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~umanyanın iktisadi siyaseti 

Manin kabinesi iktidar mevkıine 
geldiği günden beri Rumanyada ge
rek siyasi ve gerek iktisadi istikrar 
noktai na?.anndan hayli terakki görül 
mektedir. Bratiano biraderlerin hiikO
meti eski Rumanya politikacılarının 
dar zihniyetli siyasetini devam ettir
mekte ısrar eyledikçc sarpa sarmıştır. 

Nihayet >amanın ve }tni hayat şart

larının yıprsttığı bu hükOmet yerini 
yeni kuvvetlere, yeniceryanlara 
terk etmek mecburiyetinde koldı. 
Bidayeten BükreşL, gözünü korkutan 
) Cni Romanyalı Manin, birdenbire 
çok büyüyen Rumanyanın dertlerini 
tedavi edebilecek mahir bir devlet 
adamı olduAunn icraatı ile Köstemıeğc 
başladı. 

İSMET PAŞA HAZRETLERİNİN VE TEVFİK RÜŞTÜ BEYİN 
AVRUPA MATBUATINA MÜHİM BEYANA-Ti 

Manin hıikılmrti ittifaka yakm 
bir cl;seriyetle mnkiini '"j!;lamlaş
tırdıktan sonra Rumany•nın dahili 
siyaset itibarile vaziyetini isl:lha ça
lıştı. Artık kıraLlık meselesinden bahs 
edilmez oldu. E ki ve yeni Roman
yalılar arasındaki rakabet ortadan 
kalktı, Ekaliyetlcr meselesi daha 
liberal lıir ;dhniyctlc muamele gör
rrrejl;e ha0 Jadı. Dahili vaziyette hasıl 

olan hu <ükiın Rumaııyanm harici 
vaziyetine de tesir yapmaktan hali 
kalmadı. Yeni hükumet esasen Ru
manyanın cojtra[i \1aziycti ile , hu
dutlarını te,pit eden sulh nwohede· 
lerinin icap eniği vaziyeti ta;.ılamen 

heniınscmi:;;Li. ( 'ıkan her hrsattan 
istifade ederek onu tahiyeyc çalıştı. 

Son günlerde ı\loskovada im?.a.Janan 
Litwinol Prntokolu, llcôarabya me
selesi dolayısıyla haylı müşkül olan 
Rus'lhımen münasebatını bir derece 
tavzih ederek Rum:ı.nyanın beynel
milel mevkiini daha kuıı.vtelendirdi. 

Yeni Rumen hükUnıcti Sİ)' a:;i is
tikrarı temin ettikten sonra memle
ketin iktisadiyatıııı yökseltecek ted
birlere geçmiştir. Bu tedbirler ara
sında en mühim olanı, ş;üplıesiz 

paranın istikrarını temin eylem.ekti. 
Eski hüktlmerin de haşaımak için 
oğraştığı bu nreselcyl Manin kabi
nesi n;ıu~affakı_yet!c bitirdi._ iktisadi 
bayatın temelini teşkil eden miiba
deJe vasıta~ının isrik:ranndan sonra 
takip oltinaeak şiyaseti iktisadiyenin 
tesbiti mevzubahs olmağa başladı. 
(;eçcnlerdc para istikr~ kanununun 
kabülü•ii müteakip Rumanya ticaret 
ve sonayi Naııı ınııı yapttğı lieyanat
tan bı.1 siyasetirr aıimL't noktasını 

tcmyi?. etmek irnbildir. 

lk i'i't.c.li t'i;;:a"'et ı-:a' a;ında umuıni
yctle iki fikir YC ceryan v;ırdır; biri 
bcyııelmilel ikti;adi riılııta ve zaruret
leri nazan itibara almı arak~ mem 
leket tam iktisadi bir vahdet teşkil 

ediyormuş h>ibi harici düşünmiyen 
inhfsa.-cı ve kapalı bir .<iyaset, diğeri 

de medeniyet hayatının şekli hazırında 
bilha~."a iktisadi 111üna~ehetlcr noktai 
nazanndan hcvnclmilcl müşarekcc 

,.c tesanüt mt.:\ cut oldu~uııu diişli

nerek hundau uzaıni istifade çare
lerini arıyan p;eniş ve itilafcı siyaset. 

~- -· MİLLET MEKTEPLERİNDE 
İMTİHAN --···---

İmtihanlar Mart iptidasında yirmi dört 
saat zarfında bitirilecek! 
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PARÇALAR OKU'ITURULACAKTIR 

Millet mekteplerine devam etmiyenler hak
kında hükumetin emirlerine itaatsızlık 

cürmüyle takibat yapıl_acaktır 

300,000 müdavim 2550 dershane var 

Memleketimlzin her tarafında "Mille mek
teplerlne alilka ve rağbet artmaktadır. 

lstanbul Maarif emlnllöi mıntak11sında açllan 
dershanelere okuma 'lf8 yazma öğre'nmek için 
kaydedilenler (.300,000)kadardır. i . ' 

Bu meyanda yalnız lstanbul ve mlllhakatında (108,367) 
ye balıt olan müdavimler rçln ( 2,550.) dershane kilşat 
edilmiştir. 

Bunların yarısına yak ıh · mtktal'ıntl kadmlar teşkil 
etmektedir. 1 • ı 

Müdavimlerin yüzde altmışbeşi hiç okumalt bilmeyen
lere mahsus dört, diğerleri iki aylık de'vreye aittir. 

Son bir ay içinde ekseriyetle havaların fena olması 

dolayısıyle devam edemiyenler yüzde yirmiye baliğ olmuş
sa da şimdi devamsızlar azalmışlardır. 

Devamsızlar hakkında takibat 

K endilerine, muallimleri tarafından ihtarat yapılmasına vezabı
ta tebllğatına rağmen devam etmlyenlerln isimlerini muhtevi 

cedvell~r, haklarında ıazim gelen takibatın icrası için Vilayetteki 
Millet mektepleri idare meclisine gönderilmiştir. Bunlar, hükQmetin 
emirlerine itaatsızilk maddesi mucibince tecziye edileceklerdir. 

Millet mekteplerine akalllyet unsurları bilhassa kadınları 
devam hıısusıında büyük bir alllka gösteriyorlar. 
lmtıhanlara martta ba,ıanıyor 

Cihdn harhından sonra bütün Avrupa . 2 aylık tahsil '!lliddetlnl )ıltlrenlerln, imtihanları mart fptida-
memlckctlcrindc birinci siyaset hükürlı . sıoda rapılacakhr. - -

.. _ . Maımf mlldtıriyetl tamımınde iki aylık tahsil devresini takip eden 
surmeğe başlam:~rL llumaııya ~· lııı 1 glln zarfında imtihanların yirmj dört saat içinde bltlı:llmesi ıozumu 
ceryandan kurıu amayarak malı ye, bildirilmektedir . Maarif mlldürll Haydar l!ey bir muharrlriml 
ikti>adl kanunl~rıııı ona güre tanzim, deml~tir ki : ze 
etmişti. l)evkt emval ve emlakinin İmtihan nasıl yapılacak ? 
istismarın·a madenlerin işletilmesine 

su kuvvetlerine ait kanunlar bu 
meyandadır. 

Ruınama, ıııaddl ve manevi ec
n<bi sermaye>inc muhtaç olmadan 
kendi lıaşınıı memleketin bütün ikti
sadi faaliyetini yükseltemiyeceğini 
tecrübe n•tlceoinde anlıyacak ikinci 
si aoctc avdet etmek zaruretini duy
du. Simdi, 1')24 tarihinde biri'iCi 
siya-ete l(iire yapılm ı olan iktisadi 
kanunların ikinci siyasere tevfikan 
tadillerine l(irişti. Bundan istihdaf 
edilen en birinci gaye, ecnebi serma
)'CSinin de, memleket dahilinde taına
milc yerli sermaye gibi muamele 
gornıesini ve hariçten gelecek para 
ve teknik km vderi ilo memleketin 
servet menbaısrın ıı bir an eve! J~lc 

tilmesini temi.ı eylemektedir. 
Ruıııanyada devlete ait emval \C 

emlakin kıymeti bir milyar 250 
milyon dolar tahmin olunmaktsdır, 

Bunların iktisadi kaidelere göre sür 
'atla isti,marından bekltnilen neti
celer Manin Kubinc>i tçln yeni si
yaseti iktlsadlycsindc başlıca müşev

vik olmuştur . 
Bu meselelerde asıl hakikat şudur: 

Jkılsadl siyaset denilen mefhum da zama
na ve milletlerin mütekabil vaziyetlerine 

göre tchavvül ve tek;imülc tabidi r. 
iş , tabii muayyen ve fıir zaman ı c 
vaziyet için en münasip olan siyaseti 
takip edebilmektir . Bakalım Manin 
Kabinesi bunda mınaflak olacak mı? 

Zeki Mesut 

Millet mekteP_lerinde imttfıan, 20 satır kadar iınlı7 ve kaligrafi ile, 
/ıey'etı muıneyyızece bıı mekteplere malı:;us kıraat kitabından 

ayrılan parçanm okrınmasındarı ibaret olup muvaffak olanlara, devam 
ellikleri mekteplerde şelıadetııanıeleri verilecektir. Bunun için 15 karui
lıık pııl ve 2 fotoğraf getirilmesi lfızımdrr. 

Evlerinde okuma ve yazma öğreneceklerini ıaahlıül elmiş olanlar ve 
lıe11üz kaydedilnıeyip te bildiklerini iddia edenler, ikamrtgıihları 
civarındaki mekteplere müracaatla lınti!ıaıı olabileceklerdir. Diplonıalann 
tevzii için merasime /ilzum görıilmeıniştir. 

20,000 KiŞİ iMTiHAN OLDU 

Hariçten, eski Halk dershaneleri de dahil olduğu 
halde, imtihana girip muvaffak olanlar (9,000) i kadın 

olmak üzre (20,000) kişidir iki aylık devre imtihanları 
yapıldıktan sonra yeni tedrisat için talebe kaydlne 
başlanacak ve bayram ertesi bunlarla, imtihanda kafi 
ehliyeti olmadığı anlaşılan eski mildavlmlere ders göste
rllmeğe mübaşeret olunacaktır, Bir sene zarfında lstambul 
vilayetinde okuma ve yazma bllmlyenler pek ihtiyarlar 
hariç olmak llzre yüzde ikiye ineceği kanaatindeyiz. ilk 
tahsil devresi çok iyi olmuştur. Devam edenlerin hepsi 
öğrenmiştir. 

MiLLET MEKTEPLERi BÜTÇESi 

Mlllet mektepleri bütçesi (150,000) lirası muallim ma
aşları (12,000) lirası mfistahtemln, (80,000) lirası 

mahrukat ve sair masraflar olmak üzre (242,000) liradan 
ibarettir.,, 

Millet mektepleri muallimlerinin maaşları yakında 
verilecektir. 

Havalar dolayısile bir 
üzerine iki aylık devrenin 
muvafık görillmemlştır. 

kıSJm talebenin devamsızlığı 

temdidi mevzubahs olmuşsa da 

Maarif dairesinde de imtihan için münavebe ile ilk 
tedrisat müfettişlerinden mürekkep bir hey'et Pazartesi 
ve Perşembe günleri, müracaatları kabul etmektedir. 

CASUS KASIM == -•"m"'""""'"""'""ı;"""""""""" 
~ isMET-

0

PAŞ'A"'liz~·l! 
Casus kimdir, ne jj Avrupa gazetelerine be- .!! 

BİR NAAŞ DAHA 
kendini · öldürdü! 

yapmıştır? ~ yanatta bulunmadılar i! 
~ . ~ 

KASl.\IPAŞADA İŞSiZ KALAN 
BiR BAHÇEVAN KEND1SIN1 
KUYUYA ATARAK iNTiHAR 

MÜSTANTiK DÜN BU CASUSUN i: • ••• ' .il 
ISTlCV ABlNA BAŞLADI 1= Ankara, 25 (Milliyet) - !i 

Ankara,25 ( Milliyet) - Ca
qusluk töhmetUe tevkif edilen 
Tevfik oğlu l{asım hakkında 
şlmd\ye kadar yapılan tahkikat 
bu ııdamın hüviyetini meydana 
çıkarmıştır, 

Tevfik 319 tevellUtlUdUr. Yan
yanın Ergir! sancağında doğm
uştur. Son zamanlara kadar 
Yavuz bandosunda bulunuyordu. 
Luzlka gedikli mektebinden 
mezun olan nıerkuın 21 şubat 
928 de malQliyeti dimagıyesin
den dolayı üçüncü sınıl gedikli 
zabiti iken tekavde sevkedll
mlştlr. 

DUnkU isticvap 

Casuslukla maznun l{asım 
Tevfik dun tevkifhane

den Adliyeye celbedilmlştir. 
l{asım dördUncO müstantik 

Salih bey tarafıadan isticvap 
edilmiştir. istintak hakimi, Ka
sımı bir buçuk sııat isticvap 
etmlştlr. Qu isticvap esnasında 
!{asıma planları nereden tedarik 
ettiği sorulmuştur. l{asıın cıirüm
de enterese olmadığını sllyleye
rek . inkar vadisine sapmakta 
ve gayri tabii hareketlerle deli 
rolU yapmaktadır. 
Kadriye henım tahkikatı 
I( adrlye hanım ve rüfekası 

hakkındaki tahkikata 
mü&tantik Nazım bey devam 
etmeğe başlamıştır. Nazım bey 
dUn bazı fahltlerl istima etmiş'
tir. 
- Müstantik Hikmet beyin ra
hatsızlığı dev•m ettiği için tah
kikatla ıneşgııl olamamaktadır. 

1 •••••• •+- --
Haliç havuzları 

Bir havuzun kapağı ! 
yaptırılıyor 

Sadu ilah Beyin 
beyanatı 

Haliçteki havuzların Seyri 
Sefaln devrinden sonra 

idarenin kendi vapurlarını ha-
vuzlatmasıodan 
hususi vapur 
kumpanyala
rına sıra gel· 
medlf;inden şı
kllyet ediliyor
du. 

Bu hususta 
Seyri sefalo 
mUdllril Sadul
lah B, demiş
tir ki : 

Havuz-
lardan birisi

' . 1, ., nln kapağı ol
SAnl 1.L\ ıı ı. madığından is-
tifade edemiyoruz. Kapak ya
pılıyor yakında bu havuzdan da 
istifade edeceğiz. Şimdiye ka
dar, havuzlanacak hiç bir va
puru geri çevirmedik. Bir havuz 
buhranı yoktur ve olamaz. 

Gelecek sene yakacık vapu
ru sisteminde bir vapur inşası
na başlayacağız. 

Tophane anbarlarını iki ay
da Forda teslim edeceğiz. On
larla teslimden başka bir alll
kamız yııktur. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı- :\lüstakbel harpler •asıl olacak! 
~- Algandakt fngili7. sefi ri çekildi. 
3- Son haberler. 
4- Taribl tefrikamız. Tcmirlcnk 

3 üncu sahifemizde: 
ı- lımirdeki çunl sul iscimall 

4 Uncu Sahifemizde: 
1- Ha,.1 raporu 
2- J:i'ıL. a ınuta • 
:ı- Fch: ... 
4- Kulak ınf~afia. 

5- Koo!eranslar 
h Lisan bahisleri 
-:- llomao, lli kilye, 

Y aluıı Jladri 

6 inci sahifemizde 
Halka mahsuı yazılar 

• 

ıl ismet paşa hazretlerinin !! 
Ü Avrupa gazetelerine be- İİ 
!i yanatta bulunduğuna dair li 
. ~ neşriyat . üzerine ~ahkt- ·9 
il katta bulundum _ ötren-_1! 
g dltfme göre başvekil paşa b 
~ h:ı:. ecnebi ve yerli gaze- il 
li telere beyanatta bulunma~ ~ 
:: :1 
:: mışlardır . ii -· -:::::1::::::~:::::::::::::::::::::3::::2::::::::::::: 

Telsiz telef on 
Hükumet şirkete 
40,000 lira veriyor 
Mukavele de şirket 
lehine tadil ediliyor 

Telsiz Telefon Şirketinin 

malt vaziyetini kuvvetlendirmek 
için, Ankarada fevkalade ola
rak içtim• eden hoy'eti umumi
yede bulunan, mozkQr şirket 
mlldUrU Hamdı bey Ankaradan 
fehtlınlze avde~ ;tmiftlr. DUn 

Hamdi Bey 

kendisi Ue görüşen bir muhar
rlrlmize Hamdi bey şu maJQmatı 
vermiştir : 

f<:TTI 

Kasımpaşada bir -bostan 
İşleten 45 yaşl_arında-Yanyaıı 
Hüseyin Salim ~velkl gün 
·evden çıkinış ve· ~lr daha 
avdet etmemiştir. Bundaiı . 
te!Aşa düşen ailesi polisi 
haberdar etmiş ve zabıtaca 
yapılan taharrlyat neticesin
-de tfüseyinln cesedi kendi 
bostanını'n kuyusun da. bu
lunmuştur. 

Cesedin mu ay e nesinde 
üzerinde bir cebir ve darp 
alAmetl görülmed 1ğ1 n den 
defnine ruhsat verilmiştir. 

1 Hilıaeyln efendinin intiharına 
.sebep son zamanlarda işsiz 
bulunmasıdır . 

Hava nasıl '? 
Bugün havanın lodos 
ve yağmurlu olması 

muhtemeldir 
. Dün _ rasathanenin tahmini 
tahakkuk c:derek sıcak dalgaları 
tesirini gösterdi ve hava ısındı. 
Rasathane bugtln de havamn 
lodos olacağını, hafif yağmur 
yağması · muhtemel olduğunu 

bildirmektedir. 
Dlln hararet 4 dereceye ka

dar ytlk elmiş ve kular erl
mlftir. 

Avrupa ile munakalllta baş
lanmış ve beklenen ekspres ve 
konvansiyonel trenleri gelmiştir. 

Buzlar ltf"lmlş 

Vama<lan cenuba duğru kopup 
gelen ve Bulgaristan sahillerinde 
Kalata buruu ile !~mine burun ara
smd• mü~ahede ediltn buz kitleleri 
klmilen erimi~tir. 

Ak ve Kara denızlerde fırtınalar "-Ankarada toplanan umumi 
hey't vaziyeti eyice tetkik etmlf tamam ile zail olmuştur. 
ve hukQmetln muzaheretinin 
temini suretlle şir~etin vaziye
tini lslah edcblleceğlne karar 
vermiştir. Bunun üzerine hUkO
metlmize müracaat cdilmiı; ve 
muzaheretl istenmiştir • Nihayet 
hükOmet şirketin ldameslnl mu
vafık görmUş, maddeten yardıma 
karar vermiştir • HUkOmot fir
kete 40,000 lira verıneğl kabul 

Sofyada bir nıecmua 
Sofyada F~vziye Hanım is

minde bir TUrk 
kadını tarafın

dan (Çiçek) 
namUe ve yeni 

harflerle bir 
mecmua çıkar

etmiştir . Fakat bu para ancak 
Haziranda alınabilecektir • o maya başlanıl-
zamana kadar şirket kendisini mıştır. 
idare ve idame eyllyecektir. Bulgaristan 

. Eski mukavelenamenın bazı Türklerinin mu· 
maddelerinin tadlline de hüktı-

t 1 t E hidnde çalışan me razı o muş ur • veice ~ır-
k h T bu hanıma muvaffakıyet diler!~. et yaptığı er aboneden aldığı 
10 liranın 3 lirasını hllkOmet ~.~~~~~ ~~~~~~ -
alıyordu • ~ KÖY HEKiMi ~ 

Bundan başka şirket kar ~ ~ 
etsin etmesin hasılatından bir ~ Muharriri ; ~ 
kısmını da hüktımete tediye ~ B0RHAN CAHIT ;:ıı 
ediyordu. Yeni mukavelename ~ • Milliyet , pek yakında ~ 
projesinde bütün bu kaytıar ~ Bürhan Cahlt beyin gazetemiz ~ 
kaldırılmıştır. Badema şirket ~ 1 - d mlllt ve edebt 
kar ederse bunun nısfına yakın ~ çın yaz ıtı 
mıkdıırını hükOmete verecek, ~ bir meraklı romanı tefrika 
kazanç olmazsa bittabi iki ta- ~ etmeğe başlayacaktır. ~ 
raf da bi~ şey alamıyacaktır. ~ Bllrhan Cahlt bey bu~ 

MalOmdur ki telsiz lstasyooJarı ~ eserinde faklllteden yeni çık- ~ 
şlrketiıı değil, Posta ve Telgraf ~ mış bir genç doktorun Ana- ~ 
ldııresinindlr. Bunun için tlrket ~ dolu içinde geçirdiği pyanı ~ 
Posta idaresine yekQou epeyce ~ hayret macerayı köy kal•- ~ 
tutan bir para tediye ediyordu. ~ rının saf afkları~ı bUtıııı kU - ~ 
HUkQmet bu icarı da almıya- ~ dretlyle tasvir etmektrtdlr. ~ 
caktır. Evvela komiserllk maaşı ~ iMi ~ 
400 llra idi. Bu mlkdar da 200 ~ KÖY HEK ~ 
liraya tenzil edilmlttir. ~ Muharririn ffınd/YO kadar ~ 

Birde yeni bir kanun lll- ~ yazdığı bütün roııı~nlar ara- ~ 
yihası hazırlanmıştır. Şimdiye ~ sında uslQbuna yenı bir çığır ~ 
kadar bir takım kimseler birer ~ açan mevzularını yeni bir ~ 
makine alarak ruhsatiye alma- ~ yola sevked•" taze, canlı, ~ 
dan kaçak suretile kon erleri ~ meraklı bir e erdir. ~ 
dinlemekte idiler. Bunun <inUne ~ • Milliyet , karilerinin Bil- ~ 
geçmek için kanun la)ıhasıea ~ rhan cııJdt beyin bu eserini ~ 
cezai maddeler vazedıım;şıır · ~ botun diğer romanlarından ~ 

Bu yeni vaziyete nazaran ~ çok derin bir lezzetle takip ~ 
şirketin istikbali emin ıtllrlll- ~ edeceklerinden eminiz. ~ 
mektedlr. • ~ r ·~'-~~~~~~,~~~~ 

HARİCİYE 
VEKİLİNİN 
BEYANATI 

"Biziin siyasetimiz 
aşikar ve sarihtir,, 

Tevfik ruştii B. diyor ki: . 

Pariste çıkan Pöti 
gazetesinin mrıh_aliiri 

~ pe re o men. 
leketimizc gel
miş ve Anka
ra da Hariciye 

Vekili Tevfik 

Riiştü bey mu

_habirc hari el 
siyasetimiz bak
Jdnda beyanaıı:a 
bulunark demiş-

Parlzi ·eıı 
:'il. Yilly 

tir ki: T. Riişlii Bey 
- Türk, Bulgc11 ı•e Macar milel

/eri arasında kabili münakaşcı 
olmiyacak surette bir irtibat mev
cuttur ve tabii bir takım tıisler ve 
tesanüt vardır. Yeni Türk deı·/eli 
teessüs eder etmez bu tezahür 
etmiştir. -

Bıılgaristandaki Türk ekııl/iyet
leriııin beraber ne kadar iyi geçin-

diklerini veMacar milletile ınilfetiıııia 
arasmda ne kadar sıkı bir karabet 
olduğunu blfmetslniz. Tıpkı gördil• 
illlnOz gibi bu aramızda pek lahit 
~ir mukarenetlir. • 

Tevfik Rüştü bey bundan 
sonra ltalya ile münaseba
tı1111zdan bahsederek demiş· 
tir ki: 

ltatya ile ne •~ktal nazar, 
ne de menafi lhtiiıllı yoktur ve 
açıktan açığa yapılmış olan mi
aalumız kimsenin aleyhinde de
tfldlr. Eter bizim ltllAflanmıza 
birer siyasi. mana vermek istl
yors~ı:ı: bundıi serbesslniz; 
111.kln size şunu söylemek iste
rim ki_ bizim siyasetimiz aşlkllr 
ve sarıhtır. Biz ittifaklıır ara
mıyılcağız, devletler arasında 
guruplar teşekklll etmesine mu
arızız. ÇtlnkU bu guruplar daima 
lhtllllf tohumlarını ihtiva eder 
Milletler arasında ittifaklar 
bana kalırsa, sulhtan zlyad~ 
harbe tahavvııt eder. Onun için 
biz herkesle ademi tecavüz ve 
bitaraflık muahedeleri ahine 
ha~ırız. Fakat müzaheret misakı 
değıl.Osmaolı ımperatorluğu dev· 
!etler arasında ihtilaflar çıkara
rak bunlardan istifade etmek 
isterdi. Fakat biz böyle tefrik 
siyasetinin menfi olduğu ve hiç 
olr müspet neticeye varmadığı 
gibi takip edenide zalf dUşür
dü(ll için, aleyhindeyiz. 
Şu halde biz açık surette ha· 

reket ediyoruz ve umumi sulh 
hakkında gizil bir fikir besi•· 
mlyoruz. Bu sulh lktlsadt, içti· 
mat ve fikri zaruretler ozerine 
tesis edilmiştir. 

Avrupa müttehit 
devlatlerı 

Avrupa devletleri ittihadı 
fikrini kabili husul zannetmiyo
rum. Bunu şlmdillk bir gUzel 
hayal gibi görflYOrum. Fakat 
devletler arasında samimi bir 
teşriki me~alde bulunmak lüzu
muna kanllııı-

Memleketlerln hudutları kai 
dınldığı t• dlrde ben kendimi 
bir dünya vatandaşı addetmeye 
hazırıııı· Fakat ayrı ayrı millet-
ler mevcut oludkça ben de TUrk 
oı,.,.k kalarak vatanımı mu
d Ya hazır bulnac:ağım ve 
T'flr mtııetlnJn amaline en ziya 
el• tevafuk eden şimdiki şekil 
hllktımetf mUdafaaya hazır bu
lunacağım. Bundan başka vasi 
nazarlı bir mllUyetperverlik va
tandaflarım için gayedir.,, 

Tevfik RüştU boy bundan 
ııonra TUrk mllletinln GaziHaz
retlerlne karşı olan derin mu
habbet ve merbutlyetlnden bah
setmiştir • 

Muhabir bundan sonra Türk
Rus mUoasebatlnl sormuş, Tevfik 
Rilftu bey her iki tarafın mUoa
sebatı mutlak surette dostane 
olduğunu teyit etmiştir • 

Tllrk - Fransız miloasebatı 
ve Suriye hududu müzakeratı 

hakkında, Franı;ız sefiri burada 
olmadığından Tevfik RüşdU bey 
bu bapta bir şey sllylememlt , 
yalnız her iki tarafı memnun 
edecek bir tarzı tesviye buluna• 
cağı Omidlnl izhar etmiştir • 
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İstikbal harpleri nasıl olacak~ 
Roma gazeteleri istikbal harp-

leri için ne diyorlar? 1 

•••••••• 

l GİLİZ St~l<'İRİ 
Kabili terkederek 

tayyare ile Hin
distana geçti -

.... ·-
Sos ya 1 i stih başına 

gelen 
T'ari,, 24 ( \ \ İ<;tra. burgta 

\ -a radikal !ıirli~i Jı;timnıa 

n a Lt c ek cılan -osyalist 'ır1 a'ı 
rd,ı il. Ualadıc ııi ı l';ıri,tc"·ı t.ı-

İstikbalde olacak muharebeler 1 du~mamn tecavOzU Uzerlae mem-
simdiden alakadarları zihnini l ikette lıavfU tela baf göster-

Tahrandan gelen malil
mata röre lran ile Almanya 
arasında bir ticaret muahe
desi akdedilmiştir. Bundan 
daha mühim olarak iki 
devlet bir de doslok muahe
desi akdetmişlerdlr. Bunun 
esa ı her iki tarafın en 
ziyade mazharı müsade mil
let muamelesi g-öreceklerdlr. 

Y ni Delhi,25(A.A.) rekc tinden '" d .ıldığr bır tC'lf:fafta 
ngilterenln Afgan •e· 1 1..cnd ·'"ic"ı ·ıı, r, fı"' ·, r;ıdi 

firi Sir Franci& Hum- 1-21 ·~timaındı• haıır 'ıulııPı ıak 

phereye ile lngillz se· ıız"c "' reıı de t•cnden iı nıc' 

;neşgul edip duruyor. ltalyan miş olacaktır. . 
g z telerl bu mesele ile çok işte asıl nazarı dıkkate alt-
me gul oluyor. Sinyor Mazintttl nacak olan cihet bu umumi kor-
lsmindc bir muharrir gelecek lıu ve telaştır • Duşman , karşı faretlnin diğer erk3nı rica cdı .ı tir .• a' re ' 
zama !arda yapılacak harplerde tarafın üzerinde tevili ettiği 

daha şimdiden d~llnlllmesl icap bu korkudaa istifade eder de iran ve Alman hükQmet
lerl yekdl~erlerlnln ticare
tini ihlal edebilecek her 
türlü har kılttan içtinap et
meyi taahhüt etmişlerdir. 
Bundan başka birde ikamet 
m uk avelesl ak ted !im fştlr. 
Muahedeler F'arlsi, almanca 

ve fransızca olarak yazılmıştır. 

tayyare ile Kabili terk ı :ı c~ ki kemli ını t ı 

eden tedbirler baklı:ıada ,ayanı ikinci bir tecavüzde daha bulıı-
va Pi avere muvasalat ı le c r c ' ır 

dikkat bazı fikirler ileri ~urıne- nırrsa tecavüz ugrayan tarafın 
hali pek feci olacaktır. Tecavllz 
eden taraf artık galip gelir ve 
duşmanına istediği şeraiti kabul 
attırır • Tayyareler çok mtlhlm 
bir rol oynayarak duşman tara
fını hareketten alıkoyar koymaz 
piyade kıt a kolaylıkla llerlle
yecektfr . 

etm lflerd rJ do .ı dırm .. rdır 
Yani o lhl, 25 ( A.A ) _ Da . lıe ı ı tel· 

ktedir. 
Bo ucu gazların teSlrlne K3bildan Peşavere 5 tay- ı 1cr n t 1 r r c n 

Jtl ~ karşı ehaUde maske vermek, 
hava mahıenlerl ve yer altıa
da mahrukat depoları yapılma-
•· zehirli bombalar, hastalık 

mikropları nakledilmek ıızre 
bir çok zırhlı otomobil bulun
ması gibi tedbirler lllzımgeliyor. 
italya muharriri yazdıjtı meka
tede ezcUmle şöyle diyor: 

Farzedelim kl muharip ta
raflardan biri bir çok mükem
mel hırrp aletlerine malik bu
lunsun. 

Fakat arlnttıl tarafından 

vaki olan bu ne riyat salftbiye
ttar bir a keri muharrir olan 

Karlo Romuo tarafından varit 
görUltnüyor. Bu muharrir ezcn
mle şunları yazıyor : 

Fran zca metin muteberdir. 
Baluclstanda sUkOn 

yara gelml,tir. lnglllz se
fareti m m11rlnl ile Fransız 
va ltalyan se1arefhanelerl 
ark3nının bu tayyarelerde 
butunmaıkfa oldukları zann 
edilmektedir. 

:işpanya.da 

Diktatörlük 
-~ 

Parlamento teessüs 
edince diktatörlük 

f 
r 
t 
r kten rıu t 

ın c. 'er 
nıc\n. a 

ı. r.lı . 1. n n ııral:-:ı 

l ra ile kı men r .ıma\ a k 
burga mm ıtsdlat etmı,t . 

" SanatkArın lllümll Pari 
2.'> ('\.:\. lc~hıır l'ran ız mu 

Harp başlayınca bu devlet 
elindeki bu mükemmel vasıta
ları du man tarafı üzerine yol
layacaktır değil i? Hatta lya 1 
nsaitle kavganın önUnQ al alı: 

için sarfedllen me al akim ka
lınca her iki taraf ta daha evel 
davranacaklardır. Daha evci 
davranan, dUfmaoıoın toprağıua 
malik olduğu bUt n vesaitle 
hücum etmekte vakit kaybet
ınlyecektlr. istikbal harplerinde 
bu çok mil™' olacaktır. Çllakll 

" istikbalde harbin önünü 
almak için ne beynelmilel mu
abedelerlne dı Lolıarno ml
saklıırına itimat ealı deglldir. 

lran ve Beluclstan hudu
dunda yapılan harekat ne
ticesinde Şahın kuvvetleri 
asileri dağ'ıtmışlardır. Asile
rin reisi Mahmut Han yaka
lanmıştır. 

Mahmut Hım Şahin ken
dini affetmesini rica etmiş 
ve affedilmiştir. Asllerln re
t ı Tahranda oturacaktır. 

de k!~.'~acak ı 
Berlln, 24 (A.A) Madritten 

ıki i ,· ırın<I ın \' '\ıt ıı:cr ,cfat 
etn.i-.:tir 

Fransız tayyarecisi 
Kalküta,25 (A.A.J - Le Bri 

saat yedide A kyaba hareket 
etmiştir. 

Buna rağmen ıınu unutma-
malı ki istikbal harplerinde efra-

dın talimli terbi)·esl, hazırlanması 
meselesi diğer bUtlln vel;aite 
faik olacaktır. ÇUnkll dün oldu
ğu gibi yarın da harp denllen 
şey, mütevazı piyade neferinin, 
duşman mevzilerine girmesi 
demek olacaktır. 

A-laaı·jf Vekfileti ·raJim ve 'ferbive he eti - -
tarafindan neşredileı resinıli haftalıl· nıecınua 

3 üncü nushası çıktı. 
Fiata: 3 kuruş 

Avusturya da 

Komüni tler tutuldu 
--- -··....--

Viyanada nümayiş ya-
pan 60 kişi yakalandı -·-Viyana, 24 (A.A; Bir teza-
hftr esnasında "Schutazbunıt_ 
sosyal demokrat fırkasının re -
isleri hazır olduğu halde cunı
buriyet abidesi önünde bir geçit 
resmi icra etmiflerdlr. Heimwe
hrenler do tendi fırkalarının 
reisleri ilııDnde teçıt resmi yap
tnıflardır, Namayişler sUkQn 
dairesinde cereyan etmiştir. He
lmwehrenlerln avdeti eaaasındıt 
komttnl titr Dldlnıı ihllle kal
kışmışlardır. 60 koınllnl t tevkif 
edllmlşllr. --···....._ 

(+II rik - hayat-nakliyat - ka1~1 - otomobil -mes'ııli ·eti maliyel! Sırbl tanda 
~cortalatııtızı yıptirmadıin e"el lsl.lnbulda Ralır.akapl!•h rlör•lnnoı:. llit ik • OCİ pay taht 
i) nılt"f h:\ .. m~a lkln~i katta ~ -·---* AN A D Q l LJ ~ Hırvatla~ın rner~~zine • i ehemmıyet verıhyor * uunım T k ta • ketiııo ıııüracaat, edıuİ7-* Çllnkfı Aıiıldolu ~rlreti on mll.qaıt ~itı ıbraz ctıııe toJir. Zagreb • 25 A.ı\. ; Novestf 
311> DOL{T sigortn ~irketinın ıouesıri · Tnrlı" ı, ba~ıtlır.ı gazetesi kralın "Zagreb" ı devlete 
71 alt bir çok mOesscsatın merkezi 
(E- Uüklımet vo lıOkuınetl& a!Akadar mile igortalarında 1 kkı $ lttftlıız etıııek alyetlade b ••-
(~ r çba111 haiz \"& remcttuatının rub"ıı 1 itın t-0 'ttlr. * duğıınu lstıhbarabaa atfen yaz
-»«-Telefon: f. t:ıııb ıl-531 Tlegraf at.imsi: Jsıaıılıııl-lıııliy ;ı... maktadır. Bu itibar ile Zagreb 

Rüfakayı muhteremeye 
Istanbul barosu riyasetinden: 

19~11 cne>i nııın iptida,ında tap '" neşıi takarrür eden baro lcıba·ınııı 
ikmalı için tc.:didi kayt muamelesinin iillil nıza11111~ dıhlU iktizasından 

··im• a binaen ıccdidı kaJt uıımcle31niıı ikmali zl mındı Şubat m 
g•)'•sioc ktıd:ır re hesaplannı kıpQtard: kaytlınııı ıecdıt etılrlıleleri akli 
taktirde tecdidi l:avdı talip olm:ıdıklorı ıLıc jtınd n himlcrin!n leı-ha • 
derccdilmeyc eJ;ı ;et.fi~ ~ c il&n olunur . 

istanb Limanı 
merkezinden: 

\liidim eti ye ıtııım ihıiyaı:ı için ıu muı - ıle mev ı 
mw i;ırlt ilı:i uı- kırtasiyenin yevmi mlııı 17 
m ıarUıinc ııı~ Pı- güniJ olarak te.ı>fc cdllmlf!ir Taliplerin ıaczldlr 
kım iycve ılı :ı:ıroı!lllc ı·c nuııııınelcrlnt k · medrezim 
lc\·a:ıım :,ube.ıiııa ,·e miiııakıısaya iştirak cıınet rev 1 .. ezkllıda 
':Ut 14 tc G~latada k- Mıınr:t:şa solcalındı ktln merk~miıdc müte· 
~I ııı.ıe ıroııı · nı aıiirııc-. arı ilin olunur. 

lıcygir butları haJ,ırlan1111~ Arpı 
unundan apdarak Ala tı.nr 
çocelı.ler d v• Miaafirler 
..;ofra!uı ıılf ~rünce sev 
hnykırı.itı!ar. 

Alac. bil- lierc: dalı• erkekle
rin arasınd n geçti. Ar • bir 
daha dönmemek liue_. 

Temir · el \C sü!!N bir 
\r p atı Al '1 ata büt-

,tirerek çekildi. gitti. 
Temirin, yeo.i. gelini alıp gö

ctirdülfi yer ayn bir daireydi ki 
mlsrllrlerden u1.alr:tı . Oradı biz. 
metine verllmi~ kadınlır yeni 
ı::elini kar~ılaJılar. kencUııin.i ı;oy. 

maya h 1 ılıı: Hu kadınlar 

\latııya air olan kıymttll b!it!ın 

~~Yıl.'lnı !{Ctirıni1lerdi. 

·o,ı.ınurkcn \lacavın titredi-

E K 
<l gulu meğe 

Yen· g inin u..st es· 
vapı çılcarılmı, Alıcay ıırıkla
rınd ttrllkleri; üıerindc .,aıııı~ 
gömleği. uzun ı:açlarının aıı,r 
örkü.süyle. ayakta duruyordu. 

ICenç giiyey bu ~ırada zevce
sinin bulundu[ttı yere, ~e;,izce, 

girdi. l<ıdınlar kendi'linl tebrik 
ı:tıiler, • lamladılar. Temlr go>:
lerini A1ıı aya cUkmi:jti. 

Kadınlar çek.ilill gittiler. Te

mirin mai · en bir kaç kişt 

otıunla beraber, yeni gelini kut-
1 k için k a kadar lmlş
lerdt Onlar de :ıynldılar. 

O gece .\lac11y ıcc: ıulııribin 

koUarı ar •ında, u.1.aktan gelen 
nehrin a~ı ,-e gürültiiler nra

>ındn kula)tı tımıı!ayaıı dnul 

krallıitJn ildncl paytabtı olacaktır. 

Brükselde yangın oldu 
Beril• , 24 ( ı\,A.) Brllbel

de. gelen tetırafa gcıre şehrin 

en «flzel bl alanndan olan adliye 
dalrell bir y gın netlcı nete 
harap olııtuştar. BI r çok evrak 
•abvol r. 

Tek taş küpe 
28 Şubat Per,embc 

ğüdti , andal Bedeste

n e temiz bir pırlan-

ta küpe ~atıla tır. 

.;ura"l muhakkak kl Tcmir
lenk yirmi ve ylnnl dort yaşı 

ırasında geçen zaman 7.arfında 

gütel bir aile hayatı tesl~ ctm~
tir. Y qil şetvin otıırula.mlyacak 
bir halde ol n kerpiç evleri 

nd içi gi.izel bir 
yer hazırladı. Kendi ıevki.ne göre 

bu C\'t halılarla, giimi~ mamu
IAtla s~ledL Babası Teoıire aile
ye alt ·· üyü ve ıner ya verdi. 

Amir ka7.11g111da Temlrc "ınm. 

b!!jı .. riitbeıJnl te\·cih etti. 

Min h~ı dernek hin ~inin 
kumıınwmı demektir. Temlr ku
manda etti~ mların başında 
ço raemn du: onları b er, 
hlr lraçı yanında olmııdık:ça sof

raya oturmazdı. Iaiyyetinedki ıtdıım 
!arın i~imleri.nl yazarak kemerinde 
sıklat'dı. Emir Kııgao Tomlrl 

ve maiyyettııdekileri pek begendlgi 
iı;iıı hunları ordunun ün safına 

bildirildiğine jtllre • Macion • 
gazetesi M. Primo de Rlvera 
nın pı.rlame,nto u ıııu tecessüs 
eder etmez dlktatörlttgu terke
deceği söylendiğini yazmaktadır. 
Mamafi mumaileyh t rii mec• 
li in ahval ve harckltını mura
kabe edecektir. 

:ln.giI~•e e 
Ordu biltçe~i yapıldı 

l.onılrn, 2.'i \ \. \ ) lngiliz 

ordu.ıı hiıtcı:~in<le yapılan ta.ar
rufat mıiııa.cbetife hıırbiyc nazm 
a. kcrl masarıfin l •ı'.!2 senesinden 

beri ımitcmadiycıı tenzil edilmiş 

olduğunu 'c <> tarihten bu nıasa
rifin 62 milyonu tc av.ız ermekte 

idiğinl beyan ctml,tir raal or 
dunun miktarı ı !'iCl:'iOO olarak 
tespit edilmiştir. Şu lıalc nazaran 

2000 ıcnaktb drclrl' ihtiyat c[. 

radı ıo9·000 k"-idcn ibarettir. 
~ 

vani ı .ı,ooo ki.,i ır~ıl:ıdır . . . 
Sis arttıli9a arttı 

Londra, 22 ( .• \ ) - l lafm 
nihayetiııdc İngiltereyi ke:-i! bir 
sis kaplamış 'c hu yüzden mii
nakalı\t ciddi surette• inkitaa 
uğranıı, !uınıda \'e denızde bir 
çok kaznlar olrnıı;tur. 

* Yeni bir tayyare hattı -
Londra. l.'i ( \. \.) ll:ırn miı· 
sait oldu~u takdirde l .iııcobhire 
de kain C'ronıwcl tayyare karar 
gAhmdan Kapa <lo~rıı nıcrhale>iz 

bir ııçuş tecriibcsi ·apılacaktır. 

Bu tecrübe 3 ~iin3~e hilatasıla 
havada kalabilecek bir ın . ;-arc 
ile icra t'(lilecck bu kadar müd
detin <.A:nubi A rili'n lnıôltere
den Ayıran tıOO mil me•afeyi 
kafa kifayet c lece, · hcyan edil
mektedir. 

H ykeı mi dlkllece Lon-
<lrıı. 25 (A.A.) - "Jcaıınc d'Arc 
m yiJıü cii yıl dönümüniı 

tes"it münll!ı-eb'etiyle "Ob~erver ~ 
\·e Dailr Nuos gayeteleri Jeıınne 
d' Arc için Londruda bir kcykcl 
rekzini teklif ctm · terdir. 

geçirmi;<ti. Ç',ok kere Temlrlenk 

Semakıınt yolunda maiyyetilc bir
likte beygirini ~urer geı;er melı

ı:aptı yolooa devam ellerken 
. erden be az bir toz dum nı 
kıı.lkardı. Temlr ~damlarile bera

ber evine gelerek A.lııcayı sela · 
lar, 'erilecek ziyafed hazırlanrdı.; 
Bu :l.iyafetlcr ye~il şehrin sular 

akan bahçelerinde verilir bu suretle 
dalıa parlak olurdu . 

Alaca)' llatıın dün ay• bir 
erlı.ek çocuk getirdi. Temir hu

nun a<l ını Cihııo«i koyd . 

Bu Ye!<ile ile 17.g11nın mııiyre· 

tindeki bütün :ısilzadeler davet 
edildi. Herkeo Temiri tebrik etti. 
Yalnıza ıHa la ilcAlııcayın 
mensup olduğu .kabilenin reisi 
Emir Beyazıt bu tebrlkita iştirak 
etmemişlerdir • 'itiin davetliler 
~öyle diyorl1rd1; 

· Hakikal111 Temir muh
teşem Ouriganlaruı olfadar ! 

Alıcayın l alııı-ırıa hizmet 

Paris, 24 (A.A,) Tayyare-
ci • Le Brlx bu sabah Kalkü
tada yere inmiştir. Mumaileyh 
'"Akyab_ • R.avgoov • ve "Ban 
gkolıa. ya da uğrıyacagını tel
grafla blldlrmiştlr. 

Fransa • Yunanistan. ~ 
Atina 25 (A. A.~ GUmrUk 
idaresi idhaUU tacirlerine Fran
sa ile mttna kltmuvakkat itill\fın 

··t ı Martta lnklzasına binaen 
Fransadan gelecek emtianın 

il.zami tarifeye tabi tutulacağını 
blldlrmf,ıerdir. 

Sudanda 'blle •ojuk 
h.alıire, 2!ı ( A. Lmuru 

ha,·aiye idareı;;.ı Sudan U:;cünden 
K•Fi tabii bir 'olfuk dalgasının 
geçmiş olduğunu bildinnektedir. 

ISTANllUL BORSASI 
iSTiKRAZLAR 

btlkr.11.1 dahili 1 92 
llüyuv ·ı nıuvabbıdt tt-ı 

11.ranıı rrlt drmlr ı·oıu 8 
>F.i>;F.TLl'!R 

lı bani.ası 
Anadolu ı.lenıir ) Olu 

f. Trançay. Ş. 1
13 

;~ 
1. u. s. Şırkell 
1. Su Şirketi 
T Tütün AS, 
1 lJc~lrmeo Ş. 
~. Detirmen s. 
A. Çimento Ş. 

1. Tele!ıın Ş. 

Ş. M. Ecu ~· 
Ş. f-fayrfye 

'fAflVILAT 

Anadolu { 1. "J'. 
n y 2 T. 

. · 3 T. 
Tünel Şirketi 

Elelı:llrllc ıırtttı 
Rıhtım Şirketi. 

H. P•ıa llaın Jlılıcıl 
ÇP'.Q.tR 

Loıodr• 
Nea-yorl. 
Parls 
Ati na 
Cenn-re 
Ro•a ' Bötreş 

"-<! ... 
Brütoel 
So!yı 

Praı 

Berllı 

Vivaaı 

J~ 

IO 

8 
4e 
30 
35 
81 

tıu 

0.4U 
12 
as 
~ 

' " 
8 
~ 

16 
2 

8 

-.50 
50 
H5 

75 
05 
25 

2~ 

40 
41,;"S 

Od 
40 
ııo 

70 
5o 

41 

•.52 
IQ 

:-s,-
-.ıs 
6ı,so 

ıo.oo 

!J,75 
41.00 
31'.SO 
!lt.71 
114,iO 
ıı,so 

·,55 
o- Q .. '·"" 
ısa.-

etm~ olan ' c dağlıırda onıran 

kabileler bu miina•ebetlc Temir 
ve Alaca) için ~arkılar tertip 
ettiler, sö ledileı. 

Te "ün ~ardı.mı 

Kıı2gan yeni J'Cni ı 
etti; şarktaki çöl 

~•}mndt 
rler temin 

,. erde irlli kaunda. 
Haraudd Emtr ı lalilıi mr ede
rek Salı sar t.iidtı Kazgan 
genç Temrin meııf ··nı:M 

olmadın sadakatle ettiği hizmetler 
den çok btifade etti. Her ikisi bu 
suretle kim bilir daha n r yap1-

rak kın \"Ct ve kudretlerıni artıra

caklardı.IAkin Ka~ganın maiyyetiıı-

dcki l;uıııaadaalar arasında bir 
ayrılık ~ıktı . Bunlar Emır l\Iali
ktn cfliriüme i Ye şahsı _ser
vetinin kend erine taksim edil-
ınesinl ütiyorlardı. Halbuki Kaz
gan MaUke fenalık etmiyccegtne 

dair söz ' erm~. 
Malik eski bir duşıııan. lıcıu 

ut pel z~ngin hir adamdı. Kaı-

TÜRK-YUNAN MÜZAKERAT; 
İLERİ GİDE~EMEKTEDİR ___ , ................. , __ _ 
Yunanlıların bekledikleri 

talimat geldi mi? 
Ankara, 25 ('\\illiyet) Yunanlılarla müzakere tevckkuf 

devresinden bir adım ileri ıtideme~~ektedlr. 
Son günlerde yunanlıların beklemekte oldukları talima

tın bugQn geldi I, müzakerata sahne olan Ankarapala~ 
mahaflllnde ri nyet edilmekte idi. 

Ü{~ L 'E ELİK Kll)J~'li OLA T 

1UALLİ JLf;RE Z1\\1 
Ankara, 2 (Milliyet) Haziranda uç . cnelik kıdemi olan 

muallimlerin, maaşlıırıoo yapılacak olan zaoılarıo miktar ve 
sureti icrası hakltnıda maarii vekllletlnde bir talimatname 
hazırlanıy r. 

--~ ... ~C>~•_..,.,.. __ _ 

M. MECLİSİ 1"' ÜZAKERATI 
A1an1eti farika nizamname~ine bir 

madde ilave edilnıistir. 
• 

\ !.ara, 25 \ \ B. . !. mcclJ.,i cuak 'e \ c>ik.ıların tashih ı·e i],mJf 
bu n rcıs vcı..::, l la ıın ile in ,;,.. için qJ..i 0lan tclıli~at tarihinıkl' 
<c" ndc top!· .mı :·. 'fuııır inhisor. itibaren azami iiç 3, zarfında nok ar.. 
k:ınunutııır1 t5 ınc• ın:ıddc ine mu jkoıal cdilınediği ciheL1c tcscilı rcd 
7.f'y\cl kııf'u r nıı ı: ikinı..;i fıkr.ısının dclun·"1 ai:ıL'c i ik · u i~iı re ım 
ıadilınL ın·Hcdair !on h;iha · mü- r nniı 'e !~nı , olan melıalı~ın 
zakere edilmiş ve encumene iade yan -ı sahibi~• iade edılcrck dı~cr 
olunonıştıır. yansı huineyc irat kaydolunur. 

\1 •net· far· 1 · ı r ıatııc>ine \rcoı. ı , da ı rcıldolo dı!;. lcn-
lıır madde teı: ilı .c dair kanu-. di~1 c t"' )Lgı gu; u ·tc"" ıt.ı a e ~ :ı 
ınuzal:~ro cdıieıek k3bı:il olunmu~tnr zar.ında m" tcdi ı ırıfından l<>Ct 

buna ııaıaran al;1J11ctı faril a ~an unu talebı" Ji c ı rBi · 'C:J , crı; 1r,. 
ııun birinci \C ikinci maddeleri cvelcc tcdi ·e cı'.:kn mcbalijt ı inu 
mutibiııce alameti fanka ol.ırak i tid:ı için aJını3 ı ln?Jm ~..,.lcıı r. me 
tescili caiz olmadığı 'c ,.. yedinci n ahsup edilir. 
madde mucibince ıa.n1.imı lızimgclcn ;\lı:clis <.:um;utt.,i toplan~al..ıır 

~--+••·~·"·~··~·~·~--
yalan hah reler işaa edenler 

mahkum oldular 
lımir, 2J (Milliyet, - Yalan haberler işaa Laz ı;ovket Sürme

neli Şaban Mustafa,Recep Kaptan birer ay hapsa yirmi beşer Ura 
cezayı naktiye mahldlm oldular. l{ıbrıslı Ahmet Hulusi beneı ett, 

• 
lzmir gümrüğünde kereste sui 

istimali meydana çıkarıldı 
lzmlr, 52 ( Milliyet ) - ÜzOm, incir için ldhal edilen 

kutuluk keresteler etrafında da gümrükte vasi bir sul 
istimal keşfedlldl. Çuval sul istlmallnden dolayı tevkif 
edilen musevllerden üçü kefaletle tahliye edllmlftir. 

Ankara au te91eatı Plrot konferansı 
Ankıra, 20 (Milliyet) Ankara Belgrat, 25 ( A.A. ) Pirot 

su tesisatı imtiyazı için ih1.ııri müza- konferansı ilk lçtlmaını bu glln 
kemıa yarın başlanacaktır. Aıi~ ber saat 11 de belediye dairesinde 
grupula Alman grııpunun tckliOcri de akdetmiştir. 
tetkik edlfeccktir. 

TUtUn inhisarı 
• .\nko.ra, 25 (mılliıet) Tütün in· 

hi>an umumi müdôru Behcet Beyle 
meclisi idare aıasındım Ruşen Bcy 
şehrimize gclml~lerdir. Behcct Ber 
C;ızi hazrctlcrile mecli., rei:"i \·e 
başvekil paşalar haıenıtını, hıb kdtibi 
umumisine, maliye 'cklline takdim 
edilmek iiıerc ıllıumler 'c sigara 
kolük!iyonlırf ile burada gö.ıcrilmek 
üzere bir fiUm grtiril~tir. Behcct 
bcv ı reye nafi kanunlar hıJJmıda 
lıııi t~ebbilslerdc tle bolOflacaktır. 

Yrngın nff•ngıcı 
Dl• ıec• SWe)'llWl.lytd• 

A.sıred .. .._ •llrı&dplıane
sllldekl aobadaıı ateş çabııt ve 
itfaiye tıinıluıd•• 4wfıal alla· 
dltrlll•llftllr. 

ilk ııNktepler 
Anka111, 2!J (Mtlllyef) Hu· 

alık llzerfa• ra ...... 11119 .. 
daha t11t•• ,.,_ •MNI. 

ganın adamları. Malikin ttlditril
lerek mallarUK rııb&m edllınesin
de i~rar edince J[117.pn da e,frinl 
meseleden gizlice haberdar ede
rek kendisinin firarına meydan 

vereli. Bir gün Malik ile ber11ber. 
Bent yolunda ve nehrin cenup 
tarafında ava çıkan Kaıgan, esi· 
dnt bizzat kaçırmıştır • l\fatlk 
Herıt yolunu tucarkeo Temlıln 
nereye yollanmış oldutu belll 
değildi. Rivayete 8'ke Mlllke 
refaL:at edl f()fdu. 

Hül • Kapu ökfiriildügü 
za1111n Temir orıııı&K yoma. Kız
lfl merakuıa kapalmıt, Meiyyetia

dcn bir kaç kişi ile birlUaıl neMln 
cenubunda ııvlenırken kıımın
danlardan eskidenberi ;kendf!ılna 
husumet besleyen iki kişi Kaı
ganın üzerine birdenbire hücum 
etmişler, okla vurarak kendMnl 
yere sermişlerdir. 

Temlr kendine iyilik eden 
adamın bu suretle öldürfildiigünü 
duyunca \·et~rek Ka7.~&nın 

rtr n:tıJU:1.C:LTJ: nnl Çocuk haftası 

___ _ 2_3 _/'f~sanda başlar 
Av9<W.4 va <'"" ltCt: u u o SJJAlJJJlW 

11. \ \ 
\ iyanadt1 l·"cniks !iigorta şırket.i, 

\ııkre >igorıa~irl,eıi ile aktettlgl bir 
muka\·clc mucihinn· Türkiyede ic· 
rayi muamele etmekte bulunan sigorta 
şirketten hakkıntlakı kıvanıni mi! 
ceddedc ye ,.ı., el cııntyen .\nlı:re 
şirketinin Türli"' dahilindeki liUfı 
mum ha •ı igoıu,ı tcıhhudatmı 
Fenik.< ~irlctinc de, rettitinı Antre 
şiıtı:cti poliçalırının vaıiulycdi bulu· 
nan bnttmum sigorta ahlplcrlne llln 
eyi er. 

B!nıenılcrh Viı·ınacb fcnilı.ı; .ı 
~orta şirlretl, Ank~c poU~ sa1ı1p1e 
nnlri poliçalannı mililastiabert den 
mollllc.lcJfnliı 1crm zıtllrıında Gala 
tada SCıı Pler hanında klln Tilrttrt · 
deli liilldlıiyttlne ıııOrtıcnt eyteiııt:. 
lerlal rica erler. 

ceşedlni alınış, nelıfi r;eçerek 

cenazeyi s.ıı sııtaya götürerek 
~r. 

Bundan sonra, kendi mıllmnı 
muhafazayı dllşünıneden evet 
tak.rar aıaıu Ü mmüderyı nehdlıe 
aiirdii. Cenuba geçd, Kaıpı"ı 
ııııbldetkı~ lhitııık etti. Bualır 

bttlleri. takip edtyorlmh. Kadtler 
daıttara fc~ardt. '.skJ bir 
Tmr anınestne göre lıtç bir 

erkek kendi domınıı öldtirto 
adamların buluadııpa bir pık 
eltı.oda uyku ~ Ktı7pıı 
öldilrenler ıwıtılk• öldilriıtecelı:. 
lenll. 

Glh lıendekierde. gllı dit 
repela lııde calcip edllm laıdller, 
her köyde beygir dcl'ıfdtaet 
kaçmışlar, itkin arkadan ıeftn 
Tatarların tııkiblndeu kurtııl1111a · 
llllflardtr. Bk d~ kenarında kı· 
tilleı· yakalandı ve birer kılıç 

darbeşile hııyaflarına nilıa.1" n · 
rlldl. 8u bittikten ~onra Temir 

( 81raıed1 ' 

( 

( 

1 
[ 



MlLLfYET, SALl ŞTTBAT 

" 

EMANETTE MÜTU EfftK HABiftLEJt 
Son içtima Çocuk haftası 

1929 

ik&l•adi JR. 

Müskirat idaresi 
tas tik 

a 

........___..ERLERİ 
lM"EMLEK 

Çuval • 
suı istimali intihara teşebbüs 

Bir talebe sınıfını 
geçemediğinden ta
banca ile intihara 

kalkıştı 

Tevziat 
Gayri mübadillere 
artık para verilecek 

Yunanlstanda emlıtkl olan 
gayri mübadlllere yapılacak 
tev zlata başlan ması için 
Ankaradan beklenen emir 

Muhtelit komisyon Türk hey'· 

Cemiyeti Belediye dün Pek parlak bir suret-
son. def~ t?~la~dı, te tes'it edilecektir 

Hesabı kat'isi 
edildi 

Dün sabahki rlifakamız.. 
dan birisi, mefsuh mü>kirat 

Şirketi hakkındaki kararnamenin 
çıktıjtını Ankar~dan aldıgı 

ttlğrafa atfen yazıyordu.Salahiyet 
tar bJr zaoıı verdiği malömata 
göre, bu haber yanlıştır. 

İkisi memur olmak üzre 9 kişi 
tevkif edildi ışl erı b ı tı rdı 

-
Nişan teşında Meşrutiyet 

maballcılnde Huan 
Hayri Beyin oğlu Mısırlı Salt 
Efendi dün akşam intihara te
şebbüs etmiştir. 

etine g-elmlştır, gelen cevap
ta tevzlata başlanması ten· 
slp edlldltl bildirilmiştir. 

Tevziat gayri mübadlller 
cemiyeti tarafından yapıla· 
caıtından bu cevap dün a~
şam cemiyete tönderllmlş· 
tir. Bur lne kadar toplanan 
para (.>O) bin lira kadardır. 
Tevziat herkesin istihkakına 
cöre yapılacaktır. Azami 
ve asıari bir şey tayin edil
memiştir. Yalnız muayyen 
bir nlsbet tayin edilmiştir. 
Tevzlata buıünlerde başla· 
nacaktır~ 

Cemiyeti Belediye dUn son 
Jçtlmaını aktetmlştlr. 

Celse ikinci reis vekili Necip 
beyin riyaseti altında açılmıf 

ve 929 bUtçesının ikmali için 
hemen faaliyete geçilmiştir, 

Karaae;aç Mezbahası için hazı· 
rlanan bütçe aynen kabul edil· 
imiştir. Bir milyon 692 bin 
liradan ibaret olan ı<araağaç 
mezbaha ve moşıemllltı 
varidatından 1 milyon 172 bin 
lirasını bizzat mezbaha, 263 bin 
lirasını aotuk hava mahzenleri, 
35 binini pay mahalll, 40 binini 
de batırsak ve paça· hane 
temin etııılştlr. Buna aıukabll 

Salt Efendi Sen Benua mek• 
teblne devam etmektedir. Salt 
El. mektepte muvaffak olama· 
masından müteessir olarak kal· 
bine tabanca ile ateş etmiş 
fakat knıııun kalbe rast gelme> 
ml\j mecruh ta hastahaneye 
kaldınlmıştır. 

AIUttelle ,akaıa,ırken. 

M ercanda Çukur Hamamlı 
Avni Bey Galatada 

Birahane soka&ında Sultananın 
umumhaneslne gltmlf sermaye 
kstlna ile şakalaşırken cebinde· 
ki saat ve doksan lirası çalın

mıştır. Katına yakalanmıştır. 

Damadlnl dövdU 

Eylpte lsıaın beyde Haydar 
usta kendisinden gizil 

bir tavuğu kesip yiyen damadı 

Mustafayı fenahalde dö{'.mDş· 
tur, 

Makasla vurmu• 

Galatada Kilise arkasında 
oturan Mari ile(l3)yaşında 

Matmazel Ro:ıa bir alacak 
meselesinden dUn akşam kavga 
ederken Roza bir makasla Ma· 
rlyl müteaddit yerlerinden yara
lamıştır. Rnza yakalanmıştır. 

KUi h ~ ı ~asap 

Anadolu Hlbarında kasap 
Süleyman başına şapka 

kanununa muhalif bir külah 
giyerek gezerken derdest edil· 
ml~tlr. 

Sabıkalı Mustafa 

SHbıkalrlardan Mustafa Pa
naya kilisesinde Madam 

Agavnlnln eşyalannı çalarken 
yakalanmıştır • 

CemiyeUn kongrası 
Gayri mübadilleri kon

rrası Bayramdan sonra top
lanacaktır. A ld ğııruz habe
re göre kontra ıın toplana
cağı gün hey'etl idarenin 
yar ınkl içtima ında tespit 
edilecektir. 

MAARiFTE 

Mekteplerin 
tatili 

Pazartesiden cumar
tesine kadar olacak 

Bayram munasebetlle mek· 
tıtıpler kadire mUııadıf olan ra· 
mazanın 27 
sinden itibaren m 
tatil edilecek· 
tir. Mektepler 4 

bayram ertes 1 
cumartesi gOnll 
açılacaktır, 

136 bin lira meclis\ idare ve 
moraklp, 210 bin kllsur lira 
da mezbaha ve mOştemllltı 
men a in ve mtıstahtemlnlne 

verllmlştlr. 

Diğer masarıfatın mecmuu 
da 442 bin lira tutmuştur, Neti· 
ce itibarile Emanete safi hası· 
!at olarak bir milyon 250 bla 
lira kalmaktadır. 

BOtçe mlizakeresl bittik.ten 
aonra reis Necip bey dedi kı: 

«- BUtçe eocomenl kısa bir 
zamanda yOksek bir mesai 
lbrazlyle bOtçelerl ikmal 
ve h•y'etl umumlyeye sevketti. 
Bu hareketin şayanı şUkrao 

olduğtınu gOrOyorum. Hisslya· 
tıma elbet arkadaflnrım da iş· 
tırak eder,, 

Azalar ( bay bay ) dediler. 
Spor kulUplerlnln ruhsatiye kü
şat ve kulUp resminden istisna· 
ları mazbatası aynen kabul edl· 
idi. 

Cemiyeti Belediye azalarının 
müddeti dftnden itibaren bltml· 
ftlr. Fakat yeni aza gelinceye 
kadar fevkallde olarak içtima 
edebilecektir. 

Perdeleri Ç9larken 

Y edlkulell Nlkoll Kınalıada 
vapurunun perdeleriaJ ça· 

larken yakalanmıştır • 

Ecnebt ve 
rayrl mllslim 
aıekteple rdekl 
Türk muallim 
YO talebe de 

Kadıköy halinde balıkçılar 

Kadıköy halindeki 41 dükkılt\ nın hepsi kiraya verilm4tir. 
Kadıköy dahilindeki balıkçıların 
hepsi hale taşınmışnr. Cijı;ercile
rin de kısmı azamı buraya ta~ın
mışlardır. Yayaş yavaş sebzeci
Jerde buraya nakledeceklı:rdir. 

AGızhk meraklıSI 

Mercanda Şevket efendinin 
dllkklnına mOştert ıtibl 

gelea sabıkalı Rıza ağızlık ça· 
larken yakayı ele vermiştir • 

DDnkU ya11g1nler 

Kızıl to ı rakta Vaverap 
mahallmnde v-r efen 

dinin BakırkOytlııde Hamam 
sokağıada Sakızlı Sellm beyla 
kızıl toprakta Merd••~n lıllytııı. 
de Polls muavlnlerl•dea Sırn 
ef. nln evlerinde yangın çıkmıt· 
sa da derhal yetffl.lcretı: •Mllnl· 
llllfhr. 

KUınUf'COnh p.,..1 ... 

Alıbıyıkta keresteciler so· 
katıııcla lıOıııllrcll MuR· 

talanın dQkklnına sabıkalı Nl
ko (lrip paruurı çalarken ya· 
kalanmıştır. 

HUvlyetl anıa,ılam•dı 
.yarabyada Hasaaalıt çlf· 

lltf mandırası clvanada 
b&\lfndan çekiç ile vurularak 
öldıirUlen ~bsın ne hOvlyetl 
ne de kati!! anta.şılamamıştır. 

Düıı ceset BDyOlı dereye 
nakledilmiş ve halk ile yol 
ameleslne göstermiş fakat kim
se tanımamıştır. 

Diğer tarflao cesedin amele 
kıyafetini it şımasından şehri· 
mizdekl fabrikulardan ameleler! 
arasında gaip olup olmadıtı so
rulmuştur. 

Köml:rden öldD 
adırgada Şehsüvn Bey 

mahallesinde Matbaa! 
Askeriye makln!stlerlnden Salim 
Efendinin haremi Feride Hanım 
yatak odasınav yaktığı mangal• 
da marsık oldutundan vefat 
etmiştir. 

ŞUphell bir UJUm 

B ir hastanede midesinden 
tedavi gören Çankınh 

Mehmet hastahaneden çıkmış 
ve e,·ıne gelince ölmOflDr. 

ÖIUmU jşUphell gOrülmlls ve 
morıt kaldırılm!ftır. 

lsıanbtıl icra dairesinden: llir 
deynin !"ifası zımnında mahcoıı 360 
kapalı şiıe Şıir rakısı 28 2 929 Per
şcm!Je günü ö~leden şonrı s:ıaı birde 
llüyükad.ad.-ı Kum~lda 57 ' . Cazino 
civ:ırıııruı . rnii~cde surerile furuht 
olunacagından ıalip olaııl:ır mahal
linde hazır bulunacak memura mu
racaatları. 

t 
1 
1 
1 

lıu suretle tatil yapacaklardJr, 
letllah komleyonu 

Don DarUlfllnundakl talt 
komisyonları toplana

rak • Larus Unlversel" den na· 
klen alınan llmt ve fenni ııözle
rln öz Türkçe karşılıklannı tes
pit ile meşgul olmuştur. 

Tail komisyonlar, sOz fişleri 
:ııakkıada a!Akadar zJlmre mo
derrislerloln mUtallıılannı ala· 
rak esaslı surette çalışacak· 
lardır. 

TUrk ocaıında konfer•n• 
ve koneer 

Tttrk ocağından: 
Ba Pe,.enbe akfamı aaat 21 

.. Malı.t• "- Cemil a., 
tarafından ( Jllplter ) unvanlle 
lnkllap ve rstıklll tarihimizi 
tabii! edeıı bir lıonferaııa verlle
cekdr. 

Bllahara (Edvard Elgar) ıa 
eserleri çalınacaktır. Herkes 
cdelılllF. ' 

=====rn ıı 11 ıs 11 11 u ~ 

Va tanda şiar +! -
Zekatınızı, Fitrenizl Tayyare 

Cemiyetine veriniz/ 

; 

1 Tayyare Cemiyeti mtmleketin 
1 mOdafaasına çalışan bir mfl- 1 
! esst~edlr. ZekıJtınızı, Fitrenizi fi 
! Tayyare Cemiyetine vermekle 1! 
! hem din1, hem de vatant vazi-ı~ ll fenizi yapmış olursunuz. i 
i! e • • l 
l Bu sene Fıtır sadakasını ıj 

aşoJtıdaki mıkdar ilzerinden lj' 
İ verilect/11 lstanbul MOftiliğinden:j 
I bildirilmiştir , j, 
! ALA EVSAT EDNAlj 
1 koruf kuruş kuruş !! 
lleuğdaydan 33 30 26 
!I Arpadan 42 40 O 
!!Hurmadan 150 104 78 
ff Ozomden 156 130 104 

lnklllp mUzeel açıldı 

I nkilap Müzesi komisyonu 
p~rşcmbe günü saat 15,30 

da .\luhittin heyin yanında ilk 
içtimaıru aktedeccktir. 

ı<adıköyde park yapılacak 

Bu sene Kadıköy Belediye 
dairesi ve hali önünde bir 

park yapılacaktır. 

'"e•• un gönderlldl 

Şile yolu bpandığı için ta
yyare ile U11 gönderilecek

ti. Fakat havalar düzeldiği için 
tayyareye lüzum kalmamış ve 
dün rnotörle 43 çuval on gün· 
derilmişci r. 

MA':fkEMEU:Rif:l 

Bir carih 

AJieddini katil 
kasti ile cerhet
mekle maznun ma
nav Tabirin mu· 
hakemesine dün 
Ağır Ceza mah
kemesinde devam 
edilmiştir. .\laz
nun 13 sene 4 
ay mahkum ol
muştu . Mahke 
mei Temyiz cerhla katil kasti ile 
olmıyup adi cerh olduğu noktasın
dan nakzetmiştir. 

Mahkeme nakze ittij:ıa elti ' n ınra 
maznun l O sene 7 gün hapo-. bide
matı ammeden memnuiyetc ve 10 
sene müddetle tabııhacre konmasını ~<-MI 1 -~1 J : :: : -· 

ANKARA PALAS 
(ANKARA) 

karar vermiştir. 

' 1 Bir katilin mahkemesi 

B•tıın odalarda telefoıı, aıca][ 
suyu, kalöriferl vardır. Husost 

t banyolu apartmanlar. 
t Odalann fiatı: 6 • 8 • 10 ve 12 
j liradır. Amerikan barı orkestra, 
f erkek ve kadınlara mabsns 
• perukar salona, çamaşırlnuıt; 

İ garaj, tenis, ktltophane, yatakh 
! vagoalar ştrkatlal• acentaııtı. .. ..::..-~.._ _____ __...._ 

Baakır köyünde Musta'..a 
isminde bır adamı av tu-

fenı,>i ile katletmekle maznun 

Eminin muhakemesine dün .\ğır 

Ceza mahkemesinde devam edil-

miştir. 

Dün şahit dinlenmiş ve yeni 
şahit celbi için muhakeme başk.a 
bir ~ne kalmışar. 

Her şubeden ikişer 
çocuk Ankaraya 

gidecek 
23 - 30 Nisan HlmayelEtfal 

çocuk haftası merkezi uırumldo 
fevkaltlde bir surette tes'it celi· 
lecektir • Çocuk haftası ic;ln her 
şubeden lklşer çocuk Ankaraya 
gönderilecektir. Bunların 12 ya
şında olmaaı ve fstlklill barbı 
şehitleri yavrulanndan bulunması 
farttır • Çocuklardan biri kız 
biri erkek olacaktır • 

Bunlar diğer yerlerden ge· 
lea bOtUn murahha•larla Eski· 
tehirde blrlefecekler ve hep 
beraber Anlı.araya gideceklerdir 
Meckczl bllkllmette çocuklu 
(çocuk. baftası) esnasında kala· 
cakJar ve Himaye! Etfal merke• 
zl umumisinin misafiri olacak• 
!ardır. 

Çocuklara cemiyet fUbelerl 
tarafından lacivert pantalon ve 
beyaz gömlek. yaptırılacak ve 
ğöğllslerlne cemiyetin alAmetiul 
taşıyacaklardır, 

Çocuklara bayramlık 

Himaye! Etfal anneler bir· 
liğf her sene aldıtı gibi 

bu sene de çocuklara bayram
lık elbise tevzi edilecektir. El· 
blseler 400 takım olarak ihzar 
edilmektedir ve sut çocuklarına 
mahsustur. Çocuklara bunlardan 
başka sabun, un, pirinç unu da 
tevzi edllecektlr. 

Hayvan yem bedelleri 
Kazanç vergisi kesllmlyecek 

SUvart jandarma efrat ve 
zabitanına verilmekte olan ba· 
yvan yem bedellerinden kazanç 
ve mektep vergisi keslllp kesil· 
miyeceğl hakkında Mallye veka
letinden Defterdarlığa bir emir· 
name gelmiştir. 

jandarma efrat ve kOçllk 
zabitanının faşe bedelleri, aile 
maatları, yemek bedelleri ve 
hayvan yem bebellerl 655 nu
maralı kazanç kanununun 2o2 
numaralı zeyli mucibince kaza
nç vergisinden maııftır. 

Husust idare, Belediye ve 
maktu vergi de ıılınmıyacaktır. 

Yalnız jandarma zabitanının 
hayyan yem bedellerinden me· 
ktep vergisi hlss•sl kesilecektir. 

Kazanç ve rglsl 

M ukaddema kazanç ver
gisi kanununua 28 inci 

maddesinin tehiri talep edH· 
mlştl. Bu hususta Maliye veka
letinden Defterdarlıklara bir 
emir gelmiştir. Bunda dentu
yor ld: 

"l<azanç verılsl kanunanun 
30 ve 61 inci maddeleri esas 
olarak bir seııe evelkl verginin 
matrah ittihaz edileceğini kabul 
evlemlştlr. Binaenaleyh 1925 
senesinde vergisini vennı, olan
lar 1926 senesindeki vergiyi de 
1925 senesi kazancı 11zerlnden 

vereceklerdir. Bunlann, terki 
saa'at ettikleri senedea sonraki 
seneye alt vergilerin kendilerin· 
den araştırılması tubifdlr. 

Ancak 1925 senesinden sonra 
aaa'at ve ticarete başlaııuş olan· 
tar hakkmdıi geçmiş ticaret se· 
neleri itibar edilecektir • Buna 
nazaran kendilerinden bir sene 
sonra vergi alınmağa b~şlar : 
Eğer bunlar san'at ve tıcııretı 
t k ederlerse bu senenin ver-er . 
gisl muteakıp senede kendılc-' ,, . 
rinden tahsil olunur. Muamele-
nin bu şekline gOro tefsire ma
hal yoktur• 

Hacı Mehm'!t B. 

Hususi şurette aldıjtımız 
habere göre lstanbulda 

bulanan iskan nmum mlldfirO 
Hac:ı Mehmet Bey bir kaç gQn 
sonra lzmlre gfdeçek ve iskaıı 
işlerinin tesrii ile- alAkadar ola
caktır. 

Yazı maklnaları 

Dahillye Vekaleti eski harf
lerle yazan makinelerin 

yenilerlle değiştirilmek dzre 
mlktarmı vlllyetten sormuştur. 

Hakkı Şinasi Pef8 

Bahsedilen kararr:ame de~!, 

idarPnin J-i~shı katisidir. 
i\ldsuh şirketin infüalıından 

sonra bütçenin tanzimine kadar 
geçen bir ay beş gündeki tahsl
Jacta dahil olduğu halde 927 
bütçesinden 11,2 J 1, 927 lira 74 
kuruş tahsiJAt yapılmışnr. 

Kambiyo borsllt!ında. 
• 
1 nıriliz llr:m dün bo~ada 

985,25kuruşta açılmış, 984,5 
kuruşa düştükten sonra akşam 

984,71 kuruşta kapanmışnrJscik

rv.ı dahill93 lirada açılmış 93,5 
liraya yükseldikten sonra 9!:,395 
lirada kapanmıştır. 

Düyunu muvahhade 21? 1,5 
lirada açılmış, 225 liraya yük
sddikren wnra 221 liraya düş
müş, ak~m 221,75 lirada kapan
mıştır. Ana dolu tahvili 24 lirada 
açılmış, 24, 1 O liraya yükseldikten 
sonra 23,90 liraya düşmüş, 
akşam 24 .. 5 Jlrada kapanmı~tır. 

Altun borsa haricinde 851 

kuruşta açılmış, aynen kapan

mıştır. 

Anterepo buhranı 

Limanımızda antcre~ buh
ranı devam edıyor . 

Topane ancirepoların kapanm:ısı 

üzerine buhran daha ziyade 
artmıştır . Eşyalar rıhtımlarda 
durmaktadır. Limanımızın antre
po ihtivacını taahhüt eden rıhtım 

· şirketi Kuruçeş ne antrepolarını 

açmışnr. Fakt bu antrepolar ih
tiyacı temine kafi gelmemektedir. 
Elan eşya!ar günlerce rıhtımlarda 
.karlar altında kalmaktadır. 

K•-plar1n kezaıtet 
lstatanbul kasaplar şlrketl 

hey'etl umumlyesl dlln seaelik 
kongra halinde toplanmıştır. 

Bu içtimada şirketin son bir 
&ene zarfmdakl muamelat ve 
hesabatına alt rapor fcabul edil· 
miş ve yeni idare he:ı-'~tl intihap 
olunmuştur. 

Rapora aazaraıı. flrkeda re
çen seae kazancı (186,000) lira 
kadardır. 

Nly•zl B. gtttl 
Şehrimizde mezuniyeti• bulu

nan AJJkara otomatik Teıelo• 
mOdtırll Niyazi B. dllJıkD tlreııJo 
AJJkaray a cltıaı,.k • 

Totony•U konHr 

Profcstlr Havıııu ve Ma
d- Hofaıaa tarahndu 

Hazinenin zararı 130,000 -170,000 liradır -
Sui istimal nasıl yapıldı'? 

ı:mılrde · a~1ardan beri deva~ 1 
eden muazzam Rüsumat suı 

Jsti".'ali ıahkikao neticelen"miş ve 
meselenin iç yilzü meydma çık
mışar. 

Tcmmüıı ayı içinde rüsumatta 
mühim bir çuval dalaveresi oldutD 
tezahür etmişti. 

Harice gönderilmek üzre mcmle
ltete lıhal olanan çuvıll:ırdan mua
mele vertisl abnmaz, fakat depozito 
olarU: biI para alınır ki, bilthare 
çuvalların dola olarak hırlce sevkl<ri 
esnasında bu para, esbabını iade 
olunur. Çuvallar da hiç bir muamele 
görmeden harice gitmiş olur. fakat, 
lzmırddd bazı qbaı, kumızça bir 
dala'"'" çevirerek çuyallan tekrar 
vapurdan geriye almışlar ve bunu 
kimseye hissettirmemişlerdir. 

Yani bu kurnaz adımlar, çuvıl
Jann içindeki mallan vapurun an 
hanna boşalttıktan sonra çuvallan 
tekrar sahile Ç>karmışlardır. Diltharı 
ri ıumı ı daire. ' n: giderek çuvallar 
barice giımis gıbi muamele vergi.il 
için yatırılmış olan depozito akçasını 
istirdat etmişlerdir . . 'eticede hazine, 
ıahminen 1:ıo-ı70 hin liralık bir 

Elişleri sergisi 
Yetim kızların eserleri 

gösteriliyor 
DUn TUrkoçatında TOrk Ha

nımlan Esirgeme demett yetim· 
terinin el işleri sergisi açılmıştır. 

Açılma merasiminde gazete
ciler ve davetliler bulunmuşlar
dır , Bu gOn de umuma açıla· 
caktır • 

Sergfde teşhir olunan tuvalet 
talıımlan 1 kadın elbiseleri , ça· 
maşırlar ve muhtelif işlemeler 
yetim kızlar tarahndan imla 
olunmuftur. Serti 15glln açıktır, 

Neveserin macerası 
Kaybolan vapur çıktıl 

Seyrlsefaln idaresinin eski 
tir •Neveser. lsmtıı vapuru 
vardır. Eski olan bu yandan 
çarhlı vapur Kalamış hattın
da işlerdi. 

Son zamanlarda köhnele
şen bu vapur, Kınalıadaya 

g-Mürillmüş ve iskele yerine 
kullanılmata başlanmıştır. 

Fakat bu son fırtına çı

kınca bir gece vapur orta
dan yokolmuştur. 

Nihayet vapuru aramata 
başlamışlardır, aran• arana 
vapur Heybelladanın arka
sında bulunmuştur. 

ziyan görmüş ve mcml<kette kolan 
bu çuvallann \'ergisini almamı~ıır. 

Hey"eti tcftışiye rei i J\"url 13. bu 
neticeyi aldıktan sonra ha., oldu ,;u 
salihiyeıle mürtckipler hakkında ıe' l ı 

mür.ekkercsi hazırlamış ve bu mli?C· 
kkereler \'ali paşanın tasvibine iktiraı 

ettikten sonra infaz olunmuşcur. 
Tevkif olunanların 7 si Yahudidir. 
ikisi de memurdur. 

Bunlardan dün tevkil olunanlar 
atide isimleri muharrer şabt5lardır: 

Muhasebeci Zek~ başUtlp Fahri 
çııvala Çdebi otlu l\lulz Perro, 
Salamon oğla hak.. 

Gece tevlı:U olunanlar da Bün
ya.nin Kohen, Refael Le"~ Şemud 
Hayım, Bensiyon Alı ezer Danon 
Le,;. 

Mevkoflar, lı:efaletle tahliyeleri 
ıçın t~ebbüsıtc.ıı bulunrr.uşlıırdır. 

Tıblı:ı"kaıa devam olunacalmr. 
Diger uraftan, evelce lzmir güm

rüğü mıidürlüj!;ünde bulunmıış olan 
ve şimdi Siriccd gümı1il:ü mıidüriı 

olan Rıfkı beyin de te• kif edileceı;i 
söylenmektedir. 

Baro içtimaı 
Genç avukatlar inti· 

hapta kazandı 
Dün Baro hey'etl umumlyes1 

bir içtima aktederek mlinhal 
mecllsl inzibat azalarını intihap 
etmiştir • DOııktı intihabat çok 
hararetli olmuş ve renç avu
katlarla fbtfyar avukatlar kendi 
namzetlerinin kazanması için 
propaganda yapmağa başlamı:ı· 
lard.ır • Nedcede genç avukatlar 
gnıbu ibrazı ekıerlyet etmiştir • 

Tasnifi ara neticesinde 102 
reyle Halil Hilmi Bey reisi sanı 
intihap edilmiştir. Mecllsl lnzi
lıat Azalıklanna Osman Nuri, 
Ali Galip, lımall Agah, Salih 
ZUhtll Beyler intihap edlhnlştir. 
Muhtar ve Fevzi Beyler ibrazı 

ekseriyet edemediklerinden ye
niden intihabat icra edilecektir. 

İrtihal 
lıüseyin Sıhri ve şürekl!ından 

lskeçeli Tahsin bey bir müddeııcn
beri mübtela olduğu hastalıktan 
rebayıp olamiyınk dün sabah saat 
onbuçukta kmdislne ısar!edilaı bütün 
ihtimamlara rağmen vefat eım~tir. 
Cenazesi dün öğleden sonra akraba 
ve dostlannın teessürleri arısında 
Bebekteki kabrlsıaııı nıkl ile son va
:dfel lhtiraınlye ,.pılımştır. Cenıbt 
hak garild rabm« eyleye. 

Anlaşılmıştır ki, fırtına 
vapurun halatlannı koparmış 
ve alıp fötürmüştilr. Neveser 
Halice çekilmiştir. 

,, _______ .. , 
yana alışanı Totonya kulubllnde -~-----------
bir konaer verııecektır • Muhasip aranıyor: 28 Şubat 

Hal tercUmelerl - Mtııklyo 
ve Hukuk mezunlarından birinci İngilizçe bilen bir rnuhasibe 
sınıf nahiye mDdOrO olanlannın ihtiyaç vardır.AJakadarlann Ame-
hal tercOmelerlnl Vilayetten iste- rikan Ekspres Bankasına mürnca-

BU PERŞEMBE 

Matbuat balosu 
ml11tir • atları. 

Telefon kanunu 

Perapalas salonarııııla 
• 

A nkaradan başka şehir ve 
kasabalarda yapılacak 

telefon tesisatı hakkındaki ka
nun vilayete bildirilmlşt!r. 

İrtihal 
Girit Hanya e,ra!ından mer

hum Girandi zade Osman efendi-
nin halilcsi ve I\l:ınisada mtıkim 
mehmet Rauf beyle Riga masla
hatgüzarı lbrahim beyin mi.işlik, 
büyük kalpli, sevgili valideleri ve 
Şefik efendizade F:dip cfendile 
Kudurizade A.bnıet Cevat ve Çis 
kozade ;\lm;tafa beylerin kayın 

valideleri Halime Jlanım vefat 
etmiştir . Cenazesi bu gün saat 

on ikide Cerrabpaşada Kiıçiı'k 

mühendis sokağındaki yedi nu

maralı haneden kaldırılarak. lcr-

keıefcndidc namazı kılındı (tan 

sonra defnedilecektir. Allah rubu-

-
::::.• ittihadıMilli 

Türk sigorta şir eti 
arik ve.hayat iizeri~e sigorta muamelesiH 
icra eyleriz. Sigortaları halk için nıüsait 

şeraiti havi9ir 2 
~lerkezi İdaresi: Gala tada Unyon Hanındadırı 
At'<'lıtf•<;I ıılıııııımnynıı ~t'lılrf<'rde aı·ı·ııt(• ;ıraıı•ıı: ktaıtıı· 

• Telefon: ncroğlu - 2003 ~=== 
11't~oeoıeoMeoAD•o•~.et~•~t~•A18~·~ 'rt~ll•P~l1lı~•• 
~ TURNESL~t.N VEDA TEl\fSiLLERi 

Bugün tam sut 16,S(I da Fransız Tıyatrosunda Muallim beylerle 
talebe efendJere ınah••• bir matine verilecektir. flu müsamerede 
Rasınm şehescrl olan p H E D R E piyesi tenl!il edilecektir. 

Alı:şamı ıaııı l!l,15 de Jeraldinin en güzel fomcdisi olan 
A 1 M ER 

yarinki çarşıııııba_ günü veda mü~meresl olarak saat 16 da tenzil 
flatlarlı bir halk maıınesi verilecektir. Bu müsamerede iki piyes birden 
temsil edifcce"ıir. Bcmann komedisi olan C O E U R P A R TA G E 
piyesi ile Bri_eu nın en meşhur dramı olan B LA N C HE T T E 
temsil ediJe«knr. 

Hali( Fırk~ MOfettişl Ha· 
kla Şlnıısı Paşa dOn 

Ankaraya 'gttnltştlr. Paşanm 
yanında yeal Cemiyeti Belediye 
lırk• aamzatlert buluamattad1r. 

na rahmet eylesin. , Çarşamba akşamı Madam Pierat şerifine fevkaUde gala musameresi 
... .................. • U • •• olarak um~ındio en son eseri olan 
: . . . ı Çocuk /ıaftası i J " A 1 T u F. i 23 Nisanda başlar i piyası temsil edilecektir. ........................................ e ••o~~IMIMHH:M:ı.-



MILLIYJ..T, 

Ft.k: 
dar etmiyor. Bu da fikri ve ve hak:uz bir istiskaldir . 
hissi bir inhitat alllmett de- D•lp•l•I" al'ttt 
tllmldlr? Oazetelere nazaren Avru· 

ASRJ'i UMDE:.! •MiLLiYET ;rtll 
2fı ŞUBAT 1929 

Müddeamızı lıpat için pada muhtelif dalgalar geçmek

1 

BUGÜNl{Ü HAVA 1 
Dün en fazla hararet 4, en iZ 

2 derecevdi. 
Jlıı~ui1 rüzg-lr cenup i::-tikameti 

etrafında mütahanil, ha\'a hafif 
bulutludur. 

FIKRA 
Münevverlerin 

tenviri için 
Dünkü fıkramda yeni nes• 

lln okumağa hiç rağbeti 
olmadığından şikayet ettim. 
Fakat bu nesil mensupları 
bize diyebilirler ki: « Hani 
kitap? • Ve bu, haksız bir 
sual teşkil etmez. Bir za
manlar ayni sözü ben de 
söylemiştim; senelerden beri 
elime bir tek türkçe kitap 
alıp okumadığımı itiraf et
miştim. Hatta bu acı itiraf 
bazı müelllf ve muharrirle
rimizin öfkesini bile celp 
etmişti. 

bundan bin kerre daha kuv
vetli alametler sayıp dökebili
riz. Fakat, neye yarar; dert 
ortadadır/ ve buna çare bul
mak IAzımdır. 

Maarif Vekaleti münev
verler için umumi kütüpha
neler mi açacak, vasi mik
yasta tercüme ve telif kitap
lar bastırıp ırayet ucuz flat
larla ıı:ıı dağıtacak: fikir ve 
edebiyata dair müsabakalar, 
anketler mi tertip edecek, 
senenin en rüzel kitaplarını 
yazana ve yahut herhangi 
bir şubede olursa olsun eı. 
güzel san'at eserini vücude 
getireceklere yüksek müka
fatlar mı verecek; her ne 
yapacaksa yapmalı, bu dü
şen kafaları dotrultmağa 
gayret etmelidir. 

Yakup Kadri 

FELEK 
istiskal edllen ev sahibi 

- Matbuat balosu -Bugün ayni iddiayı cerlye 
alacak değilim, ilkin şunu 
da söylemek ıazımgellr ki Bizim Matbuat cem'iyetinin 
Türk gençliği yalnız türkçe her sene tertip eltij!i bir balo 
kitap okumaktan değil sair vardır . Rivayete nazaran bu 
lisanlardaki bir sürü muhal- muvaffak olmuş bir teşebbüs
ledelerden de eliııl eteğini tür . Bir kaç senedir memle
çekmlştlr. ketin glizideltr tabakası ve 

iddia edebilirim ki, bugün- müneı·ver aileleri bu balodan 
kil günde Avrupa irfan ale- memnuniyetle bahsediyorlar . 
minde vuku bulan fikri ve Filvaki bizde her zaman mu
bedii ceryanlardan haberdar vaffakiyetle başarılarnıyan balo 
ola la ·ın adedi aramızda, işinin Matbuat cem"iyeti tara
beşi altıyı geçmez. Şu zaman- fırıdarı dürüst bir şekilde ba-
da Beyoğlu kütüphanelerini şarılrnası , rakıa . bizim icin 
besleyen müşterilerin mühim şayam dikkat bir lıtiııer addc
blr kısmı, beğenmediğimiz dilir, fakat bütün dünyada 
Tatlısu Frenklerldlr; gerçi meı•simin en parlak ı•e mergup 
bunları kitap almağa sevke- balası • Matbuat • balası 
den his bir nevi snobizmden olduğu düşünıilıirse bunu ta
ibarettir, fakat keşke, bizde- biiden yukarda bır iş tclekki 
de böyle bir Snobizm baş- etmeye mahal kalmaz. işte bu 
gösterse... balo işini yaparı ve zaten 
· Diln akşam Fransız Ti- teessüsünden beri mesleki ve 

yatrosunda Plıedre (Fedr) 1 ya azası aras111da mütehaddis 
seyretmeye gitmiştim; gözle- ihtilafları hal/eylemek gibi sulhi 
rlm her tarafta bizim ırenç ve ahlaki başka hiç bir iş 
şairlerimizi, genç edlplerlml- görmeyen bizim cem'iyetimiz 
zl, ırenç san'atkarlarmızı an- bu balonun tertibi sırasırıda 

yordu; lakin maatte essOf ittihaz ettiti sayısız kararlar 
salln her yerinde Galata hal- arasında • Matbuat um'lyeti 
kından başka kimselere ru- azasına yani balonun asıl sa
gtlmlyordu! hipltrine davetiye gönderme-

Türklyeden başka herhan- meye karar vermiş. Sebebini 
fi bir memlekette Racine (Ra- sorunca : 
sin) in oynanması, başlı ha- -Cantm se11 yabancı mısırr? 
şına bir hadise teşkil eder. Davetiyeye ne hacet? Diyor. 
Bizde ise bu büyük, bu Bu tarz ı•e ifade bundan 
layemut san'at nefhası hiç yirmi , yirmi beş se11e eve/ 
bir kıh kıpırdatmadan esüp erkan minderli ve sinifi ijfar
l'eçlyorl /ara misafir çatırmak daha 

Bir zamanlar Galata Sa- doğrusu ça/trmamak için güç
ray Lisesi talebeleri, bir lükle kullanılan bir şekildi . 
~sara Bernar,,ı bir Rejanı,, ı bir Hatıra zelir ki balo tertibine 
Mune Süfliyi görebilmek için, yanaşmadan eve/ onun icaba
Tepebaşı Kışlık tiyatro - tına tam riayete alışmak /u
suna adeta bir kale zapte- zımdır. Elinde davetiye olma
der gibi hücum ederlerdi. dan baloya girilmez l'e balopa 
Şimdi bunlan, Futbol kale- kartsız davetli çagrılmaz . Bu 
sinden başka bir şey alil.ka hareket anlayanlar için beli 

Milliyetin tefrikası 17 

'' s 
Yazan 

Raha.<ındaıı gün kcçtikçe daha ı 
ıhadc ,ırkuv(lrdu. Sabahları . - , 
ıı;ece anncı;ilc beraber unun kah. 

.-altı tepesbini g-ötürdültleri za. 

maıı, hir türlii tereddütler geçir

meden kapıyı vuramaz, çok de

falar ihtiyar dadının eteklerine 

,okularak: 
- . ·en omleu gir: emiY derdi. 
Bu ":ıonjur" mera<fmi her gün 

) nı ~ekild" geçer, küçük kı7~ 

nd:ıc_ııı çıkrktan sonra. Namığın 

,ısabi .ıd•"Tlla ıı, bazen anlaya· 

ı:ıc'•kla • ı.. • ,eyler <öylenerek 

' ıl , ı ı, ~ ılapl·r•ıı kapılarını. 
l'kıncleı ! uyu - gurııltuı.rk 

.t· ı k,ıp.:: lıtıı ıhıyult•-,ı,. 

/nail• ·.vran. l'l'L~ anne•! 

:ep \İ ır~ r ~ ;_,nc 1 ne kr• 

kular, ne ylirck çarpıntları ıJ;eçi
rirdi 

- ·amık ne kadar p,ayret etse. 

ne kadar unutmağa çalı~sa. Ney

r•nın. senelerce, sade hayalile 

onu i\ldüren zevkli, ~ılgın aşk 

ııecelcrinln mah8ulü oldujtunu 
hatrından çikar~mıyordıı. 

"Kuçük~ odadan çıkUktan 
sonra. kendi ke'ldine daha nıhim. 

daha mu1fik olmal!;a karar ~eri

yor, fakat ertesi abah onun 

büyük boynu, niçin sevilmedl
j!;ldi sonra hL'Viik mutehayyir 

!);ıizlerı öruı.ıdc, ana<ının kaliıine 
açtıj!;ı za im yaradan başka bir 
sev dti,unemi}·nrdu. 
' . ' 

• :'\eyran. ' 'için henden 

korkııvor. ·ın? dive ~rırduıı;u za-

fedir, cenuptan sıcak, şimalden 
so/!tık, şarktan mühtelif dalga
lar gelmektedir . Bu dalga 
mes'elesi böylece bir • hava! • 
şekil alınca arlık bir takım ha
vimeşreplerin dalga geçmele
rini tabit ve * mevsim • muk
tazası telakki etmek lazımdır. 
itiraf ederim ki dalganın bu 
seneki kadar • mevsimlik • 
oldu/Iu görülmüş degildi. 

En çok görünen ı:!_!lm ..! 
Şu günlerde, sokaklarda, 

duvarlarda , sinemalarda, f o
to/Ira/hanelerde, dükkan vitrin
lerinde , çayhanelerde ve otel
lerde en çok görunen resim 
nedir ? Bunu iki gü11 sonra 
size yazacagırn, fakat bakalım 
siz bula bilecek misiniz ? 

Yandım gramofondan 1 

Matbuatın civarında bir 
1;ramofoncü dükkdnı açılmış . 
Eve/i Babıali caddesi yalnız 
kitapçı ı•e kırtasiyeci dükktinile 
meşgul sakin ve " melankolik 
bir yerdi. Hatta bu süklin 
sebebiledir ki o civara oteller 
yapılmaya başlamıştı . Sonra
dan bir kaç tatlıcı ve lıelvacı da 
görüldü . Orada her dükkan , 
hatta hiç münasebeti yok tah
min edilen - yağcı dlikkdnı açıl
ması beklenebilirdi fakat bu 
hiç sesi kesilmeyen gramofon
cunun açılacagı beklenmezdi . 
Şimdi o gün bu gündür yazı
lartmız onları yazarken gra
mofoncııda biltesadüf çalınan 
plakların çaşnisine tabi oluyor. 
Siz her hangi ciddi bir meı>zu 
üzerine yazı yazarken çifte 
tellinin bir çingene güzeli 
cilı>esile ktl'ra11an nağmelerini 

işittiniz mi. artık o meı•zııdaki 
ciddiyetin 11e hale gefecefi!ii 
tasawur edin ! Şıı günlerde 
yazılarımızda eğer gayrı tabi
ilik görürseniz bunıı, çalışırken 

işitti{!imiz plal:lııruı tesirine 
ham/ediniz ! 

FELEK 

ll(U~f).~l'IRI 
Da/Idaki Kurtlar aç kalıyor 
Size gtçe11 karlı gecelerde11 

birinde cereyarı edrtı lıakiki bir 
vak'a hikdye edecelim. 

Beyollu11dan geç ıoakit dönüyor
ılum. Bir müddet dondurucu şimal 
rUzgfırına karşı dişimi sıkarak 

bek/emeği göze aldı/ım haldı, 
tramvaydan eser yoklu. Artık 
zarııri köşede btkltyen otomobil -
tere doğru yürüclitm . Tam osırada 
klişenirı a/zındaıı iki kadın peyda 
oldu. Karşıda duran lıuvarda . 
tavırlı, kıvrık bıyık, bol paça bir 
lıerife işaret ediyorlardı . Fakat 
herif /Jel/iki kanıksamı1tı, aldır. 
mıyordu. Kadınlar biraz dalıa 
yaklaşdı/ar, lldeta omuzlarını sür
terek bir kaç kere yuııından geçti
ler. Nilıaytt o da yumuşadı ve 
nazlanarak da~·etleritıi kabul etti
ğlııi ima eder bir işaret verirken 
beni gördü, seııde/qerek glderkeıı: 

f: ... dedi. ne yaparsın bey 
birader, Havaya baksaııa, da/daki 
kurtlar aç kalıyor! ... 

Kulak misa iri 

manlar 'esindeki ıifkeyi hbset 

mi ı·or ~-e kiıçi.ıp;lin, gö;derlne do

lan Ja>ları akıtmamak için mini 

mini hcıynunu uzata. uzata yut

kunu~umı ı;ördiikçc kaşları daha 

ziyade çatılıyor_ ı\cyranı titrden 
iri kara güzleri daha ı;azup bir 

ifade alıyordu. 
:\"eyraıı da • babadan niçin 

korktup;umı bilemiyordu. Daha 

kıiçükllij!;ünden heri üzerine diki

len o k~~kin hakışlardan, tebes 
sıim etme>inl bilmiyen dudaklar

dan sebebini bilmeden ürker, 

sanki o gözlerden mini mini ben

liğini dldikliyen bir km·vet çıkı

yorınu~ gibi kaçardı. 
1 f ele tJtt;r o !(tin, ı;tce anne

sinın tef dolaba koduıtı. tatlıdan, 

dayan mıy•p ıı:izlice bir tane 

çaldı ıse, N"mığın Kartı•ında, 
i(özlerinde kabahatini okur diye. 

ne kadar· 
; 'eı-r;ın, oa,ını kaldırsana, yü

züme baksana... Tekrirleri işitse 

kiiçıilc kAlblnl hızlı, hızlı vurdu-

. ' • ·l 

Konferanslar 

Fizik nazariyeleri 
Hakkında bir konferans 

Mühendis mektebi müderrislerin
den Doktor Kerim bey ahiren bir 
Konferans vermiş ve yeni nazariye
lerini izah etmiştir. Umumiyetle 
fizikte iki mühim kanun olduğu 
malOmdur. Mihanikteki :\cvvton, 
miknatioiyeıi elcktrikiyedc .\laksvel 
naT.ariyesidir. Kerim bey her iki 
nazarivenin hali mücadelede olduğunu 
izah ettikten sonra fizik ilminin hali 
hazırını anlamak için lıu ilmin tak
simıni ve tariflcı·jnin cs:ıı<ını bilmek 
Uli oldn~unu soylemiştir. 

llugun artık kuvvet me' bumunu 
anlatmak için kollanmızm gerilme- • 
sinden mütevellit ihtisn!'a müracaat 
edilmez, Bugünkü fizik ilminde baş
lıca iki esas vardır, Birine madde 
fiziki diğeri de esir ethcr) fizikdir. 
Buna nazaran hararetin inşia kısmı 

esir fizikine, maddenin ihtizazı olan 
cismin harareti mınanike dahil olmak
tadır. ilimde iki c<as vardır: Tasnif 
ve illiyet. IUiyet. hiltün hadiseleri bir 
sebebe ithal eder. Tasnif ise müşa
bih hadi<eleri bir sınıfa iıhal eder. 

1 ler hadise illetlere, sebeplere 
atfedilir. F:ıkat buna mukabil başka 
bir nazariye b<iidenler nrdır ki bun 
lara giire herşer bir tesadüftür. Sabit 
kanun mahiyetinde gördüğümür. şeyler 
birer ihtimal mahiyetindedir. Fakat 
bu kanunları nakze4en net.ıyıcm 
husulü için çok 7.amana ihtiyaç Yardır, 

Kerim bey bunu şöyle izah et· 
miştlr. Bir kitapta bütün alfabe 
harfleri yardır . Fakat bütün alfabe 
harflerini bir torbayı koyduk, birer 
birer çek>ek sonra ,·ene torbaya at
sak acaba o kitabı terkip ve tcrııp 

edebilir miyiz? L\"c mümkün9 Bunun 
için iinırümüı un gclmeı. l.i\kin 
fikren bunu yapahiliriz . ll•ını·e için 
dimamik ( Jrnrcki bnıı,J,.n ihl~l 

eden lıadisclcr ıııumkiindür. fabt bu 
imk:ln ı:ıiftir. 

1 >nkt·ıı I\cr1 ın hc,·in konferansı 

nl;'.k.ı ile diıılc~ıni~tl{ 

Lisan meseleleri: 

Öz Türkçeye doğru 
1 

//i111 ıslı/alıları re ü; dilimi;: 
l:-.ınct P:ışa 1 aztr._t.crinin son nu 

tukl:m dil de~i, mM wlunda çok 
conh bir :ıdım oldu 1nimundc a. ker
Jikçc. 1 .or.anda dip!Rmatlıkçn Tlirki 
ycı c. l• \"l)!;a kıda: 1,cri ~nriilmc· 

dik )tnt birer Yarlık volu 'açan hu 
büyük adam. cpidir dil i ;!erinde de 
yepyeni bir tutuma dojtru vürüviırdu. 

1\. l\1. M. inin açılışında ı·e 
merhum Necati B. in gömülmesinde 
süylcndi~I nutuklar bu yolda birer 
küçük yoklama gibi idi . lluİıların 
gönüllerde bıraktıjtı ize bıkarak şimdi 
büyük llaşHkliimiz ileriıc do]!;ru 
Yeni ve geniş hir adım dalıı attı. 
Bunun en gör.e çarpın tarafı bu 
notklın ıstılahları koyacak olanların 

toplanışında ~iıylenmiş olmastdır. 
Jlaşvckilimlz bununl• adeta kar~ısın

dakilerc bir program nrmi~ oldu. 
l•:n ziyade ilim ısalnhlarına veri

lecek şekle uıallüku }Üziinden göze 
çarpmaktadır; 

Biliyoruz ki ı,ıılahlar icin orıada 

üç türlü ıı;örü:ı 'ardır; 
ı )\ütün Htlahları l;\tın ki>kiın 

den nlmak. 
•) .. ı\rap aslından alınmış 

ıstılahları dilimizde ycrle~mij <O\arak 
oldukları gibi lıtrıkmak. 

3 - lstılıhları tiiı'kç•niıı iiz kök 
!erinden alarnk ,cniden lıulııp koy· 
mak. 

Epidir bıı üç dü,.ünii>ı birbiriyle. 
·ar ı ı ·ordu. llirinci görüşün en 

ran korkuya raıı;men ona bakmaz 

ta : - Çık i\yk İ'L' dı~arı, terbi

yesiz! denince\·e kadar kuı,:üçük 

parmaklarını ezip kmrarak, giiz
leri halının resimlerinde öylece 

dururdu. 
Büyi.ık ceYiz kapıvı kapatıp 

ta kendini sofada bulduğu zaman 

üzerinden hir yük kalkmış µ;ibi 

rahat nefes :ılırdı. 
\.lerdi\·enlcrdcn inerken göz 

ya~ları ile ıı;lanan küçük güzel 
viiziınde. ertesi s.ıbahın "bonjur,, 

merasimine kadar serbest olmak 

diı.;ıinceı:iyle memnun bir tebes

süm. helirirdi. 

* • anuk o hazin geçenin •aba-

hında, ihtiyar bacıyı çajtırıp ta 

yatağında uyuyan güzel çocuğu 

göstererek: "lla biı:lm cvlı\dımız 

olacAk. dadı. Onu ~ev emiv dt:diği 

/.aman, bir akşam evci Kı\mile ha

nımın sözlerinden, '\'amığın bağrı
şından bir çok ~eyler hiSJeden 

kıdınctf;ır. bu küçük yı vrunun, 

--·-~-

»c.o .. aa.ım, T:iya~ro 
canlı olarak davandıgı düşünce 

ısulıhlınn beynelmllelleştirilmesl 

idi. Bununla beraber frınsız, 
ingillz, nlman gibl ayrı 

•yn milletlerin dillerinde başka 
başka sözlerle söylenen ıstılahların 
beynelmilel saydamıyaeağı meydanda 
idi. TALİSİZLİK BU 
Beynelmilel ortaklaşa kullanılan ıstı

lahlar lltin a.lından gelip İe başlıca 
Avrupa milletlerinin hepsinde birbi
rine benzer olarak kullanılanlar 

olabilir. Carplıl&şma volunu tutn 
yeni TürlJycnin de bu gibi ortaklaşa 
<özleri olduğu gibi olmasına diyecek 
yoktur. Fakat böyle olmıyan ve her 
dilde ayrı karşılıgı olan süzler için 
bizim de kendi dilimizde bir karşılık 
bulmamız gerektir. Bu kar,,ılıkları da 
arap, yahut aecm dilinden değil . 
kendi üz dilimizin köklerinden 
alacağımız bcslıelli bir şeydir. 

___..::.. ____ ., 

-

--
Bu anlaıacajl;ım - yani nzaca-

ğım - hikaye, gulünecck ~ey 
değildir. 

Size bu gün. feci ve acıklı bir 
vak·a., bir intihar nk'a,;ı anlata
cağım. 

Rahir Cahi hey fakru zttu-
retc dtişmi.iştü. · 

Tembel bir adam değildi. Fn
kat talisizdl. 

Ticarete başladı, iflAs cttl 
Memur oldu, dairesin! lıRv· 

ettiler. 
Konı·syoııculuk yapti, para;ını 

alamadı. 

Oraya baş yurdu, buraya baş 
Yurdu. ve nihayet giinun, birinde 
aç kaldı. 

ikinci gürüşü doğru gösterebilecek 
tek düşünce yerlt mi'ı bir şeyi de~iş

ıirmemekcir. Bu ii~ le bir düşüncedir, ki 
ortadaki büy~l.; dcği:ıme , .• yenileşme 
gidi>ıi ile taban tabana tor; gelir. 
iliz bütün varlığımızı dcği,,tircrek her 
i~imizi yeniden yapmaj!;a kalkmış bir 
milletiz. IO:ski zamandan kalma yerleş 

miş diye hiç bir şeye bağlı kalacak 
değiliz. Dilimize malolmuş sayabilece
ğimiz yabancı <i.ızler yalnız halkın 
diline kadar girmiş ve herkes tara
fından kullanılmakta bulunmuş olan 
sözlerdir. Mesel;\ Fransızcadan elm
m~ olon " telf(r•f • , '· telefon _ , 

İtalyancadan gelen"posıa_,"protesto., 

arapçadan alman • tayyare_. "dava. 
ve accmceden gelen ... peşin ,. Ye 

" dülger. süzleri raıi. Hiirün tiirklcr. 

okuma yaı..ınn hilmiycrJrr ı.~ıe bir 

dü~ünce için lıir >iizü kullanıp du· 
ruyorl:ır;a o siiz hangi dilden gelirse 

ı;cl~in tiir!\çc1c~rni~ dcmcl..tir. 
ilim ıstılahhnndJn halk diline 

düşmt.' .ılanlaıı pek az olduğu için 
hunla arasında kalması çare~iı say.ı· 
Jac>'; olanlar da hemen hemen yok 

p;ibidiı. 

Batta zavalli Bahir Cabi bey. 

bundan iki gün eye!, kar topla

mak için amelelik etnıcğe razı 
old\ı. Fakat siz tafüizliğe hakınız 

ki, ertesi gün giineş açtı, karlar 

kendiliğinden eridi. Cabi hey gene' 
bt~r arapçadan. btcr ldtinceden 

Ôlsun ilim ıstılahlarını kimsenin bil
mediği sOılerlc kar~ılaştırmanın en 

büyük fenalığı ilmi bir ki:çıik takıma 

mahsus gibi p;o>termektir. 1 lalkı okut

maktan lıckledip;inıiı, yalnız okuyup 

yazmanın en ilk adımını ntmalan ve 
orad.ı kalmaları dc,,.ıldir. 

llu ilk adımdan sonra halkın 

yav:ı~ ıa'·aş biraz da hil~i edinme· 
sini istiyecejtiz. llıınıın ıçin de ilim 
ıstılahlırıınn o c~~i kti.hinccsinc 
kapalı n anl~ılmız halden kurtarı· 

!arak yalnız siiylcnmesiyle az çok 

ne demek istediğine vaıılabilccek 
;özlere çevrilmesi pek iyi olur. 

llugün mesel:\ "menşur müte.-a
zil : müstatilit- kelimesi nasıl 
türk çocuğu için halledilmcr. bir 
muamma ise hunun fr11.nsizcası 

olan ' parılltlipip<de • de öyledir. 
Çaresi ,-arsa buna tiyle türkçe bir 
at bulmalıdır ki okuma yazma lıll

miyen bir türk bile o adı duyunca 
ne denilmek istendi~ini aşar;ı yukarı 

sezer gibi olsun. 
lstılahları anlaşılmaz halde bırak

t.l<ça ilmin halka \ayılması yoluna 
girn1i~ olamı)·ı:1. • Yirminci asnn 
en bü; ük yeniliJti ise hu olac•ktır. 

Öyle sınıvoruz ki hüıük 

Başıekilimiz nutuklıriıle t;tılah ko -
I•cak olanlara hunu anlatmak iste
flliştir, Yeni Türk ı>tılahlan nekadar 
olabilir;e okadar Tiirk kiıkünden 

l(elmcJ suılerle yapılmalı ve buna 
hiç yol bulunamazsa 11 zaman bey
nelmlilel ortaklaıa kullanılan söz 
oldıı~u gibi dilimize alınmalıdır. 

işte l<met P,. 111.. )erinin nutukla· 
rındlln hiz hunu anlı\'Oruı ... 

- !. Nebmi 

konaj!;a felaket getiren cı çirkin µ;ü

ııaha ait oldujl;unu anlar ı;ilıi olmuş, 

daha sonraları da , amıj(m bazı 

geceler her ihtiyatı unutarak 

hüyiık bir asabiyetle haykırıp 

söyledip;i cümleler tahmininin dop;-j 

ru oldup;uııu teyit etmişti. 

ihtiyar bacı Se\imli cınltı-
ları, saf kahkahaları ile bu mini 

miniye geçmiş felaketleri fazla 

kurcalamıığa lıizıım !(Örmeden, 

şimdiye kadRr tatmin edilmemiş 
olan bütün analık şefkat YC mu

habbetini verdi. 
• 'eyranın sabahları va~lı göz· 

!erle 'amııı;ın odasından ını~ını 
p;ördiikçe onu kilerin ba~ına gö

tiirilr ve sade düşüncel! kafası, 

kiıçüğiin onune koyduğu çe~it, 

çeşit reçellerle hu içli mahzun 

yavruya detlerlnl unutturacağını 

zannederdi. ... 
Neyranın KCCe anncı;indcn son

&r, bu evde en Çl)k sevdiği şey, 

aile resimlerinin durduP;u meşin 

açıkta kaldı 

Gülmeyiniz, biçarenin lıall 

haraptı, artık hiç bir umidi kal

mamı~tı. 

Bakkal. ka,ap, zcrza\'atçı, ek

mekci. ahçı. hütiin esnaf krediyi 

kapadılar. 

- l'\e i>thor:<un? Oedil~r. 
Bahir lıev· lıoyun büktü: 

- Eekrnk. 
- Çık pe~in parayı! 

Bahri beyde para ne kezerdi! .. 
Biçarenin elinde avucunda tek 

metelik bile kalmamıştı ... 

Nihayet dün kapıya icra me
muru ile, mübaşir de dayandı . 

Ev sahibi, tahl!ye davası ay

mıştı. 

Hem a~ Hem de çıplak kala · 

caklardı ... 

Bahir he) karısına: 

- Bu hayata bir nihayet ver

meli! dedi. 

Kocasına bağ.lı olan karısı: 

- Sen ııa'ıl istersen öyle 

olsun! 

J>eye cevap verdi. 
- hay atta çıılışıp çabaladım, 

murnffak olmak şoyle dursun, 

ekmek parası bile kazanamadım. 

Madam ki yaşayamıyonı1. hiç 

olmaz,e ülelim ... 

- htelim kocacı~ım ! 
Kadınca~ız etrafı topladı. Bahir 

bey vasiyetlerini yazmağa haş

ladı. Daha doğrusu pelise, ölüm
lerinden dolayı kimseyi mes'ul 

etmemelerini bildirdi. \' e mektu-

kaplı kocaman yeşil bir albumdu. 
Bıı lıazı \·erlerde resimleri 

dü~iıp• boş k~lan kalın kitapta 

ne de ho< sevlcr yardı-' . . 
ilk >ahiftdc _ ·eyranı korkutan, 

tüyleri yukan yuk~r, taranmış, 

kalın gur ka~lı kara sakallı, p;öjı;sii 
nban dolu hir adam Yardı. 

'Bu bir cliı:dc beyaz eldi\ en

lerini, iibi.ıründc sırma pllsküllll 

kılıcını tutan ko,; kocaman bı
yıklı ihtiyar, "haha, ııın babası 
imi~ ... 

Küçiik tchl~tı parmaklar niha-

yet ar:ıdtkları yeri buldu. Hu, 
büyük ıırnesiniıı nikAh p;ıinü 

çıkarılan re mi ımi~. , eyran bu 

resmi çok sever .. l "zun zaman 

gözlerini, bu yerde si.ırünen geni~ 

etekli, kena !arı dantelli, rnma 

işlemeli agu elbiseden ayıra'llaz. 

Bir iki sahife sonra !(elen 

bebek rc<imlerlni de çok be~en;r 

Şu soluk resimdeki şaşkın gözlü 

çıplak bacaklı kiiçilk ı,;ocu~un, 

•bahası. olabileı:c~inc hir ttirlu 

l 

ı. 

bun:ı ~u ciımlcy'c nihayet Yerdi: 

"Ren de hekta~i baba;ı ıtilıl. 

belki dunyanın altı, (ıstıınden 
daha i~·idir _ dirorum. 

Bu i~ bittikten sonra mc;ck 
çetrefillendi. 

Neyle intihar edeceklerdi? 
Silah yoktu, kömllr yoktu 

zehir yoktu. 
Karısı dedi ki: 

Kendimizi asalım. 
Bahir bey omuz sil ktl: 

.-- ip parası bile yok! 

Bir miiddet dti~ündüler. nihıı· 
yet gene karısının aklına geldi. 

- Hava gaziyle intihar ederiz. 
- Sahi. 
Bahir bey odanın pencere, 

pernu, anahtar deliklerini iyice 
kapadı, sonra karısına ~arıldı. 
Karı koca suıi~li bir vedadan 
ı;onra hava ı:;azının muslujtunu 

açtılar ve koyun koyuna yattılar. 
Ölümü heklcnıeji;c ha;ladılar. 

Ertesi sabah erkenden_. Rahir 

bey gözlerini açtı. .. Açtı ı ı: ka
rısına baktı_ 

Karısı gerinerek uyanJı_ 
Uyandı ve sordu: 

- Ölmedin mi~ 
Soru~tıılar: 
- Ölmedik ınif 
Zavallı talisiz karı koca' Öl 

mcmişlerdi. 
Ölmemi~lt:rdi, çi.ınkü hu aga

zının parasını vermed!klcriııdeıı, 

kumpaııyıı gazı kesmi~ti! 
Seldmi izzet 

~~ e W.IZW'".a 
ALATI ELEKTiRiKiYE 

Tamiratlı 
Elektrik şirketinin 

alatı elektrikiyenin 
küçük tan1iratını 

Meccanen 
diğerlerini 

el enıeğini 
almadan ınal 
olduğu fiatla 
icra ettiği hiç 
kimseye ıneçhul 

değildir ,....,,.._..,. .• 
aklı ermez. ihtiyar bacıya' 

- Gece anneciğim, dojı;rıı 

siiyle Babam böyle mi imiş? O 
da btiyle ufncik mı imiş'/ Sua· 

!ini tekrar eder. dururdu. 

. .\lhümde daha lıir çok re,im· 
lcr vardı . 

Bütiin bu, kimi ölmü~. kimi 

unutulmuş insanlar Neyraııın 
dostlarıdırlar - bunların hepsinin 

duruşuna, bak.şna bir mana verir. 
Ara sıra başını kaldıran ihti

yar bacı Neyranın kaç defadır 

karıştırdığı bu cskn re,imlerl, 

her ı;eicrinde gene ayni ~edit 
alaka ile tetkik edişini garip 
bulur, kendi kendine: •şu çocuk 

luk ne iyidir!. diye mırıldanırdı. 
Küçük kızın bu zengin elbi 

,;eli genç kadın simalarının hu

tutu arasında her ş~}e rağmen 
hiıı tilrl!i aklından çıkmıyan ve 
kime ait olduğunu bilmediği o 
müşfik bakışlı oksi.ırüklu zatf 

ha;ta ilr hir mtişabihet araya· 

ca~ını tH'a' vur etlcmezdi 
( ritmedl) 
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lemşümul 
Marka Ha an kuvvet su rubu 

' 
İÇİ ni Z Ha~::o~~za 

Ermis - Emniyet - kartal 
~lüttehit konserve fabrikaları Türk anoniın şirketi 
İdarehanesi Galata perşembepazar numara 25-sermayesi: 150,000 

Türk lirası tele.fon Beyoğlu 37?~:··. imalı\thanesi : ~yv:ın~ray 
(Haliç) telefon Istanbul 3254. ~KAT : Konservelerınnz <lığer 
biluınum istihzarattan kolayca ~ik edilnıek için etiketlerimiz üze
rinde mevcut olan alAmeti farikaya dikkat buvurulması nıercudur. 

~l'{g(~&,,.~~'i ~~~ 
· DEVLET MATBAASI ~iüDt)RLÜGÜ~ DEN: 

Millet ~fektepleri için 

SEHİR KIRAATİ 
' 

Maarif Vekaleti 
Neşre dildi 
tarafından ihzar 

Fiyatı : 15 kuruş 
ettirilmiştir 

KÖY KIRAATİ 
Fiyatı: 15 kuruş 

Dil Encümeni Alfabesi 
Fiyati : 5 kuruş 

----
lm16 ve Tasrif 'eklllerlni havi 

Yeni Türk Ali abesi 
Fiyatı: 7,5 kuruş SPORCUl.lft 

8PORDAll 
eml ve spor esııasıııda 

te som 
Ruşen Eşref: Yakup Kadri, Falih 

beyler trarafından hazırlanan 

Rfrkı YALDA 
PASTİLLERİNİ 

Seçme Yazılar 
kullanınız 

Bütün ecı.ane •• ecıa 
depc>lannda 

satı lir. 

Fiyatı: ~O kuruş VALDA 
lsmllll tatlJH lıutıılar 
denınliıde talep edlals ücn:ti ih\\"e ctmeliıiirlcr. ra~r.ulaıı ·ipari~ edenler yüzde .10 nblıt:tinde posta 

"WZ~.a< -- - ~~~~~~~~ ~,. :=:..:..:..:'-'....:.-- --- - --·-· _____ ..c:::;__ __ _.:-

M İ LLIY ET İN EYLENCELERİ «BOZ KURT» 

Bu rünkü yeni lıilmeceınlz 
Yukardan aşagı : 

l'sv•bın bir tarafı (3) '•· 
ına1.dan >onr• edilen (3) 

~ Kadınlarda coket altı (4) 
J.:.;ir (3) 

,ı ı:ıektriktc ölçü (3) Yemişin 
'O) ulan tarafı (5) 
Hane 2) Orta (:!) 

.~ (,'ijtncı ip vutulmıyan (5) 
fi- Tarla'" ekilen ( 4) • 
~ Bağ yemişi ( 41 Dahi (2) 
8 \emekten cı·el içilen içkilere 

ı erilen isim (8 ı 
<ı 1 lau\ 2 ltamazanda kılınan 

naınn1. h 

Tİ\ \TRO 
re 

SİNEMALAR 

Darülbedayi 
·ı\:pebaşı ti\at •::.unda hu akşam 

~aat '2 l -.~O da 

Aynuroz kadısı 

l\nmedi tı t3hlo :vtuhırrlrt : 

\ hı•:ıl•ip Zade <'•IAI ~ey 

Ferah Sinemada 
\cırtlc\ canlıa• heı'eıı \ ande·Sn 

·11e1nacfa: \ctmi rchtivan 

~aşit bcvt teınsilleri 
,\JJI ·ı tı1 , '' mfa bu ak,.nı ince-

o;;az on i, d.:ın.. sk-;. komedi, 

ti\ .. 

Dünkü bllmecemizln 
Halledilmiş şekli 

Soldan sağa: 
ı C:eni !emek 7 
2 Balık k11.ırıılan alet ( 4) Taı·· 

laya ait bir şeı· (:!) 
3- .\ta (3) \Jahfel (4, 
4- Yamı (2) Zcmmin aksi (3) 
5 Hayıanın aptıılı (;l) Noı.ır2) 
tı Kışın yapn (3. \'ucuda 

getirilen şey ( 4,1 , 
7 Köprünün avaklarının altı 4 

L:zıl< ııidası (2 ) 
8 lliiyük (.ı ı·:,kiden ~ lımda 

hüküm 'üren 5) 

9 Faydalı 

Şehremane;i iianatı 1 
Şehremanetinden: Şchremane

tine ait J,tanhul Motiirıı '"ulık 

olup 800 lirıt\ıt talibi uhdesin
dedir. iste) mit riıı 21'. Şubat per

~mhe gıinun" kadar 1 &vaztm 
müdurli@nc rııiıracaııtları. 

Darül'aceıe miidiri\•etlnden: 

Pipinç t 000 ki o 
l'arııtes ~ooo 

\ e.iltalin yaA-ı 4000 

Yukarda cino ve mıkdarları 

yazılan uç kalem ı'ıckıi!Atin ka

palı zarf usulile 20 .\!art <J~Q 

Çar~:ıınha !(I nu .aat on dörtte 
miinaka<ası ic•a cdllecektir.TaUp
leriıı teminat akçesi ı c tckllfna
ıııclerilc nıuracaatları. 

Türkiye Umum Sigorta Şirketi 

Davetname 
Tk:ırct kanununun 361 nd maddesi 'c ~irkctin nizıının~mel da· 

hilısi ahkAmuıa teYflk:ın lıi<scdaramıı 1 'l29 sene-i \!artının otuzuncu 
('umartesi gıinii 'aat on altt buçukta Galatad:ı \"ııyı·ada caddesinde 
'·ııoz KURT .. hanında kAin şirketin merkezi idaresinde sureti adi
ycdc in'ilrnt cılecck cılun hey.eti uınumiyedc hat.ır hulunmaları rica 
olunur. 

1.:lakal ~;; hi. sc 5tnctinc malik olan YC hcy'cti umumi yeye i -
timi,. etmek arıusundıı bulunan hissedaran kanunu ticaretin !171 nci 
maddesi mucibince hcy"eti umumiyenin in'ikadındaıı bir hafta cvel 
hisse senetlerini şirket merkezine testim ye tenli etmelidirler. 

Rııznamei Mü7.akerat: 
1- '\.tecli ·i idnre ve mürakıp raporlarının kıraatı. 
2 Niz,tmname ıııucibincc ikinci devrei he;ahiycyc ait hilAnço 

ve kılruzarar hcsahmııı tastiki, deHei hesabcivc ııt·tayici hakkındıı 
karar itithazı, ıneclbi idare azasının ibr:ı;ı. 

3- Dcvrei hesabi,·c zarfında istifa eden 1\ledbi idare aza>ındıın 
birinin yerine tayin ol;man digcr hir azanın keyfi;cti tayininin tastiki. 

4 ~irket nizamnaıııei dahil binin ı •i ııci maddesiıw tevfikan 
muddeti memuriyetleri hitam lıulaıı mecli'i idare azaasının intih:ıhı. 

S 1 ()2() denei hcsabin:si için ııııirakıp itntiha'.11. 

(ı 1929 de\ rd hcsabiycsi için nıel'ibi idare azasının huzuriyc 
iicretledle murııkıbc ita edilecek iicrctiıı tayini, 

L Sclı\hi yeti ınslısusa ile t:n zif edilmiş m~dısi idare azalarile 
miidiirlerin ~ernit ve ımılıa>Se>atıııı rn~ in etmek hıı'u~unda meclisi 
idarcve vekalet ve ~cl:\hiyet ita<i. 

8 - Ticaret kanununun ;ı2;ı n~lı mad,binc tcdik:ın ~ahsen 1 ., 

valıut meclisi idare azas! ve ya mudurii bulundukları Şürekıltı >airc 
~amına, şirketle muamelati tıicariycdc hulunahilmck uzrc meclisi 
idare azasına mezuniyet ita>ı. .\lcdbi idare 

·ricarei i;;leri unıunı l\lüdürlüğünden : 
Ecn1,;bl Mnnnim ve ~crmayesi eshama ınünkaseın ırketler halkındaki 

30 ı ı :ı;ıo ıarihli kanun ahk!mına tevfikaı. 'l'ürkirnda ifavı muamclnc 
mezun kılınan ecnebi şirketlerinden Kredi l.ionc bankası bu. kerrc müraca 
atla şirketin Türkhcdc vekili bulunan ,\lfons llonne cfeıı<licc il:heten .\tbcr 
lmhnf cfendiı·i nasp ve tayin eı lcdiğini ihbar Ye ı c>alki ldzımevi ilır•z 
e~lenıiş ve keyfiyet hitıetkik muıafık ~iirtilmüş olmakla ilan olunur." 

RlllllllllRIUlllUllllllllllllll ... 17 i1' 24 mart 1929 dakı <11111.llHlllllUllllllülIDllllllimll :ı ~ 
;;;; Pnıg heynelnıilel sergisini ziyaret ediniz -~ 
== = = llıitün (,,1'kıslouk sanaıjının nıc;;heP ccnnl U\ann raKbetını ıe -~ 
;; mall:ınnı tecol ir cdeı 1 crın saınlmiYctı bu me~bc ir. bır ! 1zum J ık .. '"dı =:-.-;: 
§ oldu~ıına delildir · 1§ 
= -ğ Taf>ilAt ıçın rc•mı nıüıııc, ıllcri bulunan Cafaıada \ lııııılrnnede ~ -
;:;::; l.o)·id Triestino ı·apur kumpan1a<ına mu.:1caat. = -

lllllllllllllllllllllllllllWllllllllllllllllll l'eldun ııtyogıu 2 ı 27 lliillllUllUllilllijjllilllllllillllllllllH~~ 

• 
SeyrısP.f nın .................... 

Ayvahksür'at postası 
(MERSiN) vapuru 26 Şubat 

Salı 17 de Sirkeci nhtımından 
hareketle Gelibolu., Çanakkale, 
Küçükkuyu., ~:drcmlt, Burha
niye, Ayvalıga gidecek ve 
dönü~te mezkOr iskelelerle bir
likte Altunoluga uğrayacaktır 

Geliholu için yalnız volen 
alınır. ı· ık alınma?.. · 

ı ranzan ıkıncı postası 
(Clıi\ll ICRIYET) Yapıırıı 

28-2-929 T'ı·r-crıılıi' aksamı • 
Gılat:ı rılıtıınınd:uı harrkctlc 
Zonguldak, lııclıf'l11, Sinop, 
Sam:ıııı, l 'ııYı', Fat-,ı, ( ),
ıhı, Cıre~ıın ·, Tralızoıı , 
flize, Bopaya gidecd; w 
dönıi~te P<mtr i~kelesiy!e 
Hize, Of, Sürmene, Trah?on, 
Polathane, Görele, Gıre
<oıı, Ordu: Fal'l:l, Saınsıırı, 
Siııop. ineboltıya uğrayarak 
ı:ı-e'e•·ekıir. 

Galata kiipriı başında merkez 1 
a~cntesi Beyoğlu 256\! Me.<adet 
hanı altındı husu>i dairede 420 

Hnbe ıeenıesi lstaniii:bu:l.::;:t 

.. i • 

1 YELKENCi 
VAPURLAR! 

KAR\ DE iZ LCI\:- Yf: 
SÜ'R:\T POST .\Si 

SAMSUN 
~apuru Perşembe 

\!ı Şulıııt 
günü akşamı Sirkeci rıhıım·ncıı 

hareketle doğru Zonguldıık. lnehnlu, 
Samsun, Orctı Gircson, Tralızoıı, 
Surmene ve Rizeye gidecektir. 

Tafsi!At için <;irkeci<lc \le<adel 
hanı ittisalinde velkcnci hanında 
kAin acentasına . müracaat· Tel· ı 
lstanbul ·151~ -Kara Oeniz Postası 

Bu Uk L. ı·apıırıı 2tı 
Y ıman Sııbaı 

• 

Salı 
glıııiı aks;ııııı :-.ıılccinlıııııııııdatı 
lıarcketlc (Zoııguldak, lmıbnlıı , 
~aııısuıı, Fa ha. Urdıı. 1 ;iresıııı, 
Göıele , \'akfı kehir, Trabzoıı 
Sürmene, Rize n• \fapavri) 
iskelelerine a1.iıuel 'e 
anlf'I ı•ılf!crklir. Yı!k w yoku 
çi11 Sirkecide y~ni lı:ırıda 1 ııum
rolıı acı>ntesim• müracaat Tele
iforı : I. t.anhu 1 3 !05. 

~-------· DUYCE J.EV.\ı "T Lf. TYE • 
Haıııhıırg, Hı rııı. Aııwı·s, 
istaııhııl ve Bahri Siyah ara 
sind~ aziıncı ve aYılet ıııuntıt
zarıı postası. r laıııbıırg, Hl'cın, 
Stctiıı, AnYı·rs vr Hoterdam. 
elan liıııaıımımı mııYasPlrli 
hrklenen Yaporlar , 
Samos 
Yalta 
Pera 
Ostse 

vapuru ,l i\1arta 

• 12 • 
13 " 
28 " " • 

• 
llurgaz, \"arna. Kiistence, ~ala• 

'e 1lırail için lim:ınımızclan 
hareket edecek 1 apurlaı: 

Ost;e rnpmu ::!8 Şubatta (i :\lart 

Saınus ... 
Ya ita 

fı Mnrt 
tahmildc 

l laınhurg, titrem, \m er . . Hotcrdaın 
\ c i·'.aııçig için ı akında limanımız 

dan hareket <elcck \·apurlar: 

.. \tena ,·apuru limanımızda 
\.Lcnr hard _ '.! 1 28 ~ubatta 

\"auplia 
Pcra 

tahnıildc 
• J 4 ~lırta • 
- 13-17 • • 

Fazla tafsilat içm ( ;aıaıada 
Oı akirn y.uı 1 laı ııı ıha kğin 

um ıı ıııi an·ıılcliğiıııı ıı ı ı ııacaat 

Tekfoıı : tlı•yoğlıı 641-647• 

.~Dr. Ihsan ... ~. 

!Öksürük şurubu~ 
Öksürük ve nefes darlığı 

için pek tesirli 
11~" ilaçtır "'~• 

Uper tıı 

HALİL SEZAİ 
13ASUR ı\1Eı\lELERİ 

l·I~tu 'e sıracal ·ı o.meli r,ı tıt:ıe 

li>0tsız elektr'kl • 61i ıe oikumıc 
:ı;neliyatl icr.ı ede , Oğleden sunr• 
llinn ,oın \c Hamam o. ıo 

- == R 1 M 8 K 1 • K O R S .& K O F un e<erindcn muk telıes senforjk ' 
müzıkısınm i•tiraldle yarın akşam 

ALHAMRA SİNEMASINDA 
iraa cdikcck olan 

ŞEHRAZAT 
filminin BÜYÜK. GALA MÜSAMERESi iÇiN , crkr~•iıi ~imdiden 

tedaıık ediniz . 

.......... -.:z~ı:ım .................... ml'60 

::::::::::::"Gcı~:::::::::~cc:~ 
\arın ak"· m 

MELEK SİNEMASINDA 
JO:ont s B.:11 ~ııskanın me\bur romanıntla.n rnukteb n n " ıt ı 'ıit 

lıuJtık bir draını mu'aY\Cr 

KARANLIKTA BİR KADIN 
filminin ilk irae5i 

\lüınc,•ılcsi: dchak:lr MARİA KORDA 
exx:::::x:xxx .... ::x:xx::x:xxe 

l lerkesi aldkadar edecek hari 
kül!de bir film., .. Gavct kuvvetli 
his ve , iirlc malimll b~ c~cr. Ba>d" 

ORA LAPLANT 
EDMOND KAH.EV ve 

JORJ S1GMAN 

AŞK 
ALEVİ 

\"lr .\J\ BA Ki 
RO;\Al .ll KOL\\\,. 

irtihal 
gibi d:l.hi artistler bulunan kuv. 

\etli bir hcy'eti temsiliye ıarafın

dan ı ücude ~el irilen bir e<er._ 
işte öniiınü1.dcki per~emhe ak~a· 
mınd•n itibaren 

MAJIK 
SINEMASI,DA 

gösterilecek olan 

KEDİ ve KANARYA 
filminin mahiyeti. 

Orman mektebi alisi müderri•· 
lcrindtn ı c 7.ından ve <,'anı;ll or 
nıanlarl Türt.: Anonim Şirketi unıu 
mi müdürlerinden üoltl>r Tel'fik Alı 
beyin nli<lelen, Edime Adliye mü 
dürü c>bakı merhum l:nıin Ali 
beyiıı refik&lan h•nım irtihal etmiştir. 
Merhumenin cc,azesi 26 ~ubaı salı 
günü sut 10 da Kadıkuy l\lcıda cad
desi IQO numaralı haneler;nden hl 
dınlarak nımazı Kadıko• camiinda 
h~deleda aile kabrist.ının" dtfnolu
n1cakur. 

İPEKLİLER DAİRESİNDE 
Cayct ehven liatlarla ~ayanı istifade fırsatlar 

Krep do•• Sı·n Ciızcl renklerde rekldm 
t ıatı metro~u 

' 
260 kuruş 

Krep do•• şı·n l}i citı> ı·e muntahap 
renklerde mtırıı u 

Krepdöşin 1'11 i)I in 
ınec- ' J 

Krep birman Gundu~~;\',~~' ıçın 

32!) 

150 

49S 
K • • İ (;c:cc roplan için \c :tOn tnu<la290 rep ıorıe renklerde rekllm iüıı metro•ıı 

" 
" 
" 

" .~ık ropl•r için son modl 425 
metro' " 

Krep Saten C:ündü?. ropları ·~in . ah - 50 
renktr metro:ou ~. 

Tual dö sua Ç•m•ıır ,. astarlık ıtiıı 
metro~u 

d Ö SUH Alıı ıil:i.li cin Potit ilen 
marka meırosu 

Stil ropluı ~çin 
ınetro:>u 

250 

335 

00 

" 
" 

" 
" 

iıl ciru. 
rekllm fiatını ıııctıl"ıı 
ekstnı cin>. müntahap 
renklerde mctn,.:-u 

250 Kr. 
275 

" 

ursa ipeği 
ursa ipeği ________________ ... 

V 1 1 (,-Ok enli >iyalı c-t ya e ur ang ez lacivert metrosu :~50 

650 
Kr . 

V 1 •f t.tnıamen ipekli ıe scın e or şı on moda renklerde mctro<u 

Bayram münasebetiyle müstesna 1- .. 
flatlarla büyük hediyelikler meşheri 

" 

İpekli çoraplar: çifti 3:2:i, ~:ıu ye 13:ı kuruş 
Prensiplmlz: çok satıp az kazanmaktır. 

Heyo~lunda KARKMAN ma~t7.aları 
Dersadet, Beyoğlu ve yeniküy daireleri 

l'iirk anoninı gaz şirketinden: 
1 Jcy'cti umuıniı·e içtimaı adi.sini 31 i\lart pazar ~ım,ı saat ltıd. 

Gala tada vop oda caddesinde uıııumi Ticareti Hariciye bıuıka,ındıı 

akdeylcyeceı:;indcn hi. -edarıın i~hu içtimada hazır bulunma~a da\ et 

olunur. 
1 lcy'eti umumiye içcimııına i~tirak edehilmck için hi,,daranın ı o 

ıı;uıı mukaddem hi<•C cnetlerini Galatada mezkt\r bankaya veva 

Pa•i<tc Pro an> '"ksğında53 nuıneroda Bauer :\Jarchal ve ~ıırekAsı 
banka,ına teni· ·'e icti'llad· "1 ıiç gim cYel Gılatada umum! ticarctı 
ha·iciye banka,;ına bizzat ır :racaat ldcrek duhı.Jıye 'a-akalarını 
:ıhzeylemelcrı muktazidir. 

lluınamel m•ızakerat· 
~ıecli. i idare 'e rr. akıp raporlarının kıraatı 

2 JlUA ço 'e kdr 'c r.arar l•esahı • 

.ı lecltoı 'darcnin ibra-:ı 
.. - 1cvcm kArın ,ıırcıi ı •ınıali 
:; - :\liırakıp tav;'li ite aıdat • ın te,hitl 
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~füfüiE""IB..,. Derman hemşerit <1111:mgmmmı 1 Şom söyliyen dili hiç çekinme kes, :-·· 
::~ Haine verilmez aman hemşeri! 
f:~ yapış gırtlağına aldırma nefes, · 
f~ Olümü dertlere derman hemşeri! 

~== Hif Sürünür yer1erde yılanlar gibi, ··· 
~ Bakarsın aranır köşeyi dibi, ı~ı 
ınl Yabancı mangırla doludur cebi, :: 
ifü Bekler bir münasip zaman hemşeri! ~:: 

~lf Bu kötü kişidir, duş'llan kişidir, mil:; 
~ii . c 1 1 1 ğ k ... J. • ·::i asus u c a ça ın anca ışıuır, 
~~ G ı i1i~ ezer, soruşturur, görür, işidir fJ~ 
l11l ı<urnazlıkta gayet yaman hemşerit Ptli 

Ei Fakat bir gün ge<,.er mutlaka ele, '§_j. 

ı=·,i,.:.!,.'.'.:!= ~=ğ~ni~a ~~~!:::a~::~~e k~:::: .• il 
Ölün1ü dertlere derman henışeril 

:::: 
== ~ ·ıs ı::: b •' . f.! 
~;:: ........... -···· .... --···-··· ····-····-·- --·--··· ·- ... :: •••••• r u •• .•• ı ... 'ı ....... :r .... :ı .•• 2 •••••••••• ı:::: •• ı···· ........... :1-::::---·-·-:.x ••• -:ı::ı: • • · • 
::::::::::ıu::::::::::::::::::::::::a:.:::::::ı::r.::::.::.::ı::::::::::.:::::::::::::::-·:ı:-ciu•ıu::!!E 

Hala afaroz ediyorlar 

İstanbulda Fener kilisesinde bir Baş papas 
var ya .. Bu baş papas, iki tane arnavut p -
pasın afaroz etm;ş. Bu adamlar, hala ôünya 
yüzünde bir nüfuzları olduğunu sanıyor!at" 
yahu!.. 

Kaplumbağa rağbette 
-· -

Bıldiğinıiz kaplunıbağalara rağbet çoğalmış. 
Bunların kabuklarından ala taraklar, kadın 
eşyaları yapıldığı için çok para ediyormuş. 
~lenıleketimizde az kaplumbağamıvar? Hemen 
.ıro1ü nüzü açıp avcılığa b~şlıya lım. 

- - -

Hastalığı nedir ? 
Küçük Saffet hasta 1 çekti baktı, 

olnıuştu. Doktor ge- Saffe tinannesi cahil-
tirdiler. Doktor henıen 
hararetini anlamak için 
cebinden tern10 nıet

reJi çıkardı. Koltuğu
nun altına koydu. Bi
raz durduktan sonra 

ce bir kadındı . Te
laşla doktora sordu: 

- Doktor B., bu ma
ki na tabii doğru söyler. 
Acaba çocuğun hasta
lığı neyn1iş? 

MiLLiYET. SALl 26 
• 1 

ŞUBAT 1929 
7 
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~!l!~!!'~!'r~'!,!1( 
~1emleketinden yeni 

geln1İş bir adam Baya
zıt camii avlusunda gü
vercinleri seyrediyor
muş. Dalgın dalgın ba
karken omuzuna bir el 
yapışmış: 

O zaman Leyla an
nesine dedi ki: 

- Beni mektebe yol
layan sensin, şimdi de 
şunun bunun dediko
dusu yüzünden gitmi
yeceksin diyorsun. Ben 
de neyapacağımı şaşır
dım. Pek ala artık ev
de evde oturacağım. 

Leyla acısını belli et
memek için annesine 
böyle söyledi. Fakat o 
dışarı çıkınca mindere 
kapanıp hüngür hün
gür ağladı. 

Kays de Leylanın

mektebe gelmediğini 

görünce yıldırımla vu
rulmuşa döndü. Artık 
ne okuyup yazıyor, ne 
de bir şeyle kendini a
vuta biliyodu. 

Günler, aylar, seneler 
böyle geçti. Her iki ta
raf ta tek kıvılcımı ek
silmeden bir birinin aş
kıyla yanıp tutuşuyor
du. Fakat kiınseve 
dertlerini açanııyorlar, 
alttan alta eriyen bir 
kar yığını gibi gizli giz
li içlerini yiyorlardı 

Hayvanları seviniz! 
- 2 

Ağızları, dilleri yoktur ki bi-
ze işin doğrusunu anlatsınlar. 

Onları seviniz ki size sadık 
bir arkadaş olsunlar ve ica
bında uğrunuzda canlarını fe
da etsinler. 

Sahibini tehlikeden kurtar
mak için bin haydudun, bir 

'l 

hırsızın bıçağı altında canver-/ 
miş köpeklerin. Avda vahşi 
hayvanlara karşı koyan atla
rın hikayelerini tabi hepiniz 
dinlediniz. 

İnsanlara bir arkadaştan da

t ıca 1 
i. 1 

Tam beş sene sonra 
bir gün sokakta bir 
birlerine ras geldiler. 
Daha uzaktan renkle
ri .. arardı, helecandan 
yürı kle·i ağızlarına 
geliyor sandılar. Kays 
yavaş yavaş Leylanın 

yanına yaklaşb. Elini 
tuttu: 

- Beni unutmadın 
değilmi Leyla? 

l)ive sordu. 
• 

Leyla bekledi, cevap 
veremeden düşüp ha
yıldı. Kaysin de bu hal 
fenasına gitti, başı dön
dü oda yere yuvarlandı. 

t • 

- Hiş. ne yapıyorsun 
orda be? 
Adamcağız ürkmüş 

bir halde başını çevir
mış: 

- Ne vardı yftni? 
Bu tesadüf ten sonra Ben bir şey mi yapıyo

K y .ıse tuhaflık c\rız rum? 
oldu. Dünyadan hoş- - Daha neyapacak
lanmamaya insanlar- sın? Güvercinleri sa
cl::ın kaçmaye başladı. yıyorsunl Yasak oldu
Nihayet evaen kaçtı. r~ıınu bilmiyorsun ga
Gündüz dağlarda ge- i a ? 
zip g ·celeri taş kovuk· _Ha vır .... 
lar,ndı yatıyor, Kurt~a - _ Ka· ~ • 
kuş a arkadaşlık edı- ç guverctn say-
yor, Kendisine ~elip n~- dın, çabuk sôyl~ l 
sıhat verenlerın dedı- -Şey·· .• Yuz tane 
ğini yapmak şöyle du- saydım. 
rsun sözlerine bile ku- - Ver yüz kuruş öy-
la k asmıyordu. Onun leyse .. 
için halk bu delikan- Adam, çıkarıp cere
lıya "Mecnun,, dedi, meyi vermiş ve artık 
Kaysin adr o günden orada kalmıyarak ko-
itibaren böyle kal~ı. şar adımla uzaklaşnıış. 

- B tmadı - . 
Bıraz sonra tanıdık-

Ne kendi belli, ne de katili larından birine rasge
lerek vak' ayı anlatmış: 

- Hay budala hay, 
demişler, sakın parayı 
verdin? 

' 

Evelki gün Tarabya sırtlarında dolaşan 
jandarnıa devriyeleri başı bir demirle parça
lanm!Ş bir ceset buldular. 

, -

?ülerek cevap ver
mış; 

-Verdim ama, demiş 
acele etme, tam dört
yüz güvercin saymış
tım! Bereket versin 
yuttu. 

işledikten sonra tohu
mu kapatmak için bel
ki kara saban kullanı
labilir. 

İki hayvanın çekebi
leceği hafif pulluklar 
var. 
Atın şu kara sabanı 

yahu. Avrupada köylü 
sizden beş, altı misli 
fazla mahsul alıyor. 

ha sadık Olan bu hayvanlara Ameleyi toplayıp herkese birer birer göster-

Kara saban toprağı 
kazmaz; eşeler .. İki 
parmak işlenmiş top
raktan ne hayır gelir. 

Orada ne mahsul ye
t;ş;r. Pulluklar pahalı 
da değildir. ezi yet etmeye aklı başında bir =~~!:~!~=·=,=~~~==~=~~=~==~~=~=~~=~~~:=:==!~~=~=!!===~=~~,::=~~~=~;=,==:::=·" 

insanın eli varmaz. il Köylüye zıraat dersleri il 
Bil akis elden geldiği kadar ====:::ıs====ı~=~ı===ci~=;=~=~====::==r====13~h~~!~~~t;tiı=~=ı~~;~ 

bize htzmet etmekten başka Sulu toprakları isle- mak munıkun olduğu 

b k 
mek pek güç old~ğu içi~ toprağı. is~edi~miz 

ir abahatleri olmayau bu gibi burada ınahsul da şekı.~.v~ derınlıkte ışle-
zavallıl ara iyi hamağa v.icçlan fena yetişir,, Çok sulu ye.hııırız. 

- toprakla: kurak toprak iş. tarlay~ . duştümü 
ve insaniyet borcu billiizemy arasında hiç fark yok- mesele değışır. 

H 1 · • d · d tur. İkisi de fenadır. Evvela şunu akıldan ayvan ar ıÇIIl e ettn en Dereleri taşırıp tar- çıkarmanıak lazınıdır 

Y
ÜnÜ d · t 0 f d tt•ğ· · layı sulamak çok faide- ki kara sabanla ziraat n en ıs 1 a e e l lilllZ lidir. Müsait yerlerde ettikçe bizde çiftçinin 

vardır. Bu hizmetin altında bunu yapmayı tavsiye karnı doymaz, eline on 

k 1 1 ederiz. para geçmez. 
a maya ım. Gelelim alet bahsına: Toprağı pulluklarla 

Tırmık denen aletle 
toprağın üstü işlenir. 

Tezekler kırılır, tarla
nın sathı düzelir . 
~1erdane denıir ve ya 

taştan bir yuvarlaktır. 
Tohum atılıp örtül
dükten sonra üstünden 
geçirilir. Çapa İçin de 
nıakinalar var. Zengin 
çiftçiler her halde trak
tor kullanmalı. İş hem 
ucuza çıkar, hen1de 
toprak daha iyi ve de
rin işlenir. 

ı<:erlm Ömer 

/ 
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Altt fren slstenıi tahir edilen frenlerinin ınükent; 

meliyet ve eınniyeti sayesinde Yeni FOROu en fena 

yollat·da, en korkunç yokuş ve i'nişlerde, en kala- r 

bahk -i hir ~·otlarında kullanırken büyük bir iti-
• 
mat hissi' duyarsınız .. Bu ti·enlerde herkesi ve bilhassa 

kadınları cezlx'<len bir hususiyet var; frenler tedrici ve 

tath bir surette icra vı tesir eder. Fren pedalına yap

tığınız hafif bir a)ak taıyikı dört tekerlek üzerinde· 

·ki f renlerin·anut ve hakinıane tesirlerine kafidir. Ef 

freni kolun• kuvvet sarfetıneden yavaşça kendinize 

doğru çekince emniyet veya 'imdat freni tabir edilen 

alt11ıcı frenler otoınobili olduğu yerde mıhlar. 

. Bütün Yeni FORO otoınohillerinin ön cami n 

riplex (tripleks) tabir edilen l>."lrçalanmaz ci 

tenöw. B n kaza ya karşı olan enlniyet ve muhafa-

cru1en1 izaha kizum yoktuı·. 

, 

Yapahşnldaki hususiyetlen doları Yeni Ford

lci aite f re si mi size azanlt ınuhafa.za ve en1niyeti 

m· eder; dört tekerlek ~zerind<:ki frenlerin hep-

411 mi niki ~irli, dahili inhlsath olup , dan ve ça-

"Clan • k dan, toıda n , yağdan müteessir olmı -

,facal< ~ınaınile kapalıdır. Bu tar1.daki frenle-

\ 
11evaı'ıai çaktanbcri tecrlıhe ve tetkik edilıniş ve Ye-

... .,.,...... fr#rinlfw unları size verebiln1ek bir 
• • 

lar yapınnk sayesinde ka-Çok yeni fedakarlı 
1 

·ı olabitn1iştü·. 
1 

1 

. i ... , §!JBAf, f'J! 
- -• 

Veni 

Yeni FORD otomobilini kullanırken 

büyük bir itimat ve emniyet 

hissi duyCl_9~kşınız. 
I 

Frenlerinizin lüzum oldukça \le her hangi bU. 

tehlike karşısında ıni'ıken1mel iŞliyecer•i dü ünce ve,. ,,. . ~ 

'en1niyeti otonıobilinizden azami zevki duyab.iln..enit · 
--...-..- _.. - ~..,. ~ -

'iÇin ne kadar kıymettardır . 

Vites değişti rınekteki kola ~·l ı k;-debreya jdaki'tat ... . ~ 

lıhlc, kapnıasındaki fevkaladelik, velhasıl ku~lanalıç 

şındaki cazibesiyle.yeni Ford enarzu•edilecek bır oto-, 

bıobildir. Bu hassalarından dolayı kadınlar ,YeniEor..ll 

du bilhass.:'l takdir ederlet'. 

·----...... . 
Nerede ikamet ederseniz ediniz, gerek memlek~fl-

nizde ve gerek diğer bir ıneınlekette, nereye gi<ler~

niz gidiniz, daima \'e her yerde en1rinize amade- bir' 

RO acentalığı bulacaksınız. FORD acentalıtı fen-' 

ni ve son sistem Uşkilatı ile 'ze, rt, m.. · .y: ~ı\-1 

faatiniı.e ınuvafık tarzda hiznıet eder. Bu retle ~ 

gün otoo10bilinizden anüteıayi . ıııevk duyat:ak ıhaJ•· 
tım uzatmış olursu1 7.. • ~ ...... - - -

.Yeni F'ORDda ~akip edi - büyüle p iaY- K 

m<~crn, ta rrufl btr tanda herk~ oton1' it ıevk 
ve f aideleri i g ermek. en ~ masrafla en u1.un 11t-' 

.man ve en eyi şekilde otoınobilinizden en büyük raı.' . .. .. 
yi teınin etn,eniıe yardın1 etnd<tir-" -. 

:Yeni FOROu kullandığı~ 'bülôn _, 
det zarftnda her FO açentMlf'tdal~ 

j ..---

hiznıet pürsii üz • .r. ...., -

• 

7 
1 

- ı 
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Baro heyeti umuıniyesi dün bir içtima aktederek münhal meclisi 
İnzibat azaJarinı intıhap etmiştir . 

' - . 

Dar sokaklarda açıJan kanalizasyon çukur
larına uzun destekler konmakta ve bu suretle 
evlerin her hangi bir suretle yıkılnıasına ınani 

1 olunmaktadır. 
Türk kadınları Esirkcnıe derneği tarafından Tılrk ocağında bi• j 

sergi açıln11ştır. Sergide kadın işleri göstcrilnıektedir. 

Ü küJar - Kadiköy ve tcriıdiaf halk iramyayJQriJ heyeti idft~l d :i~ 
bii· içt inıa aktetnıistir. . . . . - · . -. . • · .- ., -

- ı:- - " ' :: ~j j ~ :.... ...! ... -· .... _,,. ·- -

Cemiyeti Belediye dün son içtimaını aktet
GünJerdenberi kar, tipi, sis, duJ?ıan altında kalan İstanbul nihayet / nıiştir. İçtimadan sonra azalar Şehremaneti 

kı!jtcın kurtuldu. Dün hava güneş~ı ve çok güzeldi. h inasını terkederkı•n 

l 

) 

=--

Bin Söz 
·Bir Resim 

Adal4t ve mafsallarda hissedilen '. 
hAt ağrllar romatizmanın ilk alA· . 
metleridlr . 

Spiroz~l' 
mahlQlü 

uzun ıemandıınberi tecrübe ile sabit olduğu 

llzere ıCırüldüğu yere gfııel bu· 
siilıOnet verfır 

Markalı rakımızı bundan böyle 

Türk "ÜZÜM,, Rakısı 
~amile taktim edec~j);lz 

Oılata; Ermeni kllsesi sokajtı 31 •J3 · 

Be.io1ın 2772 ~ 

TEŞNER FİRMALI 

''PERTUSIN,, Şurubu 
Cıhıuı reneffüsi raharsızbkları ve bilha>sa boğmaca, ökstlrü!., 

milzmJn ve hat bronişt nefes darlığına en milessfr bir deva 
olarak etibbaca tavsıye olunmaktadır. 

Biltiin ec.ıahane ve ecza depolarında bulunur 

E.TEŞNER 
Poıstamda eczayı Tibblye 'e milstehzeratı klmyevlyc fabrikası 

\ 

p::m:•SERİ YOLCULUK ~:n:::-t 
:: Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin ::ı 
-ı -· :i: Hafııda iki defa hareket eden posta ıayareleri Ue seyahat ediniıı. :; ... ... 
Si: lstan~uldan Atlnaya S saatte ve Adnadın Brendlzlye 4 saate gidilir, :: 
!SMevki tayin ve koli po6tal mektup nakli lçln Löyıd Tlryestlnonun Bey- !5 -- :;. --:; oğlunda C'.alatasaray iıe Mum/ıanedekl yolcu idarehanelerine müracaat :: -:· ,. ~ .. ' . --- o onması. • •• 

ii:::n::ı::::::rı:~• Telefon Beyoğlu 2490-2 ı 27 ~ -

«-**Kiralık depo ve fabrika•-»• 
~ Kasımpaşa ile Azap kapN arasında ,.e Unkapanı köprlisUne :: 

((- pek yakın bir mesafede olup tii riin işletme ve depo ve fabrika 1F 
: halinde istimale elverişli ve zemin karından mada beş katlı * 
• bir kagir bina kir_alıktır. Galaıada Hııvra sokağında Lı\clvert -» 
((-((-((-((-((-ff hanında üç nümeroya milracaat. -»-»-»-»~~)· 

Deniz mübayaat komisyonundan: 
68000 metre Bronz relin kapalı zarfla ihale ıa rihi 20 '\>Tart 929 Çnrşanıl 

, tinil saat 14 te . 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı içın balada mi kr.ı rı m ıharrer Telefon ıcl: k. p ' 

zarfla münakasaya konmu,tur: ~arınımesi ni görmek isteyenle ı her gür. 
itasına talip bulunınluın da yukarda yazılı ~un ve saatta l\asımpaşnıfa 
Deniz mübıyaaı komisyonuna milracaatları. 

MES UT. MCrır .. L IHIAN~:·rrı ... 


