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~USHASI &KURUŞTUR 

Taliin sesi 
-·- • 

Hayatın müşkülfit dolu bin 
bir cephesi vardır. Bu müsküla
tı en kısa yokhn yenmesini bil 
m " llizmıdır. Ha.kiki hayat il
mi budur. Türkiye hergün ye
ni bir mücadeleye giriyor. Her 
an yeni mü~ülatla karşılaşı
yoc. Her yeni iş için yeni bir 
enerji ister. Muhtaç olduğumuz 
bu enerji kaynağını nerede bu
lacağız. Bize kalırsa onu Milli 
mücadelemizin tarihinde ara
mak lazımdır. Ya.kın tarihimiz 
böyle kuvvet membalarile dolu 
dur. 

İşte birinci İnönü harbinin 
bir ytl dönümünü daha idrak 
ettik. Bu şanlı hatıralar zihin
lerimizde yeniden canlanıyor. 
Acaba 1921 senesinin şu gü
nümde bize bu zaferi müjdele
yen Garp cephesi kwnandanı 
miralay İsmet B. İnönünde 
dfu;mana vurduğu ilk darbe ile 
fsti'klal ve inkilap mücadelesi
ni talii üzerinde ne büyük amil 
olacagmı o anda düşünmüş mi
ydi? 

Düşmanın nihayeti gelmi
yen işgallerinden, taarruzların
dan bıkmış, usanmış olan hal
ka. birinci İnönü zaferi istik
bal için yeni bir ümit ve em
ni" et kapıısı acmıştı. Ruhlarda 
uvanan ~u iman ışığı, Milli mu
hitte dalgalanan karanlık ve 
müphem fikirleri aydınlatmıs
tı. 

.. 
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Birinci İnönünün tarihimiz
de i ehemmiveti nheden geli
y • ? Türk Ordusu İnönünde 
dü~manla çok gavri müsait şa
rah dahilinde harbetmisti.Türk 
kuvvetleri adet ve teçhizat iti
bnrile Yunan ordusundan pek 
dundu. Bundan başka Milli kuv 
vetlcırimizi kiimilen bir nokta
d-ı toplamak i'T'.kfuıı yoktu. İn
önünde mutaamz düşmanla 
çarpı-;an ordumuz ayni zaman
d'I düşman orclusundan daha 
t likeli olan hain ve asilerle 
d~ -ıı~ra<;mak mecburiyetinde
ydi. Cerkes Ethem kuvvetleri
n 7n imhası da avni günlerde 
vaki olmustur. 1nönünde silah
lar değil, kalpler ve ruhlar çar
pışmışlardır. Neticede Türkün 
ruhu muzaffer oldu. Büyük 
Gazi te 'hisinde aldanmamıştı. 
Türk milletinde yaşayan ruh, 
onun teşl is ettiği gibi çok a
çık, çok vasi bir kudret membaı 
idi. Mıihterem İsmet Paşanın, 
geçenlerde bahsettiği "Milli 
mücadele<leki ruh" işte bu ruh
tur. Bu ruhta en güç muadele
leri hallet.."llek kudreti var. 

Ye_.1 ına'lı 

Türkiye bu günlerde yeni 
bir mücadeleye gırişmiş bulu
nuyor: Milli iktısa ve tasarruf. 
Ayni ruh, yeni mücadele için 
de ne için bir muvafakıyet a
mili olmasın? Bilhassa müca
delenin başında bulunan zat 
İnönünde ayni ruhla Türk or
dusunu zafere ulaştıran Ku
mandanın bizzat kendisidir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Tiirk-Ylırıan 

Müzakere ne vakit 
ikmal edilecek 

ANKARA,10. (Tele/onla) -
Yunan sefirinin Çarşamba gü
nü Hariciye vekilimizlc uzun 
süren mülakatı esnasında Yu
nanlılarla aramızda mevcut mu 
allak meseleler etrafında itilaf 
esaslan aranmış ve bulunmuş
tur. Yalnız bir nokta hakkında 
Yunan sefiri hükfimetinden ye
ni talimat alacağını söylemiş
tir. Müzakerenin önümüzdeki 
haf~ sonuna kadar ikmaline 
intizar edilmektedir. 

M. Venizelos'un telgrafı 

ATİNA, 10. (Apo) - M. 
Venizelos, Hariciye nazın J''i
halakopulosa Lahiden göndı?r
diği bir telgrafta kendisinin An 
kara müzak«atını takip etmek 
üzre Atinada kalmasını miıva
frk gordüğünü bildirmiştir. 
. Mihalakopulos, Ankara sefi

rıne vaziyetin icabatma göre 
talİJ111at verecektir. 
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Her sene giyinmek 
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4 nllctı u lfede : 
felek tıattfiffin-y;Zı1ı 
Birinci tnli ü, 'l· Roman 
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Milli sarruf. -
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Gazi ve inkılap 

Y•ııt"' Siirt Mrl>uıu lllahm 
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·,Adalet kanunları 
. ... ~-~w-dilir 

Yeni demiryoJlarımız 

İlkbaharda Ankara-Çankırı hattının 
ferşiyatına da başlanabilecektir 



Felemenkte -
Almanyaya 

karşı ... Umumi harpten sonra mil-

lngilterede 

Tahdidi 
teslihat 

Hindıstanda mühim bir tren kazası 
LONDRA, 10. A. A. - Son gelen mütemmim malumata 

nazaran, yeni Delhi ekspresile bir marşandiz treni arasında vu
k~a gelen müsademede telefolanların miktarı 12 ve yaralıların. 
mıkt:ırı ela 13 tür. • 

. !etler arasında sulhperverlik 
Taalılıiidalını ifa ede cereyanlari da kuvvetlendi. Konferanstaki BURSADAN KAÇAN KATİL YAKALANDİ 

1 'llkllmdarlar Romada Qulrlnal 81U'ayının balkonunda ... 
(Soldan: ita/ya kıratlçtsl, Belçika kıralı, gtlın, 
ltalytt 11mhatı, l:ltlçlka kırallçtsl ve ita/ya kıratı) 
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talya veliahti Roma 
da evlenirken ... 

Düğünün ihtişamı için hiç 
bir şey esirgenmemiştir 

Gelin esvabı 1930 modası üzerinde 
bi1yi1k bir tesir yapacak deniliyor .. 

I}. 'telinin kıyme 
i1t ttar esvabı .• 
1 . 

, rer kadın bu kemeri 
• 

;, :aklit edecekmiş ... 
1 fi 

'ı' Vllaht ile zevcesi 
1 diiğün esvaplarını 

geril terzilere 
yaptırdılar 

1 /r k? Resmi devlet adamları da bu lngiliz heyeti 
mezse ne yapı c C l ccreyan.la.rdan harice .çı~ama- LONDRA, 9. A .A. _ Bah-

LA HEY, 9. A. A. - Zecri dıkları ıçın ortaya yenı .. bır ta~ ri !konferansa iştirak edecC'k o
tedbi'.ler meselesi hakkında M. 

1 
kım esasla: atıld.ı, sulhu ta~vı- lan İngiliz heyeti murahhasası

~ardıeu, M. Erianrl ve M. Cur- ye edecek ~d~ı~sıle bazı tesısat nın atideki zevattan mürekkep 
tıus ve Virth arasında vuku bu v.ucude getı:ıldı. Başta ~emıye olacağı bildiriliyor. Başveki!M. 
lan müzakereler hiçbir netice tı a.kvam mısakı olmak uzre sı- Mac Donald, hariciye nazırı M. 
vermemiştir. Alman mümessil-; rasıle hep 0 Lok~rno ve Kellog Henderson, Hindistan umuru 
!eri Y oung planının meri}"f:!t · mısa~ları sulh ıçın yapılmış nazın M. Vedgood Benn, bah
mevkiine girmesinin Versay : denmU ıyor .mhu. ·? . riye birinci lordu M. Alexan-
muahe<lenamesinin 430 uncu . mumı arpten ben geçen der. 

B~~SA! 10. (J'.!illiyet) - Geçenlerde Postane karşr.;Jll 
da Faık ısmınde. bırıni katlettikten sonra esrarengiz bir surette 
fira.r .eden İbrahım İstanbulda yakalanmıştır. İbrahim Bursayı 
getırılerek Adliyeye teslim edilmiştir. 

BURSADA HALI HIRSIZLARI TÜREDİ 
BURSA, 10. (Milliyet) - M üradiye camiinin kıymetli halı

ları çalınmıştır. Hırsızlar şiddetle aranmaktadrr. 

Spor 

İstanbul Şildi maçları maddesinde derpiş edilmiş o- onbır sene zarımda. bu yolda ~- Heyette bundan başka 16 
lan yeniden işgal ihtimallerini ~imi a~u;;ıa;a r~1! ol~u·~· Nı- müşavir ve mütehassıs ve bir 
tama..'l'!en refetmekte olduğunu . aye . şım 1 e a rı t~ tı 1 tes çok katip istenograf ve dakti
il~ri sürm~ktedirler. Alman ta- ~hnat ıçı~.top:ana~ak ~~: ~onf~- lograf bulunmaktadır. Müte- Diinkii maçlarda Fenerbahçe: 5 - /;tarıbul 
~·p•t' ,..,...,,o:vomı, Young planı- l'.3 şa ıt 0 acagız. utun u hassıslar meyanında amiral sir S . 2 G l f 12 -/'!- • 
nın tatbikina ait nihai pro- f~,:.ıı~etlere bakınca sulhperver Charles Madden bulunmakta- por • - a a asaray: - uskudar: 0 
t ı dd ı · · k ,. ligın ınsanlar arasında tam ma- d ..... -..o un ma e ennı atı su- ·ı 1 ... .. ır. İ t b ı ş·ıd· · · d" s · rette tanz' t _._. . . nası e yer eştıgıne hukmetmek - -· s an u ı ı ıçın un ta- ıçin Beşiktaş'lılara iyi bir ümit 

ım ve e"""ıt etmıştır k d 1 b' h Y i [ d d d 'k' d h ld verdi. Bu protokolda devletlerin ta~ ne . a ar ;anış ırbaar:~ket ola- anan S an a J.omd a ı ıd~aç a ~byadı 1 ı. Ü 
mirat meselesini 11 kat'i ve tam cagı~ı ;ckcrarba .. ac

1
a b" !uzum vkar Tal b f d ta un e yazF ıgımbız ;ı ,ı,. a a- İkC?aI~ta~.aray • s~üdar 

bir surett hali' . d b mı.... a at oy e ır zan ne a e e p8 Jr iSi saray ve ener a çenın ayrı ıncı musabaka Hıkmet Be· 
e ı arzusun a u- d 1 1 Is d' 1 ı · h' k ı· - · lundukları v Al ar yanış o ursa o un ıp o- ATİNA 10 (A ) D .. 1 ayrı maç arı olması,-hasımla- yın a em ıgı altında Galatasa 

Young pla'n m~"b' manl'.~knınl matların parlak nutuklarını din f" tal 'b . po. -d arub - rınm zaifliğine rağmen-Sta- ray'la Üsküdar arasında idi. 
ı ucı ınce mu e - 1 " h ·d· l'h unun e t'Sı arasın a azı . . . G 1 .. lefiyetl .. 'f tın -· eı ıp ta tı ı tes ı at ve sulh d •1 . .1 1 d'·1m . ı dyoma epey seyrrcı celbetmış- a atasaray takımı da mu-

erını ı a e egı resmen k r 1 . . b' b' . . . d' er .. erın ı gası ta ep e ı esı · d f' B h 'd h taal h .. t 1 d'-. t .1 d'l j e ıme erııu ır ınnm mura ı- .... d b' k h'd' tı. a ı ur an an ma rum bulu 

kted
1

1
.ru Aelmv e ıgı esC'ı he} mde.- fi diye anlayanlar az değildir. yu

1
zun 

1
en gtene ır ta ım a ı- İlk müsabakayı Fenerbahçe, nuyordu. Mamafi Üsküdar ta-

. anyanın şe rı te ı- B' F . . se er o muş ur. 1 b ı S 'l S d kr 'f im · yatı tarihi ha"ckmda uzun bir 1 d lrr rru:~ız muharnn vatan- Talebenin bir kısmı bazı mü- R~tanBu . poh~'~ Yl.a_P.tr.l ed-at . ıı_ıınm zatı o ab~ıl, mukhacıml! 
mUnaB<aşa cer tın' t' . aş arını böyle bır yanlışlıga derr·sıe · d'' k k d ... 1 ıza eyın ...... em ıgı a tın an rının go yapa ı ece cem ı eyan .e ışır. k im k .k . . - ı rı ovece a ar ışı ı e . . · ti rı b 1 - -- - - . '. _ apı k a 

1 
tand ~.ı,.,a1yhe ıçın yazdı-iriye vardırmışlardır. Nim res _ ıcrabehdılen bu müsaba~y~ Fe- mezıye.h ere ~ ıt u unmam

1 
~-

Fransız gemisi battı · gı ma a e e; <>U başka, talı- mi Estia gazetesi · d h . ner a çe,merkez muhacımı Ze- sı ve nı ayet a ata ;aray 1u-
ORAN 

10 
A A Ed jtidi teslihat başkadır. Silahla- Darülfünunlular ta 

1a;r~ an~s~ ki ve merkez muavini Sadi'den c~m ha~tının son iki maçtan be 
!tine kru ' .. :. 'k' · -

1 
gar- rın azaltılması harbe mani ola- lanmış ve camları rkır1:1lm~t ra mahrum olarak çıktr. Fener'in rı mevsım . bıdayetiudekinden 

tu
r K çvtazonıf 1 dı pa.rı;a 0d;ı1b~ış- cak kuvvetli bir çare değildir". Kabine azası Harici en-aı · iki mühim oyuncusunun bulun- çok daha mliessır bir hale gel-
. ı ara ı enızın ı ıne d' F h · · · • Y zı- b d · ·r d k m' ima · b k b" inmiştir. Hafif malze~enin ta- b~yolr.kikransı.~ mi u .arrın. 'ydenı rı Mihalakopulosun riyasetinde ~amasr,İ un ani Sıstı ~ e eın:e t"ış ho'k' s~, m?~a a akının lu

hl' · t ebb" e<i'l ek . d ır ıa at soy emış degıl ır. toplanarak bu vukuat d 1 . ı ısteyen stanbu por a oldugu un a ımıyetını sarı rmızı ı-

t Pıslıne ekurt5 us! 1 ecd ıse e Herkes l:olaylıkla anlayabi,ir le la'zımgelen tedb' 1 . 0.tatı~hısı-, kadar bu yüzden müşkül vaz'ı- !ara bahşetmişti. Üsküdar'ın 
o arın arı masm an vaz- k' .1•11 1 lı ır erı ı az d" . · d f t'"' b" ·· • .

1 
. . ı sı a 1 ar aza tr rsa da harp etmı'şt'r H"k' t b .. d 1 t yete uşmemek ıçın e Fener'e sar et ıgı utun gayrete rag-

geçı mıştır 1 . . . ı . u ume u ışı ev e G 1 b' · · d 
· vasıta arı ve bilhassa sebeplen· için haysiyet meselesi addede- fazla bir gayret tahmil ediyor- me~ . ~ atasaray ırıncı e"..re • 

Afganistanda müsademe mevcut bulundukça milletler rek Daru"lf" d d 1 d du. Bu gayret arasında ilk dev- de ikısı penaltıdan olmak uzre 
. . b d' b' unun a ers ere e- ltı ·k· · d 1 d b' k PEŞAVER, 9. A. A. _Af- ıçın e e ı ır sulh vadinde bu - v d'l · h d' . re 3-1 Fener'in lehine bitti a ı ıncı evrec e e ır o a _ . am e ı mcsıne ve a ıseyı çı- · d · 

ganistanda kfür_ı Ko.hidanan'da lunm~~a ki~se cesaret edemez. karanlar şiddetli takıbat icrası- V~z'iyet h~r i~i taraf iç~~ ~Ü- ar ~yr yaparak 12--0 la galıf 
Afgan asıkerlerıle bır kabile e- j Tahtıdı t~sl~h.at davas.ı o;taya na karar vermiştir. saıt ve musavı sayılabılırdıse geldı. .. .. .. -·· .. 
fradı arasında vukua gelen bir atılınca bırbırıne zıt ıddı~ d.a Polis her ihtimale kar 1 te- de İstanbul Spor muhacimleri Bu musabakada gordugumu
müsademede ıs kişi telefolmuş mey~na çıkmış oldu. Bir ıddı- dabir aıı'nıştır. ş bittabi Fener'inkiler kadar mü- ze na~~ran Galatas~ay'ın ma • 
tur. Bu havalide asker ta:hşit e- aya gore l.~arp vasıtal:ırı azaltı- Yapılan tahkikat neticesin- essir bir oyun tarzı takip edemi !'1f mu?_~faası .~am ıdmanlı ha-
dilmektedir. lınca sulhun temp.Llerı de kuv- de talebenin kom" · ti t yorlardı. geldıgı ve hucum hattr da e-

l 1 k . tk· . . . ı unıs er ara- 1 r d ki ı.ih . 1 d . . 
Ru.~yada bir muhakeme . vet ~ı:e~e tır. mcı ıd.dıa~a gö, fından tahrik edildikleri ve Ve- kinci devrede ı.n e . m acım e~ en e~ ıyı 
LENİNGRAT 1 A 're bılakıs sulh ve emnıyetı kuv nizelosun Atinada bul . . bır şekılde yapıldıgı takdırde 

Mahk, k ' ~· · A .. -rvetli esaslara istinat ettirme- d 1 .1 ıı- u:naına- İkıncı devrede İstanbul Spor' gene İstanbul'un en kuvvetli ta 
eme ya 1= bır a.n~r~ıst, dikçe silahların<tahdidinden bil ~a~ i?ı;~~=f ~~~d-~~ a;1ş~- un bir sayısına mukabil Fener' knnı vasfını muhafaza edecek -

grupun~n mu emesını ıcra yük bir şey beklıunemek lizım- ıg an aşı - in yaptrğı iki sayı, maçı 5-2 tir. Galataearay'm · i ay e el-
edecekt.ı.r. Bunlar~ arasında dır. ~ıştır. __ _ __ ·- _ Fe~er lehin~ b.iti;d.i. ~amafi bu 1 k~ ve .bu ~kü vaz'iyeti müdelı 
sa1:ırk yuzbaşı Schıller bulıın- Bu ikinci nazariye Fransızla- rakınız: birtakım hakikatler vazıyet yanı bır ıkı guzel fırsat! kık hır gdzle mukayese edile
makta.~lup cas~~l;,ık v~ şahte rın şiddetle müdafaa ettikleri var ki dünya kuruldu kurulalı kaçırmakla beraber İstanbul cek olursa o zamanın da pek u
hara c:ı·~~ ~~r1umlerıle it- bir iddiadır. Fransızlar her şey- yaşayor ve galiba dünya sonu-! Spor'un da Fener müdafaasına J zak olmadığı kabul edilmek la-

am ı . te ır er. den evvel emniyet meselesine na kadar da yaşayacaktır. O l iki gol yapması, gelecek hafta · zım gelir. 
Çınde ısyan 1 ehemmiyet verdikleri için dün- hakikatlerden biri de bizim di- •• "M 

Milli hükiimet, Fou-Tcheou 'yada evvela bunu temin etmek limizde meşhur olan mısram . Dıınki1 illiyet,, kupası maçları 
ya bir harp gemisi göndermiş-

1 
lazım olduğunu ileri sürüyor- söylediği hakikattir: Sulhü sa- .. .. .. . . 

tir. Milli hükiiımet reisi Caing- !ar. Bu iki iddiayı ayni kuv.et lahı isteyen cenge hazır olmalı. Dun Kadıkoy sahasında u- sımpaşa Eyıp ıle karşılaştı. Maç 
Kai-Chek jeneral Luhsintao'ya ve belagatle müdafaa eden ha- Sulh ve salah kelimeleri dai- 1 çüncü takımlar arasında tertip hararetli ve bir az sert oldu. 
bir telgraf çekerek esirlerin he- tiplerin haddi, hesabı yoktur. ma şu kelimeyi de hatırlatıyor: edilen ':Jl!i~Iiyet" kupası maçla İlk devrede Beşiktaş aleyhi-
men tahliyesini talep etmiştir. Fakat her !ie):'.i bir tarafa bı- Silah.... i rından ıkısı daha yapıldı. ne yapılan bir sayile mağlup 

- - - ~-=- - =-.- -~ =----
1 

İstanbul Spor'un Altınordu vaz'iyette iken ikinci devrede 
· Hilal ile yaptığı müsabaka 2 - ı hakimiyeti ve bunun neticesi 
birincisi lehine neticelendi. yaptığı üç golle galibiyeti te

Beşiktaş üçüncü takımı Ka- min etti. 
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Gayri mübadillere- piıra tevz-iatına yakında başlanacaktı 
arazi sahipleri de tevziattan istifade edeceklerdir .. 

stihkak nisbetinde! 
Gavri mübadiller arasında 

" 
fark gözetilmiyecektir 

•••••••• 
Bir kaç güne kadar milteraklm 
paralardan tevziat yapılacak. 

VllA11ette 

Maaslarda 
' 

tasarruf 
Vekaletin mühim bir 

tamimi 
Dahiliye vekaletinin tavsi

yesi üzerine memurin maaşla
rında tasarıruf yapabilmek için 
tetk~kat yapılmaktadır. 

Gayri mübadiller cemiyeti j badiller cemiyetinin emrinde Ayda yüz küsür bin liradan 
reisi İstanbul meb'usu Kavalalı bulunan 100,000 lira kadar pa- ibaret olan bu tasarrufu temin 
Hüseyin bey dün sabahki eks- raya münhasırdır. eddbilmek için daire ve şuabat 
presle şehrimize gelmiştir. Ga-j Bono verilecek müdürleri ayn ayn kendi daire 
yri mübadillere para tevziatı-· Gayri mübadillerin bütün is- lerinde tetkikat yapmaktadır
nın sür'atle yapılması için Ma-' tihkaklarına mukabil verilecek lar. 
liye vekaleti nezdinde teşebbüs bonolara ait hazırlıklar yakında Bu tetkikat neticesinde ya-
atta bulunan Hüseyin Bey biri ikmal edilecektir. pılabilecek tasarrufun derecesi 
muharririmize demiştir ki: İstanbul Şehremaneti hudu- tesbit olunacak ve vekalete bil-

- Para tevziatına başlanma- du haricindeki mıntakalarda dirilecektir. Yeni sene bütçe
sı için lazımgelen emir Maliye vaz'ıyet edilen yerler satılığa sinde insaat faslına ehemmiyet 
vekaleti tarafından dün posta çıkarılarak alakadarların bono- verilecektir. 
ile gönderilmiştir. l larile bunlardan istifadeleri te- Eh.~0-n-0-m-1..,------

Milteferrlk H. 

Malul Gazi
lere para .. 

Yarım milyon liranın 
taksimi 

Malili gaziler cemiyeti Üs
küdar tramvay şirketinin malili 
!ere ucuz bilet vermediğinden 
Şehremanetine şikayette tıulun 
muştur. Yapılan teşebbüsat ne
ticesinde tramvay şirketi ma
lul efradı bir kuru,,;a nakletme
ğe muvafakat etmiştir. Şirket 
ınalı11 zabitan için henüz bir ka-
rar vermemiştir. 

Malili gazilerin Ziraat ban
kasında yarrm milyon liraları 
vardır. Bu paranın taksimine 
yakında başlanacaktır. 

Bu sene de yerli malı 
sergisi açılacak Tevziat hususunda arazi sa- min edilecektir. 

hiplerile emlak sahipleri ara- Satışlardan istifade etmiyen T •• •• - f • Sanayi birliği geçen sene 
smda fark yoktur. Hepsi ayni lerin bonolarına mukabil kendi UtUnJer IDIZ olduğu gibi bu sene de yerli 
şaraite tabi olup tesbit ~dilen !erine hasılattan isabet eden Bu sene tütünlerilPİZ. m~ul~~ v~ masn.uatın :eşhir 
istihkakları nazarı dikkate alı- para verilecektir. ı edılecegı bır sergı acmagı ka
nara!: para tevzi edilecektir. 1 Fakat satılacak yerler, bütün çok rağbet buluyor rarlaştırmış~r. . 

Bir kaç güne kadar.... gayri mübadillerin istihkakla- Memleketimizin (1929) sene . Bu senekı sergı geçen sene-

lstanbul cuma günleri nasıl eğ'leniyor? 

Artık Zemheri içindeyiz!. 
Beyoğlu caddesinde sahneler: "Sana 

kim dedi bu lı.adar süslen .. ,, 

Curna giin leri cebine beş on kuruş koyan 
soluğu nerede alıyor? 

Alakadarlarm bir çokları rma tamamen tekabül edecek si tütün mahsulatı çok rağbet kın~en daha vasi olacak ve 
Takdiri kıymet komisyonuna kıymette olmadığı için alaka- bulmuştur. aynı z.ı:m?an<l~ b~tün meml~ket Zemheri ... Yahut zemherir! kaç gününde eğlence yerlerine sus sıhhi bir kokusu ve pembe 
müracaat .ettikleri cihetle tev- 1 darlara matluplarının ancak bir Maruf tütün tacirlerinin iza- sanayıı1?-1 • d_e ıhtrva edecektır. Ne vakit bu ismi işitsem, adeta dağıtacağımız parayı bir araya ye yakın bir rengi vardır. Rağ 
ziata başlamak için diğerlerini , kısmı verilebilecek, mütebakisi hatına göre, bu mahsulatın yüz . S~r~ı ıçın ıı:~ne ~ala.~~aray içimin ürperdiğini duyarım. toplayıp iktısat edemez miyiz? bet başladı diye bunu da met 
beklemeğe lüzum yoktur. Bir ·ileride vaziyetin i!1kişafın'.1 gö- de doksanı şimdiye kadar satıl hses; bın~sı munasıp gorulme- Kasım ve _Zem!"1eri. Bunlar yanı ~~i, c~m çektiği şeylerin ~~p resi _derhal 9 liraya çıkarılaı 
kaç güne kadar, müterakim pa- 1 re alınacak tedabırle temın e - rruştır. Mütebakisini almak üz ktedır. Tıcaret . odası .tarafın- yana geldıklerı zaman kışı ta- sını yedım, farzederek zevkı ı- yerlı kumaşlara benzetmiye 
ralardan bil'istifade, tevziata 1 dilecektir. rede bazı ecnebi grupları teşeb dan %~çen seı:ıekı_ yerlı _ma_n~r mamlamış olurlar. Bizim evde çin vereceği parayı biriktirip lim ! 
mübaşeret edilmesi muhtemel- Her halde kışın şiddetli za- bilsatta bulunmaktadır. Mühim sergıs~ne. s. ~-ın !ıra verilm~ş~ı. eski bir takvim \ardır. Bu sa- hayrat yapan adamcağız gibi, * * * 
dir." manian gelmeden evvel, ekse- bir Amerikan müessesesi (8) Sanayı ı~ırlıgı bu sene ~ergıı:ıı!1 bah baktım: Zemherinin tam acaba biz de: Bir öksürük yüzünden iki ki 

Ne kadar para verilecek? risi müşkül vaziyette olan gay- milyon kilo mal mübayaa etmiş d_aha mukemme~ o_labılme~ı ı- 18 i .... Demek karakışa gireli - Sanki yedim! şinin boğaz boğaza geldiklerin 
Haber aldığımıza göre, bu ri mübadillerin sefaletten kur- tir. Satılan tütünlerin mühim çın odadan 10 hın lıra tahsısat 18 gün olmuş. Sonra gene bu - Tut ki eğlendim.• gördünüz mü? 

defaki tevziat, İstanbulda vaz - tarılması için. icap eden esa~~ bir kısmının bedelleri yakında istemiştir. t~kv~?e b~r t~kım tabirler v~r diyer~k b~r kenara koyacağımız Ben gördüm. Pasajdan çıkı 
ıyet edilen emlak hasılatından tedbirlerin ittıhazı muvafık go- kambiyo olarak memleketimize . Radyoda_ ~ons~r ~ı _ougun g~çluk.le hatırhyabı- para ıle ~ı.r şeyler yapamaz mı- yordu. Kesik kesik öksürdü. 
müterakim olup ta Gayri mü-' rülınektedir. girecektir. Raıf paşa hafıdı Akıf Bey bu lınz: Evvelı _şebı yel~a, ~~un yız'1ersınız? . Hem öksürüyor, hem de mend 

yeni tütün kanun layihası, ak~a!'ll İstanbul radfosun~a erb~ın, evvelı ha_msın flıbı. . . . Mo~a ?ldu. Hangı kahveye lile dudaklarını siliyordu. Der 
İktısat encümeni tarafından ba ~eısıcumhur hazret~erı şerefıne Şebı yelda, seı:ıe~ın malum ya gıtsenız bır kere soruyorlar: ken biri arkasından seyirtti 
zı tadilatla kabul edilmiş, Bütçe bır konser verecektır. .. en_ uzun ge~esıdır: __ . . - Kahve mı, çay mı, ıhlamur Bu, siyah suratlı, korkunç ba Poliste 

Beşiktaş merkezin
de bir sarhos 

Adliye encümenlerine tevdi e- Bu genç tenorun terennum Seb• yeldayı muneccı'!'-'• muvakkit ne h•· mu? kışlı bir adamdı genç fıkrrdak 
edeceg" i Fran kıl bu Muptelayı gama sor ktm geceler kaç saat? Ş t hl . d' . . • • 

dilıniştir. sı~c.a şar ar . [lir, •. .. a?.'e • ı amur ıste ınız mı ça bir kadın yam sıra geliyor 
Bir haftaya kadar B. M. Mec a~şam 19 d~n ıttbaren telsızle Bu uzı,ın geceyi galiba geçir- ~?um~ze, kokus~ ıhlamura de- du .. 

!isinde müzakeresine başlanma soylenecektır. dik. gıl, d~n~a?~ yetışen nebatlar- Öksüren adam başını çevi 
sr muhtemeldir. 1. I bi k Şu halde günler uzamağa d~ hiçbınnın kokusuna benze- rince bakıştılar: 

ZERlYAT ÇOK İYİ ,ec_ r a~a . başladı demektir. Hatırımda mıyen bulanık bir su getiriyor- - Bu ne biçim öksürük ulan 
Ticaret ve zahire borsasına ... ~vvelkı. a~şam ~alıç fenerı kaldığına göre geçen s~ne bu- lar: . Sarışın uçan lakaydane mey 

gelen malfunata göre, bu sene onunde f~~ı .?ır ~~~z kazası ol- günlerde bol bol k~r ya_py?rdu. .- Bu ne? diy~cek ~l~ıuz, dan okudu: 

Sabıkalı İhsan zabıta 
memurlarına tecavüz etti 

memleketin her tarafında hava muş, 2 kışı olmuştur. Hele Ramazana gırecegımız sı- h~ç sıkıln;a~an, adeta sızı tec- _ Beğenmedinse dur cebin 
lann çok müsait olması tesirile Hafız Mehmet kaptanın sil- ralarda günlerce tipiden göz hil eder gıbı: öksüreyim. 
zeriyat geçen seneden yüzde el varisi bulunduğu Çankaya mo- açamamıştık. Ramazan yaklaş- - Ne olacak, diyorlar, ıhla- İki omuz birbirine çarp 
li kadar fazladır. törü; Ayvansaraylı Hüseynin tıkça gene içimi korku alıyor: mur ... Hem de iddia ediyorlar Yağlı bir e~seye inen dehşeti 

Havaların iyi gitmesi bu sene sand.~lm-~ ~mış, sandalı iki- - Eyvah, diyorum, g~n~ so- ki ıhlam~run en ala ~insidir. bir tokat sesi işittim. Sarışı 
Beşiıctaşta boyacılık eden Kayserli İhsan namında bir sa- mahsulatın bereketli olacağına ye bolmuşt~;. kaklarda ~aydırak taşı gıbı yu- ~dam~a~ız, bunu kendı bahç~- u~arı rlöğüşe hazırlanan cin 

brkalı evvelki gece sarhoş olduktan sonra gece yansı Beşiktaş delil addedilınekte ve mucibi Romorkorun çar~lan ~ra~m varlanacagız ! sınd~kı ~gaçtan. toplamıştır. Şı- bır horoz gibi kabarıp kıskan 
merkezinden içeri girmiş mukayyit ve nöbetçi polis memurla- memnuniyet ~örülmektedir. da k_alan sandal muştenlenn- Fakat sonra, hatırlıyorum fa nıyetıne halis sıcak terkos. herifin gırtlağına atılacaktı. 
rrınn üzerine hücüm eıderek ta'bancalarma sarılmış, apulet ve • ' den ışlemeci Bohur ve 55 yaşla ki, Şehremaneti bu sene tedarik suyunu ıh_l~mura benzetmeğe Fakat boy ölçüşem~yeceğini a 
düğmelerini kopannağa teşebbüs etmiştir. Bu patırdı esnasında MEMU~YJl'.TT.~~ !,HRAÇ ı;ında Mısır çartısı esnafından siz değildir. Koskocaman bir/ çalışarak ıçıyorsunuz. Eğer bu lıyarak sendeledi. Öteki bıyı· 
mukayyit Kadri Ef. nin eli incinerek şişmiştir. İhsan yakalan- Kale n~yes~. muduru Meh-. Ihs~ efendi bogularak ölınüş kar makinesi geldi. Karları önü ı~ı:ın;ur tutkunl_?_ğu gelici ge- lanm burarak uzaklaşırken y-
mıştır. Hakkında ta'idbat yapılmaktadır. me~ efen~ın h~~t me~!-1" lerdır. "" ne katıp süpürecek. Eh ... yol- çıcı bır heves degıl de yerli ma- mndaki kadının üzerine yür" 

Be · yetınde~ ihraç edildigı Dalıılıye Kayıkçı ve dıger yolcular lar da şöyle böyle epeyce kat - lına rağbetin bir nişanesi ise yerek kolundan çekti: 
Tıbbiyelinin cesedi nz1n... "'.';kal~tı~d~n alakadarana teb- kurtarılmı~ kap~ ~fı~ ~eh- ranlandı, ayaklarımızın altmda esnafımız bu k:ı~ar tüccarca ha - Fıyakasrna tükürdüğümü 

Tibbiye mektebi talebesinden Halaskar ~~zi ~ caddesi~de lig edılıniştır. met efendı tevkıf edılrnıştır. takır takır oluyor. Bu kadar mü reket etmemelıdır. Ihlamurun tangosu .... Sana kim dedi b 
Behcet B. in cesedi denizden çı 1?4 numar~ dükkan~a benzı~- him tedbirler karşısında gene bizim bildiğimiz kendine mah - kadar süslen diye? M.S 
karıhmştı. cı Andon, bır otomobıle benzın A kiJ Ü l ? düşecek olursak kabahati ken-

Behçet beyin ölümüne ınti- k~yarken nasılsa ateş alan _be~ sma ıpr yapı amaz mı di tedbirsizliğimize bulalım. 
har süsü vermek için resmi mek zın hem And?nu.n heı:ı~e ;Z~h!ll E t h t • j • Beyoğlunun Cuma günleri • 
tep paltosu bir yalının parmaklı ve A:b?ullah_~smı~~e ıki kişının mane eye 1 ennıye fırtınaya tutulmuş gibi bir hali 
ğma asılınıştı.Bu hareketin po- ellerını ve yuzlerını yakımşt~. vardır. 
lis tahkikatını işkal etmek için M_ecruh~ar hastaneye sevkedıl- müdürü diyor ki: Caddenin sağlı sollu yaya 
yaptığı anlaşılmıştır. Behçet be mışlerdir. kaldırımları taşkın bir insan 
yin eski ve yeni nişanhlarmdan -o-- 'lG" seli halindedir. Bu sel bir türlü 
alman malumat tahkikat üzerin Beşiktaşta yangın "Bence asma köprü v. apmak kabına sığmaz. Sık sık tramva-

mahkemelerde .............. ~--
yeşil köy vak' ası failleri 

Bugün Mm. Hagıhın evini soyanlar 
muhakeme edileceklerdir 

de mühim bir rol oynayacaktır. E lki gece Beşiktaşta Köy ym geçtiği yolu kaplar. Kavga-
vve h } b. . • Ç.. k •• d 1 b k l C 

Cinayetin sahilde icra edildik içinde Celal beyin trikotaj fahri lllU a 11' IŞtlr. Un U... ana~\ ş~ar~ l~~az:~-b!-1- Bugün adHyede iki mühim 1 dava evrakı berayi tevhit ge 
ten sonra cesedin denize atıldı- kasında elektrik ütüsünden yan " n:ıa. g~ erı .. -~kla . uhırık ı- dava rüyet olunacaktrr Bunlar- mişti Dava tekrar talik ohu 
g-ma muhakkak ·1 b k l ık d b im 1 • •ıı• • rını ezıp suru emesını er es b. . . .. · · · nazarı e a ı - gm ç mışsa a astın ıştır. .. ... . • .. . . ho örür. dan' ın Y_eşılkoyde Madam du. Her celsede yeni bir dav 
maktadır. --0- Asma kopru bahsı elan de- ları soylemıştır: şK~. b k .b. d l"k Hayııkın evıne girereık eşyaları 1

1 
evraki geliyor ve m.cı..akem 

Ce t Amavutk"" ahT d A d' · k di · kt d" F k ' z · k" oste e yuvası gı ı e ı wı 
b" bs: a "ında b ~Y ~ ~ 1!1. e nastasya ının arısı v_amdie 1 ';;tın~ e ır. l . af at .. an~_ediyorı:m ı, ~u. h~us deşik edilip bir türlü yaralan ru soyan çeteye aittir ki Ağır-, tevhit edilerek teşkili tarafey 
t~~at or!nm po~ııU::.e~fe1~~~ Evevlki gece Çenberli taı1ta ı.ıı_m.hY:. h':ın~ ; ~~se e~~ en ta sı;~oylt!'lle:.e salahıy~~ım kapatılarruyan Tıaksim meyda- ceza mahkemesinde rüyet olu- için tebligat ifasına talrk olı 

a ılmaktadır. zı kunduracı Kirykonün diikldnı n~ cı e 1 ın a soz soy ıyen v~r ~t uç ır zaman bo.Y_le m, bomboş. Halk, bu meydanın naca~~ır.. . nuyordu. Son günkü celsed 
ce y p -<>- na Melahat ile kocası Anastas hıç bulunmanuşı_ır. . ~ır t~_vsıyedC: ~ul';'11ffi~: ~ıra iki tarafında kaynaşıp dunnağı ~ Dı~erı ~st_anbııl g~zetelerı maznunlardan. İbrahim ale 

. " d yadi ile kardeşi gelmişler ve kav .. ~anet hel'.etı feı:ınıyc müdü u, duny~da ı~ıncı ve ~çuncu ~e daha zevkli buluyor. Yalnız kış a~e.Y_hıne ırtışa tahkıkat?1-~n hine 24 inci olarak yeni bir v 
Polıs teavun san ığı g-a çıkararak Kiryakoyu ustura ru Zıya bey d1yor kı: r~cede ~zellık mevkime sahıp la arsasında bisiklet koşturan gızlı sal!halarını yazdıkları ıçın k'anm evrakı geldiğinden da 

·ı ·· ·· d h · l di bır şehrın manazarısmı bozacak . - ı <l d 1ı:· tk· · d 1 l'k l d Polis teavün sandığı idare he 1 e yu:ı:un en cer etmış er r. -Asma köprü yapmak ben- bırkaç çocuk, soguktan mosmor açı an ava ır ı ıncı ce.~a ~ ta ı o un u. 
eti, yeni sene münasebtile bu -o- • ce en muhal bir iştir. Asma köp ter. .. .. .. . . . olmuş ellerini oğuşturarak me- devam olunacaktı~. BuÇ",111?-_k~ . • . 

y a içinde toplanacaktır. Şim Kaçakçı şebekesı rii iki noktai nazardan yapıla- i i~~~b~oprununty~nı tayın ydanı dört dönüyorlar. lstan- ~el.sede.Aıkşammesul muduru Babalık refıkınnz 
iye kadar toplanan 100 bin li Tütün kaçakçılığı son günler maz: Evvela şehrin manzarası lç k lb 4 ~en~ et katta bu bul tarafında Ayasofya ile Sul- ıstıçvap olunacaktır. Konyada intişar eden Bab 
adan fazla paranın nemalan~- de artmış~ı. _Bil.ha:'sa Bulgar ci ru b~zar. Bun~a.kanati. katirye u':1a ... ~ ır. .. tanah:rıet arasındaki meyd~.. " Bu da hırsızlık .• ·. hk refikimiz 20 yaşına basım lmasıhakkında bir karar venle garaları gızli gızli her tarafta vardir. İspat ıçın de bır mısal ·r · ~ru1enın. bu mutaleasına Beyoglunda kışla arsası. Bu ıki . Agırceza n;ahkem~ınde a- tır Arkadaşmuza şimdiden 

5 ektir. satılıyordu . Tütün muhafaza zikc:rd~~m: Biz Gazi köprüsü 
1 

ave e ecek bır __ şe~ ~.ulamıy~- y_er, bisiklet m~_rak.h~.ı gençle- hiren şaya11;~ dılclcat bır hırsız-
1 
ra~ı için de muvaffakıyetler ._ lı~ 

H untazaman polis me memurları nihayet bu iıtin başı pro1esını hazırlayan M. Brüje- rum. ~onra bu ko1?_runun 30 mı! nn tapusuz mulküdur. Cuma !ık davası ruyet olunm°;ştur. 
1 

. · sı: 11 
tr a~ m kesilmi!I olanpara- olan İnebollu Mehmetli yakala nin yanında tetkikatta bıılun- yon lirad~n !lşagı çıkmasına günleri, cebine beı,ı on kuruş ko- Maznunlardan İbrahım, M~ ~e•nz•.••••••••••r 

a!ı aı:ıa:ı~u östereccık birer mıştır. Mehmedin işmdiye ka- mak üzre köprüler mühendisini maddeten ımkan .. yo~tur. yan, soluğu bisikletçi dükkamn h~rr~ ye Ohanes ~ız kol_eJı 1 ki /il 
üzıı!n hazdayı~ memurlara ve dar 15 sabıkası olduğundan Vi göndermiştik. Mumaileyh ora- .h ~em asma kopruye neden da alıyor. Bu göze görünmeyen mudıresı Mme İshot un ev~n~ me ep er 
·ı · k ı ktır layet hududu haricine çıkarıl- da bulunduğu esnada bu köprü ı tıyaç _vardır, ~nlamıyorum. beş on kuruşlar bir araya gelse den eşya çalmak v~ bekçıyı iJ b k 
mesı arar aşaca . b d "st kt" nün asma olarak inşası hakkm Maksat lımanı genışletmekse bu kısa bir zamanda ne mühim ye- cerhetme4c maddelennden mah m SB a ası -o-- ması za ıta an ı enece ır. - d · · di z· , , . . . ık k l ı d B 

V d b 1 nan Mehınedin şebekesinden Ya- da İstanbul gazetelerinin neşri ha mevsımsız l r. b ıra .umumı kun yapar kım bılır? demeye s_ev oh~tl udş. arı ı:l .u 
apur a U U d kal yatını görmüş ve M B ·· · arpten evve u lımanda Hele şu sinema kapılarında ava ya aıt şa ı er ın em mış 

k ~ pe kup a ya anmıştır. göstermiştir · ruıeye 18,000,000 liralık iş yapılmış ve toplanan kalabahğın, şu biraz ve talıkikat ikmal edilmişti.Bu 
U :-O- . . · limanbu işe kafi gelıniş iken bu sonra birahanelere ve diğer se- sırada maznunlardan İbrahim 

Bundan bir kaç gün evci şir- 20 lıra gıtt1 Beynelınilel köprü mühendis gün 8,000,000 liralık muaın'ele fahat yerlerine dağılacak hal- aleyhine 20 sirkat davası daha' 
eti Hayriyenin 68 numaralı Sirkecide bir otelde oturan leri arasında üçüncülüğü kazan yapılmasına rağmen limanın ne kın bir Cuma eğlentisi için sar- ikame olunmuştu. Dava bu 20 
apunında yolculardan biri ta- Germanh Rüstem efendi evvel- mış ve geçen sene Amerikada 3 için kafi gelmediğini bana izah fetmeği göze aldıkları parayı müştekiye tebligat ifası için 
fından bir elmas küpe bulun- ki gece Eminönünden geçerken büyük köprünün inşası işini de- etsinler." hayalimde bir istif ediyorum: talik olunmuştu. Ertesi celsede 
uş ve Şirketi Hayriye ınüfet- zarcıhk suretile 20 lirasını cebin ruhte etmiş olan M. Bruje bu M. Brüjenin Planları bugün- binlerce ve binlerce lira. . . . bu davacılar ı 
·~ine teslim il · · den lardır. ne ri a ·· ··" · ·· · 

35inci hafta bitti 
Mekteplller müsabakasının 

351ncl haftası bltınl~tır . 
Gazetemizde çıkan lıııberler

dcn en mllhlmlnl seçip yonn 
akşama kadar gazete 
miz müsabaka memıır:uğuna 



t 
ez . . - Benimle bir çarliston oy- işgalile yeni bir buhranlı devir ve kardeşleri Garp cephesi ku-

1 [ ,~. - Uzatmıyalım oğlum .. Hüku- namaz mısınız? daha açılmıştı ... Türk mille- mandanlığını amir olarak tanı-
! \""' · rnet konağı yok mu? demez mi? E bütün cinlerim tinin iradesini, silah kuvvetile mamağa başlamışlardı ... 

• - basıma rn_; radı . susturmak yolunu tutmuslar- Diy" er taraftan tam bu sıra-- Hangi Hükumet konagı? - d B h · · · ı. . . u ain ;dhn•yetın netı- !arda st~nbul hükumet ine Tev 
A •r d · "M·ıı· t" t' Ca ·· "! · - Bana baksana beyfendi ! · ı 

manevi bu kadar ağir şartlar 
altında cereyan etmiş ve Tür
kün süngüsüne ram olmuştur ... 

değer bir azamet ve !)tınıul 
olduğu kan2atini tevlit etti. 
Londra konferansına çağı 
d rk ... 

·ı'l '"''n e sı ı ıye ır -- mm çopçu enn yen cesi olarak daha 16 Şubatta, . fik Pş. kabinesi geçmiş, ve A-
' j yok mu? Çarliston senin gibi olur! ben garpta Balikesir şimal mınta- nadolu ile temasa girmeğe te-

l! ll Kanunusani 1930 _Ha! Belediye! senin bildiğim sürtüklerden de- kasında ikinci defa olarak An- şebbüs etmi ş bulunuyordu ... 

Ertesi sabah, ortalık ağardığı 
sıra<la, Garp cephesinin bahti
yar Kwnandanı, dün akşama 
kadar İnönü mevkiini müdafaa 
eden kahramanların çelik göğ
süne çarpa çarpa, parçalanan 
düşman enkazının, ölülerini ol
duğu gibi muharebe meydanın
da bırakarak, Bursa caddesini 
tutup kaçtıklannı seyrdiyordu .. 
Bu dakika, Türk istiklfil müca
dele3i tlrihinde çok mühim bir 
dönüm anı ve noktasıdır ... Mü
levves ayağını İzmire bastığı 
günden-beri, mütemadiyen şar
ka doğru ileriliyen Yunan or
dusu, ilk defa olarak yüzgeri 
etmiş, geldiği istikamete dön
mü~tii ... Türk istiklal mücade
lesi tarihinde yeni bir sahife a
çılmıştı; çünkü bu muzafferi
yettir ki, bütün dünyaya, Tür
kün istiklal mücadelesindeki 
ciddiyet ve ehemmiyetini ilan 
ve ispat etti ... Çünkü bu uğurda 
imanı zayıf olanların irnanıru 
düzeltti, kuvvetlendirdi •.. Çün
kü o zamana kadar bitip tüken 
miyen bunca dahili ısyanların 
bir daha patlıyamamasmı, bin
netice dahili tesanüt ve vahde
ti temin eyledi ... Çünkü ha
ricen, milli mücadelenin sayğı-

Onun içindir ki, B irinci İ 
önü Türk istiklal tarihinin, 
yemut bir abidesidir ... Birin 
İnönü, Türk milletinin herha 
gi bir sahada uğrıyabilect. 
buhranlı vaziyetlerde, daima · 
mit, kudret ve enerji. kayna 

1 1 
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~· 
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ğilim. Namusunla oturacaksan 1 s· 
)AREHANE - Ankara caddesi - Evet Vclediye! Oraya yak . zavur ısıyanı pat amıştı. · · ır İşte bu iki yeni vaziyet üze-
o. 100 Telgraf adreıi: Milliyet, 1.,. 1 tık M t fil ızır vızır ge otur. Yo~s'.l .sana v~lahı bu.rala taraftan düşmanlarla elele ver- rine Gazi Hazretleri,Eskişehire 
_L .. 1 aş ·• 0 0 ı er v n dar getı.nnm! dedım. Henf çe mek hiyanet ve ihanetini irti-
.DDU • Etcmcı·gı-·m de giderek, Kuvvayı"seyyare ku-

çıyor.. • kildi .. Ayol bende balo diyince kap eden son sultan, Halife Or-
Telefon numaralan: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 
Ak · aksi' di ba" mandanlarını yola getirmek, o-

- 81, • ye gırı- şöyle kelli felli adamların gı· tti- dusu namı altında yeni bir ta-
di .. k lamadığı takdirde tedip etmek 

yor .. Ayol! Oğlum, de m a - ği bir yer zannederdim. Kulakla knn tcşkillere başlamış, diğer için icap eden direktifi İsmet 
si,,diye ııöylencceğine "Motofil- rrmla işittim, bir (annacı)vardı taraftan Fetva narniyle, mem- Pş, ya vermiş, badehu Bileciğe 
ci, dC&CJlel Herkes "Arinaci bey diye çağı leketin her buçağına, gene düş- giderek lstanbuldan gelen he-

Türkiye için Hariç için - Habibe haruıncığnn, o aksi rıyordu. " mani eldile~ birta__kım ~ezleyanna- yeti beraberine alarak Ankara-
ABONE ÜCRETLERi 

,aylığı 400 lruru~ 800 kurut değil taksi dir. me er agıtmaga vaş amış... ya d" .. t" 
Aman dı ba N f -Sus Habibe H.o Annacı de Bolu, Düzçe, Beypazan ısyan- onmuş u. • • 

,. 750 ,, 1400 " - , a tsın.. e es •. 1 Ali N . d' . Ethem ve kardeşleri kendi-
" 1400 .. 2700 " nefese yakarı çıktık .. Hani yer gı acı ır gazetesı.. ları ile, üçüncü defa olarak be- lct'inin tedibine kat'i karar ve-

'IJ altı çimendiferinin önüne çık- - .. Geliyor .. Geliyor dediler. liren Anzavur ışyaru, ve Süley- rildiğine şüpheleri kalmayınca, 
tık Ef di - .. 1 . M - bal d ,...,._ <'~f;ı, p,. kumandasında- . . k ak .• 

G ı k . "im .. en cagızıma soy eyım: eger o oyu yapana am- k" H·ı-r _ _," İ . h ışı zaman azanın , dıger teş-
e en evra gen ven ez T bi d'k Do" T" k y N . be ı ı a et oıuusunun zmıt a- kil- d kendi f1 1 ramvaya n ı . gru ur o mış unus acı y.. 1 .. nd A 1 k h atı a tara arma ce -

uddeti geçen nushalar ıo Jruruştur. d' 1 b' va ısı e nado uya arşı a- be- k h'l . lard 
G ba alt işi . . vası,, ıyor ar ır yer var oraya Vücuhatli bir adam. Katmer re.kata geçmeleri hep bu hain .... e ı esme sapmış ı ... 

1 a%~~- ~e mat üaya t --"~ ıçm gittik.. katmer gerdan, Arkasından Ap- zihniyet ve siyasetin me"um N etekim Demirci Efe'yi Dinar 
m..,.uıyete m racaa """'r. · be d' bi ı ~ mıntakasmda ısyan ettirmeğe 

. . • ·"'-~"; - Şunu doğnı söylesene Ha- tı yaver Y ıye r orta yaşı mahsulleri idi... Yenihan, d ff F 
Gaıetemız ilanların mea-7~~- hibe hanımcığım. " Türkuvaz,, delikanlı·· Herkesin hal. ini ha- Yozgat, Buğazliyan, Zile, Vi- e muva ak olmuşlardı.·· a-

kabul etmez t d 1 B ki d k beki kat Cenup cephesi onu bir gece 
. - Aman .. Bu yaştan sonra ı.rnu sor u '.lr .. - e e ı e ranşehir, Afyon mıntakasmda h;ı skmı ile bastınvermişti ..• 

------------ı dili . d •. tı" dık .. Bana bır agırlık bastı .. A- Coounnusa ikinci defa olarak 
BUGÜNKÜ HAVA mı egış remem. bb' .. k akl ' Nihayet işin kat'i surette . .. .. . man yara ı goz ap arnnın Zile, Er1'ea, sonra Konya mın-

Efen.dım kapın. mı.onu hır mah üzerinde birer çeki t""I.. tak~~ında Zeynelabidm· in ter- halli hususunda Garp cephesi 
Dün hararet en çok 9 en az 3 B b k İ ......, = k d İ met P ı· ~r . ._ ır a?'ak ~11 ~: ~ya ·· çe- Derken orta yere bir masa ge tip ettiği BeY"Şehir, Akşehir, uman anı s ş., ya sa a-

!<rece idi. Bugün riizg!r maıe- n gırmenın mumkunu yok .. Sı tirdiler .. "Hazır olunuz! Güzel- ve Bozkır ıo;yanlan hep ayni hi hiyet ve serbestiyet verilmiş; 
vlı h huıutıu 01.cakur kı tık k t k Am tla İsmet Pş., da ı"kı' fırkayı Bursa 

ınv 8
'• • _ Ş , sı ış ı · _ an pa ~~ca !er gelioyr,, diye haykırdılar.. yanetin elim tezahürleri idi .. . 

gım, afakanlar bogacak. Bızım. Ay başıma gelenler: Meyerli- Bütün bu birbiri ardısıra patlı- cephesinden alarak Kütahya' 

olarak kalacaktır ..• 
Bugün, bu yıl, giriştiğimi 

iktısat ve tasarruf mücadeles" 
de muvaff.akıyetten şüphesi 
!anlar. varsa, İnönünün ne gib 
ağır şartlar altında kazanıld 
ğını düşünsünler, o zaman ·:ı 
pheleri ümit ve azme inkılli 
e<M:r ... Her.halde iktısat ve ta· 
sıarruf mücadele&, kanaatımız· 
ca, Birinci İnönü kadar afi 
şartlar altında değild i r ... Ye· 
ter ki Türk milleti İnönü m · 
harebesi zamamnd aki gıibi bı• 
gaye uğurunda da. miiterani.t. 
müttehit ve fera'l'atkar olsun •. 
o l'!81llan bu iktıs"'at ve ta">arnı1 

mücadelesi de behemehal Bi· 
rinci İn-Onü olmağa mahhlnrı· 
dur ... Çünkü bu mücadeleyi İ· 
dare edenler de isti:kliil müca· 
dele&inin enerjisini aynf taz~ 
lik ve ayni heyecanla göğüşle 
rinde taşıyan ins:ınhrdır .. . 

Yeşilköy: A. RİZA ""83A381!Sii881!11~8.!1131!38'l!m:lii!11.'!!1!8118!1i811l~ E d b d d - ı daki "si Ethem ve kardeşleri 8i5oiilii38i!il •wmms oı 'l tem e oyıınun a amı egı yim Dünya güzellerini görecek yan ve her biri birçok zaman 

H f rad K 1 kal ı s b · üzerine sevketmiş V'C Gördes' e '----~-------'!!!!"''!'!"'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!"'"!!!""'"!!'!!!!!!!'!!!!!!~ .. a tanın 'ev mı.. a pmı p. an mişiz.. devam eden bu •şyanlann hep- kadar sürmüş, atmıştı ... (5 ı· ·-- - - ---
Si 1mi nasıl aramam! Ben diye- 20-30 tane kızcağaz mostra si, Yunan ordusunun karşısın- Kanunusani) •=:::::::.:ı Bugün son gündür :::::::::::: "' 

yazı yim yarım saat, sende bir saat! gibi masaya çıktılar Eh Allah dırki kuvvetlerimiroen kuvvet İ"te Milli mücadeleciler, ...... '.: 

1
. 

11l s·;ımı111881im8888111181!11!ssPA8881111881181188!S" 1 • Bekle bire bekle ... Ne ise bir ara •• .. t tmi · d' . ayırarak bastınlmıştı. • tt .Ayn~ofyeda ! her iki Şehzadebaşıııdı 
- •," :k 1 k .. .. .. ld D k d ovmuş e yara ş ne ıyeyım.. 1920 yılını dolduran kısmen a- tt ALEl\'IDAR : sinemada -\ ı· Güzelleri seçer en 1 _ ı ?nu~ud~kaçİıkiı.ki '.ş akapı an Şeytan gibi kendimi beyenmiye BdunddanEbaşka _şark hl1:1d1:1du- cık, kısmen sinsi, bunca dahill :: l\' :, aynı zamanda !, HlLAL c 

" . . . ı ıçen-ı gır ı . şı y amıza . . li". muz a a, rmerıı meza ımı te- f ti 1 - b - t - it fi 
' ~ .Arkadaşlanmdan.. bırısı. ara~ı- 'yapı"tılar. Etemden be.: lira yı_m, amma benım .. taz .• e .g. rm .. de hammülün fevkına rrkrnı"tı. . . esa ar a ııgraşıp oguş ugu en •• • o. 

l " arülbed t • • b ı ı dı b k " " dar, en bııhranlı bir imtihan a- tt M Q N T E K R } S T Q : Radyoda, D ayı ~15 yemek parası aldılar .. "Ayol biz .?Ye şey 0 say . uyu s'?zume Bunların tedibi için de tam bir nında idi ki , bir taraftan Yu- et 
: ; .ı ji tarafından söylenmek uzre yemek yedik,, dedim amma ki- t-?vbe masadan hır daha ınmez ay uğraşmak mecburiyetinde nanlılar, Bursa cephesinden, '•'• S 

' · di ı "lar yazıyor dım k 1 N'h G" .. Muazzam şaheserinin birinci devresi 
• · ı ntezı ya og . . . .. ··-.. me anlatırsın ayol! Anafordan .. . . . a ınm_ış.tı. 1 ayet umru m.u- tam u"r Fırka ile Eskiş-ı..ir isti- it • 

1 d b d A 1 b k al h d 1 b d b f d ı " "'" ti Yarından itibaren ikinci ve ıon devresi 
' ı 1· Dün on ar an ı rını gor um. girenler de vardı. Hani hüriyet yo ışler ıtı ten sonra em a e esı ı e u a ertara e ı - kametinde tekrar taarruza geç- ••••• ( EDMON DANTES ) in intikamı ::: •• 
;ı, , ı • 1ha iki gün evvel Türkuvazda te ayan memuru idi. Simdi buz- büfe mi diyorlar, küfe mi bir mişti.... miş, ıo Kiinıınuısanide İnönü ••••• 
11• •· •1 pılan baloya giden "Habi.~ culuk ediyormuş. Bir 'adı İsmail hücum ettiler .. Artık ben daya- Türk istikla.J mücadelecileri mevkiine siddetli hücümlara ••••••••••••••• ••••OOOO:OOf 

' Jı -.mm ~ntibaatıru Radyo "mu- dir. namadım ... Haydı oğlum Etem bu dahli ısyanlarla ve şark ceph başlamıs; diğer taraftan asi Bir kaç sene eHel 
1 ·ı il •'eli,, sıne anlatıyor. . , Am!lll ne çakır pençe .:ey ciğim kalk gidelim! dedim, çık esile uğraştığı sıralarda, Yu- çerkes Ethem ve kardeşleri de DRAGA KJRALJÇASJNJN 

S 1• .. ale küm' Efendi 1 " k B' dik fil Do" 1 l d b" .. T k ı · - e amun Y • ayol Kapıdaneline geçeni yaka tı .. ın moto e . . gru nan ı ar a utun ra yay ış- kendi kuvvetlerile ayni gün, 
:: ı' lluml . layı~· içeri alıyor .. Bende sokul- ver elini Kasnnapaşa .. Aman ev gal etmisl.er ve Garbi Anadolu' Yunanlılarla elde vererek, Kü-
. ı - oı Aleykümselam Habıbe d ... .. d b' .~ cegız-· ime gı'rince içimde birse- da da (M1ln) hattırdan tekrar tahvadaıki 61 ci Fırkamrza sal-l ·l (. · um amma gogsum en ır .. a- ha k _,_ l"l b'd 

. · · buyur bakalmı ! kı k k ilah· · talı vinç bir ferahlık.. re ete gecercn. ey u ı aye- dırmağa haslamış bulıınuyor-. ı, 1 • ş a tı, va ı ıman tamı . tiııe kadar Bursa-U"ak hattını J d T " k "'-' · 
· - Of. gıne çarpıntnn tuttu .. ı;atlatıyordu .. İte.. Kaka içeri - Habıbe. Hanmı .. Sen yatsı . 

1 
tm' 

1 
d' "' ar ı. · · · ur eı· .. arı umumıye-

d' d - ·ı · ilah b k kıldın ? ışga e ış er ı. . . si ı;ok ıstırap içinde idi. .. Şim-
er ıven egı ' a rm u u- girdik .. Ayol o bal değil, bal gi yı mı. O k- h b' . dı'ye kadar Yunanlıların her k fı y ı A ı d bakalnn zaman er' anı ar ıyeı u-

1 ~ ' a · .. .. .. bi meyhane .. Alem oturmuş, ver - 00 • yo ur . ·· mumiye reisi İsmet Pş., nm a- hareketi önünde gerek asker ve 
. ,\ ~-Fh. Ne yapalım! Gulunu se yansın çekiştiriyor .. O rakılar, daha ezan okunmadı ki: demi muvafakatına rağmen, gerek milis (kuvvayi milliye) 

'. tn di' enini d'! sever.. Nasılsı- o mezeler .. O kara hayvarlar, o - Nasıl okunmadi .. Yarnn sa Gedizdeki Yunan fırkasına ya- kuvvetlerimiz daima geriye çe-
,:1 '. ~- · '·~'ım .• Görüşmeyeli epi- salatalar .. Vallahi imrendim. İ- at oluyor.. pılan taarruz da ademi muvaffa kilmek mechuriyetinde kalmış-

• 
1J 1 1 1 oldu .. Ne var ne yok? yi ki gebe değildim .. Yoksa c;o- - A al Üstüme eyilik sağlık. ki.yete uğramıştı ... Bilakis Yu- lardı ... Acaba bu sefer de ö.vle 

i l -A ·ol ben sana ne haber cuğum düşerdi.. Lafa daldmı namazun kazaya nanlılar mukabil taarruz yapa- mi olacaktı?. . . Ya maazellah 
, 1 ı'f meye gelelim biliyor musun? Derken efendim: Yer arama kalacak .. Allaha ismarladık yav rak, Bursa cephesinde Yenişe- gene geri ı;ekilirsek, biz deme-
. .r- Hayırdır işallah! Neymiş? ğa başladık .. Hanği masaya git ru hir ve İnegölü, Uşak cephesin- dik mi idi. dıiyenler ı;oğalmıya-
1 ·, ı..- Ayol kimseler duymasın! sek, bir herif "orası tutulmuş,, m .. G"l .. 1 H b'be H fil de de Dumlupınar sırtlarını iş- ca.k mı idi? . .. böyle bir hal, mil-
. 

1 
~elisi akşam beni baloya gö- diyor .. İlfilll yetişip ermiyin de- .. 1- u e gu e a ı · g e gal etmişlerdi... li mücadeleyi muvaffakıyetsiz-

, .L__ gu e.. B'" ·· b h il T" k" B" liğe uğratmasa bile, herhalde ' '. "<Iltezler mi? dim. Çektim iskemlenin birini B · d 1i · utun u a er ur ıye u-
ı' ı' rı..._ Ncc ? Hah h h hah! H tu d A l "l k hali - en gıne ara a ge nm.. vilk Millet Meclisinde büyük milli mücadeleciler için, Türk 

ı · ı .e:. a ay 0 r um. yo 0 ece m - Hay hay ... Alo alo burası milleti iı;in, tamiri çok ağır fe-
• lı Oahtan ıyılıkl yok! Erkekler tekmil siyahlar İ t b 

1 
R d bir buhranı ve şiddetli tenkit-

I ı z . . 1 . 
1 

. d k s an u a yosu. FELEK leri mucip olmuştu ... Milis teş dakarlıklara, c;ok uzun zaman-
" • 1- Ayol sus! Bağırma! Dinle gıymış er ıç enn e uyruklu set _ kilatı ile Muntazam ordu teş- lara malolacak rahneler açmaz 
1 r' 11le!.. re giyenlerde vardı.. kilatı arasında birçok munaka- mı idi? ... 

:'. ' .r:rendim. Bizim semtte otu- Ya kadınlar! Saçlar tekmil la .Askeri bahisler şalara sebebiyet vermişti .. , Bü Evet hakikaten vaziyet çok 
. ., i ' -E Etem İzzet vardır .. "Millet,, vrrcık. Eller manikürlü .. Ya su- tün bu münakaşalar mücadele- endişeli idi. . . Taarruz eden 
~"ı kztesinde yazıcı! Benim elim- ratlar! Ya suratlar, gelsin allık, Birinci İnönü }erin ortasında, nurlu dehasını Yunan ordusu tam 10,000 tü-
. ı · .i büyümüştür .. İşte beni o gö- gelsin düzgün .. Ahali geldikçe B .. .. k 'll . . . her tarafa tevcih ederek, en kuz fek, 150 makineli tüfek, 50 top .. 

lı r • ı:fdü Fayığım da Ankarad geldi geldikçe geldi Ald beni ugun, tur mı etı ıçın, gun karanlıkları aydınlatan, en asi Ethem kuvvetleri bundan 
" ....... ı. gı. 'rleyı· d d' A 1 =• a; b' ıkın Y" .. · _ ı li türk tarih.i için, türk istiklal ve h · B ı k d ·• ::ıu m e ım. yo a..ıem ır 6 tı. uregım agzıma ge C" hftri eti . . ak ühi çrkmaz zannedilen işleri en az anc. . . un arın arşısın a 
~ J biiyorda baloya, ben neye git yor Amanın bana bir bardak b'wnd" .. Y okıçtaın ç mk'l m bir zamanda, en kat'i bir şekil- müdafaa eden Türk kuvvetleri 

ı · .. · ır onum n smı teş -ı e- d ıh il d T-'· Ad b ise, 6000 tüfek, 50 makinalıtü-
~ i ı -ı:yım... . . . su verin diye haykırdnn. Bir bar den büyük bir günün yıldönü- e a e en ° ""' am, u 
ç_ i - Ban dekolte mıdin? dak su getirdiler. Yuta bilirsen münü yaşıyoruz ... Birinci İn- çok buhranlı karışık işi de hal- fek ve 28 toptan ibaret ... Bu 
· ! il- O ne demek? yot .. Zıkkım gibi bir şey ağzıma nü.... ledivermi~ti: İsmet Bey (Pş) d? henüz te!';ekkül halinde, teç-
' y · · al ı h yi Garp Cephesi, Refet Bey hizat yoksulu~u idnde ... 
';. · - anı açık saçık mıydin? ır a maz emen püskürdüm. Birinci İnönü zaferi içten (Pı;.) yi Cenup Cephesi kuman Şurada biran düşünelim: 
'ıı;l '1- A a a ! Delimisin se nog" - Bana baksana! Bu ne biçim su? dıştan önden arkadan her ta~ danı-.•-Iarma tayı·n buyurmuşlar 'k' k tı' ·k d ~ 11 1 1 B h 

1 
h ,, d dim "H __ _, d • • • "" şu ı· ı uvve muı avese e e-

1~ iın. u yaştan sonra e e ele e ·· anım o DUUa ır,, raftarı tecavüze uğnyan Türk ve "Mümkün olduğu kadar ça- lim ... Ve bir mabnalıtiifeğin 
\11 

·gibi çıplak mı çıkacağım? dediler. Hay boyıın devrilsin he milletinin, en karanlık, en buh- bık muntazam ordu ve büyük atış çabıklığmın vasati 500 pi
~,; .JAllah göstermesin .. Siyah yel rif ben kirli çamaşır kazanı mı- ranlı, en endişeli bir anında, süvari kütlesi meydana getir- yadetüfeğ·i ne muadil oldu<Ynnu 
\ I' memi geydim, yatsıdan sonra yım .. Soda getiriyorsun dedim. ilk defa çakan bir muvaffakı- mek" direktifini vermişlerdi ... teemmül edelim... Binrct~ce 
·: ;ştük yola .. Bizim Kasımpaşa Tekmil efendiler beyler katıldı yet ışığıdır?... Fakat bu sefer yeni bir vazi- Yunan kuvvetinin, Türk kuvve

ti ı 1 , motofil de yok.. lar gülmekten: Derken efendim, 1920 <336) yılı, türk istiklfil yet daha hasıl olmuştu: Kuv- tine nisbetle tam iki; iki buçuk 
~ ı ·ıBaşladık Toz kuparan yoku- cığaramı yaktım, şöyle bir keyf mücadelt.rileri için, en ıstırap- vayiseyyare kumandanları, ya- misli olduğunu görürüz ... 
ı ' nu çılmuya .. Rahmetli babam ı;atmağa başlarken züppenin bi- lı, en çetin bir imtihan yılı ola- ni muntazam ordu aleyhtarla- İşte "Birinci İnönü" muha-

ölmeslle neticelenen su! kuu hanrlıyınlar bir kadın ve bir lııraUçe
nin bu feci akıbetini ıu~r eden filmini görmek üzere 

Asrt sinemaya 
şitap etmektedirler 

Mümeıısilesl ı Dilber MAGDA SONIA 
Sut 16 1/2 mıtinesile suvarede zengin VARYETE et•• ........... ~ 

Q•·······r.-·---..ap 
Parlste menü bulunan Roı asıl-

zadelerlnln bayın feclısı, lokanta 
servözleri olan güzell!k ve zaıa

fet ılmsali kodınlınn bayan ... 
Aşkı, hazin akıbetleri .. işle dehaklr 

BİLLİ DOV 
LÜSI DOREN, ANTONIO MO

RENO nun temsil ettikleri 

PEHE~TI~ 
HırikulAde filminin mevzuu öntt

müzd ki çarşambadan itibaren 

M E L EK sineınasın~a 

..... ım:ı .. :.. .......... 
Yakınd 

~kler sineınasımo 
zarif 5afonunda 

lttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
~Ierkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındaclır 
/l ı ı ı ı 'nnmnyan şohlrlcr.ıc acente at''l ı • ı · ı'( ı ı , • 

Telefon: Beyoğlu - 2003 4 
~' ~ sövlerdi .. Bu kafir yokuş çık ri gelip bana: rak gecmişti: 16 Mart İstanbul rınm baş~a ~lunan ~them, robesi, dahili, harici, maddi, 

'' l 1 "Mllllget,,ln tefrikaaı 37 Canmı, vinlerinden Şemseddin beyin . dan çıktıgma-hükmettim. --Yamadın, anlıyamıyaeağım da. nin şaşalamadi'ğımı görÜrsün 

1 ~ 1 
Sana bir gün: eline nasıl olupta geçtiğine mi - Zavallı Şefik, dedim, oy- Hendese davanı kara tahta- Fakat ben seni aptal bulacr 

1' ı 1 - Deli oldum, yani şiir ol- şaşıyorsun? Hiç şaşma, çok natmış biçare! Bari kendini te- ya yazdrm. Gözüm A, B, C, mü- ğım galiba. İki kadının arasıl' 
~ ı; dum ! diye yazmıştım. basit. davi ettirse . . . sellesinin üstünde. Anvna da- da, başkasının halini görece 
• 1 ~ Bu gün, bu cinnetimin müs- Yazıp temize çektikten son- Ve sana hayli acıdım, içten vayı halledemiyorum. Düşün- halin kalmıyacak. 
ı: 

1 
pet bir evrakını gönderiyorum. ra, dalgınlıkla: ~İrfan efendi- acıdım. Evvela karına bir mek- dükçe gözlerim kararıyor, ku- Sen çizdiğin plan dahilind 

, Okuyacağın şiiri, geçen akşam Behire hanım» davasının dos- tup yazmağı düşündüm, sonra !aklarım uğulduyor. . . Baka- A, B, C, müsellesinin davasıt" 
, \ i senin için yazmıştım. Bu ak- ya1iına koyuvermişim . vazgeçtim. Kadıncağızı da te- lım tebeşiri& kendiliğinden dö hallededUt". Ben rrüsaade c' 
1 şanı sekiz buçuğu bekliyeme- Hemeyse canım, fazla ayıp essürden deli etmek isteme- külüp müselles silininceye ka- sen etmesen, bir kaç söz söyl 

;f 1 
dim, gelirken getirebilirdim etmediğime kaniim. dim. dar halledebilecek miyim? ... yeceğim. 

<' amma sabredemedim, hemen Şimdi biraz da seyran düşü- İmdadıma, daha doğrusu im- Zannetmem. Bu işin en kısa ve en esler 
'ı yolluyorum. nelim. Sıcaklar iyice bastı. Ben dadına bu günkü gazeteler ye- Eğer sen bu davayı halleder- tariki, Nimetle Şadiycnin, bir 
~( ;.ın mesut olmasını istiyorum. Daha ilk satırda, dosya ile ala- Mektubuma raptettiğim mC'k kendimi cehennemde zannedi-

1 
t' ti. Daha dün mühim bir da- sen, aşkolsun derim sana!.. birleri ile tanışmalandır. 

j , buna çalısıyonnn. Şimdilik kası olmadığını anladnn ve tubu okursan, biçare masum yonnn. Boğaza mı gideceğiz, ~.ı kazandığını, mahıkemede ki Şimdiden on numarayı verdim, Senin de bu yolu takip ect.ı. 
\ ~yapmak fikrinde olduğumu kimseye göstermeden iade et- 1 mısraların tehlike geçirdiğini Adalara mı? İste::sen Yeşilkö- o kuvvetli müdafaanı okudum. Af<'rin sana! ceğini anlıyorum. Amma d; 

.•, ylemi'Yeceğim için beni ma- 1 tim. Bu suretle teyidi hörmet. anlarsın. Vezni bozuk diye hak ye gidelim, Flüryada oturalım. Okudum da, aklının başında Bu aferini teşvik mahiyetin- kat et, b\ı yolun sonu uçururr 
r 'r görünüz ve bana itimat e- ilah... lannda takibatı kanuniye yapı- Neresini intihap edersen oraya olduğunu anladım... de alma. Seni al'>ışlıyorum, dur. Şimdilik sana en miikeJ"' 

'ıiz. Herhalde onu bedbaht MELFUF KAÔIT Iacakmış; müddei umumiliğe gideriz. Bu işi sakın bana ha- Mahaza senin aklın adliye- çünkü bu üçüz münasebetin mel bir sıireti hal gibi görür!' 
~niyeccğ'm. Aşıklm ruhunuza verilmişler. Bereket versin ka- vale etme. Benim yazlığım da, den içeri girince başına geliyor, muvakkat bir zaman için oldu- yorsa da, acısını sonradan ç 

1, 11?'1!letler min kabulünü is- kalbinize; !iyeleri düzkündü. Tahliye e- lkışlığım da sensin; ben seni in- eve ayak bastın mı çıldırıyor- ğuna imanım var. kersin. 
1 ·,: ·.m eder im efendim. Aşkımı söylüyorum dildilcr. Hapsedilecek, mah- tihap ettim. Benim için en gü- sun. Çapkınlığın bir de bu şeklin- Şimdi tekrar ediyorum. t 
· 'lddci ıımuml muavini Şinasi işte size. kum edilecek kadar kötü şey- zel sayfiye, en büyük zevk sen- Yahu, hayatta bir kadınla oğ <len hevesini al bakalım. üçiiz münasebeti ilanihaye d 

l· ."'' ydcn, Ihsan Şefik beye Aç koynunu kalbine ler değil, değil mi? Bu mısra- sin. ra~mak sana kafi gelmiyor mu? Tesbit ettiğin tarihte fstan- vam ettiremeZ'Sin. Nasıl olsa e-

l. _Wuht!:re n üst"lt ; girmiş olayım, !arın kıymeti vardır demiyo- Galipten Şeliğe Bir kadının derdi kafi değil mi, bula geleceğim. Şadiye ile Ni- diyeden bı }·,caksın. 
t 'Dün akşam vermiş olduğu- Ta fecre kadar zevk ile rum, eğer kıymeti olsa idi, icra Koca mecnun! ki, bir ikincisini arıyorsun? metin arasında afallamıyacağı- Ayrıldığın gül" . o kuzu gı 
'i· 'z dosyanın içinden çıkan bitap, solayım/ vazıyet ederdi... Son mektubunu okuduktan Vallaıh Şefiğirn ne akla hizmet ma şimdiden senet •ereyim. E- oturan karın isyan edecek. 

Yğıdı leffen tcıkdim ediyorum. Şefikten Şadiveye Bu şiir, müddei umumi mua- sonra, senin tamamile zıvana- ettiğini anlıyamıyorum. anlı- ğer sen sel'1'em olmazsan, br- (Bitmedi) . ~ . 

I , 



;, 

Yllll ilıtısat ve tasarruftan ne anlıyoruz? Beden terbiyesi 
Bir l'ür'< hanıını 

lsveçe gidiyor Medeni yaşayışımızı değiştir
mederı tasarruf yapabiliriz. 

(İstanbul ayarile) 
Ankara 1575 m. 

Büyük Fredrik çorap giymezdi, çilnkii o 
zaman çorap ilıtiyaçlar arasında değildi 

18.18 30.- Konferans veya ders 
18.30 19.15 Salon orkestrası. 
19.15 20.30 Solo veya taganni 
20.30 20.45 lştirahat 

İstanbul Ticaret mıntakaıburada yapar ve maliyet fiatle
nudürü Muhsin Bey "Milli İk- rini indinneğe çalışırız. Yerli 
ısat ve tasarruftan ne anlıyo- sanayii teşvik eder ve istihsali! 
.ız?" sualine cevaben şunları tı artrrırrz. Bütün bunlar yeni 
örlüyor: te~ekkül eden iktısat ve tasar-
"- Geçirdiğimiz büyük iç- ruf cemiyetinin proğramında 

imai inkıliip hayatımızın tarzı esaslı surette dahil bulunmak
ereyanmı ehemmiyetli surette tadır." 

1 20.45 21.30 Ajans haberleri ve 
raporu. 

--0-
lstanbul 1200 m. 5 Kw. 
17,30-18,30 Saz heyei? Borsa 

haberleri. 
18,30 - 20,30 J azz - band, Orkes

tra 
eğiştirmiş, ihtiyaçlarımızı bil- ----------~- 20,30 - 22.30 Saz heyeti, Anado

lu ajansı haberleri. .assa manevı sahada şiddetle Türkün vazifesi 
ırtırmıştır. Bunun neticesi ola- --0-
ak masraflarımız da artmıştır. 
'akat bu pek tabiidir, bundan 
çtinap, ne mümkün, ne de fa
•dalıdrr. Bu, medeni yaşayışın 
aruri neticesidir. Harzıcan e
'erek elde ettiğimiz medeni ha 
·atın icaplarından vazgeçmek, 
edavete doğru rücat demek
ir ki bunu hatırnnıza bile ge-
irmeyiz. 

Zehra Tahsin H. 
(Birinci sahifeden mabat) Beden terbiyed tahsili için 

rü bunatenezül bile etmez. İsveçe bir muallim hanım gön-
Ben bu şerefli vazifeden geri dermek üzre Maarif vekaleti 

kalacak hiç bir Türk kadını ta- tarafından bir müsabaka açıl-
savvur etmiyorum. mıştır. 

Belgrad 429 m. 
19. V oyvodine Darülfünün ta-

lebesi konseri . 
21,30 Radiyo quartette 
22,40 Tiyatro 
23,10 Otomobil klubu orkestra-Türk hanımları! Şunu bilin Bu musabakada birinciliği 

ki bir metro ipekli bir düşman İstanbul kv: rr.uaılim mektebi- sı 
dır., nin.1927 senesi ve Beden t~rbi- Budanl'.~te~SO m. 2o kw. 

Çanlı modeller salonda... yesı kursunun gecen senekı me 18 30 p· k . 
Bu nutuklardan sonra yerli zunlarınc'an Zehra Tahsin ha- : 20:30 O~;~t onsen 

kumaştan yapılmı~ e1biseleri nım kaza'.lmıştır. . 1 Tzigan ort.:estrası 
trikoları giymiş hanımlar salo- Zehra hanım dun a~şam 1s-ı 
na girdiler ve şiddetli 'alkrşlar- tokholma hareket etmıştır. Ze- Bükrı:oş -;; m. 12 kw. 
la karşılandılar Bu model ha- !ıra hanım üç sene orada kaldrk 

· t B d b" · 116 30 Orkestra nınılar salonda dolaşarak yerli an sonra e en ter ıyesı ı:ıu- ,. 
malları hem teşhir ediyorlar, t?hassıs1 olarak avdet edecek- 19,4 5 Opera 
h . ha . 1 . tır 1 -o-em ıza t verıyor ardı. Bır ,,.· ........ •••••••••••••'9+0tı . 
~~ım h~nımlar da yakın.dan İzınir le sahte çekler . Katovıc 408 m. 10 kw 
gonmeık ısteyerek mamtllatm . . . . 21,30 Konser 
teşhir edildiği yere iniyorlar- İzmır Maliye ~aıresınde yapı 24, Dans havaları 
di. lan 3640 buçuk liralık sahtekar, --o-

Dünkü toplanışta Milli tasar- lığn; ~ahkil~tma Maliye sennu-J· Moravska - Ostrava 263 m. 
ruf cemiyeti İstanbul şubesi rei fettışı İsmaıl Hakkı B. tarafın-. • ıo kw. 
si Hakkı Şinasi Paşa, Sana- dan. devam olunmaktadır • 18,30 Halk şarkıları 
Yi ve Maadin bankası müdüru·· Zıraat bankasında hu parayı 20 Konser uh ı·f · k · · 'b • ve m te ı neşrı-
Sadettin B. Kadın birliği reisi v_erme ıçın ı. r?z olunan çekle yat (Pragdan) 
Latife hannn hazır bulunuyor- nn muamel.esıru yapan memur 24 Cefe Ll d orkestrası 
!ardı !ardan bazı ızahat alınmıştır.Mü ' (P ,....ı ) oy 

H'anımıaranızm teşhir günü f~~ti~ ,:ıxrıca Ziraat b~kası m.ü: r · ~ 
ve yerli mallar hakkında neler durlugunden de resmı ve tahnn Prag 486 k 

. Muhsin &g düşündüklerini neler görüştük- m~l~~-~.alep .. etm_iş.tir. Ban~.a 21,30 Orkestra m. 5 w. 
Eskı zamanın ucuz hayatını lerini öğrenmek için araların- mudurlugu, mufettışın bu mu- 23 20 C f' p 

krar yaşamak imkanı olma- da dolaştık racaatma derhal cevap vererek 
24

• C e f ~ Lrag orkestrası· 
~ak~ beraber bugünkü me~~- P~tists lazım hadisenm b.ank,?_d~ ~e suretle _ce • e e l~kestrası • 
~-ve ınsanca hayatnnı;da mum Hanımlar ekseriyetle teşhir r~yan edebılcegmı ızah etmış-ı Roma. 

441 50 
kw. 

un mertebe tasarrufkarane ha- edilen eşyanın lüks olmasm- tır.. · m. 

HlllN ZEYTiN YlGI 
llıinyanın en lez•z ve en saf ve hallı yağıdır. Parl>, 

Londra, Roma'da en büyük mükAfat ve altın madalyalarlle 
musaddak birinciliği \e şehadetnameyi ihraz etmiştir. 

,\layonezdc, salatada, yemeklerde, pilhda tatlılardı 

il ısın zeytin yağı istimal ediniz. Bilhassa mide ve hağır- ~~~! 
sak hastalıklanndan muzıarip olan kimselerle şlkempeıverler.., 
behemehal Hasan zeytın )lğtnt istimal etmelidirler. 

Çünkü saftır. kum, taş, bıibrek, safra, sarılık ve karı· 
ciğer hast31ıklarilc zaafı umumiyede Hasın zeytin yığını 
içiniz. 

Kiloluk şiıesl 100, yırım kllo 60, safi bef okkalık ve 
dahı büyük tenekelerde ohası 1 IO kuruıı l lasan Ec7.& 
deposunda toptancılara ıenzill~ markasına dikkat ediniz. 

i 

BDIDK TATIARE PiIANC~~Il 
YEDiNCi TERTİP 

6. iNCi KEŞİDE 
Bugün 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca: 50,000 

ve 

40,000 
S0,000 
20,000 
15,000 
10,000 Liralık 

100,000 » Bir 
ikramiyeler 

mük,\fat 

Ccmlyeti (;;tanbui müme;;:;llliğinden···· 

1'ÜRK MAARİF CE~t1YET1 

ektep defterleri 
ve güzel yazı dersleri defterleri 

Her yerde arayınız. Umumi deposu Iscanbul, Fincancılar 

.. yokllliunda Şark Hanında 18 numdrdadır ~·· 

Uevıet nenıiryolıarı ve liınanlan nııınnıi inaresinnen 
Anadolu - Bağdat hattına mahsus 34-334 numaralı Açık 

arazı tarifesi ikinci Kanun 1930 bidayetinden itibaren A<lana
Mersin hattında da aynen tatbik edilecektir. 

w 
BERLiTZ 

Mektebinde 30 derslik bir 
kurs ecnebi memlektıe bir müd· 
det bulunmığa muadildir. 'e 
llatça daha eh vendir. 

Beyoğlu 356 lstik!Al caddesl 
Ankara, TA~ il:\:\ SIRASI 

... 111111!! .......... --ı 

~eJrise ain 
l\1~rkez .ı\.cent,n; Gall\t\ kl\,r!l 

"ııın ·a Beyotlu 2.16? Şuh 

ctntuı: :\1a1nıu liu ilam altııJı 

lstan '"ıl 7.j() 

Mu~anJa ~ustası 
Cuma, Paı~r. Salı, Çar· 

şaml-ıa günleri idare nh •mın 
dan 9 da kalkar. 

TRUlH Bilil !i paSTrn 
(Re,icpışa) va;nr.ı ı J ;inu 

nusani l'a7.arte;I 12 ,le Gsl:ıta 

rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, G!reson, Trabwn, Rlz 
I fopa ya gidecek ve dcin ışt 
Pazar lske1esiyle Rize, Si.ırmen 
Trabzon , Tırebolıı, Gircson , 
Ordu, Onve, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak ı;elecek 
tir. 

'ket etmemiz pek kabildir. Bu <lan mü tek" idiler Bir hanım Bankadan 3640 lira 55 kuruş 18.30 Kon er 
ususta en mühim rol - eğer is- dı'yo d şk'. 1 

• almak için Şükrü mührü ile Hay 21, Hava raporu ve radyo 
' . 1 k . r u ı. . . k d . . rsenız on arın no taı nazarın- y ln · kl" trik k n ımzasını ullanan şahıs hak- ersı 

İstasyon ve ambarlarnnızdan bu hususta fazla malumat 1 

alınabilir . 

( Konya) vapuru 12 K. sani 
pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 
Rıdos Fethiye Finike Amıılyay 
gidecek ve dönüşte mezldl, 
iskelelerle birlikte Andıfli, Kal· 
kan, Sakız, Çanakkale. Geli
boluya uğrayarak gelecektir. 

Devlet nenıiryolları ve limanları umumi i~aresin~en: 
an buna fedakarlık diyelim - lhalbuk' a tlız ~phet. 1

' 
0 

rlep kında lıenüz bir ip ucu elde edi 
ad l d .. .. ı as ı ıyacımız o an 1 . v· 516 50 K 

ın acımıza uşuyor. patı'ska ba· b d • cmem stır. ıyana m. w. B iln b' ·1 k d , zen, asma nere er .. 
. ug . ır ~1 .e a ~nmm te- Onları göremiyoruz. Maliye müfottişliği tarafın- 16,30 Orkestra 
ız ve zanf gıyırunesı tasarruf 1 k b h . dan tahkikat devam ederken 19,35 Sarık saatr Anadolu - Bağdat hattında mevkii tatbikte bulunan 12-312 
k b"li l'f . y· . f pe çorap a sı . po . "f . • "k" . K' ı a ı te ı tır. aru, tasamı B' k" d to 1 h lıs müdüriyeti de kendi y 1 20. Reutelif konser numaralı vınç tan esırun ı ıncı anun 1930 bidayetinden iti-

apılsın diye kadınlarımız tara 1 dır. ~~~ e bp a~~n kanım- dan yürüyerek salıtel·arl~klun- 21,30 Tiyatro "Spuk" 
1 

b.aren Mersin - Adana hattında da aynen tatbiki takarrür etmiş-
d f d k • !ık 1 d ar a tp<= çora ı muna ·aşa e- • arı 

~ an e a ar yapı sın e- d" 1 d . meydana çıkannıığa ugraşınak- Jazz - band. Telsizle resim tir. 
uyorum. ıyor ar ı. tadır. neşriyatı . Bu hususta fazla ma!Umat isteyenler istasyon ve ambarla-
T f 1 d . k d 1 - İpek çorap giymiyelim K . ·· l'd' ı asarru o sun ıye a ın a- .. F k d b k apanan nıektehın rımıza muracaat etme ı ır er. 

~ı~ kabasaba giyinsinler de :L:·y0t ~~v~ı;;~r~. aş a çorap talebesi Pellegrı·no --------------------
_mıyorum. Zarafet, kadının l tt d ı· ı J b } T Ş • k f • kkıd B d A b' n~aa a a yer l ma I Beşiktaşta Akaretl~rdeki stan u na mvay ır e ı 

l .ır. una meF ekanı ır a- Güzel sanatler birliği mima- Şark lisesi namındaki hususi Ticarethanesi .l 
am tıraz etmez. a t zara- _. b · · !ile k · · b 
·t· akul d . . k n şu ı:flı sene ongresını mektep undan dört gün evel E kat tarı·fesı· 
. ın m erecesını aşma ' d"" b" l"k b' d ak . M 'f "d . Kadın pkaları ve tuhaf' V ani zarafeti garabetlerle, kap- .un ır ı •. ınasın a . tetmış- aan ı aresı tarafından ka- 1 şa . . ıye 
alerle gülünç bir hale getir- tır, evvela ıdare heyetı rapo~ patılmıştır. 9 s•nıf ve 150 kadar lc:_vazımatının _sa~rşı ıçın, ~ey
ıek ... ve mesela bir elbiseden okunmuş v~ ?~dan so~ra .Ye~ı taleıbesi lbul•ınan bu mektebin oglunda İstıklal. caddesınde 
:l kere gıymekle bıkkınlıkgös idare heyeti ın:ıhap edı.lm~ştır: efendilerinden 'ıir kaç kişi dün R:.:s. ~efare_thanesı yakın~~da 
=ek gibi haller, ve aile büt- .. Kongrede b~Lhassa ıktı.sadı matbaamıza geler ·. mtılı:tebin ye?'ı ?~'. ı;ıagaza ve salon .. kuş~t 
esini tahrip eden diğer kap- n:ıuca~~lede ~ımarlann hıı.se- idaresizli'k yüzi•n • ı ~ 1,;;,tıldı- edı.ldı~ı1!ı muhterem muşterı-
sler. İşte tasarruf filcrine ta- sıne dmı~n vazıfeler arast~r_ıl- ğını ve leyli tale ekseri- lerıne ılan eyler. 
ıamen zıt ve düşman olan ha- ı:ı;-ış. yerlı malezeme ve yerlı ış- sinin taşralı ol "l ı 'tlerini 1 Eri.ek ve kadın şapkalarının 

ı !ti ruhiye budur. çı kullanılması 4ı:il!"adaşmıst.ır. vaktile ta'Tları • klerini, toptan satışile ve Anadoluya 
Makul derecede zarafeti te- ~u hususta us_ıa ışc;:ler vctı-;- . r''"!lrı; rle ,, k r i- 'fatış ve irsalat kemafissabık 

.in için kendi mallarımız, ken- ~ıı:nek ~areler~ aramn~sına ve deçek yerleri c'r - ,ı ,.nı soy- Galatada, Arslan hanında 9 nu 
i mamuliltımız kafidir kanaa- ışç~ ~emıyetlenle _sı~ h.' r rabıta leyerek aHı·~mdar ınaıkamatın mara<la 3 kain idarehanesinde 
ııdeyim. İşte bilhassa ceıniyc- tesısıne kara_r~~ıruştır. muavenetini :rica etmişlerdir. yapılacaktır,., , '"""' """"'""""' 
rnizde en esaslı masraf kapısı I Jı fi '' "I • f ğiıl le 1 
tan hanımlarımız, zarafetleri- Mem e e e r~ sye ,, n e!:!I e ce r 
• zevki selimlerile ve selim z Jd k ·ı • · l 2 3 4 5 6 7 8 g 
r hissi milli ile temin etmeği ongu a vı ayet1 
renekten, kaprislerden alma- meclisi 

ı tercih ettikleri gün tasarruf 
rdan en büyüğünü yapmış 0 Zonguldak vilayet meclisinin 
l'ağız." - kanunusaninin 011: b~şi~de açıl-

Ziraat Bankası İstanbul şu-, masına karar verı~mıs~ır. lstan 
·si müdürü Cevdet beyin mu- bulda bulunan valı Akıf bey <le 
eası: yakında Zonguldağa gidecektir. 
·- Kabili tasarruf olan şey- -o-
in hepsinden tasarruf edile- Odemişte t>:ektirik 
l~ ö 
Yalnız ihtiyaçlanmızın han- deı:niı;te su ve elektrik tesi 

, ini azaltabiliriz sualine ce- s~tına ılkbalıarda ba~lanacak ve 
ıp vermek kolay değildir. · tı~r bııç~k sene zarfında ikmal e 

D
.. . . il . 1 dılecektır. un ıçın ıtıy.:ıçtan sayı mı-

Bugunı.u }eni 
l:llmcccmfz 

SOlDAN SACA: 

DUnkU bilmccemizln 
halledflmls fekli 

YUKARDAN AŞACI: 

--• -(1)-

-111 

1929 ıtmesi Tcşrinisaninin 25 inci gününden itibaren 
llAnı ahire kadar muteberdir 

' 
No Hutut Harekat 

9 H bl Si k I { llarhiyedcn-Sırkcclyc 
ar ye- r ec Sirkeciden-Harhiveye 

10 Şlşll-Tfinel f Şişliden· Tünele 
\ Tünelden-Şişliye 

{ 
K urıuluştao-Tünele 

il Kurtuluş-Tünel 1 üneldco-Kurıuluşı 

12 Harbiye-Fatih { Harbiycden-Fatibe 
Fatihten-! larbiyeye 

14 Maçka-Tünel { 
l\lıçhdan-Tünele 
TUnelden·Maçkıya 

15 Taksim-Sirkeci { Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Taksime 

16 Marka-Beyazıt { Mnçkadau-Beyazıta 
T Beyazıttan·!\<fıçla>.yı 

Birinci Son 
Fuılı hareket 1. areket 
,. 14' 7,00 19,00 

7,31 19,31 
S' 6' 6,. 6 24,14 
9' 7,02 24,38 

21.10 23,ııü 
21.so 24,-

80' 

s· 1 r 6,09 ı ,oo 

30' 
s· s· 

10' 

6,21 1,05 
21,40 23,30 
22.00 24,00 
J,IO 20,00 
'l ,.35 20,.30 

7' 9' 7,CO 21.30 

{ 
Taksimden-Fatihe 15" 

18 1 aksim-Fatih Fatlhıcn·Taksime 30' 

14' (i,5J 21,33 
7,46 18,46 
8,3J 19,12 
7,00 21,04 
7,50 ~1.54 

1 B 1 l\urıuluştan·Beyızıda 6' 
19 Kurtu UŞ· eyazıl\ lleyazıttan-Kurıuluşa 13' 

lleşiktaştan·Bebeğe 
Bcşikt3Ştan-Emlnönüne 81 

• 
·' 1 i } 22 Bebek-Emlnl!nll 

•• 

Behckten·t'.minönüne 16' 
Eminonüoden Bebeğe 50' 
lle"ekıcb· l\arakö) e 
Karakövden· Bebeğe 
llehektt·n · Başlkıaşa 

6,01 
6,2~ 
6,30 
6,41 

22,20 
2J,(l4 

21,47 
22,.91 
24,45 
oı.~s 
02,05 

il 
- 1 ~,.. 

CD 
&:il 

Ak ( Orıakövd•1n-;\ksar•ya 10' 
23 Ortak!iy-,... ıı;aray Aksarai-dan Ortaköye 17' 20' 

34 Bekşıtaş·fatih { lkşiktaştm·Fıtihe 9' 15' 
F.•"htcn Beşikı.aşa 20' 

- . -
f,09 20,42 
6,. ~ 21.~3 

7,00 20,JO 
7,46 21,16 n birçok şeyler, bu·•un en İ

·ri gelen ihtiyaÇlarımızdan ol- Millet ınektep1 eri 
ı. itılr. Mesela Prusya kralı 
i 'ik Fredrik çorapsız gezer- Kastamonu maarif emaneti 
c·ını:ü zamanında çorap gi- mmtakasını ihtiva eden Sanı

nı: : bir ihtiyaç halinde değil- sun, Zonguldak, Sinop ve Kas 
. Bugün ise en fakir adam bi- tamonu vilayet erinde 28414 ta 
yağına çoraba benzer bir lebe okumaktadır. Bunlardan 

1 - Alfabeden bir harf (2) Cet ı _ Basamak (6). Zaman ( ) 
(3). 7.aman (2). 2 · !Aksara)dın · Topkapıyı 6' 9' 6,12 

2 - Avuç içi (3). Fikir "fra1U1z· 2 - Nida (2). Dafa (4). _ Topkapıdan Sirkeciye 20' 06,.lJ 
ça" O,. 3 - Büyük b-lii (4). S k I Sirkec den- Topkspıya 60' 0:',09 

3 ( • d ı ta b" 32 Top kapı- lr ec ı Top'·ıpıd•n-llcyızıda 2A -- -

-.-
22.fO 
22,4 
01,00 
01,40 
02,00 

y gcçinneğe gayret eder. 400 ders hanede 15236 talebe 
S ı halde filan şey ihtiyaçtır Zonkuldukta, 227 dershanede 
n ey değildir diye bir tas- 9000 talebe aKstamonuda, 159 
}'apılamaz. Yalnız şu mu- ders hanede 3138 talebe Sam
i ~k ki kendi yağımızla kav- sunda, 63 dershanede 1040 t~e 
ın 1, prensibini pek ala ta~- be Sinoptadır ~mtak~~ ~~l-. 
~c iliriz. Mesela Bursa ı- !et mekteplennde bınncılığı 

' i 0 ı d uıırken hariçten gelen Zoııkuldak teşkil etmektedir . 
idil r' ;ı•rnayız, memleketi- Bu derslerin bir kısmı mühim
'd im;ıli miim!ı:ün olanları mi amele için açılnuştır. 

- ' ay ın 8 n ır §ey 4 - Mauct (2)" laim (3). - " 24"l..v;,. 
(5). • lleya1Jttan·Topkapıyı 1lU 

4 - Keder (4). Uçucu (4). 5 - Cılt (3) Valde (3). .= ~ TopkapıJıın Aksaray& -,-
6(2) Yama (2). Valde (3) Fırlat 6 - Kasabın sattığı (2) Cet (3) CD Aksaraydan \edikultı·e 6' 10 6,10 

• 7 - Uzak (4). ~ Yediku!edcn-Slrkeche 20' !ı,33 
7 - Bir renk (7). CD Sirkeciden·Yedikulefe (j()' 7,13 
8 - Hayii (2). Rabıt (2). 8 - l.0n (2) Hurafe kuıu (4). • 33 Yedlkule-~ırkecl Yedikuleden-Hevazıiıı 24, -
<ı - Ci $ (3). Damarda akan (3) 9 - iğrenme (6). Ayı yuvası (2) ~ ( lleuzıuan-Yedikuleye 24.~0 

lsl~,~~\~~!,~~~!1,!~~~!J~ı~~~~~Ue!~J.~~!!~~,~~ ,I · ! i~;~ii:-,~J::-~\ 
musadıf Salı gunu ogleden sonra Çarşıyıkebırde Şehremaneti 1 37edlrnekapı slrKeclı Ed. imekapıdan-Fatlhc · 23,-W 
müzayede mahallinde bilmüzayede satılacağından taliplerin Fatihden Edirnekapıya N,05 
yevmi mezkilrda müracaatları ilan olunur. ' .!.FdırnelapıdanAksaraya -.-

• 
21?, ı 4 
22,~4 

1,00 
1,40 
2,00 

00,00 
2~.:ı!5 
22,58 
01,20 
ı) -'·4 
02,-

Bozcu~ı poslası 
( GELiBOLU) vapuru 

K. sanı cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

l.ııpscki ÇanaU a'e lmroz Bozca 
adaya giden·k 'e Çanakkalt• 
LApsekl Gcliboluya u~rayarak 
gelecektir. 

N >\l\l VAPCRI .. \ RI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muntazam 

ADNAN ,-apuru 
Klnunusanl 

13 üncü PAZARTESi 
günü 16 da Galatı nha mınd•n hare
ketle ( lzmlrc ) \'e Çarşamb• günl 
lzınlrden lsı.anbula hareket eder. 

Galatı gilmrUk karşısında Siı:. 

t'ransez hanında 12numarada Omu· 
mi ıcantalığını mıiracuL Telefon 

Beyoğlu: 1041 

il SALIKZAIJE BlHAi>l·.ı 
LEH YAPl'HLAHI 

KAHA llJ~ı iZ l\IU. 'f 
ZAM V I~ I.t' K." POS !'ASI 

Sakarya 
vapuru 

12 k ,unusan Pazar 
~nll ak~amı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zongulda.,ıırı,,.:ı 
(nebolu, Samsun, Ordu, Uny , 
Giresun. 1 rııb.on ve Rize lsl<e 
lelerine azimet ve avdet ede· 
cektlr. 

Tafsilat için fi kcclde Mcs 
adet hanı altında ncentalıjtın 

mllraca L Telefon:! ,anbul 213 
•::zı~!!aE:=ıB!iliiS=::ıc:am 
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'BİR RESiM 
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11 K. SANI 930 

Devredilecek ihtıra berab 

"Yollu sıgara makineleri ve b 
milmasil şeyler için kesme tertıııa' 
hakkında ıenai Umum Müdürlu 
den istihsal edilmiş olan 27 Ş 
1928 tanh ve 656 numerolu ih 
beratı sahipleri ihtiralannı bu k 
ahere satmak veyahut icara ve 
arzusunda hulunduklan can, sa 
almak veyahut istıcar etmek a1' 
sunda bulunan ze\ atın İstanbul, 
ni postahane arkasında Türkiye 
nında 18-22 numcrolarda 151' 
efendiye müracaat eylemeleri i!lıl 
lunur. 

Devredilecek ihtira berab 

Sigara imal ve paketlemeğe ve I 
gara imalinde hasıl olan tozları 'f'. 
kamamağa ve toplamağa 
makine hakkında. Senai umum 
dürlüğünden istihs<1l edilmis olan 
Şubat 1928 tarih ve 731 ;,um 
ihtira beratı sahipleri ihtiralarını 
kere aherc satmak veyahut icara .,,, 
mek arzu ettiklerinden, satm al 
veyahut isticar etrr.- A arzusunda bfl 
•unan zcvaun lstanhul, Yeni 
..ıane arkasında Türkiye lıanında l~ lill: '. 

1 1 1 1 
v l ı' 

DUn DarUlfllaun lı:oafcraas ealonunda binlerle TUrlı: hanımı toplaamıt barada yerli mallarından canlı modeller gösterllmlf, bu Mlllf mUcadelcda 
TUrlı: kadınının en bılyOlı: yardımcı olacagı bir kere daha taylt edllmlftlr ı 22 numerolarda t 'OK cfe.,diye iP 

racaat eyleJ:!ıelcri udll olunur. ---1 1 

~( \ l • 
• • 1 
r • ! 
1 • 1 

~ l . 
ı 
ı\J' 

• 1 1 

1 1 1 
~ ı, . r· 
l 

t\ 1 L .. 

Yerli malları için dün Daroıtanun konferans salonunda yapılan içtimada heyecanlı nutuklar sllylenlrken 

o .~ı, 1 

~ l .. 

1 1 1 

i d' 1 

''' l ~ 
1 • 'ı 

1 1 ~ 1 
'' H 11 . ' 

1 
.ı 

,ı 1 
• , . ntflterede bazı sporcu kadınlar yeni seııe:tı teali ederlı.ea. Her ) : , l, ,Jrı ellerine tahtadan yapılmış bllyttk birer rıtklıam alarak deniz 

'ı • .ı lr~nıırı~d~ ~~~~~ar~ R_es~lm~z po~cu kad'.°l_'.l_r~ r~•te~ir'..r 
! ~ Şeh.ıadeba,ı l\tillct Tıyatro unda 

11

1 

ı!·~;!. 1 ">: Saşne'~~;ırı N' f iTf BE' ıTN' "::'.~,,;,:"'' 
!' Y ~an'ati şerefine 
: ·~ \• Büyük ve eınsalsi7. n1üsamere iki büyük 

• 1; piyes bir gecede ~ 
~ ı• ' , 'AŞIT ve FAi iRi Beylerin taklitli komedilerinden 

,t;'.. KÜÇÜK BEYLER 1 J{OLERA .\1İKROBU 
. • .' .> 3 perde • komedi l perde ~ 
f f Fahri bey Ştnork Zumrtityan Naşit bey metre ı inok 
('f llu geceye ma" :ıs kar~olar - varyete numerolan komik 
~ ~ Şe\ ki bcvin aynca komedısi X'.~X::.C116ı< 

ı 1 
1 . !! 

.. ,, •. 1 

1 ' 

Malzemei beytiyesi hem i .. :nizi te~ h l 
henı de evinizi tez/in eder. 

Türk Anonim elektrik ~irketi uruumiyesı Galata Bahtiyar Han 

Vilayet ~aiıni ene ·iı enin~en: 
Yirmi odalı Fatih Bahrisefit çifte baş medresesi otuz lira 

icarı şehri ile talibi uhdesindedir. 15 Kanunu sani 930 Çarşamba 
günü saat on birde iıhale edilecektir. Taliplerin encümeni Vila
yete müracaatları . 

* * * Beyoğlunda Emin camiin.de iki odalı Emin camii mektep 
binası. 

Ü sküdarda Yeni camide iki odalı taş mektep binası. 
Ebussuut caddesinde 11 No. matbaa binası. 

Ebussuüt caddesinde 5 No. matbaa binası. 

Yi ffiyet ~aiıni encüınenin~en 
Balada muharrer emlaki hususiye icare verilmek üzre 

29/1/930 Çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konul
muştur. TaliJ?lerin Encümeni Vilayete müracaatları . 

Snnayl ve maadln bankası tarafından pazartesi gOnftnden itibaren Babçekıpıda bir yerli mallat 
pazarı açılacak burada yalnız M.1111 fabrika ve lmalltaneler mamulatı bulunacaktır 

iç çamaşlrları temin edilmiş halis yündandır 
['- eyl tuhafiye dükftnl•nnda oatılır. 

Da iz salı a nıa konıisyonuu~an 
1000 Kilo zeytin yağı pazarlıkla ihalesi 16 ikinci Kanun 930 

Perşembe günü saat 14 te . 
Deniz efradının iaşesi için yukarda yazılı bir kalem erzakın 

hizasında gösterilen gün ve saatte pazarlıkla mübayaası icra 
edileceğinden şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve ita
sına talip bulunanların da mezkfir gün ve saatta Kasnnpa~ada 
Satınalma komisyonuna müracaatları . 

Detlet ~eıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Sergilere ve yarışlara getirilip götürülecek ve damızlık için 

c;elbolunacak hayvanlara Anadolu - Bağdat Demiryollarmda 
tatbik edilen 32-332 numaralı tenzilli tarife 15 Şubat 1930 tari
hinden itibaren mülgadır. 

Mezkur hayvan nakliyatının bilumum Devlet 
rmda kanunu mahsusuna tevfikan %50 tenzilatla 
olduğu ifan olunur. 

Demiryolla
yapılmakta 

lLAn 
MALÜLİNI ASKERİYEYE 

!atanbul Tramvay Şirketi, J:.ıli ıır 
zırda askeri malQllerin Tramvay a· 
rahalannda tenzilatlı tarifeden ıstı· 
fadelerine imkan bah~lmak maksaıJ 
ile kendilerine verilmiı olan gri ,en) 
te kaplı tenzilat pasolannm, 1 Şubl' 
1930 tarihinden itibaren mer'i oıını· 
yacaklarını. ma!C'ılini askeriyenin n• 
zarı ittilaına arz ile kespi ıeref eylet 

Hali hazırda mer'i ve mevzuu ııaJı 
solan tenzilat pasolarının. istirdadı 
mukabilinde, 1930 ve 1931 aenclet 
zarfında muteber olmak üzre, yc6! 
san kaplı pasol:ır tevzi olunacaktır· 

Binaenaleyh, askeri malC'ıl bey .ıf 
efendilerin, yetlerindeki pasolan ye
ni sarı kaplı pasolar mukabilinde uı" 
dit ettirmek üzre, Salı, Çarşamba -f4 
Perşembe günleri, saat 13,50 ile • 
arasında, Metro Ha'lında, Şirketli 
Beşinci kattaki Da· ro si mahsusas•ııl 
müracaat et-neleri lüzum kendilcril" 
ilan olunur/ 

Doktor Kokolatos 
Emrazı dahiliye ( Göğiı<, kalp. 

mide hıstalıl<lan tabibi mütehassısı: 

Beyoğlunda sakrzağacında 82 saat 14· 16 

Müdürü Mes'ul Burhant-dı!İ' 


