaki mil
liyet peryer askeri reisi y«ln
den atmak fikrindedir. Top ses
lerinin Mareşal tarafından mil
llyetperverlerin mlldafaat hat
tlAnna tecavuz edllmış oldıığıı
na dclAlet eylediği söylenmek
tedir. 
Amer•ka ne yapacak? 

Washington, 21 (A..A ı 
( Chantung ta kiUn Tcefou A~ 

·merikan konsolosu hariciye 
nezaretine mııhalli vaziyetin 
Amerikanın bahri hiınayesinl 

zanırt kılacak derecede oldu-
tunu blldirmiştlr. Maman Was· 
hlngton resmi malıafılinde Tclı
efoudakl Amerikalıların acil 
bir tehlikeye maruz bıılıınıııa
ı'.ı'<ları ve çilnkll orada İngiliz 
ve Japon harp gemilerinin bu
lunduğunu söylemektedir. Hali 
hazırda Tclefouda ne A.merikan 
bahriyelisi ne de balıriye <ıilah
endazı vardır. 

\':ışiııgton, 2 f (.\ .. \. - - 1.ind
bcrgh ticaret nezareti lıaı a işleri 
şubc>i fen ~ıiı~a\ irlip;inc t•~yin 
cdilmi~tir. 

l'd.in, 2 l Beynelmilel konıi
tc'i sarı nehir ile Siyaıı-hıu :ırn

sında bulunan Shanc<i 'ilayctiıı

clc lıiıl-iıııı slırıııektc olan ıııiirhi~ 

alı>al ı c ~eraiti tas\ ir eden bir 
rapor nc~retnıi~tir.Bir yerde kar

nıakan~ıb. bir lıaldc roplannıı~ 

otan 200 ki*iııin üli.inıt' intizar 

etmek tc.' ı ı iti ı ı 1-Ja rı ı.<ii riı l n ıii~tiı r. 
l\ıtlık dolasiyle· kı~a ait hiı,; bir 
~c~ d.ilmcıııi~ uldugundan lı<ıhar 
da :ıhsat yapılnııyacaktır. 1 lcr 
ihtimale ııazarcn lııı ııımrıka 

,;ckcncsiııin Yazil'Cti dalı:ı zi)ade 
fcn:ıla~aeaktır. 

AMERiKADA -----
YENİ 11 Ü I" Ü NI ET 

- __.... .......... 
Yeni resisi Cumhur 
kabinesini hazırlıyor 

"ashington 22 (AA - Salll
hiyettar bir menbadan bildiri
liyor : M. Hooverin teşkil ede
ceği yeni kabinenin atideki 
Azası şimdiden teayyfln etmiş
tir. M. Henr~y Stimson.hariciye, 
M. Andrew Mellon hazine , M. 
\\'il bur dahiliye . 

Vaşinğton; 21 (A.A) - Aya
ndan M. Borahın dostları mu
malleyhln M. Hoovcrin yeni 
kabineye milddel umumi sıfa
tile dahil olması suretindeki 
davetini kabul etmemiş oldnğu
mı beyan etmektedir • 

-
hu adamlar Tcıııiri lıüyle bir 
ıııuhsatla p;elnıi~ diye hlikıııct

ıni~lerdi. 

Temir bunlara baji;ırılı: 

Ey çadır halkı, ben ya
bancı de/filim. Ben TaraKay111 
oğluyum. 

Bunun ıizerine >ili\lılar lıir 

tarafıı atıldı ve µ;elen bir misa
firi kar>tlamak için ne ) :ıpnıak 
lazım,a yapıldı. 

Tenceredeki çorba atc<e ko
ııar:,ık ı'ıtıldı. l\lis:ı[irlcr için tüylü 
ürtiiler yaqldı. 

!{uru bir yere 
L\l..in bu ürttilcrin arı1>ı pire 

tl<ılmu~ cıldujtuııd:ın misafirler 
için o gece ı;ii1. {,ırpmak müm
kiin cılınadı. Temirlenk ııyuya

nııı acağını anlayınca yerinden 
fırladı, yanan ateşin yanına ge
lerek ctra[ındakilere lıikilyelcr 
anlatmaj!;a mecbur oldu. Bu su
retle ~afak sökiinceyc kadar her 
kes oturdu. 

Temirlenk lıunu unutmadığı 

için diğer seneler u çadırın sahip
lerine hediyeler yollardı. 

YUNANISTANDA 
• • 

Ş 1 OD E ,_f l1l 
SOGUKLAR 
Bir çok kasabalar 

mahsurdur 
- ~ ... ...--

Garbi ·rrakyadu 
vaziyet fecidir __ ,...,......_ 

Atina 21 (A..A.) milnakah\t 
nazırı Trakyanın l'eyazana ıığ
ranus olan muıtaknlarını teftiş 

etmistir • m.uınaileyh buraya 
çek~lş olduğu bir telgrafta 
vaziyetin feci olduğunu ve zira
ıtta sa'ih tOOOOO hektar arazinin 
su altında kalmış bulunduğunu 

bildirmiştir • Mezru arazi mah
volmuştur . Bfr çok kasabalar 
tamamen tecrit edilmiş bir vazi
yettedir • Bir çok kimselerin 
telef olmuş olnıasından endişe 
edilmektedir • Vardar vadısi 
temamen su altında kalmıştır. 

Atine 21 ( A.A.)--Blıtlln mem-

lekette şiddetli bir soğu khllküm 
sllrınektedir . Bir çok kasaba 
karlar arasında mahsurdur • 
Oağlarda ahali yiyecek<.iz kal
mıştır . Makcdonyada vukuu 
bildirilen feyezanlar vasi meıuı
tıkı temamen su altında bırak· 
ınıştır • Halka tayyare ve sal
larla yiyecek yctiştlrilmckteı!ir. 

Mora kasabalarında 150 aile 
açlıktan ölmek telıll kesine maruz 
bulur.maktadır • 

Yardın1 
\rin:ı. 22 ( \. \. 1 - l lii

ktınıct fcyrzan t!olayısılc klükctc 

ııl'rayanlara ııuıaı enet etmek 
üzere tah~i~:it ita,ııın karar Ytr· 

mi:o:tir. 

Ispanya.d.a 

ASABlYET 
l\\adrit:2 I (A. f\ )-Feshedilmiş 

bir topçu alayına alt bir kışlanın 
piyade kuvvclleri tarafından 

işgalinde vukua gelen hali! bir 
teehhür yıı.,ünden Vigodıı bir 
az asabiyet ııs,s.ıı olmuştur, 

•• 
Alman kabinesinde 
llerlin, 'l I ( \ \. ı _\ 1 . llr:ıuıı 

lıalkçılara J,alıınctk tic;lrCL na

z1rıııı;ı ile bir de nıc,ki~İ/. nazarı:t 

teklif etıııi~tir. l lalkı;ılar lııı tek

lifi reddctnıi~!crdir. Onlar ticaret 

ncz:ırcrinden lıa~ka zirnat neza
retini de i'teınektcdirler. 

• 
Amerikalıların günü 

))(111 \'a-iı:tıınlular ' ' 
t!u~ııııdaıı .\ nıerib 

µ;Liniı ol

scl:trctinde 

bir re>nıi kalıııl yapılıııı~tır .. 'cfir 

tarafıııd:ııı, \ıııerikalıl;;riıı telıri 

L\tı kahııl cdilnıi~tir. 

RUSYANIN PEl{AG SEIRI 
ı\loskova. ;;! { A. A. ; - SQvi

vetlerin <abık Litl'Gn\'a sefiri Arassof 
i)nıg sefaretine t;tyin cdilmi~tir. 

'f Çekoslovakyadn Prnguc , 
21 ( \...... Soğuk tekrar başla

ınıştır. 1 )iin hararet ~trıra inıniştir. 
bu gün ise "fırdan aşağı 2u il;l 30 
derecedir . 

l\1i,afir pcn-rr olmai- o zaman 
kafi bir mcc.:burivetti; bunun kar
~ılıjtı ise ayni suretle nıi>:ı[irpcr 

yer olmaktı. 
Tatarlar 'eyyar adamlardı. Te

nıirlenk i'e herkesin çadırına 

girmek hiirriyctini haizdi. \rka

da-:larile binlerce kr:;ah mesafe 
' 

kaLcderek yer YCr dolaşmlı. Bu 
yolculuk iÇin i~e kendi kılıcı ile 

okundan lıa~ka bir ~c)C Hizum 
kalmazdı. Temirlcnk Scmerkanttcn 

i\Iaşnka kadar dağlardan Ye çöl

lcrckn geçerek yaptıj!;ı hu s~ya

hatl:ırda gafı Araplara, gfıh da~ 

adamlarına raslaclı. 

Tc,:aclu[ ettiği .adam onun !\İbi 

bir kabile reisinin ojtlu ile p;örü~
tüklcrinc memnun olurlardı. 

Teıuir onlarııı masallarına, diğer 

kabilelerin atları Ye a vnıtları 
hakkında SÜ) lediklcrini dinlemi~ 
ti. 

für gün ona: 
- Seni Safi Sarayın emiri 

çajfrıyor. 

-·--------
İNGIL TEREDE 

DENİZ AŞIRI 
TİCARET 

l -- ......... _ --
Lortlar kan1arasında 
muhalifler yeni ka· 

nun aleyhinde 
- -·--Londra, 2.? (A.A) Lort -

lar kamarasında deniz aşırı 
ticarete alt kanun layıhası

nın, müzakeresi esnasında 

muhalefet erkanı bu kanun 
layıltasının kafi derecede 
şümul ve ehemmiyeti olma· 
yacağını beyan etmişlerdlr, 

Mumaileyhlm hükumetin ne 
sebebe binaen Rusyaya ya· 
pılaeak ihracat için , kredi 
koymamış olduğunu ve anı· 
bargonun ne vakıt kaldırıla
cağtnı sormuşlardır. 

Bu vaziyet neticesi olarak 
bütün ticaret Almanya ve 
Amerika ile yapılmakta ve 
bu iki memleket istifade 
etmektedir. 

Lort Lucan cevaben hükfi· 
metin siyasetinin evelce teş· 
rlh edilmiş olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

Bu ~Jyaset itimat teessüs 

edinceye kadar Sovyet hüku
metine her türlü kredide 

bulunmaktan ve teshllat gös
termekten içtinap etmekten 
ibarettir. Eşhası hususiyenin 
Rusya ile licaret yapmaları

na hiç bir mani yoktur. A

merikanın hiç bir itilafı ve 

hiç bir kredi sistemi olma
dığı gibi bizi Rusya~ ile mu-

.-amelede bulunmaktan me

nettikleri farzolunan millet
lerin de her hangi bir kredi 

planları mevcut değildir . 
Hatip söziine devamla 

şu sözleri söylemiştir : 
"Muhalefet azasına hüküme
tln evelce bildirilmiş olan 

siy as etinde bir tcb eddül 

vukua geleceglne dair bir 
ümit vermlyeceğ'lme müte
esslfim.,, 

HAVALAR EYİLEŞTI 

l .ııııdnı,2 ı (. \. \. 1 .cıııdrada 
dı •ndan rnnrn l ıi r bahar h•n ası 

hukıını >ıırnıcktedir. C:lıııcş lıii

) Lik bir re' nak ile parlı~ <ır. Buz
Jarııı ~i\z[ılme!'i 11'1.Crine llottinp;

hanıda bir buz tabaka,;ı keıparnk 

bir maden kuyurnna du~m[ı~ Ye 
kuyudnn çıkmakta olan iki ame
lenin tele[ ıılma'1na >clıchiyet 

Yt:rıı1i~tir. 

Hastalık artıyor 

i.ondrr._ 2 ı (.\.!\. Eııflü-

anw 'cfirata sebebiyet vermekte 
ve ölenlerin miktarı artmakuıdır. 

Londrada bu hafta zarfında bu 
hastalıktan 393 ki~i ülınü~tür. 

C:cçcn hafta hu miktar 33 I idi. 
r 928 senesinde ise bu yüzden 
yefiyat miktarı ııılitekabilcıı 29 
\·c 5 idi. 

Dediler. Tcmir o sırada baba· 
>ıııın mallarından kalabilen par

çaları tlii,,;iiııiiyordu. Koyun sli

riilerini çobanlar giidiiyordL~ bu

na karşılık çobanlara hay\·anlar

dan alınan "iidiin yap;m ı·e yünün 

dörtte biri Yeriliyordu. 
Keçi, beygir ,.c dcrckr de 

:ıyni suretle bakılırdı. En güzel 

atına lıiııdi. !\endi C\ !erinde 

dop;ıııup; Abdııllah isminde bir 
çocuk 'ardı, onu da alamk yola 
düzeldi. 

Cenuba dognı , ümmudcrya 
nehri i>tikamctini tuttu. Kendbi 
kiiçiik iken anası ölmüi, babası 

hu dünyaııın i~leriudcn clçeknıiş

ti. Bildikleri ise ona dost olmak
tan ziyade dll~manlık ediyorlardı, 

• 
lştc Temir bu \'aziyette cnıirin 

y:ınına l!;idiyordu. 
Temir vasıl olduğu zaman 

emirin mayetini çadır kurmuş 
olarak buldu. Kazğan namındaki 
bu F,mir, Temr!lenAi gör[incc 
sert bir se~le: 

- --- -' - --

EOjRNE ~lliJ(TEPLERlNUEKİ FAKİH 
ÇOCUKLARA YARDlM l'~DiLiY()l{ 

• ........... ,. 1 
Edirne, 22 (Milliyet) -- Fakir çocuklara 1-llmaycletıa 

para. Belediye fabrikasından un vermek, esnaf ise satı~ın 

dan tenzil etmek surctlle yardım edlyorlttr. bu sureti· 
Edirne mekteplerinde yedi yüzden fazla fakir çoı::ııklaı" 
sıcak yemek veriliyor. 

MUSTAFA NECATI BEYİN MEKTEBi 
Aldığım malı'.tmata nazaran Edirne karaaıtaç şchiryatı 

mektebinin isml Mustafa Necatı bey şehiryatı mckteıı· 
olması için Ankaraya yazılmıştır. 

Fevzi Paşa Hz. Ankaraya dönüyorlar 
fzmir, 22 (MllllyeO Müşir Fevzi Paşa Hz. ve rüfekası 

Aydından şehrimize geldiler bugün Ankaraya haraket 
ettiler. 

Romanya ve Litvinof f>rotokolu 
BUkrcş, 22 ( A. A. ) - Meb'ıısan meclisi Litvinof Pra!olrolıınti 

tasdik etmi&tir. 
· neboluda kar yarım nıetro 

lnebohı, 22 (MJlliyeO - Kar fırtınası devam ediyct 
Blr gece zarfında yagan Kar yarım metrodan fazladıl'. Bıı 

gün tipiden Kastamonouye hareketini bildirdiğim sihlılyc 

müfettişi umumisi ŞOkrii kamil bey beş saatlık yoldan 
geri dönmuştür. 

Sivasta hararet derecesi <18) 
Sila', (.\ .. \.) - ~idcletli so!!;uldar deıam cdiı·ur.llararct derl'c~-ı 
nakız ( {H ) dir. 

ALI KARAR heyeti 
,\il karar heı 'eti ıfrasctin<leıı: 

1 liııi işgalde Kili,ten çıkını yarak 
J·'ran~ı.1.ların aınalinc hi7.rnıt cttiftindcn 

dolayı lıcy"cti nı:ılıı;;usaca :ı.denıi i~· 

tihdamına karar ı·crilmiş olan ıoahık 

l\ilis tapu n1cn1uru 1 rakkı c:t'cndinin 
i~gaJi 01ütc:ıkip k.u~ udu ta.-.aıTufiycnin 
muhafaza" için lıerlıaldc h'.ill.,tc kal
ına."ıııa re arJ ~ıra J·'ran~H:dann h:ırc

katından milll kun etleri haberdar 
eylemesi Hizunuına dair nıcrı.:iindcn 

emir aln1as1 üzerine Kili~tt: nıcmu

riyeıi başında kaldıp;ı ı·c Kilisıc !ııı

lunduj\u ınliddetçc de kurayi ıııilli

Y('llİn harck:1tııı:t \C zaferine hadin1 

olacak ihb•rnt ı·c hidcmatta bu
lunduğu 'c mt:ınuriycti ınczklırc

~' c c:;asen ~J.'ürh.jyc hükUn1c.:ti tarafın

dan tayin kılınıp t<ıyinine Frnn
>ızlann dahlü i7tiraki olnıadıl!;ı ve 
~mali milliyeyt: n1uhalif hir glına 

eraı ye harek:ltı eh gorülmemi~ ol

duğu->abit olmasına binaen hcy'cti 
mahsusaca i ttiltaz edilmiş olan br:ı

rııı rcf'ine ınüttcfikan k~rur 'cril
n1işjr. 

.ı\li k<tr:tr he\ ·eti rh:r•=cliııdcn: 
i\luallim ul<luıı;u halce l'litalı'"nı ı 
tahlisi tsna.;ında \ unanHt:r ile lıirlıktı.: 

\·unttı)i~trtna p.itti~i i ... 11:-tdi)-\c lıe 1• ı.:lt 

n1:ıhsu:-~lca ademi i .. tihd.'.lnıına k ır:ır 
Ycrilnıi~ olan J\Uuthi\ c <ırta n1L:b.tt:;ı 

Fr:tn!'.'ı%t:a ınua.lliıni 5:ılıık l :~renı 
Şcnıst:tlin efendinin ku\ ·': i nıillı \ ~· 

alcıhinc hareket ttınck dti;üncc'i'l.
>:ılı:ıi İ>~ııldc blılı~ı '" i~~:ıl 7aınıııı
l:ırınd1 l.avltıı 'ı.: filen kuYa\ i ınil

liyc alnhindc ç:ı!ı~tı~ı kat'i,·rıı tjJı:ık
kuk ctnıc.:n1C:·>İnı.: 'L' cıarruzu uınurnf 

zaın:ınıntl'.t \'unani:-t:tnu [:.İtıne .. i i~~:<d 

c.::'nasınc.la h:.ıricc çıkamaın.:ı .. 111d·ın 

dola, ı 'clınıc l.:ıpılıııa.>mdıın ınütc· 

\C!lit lıulundu~unn ıe Scl:i"ikte iken 
\'aki olan ınüracaatı ,.c Seiılnik ~ı.:h 

hcndcrinin i{arı lızcrinc J >.ıldli ~ 

ıekillcıi cclilc'i ı·ırofındaıı 'l'ürkhc· c 
a\dctirıt· nıü~aadc edilını,:,j n u:rır 
hir şah.-.iyct olrr:ı:tdı:4tfl:t delil ll:' ı il 
•) lcdij!;inc ve nıliddtti kanuni ı "'' 
zarfında :ı:ıa \ata.n:ı a'<lct .:I\lcnı • 
!'.'İne hinacn lıay"tti n1ah=iu.-.:ı tar.ıf111 

dan 'crilıni~ olan J U9 !\o. l ·ıraru 
rcfinc ınültcfikan k.:ırar ;·:erilnıi~ur - iLA'\LAR -

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden: 

le.la.remiz için altnacak ~hOO adet tclµ:r:ır diret!;iniıı n1ün:ıka~a 1 11 n1 ı ~ 
<J2'l pazarıc;i günü """ (IG tb .'\nk:ıı.ıdıı Bolu p·ıl·ht:ı malzeme tLıirc.ı l' 
icra edilecektir. 

ı\1üakasaya i~tiraak c<lct.:ckh:rin LclJif tncktuplannı 'c tcnıin:ıtt nlU\ akk:.ıtı·· 
lcrini mczkUr günde ~aat (l!i-~lO_ a ~~:tllır umun1i idare }azı i~leri ınüdi.ırlu 
güne \ermeleri l~zııiıdff. 'fali[ller munnkasa şarıııamclcriııi (100, kuruş mcı
kabilinde Aukarada malzeme dairc,indcn 1 fal'darpa,:ıd:ı ınuba1a:ıt kc,,niwo
nıından tedarik cdclıılirlcr. 

Kız Amelihayat mektebi 
müdürlüğünden: 

gıher adamların hiç biri Tcrnirc 
öğretecek bir ~ey bulanıadı.Bilab ı• 
Temirin güstcrcce((i marifet ve 
nıcharctleri yardı. 

Hu esnada bir ııtlı kosa krı~:ı 

geldi. 
Bu :L<lamın getirdi~·i habl·r 

mühimdi. Çünkü bir takım ba-
macılar - bas km yapanlar - hücum 

etmişler. Emir Kazgan tııpr~gın:ı 

girmişler, hüyiık nehri gc\nıi~lcr, 
Alabildiklerine beygirlcriı·i 'ürıı

yorlardı. Bu haber iizeriııe emir 
Ka;ıgan ·dcrlıal Tcnıiri çal(ırclı 'e 
Harla kabilesinden kendi mayctinc 
orclnıi.; cılan f'111haripkrdcn lıir 
" ' kısmının Tcmir ik lıerabcr ~it-

mesini ı:mretti. 

Tcmir, Eınirin lıuwnıııd,ı bir 

az e' el kılıç kullanmaktaki ıııc
haretini !\fotcrcrcek lirakatini is
pat ettikten sonra lıir tarafa çc
kilmi~, !':mirin adamlarila J,rınıı 

şuyurdu. 

Kazgan tarafından ç:ıp;rıldııtını 
duyan Tcmir yerinden fırladı. 

- (Bitmedi) 
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• -ABERLE 
lnculer. Afyoncular, incirciler 

~İRAAT BANKASININ 
ÇiFÇİLERE YARDIMI 

Senelik yardım miktarı 
15-17 milyon liradır 

l:ara 22 (Milliyet) Ziraat 
'ınıa son zamanlarda 
.mckte ol<!uğu, çiftçilere 

ı faaliyeti hakkında şu 

at verilmiştir : 
tka biri son baharda ve 
illı: baharda olmak Uzre 

ı iki defa ikraz muave
~ bulunmaktadır. En mil· 
smı son baharda yapıl· 

olan bu ikraz muavene
şckllde icra etmektedir. 

· gayri menkul tcmhıat 

:i müteselsile ve mahsul 
•ili şekillerindedir . 
Jka ikraz hususunda bil· 
muayyen gayeler takip 

te ve lkrazatını ona göre 
ı etmektedir. Ayrıca hu-
mıntakalarımıza fazla 

rda ikrazatta bulunuldu
ıl ihracat emtiası yeti.ti· 
oıntıkalarımıza da fazla 
ılyet verilmektedir. 
ıbubat yeu,tıren 
mıntakalar 

oka hubudat yetiştiren 

~alanmıza geçen ilk ba-
2,;00,000 Ura lkrazatta 

nuştur. Ayol mıntakalar 

ilk baharda yapılacak. 
~net miktan 1,000,000 lira 
·;ndedlr. 
oubat mıntakamız bilhassa 
a, Konya ve Ankara yay-
. ki memleketımlzln eo 
'ıububat lstihsalatını bura-

mıntıkalara muavenette bulun· 
d'aktadır • Bankanın tütün 
mıntakalanna senelik yardımı 
2500000 liradır , ihraç emtea· 
mızdan biri olan pamııklanmız 

için de 2500000 lira raddesinde· 
dlr ki bunun 1500000 lirası Adana 
mıntakasına ve diğer kısmı da 
lzmlr ve civarına verilmektedir. 

Afyon ziraatı 

Afyon ziraatı ile lştlğal edea· 
ıer de 300000 liralık muavenette 
bulunmnktadır • .Pancar ziraatı için 
yapılan yardımlar iki mıntaka 
içindir. Biri Terakya diğeri 

Uşaktadır. Buralara banka do· 
ğrudao doğruya lkrazatta bulu· 
nmaktadır. Uşak mlntakasında 
Sanayi ve Maadln bankası va
ıltaslle muavenat etmektedir, 
Trakyaya yapılan muavenet 
mllı:tarı 400,000 lira ve Uşak 
lçlo de ihtiyaç nisbetlndedlr. 

. Muavenet için yeni incirciler 
koopratifi vasıtasile olmak üzre 
150000 lira Bağcılara 40000 
lla 50000 lira raddesindedlr. 

Ayrıca Bağcılar için de 10000 
lira kadardar. Blla Vasıta yar
dım yapılmaktadır. 

Senede 17 mllyon llra 
Bankanın seneli~ yardım 

ettiği para miktarı 15 Ua 17 
milyon Ura arasındadır ki, az 
görlllmlyecek bir derecededir. 

Bankanın t 923 senesinden 
min etmektedir. 1927 senesi sonuna kadar yap-
·UncUıere yardım tığı yardımları aşağıya yazıyo-
nka ihracat lmtiyazımızı ruz. 

eden tUtüncUlerlmlz için 1923 senesinde 400,000 !924 
cak iyi tıııun yetiştireni senesinde 1,600,000 , 1925 sene-
etmektedir. TUtlln fazla ılnde 19,500,000, 1926 senesinde 
liği için halkımız bu zeri- 16,000,000 , 1927 senesinde 

;abuk kapılmakta ve iyi 17,000,000 küsur liradır. Hal-
yetiştlrmlyen mıntakalarda bukl bu seneden evelkl sene-
etmektedlrler. lerdekl yardım ve ikraz mlktan 
nu nazarı dikkata alan ancıtk 100,000 Ura raddesinde 
ancak iyi tQtlln yeti\'tlren bulunmaktaldl. 

iiiR'i( ..... ~i'E'iiENiüT'f .... isi('fil'fR' __ ... 
Bu hakikati izah için ilmi 

tetkikattan ayrılmamalı 
ilet meclisi azasından Neclp 
ıe,- halk hilğlsi ve tarih hak
~karada degimU bir konferans 
tir. Üru.t ezcümle şu malOmııı 
:r. 

tetkikat işte hanları bir arıyı top 

luyor. Takdir edersiniz ki du tarih 
diğerinin yanında çok mühimdir. 

Milletin içtimai ıeklmülü bunlarda. 
yaşar. - :VUlliyotimiz tarihin en eski , 

emli milletidir. Yalnız bu hu
ilml telekkiden ayrılmamalı . 
tarihlmi7. şöyle böyle iki bin 
vardır . Bazı zevat bu tarihi 

lerilere götürmek, hatta Yunan 
!yetini de türklere mıletmek 
lar . Buna lüzum yoktur . Ec-

• şereflle bugünlcU neslin iftihar 
nin bir haddi vardır. Bu 11hada 
• ayrılmalıdır. llim bize i.ldbin 

Bizde eski savları ıoplıyaıı • Dl· 
vanı lOgatilt türle • isimli bir kitap 
vardır ki bu kitap 300 - 350 kadıır 

ausözünü ihtiva eder. Bunlardan 
bazıları memlekette yaşar. Hepiniz 
Anadolunun muhtelif şehirlerinden
siniz. bilirsiniz. Mesela bu kitapta 
"tığ cağa kafışmız, kişı klşka k:afışur. 

gtb ibir şey vardır. Bu '"' buğün 
şu şekildedir: 

• wlhimizi bildiriyor. • Oal; Değı kavu~maı, insan insana 
k:lfidir. Bunu siıyledikten sonra kavuşur .• Mesela bir dane daha: 
tayı da gözonünde tutmak - Emek ekinde kalmaz. " Bu da 
diyor. \ azılı tarih milletlerin şudur: "Emejtin omuzunda kılmaz. " 
siyaslsidir. A.<ıl hakiki tarih Size bu gibi ata >özlerindeki dil 

ve medeni tarihtir ki bu, tek!mülünü de gösereblliriz. Görüyor· 
:rde. darbıme<ellerde. Adetlerde sunuzki kelimeler aşınmakta. hafifle. 
erde. yqar. ·Folklore. denen mekıedir. Hep.inin esabl ayni ~eydir. 

=·~n··lttihadiM.iiii.-" ..... " .... -.... -
Türk sigorta şirketi 

ik ve hayat üzerine sigorta muameJesiH 
:ra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
rkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
•ıııı•si ıılıuınmayan şehirlerde acf'nle •ıı·ıuı ıııuktaıh .-= .... Telefon : Beyoğlu - 2003 

nvali Gayri Menkule ve İkrazat Bankası 
k Anonim Şirketinden: 
;sedaran hey.eti umumlyesi :vıaron on do~zuncu s.aıı gii~ü 
ın aloda Galatada Deutsche Oryentbank bınası dahilinde k!in 

merkezinde ~uretl adlyede içtima edeceğinden hlssedaranı 
ın yevmi mezktırda teşrifleri rica olunur. 

Ruzname! müzakerat 
- ~lrketin 1928 senesi zarfındaki muamel:ltına dair meclisi 
raporunun kıraetl. 

Bilanço ve murakıp raporunun kıraeti. 

l 928 ~enesi hesabat ve bllılnçosunun tastlk n tasvibiyle 
mezkı1re zarfındaki muamelaondan meclisi idarenin tebrlyesi 

- \ azifelcrl hitam bulan meclisi idare azaları hakkında karar 
:L 
- r 4 4 a , ne! he•ahiyesl için murakıp intihap ve tayini 

- - - -~ - -~--- . -

I~ 
ÜÇ YANGIN 

OLDU 

MEMLEKETTt 

DEVE İLE 
GELİRKEN 

Ahır 
atlar 

içindeki 
yandı 

Beyogiunda Karaba~ mahal
lesinde nstnn sokağında 

hamallar kahyası Azizin ahı
rından vangın çıkmı~ 'e itfaiye 
gelinceye kadar ahır ve içinde 
bulunan dört beygir yanmıştır. 

2 - Beyoğlunda Asmalı l\les
çitte Madam Saranın evinden 
yangın çıkmış ve karyola yanmış
tır. Yangına >ebep magnaldan 
sıçrayan bir kıvılcımdır. 

3 - Şişlide izzet paşa soka
ğında tliccardan Bedri beyin 
evinde baca tutuşmu~ söndürül
müştür. 

Kaçak tutun tutuldu 

T lltün inhisar memurlan 
Ebllssuut caddesinde 20 

kilo kaçak tlltUn ve 9,000 paket 
kaçak sigara kağıdı yakalamış
lardır. 

Hırsızlar yakalandı 

Geçenlerde t:mine hanımın 1.5 
lirasını çalan Gülizar ve Emın 

önünde halı tüccarı Viuıli efendinin 
bir halısını çalan Rifaı namında yan
kesici ıe hırsizlar yakalanmışlardır. 

Salamon dayak yemi' 

Beyoğlunda oturan Salamon 
ıle Sirkecide köpri.ıli.ı han

da Tüccar Zeki bey kavga et
mişler ı·c Zeki hey .'alamonu 
dovmüştiir. 

Bu ölüm şüpheli 

Pangııltıda Bekçi sokağınde 
Ohanesiıı karısı Virjin dun 

birden bire ülmü~tür. Bu 
ölüm şüpheli görüldügiindeıı ce
set morga gönderilmiştir 

. Otomobil yandı 

Dün \cı Badem yolunda Jo
zdin 'c Refik Efendiler 

otnmohil tecrlıhesi yaparlarken 
otomobil tutu~muş ve tamamen 
yanmı~tır. içindekilere hir şey ol
mamıştır. 

_____ .,. __ _ 
YİYECEK FIATLARI 

MUHTBLIF YERLERDE 
FIATLAR DEôlŞIYOR 

A nkara Ticaret Odası senelik kon
Ligrasını yaptı. Ankarının havıyici 

zaruriye vaziyeti ve pahalılık da 
Oda kongrasında cereyan eden mü 
zakere şümullü olmqtur. 

Ankara ile lzmi~ Eskişehir, Kü · 
tabya, Konya, Afyon, KıyserL Bursa 
ve Adana şehirlerine ait fiatar; koyun 
eti, sığır eti, sil~ ıereyal!'ı. beyaz pey
nir, lahana, pırasa. ıspanak. kereviz, 
elma. armuL vumurtıı gibi ;eylere 
aittir. 

Fatih - Edlrnekapı hattı 

Faıih·Edlmekapı hanının ikmali 
ı akınlaşmıştır. Hattın Karaıı;üm

rükıen epic~ ilerisi yapılmıştır. Hı 
\&!ar iyi giderse hat bir Ava kadar 
ikmal edilecektir. Tramvay ~irketi 
bu hal için biletlerini şimdiden ha
zırlamıştır. Ferşiyat bidnce Sirkeci~ 
Edimekapı hattı işliyecektir. Bu hat· 
tan <onra L nkananı Şehzadehışı 
hatuna başlanacaktır. 

Geçen hafta .\nkarıda et fiatı 

100 ila 120 kuru~ ara;ında iken iz· 
mitte 100. Eski~ehirde 80. Kütahyada 
60, Bur>ada 80 .• \danada 80 kuru~. 
ıur. Bu fiaılatdaıı da görüldüğü üzre 
yazdığımız bu şeblrlerin hepsinden 
) ük;ek bulunmaktadır. Ankarayı en 
vakın olan Kayseride tıO kuru, ulan 
et fiatının şehrimizde 120 olması 
ihıikAr vıpıldıj!;ını bir delil olahilir 
zannedeıiz. 

Sığır eti fiatlarına gelince. \nkara 
90 kuru, ile 120 kuru~ aruında 
iken lzmitte 60. Eskiıehirde 50, 
Kilıahy•da 40, Konvadı ~O. \fyon
karahi.arda 40, Rrusada ~O. Adanada 
40 kuruştur. Bu fiatlar koyun eri 
flıtlınndan çok daha feci bir \'AT. 

lyeııe bulunmaktııdır. • 
Süt ftatlan 60 lle 80 aruındı iken 

diğer yerlerde 20 ile 30 kuruş ara
sındadır . 

Tereyag fiyau \nkarada 250 den 
290 kuruşa kadardır. Ya' fiyatları 
lzmiııe 220, Eskışehlrde 2~0. Kiltah
vada 215. Koryad• 250, .\fyonkara
hlsarda 210, Kay<erlde 200. Rur<ada 
160, Adanıda 2~ kuruştur 

Beya> peynir fiatlan da vağ fiat
lan Jtibı yüksektir. nkarada 120 ve 
130 k~ruş arnnda olan fiıtlar lzmiııe 
120, Esklşehirde 90, Kütahyada l 00, 
Konyada 120. Afyonda 100, Kay·eri
de 150, Buruda 80, Adınıdı 140 

Dün bir Hey'et 
Ankaraya gitti --
Diş Tabipler! Cemiyeti reis~ 

katibi umumisi ve veznedarı 
dün Ankarayı gitmişlerdir. Ce
miyet erk.im ,·ekiUetle temas 
edecek diplomasız dişcilcr hak

kında bazı leklHatta bulunacak
lardır. 

Muhassasat MUdUrU 

Şehrimizde bulunan :\1allye 
vekıl.leti muhassasat umum 

mtidürü Faik bey ve rüfekası 
diın Ankarayı gitmişlerdir. 

Vangmdan çıkanlara kömUr 

ff i1Aliahmer cemiyeti tarafın
dan dün saat önda Tatavla 

harikzedelerine 2000 okka kö
mür ,cvzi edllmişttr. 

Seraerller gönderlllyor 

H ü.~eyin, Nuri ve 'usul ismi· 
ndeki üç serseri çalıştırıl

mak lızerc Zonguldak kömür 
madenine gönderilmişlerdir. 

Dünkü konser 
Dün akşam Konservatuvar 

talebeleri taraundan Ocakta 
bir konser verilmiştir. Bıı konser 
yalnız Ocaklılara ve davetlilere 
mahsustu. 

Konser Pakize, Mediha ve 
Hadiye hanımlar tarafında 
çalınan eserlerle başlandı ve çok 
aJkı~landı. Bundan sonra iffet 
Ömer Hanım taralından piyano 
çalındı. 

Avni Bey ~e .\lacide Hanım 
tarafından da gü7.el eserler çalın
ın~ sanatkarlar alkışlanmıştır. 

OrtaKöy yolu açıldı 

Geçenlerde yıldız sarayının 
Ortaköydeki duvarı yıkılmış ve 
tramvaylar ı;eçcmcz olmuştu. Dun 
tramvay yolunun bir kısmı tl
mizlcnmi~ ı·c arabalar tek hat 
üzerinden i~lemeye lı&:jlamiştir. 

Ticaret Odası ictinıai 

Ticaret Oda>t senelik konp;ra
sı yarın yapıla~ ıRtır. Sanayi 

ve bahrı kredileri meseleleri 
görüşülecektir. Sanayi kredisi için 
sanayi erbabı büyük bir ekseri
vette iştirake karar vermişlerdir. 

Vasıf beyin tahlifi 

Y eni lzmlr meb'usu Vasıf 
beyin mecliste tahlifi ya-

pılacaktır. 

Yeni Moskova sefiri 

Yeni \foskova >e!iri Ragıp 
bey bir kaç gune kadar 

şehrimize gelecektir. Ragıp bey 
Moskovaya Maron dördücil "niJ 
hareket ~dt:cektir. 

Hallçtekl havuzlar 

Seyri sefain idaresinin H.a
liçteki havuzlarından ikisi 

doludur. Öbtirüntin de kapağı 
voktur. Bu vüzden tıusuqf şlrket

İer ı apurlarını hı\'Uza »okami
yorlar. 

Adamcağız derede 
boğuldu 

Menemenden bir deve ile 
lzmlre gelmekte olan 

'.\Justafa namında bir adamcaj\ız 

taşmış olan Domuz deresinden 

geçerken devesile beraber l o

ğulmuştur. 

l::lr hırsız kumpanyası 

I• :-mirde yedi ki~ilik bir hmız 
kumpanyası yakalanmışor . 

Hırsızlar dıvar delerek dükkAnları 

soymuşlar ve elektrik tellerini 
çalmışlardır. 

Baiırsak fabrıkası 

B
alikeside inşa edilmekte ol. ' 
bağırsak fabrikasının in~a" 

ikmat edilmiştir. Fabrika beledi

yece teı;ellüm edilmiştir. 

Arkada' arkada•• vurdu 

T 'rede Yeni Oba kariyesinde 
Mehmet oğlu 12 yaşında lsmail 

aıtadaşı Osman tarafından av tüfn
glle V11ruimuştur. 

lspartada Halıcılık 

ısparta dahilinde 1928 senesi zar
fında 2073 halı tezgAhı çalış

mıştır. imal oludan halıların yüzde 
ıo ini Amerika çekmiştir. Şimdi h
parıada 2500 ıezgAh \ardır ve 900 
amele çalışmaktadır. 

lzmir kazalarında grip 

ızmirde grip hafiflemiştir. Kaza· 
larda ise salgın halinde devam 

etmektedir. 

l{astamoolde kıf 

Kastamcmide Cide kasabasına 
bir buçuk metro kar yağmış· 

!il. Vi!Ayeıln diger ku,alanndaki ka 
nn irtifaı da 50 santimetreden aşağı 

değildir. Kasıamoni-lnebolu yolu da 
kardan kapanmıştır. 

EMANETTE 
(>TOBÜS İŞLİYECEK 

Beyazıt ile Taksim 
arasında 

Beyazıt ile Talı:slm aruında 
otobUı iıletllecektlr. Yalnız oto
büılerla lflemesl lçlıı verile• 
bir aene mllhlet hitam buldutu
ndan Emanet Vilayette• mU.a. 
ade lıtemlftlr. 

Şirketlerin ücret 
tarifeleri 

I. mdyazh tlrketlerln ıartfe
lerlol ııç ayda bir t•plt 

eden komisyon yakında yeal 
tarifeyi tespit edecektir. Yalnıa 
Şehremaoedle elekdrtlı: ve oaa 
tabi otan TQnel ve Tr-vay 
flrketlnln arasındaltl lhtflat be
nUz netlcelenmedltfadea bu 
flrketlerln tarlfelerl tlmdllllı: 
kalacaktır. 

Seyyah gelecek 

Mart ayı zarhnda ~ehrimize 
hir çak seyyah geleceknr. Posta motörU gidemedi 

D
un Posta idaresinin Cemil 
motörii llaydarpa~aya trene 

po,ta götüriirkcn Fırtına ytızün

den J fa)'darpaşııvı tutamamı~ ve 
.\dalara doj!;nı açılnıı~ar. 

Bu e'ııada ! ,imandan i'tiındar 
edilmi~ ve hir romorkör ~önderi!. 
mi~tir. ~Totiirde ı:ü~· lıela l\ınalı
ıda'a yana~alıllmi~ ı c rnnıorkor 
mo~örli. yede~l' alarAk limana 
~etirnıi~tir. 

Bu meyandıı ;; martta l!:mpre, 
ve Roterdan vapularile bine ya
kın >eyyah gelecektir. Seyahat 
acenteleri ıı gün i~ln ~eyyahlann 
binecekleri otomohiilerln ~adde
lerde heklenmc.<ini rica etmişler
dir. E:manet bunu kabul etmem
iştir. Otomobiller mkak içlerinde 
seyyahları bekleyeceklerdir. 

BeYoğlunda otomoblller 

Gayip köpek 
Gayet yüksek siyah rus 

tazısı gaylp olmuştlr. Bahti
yar Hanında Slnıer Zlnıat 
şirketine köpeği retlren mem
nun ldllecektlr. 

Dr. Syf ettin 
ller neyi cilt . irenği, , eni \e 

eslci bclsouklup;u. idrar darlı~ı. ademi 
iktidar en ı-onı 'o: aitlc tedavi eder, 

Babılli cadc,i. aı ret küıuphanesi (ı,. 
tünde . llcr gün ,aat 12-6 

Kiralık imalathane 
lstinyede ı.leniz kenarında klln 

muattal imaltthane kiralıktır. Küçük 
siııal müeooe<e için pt:k eh erişli do
po için dahi kabili istimaldlr 

Galaıada Voyvoda ;oka nda 
Agopyın .. h_~da Bomonti Sirken 

istiklal caddesindı: ızdihamın 
önüne ıı;eçmek i~in Tak-im cihe
tinden ıı;elen otomohilkr Tıırla 
ba~ı ı:adde. in\ takip ermekte idi
ler. Emanet _!(ecenin muayyen hir 
saatinden sonra otomobillerin ı,. 
tikli! ı:adde,lnl takip ermelerini 
münasip görmtiştur. Bu karar 'ıı· 
kındıı tatbik edllecektir. 

TERKOS ŞİRKETİ 

içtimada hangi komi
ser bulunacak? -

Ttrlco, şırkeıinın bu •) >Onunda 
•kteclllecek enelik içtimaında 

Jktı. ı \ eklleıinln mı , yok.a af 
\'ekılletnin ml komberleri bulunma 
l:lzım ~eldlfı meselesinde ihtilaf çık 

mışur 

a.fia V.ktleu firkct imayadı 
olduğundan kendi kumi;erin.in bulun

llkrindedi 

1 lstanbul Cuma günleri nasıl eğleniyor 

HOROZ ÇOK OLAN YERDE 
SABAH GEÇ OLUR 

Rasathane yine bizi aldattı, 
baskına uğradık! .. 

Horoı: ;ot.'. olan yerde sabah 
olur derler de bu sözOo nl

t;.ıı söylendiğini bir türlü kes
tlremezdlm. Son tUnlerde çlflfe
şen rasatbanelerlmizln birbirine 
yan bakan hava raporlanın 
okuyunca hikmetini anlamağa 

başladım. 
Haddin varsa oku da inan. 

bun öğleye doğru boram boram 
kar yağarken ellme bir Akşam 
ıazetesi ıeçtı. Baktım kocaman 
bir manşet: " Artık kar yağ
mıyacakmışı. Bereket versin ki 
gazete yine ihtiyatı' elden bıra
kmamış, verdiği haberin sonu
na bir • mış • ilave edivermiş. 

Callba frenk almanklarından 
birinde görmll11tUm, Parlsll bir 
Franqız, uzakça bir lı:öyde mi
safir olmuş, Bir gece sokakta 
dolaşırken birden bire Işıklar 

sönmll\', adamcağız karanlıkta 
yolunu kaybederek bir haylı 
gUçlOk çektiği için, hemen ertesi 
gün Nahiye mlldllrllne ~derek 

şikayette bulunmuş; Naı• 

dllrll demif ki; 
-Efendim biz ay ışığı 0 1lU· 

jtu geceler lambalan ~llndlltlltllz. 
GUzel ama dün hava bu· 

lutlu idi; ay lşıtı ıörtınmüyordu. 
Olablllr, demlf, fakat bizce 

idareten ay ışıtı mevcuttur. 
Rasatbanemlzln lı:ar yqmı· 

yacatı halı:lı::ındald teblltf de 
aptı yokan Nahiye müdQrG· 
nan cevabına benziyor. Madem
ki kar yağmayacağı ilan edildi, 
idareten bava açık demektir· 

Ney<• bukadar ıatıfe yeter. 
Birazda etrafı fllyl• bir yoklı
yalım. Ba soneki c Karaıllz > 
modatına dlktı:at edlyonunus 
detfl mi ? Beyoğlunua ea yQk
aek alnemalannda perde lı:u

rulup tam'• yakılıyor ve 
l{araıöz , yllı:lerce senede• 
beri detffmlyen kıyafeti ile 
cverayıperde> de anı endam 
ediyor. 

DllD alı:fam bn de •Kartı• 
ıöz> deydim. Fakat, bıuıu umu
mi bir salonda oynatılan lı:ara
ğöz oyunu fllao zannetnıeyla 
Biz bize, hemen selı:.1z on ab· 
baptan ibaret bir mecliste bu
lunuyorduk. 

ikinci kahveler lçl.ldlkton 
sonra her lreıe bir rahavet 
çllkmDftll. 

O sırada bir ses yllkseldl. 
Ne dir bu uyuşukluk canım, 

hadi, kalkıp bir oyuıı çıkara

lu11. • 
Oyun mu , ne oyunu ? 

- Karagöz oyunu .. 
Hep birbirimize bakıştık . 

içimizde bir karagözcll olduğu
nun klmae farkında değildi • 
Meğer varmış. Hem asıl tatlısı, 

bu zatın hiç te nazlanmaya 
IOzum görmlyerek kolları sıva
yıp ortaya çıkmaııı idi . iki 
dakikanın içinde etrafı saçaklı 
mUkellel perde ve beberuhlden 
tuzauz Bekir• lı:adar Karaıöz 
oyununun blltUa ethaaı vak'aaı 
ortaya ıetlrlldl . Şem'alar yanıp 
dlrsettoe lı:adar sıvalı kolu il• 
Karaıöz ağa sahneye çıkınca 

davetlilerden biri için için ağla
mağa, baflama:ı: mı ? 

Na oldun yahu... diye 
orduk. Fakat sorduğllmuza, 

soracağımıza pişman olduk. 
Meter, çocukluğunda bir Rama
zan ıecest Karağöz oyunundan 
dönll11te babasının 11111 haberini 
almıf ta ona ağlıyormuş. Neyse, 
hep birden te88elllye ba~ladık. 

sustu. Artik cıızümüz, mini mi
ni perdede, Karağözlln fakla
banlıklarını dinliyoruz. 

Ev sahibi bu aralık Hacivat-

ıa Karagözlln uzun bir muba
vereslnden canı sıkılarak bağırdı: 

Yahu tekerleme yokmu, 
tekerleme ... 

Perde arkasında Karagöz 
oynatan zatın sesi lşldlldl ; 

KaragözQm balı: senden tek
erleme istiyorlar. 

Karagözlln ışkırlatı başındaa 
fırladı : 

insana evela 11ekerlemeyl 
yedirirler de 'ondan sonra te
kerlemeyi isterler. Acı kahveyle 
telı:erleme gitmez. 

Tekerleme doğrugu yerinde 
dllştll. Artılı: kimin haddi vardıkl 
bir daha tekerleme I~ t !sin. 
Oyunun sonuna kadar atzım 
dçan olmad.ı. 

••• Bu seneki kış ramazanı, se< 
nenin yalnız bir ayını dışardı 
ıeçlrmek fırsatını bulan bir ta• 
Kım zavallılar için bakllı:aten 
acıklı oldu. Hele bu ahiret 
ayından biraz dllnyalık llmlt 
eden sinema ve tiyatro sahlp
lerlte çaycı ve kahveciler, yap
tıktan hazırlıklarla kaldılar. 

Dlln sabah geçerken, bir takım 
kuru sıkı •endaht. meraklıla
ıannın öollnde toplanıp nışao 

attıklan mahut dOkkAnları bile 
bile bu sone açmağa cesaret 
edememltler. 

Bu havada kimde tetllı: çe
kecek el var. Adamın eldiven 
içinde parmakları donuyor. 

Şehzade başı karakolunun 
lloQade, ellnde boza teatisi ile 
reçen bir Arnavuda çocuklar 
talı:ıldılar. 

Nuıl bıudur bıuzz ı ... 
satarıoıaın ayranın bardatını 
bet lı:uruta P Ve eonra arkuın
daa •Yuha> malr.amıacla batı
nyorlar. 

- Elı:f 1 boza a a I ... 
insan bllyle havalarda ol

dukça tuhaf ıabnelere ruıeıı
yor. 

Saçı salı:alı lı:arma lrantık 
bir adam, çıplalı: •}'•klarlle 
karlan çiğneyerek Onümdea 
rnzıar lfbl geçti. Fakat o ge
çi-ye kadar '11ı:kat Htlm. 
-Elleri eldlveoll diyeceksiniz.
Hayır, çoraplı idi. Merakımı 

uyandırdığı için b 11 • o 1 e re 
sordum: 

- Tuhaf şey.. Çorabı eline 
lfymlf ... Delim! dlr • 

Eh.. Ona yakın bir tey
dlr. dediler, Çorabı ayafımıza 
giyemiyoruz, bari elimize giye
lim mi diyor kim bitir 

M. S. 

MAARiFTE 

ÖZ TÜRl\.ÇE 

Darülfünun divanı ö:ı 
Türkçenin tamimini 

görüşecek 

D•nllfünun Edebiyat fakilltcsı 
meclisi mliderri~ini yarın 

~~~::·.:~ ~ ı ı 
tenin sene ilk 

me at pruıı:ramı 

tespit edllecelr- ~---.. 
tir !\ynı ıtiınde 

Darulfiınun dl 

öz Turkçenin 
tamımi me<e~ 'i ıı;öruşuleccktir. 

, 
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llUGu KlJ HAVA 
Düu en fazla hararet nakıs Uç, 

en az nakıs döıt dereceydi 
Bu gün havanın hafif l:-.rlı ve 

pov•az 0lma'1 mnhıcmeldir. 

Fi RA 
YOl\SEL Kl-

Namık Kemali artık hiç 
okumıyor, anın için, maka
leme başlık olarak aldığım, 
şu kitabı bir anlaşılmaz 
remz zannedecekler çoktur. 
Hemen söyleyelim; Namık 

Kemalin, "Cezmi. unvanh 
bir eseri ve o eserde man
zum bir· t:itabe vantır ki 
şöyle ba~lar. 

Yüi."SPI ki yeritı lJu yer dcJ!ildir; 
Sanki biiyü.k şair bunu, 

bugünk6 n~ll için yazmıştır; 
bana o kadar vaktJnde, o 
kac'ar zemin ve zamana 

' 
mul"afık bir söz gibi geliyor. 
Namık Kemalin yaşa.ılığı 

dC\Tin mime erleı1 sevl
)Cf •r:e dair rn.:ı.lıimatımız 

pdı. nakı«ır; bunGAla bera
beT. liyoruz ld HamiUer, 
Sr>-ailcr bize o devrin ~r-

7: z r1dırlar; biliyoruz kJ hfilıi 

kuıntıJarı ile ~cçll?l:i!tfmlz 
o nwa:tzam erle .. fyat a~.ac1 

o zaman vuıw buJdu ld.I; 

tlllyoruz ki ideal yoluna 
s rgüne lirler terennüm 
c erci( r."tr.1c1< ve l:lndan· 
!.:ınl"ı ı::c..,. e'.er oı.uyup bek
lem ' g. :,i ulvi adetler o 
zaman lıtoda olda ldt; bllt
yoruz ki Namık Kemat deni
• en aT<hrı, yeleleı1nl kabar
t a , ı.::ıc~ıei.ctlu bir köşe-

• - e lr• b r matı-
.... deırir pannakldltan 

ı>Iasından - tt6kre"'* baş
ladıtı vakft, en azdan btr 
ı ç m IJyon luk halkın kıılbJ. 

hr i da !r evin car:ı-

t r, ':ı zaı.ı;:r ı:angu ttt-
rıynrc.!.l... Böyle bir ses şfm
dfül neslin kulak zannda 
bJ 0 iç bir ihtizaz husııle 
-.:. '"!"'l:lııo.ıc.z ; z;ra şhudlkl nesil 

• i a a neftıasmın r~ 
meyeceği, hiç bir ışık dam
lastnın ısızmayacaı;ı kadar 
?'atılar da, deri nllklerde, 
ı: ,.." llı' l , laaJ(al bir kJlç 
ı . IM ... a toprak onu gihriin 

aydınlıtmdan ve havayı 
ne ı:fm1 den ayır makta dır. 
· .. ıııız buı dan mı? Hey'batJ 

e ıf o acar dipCerde 
uır ki, yer :yUzünde, Mrıstafa 
Ktnıal ath bfr

0 

şehname kah
rıınuınııun, ,\1ustafa Kt11•al 
ı11b bir büyfik ne lnfa yaptıg 
ı•••-.ucn scy\editı sl5zlerdcn 

bile lazım gelen hisseyi alam· 
adı;büt.iin o ulu vak'ala.rdan 

beyninde bir müphem ııtaJ~· 

aldLAllahın gün~I her saba! 

)'eni bir hakikatin üstLinc· 
dotuyor da bunun cıızlerl 
gene hiç bfr şey görmek 
hassasını bulamıyor! 

Bu nesil yalnız bir şey 
biliyor, yalan: bir şey hisse
diyor, onu da gene Namık 

Kama/in bir muasınmn şu 
hitabesinde buluruz: 
insanın ihtiyacı ki bir lokma 

nanedir 

insanın ihtiyacı hakllcaten 
bwıdanmJ ibarettir? Şu hal
ele bizim hayvanlardan far
kımız ne dtr? OnJann da 
ihtiyacı bJr &YUÇ yeme detll
ml? 

Hayır, insan sıfatını taşı

yan biç kimse, ihtiyacının 

yalnız bir lokma ekmekten 
Jbaret oldutuau söyleyemez. 
Çünki nua Dıtlyaçlan sayı
&adır; ve her lnsaa ancak 
lhtlyaçhn'lı:ı Çl d:ıt u nispe
tinde Minsam kamil. dlr. Bir 
vahşi için, hakikaten, bir lok
ma ekmek, bir kalın mı. 

bir tas tatlı su yaşamak 
lçio kaildir. Fakat bir mede
ni bu kadarcıkla asla kana-
At cdemeL Onı:u yaşaması 

ıçı.ı yumuşak ve salçalı etler 
nadide şaraplar, taze balık 
ve fezaode adar, yemesj !A
zım geldik! gibi; ıreıcten c 
yfinden ince 'e sa~l:-m tu
maştar, ı1ylnmesl: musıki, 

şıır dJnlemesJ, tlyatroya git
mesJ; sa.n'atlı t.eykeller gör

mesi ele aynJ şldC::etJe lanım'.ır. 
Demek k1 onun 'llaşaı.ıast 

için yalnız mlcec!en, ve de
riden alınan hayvani hara
ret detJl, fa.kat ruhtan, fakat 
dlıua,tdan gelen ilahi ka!ori
}ll' i. tıyaç vardır. 

tşte bugünkü nesfl henüz 
bu nevi lhtlyaçları hJssede
eek bir dereceye varmamış
ur. Bu derecenin çok aşatı
sındadır. nın.eıu.teyb tekrar 
edeli mi 

Yüksel ki yerin bu per dlil-
di 1 r. 

Vakup Kadri 

tersftmezfer, ne istcıtıginı nasıl 

oldu/!llnu sorarlar. }almz per
hiz olmasa, la!SlZ tuzsuz ildç
lar içilmese, agrı sızı olmasa 
hiç de fena de/tildir, lakin mede
niyet heıııiz ajfnsız, ilaçsız ve 
perhizsiz hastanmamn yo/unll 
bulamamıştır . 

Ben hastalandım mı, Dstame 
bir hüsnü ahlak ç<Jker, kimse 
ile çekişmem , olay etmem ve 
kimsenin aleyhinde bulunmam. 
Hastalt/ımın saglıgtmdan daha 
nezih ve sakin oldugunu gör
dükçe bir çok aşinotann has
talanmalannı istiyonım , hete 
bu meyanda bir ikisinin • rah
meti rahmana kavuşmasını ~ 

bile tenfenni ediyorum • Arlık 
bu temennimi açıkça yazdıktan 
sonra da bana .. Di~rgıim • 
demezltrSt bu nadir S1/atr kime 
verirler bilmem ?! 

Eenim lıas a·ıgrmın hususi
yetlerinden birı de derecei ha
rarelimin yüfrsefmrsidir . Bu 
benim için çok büyük medarı 

tesellidir, befl.i tababetçe pek 
fı<'ş gürıinmez ama beni te~l!i 
ed••r. Ilararettm çıkar1ıf::ım ba 
hissel teselli şudur: Kcnd ·'11 ·Z 

yükse/emiyoruz bari deffcei 
hararetimiz yükselsin / Hem , 
benim derecemin yıiksefmesine 

kimsenin ses çıkarmaya hakkı 
yol.tur: Et yıik•e 'ir. süt yiJk
selir, udun yükselir, kömür yıik
sdir, sebze yükselir, hatta hiç 
Myenmedigimiz bal kaba/ti 
yükselir de bl'Tlim derecmı du
rur mu? Lakin bir kere dere
um yükselmeye l:aştadı mı 
önüne geçilmez, çıktıkça çıkar, 

çıktıkça çıkar o kadarki artık 
oturdul!;um odada ateş yanma
ya hacet frafmaz. Eger elektrikte 

cft.luf!u gibi sıcaklıkta da priz ta
kılarak hararet almak kabil olsa 
fJir haylı •ehil. işler de görüle
büir. Benim derccei hararetim 
yükseldigi uman, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, hatta 69, 70 e kadar 
çıkar, avucumun içinde yamarta 
pişirdiklerini bilirim. Güya in
sanlonn horareti 41 den yukan 
çıkmazmış, benimkine ne diye-

ı: ... !im bıı san drf'a hastaland11tım 

J 
H f 1 i zem an hararefim 52 yi bulmuşa anın yazısı tu. Doktora buna ne diyecefiini 

•• sordum ve 41 dı>n yukan ha
HÜMMA ! rardim nasıl çıkhtfnı anlamak 

Eh ! Haddimiz otmıyarok 
biz ~ /J{Jsi<J oJ11r11z / Sa<1e 
?.RnginJer, sa~ glizeUer, şade 
aı"imtu, sade nafizi er fıasta
larımaz ya ! Bir mfiferazı 

muharrir de hasla olabilir. Bir 
ap ~kli <Josfmn ı·ardı : 

- Ztrıginler gibi yemiyorrız 
ama, onlar gibi ... (alt tar.ı/uu 
ıkmale üizum yok I) lkr idi, 
ben dr onun gibi diiş!inifyonım, 
işle zenginlerle aramızda bir 
müsavat nokf(J$J daha J Ba 
liZİilı ILhimize kaydetmek la
zım gelen bir noktadır. Elhasıfı 
vefmana gc ·enler de brn de 
ha~.fa oldum. Sık sık olmamak 
şorliJ.e b:ısla!ık fena şey drğil
ciir . lnsarırrı karlri11i N!irla . 

f 

' 

istrdim, bana dedi ki : 
- Kaç numaru ııyak koiJı 

giyenitıiz i> 
- 451 
- Ben 39 giyrrim /Neden 

bir lıirimizdm farklryız i> 
- Tabii her kesin aJiltz 

ayıu bayiiJ<iükte olamaz 1 
- O hafde fıtr kesin dertcd 

harami de aynı olcmaz ! 
Bana barord geldi,,lfi umarı 

sahei tehayyülüm gcni~ler, hatta 
sahei TİİJdim bile teveısli uier. 
Avrupa ve Amoikada • Tde
nı:izyo. ismi allında bir icat 
üe meşguldürler. Bu icodm 
esnsı bir yt!ldelri hadise veya 
r~i , elhasıl güze g/Jrünen 
bir $tJ0i l'feldrik rmsıtasile basTra 

yı yen o masum yııvru, .lmııc 

.kal.ıcalc? 

Artık evde .satılacak eşya bile 
yok.. ona }Arnı, öbür gün, daha 
sonra, kim ne bufacak'I 

Yazan -ME;BRURE HURŞlr-
Zaten ayıığı çukurdıı, ihtiyar, 

dertli bir büyük annc.;inin elinde 
yapa yalnız kalınca. kim onun 
".Anneciğim. llÇIJll.- ek c:W,, di
yen Iery.admı sustmacak? 

~iye ı;< ıcrdiJ;.kriırl, ı:tıl 
rinı zıımı<:Jcrcü. 

tülle l Bilren ba!ıacığı, o ne vimli, ne 
zavalli lıi.r yavru_ lıem onun 
kıbahetl var mi? Annesinin cina
Jttindc:n, ona bir leke sıçrannı'l 

-- K~mranl J\.olnır.an' Rana 
dcrcliri anfat! !lak ben geldim. 
Peni ıarımıyor musun? Bcn
lk"!'- ,\olamıyor mu.,un? Beni 
H'll Çığırdın! 

llll)·ır Kn!llian aol:Jmıy0r! Bir 
şey töyknıi)•lr, fakat kar~ısmdıı 

()(crrloı;tıı;;.ı toınncttij!;i babacıJ:lna 

rabum. dili • neler anlatıyor_ 
neler_ 

1'.\ t lınb.oıcıg-ı, K.aı>JJnın, ımnı::. 

s: .ı tandı annesini ölcLJrcn 
guusl:ıınm bı ıle Lanlı ~ahidi 

ur_ ;\,. . alxıcıJıı? ScnJc mi 
f,-UC : ,, .. ,. s..: c.1 n1i R~ınra-
n~ ...,, , ı~Jrnw' 

K.lmran oou öpmcğe bile 
kıyaımyor, lıabacatıJ Ya ona da, 
~. kızına bın.\Ojf;m o kınnızı 
lekeler -veren ök'1iiriı1t geçerse ... 

.Acıdın mı, sen de o daha 
doı,iınad:m "piç,, damgasını al 
minimini tonmmıa acıdın mı\' 

~bacığı, Khnnn seninle be· 
rnher gidecek ama, iki buçuk 
yaşının, ıtilzcl, tatlı ~yler yeıııtl 

istiy~n w:e ~talıına r•gme.a, bil 
btıyük idam te\·ekJtıiJü ile sız. 

lıınmadan, hııst11 anacığmı Unne
dcn iki r;ündür .kuru ekmek 

Ah, ya Rabbi.. o gelse idi! 
Annemi koğımışnıl Hakkı vardı. 
vardı ama... küçük ne olaca1m? 

- Namık! Nannld Ah, a!n 
gelseydin! 

Yatağın yall.Tlda uturan, yaşlı 
gözlerle ona bakan, deminden 
beri "bt.b«cııt,, UJIJlettil! adam 
sevinçle: 

-KAmranl .işte geldlın.. Beni 
wımuyor ~wı? diye beğır

ııuşa. 

Hu Ki... bu -, eYCS KAmra 
bunu tanıyordu. 

Ama kimdi? .Bunl.l nerde lşlt
mlşti? 
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SONE 
.:\Iümessili 

yere nakletmek . } at.u tJrı iş 

bal gibi benim başıma gtlij'or, 
ne zem.an derecem yüku/se 
ben bir takım şeyler görürüm, 
l>ir takım adtımlarla konuşu
rom ! Acaba brn hasta oldum 
zanneffi;,Tim zeman •Televizyon. LAF LAFI AÇAR 

- Sahi, kt1m:ır1'az dc~ilslniz, 1 

EM1LJAN1N 

TİYATRO olmuş olmayim ~ 

Zaten son günlerde-hostalık 
tesirile - buffazımdaki • hubultl 
srrvtiye • yani • ses lı.irişlcri • 
kabalaşarak sesim davudi ol
muş/ur, arasıra kanına gird(tfim 
• Sabnmı ganızcleı in sihı i:e 
!araç edeli ı. şaı kısmı okurken 
hemşire: 

- Ayol; Stil hasta o/mamışın, 

gramo}on o/mu~un! Demişti. O 
lıaldt bendt bır hadise! tablfyei 
fennt~ oluyor ki luniiz mahiyetini 
biJm/y(Jrum, bildiffem bir şey ı•arSll 

o da hQsta nldu[um uman başka 
ülrlfi g/Jrmcm, başka tür/O işitmem 
ve başka tarla söylememdir. Bu 
dej'aki hastalığrnıaa bir hay!i 
kan şık fey/er gördi:r1'.. Dm cci 
lwrarelim yüksı1dil.çe talla/an 
değişen bir tıyalro gibi bir birine 
münastbili olmıy~rı bir siirO 
şeyler gözümürı önflnderı gerti: 
Ara sıra yazdıf!ım yazılarda ken
dilerindtn bahsettiğ'nı m"1cut ve 
muhayyel bı1tiin şal star zi)•ı, e 'me 
geldiler, jukat hır bırınin )ÜZu.ıtk 
hiddeJ «sdlai görünüyordu. içle
rinden: 

- Seıı ru mılmaz adıı=ın ! 

T:ir yntak o<lası.TTanım cfcndi
tabil- RJıınasınin ônünd<dir. l iİ;t· 
metçi, bir beyin gcklir;ini haber 
verir. l l:ı.nım efendi beyin ismini 
duyunca h~ykırır: 

- GinniL. 
Ileyfendi girer.35yPo:1~mıdt !!Ü· 

;;el bir erkektir.Haııım clendiniıı 

elini iiper· 
- ~'1kıyor mu~·dunuz?. &"o

canız iyidir oinşalfoh? 
- l\ocıımm sıhhatiyle pek 

al~kadar ohrj·-0rı:ıınuzl .. gük-r ,. 

Ne diye bizi altme gillllnç göste -
riyorsu11? Diye çıkışaniarda oldu, 
fakat bir ikrsi: samın_ Yoksa !çeri o<!aya mı 

- Canım, bu gine en zararsm? gidLlım? 
Ya littkill!re ne dlyefim 7 Diyerek - Burada oturalım •. Bu oda· 
şöyle iltrlde bir manzara gôstn-- da kendimi size daha yakın 
diler, baktım, bazı tanıdık sima - hissediyorum. 
tara benzer haya/at. Hemen yalr- - DoJtnı.. Bir \adımn yatak 
/aştım. Bir takım Marsi/yalıtar, odasmdl\ bulunmak ho~oluyor 
/renk yahııdilerı ve acemler bizir.ı 
Meşhediye henzer birinin etrafını değil mi?.. Ne o?.. Neye kızan
a/mıflar: yorsl'nuz?.. Söyleyiı;iz bakayım 

- Ntdrn stil bizi bfr birimize ne var ne yok? 
dilşilrditn 7 Birimizin başından gc- - Hiç. 
çtni öt<kint melederek yazdın? - Buraya bıımı ıöykmek için 
Şimdi içimden çılcarnıyorrızl Di]t mi gcldini7.? 

hupa/ıyorlar. Az daha Stlıimt _ Ha) ır._ Çok btdbalınm . 
izzete benzeyen birisine bir lalam ı _ Sahi mi? 
tcanip: .. 

- Bizim isinıJuJıııizi ~t dini- - Bt~t ~n~mu bılıyor-
miz/ dtğiştirmeyt nt luıkkın Vı1T 7 fillflUL. Sızı SCYJ}OT\DJI- Hııllıl:ıkl 
Diye çıkışıyorlar, biraz arıkta k-Ocanmn domıyum. 
Karagözle Hacivat bir olmıışlar -Ya beninı'? 
Vasfi Rıza ııt Hazıma benzeyen -Sizinte o1duğnmdan Jazlmnı 
ilıi k4iyi h111 pataklıyorlar, 

hem de: 
- Siz bizi Beyo/lu halhluı 

rezfl t'd.r, lıiç aklımıza gtlmeyen, 
atzmı1ZJ1 yaldşmıyon ııözJer/ bizt 
söyletirsiniz ha? 

isteyorum. 
- Evet ama, iiziıı .lı:allarınıza, 

atılsam, kocam1ıı dOGtsUllUZ deye, 
kabul etmeyeeehiniz. 

- Zannetmiyornm. 
- içinizi çekmeyin, ben de 

ııtılmıyonım. 

- Pelti ama, beni neden TC· 

ddcdiyorsı.ınuz? 

,.e 

yalımcı de~lsıniz, çııpkın. Sİl\Tffi IAL R 
- Dcgiliın. :----------.'1 
- lladiL Klmbiliı knç met· Darülbednyı 

resiniz vardır~ Tepeba~ tiyatrosunda bu 
"llll 21 .30 & 

- \' aitahi blr t:ınedk. .A ynaroz kadısı 
- llu lfa'11ı fena._ Bir •p, ahı- Komedi 6 ıalıl<> ;\lu 

tayı a~kıyl' "L 
-Siz-. 
- Utanmayın, 

metresiniz olsam .• 
söyleyin, bco 

- Kimsq•le rahıtnm kalmaz. 
- Za\'llllı! 

-Xim? 
- Ben dc~erreslnl7 •• Şimdi 

sl?.e bir teklifim Yar.Kocam bıına 

lhan~t ediyor. Ne o, ~aşmadmız? 
SJ. de mi biliyorsunuz? 

- J ıa )'lr. Yalnız böyle ol· 
ınuını ~menni ederim. Belki 
intikam almak ~.-gniz ile_ 

- Btı sevdudan Vtt r;eç; ko· 
cam derhal ber şeyi haber alır. 

- Mademki beni •nJyon;ıı: 
11UZ ispat edin. 

-Neyle? 
- l\l.ademld .kocııına ihanet 

eMıek istiJonıumız. bum:ı benimJc 
d,ğil, mdresiJle p:pmız. 

- O .kııdnu tanınuyonım iri: 
- Herhalde giizel bir kadın· 

du. Ne olur benim hatırım Jçhı 

bu işi yap. 
- Kolay dejtil. 

- Ciiçcle dC)•il. Eğer bunu 
yaparsan çok memnun olacağım, 

çünkü kcıccırıı söyleyeceğim. 

- Ne diyomınuz, beni öSd8-
rnr. 

- 1knimle münasebette ol· 
dnı:;ıınuzu duyarsa öldürmez mi? 

- C.a.ıııaı bo müsavi değil. 
- e. dü.a hafif! 

- peki ama taııimıyoı una. 
- Bea au .söyliyeyim. "M..,. 

banim ... 
- Hanği. MM,. hanım? 
- Taksimde oturan •• 
- Em ... EmL. 'Emin mMnlzt 
- 'fıtıiL size ne okıJOf? 
- Şey-... bt:nim metmıiııı-

dir? 
-Y.aL 

Nakled• 

SeM.mi izzet 

Müsahip Zade Celil hey 

N~s;t b~ ten1sill . ~ 

1\.lillcı tiyaırosanda bu akşa 
saz kanst-.~ri, dans, raks. \ 
rivatm. 

1 .. Üçüncü Kolor<ln 
lfmubayaat kom.5iyonn 

• Çorludaki kıtaat ihtiyacı 

oıuz altı bin kilo pataıes mu 
münakasaya JnnulmuŞUlr. 

3-3·9j9 paur günü s:ıaı o• 
{'.-0rlu miibayuı komis~nn· 
1'1laca.ktır. Taliplerin ~nrtname 
omsadd:ıl<abnm Çorlu m 
bımi!\<tnnndo ·görmeleri ,.c 
..-e "3ati mua~ci ihalede • 
mede yazılı oi'"1 şcldldcki 
laıile Ç.oriu mühayuı k 
münakasa s.lomımcla ha.zır lw it 
tarı il:ln olunur. 

3Q DERSl.JX: 
BlR l'URS 

BERUl'Z 
mdıle1'1ftd.c 

ECncbi mcmleketııe bir 
bnlıınmıga lDlladllclr. Ve fı 

daha dl\~ndir 
.. Bevoğlu 356 1~kli1 eadd 

Doktor A. l(ııt 
Ilek ik makine1erivle 

J;lıkı gu idrar d ırlıjtı, ProsW 
miilıtıd;ır, ...e bdgc~ckligi . 
'ft cilt ile flrengiyi ~ 
4*1-. lamkliyde ~ fırıs 
..ı. 84. f ' " 'ntş ~TEl\t\n 
Ferit Rami 

Paris çocuk ha.stahane:d 
klinik Ômorf.ik sııbtk mua• · 
rinden. Çarpık çocıık ışl 
djjzelrir ve tedavi eder. Bey 

1 TiiDcl 1A:ikltl caddesi No 
t Gaz.ı Osıııa'ıl Paşa ap. 1 inci 

1LAN 

DiyoriardL Ya Arif Oruca ben
zeyen birini başı kavukla bir sllrü 
adam kovalıyordu ya. Beride 
Niuunettin Nazif Karo Danıt/a 
ohırmuş bira içiyorlar, buiki 
&irayı frtikçe : 

- Olan! Bıı nt zıkTanı şey ? 
Diyerfk yüzilnO buruşturuyor, 

,. Konrad Vayt ve Verner Krausun , 
.Nıyce Elteritaıı ve Ettza La,perta llJll 

Eski.ı<ehir vıU,.ctillin Seyit 
Lz••odıl J1Juhı:erik k~auşca ,.e 
.recilt -OllllA1lmlll bir IWOlarall ır. 
ından sene•! gayri mAmul JS!.5 
metromik.dp muhttril çam J':+ca 
ı748 kıınw çam haıabı bir .
kat ve imal "\'e Turacı lcavaııini 
ırn! 'Ve me•;cut şartname ve m 
"Wid....-ııe 9Ultdaİlıdc Ye kC$İf. 
pcıırl.anada, ..,lıaı:A:r ~ 

lr.ıııpD llMf U1Ulile J 7 - 929 
ıilı.iK .,uudi{ J>l21r gillıii Mil 
alndı Uişelair omıaıı baş ·· 
yedade müııWı ih.ıJe komioyo 
ll>alcsi .icra ~lilnır\ üzre keres 

çam ~=wuı beher meuo 
ğayri mAm.ulü 569 \ c çam h.at:ıb• 

beher kaııwı JJ ııurnt bedeli 
lıamminile mii.ıavednc vaz 
tundan ıelıplerin Ş.,raiİi mukarre 
anlamak Ü7Ie eyyamı müı.aycdc 
ikriı;aı vı.:lclleti celile si orman m · 
riyeti orunmiycrile l.st.mbulvc J'..,, • 
orman bil$ müdüriyetlerine ve • · 
ır;u.i omun mııJlmelAt mcm rlu 
muracaa eylemeleri il~n <>hınur. 

n· mettin de: 
- iç I Htrif seni ben yarattım/ 

Ne nterstm mıu y<ıpcnm, daha 
uz.akf.(l bir taltı111 kadınlar, ntek
la" var, ilifip kilk11ıyorlar, btmlar 
arasuıiia irili ufaklı Jiik4yuılivis
lerimizi görüyorum, laklıı paJud.ı 

gilrültüden ne dediklerini, tozdan 
ı1umandan ne yaptıklarım farke
demt'dim. Ertesi gllnlt doktor ge/
digi ıtman bll1ı1n bıı size anlat -
hklanmı ona da nakkttim: 

- fllimma ! INdi. Hezeyana 
ugıunuşını.z ! 

FELEK 

- KJ.mranl Beni çağırdın, işte 

geldim.. Ne olur beni tanısanal 

-. ·amık . ..sensin!sensin,öyle mi? 
DudalJan titriye, titriy~: 

-·Sen çok iyi~in Namık! Ç,Ok 

biiyLiksünJ Diye mırıkiamyordu. 

• "Biraz ötede, dıvarın dihinde 
yer mindcı-indc ;csı;iz ağlı}an 

Kdmile hanım, lıAU elinde ma~a, 
küçük bir kıvılcım bıılı.ıca\m.ış 
gibi buradan mavi raı.11 ooguk 
ki.illerini kanşorryordu. 

O sırada, şiltı:ııin ayak ucunda, 
Nan;«m şimdiye kadar farket· 
medlgi küçük bir şekil kımıldadı 
ve ince b.ir ses, .kaik keliik içini 
çektikten soıı:ı:a 11ykosunun ara
sında; "Anne ... açım·-• diye sıı· 
yıkladı. 

Namık şaıf]tin göıderle etrıhua
bak.tyoc, buhazin çocıı.k sesinin 
ııcrden «dditinl mlayamlyor:du. 

KlmnmHl de gözleri açılmış, 
batta halsiz dirseğinin üzerinde 
doğrulmak lstiyerek dinlene, dln· 
lene şunları wyl~tl: 

..,._kile ibda ea!kleı1 

Praglı Talebe 
~imdiye kadar vocuda getirilen, şırk bayaonı 

musavver fllimlerin en büyügii 

ŞEHRAZAT 
yakında Alhamra Sinemasında 

'aııuk, sana beni affet, 
demi eceğim-Biitiin çektiklerime 
rngmen sana etti jtiın hu yük 
fenalıJtı unutmazsın.. seııln çok 
büyük.. 

Zavalb kadın susma)ta mecbur 
oldu; zail omu7Jarı şiddetli bir 
ökHirı.ijc.le sarı;ıldL Fakat o buna 
o kadar al~n ki -yine derhal 
wzıine devam. etti: 

- Evet, senin çok asil bir ruhun 
var .. Bunu bildiğime, rağmen şimdi 

• küssöyliyeceğim,öyle garip, öyle 
tah bir 'F'f ld korktıyonım 'amk .. 
beni bırakıp kaçacağından k<W
lrnyorom ... 

Ne olnr Namık, bıuıa biraz 
cesaret ver- ölüme yakla~anların 
ar.zulacı mukaddestir değil mi? 
Neler söy.lüyoruın? Benim s..:ndeıı 
bir ll-"Y .istemcğc hak~ım yok ki ... 
Fakat 'amık onun. iinayetimde 
ne suçu ar? ona acı, hak :ıçım 

diye w kycır_ lsıer~cıı anne ' i 
~di lendi ellerinle iildur •• 
istediğin J~kcııceyi }ap, fakat 

onu bırakma.. Sen ele almaz~an 
o ne olur? Namık, Namık kayp
ettiğimiz mini mininin başı için 

ona acı.. 

' Nam.ık ;uıJam~tı. 

ten !ıah. e diyorrnn ... s~ı 

fi kri C<.' mit huyuklL,.ü, 

r - ın ~piçinl" kn~ıul ltmd; 

dir. Na ıl. hir şe• td.i.f ti 

<l~nüy<ınnusun? 

K~mran "Piçini~ verip bako- .l\Anmın. koca>ıoım ıısalıi ı 
rııcak, eski kocasından daha nh· m.akl:m altmd;ı on•:. 'l;ırın 
mak birini bulam:ımı~tı. Ro ço- hırp:ıl:ınıp sır.lnmğıııı. dJ\·dul
cu,, n vi.JÇUdÜ on:; kansının hat:ı· snini~ur. adda ):aralayıp .;'.{: · 

ı -tiıtı çirtitıli~ ile hamlıı · dij';i bı.ı adamın dlrnlc c:mının 
nyordu. Gozürıün önı.iııc Kanı· ınası ona Zt'I' , veriyor, gozlcrin• 
ram "onunla,, beraber, "onun,, mcmııuniyct }~Lırı atıtıyo:tl 
nuv:ıı!şleri "onıııı,, buşcJerı :ı1on , 'amık, ~imdi bura<l 

da Jı:ıvr.nnyOT di~ııct-silc geçir· çık::rliuı olıııktn ık.ar u t 

digi ;ız3plı gcctler, y:ı:;tlklarını domıp d fli tn ~ l".ı:. • .allı 
yırtoran \ıskanç tchcvvtirlcc gd- çoru!< ı;rxseıı ,03 o::kmııC 
di w l\:\ın:·anın h3~talıj1;ma, J~lı geçe hilir r · in?Du;ın' ~: ı eni 
gödc:rirn: llK'.riıamet etmcı~e ka cc lıab:ı.-ıl' , il"d:m~ ..,ın.ı, :l 

dir olamadan onu . ı~kn omıı~l:ı· ne ınin 1ı>ı" h:mı~ l':ı kt:n' 
rından tutt.p ı:.rtuUadı: • olnıu. 1 ·r 'tTio.~•c. Onı •ıkl:eJ i 

- sn,; redl ! _enin v>b\ bi · l" , , 1'ilc ı a • bır ır'TIJ _,. 

ınadan <lo~mamak s:ı.1d ı ' m.-ı· "1.• ~ 'de ı~·nr· d 
lik olan .ta\·alh çı.cuMıınC'I l ,rrim .. · ,""IJd.ı ,'11':ı 

b:.ı~ına y'-n1in \'crınc . !>._·rıı j ]t,, · • ,1 , lT .. < 

p;tldij!i e p·,m·-ı t!'t cd cc ıı ? J t "' 1 !, e 
_\f:ıkttC"', i ilikten, bu · '.ı> " li) 



• 1 

ft{İf~LilYETİN EYLENCELERİ l 

en günkü yeni bilmecemiz 
Soldan sıığa: 

1 - l'rrtın,L \ -1 Şitlı.l!.!tli kar 
r.'.l.,~1:-ı .J 

~ - ( i!t ...! 'l'nkıın tık.-.i -+ 
,\ 1 )iz~inlı.:rin naıntı! oldul\u 

1111 kit· _:;;: 
ı - 1 >:.ııı\·J.lL.t lıt:r~t:~ i._:lıı htr.utt 

<ıl.!· ..;c\ + \-:ıkil .l.J 
;::;. - /.i\-,in :=; 

1 - ' :ıft,l J> 

' " 
\ ~:H.:ın l,olu J1 
\,d l ı kevif (~' 

Dünkii bilrr:eccm'ziıı 
Halledilmiş şekli 

Yukardan aşagı : 
'l'l.!rhİil', ll:lOlU:' 1".f) 

" ('a11r ('.! l>c~nck .l) 

.ı \"ot:ı (2 E;kı, ıırtık <,lı 

4 - ,\'ferkcr.i hükiloıcc Üı ı Not:ı 2 

5 - Vc;,ı~it nakliıctlcn hiri (:i 

h - { ;oktc uı;:ın o, 1 'til lıaın l 
~ l~iitp('!crdl!n biri i- "')pnrcu 

nida:'t ~> 

'J 'ı ut 2 l-iıifhanı ~ [{u.1.-

Bedava Terzilik Mektebi: 
ı\1a~ırif vekft!etincc [stanhulda bir gündüz 

'l"<~rzilik ~1ddcbi açılıyor. Bu ~l~kt~p nehari 
Ye n1ecç;111idir. !\1ütehas-;ıs 111uailinılcri 

Bekik~ıdaıı g-dn1l~tir. 
.i\h:klcbc ilk ,\lektcp 111ezunl<trilc 

ınckteplerin hirinci ve ikinci sııııflnruıda 
tahsil güren talebelcı- alınacaktır. 'faşra"" 
dan talip olacak talebelere karyola ,.e · I 
yatak le\'azıınah ve iaşeleri keıı~ilerine ait ı 
olınak iizrc yatacak yer teıninine çalı~ıla - m 
caktır. Fazlü ınalünıat ~dnıak isteyenler 1 

• 1 

~Şubat nihayetine kadar heı· gün Sultanah-
nıette san'atlar ~1eklehi 111iidürlüğünc ı 
nıüracaal etınelidirler. , -i O-•- - .. o .. ~ .. >U>-~1H~.., .. <IH,_'00' '4HI> ".I0'-·-0~~~0>1.'~•.-<1H'" <IH~ <1>~ .. -CH>·OI>---"'° 

~ l~~ ALAMI MAFSALİYE f 

1 Tekaüt ve yetim maaşı ala-11-
ların yoklaması başladı 

'fekaiit ve Yetinı 1 
ınaas~ alanların ,~okla-. ' 

nıaları başladı. Erkek-
ler 2't, ~ıi, 2. şubat pazar, 
salı, perşenbe. l·adınlar 

23, 2:-., 27 şubat çanyınıha 
günleri nıüracaat ede
cekler. 

lST \ '\llLTf, \'il,.\ \'ETi --ıı 
DEFTERDARLIK İLANATI 

h.uru~ 

• 

-~ \l:ılınlbi ~ob~ı 

1 lc\'lıcli ada \hn_ı,tır 

Taksimat ve mUştemelaıı 

( '1n~i 

J l.:arc 

Zl:ıtıin kat ()dun kümürlül.. ku~ u .... ırnıç. 'i.l'İ h:ıhı,·ı..·, ha.r.ip çan11ıprlık. 
Birinci h:ıt ('~ç od ı. bir kiler ,;da:-ı. nıtrnıcr t·ışlık. nı th<lfı. 
lidnci hat l)ıırt od:t hir ~ora. hır hcL • 
C çüncü k:ır \"arırn çatı :ıra~•- ufak iki ·ıdJ. 
Btdtlinin nı:-fı pc~in \ c , 11 ..,fı dijtl'ri ihale tarihin<lı:11 !nr '-cnL· "cınra n:ıltcn 

btHu oluıırnat.. , l' ihale bedelinin taın:ıınının t:ıh:oil!11c kadar l l:ııinc nJtnına 
llirinı.:i dL-rc~cdı.: jpotc~li cıfınaı· ş:ıru_,Jc hal:id:ı ınuharn:r ha.nenin ıntilkircti 
<J ~uhat 1()~() carihindtn üih:.ırc:n ınüzarcdcyc \ttz edilmi~ oldu~un<lan talip 
olanların ~~ şuhat t}~J pc:r~l·nbc l{linli :--:ıııt (ın dürttt' \d.:ıl:ır \l~ılınlıdürll. 
glindc ınlitt'..:ı.:kl..il ı .. cımi;-;,cın:ı ınliraL:<t:Hl<ırı il;lıı cılunıtr. 

' ı\hihiın bir SCltış 
~i;li ilı.: \l:ı!"l;ık :ıra;ınJ_;ı. ·t~falt ~o .. iının en nıU-..tcna bir ınc\Lıiııdc [L·\ka\:lJc 

ıııüınt:t~ ~cr:ıiti h<l\İ ar:ı_zı. ('t:phc:-_i Bü,·ü~ 'crc C'aJc.h.:.-.,i. :-a;t t.:trafı l•tnunu 101, 
.:ol L:ır:ıfı \l~_ıanır~ ~azrııo:-u ıınınılc: ~nanır ~\H\~rd (:ırinıı t:ınhlkl t•ımaınilc 
:ırı?.<t,ız Yt: duz lıır :--:ılı;ı :ırzcdcr. l'~ttindc k~ıp.,ir hir ~aır ık-.t bı11·1 .. 1 \1lrdır. 
.11ecnwu. ınc><ıha,ı. 4988 metro lnlll'ablı:11. on talibin teklif ctlİi[İ bedel 
TO.l)()(J !ıra kıymttı muhaınmcne,i .ıcıoı lira nıüz:ııcdc <ı ııı>rt ı<ı~<J tarihinde 
1 ldtcrtlorlıkı:ı yapılac·aktır. l lcr türlü ta[;il:ıt için llcftcr<brlık crıl:\k ;,ı,ırc>icw 
ınlir.ıc:ı~ıt. \. .ı.~tı 

Meınur aranıyor : 
l\Ht lira ürr "iı' •nl ı ı· · . 

1.:.. •• )ar memur u~uni't ta ıp olanf•trın :;cr<l'tı tıp:rc 1lmt·k 

\':ııım 111iırdılıizi • ·uııı Bt ı 

lzmir postası 
1 laftalık lııJ.. ı e ıır';ıt h.ıttı 

Adnan '"'' ııuı 11 

s ıl !ı '\ti il 
20 inci PAZ!\.lfJ'ESi 

µ;unü fh<l.l {:.llat.t ı ltnn ll·l11 1 Lr 
kctJe htrincı. ikin ·i , 1.: u uncL .:-ot 

~~laklı r~ıh.·ul:tr alartk d·u~Ttı lzını J 
J:!;ıdcccktır. 

nll\I\ \T: lılııı lıık- ı:ıpurıL1 ı,,, 
türlü c:-.hahı i .. tırah ıt ınuı.:ınrr c 1 nldl • 

gihi yoh:ul,.ı.r en hü\iik Otl·'lı:rin .... ( 
ıb hidcnı.ıtmı hul:ıc:ıı-lanlır. \ludıl 
~cyahat •~O :>:ıattir. 

~l'al':'ililt için (;;ı/atııc.Lı c:on1r:ı, 
kar~ı .. 1nda Site Fran ... ı:ı h:ı.n: ı<l:ı 1 ! 
nUınl·rıı\;J mttı<!Lat 'l't:lcfnıı Bt\lı~lı 
1!ı41 .ıc ıa lk\ll,.,lunclı l'c ınla- ile 
(~nhıta..:,ır:t\ knr:-ı-.ınllı '\:ıı ı ~\ tiı.ıt 
at·cnta..-.ın~1. 'l'c\: lJı: Be )~u ı }ıj 
\ c .ı.ııııı. 

1 Sevrıs@f Hin i 
flffmij 

Anıa ya postası · 

1 ~ jl! ~·} IR ?"' :a .... m için duai suların tekmil ; 

-------------------------- ~ • "" - ""! !! !! !!! !! ~ :! h:ı\·~ı~ \C ıına~ırınt c:ınııd:ı. ~ ----------------------._:..-! • madı;n . ..;ofr;ı ,-c rl·jlm sularının yalnız ( \'l'f"f'f] 4
"' dt' ; 

ii <re ~.1 2 'l21J tarihine kadar J)efterdarlıj),a müracaatları iloı; olunur. 

( .\ \ \ F '\iri\\ ) ı apuru 2.ı 
Şulı:ıt pazar IOda Cabt.ı rilı ı 

ınııııdan Jmrckı:tlc lzmır, Kulluk1 

lltıtlnını. Rado;;. Fcthh c. Finike. 
\ntnlyarn µ;idccek \C. diimı~tc' 
mezkur i'kelc krlc iıcrahcr 
:\ndifl;. l~alkaıı, ~akıt.. ('aııak-

;ı:.:::1~~~~3 .. · 'cfa,ctilc nıar ı[ <1111 

İSTAFİLİNA 
!\!arkalı rakımızı buı!,i;ııı hiirh.' 

'fürk "ÜZtlM,, Rakısı 
\"amile taktim cucccj!;iz 

< .. ılat·ı: E.rntL·ni IJi ..: ı •~atı.ı .ır J,l 'ft:lc:fl ıı 
... lkn~ıı2~,2 -4 

•• 

BAKUS 
Bayram sipari,lerini':' kab~IUne ba,ladı. 
Siparlsler sıra ile gönderıllr. 
Telgraf adresi: ~stanbul SakUs. Telefon 
B.2723 Mektup adresi: Şiş:·li . kır sakak 

~::::::~=~·~·=; No. 79 :• 

Evkaf müdüriyetinden: 
lhnilflıııuıı tıp kkülcc,ine alınacak ecııelıi cıp kicapları 

m11ııak<haıa ı:ız edilerek nııırtııı yirminci çaı·>anha günü sa;ıt on 
hc~t~ ihalesi icra cdilcccgiııdeıı talip olanların şeraiti anlamak üzre 
her !\iİn lcı azım idarbinc Ye ihale r;lınüııdc idare cndimcnınc mii
nCH'ttları • 

~ fL·\.:lll i uınunliyı::-;i t;ı.;dik {'tt'lmi~tir. . ~ 
~ Hohrcktcrc tc-..in kaii i olan J,ara ci;).·crc tL·:-iri azinn ot:ın l 

l rıtE~MIElll;tijj ;aıı~@~fıfl j 
f damla, n1csanc re şeker hi.lstalıjtt k:ı.rn cijtcıin ilıtikan \·c sancı!'ı ı 
l ·\ccnta "" dcpozitcrlcri ,\.1 J'Olff;\ '\!. l;tanbul Şnmlı han nıımcrn 1 2 I 
~ .. c ... -v-i-n--....o---•-o- ..,_.....~ ..... -.. --ı~••>-~M,..--t•o--tt-ı....., 

'l't·~ı ... arı ~ıına i .\hiı.::-~c~c:-.i 

lngenieur J.HERQK 
lstanbul. ikin< i \'akıl' han ~o 15 - 17 
~\ensucat makineleri 

Ekmek makineleri 
Demir insaat 

Demir· çatılar 
Su turbinlerl 

Motorler .~ 
Ve bilumum sanayi makineleri 

Karadeniz bogazı Tahlisiye n1üdürjyetinden: 
Olbııpt:ıki keşifnaıncsi da.ircsinde paz,ıırlık suretile fener iş•rtt ı;cmisinde 

lınr.ı tamlrnt rnptırılac•~ından t•lip olanların üç gün zarfında idarc'c r.ıüra
l'-ıuırfan. 

lstanhul Hıhtını, l)ok ve anterepo 
'f ürk Şirketi 

Tıcı\l'd kanununun üç )'liz altmı~ birinci m~dtbirıc ve niz.ınınanıd 
d;ıhiJI :ıhküınına tevfikan l>tarılıul nlıtını, Dok ı ı.: \nterLpu 'l'ıirk 
~iık~ti lıisscdar:ırıı 2(ı Mart 1 ()2<) Sair gıınıı saat onlıirhw;ukta 
l>tanbukla O<marılt lı:ınb-rnda :ıclil·en ıctima edecek olan hcı-'di . -
uımınıiytyı.: dı11-ct olunurlar. 

Ruznanıci ıniız:ıkernt: 

:\lcdi<i iJare raporu. 
\hırakılıın raporu. 
l\il:\nço YC hesaba tın ta<clikilc ~ur ve ;::ır:ır,. hc"-lbmın nutlur 

h:ıki)C'i hakkında mcı:iisı idarenin tcklifatı. 

Şirl,ctin idarci urııumi)C>İlc miikcllcf (ilan nıcdt'İ id··c.·ı.: ;,l:ı

hiyet itası. 

Şirketle ım.anıelütı tkariı·c icrası İ\İll nıcdi,ı id:ır..: azıNıı:ı mL~ 

zuııiyct İt;ı>r. 

i.\lcclbi idar.: aza;;ı iııtına ı. 

~llırakip tayiri ile mum, ı eılıirnc nrilcck iiı.:rctin cc,lıiti. 

l li;;scdanın, ııizamııaınci dahilinin 27 nci maddesinde muharrcf 

hi:;:;c tcYdii rmıaınelc,in ·ı ticaret kanıınıınuıı 37' I ııd ınacldc;;inc 

tevfikan ycnr ü ictimaıfon lllakal bir hartı eyci icra edeceklerdir. 
J lissedaranm ar;ı:uruııa güre işbu hi,<oclcrin gerek lstaııbül, ParL' ve 
ya f .ondrada O;;manlı banka~ına. gere!, şirktin merkezi icfarc;inc 
tcYdii caizrir. ; { 

kalc, Ccliholu}a t~rıı)atik 
gdccı.:ktir. 

Mersin sür'at posıası 
1 (Malım ut Şı.:ı ı..~c pa~a ı apuru
1 

2(i~ubat ,;alı l 2dc Gal:ıta rıh- 1 

tımıntlaıı hıırckctle l~ıııi r ı 
\ntal. :l, .\!ili}~- \kr-iııc ı\l 
dccck ı c T:ı.,ucu, \ ııam ır, ı 
Aidil'c. \nt.ılv.ı, İ7.nıir, t• ·r.ı; 
) ıırak 1'dccektir. t 
-İzmir postası 

:'lluh ılikt h:l\u J l· ıi-' c 

İzınire hareket demi\~ ı tzmir 
Yapunı lıaı a 11111. ıir • 1duı<•• . 
tııkdink hu gwı "tat < n ikiık 
Galata rıht '1111' I• 1 · d 
edecektir 

ilan 
25 ~ubat pazaıtr>i Tr:ıhzon · 

birinci posta,;r yapıl mı ı ;ıc~ktrr. ~ 

(;<1.J:ıta köprü başında merK.ez ,. 
n~cntcsi Beyoğlu 25&2 Mcsadet 
hanı altındı hu.u.l dıired. 4';!11 

Uubc aecnte;i l•tanhııl. 



Bin Söz 

1 ••• -:rvatuvar talebeleri dün Türk Ocağında hir konser vern1i~- Geçen kar tipisinde tren karlar altında kaln1ıştır. Bi1·inci resiın 
Yesil köyde açılan ilk hattı, ikinci: Zeytin Burnunun, üçüncü resinı de 
kar kll'n1a nıakinesinin kara saplandığını göstern1ektedir. 

krdi,·. Talebeler konserde ınuv,.,ff:ı ' ·· '-ı1uşlardır. Resin1de san1i in ve 
l·oııserc i~tirak eden hanımlar görüln1ektedir. 

St:ın dard St•rısi Dahili Donuk .,. 

Dikkat ediniztt 

Şayanı hayret ı;uzell!.O!:in ancak 
temini kdhildir. 

~' ~:;:--.. . ~" 
\,~' 

ı. ' 
}' J . JI 

KRE.\1 PER'l t.V ile ldame ve 

\ 

• 

İstanbul güvercin kulubu İçtin1aı ~ün yapılnıadığı için ~lart iptida
sına kal111ıştır. Resiınde Fen tatbikat mektebinde tetkikat yapan klüp 

1 
erkanı gori.ilıneı~tedir. 1 

\nkara süvari muhafız 
bölügi.i müsabakasında 

birincilip;İ kazanan asker 

Resim 

ARSENOFEHATOS 
Zafiyeti umumiyede 

ve hali nekahette en müe~
sir ilaç (Arsenofera
tos) şurubudur. 

Eczıvıelerde ve ecza de
pol .. rında bulunur • 

:\lnlt hü1a<> s; 

lştıha, Kını·d YI) 'iılılıat ıçiıı 
ı·ıı tı1Ül'ssir ılr>vadıı-. llilıımurıı 
P!'Z<Hl!,'I' ·ılı) Jı11(1111111'. 1 'nıtırııi 
depoları Boınnııti falırı"ası. Tı'. 
lefon: Jtryoii;lıı 583, \I' lstan
hıılda Eheııı , ·cı·ip tıl'Za d,'p<)
till. Tl'lefoıı: İstaıılıul 78 . 

.. ADLER)) 
YAZI MAKINASI 

. ~Adl.'·r) ııı \ilki hun/at tip 
ımuynzı munlııbircıı \DL ~:R 
yazı makinasıııa ıııahsus bır 
lıust:si yettir. 

Arzu ı{utundu~u kad.;r çok 
kopyalar çıkarılabilir. ilclcbe· i 
dayanır. lik yazı nıakinıısı, 
1898 snesindc ,\DLl~R fab-

l rikası t••:arından iın;ıl olunmuş· 
tur. Butun dtinyada Jb0,000 
makina satılını~ttr. Tur kiye 
Vekil umumiliği: İstanbul, Gala-

ta Yoyvoda han ;'<\o 7-10,~ 
Posta kutusu, Calat;t, ·ll ~ Ana 
dolu vilayetleri için c\ i accntalıkla 
ve seyyar memurlar aranıyor. 

' ·-,~~il R \"l~ P\RİS .'l.:l~r' 
1 Rl~DE HÜYCK .\ICK.\FAT 
j VE Al.Ti'\/ \!:\DALYA illRAZ 

r:Dr~N \1ARLF 

İDEAL 
KONSERV ALARINI 
ller'{es, bilai ·ıisna, tercih eder. 
Me~hur doktor Zı·rgerin taikp ettiği 
usOI ü1.re sureti imalleri, hail 
ıabiilerinin muhafazasını temin eder. 

~ENFES! ~fÜKEM!\lEL 
SIHHİ! 

J Jcr bir tecrübesi büyük bir mı. 
vaffakiı t~ bir 1.afer! Umum bak· 
kaliye ma~azalennda bulunur 

l\füS'~L :\lt'OÜR: BL;RJ lAı !!:Tflı 


