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MAARiF CEPHESiNDE 

Biiyük işlerde muvaffak olmak 
ıçin ekseriya madJl kuvvet v_e 
vesait kafi değildir. Büyük bir 
israr ve mücadde ik bitecek 
işlerde maneviyatın büyük tesiri 
vardır. Harpte askerlerinin, zabit
lrrinin ve bütün halkın ruh ve 
maneviyatını idare etmiş olan 
Garp cephesi kumandanı ismet 
1 :ı~a devlet idaresinde de en ma
hir bir psikolop; ruhşınas gibi mu
hitin nıhiyatıııı daima gözünde 
tı.tuyor. 

;\laarif \'ekili ismet Paşa !\Jilkt 
mektepleri muallimlerine gönder
di)!i bir tamimde vazifeleri esna
sında ruhiyata ne kadar ehem
miyet vermek lazımp;eldi~ini ye
niden hatırlatıyor. :llillet mektep
leri talelıcsinin bir hususiyeti 
vardır. KüçLik mektep çocukları 

hakkında tatbik ulunan usul ve 
muamele millet mektebi talebesine 
uyr;ıın gelmez. Bunlar tccriibe gör
müş yanlış ve ya do~ru muhtelif 
telakkiler edinmiş insanlardır.On
lara rıfk ile muamele etmek şart

tır. \'azifc ) alnız hu k;lmil insanlara 
harfleri <iğrctmcktcn ibaret değıldir. 
;\l:ızinin ihmali yüzünden hakım
sız ve örneksiz kalmış olan iıll 

,·atandaşlara ayni zamanda mua
şeret kaideleriyle y:ı~:ımağı da 
ö:;retmck icap eder. Türk mille
tinin şerefli, irfanlı bir millet 

olarak dünyaya kendini tanıtması 
bizim aziz bir idealimizdir. Bu 
mubarlk idealin tahakkukunda 
en büyük vazife ve şerd mual
limlere düşüyor. Harf inkılabına 

karar verirken, millet mektep
lerini açarken kafalarımız niha
yetsiz bir ümit ve hayal Jle dolu 
idi. Girıştiğimiz mücadelede mu
vaffak olmak için kuvvetimiz 
halkın kabiliyetine imanımız vardır. 

Bununla beraber iimlt ve baya

limiz nazari bir sahada klıyor

du. bir iki ayık tecrübeden 

sonra elde edilen müspet neti

celer ümit ve hayalimizi de 

geçti. ismet Paşanın dedijti p;ibi 

milletin cchalctc karşı samimi 

bir fcveaniylc kar~ılaşılaştık, Bu 

müstesna vaz'iyetten istifade 

etmemek affolunmaz bir günah 

olur. Daha ilk hamlede ilk 

denedc millet mektepleri mü
davimlerinin bir milyonu bulma

sı iimidimizi tahiye ediyor. 

Bütün marifet ,·az'iyetten istifade 

emcsini bilmektedir. ;\laari[Vekili 

ismet Paşanın muallimlere anlat

mak istediği hakikat budur. 

Mahmut 
Siirt n1cb'uro 

BUGÜN 
Yolların kapalı olm

ası ve tevzi ı,ıerlnin 
lutizamını kısmen ka
ybetmesi dolaylslle 
gazetemiz bugün de 6 
sahifedir 

2 inci sahifemizde : 
ı- Rcrliin mektubu:llangl~lni tercih 

edec~~izT. Alman nıı, Fransız mıt 

2· ı~panyada ha.la lıi.ikQmctln YJ71· 
yeti k tın etil değil mi ı 

3- ln~iltcre de 100 seneden beri 
görulmiycn bir ~o~uk \'.:ır! 

4 Son h.:ıberlcr 

3 Uncu sahifemizde: 
lstanbuld.ı 40 bin ton lı:ad.ır un 

ve bu~ı.J:ır \•ardır. 

2- Abn1ct lhsan matbaasının çok 
miJhln1 bir mu~·arraı..ıyctl. 

3- Yeni levhalar tashih edJJcccl 

4 Uncu Sahifemizde: 
llava raporu 

2 - Fıkra 

3- felekten ri\·,ıyct 
4 Sıhhi bil~i 

o JI!k!yc, roman 

5inci sahifemizde 

1 
1 laik mekteplerine de\'om eden-

ler için kolay >C cl';lenccli yozılar. 

• 

KARIN DEHŞETINDEN 

I 
Dan lstanbul ferahlar ferahlamaz sokaklar insan yazü gönneyo başladı. Resmimiz Taksim 

meydanında Tramvaya Uşuşen halkı göstermektedlr-
a:r.: = . ~-- ~ 

Beş gün süren fırtına dün dindi 
Rüzgar, kar tevakkuf etti. Şehirde karları 
kaldırmak için hummalı bir faaliyet başladı 

Rasathaneye nazaran fırtınanın bu günlerde tekerrürü ihtimali 
yoktur. Barometronun mütemadiyen yükselmesi hayre alamettir 

Fırtına, kar, tipi _dindi j mıntakalarında dolaşanlar artmış ve bilhassa 
tramvaylara fazla tehacüm olmuştur • 

Be' gUI\ evet ba,layan kar ti· Şehirde un ve buğday bolluğuna rağmen flrın· 
pisi nihayet evelkl gece sa- lar önünde görülen izdiham dDnden itibaren zail 

baha doğru dindi ve poyraz fırtına- oımağa baştamı~tır • 
Si da 'lddetlnl kaybetti: istanbul mUlhakatında ekmek buhranı olan 

Rasathanenin son tahminlerine göre, yerlere dUn hUkOmetin vesaltile kAfl un gönde· 
lylle,meiie yUz tutan havalar bu gUn daha rllmiştir. 
saklnıe,ecektlr. Son fırtına gecesinde SeUlhiyettar makamlar, artık buhran kalma· 
saniyede suratı (28) metroya çıkan rüzgar dığını, IAzımgclen iaşe tetblrlerinln alındığını 
dUn 8 metroya du,mu,tur. beyan etmektedir. 

Hava tazylkının (765) mlllmetroya yUk· Kasımpaşa ve Hasköy fınnlanna . un glltür· 
selmeslde, tabii halln avdetin! teyit etmek· mekte olan Emanet kamyonları yolda !.arlara 
tedlr. saplanıp kalmıştır, ( 

FIRTINANIN TEKERRÜRÜ iHTiMALi V ARMI CADDELERiN TEMiZLENMESi iÇiN TEDBiR~ 

Rasathane, fırtınanın bu günlerde teker- Emanet karları bir aıı e~eı umumi caddeler-
rürüne ihtimal vermiyor. den kaldınnak için çalışmaktadır. Taksim 

Dün sabah hafif serpinti hallne g-elen meydanında ıoo amele karlan toplamakta so çllp 
arabası da tafımaktadlt. 00 Amele ile bir ara

kar, saat on birde bilsbiltün kesilmiş ve zoz da Şişhane yokuşunu. ,yıkamaktadır. Kllprn 
hasretle beklenen güneş yüzünü göstermiş- üzerinde bir mono;ıoıip ile bir ınikdar amele 
tir. çalışmıştır. Tramvay şlrket!nln talebi Uzerfne 

Fakat, güneşli hava tedricen tesirini Ema;ıet şirket emrine 490 amele vermiştir. Şirket 
göstererek karları erltmeğe başlamış, so- bu ameleyi Topkapu, Yedlkule ve Harbiye hat· 
kakların ekserisi 11 1 .. k' farının temizlenmesinde kullanmıştır. Nezafeti 

geç mes muş til bir fenniye müdllr muavini dUn şehrin ana caddele· 
bataklık olmuştur. Fırtınada kiremitleri rini gezerek icap eden tertibatın alınmasına ne· 
uçan lstanbul evlerinin mühim bir kısmının zarct etmiştir. 
damları akmaktadır. Bıı glin hava dlinkü nıülayemtiyle devanı ederse 

Dün dükkanlarını açan küçük tacir ve caddelerde toplanan karlar kamyonlarla denize 
esnafın ekserisi diln, iş yapmaktan ziyade dökiilecektir. 
dükkanlarını kapatan karları ve çökmek Dun gece saat 22 de de itfaiye motopomları 
tehlikesine maruz damlarını temizlemekle ve amele vasıtasiyle F.miı.önO meydanı yıkanmıştır. 
meşgul olmuşlardır. BAKIRKÖY • ISTANBUL ŞOSESi AÇILDI 

Muhtelif rnuntıkalarda Halk, Emanet Bakırköy • lstanbul şosesi evcik! akşam 
teşkilatının yardımlyle karları temizleme geç vakit açılmışttr. Burada Nazafeti fen· 

niye ınUdUrllnUn nazaretl altında tam 500 amele 
mücadelesine girlşmlslerdlr. çalışmıştır. Amele Kazlı geçidi ve bilhassa Zey· 
ŞERIHDE UMUMİ HAY AT TEl(RAR BAŞLADI tınburnn önOnde çok mUşkilAt çekmiştir. Zeytin· 
l 1mumı hayat durgunluğunun zail olması • burnu önündeki karın lrlifaı Nezafeti fenniye 

üzerine dün Şehrimizin mutat faaliyet müdürünün ifadesine göre 5,5 metredir. 

Bugün 10,000 lira fakirlere dağıtılıyor 

Parayı Hilali Ahmer, ihtiyaca g-öre 1-3 lira nisbetinde tevzi 
edecek. Beş ev çöktü - Mülhakatta kuıt sürüleri göründü 

Bu gün bütün hatlar üzerinde şimendüfer münakalii.tının temini 

bekleniyor. Büyük caddelerin karlardan tathirine başlandı. 
Fırtınaya ait muhtelif haberler . 

Şehremanetinin fıkaraya kö· J vapurları tahrik edflmişlcrdlr. J konvansiyonel de ÇerkcsköyDn· 
mor tevzii için tahsis ettiği Anadolu banliyo ırenlerl dedir, içinde 20 yolcu bulunu-
10.000 lirayı HllAilahmer dün Anadolu Demiryölları idare· yor. lstanbula gelmekte olan 
tcsellllm etmiştir. si tarafından sarfcdilen bUtUn konvansiyonel Alpulluda olup 

Dlln Beyazıt, fatih ve Bey· ti 40 yolcusu vardır. gayre ere rağmen yak.n mev-
oğlu Belediye müdürleri cemi- killer arasında seyrüsefer te· Uzunköprü muht~ilt katan 
yet merkezinde toplanarak ak· mi d 1 1 A d 1 m Alpulluda dört yolcusuyle bek-
şama kadar reis Ali Paşa ile n c 1 emem ştir. na o u e-

1
• 

birlikte yardım mes'elesfle meş- vakıfi mütecavlre arasında bU· ıyor. lstanbuldan giden muhte-
"'Un mUnakalatın temini ve Is- 1it k t k b gul olmuşlardır. Neticede yar- 6 a arı a akcadadır. 15 yolcu-

dımın kömür tevzii suretile tanbul • lzmlt yolu açılması su vardır. Yolcular ıstasyon 
d ""I kt d ,. t ı k kuvvetle muhtemeldir. bi e.,. na en a.,ı ı ara ya- naları dahilinde yerleştirilmiş 

1 t k u t ı ti lstanbul • Yeşllköy kattı 
pı ması a arr r e m Ş r. lhtlyacları temin edilmiştir, 

Dlln HilAlialımcr şube re- lstanbul ile Bakırköy !tren ç 
isleri merkeze çağırılkrak para yolunun bllo akşam geç vakla ~kcn evler 
tevzi edilmiştir. kadar açılmasına çalışılmıştır. Anadolu Hisarında oturan 

Bugün listeler üzerinden tc· fakat yol temamen temizlenc- lstanbul Müddei umumilik ka-
vziata başlanacaktır. mediğinden yalnız Ycdikuleye lemi kAtiblerlndcn Zati ve res-

ANRARA YOLCULAR! kadar trenler işletilebilmektedir. sam Nuri beylerin evleri önlln· 

Ankara Postasının temini AVRUPA TRENLER~ NEREDE? de bulunan Evkaf idaresine ait 
için lzmite kadar vapurla mü- Vilayete gelen malOmata bUyOk bir servi ağacı fırtına 
nakalAt yapılacağını dUnkl nll•· gllre hat üzerinde iki ekspres teslrile devrilmiş ve her iki 
hamızda yazmıştık. Dün lzmltte· vardir. Biri ÇcrkesköyUndedlr, • 
ki Tren yolcularının ve Posta· 12 yolcusu vardır Diğeri Alpul· evin mutbak ve bahçe divarla-
oın nakli için Seyrisefıı.yia lda· ludadır, 20 yolcusu vardır, rını yıkmışhr. 
resinin Glllnlhal ve Anafarta ıııtanbuldan hareket eden [:\fa.badi iiçüncii sahifede] 

--

NİHAYET KURTULDU!( 
Roman gibi 

1 T effiz için 
Feyyaz vapuru !Yeni·komsiyon 

Marmarada çe!in .bir 1 işler ilerilemektedir, 

mac~~ geçırdı 1 üç komsiyon kafi 
per~embe g'iinü limanımızdan gelmiyor 

kalkarak fırtınanın deYamı müd
detince 1\larmarada çalkanan 
"Feyyaz~ vauru dün limanımıza 

avdet etmi~tir. Feyyai. vapuru
nun facıayı andıran dört günlük 
macerasını kaptanın ağı7.ından 

dinleyiniz: 
•- Pe~embc giinü Bandır

maya müteveccihen hareket ettik. 
Bava fena olduğu için bir kadın 
bir çocuk üç erkek yolcu vardı 
Çekmece açıklarına ğelince hava 

buzdu ve tipi haşladı.Biraz sonra 

yolumuzu filan şaşırdık. Zaten 
artık yol almayı değil, gemimin 
batmaması için vaziyet almayı 

düşüniiyurdum. 

tipi durmadan şiddetleniyordu. 
ilam iyi iken etrafımızda bir 
sürü yelkenli nrdı. Tipi başla

dıktan sonra hiç birinin np ol

duğunu anhyamJdım. lliç dur
madan p;l!nlcrce oğra;uk. Ilatta 
pazar ak~amı ben artık ümidimi 
kesmiştim. Arasıra direği kırılmış 

yelkenlilere rastgeliyorduk. 
fakat kendimizden başkasına 

yardım ctmeğe imkan yoktu. 

Nihayet dün sabah kömürü
miizün bitmek üzre olduğunu 
görJüm. Hava da biraz yumuşadı. 
Ancıık tekrar lstaubula dönecek 
kadar kömür nrdı. Bilmecburiye 

döndük. 
Yeşilköy açıklarına geldiğimiz 

zaman direkleri kırılmış istimdat 
eden bir yelkenli gükdük. Üze
rine giderek yanımaza bağladık. 

içinde yedi kişi vardı. biri don
muştu. hemen hep>ini gemiye 
aldık. Donanı biraz ayılttık. Bu
raya getirerek 1-:ıstancye yaurdık.. 

~IOSKOVA 

SEFAR~TİMİZ 

Teffiz işlerinin sllratle ikmali 
için komsiyonların adedi açe 
iblağ olunmustu. Bu komslyon· 
lara sevkolunacak evrakın bU· 
tün noksanlan ikmal edildikten 
sonra sevklerini temin için bir 
kalem teşkil olunmuştur. Kalem 
Tapu müdürünün nezareti altın· 
dadır. Evelce bir komlslyon faa
liyette bnlunmakta ve bu ko· 
misyona gönderilen ekseri ev· 
rakta bir çok noksanlar bulu· 
narak iade olunmakta idi. Hal· 
bukl yeni teşkil edilen kalem 
her dosyayı ayrı ayn tetkik 
ederek tekemmül ettirildikten 
sonra komsiyonlara vereceğin· 
den iadelerine ihtimal kalmiya
caktır. 

Son iki komisyon henuz yeni 
teşkil edilmiş olmasına rağmen 
intaç olunan dosyalar hifzedl· 
lecek derecede çoğalmışhr • 
Mamafi elde çok iş bulundu
ğundan bUtlln işlerin muayyen 
mllddet zarfında ikmal edilece
ğine ihtimal verilmemektedir • 

Binaenaleyh bir komsiyon 
daha vllcüdo getirilerek adedi· 
alo dörde çıkarılması muhte
meldir. 

Eğer 

ucuzlamazsa 
Eczacılar ispirto 

almıyacak mı? 

Müskirat inhisar idare 1 Is· 
pirto flatlarını eczaneler için 
315 kuruşa çıkarmıştır. 

Eczacılar inhisar idaresinden 
hiç ispirto almamaktadırlar ve 
flatlar böyle yüksek devam et· 
tikçe bir dirhem ispirto alma
maya karar vermişlerdir. 

Mamafl Ankarada bulunan 
eczacılar hey'etlnin ispirtonun 
eskisi gibi 130 kuruştan satıl· 

ması hakkındaki teşebbUsatı 
neticelenecek tir. 
MOsklrat flatları artmıyacak 

Vasıf bevin ~rine .:\loskO' 'I k' r , " lis ·ırat iatlarının artacagı 

sefaretine Bük- söylcnmi~ isede bunun aslı oi-

·reş sefiri Hüsc ------ maaıj\-ı l\lüskirat umumi müdurü 

yin Ragıp be- Zekai öey tarafından beyan 
yin tayin edi· 

leceıtine mtıha· 
edilr.ııştir. 

,\la'. ':n oldu~u üzre eh.-evm 
kkak nazarı ile " 

rakı ıspirtodan değıl, sumadan 
bakılıyor. 

yapılmaktadır. :'llcmlckctimizde 
Yasıf beyin 

de yakında ispirto munhasıran kolonya ima· , tıı-----~-:...ı !inde Ye sanayide eczacılıkta ku-gelmcsi benle- -

niyor. lüseyin Rııg.p ı , 

Kazanç vergisi -
Müddet bitti, hala 

vermiyenler var 

Dcftcrdrhk idaresi ikind kı 
stm mükelleflerin kazanç vergisi 
yoklamasını yapıyor. 

Kazanç vcrgısi taksit müddeti 
bitmi~tir. \' crgiyi vermemi~ olan
lardan ceza alınmaktadır. 

Kazanç vergisi itirazların tet
kik komisyonu diin toplanmıtır. 

Tutulan silah 

sandıkları 
Yeşildirckte tutulan sekiz sandık 

ruych-er hakkında ıahkikata devam 
olunmaktadır. Tahkikat lsıanlıul lıha
l~t müdürü l\lethı bey idare etmek· 

ıcdir Bu silahlan kaçıran 1 iz na
mındaki ~ lusc' t henüz elde,~ 'eme
miştir. Bv hususta Polis muuuruı eti 
de ıahkıkat yapmaktadır 

r7:[~:~m 

llanılnıaktır 

GUm rUkte kalan lcvantalar 

Gümniklerde sahipsiz olarak 

biriken kolonya ,.c saire· gibi 

ıtriyat :\luskirat ilbresine ,·eril

miştir. .\ JczkCır idarenin mal!;a· 

zasında satılmaktadır. 

NE ZAMAN 
GELECEK 

Londradan hareket eden 
yeni Irak fevkalade ko • 
mlserl Slr Klaytonun bu 
ayın UçUnde •ehrlnılze gel· 
mesl bekleniyordu. Fakat 
kardan trenler gelemedi· 
jilndan muvasalat gecik· 
mi.tir. 

Slr Klaytonun karlar al· 
tında kalan trenlerin birinde 
olduOu ve yahut Bulgarıs
tanda bulunduiiu zannedl 
llyor. 

Bir Albüm yapılıyor 
Yilalyet llususi ;\lı:.hascbe .:\lü

düriyeti, ilk mektepler ile Ilu
susl idareye ait mticsscsclcrin 
resimlerinden mürekkep bir al
büm yapunyor. Bu albüm 

Dahiliye VekA.lctine gönderilecektir. 

l11giliz haric•ye nazırı 
Clıambcrlain avam kaaıarasınuı 
Afganistan hakkında beyana•tı. 
bulunmuş ı•c lngiliz naktai nazcı
rını un/atmıştır __,,, 

Y€ni merkez 
Kabil değil 
Kandihardır 

Sir Chamberlain ne 

anlatıyor? 
Pefaver, 4 (A.A) -

"Roytar,, ajansı bildiri
yor: sabık Kral Ama. 

nulahın Kclblll istirdat 
eylesin eylemesin Ka-

nd eharı Afganistan pa
yıtahtı yapacağı rlvaye 
olunuyor. 

Londra, 5 (A.A) Avru· 
palılardan ve hlntlilerden 
mUrekkep yeni bir grup 
daha dUn tayyarelerle Ka
bllden çıkarılmı,tır. Bu tay
yarelere tahlis ı,ıerl:ıde 

muavenet etmek Uzre ıra· 
ktan bir çok tayyare yola 
çıkarılmı,tır. 

Londra, 5 (A.A.) - Avam 
kamarasında muhafazakar

lardan miralay Howard Bu 
• 

hariciye nazırına Kablldek 
lnglllz sefiri sır Francl· 
Humpfrls in ve seıaret erkA
nının Kabilden geri aıınaca· 
ğına dair olan haberin doğı 
olup olmadığını sormuştur. 
Mlralay Kabildeki lnglllz 
sefaretinin bakası mühim 
olduğunu ve tehlike zam • 
nında sefaretin tayyareleı 
vasıtaslyle geri alınma 

kolay bulunduğunu binaen· 
aleyh Kıi.bildekl milmessl\ 
ve sefaretin dlger erkanın 

ipka edip etmeyeceğini SÜ• 

aline ilıive etmiştir. Slr Ch 
amberlaln buna cevabc.r 
demiştir ki: 

" - Srf uretin bıı zı ufa~ 
memurları ile Kabilde kalma 
farına lüzum olmayan lngi/i. 
ı·e ecnebi tabiiyetinde bir takın 
eşhas Kabilden çıkarılmış ı 

çıkarılmaktadır. Fakat lngilı 
elçisi ile katiplerinin geri alın 
ması bizzarure bazı ahl'OI ı 
şeraıte tabidir. Günün birind 
ittihaz etmek mecburiyrtind 
kalacağımız her hangi bir kara 
hakkmda şimdiden bir Ş<' 
söyleyemem . Fakat haı•a tari 
kiyle bir takım eşhasm nakı 
hususunun pek o kadar kola 
bir şey olmadı/!tnı nazarı dii 
kate almak icap eder . • 

KRALIN OCLU BERLINDE 
Berlin 4 (A.A.)- Emanullal 

hanın oğlu buraya gelmiştir 
Mumaileyh bir kaç f!' ' - buradı 
kalacak ve sonra l 05'c .vay. 
gidecektir. 



2 ~llLJ.J) LT. (. 

MİLLİYETİN HARİÇTEN ALDIGI MEKTUP VE TELGRAFLAR ~t-- Son Haberler - fJ_: 

iz hangisini alalım? .. ·····~--Alman - Fransız ziraatı ara-
sında bi.r mukayese 

Fransada okuyanlarımız 1\lman_yayı i\..l
ı:ıanvada tahsillerini bitirenler Fransavıı 
oeyenmiyorlar. Iı~akat bir nokta var ki ... 

Herlln 25 k. ani 1929 
[Milliyet] Alman ve Fran
•ız kllltllrU hakkında uzun uza
dıya tahkikat yapıp Oz söyle
~ enler maalesef pek azdır. Tah
silini Almanyada yapmış olan 
vatanda~lanmız Fransayı hiçe 
r.'ıyor, memlekette bu kadar 
-enellk Fransız kitabı okuyan 
, eya tahsilini Fransuda bitiren 
Kençlerlmlz Almanyayı tenkit 
ediyor. 

Almanya ve Fran ada bulu
nan ecnebiler de kAh Fransayı 

kllh Almıınyayı mUdıılaa edl -
)Orlar. Her şeye rağmen Fran
' ıı ve Alman Unlver ·iteleri ec
nebi talebe ile dolup dolup 
boşalıyor. Bu iki memleketten 
biri diğerine nazaran daha çok 
y Uksekse bu talebeler her iki 
memlekette ne arıyor. 

Fransa ve Almanya darUl
fUnunlannda tahsil cormoş olan 
bu mekalcler muharr:ri bu iki 
memleketi zirai sahada tetkik 
ederek memleketimiz zlraatine 
faldesl dokunabilecek: neticeler 
lstihracına çalıfacaktır • 

Alman zlraati mi , yoksa 
Fransız zlrraatl mi yüksektir? 

Bu nıemleketlerdekl teşkilat 

ı as:ldır? Elz en ziyade hancl· 
ıoi kal•ul ederek ziraatlmlzl 

ve dolayısıyle iktlsadıyatımızı 

yUkseltcbillrlz ? 
BUtUn bu suallere cevap ve

rebilmek için oldugu gibi bOtUn 
teşklli\b tetkik edelim ı 

Fransada Ziraat Teşkilatı: 

Her şeyden cvel bu mem· 
leketlerdekl ziraat tahsil ve 
teşkilatını yal!arsak, ameli netice 
ve bilhassa halk ve kôylOnUa 
nasıl çalıştığını daha kolay izah 
etmek mUmklln olur. Fransa 
ziraat nezarti bir zirai tetkikat 
ve taharrlyat en.tltO.SU, mUt~· 

•ddit ziraat latasyon ve labora
tolrları, bir ta{:şlşat merkezi 
mıntıka ye departement bUşola
n, tahsil zirai mUesslseleri ve 
ziraat daireleri ile tamimi zira
ate çalı ·maktadır. 

lastitut dcs recherches ag
ronomlques • 26 kAnunevel 1921 
sene inde tesis edilml11 olup 
ameli telekkl edilen netayicin ' 
lstlbsntine , laharriyatı fenniye
nln icrasına , laboratoirlara 
direktif vermesine yarar. BDtıln 
ziraat istasyon ve laberatorilan 
hu müesseseye merbutfur . 

Station aıtronoml!der bulun
dukları mıntıkalarda fenni zira
•lın tamlmlle tatbiklle mUkelleft r. 

Çiftçiler bu istasyonlarda en 
ucuz ve mUkcmmel bir \!Ckilde 

ırtibre, toprak, su, meşrubat, in
sani 'e hayvani gıdalar, başa· 

rata ait ilaç V" reyi tahlil 
ettirirler. 

Statıyo& aıronomlklerden 

başka ziraat labortolrları da 
oynı şekli taharriyat ve tabii • 
tatla me~gutdUrler. Bu labor -
atoirların bir kısmı hOkOmetc 
bir kısmı da vllllyete ve bele • 
diyeterc aittir. 

BOyUk tr.stitllnUn idaresinde bu 1 
lunan istasyon ve leboratolrların 

adedi 37 dlr. Bunlardan başka 

mekteplere merbut 23 istasyon 
vardır. HUkOmetın himayesin
de a) rıca 33 istasyon ve labo
retolrla vilayet ve belediyeler 
hesabına tahlil ve tatşlşat iş

lertle menuı 40-45 kadar labo
raıotr vardır. 

lslahı bUzur, makine, ihtimer, 
~arapçılık, bağcılık, emrazı ne
batiye, alalml cevlye, mlkro
blolor;I :, zootechnte, lkllsat, 
kimya, flıik vs. &"lhl işlerle meş, 
&"UI olan hu mDessiselerln ye
kunu ı 50 kadardır. 

GUbre ve tohum ve tatşl~a
tı Fransada kanunen mucibi 
cezudır . Bunu idare eden mO
e ııl,elerln merkezi Partstcdlr. 

Mınbk.a ve dcpartemı:nt 

büroları 6 k. sanı 1919 tarihinde 
tesis edilmiş olup lstihsalab 
zlratyeyi teı.sır ve tezyld ile 
oğr. şır . 

Bu te~kilı\t tecrübe merkez
leri ve z:Jraat flrketlcri vUcude 
getirerek istihsal u'ullerini vül
~erlze eımiye ~alışmıştır. 

Fran~a sekiz zirai mıntıka· 

ya aynlmıştır ve her mıntıkada 
bir merkez bnrosıı vardır. 

Departeır.ent blnalan bu 
merkel.ferden birine merbuttur, 
ve iyi tohumluk intihabı, istlla-
81 gObre lstlmalir:ln tamimi 
erazinin iyi işlenmesi, ziraat 
usullerinin islllhı, hayvani ve • 
n•batl haştıılıklnra karşı mUcıı

dele, muhtelif zirai sanayıın 

inkişafı bu mllesslsclerln en 
mUhlm vazifelerini teşkil eder. 

lsthsııllltı ha) vanlye, cinsi 1 
isluhlt, üreyen cnvam intihabı, 
i)'I besleme usullerir.in tamimi, 
hayvar.atın sıhlıııtlnl vikaye ve 
sari hastalıklara ka~ı mücadele 
ile mUmklin olur. 

Bu deparıemar.larda tecrü
be stıısyonlan ve zootechnic 
merkezleri vDcuda getirilerek 
asri usuller köylil ve halka 
bilamcl glbterlllr. 

Kctım Unıer 

Yunanistanda Ayan meclisi 
Ccncral Plastirasın intihabı 

Ortalığı karıştırdı 
ri"aveti 

ı\tlna, 1 (Milliyet) Y~nı i\lc. ela l'i:ısıira ile <lil!;cr lıazi 
l<,'llıeak ,\yan nıtdi:i için bu ayın i.'iıııkr ı;ozc çarpırordu. 'frbildir 
_4 dündc inrih;ıhat yapılacııktır ki muhalillcr hu adnmın isııııııi 
llu tıırih n.."'mcn lıiirlc takarrür 
C"tmi~ur. :\lamltt intihabatın mor· 
tın .:J um· tchıri hemen hemen 
ınuh::.kk:ık gıl idir. Ukin ne olursa 

of ı htil'J!) c'c\ resi açılma~ de 
ı- ~tir llııb~ ~unc kadar "ch'u 
san ır tı:Ji,j <le ncs~ıslni tehir etle 
ccktir llu suretle >l;a,ı aılanıların 
'eni ınr'hap faa"ı eti •e mcnl~n 
'crılım~ •IJcaktır llu intihalıat 

zır lı \ c•ı lıl r ' ı<' L') ,. mey<• n 

' ( rT"" , ır 

\ /. 

r 

r 

l ı, 

J 

'llı 1 . lı. t ıı• ır l u 
rL: ~t:'r ····ıi:;olc-c r 

' ıin eti nıul•afıl 

, ır h, k r<1 

< i'ır tı 

1111. :\ 1 b' 
1 1 ' içın 

u (!:' tk 
, ,cc l;tır. bı.:nun 
nıuhoılifkr l~ .ı 

l ır ma ''~ ıl 1
'11 1 

1 ti;\ )f tu . . 
l'ak:ıt \'eniz, ıı-.ı nıe up g:ı 

ı Lkr 'ıir krılmc !lir 1 ·tc n<:~· 

ı crt. er. Ilı; Ji,tLde ııukiınıetın 

ı •u'igi na'l1l.ltkrin bill'lt'ri ı ;ırı:!ı. 

giıruncc ~ıııırleıı<likr. \ cnizdııı; 
aleyhine ~iddctlı y.ızılar p7.ıldt. 
~lulı:ılillcriıı rd<i (,';ıldari' lıir 

ml'k tupla \ cııiT.do d~ıı bu füte

ııın do~nı olııp olınad;ııını sordu. 
1 lük,)rnetirı heııiiz hıç bir k:ıt'f 

kıır:ır 'crmcd./ti tC\tıhırıı .ıklı. 
Fakat hükö:wct rıabarıli f'la, ira 
.n .\} ln .ız.ılı~ın~ ıntıhap ulı . . 
nıc • l ıddcııı: tanıltnrdırlar 

<, lınku <ı22 ht lA.ırıı hı.. c~c· 

ral )u'Jmı~tı. \'u• ıe' S, Pf.l,tı•a.,ı 

alcııc'l ı-tthu ı:· .ı ta, H l oı le 
'\ n P"-'r\ er 1 ır .ıtlamı ı , J-

~ın ıh , ı t r ılfuı 

• l ı. 1 l , rnu. ı ı ı • 
l'lıır rhc 

\.r \\ " , f ne ınllh ") C< ı! 
\ \ r r r ' ,v, ka .ı 

' kt• . l' :ıt , ır l'nUtl'lamalı 

ki ıu (, er· \kb't. an mcd1>1 

rı'ınd n c.ğil de Jo •ı,:.n 

dr r;nnıı ulı· 1 i t·'"ar rıdarı ı ıi' ~r 

t-dı ır'c ne olacak i llu ihtımaf 

daiır.a mc,·çuttur. Bu takdırdc 

rcnizdosıın ıııulıaliflcri tıürlik 
hır hcz;mctc oğray:ıcaklardır. 

J.spa-ydu 

Suikast .. ---
1-Ju tehlike zail 

olmuştur 
Madrlt, 4 (A,A) - Ceneral 

Prlmo de Rlvera elyevm 
vaziyetin çok iyi olduğunu 
beyan etmiş;, askerlerin ve 
halkın gösterdljtl sadakat 
ve hamiyetten dolayı methU 
senada bulunmuş;tur. Mu· 
malleyh Ceneral her tllrlU 
sul kast tertibatına mani 
olacaK tedbirlerin ittihazı 
hususunda bUtUn nazırların 
hemfikir olduğunu da llı!ıve 

eylemlş;tir. 

• HUkOmetin vaziyeti - l'arb. 

5 ( \. \. !·:.' L'lsıur !!,azctc,inirı 

"I kn< 1a\'c de'! i<tihlıarına naza . ~ 

ra 1,pa yul hukı'ırırti '.cnı z 
rnzıyctc hakim ,\·~Ildır Ccncr:ıl 

( .a,tnı C.ir ınc H ~iguıt'lkra nın 

tCYk f CUi mi~ oJdııkları ,,\J.;niy<ır. 

(\:ııcral .:an Jurıc ~anl'hl'Z CU<"f· 
r.1 1111" nıt"l'hııl hir 'cmıc ı•ondc 

nlmcı.. 1.crc t-cr o• bir ı[.ı!l'lıotn 

hin<lirilnıc. ini cnırt.tı lİ~tır. 

\lı·nıa'le\ 1 'alııl.. harbiye 
n:ızı•ı l~ııdpo l.iaıııı. ,ahık nafia 
nazırı l'inıo' n• ,,,bık rııcb ll':ın 

mcclbi rci'i \'illaıım·,·a vi har''' 
amrnıı~tır \'alencc dcl;i .1n;d,· 

te~kiUtı '~lıahtan itibaren ıımıınıi 

~r~\' iJan ccmi~Icrdir. 

CiuıhdraL ~ ~.\. '. \,hri 
1111 <tJnrık tahkikatını hi•irnıi, 

ve r~prırum. ,·erme!- ıi1crt 

\l:tdrid e gitını~tir. \ladrıt den 
cdlırdileıı kıı~at ~ehri ıııuhaf:11u 

etmektedir 
* YENi TETBIRLER 

Madrlt, 5 (A.A.) M. Prlmo 
de Rlvera matbuat milmcs
slflerlne her şeyin }Olunda 
gitmekte olduğunu intizam 
ve as:ıylşln temini için Va

lence de ittihaz edilmiş olan 
tetblrfer hakkında malumat 
vermek üzere jeneral San 
Jurjo yakında Madrlte gele
ceği hıısuslannı kraf:t arz
etmlş oldugunu bildirmiştir. -----H-Jl.firi.Se.__da 

TUNA DO:'liD(.;! 
Sofya. 4 (A.A.) iki gün-

den beri devam eden şid· 
detll bir soğuk dalgası mü
nakalatı günden güne müş
külleştlrn.ektedlr. Tuna neh
ri donduı;ou için Rusçuk ile 
Rumanya sahillnde kain 
Gerkov ara ındakl munaka
liit inkltaa ugramıştır. Kar 
fırtınası lstanbulla olan ş!
mendüfer münakal!tını ln
kltaa ugratmış \'e irtibat 
henüz tesis edilmemiştir. 

Sofy a mektepleri komitesi 
ilk mektepler tedrisatını 

muvakkaten tatlline karar 
vermiştir. 

~--···-
.ı4 m.erl..Llda. 

• Tramvay amele 
Kokıml.o 4, lA.A) 

gre\i -
RLiyter 

.'on gunlctdc tevcs>ıı cd«n trnnı · 

'ar :ımdrsi ı:revinı ~ırkctırı 
LonJrada.ld direktıfrlerinin nı:ıa · 

Oll'"<:k:-ini hakeme lıa' alc etmcgi 
\c mlikce,·~p \ıir h:ık wşkil etlen 
ikr:ımiyL"ILrin tn tliini k:.bul u• 
nıclcri "1trtiyl~ bu giin hit:ıııı 

hulırnı>t ınuhtcnıcldir. 
,. Yeni bir muvaffakiyet 

Londra, 4 A.A. - • DallyMaiJ.in 
Nuyork muhabiri bildiriyor : 

Tııyyareci miralay• Charlcs 
Kindbergh vilı\detintn ) irml ye
dinci yıl dönUmUuii Florida da 

" Jfüami • den Panama mıntaka
sıııı.Jakl Cristobala bir deniz 
tayy aresiJle hareket c; lem ek 

retiyle tes'it e)lcmiştir. Arn· 
daki m sııfe 2327 mildir, Bera· 
berinde ı ç Jolcu v 300 libre 
mekll!p vnrdır • Bu seytha11n 
Llulberglı , lmnli ve c nubl 
Amerikayı yalmıda sfınale rap
tedecek hava · •'lnun ille kıs· 
mını kOşat eylemiş oluycr • 

* Karar verildi - Veşlngton 
5 (A.A) Ayan meçlisi 15 
kruvazörün sur'atle Jnşosına 
bDyDk bir ck,eriyelle karar 
vermiftlir • 

• Teklifi kabı:I etti vaf!ı!ag-
lon , 5 [A.A.) Phllippla vıılbl 
M. Stimson un M. l(eltog a halef 
olması hakkında M • Hoover 
tarafından vuku bulan teklifi 
kabul ettljti sOylenltmektedlr , 

----~----- -. 
:lngil.~erede Roma-yada 

J)EllŞET İÇİ Dl•, Nümayişçiler _..,_ .... _ 

Maas • layihası bu hafta 
ikmal edilecektir 

içinde 

KIŞTA,· Klı\\SE GÜZ Bir-ç~k";d-a-mlar Ankara, 5 (ı\\llllyet) Maliye müdürler encümeni her 

AÇA_~~OR tevkif edildi gün toplanarak maaş layllr.ısını tetkik etmektedir Bu 
Londra, 5 (A.A.) "I liiyter n _ 

1 
hafta içinde tetkikatını ikmal edecektir. \ ckiiletln noktat 

lnglltereyl yeni bir soğuk Bükreş. ~ ( A.A.) Ko- I nazarını hey'etl veklleye takd1'!1i etmesi ihtimal! kunı:ılldlr 
dalgası ıstllıi eylemiştir I~- mfinlstlerln bir lçtlmaında A k 1 t b } p t 
koç}ada derece! hararet mu- hazır bulunanlar dıvarlardanl n ara- s an u us ası 
tedll olduğu halde garp sa- Kralın ve naibi hükllmetfn 1 Ankara, 5 ,\\illiyet Yarın lzmitten postanın ı:-elme-
hill müstesna olarak nef 1 reslmlerlnl · lrdlrmlşlerdlr'. sine intizar edilmektedir. De\ Jet demir yolları idaresi 
lngllterede ve Gal arazisin- , Nümayişçilerin protestosuna yolun yarın akşama kadar açılabllece~lni bi!C::i~mlştlr. 
de sotuk şiddetlidir. 1'\uh- 1 rağmen bir çok kimseler 1 Yarın akşam Ha)'darpaşadan tren kalkacaktır. 
telif yerlerde soıtuı:un şldde· 

1 
tevkif edilmiş ve bunlardan ı Fersude paralar 

tinden kazalar olduğu haber altısı alıkonmuştur. I \nlütr;ı, :i (\lil!ı\N) 1·'1.·rsulk pa•alar 1 tcl•dilıne ait t:ılırı.ıt 
veriliyor. 1 L~J<\IS;.;-... .;: I nanıesı ık,..,:ıl t•dilmi~tir \'el,, ıct bu proıcnin k•ı~ nh et ikt•,:ıı 

Londra, 4 (A.A. Clha- Ballıkta liman fa"iİlyetl etmc,ıni nı 'af ık bulunmuştur l'roıcni" 0 -ckk "on. rd ,!i ı ıı, 
nın yarısında 100 seneden l.chist~nı ithal.it \l ihrnc·au i,fıar ı.:d>'rnL'Si .ılak,\darlar:ı lııldirı• ııı~tır. 

beri emsali görülmeyen ga- için ~rlıt< Jiınıın h.linc ifrag ı·rak fevkal'ade komiscr·ı O'elı"yor 
•et s,lddetll kıs, hükümler- /">, 
J ıılun:ııı ll:ıluk dl'nizi ':ıhiliııdeki 1 1 f 
madır. ltalyada Arno nehri stanbul, 5 (A.A ng-llterenln rak fe\kal'ade komi-
50 seneden heri ilk defa ,·,;kı .\lnıa. ~chri D:ınzi:),iıı k:lfi seri Slr jilbert Kleytiln pazar gunu şehrimize gelmesi 

f.!t'lttH.:.lll:--1 lı/t.:rinc 111l't.hl'ır liın:l- I" 1 k d k" k sı il donmuştur. Venedlk civarın- azım ge en e spreste lr. mez ur atar v engr;ıt Ltas-
nı ! nııı l.a~ 'l<la 'unıde ı.:etir>· yon unda karla mahsur bulunmaktadır. 

daki göller ~onduı:-undan ı 1 n C:d\n)'" lir nı•ıntl:ı yerlt-,eıı 
yakında burada patinaj ya- 1 ccl"dıı ·kıı ıvny:ıl~ hu lim.ı~ıln 
pılmasına intizar olunuyor. di~t·• lırııanlnr ar ı,ııı<I~ r.·unc.ızanı 
Yugosla\ya sahilinde "Scbe-
nico., da 100 seııcden beri 
ilk defa Ac!riyatı:• ~cnlzi 

donmuştur. 

ınu':ı~ala ln:. l·lrı tı:..;ı ... llltl'~IL:rJir. 

\I· ht,lıf ı ı.mr.ınrnbr C,h·r, a 

ık l\u 1ıc•ı~ıa,r. 'tokolm 'c 1 ki· 
"·111fur liııı.u 'arı ik ı.1.;ık liııı;ııı 

Seyhan Nehri taştı 
Adana, 5 Mllllyet) Bir haftadan teri hardal tan 

boşanırcasına yağmur yatmış ve ara sıra dolu düşmüş

tür. Seyhan nehri taştı, Ceyhanın tuğyanından korkluyor. 

l(ırımde şiddetli kar fırtınaları 
'eni in~aat ~ ııpılacak mı? 

Londra ~ t A.A. Yeni krıı 
vazOrlerin inşaati ı>roıcramına 
dair ln&lltcre lıUkQmetinln ahi· 
ren Amerika ile taatii efkllrda 
bulunup bu:unıııadığma dair 
avam kamarasıııda ~orulıın bir 
sualt cevaben Sör Chambcer• 
lain buna dair son muhaberenin 
28 eylOI tarihinde \\aşinıtoodnn 
gelip henOı: cevabı yazılmayan 

notadan ibaret oldutunıı sOy

l;ır ,,r:;,ınd:ı -ekrkr t.ınzııı 'c 
ı tertip rınıcl.. ıız~retlırlcr 

Alman)·a - Polonya mukavelesi 
Lehi:<tmı 1>duıı 'L' kcre<ttsinin 

.\lnı~n~arn ihracı içııı lıir mu· 
ddctrcıı heri .\!manya 'c Polon\'a 

Lırınıda dcrcccl hJrarct ı\ıruıı" a,:ııtı ' ~ 

[ ,·irınıdir l\ar~dcnf/.(1<• .. ıddetti fırtına _hukull'f"rnmltr l\ı:rç ıoı:ıı,. 
buzlarl:ı ınc,dııttur. .'-ınılcropocl \C kcrçte ~ıddctlı k.ır lınmıı'ıırı 
hukiinı <:urnıektcdlr. SinıendıHcr mıinakal:ıu durnıu-,tur. ·~rl..i Rıı, , ' 
'act:ı ha "ılar ~ıcaktır ( Ochct<k) da harı-ret tli.ııı Sıfırın u-cıım!c ıJ . 

Maden kanunu layihası hazırlanıyor 

leml~tir. 

• Tahll)'C edilecek mi 
Londra, 5 (A.A) - Avam ka· 
marasıoda blll.:ilmctin tamirat 
me "deı.lni !{en eyale:inln tah
ltzesi ıues'elesine raptedip et· 

• meyeceğl hakkında maliye na
zınndan bir sOal s<ırulmuştur. 

M. Cburchill bUkllmctin her iki 
mes'clcJl tyi bir netkeJe ik
tiran ettirmek anusunda bulun
dıığunu ve bu meş'clelerden 

blrincisincle bir itllllf busulUnUn 
tahliye mes'elesini kolııylaştıra
cağında şüphe caiz olmadı~ını 

sö)'lemiştir. 

Mumaileyh bu i:ı.i nıeı.'elenin 
)tılı:ıı bu, nokta! nazardan bir 
birine bağlı olC:uğunu ildve 
etmiştir .......... -

i:ıuı.aII t;ı:ıınclil. 

Fabrikalar durdu! 
Bomba}·, 4 (A.A.l "Rüy-1 . . 

ter" Bombaydnki 80 iplik 1 
fabrikasından altmışı kapa- , 
lıdır. 150,000 arr:e e çalı~ 

mıyor. Bunlara dcmlryolu 
amelesi dahi dahlldlr. Amele 
rüesası ameleyi endişelerinin 
esassız olduğuna ikna için 
bütiln gayretlerlyle çalışı-

hiıkı'ınıctlcri arıı,ııılı:ı cereyan cd· 
en nıi;1.ahrat nhircn neticelen 
"11' ve ~ r k;\nunıı"ınidc l .chi>· 
tan huriciye nazırı \I. /.ukskı 
ite .\lnıımyanın \'nr<m• sefiri 
~r;~<ınd:ı lıir muk.avel~ ı tcdil • 
miştir. l~lııı mukın·ele ':!4 kı\nu· 
nit"•ınıdcn lıerı mcri ıılınaıt"a ha· 

~lanıı~tır. 
Lehistan parabının vaziyeti 
l'ol•nı\" dc\kt bankasının 

f fl'28 :'l'll<.:si pJan.;ı,.~u nt.~rl.-<lit 

nıı~tL i!u ,,ayanı dikk.1ı plan~~.>

nun ıalılil \ c tctkıkintkn anla 
~ıltlııt"ma gı >tc l .dıı,tanın 'alı idi 
kiynsı nakdi olan Zlrıt\ ( takri· 
,ıcoı ':!'.! kııru,rur) kar~ıh~ı itilıa 
rılı: o\\ rupanın l'll .<"a~lam para 
~arıııdaı' lıiri<lır Filh~kika 1 k~-
nııııt. "ıi 1 li'.? 1l d:ı l .':!ıı '\,.300,llil(I 
1.lotı ı:ıhnıı ·ıı '.!<ı; ınil~'<ın 'l't: k 

ı ıt tJrtn( ı ttltı • 1 t·dcn 

kı/l"ffil nu:rıl tı1l· v ... nı.ı:ıl' rı ıhli 

.\nkara. !'i [\!illiyet] - fkti>at \'ck;\kti t:ırafıııdan hazırlanmaktJ 
olan :\lndrn kanunu layılııısının miızakcr~'!'inc devam c;lunmakLıdır 
Layiha ı·uz kusur mııdclcdcn rrnirckkcptir Şınıdirc J...ıtbr ( ı !ili 
tetkik \'C ikmal edilmiştir. 

••O•& 
Troçki nerde? 

Prag, 5 (A.A.) ,\1osko-

vadan nim resmi bir men· 
badan a-elen bir telgrafna-

mede Troçkl aln Rus topra
ğından ayrılmadıtt teylden 
beyan edilmektedir. 

ı Japonyada bir tayin 
Tokyo, 5 (A. A.) lmper•· 

tör te,rıfat umumr mOdtlrU M. 
Matsul ile ,abık Paris ellri 
kont lsblyl mecliııi has azalı· 
gınıı tayin etmiştir. 

• YENi SEFiRLER • Bclgrat, 
.ı (A.A) LoblJ&na darillfilnu
nur.da profesor M. Pıtı mec 
Vaşington ve Brunko Sazarovic 
Varşov~ seraretlerlnc, Gregu • 
arancolınvlc Prag seraretlerinc 
tayin edilmiştir. 

_. .......... .. ILı\'ILAR -------· 

Emlak ye Eytam Bankası İs
ıtanbul şubesi müdürlüğünden~ 

;\fevki. Bedeli ll'Jrı 'l'l'c\ 1>1 

lir:ı 

} 1•! ••k h· 1 ·mıkJ\ e-;., ı.. • ,ılı!'ln 1 q l\qif..ta~ta Kaptan ihralııııı \ga 
1 orı.• k 'ıa: .. ılct "1 ı •ıla,ı'ır ııı:ıhalle~ind~ Ku~eoğlıı sok.ağında 

ıruıl' t d \' ıei L~kr 14-20 l"Unıarnlı hane \'c ahır 
t:TI. uı lıkt · ı~ılı' o ı,ı.ı Cd C·ı~al oP;lı.nda ('c1.irka.ınıpaşıı 
btıetırt ,ı r 11. l>vk Jn,.il•.:r ı d kk "' nıahallc~ındı: 'i nunı.ıra 1 u · ·nıı 

•,arıka mı k:ır,ılı~ı 1'.!.1.' tir. d le· ı 
ırı Kandilli, Yanikör ca ' sın< e2 ı 

l 92t( ~lll'SİIH\t-ki l'olOl'\':I pıl kk·' 
numaralı mııdııd:ı Jü ··an 

aııços..ınur aı·ıg·ı. i'lut\'\'C tcsır b !·'·' 
Eıııl:\k 'c Evtanı llank:ısın:ı ait a aua muharrer emvalin 'ıırcr t'tıoi, t•r polcını n pıırn. ını'1 h:ı- , 

1110 

yorlar. -·--
rıcındc teılanıl 'ııık ı.ırı .12 011 ~ün cn~lik kddi karı ~craıti ııtiyc ile nıuzaycdcyc çikarı'ıııı~nr 

ı zolt\Lkıı ilılrctti. l 1 :'ıluz:ıycde ınudtleti ıoŞubat <12<) Cumartesi gununc kadar 
R · _ L 1 · t ulup ih.ılc muamelesi revmi nıcıkılrda saat on alada icra olun·ıc:ıktır. wlyaımadn. 

Bir arbede 

Viyana, 4 (A.A.) Nasl-
yonallstler sosyalistlere alt 
bir binaya girerek ) a~a 
etmlşlerdlr. Bir çok kişi 

mecruh olmuştur. Mecruhlar 
arasında sosyalist ıneb':ı3-
lardan puechler de vardır. - .. .....__._ 

.....,. ............ ta.da 

Venizelos aleyhinde 
Atına, 5 (A.A.) Venlze-

losa aleyhdar olan gazeteler 
mumalleyhln "Tsaldarıs. e 
göndermiş olduğ'u mektup 
hakkında müsait tefslratta 
bulunmaktadır. Halk fırka~ı 
takıp edecetl hattı hareketi 
bu gün kararlaşııracaktır. 

4; D \ vls Kl PA~ 1 IÇl'\ı 
Pnrl • 4 ( A.A. ) \il. Dou
mergue bugün D 'Is kupası 
için te nıs tu( ntıv'l sına 

iştirak edenl~r arasında 

kur'a keşldeslne mübaşeret 

etml tir. 

• Meb'us olmasını iste
miyorlar! - Par , 5 (A.A) 
Nazırlar meclisi pazar gilnQ 
mcb'us intihap edilmiş olan 
komDnlst Martv nin tabllyestne 
mümanaat etmeğe karar ver
mlftlr. 

omany a e llS an ı ':! lkdcli icar ilk t<ıksitl ihaleyi mlitaakıp \'Crilmck i.zn: 
Varşova, 4 (A.A.) ~\. UÇL'r :ıylık müs:n1 taksitte tcdire vlunRcakcır 

patek Romanya ile Lehistan . . . · ·k arzu 
protokolu şubatın yedisinde .l . :'lluzny~dcyc ı~tırak etme . · s~~da b~.lunaıılar 1\alıçck.t· 
imza etme~I kabul eyledik· dıda Lmlılk ve l·.rtamllanka" lstanhııl ~ubc.,ınc muracaat ctmclıdırlcr 
terini M. Lltvlnofa blldlrmlş· 
tir. 

mft~Jferorlk 

Yeni bir uzlaşma 
:'ha·ı~h:ıi, 5 ( .\ .. \.) Çin 

h:ırıci\ c nazırı i\1. \·ank ile Fr.ın,;ı:z 

sdirı arasında 1 !indi Çini hak· 
kmtl:ı c<:rı:yan mukdlcmclcr lıir 

uzla~nıJga müncer olmu~ttır 

* Amundsenln hatırası -
l'arb,5 (.\.A.) L luııı v~ funıın 

akaJ<"misi ,\nıuml en ıki C:ııillı:ıud
ı'tm h.uırnların.ı ı17t:. ctmi,ıir. 

• MÜŞKÜLAT ıçı, 'DE-Berlin 
4 A.A Straısund) dan bil
dirllıyor: Bııitık denlnlzi~RUgen) 
adası ctrııfında dnn ııııtıır. 1 -
\'eçe gtt'en de llj'<>lu ~crri bot 
!arına mah,u» b• zlar anısındaki 
kıınal mfişklılntla muhafaza o -
lunuyor. 

* NE Yl\PILACAK - Prag, 5 
( .\.A) (Resmi) l!Okcımct bü
yfik arnıl sahibi macarların 

tlkayeterl t;zerine verilen ka -
rarı kabul etmediğini muhtelit 
Macar • Çekoslovak mahkemesi 
reisine bildirmiştir. 

* 140 bin amele - Herlin, ,:; 
( \.A) • . aksuııya mensucat fap· 
rikııları mudıirlcri 140 bin amele
ye yrıl \'Crmcıtl kararlaştırmı~lar· 
IJ 

Emlak ve Eytam Bankası Is 
tanbul şubesi Müdürlüğünden: 

Kiralık Ca1.ino ve Bahcc 

ı·:;a., nıınıara.<ı .\le\'kil flcdcli icMı 

r ~ lkhck u:'J;'inu maralı 
g:ızino \'C bahçe 

Lir11 

ıı.ıoo 

ı:nıUk , e ı:yranı lınnb;ana :ıit halada muharrer nMl lıalıç<' I'.: 
hck 1(37.İnosumın lıir .·cnclik bedel k1rı ~craiti ·ıtiyc ile nııı,ayt·dc
ye çık:ırılmı~ıır: 

ı - ;\luzaycdc 'kdp.:ılı /..'.iri) usııliy ~d . Talipler ıi ~k'i 1' n 
t.:klıf mektuplarını lıir z:ırfa kornr~k bedeli ıcı?"I \lız·lc le n ( l' 
puındc c'cpnz·tc ıkç \'le hı; Ktc tc ,Ji ede· ckkr lir 

'.! 1 zıııcll<' mlt k•l fi\, h r 'J ''I cunı rtc ' n n k 1 r 
rıı.ır mu ıııdc, )c\ın l!'czkıir.la t ılıdı i r 1 ~1~1· ır 

l \ ,a, .1\ ede) 1 l k ' 11' k \ d (\ f I l U 

\enler 1'" ul ı l! h knpL:.. ,ıılcnı;.. ml 
lr 

t ---------. 
t 

Orn1an ve arazii \·akfiye müdürlür{ÜDuen: 
ır~,~a \al;;ıf ırnıanlrı n ınckli ~:. ı ınu ~ ı•ık D r,.,.ız nı, 

kıkrinden t r7.İm kılın:ın i let,..c oil. ,t r ~- ınt ı 2ıı m ,ı 
"1iirctt.batır:ı clıt 1 obn birinci r a' • ı r_r yed, J 1 ,')00 kı"ı 

1 kömür Ye u\:üııcü m:ıktaı fenni) eden (ı 16,CıOO) kilo k ıuur ımal 
etmek iizrc her makta ayrı arrı mu7~ıvrdcyc 'az cc' imi~ oldul~ıırı· 

d:ın taliplerin (2;ı.2.92rı') tııriJıinc ıııu,:ıdif Cc-ı:ırt. ı ır .ıu ,,ı.ıt 

onlıcşc kaear pey akçclcrini hunıilcıı ı,t3ıılıııl ı:, kal ~ııııluriı curıdo: 

Orman ve ar:v.il rnkfive idare.,inc murataatl:ır~ 
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MILLlYETIN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERİ 
Poli/TE Çok mühim MAHKEMELER~ 

- ..J< 
.. _. __ BUGÜN 

Kömür çarptı Bir muvaiiakiyet Kim soymuş? 
Bir hizmet""i-man- Türkiye en nefis tabı F t H e i-,.. . 

1 
. . b a ma anımın v 

ı gaı başında öldü ış er~nı a~ara- ni akrabasımı soydu'? 

Fakirlere ( 10000) 
bin lira dagıtılıyor 

(Birinci Sayfadan Mabat) 

OskUdar dvarında Ümraniye 
köyünde Uç e" yıkılmışsada 
nUfusca zayiat olmadığı anla
'ılmıştır. Kasımpaşa ve Eylp 
taranannda lnbldama mail ba
zı evlerin damlan çllkmUş ve 
yıkılacatı anlaşılan bir takım 

harap yerlerde boşaltmıştır. 

'MOitFlRfk HAIERLEJt 
Vilayet meclisi 

Ayın yirmisinde toplanıyor 

Viliyet umumi meclisi 20 şubattı 
açılacaktır. Daireler yeni sene btitçe
lerini yıpıyorlaı. Ziraat ınüdüriyed 
ICJ.J sene>i bütçesini 50 bin lira 
ol.1rık tanzim etmiştir . Hu P•ranın 

bir kısmı ile yem~ ağacı fidanlığı 
yapılıcakru: • 

Ne kadar 
· lstanbulda 40,000 
ı buğday 

un var? 
ton kadar un ve 
vardır 

~=-~-------~~-Emanet lktısat müdürünün izahatı ve dünkü lstınyede oturan Perapalas bılecektır .. .-. ----
oteli mUdürU Cemli B. in uşağı Ahmet Ihsan matba- Du~ku muhakemede 
izzet ıyıce ya- .k. b.. "k 

1
. . şahı ti er neler anlattı? 

teftişinin verdiği neticeler ... 

Qınayan man- ası 1 1 uyu svıçre 

lal kömurunun matbaasiyle birleşti 
Ç4rpmasın dan 
Glınus. Zabıta 
labebetlnce de
fnine ruh~at 
Verilmiştir. 

• iki yen
ııın - Fındık

lıda Dere için
de kahveci M 
ehmedln evinden, Pangaltıda 

ı\nanyanın apartımanından yan
cın çıkınışsada derhal yetlşlle
rek söndUrUlmUştllr. 

* AZGIN BiR YUMURCAK
Sirkecide oturan 17 yaşlarında 
Cahlt namında bir çocuk bir 
alacak meselesinden dolayı 

bagırsak tacirlerinden Arif ef. 
ye tabanca çekerek ateşliyeceği 
sırada sillhı elinden alınarak 
Zabıtaya teslim edllmlştir. 

Ahmet Ihsan matbaası Türk 
lnkillbının en bUyllk adımı olan 
harf lnkillbında kırk seneden 
beri devam eden irfan ve san'at 
vazifesini en asrı ve llml snrette 
yapabilmek üzre · Avrupada iki 
buyuk tabı mUesslsesl ile Şirket 
akdetmiştir • 

Ahmet Ihsan Ltd namlle 
vazifesine devam için llmted 
Türk şirketinin resmi muamele· 
sini yapmak Uzre Ahmet Ihsan 
beyle beraber, Avrupa mües • 
slselerinln imzaya sallhlyettar 
'e cill lstanbula gelmiştir, Bu 
mUessiselerin biri, lsvlçre ban
knotlarını tabeden Orell Tüssll 
annonim matbaa şirketidir. Bu 
matbaa ZUrihtedlr. 

• CAMLARI KiRDi Topha
nede oturan Ziya Haskllye gide
rek Todorinln meyhanesinin 
~am ve çerçevelerini kırdıktan 
sonra zavallı Todoriyl de bayıl
~acak derecede dövdüğllnden 
zabıtaca yakalanmıştır • 

ikincisi ElbemUhl klğıt fab-
rika~ı ve sanayi nefise matbaası 
anonim şirketidir. Merkezi Vl
yanadadır. Klğıt fabrikası Sal
zburg civarında Veleste kıllndlr. 

Bu müessiscler Ahmet Ihsan 
matbaasının sermayesine müsa
vi bir kat daha sermaye lllve
alnl kabul etmişlerdir. 

Fırınde ekmek kavgaaı -
Nışantll!jında oturan sıvacı Ahmet 

evelki gün T~vikiyede Ksenofo
nun fırınından ekmek alırken 

iırınçı ile aralannda kavga çık

mış ve Ksenefon kalfası ile Ah

mcdi yaralamışlardır. Haklarında 

tahkikat yapılmaktadır. 

!STAflNUL BORSASI 

iSTiKRAZLAR 

h:Ukruı ıJ.ahlh 1 <ı 
Düyunu muvahh.lde 2tl 
:kramly•ll d•mlr yolu 8 

SE 'ETLF.R 
iş baokaıı 
Anadolu demir yolu 
1. Tranvay. Ş 
1. U. S. Şirketi 
1. Su Şirketi 
1·. Tütün A. S. 
1. Delim•• Ş. 
~. De~I rmeo Ş. 
A. Çimento Ş. 
1. Tel•loo Ş, 
Ş. M. Ecu Ş. 
Ş. Hayriye 

TAHVtt.AT 

Anadolu { 1· T. 
O Y t. T. 

• . ş, T. 
Tünel ılrketl 
!:lektlrlt jlrkeıt 
Rıhtım Şirketi. 

H. Pı,a liman şirketi 

r.ondr.ı 

:'le" yort: 
Pul< 
Ati na 

enevre 
Roma 
Bükreş 

\ıruterd;ım 

Kriık.set 

'ofya 
Prag 
Berlln 
\"lyana. 

10 

41 

43 
il 

8 
4(1 

.ıo 

5 

81 

9~J 

0,4Q 

19 
38 
l 
9 

24 
ı 

3 
61< 
16 

ı 

3 

87,SO 
()O 

l!O 

IO 
00 

75 
10 

41.~S 

os 
40 
80 
:o 
so 

it 

50.-
4,l,7~ 

~~.'O 

OO.'l8 
53,15 
"4,00 
37,50 
'H.75 
54.25 
12.:ıo 

bj,SO 
07,115 
50,115 

f tCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

;; Şııhat 

Bujtday 
vumu:1alı;' 

K.ız.ıl;;a 

un ter 
'ert 
nonme 
Vumu~a-.:. mahlut 
ert 
\omanya 
nuı~rletan 

Zahire 
<. ;1v<ltr 
\rpt 
\fısır 

Yulaf 
l\ ıteD t<ıhUIAll 

l'l!•ly• 
\lerctmck 
'iobwt 
kı1rülcc: 

la~ı. 

Hubt•tıat 

"'LI-ARl 

Un 
~ ~~tr:ı F.lı:srr.ı 

Ekstra 
lriDCJ \ uınUtll"
Jrloct ,ert 

kloct 
ÇÜDCll 

•nml 

h 

H 

1928 
AzA~ll 

K. P. 
-oo 
ı:-.ou 

11,:W 

l:".30 

ı5,00 

13.llO 
l'l.15 
10.l!ll 

-.-
~.ııo 
R,00 
19.00 

,UO 
auo 

:U,00 
ıs.ııo 

14 .. 1,()() 
l~S0,00 

1395,00 
0000,00 
0000.00 
00011.00 

ES<.ARI 
K. P. 

,00 
16,Jo 

1:-.2;-

-• 

1 ı •. ıo -.-
15,00 
ld,llO 
ti. t:i 
10.:Kl 

-.-
4-5,llO 
47,00 

ı9.00 

.oo 
34.IO 

34.00 
17.85 

l!lt0,00 
ıv.ıu,oo 

lllQ0,00 

0000.00 
UOÔ0,00 
0000.00 

Matbaa müesslselere çırak 

göndererek ve orada yctlştiri

lecektlr. 

ileride Ankarada şube ya
pılması da mukavele icabından 
dır. Matbaacılığın son icadından 
olan ofset makinesi ve müteha
ssısları yolda olduğu gibi, yeri 
hazırladıktan sonra tlftruk ma
kinesi dahi ıetecektlr. 

Dun Ahmet Ihsan beyi mem
lekete bayırlı olan bu hizmetin

den dolayı tebrikettlğlmlz zaman 
bize şu cevabı verdi. 

Bu mOessiselerle temasım iki 
seııt eve/ başlamıştır. Şeriıit tekar
rOr etmiştir. lstanbula mO/eıtişler 
gelip her şeyi tetkik ve tespit 
etmişlerdir. Tereddütte idiler. Bu 
defa imza etmiş olmaları, TOrk 
inkll(!bın111 istikrarını ve //ur/ se
/erberliğ/11111 medeniyet tilemlndeki 
bOyük tesiri11i ispat eyler. Onan 
iç/11 beni tebrik etmeyiniz. Harf 
inkildbrnı yapa11 Gazi Hazreteri11i11 
büyük rehberliği bu muva//akiye
tln amilidlr. Benim rolüm kOçük
tür. Matbam111 benden sonra baki 
kalacağını ve hizmetler edeceğini 
düfünerek seviniyorum .• 

Aldıjtımız maltlmata göre şir
ket namına imza koymak hakkı 
Ahmet Ihsan beye verilmlftlr. 

Bu da milli bir muvaffaldyet 
mahiyetindedir. Yeni şirket t 

şubatta işe başlamış olup ve resmi 
muamelelerinin icrası muamelesi 
iki hafta zarfında bitecektir. 
Sınai faaliyet iki ay sonra baş
lıyacaktır. 

1 •••••• 1 

EMANETTE 

* Şirketlerden alınan hfsseler 
Şehrimizde ki şirketlerin ver -
dikleri hfsselerln Maliye vekA
letl ile Emanet kendilerine ait 
olduğıınu iddia etmektedirler. 
Bu mesele uzun muhaberata 
sebep olmuş ve nihayet halle 
dllmedlğlnden Şurayı devlet 
daavl dairesine intikal etmiş ve 
aleni bir mürafaaya !Uzam gö
rUlmüştUr. 

Murafaa Ankarada buıtiin 
yapılacaktı . Fakat Emanet 
murahhası olan umurubukuklye 
müdürtt Muhil• B. trenler lşle
medltindeıı cldememlt ve tel
ıralla itizar ehnl11t1r . 

Buıtüaktl içtima Ceıniı eti 
Belediıe bu gdn ut 14 te toplana
caktır. lçtimadı .~2~ >eııesi he.ıhı 
kıt,l raporu ikmal cJllecek 'c şehrin 
son \IZi~eti hakkında hararetle mü 
nak:.ı~ın ı.:creyan edecektir. 

• Süt muayene yerleri -
Emanet sıhbtyı ml!düriyetl sUı mu
aı·eııe )""leıin• ltııın olan alac ve 
edevau ikmııl etmi~cir Fak.ı dıılıa 
bir kaç bina tutmak lazım ~d<ligiı:ıdeıı 
muayeııe l"lerlnin ıçılnınsı teehhür 
etmiş titr. 

Fatma Hanım isminde blr kadın 
akrabasından Arif Hikmet efendi 
aleyhine Birinci 
Ceza mahkeme-
sinde bir sirkat 
davası açmış
tır. Fatma ha· 
nımın iddiasına 

~orc, ı\rH Hile-
met efendi bir 
gün Fatma ha-

nımın evine gir~ 
tniş ve mevcut 

"ovalan bir kl
lim içine dol<lurJrak tam kapıdan 

çıkaracağı z.aman ~-atma hanım gel
mi~ \ e cürmü ıneşhut halinde yaka· 
lamıştıtr. Oünkü celsede şahitler din
lcnmi~tiı. Fatma hanımın oğlu da şe
hadet ederek eşyalarının kapı ara~ın· 

da bir kilim içinde bulunduıtunıı. 
sonra Arif llikmetin kaçağnı, polis· 
lerin kovaladıgını söylemiştir. Dava 
evrakı tetkik edilmek üzre müddei 
umumiliğe verilmiştir. 

• 82 lirayı Calatada yedikten 
sonra - Muizin yanında çalışan 

Nesim, Muizden bir kart almış ve 
Yuvanidisten 82 lira almıştır. Bu 
paralan aldıktın sonra Galatadakl 
eğlence yerlerine gitmiş ve parılann 
hepsini yemiştir. 

Dün bu davayı Birinci Ceza 

mahkemesinde devam ·di lmiştir. 

Nesim temamlle inklr etmektedir. 
Yuvanidisin celbi için muhakeme 
başka bir güne kalmıştır. 

• iki bin liralık halı kime 
aittir - Behaof ısmiııde bir halı 

tuccan. Binnci Ceza mıhkeme·inde 

. "aadet hanım •leyhine bir emnlyed 
sui i~timal di.t\'&~t acmışor. Bchaof 

halılarl eskbinde klymetknsin dive 

Saadet hanımın zevci Abdürrahim 

efendiye \!000 liralık halı vermiştir. 

han tcbasmdan olan Abdürrahim 
zevcesinin Iran tabasını l(inneslnl 
istemiş, fakat Saadet hanım bunu 

kabul etmemiştir. Bunun üzerine 
.'\hdürrahim lraııa girmiş, ve Behıof 
efendi de Saadet hanımdan halın 
lstemişrir. Saadet hanım halının ke~
disine ait oldu,;unu söylemekte ve 

bu talebi reddetmektedir . Halbuki 
.\lıdürrahlm efendi Behaofa gönder
di~ melctupladı halının Behaofa alt 
olduğunu •öylemektedir. Bu mektup
ların imzaları Saadet hanıma göste· 

rilmiş ve s .. det hanım bunu kabul 
etmemiştir. imzanın istlktabı lçln 

muhakeme başka bir güne kalmıştır. 

*Beraat etti Sahte rapor 
i-tim:ıl etmekle maznun Zürik ve 
;ahıe rapor veren bir ermeni dok

torunun muhakemesine dün Birinci 

Ceza mahkeme<inde denm edilmiş

tir . 
Zuıik ismindeki zıt karısı Mardik 

alevhinc Birinci J !ukuk mahkemesinde 
hır bu~anma duası açmıştır . Zurik 
mahkemeve bir hB>talık raporu gfln 
deımi~ aynı zamanda kendisi de 
mahkemeye gelerek davayı dinlcmeıt<J 
balamışttr. 1\1ardiğln vekili rapor 
p;önderme<ine rıj!:men mahkemede 
görünce a~am üzeri yanıma tabibi 
adliyi alarak evine gitmi~ ve Ztiri~ 
muarene ettırml;tir. l8 gün istlrahata 
mühtaç olduğu hakkında rapor alau 
Züriğin ha<ıa olmadığı anla~ılmı~ar . 

Bu «htcktrlık d1>a,ınn dün Bi
rinci Ceıada de\'am edilmiş ve 
Zilrik ile doktorun beraıtlne karıır 
'erllmiştlr. 

• Yangın tahkikat evrakı -
Taıavla vın~nı hakkındılrl tıblrikat 

feıleke~i i~mal edilmi• ve evrakı dün 

Polis müdürüvetinden Adliyeye ~-:ön 

derilmi~dr. :\lıznunlar yakındı mıh 
kemeye tevdi olunıcakbr. 

lıtaııbul Hayvan Borauı 

4,2, I 1128 Dfrl satıflar 

Cinsi 
Kıvırcık 
Dajthç 
Karaman 
Karay ak• 
Kuzu 

Keçi 

A<let ~;ı .. hy•tı 
uam' -asru 

4, 24 24 

JH! .jO Jtı 

Müfettişlerin tahkikatı 
Dün .\folkiye mii fetti~leri da 

irı:lerine l(Clerek muhtelif tahkikat ıgır 

Danı 

ll5 15 27 

KURTLAR F AALIYETI'E t.. 

Kulube tutuştu - Dün akşam 
Balıkpazannda kannliz•sy1>n şirketine 

alt kulübelerden yanıtın çıkmış ve 
etrafa slrayetc meydan 'erilmeden 
ateş söndürülmüstUr. \'angın, ısınmak 

için vakılan ıte,ıen çıktıtı anlaşıl· 

mışar. 

* H astalanaa Mlldür -

Em\'ali metruke 1\1u<lurü Ali 
Rııa bey hastalaıım1" ye daireye 

gelememiştir 

Yaptığımız tetkikata göre 
elyevm şehrimizde 40,000 ton 
kadar un ve buğday vardır • 

Bu mlkdar lstanbulun iki 
buçuk aylık ihtiyacına klfldlr • 
Ticaret ve zahlre Borsasından 
sahibi salahiyet bir zat dün bir 
muharrirlmlze şu malOmatı 
vermiştir . 

blldkis her fırın mutattan fazla 
ekmek çıkarmıştır. Fakat herkes 
tabitden fazla ekmek aldıtı /çın 
bu çokluk ortada kaybo/m11şiur. 
Bundan başka. bazı açık gözlerin 
fırınlardan /{)().:KXJ ekmek kaldı -
rarak mahalle aralarında fahiş 
fiatT<ı sattıkları gorülmüştıır ki 
banlar hakkında da takihat yapı
lacaktır •• 

Şehrimizin uzak mıntakala
rfle mUlhakatta dün de Kurt 
"Ürüleri görülmüş, falıat yapılan 
taklbal üzerine ikisi yaralanmış, 
diğerleri bir zarar ika etmeden 
kaçmışlardır • Bu meyanda 
• Karaca Ahmet • mernrlığında 
dolaşan kurtlan gören bir çocuk 
bayfın bir halde bulubmuştur . 

KURTLAR BiRiNi Mİ YEMiŞLER 

* Münhallere tayin Ddtcr

darlık idaresindeki miinhal me
muriyetlere tayınler yapılmt;inr. 

"- Havaların lıali cııtaya bir 
an ve lııığıia)' meselesi çıkarm4 

ıleifilılir. Bıı gfln un ı·e lııılfday 

fiathtrmda ftrP /fü yoktur Gerçi 
nıllnııkalat kesilmişti. Lôki11 artık 

jirtuıanın kesilmesi üzerine ı•esaiti 

nakliye gdrııey~ başlamıştır. Ya/rıız 
~ch!rdc rıaf'il ı•usıtaları kmnen 
alı/ kalını~ E/!er bu nokta ek
mPk fiatlurındıı lıir tere//11 ıçin 
makul bir sebep olarak kabul 
edilirse onu bııenırm . Fakat bu 
cilıe/i11 tclkikı Şelırrnıu11elinr ııiltir. 

Emanet lktısat mUdUriyetl 
müfettişleri dlln her tarall 1 
zerek kömUr odun llatlsrtr• 
tetkik etmişlerdir. Elleme kö
mUr müstesna hemen her ı~ 
fta kömUriln okkasını 8,5 k ı
ruştan yukan buİmamışlardır. Zincirli kOyUda kurtlar tara

fından parçalandığı söylenen 
Mehmet ismindeki ihtiyar jan
darmt nın taharriyatına rağmen 
bulunamamıştır • 

Anadolu Yakasında mDfklllt 

Anadolu hattı gıızerglhında 
oturanlar fırtına esnasında bü· 
yUk mUşkllAta uğramışlardır , 
Tren ve vapur lşlemedlğl el -
betle de bittabi lstanbufa geçe
memişlerdir. Fakat bu havallde 
oturanlar için başka bir mani 
daha vardı ki o da bu açık 
yerlerde ki köşklerin etrafı kar
la çevrildiği ve yollar karla 
kapandığı için dtşan çıkmak 
imkansız bir hale ıtelmlştlr. 
Ktzıltoprak, Feneryolu, Gllztepe, 
Erenköy , Bostancı ve daha 
yukan köylerde oturanlar cu -
marteslndeaberJ çok mOşkilAta 
utramışlarflır. 

EKMEK IHTIY ACI 

Gizli pansiyonlar var 

Bazı buyuk evler pansiyon 

yapıldığı halde ı'er{\i Yermemek 

iç n gizil tutuluyor. Ddterdarlık 

hu gibi yerleri tespite ha~lamı~tır. 

• Resim sergisi açılacak -
Nefis snn"atlnr Birli/tinde 7 şuhatta 

lıir re.;im sergisi açılacaktır. Ru 
sergide rıoo1e JSkın e-er te~hir 
edilecektir. Serginin küşadı gtinü 
Birlikte tem'il ve knns~r verile

cektir. 
• Türk ocağında konferans 

ve konser - Bu Perşembe akşamı 
>Ut 21 de ocakta ı\lukı'imin 1 !alil 
beylendl tarafından ( Anıdoluda 
Türklüğün tees;üsü ) mc\ ıulu bir 
konferans \'eıilecektir. Bilaharı ( Galli 
Gürçi ) nln e;erlcri çalınacııktır. 

Herkeo gelebilir. 

Hayat deraleri - l\lnarif Ve

kAleti f(elecek seneden itibaren 

hayat bilgısi derslerin! tevsic ka
rar \ermiştir. (;cçcn ,ene Btl. 

~ıkaclmı cclhcd;lcn "\fa<lam Bu· 
kurııı ı cnliği Jcroicrdcn ~ük 

istifade edilmektı:dir. :\IJ<lam 
Bukar şundilik kız muallim mc· 
ktcbi ve lst;1nbul lise,;inde dersler 

Bu havali ile Kadıköy ve 
Haydarpaşanın münaka!Atı bu 
suretle kesilince asıl mühim o
lan ihtiyaç da kendini gGster -
mekte gecikmemiştir. Fırınlarda 
mevcut olan un tükenmlf, Ka • 
dıköyden de araba ile ıı.ıı ıe • 
tlrilmedlğlnden ekmek çıkarıla

maılııftır. 
Ciheti Askeriyeni nYardımı vermektedir. Gclc.;ck seneden 

itibaren bu dcr,Jcr burun mek-
Ekmek ihtiyacı dün Göztepe· . . 

de flddetle kendini hissettirmiş- teplere- teşmil edılecektir. 

BUÖDAY FIATLARI 
Elyevm Borsada kızılca but

dayın okkası 17, ert buğdayın 
okkası 18, kuruştur Çavdana 
okklllll l5, 10 • mısırın okkası 

ı 2,30 , flllluly anın okkaaı 41 , 
mercimeğin okkuı 34, nohudun 
okkası 19 kuruşa satılmaktadır. 
Bu flatlar bittabi toptan flat
lardır. Perakende satışlarda 

biraz fazlalık vardır. 
flRINLARIN TEFTIŞP 

Emanet iktisat MUdürll Ke
mal Ömer bey dün sabah hnn
lan teltlf etmiştir. Mumaileyh 
muharririmlze demiştir ld: 

• Fırııılarda buhran olup 
Oiıll•lfll!tnt bizzat zörmek IÇlll 

bu saba/! dolaştım. Değil bu/ıran, 

• CümrUk mUfetıişlerl Haber 
aldığımıza göre , Rüsumat m 1-
fe . t1,ıcr;nin mil a alan değiş· 
tlrilmiştir . lstantıuldald muı -
tlşluden bir kısmı da Mersin 
ve lzmlre gidec~klerdlr , 

• Kongra tehir edildi lstan-
bul Ticaret odaları kongrası 

tehir edilmiştir . 
• BORSADA DtlNKO VAZI -

YET - lngiliz llru1 dün Bor -
sada 992,25 kuruşta açılmış 

981,25 kuruşa düştükten sonra 
akşam 983,5 kuruşta kapanmış

tır. istikrazı dahflf 90 llratl.t 
açılını, 90, 12,5 liraya yUksel -
dikten sonra akşam 89,87,!i 
lirada kapanmıftır. 

Duyunu muvabbade 22$ lira
da açılmıt aynen kapanmıştır 
Albn Boraa haricinde 821 ku

ru,ta açılmış, 852 kuruşta ka
panmıtbr, 

uımr~11 ımw19 
Altıncı büyük 

tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plan 

tir. Clbett aakeriyenln vaki ·····şu···A·T .. 
olan yardımı sayesinde Göz - : 7 B : 
tepeden Kadıköy yolu dUn • • 

açılabilmiş , mDşkfl olmakla •••••••••••• •••••••= 

1. ci kef ide 11 Şu hattadır 
_ lkr•mlyeler: Ura 

:n'lOO ta.o:» 
beraber bu sayede un araba- Karadenlzden Sakarya, Pireden 
lan lfllyebllmlştlr. Pek zaruri daçya , Köstcnceden PreasH 
işleri olup da istaabula inmek M.ari vapurlan celmlttlr • 
mecburiyetinde olaalıır da ara- Dumlupınar Novroelskl 
ba bularak Kadıkllyüne inmiş- ' 1 ' 
ı d vapura K.. U Kaplan ,Rlıı:e, Bozcaada, zmlr, 
er,, h0

11
ral al 0 dlr opr Y• Aslan Samsun llmaalanna iltica 

ıe e m ş er • etmişlerdir • 
BOSTANCI TA.RA~ TAHLiSiYE DUBASI 
Bostancı ve ilerideki köyler

de bulunanlar için KııdıköyUne 
inmek yollıırın açılmamasından 
kolay olamadığı gibi ekmek 
ihtiyacı da hissedilmiştir. 

Bu ihtiyaç lıısmen KadıköyUnden 
Kısmen de Göztepe fınnının 

çıkarttığı eğmekle temin edile
bilmiş isede tevzlatın lbtlyar 

bey'etlerl marffetlle idare edlluek 
müracaat edenlere mahdut su· 
rette ekmek verilebflmeslle temin 
olunmaya çalışılmıştır . 

TELGRAF MUHABERATI 

-iki gUndür Anadolu ile arı
:ıaya uğrayan muhaberat temin 
edilmege başlamıştır. Avrupa 
telgrafları Radyodan geçiril
mektedir. Adalar kırık , ve 
Rumellndea yalnız Edirne ve 
Sof ya telleri çalışmaktadır.• 

Posla ıuıkiiyatı vesaite bağlı 
olduğu için fırtınanın devam 
ettiği müddetçe bir kaç cUa
den beri biç bir tarana sev
kıyat yapılamamıttır . 

TAHMiL TAHLiYE iŞLERi 

fırtına dolayıslle bir kaç 
ıtündUr muattal kalan liman 
şirketinin tahmil ve tabliye ış. 
terinde kuUanılaa mavunalar 
dün yenldea faaliyete baflamış· 
tır. Fakat vapurlann birden 
bire limanımıza celmesl dola

yısll• tahmil tahliye lflırl mu,. 
küllta utramaktadır. 
YAKIN SAHiLLER SEi' ERLERi 

Boğazın tahlisiye feneri du
bası Anadolu aahlllnden ikf 
buçuk mil gerisindeki mahalde 
yakalanarak demlrleamlştlr . 

Tahlisiye umum müdUrll Nec
meddla Bey Boğazda tetkikat 
icra için teftişe çıkmıştır • 

Tomsk vapurunun .!!!!!,!si 
lrva ile Adac~klar arasında karayı 

oturan ·rom!'ik ,,. vapurunun sap· 
l•ndıp ) erden çıkaracak olan " Sem
peıpraıus • t•hli.in<>i botazdan, 
vapurun cahli•i için h•re e• ctmi tir. 
Evelce ınezkOr vapurun tayfaları 
kAmilen lcıirtanlmı~ar. 

Elektrk tevziatı 

Karlı ~unler e<n:ı>ıntla şehrimizin 
ba1.1 mahailerindt· kı;ı kısa muddetler 
için elektrlf.. cereı anı da ke-ilmi<tlr. 
Rtı hu,uca al~l.cadar ıevaıa müı acaatla 
maltiınat talep ettik. Bunların beyı· 

naıını nızarın ~iddetli kar fırtınası 
hayatı umumlyeyi sektedar ederken 
el•ktrik tevziatında intizamı muhafaza 

etmek hir haylı ledaklrlılda kabl! ola· 
bilmiştir. Elektrik mühendis ı e me-
murları \CS:ılti nakliyenin temamen 
durmu< bulunduğu l'ırtınılı gecelerde 
semt semt ılolaşarak cereyandan 
m3brum oıahnll•re elektrik teminine 
çalı;mışlırdır . 

Ru arada Slllhıar fıbı1ltasıada da 
kar ve don dolayı•ll• altıwı bir ku· 
mı tevıkkuf etmişHde acil ted.abir 
sa' esinde me.<'ele bertarıf edllmiı r. 

l~ 
MUkltat: 

tamı 
t().(XX) 

Lutfen Dikkat ediniz: 
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye bdartnerln en 

zenginldlr.Çiınkü: 

1 fo.cxxllira ve daha yukarı büyük ikramiyeler g~n 
yalnı:r."3.tane idLBu sene "5"dr.babet'/1 67ırtmıştır. 

2- Umum ikramiye adedi: Geçen seneki ke
.::::: ~idelerde yalnız "2.Cm. idi Bu sene tam •3.9CX)"dür. == Umum isabet ihtimali de tam:1/195(yani iki mlsli)artmışnr. == 3- lyanko yUzUnden zengin oanların 

adedi bu sana geçen senenin tam iki 
- mlsllne çıkacaktır. 

~lllll Wlllllllllllll 
Hukuk fakültesi umumi ka
tibliğinden: 

Hukuk fıkulrn>inde 1 lukulu medcnire .\Iudderrls muavinliği münhal 
bulunduj!;undan ilan t&ıihlnden iki •r ,onrı upİlac•l m!L<nhaka ımtHı 1'11 1 

girmek ı-te) nlerin Şeraiti fakülte kaleminden ötrenıncler! be;aıı OIUaUr 

11111 

Üçüncü kol ordu 
ilan ah 

• Kolordu kıtaatı ıhd,ucı için ·elli 
bin kilo barbunya fuulyuı puarlık 
,uretile mubavu edilecektir. Pazarlı· 
p;uı ihale;i 6 şubat 929 tarihine mü-

sadif çarşamba ıı;ünü saatl4te icn edi· 
Jecektir. Taliplerin şartname ve nü. 
mune<lnl görm~l•ri ve f4drak için de 
yevm ve saatı muayyenei ihalede 
komİlyonumuzda hazır bulunmalan. 

*Aleni münakasaya konulan 
7500 çift yün çoraba verilen 
son fiatiar haddi itidalde görül
med!ıtlnden 12 şubat929tırihlne 
musadif &ah glınlı sııat on da 
ihalesi l< .. Ta edilmek üzre. rııllbl 
uhdeı;tnde hulunduğ;ındau renzi-

vıın mubayaa t<dilecekdr. H11y 
'anı olup rıı furuht11 talıp olan 

farın her hafta pazar, Salı ız:ünleri 
k<ıl ordu h.ararl('fthıııa ıı,l!tırmcleri 
ilfın olunur. 

lstanhul icra dairesinden: Tak
~inıde :->ıra >en lkrdL• 1 ~<ı nun104 

ralı hanede iken ik;ınıetıı,ılhı mC\:hUI 

Selim ~!kola Verda efendiye: 

Dtın sabahtan itibaren Ada
lar, Kadıköy, Bogazlçl ve Ha
liç vapurları lşlemet• başla

mışlardır. 

DÜN GELEN VAPURLAR 

Cenuvadaa Albuya, Plrecln 
Semiramis. Berattaa Bredl~a 

Evelki gece t11nlr edileıneyen 

bazı ın•haller t v~lan de dün ikmal 
flj!llmiştir . 

Odunau.ı. bir daire 

Tapu ılaıresinde hiç odun lıafmı
mışur. Baıı kalemlerde memur arın 
bırle9erek komUr aldıklııa da ıuri.ıl· 

~tür. 

1 
latlı talip olanlanlann yevmi iha~ 
lede :jllrtnamt:dt< yazılı olan şek

lideki teminatlarlle kom.isyonumw:
/ da hazır bulunmaları .ilan olunur. 

1 * Ciheti askeriye için binek, 

! koşum , aıekkArive elveri~ hay-

Tevfik Necip beye Beyoğlu 
birinci k!ttht adHnin 4 Temmuz 

928 tarih ve 10202-6Q7 numa

ralı senedlle olan dcynlnlzln tc>· 

vlycsi zımnında haczedilen8-88 !.; 
8·6 l :!numaralı ilci otomobllinlı:in 

fllru htu tıılep edilmekte oldu
~ndan üç gün zarfında28-188 I O 
numaralı do, yeye muracaatla dey.' 

nl tesviye n ya kanuni bir itiraz 

dermeyan etm1<dl~nl7. takdirde 

ınahcuzun satılacağı maltlııı ~ıı 

ikinci ihbarname tcpliğj makamını 

kaim olmak ~ llAn olunur. 
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ASRJN l'MDF.sl •MiLLiYET. Tlll 
!5 SUBAT 1929 

llUGÜNKÜ HA VA 
Dün en fazla harattt nakıs 2 , 

en az nakı; beş dtreceydl. Fırım• 
esnasında ;a~an kann irtifaı ( 40) 

sanlmetredlr. On ıln acııe :rırfında 
bu kadu dev•mlı bir kar fırtınası 

olmadığı anlaşılmışnr 

llu gün bulutlu ve ruzıı;Ann mü· 
t. &\vİI olması mut t meld r 

FIKR 
Istanbulda Kış 

lstanbul şehri bir kaç 
günden beri hem hazin, hem 
gülünç, hem acalp bir man
zara arzetmektedlr. Muha
sara edilmiş, iHilaya uğ"ra
mış, ve ya her hanğl bir 
ıfetin aklblnde kendini henüz 
toplayamamış bir hali var. 
Diğer taraftan sun·ı bir şi
mal beldesi dekorunu da 
andırıyor; penceremizden 
ba ·tığımız zaman bir tiyatro 
sahne ini \e ya Siblryaya 
ait bir sinema filmini seyr
ediyorum sanırsınız. Fakat 

bir de içine girip, umuml 
tı ay atına kar ınız mı, bir 
kış günü, bh rmanda yo
lıınu şaşırmış bir seyahtan, 
'\'e ya birden bire Tibet yay
lalarının ortasına düşmüş 
bir bedbahttan hiç farkınız 

kalmaz. Burada her sığına
cak yer blg5neye ;ı,asak olan 
bir lama mabedi, her ras 
geldiğimiz adam bir donmuş 
Buda he,rkell, her yol san
dığınız iz bir uçuruma 
giden berzah, otomobil ve 
tranvay gibi şeyler birer 
asatlri ejderhadır. Sizi bütün 
manası ile bir ağır kabus 
bastırmış gibidir; bir kımıl
daya bil· eniz, bir sllklnsenlz 
uyanıp kurtulacağınızı ümit 
edersiniz. fakat, heyhat ka
bus zannettltlnlı hAI bir 
haklkattır! Ve hiç bir fena 
rüya, hiç bir kabus dehşet 
".Je garabette bu hakikatin 
ttAbına varamaz. 

Sokakta bin bir tOrlO illüm 
tehlikelerinden geçip evinize 
geldiniz mi, asıl şehrin lztl
rabını orada dinleyin Evde 
ne yiyecek ekmek, ne içe
cek su, ne yakacak ate~ 
vardır! O zaman kendinizi 
bir dağ"ın tepesinde, bir 
çoban kulubeslnde karlarla 
mahsur kalmış addetmekte 
artık bir tereddütilnüz kal
maz. işte, uzaktan uzağa 
kurtlar da ulumağa başladı. 
Uluyan belki yalnız kurtlar 
değil, civardaki aç insanlar
dır; zira gazeteler yazıyor: 

geçen' &'Ün Tarlabaşında bir 
et kamlyonu devrilmiş ve 
içinden düşen koyun, kuzu 
ve dana parçalarını halk 
kapışıp kaçışmış! siz de bu 
vahşi vak'anın cereyan ettl

e 
l\ Ji ili y L'.ti n te fri kas~ 

•• 

ti yerden biraz uzakta ya 
Taksimde, ya ,ışlldeslnlzl 

Bu hazin, acalp ve kor
kunç şehirde hayatımın bir 
çok kışlarını geçlrdltfm dağ 
başlarrnı hasretle yadedlyo
rum. lstaobulu bir düşman 
ordusu gibi basan yanm 
metroluk kar orada ı: 1, iki 
buçuk metroyu bulmuştur; 

hararet derecesi tahtessıfır 

onbeşe, yirmiye inmiştir, 
oluklardan birer sütun cesa
metinde buzlar sarkıyor; ve 
siz herhangi bir şehirden 

yüzlerce kilometro uzakta, 
1800 metro irtifada, orman
lar, kayalarla muhat bir dağ 

vadlslndeslnlzdlr. Fakat dışa
nda halkın neş'ell gürültüler!, 
sporcu kadın ve çocukların 
billur kahkaları, posta ara
basının çıngırak sesleri, ia
zete müvezllnln küçük ve 
ahenktar naraları v.s, bu 
souk kış gününü, bu dağ
başında bir eğlenceli bayram 
gününü şekline sokar. oda
nızda masanınn üstünde 
duran bu taze çıçekler biraz 
evel "Nice, den buraya 
gelmiştir. Hlzmetclnlz şimdi 
elinde kahve altı tepsisi ile 
mütebessim kapudan içeriye 
giriyor. 

Bu tepsinin içinde taze 
siltünden mini mini lüks 
ekmeklere kadar her şeyi 
bu sabah saat altıda ofise 

getirilmiştir LAkln sizin 
canınız bir de taze havyar 
lstl}'or, hizmetclye emredi
yorsunuz; bir kaç dakıka 

sonra hemen emriniz yerine 
getiriliyor. 

Bir parça kar yağdısı-ı için 
bir vahşi dağ başına dönen 
bu koca şehirde, ezeli kar
larla dalma örtülü dat baş
larını birer medeniyet mer
kezine çeviren o insan ma
rifeti. insan cehtl, insan 
gayreti, insan dehası bana 
akla veleh veren bir mucize 
rtbl rllrünQyor. 

Yakup Kadri 

FELEK-
Karlı hawa muaferell 

Vakıa her ml!Vsimin o/dutu 
gibi kış ve kar ml!Vsiminin de 
kendine mahsus elbisesi eylen
cesi havoyici, elhasıl modası 

11ardir . Fakat kış mevsiminin 
kendine mahsus bir • Adabı 
muaşeret • i o/dutunu zannet
mezdik, lakin hayretle gördük 
ki bôyle bir şey varmış. Dün 
Beyoglunun cadde üzerinde 
bulunan Pn maruf bir otelinin 
kahvehanesinde memleketimizin 
adabı muaşeret ve teşrif at iş
lerinde en salahiyettar bir zat 
başında soluk nefti renkli bir 
örme takye ile tıpkı bir Buhara 
hacısı tavrile oturuyordu , bu 
teşrifat mıitahassısı zatın ba
şındaki takyeyi eve/ıJ geceden 
unutulmuş zannettik, lakin dik
katle bakınca anlcdık ki ken-

ŞUP E 
~u kar~ısında baygın yatan mev
cudiyetin dlişüncesiyle bu güne 
kadar mes'ut olmuştu- Bu gün 
ise_ 

Ne olur, karısının sözlerine, 
verdiği te"minata, bu gün de 
inanabil~eydi... 

Ah!.. ne olurdu, ona gene 
inanabilseydi. sözlerine itimat 
edebilseydi, samimiyetine kan~ay
dı.. Eger buna muvaffak olsa) dı, 
şimdi k~n. ını kollannın arasına 

almış bulunacaku 
Evet. Sacidenin sözlerine 

ınnnahil~eydi, kendini 1 nandır
say<lı mL'S

0

ut olacakn, kamını 

lı:ı~ına ba uracak, o st'vdiği 

yuıü, dağınık saçları, aziz viicu
dıı ı•k :t\"ııcak. npec"k ununla 

- Selami lzzet
lıeraber a~layacak, beraber lesell\ 
bulacak, onunla susacak ve gene 
~nunla beraber her şeyi unuta
cako 

Sacideye gene itimat edebil
seydi, hayatlıın ertesi gün, ve 
yahutta hemen derhal eski!<i gibi, 
her zamanki gibi ~üriip gidecekti ... 

Halbuki.. 
Halbuki inanmıyordu, inanmı

yordu ve ... Kendi kendini aldatıp 
hakikata göz yumuyurdu. 

Dik dik yatağa bakn... 
· Sacide ha!A kendinden geçmiş 

bir ,·aziyctte bayğın yatıyordu ... 
i\Juhsinin beyninde bir hum

ma yandı, gözlerinde şimşekler 

çaktı ... 
Şu yatakta çıplak yatan vU-

,_.... - -- -

MiLLİYET • 

disi başında ki ôrmenfn far
kında J Bunun üzerine • yeni 
bir kış • edebi muaşereti • 
karşısında oldutumuza anladık 
ve şaştık. 

_!n ve kuwVet 1 
Evimizin ônOnde bir kar 

fferdibadından te~kkül etmiş 
karlı daglar var. Bu daglar 
arasından yol bulup geçmek 
Anado/unun meşhur Zıgana 
dağını geçmak kadar müşkill 
Her saatte bir otomobil veya 
kamyon saplanıp kalıyor . 
Eve/ki gece yatarken sokaktan 

gelen bir takım acı ve sert 
seslerle uyandım . Gine bir 
otomobil karlara saplanmış 
o/dutunu anladım . Bütün va
veylalar hep arabayı kardan 
kurtarmak için imiş. 

Filhakika bizde sesle kuvveti 
mezcetmek usulü caridir. iskele 
kazıgı kakan/ardan tutun da 
ırıp çeken balıkçılara kadar 
hep kııwet işi görenler böyle 
yapar. 

Tavuklar gibi: 
• Yek beyza ve sat hezar 

dava 
FELEK 

sıtttt• . 
BiL&i 

Boğaz rahatsızlıkları 
ilk ve son bahar mevsimlerinde, 

kı<ıu, bilh•«• zaif, n.1hif çocuklarda 
sık sık hoğaz rrıhatsıı ıklan, hün -
naklar zuhura gelir; hu rahatsızlıklann 

başlıca <ehebi r;enizd ki ahtopntJ,ır 

ve boj(azdaki badtmdklerJir; Küçuk 
çocuklarda nezle ve hünnak csna•ında 
zuhura ~elen broıışitlerln sebebi 
a>ti<ıılc geniz \e hr•j!;ozdaki bu lürıı· 
mi zaidenin sünger gibi nez! -yi ~·tküp 
göğüse inJirnıe<Hlir. 

Binaenalel"h, böyle sık sık buğaz 
olan ve bronşite duçar olan çocuk 
lara müğıddi ·emekler vermek ve 
halılc yagı içirmek ile beraber tabibi 
mütehassısa ıntirac.ı:ıtla genizJcki 
lazlo et parçalarını ve büyümiiş ba. 
demcikleri aldınmak lazımdır; bun· 
lard:ın kurtulan çocuklar bo~a ve 
göjtüs ıztirıbatindandı kurtulacıklan 

gibi soluk renkleri penbrleşmeğe ve 
vücuılanda •erpmega başlar. 

Hafif olsüu şiddeıli olsun hümaya 
giriftar olsun çocuklann bir kaşık ile 
dillerine basarak boğazlarını muayene 
etmeli boğazda bademcikler üzerinde 
bir beyazlık görülürse ( kuş palaz 
olmaSJ ihtimaline mebni ) Daktora 
müracaat edilmelidir. 

H.B.Z 
Dr. muhittin 

Halk sütunu 
r 

ZiRAAT BANKASI 
Ct111at imzasile o/dıtımız mtktuptur 

BuğUo Ziraat bankasının 

Vakıf kanındaki şubesine ıelen 

havaleyi almak için gittim. Ban
kanın sobası olmadığı lçlo iş 

yapmadılar. Vakıf hanındaki 

kalorifer buraya kAfl gelnıedlğl 

için geçen sene soba kurmus· 
tu. Bu sene bankaı::n bu ta•a
rrufuna ne dersinizi' Yirmi mil
yon sermayesi olan bankanın 

bu ta~arrufuna hayret etmemek 
mümkllo değildir, 

17 ştJiJAt .. I ·--------™·--· cudu bir yabancı kollarıne 

almışo öyle mi?.. Bu dağınık 

saçları yabancı bir el ok~amış, 
bu yanaktan yabancı dudaklar 
öpmüş ... Sacidenin üstüne yabancı 
gözler düşmüştü ... 

Yummklarını sıktı, bir adim 
attı_ sonra olduğu yere mıhlan

mış ıı;ibi durdu, kımıldamadı ... 
Yan odanın kapısında hafif. 

bir gürliltü duyar gibi oldu; ka 
pının tokmağı hafifçe çevıili

'YOldu ... 
Kapı açıldı. Kayın pederinin 

başı göründü. 
Kazım hey, odaya uzanıp, 

yatakta yatan kızına baktı .• 
Gö:rJerl iki üç dakika kızının 

üstünde tevekkuf etti. Sonra 
hiç çevr:llmeden, l\luhsine bak
madan odadadan kayboldu. 

Kazım bey, kapıyı açtığı gibi, 
sessizce k:ıpa<lı ve odasına girdi. 

Sacide yattıgı yerde titredi, 
ve ölüm uykusundan uyananan 
bir insan haşvctile, dirs.:jl;ine da-

6 'URAT - 1929 -

.. wc.o .... an. Bu akşam 

MELEK SİNEMASINDA 

ÜÇÜ~ 
(DOROTI GIŞ) ve (A.'\TO\IO :\l<JRI-::\O> nun ıcmsil" mulzzamlan 

MADAM DÖ POMPADUR 
Tarihi hayat ve aşk romanlannın ihyası, HrSa\C.hki lüks \C ihtişamı. 

Muslukçunun hesabı 
entirikalan muhabbet ve şamimiyetlcri. 

W:!:!~~!~ ... 

gözden Orhan Seyfiyi ayamım. -
Benim mecmuama yazacaklar. 

BU AKŞ:\'1 

ALHAMRA Sinemasında 

- ;-.;,. ı kızım 9 

- .l\luslukçu ı;cldi ;par• isti-
yor. 

- Hesap ı;etirdi mi ? 
- Getirdi efendim. 
- Ver. Söyle ben geçerken 

veririm 
l\luslukçu gitti; hen koltuğu

ma oturdum, hesaba baktım. 

Kuruş 

Musluğu açma ücreti 2 

Bozuklıııtu miişahede ücreti 2 

Geçen rnkit • 1 

Saatı kapama ,. 25 

Eski musluğu sökme ,. 50 

iyi bir musluğu bulmak~ 10 

Bu muslui!;un ,, 150 

.\lusluğtı yerine koyma • 20 

" 
yerk~tirme " 

50 

Alçı " 
2.5 

Alçıyı sulandırma " 3 
Geçen vakıt " 1 

;\luslul\a rnt'iln iicretl ,. 40 

Saatı açma ,. 25 

Yeni musluğu tecrübe • 20 
., i kapamak ,, 2 

~:Ski musluğun degi~mesi 

lazım '\ıldil!;ini anlatmak 

~ 

J\ lllliyetten de sızı ayartmak 
fikrindeyim. Bizimle çalışır mısınız .. 

Dli~iindöm ve: 
- Hele bir düşüneyim, de

dım. 

Bir yazı liifediniz 
sonra ı;cne dLi~iınllrsuntil' .. 

- vaktim dar. 

de, 

- Size bir hafta miisruıde. 
1 fer tıJrlli şeraitinizi kabul edi
yorum. ;\1ccmuanın idarehanesi 

l\1cseret kıraa•.hanesi<lir. Geçerken 
oraya bırakınız. 

- Peki 

* Bir h'afta soııra şu hikAyeyi 
yazıp hıraktım,arkadan da he..abı 

ı:;önderdim. 
Ura 

Kariha musluğunu açamak 5 

ücreti 
i\llltcaddit mevzuları akıt- 3 
tıhrnn sonra, bir tanesini 
intihap iineti 
l\ariha musıuğunu kapama ! 
ücreti 
intihap etti~nm 
bedeli 
;\ levzuu yazma 
l\ügı t masrn fı 
Dti~lınmc ücreti 

mevzuun 

ücreti 

Alrı mikte ücrcti,beherl 
50kuruştan 

lm1,a ücreti 

Tekrar okuma ücreti 
p,j~ imla yanlı~ın: tashıh 

\'irgül, puan ,-irgW, puan 
ücreti 
Kaybcttigim vakıt için 
Kalemi bırakıp, hokkayı 

kapama ucrcıi 

••• 

5 

5 

2 

s 
4 

1 
1 

J 

! 

1 

35 

l\Juslukçtı paraları verdi ama, 
mecmuayı çıkannadığı için hl· 
kayeyi n~redemedi. • 1 • liraya 
geri aldım,5liray.ı. si..:~ satıyorum. 

Nakl~dcn 

Sellimi izzet 

için hanımla münakaşa ,, 30 
Geçen 7.aman ,, 3 
Alon edevatı toplama ve 
beyhude geçen zaman ü. 50 

v 5o9 if KİRALIK SAYFtYE ! 
Uzun bir müddet düşündlöm. n lSTENIYOR 1 

Bu muslukçu miıhim adamdı_ kay·: l[ Derhal klralaoınık azre V 
bcttif;i vakıt için bile para alı- l[ Botaz lçlalu Balta limanı. j( 
yordu.. Vay canına bel.. Paralan * Emlrıaıı, Boyacıkoy, Kire-; • ll 

dl .• burnu ve l{efellP~lly tarana • li~ ver m.. X 
Altı ay· sonra birgön hizmet- ;; nnda dllrt beş odalı ufa.!ı: bir li 

çim oday:ı girdi ve şaşırmış bir I!\ sayfiye aranıyor. Mllllyet ga- İİ 
halde: zeteslnde Nail beye muracaat ii 

olunmalıdır. ;: 
- Beyfendi dedi, mt•slukçu cı:so::=::-=:~•··• ill : ı:n>CM'.:• 

geldi. sizinle görü~mek istiyor. Sultan Ahmet sulh kukuk mıh-
- Gelsin. ke<Jıesindeıı: bir deyni mahkılm-

l\lu~ıuı· .,, od:ıya girince hiz
metçim bende şaşırdır.ı 

Bizim mu,lukçu şıkla~mı~tı. Yer 
gösterdim. oturdu. 

- Scbebı ziyaretim, dedi. 
- 13ckliyomm, dedim. 
- ;\ltıslı·kçuluktaıı haylı para 

kazandım. Şimdi bir mecmua 
çıkaracaıı;ım. Ak~amdan "Va"-i\ı'.ı" 
yu, ikdam dan Ymuf Ziyayı, kara 

yanarak kalkt!. Gözleri yerlerin
den oynamıştı . 

Çılgın g}1>i lııibasının odasına 

doıtru baktı, ve bu aralık kar
şisında luhsinl ıı;ördii. 

Bu .t:örü' onu biıtlin bütlin 
çileden çıkardı., ~özleri daha fazla 
döndü, sarardı. Dişleri kenetlendi, 
ve buhran içinde tekrar yatacağı 
zaman, başını karyolanın demi
rine çarptı. 

l\luhsin bir adım daha ilerledi, 
biraz daha yaklaştı, çene kemik
lerini gerip oynatarak: 

- kapı)·ı baban açu. d.:dl. 

Sacide sadece: 

- Yal 
Dedi, sonra gene gö~Jerinl 

kapadı, kdbusultı bir ruya içinde 

sordu: 

- Beni ı;ördu miı? 

- Evet 
Kısa bir se sizlik oldu, Sacıde 

gözlerini açmadan tekrar sordu. 
- Seoi de gördü nıli.. 

ün hihin temini isti!a:il zımnında 

tahtı hac7.e alınıp füruhr.ı mu· 

karrer bulunan p!alf mark.ıh bir 

adet kunduracı makinesi şubatin 

dokuzuncu cumarte,;i günü saat 

on ilçte <andal hcdesteninde 

hilmüuycde füruht olunaca1mdan 

talip olıınların vakti muayyende 

memuruna murncaatları ilıtn olunur. 

)ltıhsin cevap vermedi. \luh· ı 
sinin sesini duymayınca SaCide
nin gözleri açıldı., ~uursuz bir 
dlişünlişle, yalvarır gibi: 

- Şimdi ne olaı;ak? 

l\lubinin de şuuru yerinde 
dei!;ildi. Ne olaca~ını ne yapaca
~ını kendisi de bilmiyordu. 

Odanın içinde deı in, uzun bir 
stil.Cm oldu. veSacide, son nefe

sini verirmiş ı:tbi ı:ene inledi : 
- Söyle ne olacak.,. 
- Bilmiyorum •. 
~ahiden bilmiyordu •• KaraNZ· 

lık içinde i!Ave etti : 
- Bilmiyonım • dıışunmeğc 

ihtiyacım var. 
-Düşün... Fakat Allah aşkına 

çabuk düşün. çabuk karar ver ... 
-· Odama gidiyorum. 
- Gitme, hurda <lii~i.in. 

Olmaz.. Yalnız kalmak 
ihtiyacındanm. Odama gideyim, 

öyleye kadar size karanını bil
diririm. 

~acide çırçıplak olduj(unu 

Şuh ve dilber [pOLA NFGRI] nin en son ve en 
mükemmel e.cri 

ASK DILENCİLDRİ 
r;nddar ve acı bayatı hakikive\i musavver 6 kısımlık bır dram 

Jlamış: 1 lavslann muhale.feci haschile Volg<ı! Volgal 
muazzam filmini görmivc •rin ~örmcferini temınen pnı·rram:ı i1:1veten . . " 
bu hafia dahi iraf'ine de, am olunacakur. l ler iki fnmin uzanlıı~ 

-ihetl<' 

_ l larık, lıayat. kaza ve ııtomr.lıil ~i~rırta arıııızı ~~ 
G&latada Gııyon hruıında kain Cnyon sigorta kumpanvasına 

11 yaptırınız. · 
1 Tfıı kiyede lıilaliısıla icrayı mııamele etmekte olan 

Ü YO 
15'.umııanyasına bir hm uğramadan •iı;orta yaptırmayınız:. 
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~······ 
Aero-Ekspres İtalyan anonim şirketitnin 

Haftada iki defa hareket eden posta tayareleri ile .eyahaı ediniz. 

_. lsıanhuldan Arinavı S <aatte ve Atin adan Rrendl?.iye 4 saate r;Jdilir. 
::_Mevki tayin ve koll postal mektup nakli için 1.ii~,d Tirve<tinonun !ley· 
:: oğlunda Cılarasaray ile l\lumhanedeki yolcu idarehanelerine müracaat 
;; olunması. 

"'"'""'"""'h.. Telefon Bc,·o"lu 2490-2127 ....,.,1111111""""" ••••••••••• , ••••• ~ J ~ ~ ••••••••••••••••• 

-.. 
Avusturvo labrikalan bcıaran san~allyelerl nmuml ~•nı deposu; lst3nbnldl 

K"anr·ı ogır brnınd.t 46-47 numaralı Joz. N. Aclmao telefon lstanbul 240 
Hami~· aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik !tadile har<: ve fanta7.ı 
kumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde. örtüler; maroke:ı 

derileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalan fab 
rika fiatma satılmaktadır. Fiat maktudur. 54 

f ... pirto ve ispirtolu içkiler umumi müdür
liğinden: 

126,000 ADET EVRAKI 
MATBUA TAE.i 

9 Şubat 929 Cumartesi saat 1 1 de ihale edilmek üzre kapalı ııaıt n~ulile 
münakıuaya konmuştur. Taliplerin mubıyaat komisyonu klılbcılnc müracaat 
eylemele.1 

Fatih dairesinden: 
J ı 9 hartta 

Çakır ata caddC6indc: ı 4 emlAk Mutasamfı Marya Takohl KirkO' 

- • • 120 
"} Pars 16 

Yağham: • ı 21 " 
18 

122 .. 
20 

118 • 
4 

88 

Marya, Raya 
" Yağhane • Boyacı lsıifan 

" • 
Edime kapı • Pars 

• • 23 Abacı Yani 

BalAda muharrer em!Ak eshabının adresleri meçhul olduğuna ve 
emlaki mezkılrenin kısmen kaı'ile tarika kalpedileceğlne binn,·n 
eshabının 15 gün zarfında daireye mıiracaat eylemeleri zımnında 

teblijtat makamına kaim olmak ü;ıre ilanı keyfiyet olunur. 

Sivrihisar belediyesinden: 
J2j lira maaşlı belediye hekimliği mtinhaldir. D•hill hastalıklarda mJ 

mare~esi fazlı olduğuna ve 'tıreti umumivcde iktldannı dair resmi w ı 

ihraı etme ksartile talipltrin htlediı·e ril'»ctme müracıadan. 
·~-- -- ., - -

unutru, ve gayri ihtiprl .\tuh- ı miz, istikbalimiz öldü mü?. 
5irı tu<mak, kop ermemek. ı,rit- \luhsin başını bile çevinnc< c 

me~in~ mani olmak için kollarını yunimektc devam etti, kapı . 
uzata. tokmağını tuttu. Sacide haykıı lı 

Muhsin, karısının uzanan çıp· :\luhsinL 
lak kollan kaşısında bir an ~luh~in bir ldhza duraladı t:ı 
kendinden geçti, bu kollara ani- kapının tokmağını çevlnncdi. 
mak için öne doğru bir hamle Sacide yatağının içinde dıığ 
yaptı- rulmuş, menner vücudunun btitıın 

Fakat kendıni çabuk topladı. haşmetini, gilzelliğini Muhsinin 
İrkildi., gerildi, omuzlannı gözlerine yıymışo_ 

silkti Dudaklannın ucundc acı )Juhsin. ha~ııu arkaya çevire. 
bir gülüşün kıvnmlan dujtüm· cek olsa, ğöreceği manzar.ıyı 
Jendı.c tahmin ediyor, ve bunun için 

Sacidenin kolları düştü.. arb,;ıııa bakmıyordu. 
Asabi bir ibıilaçla vucudu Karı koca bir an daha, ses.m 

sagdan sola, sonra soldan sa~a ~cdasu durdular. 
bükuldü, başı yastıklarının altına Sacidenin ~öjı;sıl çarpıntı lçln-
l(Ömiildü: de inip biniyor, şakaklarından 

Demek ~idiyorsun \luhsin? ~o~uk bir ter damlıyor, gözle 
. _ Odama gidiyorum rinin altı, her saniye bira7. dahıı 

çliruyorılu. 
(,idersen bir daha ıı;elmcz,iıı. ~lııh~in kapının önlinde bir 

:\Juhsin Cc\ap vermedi, kapı}a heykel gibi kimıldama<lan, nefeı; 
dojtru yurıidii. Sacide indi: nlmıvormuş, gibi duruyor, kapı 

- Demek bitti .. 1 ler şey bit- r• n t'lkmağını sıkıyor, dudnk
tl öyle "117_. llııyaonıl7., saadeti- !arını ke'Ilım·orclu. (Bitmedi) 



1 
1 

Kinısesiz fakirlere vardıın 
• 

Kaı· firtınasının çoktan heri lslanhulda 
:irlüıneınis bir s;ddetk de\<:111 <:tınesi tabii 
n /iYa<lt• fr;kir f'u.karava tc·ir etti. 

():!un J.:ünıür, zahire pahalıla~tı. Hatta Pen
i k, Boğa1. içi gibi uza kı;a yt.•rkrdc bunları 
ulınak hile kabil olnıadı. 

Bunu n:ıza rı dikka tc ahın Şt·hrcnıancti hu 
zak verlcrc erzak Ye un gonderıııek İ<,'İn 
'l h:ıtı. .. , .• , .. ,n:ık t;ı olı'ıı 

(' 
~--;jf j-·~ 

"'-ıt> _,,., 
·" _..;.. . ,....,., 

-~--- ---

:'il 11.1.1Y1'.T. t,._\ 1 ıs_\~ltl.\ ı 1 .-:rn.\T 

• a ss s 
Bal<alım bulabilecek misiniz? 

Bahrlyelllcrln 'clAmladıtı ) clken ıtemı~ını 
bulun 1 

nuradRki at bir takım ha•lanıalar 
1 itiyor fakat köpek ncrdc ~-

TUHAF FIKRALAR 
----------

Tarz!ye kime dil~er ? r..ım ucuz sntablllr ? 

r: Traai~ba-'ianôlc7"l 
... ........ .................. ~ ... , ........ "i 

1 ~, 

Yeni okuyanlara lazım ilk 
kelimeler 

Mağaza Y az1 hane )Tazı eı 
A\rukat Ha1rinı Da\racı Şahit 
Müddeiuıııumi Mahl'"eıııe 
Ceza Beraet Hükünı Jandar
ına polis Cezayınakt1 ~1uha
Jre111e rı·e r]<:ifhaı1e 1-Iapishanc 

Nazik Nişanlı ~ 
--='7-·---~:r- -

. .~ ->--

~ ~ıt 
Hundan rnada ki111Sl'sİz fukar:ıvı d ı düs~ın- 1

1 1ek lüzın_1dı. ı\lel'ade günlerde hiİc g.i<; el·;ııek 
Jlup g~çınen dul kadııı!ann, nıalul ınt;yarlarınj 
nıdauıııa ko;; nak icap cdi)·ordu. Ş hn:ınant:ti 

~ Enı!r kuı ~·111 gı

hidir, a1111nn :ıg'l.111-

d:ın ~·rk:ır ~·ıkıııaz rnl'

nıurun l,ul:ığıııa Y;ır
nı:ılıdır ki tesiri giirül
süıı. 

İki :a1 :ını k:n•g·a et- iki süpiirgcl'İ, hir-
nıişkr. bidcrilc I·: zanı; ve 

J)a) : 1 ğı al:ın h:ırı.~- t'Gırctk·riııe dııir halı
tınnak i1,·in ara\'a gi- se gir!!;- ııi ... k·r: 
n.·n !t'l'(' : · 

·r:ırzİvt· istcrinı - B ·n ~·ı si'ıpi'ıq{c-
dt·ıni!:' · leri S<:nclcn ucuz "at:ı-

s . 1·1111 1• • ·n na ıl t:ıı·zr)·e 

..._Ju "1: vırlı İs İçin bütçesinden 111 hin lira :ıvırdı. 
lfeı: nıahalkde ınuhtaç olanlar avnldı: .\ile 

i-.uhnın ~·dedine güre 1 linulan 111 li-nıya kadar 
>ar;ı tevzi edildi. 

\'aıı;·~tınnan ak ıc;ın s...·ııs: 11. 

i:tl·rsin, du~;ığı atan _ Kurdu ko~ unl:ını 

c;obanın ~üzlı ,yüz kö- İ\'İ ,·a d('ıllİs lx·n 
peğin di~iııdcn ividir. <le onun· için ta;·1.ive 

·rcnıht·I el~ndinin 1st{'(li111. ·rok:•i :ıtın:ık 
hizın •t..;isi ı;alı~kan ola- haın:ıll:ıı·ın ;s:dir. ı\la
nı:!:t. j danı l.:i lwni. 1 :ını:ıka 
~ (ienı; ad:ıın. lıcr harekete 111~d ur etti, 

)';ırıın t lın;ı. g ıni'ıl alnıa tarzııu 1 •• hile olsa 
>u küçük nıuavenet hir c;ok kin1scnın vlizfınü 

ldı~üh' ünlü. 
9 

Seı·mayc 

Bili)or nıusunuz, 
len t;c:ı retc ha!:'l:ıdığını 
anıan z k;inıdan h:rs-• 
:ı ı.,· r sernıa ve 111 ,·ok-
u· 

Otelde t · 1 vola se\'koluııabilir; i:ı- arzı~·e \'L'nııe.: ona 
ı\lfo:>~eri (ıra rsona) ·. . ı·v· ! I ıdfıs•r. ::-. tıYarı «ın ı<rı vo (an · 

- valıu dL"ıninden heri · ,.., ~ · ı-----------
··ı 1 1 ı·e,·inııek ınüs.·küldür. ı·.·ıl,·. ır('•lt·c"•v··e ı,-,.,f,.ı·I~· z• <;a ıp < uru\'orunı, .., . 

1 
- • - ,., ... ,.., ...... ..._ '-

ni~·c gelıniyor. tıııl .!')- ihtiyar 1 aııcn1.le- ı hakan; danı, o·nriinü 
(jarson- Efendiın h ·nl den zanıanc .. ·ırkısı CZİ)cltc geı;İrn1:ş olur. 

H. ,. huu:ıla ! ... 
Ht:n s\ıpl'ırgenin tdi 
~le sapını c;alıyoruın 
elhet sendcn ucuz sa
t:ınnı. 

Bu s:)z üzerine. 
A:-11 I huda l:ı sl·n-

siıı de;nİş, hen yapıl
llll':' 111c~·da11a geln1i~ 
süpür,l!;cleı·i ı;alıvorunıl 

JJ Hayıdı biri. i y:ıp
nıak ıç:ıı tir. :ıt 'e 

vakıt heklenıck o ısı • 

Bu ufacık su blrklntl 1 
bizi yolumuzdan alıko)&Clk 

, delil ya!. 

Oıır ben bir defa ceçcyim 
senin için de bir çare bulu
rum elbette! 

Yıı, cidL1t·n pek kü- zili ancak lx s:nci dct:ı isten1e. 'J:io Her gün hir :·dıın 
ül, hiı- serıııaY{' ile İşe ı,·~ıldığtnız z:;nıan İşit- .- Z:·nı:ınrıı k:alı·ini :ılan akıl>t.'t hir gün _\«!pınanı:ı~;ı kanır\'('- - Gu taşı suyun ortı.s,na - lşt: hiç bir .r iın .~ınn-
!_a~l:· nıış"ınız! iinı. hilnıt"yİp t• g ı;eı:e lıa. - nlen1.ilc vfı. ıl olur. , nııck <lcıncktir. ~!iıi~:t:.ı 1;~~:c!~~ kOpro ;::~~~:, ferah •·rah geçe-
~-:-----------------------------------.;.-- _ __,, ______________________ ~-----~--------...-~~....,.. __ ..... __________ ,,__ ____ ___ 
'MİLLİYETİN EYLENCELERİ l•1jf.")1?13:§i•I! (F'EROOfff) Ökaü,iil<-~u h .. tahlrlarınd•. en sıbl dir KEFALJIH 

VCREHLİLCRC, $/RACALILARA, UZ..-l 
ve KCHIK ZAYJrLll(/_AIUNA HAl'fll.f: 
ve !SÜT ViREN KADINLARA. Çoc/JlcıA
IUN 8İİYÜHCSiNE, KCHIK /{/R/KL.IKl.A 
RiNA, HASTAL/l<IJAN KALKANLARA • 

DOKTORLARA SORUNUZ 
SAF TRikALSI N 

>tOMP,.iMl!,KAtt.TOZ VE GRANÜı..E 
Günde 3 •d•f yahot 5 ka!fik 

oc111<lara nı:111'. 

,J ~v.yrisPf in 
1 - • 

barlın luL ,. uraı po tası , _ Zayi: ·" kapı-ı \ ckdı 
t.kkırlklc muc lıhcı m nıa ır ı Kr a J" •hali ı h • " -. ~~ ı..: 'TıU tarı Jtt· ,,~ 

kan:.: alan \t U\C"IC \ cıJcula,..,na ıtınc :!it re 1 \. f j 

1 

o m ın .ıur c zat ,.- . 
ınah>us müfcrrahA d vapuru& h -

1 lrctznn ık!r.ci postJSI 
( \.'l,\11.\) \:lj•lllfl 

7-2 !J2U l 'ı·ı .cırılı ak'i"ırııı 
ı;aı:ıı.ı ı ılılııı.-ıııl:ırı lı:ıı ı•krı\• 

'/.l'llgu'd.ı~. lııelıo il. sıı.op, 
.'ı.ıırısııı:. 1 Jı"·"· F.ıı-.ı. nı -

maho!k,, lı.1ız Y 10 ,'ubaı ruı;ıu k~ylıctunı .• Ycnı<ini !Ak 

Ç b ı;unu 5381 ıf ~cttırl~cgınıdln huk':llu rıln ıd·· 
arşan a de .'irkcctderı (;ını ılı\n C\'lcrim J~fıt:ırıs:ıl': 

3J ı:iinkü yeni bilmecemiz 
Soldan sajt'a. 

1 • l\ııl,ı!.. ~ 

3 
l•:rf<cı.. '~ .\rahR1a lo;ufaıı'_!) 
Ba'"~> f 

4 lkya ~ (!l L;aıın 1,u,. tarn13 

t (. ) Alfd,...nin ·•• harfı '! 

f> :"iJa t ! 1 lvhdı ( 3 ) 
~~ ... 

Dünkü bllmecemizln 
halledllmlş şekli 

'J \ t•riı \7 , 
Yukardan a~tı: 
" .\ccmı,;un:n ıı-.ı.. L1r:.ıı (,9 > 
-ı l,ıın (2) r ·inı (4) 
S - , 'ota (21 fn<k \IHUSU l4) 
fi- Binme "c:nn hv.ıc. (~)Çok -. 1.amlJadd rnl.ıl•n · ;ı 

J .• tıOı;un :.! \'al.le .ı ) 
alnıonın a 1 "tmrı lı.ııır. (4) 

fi Tı '\areıi Lullanan 1'1, 

Antrasit sobalarında ~on tekernmüUit 
llelçıJ; •. ıın mcş/ıur \\•<tor \1.ırtin) r.tırika_,, 

.namo.lıltı ~l)O ~l,teın ~u~ ~>halan ı.ı;clmi~tir. 
Ht l' .t,af ~ .. et ık.tLSJ.ıL' ,.c kac'i\tfl "az 

. " . 
Jçır z .:ır \ ~) ili _.\oo ınct:'o mil"ahınd:ı 

~ r.ı ı ı l·ı \r.• a .. ıt ~ıoi kı>k ı.tı \' I 
,arfa J:!'lan lt~ı \C mu· en11nclen ı}leme .. i 
em, "'ı \ , c ıre , ,. • ı \-~ \ ntrı1:.1t "cd:ırik · 

"lut .. e cınızce ıhhut '"ılunı r 

I fe ' 1• \Cdck .ır. am da ıt hır. r, 13 
.Jn( 13. 1 ' ır tdn r t ır' c t tLle 1 :" r ıın, ı 

/ o.ı 11 • 11 '!lut.·,~c t . ı .. r. 7' .!. \n at l 
n lic '\ hı \ t c t:th·tn ı . 

• amirhanesi ' eaebıı ıgı hıdernat. 
()'onıobillel'İn, elcktiri c al.itı 1ın.D.·niz n1otörü 

ve sairenin taıniri için Ho.;chin nfıınune 
taınirhanc:si kü:;;· dı 

'!tw_n?lııık·r,:ı ı c: clı:nız nıuıur · ı <." 1 er nC'\'i al.ll~ rld.~irıkıyc-in.~ j 
t.ımırı ıçın hır numune ıamirhanc>m' ku:':ır l'\ledıjlımızı mıı:caddıc ı 
mu;ıc.:rikrinı 7C' ılan cımc:k ,erdin<' nail r,j,ıv<ırul'. Zlkrt' lcdığimı7. 1 

tamirhane. mu\·C'kkilımiz R. ll•»Clı ıslııı.m , r~cunin ı:uııdcrJigi 

tctk il.: \ c kuııtrol alııı , c: ıa ·ine!« ile ınucehhc-r. olmak.la falınhu • 
nın ı;undenlijti mihanilU bir mtitd'''"'ı> d.:kuı,ıyen tarafından idare 
olunmaktadır. T~mirat nlnız falırıko.ıııız tarafındın imal olunanl~r 
için de~I s:ıir falırıkıcİan ,:ekn l<~ .. iz:ıtını dahi ramlr eder. 

AkümiılAıürlcrin Şarjı liınh'ı "' t~miri için d:ıhi ıym·~ rarzı 
c:ediı olarftk. hir,ota>von kü~at nk<.•f 

Ehven ücret ve teminatlı iş 
Galata Voyvada caddesinde: D.\SSJI{,\ 

.ı~ ~m~~~ 
HER VAKl1' t 

Dam~trako,ulos Bira~erhrin ! 
Nefis ; 

içiniz i 
MOKA-SA'.\TOS-MARTI IK "' 

Kahvesini 
l'UlffO 11 O 

_ücevhe at t Amator hatmanı .._ a ıs l'al \el rln kavurma ve Öğü-
' dülmesi en son ı tem elektrik 

h 
• • makineleriyle icra edllmektedlr. 

te lrl Bu ayede kah\e d nelerinin 
zarlarını Ilga 'e lezzet ve kokusunu tezyit eder. 

..., • ., "' Telefon. Beyo~lu 39. i 
:.,ınnıyet sandığı müdürlüğünden' ~ .. . .. Wr. 

ılıı. 1:.n11111 , Tı~ılızoıı • 
1 ii1.r, llorcn·a ::iıh.ck vı: 
ıl·:ıııış!ı• l'.ıtar ı ~ı•I ... iy c 
Hızc. ı ır. Siır1111·ıuı. Tıalızılıı. 
l 'ıtl:ıllnııc. Tirolıdıı. ı:il'~· 
"""· (hlıı. Vat~:ı. S ıııı~ttrı 
Srıı. •1•. !ııııho'ııy:ı ıı~ı~ıy:ır:ı.k . ' . ~rn.~·Ct\İH, 

izmir sür'at postası 
( IZ.\llR • vapuru R ;uhat 

h :-t--ketle 1-'.rt-'j!;lı, /'.<.ınruldak. ll:utın. 11. :~bi~ 

\mo r:ı.. Kuru a ,ılc, ('ıdc ı.kc p .. ıırıiııiıııll-------·~ 
fcle_:ıne 2ZlDIC! \C i det dcccktir. Şehremaneti ilanatı 

fazlı ta, .,ı 11,ın 1 '.mın ınu Rıhtım 
hın 2 aun1ara't• müracı~t Şthreman<"tindcrı , 

Tcleıon: ':!684 itfaiye içın !uzumu ·ıl.tn ı. kur 

YELKENCİ 
\'APlllll.AHf 

l\:ır:t d~ııir. luk.~ ve sıır'ıtt 
Po. la~ı 

,·apurıı 6 
~ubar 

Vatan 
Çarşanb 

yola 36 baınnıvc 18 •t.ık l 8 yıs 

ıık r 8 tlbi.ıc •• ıa.J..c< ı 8 çHı ~un.o 
hpı.lı ı.arnı münı"4saıo konmuştıır 

Taliplerin şıırrnamc almak lçlıı 
her gün levazım müdürlügıine gel 
melen ve uklif u.rflannı da 2 Şulıaı 
929 Pc11cmbe ~nil sut on b 
kadar mczkOc mildiJtlıigc ı·crmcler\. 

••• 
Şelırcaunctlndcn : 

cuma 12 de Calata rihtııııuıda 
harch~lc wmartL.,_İ ı O d:ı ~ıinü ak,amı Sirled nhummdan 

1".ı,ın şiddetle hUkümftrını ulm~ı 
\'c 5eyrü eferin müşkulatı h2..<chil< 
Jltnı Ahire kadar otomobillenn Tok 
simctro ilcrcılcılne muvıllitm Vt'.7.de 
elli zam cdilmi~tir. 

zmirc ~idecck YC Pv..ır ı.J de hareleıl~ hıog .. ldak, lnc!xılu, 
h:minkıı hareketle pazartesi S•msun, Urdu, Clre on. Tr-;Juon, 
ı-;ckcckii•. 5Unnene ve Rl7.e lfl:elderine 

\'apurda nıukcınıncl hır ı ozimtt ve a.cfeı' rdecek:tir. Kimyayi tahlili 
orkc,tra ve cazlınnt mevcuttur. Taf.ilılt için 'iıteciJe :\1 sadet \!üderri.; lim)aker l,igor bc)ııı 

hanı ııcisaJinJe y•lkencl hanında ldmı·aı l tah!d cserinın lıırinci 

Ayv alıksür' at postası k!in •cent•SIM müraC3at Td fasikL:u 1 ıtişar e:'Jli~a' l·" " 19> 
r b ! l ·15 kuruştur. 

,.'\-JER.'I. \ \lpt rıı li ~uhnt ••'14•n-uımı~:::zıı:ıcımıaı:ı:mızmzzii 1 ------------
çar~anba uk\'>ınıı harcketfc : Jng-lllz HacıJH! eyin vapuru Adana erkek muallim 
mıır:ıt bkeJckrc t"trn~ ıırJk 1 J kt b · "d" · 
\n ı'ı>t.ı . id •r .,:cceı.rır liaftalık zmir postası ms e ı mu urıye-

rr:----·-----)1 8 .. tinden: 
f zmit sü'rat postası , useyniye \ 

\J rn ı ıp r ( , b:; 6 Ç m 

1 1 

\ar lr 1 • t ( 1 p Jn ~r J a:rşa uba 
r ht -ııından dowu lıınlte hl 
rekct cdcccktk \ apunm 17 
nit ne gece h:ırckct cd c "' 
'e lzı:- ite zevalden soıır1 f!. 
Jrcck )Oku tıre"'eri~e ' kı 

: de ır1'. l. n' ı 
d ha hı, ((,c' ' , Ç:ı. 

n kk:ıla, Edr :ııit. A lık , e 

'ardır 

1· 

wnu aac 
ı n • ıda • I · ! d• re ınJc ruı~ck . . . p,,,,1,ırını ıcruııyen b •rçlubra ait olup 4 şubat 929 tarihinde v ıla vet daımı encümeninden· 

~ ılac:ıgı "' d c il:\rı , !unan ımicc\ herat satı<ı havanın mııhalcfctı· 1, 'k C.s· . . • Galata kopril başında mtrktı 
l ı! 0 yj,ilc ıehir edilerek dıri ınczburun 18, inci p•z•rtc<ı' 

0
.. • ,e,ı taşta · ınan P ;a nıektchı hınası icar mli7.nycdc mud<lcli- ac•ntcsı lleyog!u 25b~ mesadeı 

lzmi•) c azı net \ e AH! t c'1c· 
cckıir. } uk ve ) oku iı,. ~ Em 
önu Reşadiye caddesinde 1 .ı r u
nıaralı lugilız l lı1>eyin Rt"tem 
vapurları idarchanc,inc nıtır:ıca:ıt 
Telefon: btanbul 21)7fi 

kı, k->ml vona ıemın malıı ' rilc 
müracutlnn 

' " ·" ,_ UnU fO u!ı·ıt 1)'>!) .. ' 1 ' k j honı altında hususi doire-Je 420 
'ııılnı:ı<'lnırı tnkarrıır L'I kdi~ı ilıln plunur T 1 ~ .' - pazar. gunu :<aat on ıırc a< ar temdit cdilnıi;tir. <ube ac"nıe lsıanlıul. 

• " · a lplcrın eııcurnene muracaatlnrL l iıiı' iiiıiııiiıiıi' iıiiıııiıiıiiiiiiıiiiiiıı•••• 

.} Talipler. ıhcsas ı c chh 

'~kultan ulına·ı mc~ruı bulunı!uttu 
ılin olunur. 
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tı MlLLIYET. ÇARŞAMBA 6 ŞUBAT 1929 

ŞEHiR, 1MEMLEKT VE HARİÇTEKi VEKA Yll GÖSTEREN RESi MLE 
, ı ı Asrın r--J!!""'!!~~-""!"~!!!'""'";J~-,!!l!!!!!!!!~--"!!!!!!!!!"'!!!~~~!!"!'!~"!'!"'-""!!!~P--ml!'"-.!'!';ıı ı miite~ıimil 

' I• oto 

\ 

Şehrimizin muhtelif muntıkalarında l-1nıyonlar karlara saplandıgı için 
arabalarla et nakliyatı yapılnııştı asap dükkanlarında et boldur. 
Son kar dolayısile şehrin bir çok yerlerinde ekmek ve et nedreti 
başlamıştır. Bunun üzerine öküz arabaları ile un ve oton1obiJlerle 

et nakledilmeğe başlanmıştır. 

' -----

• 

I 

·. 

Dün havaların iyileşnıesi üzerine şehrin1izde kar eğlenceleri baş!a
nıış Ye gençler kar topu oyununa girişııişlerdir. l{ar üstünde oturan

lara da sık sık tesacfüf ediliyordu. 

' 

• 

.. 

Gümüş suyunda Alnıan sefareti karşısındaki çeş'lıe kar yığınları 
altında kaldığı için ancak bir dehliz açmak suretile çeşnıe<len 

su alınabilmiştir 

Resimde beş ğünden beri kar altinda kalan Istanbulun, Dolma 
bahçe sırtlarından tespit edilen cazip manzarası görülmektedir. 

Kar fırtınasından sonra, Emanet ve Tramvay şirketi ameleleri, 
yollardaki kar yığınlarını kaldırmak için dün geç vakta 

kadar çalışnıışlardır 

-.. ' 
Marnıarada dört gün bocalayan Feyyaz vapuru 
· volda kurtardıP-ı ( 7 ) volc-nvıı hıç:ıv<tn vPlln•n · 

pün tipiden .sonra şehrimizde kar eylcnce4 

ve sıne
ma maki
neleri 

ancak 

sıındamr. 

r~tanbul 
Asma al

tı Yaldız

ITan. 

-1 ASTA-Lf°ı.;s ı 

tASTA.~ü·k 
MaKarnası Amerik 
nın en birinci irmiğ 
nden yapılmı~tır. B 
tün Avrupa makarrı 
larına müreccah \ 

Daha 
ucuzdu 

Bir 

.. Meşhur~ 
J{ONTINENTAL 

Yazı Makine 
ncyııe"mi'el rakbın arn 

havi oiıır Türk ve L:Hin hr 
1"1ıfath yazı nıakiııe:criııiıı e 
ın:ikemmelidir. 

Nuv~ Bronsovirra 

Heyı.e.ıııı.e. ı cıl\Kaııı.ı e 
iyi lıi~ap makinesi o:ııp mi" 
1eatdit lıank.ı:ar ve mali mi" 
es~i~eler tarafından kıı lanı! 
maktadır. 

Çayct ~ağlam oldıığu için 
ka.t ıycıı lıozıılmaz . 
TllHKiYE Cl"l\11 ll'HY • 

Ti YECAi\E DEPOSU 
A Tloın~tayn Kumpanyası 

B yoğlıı Tekke caddesi 
583 ıınmro 

Tcırkçe lıımıfatlı Kontine 
trıtal. y:ı7.ı makinelerinin ycııı 
L·\tın alfabemi?.e göre değiş 
ır'mP~iııi ıleruhte ederiz . 

Fatih Sulh ikinci hukuk haki 
liğinden: 

l ltıcer Ilanım ve lbrnhi 

efendi ta rafında R Göztepe 
Ö!Il{!r.p;ı~a sakıtj!;ında Eğinli ba 
Şakir zade Liitfi bey alaylıin 
ikame olunan bedeli icar dava 
nın csnayi rü yetinde mumailey 
Lütfi heyin vukuu vefatıyl 
verasetinin ayni mahallede mt 
kim zevcesi Anc Ye <:vUtla 
Ncvvare, Semiha, Bedia, '\Jedih 
hanımlara münhasıra o 1 d u ğ 
an la ~ıl mış ve ikametgahlarını 
meçhuliyeti hasebiyle ilanen tc 
ligat icra edildiği halde yev 
-nuayyendc icabet etmemiş oldu 
ğundan haklarında gıyap kara 
ittihaz olunarak müddei Yeki] 

Zaptı dava me'alini tckra 
tapu senedi ilıra~la işgalin fuzul 
olduğundan ecri mblini talc 
eylemiş ve icra kılınan tetkika 
havi mu'ta raporda şehri onb 

bira ecri misle mütehammil bulu 
ndujtu beyan ve ihbar kılınmış v 
mahkeme 7 mart 929 Perşcmb 
günii saat onbire talik kılınmı 

olmakla ikametgıihları meçhul bul 

nan munıaileyhimin ğıyaplarınd 
cereyan eden mu~melclcrc tari 
ilandan itibaren lıir mah :zarfınd 

tısuleıı itiraz ederek yevmi muhu 
kemesjndc defi'lcriniıı dermeyan 
zımnında mahkemeye gelmeler 
ve ilk celcsede masarifi ğıya

biyeyi ,·ermeleri aksi taktirde 
hukuk u:;ulii muhakemeleri kam 
nunun 402, 406, 408 inci mad
deleri mucibince mahkemeye 
kabul olunmıyacağı ve vak'ayi 
ikrar ve kabul etmiş addoluna· 


