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BAKİR KOY MUTHİS BİR TEHLİKE GECİRD1 
' t 

· ~<len illum focı•sın:ı ~ır ltizum

•111. ı;azctc dedi kuduları Tiirk 

hck.mkr ni •ııut•l' <•r cttı. btan

!Jıı1tİa·1 \nkar~p ı;dcn bırir.•"' 
'it>·[ oper·ıtor \" 1'ckir- '.rirıız: 

"i'cııııiıı emre tıÇ he s,y )"P 1 

",tır ~ dedi' ,c ı r .ı bu ga}.t 
nlc İht1 S IT'L"''" esini tr }:"!' jr 
llır, ;ıflın \ c , hsi hu kür ,rlc 

r 'et, ıche k.ılk n·.ık h "' idi. 
rurk hckiıl'ılği rurk .ıskcr1 iJ!;İ 
ile lıcral•cr ıl'cmı•kct en eski 

iki ı;:•"p ım c c<cslll r, 'c bu 
{j mcsk ııı ' h ·i .ı~ nıcmlc 

_ k,ti11>izııı l i r -mc ,k s,' ) c

c "n l r~ \. ınJa lır. Ilı mc<ıck 
•daml .. r•:ıııı feıını .. arı: ',ınnı "'I ·, • 

pct, ınc !( muL,ıkcnıe ul~cck 
~li hak,n kim olatı' r? \fahkc

nıc1,r bile I•ckir.-'. ·c .ıit dd' a
lar .ıncak ek; -ık c tetkik cttir

ınek tcdi rlcr. 
l'ğcr hcrhal' i bir lıata VC)a 1 

di'd'<t,sizlik olur a lıu hat:ı Ye 
1 

dikkatsiz'iiti her h:ırl,i <elıcpk 
hckin lcriı~ izin lirtlıa> edecc~lc-
r, nasıl ta wnır oluna'ıılir? Tıp 
öium ı;arcs ni lı ·lma~tır. 1 !atta 
hLr hus~ta kaı·i isabet tc iddia ct

ıncz. her fada ıç"ıı lıir nıcs"ııl ara

ınak insanların adeti ise de her 

ültiın foc .ısından t:lılıı mc~ ul nıt
mak :nırkiyeniu her kô~csi 1<lc 
her p;uıı :ıinlnce \atanda~ ıatıraq
tan, koza oltil'1kri'ldcn k-urtaran 
Tıirk hd.iınliğine J,ar;ı ağır hak

talı I,; o 1 ur 

'l'lırkiycni'l ıncdvıi \ c nıu
•t1. ı;c.' iye '-ıı hıcı..dc getirmek
te '1 urk hckiıı" "n serci hLs

' 
1 1 L \ K t . \'.ık ı hl tcs-

ki!;ltımv. h ız mcnıkkct n jhti 
)a~Je 'ı, J..ali olm t n LZakur, 
fakat · !' ~ te,kılitnmz tı::n ve 

k.ımikl · <~ö~' rtnı zd~ hı 'un

ınayan yıılr. z hckirınıidir 9 llcr 

kô}" ffi' .ıl!i..- ı var mı? llııtta 
l lcr k .. . oye ırckt .. p n: tcl~r.1F 
gıdiyor mu1 

. !llaatc-c•sur uzak t;ı,r:ı,ıa lıcıııi1. 
•ptit\ai ve sakım a ya mıılkri 
rcvactadır, ve bıı nıListclıasdcr 
111 asır tılıhı karı cmnivct~»zlik 
uyan l k ' 
\" . -~ ırma ta lıcnicı .ımdırlar. 
azı tl"iz bu kara cc1ıalcti tc«;i 

Ctınck 1 ., 

k 
0 'lla"Tial•t1ır. Mz şuna 

·aniiz· 

l ler T k h cın . - · asta ı kcndbini 
cdc~)ttlc Türk l lckir.'ine teslim 
olın ılır. 1 lata v·e dikkatsizlik 

az dchil r k ., ... k ı k' . te . " ' a at ur · ıc ·ımıııin 
lllız Vİc ! k . 'onı onu hata ve dik-
atsızlı~iıı . . . . 

111 • k ıncs ulıyetlcrını aranıa-

d~1 ve_ lıulınamak kliçiiklüğlin
n ınunz· h 

li"'ni .1.c tlıtnr. Türk hckim-
ı;• ınuzta · 

kıra · rıp eden ve cesaretini 
n dedi k 

nihayet h <x:lu!arın bir an evci 
Jinı ulrııa'ını temenni ede-

' ve ınu 1 arkad 1 asır ıgt tam'.m eden 
31 anınızı ·ık . . ve "h · n ı vazıfcsı fen 

ı tısasa h . 
tınıııına . 

1 
urmet olduğunu 

) a ıın. 

_ F' ALlfI Ril''KI 
lsfh · 1 kakı olanlara 

il ükeı,;;;-;ç;ı;-0no 
verilecek 

istihkakı olup t 
lunamadığından da, eml&k bu
mcsc bu glbilcrc ~s~yı verile. 
bono verilecektir. hkakı için 

TEFSiR EDiLECEK 
fskllu idaresi ile Eınl&ld 

~etruke idaresi arasında muha 
cırter tarafından fuzulen işgal 
olunan emlllk hakkında ihtilaf 
vardı. Mcs•eıenin halli Temlik 
kanununun tefsirine mutevakkıf 
Olduğundan kanun tefsir edlle 
Cektlr. • 

l\ahirede siyasi içtim·a 
ı Kahire, 14 (A.A) - Kabine Vefd 
ırkosının hukOmetin diktottrccsinc 
er atını munak a etmek . k 
dctmc i uzre 
kcı \V,r Ct'Dektc Olduıt.• 

• n e e lU :ıcf t.t .. 
c k < nı rğe ittı fak 

rır \:CI 1 l k b 
bır m h"k net u tcd-
b u ı gı •crııek İ\1 bö . , 

L; kor ronı c . l -
tchwt edccc"ir. ~r.. etı ,mumiı eyi 

6 ı en su mc r""clır. 

_,.... ______ _ 
\Lo~os felaketi M. Grandi 

Bakırköy dün bir tehlike geçirdi ve yedi ev yandı, beş eıfaiy 
memuru yaralandı 

BAKIRKÖY YANGINI 
5 ETF AİYE NEFERİ Y AR)l
LANDI 7 EV YANDI, 3 KADIN 

TEVKİF EDİLDİ 
ETFAİYENİN FEDAKARANE VE llAYATLA

RINI İSTİHKAR EDERCESİNE GAYRETİ 
BAKIRKÖYÜ I\.URTARMIŞTIR 

Dün Bakır köy halkı büyük bir tehlikegeçirdl • 
lstanbulun bu güzel ve mamur muntıkası, 

bunak bir Ermeni kadınının dlkkatsizllğl yUzUn· 
den az daha kül haline gelecekti. Fakat etfaiyenin 
gayret va fedakarlığı tehlikenin, mevzii kalma
sını temin etli. Maalesef, yangının tevessüüne 
mani Olmak iizera tahrip tedabiri tatbik edilirken 
Etfaiye efradından (5) ki~i mecruh dUştU. Bun
ların ikisinin yaraları ağır olup hayatları 
tehllkededlr. 

Yangın nasıl çıktı? 

D ünkü yangın, Bııkırköyünde lstanbul caddesinde Madam 
Ebrük isminde ihtiyar bir Ermeni terzi kadının isticarı 

altında olan (124) numaralı Uç katlı ahşap hanenin üst katından 
çıkarak sür'atle etrafa sirayet tlmiş ancak (6) ev yandıktan sonra 
söndürillebilmlştir. Madam Ebr-ll:kün kiracısı Gülük kadın, hanenin 
!:lst kahnda yaktığı sobanın kapağını kapamagı unutmuş ve şidetll 
lodos ruzgllrı teslrile sobadan çıkan kıvılcımlar odanın düsemelc· 
rini saat sn bir buçukta yakmağa başlamışhr. ' 

Gülük kadın, ancak odanın tahtaları tutuştuktan sonra bunun 
farkına varmış ve istimdat etmiyerek kendi kendine yanğını 
söndürmeğe uğraşmış, fakat ateşin gittikçe arttığını ve nihayet 
kendisininde yanacağını hissetmiş ve k~çmağa mecbur olmuştur. 

ATEŞ ETRAF! SARDl~TAN SONRA 

Bu evin alt katında bulnnan Ebrük ile h•mşiresl Sotenik le 
ateşsaçakları sarıncaya kadar yangını ihbar etmemişlerdir. 

Bir çeyrek zarfında korkunç alevler bunun yanındaki ev ede geç
miştir • Bu sırada oradan geçen polis memuru Naci E.nin ihbarı 
üzerine Bakır köy etfaiyesl on biri elll geçe yangın yerine yetiş
miş ve vaziyeti çok ehemmiyetli görerek lstanbul etfaiye grobun-
dan yardım istemiştir • • 

iSTANBUL ETFAIVESINDEN VARrnM 

E tfaiye kumandanı Ihsan beyle lstanbul grubu da yetişmiş· 
sede susuzluk yuzunden mUşklll bir vaziyette kalmışhr • 

Civar evlerden alınan sarnıç suları kllfi gelmediği ıçin denizden 
su alınmak suretile esaslı bir faaliyete geçilmiştir . 

Lllkin bu tertibata rağmen ateş o sırada bulunan diger iki 
eve de geçmiştir. Bunlar arllsında yang.n dıvarı bulunm!ldığı için, 
ateşin tecridi müşkül olmuş, tahrip vesaitlle alevlerin ıçıns kada~ 
ilerllyerek bu ahşap evlerden yangının etrafa sirayetine manı 
olmak üzere çalışmıştır. 

Enkaz altında kalanlar 

Ruzg~r. ateş. duman ve su altında olümü istihkar ederek yangının 
it[a ve tecridine uğrasılmakta jken bir evin arka. duvarı yıkılmış ve 

Bakırköy cıfaiyc amiri Mahir Jı ile cfractn~ 4 ki~i cnknz alu~da kal".'ıştır. 
Bir taraftan yangın ile mücadele eden etlaıye efradının lılr k1>mı, Polıs \C 

Jandarmaların yardımiylc enkaz altında bolunanlan kurıaı"!'ı~nr. Bunlar?~n 
yaraları agir olan Ruşen, Ihsan ve Ali hastahaneye naklcdılmışur. pığerlennın 
·ar

2
Jan ha!i!ıir. Alinin hayatı tehlikededir. Yangın saat on dort buçukta 

~ndürülmüştür. Yanan evlerden birinin üst katında k&!an Bokırköy efradından 
Hamit onbaşı iple inerken kendisini yere aımağa mecbur olarak yaralanmışur. 
Ateş 0 civarda bazı evlere de geçmişse de bastmlmışur. / 

V ANGIN YERiNDE ALINAN TED~ 

Yangın yerine Polis ,-e Jandarma noktalan ik.ame edilmiş ve. iz~ham 
dagıtılmıştır. Zabıta, ıangına sebep olan Guluk ıle o evdeki kırı~ılan 

d:rdcq ederek geç vakıa kadar isticvap etmiştı~. 7:•b_ııa tabkıkau~a gore, 
Y. ngın çıkan ev sigorıa·ız olup di•er evlerden dordu sıgortalıdır. \angında 
bır k ı , " · d'I · · S h . ast omadığı ve kazaen vukua geldiği resmen tcspıt. c ı mıştır., e rem.a-
neıı ~nuavınlcrindcn HAmit B. dün vangın yerindeki tertıbata n.ezaret .etın!ş: 
tır. '\angının şuyuu üzerine dün foanbulda bir çok Bakırkoyluler ışlcnnı 
bıraka.rak.oraya gitmişlerdir. . . 

Dunku yangın.la kitapcı ili ·nıcn. şoför ( lü<c\ in, Jlarut lalıı;kası katibı 
Halı~ Kayııaıan, c~ıabi cmlakteı? 1 

"ikolaki, Agop efendıleıin evlen yaum.ı~tır. 
Bunlardan başka 'a~ fabrikası kltil'i irfan B. in C\i de k1>men ''anmıştır. 
- Agop E. Vefat eden zevcesinin ccnazesile, ateş arasında ne ppacağı~ı 
~aşırmış, cenaze ile meş~ul olduğund3n eşyası ya ln1ışur. )'angın çıkan evın 
eşyası da kurtarılamamıştır. 

YANGIN NiÇiN BUKADAR BÜYÜDÜ? 

Yakın sahillere va
--·--

.-----
Mübadele 
müz.akeratı --·--

Bir vapur kısmen 
• 
parçalandı 

Atinada 'fürk-Yunan 
purlar serer müzakeratı hakkında 

yapamamışlardır kısa bir müzakere 
~--

Kadıköy ve haval~~inde M. Musoli~n nok-
oturanların dun . 

çektikleri azap tayı nazarı nedır'? 
Lodos fırtına 1 dün şiddeti! 

bir surette hQkDm sürmüştür. 

Havanın muhalefe ı dolayısıyla 
(l\öprll-Haydarpaşa ve Kadıköy) 
vapurları, Şirketi Hayriye va
pur!ı:rından bir kısmı • eferlerini 
yapamamışlardır • Seyrisefaln 
vapurları saat ondan itlberen 
muhtelif fasılalarla işleyebilmiş· 
lerdir. Adalar ve Pondlk hatları 
saat altıdaki seferlerini yapa
mamışlardır • 

Şirket Hayriyenin Üsküdar
dan· hareket ile 7,IO seferi•,! 
yapan 67 numeralı vapuru Saray 
burnu açıklarında dalgaların 
hucumuna maruz kalmış, dalga
lar vapurun iskele baş omuz
luğunu parçalamıştir • 

Di"ın fırtına çok ~iılrletleıımiş 
ve dalgalar J layJ;ı Pa'i-1 dalga 
kıraıııııı aşmakta idi. 

Salıalıtaıı itiharcıt Siyıi,cfa

in Aııadolıı l'usıa'i ile ~foda 
Kalaıııi~ srofı•ı·irfo yapıl:ıma
rni,tır. 

ö:t:t\ (10,15) du adalara 
harakı>l edı'ıı \"apıır yulııııa 
dr\":ırıı t'ılı ı iy.- ·k on yakın 
i'k ·l~Yc iitlı :\ <'1111, i',o ınrtbıır 
o!ınu~t11r. ıl· li lı:ı riynııın-• - . 
ılo lı:ırcııı vn . nlar:ık seferlrri 
yapılıııaını~ıw. 

Açi k dt•niilı rdı: fıı tına si'ı
küı ıet iııılıııa ı fızrıiııc diiıı 
limaıııııııza bir c;ok vap11rlar 
ITPlıni,;l )" o-' ~ • 

Bıınlar aı :t<.ıııcla :ı kihı~lin-

dt•ıı ıınılisc cdi~ı'll yıııı:ııı lı:ındı-. . . 
ralı Pııııo:iııa v:ıpıını da var
dır. nn vaplll' kııs\ımcedl'll ı 2 
ıjiiıııle gclıııi;tir. 
-~~~-.--~~~-

Eınaneti Protes1o 
E. Behzat B. protesto
, suna cevap alına:r;a 

1 1 'CCk (ava 

Altı ay nıüıl· ~~"!-"~~ 
det le ka ıl rn 
Jıa ıfr inde lıı
rakılaıı Ua -
rüllıodayi san'· 
atk:ırlanıı ılaıı 
Ercüıııeııl 
l3elı1.at B. dün 
hakkındaki ka
raı a , k:iıihi 
adili i k va~ıa
sile hir (JI'O -
toslo kc şide 
etmiştir_ E. Behzaı B. 

Belwıt B. hn ihraç kara
rını, JJ:ırülbcdayı nizamname
~ilc telifi inık:\nsiz ve gayri 
kanuni oldnğıınn, saıı'atkarlar 
Şehremanti ıarafıııılan memııı'. 
addedilse Lile, ortada böyle 
bir kaı arı haklı gfü,tercrek bir 
vaziyet iıııltııınıadı~ını ve bi
nacııalcyh vazifö:..ine iaJe 
edilmesi lazım ge'.diğiııi ileri 
sürmektedir. 

Behzat B. bu protc~toya 
Emanetten mü_sait bir cevap 

. almadığı takdırde, Emanet 
aleyhine dava ikame edeceğini 
Söylii )'Of. 

"";':"-... ··---Afrika da kıyam 

M .. \!ussolini 
Atına 13 ( f o ) - m. 

Grandi bugün m. Veni 
zelosu ziyaret ederek 
uzun müddet görUş -
muştur. Bu mUIAkatta 
iki hUkOmet arasında 
siyasi meselelerde mut 
lal< bir vahdeti etkar 
mevcut Olduğu muşa 
hede edllm ş lr • m • 
Grandi bu ı'hUllkat es
nasında TUrK - yunan 
meselesi hakkında An
karanın noktai nazarını 
izah etmlf ve m. muso
''nlnin bL' mübadele 

! m;~~~:.:rlnln ~ı. :;;izci;~ 
evel halll ve TUrk - yu
nan itlUHının akdı husu
sundaki temennlyatını 
tebliğ etmhptlr. 

m. venlzelosm. Cran
dlye yunanlstanın TUrk
yunan itllifının husu -
IUnU semlmlyetla arzu 
ettlğlal ve m. Papaya 
analın tesrii için teki
den taUmat verileceği~ 
nl boya etmiştir. 

Bu akşam yunan hariciye 
nazırı M. Grandi şerefine bir 
ziyafet verecektir. Bu ziyafete 
ilk davet edilenler arasında sefir 
Gavat B. ile Türk sefareti erkll
nı memurini vardır. 

Atlna, 14 ( Aneksartltos) -· 
Yunan hariciye nazırı M . l(ara
panus dün akşam M. Grandlnin 

şerefine verdiği ziyafet esnasında 
Irat ettiği nutukta M. Musollni
nln bütün eserinden mütevellit 
takdir ve hayretini beyan etmiş 
ve milletlnhı refah ve saadeti 
şerefine içmiştir • 

yanan ev':ı.:nn ahşap olması ve huna inzımam e<len ISL..Juk \le 
n:z~ılr karı mda btitun Bark ,kl•jı.İn yanmakt.ın kurıulm · ın· ı ye ~ 

Bcnimellal, 13 (A. 1\.)- ikmal 

kıtı: tının nıuv af[akıyctli hare

katı r ticc·indc erbabı kıyam 

fllL"'a t Frarsı7. lrnvvctlerinin 
ha el. t• a kar ı koymak içııı 

llzım gelen tc<llirlcti tetkik ey
lemek üzre toplanmışlardır. 

M. Gı amli bu nutku cevap 
vererek ~J. \ftısoliniyo . göste
rilen muhalılıellc tc~ekkür 
etıııi~, ikt mirldın mılrıascba
tındaki samiıııiyctı ve Hoınada 
imzal:u <l ı ltalyan Yııııan ını
sakının lfa kanlarda ve ::ıarkı 
B:ılırıscftlc <uihu ve iki taraf n 
mcnafııııı terakki elli nuığiııi 
ctzk:ir etınişlİı'. 

amı:i 1 ·.1n ul etraıvc ıniıı ıedakirh ıdff. 
Oıinku harikte, 'ııır Katlının da ~and·~ı şayi olmuşs:ıJa tcen~ı etmem'<tir. 

Bakırkoy fa!ai) i her ılıııınalc k:ır;ı dun geç nkta kadar cnka7. başı~da 
kalarak su ışlcıncktc devam ccn1işt.r. 

Ecnebiler 
1 Ka. Saniden 

itibaren ... 
Tabiiyet kanunu ve · 

vilayetin tebliği -Polls şimdiden sonra 
· ne yapacak?. 

-.-......... .,....__ 
Yeni Uatandaşlık kanunu 

mucibiıice 1 K. saniden itibaren 
Türkiyede doğan ecnebi çocuk
ları Türk tebaaoından addolu
nurlar. 

Villlvet, bıı hllsusta aşağıda 

ki esas dairesinde har.,ket o
lunmasını Polis MUdirlyetine 
bildirilmiştir. 

ı Türkiyede ı k. saniden 
itibaren doğan ecnebi çocukları 
sinni rüşte ballg oluncaya ka
da: Türk tabiiyetinde addolu
nur. Ancak sinni rüşte vasıl 

olduktai1 sonra Tiirk tabiiyetini 
muhafaza edebileceği gibi ister-

Dil l lcy"eti • \ !1 k.ır~d ı \C 

<C~kihlt na lıil,!a al;. 111. "lir 
htamhuld:ı hı. na" «l~ I;. dah 
cdihıi~knlir. 

Bu he) 'et lisa;ı ım '. "krı'' 
devamlı ourette 'lll.<~U 1 t)İ.ıcaktır. 

DİL HEY'ETİ 
---· .. ·--se ecnebi tabiiyetini de iktisap • 

eder. 
YENİ TEŞKİLAT 

ANKARADA FAALf
YET BAŞLA\1AK 

ÜZHEDrR 

Sefaret ve konsolosane me
murlarının çocukları için Türk 
tabiiyet şarh yoktur, bunlar mll
stesnadır. 

ı K. sanlen itibaren, sefa-
ret ve konsoloshaneler memur
larının Çocukları hariç, doğan 
ecnebilerin çocukları Polisçe 
aile-inin ikamet teskere-.lne il il· 
ve olunmıyacakhr. Bu çocuklar 
ailelerinin ikamet ettiği mahalle 
ihtiyar hey'etlerinden alinacak 
ilmaber ile nüfusa yazılacaknr. 

Hazirana kadar bu kayt mu
amelesini yaphnnıyanlardan ce-
za alınacaktır, 

Mevkuflar 
Müddei umumilik 

mutaliiasını bugünler
de verecek 

Tevkifat etrafındaki tahkikat 
bitmiş ve Müddei umumiliğln 
tesisi tahkikat talebi üzerine 
tekrar tahkikata başlanmış ve 
mevkuflard&fi Kadriye hanımla 
Nasır bey tekrar isticvap edil· 
mişlerdi. 

son tahkikat ta dün ikmal e
dilmiş ve evrakı tahkikiye MU· 
ddei umnmlliğe verilmiştir. Tah
kikatla meşgul olan zevat dün 
Müddei umumi Kenan beye şi· 
fahl izahat vermişlerdir, 

:\Hiddi umumilik mütalaana

nıtsini ınarak bugünlerde istin

tak hakimliğine verecektir. 

istintak hakinılij!;iniııdc hemen 

kararnamesini yazması ve mev

kuflann bir iki gün içinde tahliye 

edilmeleri muhtemeldir. 

' BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 
1-Atina n1ektuhu: Çerkes Etem ve 

hcmp:ısına nasıl yol verildi? 
2- Bertin mektubu~ Almaaya.a.ın 

Şak~al.çı ba~ısı? 
3- Son haberler ' 

3 üncü sahifemizde: 
ı- Gaz.etccllerln mohakem~sl 
2- TıP Fakü1tc~ı tcndl~lnl mildıfa3 

edecek. 
s-Cayrı mübadillerin hakkı sarihtir. 

4 Uncu Sahifemizde: 
1- 1 lava raporu 
2- Eıkra 
s- Dli~üodtiklerlmi.ı 
4. Felek: 
s- Askeri bahi.-; 
6- Kulak ml~:ıflrl 

7- lllk~)e.karika<ür .V.S 
8- neşrlyııt hayatı 

5 inci sahifemizde 
1- ?.lilllycıln ERlcncesJ 

6 ıncı sahifemizde: 

ı - :\lillet mekteplerine 
de\'am edenler için ko
lay okuyup yaz.ına 

l· 

1 

tunları ve ei!;lenccli 
!ar. 

,__..~~--------~~~~--' 

_._. 

D il Encümeni sene başında 
mesaisini ikmal eylemi~ 

idi. Bu Encümen yerine kain; 
olmak ve lisan 
işleriyle müs· 
temiren iştigal 

eylemek üzre 
teşekkülü ta
karrür eden Dil 
Hey'etinln leş· 

kllllh ahiren lk· 
mal edilmiştir. 

Haber aldı· 

ğlmıza göre ye
ni hey'etln me· 
rkez bürosuna 1 !ıak Rafet B. 
milli Talim v~ Terbiye dairesi 
reisi Emin ve azasından Avni 
B. !erle Ragıp HulOsi , Ahme 

Cevat, Htsa 
Fehmi B. ter ve 
ite) 'et azntıkta
rına mebuslar 
dan Falih Rıfk 

~ Ruşen E~ref • 
J Yakup Kaiırı, 

Ahmet Rasim, 
le: hak Rafet, Ve· 
Jet ~elebi, Faı 
Ahmet, Cel 
Sahir B, ıeı, 

..ıı Sabir B. Talim ve Ter
biye azasından Ihsan B. ve mü
tehassıslar dan lbrahlm Osman 
lbrahlm Necmi, lsmall ·Hikmet 
Hllmlt Zübeyr, Baha 8. ter ve 
Etnograf! müzesi mlldürll Ma· 
saroş B. tayin edllmlşlerdlr. 

Veni Dil Hey'eti büyük bir 
Ulgat tertibi için şimdiden işe 
başlamıştır. Bunun için icap 
eden fiş tertibatı hazırlanmıştır. 

SÖZ DERLEME iŞLERi 
Söz derleme işleri de Dil 

Hey'etlne merbut olarak devam 
edecektir. Bu hey' etin neşriyatı 
için •Türk dlli mecmuası » namı 
altında bir de mecmua neşr 

edilecektir • 
DiL HE\''ETI TAHSISA'II 
Haber aldığımıza göre Dil 

Hey'etlne memur olanlara iki 
tertip üzerine tahsisat verile
cektir. Bunlardan devletçe zaten 
maaştı olanlar hakkı huzur ala-

cak, maaş almayanlara da maktu 
ücret verilecektir. Hey'et için 
maktu ücretlerin ayda 300 lira 
ve hakkı huzurlann içtima ba 
şına 20 lira olarak tespit edil· 
dlğl haber alınmıştır • 
DiL HEY'ETINDEN GiDENLER 

Dil Heyeti azasından Ahmet 
Cevat B. dün akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. lbrah!m Necmi 
B. de yarın akşam Ankaraya 
gidecektir • 

Çin-Japon ihtilafı 
Hanku. 14 ( r\.A. - (,uılı hır 

ham · n bır J p0n ncfc i tar 
yere duşurulerc oitlurulrr yu. 
den J pcnlara kar,ı bur;ı,da boyk.ıı.ııa 
baıianmıstır. 
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MİLLIY-ETİN HARIÇTEN ALDIGI MEKTUP VE TELGRAFLAR • So 
HAİNLER ATILDI 1 YE İ ŞEKİL 

-·-~-' • "" •' BAŞ\ EKİL YE l İD1\-
Çerkes Edhem ve hempasının Rh'l i ızAır EntvoR 

maaşları kesildi sos vAztvEi.NroiR? 
Belgrııt, 1 ~ A.A.) Ecnebi 

Çerkes Reşit bu kararı protesto etmiş, ken
dilerinin Yunanistana daima sadık 

kalacaklarını te'yit etmiş! 

Atlna, 11 (Milliyet) j 
. \ııkarada rrreyan eden müza
kerat hakkında şu son gün
lerde rnallıınat alınamıyordu. 
.\tina gazPleleri bu hıısu:-ta 
hir ,ey yazıniyorlardı . .\lamafı 
·ııııtı aıılıyomz ki müzakerat 
kat'i bir safhaya ginni~ ve bir 
itilaf lııı~ulii için ümit verecek 

rııalıiyrtte buhınnıuşlur. Bu 
ıtil fın yakın olrluıi{u tahmin 
erliliyor. 

A lınaıı ıııalıııııata ~(ın1 inı
ıli enziyade ınuribi ıniinaka~ 
nlaıı riiıel f'nıl:ıkin ııesııretlc 
ırka" edilcrer,i meselesidir. 

" . \ ı iııa ı:ta7.etrl ri ıı i 11 li.,.10larıııde 
,a,·aııı dıkk:.ıl lıiı· tcl eıldiil \'a
;.d;ı· . .\l:ıkale HWa lıkra yaznıi
\·ıırbı sadl' hükı'ımetr ınahsııs 
:pzel•'lcriıı şu fikirde oldıık:.0 l'I 
aııla ·:lnol' Ttıı kler c·YektJ ı\ti
ııada aktoılileıı ıti afJ aınryi l'eım 
: ,~ ıı rtliklrruıı iddia r.rliyorlar. 

1 :ıı uı elit' frııa tt•fsinlen 
ıııak al Yıınaııi.~ıaııi lıeyııd 

ıııılt•l ııınlıye koınisytmuııa tevdi 
'fmis o!ılıı~ıı 500,000 lsıı·rlin 
lıı a ıı ıı almaktır. Bıı paı a Yıı-
1,;ıı 11 taııdakı Tm k ı·ınl:ıki ile 
Tıirkiwdeki Yııııaıı cınlakiıuı 
takılirf kıy11ıt'limlt·ıı ~onıa Tiıık 
nıallarnıııı fazla kıymeti ha~e

hile Tiirkiyeye verilmek üzre 
ıııezk uı· korııisyona rmanet 
eılilmi~ıiı·. 

:;iinıdi Tıııkler i~ıe bu pa

ı~ıyı alınak istiyorlar. Du ga
zn1ı'leı• .ıııııı ıla i!ave ediyor
lar ki bu hususta Yunan hü
kıiıııetinin noklai nazarı sudur: 
EYulce akterlileıı itilafname mıı
f'ihirıre takdiri kıymet ııetice

siıı" riayet l'dilmesini icap 
,.rfel'. Bınılann iıldiasuıra tak
diri kıynıeliıı neticesi Tüı ki
\'crıiıı le lıiııe olnıiyacak tır. (,:ı
kacak fark 200.000 İstedin 
olacakrııı~ dalı:ı garibi dıı bu 
p:mıyı Tıiıkleriıı Yırııaııistana 
vPrınelrı i il'·ıp cdr.cckıni~! 
• ı . ıı Yıın : ııılilaım ııokıai 

ııaııu1.ı llıııılar wsile hııldııkça 
hiziııı ııyı niyc·tııııizdmı lıalıs
cdip dıııın-taı. Bıı 500,000 
İ ster lirnleıı ııiriıı sık sık ha\ıse 
divodar'.' 

° Cıiııkii herkl'se bizim biitiin , 
~ayrctiıııiziıı lıeıı lııı 500,000 
liran alıııak i ·iıı uj:\raşmaklan 

ibar~t olduğıınıı kabul ı•ttiı·mPk
tir. 

ÇERKES ZABİTi .EH .. f 
Y unaıı harbiye ııe1..areli 

:ılııren ~ayanı dikkat bir karar
name n~rr.tti. Buna göre 
şimdiye kadar Yunan hü -
kümeli tarafından kendilerine 
maaş verilen Çerkes 1.abit

lerin talısi»ah yeni sone ba
şmdan itibaren kesiler.eğini 
hildirmi~lir. (._:erkes zabitlerin
den mahatın ne olduğu an. 
la~ıiıyoı de~iiıni? Bunlar Çer
k11s Etem ilı• kardeşlari ve 

.liğıJı' avıJne,~iııdir\I Bıı haiııleriıı 

Y ııııanistana ıtasıl ııel<likleıi 
ıııalıimdıır. 

Biiyiik z:ıferıleıı soll!'a bu
lıaiıılel'. Yunan torrakiarınba 
kendi erine iltica edecekyer 
lııı ldıılar Y unaıı hiıkümetinin 
rnnlii'.(i payı aklılar. 07.aman
dan beri bıııılar Yıınan lopra
~ ında:ı hi anetıerini yapmaktan 
Tiirkıye aleylıınr. tertibattan 
geri kalınadıl:ır. Şimdi Yunan 
lıiikıimeti hunlara .c;cnelerden 
ı,,,ri wrdiÇıi talı~is:ıtı kesiyor. 
Karan icap ettirrn şeyi bilmi
\'orıız. 

Fakat ıııalı 'ıııı olaıı bir §eY 
ı : ırs:ı 11 ıla lııı kararm saılcre 

ta aı'l'lıf ıcıası rnaks.ıılınd:uı 
ilPl'i ~···lıııeıli~iıFI'. (:ıiııki'ı hım-

!ara Yerilrıı paı a zaleıı n·k lıır 
ey tutmuyi'Jrdu .. Politia g:lle

te i lıiikıimHiıı. bıı kaı aııııı 

\ı>nkit etli yor. ı,:cı h·ı~l11riıı Y u
naııhl:ufa heı :ılwr 1,<11 pı~tığını, 
bıııılarnı Yuııtuı lılarla ayııi 

rnak a l ı tııkııı rttiklı'rİııİ 1::ızı-
\'Ol'. 

· Eteıııin hiı adeı ı J{e~iı J.iı · 
vazı nesı·ederek deıui,ıir ki : 
· « Rfz rerkesler ale~·lııı ıc 
Türkiye tar;tfııııfa.n medarı 
itlıaııı olaıı ·ılı!'! hiziııı Yu
nan tlostıı olmak'ı~ıınızdı . 
Yıuıaıı tn(lıa~ıııa gcld ii{inıiz 
~iindf'n heri lıiı.; hir hizmette 
istılıtlam "tlilıııedik. ::;ıılıalde 
Yıııı:ııı lıiikiınıı'li lmi onlııdaıı 
ilır:w ettii•İııı ~ıı\'lı·ıııl'kle clnğrn , ,,. . 
lıir is YaJıtıııs nlm\I\ nı· . ıı ' . . 

Fak:ıt şıııııı ııııııtıııaınalı J..i 
Eıeııı ve lıırnıh·rlı·ri ){İzli lıir 
takım ıııah·ıt' ml:ı i-t,Jıl~ıı,ı 
cdilmırl:mlı. ıı ı.:illı ııı~ıksat ar 

ki fi~sİt a\enen İtiraf cılemıYul' 
- - - -···~ 

HARİCİ 
\tÜTEFERRİK 

HABERLER 
Çığ tehlikesi - ~amberi, ı .~ 

(A.A.; Büyük lıir çı~ l '.l kişili\.. 
bir seyyah kervanını altına almıştir. 
l'clAketzedelertn imdadın• koşulmuş
tur. Bu ıne kadar üç olü çikanlmış· 

ar. 
Şambcıi, 12 ( .\. A.) \\ıkuu 

haber nrilmiş olan cııt; nlnız uç 
k~inin ölümüne sel>chiyct yermiştir 

senahlardın dokuzu kurtulmuştur. 
• Amerikalı mütehassıslar 

\'a~igton, 13 ( A. \ .) Tamirat 
me:;elcsinini tetkik edecek ınutahassıs· 
lar komitesinde amerikan ,\ [. Owcn 
Young ,.e "lclson ile l'crkins tem;il 
edecektir, 

, 'u ork, 14 (AA) \1. ı\lur· 
gan \lali mütch:ı;<ıslaı J..c>mitcsine 
i;tirakı kabul edip ctmedi~inc dair 
olan c.:e\'abını hugi.irı Ycrcct:ktir. 

i\Jathuıt \'e malı mahafil mük 
ha~sı:-1ar komi:o.\Onuna ~tirak husu 
sunun ıah\11;\t 'c ıni.ıkelldiyct mc; 
elcsinın uzun 01.adl\ a tetkik edile 
cc!';ine ddıllet eyledi~i ıniitalıla;ında 
bulunmaktadır. 

Lolt Gorç seyabatta Kale. 
ı :ı ( /\ .. "-) Kan ştıhıint gitmekte 
olan '.\!. Loit Corç ile ailc,i burO\·a 
gelmişlerdir. 

• Manş tunell yapılacak 

Londra, 13 (A.A.) l\lanş dcnizı 

alanda ıünel tesiı.i faidcli olup olmı
yacağı hakkınd~ yapılan btifsann 
neticesi lyandın 84 lordun tünelin 
in,ası projesi lehinde ı·e 54 lordun 
aleyhinde olduğunu ve avım kama
rası lzısından 144 meb'u•\'n Aleyhin · 
de bulunduRunu ır;österıni0tir. 

Fraa1a radikal meb'uslar -
Paris, !,l (A.A.) • Dört meb'11> ra· 
dikal sosyılistgunıbundon istifa eyle
miştir. Bunlardan biri sahık nu1zar
wn l\L l .orcldir. 

Fransa • Lehistan - \ ar;uı a, 
13 (A.A.) Lehi!; tan :\yan meclL<i 
Fran>1 ile akdolunan mücriminin 
iade>i muahede>ini tastil. eylemiştir. 

,. Cenubl Amerika meslesl -
Pari>, l,l - ( A . .lı.) Bohya 
HükOmeti M. Ririyan ı ( Briand) 
cemiyeti akvam reisi ;ıfatiyla gön· 
derdiği bir notada Paragc ile meı · 
cut tarihi ihtilafı Labey di\'anına 

tevdi eylcmeği teklil eylemiştir. 

* Tayyare madalyası l.on-
drı ı ;ı (.\.A.) i'aris ten bildiri 
liı or: On .<ekiz milleti temsil eden 
beynelmilel havai kongra;ı 1928 
senesi altın madılyasını lngiliz piloıu 
Bert Jlinkler e verilmiştir, Bu madal· 
ya için gösterilen namzetler arasında 
atlıntiği tayyare ile geçen alman 
tayyareci Köl (KoelJ dahi 'ardı. 

• Fransa Maliye Nazın. -
l'ııis, l:l (A.A.) - Maliye nazareti 
son günlerde ·oğu l.. alını• olan nazır 
M. Şcrunun (Chcron) ahvali ;ihiye

sinin hi;;olunacıık derecede c\·ileşmiş 

oldup;uno bildiren bir tebliğ ne~ıet· 

miştir. '\1umailc hin hafta -onunda 

mutat i1lcriylc mc·guı olma~a ba;lı

rnlıilccci!;i de bcı·an olunmaktadır. 

mııtbı·at mümessillerini kabıu 
eılen .Jeneral Zlfkovlç ( Jivoko
vltch) hükllmeli krall)enin idıı
reyl disiplin altına alacağın! , 
kavaninl tevhit edeceğini ,.e 
milletin manevi , har~t ve ikti
sadi kunetlerinl inkişafa maz
har edeceğini beyan etmiştir . 

Bu vazifenin ifa~ından sonra 
bükılmet salim, manen mütevazin 
ve temamen meşruli bir demok
rasi hayatı temin için icap eden 
tedabiri ittihaz edecektir • 

M. Zifkoviç hllkılmetin ha
rici ~ulh ~iyasetıne devam ede
ceğini ehemmiyetle kaydetmiş

. tir. Mumaileyh hali hazırdakı 

usulü idarenin muvakkat oldu
jt'unu tekrar etmiş ve derpiş 
edilmiş olan islAhatın icrasından 
sonra demokratik bir hükümete 
terki mevki edecegini ve bu is
lahat meyanında hükilmet me
murları mil<darının tenkisi mes' 
elesin! zikretmek ıazım geldiğini 
söylemiştır. 

Yugoslav) a islik razı 

Bclıı,rat, ı-ı ı \.\ 1.cındrn 

lıank•larından 'ir ıtrupı tcm,il 
edtn \l. J>.,rı.:r bııraı a gclnıi~t:t. 
Cazctekrc nazarcn muıııailt') h 
bir ti!..rar ı tıkrazı akt1 ı tak<1 

rinde inı;'liz mali) cd'triıı; aliıkanr 
tclccck lllL"i<ı;' l'<tkkır ·h ırıa!tim ı 

alma~a .,alı HCo l,ur 

\l .11~; ,\ ! \!il'· h. kı . .,.. 

dunı 'e nıudL:• ıııuaı ini ile uzun 
uzadi ı·e ı;.nrlısnıt'\' ıılduJ!;u ·"ıdı:n· 

mektedir. 
MÜHiM ISLAHAT VAPILACAI( 

Belgrat, 14 (A.A.) Gazeteler 
hükllmetln tatbik etmek istedi
ği ıslahat programından bahset
mektedir. Belgratta intişar eden 
~vreme• gazetesi bu mevzua 
dair yazdığı makalede diyorkl 

ı - lık olarak idarede ade
mi merkeziyet usuıu tatbik 
olunacakhr • Mahalli mahiyette 

olan her mes'ele belediye ve 
mahalll makamlarına bırakıla

caktır • HükQmetin maksadı 

siyasi mücadeleleri izale ederek 
dahili vaziyetin takviyesine va
sıl olmakhr • 

2 - Siyasi fırkalarla bozucu 
teslratı ve salahiyetsizlik yü

zünden son senelerde çığrından 
çıkını~ olnn idare makinesini 
ıslah etmelidir • Memurlar ara

sında tensikat yapılacak ve 
ter memur liyakatına göre is
tihdam edilecektir • 

3 iktisadi terakklyata ve 
milli vahdete mani teşkil eden 
mevcut kanunlar asgari müddet 
zarfında tevhit edllecektir • 

4 - lktisadiyatın iliL~ı istih
saıatın tezyidi yol ve münaka
latın ıslahıdır • 

5 Harici siyasette tekmil 
memleketlerle samimi münase

bet tesis etmek ve derin bir 
sulh arzusundan mülhem olmak 
hr. M~rudyet rejimine avdet 

mes'elesl ancak bu ıslahat ta
balı.lı:uk ettikten sonra tetkik 
edilebilecektir. 

Hırvat reisinin istlçvabı 

Befgrat, 14{A.A 1 Zagrepten 
blldlrlldltlne gllre vali M.Maçek 
(Matchek)i çağırarak Peşli hir
lap gazetesine vuku bulan beya
nah hakkında izahat istemiştir. 

M • Maçek [ Matchelc ] valiye 
beyanahnın hakiki metnini tev
di etmlttir . 
VOL VEldt.ECEI( MEMURLAR 

Belgrat, 14 (A.A) M. Si-
koviç (Zikovith) valilere ve de
valr rUesasına kadro fazlalığı 
ve ya ehliyetsizlik sebebile ken

dilerine yol verilebilecek memu
rların mıktarını mübeyyin bir 
liste tanzim etmelerini emretm
iştir. Çıkarılacak bütıın memur
lara tazminat verilecektir. ----·_...,___ -- -
Şiddetli bir zelzele 
Brüksel, 13 (A. A.) Muhiti 

merkezlsi Japonyanın şimalıode 
olan şlddetlt bir zelzele kayde· 

dilmiştir. 

Tokyo, 14 (A.A) - Merkezi 
rasathane dün sabah saat 9 dan 

biraz sonra takriben 3 saat 

devam eden zelzeleler kaydet
miştir , Zelzelenin merkezi ğö

rUnüşe nazaran l(amçatka yakı· 
nındadır • 

A.Imanyadn 

ŞAKŞAK! 
AL~IAr-; \, 'li S \K-·• 

~ \h.CJ B Şl~ l ! 

Bl ASIL İŞ? 
Beril 

yet) 
ıı k. sanı l!l28 (Milli-

ll r ı 

ııyal".ıl rııı<-

,-e u :ı.u 
.ıır pie 

\u ıpa 
0,: and1~1 

zu11an trc. ud r rı, o na· 1 

me::hu, sa.ı~ ·atk rlar birer ı~ io;:cr 'ak 
ş kçı t tarlar. 1 J adarc' ın ı ızıfc,i 

O}Un f"c..-tmn it., :ı, g:tmc in, -
bih edılen ,ıııkt '. da ulkı·I· m ·tan 
ibErettir 

ilk <'c • o;nanan ır uwnun 
halk·daha birinci perdesinu~ ıkılmı~a 

lıa<lar'a bu heoı ınüdir 'e hem de 
orıi,t ı,·ın bir fclakeıcir. Cünki bütün 
ıııc aı lıu~a gttıuiş ıı\du~ıı ~ibi, kazaıt• 
nıak ılıtimali de yoktu•. 1 lalbı:ki eser 

a1kı)!dı ı a ot ha · a tur't1.Ü· 1 '1 büyi k 
bir he\ l'"lt.' o nar. kc:Tdi hl·A"cnınc:::c hile 
h., alkı;lanan bi. c>crl t!ah:ı dikkat 
' e,..t: ımi\·~tfc dinle'", o~ u 1un :'O· 

nuna kadar kalı 

Ti\• ronuıı muhtelif wrlerinc 
d,~ılan ,a akçılar hep birden alkı~ 
lar, \il.\3, Ylıi\a.~ halk ta alkışa i~ti~ 

rak ede·-, c .. cr \'.er tut.ar. 
l lalkıa c\Ckc fena lc,ir ıapan 

piyese ~11nradan ıyi gelnıirc. kana:ıt 

lar ta<hih cılilme\ c lıa~lar. 
.'\ak.,3k\·ıtat:ı ıTitıavven Ucrcl verilir. 

derler. l'akııt her zcman dc~ıl ha ! .. 
Bir \'CJk ki<iler pk~akçılık 'npınak 
için u t Tı p: ~ \crir·c: ~\'a:-ılnıı 

divcc ~ .. j' ı. ~~vela OVtı;ı ht~1rıa 

ı;::mc\ n ' alk ınr d:ı.ı tc<ir nlıınd;ı 

kııl rak ;11 ı • a nedir . 
lleılın ti aırülannın ş.1.-ak~ı 

ba ı 2., cr:·l·t;; meslek , a\ramııu 
tes'it cdi ur. l\ı cık boyu, uf K 

ı:,ıJzlenh: scrtan·· benzı,en bu ad:ırn 

hu ınc lt::hı;. ıı ı girdığ;ni nn'.1' 1 )"')1: 

Para-17.., put:ıu1., hir halde iktn 
bir ahpahım lıcnı .\pnllu ıiyatro<u 
müdiırünc ıaktim etti. (:ünde ,l.3 
fenik (1 (j kıırnş) la işe haşladım. 

lluııd:ııı ınnd:ı yevmh·c 10-12 

bilet alıyor. tanıdıklarım• daP;ıtıyor· 

duru . .'nıır;ıdan Ucrlinin hemen her 
tiyatro:-ıunda çalı~tın1. 

ııcr gün beni gelip alırlar. Bir 
oyunun r;ıp,bct lhulması için bana 
çok ihtiyaçları 'ıfll· '\rtislcrden •yncıı 
ücret alırım. !\faks. l.lnder. olga De>
mond \'S. den' hafıada 50 mark (25 
lira alırdım. 

llozı artisıler ~akşa&ı hiç '"' mez .. 
Fakaı meşhur olduktan sonra... Ben 
çok arti>t yetiııirdim. 

Relikamla iki çocuğum \'e ben 
Berlinin dört tiyatro~unda çalışıyorux .... 

Eıı zatın ~:ızetcniıı birindeki be 
yanatını okuyunca Paristc ba~ıından 
geçen bir \~kan haıırladım: 

\la1 lin Ra ı;ı, rn üsünc gitmiştik. 
\ 'a,at derece hır yerde oturduk. \'a
nımda <ıı~r:ıl' ;ı:at her Yt.·~ilc ile 111 .. 
kı;lnoı \'C etrafı tacit. cdi\'Ordıı. 

l lcr 1 'de acerni lıir şakş,ıkçı idi.. 
Orada oturanlar sıısma>ını ihbar et 
tikçe herif hu t!efa, hrarn diye 
bap;ırma)t:ı da h~ladı_ 

'l'at:iı edilmiycn lıif ~ıı ün ve 
arkad:ıki halkt:ı alkıj:ı iştirak cdiyortlı•. 

r lcrif oyunıın .. onuna kndar lıizi 

sinirlendirmiş l:ıkllt bir kı>ım katkı 

alkışa beraber >ıırükledl~i için gün
deli~iııi dolgun almı<ıı. 

K.Ö. 
Mısırda mühim inşaat 

Londra, 13 (A.A.) ~ Kahire

den Röytcr ajansına bildiriliyor: 

(~heli el'liva su seddinin 
inşası hakkında. hir nokta nıiis
tesna olarak diğer nrıktalarda 

Mısır ile Sudan hükumetleri ara

sında itil<lf ha>ıl olmu~ıur. Bu 

iti!Afnanı c·dc \J.,ırın Nil suları 

ii:1.crindcki tarihi hukuku ta~tik 

cdilmhtir. :\lualh\ktıı olan mese

lenin halline intizaren \1ısır 

nafia nazın 1111 sene için 24 

milrnıı ~lı<ır lirası tııhsi~at talep 

~diyor. 

Bu talı . i atla idare olunarnh. 
1 prugrnıııda , 'il ha' zasında !'i00,000 

lnı,,riliz diıniını ci arazinin' kabili 

iska bir hale getirilmesi :ıoo,ooo 

dönumlın ılahi daimi surette ka
bili iska bir ~klc ilrajtı, 40,000 

dünumuıı tcmizlcıııııcsı ameliyatı 

rnrdır. -ıoo,ouo diinlım anızidcki 

iska tertibatı ı>lah olunacaktır. 

Fransada Siyasi 
vaziyet 

Londra, 14 (A.A.)- Taymis 
gazetesi Fransadakl siyasi vaz
iyete tahsis ettiği bir başmaka
lede ( Pofncare) Puvankare ka
binesinin bilhııssa tamirat mıı
zakerah, milli emnü selarıet, 
(Brland) Briyan Kellok (Kellog) 
itilAfi ve Lokarno siyaseti saha
larında kazandığı muvalfaki
yetten dolayı memnuniyet be
yan etmektedir. 

ÖLÇÜLER 
KA UNU 

Metro esası ........ 
Kanunun hülasası 
iktisat vekiı~tfnde Öl
çü Müdüriyeti Umumi-

yesi teşkil ediliyor 
\ ı.. 14 \ \ l'ktb:ıt , n ara, .•. 

ı ekalctince ihar edilerek buyuk 

millet mccli<i ı ti<at vıclinıenin· 

de nıuzakt.:rt"-İıH.: haşlannıı~ ol'-!n 
ölçult:r kaııL.OU la\ iha:;ı hulu,ctcn 

~u nı~ddcfr.Ji i:ıtİ\ :ı etınckc~·dir: 

1 Tiırki\ ede kullaııılac:ı l; 

ı ilçiikr ye tartılar için ı'ıctrıı 

c>a-ı kabul cdilnıi~ıir. 

Yalnız p:ıra 'e ınücc\ hcrnt 

11;111 cari 'ezin ı·o ayarlar baki 
kalacak clckterik sarfiyat ı kilo\ at 

saatile ıilçulccektir . Keza, su. 

g;ız \e dektri!.. ,aatlarilc tahi
nıetre l'C diQer bu kahil ;ılat da 

dahil tılnıaı.. lizn: hiç J..iııısc ayar 

\'<! danıgahınınaıııi~ :ıletltr sat:ı 
miy:ıcak ı·e ku'laPnıiyac:ıktır . 

hil:Hında hareket edenlerden 

nakli ceza al ıırnı:aktır . l lariçle 

muamele ) ;ıpaıılar ile inıah\tını 

hariçc göndrcnler '!) ııı z:ımand:ı 

lıaika ncı i ıı~~· rkri de i~arcı 

ulcbilirlcr . Fenni iılcrdc 

kull:rnılan ~lctlcrlc •adc imalata 

yaral'ıp ticari e~pnııı miktarını 

tayin ılc munasdıcti olmı yaıı 'c 
scnal 'c ya tarihi kıymeti sebe

bi le antikacı dükkanlarında ve ya 
cılcrdc hıfzedilcn ülçti aletleri 

bu kanunun hıikmunden nıii stc;;

ııadır. 
,\1ctro sLstcmindcn µ;ayri olan 

veya tartı ,·eya damga" yoluıida 

olmıyan ve yahut muayene edil· 
meml~ ve danıgalaıımanıı~ bulu

nan ölçü ve aletleri :u., p;az ve 

elektrik saatlerilc t:ıksimctro ı·e 
sair bıı kabil ah\t da dahil olmak 

Uzer.:. ı..ullananlar, satanlar mua

yene) e muhalefet edenler muha

kcmclcrce ceza !..anununun !'i84· 
nd maddesi nılicibiııce cezalan
dırılacaklar. 

,\İüınkün olanların memleket 

dahilinde imal ettirilnıc.,ı şartılc 

hükumet ölçlı ah\t ve saatlerinde 

dilediklerinin yapılmasını ı·c sat· 
nıa,;ını yahut her ikisinin devlet 

inhisarı. altına almağa ı·e inhbar 

suretinde bir nıiic"bcye ı·ermcıtc 
mtzundur. 

l lariçten ticaret nıııksadilc 

memleket dahiline getirilecek 

olan ülçultr ancak İzmir Istan

bul, mersin, Trabzun ı·e Samsun 

ğümrtiklerindeıı ithal olunabile

eektır . Ülçli i~lcrilc m~gul ol
mak lizre İktisat ,-ckA.letine mer

but bir ülçii müdüriyeti umumi

yesi ı~kili ve kanunun haziran 

iptidasından ıtibaren mer'i olması 

teklit edilmektedir. 

Surye kariştı 
Halk üç gazetenin 
sahiqlerini yaraladı 

Adana, 14 (Milliyet) -- Suriye 
de yine vazıyet kanştı. Halk 
oç Surye gazetesinin idarehane
sine hücum ederek sahiplerini 
yaralamıştır • 

B. h1. Meclisi 
Ankara, ı.ı ( .\.A.) B . .\1. 

\!celisi bugün reis Yekili Ha,an 

Beyin riyıısetiııck toplanmıştır. 

l\luhtdiE demirin ı Q28 senc.-;i 

bütçelerinin fasıl l'C maddelerine 
65000 lira nıüıızam tahsisat itası 

ile muhtelif dairelere bütçelerin· 

rindcıı 11 ı·ni miktarda tahsisatın 
imhası ,:c bir khım dairelerce 

bütçelerinde :l82 bin liralık mü

nakale icrası hakkındaki kanun 

layihası miizakcre ıe kabul cdil
mi~tir. .\leclis pa~.artesi günü 
toplanacaktır. -----

Horen Hayri 
Adana 14 (Milliyet) EmlA· 

ld milliye üzerinde bir çok da
lavereler çeviren ermeni mühte · 
disi Horen Hayrinin hempaların
dan 30 kadannın tevkifi bekle
niyor. 

erler 
'Bursa rnevkufları mahkemey 

verildiler 
Mevkuf ardan <4 7> sinin men'i 
muhakeı elerine otuz üçünün 
de liizumu muhakemelerin 

karar verildi. 
CÜR\ıIÜ ~A H1\T~~'f İ 

Bursa , 14 (Milliyet) Mevkuflar mahkem8' 
ye verllmi,lerdir. bunlardan 47 sinin men'i 111~ 
hakemelerlne (33) ki.inin de IUzumu muhakr 
melerlne karar verilmiştir. 28 Kl'i mevkul 
4 kl'I de gayrı mevkuf olarak muhakeme adi• 
lecektlr. 

Evrakı talıkikiyeye nazaran agır ceza mahkümu Cemal •Jl\t 
dafaal din islam ihtilal cemiyeti. namile bir fesat ocai{ı teşklliıı' 
tc~' 'ıbUs etmiştir. Bunlar tedarik edecekler! müsellah kuvvetlerll 
hapsanedeki mevkufları tahliyeden sonra Cemahn ldaresfodl 
hareket edecek olan fesatçılar telefon ve telgraf hatlarını tahrlP. 
Vali, kumand:ın ve daha bir takım rüesayı katlettikten sonrl 
Mudanyaya hareket edecekler, oradan Balıkesir tariklle lzmlıf 
yollanacaklar. Orada İngllizlerin muavenetini temin ederek şe~ 
hükOmeti değiştirmek üzere Ankaraya yürllyeceklermi~ .. 

Cemal tesavvur ettiği fesadı fil sahasına çıkarmak için kardafl 
mustafa ile mahpus çerkes Sabri, baş gardiyan !\Amil dikici ff• 
mail, usta Kıdem vastasıle yanına ketirdlği kimseleri teşvllı: fi 

halkı Cem için fealiyete sevketmiş • 

Yapılan te,vlkatı bir kısım maznunlar kab:ıl 
ederek para, sllAh, cephane itasını ve ya bil• 
fil iştiraki teahütle cemiyete glrmı,ıerdir. ea· 
zıları ise, telklnata kapılarak meseleyi blldil<• 
leri halde hUkQmete ihbar etmedlklerlndell 
mahkemeye sevkedilmi,tir. 

Cemalde "rUya kitabı,, namında bir deftel' 
bir de hatıra takvim defteri çıkmı,, bunlardl 
tasavvuratı mefsedetkAranesini lsbat edece• 
ibareler görUlmUftUr. 

Polisin teyekkuzu, müdür Ramiz beyin bizzat takibatı meseıe1' 
meydana çikarmışhr . 

Adliye t hkikah büyük bir adalet ve şeflı:atla icra etmlştlt 
Muhııkemeye Gumartesl ve ya pazartesi gllaü başlanacaktır • 

Ankara ve kazalarında ( 309) 
Millet mektebi açılmıştır 

Aııkam, 14 (Milliyet) - Ank:ıra merkez, kaza ve mü\!# 
katinılaki ıuillPt mr,kteplerine (9274) kadın (7348) erkek bev~ 
elnıekfedir. C:oın'an ( 309 ) mektep açılrııı~tır. simdive kadl' 
(700) kişi şahadetname almıştır, ' · 

Bolu ıneb'usu Cenıil B. vefat etti 
Ankara, 14 [Mllllyet] - On heş giinden lıeri ha~ 

bıılunaıı Bolu mnh'ıısıı Cemil Bı>y vefat rıtmi~tir. Cenazesi yısı? 
kaldırılacakt ''" 

DÜN GECEKİ Y ANGİNLAR 
Dün gece saat on ikiyi {9) dakika geçe çarşı kapıda Taş t 8'

üst katından yangın çıkmış ve derhal yetişen Etiaiyenin geytıl 
sayesinde hanın bir kaç odası yandıktan sonra söndörUlmUştUt• 

On ikide de Eyupta Gllmüş ~uyunda küçük bir ev yanmışhr• 

SİRP BAŞ VEKİLİNİN BEYANATI 
Bclgrat, 13 (A.A) - Yoğoslavya lıe~ı·cgili jiYko11tclı ıııntlı~" 

mümessillerine hcyan:ıtında yeni hiikunıetin paokrıınıını izah ede' 

ken demtştir ki : 

siyasette tam bir 
miinhasıran sulh, 

tcseJ,iJI ve devanı cerri 

binaenaleyh heynel~ 
Hükumet harici 

edecektir . Bu siyaset 
istikrar si ya ·etidir . 

Başı·ekil hali hvirdakl idarenin ınuı akkııt olduğunu ik~ 
mal!, hars!, adll ve idari sahalarda yapacağı islahatı tahakkuk etti 
dikten sonra mC'iruti bir hükumete mevküni terkedileceğini stiyle~ 

Büyük bir tayyare 
hattı 

Londrıı, 15 (A.A.) - ~lmpcrial 

Aairvays " kumpanyası gelecek 

nisanda lnp;iliz imparatorluğu için 

beşbin mil tulünde yeni bir tay· 
yare posta hattı teı:is edccek•ir. 

Bu hat sayesinde lngiltereden 

Hincli~tana altı glinde ~idilecek

tir " --ingilterede Kış 

Parlata Ermenller 
araaında 

Pıru 13, ( A. A.) - Yı"aııo1 
isminde bir cmıenl Paristelri ~ 
kilisesinden çıkarken killscnln tJr.;' 
Barunanaklının üzerine revol';I,, 
at~ etmiştir. Kurşun boşa gimı~ 
Miitearnz kaçmış, evine girmit 
orada intihar eylemiştir. 

lnglllz sergisine 
gideceklere 

fogiliz. maınııltıtınm teş~ 
için Ingılterede büyiik "' 
~rgi açılacaktır. Bu ~rl{iııf. 

Londra. 14 (ı\ . .\.) l\lur \lngil· 
tere) havalisinden bildiıildif!;ine göre 
mebzul surette kar yağmış ,.e ortalık 
donmuştur. Bu mıntakı dahilinde 
bulunan Simonshıl sehrinin 5 gün 
her tarafla müna!'icbat ve münakalau 
munkatı olmuştur. ~1eıkfır şehri 
dünyadan tecrit etlen kesif buz 
tabaka" o kadar sert idi ki buz· 
laıın tc,terc ile keı ilme; !Azım 

~el niştir. 

ikı şubesi olar.aklıl' ki v;ı 
Londrada, ditteri Birmiıı~arıı"i 1 

açılaraktır. Vrrileıı lıabıH·l. l 
göre bu lwr iki scrgiıJı, 1 ııı:rı 
mamulAtıııın eıısrın terakkı '

Kral ve Kraliçe 
Londra , 14 [A.A.] Sabahki 

sıhht raporda kralın ahvali sıh
hiyeslnln betaetle salah kespet
mekte olduğıı beyan edilmek
tedir • 

Londra, 14[A.A.) Kraliçenin 
sıhhati daha iyidir . Mamafi 
odasından cıkmamaktadır • 

ta na1,aren arzeltiği IPk:11ı1 

gösterileceklir. 
Serı:.ıiyi ziyarr-l i~iıı gidercl' 

lere reshilat giislP-rilııwsi t:ık# 
rür etmiştir. 

Ilıınıın için İngiliz >ofa~h' 
tanesi iktisLt Ye ticaret miiıti 
ha~ı miralay Voods taı·afııı~ 
iltıkadar ı>rhaiıı rniirar~ 
azahatı lazimc Ye .. tlcccği ~~ 
vol ınP~~rifiniııılc trıızil:H i~ 
irin dr karar Yerilıııi~tir., 
Yı oıls ı;:ıbl:ııl:ıki lııgiliz h 
so'oslıığıııııla it:ıyi y;uillı 
ııır.kl:~ılir. 

~ 

ı 
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Hırsız Çetesi 
Beyoğ~ÜIİıakatında 
hırsızlık eden 9 kıpti 

yakalandı 

Beyoğluna tabi Mecidiye 
l<oyo ve clvannda bl· mUddctteD 

bert bir hlrsız: ~ 
Çetesi tUrcml~ 
bir çok sirkat· 
lar yapmışb • /"J. 

0 Beyoğlu jan· lıf~ 
danna kuman· • Cc. 
danlığı tarafın· 
daa alınan te
dablr .. yeslnde 
kacım erkek 
altı klptlden 
Dıilrckkcp olan 
bu çete cunna meşhut halinde 
Mecidiye l(OyUnde yalıalanmış
tır • Kıptiler lı:endllerlul tevkif 
tdcıı Jandarmalara 100 lıra ruş
vet tckllf ettlklcrlndca bu cihet
ten de zabıt varakası tuıutmnş
tur. 

• Kıskançlık kavgası -
Onaköyde ouıran yahndi kadınlardan 
Jl.Jırkado ile Rışel k"kançhh yü~ün
den saç saça, bış başı gelmişlerdir. 
Bu sırada mucpaktıın bir ralcı şişesi 
kapan Raşe! J\lirkadonun . kafasını 
Patlatmış ve iki kavgacı kadın lı.ara
kolİı boylamıştır. 

• !(olundan yaralamı~ -
Evelki gece Kasımpaşada Aslan ile 
Enıin ehemmiYetsiz bir meseleden 
doiıyı kavga ~tmişlerdir. Bu kavğa 
neticesinde Aslan Emini bıçakla 
kolundan yaralamıştır. 

• Berber ile fırıncı - Aya
>ofyada berber Osman ile fınneı 
Rifıt kav~a ederek hirbirini döv
tııüşlerdir. 

Gene mi? 
- ~ .. ---

\iüddei umumiliğe 
müracaat 

Va af at_--,;;;;,,;ıcıa bir zat 
r.ıuddcl umumllijte mllracaat 
ederek Haseld polis mevldlndc 
dayak yeditlnl V& bıı yllzdea 
ayaklarının kangren olduğuna 
iddia etmiştir • Vu,ut ata Cer
rahpaşa hastanesinde yatmak

~•dır • Müddei umnmilfğln talebi 
üzerine tabibi adlf tarafından 
lıastanede muayenesi icra edll
ıni r r... ır • Rapor mDddcl umumi· 
ı.,e Verilmiştir • 

Çavuşoğlunun 
emlaki 

E -
ınvaıı metruke ldarestııce 

satıhta çıkanlan <;avuşoğlu 
Petraki partmanına iki banka 
~•rafından haciz: konuıınllf oı-
•tıı görillmUştU ; Fakat bir 

:•nkanın koydurdutu haciz 
aicı.ın1tnıftt. Meselede muvazaa 

okidutu anlafılmışttr; diğer ban
anın da k 

kaldın oydurduğu haciz: 
apartın~:&ktır • Bundu sonra 
~ılacakbr tekrar satılığa çıta. 

ŞEHİR FİLMİ 
BU GÜN 16 DA 
GAZETECİLERE 
GÖSTERİLİYOR 

Üç ay kadar eve! bir şirket 
Emanetle mukave:e yapar.ık 
ı~tanbul menazırını Avı upada 

g/\stermeyi ıaahüt etmişti. Şiı ket 
filmi ıki ay zarfında çekecektt. 
Aradan iki ay geçtiği halde 
şirket filmi hazırlıyamadığı 
içın Emanet mukaveleyi feslıe 
karar vermıştı. 

Şirket buna ra~en flimı 
hazırlamış ve geçiktiği için 
nakil bir ceza vermeyi kabul 
etmiştir. 300 metre olan bu 
film bu gün saat 16.20 de 
Ek'er sinemasında, emanet ve 
matbuat eık:\nına gösterile
cektir. Mukaveleye muvafık 
olduiru teı.ahür ettikten wııra ., . 
A vrııpa şehırlerinde g/\~terıl
mesiııe miı~ade edııecektır. 

* Emanet mektupçusu 
Şehremaneti Mektupçusu Osman B. 
bir çok dosya Uc beraber A nkaraya 
gitmiştir. Bu meyanda vilAyetln ema
netle ıevhidinc ait dosyalarla, Adalar 
clekıriği ve silt meselesi dosyalm 
vardır. 

• Slnemalann yazılan- Yeni 
yazılar münasebetiyle sinemaiarİ 

tem sili erini uzatmak için miadından 
yanm saaı fazla müsade edilmiştir. 
Fakat bir kısım sinemaların bunu 
sui istimal ettikleri görülmüştür. 

Eskiden 2I,30da başlıyan bu sl
nemalarn şimdi 22de başlanmaktadır. 
llalbuki bunlara bu müsaede, yeni 
yazıları çok ve yavaş ;;östermek için 
verilmişıir. Bu vaziyet üzerine yazı
ların yavq gösnıilmesi mecbuıi kı

hnmış aJc.tj hale ıevessül edenlerden 
ct7,a alınmaya karar verilmiştir. 

* DarGlbedayl Kapı•ı -
Oarıilbedayiin kapısı şimdiye kadar 
21,30 da lıapanaıalt zincirle bağla
nıyordu. 

Bu usııl yangİn çıkttJtı takdirde 
halkı müşkil bit vaziyete sokacaıtın
dan bundan sonra 21,30 da yanlız 
kişeler kapanacak kaptya zincir 
bağlanmayacak eveldea bileı alınlar 
ilk perde bitinceye kadar salonda 
mkliyeceklcrdir. 

• Kattr alınacak - Emanet 
tanzifat arabalarının cerrinc kullanı
lacak Kaor mübıyaası için bütçesine 
23 bin lira tahsisat koymuşıur. 
.. Toton depoları. - itfaiye 

müdür vekili liısan B, Emanete ver· 
diği bir raporda şehir dahilinde ah
şap tütiln depolan bulundurulduğu 
taktirde dalma yangın ıehlikesi mev
cut olduğunu bildirmiıtir Emanet 
bu kabil tiltün depolarını tespite 
başlamışın. 

• Hamallann bazubentlerl -
Şehremaneti hamalların kollarına ıak
m.ıc için yeni harflerle yazdırdığı 
bızubentlerin pek yakında kullanıl
masına başlınacıktır. 

* Kara karşı tedabir-Emanet 
aıebzııl kar yagdıtı taktirde derhal 
sokı~lan ıemi.zietınek için 200 amele 

- ~1SAlbt :HA.DEHLE& 

SiGORTA MUAMELESİ 

hav.ırlımımr. 

RE ARTIYOR 
rıJ~ 1STAT1S11KLERE GÖRE •ı.50 N1SPE

SENAR1Tı - İNGlLtz KAl\1B10SU GEÇEN 
8 E 927 YE NAZARAN AZALDI 
"on zamanlarda y ı· · ta 

timizde b 1 • memleke - ı Türk lirasıdır. er ı sıgor . · u urıan lıa a . . . 
şırkelleıi •--r 1 Y .t sı~oıta şırketlerının aynı mı1ddet zar-

. ._ ıyet arını ..,, .. . . · · ·k dıkkat de,.eceJe ır-~aııı fında tahsıl eıtıklerı prım mı • 
. artırmışlard · d \lemıekctimizde h 1 

11 tarı da 648,710 lıra ır. 
. u unarı lııı Sah·b· 1ı· b' t' neYı şırket!erin aded· 15 . ı ı ~ala ıyet ır za ın 

JI b 
1 1ıı· verd·ı..· ) ö beş ar ı ıırmınıiden eve) 1 ık · •ısı ma umaıa g re 

hıı .-i,.ketlere rağbeti ı:k ~ 6~ne evelkine nazaran hayat 
bnalı~ııs drğildi. Son senelerde ~f.0ı1a~ı m~ıameltıtında .yüzde 
.• 

11 ~ ık~ıleıın muamelatı dalıa 1 nışpetı nde bir fazlalık 
l.ıyade artırıı>-tır . v.ardır. 927 ~eııe~i zarfında 
~a H;sırı_ı l?İr ıırnı~lı~ıdan istıh- sıı;~r_ıa şiı ketleri tarafııı~!:ın 
lııı c:'.ı~ıırıız rrıallıırıat;ı ı::•ıre haııkt"n 3,751,000 ııakll\·at 
92 . ııketl ·ı1lı•ıı ·eı·li olanlar VH kazad:ı!1 da. 1,250.000 lııa 
ı 7 ~ene<ı z·ııfind 1 13.1 46_968 prım ta/ısıl edılıııi ·.r dır. 
y .'.'k lltll'ıme u yapnıış ardır. * Kambiyo mu~melesi azalı-

1 • Vl' erııchı sirk 1 • ) or • F.lde clli.,ımiz maı mata 
)'ar ıı), ' ı ııııt'ıne' k e ın ~ re 927 senesine nazaııın 928 ••-
63 41 400 . . (' n 1 la l da n, Z4, r UJ şelır iZ Wvo !lor-

' ı .ırıor s · ·ı b k · ' A \'l . . · 1· ı c nn ·a k 1'ele-ın .. :e· i muııme ~ 
h y '

1 Şii ı t tll ı •'il Ilı rnılıı ''1- ., 'l"ıŞtır. llu tcnakusun ı ıanbı hm 
'l l'"l.ıLı1 .\ lıtıl,trıı ~l}O 927 i' tı<ad! nzivetilc rakından al dar 

1 • l'I 7.aı l•rı il ı ıJ 1 ıı·k oldu)tu ı:ıuhJKkaKtır. eı·1 1 · e ı - L·· ıh . ırırn 11lıkJarı da 2 40() 73 '. ı. ıkika 927 SCnC>i :ı:artında 
• • • O şehrımızde 00,424,832 adet lngiliz 

MfiTEF"ERIK HABtRLEI\ 

GenÇliğ(! 
Hitap -----

Yeni harflerle 
hakkedilecektir 

C. H. Fırkası kapısında Oa
zfnln gençliğe hitabesi as.~nıştı. 
Arap harftcrlle yazılmış olan 
bu hitabe, yeni harflerle yazıl. 
nıak Ozre dllıı kaldırılmıştır. 

• l(adınlar yurdu - Kadınlan 
çalıştırma )'urdunun yeni binası 
inşaao eplce ilerlemiştir. Bina l\isana 
kadar tamımen bltmlı olacaknr. 

• Kadastro MDdDrD-Kadasıro 
Heycd Fenniye Müdürü Halit Ziya 
bey, bir m!iddeı evci tcıkikat için 
Avrupaya gltrnişd. Mumaileyh bu 
sabah avdet edecektir. Tapu ve Ka
dasıro Mektebi ulebeSi kendisini 
lıarşılıyarak bir buket takdim ede
cektir. 

iş lstcyenl~rc- Cülhane hasta
hanesi için 2 inci sınıf bir hemşireye 
ihtiyaç vırdır. A\'hk 30 liradır. 

Fransa sefiri Fran<ız sefiri 
Kont Şambron dJn lsıanbul 1 forıciye 
memuru Hakkı beyi zipreı etmiştir. 

Yakında Ankarııya giderek muaJlnk 
mcs'elclerin müzakeresine devam 
edecektir. 

* Kaçak şampanyalar -
Rüsumat idaresince mü.,dere edilen 
kaçak şampanyalar müskirat idaresine 
devredilmiştir. 

* Slğara fabrlkalan - Bazı 
tütün tacirlerimiz Londrada müştere·· 
ken bir si~ara fabrika~ı açmak için 
tütün inhisanna teklirtenle bıılumuşnır. 

*Bir ayda gelen Vapurlar
Bir ay z.arfında Akdeniıdcn limanı
mıza 53 i ve Kuadenizdeıı de 279 
Vapur gelmiştir. 

* Surye ile ğflmrtıkmuahedesl
Surye ile münıkit gümrük muahedesi 
6 ay sonra hitcceginden yeni muahede 
aktı için hazulıklara başlanmıştır . 

• Yeni rakılar - Muskiraı ida
resinin galatada açnğı rakı fabrikası 

günde 5-6 bin okka rakı çık.arıyor • 
~·evka!Ade nefis olan bu rakılar bira· 
hane ve milessesclcre kilosıi 240 
kuruştan saıılı' or . 

* Türk Ocağında konferans 
ve konser - Bu Perşembe akşamı 
saat yirmi birde ocakt l il ilmi Ziya B. 
tarafından (Beşer! Ruhun Terakkisi) 
mevzulu bir konferans verilecek, 
Bundan sonra Münir Nurettin Beyin 
en münınhap eserleri çalınacaktır. 
Herkes gelebilir. -------Müskirat variratı 

Müs kiraı inhisannın varidau ıcşrin 
evci 928 de 87(),367 ve 928 teşrini 

evelinde 1,055,196 lira ı~rini sani 
927 de 963.771 ve teşrin sani 928de 
1,051,500 liraya baliğ olmuşıur. 927 
k:I.nun evcide 817,576 lira ve 928 
senesinin aynı ayında 115,718 liracır. 

lirası satıldıtı bılde bu miktar 928 
senesinde 27,171.884 liraya ıeneı.zül 
etmiştir. Diğer lambiyo sanşlan da 

aynı suretle düşmüştür. Muımellnn en 
fazlası banka kişelerinde cereı·an 
eımekıedir. 
928 senesi içinde Borsada l 1,164,965 
lngill:ı: lirası satılmış, banka kişele

rinde ise bu mıkıar 16,006,919 liraya 
baliğ olmuştUJ\ Bunun sebebi banka· 
)arla allkalm olan ıccirlerin kendi
lerine lAztm olan ka!"biyoyu bankı
laıj vasııuilc daha fazla sühuletle 
.temin etmek fın;aunı bulmuş olma
larıdır. 

Kambiyo borsasında - lngiliz 
llruı dün llursada 998 kuruşıa aç~
IDlf, 998,25 lnıruşa yilkseldikten son
ra akşam yine 998 kuruşta kapan
mıştır. Düyünu muvahhade, 223,85 
liraya düştükten sonra 223,40 lirada 
kapanmıştır. Alun Borsa haricınde, 

859,5 kuruşu açılmış, 860,5 kuruşta 

kapanmıştır. 

* Bir banka çeklllyor - Bank 
Bel] purletranjenin memleketimizdeki 
faaliyetine nihıyct vereceği ıahakku.lt 

etmi~tir. Mezk~r banka muamelAtırun 
Memalik! şarkiye Fransız Bankasına 

d" reımdcıedir. Esa en her iki ban
kanın ,erma,est ayni eşhasa aittir. 
Bu bankanın, m mlcketimizdeki faa
liyetini tatil etme ıııin sebebi, ıasar
rof dlişUncesid,jr. 

• Telsiz telefon şirketi -
Jl"'··eti uml!:niyesi 9 Şub tta Anka 
ra.fu iç::'."llaa davet edi mlştir. 1 
-• mado şirketin ıslahı ctra mda 
muzokeraıta bıııunulacak r. 

16 Kanunsanide bir konferans ve
rıicceğl haberini mudür B. tekzip 
eımiştir 

GAZEIBC!LER Gayri ~badiller 
O 1 h' !Bunlarm talepleri ta-

ç gazete a ey ın- mamile bakladır 
deki dava 

Sivasta irtical bir hareketin 
vukuu hakkında yalan nc~riyatta 

bulunmak la 
maznun ikdam, 
Son Saat, Ak
şam ):!;BZeteleıi 

aleyhinde açı 

lan müheniç 
neşrirat dava
sınııı rüyetine 

dün üçüncü 
Ceza mahke-

mesinde başlanmışnr. ikdam.Son 
Saat gazeteleri namına irfan Emin 
Bey,Ak~:ım namına Emin Tahsin 
Bey, İkdam miırü mas'ulu Bur
haneddin Alı b<:yltr hazır bulun
muşlardır. 

lllaznun vekili aynı mahkemede 
rnilhtclif neşriyat davalan me\
cm oldutı;unu içtin-al ceraim 
esası mücibince bunlarin te\hidi
ni isteCii. 1 ley" eti hakıme hu t:ı
lt!bi davanın sonuna talık edcr•k 

isticYaba ba\iadı. Reis. Blirh~neı
lin Ali lxye bu ha\ ad i nere
den aldıklannı ve ı;azcttye 
nasıl koyduklannı sordu. ;\laznun 

Burhanettin hey havadisi Ankara 
muhabirinden ırldıklanm muha
bire itimatlan ok!ujtunu, bir kast 
ile koymadıklarını söyledi ve 

havadisin kendi malı\matı alun
da konulmadı~nı ilave etti: 

Bundan sonra Müddei umu
mi baL.i taleplerde bulundu. Bun
da, bıı havadislerin efkaıi am
meyi heyecana verdiği ve tahkik 
edilmeden ·azdığı söylenmekte 
ve maznunların 161-162 nci 
maddelerle teezlyc;ini talep edi
yordu. Aynca Ali Naci beyin 

6 arlık makuuiyeti sabikasını da 
nazar itıbara alınmasım isti
yordu. 

irfan Emin bey Jtazete sahip
lerinin makn mes'ul olduklarını 

bincnakyh cczıı! mcs'ııliyctlcri 

olmadır;ını söyktli. 
;\lahakcmc ikdam muhatıirinln 

dava cnakının td::-ra la celbini 
ikdam, on Saat Ak~am gnzctc
İcri :ılcyhindcki di!';cr daYaların
da teü.idc'l riiı etine knrar Yerdi. 
l\luhakcmcy<· İıa,ka ):!;un devam 

edilecektir. 
Oarp ve tahkir - Polis haş 

memulanndan Ziyn Beyle f;Üm
riik memurlarından ~lnzhar efendi 
arasındaki darp ve tahkir dava

sının rüyetine dün 3 çüncu Ce7,a 
mahkeme~inde dcrnm edilmiştir. 

Bir facıa 
Ka.,mpaııda urunn l\lakhnle ismin

deki genç bir kadın dogumu esna -
6ında eve bir the celbedilmi~tir. 
Ebe ;abahlann saat 8 den l l e kadar 
ugraşmış, fokaı bu müddei e<nasın?• 
çocuk ölmüştür. Maznun vckıllnın 
lfade>ine ı;ore çocuk Öldüktt'n sonra 
doktor çagırılmış, lakaı iş i>ten geç
tiği için geııç kndının kurrulamaını~~r. 

Vefai eden genç kadının vekılı 

bund~ dokıorun ıhmali oldııgunu ve 
vefata sebebiyet verdiğini söylemiştir. 
Bundan sonra tebabed adliyeden 
gelen rapor okundu . Bu raporda 
doktorun vazife.ini temaınilc ifa 
euiği söylenmeluedlr. 

\ 
Dün bazı fAlıitler dinlenmlşlir. 

Evrakın bcrayi mütalaa Müddei umu
miliğe tevdü için muhakemeyi başka 
bir güne bırakmışıır. 

Bu muhakemeyi mütaaddiı dolctor
lar takip etmekte idi. 

• ı, işten ceçınl~"' - v cfata 
ıebeblyet vermekle maznun dokıor 
llyu Garidi cf endinin muhakemesine 
dün 3 neti Ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. 

Adanad kar 
Adana 14 (Milliyet)- Ada

nııda havalar çok oğumuştur • 
Şehrimizde ilk defa karyngıyor •. 

Talili bir telgrafçı 
Adana, 14 [MILLIYI:.T) -

BDyUk Tayya~c ikramiyesi A
dana telgraf memuru lri:ın B.c 
isabet etti biletini UskUdardan 
almışn. 

Mübadele işlerine dair Anka
rada cereyan edPn müzakerat 
hakkında muhtelit komiyon me
hafilinde malumat yoktur. Em!Ak 
meselesinde kafi itilaf olduğuna 
d:ıfr olan haben geçen gün yaz· 
dıgımı.. lt'ilıı tceyyüc etmemişti•. 

ltil:lf habeıinfa Cemal l lüsnü 

Beyle "\I. Diyamatopulos tarafın
dan muavazay~ dahil emlakL, 
kıymetlerine dair verilen hesabat 
raporudur • Bu hcsabııt ~yri 

mübadillerin ,·erdll..Jeri beyanna
melerden çıkarılmışur. Hesabat 
taktiri kıymet komlsyonlannın 

tetkikatı neticeleri üzerine bt'I 
st:rette malum olmuştur. 

Bu tetki:kat neticesinde türk 
gayri mübadılkrlnin metııluban 

itiraz kahul etmez bir surette 
haklı ve fazla ol<lujtu tahakkuk 

eykmi~tir. J:n hıısıısta Atinadan 

~u dµ.ral gdnıi~tir 

Atina, JJ ( Vos) - Emlıllı: 
meselcşi hakkinda Türk-Yunan 
murahhbslan arasında ankar;;da 
itile f hı:sulü haberi burada biraz 
mc\ ;,iw:;iz a<ldolun·.ıyor, ;\Juhak
kak olan şudur: Cemal 1 füsnü 
l3cyle ı\I. Diyamandopufos emlak 
mtsdcsi ü;r.crindcki netice! tet
kiklerini anlatan hir zabıt tanzim 
etmişlerdir .\ 1 ııa!Bk meselelerin 
hallini nıiızııhrc eden Tevfik 
Rustü B. ile ,\i. Papaya verilen 
bu' raporda takas ve mahsup edi
len emlakin mecmuu kimetini 

bildiriyorlar. Fakat iki mtırah
hasın ,·ardıltJ neticckr farklıdır. 

1 ev ı iat sen eti eri 
Yunan ısı.anda emil k sahibi 

olan gayri mübadillere yapılacak 
olan tevziat i,lerine :ıit listeler 
hazırlanmı~tır. Liste baş mürah

hasımız Cemal l liisnü beyin 
rnsaikından geçtikten sonra tev
ıdara başlanacaktır. 

Kom is) unun elinde bugün toplu 
olarak (2<ı) hn lira mevcuttur. 
1 kr ay( 1 o) bin lira kadar bir 
varidat temin etmi~tir 

----··----
Kaç kişiyiz? 
İSTANBULDA Kİ 
NCFUS İŞLEilİ VE 
İSTATİSTİKLER 
htaıılıul \'i :\yet ve mül

hakalıııın 1928 ·reııe.si niıftıs 
isıati,;tiki ka ·dı·n devı-oltıııuyoı-. 
M iiılıabt lıariç olm:ık iizre 
Şelıremanı>Iİ Jıııdııdiı dalıilint!e 
r928 den ı 929 ı;em·-iııc ka yıl en 
deuolııııan ıılıfııs 496,000 ki· 
şidir. 

rI:ılbııki 927 de yapıla.ı 
niifııs tahririnde • ehremaneti 
d:ıııilin rı~ nüfııs miktarı 
246 900 çıkmi~tı. llinaeııalcvh 
kayden <lenohınan mık~ra 
doğru uazarı ile bakılma.111ak
tadır • 

Veni kaytıar 

Bununla beraber astanbnl 
nüfusuna kaydolunanların mik
tarı artmaktadır . 

1928 ~nrsi içinıle niİfu~a 
yeniJen 45,000 kişi yazılmıştır. 
Te~il olunanların çoğunu 
muhacirler teşkil ediyorlar. 

iLANLAR 

ANKARA PALAS 
(ANKARA) 

BOton odalarda telefon, ~.calı: 
1nyu, kalllriferl vardır. Haausl 

banyolu apartmanlar. 
1 Odnların flatı: 6 - 8 - 10 ve 12 

l 
llradır. Amerikan ban orkestra, 
erkek ve kadınlara mahsns 
pcrukflr salonu, çamaşırhane, , 
garaj, tenis, kUtUpbaae, yataklı 

t vagonlar şirketinin ncentalığı. 
ı.- . 
Şid~ Bulgar <,Mşı KAit•t'. anc cadde

sı:ıde JOOO arıınlık ikı cepheli 

Bir ARSA Satılıktır 
izzet paşa sokağında 53 No mür~ 

Bursada iskan işleri 
Vilayette otuz beş bin altı 
yüz doksan üç muhacirvaı 

Bursa iskan müdürü ne diyor? 
Anadoluda şiddetli fırtınalar devam 

ediyor. Samsunda bir cinayet 
Bursa, 13 (\1illlyet) - Şu bir başlıyarak Uşak ha valisine mebzul 

kaç gün zarfında }·enldm müra- lw düşmüştür. Balıkeslrlc Ban
caııt ~uretile hakkı is Un talebin- dımıa arasına da kar dilşmllştüt. 
de bulunan muhacirinin mıktan Büıiin Anadoluda oldu«u gılıl 
300. ze baliğ olmaşrur. 50,000 Adanada da kara kış hükmünü 
nl mütecaviz nüfus muhaciri şiddetle krayı başladı. ilk dafa 
bmndınn Bursa vili yetinde (ha- olara!: 11ıtar donmuc, sokaklar 
rikzcd,. müJt....ı oair dahili he-

,.,. ~- .....- bw: tu~rur. Günlcrdmberl 
sap değildir J i~kan muamelatı paltolan aınrıcak derecede müsaiı 

umumiyesi tekemmül ve tarzı cer- giden havanın iki gün içinde 
yanı hakkında lskAn müdür ve-
kaletine tayin edilen l\luhsin a birdenbire soğtıır.ası bir çok lı:lm-
bana aşağıdaki izahan verm~dr. selcri de yatağa düşürdil 

Haber verildiğine na7.aran To-Şu birkaç ay zarfında yapoğ'ım 
tetkikata nazaran tefliı ve adi roslara fazla mıktarda kar dliş

miiştur. Garbi A nadoluda da çok islli suretile Bursa Vı!Ayednde 

9 şiddetli soğuklar hlikümfermndır. yerleşen muhacirin 1 ,66 1 hane * iki kardeşi OldUrdO -
ve 53,693 nüfustan ibaretti 
Bunlardan hepı;i de csasatı mev

zua dahilinde terfih edilmiş -
lcrdir. 

Bu güne kadar muamelao is
k !niyclcrl tekemmül etmeyen 

muhacirin de peyderpey müracaat 
eylcmektedirlcr. Teffiz edilen 

emvalin •apuya rapo hususunda 
azami ı ıyet sari edilmektedir. 

Kazalar da dahil olduğu h.aldc 
mlidiiriycte tdAdi edilmiş 600 
tcffiz dosyasının bugüne kadar 
nısfından fazlası Jkm11 ve inı:aç 

edilmiş diğerleri de peyderpey 
inı:ııç edilmek üzre bulunuyur. 

Bursaya tayin edileli ııncak 
bir ayı tecavüz etti. Bu müddet 
zarfında merkez muamelAtiyle 
i~tigal ettiğinden yalnız ,\1udanya 

iskAn muamelatının tetkikine va
kit bulabiıdim, 

l\ludanyada Isk~n muame!Atı 

kanun dahilinde cereyan .:ttiğin
den çok muntazamdır ve me7~ 
kur kaza dahilinde muame!Ann 
lıcmen de hitam bulmuş oldu

ğunu arzed"bilirim ki bu da 
Bursa için şayanı şükran bir 
keyfi~ e:ıir. 

Buna nazaran diğer kazalarda 
da muamcrnan ayni şekilde 
devam eylediği muıımelao cari
yeden anla~ılıyor. 

• Anadoluda kış -Orta Ana· 
doluda kıs bütün şıddetini gös· 
tArmejı;e haşlamı~tır . Afyondan 

Tıp faküitesı 
Aleyhdeki neşriyata 

mukabele edecek 
Tıp fakUJtesl aleyhinde, bul 

doktorlar arasında baş gösteren 
cereyana karşı lazım gelen 
mukabelede bulunmak Uzere 
yana fakWte meclisi topl9,11a· 
cakttr • 

Bo içtimada , fakUJte aley· 
hinde neşriyatta bulunan mil· 
deme Kenan B • in vaziyeti 
tetlı:lk cdllccektlr • Kendlslnla 
izahatı klft rortıımcdiğl tak· 
dlrde istifaya daveti muhtemel 
gllrlllmcktedlr • 
Vaşlnğtonda mUntcşlr cUnltcd 

states naval mcdlcal bullctln> 
mecmuasında •TUrklycde taba· 
bet> unvanlı blrmekııle çıkmıştır. 
Bu mekalcde Amerikalı Dr. 
Bunker, t~tklkattna istinaden, 
Türk doktorlannın mesleklerine 
merbut olduklarını kaydederek 
şunları litlve etmektedir: 

c lstanbut tıp fakültesinde 
yUhek ve iyi tahsil gösteriliyor. 

T · rk doktorlan vazifelerin! 
hüsnü ifa ediyorlar ve asrı 
terakklierden dalma haberdar 
olarak bunlnn bDtun kudretle
rile tatbik edlyorlnr. Tıp lnkOI· 
lesinde tedris hususunda t 
beye gösterilen şeyler mzu 
derecededir. Vesait te llıtıy 
kafidir 'merilı:alı doktor. 
tanbul hastanelerini de t 
le yfldctmektedlr, 

Samsunda Balaç karyesinden 
lsmail, Hançerli mahallesiıode 
gece derslerine devam etmekte 
olan Cemal ve kard~i irfanı 
dün gece !'ilah at~I altına alarak 

Cemali katil, biraderini cerh et
mi~tir. Firara teşebbüs eden 
katil yakalanarak hakkında taki
batı kanuniyeye tevessül olun-
muştur. 

•Şeker muvaredatt - Şeker 

ve şekerli maddelerin lnhlsnra 
alındığı zamandan şimdiye kadar 
lımir gümrügüne 7558208 kilo 
şeker getirilmiştir. 

Bu şekerlerin Bir kısmı lımir
de sarfedilmiş ve mühim kı.-ını 

da civar vilayet ve kazaları 
gönderilmiştir. 

Şeker ye şekerli mevat 948 
bin şek.iz yüz altmış lira lnhisra 
varidat bırakmıştır. 

Dikili, 14 (A.A) - Üç yüz 
bin liralık büzük ikramiyenin 
isabet ettıl(i biletin beşte bin 

Dikilıde komisyoncu Ali efendidedlı 
• Hasta hayvan satanlar. -

Çanak kale vilt yetinde zuhur cuen 
(çiçek) hastalığına mu•ah lrnyunlan 
hıl!h kanun öıeye h<-riye sevkedcn 
VcyeUn bir ay hap,inc ve k, rdnn 
dahiline şahadetnamcsl~ koyun derisi 
getirdiğinden Hasanın beş lira ccııd 
naktl ile tecziyesine c;anıkkalc mah· 
kemesince karar verilmiştir. 

• MUnUr B, - Bem •d r1 
Münür B. bugiln oebrimhden Berne 
hareket edecektir. 

4 

Devlet 
matbaası 

Yeni makineler geli
yor mürettip mektebi 

açıldı 
Devlet matbaasında ıslahattl 

devam edilmektedir. Matbaaıııa 
Avrupaya ısmarladıtJ yeni ma
ldnelerde yoldadır. 

oun devlet matbaasının ,.., 
llyctl hakkında mudur Faik Sa. 
brl B. bir muharrlrlmlze demlf" 
tlrkf: 

- Veni yapacağımız: mıtba• 
binasının planllın bitmek llı:re 
dlr. Yakında TeltAJete fllnderc• 
ceğlz:. Avrupadan slparı, cm. 
ğlmlz: makıneler yola çıkarıl. 
mışttr, yalnız tertip makinesi 
geldi bugiln gilmrUktca çıka• 

cak. Bu makine TUr klyaya 
giren ilk bDyUk tertip makinesldll\ 

Burada açılacak otan mürettip 
mektebinin muallimleri takarrür 
etd. VeklUete bildirdik . Mektep 
Uç dersanell ve 60 mevcutlu 
olacaktır • 

ı\1imarların imtıhanı 
gtizel san'atlar bırt.,irde ) pıi

m3kt.1 olan d!;Ioma'1z m,ıl!' · lann 
na7.arl imtıhanlanna devam edilmı;k
tcdır. lmtiha.na iştirak eden 13 mi
mardan 5 i murnfiak olaır.Jmısıır. 
imtihanlar ıı;elecek ll.i içinde bitcccldlı 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Ü Jn erç k hararet 5, en u 4 

derPce idi. Ruzg!r !od >Stu. 

I'.' Jn h vanm kapalı olmJsı 

ı Sl

ru nn po• zlaması •• kar ya mıı· 

. u "'le dır. 

Fi 
l N KiRAZ l 

'i<sir pınan o kadar susuz 

ta ~ kı, di, indeki yo unlar sap

';ım ~' 

~iır ı;t m•sinin mu.~lu~ıınu 

k 'fJ nı 1 r, l.unµ;unU delmi kr de 

rne bir t vczın, iki damla 

kafiye akm.ımı ! 
Cdebı)at •ı.fır numara kalbur-

da gcçirmi~cr. l ote gelen iki 
, bir , ııılc goı ulme ıi ! 

f)umurn °ğramı~ hıs, ha et 

kıır ,ı çökını ış ı;oz, kalemi kum· 

lu L be irdcn ve kA~ıdı ı lak cam

da m nekkit hunları bö) le öy

kn cktc<l.i.r ve öyliyebilir de .. 

1 akat b,r tek kafi~cde bir ~ift 

ça lıyan st:. i, yarım saarda butun 

bir hayat bulabilenler için Hü· 

kum ba kaaır. 
eden \ e niçin yok1 

Cunktı vak demek, bugtinkü 

nı ckkit ınusveddc. inin ilk., son 

ve tek v .. fıdır. 
, er her air ve her nasir 

m a dil' ı olsun di)Orlarsa, 

bil c •l'.ild r, Sebebi basit 

t < Dahi harman sınası 

üJ he az ·fan tedariki 
ıkL, ırdu 

,nıde on guıılenn bir 

. le r . ılu ve imzası 

red ı >aır 

lrız aJı korkunç: inkıraz. 

ızm incıc ıı ırlarca çırpın-

' mız mı ne hu kclil"eyi 

1 rda ile ıimıck i temi-

,. ra u ·raı ı ilk sayta~n

d:ı, r ız 1 et z ıa tt\nzu ile 

'ı ~n ~ı ı .,:• nış esc•rlerini 

o o ruz 
Kaç c L r9 trnı ın.~klz. lhti

ı· iti d. ~ bı' cdık!erimiz de 

". r. 

f kpLin len 1 ıır, rm.>ru.. ik~er 

kal.}1! n. l,ır ıarım devrin 

~ırıni tel et ıı o1 ;ıruz. 

Bu be'i · •s e t7.ilen eserlerin 

iıııunde hır tlcfn daha kanı 01-

du ki ( \ ıık) dıycnlerin kendi 

• .ukları. ~cldadac daha ;rJfiri 

\ i: ademden daha derindir. 

lnkıra/. !;>·ıırini ikı k.,ıc tebrik 

cckrım; 1 ırı c<ıerı içm. oteki 

im binden h:hkalalarını da haber 

\er Ctk \l' ha,;;ı p:ctircccl, kadHr 

temiz knlplı o!dul("lı için ... 

-
~ÜfÜMCıÜKLERİ İ% 

Türk harfleri 
hangileridir 

1 lıınıt.ılııı "ıııııı·ııklutı ıq,,. 

ıı.ı ı lıal..ı..ıı.d.ık kanıııı \ ılaıı 

lııkııyl' 'ı" lıcı z ı. l:ıı k nıurt 

J'lıt c\ w tt' ıl" fıalı'il'lıllhllk. 

f ttı1t1u ?-.tııtH'tl~ı g-azt1trlc .. ı·i11 
k ıııııleıı 'l'ıırl.. tnı l "ı ıyle ~ık

ıı · l:'ızırıı !!r""'' l ırıhkıı lıır

k.ı ıııııı 1 l'hlıt .. cııldi;;i 

ıı ııwllr .l ı • ı ıı,l..u 1 ıt kır

l'ıtl. k-ı ıııı !:ıı ılı. Soıır · ka. 
ıı 1111 ı·ı lıık .ı.rıda lıaı f'l'r 

..: ınıı ıık ıı ı tı ı·ı eclı miyı•ı ı•k, 

l·I ıl lll 1 tl.llll J '"'illt! l;1fti 1>dİl-

."j1 rleıı 1 ı'ı-l •ıl.11 ikı ıııi~lı 

ı tm ı<tıı. 
Simıli 1 ı ıılıııl .rııııırıık iıla

vNı lııı nı·"kııla• daha 

b111ı ' ı. M ·hıındıırkı !il 

ı ı.ın •ı ı ı •hı ı ıınl•• inirı 

ı ı ıı l ı kı J'l mm mıılnta

ıı ı ı , ı . ., etmı ıır. Bıııııııı 

ıı ır ılınl 11 hıı i .m . rı 

11. ılıi.n, k ı iı Avrupa laıı 

tiı dik ıı ı haı flerı pok az 

nııKtlarıb ela lııı ı;csıtlmıleıı i'a

' , tmekı.ıtlıı·lrı. 
, :ıın·ı ok irlaı ı im ,~,ıtleı ı 

ihtıv<ı P 1 n lı•fffl '" Tıırk lıaıfi 

aJuetmrımekte ve bıııarnaleyh 

mecmııuııdan gümrük resmı 

istemektedir. 
Bızce bıı noktayi na7.1r 

doıi;ru dP-;";ilJir. C.erçi kamın 

yanız Tıirk harflerini güm

ı u kt en istisna ediyor . Fakat 

ecnehi i.~ımlerinın yazılış tar-

ı zını değiştırmemek te Türk im

bsıııııı kaidesı iktızasıdır. 13u 
1 i•ıharla ( x, J, w ) gibi harf.er, 

mahdut bir mikdarda olm:ık 

~rtiyle Tıiı k alfabe~inin mü

tPmmimalın·landır. 

FELEK 
DOkkAn tentesi mi? 

Dir gazeıenirı kıraat sayfa

. ında okııdıım: 

« Her tarafıa kar, kar, kar. 

n ıir.gfırdan iner ka 1 kar. 

ı · e giızcl ta~viı. drığil mi ? 
insan hııııu dııyııp gozleriııi 

kapayınra aklıma ri\zg." lan 

a llarıaıı lıir diı kk~n teııtesi 

geliyor. 

Katır bahalanacak mı? 

Emaııetre ı:orıılcn liız11m 

iızerine 23.000 lir.ı ı ık kalır 

nıııbayaa ıılıınarakııw • Bn 
haber ınülıimJiı, ı;ıınku hır 

1arafıaıı katır fiatlcriııi yfık-

eltmektr. diğer lamftaıı Eıııa-

ııetre katırlara fazla r:ıplıet 

edilıh~iııi grn,tcnııeklt!dir. 

Lodus olmasaydı: 

Kandilli rasatlıanesınin ifa

desine rıazarerı dı n kar vag

n a ı !Azim idi, fakat ak i g lıi 
lııı çil ırnrıe vardı, bıı taadııı 

. ehelıiııı, Falın Pl!•ı,, li hurarniz

d'ın tek" ın l ı;orduk. u rev'lhi 

Vt rdi: 
Lodn esıııe vdi, kar 

yaı.,raı akı ı' 

- E, lodo nedeıı esti~ 

- 1\ar yagıııadi da oııd~ııt 

Bi iroı mu~unıı.z lh"l!tlıne 

olmaı;a lıalın1iz harap ol:ıcakt 

Kadın birliği ı 

r.azetel •ı diyorkı ı!Kadin lıir· 

li~-i ıı ·eııi . eııey» Lengiıı bir 

proğı aınla girrııi~, i. k ozeııgıu-

1 ı k,enlen hır kaçı: 

1 - yeri i malına ı aghd 

P.ditnıc. i ıçiıı alı ılac:ık Tırarct 

oda ının i i. 
2 • 'ekıer lı:ınaııııııda fa-

kiı· ı;ocıık ara ~ibis~ vı•ı ikdı. 

llimaveı etfalin isi. . . 
3 Bir kıraat s:ılc.ıııı aci-

hı .ık Evkafa aıı hır ıııcs.ı 'ı· 

4 - Bıı· "llrı.rı açıla.-a ı.. . 
l\ r.<:ergi si? 

Kıı vı ı ı ı k:ı ıptı/. sergi sı 1111 • 

5 l:ir lıal11 vr rilı·cck. 

l sfto~iııı:ıl'ııiıı ıaı•aııı:ıdığ *' .. 
pı ıı:ıı, m riııeıı zeııgııı. 

~l,L~ 
Mi~"Af'IRi 

FEf .Ef 

Şu hEriil çlğner:li ! 

.İıl'mık kiııı'c L· r.ıı rı tlı kuıı· 
nııtf. hir aı .ınıın halhı i\C'Y•' ırdu. 

( lbı !ıyct>ı/.lıklerı . aTılıaplarına 

J..aı ~ı muamelesi. ııedıko<lucıılu!!;u 

aı'ı'ı a n ortm a dııkıııdu· 

!lir td. kiJ ıkıp ta lehinde 

lıl11L nıındı l lak~ıııdal.:ı 'an:ı:ıt 

ıımıırnl ıdi. l l:ıllıııkı 1.ahirıle lıu 

adam çok n;ız'k, hrk~ c ı.:.ır-ı 

h .. 11rlıah, ıç kımscvi , l nıl'k 

i tcnıcz bır adanı gılıi ı-.ı.ır :ıJı u 

için do~ru u •n, · akkındıı bı•le

ıwnlerc işıır:ı ct!'ILI( stc ıvnr. 

o;adecc bu ~Jdar lcna ~oh ret 

almasının 'l'hcplerini :ını-unp 

d~w) urdt• . Unl .. r hala u ullıyı 

çeki~tiri yurıanl r: 
Hırakın u Herifi \ilaha 

nızı •C\ c tni/~ ti \Oruın dl' en 1 

bir kr. k ı \er- ıe:ı! 

Va sonra o ızlıden nıli\·e 

eı a·unc " y· pt',!;• marif~ le ··-
' . 

(;eçer tın voltla rnslanı• tıııı, 

sdail1 vernıedn geçtim. \JSlrada 

hirisi damdan dıişer gibi : 
Ah. dedi. Alemde bir şofor 

olmalıydırn! 

Bir ka~ kı ı lıir ıı);ızıfan atıl 

l\ffLLTYET, SALI 15 K~NU 'lTSA. ·t, 1929 

•• "i. 
dılar: 

Şoför olsaydın ne yapar 

dım 'l 
- Nemi yapardım, ibreti Alem 

için şu herifi çiğnerdim! 

Kulak misafiri 

ASKERi BAHiS 
filacş tüneli 

Takn1ıen lıir asın!;ın :ıeri lnglltere 
Ue FraMayı l\Tanş Oenızi dltınJan 

yapılacak btr tünel ıle bağlamak içın 

bır tasavvur vardır 

Bu tünelin yapılması v•lnız, ln.,ı 

tert}i Fransaya bağlamak ve bu ıki 

memleket arasında gtrlip gelecek 
yokulan l\lanş Dcnizinın hiç bir 
vakit eksik otma ı an dalga . .ırm~an, 
fırunalarındaıı kurtanp onlara daha 
k"l•y ve kor.!urlu bır se}ar : te ın;n 
eı !emek gibı hasır hır lalde v mıe 
ten ibaret kalmaıacakı:!ı 

Bu tünelin diger faydalan da 
~01lece hula:;a edilmektedir: 

1) Konfor: ller gıin bınlerc 

sc y ·ııar lng ·tereden l'•risı; Be !ine 
ve Mtta l<tan)ula k•dar aktarmasız 

a onlar<la nak:cdilecektir. 
2) Ticaret: Bır \akitler Alp dağ· 

ıa:ı; ııpkı •O kun Manş Oenızı "tbl 
luılya ık Fransa ara ındaki mcnaka· 
leı e hai. idi. En buvuklerl :\Jont· 
Cenis olmak uzre . açılan bir çok 

tuncller!e lwlyan- l ra 1 ız ticaretı fa. 

11iı etleri rımı~or !\ez.tik Senıplon 

t nelinın açıl-nası da fran a l<viçre 
ııcareı munasebeılerini kuveılen

dirrınişıir. 

3) Enternasyonal rabıtalan 

antınıcaktır. 

4) Askerlik: Bu usu ta ;ki zıı 
fikir mücadcledcdir Büyük harpten 
eve! Fnın<a de lrgil•erc miınell' 

lıııkumeıler ,ılmalanııa ral';men, kuv 
ıctlı Mr kara ordusundan m.Jırum 

olan 1 !'.ere. daıma un tUnelden 
ıı;cç~p lrgıhrovi b;ı,. •,ak olan Fran 

st?. 0r .uJanndan kur & ık tunc'· 1 in· 

şa ına n ı c, en. 1 · at bugu""kü 

g. ,d 1ad.1n saldıracak "lan ıay-

ıre!_ ve \vrupa ahıllııden atıla

"'' zen rıenzılli ıoplar ıı,ılıl lngil 
tcae ~ much· i' lann " arr",z~! 
na hede 

Binacna, ıh tli•ltl \J.~;r.a:;ıic geleı.:t:k 

bir tehlükc ll \:mmııct izdir Hahusııs 

ın• takhci l' nelin Fransava 1t lngıl· 

tere ve ı akın kısıınl.mnıla ve her iki 
tarafta ıapılacak ve huou t c,•rnbaıı 

haiz hazinelerin ıçını bır taraftan 
h:alc ( '1l:u. de 'e dij!:c tar , i:iln • 
Londradan hır elek ık duıt"nıL-uıc 

1 1 .. 'tnakla. st \'t: ) ı h gucu .:ız:u. dol 

dı rmak urctile turcl· kıp.:-ı ', :ıık ı 

ı 'ın edile' ilcrektir 1 

~ lanj 1 )~niıınd ir tiıııelııı ınşa 

sına e z! \ adc taraf .<J:r fıhı: · rJan 

\larcşal Fo~ Furhe dcıni~tir, ki: 
-t:ğer Buıuk Hırptcn evci Man tiı· 

ııı..!ı ml:vc .c nlruu ola.;a\dı, lhl\Ul 

1 ırp ı u~u 'ıulmazd~ 

'l'iınclin ••ker'·k cilır-irdc;ı inşa 

... , ıa mani olacak ın.ıh:r.ur ıc:imdiki 

halde. bil'akb. hambaskadır. llıı nJ>h 
zıır da bir )ıarp r-raoını)a r1111re 
it rdt:n attl11cal.. homh<tlllrla tiinı.:ltn 

tahrip cdılcbilrne• I imk:lnıdır 

\ akıa ~ıındiki ~nlde ha kodar 
dlrr:ıl<.:rl· niıfu;1, c<lcrl'k <leni;:in di 

!'indeki heddi \>ıılup hoınhardıman 

cdccı.-k kudrette Ca\ \~He bonıh;tlan \·c \ a 

tıırpillcrı he1\iiz icnr t·<lihnenıi..: i:ıl~ <i<.: 

\fan, dı·nı1.1 ~ilıi ılcrınliAc :i!ı. l(KI 

nıctrl'\ i gt.: :ııc\ ı:n hir den it.de \ ;ıpıi:ı 

~3k ııhuı 1 ''\iL· ınühım. \C \cail'.ll 

'ı.::hai \lcındcn ınıtdııt \l' 2<J ınil\·on 

Jn~ılız lira .. ı knmt,:Uru.k· olal";ık hir 

t:"l'fi cahıip c,ı.:cl·h. ta)\.ır<: h<·ınba 

ı.ı ·~ın i~:.idı ıı·dın.ıli k•ı .. ı .ınd·, lııht 

Jı,. 1-len ın h;ı ·:ı \ın l 

d'1-Jcr. Hu hc.:plt:l::. lı 1n::?.l'·, Tl'dc 

la in:«~~H ı ·ın h:•t:kklil ı.: -.: , lvmitu 

. bu bapuıki mutalaasını almak iızre 

Devlet mUdafo• meclisine müracaat 
edince tünelin inşasınır. şimililik 

mm·afık olmadığı cevalıuıı almıştır. 

Fransadaki Kale (Cal 0 ıs) mevbn
dekl lngilteredeki Duvr ( üouvres) 
me\·kıine \'apılması düşünülen bu 
ıünelio umuın uzunluıtu 32 mil 
olacak •e lalnız altındaki kısmı 20 

mil )'ani 40 kilometre uzunluğunda 

bulunacJ! ıır. Çift olarak lnşası düşü 

nül•n ve 2Q mıl,on lı gl' z lira;ı 

ke~ıcdilen bu tünelin ı.~ ) ,~da yapı 
labilecej!;i ıı.1:-muı edıimekıedir 

Cinoglu 

NE/RİYAT HAYATI 

Tllrk Matbaacılı§ı 
Mühim ıetkkikata mils 

ıenlt bir eser 

Yeni rarllerin bayatı fikriyc

mizdc pek hııyük te iratı, olacaj!;ı 

tabiidir. Uilhassa matlıaacıl,ktn 

bu te ir ~ok m• him nlacaktır. 

Tt •k rruıthaııcılıj!;ı gibi eski harf 

, 1 "n mt ~kii.\tına rajtmen t,\ı\. 

mu e mazha. ol matbaaı:ılığ•"ıız 

a,ıı ttkı1ııı~'.une bundan sonra 

mazhar oLıcaktır. 

Hizd~ mı;tbaacılık nasıl ve 

ne vakit vcrlc ti?. :\latlıaacılı· 

Jtımızın ikiy 'iz sı;nelik bir tarihi 

\ardır. ma'ümdµr ki matbaa 

bizde Avrupada lca ·ndan çok 

<0nra memlekete ithal edilebildi. 

Bu ntdcn böyle ()]dıı? 

lılıaatın icııdıııdı:'l AHupada 

btifadı; ı.:dilnıeye çoktan başlan 

<lığı ha]d(; l'urkler neden bu 

"lıııhı:•ı icraattan 'aktinde istifa

<k ı.:ıknıcdılcr~ Bu· hayatı fikri· 

~ıiziıı ,af· ıunı. Tı.rk medeniyet 

tariyiniıı cere)anlarını tetkik 

"tknler içın ıızcrıııde çok durul

ına,ı kap eden im noktadir. Son 

i•ıtıjttr ec:,,;r \ l ını.ellifinin ve:aik 

toplıl111nı..ı~kı pmılma)aıı gayre

tini ~,;,ceren nııilıim bir eserde 

lıu sııaiin c"\ıiıını lıuluıoruz. 

.\luallını . l'!iıı, u:r.bet B_ Tiırk 

ıııaılıaıu.:ılıAmııı ıki \ ıızüncu senesi 

nıuna:dıdilc ıııutiıaııcılıgım ızın 

bir tarihini va;.mı~tır .• ·elim Nüz

het il İlınıhim \ltıtefcrrikanın 

ıııtıııkkctL· ithal l'ttigi matbaacı

iı~ııı ıck:ırııulunıı a nlııtar:ık 

ıılıaatııı kadilc C:arptı: .\rap lıarf

krıle hiı-ılan eserlerin pek şayanı 

ılikknt ııı:ılılııuu \e izahat ı er· 
• 

•ni~tir. ı·: .. lrde .") jo,anıan ha~ıJan 

1 irnrl:ırın kaplarına ait kili,cler 

)\ıınınt·~tıır 

Tıbamin it!ı.ıliıı<k :"ırlarl'a 

.................................................................. 

«>•••&.~., 

gösterilen ccchhuruı. ~ebcbı hak

kında bu eserde verilen mallı

matın ehemiyctini kaydetmi~tik. 

Bu tecf.hurde o zam·ının ta

assuba kadar di T' esbabı da 

nazım dikkate al n .k 1 • ım g·cli

yor. Tarihi ha,ı atta ikt,:;.ıı\l 

amillerin ne kadar mühim tesiratı 

olduğu malı)mdur. !, te tıbaatın 

mcmlcketiınııe ithalindeki teeh· 

hurde dr iktisadı sebepler ken· 

dini göstermiştir. 

GDrpte -~·ap hafkrle kitap 

ıası1ınaya ha~lamış ve lbni "ina· 

'ın mqhur "Kanun,. u ta'ıcdil

m ,ıi. Cı: pte hoyk şark asar•nın 

Jasıl,ırak bızım 'llemleketlerimize 

ıindcrikcej!;i anla~ılıyordu. 

Bunu'! şarkta yazı yazarak 

ı ,,;n[ı hatları sayesinde geçıncnle

ı maı~cn~n mahrum bırakacağı 

or;ılüyon!u. Jşte tıbaaıe karşı 

ık gôrülen aks! tesirin başlıca 

dıclıi bu olnıu~tur. 

~elim , • uzhct B. hize bu hu· 

stı>ta ve dil("cr h!r çok Nokta

l•rda, Avrupa ile olan mimascbati 

fikri cmizc ait cihctlerdc kıymet· 

lı nalumı't vermektedir. Temenni 

edelim ki bu eserin diğer kısmı da 

çıksın_. 

lLANLAR 

Sultan Ahmet ikinci Sulh hukuk 
mahkemesinden; 

Fuat Reşat bey tarafından Bahçe 
Kapıdır senaı; ve maadin bankası 

mcmurlanndan K~mil Abdurrahman 
hey aleyhine ikame erlediği kırk lira 
alacak dava,ının cecryan eden gıyabi 

muhakemeoınde yevmi muayeniııde 

gelmcdigindendolayı mumaileyh hak
k' ıda ı,oyap karan iıtilıaz edilmiş 

\e müddcı iddia ını i>~attao izharı 

aczı"e ulibi tahlif olmuş bulurnlu
ıl;undan ycHni maavycni muhakeme 
olan l 6 ,' ubat 29 Cum•rte>i aat 

··onbirde asaleten ve ya vekftleten 
muhakemede bulunmadı ı taı d rde 
yeminden imtina addilc müddeinin 
davası sabit nazarile bakılacağı il'1n 

olunur. 

l. tan bul icrasıodanı 

Bir dcyni mahkılmubihten do- · 

layı mahcuz ayaklı dikiş maki

nesile mahfaza derununda çatal 

ve kaşık işbu Ktınunusaninin on 

yedinci Perşembe günü saat on 

dörtten itibaren Sandal bedes

teninde bilmüzayede furuht edile· 

ceği iHln olunur. 

Beyoğlu beşi nci hukuk mah· 

kemcsindcn: 
.\lehcuzen furuhtu mukarrer 

bir adet fiat markalı 315-8 nü· 

merulu otomobilin tarihi ilandan 

bir hafta sonra 20-11-929 tarihine 

müsadif pazar günü saat 11 de 

taksimde taksim meydanında 

bilmüzayede furuht edileceğin

den taliplerin yevm Ye vakti 

me1.kürda memuru mahsusuna 

mtiracııatları ilan nlıınıır. 

Ya ı ınaki.nc!cri munakusa:.:ı 

1 lüki m ti Cumhuriyenin "ızı 

makineler n·ıı işctrası için icra ctm~ 
olduğu münakı<adı TOR!'EDO 
mar!;ılı mA.kine hir çok tanınmış 

markalatr meyanında tercihen intihap 

cdılmi~ur. llu ise TORPEDO marka· 
it) <lf'.ı makinelerinin miiktmmelh ctin1.: 

.t:ıı büyük delildir. 

•• •• 

UÇU 
!{imse kimseyi anlanıaz 

\ ~ . . ı ,,, 1/. 111 li ll 

) ol 1 Jetli, . ınıııııı iıı,.ııı

l:ır sımlı lıeıılı krııııı ıır1 :ır. 

Hana "İZ ılıYi' hıt:ıp elmP. 

- , e :ı!t:'ınrlr>siıı - i~te 

seııli hen ı oldıım ,\ ~ık dı!ğİI 

misin aı tık? IJerdin b.ııı mı? 

Güldii 
- 1311 diiııyaıla lıiı kere 

seveıı şnydaıfaıı ve der it en 

kıırtulaıııaz. Heıı ,;cvdıııı. 

- Kara sevda mı~ 

-1 layır, hu ~cfol" ~ever gibi 

oldııın. Çııııkıı reversem. gene 

ka lhimin lıis,iyatırıı anlat:ımı

yacaktııı. 

- Baııa macerayı anlat 

öyleyse. 
- Aııl:ıt:ıyım; hir k:ıdına 

.g-ııniil verdim, fakat lııııııı 

kendimden de gizlr,dım. 

~air oldıım, siir yazdım, 

ııasır oldııın ııe ·ırler ııısat • 
ettim. Oııun ilahi iğindeıı, gii-

zellii(iııd11n lı:ılısettim. 

1 lissiv:ıtııııda samimi ıdıııı, 

c.ıda samimi olaıak dinliyordu. 

Sözlerime iııanmı~ gibi g -

riinüyorılıı . 13nn mehtabı 

~ııviyordıım, o da ı:eviyordu • 

Brın gurubun önünde vecde 

geliyor, ııüne~i gl\'Zleriııde 

8Cyroıliyordum. llosuna gidi

yordu. Benden duyduğu mıs

raları ezberliyordu. 
Fakat hir l!'iiıı geldi ki:«Ay 

... 

1 1. ,, .ı 1 t' l' 1 

d11 e cı v ı Yt'11 i. «Gı.ı ıı ' ı e 

i .ılı » d~dım «Bakır ıep•İ. · ılcılı. 

e lıiıik Lır misra d•ve: ((Bir 

~ııle•i var ki ın'i <'aılın· Fa

ıııı ıına sİ•"'maz a u r .ııı "nı> 
nıı~r:ııuı ııkııJıım 

<iArwııı ıır, Jıı•·bat ,v>ı 

diyo köpiirdı . 
Talıiatıeıı lıah Ptın ı ıd 1'11 

!;iiir okııınaJ ııı. Giızc lık lı:ık 

kıııda söz soy ı1n <>diın. 

l\1elıt:rplı hır tı•'Ct' •ka:.r,ı 

çıktık. llrı~ıına gitııwk w u. 

Öf! dedim, ay ne koliıl ıı l\ız

ıiı \'t' olıırdıığıııı1111. lıa~ ı·ıı·ıı 

ınasalarnıı ~i"le\eıt ~;tlılt> lıiı 

sau'atle boyalaıınıış olı:ıjıırla

rıııı b"yı•ıııJi 
Sahııede bir kız şarkı SO\ -

lüyordu: 
<< YılJızbrın donıık reu,!'İ •• 

« Göıılumdeki .ılıeugı .• ıı 

Ş:ılıeser mı aları 1ı .. ·en· 
mez olan S(>Vgi ıın kaılıııııı 

bu manasız ~:ırkı. ,ua lı;.ı. \'ııdı. 

içten hır J?i\ğüs ge:.- rdi: 
- r\ e giızcl 1 dedi • 

Bıı söze ne cevap Vf\ı eh 1 -

diın. Iliç değıl rni :ı Sıı. ıu.ı . 

Biraz soıııa ka klik. ve • u~ 

ğın darğın, ııelıepsiz lıır dar

ğınlıkla evimize giıtık . Bıı 

dünyada kimsr kım~eyi aııla

mıy ır azızıın . 
Selam• izzet 

Bıçak, çatal, ve s.1ir" ~ı/r,ı t ı-

kımlarınızı satın alırkt>n kaı'iY<'ll 

siyahlanmayan ve giımii~ takı'lı1:1rı 

1
.., -~s;...-e yerine kaim olan meşhur (KLAIU'J: 

. .ı.~~ ~; "'~~-- LD ALPAKA) ma_r~asıııdau ha?~ ı 
~ ... ,.,. -" ·· ' marka vermPmelennı dıkkat eılıııız 

Iler (KLARFELD-ALPAKA) 

Beyoglunda lsıiltltl caddesinde 870 nümerolu 

Baker Mağazalarının 
umum dairelerinde mühim 

tenzilat ·' 
............. ,_tu ____ _.. ............................................................... ""' •• 

üstübi mübayaası: 
tütün inhisarı Müdüriyeti umumiyesinden 

GÜN UN LATİFELERi 
7000 kılıı .\\ nıpa ıııalı beyaz ii~tııbi .ılınar·a~ıııdaıı itaya t:ı

lip olaıılaı ıu .ıiuıııııııılerilr lıidiktı; 19,1, 929 l.nınaı·tesı µııııı•ı, 

1 :;ı lata ıl:ı 111 ııha nı<tt knıı ıısvonun;ı ıs-el nırleri . 

Levha iinali: 

1 

l 

· apur isli.~lesinde: 
Oğlum buna bir Talebe bileti versene! 
Aman Bey baba, buyaşta adam talebe olur mu? 

- Niye olmasın. hepimiz millet mektepleri talebesi detilmlylz? 

j 

!I ,, 
1 

:il iilhakaı ı~ın .100 aılot k<1pı iavlıa. ı yaııtıı·ılacaj:iıııdaıı ta .. p 

olalarnı 19 1 929 ~mııu ıltısi ı.;ürııi ~aat oııda •~aiaıada ınulıa· 

yaaı lwrniwuııııııda bıılıınınaları ve lııw güıı ııümıınııvı goı ıııeJ.. 

İİZrfl llllll'a•:,\:ıtlaı ı . . . 

Polarimetro aleti 
mübayaası : . 

l\iıııvalıanp, irin ZH\"' maıııııl:ıtından bir adet poleriııwtrı:ı 

aleti aım:H'ağıııcb;, itaya talip olaıııaııı ı 19- ı-Çı29 nııııarlı •' 

giınıı s:ııt cııuia ı:.ılatatla 'hıJıay:ı f Komiwonıı ı:ı gPlrııele•" 

Erzak münakasası: 
Ali orman mektebi rektorluğundan: 
MektcLınıiziıı allı aylık erzak, ve lovazınıı kaııalı zarf usulile 

miıııakasaya konmuştur. l~lirak için yevmi ihale olan \3 

~ııhaı tarih~e miisa~l!f ~arşamha günii ~aat on ~ör! bııçuk~:ı. 

Jleftp,darlık bın:ısı dahılinde mıle.;se~tı tıcarıye ve zıraıye kamı> 

yon una gelmeleri. 



Milliyetin Eğlencesi 
1 3 6 

f B u o L 

1 A F I 

3 B A B u E M 

K ı 

T 

TA 

8 H E R 

f AN 1 I L 
........ 11 ... u tınıl" 

Mücevherat satiş i anı 
En1ni. et '>andığı nıüdüriyetinden: 

1 1 'c 
o 

14iı(; '4 
ı (j 1 ) 

ı })4 8 
l76~'t2 
17ı; ;;ı 

Tel Jt tıa cıns ve nevi 
Bır çft r ıza vurck kupe 
• pı lanu ıpıc 
• kut ı üzlık bı.. •lon kordon 6 dirhem 
• pırlanta gc· ilan k 

l 788l>4 • 
çift rı-z teK taş küpe 
roza ll"eıckşe iğnt!, iki alon saat, bir alon 
kordon J~ o; di hem kümüş 

7887~ 
17<)()27 
f'Qf8.5 
180J2J 
IR,oJs 

lllr pırlantalı pınıantıf 
,,, roza uz 
• mza r ~taş ~uzuk 
• rcıza yu ilk, lılr altın .aat 
• ç ft roza ı uıük. l>ır pı. Lıota ak · pantantii, 

bır pırlanta vu,ilk 
18H 1'6 Bır rır nt madalvo~ 
ı< 1 ' l2 • e.-.a 1 a. h altın ımrdon 

il'.<! ,. t " tr' k ( rta .. 1:11 notsan, b roÇA 

Is, l 
Hı 

'" k rr k ;ın. ~" çı.ı pırlanta ,af 
Bi çıft ı ır "i.JC hır t~ı çatlak 

>1.ll ıldı 
r >Z1 "'t: da 

Bıı n 7. n 
Jiı lanı 1 
)Z" 

k bı roza k pe 
ıı;n c 

ırantıf bı çıft roz4 küpe , iki 

ismi 
.lllıruwet H. 
\Hıenet B. 
Taıyar 13. 

Hayriye H. 
• Zeynep H. 

Fatma :;;eref H 
Mubiım B. 

\life H 
.\Jımet Kadri B. 
Av~e 'ıdıka H. 

(,ı,rc; Ef. 
Av'• . leliha 11. 

Hediye il. 

ıt •ce rı. 

t ~a .,. 

• 
" . 

A.hr et 1 lamdi il. 

\li • 
1 7 lk• ç pı 1 ı uı o ' tlr!nin orta ı nok 

lll:l l 1 Ü lrftL r;ttm Ş 
' l llır " k bir çift roza küpe 

8 Jb Bir ıı t ı Jzük bir ta ı o an 

llat cc um e il. 
>\ednve • 

!lu,eı n ıfat il. 

18 ıı< lk 1 t 'lk 
Münire H. 

ta 1 >ır arta tekt•s ı uztik ık! 
zu ll uzu r r -. • 
ro Lı ÇI t roza ent.:k e e hır 
ro ~ ~· ık çıft pırl•nıa tckta ~ kı ç 
b' . upc 1 ıı hı ZUIT'f ılu kıravaı ı ne i 
ır ~ t pı.rl · up tal c ) r taşı ncıK..o,an 4 ud ı ırlan 

ı ı """' . ıır rırlanııılı iğne . 1 ır pırJ~ ı ı hı ezık 
c rr k ıncı · j;J ıdet ıra 'eşihirlık zmeı alt•nı , 

ikı c :na . 
2 

at u; 1ltın ko,te1 iki n kf r n 

1 
80 dıı h nı u uş . 

fı.ılJ.15 Llır ııa ı k . ~ . . . , 11 ce L ilet 11. 
lı<- 5 l\ 6 ıhnt; bır çıf roza gu·, r pu .... uı'ı no":,an Kaınil B. 
[w "'\(j o' lJ, ot İl 1 \UZU ~ ir ıl1n m, hu. l"ir tın bilczı 1•· z h il 

v " Ç • tın 1 k ' "' ı• · 
I~ >:>:t ıliı <ılt p 1 1 

!'utma 11. 
'ı ı k c ıır pılanuılı Hı1.u hır ta ı nok 

san ı 1 lı d 1 . ııı lR '"'u ır roı.ıı a ııtnc, lıir altın ~•at ita atı il. 
hır 1 h r la ~t bir Iıın ko ıek b!-. altın kalem. bir 
gJmL tahak 

il:!. '4 llir çılt ır ı · b. \Tahir 13 
sa paı ı~nt!, ır roza )uzuk, tir altın kol 

18. 69 lk:ı~det tıır . \hnıet Cemal B. 

1 
__ l'•lı~ 7.1 net alnnı, dıın adet ,'U1.uk. bir çift 

18 ı a tın ı upc '·' dirhem \ .. tıO 11 Bır ınci ol l 1 · k 1 b" .. J;e l I. 
18fı~2J B c mı a. ır çilt roza takta ~ıipe \h tıet rT:ı.,im R. 

1 
ır 1ın1c• ,Kc1rdanlık alan pırlantalı bir pıı fıın 

a ı czı. ır çtfı 1· ··ı in b pır anta gu kilpe otınları 
l'acnı,danı~ıl pıkl.ınııı it ktaşıüziık. lıir pırlazt• tek ta;; 

• • l 1)1r an'l.a · . ··k. l · 
panıbntit " . <tız~ ..... ) uzb~ lır roza indi! 

ı~ .. e, ır rc>za firkı·te, iki 
roza paı ç.ı lıı noksan O. - . k 1 . . . 
alttın kohc lıç altın lıile~ik '\ 5n~ı, ılı· ·hıncı 11>ır • · · • • •• ( ıı cnı )ti' 
pır nıalı lıa-lık ki ro7. igne lı'ıı· ı 1 k . · pırnnt;ıı 

ravat 1~~1c • hır pırlantalı üzük . hir çift ltr· , 
lantılı _k•ıre. ir elm~'lı s.:ıaı. hir mineli 11\tıo 
•Mt hır rnıncli altın ıarf. bir al11tı <:>imlik. 
kki alııır hıl zik, bir alım incili lmrd,ın. bir altın 

1 <~d.,ıı hir altın 1 ılc,ik parça,ı. iki alun -ıkke 
,.> • 

1 
n nı;ı<lahon, bi"' pırlantalı yuziik ort·ı.;ı züm' 

1
1
\' • hır nr lt:t tektaş yüzük. hir pırlanta 

)1tc:r.ık •kı . 1 1 k · Ç' pır anıa ı kiipc. hir por•,nt:ı 
il 1 ıtrC hı t 1H" k 

Ç 
. . ...., no 'an. lıir pırlanta '"'"'T:ıt 

eı c;e\ c~ı 1 • . • Fo 
cah ~ f ıı ur nta J.:ravat ııtne.-.i. iki pırlan-
1 a ra • b1t •11r ;ıtalt ~erdanh',. bir ~·i t pır 
anı. kupc 1 1 a t 11 ıumriıt hir pırlan·~ hro:;-

1 !sr, <llJ 
•Ko~7 
187096 
1871~0 

Bir ı J~it uzui.. 
lliı çilt 1 

~•liha \ Cj(HllC J f. 
l l:ımiuc 11. 

ptr ~nta ;ı,.upe 
pıdnnt·ılı pantatif 

hır ' 1 'l•nt•tif. hır prlaıııah bro . ıkı roza er.tık. 
t·

1ma h tda 1 1 ili. l ı;,ı Ri ı.. 11 e>ık ııtı hir r ı nr ks-1 
l o •1•: o~a it' ~ ı •Jk ı 

..., , .. u Hr ".a bro .. 
" •z t ) , p.u çalan 

1 l:t O • ) ne nok an l" ır r }7.H lk ı~te 
"68 f ı ı r a rjl.nc ı,,. 

!li<Pı ... roza ık 
hı ZI di hem 

' Dort oltın hilezık ı , 
181< 4~ l 5 diılıem 

l laticc f 1. 
ilhan B. 

Fatma 11. 
Süleı man H. 

.\ V>C fi 
ı\riilc 11. 

ismet H. " ı ı ı ııık bır pı IAnt 1 
1&- llıı kravır lmrt ~ıç·~ı ı .. n ha 1 ~cıli anıııtıf. :\lr>-ıo 
X IJ81J "'""" ~ ır rozn r. 

• " l7'1 un'a d31 ı b- vuzu, 
il8'moııd 

\He H. 
1 !l'•21!4 1 ' gııe. ır roza htr<Ia ma il 

" 8 tın aat., lıt ıltın kordo 12 • d şu •h 
~9 109 n ··-' ırhcnı 

• r<>za ıek •ış vuztik ,\,şc • 
1 lJ.l{I f 
1 xıı • • vuzut. bir na7.arlık altını ıınmlhan • 

\ ı.17 • alıııı çalar <.tat A •Jfc • 
ıkaıda ı •ılen rnzılı ;.e, t gumuş ve mücev>ır .ı •le bf:ta nıa irfan 

ıı dıj\"ınıb •ıl r t. ' ır ld k' m. n ı nde cmnıyct 
n ni krı '. 1 o u . .., mehaliğı v•desıııdc ıı·dıvc etm mel 

ıl ' ı ııl bam. '.!le te'ılı~ ewldij\ı alde .,.. c 
IJı 1 ırın" rn:ı..<ı V'Jk.ırda uc tcnı m h gın ı~ eı 

et ,d k h tında Je,.,c 
• de ı ın a.u ın ile ıcra em uru 1 

u nı '''l •.l l > mci perşe"lhe ve 92" Ş b 2 ndı ğu 
10 d 

" il 1 ,Ci CU· 
• n "' !6 Y• kad • 1 I" k d ar V< ~ " uncu p zar 

hır ıe err 'lle 4 ~ a ar ~dık satış •ın:.lihındekı camek. nda 
and l urun ncu pazart 1 • a 'ıcdcst ıınd . gun 1 <aat • l 4»te · "rcmaneli 

lor ıdık a ınl uza ede ıle •atılacağından talip olanlanlar te·hir gu .. n. 
\e "Tlır ıj!; ,c ve şaıı. . . h il' ~ " t cdld' ş gunu nıa a ı nıflzadeyc 'c tedivei d 
' ı nıL tıcle eı.mc . d 1 eyn 

Jk ıdaı c:;.ınc n 1 ı~tıye~ me )"lln ann hıcan11 mU, .. ıyed~den evel 
uracaat CJ ernelerı lu1.ümu i!An olunur. 

• 1dir H. 

Llaeler mubayaai 
komisyonundan 

6899 Lira 86 knrnş bede
li keşifli Galatasaray lisesi 
paıısiyoıınmın heltı iıı~ıatı 
kfınuııusaııiııiıı 28 inci Pazar 
giin ü saat 17 dıı ihalesi icra 
kılınmak üzre kapalı 7.arf 11-
snlile münakasaya konulimış
tur. 

Taliplerin şeraiti anlamak 
üzre komisyon kitahetiı.e ve 
teklifncımclıırın tevdii için de 
yüzde yedi huçıık nı'betindeki 
teınıııaı. akçe eri e hl'ralıer mu
ayyen saatta komı. yun•ıınuzda 
b11l11nınalar1 ilt\n olıınıır. 

C'skudar Orın:ı.n muamelat memur 
luğı.:ndan: müsadere emvalinden olup 
Kadıköy, Erenkoy ve Kısıklı civarında 
mahfuz iki bin altmış yedi kilo meşe 
krjmuriyle elli yedi çeki elli kil ı meşe 

hatab~ on iki çeki ikjyiiz yirmi beş 
kilo mahlut hatap ve Csklidar iske· 
lesinde kırk bir adet heş nıetre üçı üz 

yetmiş beş desimerre mikap Azman 
m şe kcresıe;J 27 Ununu eve! 928 
t rihinden bilitibar yıırni b"" mtid· 
detle miızayedeye ç:kar 'mışıır. Talip 
olacaklann Dskudar Orman muame
lat memı.r"luğuna mLrıcaatla ycvmı 

ıha leye ;ıiJ,adıf 1 <; Anunu san! 929 
salı gıiniı ı.a:ıt on be de L skildar 
Kazasrıdakı komıssonda te'minat .ıc~ 

çeleriyle hazır bulunmaları. 

-~ Meşhur ._, 
KONTINENT AL 

Yazı Makinesi 
HeynC'lmilel rakkaınlarını 

havi olup Türk \'C l .t\tin Iın. 

rııfaılı y:ızı ınakiııderiniıı en 
ın:ikr.ın ıı ıeli<li r. 

ı 1U\'cl Bronsoyiga 

Beyııl' nıılt>l ıakbııılt . ıı 

ıyı lrısap ıııakiııe-ı olur ııııı. 
lPatdiı lı;ııık.ılar w ırıaiı ı·ıü. 
ı·s. iıwi•' ıarııfıııılaıı kııL 1111!. 
rııakladıı. 

Can·t :ığlam oldıı~u içiıı 
kat'ıH·ıi lı11zıı,1ııaz. 
TUllrirt: Cl':\llJLTHYE
Tİ YEIL\ı E TlEl'OST, 

.\. l l11ı 11,fayıı l-ıııııpaııyası 
Bı·\ ni; ıı Trkkı· r.ıddıı~ı 

583 1111111' ' 

Tiırkl'I' l11ırııfat11 l\oııtine. 
ıııtal y:•zı ııı:ıkiıı .. Jıwiııiıı VPllİ 
Uıtiıı alfalıeırıiw gorp dı;•;·is
İr rı ı·f ' ı;İ ı rı tılıtP eccri;. 'g 

Emrazı dahiliye 

\TEREM 
•·e ı;öl'."ü, lıastıılıkları mııt:ıhas<ı.,;ı 

Doktor 

ŞEKİP HABİP 
\' a'oh a \ crehaı:ırn l lacı Süleyman 
apartunanında ( 'unHırcc~i. Pu1.aıtesi. 

(,'aqanıha ',. l'er~eınbe Td. l>t. :ıo.ı~ 

Mühim ilan 
"estelt un . pe\ nir . ..iit vf' 

çikohıtlan etiketleri ınü:-:ahaJ..J~ının 

ünümürdrki kc;'idc~i l :- k3nunu~i 
per~embc ~iinü .nat 10 da uıJ..-.im<le 
majik iııı.:rn:ı~ıoııı \ t~i .. 3.fc,nunda 
icrn olunacaktır ilk d<fa .. ıarak 
uıltiın 'e ıe\7j c tilcct-l.. ikratni) c 
lcrin adedi fOO )< rinc 1 :'O olo;,c.ık 
nr '-'incma mti~ahıth•t .. ı d:ı münt~h:tp 
bir progrımdıır 

Yllksek mllhenılls mektebi 
mllbayaat komisyonundan : 

Mektebin su laboratuvarı için 
muktezi otuz adet 13!\ 200 s.m 

eb'adında 

sihanlnde 
klnunevel 

ve 24-26 milimetre 
bevaz ( Glace ) 16 
92S tarihinden ltlba-

ren münakasaya vaı edilmiş 
ve 16 şubat 929 cumartesi saat 
(14) de ihalenin lcraı;ı mukar -
rer bulunmuş olduğundan talip 
ferin şaraltt mUuakasayı ögren· 
mek Uzre mektep müdüriyetine 
mUrııcaatlan llln olunur. 

zayı Ti nr · mcktdıınden 

1 aldıj(ım t.ısdi :ımeyi ıayı enim. 

yenisini nl . .;a~ım. 
\lr. ı, ad laf. 1 

.Maarif 
ın 

Mü ( lll'lil·-·ı n 
der 

l\l~zıır" iııı toı aviiz etıi 
Süleyıııaııiyt• kılhıplıaııe me

muru Alıdu lalı Zihni efendi 

hir halla zarfında vazifeye 
başlamadığı takdir<le müstafa 
:tddedileceği iltn olunur. 

ittihadı ~~illi 
Türk sigo"ta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
İcra eyleriz. Sigortaları halk içir. müsait 

şeraiti haYidiı- 2 1 
~Ierkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındcıdıı 
Aı•rııt<'sl ıılınpııııııyaıı şl'lıiı·h•rde ı "' 1111• :ıı·ıı ı ıııkt•ııllİ 

Telefr•n: BeYoğhı - 20'J3 .. 

Tütün iahisar idaı·esi 
umumimüdürlüğünde.Lı: 

l\li..sat aka ile daktilo alınacaktır. lsimkrini evvelce kaydcttırerı 
Hanımların bu ayın 17 el pe~cml'e günü Galatadn ldaret merkezi· 
yede memurın m•idirliğinc müracaatları. 

Orman ve eraziı vakfiye müdürlüğünden: 
.. Pa,ahahçesinde ·ulrnniye mcvkıirdekı çayırdıın ımıfrez oıı.ız 

donum t.trla uç srne müddetle icara verilecektir. 
l\lüzayedesi kftnunuoaninin otuzuncu çar amba ı;unti saat on'Jeşe 

kadardır 

Ta'"p olanlann 1 tanhul Evkaf 
idaresine rnurrrnat etmtkri. 

mıidüriycılndc orman ve aruı 

Hilaliahmcr İstanbul merkezinden: 
Fakir çocukların cır 1 ıaşe•L e medar c.J ak uzre .ıruhan mel> usu 

muhtcrc'Ili Sabri beJ fcndı tara!ınC..111 ikı defadan 50, 
l<tan~ul Kanalizıtsyon .,irketi ıarafınd~:ı ~o. 
l~mını bildırmcyeı hamiyetli hir zat tııra!ında 25 Yüz yirmi 

he~ lira: 12 5 
Gönderilmiş olduıtundan payansı7. ~ükranımtzm lltmına dc!Akt 

buyrulması 

sihhat ve içtimai muavenet vekaletinden 
l ·tanbulun aııadolu "tvahilinde son zamanlarda bazı münferit 

sıtma Hk'alan zuhur ettiği görülmüş olduğu cihetle sıtmanm 
intişarıı·J ve yerleşmesine mani olmak iizre sivrisinekleri pek 

mebzul ol:ın bu havalinin sıtma mücadele kanunlmun birinci 

maddesi mucilııncc sıtmalı mmtaka i!Anına zanıtet ha"! olmu tur. 

'.\hic_adelc mımab 1 layd.ırpaşadan Pendi~e k.ıdar olan h~ boyun 
oa 1<ı koyleri ve Buı ıik A<laH ve l!evbehvı ihtıva edccektır · 

mc.c <'tkniı tarzı kra:sı ,,·ma muı.:a,le!e ka·ıunu v~ mczl ur kamı· 
nı ~ tatbik•·• ılııir talimatname ik kafi \ c sanh bir < ırctıe tespit 
cdil"1i,1ir 1 laik s tmanın intişarından ye . enclerdenlıcri lsıanbulıın 
bu güze:! ve mamur sa) fivc maha'lı:rini hi7.ar eden sivri.sinek 
bt!ivc•inden kurtı.rrıayı istihdaf eden sıtma m ı~ııJtıL<ini ber kc in 

b "r ' tdakki edeceği ve 'azifeye başlayacak olan sıtma mııcadele 
hcy'rtine her turlu sühulctı ibraz ile hu pek mü ktil va;ıiklcrınin 
1 ısa bir zaınaıida muvaf!aki}ctle neticelenme ine her surette 
ııua \(:'let edccLği ımit ol ırıur 

' ıtııa mııtadcl~ memurları her ııevl mcsakin '\'C mtiştemil~unda, 
F·ıhrika, 1aj\'n.1.a.. '>epo.Ahır. Ağıl gibi mahallerde kışın 'ivrisinekleri 

taharri ı c itlaf cdcc:ckler Yaz meı·,iminde de sİ\ risinck tireme ma
hallerinin taharri ve sivri sinekleri henüz sıirfc halinde iken ifna 

cdecckkrdiı~ Bu nıantıka chalisi müc:adele memurlarını kamın daire· 
'inde YenTeJ..lcrı talimatı kahLI Ye icra va her zaman meskcnkrcin 
dahil 'e haricirdeki taharriyat hu,ıı>tında muavenet ı:östcrmeğe 
ınccbıırdurlar. ı\Tenıul hilıifın~la miicadele memurlarına mLişkilAt ika 
cdcnkr H: miicatlclc hav'ctinin tavsiye ettiği tedabiri ifa etmeyenler 

bulıınduJtL• takdirde hunlar derakap sıtma lllııcadcle Kanuı'>una göre 

ce~!aııdırılmak uzre mahkemeye tevdi edilecektir. 

Devlet demir yolları ve limanları umumi 
idaresinden: 

.\ıık:ırada .\la!ıcıılt' ılairc~iııdeıı. I~a\'darpa ·ıua mubayaa 

kuıııi \'Oııuıııhuı ,aguııul ılımıiı akNlıııı rıtiirnıkasa "tr!ııaıııe.'i 
alaıılaİ·ı 11 ınezkfıı ınahallrrn ıniiraraalla ıwlıatlı . eraıtı fenııi-

' \'elerıııi dr alıııalaı·ı ilaıı .~ııtıııı . 

Çarşambada dibağzade medresesi 
Büyükderede Hamidiye mektebi 
Çarşambada tevkii cafer medresesi: 
\'ilı\yet daimi J·:ncumenindcn: 

Balada muharrer cml:\J.. icara 'crilmek u1.re .l(J. f .<)29 tarilıine 
nni>adif ı;ar~amha gümı 'M:ıt 11 re kadar ı·:ncümcnc mllraı.:aatları. 

Matbaa işçisi aranıyor 
Devlet demir yollari ve limanları 

umumi idaresinden: 
adet 
2 YPııİ lmıf.Prlı• 

1 
1 
1 
1 

6 

Yeııi lı:ırl .. r1,. 
!strotıp ustası 

lsırotip nra~1. 
Taş v lmrııfat 

tı•rti!)e ıııııktedıı ıııiiıdtiıı. 
l•'rlıhr ıniiktı>dir ıniirettip 

ıtıakiııelı-riu .. kaat Yt>l'iri. 

!:Irağı 

13:ıl.ı.Ja ıııı.1h<t11·er i~ç~.lc!·e. İ~ıli~aç varuıı. Taliıı ulaıılar 
llayılarpaşad Matbaa :\1ııdırıyehne ıniiraraatlaı ı İlan oluııı ıı. 
Devlet demir il ı· yo arı ve ımanları umumi 
idaresinden: 
\frmurin v.: mu tahdcmin İÇİT' ) aptmalcak ynzlık ve kı~lık re•m 

ve crpu~un miinakasa•ı 21 KAnunu...:ını ı Q29 pazar-elhi c ile palto 

ıeri ~um, 'aat l fi da ı\ ı.. d ıı :ırn ıı Boltı palasta ınalzem~ dair~,ınde 
icra l'dilecktir. \1 · k . una a,aya İ)tirnJ.. edeceklerin teklif mektuplarını 
,.c tcmınatı kk · ınuı a atele•lnı vevmı mezkı'.lr<la o<aat 15.30 a kndar 

Türk Doktorları 
tebcil ve teşekkür 
Yeni estin en büyük Şairi 

( «ıı.J• 'T:e,hı.;'11 edep 
Fil1 :na:ı Hazım ht)i olum uça 

rumund• k"rtaran Tiırk doktoılannı. 
pek kıyrrrnar ve bıltun kAin. karşı 
'!lucibi iftihar hazaket '" varlıtını ve 
yiik<ck fed•k lıP;ını şaır' namdar yer' 
çıkan iki edehl eserıne kemali şıik· 
ranla kay~ctnıi$tir. 

ı· 1 

lstanbul lcra dairesinden: 
llcvoıtlunda Fı •1p;a mahallesı tn 

ınekt p oklğıoda izzet paş 
de l' J.>ameıt be~in tah ,., 

fun ~ bı un n atik ve cedıı! '!, 4. (J 

nı:'.llar&. rla r kkaıı ikı lıı:p han 
ar • ..,ının rubc iı si Hasan paşa 

!f ı· c<i Ha riye h• tnın ınaıl hun 
dan clolayı ıt , gun <I!Jdıietl c a 
k nan muz j•dr 1dc iki 'u Ura 
bedelle rali.ıi uhde;.ıne ihale evvc 
!i}'coi yapılarn, ih. ·el k •'ı) esi için 
tekrar onlıeş güq mudd<tle m are· 
de\ c konu1r: J~tu. Pdndu hır tarar 
zoğ_rııfopulos apart naı1.1 ve haze1 
l .. emar: hanımın ve haJ:_n evre F'f 
ve haze, \ e ı F.f 'e bezen Emı· 
~e• malı ve bazen it eı n U. \Crc 
< i Cem 'e han·cıı " 'ail bey ve 
·re •r<alar, ka ahlı.le hanım 

a:,ı. .... \;r tar ı 

'" \-ırg'' \• 
on ·ş me- -oluk t 

dut 4 J metre 

• 1zm.:ıe han·cıı 
arı, Ccpeı 

ıki am ılc ma~-

8. san lmctr 
terbiırde 'i-980 • l•r kıı eti 
ınuh ~mire• dir Talip olan' 
'° daha ziyade malumat olmak ıstc 
•c,lcr hisst:)e musır kımeu ınu!ıam
minesınin vnzde onu nihbeılnde peı 
ak\asını 'c 928 - !02.1 n·ımer '1nı 

mJstcshıben rnzde beş zamla lstan· 
bol icra '- res11e 31 1 ·929 tanhi de 
m rıraat etmelcn ve ye i mezk r .. 
da saat on e,c ked ıhıol kaıhosi 

icra kılınecağ: fön olunur. 

Asri ·r ürk ınusikisi 

J\leshıır kemani Musta lley ve artist 

phanist !\!adam ı\njcl ve Seniha 
ilanım tarıı.fından 

Londra biı:ahancsind 

-
•.&AAA•Ae.A.A.A••A• 

~KONFETİ f ................ ~,,.. 
••••••••••••••• 

1 RA~~o~IN 1 ••••••••••••••• ..... 
l\Ö. 11\SMARK ve Çll'Lı\K KA· 
nı · filimlerinden mada aşkın \ e 
fcdakArlığın en bu' iık dramını 

tas\ir eden 
ÇJ 1:1"1. ER MELIKF..SI 

gayet mub~e cm ıı'ınını dahi mc . 
hur yıv.ıı sahne LJ:O ' PERE 
) e med\Unuz. B cm al iz eser 

oniıııc zdeki çarşamba ak mından 

ltit :en s02t 21 , da 
TELEK l El\1 \ t OA 

irae edılccekıu. 
lııııım:::=ıır:ıı ..... 411111:mlSI ..... 

Y.ıın ak<am 

1 
Alhanıra sincnıasında 

L KA. ILI 
CANBAZH 

.. ............ ~ ..... 11111 .. !l\ 
chzadel '' 

HİLAL SiNE-
MASINDA 

ÖLill1 ÇENBERj 
Dün gece t.u}uk ra bet gcr·nuş· 
tiır. BL: m . ..ıa :zam e erin •em ·ı 

he:· akşam ıcravi ahenk emıektectr 

lafranğıı ırke trıı dahı mevc 1mır. 

.t.a\ j} clurur 
lm111Em•-ı.: .... ,ıo::ıı ___ .; 

--~--~JIC;lilı:::ıı::ıC:S~~ 

1 yarınk1 çarşamba tkşamı "'at21 ııo 

FRANSIZ 
TlYATROSUı DA 

dahiyane oyunu ile ı:ısanı behtü 
hayrette hı.akan ve her yerde 
mediı ve sürekli alkış! 'la karşı 

lanan Klavi erin hakıki U tadı 

meşhur piyıınl t FR \NS G )1.- ı 
DE 'llERG ın ilk konseri .................... 

~işli Bulgar çarşı izzet Paşa okağınd• 
depo. atelıe ve gar&j için elverişli 

Kiralık bina 
'mlır. "ı vnı "°kakta :'iJ nlimeroya 
müracaat 

Edirne Sııllı mahkemesınden 
l~ılirnr. Osmanlı Raııkası vekili

iinıüisi aYiikat HaYiın ıo.feııdinin 
Aı~kara ıniidat'ai Milliye Vekfı
l~tınd~ ıııüstalıdem Ali Sabrı 
hfendı aleyhinde ikame eyle

dıği alacak ve meı·hun tahvilin 
o;atılması da,~ı~ınırı mııhake
ıııı'sinde S'lhri Efoııdinin ikamet-

~ahıııırı ıııeçhuliyeti indııl mu

hakeme aııh ıl<lıi(tıı;Jaıt ilatın 
teblibral icm ,.Jil<likten souııra 

L"T B~ L BOR A'ıl 
~TIKRAZLAR 

lsıikran dahll1 1 86 87.o:; 
Duyunu mtıvıhblde 227 50 
l~rımlyell demir yola 9 ıo 

SE ETLER 
1 bankası 
Anadolu demır yolu 
1 Tranvay. S. 1

11 
23 

1. ll. S. Şirketi 
1. Su Şlrtetl 
T Tütün A. S. 
l. Dc~lrmeo Ş. 

Ş. De~irmeu Ş. 
A. çımcnıo Ş. 
l. Tclcloo S 

43 
11 

8 
38 
30 
s S M. Ecza Ş. 

Ş. lhyrlye 18 
TAHVlLAT 

Anadolu { 1 T. 
n y 2. T. 

. . 3. T. 
Tünel şirket! 
t:lelntrtk: ıtrketi 
R•htım Slrk:eU. 
H Paşa ltmn $1rkeu 

Londra 
Newyori: 
Parls 
Atloa 
C'enene 
Roma 
Bütrq 
Amster<!Am 
8rilbel 
Sofya 
Pr&{ 

ÇEKLER 
99!1 
0,48 

il 
87 
1 

• 24 

• 
67 
16 
1 

86 

41 

19 

55 
40 

7~ 

10 

<JO 

30 
80 
70 

50 

00,
-.so 

44,00 
00,74 
H.25 
1&50 
6ı.50 

ıı.-
45.00 
11,$41 
11.50 
51.~S Berilu 

\'lyua .. 45,-

TtCARET ve ZAHIREı 
BORSASI 

14 KAnunnsani 1928 
.\ZAM! f'-~GARI 

Bujtday it. P. ~ P. 

Yunıu~k 
K.mlca
'ünttr 

:-'ert 
Oönwe 
\ umuşak mahlut 

oo.oo 
16,iO 

17,10 

00.00 
l(ı.20 -. 

.'en • 8·IO .11,10 ıı;.ıı 

Roman~-. -, 
llnlg&rlewı 

Zahire 
Çavdar 
Arpa. • 
.\lısır 

Yulaf 

14,00 
tJ,'iO 
12.30 
ıo.ııo 

37.00 

:7011 

14.20 
IA.20 
12.20 
10,30 

ı:ı.oo 

1 <ı(J 

Ankıırada umumi idare y·ızı işİeri mııdirliğin.: tevdi etmeleri !Azım. 
dır. Talipler m·ınakaoa şartnamelerini Ankarada malzeme daire<;ındcnr 

1 tl"buk'a l laydarp~a<fa mıibavaa koıfüivonundaıı tedarik edcbilirle. ' 

8 klıııııı ı•wl 1928 larihiııde 
irra kılnaıı ıııulıakeııwi gı\'a
bivedı· ırııiuei Yckili ıaraı'uı~ları 
ıılhapta <lir kit,a 'l'lll'I ibnız 
t·rlil<'rek kiraal ohıııırııı~ ve ya
pılatı ııııı:ttııt<IP. hııııdaıı ilıaret 

olup nıttlı:ı kemı· dahi 24 şuhat 
1929 pazar gımu ı<aa\ onna ıalik 
edilmiş •lmakh miideiaJ.ı 'hİ 
mıimail•·ı·lıırı laı ılıi il:iıırlaıı iti

]ı:1ren ''ıı grııı i iııdf' ıtiun 
edı>lıile.-rıği ve hıı mılrldM i iıı
ılf muııın;ı!Pve clrvaın inıı 
mahkeınıwr. ıniıı aı·aa1la dı;er 
biı. gü!ı ı·ıv'.n vı• lt;ı.snıa tııhli~ 
ııttırehılocejtı ve mııavvı;ıı ınfı
ddPt zarfiııda İ1İrnY oİunınaz,a 
ktyalıeıı cnyan Pdı>ıı miiaıııele 
miıtebeı aıldohmnrak ıniilıa-
kerrıe ·r kahııl ulııııııı ) ,ıı ai[ı 
iLın plumıı . 

Keterı (nhumu 
~·asulve 

:Vh:rcimek 
'lobut 
BörUlce 
!)akla 

Hububat 
usanı 64,10 

•s.oo 
8 
ili.Of 

Maden çavuşu ve tesviyeci 
aranıyor 

Cenubi Anadolu Mıden Türk Anonim Şırketlnin Fethi)edeki madenle
rinde çalışmak ilzre tecrllbcdide lkı maden çavuşu ile beş muktedir 
tesviyeciye ihtiyaç vardır. Taliplerin monwam vesaik lle şirketin Sirkecide 
4. Vakıf hanında 4 üncü katındaki 7wbancslne aaat Hl dan 17 ve kadar 

-..üracutlan. 

'Tayyare 
Balosu 
t7-1-929da 
Perapalıısta 

uştemi 

Un 
t:stra 1!1-stnıı 

Ekstra 
Illrind yumuşat 
Birlnd serı 
lkicd 
Oçunca 
Razmol 
Kepek 
Pa.<pal 

J4l5,00 
ııoo.oo 

1340.00 
l 2ı .5,00 
12ıı.oo 

0000,00 

1 l)4j 

1100,00 
1 60,00 
ıı;ıo,.ıo 

!21J,OO 
0000.00 
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~Güzelliği çiceğe 
benzetirler· Fakat ha
yır .. Kuru bir çiçek, ko
kusu olmadığı halde yi· 

1 

ne sevimlidir. Heyhat 
ki yetmiş yaşında bir 
kadının bir zamanlar 

• -~~·:;'=·;» t\.an ne hemşeri ~"F:f";'iJ:~&. herkesi meftun ettiğine 
lj1 Hangi budalaya aldanıp kıydın, f:I inanan güç bulunur. 
; : Cihandan azizken can be hemşeril r.ı Jt Bazan bir tek kadın u: ., 1 tl Belki anacığının tek yavnısuydın, j bakışı bir ai e ocağını 
tf. Akıttın boş yere kan be hemşeri! f yakıp kavuran bir kı-
1,r.ı:.· ; vılcım olur. 

Bumu emrettiği sana dininin, ~ " 
!j: Senki katilisin kendi kendinin, f.t ~ Olüm, dünyada tek 
'.i Yirmilik kurşunla dağıldı beynin, rl hakikattir. Ve inandığı-
.ı 1.1 mız yegAne hakikat ta 
ti' Kıyamete kadar yan be hemşeri! u od 
ıt vı Jr. 
!! 1 Dünyadan bıkılmaz bir hoş alemdir, I' $Seven affeder. Evet! 
lif Dedirtme ardından: «Bırak, sersemdirl» al Affetmemesi lazım gel-
ıl ! Yanına kalacak sürdüğün demdir, fı 1 se gönlünü kaptırdığı 

Gelen gJçer bu bir han be hemş~ri! ~I için evvela kendini af
iii fetn1ezdi. 

mi inan ki bu kubbe sensiz de döner, ~: ,,. insan elinde cefa 
ı::ı Nice canlar doğar, nicesi söner, iXI çektığı kimselere da a 
·: l{ınıi üste çıkar kimisi iner, ·fü: candan bağlanır: Dün-
: Günlük kısnıetine kan be hemşeri! tXI yaya küsebiliyor mu-

i liı Ki ? nl " ·_'İl yuz 
•''t On1rünü geçir de karayla akla, n !!!!!'~!!!!'"-"!!!!"'!'""""'!!"!!!'...,,...,.~ 

1 Oynama ne iple ne de bıçakla, ıU ·-:E~~ı~manda: . 
ıil J(endini üldürrnek fakat ne bakla,. jj Bektaşinin 
:ıı Dünyada bu muudr Ş'.ln be hemşerı! ~I mektubu 
' • -::==:;;:;;c.; •;;:•:;; i' Y F.ô>!·i!!.! il;., ... -. . .;:,,....,;,. Bektaşinin biri, -ga

Anlaşamamazlık 

liba, biraz da Allahlık 
imiş - Pek darda kala
rak halini Allaha arz-

Akraba taallukat ço
cuklar, karı koca, kar
deşler arasında orb!!ı
ğı karıştıran hudur. 

etıneği düşünnıüş ve 
gizlice bir mektup ya
zarak bir cami dıvarı
na bırakn1ış. ı\lektupta 
şu rica varn1ış: uYarab
bi bana iki beşi bir 
yerde gönder!» Bektaşi 
dervişinin hu hali dik
katine.len kaçnıayan 
zengin bir adaın, mek
tubu açıp okuduktan 

Ha!buki bir az feda- , nr·· ı "" '·t:-ısi 11 .,'l ı-
karlıkla gül hribi geçin- ----~~-..,,,,,,.... 

Tabii izaha hacet yok 
anlaşaman1azlık bir 
birini- anlayamamak 
demektir. · · 

nıek İşten bile değiidir, 
yeter ki berikiler şef
katlerini, ötekiler de 
sevgilerini bu yolda 
kullansınlar. 
Bunlardan her biri: 

Bu anlaş·ınıamazlık Be . h 
karde~ akraba oJauJa- 11 nım uyum böyle, 
rı birbirlerine dü~ı11an başka türlü hareket ~""""' 
yaptığı gibi yekdiğeri- elimden gelmiyor, fa-
ni anlaya bilenlerde 
vabancı milletlerden 
J 

bile olsalar sevişirler. 
Bu anlaşanıamazlık 
nerdendoğar, bir kere 
tabiattan-

1\tesela gayet girgin 
bir habanın gayet sı
kılgan bir çocuğu do
ğabilir. 

. kat onun huyu da öyle, -------:....---11 
o da haşka şekilde dav
ranaınanıakta nıazur
dur. >1 

Diye düşünmelidir. 
Eğer bu tarzda mu

talaa yürütülmeyip te 
hodbinlik gösterilecek 
olursa kızılca kıyame
tin koptuğu günüdür. 

a yattıgı e CKe)' • ı ı .
zarf içinde iki beşi bir 
yerde göndernıiş. Fa
ka~ tekkedeki dervişler, 
bunun bir tanesini ara
larında paylaşıp zaval
lıya ancak tek beşi bir 
yerde vern1işler. 
Bektaşi Beşi bir yer

delerden birinin noksan 
olduğunu görünce he-

. LA 
il il 

Alçakca bir el o ayet s o z 
Kiliste ( Orhan eli ) -""'' 

' kazrısının (yeşiller) kö-ı-----...::...t.~~hllil' 

i 96 - EtlTidin, hani f 
1 =derin, güzel idin ha-~ 
~ ni yerin? 
g 97 - Et, ekmek ü
s zerinde yaraşır. 
§ E . 
:1 98 - t gıren yere :: 
ldert girmez. ·u· I uunun haocr erı arasında 
~ 99 - Et kanlı, yıgıt~ Harici o.hm 

~canlı ~ ITALVANLA YUNAN Çırtçllere Kolaybk 

: 100 - Eti, kanile g iki, üç hafta cvel Traktör ile, diger 
(ciğeri canile. ~ Ankaraya gelen ltal- makinal~~la. ziraat 

y~nde Nefis~ i~minde- 1 fOt - Et tırnak; § yan hariciye mi'ısttşarı y~pan. çıftçılere hu-
kı kadının hf ş·kte ''a- E çatılı parmak. = llt G d. . d" At• kumetımız tarafından 

k k 
· = . - n r ran ı şım ı ı- ed L- • be 

tan 4 aylı ız çocuğu ~ 102 - Et ıle deri,=-~ V . l l öt en ~n ucuz n-
babası J(asını ve dede- ~ k ·1 d' · : nada. enıze os a gö- zin ve makinalan iş-. ~ yenıe ı e ırı = .. _ •ı G d. V . 
sı Hanıza tarafından § 3 _ El 1 ·1 d § ruşuyor. n r ran ı e- ledecek dıger şeyler 
boğ 1 C il 

, fU e ı e, e- r . l l b" _ .. _ . . . 
" muştur. an er ~ rr:r nen vel ile. ğ nıze os a ır goruşu- verılırken bırkaç za-

tutuln1ı·ş ~ ~ · = - d b" · 1 Y · d b fı · s 11 ,4 _ Elin sözü ka-= şun e •zım e unanıs- man ır u masra ın 
Çiğnenen çôcuk : • < - • k f • h•tf · · · 

Vatn1an K·\zın11n ida- yar g:dcr, dostun s.)- ~ tan arasındaki konuş- ardşı ıgı d.
1
1 1~ dıçın 

· l ı · " k · ' - ı .L.. • d f'I · ı yar ım e ı ~mıyor u resınc e <• tranıvay ara- • zu oyar gıcıer. g nla ara ınıır e ı <ır e- F l 'k: k · 

bası ciün sabah Galata-,, 
dan geçerk~n 14 ybşın
da Fehmi isminde bir 
çocuğa çarrnı:ş, yara
lanıış. 

Denize atılan deli 

Evelki akş·ın1 H·•san 
isnıinde hir del; <Yağ-

ile arkadaşı Raşçl dö
vi.iş·11i.işler, l~ı: şcl J\1ar
yaını h~ !}ından yarala-

3 
105 

Eld · = l a 'at ı tısat ve ft-
~ · en yıyen = rini saymış, dö <müş. letininson dtfa iki mil 
"seker, evden yiyen§ l\tr l\tusulininin Türk-- yon liralık tahsisatı 

çöker. § Yunan milletleri ara- bu"yu"k mı'llet meclı'sı'n-
• lltllllltlttllltl ,., ••tııtlllllllllllllllllll• 

Mefhur nUkteler sındakİ konuş ·naları Ce kabul edildi Ve bu 
On yedinci asır Ş'.lİr- çok alakayla takip et- paraRın havalesi müs 

!erinden ('fheophile de · · · 1 · kirat inhisar idaresine tığını söy emış. 
Vıau) ya: İtalva Yunanın bi- gönderildi. 

- Delinin biri vnr, • Çiftçilerin gözü ay" 
zimle iyi O'eçinnıesini d l · · "b' kendir,i Ş'.lİr zannediyorıı 1-o ın, gene es <ısı gı ı 

dediler. Bir:ız sonra istiyor ve Yunanlılara ucuz benzin filan ala-
0 adaını kendisine aö3- nasihat veriyor.. caklar. 

n ••••••••• ..... •••••• ............................. ,,,,, 
terdiler. Mı let mektepleri ıçin 

Herife bakarak man- M jJJ pf fahe.C!tl• 
zum olarak şunları ~ 
soyledi: 

«Sizi gözümün önüne 
al<!ı ak hükn1ediyorun1 
ki bünün şairler delidir. 
Fakat siz şair olnıadı
ğınıza göre anlıyorun1 
k_i her şair deli değil-
{ ır .. ı 

-
KORKUTAMAZ~IN' 

l(üçü'c Rıza annesine ı.:ı:::;~:ı:a: 
sordu: 

- 1~ ·nim güzel anne
c:ğ: tn. Ben seni korku
tı. •. ıaz ınıyın1? 

- Nasıl korkutur
muş.;un. Sen daha kü
çüksün oğlum. 
Rıza koşarak misafir 

şaşı kas 
taş .sapka 

odasına git ti. bir az I -~~7'1IO'~-r-r-~~~~-~'1-""%7--
sonra elinde bir mü- , 
rekkep şişesi ile geldiı 

- Anne git te bak .. 1 ·'r-·-· -----------------~---. 
Kanepenin üstüne mü-ı · l 
rckkep döktün1! 

Hiddetlenir diye •• 

Herifin biri bir ote-· 
le kiderek tanıam on 
beş gün yiyip içip, 
pufla döşekte tatlı 
tatlı uyudukdan sonra 
otelciye veda ederek 
gitmek istemiş. Otelci 
nıasraf pusulasını ya
pıp götürdüP;ü zaman 
demiş ki: 

- Paranı yok:·· 

c ç~ 
Q 

Çekingen ve kalaba
lıktan hoşl:ınn11yan bir 
kız eylenceyi ve cenıi
vet ha ·atını seven bir 

İşte Hanıınlar, Efen
diler Ağalar siz, siz o
lun da akraba, kardeş, 
karı koca ve dostlar 
arasında anlaş.'ln1a
mazlığa nıahal verme-

nıış 

ınen kağıda kaleme • _____ ... ~-------
- Paranız mı yok? 

Peki ama hunu on beş 
gün evelinden söyle

'Cay çadıır. 
ça_kmak kır aç 

J 

kocava düş hilir. 
İşte" böyle bir tesadüf 

netice.;inde her iki ta
raf ta aykırı cihetlere 
çeker · ani< amanıaz.
lık derhal kendini gös
terir. 

vın . 
• 

Uzun b;r saadet dev-
resi yaşaı11ak hu kadar 
fedakarlığa . dcynıez 
mi? 

sarılarak ş1yle hir Fakat bir daha para 
ınektup daha karala- . o-onderecel. olur.:.an bi-

ö 

mış: zin1 tekkenin adresine 
<c Hey yarahhi! , göndernıe. 
Sana ne kadar şükr- Beşi bir ycrdcnin bir 

etsem azdır, duamı tanesini göz göre iç 
çabucak kabul ettin. ettiler!» 

n1 •k y ·n1u idi? 
S ·r.,cri, den1İş ki: 
- Ben ilk geldiğin1 

gün söyleyeccktin1 
hiddetlenirsiniz diye 

ikorktuml .-

. . . 
(C) yi lıı İ) . '." ' il. l\.J 1 ~- 1 UllWı g ıl ti • y,l,Jı./. .ı • 1 

1 

çıkıntısı var. (s) yı hılıyoı suııuı (f) c ıı ı Lcıızer, .> a:1111. a.ıınJ 
bir çıkmtı fı11Jal 

[ Ifor hakkı mııkfıtzdur 
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• 

.\ kııılckctil'ıtzdc tcL:rübe de\ n>ini geçirmiş olan 

Yegane yazı makinesidir 
~atı~ mahalleri: 
J taı1lıul ( .ııh::, \r k:ırn. lznıir, \dapazar, Holu. bkı~dıir. 

l'r.ıbzoı:. "aı. n. \ılanıı. \k._in, l\0111a, Denizli. 
iiaı.~~iıa=:=:ııı~=-g:ıı:~~ı=:ı--• ..... ımt'! .... 

•Bekdik Terzihanesi 
l laııiırı!ıı:ı ııı:ılı~ıı' 1111 tliırliı .. ıııi~ 

: ;J8 

1. ci kt·~i<lt" I 1 
lkramlye1er: 

MUklfat: 
LUI en Dikkat ediniz: 

BÜYÜ 

Şubattadır 
Lira 
30000 
18.000 
15000 
12.000 
10000 
10000 

l\u 'l'ncki Tayı .. ırı: piyanko>u ~ıındiyl kaılarki'criıı en zcnv:idir. <;uııkti: 
1 10()(X) lira \C <lilha yukarı lıiiytik ıkranıi)ckr ı;c\'Cl1 ,ene ralnız "3. tane idi. Bu 

>ene "5 tir. l>ahct ihtinu.ı •. ıı:- annıı~tır. 
2 Umum ikramiye adedi: c;c,cıı q:ııcki kc~idelenlc nılnız '2.000.. idi. Bu 

.. ene raıı• "3.900- hır l mum bahct ilıtimaii de tam: • 0 <ı~ vani iki misli l :ırtmı~tır. 
• 1 

3 Piyanko yUzUnden zengin olanların adedi bu sene geçen 
senenin tam iki misline çıkacaktır. 

mortiler 330kuruş~~ ~~~~~~~~~=~~ • /\ /\ ı 
Bi;l'l alııı.ık., ııtı.c- Ta)\illı' fıİıwıkıısııııııı, :ıınnı'İ.ı ıi 

330 kııı 11 t:ııı w ıkı.univc.f'I'• taıııf!mr.ı, vcriliı. 

İSABET 
'f'llİ pı"t:ılı<1tı" t ı\ ırııuh ,\k,araı ılar 1 hııı :ıltıııda ~. 

kılıi, radılı»İ \'. 76 

~-ISD ... !J!lll ... D .. llD.--:ı:~::::'531!!iS1ııs?:mı .......... 

Tayyare piyankosu 
amortilerini 

1 '""' 'B~/,~~-k";;';;:;"Ert~ıt::t ~~~~~~~;rnru,_ 1 
• 1 

ı\larka lnğiliz 
Gramofonları 
lı.ı~ )'i'rdı· ;ıı·a) ırıız 

t lllllllll rLCl!lll:t 
YI' di'jH>Sll 

VaheÜtUclyan 
\dtan ha:-ı. •n 1 (i, c3~ 

..... \ '" 
\,ııstuna fahrıkalan hczaran mı~alivclcri umumi >ati' dcpo,u: l;tanbulda 

1

1\atır'.1 oğıu hanında fü 4/ numaralı joz. N. Aciman ıclcfon lsıanhul 240<1 
l~mı ; a1Iıı depoda envai . · . d c.l . . . 

k .. \C)ılt pt:r e \ t' o~cınclık h:adılc h:ırc \-c fantazı 
um:ı~1ar, ınutcnı..:\ '' l!'tttlr perde m· t .. 1 k .. , 

,Jcrilcri piriç komic;. mas·[ . . . 15 er. tu ~ eten perde, ortlllcr; maroken 
ıika r;;tına saulmaktadır 

1 
Ff.~1~ak'ı~~!~ kal')·olalar ile çocuk karvol~~n fah-

Adana 
Trabzon 
Bali kesir 

Nafia Fen ınektebi ınüd" · . 
Talı·lıı• kahuliııw 15 kiınuıııı~ani~~rıbyetl ınden: 

Prlı'I' 1 lı t· k · · aş aıııp 15 ({Üll devam 
1. . ·ı '' ıııı• ·tep ıııczıınlan imtihansız ılızaı·· 
.ı ı ııııtı ı;ı- 11 ı, ·ı; I · . d · ı w• li81' ııwzıın-

- _ · ' ~ · ıırınrı evrr!ye girerleı·. 

Devlet deınir yolJ . 1. · ı . aı ı ve ımanları umnmi 
ı<. aresınden : c 

idaremiz için lınac:ık l 45 d 
.!( ·uhat <)<,!ıJ Pcr crnbc ~ . a et vagonet demir ak:,ımının ınunakasısı 
daı e<inde ie<n 

1
.
1 

!!:Unu saat 16 da ı\nkarada llolu Palasta malzeme 
ctı ccdtır llünak.3- . . . ak 

\c IOfKI 1 11. • · · ·"113 ıştır - edecek! nn teklif mektuplannı 
ır:ı •~ temınatı m kL ı · . k ~. ' uva .ate crını yevmi mczkurda saat ( 1' 30) a -·r ıımumı idar . . . · · · · • ' 

'n"nak 3 ~rtnom c 1 '.•7.ı ( ışlerı müdürliiJtüne YCnncleri l:lıımdır. Talipler 
ındcn 1 h~d· cdacrını 100) ku~ muknhilindc ı\l'karada malzeme daire-

-- • .ar.> a muha\"""t k . da 111Es· , ,~ ·omısvonnn n tedorik edebilirler. 
ULl\\ODORIJ:BÜRHANETTIN 

E VALi METRUKE ILANATI 1 
~Cnlt 

Balat 

Kadıki;)' 

YcşilkiH 
Kadıkö' 

\la halle': 

küriçi 
< l•man•p;• 

• 

Sal:ıt cadde;i 

r 

rnpur ;,kele<i 
Dut 

18~ 

18Q 

42 
-H 
10 
'2~ 

\evi 

hane 
Dükkan 

llir 1<ialı kilgiı' dükUn 
ı;:al(ir diikkftn 

Hane 

lcorı \luh1mmenı 

r .irı. 
'.lO 

ıo 

Şehri 

r 

Senevi 

" 

• 
ııe,heliada 

~~ 1 
8 

M ıbahçc dükkan 
Dükkan 

lkamctglh 
Dükkln 

.ıoo 

'.llO 

144 
156 
Q6 

80 • 
[ '• 

'lfl • 
• 

ll:ılat 

i'adıkii, 

hızır çsıus 

llasimpa,.. 
( ':ıfcra~a 

.1\zna.\'Ur -.ıh2Jr 
!<I. 

:ı.l 8~· 

ı lf.! 

Hane 

240 
11!0 
60 
72 Birinci sokak 

nahriyc 
\Tühürda 
Canbazanc cadde;i 

l)ükkıl.n 

3partn1aıun ikinci dairesi 
f lanc 

• {60 

.54-0 
480 

• 
• 
" 

1 <1 ;;o k~gir dükkAn • 
Bal:\d:• cısafı mııharrer emlakin 19,1,929. tarihine müsodif Cumartc•i güuii saat 

·ra11ı,: le ·in ı·:mvali ınctnıke icra komi~\-onun:ı müracaat crlemelcri 

ı !i_ı te ihaleleri mukarrerdir. 

Semti 

llc)uğlu 

\·c,ilkuy 
llogazıçı 

••••• \I. ıallc-i \(ı, \cyı 

1 cr(ku\ llilczıkci 20 4:ı Urkir h:ıı1c 

'cü.cthc ı,unbul l\(ı h". e 

T ahı 1 o<taro~h 14· f2 
\ rn mal: c l'azarba;.ı .'\(ı JO,i 

l e.arı n1uhamıneni 

lir• 
'40 ı;;cncvl 

·?;) şehri 

:-2 sene\ 

100 

le arı >abık 
lira 

ı u~lacıba ıbıtd:ıtcJdde i 17 11!11 m•a hahçc ko;~ 
( ~era~a l~;:ıdem :ıltı 4 apartmanin d:ıırc 4 

şehri 

J3 ~t:hri 

· 1- ~ll şehri 
H -o'I l iL eynajt:ı ı..,.çük d3\ ırcı 1 ; anc · •· . . 
e~ g L. . . , l> cdilnıe5i i\;n .l-2·9'.?tJ tannınc rnussdıf 

Balada cı alı !UJharrcr cml:ik ~cr1iti mııkıırrcrc'I ,c,.ıle ıcaıc ra c 
1
. 

1 
• 

1
. L k • n d ı·c , aı:olanrnı.->tur t;l ıp erin t·nı' l l ınc nı c ıc:ır 

!'azar f!;JllÜ S•at ! ~ de ihaleleri ier:ı c<lilınek ıizrc ' '° c • · 
kıımi::-.yonuna mi.ıraC'aat e}·Jeınelcri. 

---
İstanbul ithalat güm

rügünden: 
adcı. 

14 saıulı1' 
7 ı:ııval 

25 fıçı 

1 ;.aıırlık 

160 ~andık 

6 ı:uval 

8 ruval 
1 ;:andık 
1 ;:ıııdık 

1 ;aıırlık 

1 halyr' 
fl h:ılye 

2 kap 
8 l'UY<tl • 
l Jıalyc 

1 sandık 

1 k:ı lıp 

8 <illlldıkçe 

1 lıalya 

l halva 
1 saııdık 

1 (( 

~l\ aı y<ı ';'Ck<'r 
Çimento 
balık ya~ı 
!{emici fenrri 

boş şi~ 
kuru üziıtu 

qiinliik 
manda kt:ıscJe;.j 

ınüwyyen kolluk 
alckıirik saah 
kaııavi~'C çııval 
pamuk ipliği 
rsva vı ziicarı\·c 
~. } .. 

• \merikaıı hı"zındeıı ınaııııı\ turba 
balık vr ~ehzr lı:ığlaın:ığa ınaltsııs saz 
kundııra cilası 

külç" p:ırafiıı 
ıııııın 

ın:ıllı:ıa kağıdı 

ıfpııiz yosunu 
rleıniı· makiııa ak~aıııı 
ıliııamo 

• 

ı ıı sanhl · IJalı~ı 
4 adet fare vıtlafıııa ıııalısııs 111iıstalızarat 
ı çuval pirir 
1 adrı ~eıııaver 

Balada ciııs ve ıııikdarı gııslı ıilPıı 26 kaleın ~yaııııı 

16-1~929 çarşaııba ~ımrı "'' müteakip satı~ µiııık,irıde lstan
lıul ıthalat gfımriiifii ~alıs aıılıarııırla hilıniızayr,de fürnlıt 
erlilcreği ilAn olııııuı·. 

HATİPLER 
MUGANNİLER 

SPORCULAR 

YALDA 
PasllIJerinl Tecnile Ediniz 

ferkaıidı memnun 
kalıcıkaınıı 

Bütün e.;;;;;; ve ecza 
depolarında 

'81ıllr. 

VAlDA 
lıııılııl taı11aa tutıılll 
denııiiııdt tat~p edinir 

E~ki ram \'!1 kasıııtılaıa en 
iyi ilaç ·adaııalı şciknl beyiıı 
Derınoz merhr.midİI' . Depo;,u 
sirk(,'l·idc Ali Hiza <•rzanc~si 
taşraya posta ile lıir liraya 
gönderi lir. 

diyarbekir 
vilayetinden 

24840 lira 67 kuru~luk di
yarb~kir 1111nı111ıe hastahanesine 
ilawtrn yaptınlacak olan mat • 
balı "c çaıııa~ırlık payvonları 
inşaa1iııa talip ~ıkınaılıiğınılan 
münakasa 20 ı.tiiıı tı·mdit eılı
lerrk 30-1- 1929 r~ır;;aııılıa 

• • 
gönü saat 14 rle ihale oluna-
rngındaıı laliplrriıı cnriım(mi 
daimiyr ıııııraraat rylemeleri. 

Ayva ik sur at postası 
ı \IEHSI, ),.ıı ·ırıı 15 K 

ıııınu-ani ::>·ılı 17 C'E Sııkrti 

rıht 1 11Pııda11 lıa•. k ... Je Cdi -
bol ıı, 1;1111 kkal , hı ı ı liku
yu, l.:dını•ıt. lluı lı:ıııiy · 
Ayı ılığa •iu •cek ''' thıııtı tı 
n. zJ,.'ır ı k·•lelcrie l1;rlıktı 
Altuııol' ığa ıı.;r.ı \'ac ktıı . 

ı;eliholıı çin 1alıııız voı. ıı 

alııııı· vııK ahııııııt. 

T rn~zon i~inci postası 
(,\, KAiL\) vapııru 17 

Kfı. s.ıııi l \•ı'Sf: mlır .ık~aıııı 
ı;abı.ı nhtı111ıııd:tn harl'ketlı• 
Ztıııf!ıılılak, İı!l'l~ılıı, Siııop, 
Saıtı'llll, 1 lııw, f<';ıh;ı. Or
du, ı;ıt\.''t•ll, Tıalızıııı, HizPvr 
gidı•rnk w or, Tı;.ı hzıııı . 
Polatlıaıtt . 1 ;;n_. 011, 1 lrdıı, 

Fatsa, Saııı<ıııı. Siııup. ine 
lıulııva ıığravamk c;lt•·'klır. 

Calata kcıprü başında ınerkel. 
acente!'i Reyoğlu ..!Shi me.~adet 

hanı altında hu u;I daircJe 4c>(ı 

subcel acnte:-ianhul:-.L 

(\;iinL"u Kolordu 1 
muhıl\ ~at honısı~ onundaıf 

* l\C,O. l 1 k t:ıa 1 ıl 11\ 

ı~iıı .ı t lı. ı ılııı ı \uz z 
1ağ ıı n pı1. ıı ık uı l ı m 
ba\at ı t . ıı ı ıı rl 11 ı ı· f ı· 
za lığıı ıhı ı 17 k ııı u.,ui 
ıer•ın'>· 11111 .ı 14te 

kum ·,r ııı 1•11 z ı ı ıı ka-.ı 11 ı· 
llllıHl.L )'U(JI .ı!,l r. 1 l,,ı)ı·ı nı 
sarlı llllL') ı kıırıı J\ o ı ıııı•ız la 
ı>I lll ' \ L \ lll \'L! Lll• lllll 

av~tı ~ ıl t\ u·ııan •io 
~ lZJl. (ıli il kild kı \' lllll,\1~ 
lariı< hiı likı ıııuıı·ık;ı ı Mlo
ııuııc.IJ. kız r t, ıl ıııı ı tları i 'ıı 
oluııııı. 

* Taatıln. l ıııfı ifa !rııı'\ cıı 
ıııiitılıiı ııarııııı.ı ııııııı.ık:ısaö .ı 
llİ\'lı ~.ıı l!!İ L 65.000 kıl· 1 pıı il 
ııı ııh:ı yaa cdılc.-,.kıir 1 l ıa ı"<ı 
29 k.ııııııuı .1111 929 urılı ıır· 
ınıı>adif S:t ı r· ııııı sa:ı• ·ıı dı "I· 
fp ll'HI ı•diJr. okJll'. Jt:l\' l f·ıfıJI 
u1 aıılaırn s.ıı lııanı("llt tlıııak 

ve ı iirnııı iııı gnl'lıwk ıüre 
lwr ~ iııı \ı ıııiıııaka. 't\'a ıslİ· 

rak t>dı•rr klcrm de \'i'\ l't w f>Wıl 
1 ıı111ayw•ıı; ı ılıa:ı•Jrıı ıııııkaıf -
dcnı kuın.~voııuııııız ııııııı:ık.ısa 

1 
... ıloııııııda hazır lııılıırıına ar 

1 il:iıı u!unul'. 

ll--İ-L_A_N--ııı- TIY~(RO 1 
Sı•yıisrfaiıı ıJaıı«İ ı·aı~oı - SiNEMALAR 

la 1'111111 k:wa ıı la ri l<' aba 1111 -~F!"'cl:!rı'll~llıllli 1•,•,,mu"'m"=l•ıı;'!!lm•ı •.!İışlJ!llım-• 
saiı e!erııtiıı ıaspa 'ı Jı,ı) I' Cevdet hey temsi ileri 
i~ç;IİHI hıı ,;cııı• ııııiddetlc .\işe opercı .ı pcrk. '> n m ,, 

.\la~drı Cor l·naılar chıc ılir. 
ıııı1ıı:ıkasa suretıle ı.ılilıııı · 
'"ril~ı-ekın. Bu a ııı 16 111 ı DarÜİb;-dayi 
uiıııü ilı:ı'esı İsra kııııı.ırn ·ı <P ıa~ı 'l ı\atW>unı.ia lıu ak "ın 
· · ,aıı 21 JO da a/1117 ıruallıırlerJc 11 

~ındaıı i-kwnlerirı al t 6 lehelcrc ınahsu, " . 
da ıeıııiııaı akçı•'rrile le\azıın Teyze Hanın1 

Komedi ,J perde 
ıniiıliır\ii~flllC ,:PiıtW'erİ !\lürcrdmi: Fahrı il. nakili: 0. ll. 

DOK SA 
En mükem
mel ve tam 
ayarlı saattır 

Dakika şa
şmaz, temi
nath ve eh
ven fiatla 
sahlmakta
dır . 

Ba~Jıca saat dükt\nlanndan 
arayınız. Toptan satı~ 

Rll<ARDO LEVI \'c Biraderi 
ı,ranbul, Havuzlu han 9-14 

1 lcr cin,; saat deposu. 

Romatizmadan 
ıııus!ııı·ip lıiıtiin hastalar için 

sükunet ve 'ifa ! 

• 
' 
• 

' ' Spirosal ,, mahıüıo 

-• 
(•ille uüfoz, ağrıları teskin YP 

ı;:üzel bir sicaklik ,·eren yegluıe 
ilaçtır 

Posta ve tlgraf umum müdirJiği levazım 
ınüdi rli ği nden: 

İdaremiz seyyar ve rıakliyeıııcınuıfaı a inıal. ottirilecek8a ya 
150-180 takım r.hi"'· ile ka~krt kap.ılı zarf u ·ulıle ıniiııakasas 
konulınıı~hır. 20 ktiııııııus:.ıni 929 pazar giiııii ıniinakaeı 
icra o!ıııı:ıca«ııııt:ııı talip'.eı·iıı lııı baptaki şart.ııarıır.yi giırnık 
için lıcr gi~ı ')o'lılııaııın~e~i. tarifat dahilinde hazırlanarak 
teklif mektııplımııııı luYdıı ıçuı de ırn·zkıir tarihti' w saat on 
dört hn~ııkta lslanhıılda Y<'lli postalıaııede miihayaat komis
yomına nıiiraraat eylcııır.'l'rİ. 

Hilali ahmer Cemiyeti 
umu misinden: 

merkezi 

Ceıııiye1imizin E ki~elıir Cl\'ariııdaki aıılıarlarıııda Yiiı·ııdt• 
getirilecek clrklirik ırsisatıııııı 15 k:'uııııısani 929 farilıiııdo 
iha:e rdilcceği ilfuı cdi!nıişti. r.öriilcıı l11z11nı iizr.riıw nwzkı"ır 
müddet 31 k;'ınunsaııi 92rı pP,r>iPııbr giinii sa:ıı <ııı yı>ıli\·e 
kadar temdit odi mi-tir. 

Bolu Maarif Müdürlüğünden: 
A kce~ehir nahiyesi ıı ıcrkc,ziııde eski ıııathıı altı derslıaneli 

pilaıı ııiiıııııııesine tt•,·fik.ın iıı~sıııa lıaslanılıp yalıtız temel 
kısını inş.ı <'dilıııi> ol; ı ı ıııcklcp lııııasıııııı iknıuli iıı~atı 
19269 !İra )ıedıı!Iİ ke rı llJ' lllllrİiı:llCC W' kapafı zarf lllill İle 

ve 25-1-929 taıilıiııde ıl akı i İı ra kılııım:ık iızıı· yİl'nıı gıin 

ınürlılctle mevkii mııı ka<a) a \ aıe•lilıııi~ 0 1 ılii~ııııılaıı talip 
olanlarııı ~er:ıiti ;ıııla k ıızn• fl.,ııt Eııriıııvııı Yİl;iyı:t.İrıı• 

mfırara:ıt eylenıelt>rİ ı ıı ılrnııır. 



SALI 15 1929 

SEHIR. MEMLEKT VE HAR ÇTEKI. V.EKA Yii GÖSTEREN RESİMLER 

'wn 'ı.l r in ıla '!nllZ üzerine devlet matbaası faaliyetini çok artırmıstıı:. Burada 
' r·in r 1 ;lktc J ıtap yctistirilmcl·tcdir. \latba:ıya yeniden nıahnelcr alınmı. tır. 

ı z .. ; 1 :ııı 1
J matbJada bazı tadilatta yapılmaktadır . • __ ,__ ___ ·~-------

' 
~Jl"j ···~-h~ 

'-Z"./• 
4ll.,_,...{:' 

r ,/&, 

LıIR QVINQV,E 
• 1 M DICT AF 

--
1 I PRf ClPIS 

l 1 1 1 ~ I , Al:. 
wc 

VICENNAE. 
• ·''-"<-•'11< m 1ogıcr, l'h)fi ı:, 

v 
, 

'ı ..! •• n iti. ren birinci n::•im: Turkiycye ilk matbaayı getiren İbrahim ~Ji.itcferıı
k:ırı 1 I fa-k(~ l \ynalı kavak kapu u arkıı!'ındaki ınezan. 1kinci resim: Tabaat 

nr< t•nı bıl'.c ••:ctircn 1. .\ Tütefcrrikanın arkadası Sait celebi. C''cüncii resim: Bun-
~ ' ~ * 

l':'ln lir k .. c a. ır C\ el lng-iltcrcde latin harflcrilc tabı edilen Türhçe bir eser, 
l u c il n narın kitabıdır. Katilerimiz. bun aait yazıyı fikir sayfamızda bulacaklardır. 

• 

1 -
• 

Dun Ba ı bliY 
bütun Bakırkbyi.iı 
,;ında be~ itfaiye ır.. 

·anı.;ııı olmu-:; Ye altı ev temamen bir ev kı meıı vanmı~tır. Dtinkü yangın 
'tmi~~ede itfaiyenin !!;ayreti saye~inde te\ kif edilehilnıistir. Bu nıiicadele t:Sna

yara la nmıştıı'. 

:.\lcmlckctin her tarafında olduı?;u gibi l\Tudan\·ada
da millet mektepleri açı lını~tır. l\ ludanyada mektepler 
halkın büyük tezahurntı ile açılmıştır 

, 

• 

• 

• 

Diın lodo fırtına.;ı bütLin _iddetile devam etmiştir. Bu yi.izt1cn ufak tefek bazı kazalar olmuş ve \ apurların seferleri inkıtaa ugramıstır. 
Son günlerde devam eden fııtınalar esna ında 

bir yelken gemi~i Y eşilköy sahiline di.işmtiştlir. 


