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Jeılıii tetkikHlı Halk bilgisi derneği Tiil'k tat irlcri Denizlerde fırtına müthiş -K--ar-

Rusyada müşkülata f, lenin l va nur~ Çekmecede DarüUünun F m fakültesi 
arı-ıyat ve d F aali,Tetin t te'r~İ c<liy·or 
k ma enıyat enstitüsü . . 

• ıren h·k 
- _.,..... -

b I u ümete bir müracaatta 
u unınu t 

l!im encümeni Köprülü zade Fuat Beyin 
11ebeı,- ş ur ; bu müracaatın 

1 bazı vekaletler tarafından 1 l il l 'J · • 1 . 1- ı· 
nezaretinde çalışmaktadır 

lltenıleker , d a ' ıı ~ısı ( crııqı;ı aa ı-

1 
ımız e tetkikat yaptı- yetini tcY;;i etmektedir. Dcr-

tı ınak ü . 
11 

zre ıeoloıinin muhtelif ııep;iıı .\za>ı ı:;ittikçc çogal-
Uoelerinde 'h l I [ maktadır. ,\ado!tınun bütün 

bı, ı tısas ari e maru 
takım \'İhlyctlcrindc Türk hars Ye 

lb 
zevatın Avrupadan 

te edil . halkıyatilc al;\kadar kimseler 
meııı, mesela su ve toprak 

llıesdele. . tnnıamcn birli~c yazıldıkları 
rının bu miltahassıslar !'ibi bulundukları muhitte de 

!lıarifı·til tk 
1 

- e te ikine başlanmış dcrııegc mıifir olııııya baş-

~ llıasıdır, Fen fakültesi arziyat lanıı~lardır. J,ranbula mücaYir 

~e madeniyat enstitüsü büyük Edirne, Kırklareli. Tckirda~ı. 
" isabeti 1 h k Celibolu, Şile p;ibi ycrlcrdc-b nazar a ü Qmetin 
itladır.. b ki halk bil 0°·bi mensupları 

ı. •• u jeolojik tetkikata 
<ond; lstanhul muıııe;siliği te~kihl· 
ed·l mensuplarının da teşrik nna iltihak ctmblcrdir. 

•mesi l· · hiilc uzumunu ileri sii.rerek J Talk bilgbi dcrnel(i ilmi 
~mete arzı hizmet etmiştir. bir mecmuanın ııe~rine ba~lıı-

er !eyden evel Fen fakültesi mı~. hatta mecmuanın ilk sa-
attiy ı.----
h at Ve madeniyat enstitüsünü MU" ~a~ele 
~ t~bbüsünden dolayı takdir 

rıı. 

:~~!~: ~~: :::: d:~~~~~ ~onıisyonu 
"Unda L 

~ nnoı:~~~~:ml~==~~ filine ue 8elôniğe ~e~il 
Ve 11ıilJetimizin fennt asıtalarJa fiar~i lratuaua nj~ece~ir 
letlıkin 1 1 Y 
ld,etiıne ya~dım etmesidir; mem- Evelki gün telgraflar 
k'' ızın Jeoloji .,.hasında tet-
"' ise b çekildi. 'h İrinci derettde bir 

1 Uyacımızı teşkil etmektedir· Muhtelit Mübadele komis-
Çijnku b ' yonunun Garbi T rakyaya nakli 
~ u sahada muhtaç oldu- meselesine Yunanlılar konfor 

. lctlıkat yapılmadıkça olmadığından bahsederek Scla-
tıraat . 
lıı maadın, nalia noktasından nigi ve ya Atinayi tekli[ etmiş-

tçok - l ha !erdi. ı ._ "a tın tahakkuku müm-
~un dcğ;ld Komiyonun bu şehirlerden 
"' ir ; hatta memleketi- birisine naklinde lstanbul du-·•iz . 
~ ıçın ieolojik tetkikat aynı rurken bir mana yoktu. Çünkü 

'Uıda bi ·'d f · ·11· komis,von Türkiye rumlarının ııı r mu a aaı mı ıye 

"•lesi bile telakki edilebilir. tekasüf etmiş olduğu lstanbulda 
1-lültrı uzun müddet bulunduğu halde 

naltta; met esattn muhtelif Yunanistandaki türklerin te-
llıiıde. nazarlardan memleketi- kasül ettiği garbi Trakyada 
'lııı , ıınar ve islah siyaseti takip vaziyeti mahallınde ve yakından 

e•ı~cl bu · ıt; şimendifer, su işleri tetkike zemin bulamıyordu. 
".• tGınledendir; bu gibi işler Komisyonun cvelki gün 

n de ;\\ aktettiği bir içtimada Garbi 
tql.. 'rııpadan bir takım mü-

yısını da meydana çıkarmVitır. 
.t·_ .. kat dcrıı~k da'ı:ı eyci ta-

l be !tir ıli gi 
rehberle ncş· 

riyata lıa~la-. 
mıştır. Bu 
rehber halk 
lıilg-bik me~

gul olanlara 
ne tarzda ça
lı~ıı..:a klarını 

gösteren bii· 
ıı· •I mccmu-

K,·prülü zad< Fuat B. a,ıı!ır. Bu 
rchlıcr bütün dernek azasının 
'e lıun!arla beraber ınemle
l•ctte lıalkıyatla i~tigal eden 
lıütiiıı zerntııı elinde bulun
duğu gibi :\ faari[ \'ek.ileti 
tarafından Yilayetlcrde te~ek

kül eden söz derleme hevct
lcrine te,·zi olunmuş, ıist Üste 
lıa;;ılan iki tabı kafi gelnıedigi 
için ,)[meli defa tabına lüzum 
görlilmiiştlir. 

Dernek mecmua ve reh
berden başka bir de seçme 
halk ~iirlcri um-anlı küçük 
bir c~cr nc~rctmi~tir. 

Deneğin faaliyeti bu kadarla 
da kalınan11ş., iJıni n1csai:'ine 
devanı etmekte lıulunıııu~tur. 

Derııcl(in uıııunıl mcrkcziııılc 
mlitc>ekkil ilim cııcunıeni 

' 
bir çok malzeme topladıjtı 
gibi toplaıınııları da tasnii 
etmektedir. l'.mum! merkezde 
müte~ekkil ir~at \'C tcrlıire 
enclinıeııi halk için konic
raııslar \ermekte Ye hir de 
Yuııu' l~ınrct)'C ait bir ihtifal 
hazırlamaktadır . 

llim encümeni, clerneıı-ın 1 

ilmi faaliyetini tanzim Ye 1 
mensuplarınm usul Ye intizam 
dahilinde çah~ıııalıırıııı temin 
etnıcJ, u:dir. .\ lcrkezi umumi 
ilim cnciinıeniııin tak\-ircsi 
i~in çok yerinde bir kanır 
vcrmh, encümen mcmlckcti
ıııizdc a;;rl ilimdliğiıı ıııües

sbi l\üprüliı Zade Fuat Be-
'"'Ssıs [ d T rakyada kendisine münasip 

1 ·~'· en a amları celbetmek- yerler aranıp temı'n edı'lmesı· 1 
'<llıt; muht l·f Ycrmi~tir. linı cnclımeni ya-

yin 1ı;nı1ye \'e nezaretine 

ri. e ı vek~letler tarafın- irin icap eden yerlere telgraflar ,_ "<il lb ' kında oir kaç miihinı t'er 
kend~b edilen bu mütahassısları çekilmesi kararlaştırılmıştır. nc~ı edecektir. 
\aj &şiarına münferit surette ı1.------------.ıı._.;_ _________ _ 

'ılıtacak K · İ d 
birinin,. Yerde bunlardan her- onserva uvar a 
tiın· d 'Yaseti altına memleke-

ız e 
~d<ııı1 mevcut ilim ve 1en Diiıı l>ir ıııusiki ııiisanıcrcsi 
t"tkık atından mürekkep birer ,-(' r j] d ı' 

!!l'upu teşkil etmek ve 
itap •den k 
4rıı tet ikalı bir gruplara 

uını b 
~lp11 u çerçeve dahilinde 

'Dıak lb 
flu e ette daha do!irudur. 

~•ıpj l!Urett~ teşekkül edecek 
L. ar tar af d 
<ık•tl ın an yapılacak tet-

atın b • 
c:ıloı; ha . utun letayibi bir je-

l rıta'ında tesbit olunur·bu 
'tafıtad ' 
ı an T-- k· 
ı<t"at ur ıye arazisindeki 
·t Ve f 1nıı~ I na iaya ait bütün 

'"a at d 
İııtihr 0 W-udan dol!ruya 

aç olunab·ı· l; ı ır, 

b arita 
it d memleketimizin adeta 

.ı erıı;rl...c 
"·~~ ""'l ot;ya defteri 

tır. 1-!ar 
llıerbuı •tanın her paftasına 
,. olarak 
'"aled neşrolunacak bir 

fe~ e tetkikatın tatbiki \'C 
nı bur· 

'l.ıh 1 un netayici mufassalan 
c unu \ r. 
t ı oı:r 1 

• unc:.ı 
!iJ\ ıbrtı <Hİ•r) 

Dünkü musiki müsameresini verenlerden Mıdam H..,ge, Nim<-l 
• ahit H. Ali ve Cemal Reıit Beyler 

Dun koıı;crrntuyanla. umuma mahsus olmak iiırc bir 
konser wrilnıi~tir. 

l lcr 1 .'i giinde bir n:rilccek mı.ı,ıki nıü<amerclcriııdcn 
lıi.-inci>i olan bu konsere 'imci \·alı't hanını, .\!adam l lq;c, 
Gcm:ıl, ıİli YC 

0

:czai Beyler de j,thık ctmi:lcrdir. 
. ' ' 

uğruyorlar / 'Y 

Rus uoslla:·ınıızla yaplı~ııııız karaya Oturdu 
nıualıedeler .ı ıııuka\'tkler, 'f",rk 
tüccarıııııı muayycıı nıall~rı. 

nıııayycn mildarda gotüriip sat

Bugün de var 
Dünkü tipi münakalatı 

gene aksat!ı -J)ı'in linıruıa lif' bir o·eıni "'f'lnıi,ç ne de 
(..., .. .., .l Oeçenki fırtıııadaıı 

nrn s111a ın iisa it tir. 
lnırrıdruı bir tanesi kalkobilıııistir . ' 

. aııra 
biraz dlız ~·""'' Jıa\· aiarı n ı-runcc 

artık ba Jıaı .. ır::===~""'l Blı ıniıs.ıadedcn ist ifoue 
ederek Rusyaya ı'.'!al nc'.itüren 
balı tüccarın lııı defa yeni müş
küllere uğradıklarını lıaber alı
yo, uz. 

, 
ka vuşıyo ruz 
diye sevini 
yorduk; iki, 
üç g fı ıı d fır 
yağan kar 
gene gözü
müzü k o r -
kuttu. Rasa
tanenin e v -
e 1 ki günkü 
raporuna gö- Fatin B. 

Odesadan bir düziiye şikayet 
ve istimdat telgrafı çeke~ ! u 

tüccar bumdan ıı lü dairesiı:de 
alıp göti'ırdükleri ımılları, Rus ya
da gene alını salahiyetinde olan 
yerlere satışlar, j1aralarıııı da 
almışlardır. Fakat hu paralar 
ruble olduğu için tabii lngiliz 
parası gibi her yerde ~eçebilir 

bir paraya değiştirilerek çıka -
rılıııak lilzınıdır. bu a ancak 
Rıı~ hükumetinin ınüsaedesilc 

olur. İşte Odcsadıı Türk tücca
nııın haftalardan beri yaptıra -

( Lenin } vapuru 

re dün karın arasıra )'ağımsı icaı; 
ederken bilakis fazlalaştı ,-e tipi 
halinde, kuşbaşı şeklinde ıııfıte. 
ınadiyea y~ğdı, yağdı, yJğdf..: 

ıııadığı iş budıır. 

ikinci: Rıısyaya mal götüriip 
satan bir tüccar buna karşı 

aldığı paranın hepsini para 
olarak çıkaramaz; bu paranın 

da )'üıde 30 ıı ile gene Rusya
dan mal alııııya 'lııecburJur. 

.? inci ı;ay1fJ0t1zJadır 

f'ırtıııa açık denizlerde de 
pek fazladır. Bu yiizdcn '!man

da bulunan Yaptırlar seferlerine 
çıkamamaktadırlar. Ileklcıien 
IJir çok Yapurla: da Yardır. 

OdcS:ı limanının -ıo millik 
bir ;;ahası tcnıamilc buz tut
mu~ YC bir çok vapurlar 
limanda kalnıı~lardır. Burada 
yalnız l ;- tane Tiırk Yapımı 

bul ıı n ma k tat! ı r. 
J ,imanımıza ıi~ gün C\ el 

Fa~ia •. Facia .. Facia .. 
Merici feçtigi yerlerde 

----
Açlıktan ölen insanlar, sul8rla örtülen 

köyler, akibetlcrinden korkulan 
tehirler var 

---- ---------

Tehlike albnda bulundugu blldirilen Filibe 

Atir.a, 21 (A.A) - MüııakalM Sofy:ı, 21-Meriç feyeıanııı-
nazırı Trakyaııııı feyaz:ıııa uğra

mış olan ıııırıtakalarıııı teftiş 

etmiştir. Mumaileyh buraya çek
miş olduğu bir telgr.ıta vaıi;·e
tiıı feci olduğunu ve ziraate 
sııilı 100000 lıektar arazinin su 
• tında J.:alınış bulundl'ğunu 

l iklirmiştir. Mezru arazi mail\'· 
olınu~tur. Birçok kasabalar te -

111 ıne•ı tecrit edilmış bir vni
yettedir. Birçok kıınselerin telef 
olmasından oıdişc edilmektedir. 
Vanfar vadisi (e :ıanıen su al -
tında kalmış . 

Atina, 21 ( A.A ) - Biitüı 

memlekette şiddetli l':r soğuk 
hüküm sürmektedır. Bir çok 
!<asaba karlar ar~smda mtı sur
dur. Dağl:ırda alıa!ı yi ·cce~siz 
kalmıştır. Makedon adJ tııkııu 

bildirilen feyezanlar \asi ıncna
tıkı teınaıııeıı su altında l: rnk
mıştır. llalka byyare ve sallarla 
yiyecek yclış!irilmcktcı.ilr. lllora 
k:isalıafarında 150 al e açlıl.1!ıı 
ölmek telikesine ı:ım-ıız bulun: 

dan F'ilibe şelıriıin bazı kenar 
mahalleri ile bir köy tehlike 
altındadır. 

J\Iııhlis B. 

Emanet hukuk işleri 
müdürü 

!Devlet şurasındaki dava 
için Ankaraya gitti 
Enıanı.t hukuk i~lcri nıii<lUrü 

ı ıhli; U. dun _\ıık, r1ıa girmiştir. 

Muhil• B. 

\lııhlb il. 
·\ıı kara da. 
Emanetin Şu. 
ravi be ı !ette 

.\blirc Yckı\-
1cıi alq \. ne 
imtiy1zlı şir· 

kctlcrdcn alı
nan hi~~cnin 
i:ıdc~i için 

oçtı~ı d.1' a-
1ın aleni ml:a4 
ra fna sın da 
hulun:ıcakur. 

maktadır. - 1 .\leni murafaa \.1rın ~ ıpılacaktır. 

_c;clnıc>i lazım gelen Kırım 

Yapurıı da Ode;adaclır. ltalyan 
bandıralı Sanlcnya j,;mindeki 
posta Yapurıı ela Çanakkalede 
beklemektedir. 

Geçenlerde battıl(ı yazılan 

Kı,met yapurıınun Rmya 
s.1hillcrinde batmadıj!,ı Ye 
Si,·astopolda lıarnnın mulıa

kfctinclen beklediği haber 
alınmıştır. 

l\ı;nıet, eyelki giin Ru:< 
sahilleriııden limanımıza ınii

tCYcccilıen hareket etmişse de 
fırtma yuziınılcn lıcıııi7. ;;cl
nıen1h~tir. 

Diin lııııinkıı limaıııııuza 
p;dmektc obıı Lcııfn Yapuru 
13.ı yül,çckmecc cirnrıııda >i> 
yıızündcıı k:ırava oturmuştur. 

\'apıırdan Rusya için :\lı-

sırdan yıikknıııiş, pamuk, 
çay bulunmaktadır. Ya-
pıınııı tahlisine Scmpern· 
tos tahli>i ı;itmiştir. 

Dlin limıında da iki dcııiz 

kazaeı olmıı~tıır. Kı\'ıdan kı

yıya nıaYrnıcılar ~irkctine ait 
muhtelif hamukli bir kayık 

lul\'anın muhalcfctindrn rıh

tıma çarparak lıatmı~tır. 

Bir ronıörkiir ycdc~i ile 
1 laydarpa~aya gitmekte olan 
;alıuu yüklü bir 'nıa\ 1ıııa. lıat
rnış fakat kurrnrılnıı<tır, 

EFGANiSTANDA 

Rasathane raporuna göre 
Rasatane raporuna göre diııı 

derecei hararet nami ( - ), 
asgari ( -4) olmuş rüzglr Siltıİ

yede (16) metreye çıkmıştır. 

BugCin havanııı dünkünden 
daha yumuşak olması muhte
meldir. Riizgar orta kuvvetle 
esecek hafif kar yağacaktır. 

Fatin B. diyor ki: 
Bu hususta kendisiyle goru

şen bir muharririınize Fatin 
B. demiştir ~i : 

- Bu kar gözünüzü korkut· 
masııı . .Artık yaza girmek üzre
yiz, yarııı obür gü.ı havalar 
büsbütün iyileşecektir. 

f AJtt;ırafı 4 uncu s.ı)•ıiamııJaJır l 

Günün hulasa31 

Haricte: , 
Amerikalı bir tay
yareci kutbu cenu
bide yeni bir top
rak qarçası keşfet
miştir. 
[Bu yazıııın ıaisilatı '3 iıııcii 

sayıfamızdadır ] 
1 

• İspanyada yeni 
bazı hadisat cere
yan ettiği gelen 
müphem telgraf
lardan anlaşılmak
tadır. 

Asiler reisi 
Yeni bir kral 
aramaktadır 

, , [Bu h~berin lafsil:itı 3 üncü 
· ı' sayıfanıızdadır] 

Yeni Delhi, 2 1 CI lususl)
Ceh\lalıat ~chri içinde Efgan 
kabileleri arasında Yukııa ge-

. • Çinin bir kıs
: mında yeniden 

len çarpı~m:ı, hir haylı zayi· 
ata ınalolmu~tur. 

Şehrin k1>nıı azamıııın harap ı 
olma,ı, nıuhimınat dcpo<unuıı 

iııfıi,\k etme inden dolandır. 

Şimdi}C kmlar nufu ,ça la)'iat 
"l!OO .• ki~lyi bulnıu~tıır. 

kıtlık baş göster-
miştir. 
f Bu yazının tafsılfıtı 2 inci 

sayıfJnıızdadır ] 

Dahilde: 

Bcçe !'aki bir çok kııbilc

kri1ıı _kcn
1 

(1 ' ini t.ıııımak btc- , 1 

ı ,ıc en 'ar~ı<ında nni l'ir 
kral intihabıııa mm afakat 
t:tmi~tir. Bu husııstaa lıillh.ı"a 
~im·arilcr i'rar ettiklerinden 
Ileçc :;:ıki, kral intihap et
mek iizrc nııırahhaslarını Ka
hile p;ömlcrmclcri için :'ima
rikre haber Ycrıni~tir. 

Martın beşinde 
şehrimize 1000 
seyyah gelecektir. 
lf- Bayramda Ga
latasaray, Fener
bahçe, Beşiktaş, 
Vefa, klüpleri ara
sında bir fut bol 
maçı yapılacaktır 

lf- Hakkı Şinasi 
paşa pazartesi gü
n Ü Ankaraya gi
decektir. 

--Demiryollar müdürü 
. afıa Ycbloıi Dcmirrnlları 

umumi ıuüdurü Razi B. İznıire 
~ilmi~tir. 

'latıi romanımızbugünba_·ıadı: ~AKRIKLAR DURU 
utlaka : · takip ediniz! 

CAyı 
sayıf ' 



Gönül köşesi 

G ·· zel san' atlar b1rliğinde 
l.iı~cl Mn':ultr hirli!\i, hlr

lil!;in So~ıkçe,medeki mcr
kc:t.lııdc ı,'1ızel san 'at do-tlarıııı 
sevindirecek bir canlılık ~ös

tcrmcye b~lıu.lı. Pcr-. mhe 
gıınu V\..'.rllcn nıli~aı crcyi 
hunun lıir misali · \11·oruz. 
fnsan, dedikleri ı;ilıi, ccmirct 
mahlôku okluj?tınu hüylc gö
nül ko:~krııc ayak basınca 

daha ıçckıı. daha derinden 
duyuyor, hele ı;üzcl ;;an'atlar 
birli inin kıiçi.icük, ~.arif !'llh

ncsi ile sahnenin oaünlı kap
lıyan taze h.wa ortasında 

buluııdu~1ınuz dakikularda 
içini1.drn bir >CS si;r.c: 

"t:y iizkt adamı. e~ ın:ıd
dcyc e:<ir insan, der, in

sanca ) a~ayış i,te tıu ya~:tyıı1. 
Ve ~iz o ,·akit Pcynmi 'a

fftyı el aha hu. usl bir a!Ak& 
ile dinlcnıiyc t:ıa,Iar:mız. 

* Pe~-:ınıi Safa bey bu mu
sahabe inde ~eni edebiyatı 

Cemiyet içinde bir fert 
olan şair kendi dünyasının 

·ıkıldı'!-ını !!Örmekle pcri~nn 

iken kendi Mcnıiniıı öte>inde 
dipdiri bir varhl;ın harekete 
ı;eldii';ini ı;ürliyor;anız, hi:k
mcdiniı ki, bu şair bu de' rln 
şair~ dc~idlr, ye bu ~air ken
di rı~ri~anlıj!;ıııı söylcmckdc 
kcndinckn eye! p;elcn şnirler
dcn d:ıha lİ$tun bir . ıcaklık 
nrmiyor, ylircklcrc onlardan 
artık bir dalc;:ılanı~ getirmi· 
yor:;a ömrü kısa, hakimh·cti 

dar bir şairdir. 

Yer ytizünde ~öylcnmcmi~ 
bir şey olmadı rnı bi;ı; ··alnı7. 

kendimizle kaldı 111111~ kendi 
aşkımızı dile getirmckdikdijti· 
mir. zaman (Fuzuli! den aııl:ır, 
Ye onu ne kadar genç, canlı 

buluruz; buna kar~ı Tlirk cemi) c

tinın bu gününde Nazım !Jik
met, ~ temsili, (Kitabımukad· 

des 1 İ) le ne kadar yeni, ne 

kıu.lar tı.ırkuıı. 

anlatılı .. Konuşulur bir mevzu.. 1f. 
fckat hu ı:;enç edip yeniliğin Benim ı:ütel • n'ııtlar lılr· 
bir ya;ama, bir tabiat nrurcti liğjndcıı l ·tı.>dl~m hu: • lon· 
oldugunu anlatmak için neye martır gençliğinin akıl, fikir, 
yonJJu'? mantık taııımaclığı soyltncn, 

• Ya vut.tı'n<le }'eni ~ fakat hu lddia~ını hep m11Hıklu 
yok dur" diyen kim? vakıa. F.de- müdafaa c~cn . cdt:biyntı, 
hiyatda tislupJan bahsedenler Tılrk. gençhğinın bugunktl 
".'6•lenrntımiş ~ey,, o1madıt;ı.· edcbıyatı alab!r mi 1 o ede· 
nı dll söylerler. Bul'lun söyle- biyat ki bize dunı;ufan tcbliıt 
nıek lstcdll;i yer ylizüıılin hiç eden ~eki!lerde olctuııu dcrc-
dcyi~mcdi~i davası mıdır? nu cede esa~lar, mc\-,mlar, ruh-
söz, bunun xıddıııa, her !arda da düşüncesiz, dağı-
gfüülcn 11Crtn bir suret de) i- nılt, havaidir! 
şlkllğinden başka bir ş y !.len (hayır) diyorum; cde-
olmadı{tlm w ·lct ye bunu hiyatın bu havası !ıran>anııı 
en iyi bilenlerden biri J»yami key[ dolu bucaklarında eykn
beydlr. Okı ol:<..1 bıı ba<langıç, mek için bir kadeh daha apsent 
o davanm bir )'Cllİ delili arayan a~zlara gıda olur; bizim 
C>l:ıcak!. toprııkl:ırımızdaıı bu so~uk 

Yalııız Peyami Be) 1 bi7. 
lıı! m ;.:ıh:ıbcdc fıran:ız gcııç

li~iııin cdııhlY'Jtınl tanıtmak· 
dan başka bir :ırJ.Ud:ı gör
müyoruz. D.wetlllcrc t:ıkdlm 

ctdi~i şair. ·111ım Hikmet, 
belki cliniil \:t~ra ile Mhneye 
selaınstıı y;~lm~k, ve ~irini 

tatlı ve yapmacık;ır. okuduk
d:ın ~onra ~lkı;lara l:\kayt 
gı ne . clamır. çckUınekde, 

hu.;ılı • in~at • q:ti ·etinde 
J,c:ndMne nıhıl olahil!rdi, 
ııma "Bahrihaztr., tnı1111.ume:i 

r ıransadn i tikhaliıı h,\kltni 
sn 
"imadı, 
ı•lmadı! 

nc:\·'in bizden mi'3li 
ye çok şükür ki 

Zirıı bc:ıı üyl~ dli,üniirüm 
hi bir cemiyetin eti bi)'utı o 

..:.:•niyetin ~a<ayı~ ,aflıaları ile 

\ıtr:ıber yürür !(itler; c. kir, 

~·, '1ikşir, daha dojl;ru öyle
mi~ olmak için ~kmcliılir ki 
cı!chiy~ttkı ycııikşmc w ye
mlenme, lı~ıncn yalnı7. hu 
c.ı~ı:rct ihtiyaçlarına uymak 
iç:n uı;rac!ıp;ı talıii <lcyi,ik
llLlcrdcıı biridir. 
r· 

kar tabakası eriyip altından 

)'l-Şil hah:ır fışkırmalı ki. .. 

* Edcbirat. musiki, resim, 
tiyatro.. Cii1.el san'atların her 
şubc.,inde çalı~anlar kendilerini 
dinlemek, görmek, beraber 
görup beraber duyarak yaşa

mak isteyen bir Türk vicdanı 
oldujtuııu unutıl\asınlar; o ka
dar ki lapdı!tını,:ı; küçük bir 
konser pro!tr•mı bile olsa 
hona dikkat !!dini~: Sahne 
ilo davedikritıi1.in arasındaki 

mcsa!eri. dinleyenlerin ııcrL'llc, 

han ki ınc-..i m ve ~nıı tdc ve 
nJ.,ıl bir ruh haleti içinde 
bulunduıtımu · dü~üııünüz. 

Parçaların uıunlu~nu, kı· 

salıgını, naıtmdcrin scrtliıtiııi 

yum u~aklıp;ını, mc\'7.Ularıııııı 

u7.akhğmı, yakınlıgını ona gii
rc k . lirl~iniz; emin olunuz. 
sizi nlkı~ıyan eller o vakit
dir ki bir ıı;"ııiıl co kunlup;u
nun çırpıııı~lannı ynytıca~clır. 

Bir r~'>'sam, talıl0sunun 

p;Lizciiıl(ini ;; tcrnıck lçin 
~u kad<ır uzak hir yere v· 

-~_Vakt)iıı ~;; ~ubat ~1929 l<'frika::-ı : Si"> 

uslu 
otlar 

Mıılıar;•ıri: /liiscyi11 Rrrlımi 

)fazh1111 l'l\·i Be\ hir- nıc dl' .-iz re\ ap 'Pri
dcııbirc başını ~ııur- mı.. Sadnkat~iıli~iııi, 
chığu kolhıfl;oıı ıwkulı- rezaletini sonuna k.a
ğııı. dayıy;u•uk koea dar 'aı·ılıran hir k:ıdm 
k:1rıııı11 titreıe titr te Sl'\İlir mi1 
acaıp 

!'Olll'll: 

hir ırcrinbteıı - Se\'iliı· ... 
~ " 

- Bı1yı•fcııdi, tasta
ı.:· luııı tPliıııı· has
., • .,_ Bı ııiııı 'il !'tıali-, 

- Beni k1zdıı·mak 
için hii) le ı-;ii~ liiyoı~n

ııuı ... 
-- 1h 'ıı· !'İZİ kızdıı·-• 

VAKiT ·•~ ..'nlıat 

İsv ç·jimnastiği kü!+-·irümüze uymıyor mu~1 .. -
Selim Sırrı B. 

M. Şrodare cewap veriyor 
«Biz İsveç jimnastiğini 
körkörüne ve tetkiksiz 

kabul etmedik. ı> 
1 ıeç jinınhllj!fnln 'rütl: lultiırünc 

ne dereceye kadar uyacaıtı hakkında 

.:\nıcrik<tlt '.\I. ~r0Jt:ri11 bc~anatııtı ı:c· 
çcndc tlcrcctmi:-tll. 

-'l Şr; ı.lcr. 1-.,ccln hi. *in1.1l nlctn· 

Jcl<·ti nlnıa:'ı doları~ilı.: onl.ırd:.n •\'nen 

alını" u.;Uhin. Türk l-.iih: nınc U\'lnn .,,. 

ca~ını. ~ln1Jili jimnasril.. ccrcy.1nınıı; 

1 lf \ C f'OI ÜCU jfnınastiktcn 7.İyad~ 

oyun \ c spınLırda oldugunu ~liylcıni~ 

\ c ·rurı...lcrlıı n:c,·cut ~lttcnılcrt uzun 

uzaJ1)·a tctli~ ettikten !'Onra 'rürk Lül· 

t\irİ:iftC UY:id kıs1ral4nnı. nhıtt.1.1rını bunun 

çok müfit ola'c~ını söylcınl~ci. Ruhu· 

vsta en ıl ·ıde ~ıl!hl ·et sahibi o1aı 

Reden tcrtıırcsi umum nıufctli~i Stlin\ · 
Sırrı R. in filainl ügrcnmcl.: hteJi\:. 

!'c lm . ıtn n. hlr 1nuha.ı'rl1ite ~u bcra.· 
n.ıtta butunmu<;tur 

Diyorsunuz ki Amerikalı M. 

Sro<ler lsveç jimnastikleri hak
kında. nıillalaa teyan etmiş .. 
Ben de lııı beyanatı gaz teııizde 
gördüm \'e hayret eltim. 

Amerıh ııenç luri iyanlat 
cemiyetince pek maruf olan hu 
?atuı llstıımdnn fülıa ilnıl siiıltr 

işitmek ıslerdim. liemız daha 
jimnastikte gideceğı yolu bula
mamış ol:m Frııısırların da böyle 

garip bir iddiası var. Onlar da 
aym söaieri tekrar eder durur
lar : • İsveç Şimal beldesidir. 

Orada iklim. soğuktur, hkandi
ııavya halkının so~uk ve sakin ...............................................• 
şöyle lıir ziyR 1ııı1.nıe>i ~ltıila 

l;oynıayi dıcnııııiyctil lıir i~ 

bilir; bilmem mu~iki rnernk
lılAn t~pcrtuorlarını ) npmak
cla nedm bu katlar intli olur
lar? Bıınfot hndiicri için 
çalacaklar~a neden blabalık
larııı huıururn\ çık:ırlar? 

"' Giizd san"atlar lıirli!';iııin 

dün ba~lııyhn lı:ırckcti dur· 
maı;.ıı çok feyizli ıwticclcr 

umanı t•debiyac, mu:;iki, rc
>im, clyntro, vc:airc, hrr biri 
haftanın bir guniiııii nlabilir. 
J\Jıinaka~alı konferanslar ya
pabilir Biıı\Jıı \ıc,·c.'lilcriıı 

lıııraya ~crhcsıçc ıı;l'inıc,inc 

imk:\n \'erirse İstıınhulıın k:ıy
bol.ın, şi\ııcn i~ticlatlarınd<ın 

çop;ııııu kolundan tutup ka\'c· 
knlcn ıılnıı~, yuk cltnıl~ 
oluru7. 

Oııcckr belki ~len pck;ıı 
olahllir; hlrkcrc t chbti. tın 
clıklt, tcıni7. oltlup;u bırknç 

}'erde hlrkaç h~fın ~~ılmı 
<1~17.a iiykıı. in, Alay küskuıı

dc .,iın<li • alltah·ı tuııımı;ı: • 
. ~iyiıınıi~ birer odacık ha
linde göriıncn yurt oı.ımaıı 

birer birer biiyiik tlairdcr 
nraınıya başlıyacak, ozanıaıı 
lııı fikir, his akmindcki knr
kıınç ıss11.lık birli .~in kayna. 
ğıml:ın taşım ruh ile ~<·nic

ıırcc·ktir 

T la kkı 1'a n k 

makta ne meııf aaliııı 

olabilir. Hu lıasbılıa

liııizde saka\ a l:ltift<vc . . . 
'('I' yokhır.G:nt'l cidıli . . . 
konuşuyoruz ... 

- Rii) le hir kadını 
IH'lld sız sc-n•hilirsi
ııiz.. Fakat lwıı ~('\I'· 
lll('tn .... 

- Hoğrn ~ii~ lemi
' tıı·suııuz lwv«>fı·ııdi ... ' . 
Siz de SC\ i\'Ol':-.tıııtıı. ... 

- Sın ıııhorum ... • 
doğru ~ih\Ü) orııııı ..• 
(•iiııkü lıt•r :ılıl:lk, lu•r 
• 
nıiza<· lıir olınaı. .. 

' 
l\('ııtli tf'ıııa)iil 'ı' td-
kinalıııızııı hiı· :ıvııiııi • 
de IH'rıılı• aranıal.t:m ..,:ı
liııı hiı· nl'tit•r <·ıkııı:ız .. 

• 

rn Ju ıl ız : 
- Muharriri : Eşrt/ ~ 1 
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Kıt'a 

j . Bet mayısta baki zillette bırakmaz ruhumu. 
lr . Tab'ımı tab'ı ziya ile müsavi eyleyen. 
1 B J,· en nasıl etmem teıckkür lutfuna mabıerde. 

Şirimi kuyrukluyıldızdır semavi eyleyen. 
j 1 B nıııks11 
1 aladaki kıt'ada ( tab'ıım iab'ı ziya ile ) söıüııdeıı 

1 Şairi şehir Ziya ııaşa ıııerlıuııın lelıııihtir. Bu Ziya paşaıııO 

Çapada/ıl Jıur.ıa İsvq usulü jimnaslık yapan bir grup 

· ı fcdaklr.'lnı üııııııeliıı seraınedanındaıı ve cııısıli pek az getıı 
nevadiri rüzgtırdaıı olduğu edebiyat !ileınfne vakıf oııın ııer·; 

ı kesin mıılUmu oldugu için Ziya. 11aş!yı t~rife kai~ışın•~ 
11 • güneş ziradMdır ~ gibi ıııalilıım ilJm kablindeıı birF>_ 

Z3cma uran lırr jınmastık Bu :ıat diğer usuller, ~ 

C~ınıplakilerin sıcak mizacına vücut güzelliğini temin elnıek 
'. olacağıııa şüphe yoktur. Bu zat Adanada metfundur. Kabrı gelmez. İs\·cç usulü eğlenceli gayesini takip ettiğini söylfı}'Or. 
1 I en sonra İslanbııla nakloluııınak için dört tekerlekli bir ıııa1tfıl 1 

. derununda mevzudur. Öyle bir zati Ali karderin kabir t3}ll~ 1 

dada şu atideki cinnle y,uılıdır: 

değildir, oım a)·nen almak doğ- kendisi elbet bilir ki alıııanlar 

rn -0lıh::ız, tadil dmclı. • 
Bu itirazlar b\uıd.,ıı yirmi 

sen<! hel 'ften Jstoklıolnıdan 
diindüğiııııde, bu rclıakir jim • 
nastikleri memleketimde neşre 

ç~iışlığım zamanda yapılmıştı • 
Bu zııte de bir kere söı·le)'im. 
1 - ı ı,r rh cenuba nispetle, 

azçok şimalde i.1)'ılır. Nete
kim Stokholın ı Iaı'larandaya 

nispetle cenupta, Belçika fran
s.ıya ni&peUe fimaldedir. Valın-, 
bilinmtsi lazım olan hir lıakilrot 
vardır ki hattı üstüv:ıya nisııelle 

muhtelif arzlnrda buluııaıı mem
lcketlerdcld iıısa.nlamı kalbi 
ciğerleri hawn cihıızları ve 
kanlarının dcrecei harareti 
lıcı~en tıeııcıı )'tkdiğeriniıı 
aynıdır. 

lsveç jimnastiklerinin gayesi 
uzviyeti fennin gösterdiği y1>ldıt 
iftetınektir. Her harekH tcrbi
yt\'I sıhhi \'e ilmi bir gayeye 

ınüsteııl!tlr. 

Hikmet, kimya, hendese, 
hesap gibi bunun da beynelmilel 
bir mahiyeti vardır. Vücudun 

L 
ııtf\'U nunıa.ın:ı \"C alıengu 

tcna•ilbime hadim olan is\·eç 
u ul~niin )'~ri tebıbetle. lııfnı
~ıfılıa mm ve pellagÔjinin yanın-
dadır. 

.;ı - İsveç usulü nefrs jinı

nasliklcrine çok kırmet verir. 
Çünkü hıAAn hayata bir şelıik 

ile gelir ve alıırete bir ıefir 

llc ı:ider. Di er usuller 
y.\kın l'~ınanA hdar bunu lhııı~I 

etıııişıerdı. 

3 - lsveç jl 1MAslii!i bevı el
ınilel hir lisııtt mA!oiy lindedir, 
lisan ııı ltem111d NHnıneı e i)·i 
tdebiyat y.ırıhııAt, \'İiciltlarmı 

ilme nıüslenit jiınnJ tiklerle 
hatırlııt11aınış olan! r iyi porcu 
olnıulat. nu lıaklkah bundaıı 
otuz sene. v 1 ıı.nlJnııı olan 
Dtlçika, llrilkı ide lsveç u uiuıı· 
da bir Ali m ücsscse ın eydana 
getirmiş ve <ır:ıdnn timdi 111ek-

~leı1ierc ve orduy11 muallim 
yetişiyor. A;·ni tarzua bir mü
essese Roıııanyad3 Biıkreşte 

General Badileskonuıı idaresin
de fs,·eç usuiırnda jiınna>tikle 

orcluya \1c mekteplere muallim 
ihzar ediyor. Bu iki milletin 
mizaç farkı pek b:tri?.dir. 

- Sima 'e cııdanwa 
hiı'ihiriııe heıız<•mh en • 
iıısaıılarııı mık. \e sair • 
i lı t, I' n s 1• 11ok ıalarıııda 
alıl:'ıkt•ıı hıı·ihiı·iııi :.uı

ilırllıl..l:wı heıwe ıııiiıc

arif kahiliııdı•n hir lıa
kikaıtır. 

- , ·r drıııck isti
voı·suııı z't 
• . f. 

- lkinıiı de \mwa . . . 
İldıniz de ~l'C~İllİZ ... 

' " 
"<'il(' ••iizrl kaııııılal'l:ı r"! .. M: 

C\ lh·iz ... lkiıııiı de !'a-
• 

ılakatsizliı:te ıı):tramıs 
' . 

kol'alarız. Birıacııalt~Yh • 
~izin lıis-.Plti~iııizi be-
nim lıi~~ct111f'111, lwniın 
lıi::-~c·tliğirııi siziıı lıis-, 
~\t'lılll'llİZ l'Ok tabii bir 

• 

bir buçuk asra yakın (Vcan) ın 
sistemine din gllıi ım~n etmiş -
terdi. Dört ay \'el nerlindc 1 

-beden terbiyesi ınııallim ınektc-
bh!n ıniıdfıriı•ıO gördüm. Baııa ' 
bu usulü lerkeltiklcrini \'C }'eni 
bir yola girdiklerini, yani dab 
ilmi hareı..-ete başladıkla111n sö~

ledi. lialbukl büyük harpten eve! 
alımın jiınna tiklerinin spor 
ııilhıYttinde Oidu~umı ve bunun 
lıer bünyeye el~rm iğini !nla-

ınış ve biz onlardan evci ter
ketmiştik. 

Jimnastik pr~ısiptiı', spor 
ise tatbikat. Bir de bıı ıo:at <liln-
yadaki jimn~stik larzıarıın uıuıı 
uzadıya tetkik ettikten sonra 
onlarm en iyi kısımlarım ılıııajj ı 
tavsiı·e cdiı·or; körkürüne İsveç 
jiınttastiı?iııi k~bul etıııı:d P iıniı.• 
den emin oıualal'ını aı·zu cıletiııı . 

Ben Amerikalıları ı;ok takdiı' 

« Adana "ilaıeti valisi Aptüllıaınit Ziyacttin paşı ınerh11' 
1111111 faziü kemali asarile musbct ve kadrini beyan ve tnviirt: 
iıdtbaıı zaman bir kudret, tarihi vtfatııım nazmuıda şn.tr.ırı 
benaını osıııaııiyaıı aczii hayret eylediklcrindeıı doksan y~Jı 

· ar scnesı ccıııazi ülaheriniıı sekil inci pızartesi günü güi~en sar . 
bakaya rahle! ve darüihaldi ukbaya azimet eyledikJeri

01 

\'ii:l)'eti ınczkure verg-i müdirl csseyyit Hasa'n Riza nesre~ 
bu vcçhiie tahrire ilıtiyıır eyledi, Rahıııetılllalıi aleyhi raıımetcıı 
\'asin. • 

Daşı ucundaki taş.t yazılı olan şu kita~I scngl meı.ırd~ıı 
Ziva paşa merhumun ruhu ~ibeHe ımııdrlptir. Ta~ nıüde,·vd 
olup her tarafı yazılmıştır. Vazılacnk bir parça yeri ka's.ıf"1 
atideki kıt'ayı yaıdıracaktıııı, muvaffak olmaduıı. 

Kıt'ai tarihiye 
Ne büyük aclem leli t11rda ratan :ıatıterif .. 
Bizde ölınilı edebiyatı bu elti ihya, 

Gitti vakıal.i Ziya kaldı Ziya zulmette. 
K;.. dedise dedi tarihi için " fevti ziya • 

t'.197 
( Denmı var) 

ederim. Fevknltıdc sporoa 111~ hir rı· W;;....~~--;o.;..:;..~~~~~...,;.;., . ...__,,,,_,,,_,e,.. "'·"'··~ ... ;;;;_ı..ı;:;;.-ı. -:-o::j)ıl~· 
olduklarını de bilirıııı. faknt 11i1rl tacirleri !1u.S-
o kadar! Birleşme 

Bayrmda yapılacak . L· ,, war, ı ıncı sahi!am••d•dır; .Musikimizin seçilmiş si~ 
futbol maç\an Bitim bu tüccarımız bunuj.da tarından Cemal Reşit, SeyfıtU. 

ı b 
' 

11 l 't' · b "apınış, alacaksınıtı dedikleri Asaf, Sezai Asaf Beyler ( T~~ 
stan u mu ı e ı ııım 3y- , ttlyo heyeti ) adı altında bİf"'~ 

ranıda lzmire giderek izıııir hıalt ıılıp bunun parasını da mişler. Musiki aleminde T•'' 
ınulditi ile bir maç yapılması 6dcıııiştir. Ama ııııralarınııı varlığım göstermek, ııı:n<I.~ 
iciıı görüşiilmiıştü. DGn gelen ııcri kalım gibi u .. bunu da ciddi musllıi t!inletınck i~tı;,# 
ilnıir guell;Jeriııin .bu hmustn Od~>sadan ı;ıkaramıyorlarf lar. l3u !!®~ti& :ı.ltı ~o 
verdikleri maiılmata göte, ı~tiu- Türk hiccarı, türk parası verecekler. Eyi karvılan8ca~ 
bul futbolmtnrı ş:ıyet ı~ıııirc tıyiardır Ruslar elinde bağlı 1 rından eminiz. Ba~rıııala 
ııitnıftlel'!ll', ltmir ımthfelili !atla obrtı.li o tütcarın bur11da dileriz. 
ıstanbuı veya Artlchı·nd~lı bnşka tı s~rm~ycyc !ait verip dumı:t· 
bir kuvvetli taktım tcibcdecek sına karşı bu mühim sermayeyi 
bu surttle bavrnmı 111iisab~ka- nı~l:tr ht~bedava kullanmamı\ 
sız veçlrmiy~cck-tir. 

Diğer ıa·ranan bizim hııbcr 

aldığımıza ıröre bayramda şeh

rimizde O:ılrıtas.ıraı" feııerb:ılı· 

çe, Beşiktaş, \'efa kuiüpi,ti 

arnsındıı biı· futbol tıınım·asmııı 
y~pılm~sı ıııuhteıneld!r. 

Bunun takarrürU halinde, 
bayramın birinci ve iiçüııcli 

Rünleıi Galatasaray - Vefa , 
Fener - Beşikt:İş müsabakası 
yaptlacaklır • 

Bu vaziyete göre İzıııire ls
tanbuldaıı kuvveti! bir iutbol 
takınıınııı gitmesi de miımkiin 

ohnıyacak demektir. 

Rusyadan inek geliyor 
Yakında Odesadaıı şchrınıfzc 

miihinı miktarda inek gelecek
tir, 

lınl rh•j:til ıııiılıı·'t 

-ı lacı•radaki avııiYl'I 
• • 

lıL "iyattaki ıııiihayc· 
neli katİ)t.'ll izal<' c<lt•
hilir ıııi 't 

- Pıki .. Pı•rraıı lla-
1111111 nit;iıı i.ildiirPı'Pk
siııiz 't 

- ~ımliııiı <,:ok ga
rip .. sadakat.izliği i~iıı .. 

- H:n·amıı üliiıııün 
gayrı suretle hıtllcdc
ıncz misiniz ? 

- Na~ıl? 
- ~Icscl:\ tcı·kcttt.ck 

sureti ile .. 
- Tcrke<leviııı <le 

• 
sonra giiziimü•ı illliind' 
ikisi evlrnsinl::ır mi'! 

- E,·ıcııelıi!ii'l~ı· ~ a! 

oltllı\ı bııhnuşlar! 

1 
Ruslar!n dostluk ımtltıı\ltlem!z 

r (ildıığunu biliyoruz; fakat bitim 
asıl İ'stedi~iııılz dostıık muk:t
veic~i dcı'!il dostluk muamelesi
dir. Bıı yaııılan işler dostluita 
sı~ar 1111? 

Türkiycde Tilrk-Rııs dostln
ğuııuıı 11önüldcn taraflısı oldu
t'llnda ş!iplıelcnmediğimiz Stıriç 
roldaşm Rusyadaki hÜkiımet 

nıemurlanııııı do tluk ve dürüst

lük ııeyi icap ediyorsa onu yap
nıaıım yolutıu görtetır. Bu yol
daki müracaatlar hariciye veki-
limizc ar~cdilmiştlr. 

Sayım vergisi 
Ônümlizdcki mart ayı içinde 

s1y1m nrıtı inin tahsiline başla
nacakur. 

~İztı ıır .• 
- • 'asıl bana ne 't 
-- ilah ! i~le sada-• 

kaı~izliAine ra~nıeu 
Zt'\ ('CllİZİ hal:.\ ~iddetl • 
sPvdiğiııizi bu si)zle
riııizle i:pat ediyor u
ınız. 

- intikam lıır~ı da
iııı .;c\'gilh~n gelmez. 

- Ef,scriya o uda n 
ı-;rlir .. Huna da peki .. 
Fakat Perranı öldür
diikicıı sonra ne ya
pacak ınız 't 
-- Tekrar oııuıı gibi 

genç hir kadınla eY
lt•ııcecği nı ... 
-- ,\;ipı •;kı}Jelfl/Uf 

1~~~ ~eyya~ geliyor ~ 
S~yalıat acent~leritıe ı:e ~ 

malO.ma güre gelttek oyı" 5 1 

günü iki büyük vapurla JjfllT 

nımıza 1000 kadar seyyah ,e
lecektir. "1J 

Bunlar lçiıl şimdiden •' 

tane otomobil peylenmiştir· 

Varım asır evet d 

VAKiT 
23 Şubat J81~ . 

~lırem.ınrM fı-.ıbma ~~ 
Du:ıaadtle eh"°n foıt il• oJI" 

celbolundulu et'<lki ııcm~ü ,..... 
hamızda yazılmış ise a. n"1" 

ahharen ahnan malıimala gtıt' 
Dersaaı!ete kentiz halap gelrrı'" 
yi/> eAet~I is/ıtlekre lıfr mı~ 
odun indirilmfl lıe de o JJlıi 
iskelelerde /ı:almış imi~. 

lllUSUIHIZ 't 
llavır korkmn orıı ı!I" 

Ciinkii bu katÜ l\i'f 
fiyrti ile benim srt1:1' 
k~tsiz ZC\i'l'Yİ iildiif'ıl' • ır bir koea oldu ;;1111 ı tıel' ;:, ııl 
rafa yavılıııca lı•11 

' " ·ıı• vaı·acak kadının ~1~.,, 
dal:'ileLe saı)ıtına::;ı f! 11~ 
fo~ir. A rlrk bcıı ı.ıu:ı 

• 
cc:-<aret isterim. 

f:ıl'•'' -Affedersiniz, ., 
• 1. ı ·ı· l .;Ö' zıye J\.:l >ı ıııheıı • h;İ' 

tii"·oı·um. Pcı·nuıııı 
J 1 .. ,. 

ti binden sonra :.ı '1( '1,, . 11'' ~ınız kadın ayııı ' 

sülük ~~Cfi'U" 
0

ıiJdiirİİP 
JJJI' genç kadın :ıfıı·ır 11 • 

(fııınıeJ•J 
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Tam eli iki ev el 

Bir gece yarısı .. 
~ da]~ o-.. -~r_l_ı_a_IJ_c_1 ı-ı -, -)-'3_1_a_k--I-a r ı T;: d ~-u1 u ğ ~ata ı ı 

~ığlıJ'" ııe idi, J'"i11ı ~Jağırıyordu? 
.. 

Tam eli· ·k· - l --
8' 1 ı ·ı sene evel • • J,,rin ocaklarındaki kötükla çr k- H,.r :r.aman olduğu gibi .. Ge-
A~ ~ece yar ı.. ıan yana yana ıükcnıni~ kül t'l!"::r: hu saa•ında köy iri ~ım 

IJ\ u aday l 1 1 horlaya, horlaya ol mu§, kıvılcım bile kalınaıı11ştı. <laHı>:-ı altında yere diz çökmüş 
· Yor u. 
Sır( Bezir lambaları. idari' kıııı • ı;inc;i fill~r gibi yalnız burnun· 

2 1 
,. sırta \'er· i , 5bek öbek dilleri daha akşamd n ürleııer k dan soluyordu. 

insan :,esi işidtlır. 

Bir 
bir 

Yalnız, çam o'du"kt~n fışkıran 
su durmadan dinlenmeden ça· 
ğıl çağıl çağlar .. çnğlar. .. çağ· 

lar ... 

Sus.niyan bir o ... Bir de 

reçina kokulu rüzğarl 

Gecenin bu ge'l'ın saatinde 
kru anlık zift yığ•aına benze· 
yen e\'lerin bırin bir kadın 

hiç mi hiç mutat o1ç:ıadığı halde 
uyandı. Hem nasıl bır uyanış ;? 

korkarak ve titreyı 

Bir çığlık kulağında hala 
dalgalanıyordu: 

Kalk, kalk ne yatıyorsun 
be herif!... 

Bu sesi bitişik odadaki ayak 
pıtırtıları, gacır, gacır gacırdayan 
iniltisi takip elli. 

Kadının gözü - açmasile 

- Yok canım .•• 
- Yangın mı var} 
-Yok ... 
- Ne oluyor, tahsiklctr mı 

geldi ... Candarma mı birini 

arayor, Allah etmesin muharebe 

mi var... Söyle neden kalktın ..• 
Neden beni uyandırdın ? 

- Koca Ömerlerin evinden 
gelen sesleri dinle .. 

- Yat be karı... sabah ola 
hayrola. İhtiyar bunun söyler· 
ken odanın arkasından bir uğultu 
halinde devam eden mırıltılar 

birdenbire kasırga gibi odaya 
doldu. Bu bir kadın sesi idi, 

bu ses karanlıkta bir sel gibi 
boşanıyordu. Bu seste dehşetle

nen bir adamın hali vardı. Bu 
ses ancak gözleri evinden oyna
mış bir insanın ağzından çıka

bilirdi; ses perde perde yükseldi: 
- Ali bize mi geldi. .. 

, 

merakla seyretmeğe b~1adılar: 
Bitişik evdeki ocağın kena.nn

da duraıı bezir lambasını titrek 
sakallı hir ihtiyar tutuşturdu, 
haiıf bir a) dınM ~ odunın içinde 
!,(•kti. 

Bir kösede ayakta duran başı 
ön üne h ik kollaı ~ göa::;Lİ ü tünde • o 

bir kadın yerde iki diz üstü otur- ,, 

muş, hayran ha) rıı:ı sakalını tutup 

kadına bakan bir ~rkek, odanın 

varısını kaplıya.1 dokuma te1.gah 
bir göıüktu, bir ka}!:nldu. 

Yaıı yana serili iki yatak, t.i· 

perli oe<ık, kerpiç duvarla, ba-

ık t<wan, isli bir aydınlık içinde 
titreşiyor. Ve aydınıık bir sihir-

baz cüce gibi du\'ardaki gölgelt.-ri 
gah U7.atıyor, g!lı kısaltıyo:,:u. 

Kadın kocaı.ma seslendi: 
- Dudu gene bir haber al

dı galıba .. 

yanında dudaklannı büzerek - Burası Alinin mezarıdır... - Beşarettir inşallah ... 

Kadın 

ordu: 
kocasını diıı ttu \' 

- İ ittin mi Dudu ne divoı "1. 

Duydum .. Onda hir ~~v 
lt:r var... Bu ~~ıı.. Her za:- an 
o}ledir. Or:a her s y ı ınlum o· 
lnr orw .. il) ferde yelan ç kır. 

Dm aı ın arkn-ında.n bdı ll:l 

'>C::;i tekrar taştı; tekrar o tu; 

H rtf... Olhnın oı t:ı:.ı· 

nn .ı:ıyak ha ayım <leme .. . 

ihtiyar kulak kabarttı .. .. 
Nı.; diyor ... 
Odanın oı tasına D) -ık 

basayım denıe... Diyor .. 

Alla11, Allalı ... 
Tahtalar gen .. gacırdadı, g~rç, 

garc:;... Eft1:.,.. . Bitişik evdeki 

ihtiyar adam orııuzunda yataklarla 

odadan dışan çıktı. :r.:admın c-sı 
tekrar aksetti; 

- Ömer edepli ol!.. edeplı!!! 
Kadın hudak deliğinden se) r-

l fla B A~ { d elti: pof aya pa ya uyuyan erkeği Ali isminin zikri Alevi> - eşareı... ıi e en imiz-
d b d 

' 
h ed ( Bitmedi ) 

ürtmesi ir oldu. karı kocayı coşturmağa kafi geldi. en >a s iyor. -----
Şu beziri yak .. Çabuk Lak!. Yataklarından zıpladılar. Kulak- OU\·arın arkamda bıtişik t!V· [I] .. \dul· .. o z•m:.m .. k s 

Erke!. şaşkın şaşkın söyleniyordu. larını bitişik evın duvarına yapış· deki kadının se.ı;i tekrar aksı-Ui; ttıl'1onı: 'i' ) t ıiı. ·n~ Bolu_ m •. 
Ne var . Ne olu} oruz. tırdılar, gözlerini birer tahta Haydi al bu yatakları dı- l.'1'nnı1ıil,ırıa tahi "!\ r ... dı.. n:ı'ıi 

~~~an gibi t.ıralanan ev- sôndürülmü~tü. Bu 
[~~ ~~~~~~~ôô~~~~ 

dolıış•ın Allah aşkma ... Eşkıya mı bastı., budağına uydurdular ; içersini ~arı at... •esinin lıir kıırıfcsi 
~~<OP-0 ~~~ -4C>~·CI> <><> <><>~ <> ~~<><><>O-O-<><> <><><><><><><> 

E ~m.®D.4 , ,, • t ... . 
~.{t-· ~AIHIA.:T . ı~·~~. al\.~.& 

Güzeller karşısında! 

Gketelerin hemen hepsi 
b tıtan hah dı ·or1ar. Kar, 

lar . h uı, fırtıua h'.lb,.rleri sütun· 
ı ın isa l 

fr·ııa t r " tına alımş ,gibi, En 
sı :ıer fı hab l · ttınadan onra kaz.a 
er erini l -kı n sıra anma&ıdır. Ovle 

' artık b h . 
zı'ı k sa a ları -elime gazete r ~n .. 
<l ' ıçımd bir heyecan 

'uyor r. 1 . B • uzu ııyorıım. 
-ereke· d g· l ara a su ada gene 
t jl,.,. k ·ı . 

dt • nn rine verdikleri 
... I l~ ac.;l~m giderecek hazı 
~ ulup basıyorlar. 

~aıııı~huriyet in güzellik raa
c ellik ~te bunlardan biridir. 
}~dan 'nl~ahe.ka , eğer yalnız 
1 h· k ll>t\nt ~r>ay(lh §liphesiz 
Lu yır I ıj rne~. lllttfcliclı. Bereket, 
ab kaıı ar, duoya .güzellik mü· 

a asınd k 
te,j l . a azanmış kadın 

ro .. rılc .. 1 
C·· su emiyor. 

ı! uıelhk acılan dindıren, ke· 
1 urıutt 

1 en b uran , "inırl ri C1mlen· 
~\d~r \•arl tır. Onun ışığile 
t nktun an ycrlerd~ yeni bir 
l i 1 a, bir kımıld nn a başlar. 
1 t' c tPğuk günlPJ de bu resim-

ltı ij .. d 
k slun e buram buram 
ar;u:ıf ıl d ' 

ın1 um nl{u-ı tutf'n bir 
ngal lcs· . 1 

ın ynp .nı soy rsem 
ı nı :ınıı. CazL"teleri bu resim 
" t<ttı, b lmt'ın nıhi bir tahlil 

esı,•in ınab ula müdür? 

lf. 

Toprağa hasrnt!. 
ar?• kapl-ara, ç murlu top· 
a:ı: .. _d B • &ozum e tütüyor. ir 

k .r k ;aınrnlar, o kad!lr sevdiğim 
• end ni · - _ _ 

1
. . .. 

~ rı • l>t tı.ın comert iğı ıle 
e '~d:~· .. 

( a ka "t:1 gunden beri içimde 
d \ rıı bir tokluğ~n verle§iiğini 

Uyoruın • 
lit-ıe · 

l daı r:ınun ç0p arabalarına 
\ tcııeız.u· 1 tl'ğ" · ·· d ··k 'l e ı ını gor u • 

sonra " l· 
t ıı gvn untt:l~ki karadike· 
1 iak'l1.gı'l şahlanmalarla dal 
1 et ~aldığını hissediyorum. 
L 'un ~uzeldi, kara topra~ın 
r- ·\iti arnburlaı ını, tekmil kirli 

llttnı Ort d l' b <lu U er ı. a lat onun 
t 'a g bol podı a tabaka ı al-
<.: ·~d~ıÇek çıkfl!m ~ bir } üz gibi 
A z oll r, gu~ il oı rdi. 

trı.. ıtk • 
{ 1 Yelr: • ıırtık bubdarı 
el• el ol . 

l • t" ı uyor. N\; }'aı.\k ki 
l l:nıı ~<:, fokat m:r>tezcl bir 

t ıkı kacnzedi. Kcnd~sine karşı 
1 r111 i tb;a~an kapı ve pencere~ 
1' , • nlı tıi. b:.ırucan - 1 rı 

~ını h· " ) t;Zıe. !.O 
l 1 ır . 1 1 d ... Ut tr C •mıy ece.- .a ar 
l< rvaz ı. ı:m ar lıkbrmdan 
.'.- re . ~rclıklcrı:-ıd n gene he: 

gırıyor b 
tı i • eyaz vücudunu 
U olur a 1 cl o un al;p ~cr·yor 
l ' n o kadar b k k • . 

P"<tta 1 tı kı :kaıa 
l a t' ıx.ukurları ve çamurkr~ 
l oprak. b 1 
l.luyor ı ı e gözumüzde .. 

1 

1 

9. 1 
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80 senelik bir ticare
tane iflas halinde 
Balıkc. irdc çıkan Tiirk Dili 

gazctc::ıin~lc oJ..uduJtumur.n gü

re Bahkc::ıir piyasa mda 80 
_,çnc~lir ticaret yapan çok 
mutcbcı bir ticare.tanc son 
gi.r.'Ndc borçl:ımıı Ölkycmi
yccck bir v:•;.-!y..:~c (hİ~miış

tür. \liikacJarlar mıkiıınctc 

mliracaat ctırn:k mecburiye
tinde knlını~lardır· 

Tütün alınıyor 
Tutiin inhisarı klan· i hmirdc 

tlitlin miilıa r:ıatınn de\ aıı1 
ctmc}m:dir. . 

Bir iftira 
'forhnlıd:ı bazı ldm~clcr tara· 

fından doktor Salih B. lı.1k

J,ımh Sıhhiye YckıHrtinc 

..,ikftrcctc: bulunulmıı..,·. )tıpılau 

tııhkikattan ~ik:l) etlerin uydur
mıı oldu~u :ınla ,ıldığ;rndun 

m ıi,;tckilcr iitiracı sı fa tile 
' 

mahkemeye 'crilıni~lcrdir. 

Agaç dikıliyor 
11.mir beledi) e i par!,lımı 

Ye caddelere diJ,cırınck lizrc 
2000 ağaç fidanı r;ctırmi~tir. 

İki kadın dondu 
Bcrgumunın Kıranlı J,ö~ iiıı

dcıı Ariic ,.c .y~e i:-mindel,i 
kndınlar kö) h:rinr p;clirlerkcn 
) 'ıkla sogııkl:ırııı ~iddccinden 

donmu~lardır. 

Hilaliahmerin yardımı 
J lil.\liahmcr cemi~ L'ti tara

fından Toı halı zd1.clesinde 
fciakc.·ct: u~nyanlara yeniden 
~ ;ırdıma ba-:i·ıpnıı~rtr. 

Eskişehirde ölüm vak'aları 
Geçen a~· i..,:ind(• ı: ki,chir

dc <J5 ki i ölmtı'-,tllr. ' . 
iz mir mektepleri 

Crip ~ iızf nc.'cn t:ıtil , lıı· 
nan lzmir m ·ktl.:pkrinden bir 
k· ıııı yc:ıidcn dcr,Jı.re haş· 

lamı tır. 

7 şerir yakalandı 
bnir<lc mutcü ldit hın:ız

Jıl,hır ynpan 7 ki,ilik kum

p:ııı~ a iki g11n ı::, el ~ al..nlan
nıı:;:~r. 

Manisa polis dıvanı mahke
meye verildi 

. hni:mda lomi..;cr Ali l liir
tc/'a cf. h·ıkland:ı t ul hilt\
r111t~ı i•arar 'erdiklerinden 
dol:ıyı s:ıbık :\ L.nıi,.,ı plılis di

' ııııım :ı:'-;-!,il cdt:n J~or~ıi ·...:r 
\ptlilcebh::.r, \lclım .. t 1 Hlm4 
'.\khınrt ~lııharrcın er. lcrin 
lu.1.umu mul .k ... mdı.:rinc l.· -
r r YcrHmi~tir. 

Fuhuşla mllc--adele 
hmir pQ!i~ı ~oıı gun1erde 

ıı;i;,li fulıuşla .,h.i.ktli surette 
miicadelcye başlamıştır. 

c rlı 
İzmirde bi~ ~a baba 
çocuklarını öldürdüler 

L\: giın c' d lzınirdt: \ 1 -
~anral-. eh arıııdaki yrınhrın 

yerinde 5 aylık bir çocuk 
cc .. cdi bıılıınmu~1ur. ('ocutun 
aııa 'c lnh.ı.' tarafııhl:ın 
iildiiniliip tl'rkl.!diidi~i Y.annc ,. 
Junm:ıktadır. 

isparlada halım'ık i'erliyor 
Yapıl.ın tahkikat:ı ~lire ls

prırcada halıcılık glındcn p;u .. 
ne. ilcrilcıncktcdi r. ( :cı;cn ~e

nc~·c na1.anın hu senenin 2 
arı zarfında ~00 halı tczg<'ı 

hi fazlııla~mı~ ttrı 

Şayanı hayret t. 
Uzun fırtınadan soıırn geçen 

P.azaı k:>i giıniı Oiresoııa 11ğ rıyaıı 

Ankara vapuru, limanda mav
nacılarım m zıkçılığı ~ Ü7.fıııdeıı 

mal çıkartamadan kalkmak 

mecburi) etinde k:ılınıştır. 

. Sarrafı soydular 
İzmir ch·aı ıııdaki l(as.1ba: da 

Bolıor İsminde bir s:ırr:ıfııı 

dü' !lnuıdan meç' ııl Jıırs·?.lar 

tarnfından 3500 lir.'.l kıymetinde 

para \'C ıııi:cc\·iıer ralınııııştır. 

Çocuğur.u kurtarırken 
Ocçeıılcrde J\ \eneme ide çok 

acıklı bir haJise olmuş. bir 
kadın, ca<.ldedc çocuğılc evine 
giderken, nıısızın öıık'rinc bir 
otomobil çıkmış. k~dıncağt7. 

çocuğunu otomobfliıı sadrmc

siıı,len kurt1rayım derken ay:ığı 
kaymış ve krııdisi otomobilin 
:ıttıııa dıi~~rek :ığır r tte 
yaralanmıştır. 

-~- --
Türk alemi 

MooriJ c~nıi~etine 
finlan~i~a~Hn bir uzo 
Fınlandivanııı ( Tampere ) 

şehrinden Zmet ıllalı Ah en Bey 
rdıkası Hanımla Türk maarif 
cemirctimize !ıza yazılmıştrr. 

Ahsen Bey ceınirde 200 1 ürk 
lir~sı vermiştir. 

Çocuhl:ırını Galatasaray ti e
s·ncıe olrnt.'Ul Ahsen Berin Tilr-
1 iyeye, 1 üı kliigc gö:J:crdiği bu 
alakayı nıemııtıni) etle ka;-dedi

yorıız. 

Cidcı ledilPr 
1-Iakkı Şinasi paşa ile 

Emin Ali B. pazartesine 
hareket ediyorlar 

Fırkn muı-tti i l°l:ıkkı . nnsi 

pn.~a ile fırka id:ırc he} eti rei ; 
E.mm Ali be~ in dunkli gün An· 

l:ııraye gitmch:ıi mükurrcrdi., la

vıılıtt m. mnhnletetl ) ii:runden bu 

seyıiht.tlan p&ı nesi giinüne kal
mıştır. 

ı - Be\oğluııda Asnı:ılııııc$

çit sokagm,la nı. dam Saranm 
cvindcıı mangalclaıı sıçrıyaıı kı· 

'ılcım \ iiıiinde.n y .. ııgın çıkmış, 

odadaki karyol:ı, ynfak ve yor

gan taııiamen yaııımşfır. 

2 - Şişlide İzıet paşa soka
ğıııda tüccardan "bedri be; in 
C\ inın b::.cası tutuşmuşsa da 

söııdürüinıüşıür. 

~ - Bc,o~h ı da Kanıb:ış 

ıııahal!csi, 13ostaıılı:ı ı sokagında 

ham~ llar h:Lhyası Azız ağ:mm 

alıırıııdan yagııı çıkmış, ctfaiyl! 
• 

yctişinççye kadar ahır. içindeki 

dört bernir1c bırlıhc umemeıı 
} a nnııştır. 

V~ngınııı sebebi ıuhuru hak
kında tahkikat yapılmaktaJır . 

Dayak yiyen Yahudi 
Hcyoğlunda oturan Salamon 

ile Sırkccide, Koprülü handa 
afyon tüccarı 7.,eki Be}' ka\·,ga 
ctıni_t r, Salanw\! burnıınd:m 

kan gefütc:iyc kaJ:ır da\ ak yc
nıiştır. 

Ta sat cakken 
re ıerb fıçed tur:ııı ~ ı fi 1 

otoınobiliııl s~lın .ıbca ';: ol ıı 

Remzi Elendi isminde hin di'ın 

otoıııoı ili Acıbadeln ca itlcsindç 

ımıa\ene ederken otomobilin 
ı ıa n si birdenbire hııuşnuı., 

tamamen } ruııııışt r. 

Hırsızm dilsizi de varmış 
Eıniııönüııdc lıalı tikc;ın Vi· 

bli cfeııcliınn bir hnJıs111ı çalan 
dilı;iz h:tımııt:ı.rdıuı Rıfat ile . 
Emine hımın111 , 15 " limsı·u 

çal:\11 s:ıbılelı Gülizar dün 

akşam yakaf~nmı~l:ı.rd1r.I 

Vırjin edan öldü? 
Paıı altıda B. kçi soka~ınc.lli 

Oha nesin ze\ cesi Virjin dün 

birdenbire vefat etm• tir. 

Zabıta tabibi cesedi muayene 
etmiş, ölfımfı şüpheli ,gönnfıştür. 

Ceset nıor<>a ııakledilıniştir! 

Kadıköy hafinde yeni 
tesisat yapılıyor 

Şehremaneti Kadıköy haline 

mükemmel bir şekil vermek 
için ye-11idcn bazı es.ıslar karnr

laşhrmıştır. Bu· cümleden olarak 
A"> rupadan getirtilen vinçlerden 
biri halin rılıtımırıa yerleştirite.

cektir. \"'akmdd Jral civarıııd,ıki 
ana caddelere parke döşenecek
tir. Bundan başka bir de soğuk 

ha va deposu inşa edilecektir. 
lialin dükaııları tam~men 

tutulmu~tur. 

l 

iste i 'i ü~ rn~onı: 
Amerık ı iyicene fası ilı etnıek 

ıçın cogr:ıfya kitap1armdaki 
ismile söyliyeliın - Cemahiri 
Müttaiııdei Amerika sekiz sene
den beri yeni bir isme maliktir: 
!(uru Amerika. 

Onun için bu üç uzun keli
meden ibaret ismi söz iyeceği
ıniıe kıs:ıca K~mı Amerika 
desek h~rkese Vaşingtoııun 

J\ ııı erikasınd:tn balı etfiğiıni7.i 

ani tıııış ·oluruz. Müttahidei 
Amerikanın bu yeııi İSi'' i nasıl 

kazaıı.iığı malfımdur. Oradn se· 
kiz sencdenberi men'i mfıskirat 

kanunu tatbik ediınchtedir. 

Meın de büyük bir kat'ıyet ve 
ısrarla .. 

l loveriıı galcbe~ile ııcticelenen 
son reisicumhur iııti!ıabatıııda 

bunu bütün diınya vazı.mn 

gördü ve anladı. İçki yasagını 

kaldırııııya rnüteıııavil ve 
hu'lu bir propaganda ,·as1taı 

addeden Sınit, men'i müskirat 
haııııııunun en har taraftarı 

lioveı e büvlık bir farkla mağ-
1 fıp oldu. Demek oluyor ki 

Amerikanın ·büyük \'C kabir 
ekseriyeti içki yasagınııı olduğu 

gıbi tatbıkiııi istemektedir. 

fakat içkiye düşkün birçok 

adamları, bu arzularından me
netmek uzaktan z~ıınedildiği 

kadar kolay olnııyor. \'orlt ga-

7.eltsmin son gelen nuslı;ı.sında 

-gördfıjiimür. bir mücadele için 
ne eın~k ve masrafı feda etti
ğini bize açıkça göstermektedir. 

Kuru .Amerika bu vasfını 

sekiz sededen beri ·mulı:ıf .. za 
etmek :için !am 250 milyon 
dolfır sarfetmiştir. Bu iş için 
1236 merkez memuru, 377 mü
fettiş, 50 mfırakip, 1080 memur, 
hirı;ok kimyaker, postacı \'. S. 
istil\dam edilmektedir. Sekiz 
sene içinde kanuna muhalefet 

ettiklerinden dolayı 483,474 kişi 
tevkif edilmiş ve hmılardaıı 

260,584 ü hapse mahkum olnn~

tur. Bu ara \aça.kçılardaıı 38087 

otomobil mfısadc;e edilmiştir. 

Kaçakçılarla muhafaza memur
ları arasıı da cereyan eden müsa
dem l rde 54 memur ve l 35 
l>a.çakçı tel~f olınu;ıtur. 

Amerikalılar şon sene z.'tr
fında bu müthiş mücadeleye 
sarf ettikleri 40 milyon do tarın 
kafi gelmediğine kanaat getire
rek teşkilatı daha !iyade kuvvet
lendirmek üzere bu paravı 64 

ıl!~B 

r Büyük gemilerden biri-ile 
şehirimize gelen Amerikalı 
eyyahlardan bin i lstanbulu 

dö·ıup dolaştıktan sonra ha} ret-
• 

le so.·ımış: 
. Senede yapılan mas- - F!>s llt: oldu? köpekleri 

raf (128) milyon Türk 'ı ·,·1p1ırııi' 
lirası. J(açakç:ılarla ıne- Bu meraklı rılduğu kadar c.:1· 

murlar arasıdaki ınü- ! hil seyyaha lıakikati anlatmışlar. 
sademelerde ölenler : 1

1

1 
Fakat, bir de be:ı öyleyim: 

(54) nlenlur, (135) - Fesleri ayaklanmıza ter-
lik yaptık 

kaç.akçı.. 1 
milyon doi:ıra ıblağ ctıııişkrdir. 

Amerikalılar ınen:lı::ketlerinin 

kuru kaim. sı için ~cnede bi2im 
paranı ı a 128 mi!ron Hrnyı 

scveseve veriyor!:ır demektir. 
Bütün bu ınalfunat ve rakam

lar net ce ıtibarile şu u g-üsteri

yorki - mı 7.İr bile ois:ı· cırzııların 

dan, kcyflcrinden uz-ık tutmak 

zannedildiğinden çok güçtfır ... 

r··· .. ····················-············ 1 

--~-~!.i.1.~[.~ıEl~!~.~~~~!~P.1.~!.~ . ....t 
inhilal eden vazifelere hala 

ecnebileri getiriliyor!. 
rnr kııriimiz izınirdrn C 1. K. ,ı 

imz:ı,ile ) azı) ur: 
.A)dtn demir)olu kumpıın)a • 

ının idare rucs:u nra 'tnda ) a -

pılan on bazı tebeddülat l>u 

koınp:ın) anın hukümctc k:ır'ı 

taahhüclc rinc ri:ı) et ctmcdijtini 
~o~ccrmcktt:dir. 

J:ılı.imdur ki A~ dın dcmirr.ılu 

kumpam ıısı hiiküınetimizlc ~ ap • 

up;ı bir itılılftıı, miıt:ıh:ıı.; ı - namık 

i'tihdam cttijti ecr.cbilcr :ıdı·dinı 

tedricen nz:ıltarak ycrlt:rine Turk 
memurlar kullanma\ ı tnahhfü 

ctmi, idi. l 'ak:ıt, maalc,:;cf. sene -

lcrdcnbcrı bu itilafın tatbikınn 

doğru muhim bir adım ntılınıımı,. 
'apılnn Şc\, ynlnız amdelik \ e 
kıltiplik gibi i~ler gorcn b:rkaç 

cnebİ) c ) ol 'ermekten ibaret 
kalmışur. Asıl ten ıka tabi tutul· 

ma ı ic:ıp eden şube müdür \'C 

mu:ı' inleri ha14 ~erlerinde do
ru) orl:ır. 

Kump:ın~·:ı bunları derhal 'ali 

eden aff itiği takdirde. kendile -

Ti Re tnzınina.t ~ermek rnec\>ıı • 

rh etinde. kalacnJını diişüncrck 

bu 'azHelerin kt..11diliğ;ndc."n inhi-

1:\lini bcktcdiği zannoluııah"l•r. 

1 .akin, "011 tcbdül:\t :ıçıktan ıt\ ıt~ 

gö~teri\ or ki, kump:ın~ a b "·!e 
bir hiı mini~ et . ııhibi olmam klıı 

bcrnhcr hiıkümctlc ) :ıpuğı iliiaf 

ahk•lmını unutmu tur hile!. 

Doğum 

ilk tedri at müfettişlerimizden 
l lamdi azım berin bir .kıı ÇO· 

cuğu dün)·aya gelmiştir. 

Ana ve babayı kutlular, yav
u a uzan ve mcs·uı bir öm 

dileriz. 

Köpeklere gelince, a}ol on-

ları bilnıiyormusunuz; attık, 

hudut h:ıricine attık! 

----- -

J oloji tet~i~otı 
[ 11.ı nınk ıcnıi7.ılcn uıal>.n ] 

Diğer taraftan meml,,k.etiil 

her taraf ndan alınan to, rat 

nümuneleri, madt"lller \e Stııre 

hu uı;i kinıyahane1t:rde tahl1! 

olunur; bu suretle tahlil '>'e tcıkık 

edilen malzeme teşhir olunnvık 

ii:r.re bir muze yapılır ki böyle l ır 

r.ıüzenin de memleketimiz için 

ehemmıyeli pek büyüktür. Çürıku 

ıeolo1i haritasile n~rlyatı yanınJa 

vücuda gelecek olan bu mi.ızenın 

nümune1eri de memleketin her 

hangi bır tıır.afında arazinııı ıeoloJık 
şerait ve kıymetlt>ri hakkında 

hakiki oıalOmat iı;tih alinı t•'"lı'l 

eder. Şupht"siz (Ankaıa) Cn 11-

huriyet Turkiyes"nin ' . ffi"lll.t"Z.: 

olmak \'e bu havalidr S'l• mı e. 

lesi gibi mü tacel ı;urelle jc olt ıık 

tetkikata ihtiyaç gôstere.tı. ışl ·r:r::ı;: 

bulunmak itiharile teşkil oh n~r ~ 

ilk jeoloıık tetkık grupıı b.! h~.., • 
lide çalışacaktır. Bu hav:ı.linin 

tt-tkıhh nihayet buldukto.n s ra 

diğt"r taraflarda faalı} ete baş -

layacaktır. 

Ancak jeolojk tetkikat h14ycti 

yalnız bir gruptan ~baret olursa 

bütün Anadoh nun jeoloji hari

ta ı cnn1 altmış yetmiş senede 

bitı~cektir. Bınacnalt:yb bu ndi

cryi mümkün olduğu kadar kı 

sa bir zamanda dde ed ~il
mek için bu gün memleketimiz-

de mevcut olan ecnebi mütah · 

sıslarından her birınin riy~o;e-li 

altında birkaç tetkik grubu teş-

kil etmek, ve her Lir grubu 

ayrı ayrı mınlıkr.larda ça

lıatırmak daha muvafık olur. 

At elunet Asını 
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Cı•lı nı 11 <'nıı' =,,,.f.: 
Z!\ k Dil.der: do;.. ıc.1ltrr Pirgün 
ı i)ı~ı ohlu~unu;: zulmiı cer.;ı 

Bodlcr 

O ~iin ak>aına do~ru 

Fnı:ı,17. .. kadcmi,inde F·uilct 

11' ık.Matı tc,·zi olunacaktı. 

\bd~minin J..apbı ünundc 

bır t.ıkıın kim,der durnıu;, 

girerkrc birer J;uçuk bro~ıir 

te\ zi ediyorlardı. llıı bru~ur

'crden birer adet de akademi 

:izalanndmı her birinin ma

~a~ı ünLinl:' konn1u~tt1. 

"Brıı~tiL, un kabında atide

ı i 'üzkr yazılı idi: 

Fuikt Pıtıkılfatının tc\·zii 

nılina,dıctile .\kaılcıni heye

tin~ 

-ı lcrınc,_in 

Yuıi nıektuhıı 

l lay:ı;11.la iıiikLımcti 

Ronıi umumhane 

Slldunı. Paris 

\-olkan li,tundc Daıbin,:; 

Şeytan baloyu idare ediyor 

Cehennemi ze'k 
Şu satırlar okuyanlarda 

huy tik bir merak ll) amhdı; 

hu mcrnk "lırnjlir .. ı;n kıraati 

ih: kat kat fazlala~tı. :\kktup 

-ıı idi: 

",\ka(knıi aZ:bı cfemlilcr! 

Pederlerine •ed:ıkatlc baknıı~ 

olan bir kaç bedbahta az -onra 

bir ınikt:ır mllldf.ıt tc\'Zi 

nlccck 'e bunu ,e,ilc ittiha7. 

cylererek Fransız toprnp;ının 

n~elı:11 , JFilct okhııtımu 

l' ırlu pcr•~dc tekrar ~y

liyccck,ini/.. i.lltfcn şu gtıl 

hah\'C'i cemiyetimizi bira?. 

;ıJtu•t ederek hakikati gfütcr

ıneme r.ıtt. aatlc edecek mUni7.·/ 

o 'akit ~i.>ri.ir ... unUz ki i~lcrin 

ak: ığı 'J7.İyctc bakılma, fazi· 

kt dedikleri ~ey bu mcnık
J..ettc o kadar az:ılmı~tır ki 

'·ıkınd:ı biral. nanıu, \'C fa
zilet bulma: ı lıir balina yahut 

hır fil \ııılmak kadar imk:\n

•ız rıhıcaktır. 

\lu-aadenizk katkrin v:arip 

bir dhT,ini j,_.arce edeyim ki 

lıu ~ene rffzilct nıuk:\fatı ha!,

kıııtla iradı ııııtkedccck kiımc 

•l·r .,,a. \ıııerika• komisyonu 

rcbi 'c 'alıı k l lariciyc nazırı :\1. 
"( :arib:ıldi l laıı< ıtn~ dur. flıı 

n1c-:hur nkndl:nıı J.za ... ının bir 
f:ızilct ımik:ifotı te\ ziinc ri

ı a,ct için ne derce<; -el ahi. 

'ett:tr rıldu~ıırıı ,,alı ık Parb: 

\lc[ı\,,u olan \1. ~Lcnıı Do· 
le• nin atideki ıııak:ık-ini 

nAlcdcrek i·pat eyli) ece~im: 

"Tanı <mı'ı ! .\ 1. u 1 lanto» 

n~n 1;ı..-al11 kurbanı .\!atma· 
zd • \ :ılantin \ 'eri en• daha 

dcın )!_uraba ha,l:ıne>iııdeki ot 

•iltc,indcn kalkmı~ bu'ıınuyor. 

Bedbaht kadın ~ektip;i elem

ler nceicc,imlc amdiı ata lti-
1.u ~ıbtcrecek bir lıa,talıı:!;a 

ıurn'mu7tu. () kad;ır zayılu 

kı doktorlar bu ameli~ atı ya· 

pm-.ıt:ı kıyı~am:ıdılar. U lıiça· 
re 'llr(ınc dıır,un, akademi 

ı\ı;ıi ıııuhtcr.:mc'i rezil ~ 1 la

·ıuto,nun nutkunu alkı~lıya

c:ıklar tlcp;il mP 
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I .~kinin lİL:naetlLriııi 

kı yı>a ınadı. 

J Jadbac malılındur. 

tarnikc 

Bunlaı 

nıeyu,; hir ailenin dcl:ıık 

nıiiscenit beyanatı ile teı·,ik 
cdilmi\tir. Stikı'ıt ile riza k td:ı~ 
acı sJ. anda! yoktur. 

Daha bundan bir kaç •cı c 
evcldi. Zeka \'t: nıalı'ı,ııat 

sahibi oh n ye ayni zanı:•nda 

en >,crcfli bit nıC\ kide lıulu 

ııaıı-C:ahricl J lanoto., naınu· 

.sunu sonradan bulıat cdccr~i 

tıil~nin içine hurnıct gı ırcn 

bir mbafir olarak gırdi. 

Saf l·:ıkı~lı l!cnç kız bu 

ho~ v..: natıkapcrda1. ımbyilyu 
hayretle tema~a etti. 1 Jaııuto 
genç kıza usuliiııcc ve ıııa

lıiraııc bir korta yaptı .• 'iha

yct bir gliıı l\"eııç kızı evinde 

ıalnız bularak iizcrirıe çul

landı. 

\şk \ıir miiddu hac:ılcti 
kapattı. i lanoto tı>ııllı '..:çhil..: 

izdirnç \'adinde bulundu; Ye
minler sa\ urdu. !~meli bir 

defa tatmin olununca bizim 

Fazilet miıkafatı dap;ıtacak zat 
zengin bir kı;~ bulacaıtJnı 

hey an cdnck .\ lacmazd \"er

lcn ile· al:\knyı ke,ti. htc 

zarnllı kız için a7.ap hayatı 

ondan >Oııra lıa~latlı. Rcd· 

baht çocuk har:ıtıııııı nıalı

voldup;unu ~uriincc korkak 

\·e sı.:dak.atsir. d~ıkını tekrnr 

elde ctmiyc çalı~tı; onu ~it
tip;i yerde y:ıJ..alar, hatanın 

t:bhihi için rnlrnrırdı. -ı laııo-

ı tfl,; ytt ~elince t.:L~art:t deni

len ~eyden mahnıın bir ıııah

ILıktur. Bu !(ibi hadbelcrde 

nıfıraca:ıl edilen düzenlerin 

hcp~inc ınuracaattan :-::.unra., 
adresini sakladıktan, yalan 
tizcriııe yalan tckerlc•İikten 
sonra, ma~uka~ının yc·~e gcl
di.~ini ~<>rünt:l\ o sırada po
lis ıntıdunı olan dostu -Lııi 

Lepin., e miirm:nııt ederek 

kendi-ini lıiıııayl· cylcml'sini 
rica etti. 

Rit,neJi) 

M H H 3 Y Ol l 8 ın B Si 

Bugünden itibaren 
başlıyor 
Kadınlara 

23 Şubat Cumartesi 

25 « Pazartesi 

27 « Çarşamba 

Erkeklere 

24 Şubat Pazar 

26 • Salı 

28 « Perıcmbc 

lstantıul Zatıııaaşları mu

ha~ebeciliğindrn bildirildiği

ne RÖre maaş almakta bu

lunan bilumum Mııkkaidin 

ve eytam ve eramili aske

rive ve mülkiye ı·e ilmiye 

ile hideınatı vatanire eslıa

bının mart 1929 yoklamaları 
baliıda gösterilen tarihlerc!e 

herkesin !abi bulunduğu 

şubelerce alınacaktır. 

Ancak Sultaııahmet şube

sınin tamirinin hitam bulnıa

s n.lan dolayi bu şubeye 

ait yoklama muamelatı mer

kezde icra olunacaktır. 

topraklar keıfedildi 

~.cı ~ork '.l'.l (.\ .. \ , - Kuman

djn l\~rc.l ctnup kurhunda icra 

l'tmiş okluğıı ha

v a i 'l'' hatlcrdcn 
lJıroı ··.\ev york 

·rin·ıc:'., ;.:;azccc..-ınc 

1 ır telgraf çekLı·ck veni bir afa%İ 

kı·~rLuniş oidugunu hilc.lirmektc 

\ c hu arazinin \mcrik.a\·a :.ıit 

ulına:-;ını \ c harita tizcrinc.le kendi 

ZC\cc:-1inin ismi olan '",\Jaric Bryd 

f .and., te:'ıniy1.: clli.lınesini talep 

e.ır.ekw.lir. .\lum•ilc\'h J\·ni za

nıancta yakında hulınuş ,.e .. Roc

kf:ll\.:r r~a·1~e i~rnini \trnıi;;. lıl

dı•Au d:ı~ >ibilc;inin sark ı c cc

nubuncl:ı bir <lığ ~il~i!c~i daha 

kc~iccınişcir. ,-eni dajt sibilt:-0i 
birinci:-0indcn dah:ı nıi..ihlmdir. Ye 

800 ila 10000 kadem irıifaında 
tepeleri Yardır. llu >ibile Ro» 

denizi ile c;rahaın arazi~i ara~ın

da. YC İngilizlere ait arazinin dce

•indc k:\indir. ·-
Aç insanlcır 

Çinin bir tarafında gene 

açlık baıgösterdi 

Pekin, 2 f (\ .. \. ) Beynd-

nıilcl nıu:n enet komitc'i 'arı 

nehir ile Sian.fou anısında 

bulunan ~han,;i 'ih\y•'tinde 

hükünı sllrıııekcc olan miıthi~ 

ah,al ,·e ~craiti t<ı>\ ir eden 

bir rapor ne~retmi~tir. Bir yer

de k:ırın:ıkarı:;ık bir h~lde 

toplannıı~ olan 200 ki~inirr 

üllime intizar etmekte olduk

ları gürlilnıli~tlır. Kıtlık doJ;ı

y1'ilc hı:;a :ıit hiç bir ~ey ekil

memi:; oldu~umlan baharda 

ha"ıt yapılamıyacaktır. l lcr 

ihtimale nazaran hu ııııııtaka 

'ekcne,inin rnziyeti daha 7.i

yadc kıı:ıla:;acaktır. 

• ispanyada 
Muphem 1 geÇile;;' bir takım 

hadiseler oluy~r 
:\ladait, 2 l (.\. \.)- Fcshc

dilnıiş lıir topçu alayına ait 

bir kı:;laııın piyatk kun·erkri 

tarafından i~.~alindc Ytıkun 

~ ·kn hafi[ \ıir tcahhur \'Li-, 
7.tıntlcn Yi~oda biraz :ı,;alıi\·et . -
h:ı.<ıl olııııı~tur. 

* .\fmlrit, 22 (. \ .. \.) 1 !ar-

l)iye nezaretinin re~nıt hir 

tdıliı!;i \'ul.u bulan miirnca· 

atları iızeriııc .l miralay iki 

kaynıakaııı \'c bir Yiizba~ıııın 

yeni «ıpçu heyetine alınını> 

olduklarını \ıildirmeJ..tedir. -Yeni Amerikcı 
kabinesi 

T anınmıı bir çok zevatı 
ihtiva edecek 

\'a~ington, 2 l ( \. \ ) -

.\yandan ;\!. Borahııı d<btları 
munıailcy hin :\1. 1 lo\'crin 

yeni kabineye ımiddci umıımt 

,ıfatile dahil olması suretindeki 

da\etini kabul etmemi~ oldu

gunu beyan etmektedir. 

Y a~inp;toıı, 22 (..\ . • \.) 

Salahiyettar bir mcnlıadan 

bildirilyor : .\!. 1 im erin tq 

kil ettW yeni kabinenin ati

deki azası ~imdiden taayyuıı 

ctmi~ıir: .\ 1. J Jcnrcy Stimsou, 

hariciye, ,\1. _\ndrew :\kilen 

lıaziııc, .\1. \\"illıur dahiliye. 

·ın~iltere~e enflüenzu 

.. )'. • • 

T <nır'z 

daire~! 

birbç 

ıah:eın.si H:iııd ticaret 

c·:sı ı tam ı hfzı Bey 

~ önı'eı:be n 

i:'Hlumı r. 

i:ıtaııLul a~iıye malı'. eımleri 

lıirinci reısi 1 eı ziıiaim Heyin de 

y.;k~ndn J\ı:k;rıya gi~ecrğ: $Öy

leııircr. 
Adlıye m s'.cşarı ru:ıt Bcyn 

;ut:ıyı derle!te ıni:n~al azalığa 

:camzet 'goMerılece~ı rivayet 

cüııılcsind. ndir. 

Ağır ecza rc;sliğinıize b;riııci 

ceza rtisı l las~n J.fıtfi Beyin 

!ayin edilecq(J syyleniyor. -
Yarınki 

ıçtıma 

Cf•n1İ)"eii bcle
di)~eı1 i 11 soı1 iç
iir11aı ııı t olacal~ 

Cemiyeti belediye y:rın top

lanarak emanetin 92CJ masraf 

billı·esiııi tetkik ve kabul ede

cchtir. 

Cenıiyrtı. belrdiyeııin kanuni 

rnfıddeti 25 şu'·dta bitıııktedir. 

Buının i~~n enıa·'.et biıtçesini 

bu iki gfıa ı zarfında kabul 

e!ıııck mecburiyeti v·.r.Jır. On

dan scnra c(nıiyeti bdediye da-
• • 1'"' 

ğıl~caktır. ' . --
Br·lıçet B. 

Tiitiiıı iıılıi~aı·ı ıııütliil'li 

.\ııkarava gilli . . 
Tü tün inhisarı u. m. Behçet 

B. dün a>.:ıaıııki trenle Aııl:araya 

gitmiştir. Bd·çet B. scyyahatı 

hak wıda kemlı~ilc rcriiıen Lir 
ıııulıarririııı'ze : 

- Bniyor~uııuz ki bn seyaha
lım bır aydihbcri ımlkarrerdi. 

Ahklı!iıya fili llrle }.Jbürııfı gö 
türü ·oruııı . üa , gün kadar .. 
kalacağını , demiştir. 

t93o ta~iri 
nüfusu için 

Faaliyete başlandı 
Aıık~ radan 

H', istati tlk 

bilditlrıliğ!ıie gö

ıııüdfıby•:ti 930 

senesi nüfus fa!ıriri için faali

yettedir. 
' ' Gelecek seneki umumi nlifus 
'· • • 1 , ,,. 

tahrırıııe esas ohnaK üzre bu 

sene· nıenılcl>ttin oazı yerlerinde 

tecrübe .taltrirleni }'ll~'l!lacaktır. 

....,... - ' ------ ---
fıttrne~a~ı trıınıuu~ı 

Tramvay şirketi f'ıitilı-r.dir

nekapı hattında ray ferşi ame

liyesine devanı etmektedir. Bu 

hat için yeni bilet basılmıya da 

başlanmıştır. Zamıolund uğuha 

göre Tramvay şirketi bir Sir

keci- Edirnekapı servisi: ilıdas 

edecektir. 

Bır haltın iıı şası yakında 

bitecek, müleakiben Şehzade -

Unkapaııı hattının ray döşeııınc 

işine başlanacaktır. 

Güvercinci/er 
Havanın bozukluğundan dün 

toplanamadılar 
Şehrimizdeki giı~ercincilerin 

dün, fen tatbikat mektebi güver

cinliğinde Lir içtima aktederek 

bazı mesleki hasbiılıallerde lıu

lunacaklardı • , 
• Havanın bozukluğu sebebile 

bu içtima başka bir güne talik Zaten rezaletin ika cdildi

j';i ,ırada itiraz eden bile ol

du mıı. iki p;:ızetc bu cc'1ıre
ti ıı;ii,tcrdi. Di~erlcri i~i ıııalı

k,·mcnin takdirine bırakarak 

ı.tı>rııa~ı tercih ettiler; h:ıllıu
ki hiç bir hakim hiç bir 

mııddciuıııuml mua\ ini sabık 

J laridy~ nazırı olan bu aka

d.:mi :lz.t>ı ile sabık polis 

ınlıdüriı olan ulıımii ahlakiye 

ıı;adcmbi aza>ıcdaıı! :\1. Lui 

Maaş cüzdanlarında fotuğ

rafı bulunması lazımdır. 

Gittikçe müstevli ve vahim 

bir ıekil alıyor 
Enflücnza edilııııştir. 

----... ~--Londra, '.!l (.\ .. \ ) 

F.shabt maaşın bizzat şu

belerine müracaatla yokla-

malarını icra ettirmeleri 
meşrııt olup gidemiyeceklerin 

vaziyeti polis merakiziııce 

yoklama ilmühaberine meş

ruhat verilmek suretile tastik 

olunacaktır. 

vcfiyaca sebebiyet 

ölenlerin miktarı 

artm;ıkt:ıdır. Lon

drada bu hafta 

zarfında bu has-

Ycrmekce \·c 

talıktan 39.l kişi -
ölmüştür. Geçen halta hu miktar 
3.) 1 idi. l 9'-28 sencs'nde ise bu 
yüzden vefiyat miktarı müteka· 
bilen 29 ve 5 idi. 

Adliye zat işleri müdürü 
.Adliye vck:llcti z:ıt i~lcti 

miidürli Cevdet B. şehrimize 

gelmi~tir. 

Cevdet Beyin icra reı~ı 

Relik Beyle temas ve 1,)u te

mas Refik Beye yeni bir va· 

zife tevdii şayiasını tevlit et

miştir. 

~arktım ~elen haberler gayet 

mıiphcııı ıdi. 

\Jaam:ıfilı Çankayçckin Ye 

ınilliyctpen·cr ku\'\ ctkrin ka-

7.andıklan nlifuza rap;men 

Çin ahvalinin diizelmcmi~ 

oldup;u \'e ım:mlckctin lıuyük 

hii· kı~nıında hcnliz aııar~inin 

hiiküın ,;iirdligii muhakkaktır. 

~on l,(Llcıı tell'railar "Şan

ttınl\"., nııntakasında mü,ade

mcilr yukua gddij\ini bildiri

yor; bu miisıdcnıclcr h:ıkkıııda 

lıalıcrlcr son tlcrccc müphemdir. 

nu 
Asri sinemada 

gün n: yarın saat J 6 buçuk matinelerinde 

kadııılarn \c çocuklara sürprizler ve 

Varyete 
KO~IL\O Y.\ YT ye FEHXEH KR.\.l'S uıı 

A nvcs E,tcrlıazi ı·e Eliza Laporta nın 

ibda ettildcri 

iştirak.ile 

Prağlı Talebe . \nla~ıldı ğıııa güre bu vakıt

lar "Ş:ıntung_da nıiistakılen 

huktım >llrcrek ıııilliydpcr- ::::::::::::::·················· .. ······································-·-- ··········==~ Vl'rlere kar~t hareketlere i~ti- .............. ::::::::::::·:•::·:······ .. ····::·•·• ...... _ •••••••••••••••••• ı ......... : .•. ~ 

rak etmiş olan ceneral Şan.~- ::::_;.:::::.~::::~·::::·ı····b~·~ı.-~'k&;::Ramö=n:N:ovar:o 
Tung- Şang tekrar sahneye 
çıkıyor. ispanyanın nı:n i seması altında muazzam bahri 

Kanton hukLımeti bütün ifü ııııılıarcbekrinin ceryan etti!l'i romantik bir 

Ç
. k :::: a'k YC macera Jır;ımıııı rnusaYYer 
ın ·ıfa,;ını ecnebilerin nlifu- :::: ' 

~~~;11~1;1~yi kur;~:~~ık r:~:~~ı~:! ::!::::i: __ !;_ Korsan şö va 1 ye 
ettif;i zaman kar'iısımla, harici filminde ~L\ RSELİ~ DEY ve ROY DARSl. ile 

tlii~mandan ba~ka bir takım mı oynamalıtaJır. -
m Li tcg-al 1 ehe bu! mtı~tu. :::::::::::::::::::: ::::::::::::::-::;·~:::::::t::::::::::::::::·:·:::::·:· ...... :::-::~::::• 

k ~l~~ı i"':: :~:;:~ i b~~:~~ e~~·~ci ~~~ ::::::::::::::::l(;=~:::.::::::::::::!~Uü~):m:~rr;:rf ~f@. lil 
kildi. Japon :\malini terviç I! Elham•a ' Kadın pC)İOde 1 
eden <;ang-Çü·Lin) ma~lu- -• !! Ope•a , Kıvarnrneıı sonra ı 

( 
( (~-.ıcarafı bırıncı s ı\ ıfaııııı I ı"ır ) •• hen .'il ukden ) c kaçarken • '·" j! Melek; Çarın yaveri 

Du .. nku" kar neler yaptı? :: M-.}lk: ; ::\1.lcar rapsodisi ır.J 
yıınılanarak öldü. Yerine gc- • j! Ant , f'eci dakika 
çen o~lu milliyctpcn erferin Dünkü kar ve fırtına )'ÜZÜ!l- :i::F::::oe •• ırı:na:h:ı:;:s;::ı·:n:::ıe:-.:m:ma:::d .. .ı 
'irn>etine i~tiraki tcn:ih etti. den şark şimendiferleri nıunta- e> 

Bol~cı ik lıızbını tem>il eden zam işlcyememişlerdir. Katar- Uortley c!lnhaz heueıı· 
Ccneral (Fenk .J Joan- Şcng)e lara 10 vağondaıı !azl.ı takılıııa- U U il 1 
gdincc, milliyetııen·erıerc iı- dığı gibi bütün sd,rıer tek Variyete. bale 
tihak etmemekle hcraber, hai üzerinde yapılnıştır. Sinema : ack ölüıJCt 
( \ logoliwın ) da rnziyeti Dünkü kar !ram vay \'C vapur -Y 

uzaktan tetkik ile iııti1.arı seferinde de iııtinııısıılıkl~ra se- ~EHREMANE'fl 
nıll\·afık buldu. lıep olmuştur. v 

O >ırada, ~imdi harekete İngiltere günlük güneşlik Tepebaşı Ui! ~ 
gddi~i lıildirikıı "Şan~-Şung 1.ondra, 21 C\..\. )- Lnn- Tiyatro - ili 
Şaııp;., mUhinı lıir nıebhl~ a- drathı f ~ünlük dond.ııı son- sıında lııı 
~ırarak, dcnil: a~ırı bir nıcke ra lıir \ıahar hamsı htiktim akşam sa- 1 ı 
~ıranı:t~t nılıııasip görmli~tli. şürnıcktcdir. (;liııcş lniytik .ıt 2I.30liı \lll 

\ca\ıa eski 'Lrµ;erdc;ıin tek- bir rernak ile parlıyor ve 

rar i:itı,ıı ~:ıhn~,ıne atılına,ı dcrccei hararet wKillıin 'k\'- "111111 
n~tkıı nc~·et ediyor? Kendi- kine çıknıı~ bulunuyordu. Hıız- il 
>ine zahir olacak bir ecnebi !arın ÇÜ7.lllnıc'i iizerinc • ·oı-
dnlctin te,,·ikatın:ı mı kapıl- tip;hanıtla bir buz tabakası 
th? ) ok>a .. ~anl!:-Şuııg" cya- kapnnık'.lıir ııı:ıden ktı) tNına 
Jeti dahilimkkl ııufuwna mı clıi~nıu, ,.c kunıd:ııı çıkıııak

güYeniyor ? 
Şura'ı muhakkaktır ki 'c-

ııckrdenbcri (imh: hlıkiim 

slircn anar~iyi ha~lıca i..iç deY

kL idameye çalı~makıadır, 

Bunların içinde en ziyade 

la:ıli~ cc )!.İİ,Cercıı \'C l11ll\'(lf

l'akiyet\e j,; "'İirnıc'i en ıııııh· 
• ' 1""I 

temel olan dnlct Jnpony:ı-

dır. • \ merika mili i yctpcn·er 

hlikLınıetlc anla~magı ıııcna

fiiııe daha mm :ıfık lıulmu~; 

ln ~iltereye µ;elince (l lanko\ ) 

darbasını yedikten sonrn e,ki 

nıe\ kiini iadeye nııınlfak 

ulaınamı~tır. 

13izcc, yeni zuhur eden 

meselede en muhiııı amil 

( Japony:ı) dır. Ec<a<en ( Ja

pon) hükı'ımcti her vc>ilesi 

dli~tiikçc Cindcki menafiiııi 

haleldar etlccek hadi>clcrc 

kar~ı l'Ü7. yuıııaınıyacai(ını 

tekrardan h:ıli kıılıııanıt>tır. 
lrkı a-farın dünya iizc;·in

ck en mühim iki miinıe>,ili 

olan Çin ile Japonya arasın

daki bu cidal acaba n:bıl 

nihayet lıulacııktır? Bura" 'iın-. ' 
diden kestirilemez. 

Yalııı7. ~urası muhakakcır ki, 

('in nıilliyeıpcnerleri, ei(er 

:\l:ınçurya, '.\loı;olistan gibi 

sabık semaYİ saltanatın haraç

µ;lizan olan kıt'alara giiz dike

ceklerine asıl Çini kurtarmak 

\C tam bir htikl:lle nail etmek 

için ui(ra~salar hem faaliyetle

rine fazlası ile k:\fi gelecek 

bir saha bulurlar, hem de 

o kıt"alanla eveldcn bir hak 

kazandıi(ını iddia eden 

hlikı)metlcrini daima iz"açla

rından yakalarını kurtarmış 

olurlar. Fransızlar; (Oııi trop 

embrasşe mal etrenir) der

ler. Cenercl (Şang- Kay· Şek 

ile (~anten) ricali hükOmeti 

ta olan iki amelenin ttld ul· 

m:.ısına ~ehehiyct \·l•rnıi~ir. 

Şirketlerin tarifeleri 
Yedi"ıılc, l\ndıkiiy, 

Dolıııahalu:ı'. gaz, tel'
"os, l\.adıl-.i\~ ~u ~iı·

kf'tl<'I'İııiıı '"ııi i'ı<' :n-, . 
lık fal'ifclı•J'i ,:,kııula 

• 
ıcıl,ik \(' tı>spil eclile-
ı•t•ktil'. Ekktı'k taı·il'c

sı ilıt!hifı lı<;kkıııda 

Xafia \(•kületi IH•ııii z 

CC\ap YCl'Itıenıi~IİI'. ---
Aı·ruprula soA·ıılılor 

llelgrat, 22 L\ .. \ ) So-

ğu~lar bllclin ~iddccilc dernııı 

etmektedir. Bcl~nltla f 7, 
Krako\ i cirnrıııda -- 3 f t!ir. 

ilan 

. .-tnkara hapisanei umumi mildi~ 

riyeiind<n: .\nkara hapi;nnci umO

mbinin t:Ll·9'.!9 dan Jl-5 <)19 

tarihine kadar ekmek ihtiyacı 

ofon beheri .300 dirhem iıih:ırilc 

[:;t.150] adet ikinci ne\İ ekmek 

ıirıııi v;ün müddetle \'c k:ıpnlı 

zarf U!'tıli ile nılinaka..;aya k•ııı

mu~tnr. l.J-,l-CJ;2<) çarşaınba ~Linii 

Ankara ıil;\ycti ıelırirnt müdiri

ycti oda~ında nıütc.;'ckkil ınüha

yaa konıi:o.vonuncc ihale tdilc

ccj!;inden talip olanların mezkur 

güne kadar yüzde yedi buçuk 

hcsahik (u6:i) liralik tt'miıı:ıtı 

mU\akkate mekıubile lıirliktc 

ttklif mektııplaının komi>yoııa 

tenli ye irsali ilin olunur. ................................................ 
bu mc~hur darbı meseli güz 

ününde bulundururlarsa Ya

tanlarına daha çok hizmet 

ederkr. 

AI. GaJ·ur 

Aynaroz Kadısı 
Komedi G tablo 

Muharriri, l\ lusahip ıade 
Celal 13. 

NEZL~ 
~KS~~~~ 
BRONŞl'f. 
Boğaz neılı!1 

1 lı ·~! çin ha 1 

~udron Güy~ 
tçiııız, biitüıı ıııüstaJızer~.e 

üz,rinde menekşe, yeşil 'e 
kırmızı reırkli etıketleriıı d 
[Alaison FRtRf Paris rııe jacni' 
, 'o 1tJ] Rdresi yazılıdır. 
~~--'~~~;.....~~--........... ~ 

MUHABERATINIZI 
Mükemme

len par
mağa anı~

de bulu
nan yegiı 

ne seri 

Vazı makinesidir. 
Yegane dipoziteri : O:ıl;ı!J 

Haraççı sokağı 10 nunıar~d~ 
ViTALI BENBANAS!f:.., 

Sebebi ne imiş? _ . 
Sehreıııanctiııin fırın ve de~ıf 
- ı:;Cll 

menlcrd~n aldığı cez ıJar · 

aylar içinde haylı azatııııştıı· • 
,ıı· 

Mariçten celbedilen uııfar \·ı 
zfınden değirmenlerin ıııalı 11 

ı rıııd~ 
un yapmaıııaları , fırın a 1 
ekmek halitasını bozacak nıC' ~ . s. 
bulamamaları buna sebep ı;v 
terilınektedir. 

T erkoa ıirketinde e • 
Terkos şirketi bu ay ni!ıa~ 

de• 
tinde senelik içtiıııaını nkle , t ,·o 
cektir. Bu içtimada iktisa . ; 

. ıcrın 
Nafia vekaletleri konııser •i 

· t' "k edece~ den hangisinin ış ıra 

ihtilafı mucip olmuştur· 



-~- . - - . - ------
. 1 . ' 

(Vakt)ın nıillet mekti:,E?leri sa if ilsı ' -

ÇcıJ ~-
~ ı~kan S mrunun iktisadı 
ı. l\tirnai h 'liltek tt5ttssyetlerine, irf n 

l\ıılb· ~~hi Be htmak lazım •• 
bit ~ ırnııın dcrinhginde $00Sut 

ll'l% \ırh)t\ \ \ılkdır yeri tutan 
~' ·~ büyül.~ Necatinin , bu 
~ i lil ırl~n -ıhtiynçlanna cevap 
'rı "tlcut ver ... b·i kız ve 

ı:ız 1 ~' 
t ızı 1

:leri, bu gun bakışla-
\ ~ıbe i karşısında hayret 

•lı '\ ~ırt çeviren ikl irfa:t 
y \ a ınde yulc elmektedi't. 

t 1 1
Yetin orta tahsil ihtiya· 

ıı kt b~ırı eden bu ikı ğütel' 
b lld~ .1ın1:ı:den başka memleket 

~nin 

a 1 
ticatt duygularını 

tı a b 1 
t hı es iyen t>rr \ita.ret 

"ardı_ .. 
~ .. 

t 111 r ı<laha ~u ~>ıt tı.çılmasına 
t çl=i~u, Kamdcn\t hiUm 

'iibı<! tn olmak üzf't!, Etlcek 
l{ıo bı varn ~enlerin miktarı 
\ lı' h· inin mL\~du 80 

(\o t "'*1 b tnehebini Mev·cudu da 
a ~ t!<f · ~l:" ..ı. tn d ıt, LA"Kdı:: lısesinin 

1 1 irfan .i.l mind~ tanmmıs 
t ıtrda.n ı:-~ .., 

r- o....:şrcl \ e muavini 
~ '-Crn ~yfef'dir. 

lııt .umuminin lt<'r şeye 
n Yerdiği tahsi tla sene-
n (' -.....ı~ • 

" 11" 1 n lirtan ilk 

m~kteplerin vilayet dabilindeki 

adedi 9~ i bulmu~tur, bu gün 
bu melctet>lere l 7 1 o sı k1z. ve 

4548 1 erkek olmak üzre 6464 
genç cevam elmededia. 

Telgraf lıaberl t>farak tnillet 

mckte,pleri hak.kında verdiğim 
malümat hunun lıariciodedir, .. 

Yeni harnerimi1.i emsalsiz bir 
a1aka ile öğrenmek isteyen hal
kımızın ve bilhassa kövlilerimizin 
bu kolay \l'e güzel y~ları , be
nimsemesi çok :;ürmedi. Bazı 
l-5y\erimizde delikanlıların yeni 
belledikleri yeni hafleri ıule 

muhitlerinde tam\ıtıe 1Ça1ışması 
b'Unun canh bir misalidır .. 811 gün 
her köy oda m\n mübahasa ~ • 
minini )~eni ~azılar teşkil etmek
tedir. 

Köylerde daha şamil bır okut· 
ma sahası temin i~n seyyar mu; 
allin\tildeı teşkil ~tli~tir. bu 
vazifey\ kismen ~e köy muaUiın
icri yapaçakttr. 

Millet mekteıll rine taallnku 
bl-atı bütü,n bu işlet· lçin ,·ali 
Ki7Jm P: de maarif müclürü 

Cemal S. tnütemadiyen ~ı aş· 
maktadırlar. 

Zübeyr oğlu 
\ 1 Fuat 

kezinden~ 
J Ciirlilcn ifümın üzerine l\ !acar, Sırp. HarQlltcr. ,\\iksctdo· 

rom. .\mcrika ,.e 'fralna mıı.ll:ıhnttı h ; ~ \ıtdıt me\tut \'t:: tlııti\'len 
gclirebilinecck tohumluk \ e Hmeklı c eh ~ti il "' 1.200.0llO 5 kilo 
Bugda~ k:ıp:ılı z.ırf u ulilc n b:ı~a:ı (!dilccckt:ir: 

~ - \l.ıcar, ='ırp .• \merik:ı m:ıll:ırı tip 1izetine Triık~.t mııll;ırı 
0 

0 .J analizle .:ılınac:ıktır. 
.ı .\ l:ıll:ırın çu\ allrı 1 lıl ~lı hırı er L:ırafııtdan ıta oluutıc~k \ c 

m:ıllar 1 l:ı~ d:ırpş:ıda :ınb nl:ı 'c ::ı ':ıf!,Und:ı !h:ı1c tarı)tlntfon lt\h:ıren 
av..ami hir tt\ v.nrfmda tc llın 'Cdilcccktır. l Jh:ılc miiddcıinin tcmdıt 
' uk .. irinc cemhct met.undur. J 

4 ~ ı:ttl.ıhı\ c' ... 1fı dı\hi\! ılllc tnh:Hldtis 'edecek ~nttlij' farkı 
Horsa arbiır:ıjilc hallcdilccdair. 

;i - l lil.\liahmcr ıncn~c iıih:ırile cin~ \e mikllarını ta\inclc ,er-• . ~ 

he ar. r· ' 
u - İttıSHlll talit' olanlilr hc~er kilo nunıune \ c 1 rn temin t 

al-.;1: .. i \C \:l ıntıtt:hcr hit' B;ınka kcfolctl)ıtmc"İhfıt ... ' 'tat <E!&~x:r-. " .rw ,cnhc gı.inii saat bire kadar ı .. tanhul llil:lliahmcr. ,'fnencv.ınc mlıra-
ca:ıc cımclidirlcr. 

' .. 
7 Tler cc .. lim alın3n p:ıninin hcdeli i .. tanhul Ticaret 'e zahire 

l\otsa-ınm olhapt.ıki t:ılım:ıtn:ıınbi :ıhk:ıınına tc\ lik:ın ·ı:tirk tir,ıı:ı 
o\ai':ık nakden 'c dtf~tcn hr.ınhul Hi1:ıli:ıhmcr nıcrkcr.inrlc tc .. \İ\c 

dilcccktlr. 
8 ı·:n mu,·ııfık ~er.ait ccklit cdı:n tt.klifıııln mcrkc t 'nnıumicc 

tn .. tikini teı,ıim:n \'\:\ ını mcid.:lir fö:ılcdt:ı.ı iiı; gıin c:onr:ı cd\ ıtjl 'cri-
lccel.:ıir. • 

/)P\ 'lrt rft'ı11ir 1 ·<>lrtrı ~ 'r' li111(t,-
• 

11 f <1 rı l 11111111 l illi 1 rP.<;11.ı rte1 ı: 
İl\arcmb: iÇin :ılmııc.ık ~600 adet tclgıırr dire~inin fJllİnnkıt•.ı.-:ı 

U ~tırc .. CY p:ı'-tlt:•i ~mın s:ı:ıt ( fr) da Ankara d~ Bn1u p:ıla•rn 
tt1h~'-Ctn dait\; .. indc icra -ctiik·ccktir. 

.\hihııkıt :\\:1. i"cin\k ·cde<.-ckhriıı t<.klıf mcRıtıpl:.\rlttı \e h:min:ıtı 
nt11\ akkatclcrini nwzkür ~ınd~ .. ıı:ıt 1 !" .. 30 ı k.ıd:tr ı\ t tım! · ı-~ '.ızı 

i~lcrl mfüli.ıdıiAiinc 'ermeleri l:ızimdır. '1':ıliplcr mwı ~ ... n :ıı'tr.amc· 
lcnnl IOO kuruş muknhilin<lc \tık:ıra<la ınah:cm.o dair ·$imleo. 11:1\ • 
<l.ırp:ı_.a<la ıniiha~ aat komi:.) oııuııı.lan tcd:ıtik edebilırl1:r. 

Cok :ılf. k:ın 17. \'C iştih:ı•ı.ı:dırl:ı\·. 
1 oktor. 'l':c lı,in hır ~i,c ul-.un ı•4:~n E\" ~l.RL·m • i irmcdini.t. 

Yatı metepleri mübayaat ~ 
komisyonından: 

C:ızi P:ı.-a. 11 .ıkiıni\ eti ıı'ill" ~. Dıımlupıır:ır mdtt<.<ph:rıııln 
l:ı\ ıs 1 <.129 nih:ı ' etine k:ıd:ır Ektncl\t ihth tı'Ct 

~l ... Dumlupınar atı mcktchinf'l \ l:ı\t .. 1929 nihıı' Ltinc kadar 

be\ nzpc~ nir. ~op;:ın. 7.C\ tin~ :ıgı. un \ uınunt.ı. pıı.tnıc~ ihti\ atı. 

.1 Dumlupınar \tıtı mektebinin \la\I• 1929 ni11aretinc k.ıdar 

pirınç ihtn .ıcı. p:ı :t.:ırlık sun.:ıilc ':l5) !;iuh.ıt p:ı1.artc i günü ıniıh<'I\ a:ı 

edilecektir. 

l:kmck uat :l) de di.c.crlcri "ş;J.1 .l te ( lri:ıkıi~dc a.ızi p!l~a 

tt 

d l'İBIC~tiğini, hu ka
ranhklaruı i'·indeu hir .. 
kau ~elinin akumkta 
o1du~tHHt göı·dii. Uu 
knu dcrya.,ı ~iiueşi 
itrttü. Uii tii n gökte hu 
kan denizinin kabaran 
dalgal, rı uµuldamaya 
ha ·tadı. Bu k 1 ı· ın ı /. ı 
Jı<il~ J r \v,minin ge-... . .. 
çect•~i yolu kaı•adı. 

A ırniniıı kalhjui hii
) iik hir korkn. ardı, tlu
daklaı·ı km·udu, luwa
ı·etini fe~liu it·iu <.'J( .. .. 
ni n1Mrn~urn µ-mürdii, 
~n\ unu it'ti. Alun nch-. .. 
riu '-'amua "<•ltli;;i za-_, it ~ 

man, nefırin snytumn 
. hn~iyah ohluğunu, fa .. 
kat k<•1)iillcı·inin kan 
gi hi kı rnuzı oldu 'mnı 
~ .. 
tördü. Etind ~ki . \1th n 

SeyriseFain 
Antalya Pestı~ı 

( .l\rTAFARTı\) ''apıını ~4-
ubat pıı:ır l() -da Gal:ıaı nh

tırrıımlan harekede 1zmir, l{ül
luk, Bodrum. Hııdos, Fethiye, 
Finik-e. ntalyayn gidecek \ ' C 

dönustc tncıkur i kc1e1cı1c bir
likte ndıOı, Kalkan, , !ki?., 
Çanakkal". Gcli uya Uğhra
r:ık ~1 ~l."tlr. ___ .......... ______ _ 

Mersin sür'at postası 
( \, H iL 'T ~F.Vf'l~T P \$ \"ı 
\1ıpuru 26 ubtt alı U ~) de 
Calaıa nhcımındıın hareketle 
İzmir, Ant:ıl~ a, A!Ai~ c, :\1cr .. in 
gidec~k \'C 1aşucu. An~mor, 

lı\İ\e. \ntahıı. İzmirc uğn\a 
rak gelecektir • 

~-~ 

ilan 
2~ \ub:ıt pıı.~.artesi Trabzon 

birinci po:,rn. ı ~apılma~:ıcakur. 

Scgrisef aın müclürtüğönclcn : 

i\luhalcfcti h:ı,·a dol:ı\1 ile lz. 
mire harckl:t edemi~ en. •lzmir., 
, :ıptıNmuır~ ha\ n mu~ah ıotdur;u 
tıı.kdir<le: hü ~ün snat 1 Q de 
Glılatn nhnmıntbn lınrckct 
edecektir. 

mcktchi nıııllu rluk d:ıirc indeki ko~i'' onda paznrlıMa ilııı.h.· dile ıı...---1-.. ---.... 

cckrir. T:ılip ol:ınl:ır 0 
:- ;;o ni .. hc~ndcki pc' ıtkçelcrhıi l "mdıı:tld:ı 

< ;iizl'I ... ın:ıılar <\k·ıdcını .. ındc \'iti~ '! mektepler ınuh:ı,,,cbc. .. uw ~\ di 

ldrr\;k .ıkıcakl.ırı ın ıl-lmw l.omi .. \ıın:ı ı:: htcrccckkrdır. · ~:ırrtıiın ·kr· 

her gun komi~~ on kılliplıı;ine ruura~a:ıt ~dılcrck ~urutcbilirı • 



T i• k llar çte 

1\ u u~ 1' ıruş 
ı.ı,•tı l'i<l 000 
l 400 800 

"' • 
-sn 

140f) 

Gazetemizde çıkan yazı ve ! 
resimlerin bütün hakları mahfuzdur 

( .ızctC\C ~ı nıJerilecek ıncttupl01r 1n üzerine 
ıdare iı;in ı.: idare y.ızl\,1 Hcc ( 'ı azı 

ı ıcll \tl-nlli' 1alı<l.ır 

Ba,ılrr.oıytln mektupl•rın ladeıinden • kıymnti.· 

r.ıuka.!'!~tesiz mektuplara. konulmu, parala.rtn 

k!ıybol:nasınd.t.n ve ilinların mündericahndan , 
idare meıul dc(ildir. 

23 Şubat 
19 29 

- CiKAR TCRK GAZETESi 

) -- 1 nci Tabı - " 
6 Sayıfa 

~ifüifü5=> Balık~agı iı·cıııt'ııı diy(•nl( re ~mmıı~/!1~••••••••••••••••••••••••••• 
fü1Beşir kemal sübiyesi ~ 1~~1j İstanbul emvali met uke müdiriyeti ilanatı 
:;:: 1 Ja\ i oldu~u fo~fofi\ ctı kiJ .. ti n dul.:ı,·: bizzat :::: 
m: baJıkrn•ınuon daha kunetlidil'. l.cU<ti !;3\Ct J:\tiftir füill .... "' .... 
!m Balık~,, ~ilıi mideıi bozmaz. En nazik mide- fü! 
ııı~·· ::ı ... • ••• m: lcr<le bile koJa,Jıkla hazmolur. Yıirii,- cmircn ço- mı 
igi cukl:ıı trın ga\'ı.:~ mucc~ir bir de\ ,ıdır . Sj~c~i ı·üı i!ii 
·~· ~ .... 
i!i:i kurus,~tur l)t.:p<1:-U. Bc~!r J\c·ın:ıl Eczanc:-;i. :::: ..... ·-··· fi&\ ............................ - .............................................................. -r~ 
~:::::::::::::::::::::;::::::;::::::::::::!::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:~ 

Mt::MUR ARANIYOR 
Şuravı dcvlrnc münhal kırk ve otuE. lira mıaşlı iki 

mt:.:17ımlik için 41.cmi otuz yaıındaki yüksek mektep 
mcr.~nlarına Ankar:ı \'C htaııbulda ınarun on yedinci pazar gGnü bir 
mu ıab:ıka imtah:ını açılacaktır. 

Ttliplcr : l · nufıl; k:i6~tlarını, 2· nıcmuBalar hüsnü hizmet 
, c lkolarmı, 3- ~cnü?. memur dcğıllersc mektep ıahadetnamclerini, 

•I- mu,addak "lıhat rapc.rlnrını tc\'di edeceklerdir. 
İmtihan tahriridir, mcnu; hukuk ııazariratı ile me\'zuatı kanuni

) emizc ıittir. İmtahanın ncticc>inc göre taliplerin kabul ve ademi 
kalıulii \'C .ınıfa tefrikı hususunda, imtihan encümeni mutlak bir 

s,Jahiyct muhafaza edrr. 
:\lıiracaat ve \"Csikaları ıc-..di etmek ve kayt muamelesi icra 

kılınmak için marun onbiriııci pazartesi ~ünii Ankarada Şurayı 

De\lct ve btanbulda Yildyct Tahrirat Dairelerinde talipler kabul 
t>lunacaktır. 

Son istem yazı makinalarila 
kursuna l 5 şubat tarihindcnberi 
lıa ~ıannıı~tır. 

techiz edilen daktilo 
yeni talebe 

'on shtem \' ostok ve OliYeti 
getirtilerek talebeye her cin> Yazı 

yazı makinaları da 
makin<M üzerinde 

Kamprlmalorl ekseriya taklıt 

edilirler~ 

fıı.klitlonnden sakınmıık için <iıı.lnıa 

kirmızı bandırollu 

ve ,.~" markalı hakıki 

:ı.mbıı.lfıjına. dıkkal ve 

digerlerinı reddeıliıuz 

Semti Malı ailesi ~okağı J')I. l\evi icarı 
Beyoğlu ferıköy Bilezikçi 20-44 Ev 5-10 lira Ş 
Yeşilköy Şevketiyc İstambul 66 » 25 > Ş 
Boğaziçi Tarabya Kastaroğlu 14-12 " 72 » S 
Beyoğlu llüseyiııağa Küçükduvarcı 1 » 17,50 ' ~ 
Kdıköy Tuğlacıbaşı Bağdatcaddesi 57-183 » 45 " Ş 

> Caferağa füdeıııaıtı 4 N. apartıııaııııı 4ücü daire 33 » Ş 

Bogaziçi Yeni mahalle Pazarbaşı 54-103 Ev 100 » S 
Balada evsafı mulıurer cınJakiıı 27-2-929 tarihine ıııüsadif çarşamba günü saat 15 te pazarlık 

suretile ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metnıke icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi So ?\o Nevi icarı Lira 
Dogaziçi Yenimahalle Pazarbaşı · 17 Apartman daire l 15 Ş 

« « \ !« 17 « « 2 15 ~ 

« « « 17 « « 3 15 " 
"' « « 19 dükkan 15 • 
« « Kilise 102 ev 25 « 
« < « 102 ev altında dükk<in 15 c 

< « « 102-1 ev 16 « 
Balat Hacıisa Kemeraltı 41,43,45 apartman 480 S 
Biiyükada Yalı Matar 12 ezzane 240 o: 
Aksaray Katip Kasım Karakol 12-14-16 arsa ve meyhane 66 « 
Yeııicami Hocaal~ddin Asınaaltı 51-57 dükkan 72 c 
Bogaziçi Boyacıköy l(orucaddesf 3 iratlıarsa 5 Ş 

e: " < 5 dükkan 5 «-
" c « 7 c 5 « 
« < " 9 « 5 < 

< " « 11 « 5 « 
Galata Arapcamii Makaracılar 56-52 « 30 • 

« • Eskiyagkapanı 14 « 20 • 
Balada evsafı muharrer emlakin 15-3-929 tarihine ınüsadif sah günii saat 15 te miiza -

yedelcri mukarrerdir taliplerin Emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Nışantaşında sadrıesbak Küçük Sait paşa konağında bıronsairof markalı cevizi renginde bir 
adet kuyruklu piyano 26-2-929 tarihine müsadif salı günü saat birde mahallen aleni müzayede 
ile satilacaktır. Görmek isteyenler 2.\,25 - 2 - 929 tarihlerine miısadif günlerde saat l den 2 ye 
kadar orada bulunacak olan memuru mahsusuna ve eyyamı sairede emvali nıeirüke müdüriye
tine müracaat edebilir. 

BÜYÜK J YARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İK AMİYE 
35,000 liradır 

BU KEŞİDED 3,900 
numara kazanaca tır 

İlan 

Vazı makinesi 
( \dlcrıin ufki hurufat tipi 

imtı:ızr mlinhascrcn .\dlcr vazı 
m.'.lkincsinc mah~us bir hı;su 
"'lYCltİr. 

,\rzu oJunduj!;u kadar çok 
kopyalar çıkorılalıilir. İlclclıct 
da~:uıır. 

ilk yazı ma!<inc>i 1898 
<cncsindc ADLER fabrikası 

tarafından imal olunmuştur. 

----------ıZonguldak Defterdarlığından: 
Istanbul ithalat Gümrüğü M. Zo ıguldahta sahı!Jc iıış.ısı mu arr hii bıet 'oı:agının [-12300: 

Bütün dünyada 360000 
mukinc satılmıştır. 

Türkiye vekili umumiliği 

İstanbul, Gahta Voyvoda han 
:\o 7 -~O, Posta kutusu, Galata 
447. 

35 Kap ;ayayaj!;ı lira keşif bedelli temel kısmı 16-3-029 cıınıartcs. g, nü kal'i i'.alesi 
s Sandık kc,;mc şeker yapılmak üzre muııa~asaya Jıoıımı şur. Talıplcıııı ınuııakasa 

RaU<la muharrer iki kalem hild sahip eşya 23-2-929 tarihli Cu- şartnamesi proıe pı .n 'e sa•r evr~ · nı ğörn ,k iı;ııı Ankarada 
nı~rtc ·i ve mürC1kip saıış giımrüğü >atış glinlcrinde l;~ınbul ithalat Maliye vekfıl< tı lılli eınl ım ıl rlüğı c ista ılıııl ve ;~ongu!Ja:, 

.nbarmda b:lmuza,·cde satılücağı ılan olunur. Defterdarlık .. rıııa mıirac:ıt rı ula, olıı ur. 

( Yakl ) ııı 2:3 ~ukıt 1U28 Tefr ka~ı: 8U 

n.llı~lf~@~1lfr\\ &u~a 
l\" b:ırr r • 

il oris lôblri11 
!'-"etice; nıalmt hu :ut taşı Anye· 
n·lin şatosuna aı. cpl.az cıv:
rında, Sen nehri tarafıtıdadır. 

Efsaneye göre 1a 111111da 
me\'kiinde bu ~nan 

• Anyes Sure! » nehre doğru 

koşar:uı, i_.;ndc ne büyfk servet 
sakladığını bilmeden hudut taşı 
üzeriııe oturmuş ve kralın seli-

\luttrcimi : 

,lf ı•lı 111 et Go) ·or 
~.ııet k:'.imadı~t zanııedilc

bi1' d 

( ıri, -niş olduklJrı iıı,;af;ız 

cid:tl bir mutarckc dcyrc,in
dc idi. .\lazinin kalın ürtüsü 
altında .'aklanını~ hafayaııın 
mcyd:ma çıknıa>ı iki<ini de 
af:ıllatmı~tı. 

Raul, Jozinin yanına otur
mu , guzlcrini rc:-'mc dikPli~, 

dal"ın dalgın llLvam ediyor
du. 

ııesıııiıı ntıırı üzerinde akır, ' 
gi.m~srni seyretmiş olacak. işte 

•Ad lapid~-ı currcb·tolım re 
g,;ı·, » l·u demektir. - Eht, bövk bir mrı 

bu k· iP t"I~\ ,farda ola'l bir 
k.:lim nııı kt,ftrc tcrkcdc•ı 

I ŞL t> ,ıa'I~r ~ok ihtiı aNz 
ada ~i. 1ış .. \lan ıafü ~ ' ş~:r 

kim>L \ rmi~ ya ! Dı. ı adaki 

l1ır 1::-q uk s• tlt içinde 
Rrnl D~nı:lrLZi ve Jozer 
ll m ;.m d , ..:eteri mcz
col .ıı <•rdu. E rıır pertk i 
k krr ~ ı. Z ı a zul -ııatı ko 
nu,tu .. \raları ıda artı - im- n-C\ cutla•nın esrarına seıııayi 

karı~tırınak ne zı.:rafct! :-cma) i 
. cyrilc zevk aldıklarından il

hanılanııı oradan almıslar. .\le\ -
' ' 

cudiyctkrini, hayatlarını ) ıl-
dızların <eyranına raptcttiklc
ri cihetle h:ızindcrinin 'ika

yc. ini de ) ıklızl. a Ctl'.lnı.:t 

edirorlardı. Belki dı.: )'l'di 
manastırı in;a ederken nıe\

kilcrini l)LtbbLkklıeri tan1.ir 
edecek tarzda intihap ctnıi~

lcrdir, Kim bilir? .. 

"Raul"ün ~airanc teheyyiicli 
pek haklı olabilirdi, fakat 
sonuna kadar deYaın edemedi. 
" I.eonar ~ a kar~ı ibtiy:ıtka,. 
davranan delikanlı "jozcfin 
Balsamo_ yu lıc,,:ıha katmamt~tı. 

Kadın lıiç bek ı.:nilnıiycıı 
bir mada clindd.i matrakı 

-Pau~..., l.·1 ],~'--'na 1 :ıdirdi. 

'-Raul., ı...jtJZ~fi·ı~ ın '1L matah 

old~ıt mu lıilr: ckl- lıcralıu 

bwıa asla intizar dmi)or<lu. 
:'llatrak darba mı kafasına 

)i) (:C ser ~mk( ı, sındalyc·i 
iizeriııdc irkik.i, sonra yere 
boı'.ı boyt "La uzandı, ve 
kckdedi: 

.\nla_nııvncnk.. ne var .. 
artıl .. "Tabı.:., dci1;iliııı. 

,' · r.a lıa ı.ısı, '" Tcopra t 

Luı en., der miras kalma 
çapkın tahırla acı acı gulc-ck 
ihl n~ etti: 

\ aı kaltak Yay .. Dcha
ma da hürmeti yok.. Serin 
kalbin ta~ nıı lıe karı ... iiylc 
olsun " Jozcfiıı Balsanıo .... 
Dcf'ncyi pavlaşacaktık ... nrttk 
sana metalik bik sadirnmıı. 

\ c bunları kckekdiktcn 
sonra lınyıldı •. 

On üçüncü bap 
Papaı;ların kasası 

"R ul~ \.ir hı l..sör in ha -
. as 'ir } erine \ unıkL;);L zıı 

m~ll' er ... ,...... .... c l r··~>i ı..r .._ın

km ~ti. Fakat bu ·Lr' n !ık 

ten ayıklığı zaman "Boıııan· 

Anadolu vih\yti için ıyi 

\ccntnlıklar ve sc,ryar memur
ı.,r :ır.ınıvor. 

\.tn,, g-ibi kl:ntı• • =n dL' sıJ.;ı 

sık• baj!;lanarak tk nır kc· 
narına dayatılmış old ııı;unu 
gördu. Zaten buna şa~ıııadı. .. 

.\ynizamanda • Jozdiıı ll:ıl

s:uno.nun iki sandalye üze
rine yatırılmı~ oldtıl!;ıınu giir
du. Kadın lıün k n: me<lit 
hclcrnnlardan sonra tı~r.ıdıj\ı 

a,;alıl buhranlardan birini gc
çıriyordu. "Raııl.,a nırnıası 
lıu lı r:ını mucip olıııııştu .. 

:;;eri ki "Loırnr., ona ruh 
koklatarak ayıltııııp çalı~ıyor
du. "Lconar" lıaşka>ıııı im
dada çap;ırmıya lüzıını gür
ınu~Lu. ·· Raııl "ün tanıdııı;t 

"Duminik" ismindeki çocuk 
orada idi. ifa çocuk Yaktilc 
"Brijit Rusulcn"in cYi ün un 
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