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ÖZ DİLİ~IİZ EKMEK VE UN FİATLARININ İNMESİNE YOL . AÇILDI 
ftRTflerin 
kalmıya
da sıığlı- Sıcak ·dalgası _ CASUS! .. Tahkıkat 

Son inkılap, yalnız 
biçimini deği~tirmekle 
cak: Bize dil lnkılı\bını 
yacaktır. 

Dil inkı!Abından anladığımız 
mana, Türk dilini Türk çocuk
larına yabancı sii1Jerdcn kurtar
mak, onu saf ve temi7. yıizü ile 
ortaya koymaktır . 

· İki gün sonra gelece- .8 . · =t . · -Tütün yolsuz·_ 
ğini Fatin B. tahmin _ ır casus ~v>ı 

ediyor kif e_d_,__,i~di 
1 
-lu~u var mı~ 

• 'için bir kaç yıl evci yv.ıl
nrş .;eyleri bıı•.u kli Türk çocuk
hırı okuyamıyorlar, anlıyamiyor
lar? Hunların anhı~ıtması o kadar 
çetin ve derin midir? Güçlük, 
ne onların çetin ve derin olma
Fmdadır; ne de ~imdik! Tıirk çocuk 
!arının daha aı anlayışlı hulun
rnolarrnlLıdır. Dilimizi yabancı 
dillerin hm:umuna açık bırakmı
~z. C nlıi lsmet P~anm d~dip;i- -
~rilıi= ~Turk dili, sınırı dürt ıar:ıf 
tan açık kn:mı, ],ir ·urda ben-

ziyor. Uıı fiyatları ft'nf:tıiile haşlamıştır. Ekmek fiyatları da b11n11 tokibtıt 
ucıız/ayaraklır - -

Bu gün kar yoktur. Ebülkasım. /~mini taŞıyan bu Henüz işten el çek-
adam · ıizerinde. mühim tvrak · t: .1· · k. tu 

Fakat hava kapalı 
olacak 

bulunmuştur ırı en yo r 

" .... .. 1 Casus bir limanımıza 
uç .,.n evci ~layaa -.ar 

dtın sabah hafifledi ve kJM fa-
1 ait· malômat ve pla.n-

sılalarla ak11ama Jı:adar devam b. 1· • j 
ettikten sonra lıtalldi. Ra ... tba-, }art ecne l ere 
nenin tahmin ettiği Kibl hava satıyordu 
tamamen saklnleftl. 

Hacı Adil beyin 
izahatı J . . . 

Tütün ldareshldekl tlttltn 
mubayaası dedlko4usu hak
kında idare erkAnı bir şey 
söylemiyorlar. Müdür Vekllt 

Ha~nin bıri birinin cdJindc 
olduğu uzun bır nutka ı•esile 

leşkil edrn M. B i.ınd ve 
Sir Çambalain 

ve Meclisi idare reisi Hacı ~ 
Adil bey, dün bir muharrl- BİR MESELE .. 

Fatin B. in tahminleri 'LIS ri~N ALDJCIMJZ 
Rasathane müdllrll Fatin bey.

1 

i\!Al.Ôı\IAT 
son gllnlerdekl sotoklann ve 

Ccr~tk, ana dilimi1. bu açık 
sın.rdan giren yabancı sö?Jerin 
arasında kı,kıvrnk kalrnı\', için
den çıkılmıyac:ık bir hale ıcel
miştir. 

Un iiatları düşecek! 
UN RESMİNİN TENZİLİ ŞİM· 
DİLİK PİYASANIN TEREFFU 

devamlı karın, merkezi A \lrupa 
da bulunan ıotok dalpfann
dan ileri relditını, artık tetılrlnl 
kaybettljtl için havanın lyllef· 

· mekte orduğunu sllylemlttfr. 
Sıca/t. dalgası gtllyor mu? 

Ra"athane iki itin sonra ls
taabula cenuptan eıcalı. dalga
lannın l"lmesı mnhtemel bu
lunduğunu , bugtın havanın 
kapalı ve rUzgtnn mUtahavvll 
olacağını blldlrmektedir. 

rtmlze henüz eli işten çek
tirilen memur olmadıtını 

söylemiştir. hacı Adil bey 
tahkikatın mahiyeti hakkın. 
da mAlumat vermemiştir. Cu
ma günü Ankaraya giden 

M. Briandın cebi İn
giliz haricive nazı

rını alabilir mi? Tiırk milleti bilgi yolunda çok 
geri knldı: çiınkii ona konuşma
tlıjl;ı hir dil ile okutınaj\a yazdır
ıııaj\a, çalı~ıldı. ,\ıalarımı:ı:m gü
nahl;ırım hiz tcmizliyccel(iz. fai~
kin lıir millete y.mı~ır, eri~kin 
lıir dil yarntacaj\ız. Bu i~tc çok 
uy,11ıık tılac:ığımız nokta udıır: 

Turkçc<lc kar~ılıjl;ı olan ,\rap \ c 
Acem cizlcrini hir yana atmak 
ne k:ıdar do~ıı ise, Carp ılillc
rimkn yeni ,<,z almakta o ka
dar ~.ı~lı davranmak ~er~ktir. 

Y.ı!ıvz ~unu d:ı unııtm:ım:ılı ki, 
lııı tutumtıL da, cllıcttL lıir <ı
nırı vardır. i\z dilimizde btıl:ı
madıkl:ırımızı yadcllcrdcn almak
tan çekinmiycccP;iz. llütıin i~, lıa~
l&rkcn aldığımız ()lçiiyii, ç:ıh-;ır

kcn k:n·borncnıt·ktir 
r;cı;cn vıldan beri !Ju~,·ckili

miıin nutuklarında göze çarpan 
bir avrılık var. Siya ene oldujtu 
Rihı dil w edebiyatta da derin 
biTgbi dfan !:met P~ .. Bir dÜZİ} C 

saf Tiırkçc ,;,,:fer kullannıa);a 

tlikkat ediyor. 
• on ıı;linlcnk, siizkitabmıızı 

hazırlamakta olan l)ilderne~indc 
söyledijti nutuk be, daha hüyiık 
lıir dcıterdedir. İ-;mct 1\ hu nııt· 
kunda l)il dcrnej(ind~n yalnız 
temiz, ptinı"uz bir ,;ızkitahı 
htiyor; bu i.~ııı ı;:ıbuk lıitmc,ini 
de dile\ 11r. 

llaşlan~ıı;la \ıazı zurluklar çckecc 
j!;iz. \ncak lıuıün bu zorlukları ıla 
muıl•k wn.·c.:j!;iı. l:lüyiik inkıl~plar. 
didinmeden. yorulmadan ba,anla 
bilir mi f 

Bundan ha~ka, hu i~i avn lıir 
yiızdcn de düşuıımck ~creklir. Dili -
mizi ~adclcştirmek, lıüyuk iakıldlıı -
mızın da hııyuruj;udur. ('ünkü. inkı
rtıhımızın en büyuk llliılnası, halka dOjl;'· 
ru gitnı~ktir c·umhuriycr id:ırcsinin 
temeli halkı·ılıktır. Bundan ötürüdür ki 
her ~erden evci, yazı dilini hal1'ın 
konuşma diline yaklaştırmak gerektir. 
Bu noktad;ı ismet Paşa\~ bir 1111>
vckil olar8k dinJ,•mcliviz: 

Dilimi/.de lam bir düzenlik olmak 
lçhı kaç yıl ll''çccck? Bunu hesap 
etmekten ziyade. hayatın bizi bckle
medip;in~ hir düziye yörıidü~nu 
hatırlamalıdır. 
. Bir kaç denemelerden anlıyoruz 

ki, bu yol<lakı çalı~malanmızın veri 
mini almakta gccikmiyeceğiz . Bir 
fikri, hlr işi benimsedikten sonra 

' ona varacak yollarda yürümek çok 
l!olay olıır. Bizden istenen şeyler, 
yapılahilccck olanlardır . Yaradılışı , 
ıahiaıı zorll\ acak dej!;iliı 

Mahmut 
~iiH \leh.usu 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

Allna melı:tuhu: ftalya _ Yoıa-
ııiStaD mtsatı ımu edildi. 

l Çlnde yeni bir harp ba Jadı 
J Son haberler . ' • 
"' f:lrihi tefrikamız 'femlrlen.k 

ll Uncll sahifemizde: 
Anka.ra ade[a bahar hıyıtı ya

şıyor. 

.? ı !;fJ,000 llrılık daT• \'C KadrJye 
hınım tahkikatı. 

4 Uncu Sahifcmizder 
1 

2 
llavıı raporJ 
Fıkrı1 

3 Du~ undülı:Jerlmf.ı. 

4- Felek 
.!; - ·rema>a hay111 
6· Kulak misafht 
7- Roman lllUye, Karlhılır. 

6 incl sahifemizde 

Halka mahsus yazılar 

UNA MANİ OLDU 
Cihan buğday istihsalatı sarfiyattan 
pek fazla olduğundan fi atlar düş

meğe mahkumdur 

Un resminin tenzili ne tesir yaptl? 

Uundan alınan gUmrUk resminin terızlli, 
piyasada tesirini gösterdi. Evelce13,5-14 

llraya satılan bir çuval un 13 llraya dUftU. 
Mamafl alakadarlar, flmdlllk ekmek fiyatının 
ehemmlyetll surette değl,meslnl mucip olacak 
bir tenezzül vuku bulmadığını söylemektedlr. 

Amerikaya un siparişleri başladı 
merlkadan un celbi için slparı,ıare ba,ıanmlfbr. 
Eskiden slparı, olunan bir YapUP unun bu hatta 

lçlnda vUrudu bııklenmektedlr. 
SalAhlyııttar bir mutahassıs un resminin (t1,40) kuru·· 

tan (5,62) kuru•• lndlrllmesl Uzıırlne husule gelen tahav
vUllıır hakkında dUn bir muharrlrlmlzıı demı,ıır ki : 

SALAHiYETTAR BiR ZATIN BEYANAT! 

Mevcut fiatlara nazaran , ıın resminin tenzili yalnız 
ekmef!in çeşnisine tesir ı'decek mahiyettedir, Çünkü bu mesele 
intaç edilmedeıı bir ay eve! çıkan rivayetler, buğday tacirlerinin 
dıişkün fiatlarla mal satmalarına sebep olmuş ve bu hal yük
selmeJ!e mütemcyil olan bugday piyasası geren seneki gibi (21) 
kuruşa çıkmamış. bilakıs (17) kuruşta kalmıştır. 

RESMiN TENZiLi EKMEOIN YÜKSELMESiNE MANi OLDU 

Bu suretle, rivayetler, piyasada lazımgelen tebeddülü 
yapmağa kAfl geldiği için ekmetln on dokuz kuruşa l 

yükselmesine mani olmuştur. 
Un resminin tenzili dolayıslle memlekete girecek unlarla ı 

daha iyi çeşni tutulacatı için Hatlarda bir fark olması 
bile halka itibarile ehemmlyedl bir kazanç temrn edilmiş 
olacaktır. · 

Yeni çeşni tutulursa ekmek flatı düşecek 

Emanetin, ecnebi unlarını nazarı dikkata alarak 
yeniden çeşni tutması belki de ekmek fiyatlarını 

lndlrmeğe yarayacaktır. Zira unlardan daha fazla ekmek 
çıkarmak mümkündür. Resmin tenzili ani bir sükiltu 
mucip olmamakla beraber, bu mevsimde buğday ve un 
piyasasında mutat olan büyük ve gayn tabii kazançların 
önüne geçmiş ve ihtikarı durdurmuştur. 

BUCDA Y PIY ASASI DÜŞECEK 

Şimdi buğday fi~tlan durgundur. Mamall mahsuıu fazla olan 
ecnebi yerlerın ihraç edebilecekleri buğday miktarı , ltha· 

fttçılann istediğinden fazla olctuğu için buhran olmıyacak ve 
yakında çok ucuzlayacaktır. BUtUn dllnyada ihraca hazır 31 mll· 
yon ton bnğday olduğu halde cihanın ithalat ihtiyacı (21) mllyon 
tondur. Geçen seneden, bakiye de (8) mllyom olduğu için yeni 
mahsul zamanına kadar, sarfiyat aynldıktan sonra (18) mllyon 
ton buğday stoku kalacaktır. 
Değirmenlerin lhtiklnna set çekildi 

Kabııl olunan 1111 resmi, değirmenci/erin ihtikıirmıı .<et Çt'kmişse de 
mutedil bir kazanca imkan bırak/ılı içi11 değirmenler kapanmamış 

yalnız geCt' işlerine nihayet verilerek islihsalôl (10,000) çuvaldan (6000) 
çuvala inmiştir ., 

BAZI BUÔDA Y TACiRLERiNiN iDDiALARI 

Diğer taraftan bazı buğday tacirleri ve değirmenciler, resmin 
farkı yUzUnden piyasada zarann (400,000) lirayı mütecaviz 

olduğunu , bu vaziyet dolayıslle sipariş edilen unlar IUks mallar 
olduğu için ekmek llatına tesir etmlyeceğlnl , ekseri ltnnda ekme
ğin narh mucibince ve hatta on beş kuruşa sııtılmaeı fazla rutu
betli ve fena un işlenmesinden ileri geldiği , mevcut buğdayların 
yüzde yirmi beşi yerli mal olduğunu , memleketin yeni mahsul 
zamanında köylUlerl vo değirmenleri himaye için un resminin 
tezyidi muvafık olduğunu iddia etmektedir. 

ZAHiRE BORSASI REi~iNi BEYANATI 

T icaret ":e zahire borsası idare meclisi reisi Murat bey , un 
resmınln tenzlll dolayıslle henüz piyasada mühim bir 

değişlkllk olmadığı, şimdi Amerikaya sipariş edilen buğdayların 
ancak iki ay sonra geleceğlnl, kışın şiddetli bulunma~ı 

haseblle Avrupanın diğer yerlerinden buğday getirllemiyeceğlni , 
piyasada ehemmiyetli bir zarar olmadığını söylemiştir. Şehrimizde 
2 aylık ihtiyaca ktll buğday ve un stoku vardır , 

Emanet çalışıyor 
En a et, donan yerlerbe, bir 

çok halkın dUştllğUnU nazarı 
dlkkata alarak dUn ekseri cad
delerde karları ve buzları tat
hlr ettirmiştir. 

BUyUkderedekl bentlerde so
ukların temadlslnden çatlaklar 
basıl olmuş ve bu vaziyel bir 
hafta devam ederse Taksim 
suyu kesileceği anlaşılmıştır. 
Bazı telgraf hatlarında anzalar 
tamir edilmit lstanbul ile mUI-

Fatin Hey 
haket arasında irtibat 
edilmiştir. 

Karılaıı kayarak ılüşealer 

tesis 

Beyoğlunda yüksek kaldırım 
dan inmekte olan Hasan efendi 
namında blr zat kaldırımlar buz 
tuttuğundan düşerek ağır surette 
başından yaralanmıştır. Mecruh 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Az kaldı do1111)1ordıı 

Sokak kadınlarından biri 
Taksimde sarhoş bir halde 
karlar Uzerlnde donmak Uzere 
iken bulunarak ıuçlUkle turta
nlmıstır . 

Dı•niııle fır/111a 

Açık denizlerde kar tipiler! 
devam etmektedir. Beklenmek
te olan Şardunya, Praldans, 
Atına vapurları henuz limanımı
za gelmemişlerdir. 

Buz parçaları geliyor 
Liman idaresine Bulgarista· 

odan cenuba doğru gelen Buz 
kitleleri müşahede edlldiğl ha· 
her verilmiştir. Dört gUndUr 
Kllstenceye gidecek olan Roda 
vapuru Karadenlzr çıkmlya bir 
türlü cesaret ede •. ıemektedlr. 

iki tren kara saplu11dı 

Perşembe günU buradan ha· 
reket eden Ekspres l(abakçada 
Avrupadan gelen Ekspres de 
Çerkesköyde kara suplanmış
tardır • Bu sefer kar açma ma
kinesi de Sinekli istasyonunda 
kara saplanmış bulundıığuudan 
bunların her llçllnUn de kurta· 
rılması için Evelkl glln dört 

makine gönderilmiştir • • ı· 
Trenlerin bııgtln kurtulması 

pek kuvvetle muhtemeldir , 

Polis MildürıJ Şrrif Bey 

Polis Müdürlüğü siyasi 
kısmı memurları Ebillkasım 
isminde bir casusu yakala
mışlardır. Bu hususta -yap
tığımız tahkikat şudur. 

F.bülkıısım kimdir? 

~:hıilka,;ım Bahriye zalıitlil!;in
dcn mlitckalttir. Hir arabk lzmitte 

l lıır fikir gazeıc:;ındc ç~mı~ 
i:; de, bu mecmuanın sahibi 

Kılıço~hı J lakkı hey, Ebülkasımı 
gazetesinden çıkarını ttr. 

t:buik ·mı bir • şclrri• 
miJ.de tlt• (Cenç Olışiınceler) 
narnıylc bir mt..-cmua 1 çıkarmıştır. 

Ebülka,ım lııı mccnıunôa Pe}
ıı;amberc açık mektup yazrnıi 

0

ve 
müddei umumilik l~lıulkasım 

hakkında dini tııhkir dav<N aç
mıştı. Ebiilkasımın rnccmuaM dıı 

kanuni munmclatı d~ik olc\11-

ğıından kapatılmıştı. 

Şüpheli hııreke/lt·r 

l·:bulka. ınım hareketleri ~up-

heli ı;uruldugu 
den ken<lisı: ı 

polb siya>i kıs

mı takibe ba~

Jamıştır. l".h[ilka-
s1nı :--t ,n ~ı1n1an. 

l:ırda lzınite de 
~itmi~.. gelıni~

tlr. 

\ 

umumi müdür Behçet Bey • - · . 
1 1 hl ti h kk 

Dunya sulhu artık yenı bir ı-a-
mese en n ma ye a ıtı- . . . . 

zıyet mı urzedıyor? Sır Çam-
da Maliye Vekaletine izahat berlain *harp bitti yeni bir 
verecektir.Meselenin tahkiki safha apldı .. " diyor 
için Ankaradan bir maliye •• · 
müfettişi geleceıtı idare er- Fransız 1 ariciye nazı-
kanınca muhtemel görül- rı da Sir Sa nberlain-
miyor. in cebındeymiş! 

Türkiye-Sırbıstan 

SEFiR ANKARAYA GiTTi 
.... - -

-
\ \l~:RIK \ 1. 'Clı:rı·:RE 

Londra, 23 (A. <\.) Geçen 
gece Torquaydc bir nutuk 
lrad eden Slr Austen Cham
berlaln lnglltere ile AmeriKa 
arasında bir çok müşterek 

Muallaktaki mesele
lerin halli 

Sırbistan sefiri Mösyö 
Tadlç ve ı--..ş katibi dün 

tarihi menbalar bulunduğunu 
söylemiştir. ı'ı\umaileyh sözü
ne devamla demiştir ki: 

\nkaraya rıt 
mlş)erdlr. 

lstlh bara
tımıza gii~e 

Sırp sefiri,. 
Ankarada Hil
kQ met! mlz le 
Sırp HükOme 

. ti arasında 

muallak ta 
ıl an me se-

M. Tadiç !el eri muza-
kere edecektir . Bu me
yanda Sırbıstandakl Türk 
emlakinin iadesi meselesi de 
vardır. 

--------·~-

klkatıa meşgul oluyor • Siyasi 
kısım mlldllr ve muavini , baş ı 
memuru beyler dün akşam geç 
vakıa kadar tahkikatla meşgul. 
olmuşlardır. 

Bu mcs de kukkıııcln Vilayet 

, va,ıta>ı ılc Dahilıyc \ek.Udine 

• Amerika ile lesvlye,ine 
girişmi o/duğumaz bır oıes'elenm 

halltdilmemış lllmıısından qotıyı 
heyecaıııı kapılmak doJ!ru ı!cğifdrr. 
Yakında Amrrikaya bir takım 

tekli/alta bu/ıımr<uğTml!I ve fırı 
leklıflerin bizim dos//ıı/tıııırn •ı 
yalnız bizim nıenjaalımııın deki/ 
aynı ;.ıımımda hiitün tilıan111 meıı
faatının istı/zaın ettiği lıır ı•azıycf, 

gelireceftini iirııil elmtktevım . . 
Bu sözlerden sora hOkOmctın 

icraat ve faaliyetinden bah eder: 
Sir Austen Chamherlayin ciha
nın emnU selametine doğru bir 
adım atılmış olduğunu ve me\
cut mllşkilat ile muallak mes'e· 
lerin daha eyi bir zihniyetle tet
kik edilmekte bulunduğunu ı..
msenin !nkllr edemlyeceğlni 

beyan etmi:;; ve demiştir ı .... 
« - BUyUk muharebe f ·~lı 

kapanmış ve yeni bir sah fe 
açılmıştır • Gelecek senelerin 
mesut bir fn•ıl açacağını il .. it 
ederim. 

Burada bazı 
ecnebiler ile 

şı.iphdi tenıa•
•iiıııııiııılliiıl de m;ı 1 ıl:n • en lmi~tır. 

Fransanm itimadını tekrar ı -

zanılık ı•e ılı/uf bina.~mı vııcıııl 

J[etirmek için mütfe/iklrrimızın 

mııhadmt//nt tnllp oldıık. IJ11rıa 
karşı ş6yle bir muuheze serde ı, . 
yor/ar. M. Briand u tekrar etıını. 

Mumaileyh M. Briand in ce plerıııın 
bir /ngiliz hariciye nazırını ala-

larda bulundujttı C11s11s Ebülkasım 
tespit ofunmu~rur r:bıilka•ım 

bir limana ait hazı pl;\nlar ile 
mıihiın usibları satmai(a tc~dı
hiis ctmi~tir. 

Polis bu casusu adım adım 
takip ediyordu. ı lhayet bu 
casus herif cürmü meşhut ha
linde yakalanmıştır. 

EbUlkasım casusu inkar yo
luna sapmak istemiş lsede 
üzerinde mühim pltnlar ve ve
sikalar bulunmuş blyanetf ta
mamlle meydana çıkmıftır. 

EbUlkasımın isticvabına de
\latn olunuyor. Bu casusun 
arkadat1nrı olması ihtimaline 
mebni tahkikat tamik olunmak
tadır. 

sefarethane var mı? 
DUnkU akşam gazetelerinden 

biri Ebülkasımın bir sefareta
nenin kapısından girerken ya
kalandığını yazıyordu. Bu me· 
s'ele Polls mUdllrUlllğUnden or 
duk, ~u ce> abı aldık: 

• l:hıılkasınım bır se/arı anc 
kapısır 1: , aka/andığı r ı 
ıleı;ılılır. P011ı:,ılf1da yak,J ı ı~lır 

vı cız f/nde wsus/ulflınu tespit 
etleıı ınllhim vesaık bıılıınmu tur. 

M.es"ele mühim olduğııclbetle 
Pollı mUdUrU Şerif bey de tab-

CasııslıılJım aııısı 

~:hulka. ım c:ısu luk 'e mem

lekete hhanct ı:urmıi ik o\dli~e

ye verilecektir. 
Ceza kanunumu:ıı casusluk 

hakkında şu maddeleri ihtiva 
etmektedir. 

~!adde 12<J 

maL :ttlarını ıcr\iİlf içJn anınla rnuhabcn: 

\oC munasebecrc 'c )'il malümat lopla· 

mak te .. ebbu ·undc butunao, )ahut casu~u 
biler eli: kabul cdt'n \ c salla) an ve is terine 

lolaylıl go teren \'C yardım eden Jt•mse 

idam ceza~ına nıahkılnı otur. 

.\fJddL' IJ:l llcr l.im Tuıki)e de\• 
Jetinin harbe yar yan mcvaddına "e ha,·a 
ıun·ctlcrfne \C ı.ara 1 tlhklmlarıoa ve as· 
kerı h:ırcli.etlerle ıınıelh, atta \i·c ıcrı;anc ve 
liman1anna \"C harp ıemllcıioc .ait , esik& 
ve \aı.a \C\".a Ti! lnı \C planlan ve sair 
nı·ılum:ıu biri diğerine tevdi. tebllg veya 
ne ı• t"'llck 'ahutta ber ne suretle olursa 
ol an hunlar hak.kında nıal6nı.1.tı lstlhsah· 
koı..ı.y Jqırnıak sureti ile devletin emnlye
tlue ml.itaaıllt ~ıskcr1 ırları ifşa ederse bir 
S<-::tcden uç cnt\e kadar ağır hapis vcy.~ .. 
but h pıs cczao;lylc tnucazat olunnr ~e 
bundan ı .. da kcndi~ınden üçvuz lir dan 
.ı~tğı olm nı.... ere ağır ceuvı nakdi 
lhnır. 

l bu sır bir ecnebl dev1ett veya onun 
111emurlann" if~~ olaıuuuş ise tailtn ore
ccti ceza beş eneden aşa ı r·lmam;ıt 
uıen: JkJt hapis ~eya bapls ve Gortvuı. 
elli liradan ~alı olmamak üztrc aflr cc
Zlfi D aklidir. 

bilecek kadar geniş olmaılıgını ihsıı 
etti.M.Rrianıi kendi.<inin de memle
ketinde aynı sıırelle it/iham edil
mekle yMi on11nda benim şohsımıı 
tabi a/du/!11 surelindı• ın11ahae 

ı'dilmekle oldıığunu söyledi. 

Fakat biz ilk hamlede 
harici siyasetimizi cemiyeti 
akvama istinat ettirmekte 
olduğumuzu llAn ettik. Artık 
rahatca uyunabllecetlnl ve 
heyecaniarın teskin edile
bileceğini ümit ederiz, Zira 
cemiyeti akvam harbi müm 
künsilz bir hale getirmiştir." 

Beşiktaşta yangın 
Üç katlı bir ev yandı 

Dlln gece saat 21 de Beşik• 
taşta Camcı sokağında koyun 

taciri Rlza Ef.nln hanesinden 
ateş çıkmış ve ev tamamen 
yanmıştır. 

Ateşin etrafa sirayetine ltfelye 
tarafından gayret edllmiştlr. 
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..._.•••••• ÇINOO · 1 I"'....-n.7nda l 

Gürültüsüzce astik edildi, 
fakat Oniki ada meselesi 

öyle kaldı 
< .e ,n. 1 dt:ı~cı.ktk h i ı:e ·naı k lJt. uıın 

1 (:!$- 1 iı ledi 

a rn•iaın r ;ı ederek 
l l!:ıpıali m~U 
:t k lapııaı;: 

•laiilUH:l'.'ITII 

l"[ ,tı. 

!it ııdan il..i ıı;hn >f•nra \lcdi-i 
mcb u uııı hııticiYe encumuüııdc 
~ cüı iı.alıaı ~ cu:rel.. rni>Uın 
blıı<luııtt nııiıleıı tek lif. 
ttnıi~ti~. \ı~tl~\.Ot ı...i fırk:ı re• 
-!eri de \l \ cııiZcl<...wı ı:v:..· al 
:ız~r u mııı a ıl iıvlıı • ıılıc:ıl-.· 

a t.i lllİS.\k.l'ıı. t:.tıiılk.i ~-.di 
;•(bmlannt ilrn:ı ctmi~lc.nlir. \1. 
\:uıiır , kın a dnlrdrrk oJan 
nıın·ı d>atı iz~ı ctrai,tir. 
lfmnın iiııerinc tastilt liyjıası 

kmci defa Mc{li!iıi hrı 'eti umu 
miyc,ine ~<t'rikli. lluhalilkr ti~ 

d:ı.lıil üklıtr;ıı tı.l<lc l'l!lll~ 
t ı 1 e<lildi. 1 lmci'fC etk:İ.İIMRİ 

m:ız >at.'\ ın ıhıırrin i\I. lırl<.a mi

;ıka dair nzı n nz:ıdr i1.alıat 

erdi. il. la \tiııa mel\ tı 

d r l'ari-tc ~ıkan Tıtn "azctt..,ı· 

<l muh:ı.hır <lir. 

ıııha - 'ıınaıı nıi-:ıkıııın ehe· 
rı' ~et' den ı c fa)<lalarından 

'ı:ıh· cllı.. on derece ı·rm1>1z do. 
ı ı ol;ııı \1. \fa"1J,ın lıu mi-abıı 
1chiııd~ rırt:t) a nttr!';ı ıkliller :ıce 

l .ı f rnn,ıı dro-tlannı tııtıııin ede. 
~c lıir rnahi\ctte mıdır. Onun 
'cı diti İüıh;rta ;;ün~ l •u mı,.;ıl; 

('cmi}cU alı am mi-akile tL·1.at 

Cc~{;il Ctmİ~Of· ~ı. Takasın fıil· 

l · sa uzuıt tız:ı.dıya 'ii)lctli~i 

n kıa. ~t ole~ 

- ter 1ltf ıı:ıem leadl 
nr Lırıntt:ı çıkm::ık ihtilMı h:ı cm 
' ı-ıtıısilt hallcdJkceklir. 
L · 11 ika mi.: al.. kalıı h ihti Jar 

he 'l1 'asu:ısile ha eı.lik:L"t:kri r. 

1 tı ha!li i ·io tarııfe~ n :mı· 
1. ılıı mahkeme. ine ıniır.t 

ı ka .ır \CrıkL·cktir. 

Huil an r• m· ata. ·ı ka· 
ııuıı 1:1; ılı;ı:,ı 
M~d· i ını:lt 

l.ahul tdilıııi~tir. 

n .ılı· f un:ııı 
Hoırutııl':ı nıı,jkını da rn<til; 
ctn~ 

:lh3ınıo14 mi-rıJ..,, ''kadar 
clım111iyct ' 'lılıtım:nr. Zarcı 
iki derkl ~rı~ki ıuiiııa4ı:ıt 
lıaıi tııhiidedir. l •ııun i~iıı htı 
misak rcnı Tm -e\ i!:h c etme-. . . 

-.-
Troçki için rica 

Praı;ı.ıe, 2:l (ı\.A.) · ( ;~clc
lcre ruv.ııraıı \ladaı Trotık4, 

zcı cinin Çc~ro, ak; .ı -aııııtor· 

yunılarındaıı lıiriml ik~nıctiııc 

miio;;.ıaJc i'tih-~l etme.-ini lwıniı

Aiıır bi~tıinden rica ctm· tir. :\lcz
kiır lıiıip clahili}t n:.ıtn nc.t.diodt.' 
tcj<:fılıii-tc lıtrlwım3j!.ı J..ahul et· 
mİ.':tir. 

Fransayı &Jdecek mi~ 
rari'.~'7 (1'. \. ıraı:ı- aj:ııı· 

'' t>itdiri.nır. Trotzf<. n n fr311-

~3dıt 'crlt'Sm m ı ·ra /. h:ıf"i · . . 
ciyc mı:.ıınron mz b ll/1 

~ı <!:ıir ııl~ h:ıbcrlcr al:\ i · 
ycttar nıaha!ıl t~r:thııı\:111 td.;<iı> 

ııluııuıakcadır \1. Tnotzky ne 

do~ruli:uı d ,~ru ı 'l nede l~ \ .ı-ı 
ta hıç hir ca eptl lıulıınm:ınıı~tır ----·-·...__... --
·~-·-

Şiddetli kar 
FırtıRa ~ittikçe artı
yor , yollar kapauıyor 

R ... 22(A.A. l\ar fıra.ası 
Alaruzu ~c Pouilles daglarına 

dopa. ikıl\eme~aı Demir 
yollumda ımı.n:... ı,.. 

mi§tir. Foıgia -Termoii •attında 
ka.rın lrUfaı 3 ili 4 metroya çık.: 
ıuış olduğlından mllu~IAt dlll'
muştur. Avenano - Sulmano 
ltattılldıı Mr ıren lı:arlv arasında 
mallı., l:alııuş ve Jolcıılar pi 
111 .. ııııll~rdir . ş.t: ekspresi 
auıaıo-an -ı ı Hat walıftllrle 

gelıul~tlr • \ t k:L:o lıuıı<l:ın (lıır;.ı \ u

ı ta m di r buyuk ~ !eti ·rlc 
nı ına:;clıatımhıı da h:ı. ·t· Afganfslanda 

tir l~t mfan :ııı a~ılr or ki on ~rayyere g-önderitdi 
ı ada ınesck i de artık iki 

rr,~3, er. 2.l \. im~ ı. , eı-
h ıı k ı ıınet ar:ı.-ıntlıı. lıir daha lcri kadr .. ,uııa dahil lıir t3'1:Jırc•iıı 

mı.;wlnu~ :ıralaır. • ..a-ı; le Jittt saarWCJ' 
On ilü ada me:scl 'ııi Yu11an memıırininiıı ıahlıı c.-ınt l>a:larnııl.. 

Tamirat işi Yenid!!1 harp ı Gene nümayiş ...... _....___ 
llMUy .. cllerlA va.zlııeti 

••ne müfldll oldu Mutahassıslar1n 

1 miizakeratı uzun Chefoo. 22 ·<A.A.) saıı 
l SÜrecege bCHZlVOJ" ·abahı "Lungkown da karaya 

'f'opçu talebesinin 
yaptığı hadise 

bastırıldı • • çıkan mareşal Cllaıar Chtrng 
1 P.vis, 22 (A.A.l Muta- Chang ın 26 bin kişilik bir · • • -

M.adrit. 22 A.A) - Vukuatı 
hassıslar komitesi tali ko- k.ı&vveHu m.şuıda buluod~ iaam eden eaıelri mııhabirlttio 
mkeDirı rA1>4lrulldaki _.._ '.' Chefoo .. daki mUllyetper- iMi•lan h..,_ elanık fapra 
hassıslar hakkında müzıı- Terler kuman4aumı" maye.- ı SeltoYie. Cleli topç11 ıae
ker.ııtta lı•hmmaş e bazı tinde ise auca.k 7,000 kişi ktelli!Nle ancak 29,38 taldıe •
noktaların tavzih ve lkmz.- olduğu bıtcffrllmektedir. Mil- 1 118dııt- "e blllllaıı 11 fcsllı 

-i ayı elai elma sıAıfuınla 
Hm taielteta 1 ~tir. Uyeqıuı;erlerln k1U11aod.ııı &frliltl çıtı MJanın tasrlla et-

* ADLİ ISLAH r Pa- ·bu sabah düşmanı tetıdtt -ktedir. A1firb vaziyeti ke· 
rls, 22 (A..A.) - Meb·usan ettftf11f llıie ,etmiştir. Jlllllerill• .......... 8'nflıle a.o. 
mecllsl adli asfahat layıhası- Jt VAzWET VAHIM - tllldıe etlllse py nııter ve 
aa lcet.81 ettlli~r. Ch&DCbai. ~2 (A.A..) Bazt ha- ,aımcıı: ..-e ,.nı sıayte,crd: 

•GÜQ(Jt,;. Sİ\'ASETf 6'enue BaZAnu\. ~cl&anUıuq,.- .... 1 .,.,. ....... 
plı " ... -· .. il .. Parf.s, 22 (A.A.) Hükıl.ıırıetin - Şlnurli f~e vntyet u llıınnr lllılM 1 m ·rııı. 

gümrük 8'vaaedlle ıdtealllk ~ ................... .. ..... 
istJza!Mara elt llliisakeratın M~ '°CtıMC ctıuwr .. ıuı Türk-Bulgar misakı 
hitamında hfikOmete 270 taraftarlan ·Mr çok matılm S11Ja. 23 CA.A..) Tilk
reye karşı 304 'rey ITe beya,. şelıtrtere lıaklm bulunmakta- Bulgar mlsakıııııı vakıada 
itimat ecflfmlştlr. . dır. YaJruz. "~efooft şehri: ı\lfkanılia ım:aana ntUntal 

* FRANSIZ TAYYARE- llll&lly~er~"°IA eUD4cdlr. verilmektedir. 
CISI ........ 22 ( A.A.) - · ftbrttMll} wilfıız-llltl 1Mtıe M. Burolun baya-tı 
Fr... tan--' •Lebrix,, dırfnt ten596:etfftJltf rfek- S.tya. 22 tA.A.• ttaı·ıci 

ı rlffi • pp Kalkü- ren lt&Zt alaıııeüer varlllr. ye mnın .'it. e.ı tff meclis 
_. Zil ' 8ln Kalraclden Hiik9nlet lunveüerı lçtn ma- hariciye encürnenlocfe Buf-' *• reşal laüettm etmek snkul- pr1'"'1nın beynelnıllei vazı-

....., Bütün ce1f IMktal •aramıdafl 19iş- yeti l?akkında uzun beyanat-
a lthı ıın.a,a ratmen küldür. Çim.ü riiare§alın kııv- ta ••lunrtlllftnr. Nazır tcım!JU 
Palllea llarellAt ılı takrl- '!'etleri ıt•rtMa san ,nehir m•m- memleketlerle olan münase
bea il s.at -. gece sabı CCl'llfP,ta Japo" ~sk~i hatta husule ıdeR selıi.hı "' 
Salra1~~ km'aya lnme.ıte ı ıuıntakasr arasmcta bulun- •nuallal< mesallln hamnı is-

muva ..... olınat efan Lebrıx- [ ç 
in meh ti 1 t . kdl 1 · maktadır. in kıfJl.atının ise t tlhdai eden ınüzakercılta ki are n a r uısu- . . 
sunda müttefiktirler. bu nuntak ya gırnıest mem- mes'ul inkl~~iı k1'. ı ve işaret 

,. M İC..Lf MÜDAFAA · audur. " . ---· _ _ f eıle.rek Martta Bulrar- Ya-
Paris. 23 (A.A.> Milli müda- :iavlç .... ede j ~oslavya ticaret muahedena-

faa mccflsloe bundan sonra EkaHiyetlerin ınesinln akdi için müzakera-
altı nazır .Yerine bütün na- tın 'ıaşltyacağını söylemiştir. 
zırlar dahli olacaktır. müracaatı l\'azır Türk- &ıgar misakı 

M. Meclisi müzakerata 
Un~arin gümrük re ~mi __ ............ ...__ 

fı\aaş kanununun (17) nci ve hakimler 
kanununun (19) ncu muddeferi 

Ankanı, 23 A.A,) B.M. ectilp edilmcdigiai ıerslri hakkın· 
mebJisl bııgilnktl içtimaında iz- da başvdrilei tezkeresi ve Adli· 
mir ıaeb'uslııt11Ra latihap edilen ye, Maliye t o blltçc cacümenlerl 
\lıısıf Beyin tahlifi icra ohtıı- Jnıu:batalat'ı iki•ci defıı olarak 
IRtlŞtıll'. kra11t deilmişlir. Blllçe eacllmc· 

'fDrlüyc cumhuriyeti ile sos- lrir eeiıı da Adliye c11cUme 
yalist şanılar ittllıadl hOkilmcti ııilıc-c ıcttiliııe dair ıılaıı 
anıSMlıfa Aıılarada akt ve im-· 
za 81- tıactuıta!U ilıtilı\fata teklif vo buna ııMitetlıılr tadil
llit -k•'fclcu.ıııc ve mer'aiar -e miizakere eaiMlıl? ve ıa

yıha Adiye. Mııli}e ve Wllçe 
--.nı@ı•elijlc lladutıan 
Blllr8r ve ıılııR hakkındaki •u
~ r e n Aıt!rsathı 1uıı1 
VJO yd;ll lh -yaAist .., .. ar 
tıp • fnb1We- altıı.a ve 

, ...,_ dçllf an •• lead elu
- 11M1'1 la YC 81' f P • • 

C11di111calerl tarıııit11dltft 11tüştc· 

reJıen ıeıldt edUı11ek llııre taılü-

- ile ı.irükte blltçr encihııe
Mıre tevdi etlllnliı;tiı'. 

Un r••ml 
nıfe c4111p A-....ıa ı.za Memfelrethıılze ıı;i:ıen rmların 
e411aa lıaytart _..vdname cttııırlfl rcsıııınltt ınnakknten 
ile merbutu protokolua ve bu trıızflt haktındoti kan1111 lnyl-
-.kavelMr ... uı. ı.za sure- haıu ve ikllHt 'e bütçe end!-
tla1 mDbcyyin ild imza proıoko- -nıu; ••uauılar..- ikinci 
ll1ıllla taadiki luıkkıacla dört lllllzakefttll l•Qıç edilmllf(iT. 
danc kaaıın IA.Jt-.Sı ve haıfclJe P"5ta kanııauıttıa ylrınl b'rin· 
111diıılleııi -11ıı1ası aıllıı:akete ci ....tdcıııialıı tuill btlwıdak 
Ye lıawt edlflııfş~. kanun layılıHı ve dahili} e e•· 

Ms•f' kanunu ri-' -ılıetAsı Mrinci mlin· 
-.., katmml'71111 OIT)'cdlnCl tı.eoeNnde kııbııl eılllmlt ve pıo-

Hllldılesliıfıı IMtkitnlct kallutı-R zertesl Sltnli toplanmak lnerc 
OINl&lı:ınıuteu matldMi11hı ilcıa celM wil cııllirni ıır. 

·, ..... 
lzmir rüsumatında c;uval su· 

isthnali ve tevkifler 
lzıııir. ~.l \lilli)tt fttl,<ınıatta ·111 ~I '' ı , in lı 

ı:tpıl:ın t:ıh'i1'~L lıitmi,lir. ·ı. çt11n! t .. ,·,.; \!' .\ " 1 1 

le kif c<İiklık-ı' bı ~,,n~r mılıkt:ıııcıc aik.: 

İzmirde ihtikarla mücadele 

.ı 

İzoıir,2.1 \lilfi~ ı) lkkdı c ilıırk.lrb n · ı ·k ı · 
okka kiınıur 'ntı;;ı ı;ıkarını~tır.lki pın · 1 ~dnı tr ı,,. t lı 

it) lı.ıı 

lL l<tır 
-- CcnCHe. 22, A.A Ekal- 1 f:akkrndakl müzakera!ın bll-

YU A. ISTA.NOA tiyeJer tacaiıDllıuı .eritecek is- 1.kuvoe nihayet bulduıtunu İzmirde şiddetli fırhna 
tidalar hakkında takip edilecek 

rışık bw r11·1111a hüküm sür
mektedir. So,,.k O'İttikçe artıyor Kaıı beyan e.)lcmlştlr. lzmk. 22 ( A.ı\. • iki 

l'> usule doir -~adn mümessili sa•--at•-lzde baio vıu·IJdi 
ı\tlna, 2.l (A.A) Sof:'uk ve ıar:ı!ıııdaıt •triıııiş olan muhtıra -- - güRdenberl de'l'Mn *" 

kar artmaktadır. Armada çok hali llazınla ı:cııUyeti ahamın l)ll. 22 ( A.A. 1 Tir- poyraz firtı ftll5l bil~ in 
lı11r bolınıdıJtundan ltııKlimet takip etme\ u usııllln ki) e sefiri Hüsrev Beyle sabaha karşı şiddetini pek 

Bandırmn yolu 
ı~m•r. !. B ı . 

l ırını 'r tı h ı 

'''nıa l.t " m H=tı«eriw :ı r;lln luıpatılniası- ekıılli}l!lled 'tr f etıııemekte ! :·erttası dün nıevsim1n en fazla artırmıştır. Karla ka-

na karar verınlştir. Etrafı kıula ol ve Cemiyeti ııur,l!ffa!dye il fıal<1tiirmdan.l:];;!ii!!:!i;;;;!;;""T""";e!E;!!ii~~~-----
kapalı olan bir çok köylerde .,. --ın •ı~. rı fttnl e\41fF. eü-cn, bayutt: 'P""ıl f ; u••·--,!'!:!lledr ı ~;.. 
yiyecek kll'ltnımWftıt. __. " • 1PA y l d ·· ·· ·· 

.. - • zannında llitlıAıınailüi Yt ta1en- L balo er nişle'rd.r. on,etJI· ara ar ya~ ... f 1 on mer 
Strp-Yunan itilruı· ıeriaden ıuç 11 • ının kırtı1ıl cdiı~ j lcrm pek if;-ade takdlrhıf so'y :!l ( .A) _ Bir çok \ 

iıni 
( 

l'ı:Jır ~.ı \. \ .ıclan me · ı ) et et- mucip olan fıalo \:Ok parlak yerlerde llıuam · ıdaa aşağı \\ 
·-ııuliı;k;ı, i!:" ·t ın ı,·ıd rilJi:ıin· nıekte ldıılr;tannı be ~ıınek- ·.1Lmus .. ,ı..atılaı·ıı kadar de-
ıı:ızar:in . e•-ınık lınıaı:ınd:ı \ u ,,,,11, () - ~., 32 dereceye dllıpmüştlir. Pııs-
'"'l" ~.rb ı it mınr:ıtm·ı.ı 1 f. k te.•;r, • an ~~ 8 cc,F- vam etmiş.il'. Haricl;e na- çıdt a kara kar y .. ıı;mı tır. liu 

lcr;n bundıtıı GJlrU i alarr.ı \ B ·· aı· __ ı 
kında \ ı nan';tan i e ~ı ıan .ı d d "'-'"' k df h ti! zırı . ur !ti m ne nazırı hadise httaJR -mllıanlar iın "'da c<1<\aıı <U ,.. mux· ker.ıt ıı.ilı>fl:ı ogr~ an avı;mya en - u. ... 1 , ~- • • 

metlerine verltmeterf ve ıııliza- "· ,.n41 OOı · ·seırrn=T ey eti, çıkmış siyah ıozlarıa karı~mış 
ı ttict·I •ni~tir. 1 ıu .. ult: ı.:h.:t ililAr 
ı ~kı li ı lklgr ıtı• iır 1.1 celile ·üti 

llelgr:ı , ~.1 \. \. ) l o1-la ı a 
nın ~c:f:) ik fim:u nlf-J lTh '. bir 
ınınıakad n · tıfadc•ı h~ k d ıkı iti 
!Mııı \ un:ın 1 ukuın•>t• <kın 
kabul edildiı;iııin rl\:ı ·et olt d ~u 
hıtber a !tunı~cır. -Meksikada eşkiya 

\lck 'ıt..t. 21 \ \. -ı·~ ccl;ıur _ 

keratın •ıuu. ıe ııtraması tak- mütc-3'!C f meb'u~la- ve ha- oııııaSfn arı üe~i ":"rlt1ıi·1fr. 
dirinde cemi) eli akv-a ıevdi ricl~ c nczarellnln y •k ek 
e)leıiıelerf te tffflle httı-•ş- ınem~rtnn. siy i ze,atla 
tur. ~ ...,._ -ınaileyh malt. e. ticaret ve edebiyat 
hali Hnnlallt' ~ kemilesi 
ycrfae ccınf]!.iı:.ı ..__ ıaedis i
H tklıtlıe l-2 Ni tekllflııi 

erde)" ·.-. - _... ...... 
\iman kabinesinıle 

mensupları dın etUler meya
nmda bulunuyordu. 

Hindistanda •;ocnk 
hırsızran 

----
Rus) Lın tlı3latı. · :ı: 

\I •t'\>l. ... J \._ 
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mi ,ı 

jdrıl:ı· ?:{ n1 hın iJ~ 
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ınn· 
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c>lınt. 

Jf. Ve11i g~mil e· 
[• ıı. ,.1 ( \ \ 

eni k 

\\ • 1 n 
\ 
ıçın 

tadif itt n; kcai naz rm:ı g .. u-ı;: hallettirınc:, tizrc lııı -•lıolı l\oıh!!c ı;itti~i hal.ıer 
/ 

... ıutte inin - ( :u:ıııo~uou • .. daı..~ 
n r 'Çllı blı llTI'. !-L" an altllnlt~[tr. nıritJI. "c.fılretlflİll hütİJl1 ~ 1' C:'F c """ " . .., mulıa ıirı :İ<'ll ııek 1 ' clgral> 

lloııgıl"r '2 '· \. rli:< k•~ 
\:l>C r>un k \·ırılJı ı• ·t bir ı ;tzı :ın ik: il'.~) 

\'{Hl il. <t<_! \ \ 

l.m ım • f""1 ı m 
.ıdd:ılc • rC'!lcrı ht1"1ı 

\110·111~ ı

'H:'desint 1 ın -
r 1 ıc .. tl 

\1Jf1 ıl .ı.,. 

c n t" 

ı clı t 

_ mıl· 
~11·1 

· f 1 j I; f 1 ml'1!1Utfarınt n:ı!Jetmd.c İCİ~ l ta \3tC 
:llR 0 n1U<(llf. '31\l![ ('\ e CT ( C 1 nazaran \ıtrşaml.ı:t {:UllU • ( il tun n 

dalı• h."ftfofe ~iımeğe ham lııılun· 
t!cılı im z ıııre hu ıııe ele hara- ım~ · a ını daki çadın.l:ı. "' umal.ta 

maktadır. Kirinci ta}' art· \ uıifc:-iııi :ıd 
retli uf ıcl••alııra ııı'c ·'m rcril- o!Jııkları w a c,kirn tarafHıd:ııı 

-. "' apmaj!>;ı: mur.ıffai, cılm , ı ı. 
dt: m kiıt geçi li. Diğer 'li-WW-IMıt ·M----•I Uç! ılar il.ı ık maı.l:c ml hı·n· 

1' - disletinın et""tl rı lıul~n1lluŞWr. 
· raratrım I\ etıizcloo; dı llu fur· Çocuk haftası ,'olu1erin küllneıh hir Hd ci necat 

:ı n ımfade i'c Yıınımr.<rımın 2.1 NiSORıla fıı<iş/ur i-kdi!,tcri ı·e bunu aloı•yınea müfıcn-
rtİ· kadı '!;denizdeki hii ·uL: di-lcrı oltlurduklerl "''leni o. 

Mlllfyetfn tarllrl lefrlU.. 6 

TEMIRLE K 
l li» h. '"~ Tcmiri l\azıı;aııııı l ~ıl:ırın c }alar a lıcralıcr l.a\m~t~ -

h ı emri l.adar >Cı in<lirı.:mezdi. t:ı. ııl:mlann: 1..oı aia11ıal.. Jalıa 
ne 1 rine lıuunck, lıaınıacı !arın jlt- mu :ılık '.ı lllt • >\icdi!cr. l>':ı-

c du~ı il çıhucak ıanm giıniııı l::ıtt Temir hu film: l"hcmmi, et 

iı.:· nt!t: unları sıınıp defetmek "itca 'ermedi. 
ı~ , eğildi. HııJ:ır, olmaz ; dedi; 

far 

n 

llu 1-.;ısmacılar nıL'ğ~r :arktan 'Ş1tllon muhafaza t'drnltrt 
, 11 lıir takını İranlı \':tpuku- de[!il , bize• do.ttru gelc1Tfert 

\otları ı zerinde ııc lıul- hüc11m elmeJiyiı.. Cü11kü bun-
ı-.. • a nı. tUikıen "'nra, lan yerrer yt•r.mez <illtirleri 
ttiklerinı ıı.. ı anların ıistiiııc eşyalttrı fıırakıp kaçllrnklardır. 

ti l ) en tal:ırıl r.ı 1 ı fi ıır 'I cmınn tleılııtt gihi cıldu. Rir 

in ·ı cmırin k m ıntf:ı ın-
1, ı:.ır aclır. rı u ~• c: n p.unı-

c fı -m Clfor ı i_ rı nldı. 

iki huı.:tım<lan "•nra bas 1a.:ılar 

~ cnitdik!eriııi anladılar. ı agm:ı 

ı:Ui~lcn ıı ll;ırın heı-,,;ini Lıırakıp 

hirLr tarafı d:ığrl !ılar. 

fır , mı \. j!m.1 eti• rek :ıtlanı 

ı f nren m ,ırı kırrurııı.at ı ·in 

'l'cnıir bu maJJ;ırı ;ı, ıl •ah ip 
teri enlL lit n vaf ki~ et 
ıızcriııe K:ızgan da Tenurı tııkdir 
cılueL ona kendi olı.ımıı \ rrmclı. 
;uretilc Rarla l.ahifeoıinin ~ 
cenıcA\eriııl taltif etti. 

ı uııl rı bdJerk~n elif r kr<mı dı 

·r:ıt rtır a kn~ıfo~m:ıl uuc cın-

18r~ ıfrı,~ ılcrliforlımlı. 
l'enıir mayeriı e1d ilc-r lıa-ıııa-

'J'enı' 'ıı 1..ı~htı ıııld! 

BuMaıı se111a E8* Kaz
galtfrı Temir lıakkmdald fe
veccDhft arttnara baştadL 

Kazıan bir giln Teaılrt çağı
rarak oDıa delll kt 

Sen Gnriga.11 ailesiııt 

mensup /Jir gmçsfrı. Qrrrigan 
mulıte~m dernektir. Sdki11 sen 
• tıua • 1U ıMnsup değİl$İll : 
Jlİftİ Cengiz Han sülôlninden 
deffilsin . 

Pek cskiıleıı , daha St'll bu 
dünyaya gefmedc11 eı•el ecdaıitff 
ofQ.fı ı•e Kayuli deııileıı aite ift 
Kabuf Han arasında bir ıuu
l•aııele yapılmıştı , Kabul Ha11, 
Ce•l(iz Han111 mtn$Up oldağu 
ailemıi11 tfl i>ıl)'ılk /JolJoSlfltr .. 

Btt mukaveleye güre orJu
mın kumandanları , zubitlerı 

yalnız Ktzyu/i siifıiksindtr. ge
ktt eıkeklerdea 6/atllklır. Ka
bfll Hart ..,,,,. M Hanlı/fi 

""'IM/•ZO mttektir. Aml'ıtrıııa 
birb;,ferine ı·erdikleri söz işte 

hl'Z ırl.ı. 

\ c gı.:-ı.:f.. rltu l .it'" l lt:ıınJ... ıl :ı.;r 
naıatlıj!'ı ıo rencncı;nc rk \ e 1 Hl•il 

mııl;..11 mcı · · 1 ı tı ıılııu ~ 

ll!T~ • ım.1 .. ı rtrd<lltrini ~, 
f"1"ı!iı. l. lfr.uı • \'azrrç-iıır hl!.ı,n t 

erıni; u'<lu~u ı~I Li-ind~ lı ılunıl "'' 
lİ lt•nınet..te<lır. 

:ıl;ı:r du' ı rrra.r ,·l m1.: :n ı!c J 1' 

ntiin.:~':cr !nr !'!;T p ç ı.._ ll:ııı k:ıçt 

ıhkfarını rn, 1'ottiklcır kim-elerirr 
oY.t'rinc htrcuı t rtnı~tır. tkı:-ıi pult.:t 
Mlrrı3'k V7.tt' 1 t kı11 ,·arnfmımşnr. 

ı"'diff: btl-Jr •.ıbı'.""' \"'•:ıılc l.afl
rılılı;\ı hnUıı tl:ı lıi • '•I'! ill elle 
l ulııtHIHlffiJ .. tır 

cditmiştir; 

11'\Utlriş sermaye - . n >ek • 
~:! .\. '.\.J - {;u2r·u1ty ·rrn. r <· ın1 .. 
Jld" • ih- \•t n:ıl l{~nk ol' ( ""'metct 
\almth I~ lt~rt..-\k-mir. 'r<11t 1-.ıı· 
!:an ~ ınilı (J. ltıı:ili>< 

Bahrı muhll!~ yaz r. Jrı. 
2' \. \. ·· \f.;t itanı:ı.,. \t3purı.u '.111 

..;, ı 111 b..- cbızd~ Ll•b mıtlıiıi •ll.ı ı 
o 1:1>1 td• m lı:ırnctin h<01 ·u 

l
hf!Yl~yJi.&t !ıöı fnkrrbirleı·fırı f di Ort:ıı-.ı rı·r t:ı.l-.ım n'unrerit 1 turulrnı t<·p1~rtr lhrr ,,+aıc~ııı ı ll·ı •~r. ttı -.ruımdıtki ti• 
u6li:nl' ka?t!i#fŞfrr. l!'rt frak11 Tatar l...ıhil lcri ._,ı..ar:ık rnıfara dı;ıı l>ir ıı.,kımı :-,mcrJ.:ı.ı>t 1 l~nı ~t l:ır r J-ı1 adC' L11 1 cnd• mc:n-
fc?rlıa bıi)'Ot: Nrmtarm lratıne- it c>ıı-.rakl~r iızeri ı ıl·ı m di c iın.inar ttırdi. ı fa·ıtl:ır ıı r :ı ı 11 'ıl:ırdı Tatu 

sinde sakit bafrmııyor}şlc stRiıı ,(ırmcJ ha;f:tmı;l~nh. ı r:ıht hu l larım h.ıkıll.:ıtle hı\ ı ·nıır!cri 'omcr , nttd ı ı.uı,ı. ı ı:ı. 
baban bmw böyle siiyledi. l laııl:.ır -,ınıaldd i cr.ı.lcl.ct· l ·r ~hunmlı eti }Ul..LU. lıır kukh ı.a crı:i 'c ı .... nnıı arn td.ı· 
Elbette /ııı' f/!'llıllll«I ciqğTııd111: !ere ~ck.ilnıi~lcr.kctıdiltriııi. i~kin· Ja ilı;u tıi. h'.c JL-4 · l\a ';n kııt edcr1cr L l..U..i ı bu ılını, 

ra thlSf -~. C' d~lıtr:ıl 'tll• ı c aı ıııcr:ıl.ııı:ı 1-aptırıııı>lanfı. hcı;Ji-Jor. hı . c c:tlı~ rJ 1 J lıcp-i de K:ızr;an j, ruı cttiı;i ı::ı· 
ı;rı da ilin.· ·tti ı iaulıı.r im<li re ·ı,ciıriu ö.:uın· ı l:ın ua tliğcr her~"- haH:ııt13 nılıı i" :ı ı ı,tiral ctcikkıı il•. 

Bcrıi111 j!İfkt·egiuı ;-ol la ara .ır:ı ı:;ünı ;eler hil1.· hu ~b m. i,c l•t•~lc hır- 1 l:ıı i-tcdi\..krı 3 c ılc >'n rrı ıtl. 
birdir. Bu jl(!I luup yoludur. tıtr i>-yıtnı N.smm~k flefıanesile hu1duj:';u '''" kendi ine • f !:ın ık.1r~n , 1. mlanh. 
Hiç bir l'akil luı.ıp ya/um/arı o rnrafl:ırı ı n~nıa ttnıck. ı : i>tc- y~pı.;ı_ ~t1..,:ııı dcnir<l~ il : 1tl tl"11 "rı ıı!arc ctı ·k 
#Nmnetlim . Erlctlckr bnlim dikleri ;ıd:ınılan ııl<lıırın k ı.;i.nı.li. ı ı ıı ) ;ıpn• l':ıı ~an d:ı tıı.kı k ır.~mıı~ l u tı lı 

orktımdon ~fir. Berı imlii bir l\::ı.z~ıı lıir ~mir. hir ı..unı:ın- Tcımrknl.. ;,ilı[ li.iıçu~ lı'.c aile dm 1 ı '~mı. 
uı:Jamwı. Erkcj!in yolu bir ı>fıır. d· 11.. , c ıı~ı , uk.ırı tıpl.ı bir di onlıı. lıu) ııh. ( Uli!;IZ ı la11ııı T r • ıııh ile 
O da budı:r. ı bn<.ldlturmak i ·ıı .S.:merl..arıdı wUJ.,,.illt.' rı ıısup dtjtildi. Faknt Keh. lır _ terler lı 

Tcmir :ırtık aııl;ınıı;u: ~Rir ccn:ih <tmi,ti \ uku hubn ~;. kmdisi nır·m r ıı·r ad mdı. ır lıcha fu 
ad:ımrn lıir tel... rnltı olur.. diye kınbr:ı k;ır;ı ı..o,m:ıl·un (>11\rnı,ıı. Kir !.1kını ıttifakl~r nk 1 ni. llch lırit:ı 
ı;oktanhcri ı-ictigt >ıızuıı :L<ıl l\cmli-i t !ana ka ,ı ı-pıl etti. 1 :ılıııt dırnı ~ı n Tnı:trl~rn hat 
ıııaııa>ı ~Rir rLcjl;iıı ~<lc..:cgi hir l zun w çetin ıııiıc;ıddckrdcn inini lıildlrdr. t\;v.. nın lıir go· 
tek ol \:ıftlır kı '' ıl1 harp <mıra 1 laıı iıldtı, l\:ızıraıı c.la hu ziı. j,af.ıN cıl,n lıir <ıkfa l<ıır 
. olndıır,_ demelm. Hundan h:t,ka suretle ~cnıerbndın n llftrlıı olınıı•tu. l) m edip ı mıl\ıtff:ık 
~unu du ıınlaılı ki C'cn!!;ız 1 laııııı kahHc ik diıı;cr Tatar Kalıilclcrı- <•klul;taıı qııra aıuk kemlı ini 
tıj(ltı 'a~aı;ı, · Mıı;aııisıaıı da d: • ııin hıJımJug :mıziııin hakıki llHI ha.<rttmiı>o ibti~·aı; ulnı:ıdık· 

lıit tılı.lujl;u lıaltk duııyaruıı hutım sıhihi oıdu. ça harl>ctllll'z t~nıu,ıu. lo\n~~a· 
hu hauıl 'nde h~ııu >iırnt· Cen~z ll;uun ~ asa>.ını ~erine nrn ıli~er tatır hl.ıilelrrinin a· 
mıiişlir.. l.akiıı yiız - nnlı ki 11 .. 'flnwek ~ 11nık kendisini im- daka~ emııiyeti ,-oktu. l"ıkaı 
Çaır;•ıtyıı. f~lf! hnbmlamıdaıı mandıın di\"c !ıtnr)'ln mııhıırip- Tcmirin kCTKI ;fne b;r çok fıty-

kalan hu mira-ı ihııınl Nmi~ler Jcri memnun l'tnıtk i<;in lıir d~" olacaj\'ını aııladı. 

Lıu ~c-ııı l'rJ..d it rır ~r-•nd, 11 l 
oldu!!;u m \li.I ılı ;rdı 

ı emir iıc ı tdı lcr lıcı ı •~'f 

~ıdip hır ı ere lu m c·ttikt n 

... ıı ı a : \ d t cuılınL-c hdıa<iı k• 
1\-ızganın .:dtiı.: •rilı lı lıi ırıııa 

otur.tr.ı:, Teııı'ıin cc arctiııdcn, 
ci!J di<Mkıı ıı~un , ı.IKH~• l>alıs 

K itmedi 
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-MiELlYETİN- SEI-ftR VE-MEMLEKET HABERLERİ 
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JIJl,X{jl/flrf~ ~ j :iı.ı:ffea..U u;.. MAHKEMELERtıE MÜTEFERJKHADERLER EMANETTE j Ankarada Milliyet 

nasıl geçiyor? 1~Z!!'l\€1' 1 GAZ YOK MU? 150 000 ı· il" t ı· · Tehlikeli duvarlar 
Eğlencede dayak!IANADOLUNUN BAZ~ ' ıra V aye mec ISI , .. lstanbul kar tipisi içinde bunalmış iken 

. . . . . !YERLERİNDE EHALI 1ki avukat hakkında-j Bütçe hazırlandı, yol Emanet ?rtakoy yo- \ Ankara binnisoe h::thar içinde yaşıyordu 

Ankarada kış 

Mısafırler hır bırıneı ÇIRA YAKIYOR ki . ,,. kik !parası gene .on Jiradırj lundaln duvar!ar1 
girdi,üç kişi yaralandı --- şıkayet tet ----- yıktırıyor -·-M açkada Buııarlst• n ı;efareti 
şoförü Payar dlın gece karısının 
yıl b~ını tes,lt ederken misafir
ler arasında mllnazaa çıkmıf 

ve neticede birbirlerini iyice 
dövmıı,ıer ve Payar , Trfkvar 
ve ma4am Una baflfce yara
lanmışlardır. 

Kalasını yarmıt 

Dıın Kasımpllfada Ahmet 
8.ln odun depoSllftda 

odunlar latif edilirken Hatll c;a
vu~un attığı odunlardan biri 
Mu~a B.lo kafasını yanmştw. 

Yansrın çıktı 

Cinci meydanında 35 nu
maralı evden yangın 

çıkmışsa da bastırılmıştır. 

'Jremve7den dUiffU 
12 y~lannda bulunan Todort 

tramvaya aulırken Vediknlcde 
dl.şerek yaralanmıştır. 

llabasına kııı:mı' kaçmı' 

Galatada Hendekte sakin 
Yaninin kızı 17 yaşlannda 

E!enl babasına kızmış evden 
çıkmış ve bir dahada gclmem~tlr. 

Öteb&ri çalmı' 

K llçllk Pazarda Ahmedln 
odasına Mehmet isminde 

blrl girerek bazı eşya çalmıt ve 
kaçmıştır. 

Dayak atan pollsler 

Aksareyda Haseki polis 
mevkilııde komiser mua

.ı~ı lbrahlm efendi vo iki polis 
Yusuf ağa,Yı dllğerek blr ay 
hasta yatınasma sebebiyet ver
diklerinden dolayı millklye tef
tiş hey'ctlnce muvakkatan işten 
el çeHlri lmişlerir • 

Fasulye hı .. aızı.ı.rı 

Meyvahoşta batlı duran 67 
numaralı mavnaya Kadri 

ve Nuri girerek 13 çuval 
'rsulya çalmışlardır. Mehmet 

' "' Rnmış , dlğerlert ar anıl· 
ııuktadır. 

Pareınnt atırmıt 

Sabıkalı gOruhıındaıı Fehmi 
dlln BakırkOylll arabacı 

Mehmedin sarhoş bir halde 
Gel at< dan geçerken 18 lirasını 
c~Linden çalmıştır. 

tO top kumat 

D lvanyolunda Mehmet Hu
lllal Efendinin dükk&

nır,a hırsız lfrmlt 10 top elblae
llk kumaş çalmıştır. Şüphe Oze
•ine dektlrikçl Sadri derdest 
~dllmiştlr. 

Nişanlanma 
Sebık Hamburg Baş şehben

deri Fahrettfn Hayri beylo mer
hum Hamdi bey kerimtl Adalet 
hanımın nitanları icra edilmiş 

ve akıtıerloin de Beyotıu nikillı 
memurluğunca derdesti lı:ra 

l>ulunduıtu memnnniyetle haber 
alınmıştır. '---------
Tohumları ıslah 

İktisat vekaletinde 
mühim bir içtima var 

Memleketimiz istlbaalAtının 
nefasetini temin vo çoktanberl 
bllkımsızlık yllzHnden eski kuv
vet ve gOzellltınl kaybetmiş olan 
tohumlarımızı ıslah için iktisat 
Vek!letl tarahndan çalt~ılmak
ll t ır. 1 ohumlanmızın ıslehı için 
muhtelif istihsal rnıntıkalanmı:ı:da 
ve ınuhteltf cinsler llıerinde 
ıslah faaliyetlerinde bulunan 
•slah lstasyonlan tesis edllmlştlr. 

Çok mühim ve mllflt neticeler 
ver~ek bu mesai hakkında mil
zakeratta buhmmalı: ll:ı:re cu
martesi gfinü iktisat vek41etinde 
istasyonlar ınlldUrlcrinden mu
rckkep bir içtima yapılacaktır • 

Bu içtimada lstasyoalann bir 
ıtnc zarfında yaphklan işler 
hakkında müdavelei efkar edi
lecek , her istasyon mUdllrJ 
lliğerlerinin faaliyeti hakkında 
tenevvür edecek ve az zamanda 
öntimt zdekl sene zarfında yapı 
~cak 't'er için karar verilecektir 

Bu komisyona Halkalı ziraat 
mektebi tohum ıslah istasyon 
mtldll ı O Eskişehir lstas• 
yon mlldtlru muavini Şevket, 
Adana pamuk IBlah istasyon 
mtidllrU Celal, Adapazan pata
tes tecrUbe istasyon mOdllrU 
Klav, Ankara ziraat mektebi 
mııtehassısı Kınsyan Beyler 
iştirl'ık edeceklerdir. 

Komisyona Vekalette başla
nacak ve diğer içtimalar ziraat 
mektebinde devam edecektir. 

FJaber aldığımıza göre, gaz kum- ediliyor ynayet Umumi Meclisi fırka 
panyaları bilhassa Anadoluda gurubu dlln Halk fırka• 

gız fiaılanm sistematik bir surette aında Şehremini ve Vali velı.iU 
artırmışlardır. Fakat takip edilen )Ol Muhittin bey ve Firka müfettışl 
gayet kurnazcadır. Hııkla Şinasi p14anın rlyasetle-

Bundan dört, beş ay eve! gaz şikayet vaki rinde toplanmıştır • 
bımpınyaları lswıbukla gaz ve ben- Vilayet Mç.ciisl 2. mart c:onmar-
zin fiatlarmı •nırdıkl•n sırada gaze- olduğunıı yaz. atci &ilnQ 'toplanacağı elbette 
temiz bu ifle yakındın altkadar ol- mı~tık. kinlci reis ve muhtelif encllmenlere· 
muş ve bilhassa lsıandart kumpanyası Barut rovel- intihap olunaııak aza namzetleri 
direktörü o zaman yapılan zammın ver ve av fi- tespit olunmnştur, 
eon oldngunu söylemişti. Aldığımız maJOmata g~re 

Şehrimizde fiatlar ı~eyit edilme- $enklerl lnhi- lklı.cl rels11t~ flacı Adil Bey 
miş, fakat Anadoluda muncazum bir s.annı alan Be, intihap olunacj\ktır. Birinci reis 

ııl d h·ı· d fi ı •· · d ··k ııat"Nasi' LOt- Vail vekilldlr. -
us a ı ın <! at at pen. zıyn e yu · • Vilayet Jıusustjdaresinln 1929 
se\miştir. Vaı'iyttl J'akmdan bileen fi ve Ar~Jan . 
bir Zırtın verdir;t malumata göre • s_enesı bütşesl Jıazırlıınmıştır • 

Fresko hıısust şirketinin elde ettiği Varidat kisiuı 4;319,000 liradır. 
kumpanyaların Anadoluda takıp mcruıfiin Fransız Barut inhisar şir- Masraf liüt~esl de vİı_ridatıl gllre 
ettikleri usul şudur: tespit olun-'n~~1• 

1 dan ~ Net keline devri esna.'l.lndaki mwıme- ou TmT 
- 5tllll AUftlpanyaııı , t Maarif Yt!tgial de geçen ICDC• 

Scndikaı ~irketl . iıe Y"JlUğl mukavele !Attan avukat Nesim Mozalyah, ld gibi teeplt , oııınmuştur. Kaz· 
ınuc.ibinc~ bu sene karadeniz tev2i- ve Ştkip Adot efendiler hakkın- anç ve sayım verctlcrlnden yllz.. 
atını ket•disi yapmaktadır . Bu kum- da şikAyet edilmiştir. Bu hadise- de 50 ve müsakkafat ve arazı 
panya, mesell bir şehirde r;ız azal- nin Fransız bıınıt inhisarı ile vergilerinden yUzde 25 tir, 
dığını ve fiyatların yükseldiğini gö- Bıı vergi de geçen seneki gibi 
rünce oraya az miktarda gaz gön- alakası yoktur. lO lira olarak kabul olunmuştıır. 
dermektc ve bu gazlar da derhal J 50 bin liralık blr mesele Çumartcaj ctınll meclis topla-
sarfedilmektedir. Bundan sonra mevzubahı! olmaktadır. Her' iki nacağı cihetle azaya davctiyeJer 
kumpanya oraya tekrar bir miktar avukat hakkında Birinci Ticaret ıönderllml•tı;. 
gaz gön"~rmekte, fakat bu defa gaz- nıalıkemesindede bir istirdat Anbar memuru 
lan pahalı · satmaktadır- Karadeniz davası açılmışnr. Defterdarlık idaresinde dD.n 
havxasında gaz mılan 80 kuruş• lstanbul Barosunda da ıahkı- 100 lira o.cretll anbar me-
çıkmıştır . lneholu belediyesi gaz m~rluğu için musabııka lıntibanı 
inhisaı;ma telgralla ın\iracaat ederde yapılmaktadır. Aynı 7_amanda yapılmıştır. 
vaziyeti bildirmiştir. Adliye Vckılletine de ~ikayet · Aylıklar verlllyo .. 

Bundan bir mliddet evci inhisar edilmiştir. 

idaresi elindeki 80,000 teneke gazı B tahk k V"' d Mart ıımumt maaf tevzf· 
aro i at için uayete e atına cumartesi rııaa 

fütından a~ağı alartk Ruslarn satmıştı. müracaat etmiş ve defterdarlık başlaııacattır. 
Simdi clind~ gaz yoktur. 

mühakemat müdlirü Mım bey Hazı zevatın verdiği maliımata 

göre Anadulunun bazı yerlerinde tahkikata memur edilmiştir. 
gazsızlıktan dolayı çıra yakılmakt>.dır. Avukatlardan Neeim Mazalyah 

Ticaret Odası kongrası efendi uzun müddettenberiViya-

ş ehrimiz Ticaret kon~sı bu nada bulunmaktadır. 
giin öyleden sonra toplanacak-

tır. Bu içtima• bütiin tüecarlar davet Mevkuflerıp tatıklkah 
edllmiştir. Ticaret ve sanayi kredileri 
konuşulacaktır. 

lnalllz u .. aaının vaziyeti 

tn(iliz li1'.lı dön Borş•da 984,5 
kuruşta açılmış, !JM kuruşta 

hpanmışur. Düyonu müvahhıde 221 
lirada açılmış, 222,!5 liraya yükseldik
ten sonra akşam 221,7 5 lirada kapan
mıştır. istikrazı dahili 9'1,375 lirada 
açılmış, aynen kapanmıştır. Altın 

Borsa haricmde &'i0,5 açılmış, 850 
kuruşta kapanmıştır. 

1\ 

Ali karar 
Ali karar hey'etinin 

yeni mukarreratı 
Aıı karar bey'eti riyasetinden: 336 

senesi manında bir hafta mezuniyetle 
Mudunıudan lstanbulı giderek Aııı
doluya avdet eylememesi ımali mil
liyeyc fi'len muhalefetine delil teşkil 
etmesinden dolayı hcy'etl mahsusaca 
nlsbeti askeriye.ı katedilmiş olan 
mütekait jandarma mülJzımıevvell 
Uhrlli Süleyman efendinin Mudımıda 
buhınduğu müddetçe kuvayl mllllyeye 
fevkaldde taraftarhğı ve lıidemau 
görüldüğü ve Modıımıya avdet ede
memesi aile mazereti dolıyısıyla ol
dağtı ve lstanbulda bulunduğıı müd
detçe hiç bir vazife almaması ve 
amali milliyeye muballt biç bir hı
r<oketl görülmemesi ve , on zamanlar· 
da Trakya teşkillıına da dibi! olması 
hükilmetl milliyeye metbudyetini 
gösıerdill;inden kanunun birinci mad
desiııe temas ler vaziyeti ve resınl 

davet tebligatı olmadığı cihetle ikinci 
madde ile de münasebeti görülmemiş 
ve fakat istirdada kadar lstanbulda 
kalması ve Trakya teşkilatında bir 
vazile lfı etmemesi hasebile kanunun 
üçüncü maddesi mucibince muamele 
ıfasına kanaat haili ettirmiş olmağlı 
mumaileyh hakkındaki 1428 oümerolu 
kararın kanunun üçüncü maddesine 
tahvili suretiyle tadiline muttefikan 
karar verilmiştir. 
Ali karar hey'ett riyasetinden: 
lngiJiz muhipleri cemiyetine dahli 
olmasından dolayı hey'eıi mahsnsanın 
729 nümerolu mazbatayı hükmiyesiyle 
devlet bidematında ademi istihdamına 
karar verilmiş olan Gafatasaray lisesi 
Türkçe muallimi Ahmet Mazhar Be· 
yin ınahkömiyetine sebep olan ralnız 
adresini havi varaka kendi yazısı 
olmadığı ~bi imzası da bulunmadığı. 
vesaik meyanında fotografı alındığını 
ve kayt olduğuna dair bir muamele 
görülmediği ve hakkında şehadet eden 
muhterem ve maruf ve mubt~\if 
mesleke mensup bir çok zevatm 
ifodaııda heman müttefllwı muma-

Mu.,tantik Hikmet bey grip
ten rahatsız olduğu için 

Kadriye hanını ve rüfekası hak

kı.ndald tııhkikata diin devam 

edilememiştir. 

Dün mustantlk Nazmı bey 
evrak üzerinde tetkikat yapınışnr. 

Tatevla talı klkah 

Tatııvla yangını e tnıfındaki 
te~kikata üçüncü istintak 

hakimliğinde devam edilmektedir. 

Zabitanıh tanzim ettiği fezli

Jı.enin birinci kısmında Terkos 

şirketi mee'ul turulmaktadır. 
Yanğını geç haber vermekle 

dön bq kişi maznun bulunmak

tadır Fezlikenin nihayet kısmın

da da hem su kumpanyası hem 
de itfaiyenin lh ılı ali izah edil
mektedir. 

8Umr0k mUfettlflnln davası 

Rüsıımat müfe~erinden 
Celal beyin Gıiıata güm

rüğü hey'eti ıeftişlye reisi Ahmet 

Raif beyin aleyhine açtığı tahkir 
davası dün Birinci Ceza mahke
mesinde rüyet edilmiştir.Tarafeyn 
memur olduğu için evrakın me

murin nıuhakemat encümenine 

gönderilmesine karar verilmiştir. 

1 

Vat~nda_şlar fl 
Zeklltınızı, Fitrenlzi Tayyare : 

Cemiyetine veriniz! 
1 

' Tayyare Cemiyeti memleketin 1 
mlldafaasına çalışan bir mü- 1 
essesed/r. Zekntınızı, Fitrlnizi 1 
Tayyare Cemiyetine vermekle I! 
hem dinf, hem de vatant vazl- 1 

. /eniz/ yapmiş olursunuz. ! 
•;;:.;=· ..... iHi ii 7i -:. ... ~ .. _ ---· 

ileyhin vazifesiyle meştul, fırkai siyı-
6iyeden muhteriz, temiz seciye ve 
vicdanlı, vatan ve milletine merbut 
ve amali milliyenin hüsnü suretle 
neticelenmesine heyecanla muntazır 

kıymetli bir şahsiyet olduğu mealinde 
bulunmuş ve bioıenalcyb bu 5ecJyede 
bulunan bir muallimin başkl blr yazı 
ile yalnrn adres yazılmış bir varaka
dan dolayı mezkm cemiyete girmiş 
olduğunu kabul etmek muvafılu nıs
let ve adalet olmıyacağı kanaatını 
hasıl ettirmiş olmağla noksan talıki

kııta binaen bey'eti ınahsusacı tanzim 
edilmiş olan 729 nüınarolıı mazbatai 
hükmiyeden mumaileyh mul!llm Ah
met M.12har heye ait· karann refipe 
miltttfikln kırar verilmiştir. 

Kazanç vergisi Hlraz:.:.l'I 

Kazanç verrtsi Itlrazlan 
tetkik komisyonu dUn 

Vali muavini Fazlı beyin riya· 
setinde toplanmıştır. Bazı iti· 
nzlar tadil ve bazılan da tastlk 
oluamnştur. 

LaAvecuıeceklar 

]f azlrıında şeker ve petrol 
· idaresinin lağvedflecetı 

takakkuk e~ktedir. Fakat ldarıe 
yeniden memur lı:aydederek 

Vlllyetlere g_llndermeğe iıaşla

llllftlr • 
Ankara JI• telefon 

Ankara ile telefon mil
kal ematı önümüzdeki 

Haziran lçlrıde başlaması 

kuvetle muhtemeldir. 
Seyyah akını 

Bundan evelkl senelerde 
olduğu gibi bu senede 

seyyah akını devam etmek
tedir . .Martın beşinde Empres 
Roterdam ismindeki iki sey
yah vapurlarlle bine yakm 
seyyah g-elecektır. Bundan 
ba~ka dünyanın en büyük 
vapurlarından biri olan 63 

bin tonluk Blsmark vapuru da 
relecektfr • 

Maef :roklaması 

Mubuseaatı :ı:atlyeden ma
aş alan mlltekaJdln, Ey· 

tam Ye EramD maa,ıamıın Mart 
yoklamaranna diln bllflaamıfbr. 
Yoklamalar Şubatın yirmi uld
zlne kadar devam edecektir • 
Diğer taraftan tlç aylık maat· 

lann zamllDJ da (eldltlnden 
yoklamalardP soııra tcvziata 
başlanaaalı:tır • 

Fakat bir nokta vardırki 

maaş eshııbını haklı olarak 
dllşilndD.rmektedir : 

Muhasseeatı Zatiye idaresi 

yoklamalann yapılacağını nan 
ettiği zaman yoklama klğıtla

nnın nerde tevzi edileı:eğlnl 
kayt etmemiştir. Bir çok mllte
kaidln dlln matbaamıza gelerek 
yoklama klğlllannın nerede da
ğıldığını sormuşlardlr. 

Bu karda lafla ekserisi pek 

fakir olan bu zavvallıJar vapur 

tramvay parası vererek Muhas
eesaa Zatlyeye kadar gelmekte
dirler. idarenin bu vaziyete bir 
çare bulması her halde !Azın d r. 

• AvukaHık imtihanı -
929 martı zarfında icra edilecek 
avukatlık llntlhanına tallp olan
lann evrak ve vetalla mD.ıblte
lerllo Jstanbul Encümeni aclllye-
sine müracaatJıırı. • 

........................... i Çocufr haftası 1 
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Qrtakör yolunda tramvaylar 
hAll tek hat iizerlnde işle

mektedir. Şehremaneti tarafından 

yapılan tetkikat neticesinde hat 
üzerinde bir kaç teblikeli duvar 

daha görülmüştür. Bu duvarlann 

Nenmli zadelcre ait olduğtı an-
!aşılmıştır. 

Emanet Nemlizadeler tebllğat 

yaparak 48 5ı1at zarfın~ bu 
dUvulm yıktırmadığı tıikdirde 
1cendi vcwriyle yıktıracağını 

bildirmiştir. Bu 'duvarlar yıkıl
mad1kça ·ikinci kııt iizerindes ey
rüsefer yapmanın tehlikeli oldu· 
ğtı anlaşılmıştır. 

Cazı k6prO.U 

Gazi IJ<llprUsll hakkmda 
fraasız milbendlsfnln 

projesi Encllmenl Emanetçe 
ınu\'ahk gllrillmllşttır. Son defa 
Encilmenl Emanet neticeyi lıey'
etl fcunlyeye blldlrmlştlr. Hey'etl 
fenniye de projesini ve planını 

bazı:rlaması lçfıı mlllıendlq teb· 
Hratta buluamuı;tur. 

lstenbul fllml 

lstanbııt fllml evrab Enca
menl Eınanete gönderil

miştir. Filmi yapan şahıs flmlu 
tadil ve ıslahı için verilen mlld· 
deti de geçirmiştir. Encllmenl 
Emanet ya muka.veleyl feshe
decek, yahut ta ıslahı mttddetlnl 
temdit ede(ektır. 

Tramvay yollarııuı tuz 

N ezafeu fenniye karlann 
kaldırılmasına devam et

mektrdir. Tramvay şirketi rokak

tald karlan süpürmek için oto

mobillerin önünde kullanılmak 

üzre bir alet vermiştir. Fakat 

ilk kullamlı,<ında bozulduğu için 

tamir edilmek üzre Anadolu 
Demir yollan iabnk11SJna gön

derilmiştir.Tramvay şirketi aylann 
donmamasım temin için ber gece 

hat boyuna tuz dökmektedir. 
Şirketin şimdiye kadar yola dök

tüğü tuzun miktarı 30 tonıı geç
miştir. 

Şileye un glSnderllecek 

Şehrin civarla irtibatı kesil
memiştir. Y almz Şilenin 

açık olan yegane Kirazdere yolu 
kapanmıştır. Bunun üzerine Şile

den ıın gönderilmesi için istimdat 
edilmiştir. 

Şehremaneti vapurla nakliyat 

yapmak imkanı olmadığı için 

Büyükdere ltalyan tayyare şir
ketine müracaat etmiştir. Şirket 

değirmencilerin teberrü etrlği 45 
çuval onu bu gün Tayyare ile 
Şil~ye nakledecektir. 1Ik hrsatta 
da \'apurla 1,000 çuval un gön

derilecektir. 

ıatanbul harltaeı 

Şehremaneti heyeti fenniyesl 
}stan bulun haritasını yaptı

rıyor. Haritanın Bo)tııziçi losmı 

yeni harflerle tabedilmektedir. 

MAARiFTE 

inkılap müzesi 
Trikupisin kılıcı ve 
ığtinam edilen Yunan 

bayrakları da 
konulacak 

lnkılak Müzesinde tefhlr 
edllecep olan eşyadan 

kısııİı Azamı Mllzede bulunma

ktadır. Bu meyanda istiklal 
harbi esnsaında iğtinam edilen 

Yunan ba' kumandanı Trikopl
aln kılıcı ve Ynnan bayrakları 

oldutu sllylenmektedlr. MQze 
komisyonu pazartesi ~ııu top
lanacaktır. 

DarUlfUnun divane 

B• glln saat 14 te:Oarıılta· 
ınııı Divanı taplar.cakar. 

Divan llmt ııozıerle meşgul ola
caktır ve ıöz ldt11bı11111 teknik 
teknik ·meııaıu ' etrafında' mOza
bulıınaeakhr. 

.. 

Ankara bannda Oçler 

Ankara.. (Milli)'et)-Bundan oıı 
dört ıeııe evel Ankaraya üç 

lafta fasıla ile ueııler gclmc&eydi eski 
Tahta kale, cihonlı inibatınıo üç haf
tadan beri ke&ilmiş bulunduğu habe
rini, belki yirmi birinci gün alırdı. 

On dört sene nelki Ankara, 
bağlırınm öte ıarafında biter bir 
kas.h ,kıı. 

bu sefer, üç gün gelmiyen lswı· 
bul postası ve üç gün gidemiycn 
Ankara postMt , Hiik6mct mrekezi 

Ankansını, çocuğunu kavbeden ananın 
teldşını ~ıladı. istasyonun telefonn 
muttasıl konnşuyordu . Sorulan tek 
sualin, tek cevabını günde bir kaç 
yüz defa yetiştirmekle meşguldü ; 
•ı la}ır, efendim, yalnı~ lzmite kadar, 
daha ilerisi için biler verermiyoruz.. 

Telgraf ve telsi7~ lıer taraftan 
kara lu~ haberleri getirmekte idl 
lstanbuluıı korkunç tipisini görür 
gıbi oldak. Bulgari5tıtnda soğtıkla
nn dereceyi sıfırdan asağı 30-32 ye 
kadar indirdiğini öğrendik. Sojtuk, 
bir iki gün bizi de çarpmak istedi 
Sıfırdan ~ağı 21 in pençesini kulak
lanmı!da, buronlanımzde hissettik. 
Fakat • lnınlor indi • korku<unu 
duvmadık. ÜtuE üç rökorunu tam
yaİnadık. Tipi, yollanmıı:ı, kapıya
mad~ Şehrin her günkü bayın, her 
günkü gib~ hııını bile dep;iştirmeden 
aku J:itti Hatta, ı;ıfınıı ii.sıiinde din
lendiğimiz saatler bile oldu. 

Kara kış haberleri gelirken, biz 
(nkpet dahilinde) bahar içinde yaşı
yorduk. 

••• Yolların kapalı olmasından ııine-
malanmızm bile müteessir oldu. Klüp 
slnemaliJ. filmsiz kalınca Eskişehirc 
baş vurdu ve oradan bir film getirtti. 
Yeni sinema daha ıedarlldl davran
mış ve programnu zalımcregirmeden 
dcğiştinnişıi . 

Ankaramızm tiyatro binaları 
(Ocak ve Evkal binalanndakiler) 
hAli bitmediklerinden. gece bayatı, 
sinemalarla barlar arasında geçer. 
Sinemada, aynca vırryere numaralan 
göstermek hunun lçin her yerddcin
dm mühim ve ltzımdır. 

Bu mülAhıza ile olacak ti, Yeni 
Sinema müdürlüj!ii, son haftalar zar 
fında, programında varyeteye batın 
aayılır bir yer ayırdı. Ayni zamanda 
bir bar teşk iltıına da malik olması 
sinemadaki varyete :ınmaralannı temi~ 
etmesini tabiltila kolaylaştırınışıır. 

Köpekleri, maymunlan ve çoculı:
lın ile gezen ve dişisi alman, erkeği 
bulgar olan bir kankoca vır kJ, 
lruvvetll numara tenevvüleri saye
sinde halkın alAkısını celbetmekı:e
dirler. 

lsıanbulda Şarlo mukallidi de hur
dadır ve ıaklidl lmklnsız olan büyük 
anistin kılığını girerek bir takım bam 
fanıaziler yapmaktadır . 

Hem sinema hem de bu tarafının 
al!kı merkeıini teşkil ed~nler ,C<ır
vings. triyosudur. Bundan iki sene 
CYvel de buraya uğradıkları halde 
eğer bir fark kabul etmek lazım 
gelirse, anmış bir sempati ile karşı-

lalmış olmalandır Sebebi, artistik ta
raflarının olduğu kadar in an tarafla
nnın da- zarif ve ne?.ih olmasıdır. 

B.A 
Memleket tıaberlerl 

Tren altında 
Ayaklan kesildi 

Mersinde bir lokomotif manevra 
yaparken, o esnada hat üzerinde 

blunnan bir ihtiyar kadına çarparak 
alıına alm!f ve ıyaklannı kesmiştir. 
Kadının hat üzerinden çekilmesi 
için makinist bir kaç defa düdiik 
çalmişsa da kadın sa~ır olduğundan 

işiıtirememistlr . 
Bir ay zarhnda 

929 sene~! klnunusani ayı zar
fında köyler dahli oldu~ı halde 
Adanada ceraimi adliyeden vebyii 
adiye 82 darp. 21 alau katia ile cerh, 
1 alaıı narivc ile cerh, ceraimi m~
hudeden l aldıı kaıia ile 1 altıı .ııariye 
ile ki cem'an ilti katil ve bfr iza!ei 
bikir nk"•s1 olmu~ı1·. 

Buldanda zer'l:rat 

Buldan kazasının 1928 senesi 
luşhk zeriJatı 21045 dönüm 

Buğday.. 45900 dönüm Ar;ıa, 1500 
dönüm Çavd:ır, 300 dönüm Bakla. 
4125 dönüm Burçak, 700 dönüm 
Soj!;andan ibarettir. 

Geçen sene 19170 dörıilm lloğday, 
8000 dönüm Ayt>1 . 1000 dönüm 
Çavdu, 150 dönüm Bakla, 3500 dö
nüm Burçlk, 500 dönüm Soğandan 
ibarettir. 

Boidugan kaza ında 1929 senesin
de 10725 dönüm Buğday, 19670 
dönüm Arpa , 8600 dönüm Çavdar. 
9200 dönüm Mısır. 2100 dönüm 
lrnmdarı, 2700 dönüm Akdan, 6920 
dönüm Burçak, 3000 döniiın Susam, 
309 dönüm sap;mn ekilmiştir . 
lzmlr odasının plllnçosu 

I• zmir Ticaret odası idare beyed 
928 pi lnçosu ile kutuluk ke

resteler hakkında bazı müzakeratıı 
bnlnnmuşrur. 

Pilançoya nauren 926 senesi 
zarfında odaya 442 tüccar kıyı edil· 
miştir. Bunlardan 340 si Turk, müı;. 
!uman, 551 muscvi Türk, ikisi hırls

tiyan Türk üçü Yuoanh l!nsı ltalyan 
yedisi lngillz üçii Alının biri Çeko
slovak biri Fransız üçil hviçreU biri 
Aceındir. 928 senesi oda varidau 
56000 liradır. Bunun J.2 bin lir.ısı 

bütçeden ~sarrnfta inşaat bOtcuna 
verilmiştir. 

Zürraa tohumluk 
Hilali Ahmerin ala
cağı 1,200,000 kilo 
buğday münakasa-

ya kondu 
Hnaıı Ahmer Cemiyeti 

lstanbul merkezi Anadoluda 
bu sene kıf fazla olan kıtlıl 
mıntakaları için 1,200,000 
kilo buğday mübayaa ede
cektir. Buğdayların mübaya 
ası için Zahire borsas.ında 
muhtelit bir komisyon teşek· 
kQJ etmiştir. Buğdaylar mü• 

nakasaya konmuştur ve alımı 
ahnmaz derhal Konya kıthl 
mıntakası ve Şark vllAyetJe
rlne gönderilecektir. 

Bu butdaylar ekmek ya
pılmak için değfldJr. Ziraat 
erbabına tohumluk alarak 
tevzi edilecektir. 

!~ T \,~f\UL BORSASI 
iSTiK RAZLA R 

lttllcra.n cı.•ııt 1 Q3 
Düyunu ıııuvabhlde 121 
ltnmlycll d91Jr yelu 3 

SENETLER 

lı banka!! ı :~ 
Anadolu demir }'Ol• .-
1. Tranvay. S. 79 
f. u. s. Slrtdl 
1. Su Strkeıl 
T. Ttiıüo A. S, 
l Dc~rmco Ş 
S. De~rmeo S
A. Çimento Ş. 
1 Telefon Ş. 

37 
10 

8 

30 
35 Ş. M. Ecza Ş. 

Ş. Hıvı1v• sı 

TAHViLAT 

An•dolu { 1• T. 
J)y ! . T. 

. • 3. T. 

Tünel ştrkeıl 

Ele<tiı1k şirketi 

Rıhtım Şirketi. 

H. Paşa liman şlrtctl 

Çt;KLER 
Londrı 

NC>:yor~ 

Paris 
Aılna 

Cenevre 
Roma 
Bütreı 

.Am5terdam 
Brüksel 
Sol ya 
Prag 

Beri in 
\'!'j\·;ır.:? 

-0,49 
12 
sıı 

~ 

9 
114 

3 
68 
ı6 

~ 

J 

90 
41,75 

4/ 

J9 

O• 
4() 

@() 

70 
50 

-.-
Jt.25 
62.50 
oo.on 
56,-
41,0o 
37,50 
23,00 

54.7• 
2.5.ou 
;17,so 

0.'!.75 

50,~~ 
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:i.za.b • •• İ :ıc·a.y e., IC.ox•aa..-. -- - ' -rr:iya.tr 
kuygı ile dolu bu gunaellk ha

yatın içinde daha doJrnsu , fev
kinde ikinci bir hayat yaratmış
tık ve bunun lıahi biz , metbuu 
bizdik. 

binalardaıı birini göstererek 
sordu: 

A~RI"I l'MDP'.SI •JlllLLIYET."111. 
24 Şl'BAT 1929 ------------

UU(J.Cı 'KÜ HAVA 
l>Lin en fazla harar« nahıs 2, 

en az nakıs S dereceydi 
llugun havanın kapalı ve ruzglnn 

mütcbawil olm:ısı muhıemeldir. 

Halbuki sen şimdi, bir dakl
lı:alık adi ve maddi zevkin için 
bin bayalığa, bin kUl!ete katla
nıyorsun; kAh ruhunu şeytana 

satıyorsun, kAh gllnlOnU farizıye 
esir veriyor un. Neye lrlşmek 

için? Onu da pek iyi bllmlyonıuıı. 

Anne burası ne '} 
Oğlum banka/ 
Banka nedir? 
Evladım ! Her kes oraya 

parasını kor ! 
- Oy le ise annecif!im, 

haydi şu benim yirmi beşlif!i de 
koyalım/ 

Anne cevap vermedi ve yav
rusunu çekli götürdü . 

Yakup Kadri 

~IÜNW 
rtKRA 

Kitap ve Hayat 
Ommllerln adedi gittikçe az

almaktadır ; fakat bize kim 
dlyeblllr ki okuyanlann mıkdan 
da ayni nlsbette artıyor ? Bllyle 
lllr iddiayı bUtUn kitapçılar , 
llUtlln tabller , hayretle karfı
llyacaklardır. 

BiR MUl(A YESE 
lstanbul Şehremaneti ikinci 

kar tipisi imtihanında daha iyi 
bir numara oldu • Gerçi tipi de 
o kadar şiddeti! olmamıştır • 
Fakat bununla beraber , kar 
yere düşer düşmez kannca rtbl 
bir ordu amelenla derhal sokak
tan lstlll etmeleri Şehremane
ttal ngeçen delald tipiden çok 
lstlfadell bir ders •ldığlaa ve 
her ihtimale karfı hazırlıklı 
bulundutuna şUplıe bırakma

maktadır. 

Hiç bir devirde , okur yazar 
•1ı11fın okumaya bu kadar az 
ragbet ettiği rııroımemlştlr. Bu 
hadisenin e~babı aceba ne ol~r 
ıı;erekttr ? Bizim m~kteplJUk za
ırıanımızda , kitapçı dUkkAnla
nndan çıkmayan nesllln yerine 
kaim olanlar acaba ne ile vakit 
reçlrfyor ? Bugün Ol?llUf fibl 
lıatırlıyorum , ben Hypolite Toint 
in o meşhur - yeni Vransanın 

111enşel tarihi • al almak için 
kendimi bir hafta ogıe yemek
lerinden mahrum etmiştim • 

Şark şumendUferlerinln imti
han notu ise yine sıfırdır. Üç 
CUndOr Avrupa trenler! gelmi
yor. M emleketlu hariçle muva
saıası yine lnkltaa utradı. 

Geçen defa bu vaziyetler 
için bUsbütUn hazırlıksız olaıİ 
şıırk demir yollan şirketinin 
imdadına devlet demir yollan 
yetişmişti. Devlet demir yollan 
lsveçten retlrdlğl bir kar maki
nesini şirkete vermiş ve yollar 
bu makine vasıtaslle açılmıştı. 

Meşrutiyetin ilk yıl•annda 

&ıbıAIT de dUkklnı olan Bablk
yan biraderler bizim bu ateşi
mizi dalma hatırlarlar sanırım; 

çGnkU bizim nesli takip eden 
aesll, Babı-A/Tnin bu yegane 
Eransızça kltaphaneslnl artık 

hiç besleyemez oldu ve Babllc
yan biraderler burayı kapayıp 
dagıldı. 

Pek yakında Babı-Altnin tur· 
kçe kitap satan dUkkAnlan da 
birer birer iflas edeceklerdir; 
çünkü, bu müesseselerin biç biri 
artık hiç bir ihtiyaca tekabül 
etmiyor, Bunlar son kozlannı 

da oynamışlardır; bir zamanlar 
açık saçık neşriyatın mUşterlsl 

vardı, onlarla geçinip gidiyorlar
dı, şimdi, bu da kalmamış! Ne 
tobaf değil mi? 

Tohaf, diyoruz; belki de 
bu hali bit facia gibi telakki 
edecekler vardır; Zira, bu, bir 
milletiıı fikri lf/asmdnıı lıaşku ne
yi tazammun eder ? 

Evet bu haldeki fecaati daha 
derinden hissetmek isterseniz, 
kitapçı dükkilnlarından kaçan

ların nerelere UşUftUklerlal Cll
rflnUz; harlar, meyhane ve kumar
haneler bunlar için yegane .f[enç
lik yuı·alarıdır 

Arıısıra llmt, fikri ve edebi 
'simler tıışıyan bazı müea1ese
lerın çatısı altında toplanıyor

larsa, bu toplanışlann ilimle, 
fikirle, edebiyatla bir ıılilkası 
var sanıııayınız, bllylo yerlerde 
dahi yaptıkları şey bir nevi 
dlmajfi scfalıetıcıı ibarettir ve 
onları alı\kadar eden mevzu 
dojtrudıın <loğrııya ilim. cdcbl)':ıt 
ıJ:;tll • belki sadece bunların 

dcd!kodııs::dıır . 
Zavallı gcr.çllk , sana acıyo

ruır.! Nerede ise sen d'e kırkını 

aşacaksın ve bizim scneleriınlzl 
b!r cennet rllya~ı içinde •alloyaıı 

fikri zevklerden hiç birini tatmağa 
, akit pula1t1ıyacaksın ! Biz aç 
kı:löıgımız ıı:mım karnımızı bun
larla doyururduk ; aşk ihtiyaç
larımızı b~r.larlıı tatmin ederdik. 
bunlarla sevinir , bunlarla gü
lerdik. Adela bin tUrlU azap ve 
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Bu defa , galiba kulla-
nmasını bilmediklerinden, ma
ldnede karlar altında kalmıştır. 

Makinenin kar altında bırıı
kılmasına beceriksizlikten başka 
bir eetep gllsterilemez. ÇUnkU 
bir defa mııklne, kıırla mücade
lede hususi ihtisası olan bir 
memleketten getirilmiştir. 

Bizde fevkalAde addedilen bu 
hadiseler lsveçte her günkü 
işlerdendir. Sonra bu makinenin 
bir eşini devlet demir yollan 
idaresi Anadolu hattında kul
lanmakta ve bu sayede mllna
kalAtın intizamını temin 1;tmek
tedlr. 

Her memlekette devlet demir 
yolları 116 husuşf ~rket demir 
yolları idareleri arıtsında bir 
mukııyeae dalma devlet idaresi 
aleyhine çıkar. Bizde vaziyet 

bunuu aksidir. Filhakika aradaki 
tezat milll gururumuzu okşnyor. 
Fakat Avrupa ile temasımızı 

temin vazifesini deruhte eden 
f8rlı. demir yolları idııreslnden 

de azacık faaliyet be1'1emek 
hakkımızdır. 

e e e 
RESMi YAZIDA INI<ILAP 

Yeni harf inlı.ılAbının doğur

duğu yazı ve dil inkıllbı resmi 
muhabereye de lntlkııl etti. Don 
Manisa Valisi imzalı bir mek
tup aldık. Muhterem Vali mek
tubunıı şu sözlerle başlıyor : 
• Aşagıda sureti yazılı llilnın vs.• 

Eeki agdalı, resmi mektup
lıırla kıyııs kabul ctıniyecck 
derecede tatlı ve munis. Darısı 
diger hUkQınct dairelerinin 
b.:ış·na ı ... 
~~·~---~--~-

FELEK 
Anne bu nedir ? --Bir ufak ym•rıı annesile 

beraber VO)'l'ıiıfıl caddesinden 
gepyorlarkeıı oradaki büyük 

EN --------Yazan Mt.BRURE HURŞIT 
"" ol c·ak. \ilah hunft na<ıl 

ı a uk ede•' Unun ne ıriinahı 
'.lr .. 

~ıııık oaııa lıı:r iotLdiızi.ni yap 

'"'. ' ·• Hicı dunıu uı zalim 
i-kuırel~r nltınclıı L·z ... ~ma nnu ... 
ı •rıı Iııral-rn:•. lıurndan al...'lamık 

J>t ,,. '1. · 1 tu~nn hiç kıi

•ı ıılnı, 1•' kalh·'lıie ,çt•i(ı 

1\ ur t... ı run heni 11 kı7•m 

l " ~l it •Ja-ııt... llnk 'Ctı, 
•;n ıe ı•lmcden o kadar ı 
1 1. 1 ınııı 1e ' nr"tl 

t ,...., \ ,., o n rp . ., ~ ~~ ~tl ı 

!!" ırn- ''orıır. ( )nu tt.: m 

c fı:ı.ck ıc ı·n ha ~ <il'' '" ıden 
'ack h· kucak l).nrm·, 

.. ~ •• ~ r 
1 1 • t n er fe rıe 

.ıc ;ar \Cktirn ... llcn de hatamı ne ı 
!\' ız\ a~larile temizi emeğe çalıştım ... 

::;imtliy" kadar ~endinı için sen 

der hiç 1 ir -eı i.'tcdim mi? lltı· 
rMda hepımız, ılaçs17. -dıı.lettcn 

sana halımi hilı.lirip muncnı:t 
ist«dim mi? 

llu benim iı·in degil, .\lamık! 

llaba-ız, :ınııe,ız kalan za' nllı 
mas: nı lıir yıı.vrL il'in ... Unu se

niıt k;ıllıiıı acımaz olur mu? 

,\amık unu kııbul et... Rahat 

oleyim_ Ah sıınft anlata bılsem, 
de nı: fellkedl, ne musibetli 
gL!lit:r geçirdiğımi anlatabilsem, 

be•!d ceııRmt kafi bulur. ev a
dımı hami ız, vurtsui', ııı; bırak

tııı;ımı hı erek olıııemc razı vı 

ın.ız-ı,, 

.'iıımık sıiyJe_ Kabul ~decekin, 

dejttl mi? Neyrııncıgınıa baba 

Ne oluyor? 

Vesaiti nakliyeye de ne olu
yor? Kardan ilk müfessir 
olanlar onlar . Vakıa insanlar 
da dondu , dondu ama daha 
eve/ trenler durdu . yapurlar 
battı ve nihayet sıra insanlara 
geldi . Yine başlamış, dün 
okudum: Marmarada bir vapur 
karaya düşmüş, Çerkes köyün
de bir tren kara saplanmış . 
Zaten vasaili nakliye bütün 
sene bize etlikleri hizmetin 
acısını en ziyade ldzım olduk
/an şu günlerde çıkarıyorlar. 
bütün onlann şu günlerdeki 
sakarlıklarını buna atfetmek 
en do!!ru • dtişünüştür. 

Topluyorlar 1 
Dün Emanetin meşkur bir 

işine şahit oldum . Bidayeten 
üzerimde fena tesır bırakan bir 
manzaraya tahammül edemiye
rek, müdahale içir. işe ğirişlnce 
hadisenin mahiyetini anladım. 

Köprüde bir kamyona bin
memek için yerlerde ve kar
larda yuvarlanan bir ihtiyar 
kadın gördüm , yaklaştım, di
lenci olduğunu ve Darülacezeye 
gitmek isfemedit!i için cebren 
kamyona bindirildi[!ini ögren
dim. Bu çare en kesdirmesidir. 
Yalnız ne serseriler ııar ki 
çalışmadan yaşamak için dilen
cilik edip Darüf'aczeye ginnek 
isteyeceklerdir. Umarım ki böy
lelerini yol inşaatına sevkederle•. 

KULAK 
MilAFIRI 

fElEK 

Duhuliye 011 kurıışmudur? 

Bir birahanede oturmuş, ısını -
yorduk. Bıı mevsimde birahaneye 
giren bir adamııı ne vasıta ile 
ısındı/tını tasrilı etmeğe /Ozunı 

var mı? Neyse kaloriyi kafi dae
cede almış olacak/ık ki dalıu fazla 
ısınmağa hacet t:tırmedik. /ırkn -
daş/cırda11 biri yı111ım1:!'.dntı kalkıp 
malıul nwııaraııııı kapısına doğru 

yürüı/ü. Elindeki yalılız/ı sigara 
garsoııuıı hoşuna gitmiş olncak ki 
yerlere katlar eğilerek hir /aııe 

istedi Odn çıkarıp verdi, fakat 
garsonlar birbiri o7rılınd<1n :öl-.?n 
tllllcr. Birer r ı•,•raııs tıı::!ca~i/iı:dc 

oıılııra ıla ıırn yaldnfı ima 
• Sıpalıi" lırdivr etıikleıı snnra 
dağutıgı signru/ımıı tutarı111 hesap 
cderı k ( /IJOJ 1111111ıırıınııı kııp"ıtıdıı 
garsnn/ara sor,fu · 

Dıılıııli_ı·e 011 kurıışmııılıır? 

Kuta/.: m!saf iri 

TEMA/A HAYATI 

\ y (JR( ır. 1 \Dl 1 
\ lı<>·tHp?..ılc < 'cW ile" oııdc 

e,kı drıirlcr".• h .. vuıını tetkık ;Je 
1 und:ın Clfllrtt ve kuınedi ffil'\1.Ulan 

~k1r:r.n \"('!!:1.lıt: t1,r m lı. Tirdi· 

olacak>ın, dep-il mir 

15 
l\ıimrıının lıqccan ve endi~eden 

\UK•elen istirhamlı >esı. zaten 
açlıktan . bir tlirlii rahat urnya

llıt) an mini mini Xcvranı uyan
<lırmı~u. 

Ortıilcrin nrasından kıvırcık 
lıir saı,. kuıııesi ile ,uslcıı~n mah

mur !!;ıızlu kuçul bir ı,:ocuk 

b~· çıktı 

iptida yataıtın yanındaki ;ıayı[ 
adamdan k1Jrktu vt anııe,ine 
stAulup unun, deminki ıı;ôz) a~ları 

ile ısıanan yüzünii öpmek i~tcdi. 

Zarnlh KAmran, vanıı.~unu 

kollarıncla sıkıp koklamak arzu

larııııı mukıı ı eınet iı;in ne bllylik 

hır ıradc kuvvcu ,arfcdiyurdu. 
Cenabı Hak artık ona bun

dan daha huvuk nasıl bir cezıı 
hrzırlıyabillrcll? l~te şu kıvır<ık 
ı.eı imli baş ynnıba~ıryda durdııJtıı. 
u,ıha şımdiden içli, içli ağlanıa

:,ııu öğr"ııcıı zavallı guzlere, 
anncsınden daima uzak durmak, 

hı'"' ıamaı •ar alaturka mu,ıki tl 
bestelenmiş parçalan ha.i operet j 
şeklinde oyunlar ovnı~an bir teşekJ..üliln 
b•şlıca yazıcısı bu zatu. Macun 
lıokkası, lstanb11I tfendhi Yedıkrl, 
Kaşıkçılar ... V . S • isimli eserleri 
çok dikkati celbetmişti . 

adamın ceza giıroıe.;inl bekliyor da ı -;'?7'.~it"'ı;:=:-----------
lkinci ve dördüncü tablolarda aksine :: 

olarak ayni kadıyı papaslann elinden 1 n u .. ç u·· ~ • 
genç kızı kurtararak iki sevdalıyı 

kavu,ıurı.luğu ıçin alkıılunakltın ken-
dini alamıvor. 

1 
Bir iki senedir, alaturka operet 

yapılamıyacağı tahakkuk ettikten sonra 
o yolda eserlerine meydan bulamı
yan Müsahipzade CclAI Be~in üarül
bedayi muharrirleri arasında yer tut· 
tuğuno görilyoruz. ilk' olarak oy
nanan Ftrmanlı Deli Hazretleri 
bir sınıf temaşagerler ara;ında epice 
rağbet ı gördü. Bu defa da ramazan 
vesilesiyle Darülbedayi gene Celil 
Beyin 6 tabloluk yefti bir gülünç 
eserini sahneye koydu. Aynoroz 
Kadısı ismini taşıyan bu gülünç 
revu haldkt manasiyle bir dyatro 
piyesi bile değildir. 

Bu haf yalnız giilunç manzaralar 
arayıp ta karakterle hiı· m,·ıguı olma- KAPLAN AVI 
mamanın neticesidir. Son iki tablo 

Operet telifine çok alışmış olan 
Müsahipzade Celtl Bey asri dyatro 
eserlerinin nazik ruhuna ve sao'aı 

'artlanna pek ce riayete lüzum 
görmez. 

Bunun için e~erin me\'zuundı 
v.hdet, nerice•inde hedef aramak 
gibi külfetlere kadanmıyarak hoşa 
gidebileceğini du ·ünc;lı:ıgü bazı man
zara ve vak'alan paıııuk ipliğiyle 

birbirine bağ~rarak Orta)'• bir c<er 
koyar. 

Ayı a oz Kadısı da bu nevi 
• Boujje • !ardan biridir .. Altı tab
lodan terekkiıp eden bu oyunda 
eski Karagli:: '" f.Jrto oyunu ru-

' huna yakın e\'lendinci bir takım 
levhalar giirüliir. Folat bedii be~·ecan 
dediğimiz zevki verebilecek •an'at 

evsafından eser vokıor. ı\lcscl.i. ilk tahlo 
7.aniren teşhir denilen "eXposition"a 
tahsi. edilmiş oldugu halde piyesin 
şahıslarının ekseri:,i o,·unun diAer 
tablolarında l(Örülür. 

Bu halde ise ııvuııdaki •ukuat 
ile hiç bir al:lkası cılmıyan Ka\'alalı 

ise başka bir oyuna ait iken buraya 
yamanmış Üenebilecek kad:ır baınh::,ka 
mahiyettedir. 

Böyle üç muhtelif vak'ayı pek dtğer
siz rabıtalarla hağlıyarak sahneye ko· 
yan •Aynoroz kadısı. bize her beyti 
başka telden çalan eski gazelleri 
hatırlattı. 

Oyunun sahneye vazında Oarül
bedayl büvük bir muvaffakıyet gös
terdi Dekorlar pek uygun, şahıslar 
da pek az isti<na ile pek canlı idi. 
Halide, fledio, Necil. Neyyire, Şaziye 
ve Cemile hanımlu rollerini biç ku
ıursuz olarak ifa ettiler. 

Haztm Bey adeta bir şaheserdi : 
o kadar mükemmel bir kadı tipi al
mışa ki bir ilı:I asır evel mahkeme! 
şer'iyeye girse muhzirler'1e divan 
dururlardı. • 

Tek kıı;unı bazı k:inkadlm IOgat-
leri yanlışça tel!ffuz etmesin~en iba
retti. KAtip ve Anadolu Kauskeri 
rnllerinl yapan Zihni Bey de çok 
mükemmeldi. Darülbedayi aibisinın 
} eni Aza~ı arasına g·ircn hu oyuncu 
bıı defa hü,·ük hir kalıiliyet p;ö,tmli. 
Va.fi Rıza Heyin heıik ııle.;,alııtı 
enfesti. 
F:min Helig Hey cahil ve miirreşi 
.•ahıslann rolünde pek mu\'va[fak 
uldu. Galip \'e küçuk Kemal Beyler 

aliyuldla iki papas olmuşlardı. Behzat 
llt!\' kı,acık ıolüııü pek canlı oyn.dı. 
Yalnıt. Tallı Bey aşık rolünde biraz 
acemi oldugiinü hafifçe belli ediyordu. 

1. Necmi 

Halk sütunu 

Birinci meclis 
Hareket 

(Vak'a kahraman avrıntn. evinde 
gecer) 

Karısı · hir aynah dolap alıp, 

~ıplıııı avına gitmekten vaz geç

~iyormusun? 
Avcı - llayır. Ben akşam ib.

tıyar u;;ağımla hareket edeccp;irn. 

Bu Ja akıl mı? Adamın 
saçları beyaz aınn,kendisl ihtiyar 
değil ki .. 

U~ak .\ vnalt dolabı ha:ı:ırlıı
dım efendi~.' 

Peki ynvrum; ~imcli git bir 

ııralıa tut. (l1~!.: çıkar) 

Karısı - l Iiç olmazsa yanına 
bir· tüfok al. 

deniz tüccaıının m:ıcer.lsiyle geçen 
birinci tablonun eserde hiç bir Tramvay şirketinden bir temenni 

-Hacet yok. Kaplan svlamak 
için aynalı dolap kafi. Yakında 

görü~ürüz. (gider) 
ikinci nıcdis 

lüzu• · kalmaz. Maçka, Nlşantaşı, Harbiye 
Oijter ıarafı::ııı Aynoroz p•p3sla- ve civarında oturan mektep 

riyle bizim eski kadıları mücadele 
haline Koyarak hiıimkilcre galebe talebelerinden aldığımız mek-
şerefi veren oyunda bcr iki tara[ ta tuplarda sabahları mektep-
d n1 riyaset gıfaunııı verdiği ·al:lhi !erine yetişebilmek için 

Av 

(Vbk'a vah~! bir çölde geçer) 
Avcı -Uşa)tına - Kaplanlar 

bize dojtru geliyorlar \ynalı do-

yetlerCşahsi menfaat için en fena şekilde bir çok masraflara katlan- talebe için oldukça ağır 
kullanan ;.er mume;,iJlcri olarak dıkları bildirllıtıektedlr. Buna bir masraf istilzam etmekte-
ca:;vir c<lilnıt~. hayır ile ~er arasında sebep olarak ta ~ b hl dl T m a "lrketlnln sa "'a a arı r. ra v y v -
ıııiıcaı.ltlc volıında 11'~ bir ~ey gös- bu istasyonlarda lklııcl ır.evkl hahları bu hat üzerinde ikici 
terilmcmi,tlr insan ınc< l:l birinci 
\'c iiçüncu ıablolard'\ l;:ıdr efcndid"n tramvayların pek az olma- arabaları bir az daha çogal-
i<tikrah ederek hıı hak yiren, kendi sıdır. Her gün birinci mevki mak suretlle talebeyi mem-
ze1·kindcc başka btr ,el' ıanımıvan araba ile seyahat ı~e bittabi 1 nun edeceğini ümit ederiz. 
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GÜNÜN LATiFELERİ 
Balatta heyelan varmış 

~-Oaufelerd~ -

Bizim tarafla toprak yürüyormuş dlyorlıır . Bekliyorum , ~u evin kapısı caddeye yelsede 
iki Uç misline satsıım . 

ıına sarılmamak. hovnuna atıl· 

m:ımak Uzımgcldi~ni hilmek 
tcesslirü ile dolan \'a;ları gör

diıp;[, h:ıldt· evladını .>ıkı, sıkı 

hap-rınıı bastırmamak kadar hazin 
hir sn· tasa\\ ıır nlilchilir ıııh·cti? . . . 

Xt.:yran :ınnl: ... :~ı: nluL .. ın:ı-
yıncıı, nııni ııııni ı,:ıpl.ık ~yakları 

ile ninc,ine yakla~tı ve :,;uzlennı 
halı\ yabancı adanıtlıın ıı) ırıunıı 

dan: 

lluyulr.aııne, annemin hani 
"Bir lıııbıt l(dccı:k, kuıııııı dci 
mamalar getlret·ek!,, ninnisi•ıdeki 

babn hu muY Bize ekmek getir
mh mi? 

Diye sordu. 

~amık bu suali duymuş ve 

demindenheri K~mranın yalvRr

malarıyle mutce,ı · olmıyan kal

binde, bu -af çocl.!k sôzlcri 

buı tik bir ;.efkat:,ıkrin bir mer
hamet uyıındırını~tı. 

Zavallı Nevran, kendi yaşın

d~ki mes'ut zengin çocuklar gibi 

~kulata :ı<:ker duşim"ıniyor, sız. 

lıvıın kuçıık 

başka rir >ey 

yordu. 

midesi ekmekten-:ılırken kaç ~enedirbo~ ·ve gaye

btemcsini bilemi- siz sürükledljtl hayattnda onun 

O >ırada .\amııtııı ne rnk mir 
telıe~siını etmesini unutan mah

zun çehresinde kuçllıl;ı: cesaret 

,·eren haltm bir ifade helirdi ve 

ı·ava~, yava~ ona yakla~n yay. 
rucuk: 

- ~incm sustu, bari -.en 

süviL. mini mini parınap-ıit 

karnını jl;iistererck - huram acı· 

yor... Hanıı ekmek versene ... yu
mu-;ak ı ılsun, cmiLDe<li. 

'iamık. yanında yastığına ka

panarak hıçkıra, hıçkıra aglıyan 

Kilmranı, otedı: hala tasın külle
rini eseleyı:n Kamile hıınımı 

rınıttmui. bu zanllı aç vavru
cukcan haşk11 hr <ey gôrınez 

1Jim'4nL 

Artıi onun hangi mel'un 
bir hatanın mahsulu olduğunu 

bile hatılamıyordu_ 

ı orgunluk vo: açlıktan, göz
leri kapanan Neyranı kucağına 

yeni bir ışık., yenı bir ümit ola· 
eaıtını düşundiı. 

Paltosunun etegl ile çıplak 
ayacıklarını örtt!ıftü bu zavallı 
y~vrucugun ona ne emniyetle., ne 

tatlı. tatlı sokulusu, başını kolu. 
mın uzerine yer!e,tirip ne de 

ho~ bir tc•llmi yede gözlerini ka
payışı \ardı. 

• Kt1mran! Çocuguna baba 
olacağım .• Unun felaketimin canlı 
bir timsali oldup;unu du~unme
meP;t: ıı;ayret edecel(iın .. .. 

'.'lamık o fecı ı.ıhneyt a~la 
unutamıyaı:aku 

ilksiıruk ve hıçkırıklarla sar

sılan o zavallı kolların yıı.vnı>una 
uzanıp da yine c~saret edemeden 
uzakla~ması ne ba1.indL 

KAmran çok fenalaştıjtı halde 

kızını son defa oüslemek >llaue

tinl kim 1 1 vermek L<tememi:ı, 
anne.<iniıı belirdiği ~eyleri yattıı; 

yerde. (j giydirmi~tl. Y ıımalı 

' 

l laba girt•lim. (U~akla beraber ay
na!~ dolaba girerler) Anahtar 
dclı!(inden p;özcdi \'Orum. 

L'-··~ . 
·;jaA. rScsi titreyerek- Kap-

lanlar ne yapıyorlar] · 

.\y~ay~ bakıyorlar. Renim de 
istediğim huydu. .')u ciğeri \er 
bakayım. (Usak cijterl verir) 
Artık çıkalım. (Aynalı dolabın 
kapısını açıp çık~rl •r. Avcı ci~eri 
bplanlara gösterir, sonra dolaha 
atar. Kaplanlar ci.P;cri yemek 
üzre dolaba girerkr.) 

\ vı:ı Kapıyı kııpar - l~te 
ikı kaplan avladık .• 

Peki ıınıa nasıl oldu da 
kaplanlar bizi ı cmctiikr ':' 

Bizi yemı:ı.iııcr, çıın'"•J <l\'· 

naya lı:ıl-tıl;ır. \yna her aksi 
kiiçülrur. Kaplan ar keııdilcrini 
kedi kııdar gcirduler ~vvda 
,a:;tılar, sonra telkini~ kendile

rinin kedi olduklanna kanııat 
getirip ciğere saldırdılar, bi:ıi 
yemediler. 

Uçuncü mecU. 
Oalgınlık 

Vak'a avcının evinde geçer 
hcı - Karısının oda! ına gi

rer l~ı:c ıı;cldim. A}nalı dola

bında iki mükemmel kaplan 
,;ar \'ataklarımızın ününe kaplan 
deri.si serece~. 

Karısı-İyi ama, evvela onlan 
öldürmek lazım. 

- Lüzum yolı:. Onlan terblyt 
edip, postekl gibi yere serilme~ 
ögreteceğim Sabır l!zım; yalntı1 

mes'ele pencereden silkelendiklerl 
zaman d~urmemelidlr. 

- Pelı:l ama ihtiyar 11$ajtln 
nerede? 

- O artık lhti)'&r de!t!l, kap· 
!anları a\'larken öyle korktu ki 
5açlan simsiyah oklu. 

Uşağın 'ı:sl - lnıdAtL Can 
kurtaraıı rnk mu? 

~:yHhl ne ııluvııı1' 
\ vcı on dııkika dUşilndllkten 

sonra - Ha! anladım. Çok dal
gın adamım ben. 1 idamda ki her 
zaman kullanclı)tımız a ynah do
latıı kaldırmayı unuttum, malum 

ya., o ayna. aklı !eri küçultnıez. 

Amaya bakınca kendilerinin kap 
lan olduklarını ıınladılar, uşağımı 
par~alıvorlar. Ama ehemmiyeti 

yok, ;:aten yol verecektim. (Sı. 
ganısını ya.kar.) 

Kamiden nakili 
Seldmi izzet 

·-uzuİı-i«ınçlu - çoraPlarınt mini 

mini ııyacıklarıı geçirmeden cvel 

onlan nasıl kolı:lıya, kolı:lıya, öp

mi.ış, ylizune saÇlarına değdirme
diği milcruplu dudaklarını ne 
doya doyıt ıınlııra hastırm~ 

Acaba hangi muhtesem sultaJI 

eiblsC'i, onun o geceki yun ör~u 
liı ı:.;ki entariyi giydiriı,i kadar 
lhtinıam 14urıniı~tıJY 

l 'ykudan iki tarafıı dlifCn şu 
mini mini haş, acaba hiç hir 
zarn~n o müşfik anne ell k~dar 

yumuşak. ktyınedl bir ya•tık 

bulacak mı idi'/ 
l ler düğmenin' lllklenlşindc, 

her kıvrımın düzeltl~lnde ne 

ıı:örülmedik bir itina rnrdı; Üşı.i· 
me.siıı dıye u.:;tünr :<ardı~ 

atkı da, çeııeoinin altında !ğne 

lı:ndi~ zaman, bu ~ok sevgili 
Ujin bimğini ıınlıyan zavallı 

elleri ne tee.'-Sufle titrherek mini 

mim bukleleri okıadı. 

%avallı anne yataı);ının ı.ızerin 

de yatan, ben;ip;lnin, uy!..u içinde 

( Bitmedi) 
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MİLLİYETİN EYLENCELEI ı 

Bu ı-ünkil yeni bilmecemiz 

Soldan sağa: 
! Tasvir (5) Kacak (3) 
2 Solgun (3) 
.l - • Su (2) Bir sefarete merbut 

a<k ıf memur (5) 
4 - Nota (2) Cazeteye ylZl-

lın (6) 
:; 
6 
7 
8 
<) 

Değnek (3) Huri (5) 
,·ara (4) 
iyi (2) Nota (2) 
l\ihir (6) 
l~rkek (2~ ,\kit (5) 

Dilnkfi bllmecemlzln 
Halledllmlş şekli 

Yukardao aşagı: 
l - Sinirli (5) 
2 - E ·vıp (6) Namus (2) 
S - Bir vezin ( 4) 
4 - Camide namız kıldıran ( 4) 

Minarede okunan ( 4) 
5 - Yas (5) Nota (2) 
6 - Arabada dönen şey (8) 
7 - Sahurun mata! (3) Uzalc 

nlduı (2) 
8 ·Çabuk (5) 
9 1 !er !{ün herkesin_ yediğ1(5) 

.... l !arik, lıayat. kaza Ye otomobil ~iı.rorlaı:u·11111.1 
U:ıı.ıtuıl:ı. Cnyon luuıınıla kıl.in Onyon sigorta kuınpaııya.~rua 

ııtırıuız. 

Tıırkiyı>de hilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
K ıııı q.:ı "'. ''"" hir ker<" u!(ranıadan sigorta yarLırınayııuz. 
---::-:-_. T, ! 'e f rııı: il evrığ \ 11 - 2002 ~iiimiiiıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiı 

Kongraya davet: 
Istanbul Ticaret ve Senayi 

Odasından: 
l:;tatıhul 1·ican.·t \'C Seıı~ıvi oda"tnın 1929 konKra!ı, 

24 Şubat Pazar günü saat 14 te 
nurdüncü \'akıl" ! lanında üçüncü i<atta Oda meclisi salonunda akdcdilec·ektir. 

f Kongra ruzn;ımf'İ mü:za.kerab ~unlardır: 
( Senavı kredi'i 
il Ticaret llahriyed~ kredi 
2 - l\onµ,1'ada müzakere edilmek üzere erbabı ticaret ve sen~·i ve .:>ir~ 

etler ve mü· ıselerlc iktisadi cemiyetler tarafından raporu ihzar edilip 21 
~uhat Q2<J pe~<mbc akşamına kadar oda umumi katipli~inc tevdi olunacak 
mc5"elcll rdl' kungra ı·uT.naınc:'İnl' ithal t.:dilir. 

.1 - l~ımgrada. ruznameye dahil obıı mcvaddan ha;ka hıısu.sat hakkında 
ınozalcrı;. ccre\·an cdc 1 ncı. . 

4 Rııngranın müdcfctidı ·\·amı on gündür. 
:; Odaya mukanct ve mı.isecccl erbabı ticaret ve scı.ayi ve ~.ıkctler 

e iktisadi t'COlİ)t:tlcrin i~hıı k.onJ,!;ra a i~rirak t·dehilec,•kltri il:ln ve li . ..:rıncri 
ı ica <ılunur 

G_,EFTERDARLiıl"'iLANAT;ı 
Kiralık dalyan mahzılll Kadıköyur.d~ ;'· lıtıı ı aia ı 

hıılle.,indı.: Fı:nerbah~c mevkünde Zalbtr~ namilc mar itur, roulı.ım
!lK'n bedeli 250 llra., müzayede !O \lart 1929 da Ddı.-nbrlı',ra 

yapılacaktır. ( 1 Oll 

Kiralık Tarla; Kuzıcuncukt:ı kttan dnftı aruı,ımlcn bir kıs· 

mı, kıra,ı 100 lira. icar ıntıcldeti ııç cııcdir. ;\lii1.~yelİc IO \l:ırt 

192<> Ddtcrdarlıkta yııpılacaktır. (3 1 :-) 

* Kiralık Tarla: llcykozda tokat kii~kii nrk:btmla. ı~ ,ı .. 1111111, 

kirası 20 lira, mııd(leti icHr ti<; senedir, rpiızaycde !O mart ı<ı:.!•) da 

deftcrdarlıktıı yapılacaktır. (.12il) 
« « 

Satılık odun ve çalı , Hadım koru ornıaıııııdan '~raiti 

d.1iresindc kc il cck tahminen 688 çeki o,lunla l 5 Fki fırın çalıoı 
"TJuhamıncn bedeli 2-lO lira ı:;u kuru~tur, muza~cde 17 :\lnrt 1 <)(,Q 

da IJcltcrdarlıkta )apılttcaktır (,}43) 
~~~~_.:;._,;__~__;___;,~~~~~~-~ 

Gümrükier umum mü
dürlüğü mübayaat ko
misyonundan: 

(:tiırruidtdn ihrh·al.·ı ıçin 71 kah:m dtfter ve e\·rak tap 'e teclit 
etttrilccet.tir. 

Bu iş kaı>ıh zr1rf u!oiuli üzre mUnaka...;aya koun1ustur. 
.ı ı\Iün~kası lh \fart Q2Q C~marte'i ırünii saat 14,i!O da yıpılacıkar. 
4 l çuncli madnede KOS<eril<n saacıın '<>nra hiç hir teklıl kabul 

o~nnınaz. 

:) l':ılipltr ~irlnanıt: ile defter ve t:\ rakın cin ve ınikdannı ~O!i'terir 
ccd,eli komi ... on kılııhi ntzdiııde ~(ııe'1tHr ve ~eraiıin hitl~~:ı.~ını ihri, 1 eden 

\t.:rala_ ı para!!ıl rılıthilir 
fj l\u isı deruhte etınel i!!I•~ enleı kanun ve talimata mll\·afık olarak 

\1.ıı\rla\acnklnrı tek'if nH:ltuplannı a tint., ~addcdc \azılı ~aatt&ll evel 

kı1mi ... v11n n:i:-;Jiginc 'crıneledirl~r 

ı 1 .ı 

Emlak ve eytam 
Bankasından 

VI• kii 

Hüyükadadı \ ,·anikola 
C;ıdde•iııde .l4 41 H.ı :-lo 

u-•• 

'lıktan 
.\letro 
2530 

BaLııi"' nıc\kıı \C e\s~q muharrer .ır:oa Jo 2 29 tarihinde paıa.rhkla 

s.tulac;ı:tınt..1:ın t liip uıanların \'C\.lllİ uıt:z~ur<la ... ıtır uıı bJrd~ b11n\ı...uıuza 

gc m 'I 

_MJLLJYET, 

. 1~rsin s~ır'at pos:~s1 
/\fahmut Şevket p~a)vapuru 

.!6şub~t salı l 2de Galata nh
tı.nınd:ın hareketle lzmir 
Anuıly~. AIAiye, \lersine v;i
de.:ek ve Ta.ucu, Anamor, 
AIAiye, Antalya., lzmlre uğra 
yarak gelecektir. 

Ayvahksür'at postası 
(MERSiN) vapunı 26 ~uhat 

Salı 17 de Slrhcl nhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit, Burha· 

niye, Ayvalığa gidecek Ye 

dönüşte mezkt'ır i.skelel~rle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

Gal•ta köprü ba~ında merkez 
a•cntesi Beyoğlu 2562 Mesıdet 
hanı altında husust dairede 420 

1 lııbe acentesi lstanbul. 

Zayi 
l~tanbul ticareti dahiliye gümrü

ğünden namımı ~nzim kılınan 3077 
numaralı 3 T.sani tarihli ticaret be· 
yanname:,ine ait 2370 numaralı mak
buz >enedi za,·i olduğundan ibru
zında hükmü 

0

olmadıjtı ilm olunur. 
,\Tey' aterde X.21 ,\lehmet or:i 

TİYATRO 
ve 

SİNEMALAR 

Darülbedayi 
'l'epehaşı tiratro<ıınd• bu •kşam 

>aat 2 l -;lO da 
c\ynaroz kadısı 

Komedi tı tahin .\lulıarriri : 

Ncı~;t bey teıns:llcri 
\lillct tiyatrıısunda lıu akşam ince 

saz konsı:ri. dan:i. rak~. komedi, 
tiyatro. 

Ferah Sinen1~1da 
\rortlt) ca.nbaı htyeti. \&ryı:tc. saz 

lilim 

,.\ ydin e111laki ınilliye 
nıuduri vct inden: 

ı lıclUi le.fi 2": 8(H) lı;a IS 
kuru:;> ol:ın \ydın i lul· ,1H.:t l;.on;ıp.ı 
in$~~~1 t fı Hhal ')21) tarihl~tlı.:ıı iti 
han.::1 l :" nı:ırt \ı2(J I' ızıır JtUt ·' ;,.tat 
on bcştl' :\laH~e \ L-1.!.lcti;ıin t:ıscfikına 

taliİ.an ılıalci kat't) esi icrli edılmek üzere 
bir :.ı~ mlic.ldetlc \·c 1-..:ıpalı zarf usu 
lilc munakas:ı\tı ı~nnulmı;~tur. 

2 binanın bütün Jivnr ve 
beton armJ .ıks .. ınıııın ın~a:.ıll il:Jlc 

tarihiıı:.lcn ıtlborcn yedi ""'''k ar 
zarfında \T mütcbakı a~slmının in .. a-
3.tı '11 4~ scnc.:i ınılh~si \fa\ı .. A"<t 

\r!:!nt· kııdar ikmal edilecek ve di\·ar 
Y<.' _hctı .:ı ., .. \ll:ldın ~il\ rl ol:n cksa;.ıı 
in~:ı:1L· scnt·i mczl..ün: zarfın<l;ı ikmal 
ettirilip ı.:ttirmcn1c·!..tc l lükUtuı.:t""7Jttıh~r 
otacakrır. 

.l "f'alipk·rin nllihl'•ıJi.: 'c rni 
ınar qhnal:ırı '' htıt ~net daıre~incc 
kah111 cdilehil~cck .... , :..:ıf 'ıe ~l·r~titi 

hrıiz ıni.ıtcha .. ~ı:-; rninı:ır ,.c mühendise 
,a.pttr..H.:.ıklannı '~~tiııd"~ i .. hat l'ttnı: 
\eri 'c hu ~ibi ınühin1 in~aat j .. l··rini 
c\·\ C"lcl· ra:ıhhlır t.."t1l rl·k ha~:ırııhilccck 
lc.rinc dR.ir 'ı,:<..ıka iln z f'\ lcnu:lcr1 
ve ınutchcr 'c ~3.\ aın itimat ~ırkct 
\"l' \& ,,e,ıı:nan . ıhıı:1l·ın ~l·ı1:1iıi c ... :t
.. h l'dcı. olrr:tkla ht.. ıhcr mun:ık a'ıt 

i~tir ık cdcl'tk hr:r lı ~' llir l:ılinin 
~1'iın3kn .. a miıU:tl'ıınin hitaıntndıın en 
:ı.ı. hir h·ıllıt ıııuk ıddcn1 \C.";ıikı ınc .... 

rud1,;nln 'ıl;1yrt 'afi:ı hu~ mühcndi-. 
lij!;inc t~<dik cttırdiktcn ><>nra \,dın 

cınİ:\ki ınılliyc daire.sine tc;liPıi l:l 
hli'flir. 

~ l'n,:ı ınuril} kanun nnin:ı· 

ka"':t)D İ':'tira~ H;İıı \u;.-;<lc \"etli hııçuk 

tı.:ıni att lf"U\ :ık kata ;ıkçc:-i nJktcn \ l: 
) ah ut htikıimcu;c ıııutcht.:r hir hankııı. 

ketal eti \ cva kt\ ıncti ınuharrc:->ı 

üzerinden i~tikr:ızı dahili tah' ili 
yahut bor..;11, fıatındaı ,-üzdc on 
ncıksaııivlı dığcr :nill! e;lıam ve 
tali\ il:\t k:ılıııl •ılunu. 811 mikdar 
ih:ıle' i mu .c:ıkip tt"nıirıau lat.irc 
okılak ) uZL.iC or hc~c ıbları. ulun ur. 

.1 Pul re:-ıni \ c t::ln ücrt:tilc 
mıı::;arifi "':J~re müteahhide ninir. 

[.ı r>:ıha ziı ade tafsilAt almak 
i~tiycnlerin \llİ\ct '•fiit ha\' nılih~n 
disli~inc ınu:.1caar etmeleri iHl.n 
olunur. 

' ilin 
/nn~u!da1 ta sahilde in~ı1:-ı1 Jnllkar 

rer hük~ı konal(ının ı:ı.ıoo lira 
k.-if hed, l teme lasmı 16 :ı Q2Cl 
cumme: mi kati ı'ıaled vapılmak 
üzre miınıkasaya konnlmu<'nı. talip
lerin münai<ua $artnaMe-ı proje 
plan \e air eHd.ını gormek ıçin 
\nknradıı '\lalh e \' ekAleti rnilli 
eml•~ mudtırluji;ünl' f,t ·ıhul ve Zıın 
guldak 1 ld't.rd.ırlıkla·wa nıuraca.olan 
ilAn 11lıınur. 
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Bu pin rr. itine ola•ıı - tam saat 18,30 da Q p E S İ N E M A S 1 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
:heşhur kuçuı:. vlyolonıst VOLF İ rıln vcdı: Konseri. _ .. _...._.______ ~--· ··--- --· . 

~1--.!!ii~-... ~--~ ---~-~--... --
; i~IADAl\1 i\IARİ TEREZ PİERAT TURL E- · il SİNİN GALA ~IÜSAı'\fERELERl , , 
! 1 Ba gün matinr olanık sa~t tam ı 5 de Metcrlinği.n ,ahesen olun l : 

!~ MONA .v A~NA ~ 
; Akşamı tam saat 21,15 de Hanrı Bemştaynın şııht:Scrı ve Madam l 
' Pierat nın en büyi.ık muYaffakıycd olan 
1 ·L A RAFALE 

Salı günün h~amı jeraldinin en me~hur kome:llsi olan 

·ı AİMER : 
Li .••• 21 • • ---;---.... ~r· ... ·:n:::::::.-::: .. _:11 li1 ••41 ............. __..__ .. _______ .. •• - .. _ 

Manisa Vilayetinden 
l ~ Manisada tesis edilecek '1hhive labaratovın için ( f()()tl ) lira 

kıymeti muhammcne;inde levazımı muhtelife mübıyAR edll<cektir. 
2 -· Münaka;a müddeti 16-!l-'l29 .;aat on buçuğa i<adardır. 
3 -Levazımın enva ve mıkdanru hui ctldvel lstambul \C famır <ıhhi)t 

müdürlüklerine tp;öndeıilm(ş oldu~ndan taliplerin ınczkıir ınalaınlarn 
mürıcaadan. ı 

4 Tekliflerin. bedeli muhammenin 'f. )edi buçuğu nisheıindc 
teminata müstenit bulunması l:\zım olup temin•t• i<tinad etmiyen teklifler 
nazan itibara alınmlyacakur. 

Türkiye İş 
Sermayesi: tediye edilıniş 4,000,UOO liradır 

lJmumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

Avvahk 
• Ank3ra 

Istanbul 
Rursa 
İzınir 
Samsun 

Adana 
Trabzon 
Bali kesir 
Gireson 
Edrenlİt 

Zonguldak 
l{avseri -
~lersin 

l\\üsait n1ua,11elat, kurnharalar, ka~alar 

Rıı.tını, J)ok ve antrepo 
'fürk şirketi 

Ticaret kaııuntıntlıı llç )l•Z altını~ lıirinci madtksinc ve n!;r.am

n~. L' cL' ıili al•l·~n ın:ı te,·fikun lstanbul rıhtım, Dok ve antrepo 

'1\,rk ~· ~'t ıi. ttlltf n 26 \lart IQ2Q :alı g-unıı ıwat onhirbuçuktn 

btancıuUa ()·mantı ıı~nkıısıntla ndiyen içtima <.'<.iccek olan hey' eti 

unııın:i ·eye da' ılunurhr. 
Ruzname! mUzııkcrat 

\!celbi idare rııpnru. 

\hı rakı hin rap;)ru. 

Bilanço 'e he. abacın lıbllikilc "'k:\r ,.e zarar~ he-abuıın matlUJ.> 

bakiyesi hakkınlll mcdbi itlar~nin teklifntı. 
~irk.etin idnrl'i unıtılT'İYCsilc mükellef nlan ;\kclisi idare azıısı ile 

.\llıtliırc \Crilecck lllTctin t;ı\İn ve tc;pi,i hal.kında mcdi'i idarnc 

sol5hi yt:t ita ı. 

~irketlc ınuamdıltı ticarİ\c: krıısı i<:in mcdi"i idare az~sına me-

zuniyet it3"ı 

\kdbr iclarc ,ır.u>ı inulıabı. 
\liirakıp tavııı,i ile muınailcyhimc YCı lkük ucrctın tc,kiti. 

f lb,cdaraıı. nlt.ıunnum,·ı dahiliniıı ':!':" iııci maddesinde ıııt'harrcr 
hi. ·C tı:\ dii nıuaınd inin ticaret kanununun .l? 1 inci ttı~dd, <İne 

tc\ [ikan ye' mıı lçtimml:ın IAakal hir hafta n d icra cdccekkrdir. 

l li.<,cdarıınııı :ırt.lı;una v;ör( i~hu hisselerin µ;erek lstıınlıul. l'ari, ve 

ya l .nııdr~d:ı < ı,nıanh han kasına, !(Crek -;irketin nıcrkc:d id:ırı:,inc 

tcnlii caizdir 
idare nıcdi·i 

Şt I~K Zll~~A'f ve Sl.NAA'f l'ÜRK ,ı\N()-

EN: Nt~1 siı~KE'f lN 
l li''t't·~.rlın 27 \1w.rt 1 Q·~<J da .\dan.:tcL .. i<l:ır·' nı r1 

.. 7.inJc .ı-ıt.. ,r:lik u:ııııınl 
•he\\:• halındc tnp1"ı1aı..·akur. Hli cuplanınadJ hulnnı11ak i .. t ,..:·ı ı - cd.ırlnr~ 
his~c l'nl•tlc:rini \dan:ıda ~irlt"tin merkezinr. L ... t.:r.nh 1ılda ()~mantı hitnh.ıı.:ına.. 
l\ruk.~~ıdc l{ııc Ju "l'ton~ tla 'iucictt: \ırri.:c·lc lndu.;,tnc~~c d' ( >r,cr"t -şırkt.. 

tine raurallilirlcr 
RuznJmc ~unl:'lnJ·ln ih:,ırt[ttr. 

s~nc\ik bilançonun. idare.:: ını.:ı:li~i raporunun \"(' murakip rapurunun 

tct\if...i. 
'cni ..;ene 1nu::ıh.ilıinin tavini. 
ilahili ııiz3mn:ıme\l.'" ~ıırt• ınıihapl:ır İl.:f8'1. 

ııı:ı:ı:ı!ll BAKTERiYOLOG -m;!::ıı 
Dr. IHSAN SAMI !;endi kendine tra' olmak ıe\ k 

lidir i'":ıkat ter \t tRZe kalmak 
Bakteriyoloji laboratu\ an içın "1<>hur ,,kamlıilli 

Pek dukik kan tahti!Ah POKER TRAŞ BİÇAOI 
\ a.._c•·n1a. 1 t rc:ımillli) l.;urc\' ıt ,,-----------.....,. 

tJdrulı tifo ve ısıtma ha.;talıkfan (' "$ • Cö' \ 
te~hı .. i. idrat, h:tlgan~ 1.:er:ıhat. tıth 1 ~ : Gıbİ• J ~ ' 
lilitı. l ıtr:ı ınikro-kopi ile rr.nği 1 Cii O _. , O 

01
v 

h ~~~nııılunda .~ultaıı ,\1ahmut ı \} PQ KER ~ 
t>i kar~ı.ında l Mon ls. 981 ~ . 

•a•ı 4 
• ı ile tr~ olmalıdır. Taklitlerinden 

Harbiye mektebi 
müdüriyetinden: 

1429 ')uhat hidavcdnden :banın 

lıiriııcı haft .. ,ına kadar Harblvc mek 
tebine Talebe kavt edilecektir. 

Seraitı anlamak uzere l>tanhulda 
buhınıo genelerin >kerlik şubelerile 
Harblve mektebi tedrlsar şubesine, 

Taıradakı gençlerin de en büvilk 
aı;l e•lik ııbe•i ve kalemlerine ltizu, 
mu ınuracıatı. 

~ok1nuuz. 10 .1ded1 atmı~ kuru~ 

rur. Umumi JcDO>ı 1, nbul<l 
Tahta k•l:l • 1 O ~umaradı. 
J <\K TlE h. ,ı J \'I, "l REK~l 

Bu gülı fe,·1'.a d: takdir' ere mazhar lan pr •g: ~ 

'ıya et en 
lumes>• eri: il B. \AR l!:.R, 'lt:.S AS1 fat, A: , • lLSU 

m~aZ?.am fılim hls,ı , •cıklı facia. 

SUVAREDE: ASHl TÜRK l\llSlKiS{ 
\ KONSERLEHİ 

:::::::::~:r:an::n:n:d;a":·:2:0::k:iş:il:ik::A:R;N~'fcımı,inmlmcmırmkcm·s·ıe~r~.s~ın~ın~~~·~tir~•~k~lleS. ..... l Mugınnı,e 

MACİDE hanım 
Mu~anni 

AVNİ bev 

• DehakAr il fEBLİG 
İvan ı\1o j lUkini 1 ll.ımazan m•., · sc'ıet lc0ro7.di 

En büyük muza[ enı u te<ktle den gak müesses inin her daire.inde 

Çar 1 n ıen~n çe~itli cşra :atılmaktadır 
, lanıfatura. ipekli. hazır elbise, 

Yaverı· çata ve ruhnfi ·e d.trelerindc yeni 

Filminde ~urrnek için muhterem hal 

MELEK 
Sinemasına 

1 
Hücum etmektedir. Her 
ınüthiş va!)ete çroşramı. 

akşam 1 

mevsimlik mallar gelmiştir. l\lez

kt'ır miıessede tatbik olunan fiat

lardan anla~ilaca!';ı vechile 

orozdi-Bak 
lstanbulda en ucuz mal satan 

tlcıırcthanedir 

faydalı bir ilan 
ı Kurk maııtulan maj!:ı:<.amızd~ 

1) 

LORA l .. APLANTE 
JORJ SIC ::vı.\ı\' ve l.;JJ.\10~ K.\R\ 

in iştirakik 

KEDİ ve Kı\N,\RY A 
filminde. Önümüzdeki Perşembe 

ak-şamındarı. itihart:n 

i\1AJİK Sinen1asında 

Alhanıra sinenıasında 
irae edilmekte olan 

Kadın Peşinde 
filminde Ca'lriel Gabrlo 
yu ııiircnlcr, hıı buyuk artistin 

teın'il ettijti diıtn filimlerinden 

kat km nıul:.enııncl bir surette 

, ıynamaktıı oldu uııu he nnda 

ter~ ltluı ctoıczkr. 

iil \lı.ızmın 
Yanıklar, lntantı çıbanlarda 

ı\"u\ \·etli bır müucddip 
\ c ınu~ır.zan1 U.lffün qfan 

SİKATRİN ~~r~~l 
Kullonını1.. l•ıif•d• mu'ı•kkıkar. 

~ ll!;'hur CC1"1H !erde bulunur. 
lzmırJe \ları;<onll·<~•• Mpoıuncl.1 
, e Bursa Sctbaşı T ırki) e. S ım · 
"'' l\;uner, Trabr. ., ~i!a ccunc 
lcrınJ. 
... 2L 

;-·--ı-ITTı?:hi"'ır-~ 

l Ferit Ramiz • 
ı l'ari-• ~ocub. lıa,.tııhantsİ Ye il 
ı klinik !lmorfik sahık muavinle

! rindcıı. Carpık çı ıcuk dişkrini 
! d111.cltir 'c tedavi eder. Beyoğlu 
i Tımcl l,tiklal c.ıddcsi , o -12 ı ı 
i (,azı (hman Paşa apı 1 inci kati 
ı-~·~- ........ .._..._ ........ ___ _. 
j[KiRı\LIK SAYFiYEi1 
J: 1STE 1IY<H{ ii 
ii ll 
!! Derhal kiralanmak üzre li 
l[ Bogaz içinin Balta limanı, i! 
l[ EmirgAn, Boyacıköy, Kireç - •• 
H burnu ve Kefellköy tarafta - ll 
lt rında dörl be~ odalı ufak bir U 
11 sayfiye arıınıyor. Mllllyet ga- Ç 
l\ zeteslnde Nail beye muracaat ii 
l! olunmalıdır. (! 
~~:~~:~asc:==c;:=e:::::~~!ll=ııı>e::.• 

\ ük<ek mtihcndi< mck;ebi ınub• 
yaat komb">nundan: \lektebiıı Kim· 
'' lahnratu,nn için nltihayaı oluna
~ak kimp alıltı ılc ceza için şuhatın 
I J inri """Üntiııdcn ıuban.::11 ınırtın U • . l 
ıncı ça~amb:ı ı:;iınu '=K:tt nn uç )ll-

çu~a )..:adar a1l·ni n1ün:ık:t a icra:ot 
~takarrıır ermıtir. ·reminıtı mu\"akkattc 
akçN '!25 liradır. Tnlipleıin mtına· 

kasa şnraiani ojtrenm<k üzre mektep 
mildü:iretino n1üı :ıraarlan il~n olunur· 

Bayram tebrikl{r. 
En güıel ve zarillcri :;.teı:ao 

'vltmduh tkarethane,indcdlr. 

7,,\ \ I ı.;ı iP~:h. 

Pen;n:ıbe guııilnden beri kayhrılup 
ettl~m tahriııta raj!,ınen bir türlil 
bulunamayan \ Rl-'.KO ) i!lmlı 'e 
rp():-ITER) cinsli kiipeğimi bulnp 
!{•tirene ve bulunduğu muhali bildi· 
ren zata liz1mp;clen ikr~miycvi ve 
recegim. 

R<\·op;lu, l•tiklll caddesinde Lüle 
somburı; apartmanında kapucu lstankıı 

B Ay vade ile kefalet.siz olarak 

sattlıvor. \fahmut Pasa kiirkçu 

han B 'ko T.T. ı 6~5 

.\llKOARI 

250 adet 

sııso l\l)o 

'()(ki <\det 

'00 \det 

"'~:vı 
Muayyen eh'ına beyu 
demir karyola 
Adanı pamugu 

Yerli ıün 
battaniyesi 
Beyaz pi1ce 
karvnlı firtüsü 

1 ~(Ki \lctce 1,50 metre c~indc 
keten vıtak ylizu 

1000 ;\ leıce Pati ka 

l~llO :\l •re (8:\) santim enınde 
• e. yasaklık r•ti>kı 

Liseler mUbayaat komla. 
yonundan: 

Galata,ara~ tise,ine mülhak pan

sivcın için muhayaa<i tekarnır ed"° 

miktar ve en\'ai balada muharrer 
eş\ a mevcut dôn münaka~ı kaim• 

si; k muharrer ıerait mucibince 

Martın 17 ne! Pazar günü saat oa 

altıda ihale>ı icra olunmak iı:r.rt 

kıralı ıaıf nsalu ll< munaka•ava 

kıınıılm tur. Talıplcnnin ~uairı 

~• laın:ık ıine C•lııtas.ırav 1.f,«ind. 

k 1.ı:tvt..•n k:.i.t:ı.lc!'ıne ve tc·. lifnaınc 

leıin te\ dıi ;~;n Jc 'üzde l 7,50) 

ni>hetinde teminat al<çelw ile birlik~ 

mual·,·en ~utre komi!:tycınumuT.1. 

muracaaıbrı. 

Sapan Türk anonim 
şirketinden : 

, 'irletirui.<ln flli..)tdu.ın bt.: tı."Ü 

umumiı*"'i 23 Mart 1929 tarlhinda 
Cumırtaı günü a t .~ de .urcti ad(
Y"de Galaı.ıdı \lanhıyn hııunda 
k:aupzadc Sabrı lıe.rlıı >ig.ırta ıdart 

bare .. inde akili içtiına "dece!- ht.ı c:i 
ıımumıyeye davet olunurlar. Liltffıen 
teşrif ~tmeleri rica 11iunur. 

lçbu hey'ete haır bulunmayı arı• 
eden hissedarıın ştrketın IAakal oıı 

adet hisse 'enedlni '111\'mİ i\·tlmaa 
t<kaddAm eden on gün zarfında 
nıeY.lcür idarehanedeki veznıdrı tevdi 
ıle makbuz mukabilinde bir duhulh e 
varaka'' alm31an iktııa eder. 

Rııırnatn<i miizııkerat: 

1 \lrcli<i ıd&re hey'etioirı " 
m!ira~ip rapor! ınn·~. 

2 - l9'2ll >ene ı bilan\'O \C k r 
, e 7.arar hc>aplannın kır ıat ' 1• 

diki. 
~1 \lel'li'.'ti id:ırc het~ecir-'n 

zimmetlerioirı ;hra~L 

4 \1fıstafa addedilen mccli i 
ıdaıc uzalarıııın kt) fi,·ui infoalları· 

nın ıırz re herenani. huqıs,:ırınt!ara 

ıharettir. 

İLAN 
Trabwn \"ilılı en dıhilind< ınıçh 

( ırmanlarının "frabznn ve F..rzt rum 
yolunun ( :ııı -uncu kilom<tn•~un 
daki omıaıılıı.rlı ( Yanlwılu tlere 
'iıün >•l n <ol sahilinde ( Sanı• 
ornıanlanutn lıUll) nt:ktar \ u~ıtındcii.ı 
orman lafı,ımlan ıahmınen (2~0000 
metro mikılp bi.ıcek ı tila\.ındın ku
rumuş ( derp hölç ) tabir edilen 
kı>mı ha~ebinin bir 'ene zarfında 
kat ve ormaııdan çıkanlmık üıerc 
bdı<r metro mik~bı 2 lira bed<H 
muhammcnle v< kapalı 7.ari n~ulile 

CiılKlnıınu•tni '129 tarihinden (2! 
·isan 429 tarihıne kadar u av mud 

dede '\ e mevcuL şartnaml' ve nıuka 

velede muharrer şeı alı daırcslnde 
muzaycdc' t.' çıl;,ı_ni rı11şc: 

Tekllf nameler Trııbzon Vllaı etın
de müteşekkil komi•~on mahslliuna 
verilecektir. Taliplerin ·e •eraltı mu 
7,ayedeyı anlamak lllte~cnledn Anka 
radı orman müdıinyett umum!veslle 
1 r.bıoıı ve lstanbul orman b~ mu 
diiriyetleıine müracutlan illn olumır. 
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i liYeliri halka mahsus· Sahifes· 
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~~~ ... Yarış hemşeril~o 
i Ağustos böceği gibi şakıma, 
1 Karınca misali çalış hemşeri! 
ı 
ı Cesa~tten yana arslan ol ama, 
ı Biraz tilkiliğe aJ·ş henışeri! 
l Sersem gibi bakma, öküzdür derler, 
l Koyun pek sessizdir etini yerler, 
l Yırtıcı horozu çabuk keserler, 
' Şuna buna çatn1ak yanlış hemşeri1 

r 
1 > 

Kurba gibi vak vak haykırma boştur, 
l<umrular n1isali sevişnıek hoştur, 
.l\\e~~danı bulursan atını koştur, 
Araya çabukça karış hen1şeri! 

Prıpağan olup ta ezberden atma, 
V-rane •e baykuş n1isali y.ıtm:-t, 
Süslü tavus gibi gel, kurum satma, 
Erbapsan bülbülle yarış hernşeri! 

M. S. 
~·'-"~v~ô<:.<>C:<x:>c-<>:()l{>ô<>ôô<>:>ô<>:>ô<><fi 

Şehremneti cen,azeler için 
~ kızak getirtti 

Bu hc>vc>lnrda, ölürsem cenazemi nasıl götü
rürlt>r <live korkan!ar artık .... 

·relaş etmesinler, Ahirete rahatça kayarak 
.ı?:öç etmenin çaresi bulundu .. 

-- .Fırsat ~u.fırsai:: . , .. -Birader, demiş, evi~ 
Herıfın hın g·•yct kı- · .. l v ı 

1 · 1. 1 ' •• b nın koşe )Ucagını o {a-)Ir ı ve cenc.ıını e- . · .. 
v • b' 1 b 1 dar n1ethettın kı nohet 
geynn1ış ır :ı 1 a nnın J 

evine gider. Ev sahibi ~.'-1 konsola gelmc~e.n 
evinin jntizamını can h_~sa~ ~u fırs~t dıyıp 
"'ık~•cek surette nıeth- sonduru verdJin. 

Bunca sene 
·tıneğe başlar. ~1isa- F•lozoı'un biri ar
:'ir dinler gibi görün- kasına giydiği kürk· 
tirse de ağ-zının payını le böbürlenen hir <~c!a
vern1ek için bir vesile n1a: 
ararken elindeki siga- - Bu kürke bel bağ
ranın tükenbiğini gü- lama, denıiş, bunca se
rerc lionsolun !aşındc ne.: sırtında bulunduğu 
söndürür. Ev sahidi: ha) vaıu hayvanlıktan 

-- Anım;.• ynptın ha, kurtaranıadığı halde 
önündeki koca tablayı sana n11 lavdası doku
<rörınedin mi? divince: nacak? "' , 

_____ .... ...,....,_ .. - - - . ·-- .. -WE .LELZ ... _ ,__ 
" ~ ~~~,~~ıı:ı.ı•-~ ·~ 

~Ziraat dersleri~ 
~#.@'#/#RA'JWAW&W.-W'..?'$~~ 

17 inci ders 
Toprağın altını üstü

ne h:arıştırn1ak iyidir. 
Çünkü bu suretle alt 
taraftaki gıdalarda 
üste getirilmiş olur. 
Mahsul daha iyi yetişir. 
Yalnız bu noktayi 

şinıdiden söyliyelim ki 
eğer toprağın kendinde 
cevher yoksa işlemek
ten de çok fayda olmaı. 
Toprağı gübrelemek 
lazımdn·. Ne be bunu 
ayrı bir derste ögrcte
ceğiz. 

Tarlaya tohum atıl
dıktan sonra üstünden 
n1erda ne geı;irirler. 
Bundan maksat topra
ğı basıp tohumla olan 
temasını çogaltmaktır . 

İLE. 

. ~ ...... 
T 

Yarın başlıyoruz 
• + 
+ 
t 

Bütün dillerde destan olmuş Şarkın en 
güzel nıasalı «Leyla ile Mecnun»u yarından 
itibare yazmaya başlayacağız. Bu sevimli 
halk masalının her gün bir kısmını resinı
lerle canlandırarak okuyucularımıza tatlı 
tatlı anlatacağıı. Bu iki aşk kurbanının 
macerasını okuyanlar tıpkı onlarla birlikte 
in1:şler gibi duyacak ve y~şayacaklardır. 

Evci zaman içinde 

Zorla ölünür mü? 
Tohum çimlenip çık

Vaktile Karakuş de- ile birlik olmuş, beni tıktan sonra toprağın 
nilen zalim ve cahil he- diri diri mezara koyuüstünde tutan kayma-
rifin kadılığı zanıanın- yorlar. Allah 2ş1cına 

ğını kırmak için çapa- da bir delikanlı. baba- beni ellerinden kurta
Jamak lazımdır. Bu sından kalacak mirasa rın. 
suretle hem zararlı güvenerek bir haylı Karakuş m ez.arın 
otlar sökülmüş olur ve borç eder ve babası öl- başında duranlara 
hem de havaya fazla sün diye beklersedeken- sorar: ' 
suyun gitmesi n1en diliğindenöln1eğe niye- - Bu adam doğru 
edilir. ti olmadığını görünce mu söylüyor .. 

Dünya baştan · başa bir 
dondurmakutusınadöndü. 

Hava gene soğudu, kar gene bnşladı. Soğuk 
s~de men1leketin1izi değil her ta, ·afı kPpl hı. 
Soğuklar daha da şiddetlenecek diyorlnr. 
J{aradenizde Varna Burgaz önlerinde 2 bin 3 
bin ınetro böyüldüğünde buz parç;lları görül
müş. 

Bunlar cenuba dogru geliyorlarnıiş. Bizim 
Büyük deredeki su bentleri de soğuktan çat- I 
lanuş. 

--... ,.. 
Üstü iş!enmiyen top- alacaklıları ile uyuş'.lp Hep bir ağızdan: 

raklar çok su kaybe- adamcağııı diri diri - Hayır efendim, Şayet havalar pir hafta on ~ün içinde dü-
derler. Bu su kolaylık- gömmeğe karar verir- derler, nasıl olur. J)un ze.lmezse tabi tamir edilemiyecek, Taksim suyu 
la havaya uçar. Hal- ler. Bir sabnh, herifi son nefesini teslim kesile~ektir. Anadoluda kardan ve soğuktan 
bu ki işlenirse su top- yaka paça teneş:re o- etti. Biz de teneşire zarar gören çif tçiJere yardım için ziraat ba
rakta kalır. Bu bizim turtur • bağırta ça.ğırta koyup yıkadık, nama- nkası 50 hin lira ayırdı. Bu para yakında kö
nıen1leketi n1iz için çok ı yıkndıktan sonra ımanı zını kıldık. Şimdi sizi l ylülere dağıtılacak 

:~{~;~?~~"l;::'. ;~::~~r1~~::.~~: f;~:~e~;~~~::: ı[m'-~-[~I-::-:-:-:-~-~-~-~-~ .... ~a-~ı-::-::-:-:--1-J .... !ı"""!flllllılıj] 
d Y u 1 t rı. düşündükten sonra n- d k" . ı ur. agmuru CI -Biremüslüınanlar, . . .. unva a ı ınsan ar 
nıenıleketlerde topra- 1 talısız babaya doner: c. 

ne vapıyorsunuz, 1en k d . . B d · · } d .. 
ğın üstünü sık sık kı- dah~ olnıedinl diye ba- - Bu ~ ar kışı Uil an yırmıseneeve UilVa 
rarak v:ıgan az v:ıg- u • <l t ... kbir sesleri yalan söylıyecek de- •• •• d 1 il 6 ·ı 
n1ur suİarının top;akta gırırsad ar. ~yadını kim- ği 1 ya.. Den1ek öldün yuzun e fil yar 00 mı yon 

arasın a ıe l . _ . .. I d 
kalmasına çalışırlar. seye işittireme7_ İşte cı gom.~~or ar: . . insan var 1. . 

Tarladaki otları top- tam o sırada l(arakuş He~ olu. sen~n gıbı • • •• 
rağa gömmek çok iyi- ta kenar n1aha-11t-1eri ben °1medım dıye kal- Yırmı senedenberı ınsanlar 
dir. Bunlar çürüyünce ~e~tiş~ çıknı•ş. Mezarlık kar yürüyüverirse yu··zde 24 derecesı·nde artını 
gıda olurlar. ı~ınden bo~~k .. h?~uk sonra biz ölüleri gö- •• Ş. 

BHzenbiryeret<>pla- bırsesgeldı.ı.,rınıışıdınce mecek adam bulama- Şu sırada dunya üzerinde iki 
yup yakmak ve külle- cema?tın yan_ına_ yak- yız. mil 
rini tarlaya dağıtn1ak !~şır. Zorla gonıulmek Karakuştan bu ce- yara yakın adam var. Ho-
fena del"rildir. ıstenen adam Karaku- vabı alınca, adamca- l d l b. ilim" • • 

H ]• o b' t· 1 la şu görünce tekrar ha· ğız oğlunun büt.ün an a ı ır evının yaptım 
u asa ır c1r ac u u b l b I öd x->ne 5.1. . . gırn1aga :ıs ar: orç arını eyece5• h b .. il . mil . 

vetışen otu c ışarı çı- A ~f. d' b d · b" senet imzala esa a gore SU {l. yar ill-- k <l u 1 - nıan e en ım, u aır ır . - , 
kya.-mc1 og1~ru o m?kz: hain evıat aıacaı.--1,ıarı vır ellerinden kurtulur. san şo·· yle dağılmış Asya kıt' 

:1 g~n1n1c ı, ya ya - . -~ .. _ . • -

nıaıı. !(erim Ömer -Bakalım bulabilecek misiniz? asında 900 nıilyon,A vrupada 
- ----+ ....... 1 

Kaynana gelin 

Bir kaç Hanın otur
ınuş kayna na la rı 

çekiştiriyorlardı. Sıra 
~1elabat Hanın1a ge
line':! o kavnanasından • 
111emnuniyet beyan 
etti. Hepsi şı>ştılar: 

- Ah, dediler, şu 
nıübnrek kadını bir 
görsek. .i\lelahat Ha
nım cevap verdi: 

- Gö"ren1ez:;iniz! 
Çünkü hurda oturınu
yor ki! 

500 milyon, Am.erikada 220, 
milyon, Afrikada 150 milyon, 
A vustralyada 7 milyon insan 
varmış. 

Avrupada en çok nüfusu 
olan memleket Rusyadır. 115 
milyon ehalisi vardır. En az 
nüfusu olan da İslanda adası
dır. ·Ehalisi 95 bin kişidir. 
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Zaafi umumi 
l1astalıklarında nafi Hasan z~fİi~--yag.;·"k~it3.nınız kiloluk şişesi 100-kuruştur. 

Hasan Ecza deposu. 
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Beyoğlu Metro Han - İstanbul 
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Paris serkisinde iki 
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Tamiratlı ' 
Elektrik ~irketinin 

alatt elektrikiycnin 
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1 Viyana b;y~'~i2.;ii~İk
1

sergisini 
zj\~trcı eı.linıı: \\r•pıntn c:n mu"-Ctnmel muhJ\.Ut mt:rke2.tdır. l~ut n 

\, u.;Utr11 'CIUI\ iı ılc A \fUflanı.rı en mühim dellcıkrı ıarahn<loıı 7.cn~.n 
, l' pek ıniihiın m<.·~hcı lcrlt tcın-.il olunm;ı\...t dıı ı, 'l lll"U7. ına1 at.:n 
nlmak i~ı ·~~.rne lır atın Taf,ifttt \Hı. ıuntt ,d•retlıaııc m c alıııalıılır 
1-unlıol \'hanı •fıa u•i\:ı le tıçiincu •ınır vjmet •e a-dct ilet ı ı ı 
lir• ıcrin IOOI nıdı! 1 [u,iıcı •anıbları mumcssllı fahrık:ı lıulur.x ( .ataıa '" ı 
!'er ıla I; r,ı ıbl.i •ta <cı at ı<l.,dıan ıkn alııubıltr 

<e Ermis-Emniyet-Kartal ~:::o 
'riwt• tlJGl.Crve rıbn .tiaın 

imal: t cını n uzu ctecırlr. mıılııdıf l;oııscn·c nc•ik·rinılnı 
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uıııı dl' t..:K tuk kar serpintisi oldu; fakat hava soguuı . :,ehreın::ınetl tanzifat amelesi yollarİ temizlemek 
içın ~;dı tı ı • :ırc1ın korkmıyan çocuklar da oyıınların devam ettiler. 

Vllfıyet Umumi meclisi Cu.nhuıiyet 1 Ialk Fırkası grubu dün içtima etmiştir. Vilayet Meclisi 2 martta 
topfanacag-ı cihetle ikinci reis namzedi ve encümenler azası tespit olunmuştur. 

ı 

Beyoğlu i\Jillet mekteplerinde faaliyetler devam etmektedir. nu resimdc ; 
senenin mezun lıanımları görülüyor. 

Galata :.'aray Li,esinde bir daktilo kursu açılrrıı~ır . Buraya oir çok hanım ve 
beyler devam ediyorlar. 

Cumhuriyel 1 faik firkasının açugı kadınları çalıştırma yurdu yeni imalatanckr 
açılıyor. Burada şapkada imal edilmektedir. 

~ Rıı sene .\nkara l\ılillet mektepleri erkek lisesinde l\ılualiim Selim beyin tedris 
't : · · .:e\rccien 50 ki•i çıkmıştır. Mezun efendilerin resimleri. 


