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AY DÖNÜl\ıIÜ 

Daha lıir ay, hcniiı bir ay 
ıtçti: Eski okuryazarlar arasında 
Ytni Türk )'azısını öp;rcnmiyen 
kalrııamı~tır, ve850,000kişi l\lillet 
llıcktcplcrinde soldan yazılan ye· 
i l'ürk yazısını öl';renmcktedir. 

Bu yıl okumap;a ba~lıyan yüzbin-. 

KAR FIRTINASI ACEBA GER! Ml GELiYOR? 

krle Türk çocuğu sal';dan yazılan 
Arap y:ızısını öj);rcnmemektedir. 
Ccçmi~le gdcce~i ayıran sinı

'ah perde her ı:;ün cfaha kesi
Oc,i yor. Yirmi yıl bir milletin 
dtıtil, bir nesli~ bile iimrlindc 
llıühim bir şey dci';iklir. Yirmi 
tıl sonra Tiirk milleti okurya-

rının yiizde sekseni sağdan 

!azılan yazıyı tanımayacakor. O 
?.aman kendimiz de kendi yap
~tınıız işe hayran kalacaj!;ız. 

BLivük harckdin maıızara'1, 

bize ·aydönumkrini tes'it cttirc
Cek haldedir. J Jiç bir millet bu 

'adar 111. zamanda bu kadar 
ts.ıslı bir inkılabı ı:;mi~ izdi
hamların içine yerlc~tirdigini 
~ıyJi ycrck iii';üııcmcz. Kafaların 

içini, dı;ından daha kolay dcgiş
tiriı oruz. Yeni yazıdan karg;ı,;a

ık \ c ihtil;\l lıckliyenlcr bu 
·~kun \'C şat p;iinlll birliltini p;iir
ltıcktrn mahzundurlar. 

_\kdcni:llc Karadeniz ve Asya 
1lc ,\ ı nıp:ı arasında nıodcrn,milll 
1 c kun etli bir dev Jetin tees-'lis 

Ctmlsini istemiyenlerc kar~ı in
<1nlıjı;ın inki~a[ ve bahtiyarlığını 

İsteyen hlıtün asil idealistler hi

i.imle birlik olmu~tur. Buglin 
/er yiiziinclc hu temiz rnııfın 

iti harı c ııu[uw clıcııınıiyct>iz ad· 
dcdilcrncz. 

Yeni yat.ı mucizeli bir kanat 
~uru~ı.ı ile, yavaş ya va uıaklaş

llıakta okll ğunıuz gcçmistcn lıizi 

Hrdcnlıirc ufuklar boyu uzai';a 
fırlattı : düşman propağanda) ı 
Ç·Jdırc:ın işte lııı olnıu~tur. Şark 

SUvıınu bulandırmak için daha 
)ıllarca vakitleri oldui';unu zr.n· 
~cıknkr, ")a >eni yazının Listlin
~cn bir sene, iki sene geçcr;;c'! ., 
c'iyc tcl:ıslı oldu~u kadar p;ııliinç 

hamlelere koyuldular. i,tanbul 

ıe .\nadolu, Tiırkiycde ancak 

hir :ı>ır eıd hLihmü geçen so
kak •ayıaları ik doldu. Yıllanmış 

tı;J,,itluin salgını içinden kesif 
1\ırk kala!ıalığımn lllilkt \lcktep 
lcrınc akını ne gıızcl tezat, ve ne 
k ızd ders oldu. 

Rejimin ><ıjt ruhlu çocukları 

lıııtün tı yanık lıklan ü:.tlcrinde 

••mimlizckki kısa intikal deHini 
emniyet içinde geçirmenin mu

:ız.zaın Lhlmtrq etini ;uphesiz 
':ılamı~l;ınlır. Elimiz halkın n:ıf>zı 
ll;;crimi~n bir dal..ika çekilmeme-

ı·c cmln, bu son 
r1 "!C\ i clr iı~tıktan ~nnra, ba~· 

kJ arım , akı ı,, hndim:Zi biz 
il t •"n · t.ı z ,rJuk çckccc~iz. 

"" .:ıkılu',ıııııı ilk aydönuınünlin 
>iz,lcl i 1 .. 1 11 ala.ı l>unbr oldu. 

Falih Rıfkı 
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1 llalk mekteplerine dcv~m eden-
~r i~in kolay ve etlenceli yazılar. 

Kar fırtınası durdu ..• derken dün akfam tekrar kar yağmağa 
boşladı. Eyupta bu maıozara hl\la dururken kann avdeti hiç te 
iyi olmasa gerek değil mi?. 

~ -:c-=-

Kar gene başladı! ...... ' 
Çok temenni edilirki bu kar 
geçenki kara benzemesin .• 

Rasthanenin tebliğine göre ha-.ra bugün 
kapalı olacak ve .. arada bir kar yagacaktırl 

Evelkl gUn biraz 'lddetlnl kaybeder gibi olan 
hava dUq tekrar bozmu,tur.DUn de fasıla· 

h surette kar yağmı,, ak,am Uzerl ruzgAr se· 
rtıe,mh1tır. 

iki gUndenberl •ehlrde tabii hayat bir dereceye keder 
avdetetmı, olmakla beraber Avrupa ile mUnekale henUz 
temin edllememı,ıır. Ekspres ve Konvansiyonel trenler! 
dUn de oelememl.tlr. 

Kar altında trenler 

K abakçada kar altında kalan trenler kardan kurta
rılmış iseler de yollar tamamlyle temlzienemedlğl 

için gelememektedirler. Tekrar şiddetli bir kar yağarak 
yolları örtmediği taktirde bugün Ekspresin gelmesi bek
lenmektedir. 

YEŞILKÖYE KADAR TEReN 

Banliyö tlrenl Yeşllkllye kadar tenün edilmiş ve dün 
işlemiştir. 

Anadolu hattı da açılmış Pendlğe kadar banliyö tiren! 
işlemeğc başlamıştır. Mamafl Pendlğe kadar mevcut iki 
hattan yalnız biri temlzlendlğl için bir hat üzerinde sefer 
yapılmaktadır. 

ANKAR <\ TRENLERi GELDi 

A nkaradan hareket edip yolda kalan üç yolcu tlre
nlyle bir marşandiz evelkl gece şehrimize gelmiş

tir. Dünkü Ankara postası da vaktında gelmiştir. 
Tramvay seferleri de hemen hemen intizamını bulmuş 

çift arabaları işlemeğe başlamıştır. 
YOLLAR NASIL TEMiZLENECEK? 

Şehremaneti tarafından çıkarılan 1,000 amele yolları temizle· 
mek•e devem etmektedir. Dün Eminönu temizlenmiştir. Ge· 

ce de Beyoğlu temizlenmiştir. Taksim meydanında toplanan karlar 
da Emanetin kamyonlarlyle Taksime nakl edilmektedir. 

Köprüde ancak dün temtzlenebilmlştır. 
OTOMOBiLLERiN ZAMMI 

Kar yllzllnden Otomobil taksilerine lllve edilen yDzdcı 50 zom 
dünden itibaren kaldırılmıştır. Boyacıköy ve Baltalımanında 
yollun amele temizlemekte devam etmektedir. 

DÜN GELEBiLEN VAPURLAR 

Krasniflot ve Lenin vapuru dün ~ubah Karadenlzden limanı -
mızo gelebilmişlerdir. 

Nevroslskide koroyu oturduğu rivayet edilen Sodıkzadelerln 
"Arslan. vapurundan moıamat gelmiştir. Vapura bir şey olmamıştır. 

Telgraf muhaberatı mutazam 

Telp;raf ve P.ısta muhabcrntı yoluna gitmeye başlamıştır. Dün 
An kara postası gelmiştir. 

Köstenceden limanımıza gelmekle olan • Albonya" vapurıınun 

karaya otuıduğu haber verilmektedir. 
"K;ron 

blrbirile 
* Limanımızdan Akdenize hareket eden Rus bandralı 

Ruzadak~ vapuru ile Alman lıanclr:ılı "Ozıdor~ vapurları 
mnsademe ctmi~lerdir. 

·----
İzmirde zelzelelı\tailş ıayıha~ı tetkikatı 

Ankara, 7 Olılliyet) - i\la-
0} d U tiye vekılletinde toplanan müdür-

! ( A Jer encümeni Barem maaş layı-
ımir, 7 .A. , - Bugün 

hasının 9 uzuncu sınıf memur 
'ant <ı,~O de devamsız . fakat 
siddetli ve he~ ccan tellld eden faslına kadar tetkik etmiştir. Tet-
bir zdzele olmuştur. J ıa,arat ve kikatıı cumartesi devam edile-
zayiat yoJ..tur. cekur. 

Adanada inhidam 
Adana, 7 (Milliyet) - Yu 

karı Buruk köyünde çöken 

magarada kuraklıktan iltica 

edip oturmakta olan aksa

raylı 12 alleden üç kadın 

lllmüştür. Çocukların ayak· 
lan kınldı. 

"Emden,, geliyor 
Almanların Emden gemi

si pazartesi limanımıza ge

liyor. Emdenln şehrimizde 

bulunduğu müddet içinde 

yapılacak ziyaret ve ziyafet 

portram dün tesblt olunma

mıştır • • 

~~..=12'J'?»"hWA"'$""4!W'AWA"AZI 
~ Son vaziyet 7 ŞUBAT ~ Gazi Hz. ~ 
~ ~ 
~ --··- ~ ~Hariciye vekilimizle~ İngiliz hariciye nazı- Hh.AL1AHMER GüNü 
~ bir saat kadar ~ 
~ görüştüler ~ 

nnın beyanatı DÜN TES'İT EDİLDİ ----
~ -<11•- ~ 
~ Ankara, 7 (Milliyet) - ~ 

İngiltere Kralı 
tanıyor mu? 

~ Gazi Hz. tii:jleden sonra ~ 
~ Hariciyeyi te,rlf ve vekil ~ Kabildeki Türk ailelerinin nakli 
~ Beyle bir saat göru,tliler. ~ B 
~ Oradan çlfllOe giderek ~ Petayer,7(A.A.)- azı 
~ •k•am kö,klarıne avdet ~ TUrk ve lranlı Memur 
~ buyurdular. ~ allelerl da dahli olduQu 
ew~AYA"~rw-d halde otuz ki .. ve bir 

A. Ajansı çok Hlntn bu gUn uç 
lnglllz tayyaresi ile Ki· 
bllden nakledllmlf ler· 
dlr. 

Yeni bir şeklalryor 
Teşkilat ihtiyaca göre 

değistirilecek ---Anadolu ajansının lstan-
bul mümessllliği kadrosunda 
meclisi idare kararlle yeni 
teşkilat yapılmaktı-.dır. Şim
diye kadar mıımessllllk 
vazifesini ifa eden Etem 
Hidayet Bey, ayni zamanda 
meclisi idare azasından bu
lunduğundan vazife! asliye
sine avdet etmiştir. 

lstanbul mümessilliğine de 
salahlyetl tamme ile ajans 
baş muharriri Kemalettin 
Bey tayin edilmlştJr. 

Vazifesine başlamış olan 
Kemalettin Bey yeni teşki
latla meşgul olmaya başla
mıştır. Mümessillik teşkila
tının asgari bir kadro ile 
yeni bir şekle lfragı için 
neşriyat şubesinden Abdi 

Tevfik, Feyzi, Selim ve Tarık 
Beylerle dl~er lkl aktllonun 
vazifelerine nihayet verilmiş 
ve kendilerine ifa ettikleri 
hizmetlerden dolayı teşekkür 
edilmiştir. 

Ajans meclisi idare azaları 
Cemal paşa ile doktor Vahit, 
Alaettln, Hamit ve Etem 
Hidayet Beylerden mürek
keptir. 

Yeni teşkilat nasıl olacak? 
Yeni teşkllat kakkında 

kendlslle görüşen bir mu
harrirlmlze Kemalettin Bey 
demiştir ki: 

- Yeni vazi/<ye başladım. 
Meclisi idare kararile az vesaitle 
çok iş görmek için kadroyı yeni 
bir şekle ifrag ellik. Bunurı rıeti -
cesi olarak neşriyat şubesinden 
(6) memurun vaıifesirıe rıilıayet 
verilmiştir. Bundan maada lstan
bıı/da mevcut iki telsiz lstasyo -
nandan biri Anka raya rıaklrdi/e -
cektir, 

lıanat subesi 
lııınat şube~! hakkında 

henüz bir şey yoktur. Hesa· 
batın tetkl~l meselesi yeni 
değildir. iki aydan beri 
mezunen burada buluran 
muhasebeci hesaplara baka
bilir. Zaten kendisi de iki 
güne kadar Ankaraya avdet 
edecektir. 

Türkiye-lran 
HUDUT iTiLAFI YAKINDA 

iMZALANACAK ----lran sefiri Frugl hazret· 
lerl Uç gUne kadar Anka· 
raya gide· 
cektlr. Esa· 
san sefareta· 
nenin e,yası 
da Ankaraya 
kısmen nakl· 
olunmu,tur. 
Frugı haz• 

retleri Anka· 
raya gittikten 
sonra TUrk· 
lran hududu
na ait ihzar 
olunan asa· FRUGI HZ 
sat da imza olupacektır. 

lren Hariciye Nazırenın 
tucaten vefat ettlOI Tahran
dan f&hrlmlz lren eefare
fanealne teblll olunmu.-r. 

Londre, 8 (A.A) - AYam 
kamarasında Slr Auatan 
Chamberlaln den lngııtera 
hUkOmetlnln Afganlstandakl 
mUteaddlt saltanat davacı· 
!arından her hangi birini •u 
ve ya bu surette tanıyıp 

tanımadıQını va yahut bun
lardan her hangi birine •u 
ve ya bu tarzda do.tane 
muzeheratta bulunup bulun· 

Sir Chıınıbcrlain 
madıöı yolunda bir sual 
sorulmu,tur. 

Hariciye nazırı ,u suretle 
cevap vermı,tlr: 

• - Kabildeki lnl!iliz sefiri 
hali hazırda şehre hakim otan 
yerli memurin ile gayrı resmi 
bir surette temasını muhafaza 
etmektedir. Fakat bu münase
bet emniyet mcs'elesi ve ecne
bilerin Kabilden çıkarılması 
gibi mahalli umuru istihfaf 
etmektedir. Diger taraftan Kan
dehardaki /ngiliz konsolosu 
Kral Amanullah ile nim resmi 
surette hali temastadır . • 

Sir Chamberlain cevabına 

şu sözlerle nihayet ııermiştir: 
-- Evetcede burada stiy· 

ıedlğlm gibi lnglllz hUkO
metl Afganletanda iktidar 
mevkini ele geçirmek için 
çarpı,an muhtelif hızlplere 
muzaheret ve ya muavenet 
etmek sureıtlyle Afgan umu
ru dahlllyaslne mUdahela 
niyetinde asla deAlldlr. 

İzmitte epice va
gonlar birikti 

--....... ...... ..._..,___ 
Ankara, 7 (,\!illiyet) - 1 tan

bul treni lıugün iki saat teahhurlc 
geldi. Vagonlar İznıitte hirikti· 
ğindcıı ekspres ı:elnıemi~tir. 

Bu akşam, btanhul.ı hareket 

eden trtne fazla tehacüm oldu

l';undan bilet ancak ıııcı ki ade

dine p;ôrc h'ilıııi~, bir kısım 

yolcular ye bulaıııanıı~lardır. 
............................ 

ŞÜPHE i 
Namındaki tefrll<amız bu- ı 

gün bitli. • 
Yarıııdaıı itibaren ı 

IVIEBRURE HURŞiT J 
Hanım tarafıadan yazılan ı 

SÖNEN IŞIK i 
i lamııe gü:ı:el kısa bir romanın S 

• .,rrae bafllyac:atı:ı: ı . ......................... . 

Dlin Hilaliahmer günü idi. Bu 
mlinasebetle Cemiyet Tiirk ~ a1-
kının. cömertliğine bir defa daha 
müracaat etti ve tahmin edlldiı;i 
üzre her tarafta büyük lılr muka
bde gördü. 

Sabahtan itibaren i~ 1 erkek ı c 
bir Hanımdan mürekkep hey'etler 
şehrin her tara[ını gezerek v.a 
kaydına bıışlamışlardL Bir çok 
zevat da hey'etler gelmedeu ce
miyet şubelerine miiracaatla Aza 
oluyorlardL 

Bütlln otomoblller dcı, .• 
Şehirde mevcut hütün oto

mobiller cemiyetin tnbetdrdi~l 

afışlcrl camlarına nsarak l lilali
ahmer hesabina çalışıyorlardı. 

Cemiyetin muhtelif şubeleri 

bilhassa üsküdar, Eyup şebeleri 

de birer müsamere tertip etmiş· 

Jerdl. lstanbul merkezi Tiirkuvaz 
salonlarında bir çaylı dans ver
.niştir. Burada milli rakı:lar ıla 
yapılmı~tır. 

Gece yarısından sonra :\'lak
simdc bir müsamere verilmi~ ve 
çok ra?,'bct gormüştür. 

Kardan çalışamayan şölörlcr 
Cemiyete müracaatla çah~tıkları 

zaman aza olacnklarını bildirmiş
lerdir. 

Gece Beyoğlu inerruılannda 

hey"etlcr halkı cemiyete aza ol
mağa da\Ct etmişlerdir. Dün bir 
çok mekteplerde de IJilAliahmer 
hakında konferarı tar verılmiştir. 

Fakirler.: yardım 
Hılaliahmcr ubclcrinde fakir

lere kıjnıtir rar.,,ı tevzıinc dıin de 
devam edilmi~tir. Tacavla harık

zedeleri için ı:enıiyct ~00 batta
niye mubayaa etmiştir. Cemiyet 
iki bin okka da kömür alacak, 
Ye hunlara verecektir. -----·---

Nereye? 
---·-

ı\lübadele Kömisyonu
için Yunan hükümeti 

cevap verdi 
Muhtelit mübadele komisyo

nu dUn M. Rtnasın riyasetinde 
içtima etmiştir. içtimada tekrar 
komisyonun GtlmUlcineye nakil 
meselesi görUşUlmüş ve buna 
dair Yunun hükumetinin cevabı 
okunmuştur. 

Yunun bllkılmeti cevabında 
Gllmlllcinenin ufak bir sehir ol
duğunu ileri sürmekte, ' Komis
yonun Yunanistana, mesela 
Atina ve Selftnik gibi şehlrlere 
teklif etme tedir. 

Dlln kisa bir müddet devam 
eden içtimada bu teklif hakkında 
bir karar verilmemiştir. 

Manınfi hüküm suren kano
ata göre komisyon her halde 
lstıınbulu terkedecekllr. Fakat 
bu nakil keyfiyetinin ne vakit 
vuku bulacağı malOm değildir. 

200 üncü sene 
matbuat 

Sergisi kapandı ___ .... ...,..._ . 
Geçen hafta perşembe günü 

Türkocoğında matbuata ve cu
ma gllnll halka Ttlrk matbaacı
lığın 200 lincll senesi mllnose· 
betile açılan matbaacılık sergisi 
bugün kapanmıştır. 

Türk ve ecnebi bir çok zc· 
vat sergiyi ziyaret etmıştlr. Bil· 
hassa meı aklı bir kaç ecnebi 
seıgiyi tertipeden Selim Nüzhet 
b )e müracaatla te~hir edilen 
eserlerin bulunup bulunamıya· 

cağını sormuşlardır. 

TUrkocagında Türk gazeıe

clllğlnln 100 Uncu senesi olan 
GnUmllzdekl Teşrinlevelde sırf 

gazete ve mecmualardan mUre· 
ttep bir sergi ıaçılacakbr. 

Bursa agtr ceza mahkemesi 
müddei umumisi Se;.fettin Bey 

BursaCıa ki - -~ 

mevkuflar -----·--Müdaf aat başladı 
Oökbayrakçı Cem a 1 
ve diğer maznunlar 

ne diyorlar ? 

Bursa, 7 (Mllllyat) -
Bugün mevkufların müda
faatına başlandı. Salon hın
cahınç dolmuştu. Maznunlar 
derin bir endişe içinde bu
lunuyorlar, bir kısmı da ağ
lıyorlardı. 

Avukat Numan, Cemil, 
Tahsin Beyler müekklllerlnl 
müdafaa ettller. Avukat 
Numan Bey flllde fallin 
efallnden ziyade kasdln ma
hiyetinin anlaşılması icap 
ettiği müekklli tahsildar 
Mustafanın ne gibi bir mak· 
sada hizmet ettiği mailim 
bulunmadıjtı şeklinde mü
dafaada bulundu. 

Cemil B. ise milvekkllinln HD· 
lı:Omet hizmetinden, vatonpen er 
liğinden, MUdafaol Hukuk cemi
yetine intisapla llğaz dnğlnrın
da vatan hasretiyle feryat etti
ğinden, dört sene Belediye oza
lığlyle memlekete yaptığı hizmet
lerden, birsözU diğerini tutmiyan 
ipsiz sapsız lfadesils Hllkümet 
aleyhtarı olması imkllnsızlığın
don buhsetti: 

Tahsin B. müvekkilinin Hük !· 
mele maddi manevi merb;ı 
tiyet ve hizmetlerini ileri sürd~ 
ve her üç avukat da beract 
talebinde bulundu. 

Gök bayrakçı Cemal ayağa 
kalkarak hapishanede yazdığı 
uzun müdafaasını okudu. Cemal 
müdafaasında Sabri ile Dikici 
t sm al 11 n ifadelerini, do r 
bir odada böyle şeyin ko· 
nuşulması lmkAnsız olduğunu, 
muhbir ve şahitlerin lekeli ma
zilerini, meselenin halkı dolan
dırmaktan başka bir şey olm'1· 
dığını yolonlarıo kuyruklu ol· 

, duğunu iddia etil 
Cemal devamla rüyalar. lın

kikatan gördüğünü, kocabo 
Hüseyin le hiç bir münasebet \ e 
hukuku olmadığını, tezkerenin 
sahte" olduğuna, cemiyet teşlii
lltının para ve münevver kafa
larla yapılabileceğini, yapılan 
bu dalaverelerin HUkOmetçe ha· 
ber alındığını anlıyan muhbir
lerin işi bu renge döktüklerini, 
zavallıları vokmak lstedlklerinl 
ileri sürerek masumiyet iddl • 
sında bulundu. 

Gardiyan Ktimile gt!mce fazla 
içki kullanılıfını. bu teşkilatm 
işret cilemlnde Pil kili tlzle arka -
daşi<m tarafından tertip edildi 'İlli 
maksat/an parıı mııkalıiliııd Cr -
mali lıapishan,den kuprmak nldu
J!ıın11, kendi>inbı aldatıldığını siiy
frdi ve masum b11/11ndugun11 llfn 
etti. 

Maznun Sabri &)ağa knlkt 
Allaha, Heyeti Holdmenln ada· 
letioe sığındığını, bo•ka diyecek 
bir şeyi olmadığını sOledl. Di
ğer maznunlardan Şflayıp, Hoca 
Hilmi, asker Hidayet, Salt ma
sum olduklannı dermeyan ettiler 

Muhakemenin ikinci ve son 
kısmı son haberferimizdedir. 
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Afgnnlstanda vazıyet gittikçe ı 
tevazz h etmektedir. Amanııl -
lah hazretlerinin, bir çok nufıız· 
lu kabil.fer tnrıtfındnn vuku 
balan ısrar üzerioe istifasını 

geri aldığı, Ankara sefiri Gulll
m Ce}Illni tarafı dan lıGkOme
timize resmen bildirilmiştir • 
Binaenaleyh Amanullahın Kan
debara gitmezden evel istifa 
ettiğine artık ~üpbe edilemez. 
Mamnfi geçen hafta da izah 
ettiğimiz gibi, vukuatın bugün
kü tecelllsi karşısıuda bu istifa 
hadisesi ehemınfyetlnl kaybet • 
miştır. ÇllnkQ Aı::aııullahı latllı

IAf eden lııayctut:a.b da bir kaç 
gün sonra lf.tiia etmif Afge 
tahtı boş ta ıruştır. Afgu mil
leti tan:.fınc!u izJıar ccllleıı 

umaml arıcyn tevfik&D Amauul· 
!ahır ba tnlı ~gal eyleınetıiadu 
da' t!ihl! bir şey olamaz. 

D' :r tarafta11 İagillılerlıı 
bütün b" meselede oynadıklan 

rol, blltll c;irklnlltl ile tedricen 
meydana çıt.maktadır. Hint h11-
Jı:Omctinln sucu Bebeyi Afgan 
tahtına namzet olarak Uerf sllr-

düklerfne şüphe etmek caiz de· 
ğlldir. Çünlı:U Ameullah kuvv· 
etleri vaziyete hakim olmağa 
başladıkça gerek Hint hükilme

. t!ni. gerek KllbUdekl lngiliz se-
firini bir telaştır aldı. Bu bükll
met bir taraftan vaziyetin vahim 
bir safiıaya girdiğini behane 
ederek Algan hududunu kapayor 
ve Afganistaru bir nevi abluka 
altına alıyor, diğer taraftan da 
.. ucu Bchaya tayyare ile iki l.a
giliz zabiti yollayıu. lugmz ee· 
firi de ayni Hı.him v112iyet be· 
lıe.ı:esile KAbildea kaçı.ağa ba
zırlanıyor. 

Halbuki KllbUla Amanullah 
tarafından istirdadı vaziyet te 
vahamet husule getinnek ş6yle 
dursun. bilakis mevcııt vaha
meti lzrleye yardım etmelidir. 
Fakat Hint hUkllmetlnin laududu 
kapaması, bu nevi her hanıtl 

bir endişeden ziyade, haricin 
ve bilhassa Hintlilerin maddt ve 

manevi yardımından Amanııllahı 
mahrnm etmek maksadına ma
tıaftlır. Hele sucu Behanın ld&
re~inde J(llbilde rahat rahat 
oturan İngiliz sefirinin, Ama
aullalıı.ıı avdeti ihtimali kllJ'fl" 
sında rahatsız olmata başla· 

ması pek ziyade dlkkatı caliptir. 

••• Afgan sefiri Gulam Ceylanı 
Hazretlerinin dlln gazetemizde 
şayanı dikkat beyanatı çıkmış

h. Sefir Hazretleri bu beya
natiıırile Hint hükQmetlnl bi-

A .... er.i.kada 

Bahri inşaat programı 
Berlln, ti (A.A) waşhlng-

tondan bildirillyor: M. Coolldge 
ayıın meclisinin yetıl bahrt pro
gramın inşaat mDddetinl tah
dit eden maddeslai reddetme-
sini ııdcmi tasvip ile karşılamış 
ve mamafi bu karara kar,a 
veto baklı:ıai jsdmal etıneylce· 
ğin öyleıniştir. Çünkü progra
mın kendisini taııiamile tasvip 
etmiş bulun'tlaktadır. 

• ÇlN iLE - Waşhington, 6 
(A.A) Ayan meclisi hariciye 
encilmenl Çine gümrük mulıta· 

rlyetl veren muahedeyi tasdik 
etmiştir. 

• KREDi MESELESi - Nu· 
yort, 6 (A.A) - laglltere bu
kaSt mildUrl M. Normu N .. 
york federal ihtiyat bank.asa 
m-dilrll M. Hari.~soa ve maliye 
nazırı M. Mellon ile g!lrDfmüt
tilr. MUla.kat beynelmilel kre
dinin vaziyeti hakkında cereyu 
etıniştir. 

FILIPlN ADALARINDA 
Manila, 6 'A.A.) - Fnlpln 

adalan umumi valisi fit. Stimson 
yeni reisicumhur M. Hoover in 
talebi Ozerlne diğer bir vazife 
deruhde etmek için vaUllJı:ten 

çekilecegi haberinin doğru ol
duğunu söylemiş, yalnız lıu va· 
ztfenin ne olduğunun beyanı 

hususunun M. Hoovere ait bu
lunduğl!llU ililve eylemiştir. 

Mumaileyhin M. Kellogg a 
halef olacoıgı umumiyetle zan
nedilmektedir. 

.1'.tısırda hava hattı 
Bcrlin, lı ' .\.ı\. / Kahin-den 

bıldirıliyor . Komşu memleketlerle 
han crvL !er" ihchsına müteallik 
ı.sı • r.ıt sur'atle terakki etmektedir. 
Bu h:ıılarıU servlı Alman ıa.narcıeıi 

r-ırafınd:ın icra edJlecctur. 
l\1hire, fi ( ı\,A ı Garbiye 

cıalennd, mahallede çıkan hır yan
gın& ycrlılere 41 240 ev vıınmış, 5 
~ı,i tı:lefolmuş. ikı ki de ağır su
rette 'aralanmışnr. 1 ! arat S0,000 
lngiliı li; ası ta min cdilmektc·dir. 

tarafiığa ve hukuku düvele 
mllonfl harekt\ttan dolayı alenen 
protesto etmektedir. Gulllm 
Ceylanının bı• mühim beyanatı, 
Afga • vaziyeti hakkında bu ha
diselerin başlangıcından beri 
Afganlıler tarafından telaffuz 
edilen ilk resmt sOderdlr. Ama
nullah Hazretlerinin istifasını 
takip eden aıınrfi ve hercamerç 
içinde Afganlstaoın resml aesl 
lftdilmlyorda. Esaaen azun mO
ddet bir hükOmet bile teşekkül 
edemedltfnden, biç kimse fr.en
dlsfnde soz söylemek aalahlye
tlni gllremlyordn. SO;ı; sllyffye 
bUecefr. bir vaziyet baı olur 
olmaz, Afganistan aamına 

yükselen ilk resmi tes, Hl.at 
hükOmetlui protesto etmek ol
muştur. 

Afgan bükOmetfnfn en ziyade 
itiraz ettiği nokta, fngillz tayya
relerlnln g11va Hint toprafl lmlf 
gibi Algıuıfataıı tızeriadea •Çllllt

tandır. Flllıakılı:a lngi!lz gaz~ 
telerinin de yazdlğına ıııre ba 

tayyareler J(lbll ile Hlndlstanda 
kAln Pefvar şehri arasında mekik 
dokumaktadırlar. 

Hiç bir devletin, eulh balla 
de bulunduğu komşu bir de •;t 
le munasebatında bu kadar ka· 
ytsızlıt. ve laDballlik g&ıterdlgf 
(llrUlmemf~r. 

Bu hadlselerill başlwıgıcıa

dwı beri takip ettiği lıattı hare
ketle, Hint hükftmeti, Afganis-

tam mUstekil bir devletten ziya
de, Hlndlstanı teşkil eden fngf
ltereye tabi HükOmetlerden biri 
telakkl etmek istediğini anlat
mıştır. Sanki isyan KAbilde dOn 
lnglltereoln allr ettiği Kral 
Amanullah aleylılııe değilmiş de 

meseli Bombayda ve ya Kişıalrde 
bir Malırace aleyhine imiş. 

İşte Hint hUkOmcrlnln, daha 
doğrusu bu hUkOmetin ilham 
aldığı lngillz hükOmetlnln Af
gaalstaııa karşı aldığı vaziyet 
btıdur. 

J(etıou nlisafdanyle ltarilıa 

llta edlldll;I, Cemiyeti akvam 
ile her devletin lstlldllll temin 
edildiği bir gOnde, orta 
Asyada küçük fakat cesur bir 
millete karşı bu tecavüz reva 
mıdır? 

Bize gllre lngillz hükQmetl 
bu saalln cevabını kimseye de· 
tllııe biç olmazsa, yakında 111-
ıtllterede yapılacak olwı umumi 
fntlhabatta mUatehlplere ver-
melidir. 

*** 

başlıyor. 
Berliu. 6 (A.A.) Nazırlar bir 

hükOmet buhranı ihtimalini ref-
etmek için mUzakereye devam 
eylemektedir. 

Gazeteler vaziyeti nllı:binlllı:

le ka'lllamaktadır. Nazırlar 

merkez: fırkasının kabinede 3 
nazırkk elde etmek için vaki 
olan tnleplerlnln muhik oldatu
na teslim etmektedir. 

BiR iSTiFA • BerUa,7(A.A.) 
Merkez fırtast başvekil M. 
Mııller in ır.ıl&f&a projesiııi 
reddetmiştir. MUnataıat ııa.zın
nın istifası resmm tıceyyllt et
miftir. Relııicuııılıur "' H Ioden
burg • ııa baltra&a aılldahale 
etmesi muhtemeldir. 

MiSAJ(lN KABULO-Berlin, 
6 (A.A) - Reich taı Pariıı aıL 
satım 127 reye karfı 227 rey 
De kabul etmlftir. Ekalliyette 
kalanlar arasında Ko llnistıer 
merkez fırkası anıfrlt miNiyet -
perverler, kllylU hrkası meıısup
lan ve hırisliyanlar, sosyalistler 
bulunmaktadır. 

AÇIKTA KALANLAR Ber-
lln, 7 (A.A) - "Vnrvvarts. ga
zetesinin Bamenden aldığı bir 
hırtıere gllre bn şehirdeki men
sucat tianayi patronları iki yilz 
bin ameleye yol vennişlerdlr. 

BALON J(AZASI - Hamburg, 
7 (A.A) Bir balon yere düş
müş, dört kişi ağır surette ya
ralanmıştır. 

hpaımyada-

Vaziyet kanşık 
Londra, 8 (A.A.J Henda-

ye den bildirildiğine nazııren 

ispanyadan gelen haberler va
ziyeti henüz vahim olarıık gös
termeı.tedir. Asi topculardan 
mürekkep bazı müfrezelerin 
•Valence• sokaklarından bir 
kısmını hllla ı.ıaı altında bu
lundurdukları rivayet edilmek-
tedlr. 

MiLLiYET, 

Frnmı.eada 

Dehşetli şey 
Yalnız Pariste 2,200 

hasta vardır 
Londra, ( A.A ) •oaııy 

Mali. in Parl muhabiri bütün 
fransada müstevli bir fekllde 
hDknm ıllrmekte olan enf1Uan
zadaıı yalııız Parls şehrinde 

2200 mu ap bulunduğuna ve 
bunlardan 23 Qnlla lllmUş oldu
ğunu blldlrmektek.lr. Reisi ve 
!zllsıııdan ço2U bu hıu<talığa 
tutulmllf elan meb'uaaa meclisi 
barlcfye encUmeai bu gün top
lanmıyacaktır. 

Tanıfrat Ajanının Beyanatı 
Parff, 7 ( A.A.) - M. Par

ter Jllbert Amerika hUhOmetl 
ala tamirat mesefeslofn hal ve 
tesviyesine karıŞ111ak istememe
kle beraber büttln dOnya De lk
tisadt mllııasebetlcrfn tabft s•
rctte y dea başlaıııuı ~nına 
lı:Ollferaa•n uvaffafr.ıyetüri er
:ı:u ettlgfol M. Polacare ye temin 
eylemiştir. 

Tastlk edUecek l'aıU, 6 
(A. A.)- .\leb"usan meclisi hariciye 
encümeni ınazbaca muharriri Pıtri!I 

mis:ı.kım derhal ta<r''.i lehinde be.yanı 
fil.ir etmiştir 

Sıı.rbhttanda 

Kral gidiyor 
Htrvathır"ın m e r k e z 1 
olan Zagrebl ziyaret 

Londra, 6 ( A.A. ) BDda-
pqtedeu • Dally Malhe ı~ııra
na bldlrllfyor: Zatreptc devran 
eden ve henUz teeyyüt etmemiş 
olan şayıaalara nazaren Kral 
Alaxaııdrc bu ayın nihayetinde 
ve yahut Mart ayının bidayetinde 
mezkOr şehre gitmek niyetinde 
dlr. ~raı orada uzuıı müddet ka
lacaktır. Maksailı kralbğın mlllt 
vahdetini tarslae çalışmaktır. 
Bu itibar Ue bittabi Hırvat 

liderleri ne fllrflşecet.tır. 

ltalya-Yugoslavya 
Belgrat, 6 (:\.A) - bt · na-

zırlardan Markoviç politika ga
zetesinde neşrettiği hir m:ı.kala.de 

ltalya-Yugosla vy:ı mümısebatllll 
tetkik ederek dosluk muahede-
sinin temdit edilmem.iş olına..;rnı 

her iki memleket mcuaf ii 
nokta! nazarından ~ayanı teesslif 
görmekte oldup;unu kaydederek 
eliyor ki: 

1 !er iki memleket <.'>ğrafi 

'aziycti iktisadi bünyeye ve 
umumi amali milliyeye istinat 
etlen Jaimi mcn:ıfi ile yckdi)te
rinc baı';lı<lır Binaenaleyh l!:Crek 

ltalya g,crek 't: \"ugcı>la\ ya rahi 
atan hcm"ahenk bir siyasete 
mütc\ cccih bulunuyorlar. l ki 
ıncmlckel aı asındaki mlina:·c:batı 

d<Jôta.ııenin i'tihdaI eden siyasi 
bir harekete ltalya .,.c Yuµ;os-

la\ ya dkarı umumi}e,i rnsi 
ttŞelılıtbtc ımu.aheret etmelidir. 

* Yeni bir t:ıyfo • lkl~a.t. 

6 (:\~.I,) SAra ı nazın Ho:;ko 

Jentik hariciye na.zarerı muavio
liğine tayin edllmiş Ye bu p;iin 
vıvifeve ~lıımı~tır. 

"' Yeni setir Bdı;rat. 6 (A.A.) 
Lehistan sefiri Babinki bugün 

hariciye naz:n Kaoumanidi tara

fırnlaıı kalıui edilmiştir, ;\luına 

ileylı itinııtnamesini Kral Ale~andra 
takdim edecektir. 

• Yasak llerlin, 6 (,\.A.) -
Bel.,rartan p;elen biı telgr.ıfta de-

niliyor ki: Yugosfa,'Ya bükiımetl 

bazı Bul!ı;ar, Çcko~laYıık, lrnlyan 
ve Amerikan p;azeteferinin dııhu -

llınü menetmiştir 

Deic;tkRda 

J\\ali vaziyet 
Brüxelles, 7 (A.A) ~leb'u-

san meclisinde blltçe projesinin 
müzakeresi esnasında maliye 
nazın beyanatta bulunarak de-
miştlr ki: Belçlkanın mail vazi
yeti son iki senı: zarfında ted
rici surette yeniden kuvvetlen
miştir. Bu iki sene zarfında dü
yunu umumiyedcn 6 milyar fra
nk indiril !şiir. Bu sayede dU
yOnu unıurn"yc 1 26 sen sindeki 
ır.ıktarın a!tıda biri derecesinde 
tent aiıl eylemiştir. 

Brü~elles, 6 ( A.A ) Ayan 
meclisi Usker muamelltıadan 

ileri gelen fhtlllftana halli hak
kında Fransa ile akdolunan 
mukaveleleri kabul etmiştir. 

CUMA · 8 "U.BAT · l9'l9 

JBUn.dl••anda 

Iğtişaş var 
l\1üslümanlarla mecu-

siler arasında kanh 
val<a!ar 

Bombay, 6 (A.A., - Mecruh 
bir mecusiyl hnstahaneye nak 
letmekte olan bir arabayı takip 
eden müslUmanlar Uzerlne asker 
tarahndan ateş açılmıştır. Asker 
diğer iki milslllman grupunu da 
ateşe tutmuştur. Kargaş:ı .~ıa

nn başlangıcından beri 22 
kişinin maktul ve 150 den f~zla 
kimsenin mecruh düşmilş oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

Kolombo. 6 ( A.A) Dünlı:U 
arbedeler esnasında !i kişi 111-
moş, üçU polis olmak Dzre 2!i 
kişi de hastaneye kaldırılmı~tır. 
Sabahleyiıı etrafa geae taşahl
mıştır. 

Bombay, 6 (A.A} Gece 
yeniden bir takım kargaşalıklar 
olmu~hrr. Mecu ller Pathanlara 
hUcOm etmişler. bunlardan 3 
kişi lllma11ıerdlr. Mukabe
le! bllmisil olmak Dz.re Patban
ferin mecusllere alt mabetler
deki putlan kırmış oldukları 
sllylenlyor. 

Bombay. ;- C\.A) "'1ecvsiler 
ile Pathanl:ır arasında din mcs'ele-
sinden dolayı zuhur eden kari
~ıklıklartlan JO ki~ı ölmü< 200 
kişi yara1anmı~tır. 

Bombay, 7 (ı\..:\.) - ;\lu>h.i
manlar ile Mecusiler anısında 

bu sabah da devanı eden müsa
demelcr gittikçe ~iddctknroektedlr. 

' ..... _..... 
t-un•erede 

Parlamentoda sual 
Lloyd George niçin 

Sud3na gitti? 
Londra. lı A.A ) - Avam 

kamarasında M. Uoyd Gcorge 
un Sudanda yapacağı seyaha
tten maksat ne olduğu suretinde 
sorulan bir suale cevaben slr 
Austeıı Cemberlala demiştir kl: 
Uberal fırktısı lldrinfn bu sey
ahatten maksadı hali hazırda 
Sudan karşısına çıkan mes"eller 
hakkında doğrndan dotruya 
malOmllt istihsal etmektir. Ayni 
zllmanda M. Lloyd George me
zkOr eyaletin Vallil umumisi ve 
mOşavfrlerf ile bizzat temasta 
bulunmak niyetindedir. 

İNGILTERE - H™T YOLU 
Londra, 6 (A.A) Hava 

"1eri nazın sir Samuel Hoore 
lnglltere - Hindistan hava yolu
nun son fstlhzaratının ikmal 
edilmek üzre olduğunu beyan 
etınlştir. Bu yowa t.uşat resmi 
muhakkak surette ilk bahara 
icra edilecektir. 

VENi GEMiLER • Londra, 7 
(A.A.) - Gazetelere nazaren 
bahriye nazareti geçen sene 
yapılmasına müııade edilmiş olan 
iki kruvazllrün derhal inşasını 
temln etmiştir. 

fRLANDA LiDERi Bel-
fll>t, 7 (A.A) Tevkif ve hap
sedilmiş olan M. «De Vatera • 
yemek ve içmekten imtina et
mektedir. 

. INGILTEREDE IŞsizL.ER 
Loadra, & (A.A) - lpız 7 
maden amelesi •lttommouthslre.a 
de bir kllmür madeninde çalış
makta elaa ve scadlkaya dahil 
bulunmıyan ameleyl tehdit et-
111lştlr. Sopalarla mDsellAlı polis 
kavveti iki defa nlmayfşçilerln 
üzerine hUcum ederek dağıtmış
hr. Bir çok kimseler hafif su
rette yaralanmışlardır. 

l\luahedeyi digiştirmek! 

~~·son ·Haberler ~ 

Karar cumartesiye .. 
Bursa mevkufları namına 
vekiller müdafaa yaptılar 

B rsa, 7 (Millıyct) - '\lcv 
1..-ı.ıfl?" mlidafaa;;ırıııa ikinci cd 
scdı.: devam ettıkr. Avukat Asaf 
''· l'llidafaatta bulund!L l\lüvck· 
killerinin cehaletinden, :\ 1. mec
lisinin iskan ne demek oldu~nu 
bilnn."C!iklerinden halı:; vı: rnzii 
kanunun gayntam te~ebbüs için 
.ida119 kabui etmediğini iddia 
etti Sonrıı di~cr arnkat kal 

kucak "taHp. k hmc- nın 
reııçliğirıden mı1ktin vicdanı 

uyandı·dı!;ı nefretten lıah 

"Gönül ister ki cuın"uri;-t 
nslplerine sadık kalan mas 

Bursanın lllnı karalanmasm,, 
di ve uzun mü<la faattıı bu 
ndu Karar cum.ırksi ta 
edilmektedir. 

- •O• V 

B.M. eelisinie 
.\.nkara, 7 ( o\.ı\. il. \t 

. lecr · bu~un reıs Kd;r.ım pa~a 

h:17.rcrkrinln riyasetinde toplan· 
m~tır. Askeri mukclldiyct kanu· 
nunon 1 OQ unnı maddesi muci

bince ihtiyat zabiti olacaklardan 
bıı:t.ılır!Jlın b<dcli nakili ~ermı:~i 
tercih edip bckay, d~ kalarak 
mezkur kanunun ~b. 8() ve: 

108 inl'i ma<ldelcrinden i;tifade 

ettikleri ania:şıldıl!;uı<lan hugibi
lcrinin hcddfı:rinin alınıp alın· 

mayacagınm tayini hakkındakı 
l\lilli miidafaa \dli)< Ye bıit e 

encümen ma;r.lıat;ıl.ırı 'muzakcre 
edilmi~ ve a,;kcri mukelldiyct 

karwıııınun (O nci madtfc.;iııin 

kam.nu m:ıhsu,; mucihim:e ihti· 
} at zabiti ola.cakl:ırdan b..'lld 1 
al ınııu yacag;ı hak kın<laki hu k· 
muııun kafiyct ve sarahatı k;ır 

şı.<ınJa bu bapla ayrıca bir cd· 
sire mahal görmc<li<>i bakk1J1Jaki 
bütçe encümeni mazbatası knbul 
edilm~tir. 

\luhtclif dcvairiıı l <ı 1Q btit· 

çclcrine ı:ahsbatı fcı kaJ;ı<lc ve 

ınun.ıamm.e itasına ve h:ı:r:ı mu

nakalat icra,ına dair bir kanun 

müzakere edilerek k:ıhul olun 

ın~tur. 

Huna nıv.araıı ,\laııdf vck:llet 

bütcesiac 30 bın lira 1'C muh

telif devairin ııyııı .;ene buı:çcle · 

cinin muhtelif fıı,ıJların;ı ve ma 

ddderine cem·~n :l!l\? bin kıi50r 

lira rah,:isaa munzam itıı vı: .391 

bin :rno liranın munakalı:si icra 

edilmektedir. :\1eclb cıım:ırte,;i 

gunu tuplanacaktır 

Tahriri 
• A 

zıraı 
.\nLara, 7 (:.\!illiyet) Be~ nel· 

mild Roma ziraat cnstitu ·u ile 
828 Jı: Cinevrcde inikar eden 
ikci,;adl istatistikler kon[eraıunın 
930 . cııe:.inde diınyanın her 
mcmlc keti ne ~amil umumi bir 
tahriri 1..irai yapılm:ı.;ı hakkında 
ızhar ettikleri arzulan üzerine 
hüklıructinıizin bu t:ılırire ~tira
ki prensip itıbariylc kabul olun 

m~ ve ıısasen 9.lO da tekrar 

ya.pacagiınız W&uml cahriri nü
fn7 :neyanında bu zirai tahririn 
de yapılma . n~nsip edilmıştlr. 

Bu rclilit:in mcnılcket ~etaitl 
lıu.sl!Siyoine ne ·urede adapte 
ed.ilebilcçegini cespic .için. bir 
komisyonun teşkili ı:ızımgeldi~n
den istatistik umumi müdürü M 
jakar ile ziraat müsce~rı İlısaıı 
Abidin, ziraat ve orman umuınt 
miıdürkri., iştatbtik umumt mü
diır ınuadnlc;:i. iktisat vekAietl 
isrntisti: ve nc-riyat müdürleri. 
nin .;tfrakiyle bıı komi.~onuıı 
te-1.;ili tekarrur etmi,tir. 

Tok-yo elçimi 
gidiyor 

Aokora, 7 (milliıct) -To 
clçimiz Cevu B. f S ·ulıatta T 
yova gidecektir. ---·-Söndürüldü 

Dun gece saat :l-1 ıe Çenl 
lit:ı~ca hir bakk:ıl dukkünırıt 
yangın çıkmışsa Ja derhal ~ 
diıriilmüştur. ---Necmettin Sadık be 

• \k;;am,, refikınıızın baş m JI 
n rl 'ivas meb?u:in '\e"c-nettin ..;a 

hcı e\'dki gün llabıfü vokuş, ı 
diı*mu> ve ;ol lrol11nıın bilek kc 
itini hır p;rrça lnrmı~tıı .. \rkada ,ı. 
Zili krıltı l~ıy• koıu~uır C ıı 
ol.;un. 

Rusya-Roma-nya 
\' arj<Wa.6 (A. . \ Ru'\ a 

Vnr~ova f."firi \LOanifia 11 
vada Lıtvir.of protokolunu uı 
için lahiyeti tamıne ıılmı, 
Mumailcyhe Romanya scLı 
hiriıı~i kfitibı ile Lchisı:-.m 13u 
sefareti mllstı!:jan reCakııt erme 
tedir. Uk mıil;\kat 7 "ubat , 
~aıııı vokı olaclk ve porocok 
da. aı;lcbi ihtimal 8 \ıhııttı ın 
lb.let:ektir. ......... -. 
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Cinsi Adet ~10 by«• 
azami ... !{. 

Kıvırcık 
Dağlıç 

Karaman 299 17 .17 
Karayaka i04 .ıo ~ 
Kuzu 

Peşte, 6 (A.A.) - Meb'usa
ııda ~aşvekilden sulh muahe· 
desinin tadili lehinde Peşte be
lediyesince ittihaz edilen lı:aran 

lılikOmetin icraya mltemayil 
olup olmadığı sorulmuştur. 
Kont Betlen bu karara hDkO
metln de lştiralı: dmekte oldu
ğunu söylemiş ve demiştir ki: 

', ____ ._... 
'28 Şubatta' 

Keçi 363 2'l ,!' 

Sığır 306 IJ ,l{ 

Danı .1 14 lh 

iLANI.AR --m:ı:ııj 

Manisa Vilayetinden 

Tayyare kazası - Madrit, 7 
(A. A.) Bir lngili7. deni> ıa.yya · 
resi tecrübeleri yapılırken, denize 
düimüşıür. iki kişi boğulmuşnır. 

Bu lıususta teşebbllsatta 

bulunmak zamanı henüz gelme
diği halde hükumetten mütema
diyen bu ~1ıl nllmay!şkAranc 

beyanatta bulunulmasını talep 
etmek muvahk değildir Çünkü 
bu bllkılmetin dahili vaziyetini 
zahiren znif gllsterlr ve mcvki
inl tarsin için bu meseleyi alet 
itt az ettiği hi sini verir ulh 
muahedesinin tadili meselesini 
ortaya atmak için efkilrı umu-

• mlyenin olgun bir haUe gelmesi 
IAzımdır. MI et bu mesele etra
fında tamaııiea müttehit olmak.la 
beraber bu kanaatin hariçte 
fıusul bulması icap eder. Nutuk 
alkışlanmıştır. 

Pera Palas salonlanndo 

Matbuat cemiyeti 
Hususi aile balosu -- ·-

Türk Matbuat cem -
!yetinden: 

81111 müessesııl ve f11brik11larca 
Matbuat balosunda tevzi edil
mek üzre gönderilmesi arzu 
edilen kotiyon ve saire11in ııilıa
yet Şubatın yirminci günün. 
kadar Cağa/ offlunda Matbıl(ll 
umiyeli merkezine teslim edil
mesi, aksi taktirde kabul edilc· ı 
meyueı,.'tf be;·on olunur. 

Kasaba · Par>a yolııııuıı 
0+583 ila 5+883 iinr.iı kı io 
metreleri arasırıJaki yolu ıı 
tamiratı ~ a~iyesi ve bıı kıs
kısıın üzerinde 0.60 ııı. VI' l Vll 
2 nıelrelik ıiç ıııeııfez ııı aoı 
9699 lira 68 kıırıı~ beJı•I; 
keıti üzerinden 9-2-929 lari
hiııde saat oııbirıı k:1t ar ıııiirl· 
dt,lle kapaiı zarf usııliil' rıı ı 
ııak:ısaya çıkaı·ılıııı tıı·. 

Faıla ıat:,ilat almak ı,1,.wıı 
ıaliplemı Yıl:iyi'l • 'afıa lı' 
müluındisliğiııe muraraaıbrı. 



MILL 
i/TE 

iki sabıkalı 
E:fe ı\tehmet Arap 
Mehnıedi vurdu 

l<ara gümrük Sultan ma
l>aıteslnde oh·ran sabıkalı 
tre Mehmet 
ttkadaşı Arap 
Mehmet ara-

da bir ka- a.·· me~ele- j 1 '7 • C-.. 
~~n<!en dolayı j ~ 
o le d en be rl • 
ııünafereı va- r / 
ınış. Evel ki ~ 
gece bu iki 
adam kara gümrükte Kör 
hlahmudun kahvesi önünde 
karşılaşmışlar. iki rakip 
blrblrlnt görünce küfür et
ıneğe başlamışlar. Daha 
atık da\ranan Efe Mehmet 
bıçağını çekmiş ve Arap 
lıtchmedl göbeğinden teh
likeli suretle yaralayarak 
kaçmıştır. Mecruh hasta
hane)'e kaldırılmıştır. 

• iki iştial - Dün akşam 
Türt-ede bir tramvay arabasının 
altındaki motôre merbut lastik 
bom patlamı~ ve bu i~tial halkı 
haylı tdaş ve korkuya düşür
ınu~[Ür. 

ı\ yni infilak bu sabah da Ak
sa rayda i~;q·cn lıir tramvay ara
! a<ında da tekerrür ctmi ·. Faka 
hamdolstııı nufmça bir zayıata 

•cbl·p olmamıştır. 
• l3ir çocuk çiğnendi - Top

hanede sakin ,\!ımet ağanın 

13 ya~ıncaki op;lu Nurettin 
laksımdc şi;lör Ziyanın otomo-

1 ili :ıltında kalarak muhtdif 
)'crlcnnden yaralanmı~tır. 

* Zir.cır hırsızları - Niyıv.ı 

ile Ahmet nıımındJ. iki kişi dün 
bir maYunadan bir zincir çalmış
lar:a da nkalanmı~lardır. 

• Hikmet öfdU - Ccçen hafta 
hır k:ıdın yuzundcn 13 }'l'rinden 
)'aralanan l likmet hastahanede 
tilmu-tt•r: 

• Yangınlar - Şehrimiz de 
dün atide i yangınlar çıkmışnr. 

:\la'ımut P~aıla Aziz efendi· 
nin Vt!ada Kazım beyin evle
rinde ~tcş çıkmışsada derhal 
ı·cti~iler;ık şöndürülmüştür. 

\'ine '.\Jahmucpaşada Tarakçı

hrda Ekseriye hanında Agobun 
iplıkçi dükkanında, Bakır köyün
de• ktiçlik Bar;da basmacı izzet 
tf.nin kulübesinden ve Göztepede 
Ahmet ustanın maranı:;oz dükkA
r.mdan, Klıçük A yıısofyada Ra
ınazanın evinden yangın çıkmış-
5ada ba tırılmıştır. 

* Esrar kaçakçılan - zabıta 
dun ak~am Galatada Arkadi so· 

ka~ında Dayı namında bir esrarcı 
jakalanmı~tır. Bu lranh satıcıda 
15 kilo esrar 1 O kilo afvon 
buluıimn~nır. -

* Kar topu cilvesi- Bcyoj(
lunda b ·rbcr çıraj!;ı Yani sokak

tan ı:;cçcn çocuklara kar topu 

•Harken top 'ikola isminde birine 

i' abct ctnıi~ • 'ikoln da bir demir 
parçasıv'c \'aniyi yaralamıştır. 

;t l\ı'çak1ı'ar tutuldu - Prn
\'a(ıa vapuru ıtrt·~cikrindcn ishak, 
Ahmet Ye llırahim lskendcriye· 
den ı:;etirdıkkri 90 dc,te iskam

lııl i ıdını kaçırırlarken yaka
lı.r 7tı J. r ır 

* ~oııa(1m yanı~ın - Bey
rı ·~da ,\Jm:ın scfartthancsi dok
l ru ;\ 1 l\.ırlın evinden solıa 

borosu tu u arak yan;.ın çıkını~ 
iscde derhal >Öndtiriılmu~tür. 

* Tabanca ile oynanır mı?
l:nJ ~i pin \ cnikr>y \apur bkc· 
lesi yanında l\liçonun pastamsi· 
ile oturan Y eııikiiy bckdiycsı 

k3tlplcrindrn 1 lüstyin er l'dınin 
talıancıısına bakmak uzre c'ine 

nlan ~dik s~ıt kolundan ıarala

nı::.1.,t1'". --------Bır adanı dondu 
Topkapu haricinde Takkeci 

Cama r0 ıutlugtın a bır ihtı)ar 

adam donmuş ol.ırak bulunm ş· 

tuı-. llu ad, mın ismi f)mcr olup 

~( > a ındadır 

ETi 
MAHKEMELERbE: 

Otel cinayeti 
Londra oteli vakası 

mahkemede 

maznun olan 
Kolakos uzun mUddettenberl 
mosahade altında bulunuyordu. 
DU~kU celsede otel mOstahtiml
ninden Sava dinlenmi\'tir. Sava 
vaka esnasinda içeride olduğu
nu, silah sesleri üzerine dışarı· 
as çıkn~nı ve Kofakosun hem 
Con Andrıya hem Hfiseyin bey 
Uzerlne mUtemadlyen ateş etti
ğini, sonra Polisler tarafından 
tevkif edildfğfnl söylemiştir. 

Diğer şahitler de · ayni şeha
dette bulunmuşlar ve şahit celbi 
için muhakeme başla bir glloe 
kalmıştır. 

• ANASINI YAR.\LA YAN 
HAMZA - Annesinin mecru· 
hiyetlne sebebiyet vermekle 
maznun Hamza efendinin mu· 
hakemesine dü.ı Agır Ceza 
mahkemeslnde devam edifmf~tir. 

Evrakı davaya göre hadise 
şu şekilde cereyan etmiştir. Bir 
münazaa esnasında Hamza El. 
annesini eli ile itmiş, ve Hatçe 
hanımın mecruhiyetinc sebebiyet 
vermiştir. Hamza eler.dinin 
iddiasına göre annesi kendisine 
çok fena surette kl!Hlr etmiş, 
hatta bu kUfılr uzerine Hamza 
~fendi ile zevcesi de Hatçe ha· 
mm aleyhine hakaret davası 

açmışlardır. Her iki dava tevhit 
edilmiştir. Şahit celbi için mu
hakeme başka bir gUne kal· 
mıştır. 

v AZIFEYI suı lsTIMAL -
Vazifelerini ul lstlmal etmekle 
maznun Rusumat memurlarının 
muhakemelerine dUn ikinci Ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
Dünkü celsede şahit dinlenmiş 
ve d'ğer şahitlerin celbi için 
muhakeme başka bir güne kfil· 
mıştır. 

* TAHSiN BEYiN BERAETI 
Vazifesini sul istimal etmekle 
maznun sabık iskan müdürü 
Tahsin beyin muhakemesine don 
Oçoncu Ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Dinlenen şa
hitlerin şehadeti ve mevcut ve
saik• gOre bu fiil işlemediği 
anlaşılmış ve beraetine karar 
verilmiştir. 

iLANLAR 

Dışlerimin halaskarı 
...... a11311m:m ..... ••--mm:ı 

~fDİKKAT 
C~ıırlu sabık (\hlül C.17.i l.i,esı) 

nden Uç tJ~arc pi~ank.o lıileti al.ın 

ınu~terilt:rine bir adet g.ııi si~anı!)ı 

ikrarn eder. Galatıt kar:ık >}" c~ki borsa 
h.1.nı' kapı lnda tutün1.:u dukk<l.nı. 

feyziye lisesi 
müdUrllı Dnden 

l!k kısımd1 h muallimlik mün
haldir. ~craıti lazııncyi haiz olanlar
dan bu ınuallımlıg rnlip bulunanlar 
evrak ve ves;ıikılc müdirh·cre müra-
caaılan. lıidu ·et 

1 uhim bir tıt hih 
1929 senesine mahsus olın (t:ık· 

\imi .Zıy.) da Şulıatın 11 nci gunun
den 2~ nci ünunc kadar o!an onbeş 
gunfuk grup ~em•ı >aatleri !:.! işer 
d.ıkika eve! ola ak ba Jmı, olduğun· 
dan onlı4 gu"ün her hı.inde gıırupu 
~eınıs 12 dakıka 5<ıııra \al..i olacağı 
ushıh !11nur. 

EH 
iH. 

Ticaret kongrası 
24 Şubatta toplanıyor 

kredi meselesi 
görüşülecek 

Ticaret odası idare hey'etl 
kongra ruzn2mesini ve güotınU 
te~pit etmiştir. Ticare~ koogra
sı 24 Şubatta toplanacak ve 
ticareti hariciye ile sanayi kre
disini görO,;ec.f fr. Bil\ k:ı rap
orlar verilirse onlar <!.. ruzr.a
meye konacaktır. 

• Bir bankada lhtlll\s mı?
Pali tısfiyede bulunan şehıiıniz ban· 
k • anndın birinin hes>hı cari şefi 

olan bir ermcninin 50 lira açık ve· 
rt'ttk firar ettiği ~ayi olmuşsada 

banka hu hali t(:kzip ermektedir. 
• Muhtelis veznedar öfdll -

Şile kv.ası ,·ezned:ınmn yapılan 

teltis netire.<inde 16.244 lira açıgı 

zuhur etmi~tir . 
i\lumailt 'I' dün gece birden bire 

vefat etmiştir. 

* Ormancılık için - iktisat 
vekaleti ormanlar için hazırlanmak 

üzere bir komisyon te~kil etm· 
i~tir. Bu komisyon orman müte
ha,sısı profc,~ör ( Ecrnthard )ın 

riyasctindedir. 

Komisyon bu harta Jçinde 
içtima edeceklerdir. 

Bu talimatnıtmcde.ı maksat 
Avrupa ormancılığının en son 
tarnkkiyatını tetkik ederek bunu 
memleketimizde de tatbikıni dü
şlinm~ktir. 

Dün seyyah geldi 
Dün p;ene 18,7 50 cuııluk "Lo

rantik~ Y:ıpuru ile •chrimize 4'.!0 

Sl'yya'ı ~drıi~tir. [' •un ~ehrin 
n;ubtdI ycr!Lrini gczccdkrt:ir. 

E 
-- -MD 1 EF ERJK HABERLElt 

Mahalleler 
Beyoğlu rnahaJieleri 
ihtiyaca göre tahtit 

ediliyor --·--G• çen sene lstanbuf mahal· 
leleri ihtiyacata göre tahtit e· 
dilmlşti. Bu senede Beyoğlu 
dahilindeki mahallelerin tahdl· 
dine başlan mı; t.r. 

Tahıit işi kadastro reisi, 
n-..'u~ mUdUrU ile ş hremanetl 
ve :oolisten birer zattan mUrek
keptlr. 

Beyoğlu mahallelerinde 20 
sene evci teşkiUlt yapılmıştır. 
O zamandan beri bazı mahal· 
leler büyümüş ve bazı mah&lle· 
ler yangınlar dofayısıyle kUçUf· 
mliştur. Şimdi azamt 300-IOO 
ev bir mahalle addolunarak 
yeni teşkilüt yapılmaktadır. 

* Musikt muallimi aranıyor
Türk OC•ğından: A\dın rürk ocai\J 
için alafra~ga mu,;ki mua!li:'line 
ihtiyaç vardır. l.!u ;\luallime dol~un 
bir ücrec \t:rileccği Kibi aynen hust1-,l 
ınuallimlikler de temin edilecektir. 
Erkek vem hanım da olahnir. Talip 
olanlann konger\'at\'ar müdiriyetine 
müracaat etmeleri. 

• Muallim mektelerl mezunları 
cemiyetinden - Şubat Perşembe 
giınü 16 da ikinci defa ı<rtip edilen 
çaılı dans~a azamız ailelerile birlikte 
medudur. Davetnaıncleri almak üzre 
cemivece mü:aacatları ric1 olunur. 

GL!hane müsameresi - 10· 
2-29 Pat.ar giıniı ı;.:ınc 16.30 da 
gülhanenin ycdin,·i mu amere"i h:ra 
edi\ece~inden arzu buvuran etibba 
beylerin teşrifleri -

Tiflis konsolosumuz - Yeni 
Tiflis konsolosu ,'\azını lıcy bir haf. 
tava kadar <chrımızden Tini c ha· 
rcket cdecekrır. 

'am ilaçla kabildir. 12 senedenberi mücerrep '" kaı'i)en zarardan 
aridır. 
Tr ptan 

... _')ı\ .~~: . .• . . 
~:vınizin apanımanınızın 

daıın1 temiz ve parl:ık 

kalma.sını ve sııtn de 

m· aınun olr ıı,.ı arzu 
edb•ıns:ını7. meşhur \C 

muzatlı taafflııı 

Poliflor 
noget 
Cilasını 

Kulbnmanı~ l:\zınıdır. 

Her yerde 
~ satılır. ---Cibali tütün fabrikaları n1 -

dürlüğünden: 
Fabrikamızda her ı;ün numunc\ri göriJccek o•an t•lımlnen altı bin kilo 

karton balyc>i t:\hra kap.1kfrn ıle lIÇ\'lİZ kilo tunlıcki ti, i ::'Lbatın on altıncı 
Cum·ıncsi \'C 011 ,·edinci P.ızar gu ıleri alenen ml17.a\<l: cdılı.;ı·c onden ala
c:ıklılann ıobu gıınlerde )ıiz lira pey akçesıle saat ondan on altıya kadar 
falırik:ı.mıztla bulanaları. 

LE KET 
MAARiFTE: 

inkılap müzesi 
Gazi Hz. nin Şişlide 
oturdukları hanede 

açılıyor 

Gazi Hz. nin mütareke sene
lerinde bir müddei oturduk.farı 
hane tarihf 

ehemmiyeti b -m 
sebile. Şehre - .., 
manetı tara -
fından sa·ıın 

aJmdıZı ma -
lllmdur. Ema
net bu haneyi 
bir ln.lulılp mU-

zesi ittihaz et- !I.\ 
meğe karıµ- liJI U 
vermiştir. 

Emanet Maarif vekllletile 
muhabere etmiş ve fnklfap mü· 
zesinde ne gibi eşya ve eserler 
teşhir etmek lazım geldiğini 
sormuştur. Maarif vekaleti bu 
hususa dair Emanete lazım ge
len malılmatı vermiştir. 

• MUsta!(lrlk Denlson -
TUrkiyeye geleceğin! evelce yaz· 
dığımız şarkıya! mütehassısı J\1. 
Denison yakında şehrimize ge
lecektir. Maarif Vekaleti muma 
ileyhe azami muavenet göste
rilmesini :ılılkadarlara bildir
miştir. 

Millet mekteplerinde imtihan 
1\li1let mc cteplerinin eski harfleri 
bilenlere malı us olan iki aylık dcr.;
hanclcrinde bu ay sonunda imtıhan
lar icra edilccoktir. Gorulcn lüzum 
üzerine bazı mektepl rde imtihan 
müddetleri temdit edecek ve imu
hanlar 15 martta y•pıfac.1ktır, 

• Halkalı mektebinin devri 
- ;\!eslek m kreplerı mJariI veHle· 
tine devredildikten 5<ınra 1 fa:kah 
ziraat mcktclii de ~la:ırife devrcdil
mi~tir. J\lurif bu ;\lekıep hakkıoda· 
ki tetkikatını ikmal ettikten sonra 
bu mektebin de meslek mektebi ha· 
line ifraz edilmesi muhtemeldir. 

* Selli konferans - Yüksek 
mühendis mektebinde ·akında ilmi 
konleraRslar verilmeye başlanacaktır. 

i\l~hur nazariyenin sahibi Aı nşıayn 

hakkında verilecek olan konferanslu 
müderris !\erim bey tarafından verile· 

ceklir. Sekız kon!eransrnn ilıaret olan 
bu konferansların birincisi 20 şubat 
Çarşamba günü başlayacaktır. Kon
feranslar her hafta Çarşamba günleri 
mühendis mckrelıioıde verikeektir. 

Arziyat enstittısU açılacak
Oarülfünun Fen fakültesinde bir 
arzlvat enstitüsü açılacaktır. EnstitUı·il 
profesör J\1. Şapü ve müderris Malik 
beyler idare edeceklerdir. 

Enstitü iç;n ltzımgefen talısisaı 

1929 bütçesine konulmuştur. 
Yeni elbise-Kız muallim mek

tebi talebeleri için veni şekilde clbi· 
seler yaptırılacaktır. Ru elbıselerin 

ihalesi )'akı~dA ıapılacaktır. 
Orta mekteplerin kitapfan

Yeni mektep kiuplannı ıetkık eden 
orta tedrisat hey.eti ve calimU terbiye 

&lalan tetkikata devıım cımekcı11dirler. 
Eski harfi •rle yazılan kitaplar ameli 
ve basit bir şekle ifrag edildıkten 

sonra yeni harflerle ubedilecL·ktir. 
Bu sufi'tle bürün om mektep ve 
liselerin ki~ıp ihtiyacı yakında temin 
edilmiş olacaktır. 

---· ıLANLAR e:-a.· 

Üçüncü l·oı ordu 
ilan atı 

lılc:::ını:::=t:. 

i>· .Aleni mu nala ·aya konulan 
7 500 çift ) un çoraba verilen 

son fiatlar haddi itidalde görül

mcdip;indcn l 2 şuhat929tarihine 
mu>allif salı ~Lnli saat on da 
ihalesi krn c(I• mck üzre talibi 
uhdLsindc h 'umkğı.;:ıdau tem~i

latla taPp olanl.ın!arın ye\ mi iha

lede 'arın- nıcde v:ızılı olan <ek-' . ' 
ildeki terr>iııatlarilc komi yonumuz. 

da hazır lıulunıııaları ilan olunur. 

•Kırklarilindcki kıtaat ihtiyadçun 
4:7 yaıında l,~0 asjiari irtif:ıınde 30 

:ıdet erkek ko~um hay\':ını müb:ıy;1ası 

aleni uıünakasaya konulmuştur. lha
lc,i ~8 . Sub.ıt 9n9 !'er cmbe guııü 

~c on beşte hıı' ar,H nJuh.'.1, ı:ı o 

mi,runı 'n\;:& Jnuııaktı~a ~alonun e 

yapılaca ''· 
·r~ iplcr;n ş ı '"n:ıuıc ı'Urr.:ci m :f. 

dokılannı Kı ki •ilı komisy0n d 
a nalan ve ıeım ve saat m ı e 
nei ih,ılede şart!ıamef.f 'azı'ı 

ş k;Jdeki ı rninatlanyle mctlu. °' 
misyon munakasa salonunda hazır 

bu'unmalan HAn oluntır. 

• 

Ray rl.de l'tlllll "yeC; 

Hayat deglşiyor 
Sapan < y Jnu yerine imdi 

Fokstrotun mübalagalı 
ahengi l1akim t 

Kayseri., 2 Şubat (\loJliy~t) 
Kayseriye mi'.11 mıicaddc c. na

sında da oı;radığım içın b:ızı 
tıususiyetlerini bilirim. Kaystrinin 
kendine m:ıhsus tipleri varılır. 
O zamanlar kay.uidc bulunanlar, 
şimdi saat kuksinin alnnda ba nı 

mütemadiyen iki tarafa sallıya

rak, bir gımlük ihtiyacını cop
lamağa çalı,an kör Aliyi arıyor
lar_ Kör olduğu halde, her kesi 
sesinden tanıy:ın ve her kesin 
hususi ahvali hakkında malıimat 

sahibi bulunan Ali, Kayserinin 
m~hur tiplerinden biri idL 

Kayresinin bir de me hur hlr 
kör "Yuvan~ı vardı. Talas bal';· 
larında eğlenenler, Zenci derenin 
su ba~ında keyf slırcnlcr, l lisar
cıkta cuma}ı zevk içinde geçir
mek isteyenler hep onu çağırır

lardı.Onun pratik olarak öğrendi~i 
eski şarkıları. kendine h:s b3Zl 
tavırlarla çalışı, başlı başına bir 
Alemdi.. Kör&\'uvanrda senelerin 
arasında., Ali gibi sönüp gitmi~-

Bu eski tiplerden ka · L'ritle 
kalan yalnız lialıkçı 1 insandır. 
Ralıkçı Has:ın, hakikntcn bunların 

hepisinin kvkınde pek miıhlm 
bir tiptir. KaYseride uzun mutldct , . 
kalanlar, muhakkak balıkçı lla-
sanı tanırlar_ Şimdi her kc. in 

yüzüne kahkahalar suren, her 

sözü bir çok gençlerin gunliimi 

eğlendiren balıkçı llasanın lı.ik:l

yesi çok acıdır. O pek l'enç ya
şında bir kadın sevmiş •. Ademi 
muvaffakiytle kar~ılaştıgı dakıka 

onun ıçın dün) anın manası, 

yaşayış telekkisi de dep;i~mis.... 
"setenönü. denilen emtte kuçük 

bir dükkAnda onırmakcadır. 

Yetmiş ya:;:ını r,eçıniş bu ad3m 
balık ve yogurc >ıllmakla haya
tını kazanmaktadır. Kendi serma
yesi yoktur. Yalnız: ba~kalarının 

getirttiği malı, yuzde on bir 
komisyon alarak satar. Ilütun 

Kayseriyi tanıyan ve bilen tlasan 
yoğurt ve balıklan istediklerine 
gönderir ve hesaplarına yazar. 

Yaz ve kış •ı ıasan. ın ateş 
yak tığı görülmemiştir. Eı;cr 
ateşin yanına sokulacak olursa 

hastalanır. Balıkçı Hasan, genc
lığind~ ı:;önlüne aşılanmış ateşin 

hararetiyle iktifa etmektedir. O, 
her geee kendi eliyle yaptığı 

tahta b.r tahtının içinde uyu
makta., dunyaya hcrkes;n baktıjtı 

nazarlardan lıa,ka bir şekilde 

bakmaktadır. 

* Kayserinin gun geçtikçe kay
bolan adetleri vardır. Bunlardan 
en müh'mmi tia'ıar.dır. S ban 
oyunu kıiçiik yavruları iiz rimlt 

nekadar muhirn bir te:ir yapmı~ 
ise, büyüklerini de ayni suretle 

teshir etmiştir. Eskiden cuma 
giınlcri Kavscrl halkının Lkseri· 
sinin aGültlpe. cnarında toplan· 
disini Ye bu saban oyununu 
büyük bir merakla ve zevkle 
syr"ni!!;ini ğörurdünuz. .Artık 

K:m;erililer de . :ılı:ın o 'nmından - . 
zevkalamıyor. Foksrrotun gıcık-

hyan sesi, Tang0nun athr labt 
ahrnkt"r naf_me ·i, onların da 
ruhlan ıizerinde mucs.,ir olmuş. 

onlan da tesiri altına almış... 

Teceddüt yolbrında nckadaı 
geniş adımlar attıp;ımızı görmek 
için, Anndoluyu gezmek l~zım
dır- Or:ıda dıinkü ~d.tlc ııı 
nasıl sönilp gitcigiııi ve ına7jy. 
büyük siır':ıtle karışmı~ olduğunu 

görmek, insana yeni ha}at vt 
yeni yollarımız hakkında dahı 

kat'l ve daha canlı f k J.r nri}cr. 

Kay!<erilcrin bir dü~tincelcri 

d~ha vardır: TeccddLt J<'llaıında 

p;eri ku1ma•mk- Kayseriliyi sinir 
kndircn bir nokt:l da bil~binin 
di~rlcrinden noksan huluııması
dır. Teceddut yollarında geri 
kalmamak için en fazla uğra<an 

H' çalı~an hir şehir var ise o dn 
l\avscrıdir. l ler ay, bir çok halo
Jar yaplımakt<ıdır. Vaktiyle m:ı· 

halle kahvelerinde nargile tokur
datan, iskambil oyunlanndan 

zevkalanlar bu içtimalarda bulu
narak yeni ha} aun ncş'esin: 
tatmaktadır_ 

* Kayseri tticcarlan ımc~hur kapa 

çarşıdan vuaş yavaş aynlmak. 
tadır. Ç~rşının fazla ratıp olması 

ve erken kapatılması, ticaret Ale
minde bıılunanlan hariçten dük

kan tedarikine mecbur bırak

maktadır. Bu suretle Kayserid( 
geceleri açık kalan dükkanlar· 

sık sık t~adül edilmektedir.Gccı: 
hayannıu uyanması, bir memle 

ketin iktisadi hayatının canlılığına 
en büyük bir delildir. 

Hikmet Şevki 
A.:ıı:akara mi.Iliyet; ---

Souk hava mahzeni 
:vkaf yeniden büyük ve mühim 

tesisat yapıyor - -Ankara, 7 ( :'>lılliyet) - Son 
zamanlarda menafıı •Jmumiyrye hı· 
dim muteaddit mue si eler kurmakta 
olan "kaf idar< si mi.ı1ıım bir te<eb· 
hüsün pe,indedir. Şimdıye kadar 
pek çok malt ve ldaıi miıess!selerin 

tasawur er· ;);i halde yapaınadıgı 
souk hav:'\ mahzenlerinin .n a:-.ı 

için EYkaf umum mudliriyeti tPdbir 
almış ve fıle r;c-çmi,tir. Aldığımız 

m:ılüm:ıta nazaren memicketın en 
i~lek mahallatindc; me ela, ı 
• .\fyon h:ıra his:ır, F.skı"chir , 

\dana, 1'aneri gılıı ehlrlcrtnde hu ' 
mal zenlerb te ıs! için mahallennde 
terk·kot yap~nnakıaclır. idarenin mi
mJrlanndan ~:ılım bey hu şc ıirlc i 
gezmekte ve ıctkik,tla m• şgul olmak
tadır. Alınanyadaki al:lkadar ınües
·'bclcrdon teşkil ve ı c müt:ıallık 
izahnamcicr ı e panjcler getırtilmiş
tir. Bu ınahıcnl erin ncrclen.ic yapıla

ca~ı kaı'iyctlc tespit edildikten ;cınro 
derhal işe başlanacaktır. Bu mahıen· 
le-in en 'On tekcmmülau hair. olına>ı 
'e memleketin bu ıhtipcını tcmaınen 

temin edcbıiccek bir şekilde t<Sb 
Jilmeleri içııı tedbirler alınmıştır. 

E\kaf idaresi lıu mühim tc eb· 
büsü intaç edince m mlehrimi2de 
et ı esair gıtlal m•ddcler piya>a,ı'Jd.ı 
mahsus bir deği~ıklık h•<ıl ofaı:ııkıır. 
MENAFİİ UJ\11..iMiYLYE HADi"l 

MÜESiSELER 
Evkafın gene menafii umumi) e 

için yapurtlığ:ı binalardan olan oıcl-

!erden Kavserideklne !Tkbaharda, Bor
sada doktor ve avukatl:ıra mahsuı: 

JaT.ıhaneler fcklinde inşa roılecek 
olanına da keza ilkbaharda başlana· 

c:tl'tır. 

.\nralyada inşa edüen manı:ı 
bitecektir. 

J\!ubitınde pek maruf olan Ilgın 

ı1ıc:ı~ının is11hı ye civarın:ı da rnü· 
kemınel bir otel inşası }irmi üç bın 
lirara miıtaahhidine ihale edilmı :ir. 
lnş:ıatına l\Jama ha !anacaktır. 1 mır· 
de yapılaca · ola.ı tulun deposunun 
inşası da dortı uz )i:mi ikıbin lir:ıya 

mLtaalchide Yerilmiştir ve idarenin bir 
miıhendisfnin nezareti alnntl1 inşaa

nna b:ı~lanmlştır. 
\'akıi)'lc inşasına başlanıp uzun 

zamandanb~ri natamam bir :-ıurctte 
kalan lstanbulda Asmaaltındaki Tah
mis hanının ikmali inşaatı yirmi yedi 
bin liraya ihale edilmiş olup inşaata 
başlanmıştır. 

Ramazand• Camilerin elektrikle 
t nviri: ~chrimizde mevcut Ahihaıı. 
1 facı :\lus:ı, llıad~llah, Kur~unlt~ 

lcbJebir~ f lan ün~n, Ak fcm ettin 
cami!L rinin dahıl ı e haricinin elek· 
ır;klc temiri için ıcsısaıı ppılmak
ı:ıdır. Bu tesı at ramazana kadar 
ikmal edifmı; olacaktit. 

J,; .. nbulda elektnk tenv;rao ol
m:ıyan yctJ:l.na c:ımi hı:

1

1Jn:ın Sultan 
\:,met ~ mii ırınarele inin elektrik 
ıe !satı da bin altı ) üz liraya mutc· 
ahlıide verilmiıtir. 
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~ •ıı:~~·t ıütmeslnln lmkAnı yok idi sözde bir çok hakikat mev- H H " van Mosjoukine c?o~ ALHAMRA 
~NIJ-JJ: JI-;J ~ "BllA tefrik cins ve mezhep cut olduğunu itiraf ederim. u- çu-~ ı• ~~~[ ç S 1 NEMA S l'N DA 

..,_ bütün Osmanlılar,, tabiri Avrupalılaşma cereyanı, arın seanslann programı 
~~RIN UMD!:.St ·MILLıu:ı;rtJ. A 11 k h d bundan on sene evellne ge- vrupa ı ara arşı u utsuz Saat 12,s tan 14,5 •·a kadar 

:' ŞUBAT 1929 lfbl h Ik ' inceye kadar Türk matbu- ve pas r ayran ı ve em- y • VOLGA... VOLGA 

l BRUasGth•un-eNninKvue-rdiğiH" ArnavlumAata atının ve Türk ricalinin niyet hissinin ifadesi de- Apartıman deyı·p geçme•. averı Saat 14,Sıan 15,Sp;a kadar ağızından düşmeyen bir ğildlr. Avrupalı, elinde AŞJ< DiLENCiLERi 
Devlet umdesl idi. Fakat "juplter,, in Yıldırımını tutu- POLA NEGR! 

•ure dun :izam! hararet O, Asğarl G"" l ha k"" ük" yum- , S t 15 ~·· 17 5 ~ k d ' k ki ö lil yor, biz bu yıldırımın ateşin- uze nım, uç ,,ılfl,- -..... •• ·· ~·n .. •• ·• ar rıalos 4 ıiL Büı;tiin rüzglr şimal va ta yırtıcı ve açg Z d bl k 
1 

' D k ' VOLGA ... VOLGA 
ıstikarneıi etrafında mütehavvil avrupa kartalının pençesini en r ısmını a acağız, ruğunu şiddetle masaya vurup 

1 
M .. k ~n • ·şam d 

1 
Saat 17,5 tan 18,5 p;a kad· -

olarak rnilıevassıt şiddetle e;ecek, ta kalbimize saplanmış his· tıpkı "Promethe,, gibi yapa- haykırdı: RJI sınem:.ısın 8 POLA NEGRI 
liva kaplı olup ara sıra kar yağa- settlk, ve Rum, Ermeni hlya- cağız ve elinden ateşini - Artık kafi! Büvük arıist (f'O:'i' BA!ll\10R)un Saat 18.5 tan 20,.'i ğa kadar 
caktıc. netinin yolumuz üstünde apardığımız hah, bir zaman Çirkin bey bilatereddüt cevap DENİZLER VOLGA... VOLGA ... 

açtığı nçurumu gördük o "Jüpiter,, in "Promethe., ye verdi: ile Rus hey'eti muganniye;! 

FIKRA 
Terakkiye doğru 
Günlerdenberl Ankaradayım. 

Mücessem bir eseri kemal olan 
bıı mamurei oevtulQu iki sene 
evel de ziyaret etmiştim. Te • 
rakklye doğru gördüğüm farkı 
azim şüphe yok ki, lıem hayret
babş hem mefharetfezadır. 

Tam bir mamurlyetlo meba· 
dt~iode isek de dalmt bir faali· 
}etin gayesinde bulunuyoruz 
diyebilirim. Vaktlle Washinigton 
namında Amerikalı büyük bir 
vatanperver, Amerikayı tabii -
yetteo tahlis ile metbulyete isal 
etmiş ve sonra onun namına bir 
Washington şehri inşa edilmiş· 
tir. Bizde de mahza Gazi Haz
retlerinin uluvvü himmeti dahi· 

. yaneslle Amerika inkılabına bir 
nazire loşa edilmiş ve bu mu • 
ceddi! ve müstakil bir hükllmet
le buaber Asyal bir \\'ashing • 
ton olmak üzre bu Ankara şeh
ri peyda olmuş. Günden güne 
terakki adımlarlle yürür bir 
ebir, belki de say ve himmet 

kanatlan ile uçmağa hazırlan • 
ınış gibi durur bir şehir ; evet, 
bıı, Anadoluda \\'asbinıtoo şeh
ri, fakat buna Avrupada Mus
tafa Kemal şehri deniliyor. Bu 
ı nuo yadigarı himmeti, onun 
abidesidir. Bu millet payitahtı • 
dır ; ve burada RelslcUmbur 
mllletl hUkUnıdar etmiştir. O, 
milletin efradından bulunduğum 
için bllyllk haUlskAnnın saye -
inde ben de hllr ve mllstekll 

l>ir ferdim, daha doğrusu ·yine 
onun sayesinde - ben de kendi 
1 endimin melbuııyum. Hakimi
) eti milliye bu demektir. 

istikbale müteveccih birer 
:chbali lstlklll olan mebanll 
Aliye onun himmeti ile yapıl • 
mıştır ve onun saye~inde açılan 
~ollar mazi ile, mutlaklyetle, 
yabancrhlda, bırafat ile kat'ı 

münasebet etmiş birer şehrahı 

'tlevcudlyettir. O olmasa bunla
rın hiç biri olmıyacaktı. Ben de 
olmıyacaktım. Halbuki bugün 
yetmiş yedi yaşında olduğum 
halde diyebiliyorum ki, bu benim 
milletim, benim memleketim ve 
benim devletimdir, Ve ben ne 
kadar onunsam o da o kadar 
benimdir. Ben batta ziri tllrabe 
girdikten sonra da bu hür, bu 
müstekll, bu muazzam, bu bU
·uimdar milletin efradından ola
rak yadoluoaeağım. Kanaatımca 
en büyük rahmet, dünyevi ve 
uhrevi rahmet budur. 

Abdülhak Hamit 
••• 

BİZE GÖRE AVRUPALILIK 
Bizi "Şovenizme,, ve ec

nebi düşmanlığı ile lttlham 
edenler h ilme ildir ler ki 
" fil rk ı · as 1 o nal 1 z mı. bir 
muhafaza( nefis" endlşe
~lnden doğmuştur ve Avru
panın bir çok yerlerinde 
olduğu gibi ne tarihi bir 
ıçtıhadı, ne ırki bir iddiayı, 
ne fazla bir gururu ne de 
taşkın bir ihtirası ifade eder. 
Kelimenin bütün manası ile 
taarruzi değil, tedafüi bir 
"naslonallzlm,, dlr. • 

Zaten asırlardan beri me
ıez ve otokratik bir impa
ratorluk içinde yaşayan 

rürkler için tarihi ve ya 

:\Iilliyetin tefrikası 11 

•• 

vakıt bütün vacudumuzu yaptığı gibi bizi tehlikeli bu· CANAVARI Rus hey'eıi muganniye-i <uarede 
- Bana çoktan fazla bile dahi taganni edecektir 

mukaddes bir ıstırap raşesl lup bir kayaya bağlamasın kafi ·-----ım:ı--c::ıı-
kapladı; işte, bunun adına diye ona karşı dalma uyanık geliyor yal Sen daha şimdi ş.1yanı h"' :'t filminde cidden 
"Türk Naslonalizmı,, dedik. ve tetikte duracağız. biliyorsun. emsalsizdi. Salon-halkınllyenk•ti 

Bu raşeden çok mühim işte Türk mllllyetperverlne - Şu halde neden beraber alkış ve ıakdlrlerile çınlıyordu. 
1 d Ö A 1 1 b iiım--G-id8ıniz gôrünüz. şey er oğmuştur; anın için g re vrupa ı aşmanın ma- yaşıyoruz?. Ayrılalım. Boşa enl • 

Yıldızların en dilberi MARIA 
JAKOBINI, Erkeklerin en gü· 
zell JAN ANJELO, Eserlerin 
en mükemmeli olan 11 bizim indimizde bu ıstırap nası budur. - Ben teklif edemiyor, tek- ••••••••••••••••••••• 

her hangi bir e tte Yakup Kadri t ( RASPUTIN) in havaıını • V M• mes rre n lif bekliyordum. • , • era ırçeva 
d h 1 1 1 d F k t • musavv~r ve Rus lmparatoriçası· t a a az z o ma ı ır. a a, _Hata etmbsin. Sen artık mek? 

kil b · d ld - Oy le ya, kış ortası beş • f"I • M J maattessilf öyle olmamıştır. FELEK ~ ·· • nın bizzat görünJüğii yegtne hakiki • f i ilmındc pek yakında 
Türkte intikamcılık ve kin· çe mez ır a am 0 un. • ı m · • e ek sinenıasında 
darlık hisleri uzun müddet - Sen kendini çekilir ın1 apartıman ve ya ev bulunıırmu :, Rasputinin :, •••a•rzll·.ı.~ıiniidiiiomiiıieiidieciiieiiıkliieriiidiiiirıiıı .• ~ 
devam edemez ve onda fe· Rasathanede! farzediyorsun?. sanıyorsun? ~ 
laket hafızası gayet kısadır. Zcman ıeman havai haberler - Her halde senin gibi değ!- Ap;ırtımana, eve ihtiyacım : Muaşıka}arı:ı:-•--11!!11---11!11-•llil! 
gasp edilmiş haklarını geriye veren kalender meşrep bir ra- !im. Apartım~nı otel yerine koy- yoL işte aprtımanımda otııru- • • FAHJ.ŞENJ" N 
aldıktan sonra artık kılıcını sa/hanemiz vardır. Her rasat- dun. Beni de karşında hizmt'tçi yorum. • Filmidir. • 
tamamlle kınına soktu ve hane gibi onun da verdii'ti zannedij'orsun. :ınıpcratoriça. rolunde: Oiyana Karen: K 1 ZJ 

6' - Anlamadım... Bu apartıman t\'" \ " ı· L" k t 
"naslo nallzm. kelimesi nln haberlere pek itimat etmek - tiraf ederim, hizmetci ıru 10

''" - ·,ata ı ısen ° 
· u · h benimdir. Kunturat benim mamı- ,•Prens Yııssipof • .J:ık Trevor ,• 

manaıs bir nevi "halkçılık~ ıstemezler. ner gaıpien aber olalrak kalabilirsin. 
hareketini tazammun eder vermek isteyenler gibi rasatha- Kalabilirim hal.. Ama sen nıadır kŞuradan şkurkaya gitrı:~m. :;.1::!;~:' •• .;.~~~:;::!~I Greta Garbo 
Oldu·, daha sonra "enlleşme nenin de isabet ettirdir>i ke':a- ,;e ·iz srneli · ·arınım. Om· ı -

J "' kalamzsın.. Seni u~ıık <leye kul-
ve avrupalılaşma ceryanları netlere kimse dikkat etmiyor rlinde bir kere obun kibarlık ~dip B ün 
bizi asıl azimet noktamızdan da isabet etmeyenleri parmak- !anmam.. apartma·nı hana bırakabilirdin u g 

l dl I Uik . b -aen de seni hizmetçi deye Melek ...... 1·nemasında aldı, başka hedeflere doğru anna o ayor ar · ın u zannederim. ;:; 
b ·t- th f · k d lutfen tutacaktım. sürükler gibi go .. rilnme"'e u un rasa ane eeın mu e - Kib lık ı· t ı k"" ı "' de tal ·ı · b - / d · ·ı· h' · B ı h ar e< ıp 0 L o:ıe e- Dorotl Gi' va Antonlo Moranonun temsili guzinlcrl 

başladı r ı erı o,,, e ır er ıycsız.. en emen d 
• " · rin e sürünemem. 

"Halbuki, gerek "halıkçl- Pariste de bir Rahip Oab- boşa. M d d •• Pomp d ~ . l . . d b" • . Şu halde evetli kendime a am o a urk. lık. yani "demokratlık,, gerek rıye ısmın e ır muneccım Pek Alı\ canırrL 
• va•dır 0 da taşa o"/çe/ı"m hir apartıman aravıp bulurum ıı ~., .. ,.r-Maşına. cereyanları '' • - - - Yarın mahkemey müracaat ' 
esasen "i'llaslonallzme,, idea- bizim Fatin efendi gibi her ond~ıı sonra boşanırım. Bu m~lıur nedimenin \'ersaydaki haya_ t_ı.. F:ntirkaları.. 

h d b h b d edeceğim. <:: f ı ..... c mevcut ve mündemlr gün ava an a se mec u~ ur, k B • en bilirsin. Seni sekiz Aşk maceralarını musavver ınuazzam ilım. 
T 'ransız uazeteleri onunda da - Sonrs ne yapaca sın. o- dl h ı k b DiNiN ı ~ 

Umde.er idi. yalnız du"şman J' o· sene r aşım( a çe iyr•rıım, iraz Suvarede FRANKAR yen numaralan. -
' - alay ederler . Soıı günlerde ~andıktan ~onra nereye gideceksin~ 

ları yenmek kafi değildi, ba'· haııa kehanetlerinin isabet ve - Nereye gideceğim ne de- daha çekerim. Ne yapnlım 
dema yenıımemenin esbabı- ademi isabeti mevzuu bahso- .... - tak~ir~r. Istanbul Baro ri vasetinden: 
nı bulmak dahi lazımdı, bu tunca bir arkadaşımız Fatin dolayı zarar gördüklerinden Hir gün gellr elbette inti-. C. 
ise ancak halkın maddi, efendiye müracaat ederek bu bahisle emııiyet usturalanna karnımı :ılırını. Görıirsiin sen. 26 1'ılnunu<ani tarihinde vaki umumi içtimada devamı mii,.:ıkerenin 9 
manevi yükselmesi, kuvet- / dedı"""inı· so ağır gümrük konmasını iste- * şubaı cumarıc>ı gününe ralikına karar verilmiş isede havanın muhalefet 
lenmest ve bütün mllletln yazı ara ne s· rmuş , 
medeniyet denilen çelikten ve şu cevabı almış: yecek/er diye bir söz çıkmıştı · ' karı kocanın hayataları bir ce- devam etmekte olduğundan umumi içum •un 25 şubat mezkur günde azanın 
zırha bürünmesi ile kabildi. ·- Evet I Ara sıra tahmin- Bu ne garip zihniyettir! Şu hennem oldu. Kadın an~ak ikl hazır huhınmnları rica olunur. 
Lakin görüyoruz ki ne bu /erimizde a/danıyornz, lakin , halde falan filan esnaf ktir ay tahammül etti ve muvafık 

biz en az a/da11anlarda111z ! etsin diye biz ramurda giyecek 
medeniyet. nede o demok- A_man_uumrUk 1 • bir apartıman bulmadığından 
ratlık umdeleri bir çok kimse- ve suratımızı mutlaka ele mı alıp başını otele gitti_. 

ler tarafından bu tarzda anla- Çok garip ııc şayanı hayret tıraş ettireceğiz ? 
şılmamağa başlamıştır. Nasıl bir haleti ruhiye bizim es11afı Ulllfe ettllar ı A ynldılar. 
ki bir zamanlar "Tanzimat. sarmış görünüyor. Hangi esnaf Şehre kurt indi dedilerdi! * 
hare keti münevver sınıf ara- işini bozuk görıirse " harici ı•e Evet ben de inanma-
sında bir nevi "Vatansızlık,, ve nameşru. rakabcte hamlediyor. dımdı ama, seni görünce! .. 
"Züppelik,, şekline girdi ise, Ôgrendik ki lstanbulda •Şoson. Havalal" açınca 
bu sefer de Avrupalılık cere· yani üstü ilikli lastik kaloş 

k "fh / d "ld ,,.. · ı k d Kar fırlması başlar başla-
yanı bir nevi • Kozmopoll- ço ı a e ı 's· ıç n un u-
tlzme,,, mahiyetini iktisap racılar ziyarı etmişler, hükumete maz yapraklannı döken ve 
etmeğe yüz tuttu. Geçenlerde müracaat edip lastik ğümrü- havalar sükunet bulunca tekrar 
bir ecnebi professör bana günün tezyidini isteyeceklermiş. yaprak açarı zührei matbuat 
dlyordı ki: Burıdan evet de berberl:!r, her kesin hangisidir. 

"Siz Avrupalılaşmıyorsunuz, kendi kendine tıraş olmasından FELEK 
ftCıLUUJJ.TıTJL?IJa1lı1i .. ~··y··-«rJJ'tıt""ctu'A'ftN"Jll"'1.T~mt'W'~ 

GÜNÜN LATİFELERİ 
Dışarda Fırtına durdu; içerde başlad• 

/~111 
/fi 

=- .............. " 
- Ne o efendi oğlum, böyle çoluk 

kurmuşsunuz! 
çocuk, bu kışta kıyamette kapının fir'.:nde meclisi 

Ne yapalım bey baba içerisi buradan berbat .. Dam akıyor .. merdivenlerden 

asndalla bile gilç geçilecek. 
arııl·. 

Ayrıldıklarından bir ay sonra, 
beyfeııdi odasında otururken 
kapı acıldı ve içeriye eski karısı 
girdi: 

Bonjur beyfendil 
Bonjur .• Sebebi ziyarttıııiz?. 

- intikamımı almaya gelılim . 
- Çok güzel. 
- Apartıman huldum. 
- Bana neı 

-Müsaade buyurun. Buldup;um 
apartmantı pkı sizin aparımanı

nıza benziyor... Bu apartmanın 

birinci dayiresi gibi. 
Yani ev sahibinin otunıuııu 

kat gibi... 

r~vet. .. Eskiden beri tV sa 
hibiyle aramanın pek iyiloldıığu
nu biliyordum,z. Sizinle ayrıldık

tan sonra onunla huluştıım. !.;vle
niyoruz. 

- Yal.. 
- ~:vet efendim. Size bu giin 

t'V sahibi sıfatiyle muracaat edi
yorum, kunturatınız üç ay sonra 
bitiyor. Tecdit etmek "tivorsanız 

kiraya vtizde yliz zum yapaca
~z. Ya ayda iki ylız lira vtrip 
oturursumı1~ ynhııt da kendinize 
lıa~ka bir apartııman hulurwnıız 
efendim. 

:"iakleden 

Seltimi I zzef 

IŞehrazatl 

1 Şehrazatl' 
~ ................ .... 

lvan Mosjoukine 

Çarın 
Yaveri ................... , 

lstanbul iklncı ticaret dairesinden; 
Asma altında Papas oğlu hanında 

23 numeroda icrıyl ticaretle meşgul 
iken UAnı iflasına hükmolunmuş ı•la" 
KAğııcı lbralılnı Halil Kehrıumui efen· 
dinin hususau iflA<iyesinin rüyet ve 
tcsviye<i zımnında avukat Atıf beyin 
esaleten sendik ıaı in kılınmı, olduk 
lanndan müflisi merkum zimmetinde 
alacap;ı olanların kanunname! ıicarc 
tin 19Q \'e '200 ncii maddeleri ınu· 

cibince ıahkikı di vun tçin taribi 
ilAndan itibaren yi..;.,i gıin ıarfmda 
senedatını mahkeme k~tibine teslım 
evlemcleri ve müddeti mczkür< lıita 
,,;ından sonra üç günde ıani 'il \!art 
929, ;ı \!arı '12<ı, 4 l\lart CJ29 Cu 
martc . ..;i, Pazar, Pazartesi günlerindo 
ikinci malıkemci tkaretin tfl~s mua· 
mel!tınn mah us od.sına gelerek 
sendik efendilcı miı\'acehcsinde 
alacaklarını ispat , e kaı Ju tasdik 
enirmeleri ve müddeti meıkOrede 
ispatı vücut edcmiven a!Jcaklılar 
hakkında kanunu mezkurun 2IO ncu 
maddesine ıevfiknn muamele oluna. 

Yıldızların en dilberi MARJA 
JAl(OBINI, Erkeklerln en 
güzeli JAN ANJELO, Eserle
rin en mükemmeli olan 

Vera Mirçeva 

1 
Filminde pek vakında 

Melek sine~asında 
arıı endam edeceklerdir. 

il.AN 
~·eriköyünde Kuyulu bağ arkası 

sokıfında 73 numarnda klln IN"n. 
BAH ÇAMAŞIR FABRlK.\ sına ait 
25 cilt ve 21 arak numaralı eşya 
tesellüm ınakbuın ve dipkoçanı ka 
zaen 5 Şubat 1929 Salı günü zay• 
olduğundan hükmü olmadığı ilAıı 
olunur 

İzınir belediye riya -
setinden: 

lımirtn bil'unıum caJdl '" -ok•k 
larına talık edılecck lavhalarrıı im;ı'ı 
kapalı zarf ıısulilc milnak <a''' ko 
n~_ılmuştu~. Taliplerin ~artnomı'yı 
gormek ve tekliflerini vermek uzrc 
2-~·!l\!9 tarihındt'n cJ 2-9t!I ıarihıne 
müsadtf l\ınıartt!si gunu sıa.t unbq 
buçuğa J.;,ıdar belediyede nıtibay.at 
komisyoruna rnilraı.;aatlan 

Harbiye mektebi 
müdüriyetinden: 

ı 92Q Şub3t bldarctinden 1isanın 
birine: haftasına kador llarbi\"c ınek 
te\ıine I'alehe ka)t edilecehr 

Şc"1İti anla'.Dak ilzerc lstanbulda 
bulnnan gcncleı1n Askerlik şubelerile 
Harbiye mektebi tedrisat şubesine. 

Taşradaki gençleri~ de en bfiyük 
cağı il!ıı olunur askerlik şubesi ve kalemlennc lüzu 

o~rülhedayi _m_ı_• _m.,..,iır,...a_ca_•u_. _____ ~--

Tepebaşı ııptrosunda bu giın Süreyya opreti 
saat !:i.30 da ve akşamı saat2ı.:ıo da Kadıkoy Hale Tiyatrosunda 

\hirai <;ardaş fürstin 
5 perde komedi _operet 3 eerde 

iyiliğe~e merhamete de~- - lla.<ta mısın~ 
,\luhsin sözliniı bltırdıkteıı bira~ 

SUPHE 
i a>tıklarıma kapandı 'c adeta 

hav kırdı: 
Halbuki ha}at seninlt 

~eraber ne gllzcldi!.. Afıec ,\Juh
sin, heni bu kadarcik olsun 
affet... Ona bir ~ey söyleme. 
Eger "ôylersen her ikinizı de 
kaypbetmi~ olacağım U da ,enin 
gi ibir. Siz erkeklen hın.ıirinizc 

beıı;:cr.iniz. Sar.ı layık bir kadııı 
olduğunu .mla dı~ı .;, , 
per' kl'ndine dl· laıık •<rrı,c, 

-enin yaı:ıt•ğı ı ı ıpar VL h.ı)'atta 

yap ) .ılnv. ıL.• m _ l kr ,ey 
biter u z.ıınan,htr ~ey mahvlııur. 

r.,·et her şey h!ter. her 
~ey mHhvolur ... Ç'ektigim azabı. 
ızıırabı tasa\ vur edcmcz'1n :llıı

h,iıı. l"Hkat daha çok ııa.~tarip 
olmak, daha ·ok azap çekmek 
istiyorum. 

Bu iztirap içinde kıvranarnk, 

ceıtini bilmiyordu. şa~ıımı~tı. Pe
rişan bir halde ldi;bevnı dımap.ı, 
mtifekkeresi dıırmuşnı. ft lcc oj!; 
ramış gibiydi. 

Oda;ına girince bavulu ona 
. birdenbire lstanbula nasıl ı;ddı· 
ğini, karısını nasıl yak•la,• • nı, 
hiddetini ve .. Sacideyc kar~ı olan 

derin aşkını hatırlattı .. 

sonra kAzım bey doJtrııldu ve Pekel vavnım. l'ı,1 • ı,c 
sordu: rahat et.-

Bunları bana söylt:di~nlzi Sacide dudaklarının """ıııd,1 
Saciee bilmiyor değil mi? mınldandı; 

flayır. size hir şey söyleme- - Teşekkıır ederim :\luh<ııı .. ' 
!•'0 at bu da senin elinde. 

Lı;<:• ister;c 1 onun vanında ka
ı 'L 

\ .. a '!adım. 
Buııı a 1 nıyııcak bir şey 

\ ı 1 \r azda · c~eni 
ın. E ~· Juyar a. 

\; ur 
• - ıı d.ı ı lllcll yu;ı; ı;c\lrır_ 
l'ı a ke,dirr içnı cicğ 1, onLn 
\i" uzı.. Liyoru, Hana acımı
vn~an < ınn .. cı ' M 

- Seltimi izzet -
Duılaklarında hazın bir tebes

süm bükiıldü: 

- Bu sadakam ondan csır
g me '\! ~hsin. O ana lıiç bir 
~ev vapmadı· o seni .daima sevdı. 
Onun J!;Onlünu v! un hırpalama 

Bu ~nim hevecanı nrasınd 
ilave em: 

!<:ger lıeni )~atır a uııcak 
babam yaşata! :l'r. Beni bun&ın 
sonra yayata bağlıyaeak babam
dır_ [la yattan ve beklevebllirim 

~fors: l>L.,cfcr karı.-ıııın ya 
laıı sôy leıncdı.ıt, e, samir i c IJu. 
guna inandı. 

Sacide devam ediyordu. 

çırpınarak ölmek, bu dunyadaıı 
f:',"itmek istiyorum. Seninle beraber 
yaşarken ne mcs"tıttnm... Vrtik 
rrahnılclıım.. ·ana hu si;zıeri hit 
ölL iıylu~')r Muhsin. lnau, bı. 
l(Ün madem ki a amızda her •ey 
lıitmı tir narııhi'ınsııı ... llademkl 
beni takip cw hu çıli!;inlığım 
dundcnlıcri başladıgıru lı ı\rır:-u 
ndur. \I hsln, ;\luhsiıı, affet 
benı!... 

• • • .\luhsin odadan çıkııgı /.aman 
ne yapaca~nı, neye karat vere-

flir an ılli~ünthı, sonra dü~un 
mcıııek istedi 

Kayın pttlcrivle ı;örıı~nı< ı 
IAz rnJL 

Kart z ;lııc bi iki -arır vaz<iı, 
ga rıntı ~·agırd · 

Kazım ..ıt ı !~ ka ~ı ka ı ı a ge
lince, 'addeı in riLasırı, ıfvaznı, 

v:ısiyetlai ur,utnı, kayın pedLrıne 

her ~eyi •öyl,.di. her şeyi a-ılam_ 
::ıaddcye merhamet clnıck cai;ı; 
değildi. O her şeye milstahaktı, 

mem için rica etti. Aramızda bir sen ne eyi adamsn! 
karar verelım., dedi: Kararımı verdl işte ihaneı hadi e-.i lıoyle ol 

Kayın pederi elini kaldırdı. mu:ı; yalnız • nlan bir ~enç k 1 
Hayır !\luhsln, bugün hiç dın ani bir ..:lnnetle kend ı 

hır karar veremezsin. Verme de. IAalett:ıyin 'ıır erkegın kc Harın 
Bir kaç gun daha düşü_n. Seni.nle atıvermişti. Kazım bey uç dort 
mektı.ıılaşı. rı:r. Ona l(elınc._ Kol-

1 

günlu.· k bir muhakemeden .onra 
uy la ~oylc mulıhtm hır hareketyaptL kızının kaba~ı ı u olduguııa, il) • 

Op;le uzcrl kızının odası. a şc rı lııı guna i~ledigıııL i :ı 
KirJi. 1 lcr zamanın gıbı sakın mı , aır;ı<kıı ~ndırmış ' \.1 
•~ n uş!ıkıi. "acide ıa ıasını hsink dl. de)i hmşt rıı t 
hıı; bır ~eyden haberdar olmadı Karı ı ı.:a ır~'sut ve bahtı ı • 
ğıııa kanaat getirdi ,,!dar .\le r' hat,.ı ır V".'"lf ır. 

Kazım he) ·ordu: B'•U 



---
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Haftada bir söz 
Bir hadise mlnasebetllel 
r;eçen hafta Opere Sl:ıemasında 

ta.terilen bir tılm, bir takım 
'rrilerin leh \e aleyhadeki 

·w. .• tıJratt üzerine Polisçe rr1e n' -
'ıılildi. Bu mınasebetle gerek sıne
"'•cılara gerekse halka ait bazı 
~ektalara l<aret etmek isteriz. 

l ler miınasebet düştükçe bu 
:Unlarde ,·azanz ki bir li)mi alkış

.... ,.k yah;t ıahkır eonek iyaıroda 
anan bir piyesi mü>heı veya menfi 

tııkclire benzemez. Çünki aJhş halinde 
1•11<lan hir zevki manevi olacak canlı 

ar•bt olmadıgı ğibl tezyif 
'talinde de. arzu edilmeyen şeyin 
'•itıihinc imkan yoktur. Şu hal
ıe bu hareket mahza zevk için ve 
' lnrı memnuniyet için yapılan ipti· 

vu çocukca hareketlerdir. Fakat 
harcketlı-rin de hir haddi vardı. 

\lc;ela Operanın bu bahsetti.~· 
t'\ir. l'ilmindc oldup;u gibı lngılı~ 

anmosı çinlileri topa tutru diye 
!ayanları hastıı dcl;il;e mutl•ka 

h.whtır . 
Arama Avrııp•n ııı liberal bir yer 

ldu~undan b•h>e yeltenen • tatlı 
-.· .. sckenesi nrada bir ecnebi 

••u dc~il alhı;lamak hatta mu· 
t ;ckirdc g.ı;tcrnıenin nakadar 

">W;kül ııldu~unu hil;der. halkın 
Rlda millt hislerini nakadar yüksek· 
" tuttüğunu ötr .. ınsRler, 'l'ürklerin 
ootcrdiklcri bu hamul ve sobur 
.. mıan cesaret alıp böylo sers.mlik 
•ı,mazlar. lstanbıılda halkın vakit 
·~~nli~i yegane er lence "sinema •• 

<Dr, nııu da lıiıylc münasebetsiz ha -
J>cierlc berbat etmeye mahal yok -

l " 
Unutmamalııız kı dost ~!sun, 

ını~mm olsun bir yabancı devletin 
!Q,unı.ı. a,kcrin~ bayrağını alkışla· 

ı ık hiç bir yerde ıııusandc edilen 
barcktt dcgildir. 
Buna mubhil ,foemacılarada 

ıatırlatırız ki ~iısterecekleri filmlerin 
ondi seyırdlcri. \ e memleket efk!ri 

ııtcriııdc \ apaeagı te;iri iyi düşünmek: 
ccburiyeıindedirler. Bugün en kuv· 
tıi ptrıpaganda 'ası talan arasında 
rma filmleri birinci me\İ<il işgal 

< ıiğınc K< re mcnlckrt evrndın ı gö>
r lecek Şe) in cer kesten eve! 
!lcm:ıcı tarafından ~fln'\ilf edilmt!~i 

mdir. 
Bu.un dıinva lıln atölyeleri 

eyrrc ıe m bu gıbi mılli bis
'nı • duşündııgli içindir ki artık 
cvzulannı tematnen er: l rötr Jt 

ını "mmi t:>l7. ve umumi ,, c;eyler
" ıııtihap ctıncktcdirlcr. Eg-cr süic 

h~nAı lıir ecnebi devletten hah
.dilmesini r.nrıırl kılıyorsa • lskla

' •ııya • ~hi gayrı mevcut bir hükt'I· 
" et ismi icat ederek filmin • bey

dmilellij\ini • ihldl etmemektedirler. 
l'.u hareket olsun sinema müdürle
ınızc ,cçecckleri filimde gözete

l'ckleri nuktalun gö>tcrebilmPlidir. 
Bu müna,.ehctle sirıemaaların ıra 

"· • atfı me<uliyet etmek istedikleri 
1 ır • Sanoör • vır Sinema sansöril 
1 .itün dünyada mevcut bir makina· 
dır. Fran;a. Almanya ve lngiltere, 
'e ltalya da sinema mecmualar. her 
ınsürün kurbanı olmuş bir !ilimden 

lıahsederler. Geçenlerde gördüğümilz 
• Semalar hakimi • ismind•ki lilımin 

i kı~mt Frans:ıda san~ör rtırafndan 
kcsilmlşti. "ilen bur. " Metropolls • 
~ibi !ilimleri lulvan sansörü men'
ıtmişci, Almanyada • Mis kavel" 
fılmi menolıındu. Türk sansörü 
i,c en mantıkı \'c liberal fikirlerle mü· 
<'ehhczdir, ~~mdtve kadar iliştigi 

1 lmld el pamıaklanınızla oayabiliriz. 
Bu <nn filimde de giiriilen filoda 

1 ıyrık olnıadıjtına ııaz.3rarı men·i 
ı ıt;p hır Şt \i oımcmış yahut evel 
' n kentlı:-ıiDc gosterihncmiş olsa 

ckttr. Gı rck halk gerek <inema 
' rektcrlen şu S~} lİ•fııınız ~· ylerc 
• '·kat eım ılerse 1 u, film sanstirii· 

tin fazla r. as \c "\lu;kM. c.I 
~ası~· int ç etm ki<'"' citten korkulur. 

... ır.UTET, 
:szz 
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ı\1adam Po~padur filiminden bir sahne ile, artisleri . 1111110t••··········A•64 .............. ....................................................................... .... 
Aşk ve Kin ' Deryalar 

J Canavarı (Operada) 
Artisti: /ren Riç 
Bu hissi ve sevdavi bir 

dramdır. Fotoğrafiler gll_zel 
ve mevzu enteresandır. 

Mevzuu: 
(Dekarli) ismindeki hukOmet mer

kezi olan l ,tiJnada bir çok genç kı 
zaklı şehir dışında bir bara giderken 
kibar tabakaya mensup (Sonya Vera· 
nop) ismindeki kadının orabasına 

çarpar içlerinde gnndük Petrovlçin 
oğlu Kont Aleksi de bulunan kızak

daki gençler Sıınyayı köylü bir 
kadın ~annile cebren alıp bara 
götürürler ve kadının kime isabet 
cd•'ceğini anlamak için kur'a çeker· 
ler, tabi kont Alc·k<ıye yaver olar. 
Ru haılise şehird• şuyu hulma., 
üzerine • unvanın nişanl151 kendisini 
terkPder ve . kadın da hakkını aramak 
için mahkemeye müracıı.:ıt eder. 
!-lıınyaya sarkıntılık eden altı genç 
arasında kcr.di (1ğlile kont .\!eksinin 
hulunduj!;unu gören mahkeme 
reisi bu işten \'az geçmesini 
Sonyadan rica ederse de Sonya 
intikam almak için kilvlıilerl 

başına toplayacağını söy!emes. üze
rine mahkeme reisi hem kızı hem de 
baba<ını hapcettirlr. Fakat Aleksi 
mahpu•lnn kaçırıp \'inayaya gönde· 
rirler. Bir müddet sonra Son a Vı· 
yanada parlak l>ir <larıshg \ıldızı 

' iken birisi kendisini sever ve mace 
rasını lı~renincc kendi.sinin intikamın! 
alacağını vadeder. Sonya ile herabcr 
Dekarllye giderler. Konta rast jtelır. 
Onu Jldürmek için s!IAhı çekmeye 
kuvveti kalmaz, nnlarkl bu gence 
karşı bir r.arı var fakat yine affetmez. 
Aleksi harbe gider ve bir çok meŞek
katten ı;onrı Viyanada şoför olur . 
Bir gece dınsingden çıkan Sonyı 
an.basını biner ve onu tanıyınca aşkı 

kinine galebe eder . 

Almanyada sinema 
vergisi 

Aleyhine nümayiş 
Almanyada sinema vergisi çok 

ağır olduğu için al~kadar !ar hu

nun tahfifine çalışmaktadırlar. 
Bu maksatla Frankfortta muazz
l'Alm bir nıcting yapılmıs ve pek 
çok kimseler, lw.ttıı hidmatt umu
nüve memurları bile buna i~tirak 
ct~i~tir. Dij1;er taraftan hükö
metc bir istid'n verilerek pek 
mühim bir propa~anda ve terbiye 

amili alan sinemanın da tiyatro 
gibi 1'uk0meti. mazharı muave· 
net ve himaye olması talep 

edilmiştir. 

-~-• • 

• 

? (Majikte) 
_ j Artistleri: Dolores Kostello, 
'"'1 Con Barimur. 

[Bu film bir balina avcı
sının pürtehllke hayatlle 
aşk macerasını mezcetmlş 
g!iz~I bir eserdir . Con Ba
rlmur rolünde kusursuz ve 
iyidir. Dolores Kostello çok 
hazindir.] 

Mevzuı• 
llu filmin menuu bir balina av· 

cısının a~k macerasıdır. Cim ismin~ 
delı:i baliııacı ile r:.ster i.mindekl kız 
birbirini >everler. LAkln Cimin kar· 

deşi Jakda E<terl •ever Jak bir gün 

avlanırken Cimi denize iter ve balina 

Cimin lıir bacağını kopanr Cim bu 
halile Esterle evlenmeye cesaret ede· 
me~ tekrar denize çıkar ve .'\ilahın 
belAsı bir kaptan olur. Bir l(iin bü 
iik l>ir fırtınada tayfalardan birici 

kendicinin denize olüımesine sebep 

kardeş: olduıı;unu sö} !er. O 'ınınada 
batan bir gemide de .Jak bulunuyor

muş. Cimin gemisı onu kurtarır fa

kat Cim kardeşini görünce hemen 

bo~ar n karaya avdctte, avnl suretle 

kazazcd• olmuş fakat kurıulm~ olan 

şevlilisi Esteri bulur. 

••••••••••••••••••••••••• 
bu rabıta her iki taraf için aşka 

Deryalar canavarı filiminden bir nıanzara 
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munkalip olur. Madam Pompa· 

dur geceleri Lavatin bulundui!;u 

meyhaneye gider, bır gece hile

sini keşfeden Başvekil, l\ladamı 
meyhanede yakalarsa da kadın 
zek&sı sayesinde vaz'lyetlnl der

hal ıslah eder ve bu hadl5eden 

sonra Lavall kendi muhafııı: kıt'a· 

sına kaydettirir. 

Madam Pompadur 
(Melekte) 

Artistleri : Doroti giş, Antonyo Moreno. 
(Fransa kralı onbetıncı Lul Bir gün Parlsln kuytu sokak-

nln pek meşhur gözdesi Madam !arından birinden geçerken ahali 
Pompadurun bir aşk macerası· arabasını sarıp kadına hakaret 
nı nakleden bu film terek foto- d b 1 meyanında Lava! 
grafl gerekse vaz'ı sahne ıtıba- e er, un ar 
nle gllzeldlr. Madam Pompadur ismindeki fakir ressam Madam 
rolllnde Dorotl Glş çok muvaf- Pompadurum pek hoşuna gider. 
lak olmuştur. Versay sarayının () .. ünlerde iyi bir hrsat hadis 
tatildi olarak yapılan yer aslı· olu~. Kral bir müddet av-
na benzemektedir. Antonyo !anmak 1 ln ,ara}•dan mu· 
Moreno aşık rolllnde ıamlmtdlr) ç 

Mevzuu: !arakat eder ve ~ gözde " sini 

\r ak'a kısadır. On beşinci Lui basYekiline emanet eder. Mada· 
i\ladam Pompadııra Perstiş eder ıııa karşı derin bir kini olan 

fakat Pompadıır bütün hiiylik basvekilin pek ,ıkı taras uduna 

" kurtizıın" lar ı;ibi aşk serkü· ragmen fadam Pompa..:.:ır tebdili 
zeştlerine meftundur. Bu kadının kıyafetle Lava! ıle mtina>ebette 

Madamı bir dakika tecessüsten 

hali 1.almıyan Başvekil nihayet 

;\Jadamnı aşıkım keşfeder ve 

bir gün buluşacakları sırada key

fiyeti krala ihbar eder. Kral pek 

sevdiği kadının sadakatsizliğine 
inıınır 'e ~ıkını idam ettirecc
gini makamı tehditte söyleyince 

:\ladam Pompadur ~ıkını kur

tarmak için <tjkını feda eder ve 

kra!'n huzurundJ Lavalı kovarak 

uziyen kurtarır. Bu fılm bir 
halk kitlesi ara>ında maat'esef bulunur. 
fena bir şöhreti vardtr. i\lütcaddit teıııa,iardan sonra Amerika filmidır 

r "Z:" --::: --:c .x. r.-x :xx~~~ ~:x:xx-x..::~~ 

"Holivud,, da ecnebiler -
Amerika stUdyo~arında ne kadar ecnebi arllst var 

Son yapılan bir istaıı<tiğe göre 
.\merikanın sinema stildıolannm 

merl:ezl olan "llalivııd. ıehrinde 

pek çok ecnebi artistler vardır. Bütün 
dünya memleketlerini müstesna hü-

ner ve kabiliı etl•ri. Amerikanın pa
rasındaki caziheve mukavemet ede

miyerek oraya "ilmtkıedir. Ru bt .. 
tistiğin bir hüla<a~mı a<ajtıva dere 
edivoruz. 

Memleket l
mus~h • \'aı·ı 

sil sahne 
' Senaı- Fen 

mü te has Akıor yocu Aktıi' Yekiın 

"'ı """·ı---•~ı ~ =-::ı=--1""~,,...,,=ı~Cjl ~ 
Anlgı ıe~ 5 5 2 .m 

manya 3 7 il 2 7 2 2.1 
Frıınsı tı ı 4 
Kanada 4 ı 2 ; : ~ 
Mac•rlstan 3 2 s 2 t ı 
RusvA 2 ıı ı ~ 5 2 \4 
A vıı.sturyı J 5 2 ıo 
~ın~ D Q 
ı • 6 1 . 
talv• ı 2 4 ı S 

lsvcç ı ~ 4 8 
Avustıalyı ~ s 7 
lskcçya 3 J l 7 
Danimarka ı LL 1 6 
Meksika 3 

1 
6 

Muhtelif 3 2 fı ~ 
l"":'ı""· e':'k':'On---:·-1""5,_..ı-...,.,ıı.-· --14--'-. --=,- 7; 

1 
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• \luht•lif ı:ı:ıemlekctler " adedi 

A~k ve kin filin1inden bir parça 

içinde ,\,rjanıın, Lehıstan ve Japon). 
ıım ü~e •rti<tı, llıczilıu ,e \•nı 7..r 
landanın ikişer. l'ürkiye, Sırhistan, 

'eni lskoçyıı, J.itııaıı ya, l'elemenk, 

llu .u au:: .uı, hnı ndiya, 1,-m, <...e 
koolma•ı anın lıırer arı ıı urdır 
Türk anı,tferlnden \mcrika sinema 
işlerinde 1;alı•an!a ın klnı oldu nu 
bilmiıoruz. 

Aşk Dilencisi 
'A •ı.urnrada) 

Artisti: Pota Negrl. 
[Bir yanlışlığın kurdutu aşk yuvasını t.ıHir eden bu 

filmde Pola Ne:rı her -aman olduğu gl•I oyununda 
samimidir • ] 

-~ 
/ 

/ 

Aşk dilencileri filiminden bir levha 
Mevzuu: 
Anna bir lokantada hizmet eder 

genç bir kızdı. Bir zengin çiftçi nlın 
Tonnl şehre geldiği zeman \nnanın 

bulunduP;u lokantada yemek yerken 
• .\nnayı görerek onun iyi bir kız olduğunu 
anlımı,u. Çiftligine &\ ciet utiği zeman 
bir mektup yazarak Annaı·ı sevdiğini 
ve izdil'aca hazır olduğunu lıilJirir; 
fak.ıt mektubun içine kendi resmini 
koyacak yerde dalgınlıkla genç yeğe· 
ninin re;minl gönde• ir. .\nna bu 
güzel Yt genç tUtcinin r.•minl g'I 

rünce derhal Aşık olur. hemen lokan· 
t:ıdaki ~ini bitirir ve çiftliğe hareket 
eder. 

Tonni istasyonda sevgilisini alma
ya giderken kazaya ograyor ve ıvık· 
fan sakRılanarak geri dönüyor. Aanı 
da sevgilici diye .lakı bulur ve seviş
meye başlarlar. Bunu. netice ı ola
rak iki genç e\'lenir, lalcaı cakat 
Tonninin bunlardan hiç haberi yol;:. 
tur. Nihayet üç •Y sonra iki ge~i' 
hakikati TonnivP açarlar • Tonnı 
kendi hata>ile kurulmuş olan 1ı,, 
ve '!'ı l o naz ..,~ ">nlar ·lfe ler 

Aşk dilencıleri f ilin1İnden bir Jevha 

Kış ve sinemalar 
lstanlıul çoktandtr görmediği 

müthıı bir kışın lıutün hayatı 
ıınıumı vemizde gi.l,terdijı;i mu· 
silıetli tesirinden sin~malr da 
kıınıılamarnışttr. ~ubatın birinden 
heri fasılas17. bir surette yağan 
k r ve esen riızg~r ldmseye 
t·\Jnden çıkmaya mii. adcetmemiş 
, c ,ıncma salonları. bilha"a 
geceleri hemen ho~ kalmı,ur.ltiraf 
etmeliyiz ki tahiııtın bn şidde

tine karşt çok az mücelı hcz olma
mız bir kısım havayki medenlye-
mizden feragatimizi icap ettir
'llektedir. 

E~t!r her yerde bizdeki ı;bi 
kar yağıyor diye kim·e sinema-
1 ra ~tnıc,.w,a,ı: iııcıııa nıe. ,mi 
olan aylarda sincmalamı kapıla
nnı kapama ı !Azım gelir, çt. 'Ku 
bizim burada haşyetle görd j!'ıi
mtiz bu kar ve k~ \ vrupanm 
eksen hiıyiık ,ehirlrrindt• ;ı'el:hle 
bir şeydır. \ ll''17. oralarda kış 

vn<alti nakliye 'e ~ehir "idematı 

umumiyesini bizde okluğu gibi 

443 Milyon frank 
ı 928 senei ticariye i 1.arfında 
Amerika sinemalarının verdıği 

vergi yekunu 17,724,652 Dolar 
yani bizim paramızla 35 milyon 
Türk lira·ına ve Fransa parasUe 
.ı.43,000,600 franka baliğ olmuş 
tur. 1 Q2Q senesinde bu miktarın 
eksilecegi t~hmin olunuyor. Çiınkl 
7 5 çent yani f 50 kuruştan a~ağı 
olan mevkılcrden vergi alınma

maya başlanmı~tır. Bu habere 
nazaran Amcrikada sinema flyatlaı 
çok pahaıldır, zira 150 kuruşluk 
yerler ucuz addolunursa kim bilir 

ytiksek yerlerin liatt nedir. 
Amerlkadakl sinema salonla

rının mecmuu 20.000 dlr. 

felce oğratmll7. 
Bu hafta 1.ar!ında butün sına 

mal;ır urara çaiı :nışlacdır. İkinci 
derece sınama! ,da, maunclcrde 
biraz seyircı a!muştur. Hı. seyır 

cikrde kısmen utı:..ı ve sıcak 
bir eylence aravanlardan murek· 
keotir 



I 

-------· -------- -

• • 
IY 1 

Evet zaman içinde 

Koca hamamı yıktırdı 
Züğürtün biri ha- kurtuluş yolu 

mama gitmiş, soyunup canı gonülden 
yok, 
dua 

J dökünüp göbek taşında etn1iş: 
bir güzelce terledikten - Yarabbi, ya bana 

ve bol sabunla rahat ra- bir kuruş gönder, ya
ha t yıkandıktan sonra hut ta şu hamamın 
elbisesini giyinmek üz- kubbesini yık. 'tesadüf 
re iken bir de elini buya tam o sırada bir 

• 

Faydalı bilgiler 
Trenlerin ııur'atl 

Bütün Dünya yüzün
de mevcut nıemleket
lerdeki şönıen<lüferler 
ne sür'atle giderler? 

1 
Y il H • ! cebine sokmuş ki ne zelzele çıkıp hamamı o a emşerı ~ss ·+El 11 v b l 

baksın, cebindeki tek sa anmaga aş alnış · 

Son yapılan tetkika
ta nalaran lngiltere, 
Belçika ve Fransa tren
leri saatte 120 ki'onıet
reye kadar yol alıp bi
rinci gelnıektedirler. 
ispanya trenleri saatte 
110 kilometre )'Ürürler. Fakire ortak ol, hastaya ilaç, 

Dertlilerle otur ağla hemşeril 
kuruşu yok. !{endi Herkes gibi züğürt te 
kendine: kendini dışarı atar 

- Hay allah cezasını atmaz kubbe de paldır Sofra buldun yanaş, dayak buldun kaç 
Her işi tatlıya bağla hcnışeril küldür yıkılnıış. 

' versin, denıiş, gördün Bunu kendi duasının 

AnıeriJ,a sür'at husu
sunda üçüncü gelir. 
Orada trenler saatte 
1U7 kilometre giderler. 

Boyun yetişmedik dtıvara çıkma, 
Şen ol, konuş,,nın canını sıknıa, 
Arn<ın ver, kıfını ağzına tıknıa, 
Dost ile düşmanı kolla hen1şeril 

nıü olanları, kuruşu tesirinde bulan zü
dün akşam nıeyhane- ğürt, az ilerde bir he
ciye vern1iştim. Şimdi rifin namazda: «Hey 
ne yapnıalı, hamarncı allahın1, hana hin al

Fren.~e hor bakma her ş~yi sezer, 
Denizin altında hatnıadan yüzer, 
Kuvvetli zaifi her z.aınan ezer, 
Dalgalar aşıln1az •sal> la nemşeri 1 

\ parn yı almadan yaka- tın gönder.» diye dua 
nıı bıraknıaz, nıutlaka ettiğinı görünce: 

lsviçre ve Avusturya 
trenleri 90 kilonıetre
den fazla gitmezler. 
l{eza İtalyan trenleri 
de saatte ancak 85 ki-
lometre katederler. 

E~ oğlu kuş olmuş uçar havada, 
Ş~şırn1a volunu sen düz ovada, . ~ 

Şahin ol, küflenip kalnıa yuvada, 
Kendini azıcık zorla hen1şeri l 

Orılarda gördüğür. nıarifeti al, 
u;ıgi hırsızlığı helaklır helal, 
O,~luna bıraknıa yesin diye nıal, 
Okut, Avrupa ya yolla hen1şeri l 

.1\1. s. 
c • ın 
·· ıııııuı···········································-················································ ..... C: •••• u·········· ·············---····················-·-·-········-·-····-····--···· H 

il Köylüye zıraat dersleri ~ 
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S!ze ş:mdiye kadar çiftleşmiş olurlar ve 
ögrettilderin1izin bir tane t<.şekkül eder. 
hulasasını y~palım ve Eger mes'ele her 
bir kaç kelime daha mahsulda böyle olsaydi 
ilave edelim. Bundan· n~ ~la! Fakat bazı ot!ar 

ni b' b h dış', bazıları erkektır. 
sonra !.e ır a sa Erkeklerdekı tozlar 
geçecegız. rüzgar, arılar vt sai-

l)edik ki nebatlarda reyle dişilere gelir. 
kök, yaprak, göydeve Bütün hububatta 
dn llar var. böyledir. Asmada ha-

Tohumdan yeti şen keza .. Bunun için eniy 
( şin1di artık tohum bir tohum elde etmek 
deyince aklınıza yalnız istedikleri zaman zira
tnneler gelmez. 1\la- at mektebini bitirmiş 
J 1 · 1.11 · d olanlar tohumluk ye
. umya JIZ çe 1 < en e rinde bu tozlan kendi 
tohum !ar arası oda ellerile serperek, ne-
~a yın ıştık) nebatç!çek hatları çiftleştirirler. 
nçar. Çiçek nedir? Bü- Kerim Ömer 

tün maksnt hurda işte .. 
Çiçek sayesindedirki 
nebatlar çoğalabilir. 

Çiğnenen çocuk 
Ş:>för Zi va nın id:ı re

sindeki kan1yon 1'ak-
·rane çiçekten hasıl 

olur. IJir ç çe.Ç,ri elimize 
alınca ctralinı saran 
ynpraldarın ortasında 
iğne gibi ince kısıınlar, 
bunların üstünde de • 
san bevaz tozlar oldu-• 
gunu görürüz. Bu toz-
lar erkektir. Nebatlar 
bu toz l a r sayesinde 
çi:tlfşirler. Yoksa siz 
ne zan nediyordunuz. simde Ahnıet Ağarı1n 
İnsanların hayvanların 12 yaşındaki oğlu Nu
erkcği, dişi s İ ol urda, rettine çarpm:ş, çocu
otların oln1~z mı? ğu birçok yerlerinden 
<;içeğin dip tarafın- yaralaınışbr. Şöfor tu

dakı yuvarlak kısıında tulnıuş, çocuk Beyoğlu 
dişidir. Bu tozlar bu- hastahanesine yatınl
nun üzerine düşünce nıış. 

bir rezalet çıkarır!. - Sus be budala, de- 1\lanıafi bu alel'ade 
sür'atlerdir. Fevkal'ade 
hallerde daha fazla gi
debilirler. Bir defa. 

Hakikaten o sırada miş, dünyayı yerinden 
lıanıanıcı b~şı i.ICUlla oynatacaksın Allahın 
dikilrniş. bir türlü çık- hu günlerde nekeslig"ri 

Fransa Reisicümhu-

1 
mak bilmiyen bu nıiiş- üstünde. runu Kompienden Pa-

l teri ve nıanalı nıanalı Denıin bana bir ku- rise götüren hususi tren 
bak~na,~a bnşlan11ş. ruş vermenıek iç in saatte 144 kilon1etre 

Z ü <rü rt bak nııs 1-:i koca hanıanıı vıktırdı. den1ektir. 
b • • 
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[{imi soğuktan edasında kapa
nıp kalır .. 

Bazıları vakacak odun kömür 
"bulaınaz .. 

- · . . 
• 1 

---.::. 1 .;:::; • • ./ 
. --~ ~ 

l{imisi de karda buzda 
. _ avına gider. __ 

ördek 

Sonra bazı dairelerde Ç'.}k yak
nıaktan kaloriferler patlar 

·' 
~ !! 1 
[ ı 

. ·~ . /1 
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Sokaklarda hinlerçe kişi yalın ... 1Hcı11lekete her sene 1,5 ınil-

ayak gezerken... yon liralık ş ıson girer. 
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r.ıe.•lekl nymiş. 1 sanız da nıeslekiınle J nıarlnclık. . 
1:i~. ~ü:1 hapishan~ oğraş,am dnha iyi de- - Neden? işinizi bu-

muduru~une, nıev~'~f- ğil nıi? dedi. rada ya~am~zn11sı~ız? 
ların koguşunu dolı• şır- Alüdür şu cevabı ver- - J{abıl mı Efcndını? 
ken mahpuslardan biri di: Ben tayyarcciyiın. 
dedi ki: - Pek ala nıesleğiniz <liyince akan sular 

- Efendim, heni böy- ne;se yapın nıüsaade- durmuş. Afüdürde evel-
le burada boşu boşuna ediyorum. den söz verdiğine piş-
oturtacağınıza bıraksa- -Ohalde Allah ıs- nıan olınuş. 
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Şişlide Ermeni mektebine 
kurtlar indi 

Evclki gün akşam saat altı buçukta. Şişli
deki Ermeni nıektebinin bahçesine bir kurt 
sürüsu gelm:ş, çocuklara saldırnıaya başlamış. 

Henıen telefonla jaudarmasına haber ve
rilmiş, jandarnıa müfrezesi gitmiş, kurtlar 
kaçnıışlar. Jandarmalar sabaha kadar nöbet 
beklemişler. 

Mektepte 
Hail{ mektepleri açıldı yeni 

harfleri öğrenmek için ben de 
melctebe yazıldım. Bir çol(ka-
dın, erlcelc, genç, ihtiyar mu
allim Beyin lcarşısında toplan
mışlardı. 

Muallim Bey sesli harfler
den başladı. Bir derste bütün 
sesli harfleri ögrendik. Her 
harfi, her heceyi misallerle 
gösteriyordu. Hanımnineler 
bile muallim Beyin sözlerini 
dikkatle dinliyorlardı. 

işte ilk derse böyle başladık. 
· VAK'ALAR 

Tramvay kazaıan 

Dün sabah biri Şeh
remanetinin önünde 
öteki Aksarayda iki 
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tramvay kazası 0 1du. 
Bu kazalardan her iki
si de tran1vay araba
larının motörlerinin 
patlan1asındandır. Ru 
gürültülü patlavıştan 

halk çok korkmuş, fa
kat çok şükür kinıse
ye bir şey olnıa.nuştır. 

Zincir çalanlar 

Inebolulu Niyazi ile 
Ahmet dün gece Un
kapanında Ahmedin 
mavna sına 

-
43 kufoç zincir çalarak 
kaçnıışlardır. 

Hakalım 

bulabile
cekmisiniz 

llıı kör köpe
ğ İni arıyor, 

y·ırdım c<liıı<le 
Lıı:uıı w.vallıya 

lı:ı yrıııı:ı: dokun. 
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MİLLİYETİN EYLENCELERİ 
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ı Ekmek yııpan ( 7) 

2 - Btr an (2) istifham (2) 

9 - Kesmek (7) 
Yalı:ardan aşağı: 

~ A. n ziya ( 9 ) 
4 - ·oıa(2 .'allınJır(2 

3 \!ille vekili (5 

4 Y:ıma (2) inanOTil (6~ 

2 Tahmin (:l, 
5 - Kasabın sattığı '2) Bir "K. 

ila>t edin yollan kapasın (2) 
fı - l"ı>nıcmi> (2, Tkliınler (6) 

1 lükumd:ır cı·i .5) 

ot• 1 ~. C,:ilt '.!. 

b Rahnl<ı7. olmak \.'i, 

-. Boş <Öz sôy leye~ 5) 
insanlık (il) 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Evkat Tarifesi 

HA.MA..~ SERVİSi 
1 Q~/11 ;eneı:i ~ulıann 11 inci gununden itibaren 

No Hutut 

10 Şlşll-Tiinel 

Hareket 
Birinci Son 

hı ıl• hareket hareket 

t !)i~Jiden-Tiıncle .r 1ı· ı.,:;ıı 2·U2 
1 Tiıneldcn·Ş~liyc ıf : .. ~ ~4,:-l5 

11 Tatavla-Tünel 

12 Harbiye-Fatih 

!5 Taksim-Sirkeci 

I Tam ladan Tünel< 
1 Tunelden-Tntavlayı 
( Harbiyeden Fatihe 
l Fatihrcn·I larbiyeyc 

.l!f !Q..'\O '.?.1.30 
21.30 24,-

ı b' 1 ,09 2,.19 
q• tı.19 2,44 

{ 
Tak:iimden-Sirkeciıc 
Sirkeciden-Taksime 

s 8' ~.ıo 20.os 
1 ff '.' .. 1~ :ıo.:30 

16 ı'ı\açka-Bayezlt 

18 Taksim-Fatih 

1 Maçkadan·ll•v zire 
l BaıTzittcn-:\laçlaya 

1 Tak.slınden · k'aıihe 
l Fatihten· Tak.•imr 

:-· 1 o· :-, 
1 (>° 24' ':,47 

1-· ~ :-,-kı 
8,32 

19 Tatavla Bayezit 
( Tauvladan·Bıyczidc 
l Bayczincn. Tatuiay ı 

o it" :-, 
ıır ~:;o 

Bcşil.ı."taştan· Bcbe~e 
Beşiktı;;tın· F.miniın üne 
Bebekten·Eminönüne 8' 

22 Bebek-Eminönü Eminönünden-Bcbc~c 16' 
Ikbel.-ı:en-Karnköre 4~· 
Karaköyden-Bebeıte 
Bcbck:ten-Bc ik.t..., 

23 ,.._._ ... iy-Aksarayf Oıtakfö,dı>.n-A.ha~yı 10" 
vı...., l Ahanıydan-Uıtı.k.ove 21' 

24 Ortakl>y-Fatlh ( ~yden-l'ati!K '.!6' 
\ Faıihtcn·Orukorr 

..._.,_F lh ( ~-Fatihe 
34 Beşi"_,- at \ Faıihı:en-Beşikta;;ı ı ~· 

Ah:an ı dan-Topbpıyı 
Topbptdım-Sirt:~rc o· 

32 Topluıpı-Slrkecl Siıt:ccidca-Topkapıya 9· 
Şehreıninlıode-8ayc:titc 24· 
Bayı:rltten-Şclırcmininc 22' 
Topkapıdaa- A.k.""'*r• 

r
ı\ksaraydan-Y cdikulcyc 
Yedikuleden -Sirkeci ve tı' 

33 Yedilrnle-Slrkecı' ~irkccideıı· Yeili~uleye ı~: 

1 
~. natyadan-Bo~cııde 2, 
Bayezitten·Samaryaıa '.!.'• 

ı Yedikulcden·Aksnraıa 

lı,()J 

ıı,22 
tı,SO 

6,41 
':?2. { :
~ ı.o ı 

1~:19 
6.38 

'.!0,5'.! 
~J,<k1 

9' •• -
~.4tı 

(•12 
tı..1.1 
~.w 

;!(),.!{j 
"'.?0,58 

<tı,10 
(,;ı;ı 

~.{ .ı 

~>tl.5.J. 
:21 ,ııı 

152 
'..!.'40 

19,01 
19,4~ 

11,01 
21 ... ::;ı 

21.4:" 
~-11 
'.!4,41 

1,25 
!!,l I 

~t0.42 
21.17 
~4.46 

l,4S 
-4,25 
us 
-,-

24,50 
1.2() 
1,-
1,22 
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~4,50 
ı ,;ıo 

1,04 
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ongraya davet: 
Istanbul Ticaret ve Senayi 

Odasından: 
1 nlw\ Tirıırt-ı ıc .'enayi odı1>1nuı l 9i9 kongra.ı, 

24 Şubat Pazar günü saat 14 te 
J)u • ncii \ ı:kıf 1 Y.nın<h tiçüncii katta Oda mcdiı;i '•!onunda •~ıl«iıkcdctir. 

: K'r1aıı-.ra ru:tnaınei müukcratı şunlardır: 

1 ~cıı.:al l:rcilisi 
il Ti ·arct flalıriı'Cdc kredi 
:.! J{on;:.,rıd;ı rol.iz ere edilmek Uıerc er'.l.ıl.Jt ti~ct \t: :--cn:ıı.ı \C ~ir· 

ketle- \C mut,; · erle ıktisadl cemiJet.ler ıar:ı(mdım raporu ilv.ac ediLp 21 
şcbııt 9~ p..-, ~ıııbe :akflllluıa kadar oda umuım kati ı·lit'inc ~•di olun~cak 
mc • deıı rdc l nazı ımcsine itlıtl edilir. 

)\, ~:oda. rumımc.., dahil ol n mn addan l>a~kA hıı,uo;aı hokkrnıJı 
m· zakcrc ecre ~ •• 

4 J..:nnı;raımı ınüddcu de nımı on ı;wıdur • 

:> Odıra mobyvet no müseccel erlJ&t;,, ıicaroı H>, ·navi 'e :-u·leılor 
,.e i.kıisadl crnıil'CC C'rin i hu kon~ra iştiral. • dı·bilccl'l:leri il!n \'C teıorifleri 
rica. ol ı ur 

J D FTERDARLl~""ILANA ~l 
.:..:ı:::1:11 .. -.ıcs::::mım:::ımuı ....... mııım11-.-.111m .... 

1 llllİrat mı..ıab>:ı<t, l LTinuciJ İ l<c.'İf 1fı'.'{ı1 liral,!; f\ahk:ınc rıhtım \·t 

bın3>t •:ımır.w !.::ıpalı zari u•ulik münaku.1r.ı konuldu. tııliplcr fenni chlııeı 
h:n \ .. in a. t nltzun hulun<la\.l.ınnı a..':Jlata mr-burdur'ar ıc-.hpler keşilna 
ıilC), >nTICIC 'y h~ \!Jl JJeft1"'rdarlık hcy·cr:i fcnn1yestnc miınıca.ıt edebi 
iri r • •ı İ)Orak eyleml'k içm 1'!211 li ,Jık tcımıuıt n·<lkhuzlaıile 
t: t fnao elLhn Suhat 1929 uırih n ka<. r 1 ·ı:uılml Def cr<brlı~ında 
mı.. ı. k n l a \CJ.m. !eri ıl~ ·ıfllnur 

0rn1an ve Erazii Vakfiye n1üdüriyetinden: 
I' '\' ıızda ınLln'ıl 1.ül ist:ın mahallimkki ihlamur \'C kara al!;aı;taıı 

ım ' c lilccl'k. . ..ı/. yirıııı 1 ir mctronıikap ~ n ıi mamul kcı'btc ill· 

c uı elli ı;cki lmcap olacaktır. 
~' virmi vcdincl ~'.ıır-,,nılıa ~ırnıi saat on b 

1 nn lsı..ınbııl ı.;, kaf mudi ıı L'tındc oı ııı .. n 'c arazi 
ıııu t ctmdcri. 

* ,ıo 
Çul .ıd·• .ıkı nıL"ırc mahhallıic kır kain cciligi üç scııe nıüd-

d1.:tl: i ··ıra. ıcrikLcktır 

\lu.ı1\ :le ~uharın ı·irıni ,·cdiııt:i Çar:;.ını ıa ~uıııı '• oıılıc.~c 
1 acları.1ır 

'1"ılip olu ıları lstmıl>ııl Evbf nıiidiriyctiııde Orman ve arar.i 
c ıda il<' 'lııır·w~•:ıt' ırı. 

\HLLI \ ~T • Cl ',\IA 8 ~LUAT 1929 

Son d~ ftaıortli ymi tip 
firen/eri ile bu şık w senus
#)lf arobayo rmnıyeb d' 
flWIUam olmaktadı1 

{oşAun ... 
Cazip. 

BU YEN/ OAKLAND OTO

AIOBIU •ASRI BiR GENÇ 

KIZ KADAR SEVlMLIDIR • 

FIŞER, yeni Oaldao_ şasileri için 1929 senesinde da
n gizet , daha alçak .-e daha ozaa karv&eriler imal 
etmiştir . 
Tıpkı gençlik gibi şık ve zarif olan yeni Oaklaıı\l,her 

~rde rağbeti ammeye mazlıar olma.klaılar . 
Mukaddema cördü.kleri.oizden bambqta bir tipte olan 

radyatörü cöriioce hayrette kalacak •e dertıaı & 'ifle .. 
tam maııasiyle - güzel bir orijinalite • deaekten keUl
ahi al&DUJacabıoız • 

Karoserinin hatuta, radyatöriio Ud yakan köşuiJHltn 
pyet ııarif ve miiohaol bir 1111tttte liyeıı.kati arkaya 
kadar temadi eder . 

Mühendisler , lı:unetli motöriine biitiia kabiliyetini 
babş Ye en büyük viteslerde bile arabıuwı cayet rahat, 
emin Ye sabit durmasını temin etmek üzere Oaldaod 
için azıın bir şas.i •e gayet alçak bir mer.lui&i siklet in· 
'8 etmişlerdir. Aynı zamanda meşhar FİŞER iJııalilha
aesioe de bulaamaz bir fırsat bahşetmitlerdir.ZUa 1"29 
senesi Oaktand otomebilleri karoserilerinill zarif ve se, 
rimli şekli haricileri. bu fırsatın kendileri içia gııyip 
edilmemiş oldıığuııu ispata bir delili balıird.ir. 

Haydi balı:aluıı! ilk otomobilcilik zeykiıaizi yeai ()alı; 
landda ca•laallınnıa • 

ı/r 
Üaklaı1d ••• 

11 1171 
51 419'.! 
(ı~ .J.248 

85 4.%7 
99 438'1 

l;ll 44.10 
Hı4 4.J!ılı 

197 449: 
~l~ 4:;2:
_M 4S8b 
:114 
.~'i 

414 
57(J 
tıM 

l><ı2 

~OT 

:-oq 

l.fı09 

4fıl2 

·löt:ı 

76! 
4&<0 

94 
5061 
5136 

~48 ;;ı4'ı! 

758 5! 58 
~8:- 5:!'10 
;{)il 

85'1 
•ıı ı. 

9~4 

5'.!Btı 

!i.167 
5378 
5451 

845.1 1 .!J~ 
84tıl 12J·., 

l lı.1'1-ı 
lh4':?2 

8.'i07 L47S lou!4 
850'1 125 ı ı ı <iu ı tı 
8.'i 15 11~.11) ı tı604 

85Qfi l':!:iJCJ lh71ıl) 

8tı94 l ':!llb2 ı b8~ .J. 
869:-' 1 ~:""2.l 1htJ1 ;l 
89.i'..! l~77S 17180 
907.1 IZ8:'4 J;-~!2 

'JI 10 J ~89.l 172.1~ 

<1231 ı.ıı Cı 1 17':!;3<1 

~5 l:JIQ7 17':!.'i8 
llJ09 1.1_.qı 17:!00 
9J'l4 1.lJI 1 17.lO.l 
94'?8 ı:ı.ıııı 17.ı~.ı 

9444 ı:ı:t!.l 1 ~40.'i 
C):;4':! 1 :J480 ı 741 o 
IJ.149 l ,l(J.J.~ 17.J.22 
IJ.'i77 l .l(ıô.J 174 68 
971: ı.ı~o7 17;;()'J 
9~9" lll7 48 ı :sııo 

1.l7.'il l ";719 
1.l:-5:! ı;-:-.-ıı 

1 JMI 17801 
1 ıu; 5474 989(1 ı. 'il 17~·..!.j, 

ı ı u 5584 ''9l~i 139fö ı :oJo 
ııso 56rı<ı ıı91:- ı,1917 l~tıfı:2 

llb.'i ~704 99:?0 140.J.':! 18012 
ır.ı 5~0.'i 9QJJ 1.;<wı~ ım.ıs 

1211' .'>BJ3 9%9 ı 409'.! 18ll.i8 
l 3fıS Sıı7<ı •J11cı2 14 ı tı<ı ı ııo88 

ı;ın ıı054 10011J 1420'.! ıııoscı 

14(1.~ <ıll!:! 1002;1 l.J.:.?8:! 181.I'..! 
ıu.32 ulli.1 ıoı 13 1.+211.1 rnı;;;ı 

ISO!ı h~7 10130 1 !,lO! 18'JI;; 
181~ '1':'!70 1018~ 144.};1 18':!~;} 

ııı.ıt ıı:ı;r, !O'l,'i8 ı 1455 ıs.ı:-.; 

1874 ı,'W() !0-289 l-»51) 18-Mt 
189J <•1.1: IO.H9 1+188 18:i2fı 
18% lı.~~ 10429 14:i7!ı 1859.) 
1925 f~-:97 1044Y l.\Q7~ IB<ı•J,'i 

1977 ıı4&• 104~5 1474.1 rn:-12 
207b 6'i41 IOli.Cı !481lı 187.15 
'.!158 (ı64~ı 10645 J489S !l:IB55 
':!178 6047 10678 149;r. 1!!857 
·~ 180 f,1)7~ 10757 'ı 49.19 18<ı71ı 
2''.!0l bfiN J076tı 1504'.! 1898-l
~;ıoıı 672( J(l<Jh:l 15-0~1 f CJQ88 
2.Hrı ıı829 ı I0:.!4 ıs ı.ı.ı ı 91 '.! ı 
::ı.181 rı918 11070 ı;;ı<ıo ııı::ın 
::ı.ıoı rı9ill ı ı ı ı ı ı ;;:ı-ıs ııı:ı.1:; 

•>!.J,% 704·1 112'..!I 1;;:,?9~ l'l:l~ıı 

'..!tı04 ;04:- ı ı 2:J<.! ı s.ıuo ı ıı.ı•ıs 
%!4 710J 112.H l.'i.148 l'Wll 
\.'fı:l\! :'! 05 l 12..1.'i 1.'i.J~S 1 Q.J{)? 

!791 :--123 1 f.)18 15~2.l JC).J:"4 

2!l(1(1 71 :-.1 il .Uu 1 <;;- t~ 1 Q,'i • 

28'l2 :'3.'(I 1f42.'i 1. ~. 4 !0(>..\4 
•ı.;ı ;-.1'.?J lf.1411 ı;;:-ı;;- ICJ(ıl.l 

:!8(ı.1 ~!'i() 1 lb~1 1.1790 1117"!" 
:.><ıso 7 H s ı r;or. ı .'i8H • '17.11 
.ıoı .. 1 ;-4;0 ı ı ~o~ ı s·x~ı ı <J'i8fı 

.ı.,,ı.ı .s2ıı tı~.'i'i 159!5 ırı;-9~ 

:~ı77 • 541 ı 1:-111 15920 19 ı;..ı 

.l4.1fı n211 ı ıs <ı ı 1040 ı •193.J. 
,~;;. 771ıO 118% !rı(}(ıl 191l62 
> ~ 7781 1 l<llı7 lfilM 2021~ 

" CJ(J 817 ı 20 ! 1 1r,1 7'9 2'l,,S<ı 

. !Q.178 2-W.J.4 ! :!:! J'lb- ı H.ı 1 
~0621 .4JJI ~SOZJ • 2r>:'l> ,lü~l4 
20650 2.J. 162 2!>"256 J'!~ 14 .l6S~4 
20:"00 2-ıı '! .i ':"!B<lSO • 2777 .~ı51 
~o;-;;9 2.ı.209 2829.J. .l28w JfıU:-o 
20~ 4fı 2.J.2.U ':!8.119 3284.J .16685 
':!0661 2.J..IO~ 28:1.\4 ,l~lb 36tı88 
'.!0881 :!;1-129 28".l91 • 2919 36693 
209..!.'i ':!.J..H7 2M.5.l ~36 36('9 

2ıuın 24.181 28549 :l'!958 a«>~ :; 
21\M-l ..!# ıo 
~10!;1.ı 2+18'! 
'..!I !O~ 2H9.I 

ıı 1 O') 24.'i24 
~1 f:';l 24.u . .r: 
212'.!J 2l65.1 
21234 24<.r.fi 

3'..'98'2 367 .o 
' - t)Q 3689.J. 
.1, ı 1 ,l(i'.JO'! 

.IJ0'.!5 J6909 
• 30(,5 ;!6914 
3.1 ı ı ıı ,lCı\JU 

:ı.11 :'6 ;l~0.18 

2125:! 25h(ı!j 2'llıı, .~ı .l71. 9 
2 l 25fı 2470 f 29 ( IJJ 3.l.?°..!8 J;" llı9 
•21277 ..!.J.91[ı '.."J.10.'\ 3.12.ll 37181 
..!128~ 2 l'U5 2938~ 3J.l.l.1 J8J09 
21376 24'170 ':!'ısı-; .ı.r'l4 .ııaııı 
213~7 24Q8.l 29.'ilıı ,J;lM'.' ;ı:-;120 

21604 250~() ~)(); (1 .}; [ı~." .17.33.} 
21~01 2'il2'..! 29631 .l.1718 J7M9 
21:'~1 25.ı•ıı 211 ı78 .l37b(ı J7J5f> 
21800 ':!54.!I <>Q(ı9J J.l:ıt' ~366 

2 ı ,·29 '..'5 ı2.ı 29782 :ı. :ı..ı • ~., 2 
218:'f ?.'i-JSI '!'1811 .13845 J7418 

'..! 1947 '2:i488 
~2089 '!='.552 
22129 .. l:i:'5 
~214f t.,!;){J'.,!9 
2'.! ı {18 '2.i:' .J7 
22222 ~;;~99 

511 (>il 

2'l920 
.!9'1'19 
:10002 
!1!~130 
JO-W.~ 

22275 ~(J 175 ,1().18~ 

22.~2'i 2ti 182 '114'1.'i 
:!2J.l2 2tıfCl7 ;!0542 
2~J. ıı; 2G2<ıu .J0811 I 
l24..'i5 21i460 :ıo969 
22~ı:ıl 21,~bl ;ıoıı~ 1 
22(ıl ı4 21ıliH .ıo<ı71 
22'.'~.5 2fıh62 .l0984 
22~72 2< itil il! !H O 1 S 
2~;} l 26()91 .ııo.;.1 

228~4 2ıı~.ı2 .11197 
221'76 2tı799 .il 270 
2292.1 2tı81 <ı :ır RJO 
22952 2f>ll49 .ıı 420 
2.ıoı 2 2C)<J29 .ıı 185 
2.10.'i\ı 2fı<I~~ :Jlfıl:" 
2.ıoıııı 2:-0.'i ı .ıı ıı4ı 

:!.ıoıı.ı 27108 .ır 11.J.11 

;!;'!: ıl ;1:'4.l6 
J.387.;; • :'511 
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General Motws Mam • 

.\J.l:~llt\ll ZAUt: filli.\ 

l)[ll LEH \' E . T il ı nnı-
1~ \Hl V.\l'l'HI.AJII 

·· .rı , ~ Lü k~ 1' arad ırz Po. -
a:·ı Yokıılarııı lı r Türlü i.-tı
-:ılı..'\1kırıııı t nıııı c· lılmi. olaı 

Millet ~-~~~· '0 

giınii k~mıi 
Pazar ıı ıs <1e 

, · ırk~i rılıtııııuııl:uı ııı i 
kaı'i -eı:lt' (ZorıgııH l, İııcbo
hı. Siııoıı .• ',ıııı-ıııı, Onlıı, 
ı ~iı, .;uıı • Tr:ılıiz ı . Hizo 

ı nı l lopc ) yı· .ızimrl n~ 
avdt'l eıloct'ktıı· 

f1if ·llrr Vapurda Lıı " ıilır . 
1 :ııııml'a..ıl ın:ıhalı t tauhl 

Balıkp.ır.:ın \'rııi tıı- rı·t lı~n. 
TP rfı ıı l st;u ı lıu '. 1 154 

An'a ya pos' ası 
( A •. \! .. ARTA) v puro l!l 

,·uoot pazar ı Oda C.a.J;ıı:ı rih
tımındarı hud:cıl~ l1.01ir, Kffilul.: 
Bodrum. Hııdos. Fethiye, Finikr, 
,\ntal ·:ır:ı gıdL-cek 'c 
m~ıkör ; ele h:rl • • nher 

.'ı.ndifll. Kalkan, '>!kır, Ç.anakka- •. 
le. Geliho!•ınt 

Tra zan Birine .ıastası 
(IU:~n·rA~\) ~;ıpuru ı ı şu. 

bat pv.ıırtci 1 't de Gal u 
nhtımından h.ueı.. ti İnebolu. 
ıım<un, (;ircsoıı, Tr.ıbz n, Rize 
1 lopayıı p;idı.:cck ~ ı: Jıiııiı,tl' 

' pazar blclc:Jyle hırliktc Riu 
Sürmrnc. Trabz, ın. t:rirclc. 
Circson. Urdtı, l'nn, Sam,un, 

lnebolu, 7~ı~~ ~ar ı:ak.
tı.r. 1 larcker gunu ytık kabul 
ohınma7_ 

Bozcaada postası 
(Gelibolu) vapuru 9 ~-ııh t 

~umarı~--i ı 6 da ld:ın: nhu
mınr.laıı hareketi<: Geliholu 

1.ap,cki Çanakkale lmruz Bo· 
r.caadaya gidecek ve ~:ıın. k· 
kale Laps ki C:clihoiuvıı ujtra 
} anık ı;:ckccktJi 

Gala• l.."C>pru b~ında merkez 
~centesi Beyoğlu 2562 me del 
unı altında husu•! dai-ed 4 

•I . ! 

.oı 788 .210.1 1 ı 14 2QJı;o 

W.2 ııırııı 21 o 1 ı2'l0 20.188 
j(<J. ıı-ı.;111 122'~' 1 ~ıı 21.ı.!9(1 

2.171'4 ::!78.'i8 J2.ı1 ı fı0(8 ,l(),'iQI 

2l81'i .2?8~1 .214.; .GIW .1%0.J. 

2.191! 27'1:!2 .12494 2Q4 J%64 
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1·,aıııhu=l=ıc:ı::::•<::ıı""':ııtcml11sı:.1a1:1nl=ıa11ı=ııc:ı:ım:ım::::rm 
.~0::::-k·-·~-:?r:. klhsan-c-:-b !i 
!' suru şuru u~ı 

.1')8.'> 1 (),1430 

Sırk.1.:~l 1 ta\ıİ)'C n.ir.:ııııu ıncı Jahı i ır. :ı 38 nci mad<lc:-i nıucihınec 2 ~ulıat 
111-'I tarıhinc nıu<adıı cumartesi günü Sirketi ll•nil'c idaresinde bllkOmet 
komiserinin Y~ meclisi itlarrl heı etinin ,:c mürnkiplerin huzurilc icra kılınan 
19 Y.uncu kcşıdcde bal:1da nıımarnlan muharrer 722 hisscve kur'a isahc: 
eylemiştir. · 

jf Öksürük ve nefes darlıgı }t 
!! için pek tesirli İt 

1 

f .. 
m;;#=-:# ...... 1flçhr <lll~"U=ıi 

Tesh · vasıtanın tezyit için 

El k • 
l 

f u l.Al\l IZ 

Satie 
BeyoJtlu Metro Han - Ltanbul 

hlara caddesi 

i9iffıH~Hı~R+ıe 191·~~ 

; Tüccar ve Banka 
ı olmak için 
21 Be)otlunda Kabristan s da Amerikan eia-

rethanesl )anında, Amerikan lisan ve ticaret 
ders1ıaneslne müracaat, Prol't'am meccanen verilir. 

Müdürü: Atop Pakradunl. 

BS~:t<a C>fi~ 

ACELE SATILIK EMLAK 
Aya Sofyada kain Ahmet Abut efendi ko

' nağl büyük bahçesile yanındaki Alen1daı· 
, inen1a..-;1 ve arkasındaki kebir arsa birden 
ve ya ayrı ayn acele ve mü'j3.it fiatla satıla

, c.aktır. Evin içindekilere mürdcaat olunıuası. 
(f e • o ı I" m • = 2 :m • • • :r • o :: ı .. = ,.... :. :s 2 = 
ıı UFUK B1ÇK1 DlKlŞ MEKTEBl 

1 
M.llddeti talısiUyı ç ve allı aydır. 

Hususi ıalebr ı yeni bir dtvrc IÇ""l' n b)dıı amı;>ı:ır .. \laarift •ı l 
ı mu >Sddd: dq.lom.a verir. . \ snn en son mcwdıuıu tııkip eder. 

ı ı; ınıu:" lleyant sabuncu ban Sokak nwncr 7 
• ::ı m s:ı ıc= = 11 ; • a rı = cı ı • 11 • ~ : CJ = m c 1>:;1.:::: ~. 

SOENNECKEN 
lclcn il 

crtnın ft'\ 
t.adc cin,; ıc:ınin · -tlr. 

laa:!i cleti ~ en j i çdil 
k ılmı;tır. 1 lcr kıı1craın ırna· 
liycsındcl.ı her >ıncliyesi mu

cr.ıT<p ı c mutdı&..>ı. ~ılcr taır:ıfıoıd.ııa bü ,~,_ b' · · ı --•·· d u... ır rtlı:ı ı.c: ve c.n son ve 

uı ,,. -
"'" ,_,.ın er n •~le ic edilm" · '- -• 
b 

· -·ı n IŞbr. uuaı edilen her kalem ı:aı et dakık 
San:tıe teılil,; ve moayeoe ·dilir· . .. .... · af · -l--• c 'c """""" muy ık KOrulrncı en 

kucwoer hemen bnlıp anlır. Yeni Lain r- na .., elverisli kalemlerdir 

F., 

• . 'e[:ı;ctile lllMUf ~ 

İSTAFİLİNA 
:\lark.:ılı. rakımızı bundan böyle 

Türk "ÜZül\1., Rakısı 
e r.ıktim ~ 

G.latL Ermeni klt.c..i iOtııtı. 

Doktorlar, h • .•• r(ü 
zafiyete karşı yegane 
şafi deva 

ARSE\OFEllATOS 
ıı lanirlıır ve oıemnuııiyeı.le 
ta rtj y ~ ederler. 

~tanelerle ı'Cı;ı depol•· 
rında ımıilır . 

__....., .,. Tepeba:ı ınd.1 -c·a::::ıı:!llıl 

Şanzclizc Birahane:-indc 

Bak üs 
10 türlü mezeyle 

•-• 80 kuruştur. •-• 

:nc.u ıllın rı'l 

Pipbada ıağ 
bet hulmu:; 
ayaklı ve 
aıabız Pa, 
W'lll:t.. fanı 
lmn. ıdıam 

kesme makinclcriıniz .gclmiştir 

Um ani depo ''" acenrfilığı 
.lstanhui B:ılıkpu.ar '' ~cı ,obk 
l\u 4 P e\ niıl1> hirader'cı 
Ti. 1-'t. ~o ı 

İskan - inyetindcn: 

1 

Ka<lıko)'llııdc ifadem ,oka!"llıd 
4 numaralı l'aıırırcı}a.n \~o~ 
ve 7.C cesı ile ım.hd l:ırınıfaı 

metruk bm:mı tı haziran Q •ıı 

\C ı~~~ 5511 numıı:rai.ı' (1 

ile tıılrp ohm Emııı Hacı l\k 
met .'cpt bir ta 7.arfmda 

iskftn dairesine muracaatla ı ·::ıı 

takip crkmcdigı takd.rde hu hına 
hakkındaki caleoinı gaip eclccck.ti 

ııo(..)OC>:ı(" ~ ~ ... x. 
MES'UL MÜDÜRÜ: R(IDH4N 
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ŞEHiR, MEMLEKT VE HARiÇTEKi VEKA Yfi GÖSTEREN RESİMLE 

• 

r .ı ıı re·•' ı.cvanı eden kar firtınası tren yollannı da kapamıştı, fatanbul yolcu ve postası hafta içimle vapnrla famite gönderilmiş vıı oradan trenle 
<\ııl. ı ı•··ı mtmi~tir. Bıı resimde htanbul postasının Ankara istasyonuna çıkarılmasıru gösteriyor. 

Kar firtınası dolayısı ile günlerden sonra Ankaray:ı gıdcıı 
Istanbul gazeteleri adeta kapışılmaktadır. 

S •I reın:ıııdİ dfııı lııivük bir f.ıalıvet,p ı·addolerdrki knrları temizlAtıirmiştir. Karlar araba ve Kamyonlarla rlıınizo dükü
liıy.;ı, fok ıt ~dırı'•] kır "o kaıhr çrik ki., 

• 

Biiliin viltıyetleııniz<leki gibi I<ayseride do giinı1ı>n ı:ı"ınr 
ve alımıkli sesler i~iılilmtıktedır. Ru mılna•rhotle Kay<rıiııiıı 
mevkilerini buraya koyorıız. 

asrili'l:e doğru aılııııı:ır ;ıtıııaktı 
mnuıııi ın:ııızara ı';ı liCıilPf~ 

Diin yedi şııbat Hilaliahmcr giinü idi. Ilrr ı:ıraft:ı na k:ıvrlnlııı•rlıı, mii•·ıını>rı>IPr vcnldl 
Otomnhillrrrle llil:lliahınor ıııerıfaatıııa çaiıştı. 

ı._. .... -.-=ı~~----------~~ 

Torıısk isıııiııdı·ki llııs \tıpırı ıı Hatoııubıı liııı:ııııııı za gı~:irkcıı Kaıaıleııiz lı:ııicinde Trva d~nısi yakınıııda kar fııtıııasıııd:ııı karaya <lll~rııii~tür. Bıı e,nada 
~eınideki l:ıyl".11laıı lıiı· ~oğıı yaı al:ııııııı~ vıı ledavi irin telııiıııizu ı;elinlcrck lı:ı-tanr.ye yatırılıııı~tıı·. 

Uiin grıw 420 ,\ m<'rık:ılı s.:yyalıl:t " l •mmtik >l vapıırq 
gelmiştir. nıı seyyahlar pı·ograı 1 d:ılıiliııde )Clıriıniziıı hi 
COk yı~ıforİtıİ gHZOl'ckforı!İr. 


