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DEMEKTiR :::1;~:::::::~~ DİL TEMiZLl G i 
hakiki 'e mantıki sebeplerini araştı• 
racak yerde, kabahan, mesullyeti baş· 
kalanna atarak, kısaca işin ıçinden 
çıkmap daha kolay buluyoruz • 

lsıaubul piyasasının vaziyeti hık • 
landa, geçenlerde ıacirlerimizden iş 

anlar; tecrübeli bir zat ile konuflJr
lten bahsınİız yine kredi meselesine 
bankalara intikal etti : 
- • Ecnebi bankaları. bir ıarıfı bı
hkalım ; onların Türk piyasasına , 
Türle tacirlere kll'f' aldıklan menfi 
ve hosmane vaziyet ıİıalumdİır . 
Ecnebi bankalar hemen -..... kaııı
blyo , cek ve lııvale gibi riw ız 
olan işler üzerinde çalışıyoılaı. Uımn 
~•deli kredi yıpıiııyorlır • Küçük 
ndcli krediler de bile eşhas ve mil· 
letlerl, ehemmiyeılf surette göz önün· 
de tutuyorlar. Bizim ınemlekerimizden 
ıo ıladıklaiı paralan kendi memleketle· 
tinde ve müstemlikelerinde ifletiyor· 

/ArlJlfununda dün divan lop/andı ve mıJhim kararlar ittiıı-

olundu. Resmimiz divanı içtima halinde zöstermektedir 
~~-

lar. Meeell, Osmanlı bankan .. Galiba Darülfünun divan 1 
1927 senesi plınçosunı göre, qlettiği toplandı 
paranın mıktan 12 ( oniki milyon ) 
idi. Halbuki mevdnıunın yekı\nu elli 
(SO) milyondan fazladır.. Dedim ya, 
bunlan bir ıarafa bırakılım , Fakat 
milll bankalar da, mesell lşbınkası 
bile kredi işlerinde , tüccara klffı 
ltzııu olduı>ı kadar cömen davnn
mıyor . ,, 
Oosnımuzun ecnehi bankalar hak

kında söyledigi hızı noktalara cevap 
vermek, onlann politikasını müdafaa 
etmek m(işküldilr. Ecnebi bınkalann 
kambiyo işlerinde, paramızın piyasa
daki temeV\"Ücaunda, Türk piyasası 
ve Türk ıacirferl hakkında harici 
piyasalara verdikleri yıııht ıml6mata 
ve bUıtln bunlınn iktisadi hayıumız 
üzerindeki tesirlerinde menfi rollerine 
dair dostumuzun verdiği ıafsil~u 

i14veye lüzum görmedik. Bugün , 
sadece kredi hakkındaki -yanlış telak
kilere ·hilmiyoruy ka~ıncı defa ola • 
rak • tekrar temas ile iktifa deceğiz. 

Jsıanbulda vesair piyasa merkez
lerinde "kredi buhranı. diye tavsif 
olunan müşkülat, herhalde parasızlık 
değildir. Gerek bıanbulda kredi 
üzerine muamele yapın bankaların 
adedi, daha böyle bir k.iç piyasayı 

bile idare edecek dercedc çoktur . 
Hakikatte bankalann kasalan para ile 
doludur. Bankalann, bu paralannı 
işletmek .istemedikleri, ıabll varit 
olmaz. işin doğrusu şudur: O"ada 
vok olan para değildir. Vadeden 
kazandıran i01erin azlığıdır ki banka
ları tereddüde, • ihtirnt:ı 'ev kedi yor. 

Bir çok iş adamları, mesela bir 
işe koyacakları sermayenin, noksan 
kalmış üçte birini kredi olarak ara 
mi\orlar; bütün sermayeyi ıedarikc 

çalışıyorlar. Bu müteşebbisler yüzde 
kaç reıııeıtu almağı umuyorlar ki, 
hem bankalara faiz versinler, hem de 

· kcndift•rine bir ka7.aDÇ ayır<mlar ? ... 
Daha geçen h.ırıa, bir mifli şirke

tin başında bulunan bir zatla görü· 
şüyorduk. Şirketin mevcudunu ser 
mayesinin üç misline iblağ elliğini 

miıe .esenin istikbali açık ve parlak 
hulunduj!;ıınu , ancak vadderi gelmiş . 
bir kaç bono üzerinden bankalar 
tarafından sıkı~rırıluığ"mı ve bu miffl 
evi kunannanın milli bir '"zifc oldu
ğunu izah ediyordu. Sermayenin 
ıamanıen tediye cdildi~ini bildiğimiz 

bu şirketin bankalara ne kadar lıorcu 
olduğunu ve faiz nisbeıini sorduk; 

Yiız otuz hin ( 130 000) lira 
borcu olduğunu ve fa.izin yüzde 
on beş ile on sekiz arasında tehalüf 
ettigini söyledi. Bu izahata karşı 

verilecek cevap, sükOt ve teessür
den başka ne olabilirdi?, 

Tlearetip,yasa ve bankı işlerinde 
vatan edebiyaıınm hlç bir yeri 
yoktur. Mflll bankalar da, gayri 
makul bir teklifi, yine vatan edebi· 
vaıına istinat ederek kolaylıkla red
dedebilirler. En doğru tutum, hesaba 
kitaba, iktisat prensiplerine hürmet 
etmek, muamelemizde onlann büküm· 
!erine tabi olmaktır. 

lşbantasını yapılan imzayı geflnce 
bankanın işlerinde fazla ciddi, lhtiyat
kAr ve biraz titiz bulunmıaı kendi 
hlssedarlınnın , mllşterilerinln mena
fiine daha uygundur. Bu ham hare
ketinin eyiliğine en büyük delil , 
halkın her ğün artan itimadıdır. Banka 
dürüst hareketi sayesinde kazandığı 
bu itimat neticesinde memleketten 
30·40 milyon lira kadar mevduaı 

bulduğu gibi , son plançoya göre , 
bu paradan 28 milyon gibi mühim 
bir meblağı da piya<ıda , kredi mu
amelesinde işletınektcdlr , Bundan 
iıtiırü , lşlıanlı:a<ının ıuccnra karşı 
daha fazla comcrt olmadığından 

şik~Ht eden muhterem do<tumuz 
'c onun gihi duşünenler; yınc mii~ 
sade etsinler: bu mili! mıiesse,. 
otedenlıeri tuttuğu he>ap, ihtiyat \'e 
ıeUoıet yolunc!a devam ebln! 

Mahmut 
!\itrt ~leh·ıı~u 

HER FAKÜLTEDE BİRER TALI, DARÜL
FÜNUN EMANETİNDE DE BİR 
KOMİSYON TEŞKİL EDİLDİ · 

Taif komisyonlar tespit ettikleri Hmi 
ıstılahları büyük ko~isyo,na bildi· 
recekler. T. harfine kadar bütün 

flmt ıstılahlar Hazfranada Dil 
Encümenine bildirilmis olacak 

ıstılahlar tali komisyonları yapıldı 

Oz dilimiz söz kHabına girecek ıstllahları 
mUmK.Un otduOu kadar çabuk ve mü

kemmel suretle hazırlamak için Hmr mUesslse
ler ve bllha ... DarUlftlnun bUyUk bir faallyetle 

· ite bafladı. DUn sabah toplanan fakUlteler 
macll lerl, talt komlsyonlan lefkU ve llzım 

gelen tallmab tespit etti. 

Söz fişleri müderrislere dagıtıldı 

ı fln ehemmiyet ve fUmulU n•zal'I dikkate altnarak 
hem sUr'aUe çalıfm•k ve llem de me .. lyl en iyi 

tarzda yllrUtmek için tan komlsyonlera mukablllerl teeplt 
edllmek Uzere varllen llmT ve fenni söz ftflerlnln bUtUn 
alakadar mUderrlslere de tevzii muvafık gllrUldU. 

(A) harlının söz fişteri hazır 

Tali komisyonlar, "Larusilnlversel,, den naklen • A. 
harfını ihtiva ettiği söz fişlerinin mühim bir kıs

mının Türkçe karşılıklarını ihzar etmişlerdir. 
Bu komisyonlar, bütün alakadar zfimre müderrlslerlnln 

buldukları sözleri tetkikle, ıstılahları yapacaklar ve ayrıca 
ıstılahların tercümelerini de tespit edeceklerdir. · 

DiVANDA MERKEZ KOMiSYONUNU TEŞKiL ElTI 

DarDlfünun divanı diln içtima ederek, 'imdiye kadar 
Milli ıstılahlar hakkında yapılan hazırlıkları tetkik 

etmiş ve tali komlsyonlann hazırladıktan sözlerin kat'ı 
şekllnİ tespit edecek olan Darülfünundaki merkez komisyonu 
azalıklanna Tıp fakültesinden milderrls Ziya Nuri Paşa ve 
Tevfik RecepBey, Hukuk fakfllteslnden mflderrls Samim ve 

Mflnlr Edebiyat fakültesinden mflderrls Al!Muzaffer ve mu
alllm lbrahlm Hakkı, Fenfakülteslnden Burhaneddin veTev
flk, lıAhlyat fakillteslnden Şeklp ve lzmlrll lsmafl Hakkı 
Beyler intihap edllmlşlerdlr. 

TALi lı:OMIŞVONLAR ilÇ GÜNDE iŞLERiNi BtrlRlvOR 

Fakülte relslerlnln riyasetinde bulunan tali komisyon
lar üç gine kadar mesaflerlnln ilk kısmını bitire

cekler ve sonra merkez komisyonu Darülfflnun Emini 
Nefet Ömer Beyin riyasetinde ilk lçtlmaını aktedecektfr. 

(T) HARFi ISTILAHLARI NE ZAMAN BiTECEK? 

Neş'ct Ömer Bey 15 marta kadar *T,, harfmın muh-
tevi bulundutu ilmi ve teknik s6zlerln tertip ve 

tanzimi tamamen bltmlt olacatuıı, flfler tertip edildikçe 
kısım kısım dotnıca Ankarada bulunan Dil Encilmenlne 
gönderlleceğlnl, Darülfilnundakl merkez ıstılah komis
yonuna Güzel san'atlar akAdemlslyle yüksek ticaret mek
tebinden de birer delege iştirak edeceğini söylemiştir. 

MERKEZ KOMiSYONUNUN ÇALIŞMA ESASLARI 

Merkez komısyonunun çalışma esasları diln tespit 
olunmuştur. Bugün de tali komisyonlar toplana

caklardır. 

CASUS! FEVZİ -PAŞA HAVA! 
HAZRETLERİ 

Ebülkasımın ma- Dün şehrimize Aybaşııidanberi has-
hiyeti meydana geldiler . reti~~ çekti~~iz 

çıktı . guneşe dun 
CASUS KENDİSİNE ~endilerin~ Ali _Sait kavuştuk 
GlZLt POLİS SÜSÜ ve Fahrettın pa~alar SICAK DALGAŞI BU 

VERİYORDU refakat etmekted~rler G{JNDEN l'J;tBA:REN 
• .-:.....ıa ... • k:"'ük BAŞLI -OR: · casuslaktan •olayı -tevkif Paşa ffu.......-ı;n .,._J 

eluna.1 Kumandan ottu Ebfil- askeri merasimle W• 
kasım hakkındaki tahkikata şılnm~lardır 
devam olunuyor. Elritlkasım 
evelA fnkAr YOlllM sapmak 
lstemlf ve e07a delt imiş 
rfbl asabiyet sfstennete 
yeltenın-.tır. 

· Fakat elde •vcut delAll 
kAJ'fİsında c~nfl teYlle 

_çal1fmlf, bu~muvaffak 
olmayınca mecbur 
kalmıttır. 

Ebat kasa ıq za bı tamı zın 
almış oldutu tertibat saye
sinde bir llananımıza att 
plAnlarla mübhn veslkalart 
yabancılara sa-.ya ve on

l_ara teıllm etnlJillll mu'Vaffak 
olamamıştır. 

ittihaz olu tertibat 

vesika-sayesinde pi 
lan Ebillka11 casusu ya
bancılara ve rum diye 

farkında olma•an polisimi• 

zln muktedir 1111' memuruna 
vermiştir. 

Bu casusun plln ve bazı 
mühim veslkal!Uı ne suretle 

elde ettltl tamik cdlHyor. 

Ebülkasımın: fiti l'l'tdr· 
daşlan oldutu da araştırıl

maktadır. Bu adam • Genç 
Düşünceler., namlle çıkar

dığı mecmua kapandıktan 
sonra da Galatada bir yazı

hane açmış ve aklınca gizil 

polis hafiyesi teşkilatı yap

mıştır. GOya bu teşkllAtla 

hususi eşhasın kayıplarını 

bulmuştur. 

Zabıta bu esnada da Ebül 

kasımın şfiphell hareket

lerini gözden kaçırmamıştır. 

Son dakika 
Ebııtkasımın tahkikatı dün 

akşam bitmiştir ve kendisi geç 
vakıt Adllyeye teslim olunmuştur. 

Bu mes'ele hakkında Polls 
MUdUrU şerır bey bir maharrl
rlmlze : 

• - Tahkikat bitti ve Ebül
kasım Adliyeye verildi • 

Demlfdr. 

Dini tahkir davası 
Casua Eblllı:uımın dlal tab

lı:ır davuına din 3. •eli Ceza 
mablı:emeslnda devam edllecelı:tl. 
Kasım mevknf bıılııadutıındaa 

ve MDddel amemt mııavlnl de 
mntalaumı 4eımeyu etmedi· 
tinde• mıılralı:.....a baflı:a bir 
fllıı• lı:almıftır • 

Mevkuflanh vaziyeti 

Tahkikatın ilerlemesi 
için Hikmet Beyin 

iyileşmesi lazım 

Kadriye hanım ve rüfekası hak· 

kındakl tahkikat müstantik fük. 

met beyin rahatsızlığı yüzünden 

devam edememektedir . Müstan

tık •·azını bey evrak üzerinde 

tetkikat yapmaktadır, Tıp fakiil

tcsi müderislerinden iki zat dün 

şahit sıfatıle celtıedilmlşler fakat 

l likmet hey bulunmadığı için 

ifadeleri alınmamısnr. 

Fevzi Paşa Hazretleri 
lzmlr havallslnde tefti

fatta bulunan · Erk!nı har
blyel umumiye reisi Fevzi 
Paşa Hazretleri, relakat
lannda ordu mflfettlflerlnden 
Ali Salt, Fahrettln 'V• lued
dln Paşalar bulundatu bal(le 
Afyon &arlklle hmtrden şe'1-

Ali Sait paşa Falırettin paşa 

rlmlze gelmlşlerdlr. Kendi
lerini Haydarpaşada şeh

rimizdeki erkAnıaske.rtye 

karşılamış ·ve merasimi as
keriye yapılmıştır. Fevzi 
Paşa Hazretleri, lstanbulda 
bir kaç gün kaldıktan sonra 

Ankaraya avdet edeceklerdir. 

BİR İSTİFA 
Hukuku düvel mü
derrisi Cemil B. istifa 

etti 
Dartılfllıınn Hnk ık falı.tılteal 

mecllalala dllnkll lçtımaında 
bnlrıılı:ıı dllvel 
mllderrtal Cemil 
beylıı devam
ıızlıtı dolaylıle 

latlfası, mDtte
ftkan lı: abnl 

edllmlt ve yerine 
velı:lleten Hıı· 
kııku esasly• 
mllderrlsl Ab· 
met Reşit be:v 
intihap olun
mu,tıır. Cemil 
bey , lıtlfaaa- Ctmil Bq 
meslnde , Anlı:ara bnlrıılı: melı:
teblndeld vazlfealnl terclb eyJl. 
yecetını blldlrmelı:te •lr. 

Cımll Beyin yerine namzet 
rıısterllmeal lçlıı mes'elı alaka· 
dar zumre mUderrlslerlnc ha
vale edllmlştlr. istifa Divan 
tarafından kabul c dil d 1 k ten 
sonra, Ahmet Reşit Be)ln Hu
kuku düvel mUderrlsllğlne asa
leten intihabı ve Hukulı:u esa· 
alye mUderrlsliğlne muallim 
Mltat Beyin r•tırilmesl muhte· 
meldlr. 

· şultat lpdd-da leaafa-
fU havalar dla tama-

-• salı:lııl .. tl va Dlı ballan 
lıatırlattı. 

1
. Raaııtbane bıı ıtl•, aıcalı: dal· 
·pıan t•lrlle bavanın llaftl lodoa 
Ye açılı: olaca1tnı aoplı:larııı 
asalacatM ve. lodoaııa bir lı:aç 
.Jlll .. l'aml ..,.t-•I oldııtuau 
bll4lrmütMlr. 

Evellıl ıece yan ... du -ra 
fldclettU doaıın teslrlle Haliç 
aUllhrhıln yeıalft.. Eyıllta lı:a

dar .,.. lı:ılaııııı °""' Hz ta
Nll'HI ... devamı. llDet altı
iMla ert111f YI "Opk ualmıttır. 
H- tuıızıcn•e•I• olan 

baa caffı ve ıolı:alı:lar, dDn 
kaılaruı erimesi tızerlH batak
lllı: lıallne ıelmltı'~. 

o .... geri gitti 

Şelırlmfzr ielecetf lllyle
aen aoplı: dalralan 

Ectlnaeyı lı:adar dolqtılı:taa 
aonra latllı:ametlnl detltdrmlf 
Ye tekrar flmal c:llıetlal takiple 
Rıaayaya rltııılftlr. 
Şark demir yolu battıada kara 

saplanan tr•lerle lı:ar makin•· 
aı allıayet dlln lı:urtarılmlf yol 
tatlıfr edllarelı: &Çll1111ftır. 

Dtll alı.fart, Av,paya toa
Yualyoael treni lıaretet .-ı,. 
-&. '- Jllııden bul l,v ııltında 
lı:al• trenler aıı:,am tlMll-Uhrllı: 
edllmltdr. 

Emlak bankası 

Şimdiye kadar esbabı 
emlake 6 milyon lira 

borç verdi 

Emlak Barıbsının yapı sahip
lerine ne k <'a vardım yaptıgına 
dair Umumı :\1 ıdür Hakk.J Saffet 
bey şu b<:\ na ı bulunmuştur. 

- Bütün mucs~csLlefrı 'lldu!(tı 
gibi mıie.sc,cmizin de pilanco 
zamanıdır. Binaenaleyh pilanco 

bitmedikçe sizi tatmin edecek 

esaslı ve fazla marnmat 

kahil olmıı acaktır. 
vermek 

lılamafi ,;orduğunu:r. şeylere 
mümkün olduğu kadar cevap 
vereyim. Bankamızın esas itibari 
ile vaziyetd eyidir. Tedlyel deyn 
edemiyenler hakkında icap eden 
muameleye tevessiil etmekle be
raber takip ettlgtmiz gaye borç· 
lulanmıza Azami teshilAt göster· 
mektir. Haklı uziyetler dolayısı 
ile borcunu veremeyenlere tecil 
Ye sair sühuletlcri yapmaktayız. 

Borçlan ödeyememek meselesi 

en ziyade Ankara ile lstanbuldadlr. 

Bankamız şimdiye kadar An

kara lstanbul ve lzınirde 6,000,000 

lira borç vermıştir . Bunun en 

çok kısmı Ankarayı aittir, ikinci 
derecede lznıir gelmektedir. 

lstanbulda Bakamızıı dcvredl-

lecek daha emlAk vardır, Maliye 

VekAleti hlssel lşrlrak mukabili 

daha dört buçuk milyon liralık 

emlAk vardır. Tabii bunları aldık· 
tan sora satılacak ernl:\kimi7. faz. 
lala~acaktır. Ayrıca Adanada da 
200,000 lirft!ık arazi bankamıza 
devr edilecektir. Pilançomuz 
bittikten sonra ize daha mufas
sal malfimat vermek kabil ola
caknr. 

Kim öldürdü 
Tarabya yolundaes
rarengiz bir cinayet 

Maktulün kafası çekiç 
ile parçalanmıştır. Ü
zerinde para ve hüv
viyetini gösterecek bir 

kağıt yoktu .. 

nan Ubııla,Beyotta )andar
muı, esrareııtı.ı: bir cina

yete vazıyet etııılfdr • 
aldıtunız ıııalGmata göre 

Vull latavro isminde bir avcı : 
Tarabya llzerlııde Derbent lı:ara
kolu cıvanııcıa •eıq akta iken 
• Huaııald • •ıtı mandırası 
lı:eaannda bAfi ezilıİllf n kan
larla mtllemma ve karlard fll· 
mGlmllf bir hıua eeaedl IGrmf'f 
ve Jandarmaya ıı..u lbbar et
mlftlr • 

Bııann llzerlne taralı:ol ku
•udanıyle B•yotlu )aadarmau 

Celı:ım ııabld, Y- mGddet amumt 
müteaddit defalar kar lçlade 
lı:almalı: teblllı:eııl geçlrertlı: vak'a 
mahlllaa bin mDtlı:tllatla gitmiş• 
ler ve bıı cinayet tahklkatlle 
mefrııt olmufl&rdır. Kıyafcdne 
ve gllrflnDşDne ııazaran genç 
bir ıaz ameleslne alt olduğu 

tespit edilen cesedlıı yanında 

. lı:anlı bir çekiç de bulunmuştur. 
M ııayene nedceslnde, mak-

tulün kafasına çekiçle 
llı:I darbe lndlrlldlğl ve bu su-

retle beyninin parçalanması 
ölUme sebebl:,et verdiği tespit 
olunmuştur. Ölilnün üzerinde 

hüviyetini ıtllsterecek evrilir: 
zuhur etmemiş ve geç vakte 
kadak yapılan tahkikata rağ• 

men bu cihet anlaşılamayarak 
ceseJln morga naledllmesl mu· 
vafık gllrUlmOştDr. 

Beyoğlu jandarması, cina-
yete bir kadın meselesl amil 

olduğunu ve feblr dahilinde llı:a 
edlldllı:teıı sonra ltlıı lı:aranlılı: 

lı:almuı lçlıı ceaedln, Bllylllı:dere 
yolanda Hasaııald mandırası 

clvaruıa atıldıtını mııllalı.lı:alı: 
addetmektedir. 

Öıaaın llzerlad• para da 
ltaJaama-.tır. Dlla ıe

ce valı:' a malıalHndı ceset mıı· 
bafaza altına ab•••t ve W 
pollade ıll•derflmlftlr. 

BUG N ' 
2 lnd aalıllnıl&de : 
ı - Arlaa ınettab• Tlrtıy. Y"'I 

nlst&lt mlizakerıtı ve Yuaaa ıueıeac... 

2- Blrblrlerlnl t111 kese blt-tler p 
gallbıY 

3- Soı .. btrler , 
4- T •rt•ı tefrttamıs. Temlrleu 

a inen. sabllemlzde: 
ı- Dıblllye vıuıerıaın 

ıamlmt geldi 

• anco Sabllemlzde: 
ı- llıva ropom 
t- Fıtra 

mühim 

3 Do üodAtıerlmlz. 
4'- Feltk 
5- Tema~ ba~ıu 

6- Roman HtkAye KarltltU• 
ıı inci sahifemizde 

Sp r bayau 'e me\ simin tdm 
faali) et1crı 

6 inci sahifemizde 
Halka mahsus yazılar 
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MİLLİVEı:iN. HA__B.İÇJE~ ... ~J-DlğI_M-EKTUP VE TELGRAFLAR\ ~f~'l'~11 ~~i~e~l!!'._~~ 
.......,.... 

AMERfKADA 

H \HiCl SİYASET T •• k• y • t j i:taiyad.a 1 

Uf tye- UOaOIS an Papanın meclisi 
ÇINDE 

Harp var 

- -- ....,,. . ...... ... 

T arabyada Ajanslar 
Ati na gazeteleri bermutat 

manasız iddialarına 

- -······--Ecnebi kardinaller de 
meclise istirak edecek 

' 
Roma, 23 A.A.) Papanın 

d~va~. ~.?!~orlar I 
\t· ıa 15 \lı1 ncı 1.-rk- j lurk-\tınan ınuı:ıkcratı mt;c-

18 martta bir kardinallar mecli
si akdedecegl ve bu meclise 
ltalyanlarla ecnebilerden bir 
kaç kardinal tayin eyliyeceği 

hakkında bir şayıa dolli.Şmaktn• 
dır. 

' . 
Yun n '11UZ k rntı ha kıml ı 'ııı le :n.: tema t:dcn lıt ın :·.ılif 

a-,, l\• ._n mclumat !'::.,' .t '· _;a4ete hüh\.,ıtt• ~ıı ınurnl~adıı 
lır. it 'ıaddl! J..ı .h) ınu nı:zıl:n hulıı •uycr: 

de-; ba; mt.-ahh~· ırı \nkara\a bt:ınbuldan gelen lıabcrkrc 

kitti' re 1 <onra nnzakc'"lıtıı tek- ı;iirc Türk- Yunan muz,1kerntı 

r;ır :ııc~-eği hakkı!'da 'urap ikrilr'11ektedir. Turk l'I l ur. :ı 

:ıbtrkr j\Clıyor. (;:ızctckre yazı mcs ııliyttini bi1.~ :ıtfc<lıy~•rlar. 

'ıı o· (;azetcicn'l im hbwot:ı '\' ıııl.1 ,tan bu mc>< lede \'ııııan 

-:rhaı· bir bir :ıi ttıtmı~ur. ~Es· menafii dairesmdl! h:ıreht etti. 
tfa nın Hhince hu h:ıl,crlerc l3u gazetenin hiılJ-aten yaz-
ıa1.·t'"an Yunan bukiııncti Tiırk dıı{ımır. .,u uzlcri ıııubali! h!r 
ı;ıul:.t·" nazarını kbul etmektedir. ı;:ızllenin de lıtikrımetc pa,ıl ınu-
.ın 111 · ·o• ııazar.:ı p,6r~ 1 unanb 1~1heret ctttil\iııi ı; ).°'teri) tır_ 

,ı ıi u:ı;l' ml';clc-indc ç;fJik l lukılınete ımıh;ılif \'<: muv:ı-
,dıi' :crJcki <tr'!Jkh tef- iık olr.n ~azctelcriıı Turk \\ınaıı 

uiııddir müna.,clı,,tı ha' kım!ı ile" >tır-

!ı r f lrk azctc i lıu malı) ıliıklcri ede. l•irbirin.in aynidir. 
"i' ·

1 ,.t·terr "ıu n1c(,ıl' h:ı• 1 td!,_ 

li kt\.." · nr;ı Ti:r1 ' ômcti 
\h ··adde ·~,mi-yoııunun t.'.ltili 

, .ıiiH.t ctl" •i J;izım ~dc~cj!;ini 
:'crj ~ ~rıJiı~tu"' \una!' ~::ızetclcri 

h:ız Turk gazdt:lcri tarafın~lan 

'erilln hırherlcrin do~rıı olma
tlıl';ı:,r yazı)orlar. Bu gazetelerin 
idda ına gı irc dnı<,nı olan bir 

~C\ ı ar-a o da Y ıın.111 hiikılnıc· 
ti, Tıirk hıik~nıeti tarafından 

'crikı:egi 'ad edilen tahriri tck
lifkrinı bekliyor. ~inıdi)C koıdar 

hu teklifJcr tahriren hildirllm~digl 
Lihctle mıı?.ıık~ratta ilcrilemc

ıni~tıı. 

Lıı ileri p,ckn ı:1c ı.ön \İma 

ga1.ctc>i bc 1 ata\ la ):ıngıııından 

lı3hsetmı:ktc dt.:\ arn ediyor \'C 

J,tanbuidaki Rum ckalliyctinc 
alakadar olduklarını alenen siiy
! }Of. Hu runan ga;Ne-i eğer 

Tat:ıı·Ia Rumlarına kar~ı 1;\kayt 

J..alın a\·dı hınLn ~ayanı hayret 
)?.1JrııiıPc-i lazi ıı gdctep;ı fikrinde

dir. 

1 lı:.ilımctc meııs.ıp "mer• fo. 
ıı;ar.ı:tc .i de hiıl:\>aren ~unu anlat
maı.. İ>'try'>r ki Trakyadaki emvali 
L";ayri menkule mc;;elc;;i tnrafcyn 
ara ında bir itilaf t>u,ulüııe mani 
ı 'r ,1'! icap· e~lc.:eğini 'ııylııyur. 

Trahadakj cml:lk mc>elc~i 

lradak. l'urkkr.: :uc ılup -Oa 

Rı.. , ın• '1adrlcrim.: \ crilmi~ olan 
binaların t.ıhl, ye,i nıc>elc>idir. 

Hu gaıctc (:arbl T:ırab ada ki 
·ı iirklcrl ait hl cnıl;lkin talıliyc 

cd "p uW :le 'loindw çıkan 

ınesclcnir Turk - Yunan mıınacs 
hat !11 ii~ ".ıl ~rıııc iPL meydan 
\ e.ı mc-: dnğrıı o!mal' 'Jtında israr 
ccl yor 

1 fı ·illerin ı;a;.çtc Llan Po
,ıt•a i ~ ::wp ve ı L ,a'1 hukiımct

.rı a a-ında her. T. hiç bir mu
' ırcnct <1d' !l1 atılmadığırı WJ ltı
) ur. Bıı gnzctc Tarafeyn miinıı
seb:ıttr.•n duz lcccğinden limit,iz 

l!Örunt v 'r. 

fit~ haınz li aııı~.c ııc,rc

ı\ikn ukı'ınıct~i ;\I~--.ıjc ı;u~tc 

linin hu ~esile ile ne ı!cdij!.ini 

;;fıvlcıncye hacet yoJ..tıır. l\u !(il

zctc de diitcrlcrı (!:ilıi o·ccıkcıı 
~ ~ ~ 

nıuı.akcrcnin me,'uJiycti bizde 
r.ldnğunJ iddi;ı ile Turk nı:ıtbu

annın p;lıya tehtit cttijtiııı iddia 
cdivı ,,. i'tl' :ıtina mathu:ıtı hudur. ·--· --Rusyada çiflik idaresi 

lkrlin. 2.1 \ . \ l - ~O\)CI 

hukOınctinfn ~arl.I ~ihcrrnda h.ılcn 

ec,iın ı·ifılikatı id~rc ıısıılünü tccıülıc 
ttti~i TC' hu m:ık,.:ıtla 1lc~ i ir' bir 
kaç ,,;,. bin ( \kr \l1>atintk on 
ıl<.irı çiftlik tcsb ııluMr:ık :ıralarıııde 

tU.:;t tc~ki~ etmiş ı lan ' n , li)rt ~ir· 

ketin t;ıhtı ill.lre:--inc ':ızcdildi~i 

\ln;kıll'a<lan bildirilnıektc<liı. 
* Belçlkanın protestosu -

lkrliıı • '..?.l r ,\, .\. Bauk;eldcn 
~ekn lıir ı<ih"Tafnanıcyc nazaran ilci 
~·ika hiıkümeti Fl;lmaı~an Belçikadan 
aynlınaıa <c\ k ıc lcşı ik eden bir 
nutuk ımt etmiş olan FclcmcnJ.. 
pı:u[e<iirlcrindcn birinin hu heranatım 

.l'clcmcnk hükumcii rıez<lind" protc to 
ctml~tir. 

l\abllc giden tayyareler -
l'i?!\W, '..?3 (.L\.) Dun harc~et 
ettiği bildirilen taı ı art· kar sebclıile 

Kahilde yere inmcmi>tir lngiliz fC 

farcti ıncımııhnnm nakli de hıı 

ı ıiıdcn geri kalmı~tır. 
lngiltercde hava düzeliyor 
Londra, 2.t (.\ .. \ 1 'J Lırn iclı. 

ile "".;\n\c .. :"- :ıraı;;ında 'ıotlpur :-cfcrlcri 
p.v.trte i akşamı ha~tı) acaktır. l1!scaut 
nehrindeki buz parÇa\arı ı iizündcı· 

Flcs~inAtıC ile ,\tı\er,, ara .. ırda valııız 
!(unduı •cfcrlcri npı Jlıilm ktc<lir 

Gene kutpc gidilecek ile ne. 
24 \. \. -\1. S:ımoı r ıiıch 1ru .;n 

hir stıa!c ccHp lıitak dımiştır ki: 
"\mundsc, ebcc.li Mlldtc ka\1 ıılmuş
tur. ltol~a he~ ·ell ı;::cfcri'"t"ınc i~tirak 
etmiş ulanlann hulu!"'ın:ı:-ı ihlirı:ıli 

ortadan kal kını< dcjl'ildır ltah 1n pa 
·a ide- y~pılacak ıhbatri\ata belki 
hen de k:'1Şln!'.'1. Hu taharri\ aıın 
tahıl I•zın "Fr:ınçııi<-.foseph. aMt.i 
sin,n gıubııde 'c şıır.. 'nd< l'•"'ılmv. 
gidecek lıc' "etin ) anın• hir haç k<ı 
pek, bir iki küçuk tan·are ,.c ıııotiıı 

1ü bir geıni alma<ı icap c~lcr. llu 
lıraştırılmalarda "l\ras<inc. buzkırnnı 
kullanılmı \ ııcaktt"" 
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E İRLENK 
tııLrknli. <J} \ gurı: }urdt. ki 1 811111111 için bekliycmez 
Tem ın hıllıindc tclWkq i., rchli- misin? Ba kabile er geç senin 

, dıl.ğı. içm ona vdirl" bir olacaktır. 
Le ırct l.ı\ıkımı \ardı. Bir mudıkt mra 1 lar yapıcı 

J'almt bundan far.la olarak Kazg.-!1, Teını•ı '' cnd ıck ar
T, "lir en tehi c! anlarda zu,una kapıldı. Hur. :ı iç\ı de 
or:uk kıınlı cılmu~ du~uncrck torunlarından bıri~i ıntihap etti. 

ı, ek~r C't :ıi~t . Bchaılirkr cı. n 
kk ;ıLla ı;; t retcr:~ ckıler.li 

\ ı c r , J.. :ığl:un olduıtı.n· 

l ı unlcrle be) ti tr de 
ı 't ... n., l1\..l.c!"" ~ yku uz 

J 

1 

la ' 
• ı~ 1 

nılır , ı Tc :.r 
rf \c !ı m.ı 

o K n~ 
c.n: .ı kın 

, ll e l oi' lTlU 

' lcc. , <' rQ" ıl !'r k 
abik. :ı ı b ına 

\il. J i -~ • ı..ı 
J-cm n mm .ıfık 

'ıı.ln J)rın ı·G,ga•1 cc,>ıp c1arak 
t\,tl; ki: 

Tatar g-üzeli 

R .. ıilcn:ı rh.ı~rt. l ıır~ Tc
nirir ,.C\ cL i ) , ı ,ıcııt "lU~ ay 

1 c .. r ,.. uz"'I, ' ntlam1 tilZt. bir 
r .ıl\ .... gib 1 tı ti.'l ~-nirL ' .. r 

el• ırn.ın cınrc ya ıla kıula• 

C'
1

C. l l1 'nl-' 'ı) r. r" kıi a~a 
lıındip- \ c. L•ub• a ı • çıl t•,.ına 

ore lıcr bide , 1 aaha t 

değile T~TY rın 'u·cc ine Al1cıv 
l l::tt" ~g- t! ) ırl •dı. BunL ~ mn
nnsı ı\ a (cle:-ıli, ulu)nın hat;ınu 
(k:ın,ı) Alac.ıydır. 

lnc:ı ;ın balı:ısı ilen ge\cn 

ltalya kabinesi: Roma, '3 
(A.A • Nazırlar meclisi martın 
on birinci pazartesi gUnil top
lannıağa davet edilmiştir .. Ayni 
tarihte büyük faşist meclisi de 
içtima edecektir. llıı münase
betle M. Mu~solini ltalyıının 
dahili ve harici siyaseti hakkın
da izahat .verecektir. 

Yeniden soğuk Roma, 
23 (A.A) - Hava bir kaç gon 
güzel devam ettikten sonra 
cuma gllnil İtal.):a yeniden soğuk 
dalgasl taraiından istilıi edılmiş 
her tarafta mebzul surette kar 
yağmaıa başlamı,tır. 4·······- -

Harp hatıraları 
Romanyanın maruf 

diplomatı neler 
söylüyor 

1 larbi umuııı1 e>na<ında Ro
mam amn l'etrc>hurl!; ,cfarctiııılc 

lıulunıııu~ olan .\1. · Dirnmandi 
l':ıri,tc lıuyiik lıir nı~cıııunda 
lıatıratmı ne~rctr1cktcdir. 

\ 1. l)i yamanıli nin lıatıratııııl:ı 

giızı: \'arpan tn ınlihim nokta 
~·arlık Ru'J'3'111111 ıı zaman İıı;'.il
tcrcnin harbe girmesini hiç i' r i' 
ctnıcdiğidir. Rıı l laridye razırı 

S:v.onrır, \\-oturpnın . ırhi tana 
yoll:ıdıl!,ı oltim:ıt•Jmdan haberdar 

olur oiın:ı7. Rnmam·:ının \"irnn:ı 
hiıktiml'ti ııı:zılinıle" tt·ŞciıbÜ,:ıta 
~irherck kat'! cernhı tehir ettir
mek i. tcıni~t!r. 

,\yni zamat'll:ı Rıı,ya ıl:ı :'ır

bbtaıı ııczdiııdc tqdıhii>:ıtt:ı 

·tıulııntıı:aktı. Lal.in .\\ u<tıırrn hıı
ktımcti ccrnbını nrmi~. R~man
yayı pek ;;rınradan halıcrd:ır 

eİ:nıl>tir.'114 st·nc>indc Romanya 
Ye Rusya ara>ıml:ı hail hir mu

lıcılı; 4dcdilrn~·tir.1 larhııı başladıı;ı 

:ıyfarı tL"'adiif ı:den mııahcde 

nıucilıiıı<: Rnıı1anra Rus,py:ı 

kar~ı dostane hıt:ıraflık ıııııhaf:ı 

za cdccckıi. 

C:nlip p;cliııcc ,\ \ldtıry:ıııın 
bazı C) aletleri Romanya ya \'Cri
lccekti. ,\rtık Rcıınanva ımıttc
fikirlcrle hirlc~mişti. (ı zamanki 
R!>manı·a kralı l\arnt lıir tarnftnn 
ittifakı -IT' 'Clics, lıir t~•aft«'1 Rn 

nıa"\'1llh IT'Ul,Jf,• arasınd,t Cer ·d
ıliit cdıynrılıı. \1. ili\ :ımandinııı 
Hır.ıtthı ~(m: o zanı~n ıki par~a
l ıı :ıyrılıni~ .h rupa de\ lctlerinc.cıı 
her biri l'oınaııyayı kcrdi tarafına 
çckiyordı Ilı 1 :ıtrr:ııın ı ıtı'i<11'1 yeni 
hir had c. ı 'lltı~tt . 

~Çıkıyor! 
Tilrl ve ecnebi bll'ınnur.ı 

bankaları al.'.lkadar eden pek 
mühim bir eser yakında inti

şar etmek üzeredir. 

l•i• k:!lıileııin lı .. , yılı. < ı t·1 ı lı r 
tk T:ıtar kııılıııları crkektl!rı 

kaçma?.fardı. ifa cm de. ·ıen ~C\ 
yoktu. Pek kiic;:tık a,'.:.'!rıheri 
he) girin mtıııı~a alı~:ın lııı k:ı

d1·1lar k•>C:ılarına rriı.ad:., o\ırak 
nıkuluğı.n \'e ınuhıırehcnin lıL r 
L'zİ\·ctinc katl.ınır!.ırdı. 

Ceng;İ\ er :ıılamlanıı "11.ları 

oldukları i~in en eklerinin j\Urtır ı e 
ifıih3rınıla onların da rı. Sbi 

v:ırdı..'«,:tk haı ad:ı ycti,tikleri içın 
\'ok sc'>iamdılar. lluyiık analar 
aiknın içcri.lck. i;lcrinc h:ıkar,:ır, 
haY'·anl2 • ~ .. rl:ır. ça IK j pa• 
lardL 

T.• irlcı-r.in zam:;.,und ıkl T .. 
t • kı d• m hn Jı m. :J· ı 

.ıh ,ı 'ı \ rl rcı. ile. , ı;ıl .ır kc di 
\;chizkrı ile 1 O< rır vc.rdij!;i 

he< ı:1e ,•ı •'-·i •ele~ n ıl7.:ıdc 

!er ıı kJrıJarının .ıyrı il} rı ytrleri, 
1ra:1 k n lı: ht: u l d irdcri ol

dı.'fu ,bi ôprı çıktı' .:ırı zar .. ın 
da a)rı ayrı mı>.ıyctlcrı bıılu .. .ırdıı. 

ı\ vn.palı hemşirelerinin al-sine 
olarak nakış gibi el i~lcrilc, )a
hut halı ve hcz dokumak ~hl 

............ 
\ _\~i· ·c;·ı·o\L' - \'il IJ!l\l'\lL: ' . 

\ll \' \Sl·:ııı·;'liU: J\( ıl.i«i. 
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Berfin, 23 (A.A.) Nıı-

yorktan blldlrlliyor: Esbal< 
Amerika Reisicumhuru Va
şlngtonun senel dc\riyel 
vll.ideti münasebetiyle bir 
nutuk Irat eden m(isyö l(o

llç müttehide! Amerikanın 
kendisini diğer her hangi 
bir memlekete raptedecek 
siyasi bir takım taahhüdata 
girişmekten imtina etmesi 

hakkıııda ınllmalleyh tara
fından vaki olan ihtarı ha

tırlattıktan sonra. tedafüi 
ve ya taarruzi her hangi 

bir harclte(i istihdaf e<Zen 
tertibata dprll olmağ'ı red
deden Amerikanın bu haltı 

hııreketınln beşeriyetin nei 
,.e "ayrı için sair hükü
metlerle teşriki mesai etme
sine bir mani teşkil e<!eml
yeeeğlnl söylemiş ve demiş
tir ki: Rusya mt ste ma olmak 
üzre sair hükümetlerle ara
mızda muallak hiç bir me
sele kalmamıştır. Vaşington 
hükümettnln tamirat mese
lesinin hallir:e iştirakini 

müttefikan talebeden Avru
panın bu ısrarı eski dün
yanın Amerlkaya karşı bes
lediği itimadın en yüksek 
delllldlr. 

NIKARAGO" HEY"ETI -
Vaşington, 23 (A.A) M.ee
llsl ayan Nlkaragoada bulu
nan Amerika hey'etl sefe
rlyeslne alt tahsisatı Tem
muzun birinden itibaren 

katetmege karar vermiş ve 
bu kıtaatın o tarihe kadar 
gerı alındığını görmek arzu. 
sunu izhar eylemiştir. Ayni 
celsede yeni bahri prog -
ramda göstl:rllen krova

zörlcrden ~/incisinin ma-, 
sarlfl .loşaf,r_Ç.~ne karşılık 
olan on iki mOyon 370 bin 
dolarlık tahs~atı kabul et-
mlştlr. 1 

- -·,.···--
aima-yada. 

Siyasi cinayet 
Miğferliler bir adanı 
öldürerek kaçtılar 
Berlln. 23 ( A.A. ) Hü-

viyeti meçhul bir kaç şahıs 
çelik mll{fcrlller cemiyetine 

mensup bir genci bir mltlng
ten avdet oderken cildürüp 
kaçmışlardır. 

>:- BALON UÇACAK - -
FridrlhshafQn / ,23 ( A.A) 
Kont jeplln balonu !\\artın 
26 sında B'ithr~eflt cevelfi-
nına lptidl'r t!;!'Ccektlr. 

··········~············· ... : i Çocuk lıaftası : 
'• ı : 23 lvisa111/a başlar ı ............................. 

j,]cr c mc.,nul rıTına,brd.ı. Tatar 
t •b 

kadınları harbe ~iden tılcklcrl 
arkaı:la~ olurlar_ • alım çocukla· 
rına h:ıl,arl:ır\jı 

~cnlik!erdcı, ~i) ııfı:tlcr i~tirJk 

ede 'er, 'oc.ıl rının ılu,manlo 1 

p;alip ;;kldifti 1:.nıan ıırlar d:ı 

) • gmO! "''·r ı ik .ak 'l1 L'tlili 
lerdi 

Kıızı;:ınıı t rıınıı t ,n \la~m. 

kendi daire-ınclcıı ç-lrn <'ıdıları 

ve c:ııiyclc·i'c 'ıirliktc ı Llırin kt 

rarına indıltr. 1\.17.ı;:ın :ı huzuruna 
çıkarak kıı..:asl olar .. k .ıdeını ilk 
defa c :ırJda e,c:r )ı 'I l oir ı ı L' r,ı 

c.lJ 1 clı~<'irk•lt !• '''te ı wn 1 

\ rıldr. ı , Ji ır lıı; t J, 
'1ult1P hı. 

- ·······-Bir liva da isyan etti, 
harp devam ediyor 

Bil' liva isyan etti Pekin, 
(A.A.) "Nankcou. dan "Chan
tung .. un cenubuııa r.aklolunan 
bir liva sarı nelıir yakınında 
isyan etmiş ve mareşal "Clıang 
ClıungChang,a taraftarlık izhar 
•J :emiştir • Bu liva mareşal 
kuvayı klilliyes!ne iltihak etmek 
üzre ~imdi • Tslnan • ın 60 mil 
şimali şarklsinde bulunan ·wu
ting. a doğru iJerilemektedir. 

Berfin, 23 A.A. ı - Daily 
telgraf gazetesine nazaran is
panya hllkilmetl ispanyada zil
yutu medeniye inlıisarının vaz'
ından dola)'ı Fransa ile zuhur 
etmiş oları petrol ihtilafını bir 
hakem mahkeıre;ine t~vdiye mu
vafakat etmediği takdirde Fransa 
lspanynyıı karşı iklisıldi ı'lah!
yeıı~ mukahelei bilınisil tedabi• 
rin c müracaat edecektir. 
Fransız tayyareclsl- Alla

~bat, 23 ,A.A) - Tayyareci •De
brh• dün 'Bauınruli • ye gitmiş 
ve saat üçte kalkiltaya gllmlştlr. 

l\omtınistıer toplandı 
1 'ra~uc ~4 \ .• \. C;iıli konıüni~t 

,oııgrı>ı pek hc,ccanlı ~eçmiş cel'c 
lt:ıini hitama crc.Jirnıi~rir. J'ongrede 
.arhcı.lclcr çıknıı} ve mu<l:ırehcler ol
mu.;-tur. 

* Suriyeli ihti!ıllci "bkendcr-
yt.: '24 r \. \ l\1\·an1 t:r\_}ahının rcbı 

Sultan \tra~ın ınııt:ıra:u ctıntk üzre 
nıli1.Jkcrata p.;ıri~ıniş olduıtu sü\·lcn
mektcılir. ........................... 
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konferansı 
ı Konferans 25 Mayısta Taraby 

da Tokatliyan otelinde ilk 
celsesini aktedecek 

An~,ırn, 2.ı \lill11et) ı·oıı.-r11 ıvnnrn !•bil nl• ''JL '1rı" I\' 

Taralı) ı 'unkrın-< 
0

tcshit c.ıl· <li. Kr;ı fer" , b: • ı 11· rı' ·ı~r,1\r\ 
ılaki Tı,katliı an tııdi ta!ı,ı r.'u ıı:·ı'"- nur. 11ha<l,,r r ı r ~ ı:t ııiı 
cektir \nka·aı :ı nnc1k -ıs murnlıha gc'ch lece" 't kcndı .ri 
ll:ı<:vck•' l'a. J iz. k~lıul cıkcckı··-

Kunfcrns, '.!.'i \layı ta 'l'ar:ıl v.ıda Tc\ fil J\aıni' le·~ in · ı >d 

ilk ccbc~ini açacaktır 
.\lııteakıp ~tınltrdc şchır ns,nın:, ın:ıtlıuat l'. ınııc,ır..ı,..i '~ .:cm \ 

n:ıının:ı , \. \. ı ajan~ı Tarnfınılan 1.i\,ıfct \C \-:ıponla -cyri. cf:ıincc ı 
halu verilecektir, 

ALl\ıIAN SEF,\RE'l'İı l>.E SU\'AH 
Ankara, 24 [Milliyet] Alman büyük elçlsı '"· \ 

Mrnc Nadolnl tarafından e\'elkl gece )eni sefaretha 
binasında_ vertlen suvare müzikal pek parlak olmuş, ' 
Başvekil ismet B. M. M. reisi Kazım Pş- Hazaratı şura 
devlet reisi vekıtıer. Rtyaseticumhur umumi katlb 
sefirler, fikir ve matbuat alemine mensup bir çok zev 
davetli olarak hazır bulunmuşlardır. 

Alman san'atkarlarını hamil olan tren Çerkcs Kliyün 
kara saplandığından Rlyasetlcumhur orkestrasına mensu 
iki kıymetli san'atkarımız bu boşluıtu doldurarak dave 
illere güzel saatler yaşatmışlardır. 

Ankara - Eskişehir telefonu 
Ankara, 24 ( Milliyet ) - Ankara - Eskişehir telefon 

mükalemeleri gittikçe artmaktadır. 
Eskişehir- Pulatlı ve Sarıköy aralarında tcleion mük:i. 

lemeterlne bu günlerde başlanacaktır. 

Ankara belediye intihabatı 
Ankara, 24 (Mllllyet) Ankara belediye intihaba 

4 Marttadır. Namzet listeleri neşredllmek üzredir. 

Maliye memurları 
.\pkara,~4 (\lilliyct} ı\laliyccc açıkta ulan maliye memurların 

mlınhal memuriyetlere tayin cdilme,i tekarrür etıııi~tir. Bu >ııretl 
hem memurlar terfih edilmi~ hem dc\ kt :ıı,:ıkt .• ıı ına:ı~ \-ermekte 
kurtarılmış olacaktır. 

iZMİROE ÇUV,\L SUİ iSTi~IALi 
lzmir, 24 [Mllliyet) - - Çuval sul Jsttmall _ile alakada 

4 musevl tüccar daha tevkif edlldl sablk lzmlr ihraca 
gümrüğü müdürü olup şimdi lstanbulda bulunan Rıfkını 
tevkifi için istanbula yazıldı. 

----... C><ı411!,.__ __ 

AFGA1' HAREKETİ! 
Gazi Hz. ne müracaat

larda bulunulu or 

Jcri khine tclı;rafl:ır ı;ekligi v 

mür:ıc:ıat1arda Iııılun'ildu('lı ı-til 

har. t•Junmu~t~ucr,r.,_..-==-

kiiğit derdesti 
,\nkara. '..?.ı. ( \ .. \. RebiC'um- ' Adapazar, 23 (A.A) · Zabıta 

hu rumuz Ga;:i hazretlerine uzak memurları tarafından bir miktar 
re ~akın ~ark meınlekctlerinden kaçak sigara kılgadl tutulmuş• 
.\fganbtand:ı teceddüt inf..ıl:\bına tur. Tululan k4at 19 bin fire; 
lıa~lanıı~ olan l\mannllah hazret- cezayı müstelzimdir. 

•11111!!! Mar Tcrez Plerat 
Bu :ıkıam tanı >aat 21-1 ~ de 
Fra11sız Tiyatrosunda l\feıcrlin 
ğin şahe;eri olup dünkü matinede 
\!adam l'icrat pek çok nıul'af 

fokil'ctlcrc mazhar olan 
Mona Vanna 

\ arinkı :;;alı nk"Jrnı (;eral<linin 
en güzel komcdi;i olan 

AİMER 
<.«ır$anıba ak$aını l'icrat şereııne 

büyük \c \<thCala mü,amcre
olar&J.-

TUE 
Talebeler için maıine - Madaın 
l'icrat '" kanpan) a;! muallim bcı lerlc ıalehe ckıJdcre bir maııuc 
'ereceklerdir. Bu matine Yarinki salı günü <aat mm 1 G 30 da PH EDRE ile \crilccekıir. · 

tııpı.mLp da nikı\hı kıyacaklan otu ile m'ıi \·c 'iy:ılı bir çizki di>i için fayda .. ıacıı~l'll bilrı1iyor 
dt:l';ildi. zamaır kız yoktu. Yalnız onun çekildi. 

bu C\lenmcyc r:ız olduğu anla- Erkekler ~anıp iıcrkcn \lacayda 
l:ı~ılark şchaıkt edildi. Diğer \ hkur çehre ·ile onların arasında 

t:ırafı;ı )..ıdı lıır yeni ı;cliııi ha- \ıulumıı \ rd . Bu L'>nada l\azgan 

zırlaınakla nıe<gül nhıı·odardı. gclcrcf.. her t:ırnl'a avuç d'.>lu>U 1 
Gen.,. kızt gul suyu ile yı1 Jdıl.ır, inci .upmcye ba~ladı. :->rınra 
• rul , u/.µll ı>açlan c\ ı·cl:l sıı,aı l onun em·ilc ııekkııreler eahnma-
,·:ıjı;ın:ı lıatırıldı. Sonr:ı sıcak va bajladı. J larbc giderken yahut 

lıalııı l\:L'lc okuldu ~enlik yaparken çıılınma.l Uzını 
Saçlar ipek r,;bi parlııyncaya ı;den ~eylerin giiriiltii,ü devam 

kadar lırı i1 de\ anı etti. 1\17. yt cdiyordıı. 
·k,tndıktnn ıınnı nar çiçegi ru1- %'eı nı:ıldiniıı sc;-.i duyıılılu: 
ginde \ c sı ı .1 i;lcnmii 'ıir güm ·Bir otan Tanrının iyiliği 
lck giydi. y rn l.ık omuzlarma bu çiftin ı1zeriııe olscııı!. 
sıı·•' <rı kr <'okuldu. K•ı·mcttar .. · ı..c·"·· el ı • , ırnoı ,. uı. crın ı ıı ı.ma, 

l ı t' !erini k1". 11.ı, nı ırma 7.ar.-ını j\L! i i. Bu hc.Jiıcier 

ı' .ımıış 
d~ı:l er; 

i,k nü~ :ıır <utıı ı ort<.rt~ ~u- geıınc Hrileeck c: j\11, omdaki 
Ad .. ıııl.ır o ı uylc ı.l ını htı,:ıMı bir k.ıt d;;ha rn••·' ıra 1 ~ıtılacaktl. l\azgan 

l leıliydcn alı1'ktan uııra Tat:ı 
asılzadcleri. içkinin de tc-;irılc 
yere, halıların (11.eriııe ıızRnılılar 

\Jasal ;;iiyleycn adamlar da gcle

kk hikaye anlatmaya ba~ladılar 
Kltaralar haz'n bir <C le çal11or. 
) anık ~c-lcr tski \;,ıhrımanhk 

mcnkibderini -ıkuyurlard .1 lcrkcs 
sı.ı,;mus,bunları d ınliyıır,, ak i c vn ki 
bazı hareketlerle \ıu d' lcnen 

~eyler tıMik vt takdir Ll' lıyordu. 
Eger şoyleyc~kr \ nnılırw.,dinlc
yenkr huna }anlı ı >;0ylır hlır 

!erci. Ç'inkü '1u ' ik- velerı !ıcpsi 

iıi' )"lr, r ızla ıl ak hi' .1\ c :ılcri 

de rarJ)"'lrL dı. \ra ırı 1 'ılcr. 

ne mahSll' bir t,l\l ;ı] tlkrur yİVO· 

'1r tL d k Fmı en • ı, k '1bahj(in :ıra-
sc11in baş111a gdecık şey c hıı ,t.retlc gi~i- p ku1an . · la m Lışarnk kimisine lıir 

ı a/11md<1 yaz ·dır; U!lll degış· < kı.ın sunrn \ 1e:ıy lıalıl· '1 ı ır~e·, kımi<inc de kıymetli ke-
ti•emezsın .r,11 ı • ·•e n 1 le 1 el' (' 1 · • " ,, '·• c' c ı . uz t ı - urme rıt er \CfİJ&rdı..0 lıeıliyelcri tcv-

llan )uıan K.ıı..-.ın ile· ctrafL' ce ti '>rınr .. y.r Je1 L,,,ır .. ıc~ 7l ~derken kı;;a c>\aplı \ıi, takım 
daki a 'adc'.r ıı;in hL d1ır;ıir t clı, ba~ka rc"ıklcr g mındıı. koıclcr de ktnd •. ;.i takip edıyor-
sadLC~ bir enlik \·c.· cSi)d . \!\çık zeytin rLngindekı cildine !ardı. Kazgaıı eski bir aileye 
LM;ın J!;Cn_ç k\t. için bu ümr.~nün pirinç tozu Ye U-tü~cç .urd~, \ men,uptu Onun için ha>i>lik et
en mulnm giınııydu Llcm~ b.~lannın ara-ma ve mtune ç\vıt miyor.Cömert davranmakta ken-

rler, ~·ıı ııretle <Jgı.nu r kndaı 

hegcnd'\ı_-i-, ır'.ınyorlar.Iı 

Niba,cr a~ . m ! ca. k un
l ğ çoJ..rı~yc l ""':ıdı, ko eler 

meşalL 'eri ~.ır..ii'cr. c hrı n 
kenarına boylu bovı., C'I ·•al nan 
agaçlara fenerleri ııstılar. Yere 
sahalar kurulrnu'j., kuzular tfrımi'j., 

'.mtmcdi) 
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MİLLİ YETİN ŞEHİR VE ~MLEl{E:T H~E~E i 
j Ik&laadİ IIL 

_ _,,,,_==-~~~- Ticaret kongrası 
Zorlu kadın 

t'em muna\lı dövdü hem 
d.J kendisini yaraladı -

Ortaköyde /ltecidlye mahal· 
tesir.de oturan dul Mah

ırure harım ile ııyni evde otu
ı:.n mıınav llacı Zühtü efendi 
ur.larında bir para meselesfr.den 
kE.vga etml~ler ve netlcerle 
Mahmure hacım ZlıhtO efenc!iyl 
c ou kapısını kırarak fena bir 
surette dövmekle beraber hıncı· 
r ı ı laır~nıış kendini de bıçakla 
b~t;•unden yaralamıştır. 

Tl.rzl ve tdecl 

Mahmutpaşada lhramlye 
çar~ı&ında terzi Todori 

ile tefeci lranlı All arasında 
pıtra meselesinden kavga çık· 
mış ve Todorl Aliyi döğerek 
sol kaşından yaralamıştır. 

fKI batakhane 

D ı n ı clis tarafından iki 
e;rar yeri keşfedilmiş fr: 

Bunt .. rdan biri Koskada Hasan 
pıışa karakolu sırasında 2 nu
merolu Ahn.edin kahvesidir. 
L.uradu bir esrar kabağı ile 120 
oirh'm esrar Lulur.muştur. 

Ahmet ile Slıleyman yaka· 
ıu.n.ış ardır. lidnci edrarhane 
J!ene ı..oskadıı Medrese sot a
~ ırda s.bıkalı Hamdinin evidir. 
L. tııa burı yı tnharri etmiş iki 
ı ı ak ve b r mıktar esrar bul· 
P ş ır. 

u sorııda esrar içmekte otan 
ı. mdi, Şdik ve Yakup derdest 
eoilmiştir. 

Bıçakla taarruz 

Yeğkapar.ındn mavnacı 18 
yaşında Sa< ık Balıkpaza

rından geçerkcı. 11\ustafa isminde 
biri tecavUz ederek bıçak çek· 
miştir . Mustafa yakalanmı~tır. 

Himayei Etfal 
Çocuk l'a ·ası hz:z rl"yor 

l Jim·ıı ci 1 tfal CLmiyctin:n bu 
~' n. ilıd~s uıı~i çocuk balta:;ı 
hazırlıklan devam etmektedir. 
Grnıiyctin sırf bu hafta ıçm 
tertip ttmi~ oldup;u afiş ve kart· 
lart~an hiiyük bir kısmınin fabı 
ikmal cdılmıştir. 

Çocuk ha[t<ı-'ı esnasında; bu 
bayra111a l.ııPrak için yekdiğerine 
J(Öndcrecckkri tcbri)< kıırtlarnda 
çocukların anlayacağı bir Ji, a'1la 
kıiçük kıt"alar yazılmıştır. Cemi
yetin faııliyL tini ve memleketin 
en büyük muharrir ve şairl{rinin 
çocuk hakkındaki mekale ve 
şiirlerini ihtiva eden büvük es~ 
nn tabına başlanmı~ur. 

İrtihal 

Paris sefiri esbakı Salih 
Münür paşanın oğlu ve 

baş vekAlet ser yaveri Atıf 
be) in birader zadeıl Cemli 
~ıı.nur H. Vefat etmiştir. Cena· 
ze namazı 26 şrbaı Salı cüna 
saat 12 de te, vlklye camlinde 
kılınacaktır. Maçka meurhğına 
defne<!ilecektlr. Merhumun ke
derdide ailesine beyanı taziyet 
ederiz. 

Teşekürname 
Haseki Nisa l lastabanesinin 

müduriycti ve bilhasa doktor 
irfan lfüscin bey efendi tarafından 
l\1atma7.el \'arsenik göz hastalığı

nın fc\kal:ldc bir slirette tedavi 
edilmesinden dolay! işbu gazetede 
ilan ctm~klc beraber zevat muh
tLrcmcye husu,en şükran ve mi
nettı.r kaltıp tevid ihtiramat 
eylerim. 

Madam Abuisak 

1
1 Üçüncü Kolordu ı 

, ·~i;h~v:ıııt kom~iyonnudan 

.. n..ı ,.,~ ....... •••lal3CI lÇID 16486 
k ·u ;adc yaıtı '" 27-000 kilo mercimek 
kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
mu~tur. j~3 1 c.i ~O mart tarihine müsa
dil Salı günii saat on dörtte Çorluda 
yopılac1ktır. taliplerin yevm ve Eaati 
muayycnei ihalede ticaret odasından 
musaddak vesaik ile ıeminatlanru ve 
teklilııarnelerile Çorlu mubayaat ko
msiyununda hazır bulunmalan ilin 
olunur. 

* Ciheti askeriı e ihtiyacı ıçın 
Benzin. Vakom. r.re~. Valdalin 
gaz ,·ağı aleni münaknsoya konmuş
tur. lhale~i 28 Şubat 929 günü saat 
14 ıe komisyonumuz müzayede 
salonunda yapılaca.kur. Taliplerin 

,şartname sureti musaddakalannı yirmi 
kuruş mukabilinde komsiyonumuzdan 
almalan ve ycvm ve saati muayycnei 
ihalede şartn:ımede yazılı olan şeki1-

deki tf'minaılariyle komisyon muna
kasa ~ıı)onunda hazır hulunmalan 
Hirı 0111111 

Dün ilk içtimaını yap
tı. Sınai kredi mes

elesi görüşüldü 

Kongra Gaz'!, ismet, Ka
zım Paşalar Hazratına 
tazim telgrafları çekti 

Şehrimiz Ticaret odası kong
rası dün Ticaret odıısinda 

içtima etmiştir. Tahmin edildi[li 
üzre kongTaya davet edilen bil 
umum tüccarlardan ancak 57 
tıiccar iştirak etmiştir. 

Kongranın kü:ıadını müteııkıp, 
oda reislerinden Hamdi bey tara
f.ındm bir nutuk irat edilerek Sınai 

ve bA!ırt kredinin mahiyeti hakkında 
malumat verilmiştir. Bundan sonra 
Kongrarun toplanması münıısebe

tile Reisicumhur Gazi hazretlerile 
Baş vekil lsmet ve Büyük millet 
meclisi reisi Kizim paşalar baza
raunıı ve iktisat vekaletine birer 
tazimat telgrafı çekilmesine karar 
verilm~tir. 

Kongranın riyasetine Furtun 
zade i\lurat ve rch. vekilliğine 

Faik beyler intihap olunmuşlar
dır. Badehu nıznamenin bir 
numerolu mevzudan ~anayide 
kredi raporu katibi umumt \' ehbi 
bey taralından okunmnşrur. 

Bu raporda .. anayi kredisine 
mahiyeti ile kredi ihtiyacının 
ne suretle temin edileceği ve 
memleketimin sınai vaziyeti tah
lil edilmekte idi: Raporun kıra
a.ını müteakip Ayni zade 1 !a
san Tahsin, müderris Zühtü, 
Kazım Ziya, Tefik beylerden 
ibaret hir encümen teşkil olun
mu~, raponın tetkiki bu encü
mene havale edimiştir. Bundan 
sonra sapftyi kredisine dair 
Ticaret Borsa.<ı Utibi umu -
misi taralından ihzar edilen 
rapor okunmu~ ve hu rapor da 
mczklır encümene havale edil
miştir. Mütcakıhen Ticareti Bah
riyede kredi raporu okunmuş ve 
bu raporun tetkiki için de Se1'ri
sefain müdürü Sadullah, Hamdi 
Sadıkzade Riza, Yelkenci zade 
Ludi 13cylcrden müt~kkil bir 
encümen intihap edilmiştir. En
cümenler mcsaikrini bitirdikten 

sonra kongra tekrar içtima eyleye 
cektir. Encümenler tetkikatlarının 
neticesi hakkında birer rapor 
bazırlayacakJardır. 

Yeni tesis edileçek istasyonlar 
• 
i ktisat V ekAJeti tohumlarımı-

zın ıslahı için yeni sene 
bütçesine de tahsi'!&t koymuştur. 
Aydın bavalisinde tesis edilecek 
pamuk istasyonunun ytri taay
yun etmiştir. lstasyon Manlsada 
tesis edilecektir. Aynca lspartada 
da eskiden çok makbul ve nefis 
olan güzel ya~lıp;ımızı ihya 
ıçın bir gülyağ istasyonu tesis 
edilecek tir. 

Hazirandan ı;onra tesis edile
c..-ek olan bu istasyonlarda, Mani
sada pamuk ve hububat tohum
ları ile Jspartııda da en eyi gül
yağı çıkaran giil cinsinin tesbiti 
ile iştigal edilecktir. Isparta istas
yonuna en son modelde taktir 
makinelerı getirtilerek taktir yapı
lacaktır. 

Fiyat cetvellerlnln ••kll 

Şimdiye kadar fiyat cetvelleri 
bülten şek! n .le neşrolunu-

yordu. Ticaret Odası bunun gün
delik olarak ve "lstanbul Tica
ret Borsası 9 ga;ıctesi şeklinde 
çıkarılması için Vilayete mura
caat etmiştir. 

Avcular cemiyetinden: 1 Mart 
cuma güuü saat ikide heyeti umu
miye içti'Da'ı aktedileceğinden mu
kıyylt azan1n teşrifleri reca olunur. 

ZAYİ 
Şirketimize ait 65 nümarolu 

tecrübe pilakaları zayi olmustur. 
Yenisinin çikartildiğindan eskile

rinin hükmü kalmadığı ilan olunur. 
Ocomubil Ticareti T. A. S. 

Zayi : Uoyçe Levanı Liniye 
kumpanyasına air Emmi Fredericlı 
vapurunun ikinci ~cferine ait \V. S. 
markı ve ~ıfır 7955 J ve 2 num.uah 
ordinoyu zayi ettiğimden yenisini 
..... kartacaı~tn. R.sk.iainin hükmü yoktur. 
v· ·rnandalilid4 
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TASFİYEVAR İskan işleri 

MAHKEMELERCE 
-·- · -

EMANETTE 

Masraf bütçesi 

1 Halkın • 
ısı üstü di0

r • 
' 

Devairde halkın işleri " azaını 

Adliyede şimdiye 
kadar otuz kişi 

çıkarıldı 

umumisi ve 
AOır Ceza 
mahkemesi 
azasından 
mUrekkep olan tasfiye ko
misyonu faallyatlne dewam 
etmektedir. t927 senesinden 
itibaren mer'i olan taaflye 
kanunu mucibince tasfiye 
t930 senesi martına kadar 
devam edecektir. 

Şimdiye kadar tasfiye 
edilen memurların adedi 
otuzu tecavUz etmektedir. 

Tasfiye kanunu mucibince 
aczi ve suyl hali gtıruıen 
memurlar tasllye edllmek· 
tedlr. Tasfiye edllen me
murların yerine yenllerl 
allnmaktadır. 

Kadınlar arasında c!ava 

Tevfik efendinin zevcesi Se
niye hanım l'irdes \'e Kad-

riye hanımlar aleyhine bir haka
ret dava.•ı açmı~ur. ikinci Ceza 
mahkeme. inde rüyet edilen bu 
muhakemede Firdes hanım da 
Seniye hanım aleyhine bir dava 
açmıştır. Firdes hanım davasın~a 
Seniye hanımın kendisini tchyıç 
ettiğini, bunun neticesi ol~rak 
çocup;unun düşmesine scbebıyet 
verdiğini iddia etmektedir. 
Dava bu suretle vefata sebebiyet 
mahiyetini arzeniğinden mahkeme 
davavi salahiyeti harici görmüş 
ve e~rakın müstııntikliıte iadesine 
karar vermiştir. Davanın Ağır 
Ceza mahkemesine ıntikal etme~ 
muhtemeldir. 

77 ya,ında mehkOm 

Birinci Ceza mahkemesinde 
cigara kağıdı kaçırmakla 

maznun Nuri efendinin muhake
mesi icra edilmiştir. Maznun 
191,800 kuruş cezayi naktiye 
mahkôm olmuştur. ~laznun 77 
yaşında bulunduğundan cezasının 
altıda biri tenzil edilmişor. 

aııro hey'etl toplanacak 

Bugün Baro bey'eti umu
mlycsl bir içtima aktede

cekdr. Bu içtimada münhal meclisi 
inzibat azalan intihabatl yapı 

lacakur. 
Dawet 

lstanbnl müddei umamlllğ'ln
dcn ; Hasta oldutundao 

bahisle blll mezuniyet terki 
vazife ederek lstanbula geldltf 
anlqılıuı Çeşme mUstantlkl Ih
san beyin hemen vazifesi başı
na cıtmesl 111%Uma beyan olunar. 

MAARiFTE 

Millet mekteplerinde 
Artık imtihanlar ya-

pılacaktır 
• 
i ki aylık Millet mckteplerin-

deki tedrisat bu ay nıbaye-

~;.de bitecek - ~,.. 

1 
imtihan hazır-

lıkları yapılmak- • 
ta ve mümeyiz 
tayin etmekte· 
diri er. 

lmtlbanlar 

Haywanat enstıtUsD 

Darülfünun divanı, Fen fakül
tesine merbut bir hayvanat 

enstitüsil tesisi için l\laarif vakA
letine müracaat edilmesi tekarrür 
etmiştir. Bu istasyonda deniz 
hayvanau tetkik ve mütalaa 
edilecektir. Teıkiki an: enstiıü
sünün dahHJ taHman da dün 
karar alana alınarak 
~öod.:rilmJfck. 

vıekAlc:tıe 

sür'atle görülecektir ilacı Mehmet bey 
teftişe çıkıyor 

lsklln Umumt MUdOrU Hacı 
Mehmet bey yakında 

mUlhakatı teftişe çıkacaktır. Bu 
teftiş seyahatıodao maksat mu· 
amelAtı az olan yerlerdeki me· 
murlan , muamelıltı çok olıuı 
lstanbula almaktır. • 

Cemiyeti Belediye 
bu gün son defa 

toplanacak --
Cemiyeti Belediye dDn to~-

lanarak !>29 senesı 

Bunu yapmıyan nıemurlar şiddetle ceza. 
landırılacaktır. Dahiliye Vekilinin 

mühim tamimi 

Hacı Mehmctbey ilkbaharda 
da Karadeniz sahilindeki vila
yetlere giderek teftişat yapa· 
caktır. 

MUlklye mutettı,llğlqe 
•ikiyet 

O rhan bey isminde bir xat 
MUlklye mUfettlşllğ'lne 

mlracaatıa Hekim başı çlOlğl 
baklanda bir işgal metı'elesladen 
.şlklyct etmiştir. 

MUbadele tahslseh 

M uhtelit mübadele komls· 
yonnnun tahsisatı An· 

kara ile Atlnadan geldiğinden 
memurlarına klnunasanl ve 
şubat maaflan ödenmiştir. Bu 
günlerde gelecek yeni tahsisat 
ile mart maa\iları verilecektir. 

Minare kurfunları 

Geçenkl hrtınalarda Ayasofya 
ve Sultan Ahmet camilerinin 

minarelerinin kurşunlannd&n ba
zıları uçmuştur. Ayasofyada iki 
minarenin kurşunları tamir edil· 
m"ştlr fakat Sultan Ahmedln 
minare kurşunlarını tutan pe· 
davraların çUrUk olduğu görUI· 
dUğUnden bunların da detJştl

rilmeslne karar verllmlştlr. Bu 
minarelerin dünden itibaren ta
mirine başlırnmıştır. 

Bir acantanın marifeti 

Kak seyahat acanta"ı lsta
nbula celbetdlğl seyyahlara 

lrae ettiği filimde lstanbul man
zarları diye Tunusun manzara
lannı göstermekte bulunduğun• 
dan bunun men't için Seyyahla 
cemiyeti tarafından Emanete 
mOracaatta bnlunulmaştur. 

1 
Hopeda iki tevkıf 

Hopada asılsız şayıalar 
çıka• arak tezviratta bn· 

Jnnan iki kişi tevkif edilerek 
Adliyeye verilmiştir • 

Rlzede kıt 

Rlzede mebzul miktarda 
kar yağıyor, köylüler de 

sUrUlerle yaban domuzu vuru· 
yortar • 

TUrk ocaOı sergisi 
Ttlrk ocatında bugQn ka· 
1 duılar esirgeme derneği 

tarafından bir sergi açılacaktır. 
Ba ser&1de Dernek Azalan ta• 
rafından yapılan el ışı eşya 
tethlr edllecektlr. 

Balık peK az 

Bu sene havaların karlı fır
tınalı ve bozuk (itme

sinden diğer ıenelerc nispetle 
pek u balık tutulabilmiştir. 
Son fırtınalı günlerde balık· 
bucye cettrllen balıkların mık
tan 10 kiloya ceçmemektedlr. 

Manada Borsa 

Adanadatl boraa blaaeınıa 
aatılıp yeni bir bonıa 

blnasıaıa laşuı lı:ararı.,tını

Jlllfbr. 
MalOmat istendi 

Dahiliye Vekatetlnden Vl
Jlyetlere gönderilen 

bir telgrafta VllAyetler dahllin· 
deki haplshanclerde mevcut 
mahir.Om ve mevkuf mlkdan 
hakkında malOmat istenmiştir. 

Ağır ve hafif hapse mab
kllm olanlar mlkdan ile Devle· 
te verği vo sair suretle borçla
n onuııan ayn ayrı istenmek· 
tedlr. 

Dablliye VekAletine 3 gllno 
kadar matomat verilecektir. 

Yunanlı emllkl 

masraf bütçesini katul etmiştir. 
Cemlyetl Belediye bugün(e tek• 
rar toplanarak mezlınl a bdçe· 
sini kabul edecek ve bu son 
içtima olacaknr. 

BOtçeslnln maaş kısmında 

idarei umumiye maaşatı olarak 
34,350 bey'eti fenniye için 62,322, 
hey'etl sıhhiye için 78,432, hey'etl 
hesablyd için 86,640, hey'.etl 
tabrlrlye için 24,234, ve llmura 
iktisadiye için 29,812 lira maa' 
aynen tabnl edilmiştir. Y alnıx 
iki ıktısat muavlnliğ'lnden biri 
lajl-vedUmlf ve bunun maaşa 

lktısat edilmiştir. 

Yeniden memur alınacak 

Seyrüsefer muamelatı da 
günden gllne çoğaldığı için 

kadroya bir mnavln ve 15 me
mur daha ııave edllmlştlr. Ma· 
sarlfl mUteferrllı.aya tenvirtye 
kaytlannın lsllh ve tanzimi için 
konulan on bin Ura tasarruf 
edilmiştir. 

Avrupaye gldllmlyecek 
BUtçe müsait olmadığı için 

bu sene Avrupaya kimsenin gl· 
tmemesl, bu suretle 2 bin lira 
tasarruf edilml'- bana mukabil 
seyyah celbi faslına 1000 lira 
zanımedllmlştlr. 

Masarifi ııhhlye meyanında 

KadıkOy ve civarındaki sivri· 
sineklerin imhası için 2,500 lira 
lı.abnl edilmiştir. 

itfaiye masrafı 
194 bin liradan ibaret olan 

itfaiye masrafının 100,000 ıır .. sı 
gelcçek mutahaasıslann göstere
ceği yere sarfedllmesl şartlle 
kabul edilmiştir. 

Ekmek flab de01fm&dl 

Ekmek ve francala nırkı bu 
haft3 aynen ipka edilmiştir. 

Ada çamlannıu ıslahı etnı-
hnda m:ua mtıu.terat olmuş, 
lçtlmaa yana devam edilmek 
azre dağınılmıştır. 
Şlleyo un gUnderllecek 

Şehremaneti, Büyükdcre ıayyııre 
şirketiyle anlaşmışur. 45 

çuval un bu gün ıayyare ile Şileye 
gönderilccelctir. 

Otomobll zlnclrlerl 

Şehremaned tarlı havalarda 
lastiklerine zincir tak

mayan otomoblllerln seyrnse
ferdea men•ını emretmlşdr. 

SeyrUsefer fenerleri 

Şehremaned mDhendlılerlıı
den Kadri 8. lşaretll ıeyrtl· 

sefer memarlan lçla elelı:trlkft 
iki tnlubo lc:at etmiştir. Kula be
nin dört lambası olacalı:tır. Alt 
katta bulunu YCfll renlıll aın
puller ceç demektir • Cst tı:atta 
bolunu kınıııu ampul • dar » 
emrini Uad• ediyor • KJrmızı 
ampulaa Oetande san ziya ııet
rcdaı yııvarlak ampul "dikkat,, 
ihtar ediyor • 

Ampuller 2GO mıuıı lnrnetı.
de olacaktır. A•rupadaU oto-

matik seyrO•cfer tulubelerl cad
delerimizin c arlığı hasehlle Is. 
tanbulda kabili tatbik detJldlr. 
Halbuki Kadri beyin icat ettiği 
kulObedekl ampUllerl ıeyrUııcfer 
memuru ellle idare edecektir. 

Emanet bu l~art kulUbeslnl 
muvafık gOrmoş, kabule karar 
vermiştir. 

Gelen seyyahlar gitti 

Diln 22 bin tonluk Transll
vanya vapuru ile altı 

yUze yakın seyyah limanımıza 
gelmişlerdir. Provldens ile de 
seyyah gelmiştir. Bu vapurların 
her ikisi de Uçer bacalıdır. Gelen 
seyyahlar arasında maruf mrı-

yunanlı emlAkl hakkında yarder Kohen ailesin• mensup 
dUn Maliye VkAletlnden bir ıtnrub da bulunmaktadır. 

Dahiliye Vekili ŞUkrU Kaya 
beyin devairde işlerin ııuımt 
sCr'atleg örlHmesl için Vilayet· 
tere bir tamim gönderdiglnl 
telgraf havadisi olarak yazmış• 
tık. Bu tamimin pek mUhlm 
gördUğUmüz aksamını aeşredl· 
yoruz. Tambado ezcümle deni
liyor ki: 

Resmt, gayrl resmi biç bir 
müracaat mUsbet veya menfi 
olsun cevapsız bırakılmamalıdır. 
Cevaplar aşağıdaki mUddet içi
nde verilmelidir. Gelen kağttlar 
(4) şeklide olablHr: 

1 - Şahsi muamelata alt me
ktup ve lstldalar. 

2 - Telgraflar, ve m!latacel 
tahrirat veya teskereler _ 

3 - Tahriratlar • 
4 - Alelılmum IAyllıa ve ra

porlar • 
Şahsi muamelata alt mektup 

ve lstidalara , telgraflara acele 
işaretli tahrirat ve tcskerelere 
daireye vurudu tarihinden itiba
ren 24 saat zarfında telgraf , 
tahrirat veya teskere ile cevap 
verilmclldlr • Alelade tahrirat.· 
lann cevabı Uç ğündea faz.la 
teehhür edemez • 

Tetkikatı müstelzim tahrirat 
veya telgraflarla aleUlmum IA· 
yıha ve raporların mnamelAtını 
alt oldufu masalara tevdi eder· 
kea muamele mUddetlul daire 
mUdUrlerl tayin ederler. Bu ka· 
bil evrakın muayye1 müddet 
zarhnda ikmalinden masa amir 
veya mümeyyizi mes•utdDr. Ce
vabı tetkikat lcraaıaa ve mu· 
haberata mOte.alı:kıf olan evrat 
şahsi hukuka da taalluk edl· 
yorsa keza yirmi dört saat 
zarhnda r;eldlğl makama veya 
şahıa eter derhal cevap veri· 
lecct mahiyette ise cevabı, dc
ğil&e evrakın alındıtı veya tet
kik olunacağı telgraf veya tab· 
riratla bildirilecektir. 

Cçoncn madde de tayin olu-
nan mUddetlerden fazlı masa
sında veya zlmmetlnd evrak 
bırakan memurlar memurin ka
nunu abtAmı tatbık slunur. 

Merkezde iter dairede mu
dürtl amuml mnavlııleri ve o!ma· 
yaa dairelerde fUbo müdürleri 
veya birinci mUıııeylı.ler her gilıı 
daireye gelen evraktaıı takip 
ve aamaralanm kayt ve cev11p 
verilmesi lazım r;elenl üçOncO 
madde de muayyen mOddetler 
dahilinde takip veya intaç ettir
mekle mOkelleftlrler. 

Valller, Vetlletlere yazıla

cak muharrcrat ve telcratıan 
bizzat imza edeceklerdir, ına
kamatı saire ile olan muhabe· 
rat için muavin 10 mektupçu· 
lara imza sellblyetl verebilirler 

Her kldp tebylx veya teksir 
içle kendi ine verlleıa evrakı 
aym ctınde ikmale ve mllmeyf
yize iadeye mecburdur. ikmal 
etıııedltf yazılar için mOmeylx 
veya muavine izahat verir. 

Tebylzde fazla yanlıtlıklar 

yapan ve ıllr'at temin edemlyen 
ve teblr ve teehbUrtl itiyat e
dinen daktilolar memurin kanu· 
nanun ahkAmı dairesinde ceza· 
landınlırlar. 

Telcrafiar her feye takdime• 

tebylx ve mukayyltler tarahn
da.n hemen evraka tevdi oln
nııcaktır. 

MUd.rQ umumi muavinleri ve 
şube mlldllrleri muavır. '< sube • mlldllrU olmayan daireler de 
birinci mUmeylzler muıı m ve 
mDstac:el tahrirat ve tdıı;raflann 
tarih ve numarasını zaptederek 
daha evelden tayin olunan mlld· 
detler zarfıada tetklt etme~e Vt 

her ay nihayetinde hangi vila
yetlerde• ne gibi iş'ariann ce
vapsız kaldığını bir raporla 
tespit Do mOkelleftlrler. 

Yillyetlerde de balldakl ma
ddeler ahklmı Vali ve kayma• 
kam beyler tarafından takip ol· 
unacak ve mektupçu ve tahrirat 
kAtiplerl işlerin süralle çıkarıl

masından mes'ul olacakhr. 
Valiler her ay nihayetinde YA· 

zılıp tetkiklere raıtmen cevabı 

alınamıyan tahrirat ve telgraf
larırı her ay bir listesini tenzim 

ederek vekllete gönderecek( rdir. 
18 - Müracaat sahlplerl gc-

relı: I'- gerek görüşmek için ka
lem odalarına giremezler. işle
rinin derecesi ve neticesi hak
kında maltlmaı almak için 
merkezde müracaat memuruna 
müracaat ederler. Müracaat 
memuru bulunmlyan dairelerde 
lı:Atip efendilerden biri bu va
zife ile tavzif olunur. VllAyet• 
!erde bu vazifeyi cvrnk kalemi 
memnrlarından biri ifa eder. 

Tahrirat ve telgraflar türkçe 
cümlelerle açık olarak yazı
lacak ve takrlratlara behem
hal vazıh bir hUIAsa konacaktır. 

Mühim ihtar: 
Vekil B. bu tamimin niha

yetinde fU mUhlm ihtarda bulu
nuyor ve diyor ti : 

Bir memur kanunen yap· 
makla mOkellef olduğu bir işi 

yaptığı zamıı~ ne dereceye ka
dar mes•uı olursa yapmakla mtikc 
lef bir işi yapmamakla da o der. 
cc mes•uı olacağı daima hatıad~ 
tutulmalıdır. istizan ancak ka· 
nuıı ve ııluımlarda ve emirna
melerde saral:a• olmıyan ve 
bunlarda yeri buluomıyan yep 
yeni işlerde ve hadiselerde 
bir de kanun ve nizamnamelerin 
sarahaten lstlzana talik ettiği 

mevada mOnbasır olmak llzım
dır. 

Aksi ahvalde istizan blda
yeten xuhule hamlolunabilirsede 
teterrtırlt ya mcsullyetl deruhte 
etnıek istememek clbl biraz 
tercddlde ve yahut lı:aaunlan 

bilmemek r;lbl bllglslı:liğe dela· 
let eder. Her ikslnin de memu· 
run siciline tesiri vardır ve bu, 
tekerrUr ve temadisi maıı1I is· 
tlhdam olnr. 

Kanan, nfzam aarahatı ve 
amirin kanaaa muvafık olH 
emri Jıllahna olarak bir lfl yap 
mamak, lstlzana talik ve tehirle 
ışı bitirmemek. mlllet efradının 
veyahut doğnıdan doğmya de
vletin zaranm ve hutuknnnn 
zıyaını mucip olabilir. Böyle bir 
vulyet hadla olduğa zaman • 
mea'al hakkında takip olunaca 
en hafif bOkOm TUrt ceza 
nununud 230,24-0 ncl madde 
bOtmDdOr. .......... ___ , ... ,,_ ......................... _ ............................. "'''''"' .. ''' 

Deniz mübayaat komisyonundan: 
1350 ton Rekqmpoze kömür. 
500 " Lavamarin kömür. 

M. M. V. Deniz kuvvetleri ihciyacı için lüzumu gi>rulen komurlcrin 
kapalı zarfla 18 Mm 929 ıarihin• müsadlf Paça.rte;i günti .:ut 14 ıe ralihı 
ubtesine ihalesi icra k:ılınacıgından Şartnamc.;ini gi>mıek isteyenlerin her gün 
ve vermek isteyenlerin muıyY•D gün ve saaııa Dasımpaşada Ceniz mubayaa! 
komisyonuna müıacaaılan. 

lzmlr Dcftsrdarlığına bir emir· Bu seyyahlar şehrimizin muh· 
name ~etmiştir. telif yerlerini dolaşarak vapur· -

Türkiye • Yunan ltllAfoamesl tarla boğazda bir cevelan ya:- D ı t d • 11 ı· 
mucibince devlet tarafından tıklan sonra dUn akşam Umanı· ev e emır yo arı ve 1-
vaz'lyet edilmesi llznn gelen mızdan hareket etmişlerdir. 

bll'umum Yunan emvalinden Bolazdakl fener dubası ınanları umuını· ı·daresı"nden •. 
henuı hazinece müdahale edil· 
miyenler vana bunlara vaz'lyet Boğazın fener dubası .Mgan elli kilodan dun üçreti nakliye alınmamak şutile Anadolu-BaP;daı 
edilmesi ve idare oluıımuı tamir için iki duba hatunın her hangi bir isıasyonundan Sincankoy Ahimesuı Gazi ve Ankara 
bildirilmiştir. arasına konmuştur. Tamiri ısıasyonlann• nakledilecek bU"umum zihayat Ağaç Çiçek -. >ebze fidan " 

Nevessr iskele oldu • müteakip duba yerfne ko- ya lidderin~en alınacak ücretlere dair \C eiye'm uıbık cdilmokıe olan 42-342 

Kınalı Ada iskelesi geçen nacaktır. numaralı tanfe yerine kaim olmak ıiure yemden 47 ile 34;' numaralı bır 
fırtınada yıkddığ-ından ~~.il"'CJul'tJ:1'CJ'I lllAAAA n·nn'lllz ınlf\•tlı:at f~'-kalAde •~}ri .<erl tarife ihd.as edilerek 10 mart 929 tanhindeo 

-. • A ha.ha.s1 Jtl~n rarbıka v•z."J 01 k 
emelı:tar Neve er vapuru kır-ık "'""tı<U v•• Fa 1 u oırrt r ~ulundugu ıl.1.n olunur 
l•kelcye l>••••oara.11. ta.kele ftUllaz 23 N,~-.-orrdo bcr.'l/j/ar • J$t•sy z ,• m•lômıtt alm•lr: 'c m~.rktlr lanfcd~n tedarik k 
edjJ ........ ılr.. • • b: q on •r vo1.• >• anh•rl•r mtıdırrlıitl~rlne miJrilCU•t rtmf"lutı;:~~ iUr;>enJc·r 
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ASRIN l'Mll1'.SI "MllLIYl!T.'fll, 
25 ;:iUBAT 1929 

Bl1GÜNKÜ HAV.\ 
Dün en fazla hararet zait üç, 

on ız ruık1' d·ıı·t buçuk dertceydi. 
IJugun havanın lodos ve açık 

l olması muhtemeldir. 

FIKRA 
ESER, DAiMA ESER .• 
Dil ve gönül üstadı (H.F.) 

tntlı bir iltifatla karışık tatlı 
bir itiraz serdediyor, geçen 
ı.ti nkü bir yazıma alt olan 

yarım itiraz ve tam fikir 
{uyle hulasa edlleblllr: Has 
·, urkçe sözü yaratmaktan 
iınce yaratılmış olup da he
ııüz bize varmamış olanları 
yeril yerinde kullanmağa 

tJakalım. ÇünkO bu iş eplce 
korkuludur. 

Bence ikisi de bir cayretle 
f(idülmelldlr. Şu kadar ki 
bu emek yolunda ( fabrika
syon ) fikri, gafleti hAklm 
•lmamalı. Ben o yazıyı bir 
lrnek yaıı olsun için yaz
ınıştım, onun eğrisi doğrusu 
•lnblllr, fakat atalar sözü
.ılür: Kız, demişler, kocan 
•e ka('1r çirkin.. Anamın 

". .de o da yoktu ya demiş. 
Ben bu gibi mubahase 

\e münakaşalara hiç iştirak 

etmemişimdir, çünkü bllgıı 
ye kudretim dahlllnde de
tıldlr. Sadece bam basit bir 
f rim vardır, yirmi sene 
cvel (yeni lisan ) mes'elesl 
•ı·taya çıktığı zaman: 

Nazariyeyi vazedlnlz, üs
tı ıde ısrar etmeyiniz, bıra
L ıız bunu eser yapsın. 

Oemlştlm, bütün nazari
yeler ilkbahar seli gibi aktı 
r'ıtl. fakat o gfindenberl 
) 1 lisan değil ama has 
1 rkçenln has eserleri mey-
ana geldi. 

Hatta milli vezin - arzu 
işi de eserle hallolup blt
,-.:~tır. Bunu da (Söz kltabı)na 
\ e güzel yazıcılara bıraka

lım, diyorum. Şüphesiz bl
llrlz ki milli dilin de bir 
midesi vardır, hazmetme
diği kelimeleri derhal iade 
eder, mesela (tayyare) sözü 
vatanın en bilinmez bucak
larında bile hazmolunmuş

tur, ve bu bakıma cöre 
tayyare has Türkçe sözdilr. 

Motör, otomobil, vesika, 
cephe, darülfünun v. e. hep 
has Türkçedir. Ne Arapça ne 
nrenkçe ile bir alaka ve 
münasebeti yoktur, tasta
mam on dokuz senedir ki 
(tünaydın) ı bir yerde ve bir 
kere ikameye mı,ıvaffak ola
mamışızdır. Fikrimi tekrar 
etmeli faydalı görürüm: Has 
dilin büyük sevkulceyş plA
nı tektir ve zafer şu istika
mette inkişaf edecektir: 

Sözkltabı vı eser ... 
Bu hareketi salAhlyettar

lara bırakalım. 
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iMiZ 
NE ZAMAN ANLAYACAKLAR 

Seyyah mevsimi ylnelbaşladı. 
Her hafta sablh şehir gibi bir 
vapur tehrlmize Am-:rikalı sey
yah retlrmektedlr . Bu seyyah
ların şehrimize gelmesi niçin 
ikinci kanun ve şubat aylarını 

intihap ettikle!"lne merak ediyor
duk • OUn roruştuğUmUz bir 
ıeyyah bu husustaki merakımın 
tatnıın etti . 
~ ÇUnkil, dedi , biz Aır...ert

kada bu mevsimin soğuklı1nndan 
kaçmak isteriz. 

Biz burada biç kıv yağma

dığını zannediyordu~. Klnunu 
sanı ve şubat a:;lannı bizde 
huzlran ayı kad11t ıucak zanne
diyorduk. 

Yağmurdatı kaçarken dolu
ya tutulan '1u şaşkın seyyahı 

gülerek dldlerken dlter bir ta· 
kım scy:, ablana : 

- ı.(öpekler nerede T Fesler 
nerel • ? diye soru~tuklannı 
ba~ ladık. Sey yab devam etti: 

- Size bir şey söyllyeceğim 
.. ma gülmeyiniz. 

Vapurumuz Umana demir 
attıktan sonra da yerdeki 
karların beyaz kum olduğunu 
iddia edenler bulundu. Oışan 
çıkıp ta elimizle temas etmeyin
ce gördUğUmUz şeylerin kar ol
duğuna inanmadık. 

Amerikalılar:n nıemleketlmlz 
hakkındaki cehPletleri yalnız bu 
kara ve sogoğa münhasır degll
dlr. Fakat doğruyu görmek 
ve anlamak için her Amerikalı
nın buraya gelmesi ve baklkata 
eyice temas etmesi IAzım geli
yorsa vay bizim de onların ml 
ballnel 

Maruf Amerikalı filozof Ga
mes Harvey Robisnon kitapla
rının birinde şöyle söyllyor tu: 

Amerikalılar kendi mes
leklerile alakedar olmlyan mes
elelerde yirmi beş yaşına kadar 
öğrendiklerlnl beilerleı ve bu 
yaştan sonra yeni bir tey ıııt
renemezler. 

Feı nerede? köpekler neredeY 
diyen Amerikalılar bize Robln
sonun kendi milletdaşlarını çok 
iyi anladığlnı gösteriyor. Bu 
teralt altında öyle görünüyor ki 
Amerlkalılann bizi anlamaları 

için, bu anlamak kablllyetlnl 
kaybeden yirmi beş yaşını 
geçmiş adamların ölmelerini 
beklemek !Azım geliyor. 

FE EK 
Dojjru imi! 1 

insanın da hava gibi sıcagı 
ve sogugu vardır. Bir arkada
şımla dün Babıaliyi çıkarken , 
uzaktan, pek hoşa gitmiyecek 
birinin bize dogru geldiğini 

gördük arkadaşım dedi ki : 
Demek ki gazetelerın 

verdigi haber dolJrtı im4 ! 
- /\e gibi? 

Soguk dalgası geliyor 
diyorlardı ya ! Tanı o sırada 
kaşıdan gelen " serin aşina • 
da geldi çattı 

132 Saat sllz 1 

l~e tıraş diye buna derler. 
Geçenlerde gazeteler garip bır 

müsabakadan bahsettiler. Ame
rikada tertip edilmiş olan bu 
müsabaka en fazla söylemek 
keyfiyeti idi. Ben o zaman 
bunun her halde biraz üstü 

'ÔNEN 1 IK 
Yazan Ml:..BRURE HURŞIT 

Jaha zi} ade güıelleşen bu mini 
-nini parça,ınn bakmakla doya

aını~. ıı;özlerinı:, ~imdiJe kadar 
;ç_ hlr zaman malik olmadık

ları ıneleki hir güzellik veren, 
}azka• bir bakışla Allaha kü· 

çık eHanın havat denilen çetin 
-rıld~ saadet bulması için yal
ırn -~ıı. 

ı ı. uyıındırınamıık için mu
,ıt•hetli itinalarla karşısındaki 

•v adama ıızattıjtı zııman knlbi
, kopa ı ır gibi arıdııtını duv-
• ., lll . 

Ke ke ı,1 11.:ujtunu, ölurn.:eye ka
·~r, d.ıba y•nında hırak,alardı... 

Olurm ıliu hiçr K ı,uK evran 
rın Ja 1'1• şC\ \eme•ıı .ye na 

ı Ja "ı' l• ni· . ı(.ınır ı onun 

söylemese bile - açım ..... diye 
diye yaşaran !{/izlerine nıısıl ba
kahllrdl"I Hodbinlik etmiyecck, 
olum<' ka\ u~madan '\ieyranı yeni 
ıengin hayatına l{Öndermek 
feragatini l(Ö>tercccktil 

İ~te ~tlzcl yavrusu, .'.aınıgın 
siyah, geniş paltosunun arıt>ındı 
annesinden ayrılrlıgını hissetme
den uzaklaşugı zaman zavallı 

KAmranın da vorıı;un h•~ı yastıl('a 
düşmuş ve hıitun ~ayretınc rag

mcn zapta muvaffak oiamadııtJ 

gnzya~larıyle ı•laııan kan"k du
daklarında, pek hiiyiik, pek 111'! 
hır kahanıanlıkta hulunan. merı, 
fı:dakar ~·kcrl eriı · ) u/.unıı aı ıın

l ut rın o mu,tcr;h telıe;sumle ülıı

me haz rl&nlY'ı,ıı 

MfLLrYET, PAZARTl!~Sl şc:BAT 

açık mevzular intihap etmek 1 diye acınmaktan başka ne yu- j 
lazım geleceglni tahmin etmiş· pılır. Şimdi bu tıraşlar ber 
tim. Son t,elen gazeteler bu taraf. Darüt'acne müdürü.aciz 
müsabakanın 132 saat müte- kalan artistleri kabul edemi
madiyen söylemiş olan bir ka- yecegini söylemiş. işte !lu hep
dm tarafından kazanıldıgını sinden fecidir . Çünkü o mü
yazıyor . Bu kadın bu müddet essisenin irat menfıalarından 
yani beş buçuk gün zarfında biri de • Temaşa tar,, dır. Sajf 
kocasının yaptıklarını sayıp ve sagtam iken yardım ettiği 
dökmüş fakat hakem hey'etinin hayır müessisesinden .:le hayır 
daha fazla dinlemeye talıam- görmezlerse bu biçareler nereye 
mülü kalmadıgtndan bu sükCıtt giderler. iki gün eve/ sokaklar
( I) madam sözlerini tamam- daki dilenciler toplanıp kam
lıyamamış. Artık bunu işittikten yonla Darüt'acezeye naklediti
sonra hata erkeklerin berberlik yordu . Oraya girebilmek için 
etmelerine şaşarım . mutlaka sokakta avuç açmak 

hanlya etekllCii!!!!! mı lazım ? 
Bu süali yanlışlıkla eteklik

sız sokaga çıkmış bir hanıma 
FELEK 

hitaben söyledigimi zannetme- TEMA(A HAYATI 
yiniı. Bunu Emanetin tensibile 
çam.urlu havalarda eteklik giy
meleri tensip edilen otomobil
lerdir. Artık haspalar çamurlu 
karı buldular ya ver yansın 

ediyorlar zijozu. Dün göre' 'm 
bir kocaman otomobil bir za
bitai belediye memuruna bir 
zijoz attı ki görmeyin, adeta 
ada r:ın rengi degişti . Ben de 
dahil oldugum halde bunu 
gören bir kaç kişi bakalım ne 
yapacak diye baktık. Belediyeci 
mütevekkildne güldü ve yanın
dakine dedi ki · 

- Şimdi şu şakaya ne 
dersin? 

DarUl'aceze ve artlstler I 
Bir garip ve acıklı şey 

ögrendim Darülbedayi artistleri 
Darütaceze müdürüne mura
caat ederek artistlerden aciz 
ve muhtaç düşenlerin Darül
'acezeye kabulunıı uca etmişler. 
Evı!la bu müracaat feridir . 
San'at namına faciadır. Fakat 
ne çare ki her yerde oldugu 
gibi bizde de sıın''lt sahibini 
pek nadir olarak zengin eder, 
bazen geçindirir, ekseri .efil 
eder, ve muhakkak ihtiycrfıkta 
aç bırakır. Bunu gördükten 
sonra fıald bu malihulya/ mes- ı 
teke sülük edenlere lişıkışıiride 

Madame Pierafnın Temsilleri 
C-0medle - rrançılse san'ıtkArlı-

nndan Mme Pitraı bir kaç günden 
beri lstınbulda bulunuyor. Simdiye· 
kadar oynadığı piyesler şunlaal.rdır: 
la Rafalc, Le Coeur partagt, les 
Marionnettes, PhMre . Bu hafta 

içinde Monna Vanna, Aimer, ]'al tu6 
ve tekrar la Rafale ı oynıyacaktır. 

Görüyorsunuz ki Mme Pitraı'nın da 
repertuın (Phfdre i istisna ediyorum) 
zevk sahiplerini tatmın etmek için 
tertip edilmiş bir repertuar değil. 

Senelerden beri Şark memleketlerine 
~elen (:arptı turneler, sanki mensup 
olduktan memlcke ı in irfan, hars ve 
fikir seviyesi hakkında seyircilerine 
mümkün olduj!;u kaJar namüs&.it inti
balar bırakmaya at.metıniş bulunu
yorlar. 

Fil hakika bu turnelerin bilhassa 
fransız turnelerinin · Şark pübliklerine 
gösterdikleri temaja edebfyab numu 
neleri haylı kötüdür . Bize "edebi 
eserler, dlve "yununnak • (tabiri 
maur görünüz) i tedlklerl şeylerin 
l'ariste seyircileri ancak Cenubi A- -
t'lerik•lılar, büyük terziler, yüksek 
tahı4tlcr, ~booknıaker,.lcr ve bor.-;acı 

vahudilerdir .• Ne yazık ki bunun 
h!lyle olduğunu bildiğimiz halde 
buna tahammülle iktifa etmiyor, bu 
/.C\ k<iz yabancıların getlrdigi o sahte 
n '1ann aldatıcı edebi kisvesine 
kcap11;,1.rak onlann IQl!rq,leketimizde 
ıcmaş:ı edebiyatına es · ıttihaz edil -

19~ ...... 
meoine ~öz yuaıuyoru:.. Egbr ecne
bilerden bizde olmayan bir feyl 
alıcabalc müstesna vazlyetlmlzden 
istifade edelim: bu gün , aklı 

hayret verecek kadar zengin 
bir edebi hazine karşısında bulunu
yoruz . Öyle bir hazine ki bizde 
bazılarının ·temaşa edebiyatı, diytı

hıves ettikleri döküntülerin yeri 
yokmr. Skakspeore, Marivaux, lbsen, 
B. Shıw varken tiyatromuzu Bemsteiıı, 

Klstemıekers ve saire gibi zavallılı

nn eserlerile kurmak memleketin 
irfanına karşı bir cürüm, hatta Türk 
milletint karşı bir cürümdür. Şavıru 

havret bir derecede zeki, ha>sıs, 

fikir işlerinde de her hangi bir me
deni bey'eti içtimaiye kadar temyiz 
kudretini haiz olan Türk milletine 
karjı ert mukaddes vazifelerimizden 
biri buıı;ün açumıt bulunan irfı.n 

ve hars cidalinin eçnebi edebiyatını 
caıllak eden cephe.~inde de ona en 
iyisini en güzelin~ en yükseginl gös
tennek \ ' e öP;rcımcktir. 

Tiyatronun ~hemmlyeti mahkndur; 
bizde ise mö!ttsnı bir ehemmiyet 
kcsbeımesl kabil ve IAzımdır. Bu 
bu, usta nzaml itina ve dikkat sarfet
mcmiz icap ediyor. Bu ~I, bir tek 
şahıs, zevk sahibi olmak şartile, 

görebilir. 
Mme Pi~rat mmesi mün.sebetile 

bu fikirler! dermeyan edişime sebep, 
bu gibi turnelerin oynadıkları piycs
Jt-fo >•nat ve edebiyatla alı11'a~ı me
selesinde hasıl ola,ı ı anlıj tahkkiler
dir ... Bııgün bizlın teına~ı cdchiyaıı

mızı teşkil 'en o kutü rep<-rtum 
mahut lllvstratio11 un il:\velerile hu 
turnelert medyunuz. l~tc hu \a<lide 
vupılan hataları tamir ctınek 7.Lrnanı 

&cldip;ine kani olduı(uın içindir ki kı
n:"atımt ~tiyleıneye ce~ıret 'ttiın ... 

Buna mukabil . oyuncularımıza 

terettüp eılen bir vazife var: U da 
memleketimize ıı;eltn, ~'ransız olsun, 
Alman olsun, büyük sanatkArlardan 
örnek almaktır. Onlar sanatın son 
hudutlarına vasıl olmuşlardır. o kadar 
kl l\ernstcin gibi, Kisttmıeckers gibi 
adamlar muvaffakıyetlerini o ayarda 
şanatkılrlara medyundurlır. Bu gün
lerde l;tanbulda temsiller veren Mme 
l'i6rat ile bir iki refıkinln her kesten 
ziyade oyunculınmızı ıllkıdar etme
leri !Azımdır. 

R. N. 
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G ÜN ÜN LATiFELERİ 
Eski tuluatçılar Darül'acezecfe toplanıyorr (gazeteler> 

J • 

Darül'acze kapısıııdıı 
- Bııyrı111 efmılim . bııyrıın ! Haydi Katip Salih . aktör büyOk lsmail , kavuklu kfiçük 

Hüseyin ... lıepsi burada ... 

\ianıık harap hazın evdt:n 
çıkarken kapıyı lrnpay:ııı K~mlle 

hanımın elinde cehindı ne kadar 

para 'arsa vermi~. ,onrıı kul'ağın· 
da kıymetli yiikü ile p;üçltiklc:' 
hir araba bulııp lmnaıı;a dönmii~ 

tü. 
%aten ~a[ak sökmek üzere 

oldul!;t için dadı,ın:ı haber ver 
mcgc !uzum görmemi~- . ·e)ranı 
keneli dL-mir kıırı'olasına yııtırmı~tı . 

Sliııi mini kızın başucunda 

geçirdi!!;! o azaplı. tereddütlü da
kikaları unutmasına imkftn Hr mı 

idi? işte Kamran. en ufak hlr 
öksurüp;unü hitti~ zaman bile 
ytlrcı!;ini >ızlıı.tan Kamran o sefil 
odada ölüyprdu. llucun bu aı.:ıla 

rın ınüsehbihi o, o mel'un saadet 
diı~ınanı idi. 

1 "amık yerinde 

• '. vranı u yandı rmak 

da unutara k gizlı, 

ııd~ııı arlı dola~ıyıırdu. 

duramıyor, 

korkusunu 
gii nil rn I ti 

A.:•.ıa o adama ne yııp>a lü

niııi te,kin edebilirdi? Gidip 

onu öldürmek ,- ardı. Fakat bu 
kıHI mi idi.? l lnun kanı, KAm

rnııı, eski emniyetli mes'ut gün
lerini v;eri ;tetirir mi idi"? Hem 
.:ııtcıı onun ev !adını alıp h~kmap;ı 
kabul edeeek kadar zaıf !(Öst~reıı 

bir ahmak böyle ~t:yler vapabiHr 
. mi idi? 

Nasıl, nasıl oldu d~. :-.larruk 
bıı hüyük yıikti omuzlarına aldıV 

·asıl oldu da bir an için olsun 
cyranın, kendi felaketini kurıın 

hir adamın çoçıılhı oldue;ıınıı 

unutahilirdiY 

Zaten KAmrana da acıması 

budalalık de~il miydi? U meş'um 

mektubun il('renç yazıları onun 

dlmııe:ından do~mıımı~ mı idi? 
Namık bunları nasıl unutabilivor

du ı' lJaba bir kaç >Hat evci 
kamını, inct: kelime i~kem:eleri 

altında lnletmcıti tasarladıP;i hu 

odaya n11sıl 11lup da şimdi onun 
piçini getirmiş, nice- defalar ara
sında feryat ve hıçlurıklarını 

bop:du~ yorıı;anı onun ustune 

çekerken incitmemek, uyandır

mamak için gösterdiği dikkat ve 

itinaya yaralı kalbi nasıl isyan 
etmemişti? 

Pencereye yaklaşn ... Dışarda so
luk bir !('ün doğııyordu .. Kar çok
tandır dinmişti... Rüzgtrın ılnndı 

sivrt beyaz başlarını eğen çam
lardan ara sıra kar taneleri uçu
şuyordu. 

.'liamık birdenbire titredlKüçük 

'erraıı kımı_ldanmı.ş ve: "Peki, 
annedp;lm, Peki..,.. diye sayıkla

mıştı. 

, 'amık yanan alnını •oğıık 

camu dayadL Bel.ki bu esnada 

KAmran artık lztlraplarından 

kurtulmuşnı. 

Kim bilir, belki de demin, 

Nevranı "Peki anııedP;im ... ~ diye 

S&}'llı:latan güzel rtlya evladını 

son hir defa öpmej!:e gelen ve 
ona yeni babacıp;ının sözllnü din
leyip uslu olmasını tenblh eden 
muteelllm bir ana ruhu idi. 

- - . " 
UÇU~ l~l'TE 

lhrivar peder höyle söyledi: 
- Sehepsiz şey olmaz. 
Kı~ gecesi mangal ba~ında 

gene karı kcca tatlı sozlü ihtiyar 
bahadan bir hikave, bir ma. al, 

bir hatıra, istediler. ihtiyar: 

- Çocuklar iyi geçininiz diye 
scize haşladı, size anlatacap;ım 

vakanın iistünden otnz bl'ş, kırk 

sene geçmıştır. Rugünkü gibi 
hatırımda. Cemil ile Meliha se
vi~ip evlendiJerdi. Dül(ündcn b.ir 
hafta sonra bir sabah uyandıkları 
'laman Cemili ~rdıven parmak· 
lığırldll asılı r,,,;,?uiar. ifa .ehPp,i7. 

lntihaıl' · •;·.r. ,-. kalmA~t . Cün
kü bir..ıirlerlni o kadar !>temi~ 

l'lkadar sevmiş olan hu karı 

l " nın be ,:. izdivaçlarının 

ııaftasında Cemilin bu ıntiharına 

ne mana verilebilirdi? Kimse bu 
feci vegarlp öluınün sebebini 

keşfe demedi, halledemedi 
Aradan on sene geçti hu on 

sene zarfında Cemilin i\Jlımtlne 

>ehep olan ~ey tamamen ıııcçhııl 

kaldı. zabıta ve adliyenin }ılptığı 

tahkikat hiç bir netice vermedi. 
genç dul kadında bu on ,eneyi 
matem içinde v;eçirdi. 

Hu hadiseden on st:ne sonra 
Zlleliha da bir tren kaza>ında 

öldü. Cemilin yanına !{Önıdüler. 

Fakat 1\lellhanın öluınu Ce
milin sebebi intiharını bize if~a 

etti. Nasıl diyeceksiniz değil mi? 
Pek basit l\lelihanın hatıra 

defterlerinden birinin ifşaau hu 
merakımızı. halletti. 

i\1elihamn hatıra defterinden 

öğrendiğimiz şey ~udur: 
~:vlendiklerindcn bir hafta 

sonra, yani Cemilin olümJnden 
hir gece evel aralarında soyle 
bir muhavere olmuş: 

- Beni seviyormusun Cemil? 
- i1:vet. 
- Seni aldatmadığından emln-

misın? 

Tabi 

- O halde sen bir aptalısn ! 

C'-emil namu,; ve ha~·si\ c tiııc 
çok titiz bir çocuknı. 

Ru çirkin ve mıına~ız latife. 
dcP '"nar Cl·mil kendisini ı i ldu 
ceccjtini soykınl~ ı c m.;tahı ' \ k 
lihaya hunu >öylcten hir eyin 

nıcvrnt olduı;1ınu dü~ merci: 
kendisini merdi' en ba~ıııa ıısm ı,_ 

İhtiyar baba tüttin kunı'lıı dan 
bir cigara <ardı ve yaktı. 

- iyi geçininiz çocuklar dedi 
onlar seviştiler evlendiler fakat 
anla~amıı.dılar 

Cemilin öHimıine sehep roktu 
dediler, hiç sebepsiz s~ı olur mu? 

Seldmi izzet _ ....................... -............................. - ................................... ·-······ ..... . 
•Lozan palas oteli"" 
Birahanesile Ankarada 

AÇILDI 
~~~~ 

Bir otelde asrın en son tekemmıilannı gOmıck hıvassi 1.aikıyı en ıshhı 

bir şeklide ı.tmin etmek istiyenlerin teşriflcrı morcudur 

~;;;;;;;;; ... lscapın Astiç <1111:: 
( ••••••••••••• 
Vakıf paralar Müdürlüğü 

Bahçe kapıda dördüncü vaklf 
hanın ikinci katında 

No: l7,18 
I<:mlAlt ve ıahvilAt muk&bllı g•yet müsait ferait ve ızıuııl suhuletle 

ödün~ pırı verir ve şerefli ~erlerdekl lclrglr cmllkın üçt• birini rehin 
olarak kabul eder. ••••••••••••• 
Muktedir ve faal bir 

muhasebeci araniyor 
Taliplerin tercümei ah' al ve ~mdiye kadar çalışmış oldukları 

yerlerdeki vesikalarının kopyeleriyle Konya da al&tl Ztraiyı- ve 

sinaiye şirketine mektupla müracaatları. 

\merikanın rekabet kabul etmez birinci sınıf yazı makinownın 
satışı için \nadolunını müteaddit şehirlerinde vekMet aranılmak:
tadir. Bu hususta kahiliyeti ve arzusu olıı.n sermayedar ve tanınmış 
ciddi müe,s.:selerln ( ihtl!;as sahibi J!ması muraccab isede meşrut 
değildir) (Makine) rumuzile tahriren 1 tın bul postahane8ı 176 nü
meroiu kutu adresine muracat olunması. 
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~eyrın, hiç açlık ve sefalet 

çekme~ halde bu , bir carah 
kilitli büyük evde uzun zaman 
mes'ut olamadL Hele sabahtan 
sabaha yüzünü gördUgU çatık 
kaşlı sert babasına bir ttirlll 

alışamadı. 

() biliyordu! Buraya gelmeden 
evel başka bir oda. b~ka küçtlk 
bir ev görmüştü . Orada, ona 
yanık ninniler söyleyen öksürük
lii zarif hlr kadın vardı . ( lnun 

, aıma yaşlı yeşil .;< z' rım e 
bu evde kim ede ıı;örmedigi ne 
güzel, ne ok~ayıcı bir bakı, 

vardı. 

Bu kadın kimdi? .\llni mini 
dımağı sendt:r!n önune çektip;i 
perdeyi kaldırmak, kalbınt: btl
yuk bir sevgi a~ıladıktan sonra 
birdenbire kaybolan o hnyali 

tanımak istiyordu. 

- Habt:~ dadının, karanlıkta 

pek ı;eçilemiytn esmer vuıü ona 

bu ismi buldartmuşnı. 

* - Gece anneciğim., 11na bl r 
şey soracap;im. Senin annen var
mı idlf 

- Elbette vardı, neye ıordunf 
- Peki Gece anneclp;im, her-

kesin bir annesi var mıdır'/ 
- Hayırdır lşallah, buda ner 

den çikn .• ana~l.7. insan oınr •nııl 

- öyle dlvorsun ıı.m~, i.ştıı 

benim annem yokmu ... hah:ım 

öyle söyiiyor._ 

lrtiyar dadı, kuı;Uk :-.cı ranın 
bir çok defalar, böyle ciddi \ • 
tchllkell •uallere ıı;lr!ştlp;ını ıı;cır

dulcçc· 
- ~imdi sen onu bırak ta 

gel henim helva kavuru~uma 

bık- ·ana öğley.ı gene neler 
hazırladım ... Neler .... Gibi bir ce 
vapla ovalamak isterdi. .. 

\evran çok •eneler hep bu 
muammayı halle ı;alı~tı. 

( Bltrnedl ) 

: 
! .. ,. 
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Davet ediHvoruz Muhtelif Memleketlerde muht~lif sporlar. Teşkilatın zafı -· -
l'ürkirc Giın: .. ~ feat.:nı::ı\'Ono riyasetine 

fı.ltıhtcrt:m cı ~ndim 
1928 Sdıesi agustosunda Aınis

tordamda içtima eden beynelmilel 
amatör güreş federas,· onu umumi 
kongrası 929 senesi Greko - romen 
Avrupa ~ampiyonlu~ mü>abako.lanrun 
l•rtip ve icrası şerefini bize balış ve 
h.11·ale etmişti. Bu müsabakalar 929 
senesi nisanının 4-7 inci günleri 
'honmund) şehrinde (V estfalinballe) 
de icra edilecektir. l\luhterem fede
'll.liyonunuzu bu Avrupa şamplyon
ltııtu müsdbaka<ına iştirake davet 
•ıınekle ke bişeref eyleriz. Bu vesile 
n. kıymetli sporcularınızı muhterem 
ıtıisafirlerimlz olarak (Dortmund) da 
•ranızda görmek ve selAmlamak 
Şerefile mubahi olmak arzusunu ke
ıtıali nezaketle izhar eyleriz efendim. 

Almanva Atletik federasyonu 
namına (Dortmund) şehri belediye 
reisi Dr. EICHHOFF 

Beynelmilel Güreşfederasyonu 

ılclnci reisi ve almanya federasyonu 
rtt>i KA\11'\lANN 

Almanya federasyonu Sporşefi 
BRUı "!\ER 

M. U. Soruyor ... 
Me'Sukan ögrendlğiınlze göre 

'ılerkezi C mu mi lstanbul mınıakı 
ıiyasetine şu maalde bir mektup 
litindermi~tir: 

" Mınmka reisi Burhanettln Bevln 
ÜilA sebep milstafi addedildiği ihbar 
ve gavn nizami harekAnan şik ih· et 

'dilmektedir. Keyfiyetin hemen lıer , 
~afsil i.ş'arı ve nizama muKa~ir hare- ı 
~Ata mü;aade edilmiyece i ·•ndicieP 
Oeyan ve bilvesile ..... . ~ 

İzmire gidiliyor 
1,mir Futlıol lley'eti lstanbul 

'nuhtelitini lznıire davet etmişti. 
flaber aldıj!;ı"117."\ göre Futbol 
llcy'etinıiz tutholculann tamamen 
idmansız olduklarını nazın itibara 
alarak beyanı itizar eylemisti. 
1;'ınir kabul ederse kurban bayra
;nında bu sevahatin yapılması müza· 
kere •dilecrktir. 

Turnuva 
&oldan itibaren: - ispanya dattannda kıt ıporculannı refakal 

eden bir ahçı bllfı - Bavlyerada 11kl kullanan sporcuların en 
kUçüğü - japonyadakl aeyahatlndan avdet eden 924,928 ollmpl· 
yatlan yU:ı:me ıUr'at şampiyonu (Yeysmüller) Amerlkada Florldada 

daıma famplyonlan arasında - DOnyaoın en mahir basketbol• 
culanndan Amerikanın kırmızı derililerlnden (Veller)-Atmanyada 
motosiklet yarıtlannda bir musabıkın kıyafeti - Ellerine eldiven 
yerine ip ve paçavra ıararak spor yapan slyamlı boksörler. 

Şehrimizin dim kulübü tarafından 
lıayram<la bir turnuva tertibi fikri 
ozerlne biz de bir kupa koymuştuk. 
llu, dijtcr kulüplerde bizim ·bir ıur
ftU\"& tertip etıığııniz zannını tevlit 
•ttiğindcu turnuvaya dahli olmak 
Ö7.rc lıa1.1 kulüplerin müracaatına 
ınaruz knlJık. Tekrar edelim ki· biz 
hiç bir eve kan>nıaksızın ·adcce mU
rckkep bil ıurnuvıt)a bir kupa koyduk. 
Esasen ii~rendij(imize göre bayramda 
lıımuva ı crıne hususi maçlar yapıl
ması takarrür ettiğinden kupamızı 
ılcridcki her hangi müsait bir kom
binezona ha.'retmeği muvafık bulduk. 

yine o mes' ele • • Besim diyor ki ... 

·~·••••ouaa••••••••aaa••e•ooaoo.oo•aua::,ı::aaaoae 

ıı ••MO•ounouo••-ıı·i~;;HUMU ouo•ıı 

li R"esreti münderecat dolaymyle •ıi 
jj ( bildıklerimiz) haftaya kalıruşıır. ! . : ::::::: ::::: :: : :: :::: :: . :::::::::::::::::::::::·. 

TİYATRO 
\e 

SİNEMALAR 

Darülbedayi 
~J'epeha~ı ti\atrO~llnda bu akşam 

.aat '.ll .ın da 

.\ynarcız kadısı 
Komedi {) tablo :Yluharrlıf 

l\lu<alıip i'.aıte C'elAI bey 

Nasit bey teınsilleri 
'lill;. ti) ıtro;ıında bu ak~am ince~ 
' kon~. ri, dan ... , raks, komt:di. 

' atro. 

A tletlzm antreallra etrafında 
yapılan moaak.,atta - hklrle
rlmlz atletlerlmlzdea Besim be
yin antrenör aleyhindeki fikir· 
lerlne uymamakla beraber-Adil 
Giray beye cevaben yazdığı 
satırları dercedlyoruz.Ollmplyat 
ıeyabatında atletlerin ldmanlannı 
takip etmlf bulanan Adil beyin 
idmanlar hakkında bizi oldutu 
kadar karileri de tenvir edecetf 
fUpheslzdir • 

Dünya üzerinde lılç şüphe 

yok ki atletizmde en başta gelen

ler amerikalılardır. Atletik sporlar 

hakkında fenni kitaplarımız ol
nıamakla beraber 928 senesine 

gelinceye kadar, ytnl Her Abra
ham lstıınbula gelemezden bu 
tarihe kadar elde edllmif bir 

çok rekorlarımız vardır ki Her 

Ahraham !(Cldikten sonra elde 

edilen derel:elerden hemen hiç 

te farklı değildir. 

923 de Amerikan kulübünde 

Dunyanın en şayanı hayret filmi 

Şehrazat 
()nünıüzdeki çarşanıha akşaınından 

itibaren 

Alhamra Sinemasında 

Heklen en hü\ uk bir sınema >ılc.iızı. ·-

ı\lARİA KORDA 
ıireına uerlerinin en müthışi ve en fecn olıu 

"'aranlıkta bir kadın 
fılmındc, i>nünıüzdekl Carşamha akşamından itil aren 

MeleK Sinemassııda 
} eni tnüınfferi~ etler kıtıanacaktır 

... ..-.ıll!ı. ... ._ ........................ ı.-... . 

atledk sporlar hakkında bir çok 
konferanslar vermiş olan Ame
rikalı doktor Filipsin ve bu 

tarihten _sonra Paris olimpiyadına 

Türk atletik takımını götüren 

Amerikalı Mister Toblnin lstan

bula adeta dağıttığı dünyanın en 
yüksek atletizm kitaptan olan 

•Koleç Atletik" nım eserler bir 
çok arkadaşlarımız tarafından IA
yikıyle tercüme edilmiş asardır 

ki bunlar bu gün bize bir çok 

malômatı umumiye vermişlerdir. 
925 de lstanbula Amerikan ku-

lübü kampını teftl~e gelen dün
yanın en meşhur antrenörü ve 
halen dünya Amerikan kulüpleri 

atletik sporlar müdürü umumisi 

Mister Şroderin Kilyos kampında 

yirmi gtin devam eden atletik 

sporlar hakkındaki der.;lerl bizim 

için bu günkü parlak netayiçte 

en mühim ve büyük amillerdlr. 

920 Anvers olimpiyadında 

Fransa ıtml antrenörü, 924 Paris 

ve 928 Amsterdam Amerika at-

!etik tim fen müşaviri olan bu 

zat notlarının bir yerinde diyor 
ki: ·Bu gün antrenman gayet 

fenni bir şeklide yapılmaktadır. 
Bir çok seneler neticesi yapılan tec

rübelerden anlaşılmtştır ki yirmi 

sene evel vucudu be~er bu gün

kü kadar bilinmiyordu. Şimdi 

ise, bundan başka, hareketin 

vücut üzerine ayrı ayrı olan 
tesirlerini de biliyoruz. Görüyor

sunuz ki son be~ sene zarhnda 
bütün dünya rekorları larılmışar. 

insanların kahlllyetlerl her gün 

ıe~.ayüt etmektedir. SQn zaman

larda rekorların kırılması ve 

bütün bunların ne gibi esbaptan 
husule geldiği hir mes'ele şeklini 
almıştır. Hiç tfphe yok ki idman
ların çok daha muntazam cer

yanı bu günkii neticeleri vermiş

tir. Hiç bir atletin heden iyi bir 

halde olmadıkça en iyi rekorun 

yapılması kahil dej(ildir. iyi dere

ce yopabilnıek içir evci~ düşü· 

nıilecek nokta \"ÜCtıdun çok iyi 

bir halde oinıa,ıc;ır. 

Bu l.şln bir tarafıdır. Diğer 
tarafı antrenördedir. ,\ntrenör 

fizyoloji ve harekAtın vücuda 
olan tesirlerini bilmeli ve iyi bir 

pisikolog olmalıdır. Pısikolojide 
mektepten mezun olmak mes'ele 

değildir. Buna rağmen bir çok 
antrenörlerin bir darülfünun me

zunundan iyi ahvali ruhiyeden 
anladıklan görülmüştür HulA.•a 
antrenmandan gaye daima ener

jiyi takviye etmek, antrenmanda 
toplanan bu enerjiyi müsabakada 

sarfetmektlr. Bunu bilmek çok 
milhim bir keyfiyettir. idman 

gayet tedrici olmalıdır Müsabaka 

faraza bir ay sonra yapılacaksa 
vücudu bu bir ay zarfında en 
mükemmel ~ekle sokmuş olmalıdır. 
vücudu on be~ gün evet iyi bir 

~ekle sokmuş bcniı bu çok bü

yük bir hatadır " 
l~te bu maald olan mevcut 

notalar bize ~ ~rlidiığiimuz mu 
yaffakıytli yolda lıiıyük bir yar

dım etmektedir. Bu gün dünya 
üıerinde 9 ı 2St okholm olimpl
vadı hatasına diı~ccck hiç bir 
;,,illet yoktur. Ru gün on beş 

sene eve! bilinen bir kaç naza
riye çurümtiştlir. 1 lal en atletizme 

çalı~an bir avuç genç teknik 
mcsailde az da olsa kendilerini 
irşat edecek malömatıı sahip 

bulunmaktadırlar. 

Henüz anlayamadıp;ım bir 

noktayı burada tekrar ediyo
rum: OUmplyıttlara üç ay kala 
bir lcaç Türkiye rekoru kırılmıştı. 
işte bu alınan netayiç üzerine 
idmanlara daha şiddet verildi, 

çünkü rekorların tt:nzillnl Her 
Arahamın her kesden fazla arzu 

edeceği &tiphesizdlr; bu suretle 
onun Türk atletler üzerinde olan 

kıymeti ancak tahakkuk edebilir
di... işte bu gün yarında ayni 
imanla iddia edeceğim en kuv

vetli nokta buradan ba ·\ar. 

Bu şiddetli idmanlar haziran

dan itibaren ko~ucularda aksi 

tesirler yapmag-a b8'11.odı; çıinkü 
bizim ltl temmuzda vasıl olma· 

mız icap eden noktaya vakıin

den eve! çıkmış \"C hu tarlhtrn 

't •onra formda kalamayıp teuri~e!l 

1 

sukuta b&ljlamıştık. Bir çok mu
ayeneye tabi tutulan Enis anlaşıldı 
ki adete ağrısından muzatriptlr. 

Semih, :\1ehmet All, Şinasi 
eski dereceleri elde edemiyor, 

ben ne dörtyuzde ve ne de sekiz 
yüzde mevsim hidayetinde yap

ağım derecelere yaklaşamıyor, 
Beşiktaşlı Mehmet, Sünusi ve 

Belu. :t her dafa bir az daha buruk 
derece yaparak günden güne 
düşüyorlardL. Üç adımcı Nejat 
ha~talandı. F..n iyi halde olan 
Harbiyeden sırıkla ulayıcı Ne
dimdi, çünkü o en az idmana 

gelen atletti .• ve bu bozulmak, 

yıpranmak hali tam Am>ttrdımda 
miısabnkalara k~dar devam etti ... 
1 5 Temmuz 921' de Macaristan 

~ampiyonasını koştup;tıınun erte•i 

günu isıirahat edenm unıidiyle 

~:\larl(erit Atl~tik KulLiht" ·aha

sına e~) amı almadan arkat!:ı~lan 

·cyrc gitıı:ıi,tim. 

Bir gün evelki çok ıı•t:~kil 
yoqı;unluj\a rap;men o ıı;un• gine 

idmana mecbur edildim. Rir kaç 

çıktş, bir yüz metre ve ii~ bayrak 

egzersizinde sonra hen, i\ lchmet 

Ali, Şinasi sıkı bir 200 metre 

ko~tuk ve hepimiz çok fena bir 

derece Yaptık. Onları bilmem. 

her halde ben o gün için daha 
iyi yapabilir miydim'? .. 

Adil Giray çok iyi hatırle.r ki 

içimizde en fazla muvaffak olan 
Haydardır ve en az antrenman 

yapan gine oydu. Haydar çıtayı 

bir kaç kere dü~Urünce antrenör 
kızar ve idmanları bırakırdı, hal

buki ytız metre bir koşu içinde 

iyi ve ya fena koşmak kabil 

yan da bırakmak ise yav~ bile 
olsa tuhaf olurdu .• lşte gine iddia 

ediyorum ki bb< idmandı ııarf 

ede ede hlç bir şey tasarruf 
edeme~ ve nibavet mua yen 
tarihten eve! anform olup o hıılde 

kendlmlzi muhafaza edemi) crelı: 

tedricen sukuta başlamış bır bale 

sırf Her Abrahamın baıasından 

dolayı maruz .kalmıştık.., 

Resim Ömer 

Öteden beri idman tcşkllltımızın 
zaınedip;inden bahsedilir ve ıeşkilAun 
bidayetinde, hatta ondan evci işlerin 

çok daha muntazam old ıgıı zikrcdl
lerelı: onadakl bozuklug~n ıeşklllan 
kabahati olduğu iddia olunur. nen 
bn işin ıs bidayetinden beri içinde 
bulunmuş bir adam "!adle bu mes'
cleyi muıalaa edeceğim. EvvelA ben de 
herkesle beraber itiraf ede) im ki 
t<şkilAna zaaf alAmetleri milşahede 
cdilmekıe ve bu hal en ziyade eş
h•sın eseri aczi ıelekld olunmaktadır. 

Dediğim gibi Türk spor ıeşkllAanı 
kurmuş olanlardan biri sıfaıile bu 
hadiseyi belki herkesten fazla bir 
a!Akı ile görmekteyim. Onun lçindlrld 
belki bir iki bentle bu zıfın ıe ep 
ve amillerini tetkik enntk, bu zafın 
lzalul tedblrleıiııi derpiş lylemek 
istiyorum. 

Spor işlerinin ıeşkillttan evet 
daha iyi gittiğini idda edenlere cevap; 

Teşklllbn teC>>iisünden evvel 
yalnız lsıanbuldı bir kaç klup vardı 
ve bugün ıeşkllAtta çalışan yahut 
çalış~ olanlann heps4 hana bugün 
kinden fazlası o bir kaç klubnn 
bir kaç mahdut işini yapmakla met
gul idiler. Şimdi ise işlerin 
artmaslle makOsen adam azoldı. 

işin fenası Türk spor teşkilAtı 
icabı maslahanan ziyade bir takım 
teırifaı lhtlyaçlannı tatmin için bazan 
da şahsi bevcsleri ıeakln için tcşkllAtı 
haddinden, lüzumundan, çok fazlı 

tevsi ettiler. 

Amerllralı Mr. &lırnJer mem· 
leketlmlze gelmiş , lsveç j -
nastlğlnin bizde aynen t tbikiol 
tenkit ederek gitmiş , beden 
terbiyesi umum mllfettl{I ır i!!ı· 
terem Selim Sırrı beyefendi 23 

ubat tnrlhll Vakıtto tenkide 
ceup vermiştir. 

Bizde beden terbiye•'"'" rn ıı: 
kudret nokta! nazarından fıiıde
sl anlaşılmıştır. Cumhuriyet hU· 
kllmetlmlz, şakran gözile görU· 
yoruz ki, sporu teşvik ediyor. 
Fakat bizde beden terbiyesi, 
llmt metbotlarla lnki ar etıniş
mldlr ve inkişaf şeraitine henuz 
mallkmidlr? Buna derhal bayır 
demek llzımdır. 

Besden terbiyesi meselesi tı
bbi Fiziolojik ve Psycho-Fis/olo1ilc 
bir meseledir. Bu meseleye ge
çen sene bazı meslekdaşlarımı 
teşvfklle temas eltfm. Avrupa· 
da beden terbiyesi mDe11sescle· 
rinde tet•·ıııatta bulunan bu 
zatlann . ikile Tıp FakOlte
şlndekl laboratolnmıa bir köşe
ılnde bazı mesafye başlamı~tık 
Fakat bizi daha ziyade lfgat 
eaen tedris vazifelerimiz ve be
den terbiyesi meselesine alt 
bazı clhazlarıa eksikliği ı~ı ta 
kipten sarfınazar ettirdi. 

Beden terbiyesi başlıca fikir 
kablllyetl, görme, işitme ve cilt 
duygularllc alınan intibalara 
cevap verme mUddetl, yorgun
luğun fennt vasıta ile ölçOlmesl 
gibi. tecrübi mutalaaları. ve her 
hangi bir terbiye sisteminin 

Kongralmmız maalesef lho u 
noktasından büyük bir kıymet ın:et· 
mtdil;inden ve kongro.lann sevk ve 
idaresini deruhte edenler de, o mı· 
!ardaki m~ert cereyanın tesiri alnnda 
kalarak sene ve ya iki senede bir kaç 
gün toplanarak büriln birikmiş ijlerl 
gözden geçirmeye mecbur olan kon
grıvı işin hakikaunı ı,ıylemekıcn 
nedense çekinmişler ve böylece tcş

kilao bugünkü vasi ve manasız şekle 
getirmişlerdir. 

vegetatif llfurelerde yaptığı te lr
lerl fizio/oji usullerile tahkik 
etmeğe müstenittir. l\albin, da· 
marlann reactionlan ölçUlecet, 
themıocblml yapılacak v. s ••• 

Tiırkiye idman ittifakında ilk 
teşekkül sıra•ında yılmı O~ Federas
yon (Fuıbul, güreş, atletizm) varken, 
bugün tamam on bir Federasyon 
var. Size isimlerini sayıyım; Futbol, 
Güreş, Atledsm , Bisiklet, Boka, 
Hokey, Eskrim, Denizcilik, Tenis, 
Aıcıhk, Biniclllk. Bu on bir Fedc -
raıvonun iki Uç tanesi istisna 
cdillrse üst tarafı bilfül muattal 
bir bddedir, bundan ba;ka evvel
ce lstanbul , Ankara ve lzmirden 
ibaret olan mıntakalar şimdi yirmiden 
fazladır • Eskiden yalnız lstanbul 
işleri ile ıllkıdar olan memleket 
şimdi büıün bu mahalli teşklllı ile 
meşgul olmaktadır .• Eskiden yalnız 
mevsiminin ba;ında bir ufalt liste 
ile isimleri verilen ovuncular için 
şimdi bit in ldmar,cılar.ı şa•nll olmak 
üzre •iciUcr yapıldı, llsuıslar verildi. 

Buna mukabil teşldllt teesUJ 
edilelideıı yant 1923 den beri 
ıeşkilttın bldayeılnde bulunan 
idarecilere lüzumu kadar yeni unsur 
iltihak etmediği gibi eskiden girmiş 
olanlar da ya yorgunluk bezginlik 
~": yahut ırkadışlınnın vefasızlıtı 
yuzunden çekildi~lnden bugün, f1l 
koskoca ıeşkillt bir kaç kişinin elin· 
de kalmıştır. Bu blr kaç kişi 
uziyetın ehemmiyetini tııkdir ederek 
mevcudu olsun . muhafaıaya gayret 
edecek verde hin ıürlü veslleltrle bir 
birini ezmeye çalışme.kıadır. Şüphe edi· 
lemez kı bu manzara arzcden bir 
teşkilAt İ)i tesir bırakmaz • Esasen 
ewelce bir iki ,ehrin mahdut bir 
muhitine munhasır olan spor işleri 
kemi) eten teve sü ettiğinden '° 
her hareket olan yerde memnun ve 
gayri memnun bulanmak ıabfl bulun
duğundan her ıvazei şekva ıeşkilılt 
ıleı hine bir ıdare<iıllk e eri olarılr. 

kaydedildi. Şimdt o haldtyi,, ki Tür· 
kiye de en b"zuk iş hangisidir. diye 
sorsalar spor teşkilAtı ve onun yap
ııgı >eyler gösterilir . 

llu hal fena ve ıehllkelidir, ıeş

lr.illun bildin mensuptan her şeyden 
evci "ideal, !erinin tehlikede oldu
ğunu gorerek işın hakl~ıtinl clkin 

umumlyevc anle.tınık ve çtirül: uzııYı.t 
varsa onları sür'atle temlzliı;p tıı• 
vetll ve SAl!m uzuvların teşkilAt :· 
yesine girmesine celıdetnıdidlr · n . ...ıııı /-"1f 
bır yazımda ıeskilılıın go<t• . 

hr y! " ~eldi • .ııeplenni 
çe e ve onun ., d;..ıııe eşha 
yazdım, gelecek bir ben h sa 
ait olan 1.aaflan v• ııuoın u zafm 
izalesi çarelerini ya .. ~ 

!J11rhanettin 
u url<h • ldınan itti akı 

O.sislennden 

• (rtlbal - timüşsuvu hastıne 
~ııotıı ,..zıt lıe:yın petlerı Hallı 
bey ve/af •tın!~. dün defnedi mi ur. 
Mevla .,.ıımeı tt'ô" • 

Mr. Schrodu t~nkldatında 
haklımıdır , değllmldlr? Bilmem 
Yalnız şunu blllyorumkl o zatın 
ltarşısına , onun meçhulü olma
dıtJnı ıanoettiğlm methodlarıa 
çıkmallydl. 

lsveç jimnastiği bünyemize 
uygundur. Ne malllııı ? Değıl
dlr. Ne malllm t Bu lf bizde 
hena:ı: llmlo terazeslne vurul
mamıştır. 

Tıp Fakllıtemlz bir lfl başara 
bilir. Biraz murat ve hl11'meı 
ister. Mllletln uzvt kudretine bu 
kadar kıymet veren Cumhuriyet 
hükOmetlmlzla dileği kartısıada 
bu masraf ve himmet laşey ka
btundendlr. 

Şehremaneti ilanah ' 

Şelıreıııanetinden; Samaıyada ! laca 
Hüseyin ağa maballeslnin tnı.mıay 
caddesindeki emanet mali 82 ouwa 
ralı buru mahalli icra tdileccğindcıı 
talip olanlann martin 00 yedincı 
puar günü saaı 14 ıe daire enciı 
menlne miiracaıılan ilan olunur. 

"' Bay1..&11 dairesinden : Beledhe 
lı:~ 3978 lira 34 kuruştan ibaret 
Bayazma Mllrekktpçil"r cadde iıııu 
tarafeyn pivade kaldırımlarının kıır.ı 

ierşl ameliyatı kapalı zarf usulilc 
mevkii müdakasıya vazedilmi1or. 
Zarflar 16 man 929 cumartcst günO 
saat on dünte açılacaktır. \lilnık• 
sa)a dahil olmak isteyenlerin •• kı 
keşfiycsini gi\rmek üzere J.;ı< fcrı 
iUbcsine müracaat ve teııııo•u havı 
zarflat usul! dalre.ıtıda vaı ve 

1 '•ite e ıakıı mcıkdrden evvc l ncu-
mcninc tevdi ovlemd"" 1 An olunur 

• 
Bevv.ıt dair<" Jerı ; · eh,,aJcba 

şında ·bakkal "' PO>tacılık eder 
Onnil. deııdi""' zecrt)'e rt>miııder 
47 l!ro ~S kuru rcun'ın alınma 
sını remin l{tn hac?. . n 1 ~ şl'' 
Rakı ve ŞU•p 1ubatm 25 ncı p;ııar 
ıesl gtıı'a saat 1 S ıe mahallen au 
.,.,....ıın almak lstiyenlcnn mezkı\ı 
ıf1ı1 ve !Utta hazır hulıınmalw 
s.,, olunur. 

.lf. liıyaııı dnıre;!nden; bedeli 
k fi eş 1728 lira 12 kuru<tan llıarcı 
olan Ravazııta fen fıktilt -inın veı· 
neciler cadde" cihedne lstıkameı 
mucibinee y~pılacak du\ar \c p~r 
mal:lık mrvkii mıinaka ava -.zze 
dilmi>ı:lr . Zarflar 17-J- Q'.!!ı par•ıı 
günu sut on dönte açıtaca~tır 
Mün•kıuya dahli olınak ISte\enlerın 
evrakı keşfı c ini görmek ti <cı e 
dairei fen şu!-ıcsıne müracaat ve 
teklif ve ıeminau havi zarflan 11'uli 
do.lrcsinde ve ·m uc vaku mezkOrden 
evvel dairei encilmene ıcvdl eyleme 

l eri llAn olunur. 

Sari mikropların tahrıbl en miı
cssir mü<clles markalı (llZOl,) nıu
udi taaftun mtlstıhzertııın İSIİlll41ı ile 
tcmm olunalıılır 

\ ı) 
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Koçanhemşeri! '4* < s' g 
l(övlerde dolaşT cerciler vardır 
Ell~rinde birer koçan hemşeri! 
Abona yazacak, vakti pek dardır, 
1'1 ydana çıknıalı bohçan henış1:ri! 

Verirsin, pat çakıp durur saltayı. · 
Vernıezsen kapına asar baltayı, 
Köy köy dol?Ş"lrak vurur oltayı, 
Her deliğe girer sıçan henışeri 
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Bir varmış bir yok
muş. Evvel zaman için
de• gayet zengin ve 
ahlakı iyi bir Bey var
mış. Tatlı dilliliği, gü
l!!r yüzlülüğüyle her
kese kendini sevdirmiş. 
Bütün kabilelere reis 

• 

UBA'f 1929 

-

- ı - -

Snnn bin dereden getirir suyu. 
Paras1 olana kurar pusuyu, 
Kirı ıi gürse nıutlaka yap:ş11ak huyu, 
.t.kılan ınaz öuünden kaçan henışeril 

' olınuş. Bazan Ba ğha
~ tta, ba7.an Basrada otu
' rur, zamanını geznıek

Yavrumun dünyaye 1 •Kays• orada kendi
g-eliş;ne bütün kabil~ sine bir kız arkadaş hu
ler sevini yo rl ar. Uç ]uyor. Derslerine bera
gün üç gece şenlik ya- her çalışıyorlar, te
pıyorlar. Adını "Kays,, neflus zamanlann<la u
koyuyorl:ır, çocu~ do- zun uzun konuşuyorlar. 
ğduğu gund~n berı hep, B; · ş'<alarına ~·ş•arını 
ağlıyor• vucud unu döndürüp bakacak va-
tırnııklıyor. Dur, otur k t b l } 1 B 
ned'ır bı'lını·,·or Beş 1 u a amıyor ar. u 

Bu kıskançlıkla 'Ley
la, ile'Kays, arasında
ki doştluğu ötekine be
rkine habbeyi kubbe 
yaparak anlatıyorlar 
Bütün kasaba gürü 
!tülü bir dedikodu için
de çalkanıyor. Tabii 
erkeç bu dedikodular 
'Leyla, nın annesinin . k d 'Le 1 d ) • r · iZi n a 1 )' a, ır. 

?I <ltı lıy; · şına hge ınckıye Fakat Çxuklar ara- kul~ğına <la gitti._ f\ız~-

/\\isaf ir sanıp ta hoş geldin de:ne, 
S<""şkın bC"" Jık gibi düşersin yenıe, 
)'cızıktır parana, vernıe cereme, 
.ı\luhtaç nıı her avuç açan hemşeri! 

Şehir böylesini pek çabuk sıkar, 
El oğlu ltıfını ağzına tıkar . 
Çoğu onun için köylere çıkar, 
Ellerinde birer koçan hemşeri! 

1\1.S. 
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Y unanhlar teşekkür etti 
1ı1eriç nehri taştığı zaman tehlikede kalan 

yunan köyierinin kurtarılması için çalışılırken 
hut'ut nıemurlarımızda ellerinden gc:ldi~Yİ kadar 
yardınıda bulunınuşlardı. 

Müsyü Venizelos Trakya umumi valisine 
bir telgraf çekerek kösterdiği bu insani yar
dınıdan dolayı Edime valimize Yunan huku
nıeti namına teşekkür etmesini bildirdi. 

ı·ürkün daima kalbi yüksek ve merhameti 
çoktur. l{im darda kalırsa kalsın imdadına 
koşar. 

Hesap ~ersi • ,karak seni hatırJıyayım. 
Baba - Oglu'? yedı Kocası ~ülererek ce-

portakal sekız pota- 1 vap verdı. 
kal daha kaç portakal - Hatırlamak için bi-
eder? !eziğe hacet yok, b!'Ş 

Çocuk-Bilmem baha, bileğine bakar, sana 
çünkü, biz nlektepte bileziği aln1adığımıdü
hep elınayla hesap şünerek te beni aklına 
ediyoruz. getirebilirsin ! 

lmkll01 yokmuf 
Hatırlamak için 

Karısıyla kocası bir Hüseyin efendi yolda 
yüzü gözü kapkara 

le geçirirnıiş. O kadar 
zen~in olduğu halde 
çoluğu çocuğu yokm
ıış . hu Bey bir gün ev
lenm·ş. Bir erkek ev
ladı doğ-ınuş .. 

< ar ep ma zun, e- . . nı bır koşeye çektı. l yı-
<lerl i y"'şamış Nihayet sında bırfıskostur baş- b' I I d I d ' · ' 1 'Le 1 .1 'K ce ır ı aş a ı, pay a ı: 
Ol{unıak zanıanı gt·li- ayor. Y i!, 1 e ays,- B l • ı t t 1 ' - en )U reza e e a ı a-

yor. Evlerinin yakının- ın bu herkesten uzak mmül edemem mekte-
da ki mektebe bc:1şla- sıkı fıkı görüşmelerini be gitmiyecksi~!, dedi. 
tılyor. kıskanıyorlar. - B tmeıli -

---------------------....... --.... 1111111lllllllllllllltlll111111111111111 ji_f ___ ._Ki;:-aa"t. _,fii·~ı· 
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Hayvanları seviniz! 

Hayvanların bize dokunan 
faydalarını geçen derslerimi- ı 

zin birinde saymıştık. Bizi et
leriyle., sütleriyle besleyen, iş
lerimizi gören bu mahluklara 
karşı merhametli ve şefkatli 
olmamız lazım gelmez mi'? 
Onların da Bizim gibi can

ları vardır. Noksan olan sey· 
leri Akıl ve zekalarıdır. Buna 
rağmen köpeklerden yazıp 

okuyacak, fillerden çocuk da-

Çuvalcılar çuvala girdiler 
İznıir rüsunıatında bir çuval işinde dalavere 

y:ıpıldığı hahar alınmış yapılan tahkikatta 

6 çuvat tüccan musevi ile iki memur yakala
nıp h:ıpse atılmış. 

dilığı edecek, atlardan sayı işte bu da çuval işinde dalavere yapanların 
sayacak kadar zekileri çık çuvala ıôrdiklerinin resmidir. 

mıyormu'? - J::::c::~2r!B.!Ii;i!€€T.J 
islediği kabahatleri bilerek Kadın vatmanlar A~~;iı~~da~k~~ada-

'; Pariste kadın Tra- da bir çok köylerde 
yapmıyan zavall1c1ldarı Sakın mvay vatmanları var. nıektep yokmuş. Fa-
d .. . . Bunda şaşılacek bir şev kat oradeki ÇOcuklar 
OVmeyınız. yok. Fakat bir türIÜ cahil kalıyorlar zann-
Bakatımbulabilecek misiniz?- bu kaduılan erkf.kler- etmeyın. Her verde uz· 

kuyuıncu dükanının 
önünden geçiyorlar. 
Karısı çamakanda bir 
bilezik görüyor, koca
sına diyor ki: 

pis bir çocuğa rasgeldi: Snyıın başında 
- Oğlum kaç yaşıda- hir lleııiz ay~ırı 

de olduğu gibi resmi un uz3d1ya masraf edip 
elhise giymek mecbur mektep açmaktansa, 
tutanıanıışlar.Jşten çı- beş on ı;;ömendöfer. va
kınayı bile göze almış- gon~nu sınıf haline ge
lar da gene razı olma- tirınışler. ~fuallim de 
mışlar. Şimdi her gü- vagonun İçinde hazır. 
nkü şapka ve mantola- Her köye oğrayıp bir 
riyle vatmanlık yapı- kaç saat kalıyor, ora
yorlarmış. Bu soğuk- nın çocuklarını okutup 
larda donn1azlarsa iyi! gidiyorlarmış. 

1 ' 

- Şu bileziği bana al 
da, sen evde bulunnıa
dığın zamanlar ona ba-

sın? diye sordu. J~· --:-, ~ , , . , var, .. Eşiııı kay. 
- Beş yaşındayım 1- . .. 'il, ·,, ~ ~ .i- . - ··~ l ı ctnıı ~ lııı 'a nıı -

ceva hını alınca: _ · ~ı . ..., ı ~.:.; , ,~ yol' Jladi lıaka-
- ln1kaaı:ıı yok, dedi, ~;~ . ...c~ _ - ' f ~~;~-~:,hm zıs bulun! 

beş senede ınsan buka- ~::-;:..~ -. =~-... -............ -..:: - Zf:..~ 1 

k. l f ı ~.:r~ --- . ~ -- -·~ =----- ~·.;t,I dar ır enenıez ıı.-e ~ ~- · ~~- ~- .. - · .. ·-~- .... ,..,..,.J 
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~Evvel zamanda 
~N ~ ~'~ ~'> ~ ~ 's "-'"' 

rfesirli bi~dua işctmi 
Eski Vezirlerden bi 

rinin gençliğinde ah 
haplık ettiği yap•ş1<a 
h?r herif v~r.n . ş . Alı 
pahının Vezir ohluğu 
nu iş!<lince henıen sa 
ra v~ koştu ve bir vo 
lu~u hulaı·ak van;n, 

• 
girdi. Vezir, hunu g .. 
rünce eski teklifSizliğ 
ele alacağından kor 
karak, yanın<la kilere: 

- Şuna yüz ::ı ltı 
verin ve tenhih edin 
ki, bir daha beni ra 
hatsız etmesin. Emri 
ni verdi. Fakat arsı 
herif ertesi sene tek 
rar geldi. 

Vezir. 
- Neye geldin? Di 

ye S<>ranca dediki: 
- Rahatsızdır diye işi 
miştim, hatır sormağ 
geldim. 

Vezir ken<l1s;ne h 
defa da yüz altın vere 
rek: 

- Ben hiç hasta ol 
m~m, :aı hmet edip y 
rulmal Diyerek başın 
dan savdı. Fakat erte 
si sene tekrar geldi v 
telaşla vezirin huzuru 
na girerek: 

- Aman efendim de 
di, kusura baknıayın, 
sizden pek tesirli bir 
dua iş;tmiştim, on 
beHemeğe geldim. Di
yince vezir gülmüş: 

- Eğer duam tesirli 
olsa sen şimdi burada 
olınazdım. 

- Neden efendim? 
- Seni gelmesin diy 

her namazdan kalkışt 
dua ediyorum da yin 
geliyorsun. 

Ahbabınızdır.". 

Geçen sene güne' tu-
tulduğu gün Hasan 

Bey arkadaşı Hikme 
Beyle birlikte rasata
neye gideceklerdi, fa
kat Hikmet Bey bir 
türlü hazırlğını bitir 
mi yordu. Ha~n bey 
"biraz çabuk ol!,, cıiyi
nce öteki: 

- Canım, demi şaca
len ne .. Fatin bey ah
babımızdır. Gün eşi 
yeniden tutturur, seyr
ederiz. 

• 
~wawh YENi ~-, 
~ 
~ Türkçe dersleri 
~ 
~ İbrahim Nccml Bey 
~ 
~ Du kitaptan bir tane alıp 
~ 
~ okuyun. Daha yarısına gel- ~ 
~ :ıı ~ maden oknyııp yazmağı ka- ~ 
~ · . ı ·ı b. ı·k rll ~ ıue erı e ır ı te öğrenecek- ı 
~ siniz. Ilundan daha kolay 
~ 
~ belleten kitap yoktur. Duy-
~ ılum duymadım demeyinj~ 
~ 
~ha J 
;W,w~ıı: w..v~~,w~~ı:.w 
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:\or,·eçiya 
Ba,\tılı ha:;; 

~lorinaH a 5 an 
n1ahsul 

Kiloluk Şişesi 100 kuruş 
Hasan Ecza deposu 

- .. ... ... ~ . . •\ '\ t· . ,. ~- - ı.- ~ ·_ ' ~ l . ' .. ~ _.. • r'll!': . • . " . • . '°"-;:(""-"' 
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Amerikanın 

Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan makin asıdır. 
Tıırkiıc t.nııım .\cLıtası: Kff KRQUBALKIAN Calat~. Billur 'ok.ı)tı niııııcro 

• ldcfon ik·ınll;lu ISlıl 

Dalton ve hloroe ve Odhner Hesap i)fakineleri J)ünyanın En ,\le~hur 

En · ı\lükeınn1el ve En ~1ctin Hesap ::\Iakinelcridir 

--- - - - -- - - - - -- - - -

--------~~~~~ııt.l İstanbul Limanı Sahili Sıh- l 
1 hiye merkezi sertababetinden: 

!~!İLLİYETİN 
\'·ı~ıır ııı ır ·lılıizt anı I:q 

lzmir postası 

Bu günkü yeni bilmecemiz 
Soldan sağa: 

1 cı,uncak (5 . Kah,cnin 

~') Hill'n . .j. .l\.o\ unun ya,·ro~u 4l 
4 !lir kumaş fakat elbi,cnin 

ı.lı~ında dej!,ıl iç;ndc l:i . 
5 "ekli pi,·.ın o. ~c:-:i arınonik 3 
o :.ı.:Ja hir \'C) Yerirken ne 

de:lcr l't) Kırmızı ~2) lkyaz (2.ı. 
<.'oh:m :ı , llir kümes hay· 

'anı ,l • 
:-< ! la,;, t:'i . lezzet (;l . 

'' ' Zaman (:! . g<:niş değil (3 .. 

Dünkü bllmecemlzln 

Halledilmiş şekil 

Yukarda;ı aşagı: 

.\nnnın nik~hlı>ı (4. hu~tla 

) ın kardc i 

J 

4 
~ 

-. 

!lir '".amıı v . mcrun ( .J. 

·rukendi l5 • ny1nın evi (';! 

ı·:ınrct cmC"~ iın. 

\kt!lrlln '·•pnl!;ı şty, (3). 
l\11rakfo),bahamın haha" (.l) 

(,'ob. uc~il 2) tektir (-+ • 

Tokadın k:ır<le~i (h . 

Güzellik veya çirkinlik mevzuu bahis 

~~~ 
J "" -,· 

l liç ~i.ıphc.-iz tu' alet ım,usıında Pertev müstahzaratını 
:.-ıllanm.,arnk hurnk bir ihmaldir. C:iızc:lligin t~·minl 'c bekası 

h r1"c· in i-tiınal cttifti Pertev müstahzaratı ile nıiimkundıir. 

( ı;n! u: Krem l'c:rtcı·. !'erte\· nırnlct pndrnsı. Pcrtcı Briyantini, 

l'crcı Kulonı-a ı:uları, Pcrte\' l)i~macıımı, l'crtcı Tırnak cilası 

ı " rc>i en mlıtcrnkki mcnılckctkrdc bile !ıcnuz emsali 

~.ıpılınıraıı pek nijfis turnlet e~yasıdırlar. 

• Devlet demir yolları ve li-
manları umumi idaresinden: 

fd alem ecza\I tıl>lıi\c münaka<ası !O \fart 929 Pazar günli saat' 16>.la 
\darada Bul~ palasta malzeme dairesinde ic'r! edilecektir. ;\lunakasaıa 
ıştırık cd• cci.lcriıı tcklit mektııplarını ı·c teminatı mll\-.kkııtclcri.ni \ c'mtı 
mez urda a;ır (t,ı.:ıo,ı a kadar umumi idare vazı İjleri mudürllıl!;ünc \'er

meleri l:\ı•mdır. Talipler münakasa şartnamelerini (100 ı kuruş mukııhilinde 
\nkaıad1 malzeme daire,inden. Haydar paıada ınühayaat kcınıı-ı·munda, 

Bedava Terzilik Mektebi: 
~lnarif vekaletince Istanbulda bir gündüz 

Terzilik l\1ektebi açılıyor. Bu l\lektep nehari 
ıneccanidir. l\1ütehassıs ınuallimleri 

Bdçikadaıı g-elıniştir. 
l\tel·tebc ilk i\.lektep n1ezunlarile 

ınckteplerin birinci ve ikinci sınıflarında 
tahsil gören talebeler alınacaktır. Taşra_ 
dan talip olacak talebelere l·ar ·ola ve 
'atak lcvazın1atı e iaşeleri kendilerine ait 
;)ln1ak üzre yatacak yer teınininc çalışıla -
cab.tır. Fazla nıaltlınat nlınak istevcnler 

,· "tıbat nihay tine kadar her gün Sultanah
ıuette san'atlar ~lektebi ınüdürlüğüne 
ınüracaat etn1elidirler. 

•Doktor Artin Horhoroni~ .. 
. ile.·!. ;nj!;uklu.j!;ı~, idrar darlığı, porta,t, hast:ılıl.ları, bel gcYŞ· ı 

cklıgı ıle frL·nj!;ıyı en ;;on usul YC aj!;ıı1sı7. şırıngalarla kafi 
tcda\İ eder. Bcyoj!;lu Tokatlıyan oteli yanında mektep 

~ sııkak >:o 35. Telefon: Beyoğlu 3152 ~ 

Diş fırçaları 
Biıık·j; \C rcıı ııcıkc:t ııazarı•ıdap 

rn temiz f"ça';ırdır. Cin.lcri •ırnkcın 

meldir. 

l lcr ıude .J.;i kL ·u · !iatla >atılır . . 
Okzijen sayesinde istihzar olunan BIOKS 

l ........ t.li•ş•ı•11.~.ıc•t•u•1t•ı•n•u .. d•a .. k•t•ıl•h•u•1•11•11mz• ......... ı 
Devlet demir yolları ve 

limanları umumi idaresinden: 
idaremiz için alınae<ık '.2h00 adet ıcJ;<,.f dircğinirı nııinaka a>ı ı ı mart 

CJ'..!9 paz:ırtc--i v;ünü ~:ı:u lh> d:ı .\nkarad:ı Bolu palasta nı:ılzemc daire ... inde 
icra cclilecekıir 

\füakasaya iştiraak nlccci-lcriıı teklif mektuplarını \C ı minat• muı·akkatc 
le,·ini ınczkür ~iindc sut l:i·.101 a kadar umumi idare ıazı işleri mudtiıfü· 
güne 'ermeleri !AzımJır. Talipler münab>a şar<namc!erim (IOOı kurtış mu 
kabilinde• \nkarada malzeme daire<mueıı 1 ln1<iarp•ş:ıd3 muhaıaat koıı ·ı·o· 
nund•n tedarik l'llcl,ılırle• · 

-~-4€3€:• Balık yağı içemem bdlyenlere ~~..:~::--i• 

!!! Beşir Kemal su ıyesı l: 
~·i l hı\ i ul<luJ};u fo5forircti kcli~tcn dola\ 1 hır.zat halık \ ıtgt.n<lan r. 
i•I dai'a kunctlidir. Lezzeti p;aycı );\tiftir. Rtlık ı·ap;ı gibi mideı i f• 
;•ibozmaz. En nazik '."!delerde bik koladıkla hazmoı;~r. \ ·ürü. !• 
ı•i 1cn11ycn \~ocuklar u1,n p;•ıyct muc~:-ıır hır dc,·adır. Sı~e .. 1 Yiıı ,i'' !• 
r•ı ~urtı~tlır. l)cpo:;u: Bc~ir h:cmal tcxane:-;i ..... İ• 
iilıi ..................... ._ .... -~--·· -----......- .... -- __ .. n •!'-·-·-·-·-·-··-·-·-··-· .... --t:..!~-·-t?.-•-!._~u'1..u.t~1>.._~,..~ ...... 13 

•ıııııııııııııııııııımnıııııtıı11111nıııtııııınıınımı~~nııın1tııııııı 
~ BUyUk, ;; 
ltayyare piyank-osu! 

. - . l{eşideler her ayın iL ndedir 
2. ci kesitle 11 Mart 

- Büyük .ikraıniye: 
35,000 liradır 

= 
Bu kesidede 3.900 numara ' . 

kazanacaktır 

l\ıç , ~·· ~·, 1" : \(' · ırc ·ofr .. t ı '11· 

:1r''"1Z' ,otııı "°:rk,ı l·ıt'i~ \;ıh'ınıııa
}an 'c gL'.lıu~ t;ıl\.ı;nları y~rir:.. kaim 

ola'l m. hur (Klarfeld alpaka) 

1\:1. \RI Fl.D· 

\ ::uın 1 tın 

Bayram slparişleı-inin kabulUne ba,ladı. 
Siparlsler sıra ile gönderilir. 
Telgraf adresi: ıstanbul BakUs. Telefon 
B.2723 Mektup adı-esi: ~işli kır sakak 

1 : No. 79 :•ı 

Evkaf müdiriyetinden: 
Bu Jı : ı \ ltı ı mak ı.I ' • d uh la m ' r n ını 1 r ( İ C\ 

.ı nr ;"' i-' l 1p lı:tnl \ C t ' tir 1 U k' 0 \ l lL 1 J 
ı. 

,,du 1hı "' ı · ç l>iku 1 ın ' m · dal 1 <>ı· g J 'ı ı ı r b 
k l . 

h ,....:nın 

pcşir. ' nur hı:ı" ı l l c ' ' c r.-
zorf ıı 'ılc tr J ı ed<\ c ~· rıldı ıı 

< lan c ,tuz bın lı anın \: ı dı.; ' h 
lıs ro 'l ı) J k 

ı ı tak t ı c 
lip rlanların l ed it 

de t 

ı:, k 
m ıak te 

'l'ah3ffuzhan4.'lcı ı:ılijal1 iı,.·in kapalı z.:ırl tısulilc nh!\ k.ıi mUnal.a .. a\ ,1 
yuedileıı Elli bin fü,000 kilo l,üküıt için )cımi munaka a :· \laıt ı<n<ı 

tarihine ınibadlf J>eı:~enbc olarak. te<:plt J-:ctilnıiştir l'aliplcrin "1rrnJ111C"\i 

giirnıek ye almlk iııc•e lıcr gun < :aıawua korJ lu taf.ıpa-a ukııtınıL 
merkezimiz J..,c,azım şube irıc ve münakas3 ~llnu <le ~nat 1-ı t mı.inaka a'\'.a 
i<tlrak edilmek kin mı:naku<a \ c rntiz;l\ ede kanum.~claki ~e·ait daircsi~dc > T • 

ihzar \'C tanzim edecekleri teklif mektupların• taı in olunan o • ıı mukaddem 
mczküt merkezde lnutc 1 c~kil .\la.ruf komsi,on 1 !na ~ı.:\di ı:)1l'.;nelc,..i Pan 
olunur. 

~~"""~""""~"~"~~~~ 

DOKTORUNUZ~ 
:'ize diyecektir lio ~Tinı minı '"". 

nuzıı lhıkile ancak taze <JI ve ı it ı 

mini fazla bir uttur. C:l..\KSo, ı· 

, itııınini \.'Ok me\adı ınuzırrl"d:tı 

ınuarr;ı \'e teminatlı bir unsuru gıdai 
dir. l;te bunun içindiıki bir ç 'k dok 
wrl;ır çocukl:ınnı glabo ılc lıc !erler 

\aırunuza yc•cbıicccj!;in·1. cı mukc
mmcl ı:ıdadır. Fazla tafsılat içın 
,ıcentclcri bulunan .i \' \ itJI ı c 

) 
) 
) 
) 

' ) 
) 
) 
) 
) 
) 

"' şürekı\-ı limitct e ınur:ıcuı po<L;ı ) L kun:<o lmnhul G2 ) 
~v~ıvuvvv~vvvvvvvvv~ 

dık.knt l • 

Müz'iç öksürükleri eıı 
çabuk i.vi eden ilaç _..., 

Krezival 
dir. Tesiri lıiulerce defa tec

rübe edilmiş olan lıu ilık ko
laylıkla ve kaı'i bir ,urelte 

tekmil balgıımları sôktiiriir ve 

eritir ,.f 

- t. "" ...... 1 

hususi ambalajınıw_r e R 

. 

~_EFTERDARLl~"'itAN A T~I 
:-;.\Tll.IK .\ f; \Z. Bcykozda t •kat koıkıi akınındaaıc,lark.,şb denilen 

kt>mın metruk dll\ srlam la lııı< ahır hah'Çe-uıdc metruk du\8r ankazı, hedmh e 
ına>arlfi müştcme r.it <'lmak şlrtile. oıuh•rnmeıı bedeli ''.30 lira.. müıa\edc 
ıo m<ırt ICJ'.'<ı cl.ı dcfLL·'tlarlıkta \lpıfac1ktır . .;28 

Jf. Saııtık nnl az \n ıdıılu l\arnjtında sütlicedc uı ocağı i1-inJc ı Jgir 
h:ır.ıp hinı, muıı:ınuPC'n hct.lcli JOO lit:ı, ınu,J\Cdl) 1. l ırt JfJ.)(I Lı defl'"r 
JarlıJ..t,ı 1apıl•c:ıktır. l '- ı; 

1$- t-..lr.ıhk 'erlu.:ıçıii' mahalli !,tü· hu: t ·ıo \\! 1 ada tro nı. duıh;..tinJe 
cnclık I • a<ı(,l.' lira, ınıo •.:ııeckl:~\lart JCl2CJ ı:. de!terJ-ırlıkta npı~ ıc~ktır.38~ 

Jf. ;,ıralık Tula llu,uk der.de haCJ (l,:naı lı•yınnda ooğuk suda .ıo 
donum ı c J..o'ııhcsidc ıırdu Kıra,ı :i2 lira, icar nıudJetı lıç scncdır, muza 
)ede ı. mart 1929 da ,1 ftcrJarlıkta ,ıapılacaktır. JO<J 

Jf. Sjtılık \nkaz, !·;.,pt Abdukedut mahalle<ınin polı, karakulu arkıc-ında 
baraka nbzı, muhammen bedeli 60 lira r:ııizayedc ı ;- mort l '12<J da Jlef 
ıord•dıkta ,·.pılacaktır. 420 

.'f 'ıralık l'abataşt.:ık; Ta;. Lkck \'C ha\ uz k;raıa \erHccd tir. :cnclik 
kıra·ı ~~o lhı. muz31cde l~ mart ICJ29 da Defterdarlıkta Yapılacakur, ('1~6J 

----------
J)enizli İktisat Bankası Türk AnoniınŞirketinden 

llankamıım 1928 senc•t alcl:lde hı-sedaran hcıeti umumivesi 26 mart 
1 <ı2<ı tarihine tc•adü[ eden <alı p:ünti ><tat ou diırttc llcnizli Ticaret Odrn 
>alıınund:ı akli içtima cdccckıır. 

l tı.,cu:ırruıdan ı·eUletcn ,.c ,., a;alcten IJakal •40) kırk hıs ere mJlik 
rıl~n Ze\·a·,:ı ahip <ıldukLn hı ;e • en etlerini içtima ı;üniıne tckaddum eden 

10 ''" ~un zarf,nda b..:ıka Jlldcczi idaresine toı·di cd rek mJkabilınde 
duhuliı c ı. rakası t'malar 'e te>ııit edilen gün ,.c <aarta içılmaa teş•incri 
rica t lıınur. 

.ı 

4 
5 

(• 

llııznaııı, i miizakcrııt. 

Iccli-i id:trC"- rar •nınt:n ı.ır.ı;.<tı. bılan~qnun ta dıki \t..: hc,\.·ti idare 
;lz ı ınnır. ih:ıra'i. 

\lür:ıkıı:ı f<i.~f.r.Jnlln okunma L 

\h:cfr,L id:ırr , 1larilc rh .Jrilip i.u:r· lLr · in iJ.\ ıni. 

Y c ıı n. uakip nti~ hı. 

B;ı "'· r'a tcpU 1
1 1"' p cdı.:n .i ıcc1: ı ı<l:ırc ·•''l, ın )Cr.nc lerı r· 

n:n tıhahı. 

1 lissı:, tt.:·nctt JLıi, t:ı inl.. 
1,nı · ., m ev. L ıı ha k. .da tcklı 

~~~~~~~~~~~~~---------~ 
mL · ıc ·~ 1 

Evk f mu.. .. . t· d·--: Kız me 1 ayat me tebi 
urıye ın en: ·· d ·· ı ·· v •• d . 

l:\kafa tncn;up mtitekaidin \'C eytam \e eramilin CllCl ho.ire ı\Jart mu ur ugu n en. 
ı ,ıklama.'3rının ıcra•ına :!~ Şubat· <ı29 tmiıinden itılıarcn ınubaşeret . on sbtenı ,·azı makinalarılc tcchiı edilen hususi daktilıı kur;u ı S ~ul.ıat 
edılcce~ınden e>habı maaşın mahallat hcy"cti ihtiyarıyclcrine imU ı c ta;dik taıihindenberi \'eni talelıc kaydına ha~lamışnr. 
c~tircctklcri ilmühnhcrlc maaş scn~di res~i ye cüzdan Ye ııüfuz teskereleri- Son sistem. \'o;tok '~ OliYeti pzı rnakfnal•rilc ıcclıiz edilerek ıale!ıeye 
m yanlarına alarak yoklamalarını ıcra ettırmck üzre her g·ün l<ıanhul f.ykaf her cins yazı makinası üzerinde çalışın~ nı verilmiştir. Namzet olaralı: 
müdiriycti muhaoehe k:ıleminc nılıracaat eylemeleri illn olunur, nkydedll~ H.m ı-e 11.n nrlerinc kavpeımeıoek ıçin süratle müracaatları lazımdır 

1 l··rrn:ık \ı~· YC ır':ıt lıattı 

Adnan ,·.q·u ~· ıı 
., ubatm 

20 inci P .\ZAHTESi 
ı>.ünü 1 (oda < :alata rihumınd.i.~ hare· 
ketle bi,inc~ ikincı ıe uçunc.ı mı! 

ıatal.lı ,,,Jcul;ın ahrak doAr · lzmir ı 
g dece tir. 
.. UI ı.; 1' T: lıhu hık ı ııplm!J her 

turlu c-L>al.ıı ıstırıh~t ınuem.ınen 1,Jduj!;· 
gibi ~ ı!Ctılar en buı uk c 'tcTle'ln er 
»İs hidcnuunı hııfoc-a~!ardı·. Juddeı> 
scyah•t .O soaıtir. 

Taf,ı1~t için Ca lat · !.;ı Gumruk 
kar~ı.:ıında Sire Fran~cz hrı:nırıtll 12 
ııümenl\"a mUı .ıcnt ·rllcfon B~voJtlu 
1041 ıe ~· füıoğlumb i'cr•pıh ı•e 
Galata .ıra\' kar~ı,ında '-•tta e'a!ıaı 
accııtasın;ı. 'l'clcfoıı; I\ vo~ J ı G , 
\'C ;J,l<f<I, 

8eyrısef ain 
""EL_ :;;c O 

~feısiu sıir·'at postası 
0'falınıııt -,e\ht paıa)ı:ıpuru 

'2tı~ubnt ~alı! '.!de Ca!at~ rıh 
tımından h:ırchctk lznıir 
Antalnı, '\lılı\c. \]cr,inc gı

decck 'c Ta~ııcu, \ ıı:ııııor. 
ı\laiyL'. Antalya. il.mire uiı;ra 
yarak ı;clecektir 

Ayvahksür'at postası 
(:.\1ERSI:\) 'apuru ~lı Şulıat 

. alt ı ~ de . 'irkeci rıhtımıııdan 

hareketle C :ditıolu, ( '.anakk:ılc, 
Küçü.kkuyu, ı:drcılıir. llurha· 

niye. ı\ ~" :ılııı;a gidecek ve 
<löniı.~te me;-:kL'ır bkclclcrle lıir· 
likrc Altunoıuıı-a uP;raraeaktır 

Celibolu için yalnız yolcu 

alımr. yiıJ... rılııınıaz. 

1 rabzon ikinci postası 
(Cl ~IllL ıtlYET) v:ııııııu 

'.?x-2-929 l'ı·r.;rmh' ak~.ııııı 
G:ılaLı ı·ılıtm·ınılaıı lı:ll'rkPl)e 
ZPııgııldak, İrıcbu!ıı. Sinor .. 
Samsıııı, 1 ııw. l'at.;:ı ( 1·-
ılı, ı:ıı'C!;On, Trnl;z, ıı 
Hiz,., l lcıp:ıya l:(Idl'C<·k y~ 
clörıü~ c 1 'azar i. kele idi' 
1 tize\ ı ır, Sürmene, Trıılızoıı, 
11 1 1 L'O<ll ıaıır. Gürele. ı ;j r, .. 
~oıı, <lrdu, F.ı!s.ı, S:ıııı ıııı. 
Siııoıı, !ııclı.ılııy.ı ıı'ı:ıy,u ıJ... 
f.:1'',. ··-kııı. 

C3latı1 knprU lıaımda mrrk<7. 
aocn:csi Be:oğlu '.?ôtı'.! ,\lc>ııdct 
hanı alanda hu,u,ı dairede 120 

l!uhc acente'i l,tanbul. 

Kara Deniz Postası 
BU ·ük L. , :ıııııı·ıı 2u 

) ıman ~rılıat 

Salı 
güıı i'ı ak:;;;u ııı • 'iı-kcf'i rı lıı 1111ıııda11 
hareketle (Zoıı 11 ııldak lııclıolıı . ' ' 
Sanısıııı, f•atsa, Oıılıı, ı:irı"'!tııı 
Goı ele, Yak1i kf'lıır, Tralız ıı; 
~ıirnıcııc, 1 lı1c Yr :\lap.~\ i) 
i ·k lr\criucı anıııct ı• 
ıı.ılet Pdcrektir. Yilk \<l yolı u 

çin Siıkecidr. wmi lıanıh ı ı.ııın. 
rolıı !1\Nl( ''İıı~· ıııiit'.ll'n.ll Tr'f'· 
ifoıı. lı-iaııhu' 3105. 

! 
. ......,_ ................ _. _ _,. ...... ~-... --
' IJ! Hf;ı\I \'I ; 

! Ferit Ramiz f 
l "ari' çocuk ha t ıLınc · , f 
! klin' . Omr.-fık sal•' ı, ,ı~ r 1 i 
tj rin J . ( r ' çc ru l~k ıd 

,\11, 1 . tel~ lC\ı . ı I 
u•J it ld > "I f 
.1Zt(Jrı,J ;l.l.nt;; .. ·--...-.. --.......... -....... _..._ 

Doktor A. utiel 
Uekttik ·~ kı hcl ,. 

ğukluıtu idrar <laı lığı, Pı •tat ade 
miiktidar, \'C lıclgc\ <ckligi scri:ın 

"" cilt ile lircnı:iri ajtrı5lz tcda\ i 
eder. Karıköyde !\örekçi fırını <ıra· 
sında 34 . 

ME'SUL M000R0: BORHANl•:Till 



' ıg==ı 

Bin Söz 
Bir Resim 

, kokuları izale eden 

En mllkcmmel muzadı 
taaffllndllr 

1 
Sıhhatine itinak;lr kadınlann 

;amlml dosnıdur. 

Zehirli değildtr. 13oşlıca ecza 
depolarile eczaneler ve ıtnyaı .. 1 ınağazalannda satılır. 

Hanım efendilere 
Büyük bir fırsat 

Bayram yak

laşıyor kürk 

mantoları yüz. 

de 30 cenzilAt 

ile mağa7..amız

da sataılmakt 

dır. 

8 ay vade ile 
k~faletslz ola

rak_ veriliyor. 

Mahmut paşada 

ktirkçli Han 

Beyko T. 
lst 16B5 

1 

Darülfünun divanı dün Dr. Neşet Ömer Beyin riyasetfnde toplanarak, ilmi ıstılahları 
üz d;Jimizle ifade ve tespit için mühim kararlar ittihaz etti. 

Alnıanyada hırsız takibinde polisler köpek kul- DOKSA 
lanmaktadırlar. Köpekli polisler hırsız peşinde. 

--. En mükem

, 

Tohum ıslah istasyonları·., müdürleri iktısat vekili Rahmi beyin 
riyaseti altinda içtima etmiştir. 

Dün akşarn limanımızda küçük bir cevelan yaptıktan sonra avdet 
eden Pansılvanya ve Puruvidans ,·apurlarila şehrimize gelen seyyahlar. 

Dün ticaret odası senelik üçüncü kongrasını aktetti. Reis vekill'ği 
ile Sanayi ve ticareti bahriye raporları müzakere edilmiştir. 

ARKA AGRll .ARI İÇİN 

kOKS 
Dilnyanın 

en eyi h nici 

Ar.lı:11 1 göğfls, kol •• bacak ıtrılıırı öksürük , 
ft•iltmekten mutevclli1 ınaftn\ ve ııılelc sertli~, 
lumbago, romııti1ma •e yo her hangi nıev,,ii san

ı:ı için de\'aların en aerii ve en JJıiiessiri 

Her eczanede bulunur 

AJ.l.COCK MANUF ACTURl.NG CO. Blrkeo~ead, !loıılaae. İlmit memleketimizin diğer mütekamil aksamında gösterilen hummalı faaliyetler gibi 
tekamüle doğru büyük adımlar atnıaktadır. Burada bir daktilo kursu açılınıştır. Kurstan 
ilk cıkan hanımların resimlerini dercedivoruz.-

mel ve tam 
ayarh saattir 

Dakika şa
şmaz, temi
natlı ve eh
evn fi atla 
satı im akta
d r. 

Ba~lıca ~aat dlikanlarından 
arayınız. Toptan satı' • • RıKARDO LEVı ve Blraden 

stanbul, l lavu1.lu han 9 ı 4 
1 ler cins saat dqxısu. 

lsuınhul a>liye ınahkemcsı bırıncı 
hukuk dairesinden ; 
Abuı ve llalboni efendiler tarafın· 

dan Mahmut paşada Abuı efendi 
hanında 8-9 numaroda halı tüccan 
Pavll Kfüğolu aleyhine ikame eyle • 
dlği alacak davasından dolayı mum&
ileyh Pavll Kösoğlu efendiye ika
metgahı bilinemediğinden tebligat 
ifa kılmamamakla hukuk u•ulü mu
hakemeleri kanununun 14.1 inci ve 
ınüteakıp maddeleri mucibınce i!Anen 
tebliğ•t icrasına karar yerildiği ve 
yevmi tebliP; olmak üzre t&}in kılı· 
nan 18·3·929 Pazartesi günıi saat 
13,5 ela bil'esale ve bilvek~le matı. 

kemede lsbatı vücut eyleme<i hızı: 

mu aksi taktirde gıvap karan iıtih•z 
"lu~_!cagı llAn olunur. 

ZA Y 1 
htdnbul mflfıiliginden almakta ol

duğum maaşımda tatbik mühüriimö 
zayi edlp yenisini kazdıracağımdan 

.sklsinln hükmü ve mezkur mühürle 
kimseye borcum olmadığını ilAn 
eylerim. 

' 

DersU1mdan arhavalı 
Mehmet Şemseddin 

Kıymeti Muhamınene i 
· Kuruş 

14438 
Kasımp•i• Büyük piyale mahal

lesinde baruthane sokağında 9 numı' 
rıh elyevm sebze bağçesi • olarak 
kullanılmııkta olan mandıra arsa 
20,50 hls•esi 100 hi<sede müzaye· 
deye konulmuşsada talip zuhur 
etmemesine binaen pazarlık suretiyle 
satılması takarrilretmiştir talipler 
kıçmedn yilzde yedi buçuğu nisbe· 
tinde pey akçeleriyle martın ikinci 
cumartesi günü saat onbeşıe çenb<rli 
taşta evkav müdüriyeti Mahlulat 
müdüriyetine müracutlan lazımdır. 

jiKlRALIK SA·YFiYE 
il lSTENCYOR . 

i.. Derhal kiralanmak azre l 
Boğaz içinin Balta llmanı, 

.. Emlrgl\n, Boyacıköy, Kireç • l 

1 burnu ve Kefellköy tarafla • 
rında dört beş odalı ufak bir 1 

.• sayfiye aranıyor. 11\!lllyet ga- ı 
~ zeteslnde Nail beye muracaat 
lı olunmalıdır. 
l:~-~·-11 • 1D 111 ııa:e 


