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MESLEK İNZiBATI 
Asrın krakki umdderinden 

biri de meslek Jnzıbatıdır. IJim 1 

ve ihtbasm hayata hakim olduğu 
bir cfcvirdc bu inzıbata gerek 
hususi ve gerek umumi işlerde j 

BÜYÜK ŞAİRİN ISTANBUL MEB'lTSLUGU VE İHTİSASLARI 

mutlaka riayet etmek lazımdır. 
Millt hayatın muhtelif faaliyet 
şubelerini te~kil eden her mes
lekin iki cepheli biri inzıbatı 
vardır. Bu cephelerden biri daha 
ziyade m:ıddi olup meslekin 

hüsnü icrasını temin eden kudret 
ve ihtisasa raalluk eder. Diğer 
Cephe de, meslekin haysiyet ve 
Şerefine aittir ki, bu daha ziyade 
terbiye ve a1'1Uk kanunlarıyle i 
aldkadardır. l ler meslekte mut-
laka mevzuubah solan bu iki 
cephe birbirinin miitemmimidir. 

Adeta bir kumaşın yiizti ile tersi 
gilıidir. Biri olma7.'a diğerinin .l!:======-=:.....-....:~;.;...=============-=!lı 
ebtmmiyeti kalma7. . }Dün hey'eti 

i\li!Jl faaliyetin hususi mahl- teftişiye toplandı ve Büyük Şair Abdülhak Hamit Beyin 
namzetliğini ittifakla kabul etti 

}'ette olan şubelerinde meslek 
inzıbatının en büyük müeyidesi 
rekabet ve mes'uliyettir. Rekabet 
ancak işlerinde muvaffak olan· 
lann yaşamasını, ve diğerlerinın 
faaliyet sahnesinden çekilmesini 
istilzam eden bir seçme kanunu
dur. l\leskklerinin, sanatlarının 
maddt ve nanevl inzıbatına 
riayet edenler muvaffak olurlar 
Ve binacnalcy h y&!jarlar, inkişaf 
ederler , 'cfislerini" inzıbatııı çetin 
icaplarına uyduramıyanlar, ycr
lcrini e.vclkilere bırakırlar, ve 
meydandan çekilmcğe mecbur 
olurlar, Tabii bu muvaffakıyet· 
sizlij1;in mes'uliyet ve mazarratı 
doğrudan doıı;ruya meslek, ihti
sas ve haysiyetini ihmal eden· 
!ere racidir Bu itibarla rekabet 
ve mes'uliyet, mesleki nizam 
halısında çok kuvvetli ve mü
es-ir bir rol oynarlar. 

Kuvvetlerin İ>Taf edilmemesi 

ve mil!l hayatta aLı tecrübelerin 
mütemadi tekcrrürt.'.le meydan 
vcrılnıeme i maksadiyle, medeni 
cenııyctlerde fenalıkların vuku-
una evcide ı 1 1 n man o mağa çaliş-
11 '.r. _l la~·atın tahi! icapları mcs-
ek ınzıbatıı'ı · , a rıayet etmivenlcri 
Lez' j J 
hu ;n,_ırarak yola getirirse de 

'ıı~up kalkınnl:ır cemiyetin 
ıza-n ve k 

tcra -" ini de ihlal 
cdelıilirlcr () · 

· nun ıçin ~erek ka-
n" l:ırla v , 
mı} ti . c gerek mesleki ce-

.'· 1n kcnıL'~rıne mah"1!s 
muc) ıclL!c . 1 
1 ·k _ r11• c vata"claşların mes-
c ınzıbatın- ı 'h . , . ,ı ıc emchal rıavet 
ctnıe\crı h b , 

11
. c, a ı temin olunur. 
ır millctı"n d ' . . b · me cnı sevıyesı 

u ınzıbatın · 
ait kıı na, et ve teminine VVef ! h ıy e mutcnaoiptir. Milll 

ayar anc k 
seyesin 1 

3 mesleki inzibat 
nııa · k< ~· menfi Amillerden kur

, ra ınki ı 
!\Ji!Ji 1 ş~ ve terakki eder. 

.aalıyetin 1 1 . 1 . 1
• r ol < ev et ı~ erınc 

an kısı 'ınd . 
r me 'lesi dah a mesleki ınzı-
ıııuh''.lı ı . a nıuj!;lak ve daha 

· ıır r.-Jhi . 
hususi ı } et alır. Çunkii 

'Yatta ı · k 
f') r. \'Jn reke'ı 'Uyü · bir rol 
mı C' iılele··ı 1 t ve mcs ulivct 

ı <ev\t"I. -
111 tcsirsız 1 e ış crındc ekse 

ı a «ıcvıc;d '.'11ak~adır. Bund~~ 
f ış c ınd k" • ır, Cf'! :ıh' ların l ı arıza-

rlih lalı· 1.ıetıcelcri daha 
... <.t ll 7.ear -

ıçın umıımJ hizm ·ti ?ır Onun 
· · c crın f ıııt faaliycterin teknik, i asına 

kıimet \ e idare ll'CSlek• ~anı hu
ve ınzıl'atı ın tem· rıın nızarn 
r ın \C m h 
nza -ı pek çok d'kk u a-

k . 1 at ve ne· 
ctk dcrpış edilmek 1 za

B l . dZlmdır 
eme mılcl hayat ve k • 

llVVet 
m~l,\deksindc milli eme .. . 
h" 1 rıırın 
. ıç ıır suretle Jsrafına mevdan 

rvcrmcnıck istiycn devletler bu 
mL"cle ıle yakından me. 1 
<ılmaktaclırlar şgu 

Umumi h" 1 .. 
ıe k 

1
. ızmet erı ıfa etmek en, ıne . 

icaplar· mansus vasıfları ve 
ın olan nazik ve mühim bir 

c lckr 
1 unun ;• ve her mc !ek gibi 
ri\rdır_J) a t ı ınr·!Iı bir inzıbaıı 
ve k L qct \ a .. if :crınin kemıvct 

'> ''"et , c'ı . .., ' it• ıarıv e pek çok 
c mı}et k . 

hu · az · ıtı;ı bir devirde 
. ın7Jlıatın 
rın en ... muhJfazdsı milletle-
. muhırn ha'aı . 1 1 
rınden b" , ıııes e e e-

ı.ını ı~*kil ed 

Zeki M~sut 

BÜYÜK HAMİT MEB'US 
"' . . . .... . . ' 

DAHIŞAIR:HAYATIMINENBÜYÜK 
MEFHARETİ T. B. M. M. NE AZA 

OLMAKTIR ... DİYOR 
İNTİHAP CUMA GüNÜDüR; ŞAİRİN 

SASLARI VE TERCÜJ\IEİ HALİ 
İHTİ-

cuma gUnU lstanbulda münhal meb'usluk 
için intihap yapılacaktır. Namzet BUyUk 

TUrk falrl At,dUlhak Hamit Beydir. lstanbul 
mUntehlplerl için bir feret ve sevinç menbaı 
olan bu intihap mUnasebetlyle dUn hem kendl
lerl ile görUfUP kıymetli lhtlsaslarını öörendik, 
hem de intihap merasimi etrafında tafsilat 
aldık. 

HEY'ETI TEFTIŞIYEDE 

1 ntlhap hey'etl teftişlyesi dUn de toplanmıştır. içtimada C.H. 
Flrkası t2inci mıntıka müfettişi H. Şinasi Paşanın lmzasiyle 

gönderilen arzıhal okunmuştur. Arzıhalde Fırka taraflndan Abdül
hak Hamit beyin lstanbul meb'usluğuna namzet ğösıerildiği bildi
rilmiştir. Abdülhak Hamit beyin namzetliği heyeti teftişiyece 
müttefikan kabul edilmiştir. Şimdiye kadar hiç bir kimse müstakil 
olarak namzetliğini vazetmemiştir, Namzetlik için verUeçek isti
dalar buğUn öğleye kadar kabul edilecektir. 

İntihap için mUlhakata telgraflar çekilmiş, Şehir dahillndeki ma
hallelere tebligat yapılmıştır. 

REYE iŞTiRAK EDECEKLER 

apılan tahkikat neticesinde istanbul mllntehibl sanilerinden Y 1,451 inin reye iştirak edebileceği tahakkuk etmiştir. MUteba
kisl vefat ve ya dlj);er sebeplerle inhilal etmiştir. Yarın intihap 4,5 
saat devam edecektir. MUlhakattan yerlerinde rey verenler netice
yi saat 17 ye kadar telgrafla bildireceklerdir. Srat 18de netıc~ 

almmış olacaktır. 

BÜYÜK HAMİDIN RESMi HAYATI 

M ünhal lstanbul meb\ısluğuna namzet gösterilen şairi Azam 
lıir çok memuriyetlerde bulunmuştur. Muıııailey evvela mülga 

Hariciye nezareti tercüme odasına intisap etmiş, oradan Tahran 
sefaret kıltipliğine tayin olunmuştur. Bundan sonra tekrar Hariciye 
nazaretine alınarak muhtelif kalemlerde hizmet ettikten sonra 

Paris sefareti katipliğine tayin edilmiştir. 

Bundan sonra sırasıylc PöıiGolos, Bombay şehbenclerliğinde 

bulunmu~, buradan da Londra sefaret katipliğine tah dili memuriyet 
eylemiştir. Bir mtiddet burada bulunmuş sonra Lalıi orta elçiliğine 

buradan da orta elçi ıınvaniylc Londra sefareti muste:arlıı;ına tayin 
edilmis bir aralık ela Sefiri kebir muavini Unvanını alınışıır. 

' 
Bundan sonra .\Jadrir, daha sonra llrtikscl sdirliğiıw tayın olun· 

muş ve Bruksclck iken kcndi>inc :diri kebir payesi verilmiştir. 

Son vazifesi :\lcclisi ~yıın ;\zalıı;ıdır. 

ŞAilRI AZAMIN iHTiSASLAR! 

D ün kemlbiylc göriişen dir m:ıh:ırririmizc mii~:ıninilch ihtisas
larını lıen·echi ati ifade ctmılerdır: 
'y · · L ı· de Tıı"rüleccgi üzre bir çok hizmetlerde bulundum. ercumeı ı·a ım t. . 

F.d b. d h" m"tim var. f .Akin en memııun o\dugum hızmet hudur. llu-.. e ıyaca a ıı ... .. 
1 Ur[chı·r·ım Çünkü en son hıımetim bu olacakar. Ovle nun a ıncmnun ve m · -

h k. k di · b'ldı·•ı·m rru .. nJcn bilmivcce~im gu"ne kadar hizmet ede-a tım var l 'Cn mı 1 n tı • tı 

ceğim. \lükalJtını da milletten gcirüı·orum.~ 
Benim ıneb'usluğunı da öyle oldu. 

Y:\ııi vazıfolerıu en lıiiyiii:tfı olan ııwhıısltı~ta b;ına en som·~ 
geldi. C. 11. F. ıarafıııdau Ahdiilh:ık llanıil heyin ııaınzetlı_f!ı 
en eve! kı•ııdi~inr, llakkı \;liııasi pa~a :arafındaıı haber verıl
mi~tir. 

Diin sahalı Vali l\lıılıittiıı Dey Abdülhak Ilrımit Deyi 
evinde ziv:ırct ı•vlPınİslir. 

DAYAK Y ASAK'flR 
Dahiliye Vekaleti Po

lis MUdUrlyetıne gön
derdiği yeni bir emir
de polls merkezlerinde 
bazı e\'hasa dayak atıl
dığından ,ıkayet olun
duğunu, tahkikat icra 
sını tebliğ etml\>tir. 

lzmirde intthabat 
lzıııir, 9 (\lilliytıı) - lııtı -

hap lıcy eti tefli iye•i l,ıuıııııı 
l •p!aııdı. 1\lı ıılıaı rııclı ıı>ııık 
iutilıalıı cuma ı;uı ii .a.tt o:ı 
ıla Tiıı koc;ığııııla yaı ıılarakt r. 

Her tarafta fırtına 
İzmir , 9 [ Mılliyet] - fırtı

nadan !imamla ü~. ~at hasara 
oöıatmıstıı· ı:ı ',) ~ 

HAVA FENA 
KIŞ BU SENE ÇOK 

OLACAK 
Fm;rINA DEVAM E-
DİYOR, VAPURLAR 

Ü ŞAŞKINA 
DÖNDÜLER 
~-----IHT~K.\R DA ALABILDICh"IB 

OF:\ A\l l•:nlYOR 

Eve'tki gün biraz >Ukılnet kespeden 
havai r dün· şidd.ılenmiş ve karayel 
fırtın •ı devam etmiştir. Karadcnizden 
beklenen npurlardan ancak ikisi 
dün elı.:hilmiştir. 

Akdenlzde fırtına 
Akdenizde fırtına gittikçe tezayüt 

etmektedir. Üç gündcnberi beklenen 
"Dalmaçya. vapuriyle diğer gemiler 
henuz meydanda yoktur. Seyriscfainin 
Kafadeniz vapuru J lopadadır. TeMz 
malOmatına nazaran Cumhuriyet va
puru yoluna devam edebilmektedir. 

Vapur vapur UstUnc 1 
Fırtına Limanımızda tesirini gös

termektedir. Topane açıklarında duran 
"Kitaris.,. vapuru demirini tarayarak, 
".ı. ~ikolas..., vapuru üzerine düşmüş ve 
ehemmiyetli hasarata sebep olmuştur. 

Dün Mudanvadan gelmesine intizar 
edilen Asya vapuru Armutluya iltica 
ya mecbur olmuştur. 

Soğuk arttı ı .. 
Dtin de şehrimizde soguk dalgaları 

hüküm sürmüş ve muhtekirlerin meş' .. 
um faaliyetlerin anmasına amil ol -
muştur. Rüzgarinin ısür'ati akşam üzeri 
saniyede 28 metroya kadar ~'kmıştır. 
Dün St!rpinti halinde kar dü;müştür 
Rasatane yarından iubaren sougkların 
daha fazla olaca~nı ve kar yağaca
ğını ıahmin etmektedir. 

Fatin B dlyork!I .• 
Fatin il. kışın hir-JZ tcehhura ugra 

malda çok şiducıli olacağını, Ankara
daki ıelzelenin mevzii mahıyetre 

olduğunu söylemiştir. · 

UZuN_i_Ş _M-,-i -? 

G • llE E J'Al>AH YEfiE 
SUYULI JYUH ? ----

• ~Uyünl umumiyede 
Düyunu umuın'vcdc evrakı na 

tiye sui istim, ı lıkikau ıleva 

etmektedir. '.\lüı ~0"-:~~~ 
nişlerin mürak. il 
besi altında esi 
evrakı naktivt\ 
saymakta olan(J:i 
tadat memuru. )'l ır.z'""'L,.., 

yevmi y c anca' 
( 60,000 ) ade• 
muhtevi (90) k' 
dar paketi rad: 
edebildikleri içi 
memur mi1· .... nnı 

tezyidi .,·:ıJı' 
görlilmüşrur. 
Bu ihtivaç, kadr 
haricinde kal 
Türk tadat mt: .,::,"ıt"'l .... 
murları ile tenıin edjleccktir. ~im 
diye kndar (I,()(KJ) ( 50 ve ( 2.5) 
lir'ııklaarın s:ı,·ıl ması l)itiri 1111~ olup 
Jiralıklann muhim bır kı>m! da ıkmal 
olunmuştur. 

Şüpheli noktalar 
])ünkli ı.ıdat t:Sı · ınd:t gürülcn 

h:ızı <iiphdi ııokralJr tetkik ol rnmuş
tur. 

(Hl.- liralıkların ıntacını mucakip 
(5, liralıkların tadadrna b~lanacaktır. 

l lcy'eıi tdtişı re reı,i Sarf er B. 
tahkikat hakkında .\lalive \ eklletiııe 
günü gününe maiılmaı vcrildiğıni 
soylemışıir. 

~ui i'timalin tahmidin clenden Ç• k 
fazla olduğu nnlaşılmışrır. 

BüRSADA BİR 
~IESELE • 

OT~:LIN YERi KAÇ D!::FA 

SATlL:\llŞ? 
. Bu~s~ 9 (l\lilliyet) - f,fkal 
ıdar~sının burada yaptıracaıı;ı 
otcltn yeri hakkında bir mesele 
çıkmıştır. A rsanin sahibi cvdce 
150 metro murahlıaı bir )Tre 
malik iken nıuJıa,dıci hususiye 
\'C bckdiyeyf: bunu kısinı kı~iın 
sat;-ı~ ~imdi C\ kafa da bir 
pa ça l"I "atmak istL'Mi.tir. [vka
fın haber nrmcsi ıizcrııw mesele 

tapuya intikal etmiş ve tahkikat 
ba~lamisur. 

Satila satila bu arsanın nasıl 

olup da hiııncdiği tetkik edilivor. 

Tasfiye 
Darülbeda yi 
Şehremini izahat . 

verıyor 

Tiyatronun adı da 
değişecek 

Şehremini Muhittin Bey 

Darülbcdayi san'atklirları ara

sında çıkan ihtilaf dolayısile iiç 
aktörle bir kadın san 'aık<lrın 

istilaları şayi olmu~tu. 
Darlilbedayi müclilriı Suphi B. 

bu rivayetlerin t!ol(ru o!madıp;ını 
söylemi~vc ıunları il:hc eımi~tir: 

- San·atkarlı r meyanında ya!

Ercüment B hza:ıı il. imdi 

Behcet B. E. Muhsin 

ve idari sebepler ddayı,ile nu
vakkııten kadro haricine çıka

rılmı~tır. Dil(cr san'aık~ 'arın 

hLpoi ,·azi[cleri 'ıaşınclac.l r E.. ~,.. 

ist fayı nıucıp olacak bir r ilaf 
da ) oktu·.~ 

llariillıcclayi rqbhrıi ele, ihıi 

laf ve istifalar hı:' kında "hoyle 
bir ~ey hilmcynrum!. dcmi~ur. 

Muhiltin B. diyor ki: 
Şehremini .vluhitıin B. bu 

müessesenin i~lerine dair suallere 
cevaben şu izahatı vermiştir: 

- Draülhedayi isminin "lstan

bul tiyatrosu. veya "lstanbul 
şehir tiyaıı osu" şeklinde değiş· 
tirilmesi mutasavvcrdir. 

J):ınilbccla vi temsillerinde ti-. ' 
yarro kapı.larının dokuz buçukta 

knpanl!lası lıazıları tarafından 
itırazla karşılmııı or. Fakat bu 

bir pren;İp mcsdL-,i olduğu için 
itir:ızla• varit j\tirL mcmcktttır 

Dariilbcdavi saahnc. :·ıdc scrıa, 
gurup, ~i,....~ek. \',ığmt r, kar 'e 

dıp;cr şeykrı v"kut.c JtCtirmck 
uzrc icap eden vcsaıt \l' aleılcr 
ıhrupaya siparı~ ldilw ~tir Er 
CU'llent Behzat B. mıırakabe 

eneuıneni kararıyle kadro hari
cinde bırakılmı~tır. ·---·---
SIRBİST ANDA 
Belgrat, S(A.A)- Za

grep ticaret ve Sanayi 
odası memleketin hak
kiki inkl~a?ı lktlsa • 
dlsinln e asını ıe,kll 
edeceği kanaatine bl
nae n Kralın ıstar ettiği 
beyannameden dolayı 
iktısadi mahafll namına 
derin memnuniyetini 
izhar eylemi tir. B lg
rat, ihracat tacirleri 
blrllğl ve ticaret odar.ı 
da millet namına derin 
minnet ve fiUk ar -
larını izhar eylem,., 
dir. 

KANSER 
TEDAVİ ÇARESİ 
BUL UNl\fAi\ıIIŞTIR 

:\1ÜDERRiS HAı\IDI SUAT BEY 

NE DiYOR ---Gazetelerde b 
Şarl Vido i 
çıkarılan ilacın 
için kaı'i bir de,• 
oldui\'U yazılıyor 
du. Bu hususı 
müracaat Pttiğı 

miz Tıp fakülte 
si te~rihi marar 

nlüderri~i ve ka ·:ı 
ser Jabur-.ıto"aı 

müdürü Doktor 
Hamdi Suar hey 

gazetemize şu be· 
vanatta bulunmuş

tur; 
\Ir. Şarl Vido 

\merikada:ti bir 

müd<leıten beri 
hiri tarafından 

~an<er ha<ralığı 

.adyum şirkerinu1 Hamdi Suat B. 
Avrupa miimessi-
lidir , Profesör , doktor değildir . 
Bizim fakültemize de müracaatla 
bu ilacın i !imalini reca eıti Biz de 
muvafık gorüNk tatbik cdilcce~ini 

bildirdik . 
Yoksa kansere karşı kari bir 

deva bulunmuş olsaydı bütün Alsmi 
medeniyet çalkanırdı 

Diğer tara[tan aldığımız malema· 
ıa göre bu ve huna benzer ilaçlar 
radyum tesaudatınııı bir mahlul içine 
teksif edilmesinden ibarettir ki sene
lerden beri ınal~m ve her taraftan 
tatbik edilm«kıe olan bir usuldür. 

. . 

.:n gıdasız çocuklara HiUlll 
ahmer tarafından yemek tevzi 
ine başlandı. Ynrının büyükler 
olan bugUnUn çocuklarına iy 

bakmak mecburiyetindeyiz 

ÇOCUKLARA 
GIDA TEVZİİ 

'İLK YEMEK HEL V 
İLE EKMEK OLDU 

HIUl.li ahmer dUn ilk mektep 
!erdeki gıdasız çocuklara gıd 

tevzilne başlamıştır. HilAli ah 
mer bu fakir çocuklara gıd 
tevzii teşebbUsUne geçen sen 
başlamış ve halkın büyük jyar 
dımlarile botun sene zarfınd 
6000 fakir çocuk beslemiştir. 

Geçen seneden alınan iyi ne 
ticeler dolayısile bu sene d 
gıda tevzline karar veren HilAI 
ahmer Maarif mUdUrlyetlnde 
ilk mekteplerdeki fakir çocuk --- ....... ' 

iN. TI"TJAR ların tespitini istemiş, faka 
mektep mUdUrlerlnin listele 
vaktiie göndermemesinden me 

IllB GE. Ç !\iZ KE. ·ııı. ·j sele bu zamana kadar uzaıııış 
1\ STT DUn şehrimizin bUtUn resmt 

Tütün amelesinden Adile Is- hususi akalllyet ilk mektepler 
minde 12 yaşlarindıı bfr p;enç deki fakir çocuklara gıda tev 
kız evelkl gQ p r.;=;:=-""."'~~::;w ı edilmiştir. 

kendisini asma DÜNKÜ HELVA VE EKMl:K 
uretiyle intibaı DUnkU tevziat helva ve ek 
etmiştir. Adih mekti. Evelce yapılan hesn 
tutun tacirle üzerine beher çocuğa 15 dlrhe 
rinden Ali B . helva ve bir kiloluk ekmegi 

altıda biri verilmiştir. Havala 
isminde bir za- böyle soğuk gittikçe çocuklar 
tin metresidir helva verilecektir, 
intihara sebiı _Bu_ sene gıdasız çocuklar içi 
çok sevdiği A HılAlı ahmer bütçesinde 12, 
B, tarafındar ·' lira vardır. Bu para ile 3. 

terkedileceğinl çocuğa sene r.lhayetine kada 
zanneylemesl· gıda verilecektır. 

dir. Bu husus· -! ı 4,500 LiRA Y ARDll"-
takl tafsile t .ııııu Cemiyeti belediye bu sen• 
zabıta sütun. ,zdadır • Şehremaneti bütçesine fakir ço 

cuklar için 4,500 lira koymuşı ur 
Şehremaneti memurları da ara· 
lannda 500 lira toplamış•ardır 
Ayın 18 inde Süreyya tiyatro 
sunda fakir çocuklar için musa 
mcre verilecek ve ı,ooo kadaı 
çocuğa daha yardım edilecektir 
DÜNKÜ TEVZiAT ESNASIND,! 
DUn saat ondan itibaren yemek· 
ler mekteplere tevzi edilmiş vı 

talebe UçUncU dersten çıkıncı 
yemeklerini hazır bulmuşlardır 

Talebe lstikltll marşını söyle 
dikten sonra yemeklerini neş'ı 

içinde yemişlerdir. 

MEVKUFLAR 
Thkikat 

edildikten 
!kmal 
sonra ... 

Tevki!at etra[ındaki tahkikatın ik· 
mal edildil';ni ve ihtllattan memnu 
bulunan mevkunarın ihtilattan mem
nuıvetlerinin re[edildil';ini yazmıştık. 

Bu tahkıkaıın birinci kısmını idare 
eden hey'eı aza,ından Burhan, • iyazi 
ve i<rintak hakınıi Süreyya, llavreıtin 
beyler dün de müddei umumi Kenan 
beyın rivaseıi alunda hir iı•tima 
oktennişlerdir. Bu içtimada tahkikat 
evrakı iizerınde ıctkikat icra edilmiş 

ve tahkikatı idare eden 7.c\'at h.ı!nan 

beye şifahi izahat vcr'llişlerdir. 

Evrak verildi 
~Jüddei umurnt muuı;;\anamesini 

vazarak e\ıakı müstantiklıı1:e ver 
~i:rir. \ 1 u~tantik kararnamesininde 
bupjn yazılma51 ve nctıccnın ı.:umar
tesine kadar an1aşılm:ısı mohterneldir. 

,\JevkufJardan Ali \Uza. Kemal 
bevlerle Fdo hakkındaki ih~lauan 
mt"-nnuiyet kararı evclC'e refcdilnıişti. 
l\o<ır. \'efık.. Faik beylerle l\adril'e, 
'\adide, l Jamdiyc, hanımlar hakkını:Lıki 
karar da l"velki gün re[ edilmışri. Bu 
karar üzerine heınen hemen bir aile• 
efradından mürekkep olan mevkurıar 
aynı salrın da roplanmıilardır 

lJün ıııcvkuflar di~er akraba ve 
du:-;tlan da zi~aret etmi::tir. ----·- --Japonyada lğtı'a' 

Ozaka, 9 (A.A.) Jifu ka-
za~ındaki zürraın burada yapı
l&n irva ameli) atı dolayı lyle 
duçar oldukları zayiat net"ce· 
sinde mühim bir igtlşa olmu . 
tur. l\üma) i~ilerden 40 kad n 
polis ile vukua gelen mu ade
mede telef ve ya mecruh lmu
şııır, bıır:ıya Tsurngadan kıtaat 
r: ı '"lerilmistir, 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

Harici teıgraf ve mckruplar 

2- BcrJln me ubu. iç n nu\aft..:..!ı; 

olamf)'Oruz? 

3· - f\1. l\lusolini ve son ~ırp hadisa 
~ Son haberler, 

3 Uocü sahifemizde: 
ı- ·rcffiz işinin son safhaları nedir? 

2- Til.:are: odasında i.Dtl:!ap ve )'Cn 

li.:ırarlar 

4 Uncu Sahifemizde: 
ı .. llJ-.:a raporu 
~- Fıkr;ı 

ıJ- Duşunduklcrlmiz 

4- Felek 
5- :\1 usild bahsi 
6- llik~yc, Karikatür 

5 inci sahifemizde: 
1--· it.- çıc nele,. ·luyor 
2-- l\.lıll·~et n e~lt c ı 

6 ncı sahifemizde: 

ı - ,\Jıllet mekteplerine 
devam edenler için ko
lay okuyup yazma sii
tuııları. 
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MİLLİYETİN - - H~_!ttÇTEN 

Niçin kabil olmuyor'? 
Tütün idaresinin Berlinde 

yabtırdığı fabrika 

.\llLLIYl•:I'. ıo 1929 

ALDI Öl MEKTUE VEl fELGRA~tARi 

TAMİRAT FRANSADA İtalya 
KABİNE ı\L~_YIIİN- M. Musolini ve 
DE 'J'EŞEBBUSLER Sırbistan 

A Ll\1 ANY ANI~ 
~lALi VAZİYETİ 

AL'.\lANLARTAl\lİRAT 
vaziyet dahilinde! AJ \ıTl A l\.IZDJLAR 

hiç bir şey Berlin, R ( \.A) (\'olf) 

•• 

~~~ Son 1·Haberler · .li 
l\1m. LINDBER6E AL1'lı T 'fA) YARE 

J\lADALYASI VERİLl)İ 

--

Ankara , : :\lilliyet J - Tanarc ccnuyetinin !\im. 1.iııdlıc·~ 
şerefine vcrın·~ nlduRtı z•rafet çok 'anıiıni oln·u~cıır . Ziı .ıfetin 

nihayetindt: 'aıni Bey , lıavu kahramanıl'ın muhtl'reın annc,ının 

şerefine bd hini haranı kaldırdı. \im 1.ind Krp; ııı• k ıhelt·ten <kd.Ki 
"Uğ1um hakkında p;ostcrdiginız teı ceciıh ı c ım1 l1aMıcc l'İ~andc· 

rini oı!:IL ·na nakle ıasta olaca~ırrı. Ti.irk tan. re <tınİ\d nlıı inkı • 
~af ıe mm·affaki\Tti ~erdi ne içil onını" 

BU T.EŞEBBÜSLER J. -E 

ı\Icnıur zihniyetile tacirlik yapılamayaca- 1 DER\~ı ~(~~:'iFFAl\. Bu 
ğını öğrenmek bizler için çok lazımdır Pari (A.'.) • Raıl;kaı.,o,\'a· yapılamaz mı? Bohumdan ?ildıri dig-inc göre 1 

Atina 9 ( Aneksartitos ) Alrıan maden ıımelc i federasyonu 
Bu p;ccc de \nem;.ı sefiri tarafından (;;o ı ki-ilik hir Zi).ıfet 

ıcrilmi,tır. Zi)afette ta) rnr~ ~~m'yeti., haric )C \c uıatlıuat crl-.:\nı 

hıızır bulunmu !ardır. \in r ,6 KA. :ıni( l;''i)et) -- ı hazırlıkcan bahsedeyim. Oda Tıir- li.st grubunun cl:.ın ii~leden s•ınrıı 
llcrlınden son lııni'ıe gcidiğim kiyL 1, bankıısının lsvıçrenin en \ uku hulln l~timaımla kahine 
uman ru geldigim her sinam11da bu) uk bankıılardan olan ( Sdıw- hakkındı hır takım tenkitler 
tutunculuk filimleri tc~hir olunu- eizf·ri,cher Ban ki erenin) şu hele- yapılmıştır. Bu tenkitler bilha>:a 
)Ordu; bir tant:siııe girelim. Rum rine d:ı~ıttıgt nıustakhelın genç cuınhuriyccpcrver demokrat hır-
zürraın timin tohunıL nclan ba~la- ıe çalı~kan Türk memurlarıdtr. lip;inc mensup olan M.Honncfow; 
yıp ~fide» ycti~tirıne"'itıe, mah- (l~ hak<ı-ı) ıı<ri 'e fenni banka Ye Obcrkirchin kabinede lıulun-
:,ulun ·ük..•elmesine, toplanmasına, cılıgı biitun \'Cniligile memleke- masını istihta[ ccmektedir.lçtima-
dl"tc olma:ına, bal) alanmasuıa timi.1.c gctırıneyc azmetmıştır. ın nihayetinde ;\zadan bir çoğu 
nakline, nihayet l\nıalad:ın \abura Btl'lda muvaf!akııeti temin için radikallerin ııoktai nıv.arlarına 
, uklenmesinc. ı apurıın 1 lamhurga İsı içre Hankferaynında Türk mc- göre tadil cdilmi~ bir k.ıbinenin 
mlll :ı-alatına. l lamhurıı,ta ) unan murlar yetiştiriliyor. fü. v,cnçler haşında .\1. Poincare )'i me\ kii 
nma\ C"iyle yapılan fabrikada An karada sıkı hir m11>abaka im iktidara göremek arzusunda bulun-

u :ırn ı apıl ,ı:t,ına kııdar butun tihanından ~<:<;erek ,eçilmiştİr. duklarını söylemişlerdir. 
rnlh:ılarım cyrcylcdiın. Hizim Yanlarına bankanın güzide ~eflc· Frasız parlamentosu 
tutiın inhi-:ırı i-e takdire layık rinden o,nıan • uri lıc) terfi~ Paris, 8 (A.A.) - Parlamento 
lıir hble Berlindc falırıka ıücude olıınmu~tur. o,maıı • uri lıey de açılmıştır. Mebu>'Rn nıccli•i 500 
:.,etiriyor, her .. eyi mükemmel kendi sen i'inc dair tetkiklerde nıeı cuttan 412 sinin M. l"ernand 
kuruyor. Fabt fabrika i~lcmeyor. bulunurken ı;eıı\ nıemıırlarınuzı Houi"e>nu ri}asete intihap eyle-
çıinkü mal sııtnıa<ını ı e >iir daıma naı.aret altında tutuyor. nı~tir. Radikal - sosyali~t grupu 
mL"ini hilınipırlar ,\lemur En elıl Zllrih merkezine git- lılikLımete beyanı itimadı miıte-
zihniyeti ile tacirlik olmv~ i~c tiııı. (.cnçlerinıiıin iki tanesi zammın takrir aleyhinde re)' ı cr-
lıaJ..inı fllaçak olan zihniyet lıur;ıda muhtelif ~ubclenlc çalı- nıeıti kararlaştırmıştır. l\1. Non-
nıutlaka tüc3ri olmalıdır, kırtasiye- şıyorlar; onların sııbahlan ~aat tınyi radikal - >osyalist fırkasının 
.:ilik, nıerl-.eı.iı et. memur kayır- sekizde iş başın• gelip ufak bir umumi siyııset komisyonu riya-
n ık ı;ayjttları. ile: fabrıka kurula· yemek tatilinden sonra durmadan. setine intihap edilmi~tir. 
hilır fukat i~lemez. htc size mtl'- dinlemeden makine gibi çalı~ma- M. Polncarenin mevkii 
• ra flcrliune! ga,1 a.dfcde asla ihm!.l 1 e inkıta Paris, 9 (A. .... - l'ari-midi 

* v;iisternıcj:te alı~maları atideki ik- gıızetc>i musirren deveran eden 
)lunihc gdirkcn; .\lm•n (Mit- tisadi hayatımızın en mühim· bazı şayıal&rli \e lı~vekile hale[ 

ropa) yarnklı ı a!(llll ~irketinin tohumlarını arıyordu. reni me- olacak bir zat mevcut olmamasına 
'.;ompartimanında yoldıı gittiğimi murlarınıız iiylc lıir muhitte bu- nazaren radikallerin manena ·ının 
ıiç duymadım. \lütareke ;;:ama- lıııwyorlarclı ki ornda iinlerine bir buhran ihda:<ından ziyade 
1ınıla iki seneyi içinde geçirdi- ı:clen i~i 1 e kıljtıdı bir dakika kabinede bir değişiklik vucudc 
~im bu ~irin ~ehirde çok kal- durdurmak kahil deii(ildir: konuş· getirilme,;ine nıatu[ olduğunu 
ınadık; civarında biraz ıı;c-tindirıı; mıık hile yoktur:memurlar cigara yazmaktadır. Mu~ktlr gazete di-
ı!;Ördüm kı gi>mıirlc ı c buharla içmez;) alııız i~ 1 c ı,:alı~mak ıar- yor ki: ~M. Poincare istifa et.o;e 
~imendüler , urutmel.. ı1>ulu hürıın dır. ı lem fenni. a.sri, >emerelı hile radikallerin muzaheretiylc 
"aı·~·"r,·ıdan 1 --lkını-.. \lcı sen" 1 , f 1 . 1 .veni kabineı·i tcskil etmc'i ı;iyasl o • "" • ı;a ı~ına•; men ı ma ııyettc lC)- ' 

mah:ıfil tarafından muhakkak eyci hurnda iken ha~ladıklan 

~'Ok muazz:ım hir i~i \imanlar 
lı:ı-ıarnıı~lar. lllı muazzam i~. 
\lunihc dön ·tat me.,;afcdc bu
lunan hir dagııı ıqıe,indcki 

p;iılun dibinden n daa·ııı içinden 
hir ·•nal a ·arJk ;.:iilun ııyunu. 

ılalıa dtı~nL'u ı.:11ldcn çıkan dere 
•uyun ' dajtın içinden .ı~~ı<laki 

l'ir l a,ka j\ııie akıtm:ıkur. 

l>:ııt kpt"llllkki ııf. kı ,ın 

•londı l H lcrc i ' ' lıı "/ I• · ' 
l•·lı., ıç · ı·lv1 .:u.l:ı:;ını ta 

' hı~dcrı aiar.,• hırer metrn k,ıt
, ıd. • ı utln, dc:nir horu 
•il. hı, t ·ır, l 'uk tunel dil:>ine 
'C ımd .arti\IL aai(l\n imfo
ı ·. r; . , • ı'a l orudan ulamı 

ı.kmiıl!;ı Hrc· "' thi~ Tı:rhin, 
ırnkinc1 cri 1-;oı mu-hır; mnk inclerin 

l'\ irdii(i dinamoların çıkardıJ!;ı 
dckt i kuı ı ct.ni dcınir kuleler 
'"tünde v;idcıı tdlu ik lıııtun 
llaı ıeraıa da••ıtını~lardır. lıuıtun 
ll.ıı }Cracla kıimurk i"leı en demir 
, olu pek ıız kaln:ı~tır. \liınihtcn 

\ ı u ·cun a hududuna alcı 'ene 
cı el ~iı1llmlufcrle he huçuk 
:uıttc ı;idilirken ~imdi doi(ru 

k ıtıırl:ır hir 'OJ:ıt uç çcı rcktc iki 
~uz k on1t:crcyi a,ıy(>rlar; kömur 
y,' ını\()r1 ar ktt\ vcti ~udan alı~ 

~ orlar; trenlerde in,anı kirleten 
tnra t.,z ı c lol oınntillerdc orman 
tucıı~tur:ın k11 ıkım kalmam~tır. 

1-tt !>o\ 1t elektrikle çekilen 
k lıız çabul'ak Kon t:ın' ~ölu 

k rı ;ı ı; ı iLian) k,ı,aba-ına 

ı ı 1 •· (ı ' ııı, ım -nuzdarı 

ı n 

I 

( 

r 

·t 

• 1 ı 

1 1 

kL"nar.ııı tı •cuk· 
,ıit.ın ~ ~ farkın

' le Z ırih i-t ı, 
1) ırt _mde'11ıcr 

11·111 faalıytti 

ı(lı et:ın itılıarcn 

ıne t·kkmı· loko 
; ~ < c ıln ı . a ıl kı uı; 

.l \ 1 c'ekt ~ 

ı rı durc lı ~h •:ıattc 

re·. c ır lı. 

~ 

c<k d r ılfunur · lor~n- ı 

l'itt rd) ın 1 ıırkı) ~ 
k r c .ın mı ı;cç~n 

ınl1 Lnl tn ı tıw; . ımdi 

ı " ı ı~ tll: ıı ~ ( '-' 1 ı ede Turk 
ı ı ı ,ı"', ı h kındaki bir 

hude yorp;ıınlul., kfi~t ı e kayıt 

aramakla zaııı.ın 1 ayhctmek de· 
· ııı . gı .. 

1, h;mk:ı,ının ·•ençkrimkn iki 

tane CcneH'llc. iki rnnc (Ncı

dıatcl) de \'e ı.;:ıliba iki tane de 

(Bas!) de \ .ır. (\iml~in« Ccne• 

reden l hman ııri heı razaret 
eyliyor; lıcp>i ııklukla•ı Bank.ı 

merkc-.1.kriniı faaliyet pro~ra
rrınn itaat ı c ıırnda:ı alac:ıklar; 

ta<d•irna.,ıe} c muhtaçtı' 
Turkive 1, hanka'ı kcnılbini 

ı rl L dte· r.çhiz etmek için 
çok ı;uzd bir t -u' cutmıı,;tur; İi 
h:ınk<ı" L muıııi ınııdurlugunu ı c 
ıııcc ı-ini lııı t«dhinlc•ı dolayı 

tebrik ederim. ( .cnçlcrinıizi lsviç
rcnin banka merkezlerinde Jiiir 

ıncktcn ha<ıl olan n incim c 

i"ılçii ı oıktu, eı iniyıırdum YC tıım 

\ ıircktrn r;den hir duayı yapı 

vortlum· darı,ı re'"'' d:ıircl«rin 

\".~. nıuc scsdcriıı h~ına! diyor· 
duın. .\ vrupayH tetkik seyahatle
rine çıkmakla hir ~r iıgrenilnıcz 
ıhrup:ılı ıa c::ırhin kafa,ivle iş 

h~ına )!;eçecckler. mutlaka hilylc 
çekirdekten ıc (;arp ikti:at 
merkezlerinde ı etismcli ki hizim . ' 
ihmal, imlıftl ıc mektub:ı ccrnp 
azmamak. i~i ncticclendirmemek, 
suriincemedc bırakma\.., müracaat 
ashahına ne cihette olu"a olsun 
1.nrluk çıkarmak. tarafgirlik etmek 
gibi "'kiden kain :ı h;ı-c~lıklıırı

nııt.dıın kıırtt .ılı -ı. 

.\hmct ih~an 
- -···-150 saat havada 
1.ondı.ı, ~ ı \.ı llaiil l\laılin 

C\ 11ırk muhabiri bıldır.\ ır: l 'if) 

aaı h3\ ıda kaldık't:tn sonra wre 
c~ " AıncrıkJr a kcrl taı reci de 

1 ili 4 lıhrc ık c 1.1aır<l-ın ve alc 
;\Jc '"rgunluk alıhminden 

1 ir [cn:ı.hk gorlı.. 1cını tir 

--· lngilterede tren kaza" 
Lcndra, <J ( \. \.) 1 ·ı,ıol- o 

tingam ckspresı dun aı.~am gece 
ke h bir :ı:-. htik mfcrrna oicfuğu hır 
sır "' ı\şçon; cı rtnda hı ma.r~ :1'

dir. ti e,ı,~!,.. mu~3Ucmc ctrr. •tir. Jlir 
ç< k \3 < nlar par lanmı,tır. Siındiı c 
kadar en . z "' ındaıı dqrt ııaş çıka 
ıılını tır. Fakat daho hır takım na~ıJ" 
hıılıındııgu zın ıcdilır.' ıcdir. ,\lecruh 
bnn 'ti ~' 1 ~ tır. 

surette ı:ene kendisinden 
olunacakttr.r - _ ...... . 

talcp 

Yunanlıların teklHI 
\ al"ŞO\' adan gelen h:ıberlere güre 

\ unani.-.Lan<laki Paııcltnlkı ile loniıtn 

hıtnk tTILHllC::iSillcri :ıhin.:n l .ehi,tan 

tütiJn rcji'."Iİ t:ırafından tütün müba. 
ıaa ı için açılan ıniınaka;aıa iştırak 

etmişlerdir. 1 1ezklır iki banka müme~ 
,illen l'olon\l rejı idare.<ine ;iOOOf.Kl 
kilo tutiin ıniıba,aa ecmc·ini teklif 
ctıı11:ı1crdir. Buna nıukahıldc Polon)a• 
dan 1 ınihon doılar kl\ınctindc 

n1:1der. kt muru ıtın alaeaklann: 
\adeı lc~ıi~'erdir. 1.C'hle• hu teklife 
hcn1..z CC\".IJl \crmcmi~lcrdir. 

Telşizde yeni bir cihaz 
1.ondra. 9 ( \. ,\) \1.; ·e,ille 

( ' 1-.nıl>crlain in l.iı crpulda iraı ede 
cc~i nutku ıcl<it. ıı:lefonla ne~rcdc· 

cck \eni hir cihat. i tiınal edilecektir. 
Bu alet :-J) e:-0inJl· hatibin .-.(;;deri 
lnJP;iltercnin her tarafından. gıiya 

ıniıinı:dc hı•ır hulunulu\f>rmuş ıtibi. 
i,idilecektir. _ . .....,._ .. _ 

Lehistan tütün i 'lerl 
1 .ehi~tan tUtun rejisi geçen &)111 

bc~indc ıutüıı ınühayaosı için bir 
münakasa :ıçmı> , .• memleketimizden 
de dön he~ tütün ticaret:ınesi i~tirak· 
etmiştir .. \.lünaka<ı netice<i pek ya 
kında malum olacaktır. 

.... \le:. .. ager Polonai:- .. g-aıete:;i 

l .chi'."can tütün n:ji ... i umun1 rnüdUrü 
;\I. Kreutzun ahiren ,\m•ıerdama 
ı apağı >cynhaı ınüna>dhctile heya
n:ıtını nc..;r ctmcktl·dir. \1 Krr·utı 

Polon' a tüt Un reji:oinin mUtll\ a..;:;ıtlara 
ihtiraç gu~termck:'izin tütün t'itih.al 
eden memleketlerde \C ı·ahut cih.~ 

t..ı.tun pa1.arlarn le mu:1mclıti tJCC1 

ri)cde hulunaca~·ıııı o' lcını~tir. 

Cenubt Afrlkada vaziyet 
l ıııil ı.1111111, 8 (.'\.ı\.)

Zıılııırııııılaıı rıııh~ı· ·ııl1111a11 
ıglİ~ı:;al vııkıı lııılııı ıııııstır. 
flıırt , ııllollı ıh 1.500 ~ilk 
ıe 111.ıılı•ıırı lııı .ıfn ııl:ııı akrlrı
lıııı:ııı fıtı' içtiıııaıl:ı lıiıkı'ıcnotle 
ıııiız:ıkı•re ıçuı lıir krınıiı,• iııti
lıap q 'uııi~ıir. 

Cenubi Amerika yanardagları 
~ıııli:ı{,ıı (~iliılr), (.\.A) 

) cııııkıı ıııılifa:ııa lıaslayaıı . . 
Callıtırıc<> H' 1 'ııyolııı • ııılkaıı
Lu ı t<l"llll'JJl:ırı ,·,ıkıyor. , 'pJıiı· 
ı,.ı· l;ı-1111~:11· . Hır çok ıclnfüt 
\":trıi11 

Sırbistandaki hakiki vaziyet .\1. l'arkcr Gilbc·rte hitap eden 
hakkında şlddetll bir Usansr açık bir mektubunda mıımaikyhin 
tatbik edilmesinden dolayı ma- Alman)'ıt nın tamirat bcdelAtını 

IOmat alınamıyor. ltalya maha- lıinnisbe kolaylıkla ödcyebilece-
flli bedblndlr. 

M. Musolini gazetecilere de
miştir ki; 

Bclgrnt rkali ı aziyct hu 
merkezde \C a'kcrl hir kabinede 
mekamı iktidarda bulundukça hal-
y:ın-~ırp mi:<akının imzalanma,ıııı 

beklememelidir. Vaziyet taYazzuh 
ve hal tabii aı·det ettikten sonra 

gini iddia etmekte ı·c bunıı delil 
olarak Alman yanın iktisadı 

ıaziyetinin bu tediye kalıiliyeti

nin devam eık>eegini farz ve tah
min etıncğe müsaadebah~ oldugu
ııu ~östermekte lıulunduğtınu 

beyan etmektedir 
.\1. Gilbert Alman iktisadiya· 

müzakereye 
hiliriz. 

ha~lama~ diı~ünc- tını c~kil L'<len anasır :ıra. mda 

Bd~rat, :- ( l'o) Radiç fır-
k:ı.,ının na:;iri dkan olan Dom 
gaxett:si Belv;rat ricaline ~iddctle 

hucum ediyor ı e diyor ki: (1 fır
vatltrın haklı d11ya" mu;r.affcr 
olacaktır. Hın atlar i•tiklil i'ti· 
yorlar: 

Çifçi Demokrat grupları %a~ 
rcptc fevkalade bir ictima akt
etmı~lerdır. Zııgrep ve Lulıılyana 
darülfiinunları miiderrMeri mem
lekette hali tabiinin tee:'.<iı<iıne 

çalı~map;a karar ı·erm~lcrdir . 
Belp;rat, 8 - hukumet yeni 

bir takım tedabir ittihazını dii>l1-
nüyor. Ru cümleden olarak Yo
goslavyanın ı ahdeti aleyhinde 
vuku bulacak her hareketi mü-
hakeme etmek için lklgratta 
Fevk:ıtAdc bir mahkeme tesi~ 

edilecektir. Zagreptc hi r çok 
siya;;l ricalin C\'lcrinde tahııriyat 

yapılmıştır. l lın at çifçi fırkası 

hcnü-. ittihaz edecep;i hamı 
hareket hakkındıı kat'i hir karar 
\'ermcmi~tir. 

HARİC İ , 
Müteferrik haberler 

'\iman amelesinin de mevcut 
olduguııu unutmaktadır. ve hiç 
kiııı'c iman amclc.<inin rnziye· 
tinin ıııemnuniyctbah~ olduğunu 

iddia edemez. .\1. ( ;iJhcrtin Al
man amelesi ile amerikan ame
lesinin ınai~et nıikyıL<lan arasın

daki fıırkı tetkika fırsat bulmuş 

olmak itihııriylc bilme'i icap 
ederdi ki Alman amelesinin \'8-

"i veti sefilanedir. 
· llerlin, 8 ( \.A) (\ olf) 

ı\lman miUiyetper\'er fırkıısı lıde
ri kont westarp irat etm~ olduğtı 
bir nutukta demi!itirki: Da\\S ra
poruna nov.ııren tamirat hedclıltı 
ancak ihracat fazlAlariyle tediye 
edilebilecektir. IJaws itllA.fı hiç 
bir zaman bir e~asa nnıaren 
tatbik edilınemi~tir, ve binnetice 
bu pılanın tatbik cdilmi~ oldujttına 
dair delil yoktur. 

Kont \\T estarp bunu müteakip 
tamirat :ıjanıııın matalibatına 

kar~ı muhalefet fırka,ında hali 
hazırd:ı metin bir idare mevcut 
otm:ı.,ını tenkit ctmi~ ve sağlam 
hükumet koalisyonu tc~ekkulü 
hakkındaki umit pelı: "/.aif oldu
ğundan ,\lııııın milliyctpen•erle
rinin muhalefet me' kiindr bu
lumımal.; itih:ıriyle rnmirnta ait 

• ıııiız:ıl.;cral (izrinde ıcra\_•i niı[uz • Yeni muahedeler < cııo\fe 
8 'A.\.) Belçika hükumeti tklçika edecek lıütiiıı imk;,ııl:ırdtın istifn-
1.uheınhurr; iııihadı ile l<paı11·a ara· de etmeleri 'azil'clcri ııldu~unu 
ında tıktcdilmi~ ol3rı ticari itil3fna ihl\ c cyh:ıni~tir. 

meyi lc;çil cldrıı·i,tir Alman selirlnin milltlkııtı 

~ lnglllz heyeti Fa ta - Oran.!< lkrlin. 9 (.\. \.) \lnıaıırn-
< \. '\.) Filden - ~mldeıı C:ue.ttcn nın l';ırı, ,dıri Fon l loesclı. 
ıharet ulan lngiliz heıeıi ha,aiı<> l'arkcr ( :illıcrt raporu hakkında 
hu sahalı :\lc1illadan hııc:ııJ ,;cllT!işıır 
\an~ aba1' Cczaıire l(idcce tir \1. Br:ıml ile ahiren ı :ıpn'·~ 

• Tayyare kazası 1,. 8 okk:':"11 nıı,l;ik.ııl:ır.ı dair .\1. "t 
( \. \. - l \ motıırlu hı taııarc re">ern .. il i ,;cır ~ımı-tu• 

denize du 1ıııuştur. l\c k ,;nı~ ıclef TUrk-Mac-;.:.•;;onasebalı 
olduJtu soylc0!\01". 

* Danimarka kralı - .\ladri~t> 
\.\.ı\.) Cazcıcler l lanımarka kralı 
ve kraliçc;inin şubat t.:ırfıııda ,\Jadridc 
~e)cceklcrini \e tlort he;- ~ün hurl.da 
hlacaklarını hahcr ı criror . 

• Japon imparatoruna nişan 
l .undra .. 8 ( \,.\.) Rii\ ter 3jonsının 

i'tihbanna nv.aran JapOn\'3 ıınpsra· 

toruna diı ha~ı ni~nını ~«ıti.ıı:.ecek 
olan Dük of Cloucc<ter kralın ha>· 
talığı geçmeden evci Japom a va 
gitmi\'ecı·ktir. 

• japonyanın ihl'acatı - Tok 
vo. il(\./\) 19'.!8 seoc;inde Ja 
i>onyaclan yapılan ihracat l mil ·ar 
Q~I milron ve iıhalat 2 milrnr Hi2 
milyon vene hılijl; olmuştur. ' 

• l(elloğ misakı - \'aşingcon,'I 
\.\.) \1. Coolidgc ile :\1. Kellog 

·\yan mcdi;inin llriand Kellol\" 
misakına müteallik olan itil•f proje 
'ini rcddt:tıni~lcrJir . 

" Tifo aşısının tesiri - l'ari.·. 
, <ı ( \ •. \.) Tifo •ıı,ının ktbfkını 

ıltb~am etlen pro(c:-or \ ınccnt tıp 
ak.'.H.lemiS1n<lc hu .a~ının 1 ~ ene için 
nıaafircc habş eıınektc olduğunu 
he\ an ctmi~tir 

* Sabık Fas valisi P.ırı 
<J ( \A) \ 1. Sıcg bura 1 ~ ı 

ını~tir 
• Afrikııda bir facıa - l(.,,i, 

f) '\ .\,) Sukkur scdJı ll1Şa1tında 
çalı~an ~4 yer'ı nnıelcı i nak eden 
bir ka~·ık de\ •ilmı~ 'e l u11'~rdan 
1 ıı u hoıı;ulmııştur. 

• Tramvay kazası La\ ıpçıg, 
8 ( A. /\. ) iki ırım1a) ara,ında 

vuku hulan hir mn ademe lıeşı ı~r 
olmak Gıcrc 10 kı~ı yaralan::ıı~tır. 

* Çlnde haydutluk 
, aııkiıı, 8 (A .A) - llıııı ak -
;ıın • ;ıııkiıı ciı·arnııJa küçtik 
hir istasyouda ııtuı lıaydııt lıır 
trene lıiirııııı nt111işler YP treuiıı 
111iiscll:ılı mıılıafı1lar111a hakim 

Jlı11lapı·~tı·. 8 ( ,\ .ı\.) 
Tıııl - Al anır lıı1aı :ıflıl-. ıız
lasııı:ı vı· lıakı•ııı rıııı:ıl11•ılı•ııa
ııı:,sİııın iıııt.:ısı lllllli:l"'lıı•liı·(p 
.\laı"ır llaricı \"•' . azın \ı. 
Walko ilı• Tiırk · ı l:ırit·iw \'ı•kili 
Tevfik Hiishı llı~ı· -do,tüue 
vr ~aıııiıniYr1 kara11r ırlgı~ıflar 
leııi etıni~lr.rdir. .\1. \\"alko 
'l'ıırkiyı• iç111 mes'ut hir istik
hal ı"rnennisiııde bıılıınmııs • 
ve Macaristau ııı Tıırkiyr yi 
ılu~ıları araMıııla ı,!ııııııııkle 
nıaj:!rıır ve ıni"ıftrlıir lııılıııı
dııj::ıınıı bevnu t'lmi~ıir. Tcv
fık Pıiişl lı llPy wrıni~ olduğu 
revapla 'l'iiı·kiyı· ııiıı Tıiık-:\fa
rar ııııılıaılcrıtti lıı-adı•nuır.,iııin 
yı~ııiıleıı ıı~eyyııl ı•ltİj:!İıll' lıııvlık 
lıir ıııı•ıımııııİYP1lr iıtıl:ı kt's-
lı••tıııı~ ıılılıı;::!ıııııı lıilol-ııııi,1ir 

•••••••••••••••••••••••••••• 
rılılııkt:ııı 'rıııra trrııı '"' ınıı.-· 
l:ırılıı. Fir:ır:ı 11111.ı·;ılfak rı! ııı 
1 :ıı·ılıııl:m a 1-.Prı ııılıl"ıı•ı!'lı•ı· 

.ll'ıyıır. 

l 1rı>lıırıa, 8 ( ,\ .. \. ) -
.\lıılı:ırrıklı:ı ılı·ıı lıir lı:l\ i 111111 
( l'ıııt • rıllelı ) ılıırı gılli••ı Yl1 

alı:ı!idP:ı lıiı· l"O~llllllll lıiif.:ı"ı -
ııll'Iİrı l:ı~·ııı Pyl .. ılij!İ ser ıiı a -
tı.ııla ı;.a 1 ı'm:ı~ı kalıııl rl"lP.Iİ~ı 
ı csmcıı lıcılırr wriliyıw. 

:):uıı,:lıay, 9 (ı\.ı\) -- ~arı
ı.:lıay- :ıııkr,11 demir ynlıı ıııı•
mıırlarıııın ıııaa tıııa ııı:ıhsııs 
bir ıııclılağ nakleden hıı trcıı 
lıaydııllar tarafınıJaıı ya(lrııa 
edilıııi~ıır . Bııcılar oıı'. hin 
dıılar asırmıslar ve firal' ı::yle-• . 
ınislerdir 

Zipfct e>na.-ındıı tayyare C(·mıyeti :Vlm. Lind 'c g.c altın tayyare 
madalvası takmhtır. . ' 

Usulu muhakemah cezaiye kanunu 
Ankara, <l (\1illiyet) - 1 ley' eti \'ekilenin bııKnkıı içtimaında 

yeni tt,ulu muhakematı cczaıye kanun layihası kabul cdilml~tir. 

427 maddeden ibaret rılan la)~hanın mecliste kül halinde miizake· 
rC!'i teklif edilet.-ektir. 

Deniz işleri müdüriyet i 
Ankara . Q [ !\1illiyec] - Deniz ~teri müdi.ıriyeti için dalıiliye 

Yekdletinden mada her vektlet raporunu yerm4tir . Dahiliye vela\· 
lcti raporunu; verdikten sonra iktisat vekıUetl layihayı hey'ti veki
lcye ı ereccktır 

Un resmi beş kuruşa tenzil 
ediliyor 

Ankara, 9 (Milliyet) - iktisat vekAletl hazırla
dı§• laylhada un resmini be' kuru•• tenzil 
etmesi, bu§day resmini aynen muhafaza 
eylemlftlr. 

Suriye hududunu tecavuz eden 
bir çete ricata icbar edildi 

\nl:ıırıı · ıı l A.A. ] '\1anltn mıntıka.,ında 'uriycııiıı llarnp 
köyu halkı oldukları aıılıcıılım 'eksen kCıilik hir Sııril"C çete~! 
30 kanııneyel gecc.<i hududumuzu tccavu7. cdekrek mııfrezemizlc 
mu<ademe etnıi~tir . Mütecavizler rıcata ichıır eclilmislerdir • 

Türk-Macar dostluğu . 
Aııkarıı, 9 ( A. A.) - Turkiye-Macaristan hitaraflı~ uzl~ına 

ve hıığem muahedesinin inv.ası miinaseheciylc .\!acar harıciyc nazırı 
( l\T. Valke) tııra[ınnan lıariçiye Yckili doktor Tedik Rü~tii Beye 
atideki telgraf keşide edilmiştir. 

"Türkiye- Macaristan bitaraflık, uzla~nıa ve hakem muahcde,inin 
im/..ası nıunasehctiyle ı.au dcı !etlerine ivi selamlarımı arzeder ı c 
l\1ncaristanın dostları ara ında gürmekle müftehir oldu~u Tiirkiy(;nin 
istikbali hakkır d cıı samimi tcnwn,ilerimin kabul unu rica ederim.. 

1 lariciyc ıckili d;ıktor Tcl"fik llii,tü hey cevaben atideki tclK · 
rafı ~dnderm~tir. 

~Zati devletlt:riniıı hana ı\lacaristıın -- Tiı;kiye bitaraflık ,uzl~
ma \'C hakem muahedesinin hatırlı imz:ı.,ını bildiren telgrafını çok 
memnuni ·etle aklım . Te;;ekkıırlcrimi arz ile do,taııc ,cJarnlarımı 
takdim eylerim . ı,tikl1Rli hakkınd eıı samimi tcıncııııilcrde bhluıı-

• dui(um Macarıstaııı kendisine rapteden knrdıı~l'a dn,tltı~lltl hu veni 
ıeyidıni Tiirkiye h(ivıik hir memnuniyetle tl'l;ıkki etmektedir." 

B. M. MECLİS İ REİSf EYİLEŞi1 
Aııkara, 9 (ı\ .• \.) - 11.ıkııııiycli \lilliy" <(:tzı•ll' ı ~aziwıı~ 

H. :'il. ıııı•di" rı•isı l\•izıııı p.ı-ı lı:ıı.ı.·l"•rİ kcııdi ı:riııı :t\' 1.
kahı ı.t"ı111ekt"ll ıııı·ııı•rlı•ıı hatif lıil' ı~ılı:ıtsızlıhııı ıloıayı ıı.; 
gluı k:ırlar rw·ı< •I knın~ııııl:ı ı l:ıalıa ıJ.11\or ,ırılı. ı::ılıatsız· 
lık :ır, ~··;11ııs ıı'ılııc:tııı laıı di111 ıııiıld ııu•• j, ııı• lı r 11 ul<'r ·k 
ıııııtaı ı-:ı·ıil" ı lıi!a ·'111"lı•11lır 

- iLANl.AR 
8 l 1<1111, - İı:P:aı -ıı:ıklıy;ıf - kaz:ı - o1oııınlııl -1111 'ıı iwlı 111:ılı ı·r i 

· ({- jg(ırlalarıııızı ~HJıtırın:.tılHıı f•Yf'I 1sf· 1 ııN 1 l':1lırn 1 r11t~·-1. r t:. 1 '• 
((- y,,kıf hnııııııia ıkirıı·ı katla •,.) 

~ ANADOLU E 
(E-- .\ııııniıu 'l'urk :-.ıgorta ~ırkt'tıut• 111fır:ıe1.1 ı.t c ~ z ~ ~ 
• ı;oukiı Au&dolu ~irkı•lı 'u ııı11,a "l'rai1t ıbraz ı>tıı11·kteolir : ~ 
• .\};,\1)01.t" •ı~ort.ı ~irkeıiııııı ıııııPs.~iQı Torkıy~ I~ l>anka,ıılır '.: 
• llıikiıııwl \'P hfıküıııelle aliıkaıla.r ınüe"P<.11 "i;:c.rlalarınıfa lı, kkı ~ 
• rfıçhanı haiz YP ıenwtlüatınııı ruh'ıı lıükilınrır. aı!tır ~ 

• • Tf'lefon: f st:ırılıııl-531 Trlı:raf adn·si Jsta11lı11l-lmlıya;~)9 

Galata sahil sıhıyye merke
zinden: 

Merkezimiz aıılıaruıda 160:l kıırıış (Peı·ıııanıf.ııı:ıt depotas) 
ile 50'.) kum~ (I)()* lırnziıı) trııı·kı•si ıniiz:wrdf' ,ıırr1il<ı ;:ıtıl:ı~ 
l"ilğıııılaıı ıııiizaycılc giıııiı 24-1-929 pı•rsPıııhı• olarak tespit 
ı·dilnıi~ıir. Talipleriıı ııwlkıır (' y:ı~·ı !!O\"llll'k rızı (' lırr :.pırı 
n' 1111ız:ıyı•rlı•vr is1İmk l'lıııl'k iızı·ı• ıııı•?kı"ll' lfllllılr. s~:ı1 1411 
(;:ıl:ıla•l:ı l\:ır:ı \lıı<1:ıb l'a'<ı 'o(!:ı~ınıl:t ı:aıaı·ı e;.1lıil ılıın·ı• 
1111·1 l·.ı·zi ına r:ıf !.om s1«11111ıı:ı ıııııı :ıı·~:ııl:ırı il: ıı .. ~111111 .• 

Etihha nllıh<aknet Ye teavün ceıniyetinden: 
ll:l/.I muh•-, ıııt ıiiiıı mıizakcre-i zımnı'ld:ı rnıı a pııııı 

,\a lıir ı~tiııı~ı it•\ k·' ıdc ,ı1'tedike"gindcfl r,, . • n kir1 ıııı 'l' 

t~~riflerı mcreudL.r. . - --

ıo,.w 

mclı ' 

Su isalesi M ünakasası 
Bursa belediyesinden: 
Bıır<aııııı rrıııılıııııda 1 :111Lla.~ rlel-lı·ı ıı•d,•hi sıılarnı 11 ~··lırı· 

ısalı•si, kapalı zarf ıı ıılilı• münakasaya ),ııııtılıııtı ıııı. 
ı Jldr·!i ı-,~~r yekı'ııııı ( 249 117) liradır. 
2 - ~:ırt11aı11l' w pıııfeb ınııddt:lı lll~:ıal ır lıı•ıftdiııııı. ıııel• 

ıe,,·iyı~'i lıakkıııda 111:ıl11ııı:ıl alnı:ık i~iıı llıır~a lı<'~Pdrw ı ıra r• 

!İne. J,ıanh11l Selınnn:ıııı:ıi vı~ Jznıir llf•'.ı~din:~ı 1 lı•y'p1ı fı'llfıı· . . 
\"ı:lnrınr ınııraraal tıhıııalıilır. 
. 3 - 'l'aliplPriıı, trklifat w lı·ııııu:ı1 mt'ktııpı:ırrrıı 15- t -929 
Salı ı-rııııii saat 16 ya kadar Bı11·,;a hı>!Pılıyı•i .\IPr'isııır ır,ıll 
wlımıeleıi lnzıırrnı ili\n ohın11r. 
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• 
:iırıLT S&»:;..:.i::--=~· 

olil İntihap 
Ticaret odası Canına 

MAARiFTE ı MÜTEF'ER!K HA ERLE Er ANETTE .M E Ml 

l\1EKTEP İHTİYACI YUNAN 
1

İNTİHAP Bir damad111 c· 0 yeti 
46 l\IEKTEP BİRDEN EMLAKİ PARASI\ 

laydı! meclisi 
. ---- Dün toplandı ve 

Adıle Hm. ken- kararlar verdi 
dini ta vana astı 

Tak~imde Firuz aga mahallesinde 
Ali bey namında 

biriTle onııan A
dile flm. henüz 

anlaşılmayan bir 

sebepten dolayı 

kendini ipleta,ına 
asarak: intihar et· 

miştır . Zıhıtıı bu 
intihann sebepleri 

hakkında tahkikat 
yapiı·or. 

lJun gece geç valdt Zabıtadan 
a!Uı~ımız marnmata ~öre Adile Hın. 
tüıun tacirlerioden ,\li beyın metresi 
idi Ailcsi\·le çocuklan vardır. Adile 
l lm. tütün inhi50nn<la amele bulu
nuyordu. -'<n<sı, babnsı Fındıklıda 
dere iç'nde oturmaktadır. 

llabast gt.mrükıe hamaldır. Kendisi 
.\li bevin Firuzagııda •uttugu evde 
<ıtırıvr>r 1·e b.; buçuk senedenbcri 
Ali '>çı·ın ınrue i bulunuvor ve Ali 
bevi ;on derece $cvirordu. Fakat 
hLndao bir mudd.t evci Ali beyin 
ailesı \dile ile munasel atını haber 
almış h, \ onheş irn:ıi gün eıelde 
F r jtadakı e\'e gıdcrek Adile)i 
gonnuşıur. \h beyi son derece -even 
\C kı,k.nan \dı'e kendisinin tcrkedıle· 
ceP;ini zannetmiş. l ler nekadar ..-\ti 
hey bu hususta teminat verecek, 
kendisini terkeımeyecegini söylmiş 
isede Adile bir türlü kani olmamış 
lır. l l•dise gecesi Adilenin anası ve 
babası Finıza~adaki evde imiş. O 
gere Ali bey aile.sinin evinde imiş. 
Ad~e saat ikive kadar oturduktan 
sonra yatmıj. Sabah orııılık açılırken 
kail mış, b.ba;ının yamp;. odaya 'gir· 
miş, ne aradıpru soran babasına "hıç, 
cavabını Yermiş ve babasına gösrer-

meden dolaptan bir ip alarak dışan çık· 
ınış Üst kattaki elektirik kancasına ipin 
bır ucunu geçirdikten '°nrı bir ucu
nuda buynuua ıaı..,,ış. Bir müddet 
sonra babası elini yıkamak için dı· 
şan çıkıııı;ı zaman Adilenin oda ka
pısını •~ık görerek merak etmiş, 
seslendiği halde cevap alamayınca 
merakı. anarak odayı girmiştir. 

Adıleyi odada da görmeyince ı· 
ramaP;a b"'lamış ve aşılı blr halde 
ıı;örü~cc feryada başlamış. 
ke< lwdekiler yctiı<rck derhal ipi 

mışlenede o 7.amana kadar Adile 
çoktan ··ı .. b 0 mu ulunuyordu. Hadise· 
dden .\dliye ve polis haberdar edilııı4 
erhıl tak"k b ı ata aşlanmışıır. 

* Sabıkalı Eşref - Ceylan mo
toruna P'irer k .. b m h n· e oıe eri aşınrken cürmü 

eş uı olarak d d * t:r est olunmuşcur. 
A _l\lllçede hır11zlık - Mm 
kıfueu_n Heyo~lunda Sanıa Mary~ 

ısc.ındc ibad d 
narnınd b. er e erken Civaııl 
aşırmışı~r. ır lıalyan el çantasını 

* liıraıı.ıar k 
gilrnnıkte F ya alandı- Kara-
iki hıraız ;~~~~anımın evine giren 
kaçarken vak 1 ıf eşya '1rtlıyarak 

' a anmı•laıd * ttııau • ır. 
. . ahırıertn 

Hilıllı ıhıner k efyalan -
fı ıdınlar • . 

tara ndan t"'ch' !t.n ıt 'vı 
-. ır edilm k 

rayı gönderllirtt e Uzrc AnJıa. 
zabitıca bulunınen yolda çalınan qyı 
ıhmer dün tese~~tur. Eşyılan Hil()J 
lınn içinde bir kam •tın.iştir. Efyı
Bilhassa 200 lira ç ıJ"Ç•. eksiktir. 
sofra örtüsü de k Ymetınde bir yo tur. 

• SOndilrtıldtl ü 
oturan Şazive hanımın . .•klidarda 

. . tvının bacaıı 
tutuşm°' ne de ndUrülmıı. . 

----.-::::::: ... ~tur. 

KA:ZALAR 

BİR MAGRUK 
noırr TA YFAUAN BlR1l 1N 

·Aşı BULUNDU ----. _llandırma channda yelken kaya 
~bındc batan kereste \ilklli Rahmeti 
h •hınan yelkenlisinin dört tayfası 
<'galdnıtunu vazmıştılr . 

Oun (' lib 1 . m ,._ k •e ı 0 u cıvannda buzavallı 
••U !ardan b • • 

ll'nş:.ur ınnın cesedi bulun· 

* Bir 'Ofllrtı 1 Beı oğlu 1 n ,ı. Dün gect 
haınal yah stlklal cadde!lııden geçen 
mobil ça Y•va 1 516 numaralı oto· 
nifaturacırplarkak yaraladığı gibi mı· 

sa ın duik• da 
ınışıır. Şoför _•nıoa çarp-

* I{ Ali Yakaianınıştır. 
800 aıııyonıar da azdı - ı 

ncmara)ı kam · • 
geçerken hamal :-on llc}·oe;Iundaa 
başından .... ilseyinc çakparat 

..,..r surette yıralırnıttır. 

Tıcaret 00..; • ~edi<I dün öğle· 
den sonra nemli zade Miıhu beyin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Dünkü içtimada reis ~klltikleri 
intihabatı yapılmış ve birinci r•!slige 
Nemli zade l\lithat bey , ıkınd 
reisliğe Sigortacı Hamdi bey , 
üçüncü reis vekillip;ine de Habip 
zade Zıya bey intihap olunmuşlardır, 
Bundan aonra hev'eli idareye Aza 
intihabı yapılmış, Hacı Recep, Rifaı, 
KAmil, Gani, Havdar, Muhittin, siıı;or· 
tacı Hamdi beyler intihap olunmuş-
!ardır. 

Kllsele ihracatı 
Badehu, valeks ve kösele llıracatı 

hakkındı 1. k VekAletinden ıı;elen 
cevabi ıahrrat okunmuş, bundan 
<onra yünlerimizin yıkantiıktan sonı:ı 
ihraç edilmesine dair olan taknr 
okunmuştur. 

Yun ihracatı 
Dünkü içtimada yünlerin yıkandık· 

trn sonra ihracı muvafık olacağına 

karar vcrilmi;tir. 
Haber aldıjtımıza göre evelce 

valnı7. idare heyeti reisi olan si~or
iacı 1 '3mdi bey bu defa reis vekil
li~ini hazı şcrairld kabul ctmi~tir .. 

Sahibi sal:lhiyct bir zarın 

\erdiği malrunatA gore Hamdi bev 
reis vekillijti için maaş talep etmiş 
hu teklif de kahul edilmiştir. Evclce 
reislere maaş verilmez bunlar sadece 
komisvon içtimalarında hakkı huzur 
alırlardı. A vm zamanda idare heyeti 
azahjtına intihap edilmiş olan Hamdi 
heviR me7.k0r heyete de reis intiha· 
bı ·kuvvetle muhtemeldir. 

* iki banka birleşiyor- Tür· 
kiye iş Bankası umumi müdürll lzmir 
meb'usu. ~Iahmut Celal bey efendi 
Akhisar Tütüncüler Bankasının mec
lisi idare rdsi s.fao ile bundan bir 
kaç ay O\e\ Akhi,,,1ra gelmişler ve 
Akhisar Tütüncüler Bankası ile Alı:· 

hisarın iktisadi vaziyetini ıeıkik el· 

mişlerdl; bu gün o tetkikatın neticesi 
olarak muhterem Mahmut Celal Bey 
efendinin Akhisar Ttitünciller Han· 
kası ile Türkiye iş Banka;ıruo birltl'· 
melerlni muvafık bulduklan ve bo 
hususta gerek Türkiye I~ Bankası ve 
gerek Akhisar Tütüncüler Bankası 

meclisi ldatelerlne keyfiyeti tetldil 
ettikleri uılaşılmışor. 

• TUtUncUlere muavenet -
Tütün inhisar idaresinin züraa mu· 
avene! hususundaki teşebbüs ve kı
rannın neticesi olarak Tütün inhisarı 
müdürler' nden Nazmi bey ile Mani
sa merkez müdürü Ali Şerif bey 
Akhisara gelmişlerdir. Bu hafta zar· 
fında zilrraa avans muamelesine baş
lıy,cakur . Bu hu•u<taki talimat 
gelmiş ve havalesi talep edilmiştir. 

• TUtiln hastalıklarile müca
dele - Tütün inhisar idaresinin 
memleketimize en büyük iyiliği .\k

hlsarda tütün bastabklarile mücadele 
eıroek için biri dalnıl olmak iiıre 

üç kıymettar memur bulundurmasıdır: 

Tütün inhisar mlidürüyetlnin fen 
hevetlnden lsvlçrell Mösyö Peren ile 
Nesi bey Akhisarda bulunmakta ve 
mücadeleye devam etmektedirler. Bu 
husus için mtldilriiyeıi umumlycden 
85,000 Ura tahil'lt gelmiştir. 

• Uatelcr hazırlandı. - Yu
nınisıanda emlAld olan gayn mü· 
bıdillere tevziat komisyonu tarafın· 
dan yapılacak olan tedıyıta dair 

lloteler lıazırlanlll.lf gibidir. 
Bu llstıler Ankarıdan avdetinde 

Baş murahhas Cemal Hü<nü beyin 
tutiklnden p;eçtlkı:en sonra tevziyıta 

bışlanacakur. 
• Topanede teslsat-Topane· 

de bir otomobil kurma fabrikası tesis 
edecek olan ford müessesesinin 
mümessili M. Kollins Romanyayı 
k~ılacaı. olan sevkiyat etrafında tet· 
~ bulunmak üzre Bükre~e git· 

mlşıır. M K il' om. 

k ~- · 0 ıns ...W.reşte bir hafta 
1""r kaldıktan 1 

avdet edec•ktlr MIO~ra gene stanbula 
· ı· · wrıessll mukavcle-

nın mec ıs tarafından .kin 
tasıı e kıdat 

memlekeılmizde kalıca1r.ıı 
Kurma fabrikasında .~ zl d 

ve elektrik tesiaatma eıı?a e_ IU 
verilecektir. ınmıyıt 

• lnıtllz lirası - lngiliz lirıSı 
dün Borsada 9911,S k-uru ta açılmış, 
994 ltnnışı 'riik~ldikt sonra aksanı 
985 kuruşta kapanını tır. 

!sterlinin bu derece yüblmesi bil
hassa buğday ithalatına atfedilmekte
dir. Geçen sene de isterlin 969 ku
ruşa kadat yüksehn~tir. Bolday itht
lıtı devam emıt taktirde lngiliz 
lirasının J,000 kuruşu tecavüz eyle
yeceği tahmin edilmektedir. Alon 
Borsa haricinde 845 kuruşta açılmış. 
854 lcurutt• kaponmı,or. 

YA.PILACAK, iIITl- . . . Ali kaynanasını v...., di ~ e bir 
YAÇ KALl\IIYACAK TEFFIZ VE TAHSiS CEl\IİYETl BELEDİYE kadını nasıl ö 1 .. - d ? 

Vlltyet daim! encümeni Azas~ diin 
Vail \'ekili i\Iuhittin beyin riyasetin· 
de mühim bir 
içıiına ıkıeımiı

tir. Umumi Vl
llyet Mecfüi ra· 
rafından bedeli 
beş senede ö

denmek şartıle 

46 ilk mektep 
!~sına karar 
verilmişti il u 
mektepler için 
iki buçuk mil
yon lira tah'1S edilmiştir. Her sene 
500JJOO lira verilecektir. Dünkü içti· 
mada bu mekteplerin mevkileri ve 
lnş·ılannın ş&nlan te.<pit olunmuştur. 

6 mektep Çatalcad:ı, 3 Sılede, 1 
Bakırknyde, 1 Csküdarda yapılac: kur. 
Bu mektepler köylerde ppılacak ve 
2, 3, 5 şer dersaneli olacakar; mı:al

limlere mahsus yatak odalan da bulu
nacaktır. 

Keşif bedelleri 11 bin liradır. 

Şimdilik şehir dahilinde de 33 mek
tep yapılacaktır. llu mektepler gelerek 

senei tedrhiye başına kadar yapıla· 
caknr. 

Şirketlerin milraceeh 

l\lcktcplcri inşa etmek Uz·e y rli 
ve ecnebi bazt ~irkerler mür.ıı:aat c....J
yorlar. Bunların teklifleri yirmi ı;un 

içinde tetkik olunacaktır. mektepler 
için bugün de bir içtima vapılacaktır 

Bu mektepler inşa edildikten sonra 
artık ilk mektep buhranı esasından 

halledilmiş olacaktır. 

* derse devam etmiyorlar mıo 
- :\kşam refiklerimizden biri, Tıp 

l'akültesi müderrislerinin derslerini 
ihmal eııiklerini yazmıştı. Dün üarül
fünun Emini N. Ömer beyden bu 

hususta izahat istetik. Bize dediler ki; 
• - Tıp ~-akültesi Reisi Süreyya 

beye beni bu hususta tenvir etmesi 
için teskere yazdım. Raporla cevap 
verecektir. Mamafi Süreyya B. şifahen 
müderrislerin ademi devamı olmadı

ğını söyledi,. 
• Tıbbı adli tatbikatı - ffa. 

lrnk Fakültesi üçüncU 5ınıf talebesi 
bugün saat onda Bıkırköyündeki Ti

maraneye gidecektir. Burada Tıbbı 

Adil müderri<i tarafından deliler, müc
rim deliler üzerinde izahat verilecektir. 

* lımt lstllah encümeni -
Pazar günü öğleden sonra içtima 
edecektir 

* Kadastro mektebi - Jstan· 
bul kadastro mdktebinln Uçünc!I 
devresi yakında hitam bulacaktır. Ka· 
dastro mektebinin bu devrede 100 ü 
mütecaviz talebesi vardır. Şimdiye 
kadar mektepten 300 e yakın talebe 
Çıkmıştır. 

Mektep iki şubelidir: riyaziye ve 

huhuk. Hey'etl fennlyede çalışacak· 
!ar riyaziye, tasarruf işlerinde çalışa
caklar hukuk kısmına devam etmek

tedirler. 
* Nafıa fen mektebinde - Is· 

tanbul (Nafıa Fen mekteb) i dersle
rine buayın onbeşinde nihayeı veri· 
lerek hemen devre lmtihanlannı baş, 
lanıcağı ve oruzbirlncl gününe kadar 
da yeniden ulebe kabulü clh~tine 
gidileceği lfldilmiştlr. 

iLANLAR 
Yatı Mektepleri mubayaat 

komisyonundan: 
ı - Gazi Paşa, Hakimiyeti 

Milliyet, Dıımhıpınar yatı Mek. 
teplerinin Mayıs 1~~ nihaye
tine kadal' ekmek ıhtıyacı, 

2 - Dumlupınar yalı mek
tebinin mayıs 1929 nıhayetine 
kadar beyaz peynir soğan, 
zeytin yağı, un, yumurta, pa-
tates ihtiyacı kapalı ı.arf usu
lile münakasaya konulmuştur. 
31 k:\nııııu sani 1929 da ekmek 
ı;aat (3) de diğerleri !laat (4) 

de Ortak yde Gazi Paşa Mek
tebi müıiürlük dairesindeki 
komisyon huzurunda ihale 
edilecektir. Talip o' anların 'i• 
7,50 ııi~betiııdeki pey akçele
rini Fındıklıda Güzel ~an'atlar 
akademisinde yüksek mektep
ler Muhasebesine tevdi ederek 
alacakları makpuzları zarf 
içine koyacaklardır. :;iartname 
her gün komisyon katipliğine 
müracaat edilerek görülebilir. 

EDİLEl\iEZ 8,000 LİRA VERDİ ---
Yunanlı evleri hakkmda !\fa· 

llye Vekaletinden mctnık mallar 

müdürlüklerine dün çok mühim 

bir emir gelmiştir. 

Bu emre göre yunanlı evleri 

için yapılmış olan teffiz ve 

tahsis muameleleri kabul edilml

yecektif. 

Yunanlı cml:\ki kanunu mah

susuna tevfik:ın rihctl maliye 

tarafından idare edilecek ve sa
tılacakor. Bunların mübadil ve 

nıuhacirlara tcffizine veya rum 

emvali ile değiştirilmesine imkan 

yoktur. 

Yunanlı evlerinde oruranlar 

namına taktir ctlikn ecri misiller 

hililistisna tah,il edilecektir. :.\la

mali Yunanlı cmli\ki~tk ifkan 

ol •nan ve 1 J :\larr 92')rarihindcn 

cvd kc11dikrine Rem cmv~li ta· 

hsis cdikn mu~ıacır ve lıarikzc
ddcr hakkında ~,md~ık bir mu· 

amele yapılac::ktır. 
lfo kabil kimseler ıçın :\laliye 

ve 1Jahiliye vd~:\lctkri arasında 

mui\alıcrc ccrcytın etmektedir. 

Netice henliz taayytin ctmcmiş

trr. Şimdiye kadar birik.niş ve 

tah~U edilmemi~ olan ecri misil

lerin tahsilinde şu suretle mua

mele yapılacaknr: 

lski\n idaresi tarafından Yu

nanlı hanelerine iskan ve ikame 

edilen muhacir ve s:ıireden horç

ları müsait taksitlerle alınııcakor. 

200 Liraya kadar borcu ol::n.

lardan para defaten alınacaknr. 

500 Liraya kadar borcu 

olanlardan 2 ayda ve iki defada, 

1000 Liraya kadar borcu olan

lardan bir serıede tahsil edilecektir. 

BıJ bil borçlardan katibiBdilden 

musaddak t.ıahüı 

caktır. 

1000 liradan 

görünenlerden bir 

tahşil edilecektir. 

~enedi alını-

fazla 

buçuk 

borcu 

senede 

• Çifcilere gaz- Ziraat mtv

simi olmasına ra~med tahsisat 

mevcut olmamasından dolayı tr

aktör sahiplerine mevadı müşte

ile verilemiyordu. 
lktisat VekA!etinden ziraat 

baş müdürlüğüne çifçilerl ali\ka

dar eden bu meseleye dair ~mir 

ıı;elmiştlr. 
İnhisar resmi alınmadan çifçi· 

ye verilecek gaz ve benzinlerin 

itasına derhal başlancaknr 
* Teşviki sanayi - Teşviki 

şanayi kanunundan istifade eden 

müe~seseler hakkında Maliye Ve

kAletinden Defterdarlıjta bir emir 

gelmişdr. 
ı 055 numaralı teşviki sanayi 

kanununun 42 nci maddesi mu

cibince yeni teşviki "8nayl kanu

nunun neşrinden eve! maafiyet 

ruhsatnamesi almış olan mlJes

seseler kanundan ıstilade ede

ceklerdlt. 
ı 2 kadunuevel 329 tarihin

den itiharen 15 sene müddetle 

tak.ip edilen ve müddeti bittiği
nden dolayı tııthlk sahasından 
kaldırılan eskı te~viki sanayi ka

nunu dairesinde i&tihsal olunan 

eski ınaa!iyet ruhsatnameleri;mü

essese sahiklerine vergiden ma

ııfiyet temin edemiyecektir. 

Bundan sonra; 329 tarihli teş
viki sanayi kanununa tevfikan 

hiç bir m iıe: ese sahibine vergi

maafiyet ruhsatnamesi verilmiye

cektir. 

* Otomatik telefon 

Telefone ~irketi ücretkre zam 

yapmak için hükCımete müracaat 

etrni~ fakat bu talebine nıuka· 
bil tesisatını otomatik bir hale 

ilrağı cevabının almışa. Şirket 

bu tesisat aşağı yukarı bir mil· 

yon liraya mal olacağından 

ınasrnl ıı.luna girmek istemiyor. 

Ccmiveli Belediye dün öjl;leden 
sonra, intihabat için tahsisat kabul 
etmek Ü7.te roplanmışnr. 

Evveli Cuma giınü yapılacak meb'us 
intihabı için 5,000 lira, belediye intiha· 
baa için de 3,000 lira tahsisat kabul 
edilmiştir . Bundan sonra fatih E<lir· 
neka;ıı caddesinde şimdiye kadar is
tlml:lk edilmiycn bir tek ev için icap 
eden tahsisat kabul edilerek cel<e ta· 
til edilmiştir. 

• Gazi kllprUsU- Şchr.maneti, 
Gazi köprüsü l;in iş Bankasından 
yapacağı istikraz müzakeratına dnam 
etmektedir. :\lııhlıtin B. başka biç bir 
müe:;sese ile istikraz müzakcre..~i ya· 
pılmadığını söykmi;tir. 

• Sokaklar kazılmayacak -
Emanet badema sokaklarda herhangi 
tt•isaı için hafriyat yapmık isriycn 
şirketlerle eşhasın evvela llelediveden 
müsade almalınnı ve <okaı;ı hali 
aslisine irca edeceklerine m•ıavven 
miktarda temi.at akçesi yaurmalnrını 
karar alcına alrnıştır • 

• l\\efsuh ~irket- l\l•f<uh kib· 
riı Şirketi tam• ;ıdan C\'füC ~lali)"• 
"\"cHlctine ppr'.ın ıek.: , cev .. 1'ını 
almak üzre . liıon \'entura efendi 

Ankara) a gitmiş· .1. 

MAHl<E'MELERtıC 

Kime benziyor? 
Ali Rıza Efen diye 

benziyor 
\,ocuk terki ile nıaznıın Halide 

hanımla muallim Ali Riza beyin 

keme geçen 

celsede metrilk 

çocuğun Darül

acezeden cel· 

bine karar ver

mişti Bir kun· 

dağa :;arılı olan çocuk dUn 

mahkemeye getirilmiştir. Çocuk 

Ali Ri7.a efendiye çok benze

mekte idi. Şahit olarak dinlen en 

lımall efendi, metrOk çocuğtl 
nasıl gördi.ıği.inü anlarnktan ,onra 

müddei umumi Cemli bey lddia

name,ini ~rdetmişrir. 
iddianamede Ali Riza 

efendinin ÇOC\lğtl t~rketriği~ın 
sabit olduğtl için tecrimı ve 1 lahde 

hanımın medhaldar olduğuna 
dair emarat olmadığından beractl 

calebedilmekte idi. Mahkeme 

kararını gelecek celsede verecektır. 

Tefflz lflerl görUIUyor 
Tefflz komisyonu di.ın Vali 

muavini FvJı beyin riyasetinde 

içtima etm~ur. Yeni teşkil olunan 

iki komi,yon da yakında içtima

lara başlanacaktır. 

* !(adın blrlltı balo;;;-=
Türk kadın birli~ senelik balo

su 7 Şubattı verilecektir • 

Balo heyeti tcrtiblyesi Pazar 

günü Tmkuvazda toplanacaktır. 
., it yokmuş -Seyyahlara 

kolaylık olmak üzre Perapalas 

karşısında açılan posta gişesi, 

fazla iş olmadığından IA~edil

miştir. 

•Dlfcllerln milracaatı-Dişcl· 
!er cemiyeti heyeti idare•I Sihh

iye vekMetlne müraccaatla kendi

lerine permi vesıkası vermek 

ıçın dlşci kalfaların imtihana 

kabul edilmemesini rica etmiştir. 
* Devletlerde milzakerc-

Lozan muahedesinin ticaret 

mukavelelerinin meriyetine ait 

maddelerinin müddeti ağustusda

bitcccğindcn dev letlerlc yeni tica

ret muahedeleri aka müzakcrao 

için hazirlıklara başlanını~nr. 
* Mllct mekteplerinde -

Açılan millet mektepleri dersa

nelerl klfa yet ecmedijtinden mev· 
cuda i!Aveten 500 dersane daha 

açılacaktır. 

Edremit ve civarına ze_, fnden 8,5 
milyon lira girecek - Ec remit
Balıkesir yolundaki soygun

culuk tafsilatı - - --izmirde fırtınanın tahribatı 
Oç 

1ıınııii 
f!iın evel Ilavraııın 

k;ıryesiııı.e bir ciııayet 

o.ınıı~tur . 
lnmıü karye inde oturan 

A liniıı zevcesi Ifatılar karye
,,iııı'eki va.iıle>i ııezdiııo kaç
mıstır. Zevce•ı Ali aiıe~inı al
ma'k ıozre ll:ı ı.ar karye.,ine 
git nıiş, valiı.ıe~ım ;en 1.evceı uıı 

i~temi~tir. 
Zevı·in nııitem:uli ısı-:ı11na 

ra~meıı kayıııva:dcsi kızı wı
mez. llııııd:uı ıııuğlıer olan 
Ali ki>yıleıı hır arkaıl:t~ıwn 
evine gidel'l k a"a 1-rido ·eğ'ıııı eıı 
Lalı•i'e çıfte tftfeıığ'•nı a mış 
ve tekı ar k:n·ınva .JP-iııin ev.ne 
:ıv<l"t ııtın:~tır. Bn r!efa e ıııde 
lıir ~i ah'.a ı,:t· diğiııi gl\rrn 
k:tvıııv:ı <le ı!aınadıııdaıı fır
ke;oı.. kaçmak 'e gız.eıırnı>k 
i>temi,~e de ıııuvalkık olma-

• 
ını~tır. 

Gı'iziiniı kan lıfırıiyeıı Ali 
sil~hmı bilAmerlıamet kayin 
vahde-ine çevirmiş ve ateş 
etmiştir. Kurşunlardan biri ka
yinvaliılP,sİne, diğeri orada bu
lunan hır ka<lına isabet etmiş 
ve her iki kadın aldıkları ce
rihadan mütee~siıen yarım sa
at sonra ciimü~lerdir. Katil Ali 
jandarmalarımız tarafındau ya
kalanmış ve evrakı talıkıkiye
siy!e beraber ciheti adliyeye 
teslim eıiılmiştir. 

* EDREMİT ZEYTll"< 
y ACLAHI - Balıkesir vilA
yetine tabi Havran kas~ı 
zeytin fabrikalarının en faal bır 
devresi başlamıştır . Bu ~ne 
reytin mahsııh1niin pek fazla 
olma~ı hasebiyle fabrikalar ge
reli gündüz!ü çalı~maktadı_r: 
Bıı faaliyetın Maıt gayesını 
bulacağı tahmin edılmektedir. 
Mahsul çok ve f iat muvafıktır. 
Fakat tasir edi'ecek yağ nok
sandır . Yaz havalarının pek 
kurak gitmesi huna başlıca 
sebeptir. 

Zeytin mahsulü bihakkin 
yağverecek kuvveti iktisap 
edememiştir . Mahsulün çok
luRunu nazan itibara alıp evelce 
halktan yüksek fiatlarla zeytin 
alan fabrikalorlar bundan za
rardide olacaklardır . Edremit 
ve Havranın« 12» milyon okka 
yağ yapacağı kuvvetle muhte
meldir. İtalya ve İngiltere Akçay 
iskelesinden yetmiş kuruştan 
yağ çekmege haşlamıştır.Bu su
retle Edremit ve havalisine 
(sekiz milyon dôrtyüz hın) lira 
girebilecektır. 

bııiuııdıı~ıııııı >ııyıcıne ~rıne ra
ğ"ıı ıcrı ~lifin· ~ı iıı t ·~hı~ inı rııd
detnıi~ ı ııı-iyil.e t;uıım;ıdı~mı 
söy.emi~ıir. 

Manıafi lıu iııktır hır ka~ 
ı-aat d.ıva m clın i~ lıi \:\hara 
kendisi Miıdıleı mnııınili~c 
miiraraat ede ek lıcr 1.akıkatı 

itiraf r<l•Yı~Jiııi lıildımis Y 

iıiraf;ıııa b·ı ııı.ıııu u . i .. sııiı 
edıleıı ifa lat:ı vo ,·apıl:ııı t:ılı
kikaıa ııaz:ııaıı mi"ııhı~ bır ~eriı 
o.atı lıo,ııak IJnvııılıııı Jıahol' 
gnıırlerPrı·k l ıııı aı ı bil' amva 
topa lığı ve Eıaeıniı vak'a ;ı ı 
hcp lıeı :ılıtw ılııa. cllık~ri an
la~ılını~t r. 

Cewyi seza,ıııı lııılan Da
vııdıırı fıwriııı.e yo.rnlard:ııı 

ga-lıoiııııan bazı e~ •a zulıııı 

etmi~tir. 
* lZ:\llnı ·r:: rıırn. ·A 

lzmirıle de fııtrna ~iddol'c de
vam ediyor. Fırtıııaılan lzmiı· 
limanındada bazı hasarat ol· 
mnstur. 

Ezcümle Dara~.-aç isk~lele-
rinden Lirine bağlı olaıı ,.e 
üzerinde 630 çnval bui(ıla) 
bulunan bir şat fırtınanın 
şiddetile taş iske'eye çarparak 
de~inmiş ve batrnışlır. Dıı"
daylar k:\milı>n diı~tıiktı>n sorZıı 
şat tekrar yüze çıkmı.tır. 

BMan şattaki buğdaylaı 
Amerikadan gelmiş olup tü.. 
ccardan Süleyman ve Rahmi 
beylere ait bulunuyordu. 
. lz~ir tahmil ve tahliye 

şırketının biitiln motorları 
limandaki mavna vo şaıları 
~ıı:tıııanııı şiddetinden muhaf;v; 
ıçın gümrük arkasıııdaki knvtu 
mahalle çekm !erdir. Moıorİar 
ve küçiik kayıklaı· k:\milcn 
orava çekilmişlerdir. 

Fırtına bfıtfın gece şi.J<letinı 
artırarak devam etmiştıl'. Sa
hile hücum eden dalıı-alar kor
donun muhtelif yerlerini su 
altında hırakmı~tır. 

Saraçların hAli 
Onlarda oktorvadan 

flkayefcl 
Bu son aylar içinde iki tane araç 

fabrikuı ıçılmrştır . 
DUn muhtelif aaraç işleri lıakbnda 

saraç cenıiyed reill blr mııharrlriınlıe 
demişdrld: 

-saraçlar cemiyetinin l 00 kadu 
azısı vardır. 

Halbllld lstanbııldı 4000 mütccııı
m aaraç vardır. 

Saraçlar pek u para ile çalışan 

saııaıklrlardır. Bir aaraç günde 100· 
iOO kuruş kuana biUr. 1-lılbuld iyi 
bir saraç olmak için ugaı1 S seıM 
IAzımdır. Sanan işleride terakkıyıııı 
uymaktadır. Burada lld fabrika vardır. 

Okturvadan şltlyet 
Bizim dt bütün eonal gibi şlkt· 

yetimiz okıarvadandır. Dahilde iki 
defa imal olunan maldan resim alın
mamak icap eder. Kilo başında 5 
kuruş alıyorlar; kaç defa milracaaı 

ertlk; neticesiz kaldı. 

--- il.ANLAR 

T 
., 

ayyare . 
Balosu 

* SOYCUl\CULllK l\'A
SIL OLDU - Balıkesir - Ed
remit yolunda altı otomobili 
soyan üç şeririn nihayet zabite
nıizin eline geçtiğini yazmış-
1ık. Ilu şakilerin en azılısı 
sabıkai mfıkerrere ashabından 
meyyiten istisA.I edilen Davu
dun cesedi Balıke~ire getiril
miştir. · Manyas havali~inde 
yakalanan Mansur ismindeki 
çerkes, şaki Davulla .Jandar-
malanmızın mu~adaınıısi esna- i?-t-929 da 
sırnla teslim olan 1 uri rle Perapalasta ~ 
tahtıılhıfız Balı\..e~ire ge rı ı'l'l'k ·--------=-e';IO• 
A<lliyeye te~lim edilmı ı dir 

~nri hidaretl tıwkifiııd her 
şeyi itifaf ettiğı hald arı>ur 
evvlA külliyen lnkfıra tasaddi 
etmiş. soyulan ol m lıilleriıı 
ı;üförleri şaki l\urirıın vak'ada 

Fatih idman yurdu 
azasına 

11 Ktnunusanl 1929 Cumı güııU 
~ut J 2de yurdumuzun senelik kon· 
grası akdolunacağından bilumcm .,_.. 
nın vıırdtı teşrifleri rica olunur 
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demiş , 1 llrklütll benimseme- açmaya karar vermişler. Şu \rıık bu manzara karşı,ıııda musıki \!flZlltnııerı kaylıdıııedi 11 ... 13 11 

ASRIN nmr.st ·MiLLiYET. Tlıl 
10 Kk"\L"'lt.:SANI l 929 

BUGÜNKÜ HAVA 
Rasathaneden aldığımız mtlO· 

mata gore, dıin en çok hararet 8, 
en az hararet yanm dereceydi. 

Du gün bava poyraz, kapalı ve 

hafıf karlı olacaktır. 

rı 
NIZAMSIZLIK 

Bir bOfe ı marlıyorsunuz 

Bir mevsim sonra çatlak patlak 
tahta enkazı hAlıne geliyor. 

Mi!! 'ut kim? 
Bir ev yaptınyorsunuz: Te

meli çöküyor; duvan yanlıyor. 

mes'ul kım? 
Su te's'satı izin ytızıerce lira 

~ıırf diyorsunuz: iki ay sonra 
hayır kaimi) or. 

Tekrar aynı suali soralım. 

Mes'ul hem mobllye m ·ta· 
ı , hem ml"mar, hem su mü-

henıl 1, hem de sapasağlam 

mukavele yapmasını bilecek 
kadar yüksek avokat olmıyan 
zevallı mil teri mi ? 

Bana tllt!ln yerine ağaç yap
rağı gönderen muhtekiri ceza
landıran kanunlar, hemen her 
vptandaşı hemen her gOn zara
ra "'okan bu dolandıncılara ka· 
rşı ne ) apabllir? 

iki şey lazım; Biri umumu 
alAkadar eden işler için avokat 
bı:ırolan gibi meslek tcskilatı, . . 
onrn da inşaat ve mamulAt 

işlerini en hnrda teferruata ka
dar tespit eden nizamlar. 

SÖZ DERLEME iŞLERi 
Dil Encllmenl tarafından 

e ası vazedilmiş olan Söz der
leme Heyetleri vllAyetlerde 
tcşekklll etti. Bu işin pek bllyUk 
bir ehemmiyeti vardır • Çünkü 
asıl hakiki h:ılk diline bu yol
dan glrllebllır • 

Asırlardan beri bizde yazı 

dili ile konuşma dili arasında 

derin ve doldurulmaz bir uçu
rum açılmıştı • Okur yazarlar 
kendilerini halktan o kadar ayrı 
tutarlardı ki kend!lerlnl \illetin 

mile anmağa bile tenezzül 
etmezlerdi • Kendilerine « ULE-

A YI Rl!'t\ , ŞUARA Y1 
RUM derlerdi • Halka da • Et· 
RAKI BllDRAK • , • TÜRKÜ 
SÜTÜ RK gibi hakaret amlz 

iır er verirlerdi · 
Hu tesmlvclcr mana ız bir 

tasallilften ibaret değlldl .lstan-
lun fethinden itibaren Türkl· 

yede Türk altanatı adeta kay
bolmu , yerine bir nevi Bizans 
"mparatorluğu geçmişti • 'iankl 
1 tanbulu fetheden Kayıhanlılar 
reisi değilmi te vaktlle Kome
nenler y.:rine Paloloğlıı r geldiği 
gibi onları da Osman oğullan 

hanedanı istihfaf etmiş idi • 
Buyanlış vefena mebdeden hare

ket eden lstanbul hayatı Ali
mine , Alrine boyuna c RUM 

Şehremaneti ilanatı 
........................... 

m·ıştlr . son bir k&<' ""'n evelkl neşri- tedrisatını tanzim ve ten lk etmek 
• T •M •• •• yaplığıın .,.r,eıııliktı; çünki 

Söz derlemesi faaliyeti işte yattan sonra biz doktorlar ihtiyacı hasıl olmuştu ve bunun 
bu a-ırlarla sormuş olan uçuru- tarafından zıyafet beklerken zam3nı da geimiştL işte o vaktila u r aramızda hiç bir ı~ıhıta ola-

mu ortadan kaldırmeğa memur dava ile Imukabele edilmesi, .\nkaradJ ictimalannı akteden \. ınazdı . Aın:ı ~eııe sızın ptı~İ-
olan hareketin resmi adıdır • doğrusu büyük haksızlıkhr. sanayii nefise encilmeni bilumum ııizi bıraknııyıırdııın . 
Ulema ve şuaramız her yeni TELEFONMU, AYAKKABIMI? mekteplerde musıki derslerinin ifa yat ııız lıakkıııda iıtekiıı-

flklr ve hislerini &raptan. acem· Alo! Matmazel! Ben sizden medeni memleketlerin musiki Bir menekşe d emetı• ne ılcn, lıunkiııde.ı ınalı)ınat a!-
den aşırma kelime ve terkiplerle S56 istedim, siz 355 verdiniz! tedrisatına müma il bir ıorzda icra- dım, öğrııtıınck isted;klı~riıni 
atverlrken, halk ta keadldil- -Afederslnlzl KUçUk nume- sıru binaenaleyeyh garp mıı<ikısinin ı•ıı•stı• ı• en p..1rfJ p oğrf'nlliın. lir arztıııııla, ~ı-
şünce ve duygulanna kendi öz ro vermişler bir numero büyU· usul ve esaslarına gore yapılmasını - f.,. . 
anlayışından dugmuş isimler ğllnll verelim! karar alona aldı. zııı'c krııııı,ırakıı . Buııu ç.-.k 
takmıştı. Fakat Alimlerin bu- Bu mükAleme olmuştur. Bu karar lstanbula akseııij!;i dii~iiııdıitıı. Fakat crı<:ııcl eı!c-
luşlan halkın meçhulü kaldığı Felek zaman alaturkacılar arasında (evnnı m.ıdinı .• e ise yaranlı ki? .. 
fiPbl, halkın sözleri de yüksek mucip olmuştu. Musikimize indirilen lliı hirirııiw ııt' ~•l) lewbiiirdik? .. 

sınfın bllgıslnln dışında kalmış- l\.lUSİKİ BAHSI' darbenin pek feci olduğunu, bu ~:Ok zaınan aı1lmızdaki . 0_ 
tır , Ulema takımının bilgiler! de karann gnri r:ıusıp olduğuru baıtırı 
kendllerlle beraber tarihe ka- NECATI BEY MERHUM VE rak sövluvorlar ve rrriru isıirnrl rCı. İ)' ı Ytı lı:ıyal fürkıııı ıltı~iin-
nştı • Şimdi halk dlli denilen MUSiKi TEDRiSAT! iki zümre kar,ı karşıvn gclnı ıi, garp ılı ııı. T pkı biri ı İıııiz lıcıı-

o geniş ve derin denizde dolaş- iki sene eve' ,e kadar mckıe mu ,· i>ı ve ""~ mu ıkı 1 ı • •ırla.ı ze iğimv lın le, aı~ırnızda 110 
mak, onun her klişe ve buca- plerın bazılarında ml iiJ tednsatı aı' :-ca süren hır mucad leı c nr • 
ğını ke !etmek mevkilndeylz • karşık bir şel.ılde dev•m ed" ,, •u. mişlerdi. im ı k lıi )~i~3\ ıs fa k• \'Unlı. 

1 hz1:;•1 isy·ıı 

Uıı '•ık lı.ık 

tir ııı 'liıırdıı. 

d.• i dı. l la•ıa, 
Hakiki nıılk konuşma dlilnl llazı ıruallim'er. lıu de•si rn.tluh Bu mıi.11icle ' 'ıa d.-am ctm•k 
öğrenmeğe hepimiz me-.buruz. &lan g vele Jer \e ıe. ·,e,i a: • ı tiJad• ıda Aj, l,ıe o e aJa ec '.! 

Ancak o zaman mesel c Şeb- sat -J.ır. prk uzak l:,ir tarzda d..rc· bey mer um lsıanbcla ı:c J~ g zeıe-
remanetlııln nazan dikkatına ıt ye çalışmak• it!.' er c• e v ı o! n 'e'8natını>4 m k 
sözUnQ c dikkat gözüne • diye llalen ~aanf erk!nL dan o'3n bır me le ı e de ıe na e ek ' ı l" 
tercııme, hem de uyd rma ter· zat, ır nıak•n, m le i 1 u n nefı e en c ı kar ı ·~ t •m 'e 
cUme edeceğimize , c Şehrema- e naıla n:' ıkı ıedns ır nu ede ıc bıve da e ıcce ta "P cdı\J: ım 

netinin gözü bunu görmeli • er ı ze' z pıen do vı 1 mek ve bL k r ıı . dev e çc de kıbı 1 
diye halk dilince söyleriz • ıe •den m \ak ten t u ı'. i k.ıl- cdılm!ş oldu r J s ı ·, hundan 

FELEK 
SAAT YERGiSi 

Söz derleme heyetlerinin bu dınnağ mecb r dm· ,ıu. sonra da r:ıe>'ele · apan~J. Anık hır 
ehemmiyet göz önuııde tutarak Çunku uallim eı nde bir ut çek ençler u tıen l uruın, ıııştı. 
ona göre çalışacaklarını Dmit olduğu 1' de der ni vcrırnr ve biç '1arulelharın ılga cdıleıı alaıurlı.a 

ederiz • bır metot '° usule ıstınat ctmiyen şubesi Llel'ıe! ı, g :p ınu ık' i k1>mına 
ha şekli ıedn<tcn faı'.!c venne zarar naklcdi!Cı!er l tla, kanunla bu s;ız 

semaısınl ç:ı'mık ıçın me aısını, 
'ıa<ıl oluyordu, hele l>trnhuldaki kl7. 

zamar.mı ~·nf eden gençler, riyolon· 
mektepler ~in ince sv. takımı teşkil 

<d, pivano drr>lcn almaga haşladılar. 
edilmişt· 

Bir takım dumteklcrle el'c-ini dizle 
lu ikı muallim. , keman , ~ı ve <ine ı urarak b.,;tcler teg•nni eden 

Kanur çalan ı...etc c ile \c yctı•t.rmiş güzel eslı \'C kal ilireıll ıalcbclc• 
olduğu harc,delerle memı un ve 

şan (e ı almağu seı kedı\dilcr 
mufıehir •di Ilı dan mue <ese lin 

Tarıhı qu ' ımiz eeati heye 
ı fı altırJa pek !ati • . bir tarzda ,ereni tir ahıfc ı.~ ıs edecektir , 

vapı ~ bu eıi musıkı tezahur. l"n ~!• aU}C, me.h ffi\..11 Sar~ıt ~ayıt 
kar1;;ıı;ında ır. an Kendisıni tees .,.f °' e 

•·,,,ızın ırkı ıına olan hizmcuni 
te'·l-1uften aJarrıy>rdı... Bir de,fct "t"ukrıra \a .. ı ~eklr. 

mime esı olar. C:.O:u:eı1anda şark Musa Süreyya 
mu ııosı ıçın hı- şube mevcut idi 

Bu şubede umıt ve wıklıol Halk Sütunu 
peşinde kll~~n gençler, fuzul• oJırak ŞEHREMA NETiNiN DIKKA TİNE 
ve kc,dilenne ati ç~ hiç 'ıır şey Liman Şirketinde ! ·mail Nihat 
>"adeıme\ en kurunu vus r azlar lmzasiyle yazılıyor: 
üzerinde ıhtisa ı icbar e 'wırdu. irkccıde • Tcıpkap » tramvay 

Iı llıı ıı ·t ıı .ı. 
llıı ını•ktn 1 'l lı~ net ('I CCP

k-inız; . ıziıı ~ Jıı yııks.•J, "vı
•••••s••••••e ... ••••••••••• 
tekleme maı· ı' ın11ı 'ır~nJa \·e tr.·:-n-
\:ıv \ ,>İtınL.n .ı ~tunc do~ru çıkmış 

horabclik vır. F at lıuı un mu 'a e 
hct,izligi ~ırkinlıA 'iden zıvadc tehlı

kc:;indeı.!ir. J\:ı,dınrnr cakihen vuru
yc·1ier bırdenbire ve ilc:isini göreıni

ycrck trcıın.ov hanının uzerinc çıkmak 
mccbur:Httndc kalıyorlar. 

hıan'-ulun her hongi bir semtine 
giden ı:-amvavbr nıuh-l.b! surette 
c.radon geçtık!cn ıçın hattan hiç bir 
zaman tram\ a\ arabası da ek ik 
Jelli\. Esaset huı muc scselcrle 
acenıcleno hdundutu hu ka .ıba ık 
cadde' e ı~ man şırkeıi de ı.şındı:;ı 
cihete ü m~:1ut yerJen hihJcıce kic:i 

gelip geçiyor Tabi! bu kiınse'edn 

lıovatt da muhakkak $Urcıre tehlikede 
bulunuyor. Binaenaleyh bu gonmur 
kazanın biran evvel önunc geçmek 
zannederim ki :Şeh: emanetinin en 
evvel yapaıa"I i<:ap eden bir \azı resi .. 
!~ ·•ni ve vicdani ı ır borc•Jdur. 

Belki hatırlarsınız, iki ene 
evel Koçoğlu isminde bir zat 
Şehremanetlne kıymeti tarihi
yeyl haiz bir çalar saat lhda 
etmişti. Daha o zaman bu mes'· 
ele kapandı gitti, IAkin me•'ele 
şimdi başka bir vesile ile açılı

yor: lstanbul defterdarlığı bu 
saatten dolayı Şehremanetinin 
cJntikal vergisi vermesini isti
yor, çünkü intikal kanununa 
nazaran ancak akrlba arasında 
ki teberruler vergiden mani imiş. 
Dahası var: Emanet bu teberru
den defterdarlığı h berdar et
mediği için ceza da verecek 
imiş. Vak'a şu halile bir bayii 
tuhaftır. Defterdarlık mahafili 
Emanetin l{oçoğlu ile karabetin! 

ispat etmesi !Azım geleceği fik

rindedir. Emanet mahafillne 
gelince, efkAn feylesofaneslle 
maruf birisi demiştir ki: 

GÜNÜN LATİFELFRİ 

- Saat bizde duracağına 

nazaran verelim defterdarlıkta 

dursun. Bizce: 
• GUn bu gün saat bu saat 

dem bu demh 
KARA YEL 

- Birader bu ne kıyafet •• Bu karda, yağmurda böyle ~ezlllr mi? 
'' yafetlmde ne var, rasathanenin raporunu okurt' a ın mı, gUnlUk 

gUr; f < olacak dl~e haber veriyor. 

e • ııı k.u.ıııı o •ı,' " ı l ıı, 
gı le • 11111 • t ı• l ıkı 11111 ·o -

, ye ıcı e r;!ıı n 1 ı l'ıl lı:ı le, 
g. w; lııı ıw•kl ı lı ı ı ı•p yıı la

ıııakhı k, 111 11 il a 11 ı:ııııııı. 
l•ı 111111 Si yJ 'I 1 \'(I llllı, hı

Zllll\!1 )°''k l 111 ol1 1 11ğııırnı 
lıi ıninır 111111/. • ll<'ııi l!•ll'IHO

ını~si ıiıd r lıi • Aııı:ı lıı~ıı •İzı 
f ırm ın. lfor 1 ;ı ılr iz. lıı•ııi 

ı,!nrmıiş lıııe ols:ıııız, ııııııtıııııs

Hııııız.ııır .:. l lr •' lıııyı" e\" cıı
diğııız h ı g ıııdı'. 

Crıztıı bir ızılı\"aç lıııı .. Bıı

lıınıııaıı içııı lıi • hır ' lıı•p o -
ınauı~ı lı:ı ılı>, ııık~lı ınıı ısnrıi
ııizdP, bıılııııdııııı. Siz zt ııırıı, 
kılıaı·, cısı! lıir lıaıııın ef,,ııdi

siııiz. Bnıı-<e lıayağı, diı kuıı 
Lır kızım. 

llıııııııı lı(ı\.r•. cılınasıııda. ııe 
sızın kıılı:ılwı"ıı z "ıı, ııı'dL' lıı•
ıııın 

Ağızdan ağ 7.a 

gr,re kouuıız ıla 

oyleıı ıi~iııe 
zeııgiıı lıir 

ı:wırıçnıı · . 
lf ,.ı k"<trıı lı()ıınrt ;oı ı cek

siııız, oloınolıilııııl, clıııas11rınız 
olarak .. 

Beııııııse . hııııdaıı Lalıs t· 
ınegt' lu t' r .r 7. 

Ilııı kPs, kaderiııin 
yolılaıı g ler • 

Yaıııız aı arnızda hır 

var. JI ı olan ey lrıı lıe siz 

ıııc ·,u, ıııııız, ıır de Lı'. A •nıı 
var E' l'I ar · ı 111.d:ı lıiı !J, ·ı
zeviş vaı. Ber <tlıpkı ıl< 1.ıi.'11-
zıyoııım 1> lkıı o k lııı lı·ı ı ıı
ze hıı kwkır lıeıııenlık. 

Bir · •iııı yold.ı b ı. ıs t. k. 
yaııııııla lıır :ılk:ıda~ıııı vardı. 

- Tıpki s..'ı' ı ,ı,. lı 
llakikatı•ıı lıpkı hı•ıı linız. 

O giııı sızi takip ttiın. 0-
lıırdıığıııııız ·eri \ığmııınck is
tı•dinı. Ayııı nı:ılıallede otmıı
wırduk. 

Oı darı -oııra. lıir dalıa sizi 

ri ckıdcn nca ·>lunur 
1 lcr Elektrik hatu daıııca 

ceryanı muhtevi nddolunmalıdır. 

~u cihete de nazarı dikkati 

celbederiz ki ecnebi memleket
lerinde en kalabalık mahallerde 
böyle elektrik hatları pek çok 
olduğu ve iktisat anasırlnrınırı 
esasını teşkil cyledigi halde ka
zalar pek nadır vukua gelir. 

Çünkıi ciizi bir dikkatle kazanın 
önüne ~cçilcbilir 

Müzayede ile 
Satış 

İkı:><.ı kfounun 1 l nei cuma gunu 
saat 1 Oda l'angaltı hamam civan 
ı·:~ref efendi sokojtmd~ h'.ikizade ap· 
:trtınanının ~ numerolu daircsınde 
htılıınan eı;; ra1ar mfiııved' soretile 
atılacnktır. 

\'itrinli divan kanape ıle mıikınmel 
\'emek oda takımı, kolonlar, ma~•lar, 
kanapeler, perdeler. elektrik lamba
lan. çini ,olı:ılar, tabak ve çatal bıçak 
takıml•rı. krı.tal hddı ıokımı, uw· 
lar, tabureler, ~· k .. ıhkbır, snma\ er 
lake ve a.<ri kanıpe takımları, balan 
;.ıar, ku' üphane ve vl.7.ıhane~ an 

,lalyalor , ponnıanto , kolon , .ısr1 

ı:aıeı ı:Uzel vaıak oda takımı , •ki 
aded bronz klr)olalar, şifoniyer, şez 

long, dolap, biblolar, muıbak ıak•m· 
lan. muşambai: , , ve aır e lar. 

\nodolu ve 1cem halılorı, avcı 

giızel l'rJn<ız pianıı u 
Pey siırcnlerden °10 25 ternırat 

akcesi alınır. 

bazı •iııılı'r, :ı 

1 il 1 il il i • ı)f 

r lllYa etlcı e 

' hi e hır.dı-

ıı z ı ı'ı •ıırıı 7,1• il ızıı 

\, ( lı L' 1 1 l ... , il e\ l , 

rJt I~ ?J \ ( 1 11 11 /, ltel (' ... 

Bır ~"n ' 11 ek ıız ı< c ı. 
!İllrl ıı;ızı lıtlı 1 l il l .. lJıı 

tııl fııı. ti. Tlıı· ·" ktı· 
ın ı lım , kı : ıı • n 111.ııı ı•ı 

yokııır. S;ı ,pc •• ııp or11 'tıı -

dıını. 11 kıs lı·ııı l 

.\ı ıaıı s;ııı ı nı• k 'ı · 
crık hı llıİ\•orl rlu İ 

\'e lı:ılkı<ı aı 1 ı .ı k ı 

lıı dıy if' ıı ~ .ılııı il 
lıındı:nı 

il ... yı 'ı·hııı il 1 

me,'ıııtıııı ız. G , ı •11 zıı 
gıı l ıı \"Of'I ( 1 .. 

Bıı lı,·ııirıı ı., ıı ııı ... lı r 
rnaıızaı :11·dı ~ ;.ıı .ılılıi .. 

Evı'I , •• k le .di. T ı 1 ı , -

J(llllt }J(1J f•\ t~ll ''()i'• 'I 1 l }> -... 
s~ııııın çok acı ı,: • ı·i h,u ·ı. 

B,·ll, lırı ıı<ı vıızı ınc h ı ,eı il 

yuzıle gordıığııııı 11 'ııı ·1;. 

ın,ıla11, <ız lırıpm ~ uziıınde 

gtırml'ycı Pkl rıiz A •ız, nr de 

kiııı e, Yl ıı ele lıen lıtıy.o bır 
sa:ıocıi ı ıncı r . •tık... B ·ıı, 

inli-

1,1<' ' ~ ıy ıiıın ••• belki 

lı; a tı1!İııı • Be k. ~rt1k hızım 

maha leden de ~· 'I' • 1 a ka 

'ı'rde 0111 ili' 11 ı .ız, hı hın· 

m zi lııç g •ı mr>\ iz • 

ıınd ınau rııki kadın!'lnız, 
bıı frı a ıfa,lr ı>dılıni cuml B

riınin nıtfl,uııııııııı daha ıyı 
aıı arsınız eoh•ııtt ... 

Aı zi lıfJrııır.t enerim. 
ArşeC ... 

Tlamış -, ize lııı ıııektuhıımle 
lırr:ıher ıniitevazi, bir drmet 

ııı-ııok~e ı::nııdeııyıırn 111 • 

, akledeıı 

S ·lıinıi izzet 

Müzayede ile 
satış 

lkincı k4nunun l 1 ınci cuma 
günü saat ıo da lleyoğlunda Tünel 
civan ( Yeniyoldan lnerek) llüyük 
Yazıcı sokağında Dikyo• apanıma
nının 4 numaralı dairesinde bulunan 
,.e. müteber bir aileve ait olancşyalar 
muz•ycde suretlle satılacaktır. 

Viyena usulü knsıal vitrinli mü· 
kemmel yemek odası takımı, ameri
kan usulü koltuklar. perdeler, kolon
lar, tabak, çatal "" pıçnk ıakunlan 
çav, kahve, likör ve tatlı talcımlan. 

yemişlikler. vazolar ve knstal takım
lar. 9 par>• güzel bir kaiıapc ıa
kıını, divanlar, aynalı janrdinyer, e• 
lekırik avizeler bihlolar, resimler. 
Siııger makinası, abanoz ağacından 
yatak oda takımı, büyıik aynalı dn· 
lap, 2 adet müzeyen bronz karyola
lar, 2 adet bruor. kumodinolar ile 
~czlong, hasır kanApe takımı, cmaıe 

hanyo lake d laplar, mıışamhalar, 
portmanto mnıpah l•kımı ve air 
C<;V&lar. 

Sine, . ira.7.., liora an ve Ferahan 
secadcteri. 

Pt >urenlerdcıı 1 OOu 25 temi-
nat akc alın r 

Bcsiktaş ikinci sulh l lu
kuk hakiınligınden: 

Urtabvde Bo\-ac· sokağında ! 
'lumercık ha~ede sakineıke, \C' ıt 
ede~ hoca hawa !ıanınıdon ılac Uı 
, e ıı<:>rçl~ ıl ·~ları tar1hi ilAnd 
ıtilıarcn bir mah zarfınc:.a m~rauıatla 
ı, rckc du · u detter.uu l.:ayd mr
n1clen ilan ol•1nur. 

1 
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! 
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n er oluyor. 
Dehşet, heyecan ve ölüm sağan ğı 
125 insan bir canavarın pençeleri arasında 

nasll veda etti 
hayata 

H ndistanda koca bir şehre dehşet salan kaplan sonsuz 
neticesinde ve ancak 7 senede ele geçirilebildi! 

1' m ~UZ\ rml b~ H t -.ın 

c1 • ı kn .. n v t eçc" &) 

ı ı vurulrr , ur • n var • 
'ı n 1 (.rah\' ' ıl>alisıni b· 

Jar ' ı~ deh 1.t 'c kO!"k..ı 
I~ ,Jc ı. Jt"Tll t, fr n'1 1 at iinin 
· • \aka,ı '<ı)lc CL c\,,l eti"~

t• . sa ı .ı k.m uya ır '1ir köylü 

b"r mesai 

• • 1 ' ıhc ın 1.:.ıp· • dan 
.ın lıtı ı t bir sırtl ı ı:; ırml'' 
1 nr t t1 ,n 1a ım ı., ola kauın lns n yiyen ırtlı:ın 
1c nn., ı~ık ) o kınca 1 
li ' J.ckı ·~it r.ı i kavboı-

hayattıı e, ı !un !ıır ddihnlı 

bu efcr ırt. n ,<·kli de du ·ı A .ı 

ge!rı . ,'ime par\•!· a ıcın 

del!; 1 kcndıslnc eş ıulmıık ı ır 

in a .ır11 ,,~<! ı" K hi'l ., koy .ı· 

!er '1 la ı bir nıŞ2 lı ~l :ur 
mek·ı • ta\ ıyc eu le. 

... .., r :... 

ırt an çoc• rı nlrr ış 
ıt , 1 K tl ın c ) ıtları Ju 
ın km .ık r 11 'Jr ve 

'C cuj!;u kt •, ·• ağn ku'mL,..ır. 

< • ~rcc lı t.ılarc.. a;anıld.~ı 
ık1c ne ç'>c ;; ıda,, ne de 

· ıl. da~ c er t• lunm .. mı::. 
ki JV c~tlktcn onra <ırt1an 
ar cinay~tlerini ikaa başladı 

ll · 'cfa ııs ya~ında ihtiyar blr 
kıd" rarçal"\'ıtrak cesedini köy 
c '·annda bırakmışa. Koy! ıler 
~rt .. ana Yemek ılarak zebrle. mış 

1 l' kt zu '1ırakıy•ırlat ve 

7 aten ı O) lıılcr hu fd 1 euen 
bir an eve! kurt, lıııak içııı ı·cr 

şe~e razı idı'cr Orı h~ yaşınd.ı 

bir kiiylu sırt Jna ni anlı olarak 

•: it ~c, k p 'ır 1\ nı) orlar. 
at 'ıu kurnaz ha n tuzağa ı 

seçılnıis Buv• mu11; im ile ge' .ıı 
ormana getirilm!~ ve bir nğrca 

bağlanmış. Ee•tesl gün uç l:esur 

genç, kızın bırnkıldıği yere ya· 

klaşınca., hayretle görm~şlcr ki 

a, ından göğ-Jsc'l~. kada• giden 
iıç derin tımok çızj!;i inden mada, 

kıza 1- ç bir ,~·ar ge"ııemi 'ti. 

llu v k'ı; la" ınr& r~ 1ıpler, ha'. 

ı ırdu. 

k,cri' ıı g.:c.: 'eri hucum eden 
v ka-ıı rtlanı kc r t ak içın 

ç 'lı o tı •• turlıi r.u· 
r 'it er 
~ ır 1 'hıo (1 1. l\aranhk 

ba mıu: her kc evınc 
tıı ve p <:c er k 

11 , k '2pıla· 
1 1 k padı Btitı bu 

'c 
er r '!men, ırtla. istediği 

znc,, k, 
·ı er hu.: m eoer, 

1 
'l.trç rdı. Yedi tne 

lr 1 lıa : • , 
t·k 1 25 ki i, kndın, 

ı ' 1 u <:an \ •n il'. :t 
ı t 't ın k 1 

1 , ~ ur >an gitmi~ti. 
ııplc n k 1 , l)ca . u a ar, dua.arı da 

~ .etmevıncc., 1 l;'ltlilcr du-
ıw,. er ta tn 1 . rn .. ar 'ı.! hu a\ !1 , 1 

.1 ret ıet , . ' 

vanın C) ta" nldujt .,,ı ka ar 
\er lilcr 

lltl ne• uk ccdr alr ık 
hızı mum 1 etı:i e on • it me>o 

nvc.ı yolladı Bu &vdar 'lrt ın< uç J\ 

'er ~ ta ı'c l\ rr.• l:ır K ptan 

ıwrdet ı .• mıııt 1. mc, r "ıir 

kaplan ' ı-·, l'P gcu: bir 

dağın tepe' nde bckkdikt " . oı r.ı, 

1 sırıtlan 'ur,,Jğa mııv.ıffak oııııu~, 
'ı:rtlanın illösiı htılıındııl!,ıı zama 
Scyta ı l\ aı;t g:il•ı iın • \'ağının r< ı 

çe'erin ~ t• aklı olduk ırı 1 

Trcbıon i~inci postası 
(HE;>ITPA "A) vapıırıı 10 

Ka.. sarıi Pı'ı"'emhe ak~~mı 
Galata rıhtımınıl:ın lıar!'ket'e 
Z0ıırıı 1 rlak. İıı('lıo'ıı, Siı.o;ı. 
Sam,ıııı, Oııl'e, Fat,a. Oı·· 

R dıı, f.ıre.,oıı, T11ılızoıı. llizeye 
R ~idecek ve ()f, T rıı hzı ııı , 

Polatlıaı e, l.ire 'l\n, ü:Jıı, 
Fatsa, S:ıms:.n, Sııınp. lııo
b ı'ııva ııı:ı~Yamk ı:-e kıir. 

ızmır sür at oo tası 
(17.\llll) v:ıpıını 11 I\~. 

anı Cıııııa 12 dıı {~.ı ·ıı ı rı ı

ı m ııd:ııı lıaı ' • t e 1 l'ıı·ırt,. i 
lOu;ı lzınır r I""" '"ı 1 a
t.:ıı' 13 ı fı,'1 •r• eıı lı ı ı·keı e 
1'1za te.~ı "' •ktır. 
\'aıııır. .1 rnı k •ı nıe lı:~ oı~ 
h. tıa \? l lı ·U' 1 ·1~ 11t1ıı. 

BuZCJd a Pus ası 
(ıa~LIBLll.l') vıııııı ıı 12 

K ıııııııı.,ııııt..ıııııtrt i 16d.ı 
ı ll'P rılıt 111111 hıı lıaıııkrt, 
1 'p. ılıo ıı Lan· eki, Ç.ıO"ıkk. 1e, 
imi'< z. llızraa ava pı!eı ek 
Ye Çıııal.k ı e. l .:ıp eki. Cı ı
l>l) nya ıı~rıı,·aı ~tk ,.:ı• .._ rk1i,·. 

Antalva Po5tası 
(1. f',fl()Lf IE) ı·apııı·u 13 

Kfınıınıı- •ili Pazar 10 r.a 
t~a ala rılıtıınıııdaıı h:ııckı)le 
11.m r, riıl ık. Boı!rııın, 
lhıtrıs, Fı ti, vr. Fırııl..e; Arı
l:ı\"n·a ı;iılerrk v0 dr nıışl' 
ınt:ıkı1r ısk.· e'crıe lıirl kte 
IJ:ı y:ııı, .Jlarınans, Sakız, 
Çaıı:ıkkala, f:uliholuya 11ğr:t· 
\'al':ıktıl', 

l.alata hpru l>aşıoıJa merkez 
acente<! Beyoğlu 25o2 mesadet 
harı •tunda bu us! dairede 420 
şut.eel acntrsıanbulsL 

(1500) aelet eı0 (15000) 
adet zımpara k:'ığıdı (10000) 
ki o kıl7an ıııtva<ı ( 4500) 
kı.o karfıça (1500) l..ilo kalay 
kat'i ilıa e •ri 1fı-1-929 Cu
nıaıt~•ı 

(700J) ınrını lı'nt' hezi 
(88) rrnh lif l1a tl (42) ı"flıfa 
~alvaı.iz,i Ç'Iİk hl lıal:it. 

l\at'i ilıalPlrwi 21 -1-929 
P:ı.1.ı~tt ı 

(l 200)ıııeıro hı•z lıc·rtııınl' 
(100) metıt> !astık lı ırtıın 
(12) t n !' ıruı 11 Hıpıı 

K1t'i lıa ,, ,, i 22 ·1·929 
, alı: 

Yukarda yazılı olaıı onhir 
ka ··m ınalz~ııııı rııiın:ıkasava 
krıınııı•lııı·, \"rrml'k İ'lt')'•'İı· 
:eriıı "aı1ııanıı•\·i ı,:l1rınt•k iiz· 
n: 1ıe/gıiı1. ıııiİıı:ık:ısaya işli· 
rak etıııek i~iıı d • lıizcılanııda 
yazılı gtirıleı de Lcl'17.ım ınıı
dıırlııÇtıınc I(• 

1 rııe 1cri. n a ll , ele ' ' ı-11 1 ... "ırt· 
n, e ııı nn ını ; ~.,clki 
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fflilliyetin Eğlencesi 
1 :l ~ y t of~ 
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~~~c ... Yollan hemşeri ~~c.=, 

Deme helleyemem kırkından sonra, 
Cş··nme, al<lırına yağmura, kara, 
\'erecek değilsin kinıseye para, 

\illet nıektebine yollan henışeri! 

K-. tem h:>şına koş, boru çalındı, 
<:·halet kalası içten alındı, 
ı 1en1le et içine haber salındı, 
ı\1 lkt nıektebine yollan henış1·riJ 

Yetn1:ş'ik neneler rahleye çöktü, 
H rkes h;ldiğiııi ortaya döktü, 
L 0 ··'a, a!l, on günde dersini söktü, 
,\ ilet n ·ktebine yollan he111şeril 

Yir.ni sekiz harftir belleyeceğin, 
Onheş giin var yoktur baş eyeceğin, 
\'arrnı hu ninıete bir di)·eceö-in 

I:"> ' 

~lillet nıektebine yollan henışeri! 

Eski zaman hikayeleri: 

Behey imansız ••• -·-
Vkktile Arahistanda 

Cuha isıninde, yarı a
kıllı, yarı aptal bir 
mahluk varmış. Oka
dar canlarını sıkmış ki 
anası bahası bileondan 
kurtulmağa behane 
ararlarmış. Bir gün 
annesi bu serseriyi ba
ş1ndan defetn1ek için 
eline iki sonıun ekmek
le yarını dirhenı gü
nıü~ vererek: 

- Artık deıniş, yaşın 
kenıa le geldi, Hacca git
nıek fiırz oldu ... Hadi 
bakalı,11, bahan geldi
ğ-i za ı11an seni evde bul
nıasın. 

Cuha ekmeği koltuğu 
altına alıp parayı cebi
ne koyup evden çıkmış 
fakat sonradan vaz ge
çerek annesinin bulun-
ıadığı sırada tekrar 

geri dönüp babasının 
yatak odasına saklan
nnş. Al·şam, kan koca 
ı{üle oynaya yen1ek 
venıisler, vevatakoda-, . 
sına çekilip yatmışlar. 

()sırada babası Cnha
nın nerde olduğunu so
ruııca kadın anlatmış: 

Ben onu hacca gön
derdi nı ... 

Herif bu habere sevi
nerek: 

- ))ur, dcnıiş, ben de 
s: na bir müjde vere
·inı: Şehrin kadısı öl

n1lış. ccn1aat beni ka
dı yaptılar. 

·ranı osırada Cuha 
koltuğ"u altında iki ek-

1\1.S 

Tuhaf fıkralar : 

Ne yapmalıyım? 
Bir akşamcı Doktoar 

sordu: 
- Doktor, burnumda

ki morluğu geçirmek 
için ne yapmalıyım? 

Doktor şu cevabı 
rdi: 

- Bilhassa yemekten 
evel nıasa b~şında hiç 
bir şey yapmayın! 

HiDDET 

Dadısı küçük F aruğa, 
ne zaman kızacak olur
sa yüze kadar sayma
sını, bu suretle hidde
tinin geçeceğini söyler
di. 

Bir gün dadısı baktı 
ki Faruk bahçede ken
dinden daha ufak kar
deşini dövüyor, Hemen 
koştu: 

- Faruk, dedi, ben 
sana ne tenbih etmiş
tinı, kızdığın zaman 
yüze kadar say, hidde
tin geçer dememiş 
miydin1. 

Faruk hala kardeş;ne 
vurmakta devam ede
rek cevap verdi: 

- Dadı çoğu gitti azı 
kaldı, seksene kadar 
geldim, yirmi tokat 
daha atayın1 kızgınlı
ğım tabiatile geçecek! 

mt:'kle sedirin altından 
başını uzatmış: 

-Be İmansız kadı, <ie
n1iş, ilk eve) gelde bu 
haksızlığı teınizle ba
kalın1. Sen hiç iki so
n1un ekmekle üç aylık 
yola gidildiğini gör
dün mü? 

-· ... . ---"'- ~ ~- --·~ ... ..: --

PEl\ŞE:l!Bh 1929 

Meşhur 
nükteler 

tffl Büyük l:r---------.öı 
adamlar1 

İspanya l(ralı Alfons, ~Hanımları yolda gi-
büyük nıuharebeden derken hep sağımıza 
evel Alnıanyaya seya- alıyoruz. Kalbimiz sol-
hat etmişti. da olduğuna göre pek 

Mitat Paşa 
l\litat PPş• Saltanat 

idaresinin tazyikı altın
da ilk yenilik cereyanı
nın b~şına geçnıiş bir 
devlet?< am·Jır. 

Bir gün misafir oldu- doğru bir şey c!eğil. 
ğumemleketin hüküm- Fakat para ~üzdanınu
danna bir cenlİle ol- zı sağ cebimizde taşıdı
n1ak üzre Alnıan ordu- ğınuza nazaran nıuva
sunnn nıiralay kıyafe- fıkl 

Alitat Paşa yeniliğin G .. .. 
olduğu kadar kanunun unun haberleri arasında 

tile l(ayseri7iyaretetti. ~J(adınYar vücut?an 
Al~~n.inıpa~atoru mi- gibi fikirlerini ve<lüşJ.n. 
saf ıı:ın~ kendı .ordusu- celerini de apaçık or
nun unıformasıle karşı- taya koynıuş olsayddar 
S!nda bulunca memnun düııvada tek bir erkek 
olınuş, fakat bir aralık ı · 1 on ara mt>şgul olnıaz-
Alfonsun elb:se~inedik- d•. 
katlice bakarak bağır
dı: 

~İnsanlan muavven . -
hir gaye~·e scvketnıek 
için fikirlerine değ-il, 
hislerine hitap etnıcli
dir. 

-0 ... Htış,ıetmeap ... 
dedi, eğer ort'.t1'11un 
.hakiki bir cenera i ol
say<'ı uz sizi cezalan<lı-
ı ll"dıın. ~Fertler kendilerine 
-, 1için H'lş nctn erp?

1 yapıl~n fenalı'darı çok 

ve idarede intizamın da ııarıcı 
tarııftarı idi. S Hı B 

Alit..1t Paşa arai t23S ırp, rvat, ulgar 
senesinc'e doğmuştur. Geçen gün Sırbistan-
1.tuhtelif val.liklerde ve da kavganın kızış:nak
büyük memuriyetlerde ta olduğunu haber ver
bulunduktan sonra ~i~tiI:. :>ırbist:ında ki 
sadrazam oldu. Aptül- gurultununye Hırvatlar 
?zızeis1ahattan bahset- sebep olmuştur. 
ti, sarayın israfbrına Hırvatlar evvela Sır
ni "'ayet vern1ek istedi bistanın himayesinde 

Dahili 

Vergiler birleşse .. 
Evet vergiler birleşse 

çok iyi olur. Ifükı'.'ınıe
timizin buna karar ver
mek üzre olduğu anla
şılıyor. Köylü esnaf bu 
işe dojtrusu ıneınnun 
olacaktır. 

Çünkü kertildi hesap
lara herkesin aklı er
mez. Henı devlet için de 
ayrı ayrı nıua ıııeleler 
yapmak çok nıasraflı
dır. 

- B· k anıza, ü ıifor- cefa affederkr, fa at 
nıanızda kocaınan bir ccn1ivcti h s:riye ona 

Fak:ıt but: rzı hare- yarı n1üstekil bir dev
keti sade sarayın deo·il let olnıak İstiyorlardı. 
arkat'~şl:ırının, rak~)- Şin1di fikirlerini de
lerinin t e hoşuna git- h;ştirm;şler: Sırbistan, 
mcdi. Tcş~bhrıslerinde konışulan kolayca onu 
valnız k:ıldı. Bir takım yalayıp yutnıasın dive 

1>,ılg·ırı"st·ınla l · l · Ei!er vero-iler bı'r el-
entrikalara kurban ol- u~ ' · ' ' H r eş- " n ıneli, kıralları bir ol- den toplanırsa devlet 

leke v~rl. .. 
Alfons, kavserin İs"-- , 

rPt Pttir•i vı•rı-> hnl·•n 

ıeı{eyi görünce güiünı
seyerek: 

- . . 
karşı y~ pılan fenalığı 
hiç bir zan an ai tet-
nıez. 

l!!'Her saadet az çok 
bir birine benzer, fakat, 
felaketler yekdiğerini 
takip ettikçe daha zi
yade ş:ddetlenirler. 

Hayatta muvaffak 
olabiln1ek için çalışl<an 
zeki, sabırlı, bir az da 
kataku!Eci olmalıdır. 

,.., Erkeklerin bir çok 
cebi vardır, iakat bun
ların hiç birinden ka
dının hoşuna gid~ cek 
paradan b?ş1{a bir şey 
çıknıaz. Halbuki bir 
kadın çantasında er
kekleri mcstedccek ne
ler vardır neler! 

Bir kadın 
KK 'fll\İ .\ST[ 

du, 1\ vrupa: a sürüldü. 
Tekrar geldi, nıevki 
iktidara geçti, enıelle
rini yerine getirnıek 
İçin çok uğraştı. Niha
yet 1:ıu1 senesinde <Taif) 
e sürüldü ve öldürüldü: 

lıynı;ş. ne alacağını nıilJet de 
Tabi kendi işleridir n~ vereceğini bilecektir. 

ne isterlerse yaparlar. Her işte kolaylık: Hü
Biz, yalnız haber diye kumetinıizin tuttuğu 
yazıyoruz. yol budur. ....................................................... 

Mıllet mektep'eri için 

Millet Alfabesi 

g gaga 
gaz g~irgin 

-Bu dikkatinizden 
dolayı teşekkür ederim. 
Haşmetnıeap ... Kendi 
ordumun üniformasını 
daha bugün çıkardım. 
Bir daha kendi ünifor
manıda n başkasını giy
n1eyeceğime emin olun 
Haşmetlim ... 

O günden sonra Al
fonşun üzerinde mira
lay üniformasını gören 1 

olmadı. 

Beyoğlunda Firuzağ
da Tülbentçi sokağında 
< ı ) nun1arada oturan 
ı dile Hnnı~1 1sn1~n< eJ 

~litat Paşa gerek va
lilik terde, gerek ı:azır 
ve .,adrazaın oldukları 
zaman çok yararlıklar 
göst~rn1:ş, lakin. ~ütün I' / 
tanzınıatçılar gıbı oda 

[:,~la hayale kap•l~uo- 1 ~. ~ 
Buna rağnıen A1ıtat ! .... J/ ........ _'-~.-ı::· -~'7_'----~. ----. -.~.~ ~0 ~L"'-------lf!;..._ _____ __..,_., 

SEYYAHLAR 
Paşa geçen asrın ınef- 1 P--~...--,......_....,..,,,------------.. 
kureci bir siyaset ve 
i<lare adaınıdır. 

Kadınh,erkekli avru
palı seyyahlar<la n d 
bazıları Amerika ya HASTA HANEDE 

gittikleri zaman meş- . 0 Adanıın biri dehşetli 
hur • Niyagara, şella- ~~ bir teltış :çintle hasta-
lesini görınek istediler. haneye girdi: 
Rehperleriyle birlikte ~ ~" - Yolda, dedi, arka-~~ laşlardan birini gör-
o tarafa ilerliyorlardı. '/ ./// , .ı ii111, o söyledi, 1 İt.İm 
Şelale bütün azemetiy- ~-_.._ .... -..d...-;... _ __, karıya oton1obil çarp-
le meydana çıkmıştı, ,,ır h'..acıın ün sat><. · b ı 1 

kendı.nı' tavana asa· rak ınış, uraya <a <lırn11Ş-
Fakat suların şırltıltısı ~ l 'h ar. 
işidilmiyordu. Erkek intı ar etmiştir. Doktorlardan biri ce-
seyyahlar hayretle sor- Adile Hanını seyyar vap verdi: 
dular: tütüncülük yapan Adil - Yalla, bir kadın 

- Niye hiç bir gürül- Efendi isminde birinin getirdiler anıa kin1 ol-
tü işitmiyoruz? metresiymiş. <luğunu bilmiyoruz. 

Rehperleri hlkaydane Biçare kadının neden Çünkü iki saattir, bay-
cevap verdi: çanına kıydığı henüz gın yatıyor, ağzını açıp 

- Bir az Hanımlar bilinmiyormuş. tek kelime s.öyl~medi. 
k 

c. Ad'l Ad'l b' b' I . Adam genış bır nefes 
onuşmaya ıasıla ve- ı , ı e ır ır erı- aldı: 

rirlerse onu da işitirsi- ni iyi bulmuşlar ama, - Oyleyse, dedi, o 
nizl sonu çok feci! bizim karı olmıvacak. 

- -·---

k.arak 
kama ;kita 

Ağalar. Efoııclilııı (K) dulgor ren<le8İ, (G) eski mod:ı ııı' 
gözlukll1r, bunu tia boyla lıaııım11 da lutıııı! 
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-.-Meşhur.~ 
KON'flNENT AL 

Yazı Makine!s 
Brnıı ·l ıı ı ilı ·l ra k kaıııiarıııı 

lı;n i ı ,'ıup Tiirk w L~ilİn lıu
rtıl':tllı , ;ızı 111~kiıı»lı•riniıı Pil 

nı:ılierıİıııelidiı. 
NuYa Bnınscı,·i,ga 

i İC\'Ctl'llllİfı•J 1 :ıkk:ırıılı Pli ' . l ı~ ı lıi~ll' ıııakiııı•,i olııp ın~i-
leatrlit haııt..alar '" 1t1ali ınıı-

1 ·~~si~elcl' t:ımfııııfaıı kııll:uııl
ııı:ıktadıı. 

1 ::ıvel ,:ığlanı rıldııji:ıı iı;in 
, ı'ıyeıı_ lırızulnıu. . . , 

ılll\l\IYE Cli\1lll H\E-
TI YE<;}d\E JlEPOSU 

.\. 1-\(lnı...l:ıyn l\ıımpanya~ı 

1 ı. l'nğlıı Trkkı~ raılıle~i 
583 ııunın• 

·ı ııı l;n• hıırııf:ıılı Kontiııe
ıı!:ı 1 yazi' m:ıkim•lı•rinin yeni 
l ,fıtiıİ :ılfalıeınıw güre değiş
dıııe,iııi clr,ruhtc i"dı>riz. 9 

eçi.incü Kol ordu 
.ınlibayaat koınsiyonundaı 

* 1 :Orlııdaki kıtaat irin do-. . 
.uzl •iıı J..ilo (lcksimet aleni 
ııüuakasa ile nıiiba\'f•,a İ:dile
ekrliı·. İlıalc~i 23 k;;ıııııııı;aııi 

1 :aı·"ııulıa gı"ıııiı !':lal on dörld0 
cra ı·~ilı•rcklır. İtaya talip 
·laııl:ııiH ıcııııııalı ınu\'akkaıc
ırilı! Çol'lıı ıuıılıayaal koınis
oııııııa ınııl'af'aallan. 
ıcı t_•rçtincü Kolordu ınuh:ıvaat k.o· 

nıi3yonundan: 

l'°olordtt t·rL.Jk anhannda n1r,·cud 

·yüz •ili teneke '•de \'ag satılacak· 
ır. \ nbara ·nuraca~tla , aj';latın 
örülme, . . 

_ ·'· \C ışura,e ıalıp olanlann 
~".'"2 · ~anı .... CJ tanhine rnüsadif 
•lı gti ru Ut nndortte kon1iı.;vona 
,ıurac ... J.t!arı. · 

·~ 

. l Çuncu kolur<lu muba \;lal ko
l c.n'..ılClar: 

< umuş , ı 
. U\ u la!:.· .:ılu"csındc ınev .. 

":de kı dckUrik malzcme,inin ye 
ı ' dolma hah d 
ltı od çe eposunda me\ cut 
,_ . et hayvan derisınin lüruhtu 
Karrur t.:tmi ·c· , 

.;; ır. ,]i.J1.a\'t'dc"ı ıv KA-
unu saııi <)2<J . . • · -

tarı•ı · d·ı· c ınarte · . 11 ne ınusa ı u 
. sı gunü saat tın LlOrttc komis. 
on salonunda . 1· . . . , . . 
C\ n \apı •caktır. J alıplcıin 

1 'c "aatı n1 · 
ınmalar .

1
.. ua, \"e'"'ındc hazır hu-

' 1 •n olunur 
'l\' ı · ·ı , ııac 1~1 ,ndakı lıa.>talıaııı•lııı· ilı-
• 1 ıçııı 3 300 k'l . ·ı 

ı,300 kil . ·• ı o rnt ı e 

aıı 

en 

• 

makinalarını 
mükemmelin 

taAOı - CDMMHY. 11<. 

Turkiya ı.mum '\ceııtası: Kli. n.nvuott.1.Jn.111. 
'tJLf,ıı llc>uğlu !,'ifıl 

• 
(,alata B:ılur ~okaj;ı ııiııııcro 1 

Ta>rada lıa~lıca Yİl;\yatiıı accııta"ıkları: \nharada ' llj!,aZ ~irkcti ı:ıı i ~:ut Ye \..a,\ri '\ııri lıc)kr, \nkJr ... l:ı 
hükumet caddesinde ';ii, ro zade apartınıanı2 incı kat ~all"ll" \l l'Hılha,a!ll i~iıı: .'anı o'da \1111.a; tdl ıı rı 
,i<;rlc. lzrnir \c nııılhakatıiçin: lzmirde llalıcı ınl.ı ı. 4 ıııınıL'r< "' \lı hı"ct .ilim \ıl'\, = \c ma n '"ltılh:ıkatı 
iı;ın: \danada Ramazaıı ojl;lu \rından %eki , c nahdumları. r-.. ı~ehıı , 1: ınlıl'ıak,ıtı ıç ı: l<,skı~c ir b~ kıı,ı 

Ttirk anonim <irkcti Balıkc~ir YC mul .ak,ıtı iı;iıı: ll:ılil ,,irde ılıııtt cndde:ıııdt• \ id'nli t:ıdc Rcm;.i :ıt\'. 
\ilil!a•tan maadı yerlerde ıı ı. ait ~craitle .ıcl• t·lıl\ b.cıuı erin l..anbuk ı tm•ıın1 accrıt,ılı'>.ıa 11" ,ıL·e~.;t e!leınlcr•. 

.))~~~!!!~~'~i9i 

Millet Mektepleri için 
\laarıf \"ekıleti :\l.T.T. daırr~ıııııı 214 

14-J J-928 tarih ile <ı~lilleı ıııı•ktepl .. rirıcl> 
nıııallinı (ı ııdi!'f1 Jl iıs<'yİıı H:uııın) 

Milli Alfabe 

ıı iüııenı ve 
kahııl Ntiı2'i 

Kil:ıhı lıiiyıık lıir İ!İııa ve :.myel ııef'is olarak çıktı. 

Resimli ay matbaasından 
arayınız. 

ıı+1tı+ıil+i~iifi~mıoııı.ııı01~moıııoı 

.. 
Avusturya fabıikal•n hczaran samla!iycleri umumi ;atı~ <lcpusı.; bt"nbuld• 

Kaıucı ot;lu hanındıı 41!·4~ numaralı joz. N. Aclman telefon lstanhul ~.ı09 
ı lımiş; aynı depoda e111 aı ~ it perde 'c döşemelik kadife hare 'e fontaıı 

kumaşlıır, miıtcncn ı ı>Lur. perde miote" tül; keten perde, unulcr: ıııawken 
Jeriler~ piriç komi~ masif pirinç \'C lake kır~olalar ıle çocuk kanolaları lalı· 
rika naıına 'ltılm•ktadı. Fiat maktudur. :\4 

MiLLiYET 
Yeni Hurufla kazanç def terlerin1iz (kasa, 
vevnıiye, defteri kebir) ınükeınınel su
~ette ınatbaanuzda tabedilnıiştir. Tücca
rana, bilunıuın nıuesseselere ve bilhassa 
evelce ınüracaat ve siparişte 
n1üşterilerin1ize tavsiye edeıiz. 

-11111 

• 

Düzce icra dairesinden : 
.\uma .... ı l\aryesi :\1e\ l..ii (~in~ ve "evi 

1 ~ 'J'opcular Kinı,lık 'l'ırla 

18 (0
1

{l~l'li'er 

\! 1 

.ıs l lırmın • 

' Kfüe otlu 

ı ı Topçular Gölıç;nde • 

ti \lumınlcr ,~ıcrcaıı 

çukum 

'.!l • " 

J\ı 7.1 ık 

" 
1 )ınok 

" 

" 
\ ır1nc ık 

" 
l\c11.::l k<l\ak p 

21:> • 

diınüm nkl- T .ırı 
S ~I 

.ı ,l()(\ 

100 

100 

;JOO 

• 500 

1 '.!00 

200 

J 

.ı 

40(1 

Hududu 

:)arkan Hasan oğlu Koca llasan garben "' 
şimalen tarik ccnuben Koca lla<an oğltı !laül 
snrkan l laci Ali oğlu i\t.hmut hin l\li garhen 
dere şimalen llacı l Hü;e)in ~crinıe~i '\-=iye hin 
\lehıııet cenüben Deli o~lu Süleı man hin Sait. 
Sarkan \'C şimİlen ilacı \lchn"L hin ~1ustafa 
~arben , .• cenuben Ü~er ];mail bin Recep 
Şırkan dere garben koca bacak oğlu Tahir 
hin Tahir şimalcn özlü oğlu hacı Ahmet bin 
ı (ıı;;ın ccnuben ce'illlı oğlu l\lum bin Ahmet 
Şırken Dc'i çıı uş zeıce;i Hamide ~ııben 

r !acı Ahmet ef. bin Hı<an şimalen Mısırlı 

oğlu [(alil bin lbrahim cenuhen Rekir ot;lu 

\1olla Mehmet bin Mn>t•f• 
Sarken Murter.a oğlu llırıhim r.arben \eli 

~vut kerimesı Güloum ~ioıalen kt•• bacak 
oğlu l lasan il. cenuhen çil :Ylehmet ze,·ce>i 

!"atma 
sark-an kırı .\li oğlu hin Mehıncı ~arhen. 

yüzbaşı oğlu ;\li hin .\lıdullah, Cenuben 

·\llehmet bnu~ oglu Usman, Şimalen ı..oca· 
mın oğlu llıcı ali 8. bin Abdullah. 
Şarkın uzun imırn Hasın bin .\tı<luİİ•h f."' 
hen Koc~mın oğlu 1 lacı 1 fal il ef. bin 1 ltı'c 
yin $ima.len t.ankt ~m cenuht.:n 1'ncaman 
oğlu (lacı 1 talil bin l fll;e~in 

sarkın Topçu oglu Ali şıh hin ,\lehmct 
l'arhen çolak oP;lu 1 lacı O;man El. hin 
,\hdııllah ,ımalnı Üzlü oğlu ! lacı \hnıt·t ı.,r. 
hin l lac.ı ()sınan ('entıht:n hı ... a haı.::ık :r·ıhir 

hıı' 'l"ititır 

~:ırk·ın dere. ~arhcn knr~ lı:ıc:ık f·ğ"ııı ·ı ahır 
hirt 'l':ıhir ~inıalerı \ tli cı~hı h:lL'I 'lrhınt..' 

c-L hin ı\ltıst~fa. ~:ırl'e ı nı:d:\hc Pğlıı :\TııraL 

hin \hıncr 

Sarkan molla Bckır cf. O/t>U ,\lchınct hın 
ı~l!l~l..lfil. g:trben l~ah·oıH,;U n~fU 1 ht .. ("\ İll C[ 

bin \Ju:--taf;ı. ~imall'n he '"'dl'k l'C'ltıbcr mjha
c; \lıdullalı oglıı ~ldımct hin \htlullalı 

~: k .0 uıli.ı oğlu h:ıC1 \hmc:-t l L l in lı ·ı 

( >~m:ın tarla,:;ı garhen tarikı anı şinuılcn ozh .• 
o~1u Pac- \haıet cf bin haçı (>!iman L:trla>::ı 

rcnuhe"'"' ı-ca.klı nttlu \h"ıct hin \ı n1et 

~arkan Yeli o~lu :-\ü\e, •nan hin ...;:ıiı ı.ı;alıcn 

tarikı anı ~irnaltn lh:kir o~lu ınolla .\lchınl:. 

hın \lu>tafa, Ccnuben çolak ııjtlıı lıa\'ı ( bman 
demli lıin \lıdııllalı uırl:ılam k 

~:ıılan knrudcrc rr:ırbtn \' tli o~lıı "ült:\ nıan 
bin 'ait iimalen '!'\'' o~lu \[i. ı ı hn \leh 

mc, ccnulıcn Ocaklı oğlu ,\hıııet hın Ahnıtt. 
)arkan '\.1üfit oğlu l Hıseyin ef. bin Feyzullah 

ıtar\ıen Clzlü o~lu 1 fü;eren hiu ı ıtise\·cn. 
şimalen Ozlü oglu hacı Ahmet ef. bin .hacı 
(hman, cenubcn çolak o~lu, 1 lacı Osman 
hin Abdullah 

·ıı t dl o ~o:.:ıırt J..ontııratoya 
" 

1 

e 1 mek üzre aleni rnuna
:~saya Yl\zedihııiştiı. İhalesi 
• Ktınunns:uıı 929 Çaışaınba '••••• 
'tıııu ~aat 011 dürtır. . , 
eePktir "' . . . ıcra edı- ' t 

~ 
27 " 1 :\il i:iarkan l'cer oğlu !<mail ef. bini Hecep. 

gar\ıen (,'ola!- o,;lu Bilal bini Ü•man tarlaları. 
şimalcn taıikı :im çwlak, ccnu\ıen Ç'nl•k 
ııglu 1 lacı (hman bin Abdullah . · veraıtı aııl·ımak · 1 ~ 91 •• ~ (' t ;cıılcrııı lır.ı· Rüıı ve, ı· ı· 'ıs e- ' \\ UJ ·u· ·'- t . · ,ı •rı o an-

~ıı ua cmıııatı mıı"akkat ' ı he ı · " e-nı r ra.ıer tıcan·t od . d 
. dd· k .k asın an 

· llııı~.ı ('a lvr'ı alanııı musfas-
11 ıcıı •. or u rnııhay·ıat k _. 

'" oınıs-
-r·ııııııa ııııııfü·aatları · 

, Cçiıncu Kolordu milbt\&at 
nı;ıunundan: Ko 

r:frat mi;afi.:hanc inin ctü '• kı 
orife kazanlarıyle hamam dairesinin 
az• aksamının tamiratı pazarlık ure

e aptınlacaktır. Pazarlığın i ra ı lı1 
'aııu 'lUS.uıı 929 tarıhıne mll;aclif Cu-

1ane ı gunu saaı on doruedir. Talip 
rnl.ınn vnnı \e saatı muanenede 
ı,ıı iL n"'I •-' u ıauar ,omisyonıında hazır 

"'lııon ı ı _ · ı:ı arı t An olunur, 

·ı ıcar{·t 11 d · 
•1 ıu ırı\elı nmııiycsindcn: 

~ P?sta \'c tlgraf uınunı ınüuırliği levazını 
ınudırliğindcn: 

İılaı·ı•ıniz sı•ı· 1 · 1 ti ı·ıf<'ı'<'ksa\"t ISC-180 . k · . \'_aı· YL! ııakll\·eııwıııııı·aıa 1111.ı ,. ı .. · .· .• 

• 
• 

4-0 ,\rabacı 

2 

7 \lüıninll'r 

8 

9 • 

1. zıl a~ıç • 
kuprü yıtnı 

Ahçı " 
Koca kı vak .. 

l\iıviçi 

Tıit ı ılık 

( '.;ınp 1rk;1.;ı 

1 

• 

-il KJ 

~00 

4-00 

:oo 

200 

!fili 

~arkan çelik h.arkı, gı.rbcn ~imalen :ıkar :-;u 

cenuhcn (,'cr~eo tarlaları 

J iane, tarik. -ahibi 'enet. harman 'e sokak 
Şarkın soka\.., garben llartinli ojl;lıı 1 la<an el. 
bini lbrahiın, şimal•n Ekmeklırın ojl;lu lbrahlm 
lıinı (lmer. cenulıcn ( ;ürcü kasıp ııjtlu ~leh 
ınct hini ._\li tarlası 

şJrbn ~alih oj!;lu !,mail bin Salih. ı:arhen Ü1.lü 
ı ıtk l laci el. hin 1 laL, ( J,man tarlN, şimalen 
ozhı '"lu l l:ıc:ı \hınct tf. hın l lact t>~ınan 

ı, ıa:. ı. ccnuıı." \li 1'un ojtlu \lı hin .\lımct 

ı~ ... 1 • • 

~arl-..an :-;illıh ıı~lu 1 la.cı 1 .. ınail lıın 'ıalih tar 

Ja-.ı ı.ı;arbcn ,-orc-.... otthı 1 lacı ahnıet cf, bın 
J ı L'ı < >sn1an t:ır <l • .-ı. "inıalen ( 'oJnı 'aJ...ıf\ eri 

t \·ııL:hen (lzcl. o~lu bin l lacı ()sn1:ın t:ırİa .. ı. 
~arkon iizlü C>J!;lu l lacı '\hnıct tf. bin 1 lacı 
( J.ın., , Carlı, \ eli o lu 11 lıı. lbrahı ı 

Veresiye kürk 
ı\lantolar kefale ,j,, 

R a! 'udc i e kıırı .,.t han 
llEYl\O 1 c. 1 t;ın ıııl 1 ı.~.~ 

ASTA-LÜKS 
İRMiK MAKARNASI 

ASTA-lüks 
Makarnası Amerika
nın en birinci irmiğin
den yapılmı,tır. Bü
tün Avrupa makarna
larına müreccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir defa tecri.ihe her 
vakıt kullannıak için 
kafidir. 

Her yerde arayınız. 

lk:ti~at re sinat tt:!"İ"'lt 
"' ioletrue '1'.A.Ş. 

ilan 
300 :u.ll'I Ka yin K illeklik 

Kel'e'te 20 I\üııuııu;,:ıııi 929 dt• 
İhale rılilınP~ İl7.l'C ıniizal'e -
deye \:ıkal'lldı~mdaıı t<ılipi~riıt 
Cihaliclc Hali~ orıııan ıııııaıııı•
lat tnPın ıırl ıı ~ı ıııa ıı ııı ıw·:ı:ıt
ları. 

•~ TAK Si TL 1': l"'V"'V"'\• 
son sistem ve son model 

BRITANYA 
ı :tıAMI 11 ·1l:\1 .. \ Hl 

ucuı ilatlarla satılmaktadır 

bir tecrübe kafidir, Galata 
kule kapu No 665 

T H. Vafyadis ticarethanesi 
~.......,.W"tu'7z • ._. 

BAKTERiYOLOG ' 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laburatu\'aı ı 
Pek dıtkik kan tahlilAtı 

\ ııs.erııan tcamllliı kure\, at 

tadadı hfo 'e 1>1trna ha•t:ılıklan 
tt~hi;i, idrar, lıalııam, cerahat. ıah
lil:ltı. ("lıu mı' ro knpi ık freoği 
t .. ~Hl'ri~i. 

l ı;, ıı \ol" da Sui •n \lahmut 
l-ru(•İ k:ıı•ı •da 'fit<' ı. '81 

•ıfll"'"uıfll·,._ .. ,,.,_., • ., .... .., •• n nurunw...,.."J 

( )p ruti "' 

HALİL ~EZAİ 
BASUR ~1El\lEI .ER i 

Fi'.'tüi 'l' ~\r.ıcalar :ınıclı, ·ıtlı aınc 

)İ\"3[~11. l·lı.:k rik 1t lCC. \ 1 \ r n'c 
ame1hati icra ede. c"l~lt.:dı.: 1 scınrJ 
l}han Yolt \t:ı l l:unaın n. ·~o 

İlan 
« Koınp;ıııyı l );ısiır.uı~ .lt'

ııc111i dt l'an " SıKuı·ta ~irkclı 
TürkiYt' .l\fodüriyeti l lusıısi
w~i idaJ"elıancleriniıı (:ala tada 
Vo\·rnrla f'f\ddesiıııfo 17-19 
ıııı;naralaı·da k;iiıt ııwzklır 
Şfrketiıı ıuulasarrıf ul<lıı~ıı 
«J0neral (Sahıkaıı J\zaryaıı) 
han» 111111 dördiuıclı katııı:ı 
nakledildiği İl;in 011111111·, 

• 
ilan 

«Bıız T\ıırıu Ttıı-1\iı" l ·ınılliı 
~i,-.,ıı la Sırkı>fi icl:.ıı ı lı:ıı tı!f'rirııı 

~ . 
Calal;ıda \\ın .. rıa <".ı ld,,,ııırlı• 
21-23 ı 11111:.u,1 .ırd:ı k ı ıı ııııı-

1:ısı ·ıfı lııılııııılıı ıt "ltıı!. k ı 

(S:ılıık 111 ı;rıı ııı-lıı) 11:11 "ııı ı 
ılı·ıdıııı· ·i l"ıt ·ıa ı. ık ı· l· 1 ı 

uru 1 ı ıze"ı 1 . d · , ne 1nuaıne cı ticari-
hı ''lı11ın k: 

0 a uıeı c 30 'l'ec:rinisan 
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