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KARDAN ISTA 7VBULUN ZARARI AZ DEC-İLDİR 
yeye ait en basit bir hakih:, 
garp m..ıcbuacına intikal edinee • 
şeklini , mahiyetini büsbütün Y E N l D E N 
degişcirnıiştir. Yazık ki bundan 

en ziyade zarar µ;örenler, açık TAHTZJ• KAT 
~'alanı bir hakikat olarak alan 1."'-
Avrupa efkt\n umumiyesi değil, 

hizzat Türklerdir. Çünkü hakkı
m zda verilen yanlış füikümler 

aslı bushiitun bozulmuş olan bu 
gı bı ha \ıı::rlcrc istinat ettir ili yor. 

;\ecati merhumun vcfau mü
nasehetiJe J\kclistc ve matbuarw 
açılan nıilnakaşanın da böylt 
maklis hir rnlii oldu. "Tcnıps~ 
J!azcccsi bu münasebetle neşret

til>i bir fıkrada Tt.rkiyctle cfki\r 
umumiye ve mathııatııı Tiirk 
dukturlarıııın knhilıyeti hakkında 
~üphcye dii~üıklcriııden bahsett
ikten sonra dil·or ki: 

- • ııu h:\I: ;\lustafa Kemal 
idaresinin takip etti!';i ecnebi dü
~maıılı~ı politikasının tabii bir 
neticesidir. Lozan miizakc.ratı es· 
nasında, Türkler, ecnebi doktor· 
lan kovmak için çok ısrar etmi
şlerdi; bu talepleri isaf olundll. 
Şimdi,adedi bir düzüneyi geçmi

yen ecnebi doktorlar, yalnız 15-
tanbulda bulunuyorlar. Ankara 
ise ecnebi mütahassıslarından bü
sbütün mahrumdur. Necati Beyin 
ölümü; miinevver Türklere dar 
ve uyuşmaz bir milliyetçiliğin ne

kadar zararlı oldugunu gösterdi" 

Avrupalılar da, bir tlirlü ölnıi

yen bir zihniyet, bu neşriyata saik 
oluyor. Bunu miistemlikeci zih
niyet ile i!ade etmek mümkün
dür. On sene oldu, çalışıyoruz. 

Yenı Türkiyeyi ve Türk işlerini 

rn u cal:la ederken, bu zihniyetten 
büsbütün tecerrüt ermek lazım 

geldip;ini :ınlatamıyoruz. Garpta 

Osmanlı imparatorluğu ile tema5 
halinde yaşamış, Türkler üze
rinde tehakklim ve ıımlriyete 

:;;] ışnıış bir nesil var kı, bugün 
vaziyete bir türlü alışamıyor.Baş 

murulıhasımız 1 s met Paşanın, 
istiklalimiz için Lozaııdaki ısrar 

ve cecclliidünii, neticede muvaf
fakıyerini bir türlü affetmiyor. Bu 

efendiler unutuyorlar ki, ecnebi 

düşnıanlıl(ı başkadır, memlekette 
ecnebi tehakkümünü, kapitiilı\s

yonları istememek büsbütün 
başkadır. 

Temps gaı:ctesi sarih bir mu
galata yapı yor: Türk matbuat ve 
efkarı umumiyesinin iştigal etti
~i mesele, doktorlarımızın ihtisas 
ve meslcki seviyelerine ait de
ğildi, Türk doktorluğu, Türk as
kerli@ gibi, bizde her meslekten 
ziyade ileri gitmiş bir saııarnr. 

Doktorlarımızın içinde, memleket 
namına şeref teşkil edecek üstat
lar var. Bundan kimse şüphe 

etmedi. '\liinakaşanın mevzuu bu 
ani ve feci ölum hadisesinden 
bir <likkatsızlık, bir ihmal olup 

olmadıgını aramaktan ibaretti, 
Sıhhiye Vekilinin müdellel lzahatı 
bu noktayı da tenvir etmiştir. 

Türkiyenin ihtisasa hürmetkılr 

oldu!!;n bbata muhtaç dciı;ildir. Her 
idare şubemizde olduğu gibi, ap 
~leminde de ihtisastan istifadeyi 
hiç bir zaman ihmal ctınedik. ihtiyaç 
halinde, J\ vrupanın büyük ınütahas· 

sı~lannı ıncmlekctc celbetmckten geri 
kalmadık. Ativcn do aynı yolu takip 
ıtmiycceğimizi iddiaya kimsenin hakkJ 
yoktur. " Temps " ın Türkiyede 
çalıştıklarından bahsettiği ecnebi dok
torlar, hususile • Türk tıbbiyesinin 
çckirdei';i " tesmiye ettiği Rum dok
torlar, ne sanat, ııe de kabiliye. 

' , ııoktai nazarından hiç bir kıymeti 

laiz değildirler. Onlanıı mcnılekrttcn 
uzaklaşmalarını asla bir ziıa telakki 
etmivoruz. 

J\nlaşılıvor ki bu ıı .iyatı icap 
ettiren amil, matbuatımızda açılan 

münakaşa de(';ildir. BelLi Lozanı ve 
Türkün istiklalini bir türlii affetmi· 
yen gil.Ji ihtirasların böyle vesilelerle 
tuğyan etmesidir. 

Hakikatleri mugalata içinde boğ
mak, davası ve delili zaif olanların 
işidir. Mahmut 

Siirt meb'osu 

Dünkü şiddetli soğuklara rağmen bir çok kimseler evlerinden 
çıkını lar ve eğlence mahallerine gitmişlerdir. 

-- . - -- ~ .~·=== 

DÜNİSTANBULDASOÖUK 
PEK ŞİDDTLİ OLDU 

• • •••• 
Her taraf buz içinde kaldı 
Kar yüzünden ziyanların miktarı 

(150) bin liradır 

Evelkl gece ba,ıayan kar serpintisi dUn sa
JJah kesildi ve öyle Uzerl hava açıldı. Fa-

kat soğuklar arttı. Rasathanenin tahmin ettiği 
gibi hararet tedricen dU,erek ortalığı dondur
du. GUndilz nakıs(10)derece olan hararet gece 
geç vakit nakıs 12 dereceye indi. 

Hallçlo lstlnye kuyunun bazı yerleri dondu. Bunca 
senelerden beri bu kadar devamlı ve flddatll don görUl
memlştlr. 

Rasathane, artık halicin donabllecejilnl, hava sakln
lefmekle beraber bugl.ln kapalı olması muhtemel bulun
duj)unu, tekrar fırtına çıkması ihtimali görUlmedlğlni 
bildirmektedir. 

KARADF.NİZDE FIRTINA VAR 

Diğer taraftan Kamdenizde fırtına devanı ediyor. Karadenizde 
gayet kuvvetli bir batı fırtınası olacağı limana tebliğ edilmiştir. 
Dünkü soğuk dalgasından Halicin yukan kısmını buz tutacağını 
kestiren gemiciler, tedbir aldıklan için ehemmiyetli bir hasar ve 
kaza olmamıştır. 

Sllahtarağadaki elektrik fabrikasına kadar mevcut buzlar kırı
larak fabrikanın deniz yuln açılmıştır. Dün Karadeoizden Romanya 
vapuru gelebilmiştir. Dün de Şehremaneti amelesi karların kaldı· 

rılmasına uğraşmıştır. Fakat Emanetin vesaiti kafi olmadtğı için 
geç vakta kadar çalışılmasına ragmen yollar temizlenememiş, bir 
çok kimseler bu bakımsız şehir caddelerinde dlişmuşl~rdir. Bu 
suretle düşenler arasında kol, bacak ve ayak kemikleri incinen 
ve kırılanlar az değildir. 

Vapurlar ve Tünel 
Vapur ve tünelden başka şehrin bütün vesaiti nakliyesi intiza-

mını kaybetmiştir 
Tramvaylar aacak uzun teehbürlerle seferler yapabilmiştir. 

TRENLER NE HALDE ? 

Anadolu demir yollan ve şark demir yolları banlylö trenleri 
dOn de yalnız tek hat üzerinde işlemiş ve tarifenin yarısı tat
bik edilebilmiştir. 

ANKARA TIRENI GELDi 
Dün ankara treni 2 saat teehhllrle gelmiştir. 
Avrupa tiranleri gelemiyor. 
Fakat Kabakça ile Hadım - köy arası hlUa tathlr edilemediği 

için yolda kıılnıış olan Semplon ekspresi ve konvansiyonel trenleri 
Çerkesköy ve Alpulluda beklemektedir • 

Buradan evelce hareket edip de hududu geçmeğe muvaffak 
olan trenler de Sırbistanda kara saplanıp kalmışlardır • Sark 
demir yolları kumpanyası ekspresin ancak yarın gelebllec~ğlni 
söylemektedir • 

ZARAR AZ DEÖİLDIR 

Kar yüzünden şehriıı zararı (150,000) lirayı mütecaviz olduğu 
anlaşılmıştır. 

Fırtına esnasında sokaklarda (800) kadar elektrik lambası bo· 
zulmuş ve bir çok yerler karanlıkta kalmıştır. 

Bozuk lambalardan ancak (50) si tamir edilebilmiştir. Geçe 
ve hilli\ zararları devam eden kar fırtınasından en ziyade istifade 
edenler şöförler ve seyyar bastoncular olup (90} kuruşluk adi 
bastonları düşenleri (140) kuruşa kadar satmışlardır. 

Dun yllzde elll kar zammının kııldınlmasına rağmen bir çok 
şoförler ihtikara devam etmişlerdir. 

Havaici zaruriye 
Soğuğun tesiri havayicl zaruriye, mahrukat ve bhlıassa et 

fiyatlarında görlllmüştUr. 
Etin okkası 130 kuruşa çıkmıştır. 

ineboluda münakalat durdu 
lncbolu, 8 ( l\liliiyet ) - Denizde ve karada nıııthi~ Iirtina 

vardır. Şehrin bir Çok yerler kar bir buçuk metroyu hulmıı~-

tır, :Vhinnkalat kamllen durnı '" r 

MUHTACLARA YARDIM , 
Hi/ıiliAhmer Tatavla harikzedelerine 200 bal/aniye mübayaa elnıişsede 

2000 okka kiimilr bulmakla müşkülat çeldiği11den dii11 de tevziat yapı
lamamıştır. Bıı giin tevziat yapılacaktır. 

Camiyet Eyııpta kardan yıkılan evleri11 halkına ela gıda tevzi etmek
tedir. Fe/ôkctzedelere kömilr parası da verilmiştir. , 

Kadriye Hanımla 
diğerleri 

KARAR NAKZEDILDI 

Alakadar ma/..amlar ademi 
maliııiıat beyan ediyorlar ---
Bundan bir mUddet evel 

maznuneo tevkif edilen Kadriye 
ı hanımla rLfekası hakkında men'i 

muha'kern' karan verilmiş ve 
kendileri tahliye olunmuştu. 

Adliye vekaıe ı rr:e.l'i mulıa· 
keme kararına ait eHakı tetkik 
.tmiş ve bir çok noksanlar gö

r !rek kararın 

tetkiki için 
evrakı mah
kemei Temyize 
göndermiş, 

Temyiz de me· 
ol muhakeme 
kararını nakz· 
etmiştir. 

Binaenaleyh 
yeniden tahki· 
kat yapılmak 

Kadriye H. llzre evrak 
lstanbul MU<i ei umumillğine 

gönderilmiştir • Alakadarlar 
evrakın henUz fıuraya gelip gel· 
mediği hakkınd11 ademi malOmat 
beyan etmektedirler. 

İSTİKRAZ 
TEKLİFİ 

Bir ecnebi grup hüku
metim ize istikraz tek
lifinde bulunmak im

kanını arıyor 

Londra: 7 (A.A) - Ams 
terdamdan bildiriliyor: Fele- j 

menk ve Alman bankerlerin
den mürekkep bir grup 
Türk hükOmetlne (5) milyon 
iki yüz bin İngiliz liralık bir 
istikraz teklifinde bulun
mak imkanını aramaktadır. 

BURSADAKİ 
MEVKUFLAR 
Bursada muhakemeleri 

cereyan ede mevkuf!- .• I 

hakkında ma------~ 
hkeme yakın-
da kararını 

ve re cek tir. 
Maznunlarin 
müdafaası ik

mal edilmiştir. 
Dokuz maz
nunun müda· 

faa vekili olan 
ıl.ll Asaf Bey aaı.:.ii...,...,......,::J. 
uzun mi:d:ı • Vekil Asaf B. 

faana mesini okumuştur. 
Bu müdafaada Asaf Bey evvela 
heyeti hakimeye teşekkürle 
söze başlamıştır. Bundan 
sonra istinat edilen nokta
lara geçerek bunları: 

1 - Maznunların ikrarı 
' 2 - Şehadetler olmak 

üzre ikiye ayırmıştır. 

Vekil maznunların teş

kilatı esasiye kanununu ilga 
gibi bir maksat takip et
mediklerini de zikrederek 
bütün nazariyatı hulasa 
etmiş ve maznunların kasti 
cürümleri sabit olmadığı . 
noktasında ısrarla cumhu
riyetin adaletine olan itima
dını tekrar etmlştır. 

VATİKAN ı~. _________ ._..._.._~~~ 
HÜKUMETİ 

Papalık cismani L:r 
hükümet oldu 

. iTiLAF iMZA EDiLDi ----
ita/ya nezdinde Papalı/fen bir 

sefaret hey'cti bulunacak 

Roma, 7 (A.A.)-"Vatlc;;. 
Vatikan ile İtalyan hükumet ' 
bir itilaf akdetmlşlerdlr. 
ltilafname ı\\. Mussollnl ile 
Kardinal Gasparrl tarafından 
imza edilecektir. 

Londra , 7 ( A.A.) - Papa, 
bugün Vaticnn ile ftnlya hUkO-

meti arasında akdolunan bir itili\f 
netice•inde cismani bir kuvveti 
haiz bir hükümdar olmuştur • 
Bu , katolik kilisesi tarihinin 
yarım asırdan fazla bir zaman
dan yıınl son clsmanl hükümdar 
olan dokuzuncu Ple nin saltana· 
tından beri kaydetmiş olduğıı 

en mühim vak'adır • Yeni mua
hede mucibince Papa Vatlcanla 
ve yakioindekl dar bir kısım 
arazide müstakil bir hükümdar 
olacaktır • 

iKI MiLYON LiRET 
Roma, 7 (A.A.) Vatican ile 

lıalya arasında aktolunan ltl
IAfoame iktisadl hukukun blltlln 
ltaıyada hemen tatbikini natık 

bulunmakta ve blitun istisnaiyet
lerl, imtıyazlnrı ortadan kaldır· 
maktadır. Papaya verilecek 
olan tazminat mikdarı iki mil
yar olarak tespit edilmiştir. 

Arazi tebeddülü Saint-Pierre 
klllsesinin arkasındaki bir ge-

·:stat klymetll eserlerir.den "Liberte,, yl tadil etmek için çalı~ıyor. 
Yanında LUsyen Hanım görülmektedir. 

BÜYÜK ŞAİRİMİZ>=='=ANKARA: 
DANA YRILMAK İSTE1\1İYOR 

Üstadın gazetemize beyanatı 
Yetmiş altı yaşını geç~n üstat 

daima genç ve zindedir 
Ankara, 7 'ubat - Üstat Apdülhak Hamit B. Pala

sın renkli ve zinetll salonunda beni kabul etti. kendisine 
mahsus sade etvarı, sevimi! yüzü, zarif giyinişi ile üstat 
otel müşterilerinin takdir ve hürmetle dolu nazarlarını 

üzerinde toplıyan Palasın pek sevilen bir çehresi olmuştur 
Kendisi ile hükumet merkezinin bu kadar az zamand~ 

güzel bir şehir olmasındaki amiller etrafında ğBrüşürken 
yanımıza Lüsyen Hanım da geldi. Glyinebllmek bir sanat 
ise Lüsyen H!!_nım muhakkak ki bu sanatın en mahir bir 
mensubudur. Ustat sözünü ikmal edince; bu sefer Lüsyen 
Hanım, ğörüşülen mevzuu çok canlı ve meraklı bir yerin
den tutturarak görüşmemizi devam ettirdi. 

- Ankara, diyordu, ne güzel ve sevimli bir şehir. 
Beyfendi Ankarayı pek beğendi. Buraya çok ısındı. 

Gündüzleri gezmeğe çıkıyoruz. Bir iki saat yürüyoruz. 
Büyük şair burada söze karıştı. 

- Efendim; nasıl sevmeyeyim. Gürülti:sii az. Muhit 
samimi... Buradan hiç ayrılmak istemiyorum. 

Ve sonra cebinden çıkardığı tesblhlnl iki elinin içinde 
oğuşturarak sözüne devam etti: · 

-Burada insan otomobile blnmeıte de ihtiyaç hissetmiyor; 
yürümek cidden bir zevk ... 

Lüsyen Hanım üstadın tesblhini işaret ederelc: 
- Bu tesbihe beyfendlyl ben alıştırdım. Bu suretle 

cıgarayı az içiyor ... 
Apdfilhak Hamit B. ilave etti: 

_-:: ö~.ıe ama, Celal Beyfendlnln -lşbankası Umumi mil 
duru- gonderdiğl cıgaralarda çok içllmlyecek gibi değil kİ: 

«Liberte» tadil ediyor 
lstanbulun muht«"em meb'usu h 1 azır amakta olduğu 

veni eseri hakkında maIUmat veriyor: 

Papa 011 beşinci Pi 
çidin Vaticana tel'klnden ibaret
, ir. 

;; Yeni bir eser değil bu, diyor. "Llberte eskiden 
' r~~f1:e~a::~ bl~ e~~rlmdlr. Üzerinde tadilat ;apıyorum. 

L
.. m enuz ... 

lıalya hUk1lmeti nezdinde 
Papalığın bir sefaret hey'eti ve 
Papalık nezdinde de resmi bir 
sefaret hey'etl buluı:acaktır. 

FRANSIZLARIN FiKRi 
Paris, 7 ( A.A. ) Fransız 

mahafill Papa ile İtalya arasında 
akdolunau itilafın Papanın hu
ku.k hükümranisini tamamen 
muhafaza etmekte olduğu 
ki,Hsenln beynelmilel noktai 0:~ 
z.ar~an isılkliUini artıraracağı 
fıkrınde bulunınaktadır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
t- Rcrlin ıncktubu: .1\lnıan-Franstz 

ziraatinin ınukayc~e-.i. 
2- l'un:ı.nistanda ınuo;;aden1eler 

3- Alman kabinesi 
4- Son haberler 

3 üncü sahifemizde: 
t- An;uJoluda l\1illiyet: lzmir piyasası 
2- lstanbul cuına glin1cri nasıl 

eğleniyor. 

4 üncü Sahifemizde: 
1 l lö?va r.ıpııru 

2 Flkra 
3· nu~linılııl..llrinliz 
4 Fclc!..: 11.ait:ı.nın y.v.ıcı 

!i· 1 llk:\yL'. rom;1n 

5lncl sahifemizde 

Ilalk mekteplerine de\ .ım eden 
ler için kolay Ye eğlenceli .ılar. -

usyen Hanım: 
- Çalışmıyorsunuz, tenbeli.lk ediyorsunuz Beyfendl .•. 
Hamit Bey: 
- Tenbellik mi ya? Yaktım kalmıyor. Bu son günlerde 

ziyaretler biraz fazla. Mamafl yakında ikmale çalı-acağım. 

Kim derki büyük şair 76 yaşını ikmal etti? 
ihtiyarlık ve gençlik bahsi 

Beşuş bir çehre ile: 
- Sıhhatçe çok iyiyim, diyen büyük Hamit, yine kendi 

anlatıyor: 
- Ne olsa ihtiyar sayılırım. Benim yaşta arkadaşla

nmdan kim kaldı ki; hele Angarada hiç kimse yok .. Bu
rada yalnız genç arkadaşlarım var ... 

Lilsyen Hanıı~ı itiraz ediyor: 
- Neden l_htlyarlığı kendinize konduruyorsunuz? Siz 

bir çok gençlerden çok daha gençsiniz. 
üstat tekgözlügünü düzelterek dudaklarında bellren 

tebessümle cevap verdi: 
- Tabii genç. Aksini iddia etmiyorum ki. Hatta billrsi· 

niz ya. Size anlatmıştım, şöförün hikayesini.. Sonra bana 
dönerek: 

- Efendim, dedi . Bir akşam Beyoglıında kulüpten çıktım. 
Maçkaya apartmana gitmek üzere bir otomobile bindim. Taksim 
tıenüz geçmiştik, şöför son sür'atle otomobili yürıitmeğe başla
masın mı ? Sırtına vurarak yaı•aş gitmesini söyledim. Dinle
m_edi. Dur'. ~nc~eğim; dedim. Yine aldırmak istemedi. Bu sefer 
!ııddetlcndıgımı gürünce , bana lakayt bir eda ile bakarak ; 
" Araba benim, serde gençlik de rar. " dedi ... Bundan , 3•ani 
sen bu yaşa gelmişsin ne düşünüyorsun ? Kazadaıı korkmak 
lazımgelirse ben korkmalıyım. Demek isteyordıı. Dayanamadım. 
Genç ~öf üre: "Bana bak oğlum, dedim. Araba senin, gençlik 
de senııı. Fakat şu ihtiyar zannettiğin kafanın içinde sendeki 
gençliğin oıı beş, yırmi misli 11ar • dedim ve otomobilden inip 
yürümege başladım . Mefdi Saddrettin 
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ALMAN.• FRANSIZ ZİRAA Ti- . VMuU-:SAl!!ID~-E-MdnE 
NIMUKAYESE 

Bizim ziraatımız nasıl 
inkişaf edebilir 

-KABİNE 
• 

1 Komüni tler arasın- ESELESI 
BORÇLAR 

B rliıı, (,\1iJliyet) - l Jer ik.l 
Lrıkl eun ne gi'n nıı.:.17.zam 

tc ılatla çal ştık'1rını yazdık. 

iade cttıkkrl net clerl m· ayese 
.derck hı!.,gisinio daha f ksck 
ıılc.luğun k:ırar v relim.. 

Alman ziraatı..hansv: zıraatına 
ne dereceye ka ı r fıılktır'I Yek 

nazarda iki memleketin elde et· 
tiği mahsul ıdktan tetkik edilirse 

Almanyanm hektar başına va
sati alu kental fazla bu"dıiy al· 

dığı görülür. Alman kö} lusunün 
20 kental mah<u'un& mukabil 

Fransız l 4 kental ohyor. Arada 
yüzde otuz; fark var!. Bı.ı miithiş 

blr şeydir. 

da 12 ağır 30 hafif t Yeni bir ülrumet 
yaralı vardır I buhranına meydan 

Atına 7 (A.A.) - Bir Uyat· verilm 'yecek r 
roda akdetmiş olduklan bir ı 
içtimada muhtelif tcmayllllero B rİin, 7 (A.A.) im· 

lngilterenin milli 
borçları 7 Milyar 

738 ınilyondur 
ondra, 7 (A.A.) Avarn ka· 

marasında maliye nazın M. 
Chu . .:bili fııglltcrcnln mlııt or· 
çları ınlktannın son 31 kanunu· 
evelde 6,738,000,0()() den ibaret 
bulunduğunu söylemiştir. 

Almanya köylı.. ii kendisine 
ıahş edilen teshllat ve bilhassıı 

•fi metodların tılim saye inde 
Fr:ın ız köylüoUnden daha iyi 
çal~ıılıilmektedir: 

1 - Almanyada koylü daha 
:ıhh evlerde ikamet eder. 

! - Almanya, Fran>aya na· 
,;ann daha çok gıibre kullamr. 

- Ziraat terbiyesi ve u-
ıilım ı\lmanyada daha yüksektir. 

4 - \'az ve k~ 1Jraatlan 
çin toprak iyi hll7.ırlanır, muzır 

· tlardım temizlenir. 
!I - Taksimi me.al \iman· 

. ada daha iyidir. 
Fe:ıne istinat eden ameliyııt, 

Fransada ancak Paris civ:ınnda 

~•maide, mcrkeziıı (Beıance) gibi 
bazı kısımlarındll tatbik edilmek· 
cdi . 

.:'{.\Z.\Rİ ~f.K1t, 

Fransızlar bu ıazlalığtn arada· 
kJ lklim farlnud.an neş'et ettitı;ini 
&()yleyorlar. 

Filhakika ilka nıev.iınl Fran· 
sada daha az müsaittic. 

:\lmanyada köylü arazı~ııun 

ancak yü;ı:dc üçünii, Franzıslar 

ise yüzde onunu hububata hasr 

eder. Nman buğdayı ivi toprak· 
lannı tahsb eder 

sahip olan ko n!stler arasınııa p:ıratorlul• kabinesi Von 
musademe olmus ur • Bir çok· Guerard ın ıstıfasından nıü-
lan rövolver , bıçak ve sopa 
kullanmışlardır • 12 kişi ağır tcvclllt \az y.tl tetkik et-
30 kişi de hafif surette yara- mlştlr. Knblnc hail hazırdaki 
lanmıştır • Pollı sUkll.nu tesis hilkOmetl muhafazaya kal'ar 
etmiştir • verml~Ur. Bnşvek:I bu kararı 

YUGOSLAVYA iLE MÜNASEBAT tasvip etmiştir. ReJslcumhur 
Atına, 7 (A.A) - Fırka re.· mareşnl Hlndenburg Von 

islerinin ve eski başveklllerııı • 
içt!maında M. venlzeıos lıCkQ· Guerard m l~tltasını kabul 
metin YUğoslavyanın teklifleri etmış ve munııkallt nezareti 
baklandaki mlltaıaatını teşrih vekaletini posta nazırına ve 
etml~tlr. içtimada bulunanlann arazll meşgule nezaretini de 
cllnılesl hDkQmetln siyasetini . keza vekaleten dahiliye na-
tasvip etmiştir. zırına tevdi etmiştir. 

' İ•pallllyad-;;--· ALMA!'. YADA MEMURLAR 

SA BIK BAŞVEKİL - Bertin, 8 (A.A) - - Dahi· 
llye nazırı memurlara unvan 

MEVKUF tevcihi memnulyetlne riayet 

Parls, 8 (A.A)- Le jour
nal gazetesi Madrltten istih
bar ediyor: 

M. Guerra karaya çıkanl· 
mıştır. Madrlte götilrülerck 
yakında orada muhakeme 
edilecektir. 

etmedll'fnden dolayı Bavye
ra hüktlmetl aleyhine impa
ratorluk m:ıhkemeslne bir 
şlkılyetname tevdi etmiştir. 

MÜTEHASŞISLAR iŞE 
BAŞLADI - B~rlln, 7 (A.A) 
Mutahassısların işe başlaması 

Nüfusa nazaran bu miktar· 
dan şahıs bıışuıa 170 Ura 6 şl· 
llng dl!şmeklcdir. 

Londra, 7 (A.A) - fnglltere 
bankası ı~konto f!atını •ı, 4,5 
tan •, 5,5 a çıkarmıştır. 

HASTALIK ARTIYOR 
Londra, 7 (A.A.)- lngiltcre· 

de hllkflm sürmekte olan grip 
salgını son hafta zarfında art
mıştır. Vefiyatııı mlktan Londra 
ile salr büyük şehirlerd<ı evelld 
haftaya nazaran iki mislidir. 
l:.velkl halta Olenlerlıı mlktan 
32l iken son haftada lllenleria 
mlktan 652 ye baliğ olmuştur. 

l{ral iyi -Londra 7 (A.1..)
lngiltere Kralının ahvali sıhhi· 
yesl batr surette salah kespet· 
mektcdlr • Mamafl nekahet 
devresi henüz başlamamıştır • 
Nekahet devresinin Kralın a:Bog· 
nor• a , deniz kcnanna naklin· 
den soııra başlayabilccetl Omit 
edllnıektedlr • 

.\lmar.pdn vaziyet bi,ı-butun 

ı kıldır. l'ran>ada senelerce ki· 

taplaıda nnz:ışi şekiller !.atan ha· 
ı;ayikl fenni} e \lmıınyarın en 
aal.: çiftliklerinde hile tatpik;ı.t 

ruı lıulmaktadır: 

lllı: ve on bahar nıah>ullcrine 

azotlu gübre i>timall Almanyada 

adettir. l lalhu ki Fran. anın yal· 

nız Şimal dcpatumnalarında, Pııris 

civarında glibre. kullanılır. Cenup 

ve mcrke-t mıntıkalarında p;iibre 

pek t ammum l!tınenı~tir . 

Almanyannıı fazla ıııothı 
Madrlt 7 (A.A> - Alman 

Re lsicu mburu val lıJe sinin 
vefatı münasebetlle ispanya 
Kralına bit· taziyet telgrafı 
g6ndermlştlr. 

dolaylslyle J\lüller kabinesi lRAK İNGİL TERE 
münakalat nıo.zırının istifa 
hususunda isr~ eylemesine 

ltlcarını iyi ınuhafa1.a ı, son 
'ııılıar hububutına, ilk baharda 
autlu gubre i'tim li, iyi tohum· 
uk intihabı, tinıar ameliyatının 
tatbikı, muhtdif U>tıllere göre 
ccbıe., meyva ve ı.lomll7. eti kon· 
serval:ırı imali, \' .s. 

Almıın kôylusu yumurtasını 

.ak! r, Arpa ziraatı ppaark hayvan
' nna yı:m h:ı.zırJ.ır, muzir otlan 
tbf için tnrl, sm uHat~ de fer 

erı er. 
ırcıı, lmapta kn.ldığı müldctcc 

; "ç lıi. işe r:ıra n.u. Onu kitap• 
ı.ııı t•r' 1\ a c ıirmek llzııııdır. 

:'nın !ıfaki va ivet,rııntıkıt zirııat 

lıurol:ın t ·> edildikten sonra 
.Jirıız da! J d zclnıi tir. rrmı:;ad:ı 

het" m•ntıkada kcnıbc çiftlikler! 
g•yn mı:vcuıtur. O mı ,ıkanm 

ıbtiyacma uv ır eşk 'l t~pit cd· 
ıl em <' lr. 

TA.KSf\11 .\\!AL 
'J'aksiMi ıtn ,ıı iri dq~·ıldir.,\ra· 

4İ :ıiu t .. miı.lerımc ı.,gubre, iıitimab, 
mtinueh-= u-ullım ni, peıcn ipti· 
daidir. 

gülırc istimallne sdıep mtmle· 

kette syntctı"k gubrc sanaylinin 
daha yüksek lıulunma>ıdır. 

1 lali h:ızır zıraatı ı\lnıanyacLı 

Fran adan yük ·ektir. Franiillnın 

arazisi Alm n toprıığındıın dahıı 

mtinhit oldu!(\! halde, Almıınyada 

(a7.Ja mahsul alınma ı te~kilat 

farkından neş'ct eder, Fakat bu 

kararımız dunki n::alum~ta i'tinat 
cc!cr. 

Fransııda ~ aztiığımıı te~kilat 
henü;r, yenidir Yannı btatistik· 
krde bu teşkilatın cmere ini 

okurken Almanyaııın yaya kaldı

ğını "'Orur5ek hayret etmiyelinı. 

Zir~at istikbali Frunsıı için 
/ılman} ndan y•:ksektir. 

Yeni teşkilat ycnı >anayiln 
scm('rcsini alıncayıı kadar Alman· 
ya faik mevkidedir. 

Frans:ı Ja bugün Almaııra 

kadar ~ekcrli pncar iotihsal 
ediyor. 

BiZE GELiNCE 
llizim ziraatımıı ~üphe yok, 

bu nıcrolcketlcrdl'tl alac:ığımız 

usullerle yukselecektir. 
Z.nat Mıihcudi.ı. 
Kerim Ömer 

row~==;;ıc;cıım=:;m:ılLA. LA.R -

Cibali tütün fabrikaları mü
dürlüğünden: 

1 11bnıızd1 her glin numuneleri giirüfecek ol~n t>~minen alu bin kilo 
balycsl ıAhta kapaldoıı ile iıçyiı7. kilo tonheki tiftiği :;>ubaun on aluncı 

Oun rtcJ ve oıı )edinci Pazar günleri aleneıı mıiza)de edllece~nden ala· 
c•klı: rıu işim ır.ınleıde yuz lira pey akç~iile ~aat ondan on altıya kad:ır 
W. amı1.da lıulun•lan. 

Hilaliahmer 
den: 

lstanbul merkezin-

Cc )«ım·.ıin nı.ıit olup Bıtlatta kc;mc kayada l lamınaml i\Iu· 
itı;n m:ıh~Itc,inı.lc 2<J ar~ın :ırs:ıda l •\in GS-71,65-73 atik \'e 

~edıt ı ,m~ alı iki kıt'a hanenin nıtizaynl.:si ncticc,indeki Hat az 
. ıx• mu, <lld• "ı ndan şt 'vatın 2 linld Pcr.;cnl>c gun ı mcrk.czimizde 
t~kru ımıııı cJn c d~\·anı olıınac...i!;ı ildn :~nur 

RUS TEKL1F1 
Bir Fransız gazetesi 

ne diyor? 
l<osyauın Kellog mi akını taıbik 

iı,in ko~uların~ geçenlerde bir tek
lifte Lıulunduğu malumdur. Bu ıckiif 
kabul edilmcia•dir. F'aht bu hususta 
bir Fransıı g:ı.ı:cte,inin mutaLi:ı.'ı 
şayanı dikkatw. 

• Joumal de;; Oehat , gazete'• 
divor 1 .. i; 

'"l\Joskora ile \'nrşova :utsında 
mür:ıseU; s!iratlr tcı nli cdivor. 17 
iklucikılııunda 1. Zal~ki 29 birinci 
Hnun tarıhli Soı-yet teklilıne verilen 
cevabı l\ 1. tJtvin<ıt'a ukdim ettirmiş, 
DUııkü IJ ikinciklinun d• ~ 1. Şıtvı 
ııof uzpn bir 110~1 ile buna cevap 
verdi. Sovyrt teklifi nekadar ınınik 
olunur>& okad·ır ş~yaın havret şey· 
!ere tcsa<lüf olunur. 

IO ikincik un carib!i not:ııında 
1\1. 7.alc kı c<a. ltibuiylc Suı·yeıler 
ile, kendi.sine arzolunıın mü,abih 

bir protokol imzasına amade ğorüncrek. 
l\1. l.itvinc·fa mvkaddemld siı asi 
müzakcrnan izahname.sinfn ademi 
•ıhlııllını idJia ediyordu. Sonra Sov· 
vct teklifinin nıcbnaaleyhini yalnır. 
Lehistan 'c Litvanya teşkil edip 
Sosyalist. . ITT")etik: C.ımhuriı•ctl r 
ittih1dın hcmhududun llom:ınya ile 
ı;air fülak Dcdetletfae temos · etmc• 
me>inC ızlıan hayret ~diyor. 

l\.loskm a ıarofından bcrt~r:ıf edi· 
len Baltık clevlctlcrinin aynı 7.amanda 
Litvanya tektiflcriae mevzu teşkil 

cmıfş olmasına da hayret editordu. 
Aynı zamanda H.,·al ve Rlı:a kabi
nelerinde bana müş3bih inıih•lar ve
riyordu. Keza Bunlar Estonya ve Llt· 
~aayaruııda Briaııd Kelloj!' misakın:ı 
kar~ı aynı \aziyeıdalıilinde bulunduğu 

eı;cr onlar mkıkılı· mi-ut henüz 
t.:ısdik etmcmiılcrsc Litnnyanın hiç 
tasdik ctmil-eccğini dwncı·•n ediyor
lardı. 

Itom•nva hülnlmetine gelince 
nc,rcttigi bir beyanname ile kendisine 
müteallik \eka}ii teyit ediyordu. 

l 92fı d• tecdit ve tevsi nl n:ın 
Jfl!.? tarihli • Rı.manya ıeıbfiıi mi· 

AS'f A-LÜKS h " 1 
1 \il( MA "{ARNASI ~I 

I Damla 

PERTEV 
E s;ıkıııı hoıırlattıktar .<nnrıı, Romanya 

Sovyctlcr ittihadına lıir ademi teca
vuz mi>nkı içln üç defa teklifte bu· 

.. ··ks ı 
1 

n ....... urna i merlka· 
nın n birinci irmiği· 
n en )'apı mı,tır. BU· 
t n vrup ma arna· 

ccah ve 

al1a 
ucuzdur 

a tc1;•1... ıc her \akıt 

Esansı 
.l\1endllinl71 bir 
hafta muattar 

kalır 

l,ktln mı.idirh·~tindcıı: 

kuiıııı,.ıak içın klridir. 
Her yerde arayınız. 

ti:s"'1el iktisadi ve sinaı rc,i>lt 
'° i;Jctmc T. \ . S. 

Kadıktiylinde" H:ıdcm sobğınd:ı 
4 numaralı Pa'l ·ırcı)an .\ndon 
ve 7.C\l' • i ile mahdorr.larından 
metruk bina\a :.?fi haziran •128 
ve 47 . · 5511 numaralı htida 
ile talip olan Emm l !acı .\kh· 

1 met .'erit bir h, ha zarfında 
i:;kll.n dnircsin müracaatla işini 

- takip crlcmediği takdirde bu bına 
1 h~kkındaki rnlcnini gRir> edecektir 

lunmu~ be de muvarrak olam3m1~ 
nldu~unu dermeyan l-di)orılo: 1 nebi. 
19?.? Jenova konıeransııu.l:ı~ ~ incisi 
hariche , ·azın !\!. :\!iıilını•o va ·ıta· 
oiyle .\kvam c .. miyctindc; ;ı FrlnSa 
ile !O h:ız ran ı 112rı da emnircıi mü 
tckabı!e mual: , =esinın akti sıra 
l:ınııda. 

füıkrcş kabine,i bıı muahcı.leve 
munzam hir prC'tokol ile Sovvetİcr 
irnhadm• l 922 dl' ,-.ki teklifini tcc· 
dit cdiyMJu. imdi So\ ıct htikılmeti 
hu eskiden ı·aki tek. ,!ere mutemadi
ycn tecahül ediyor. 

Balıık dcvleılcrinin de So, yctler 
ittihadı ile uzun llZadiye ndemi tc· 
cavıit. mbakı muz:ıkerelerinde bulun
duklaıını, ve hakeme müracaaı:ı da· 
ir fıknı!an !\loskovaya kabul ettir· 
meğe lıi< türlü mllvaffak: olmadık 
lanm da il!.vc etmek müna>ip ola-
kcaar. 

rağmen mevlcllnl muhafazaya 
kıırar verml tir. ___ .. ___ _ 
e: m.dl. ~- ft 

BOMBAYDA 
ARBEDE OLU,.lOR 

Bombay, 8 (A.A.) -- Kar
gaşalıkların hitam bulacaıtı 
ümidi boşa çıkmıştır,' Arbe· 
dder devam ediyor. 6 me
cusi katledllmlştır. 

Colombo, 7 (A.A> Co-
lomboda sükun teessüs etmiş
tir. Dün t ·;ıM4aylar, grav 

ilan etmiş oltin amelenin 
işe başlaması sureti;!e faa
liyete geçmiş lrı !\'\us-.ıdeme· 
ler esnasında maktul düş
müş olan beş kişinin cesedi 
blla hadise defnedllmiştlr . 

..._ mer.IJ.ı:ada 

BA HRI-i ŞAA T 
PROGRAIVll 

Va~lnğton , 7 ( A.A.) ~ 15 
kruvazörün ve bir tayyare gemi· 
sinin inşasını derpiş eden bahri 
proje ıırtime5 iller meclis! tara
fından ayanın icra etmiş okluğu 
tndil9.t dalre&lnC.e kabul edil· 
mi şiir. Proje ittt'~a edilmek Uzre 
M. ·coolldge e takdim edile· 
cektir • 

BOı SA MUAMELATI -
Waşlngton, 8 (A.AJ - "Fede • 
rıılrescrvcı bııard" speklUasyon 
maksaclile istikraz akdini mute
dil şekle sokmak için bir ihtar 
ierıı~ınt mnteakıp hemen bir 
istatistik neşretmiştir. Bu ista
tistiğe nazaraıı çarşamba günO 
nihayet bulan hafta sonunda 
"Reserve federaln sistemine 
ır.ensup olan bankalar borsa 
mü bay aacısına 569 milyon dolar 
ikraz etmiştir. Bu rakam bir 
rekordur. Geçen hafta lkrazat 
yekftnu 110 milyon dolar idi . 

Nevyork. 7 (A.A) lngilte-
re bankasınıu Iskonto nlshetinl 
0 

• 4,~0 den •10 5,50 a çıkarma
sı burada Amerikan borsasında 
büyük bir galeyan tevlit etmiştir. 

S-..ıı.-yeclle 

Gene tehir edildi 
Bcyrut, 7 - {A.A) Fran

sız fevkalade komiseri M. 
Pensot Surıye mücsslsan 
meclisini gayri muayyen bir 
zamana kadar tehir etmiştir. 
Sebebi Meclisin idari veka
leti haiz devletin mCikelle
flyetlerinc alt maddeyi ka
nunu esasiye ithal etmekten 
imtina etmesidir. 

. - -· 

RUS TEKLiFİNiN KABULÜ 
Reva! , 8 [A.A. J Estonya 

hDkOmetf Lltvlnof protokoluou 
Lehistan ve Romanya ile birlikte 
9 şubatta lmzalamağa karar 
vermiştir • 

Londra fikrinde 
musirdir 

lr:ıkta fııgiltere ile bir ihti!ı\f 
çıktigı, kabinenin çekildilti ma· 
!Umdur. lraka reni bir lngiLiz 
fcvkalAd,. komiseri gidecektir. 

(D~yli Tel!(ra[ ) gazetesi bu 
ihtilaf hakkında diyor ki: 

fevkalade Komiser olarak Sir 
Hanrl Uobson yerine geçecek 
olan Sir Jilbert Kleytonun llaJt· 
dada muvaseletinin arifesinde 
Irak politik:ıcılarıııın bir kabine 
bııhramnıı sebep elacakfarı, hir 
tes.1dufteıı fa;ı:la bir şey olııhilir. 

!l:ı politikacılar, ma dater dev· 
!et sıfatı ile lngiltcrc•ıin demir 
yoll:ın ile y~tli ordunun müs
takb ; vaziyetini tar.zim eden 
yeni itilafnamensinl şeraitine karşı' 
çok zam:ındanberi hoşnutsuzluk 

ğöstcrdilcr, ve B~vckil Abdul 
l\luhsin lnt<iliı tekliflerini kabul 
edemiycccı;ini r;östcrcrek bunu 
istifasını fırsat :ıd<lctti İki sene 
cvd Sir 1 lilton Yang tırafından 

yapılmı~ bir rapora iptina eden 
mali tc[erruktc ~üphesiı tanı.im 

edilebilecekti. 
Fakat müzakeratııı hakikl se· 

lıchi Baı;dııt nıclı'ıısl:ırının !rakın 

yalnır. başına klndini idamcye 
muktedir olaca~ı ve İngılterenin 
yardım ve kılavuzluıtı.ından mü>
tağnı lıulundu~u kanaatidir. 
Seksen sekiz ıneb'us partiler 
teşkil ederek lıükClmeti devirmek
te 'akıt feHetmedHcr ve az 
7,aman içinde ~Iraktan elinizi 
çekiniz~ feryadını çikaran bir 
millici parti ortaya çıka. 

l\Tazidcki ,. cka yıa ve memle· 
l·etin buğtınkü ahvıdinc lıakmı· 
yarak, hu yorulmaz polıtikacılar 

!rakın \lustafa Kemalin idaresi 
ııltınıfaki Türkiye gibi kendi 
hini kendisi görmrjı;c muktedir 
oldugu \ I! lnğiltcrcnin !rakı a1.a 

olarak kabule Akvam cemiyetini 
ik n:ı edeceği ve bundan sonra 
!rakı kendi ba~ına bırJJ.ııc:ığı kan
aatinde bulunur. 

Irak ile han 1 ar·ı mclaki lıtı 
)il.ııklı muzake•at te\· .. k~ tıunı.-ı 
m sulu lıu mili ıct tabrikıllur. 
\:lliyct ıı dcmokrnsııin yeni ınu
tcdıllcrınin larzctıikleri kadar ua it 
olmadıl'.ı ileri ;;urulebiiir. Akvam 
Cemiyetinde lrak manda~ırıalını~ 
olan Büyük Beritanya, istcdığı 
zamanda o mandadan vaz ı;eç· 

mekte serbest dcı;ildir, \'C her 
h:ıngi bir mt. tevcih kendi 
arzt.su ile müziç me;;'uliyctkrin

dcn rücu edemez:. 

MACAR DiLBERi KAZANDI 
Parls , 7(A.A.)- Mis «Maca· 

rlstan » beynelmilel gllıclllk 

müsabakasıoda Kraliçe intihap 
edilmiştir • 

icra ve iflas kanunları 
mceclise verildi 

Ankara, 8 (A.A) - Adliye velciiletince ihzar olunan 
icra ve lflns kanunu layihası hey' eti vekile en meclise 
sevk cdilml~tfr. 

Kabil etrafında muharebeler 
~\oskova, 8 ( A. A. ) • - Kt\bllden gelen haberlere 

naz ran Cel'lııl':ıt ve Mrgıstan ~.ıı.ııa.tı ı:rasmda Kabile 
on alJı kllonıetro mesafede muharebeler başlı:mıtır. 

Inebolada hilaliahmerin müsameresi 
İncboll, 8 ( l\litliyct) - Dun u~am ltilıllianrner cc eti t~ra · 

fınd:ın giızcl hir mü,amerc verilmiştır. 

Yoguslaya ve Bulgaristan 
Bc!gırat, 8 (/l.A)- A vııla ajnnsi \ o~uslavya hi.ikilmetiııin Bulgar 

hoduJunda tatlıik ecimektc ol:ın tedbirlerin '31';Vedildigini muhtelif 
bir komisyon teşkili ilı: bir ticaret muahedesi akdi için iki hukıimct 
tar:,fınd:ın izhar olunu.o arzu hakkında Hulgar ııJan inin tebliğin! 
teyit tlmektedir 

Susıgırlık, 7 (.\ A) ·- kar Fırıııw., deı etmektedir klıylulerk 
irtibat kesilmiştir. tiren 4lemeyor. 

ANADOLU1'11JN tIER YERİNDE KAR 
Ankara. 8 (H.I\1) - Ulukı~lada emsali gi>riılmiyen ~iddellı 

kar fırtınası olmuş 36 ı:aat kur yaı;mı~tır. Yolda bulunan ı 9 kira 
arabasını kııc kaplamış. arabacılardan biri ölmü,tür. Diğer arnlıacı 

!arla yolcular lnukı:jfa kaymakamı ve • fen muıeahhitleri tarafından 
kurtanln~tır. 

MEKTEPLER TATİL EDİLECEK Ml? 
Ankara. 8 (H.'.\T.) - Kımunu eveidenberi mcktl'\)lerde tıOO vak'a 

kaydolunmu~nır. Talebe srasında kızıl ve kızamık ta vardır. i\Jek 
teplerin bir halta müddetle tatili ihtimali vardır. :)cbirde müstevlı 
şekilde olmamak üzre tifo da vardır. 

LÜLEBURGAZDA BiR BANKA AÇILDI 
Kırklareli , 8 [ H.M. ) - LOleburgazda Birlik Ticaret baııkıısı 

merasimle açılmış , merasimde Vail bir nutuk söylemiş , banka 

muameleye başı_a_m_ış.:..tı_r_. -----------

BURSADA DA ŞtDDETLI KIŞ VAR 
Bursa, 8 (Milliyet) - dört 

beş gDndenberl devam eden kar 
Bursanın muhtelif yerlerinde bir 
buçuk metroyu buldu. Vesaiti 
mıkllye durdu. Yalnız ötede be-
ride kızaklar Jşllyor, , 

Dün sııbah Çekirgeden ha· 
re ket eden 7 4 numaralı otom o· 
bil tahminen on beş metroluk 
bir yerden aşag-ıya yuvarlan· 
mı, tır. ı<:ısmea parçalanmıştır. 

Şoför kurtarılmıştır. Gemlik· 
ten gelen bir otoaıobll de yolda 
bo2 n!du. Diğer bir ctomobll!n 
ş ıiörilyle muavini scğ:ıktan 
ı;ıondulnr. 

Üç Alman seyya:ıının lnegöl 
yr l ıı:ı!a kurtlar tarnfından par
çalandığı da haber alınmıştır. 

1 

tür. Bursa· Mudanya clıose -
slndcı münakalat kamııen dur
muştur. Trenler yolda kıılmış, 
tır. Şömen dö fer yollanma 
yapılması için yllz.!eree amele.. 
nin istihdamına lüzum görülmilf 
tor. 

l\aracabeyde kurtlar tara
fından bir çok hayvanat telef 
edilmiştir. 

Kurtlar bir köytuyo koğa· 
lnrken bu adamcağız gUç bal 
ile eodlol Setbafı clvanndak! 
kar k<ıia atabilmiş , polisler 
kurtlara silah atarak köylliyü 
kurtarmışlardır • 

lstanbul dan gelen Kocaeli 
·apuru postayı Mudanyayıt 

getirdi • Mudanyada iki :yalı çllkmü1• :__:_ __ _.o--.----.~-
Birecikte de şiddetli 
yağmurlar yağıyor 

Birecik, 8 ( ll.\I ) - ŞJddetle 
y:ııtan yal',murlardan feynnlar 
husule gelıni~ ctr:ıftakl al("açlar 
sliruklenmi~tir. l\lam:ıfi çiftçi. ı 
ıneııınundur. 

Ankarada resim ser&isl 
\nkar:ı,8(1 t.:\1.) ~ Genç snn· 

atk;1rl ;ır • resim 'crgi&i • i~and:ı 
Kız !be.inde açıl:ı.catır. 1 

- -- - ._ ..... :&!_ . --
j 

~i\llR VE PAR!S SE.RGILE· 
Rlı ·o~: Blh CK :.\JÜK. l•'AT 
Vl': AL'/'l,'.'-i ı\IADALY ı\ iHRAZ 

l·:Oı•: .• :\IARL'F 

İDEAL 
KONSERVALARThl 
llerljes, bilaistisna, tercih cdeı 
:\leşhur dulu .r z~r~erin taikp ettiJtı 

LehlS••-d..,!! u<Ol üzre sureti imnlleri. h31i 

Kellog n1isakı rabmennin muııafaza,ınıtemincder. 
Varşovn, 7 ( A. A.) - Diret ENFES! l\1üKEMl\1EL 

meli.si Zaie.kinın izahaonı ılın· SIH!tl! 
!edikten sonrıı Kellog m:,;akımn fler bir tecrübesi hürlik bir mu· 
t!!Sdikina ııit k:ınun lavihasini vaffakiyec. bir zaferi Umum b:ık· 
ildnci ve i:çüncu kıraatlerinde kalive maJ;azalanuda bulunu . 
mullefikan tıı>ılik eylcıni~t. llf••m:m:miiliııiiı!iıiiiıiiiııııiiliiiiaHU 

muteferrik harici 
haberler 

Alsas meselesi 
Puris, 7 ( A A.,, - l\kb'usan 

nıedi.,i hu ğiın dl! Als:ı meselesi 

hat kıl'daki. munk -ara devam 

ctrr.! ~tır. 
Sırbistanda a!iı umumi 

Bel· -:ıt., 7 ı A.A.) - l'rnl Gk:l 
nunu aniden ev el ıreı:: ırını de\ kt 
ate. 1 'lıle curm irtı P ctrnlş 

ol. ı c,has lıakkırda dlı ı:-num 
e imamcsını im " ı tır. 

* 1 t • 13 um tld 
hrır •ıc·,;-d \r ı Ccrr JI bu-

raya gönden! t . (cm 1 8 
nelik mahkı.m11 et i !st nt 
h•p a'leı:irdc geçirecektir. 

* Td iz telefon - !"elsiz 

telefon şirketi lıey"cti tı:nuıniyesi 

9 Şubatta Ank:ırada toplanacakır. 
Bu içtimada nızamn:ımanin tac .. li 

ve scrmayeniıı tczıyidi ıı;oriı~ti· 

{ecektir 
' 

DOKTOR 

İZZET KAMİL 
~:mrazı cildiye, hengi, enı \, 

eski belfüğukl ugumı es.ıslı tedavi 
eder. 113hçc Kap~ 'ckerci 1 tac• lckit 
kar ısındaki ur' :mando 2dcn ı '" 
kad.ır. 

~ DO\'Ç[ OHY[HT BANı < 

Te ı t r ~ 10()6 

rı i 1 rl; Orc dner lhnk. 
· A. , aDı ' c11< llıık. ~-

ıovo~ 1 ık !' ır 1 cıı 
I , L c k ı; 1 !in 
!)u e rı; r ' ~ lzmı • 

iL: g 
Gfaı:ıkmtl nr 

Be~" lı~ 2.U, 248, 984. 9 a. 
lsrn">b": k m: fım ııu ,. 

sn; lsta.ıbu~ 2 42, 2843. 

"'"° , l,tanlıuldı : u u 
guw u;;U. telefon mımr o, 

lstaobul 3227. 
Bilumum banka mııamtlatı 

jcra ve hu,usl ka>alar icar 
olunur. 8 



MTLLTYEl'. CUMARTESi 9 ŞlTBAT 

MtLLlYETIN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERİ 
ı::s 

!!ULUDA MiLLiYET 

.İR PİYASASI DURGUN 
İhracat mevsimi gelince vaziyet 

iyileşecektir 
.mır , 5 (Milliyet)- Hamsin 
.niş iti , zemheriden kork
eın ateşte kaynayan tence-

;i dor.dururdum . " lzmirde 
• ıısin ateşte kaynayan tence· 

· değilse bile , galiba bütün 
ı irlilcri donduracak . Şehrin 

btrafını saran dağlar kardan 
eınbeyaz bir bale geldi • Bu 

labab Karşıyaka arkasındaki 
!epeler sis~cn ğörünmiyordu . 

lzmir vapurunun gelmeyişi 
1~1kı ciddi bir endişeye düşürdü. 
lınıan dahilinde vapurların ba· 
ın~mayarak açıkta demirleme· 
'ri bu endişeyi bir kat daha 
'ttırdı . Yapılan tahkıkat kar 
Pisine yakalanan lzmir vapu
ınun Çanakkalede demirlediği 
nlEşıldı . 

Oerlerki lzmire Kar yağmaz. 
lu sözü kim söylemişse şimdi 
'tııirde olmalıydı. Kuşbaşı de· 
len tarzda kar yağdığını g~

Ur hem kendi sözünü tashih 
der hem de İzmirin yapdığı 
;urıı soğuğıın şiddetini anlardı. 
~kşamdan beri fasılalı kar ya· 
flnaktadır. fakat furtuna yağan 
:arı İzmirde bırakmıyor. 

Burası şimdi adeta bir do· 
1tlurma kutusu gibidir etrafımız 
\ar. furtuna şiddetle esiyor, 
ler buzla kapil, Bizler de sağ· 
lan, soldan, alttan, üstten ma· 
z kaldığımız soğUklardan tft
mekdeyfz. 
Buralı ihtiyarlar 15 seneden

eri bukadar şiddetli soğuklar 

lrııadığını temin ediyorlar. Bu
a mukabil odun ve kömllr 11-
atıarı da bu seneki kadar hiç 
llkselmemfş. 

ECZACILARIN 
iSTED1G1 

iden hey'et muvaffak 
olarak avdet etti 
lspiıto fiyatlarını Müskirat inhisar 

aresi ı.ıo kuruştun 315 kuruşa çı· 

urrn:ıs t üzerine şehrimiz cczaC1lan 
nka.raı•a bir lıey"et göndermişlerdir. 
~ hey"et Ankarada Sıhhıye ve Maliye 
'ck:Uctlcrılc temas etmiş ve ispirto
rın kilosunun eskisi gibi 130 ku
~ran Stı.tılmasını temin etmiştir. 
.\rtık ispirtohır eczanelere inhisar 

<Lııe;ı tarafından dcj!;il Sıhluye mü -
Uriyedcri tarafından tev-,,1 edilecek· 
it. Mamafi müskirat inhisar idare
ine henüz bu hususta bir emir gel
edij!;inden ispirtonun yüksek fiyatla 

atı~ma dc,•am edilmektedir. Fakat 
1;; kuruştan, ancak malı olmayan 
i cc1.ahancdcu başka hiç bir eczacı 
pirco almamıştır. 
F.czacılar cemiyeti hey'eci murab

• sası dün şehrimize avdet etmiş 
~ şu izahatı vermiştir. 

Sıhhivc Vekili Refik Bey, 
Nrto hakkındaki muracaatımızı kabul 
tti. Vekil Bey, hazırlanmış olan ecza 
rifesinin yakında tatbik edileceğini, 

Urk kodeksinin 1 hazirandan itibaren 
thik edileceğini. ecza depolarında 
•ika perakende veya tOptan ilaç 
atılıruımasi için l:lt.ımgelen tcdabirin 
lihaz olunucagını lıeyan etmiştir . 

l::c;mcılar şirketinin teşkiline mü
İlik te0eblıü; de kabul edilmiş, nf· 
mnamc>i muvafık görülerek teşviki 
nayı kanunundan istifade olunacatı 
ildirilmiştir 

Yakında ~irket teşkil edilecektir. 

MAARIYTE 

KİTAP 
alebeye yeni basılan 
kitaplar verilecek 
Lise kitapları yeni harflerle 

bedllmekte olduğUndan şlm
iye kadar lise 

;:bee~c m;,~:;ı Sl 1 
erilememiştir. ., 

1 hlren kitap
rın tab'ı hlta-
na erdiğinden 
titap mubayaa 
dilerek gele· 
ek hafta için
le talebeye le· 
~ edilecektir. 

t;; 

üii ' 'Aiı 
Şehir Kıraatı 

\~\ 
Devlet matbaasında köy 

. traatından sonra şehir kıraa

lnın tab'ına başlanmıştır. Şehir 
~raatı Millet mektepleri içindir. 
ıı lrıraatin de köy kıraati gibi 

11,IJW nnı<ha kadar basılacaıtı 

Mevsimin en bllyOk balosu 
cuma gecesi Borsa sarayında 
verildi. Hilali Ahmer cemiyeti 
tarafından hazırlanan bu balo 
büyllk bir alaka ik karşılandı. 
Baloya memleketin ekabiri, mil· 
mtaz aileleri, konsoloslar, ec
nebi aileler çok yüksek tuva· 
!etlerle iştirak ettiler. Hilaliah· 
mer bu balo dolayıslle J0,000 
liraya yakın bir menfaat temi· 
nine muvaffak oldu. 

Mevsim dolayısıyle burada 
iktisadi vaziyet biraz durgun· 
dnr. Piyasada buhran olduğu· 
ou işaa edenler her halde ha
ddinden fazla bedbin! ğ"öster· 

mektedlrfer. 
Filhakika ebniyc için sarf 

edilen para mütedavil sermaye· 
yi kısmen ortadan kaldırmışsa· 
da bunun bıraktığı tesir ihracat 
mevsiminin hulul! ile zail ola· 
caktır. Elverir ki, zürra ve 
ihracatcı eller müttehit bir cep
he edebilecektir. 

ASRİ HAYAT lzmlrde 
her şehirden evet başlamış olan 
içtimai hayat bilhassa Karşıya· 
kada bütll ı şaşaasıyla devam 
etmektedir. Karşıyaka kulllbü 
oranın kibar mahafllinf haftanın 
muayyen gecelerinde sinesine 
toplamaktadır. lzmirde de iz • 
mirpalasta Naim B. otellnd-. 
her hafta husust balolar tertip 
edllmektedlr. Bunlardan başka 
aile salonlarında yapılan top
lanmalar çok eğlenceli bir su -
rette geçmektedir. Diye billrlmkl 
lzmlr eski modren lzmirdlr. 
Yalnız şu dondurucu ve insanı 
yatağa düşürücü kuru soğuğu 
olmasa. · 

Nilıat Şevki 

TIP TALEBESİ 
Ankaraya hey'et 

yolladı 
Tıp talebe cemiyeti tara

fından hükQmet nezdinde 
bazı teşebbfisatta bulunmak 
üzre intihap edilen hey'etl 
murahhasa dfin Ankaraya 
gitmiştir. 

Bu hey'et, bilhassa Tıp 
fakültesi mezunlarının askeri 
hizmetlerini hastahanelerde 
ifa etmeleri ve stajdan sonra 
mecburi hizmete tayin olu
nan doktorlara techlzat 
bedeli verilmesi için sala-

hiyettar mekamata müracaat 
edecektir. 

YARI ÜCRETLE SEYAHAT 
Türk talebe birliği, Da

rfilfünun ve yüksek mek
tepler talebeslnln, bütün 
vesaiti 'nakliyeden nısıf üc-

• retle istifadesini temin için 
hükumete müracaat etmiştir. 

Rasathane Müdürü 
Rasathane mlldllrü Patin bey, 

dlln Ankaraya hareket etmiştir. 
Bu seyahatın, rasathanenin 

yeni bütçesilc alakadar olduğu 
ve kadronun tevsii için tahsisat 
almak ü:ıre teşebbüsatta bulu 
nulacağı anlaşılmıştır. 

lzmirde tütün piyasası 
lzmir tütün piyasası yeniden can

lanmıştır. Son günlerde lnhisl!1' ida
resinin bazı mıntakalarda ve bilhassa 
Menemen-Foça havalislnde mübayı· 
ata başlamış bulunması piyasanın 
durğunluğunu harekete kalp edebil
miştir. lscihbaraıımıza göre bazı Türk 
ve ecnebi tütün kumpanyafın da 
Se)'diköy ve Menemende mubayuta 
başlınmışnr. Verilen fiyatlar geçen 
seneye nazaran yüzde ylmtl beş ve 
otuz rnddesiııde noksandır. inhisar 
idaresi mubayaatı tevsi ederse kum
panyalar da a\ımlınnda de vam ede
ceklerdir. 

İznıirde grip var 
lzmirde ( Grip ) hastalığı el"an 

sari şekilde devam etmektedir. Mek
teplerin kapatılması için emir veril· 
mesi hakkında müracaat edilmiştir . 
Tedbir olarak sinemalan ve kahve
! eri kapatmak kabildir, 

l!:velce Sıhhiye ınüdürlüıtü tarafın
dan beyannameler tabedilmiş ve 

Poli/TE 

BENZİN İŞTİ
AL ETTİ 

Dört müşteri ile dük
kan sahibi yaralandı 

Nuruosmanlyede Vezir hanı 
altında bakkallık eden Necati 
efendi d Un 
dukka :ı ı n da 
benzin varilini 
açarken bir iş· 
tlal olmuş ve 
dükkanda bu· 
lunan 4 mUşte· 
rl ile Necati 
efendi 'yarala· 
nmışlardır. DU· 
kkıın eşyasile 

beraber yanını· 
ştır. Dllkkan 10,000 liraya siğo· 
rtalı idi. 

* Yangın çıktı - Evelki gece 
;'llişant:tjıııda Ahmet bey sokağında 
Talıit beyin evinden yangın çıkmış

sa da bastınfmıştır. 

* Gümüş hırsızı - Kapalı çar
şı<la kuyumcu Parnasın dükkAnına 

hırsız girmiş ve 200 liralık gümilŞ 

çalarak kaçın ıştır, 

• Şoförü döğenler - Evelki 
akşam Eyipte Fesane caddesinde 
iki kişi şoför Şekib! dül\'müşler, der
dest edilmişlerdir. 

* Çocuk kayboldu - Vefada 
Mustafa beyin oğlu 13yaşında Nahit iki 
günden beri gaipt!r. çocuk aran · 
maktadır. 

~ Çakır Vahan tutuldu - Bir 
müddetten beri Beyoğlu ve Şişlide 
yapılan sirkatlerin fail! olarak çakır 

Vahan namında eski bir sabıkalı 
yakalanmıştır. Vahanın evelden Wma 
4 senelik mahkO.miyetl vardır. ---
KA'ZALAR 

VAPURLA iSKELE ARASINDA 
Balıkçı lstavrl ııandall ile 

köprüde Kadıköy iskelesi ya
nından geçerken Seyriselala 
idaresinin Heybeli vapurlle is
kele arasında kalarak yaralan· 
mıştır. Mecruh hastaneye kal
dınlm111tır. 

Karları tamlzlarkan. -
Rıhtım şirketi elektrlkcllerlnden 
Gatyana Taksimde bir garajın 
üstünü temizlerken düfmllf ve 
ağır surette yaralanmıştır. 

150 koyun dondu. - Ra· 
mide (150) koyunun evcik! ge
ce kar altında kalarak donun 
tesirlle öldüğü anlaşılmıştır. 

VAPURDA BiR KAZA -
Hollanda bandıralı d>rch• va
puru limanımızdan Çanakkaleye 
kitmekte iken, vapurun Çarkçı 
başısı yuvarlanarak ağır sure
tte yaralanmıf ve vapur bu 
kaza ytızllnden limanımıza av
dete mecbur olmuştur. 

Emden geliyor 
Alman gemisi burada 
merasimle karşıla-' 

nacak 
Pazartesi gllnü limanımıza 

gelecek olan Emden kruvazörO 
için bir merasim programı ha
zırlanmıştır • Gemi süvarisi 
Alman sefiri Her Nadolnl gemi
nin erkanı ile beraber Anka
raya da gidecektir • Program 
şudıtr : 

1 - l~mden l 1 !;iubaı suaı "8, 
de Haydarpaşa önünde memleketi 
selilmlıyacak ve Selimiye cevap ve· 
recektir. 

2 - l!:mden Krmazörü lloğaz 
içine gidip dolaşacak ve sonra Ool
mabahçe önünde demirliyecektlr. 

3 - Emden süvarisi 1 J Şubat 
saat "il.de Vali beyi, saat "12. de 
Üçüncü kolordu kumandanını "12,30. 
da Donanmn kumandanını ziyaret 
edecektir. 

4 - "15.35. de vali bey "16, 
de kamından paşa • J 6-30,da do
nanma kumandanı iadei ziyaret ede
ceklerdir. 

5 - "12. şubat salt günü -66. 
Alman deniz talebesi saat " 14" den 
"17 .ye kadar deniz mektebini ziyaret 
edeceklerdir. 

Akşam saat "20. de de Mecidiye 
de Ernden süvarisi ve zabitanına 
mahsus bir akşam yemeği verilecek ve 
Emdenden "120 Zabit iştirak etmek 
uzere ziyafet "«>. kişilik olacaktır . 
Çarşamba ve Perşembe günleri mu
ayyen programa göre öğleden evhl 
donanma zabitanı Emdeni gezecek
lerdir . 

tı - Erkilnı Harbiye mektebi 
Efendilerinin Emdeni gezecekleri 
gün ayrıca tespit edecektertir. Şubat 
15 Cuma günü de Alman sefiri bir 

GİRİTLİNİN 
KATİLLERİ 

f;t.fANETTE lstanbul Cuma günleri nasıl eğleniyor 

itfaiye teş-
GÜDÜi( AYIN CİLVESİ 

Karyoladaki muha- kilafı 
vere her şeyi zabıta- Şehir harici yerler için 

Bir haftadan beri Kar altında kalan 
"Istanbul,, dan bazı intibalar .. 

l tt itfaiye yapılacak 
ya an a ı idare! h~slye tarafınden 

Geçenlerde lzmirdc Boz.yakada vllayetlmlz dahilinde şehir 
müthiş bir cinayet olmu:ı Giritli harici yangınlar için yeni 
:\lehmet bey isminde bir zat bir itfaiye teşkilatı vücude 
pek feci bir surette katledilmi~tir. getirilmeye başlanmış ve 
Vak'adan sonra yakalanan kör şimdilik Avrupadan dört 
Mevlut, Uşaklı Sadık ve Ispartalı arazöz makinesi getirtmiştir. 
Şükrü ismindeki katillerin muha· Bu makineler şehremaneti 

kemelerine lzmir Ağır Geı: amalı- tarafından muayene edlldlk-
kemesinde devam olunmuştur. ten sonra teslim alınacaktır. 

Katiller cürümlerini tamamen Bu yeni teşkllAtın mfista-
inkil.r etmişlerdir. Halbuki, maz- kil mi idare edileceği ve ya 
nunlardan Uşaklı adık., katilin lstanbul itfaiyesine mi rap· 
kör Mevlut tarafından yapıldığı- tolunacağı henüz malllm 
ıu müstantikle ifadesinde söy- değildir. 

!emişti. Buna rağmen Uşaklı Sa- Şehirler kongrası 
dlk ta dünkü mulıakmesinde müs- Mart ayında ispanyanın Bars\on 
tantiklığe böyle bir ifade verme- ve Seı•il şehirlerinde toplanacak olan 
diğini söylemiştir. Beynelmilel şehirler kongrasına Şeh-

Müteakiben şahitlerin istimala- remancti de davet edilmiştir. Emanet 
ruıa başlandL Şahitler karantina Dahiliye Vekdletine müracaada kon-

k """"Y• iştirak için müsade istemiştir. 
omiseri Yaşar Taharri memuru 0

•• 

Nazmi, Raşit, Taharri komiseri Hayvan hastalığı 
Tevfik, karantina komiser muavini Balatta Avram efendinin ahınnda 
Mitat maktulün biraderi Ahmet bulunan ineklerde şarbon hastalığı 

görüldüıtünden burası kaı:antina altını 
Rifat, Şık sinema sahibi Ata bey-

alınmışıır. 
terdi· Halkalı köy sıgırlıanda da ~ap 

Şahitlerin ifadelerine nazaren hastalığı zuhur etmiş bu~adı da 
katiller daha mahkemeye veril- sıhhi tedbir alınmışnr. 
meden her şeyi itirıil e~lerdir. 
Meznunlar iki defa karakola celb 
edildikleri zaman komiser mua
vini Mitat ve diğer şahit Ata 
beyler karyolanın altına girerek 

katillerin ne konu,acııklarını dinle-
mişlerdir. 

Katiller yalnız bir odada kal
dı.klannı zannederek bir birleriyle 
koııuşmağa başlam~l<ırdır. Uşaklı 
Sadık arkadaşlarına şu sö7.lerl 

söylemiştir: :t 

- Arnk sabrım k.almadL Ben 
bu işi baştan nihayete kadar 

anlatacağım. 

Sadığın bu sözlerine şu cevabı 

vermiştir: 

- Söyle!... Zaten beni gören 
olmadL Beni nasıl olsa komiser 
Yaşar bey kurtarır. Fakat sen 
yanarsın. 

Tatavla yangını 
Maznun olanlar 

anlaşıldı 
Polis ikinci şube müdüriye· 

ti Tatavla yangını hakkındaki 
tahkikat ikmal ve cihet adliye· 
ye tevdi etmiştir. 

Rapora nazaren yangın ÇI· 

kan evdeki bakkal Yani ile 
bu evin diğer sakinleri yangı

nın zuhurundan, Aya Sarandl 
ldllsesi bey'etl mütevelliyesl 
yangının bDyUmeslnden ve ter
kos şlrkctlle bazı erkanı su 
vermedıklerinden maznundurlar. 
YARARLIK GOSTERENLER 

Tatavla ve Bakırköy yangı· 
olarında bllyüh yararlık göste
ren 8 itfaiye amiri ile 9 şoför, 
28 çavuş ve nefer ikramiye ile 
taltif edllmlşlerdfr· Verilen lkra· 
mlye mlktan llç derece olup 60, 
100, 120 liradır. 

(Rar) derken (a) nın UstUne 
nasılsa bir <-) uzatma işareti 
koymak gafletinde bulunan bir 
arkadaşa sordum· 

- Galiba otomobil i, .etlyorsun 
- Ne mnnasebet ... 
- Yok, dedim, hani otomoblll 

olanlar için, yahut ta şöyle 
kenanna bir kaç yoz çuval kö· 
mllr yığan esna! için bugünler 
(karlı) değil, sahiden (karlı) ol· 
du. Tevekkeli kurt dumanlı ha
vayı sever dememişler. 

Şunu bunu bırakın ama kışın 
bu kadar zorlu olacağını müne
ccim başımız da dahil olduğu 

halde kimse kestirememişti. Av· 
rupadan ğcçen soğUk dalgasına 
ait haberler bize kurt masalı 
gibi geliyordu. Günün birinde 
hararet sıfırdan aşağı yedi de· 
receye inip te kano irtifaı bir 
metreyi bulunca aklımız başı· 
mıza geldi. Tamam bir halta· 
dan beri tipiden gOz açamıyo· 

ruz. Evlerimizin önüne buzdaa 
duvarlar çekildi 1 Sokaklardan, 
bastonsuz geçemez olduk. Söz· 

Un ktsası hayat adeta durdu. Her 
kes bir kuytu yer bulup çeklldl. 

Vazifesini terk edcmlyenler de 
dllşe kalka işlerinin başına git· 
tiler. Ya deniz aşın yerlerde 
oturanlar... Onlann halini hiç 
sormayın. 

Tipi yOzUnden evine döne· 
mlyerek soğUk otel odalannda 
gecclcmete mecbur olanlar mı 
ararsınız, trene binip yan yol· 
dan geri dOnerck sabaha karşı 
sığınacak bir yer anyaolar mı 

sorarsınız. Hasılı herkesin rahatı 
huzuru kaçb vesselam! .. 

••• 
Dlin birisi diyordu: 
- Güdük şubat.. l{lfirin za· 

ti tsmlnde meymenet yok.. Şu· 
bat. .. yere bat gibi bir şey .. 

Karyolanın altında bulunanlar 
bu muhavereyi aynen 7.aptetmiş

lerdir. 
Dünki celsede ~ahitlerin ver

diği ifadelerde, katillerin ikinci 
defa karakola celbcdildikleri za
man Uşaklı Sadı!';ı.n cürmunu 
itiraf ettiğini ve hatta Ispartalı 
Şükrünün cinayetle ıı!Akadar ol
duğunu söylediğini dermi)•an 

ettiller. 

Hakkı da yok değil • Güdllk 
MDTf"FTfPll HABERLER ay bize edeceğini etti • Bunca 

P s~n• çamur gibi duran 

Maktülün biraderi :Ylehmet 
Rifat B. de kardaşınm öldürlil
mek üzre kara Fatma dağına gö
türüldüğünü söylemiş ve bu me
s'elede evelce kardaşiyle bir tarla 
isinden aralarında münazaa olan 
Hasan isminde birinin de alııka
dıır olduğunu ifade eylemiştir. 

Muhakeme, Hasanın celbi icin 
başka bir güne raük edilmiştir. 

CEVATBEYGEIDl 
Tokyo sefirimiz Cevat Bey 

dün Ankaradan gelmiştir. Cevat 
bey , yakın da japonyaya mil· 
tevecclhen hareket edecektir. 

SEYYAHLAR 
Lorantlk vapurlyle 
gelenler mllD sergiyi 

beğendiler 

İngiliz bandıralı "Loran

ttk" vapurlle gelen (440) 
seyyah, dfin ISyle üzeri şeh

rimizin güzel yerlerini ve 
bazı camilerle müzeleri 

gezmişlerdir. .Se yy ahi ar, 
Seyrlsefain yolcu salonunda 
açılan milli eşya sergisini 
çok betenerek ehemmiyeti! 
miktarda mübayaatta bu
lunmuşlardır. 

"Loranttk,. vapuru, dün 
akşam seyyahları hamilen 

Sıtma mücadelesi Haıicln yosunlu sulan bile bay-
lstanbul Sıhhiye ıriidü· ret ve dehşetinden dona kaldı. 

rlyetl Ukbahardan itibaren • • • 
Adalar ve Perıd!k civarında Karlı haftanın intiba/arından 
sıtma mücade.leslne başla- bazı şeyler: 
yacaktır. Miicadele hey'etl- Tipi şiddetıenmışti. Koca 
nln kadrosu hazırlıınrnış ve caddeden kimseler geçmiyordu. 
Vektl.hıt;: gr.ırı;ıerllmı~tl~. ~ Bir ·ıralık . başı sargılı . iki 

Sanayi setgısı 1 koca karı peyda oldu. Yolun 
Sanı..yl Blrllıtl Ankarada j ortasını kesmiş . karşılıklı kar 

milli mahsulatı teşhir tçtrı 

1

. topu oynuyorlardı . o sırada 
bir serğl açmaga karar ver- biri yere yuvarlandı. Öteki de ı 
mlş ve Ankara Fırkasından final bu fırsattır diye 'is/üne 
salon istemiştir. Birliğe bu çıklı . ooguşmaga başladılar. 
hususta cevap gelmiş ise de Düşmemek için koluna girdi-
havaların fenalığı dolayıslyle ifim arkadaş meydanın 
hey'etl idare içtima edeme- "' ' 
irinden bir k ittlh ıssızlığına vakfı baktı , sonra 
5• arar az k ,, l .. t k 
edilmemi ti oca "arı arı gos erere : 

Sergi kş r. d .
1
... Cinler cırıt oynamağa 

apan ı - urkocağında b l d b k • .. ı· d d" 
geçen hafta Türk matbruıcılı~ının aşa ı., ça u y~ru!e ım e ı. 
iki yüıiicü senesi münasrbetile açılın . . Galıba aynı gunu~ akşamı 
serl(i dün akşam kapanmıştır. ıdr, Ebussuuf caddesınden ge-

Birlikte konser çiyordum. Baktım karşıdan bi: 
cenaze getiriyorlar . Şöyle bır 
kenara çekilip yol vereyim 
dedim. Tam o sırada kulağımın 
yanında aşina bir ses duydum: 

Sanayii nefise birüğinde gelecek 
perşembe günü bir müsamere ,eril
mesine e\·el<i akşam içtima eden 
Birlik hey· eti idaresi karar vermiştir. 

Bu müsamere yalnız davetliler 
ve birlik azalarına tahsis edi~tir. 

Çocuk filmleri 
Himavei etfal cemivetiııin çocu~ 

filmleri .bir müddetten . beri Trakpda 
gösterilmektedir. Filmler vakıı tda 
şehrimize gelecek \O raınazand 
bütün ınelctep!Prde talebeye gö,tt 
lecektir. 

FORlJ1LEMUKAVELE 
Topane anbarlarını oto

mobil montaj fabrikası ha
line getirmek üzre hazırla
nan mukavele bugün Seyri· 
sefaln idaresinde imzala-

- Pek hürmet gösterme,, iyi 
bir mal olaydı bu havada kapı 
dışan etmezlerdi ! ... 

Gülmedim ama, latife ye
rinde oldu/!U için doğrusu ya 
hoşuma gitti. 

Yine tipinin . orlalıift toza 
dumana kaltı!fı bir saatte idı. 
Karaköy meydanından geçiyor
dum. Tanzifat amelesi kazma
lara sarılmış, karları temizli
yorlardı . Manzara alıikamı 
ce/betmiş olmalı ki bir müddet 
baka kalmışım . Birisi kofurr..
dan çekti: 

- Böyle lıavrctlc neye ba
kıyorsun? Karları nasıl kaldır
dıklarına mı ? 

Hayır denim, nasıl kal
dırdıklarına degi! , şimdiye 
kadar niçin kaldırmadıkfaı111n ... 

Bizim evin f.·arşısında bır 
yokuş vardır. Karlar dona çe
kince yokuş aşagı kayan ka
yana ... Bu sobalı yine böyle 
bir alay, çocuk, falıtafarı kı::ak 

haline getirip kayarlarken ağ
zını açıp bunları seyrcıle11 
şemsiyeli bir rıdam zırr diye 
koyıp yere yuvarlandı. 

Çocuklar bu sukut l'ak'ası11a 
gtJlüşlüler: 

Zarar yok. dl'dller, ılıi

şeni Allah görür amca -
Herif cevap ııerdi : 
- Al/ahın gördütfi bir şey 

de/fil böyle sizüı gibi çoluk 
çocuk ta gönlyor. yoksa ... 
Yollarda ayak üstü konuşanlar 

- Sen açtın mı ? 
- Neyi?. 
- Atzını de/fil ya, dükkanı ... 
- Birader bu zamanda 

ktJmilrcü dükkbnından başkası 
açılır mı? 

. . . . . . . . . . . . .. . . ' . 
Yedi ekmek fazla aldım. 

ne olur ne olmaz . 
- Ben de dayadım bulguru. 

Evde tarhana da var. Ekmek
siz kaldılarmıydı .... 

iki şişman arasında : 
- Nasıl ? Pli/ ne sıcak 

diye şikayet edemıisin ? Bu 
hava tam bizim gibi yağlı/arın 
havası .... 

Herilin biri rilzgano bir ta· 
rafa yığdığı adam boyu karın 

içine gOınlllmllş, bir sokıtk fo· 
togr.afçısına resmini çıkarmak 
istiyordu. Fotorafcının mahut 
kınk dolabını bir tOrlü tanzim 
edemedlgJni görünce sabırsız

lıkla bağırdı : 
- Çabuk ol yahu ! ... 

Öteki cevap verdi. 
Az durun, aynayı takı)o-

rum. 

Sen aynayı !akıncaya 

kadar ben de oynayım barı. 
Ve donmamak için bir il<i gö
bek atıp ısındıktan sonra tek
rar vaziyet aldı. Kar bu hızı 
ile devam ederse kim bl!ir da
ha nelere, ne sahnelere şahit 

olacağız. 

M. S. 
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MRTS L r>F~I "MiLLiYET. Tlı. 
7 Ull .\T 1cı29 

1 BLG.'Nl'Ü HA\'A 
Has•ıh•neJcn aldı~ımız maluma

ta ı;u re, dün en fazla hararet nakıs 

8, en n nakı~ l-0 dcreccvdi. Hıııün 
J1 :ı, :ı nın ck..,erhctle hu1utlu ve poy· 
raz olm~ muhtcıncldir. 

Fi R 
Awla11da 

ANA SÖZÜ 
KG) !Uer (C'az;) r'n en eski, 

en c dan ahbnbıdırlar. 
( m: kll\ lı.lerlc her vakıt 

serti t.er.li k~nuşur, dcrtte:lr, 
ın~nllh<ır ve or.lan çok sever. 
Or.lar için çok çalışır. 

(Gazi) yine bir gflıı cephe 
arkasındaki kOyler1 dolaşıyorda. 
1 tnwıklarımn evlerine uğruyor, 
~imir<tc bir 1 ah ve içi)or, ki
minde cıgara'O r ı yakıyordu. 

O gUnc kadar hiç gilrmed'tl 
lhtlyarca bir kadına rasgehil, 
Konuştu, ahbap oldu. Kadın 

or.un Gazi oldl'ğonu biliJordu, 
t ma h1ç ı:l ... ı ırı)ordu. Sanki 
k~rdef'· oğlu, )<ğer.i ile konu
~U) ormuş g'bi kor. uşu)ordu. 

Bir yarım saat kadar şundan 
bundan, r d~reden tepeden ko
~uştular. Bir aralık (Gazi) ka· 
dına dedi ki: 

- Ser.in cephede kimin kim• 
sen var mı? 

- Oğlum var, oğlur.ı; 
- Başka kimin ver? 
- tliç, hiç kimsem yolı:. 

- l izmi aldık <ğlunu, yok· 
sa sen mi gOnderd'n? 

- Hem o istedi, hem ben 
gönderdim. 

- Madem ki kimln kimsen 
yokmuş, bize c glunu ne diye 
gönderdin ? 

- l\e ) ı p.ıı ) ım oğul Gazı ; 
bir tane vardı, bir ta r. eJI ıön· 

der<i•m. Oç tane beş tar.e olay
dı, tiçünU beşinidc gönderirdim. 

(Gnzi) Etini kadır.ın b~ır.a 

ke;du ve ;anındakilerc dedi ki: 
r~te buru C:Loy11da yalnız 

Tf'rk anaı;;ı ı,.n n ıır. 

PAPALll( VE ITALYA 
ltaıya ile Papalık arasında 

imzalandığı haber verilen yarım 
asırdan rl devam eden ihtilaf 
halled imiş demektir. lbtilAhu 
başlangıcı it.ıılya ittihadını teş
kili tarihine ~adar geri gider. 
Roma, lıalya askerleri tı:rafın· 
dan l~gal cdildil·te~ scnra, Pa· 
pa Vetikana çekilmişti. O tarih
ten beri biç bir Papa bu saray· 
dan dışan çıkmamıştır. 

imza eC:ildiği buglln Ajans 
telgrafları tarafırtan tLber 
verilen itilaf ile ltalya hUkft· 
meti papanın rirn rr.I l.LkU· 
konu tanımaktadır • Yeni papa 
hem katolik ci~iııc ırcncp 

insanların ruhani reisi oluyor , 
ıcm de lnıpert tor ve ;at ut kral 
papa ceı:aplan unvaı:ıııı alıyor. 

Bu tanırma ke;fiyetir.in ra
palık için bir kuvvet mi , yoksa 
zal mı teşkil edec•ğinl zaman 
gösterecek • Fakat papalığın 

esastn pek zati olan mevklioin 
bu yeni vaziyette bLısbUtıın 

zaifleyccetf şimdiden tahmin 
"dilebilir. 

.I\1illiyctin tefrikası 1 

........ 

Çtlnkll bir defa lıaıyanıo 
tanıma-:uıa rağmen, papanın 

cismani hukuku nazariyaııa 

kalmaga mahkQmdur. Osmanl 
hukuk, yani mDstekll devlet· 
tere ait hukuk, ııalAhiyct ve im· 
tiyaz, hükmi olmaktan ziyade 
lill bir vaı.iyt.tıir. lıaıyan top
rağı ile mahsur daha dotrusu 
lıalyan payıtahb içinde bir sa· 
ray ve bir kaç dönllm bahçe 
araziye snhlp bir mllstekil hU
kilmdar nasıl olur ? Binaena• 
Jcyb papa ba tanımaktan lılç 
bir şey lı:azanmıyacalı:tır. 

Diğer taraftan Katolik dOn· 
yasının va:tlyetlol tetkik edenler 
pa anın yeni vaziyette eııasen 

gittikçe azalmakta olan ruhani 
nlıfuzundan da ka; bcdeceğine 
ftiphe edemezler. Çünkü bu 
rul;ıınl nüfuz yalnız lıalyanlara 
değil, lspanyotıara, lrlandalılar, 
Meksikalılar, Almanlar, hülAsa 
blltUn Katollklerc şamlldlr. 

Papa ltatyadan gayri diğer 
Katolikler üzerine ntifuznnu bir 
dereceye kadar muhafaza ede
bilml' ise banun lıalya ile ara· 
sının açık olmasına medyundur. 
ltaıya ile barıştıktan ve Papalık 
meclisinde ltalyan papasların nll
fuzları hakkını aldıktan sonra dl· 
ğcr katolik dllnytilnın Papunıa 

büsbDtun fUbheleneccklcrl tliphc
sizdlr. Bo itibarla yeni itilaf 
esasen nüfuzunu kaybetmekte 
olan Papalıjtıa nihai sukutunu 
bUsbütUn tacil edecektir. 

l"Haftanın yazısı. 
HALA! 1 

Muntazam adam derler bir tip 
vardır. Herkesin /ıoşıına gider, lıer 
yudt onun lehinde s;;yler/tr. Alem 
ona gıpta eder ve nıhayet zanne
dersiniz ki o da kendi kendının 

hayranıdır. Ne gaflet efendim ne 
gaflet I 

Benim aşına/arım arasında 
•rezzet, Bey isminde bir zat 
vardır, bu zat in//zam ve ittiradın 
mlicessem hir numunesidir. 

Hayat bir kronometre dikkali/e 
tanzim edilmiştir. 

Hu hangi dakikada sorsanız 

size derlıo/ cebinde kaç ku. uş 
oldu/tunu on parasına kadar söyler, 
l.:ullandıJı saat /stanbu/ıın tn şaş
maz ayarıdır. Takvime bakmadan 
sı nt, ay, gün, mevsim tahavvülfıtı, 
bil/On bayramlar, kandillcr, yortu
lar vt "Jet, Itri bilir. Borsadaki 
piyasa tahavvalatını en az hula 
ile tahmin eder, her sene ayni 
tari/ıde kışlık t/biseslnl, yan /ani
/asını, aya/tının yün çorabını ve 
lfıslik galoşunu giyer. Ne olursa 
olsun çamaşırını cııma glinlcri 
detlşir, taş ya1tsa salı akşamları 
sine maya gider. Yemek sa alları 
muayyen vt kat'iyen sabll!ir. Her 
gece ayni saatte yatar ve sabah 
ayni saa/le kalkar, ziyaret gı1nleri 
ve saatleri mıınyyendir. Eğer mıı
balagaya hamietmiyect/!inizi bil
sem, muayyen gecelerde muayyen 
rüya g6rdügünü bilt iddia ederdim. 
İştt bu dostumla geçende bir lıas
bıhal el/im, intiznmı hayatına hay
ran olduğumu bır kue daha soy
/edim. Şöyle derin duin içini çek
dikt, n ~onra dedi ki : 

- Ah ! Birader ah ! Hani içi 
beni yakar dışı başkasını diye bir 
söz vardır, benim lıa/im de tama
men eyle. Bak şimdi sen benim 
intizamı hayatıma gıpta ediyorsun 
ve zanned y ırsun ki btn b:ındarı 

memnunurr. Bundan alil ne olabi-

------Yazan -MEBRURE HURŞIT-
Yazın bile so~k olan şu 

yuk vdayı l!lin~ hu s:ıbah 
kadar da ~eviyordul 

bü- ı 
ne 

Perdenin anısından sızan ışık 
' hattı yerdeki halının çiçeklerini 

'll., yor, sanki onlara., çayırlarda, 
bahçelerde yetişen sc,imli kar
dc~lcrinin kısa fakat zevkli öm
urlcrinden bah .• ediyormuş p;ilıi, 
bir turlu çekilmtk istcmiyordtL 

) ava$, yavaş karanlıktan kur
lıılan koyu renkli qyalar, bur.ı '4 

hiç tc lıir genç kız odası manza
ra ını vcrmiyordıL 

A} nasız ceviz dolaptan tıının

da, ta şu kö~e "etajer ,,inddd 
sinsi bakışlı, mütclx:~siın tunç 
~ lluda9l a 'annı.:ay:ı kadar biıcün 
C~) ada "g<>rmÜ ıı;cçirıni • bir 
hııl 'ardı: 

l'akat Ncı rıın, bu e>ki eşyala

nn hepsini se\'erdl. işte yarım 
saatıenbcri, geniş yata ıtının için,Je 
onlara bakmakla e~leniyor, kalkıp 
ıtiylnmcj';e niycticndikçe tcnrclle
şiyor, yorp;anını çcmsinin alıma 

daha sıkı, sıkı çekiyordtL 

1 ler zaman ~.ördlij';ii bu eşyada 
nasıl olııp ta hala ı;üz:eri ni oya
Jıyacak noktalar, hatıralar buldu
ğuna şa~ıyordu. 

lltınların her biri ona geçmiş 
seneleri haorlatı) or, uzun örtülü 
masaya bakarken.gözünün öniine 
"Gece anne,,yi korl;utmak için 
kaç defalar alana saklanışı gcli
yordtL 

lfoş ucundaki küçük dolabın 

üzerinde duran saat sçkizi çaldı. 

CUMARTESİ 9 ŞURAT 1929 ........... T:iya.11: 
lir. Filvaki hayalı• hariçte glJrill
düğünden de muntazamdır. Haya
hnıda ın tesadüfi şeyleri bile taa
zim etmişimdir. 0(Jze gflrünenier
dtn başka meseıa : hastalandı/ım 
tarihler mııayyendir, sonra perşembe, 
pazar, pazartesi günleri kat'iyen 
hiddetlenmcm, lıVcin cuma öyleden 
sonra, cumartesi bOtün giln, çar

•• 

ÇU~ 

Masa söyledi, masa 
şamba öyleden evtl mutlaka /ıiddetli r:->====n---::::....,------------.--.......,=ı.--"'\. 

-. 

Vt neş'esiz olurum, lJyleden sonra 
akS1rdı/!ımı kimse gormez. Bayram 

1 
ve merasim glJnlerindtn başka 

zamanda yalan söylemem, günde 
üç defa silmkürüriim. Bazı dost
larım vordır onlara rast gtlince 
tükürOrüm, bu kah imrenme klih 
istikrah aldmctidir. Da/ta nt soy
leyim bilmem ki, hep ayni yollar
dan geçerim, tramvayda hep ayni 
yerde dururum, yatakla hep bir 
tarafıma ya,anm, elhasıl batıin 

harekiitım makine gibi işler, işler 

ama ben bundan memnun muyum? j 
Ne geser? Azizim! Bir kert tasav- · .-,,....;:~ 
vur ti dtğil beninıkindeki, fakat L;:~:::;;::;:;;;.;;:,;::;;;;;.;,..:;:__~_.:,.,,.,,..:;;.._ ...... .:;::~:=~-== 

İki!'i de giizel, lk isi de şirin 
~eylerdi lki~inin de san lepiska 
saçları, kızıl nemli dudakları 

vc.r<lı, 

- Bugüne kadar masalarla ko
nuşan in~an p;örnıedim; tımarha

neye gitmedim. lJ ben. 

- Allah belamı versin., ki 
doıtrn söylüyorum. Sana ·alan 
söylemeğe ne mecburiyetim v;ır?. 

- Peki_ .Anlat 
- iki ay dokuz dol(urdıım-

J\1asa Temmuz dcmi~ti Temn.ut. 
ı;cl<li. Biri oldu, lıeşi oldu, on 
beşi oldu. Kl' n<limi parası bol 
ki msc ye bc!';cndiremiyordum. Ni
hayet tckr:ır m:ısaya müracaat 
ettim. "r:vct Temmuzda" diyor, 
fakat p;ınlinü söylcmi1 ordu .. 

- Susm:ı susma söyle. 
- Tcmmıızun son günü, son 

bir ümitle siislendinı, !\lal.sime 
ı:;ittim. Ka~ım:ı iki tane sık hey 
j!;ddi. lki'i de ynşlı h~~lı adam
lardı, ikisinın de zeP,_ın oldtık· 

)arı bclliydL Biri kumraldı, öteki 
sarışındı. 

O akşam l\fnksimdc başka 

kimse olmadı~ndan, hunlardan 
birini beğenmem ve kendimi be
ğendirip sevdirmcm lazım gcli
yordu.lkni masalarına dcvct etti
ler. Şampanya açtirdıl:ır. lyı ama 

hangisinin olacakom?. Birdcnblıe 
aklıma masa ı;e'di. Çanwnı unu
tmuşum deyip hemen eYe koşnım 

Biliyorsunra, • lak ·imden : 
aokal.ra onıruyorum. J lem.: 
sam.o bll>jlna ı;cçtim. 

"Ey rulıt kumralı mı,. •ıı 
•sarışın mı?,, "llay!r,, Su:ıl 
üstilne sordum "1 Jaı ır da ha 
<leye cevap veriyor 'e •Bu p 
ve 1\1. ş r.ı<lı: • deye ı rar • 
yordu. !\!aksime döndum, bi 
baktım iki arkadaş çıkmı~laı 

diyorlar. A rkaiarından atıldı 

F~kat tam bu esnada 
simin önüne doğru gckı: 

oıomobile çarptım, \'C ha 
yere duştüm. Otomolııklr 

yaşlı hir hev indi, beni k 
I 'laksime l!,'ctırdi. Ş.ımpany:ı 

Kendime gc dım ve f..ar, ıı. 

~di!';i ı;ordüm. '.\ las:ının dedi~ 
çıkmı~tı, lıcni sc\ccck zen;!!' 
adamı tcmmuuia, ;\laksimde bul 
muşrum. 

Y b. Y:ıl•ı1 - aman ır şey_ " 
kumral mı, .sarı~ın nu '/ Su:ıli 

cevap vermemi~ 
- •'asıl Yersin istiyorsun., s.-1 

hiç Şcfijte dikkat etmedin mi f.. 
Kafası cascavlaktırl 

Selômi izzet 

lıay11tınuzdakl şu can sıkıcı iftira! 
nedir? Nedir, bu hepimizin makina 
haline girmek1ekl rakabelimiz? in
saf yahu 1 Adem altyhisseltinıdan 
beri, hlJJIJ hepimiz iki ayak ilstonde 
yürlirilz ve d6rt ayak tistü dOşmeyi 
hüner telakki ed<riz / Hı/katten 
beri hafta yedi /ündür, asırlardan 
beri, cumartesi, cumanın, ramazan, 
şabanın, kış yazın peşini bıllk
ınaz. Seneler 365 gün, günler 24 
soat olmaktan hfi/(ı usanman.ışlar

dır, hfılll köpek, kedinin, kedi, 
farenin düşmanıdır, h{ıt(ı kışın 
kar yağar l't yazın sıcak afur. 
Adalar dünya kuruldu kurulalı 
Maltepı nin karşısınüa11 çeki/mı z, 
hdld buz sauk ~·e ateş sıcaktır. 
HfıilJ insanlar denize atlayarak 
intihar cdırler de balıklar havaya 
sıçramayı akıllarına gclirmtz/er. 
Hfılti insanlar lıaberi olmadan 
dağar ı·e lıabui <>imadan 6/ilr, 
hfılti ölenlerdrn haber alınmamak
tadır, lııilfı fakır w zengin haline 
şükreder, lıtilô, ha/ti, hfıldl / .. 

Biri. ok-ud~ bir romanın 

kahramanını beğenmiş, ismini 
benim~cmi,ti; kendine Sacide 
dedirtiyordu. Ötekine, cüzdaf'ı 
dolp.ın bir b~y Toto ismini 

- Aman küçük hanım, beni 
deli yerine mi koyuyor ·un?. Sen 
lspiritizma nedir bilmiyorsun. l\1u
cizc, mucize_ Düşün masanın 

üstüne elini koyuyorsun, başlıyor 
ncasa ' y a aya.. Ay: jl;ırn birini 
kaldırıp indıriyor. l':!!;er bır kere 
kaldırırsa "evet,, demektir, iki 
1 ere kıldırırsa "hayir ~ •. Ama 
bunu yapt;rtmak ıcin de "med
yon(!),, olmak l:lzimdır_ Yahut ıa 
bir -medyonla(l)9 beraber bulu

naca' sın. 

11.ANLA!l 

• takmı~n. 
Sacide ile Toto konu&ııyor

lardı. 

~== .... İttihadıMil 1 <;1== 
Toco adeta Sacidcyc kızıyordı·: 

1 
- i~emlk inaronııyorsun ha?. 

T ür;c sigorta şiri'e .:i 
Masanın 1 aşına rcçip.. tileri, 
dokundıırrnadan listün<le tutar~an, 
masanın kendi kendine oynapp 
r.aiptrn haber verdiğine inanmı
yorsun ? 

arik ve h~yat üzerıne sigorta nıuanıeles:ıı 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

ş:!raiti havidir 2 
- Medyan da nedir? 
- :\ledyon mhlann dostuıur. 

- .Asıl masal bunlar işte. 

~ter <:ezi İdaresi: Galat1da Ünyon Hanınd~clırl 
'"\t•c•11t • •,.; ııltıı11•1aın)' C\ıı şt•Jıir:t'ı·Je .nc·ı•nt<' ıt··:ın ı nk t • ı 

Sacide ha~ını sallıyordu: 
-inıınm«m l'.ahir; odun parçası 

l:\I n!umi lıiçL lkn )alnız is
kamlıil falına inanının. 

- Bir kere p;örsen,masal mı, 
.... Tc efon : Heyo;::ı:n - 20'.)3 ~ - _....... 

- Ay şuna bakın, fala inıını

)'Or!.. .A)'OI iskambil falı mas:ıl.. 

1 lep )'Ol ~ürünlir 'c ya gürlln
nıcz •. D<niz a~ırıdan haber var
dır._ ı:tcm, dert, l.uicr ,.a arka\ a . . 
aıılır, )·a :ıyaJ.. altına alınır, t.ııdan 

,onrn du r\-us:u mun.d üst° L 
Ben iskambıı c dıinyada iııan~mam 

Kı•pa kızıylc, or)& oglanının dıli 

)'Oktur, ki_ .Falcı. uydurup uı·du

rup wylcr. 

dcg-il mi o zaman anlasın_ Ben 
caı~ anınu, ma'<!nm sayı.:ıJnde 

huklum. 
- Şefik beyi mi? 
- Şefi k beyi ya. .Nuri beni 

yüz iistii birakıp gitmi~tL J\al
dını mı açıkta_ 1 liç unutmam, 
1\laksimde idik .. Öyle ağladım, ki 
bir tanp;o ile iki fohstrot kaçır
dım- E ·e gelince hatırıma masa 
gclJi. l lemen masanın ~ına hç
tim,clkrimi uzattım, bir müddet 
bck1ooim, sonra : •Ey ruhL. 
dedim .. J\onu;urf..en masayı ruh 
deye ça~rmak l<lzımdır. 

- Neden? 

-JhUN ALHAMRA 1 
SİNEMASINDA 

Seonslann programı 
Saat 12,5 elan ı 4,5 ~· kadar 

VOLGA ••• VOLGA 
Saat 14,5 tan 15,5 ı• kadar 

AŞ:< DiLENCiLERi 
POLA M:.GR! 

Saat J.'i,5 ıan J 7,5 ğ.ı kadar 
VOLGA'" VOLGA 

Saat ! 7 .5 tan 18,S ta kad:ır 
POLA NEGRI 

Saat ı 8,5 ıan ~o.s il• kadar 
VOLGA... VOLGA ••• 

ile Rns hcy'cti mugıınniıesl 
Rus hcv'eti muğanniyesı suvarede 

dahi taga• ni e\icccktir. 
..... ımii ............ . 

Yıldızların en dilberi MARIA 
JAKOBINI, Erkeklerln en gü· 
zell JAN AN.JELO, Eserlerin 
en mükemmeli olan 

Vera Mirçeva 
Filminde pek ya.kında 

~ Melek sinenınsında 

.. ................. ... 
İvan Mosjoukine 

Eh! Bullun bir değiş mı si al
maz mı camm? Biz buna mukabil 
ha şeyi intizama sokn'ak istiyo
ruz, traml'ay/arı, arabaları satdan 
scvktd y >ı uz, sırtımıza lıcr gün 
ayni şı kil elbise giyiyaıuz, gece 
uyuyor, giindıiz ııyar:ryoruz, mıitr
mad yen başımıza şap/,a re aya
ğımıza kıınuuıa gıyıyoruz ve bu
nun adınada hayat diyoruz. t:"f 
efendim, geç I Artık Y<'l<'r, her gLin 
ayni şeyi yapmaktan bıkmadıgı

mıza bakmayın ! Biz illiıadııı 
maraz( tesirlui a//ında stlim lıis
lerimizi kaybetmişiz. Hılt şöyle 
bir tecrübe cdı/ım I ayağımızla 
yilrüyulk yerde lllcrimizle .... 

Rljikım tam sliziir111n burasında 
fena halde kayarak geçmekte ol
duğumuz yoluıı ortasına ytizü ko
yun kapandı. Artık dayanamadım: 

- Sen söleycne bakma, söy
letene bak. derler; in~anın aj';zl 
dili var mı? 

- illbctte vır; sorarsın "lııı

yır,. diye <.'Cvap verir. 

- Bilmem. J lcrbaldc ruh deye 
çıjtınlma k masaların h~ıına gidi
yor galiba. 

Carın ı 
Yaveri 

~-.... ----~ı .... _____ _ 
lçvan Mosjoukine liieıek •lnemaa~ü=:' 

- işte tamam I Elleı inle yürO
sene fırsol bu fırsattır I Dtdim, 
kalktı, gtllilyordıı, dedi ki: 

- Nasıl verir bu cevaln? 
- Sen bu işi hiç bilmiyor-

- JaM rozden ne anlar 
canımJ arın Rıı baft• lıcr ı;iin 18&1 14,30 

ıııatine<ıode 
sun canım. .................. ·-········-·- - Pek Al4 da anlar, sen geri

sini dinle. Dedim ki: •Eey rutL 
r.eldin mi?., l\Jasa ay:ıltJnı bir 
ktrc kal,lırdL •Aziz ruh, deye 
dev:ım ettim - masayla mümJ.lin 
oldugu kadar ince ve nazik lm
ruşmalıdır - ne halde olduj(um 
size malumdur. Nllri beni ) üz üstü 
bıraktı onun yerine koyacak 
zengin birini bulacak mıyım?• 

"Evet,, deye cevap vermez mi?. 

• KABUS ( LG Vertlj) y averı nl~~:ni, diger matincler!e STia--Eter bugün pe, şcıııbe olrr.asa 
kızardım ama taliin varmış ! 

O. ı~·. ilk, lakin sözüne dnam 
elmı di n Fiili ün ikinci defa burun 
silme lııır, .<etini ilç bııı ııka yaptı. 

Ayrıldık, dikkat eltim: benden ay
rıldıktan on adını uınra tiikiirdil, 
imrcndijindm mi, iğrcndığimden

plycsi paz~rıl<i akamı Parülhe
dayi sanatkArları tarafından tem
sil ldilcccktir. Hu piyes v;ıizide 

l<libimizin sahne için ı azdı~ı ilk 
csudir. 

:,._...,____________ Madam Dil Pompa( r 

• 
4 Filminı ~sıermckte oldugıınu 

mi bilmem/ 

FELEK 

SAGNAK 
EDEBİ BİR HAD1SE 

Yakup Kadri beyin piyesi 
(.;(ızide t(: itıimiz 1 aktp Kadri 

heyin son 7.amanda yazdı~ ~ar.nal. 

Onun için Yakup Kadri beyin 
ilk piylsinin temsili bir hadisci 
ukhiyc olacaktır. Est:rde harekatı 
milliycmizin p<k parlak safaha
tına tLmas edildi~i gibi !ikır ve 
tecddlit ceryanlarımız hulJsa 
büyük Türk inkılabının gözcl 
bir teşhis ve ifadesi gösterilmiş

tir. Guzide edibimizin bu glizel 
eserinin temsilinde de muvaffak 
olunm~sını temenni tdcriz. 

- EceeL. Sonra? 
- Sonra masayla uzun nzun 

konuştum. iki ay sonra, J\!aksim
de zengin bırine tesadüf edip 
krnl'imi sc\ dirccegim haber Vlrl L 

- S:ıhi mi söylüyorsun? 
-- - -

~Gece anne, kahvcaltısını ha- - -Yüzünde -su damlalarilc a}naya j- Genç 'kizı~~iyaya ğö;e renkj vura, vura, açıp kapıyo~du.-Hadi 
l'Jrlamış olacakn. Arok kalmak yaklaşııp .zaman, ıcp tep birbirine de~iştiren manalı iri gözlerini, bu ~el Ncyrancıtım ekın~gınl kıza-
1:\zım v;cidiğıni an Jiyan Ncyrnn, yapı~an ı,Jak, l'Ztın, 1.n irtık kir- ufa\:: nıvalct kaprisi ne jl;üzel rttımdı, soğumasın. 

küçiik hıırnunu sokmak istiyor- pikkrınc, r<nbcltş~n burnuna koyulaştmyordu._ * 
muş p;ilıi yastıl';lna lıir kere dd- baktı_ l\mdi de, bu soj(ulıan ve Galiba o da aynadaki haya- Namık bey, otuz üç Y3\ında 
ha sokuldu, bacaklarını yukarı sudan korkuşuna güldü. linl slvimli bulmuş olacaktı ki, il.:en, Neyranın anne!iini sevmiş 
çekti, ktiçuldtı, ısındı.O soğukr.ın Neyranı ti:ı:~n şeylerden blri de, ~te biraz kalınca dudaklı, ğüzcl ve almışn. 
övlc korkardı ki... saçlarıL Jlunlar, tar::jl;a, fırçaya biçimli ağzı, gözlerinin bakışına Kamran orta hallı bir ailenin 

Nihayet yorranını attı ve isyan eden kıvırcık, çetin siyah uyan tatlı bir tebessümle araları- kızı idi. Çarkçı yüzbaşısı olan 
penbe topuklu beyaz ayaklan, bir küme idi . Ne kadar çalı;sa, dı- babası henüz genç dcnebllecek 
karyola~ının önündeki uzun tüy ili bir tlirlü biçirre ı;elme7., şimdi •nej • renp, Jııcc •1;aşa.clbl- bir yaşta, veremden ölmüş ve 
kırmızı .halının üstüne iki zanbak biraz diızelsc:, iki dakika içinde sesini sür'atlı hareketlerle giydi, karısıyla kızına Dcşiktaşta küçük 
ı;ibi kondıı Çonıplarını aradı, yarıımaz huklekr halinde alnına, "po dö süeı,, kemerini taktı ve bir evden ba~ka bir sey bırak
lıirini yatağının altında, ötekini yanaklarına döJ.ülup uçu~mağa daha ziyade dagılan saçlannı mamışn. Zaten bu ev de., ha ta-

. k 1 " · ı b Jd il b~larlardı elilc biraz vatıştırma"" çalısarak Jııt. e~nasında terhin edilmi,ti. 
ı, cm mm Ul'.t:nnc e u u. u, Yıne lıu sabah zavallıları., asa- , ı-a • E'ı"ıerı·ne "eçcn ma•<la, bı'lha·.'.·a .Ncyranın çocukluğundan beri odasından çıko. " ..., , 

bl ince parmaklar epi çekti hır- . 
adeti idi, Gtce çor:ıpı.ırını :ıya- Merılivendc, " Geee anne ,,ile borçlan oldugu içın geçincmi-
ıtJndan yırtarca.,ına \·eker, bemtn paladı; fakat onlarda öyle inatçı ka~ılaştı. ihtiyar arabın yanakla· yectklcrini anlıyan l\dmilc hanım, 
bir yere fırlatınrirdi bir hürriyet aşkı var ki, çok p;eç- rına ıki gürültülü kocaman bu:;e konukom;uya diki,,c gitmek mcc-

hrddcri açııjtı zaman içeri mcdcn kü\•uk blikllimkr halinde kondtL buri)'etinde bulunmustu. 
d olan lıararetsi;t ilk \ı:. har güne- l\'l yranın ince ka~larina, ensesine - Gece anneciğim, babam Kamran yetim kaldığı zaman 
sı.ıı "Onınce biraz ısınır "ibl dü~üilcr. Öfke ile fırlattığı ıarak, d ? on altı , .• ,ında, vakıından e,·cl 
• " " aynanın ünıindckl "Piyero. başlı uylın 1 mı , ""' 
oldtL L~valıosunun üzerindeki - iki saat oluyor, h:llft bcnl boy atmı:j, serpilmiş. çok j!;üzd .,.,, · ıı k d J , d iğne yastığını devirdi ve "Piye- bı'r kızdL 
çana.,~ ı rı · ttn su o t;Ur u YC ret ,, in bu sürmeli gözlü, solı;ıın çağırmadL Galiba bu gıln yine 
bckkıncdikkri bir anda ıslanan- 1 k N i\I h b" pek sinirlL Demin "emek oda- Babasının saglığmdn, bir kaç 
Jarın çıkardılJan 

ile yılandı 

yüz li, aşı ·ı eyranı ı a zun ır , 
ÜşUme sedaları bakışla süzer gibi olduktan sonra sından duydum, hep bir a~ajt, sene kadar mektebe gitmiş ve 

erye upandı bir yukarı dolaşıyor- Dolaplan gauıe okuyacak, mektup yaza. 

muhterem chaliye arzeylcr. 
Bu 1kşam ve vann akşa19 

1 FRANl<ARDIN N 
Son uvunlan. ........................ 

Yıldızların en dilberi MARIA 
JAl\OBINI, Erkeklerin en 1 
gUzeU JAN ANJELO, Eserle· 
rin en mükemmeli olan 

Vera Mirçeva 
Filminde pek yakında 

~1elek sinenıasında 
arzı endam edeceklerdir. -

bilecek kadar bir malumaı 

edinmişti. Komşu kızların<laı 

tedarik ettiği her nevi her ~~i 
romanlarla il ml n 1 artıracağın• 

zannetmiş. genç ve lt.'Crübcsiı 

dimağının ne zehirli hülyalar. 

ne gözyaşı döktürücü hcveskrk 
dolduj(unu farketmcmişti. 

Bazı günler annesınin müşteri
lerine beraber gider ve prov• 
]arda ona yarbım ederdL 

Çok defalar zavallı ladınca

jtızın geceleyin eyde de çalıştığı 

vaki olurdtL hte o zamanlar, KA
mranın, isaf edilememiş süs heve
slerilc, annesinin dikmekte olduğu 
kuma~lara sarılıp bürünmc:.i ve 
tekmil endamını gö~termcge ki· 
fayct etmiyen siyah çerçeveli ay· 
nanın ömınde ej!;ilip, doğrulma!' 
çok hazindi 

Bazı ıpck çarşanan kendine 
okadar yaraştırir, onları okadar 
bc,.imsc:rdi ki. annesi alıp bohça· 
ya :;armak istediği zaman gözler' 

yaşarır, istcmiye istcmiye yav~ 

(Bitmedi) 



Pa tayan bcnılnlor J 

Evelki gece Çcnb rli t 
taşta Necati efendinin 
dükanınd, l·i benzin-

So: ~AI&I ..... ... r.i!i" c~ ~~~.~ai o: .~ I Çi] 
Rıhtın1 şirkefinde e- Çarşıda kuyuntcu I' < ===== == 0 

• 
0 =<S-•- <ı-' 

lektrıkçi Gaytano Ta- Parnasındükanıua Cı~ Kar e 1 
k · ınde bir dükanın van i n1ın de bir hırsız Bu sene 'Ş vk 'Şiddetli 

oldu. Bazıları diyor ki: 
Istanbul otuz senedir böyle 
kar ve soğuk görmedi. 
Dünyanın her tarafında da 

fırtına var ve kar yağıyor. 
Fakat Avrupalılar soğuktan 
bizim kadar müteessir olmu
yorlar. Çünkü onların evleri, 
yolları, trenleri, her şeyleri 
daha muntazam 

Biz de çalışıp onlar gibi 
olacağız. Bu asırda tabiatın 
esiri olmak medeni milletlere 
yakış_maz. 

~liıiiiı:i.;;ı 

~ kU yeni bllmccemlz 1 

(3} 

ı - \ pı rki ao hare-
« il. ·r 4 dınnı (4) 
"' - Rakıy k n bir m~t!do (6) 
il H •• J ı..ı ndüı:ç-a köpii-

rc S 
il !lôr ma ınemlckti ehalisi (:l) 
7 - Kuçük. ÇOC"Jklan emdikleri 

. "'eta ı 

1 - y~ pıt .H Ç.elık ip ~ 
•ı Gt-çe ı 4) okayucu 4) 

Dünkü bllmecemlzln -
halledilmiş şekli 

Yukardan aşağı : 
ı - Ecdat (.l) intikam ~ 

2 -- Y .. ~uş (5) Bir güz renği ,iJ 
.ı -- 7.alıtt rapn bozan (3 Ha· 

vat (4) 
4 - llcmir liri .ı 

~ - ince .(5) 
tı - Portakalda so)'lllın 5 
7 - UOşman hafivesi (5) Uzağı 

gostemı nida (il> 
8 - Suyu ekıi <Jıın (5) Göz 

nuru ÇJ 
9 Ekmclc (3) Sani ( 4j 

Maa:rif Vekaletinden : 

1. ci keşide l l Şubattadır 
lkramlyeler. Lira 

MUkllat: 
LUlfen Dikkat ediniz: 

:nool 
18.0'lO 
15.o'JO 
t2.000 
tOOX> 
to.oo> 

rnıp.ubı aııı tedıi at 'e i 1eri için celp cdilealerin yımnda istilıdaıa 
d: 'c ıl:ıım aıalyc mcsailerile tedrisat lıakL:ımla tahriren ve ya şifahen 

-..k.leri lzalııQ ı:ı.Je ıe ve alikadarlan ınlllllllk ve tercüme emıck daima 
ldııılu&~il:trls benıber bulımmak icabınd• da onlarla beraber se1ahata çık:• 

il ere fmuıı Ç•T• aşina tercüm:uılora ihtiyacımız vardır. 

Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en l':engidir. Çünku: 
t- 1().(XX) lira ve daha yukan büyüle ikramiyeler geçen sene yalnız "3. ane ıd.i. Bıı 

ltı rercünıoulıt ara tal p olanlann, hulunduklan mahallin Mıı.ıriI emanet
-. 'e yı mıidiidiıklerioe müracutle sLıcak an fişleri enUı milibiıelerine 
MI '1.o taor.iııo ve melktır mııkaml:va te\·di rylemeleri ilAıı olunur elendim. 

seoc "5., tir. isabet ihtimali •ı. 67' artmıştır. 
2- Umum ikramiye adedi: Geçeu senek.l ke~idelerıte yalnız: "2.000.. idi. Bu 

sene tanı: "3.9(X)., diır. Umum isabet: ihtimali de tam: • • 95 (yani iki misil) artm~tır. 

Erzal( münakasası: 
3- Plyanko yüzenden zengin olan!aJ"ın adedi bu _ene geçen 

senenin tam· ıkl mı.una çakacaktr· 

1: ,.. k b" k ı ğu d . Hilaliahmer Istanbul merkezinden: 
l'Ul ~rllJall ITIC te 1 re tOf U ll a~. ., Cemiyetin malı olup Demirkapıdald emlü: ve mamn miizay~desiııln lT 
M kt l ımızm alı avlık oı-z ık, ve levazımı kapalı zarf ıı,ulı fl ş b .... saat 3 te me-'·e""nuz· binasında icra edlleclcl"I ılAn olunur. 

k k - J . k . . . .1 , ;;ı~u~a~t .fP~&7.ar::!,_!!gu!!.!n!!.u.!!!!~~!!;'=:~··;::::;•:..:::::.=::::~~;.._------llJI ıy. ıııııw;tıır. ,tıı a · ıçın ye\•ını ı ıa.o o·an 13 -' 

ı ., , mıi~:ıdif r.u;,aııılıa :.,ııııü ·at1ı oıı dort bııçııkıa E k f u·· du·· rı·yetinden· n. '"""''"11k lll ııı_ d:ılıiliııdc müe S!' ılı tıcaı İ\·c ve zirai ye koınis· v a m . 
--....:. rı 'uruo<mani)C camii bariminde Uin çini fabri~asının icra kıJı. 
lJe iz m üba vaat kon1isyonundan: nan münakııs3Sln<la teklif edilen fiptlar haddi Iayık ~orulnıcdir;in-

c. den prur.arlıkla ilı:ılesi t:ıkarrur q !emiş olmakla t p ninni· nn 
t ıf l ırgat:ıda lif halat kapalı zarfla: ıhalc tarihi. 23 Şubat 

1-t te 
bur dl ~elık t 1 k palı tfla: 1 alt tarihi 23 

yevmu ihale olan (13·1!-929) Çarsamba urn.ı idare cncumenıne 
müracaatlnrı. 

.... iatatillna Fabrikasısın 

Meşhur YAPINCAK 

Piı nko mudütlüğundcn: _500,000) 
tane ılza ıaahlıu verakası ve (50) 
tanede mufctıış ik t:ılım3İl1!tllesi 1>1•· 
tın• acaktır, • tıp olacakların pcv ok. 
çeleri ile beraber Şuı n on ikinci 
S.ılı ğunli ut on 1 e pı va k ı 
müd r üğündc mut~ 1 mubaviat 
kom>i onuna muraeaatlın. Pi nnko 
mud vyeti 1 uıa;ının alt k tı da 
nprırılacak olan tak ı" ı ( J 00 ) 
ki o ıl mtr d Jann ı r ki u 
ımal 'c yer ~e k nulm:ık la 1 • ıı
r;u halde vırmi beş I!; ta u 
uhd "nd dir t nzil et k fsıe n
l~rin . ııbatın on iki cı ~lı u u 
saat on be~te miiba ia L msiyo ,. 
mtir•caatlan ıliıı olunu 

Manisa vilayetindt n: 
a ta sahili sihi y E MErk

zinden: 
ine 1 Al r ı n 2 

Devlet demi:ryolla:rı ve.lı"man- ila 4+750 klo er n :ır 
"2500. m trol tam· ratı , 

ıarl Umum"ı ı"da-ne . d inşaatı "19239. lira "I). k ru 
ifa d>rp ~ :mraıı l>tılaİ\e !la.tanesinin 28 kalem erzakı mutcnevvıa ile & sın en: del! keşfi lızerinden in'.! (jll) 

115 ka n 1 :C ai TılılY> esi aleni münakasa suretlle mübayaa edileceğinden llay~_rpaşa 'c Derince limanlanndaJJ antrepolara uzcdileck eşyadan oo bire kadar muıtetlc , ka 
N>ıııi ınunak:ısa 17 şubat 929 tarihine müsadif pazar gilnil saat 14 olarak alınacak ııcretlere mahsu5 olm•k ve 1 3 929 tarihinden itibaren tatbik edil- zarf usulile munaka5ava çıkan 
t~ edilmiştir. Taliplerin şartname ve listeleri almak üzere her gün mez- mek üzere ( 1004 ) numaralı muvakkat fevltalcde bir anırepozaj wtfes1 ar. 
;?r lfıı.<tahane idare memurluğuna ve münakasa günü de Galatada Kara ihdas edilmiştir. 'fafsi!At almak isteyenlerin vl yer 
._tabpaşa sokağında Galata sahili ilhiye merkezi mamf komlsvonunı Fazla malumaı: almak '" fll bu ııırifeden tedarik etmek isteyenler ista· Nafia Baş millıendislitfne murı aı-

ı;._ıııtı_r_~_•_•ü-an_iu_n_oı_wı_n_• ___ ~~~~~~~~~~· ~_....__sy_oo_ı_ır_ı_e_a_nh_a_rl_ar_m_u_·d_Url_ü_~_erı_·o_e_m~ü-n_cu_ı_ean_eU-'-dl_rl~er~. --l-Jm~u~m~l~idue="'-__._.lan. 

~eyrıset ııı ALEMDAR ZADE BiRA. 
DERLER VE MAHDUM

LARI VAPURLARI ı 
T rahzon Birinci pastası . ve Lıib Karadeniz P°"- ;' 
(REŞITPAŞA) vapuru 11 ŞU· ı Y olculann her Turlu istı

bat pu.artesl ı i de Galata •llhlıatlannı temın edil mi o aıı ı 

nhamıııdan harekede 1ne00ıu. Millet va11poruı ıo r 
nmın, Gircson, Trabzon. Rb:e ba 

Hopaya gidecek ve dönuşte Pazar gııııu ahamı 
pazar iskelesiyle birlikte Rlr.e 1 18 d~ 
Sürmene. Trabzon, Görele. Sirkeci nhtımınılan sııretı 
Giıeson. Ordu. Ünye. Samııııı. kat'iyede (Zoorrıılda.k, İnci -
lnebcılu, Zongu!daga ugrıJıcak in, Snop, L msun, Ordıı, 
tır. Hareker guniı yük kabul Gire.c;oıı , Trabizon , Hi7.e 
olunmaz. ve Hope ) ye azimet ve 

Bozcaada postası 
(Celibolu) vapuru 9 şubat 

.:umıırtcSi 16 dıı idare nhu

mındau hareketle Gelibolu 
LApseki Çanakknlc lmroT. Bo
zcaadaya gidecek ve Ç.anak
kale Lapseki Geliboluyı uğra
yarak ıre ce kt"JI 

An·a ya postası 
(ANAFARTA) vapuru 10 

Şubat pazar !Oda Galata r.lh
ımından hareketle lzmır, Külluk 
Bodrum, Rados. Fethiye, Fıniket 
Anta.l ya ya gidecek ve döniı te 

mezkl'lr iskelelerle raber 
ndifli Kalkan. Sakız, Çanakk.a 

le, Gelibolııyı uJ!;ravıcaktır, 

Mersin sur'at oo:tası 
Mahmut Şevket Pa,a) vapuru 

1 \! şubnt ~ıtlı !\! de Gaita nh
tımınd·m hareketle iz m 1 r, 
\malya, \l.Urc. !\fer si ne 
gidecek \'C dönuşte Taşucu. 
ııamor ı\lıli ye, \nı:al ya, lzmıre 

uğrav:ırak ıı;elecekur. 

c 1 l 

~ t4. 1 ı 

p gunu t on ı ~ buçuga dar 
mun kasa va \azedilm ıır. ·ı cmınıa 
muvald<ııtdı beş il• 1 radır. T alıp· 
ferin resımh .. "fi ile ~artname. muka\ e· 
Jename ve mur. ıkasa programını 

almak iızere mektep mUdiıriıyetine 
miıracaıdan llln olunur. 

avdet edecektir. 
Diletler Vaı ıırıla ôı vı•rilir. 
lılura at ırıahaii: İ ı: ul ıl 1 

Dalıkpazan VPııi ticaret lı-m. H 
T~ efon lstaıılıııl 1154 ..!/ 
Va~ıtr ın~ı hlılzı aim ile~ 
ızmır postası 

llaftalık lıiks ve slır" at hattı 

Adnan v~ı:,:;.u 
11 inci P AZARTES1 

günll 16da Galata rihtımmdan hare 
ketle birinci. ikinci ve uçıincil sınıf 
yataklı yoh:ulm alarak do&nı (Wnir )o 
gldecelı:tlr. 

DIKICı\ T: işba lüb Vlpllrda her 
ıiiıiU esbabı lsdıahar müemmen olduğ• 

gibi yolcnlar ea büyük otellerin ser 
vis h!demannı bulacaklardır. Milddetı 
ICyahaı (20) IWbt. 

Tafsil'ı lçia Galauda Glınrük 
karşısında Site l'ranseıı !ıl•ıecle 1 
nümeroya muracaı Telefon Bey ğlu 
1041 ve ya lleroıılwıda Pcnpalu ile 
Gal3 • anr karşısında Naıu seya:ıar 
ıcentaruıı. Telefon; il yoıı;u 16fı 
ve 3.1911. 

Üçüncü kol ord~ 
ilan atı l 

crı e · · ı b 

k şum , mck rıye eh ri, li 1 ; 
un muba,aa edilecektir. ı fa)
vanı olup ta lurulıta tnlıp tt an 
ların her h:ıft:ı pazar, alı günleri 
kol ordu karıırgı\hına getirmeleri 
Jlan cılunur. 



!! 

AT 1929 
- -

ŞEHiR, M.EMLEKT VE HARİÇTEKi VEKA Yii GÖSTEREN RESİMLER 

·-Telsiz telefon Şirketi teşkilatını tevsi edcc~ktir. Müdür Hamdi Bey bu münasebetle dün Anka
raya gitmiştir. Resim Alafıranga musiki hey' etini göstermektedir. 

Şiddetle yağan kar bütün caddeleri kapadığı 
için vesaiti nakliye yollarda nıükiılat çekmek
tedir. Birinci resir;ı Beyoğlu caddesinin boş ve 
ikinci resim de aynı caddenin biraz sonraki 

halini göstermektedir. 

Karla kapanan caddelerin temizlenmesine devam edilmektedir. 
Besim Babıali caddesini temizlenirken göstermektedir. 

"!'ayyare şehitleri ihtifali Çorumda parlak merasimle tes'it olunmuştur. 
Resinı, merasim esn~· . . .. nıştır. 

r--••ııtııııııuı11111111111ııtMınııuıı•ıııııt•u•ııınııııN1nıııM1Hıııııııııııı•uı1111111ı••••nM I 

... 
A vusıurva fabrikaları heıaran sanılaliveleri umumi satış deposu; lsıanbulda 

Katırcı nğıu hanında 46-47 numaralı joz. N. Aciman ıclc[on lstanbııl 2409 
Hamiş; aını depoda envai çeşit perde '" döşemelik kadife hare ve !antazı 
kumaşlar, m.;ıent\\ i ısıur. perde mi<ter, tül; keten perde, örtüler; maroken 
derileri. piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları lab 
rika fiatına satılmaktadır. Fiat maktudur. 54 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

' 

Şehrimizde bulunan Amerikalı seyyahlar şehrin şayanı temaşa yerl~rini 
gezmektedirler. Dün de A-1üzeyi ve Topkapı sarayını gezmişlerdır. 

(Dik) marklı (3000) kilo kalın maden yağı pazarlık suretılc alı
nacağından i:aya talip olanların numuneyi görmek üzre müracaat
ları ,.e 13-2-92~ tarihinde mübayaat komisyonunda saat onda 
bulunmaları. 

Kayseri Ticaret ve Sanayi odasının yeni reisi ve azalan intihap ediln1iş Vali Fuat Beyin 
riyaseti altında odanın küşat resmi yapılmıştır 

..... , .......... ... 

«ADLER,, 
YAZI MAKINASI 

(Adler) ın u'ki hunıfat ti 
imtiazi munlıasircn ADLE 
) azi makina,ına malı us lıi 
hust·siycnir. 

Arzu bulum:ujtu k ad .r ç 
kopyal.ır çikarılahilir. İlclcl 
dayanır. lk \aZi makina 

1898 sem,· (k \DL!~R lal 
rikası wra•ından iwı.ıl lıınm 

tur. Butun dtil1) ad.ı .ıfı0,00 
makina sarılmı tır. Tur ki ı 

\'ekili umumıJ:j!;:: lst:ııı'ml, C:1h 
ta \'oy' oda t, n , 'o 7. J O. 
Posra kutusu, C'ttlat·ı. 44;- Ana
doluvll.n·etlen ık: 

, 

Ecnebi memlek ;tlerc 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banks Ko'Ilmrçiya!e 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Lirt•I) 
Travellers (Sny,·alı:n 

çekleri) ~:ııa"ı· 
Liret, fı ank, İıı,,iliz lira • . " 

veya ro!:ırı frıuık o :ıı :ı' 
~:ıtı'.:ııı lııı ~"klcr sa vrsind' 
ııenıye h~l>eııiz p:ıı aııızı k"
ınali rınııivt'l!e !:ısır H' lım . , 

ııe zaman i>ler~Pııiz diırıy;uıın 
her tarafında, sclıinlı>. ,;,e !
erde, vapıır!:ırda, t ı c ı lm·d 
lıu çrk'eri ı'ıı kiiçlık tedi,·:ıt 
için nakit nıal..anıırıda knla
vlık'a istimal l'dr.lıi.ir·,;İııi:ı:. 
TıavellPrs çekleri lı:ık k. 

l
rnlıilıiııdeıı lıa-ka kiııısı•ıı·ıı 
knll~rıaıııavaı·a~ı lıiı· ~ekifde 
tertıp ve ilıta' l'ıiilnıi"tir. 7 
.................... 11 

Ş;:ırl{ l\lalt lıülasası 

eıı ıııtll'ssir dı•\;ıı.ıl'. "' uııı:ını 
erzaııelcrdu lııı ıı"""· lr• . ı ı.I 
depoları Boıııoıııi ı:ı. . T 
lefoıı: Heyo~lıı 583, ı·.: l·t,ı: 
lıulda Ekı em , e~ip crza <l po
sıı. Tl'lefoıı: ht:ı ,lıııl 78. 

Kiralık imalathane 
1,aıı ı ede deniı kenannda k iı 

muattal imal~thanc kiralıktır. Kuçuk 
sinai müesse~e için pek dvcri~li d~
po için dahi kabili i•timal<!ir. 

Galawda \'on oda sokağında 
Agopyan hanında Bomoııti Şırkcıi 

mtidlınvctıne mti caat 

Darülbedayi 
Tcpcba,ı tiıaırosunda bu nkş m 

saat ~ 1,30 da 

Mu han el hasta 
vo 

iil<llinilcn 

lo\f.S'UL MODORO: BORUAN~:Tll'I 


