
1~1eri n yalınz zahiri ~ekilleriııc 
bakarak hüklim verince yanılma- . 
ınak kabil dejpidk Bilhas.'a millet!e· 
rin, kabiliyetleri; manevi kud
retleri hakkında lıaiı .miinferit 
misall eri alatak mü tala:ı · yüriit

mı:k hatadı r. Tim (Temps) gazc 
lesi, e;ır i hi hit:ı1. eskimi~ bir nıi

shasında ,\ lg:ı ıı \:lz iyetini, Kr~I 

Amanull ahın oj~rndıjtı müşkulatı 
tahlil cdorken, zaif mi>allere isti
naden, alel umum sark milletleri 
hakkında al!;ır hük umlcr veriyo.r. 
Taııı u fi kri ne giirc ( bltlmiyct) in 
ta:ıssup ve lıura fat ı ile malum 
olan ~ark ruhunu ye ni fikirlere 
a lı ~tı rm ak,. uyd urmak ııı iı~kiild llr. 
inkılap ve tc ı:cd d üt nıcsddcrin dc 
~1rk m uhi tlerinde, t ıwn mes;ıfe
lcri bir h mi <ıc almak J!:ayri 
kabild ir. 

Parisli gazete hir mtina-ebetlc 
Kralın Kabil canıisiııde iart irat 
ctti)l;i n unıkta : 

- "Allah tan niyaz ederim ki 
gerek İ slamiyete ve gerek mem
leketime hizmet için hana rr.uin 

olsun. F:ıkııt bir dileğim daha 
var: Pek hak>ız olarak lslam 
dininin icaplarından sayılan sui 
istimalleri, hur:ıfekri . de orc.:ıdan 

kaldırmak istiyorum! , dediğini 
hatırlattiktan sonra ilave ediyor: 
l ~te Kral .\manullahm bahscti~i 
sui istimaller, hur:ıleler, kendi 
azmü iradesinden daha çetin 
çıktı. Mliceddit Kral, mollaların 

önünde eJtilmeğc mcchur oldu;, 
Bu fiibi kıyaslar tamamen 

batıldır. Uzaklardan akseden 
yanlış haberlere göre Afgan mu
kadderatı hakkında son sözü 

söylemek doğTıı değildir. Hele 
bu hükmü bıitün Şarka, Şarklı

Jara tc mil etmekte hiç bir isabet 
yoktur. 

Şüphe yok ki makalenin 
intif-1r ettiği l{linkti .,aziyct llc 
hufiünku \ az.iyet arasında, Afgan 

Kralı leh ine a1.I ın hir fark 
meı·currur. 

Riz Türkler kcmlimizi Tanın 
tasvir ettijti şark akvamından 
saymamnkla beraber, yakın tarihi· 

mizc ait bazı h:ıdisclcr hakkında; 

Avnıpalıların yıe pnlış htikiimler 
vcrdiJ\ini herkes hatırlar. 

ffalkan harbinden yor~un, ez
gin bir halde çıkan Türk ordu
sunu, bir <ene ;onra umumi har
pte, muhtelif cephelerde, bilhassa 
Çanakkakdc muı:izclcr yarataca
ğına kim ihtimal veri rdi? Bunun 

gibi kendi taks i rn tı ile dc~il - umnmi 
harprnn majtlup çıkan Turk or
du ve milleti lıanıı;i füsunun tesiri 
ile istiklal harbindeki harikaları 

yarattı ?Şu son bir kaç sene zar

fında ha~ardıjı;ımız ~e)ler, hangi 
neslin kudretilc yiirüdiı ? J lcmen 
ilave edelim ki, ımıvarlakıyeti

mizin sırrı mıınhasıran maddi 
lruv\ etlerimize atfolun:ımaY. Bazı 
milletlerin ruhunda ba;:ı gizli ku

dretler, kabiliyetler vardır.Bunlar 

o milletlerin h:ıyat ve mukadde· 
ratı orıap kondugu zaman me
ydana çıkar. Bcyııclmilcl politika 
muvazenesinde im gizli ve ma
nevi kudrctl cre de bir pay ayır
mak lazımdır. 

.hrupada Şıı rk milletlerini bu 
tarzda grırıı~ ve :mlayış,muayyen 

bir zıımrcyc mah, us dcıtil; umu
midir. Bir garp nıtitcfok kirinin 
<tı uzlcri dıkkata ~ayandır:~ 

l·'.jı;cr ıiarplılar şarka faik olduk
la rın ı <arka ve sarklılara ni<hctlc . ' 
maddetm, manen ve hukııkan 

y tiksck bulunduk !arını , >ağ lam 

bir kanaat halinclc kalplerinde 

tıı~ımıyor 1 a, sa, elemek ki şimdi
den mağlubiyc ı leri ni kabul \ C 

itiraf etm i~lcrd ir. O halde bu 
tcl ııkk in in netice ve akıhcılcriu i 
hekl c<in lcr;. 

in. an hr .ıra ında, 
mıına,cbctlcrind t.ıb 

lktkı in 

'aklarda 
ıl un ım autı Llıul ctıni} en 
mı:~ .ıt ıpla•J,ı c ~uro,ııkbı',r . 

\~ , "T n_ az~•e 'ni de karan
lı' huk, nl •c e\ kcclcn sebep 

• 
8 ııf'tl. 84ıM lf lCl'lt -Ull 

il 100 
Abone ve Ilan lltreUeri :91 Gazet~mizde çikan yazılann hukuku mahfuzdur 

Abone !!rtlan i İlan tarifösi El 

Tilrlt ·yı Hariç tinci Sahı{t.Jı San imi 2$ .. ~ 
J Apbfl 400 ... 8 ... Sncl • $() i§ 
il • 750 • 14 • 4ncü • 80 1 1 ,, • /4()() • 2700 • • 2ncl . . 2()() 

N-ah••• G K....--.~ 
Baıpmwah-•Irl. Sl.IrC; meh'-•G. 19I.AL:&l9IUT 53 =- -- -

KABİL -ASİLERDEN KURT AR·ILMAK ÜZREDiR 

l{andiharda l{ral Amanullahın validesinin sarayı: l{ral Klbil 
üzerine yapılan harekatı buradan idare etmektedir. 

KABiL TAMAMEM ÇEVRİLDİ 
••••••• 

Krala sadakat yemini eden Kabileler 
mühim bir kuvvet teskil etmislerdir 

' ' 

Asilerin reisi Baha Saki şimdi yanlız 
kaçmayı düşünüyor 

Moskova, 1 (A.A.)- Afgn sefiri Gulam Nebi 
Han, Kara hanı ziyaret ederek Kral Amanullah 
haı:retlerlnln 1stHasını iptal ettiğini resmen 
blldfrmlf11r. · . · A fganlstandan alınan malOmat Kral Amanullah 

Hanın, daha vekaylln Rk gUnlerlnden 
beri emin olduğumuz muvaflaklyetlnl teyit edttn 
fiil bir safhaya girmiştir," 

Habibullah unvanını alarak Afgan tahtına geçmek 
ve emir olmak lstlyen Beha Sakinin vaziyeti artık pek 
vahim olmuştur. Esasen bir çete reisinden başka bir şey 
olmıyan bu adam şimdi Kabilden nasıl kaçıp kurtulacağını 
düşünmekt~n b~şka bir şey yapmamaktadır. 

Kabil etrafında muharebeler 
Payitahtın etrafında asilerle Kralın . ileri kuvvetleri 

arasında şiddetli muharebeler cereyan etmektedir. 
Kabilde Beha Sakinin vaziyetini büsbütün müşkll bir 

hale koyan şey kendisini en ziyade istinat etrrilş oldutu 
en kuvvetli kabllelerln de artık bu çete reisinden yüz 
çevirmiş ohnasıdır. 

Kralln beyannamesi: 
Amanullah Ham bir taraftan asileri klmllen ezmek için ken

disine lllzım olan kuvveti topladığı gibi diğer tarftan da bütün 
Afganlıları tenvir etmek içinde lılzımgelen faallyett.:n geri durma
maktadır. Kral tarafından ahiren neşredilmiş olan beyannamede 
bunu gösteriyor. 

Kral beyannamelerinde Afganlılar için Beha Saki gibi bir çe
teciyi hükümdar tanımanın milli izzeti nefislerine mugayir olaca
ğından emin bulunduğunu zikrederek bütün Afganlılan ittihada 
davet etmiştir. Bunun Uzerlne en mühim kabileler, Krala sadakat 
yemini etmişlerdir. iste bngün muhakkak olan bir şey varsa o da 
Beha Sakinin arhk kendini emniyetle his edemiyerek firar yolu 
aramasıdır. 

Kral Amanullah hanın bulunduğu Kandıhar şehri ile Farab, 
Herat Mezarışerif, Meymene, gibi en mühim merkezler Amanullah 
Hana karşı sadakatlerlnl yeniden teyit etmlşierdir. 

Am~nullah Han da kendi hakkında izhar edilen hu merbutlyete 
mukabıl Afgan topraklarının istiklllinl daima muhafaza için biç 
bir gayret ve fedakarlıktan geri kalmıyacağını temin etmiştir • 

- Kabilde yağma edilen yerler 
Ktbildekl asller Amanullah hana sııdık olanların evlerini yat

ma etmişler ve bir takım cinayetler yapmıflardır. Ecnebi sefaret· 
!eri hiç bir tecavOze utramamrşhr. ·Reha sakinin kendi adamlan 
tızerlnde bile nüfuzu kalmadığı bildlrlllyor. Bu çete relsiae yardim 
eden mllhlm kabilelerin kendinden yaz çevirdiklerini yokan da 
kaydetmlftlk. Fakat asıl bu adamın kendi çetesine mensup olanlar 

• rasında sözll geçmez olmuftılf'. 
Baha Sakinin aslan Afganlı olmayup !randan gelme bir 

serseri olduğu meydana çıktığından böyle bir adamın arkasından 
gitmek asileri pek ziyade pişman etmiştir. 

Habibullah namını takınan bu adamın KAbilde muntazam bir 
hUkOmet kuramadığı ve asayişi temin edemediği anlaşılmıştır. 

Son haberlerin de teyit ettiğine göre Amanullah Ha
nın kuvvetleri Kabile yaklaşmıştır. Kar her tarafı 

kapladık• için karekat kolay olmıyor. Sade asilerin tema
mcn hezimete uğ"rayacakları şüphesizdir. 

Kral Kabile g-irmek üzre 
Berlin, - - ( A. A. ) - Mosko- ı askeri işti,ı;aller lıarid11de yapılan 

ı· ıdaıı bildiriliyor: yl'gıi11e ameliye çornk ve kndın-
, l/gan elrisi Kıibiliıı Amamıllalı 1 larm Kıibilde11 rı knrılması lıusu

' re/la inin taraftarları tarafından sıındıı l11g iliz lıımı kuı•vellaine 
ıcmamuı ıhata rdilıniş old11ğ111ıcı mensup tayyw e/criıı kullarıı/ması-

ve nıüşarıııııle)'lıi11 şelıre girmesi- dır. Hudıı//arırnı. ılalıilinde siyasi 
niıı pek yakın bulıınılı~ifıınu bil- vaziyet san daece sakinılir Ma _ 
dirnıeklcdır . nıafi bazı kabilela A/ganistan-

Belhi, 31 < A. A. {Reyler/ daki da/ıili mıılıarehc ile alôkaları 
Par/am nlod•ı bır nu1uk raf ede pek faz/aılır. ı e Kabil, Cela/abat 
Hint lıfik • li lıarl ı must Ş ve Kan harda bulunan üç Jıukii 
M. Brey [Brayj A/J!aı standa md b fobıfıl 11 mua• 11 ini 
kua gclmı~ n/an btittı.1 kar aşa/ık- talep ı /ır, Hııdııtloki ,lf ri-
/ar csnu ı ı 'ı şımalı gar/ıi lıııdu- mi 2 kubılel ıı d ş "l. esız hır 
dunda vıı ı .tın ta ıi bir lıalde lııırekele atıJm ı .. ı mm mekc ve 

· YARIŞLAR GAZI HAZRETLERİ
NİN HEDlYELERl • 

KIŞ, FIRTINA 1 
Dün Harbiyede mu
vaffakiyetli müsaba

kalar yapıldı 
Dört hafta sonra Taksim 

sltatyomun da yapılacak olan 
askeri mektepler idman mü
sabakası için fevkalade bir 
_gayretle hazırlanılmaktadır. 
. Dün Harbiye mektebinde 
bir müsabaka yapılmıştır. 

Bunda askeri mektepler at
letizm muallimi Her Abra
hams idare etmiştir. Müsa
bakalara. Harbl)cden 12, 
Halıcı oğlundan 21 ve Kule
liden 10 kişi iştirak etmiştir. 

800 metre 
Birinci müsabaka 800 

metre koşdu 3,4 dakikada 
Harbiyeden Rıza efendi bl
~lncı, Kuleliden Reşit Efendi 
ikinci ve gene Kuleliden 
Kasım efendi üçüncü geldiler. 

Yüksek atlama 
. ikinci sırıksız yüksek at
lamaya her mektepten ikişer 
kişi iştirak etti ve 1,70 ath
yarak Harbiyeden Rlza efen
di birinci, 1,65 le Fehmi ve 
Halıcı oğlundan Zeki efen
ller üçüncü geldiler. 30 
metro sür'at musabakasında 
H. Oğlundan Mehmet, Harbi-

yeden Rıza, Kuleliden Hüseyin 
efendiler kazandılar . .(3 dakJ

kada} 10-30 metro bayrak ay-

Ankara, 1 (Milliyet)-. 
Gazi hazretleri at ne
sllnl lslah encümeni
ne iki at hediye elmif-. 
lerdir. 

İK i 1ST A TİSTİK , 
ldarei uµıu"miyelere 
ve belediyelere ait

istatistikler 
Ankara, t (Milliyet) 

veklleti ldarel 
Dahiliye 

hususiyelerln .. ----• 
teessüsünden 
bn güııe kadar 
vücuda getir· 
dikleri mekteı
bastane, köprü 
saıı'at müesse
seleri ve salr 
miri mebıınlnln 

fotografllerlnden 
mürekkep bir 
alböm tabı el· 
tlnnektedir. 
· Albömde re
simi ere dair 
lzabhat ta var· 
dır. 

ldarei husu· 

Vapµrlar gelmiyo~ 
telgraflar da sekteye 

.. oğradı 
Ankara, 1 (Mllliyet) 

Burada ' soğuk derece
.si geçen kA. saniye 
nazaran vasati 5 dere
ce fazladır. 

iki gün evci birdenbire baf-
1ayaıı soğuk, kar, fırtına bUtUn 
·şiddetiyle devam etmektedir. 
Akdeniz ve kara.denizde kar 
tipi kalinde olduğundan, fırtına 
denizleri karışhrdığından va
purlar soıı derece müşkilllta 

maruz kalmakta, yollarına de
vam edememektedir. 

Dün l{aradenlzden limanımıza 
yalnız, Romanya 
vapuru gelml~, 
başka vapur 
gelmemi~tlr . 
.Karadenize çı

kacak olanlar da 
hareketlerlııl 

tehir etnıMer

dir. Seyrlsefa. 
inin Ankara 
vapuru dftn 
Trabzona bara· 
ket edecekti • 

slyelere dair 
mBhlm bir ısta- bulursa bugün 
tlstlk te tabı , kalkacakhr. 
edilmek üzredir · Mahmut Şevket 
Bundan başka Şükrü Kaya B. paşa vapuru 'dün alh saat te -
belediyelerin beş senelik mesa- ahhurla ve çok müşkUIAtla iz • 
ısı hakkıııda bir istatistik ha· ııılrden gelebilmiştir. Burgazdan 
zırlanması için tazım gelenle- llç glln evet kalkan ltalya ve 
re emir verilmek üzredir. Bulgar vapurlanndan bir malO

Troçki 
• Sabık ha • ciye k'Ollli

.seri Berlinde yerleş-

mat alınamamıştır. 
• Karabigadan dftn kalkması 

lazımgelen Antalya vapuru kal
kamamıştır. 

Karava oturan vapur 

~
/ mek istiyor 

1 
Troçki muhafaza altında 

Moskovaya vasıl oldıı 

Karahlcada luırııya etııru • 
ltaJyan bandıralı Hamilton va
puru da henllz kurtanlma11Uflır. 
Bu gemi 7,000 tonluk olup va. 
zlyetl tehlikelidir. 

Dlln kU ekspres treni de 
yoldaki kardan 8 saat teehburla 
ıincak gece yarısı gelmiştir. 

l Moskova, 31 (A.A.) -

Dı1nkii müsabakalıı.rdan bir inlibt1 

rışını I ,35 dakikada sır asile 
Harbiye, Kuleli ve H.oğlu 

\ Troçkl muhafaza altında 

1 
buraya vasıl olmuştur. Da
hili bir harp ihzar etmiş 

takınılan 1,2 ve 
geldiler. 

'ı olmakla maznundur. Muma
ileyh Sovyet topraklarından 
ayrılmaıta davet edilmiştir. 
Troçklnln Bcrlln kurbunda 
yerleşmek fikrinde olduğu 

ve orada Alman hükume
tince her türlil siyasi oro
pagan dada bulun maı. tan 

üçüncü mücanebP.t etmesi kaydl 

GOiie atma müsabakası 
Oillle atma musabakasında 

Harbiye 11,70 H.Oğlu 10,90, 
ve yine Harbtye 10,60 attılar. 

Uzun atlama 
Yedinci müsabaka uzun 

atlama idi. Çok heyecanlı 

oldu ve Harbiyeden Klza 
efendt 5, 72 atlayarak raklb
slz kaldı. Fazıl efendi birinci 
Kuleliden Sadettin efendi 
ikinci geldiler ( 5 dakika 5 
saniyede) 9 uncu müsabaka 
alan manialı koşuda birinci 
Ali Rlza efendi ikinci de H. 
oğlundan Tevfik efendi kaza-
ndılar. Son müsabaka olan 
2,500 metre bayrak yarışı 
çok güzeldi. 

Dünkü yarı ş lar hcy·etl 
umumlyesile güzel olmuşt ur. 
--............. ......_ 

lneboluya fırtınadan 
vapur g idemiyor 

- -·-

Troçki 
lhtlrazlslyle oturması için 
bir ikamet ruhsatnamesi ita 
edeceği rivayet edilmektedir. ........ ' 
Emanetle vilayetin 

birleşmesi 
Ankaradan gelen malüma

ta göre Dahiliye Vekalet i 
lstanbul vil iiyctlle Şehrema
netini n tevhidi liiJ ıha nı 

lnd ulu 1 lil' ı et a · ı lı hazırlamıştır. Bu lih lh 

dt "de" 

dola\ ı l 
sına imk-ın 

1 n 

' 
kı . 

n ırt, sadır. La) lh. ) a 
ı. nund.ın Em net i lcrl Vlla} et 

' cı , m - . ı rolunuyor 
Cemi ti umumi 1 le 

Telgraf da sekteye 
uğradı 

Fırtına telgraf muhaberatını 
da sekteye uğratmı~hr, Bir çok 
yerlerde hatlar bozulmuştur. 

Bozukluk bilhassa Rumeli cihe
tinde fazladır. 

~l. MEKTEPLERİ --··---Okuyanların yekunu 
[856] bini geçiyor - --Ankara, ı (Milliyet) _ 

Maarif vekaletine gelen ma
lumata nazaren millet mek
teplerinde okuyanların ye
kfinu "(856) bin küsurdur. 
Her tarafta hahlş ıünden 
güne artmaktadır. 

GENEMi BALIK 
Vakit vakit tahaf 

rivayetler çıkar 
Dun de böyle bir riyayet 

çıktı. Güya evelkl gün akşam 
üzeri Ada açıklarında gayet 
büyük bir Fok balığı çıkmış ve 
bir balıkçı kayığına çarparak 
devirmiş, içinde bulunan dört 
kişiyi denize dökmüş. 

Bunlardan UçU kurtarılmış 
isede biri bojtulmuştur. Mamafl 
hemen söyliyellm ki dün geç 
vakit Ada merkezinden yaptı -
ğımız tahkikata göre bu rivayet 
asılsızdır. - ···-Cemal HUsnU Bey 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk hey'eti muralıhasası reisi 
Cemal HUsnü bey bu ak~amki 
trenle Ankaraya gidecektir • ---Necati beyin 

z rında 
me-

Ankar:ı, 1 <A. 4..) Bal'-

Avrupa ve Amerikada bir hııylı 
dolaştığı halde Hermaye 

bulamayan M. Kenedi 
'"""'== • 

50BİN LİRA 
Çcster projesi 

Mahut projenin akım 
kalması üzerine hük ü
m et teminat akçe-

sini alacak 

A nadolunun her tarafında 
demir yollan inşa etmek 

lizre evelce hükOmetle bir mu
kavele akteden M. Kenedlnin, 
ismi unutulmamıştır. 

Sermaye bulamadığı anlaşı
lan bu Amerikalının temsil et
tiği Çester projesi de tamamen 
suya düştü. Bunun Uzerine., 
HBkOmetimlz, mukav yl mef
ııuh addederek (~.000) ı ratık 

teminat akçesinin istirdadı için 
feallyete geçmiştir. Bu paralar 
hftkOmete verilen teminat mek
tubıına nazaran, Banka lı:omer
çlala ltalyanada bulunmaktadır 
• Banka direktörü, teminat 
akçesini lıükOmete vermeğe 

hazır olttuğuııu, ancak bunun 
için mahkeıne kararlle vaziyetin 
tespiti illzımgeldlglnl beyan 
etmiştir. 

Tabkikatımıza gGre, mesele 
Devlet \lllr&.sına intikal etmiştir. 

Kendinin Avrupa ve Amerl
kada bir hayli dolaştığı halde 
sermaye bulamadığı anlaşılmış
tır, Devlet şurası kararile 11 u
kavelenin mefsuh olduğu resmeı 
tespit edilmiş olacagı için, b an
kanın, meıkOr teminat akçesini 
yakında bükOmete verileceı:: i 
muhakkak görülmektedir. 

Otomobil kurma 
fabrikası 

Fort müessesesinin şeh
rimizde yapacağı otomobil 
montaj fabrikasına tahsis 
edllen Topane anbarlarır.ın 
lcanna alt mukavelenin im
zası geclkml,tlr. 

Bükreşte bulunan Fordun 
mümesslll M. Kolllns, mu
kaveleyi imza ve teati için 
bir haftaya kadar şehrimize 
geleceğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan şehrimizde 
mümessili olan bazı ecnebi 

otomobil müesseseleri, Forda 
verilen müsaedenln inhisar 

mahiyetinde olmadığını naza-
rı dikkate alarak bir fabrika 
inşasına karar vermişlerdir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
l He rlın mektupları Tıp f tultı.: 1 
2 "furli}~ • Bul 11.arr t.1n d» t Tn~u . 

Kral R ı•ıı l lırc ll cr.n n nuılı: u 
ô .'on hnbcrlcr 

3 üncü sahifemizde: 
1 '.n~ulıum· u ı.; 

lcnızor 

2 p 

n ı l . 

ı et nı ciir 
Malımııt 

~ r ' ' l't ı u 

kalmış olduğunu s J'icmış c de - tam bir ademi mı d hale sıyasctını 
miştir kı : rf!.ldııllııki kıtaaıın )'fl'mi muhafaza elmelcrini lemin eylL'lnek 
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Kı~, biı tun ~idd~tıl e 
eıl i yor 'c kar yn~n or. 

de\ nııı il diyenin vazife i de il yet 

kc irden gelen he eti m h
susa bügün erhu ecati 
be) in mcz.ırınn bir çlle k 
vazctml tir. meclisine devrcdilece tir. 



2 MiLLiYET,_ .t:U J\I. \ HT ESJ 2 SliHAT 
t 

1929 -- -~~ 

MİLLİYETİN HARİÇ1E~ ALDIGl MEKTUe lfE TELGRAEtA~. ~~ıfS011 ·~_1.berler :-~1 

Berlin Tıp Fakültesi 
' .....• ' 

13ütün Almanyada Tlp talebesi 
(10) bini mütecavizdir 

ır · s·>n1e'itrede talebe ı;;o hasta görüyor 
Ik lin. 21-1-929 (Mllllyet)-ı derse girmeden 5 dakika 

.\ man darurünun ve ii.li evel bu hastaları görür vaktı 
nek eplerl hakkında gön- yoksa şifahi raporları dlnle
erdi im )azıdan sonra yerek sınıfa girer. Bu hasta
ugıin de Berlin Tıp fakül- lar o saatta verilecek derse 

esi hakkında ufak bir mek- göre hazırlanmıştır. Maiye
tup ) azmayı muvafık bul- tindeki Asistanlara dersin 

Jum. ı\\cmlekct gazetelerinde mevzuunu e\·elce söyler, 
tıp alemimiz leh ve aley- onlar da kliniklerinde bunun
lılnde münakaşalar cereyan la alakadar vak'aları Anla
ederken tıpta çok ileri git- yıp derse hazırlanırlar İki 
mlş olan mllletlerden birinin saat süren bu ders esnasın
'lasıl çalıştığını bilmek faf- da Profesör 5 hasta gösterdi. 
deden hali değildir. Bu mü- Bir sömestrede talebe 100-
naka 'alar beni şahsan bu 150 hasta görüyor. 11 sö
mcvzııu tetkika adeta icbar mestreden ibaret olan bütün 
etti. Çalıştığım İnstitüden tahsil esnasında klinikte 
hiç uzakta olmıyan fakül- 4500-5000 hasta görmek 
teyl burada tıp tahsil eden mümkündür. 

bir arkadaşımla ziyaret ettim. Berlin tıp fakültesindeki 
Bu muazzam teşkilat için- ders ve r kurs kürsü adedi 

de gördüklerimle istatistikle- 300 den fazladır. 
rlnden aldıjtım malumatı ay- Profesörler, maiyetini iyi 
nen kayd ediyorum. yetiştirmeye çalışır. 

Talebenin tatbikat görme- Bir klinikte yapılan me-
sinc m hsus Berlin fakülte- sal onu yaran Asistanla 
.'ine merbut bir çok klinik Profesör namına nesredllir 
ve pol klinik var. Beri in Tıp fakültesinde iki 

(Charlte) yi gezerken gör- bine yakın talebe vardır. 
üğüm intizam ve. temizllge Bütün Almanyada tıp talebe

hayret ettim, Klinik ve Poly- si 10 bini mütecavizdir. 
llniklerdc hastaya yapılan Profesörlerin maaşları pek 

muamele pek nevazlşkardır. yüksektir. Dersten başka 
Bu meyanda Profesör wag- klinik şefliğinden de ücret 
nenn n·saiye dersini dinle- alırlar. Hepsinin hususi oto-
dik. moblllerl vardır. 

20(, kişilik sınıfa beş da- Refahları mUkemmel olan 
kıka geç gelseydik oturacak bu zevat hasta ve talebele. 
yer bulamıyacaktık. rlnden bafka bir !!ley dU

fUnmezler. 
(10) u tam 15 dakika ge- Fakültenin her bir hocası 

çe Profesör sınıfa geldi. Almanya ve bütan dünyanın 
Talebeden başka kendisi~ en meşhur alimlerindendir. 

ne hizmet iden ve dersini Bütün Almanyada 24 tıp 
dinleyen 15 kadar Asslstan fakültesi vardır. 
'ardı. Aslstanlarlle Profesör 
Adeta bir erkanı harp vazı- Bu fakültelere gelen ec-
yetlnde idi nebi tabipler fahri asistan 

llu cısistmılıırııı 5-G sı Profesör şeklinde çalışabilirler. Kurs-
ııııvanuu fıaiı, keşif/erile ıneşlıur lara dahil olarak mesleği ma-
dııktorlardım mürekkepli. lfer biri lumatlarını takviye ederler. 

·,er şulıe11i11 şefidir. Bu kursların ücreti muay-
Bu zevat ve Asistanlar yendir. Semestre başına 

şubelerine gelen hastaları 50-100 mark tutar. Alman 
asansörle indirerek bekleme talebe meyanında bir çok 
odasına yerleştirirler. Hoca ecnebiler vardır. K.Ö. 

~~--..-Ct'4----~~ i:~Iya.da 

\kdeniz siyaseti 
'-r.a Trilıuna~ gazctc>i yazı

\ ı ır: 

lklp;rat, '.! ı ( 'tı nıartesi 
:.:,unü ı:;dar (l)unan bir emirname
~ le ne,-let miidafaa'ı için fcvkal
;\<k f:tlıkcmc :t'-<M tayin edil
miştir. 

Tcm)iz Mahhme,i reisi Su
lıotiç reis olacııkor J 

Pravda gazetesi AHupanın 
\ ugosla ,-pı dakiyeni rejimin irti.
ı:akAr olmadığını Ye Tri yanon 
muahedesiyle alilkasl huluıınıa
dııtını beyan etmektedir. 

ltal yıt ~i yasctine geçen gazete 
~unlan yazmaktadır: 

"fralya ~iyııseti billıassa Bal
ksnlarıfa dikkatle takip edilmek· 
tcdir. 

Gramliniıı 

ltalyanın her 
ıJ,tın Balkan 

.\tina}a seyahati 
ne pahasına olursa 
milletleri dostluk 

ınnın zararına \' uııanisuınla dost 
nıak j,tcdiğini p;d,;teriyor. Yu

ı; slaV) a höyük bir Balkan Dey
i ti ol:ırnk lrııly:ıı a karşı dostane 

na>cb:ıt lll~lcmektc ve Gran-
nin scı ahatindc Roma siyasc

'nin valnız lıır fc\·kahldeligini 
·ıııncktedir ki bu . iyaset ltalya

ı ı ı \ ı nıpatla i,tifade eUij1;i eyi 
i ı eti temin etmek ıııak,adını 

le[ ittilı;ı;: cylcmi,tir.~ 

O\ cHi l!:azcte i de bu 
!um İtal;an ala\ htarı 

ak~anı 

çiftçi 
lı"th \ · ıvaııcn için bir ıııablc

i ne~rcdi; cır ki Roma mı,akı

inl .. ıza tarihi olan 2;- ıkinci-

ııtııı arc fe>i ııdc intiıarı dolayı

lc manidardır. 

rornnm i<; diyor ki : " Cran-

1".llı•:ıı.:rda. 

Kahire - Süveyş 
yolu 

lskenderiye, f (A. ı\.) :.\Iısır 
hükumeti Kahire ile Süveyş arasında 
doğru bir demiryolu hattı ioşasına
karar vermiştir. \'eni hat bu iki şehir 

arasındaki seyahat inüddetini ,'i 
sa~ttan yalnız bir lıuçuk sa.ta tenzil 
eyleyccek:tir 

•-..--;. .... 
isyanda;;;nra 
Parlıı , (A.A.) - UI jurnal 

gazetesi " Oudat Real ~ divana 
•aminin aç bllyllk :ıablti ölOm ce
:ıasına mahkOnı ettiğini Madrittcn 
istihbar ediyor. idam hUkmllnUn 
icra edilmeyeceği ve bu :ı:abit
hma ycnldeıı bir adlt mahkeme 
tarahndan muhakeme edilmesi 
muhtemel olduğu söyleniyor • 

Bulgaristan ve Yugoslavya 
flelgr:ı~ :il (ıL\.) - Yugoı;layya 

re Bulgar hükumetleri "Str.ızi Miro· 
Yici.köyü kurlıunda vaki olan hacfüc 
hakkında tahkikatta bulunmak üzre 
muhtelit bir komi<runun teşkili için 
mutabık kaluıı~lardır. 

Belgrat. 3l (A, A./ - _\rala 
ajansı "Strezi miroı ici .. kö5ü kur· 
bımde c,ki hadi,cden dola" Bulgar 
hük1lmerinlıı llclgrat hükumeti ncr.
diııde rcşchtiısatta lııılundui! u bnJ, -
kında "tlerliner ragcbl;ır. ı<azcte,indc 
inti~ar eden hahcıin c astan ari 
oldugunu lıcyan C) lcmcktedir. 

Pragda sis - Praı;. :10 (ı\. 
A) - Burada gayet f<e,i[ hir . is 
hükümfcrmadır. Giındtiz oldu~u halde 
hütüu ma~:ııuhır, sokaklaı·, demir 
olları ile oromolıillcrin ı _ncrlcrini 

vakma.k mct.lıuriy~ti lıa~ıl r Imu~tur. 

lıir ettirmek i'tinır zira bir 
ı\kdeni;: Dcı !eti olan ltalya 
Şark! Akdeniz De\ !etlerini Fran
>1:1.-hıgiliz hah rl i tilı\f ın ııı mu
kabil sıkleti olarak etrafına top· 

JF:r•n•ada 

ALSASTA 
Muhtariyet tahrikatı 

kimlerin eseridir 1 
--~·-Pan: 31 (AA - _ I. Poin 

cak rraıı,anın .\Jsasiıı itiyat 'e 
:ıııanclcriııe ve '!..i li. ;\nda tcdri
~,ıt y pılan mcktcl'ıne riayeti ct
nıektf' okhı~tıııu l e) arı ve \Jsas
lilerc umum adliyı:ılc kendilerine 
daha munis (l]aıı lisanı •erbestcc 

i<timal hakkını 'crmckrc hıılıınan 

mulıarrcratı uın ımiyeyi derlıatır 

cttirmi~tir. 

JR.ıdğa:ryada. 

Dosluk 
Kralın şerefine sefa
retanemizde verilen 

ziyafet pek sami
mi oldu 

~~ ... -................... -M _ .... _ 
j Kral Hz _ beyanatında, Gazi i 
İ Jfazrı t/rri lwkkındaki dcriıı -his- İ 
! siyatıııı pek parlak kelimelerle İ 
İ izhar etmiştir. ! 
;~-ffi O N~-0' t o OG ·~~ .. o-~'; 

Sof ya, 29 [ A.A.] ( Gecikınl· 
~tir) TUrklye sefiri Husrev 
Bey ile refikası hanım efendi 
bllytık bir zfyıı!et vermişlerdir. 

Bu ziyafette Kral lız. ile Pren
ses Evdoksiyo ( Eudo"ie) ,Kra
lın m!ilk! ve asker! maiyet er
kli ı meclis reisi, hariciye nazı
n ve hey'eti süfera hazır bulu
nmuştur. Ziyafetten sonra par
lak bir resmi kabul icra edil
miştir, l{rııl Boris lız. tahta çık· 
tıkları zamandan beri ilk defa 
olarak böyle bir ziyafete icabet 
ve iştirak etmişlerdir. 
Ziyafet senlikli oldu 

Sofya, 29 IA.AJ Gecik-
miştir TOTkiye sefarethanesinde 
Kral Hz. ile Prenses Evdoksiya 
Eııdo,ie) şerefine verilmiş olan 

ziyafet hakikt bir şenlik şeklini 
almış ve kibar !\leminde yapılan 

İuglI~e:red~ 

GRİP 
Bir çok adam bu 
salg'ln<lan ölüyor 

J ,ııııdrn .. J 1 ' \..\.) - Grip sal

f';tnı 'iızlımkn yefatcdenkrin 
nıikr,ırı pek ziyade artmaktadır. 

Geçen h:ıfta zarfında Londra ile 
lngiltercnin lliiyük şehirleri ve 

Gal memlcktiııdc wfiy.ıt ı 9 Ka
nunu>anitlt! hitam bulan hafta 
zarfındal,i ı ;-;ı ld~iden ~6 

Kanunu<anicle biten haftada 321 
ki~irc Çıkmı'itır. Yalnız Londra 
içinde ıcfıyat ıııiktaıı :-:-dcn l28e 
çıkmi~tır. 

Hindistan için - Lon<lra 21, 
(A. \.~ - Bald\'in Annı kaınara

r.;ında l lindist.:ındak i n1esa.i ~eraıtı 

hakkında tahkikat icra;ma memur 
bir koıni:'\ on tc~kilinc karar verilmiş 

oldu;;ırnu bildimıiitir. l lint işçileri 

bu kombYntıcL temsil edileceklerdir. 
Yeni harp gemisi - l .ondra 

l ( \ .. \. - Asri ku,·vctli sih\hlarla 
nıücchhex ,.c s.ruıttl! 22 ınil sür~ate 

ınalik ·ı)orct~hirt•) krrvaz()rü Portsw 
nıutt:ı denize inditiltnişlir. ----·------

~ 

HAYVANCILIGIN ISLAHI 
Karaca Bey harasında faali

yet ve koyunculuk 
Ankara, l (Milliyet) - ik-

tisat müsteşarı ı\hidin Be\" atları 
i<lah faaliyeti lrı· 1 ıntla ' ı 1 1.nlıa 

tı vcrmi~tir: 

- karaca be\ htrn<ı bu son 
baharda ecnebi dıııııızlıı!:larl::ı mü
masil m~mlekctlerde bulunan 
harnrlttr dereı:e'ııı<: gel mi' tir. 
lslah encümeni ':ı>irasLlc ) irıııi 
saf kanlı lnğiliz ı-ı<rap;ılc lıir ay
ğu· gctirilmi~tir. fltt kı<raklar 

ayni zamanda p;clıcdirh:r. lluı1-

lar ıııcmlekctlcrindc "nıulıtcli[ 

yan1lar ) apnıı~ Ye parlak neticc-
. lcr p;iistcrmişlcrdir. Doğacak yaı-

nılarla a,<İI tlirk derbisinin esası 

vazedilmi~ olacaktir. Bir kaç 
sene sonra memlekette dogınu~ 

ve \'Ctbmb tnıriliz ro;·ları ile 
~ ... ... rı 

çok kıymetli ı·:mşlar meydana 
gelecektir. 

\~ <-ıpJğıi ırı ine ... · \ l ;ı 

hail rınin \' 1 tl'l '.·1 rr tir .1 , 
l· rt ı;ıl:\d 1a l t r 

\"erli konınlard n Clll · 

bir okL t ) a1ıat-;i .1li1,.ıı 

bun!. rdan 4 il,ı ~ k 
alınnıaktadı r 

l r l" 

... 

r 

)"ap;ıgıcıltk '< ~· inıı ı: ki: ıı 

türk -.ınvii f.ı'ıril · 1 ı ı n • ıil 1 ıı,, 
tem' .ı ,-c .,irıdi lıaı ic c'l it ··ı 
ettiğimi" Lıliyıık yel u <V ı 1 · ı 
]ara 111 ıkabil ) akın lıi: at: le ;· 
cat yapmamız 1 'llıil ol· lıikı:cl.L.r 

Şiındi; ç kadar lııı getir'!u 
( (ılJlı " kon.mla rnld ı bı t · 

lcfat ıııikfari en tabii tctcıann 

duıııındadir. tclcf.ıt ınil t ıri o 
i.içu gt:)!nıcnıi::·r 

Cclbedikn Jngiliz kr r.ık 

tinin da (" pira plawı ı, ha. -
talıgına kar~ı lı:b>asiycti 'ard: · 
Ktsraklarııı lıir ikbi lr,t'llı~·ı 

tutulınmu~ iscde Yapılan tct a 
bir..s;:\ c'indc lıcpioi kurt·ırılıııhtıı 

Ha~vchl umumu ],endi le
hcdcrilc lıı.:r:ılıcr l"nıı,,;1:1.cayı 

da SÖ) !emekte bulunan alsfölı 

muallimleri medhlı ~ı.:na ctıni~ 

Ye Jayiklik hakkındaki kanun
ların neden \ba,a idlıal c<lil
memL~ olduldarıııı izah ile bu 

lrnnunlarııı ancak \l: a, ek,;eri
,eti talep ctti,,i zaman .\basta 

da tatbik rı"t nacagmı hc\·an 
etıni~tir . .\1. l'u,-ankarc ( Poin
carc konkordatonun idame 
edilecc~iııi i:iÖ) kyerck btı bapta 
. trasburg Pcskoposu \. Tuch ) a 
tesekkiir C} lcıııi~ ı c lıatimei !;e

lanı olarak mancı l ve siy: -:i 
ıh)a emrinin kendiliğinden Yti

cudc gclcce!inc kani lıuluııdu

ğıın.u \ e kukiımetin lııına çalı· 

~acağını n: , amanııı da ha
kin e ini ; np·ıı::ığını il'ııde et

mistir. 

, alelade içtimaların lıudııdunu 

F,eçmişlir. Ziyafetin nihayetinde 
Husrev Bey bir nutuk irat ede
rek Kral Hz. ile Prenses Ev
doksiyaya d<.vetinc icabet et
miş olduklarır.clan dolayı teşek
kür etmiş ve sihhatlerine idarei 

lVJACAR ~~usu 1 

Macarlar ücretli asker 
yerine milli bir 

ordu istiyorlar 

Ta13trnııııı ult:ın stı\ u lınr-ı 
sına ilk damızlıklar gclmi.~tir 

hanmcı1ığın · h111 için yalııı 
damızlık getirmek !,afi dcgildir 

Ordnun hin ek ilıtiı aı:ini tat
nıin etmekle lıenıber, ziraat ve 
ordunun talep ctti~i koştını lıay
nınatını (anoniytıs) tan gayri 

olarak ycti~tirmcğ·e t;alışmaktadır. 

JiCnc bu sene lıarbı umumi >e 
zratta ınll\ af fakı yctlcri ırürülen 

hreton(franstl. irkı) ciııointlen de 
at ve ki,;raklar p;ctirilıuiıtir. hu hu:;usta sun-i cayırlıkl ,r b cir 

Parls, 31 (A.A) - Meb' -
usan meclisinde Alsas mes'elesi 
hakkında bir nutuk söyleyen 
M. Puvankara (Poincare) Fran
sanın harbin ferdasında bilhassa 
Alsas memurlariyle meşgul ol
muş olduğunu ve bu memurla
nn husus! bir nizamnameleri 
mevcut bulunduğunu ve kendi· 
lerine Fransa dahilindeki diğer 

memurlardan daha iyi muamele 
edilmekte ve miktarlarının mü
temadiyen artmakta olduğunu 

beyan etmiştir. 
Fransa bu memurların maaş

larını kendi parasından vermiştir. 
Halbuki bu tediyatı icra etmekte 
Almanyaya alt idi • Fransa 
mUmkUn olan her şeyi yapmıştır. 
M. Puvankare ( Poincare) muh
tariyet harekatının bir kaç gayri 
memnunun tahrikatı eseri olduğu 
mutalllasını serdeylemiştir • 

* Cenubi Amerika ile 
Paris: 31 [A.Al - Paris ile Bü
enos Ayres arasında telsiz te
lefon servislerini temin için 
radyoelektrik şirketi tarafından 
vucuda getirilen inşaatın ayni 
zamanda M. Briyan la Arjantin 
hariciye nazm tarafından resmi 
kUşadı irra olunmııştur. 

• Manş tllneli meselesi 
Paris • 31 (A.A.) - M. Briyan 
( Brıand ) meb'usan meclisinde 
bir silale cevap vererek Manş 
tuneli hakkında fngilterede 
başlanan tahkikatın milsait bir 
neticeye iktiran eyle meslnl 
şiddetle llmit ettiğini beyan 
etmiştir • 

Yangın Mayyans, 81 
{A.A) Enlki gece ordu otomo
bil parkında vukubalaıı yaııgııı
daıı mfttevellit hıısarat 3 mOyon 
frank olarak tahmin edDmelı:te
dlr. 

akdah eylemiştir. · 
Krahn samimi beyanatı 

l{ral Boris Hz. bir nutuk ile 
mukabele bu) urmuslar ve söz
lerine Türk milletinin terakki 
ve . refahı için samimi temenni· 
yatta bulunmakta olduklıırını 

söylemek suretile başlamışlardır. 
Kral Hz. Mustafa Kemal 

hazretlerinin gerek şahsi

yetleri ve gerek muazzam 
eserleri hakkındaki derin 
hayl'et ve takdirlerini son 
C:erece do~tane tabirlerle 
ifade etmışre ve netice ola 

rak büyük Türk lslihatçısının 
milletiıtln menfaatı namına 

slhhat ve afiyetini ve kuv
vetini uzun müddet muha
faza etmesi temennisini 
izhar eylemişlerdir. 

Kralın yıl dönumü 
Sofya, ;ıo (A.A) l(ral 

Borisin vilidetioin yıl dönDmU 
fevkel!l.de merasimle ıesit edil· 
miştir. BUyUk kilisede icra edi
len ajinde kabine erkllnı ile 
hey'eti sOfera. buyuk rUtbede 
~evlet memurları ve bir yığın 
halk hazır bıılunnıustur. Sehir 
baştan başa bayrakİıırla d°onan
nııştır. ___ .._._. .. __,_ __ _ 

A ınıa.erikn.da 

Vapurda feci kaza 

Btidapcitc. 29 (AA) - (Gc
ciklnhtir) i\lclı'usan meclisi bu
gün orduya meıı,;up e~hasm 

hima ycsiııc mütaallik olan kanutı 

la:rilıa,;ını kabul ctnıi~tir. Milli 
ıııudal'aa nar.m Kont Çaki (Csaky) 
bir ııuttık irat ederek Macarıs

tanın para ile tutulan askerlerden 
ıniirekkep bir ordudan ziyade 
umumi ye ıııechurl bir hizmeti 

askeriyeye ihtiyacı olduğuna 

cfair müzakerat esnasında bir çok 
defalar ileri ~iiriilmü~ olan fikre 
iştirak etmekte nkltıj1;tınu beyan 
etmiştir. 

i\lamafi >btcıui dcgi~tirmek 

henüz nıctnlekctin iktidarı dahi· 
!inde dcp;ildir. l ltiklınıet tahdidi 
teslihat konferansıııın müzakera· 

tını dikkatle takip etmekte hnli 
bazı rdak i vaziyetin tebeddül ede
ceğini YC yahut ıııuzaHer dev
letleri tahdidi tes!ihata müteallik 

olan mükc!lcfiyctlcrini ifaya mus
lihane Yesait ile sevk edilebile- ı 

erklerini iimit c)·lemcktedir. Bu, 
i\lacari:;tanın ,ilahlanınak iste 

diğınc deBlet etmez. ı\tacaristan 

ancak diğer devletlerin haiz 
olduklari hakhıı a mii,;avi hukuk 
i'itcmekredir. 

devletler l\1aamal'i mağlup 

silahsız ta di)',erleri mütemadi

olur ise bu yen >ilıılılanacak 

Jerscy-CitL .!l _\,:\..) - · (üolar) 
kompanya_;ına mensup olup bugün 
üğledcn sonra lıir devri illcm seı·ahatı 
icm için hareket edecek olan " Pre-
sidıın ,lrın'""" rnpurıt mürettebatın- taktirde b11- hususta müsavat te-
dan ikisi kömüre inkilap etmiş Ye min etmek memleket için bir 
diğer iiçünün de ha;;raneyc nakille- hak değil bir yazifc olur. Zira 

_rinc mecburiyet hrnl olmu~tur. Va-
purdald maddi hruıarar az olarak en ahh\kt ve en kanuni bir 
rahmin edilmektedir. noktai na7.ar maddt bir kuvvete 

Kadın kazandı - i\uyork, 31 istinat etmedikçe manasızdır, 
Avusturalyada Sidney, ı (A.ı'\.) ,\nıctikalı kadın ranarccl b 11 ı ı ali 

(A-A.) Orman ,_·angınl•- kuraldık oştur. er ~eye en eve g 'p 
~· \'iye!• Ccnteriks tckmevkili tayyare 

\-e rüzgilr dolavısiı•l .. dc\•am "tınekre d d devletlerin tahdidi te~lilıat yazi· ' ' için ka ın c\·am rekorunu tekrar 
n mahsulatı hasara ujtratmakradır_ elde etmek üzre bugün }cniden bir felerini Ha cyleme~c karar ver-

Aslı yokmuş Ko,no, :il (A. teşebbüste bulunmak istiyordu. Hu melcri JJ.z.ımdır. 
A.J - '-!\ita, ajansı Litvanyada M. rekoru rnumaılevhadıın l\lis Sınır is- Macar hükumeti <laima umu-
Voldcmarb alcvhinde bir le,;at ter- tirJat ermi,,·ıi. Ukin Vi\_·clanm ra_r- ml bir tahdidi teslihat lüzumu 
tibatt yapılmış olduittına ve bu terti- presi kalkarken bir çukıır içcri>inde 
baru erkanı harhiıc rei.<i mı·ralaı· ,_ ki h ı1rcnsibini ileri stirmü:; olup bu yere ,.;::ıp:ı anmış 'c a:-:ıra u~ramı~- ' 

atcilık noktai nazarından de- l:ııını:ıktndır. 
1 J l . k köı-lli taraunda:ı l,,·1[ 1• ll"r"Cc< .. " vam et en ıarc ,ctı -oyuncu· ' ' ' 

Jukta takip ctnıcktt:dir. bu sene nadas yapılmış \C kı~ltk zcriyat 

606 merinsyos koyunu 'e koçu Jıazırhuııııııtır. Geçen St'ne cenuı' 
ketirilıni.;;tir. koyunlar da gebedir vilayctimizd~ tahribat yapan sunc 
hunlar ile karaca bey c'ki şehir lıaşresinc kar~ı >imdiden tedabir 

halkalı ye sultan suyu ile kara- alınmaktadır. !'anıda toplanan 
deniz sahillerinde sar \ c islah çekirğe ımıcadele koıığrasına iki 
edilmi;; siirülcr teşkil rdtlcccktir. ınutehassısımız iştrak ctnııştır . 

Bn cins ksyunlar bilhassa ya- Bu mucadelelerdcn mada porta 
pağılanııın kiynıct ve nefaseti katlara ari7. o'.8n has talıklar ile de 
ile verli koyunlara müreccahtir. ıııucadele tertıbatı alınmı~tır. 

~ o• 

LÜLEBURGAZ TİCARET BANKASI 
Llileburgaz, 3! K. saııi (Milliyet)--:-- Birlik Ticaret bankasının 

küsat merasımı yapıldı. Kırklar ili V alisı tarafından bir nutuk söylen 
di.' Meclisi umumi ye Cumhuriyet halk lırkası aza,ı lınlundu. Banka 

işe haoladı. 

Afganistandan musait 
haberler geliyor 

Kabildeki asiler mahsur 
:lloskova, 31 (A.A) -- Mp;an ı 

sefiri gulam ııcbiban ı\fğanistan 
vaziyeti hakkında Tas Ajansına 
atideki beyanatta bulunmu~tur: 

lltı p;ünlerdc Afğanbtanitı her 
tarafından yaziycti nikbin!ikle 
karşılamağa müsait haberler :ılı
vomz. Aalkın kubili işğal eden 
Baha Sakı çetelerine karşt olan 

- infial ve nefreti günden güne 
çoğalmata YC hemen biitiiıı menı
leketc sirayet etmiş bulunnıak
tadir. _.\ fganistanin tekmil muhim 
merkezlerinde vatanpervrane his· 
siyatla mutehasııis olan ordu. va
ranlannı her sinif halkin 11a7.ııruı· 
dan düşmüş olan mürteci asilerin 
hücümundan kurtarmak istiyorlar. 

Aşiretlerde mühim bir kısmı 

Kral amnnullah ! lan ile birlikte 
mücadele hakkındaki arzulanni 

Asnn 
mütekamil 

Foto 

ve sınc· 
ına maki
n~lcri 

ancak 

kafi su rette lılldirmislerdir. 
büyük şehirlerle miilıinı cya 

Ictle~ anıanııllahııı islahatı içir 
yemın ctnıi~lcrdir. 

bundan ha~ka hiikıhuete karsı 
i:;yan e~miş olan Şiıırnrl aşirect 
başta Ali Hanıir han olduğu hal
de .ko)tiştaıı kabilelerine kar~ı 
kilbilc doğTu ilerilcmektcdır. Ru 
iki aşi_rct arasınd!lki mücııdeleniıı 
safahatı hakkında henii1. malumat 
alamadık. !\lc,·cut malumata na· 
zaren kabildeki asiler her taraf
tan amanullah taraftarlarıyle 
muhasara edilmiştir amanul-
lah . han kisa bir umanda 
kAbilc . girecektir. Amanullah 
hanın ıslahatıııa gehnce; Ama
nuilahın kanlı isvıınlıın hnsule 
getirebilecek tekmil şeraiti ber. 
taraf ~erek bu blııhata devam 
cdecegı şuphesi7.dir. • 

Plaşariyüsün methaldar hulunduj);u- tır. Tayyareci bclııı snf; ,.c salimdir. meclıuri yete son derece ve Iaz-
na dair olan ve hir ecnebi mcnba- * Amerika ile Büdapcştc, 1 Jas1rlc riayet etmi~ olduj1;u sure-
ından tcrcı~uh eden haberi rc.smcn ı,A .. \. l\lacaristan ile ,\merika tinde! i muahazelcr [evkal:ldc 
tekzip etmektedir. Vahim rnrcıtc anısında aktnlunan anlaşma ve talı- h-l ı· l mu ı air. •,ıı;er galip t cvletlcr 
hasta olan rrıirillayın istifa ctmi~ kim ınuahedcn.:ımcsi \"n,'iinrıtonda " bu tarika saık olmayacak olur· 
oldu~u re i.'tlfo>ının lıu sebebe imza ctlilmışrir. 
mebni lıuluııduğıı ta'rih edilmektedir. Papası bıraktılar - Filatlclliyo la~a biz mibavat te>i> mccbu-

~ Afyonla milcadele CiııeHc, l (fi-\.) Bura}a gdcn bir tel- riycti dolayisiylc başka bir yola 
~ı t .\_ \. \fyon kombyonu grafnamc 2~-1 de konıunhtlcr tara- salik olınal.. mecburiyetinde kala· 

M.HUHt 
B. depo

sı ıııdariıc. 

İstaıılm 1 
Asma al

tı Y ;.ıldız-
~or Kamplıclin uı uşturucu ıncvaı fıntlan kaldrrılmı olan Amerikan ca,ıj;ız .• "utkuna nihayet \Tren Ko-
imalinin tahdidi hakkındaki Amerikan Katolik papası Edrnr Yung (,Edward 
projc<inin reddine mamf teklifini Young) un sal11erilıniş oldujtunıı nt Çaki(Gsaky) _\lacar ordu:iunun 
kah! eı le -·tir. lıildinnektcdir. bin senelik askeri bir zehniyctin 

l liç bir fidyci necat \ crilıııcmistir. k - · ld b '' Sırbistande meclis vezne- · ·omprımc;;ı o tıj!;tınu \'e ica ın-
sinde lklgraı. ~ı ( /\_ ,\. ) ('ünkü ı;asıpların cc;arctini kırmak da her ke:;in Trcyanonlarn rağ-

' Han. 

1 Damla 

Pertev 
,, ı .. k- ı k. ·· için l\~tolik ıni:-\oncrlcri her türlü 
uazetc ere gmc "' 1 s tipcına mec men l\Iacarhtana taarruz etme esansı para talebini rcddctmi~lerdiı-. 
!isinin tasl'iycsinc memur komisyon den cvd bir az teemmül ctmesi-

" "" ni icap ettircce surette bu mü· 
lıir mııtalıa;sı; taı inini talcrı ctmiştit: (A.A.) - Soviycılcr Lctonya hükfi-
Zira ilk lıir tetkik c;nasında rcznede metine rcsml bir nota ıcvdi ederek kemnıel i k>i.rin i\lacar milletine hafta muattar 

Taklitlarlndan Sakınınız 

hisapların >e ıczncııin tetkiki için * Ruslann notası - ltı·~a. '"' k Mendilinizi bir 1 
bir milyon dinarlık bir açık gürül· Lirı·ino( l'rotokolunu kabule mürc- şırınga edilmesinin gayet kolay kılar • 
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· .t'\ILLlYETIN ŞEHiR VE MEMLEKET 
i.i/TE 

akalandılar 
150) kadar ev soyan 

,: 4) hırsız adliyeyede 
Üôküdar, Kadıköy, Pener yolu, 

:reııköy ve havai isinde ( 150) 

adar evi so

ı an ( 4) ki~ilik 
>ir hırsız k-um

anrnsı nihayet 

ı el ki geı.:e ya

nlanmı~tır. 

Bunlar hak
.ıntlaki tahki-

1'atı K;ıdı köy 

taharri ha~ mc-

ıııuru .\lazhar Bey idare etmiş 
1 c ciirl!mkrnin miihim bir kıs
rnıııın tespit etnıi~tır. l lırsızlar 
bugün Adliyeı'e sevkedilecekcir, 
l\unlann gi;dicc z.iyarecine maruz 

•alarak soyulanlar arasında ba:t.ı 
~ıanıf zevatın haneleri de bu 
unmalmıdır. 

Çöpler arasında çocuk 
Tanzifat amclesinden,Ahmet top-

1udığı çöpleri dün Kumkapı sahilin
den denize dökerken çöplerin ara
ilndan 15-20 günlük ölü bir kız ço
CUA"u çıkmıştır. Ahmet bunu zabıtaya 

teslim cımiştiı". Zabıta tahkikat yap
rııaktadır. 

lçmlııder, para 
vermemifler 

Kadıköyünde hamal Ali ile arka
daşı Süleyman cvelki gece Haydar
paşa caddesinde Ihsan efendinin ga
zinosuna giderek rakı içmişler, sonra 
para vermemek i1-in kavga çıkararak 
garson Saniyeyi döğmüşler, sonra da 
yakalanmışlardır. 

Palto ne oldu? 
Beykozda oturan Evkaf müme

yizlerinden Recat ber e' elki ak
sam Beykoza giderken rnpurda pal. 
tosunu çıkararak "'kada~larl\ la ko
nuşmap;a başlamış. Vapur iskeleye 
'\"Cldiği zaman Recai bey paltosunu 
koydı•i,'11 yerde bulamamıştır. 

Ceket hırsızı - Ayasofyada 
l\trkoruıı elbiseci dükkanına Hüsa
ınettin isminde biri girerek sekiz kat 
ceket çalmıştır. 

* Kabadayılar arasında -
Erenköı'iinde oturan Osmanlı Cafer 
ve Mustafa arasında kadın yüziln
tlen kavga çıkmış neticede Osmuı 
bıçakla ajtır surette yaralanarak has
tahane)'e kaldırılmıştır. 

ldz kayboldu - Taksimde 
oturan madan Agavninin 14 yaşın
daki kızı Virjini dört gün eve! sine
maya gitmek üzre evden çıkmış, bir 
daha avdet etmemlştır. Nerede olduğu 
tahkik edilmektedir. 

KAZALAR 
İki yerde yangın 
Cağaloğlunda doktor Ali Şükrü 

MAHKÜMLAR 
Bundan sonra bura
daki mahpuslara da 

yalnız ekmek 
verilecek 

Diğer vi!Ayetlerin haplsane
leıinde bulunan mahkô.m

lara her gün yalnız ekmek ve
rildiği halde Istanbul hapisane

sindekl mahkfimlarn hem ekmek 

hem de sıcak yemek verilmekte 

idi 
Dahi!Jye vekaletinin emriyle 

badema buradaki mahkfimlara 
da yalnız ekmek verilecektir. 

isteyenler kovuşlarında yemek 

pişirebilecektir. 

Liman inşaatı 
Grubun teklifah kabul 

edilmedi 
Samsun ve Mersin Limanla

nnın inşasını deruhte için hil· 
kQmetle temas eden Amerikalı 

sermayedar "Foks Bruder" gru
bunun tekllfatı şayanı kabul 
görillmemiştir. Bu grubun teklif 
ettiği yüzde sekiz faiz fazla ol
duğu için (40) milyon liralık 

olan bu inşaat işinin mnnakasa 
suretile ihalesi takarrür etmiştir. 
Amerikalı grıfbun mümessili 
Esat paşa da bunu teyll ederek 
müzakerenin tevakkuf halinde 
olduğunu söylemiştir. 

GÜZEL SAN' ATLAR 
Alman gazeteleri lnkı· 
labımızdan , edebiyatı
mızdan bahsediyorlar 

Almanyada bir seyahat icra 
eden muharrire Suat Derviş H. 
Tilrk Gilzel San'atıar Blrllğl ile 
Almanya san'at mUesseselerl 
arasında muhadenet teslslle 
meşgul olmuştur • « Berlln • in 
bir çok gazeteleri ve bu me
yanda : • Vosslchen Zeitung • , 
• Der Tag • , • Berllner lllus
trlrte Nacbtausgabe • , • Lıtte
rariche welt » Suat Derviş H.la 
mUIAkatlar yaparak Tilrk edl
beslnln eserlerini derç etmişler, 
miltaaddlt makalelerle Tilrklyede 
güzel san'atlar uyanışından , 
Tllrk inkılabından , Tilrk ede· 
blyatının tekAmlllllnden bahset
mişlerdir . 

Rahata toelal 
GUzel ~an'atlar Edebiyat şu· 

besi Almanyadakl meslektaşla
rlle rabıta tesis ettiği gibi, •Ce
miyeti alı:Yam• da ki dostltut 
lnternatlonal de Cooperatlon 
lntellectuelle• ile de muhabere 
ederek Tilrk san'atıoın b~yoel· 
milel bir kıymet alması için 
mevcudiyet göstermeğe başla
mıştır. 

be)'in evinden yanğın çıkmış, 
siindüriilmüştür. 

Şubatın on beşinden itibaren 
Blrllk merkezinde yeni inşa 
edilmiş olan tiyatro salonunda 
edebi konferanslar, konserler, 
ve temaşa müsamereleri verile
cektir. * Re~ikta:şta llasanpaşa dere

;inde a rnkat Mehmet Nuri beyin 
de evinden yangın çıkmış, fakat 

çabuk söndıirlitm[i~tür. 

Edebiyat şubesi, "CemJyeti 
akvam. tarafından vaki davet 
üzerine blltiln milterclmlerlmlze 
bir tamim göndermiştir. 
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------- iLANLAR 

... İttihadıMilli .... 
Türk sigorta şirketi 

ve hayat üzerine sigorta n1uan1elesiH 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
·~i İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
,ı nbuııımayım şehlrl!'l·dp aePnll' :ıraıımnktaflır 
=: ... Telefon: Beyo~lu - 2003 .... 

~un inhisarı 
miyesinden: 

·raşova 

Hurs:! 
lzınir 
F,dirne 
yekılıı 

müdüriyeti 

menşelerin hepsinden ve ya bir kısmından lstanbul anbırlarında 
gayri mamul )'aprak tütünleri bulunan Tüccarııı menşe, ınah,;ol 
inler mamul ise tarzı imalatuıı, nev'iyac tasnifaun~ her nev'ln 
lo miktarlarını, hangi depolarda bulunduğunu mübeyyin bir cedvel 
Jif mektuplarına rapten 1929 senesi Şubanntn vedincl Per~enbe 
on altı buçuıı;a kadar kapalı 7.arf usulile Galatada Tütün inhisan 
umumiyesindc müte.ekkil yaprak tütün mübayaat komisyonuna, 

tclcıL mokıupla kaydu,art ilave etmeksızin tütiınlerin beher kılo-
;:ı:u rıatı •rtJ~termcleri il:ln o1tınur. 

lstanbul Cuma günleri nasıl eğleniyor? 
• • 

MEVSiMiN OYUNU: l<ARLSTON 
~~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~~~-

Karada kaptanlık etmek nasıl olur- yokuştan 
inerken dikkat edin hat .. 

BiLMEM NEREDE GÖR- 1 

MÜŞTÜM: Kara kışın lodo
su kara kor gibi, insana kar 
gibi tesir edermiş, İnanmaz· 
sanız havaların bir düzüye 
gitmemesi yüzünden kafayı 
yere vurup zari zari lnllyen· 
lere sorun. Kimi sorsam 
hasta haberini alıyorum. Fa· 
kat hastaların adedi bu gün
lerde o kadar çoğaldı ki 
"Sizlere ömür" cevabını 
alırım korkusuyle yataktan 
kalkıp kalkmadıklarını sor
mağa dilim varmıyor. Ah, 
ne olurdu, şu kışı ıttıratlı 
bir hava! ile geçirseydik .. 
Dün birisi dert yanıyordu: 

- Birader, şu iki ay içinde 
tam dört tane şemsiye kaybet
tim. Sabahleyin havayı bir az 
yağışlı görüp ne olur ne olmaz 
diye şemsiyeye sarılıyorum. 

Derken birde bakıyorum ortalık 
gUlglllDstao, biz de şemsiyeyi 
bir yere ekip dönüyoruz. Bari 
şöyle ağız tadile bir kar yağ
saydı. Ne gezer... bir açar, bir 
kapar, bir lodosa çevirir, bir 
poyraza... Hani pusulayı şaşır· 

mak lştPD değil ... • 
- Birader, diyecek oldum, 

sen ayağın karada iken pusu
layı şaşırıyorsun. l'a o zavallı 
gemi kaptanları ne yapsın! .. 

Cevap verdi: 
- Karada kaptanlık daha 

zordur! .. 
Valen değll, diln gece mat· 

baadan eve dönerken rasgeldl· 
ğlm bir sarhof, kara kaptanlı
ğının mttşkUlatı ötekinden az 
olmadığına bende hiç şDphe 

bırakmadı. Bu adam, adeta 
pupa yelken gidiyordu. Fakat 
yalpa pek dehşetlidl. 

Belli ki dilmeni işlemiyordu. 
Bir aralık hUkQmet konağına 

çıkan yokuşun başında tam 
manasile baştan kara ediyordu 
Nasılsa kendini topla.varak du
vara çarpmadı. Duvara çarp
madı ama bir dakika sonra ba-

- Ben benim ışte ••• 
- lslah sillllersin ama, beni 

bu gece soı dular. 
- o~çmlş olsun 1 
- inanmaz mısıo ? 
- Niçin inanmıyayım. insa-

nın başına her şey gelir. 
Gelir ama bUUlesl gelmez. 

Şimdicek giderim mDdürUyete ••• 
Hadi aHah selamet versin_ 

Gözttmttn önıtne şöyle bir 
sahne geldi: Satılık kadınlann 
devam ettikleri Sirkeci barların
dan biri, ortaya bu zavallıyı 
almış, hablre içlrlyorlar: 

- Buyuı- Allah aşkına ... 
- Hatınmız kalır içmezsen .. 
- Bu dilnya böyle gelir 

şöyle gider. 
Hele bir tek dahlL. Zehir 

degllya bu ••• 
Ve nihayet zil zuma ettikten 

sonra, mesela koluna girip 
merdivenleri hıdlrirken şişkin 
para cüzdanını aşırarak kendi· 
sini kapıp koyveriyorlar, 

Hadıse tamam da tahmin 
ettiğim şekilde olmuş . Ben 
bırakayım da kendi anlatsın : 

Sandılar Erifçikler beni 
Tekir dağı karpuzu beeey ••• 
Ördiller bir çorap başıma kt 
iç sorma, otururuz te bilülecene, 
içeriz rakı .. Bunlar ısmarlarlar 

nefes almadan .. Derkene geldi 
bir mefiaket karı , ama ne karı 
bil bil hO •• Katana sanklllm • 
Söz temsili - GUya kim - Bizim 
yalancı ahpaplardan birisinin 
karısı imiş • Kan bulaştı dlzlen 
masanın altıııdan vurmağa -· 
Ben kaçarım , o abanır Ustome •• 
ur bire enayi. Sanırım ki saylden 
kansı do utanırım aklım sıra •• 
Oerkene uzatmayalım, bıraktı
lar karı ilen yalnız, kaçtılar. 
Ben gene illi. bakarım öküz 
gibi ... 

Uzatmayalım, asılı, girdi 
aşifte damarımıza, çaldı para
cıkları, attı kapı dışarı bizi ... 
Bu dünyada neler oluylrl beeey .. I 

• •• 
Sokakta giderken, kalabalık 

bir yerden geçerken nazikaM 
yanımıza sokularak hissolunmı
yacak kadar hafif bir kol dar-na çattı: 

Hllşşşl... Baksana 
ba . 

bura besile işini görüveren açık göz 
yan kesiciler vardır. 

- Baktım ne olaçak ? OUn Tramvayda işte böyle 
birisi ile göz göze geldim. 

vaya biıımiştlm. Önümde bıri 
peydah oldu. Sakalına kır düş
müş saz benizli bir adam. Yol
cuları elile aralayarak içeri gir
di. Tramvay Sultanııhmete ge
lince baktım lnmeğe hazırlanı

yor. 
- Ha... dedim, biletçi ya

kasına yapışmadan inmeğe ter
cik etti. 

Meğer iş öğle değilmiş. He
men bir dakika geçmeden en 
arka sırada oturan bir yolcu 
feryadı bastı : 

Gitti bizim cazdan ! ... 
Yeleğinin torba gibi sarkan 

iç cebini gösteriyordu: 
- Bre yakalayın ... 
- Ne tarafa gitti ... diye 

tramvay halkı bir birine gire 
dursun herif çoktaıi semti mat· 
sudu'la varmıştı. 

O sırada blrlnln hatırına geldi: 
- CUzdıında ipice bir şey 

var mıdi? 
Yok dedi bereket versin 

ki o kadar çok değildi. iki Uç 
lira bir şey ... 

Ve mağrurane yeleğinin öteki 
cebini ğösterdi: 

Bir kısmı da burada idil. 
Fakat herife hail şaşıyorum, 

elile koymuş gidi buldu. 
Yolculardan biri burada da-

yanamadı; 

A birader dedi 
ne hacet, sen kendin 
yonıun .. 

bul mata 
gösteri -

Sonra etrafa döndd; 
- Böyleleri de olmasa man· 

tarcı makulesi de nasıl geçine· 
cek ya? •. 

••• Bu dakikada kar , yine ala-
bildiğine yağıyor • Milyonlarca 
beyaz kanatlı sineğin havada 
uçuştuklannı, peuçeremln buzlu 
camı arkasından tatlı ratlı sey· 
redlyorum • Oışnrda kar , tipi , 
soğuk ... « Zevk onun mlrsadı 

ibretten temaşasındadır " diyen 
şair, sllzOnU mutlaka bu havalar 
için söylemiş . 

Kar bir şey değil ama, •don• 
fena .. Yerler dilnden beri kızak 
gibi kaymağa başladı • Yolda 
dans eder gibi yilrllyen bir 
tanıdığa rasladım : 

Çarlston oynuyorsun galiba! 
Hayır dedi , bu dan~ başka, 

yeni çıkmış adına karlston 
diyorlar . Sen kimsın diye sorey-

So""ukçeşmeden henüz tram· M s 
rım. --'"'" & ... ~~·----------------"· ..... -· ..... 
EMANE·;n-.. ~~·~- .. '""iSPİRTO 

Çin den mektup --Nankln Şehremini bu
radan malOmat istiyor 

ÇJnin yeni merkezi olan .:\an
kin Şehremini tarafından, Istan
bul Şehreminine bir mektup 

gönderilmiştir. 

~fektuba göre 'lanldn Şehre

mini., Nankinin imarı ve şehir 
teşkil&tı için Avrupa belediyeleri 

teşkillltını tetkik ~tmiş ve lstan

bul belediye teşkih\tını muvahk 

bulmuştur. .'lankin Şehremini 

buradan bazi maltlmac istemiştir. 

Fazla gelen su 
Beykozda iskele cıvarındak.i çeş

menin fa?.la olan suyu denize dökü
lilr. Beykoz tabakanesi, hu çeşmenin 
denize dökülen suyunu borularla 
taba.lcaneye isal eanek dzre Şehre
manetine murMı.;aat ermi~tir. 

Eczacılar · fiyatların 
indirilmesi için 
hey'et yolladılar 

• 
Eczacılar cemiyeti tarafnıdan 

hilk6metle temas etmek Uzre 
intihap edilen hey'et dDn akfam 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Hey'et ilaçlara mahsus ispir
tonun ucuz olması ve ecza ta
rifesinin tatbiki için teşebbU
satta bulunacaktır. Eczacılar 
şirketine alt teminat mektubu 
iktisat VekAletlne verilecektir. 

•Marangozlara ispirto- Vaki 
olan mUracaat üzerine inhisar 
idaresi ·tarafından marangozla
ra da lhtlyaçlan için ucuz ispirto 
satılması kararlaştırılmıştır . 

Terkos hakkında rapO.:--
Nafia V ekAletlnin Terkos kum

panyası nezdindek.i Komiseri Mustafa 
Ari! Be), Tat.ıvla 1<Pıgını haldında 
tahkikat ı·aparak raporunu Vok!lete 
göndermiştir. Anık mesele Adliyeye 
intikal etmi>tir. 

MAARlFTE 

Enstitü 
Arziyat tetkikatı için 

tahsloat kondu 

Darlilfli nuııda bir 

enstitü>u ttkarrlır etıni~tlr. Maarif 

Vek~leri. ensti- m 
tii için 929büt- -

çesine tahsisat .. 

vazedilecej(i nl 

hlldlrmlştlr. Dıı- ...:: 
rülfünün Emene- V' 
tine merbut ola

rak idare edik-

nln Coğrafya profesörü M. ~pıı 

ile Fen fakültesi miiderrlslcrin<lcn 

Malik ve Hamit Beylere ıcvdü 

mu;afik gönılınu~tür. 

•• 

HABERLERi 
- -

ŞARAP 
Bu san'atın inkişafı 
için yeni teşebbüs

ler var.. Okturva 
resmi 

Bağcılık ve şarapçılıgın inki
şafı için hükumet nezdinde te

~cbblisatta bulunan hcy'et dün 
şehrimize ı;elmiştir. 1 ky'etin reisi 

ZcynclAbidin Bey hu husırsta bir 

muharririmize dcm~tir ki. 
- lıağcıların müşklil bir vazi

yette kalmaması içın, i<tih1'\kl 

aznlmı~ olıın ~araplart!an soma 
imali ve kilosn (tıO) kuruş hisa
bile inhi>ar idaresi tarafından 

cibrflcriıı kilosu 38 kuru~-tan 

mübayaatı, ""Sisam" tipi kuvvet

li şarap imali için alakadarlara 

ucuz ispirto verilmcsı ve bun

dan sonra yaş üzümden de so
ma imali kabul edilmiştir i\hiş

külata sebebi} et veren takyida

tın kal dırı iması, ~arap resmi ve
rildikten sonra satı~ının serbes 
olma,ı ve resmin tenzili hakkın

daki tekliflerimiz iktisat VekA!e
ti tarafından ıı;ız.ırı dikkate alın
dı. ln'ıisar kanununda bazı 
m~ddelerın tadili icap ettiğini 

beyan edildi. Sirke ruhu ithali

nin tahtidi ve satışının inhisar 
şeklinde olması muvafık görül
mektedir. 

Şehremanetinin Sirkeden kilo 

başına aldığı kırk para okturva 
resmin in kaldırılması teklifi de 

nazarı dikkata alınmı~tır. ,, 

Genç san'atkarlar 
Ankarada bir resim 

sergisi açılıyor 
Bundan düre ay kadar eve! 

Avrupada tahsilde bulunan genç 

ressam ve hiykeltra:;larımıı mem
leketimize avdet etmişlerdi. Bu 

~cnç san·atkdrlar Nisan ayi zar

fında Aankarada biıyük bir sergi 

küşat edeceklerdir. 

Pııris, Roma ve i\Hınih akade

milerinde ç.ıılşmış olan gençleri
miz, o şehirlerin meşherlerinde 

eser teşhir ederek nazarı dikkati 

celbe muvaffak olmuşlardır. Bu 

sanatkar ıümrel ressam Refik 

Faııl, Cevat, Şeref. Muhittin 

Sebı;tl, Nurullah Cemal. Mahmut, 

Zeki, Ratip Aşir beylerden ve 
hanımlardan ibarettir. 

Mlh'tn:ft'K MAltRLER 

Şehrin sihhati 
Korkunç grip yok 
Son günlerde şehaimizde Grip 

hastalığının çoğaldığından eabs
olunuyor. Yaptır;tmız tahkikata 

~öre $ehrimizde salğın bir şekilde _ 
grip yoktur, meY;rit olarak grip 

var~a da bu İspanyol gribı de
j!;ıldir; ha[i[ ve daha ziyade nez
leye mıi~ahihdir. 

~:saseıı havalar soıı;uk gitti
~iııden \ lırnt muhaf<ı1.ıı edilme
dip;i takdirde ha1.ı kim<elerin 
nıcı,;inı ha,tallklarına maruz 

kalacaklarını dokırırlar ~ö' lemek 
rcdi rkr. 

* l ıoC.L \l F.\Cİ \Si Kon-

)R polis ıııektelıi nılidlıru Na1.if 
He)·in kızı Lamia hanımın 

ölümle ncticcleııcıı doğıını fa
ciH~ıntn n1uhakeınt.::"inc hu sabah 
,;ıat 1111 bııçuktıı .lğır Ce;r.a 
nıahkeıııc>indc ba~lanm:aktır. 

.,. \"t-:RLI \1 \tVIULATI -
~a;ı,ıyi 'e \laadin Bankası. ken
di falırıkalarında imal olunan 
battaııh eler; llev\et memurlarına 

taksici<.: ı ~rmeye karar verıni~tir. 

İhraç edilecek yünler 
AHupadak.i ticaret mümeo.illeri

mi1, ihraç ulunaca~ yı.mlerln yıkatu
nlarak temiz bir halde gönderildlgi 
taktirde· ral(bet bul•cağmı bildirmiş

lerdir. Ticaret müdüriyeti, Defterdar 
mensücıt fabrikasında ucuzca vı.kan
masını ıemıne teşebbüs edecektir. 

Köprü varidatı arttı 
Kanunuevel içinde Kar•köy köp 

rfüii 62.829 lira 90 kuruş varidat 
temin etmiştir. Geçen sene ayni 
aydaki hasılat ise 51,47tı liradır. Bu 
klnunuevelde varidaı daha çoktur. 

MEMLEKETTE 

BAHÇE ----
Samsunda bir kış 

bahçesi yapıliyor 
Samsunda yapılmakta olıın kı~ 

hahçcsinin tesi_.;atı bitmek iızredir. 
Bahçe ıa k nda açılacaktır. 
Gümrüğe kadar yol 
Samsunda ista'} nndarı güm

riij\'c kadar )'Hpılmakta olan sa
hil kısnıı'lın doldurma amdivcsi 
hav•ıların iyi ı;itmrnıcsi )'iİzündcn 
rc:ıhhunı uıtramıştır. Tekrar işe 
ha~larımak için Dı:mir yollar ida
resi tedbir alıyor. 

TA 111\İh:ı\T EVR.\KI İzmir 
Ralıri tıcarct \ludürii l lı met 
bey ile Liman rcbi lsmail l lakkı 
heı ın cı·rnı.;ı lk .isat vckalcriııdcn 
lzı~ır vilayetine iade edilmiş ve 
bidayctcn bir kıırar vcrilmcSL 
istenilmişti. Eı rakı idare heyetine 
havale edilmiştir. · 

* lzmirdc ıntilıap-lzınir be
ledi vesim:e inhiJ,il eden altı aza
lığa. yeniden inrih:ıp yapılacaktır 

* Posta ~uhcsi lzmirdc po
sta ve telı;raf tevziatı için yeni 
bir şube açılmı~tır. 

lzmirda irışaat teklifi 
lzrnir Bclcdi\C .. int: bürük scnn ... -

YL:li bir \ merika şirketi müraca:ıı. 
etmiştir. Bu şirketin teklifine göre 
10 milyon sermaye ile ınşaat yap
maıı;a taiiptir. 

Şirket diger bir teklifce de bulun 
muştur, bu da 10 milyon lira 
kadar ikrazaıta bulunaçakrır. .lımı 
Belediyesi bu teklifleri retkik cdiyu _ 

Bir bekçi öldürüldü 
Balıkesirde bekçilik eden Hüseyin 

ağa öldürülmOştilr. Katil kaçmıştır. 

TRAKY ANIN HER 
TARAFINDA KIŞ 
Edirne, 1 (Mllllyat) Bir 

kaç gilndenberl f rtına bUtnn 
şiddetile devam ediyor. Telgraf 
tellerini bir çok yerlerde kopar
mış hatta direklerini bile devir
miştir. Tren yollarına bir çok 
bilyilk ağaçlar devrilmiş b.ıı 
yllzden lstanbul treni pek geç 
gelmiştlr. 

Meriç ile Tunca 
Meriç, Tunca yataklannı aşn. 

Etrafı su bastı. Tuncae v Merıç 
BUlbUI adasının bazı yerlerinde 
birleşmiş vaziyettedir. Et yilz 
kuruşa çıktı. 

Muallimler blrllğlode çay -
Don gece Edirne mualllmler 
birliğinde Azaya bir çay ziyafeti 
verflmlşttr • 

__ ,....._ __ _ 
Kadastro işleri 

A vrupıdaki ıetkikattaıı avdet edetı 
Tapo umumi müdürü Aril ve kadu
trO fen memuru Halit Ziya beyler 
MaU ye vek!letine verecekleri raporu 
hazırlıyorlar. Bu rapor, hüktlmet ta
rafından kanunu medenide gayrı 
menkul eml!ldn tesclUne ait kanun 
llyilıasırun esaslarını t~ldl edecekrlr. 

Müteferrikanın mezar• 
Türkiyede ilk matbaacılığı te

sis eden İbrahim Müteferrika ıçln 
Matbuat cemiyeti tarafından bir 
mezar yapnrılmasına karar ver
ilmiştir. Mezarın projesi Yüksek 
san'atlar akedemisi tarafından ha· 
zırlanmaktadır. 

Halksütunu 
Pollsta dayak iddia., 
A.ksaraı Sofular mahallesi ımam 

bayıldı sokağında lO numaralı hanede 
" Memer bin Süleyman " imzaslyle 
aldığtmız şu mektııhu n:ızarı dikbta 
vazediyoruz ~ 

'4 Pa7.ar günü \k~ıırayda bir ı.:' in 
bazi tamiratını icra etmekte iken 
mezkür c•den bir muşamba zan 
olmuş 'e beni oüphe üzerine Aksa· 
r•v polis merkezine merbut Cerrah
pa~• mevkıine celp ilo ifade ve ••· 
ireml almaya lü~unı görmeden akşa· 
mın 11 inden sabahın 2 sine kadar 
üç polis efendi bilıi fasıla dövdüler 
ve beni tahliye ederek bekçi V<>•te· 
tile evime gönderdiler. 

Kan kustum, avaklanm •işti, ailem 
Aksaray polis merkezine müracur 
ettiler, Ce\abı red aldılar. Komşular 

dan vıkayı haber ıılllil bıızı zevatın 

Aksara} polis merkezine yeniden 
vaki olan müraaıadan llzerlne iki 
polis efendi haneme gelerek beni 
Cerrahpa,a hastahanesine götürdüler 
12 gilıı oradA kaldım ve 15 gilnduı 
beri evimde yatıyorum. Çalışımadığıtiı 
için ailem ve beıı aç kaldık; Adaletin 
tecellisi için Müddei umumllijte mll
tekaddim istidam 929-763 Nümero 
ile 21-1-29 tarihinde vllftvete havale 
edilmiştir. . 

Tahkikatımızm bir an eve! inta-
1..:ıı u İ'>tirham ederim . ., 
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., yıkan ve a~r çatısının altında· hepsi ne re/ aha mt:nccr oldu-

AS'l.''li t"\1111':"1 •MiLLiYET.TiR 
2 ~~ BAT f921J 

llVGÜNJ{Ü HAV r\ 
Hasatantnin vcrdi~i malOmata 

ıöre, dün derrcei hararet azı:ımt 
n .kıs 1,5 osğaıi nakıs 1 di. Buglio 
rıizgtr mınavarnt po~raz t'Ccektir 
ll211a kap•lı 'e arasırıı karlıdır. 

1 
BiR !USSA 

Meb'us ıırkııdaşlanmızdan 

biri ar.lııtıı: "1927 şenesinde Is· 
tar bul Tramvay ve Elektrik 
Sirkctl~de Mec!isi- idare aza
İır;ınn intihap edilmiştim. Fakat 
vazifeme ancak iki defa gitmek 
naslboldu, çfinkli dııha ilk içti· 
maden itibaren b:r hadiseye 
sebebiyet verdim. Bakınız nasıl: 
I:.sl'I azadan birisi- ki bir TUrk· 
tür ve memleketimizin maruf 
şııhslyeHe<ir.den birid:r- mliza· 
kı;reye b ~lıınmazdan evet ayağa 
'lr.lktı ve hana t.i':ıben Frıın ızça 
bir nevi re mi kabul nutku sö· 
yledi; biti.ip oturduktan sonra 
Iıerkcs yüzüme bakıyordu, ya
r.ımda oturanlardan biri - yene 
bir Türk aza • kulağıma igilip 
sr r · u : • cevap vermiyecek 
ır·s·rtz? ~ Hıı)ır, dedim; bana 
Fransızça hitaıı edilıli. Halbuki 
ı-r.:ıur. en mf;zal:erııtın Tlirkçe 
cereyı l!l lllzın gerr. 

s· l;'ritirinin yliz-:ne 
b ı. Eliz, c.ec.ıkr; ~;ıı: iye 
ı,ııc.ıır tıcp · rar.51 çn konuşu -
) orılok, çlin •ü içim"zde Tl!rkçe 
ar.larnıyan klrı seter ' r. •kim· 
ı;cler~ dedikleri yalr.ız bir kişi· 
den lbardti ve az:ının öbür 
kıc ı hep Orkt!l, •zatıtlnrıda 

r r~ 1.lÇll mı tutuyorsunuz. diye 
~orc<um; evet ce\abını nlcaın. 

Bunun üzerine; "Su halde bu 
zabıtnameleri de imzalamakta 
mazurum!. dedim. 

"Ben bu içtimadan çıkarlı:en 
yanıma biri yaklaştı; "l\e )ııı:ı· 
yorsunuz? Böyle hareket eder· 
seniz btltun /krıımiytlerden 
mahrum olursunuzl, dedi. 

Artık bu kıssadan lazım ge-
len hisseyi çıkarmakta milşkiltlt 

yoktur sanırım.Burada ecnebi ser
mayeli şfrkctlcrin TUrk burj:ıvafa· 
rını,Ttırk erkanı ayanını ne suretle 
kullanmağa atıştı lannı ve bun· 
tarın bütün cereyan eden sul 
istimali ere karşı susmalarının 

esbıırını anlamış olduğumuza da 
lı:.:ıniim • İşte ecnebi ı.ermayeli, 
bu • sözde 'fUrk • şirketler , 
meclisi idare aza,nrı, müfettişler 

ve hukuk mU~avirlerl ile böylece 
işi uydurduktan sonra , artık 

Tür!: devlet!, Türk milktl, TUrk 
efkarı umumiycsi diye bazı rea
litelerin mevcuc.liyetice inanmak 
istemiyorlar , lıLl.ılmet içirdc 
bir hOkumet, dt\lct lç!rde ~ir 
a~•' t gibi kerdi krr~r.lnn, 
ke .ıl mizan' rı , l;,e dl t ıı'ıınc 

\'i': ar:ıula•ı ı: l ıl de har~kettc 

t.r t~ 
nevi ı:'! e~ 

r " 

) c ı~ r /.lrıı bu 
1 rir. re. tde her 

u l<ı) m.ıi 

'"' · ft ı c a 
r r. 

m 
bır 

D ) '"t u ~ c c resi ıl-
ı ı.. lı ıı ın 1 l ı ı 

bl y b<yle i mf ett. 
< ı. ı.. t ı çtıgı çı r llzc de 

en dl .r liyı:ti şkük 

tseler ıle ıpKı cır.un g bi 
kta bcrdev ı: arlar. Lakin 

y 
mlı 

yap 
b z euiriz ki o de ·a ıı tina~ı 

:\lillı) ctiıı tefrikası 5 . •• 

Ertesi akşam, Sacide babası

nın sözlerini l\luhsinc anlattı: 

-Darılma Muhsin. Babamın 

sözleri beni çok müteessir etti. 
Ona: ~ben mes'udum, saadetim 

var benim~deyemedim., sevincini 
yanın bırakmak istemedim. 

Kuzum bana hakvcr sevgilim. 
Eğer babama: Ren senin yetlş

tirdigin kız değilim; bt:nim du:r 
ün~cm ba~ka, telakkilerim ~ka, 
deseydim, birini ~vdigiıni, :,eni 

'cvdip;imi ><lylescydim,adamcağızın 
yiirej\'ine incrdi Belki ölme-~ 
fakat muhakkak ki bana karşı 

<•lan :efkatJ, muhabbeti ölürdü... 
Onun ıçin ben her ~yin, insan
hrın,ıhin} anın Jev kindcydim. Ben 
bıitjln kadınla•a, büti.ın kızlar-.ı 

ki büttın ayıptan meydana çi· ğunu söylemeye hacet görmem, 
karan kııvveı bn kllçücülı: fesat yalnız, ben bir deı•ri ôlem 
kutularının kapağını açmakta 
da asla gecikmlyecektlr. Bazı seyahati istedim-ki hu da yine 
kimselerde milfi aşabiyet vehne paraya dayanır- bu da yokarda 
tereddiye uğramış bile olsa btı- kendisinden balısettigim gülmez 
tun kudretini yllksek milliyet vii:lii arkadaşım hiç hatıra 

dUsturlarından alan 'ftırklye gelmeyecek bir zeman ta/ıak
CUmhuriyeti HlllrOmetl bu reza· kuk ettiremeyece1tlne onun da 
Jetlere buıdan fazla gö1: yuma
maz. 

Yakup Kadri 

~ 
DELİ M1 NE'?? 
Allah cümleyi mut.af aza 

buyursun, bu gün size bir 
garip vak'ada11 ba!ısedecegiııı. 
Filvakı bizde garıp ı•ak'a pek 
nadır değildir ama t.u benim 
anlatacaj}mı o kabil detildir. 

• Bela arıyor • derler l:iı 
tabir ı-ardır, bilir misiniz? Huı1İ 
lıiç yoktan kavga çıkaran, 

üstüne ı•azıje olmayarı şeylere 

karışan atak, glizıi pek, dö
l'iiş!,eıı /.ir takım aı1amlar 
\'ardır yıi::ıi tayraıpdan bayra
ma ya güler ya gülmez, dain:a 
(iblis re daima mıişllklılır, işte 

bu katil fakat okumuş yaz
mış ejerıd;dc11 bir dostum ı•ar. 

Brı sıralardıı efendiden dost 
tutmak mkia bir şeye yarama~ 
ama ben l'ıırıılan lıiç o!mC'Zf' 
lwtta yavlarımm ıı eı•zııu1111 

ult urum. Fvıc!ıi sr"j ! ııy•m k• 
f,mdisi rıkllr ya;ar nıdu6 ı.ına 

nadımdir, - tu hususta or11111la 
bt rnberim - i'ıitti.1 gözıi ba/ı!;

çılık, arcılık gili seıa et i~ler
ıleılir aksi pıbi de saatlı rı ıı 

kaJyet bir işi vardır. Gırcnde 
beş altı arkadaş atııruyurdıık. 

Biıim gibi zıigkıirt beş altı kişi 

oturunca ne görüşür? fcylesnf 
dc_~iliz, şair de~ilız, fen adamı 
d<"ğlliz , lehıif/ıamt dı•kfnr da 
dıgi/iz ki felsefeden şiirden , 
fenden veya tababetten bahse
delim . Ne yapalım, ofurduk 
oturduk carıımız sıkıldı. lcimiz
de kadın yoktu ki dedi kodu 
mevzuu çıksın . Daha fcnvsı 
ekserimiz susmasını da bilmi
yordu. Susmak, ama, yerinde 
susmakta bir hünerdir. Bizim 
arkadaşlarda o da yoktu . Bir 
miktar esnedik. /Jilirmisiniz 
esnemek nezleden ziyade sari-

dir. Halta /:en idadi mcktebirıde 
okurken "ilmi ahlak. dersinde 
muallimi uyutmak için lin sı
rada • esneyici müfrezeleri r 

kayar ve bir ç JI ek sonra 
l;ı "ayı • hcdı ı o.,ıflet • e sa
fıı• !ı/.. Voiv bu altı /.işi icin
de [.< •ü c ıl· o'r '· upı, ;ı 
rot t•ı. Nı/,(I · t ıı, " 1111 c,
şwd m r,.,. ı · bır ı u !.et 
ıen k ; l'I SLU ; l rJltfll. 

f < , I r /. s ne urzu 
l tti ! 

Bu j/ ır 1- 1: l • k tt.,Jfır 

ile ı c l ul ec ' i. f!tr ('fili da 
il" d T 11 o/nl'. f{1 ·r C ı, •1 

l in l'ıı fırı d tık fı tına 

gitti. Her kes iyi !: ı ı arııılc.rını 
Si J''" ı; . Bn (lr• I /il r ,.., 

- Seldmi izzet -
ı imtisal nlimunesi olacak bir ka
dındım. Bana daima: Sen tıpkı 

annene bcnziyorsun,derdi Annemi 
hiç tanımadım. 

Babam neş'ell, ke)'Ili olmamı 

isti:ror. Neş'elensem., senin verdiğin 
:;aadetin keylini izkar etsem, 
yüzüme öyle müteceı;sis, öyle 
anlayı'lı bir naıarla bakacak, ki 
hbsiyatımı ı;ızleyemeyeccğim. 

Öyle meı.·udunı. saadetimle 
öyle iftihar ediyorum ki, bu 
surum hiç kim~eyc itiraf etme

yc bilirim. Buna muvaffak olmak, 
,;aııdctimi ~zkmek için de her
kese yalan ~ylemek mecburi

yetinde kalıyorum . Doğruyu 

~öylemenin zamanı gelmedi. .. 

Bir an su>eu, dıı'iiindıı,.. ~-

kani olduğu bu garip arzuyu 
şöyle izah etti . 

- Ben sonbaharı hiç sev
mem, magmum , mükedder bir 
meı•simdir. San sarı yapraklar 
yangında uçuşan yanık Uiat
lara benzer, !zer taraf ıilıi gibi 
sapsarıdır, onun için sonl·aharı 
nasıl ger;irı•ceğimi bilmem . 
Eger kanun mıisait olsa ne 
yaparım bifirmısiniz ! Sonba
harda gider hapisf;ancde yata
rım , hem o mcndı ,"ur y~slı 
meı•sinıi gözum görmem ş v1ur, 
lıem de - dikkat edin - mi:lı m 
istif adem olur; l·akırıız nasıl? 
D,,dim ya bütün bu söyledik
.etimin talıakkuk edebilmesi 
içirı mevzııııtı kanunı) e mıi.ait 
nldu;;uı:ıı far:edıj·oı" m. f,'apı· 'c 
ıiç ııy geçirdikten sonra l.apis
lıone müdıirıi elime bir vesika 
ı erit: 

Bahide ismi l'C hıiriycli mu
harrer ji!ıin /Jıy lı/j cur. m 
ı•e lıükOn ıiç ay lıapislianc
mi·de kerıı'i cr::usi!e malılıus 

la'ı'ı,ı'llr:a dair taleb:ne binaen 
işl,,, • csıf:a ifa : ilt>"lı . 

ş·mı11 '" ~,e hı h[İf:ı'jt alır 
a!rıu .. z dt ı.. /,, "' lC'i L'muı. ı
lıJ.ie. Oruya üç ay 1 ıcşi11 haps 
Jııl'ı;..ınıı /..aydettir'r bir de 
i'at' tı ce ıye icra dairesine 
hı bap'a /, r mıizı!.kerr: yaz
t1ırdım mı, ·~ tamam olı·r? 

- N, gıbi tamı..m olur? 
- Dinle! Mese/ıi tramrayda 

gidiyorum. Birisi ayatmıa l-astı. 
• Dikimt etsene ! • dedim , 
lıcrif terbiyesiz bir şey• f:.ycamnı, 
pek rahatsız oluyorsan otomo
bile bin! • Dedi, hemen aya
ğımın altına alır bir temiz 
dü,iferim , sonra derhal icra 
dairesine gider, Kanunu Ceza 
mııcıbince bu hareketinıdm 

ı!olavı mesela on beş gıin hapis 
terettüp ediyorsa derlıdl mah
subunu ettiririm . Yürürken 
tramraydan at/ur, mahsup ede
rin:, kabili sel! ıi ihfa olmayacak 
şekilde sarhoş olur malısup 
edcrim,nihayet o lıale gelirim ki 
tıfcm benim cezasmı peşin 

çekmiş bir belıi o!dut;umıı 
anlar, ismim gazetelere grçeı, 
- Bunı!an pek lıoşlannıam ama, 
tcmuıırak için zar:ıriılir - lıer 

/, s l-cni tanır, resmim basılır, 
ı•ı ı ı.. ıl ı u.tı.n <el ır l rnını, 
lu F / 1mcd pr mış ccır

!ar ım ü!dıtunu lıır, ı.ırı~e 

1 r ~/ - ~ rıne lı r.ı t - ı/, '"'" 
~ , t • cf <fi ı ·11z fıı t , r, 

( ,ı cc ar ı 

ı ı , l ı ır kı be , kı ·;111 
l'Grdır. Mc J fıanede tirC'hanı ı'e 

ottırurl en lıl m fi; l·o olsun 
hem dehi' ruyer~ı, kil 'Se buşını 
belıiya. ükmıısm ıliy< hapis hesabı 
rı - · 'f't1 'ım f1"(1f;:t /11'1 ı .f:ftirrr 

ra mahzun hir se:le, kuna•l:ırı 

zeddemi~ za\'a!lı bir ku~ tavru 
ile ilave etti-: 

- Acaba do~nıyu söylemenin 
zamanı gelecek mi? 

Bu istifhama :\lusin isyan 
etti .. 

Sacide dedi kl: 
-Beni iyi dlnle 1\ luhsin. Babam 

mükemmel bir adamdir. 1 !erke~ 
kar~ı fcvkal4de miiı-amahakılrdır. 

Herkesin -noktayı naıarına, telakki

sine hörmet eder. Ancak mes.ele

ye ben karı~tım mı iş deyişir . 
Onın için ben bir ilaheyim. Be

nim ıa'fımı kabul edemez, buna 

cevaz veremez. Heni imanla, dini 
bır itikatla sever. lmanina şüphe 
girdiği !\Ün benl mahköm edeceği 
muhakkaktır. Baban tarafından 

mahktim olmamam için bir çare 
kalır. muazzam bir ledak<lrlığa 

katlanmak.- Halbuki buna imkan 
yoktur, çünki seni seviyorum, 
sana tapınıyonım ;\luhsiıı. Babam 

boni nmçtan bir hryk~l tasııv-vıır 

1 ı. ll 

•• 

ÇU 

13 nümcrolu ekspres katarı· 

nın o~radı~ı kaza hakkında 

tahkikat yapan po:is müfetti~i
nin rııpor suretidir: 

13 niimerolu ekspresin gc· 
cinli!;i kazayı arizü amik tet
kik ettim, ;\laknisti., ateşı;iyi, 

tren şefini isticvap etti~im ı;i

bi, yolculardan boyacı lsmai!, 

dikrle, kuyumcu 1 !i.ıscyin den
eli ze\ ccsi Kamil, kızı Feride 
hanımlarla da göriıştı,ın. 

l 3 nıimcrolu k:ıtar Sirkeci

den tam zarn,ın•~da hareket 
etmiş. Katar iki furgon, iki 

liçıincıi, ıiç ikinci, birde birinci 
mevki va~ondan murekkepti. 
Üçuncü sınıf yolcuJ~,r meyanın
da yeşil aya memur oltlıık!armı 

.<öy!cyen bir kaç yokunun, 
lll.hıt ı,>ilıi sarhoş olduklarından, 

ifo,k!crini almak ka!ıil olama-

'ı'r~n hıınkapıyı geçtikten 
smıra., genç bir hamı. ın, heye· 
cal'1ı lıcyecaııh kendi kend:nc 

l!'lrtld;ındı!';Jnı güren vagon nr-
da,l;,rı, ı.zcr ;:,ı: fenalık gdi

ynr /.tın l' ıı·ı du~ın~ p1,,;ncere aç· 
mık btemi,kr, fakat genç ha

n''ll : 

- z:ıhmet etnı•') mız, h,·n 
tı hrrfli ' unrluraı a miitaallik 
l r kdırrl arı} on;ı ı demiş, ve 

w " ·ra ~li!' \U gazctc>inin 
ey k~ eder; ni ı;ii>termi~t ir. 

Bunun üzerine yolcuların hep

si hanıma yardım etmeye ba:r 

!aını~br, \'e bir bey: 

- Rııkl.:m, eleye haykırmış, 

kt.;rata_ pabuç çekcccği.:. 

Kerata sözü üzerine Vagonun 

dil•w tarafında oturmakta rılan 

h r a<;ım keııdisini çagnyorlar 
zaıınilc j!;llnıpa iltihak edip, o da 
fı harflı kelimeyi aramağa haşla· 

mı~tır. 

Bu e~nal:ırda tren 98 k . m . 
sur':ıtla yol almaya başlamış, 

ayakta durmak imkılnsııl:ınmış, 

voku!ar telaşa dlişmüşkrdir. 

ı'edikulcdcn sonra bilt:t kes

meye p;elen memur, biitiin yol
cııları asabiyet içimlı:, 6 harflı 
kelime ;ıranıakla mc-şp,ul bulmuş 

bir müddet o da arnmış, ~onrtt 
••u•• •••••••••••••uo•ooooo••ouooooooutOO•o 

krıyarım, ıiç aylık, belki de 
el ('ııomi yaparak beş attı aylık 
lırp<e I C'dar 1;irfuı cı rtfl'/eri 
ifa rJı'b het imı ,.,' ıt1ı/,r üç 
mc u ~a:. un f:l'fı r . 

l. "alıım! Ne rahat , ne ca
kıılı şrydir o ! 

} ll, f :r d ,.,,ri b;r s~nefik 
• cs'/.J çıkarır a .ı 

Oyle lıir şey oldu mu 
dnjteri kapar başka yere 
ı,iderim. 

• 

ı:cne vazHtsini yapmaı;a koyul
muş. Fakat zihni ;\!illiyetin cy

lcncesiyle mcşı,ıul olduğtınndan, 

va~onlarda yo!c ulara "Llilct., 

ı1ncceğine "6 har!~ demekte 
imi~. 

lşini bitirdikten sonra furı!;ona 

v;cçip, mesdeyi tren şefine enlat

mı>, ~cf de bir hayli döşlindiiktcn 
sonra kunduraya miitaa!lik 6 
rarfli kelime olara1' mahmuzu 
hlllnııı;sa da bilmeceye te\'afuk 

ctml'tni~tir. 

Bunun üzerine makinistin akıllı 
ve okumuş hır adanı olelup;ı.ınu 

hanr!nnıı~!ar, 'ıcmcıı lokomotif~ 

!(eçip, makini<re: 

Bize, kunduraya mutaallik 

tıharl!ı bir kd:me hıl, demi;lcr. 

\lakinbt dti~iiıımii~, çi,:me, 

fotin, ı;;karpın, ökçe, kunduracı, 

Seri, nı~in ke!inıderini saymışsa 
ela, Piç birinin 6 harflı olmadığını 

ı;ürüp derin bir yc'se kapılmış 

ve başına ateş kiircgini vurmuş-

h•ılordu kıtaou ihtİ\acı için 3000 
kilo koy~ı reçeli ve 4000 kilo makar
nonın pazarlılr suretile mübayea.sı 

takarrür ctmiştirT Paz~rlı~ın ihalesi 
2 • Şubat · 929 tarihine müsaJi[ 
Cunıartcsi günü ~aat ondörtte icra 
edile.,.,ktir. taliplerin şannamesini 

p;örmelcri ve şartnamede yaz~ı olan 
~ckildcki ıeminatlariv!c vevm ve 
~1ıat muayycnci ihalede komisyonu

muzda hazır bulunınalon ilan olunur. 
*kolordu kıtaatı ihtiyacı için 500 

kilo çay patarhk suretile mübayaa 
edilecektir . Pazarlığın ihalesi 3 Şu· 
bat 929 tarihine müsadif Pazar günü 
'3at on döme icra edilecektir. Talip
lerin nümune ve şaraıamesini görme
leri ve iştir?k edeceklerin de yevm ve 
sn.:ıtı muayyenci ihalede komisyonu
mıızda hazır bulunmaları il.\n olunur. 

Ecnebi n1en1lekr:tlerc 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

B1n~ô Ko1mıe·ç'y3Ja 
İtalvana -Seımave<İ 700.003.00'.) 

(llıİi~·at akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Tıavel lers (Seyyah in 

\ek:eri) ~atar 
Lin•t, fı aıık, iıı~iliz lira<ı 

,·eya ro!an fraıık o 1 ariık 
~:ııı'arı hıı Çl'kler ~ayesiııdl' 
IH!l'Pye ·ı.rit;rııiz paramzı kı'
rnali cmııiy,)l!o 1ıı~ır ve lıı'r 

ııe r~ııııan iHer:cl'niz diınyıınııı 
lıt'l' t;•ıal'ıııda, ~rlıirdr. ntcll
cnle, vapıırıarda. 11'Pnlrnlı• 

lııı Çl'k'cri t'n kCıçiik ıeıliYal 
i~in naki1 ın:ıkanııııd:ı knl:ı
y'ık'a i;tiıııal cdelıilir~irıiz. 
'l'ıavellcrs ~cklı•ri lıak'k• 
;alıibiııd,•11 lıa.k:1 kiıııst•niıı 
kıı 'anaıııayar·a~ı lıir ~ekiıde 
ı .. ı tip ve ihlas edilmiştir. 7 

•• DOYÇ[ ORYUI f BANK· 
Tesis ıarihi; l Q()6 

J\1 ücssislcri; Dresdner Bank. 

tıı~ 1 A. Şalhavzenşer Bank, Frayn 
Nasyonat Bank For DoyçlanL 
idare merkezi; llerlin · 
Şubeleri; branbu~ lzmir, 

işte tam bu esnada da, darbe ~ 

vukua gelmiş, fren yapmasını 

unudan makinist, lokomotifi diğer 
bir katarın üstüne bindirmiştir. 

Yaralıların ahvali umumlyeleri 

iyidir. l !astancnin lugannda dıı 

6 harfli kelime bulunmu~tıır: 

Vidalı. -
l\lakinistin ademi me. 'uliyetlne 

karar verilip, bu eylencelcri 

nc~rettiren ;\!illiyet ı<azetcsi nıii

diri Ahmel Şükrü beyle, eylen 
ccleri tertip eden hikayecinin, 
kızanın ycgfoe mlısebl iplcri 
olarak nı<:\ kuftn muhakeme 
edilmeleri lüzumunu arzeılcrim 

efendim. 
'iaklcden 

Srlıimi lzzC't ~ 

Harnburg 
Galata kısmı telefon numrosn; 

Beyoğlu; 247, 248, 98.J. 985, 
lstanbol kısmı telefon numro· 

su; lsıanbul; 2842, 2843. 
Deposu, l.tanbutda tütün 

gümrügü, t.ıc •n numro5u, 
lstanbul 3227. 

Bilumum banka muamelau 
icra ve husu~I kasal:ı.r icar 
0 lunur. 8 

ı. Tepcbaşında • 1" 

Şanzclize Birahanc~indc 

Bak üs 
10 türlü mezeyle 

,ı"i ~iı{"ı,:i_.. s-=·:vı~ı): i ı · ::~-~ __ ._s_l)_k_ı·_r·_-_.r_ -
:c JSl:E,J\l OH. l Kımyayi '- hli 
l[ ] l\lu- -ı .iı \ k r Lı r t e 
_ Derhnf kirala~. ak Uzre . 
[ Br"'nz lç!dn fü:lta lin:ıt~ı. l, kimva\I ıo ılıı.; c• ' 1 ' '
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{ 
E. L l uu inL.,..J.r etr. tır. i.'.i..ı' ıo., 

E rgan, Eoy cı'ı!ly, Ki eç - ! 
{ ) lll ll~Lı !f. 

;. brrnıı ve l\,efcliköy tıırdla • ; 
l[ d .,. t b d ı f k b' ı I:reıı ·öv Lıseı;i m 1 ır!ı ın•; n: 
.
1
,. rın n cıur eş c ıı ı u a ır i 

~le tcbı:ni7. hasıa 1 akı-o' ığı 
!~ Sil) flye arıır.ıyor. Nı.illiyet ı::n· , 
)[ ı mun J!Jir. 1 aliplcrın •. ·ı·' ve. kı· ;- zetesinde Nail beye murac::at ı· 1q 

FELEK 
ı[ l d lannı hamilen beı guc auı !O- -.. olunma ı ır. , 

1 "...... ... 4 ............ - -.....·-·--·- .. • pr a a-ıırıd 1 mcktt·hc mlır1~ r:1 ı. 

etLyor, Lense aiçıdar bir hıbtıinı, 1 

duşer;cm bin bir paı ça ulıırunı. 
Senden ayrılırsam (;lürüm ;\Juhsiıı. 

.\lvhsinc biraz naha fazl:ı 

sııkıı!du: 

Anlıyor musun St!nl nasıl 

seviyorum :\luhsin?.. seni sevi
yorum işte, çok seviyorum. Ama 
babam da beni seviyor. Beni 
sevdiğine eminim; Bunu bana 
ispat etti. Yirmi sene yanımdan 
ayrılmadı,cvlcninccye kadar heni 
p;ii1Jcrinin ii nün den ayırmadı. 

1 !alhuh.i o da peı- dlıl t·vlcııc

hilirdi. falt:nmı..'tll. ScyyJlıare 

gidebılirdi, başka tlirlü bir önıür 
sürebilirdi. Hiç bir şey yapmadı, 
hayatını bana vakfettf. Seneler 
hana babamın kıymetinl anlattı. 

~'.jı;er babamın yerinde annem 
obaydı,h<:ııi ancak bu kadar ;;lvrdi. 
Fakat babam gibi., yalnız benim, 

c'· !adının saadetini düşünmezdi; an
neler egoist olurlar; annem olsaydı; 
o da bana vakfı mefsedcrdi; ama 
~rdi ki, hLn ,ı ona akfınef:ı-

.. 

edeyim, C\ knıııeyeyim, kolmgu
nun altınel::, onunla beraber ih

tiyarlayım.1 lallıu ki babam yalnız 
benim saadetimi dliştindıi, mes'ut 

olmamı istedi. Yalnu bir ~eyde 
aldandı; :ı:ennetti ki kendi dlişlln

diip;ü saadetle beni mes·uc ede· 

bilir. Bu yanlış bir telakki idi. 
Saklanalım Muhsin, meydana 

çıkmıyalım ... Bir sırasını, zamanı

nı bulur, ona >enden bahsederim. 
Ji:ğcr o zaman benden hıkmamış 
olursan ne mutlu hana... Yer 
yu:ı:ıinde sevdijtim iki vucuttan. 
senden 'e bahamdan ayrılmamış 
olurum. 

O esnada ne mükemmel hir 
a~ıkn yarabbi! 

Bir sene sonra :\1uhsin K:lzım 
beye kmyle evlenmek istediğini 

öyledigi zaman, Sacidcnin aş· 

kından tek bir kıvılcım bile 
ehilmemi~ti. Bütün •ouk kanlı· 

hJtına, biitiin 'oukluğıına raAmen 
gene se\iyor, gene tanımıyordu. 

Sacid~ soukıığu, .:.oul l:anlıjfö'1c 

1 tıabasını -.!,!atıyor, :ı!databifiyordıL 1 
Demek onu ycp)nc :ınlayan atlam 

:\Jıılı;fndL. 

fakat birdenbire korktu. Elinde 
hüyıidiiJtlı adamdan en ~cdit 
hamlelerini gizleme~.: mu\aHak 
olan, en ~aleyanlı hi»iyannı ,;ık 
!ayan bu kadın., dünyada nekre 

kadir olmazdı?. 
Evlerdikleri l(tin kayın pederi 

demi~ti ki: 
-1 layatımı vakfcuip;ım kızımı 

ahyor'1ınuz: lıayatımı alıyur,uınız 

demektir. Kalbine ıı;idcn ynlu 
buldunuz: yolunuzu şa~ımıayınız. 

Sacide ömnınde bir kere bik 
hamı yalan söylemedi. bundıın 
sonra :;ize de or;ıunı deye hitap 
edcccJtim: lıcni baba telek ki edc

hilirsinil-
Bunları söylerken aktôr l(ihi 

tavur takmmı)ur.,c•ine sahte bir 

ahenk vermeye çah~mıyordıı. 
Fcvkaldde sade. konuşmasını bilen, 
söz söylemesin! bilen,. sıra,:uıd.ı 
ıı;ıilnınini hilen bir adamdı. lnsa-

ÇARIN 
YAVERi 

l VA.' \1 o l L K I N 

HİLAL 
Sinemasında 

PaZ>ncsi gününden itibaren 

Şeyhin kızı Zeynep 

AŞK 

DiLENCiLERİ 
MümesllesJ 

POLA NEGRI 

TiYATR() 
ve 

SİNE~lALAR 

0·1rülhcday· 
Tcpebaıı tiyatrosunda bu akşa 

saat 21-~0 da 
Zafer Sarhoşları 

8 Tablo 
Sitrinbergden tercüme eden ':ıziy~ 

ilerin hanım 

Ferah Sinen1ada 
Sercnaı \C Çıf.:ınlıj!;ın palıru;ı aync~ 

mükcmmt:l , ar\ t'h! 

ı\lanisa Vilayetinden: 
r .. ·ılı:t - P;ı: ;ı \'O ııııuıı 

0+583 i,a 5+Ş8J iiıı:ıı k o-
' . rıı.>lıı·.eı ı ar:ısııı h~.ı volıııı 

t;ıııtll alı c :ı )'<'. J ,e lıı; J,;, -

kısım ııZl'Pııdı~ O 6() "''· wı ı w 
2 metrr.ik iıı: ıııı•ıı'"" ıısı· ı 
961'9 IİI a 5q J,;p, il )ı,) ,• İ 
kı• fi fızeriıırlı•n 9-2 G29 l;iı 1• 

lıiıırle s:ıat 'rıb;ıu k.ııl:ır ııııid
dellt• kapa'ı zarf il. ;ı:iıc rıııı
ııak:~'<l\'a ~'lkanlıııı-t ıı·. 

.ı· az:.a laf,i:;iı alı~ı:ık i~1eycn 
ta ıplenıı vd;iy»I l\afıa baş 
ınitlı<'ııılis'ii!'ı:~ mfır:lı'a:ıı':ırı. 

:::::~ 1 
•• • Ü • ::.::::..~.:::. 

·Ok lırük su rubu 
:ı CJI.: n ı k ve ıı ı 

iç 
..ı 

Do 

İZZET 

<!-ırhgı 

irlı 

.. 
A i 

I· :nn:.,1 rıl 
e I· re,.. ı. ~'tnİ vr 

c<kı l el< jtu ı ınu !ı ted&vı 
eder H ,hçe K ı. Şcı er-ı 11 ·c·llckir 
karşı<ındaki aaruma~d• 2dcn 6.Sğt 
. ~d.,. 

113 hormct ilka eden bir ~ahsi 
vctti. 

Uazen :\ lusııı Sacidevc tkrdi ı. 
. ~ Babanı ı;evmekte hakll.'o,n 
~acıde, Ona sadece bir ataHı 
ma~ka ld · ' 

' 0 Ul(ı.ınuzu ihsas etmcktt 
de haklı imiŞSin. 

- Bız ~imdide a. ıkla ma u 
kayız! 

Doıtnı... Fakat bundan 
evci~ sP\·~tiğimizi şimill duyacak 
oba. 

fazla söyleyemedi Sacide av
uciyle ağzını kapadı: 

Su;;!... ıı:cçen akşam ,;eyya 
hattan. yeni avdet eden Şaki< 
hey, uç sene· evci heni •enink 
hcrahcr hir ı;ıın adada v;iirdüğü 
nu oylcyiıı~e oldugum )Crdt 
donup k:ılılı~ elim ayagım hm 
l;c,i!dı. 

1 !atırlayıırsuıı dcp;il nıi?.. 1 lanı 
bıi) ıik tur yolunda rası;rlnıi~tık. 
ben seni takdim ctmi;tim:"kocıı· 
mm arkada~larındaıı ~ dcmi;tim 
~c isim Sti.}'le<lij\imi hatırla~i)IO 
run. (Bitmedi ) 



.J •,' ;. - • .;. - •! ., . ' • 

lıı günkü yeni bilmecemiz 
Soldan sağa; 

IJthliı (~ 

'.! - '\ida (~J zaman (~' 

:J - Yemek ('.') iinlin nk<i Gl) 
't'\ (" < -/ 

4 E\in üstü (.l çurnl (,l) 

5 - Nida (2) nota (2) 
IJ - (;itme " emri hazır • (3) 

'rlel.iıı küçüp;ü (;'J) 

~ - Ya,,.munıak "emri hazır .. (2)· 

ın (:l) bir harf (2 
8 - ~·nlı~ılacak ~ey (\!) l>ir 

'rf (2) 
9 - Rumelinin aksi (7) 

• 

Dünkü bilm ecemizin 
halledllmlş şekli 

Yukardan aşağı 
l l laydnrpa<rnlll knm,tı.-tı (~) 
~ Ftıtholc:ulıırın nida'! (~) 

Kırmızı (2) 
;ı - ÇaıHın kuru>U (~) ('anın 

yonj\'ası (;1) Binme (emri hazır) (2 ı 
4 - Tren volu (il) Yükannın 

aksi (8) · . 
~ - flcya/. (2) Bir UZ\'Ull1UZ (2) 
() Mef ulü aoh edau Gn lltır5a 

mevkuflanndan biri (3) 
7 - · Sayı. rnkkam (2) Faıla (:3) 

Al'ucuıı bulunduğu yer (2) 
3 - kıl (2) Delmek ( emri 

hazır) (2) 
9 - \'alinin idoresindeki yer (7) 

MlLLlYE'f 

,. ]llll 

İzrnir postası 
1 :a[talı~ lliks ı e >tir'nt hattı 

A d n a n ' a 1' ll I" u 
Şıı hatın 

4 ir .. cl PAZ 1\HTESİ 
~üni't r <>d.ı ( :ıı\utJ rib ıınındJn harı.: 
ketle birinci ikin<·i \ c i.ıçuııcLı sınıf 

\ilt:ıl-olı ycılcuhuı nl:tı'.tk doru liıniı· 
Aidcı:ektir. 

lllı·;ı, \'I" ı,ııu liık ıap· r<l;• her 
tlr lu l'')Lai..11 ı :rirah:ll ~ucn1n1 o!duğu 

r,-ilıı ,nlcl l:ır c:n hc.ı.\ük ,,tellL"rin ı-;tr

ı·i> lıitleın-ıtıııı bııla:ald:ınlıı ~ l üddeti 
~C) .ı!.ıtıt .~o s:ı:ut!r 

·ı·ar~ıi:lr için C ;a lata<la C :umrük 
k:ır.~ı .. ında . · irc ı ·l'~nsez h:ının<l:t 12 
nliinero\·a mür:ıc;_1 t '/'ch.:fnn Beyoğlu:. 
fO.J.I ıc )" llCH·Alu.ıda Perapalas ile 
Galatas,1111. _\- k:ır~1.;1nl1-ı \atta .'iC\ ahat 
ac~ntasu1a. 'l'clcfon; Be o~u · J<ıo 
w .139•). 

~ADIK ZAJ >Iı.: 13il lADER
LEll VAPURI~ı\Hl 

KAHA T>Et\İZ 
1\111.'TAZAM YE l.flKS 

PO.ST.\Sl 

İN ÖNÜ 
PAZAR vapuru 3 

Subat 
giin.ı\ ak~a1111 Sirkr,ci ı ılıtı
ınımhııı lıar<.)keıl · ( Zougul
(l:ık . Jııebo'ıı , Samsun , 
Onlıı, Kire~nıı. Tralızoı., 

S11rıııt·11~J \'C rıizl' j..;f,e!e!cı·iuc 

C ı_; ı\1ART E:l:\l Sl_;H.\.T 

• en s 
90 

uz 
•• ur 

lastik \Wrini 
a 

1929 

• 
ı 

• 

obilc· e 
etiriyor. 

imiş ol 

·ı ecrübe E iniz. Bu lastikler 
zu;< ollara mukavemet t e 

• 
mal edilmişlerdir. Lastiklerin e .. -

ç~~~ 

OJanl · r, Her Halde bu Harikul "de 
D yanıklı Dunlop las iklerini 
ku lanmalıdırlar . 

~ Ü t·-ki 
etin ve 

j 
• 

mıc;ı;~:.mm.mm ......... ~ 

Ama ya postası 
( .\'.'HFMtT \ ) ı apunı 3 

Şul.ıat p;,zar J(J'.!a Galata rih
tııııındaıı hareketle izmir, Küllük, 
llodn·ııı. R ·ıdo.'. Fcthi~·c. Finike, 
1ıııra'ı na p;i<' ·rck Ye diiııü~te 

nı~z\ı'r iskck lcrk iıidi k tc 

Andilli. Kalkan, -:akıt., Can.ık ka
le. Gclli.ıo'uıa ığnıı·at:;ıktır: 

Mersin sur'at po:tası 
('.\l.\l L\IL'T ~l'.\'KET P.\ŞA) 

\ apuru ;; ~ukt ,JJı 12 de 
G;ılata rıhtımından hareketle 
lzıııir, ~ntal~·;ı., Alaiyc, i\1crşinc 

gidecek ı-e T<ı~ucu, Anamor 
Anlalpt İ7.nıir9 uğray:ırak 

gelecek ur. 

İlan 
:'ıliihtdif l'lı'atta 4 kakın 

evrakı matbua p:ızaahk suretile 
tabbcttirilecektir. Tilliplerııı 4 
şubat 929 tarihinde saat l G da 
lcYazım ınlidiırhjftline miira· 
caatları. 

Trabzon birinci postası 
4 Subat Pazartesi Trnbwn 

birinci post:ı>ı ı apılrua) acaktır . 

1929 
Deniz mübayaat komisyc

nundan: 
(ı8000 metre broııs ıclı:r.ıf teli 

1I2 adet dı.::mir Potrl·! 

1 l :l " köşebcııc 
~~) l'IVtıta ın:t:ı oınun 

~lO .. finran için sıplama ,.,. ~oınun 

.J.S Porclı.·n finı.~an 

llt.:niz ku\"\-tth:ri ihti}:ıcı için ~tıkJ.rJ<t ~azılı n1aL~cıncdl.!n tel~-aı lt"'Je 
ulip zııhurctmcdi~i ,·c demir potreller \C :;aireı e tekli[ edilen Hatlar gali 
g·,)rülınilş 0J<luğ1ııtı. ;ı ıı '.'ıtı1• t 1129 t:ırihir~c mü:-adir çar"°anba :-:ı:ıt 14 \C I.~ tc 
tekrar n1u1ı.ıkasa.:; h.:nı cd.ılcc .. r?,indcn ir:ı ... ına t.ılip olanların ) cvm 'c 'aktı 
ınczkürdc 1\.asınıp·ı:;.:ıda ))eniz nıüh:ı);ı.ıt konıbyonuna mürac.:ııatları. 

('-A..A.-

Vaktf paralar Müdürlüğü 
Bahçe l{apuda dördüncü vakıi 

hanının· ikinci katında 
• ""o I:', 18 

t:ml,\k ı c t:tll\ il;\t ıııukubili gayet ınü>ait ~crait Ye azami 
suhuletle iidıiıı~ para \erir YC ~erefli yerlerdeki kilqı;ir eml:lkiıı 
üçte lıiriııi relıiu olarak kabul eyler. 

Fabrlkasısın 

YAPINCAK Rakısı 
içkilerin en 

Galata Ermeni 

.,..,.,.,...,..,..._....,...=-~ 1 

........::ı;;...., ....... ,;.::.ı;lj 
l:öt;;ınhul ikir4.·ı tıı..::ıre malı: ... tn11.: 

~inden; 
lstanlıuld:ı J urk,·u hınında ihıa 

tiearctlc n1e\'igııl iken ilAn; Hl.\ ı,, ı 

hükmohınnıuş olan '.'\ lchnıet \ r~lan 
'" mahdumları 'r·ctin hıı-ıı<a~ı ifl;\
...,iyc~inin rüyet ,-c u::~\ İ\ c.:-i ·rıının<l.l 

a\'Ukat J',tt l\k\ılı- ıe n\·cbt J, k 
ı··crcnı lıcylerın c ... :ıh.:tcn sendik tj't. 1 
kılınınış ol<l.uk~.:_!'lnd.ın mürli n' 
kum z.imn1ctindc :rl;,u:ı.ıJtt , :·ır 
kanunn~rnei tica.reı: 1 <)') \ ..!'10 n ·~u 
mJddclcn muc·ilıiı, · tahkiki tlrı "" 
io;i~ tari1· il:tn ... ı ılı re., \İ nü gu 1 
zar ınd:ı s .ıctl tıı . --·keme k ·>inı.: 

ıc,Jim cı lc~de•i ' ımidcle mel.· 

küre hitanıında.n ~onr:ı uç ~ı tlc , ani 
2 f. ~.l, ~4 trı.ıihler: ıc mü;;adif Per .. 
~cm~\ (;uınarte-. P.ızaı ~nlcı iudc 
ık.incı mahb:cmci ticaretin ıf1·t.- mua 
ınel4una nıah:;u ... n<l1ı::ın:ı {!ı.:lcıe~ :-.en 
dik cfendikr muı~c,irıdo nla.:-.ıkla
nnı isbat ı c ka\·du ta.,uk cttirınelerı 
\C müddeti mezküre<le ishatı \ ilcur 
edcmiyen alacaklılal hakkm(Lt kanunı 
mczkiırun ~10 ncu m•dd<inc tcvfi 
kan muamele olunacajtı ilAn olunur 

lstanlıul asliye Birinci hukuk ıııab 

"' '" azirııel '"' ayrJ,•t ndı•(·cktir. 
\ ,ııına fabriı,al,ın hu.;,raıı >•ııtfaliytleri ımıumi satı~ deptı5U; Ltaııbulda Tal1'ilat irin Siıiı•cıdr, :\fos. Cafata kopriı b~ında mcrke,, 

ııcı n~ıu l>anımlı 'fı-47 numaralı joz. N. Aciman telefon l>tanbul :l.+O'l :tdrl lıaııı ::ııııı•la "'ki ] ,ooyd accutc i lkyoğlıı 2562 mc;adet 

DEFTERDARLIK""iLANA ;;ı ..................... 
Satılık, l•'.ı·, f);;kkan, Ar::a Galatada lkrckct zade mahallcoinin 

Kule mkap;ında l,3:J-r ;ı ~ :i-15 .No kagir iki dükkanı ve iratlı ar
sayı lı<n i kapı- ev kapalı zarf usulilc satılacakor, muhammen be
deli 18,880 lira bedeli 8 'en ede almaca kur, zar Har 1416 liralık 

mektup ıe ya teminat makbuzlarıylc birlikte 23 şul.ıat ınq tari
hinde n:rilccektir. :ılüzaycclc lstanhul dcftcrdarlıp;tnad;ı yapılacaktır. 

kcmesinden: Mahkemece iClaslanna kar.• 
verilen r3'tanbuJ • rCYŞCbir hanında. 
ka:;ketçi Sait ı·e ~\li efendilerin if/o>
larının s«ik ,.c amilleri düyünut mat 
lulıat ye me\'eudatlan hakkırda mu· 
hıı:;ip Ye 'indikler tarafından ranzim 
edilen raporlar kırattt \ e nctayici 
ınuamcl3.t•l ıttıla h.ı~tl t:dcrel... rnüf:i~

Jcr t:ırnhnd•n tekli• edilecek kon
gordato "eri4İti ü~c.:r!nc mül..akcr:ıtta 
bulunmak için del'ıcri di\una mu
' a.kkaten 'c kafi~ en i:-iın , c :ıl.·ı
c.ıklan mukayct c,halıı m,ıtluhun 
t-Ubann 'l uncu cum:ırtc~i ~ünü ~nat 
onda J,;ıanhul nıahkemei ;ı,Jirc Bi
rinci hukuk daire-inin ifla> cıtİl·•n<h 
hazır hulunmaları 1 ., <>lunL•·. 

1 · · l <l.. l'k ' dif h f 1 ·ı· j hanı 1 ında hu. u ! dairede WO nıı:: H, 111 depo( a cmaı çe~ıt. pcrle \'e. uşcme r •. •• · • .. •re \C anrazı Triru.-IİJJO daiı 1,,1 el<' oıı: 
·ITI<Liiar. mülc'ncl'ıi ı<ıur. p~rdc mıster. tul: kcıcn perde, unulcr; maroken 1 b'i:rnnılıul 2134 E;:s~;ıı~lı~e~·~·c~~n~t~e~l~st~an~b~u~l.~~~~~ 
rilcri. piri\; l.orııi.: nlj:'i[ pirinç ye 1.:ıkc k~ır\ıılel1r ılt: t;oct~k karvol~!arı fah~ ıı:m:l:!'.l!!'::!::::<l::!'.lL::::::l!ll!liliml!lllmllD'I • 
ı fü~ ı.ı •atıl,.., ı dır Fiat ımktudt.r _ "~ j 

'\ d :ı' eti 1 u r nı ~.ı..,.....,..;;....,.;."'"" 

İSTAFİLİNA 
\ "kalı r;ıkınıızı buııcLın lıiiyle 

'l'iirk "ÜZÜM,. Rakısı 
J\rımilc taktim cdccc~i;. 

Ermeni klisc<i "ıkai(ı :ıı -;J.1 · Tddwı 

""" Bc.\01.f1n '2;'7"~ 

lstanbul Evkaf Müdürlügünden 
1 laı ıilfiııııuı kıı fa~i\lte,incı alıııaııak ::ı:,Hı dcl'siyeniıı yapıl::uı 
ııı:ıha~:ısıııd:ı Wl'i!ı<rı fiyat lıaddi l:ıyıkında ~ürülınediğiııdcn 

-2-929) 1:ıl'ilıiıır· 1-:ıdar ıı:ıwrlıkla ilıalr>İ ırra ctlilcrrl}.inrlrn 
1' ı. 1 ' 

........ ~· Yardım Sandığı * Satılık \partınan ıc Dükk:\ıı Biiytik derede 1 lançcrlbol,akda 
,320·2 ı ·o ;ı katta 12 odalı \'C mii;tmıilatı ~aireli apartman ile 

fon: Bnoıı;lu: .lı-;.l~ altındaki dükhlıı lıcdcli defotcn ı eritmek 'artilc \ c kapalı zarf 

--;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. usulilc 'atılacaktır. Talipler 15500 liranın ) Lir..de :-,5 dan ı ı (ıJJira 
1.• • depozito maklıuzlarilc tcklilnaındcrini 1 fı şubat 1 Q29 cunıartc'i KÜRl(LER ı-;iiııü btaıılıul ddtcrdarlıi!;imla r t :;ekkil koınbyoııa Ycrccckkrdir. 

Enıh\k üzerine para Yerilir. 
Calatada .\dahanı • 'o l "2 Tele-

Senelik pilanço mlina.<cbctile 
Beıoğlunda .!91 numcroda 

EPREM 
Kurk Ticarcthanc,indc 

tenzilatlı fiatlar. 

• Devlet den1ir yolları ve linıanları unınnıi 
idaresinden : 

• Jdarcıniı için alın:ıca.k I45 adet \:J.tı;Unet dt.:mir lliamının munaKas.ısı 
14 Şubat 929 Pcrşcmlıe RUllu saa lfJ clıı Ank:ıracla Bolu Palasta malzeme 
daire:;indc icra edilecektir. _\ lunak• - a i~tirak cucceklcrin teklif mckttıplannı 
\'e (1000) liralık teminatı mu,·aJ..k ·cleıini ynmi mczkOrda sant f 1~. 30) a 
kadar umumi idare nzı i,leçi müJürlügüne .ermeleri l:lzımdır. Talipler 
miinak;ı;ıı ~artnamclerini (l(Kll kuruş mııkalıilimk \rkar lı nalıenıe tl:tire-
!-indL•n ll;l\d:.r a-.·da ınü''l llt kom ııund.'1-1 t1.:d:ıril.. r~~ 

Karacabey harası 
müdirivetinden : 

1-lara i.:o~urı':ırıı.J.ın 4-.ll h.ı., 
r:rkck tol, Ll iki p<1r ·a~l:ı ui ,··.ı! .. hil 
ın~zayrdl' .1 'uhat cı~() t:ırih:rıc 
ıniıs:ıdif Paz.ır gün..ı. a3t o•ı <lortt 
hara me kc .inde ih 'c cdilt:cc,..,ind ... · 
"cr31li ::tnl·ıınak ve hrı' '.1n1aıı. e,t)rn1ı·', 
ı.tcvcnlcri·• h .'.I ıı·udi·i ı.: :•1e :1 u~ 

r.1caa.thırı. 

l\iralık imalathane 
i .. tin .. cJe c.icnı 1.ı.::ı:tr ı . 1 

muattal im1!:l"ıane U ılıktı"_ hU\:ll 
sinaı' mi.u: ... :'c~c için p..:~ .. cheıi .. Ji d -
p<> için thhi kabili Himald;ı, 

(:3l:tt:?d.t \()\\.'Oda S1J~t(;1·1d l 

\ı;op -an haııınd1 l\omonıi sırk•d 
nıtidüri ~ ctiııc nıürae.ı-ıt 

' 



ŞEHiR, MEMLEKT. VE HARiÇTEKi VEKA Yit GÖSTEREN RESiMLER 

• 

' 

J)ün Ilaı·hiye ıncktebinde vücut;ari_vle iftihar ettiğinıiz gençler nıu
iıtdif sp<;r hnrd~etleri yaptılar. Resinıler yukardan itibaren sıra;;ıyle 
ı\1d,tehi J f.:1·hi\·c Kuleli ve Halıcıoğlu liseleri takınıJarını güsternıek
tcdir. 

Beylerbeyinde Buğaziçi gençler kulübünde dün merasinıle dipluına 
;ıian ilk veni harrll ri ükrenenler. .............................. 

((ADLER» 
., YAZI MAKINASI 

( \Jlcr · ı ufki hurufat tipi 
ımtiaz i mıır 'ı •t> İrc :ı ADI. ER 
\azi maldn~,ına mah<us bir 
ht. ~i \ Ctiİr, 

\ rzu lıulı .: ı.lııi!,11 k a<lar çok 
kop):..k- \: ari l a~ıilir. lldcbed 
<.J) .. ııır. !;,. pzi m3kinasi 
: '!• 'I ·en• lllo \DLl~R fah
-1 ı t,ır"'f!""'.d"' ima! olunmu~· 
' ır tı ,u• dı rı;3Ja .360,l'OO 

' 

\ 

Sabık Alman inparatoru ikinci Vilhelm 
geçen pazar günü yetmiş yaşına basnııştır.Bu 
münasibetle menfasında büyük nıerasim ya
pılmış ve Vilheln1 bir çokları taratindan teb
rik telgrafları alnııştır. Bu resim, sabık inpa
rator o · gün nıenfasındaki şato kapısından 
cıkarken alınınıştır. 

• 

Mektebi harbiy~ koşu haraketleri yapılırken 

' 

ı tılr-ıştır. T.ır ki ve 
,,_ı · . ı umu~ıııl!; •. 1 ta:ılıııl, Gala· 
ta Voyvoda 'ıan , 'o 7- 1 O. 
l'o.stl kutusu, Calaıa, 4-l ! J\na
doJu,·il:r;ctlcri lçin eı· i acenta lıkl 
'e s\·yar memurlar aranıvor. 

Memleketimizin bagcıhk ve şarapcıhk işlerinin inkişatinı temin için Hüki'ımet nezdinde 
tesrhhüsatta bulunan heyet dün şehrimize geldi. Tenıenniler dikkate alınnuştır. 

1 - 1 • 

--- ----

1 

ı 

1 
1 
1 

1 

Birer gramlık 10 komprimeli tüb 

ı ,.~--_,,.,_._,.. ; ,....,.. ::O <::=''""'" c.:"'""'-~ 11 

!i UFUK BİÇKİ DtKlŞ MEKTEBl l! 
llusnsi talebe için yeni bir devre açmış ve kayda başlamıştır . • \laariftcıı n ~ 

Müddeti tabslllye llç ve alh aydır. ){ 

mu<addak diploma verir. J\snn en on metodunu takip eder. p 
# ADRES: Beyazıt <abuncu han Sokak numcro 7 9 
·~~. J!'-C'Jı=C;ııı=.ı:r=:ı ... =--ıT""C"~llıc:lillQaıC"~~~ ~~~ 

!ôlllô!!ô! §!'§ 

HER VAKIT 
Oemetrakopulos Biradcrhrin 

Nefis 

Kahvesini ıçınız 

ı ·amirhanesi ve edebildıgı hıdemat: 
Otomobillerin, elektirik alatının,Deniz nı otörii 

ve sairenin tamiri için Boschin nünıunc 
tamirhanesi küşadı 

Otomobillerin ve deniz ~o önı ~J~ her ne, i :ıfa ı ckktirıl.iyrsiniıl 
tamiri için bir ııümunc ramırha~csım ~ıı,at cylçdi_!!imiı i nrntc:Khfa 
mü~;crilerimize __ ilan. ~~ek ".rdıne naıl "luyornY.. Z ikrc)ledi ~İ!ll ii 
tamırhanc, TTIU\lekkılıınız R. Bo. eh esham şırkcıın ın l(üntkrcl l~ 
tetkik ve kontrol alar ve makinclerilc miicchhcz ıılnı:ıkla fabrık:ı 
nm gönderdiği mihanikl bir mütehz • clektrisiycn tarafından idare 
olunmaktadır. Tamirar yalnız fabrıkamız tarafından imal olunanlar 
için de~ sair fahnkadan gelen teçhizatını dahi rnmi r eder . 

Akiimü!Atörlerln Şarjı (imlası) ve tamiri için dahi a y rı <::ı t;ı rz ı 
cedit olarak, bir stasyon küşat eyledik. 

Ehven ücret ve teminatlı is 
Galata Voyvada çaddesinde: DASs'ıR \ 

•Beyaz ve sağlam d ' şlerle, mt·at ar bir'\ 
ağza malik olmak ancak 

Oksijen sayesinde istihsal olunan: 

BiOKS 
Diş macununun lstmall 

ile kabildir 
...... . 


