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Al,SAS 
Cihan harbinden nclkl siya

set :\kmindc herkesin cndi~c ve 

tcrcddLitlc zikrcttil';i bu kelime, 
soc zamanlan!.t 'tekrar sık >ık 
llıq zu l'ahsolma)ta lıa~lamı,tı_r. Al 

s~ Ve tdalyc nnıahedclcrinden 

it arcn .\ \ •upa siyasetinin en 
faal · arn ıl -l:ıden lıiİ'i olnıu~tu. 
1, nt ~ l 1R'1 tarihinden son: 

radır ki 1 u eyalet ,hnıpanın 

••sa '~ tck,imul \C \'eh resinde 
en lıı yuk rol.i <lynamı~tır. l'mu
nıl harhın zuhurunda \ls;ıs • Lo
rcn mLscksınin en baslı lıir amil 

EMANET f UKARA YA 10,000 L. TEVZİ EDİYOR 
-~~ ... Gazi Hz. ~=~ 

Atla bir gcz.inti yaptılar ~ 
Ankara, 3 (Milliyet) - ~ 

Bu gün kuru ve sağlam ~ 
havadan istifade eden 
Gazi Hz. ve Baş vekil is
met Pş. Hz. Atla şehir el- ~ 
varında gezintiler yaptılar.~ 
Çankaya civarında attan ~ 
inerek bir müdt t yürü

• 
düler. 

~ ~~~~~~~~~~~~~"il~~~ 
nlduı;uııda \t.phe yoktur. 

Harp hini... \l~a, lUr..:ıı Fran
!<a)a ilhak oluntlu .. Fran ·ızlara ve 

\' ersay muahedesi taraftarlarına 

göre bu mesele de kat'i surette 

halledildi. Fakat güriiliiyor ki ara-

lian seneler geçtiği halde \lsas Dun de mebzul mıktarda kar yağdı. Şehremaneti büyUk fedaklrlıklar yaparak ve b!Uiin amelesini faaliyete sevkederek yollan 
meı-clesi kapanmamış, }'•tlmz şek- temlzlemeğe başladı. Resmimiz bu nezafet faallyetlnden bir safha gösteriy~ _ 

~~:(ıd~~-~~l~iş,1ı:ı~l!~~:i1ı,e;~~:: •==Fırtına dun de aynı şiddetle devam etti Halka _yardım 
tinde Fransanın en mühim dahili 
ı ir meselesi oıarak yine diinyayı • • Fakirlere 10,000 lira 
i,,al etmekte bulunmuştur. Şehir JSSlZ ve tenha bir manzara arzetmektedıf. '(Jzak ye denız tevzi edilecek 

Alsaslılar han!\i. millıyetc, ban- aS, lfl Semtlerde Oturanlar evlerine gidemiyorlar 
gi 'kültüre mensupturlar? Bunu ------Muhittin Beyin 
şimdiye kadar kati surette kimse 
tayin edcmcmi;tir. A.lmanca ko

nuşan .\ls:ts halkı Alman haki
miydi altında lıulundukları .ıaman 

l>elki de nazolsun diye Fransız 
olduklanm iddia ediyorlardı. 

Aynı halk Fransız hakimiyeti 
altına geçince Almanlık iddiasına 

bir mukaddeme olmak iizrc 
ayrı bir kültiir ve hm iyet sahibi 

olduklarını iddia etmcgc lıa?la
dılar. Aşa)tı lltn mmtıl asını tq
kil eden Alşas biıtuıı Ren ha\1,ası 
gilıi tarihin en çok ihtilal ve 
tehav 'ııllcre manı:t. kalmı< nokta 
lanmbn biridir, ' 

Almanlar, ,\lm~nlık hududunu 
Voj ~il-ikl<rine kadar uzattıkları 

ı;ilıi Fran ızlar da Fr n.ıtlık hu
dudunu Ren nehri) le tahdit et
mek btnlcr. 1 Jakıkat hangi tar

afta Bu malum olmasa hile şcniyc
tin o gUmın siya ·~t ve kuvve

tine güre taayyiin ettiğine ~tiphc 

yoktur. 
Pota: muahtdclcri \ c lıalkının 

kazanç ihtirasilc me~huı olan 
Al . ~- . . ~ \1 sas şım"ı ne ıstı yor. , sasta 

ceryan eden \·ukuata \'C geçen
lerde yapılan iki mebus intiha
bının ııetiscsine göre denilebilir 
ki ,\ lsas halkı diğer herhangi 
bir Fransız departımanı gibi Pa
risin sıkı mcrkc1Jyetçiliğine tabi 
olmak istememekte ve mahalli 
işlerinde az çok bir muhtariyete 
sahip olmak tnlcbinde huhın 1 

maktadıt. . 
Alsaslılar senelerce başka bir 

idare altında ha~ka bir usul ve 
istikamet dairesinde, ayrı bir hii
viyet ,;.ıhihi olmuşlardır. Fransa 
da din ile de' lcti tefrik cdertk 
l 801 Konkordatc. unu il!(a ey
li yen kanunlar katolik kilisesin.ı. 1 

Fransızlar uzerindeki resmi tesi
rini izah etmiş oldu.~u halde 
Alsaslılar tamamen hu tesir 
ıltmda lıulunmakrn 'e Konk'Jrdatc 
ahk~mı hlıtiın ku\·vetiylc de,anı 

etmektedir. Bu l{iin Alsashların 

gerek maarif ve gerek idare siya
setlerinin lınşıncla bulunanlar 
katolik papazlarıdır. Layik Fransa 
lıik muhtariyet cereyanının ömi

ııc geçmek için ,\Jsasta yeni 
te-ıckkul eden milli katolik fır

kasının muzahcretinc muhtaç gö
rıınmektedir, 

Ekseri memurlar vazifelerine, talebe mekteplerine gidemediler. 
Bütün trenler işliyemiyor, telgraflar çekilemiyor. 

beyan ah 
Şehremaneti, dün akşamdan 

itibaren hal~a muhtelif şekilde mua
venette bulunmuıtur. Şehrin polis ve zabıtai belediye i vollarda iskele 
»c i<ta onlarda kalan halk3 her 
türlü tesİıiliıı gü,termişlenlir. 

Dün cenazeler bile kaldırılamamıştır. 

Umumi hayat felce oğradı 

i ki günden beri ortalığı karıştı
ran 91eherln umuml hayatını fe

lce oğratan tipi halindeki kar fırtı
nası dün de devam etti: 

Rasathaneye göre, bu fırllna ag
lebl ihtimal bu gün de devam ede-
cek ... 

Fırtınanın yarın devam edip etm
ieyeceğl ,:mdlden kestirilemez.Fır
tınanın tesiralı bilhassa şehrin uz
ak ve fazla kar yağan çukur sem
tlerinde hissedilmiş bazı yerlerde 
ekmek nedreti ba' göstermiştir. Şe
hrimizin faaliyet merkezini te,kll ed
en Sirkeci, Galata ve Beyoğlu taraf
larında ekser dü1<kanlar kapanmu; 
daimi bir faaliyetle kaynaşan bu 
yerlare gayrı tabii bir sükQn arız 

olmu,tur. 
Tramvaylar, trenler, vapurlar ve muhaberat 

D
ün sabah dokuza kadar tramvay iş
lememiş ve sonra Emanetin çıkardığı 

(1000) amelenin yardımile yollar açılarak, 

yarımşar saat fasıla ile tek araba şeklinde 
tramvay seferleri yapılabilmiştir. Amelenin 
donmaması için münavebe ile işe sevk-

edilmişlerdir. Dün ne Ankara, ne de Av
rupadan tren gelmemiş, banllyG seferleri 
yapılmamıştır. Ak ve Karadenlze sefer 
yapılmamış, Boğazlçlne ve ~dıköyüne 

ancak bir kaç vapur gldebllrr.:~, telgraf 
muhaberatı lnkıtaa uğramıştır. 

Boğucu rüzgar ve gözleri körleten kar 
tipisi yayan yürüyenleri şaşırtmış, yola 
çıkmak cesaretini göstefenlerin çoğunu 

düşürmüştür. 

BiR KISIM MEMURLAR GELMEDiLER 

Dün mekteplere talebe gidememiş, 
şehrin uzak semtlerinde "turan me

murlar devaire gelmemiştir. -
Eve/ki gece vapur ve trenleriıı tahrik edil

memesi üzerine müşkil bir vaziyete düşen 

binlerce yolcunun , mühim bir kısmı otellerde 
yer bulamayarak geceyi vapur ye tren kamara
sında geçirmişlerdir , 

OTOMOBiLLER SiNEMA VE TiYATROLAR 

Garajlara glrmlyen (80) kadar otomobil 
yollarda karlara gömülüp kalmıştır. 

Bu vaziyet dolayıslyle şoförler müşteri 

kabul etmemeğe başlamışlardır, Sinema 
ve Tiyatrolar mecburi bir tatil yapmış, 

Bütün lstanbula kimsesizlik hakim olmuş
tur. Hatta cenazeler de kaldırılamamıştır. 

Zabııai bcledi)'C mcmurlan 
cvelki gece iskc'e 'e i,ta. )Onlarda 
lıirikcn halka l.e\lin ekmek ve pey
nir dai';ıtmış, kad;ıı ve çocuklar araba 
kamyon \'e saire gibi her türlü ,-c
saitlc c\lcrine ğöndcrilmi~tir. Şehre
mini ,\luhitıin bey ıllin zabııai bc
ledive merkezlerini, , şehrin mubteli[ 
seııi'tlerini gczmi ve icap edenlere 
emir vcnni:lcrdir • 

Fıkaraya ıo,ooo lira 
ı·:manet dün iıkara)'n U:ığıtmak 

için 10.000 lir• aıırnıışar, rakat bu 
paranın sureti tevııi hcniiz kararlaş: 
tınlmamı1ıır • K mlır, odun , pb t 

nakit !inde le\ zli e hu gun ar.ır 
'erilcccktir. 

lhkırkoyün ekmeksiz kaldığı 
anlaşılarak lıir ltfai}e m, tnrilc Otuz 
ÇU\al un günderilmlştir. 

Şehremaneti mahafilinde şehirde 
ihtikdr ve buhran olmadığı siiylen: 
mektcdir. 

KömUr odun 
Beyazıt dairc<i Müdürü Kadri bey 

dün, dairesi dahilindct ıefıiıat yapmış 
her tarafta mebzul miktarda mahrukat 
olduğunu görmüştür. Kadri beyin 
söylediğine göre kömür fiyatı hiç bir 
yerde 9 kuruştan vukan değildir , 
Mamafi her yerde ubııai belediye 
müıevakkız davranmaktadır, 

Evdkl akşam şehrin muhtelif se
mtlerinde ekmek buhranı baş göster
diği kaydedilmiştir. Tabklkaırmıa bo: 
nun sebebini meydana .,,kannışar. 

Evelki akşam bazı yerlere mun
ıazam elektrik ceryanı verilemediği 

Üç vapur karaya oturdu, iki motör bir kayık battı. Dört amele bir için hamur makinaıan işliyen~cmışctr. 
memur dondu. D" t k 1 k b. k . 1 f 1 Bunun üzerine lınncılar Emanete 

Fırtınanın tesiratı: Denizde, karada kazalar 

or ev yı 1 ara ır aç ınek te e o muş müracaat ederek hamuru elle yoğur: 
600 keçi mer' ada kalmış mak için müsadc almışlardır. Fakat 

1 
TAHLiSiYE DUBASI KOPTU j ı k u 1 geçen m)dJct zarfında iki üç ağız - tı anlaşı ma zre ceset morga ebik ekmek çıkarılmıştır. Bu yüzden 

1 

Karadeniz tahlisiye mUdU- gönderilmiş olmakla beraber geç kalanlar ekmek hulamamı,lardır. 
rllyetlnin Boğaz haricinde Ru- ı'ııumaileyhin soğuktan öldUğU liah,cdildiği ~bi <ehirdc un buhranı 
meli ienerl~n sekiz mil şimalin- zannedllmektedl~; . yoktur 
deki işaret duba ı, zıncırlennı DÖRT EV ÇOKTÜ Emanet fırınlardaki btok unlar 
koparmış olup dalgalar arasın- Fırtına tesiriyle Unkapanında bittikten sonra, hizzat sc' ki taahhüt 
da sUrUklenmektedlr. k it 1 b hl eunişıir. Kamı onlarla <evki at vapı!: 

Emvali metru eye a tara r maılı9,1 için Emanet bu hususta t Karablgada karaya oturan ev yıkılmıştır • F.v boş olduğu tramvaydan btifadc edecektir. 
İtalyan vapuru da henUz kur - için nUfusca zayıat yoktur • Muhittin beyin beyanatı _ 

Üç vapur kazazede 
DUn tahlisiye idaresine tel

sizle ğelen malOmata göre , 
Sovlyet bandıralı (2,500) tonluk 
. omsk vapuru sığır hamulesile 
Rusyadan gelmekte iken tipi 
yUzUnden Rumeli fenerinin beş 
mil şimalinde lrva adalarında 
karaya oturmuştur • Senper
paratus gemisi imdadına git
miştir • 

Fransız bandıralı Rhoııe va
puru Gelibolu karşısında Zincir 
bozan ıncvkilnılc kara~a dUş· 

mllşd!lr. 
ÜÇ gOn evci Knradenizdc 

gaibolnn Kalkanzadelerln Hisar 
vapurunun Karaburun civarında 
karaya oturdugu anlaşılmıstır. 

tarılamamıştır. Sakarya vapu - Vilayete gelen malılmata gö- $ehremini .\luhiııin be)', fırtına ,.c 
runun bir limana iltica ettiği re BakırköyUne tabı Mehmet bey ihtikar _d~layısilc müşküldtın ününe 
anlaşılmıştır. Kara denize çıka- köyünde fırtınadan Uç evin da- geçmek ıçın alınacak tedbirler hakkında 
cak vapurlar Boğazda bekle • mı çöknıUş, bir kaç inek telef dün bir muharririmize demiştir ki: 
mektedir. olmuş, 600 keçi mer'ada kapalı "- lstanbuldıı bir buçuk aylık 

iKi MOTÖR BA TII kalmıştır. Bunları kurtarmak ihtiyaca kOfi un vardır. Şehirde 
Anadolu demir yolları idare- llzre 50 kişi kadar yola çıkmış açlık ve buhroıı. tehlikesi yoktur, 

sinin Bajtdat muşu, Haydarpaşa lsede gidemlyerek geri dönmüş- Yalnız halkıı_~ şıktiyellerini topla
ma~ ıçın btitun belediye devairine 

mendireği dahlllnde şamandı - ler ve hayvanlıan kurtarama- emır verdım. Hentlz bir maracaat 
radan ayrılarak batmıştır. mışlardır. NUfusca zayiat yoktur. almadım, 

Haydarpaşada ŞlmendUfer KARTALDA TREN SApLANDI Üsküdar civarına havayici za-
kumpanyas ına ait Anadolu Evelkl gün Pendikten saat ruriye göndermek üzre Kısıklı tran-
motöru ile yıı.ğkapanı kayıkçı- 15 de hareket eden tren l{artaı vay hattında iki sefer yapmagı 
!arından Ünyeli Mustafaya alt muvaıfıık gördek B'tt b' b' k ile maltepe arasında kara gö- ı · ı a ı ır aç 
kayık fırtına tesiriyle dUn Hay- ili k k 1 gün kadar vaziyet düzelecek, uzak 
darpaşa limanında batmıştır • m ere a mıştır • Vaki olan yerlerle irtibat temin olunacaktır. 
_BEŞ 1(1~1 DO 'DU_ istimdat Uzerine bir lmdatkatarı Uzak semtlerde sevkiyatta müş-

tahrik edilmiş ve bu tren kaza- ki/al o/dugu için Emanetin bütüıı 
Şehremaneti dUn Yedikulede

ki kazlı çe~me geçidini açtırmak 
üzere amele göndermiş lsede 
ameleden dördU soğuktan don
duğu için amele geri dönmeğe 
mecbur olmuştur. 

Samı burnu Rllsumat muha-
faza kulİlbeslnde evelki gün nö-

zede katarın bulunduğu yere vesaitife bunıı lemine çalışıyoruz. 
kadar giderek 25 kişiden ibaret Herhalde endişeye mahal yoktur. 

1 
Adaların ihtiyacı da temin olun-

o an yolcusunu almıştır ,ı mııştıır. Odun ı·e kömür de kOfı 
Bundan sonra hattı temizle- miktardadır. 8 kuruştan pa ı 

mek üzre bir de ameliyat makinesi fiyatla kumfir satanlar yaka/ 
uönderilmlş lsed b ki d rak şiddl'lle terziye olıınacilkt 
" e 11 ma ne e S h · ı "ı · d da U I kar alt d k 1 t M ki , e rıfl r ııı ı ıarı a ş n 

HİPODROM -----
C:\.CALOCLU IiAFRİ
YATINDA l\IEYDA A 

ÇIKIYOR MU? 

M, Çiı;erinin mezuncıı şehrimize 
geleceği ve burada tebdüi hava 
için bir ay kadar kalacağı 
bildiriliyor. 

Ç<ııialoilundakl hafriyat 
mUhlm bir safhaya glrml•· 
tir. lnglllzler tarafından iki 
sene Sultan Ahmet meydanı 
altında ernılan lpodromun 
çıkan ta• sUtu .. ıarı bu -
rada olduiu anlafılmı,tır. 
Buradr zuhur eden bir deh
llzdenda yere betan sara
yının altına bir yol glttlil 
enlafılmı• ve bu hafriyat 
meraklı bir safha almı,tır. 

------.---
Dogru değil 

Hanımlar niçin top
lanıyor? 

DUn Vali Muhiddin beyin 
refikaları baııımıu nezdinde, 
lstanbulun ynksek ve kibar 
tabakasına mensup bazı hanım
lar toplanmı~lardır. Bu içtimada 
7 şubat Hllaliahmer gUnUnde, 

bu cemiyet ıçln daimi Aza kay
detmek Qzrc esaslı sqrctte 
faaliyete geçli mesl tekarrDr 
etmiştir • Bu lçtlmaın harıkze
deleriu vaziyetlle alakadar ol
duğuna dair neşriyat doğru 

değildir • --·-----
Et kamyonu -------

Tarlabaşında devrildi 
Bir açık göz de bir 
koyunu sırtlayarak 

sure kadem bastl 

Fırnnaaın bazı muzhik ncti

celeride vardır, Evelkl gün et 

nakleden kamyonlardan birisi 

Tarlaba~ı caddesinden geçerken 

bir köşeyi dönmek için maneY

ra yapmış. Bu esnada kamyonun 

tekerlekleri kızak yaparak kam
yon devrilmiştir. 

Gerçi knnı)ı)n~n ~oforLne bir 

şey olmamı,>.ıda, kamyonu kal: 

dırmak için epe) cc mu-kilat 

çekilmi~, hu nrada l 00 kadar 

otomobil de yolun açılması için 

uzun müddet hekkmiye mecbur 

kalmışlardır. 

Kamyonu kaldırmak için kam

yonun içindeki etleri bcı~altmak 

zaruret ibasıl ol mu~, orada toplanan 

hamal >e saire gibi kimselerin 

ellerine birer kesilmiş koyun 

verilmiştir, Uzun bir müddet 

sonra koyıın kaldırılarak, etler 

yerlerine konurken kesilmiş ko

yunlardan birinin eksik oldugu 

anlaşılarak aranmağa başlanmış 

fakat bu 20 okkalık eti bulmak 

kabil olm.ımıştır, Bi!Ahcre anla

şıldığına göre eti muhafaza etmek 

üzre olanlardan biri etle bera

ber e\·ine gitmi~lir. Kc. ilmiş ko

yun meraklı>ı olan meçhul aıl.ını 

aranmaktadır. 

• 

M. Çiçerin 
Şehrimizde tebdili 
hava için bir ay mı 

kalacak? 
Yakında fehrlmlze 

geleceğini yazdığımız 
Rus hariciye komserl 
M.Çiçerln tedavi için 
mezun bulunmaktadır. 
M. Çlçerlnin mezuniy
etinden bilistifade lsta
nbulun abu havasından 
müstefit olmak için bu
rada bir ay kadar ka
laca§ı söyleniyor. 

TROÇKi .EREDE·t 
Troçklyl lstanbula getire

cek olan "lllç., vapuru Rus. 
yadan limanımıza hareket 
etmlftl . Fakat Kara deniz
deki mUthl• fırtına yUzUnd n 
gelemeyen bu vapurun ,ım
dl nerede olduiiu malUm 
dejilldlr. Gaip vazlyeltte olar 
.. lllç "in akıbeti hakkında 
endifB dllmektedir. 

Casus Londrada 
Berfln,2 (A.A) Londra

dan blldlrlllyor : 
Esrarengiz Mlralay(La • 

rence namı dl6erle tayyare 
makinisti (Shaw) lnglltereye 
muvasalatı esnasında do
nanmaya alt bir sltlmbotla 
posta vapurudan alelAcele 
karaya sıvı•tıiından ken
dini bekllyen halk lsklsarı 
hayale uiramı,tır. 

Ayrupanın her tarafında 
Bcrlin, 2 (A.A)- Bir kaç gıinden 

beri Avrupanın bir çok taralıiıd:ı 
müstesna bir surette gayet şiddetli 
soıtJklar hüi'ıınfermadır ( ilezia) da 
soğuk tahtessıfır 33 

(Prag) da so ğu k tah tessı fır 24 
derecedir, Bu ılerece ~oğıık, rekor 
senesine nishetlc 1,6 derece daha 
azdır Kar fırtınanın Yun ınıst:ın ı 
dahi ziyaret ettiği ve .ı\kropolisln 
karla mesıur olduğu bildiriliyor, 

Köyler yıkıldı 
Moskova, 2 (A.A.) - Mer. 

kezi Asyada muhiti merke
zlsl Taclklstanda bulunan 
şiddetli bir zelzele hlsedll
miştlr. Bir çok binalar çat
lamış ve bir çok köyler 
yıkılmıştır, 

Brüksel, 2 (A.A.) - Mu
hiti merkezlsl lranda olduğu 
söylenen iki hareketi arz 
kaydolunmuştur. 

BUGÜN 
2 lncf sahifemizde : 
1 - Peşte nıtktubU: Mı1.rar bryl.cl 

tıraşın bazırladı#ı büst ve TUıtıye lntt· 
baları. 

3 tıncıı sahifemizde: 
1 - ispirto flatları !OD ~tk.HaJ atdı 
2 - F.la7.lıde mllllyeı 

3 - Vil4yct vckaza !<imler! na.ıl 
yazılacak? 

4 Uncu Sahifemizde: 
ı- lia\l.1 rapor ı 
2 Fıkra 

:1 l'elck.tcn th· t 

4 Kula mi Jlrl 
5 cdch b hı 

6- Ilik.J.\lc. rom u tarı :ı.t r 
5iaci sahifemizde 
Soor ba' tı \."' '1aJ' • 

yeti 
po- faal -

Alsaslıla.nn fıan,;aya karjı daha 
bir çok şik:lyetleri vardır, Vergi 

sistemi, lis:ın meselesi, maarif iş: 
lcri, idare tarzı )\ibi nıe,;eleler 
heniız A !sa> lıların arzusu dahilin

de hallcdilnıi~ olmaktan çrık 

uza!aır. Dahilde ve hariçte ' po 
kon zihni\l ti ile hare t edrn 
l'rnnsa \ -,.ısı nıcmnuıı edebile

cek mi Yarın A mJnyanııı da haş 
1\aldırnı.ık ihtimali dcrpij edilirse 

Al<as nıc ele' nin ) ine bcynclmi
kl sahap intikali pek tc mii,;: 

tch'at gönilemcz. 

Zeki Mesut 

Tahlisine çalışmaktadır. D!-
ğer gaip ·ıapurların akıbeti 

hakkında e,ı::işe edilmektedir, 1 

bet bekleyen muhrfaza memuru 
Mustafll efendi kulübede ııın o
larak bulunmuştur. Sebebi vefa 

ın a a mış ır. a nede • ınüş, dcııiz tarik/le nakliyat yap/-
bulunan amele de ln•rtarılmış nııştır. Uıı, ekmek ve el tevzıatı 
imdat trenlle bunlarda Mal~<>pe: 11111//aka yapılacıık ve bir iaşe 
ye jtetlrllmlstlr, , !!uhranma mcrd,ın ıwilmiyt ektir .• 

a·7··~uBATi . ~ . 
···················~ 

6Jnci sahifemizde: 
1 lllk mckt<plcrino de, am eder 

ler içinkolay 'c c~lcncc'i yazılar. 
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Türkiye ve azi Propaganda parası. Sivil Tayyareciler Vazfyet~ülılm ' f aalıyette 

M. Strezman' Fransız Londra, 2 (A.A) Röyter l·lu""ku' m-et-mer-kez"ı res- Ü zümleriınizin isi ahı \nkıtra s \lilliyet i i t "kd"} T'" -nkiye için çok lngiıterede sivil tayyareciliği rif ''eı.ıl.lctı talim terMve dal' 
S 1 a u.. başvekiline cevap teşvik ı mühim bir kıırıır İl· nıen Kan d i hardı r, isteniyor si ·ci ı •a•buatta ı"t• • .Jt 
Şevler vadetmektedir . tihaı. olunmuş ve memleketin Kabilde muharebeler An karaya l~ir hey' et hazı tcııkıd t ll"l<lrnıcta IC\•'. c. verıyor her tarafında tayyare kulüp ve ı 

- - _. gitti, reisin izahatı atı),tle IU Ulll •tl' . "R 1 L . Berlln, 2 A.A) (Volf aja- meydıınlan tesis için bir şirket Londra, 2 (A.A) - .. Da- D " n~ J\\acar heykeltıraşı apoo ty aJOS,, un teşkil edllml~tir. fnglıtere omun< .\" arn, 3 ~ubat (\1 iyet) u e· ııı~w• ın yap ı,.ı o 
h b• . . b t nsı tebliğ ediyor) Hariciye na- b lly ,'Uall" in Lahor muhabiri t<1 laro u c ı:. .. ıver d dekı kel Peste mu a ırımıze eyana 1 zm M. Strezman 1.Stresemann) havaiye nezareti tarafından u bildiriyor.· \len•leketimizdc lın~ıtık \C ,l 1 

' gün verilen bir habere nazaran 1 . k f ık· mdcıı te•cııme i ile ıaşJanı;! '~te, \I lliyet) Diın heke!traş , matbuat mllmcssillerl muvace - nazaret yeni ~ırket emrine iki lnglllz askeri tahlisiye r.ıp~·ı ığıl' ııı i,a 'c ten~ ·ı· ıc ;.,, azetekrdc haz itirazla 
d B j besinde beyanatta bulunarak • · .ı k '" ı kkı d • 

hlpolty Laıo.u gör um. e•ı FranlllZ başvekilinin dUn meb'- muktedir pilotlar vermek ve tayyaresi k&blldekl lnglliz • lZ et "uccc esası..ır ıa r a tcsaduf ettim. Hu t~nkitlcrd 
ııt.Jıve sine çı...ırcu ve· 1 nakdi muavenette bulunmak su- sefaretine mens-·p 2(' hlnt- tc cl·b~satta bulunmak ıızre F 

, b~ usan mecl siode Alman propa· - • rıın ız füıınının bunresi ik tur 
.. GefiRİZ Gazınirı yaptığım ganda ııermayesinin fazla mik- retiyle bıı teşebbüsü teshil ede lfyl Cumartesi Peşavere ge- Trakyaclan gelen :\lürefteli \ l Js- d b h 

Ul. çc arasın a lr müşabe et n lıcykefirıi uöstereylnı • tarda oiduguııdan bablı olan cektlr. tlrmiştfr. Kendi kendini Af- tııfa 1 !ilmi ve Bozcaadalı 6 

u lira L d " A A.' ına.ı aca"' ~Jvfenaıcktedir. d beyanatından babsetmlşdr. * naç on ra ~ \ · · ganistan emlrt ıı~n eden Ha ~lazım, Zeı•nelabidin herler ~eh- ~· ' Dl'<iİ. Bu gun atcl vcdc i im. {Rü.rter) logı·ltere nnsıalan idaresi a • HU yazıları yazanların 
k k " ... l:ı h Berllne gelen metıae nazaran ..- bibullahı Kabil şehrini ra rimize gelerek alAkadar makam-h.ı.~ı.I mı ya<tıı 'apu". u ey JU. Puvankare (Polncare) bu 1 ,ubaıta \"alman po»ta kutusunun n " • eucumeninin ne ;uretle çal~ 

'.eliı bir taııc rl"'mini aklım. sermayenin 94,548,720 marka ı~.500 initıli~ IJralık bankanotu muh· klbl olan rüesadan AU Ah- larlıı temas etmi1lerdir. l le) 'et gına vakıf olmadıp;ını ve be 

llaa:ı aedi ki: yani 660 milyon franga baliğ tcvi oldujtunu ilıln eylemiştir. met cana terkeylemeıte ha- Azıunclan l lilmi be) hize ~u hucle bir takım mutaalar ortııy 
" Halbukı ben Gaziyi olduğunu beyan etmiş ve bu * O da öldü - Bcrlin 2 (A .. \.) zırlandıgı söyleniyor. izahatı vermi~tir. koyduklarını . prdüm. Yaııılma 

ı. ·k· - !·" ebı.'dı'm sermayenin tevzii sırasında Al- 1.oı drada•ı btldlrliı•nr: 'J'uıankamenin y 1 D lhl 2 (AA) l\I ı k cı· ·~ ı ı. ıl k mı t • ancı;,.; ı ı ııç ı e,a gur ,, . 1 en e , • • • eme ·e mı,. 'a6 c ı n ı· i<tcnilen ,'C); Larose uni vers 
k - b ·ı · l man harsinln muhafazasına ça- me,.arının !,;ifi olup mezarın mc f d k kll ed T k n. Eğer daha ço · gorı• ı mış o sa d k , r. (Röyter) A ganistana gl er- ·a;;ını k~ · en ara ·ya. .,.,z in ilıti 

1
,
4 

etti"' nıefhumları me• lışan mesai cemiyetlerinin tabii ana çı anlmıt! ırı müıea.ıp ııççteıı 1 d k b' , 

ıdım, her flalde daha 111111'<1//ak unutuımayacagını ilave eylemiş· ı cfat eden f, •rd <'•..,,ıvonn un ken kaybolan nglllz askeri caadıı Ye dil{er havali e e> i- dana çıkarmaktır. Dil cncLmc 
11/acnktım • tir. ıcıce>i (1.ıı.;:, ('1rnornıır' "\ahi ıdat tayyaresine mensup zabit- den inki~af etıııi~ olan lıağı:ılık hu mefhumlar mcrdana çıktık 

Kcnt'isinde La1.ı haKicinda Bu beyanat bu meblağıo ve c;lcmişıir. lerden ikisinin Kabil-Celal- l mumi harpta ve hunu miıtea· ı iıadc etıncl iızre lisanı 
b kı b. pan Herke· hasta Londra 2 b t d S bi ı 1 · k 1 ht ı·r · ya una ya n ır paranın - a a şosasın a aro c va- "P maruz ·a ıııaıı ınu e ı \'a/. mı Jıan.'{i kclımelcr kuU:ımldı l"tiba'arını .;ordıım.I )urdu." Hissiy· 

:ıtınıı kelimelerle i!adc ~demt·m 
kı ... dı erek iln\e ettı. 

lknim atelyenıe !\mi Fraıı M. Rapoolty Lajos 
J • ı· ldıl Biraz ııza"a gı"ttilcr ve bir , rn:er ve ~rıı ıçe ge er. & 

daha sonra bir çok m~ geldi, taııuı ıı.::tune oturarak heyecanla 

zi}-ıırl"t etti. l•'akat bunların hiç ı gazeteyı hecel~meğe ~~]adılar. 
hiıi~i benim dimağımda derin İşte o zaman şuna kam oldum, 

ıir ız bırakmalı. Bu gun benim ki Tiırk milleti e~ye ny~ya-
. ırnğımda İ7. tıırakan birtek mühim calı: . ve .mederuy~t saha .. ında 
~ahsiyet \ar~ Gad :\lu. tafı Kemal, k~ndıni [ı;O>t~recektır. 
Cazinin huwruna çıktıl.l;ım vakit Sıze bir 1 ak n dah& ıı.nlatayım. 
1 d 1 b. h" ı ....ı k. bu Ank:arada her giın sabahleyin 
ıen e oy e ır ıs c •ı11 ... u ı 

,;sı. hı gun ifade edıncdi- küçük hir dukkandan yumurta 
alırdım. lfü -abah dükkanda 

sahibini bulamadım. \"anındaki 
dükkana gittim, oradan alııcaktım. 

Dükkan -ahibi heni tanıdı. l lay
ret etti. 

ıl'1den mutc sirim. 1 !emen 

ı :az.inin t:lıne sarılarek öpmek 

i-ti) ordum. ifü erk.ek ;;ıfatile 

bunu yapmak arzusunu duyunca 
dü:jününu7~ k.i. Gazi hcnim üze· 

rimde ne biıviik bir iz lnrakmı~-
nr . ., 

Turkiye inkıL\plarıııı ><ırdum. 

Dedi ki: ~. una km·vetle kaııiim 

ki Turki e hu gidi1lc bir 1.a~ 

<ene soııra bize ,·efr;tiktensonra . . 
bizi gcı,:Lcci.tir lıik, Turkiye 

:trtık ilmL \e irfana usaıııı~tır 

Bakınız iıe bir \ ak:ı anlata 

\ ını .. \nkııı:ı)ıı ;ı-idcrkcn hir istas 
yı.ında iılı.liııı \ c bir ka~ kakika 
ge-~inme t• ha.,ladını. Birdenbire 

arkamdan lıir <c< i~ittim. döndunı. 

lki çucuk lııına t!og;ru lu~u~<•r
lardı. Zarı ettimkı pnrn i-tcyccd;· 

er. Çantamı ı;ıkımlım. yakl~tık· 

lan ı•akit kcııdilcrinc doğru on 

1 uru~ attım. l'araı ı :ıldılar ı c 
hana do <rU .. elereh. parayı bana 
iade ettiler \ c bana onun yerine 

ı;a.zctc \ermemi rıca ettiler. lluna 
son dcrcv harrct ettim. Ce
Diınde bcmkn balı,, eden bir Turk 

ırazetc i ttrd•. ~ık:ırdını. \erdim. 

Sill'"bi.sti-da 

Yeni program ne? 
ttelgraı 1 >eve.an eden malum•ta 

göre ' ugo lavvada vtnı bir ısl4hat 
programı te.;ıiı edilmektcdır. Bu 
program şu macldelcrı ilinva etmek
tedir: 

l l ftı ttiriü IPe>kkt dini, 1 e 
<uınrevi ı:trginliklerı ızalc edecek; 
tefıiblarla \C 'İJl.'I mucadelelerlc 
mütehevı ıç o!ın cik!ıin ~ükılıtunu 

uhakkuk ctıırerck clahilı i;nknra 
'l"IStl olın:ık 

l lükllmct progranıının hırinci noL.. 
ıa.sı. iktidar ıne,•kiine gelir gelmex 
ittihaz ettiği ıedahir <ayesindc. hemen 
tahal.kuk etmek üzeredir. 

\'eni siyasi tcşckkullerin ancak 
i~ümal 'c ıktı~adı pro~m es..,, 
üzerine ıec• •b cdebfücejti teeyyüt 
t-diıor. 

Siz kouı~u duUaııııı mu~tc
risbiniz, nıçin lıcndcıı alıyorsu

nuz dedi. Gliçhal ile anlattım, 
ki dukkAıı ı.ahibi cırnda vok. O 
ba~ka., o halde !{eliniz l>enimle 
cledı. Birlikte her glin ~atın aldı· 
ğını diıkkAnıı gittik. llanıı yu· 
murtaları o \ crdı. p~rap dn 
tezgahın U>tUnL koı :ırnk henden 

ondan lı~ka kimseden almama
mı., çünkü .\llahııı lıenım paramı 

ona nıı>ip cıtigini wyledi. Hen 
hu hale hayret ederken <elam 
'ererek. :-aYu~ru. 

Budapc~tcdc rd.alıt·t l\İn 

birbirlerinin ~·iizlt:rinı • ıyıırlarkcıı 

Türk tucarı h~ka ııun ınıi~tcri · 
~ini kabul itme~ i dalıi \ kLlaıı. 
>ızlık addediyor. 

Binaenaleyh Bir aralık lıeııiıv 

için \Uk aşıkar<lır kı Turkireyi 
~ akırı bir atide ılı n> -ın en zcn

~in \"C l.'rl nıcd~qj n1 '::tfcri ::ra 
>imla gorc'c~iz. 

fi. N. 

Fra-Nada 
ı\1AREŞA1-:-Fo~! 

ParJ..;, 3 ( \.A - Mareşal 

Foşun doktoru mareşalın hara
ret derecesinde bir değişiklik 
olmadıgını gece yarısı beyan 
etmiştir. 

• Sosyali>! l(ongrası hıı.-, 
2 A.A ~H«•lbt milli kon1>;rası 
200 murahha- hazır oldu4:u halde 
açılmıştır Knnr;ra dahili mahirettc 
bir karar .-ureıi kabul t•ımi~tir 

• Vanan vapur hakkında 
l'ııri>, 2 ( ,\. \.) (;eçcndo ·anan 
l'ol lo K•t hıcp ~elınesı harlkl 
üzerine Bahriye ve .:\".ı.Ha na1.ıd~rtntn 
bu hopta icra ettikleri ıahkikot ~·an 
gtn.1 kar~ı gemilerin 'c lim~nlann 
ves.1ıti ınüdafıa~ının Lak., iyc.,..;j neti 
ce~inc \ armışur. 

• Hindi çini kumandanı 
l'ııri.-. \/ ( \.A.) 1 hınk eri. ı alısi 

le · 1 · u"'ur:unda \.,\. Grip salı,'lru geçen halta d hl h d b 1 d k 1 k l d · · h' • nnanızm gaye erı ,.. rın a r an a u un u - ıyct er ar~ı.-ın< a tc rıcen ın ı- "ını tetkik , e hu kullanılan Tur Almanya tarafından sarfedll- zarfıııda .J'lO ki<inin vefatına sebebi ı-
ları keşfedilmiştir. tııta 1 c hihas>a Kırklareli ve kçc kclinıckrin if<td .. nttı'kleı·ı· lıakı" mekte olduğu intibaını tevlit \·et vermiştir. 1 lastal:ırın adedi ba1.ı , , 

edecetlndea M. Strezman (St- hideınatı •kim hırakmaktııdır. Birçok Berlln, 2 (A.A.) Parls- Edirne ha ı alisindeki bağları imar \ c mecazi mana ve tabirle 
resemann) propaganda hisabına fabrik.olar hazı 11elyelerini kapamış ten blldlrlllyor: "Jurnal" ın etlilnıcmek nızünden mahv0l- Türkçeye dair }azılmış hutiın tül( 
bütçeye dahil olan maddeleri lardu. istlhbarına nazaran Ama- mağa ba~lamı~tır. l\lürefte, Hlga- menabiini yoklamak sotetilc fi~ 
zllr.retmlşdrı fakat bu maddeler dan bu meselenin şimdiden nullahın en büyük oğlu Pa- dos, Silivri, Tckidağı, Bozcaada leri tertip eylemektedir. Binaeı 
mllıılıasıran ecnebi memleket- ı t b ı Hlda t ti h ı b ıtl - 1·k b ı k tenviri zaruridir. r s e u unan ye u a en ey a0 ara millı u unma ateh bu me>ai hareketinin sim lere alt masarifi ihtiva etmek· • 

' 

rıı.ösyö Ştrezmanııı nutkıı pederinin davetf üzerine ve imarına son derece çalışmakla diye kadar vapılmamı:; bu•·u tedlr. fte blltçealn maddeleri: J • , 

Berlin 2 ( .• \.) Garbi kanun Moskova tarikiyle Afganls- beraber üç senedenberi iizümle- bir e'eri mcydarıa rretı·recc"ı·n Almanya başvekllllği: 822,000 .., p; 

mark. Mamafih bu paranın yal- harici addedilen Kellog ıııisakına tana rttmek üzere trene rlmiz müstahsillerinin sürüınsilz· şüphe ettirmemektedir. Dil enciı 
ait kanun \Ayıhn>ıntn Rayhi~tagda ki 1 h 

ruz 300.000 markı başvekaledn ra P o muştur. Mumalley lüğiı yüzlinden buralarda da imar meni mesaısine denm e•·lcın'"k ilk kıraaunn ait müzakerat harici)e , , 
emrine verilmlf olup mütebaki nazın !\L !'ırezman (Strescmann) ın yolda Berllne uğrayıp burada faaliyeti bir tevekkuf deHe. i tedir. fişleri tertip etmeıte mcmu 
522,000 markı hldematı vatani- atideki nutku ile •Çtlmışar Bir Fran- bir kaç gün kalmak tasav- ıreçirıııektedir. Aza geç vakitlara kııdar dil en 
ye için idare! merkeziyeye tah- d dı 'l' ı. u.. d h ı b 

s11. amcribn sulh mbakı fikrinin vurun a r. ra .. ya ve uuzcaa a ava i- cümenl inasıncla n•l.-ınaktadır sis edilmiştir. k b ~-., 
Amerika hü iımetinin te~e büs ''e Berlln, 2 (A.A) - - Loo- ~indeki üzümler kuru olmaıt. Faaliyet artık esere fntı'kal etm

1
·, Bundan soara hariciye neza- d .1 f>B , 

kararirle bütün ünyıyı ait \'e şamı dradan alınan bir telgrafla müsait de""1dir. Bunlardan ancak. addedilmektedir. reli gelir ki tahsisatı mestttresl bir mi;;.ıkı tthaıvül ettiği haber alı- ı:.~ 
6,000,000 a baliğdlr, ve ecnebi nır alınmcz Alman hükumeti bu Şozüttln Afganlstandakl ka- soma, sirke ve dahafazlası şarap Bursa mevkuflarını 
memleketlerde istihbarat işle- hadl<enin ehemmivet , .• şümulünü rtşıklıktan istifade ederek yapılabilmektedir. Türkiyede bağ· 
rinln inkişafını temin maksadlle idare ctıniiıir. kendisini cenup vllayetlerl cılığın ınklşah ve terakkisi L<tih- nıuhakemesi 
tahsis edilmiş olan 

2 
lla 

4 
l'.u hadbenin Almıny• için büyü~ emlrl ilin etmiştir. sal edilen şarap sürümünün temi· Bursa, 3 (!\lilliyct) _ i\lulıa 

milyon gellr · Dahiliye nezare- ıe muıaa! bir ehemmiyeti vardır. ·• Amanullah hazretlerinin ni ile kabildir. ltıılbu ki yapılan keme~·e devam edı·ı(ıı·. S'abı·'- ıra 
tinin btttresi 415,000 marktan (' 1 h ı · h' d b · h 1 - .. 

•y ; ıan ar ıınuı ıtamııı an en 1 - taraf darı olan Duranls kabl- şaraplar toptan ucuz satıldııtı 
ibarettir ve ecnebi memleket- lınc muhtelif <urctlcrde teicbbü~ lelerlnln ileri geleolerl kil- Halde bir takın' -fuzuli vaıatalar 7Jnuc Ali para ,·ermediğini söy· 
!erinde insaniyet muhibbi eşhas edilnıi~. ulan lıcınelmilel lıir ı;ulh ela leclı Mevkuflar avukatları mü 
ve cemiyetler arasındaki müna- idarc•i l«isi mc 'clr>iııc bu dala son bllde tevkif olunmuştur. Bun yüzünden piya..,;.da yiık.sek fia ,·ekkillerini müdafwı ettiler. Rei 
sebatın tevsii için de 6,000,000 tienelenn d. el sulh ıeminatlarıodarı ların bütün emvall ve em- satilmaktadır. Bu ise şarabın is- başka diyecekleri olur olmııdıklft 
tahsis edllmişdr , fakat bu alh mustakıl olaıı ıaıı;ıamen )eni lıir se· Iakl musadere edllmlştır Dl- tihlak mıktannı tahdit ve blnne-

. • nnı sordu. Yetim ıı:ınıusunclao milyondan dört buçuk milyonu kılıle , aı·ı -tJilmi~ n hu şek.U ı-er taraftan Afgan orta el- tice bağcılığı çok mlite1.arrlr bahse 
peşin olarak tedrisata alt işler ı;ayeıc vasılt nlınak için ibridı! ve 1 1 A ilah hllkO t etmektedir. Şarabın i'lhbır resmi ttl. Müteakıben l..i>ca h~ 
tahsis olunmu~tur . Buadan ç s manu ın me tarahndaıı ls.·tt'maı ı:aleb .... ilen 

Y cihıınşümul bir e<a:; iht~> eylemiştir. merkezini muvakkaten Kan- Yerildikten sonra amiller tarafın- = 
sonra alman harsı menfaahna ~(lnra bir hlldi•c dAha vaki oldu k! Cahit Pa~anın celb' d '·d 
hususi surette sarfolunan mesa- luı da Alm•nya i~in fcvhlide mil· deharda tesis eylemiş oldu- elan ~erbesçe ~.ıtılması hem şarap d . ın en mu 
yll himaye ve teşvik için tahsl~ hım nlıın cıelki sulh teminatlarına tundan M. Lttvlnofu resmen sanayiinin terakkisine YC hem ele eı umumiliP;ln Yerdiği izahat 
edilmiş olan iki milyon mark 1 1 1 lh haberdar etmiştir. cinStı evsafının l'lahına çok yar- üzerine reddine karar verilmiş ve 
gelir . Arazli me~gule nezare- ııtırak ctmkl11ltş :u un:ıdn ı·e ı'i assa hundan sonr.ı bazı sııhltlerin isti· 

• .:cm ıcü '' ·vıım "'""" on o mayan ~-d. clım etmi:j olacaktır. • 
tının. tahsisatı yekOnu 4 milyona d bil k k ı· •· · ~~ e maindan sonra ınıılıakeme ı·•rın" C'IİY. aıın yu ve uvvet ı uır HU hu>usu hükumetimizin • n 

baliğ olmakta olup bunun 3 dcrlcun hu ıııe- etcvc ımıdahala Japonlar ne istiyorlar? kalmıştır. · 
milyonu işgal altında bulunan ctınc·ıdir 'faho de l'ııris. ;ıv:ct~>inln ,·cc· gelecek mahsul zamanına kadar 
eyaletlerde harsın muharazasına \lınanıann l>u tcjclı!ıu.; kıtr~c>1n diği habere güre; Nonken hukümeti nazarı dik kata alacaıtını unıit 
ve 1 milyonu da busu i mak- d;ı :ılacıgı \'7.aıvet lıakkınd.ı .,ıa te rapnn •mln13n Çııntung hayaUsindcn etmekteyiz Hağcılar ye şarapçı 
sallara tahalıs edilmiştir . ıcddı.it edilmezdi. l\1ıiscllah ihlilılflan çclılmcclikçe htç lıir şeı yapmamaga Jarın temcnnırati al:ikadar ma-

Şu hale nazaran propagan- ı.crmııf ctm<-k \c deı·letlcr ara-ıodakı karac Hrmişlerdir. Fukat Japonıa knrnat~'li nazarı dikkate alııımı~ 
da maksadiyle bütçeye ithal } ek dit;crınc zıı tH•ktaİ 1137.arlan ınu ·. bu ıahliy~ keyfiyetin ine. ancak çin· YC nıiı:kirat umumi mtidüriı 
edilmi• olan mebaliğ 21.630.000 ıı·h·"c lıı'ı· ouıctıc telif cunek•·ı temin dekı teb11.>ırun emniyetini Ufil olabi· el t 

' ~· ~ Zekai her tarafından a meı•ctı marktan ibarettir, fakat baı;vc- c•lcmci!;c ,.,J,~an umecikao mi;akıııın lece\.. bazi teminat olmadıkça buna 
1 

.
1 kAI 1 d h·ı· ·ı ' ' d ·ı·,.,. 11 k 'arapların >unıa•·a tahvl ı e et n , a ı ıye ve arazı ihth etmekte olduf!' iki hiiviık fikir yan:qmımakta ır. u•JO ü umeti • ı 

m ~ le nezaretlen·nı·n bUtrele · · • ah d · N k r· d •ltnıı,,· \ c ··ibre ,,·omalarının da e,gu T • hakkında tıunlarır alman Jıar;ci ,;p ucıı• mu e enııı an ca tar ııı an " ' 
rine dahil olan baUldakl rak- ,,ııniıı cs:ı>lan olduıtu lııhakkııı , c nıı.sıl feshebilhici MI~ hatırlamakıadir otuz ,~f-iz kurustan nıübaraası 
kanıların ancak dahlli gayeler <·ıınlmiyctİc \J\ lcnchilırdl. llu clıelıc Çın hükumeti hu~tlakı h•tasını t• >lim ik gdecd. sene r~ uziinılcrdcn 
için bütçeye ithal edllmlş oldu- mebni alman hükumeti ımcrik:uı prıı· cıınedikçe mü7.akema giri,meğc me• de soma imaline mu.<aadc olun-
<>unu nıızan dikkata almak 1 y ı tıe• .. td·r 
.. ıc.-ini hıç bir kayı ı c ~art i en sürme 1 ~' ' mu~tur' Hıı suretle tıağcılar ve 
lcabbeder. . den kalıul cımcktc tcrcddtiı c.demc· ~into fırkarı ;\'1. Tokonanıi. flaş- k"I 

Bundan başka şu ciheti de , ekil Baron Tanah ile müteaddit ~arapçılar kı~nıen mii~ ·ıı ııttan 
llazarl ltibare almak l h·mdır kı" m~tiı k l 

""" mülakatlu re bir b:ı.ftalık miir.ake ·ıırtan mı?ar 

An karada kuru 
suğuklar 

Ankara. ~ (.\lillyet) - Fası 
lıılı yağan kar, şehre beyaz ur· 

tiı;;unü f!;eçirdi. Şiddetli soıtuk 
deram ediyor. 

Ancak İzmite kadar 
Ankara _ .~ ( A.A ) - lstan 

bul lzmit ara..<ında hatın henü7. açıl 
nıamı~ olması dolayısiyle lıugiın 

Ankaradan hareket eden tren 
yalınız l:ı:mite kadar yolcu kabul 
etmiştir. 

harl.ciye nezaretı· bUtre~lnde Almaıı hulıumcıi lıu uret!c . 1 1 • 
0 rattan >orıra neşretup;ı ıcy:ınnamey e 

tedrisata alt umura tahsis edil- lıar~ket cdeıken bu proıenın ınerkii mnlıalcfeıe teçtijtini bildiriyor. Taleıı 
miş olan dört buçuk milyon nıcıivctc girmesinin mevcut bcrnet · leri şUJ\lanlır. Kayseri ticaret odası hay'eti 

Kayseri, 3 (milliyet) - Ticaret odası lntehabatı ikmal 
edilmiştir. Riyasete Taşçı zade Ömer Bey, azalıklarada 
iş bankası müdüril Bürhaneddln, Alaybeyl zade Mahmet. 

Köycü zade Ahmet. Agımaslı Mustafa. Hacı Bekir zade 

Abdullah, Aıazade Nuh, Mehmet Sari Abdullah 

cfendlzade Nuh Naci, Kantarcı zade Mehmet Avni, Ergelenll 
Hacı Bekir zade Abdullah, Mehmet Bey zade Mehmet ve 

Binblr Çeşit Rasim Beyler intihap edilmişlerdir. 

propaganda sermayesi olarak milel ıııukıvelelerlc ı·e hilh3ssa ı - Naokeıı hükumetinin ıa'dilı.i. 
telakki edllmez. Esasen bu dört cemiyeti akvam. re Lokamo misak ~- Çinlc mü.<a•·at ü>e<e bir muahede 
buçuk milyon diğer devletlerin lanvla te1.aı teşkil ctmcyecejtine, •l..ti. 3 _ l\lan~uride jap<>n uziye-
ayni maksatlar için ttlhals bilakis bu muka\'elelerin esasi fikir tintn hlmaı·csi. 4 Muvafık tcmiıt1! 
etmiş olduktan mebaliğe naza- lcriııi ıahiye edevecejtinc kani hulu- mukabilinde Çinsndaki a<keri kit'Mla-
ran pek ındır. Berllnde M, nurordu. un geriye çekilmesi. 
Puvankare (Poincareı nin be- Şunu 5'.i)lcyebilirim U \lmınva 
yaualını ne gibi malılmata ıstı. bu :ür'atli ı e •ıimli ccı·•blyle , .• 
istinat ettirmiş olduğu bllinemi- sonradan takip etnıi~ olduğu lt:ıtıı 
yor. Mumaileyhln bu hususu har•ketle l'arls ınisat..mın 27 ·8·928 
tenvir etmesi arzu olunur. M. tarihinde mutantan FUrettc imzalan 

ıne<:buriı etindeyim. 
llilaki' hu ınuzol..crat alılk•dar 

deı lcılerin Amerikan teklifini raln17. • •••••• :! - ~u son ender r.arlında 
'iy• 1 fırkaların mucibi inli ah erali 
w sa.lıl.lıi,etıar t•lmıytnların müda· 

"'beri yüzuı11..len inti7.amdan \·ıkını~ 
olaıV idari dbazı ıslah ctmü, memıı 
rin mey.ınında bir t:ı.;f,ıc \lfltlacak 
nmr Jr~-· lhaka•Jer. lC gore İ<tirdam 

cc'flcral lluha)Yel ,·encral .\lun)unuıı Pu~ankare Polncare ) nln ma.<ını temin~ hizmet etmi~tlr, fakat 
\erine 1 lindi çini mlı>t<mlckc.<inin bu beynuatının mart ayında im'-"l• tckaddiim eden mu1.akerut 

lılr ııüınari~ haıı•keıi ıelakki etmeme· 
leıi lıb'.ım ı;eldigiııi belki lııil'ilk ne. 
ticclcr wvllt edecek mahiyette bir 
'c;ika addetmeleri lcıqı etti~>ini islıat· 
cdt·ı. 

Maaş layıhası çıkıyor! Enkazı bulundur 
\rıkara, ;i (milliyet) - De\'let Kazablanka, 't (A. A) - Sa.fıru 

· •lunacaklırd.ır. 
J lluguıı meddi ıncı'iı eıce 

11;.L, ve mi lı temessüle. iktısadi 
• r kkh'at.ı cr~cl ol:ın muhtelif 
'anıır'rnr muTtk.in u!dujtu kadc az 
ıır C'udd, z fın • te\ hidinc 
~r mck. 

HL,.' 11 h, ser,etleri i~letc· 
cfi ın rr. c ·etin ti ·C ırt:z1r.1nı 

r 1 ~ ı .> ıe ı lir. \ c ihncata 
1 t ir c c ' c ok "• ıbun çu 

hn ı temın c1 'cmck 
.~ı urct'c ccncbı scrrn:ı)e Le 

tc, ı c):ıı ımk 1Jan \iicut Uul:ı· 
,. · ı m• cdılı\Or 

llarıci iyaset daima •ııu 
i ıik '1Cltc, '""ı denn sulh \c butiın 
•faı cılcrlc ıİ ımı mun:ıschat arzula· 
rında mülhem olacaktır. 

1 lükllmetın muuassıplar ıe,ıcııundın 
\·c yahut ••Ya>< fırkal:ırın mud.ıhale· 
' "den kurtulmu;; olm sına gL re bu 
:ya ecir w ık kobı ola,;a · ır, 

ikinci 1ı1a kuınıındanlıKııi~ı ıuı in edil centiyeti akvamın akalliyetler coııa;ınd• dcrcc'Ci tc;iıi ııoktai naza 
ıııi.,tır hakkında icra edeceği müzake- •md~n ıni,:ıl.a hücum cdılmiş olduğu 

•Bir kongra-l'a•h . .! \ .. \ tll esnasında bir rol oynanma- <urcllndc otrdc beride >orknen öz. 
Beynelmilel N,iklcı iıtihJdı kon~ra;ı sından korkulmakta olduğun- terı rcddcdclılliıim ve ıedJeıınrk 

ıq.ıı oenc<i cihar '"Pr" ınlukl...., I tNGİLTEREDE YENi MODA 
nın Danimarka<!;: c•a •I na: ına 

ı~--------... ~~----------------------------------.....: kar . \'crmıştıc. 
Engtızel kadın l'a,.. 2 

\. \. - ic·me~ Lalıc rı 1-rıc .nın 
<n g..zcl Kııdı ı lL~ ulunnıu~tur 1 

Kimlere verildi P ı., '.! \.A -
Re mi .erıdc ıırde i .. nlen ~o t.:rl\cn 
1.cı at l..:ı e>u dıınör ı , ı anınır. aııdekı 
rüılıcleri \erildiğini 'aı11 or: ! 

Ankara sefiri L\ nt de, C'hanıl•r•1n, 

ı·omandor ıuı ı ,~ Ldırnc konsolo u 
:\!· l'ucclı. , • ılıc ti.. esi, lsıanbul 
konsoloslugu tcrcG'llaot 1. C'raulle 
::;iıvalye rütbe ~ Sclılnik bankasıııın 
lsıanbuf şube i müdürü Mr. Lep;rain 
~.)niye :utbe.si. btanbulda pastör 
ha5ıahane inde \1r. l;.1ud Şönlye 
rilrhe i 

Son zamanlardıa lngtlterede eski lslr.oçya kıyafetinde etekti 
erkek elbiseleri moda olmuştur , Bilhassa genç lnctılzler lluna 
Ratbet etınektedlrler • 

aıır pllndan 
llriand ) liri) an ııı 

sonra .\Jo..,) ü 
Paıisıe imza 

ehcmnı 'ctınc 
<lai. olan sn rını lıaurlatmış 'c şu 
sureti(' süzu'.1.e de\ 1m ctmişur; 

.. \, -ıarıya Fran z han:::ıyc nazırının 

hu o ler: ile m >aka aıfcımlş olduğ 
ehe mı: vcttcn daha az bir cı.emmiycı 

ıt!cımct..ıc hiç bir mcnfrJıı ı oktııt. 

Ba kn urctlc h ·cket ccıcccl.: olur 
sak u \ eya l.:.ıı •lpsı ebeptcn 

dvl ıı hu \'eoıkaıı kıymeııen du~ür· 
mektc menfaati c•lan cereyanlar· 
takviye etmekten h:t,ka hir şey 

yapmıf olma)'IZ. ~ 

hirusu tarafından tetkik edilen civannda bir bataklık yanında Oakar 
Kv:ablanka ~ervisini ifa eden posta 

maaş layıhası VRrııı maliye mü· tanareslnln enkazı bulunmuştur. 
clürlcr encümenince tetkik edi llu l'o>tt ııvyaresi 31 l<Anunu.a 
lccek maliycpin noktci nıııarını nide \gıdırdan lııırcket etmiş '° o 
tc ·p.t \'c hey ctı \'ck·ıcyL taktim \'akıttın beri kendisinden haber 

ahnmamı~ı·~ 
cdikccktir. ---.- _ 

Galatasara ' atletleri * Dehşetli bir kaza -Glaskoı, 
I! ( A.ı\.) - 'R<ı-ter) 1ary bill roat 

J hın oğlcdeıı onra Galatasaray caddesinde bir m~ • ede salonunun 
atlctlcrinclcn Re i :-ı.. 1e'1met, döşc'llesl çökerek u!tmış kişi 12·14 
Lcblcfıi Melımet \ e Suph br) er kadın aşağıdaki hodroma dıişmuştür. 
gnlatasaraydan t-arckctle Sultan· Bunıardan on kişi yaralanıp hastaneye 

göndenlmiş lC üçü alıkonulmuşnır. 
nhrnedc kacıar bir koşu ynpmı~ * Romen istıkrazı Paris, 6 
lar ve hu koşuyu .~5 dakikada (A.A) (Rörıer) . Rsmanya para•ının 
murnlrakiretlc bitirmişlcrdır. istikrarını temin için mezkür Jıukô· 

* Mebzul kar Atina, 3(A.A.) 
Memleketin her tarafına mebzul su 
reııe ka.r yağmaktadıt florınada ha
raret sıfırdan ı~atı 17 dcrecere düş
mUıtilr 

meıln ııkdedecejtı 20,400,000 luk 
lstikraziıı mukavelesi bu ~n imza· 
lanmıştır. l'ransanın bu istikrazdaki 
hls•e•I 4,500.000 lnglllz lirasıdır. Bu 
i;tlkrazın faizi yüzde yedi olup otu?. 
seııede kabill ı:ed(\·e(Ur. 



lloLi/Tt 

Tabancayı 
Çekınce 

Birahaneci fbrahlm ef.yl 
bacağından vurdu 

Dün gece Sirkecide Cum
huriyet birahanesinde bir 
Vak'a olmuş 
Sabıkalı takı
~ın ııdan AIA· 
ecıcıın kafayı 
lUtsüledikten 
1~rıra blralıa· 
nec ibrahlm 
lı. ile kavga 
ecıerek baca
tıncıan taban
ca ile vurmuştur. Carlh ya
kalanmıştır. 

* DENiZ BANYOSU -
llaydarpaşa garı hamalla
tından rüzgarın alıp denize 
attığı şapkasını sudan çıkar 
llıaga çalışırken ayağı ka
larak denize duşmüş etraftan 
Yetişen halk tarafından 
kurtarılmıştır. 

* Y Al'\GINLAR - Nişan· 
ta~ında Ahmet bey sokağın· 
ela 35 numaralı evden yan
ıtın çıkmışwda derhal sön
<lüri lmüştür. 

,. Tepebaşında Londra ote
linin kalorifer bacası, şld
C!clll fırtınadan tutuşmuş ise 
~e itfaiye tarafından bastı
rılmıştır. 

* TRAMVAYDAN AT
LARKEN - Müvezzi Ömer 
Şişll-Tiinel hattında işleyen 
tramvaydan atlarken arka
<lan gelen 1351 numaralı 
Otomobilin altında kalarak 
ikt ayağı kırılmıştır. Ömer 
hastaneye şoför de karakola 
~ötürülmüştür. 

* YAZI MAKiNELERi 
litRSIZLIGI ~ Kibrit şirke
tinın ve dava vekiU Ekrem 
heyin iki yazı makinesi çalın· 
'"'•~ır. Hırsızlar aranıyor. 

EMANETTE 

1 llozuk havalarda 
Otomobil tarifesine 
•ı. 50 zam yapı_lacak 

Bozuk havalarda veeaiti nak
liyeyi kısmen temin maksadile 
Emanet şözle bir çare bulmoştur. 

Badema Emamet tayın ede
Ceği ğUnlcre halka ilan ede
Cek ve bngUnlerde işleyecek 
otomobiller tarifesine yUzde 
em zam yapılaaaktır. Bugün· 
lcrden mada hiç bir şoför ınUş
terilerlnden fıızla para talep 
edemiyecektir. 

C. Belediye toplamadı -
Dun ccmıı eti beledive içtimaı vardı. 
l'akat hava bozuk oidu~ için ancak 
l 5 a1.1 g<lmiştir. içtima ckserhet 
tılmadığı için ba~ka bir güne bıralıldı. 

• Emanetin keloriferl - Dün 
Şehremanctindc işi olanlar bütün 
llıemurlan manı;al h~ında görerek 
havrct etmişlcrwr. Bunun "bebi 
Şııdıır; 

Dün ~abah erkenden Emanetteki 
kaıarifcrin borusu pulamışıır. Bunun 
tizerinc kalaıifcr hemen söll'ltirillerck 
borunun tamırine başlanmıştır. Tamir
den ronra lrnlnrHerin yanına gıdilinct 
kazanın dunduA1J ~örulmştür. Bu 
Vaziyet karşısında dün sabahtan 
akşama kadar Emanette kalorifer 
Yakılamamış memurlar kısım imim 
llıang:ıl başlanıuı toplan.ırak çalış

llıışlardır. 
• Domuz kasapları- Domuz 

<ti satan kasaı,Jar Emanetin verdıği 
talimaı:ıı gi;re sı~ır ve koyun etlerini~ 
arasıra tahta perde koymak ve diğer 
erler aynı pıçııklarla ktsmemek sure· 
tile icrayı ticaret edectkicrdir. 
•'lllN-... --------------·-~ CVV 1NN? AViNJ.V.0..0. V.V 1 
~ış!l!J~~' 
~ti: 
~~,_ 

Piyasada rağ 
bet bulmnş 
ayaklı ve 
ayaksız Pas
tırma, Jam 
bon., salam 

~ •ne makiııdcrimiz gelmiştir. 

L" mum! depo ve accntalığı 

tanlıul Balık pazar r aj';cı sokak 

\ıı 4 l'arasknaidis biraderler 
lJ. it. 20:31 

lIDJ.11 f,I, 

ı 
1 Nasıl yazılacak MAH~ı:M L 1:ıc 

İhtilas dav ası Vilayet ve kaza 
isimleri 3,217 lirayı zimmetine 

Dil hey'eti bütün bun- geçiren tahsilmemuru 
)arın imla şekillerini l Oçbln kusur lirayı zimmetine 

tespit etti geçirmekle maznun defterdarlık 

:=~ı:.i~a:~n:ıı:::~t rı~ı~ )\, Dil hcy'eti Vil:lyet ve Ka1..ala
rın isimlerini Türk harDui ile 

şu şekilde tespit etmiştir: 
Vilayetler 

Artvin,Adana, Afyon Kara hisar, 

Aksaray, Aınasya,Antalya,Ankara, 
Avdm, Edirn•\ Ordıı, Erzincan, 
F;zurum, lzn l , Isparta, lsranbul, 

Eskişehir, Elaıiz, l.ir!a., içe!, Balı
kesir, Bayazıt, Şitlis,llursa, Burdur, 

Bolu, Bilecik, Tekirdağ, Tokat, 

Cebelbcrekct, Çankırı,Ç:ınakkale, 
Çorum, l lakkari., Denizli, Diya

rbekir, Rize, Zonı:-uldak, Siirt, 

Sinop, Sıvas, Şebin Karnhisar,Sa

msuıı, Trabzon, Gazi Antep(Gazi 
Ayıntap),Kars,Kırklareli, Kastamo

mı, Kocaeli, Konya, Kı~c\ıir, Ka

yseri,Gümli~anc,Kütahya, Gircson, 

l\lardin, l\lcrsin, l\Jaraş, ;\Juğla, 

;\Janisa, l\lalatya, ı 'iğde, \'an, 

Yozkat. 
Kazalar 

Ahlat, Araç, Arpa~-:ıy, Artova. 
Ardahan, Atblar, Adapazarı, Ak

çaabat, Akdall: .\ladeni, Akç:ıdaı;. 

;\k\ıisar, Akseki, Akşehir, .\lucra 
,\laşchir, Anamur, ,\ndtrın, .\va· 

ıı•Js. Aya~, Ayvalık, A) vacık, 
lpsal:ı, Eceabat, t·:drcmit, Ezine 

l::rlıııa, Erciş, Erdek, Er~gli,(Ka
radcni~ ) Eq;anl i\latlcni, Ercı;li, 

Ermanak, Fruh, Jspir, Csklıdar, 
lskilip, l':~me, ı~ıahiye, lt:,irdir, 
F.grigö7., Ellıi•tan, Ele~kirt, Elmalı, 

Ödemiş, Orhaneli Orhangazi, 

Crp;üp, Crla., Czunköprıi, Ol, 
Oltu, Uluburlu. l'Jukı0 1a., C'nyc 

Ovacık, llp;az, lıtdır, Ilgın, lmıoz. 
lncesu, lncbolu, lnep;öl, Babtski. 

Bartın, Baskil, Ba~kale, llafra, 
Bakırköy, Bala, Balya, llandırma., 
Bayburt, Bayramiç, Bayındır. 

Bergama, Ilür\ıaniye, Beşiri, 

Beyoğlu, Beypazarı, Beyşehir, 

Beykoz, Bünyan, Bucak, Bodrum, 
Bor, Borçka, Bözüyük, Bouloğan, 

Bozkır, Boğazlayan, Boldan, Bol

\•adin, Bulanık, Boyabat, Besni, 
Beyt4ebap, Birecik, Biga, Pv.ar, 
Paz~r..:ık, Pasinler, Palu, Pütürge, 

Pertek, Pervari, Plümer, Posof, 
Polatlı, Tercan, Terme, Tefenni, 

"fcrtum, Tire, Oemirci, Tirebolu, 
Cizre, Cihanbeyli, Ceyhan, Cide, 

Çarşamba, Çal, Çubuk, Çapakçur, 
Çatalca, Çerkeş, Çermik, Çemiş
gezek., Çeşme, Çorlu, Çumra, Çıl
dır,Çivril, Çine, Hafik, llaynıana, 
HLiseyanbat, Adıyaman, l lckimhan, 
J lavıa, l tilvan, 1 !adım, 1 Jendek, 

1 lınıs, 1 lopa, 1 lozat, 1 layrabolu, 

l lizan, Daday, Darende, Dörtyol, 

Demirköy, Demirci, Devrek, 

Düzce, Develi, Diyadin, Derik, 
Dinar, Dikili, Divrik, Re. iilayn, 

Reşadiye, Rdahıye, Zara, Safran

bolu, Zile, Zeytin, Saray (Tekir

d:ıp,-2, Saray (~Jahmut), Sarayköy, 
Surüç, Serik, SaidcJJ, Sekrihisar, 

Söj';üt, Sultaniye. Sungurlu, 
Siırmene, Söke, Scyitg-azi, Silvan, 

Silivri. Simav, Sivrihisar, Sive

rek, Şar kö) , Şav~at, Şitak, 

Şarki Karaaj';aç, Şırnak, Şemdinan, 
Şarkışla, Şiran, Şirvan, şile, San

kamiş, Sason, Salihli, Savur, Saim
bcylı, Sındır~ı. Sandıklı, Sorgun, 
suşehri, Susıı;ırlık, Soma, Taşköp
rü, Daday, Tavşanlı, Tarsus, Da
vas, Tutak, Torbalı, Dursunbey, 

Tor.,utlıı, Torul, Tosya, Osman

cık, Osmaneli, O maniye, Arap

sun, Pınarbaşı, Aziziye, Uş~k, 

Alaiye, Ayancık, Gar\ıi karaajtaç, 
Garzan, Fat>a Fdhiye,' F •,e, 
Finike, Foşa, Kadiri~ Kadınhanı. 
Kartal, Kaş, Kajtızman, Kanğal, 
Kemaliye, Kırkap;aç, Karaburun, 

Karacabey, Karacasu, Karakfüe, 
Karaisalı, K:ıram[irsel, Kulp, Kale

cik. Kandıra., Kavaklı, Kııçhisar 

Korkudcli, Kuruçay, Kozan, 
Ku~abası, Kozluca, Kunla, Ko
yofhisar, Kahta, Koban, Gebze, 

Gediz. Gcrciış, Gerze, Gürün, Ge-

Muhtar efendi· Jf "\. 
nin muhakemesi "\ , , 
diln Ağır Ceza •g • .) 
mahkemesinde ~ 
bitirilmiştir • 1 ı~ 
Maznun tahsil 1 1 

ettiği (11) bin ~· 
liradan 3 ,217 

lirayı zimmetine 
geçirdiğin den 
Vi 1ayet tarafından tevkif ed'l
mişti • DUnkO muhakemede 
müddei umumi Cemil bey maz
nunun iht h\s cUrmiiyle olmayıp 
adiyen sirkat cUrmü)'le tecziye
sini talebettl . 

Heyeti hakime müzakereden 
Mora maznur.un 3 ay hapsine 
6 ay memuriyetten mahrumiye
tine ve zimmeti~e geçirdiği pa
ranın tazmin edihneslne karar· 
vermiştir. 

Serseri ve hırsız -
Evelce serserilik cUrmUnden 
dolayı Birinci ceza mahkeme· 
sinde iki ay hapse mahkOm 
olan Seropen dün Aj!;ır Ceza 
mahkemesinde sirkat cUrmUn· 
den de muhakeme edilmiş ve 
4 ay 22 gun hapse mahkOm 
olmuştur. 

• ADLIVE DEVAIRINDE 
Sıın kar fırtınası dolayısıla ha· 
kimlerimizden bir kısmı Adliye
ye gelememişler ve bunun yUzO
nden muhakemelere devam edi
lememiştir. Dun Birinci ceza 
ıııahkemesinde öğleye kadar 
dava görUlememlş ve öğleden 
sonra heyet teşkll edilmiştir. 
Ağır ceza maJık.emesi ~alonu da 
teshin edilemediğiuden heyeti 
hakime müzakere odasında da· 
vaları takip etmlşlerd'.r. 

Ayni zamanda maznunlardan 
ve şahitlerden hemen hepsi ge
lemediğin!len, mahkemeler bu· 
au fevkalade bir hal olarak 
kabul etmişlerdir. Bu suretle 
davalar lehlerine olarak talik 
edilml,tlr. 

OskUdarda oturan mtıddel 
amumi l(enan bey de dlln ma
kamıı.a gelememiştir. 

" Göz çıkaran - Taş atarak 
Koço ismindeki çocuj!;un ~özünü 
kör eden Sarafimln muhake:uesine 
dıin Ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Dün bazı şahitler dinlenmiştir. 
Koço ismindeki çocugun gözü mah
kemede muayene edilmiştir. Koçonun 
muayene edilmek üzre mütaht\ssıs 

nezdine gönderilmesine ve Saralimin 
yaşının tayin eılılmesine karar veril
mişıir. 

Davet lstanbul mUddei umu
mil!ğinden: 

Bili mezuniyet ıerki vazife ederek 
lsıanbııla ııelen ve adresi meçhıll 
bulunan Çcırum hukuk hakimi Sabir 
beün derhal mahalli memuriyetın3 
avdet etmesi 

--....~----

Müfit faaliyetler 
Kayseri. 3 {Milliyet) - TUrk 

ocağı toplandı. Neticede Daktilo 
kursunun açılmasına, Kayseri 
etibba~ının haftada Uç gün fuka
rayı meccanen tedavisine, ilaç
ların meccanen verilmesine yaz 
gelmeden herkesin ocakta gece
leri toplanarak faidell ictirnalar 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Vali Fuat B. Himaye! etfalio 
azamı faaliyet göstermesine bil· 
yUk ehemmiyet veriyor. 
...•.•...... ,. ············ 
rede, Keskin, Ke~an, Kelkit, 
Gülnr, Gelibolu, Kilis, Kemah, 

Kemaliye, Kemalpaşa, Gemlik, 
Gömüşhacıköy Genç, Gcvar, 
Gevaş, Gördes· Göre1e, Göksun, 
Gölpazarı, Göle, Gönen, Göynük, 

Köyd;tiz, Kıgı, Geyve, Lapseki, 
Ladik, Lülelıurğaz, Lice, !\laçka, 

:\lazkirt, l\lccidözu, :\lccidiye, 

• ILdanya, l\Judurnu, l\lidyat, 

lı..rndiye, :\lcrzifon, l\lcnntris, 
l\Iesudiye, l\lııstafakcmalpa~a, i\lal

kara, ;\Ianavgat, i\lcrcmcn, :\lu
cur. l\luş. !ut, l\luçki., lnlazkırt, 

l\lihalıcık, \lilas., l\aıdlli, 'azmi

ye, /\ızıp, ·~sayhin. , 'allıhan, 

Ne\~ehir, Niksar, Varto, Vczir

köprö, Vakfıkebir, Viranşehir, 

Vize, Yabanabat, Yalvaç, Ya)lak 

Yenhjehir, Yusufeli, Yıldızeli. 

ı ·MlltErERJK HA ERLER I 

İran sefareti 
Eşyasını Ankaraya 

gönderdi 
Füruğı Hz. bir kaç gUne 
kadar Ankaraya gidiyor 

fran sefaretinin şehrimizde 
bulunan eşyası Ankaraya 
nakledilmiştir , Ankarada 
Hükumet tarafından sefaret
"" ne binası 'ttlhaz edilmek 
~ 1 ı 9 odalı , tr ev verilmiştir. 
Iran hükumeti Tahranda 
seflrlmlze bir ikametgah 
tahsis etmiştir. 

Ankara sefarethanesinde 
yapılmakta olan inşaat ve 
tadilat bir kaç güne kadar 
bitecek ve Füruğı hazretleri, 
maiyeti erkanlle Ankaraya 
gidecektir. 
* SITı\\A MÜCADELESi -

Jl.\emleketlmlzln bazı mınta
kalarında hüküm sürmekte 
olan sıtmaya karşı Sıhhiye 
Vekaleti tarafından yapılan 
mücadele devam etmektedir. 
Maliim olduf;u üzre lzmit, 
Akşehir, Konya, Adana, Ce
belibereket ve sair mınta· 
kalarda mücadele devam 
etmektedir. 

Bir kaç seneden beri ya
pılan bu mücadele ile az 

zamanda çok bü) ilk faydalar 
temin edilmiştir. 

Sıhhiye Vekaleti ~nilm!lz
deki sene Afyon, Eskişehir 
ve Bilecik tarafında müca
deleye başlayacaktır. Bu hu
s · ıs ta icap eden teşkilat ih
zar edilmektedir. 

ı\\ERDIVENLE TAHLiS 
Bu suretle 40 kişiye baliğ 

olan yolcu ve amele dOn sabah 
saat 5,5 de A\altepeden kalkan 
imdat tlrenfyle Haydarp~aya 
gelmek üzere hareket etml~ 
fakat bu seferde göztepe ile Fe
ner yolu arasında •ıkışıp kal· 
mıttır. Tlreadelı.I 40 ldfi merdi· 
venler vasıtasiyla vağonlardaa 
alınarak kurtarılmış, Fener yo
luna getlrllmlştir. 

12 YANGIN 
Dilnkll tlplll havada tam 12 

yaaııa çıkmış. Fakat hepsi sOn· 
dUrülmUştür. 

Bilhassa saat 18,30 da itfa
yeye 6 yerde blrded yangın ol
duj':•ı bildlrllmlştlr. 

:ııatye bu havada uzak sem
tlere sür'atle yetişemlyecetJ için 
buralara muhtemel yangınlara 
karşı itfa aletleri "" derilmlştir. 

Polis, Zabıta! 1 h rye ve it
faiye muhtemel ya .. ;,ılara karşı 
müteyakkız bulunuyorlar. 

• Dlnam't infilakı - Silifkeli 
kuyucu J lüsevin Erkek muallim 
mektebi civannda Karaisalı muftisinin 
dağında kuvu l:.azmakıa iken kuyunun 
içinde tesadüf eııigi bir taşı parçala
m"k üzre kullandığı dmaınitin fitilini 
, akıı~ı esnada dinamit patlamış mer
kumun muteaddit yerinden mecnıhi· 
,·etine sebebiyet ,·ermiştir. lecruh 
İıeraı-i tedavi memleket basıanesinO 
ırakıolunmusnır. 

• Eskişehlrde bugday- l<l28 
senesinde Eskişehire hari~·rcn 7.,;''..:!:J.8;'9 
kilo bu~dav, 1.0J80Q3 kilo a;pa gel
mişfir. ı·:skişehir hu sene hari~·ten 
getirmek mecburiyeıinde kaJm;~ıır. 
· t 925 <eııesi zarfında ticaret ve 
zahire borsasında 49.1810 kile buğd•y 
66.'245 kile arpa muamcle~i olmuştur. 
Şu hesaba nazaren 49;lb'JO kile huğ
da\ın yarısı hariçten gelmiş demek· 
tir: 929 senesinde buı!;day muamele,; 
839576 kileye balij!; olmuştur. --·--Fırka içtimaları 

Halk ~·ırkası miilhakatıaki şuabatı 

ile sıkı bir temas temini için bazı 
tertibat ılmiştir. Bu cümleden olmak 
üzere nahiye ve ka7.a hr-y'eti idare 
azalarının uç ayda bir Hakkı Şinasi 

paşan in riyaseti altında fırka merkezinde 
toplanmasına karar verilmiştir. 

I•• TlY~;Ro 
SİNEl\IALAR 

.... mmı ........ llil:llııı:mı~ 
Darülbcdayi 

Tepcba~ı tiyatro,unda şubaon 
5 ind sıiı ak~anu saat 2 ı ·30Ja 
yalnız mıı:ıliimkrlc talcbckre 
mahsus 

1 lalkrıı duşmanı 5 perde piyes 
Hen k Lısenden mıkili E.rttuğ· 

ral i\lutı•JJl 

TT 

AARiF'TE 

'leni harfler 

Bursa millet mektep
lerine 102,471 

talebe var 
Millet mektePlerlne devam 

eden halkın yekQnu g-üo 

geçtikçe ÇO• m 1 
ğalmaktadır. 

BundanMa- .. 

JEi.azizde l'Ulilliye,.• 

Sarkın 
' 

• 
mamurtesı 

Elazizde şayanı hayret bir 
inkişaf ve umran var! 

Cıvardaki Ferhat ~ışireti ile diğer aşiretler 
şehre inerek medeni bir hayat 

vaşamağa başladılar 
Elazfz , 22 

Ka. sanı (Mil
liyet).- GenlŞ 

bir ova üzerin-
de kuru im uş 
olan Elazlz 
şark vllayetle

arif emlnll· 
itine gönde
rilen malQ· 
mata göre 

Bursada IOôO 
m ekteı> ve mi 
I02,471 mn

rlmlzin en şirin 

\
1.\ ve en mamur 
U bir şehridir. 

davım bulunmaktadır. Bun
larını 25,724 nl kadın 27,747 
sin erkek talebe teşkil etmek· 
tedlr. Ancak bu talebelerln 
hepsi bir devrede okutula· 
mamaktadır. Bunlar devre· 
lere ayrılmışlardır. 

* Mektepler tatll edll•· 
cek mi? - Kar fırtınası yo
zllnden mekteplerin tati~ edilip 
edilmlyeceğl maarif idaresince 
tetkik edilmiştir. Talimatnamede 
yalnız derece! hararet •26• yı 
tecavUz ederse mekteplerin ta• 
til edlleceğlnl ihtiva etmektedir. 
Böyle fevkalade günler için sa
rahat yoktur. Yalnız mektep 
mUdUrlerl, talebenin bUyllk bir 
kısmı mektebe gelmezse tatil 
etmek setahiyetlnl haiz bulun
maktadırlar. Mektep mOdUrlerl 
bu suretle mektepleri tatll ede· 
bileceklerdir. Talebe esasen 
mekteplere gelmemektedirler, 

Kız Ameli Haya mektebi de 
çarşamba gUnUne kadar tatU 
edilmiştir. -------iLANLAR 

Li~e!er mtıbayaal J.:omı yo
nıınd~n: 

229 ı lira 24 kuruş bedeli keşifli 
Galata'8ray Li,;esi pan iyonu inşaat 
ve tamiratı Şob:tın 17 nd pazar 
günil ••at on 1edide ihalesi 1era 
kılınmak W!re tapalı zari oso!Ue 
münakasaya konulmuşnır Taliplcritı 
şeraiti anlamak Uzre Galatasaray 
Lisesindeki komliyon ltitabetlne mü• 
racaatlan ilan olunur. 

Konferans serileri 
Yüksek Mühendis Mektebi mil-

diriyetinden : 
Profesör Doktor !\erim B. 20 Şu

bat 929 tarihine müsadif çarşanba 

gününden itibaren her on be~ gün
de bir çarşanbı giınleri t<Ut l 5.5 ten 
17 1e kadar ceman 8 konferans ve
recektır. 8 hıci ve wnuncu kon
ferans 29 Mayıs 9"2Q çarşanba gü
nüne müsadif olacaktır. Bu !ıonle· 
nuıs serisinin mevzuu 1\erim B. ta~ 
rafından önıimüzdekl Teşriniene
linden itibaren F.inştein • 'aıame
sine ait Konferans serisine methal 
olmak uzere: 

fizik l\lııtcmatik nıt badi~idir 
l'bu konferans <erileri Gumüş 

suvu~da \aki yuksek ~luhendıs ınek
tebinin 6 numaralı Der>hane;inde 
verilecektir. Arzn edenler bu konfe· 
r:ı.n .. t:ın t:ı.J.:ip edehilırler. 

l::i l'A~.\lL L UUR::iı\::ii 

iSTiKRAZLAR 

fqU:r~zı dııhltt 1 oo 
Duyunu mu\ :ıhhldc 224 
lkrımiytll demir volu 8 

s~:Nt:TLF.R 

r~ hankası 

Anaıltılu denıir )Ol\l 
1. Tr.ııH:a'" ~. 
f. \T S. Şirk~tJ 

1. Sn Şirketi 

18 
41 

43 
T Tuıun A. S, 11 
L llc~lrmen Ş. 
Ş, l>etirmcn Ş 8 
A. ~·imento Ş. :.t'> 
1. Ttkhın Ş. JO 
Ş. M. Ecza ş. ş 

Ş. Hayriye 

TAHVii.AT 

Anadolu { ı. !· 
ıı. v 2. r. 

3. T. 
Tbnel şirketi 

t:tekıtrlk şirketi 

Rıhtını <::tr\i.ett. 
H. Pı<a hm:ın ~lrketl 

ÇEKLCR 

Londrı 

6!UO 
75 

80 

86 
27 

41 

19 

55 
00 

75 
10 

10 

90 
80 
70 

1850 

7~.-

21 25 

Burada 5 • 6 
metre eninde 

dar sokak bul
mak g!i çtQr, 
caddeler 10-15 
metre enlnde
ldr. Halkı
mızın kısmı 
azamının birer 
harabe zann

ettikleri bu va
tan kGşelerl· 

nln ne gilzel 
yerler olduğu· 
nu evelkl mek 
tuburnda yaz-
' mıştım . Karl-

lerimlz bir gün 
buralara gele- Munzur daıtarında mercan boğazı 
cek olurlarsa bu sözlerimde 
nekadar samimi oldutumu 
gG. cceklerdlr. 

Burada cumhuriyet me
murları büyük bir şevkle 
çalışmaktadırlar. 

Elazlz Valisi Cemal Bey 
Dersim halkını datlardan 
ovaya lndlrmeğe muvaffak 
olmuştur. Bu suretle asır

lardan beri devlete vergi 
vermeyen dalma ell silahlı 
olan Dersim halkı şehre 

lnm~ ve medeni bir hayat 
yaşamaga başlamıştır. Vali 
Beyin refikası hanım da at 
üzerinde daglarda aşiretler 
arasında dolaşarak kadın
ları tenvir etmektedir. Mun· 
zur daglan ve Munzur su
yunun etrafı dünyanın en 
güzel yeridir. 

Bu dag-lann eteklerinde 
Ferhat aşireti bulunmaktadır. 
Buraların sakinleri iptidai 

İSPİRTO 

Elaziz Valisi Cemal Bey 
fakat çok munis insanlardır. 
Fotograf çıkarmayı günah 
addeden bura halld eski 
taassuplannı gaypetmlştlr. 
Kadınlar bile resim çıkar
maktadırlar. Muzaffer 

Fİ ATLARI 
ŞUBATTAN iTİBARE~ FIRLADI. DOKTOR

LARA VE DİŞÇiLERE iSPiRTO YOK 
'lüskirat inhisan idare i Şu

batın birinden itibaren ispirtoyu 

-yeni Hatlarla <atmaga başlamışnr. 
,, • 1 

cm .-ararnanıt~·' göre eczacı-

lara ıçık oları:ıt verilecek saf 
ispirtonun kilesu 300, Jaburaru

arlara verilecek mup;ayyer ispir

tonun kilosu 130 ırnru~tur. Ka

palı .şiş< lı-rdc bayiltrc sac ispir

tonun kilıısıı 315 kuru~a verile· 

cek ve bu ispirtolan ba} ilcr de 

350 kuruşa satacaklardır. Ilade:>ıa 
doktor ve di~çi!ere ispirtn veril
miyecek ve bunlar b-pirtolannı 
bayilerden alacaklardır. 

• Maadin Bankası mUdDrlDğU 
Sanayi \laadin Bakası miidtırlu
l';ünc tayin edikligi h:ıbcr \erilen 
Ticaret umnml mtidıini Sadcttın 
hey, hakkında bankaya hL·nüz 

tchliıı;ac yapılmadıgı banka mu· 
ddr vekili Yusuf Ziya bey mu
harririmize sö ;lemi<tir. 

1 DEFTERDARL;L~ı:ı°İLANATI 
* J\JRAJ.lK E\', Rumelihisannda ~·aş•mil-•çı-S•e•ca•e•ru•n-m•ah-a•lle•,,•.n•inil 

hi•ar caddesinde 2 numerolu karakolbane binas~ muhammen bedeli '<nevi 
180 lira. müzayede 10 şubat 929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (248) 

* 1'1i~ALIK ARSA, l\asımp;ışoda bedrettin mahallesinin anbar arlıa<ı 
sokağında tuz anhan yanında 81 No 6156 zira mıldannda }Cm anbarları 
arsası, senevi ican 200 lira müzayede 10 şubat 1929 da defterdarbkıa 
·apılacaktır. (2~0) 

(E- l lat ık - lı:t~'ôll .ı;aklı\'at - kaza - ntorııolııl - ıııes'ıı ıwtı malı vı 
Ç<- gortalarmı7J yaı,ıirıruulan evel btaııbulda Balıçakapu~ d!\rdnııcİı ~ 
(E- vakıf hanında ilmıcı katla ~ • ~l:")'lltt 
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(C- Çnııkn Anad~Ju şırkPti en ınOsaıt Mm ti ıl>raz P.\mPktCfflr. ':!': 
({- ANADOLU "~ rta şırlrntıııın muc'"•• Tnrkl}P iş uankasıdır.ı~ 
(<- Hukfınıet ve htıknmetle aliıkadar mrıo"e'lllt ıgortalarmch lıak.kı ~ 
(E- rnc;tıanı haız ve teıııettnatının rub\ı lıOküınete aıttır. . ~ 
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BUGÜNKÜ HAVA 
OWı en fazla hararet ııo.kıs (6,S) 

<n fazla nakıs (5) dereceydi Ruz-

i 
ano sür'ati saniyede (28) metroya 

çıkmıştır. !fava sabit olup bugün 
~e povr.,: ,.e karlı olactkıır. 

FIKRA 
TOPAL AYŞE 

Ankaradan 
l(ış basmıştı, hem ne laf, ae 

klf , kar , tipi , don , fırtma 

lıicblrlne kanşıyordu • 
Dllşmaı.tar siperlerinde ra

l•attı • Yiyeceği , içeceği, ısına
r atı ve atacağı , hepsi hepsi , 
'"" sistem aletleri , son sistem 
'aıııtalan vardı . 

Bizim yalnız vata" a11kımız 
,.e ı t.en, kemikten gOğsOmllz 

vanlı. 

Düşmanın bir güllesine ka'll 
hiz bin glllle atıyorduk. ou,ma-
1 ın yoz binlerce kurşununa bef 
oa kurşunla ka'fılıyordulı:. 

Türk istiklal muharebe~ıne 

işte bOyle ba~landı 
Milıetin içinde oturan, dınle

ııen, bir nefes alan yoktu. Genç 
ı 1tlyar, kadın erkek, hasta sağ
ı am, çoluk çocuk herkes çalı
{ıyordu. 

Cepheye ekmek. su, cephane; 
ısıtacak bir şey gOtllrebllmelı: 
için bUtoa millet yanşa çıkmıştı. 

Bir gün bir kumaudaa it 
üstünde dağlarda dolaşarak la
ıiklAI mücahitlerini teftiş etmeğe 
,·ıkmıştı. Dehşetli bir soğuk 

'ardı. Lapa lapa yağan kar 
fırtınaya çevirmişti. GOz gOzU 
gllrmOyordu. l(umandanla arka
llaşlan bir dağın doruğunda 
zayif bir eşekle yaya giden to
pal bir kadına rasgeldller. l(u
rıandan sordu: 

- Bacı senin adın ne? 
lııtıyar kadın eşeğini dUrte· 

relı: cevap verdi: 
- Bana Topal Ayşe derler. 

Bu fırtınada, donda nere
l e ~idi yorsun? 

Evde biraz kOmUrle odun 
ardı. Onlan eşeğe yUk.ledim, 

. \illet muharebesi edenlere gö
t Jrllyorum. 

Gideceğin yerler daha bu
ra,·a çok uzak. 

- Zarar yok giderim, 
Ama senin ayağın sakat 

! acıt ! 
Ayagım sakat ama yDre

ı i• sağlam hey Efendi . 
Aşko!sun sana TUrlı: ana

' ı ; Oyle olsa bile bu soğuk ha
' ada donarsın. 

içimdeki ate' bana yeter 
l!ay oğul! 

- Bunun üzerine l(umandaa 
Topal Ayşenin elini llptll ve ya
nıııdakilere dedi ki : 

- işte bunu dünyada yalnız 
Tark kadını yapar. 

FELEK 
Kir yılı! 

Her kes ıyı kötü kendine 
;.;ıire bir yol tutmuş gidiyor. 
TJir doktaru gördüm , haylı 
•mandır rast gelmemiştim .. 

Hal hazır sorduk . Esbabı 
maişeti pek mustekar olmadı
,,,ından , ne ile gerindigini 

rdum: 
-

1\-lilliyetin tefrikası 7 

•• 

- Kdh tayyare piyankosu, 
ate/' ekser de gazetelerin karile
ri ne verdi/!i hediyelerle ! 

Bu son maişet yolunu ben 
yalnız ona tertip tden gazeteye 
nafi zannederdim , demek bir 
ikı harle de faydası dokuıı
yormuş. 

_!!!labn bizdeki palaYl"ast I 
Dünki sabah gazetelerinden 

birinde seriüttessür bir muhar
rir, bir saat zarfında kar fır
tınasının bütün şehirdeki me
deni kuvvet ve cıhazları mat
lllp ettigini yazıyordu . 

Filvaki Istanbula bakarsak 
iş tJyle. /Akin dünyamn büfün 
büyük şehirlerinde iki gün kar 
ya/dı ve sıftrdaıı aşalfı 5 derece 
souk oldu diye tramvay vapur 
ve trenler tatili faal/yet etse 
oralarda kar ve souk ı;ı zden 

kat kat fazla olduguna nazaren 
ayl!ırca şehir hayatının durması 

lbzım gelirdi . Kar ve mevsim 
hadiseleri artık medeniyet ô
nünde tesiri kalmamış palav
ralardır . C'nlar hızını bizde 
gösterir/er. 

Mlstengel I 
Öyleden eve/ çıkaıı btr ak

şam gazetesi dünki nüshasında 
Matmazel Misfenget hakkında 
bir yazı yazmıştı. Çak şayanı 
teşekkür ki bizim bu 1<ibi neş
riyafımızı Avrupada okuyan 
yoktur, eger olsaydi, türk ga
zetecili/!i hakkında haylı yanlış 
malllmaf edinmiş olurlardı. Bu 
akşam arkadaşımız · eveld 
• Mistenget • ismini • Mis 
Tingef • yazmak surefile süt 
besüt fransız olan kadını bir 
ingiliz ve ya amerikalı yapmış 
sonra kadıncakızı bir de • Bar 
artisti • yapmış sonra da Pa
risin bütün gençlerini kendine 
meftun olarak göstermiştir . 
Yazı arasında bu kadın için 
• Fakat bu güzel ve fettan 
kadın pereslişkarlarına lıiç 
illi/af etmez • • sözlerine de 
tesadüf olurıııyor . Halbuki 
• Mistenget • elyevm laakal 
altmış yaşında hatta gençli
/!inde bile güzellikle alakası 
olmamış bir ihtiyar kadındır. 
Eğer bu yazıları okusa alay 
ediyorlar diye mutlaka dava 
açardı , 

FELEK 

EDEBİ BAHiSLER 
Garp edebiyata 

Brahmanlar arasında 

Hindistan, biz Sarklılan daima 
ıe bir etmek kudretini haizdir. 
Asırlardan beri ~arkın ruhunu. febc 
fe,ıni, ahllkiyatını tem il etmel 7ercf 
ve imtiyazına ına7.haı oldu. J liut 
medeniyeti, \ ıanın tipik medeni 
veıidir di)ehiliri • Bilha,,,. · hl:lk' ot 
l'e fd<efede \<p ruhunun en •ik·ek 
iia<lesi olduAuna ~uphc \ vktur 
Efsaneleri, hir>felcrl hir tarafa hık• 
lım: llinılilerin hayat fcbefe,i. ·ıh !.ık 

kaideleri hali< hir ıdealı,min mai ı 

lüdür. 1 lindistanın hu gunku manza 
rası da bu his~i tc) ft cdi vor. Hi• 
binne zıc iki tem.1\ ulun m ,ınc !'I · ll'.ri 
nlan (;audhi \ e Tagorc de kı ~ ıl e t 

ve nezahet ın .. nza• ı ... t kıı..l Tu:;ı:cl 

biı ~L:~ ) Vkt ı.ır. ~ 
1 lindi tanı ı ~ah :ı ı· ·ınım. • l ah ~ 

ŞUPHE 
Bir gün başından 

11;cı;ti Beyninde 
· )nadı. 

ani bir rüz
hlr humma 

lstanbula avdet edecekti: 
Habersizce Adaya gidecekti, 
[arısının karşısını birden bire 

kacaktı. 

~yalaruu hazırladı. 
Y apurı bindi 

Sl'/ıimi I zzet -
llurada ne i~i ,· ardı ? 

'.'leden habersiz )\clını~ti"I 

Karbıyle kaı ın pederine ne 
deyekti? 

Sacid eye: 
-- Affet, ben ddirdim mi~ 

deyecekrl. 
Bö}'le bir ~ey itiraf etmesine 

lmkAn yoktu. 
lstanbula şafakla geldi, 

'· ı<öre atlayıp Ada ya çıktı. 
bir • Böyle bir şey söyleme!.. için 

Do~u otele geldl, bir oda 
ı ttu. 

o,fa.>ına girip kapıyı kapa
' can ,cınra cinnetinin farkına 

, .ırdı. 
~Yt!l çıldırmıştı. 

Beynırıe muvakkat l:ıir cinnet 
'1mi)cı .. 

ya cidden deli, yahut da çocuk 
olmalıydı. l lalbu ki ne çocuktu, 
ne ılı: deli. 

Deli deJ);i!di, fokac her halde 
1>a hir cinneti mu•akkatayıt 

yakalanmı~tı. 

Balkon kapısını açtı, bir mü
ddet uzaktan denızı c rLl 1,.,1)11-

ra balkona çıktı, parmaklıltıı da-

çok sevmek istiyorsanız son günlerde 1 
intişar eden nefis bir eseri, bir Hintli
nin Brahman ve parya (1) ünvanlı 
kltıbını okuyunuz. Müellif, ilk tahsl· 
Uni Hindistandı ikmal ettikten sonra 
Amerikayı gitmiş ve her iki memle
kete :tlt hatıratını vızmışttr. Kalküta 
civanndı hlr ormanın kenarında geçen 
çocukluğunu nefis sahifelerde nakle
diyor. Bir ırlı: tasavvur edinizki hıyıtın 
muammasını müspet bir wzda değil, 

(l]Dhaa Gopal Mukerjl ı Bra
hamane ve Parya( Fransızca meml), 
Atılnger, Paris . 
menfi bir şekilde halletmiştir. "Bir 
meslek ki hayaon en yüksek gayesi 
olarak adeınl gösterir.. Nlhilisme 
ibadet. bu günlere kadar Şarkin en 
lı:esif dinJ binası olmuşnır .• Renan, ın 

budism hakkındı kl bu Söz !eri 
ondan esas ldbarile pek farklı o!mı

yan ve avamın daha kolay nüfuz 
edebildiği için budisme galip gelen 
brahmanısme tatbilı: edileb!Ur. Hiç bir 
yerden ve bü 'eyden imdat bekle
meyen bu felsefi dinin i!lıklerinin -
bilhassa Asyalı Akvamın has asiyetine 
sahib olurlarsa - hayatta intihap ede· 
bilecekleri yegtnc tarzı hareket, 
bütün Hintlilerin ihtiyar ettikleri 
tar> olabilirdı: ln•ani hislerin son 
mertebeye kadar takviyesi 1 lınt 
cemiyetinin bu hıslerle ne dereceve 
kadar meşbu olduıtunu Tagore m 
cserleıinde gi>rduk, .\luketjinin bu 
nefis kitahında görüyoruz. 

Müellif, bir rahip ailesıne men 
suptur. Kadın erkek bütün aile efradı, 

ikamet ettikleri ktıydeki mabedin 
hadimleridir. l\luktrji, valdesinden 
derin hir ,afkaıla lıahscdivor Bu 
müste~na kadının aile ha\atı üzerin 
deki te,irini şu tatlı ><izlerle tosıir 
ediyor: •Annemin hayatı, keudisi 
o kadar sakin idi ki aile hayatımızın 
ku' vei muharrikeslni teşkil eden 
enerji dej;ıl, sıikunet idi.. işte bu 
\ilkur \ C mümtaz ocak aJihesinin 
etrafında çocuklar, genç kızlar copla· 
naralı: aile hayatının muhtelif hizmet
lerini görüyorlar. (,'içek ve şarkı ile 
müzeyyen: bir ha yat : her saıtın bir 
şarkısı, hir ayini ,·ar. <:enç kıılaıın 

başlıca \lzifelerinden lıiri •ahahlan 
we çiçek topla}ıp mabede getirmek, 
akşanı olduğu ı·aJ..ıı ellerine birer 
kanı.ili alarak e\'leriniıı eırafında bir 

iki sene dileniyor, muhtebf memle
ketler göruyor, ve bunları bize [ev
kelade güzel bir brzda tasvir ediyor. 
Benırcsten bahsettiği !klhifeler 
kitabın en nefis sahife!erindeodir. 
Rahip n.mzedi, Benares clvanndald 
bahçelerde azim miktarda tavus 
kuşlan görüyor; bu kuşlar serbes dola
şıyorlar, istedikleri gibi geziyorlar. 
F'lıkat sahipleri, onları evlerine 
alışormalc çaresini bulmuşlardır: ta
vusları afyona alıştırmışlar. adeta 
afyon mUptelhı etmlşlerdır; öyle kl 
biçc.re hayv.ınlar afyon!annakavuşmalc 
için muntazaman yerleıine dönüyorlar. 
Genç çocuk bilahere Keşmir bavalt
sine gidiyor; bu vesile ile öl';reniyo
ruz ki Hintliler Keşmir şallanna 

' alelumum elbiselerine birer isim 
veriyorlar; kiminin ismi "Sabah nemi. 
kiminınkl •Akşam sükOnı. dur. Me
ğer Parisin büyük moda mücssisele
rinde cnri olan bu usul de haylı eski 
imiş ... 

iki sene ~ezdikten ve köye gele
rek rahipliğe kabul edildikten sonra 
genç Mukerji, l(iinün birinde mesle. 
ğini terkediyor, Ka!küta üniversite· 
sinde hir mıiddeı kaldıktan sonra 
tahsilini ikmal tıınek tiz rc \mcrikaya 
ı.ddi)ror. 

Gitmesin de ne yapsın ? 
Size bu satırları yazan par

maklarım soğuktan mosmor bir 
haldt iken kardan, /ırtıııadan baş-

ka neden bahsedebillrim.Blzdt soba
nın başında toplanmış havanın 

gidişatından dem uruyurduk. Ar
kadaşlardan biri, ttlefondan tele
fona koşarak, seyrisefarin actnit
sini buimafa ufraşıyordu. 

Sordum: 
- Yahu, bu telaşın nt Allahı 

seversen .. 
- Sorma birader, dedi dayım 

lzmir vapurunda da.. Merak edi-
yorum. 

Ben atıldım : 
- Darılma ama senin dayın da 

pek tedbirsiz adammış, insan bu 
havada deniz yolcıılufwıa çıkar mı? 

Derken bir başkası atıldı: 
Hani gafletin bu derecesi de 

ol111az şey ... Acelesi neydi sanki .. 
iki ![Ün sonra gitseydi kıyamet 
kop111ozdı ya .. 

Öteki sük{Jnefini bozmadı: 
Ne yaparsın dedi, vazife ... 

Bizim dayı lzmir vapurunda 
suvaridir. 

Kulak misafiri 

rtC(RİYAT HAYATI 

Edebiyatımız ve bir Fransız 

111uharriri11i11 111akalesi 

Lecho de Pari> (Leko dö Paris) 

Ciırüyoruz ki Amerika ik l lindis· 
ton arn<ındoki ceza~ nıüc !lı[ı~ hoyre
tini mucip olmamıştır Hil :ık i,, i\lu
kerji bu iki alem aı 1>ında bazı 
müşaheheder görüyor. Bu görüşü 
şovle ifade eımi~ıir: • \ mc rikanın 
havasında hürriyetin lcaetir.i Juyduııı; 
fakat bu, siyasi ve ya iktı !-> allı hürriyet 
değil, i\lülerin tc irinueıı azade bir 
hürrriyettir. "Tezaııan hasıl olmuş 
bu mü~abehete 1 i mı ııl daha; "Hind-
istoıı ve Amerika. lkioı de mecnundur. p:ızetesinin memleketimiz hakkında 
I lin ı.lı.; rau :.ukunet ..:i . ı1ctinc müp- son zamanlarda mekaleler neşreden 
tela, Amerika hareket ipıilasile ma- muharriri. Türk edebiyatı hakkında 
luldur.. Müellif, G;ırptan bahseden iki mckale yazmıştır. Bu mekaleler-
her Şarklı '" Y1 Şarktan bahseden den birinde memleketimizde f'ransız 
her Garplı gibi Şark ve Garp mese-
lesine bır fasıl tahsis etmekten ken- harsinin tesirini kaybetmediği noktasına 
dini menedemivor. Tabii bu sahife- temas edilmiştir. Fransız muharrir 
!erde Garb ile $ark arasındaki farklar Müsyö R ı y m ona Lacost 908 
ve bunların izalesi çareleri mevzu- meşrutiyet inkil!bını müteakip 
bahistir. Bana öyle geliyor ki muhar- "Fecri atl,nin gençliği nasıl topladı-
rirlerin kısmı azamı bu Garp ve ğını hatırlatarak Mehmet Emin beyle 
Şark bahsini pek sathi bir suretle Zıya Gökalpin Türk edebiyatına 
mütalaa ediyorlar. Şnrkta ve Garpta iki büyük müceddit olduklarını ve 
iki ayn medeniyet vardır ve bunla- b~nlann gayretiyle Türk lison ve 
rın telifine teşebbü etmek zamanı fikrinde ınlill cereyan başladığını 
geçmiştir. Zaten teliften bir falde kaydediyor. Ziya Gökılpin kendisi 
hıısulu da meşkuktiır. Bu günkü me- hakkında soylediği şu : 
deniyeıler zevale mahl..1\mdular.Aıinin • B T · k ırkı d f ı d' · kere diinınek ve bu <ureıle geceyi en iır n an, s am ının-

ıc;iı etmektir. hazırladıjtı .1!emde helki Gandhinin den ve garp medeniyetinden im. • 
Genı; 1\lukcrıı. on diırı y:ı~ııın ahfadından biri P~ri tc belediye reisi Sözünü hatırlatan Fransız muharrirl 

b:ı,ııj\'ı val..ı~ rahip olınaj(a hazırla - olacak, · 1 · P.olncartnin ahfadından Ziya Gökalpın Türkiyenin garplılaş-
nı "' flalııp olm:ık için iki ,ene biri de ~lukerjini aile mabedinde ması elzem olduğu kanaadnde bu -
Jılcncilik etmek ' arttır. Rahıp. hem sinema işletecek ... işt e Şarkla Garbın lunduğunu ilave ediyor. ~'ransız 
.ın,lerini tanım:ıı<I• mC:kellcftir. imıizoçı hu suretle tahnkkuk edecek- muharriri Türkiyede şimdi birinci 
< ınlan tanımanın en iyi \':!resi de tir ··· • sınıf nddedilecek eser vücude getiril -
dilencilik etmekmiı.Çocuk bu suretle Reşat Nurı miyorsada birçok müsteit ve ateşli 
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GÜNÜN LATİFELERİ 
Karşıhkh temenni 

Kütü~ Hi~~lE 
TESFLLİ BULMAYAN 

Ressam Franto atclyesinde 
küçük bir kadın portresını 

Y•ğlı boya ile l:ıüyültüyordu. 
Köşelerden birinde kırkbeşlik. 

siyahlar !{iymiş bir zat, otur
muş gazete ukoyordu. 

Arada sırada kalkıyor, !\'Özlü
ğünü takıp resme bakıyor: 

l\lükemmel, çok iyi... tıpkı 

benziyor! diye söyleniyordu. 

Yazan : Migel Zamokois 

1 
-- - -

Bu adamın ismi mösyö t'on- ıı.;_.;-.._ 
soydu. Altı ay eve! ölen karısı

nın resmini yaptırıyordu. Araca 
sırada ressam seslenirdi; 

- l\lösyö Ponso, hareminizin 
gözleri elaydı dep;ilmi mi 't 

~:veı. 

'fasıl ela )'dı? 
Güzel, tatlı, ~airanc elaydı_ 

ZaYalh karıcıgım. 

Biraz sonra ressamın gene 
sesi çıkardı: 

Biraz velir mısiniz mösyö 
Ponso,. Saçlarının rengi hakkın
da bir fikir veriniz ... 

- Kızıldı ... 

- Kıp kızıl mı? hiç beyazı 

yokmuydu ? 

- Yoktu ... yani vardı ama 

kına koyup yok ederdi... llilmez
siniz ne iyi kı:.dındı... lmkAnı 
}'Ok acısını unudaı:rıaın, teselli 
bulamam artık ... 

- Ya ağzı? Genişti değil mi? 
- Evet. Ağzı büyüktü ama, 

kendine çok yakışırdL .. 
lçinl çekti. yerine oturdu. 

Biraz sonra ressam: 
- Eyvah, dedi, kırmızı bo

yam kalmamış. Gidip almalıyım. 
Yarım ·saacca gelirim. Siz resim

lere bakarsınız, olmaz mt mösyo 
Ponso? 

- Olur. 

Ressan gittikten sonra mösyö 
Ponso bir müddet dolaştı, resim
lere baktı. llir müddet sonra 
kapı çahndı,b!r p;enç kadın girdi. 

neş'eli bir sesle: 
- llonjur re.samt. Modele 

ihtiyacınız var mı? Deye sordu. 
Mösyö Ponso ~ben R~ın 

değilim" deyecektı. fakat genç 
kadın vakıc brakmıdı. 

alınız... Paraya ihtiyacım var_ 
Çalışıp annemi geçindiriyorum, 
kız kardeşime bakıyorum... Bir 
dostum vardı, siz yaştaydı. .. ilci 
ay evet öıünce açıkta kaldım. 

- iyi ama... 

- Kabul ediyorsunuz değil 
mi! Vucudıım çok güzeldir. So
yunayım da görünüz ... Ne yapa
yım kl tanıdığım zemanlar hep 
porre yapıyordu. 

Soyunmap;a hazırlanınca mös· 
yö Pono: 

ilen de portre vaparım 

dedi 
Kız dudak büktü: 

- Şu kadının resmini görün

ce anladım. ı e de çirkin kadın. 
Mösyö Ponso kansının resmine 

bakn. 
- Sizin gibi genç değiL 

Ama iyi bir kadın ... 

- Olabilir.. Şimdi siz beni 
modelliıı;c kabul etmiyor musunuz. 
Bu sıralarda taliim yok 

Ağlama ya başladı ... B~ını ;\los
yö Ponsonun göp;süne dayamış 
hıçkıriyordu. 

- ))ur 'a vrıım. aj1.-lama... hele 
bir di.ışiınelim, konuşalım. Beni 

köşedeki kah\ cde bekle- On 
dakka sonra gelirim. 

- Sahimi ? neiyi adamsınız_. 
ölen drı>tuma benziyorsunuz ..• 
onu hen çok ;;everdim_ gidiyo
rum, ksh vede bekleyecep;ım. .. 

Göz yışlıın anısında ır;ülümse
Aerek çıktı. gitti . 

-- Kuzum beni model olarak 
•••••••••••••••••••••••••••• 

gençler mevcut olduğuna yazıyor. 
Fransız muharriri edeb!yaamızda 

büyüle roller ı·apınıs olan mühlm 
simalar zikrederek Türle oeŞriyar 
hayann da mevkü olan mecmualardan 
bahsetmektedir. M. Lacost dyacrocu
luğumuzdan da bahisle bu hususta 
Naınılr Kemal, Ahmet Mithat, ve 
Vefik paşa tarafından edilen hizmeti 
zikrediyor. 

Beş dakka sonra re,, eam gel
di: Ponso palto, unu gi ymiştl 

Neo' gidiyor musunu:tl 
Evet; mühim hir rande

vum vardı, unutmu~tum.. siz 
yokken defterime baktlın da 
hatırladım. 

Her iki taraf A/lalı açıkta kııianlııra ınııfat l'lsin. 

ı aııdı , dl'rdu . Cıı'· ' ' , ı r ı rnm:ı ı 
; r,fan ı ı·k,elıy. ır,h . . ık :' herrnk 

l lr ~ll , · ut ı ı • •. rı k, l ı < l ın 

ı,ıkl rık ııl ıırı ı ·, ır l }ıl lıa ;l a

n \ U, 1 •ra' ' . ~dn i çındt ~ ,J i:S~" 

i; ;ip;i hiı; bir ,cı ilıl 1U ctıniı l•r, 
<leniziıı se,i, dıır~uıı ' ahillcnk, 
tatlı bir nuv:ıziş, ı.ıunb bir na
karat ~ifıi ı;a~iıl c r, jtul um,[11·<ır, 

s nra bırdenbire <ıM110r. tekrar 
1 a ,fı vur,lu. . . 

\ o flarda kim,cler \'fıl..ıu . . "ıba
hı çam alttarınd:ı eti'";, 'cYdalıkır 
bile ) uvalarıııa dıınmli~lcrıli 

Uzakta bir kliçıil.. vdkenli 
belirdi. bir iki balık ı kavııı;ı 

görundu, l:ıir ka~ kiırek >esi du
yuldu ve kıiprüden kalkan ilk 
'Hpurun dumanları l'enerhağçe

niıı üstiınc ıloıtnı yayıldı .. 
~danın çam, deniz, toprak 

kokuları lıirhirinc k ırı~ ·a k dtırt 
kn~etc ınrni,tı 

\luh<in hlrdeııhirc irkildi . ., 
( ;;,z rini kırpıı t ırdı... .\~ıp 

luıpadı.. 

" ııı ıra 

( "ızkriııc inaı .ınıadı.. 

1 ı lıa d kkatla h.ıktı. 

11.ı l ıı dnn .:·!, ,ırak haktı 

t He itlen lıi• kadın ~·ıl l\ıırdu. 

Jlu k:ıdın \acidcnli. 
) ~ı\ a-, ) a\ a::~ ~ah:ıh ha\ asını 

do)a dl ırn tcncf[tis ederek.sakin 
'e tda,sıt. merdi\ enleri indi.kal
dırıma çıktı , ·izama dnj!;ru yu

nımeğc lıa~ladı ... 
\luh in derha; odaya !(irdi. 
Halkoııun kapı,nu kapadı. 

:-adde hu s•atta nereı c !(ide-
lıilirdl! 

!lir an dti~ündü ... 
Dıi~ııııdıL. Sonra hııdi ken

dine ıı;üldıı... Yazdı, ortalık cen
net gihivdi... Adada oturan bu 
kadın, elbette ki bllrk sabah
lc)iıı ~·ıkıp dııfaşırdı". Hundan 

talıiı hi~ hır ~"~ olamaxılı.. 
Acaba .• 
Gene mi iı<tıiııe cinneti ınu

vakkaca )(di)·onlu9.. C:cnc mi v 
maııasız, ,ııırr"ız hıssıvatıııa ka-

pıfat: rı ktı 1 . ( :rnc mi hi .<<iknlılel

nıkuuıı :ı itıınat cdi\ ordu?_ 

Bu d · ı . iı nt:clerinc <:L' \ap 'crc
ıııc·di, 'L' rnd,kn pek ı.ılıii olar:ık 

)!.CZ nıc;te çıkan kadının S dde 
ıılduıtun;ı ilıt i nıal \ crıncycrcJ.., 
µ;iırdi.ı!1;u kadının Sat:idc ıılın:hıııt 

istemeyerek, aldannıı~ oldugıına 

~al'aat Ltmek i-tc·mh ~ihi, ~ar

sı ınu \,·ag-ırdı. ... . 
'2;) nun1arad:ıkı ha 'lıtn s ı

kaıı;a \ ı k tı mı'! 

ı:,cı ckndiın ... (l hanım dendi 
her sabah çıkar. 

l'ek i!. 
"tt!.. 
Demek Sacide her ~ahab çı

kn·ordu,. 

1 !er sahalı çıkması dıı cahil 
degil midi? .. 

lkll.i .. 
Fakat anıJ.. !uh,in. tHlıil ile 

)\.ıyri talıi!y f·ırkcdc<:ek 'lak!~ 
dcp;ildi. Sapks-ın ı ıriydi, udadıın 
fırladı 

Ucıııek llu <aatta ukal';a çıkan 

'.\!!, Lacogt ikinci mekale<inde de 
Türkocap;ı tarafından edebiyatımızın 

ınillilc0 tirilmesi için >eneferden beri 
ifa edilen hizmeti izah etmektedir. 

Fransız muharriri veni harf inkı
l:llıımızd:ın da ehemmiyetle lMh,ede 
rck f:a zi hazrctlerıniıı azmü iradeıiyle 
hu hüıiik inkıldhın diirt a\' gihi 
kıc;;a hir zanı:ın 7.1rfınd:ı hu hi.ıyük• 
inkılAbın başonldı~ını ııızıvor. 

~acidcvdi. .. 
\ 1 uf ckk irc~inde. lırıılıl);inık de 

rin hir ho~ful.. ıı ı;ıldı. Bu lıo~f,. 
,ı;uıı ~iız karnnı- ıı;ı kapılı;-ı ) ıı· 

nınıcğc lıa~ladı._ 

Sacide it.ıun cndık,iııiıı kıi · 
~,·,imle l' ir araiı;11· a hindi. \lııh · 
sin lıirıız dab.ı ı·ayan yıırudıi, 
, .. nnı 11 da hır arahaı a ra,gdıp 
a . J.ıdı, ar ılıanı a: 

) :11 a, çel.. dedi_. 
:-;aciılenin bindil(i arahA önde, 

f\luhsinin arabası arkada. Dile 
dnjı;nı ilerleınel!;c ba~laıhl:ır 

\danın kırmızımtırak beyaz 
yolları uzaılıkı,:ıı uzuyor, bitmek 
bilmcl'en · bir elemle cadde bü · 

yiiyordıı ... 
(;ittiler \T gittiler ... 
\luhsin dii~uneınirnr ve ho7 

dıııııı~ıııda hi\· lıir -cı d"'ıınt'

ıneın~nln ağırlııtmı. diı:ıım;esiz

lip;in '~· uıııı hi.- ·cdiyıırılu •. 
ile~ rıııcnc geldiler. 

Sııddc .ı.-afıa) ı durdurdu. ( .ıııta 

sıııı açu, para verıll Jndi, ctra- 1 

.. - Ama ben saçları sizin gö· 
nuzün önünde yapmak istiyor
dum. 

- E.hemmiyeti yok, kızıl saç 
yaparsınız olur biter... Aallha 
ısmarladık. .. 

Yarın gelecelı. misiniz .. 
. - Belki. 1 :vec belki gelemem. 

sız. resme bildigi.niz ı<ibl devam 
edınız. 

aUedeo 

-. .'elam/ izzet 

!7 ŞUBAT 
1- fına bakmadan soldaki sokaıta 

girdi 

okaga girdikten ,onra hızlı 
ı·Lr'"'k e lıa ladı; \luhsin, vuz 
adım geride takip ediyordu. -

Sacide lıir ktiçük evin önUndc 
durdu 

\fuh in de oldugu yerde du 
rıiu .. 

~adde çanıa.,ından bir aııııh 
tar çıkardı, \t! tam evin kapısını 
açı~ak üzereyken ha~ını arkaya 
çevırdi._ 

Çevirdi ve l\1uhsinl ıı-ördti •. 
Karı koca göz gör.e ~eldik•. 
s~cidenin eli anahtarda kapı 

nııı ihtiındc kaldı •. 
\luhsin yavaş ya\aı yurudıı, 

ilerledi ... 

Karı ko1:ıı karşı kar~ıya geldiler 
Bır mudılct. kı•H fakat hirblr 

ferine çol.. uzun gelen hir muti 
det ·c sız lıakı~tılar. 

\hılısiıı k rhına doğru l:ıir 
;ıdıııı alı ı .ıı.ı, 't' dcıli kı: 

Birnıedı 
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• .. :::.•::::::, ~ 1 )f 
Barselonda Yeni Muazzam bir stat yapılıyor 

lspanyollar müstakbel bir ollmplyadıa memleketlerinde yapılmasını temlnen Barselonda yeni ve büyük bir Stat inşa ettirmektedirler. 
!katın hitamı kuvvei karlbeye gelmiştir. Bu muaz.11am Statın hitamında hariçten alacağı manzarayı gösteren bir reeml dercedlyoruz. 
~arilerlmlz, böyle ve buna mU111asll Statlarda spor yapmanın ne b UyUk bir zevk olduğunu takdir ederler. 

Stadın resmi kl~adı bizzat lopanya kıralı ıarahndan 15 mayıs 929 da yapılacaktır. 
l arlhl kOşadın rerdası olan 16 mayıs gOnOuden itibaren 31 kanunuevvel gOnUne kadar statta Fransa, ltalya, Portekiz ve 

panya, sporcularının lştlrlkile futbol, ragbl, hokey,.boks, jimnastik atletizm müsabaka ve turouvalan ve hatta muhtellf at yanşlan 
pılacaktır. Bu bOyOk stada yakışau zenğln bir program değil mi? 3 mllyon tOrk llrasını mütecaviz bir meblağa mal olacak bulu· 

•n bu stat 65,000 seyirci istiap edebilecektir. 

naz • • • • n n n ,..,, un,._... • • . ...... - . • a%• aAa n 

BİLDİKLERİM 
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Vlaal"esef nabeca bır tamabkdrlığı 
'uzun<len, htanbu'un bir kaç gazete· 

ni ralarmda paylaşarak muhabirlik 
':nı~lardı. Bizim matbuatın .,pora 

k.t($ı gösterdi~i alakanın dddiyetlnl 
hu hadise ispatı kMidir. Ben 1924 
Par!; Olenpıvatlarında kafile reisi 
olarak bulundui\"um ıemandan kılma 
·ıcı tecrüheletle müsabık 1 arı n 
fı;!11T.t1:elere vnzı yazmastnın muzır 

lırr şey oldug-un u bilirdim, 
•ıunun içindir kl, futbolculardan 
bazılarının gazete muhabirlijti aldık 

ıarm ı işitti~m zaman bunun derhal 
ominc geçilmd !Azım geleceğini 
drkadaşlara oôylemiştim. !\luvaflak 
Hef bu meselede büyük bir mahzur 
'lduı,'un• kani olmadııtından büsbü
tu:ı men'i taraftarı olmadı. ralnır. 

'nzı!Jnıı oan•ur edilmc.ııni Sere! Beye 
(L"!lbih etıi. 

Orhan ve Abdullah Beyler Pragda 
ı•pılacak idmanlardan srınra ası( 

~lifü takımın yalnız !Sere! bcr 
uraiından te<kilini mu\"afık bul· 
mamakrn ve \mscerdamı ~idecek 

c.•kımın her halde Federasyonun tas· 
t'kına iktıran etmesi husu.>unda mu.>ır 

idiler. Şeref Bey nbanın beşındı Zag-
rcp ve Tam~var maçlannı yapmak 
üzere 20 ki~ilik bir kafile ile lstan
lıuldan hareket etti. Mumaileı hin 
.por ı,lcrinde mesbu~ hayati cecru· 
besine ra~nıeo böyle tek ba~ıııa 

~tiıün bir alemi rakıbeti alıp gocürme
,ıoi büyük bir ••eri cesaret telakl.i 
ettim ve hununalAkadar bir kıç 

arkadaşada söyledim. Çünkü her 
biri yekdigerine rakip bir kuluba 
nıen•U[l olan hu l!;ençler ara<ında 

m .. resef '[lor orbdaşlığı yerine ma
nzı 'hir nefsaniyet lıükümfernıa ol
!uj',undan id:ırelerl mü~kül olduğu 
kad,ır lıuk•.ilmcz bir inzilıatn da 
"lıılıuç idi. 

llalbıı ki ~cıef lley emri idarede 
keskin olmaktan ziyade mül~\"im 

dmaı ı tercih ederdi ve bunda da 
haklı idi \lınki kafile içinde bir kaç 
tanc>i Scref Heyin mensup olduğu 
llc~iktaş kulubuodan idi. Gunün 
ıiıinde lıu ~ençlerdeıı birinın di~er 

'ır arkadaşilc ika edece~i hadisede 
IJesıkuşlı halJı bile olsa Şeref beyin 

" lıuk \erme i hir iltizam lıarekeıl 
efcl<ki edilecek ve ondan . onra 
afife rei inin .üfuzu kalmiy•cakıı. 

ilana mukahil kafile efradından 
'azdan , ere! llcvııı hımaflığındaıı 
<uphe ettiği rçın ona karşı olan 

bıtr.. •Loati >•lnız ı e; k 11 at 
ruııoameı;lnin kuru tehdidinden iba· 
t idi. Bu gençleri o hislennde 

hak9lz gurmek lfııbızlık olurdu, ç<·n
k!i biuat Federa;yon azası ata>ında 
<maiyer hiolerı pek nadir idi. 

7..aten ebcıi,f .. \!illi tAkımı oyuncu 
eren kulüplere mensup ve o kultip
rın idare i•lcrinde halt fa'af bir 

-fo olanların bir hirltrine karfı başka 
ırlü du~ünmeleri ga ı rl tabii 
lurdıı. Şeref lkj in Avrupada 

ı :ıiruY. kalacağını ııohmin ederek, 
\fcrkezi umumiden .-eçilen Uç kişiden 
bırini olsun almasını kendisinin Iıaa
rıoa getirdim. Bu fikri mülayim buf
ın•dı, • kompetan olmayan kim,de
in futbol işine müdahale etmesini 

· <hlikell ve mü.evveş gördü, ben de 
daha fazla brarA mahal giırmedim. 
ilk kafile hareket etti~nin enesi 
runu Fedcrasvor, reis; :\iuvaflak 
lleylc gazete okurken 7ıı;rchı gitmek 
üzere seçilen birinci kafılenın içinde 

• oilmedil!"inı 7an e ı ir i im gor-

Muharriri : Burhanettln 
düm.Bu isim lleşiktaş kulubundanHüsnü 

llev idi. Cok haluk ve iyi bir genç 
olan hu futbolcu hakkında ilk nazarı 
dikkatı celbeden ~lill! bkım kaptanı 
Zeki olmuştu. 

!lakikaten bu çocuk mü,ait kabi· 
flyeti bedeniye gösteriyordu Fak3t 
barckttcn biraz en el "l agı sakatla· 
narak ~on idmanlara i'°tirak edeme 
mlşti. llu çocu~un Milli Takımdı 
işe ı·araıacağına kRnaaııınız <•lduğun

dan herk" hir ayak cı el aya~nın 
iyileşmesini bekliyor 'e bunun için 
müsabakalııra gırmiyordu. llu.nü bu 
halde iken Za •repte O) un oynaya
caktır. Eger oynayacak olursa maç 
onasındı tekrar sakatlanıp çıkacak 
ve Milfl takım girmesi artık iınkAnsız 
olacaktı. işin ~aıibi dün ,eçıiğlıııız 
oyuncular ara,mda f lüsnüııiııı bulun
dugunu ikimi" de hatırlavamamı_,tık. 
Ayrılan isimleri yazdıgımız zabıt 

müsveddesini ııradık, bulamadık ve 

yolculuk telaşı arasında Şeref Beyin 
kAaılan arasını kanşmış olduğunu 
tahmin ederek, tereddüdümüz zail 
olmaksızın bu işi unuttuk. 

Şeref Reyin Avrup•da ıalnız bı
rakılmaması hepimizin emelimiz idi. 
~·ekat Muvaffak Rey. Şeref Beyin 
hareketinden sonra. kendisinin, hatta 

Amsterdama bile j!itmesl mümkün 
olınadııtını açıkca söylediğinden o ta· 
raftaki iimit kıpanmiş ve iş F'ede
rasypouıı diger iki aza~ını yani= Or

han ve ,\bdullah Beyler kalmıştı, bir 
aralık Prnğa hareket edeçek ~ıııne
dilen ,\bdullah Bcr de işleri sebebilc 
lstanbuldan çıkamı yacap;ını söyleme
:;i üzerine ()rhaıı Bevc ınczuni\'cC 
ahnmıısi ciheti <lerpi~ ~ c hatta tc~in 
dahi edilmiş iken mumailcı hin ami 
ti nlan zatın şahsı muvafakatı olma

dıgı ı~in seıahattan vaz ıı;cçmiş rn 
biivlecc ~eref Bey Avrupada yalnız 

kalmiştir. llu meselede merkezi umu· 
mlye tercttıip eden bir vazil"enin ifa 
edilmemi.; olduıtun.ı işaret etmek 
isterim: 

Olempi)at iıleri yalnız hir sporu 
dejtil bütün memleket sporunu 
alAkadar eden lıir hadi>e olduğu için 
bu ışin idari ve resmi cihetlerile 
Merkezi ıımıımi iştigal ediyordu. 
E<asen ( >lempivatlar.ı iştirak eden 
her millet o memleket sporunun mü 
mes;ili olarak bir kafile reisi göster 
rntye me(;hur idi. Biziın ınen1lekette 

Milli Olempiyaı komitasınııı işlerini de 
l\lerkezi umumi deruhte etmiş ol· 
ması da buna munıam otdıığu için 
oyunlardan \"enel ve 928 .-l!nesi zar-

fında aktedilen ikinci Merkezi umuml 
içtimaında, aynı zamandı Türkiye 

l\lilll Ol•mpiyat komitesi katibı umu
misi sıfatlle beynrlmllel komite ile 
muhaberattı bulunan Merkezi umum! 

rehi Ali Sami bey hey'etten Ofim· 
piyıt kaflle rei inin derhal tıyininL 

Holanda ka!Uesinl iş'arına atfen talep 

ettidl. O zemııı ceryan cd müza• 
kerat neticesinde birinci Olempiyaı 
kafilemizle gidecek olan Futbol Fe. 
derasyonu reisi Muvaffak Beyin A· 

m>ıerdımda bulunduğu müddetleTür· 
kiycyi tem~i1 etmesi ve onun avde-

tinden sonra dn ikinci kafile reL<inin 
işi görme<i tensip edilerek lfnfanda 

komitesine ol' echile cevap verilmişken 
tvıuvaflak ın ukıırda yar.dıb~m gibi 
.~msttrdaın:ı ı:idcıni<eceğini açıkça 

'" :ediği halde :\ercf Hc)in orada 
lnız · alına"Hlh ınu amahrı. crmis 

FUTBOL TURNUASI MI? 

Haber aldığımıza nazaran 
fstanbul kulOplerlnden dllrdO 
mail vaziyetlerini lslab etmek 
fikriyle bayramda bir futbol 
turnuası tertip etmek llzredlrler. 
Filhakika her sene likmaçlann· 
dan gayri, te~ekkOlatı itibariyle 
masrafı fazla olan kulUpler 
Avrupııdan takımlar getirtirler 
ve temin edilen hasılatın bir 
kısmiyle ihtiyaçlarını nispeten 
tahfif ederlerd • Halbuki son 
zamanlarda, Avrupa takımları· 

nın şehrimize gelmek için fazla 

para istemeleri, bu gibi lflerle 
uğraşan zevatın son olimpiyat 
hezimetinden sonra Avrupa ta· 
kımlariyle temas tesisinden çe· 
kinmelerl ve nihayet muhaleietl 
hava dolayısıyle zarar etmek 

ihtimalleri hemen botun spor • 
culann ve meraklılarının özle • 
dltf beynelmllel mahiyette te • 
maslara mani teşkil etmektedir. 

işte bunun içindir ki dört 
kulObllmUz bu buhrana biç ol· 
mazsa kendi aralannda bir 
turnuva tertibi suretiyle çaresaz 
olmak istemişlerdir • 

Bu dllrt kulOp : Calatasaray 
Fenerbahçe , Beşfktaf ve Vefa· 
dır • Malumdur ki bu kulüpler 
ille maçlarının birinci devresi 

nihayetinde en başta ğelen fut· 
bol takımlanna malik bulunmak· 
tadırlar • Şayet henuz sadece 
bir fikirden lbant olan , fakat 
mevkii file konması çolı: muh· 
temel olan bu turnuva leat't 
ıınrette takarrür edecele olursa 
spor meraklıları bayramda en 
hararetll futbol maçlanot sey
retmek zevkine nafi olabllecek· 
lerdlr . 

Diğer taraftan lstanbuf muh· 
telltlnfn l:ı:mlre davet edilmiş 
olması da mevzubahs lsedc 
yukarıda zlkrettlğiml:ı: malt va

ziyetler dolayısıyle kulüplerin 
isı anbulda yapılacak turnuvayı 
İzmir seyahatine tercih etme
leri, alakadar spor hey'etlerl
nln de bunlara muzaheret! daha 
fazla muhtemeldir .. Ve belki de 

her iki tarafı memnun rdebllmek 
için turnuva haricinde kalacak 
oyunculardan mürekkep bir mu
htelitln lzmlre gitmesi derpiş 
edlllr. 

lstanbul turrnuvası takarrür 
ettlğf takdirde bayramın ilk iki 
elimlnasyon maçları yapılacak, 

OçUnctl gOnO df' iki galip ve 
iki mağlup tal<ım final müsaba
kaları icra edeceklerdir. 

oldu. Futbol kafilesinin birincı kısmı 

birkaç gun sonra Zagrepten ilk ma
ğlubiyet haberi geldi. Bu haber 2-1 
gibi i.ıam edilmiyecet bir şeydi. Za· 
ten takımın en mühim bir uzvu olau 
merkez muhacimi Zeki ayağından 

mühimce bir rıhat<ızhk ğeçlrerel< bir 
kaç defa ameliyat edlfm~ ve bu 

vüzden ancak Olemplyıtları iştirak 

~debUeceğl anlaşılmış olduğundan 
/'..agrepteki takımın merkezi zalf bu

lunuyordu, bu mağlubiyti Yugoslav
ların malum olan kuvvetlerine naza. 
ran adeti memnuniyetle teleklcı edi
lecek bir netice idi. 

mıatteesuf. bu iyi netice devam 
etmedi. Ruman ada !ıtrisi • '\rafc 

" digeıi "Tamşvar. isimli iki ·ehırde 
) apııgımız iki macın birincisini 4-2, 
ikitıci'İnİ de 3- l kavhederek. l'rnga. 
me~hur Slavya galınleri ıerinc ~eııile 

yenık 'orıılmu< üçüncu dere c : ıı· 

takımla girdik :\1abıdi haftaya 

Bürhan Bey 
:.\1emııuniyede haber aldığımıza 

güre lstanbul mıntıkası riı•asetin
dcn istifa etmi~ olan Burhanetlin 

l:ley istifasını geri almıştır. :.\lın

tıkanın spor i~lerinde mühim 

hizmetler ila etmi;; olan bu ar

kadaşımız hilha sa sporcu sicille· 

rinin tanzim ve i'lahında muvaf

fak olarak ezeB e ebedi bir 

surü karı~ıklıkları mcııetmi~ti . 
Bundan baska Burhan Reyln hlç 

bir kulübe meİı$up olmayışı 
Türk sporunun mıı•emerkiz bu

lundujtu mıntıkanın riyaseti için 

olduğu kadar kulupleriınizin 
menfaati arı içinde en kuvvetli bir 
keyfiyettir. 

Bir karar 
Amerlkada yirmi yedi h0k11· 

met dahilinde boks lşlerlnl ta· 
ı.tp eden «nasyonal Bokslng as
soslytşln •her siklet dünya şam· 

piyonlarının hiç olmazsa altı 
ayda bir defa şlmpfyonlule Un· 
vanı ıçfn maç yapmak mecbu· 

rlyetfnde olduklan hakkında 
bir karar vermiştir. Bu suretle 

bir defa şampiyonluğu elde 
ettikten sonra 11amplyonluk lçla 

uzun mtıddet maç yapmakta 
nazO istiğna gllsterenlerlo hasis 
dtlşUncelerlne mümanaat edllmlf 
olacalı:tır. 

Çok iyi 
Öğrendiğimi7.e göre ba:r.ı ku

liipler riiesası kulüplerimizin spor 

ihtiyaçları hakkında !Azını gelen 

bazı teşebbüsatta bulunmak için 

lstanbul mıntıkası merkeıiyle 
temasa geçmek ve mudavelei 

efkAr etnıak arzusundadırlar. 

Sporumoııın her halde az 

çok bir huhrıın keçirdiği bu >I· 
rada böyle bir tema.,ın ne de 

olsa faideden hali olmıyaca~ 

fikrindeyi:ı;. 

Muzirdir 
Halk fırkası ı;porruiara rnc~

kôr bir muavenet olmak iızre ' 

lstanbul ve Beyoğlu fırka bina

larını spor t~~kilAtına tahsis etti. 
Sövlendil';ine göre hey'eti miıtte
hideler lstanbuldaki lırka hina

:;ma muntika merkezi de llev

oğlundakiııt: yerleşecektir. 

Bize<: bunun kadar manasız 

Yt: hatta muzir bir şq olmaz. 
Filhakika fstırnbulun ı;pordaki 

vaziyeti dolaıısıyle muntıka mtr-

kezıııin b~r an hcy"eti müttelıi 
delerle tema' etmesi !Aıımdır. 

Bilhassa lısans Meri gibi şeylerde 
bu temasların ~üzumu pek kuv

vetlidir. Bizim fik rimlzce 

lstanbufdakl bütün &por tes

kil!n ayni bina altında toplanma

lıdır. Abi takdirde mesela Ada

na mıntıkası hey'eti miıttelılde

lerle temasta bulunmak için nasıl 

fszla külfete giriyorsa:, bu külfete 

hiç !uzum yok iken • lstnnbul 

mıntıka•ına da terettiip edecektir. 

Cınit \ c tt:mt:nıti «lelim ki bu 

yanlış ve hatta muzlr adım atıl 

mn,;ııı 

1 
Prağda ve mllesslr bir oyun ğllsterml\I" 

tir ki Spartanın oyun tarzı 
Pratda bir gazetenin ortaya ikinci derecede bir takımın 

leoydutu altın bir kupa için oyun derecesine inmiştir. Oyu· 
Prağın en kuvvetU altı takımı nun son daklkalarlna kadar, 
olan Sparta, Slavya, Vlktorya, 3-0 vaziyette feci bir mağlubl· 

faktyet elde ve hasmım !l •• 1 
mağlup etmiştir • 

Turnuvaya, şudat albayetlne 
leadar her pazar b evam edile· 
cektlr • 

Macaristan da Bohemyenı, Kladno ve Teplfç yete utramak Uzre olan Sparta 
arasında yeni bir tnrnuvanın Pernerln penaltıdan ve Baronun Hungarya •Sabık M. T. K.• 
ille maçlan yapılmıştır. tamamlyle bir şans eseri olarak isken deriye takımile yaptığı bir 

Spartanın 3·2 Teplfçe ma· kaydettlkltrl iki sayı ile bir az maçı ı · O kazanmıştır. Macar 
ğlup olması umumt bir hayret vaziyetini kurtarmıştır. futbol takımlan bu sene harice 
uyandırmıştır. Mamafl geçen yaptıkları turnelerde 49 maç 
spor sahlfelerimfzden birinde Slavya Bohemyens maçı da yapmışlar, 186 gol atmışlar ve 
Spartaaın Parlse yapdığl seya- son derecede hararetli olmuştur. 100 gol yemişlerdir. 
hat mtınasebetiylc yazd1ğımız Bobemyens bidayette 3 ·I galip Ferençvaroş •F. T. C• iyi bir 
gibi Spartanın ihtiyarladığı ha· vaziyette iken neticede 4 • 5 futbol prgramı bazlrlamıı<tır: 10 
kfkatı Çeko•lovakyada kabul mağlup olmuştur • Bu ' maçın şubatta Vlyaoanın W. A.' C. 21 
edllmeğe başlamıştır. Çek ga- hararetli şeklfnl gllstermeğe şubatta Vlyananın Hakova, 9 
zetelerl, eğer Sparta yeni ve kafidir. Maman Slavya klttlkço mayısta da prağııı Slavya ta· 

dil kuvvetli ve anform bir hale kımlarlle Peştede kar~ııaşa-genç oyuncularla lsllh e mez- Y 

k. kı 11 gelmektedir . caktır. se, kadanın es ı ta mını g r· 
mek thtfmalferlnln azaldığını ltalyadan yeni avdet eden Macaristan • birinci ııerl ~ 
kaydediyorlar. Tepllç Sparta· Şampiyon Vfktorya takımı l{lo- futbol şampiyona maçlanna ge-
nın karşısında ~ ~ada~ ~zel dnoya karşı kolay bir muvaf· lecek ·ay başlanacaktır. .. ... _ ........ _ . .;... __ , ___ .. _ .... _ .. __ .. _ .. _____ ..... ____ ........ -.... --......... ~ ... ..,,.. ....... .......,.. ................ 
Batka yerlerde kar bir çoklarının sboruna vasıta oluyor, Bizde ise ..• 

E. 

1 
Artlstfk Patinaj dünya ve olfmplyat şampiyonu lsveçll Grafstrllm Berlfndc zarif bir numara yaparkea 

• • .. u • u • u • ... • • • u • DA KT Iİ~ ô • .. -.~~~ .. ~············ı ARANIYOR 
===· 

Riç ve Konvay Tearl 
Rus hayatına ait temsilleri 

Kin ve Aşk 
Ask ve heyecan filmi önumüçdekl Çarşambadan itibaren 

OPERADA .. .. ~~~..-e••••••••••~ 

. ,/ 

John 
Barrymore 

~ en parlak eserler! olan f 

Pari< hurjuvazisinden \'cr<av• 
sarayuıın ihtişamına kadar bi~ 
kadının en harükulAde macerası ..... 

işte önümüzdeki Çarşamho ak 
şamından itibaren 

elek sinemasında 
lrae edilecek olan Oroti Giş 

ile Antoneo :\1oı<!Onun ıem<ili bi 
naziri 

Madam dö 
Pompadurun 

Bir ınactrası 
filınınd~ gorccer;tniz şeyler 

Bir avukat vaııhanesinde çalış· 

ınak: üzre yeni hnruf•tlı mııkinad• 
vazan bir hanım nrAnıyor. Trlir 
olanlar C:afatıda Aı.it !Jaı mua .J l . 

34 nuınewlu 

t~inlt:.ı 

)8Lthantyc l1H.uJ1.:01ıt 

1 urk !ayyare piyangosunun 

Yeni tertip biletinizi 
Dalma bllyUk ikramiyeler 
laabetlle muhterem mO ·teri • 
ferini mes'ut ve bahtiyar 
kılan ve her türlO teshllaıı 

ibraz eden 

R. Ventura efendinin 

KADER 
Ktşesinden alarak talllnlzl 
deneyiniz. 

lstanbul Eminönü No 4 
........ m:rıımn~:a:::ıımi 

!!Der Ya lar11 1 
KİRALIK SA YFiYE 1 

. fSTENIYOR 
C:rıp mıkroplaıının dezenfek- Derhal kiralanmak Ozre 

•. H 

r-ca n ava rı~ i Filminde !! 
"LiZOL,, t:n miikcmeldır Daı- ı Emfrgln, Boyacıklly, l(lreç • l 

bl·r ..ı. L" 1 bo burnu ve Kefellköy tarana • 
ma nezıiinizde ~e ızo · 1 

.... a !""'' ete:=::: D .:N:~-c· .. 
nnda dört beş odalı ufak bir 

luuı.lııruııuz. sayfiye aranıyor. Mllllyet ga----------------------·------- ı zeteslnde Nail beye ınuracaat 

~ 1 den 11 Şubata kadar f;:1~0:a:d;· ... 1. n• ••• 11 · RL•ırz j\J~:KTl-,BI :ıtiti~ki lisanlarda yeni kurs- Bfr Amerikalı . BE l•r ııç11·or: Tiırk•·e. Fransız•·• İngilizce 
n T ...... w. Cri.ıchlow 1637 8. Wheaıon 

ve ltıılyancıı. Bu sınıflar muptedller U. s, A. beratını afdıgı ve şlmdlyı 
içindir. Müterakki talebeler için her ıı;un >tat 4 ile 9 arasında kadar mevkii i!tlmafde bulunan bl· 

~ muhtelif sınıflar vardır. Derhal kardoiunur fıımıım clh:ızlan geçen lkılucİi bir 
~~JtJ))ÇJI~• Beyoğlu 1 cfkldl rncldesi :l.'i(j ... ~M karboratbr icat eylemiştir. 

ela eti e maruf ... --.ı 

İSTAF~ 
lftrkalı rakımızı bundan böyle 

l'ürk "ÜZÜM,, Rakısı 
amile taktim eılecı::~fz 

G~lata: F.cmenl kl\se i <olajtı 81 B.~ 

.... Be~o~ın 1!772 ~ 

Bu şazometro aayeslnde 1.'on mü
essısesl bet fltre benzin ile 15Kl ki. 

lometro kaı'edeblldiği blfdiriyor Bu 
icat benzinde iktisat temin ettiği gibi 

motorlın da otomatik bir >urette 
ttmizler. 

l'alep vukuunda nümunelik bır 

karbur1tor gonderilecektir. Bııladaki 

adre<e tahriren muracaat. 



!Z2X 

Evci zaman içinde: 

Karga, Tut_iden şikayetçi 
Eski şairlerden Baki 

meşhurdur. 

l{anuni Süleyman 
nezanıandanberi başın-

an atnıak istediği 
cariyelerinden «Tuti» 
isnıinde esl<i bir göz
;esini « B:ıki >> ye ver-

• 
ı;ş ve çok geçnıeden 

nikahlarını k!y(hrmış. 
Y nlnız sunu sövleYclin1 . . 
ki <<Tuti» hanını da 
zeki ·rutu kt•ş·ı gibi 
dilli, Ş'lir nıizaçlı bir 
kadı nn1 ış. 

Bir gün ahbapların
dan biri «Baki >ı ile 
görüşürken: 

- ı\kibet, demiş, 

((Tuti» hanınıa da ka
vuştun, daha bir isti
yeceğin kalnıadı ya .. 

«Baki>> ozanıana ka
dar Tutiden bıkn11ş 
okluğnndan bu tebrik
ten canı sıkılarak: 

- Be birader, demiş, 
Tuti diye pek uçurma 
şu kargayı ... 

Brıki nin bu patavat
sız lafını ne yapıp ya-. . . 
pıp, yemeyıp ıçmeyıp 

Tuti hanıma yetiş~ir
nıişler: 

- Bir de kocam dive -
öğer durursun, hak 
senin için krırga dedi 
denıişler. Tuti hanınıın 

şair olduğunu sü~ le
dık ya ... Bu sözü işi
diııce heıııen şu beyti 
süyleyi vernıiş: 
R.ığteten olmnş iken ·rutl guraba henmı~ın 

'Yine şekvayı garab eyler ~arabet bunda.dar' 

~lana murat olun
dukta şudur: 

Tuti her nasılsa an
sızın l(arg~nın yanına 

düştiı, fakat asıl garibi 
ş;kayeti Tuti yapacak 
yerde Karga yapıvor. 

Bakalımbulabilecek misiniz? 

ı. 

·'· 1 

J • 

.YY\ .. ,,.-: ı;/ ! !\ 
~~~IJL)..~1...,.:..-ı~:!,~~~i!i~~ı~··I~' ı 1 

'--~ ~ft~~ ---~ 

Bu ~dam garsonu çağrıyor, çağrıyor gelmi
yor. Neradedir siz hulun! 

- 12 -

Yeni okuyanlara lazım ilk 
kelimeler [*J 

Eczacı Ekmekçi Berber 
Demirci Mücellit Kitapçı 
Kunduracı Marangoz Dı
varcı Nalbant Yemişçi 

Kolayhk olmak için el yazısıyla da bazı kell-
meler koyuyoruz. Buna bakıp siz de yazın ı 

ı:.•xru•f;v 2"~.ne;( ,: f!lJn/.~ı !!J4,,,,,~·~ci 

@ltiü·e/!t'/ Y/3n~7ıact' JU/"r~ 
~ // 6Av v t:;75 v ı/ '//1 
~f(.,f'r~r~ı'?'J ~(rı:,-/2re- VJr)/"ete~ c../J.ae'6a7ı-/ 

f!i1~/;/.(-"v :!J.,,,,, ı;Jrt' 
[ ' ) U ıu.aı ı gıızelre okumaya ç:ılışın manı~ını hilmP.di~i-

nız kelımc .oı· \'ar hlıyiiklr.rnııze. 1aıııJıklarııııza ~orun 

MlLLlYET PA'ZAR1'ESI 
L 

4 ŞUBAT. 

·~ -- - --------- . . -- --· ·---............ -····--ı- - --- ·- ·-- ·-- -~ 

il! .. L .. !!~_k- .!.C!_=1_= ı~_: 
Çelik kralı Karneji 

l{arneji İngil terenin şirketinin sermayesi 
f skoçya eyaletinde fa- 5 milyon İngiliz lira-
kİr bir ailenin çocuğu- sını geçti. 
dur. Azmi, iradesi snyc- Bundan sonra J{are-
sinde telgraf nıüvezzi- jinin muhtelif şirket-
liğinden işe başlıyarak lerdeki hisseleri 100 

pek az zanıanda büyük 
bir nıuvaflakıyet ka
zcınnııştır. 

Karneji ilk defa dök
nıe denıirden çelip;in 
daha ~ağlanı olduğunu 
idda ettiği ve bu iddcısı 
tabiatiyle doğru çıktığı 
ıçın kendisine çelik 
kralı ismi veril n;ştir . 

Holand<'daki Sulh s:'
rayını k~rnt:ji ~ aptır
nııştır. 

K<'rnejinin ailesi Is
koçy~dan Anıeı-il a_·a 
nıü ıaceret etn1i~ti. 
I':. rnt:ii· on' da tdgı af 
nıüvezzii vaz•ldı. 

L--~~L....:~=-'--'-.l~-i 

Karneji anıirlerinin 

teveccühünü kazana 
kazana vük eldi. Para . 
da biriktirdi. 

• 

İlk defn Y< taldı va.<ron 
şirketini tesis etti. Ora
dan kazandıldarivle 
bir çelik fabrikası 
kurdu. 

rnuo senesinde Çelik 

••• 
Kimin çocuğu 

! Alinı cı< anıl:'rıı ne 
kadar dalgın oklukları 
nıa lunıdur. B »vle dal-

• 
gın bir Pr fes'>re kcırı-
sı sordu: 

-Ç1cu 1ar nerede 
kuzunı? 

nıilyon İngiliz lir~sı, 

bizim paramızla 1 mil
yar lira oldu. 

IT arneji harbe mani 
olınak için bütün dcv
lelter nıurahhaslarının 
toplanıp görüş nelerine 
nıahsus olın<'I· üzre 
(Lahey) deki sulh sa
rayını bizinı paranıızla 
7i nı\l\'O!l lira s~rfede
rek •aptın.lı. 

13u Sarcıvın her oda
sını bir devlet döşetti, 
- yrttı. Bizde toph-•n
nıa salonunun halıla
rını gö!1derdil·. 

: -i:s- : • • 
: 226 - Ben ölürsem : • • • 1 • ·1 - • • s:ına es.<ını ı e pus-. 
• • : künı rnü kalacak. : 
• • 
: :27 - Ben ölürsem: 
• 4 
: 1->üyük kıvamet, karı : 

İki gündür devam 
eden kar fırtınası her-

, kesin işine, gucune 
g:tmesine mcıni olınus, 
ı..üktuıların bir çoğu 
kapannııştır. 

/ 

Ycş:Iköy treni dokuz 
saat yokla kaldı Av
rupadan gelen trenler 
kara s:ı plandı gelcnıe
diler. 

"I~ N<ısıl bir devletin 
pnrcısı düş·nan ok1uğu 
nıenılekette de nıute
berse işidilen doğru 
söz düşm-ın a[,rzından 
da çıkmış olsa n1uteber 
sayılmalıdır. 

. - . 
: ölürse küçük kıya- : -===--==-:::::: 
• • 

'\f~ Tan1aı artıran 
servettir. 

tJ.t Karşts n akini ah
mak fa rzeden ken( i 
ahmaklığın ıisbat eder. 

~t Kendini diğerler
inden daha nınhir sa-

, : met. • : 
l • • 

• B ... d • : 228 - u a gız on a : 
i iken çoksakızçiğner. i 
• B . t k • : 229 - u ış e a- : 
! bak tadı verdi. i 
i 230 - Bu da geçer i 
• h 4 ; ya u... : 

nan dainıa cıldanır. : 231 - Borçlu ölmez! 
·'I~ Nezaketin fazlası i benzi sararır. : 

bir nevi kcıb:ılıktır. : ı~ .... "t" • Profesör cevap verdi: : 232 - ">Orç yıgı ın i 
i.'~ İııs-ın doğru yolu _ Okadar çok gürül- i kcınıç!sıdır. : 

b:-ş•,cısına gü.:;terir (ıe tı} ediyorl~rdı ki yatak- ! 233 - Borç vermek- i 
0 yola ğitmez. hırına koyup v~hrnıa- : le, yol yiırüınekle tü-: 

"tA 1:01( rıda 11l:'r var- · : J : 
'> ğa nıechur olduın. ll:lt- : <ennıez. : 

dırki iyiliklerinden ko- • B ı • tet bir t: nesi soyunnı;ı k : 234 - urnunu sı <-: 
rkulur. Çünkü onlar · ·ı· · r • 1 l istenıiyonlu, bağıra ça- ! san canı çılccıc:ık. i 
ıyı •ğı fena ığın 'O unu 

ğıra so_vduın. i ~3:> - Bm üstünde! açn1ak için yaparlar. 
··l.nsanın ıııu"(Jaheıı,,.._ K:ıdıncağız, bir koş~ı ! bina tutnırız. ; 
" l '"'- • • • • 1 . .. ..................... ..... 

ve o kadar ihtivacı va- ıçerı gıttı, "Jıraz sonra ÖldOğu zaman .•• 

1-·dır l<"ı bı"ı· mecl.h edeııı· koca'>ının yanına geldi- B' h · f'" 
v. l r 'b' .. ır anını nıısa ır 

bulunın<ızsa kendi ken- g1ı:.ı zadma ( e 1 gı 1 gu- oldu!!u evin salonunda 
ı . · ·· ı h' · • ll\'Or u· " c ının n1u .a ını o.u:·. _ · asılı duran başı kavuk: 
•~Bazı adanılar ıçın Ayol bu ne dalgın- . . . . 

dh d'l 1 b" · l lık komşunun çocuğu- lu hır yenıçerı resmıne 
me e ı me< ırnevı nu,da bizimkilerle bir- bakarken ev sahibi 
teşvik kanıçısı yerine görür. 
geçer, hazılarıda nıe- likte yatırmışsın. 
dhedildikçe kendile- iğne - Efendim, der, bu 
rini kemale trmiş sa- Büyük anne torununa bizim büyük dedemiz 
narlar. diyordu ki: oluyor, Arslan gibi ce-

• Sigorta -Şin1diki kızlr rın sur bir delikanlı imiş, 
Daırede: h" . . b k ki fakat zavallının hiç 

11.ı .. d·· Be d k ıç ev ışıne a tı arı t 1.. l h 
- ıı u ur y eme k H kil a ıı yo cnıuş, er mu-

b d d ı . b''t·· yo .. ep a ı an gez- h b . . b' u o a a cı u un eşya-I are eye gırışte ır 
ları sıgorta ettirnıek ~ede toz~ad~·: ~lesela azasını kaybedermiş. 
istiyorsunuz. oen san~ şı~ıdı ığne na- Havatında da tam otuz 

- Yalnız saatin sigor- sıl şeydır dıye sorsam dört muharebeye gir-
tasına hacet yok, çün- belki d€? bilnıezsin.. ıniş!.. 
kü bütün meınurların - Nasıl bilmem ha- - Vah zavallı, öldü-
gözleri sabahtan akşa- minne .. Her gün /.'.I a · ğü zaman acaba nere-
ma kadar ondadır. nıofonu neyle çalıyoruz! sini gömdüler? 

....... -: 

I~ --;ı,-

otomobilciler fırsattır 
diye çok para istediler· 

- -- -- -

ikimiz de Cennetlik 1 

Herifin birinin ken
disi pek çirkin oldu
ğu halde karısı bir 
içim su denecek kadar 
güzelnıiş. l{adın bir 
gün kocasının yi.i'Züne 
bakarak: 

- Efendi demiş, biz 
ikinıiz de Cennetliğizl 

- Neden bildin ? 
- Neden olacak. Sen 

benim gibisine düştü
ğün İçin şükredersin, 
ben de kaderim bu 
imiş diye senin her 
haline sabredivörum. 

Sabirlerle şal~irlerin 
yeri ise Cennettir. 

-

lar imdat istedi. Ba
tanlar da oldıı. 

Bir h2n1 ılı rüzıl-ar 
d 

. b 

enıze uçurdu. 

-Boğaz yolcuları 7 

saat deniz üstünde 
ça ika landı. 

Dişi arslan bulsun 

Vaktile delik:ınlının 
biri yolda giderken 
güzel bir kız görerek 
beğenmiş . Henıen ar
kasıyla haber gön
dererek: 

- Benin1le evlen
nıek ieter rni ? dive 
sordurnıuş. J(ız gel~n 
adanıa: 

- Peki denıiş k,s
nıet ise varırın1, fakat 
evvela . sanatı nedir 
onu öğrennıeliyim. 
Delikanlı, H Benim 

sanatını , kahranıan

lıktır, tek basıma bir -. 
orduya bedelim, bir 
vuruşta on kişinin 

keli eşini düşürürüm 
diyP, anltınca kızken
disine aynı vasıta ile 
şu cevabı vermiş: 

Ben eli eknıek tutan 
bir adam isterim. O 
arslan imiş kendisine 
bir dişi arslan bulsun .. 

Ayrılık 

Reis maznuna: 
- Şimdi hatırlıyorun1 

b( ş sene ev el de sizin
le görüşmüştük, demek 
döndünüz dolaşdınız, 
gene karşıma çıktınız .. 

- İlahi Reis Bey bu 
ayrılık kıyamete kadaı 
nu sürsün istiyordunuz 



Yaz, makinalarınır 
en mükemmeli 

1 makinasıdır. ..... -
Tiirkiva umum >\centa-ı: KH. KRQ (,alata Billur sokağı numc • l 

l'clefon Be opJu ı ~6 ı 

Ta~rada başlıca ''ıill} aun ac talıkları • nka da ı ıın aıt , e k lrı 'urı bı; ler, 'ı.n r da 
hukOmet caddesinde Şişgo zade aparnmanll! incı kat 1 , , k · ttı ı ·ııı am ında 1irza adc ıra 

d<rler lzmır ve mulhakani~in. lzmırde ilahe rda ı.ı.ı ıum ,. tla \klımet \lim be . \dana 'e mulhakau 

içın Adanada Ramazan uğı• !arından Zekı v. mahdum! l'.::;kı chır \<: mulhakatı ıçın. ~~ kı ehir banknot 
Turk anonim <ırkco ll:ılıkesır 'c mulhakao iı,:ın. Bnlikc ırde hukı\met .:mlde ınde \ idinli zade Remr.i b ' . 
il_ap·t~m_aa~a ·erlerde mu.ait crai_tk _!l<'ent'!_lıU :e enlerin t,tanbıılda_umumı acentalı na m rnce 9t e\len ai 

Bu giinka yeni bilmecemiz 
Soldan sata ; 

Dllnkll bllmecemlzln 
halledilmiş şekli 

Yukardan aşağı: l- Yemin (7) 

!- Nida (2) istifham (!) 
3- Bit göz rengi (3) 

8 · · lstifğarn edau (2 ı 'amaf2, 
9- GürmUıı büvüp;ü. 
2 lbtida (9 . 4- iş gördüğümüz ua (!) Nou 

(2) Tipili yağan (3) 4 - l•:rken (2) Nida 1,:t; 
5 - iki harfin beraber telaffuzu 

ile bir haı:fı telaffuz edin (2)Nou(2) 
~- Hayat veren (JJ 
6- &yun :ıksl (!) F.ı:itek (!)Ça

buk (3} 7 Apammanlarda sayılan (3) 
:--- Mahal (JJ 8 · · insanlık his:iİ (9) 

.. " 
A vusturn fabrilı:.alıın bezanıı sandallyeleri umumi satı~ deposu; lstanbulda 

h:atırcı oğıu hanında 46-47 numaralı Joz. N. Admaa telefon lstanbul 2409 
1 lamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve dö~emelik kadife hare ve fantazı 

kumaşlar, mütenevvi ıstur. perde mister. tül; keten perde, önüler, maroken 
derileri. piriç kornjş muif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalan fıb 
rib fiaıma saahııaktadır. Flat maktudur. 54 

BIOX 
Diş fırçaları 

Biolojik ve fen noktai nar,arından 

en tecıij7: fırçalardır. Cinsleri ınUkem
meldir. 

Her fet"de 45 ku~ iiada satılır. 

Okzijen sayesinde istih7..ar olunan BIOX 
diş macununu da kullanınız. 

tstalllln• Fabrlkasısın 
Meşhur y APINCAK 

içkilerin en Nefisidir 
( ;aıaıa fameni KUL'ICSi 

~ ................ ~11.ıll+ı!l.ı~~ 
HER VAKiT 

Demetrakopulos Bira~erlarin 
Nefis 

Kahvesini ıçınız 
MOKA-SANTOS-MARTINIK 

PORTO RIKO 

Amator harmanı 

.... IOlı.llı.llfO 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
Umum müdürlüğünden 

idarenin kamyonlarla bir sene zarfında ıukubulacak nalli\au ilin tırilıin

dcn ıirmi gun sonnı ihale edilmek üzre kapalı zarf usull.lc münakasaya ko
nulmuşıur. Taliplerin umuın müdürlıi~n dcaret şubesine müracaatları. 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden 

Demir )Ol' ına lazım olan 100.000 od hşap t a'c ~ p:ı 1 art u u!ilc 
ı> ,·ulıat Q2<1 ta hmc mu adif Sah d.ı ~ak:.,ava 'azolunınu,-

tur. ·ı cklifnum 1 mezkur gurıdc a ndu l u 1 'let demir 
o!I· n ıazı i~le ı müdurlu~tıncc kabul cdikcd..ur 

nu münak 1\,1 ;:ıi~ şaıtn mc ,c aırc\i nrzu ede.: deli nıukııbilınde 
\~karada dnlct dcmır !O, n m•nları \lalilc \cm 1 a cl>e i 1 ı l\c"-

lij\'indcn ıcdank cddıilırler. - -

•• Uçüncü kol ordu 
ilan atı ALTINCI BÜYÜK .1 ................... ... 

* Çurludaki kıtaat ihtiytcı ıçın 
10486 kilo sadeyağı \'C '.i!7000 kilo 
mercimek kapalı l'.arf usulile müna 
kasaye konulmuştur. lhalesı 2 Man 
tarihine mıisadif Salt günu . aat on 
dörtte Çurluda yapılacakar. Taliple 
rin vc\m ıc ·aaıi mua\')Cnei ihalede 
ticaret nda<ından mD>a<ldak 'l'S3 

ik ile teminat! ını 'c teklifoamelerile 
Çurlu mulıa~:ıat komıswnunda bam 
bulunmaları ilin olunur. 

Kolordu kı~ıaı1 ıhtİI acı için ekiz 
bin kilo barhunı a fa>ulyası po7.arlık 

surctile miılıaıaa edilecektir. Pazarlı· 

ıtın ihalesi (ı <ubat <ı2!J ıaıihınc ıııiı 
sadil çar;>amba giinu >aatl .ııe icra etli 

lecektir. Taliplerin şartname re nü 
rnuııcsini görm leri ve iştirak için de 
revm ve saau muaı·! enci ihalede 
komi ')"Onumur.da hazır bulunmaları. 

1. ci keşide l l Subattadır 
lkramlreler: Ura 

MUk6fat: 

:nm> 
uum 
t5.(Q} 
tı.<m 
ıo.cm 
ıo.cm 

Ayvalıksiir'at postası 
\J[,R ·ı 'apur 5 " hat 

l\ııçukktı) u 
ni)e, \\\alı 

d n~tc me )r 

lıkt ~ltı il 

Celih u 

tını ndan 

ı kak 
il ırha 

Mersin sur' at po)tası 
\ \l"\RI !\ ,ap !i 

şubat 'alı 12 de (.al ata rıh-

tımından hareketle 1 z mi r, 

Antalya. \lıli}c lcr ine 

gidecek 'L' Ta~ı cu !\namor 

Anlalya lı:nıirc ut r.I\ arak 

releccktır. 

Trabzon ikinci postası 

• Ciheti askeriye ihtiracı içm 
benzin, vakum. ıı;re>, 'al\ alin, gaıyıığı 
aleni müııakasaye konmuştur. llıaleoi 
28 şubat 9'-29 Perşembe günu saat 
14 de komi') onumuz muıaycdc 
~•!onunda l"apılacakur. Taliplerin 
şaruwne sureti musaddakalannı yirmi 
kllllli mukabilinde komi:\ ımimızdan 
ılmalan ve )C\Ol ve sıati muıyyenei 
ihalede şartnamede la7.llı olan 
şeklide ki tc'minadarilc komisyon 

münakasa salonunda hazır bulunmaları 
ilin olunur. LUlfen Dikkat ediniz: 

( A 'KAHA ) Yapurıı 
7-2-929 l'eı~mh akşamı 
naıata ı ılttınıınıhıı fru't'kellı: 
zoııguldak, iııchofıı, Sinop, 

Saınsıııt, Onyu, Faı~. Oı -
dıı, ( :ıre on , Trabzoıı , 

Hi7.C lloıı:wa "İılerek 'c l~tanbul Ticaret :\lüdiriyecindcn: 

lstanbul nıcyva kabzımal esnafı 
cemiyetinin ~cnclik ımıf idare 

hey'eti intihııhı '1-2-Q2Q pazartesi 
günü mey\·a halinde büyiık ardıye 
hanındaki ı:emiyet merkeır.indc 
icra Ye ;.a:ıt ondan on~c kadar 

intihaba de\ am edilcccjti arnka. 
darıına ilAn olunur. 

Bu . cnckı Tıı n ıır~ pi} anko,u ~iımli) c luıdarkilcrin en zcııgidir. Çunku· 

1 10.000 lira , c daha ~ ukarı büyul ikramivelcr ~eçco 'ene yalnu. ~3 t.•nc idi. Hu 
. . ... 

>ene ~s .. tir. 1-abcl ihtimali •, .. 67 artmıştır. 

doıılı ·te Pa1.ar i kele. iylı' 
Hizc, Of, ~ ürmcııe, Trabzoıı. 
Polath:uıe, Tiroholıı, Girl'· 
soo, Ordu, Fatsa, Samsuıı, 
S!fı<>p, 1nehohıya uğıılvaı"ık 
Re'e ektiı. 

2· - Umum ikramiye adedi: (.eçen ~neki k~idc erde yalnız "2.(XX).. ıdi. Kt 

sene tam: "3.9CX)" duı. l ıııuın t-:ıl•et ihtımali de tam: 
0 

• 95 (yani ikı mlıli) artmışor. 
3 Plyanko yUzUnden zengin olanleran adedi bu ..... gıçın 

senenin tam iki misline Çtkacaktlr. 

•.. Çok zalf. kansız ve iştihasızchriar. 
Doktor, - Ne l•in bir şi\je olsun PERTEV ŞURlJBU içirmedinlz. 

, ................. llİlll ..... m!ll .. lllİ!ll9 ...... Milllft'Sİİİ 

Posta ve telgraf levazını ve ınebani nıü
dürivetinded: 

Pusta bcndıyc ilıtiyııcHtındaıı 2000 kilo lıurtla kur~un ı ouo kilo 

sicim 2500 kilo paketlik kağıt 100,000 ader tahta kap$til 700011 

adet tahra etiket 1500 kilo kiılçc m(ılıur mumu aleni rnunab•a 

surctile mulıay:ıa olunacaktır. 

l 'l şubat •. ılı gtıııii saat on dorttc ıııunaka-;a.sı icra olutıoGığuıtlıın 

taliplerin ol baptaki ~artnamc} i görmek uzrc her gun ve mtin:ıka :ıp 

iıtirak için dt: yuzdc on b~ teminatlarile birlikte 'en.i l'o,;tahan~dc 
miıteşekkll mubayaat komi~yonuna muracutları . 

Müz'ic; ökıOrOkfert en 

çabuk i7i eden iJiç 

Krezival 
dır. Tesiri' binlerce deCa '81:· 

riıbe edilaUf alan bu ilie ko· 

!aylıkla ye kat'ı bir 111 ette 

tekmil balgamları ııöktıırur ve 

erıiir . 

.. ~" husu•İ arnbalajttı& 

dıkka.. -

Deniz mübayaat kon1isyonundan: 
2:> metro mık'alıı (,.'am koğuşu l \1 ı mllnaka-a 4 'ubat 9t9 

3 • • Giırgen ağacı J Pazartesi saat 1 J,5 
Talip zuhur etmemesi hasebile ihale~i ıapılomayan lıa!Adı yııılı kereste 

blzuınba yazılı gün ve saatte yapılacakur. Şattoamesini gömlek isteyenler 
her gün ve vemıek isteı enlerin yevmi ihalede Ka,ımpaşada denir. miıbayaat 
koııılayonuaa gelmeleri. 

Arka, göğüs, kol ve bacalı: atnlan ~ _, 

üşübnekteıı mulevellit mafaal ve ad.ele se~iği, 
lumbago, romatiıma ve ya ~~r hangı mev~ıi. sa~

cı için devaların en serti ve en müessın 

AllCöCICs 
Poroas Plaster 

Her ecsaaede balanur 

llan 
ıooo) , ktro tente bezi

nin lhalei katiyesl 16 Şubat 

929 Cumartesi gününe tNıdit 
cdildip;ı ilan olunlll'. 

Galata koprfl ıı...-. merkez 
ıcenteal Reyotlu '.i!56! mesadet 
hanı altında hususi dairede 420 

! ıube acmte lstııobul. 1 
lstaabal Mabkemcl Ulıye iki

nci ticaret dalrcaladca: 
Flnc1111cdar yekutunda ça" \1 

ottu hanında mukim Çuha tıca
retile mllştaıtıı jatop A. Nulusi 
efendinin 31-l-,l9 tarihinden iti
baren ilanı iOasına ve meaal'hi 
iflil.siyenin rüyet ve ıesviı·esl 
zımnında azayı mahkem;den 
Celal Fuat beyin jorj l(omiser 
ve dava vekıllerlnden Marko 
Naum ve Muammer beylerin 
muvakkat sendik taylntertae ve 
mağazaslle depolanndald eaı· 
vali tlccarlye ve eşyayi zaideyi 
beytiyesiala temblrlac ve evraku 
dcfatfrln celbine ve kefaleti mu

saddaka lrae ed-edltl takdirde 
hapis ve tnldflne ve bu bapta
ki karana muvakkaten lcruaaa 

-"';:::;;-:"-;":;:-::---::;---.--;-~~~~~~-:-~~~~~--1 ınallkcmccelulrarverllm~oldıa-

Tütün inhisarı müdüriyeti y~1d.:.ı,~nı:~S::.!: umumiyesinden·. dalmlıendllderllatlb ........ lt 
llzen esbabı madalNılı 1f1111 ... 

Kilo dokıız)'IJ yirmj doka -1 
ı :;c),000 fqon fU...,m ota yedbıd ,._ 11 •I 
1 50,000 Bun., saat 14 nMMlelerlade ..ı.t....an 
ı 50.000 l:unır lflla ıaumelald& ıaalasn .... 
150,000 ~:dinıc llU plmelert ı•zn- lıta olaar. 

W0,000 \ekun "--• ~ Alb hukuk m .. keaıe-
llal ualt men~cleriıı hcıı,ınıleo \ e ya bir Wnuııdaa lsuabıtl aııbldu1ada tıladea: 

mamul 'c ~ı'ti mnmul )aprak Wtüolcri bulunan Tüa:aruı DNDF. maluul Mlddelye Safiye hanını tara-
>cne-ı tutunlcr mamul i$C: tarzı imalltını, ner'lya -ır-. ıı. ney'ID fıııdaıı Ankarada tahta kalc4e 
denk 'c kilo mıkıırlınnı, hangi depolarda bulunduğunu mübcyyiıı bir ccdvei kasap Enurumlu l{emal efea-
' aparak tekli! mektupla.wa raptet 1929 sen sı Şubaunm )edinci l'erşenbe dinin dükkanında kasap Nuri 
tıtın saat on •lıı huçup;a kadar kapalı zarf urolile Galatada Tiıtün inhisarı efendi aleyhine ikame olunan 
ınud rııcti umumi c-ı de miıtc~ekkil" "aprak tütiın miıba)aat komb}onuna 155 lria alacak davasının giya-
t c 1 nı !eri, mektı pla ka\duşan il&\e ctmckslzın tıitunlertn beher kilo- ben ceryan eden muhakemcsiad~ 

nılı ı fi ıı ısı rmelcri il! olunur. müddeialeyh ilanen , uku bu

Devlet demir yolları ve 
limanları um ıwnidaresinden: • 

\ltı \C u u ı nler 
nakliıatı i~ın ı mart 1929 tanh 
Baıtdat hattı da 45 346 numara 
f eı kolide tenzil tlı hır eyri 
, ıgon yuku olmas4 ahut tam 
naklı) atın da lla ı d~rpa-:ı. Derin 
butunrna:tt ~arttır. 

1 anç olın k uzere b lum m am m n 
libarcn tatbık edılmek u re nad lu
ara-Kay.eri hattuıda da 19 n1Jmaralı 

tarle ıbdas cdılmışu . 1 lamilenin tam 
)ül<U uzcrmden ucreı \erllmesı ,e 

mit i>tasvonlarından birine mürettep 

Bundan • ınra krom naklıyatı da bu tarife ile rapılacağından 104 numa
ult krom t:ırifesi hu yeni tarlfeni mer'ıyete vaz'ıodan itibaren lağvedilmiştir 

Fazla malıllnat almak ve urifedcıı tedarik etmek isteyenler btas\ on ve 
anbarlara muracaaı emıeUdlri•. Umeaıi idare. 

lan tebtlğata ragmen mahkeme· 
ye gelmediğinden müddei) enın 
iddiasını ikrar ve kabul Etmi 
ve yeminden imli na e) !emiş ad
dolunduğu cihetle meblağı müd
dea blh l 55 liranın masarifi 
muhakeme ile birlikte müddei 
aleybden blttahsil mOddelyye) c 
itasına K. evvel tarihinde gt) B· 

ben karar verllditf clhetle ke'
fiyyet hukuk usulu muhakeme
leri kanununun 409 uncu mad
desi muceblnce ilanen ihbar 
olunur. 



, MEMLEKT VE HARİÇTEKi V LJKA Yit GÖSTEREN RESİMLER 
• 

• 

Gazi Uz. hcyl.:eltıraş Papolti tarafından yapılan "Rüst,,ii.A~gıda san'atlcir atelye-
~indc ç;ılı ırk en, yazısı ikinci yf amızdadır. 

ı : ıa z iz vi liıyati en ıııaıııur \ ilciyctlcriınizdcn biridir. Bir çok aşiretler artık şehir 
lı::ıy<ıtı y::ışanı:: kt::ıd rı~ır. Bu resimlerde dcr~im fcrh:ıtuşagı :ışirctinin h:ıy:ıtını 
gö~tcrmcktcdir. 
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Kar fırtınası ve tipi dolayısıla bir çok yerlerde . ~uhtelif kazalar kaydolunmuştur. Bu resimlerde Yeşi:lköydc 
karlara saplanrn 334 numara1ı lokomotif Ye gene kara saplanan. bir otomobil ve pek müşkülatla i leyebilcn 
tramvaylar gqrülmektedir. - ~ .....-~ 

-. 

.ı . ' 

Bir kaç giindenbcri şehir fırtınalı kar tipisi altında altında caddeler ve sokaklar ge\ilmez bir hale gelnilştir. 
Emanet bu caddelerin temizligi için bin amele çalıştırmış ve az bir zaman zarfında bir çok cadddeler tenıizleftirilmiştiı 


