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~1crhum ·c~-:ıtinin hiç bek-
leni/miycn · bir anda vefatını 
bazı ' tıbbi hatalara atfcdenkr 

oldu, hatta gazetelerde b.u nok-
• tai naı.arı, 'ıaydi bu zannı 

diyelim; ten iç edici yazılar 
inti~ar etti. t:crçi • 'ccati gibi 
levent , c gtırbtiz bir gPncin apan
tlisit ne~;inden {,•,it bir d~rttcn 
ansızın ı:;iıçllp ~clivermc•i hepi
miz lizcriııdc bır ecelikaza tc'si
rini icra etmekten b.ali kalma
mı~tır ve ıavallı arkuda~ımızın 
sckcracı c ~ ısınd.ı vukubulan bir 

kaç h, di>t\ }oyicnerı b;r kaç 
'<iz tle bu 1-· c k'llvHt vermiş
tir. l lcr~eyılcn rv~ i şıınu itiraf 
edeyim ki ben de 1 u hi ·i taşı 

Yanlardan bım im. Belki bu hu
~llsta yc"s ve. demhne mağlup 
ulu) orum, esa<cn boy le olmasa 
da hepimizin ) iırcğinc dert olan 
bu meseleyi fenni bir cepheden 
muııaknsa cdclıilccck bir >alahi
)'cti hai;, tkğilô.,, onun içindir ki 
bu hu sın ~o) leyecekl:rim an· 
cak vuku bulan bu h:ıdisclere, 

SÖ}lc:ıln hu . özlere istinat ede
lıilır. 

Benim gibi herkes tc bılir. ki 
Necati cpi yce zamandan beri 

hağı"5akla-ından mııztarip .idi, 
hatta l'eçen ~ene bir defa daha 
gine apandisitten yattığını hatır

layanlar pek çoktur, bmacnaleyh 
vcracile ha,talığı arasındaki bu 

müddet zarfında kendisine neden 

anıd 'ıt yapılmad ığı sı..ali pek 
ala zihııh1izd , ı;cçe bi r. 

F.l!;tr bir ih .ıli11 vücudu 
far,cdi' c hile lıt: .ı bt ıin Tiırk 
hekim: nnc ve Turk hekimli~nc 

" ait bır hata gibi göstermek 

a la doğru '1egik' r. ÇU..,ki böyle 

bır 7.an ve iddı:ı yasını öllin

ccyc kadar ta~ı mağa mahkOm 

nkl . ı;ı ınıuz aziz arknda~ımmı ye

niden ha} at nrnıeycccP;i gibi 

t'.pca da yc.ıi bir diyagnostik 
sıst .. cmınm tces it ·unc y ardım 

edemez. Tıbbı eski ;ı;am anların 
kehanet veya ~ı!ıirbazl·~· nevin
den yurı ıl A J-t yarı şcytatni bir 
bı ;ri " }CnnL kq ·-.:ı k ve ı ııdan 
mu k" m ıııı olmı) .ın scvkri istemek 
tıl 1 a kar~ı it zur.:~ndan !azla ve 
adeta r ı · ı . • sa .c ı anc bır ıman ve 

·man·. 

l\ilnıck l:\zımgclir ki bütün 

Iniispı:t ilimler !!,ibi Op ta tabia

~n Verdiği bir takım (done)ler 
uz. 

.rıne yapılan şahsi müşahcrlelere 
ınu<ten· . . ' ıttır, Bu (doııc) !er ekse-
tl)'ll .. son derece seyyal olduğu 
gıbı b . 
olahT u mıışahcdcler de aldatıcı 
kafi 

1 ır .. Rıı~n _riyazi ilimlerin 
k yYetı hıle şuphc ve müna-
aşııları da . 

0 vet etmektedır kaldı ki 
P gıbi mel d' · k ' 

rutıed , . >a N va ıa ve tec-
( '' . en ıbaret olan bir ilim bize 

ti
! dı kere iki dört ) eder kat'iye
n e h"k · . Lı ·umJcr vere bile .. 
Bızcc Ne ... r . catının ba~ına gelen 

aqa Avrupa ı . 
bir b.a ' a dahı her hangi 

staııın h~· 
Çünkü t b'I h ,.ına gelebilirdi 11 1 odlseler deh d 
ğnısu tabiatta huku . 8 0

-

kuvvetler Pek çok ~~ren kör 
tedl;>irlere galebe 

1 
e a beşeiri 

ça maktadır 
YAKUp KADD'/ . . .... . ...,. 

Eski borçla; 
Matlubat sahiplerine 

verrliyor 
1927 senesinden evelkl se

neler zarfında vilayet mal 
dıklarına tevdi edili san. 
t dl P evelce 
e yeteri tecil edilmiş olan 
:ş~netten 100 liraya kadar o~;n 

as emaneti ve muJıaldm 
devairi re .. mt d ve 
b.

1 
ye en talep olunan 

ı umum e v manet ile depozito 
e muhallefat alı:celeri teclıt 

tediyeden istisna edtımışttr 
vıı Bu kubil matlubat sahi~lerl 
atı Avet mal sandığına muraca-

a matluplanm alacaklardı. 

I' Mesut bir 
:/ izdivaç 

İzmitte •• 

.;ı.~1~1.,,,1~~ 1 Gazi Hz. nin ma· 
--~ nevi kızı evlendi 

Orman sui 
istimali 

Tıp fakültesi müderrisler meclisi dün hararetli bir içtima yap
tılar ve TUrk tababetin! yUzUnU kara çıkartmak istiyenleri mahcup 
edecek bir vaziyet mevcnt olduğunu bir defa daha te'ylt ettiler • -

Müderrisler içtimaı 
•••••••• . 

Aleyhtar neşriyat 
haksızdır 

tamamen 

Bu gibi neşriyat tamamen gayrı varit 
ve memleket menfaatine muhaliftir 

Fakülte meclisinin kararı 

DarUlfUnun Tıp fakUltesl mecllsl, dUn sabah 
. toplanarak, fakUıte aleyhindeki bazı neş

riyat Uzerine vaziyeti tetkik etti. Çok hararetli 
mUnaka,alarla üç saat kadar devam eden bu 
içtimada!' alakadarlardan lfizım gelen izahat ahn
dı ve dikkala şayan bazı kararlar ittihaz edildi. 

Mevzuu bahs dedikodulu ne,rlyatı çok teessürle 
kar,ılayan fakUlte talebeleri meclis salonu önUn· 

daki koridorlarda toplanmışlardı. 

Dünkü lçtimaa, Darülfünun Emini Dr. Neşet Ömer 
ve fakülte aleyhinde bir gazeteye beyanatta bulun

duğu söylenen müderris Kenan B. ler ve maruf profesör

ler de iştirak etmişlerdir. 

Cebenin kiişadını mutaa~ıp 

pakülte reisi Dr •. Süreyya Ali B. celseyi açarak gün-
lerden beri fakülteye dair yapılan neşriyatı ve bir çok 

dedikoduları mucip olan hücumları anlatmıştır. Bunun 
üzerine söz alan müderrisler, teessürlerini izhar etmişler 
ve fakülte aleyhinde söylenen şeylerin gayri varit oldu
ğunu beyan etmişlerdir. 

Bir müderrisin, gazeteye beyanat vermesi inzibati 
bir mesele addedilerek, bundan sonra bu tarzda bir 

harekette bulunulmaması takarrür etmiştir. 

Müderris Kenan B. kendisine atfen intişar eden beyanatın 
yanlış yazıldığını ve fakülte aleyhinde bir söz sarfetmedi

ğinl söylemiş ve bu izahat killi görülerek mesele kapa;ımıştır. 

Zapta geçen kararda, müderrislerin devlPt . memuru vaziye
tinde olmalarına binaen beyanatta bulunamıyacakları tasrih 

olunmuştur. 

Fakülte meclisinin mukabelesi 

Münakaşalar neticesinde , fakUlte aleyhinde bazı gazetelerde 
vaki neşriyata mukabele olmak üzre alınan tevzlh karan 

aynen sudur : 
« Bıı giin toplanan fakülte meclisinde fakülte haricinde bazı 

e~ilıbaııııı, tedı·i~aıın hali lıazın ve fakülte heyeti ilmiyesi aley
hınde yazı yaımıalan mevzuu bahs edilerek lıakikata tamamen 
muhalif rı . aıı bu yazıların indi ve bila tetkik ınlitali\attan ibaret 
olduğu ı.:iirüldii. Tees~iifü mucip olan bu hücıımlarda başlıca: 
Fakiille tedris lıeyPtinin vazifesini ihmal elliği ve hariçte mes
leğine tevafnk etmiyeıı işlerle meşgul oldıığu cihetleri hakkında 
izahata liizıım giirülmenıiştir. . 

( 'ünkü fakülte tedris hey'etinin sureti tavzifi ve vazifelerinin tarzı ıfası 
ve h·airçte meşgul olup olmamaları hususları Darülfünun ni.zamnaıne.c;i mc

vaddı mahsusası ile tayin ve tahdit edilmiştir. llük!\meıin "?urakobası altın
da buJunan bu müessese ccdris hey'etinin kavanin ve nızamrıu mevzua 

haricinde hareket etmeyecegi tabiidir. 
Binaenaleyh senelerden ber; teessüs etmiş ve mevcudiyetini 

Avrupada da ihsas etmiş bulunan Tıp fakültesine ve Türk 
tababetine karşı vakı olan bu garip neşriyat silsilesinin mem
leket menafii tiliyesile kabili telif olmadılfı bedihidir . 

Vazifelerini bihakkin müdrik olarak tedrisabnı !zem! himmet ve fedaklr· 
, Jılda ifadan bir an hAli kalmıyan Tıp fakültesi bey'etl talimiyesl, aleyhinde 

vaki olan bu indi neşrlyaa hayret ve teessüfle karşılar.» 
TIP TALEBESi DE PROTESTO EDECEK. 

T
P talebe cemiyeti de, mezktlr neşrlyab ~ro~~ste için bir i~tim_a ~e 
karar vermiştir. Cemiyetin mümessjllerı dun fakultc reıslru zıyaret 

etmişlerdir. .. .. 
Dün bir muharririmizin içra ettiği teıkikat, Tıp fakultesının vesait ve 

1 ıaliyet itibarile iyi bir halde bulunduğunu, bu bir asırlık müesse~ede tedrl
••b takviye içln yeni bazı ıeşkilAt yapıldığını, talebenin her gun ~aat on 
sekize kadar mektepte çalıştıklarını ve hana fazla mesai yüzünden bır kısım 
muallim ve talebelerin sıhhatleri bozulduğunu göstermektedir Talebe arasında, 
ağır tedrisat ve tatbikat dolayı~ıle ctnneı getiren. vereme ve bazı tehlikeli 
kuta ıklara tutulanlar yüzde beşi mütecaviz bulunmaktadır. 

NEŞET ÖMER B. iSTiFA ETMIVECEI( 

Darülfünun Emim Neşet Ömer B. islifa edeceğine doir bir gaze
tede münteşir fıkranın doğru olmadığını •öylemiştlr. D Nazım 

Şakir B. fak-üitenln isUhı lüzumundon bahsederken "Talebeyi disiplin al
tına almak, imtih3.nlan kestlon pose halinden çıkarmak, askeri talebe kadar 
takyit eımek Uzımdır." demiştir. Tıp talebesi, sivil ıalehedcn liyakatı kafi 
olmiyanların sınır geçemediklerini ileri sünnektc ve çok sıkı ve ağır olan 
tedrisat ulimaınameslnin kurbanı olan tecennün etmiş, gözlerini kaybetmi 
ve verem olmuş talebeden bah~etmektedir. ş 

• 

---·----··-
Merasimde Gazi Hz. 
butnnmuşlardır. Gece 
Ankarapa'asta büyük 

bii balo verildi 
Ankara, 16 (Milliyet) -

Reisi Cumhur Hazretlerinin 
maneVT kızı ebile H. ile 
Viyana sefareti baş katibi 
Tahsin Rüştii Beyin evlen-. 
me merasimi saat on beş 

buçukta Emanette yapıl -
mıştır. 

Orman memur1arnia 
işten el çektirildi 

İzzet Bey de izmite 
gitti, tahkikat inkişaf 

ediyor 

Gazi Hazretreri yanlarında 
Nebile H . ile umumi katip • 
ve seryaver Beyler olduğu 

halde Emanete ğelmlşler; 
adliye, dahili e ve hariciye 
Veklllerl Beylerle Vail ve 
Şehremini vekili Vehbi B. 
tarafından karşılanmışlardır. 

1 [ti!' 
/ J. ı.uıbul Orm>n haımudlrl 

Evlenme merasimi Vali 
B. tarafından yapılmış, 
büyük Gazi ilk önce evlat
larını tebrik etmişlerdir. 
Evlenme defterini şahit ola
rak adliye, dahiliye ve ha
riciye veklllerlle Kütahya 
m eb' usu ~uri, Erzurum 
meb'usu Tahsin \'e diyanet 
işleri reisi Rlfat Beyler 
imza etmişlerdir. 

Yeni evlll merasimde 
buluhan zevat tarafından 

tebrik edilmişlerdir. 

Gece yen! vlller şerefine 
Ankara palasta büyük bir 
balo verilmiştir. Baloda (500} 
davetli hazır bulunmuştur • 

Hey'tl Vekile azası , kar
dlplomatlk, meb 'uslar davet
liler arasında bulunuyordu • 

Salonlar son derece tezyin 
edilmiş , eğlence sabaha ka
dar devam etmiştir . - - -------

ISVEÇTE 
Parlamento açıldı 
İsveç ParlanıPntow ahiren 

küşat edilmiş, Kral tarafından 
ifıitahi rıııtuk suyleııerrk ken~ 
disinin yetmi~ yaşıııa gırmesı 
üzerine m1'mll'kı'lın her tara -
fından }ıakkmda gösterilen 
merhntiy..t amrıııdan çok nııi
telıassis oldıı~111111 ~uyl,ınıiştir. 

Krat bve~ lıiikı1nıetinin 
sulh için çalı~tığını, fakat ha
riçten keııdi dahili i~ler:ııe 
k<lrı~ılınanıası maksadını ta
kip ettiı:tiııi ilave atnıi~tir. Bıuı
daıı ba~ka Kral lsvııçiıı r cllog 
misakını, h:ıkeın mııah.ıdesiııi 
kabul ettil(iııi de söylemiştir. 
Kral isveçin iktisadi vaziyeti 
iyi olduğunu ilave etmi,;tir. 

Lehistan - Rusya 
Varşova, 16 (A.A.) - Hari

ciye encl1mcninde M. Zalesld 
Lehlstaaın lıarlcl lyasetlne alt 
şimdiki mes'eleler hakkında 
tefrlhatta bulunarak Alman - Leh 
münasebatının tabllleşmekte 
olduğunu beyan ve mamafl 
Alman propagandasında iki 
memleket arasında bir muka
renet tesisini mUfkUıteştırmekt 
olduğunu illve etmiştir. e 

Mumalley Lehistanın Sovı
yetlere karşı müsalemetkarane 
hlsslyat beşlemelcte olduğunu 
teyit etmlftir. 

lhtiyar-k-ap-la-n hasta 
Paris , 15 (A.A.) - M • !(le· 

manso ( Clemenceau ) sekiz 
günden beri hafif bir surette 
gripten muztarip bulunduğun· 

dan odasından çıkmıyor. Ma
haza hastanın ahvali kat'iyen 
halsi endişe değildir • Nabız ve 
harareti tabıt haldedir • 

izzet Bey 
lzmıt Orman mınta

kasında tahkikat yap
ılmış ve aUlkadar me
murlara h;ten el çek
tırilmlştir. 

Bu meyanda lzmıt orman 
merkez mudlrl Arif B. da 
vardır. 

lstanbul Orman ba' mU
diri izzet e. ile bir kaç 
mUfettı, lzmlte gltmı,ur. 
izzet beyin bugUn •ehrl· 
mize avdet etmesi muhte· 
meldir. 

Y KUP B. TAHKIKATI 
işten el çektirilen lstan• 

bul mıntakası Ormen mUfet· 
11,ıerlnden Yakup bey 
hakkındaki tahkıkata devam 
olunmaktadır. 

,..,.... - .. ----
.ı\JEVKUFLAR ..• ' 

EVRA 1' l VASIF B. 
TETK1K EDİYOR 

-
Mevknflar ha'<kında verilen 

nen'l muhake kararı dUn 
~=:----:="i:i ı tetklk edilmiş

tir. 

1 
ikinci Ceza 

mahkemesi rel-

i si Vasıf bey 
evrakı tahki
klye ve mus
tantlk karar-
namesini tetkik 
ile meşguldur. 

Dün istintak 
hakimi Hayret-

Havreffin 1:3. t'n bey de 
Vasıf beyi zi)· a..ı etmiş ve ka
rarname hakkında şifahi izahat 
vermiştir. 

Vasıf beyin tetkikatının bu
gün bitmesi muhtemeldir. 

Karar tastlk edildiği taktir
de evrak tekrar mUstantıklİğ 
iade edilecek ve mUstantıklı: 
bir tahliye müzekkeresi yaza
caktır. Bu taktirde mevkuflar 
as~arı müddet zarfında tahliye 
edıleceklerdlr. 

DUn akşam adliye baş mü
fettişi, Kenan beyi ziyaret et
miştir. Akşam geç vakta kadar 
görüşmüşlerdir. 

Hırsız çetesi 
Bir soyguncu çetesi 
yakayı ele verdi 
Beyoğlu ile lstanbulun Fatih 

Edlrne kapu gibi semtlerinde 
muhtelif slrkatlar yapan bir 
hlrsız çetesini polls yakalaınış

nr. Çete beş kişiden mürekkep 
tir, onun UçU C:e geçirilmiştir. 
lstmleri Tevfik. Hasan ve lb
rabimdlr. 

Bunlar bir de trikotaj fabri
kasını soymuşlardır • Eşya

nın bir kısmı meydana çıkarıl

mıştır. 

Hırsızlardan diğer ikisi de 
vakalanmak llzredlr. 

ANrRSPO 1 

BUHRANI' · 
FIRnNADA GECiK-1 
MIŞ VAPURLAR 
BİRDEN GET~Dİ \ 

MA VUNALAR BU MA
LLARI ALMADJGI G1-
B1 A. TREPOLAR Dı\ 

KAFİ DEGfL 

Havaların bir kaç gOndUr 
fırtınalı gitmesi yüzünden 

beklenen vapurlar zamanında 
celeınemlşler ve hava sükOnet 
bı;I• • bulmaz hepsı birden gel
m le Jlr • Bu yüzden tüccar 
eşy ... ıırını hamil olan bu vapor
lann hepsinin birden tahllyesl 
kahtı olamamış , antrepo buh
ranı da çıkmıştır . Liman lnhi· 
san umuml müdürü Hamdi Bey 
bir muharririmize fU malQmatı 
vennistlr • 

" Fırtına yüzünden va-
purların hepsi birden gelmiştir. 
Bu sebepten dolayi bu vapur
lardaki tıiccar eşyasını tahliye 
etmek mümkürı olmarmstır. 

Şimdiye kadar tahlıy•• edilen 
eşya ile 200 mavunamız dol-

• 
i"1aliye Vekili Saraç 

Şükrıi B 

MAAŞ 

oğlu 

ZAMlVll 
BU SENE. YAPIL\. 
CAK, MAL1YE VE· 
KALETi KARSILIK .. 

BlTLDU --B. M. l\.f. ı E TEVDİ 
EDİLECEK. <)LA 
Lı\YiH \ H \ZJHL \ · Dl --·--Ankaradan gelen l:!'lberc gö

re meı:ıurların maaslarına Lam 
icrası ve derecelere tefriki ka
nun layıhasının Şurayı devlette 

tetkikatı hitam bulmuştur. Maliye 

1 
veır.aıcti, bu sene bu layı hayı mec
listen çıka;mıık ve memurların 
maaşatına zamlann hep ini ol-

Liman şirketi u. müdürü 
! lameli hey 

muştur. Elimizdeki mavunalar 
ihtiyaca kôfi gelmediği için 
hariçtcrıe da mavuna almağa 

mecbur olduk. 
Eşyaların toplanması hase

bile ortaya bir antrepo buhranı 
çıkmıştır. Bilhas~a Tophane an
trepolarının iki aydan beri eşya 
almaması buhranın şiddetlen
mesini mucip olmuştur. Müz
min bir hale gelen bıı liman ve 
antrepo işlerinin hükllmetçe bir 
an eni ıslahı lllzımgeldlğl bu 
gibi tecrübelerle daha ziyade 
zaruri bir hal almaktadır. Ma
vunaların tahliye edilememesi 
bizi de müşkül vaziyete koyma
ktadır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
1 Almanya mektubu, Ilerllnde Tilık 

b;alosu 

2- .\fganht.ın Kr.ılının terki tacil .. 
taht cttl~l h.1k.kınde1 alınan malQmar 

8- Son haberler 

3 Uncu sahifemizde: 
ı - t:şak şelcr fabrlla_o;uun ulabı.oa 

karar \·t:rlldJ. 
2- Emanet n1cnıurlaru110 maaşları 

tetkik edl!Jyor 
s- Darülf:inun di\anının içtimai 

4 üncu Sahifemizde: 
ı- lfa.\.·a raporu 
2- Eıkra 

3 ~ Düşün<lüldcrlnıi;ı: 

4- Felek.· 
2- Sıhhi bilgiler 
6- Romon, lliUyc, karikatür . V.S 

5 inci sahifemizde 
1- Milliı·etin ı;~Jcnce>I 

6 ıncı sahifemizde: 

1 - .:\lillct mekteplerine 
devam edenler için ko
lay okuyup yazma ;ı.i 

tunları Ye eı?;lenceli ) azı
lar. 

masa bile bir miktar zam yap. 
mak niyetindedir. 

Bu zammiyata ka•şılık ola
rak Maliye vekllleti meclise iki 
,kanun layıhası vermiştir . 

Bunlardan biri vergilerin 
cibayeti usulünü lslah kanunu
dur • Bu kanuna göre vergiler 
bir elden ve bir kalemde ve 
ynlnız maliye tahsil memurları 
tarafındl!,n toplanacaktır • 

Bu vergilerin yekOnu küsu
rata yuvarlak rakam şekline 
sokulaca.ğı için ıo para , 20 , 30 
para gibı küsurattan mühim bir 
yekQn · toplanacaktır • Bundan 
başka agnam vergisi de bir az 
fazla para getirecektir • 

Maliye Vekaleti ·tabanca ta
şıyanlardan da vergi alacaktır. 
l\endlslne tabanca taşımak mü· 
sadesi verilmiş olan her fert 
senede bir Ura ver&i verecektir. 

Bunlardan hasıl olacak va
ridat fazlaslle, yeni kanunun 
lilzOm gösterdiği zammiyatı bir 
iki hamlede tahakkuk ettirmek 
kabil 'llacaktır. 

TEBEDDÜL Rİ
VAYETLERİ 

Dün Adliyede baz! tebed
dülat olaea~ı hakkında bir 
şayia çıkmıştır. Bu şayıaya 
göre Ağlr Ceza mahkemesi 
reisi Sabri bey terflen Mah
keme! Temyiz Azalıtına ya
hut. lstanbul Milddel umu-· 

mlllğine tayin edilecektir. 

Demir yolları satlldı 
Bertin, 16 (A.A) - Şang -

hayd•n bildlrillyor: Rusya bU • 
kameti Mançurldekl şark! Çin 
demir yollarındaki hlsseslal 300 
milyon Ruble mukablllnde Ja • 
ponya hükQmetlne teklif eyle -

• 
mlştir. 

Tancanın idaresi 
Brüksel, 15 (A.A) - Lö Su

var gazetesi M. Hlmans ın fn -
giliz, Fransız ve ltaiyan .seflrle
rlne Belçlkanın Tanca usulu 
idaresine müteallik olan itilaf • 
nameleri kabul etmiş olduğunu 

tebllt tyledlğlnl yazmaktadll' • 
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MİLLİYETİN HARiÇTEN' ALDICI' MEKTUP' VEl .... - - ..... ı 
lEI:GRAI:.I.:AR 
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AFGAN TAHTI 
KRALIN BİRADERİ LEHİNE 

SAL TANA Ti TERK ETTİGİ 
BİLDİRİLMEKTEDİR 

DO. T F<~Aı' MİLLETi KHALLIG11"DA VUKU 
BllLA BU TEBEDDÜL HAKKINDA 

ALh 'Al 1\1 \LÜl\fAT 

Frn-ad.a A.Ima .. ynd.n 19Iaea:r.is*a .. d.a 

BİR SlJAL VE BİR DAHA İYİ MACARLARIN 
iT1R1\Z OLABİLİR _ _ .l!~AYETİ 

FR ;51 Z l\1RB'US I - - KRAL ~lESELESJ E'f-
KfRSÜDEJ\ı BAGIRA BERLfNDE TÜRK RA,FlND A KOPAN 

-·-Paris. 15 ( A.A.) -- Sol BU SENE GEÇEN SE-
cenah demokratlarından M. .ı.~El\.İ:\DE. S()NlJK Biidapeştc, l .'i ( A.A.) Knnt 
Lemery, meclisi ayanda Betlen ( Bcrhlen ) e yeni sene 
Kelloğ misakı ve Fransız - () LD U müna,cbetiylc hiık.ıimet tarafın-

. --İngiliz ·bahri ittlil.fnamesı Berlin,13K.san11929(Milliy- dan ppılan tehrikftt 'e izhar 

BA<";JRA SORlıYOR! BAL(lSlJ GÜRÜLTÜLERE KU-
LAK VERı\tE~ELİ --

hakkındaki Fransız harici et) Bcrlin<lc yJpıhın Tiırkler ba- olunan temcnnirarn kar~ı muma· 
slyaset!ne ait olarak yaptığı losu mc\ siınin daima en yüksek ileyh bir nutuk irat ederek :\la· 

Afganistana dair son lstlzahta Amerika ayammn ve en kibar balcılarından birini carbtanın btiklı\ldcn \"C mitil 
haftalar zarfında alınan Kelloğ misakını müzakere te~kil cdcr . .ı.:; seneden beri tekrar birliğin ilıyasındaı. ibaret olan 

ııabcrler Kral Amanullah 5 k · ı · · l. · · ettiğini ve sonra da 1 ru- edilmekte olan bu balo, hu sene siyasetinın gaye crını tes ııt ctnu~rır 
·fanın müşk'H bir vaziyette 1 "t ll'k •·• '! · f ı · t · vazör inşas na mu ea ı )·ine ( z011 ) da ki l\Tarınorsaakla n<ınt ·' ac:tr1> :tnın ı;ırıc sn a· 
'\aldı"mı göıterlyordu. Ma- b ı t · ı l'b h'k 

"' kanun layıliasını ka u e - Ycrilıııistir. B rl;,,in en ltib >alo· ' ;ete aıt o an marn ı inin mu ı -
ınafi muhtelif ecnebi mena- . .,. 

meğe hazırlandığını gör- nlanııdan biri o!aıi burası çok ve mc~nı oldugumı süylcmi~ ve 
biinden gelen malumatın b' ı • mekte olmanın garip ır "Uzel tcfris edi mi,,ti. Seref loca- < cmi~tir kı: l\u sabah husule 
birbirine uymaması, Kralın h " ' · • eseri tesadüf olduğunu e e- sının lhtuııdc . s .ki>ilik biiyük gelmi~ olan terakkileri <lıı>rları-
"aziyetini layıklyle izah et- M • · r ı ı . 

mmlyetle kaydetmiştir. u- bir Cazband , ardı. mızın aaliyetine met ~ unur~ ilıi. 
mekten uzak olduğu ıçın lkb ı i r ı k b k t · ı l · malleyh Amerikanın lst a (:irince om: dü;;en localar le a o ara - Lıyu · ıır l ev etın 
kaydı ihtiyat elden bırak- lhtl tt · \ ı ·ı· '! hakkında kaydı ya ye ( Corps diplonıatique. ) e tahsis mes u ıir miım6sı ı .1 aearistanın 
ınayarak klmbillr nasıl mak- k r bulunmak ve Fransaya ar- edilmis,ti. Ui•·cr ufak bir salonda matalehatını nuida aayı deruhte 
satlarla çıkarılan haberlere ı ı " .::ı atiye alt serbestls n mu- güzel hir C'azbırnd, bir di"enndc etmi~ ı c daha pek yakın bir 
ılerhal inanmamak icap edl- "' ı ı fik" "' halaza etmek istediğ n ır Rus saz takımı (Balalayka)rnrdı. u.ınanda aynı hükı\ınet adamı 
)·ordu. Fakat buoiön ortada 1 k b h kk .ı •- ve mütalaasında bu unma - Tiirk kahı-esi namı verilen yer u mesele a tnua beı-anarta 

artık teeyyüt etmiş bir ha- tadır. tamamen halılarla örtlilmiı~ bir bulunmu~tur. (Alkı~lar ve ya~<ı 
dise vardır ki o da Ama- k ti M ) M. Lemery a vam mec - çadırdı. içine konan iki çingene usolini sedaları 
nullah Hanın tacü tahtını f h i ti · sinin şere ve ays ye nı ve zenci bozması olnıa>aydi daha Kcnelıi de\ letlcrlc olan ınüna-

terkettlğldlr · zayıflatmış olan Kellog mi- ~ok iyi tesir bırakabilirdi. Türli- sebatımız git gide daha iyi ol-
Afganlstanın Berllndekl sakının ilk tesiri Avusturya- leri esasen kap kara bilen ecnc- mak Ye büyiik <kvlctlerden biri 

sefiri, Alman Hariciye ne- nın Almanya ya iltihakı le- bilerin, kanaatlarını kendi elimiz- olan Fransa ile hthmi miinase-
zaretine, Kral Amanullah ı hindeki propagandayı tevs le koydujtıımuz bu renksizlerlc berimiz ehemmiyete sayan hulun· 
Hanın büyük biraderi ina- ve tekslrden ibaret olduğunu takviye etmi~ olduk. maktadır. 

~-Son Haberler;~ 
L'-~.lffillJMSUZ Ol)ALARL LAGVI 

Ankara, 16 ( Milliyet) Lüzumsuz odaların ıagvı ctrafıod 
iktisat vekl\letlnce yapılan tetkikat ikmal edilmiştir . Lagv oıuoı 
cak odalar bir haftaya kadar malOm olacaktır . 

YENİ İS1'iJJLAK VERGİSİ LAYİHASI 
.\nkara , 16 ( Milliyet) - Yeni istihlak vergisi ıayı'ıası ınecli 

iktisat encllmcninden kavanin encllmenine verilmlşlir . 

YOGOSLA VY A VE YUNANİS'l'AN 
ı\tina, 16 (A.A.) ) Atıııa ajausı lıilılıri) ır. lıi ı ııaıl:ı. ş:ıf'J 

bir ıııı>ııhadaıı Yakı i<tilılıaralııı111.ı ıı arırt· ıı \"ngo~l~ 
hükıiıııutı Yıuıaui t ııııa kar~ ı ohııı Jo,;taıır. 1 i ,j, ,111 YC uzO: 

zaıııarıdaıı lıeri rı rc~:ııı ,~ı.lt-ıı ıniiz;ık,ralııı kı a bır ıntıddt 
zaıfoııla mı•,' ııt hır ııeticc\'< iktirıııı lıakkiıırl:ıl,i :ırzıısn~ 
Yııııaıı lıukı'ııııı1liıw ilılağ ı;yluırıi~liı. 

izmirda ( 914) Millet mektebi 
izmlr, [ Milliyet ) -- Şehrimizde [ 914 ) millet mektelli 

vardır . Bu mekteplere [13800) ü kadın [ 36280 J ol erkel 
olmak üzere [49920] kişi devam etmektedir . 

lzıııir, 
fazladıı· · 

Şiddetli yağmurlar başJadı 
16 (~!illiyet) - ~idılPllı ~·a~rnııdaı lı:ı~ladı. r.~ 

Bursa suları ihale edildi 
Bursa, 16 ' .\lıllıyt•l 1 - Bıııs:ı sul:ııı 249 lıııı liı ·a,·a Fraıı~ 

~irkelıııtı ıhalr ı•dilıııistiı-. , 

Boru hükumet konağı neden yandı? 
Bol, 16 (.\lilliyP-1) - 1 liikıııııeı koııağıııııı ı·aıi arasınd' 

fırlayaıı alevlPr ııetiresincltı.. yandığı aıı!a:;ıltlı. l\11\: ııılıı rasmivf' 
nin kisıııı azaını kuılanlıııı~tır. · · 

ISTABNUL BOR~ASl 
ISTIKRAZLA R 

istikrazı dahili 1 l<lı 
Oüyunu muvahblde ~~ 

lkramıyell demir roıu 9 

SF."iETLF.R 
4 bankası 
Anadolu demir· yolu 
J. Tranvay. S 
t. U. S. Şirketi 

1

18 
4.~ 

86 

8:',0:1 

25 
ıo 

~<> 
25 

:l:n.giI*e:r;.t:;; 

İkisi de ölü bulundll 

1 

'etullah lehinde tahtından b ı ~ .• b ı . 
J ve bu tesirin neticesi olarak Tonı o a uuasında ir ço» Kont Betlen l.chi>tan ı · e Tlirkiye 
feragat ettlglnl bildirmiştir. mezkur propagandanın ala- ~ya te~hir cdili}ordu. ile akdedilmi~ olan iki itilafın 

1. Su 'irketl 
T. Tutun A. S, 
1. De~irmeo Ş. 
Ş. Değirıııen S. 
A Çinıeoto Ş. 

1. Telefon Ş. 

43 
il 

75 
10 

Londra, ı 5 (A.A) - Lonl 
rada Horley sokağında muti 
hassıs doktor bulunan iki .. 
radcr bugün apartmanlanndl 
ölQ bulunmuşlardır. Doktor kııt 
deşlerdcn biri boğazındaki Y' 

l radan ve digcri vutmuş oldu 

Bu haberlere nazaren sabık 
kadar hükümetlerln a<'ık Türk - Alman bayrakları Ye t hiç ~üphesiz b~ynclmilel bir 

l\ral Amanullah tayyare ile T • k 
bir talebi haline geldiğini bir çok çıçe hukctlerile tezyin kıymeti oldu~unu ih\ve eyledik. 

Kandehar.a gitmiştir. edilen ,serer locasında l\erlin ren ·onra llemı' ·rı'rkı' 
k ı " h uz · }( ilave eylemiştir. ' ~ : 

Afganistan ve ayinin bu / marıuua "· · ve yem ruı Büyük ı•:Jçinıiz Kemalettin Sami ~B·zı kom,tı lle\ J .. tl"rc lle 
Ş. M. •:eza Ş. 
Ş. na~·rfye 

TAllVILAT 

' 
·"' 
.ıo 

5 
IH 

41.25 
40 
.ıo 

80 
70 

50 

suretle neticelenmesi üzerine lnayelul/alı Han H.Z. Hatip Bolivlya- Parage "· ' ' ' 
il 

Paşa ile refikaları Hanım Efendi murnf!akiyetle müzakerata giri~-
tahtından a~·rılan Kralın şu ihtilafına nakli kelam e 

J hatl çok mühim neticeler akvam meclisinin sulh ve yer aldılar. Celen slifern ve hiı- tik,halbuki bunu e,·elce !lti~iınc· 
son on sene zarfındaki icra- b ı dik bil vermeğe aş amış, kendisi yLik misafirler evelı Paşanın lo- mez · · e.~ 

Anadolu { ~: :J:: 41 
D. Y, 8. T. 

atına kısa bir nazar atfede- Avrupadan avdetinde Afga- salihı muhafazaya gazri muk- casıııa götiiriüliyor, ,0nradaıı :'il. Betlen hiikLimeti ınuahe-
Tliııel şirketi 4,51 
EJettirlt şlrtetl 

lim: Emanullah, 919 da, pe- nlstanda teceddiit hareket- tedir bir hale geldlginl na- yerleri gösteriliyordu. delerin beynelmilel mahkeme· Rıhtım Şirketi IQ 

deri Habibullah Hanın öldü- !erine büsbütiin inkişaf zari dikkate vazetmiştir. Umumiyet itibariyle, Berlinde !erde yeniden tetkiki mc 'elesiııi H. P•ı• linıın ıJrk<U 

rülmesi üzerine tahta bira- ettirmeye başlamıştı. Her M. Berlyan (Berland) ver- çok ıyi intibA hırakan Türk ortaya atmamı~ olmakla mua· 
deri Nasrullah Hanın yerine dl"'t cevapta bollvlya- Pa- hazc edenleri protc,to etmi 'e 

halde bir kere başlan - A baloları bu dela da Icna olmadı. bu kim>eler beynelmilel hayatın 

Loudra 
Newyork 
Pıri · 
Atioa geçmiştir. Ozaman Efganls- mış olan teceddüt cereyan- rage ihtilafında akvam mec- Yalnız ı;eçen senelere nazaran km Yerleri ııi bilmemektedirler. 

tar.da bir taraftan dahili !arının yeni Emir ı·nayetul- llslne müdahalesi lhtllifın fena idare edilmi~tir. iki marka , 1 il l 1 k Cermre -' i eti -ıeynelmi el cf . ı)n umu- Roma 
iğtişaşlar, diğer taraftan da lah Hanın devrinde de devam muslıhane bir surtle halline tertiıı edilen ıombola biletleri . h . d 1. 1 h B'"~ 

i 
mıyc muvace esın e 11r tev ıı e ~·~ 

Hindistan hududunda ngi- edece"'! u"mlt ve tahmin müncer olduğunu söylemiş- sarılmav_ ınca saat ikiden sonra Amscerdaru a maruz hırakmak as 1 a dojtru 
!izlerle muharebe cereyan edilir. tir. bir marka indirilmesi zu\ar tize- değildir. ~~~:~eı 
ediyordu. Habibullah Han İn:ıyetııllalı I lan kırk yedi M. Lemey Sovlyctıerin Kellog rinde çok fena bir tesir hırak- l\lilll gayelere , asıl olmak Prag 

919, şubatında öldürülmüş, misakına iştirak eyledlglni ve mts,tır. Aksam ,_·emeı>ini çıkara- · · l 1 Berlln 

çıı:ıcı.rn 
QQA :&~, -
0.48 .!IO 
it 4.1,00 
.J7 00.74 
• 52,00 
9 28,00 

t4 bi,50 
20.75 

3 49,25 
07' 12,50 
lfi ;)5,00 

2 04.~5 

J 4~,00 vas.·lanııda karlardır. Krııdi,i. ' " ıçııı propaı::m< a 'Nta :ırımız 
manullah Han bir taraftan 1 bu mlsal<ın ummi tasdlka iktiran ı h l' · \'iyana 

yukarıda i:;.aı·el cıtiğiıııiz üzre etmezden evci Rusya, Lehistan mıyan sporta s.ıtıcı arının a mı kafi dcp;ildir \ e politika \edip- ,~-.. •---
dahildeki lgtişaşlar, bastıra- Habiiıııllalı l laııııı l'Ll hiiyiik ve Litvanya arasında mevkii pek andıran hu yaziyet kullihc loma,i yasıtaları da lılzııııdır. TıCARET ve ZAHiRE 
rak pederinin tahtına gertl- 100- l!\O mark temin ctıni~sc. ~ıı h Jd ı · \J · BORSASI 

T oğhıdıır. Halıihııllalı .1 lanın tatbika konulmasını talep eyle- er a c )ır · acarıstaı) 
""I gı"bl nihayet ln""'llzlerle de i ti >,erdindcn de hir .. ok ka\.·bctti"i ı · ı ı 6 · 
"' 5 ' ·k· 1 il l fi d m'ıc olduklarını lllve etm c r ve ' " mc<e e;;ı van ır \e l(omu cmez. 1 KAnunn<anı fQ21! 

k • 1 Ağ t ı·ınn oğıı .'asııı aı aıı ıı- Y ' h kk k c ı k ı dk' mez ur senen n us osun- demiştir ki: Rusya Kclloğ mi - mu a - :ı ·tır. •t' ece sene er e · ı 'llemi~tir. AZA'ltl ESGARI 

b ıh h d 1 k ki Aınanullalı 1 huı Efi!an lalı- 0 ı Bu"'day ·- P K r 
da ir su mua e es a - -- sakının mUmzilerl tamamen terk baloların idare etmesini ivi i en •. ·· 1 k , . K ali k " ~. · · 

t n Onda!) imi l in l 1 
.'on soz o arn · r..ont r ı ,. t 

tetml.ştlr 1 1 a ~ ı · aye il - b ı d tı:Jar fikrinde etlere tevdi edilec""ini llmir umuşa 
· teslihatta u un u 1 '"' meselesi kakkındaki ulak te!ck Kııılca ı~-ıR 

00.00 uo.oo 
ff),,lQ 16,.}0 

·-,-

zehirden vefat eylemişlerdir. 
KRAL NE HALDE ? Londff 

15 (A.A- l(ralın ahvali sıbıi 
yesl batt bir surette sat-' 
kespetmekte berdevamdır, l(rf 
ilçe tamamen iyileşmlftlr. 

* Çekirge istilası - 1..ondı' 
1 li (A. A ) i\mmarı dıo bilıJbf 
liyor: Flli;tini çekirğc istilası teldi 
kesi ciddi lıir şekil altrnr. Çekiıf 
bulutlarının l\1aını 'e Kerckc ,.edf 
dili şimdi bildiriliyur. . 

• Ne ye karar verildi? - Lo' 
dra, l:i (A.A, ;\'u11.rktan bildi' 
liyor: · 

Amerika harici re nazırı .\ i. Keli 
ve mıllvc nozın M. '.\lenton ile ~ 
mirat umum! ajanı M. Gilbert al 
sında cereyan eden konferansı' 

sonra ~u malU.m.ıt \'erilmiştir. 

M. Gilberı 'üz milvoıı do"° 
geçmemek üzre esham ~eşrini ıı-' 
tahas-;ı~lar komıtc:ıinin taYsiye ey(' 

mesi muhtemel hulunduğun~ zınıı' 
diyor. L:lkin hu esham bir sen•f 
kadar ııe;rolunnıayacaktır. Bu es'tl 
mın \'iızde kırkının \merlkada 
yüzde ntuwnun ln!(ilterede ve ~ 
otuzunun dahi .\lmanvada n8frol' 
naca;tı haber ıcri li vor. 

Ozamana kadar kii.h lngl- !:ıh Han 919 <lan beri ~akin- bulunuyor. Bu terki teslihat yo- ederek mlltesclli oluvonız. Sıınrer 
b. 1 .. 1 Ar ·K. Ömer giıriiltlllcrin terki tavsiyesinde 

liz, kah Rus nüfuzuna tabi il' ıayal suriiyon ıı. ıga- hıııda bir mUzaycdc nokta! ha- serı .ı-ıo mA*e:lle:r.a-.1.k 
. t ·1ı· d 1 h' 1 k reket'ı teşkı"l eylemektedir. BiR FACiA buluıınıu~. bu gurulttılcriıı esasen nonıne İŞ,. ' ..1 

17,05 l?,U() 

olan Afganistan artık müs- nıs aıı gı ı os ır ıııPın e rt h . . * ·sız Aul ELE - LoP'· 
hakkımla im vpsile İli' izh:ır Fransız-lngiliz bahrl ltllafnaınc- Berlln, 15 Hava gazı e emmıyetsiz oldu~unu çunku Yumuıak mahlut 

tekil bir devlet olmuştur. si hiç bir fikri muzmcrl ihtiva nın menfez bularak kaçması milletin ycızdc <ı<ı unun bu mcs- sert • o-0 dra, 15 (A.A) . 7 K~uııf 
Amanullah! Han bu suretle edcreğinıiı. IPıııeııııi, lıiı; ~liplıe- etmemekte idi. Bu ililafnamc- yüzünden Breslavda 9 ki- elenin ~liııün m~:<elcsi olmadıi\ına ~~ı~:~~;.. saııidı- fııgillı're dı: rc~mi sill 
,fgan istlkUlllnl harice ka- siz siikun Ye huzur İ(:İııde nin bahri terki teslihat hakkın· şlllk bir aile, Vurzburgta da kail hulunduıtumı >öylemi~tir. Zahire lle ınııkayyel j,si1. ~ımeled 

bul ettirdikten sonra kom- terakki V6 inki~afıııa ılP.vanı daki yekdigerlne zıt ve muha 
3 

kişi muhtenlkan vefat ~merlkad.a ç.a,dar ı•.~• 1"1111 miktarı 1,452.600 ki;ııye Va) 
şularla muahedeler aktet- etmesidir. lif mQddeaların laymetıerlnl a- Arpa ıJ,ıııı IJ,\!O olmuştur ki "velkı lıaftaf 
miş ve Ankaraya, Avrupanın TAŞK""'1T -KA-BlL zattmak: gibi bir faydası vardı. eylemlşlelrdllr. KUF B r Nihayet tasdik edildi Mısır :~::, ::;: nazaraıı 68. 130 ki~.i ııokııııo 

.r.ı ı Mumaileyh Amerikanın mez- • 300 K Ş MEV - er ın, ( ) ( Yvı.ı I kin ~ 
belli başlı merkezlerine se- HA v A YOLU kilr itilafnamcdcki prensipleri 16 (A.A) - Zabıta Sillıl lstas- Vaşington, 16 A,A - Rö- Keten lohuaı• a geçeıı ~eııeı.ıiıı haftalll" 
firler gönderml .. tlr. yonunun bulunduğu mahalleye yter) Kellog misakı bir reye 1'1S11lye :;o.oo :ı.i,2Q nazarnn 220.551 kı-ı l"•zl;!fltı-. 

Y Moskova 16 (AA J D reddetmi• olmasına tecssllf ey- t t a 1 bir baslı: n ti <>• ı ıı ı Mercimet " 

Amanuıtah Han pederinin ' · · -- e- Y 1( 11 yap ı 1 0 · 1 ne ce - lı.arşı '"' rey e ayan mec s ta- * YENa BiR ŞEl\IL.-
lkiııcl eğludur. Amanul- vamlı bir surette yatan kar- lcmlf ve bahri itllafla e og sinde üç yoz ki,lyi tahtı tevkife rafından tasdik edilmiştir. :~:Ce ,..... 17

'
00 17

'
90 

15 (A.A.) Le journal ~ 
lah Hanın buyuk biraderi in.- 1 d dol T k 1 

mlsakıaı nasıl telif etmek mıım- almı•tır. ARADAKi FARK Va 48•00 4ll,oo • 
ar an ayı ... ,. eni ı e d T ------- * - Batla ·,- teslnln Madrlttcn lstlhbarın• • 

h -r klln oıaca'""nı M. Briyan 80 ı• (A A) 1928 ~ 
.)etullah o zaman ta ta geçme- Ka-01·1 arasındaki tayyaremu" _ "'' 19Iıa ... da şiogton, " • sone- Hububat zaran Papanın Katalonya~P-. 

cBrland• sorarak sözlerine hl- • ı 
mifti • Şimdi son vekayi berine nakalAtı iki giinden beri B .. .. k lk . I sinde ihracat ., m lyar 129 mil- S•••tn s<1.1<1 sJ,iö sayl ruhanlyeslne mınt 
Alnan tahtına goçtitl blldirllet1 tam vermiştir. UYU ramıye er yon ve ithalat 4 milyar 89 mil- Kuwemı 18.00 ııı,oo her tUrlll harekata karşı f 
lnayctullah han işte bu zattır. inkıtaa otramıştır. l'aıi" 17 ( A .. \.) Gazeteler Kahire, 1~ (A.A) Vllzdc yoııa baUc olmuştur. 1920 sene- Ua detU davranmalarını ve Kİi. 

şu son on senelik zaman Kello~ misakının Amerika 1yını llç faizli ve lkramiyell Mısır sine alt olan erkam istlsaa edl- t:kstra r.uın rno.oo 1110,00 ton lisanı yerine fspany~ 
Amanullah Hanın memle- _s_..-~ -~.l•e~a_:n._ d_a_ ıarafınıbn ıasak edilmiş olmasından kredi Fonslye tahvllatının bu tecek olursa bu rakkamlar bir Elı:ma ll60.00 ıııso,oo k~anmalarını emretmiş oıd• 
ketinde lslil.hat ve teceddüt T k"f t b I d dolayı mcmnunİ\et go,tenntkte ,-e gUn icra olunan keşidesinde: rekor teşkil etmektedir. ::~: ;::•ıu oooo.oo oooo,oo rivayet edilmektedir. 

ev 1 a 8Ş a 1 bunun muhakkak surette dij!;cr d"-. 1886 tarihli ve 126.399 nu - Amerikalıları himaye Londra, 1t1oc1 ::::: = * MOHIM BiR l(EŞIF -P~ 
·cereyanları vücude getirmek Za"'rep, 15 (A.A.) 1.-ıe- !etlerin ıa,tik eıme<tni intaç edec~ maralıi tahvil 50,000 ve 15 ' .\. \.) - Dıil~- l\leil in .Nuyori: Uçüncu oooo.oo oooooo 15 (A.A.) Ulum akadcmi;JI,~ 
ı 1 f ttllrl g ti 1 ,. T 1903 tar bli ve 796,262 numa- · 
Ç n sar e " ayre ere muıaldtını >e rdeılemektcdir. Bazı muhabirı bildiriyor: Ayından M. Rumol doktor Şart Rl•e (Cbarlcs R"IJ. 

rlnden birisi kadın olan 20 ralt tahvil 50,000 ve n- L •ı d · K t T 
g<:çmlştir. ga«ettler pek 'azla nikbinont olan '"''1 '" " onroe tisturuna rıayet vt epe mllstemleklt ordusu ba•"olı~ 

komu··nıst te klf edil ı ti ,. ı9ı 1 tarihli ve 133,4!16 numa- iti • ·k b hinı Paspal r 
Haİblbullah Han Zamanında v m Ş r. ı·s.·tintakaıa kar<,ı muhteriz daı ranarak hariçte .• -.men an te aasının ı- ve Hue labratuvan Şefi do / 

B 1 
rah tahvil 100,000 Frank ikra - '·'·· d \ ·k fk•- lsıanbul Hayvan Borsası 

e gratta da bir çok tevki- .\merika ,hanının pek muhim olan yesi ha~ı<ın a 1 men anın e .. ve Leon Norme (Leon Normet) .ı 
bazı ıslahat yapılmıştı. Tele- fat icra edllmlştlr. bahri pnı~ramıJa ımııakeresine giri miye kazan~~ş!~~-r.__ tclakkiyaunı beyan etlen umuru harici 16,l,1928Dirl satıtJar llmanlyet esaslı scromunun ~ 
fon ve diğer medeni ibtiraat Atina. 16 \ A.A) Atına a- şcceğinı hatırl:ıtın:ıktııdır. 16 kişi boğuldu Trommc komiıc,inin rap >rıınun ,\yan Mecli<i Cinsi Adet .,,~~\o '~.'~arı edilen kan yerine kaim oia1"'' 
memlekete ithal edilmişti . jansı Yugoslav hUkOmetinin Vu- l~ko dö pari gazetesi so\i)et ı 5 l ,\ .. \. , - llır lngiliz ~alupası nin icilline kaydcdilınc;ine muvafakat ceğlni ve bu suretle nat<llJ' 

.uamafl bu teceddüt hare- ı · · d k 1 bahri mtinccmidi ,'ımalidc batmı-ıır. cylemi~tir. 4ı '.ı!3 ı 
·" nanistan hakkındaki dostane proje 'c maneırc erıııı orta an a ' * Murahhas olacak mıf Nu- seye anı demo manı oıacll 
ketleri .en bariz şeklini hk niyat ve mekasldini ve cere,·an dımıt~ tclakkisnıde bulunduıl;u ıaslik 111 kbi mahvolmuştur. york:, 15 (A.A) _ Mutabassıs .ı.s 4

!1 beyan otmiftlr. 
T J r d d l . h d . c. Akvamda - Cenevre, ı 6 44 44 

Şüphesiz Amanullah han eden mUzakcratın seri ve mes' key ıyeıin en ° • 1 ız arı şa umanı ıar komisyonu azalı"'ına tayini * Mahut rezalet - Parit '.J 

d l \. \.) - Peru hukiııneıi 1928 ;e ~ " ( I' 

Zamanında. bl"lhassa Kralın ut bir neticeye iktiram arzusunu f'l·iemelr.te ır. hakkında kendisinden istifsarat• .ıo 40 A.A.)-- Fransa hariciye il . .1 
- nesi his.ci iştir~ki 'e I 921 senesin ı•' 

ki A 
ibla« eyledl""nl istihbar eyle- Ayan reisinin nutku ta bulunulan M. Morgan Nuyork .12 24 rcd , • Gazet dö Fran • d ti 

geçen sene vrupa seya- "' "'' den heri ol"n hmei iştirak bakava- 23 10 tf 
h t d detlnde al 

mektedlr. MezkOr ajans Yuna- l'an;, 1 ~ ~.\. \ .) \1. Uumer sının \'iizdc onu olmak u .. zre Ak,·am piyasası şeraitinin Amerikadakl sında zlmetlıal olan madanı ıl 
a ın an av mış bir tamirat 18tikrazı tahvilltının 22 16 ( 11anau) nun eski kocası~ 

oldu. nistanın Yugoslavya hakkındaki tl>oumcrguc) Aıan mecli-inin riyaset meclisine ıs,000 lngfliz lirası ıı;on - --------
hissiyat ve niyatı da eskisi gibi makamını işga~ ederken irat eyledi~i dermiıtir. 'lczkür hükumet Ccn<1Te ihracı için en mOhlm bir unsur Ağaçlan çogaltınak için - zarc Bloch un bir memur!:.;/, 

A anullah Han 1892 de berdevam oldugunu ilave etme- nutukta hilh:ı:<a, tamirat 'e harp teşkilatına i~tir4kten \BZ geçmiştir. oldugunu beyan etmiştir. Londra, .. 'i (A.A) - Hükumet "'em· barice gllnderllerek dipl~JI. 
doğmuştur. Kendisi genç bir ktedir. dü}ununa ait \akında cereyan edecek Fakat içtimalara iııir;ıktcn istiakM * Lffil 1.:\SU~LAHf - lcketin t~clri için parlamentodan pasaporttan istifade eylet!•' 
hükümdardı.Gerende ilk defa Berfin, 16 (A.A.) Bclgrattan ınuzakerata i~.ret c\lemiı 'e demiş- etmiş bulunuıwdu. I' g ( \ \.) l 1 h ol,.5 milyon munzam ıah,i~at iste- iddia eden haberleri sure 

T · . y tı· r •. ,·. >lll',ııı. 1 ' ·• - ,!) 
1 il- iyede tekzip eyleıııi•tlr • 

Olarak bir Afgan hu"ku'mdarı bildirılıyor: ugoslavya hllkO- • • Yeni muahede \ladri~ Ih k · I , 1 k mege ,karar rermijtir. Rir kaç sene T 
. . 1 

ürıı · eıı ıııeııııır arı "o;: uva • Man• kanalı _ ı.oncltl< 
I k meti Zagrcpte ıkı muhalif ga- Ltihat. olunacak nıokarrem umum ( \ .. \.) 'azırlar meclisi Avus- erel parlamento bu htı,us için 5 1-2 Y 

mem e etin den ayrılarak zeteyi kapatnıı~hr. Bunlardan dclletleri sulhun mt.hafaıa,ı hususu· turya ispanya hakem ve uzlaşma lıı~'alııııa rasııslıık tıdeıı bir milvon tahsis etmişur. 1928 - 19~9 (A.A lmpparatorluk rııu 
uzun bir seyahata, Avrupaya biri Hırvat çiftçi rırkasının na- da mli 3\i derecede olikadar eyleme mha~ını ta,ıik etlen emirnameyi koıııııııısti Sıı~ııovıı; te talıtı -enesınde 25 akrrık :lrazi teşcir olu· komitesi manş tüneli projesini 

__ a.,ı.:ld::ıl=o:.:.r~d-=u:.ı. . ....ı•rı.ıaa,:1:.ı.ın:.:...~b~u ..... s,;.:e;.ı.a' ı.;:";_.ı_..2.!i!.!ri~el~kc!l~r!...ı ..!!b:!:u!.!lu!!n!!a!.!;n!...l..a~z!::e~t.s,ed!!.i!!r:...........ı....ıı.li ı.ııdiıı;.r. ___________ ..J....!t;ı.i";.);'·.ıı;i w;,ctuımıui ;;ı'ıı.ı;ir._. _______ _ı..ıt ev k: fo al ııııslaıp_ll_'._____ _ca_k_Lt_r. ____________ •_ımek için yakında toplan• 

. - - ' 

IJC lO 00,00 

Kıvımk :'115 

Dağlıç 6 
Karaman 1006 

Kuzu 329 
Keçi 74'.l 
S<gır 216 
Danı 13 



ML E E 
oli/TE MAARiFTE. .EMANETTE • 1 

MÜTEF'ERJK HABERLER 
MEMLE~ETTE :i:ıra:TI!!!iD• :Eln her Ier 

'l KULAGINI DARÜLFÜNUN 
• DİVANI 

Para veriliyor AJANSLAR Yeni harfler Uşak şeker fabrikası 
Fabrikanın inkişafına lazım 

gelen paralar hükumetçe 
temin edildi 

KESMiŞ Süt muayene yerleri 
----. . DÜNKÜ İÇTİMADA lf 

ZEVC1ı~DEN ızıı~sız NELER GÖRÜŞÜ1DÜ? açı yor 
SOKACA ÇIKAN . . SOt meselesi Cemiyeti Bele-
ZEVCENİN HALI Darülfünun dıvanı dun top- diyece bir karara raptedilmlşttr. 
" i lanmış, ilmi ıstılahlar hakkında Bu karar tatbikata geçilmek 
Osman Beyde oturan gelen raporları 

511 
üzre, dün Sıhhiye Müdürü N. 

kocası · · Osman beye tellğ edilmiştir. ınadam Maryam tetkik etmı~tıı·: Şimdi bu işe tahsis edilen 
Nişandan izin Dil enciimenı .. 17,500 !ıranın muhasebeden gll-
al ma ks ızı n tarafından ter- nderllmesl beklenmektedir. Para 
sokata çık- tip edilmeye bu ıtUn verilecek, ve icap eden 

il ınış, bunu ha- başlanan Türk 'ffo aıat va edevat alınacaı tır. 
el ber alan ko- \ı}gatının (A) Muayyen yerlerde pazar fll· 

cası kansını haı fiııı.lı· ilııiva ~ •Dodan itibaren faaliyete geçll-
Beşiktaş ta eylediµ i ilmi _ 1 . A mff olacaktır. 
Yakalayarak ıstılahlar Ha- U\l , t.tıaı Cemiyeti Beledl7eca b• lf 

~ dötdütü &'ibl rülfünuııca ıes- için tahılı edilen para D• ancak 
11 il z ün a de pil Pılilırıek üzre ahıkadaı· mü- 5 ay idare edilecektlr. Hazlru-
d ıiPı ı-i. IPı-e ıcvzi cdilrcC'lıtir. dan itibaren yeni tahsisat veri-inlemediği için kulatını ıecektir. 
bıçakla dibinden kesmiştir. Binaenaleyh Türk lügalin- Muayene yrlerinde iki oda 

* SARHOŞ J~J - Valide deki ı~tılalıatı ilmıvenin vaz ve bulunacaktır. Bunlardan biri 
IIaııında oturan Ah!Jaş dün tahririnde llarülfümın miıder- bekleme, diğeri de muayene o· 
kafayı tütsüleuikten ~oııra Pel- risleri miıtemadiyeıı Dil cncfı· dası olacaktır. SütçOler her sa

bah güğümler içinde sütlerini ro namında birine tecavüze mcııjııiıı mı~saisine iştirak ede- ne getirecekler, güğümler muaye 'ka•ktığından zabıtaca yak:ılaıı- cektiı-. Burnlaıı başka Dil en- edilip mühürlendikten ve deftere 
ınıştır. cüıııerıinre tespit (~clilım~ olan kaydedildikten sonra satılacaktır 
* llALA T A~IRMIŞLAR- uwller ılaimsiııde muhtelif • Maçka - Beşltkaş hattı 

Deni1 hırsızlarından Nazım ile iliınlrriıı kamıısları da fakülte- Tram,ay şirketi :\façk! Beşikıaş 
Kylir evelki gere uııkapanında lercc avrıı·a tahrir edilecektir. ;:~~ni;1~1 ~:;:~~ktr;"j~(~ieb~!;!:~~:ı;~: 
hır mavnadan 100 kilo halatı * ı> A HİSE t~TTTİLEH - 13,_ ip edildi~i takdirde derhal i>cim' 
bir ı;andala koyarak kaçarla!'- Karıırl'İ ıııiıes'l'Sesi 1arafıuılaıı !il muamelesine karar ,enniştir ... 
keıı yakalanmışlarılır. vaki davet, fızm·iııe heynr~lmilel • Sütçüler · üıçüler dun * flL''-'O",LU.l\DJ ""AN- k . ıoplanmıştir. Jley"cı idare :11.asın<lan 

c. ı l> sullı hakkında verilen ·onle- hazilaıı ck>ik ol<lu~un<lan bir şeye 
GJ;\; - Beyoğlunılı. h.nayıa ı-aııslarıııı 1akip için llarülfiinun karar verilmemiştir. 
•Partımanında tenj Olembiyanın taıaliıı<lan intihap edi'eıı Pel'leV 
dairesinden yangın cıkmış: der- B. evelki gün ve Şu küfe TT. da 
hal söndiirülmfıştür. dün Parisi gitmişlerdir . 
* TABAl\CA YLA TEHDİT-- Tertip olunan bu konfe-
Kasımpa~ada otııaan kundu- raııslar Şubat nihayetinde bi
ı-an • iyazi lıah~evan Hakkıya tecektir. On giin fasıladan Ronra 

~lı~~::.. çekti~inden yakalan- ikinci bir konfeıans ~erisi daha 

*. KAÇAK. llAKILAR _ tertip edilecektir . 
Üskudaf'da Vezııeda. k • * TARfJll EDYAN KO
da Avıanıı~ k k 

1 so agın- l\GRASI - İsve~te toplana
elliği ) al aça ı·~kı imal cak olan Tarihi 01\yan kongra-ı ı .r alınnıı h . . . 
aı·arırn , h" • anesı sıııa Darülfünun namına Miı-

1 30 k ış' ııyıık bir ka1.an ile deıris Ki"ıpriilü zadıı Fııa1 
• 

110 ka~ak rakı edılmı~tir. müsadere beyin i~tirakino karar vcril-
1' -- mistir. 

~ kAZALAR. .* EMANET l\IEMIJHLA-
rl HI - Şclıremanrti memıırları a· talimatname~ini hazırlıyacak 
ı,ı ır ev yıkıld 1 komisyon diin Şerif beyin riya

l N f seti altında ilk içtiınaını yapınış-
~.us?a zayiat yok tır. lçtimada talimatnamenin 

:; ışçı ınektebinde esasatı hakkında göriişülmüş-
tıı 8 infilak tür. 
f bııııe:~~~ada Kazlı çeşme ma- * DAHÜLFÜJ.\Ul\ BÜT-

ının evı dU oturan Kadriye hanı- ÇES1 - Darülfünun yeni sene 
ınıstır, l\a: ~abah ansızın yıkıl· bütçesi hazırlanmaya başlamı-
•okağa d rıye Hın. kendisini b 
bir lllüınd ar atarak mııhakllall ştır.Bütçe geçen seneki ütçenin 

• 01 en kurtulmuştur aynıdır. 
ı,otllr l\\~,~~BIL KAZASI _ Bir konferans-Şehrimize gelen 
de l't\ıı:ıatte; 

1
a dUn köprü Ustun- Alman profesörü M. l\lavener tara· 

Çarpara1ı Sınlnde bir çocuğa fmdan Cumartesi gUnü Mühendis 
• DlşçjY•tını kırmıştır. mektebinde bllyilk kemer köprüler 

L.l.I{ - n· NEKTEBINDE INFI- ve hususi temeller hakkındı bir 
aıııaııınıı ~fçl mektebinde Kimya konferans verilecektir. 
lıınet B. ile~ efendi asistanı Dınıa ıttmi7ortar - Millet 
lalebesıne nı rtikte birinci sınıf mekteplerine yazıldıklan halde derse 
retı lstih OveJlfdOJmaıun su- devam eımlycnlerln lstmled Polise b 1 ıaıını 11 a on Pııtı r sterirken cam bildirilerek haklmoda takibat yapı-
larile Oıe~ınıt ve cam parça- Jacakur. 
ismet ef, de et. avurtıarından Klly lı:Jraab - Devlet mııbaa-
•ıırette Yaraı Çenesinden ıtır llJlda ıabedilmekte olan millet melr· 
ı;-.Vl( ---~lflardır. teplerine mahsus Ktıy kıraatinin tabı 
_, A"'TA ı: K lıı l' r'A İ hitamı ermek Ü.Zeredir. öy rutin· 

RAl\\AlAN AL YET den şimdiye kadar 200,000 nillhı 
l't\ue sesa liAZIRLll{LARI buılmıştır. Mııbuda gelecek hafta-

hıııuıu Y•kı:1 
an diniye !darası dan itibaren Şehir kıraatının tabını 

lstıhzaratt t raaıazan 1 1 b••lanıcıknr. Bu kıraaıtan da 150 bin c a bulunnı k ç n ... 
anıııerın 8 tadır nuthı kadar bl!ılıcakur. 

:aline ve esa:~k~~~\•rının" Ilı- Devlet maıbauı için Avrupayı 
ına başlıınnıı~t ratın icra. ı.marlanan yeni makinalm kuracak 

canıilnin minar~ı~~UltanAbınet olan mütehassıs makinist şehrimize 
tesı. lı yapılmıştır n~ elektrllt gelmiştir. 
carnıinin tarn· • erahpa•a --------
kad ıratı da r • B1R l\IESELE nı ar bitirilecektir aınazaua ' . 

ahsus nıııt Ramazana 
kadar tayın a:~becl!er on gllne 

I" - e lecektir • 
'ay eri~M· 

rtik e ı ili yet 
rn Şevk· -
I~ n ı Bey gaze 

rnın Ka 
Oldl Y•erlye 1 

hurrir Yor 
k

.arkada larımızdan 
li '" ı B 
" Yse 1 ey• Cumartesi 

k 1 '- Yek ltidecektır. Ar-
i( e ~ • • ~ Oldan, gerek 
1 ı Yaz ıetenı intiba-

ı g.. 1 v llk ır. ıynı 'li bir 
Oiuu Hiknıcı kdye ınuharrlrl 
Yıızı arını k Şevk, Ueyin bu 
alaka ile Ok arııeriıniztn zevk ve 

uyacnktarına eını· . 
nız. 

Memuriyetine niçin 
lada edllmedl? 

Sabık Emvali metruke l\\U • 
dürü lsmail Hakkı B. Ocvlel 
Sura,ından memuriyetine i<lde 
kararı almıştır. Mumaileyh eski 
memuriyetine iade olunmadığı 

cihetle Devlet Şurasına mOraca
at etmiştir. 
Devlet şurası 1 mail Hakkı beyin 
hukukan eski vazifesine iadesi 
lazım geldiğin! Maliye vekAletlne 
bildirmiştir. l\\amarı mQmalleyh 
vazifesine iade olunmamıştır. 
Vekalet metruk emval işlerinin 
tanzimi için defterdarlığa nam
zet bl• ntı memur etmiştir. 

Esnaf ve Belediye 
Bazı gazeteler esnaf ceml

yetıerinln Fırkaya müracaat et· 
tiklerini yazmışlardı. Esnaf yeni 
cemiyeti belediye intihabında 
kendilerinin temsilini istiyorlar. 
Fırkaya bllyle bir müracaat va
ki olmamıştır • Zaten kanunen 
bllyle bir intihap yapılmasına 
imkan gllruımoyor. 

Bir çok seyyah 
Bu sene de şehrimize seyyah 

gelecektir • Seyyahları hanın 
bulunan vapurlardan şimdilik 
bazıları bekleniyor • Seyyahlar 
ay sonunda ve şubat ile martta 
geleceklerdir • 

GRİP HASTALIGI 
GUn keçtlkçe çoğahyor 

Son ~nlerde ~hrimizde de 
girip müsaplan fazlalaşmışor. 

Mamafi bu İspanyol hastıılıj!;ı 
değildir ; bu itibarla hararet 
derecesi artsa bile tehlike gös
termemektedir. 

l lastalık mevzii bir şekildedir. 
Yapılan tetkikata na7.aren A vru
pada halen grip çoknır. Burada 
ise <laha azdır. -----=--
K AD a S TR O iŞLERi 

ATlf BEY ANKARA
YA GiTTi 

Avrupada kadasturo hak
kında tetklkattan avdet eden 
kadastro hey'etl reisi Atıf B. 
Ankaraya &itmiştir. 

Hey'et azasından hey'etl 

fenniye mOdilril Halit Ziya 
8. burada bir ay kadar 

kalacaktır. 

MAHKEMELE9'~E 

Emanetin davası 
Emanetle Maryoserra ara

sındaki dava 6 şubata talik 
edil mi tir. Yıl- 1~ -, 
dız sarayı ile J 
Dahiliye Veka.

teti de ala.kadar 
olduğu İ\İıı , 
Emanet Veka.
letiıı dl' dahıli 
da h cd 1 ıne

siıı i i tıyecektir. 
* KAl l "A 

l\IAZ ~ılel hanıma öz 
atmak ve poh i tahkir etmek 
mazının öfor Kfım,lın mııııa
:ıırıııo•.iıııı Jıin bıı uı<;İ ,. za 
m.ılıkeın •siı, le lıa~lanrııı.,ııı. 

lddıa e.dilrnğiııe gore karnı! 
Saaııet baııııııa !~kılınış, ,ııııra 
kemlisıye kar~ı gelen polisi <le 
tahktr etmiştir, 

KONFERANSI 
MAYISTA ISTANBU 
LDA TOPLANIYOR 
ECNEBi MURAHHAS
LARI ANKARAYI DA 
ZİYARET EDECEK 

Beynelmilel ajanslar konfe· 
ransı bn sena mutat ıı:ttmaını 
mayısta fehrlmlzda aktedeceltdr. 

Murabhulann llı:amedae Ta· 
rabyada bir otel tahslı edllec • 
ceJc va lloafrautaa sonra ecııe· 
bl maraııııuıu bııaııal bir dren· 
la Aaltuaya ıtderek bir ctııı 
hllkftmet merkezimizi r;&recek• 
!erdir. Lazım gelen tahsisat 
verilmlftlr. 

* TEFFlZ lŞLERl-'~e~iz 
komisyonu dün içtima etmıştır. 
Komisyonların içtimalarıııa 
Mülkiye müfettişleri ıle iştirak 
etmektedirler. 

*ÇATALCADA TAIIKl
KAT - hka.n Müdüriyeti Ça
talcada tahkikat yapmaktadır. 
Bazı çıflik sahipleri bir kıs!m 
mihacırlerin kendi çiftiklerıne 
gırdiklerinden ş;ki'ıyet etmiş -
!erdir • hka.n Müdürü Tah
sin B. Çatalcaya giderek tah
kikat yapmdk üzre emir almış 
ve tahkikata tevassül olunmuş
tur. 

* PAPANIN VEKİLi -
Papanın vekili Romadan şeh
rimize ge'.rni~ ve dün llari
ciye Muıalılıaslık memuru 
Hakkı beyı ziyaret clmıştır. 

Seyrlsefaln firması- Seyrbc
fain firmasının deglşeccği rhayeıkl'ini 
Sadullah Bey tekzip emııştir. 

• Hillllahmcr &yoj!;lıı hza 
şubesi kongra>ı ~anmı.ş '928 >ene,; 
ha,ılat ve nıcsarif~t ve icraatı tetkik • 1 

edilmi~ ,.e biiıçc<le mevw hasılat 

miktarından 5ii0\ra faıla<ilc .ıo~;o 
lira hasılat yapıldığı görülerek kabul 
eclilmiş ve 1929 .enesi bütçesi tastik 
olunmuşnır. Riyuete ipkaen Alıdür 

rezzak Şükrü K:ltipliğc SPl:lhattin 
Neşet ,·ezncdarlığa Kcrestcciyan 
Beyler intihap olunmuşnır. 

* Ermeni katolik cemaati -
Ermeni katolik ccmaatına ait hastane 
ve mektebin Evkaf gibi hükömet ta-

r:ıfın<lan idoresi için cemaat tarafından 
ittihaz edilmiş bir karar bulunmadı· 
ğını Cemaaıın şimdiki meclisii<lare 
reisi Bogos Aslan F:f. bir muhırrl· 
rimlze sövlemişdr. 

* MALÜLLERtN B~LO
su _ Malı)lini ask-erıye '.e 

muavenet hey'eti Vilayete ~ıı: 
raraatla mnetkaitler cemıyetı 
mahkemede oldu!( undan ve 

muavenet Jıey'eti ile malıilleı:e 
bakılmadığından yalnm:a .hır 
balo miisadesi i~temişti. Vıla.-

et verdiği cevapta balonun 
y • ., ... _ be 
muavenet hey etı e .,.,ra r ve-
rilmtıı1ini bildirmiştir. 

it.ANLAR --Şişi~ Bulgar Çarşı KAt;atbıne cadde-
sinde 3000 llflJllık iki cepheli 

Bir ARSA Satılıktır 
!z7,eı paf& sokağında 53 No müracaat 

Çanak: kale ıulh hakimlil';inden : 
Çanak: kalenin arslancı mahallesinde 
muklmken balen lkametglhı meçhul 
bulunan lngill?.lerin Ali ııa kızı Ha
cer hanıma: çanak kalede hamamcı 
Mehmet Ali ağaya (4300) kuruş al-
ıun para mukabilnde te'mlnıt olarak 
verdiğiniz hanenin indelmuhakeme 

rehnt fek edilmiş ve müddeabihin ia-
desine kırar '·erilmişsede ikraz evle
diginiz paranın altın olarak te'diyesl 
meşrut iken evrakı n•kdiye olarak 
ödenmk istcdiltlndon bahisle mebla~ı 
mezburd•n (37) liranın altun olarak 
sizden tahslbl hakkında merhum !\leh
met .-\Ti aıa tarafından tashih:ın ika-

me olu:ıan davanın ceryıın eden milu
bakemesindo: MüddeAbihın altın o
larak te"dire•i meşrut olduğunu md-

lzmirde 50 bin kişi 
harfleri 

. 
yenı 

öğreniyor 
Mülhakattan gl · "\ malOmata 

göre lzmir vi!Ayeti dahilindeki 
millet mektepleri müdavimleri 
mecmuu 48076 kişiye baliıı; olu
yor.Bu miktarın l 99 l 2si kadındır. 
lzmir şehri dahilinde dersanelere 
devam edenler 10613 erkek ve 
3103 kıdını.lır. Merkezde kadın
lar Jçln şimdiye kadar 3i A 29 
B ku~u açılmıştır. 

Dersanelere vuku bulan te
hacüm karşısında dersanaler ad
edini çoğaltmağa ihtiyaç görül

mektedir. 
Merkezde erkekler için mev

cut 42 A ve 56 B kursu ihtiyaca 
kAli ıı;elmemtktedir. Mülbakatta 
açılan dersanclerin çoj!;alalması 
için <le büyük bir gayret gösteri· 

Jmektedir. * TOtttncUlere avans-Tütün 

lnhisar idaresi lzmirde ziırra 
elinde kalan tütünleri coplıyarak 
~letmeğe ve tütüncülcre okka 
başında 25 kuruş avans vermeğc 
karar venniştl Bu hususta mer
kezden talimat beklenmektedir. 

Bu talimatname en gt<;. Cumar
teı-i gününe kadar gelmış bulu
nacakor. Avans tevziaa idare 
memurları tarafından derhal ya· 
pılacaktır. . . 

Talimat ile :'iOOOOOhra l ug ın-
Jerde gelecektir. Bazı tütüm:tlkri
mi;1, inhisar idaresinin ~·apacağı 
bu yardımı bcklemektcd~r. 

• Yeni zenginler - fayyare 
piyankosumın büytik ikramiye
sini lzmirdc iki fakir genç kaza

ndı. Hunlar iki arkacla~tır. Tallliler 
seyyar surette kestane kcbapcılı~ 
ya-pan Mehmet ile ark~cla~ı 
kcbapcı çıra~ Afıyonkarahıs:ırlı 
\hdull:ıhtır .• \hdullah; Kcmeral
tında Trabulusı;arp Jokankanta>ı 
kar<ısında bir kclxıpçı dükAnın

da çalışmaktadır. iki ·i de ortak 
olarak bu bileti nlmışlardı. 

• Felaketzedelere tevziat -
Torbalı yı:Tcpcköy zelzele fda
ketzedelcrine yardım için J lilılli
ahmer cemiyeti merkez he~eti 
azasından hususi bir heyet, 1 or
bahya b>"İtmi tir. 

Felaketzedelere derhal yardıma 
başlanacak ar. 

Bütün köylüler Torbalıya çağ
rılacak ve kendilerine tespit 
edildiği mıktarda para verilerek 
yardım edilecektir. 

Şimdiye kadar tespit edilmiş 
olan fakir felaketzedelere yardım 
işi iki üç günde bitirilecektir. 
Bi!Ahara; henüz felaketzede aha
lisi tespit edilmemiş olan 18Köy
de tespit faaliyetine girişilecektir. 

HİLALİ AHMER 
Hlllll Ahmer lstanbul merke

zi kaza 'ubelerl kongralan 
blllllek üzeredir. Şimdiye kadar 
Bayazıt, Fatih, Beşlktaf ve 
Kadıköy kaza kongralan akte
dUmiştlr. Bu kongralardan sonra 
15 Şubltta lstanbul merkez 
kongrası toplanmcaktır. 

•ıı ıııııııııııııu ı 111111111 ı ıu ıe 
Fransızça Milliyet '.: 

iki sene\·• yakın bir zamandan· ~ 
:ıı: beri çıkmaktı olan gaır.etemizin :; 
~ Fransızça nushısı blr kaç güne g 
:; kadar yeni bir teUmill devr .. ıne 

girecektir. 
::i Fransızça Mllllyet için sureti 
; mahsusa<la Avrupndan sipariş etti· 
- ğimiz harfler gelmi~tir. Binaen -
- aleyh Türkçe Milliyet gibi kAmı 
E len veni hornerle basılocağl gibi 
:; mündericatını da hilyiik bir itina 
;; gösterilecektir. Millh-etin ba mı ~ 

kaleleri gerek Tw·kçe ve gerek 
Fransızça"' mui<cmmeı sur ııe 
aşına, muktedir k 'c !ller ·a n 
dan ıercume cdıll1' ıedir. l'r r -
sızca nushaırız T urk\c /1 - : •tın 
vasi i!tthbnrar teşkı!Ann\1811 .. ııraac 
emekledi' 

ı..: r nsızca oğrcnmek ı L en 

Devlet Bankası için M. Şahtin yerine 
diğer bir mutahassıs getirilecek 

Sanayı ve maadln Bankası 
müdür vekili Yusuf Zıya bey 
Ankaradan şehrimize avdet 
etmiştir. Yusuf Zıya bey Anka· 
radald meşgalesi bakllJuda dlln 
bir mubarririmize fU ıaalGmatı 
vermiştir. 

" - Ankara Uşak Şeker 
Fabrikasının vaziyetini islah 
için gitmiştirr. Hükllmet temas 
neticesinde fabrikanın inkişafı 
için IOzım gelen para tamamen 
temin edilmiştir. 

Yeni sene içinde bu fabrika 
mükemmel bir surette işleye
cektir Artık fabrikanın inkisaf 
etmesi için hiç bir mani kal
mamıştır. 

Fabrii· .ı11111 mahtaç o/dutu 
su eve/ce temin edilmişti. ,, 

.M.nbarrlrtmlz Ya.uf Ziya be
ydeıı Sanayi ve Maadln Banka· 
sının Fabrikalar mftdOrlyetl 
umumlyesine tahvil edileceği 
halı:lundakl haberin sıhhati de· 
rcceslnl sormuş mumaileyh fll 
cevabı vermiştir. 

« Bu haberin dotnı ofıııuın 
lmkln yoktur • ÇUnk:G Gazi ltz. 
tarihi nutuklarında , bankanın 
vaziyetini ve alacağı lstlkamed 
tayin etmiştir • Banka ~enıafls· 
sabık vaziyetini muhafaza elle· 
cektlr • » 

•Sigorta tarifesi-Sigorta ta
rifesini tetkik etmekte olan Ko
misyon tarifenin ahklmı umu
miye bahsini ikmal ederek lK 
vekMetine göndermiştir. 

Komisyon Şimdi tarifenin na
kllvat kısmını tetkika başlamış
or." Ancak komisyon faaliyetine 
pek bati t..ir surette ilerilcmek
tedir. Bu nokta I.K veki\.letlnin 
nazarı dikkatin! celbetml~tir. Ve
kAlct ~ehrimlz Ticaret müdiriyc
tinc g-iinderdiği hir tahriratta 

izahat talep etmbtir 
* Bugday geliyor - Son 

günlerde ~ehrimize külliyetli 
ınikdarda hugday gelml~tlr. Sala
hiyettar bir zatin verdiği ına.J(J. 

mata göre 927 senesi Martından 
beri şehrimize gelen bugday, 
yüzde 50 ve ayni senenin Ağus
tosundan beri gelen bugday 
mikdan da yüzde 7 5 fazladır 

Şehrimizin yevmiye bugday 
v~ un ihtiyacı 3,000çuval oldu
ğuna ve dahili mahsulAnn ihtiya
cımızın takriben yüzde ellisini 

temin edebileı..-eğl tııhmin olun-

hariçten 547,500 çuval un ve 
hugday celbine mecbur bulun-. 
duğumuz tezahür etmektedir. 
Bilhassa lstanbulun senellk bug. 
day ve un ihtiyacı 1,095 000 
çuvaldır. 

~ Zahire l>onıası - Ticareıı 

ve Zahire borsası muame!Atının. 
sureti cereyanı hakkında yeni bU, 
nizamname proj~ ihzar edilme
ktedir. Ticarcı oda"' umumi ko
miı:erl Akif, umumi kitibi 'iza
mettin beyler dün 11caret, oda
sında içtima ederek yeni niza
mname rırojesini ıetkika baş

lamışlar< fi Bu nizamname pro· 
ıesi dört ~enelik bir tecnihcden 
sonra hazırlanmışor. 

Emanet erklnı va şlrketler
Şurayı Devlet Belediye memur 

Janrun devlet memuru oldıık!a
rına karar verınJş, bunun üzerine 
bir çok husuf şirktt ve müe><se
sarta mecfüi idare :lzası bulunan 
Şehremaneti erkanının bu isler
den çekilmeleri iktiza et~iştl. 
Ahiren B. M. Meclisi Şurayı 

Devletin mezkfır kararını nakzede 

cek mahiyette bir karar vcrdi

j);inden mumailiyhimin bulunduk
ları munzam işlerden çekilmeleri 

2arureo k.almamışar. Ticaret 

mü diri yeti şirketlere birer teskere 
göndere re k keyfiyeti tebliğ 
etmi~tİT. 

• Borsa rehberi - J\ambıyo 
Borsıısının ih1.ar e:tmektt) oldtı!ı;u 
1 Bon•a Rehberi ] isimli kıtap 
ikmal cdilmi~tir ilıı kitapta Tür
k.iyede mevcut bilıiınum anonim 
şirketlerin sermayeleri, vaziyeti 
hazırala;·ı kaydedilmektedir. Rdı 
berin, Bor-anın hal ve mazi 
'azi yetleri hakkındaki khmını 
Bor,a Kambiyo ba~katibi J Jasan 

Tahsin bey ya;:mı<ur. Kitabın 
diğer kısımlanru da, :\lalıye ,ir
ketleri komiseri Lııtfi ve Ayni 
zade l la<an Tahsin beyler yaz
mışlardır. 

• Devlet bankası. - Devlet 
bankasının sureti teşkili hakkında 
ıeıkikatta bulunmak için llük6metl· 
ıniz tarafından Doyce Bank müdilrö 
M. Şahı Alman hükOmed tarafından 
tamirat toınlıyonunı murahhas tayia 
edildiğinden gelemiyeceımi bildir
miştir. Maliye vekilimiz Bcrlin sefi. 
rimize M. Şahı Uc görüşecek baştı 

masına göre bu sene zarfında bir miltehusısın lnııı.iııl lıildlrmlşıtr. 
... ftttltttl 111tltt ,tlllltt-•MtUtn"llHttllltN•--111-111110110111111111111u111111Mffltttt--

iııiiıiıiıiiiiıiıiiiııaıiiıiiiiiiiiiıiii- iLANLAR 

Gümrii.kler umum mii.dii.rlü
ğü levazım müdürlüğüden: 

: - lzmir ithalat gümrük ambarlarının taınırao 4 kAnuunMtıl 
92~ den itibaren 20 gün müddetle kaplı zarf usullle mUnakas;, ra 
konmuştur. 

2 - Bedeli ke~fi 7 1 ,400 yetmiş bir bin dör yüz lladlr. 
3 -İhale Ankarada gümrllkler umum müdürlü~ünde yapılacaknr. 
4 - lhale günü '..16 kanunusani 929 uırihlne mfüftdif cuman~! 

günil saat 14 tedir. 
5 _ l"üzde yedi buçuk nispetindeki teminatı muvakkaıelerin 

ihale gününden eve! An karada Gümrükler umum müdürlüıtü veznesıne 
tevdii. 

· fi - Talipler teklifnameleri havi mühürlü zarfları muayyen gün 
ve saatten eyci Ankarada gümaiikler umum müdürlügünde mütcşek· 
kil ınübaynat komisyonu riya-;etine makbuz mukabilinde 'erecek 
lcrdir, j\Juayyen ~.ıatin hululiınden sonra vuku bulacak tekli!ler 
kabııl edilmez, 

7 - Şartname , e ke,ifname suretleri İzmir_ İstanbul giimrlik b8' 
mtidtırluklcriyle \'lkı!.-nda lcva•ım müd .. •1 u~umkn istlhsa' olunacaknr. 

8 - Şartnamdcrd mevcut şerait haricinde bir güna teklifnt 
k.ıbı::l olunamaz. Bu gibı amaliyatla mesgul oldııklannı mu_<add k 
eh • eti fcp \ e vt aikı ibraz• !"! ecl'Uric'ir 

Maden çavuşu ve tesviyeci 
aranıyor 

Ce~ubl A•adolu l\ 
rinde ç m uzrc t 

k iler.mıze hansızça nu hamt/.! tesviyeci\ c htiv•Ç ardır r 

no im .;ırketı11- feıhiyedekl mnı:len 

ı~ı m .,e ~'' şu !le 1'eş mı ted 
rnuı tııum -. ı' ılc ~:. k ıır lr 

• vek;ll lshattan izhon açlz ederek 
6ize yemin teklif eyle"llİ~ ve yeml
nin le, ası içur muhakeme J 7 • fubat · 
!)2Q razar gunü saat on dörde -··k 
edılmı' olduğunda" ) cvmi "Dezkurda 
gvncdlfniz \e •em,,ı kabul edece
ğinil.I bil<l!rmei:ll~ini takdırde muk r 
ve ı etnın<len miimteni oddedilecegı· 
niz ihbar ve ilAn olunur. 

- Tu.rk•'e ile mukabele etmc.eıin J • 4. Vı ı ıa 4unc 
1 tav>iye ederiz. "'lliımı:mıı~••cı comuraaılan 

1 ifil 111 il' il "'" 

d:ıkl vazıh. •e<ıne SJJ, 16 dan 17 ye k~ 
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BUGÜNKÜ HAVA 

-

• 4:.<ami harL et IO asgarl 31 
) r JZ lr 1otostan esmıştiİ'. 

lir 'Duta' a ıt lodos .,,__cek, 
kıır ~. \-C v ~ r,· olac ur 

RA 
HUDUT&UZ TESEYYÜP 
Has TUrk dilinin taptaze 

ha!I şive ve Uslu ıu nerede? 
unun bize ;yeni harfler 

bulacak. Bulması için de 
esld harflerin kıvrıntılı, 

b ya~ı, kördüğlim olmu• 
kellmelerlnl bırakmak ta
zım. 

Demiyoruz ki Kırgızdan 
Kıırguzdan kelime siparl• 
edelim, sadece diyoruz ki 
eslll zincirleme llfları, ı l(filhan Be;i Efendi agabey bu milbare&;i lceylflendlgiıniı aman ataınıyacalcsak ne diye ver 
mut~radlf kelimeleri, •Odalı gi ·ini veriyoruz. · 
tabirleri terkedellm. ""~•fA:GJt:Jtl u u l!l su uu cw u u u uuc.T.it#IJ",.~•W:.6'\lt#Wt4VWVV ~-.... ~ ı:OtıO"l--+~TJOCıın.V.PX-...w:JiJıJ't;lTJL1 

u nedir Allah askına? 1 diye l~lerine ancak 4 mllyonj Bizde de belediye ve şc' ·ı beya111 fikrcdıyorfar. Ve /uf/en 
Gazetelere, mec.:nualara lira tahsis edilebilmektedir. remanctleri arasmıia böyle buyurııyorlar ki: 

bakınız. UnakPşa, muza- Yanı ehrcmanetl 4 milyon bir müsabaka aç 1 ·a fa) dalı Eınıınctiıı yaptıgı işlerden 

yede lllnlarına göz gezdrl- liralık iş görebllmek ıçın olur. müfldıirô11e buiıscdebi/irdim ! 
nız. Tahrlratıarı, kararna- 2,5 milyon lira sarf etmek- Bu gü :.el ve yuglı söze karşı 
melerl okuyunuz, hep aynı tedlr. Bu istatlstlki görünce '='ELEK üç ceplıe/i bir Cel'ap: 
çürümUf terkipler, hep ı- b ı 
aynı ıapç:ınlı tarz ve üslup! vaktlle Amerika Şehirleri J Müdür bey ya lstıım a 
~anki yeni harfleri gUzel arasında garip bir müsa- A!.FAm: J\1l FEl."f.FL KIT\BI \il? sokaklarından geçmiyor, yahut 

ve mühmel Türkçenin se- bakayı hatırladık. Belediye Meslek hemşiremiz Nadiye en ufak bir APrııpa şehri bile 
vımll yUzUne yaOlı aktar bütçesinde maaş faslını aza- harıım Millet mektepleri için görmemiş! 

dUzgUnU gibi sUrUyoruz. ltmak Jçln girişilen bu mil- bir alfabe neşretmiş, bir nas- 2 Şııyıırıı iftihar bir iş 
Bu affedilmez Hlç:UsUz, sabakada bir sehlr, bu faslı hasmı "Ördflm. meraklı (!) t l '/ h f l 

hudutsuz teseyyUp ne vakte • "' yapmış o sa ıt I'. um an ıaş-

kaı:!ar sUrUp gidecek! umumi varidatın yilzde ya- m'inderccat1111 şayarıı dikkat kalan balısetmdidir 
Bunun mes'ulU doljrudan rımına indirerek blrlnclliğl buldum. Yalnız eserin sonamfa Biraz tcııı>zu ı 

'doğruya biziz, biz gazete- kazanmıştır. Bu mikyas ile bazı darbı meseller ı·ar ki lıer 
eli r, muharrirler, ammeye ölçülecek olursa şehremaneti 3 Af.iJCı /Jı, l ıı söyledi
hitap edenler, hepimiz, maaş olarak ancak 37,500 zaman kiymefi tatbikıyeyi haiz .i!indı lY:şi .• ı tıirr bl'Jll!'I mı•f,1/aa 
hepimiz. lira sarfetmelldlr. Tabii eski addcdılemez. ,~ıe~ı.'/u ; cdcbifirh,. mi? 81' ııfak igııe-

lr (MUölrlyetl umumiye· '' Gıdak/ıymı tanık yumurt- fCJt ı marım /,i kı muzları 
i den) ı (umumi mUdUr- devrin girift ve karışık bü-

ll.i7 U) ne hlU1' çevirmedikten rokrasl lı1e varis olan bir far! ,. O laftır; ne tavuklar L !{ \F ! 

sonra dil, devlet ve hayat idareden bunu ve ya buna var ki sabahtan akşama kadar Dayı/unu• mu? Bakır köy 
lr ahı içindeki varlıi)ımız, yakın bir vaziyeti şlmdlllk gıdaklar da bir tek yamurla yang1111111 suııdü11ırkın yarafa-
k etimiz nedir? Ve bö- ı. ııwı t'f'/ıaı)· •e c'radtna bc<er fıra bekleyemeyiz. çı,;armaz . 1• ~ 
b rlonlp kurum satmağa ·1. . t"şl r Yıahııg"nah' 
n hakkımız glur? Esasen Amcrlkada mfisa- ··Oldu olacak. kırıldı nacak',, 1 ·ramıye vrrm c. · u · 

Afrika çöllerine, orta Ben bıı fıt. irJı d.:,il n. Nedir bu israf! U ıyatını /ch-
bakayı kazanan belediye lil:ryr !;011111ıış bir adama beş 

Asya st plerlne benzlyen, ld 1 d bil ilk bl h in " Culıll 1fo it r o/acııgına, , 
• ares e Y r şe r ıı··a ı•erı·ıı·r nıı· ?. en udut uz t seyyUbe de .. /. d ı " 

emaneti değil, lşlerlnln bir u ını uşmanrn v ;,, ıı ... 
hır Lozan masası ister. /. ? FELEK 

kısmını Fahri}'Cn o-ördüren kisme de ne /uzam var. ~lrblrimlzl vaz feye davet ,. 
küçük bir kasaba idi. fakat "Damla damla göl olur,. e •im. 

1 URA 

E iMiZ; 
L( il \LC BiR MÜSABAKA 

)ün ga.ı:etelcrde şehrem

a ıetlne alt şa)anı dikkat 
b·r istatistik çıktı. Bu lsta
tı tik doğru ı e , ehremane
iııin senelik 'aridatı 6,5 
mil:ı-on liradır. Bu mlkdarın 
2,5 mil) on lirası maaş ola
rak .sarfcdllmekte ve bele-

dünyanın hiç bir şchrema- Bizde çamur olur, dalıa mr 
neti varidatının yıizde kırkına ama, kı>a kestim. 
yakın bir mıkdarını maaş \'EK \ili.! J> \(,J \R ! 

olarak sarfetmemektedlr. Rıifckamızdan bıri yazıyor: 

Avrupa ve Amerlkada şe- "İzmir cıı·arında Çatal kaya 
h!r idarelerinde şu gaye ta- dagları bembeyaz vckar içi11-
kip edilmektedir: dedır,, 

Varidatın asgari bir mas- Demek rckarın reııgi be-
rafla doğrudan doğruya bele- ya:mış. 

diye işlerine sarfı ... para, verg-i 
mükellefinin cebinden en 
kesdirme yolla işi yapanın 

cebine gltmell ... 

:)F.Ylll 1'1~R\MJ::ıl! 

Şehremanetinin inşaata az 
para S<ırfelfi/!i hakk11H.la, Ema
net hey'eti fenniye müdı7rıi Bey, 

MiLLiYETiN EOEB1 TEFRIKASI No 20 11ııdısı>vı 11kııdıı. Yahaıwıııııı 

PASTIRMA YAZI 
vıı 

- h.ııla ı· ıul,iı ı lııwıııı abla!. 1 

l lirdt>nhire irgildıl~r. Sıızaııın 1 
ıJıınrlan lıır torkıı sıı.ylıa. ı 

tıı•ıdı: 

y' 
Snvkitablı ile • ecdet. kııc:ı

ııııa sığıııaıı seı·l!ıhıııi gıığsüne 

bastıı ıııakLı iıl'ralıcr, böyle 
hiı denbire lı•ızı!l'larıııı ılılii.I 
ı'dl'ıı lıilahıı, gı>ldığı tarnta 
haklı. Kapının ı•aı nı:ık!ıkları 
ırasında lııl' yalıanr ı ha> kFın

lil ı lfıl' ırıtaı ak lıakıyordıı. 

edııı ıızerme atılmak 
lı. ! .akın ılk korkıı anını 

ıı •n S111an .~ 
C ıır i ı 

ılı\f . ü yalıaııcı ~iıııaya 
J ,, lıal hir, ıl krıyıınra. ıııııte

lııq iı, dımlıı. 

:-)uzaıı, kııpıııırı ı)ıııırıe yak
laştı ve sol'du : 

- Caınal l ııe rnıınasebP.t ?. 
ııe .ıı ı\<H 'llıı Jııırda ?. muııben 
·iktııı .'. 

O, gtırıe. a\'rıı sırılkaıı çelın•yltı 
ılı,aı daıı P\1ip ver <li: 

- l lep,ını lıir lııı aıılatıı ını. 
1tde eıı <ıı kapıvı .ı\." bakalım 

ı nyle knıııı~alını . l\:iıpek, 
ılan ynk ıı' 

Kadıncağız ııe vaıııı~ıııı lıil
ıİ\'erek ıokm:ıt•ı rc,·iıdi. Hıı . ~ ~ 

seliıı, vakiı,ız ziyaıet~ı pı<J
ııııırd .. kn·afetivl,. anı ıınrhnı 
etti· w ilk lııtaİıı ıı ııl<lıı: 

- llıı rlıılit..a"ıılı SCMİıı :ıftn
sıııı rnıı, ahla lıaıııııı ~ 

Kirli parııı:ı~ı . wdeıi i-:ıı •ıl 
e<liyordıı. Sııı;ııı. ne ı·,,ıap 
venıRıııı hileıııiyPn•k sıı ııyıır
dıı. C::emal, ıniistrlıziaııo de1:1ın 
edPrek : 

- Baııa, 11ıııı ilıtivar ılP
ınıslenli. lıallıu ki bıç ınıırıık 
değil .. ıı~ ~ihi ı•alik:ııya . 
B:ıl'ıııı oldıı olarak lwııi ı·ııi,ıe 
l.ıe ·iınizt' pı azaııtı• t'I. Yaki°clıı 
ıııcrcııııe~ıııızı· '<lğıık su kattını 
;uııa, davet ız k~rıt ettiğiırıdP-11 

kıısuııt lıakıııazsıııız. 1 IPğil ıni 
yoku:?ta - paıdoıı - ııııİsle her?. 

Zavallı :-ııızaııııı gııyııiıİıii 
eudi~tı lıiınıııııi~lıi. Yıllardaıı 
beri yllziıııii ~'" ııı•'1li(ii. lıatıa 
hatırına bil•! ı.ıııtinııeılii(i kar
rle~inirı hiıylP. aıısızııı ~.ı kıp 
gelmesi lıa ·ıı al:rnıııti ılıcıj;(ildi. 
l\ı~ııı l.(ı>lıııi~li'.' Hıı iıızivag;ilıı 
ııenıJtııı lııılıııııs, kimJcıı fıi:t
rı·ıııııi~tıi' Araba kalacak ııııyıJı? 
Kalırsa. şay~1. 111111 Ş:ıkil' lıı:yle 
nasıl yiizyııze ;.:ıılİnırP.kli'.1 \'e 
lıep,iııderı PVı•I, kı~ıHfüiııi • ı;c
dııtı• kirıı ıliyP taıııtlıra .. ak1ı? 

.\llalılaıı ııldıı . .'\ı~nlrt. ka
<lıııııı yıizruııll'ıı, içiııi kı•nıireıı 

. . 
ıavıı· vı• ifadP,s11ıılP11 de lıir aile 
faı·ıası lıissrltı. Seı ~ilisini lıac:ı
leti ııııwıp nl:ır·:ık lıir vaziyetP. 
sokıııaıııat.. i~ııı s:ılıııeıleıı biraıı 
evel çekilıııt.)ğı ınııvafı.k R'11rdii. 

- lll'ıı !ı·ııızı-ı nıii•adP hıı
yııı 1111, Sıızaıı lı:ıııırıı,. 

- f'cki, . "eııf,.ı lıt·y 
ı;eııç ııazikaııe lıiı· iıılııııa 

ilr wl:ıııı Yerip ıızakla:ııııra, 
Cemalin ılk sııziı sıı nlılıı: 

Ay lıızıırı l'Jıİsle hey 
tii\·ılü ı .. lıizı zaıı lntınadı . . 
galha .1-i:alıalıal 'lltıdP, a yosma 
alıta, ıgıııı . fa.kırı, lııl:ulPrİın 
ılİ)P pıazaııte erlPcRtıırı. 

Taııı;ımilP k<'111iiıw gı•lı·ıı 
S111.aıı 

- o -"' ııirı eııi~leıı, filan 
dtJ;til .. ıııis.ılirdı, d>'dı. 

1 :eıııal ıııhal' tıılıaf giılriıi. 

- TPwkkııli değil .. 'f'ııiıı 
ai(zı11tla ıaııtıız çokıırkr~ıı. he. 
ııiııı llZt'IWI' ı;ııli~iııı Jıeıifin 
llyaka~ıııı h11zılıı. Alla veföin 
abla lıaırnıı ı Hiziııı asıl cniş
tımi•ı lıöyltJ aı-.ı. sım ... :ev .. 

Sal{ tJİiıniıı ~ehadııt ve ·at~ız 
paıınaklarıııı kPJJdi La~iııa 

gıı1iınııPk 'iln ıil" kastetıijli 
ıııa ıayı ifaılı et· 

Kaıli11rıı~ız ı.:•-rtık hıı siizler. 
ılı·ıı. ~··rek o s11zleıı laıııanıla
)aı, im j!aliz i~u·ı·tı .. ıı soıı cle
n'CP sıkilını~lı. .\lfıkalenıeyi 

h:ı~ka varlıyr. ~vketıııek için, 
kanla~ıııa tııkrar aynı sııali 

SlttHİ -
EiUiil 

G Ri P 
-1-

l lavaların birdenbite sıı~uma;ın

dan ve ıı.ratsızlığından memleketimi

zde mahsus bır surette hükmünü 
tirmekdedir. b~ sebeple hu hasıalık 

hakkında karilerimize lilzümlu bazı 

malumat takdiınint munasip gordük. 
Gripten vikaye 

Crip qıüstevli hlr hal aldığı uman 
nıekıeplenl \ c ılle içinde h:ıstalığa 
tutulanları derhal tccrid etmeli; ha•ta 

ile temasta lıulunanlar sabah ve ak· 
--- - -

srır<lu:ı 
\ercden r.ıeliyor~ıın? 

- Istanhuldaıı . 
- Burasını ııeıeden bııl-

<.11111. 
- 01111 surmıt. Talıtaın bel· 

ll'rıdi: Snı ıııaılık ww bwakmıt
dım. Kaç gündü;• faldır faldır, 
dolap lıeygiı i gihf duıl duııü

yornııı. 

- Bı·ııı nasıl h:ııırladııı? 
-- n da llfl~ka .. heıı. doÇırıı. 

sıııııı ısıer,tttı :eni ıımılmıış
t ııın bile. 

ı 'e yaııayim? Kör bo~aza 
lokına ye1İ~tireı·e~iz dı~ye, de
Jı,)\IP~İp dıınııaktan, hısım ak
rabayı diışıınme~e sıram 

ıelir? 
-- (~al.-ıvordııııı demP.k ki? 

llcllıl't. Okarlar ki. artık 
ı·arnına yl'!Iİ . 

ı " İ'ı l{ori'ıyoı·ılıın 1 

- l)ık ! Se11 lıeııdr zanaat 
ıııı aral'sıu? Zrılarılık .. l'apı·l
tilik .. ~faııları ılık .. Jlızdızrılık .. 
Lotarvarılık .. J .ık .. Lık .. na 
LöYle:. 

:._ Huıılaı da ne? lıiı; i~it-
nıe<liuı . 

Elı, ııe yapalım ıııatya
ınıı:• l IP.rkes ~ııiıı r.cibi iuı:e 
zeııal tııllmıaz. Hize ustamız 
bııı ı ları ııRrettı . 

- Badam sıı.4 mı ? 
- !\lnrıık mu ? Valla epı 

zarnandıı· ıııiibarek sıfatını gör
rııedim. Allah fı.lem kuyruğu 

titretıııi~ı ır. 

............. 
şam burunlarına okalital ruhundan bir 

çolı: damla çekmelidir. 
Umumiyetle sogukdın rutubetden 

lc•Jranderden, abur culur yemekten, 
~-ok i~rctden ıevaklci lazımdır; evle· 
rinizde bilhassa iş yerle-ioi1.dc otu· ' 
rulan mahalleri çok ziyada ısıtıyoruz 

bittabi vücutta nemleniyor, bu hal
de soguk ve ruzgMlı olan sokağa 

çıkılınca gripc yakalanmak şüphesiz· 
dir; bu hu usda ihtiyatlı bulunulma
sını tavsiye ederiz. 
Ingiliz aşısı ve ıed•vil misliden dı
ha ziyade z4tııree ile ihtilat eden 
girilprde istifade edilmektedir 

il. b. z. 
Dr. Muhltlln 

---· iLANLAR 
irtihal 

Eslıak ] lordiiıu'ü Onlu kıı
ıııaııdaııı nıiişır zeki paşa ı·e

fat ctıııı~lir. Ccııam ııaıııazı im 
gıiııkii peı ~eıııbe guııii uğle 
ııaıııazııı<l<lll :.uıı ra Tusv ı kı vı:ı . . 
raıııi~ınde kılınacak ve 7\T:ı~ka 
kahrıstaııınıJa tevdıı lıaki gut:.. 
ıaıı ı,lııııHnık1ır Allalı ı lııııet 

eyle~ııı. 

ilan 

İtimadı Milli 
"fürk Sigorta 

Şirketi 
Yazıhanl!leri ını..\ ahl~atcn Bahçe 

Krıpuda lıirim·i , .. 1,11 l anıı ı uçur. 

cii k:ıtına '1a~fcdilmiştir. 'ırkctin 

malı· nlan C•l•tad•l.i iti ·ıadı \Tilli 
hanı~da l:l1.1m ~elen •adilat vıtf>ılthk

tan şClnra i~e i<laı c nıerkezi kendi 
hanına nakicdıh: ekur. ·r\: 1 \;•'Hı! l l'ln 

hul 2-H~ 

K<1 r:'n1a.n ~-itÇi haı~ 1 a
sın Ian: 

l\.ı n ' am1 ., Jıc\ ti U l.llJOlty..:;~l iıı 2," 
ı 1 9~~ ıarilıin c .ıdır n içtimaı 

ınuı an-er oldu~undan asaleten "e \'a 

'ck:\leter laakal on hi,scı - mıük 

zc,atın ic;tıınadan hir hııfta C\Cl 
'czııew:ze muracaarld hı .. .;;c sen\,llf! 

rini makbuz m u .. bılindı· te Hın et· 

m-.; .,..ı 'e 'ckıılctin şah~en dahı 
hı;,cd.r llınal ın lüz rııu ilan 

olunuı. 
RCZ'\' \\JE.I J( ZAKER \T 

\'!' 1·.1 iı -c c mü :ık·'fl rnpo 
rlınnı ı k111at"l ı·ıı.;.,; 1 isi :dare in 

il llılançonun ıa,tiki ve tem· 
ettüün surrti t-.V7.İİ, 

111 ı tıüden lıır nıw·akip inU· 
habilc ÜCll:tİnin ta\İni. 

JV - idare ıııcclısi <Zalarına ve· 
rikcck hakkıhuY.urıın tespiti, 

\ idare meclisine Ticaret ka· 

nunuııun 328 ncu madde i muci· 
hince mezuni1.ct ira .. ı 

Satılık eczane 
Taliplerin koıııı~mak üzere 

Cumartesi, Paz;ırte~i ve l't>r
şembe ~üıılori Anadolu J lisa
rında Miiııir :;>alıiu Bııye mü
racaatları. 
-·---

- Zavallı halıaın l 
rıh .. ha 1 Flaıı, nesı ıa

vallı lıergeleni ? 
· · Ccıııal 

- l:enıali falan yok. Herif
çi oğlu babamızdı <la ııe hayrını 
gördük ;ı ~anı babası oııdan 
rlaha hayırlı<lıı . Hiç, de~ilse 
diliııı 1:ıllar ııı . 

Sıızaıı, kanfu~iııi hu kadar
rık i-ıirvaıı C'lıııeklu, u11uıı ne 
ıııatalı olduğıııııı farketıni~ti. 
Bııslı iitüıı kol'kt ıı. hCıshiitiin 
içini endişe bürıiıllı . 

~·kir gelınedı ı;eıııali lıa~taıı 
s:wm:ıuııı ç:ırı>sİm> hakın:ık 
lazım~eliyordu. r :ııııhıude öyle 
bir lıis vardı ki, hıı ııdam ken
di ba~ına bela kesilcl'r,kfi. 

Şakir hey birdeııhiıe ı.ııılecek 
olıır~a. görmesin deye karda
şıın kolurndaıı tutarak, halıçe
nin kuytu bir k<ı~r..siııe götür
dü ve orada, giı7..-Unii gözleri
nin i ·erisinc dikerrk, katiyetle 
sordw 

- . · eyıı geldin? Söyle .. 
(;ıınıceğiııı gıddi. 

- Yalan! Demin kendin 
<leııiıı ki hatırına hile getirme
m1~8111. 

- lietirınedim .. liatirmedim 
de, sonra birdenbire /izleyi
verdim. Fenamı ettim? 

- Hyır .. Eksik olıııa. Fakat.. 
Burada daha fazla kalman 
doğru deği 1. 
-Ay ?I Kovuyorınusun ? Ba

yılınm 1 
mabadi var 

•• •• 

ÇU~ 
GÜLLERİ KATLEDEN ADAM 

Salon hrımboştıı. Halbu ki 
dava ımteresandı. Bir ıtül lıaj\'
ç .. sinde, gülleri öldüren g<'nÇ 
bır katil muhakeme f'rlikc· kti. 

Saını.ıı sır-ılı ııııla lıir ı~i 
b:ı~çıvaı V'lrılı. J:eıı de nlıır
dııın. '\lüdıl•'i 1111111•11111111 it
hamı ~ııır>,1111 he~ .. ıırııın. Jleıli 
kı 

" ... (~1111,,rı kaılı·lnwk, hır 

çok ç:iiz,,, karlııı ı'lılı•ırııol,le 

mıı,avirlil'. i"ı-::ııııııııı '"' ziı·e
siııı ı·ıı"I' •' '~rım ıı 

l iı ıs ıııazııııııa lıil.ıp ı Ilı · 
1 :ır rl \T' I~~ IJI \';tJ' !il 'l 

TTzıııı, İıırı• hoyhı ıl11ıııık 

yiız!ıi . yirmi bir ya~ıııd:ı. hir 
K011~ k:ı 'ktı . 

Aftiını i"1irlı:11ıı ııılı'rinı 
rı'İs hıwfrnıli, a\ ııknt ıleµiliın. 
ı."iiml ~/iz <ııylemesini bi!ıııenı. 
Buıııın iı;iıı nlııp hiteni rılılıı~ıı 
gilli soy~eyı 1 ı rıiııı. 

Val,'ayı iıık:ır ntııı11·nrııııı. 

(;i\I haı;ı,·!Sindı•ki bfılfııı gıi'lt•ri 
hrrı kopardıııı. S:ıhihiııi zarara 
soktıını, hıı ır, ıı l ı:ıkkak, ziyaııı 
tızıııiııı• lıat.ıl'ını. itiraf cd(·viın 
ki. çok gıız,'1 kulll'nli. Ag-:ıç
laı:ı. lid:ıııhı;ı, l:ıllr.ra lıiı, 
dokıınııı;ıdıııı . 1 lii~ıııaıı'ığıııı 
,a.ı,., :;-ullı'r•·ydi . 

İııs:ıf~ızlık eti 111i lıil11·1)-
ııııı ı 'I" hev ı;ııı ı;ilıı 

111asııııı, ıyı, giızel çıı;eklen. 
ıııak:ııııı ıdıliaııııı lıııvıırd11kları 
gıhı, katıetın1> olııınl;. kıkik:ı
teıı rıııayıtlİI' .. Bıı rn!'l~ı'lı 

j,;lmeırı ıı,;ııı ı ok lııırıık hır 
selll'Jl ynr,I•. l\11 lııı<ı yaıııyor

ılıı llJıs he .. 
Biı •ııç kızag a ·ıklıııı ıeis 

lıey. nıımı hır k11dı Biıhirı
ııııze dırııyayı vıdl •tık. .. Anıa 
llZlllt OY.ltJ ılı•ğıl . . l )ııııpla • ık 
sık hııııı~ııyor, .;ok .u konıı
şuyı ·tlıık. Ueıııın aklı'lı kart
sık stl\'irffr •rnıez, liuııdıız hir . . . 
adanııın huıı. 1 ·iııııiıı hınnde 
küçuğiiıı kalhiııde bir kıırl 
yeniği sı>zdim, ve anladım ki 
sevgılimi biri kaııılırıor. 

ı ~iizledim, şüpheden kıırtııl

dıım. 

Bir gece Jı3klım ki, küçüğü 
alıp ğöliirmck, ve kulağıııın 
dibinde şakımak ıı;in beklı

vorlar. 
· Sevğih kiıçüğüıni: alıp gö
türdiılr. Hı•m de ııereye hili
yoı· ınusunıı1. i' - arkalarından 
ben de gittim - gül bağçesiııe. 

Kiıçüğiimü kandıran ya-

man bir çapkıııdı, kız kaııdıı~ 
ınak, k:ılp ~~:ılınak ı~ 11 11111 

yerim hıılmıı •ıı. T't.~1vvı r 
ediniz, etraf larııırla. s.ığ ar nı ,ı 
ve sollarııırl.ı, ~ ı ;ı ı a, ı tıı k 
ohı k. rrıık roıık ı;ııl. r. •ııl 

ağaçlan, gıil tırhrıları, giıl 
dallan, ır dJı ı • ·ı, ı ·ı kl.ır 
nrıh. llıı 1'1 trıız llcg n 
111 ı ıııdı! ıı ·ı ,z giit.<'l ı· ı , çıı·· 
kin 1 ıf kalıııaz. Ora. ı ı ,·,.ı lıır 
;ı ;k yın·ası idi ki r1•15 lı''\". rıı 
ı:tı!ik bllıiıı Vllllll1'a111 ıııı.ı,ıııa 
" ' . 
iınkiiıı vııkıııı. 

Buııuıı iiz.::riııe J(ı,ııııdıım. 
kiiç ij.':iirnii ıiylc ç.ok .-;evıyor
<lıını ki. gnri doııeııırtzdiııı. ıaııı 
lıa5kalarıııa bıı ıkaııı;ızJıın Saf 
yiıı ·ğiııi yaraLı,ıııl;ır (,teıııı
vorJııııı ... r.iiriiltıi dıııı'k ıııııı 

dilıı gctiırnPktr.ıı haska ''c \"il :ı 
miyarab.tı. · 

Keııdi J;,.ııılıırw ılı•ılıırı kı. 
r;iillcr olnı;ı-:ı sakiııı:rniıı lPadı 
azalarak; ı'apkiııııı ~11zlen kiv
ınelte dıı;:~cek. O kııııı:ız ıla~
ı :ııııli, keııdiııA sPrik ularak • 
g-iillıwi lııılılıı; lıı•ıı nııılaıı dalıa 
kmnaz ıl:ınaıı:ıragıııı. ( lııl:mıı 
lıiitı-ııı :ı~kı. hiıtıııı lıatıı :ısı lııı 
goiiller. ( ;iil dalları ar:ı-ıııcla 
ç.1pkııı rıııa iııfoı nkm·nrılıı 
Bcıı i ir lıi; ı ııeın ki.. l•:rtesı 
l(l'C'" .;eıw giil lıalıçe-iııılıı mn 
deYıı \'Pı dı.er, Ay ı~ıp 11l:ı lıeıı 
da • • , , ... , ı;clJim. lıw lıır,11. 

ı,.ıl, b 1 ıt'O)'!l girdim w ıııı•l'ıııı 
ı. ı ı,·. ı ı,aılc11İııı ... hir taııP lıilı 
lıir:ıkrn:uhın. (), ~e lıiı ılt> 1:ıl ·in 
vardi ki; rıızg;u' lı.ırıa vardım 

edivoniu. Boı k ,_.j, ıı ıtııın. o 
ta uzaklara savıırııyorrlu.Uül e 
mı kokıısıı bile dıı.vıılııı ız 

oldıı, 

1 iP kalı:ıh11tıın reis hıy, 

~·aptı- ı ıldıı{ıı gıhi ııylııdim 

giılleı ııı p~ı asıı · ı rıdıııııoıye ha
zırım, faka1 yaptığınıa ıniite

essif değılım. . Kiiç.ıi~iiıııü 
kandırmak bleve11 genç gıtti. 
gıııler yok rıhıııca, a~k ıla yok 
oldu ... 

Bütün bu olaııi sevıtilım 

duymadı, onun hiç bir şeyden 
haberı yok. Ama şimdi dııyll

cak. Eger gazel elerden biri 
yazarsa mutlaka okur, lıalıer 

alır ve kimbilir, belki beni 
gene sevmeğe başlar !.. 

Naltleden 

SelOmi I zzet 

- iLANLAR 

-~Tayyare balosu ~ 
1 Ru akşam (Prepalas) ta 

Balonun feı kıl. muhteşem olma.ı için burun ıw.trhklar yapıl 

1 mıştır. Baloda çok c .. ıp piyanko eşvu~ çok mütenevvi kotiyon 

lıliliii 
Matbaa işçisi aranıyor 

' Devlet demir yolları ve limanları umu111• 
idaresinden: 

2 Yeııi h:ırflerle tertihıı muktedir mürettip. 
1 Y eııı harflP.rle tertibe müktedir mürettip çıra~, 
1 i~trotip ustası . 
1 istmtip çırıı~ı . 
ı Taş ve hurufat makinelerine kAat verıcı. 

6 
Bala.da mııharrar işçilere ihtiyac vardır. talip olıınlar flal'' 

daı·paşa da Matbaa Miidiriyııiııe miirllcaatları ilAıı olnnur. 

l 
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~llLLIYET. l 'l•J :sE;\J l ı ı; 17 K .• il. l"SA, 1. 

·Otomobiliniz bir şe~Mr.in büt ·· n 

lıidematı 

ihtiva etmektedir 

Otomol lınu: bır "'hrin çok ufaltılmış bit 
nıodelıd·r. Şeh•rde elektrık, su, teshin gibi bide. 
matı u_ .. miye mevcutoldu~u gibi otomobilinimcde 
,.Jektrik, su, ve teshın keyfiyetleri vardır, 

'Bütfin bunlan yen; Ford otomobilinde, ve hem 
de en aon model ve en mükemmel mal7.emeden 'l 1 larık !ı:ı< .ıı ı Jkln'3' kaza - ı1nmnl•ıl -mes'ıılıyeıı malı Ye ynpılnuş olmak ü,ere bulursun117., Her parça 

'· •0,.. !arınız; yaptirm~lan evel lstanl ıııiR Bal•çaka ıır!a rlôTd1\nclı ~ rahatsızlığı mucip olmadan en asgari ınaııarifle 
(• vaJaf lııuı rrle. ikinci kıttı ı ::;) en makeınmel netıceler verecek tarr.cla ve &ek ilde 

·t A N A D O L U ~ ı ,apılmıstır. 
'E- Auı ııııu Turk ıgıırta ~irketine n:üı acaııt edıniz. . ~ 

Oistribfitör n°flttretlt• ynpılnııştır ki tf'ıın 'e} •ğıııurht 
havalnrdo bntak ( eonrtR·c•rcuıtı) gıhı 
hıle muteessır plaıııa.. 

Yenı Fordttn gerek tenvır Ye gerek iştial 
.. ıektrık cihaY.lan o kadar sade ve o kaqar gii,el 
rnpı 1 nııştır ki hemen hemen hiç bir r.aıııan size 
.bır aıkıntı vennediğınigörerek lıı\)'ret edecek'1nir. 

Bununlft bernheT mı cihazlar ihmal edilehılir 

deıucmeJı; anıda bir dikkat edilecek noktalar )'Rrdır 

5 

Opera sineması 
hu r 

Buster Keaton 

Aşk yüzün-
den sporcu 

(,'ok ı;ul m ·lu ımcdı, 

11Avetc'1: Kom ık '1 O. T'ı HA. 

,\le~htir n o POl.YAINSKf idare•imf•ki ı ,ı b z ve 
nlk hır orkestranın ıercnr matı aJ-,da bu ak•am 

aiik sinemasında 
LVA MARA '"BEN LYON gibi iki cihan·uırıl ırtı.tin teslli 

güziuleri olan 

Viyana dans çılgınlıkları 
fılmi kcınali zevkle -evtedecek<ınız. 

llu c-er "''' mıı 11 ~ dillıer kadınlar '" zengin dekor~ar,I• mulıtc cm 
mizansenle filmidir. 

llAvcıcn : lliıtlin şırkilerı l(olumblya plaklarına ımlıi edilen em al iz 
komik (BERNARD1 in en son nümerolan ... . (- Çfln"'· ,,ı111 .. 1u şirketı en müsait ~c-raiti ibraz ctnıekt.Adır _i 

.~ \~· "ıuJ.l , orta şirketinin mu0~sisi TUrkiyo tş baııkasıdır. 't' 
~~ [fnkuı' e ,r hOküıııetlı a'iıka•lar muı> at sig0rtalannda hakkı $ 
. ~ rüçhan· kuz , • .; 'emcttüatının rntı'u hOkümeta_ .ııttir. ~ 

Otomolıilin tenvir ve iştial hususlannı temin 
eden elektrik cihazının en hayati, en ıııühım kısım. 
lanndpn biri olan dinamoyu misal olarak ele alalım . 

• J<'iyatlard& zaınmivır voktut. 

Akftnıiillltörun suyn ~lın<'tl lllal ·mukattar illlve 1 ~;;~;~-~·~-=·~-=-~~~~;;:~=~::::;;;=·=·;--;-;• etnıelı, tellerin uçlnrını teıııu huluııdurıııalıJır. t, _ 
Denildıf(ı , eçı. 1 le dinamo cereyAn ıııiktAnnı Hikbt \tJ ltıt'~. lir .... Caııhazlıaııc h:ff,ltı .. l~j!lc;ıı :elcı ... (Fl'elcfPı. i~ı ıılıııl 531 Tleııraf adrl'si: Jst:ı.ııhııl-lmtiya1-

~~mS~m~mm~mmmmm~• Yeni Fordun dinam<>•ıt her noktai nazardan 
şayanı tetkik ve mutaliia olup \ıcentrale electrique » 
tabir edilen sisteıııdendir. Bu dınamo hiç bir 
rahat&ı>:lık ve sıkınh verıııiyecek tar/.dıt \'apılİıııştır, 
Yağlanmas{ biİe senede bir keredir. Dikkat edece. 
ğinfa bir tek nokta var: mevsime göre cereyan 
ıniktannı azaltmak veya çoğaltınakıır 

1110 ,.81111e göre •yar etmelidir. Bujiler ınuntarıım CRıılıazlal' •.. ,\lııılııı 'e nıalıiıı~allı lıt•ygiıl.-r .. llulfııı ha h.ıfıa 
tKsılalarln teıniıleniııelıdır. Dİ!ltribiıt6r kontak! .A L l J Al\ fJ{A SINE~f AS fN J) ı\ ~-N t"abrikas~ Mali}c \ ekalctıne 1600 

~ aumann adeL vazı makinasının te~Hmini 
~ ıa•l;hüt e~lcnıiş olduğundan 

noktttları temi? bulunmalı, distribütör kaması Kemali mın·afl:ıkiyl'!le qllslerılııwkln olan 

ise her S'.!00 kilometrede bir hafif ,·~zdın tal>:ıbsı Kanlı canb azhane 
lle örliılmelıdır. 

·~~~~L ve E~!,~!ı Bnnlo ıılak fakat otoıııobilıııır. için ~ok ıınıhiııı 
noktalard'ır. Otomobilinizi nccntnpı ya):laıııuak 

_( VAH )'E'fli~ )_filmi:_ 

zı makine -

!erinden bir 
ninve zeva

tı kiramın 

Eloktrik sişteuıınin di~cr munuı. kısmı ~tıal 
( allumage ) cihazıdır. Bu da tamamile diğerle
rinden farklı yeni bir modeldir. Şııraya buraya 
sarkan, dağılan bir çok muğlak teller ycriııe bir 
tek tel, bobıni distribülöre bağlıyan bir tek katııo 
vardır. llntla distribütörden bujilere 

ıçin götur.lüğnnıı'- r.aııı'ıı bu noktalara d:ı clı,·ııııııiyet r----"':'ıı:"1 ~-~,----
,·erilir ,., bakılır. Alkazar sinemasında 

.. 1 ....... -= .. ıımı ..... 
rf erez Raken 

giden kııblolar bile nrtadan kaldınlınıştır. 

Otomobilinizin muaryen fasıhlt1rln bıl1'ıl11111sı 
•·e teftiş edilmesi üıııidiııir.den fazlıt d.ıyanma•ınt 

temin cdece!!"i gıbı otomobilcilik le 
•İ•in için lınkiki bır 7.e\'k obc1ktır. 

Lon Şancy 
Siyah maska 

filmin 'c 

Siyah maske 
filmnde 

Emil Zola 
nın şaheseri 

•!!!!!l•----·l!!!!ll~lt 
AlkazaL:"s:.a::aaında l E-;;blly-Uk;;f~İi 

lk ~;•n f Rlşar Barıelem• t 
:;::~;;~;;:;~~~~~;;;;ı, ...................... .._._...... ....J 

]~.,ORD M01.,0R C01\1PANY. 
E nin ıı DehaHr IVA MOJl'KN, dılbcr 

{ • (Ç' E J\.. LEJl UL D,\GO\'ER ın iştirakllc tern 
~ ~il , ttiği Stcnda.lın m hur •AL 
~T EL1K ES{ 1 ve IYAH. rımanınılan mtıkt bes 

< 

• ''a P<ıru 
Her Prrşc·mhı> gıi- ; 

ŞEV .~ Şehremaneti iliinatı ıılı lsı:ıııhıılıiaıı lıa R Ü LE /jf.:qııf Bayazıt daire ~1,kn:Haşı ı ~~ , '<' l\ortAz )~;~'.~~~~;:~at~;;~~ 
_ bulunup hıfz edilen heş tanııtun , Te tiç gune kadar sahibi muracaat i yarak A Y"alıga aziııırı ve nezzüh Otomobillerinde ctmcdijti takdirde .atılrıca~ı ilan 1 ayıı• lariklt'I 1-ıaııhnla H\'dct 

M" h · olunur. , eıiffl'ı•kıiı . 
U tm Ve muvakkat . tenzilat * i ,\Jahalli nıüraca.a~ \ eml Tavil zade 1 

'
1
:l cnl i .. 1 1 ı Dahili dtı-.mnlcri maruhn · ~ b ı 2210 r ahıl n•'l nt aı·eti ınlin~~ebeti ile elimizde 1U unan ve muşambadan gayıı kunıa~lardan . biraderleri Telefon: lstan u 

lll•ıh·ı~ıt tnıkd rdı IQ2~ modeli ŞEVROLE Tenezzüh oto- mamul olup hasta nakledecek binek 
lloıa~·ıerıh· 'akik' 'iatlarından (100) Dnlar nobanına, yani (ııııo) oıoınobillerinde kabili ıathir ve 

' arzedı\nruz. teplıir bezden dOşcıne iırLli:..ü blılu· 
\Jcı simi~ 1 . nacak ve işbu örtülsr daima bir 

hır mikd lll enıı ıııu;aııdeoi dıılayi~iyle mezkı'ır otomobilleri torba derununda hıfl.cdlleccktir. 
hi Lıc ar depıızito ınııkabilinde i\lart nilıa)'Ctİn~ kadar fazla il l lasıa nakledecek otomo· 

ret talep k . . .. . lıiller bu i;rıüleri döşemelere .geçir· 
llkbah· etme ,ızın saklayacağımızı tttahııt ederız. dikten ~onra hastayı otomobile bin· 

sattaıı i ·arrda ntonıobii almak arzu ctlenlerin bu mühim fır- direceklordlr. Ôrtuler haı:tanın getiri· 
tı ade • ı ı. d d lekt r•tıını,,hil cc ere~ mıkdarı pek mahdut olan yeni \e ucuz bir lecegi hastahane tardın an ezen. e 

almak d h 1 d edildikten sonra otomobil sahlbıne uzre er al müracaat et'lle erinı t&Y~i»e e cri7. 
LEV f ı · verilecektir. l lastahanelcriıı ı:ayri A.-.. . IS HEK ve SER K mahallere h•«• nakleden ııtomobıııea 

"•erıkan garajı-Pangaltı P. K. 31 örtülerini en , .. kın ıcphirlı•neyc 
t .. ••••• • götürerek kezalik dezenfektl" ettire 
• ••••••• çeklcrdir. 

:).· Yaın···1•2 •••• 1._ 8 ..... g.·u::n···· ... 
1
.ç ..... 

1
.n ..... ...,. :ı .\luüken ve ınuşaml>:" oı.,, 

;: otonıohillcr hastaneler \'t.' 'Mhut 
il tephirhnnelerde deunfektc edilocektir. 

.;:

•. ~!ke.'"rıtıınıdMaı.tiı.aı•ı ğcaddacsindzc 3a70 111unaıerrr1ı1 I n ~ ni: 4 
_ l\larüken ,e mu;ambadan ga)'n döşemeli ol.an _otomobillelr 

örtü•ÜZ hasta naklı Encuınen• Ema· 
netine baldd• muharr~r karorı _hilafı~ı 
hareket edenlerin ttuzlve cdılecejti 

t um daırelerinde mühım ı tı~·~~~~~ malumu olmak üzre 

:.... T ") "'t : 8aııa,aryaıı J lırnı Yedrli ı •••••••••••••• enzı a : k l.ııtlıııl ikııu 1 f .. ••••••• .. •••••••••••................ adilliıtinden: 
eırı, ıııı:I 1, •caıeı ınalıi •• Sirkecide Saııa,anaıı lıaııı-

1 Muı.actJ ına , 11 ılık • ıu çüncü kol ordu ''" '200 '"'"" '"'"'"'""'"' .ı ·ı ı k ' ernecp f Ye kapusu Bahçe kapıı rihıııin-
ı 11 •1 

1

1
11 ıııedılıııı olaıı k~ - ilanatı de Jııılıman vP bRııııı vıı~'atı 

"' 
1 1 ·ı 1 it h - ııi~lıc1indPkı reRinı arzi)'e ki-'.,11• ıı ıı 11 1 .. 1,1'11 ıf"I aı Ali _he- l'a~rlıkla muzavedeyc konu- . I . 

Ü ' rava wı·ilf•cıııtindeıı ıalıp erııı .•ıı 'ıı .ıı1~ 1 <l a ıye,ı ıı- lan iki yi.ız elli teneke .'il!de 
23

- kaııııım'lllni 929 ~arş~nba 
' ııakkı ı 11 'l vın kar:tı·ıriı· n~rna Hrilen son flyatlıır ha.idi k ı 
, J ıııı srıııJ ~· · gtiııii !'llat 14 t~ ml'lz ı1r ıan-
, ııırııak ıızrı· 1 ı ı ıııtıhap itidalda görL medlğindcn 21! K. da bnlıınnıalaıı ilAıı ıılııııtıı'. 1

•111 21 k ıJ~ ıahı rrıatlıı- ,ani •ıl!ıı tarihine müsadif Salt 
11 İtıı· ııııı ·;~;. 11111

'>..1111 929 Jari gllnü <aat on dıirttc ihale~; icra h.taııbııl ikinrı tiran~! mah-
"«t 01 t 1 P:ı 7~1rtesı :;ııın(i edllecejtindeıı :o:amınivatla talip kemesinden· 

ıı ıııfık, / 1 oı l le ı kiııcı tir.aı·et olanların ye, mi ıhaı .. d.: şıırtna- .\1ıiflie A vıınduk zaıJtı bira-
lrıPlrı-ı 

1
;" •

1
" ııııırarRat ~vle- mede yv.;lı ola, şekildeki temi- dedıır laıafırıdaıı lııklif ulııııan 

-VJ 1 
'

11 0
1 ıı ıır · natlarlyle komi vona gelmeleri konkorrl:ıtııtııırı ını11.akrresi 26 

aari f An . . ilan olunur. Kaııuı111s:ıııı 929 tarihine rnü-
ı; 1 ıanetınden * 11.~unı, lıınek, mckl..ıiıiyeel- 8adif Cıınıaıtıısi gıiııii saat 

• •r 1 •rzırk d ·· d 1 l'k ct·ı · rıu.ı,ıru \Jeh · 
1 

an'•t rnektebi verişli hayvak ıntıbayaa edile- oıı ıır e a ı e 1 mı~ rılınakla 
1 ~ ı ı92q 'erı~~~.ı~uıh•nıddin Heyin ccktir. l layvanı olup ta fiıruta eshahı matlubun yevmü mez-. ';lrif mt.du mu ~~'.' $aat on dcirııe talip olanların her hafta Pa7.ar, korda mııhktmıeniıı jfl~~ oda-
' '>le , '"'" 

1
tinc müracaat Salı gunleri l\olordu karargahına sında hazıl' buluıııııaları h:ızu 

ı ~ctirmeleri il~n olunur. mu il~ olunur. • 

SADIK ZADE RlHAUEfi
LEH VAl'lJHLAHI 
KARA DEI\Z 

MUNTAZAM \' E LOKS 
POSTA Si 

S k vapuru 20 a arya 1(1. sanı 

P gımü ak;;amı azar Sirkeci ııhtı-
mıııdan hareketle ( Zongııl -
dak. 1nebolıı, Sinop, Saııısuıı, 
Ordu Kirnsoıı, Trab1.01, 

Suım~nc, Hi1.e ~e Hope) 
iskele !erine azimııt Ye avrlet 
edecektir. 
Tafsilı\t için Sirkecide Mes. 

adet hanı altında e~ki fooyd 

Triye tino dairesi Telefon , 
111tanmbul 2134 

TiYATRO 
VE 

SİNEMALAR 
DARLBEDA 

Tepe başı tiyatrosunda hu 
akşam 21,30 da ve Cuma l{unn 
15.30 ıJa . 

,... KÖR 
HAVA OYU~U 

Dram 3 ıınde komedi ı perde 

SCHEYYA OPRETl 
Kadı Köv-Hale tivatrosmıda 

18 K~nun~ni Cu~a Halk 
mahııa~i 

MASKOT 
OJıerııl 3 perde 

Ferah Sinema 
l:lu a~m Mulen T:ııj 

aypıca mılkemmel varvMll 

Trabzon ikinci posıası 
( Al\ I' A llA ) vapıırıı 17 

Ka. ,;;ıııi 1 \ r:;eııılı~ akşamı 
ı-;aı tlıı nlıtıınıııdaıı lıarl'krtlc 
7.oıwulrlak. lııelıohı, Sinop, 
Saıı~~uı. f'ııye, Fal<ı:ı, Or
rlu, ı:ıro~nıı, Tralızoıı, Rizeye 
gidecek ve Of, Tmlnoo , 
Pulatlıanf', r.ıresoıı, Ordu, 
Farsa, Saııısııı,. Siııorı. lne
holııy:ı ııj:travarıık glecktil'. 

jzmir sür'at postası 
(IZ.\JIH) vapuııı 18 Ka. 

saııi Cuma 12 dP f:a lata rıh
tmıııırlaıı lıarekelle Cıııııarlesi 
IO da 1 zm i re gidt>rnk Ye l'a-
1.ar 13 de İzmirdeıı hanıkPlle 
Pamrtesi e;ııle•·eklİI'. 
Vapurda miikıımmel biı Ol'

keslra w cazb.ırıt ınevruthıl'. 

Antaha Postası 
(ÇA; "AKl\ALE) vııpurıı 20 

Kiıııııııııs~nı l 1a1.ar 10 da 

0Rla1a nlıtımıııılaıı lıarekPtle 
lzmır . Küllük. Bodrum 

Hados, Fethiye, Fiııike; An~ 
talyaya wdecek ve dönüste 

> 
mezkül' iskelelerle birlikte 

Andifıi. Kalaınaki, Sakız , 
Çaııakkala, Gelibohıya ııı(ra
yarak gelecektıı-. 

Galatı lcoprü bqındı merkez 
acenıeti Heyollu ~~611 mesadet 
hını altındı husual dairede 420 
şubeel acnteslanbulst. 

muazzam filim''li 

Melek sine111asında Gizli memuriyet 
filmmdc şıındi}'e k dır n nadığı 

crbrcnler ıınutı.ıımaz Konikımark rollerin en b!ivllğL 1U n mukeı:ıı • 
. abe eri~.in bün n il''~ VL lbti melin! en uh'i ini Mr •urcti fev 
~amı., 1 lıatırlemışlardtr 

1 
kaBd d oın=•kıadtr. 

•• Yeniköy intihap encümeni riyasetinden: 
ı Clcmiyet - Lmumi}el tclediye}·e }eniden il7.a ntıhap etmeğe 

ve olnnmağı; •cl•hiı eti olanların ''"!erini muhtevi deherler lı!2 • 
1 • ıı.?9 tarihin<.lc icap eden ıııaha' ere asılarak lı!Q - 1 921) tarihi

ne kadar sekiz gun muallak kalacak ve bu muddet zarfında erıciı
mence iriraz kabı ı edilecektir. itiraz edenlerden intihap encur:ıe
ninin vcrtccğ karara razı olmayanların 3U -1 929 tarihinden sekiz 
gun zarfıııda btinaf ıtmı.:ıneğe hakkı vardır 

2- dcftt•rlerde i m• ın~harrer olan müntehiplerden: 
Rumelikavağı, Yenimahalle 1 
S:ıri~c·. \fodcn, füı. Cl. ıl~re şubat, 'I', 8, q, IOc~ giin' •t 
Kireçhurnu, muntehiplerl 

Ta_raO,ıyıı, r eııikö_y,lstinye 1 
l\lirğon,Bovacıkoy ,Reşitpaia 
Hi;ar, muııtehipleri • 11,12,13 o • 
Bel'ıek, Anıavutköy, Kuruçeşme, mııntebiplerl. 14. ı !'i. I tı et günleri 

saat dokuz buçuktan on altı buçuğa 1calbr r enlk0y dal•el belediye 
sinde intihap sandığına reylerini atackalardır. 

S- Biuat rey vermer;e gelemeyipte tahriren rey ver.,cek olan 
zevat rey 'arakasına on iki zatin ismini y11..1.arak bir ZRrf derununa 
koyup kııpatacak: ve bu zarfı hanp mahalle ve sokakta ve kaç 
numerolu hıınede sakin olduğunu ve memuriyet ve sanauru mU
beyyin yazıp imza edeceği bir tezkere ile beraber dlğor bir zarf 
içine koyup bunu da kapatacal.. ve emin blldijti bir Y.adle 'd)'W po tı 
ile daire intihap encümeni reisine gönderecektir 

Y eniköy intihap encıtmanl rc!s\ 
Süleyman 

Daya hatun mahallesinde yeni han altında 4 
N oda Anadolu hisarında eski mektep binası 

\'llilyet daimi encümeninden : .. 
Ral!da muharrer emlAk icarı verilmek uzere llO • 1 - 0:17 tarihine kadar 

müzayedeye konulmuştur Tılipleıin yevmi mezkı'ırda aut on bire kadar 
müracaatJarı. 

•\lu~Ja ,il!yeıine ait otomobil fruht edilmek üzre 80 • 1. O~ urtlıine 
mu•aılıf çar~anba gün!i saat on bire kadar müzayedeye konıılmu,mr. 
Tnliplerin Enciımeni vlllverc müracaatları. 

Deniz mübayaat komisyo-

T er;:.~.~kenl, :~~~~ .. ~~:,:·;:::: ;:.:•:,;,:, ·:::::. ~:: .~.~ 
Biıytik Fran>ız yıldıııı 21·1-'l'l9 pazırtt'i rii~<i sant 14 t• tehir edllmlştır. 

GIN.ı\ MANES 1 !)a.rıname•ini görmek isteyenlerin hor gün vo vormet illeyenlenn yevmi 
- ihaledo ,. muharrer saatte Kuımp1$ıda dcnu: le>ııım mUbayaat komlıyo 

Ş~li llulpr ~ı lzvet Paşı soka~nü ..,.n..:u.:..n•:....;m..:ü"::ra_oa_ı-:tl-an_.':"" __ -:----'tt;------y-;------
depo. "i{tr~i.k'rajbii%ıeıvori•h Devlet demir yolları ve Limau .. 
:a:.~ynı solclkıa 18 nümeroya ları umumı idaresinden 

Zayl-Maktept+n aldıtun hiı>iycc 
vankamı kaybettim. Yeolaini çıkarta· 
ca&ımdan eskisinin hükmti yoktur. 

~-ük,.k Ticaret mt!ktebı 
56~ llk;KIR 

Anadolu - llağdat ve Anlı:ara • Ka,seri hatlarının her hangi bir iıtUyonWldli 
Eskişehir Kı}'!'ert ile Döğt Ereğli istasyonlan dahH olmak ü&n bunlann 
aruındaki iswyonlara s leeck uhire ot ve sam111 ~n muvalckat•n 
ihdas cJilmi\ alan 1-7-20 ulhli tlln şeklindtlri kııraldık tarlfeılnln mtr' 
iyet tarihi 1029 ı;enesi Hazıran ıpdduına kadar temdit •dllmtıtlr. 
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'****•Yerler Hemşerit.ııı1ıxx:o 
Ne zünırütr nkadır, ne hüma kuşu, 

Adına tayyare, derler ht"mıeri! 

Ne hoştur uzaktan nazlı uçuşu, 

Ok gibi havayı deler flemşeril 

Köyünün üstünde dolaşır durur, 

Bir çelik kanattır vatanı koru, 

Yabancı Kartalı kalbinden vurur, 

Koı·kuyu gönülden siler hemşeri! 

Y['n v:-na dizilmiş turna katarı, 

Vızıldar havada nıisali arı, 
(:enk günü düşmana çoktur zararı. 

Bil ki yemeyeni yerler henışeril 

Ayırnıak gerektir kesende bir yer, 

(}ıdandan artarsa üç kuruş eğer, 

Havanı bekleyen tayyareye ver, 
\'<lğaldıkça, yüzün güler henışeril 

M.S 

Milli mıicadele hatıralarından 

Akbaş kahramanlığı 
ı 1~rh~ın ( Hanıdi) yi ı Ali Rıza paşa kabi

Balıkesırde tanınııştını. nası da huna nıuvafıkat 

( Edrenıit) kayınaka- etmişti. 

nıi k n vunan hücuınu Fakat Hanıdi 27 şubat 

k.:ırşısıı{da silaha sarıl- \120 gecesi beraberinde 

nıı. ~ı ()zaman Aler- bir avuç kahranıanla 

huın Necati ve Sanhan Anadolu sahilinden sal· 

nıcb'usu vasıf Beyleier lara binip Rumeli sa

birlikte ( Anzavur) un hiline geçti ( Akbnş) 

hakkından gelmeğe ça- taki Fransız nıuhafız 

lış1yordu. efradını tevkif ve 8000 

S;!vinıli ve kemikli bir tüfek, 40 mitralyöz ve 
çehresi ve sivri bir sa- 20 bin sandık cebhaneyi 

kalı vardı. Anzavurun zabtedip Anadolu tara

takibatında hiç siper fına geçirdi. 

almağa hacet görmü- Bu, hiç şüphe yok ki 

yor, atın üstünde tepe- mücadele tarihinde çok 

lere çıkıp öyle duruyor- şerefli bir sahifedir. 
Zavallı Hamdi birkaç 

du. A 
zanıan sonra nzavu

Vasıf Bey: 
_ Hanı<li, diyordu, run çeteleri tarafından 

kurşun fazla kahra- şehit edi!di. 

l 
A.H 

ma nl ık fi lan din emez, '!"!"""!""'_""!!"'"~~'!!!:ı:s~!l"!-~22'!'!!!!!"' 
ANCAK BiR DF!FA ••• 

bir gün öleceksin! Lokantada: 
1 ·te ( Akba ) kahra- - Garson, hana diş 

nıanlı!{ını yapan bu karıştıracağı getirsene. 

Haındi idi. - Kaln1adı efendim .. 
19:.! ı sene inde Veran- O sırada nıasa konı-

gcl ordu u H.usyada şularından biri neza

bihude yere tutunınak ketle ayağa kalkarak 

için obrraşıyordu. Fa- elinde ki diş knnştıra

<at cephanesi bitmişti. cağnı uzattı: 

itilaf kuvvetleri Ge- - Buyrun efendim, 
liboluda türl lere ait bende bir tane var. 

silah ve cephaneyi on- Çekinnı~den alabilir

lara göndern1ek istiyor· siniz, ancak bir defa 

)ardı. kullandım. -

DUR KOCAM GELSiN! 

l)ilencinin biri rasge
le bir eve girerek yal
varınağa başlamış: 

- Ah efendim dün
den beri açıın. kursağı

ına bir lokma ekmek 
girnıedi! Ne olrnr ba
na bir parça yiyecek 
versenız. 

O sırada evin hanımı 
b~şını pencereden dışa

rı çıkararak dilenciye: 
- Dur da kocamı ça

ğırayım! 

diyincc dilenci bu 
kapıda ekmek olma
dığını anlayarak: 

- Ben kocanı yiyecek 
değiliın ki a hanım? 

demiş. 
AiLE, GAiLE 

- Baba bayrama ba
na ne hediye alacak
sın? 

- Bir elbise .. 
- Kız kardeşime? 

- Bir çift potin, hir 
nıanto .. 

- Annenıe? 

- Şapka, çorap .. 
· Ya sen 
- Ben de kısn1et 

olurda annenin boş bir 
vaktini hulursan1 gönı
leğimi yaınatacağım. 

Zamkı Bile Kurumamış 

Ömrfınde telgı·af 
ne oluduğunu bilıni

ycn hir köylüye, her 
nasılsa lstanhulda hu
luna n akrabasından 
birinin i111zasile bir 
telgraf gelir. Köylü 
dayı titrek ellerile 
telgı·a fı açarken so-

VAK'ALAR 
Yıkılan Ev 

Sanıatvada oturan 
Kadriye· Hanımın evi 

cvelki gün birden bire 
yıkılmış, ihtiyar kadın 
güç halle canını kurta 
ra bilmiştir. 

Kesflen Kulak 

Şişlide oturan Mm 
.~larya ile kocası iste-

pan dün gece eve dö
nerlerken otonıobil 
içinde kavga etmişler .. 
lstepan karısının ku
lağını kesn1ı.iş. 

Deniz Hırsızları 

Msşhur vapur hırsız
larından Na.ıımla Ka-

-
rar: 

_ Sincik bu kaat Is- dir evelki gece Kasım-

tanguldan mı geliyo? paşada bir nıavnaya 
_Evet, lstanbu l- girnıişler, koca halat

ları aşırnuşlar, fakat 
dan... sonra <la polise yaka-

Köylücük hayretle lannlışlar. 
telgrafa bir daha bak- UŞAKTA CiNAYET 

tıktan sonra: Uşakta başlıkçı oğlu 

- Vış anan1 ... Istan- J Asını Efendinin karısı 

ğul nire. bura nire ... , 
Henıde ne dirsiniz da
ha üstündeki zamkı 

bile kuruman11ş ev
latlar!.. 

D0ŞMANI YOKMUŞ 

Bir ecnebi papazı öl
nıek üzere olan bir 
vahşinin yanındaydı. 

Vahşi mecalsiz bir hal
de söyleniyordu: 

~ 

- Elhamdülillah, ar- Zehra f lanınu öldürüp 

kanıda hiç bir düşman kuyuya atmıslar Cese

birakn1adan huzuru di bir çuval içinde ku

kalp ile ölüyorum.. •udan çıkarılnıış. Bu 
- İnsanın düsnıanı ol- cİıl'1yeti kiınlerin yap

nıanıak doğrusu ç,ok tıgı henüz belr deJ..ı-:il 1iş. 

İyi! KAÇ KADIN ISTIVOR? 

• Elbe 1 · . h f , - Birad r, • ·t k bu 
- ,,. ttc, n ı a t.ı bek \ h t J b k 

l. 1. . k <l ·, r a) a ın an ı -
~~e ıne ge ıncıye a ar, tını, şöyle güzel, zengin, 

ık.~ tane vardı,. g~en 1 akıllı, nazik, c na ya
gun onları da otel·ılcr kın bir kadın bulsam, 

gibi yiyiverdim, bitti, evleneceğim. 

gitti. - Kaç kadın istiyorsun 

«Muhterem doktor 

Karım hazakat ve 
ıncharetiniz sayesinde 
çok şükür obür dünya
ya göçtü. Bu hususta 
bendenize karşı göster
nıiş olduğunuz insani

yet ve san1in1iyetten 
dolayı arzı teşekkür 

ederim efendim.ıı 
MAHKEMEDE 

A vokat nıaznuna: 
-Yahu tam seni kur

tarırken ağzından, bir 
laf kaçırdın, bir hafta
yı yedin. 

- Azizim, dünden be
ri iş deyişti , karım, 
Eğer nıahkum 

olursan senden boşanı
rım, dedi, ben de onun 
için mahkCım oldum. 

, vaK'a 
meb'us 

DADI Tav~:ın kuyruğuna bemeyerı ( ' ) kesme işaretini de 

_ Bana bak kızım, oğrendikt~.n sonra tekmil Alfabeyi öğrendiniz demekı.r. Şimdi 

biitün harfleri baştan asağı hir tekrar edelim. 

ne zaman çocuğu gez- Bütün harfler -
nıeğe çıkarsan, nışanlın 

diye yutturınak istedi- a b c ç d e 
ğin şoförle beraber gö-
rüyorun1. Artık galiba 
çocuğu da ben gezmeğe 

çıkarmaya mecburola-ı g"' I h 
cağım. 

- Siz bilirsiniz ama 

• • 
1 1 1 

•• o şofor sizin gibi esmer
lerden hoşlanınaz ki 1 

BOYUNBAÖI 

- Yahu hu ne hal, 
sakalının uzunluğu bir 
l·arışı gcçnıiş, tıraş ola
<:ak paran ını yok? 

mno 
Tıras olacak pa

ranı var anıa boyunba
ğ-ı , Iacak param yok .. 
Sal<alını olursa boyun
haw takıp takmadığım 
belli olmuyor dal. ( 1 leı· hakkı malıfuzrlıır 



Yazı makinalarının 

en mükemmeli 

Türkiya umum 

tamamen 

ADI bir yazı maklnası dejilldlr. MiLiMETRENiN YÜZDE BiRiNi BiLE 

kaÇtrmayan bir ayarla en iYi ÇELiKTEN imal edllml• ve mlhanlkl ve 

G0R0a..T0DEN AZADE olarak çalı.an ve 

AEG 
DAHA SERİ VE DAHA SEHİl. YAZMAK; -

· DAHA İYİ VE DAHA TEMİZ İŞLER TEMİN 

.ETMEK; SİZİ MÜTEHAYYİR EDECEK 

KADAR KOPYALAR ÇIKARMAK· 
1 c··b· ' 

• 

·ı ı mulıasseııatını temin edecek en son ve en yeni tekemmülıl.tla mücehhez hir maltiııadır. 

Makinanın 
varestedir. 

nreglajı 

BiR :'ıllLY.\R FRANOI muteı;aviz st:rmaydl mt:şbur Ar .LGEMEINE 

TRICITı\ETS G~:Sı·:ı.ı.scı l\Vf' fahrik•sı tarafından imal 

). azı makinası: Hükiik mütebm•sısların hemfikir hıılıındukları «ibi fenni 

olrnu~tur . .AEG 
terakkiyatııı mahsulüdür. ,., 

Yegane vekil ve acentaları: 

BOURLA BİRADERLER VE ŞÜREKASI 

Galalada V~yvoda caddesi No 36-42. 'I'dcfon: Beyoğlu ,JJ.55. 

İLAN 
Kilo 
1100 Sade 
5000 1\oyuıı eti 

20000 ,\rra 

· l 1 zuııköpı ıı askeı· ·1ıı· 
' '' ı ıyaeı 

ılaıı hcneclıi h·ıl•'ı u··, k 1 
' ' ' ı. a em 

,r·,.ak. 9 kinumı.·ani g29 ıhıı 
-9 bmuıusaııi 929 la .h.' 
;adar • · . . .. rı ıııe 

. ' 11 ıııı guıı ıııiiddetlı:ı 
ııııııak:ı~av·ı k ld · - • n arı ığııuhı.n 

ılıı 1 ı '·'ı 1 . 1 . . '" .uııı <epmıto ul .,_ 
~ı·ılı· 1 •·l'kı, ı. 

.• )! ı [, Jzııııköprıidl' 

lllll'sd;kil kıımısvoııa müra· 
' 1 :ıl!aı·ı ilün olıı ı ır 

. I· tanbııi k muallim mektebi ta

tıc ı i<.:in nümuncsi \'CÇhilc alınacak 

ıııı mcırc \c ı· il· ı·k . r ı e ll:!c ı - kumaş ..::u-

atı~1 10 uncu pazar günü saat '"ıu 
J ıhalc,~ icra kılınmak üzre kapalı 
:ırl ~~ulı~_ıe. mlinak:ısa)a konulmuş
~r taııplcrınııı ~r.:raiti anl<ıınak üzre 

•Jhtta ra, li~c"in·' .. kı· k · . - ) · u..... omıs,on 

ııah<:ı• ıı.:: ınüraı..:aatları · 

r 
OSRAM 

~ 

Bolu Maarif Müdürlüğünden: 
Akçeşehir nahiyesi nıerkı<zinde eski matbu altı dershaneli 

{iilan ııümıınesine tevfikan inşasına başlanılıp yahuz temel 

kısmı inşa Pclilmiş olan ilk mektep biııasıııın ikmali inşaatı 

19269 lira bedelli keşifiıaııw ıııııı·ibiııce ve kapalı 1.arf usnlile 

ve 25- ı .929 tarihinde ihalesi iı'rtı kılınmak üzre yirmi gün 

müddetle mevkii münakasaya vazedilmiş oldüğundaıı talip 

olanların şeraiti anlamak iizrc Roln Eııciiıneni vilAyetine 

ınüra,·:uıl eylemeleri ilan oluııur. 
~~~~~

~~~~~
~~~~ 

Marka İnğiliz 
Gramofonları 

lı.ır yerde arayıııız 
llmıımi areııta 

ve dopo u 

VaheÜtUclyan 
Sultan hamam 16vc32 

p::::::• SERİ YOLCULUK ..... ::::::" 
§§ Aero-Ekspres italyan anonim şirketitnin :·: -- --
:: Haftada iki defa hareket eden posta tıvareleri ile seyahat edini7• :: 

§§ Tstanbuldan '\ıinava :i saatte ve \tınadan Brcndiziye 4 saate gidilir. :: 

::!\tevki tayin ve koli postal mektup nakli için Löyıd Tiryestinonun Bey- :: 

:: oğlunda (~alata-.ara\' ile \lumhuııedı:ki yolcu idarehanelerine mürac·;ac :: 

:: olunma:"! . 
' :: 

niııııınııııııııııı1ıo... ·r -1 ·f I". ı n "4 :: 
m1111ıııııı11111111...- c c on ıc\oıl; u :!.J.90-212? 11111111111111111111111 

ıııııııııııııııııı~ 

c:alata Billur sokağı nlirnero 

Telefon Heyo~lıı l !Hı 1 

Evrak.1 matbua tab'ı: 
Tütün İnhisarı müduriyeti umumiyesinden: 

Mıılıtelif el/atta defte!' lab,elıirileccğiııden t::ılip obıılaıııı Jı,.r 

güıı nümuneleri !(lırmek üzre ıuüracaatlan ve 23-ı-929 Caı· 

:aııılıa gtiııiı saat oıırla ı;ahtada ıniihayaat komi;.,·oııı;nd:ı 
huftıımıaları. · -

Lüleburgaz Birlik 
Bankası 

Ticaret 

Türk anonim şirketi meclisi idaresinden: 
1 ley'eti celilci Y~kileden ınusadduk mukarelei esashe mucibince teşek

kül '" mııkadd.ema mcra_;imi kanune ifası emrinde mükerreren il4n edilmiş 
olan Lüleburgaz birlik Ticaret banka>ı Türk anonim şirketi mukaYelat csa 

«iresi Lüleburı;a7. mahkenıe>i hakimlıguun 13 kftnunusani 929 tarih ve 2 

n ıııtralı karaı- 1 · tasdi~ ve ticaret kannnuun mcvkıi meriyete vız-, hakkındaki 

ı...aııunda muhar-"<.r maddei mu,·akate nıucibince yazifei te:'ciliye He saulı

caktır. Lüleburgaz Ticaret odasının hakim muınaileyhin nezarati altında 

olarak ınezkılr. muk"' elei <>•siye 14 kılnunusani 929 tarih ve 157 öicil 

numaralı kar:ırile tescil "" tasdik edilmiş olduğundan ticaret kanununun 

(299, 300. ;ıoq inci maddeleri ve mııkavelei esa>iyenin 16 ncı maddesi 

mucibince rarihı il.l.ııdrn itibaren şirketin kat'iyen teşekkül eytedigı matöm 

olmak üzre ilan lunur. 

Kereste müpayaası: 
Tütiin inhisarı müdiriyeti 

umumiyesinden: 
Cibali Fabrikası içiıı muhtelif eb'atta ( 3100) metro mik'abı 

kereste kapalı zarf usulile alınacaktır. İtaya talip ola.nlaaın şart

nameyi görmek üzere her gün müracaatları ve 23 1 929 Çar

şamba günü saat ond::ı Galatada miibayaat komısyonunda. 

bulunmı;ıları. 

İstanbul posta ve telgraf baş müdüriye

tinden: 
13 lira maaşı aslı ile telsiz telgraf muhaberesine aşina alı• 

nac.1k olan iiÇ memur için 02 kanunusani 929 pazar günü 

saat 14 le müsabaka yapılacaktır. yaşları 18 den aşağı ve 25 

t~n yııkar~ olmayan lalıpler şeraiti anlamak üzre baş müdü

rıyel lahrırat kalemine müracaat etmelidirler. 

İstanbul ithalat güm
rügünden: 

:ıdet: 

14 
7 

25 
1 

160 
6 
8 
1 
1 

~andık aYarya şeker 
çuva 1 Çimento 

fıçı balık yağı 

sandık gemici foneri 
sandık boş şişe 

çuval kuru ü ziluı 

çm·al giinlük 
sandık rııaııda köselesi 
sandık ıııiizeyycn koltuk 
~anrlık alektirik saatı 
balyr kanaviçe çuval 

6- balyl' pamuk iplie! 
2 kap eşyayı zücaciye 

8 çuval Amerikan bezinden mamul torb~ 
1 balya balık vr sebze b1~lamağa mahsus saz 

1 sandık kundura cilası 

1 kalıp külçe parafin 
8 sandıkçe mum 

t balya matbaa kağıdı 

1 balva deniz yosunu 

1 sandık flemir makina aksamı 
1 « dinamo 
1 
4 
1 
1 

Bal<ida 

« sardalya balığı 

arlet fare vitlafına mahsus rnüstahı.arat 
çuval piriç 
.adet Sflmav&r 

rıııs ve ınikdarı gö~1erill'n 26 kalem 
16-1-929 n rsaıı J n ·· . şeyanın 

1 ı . l ·
1 

' '.. ' gıınıı Ye ınitteakip satış ".'.·inlerinde Jstaıı· 
nı ıt ıa at 'ıııııriiiili .,t . . b rl 1 .1 ,.. ' 

·d·I . -: .1, 
" " '" ış ,ııı arın a ll muzavede fiırıılıt 

1 IP.rn:ıı ıaıı o!ııııur. · 

Deniz ınübayaat komisyonundan: 
• 6800 lllclrn hroıız tı>lgraf tfli; rniinakasai alcııi,•r ile 30 

Kanıııııı,aııi 929 Ç:w;ıaıııb::ı 13.5 · 

112 AdPi dt'lllİI' ıırıtrel ı nıüııakasai ale-

112 » KüsPht•ııl niye ilı• 31/929 

200 » t:iY;ıt:ı ıııaa>uınıın f -aat 14 5 

210 » Fiııcaıı iriıı sapl;ııııa '~ soııııııı 

45 · ıı Pıırscb ı fiııraıı 

Deniz kııYYcilcri ilıhyacı için ynkarıda yazılı 1ı-lgr1f 

sı hizalarınrla yazılı giiıı w saallP ilıalP ı'ıfİ •c,·ktıı 

nııılerini gııııııı•k isfı,,·eıılı•r her giiıı ve wnıırk ıs 

''cYmİ ilıal,.dı• ııııılıaı...er sa:ılle Kasımpas:ıda lleııiz . . , 
komisvoııtııı:ı ıı ıiıaraatları 

1P· 

na
lenn 

..... 

MUHASEBECİ / 
ARAN1YOR 
Fetlıive hınalbindeki maden 

te>isatırrıız için ııılikcmmel .\1-

ınanca bilen Ye n1uha~cbesi g:a\ ı.:t 

kın ntli bir muhasebeciye ihti

yaç rnrdır. · Hahçc kaptı>unda 4. 

,\akıl 1 !anında 4. Katta Cenubi 

Anadulu maden Tllrk anııııim ~ir-

ketinc mlinıcaat. -------
lstanlıul_kr;ı-ımlan: 

;\ 1i Riz:ınııı Ra~et 1 afa 1 1. 

ılan istikraz cylcdijti nıebaliga 

mükabil birinci derece ikinci sıra 

numara ile teminat irac olunan 

Calatada yenkami mahallesinde 

kürekçiler Ye :\lahmudiye cadde 

~iade kıl in eski \ c yeni ( 1 1.13. l O 

l 1!) numaralarla ınürakkaın ma· 

ğıı;1,aııın onbe~te dokuz hi"e;;i 

l~mniyet saııdı!\ına lıirinciderece 

birinci sıra numara ile tenıamı 

diğer hissedarlarla birlikte ve 

kefaleti rniıcescl,ile ile ipotek 

olunıııap;la mel.kur ipott:k bedeli 

bulunan (5000) beşbin liradan 
mednııı Ali lliza Pa~anın ma 

faiz hissesini Ye vaziyetı huku- · 

k.iyesini kabul eyknıek yani bu 

suretle merhuncıı fcrnp;ı yapılmak 

üzre birinci ihalesi için otuz 

gün müzayedeye konulmuş isede 

ihale gününün sehven çarşmaba 

yazılnıaııı hasebiyle ihale! ev\•e

Uyeııl yapılmak üzre be~ ğün da· 

ha müzayedeye konulmuştur. 

MezkOr mağaza tahminen(230) 

ikiyliz otuz arşııı terbilnde ar,;a 

üzerine kagir olarak bina edilmiş 

olup üçüncü kattım madasının 

döşeme v~ merdi venlerı ahşaptır. 

Zemin katı yekpare ına~aza olup 

mağazanın Kürekçiler cadde,i 

• cihetinde kapusu olduğu gibi bu 

cihette yukarı katlara ait merdi

Yen Yardır,Burada zamini çimen

to antre bir nıerdil·en altı, bir 

dolap, mcrdh en üzerinde bir 

asma oda, birinci katta bir mer· 

diven başı, iki ;ıralık. ııı; odıı, 

bir kiler, ikinci kamı iki rdı:, 

bir aralık, bir lıcl;l,lıir ım-rdiı en 

lıa~ı Ye depo olarak mıistanıd 

kebir diger lıir ııda Ye odanın 

birinde balkon 'ardır. Üçiiııcıi 

katta yedi oda, Lıır aralık, bir 

koridoru mulıtc\ idir. Odaların 

ikisinde balkon Yardır. Zemini 

kırmızı çinili<lir. 

Mahallen tespit olunan hudu

du, Emine H Ye madam Nuvart 

ı c Şeytanidis fü. bazaıı madam 

Sara Polikar nı~azaları, önü \la

hmudiye caddesi, arkası Kürek

ciler caddesilc mahduttur. der

unimle kıl.jtm;ılık ve matbaacılık 

Anonim Şriketi kiracıdır. Tama

mının kimeti muhammenesi . 

(54,640) liradır. Mezkur ğayri

menkul hissesine talip olanların, 

hısseye musip kiymetin(' .ıo)mı 

nispetinde pey :ıkçesi ile fazla 

malumat isteyenlerin(IJ28· I 0-356) 

deı~ye nuıııara"ııı hamilen daire· 

ye gelmeleri Ye 24 Kammu<ani 

1929 tarihine miisadif Perşembe 

günü saat 16 onaltıyıı kadar 

miizayl·dcye d c Ya ın olunarak 

birine; ihale,iniıı icra edilecı:/ti 

ildn .ılıını.r 

Çan• b'" 'ıılh hakimliğinden: 

Can;11< kalede şekerci ) ah a efen 
dinin lrnrozun Jskinit kO~iınden bak 

kal ~-~J,inı ( 'rriz zimmetinde ~ekcr

lı!mc c:-ınanından alacağı bulunan ı.ı 

liranın l:thsili 'c mcrkuınun cmv:ıli 

ticari' c..;inc konulan hacz111 ta'.'<likı 

hakkmı.!a ikame eylediği da\anın kıs 

ınen CL n.::van eden muh:ıkcn1c .. indc 

~\fcd~ unun hir kcıtil mc:-'ı:Jc-.indcn 

hali fir.ırda hulunnı.1>1ndan hakkın 

ılaki ıcblı~atın ilanen icrası ıakarrür 

ı c muhakemesi de I ~-2-929 C'ar<am 

ha günü <aat ona talik edilmiş ~ldu 
~·uıı?an . yennimczkOrda gelmediti 

ve bır vckıl de günd.,medii!;i takdirde 
ı:ıyaben rü\cı edilece~ illn c·lun . 

lstanbul altıncı. hukuk mah· 
kem esinden: Bedia Jrnnının l emıl 

cfcndt a1crhinc ik:lrne t:\·ledifri "'bu-
. b 

~anma .• da, ası zımnu1d:ı muddei 

ale\hin filhal ikon ctgAhının mcçhtı· 

livcti hasebilc ilı\nen vakı tcbliga 

rağmen mahkemede hazır bulunma 

dıAından biıtalep hukuk U>ul muhakc 

ml'leri kanununun ~{9~ inçi madde"' 

mucibince gı)ap k· '" bilittihai 
~ evmi tahkikat t -2 <12 ) pazarte..;l 

günü saat 14 te muall ' bulundu 

ğundan 'e\Wİ mczktlıJ tahkikat 
hakimi huzurunda hazır bulunma!I 

ve ak>i takdirde gıyaban tahkikata 

n1üba~creL 0Junaca~1 ilan olunur. 

İstaııhul icra dairesinden: 

S;ıadet hanım ile ~lehmct !\a

şit 'c \hmct , ııheyl efendilerin 

borçlarından dolayı Ycfacn mcr
nıp; ulan Bop;aziçinde Pa~abahçe

siııdc cedit4<mımaralı nıaabahçe 

hanenin nısıf hi<;sesi birinci iha

le;i yapılmak ıizre otuz gun 

miiddctlc yapılan nı~zaycdede 

heş yüz lira bedelle talibl uhde

sinde ihalci C\·ellyesi yapılar;ıl, 

ihalei kakiycsi ykpılmak üzre 

onbeş p;lln· miiz-ıycdcYc konul

mu~tıır. 

1 luc\ııdu:Saj!; taraf l lamza lıcy 

ve miidirc hanım hane , c bah

çesi ve Sultaniye caddesi, "'l 

tarafı Atiye hanım ve macar Yakfı 

binııları ve pcnbe ve l\\ükerrcm 

hanımlar ve !;mail Ye ibrahim lıcy 

lcr hane ve bahçeleri ,-e arkası 

İbrahim bey bahçesi,cephesi Kıi

ybaşı daddesiylc mahdut olup 

umum mesahası on dört dönum 
' 

uç evlek Ye iki yuz on iki zı-

radan yüz otliz be~ ztraı hane 

ve nıtıtbak ve mütebakfai bah

çedir. 

Nü~temilatı: haneye iki taraııı 

c~ merdivenle çıkılarııh. bir an· 

treden çile kanatlı kapıdan p;iri

lir. Bir koridor, bir antre, iki 

mermer ta~hk alti oda.. iki sofa lıir 

merdiven altı. kiler, bir dolap ,lıir 

aralık, üç hala ve bir kileri mev

cut nlup hanenin altında üç bod

rum Yarılır. 

1 l,ınc ,\lı~ap ,.c 7.cmin katile 

1-ıcrnbcr iıç katt;ın ibaret olup 

bazı aksamı muhtacı tamir l la

ncdc kı..;ıncn n1edyunlar ınuk1tn 

kısmen \lustal'ı.ı kapwııırı tahtı 

i'ti.:.ırindcdir. Balıçctk nıtitcadılı. 

yem isi \·c ) cnıi~siz :ıj!;aç vardır 

Fa;ı:la tafsilat Q2(ı : ı U'WS ·ı~ 

dusyadır. 'ı uzde be~ ;ı:amla talip. 

lcrııı taınaınııım kimeti mubam

ıneııcs;; olan bört bin b~ yüz 

on Alnı lıra sebeıı kuru~taıı hisseye 

musip miktarın yüzde onu nb· 

betindı: pey akçesinin te.~limi 

vezne etmelere Ye 4 Şubat 929 

tarıhc müsadif Pazarte ı günii 

saat on beşe kadar ihalei kat'i· 

yesi yapılacağı. ililn olunur. 

Yatı Mektepleri mnbayaat 
komisyonundaı.ı: 

1- Gazi Paşa, 1-fakimiyeti 
Milliye, Dumlupınar yalı Mek. 
teplerinin Mayıs 1929 nihavP
tine kadar ekmek ihtiyacı, · 

2 - Dumlupınar yatı mek
tebinin mayıs 1929 ııılıavetine 

kad~r beyaz peynir, ~ğan, 
zeytın yağı, un, yumurta, pa
t'.ıtes ihtiyacı kapalı 1.arf usıı
lıle nıliııaka 3)"d koııulmuştur. 

31 k:·ııı ıııııı saııi 1929 da ekmek 
saat (3) de diğ'crleıi saat (4) 
ıle Orıaköyde 1 ;azi Paşa Mek
tebi ıniidiirlük daire~indeki 
komisyon lıuznrııııda ihale 

odileı.:cktir. Talip olaııl:ınıı '• 
7.50 ııispetiııdPki pey akçele

ııııi FıııdıklıJa ı;1ızel ~ıı'atlar 

akadenıisiııd" i ı ıkwk rneklep
IPı' l\lıılıaselı"sım teHli rıılerek 

alacakları ıııakpıızlan zaıf 

i~ine knvaraklanlll' . .)arıııame 
lwr g-iiıı knmis,·nıı k:ltipli~ııır 

ıııiıı"ırııaı edilerek gurıılı•lıiliı. 

MES'ULMÜDÜRÜ:BÜRHANETTIN 



EHIR. MEMLEKT ~BJ HARiÇTEKi V:EKAYİİ G_ÖSIEREN R SiMLE 
' ~ ı~------"!~~~~----;;~---------~ı' 

Son zamanlarda Tipfakültc.-i Antropolji mi.ic~~c.::c sine ı\nadoludan bir ~ok ka[a tası µ;eimi~tir. Turkiin 
·cciye~ini anlaıırnk için bu kafalar iızerinde tetkikat ) apılm:aktır. Bu kafalar ta,nif edilmiştir. R~simlcrden 
biri:-i teşrihhane:dc talebenin kada,·ra ha ında çalı, malannı, dig;cri de talcl>cnin kan. er en.:titosi.inde me "nıl bul un
larını gö teri~ or. 

i\Iemlcketimi:ule dokumacılık sanayii haylı ilcrkıni ,
tir. Şimdi el ile tahrik edilmekte olan dokuma tezk:ihlar -
nm buhar ve elektrikle tahriki i ·in ~an'atk;irlar tarafınd;ın 

me~ai ~arfedilmcktedi. 

Asri 'f ürk nuısikisİ 

\lcşhur keman! :\lcsta Bev \e r~ci

pivani;t \!adam .\nıel ve !'eni 

l lanım tarafından 

Londra birahanesind 

htr ak~am icra~i ahenk etmektecır. 

Alafnınğa orhstra daht mc\"c•ıırıır .. ---~~-1 ~i \' 

Çana,kkale olh hakıınlığiııd.,, : 
(' küdarda K~ptan l'nşa mah:rlk n k 
1 lavut oğlu ;ok-ağınd.1 ll> n , lı 

h:ıneJe mukim çalğ'cıl hu rrın , -d 1 

Çanakkalede mc han""1 ,\ \ 
efendinin aleyhinizt: •kame ey < 

(19) liranın tahsili haklrın<laki <la' ııtı n 
icra kıl!l'"n muhakeme i netle. "de: 
llıJncn tdılığ uiunan p;:yap ı ar-rını 
ttiraz ctmedığı~iıdcn ı c tt ır" n ~ 
\emmi de kabul edcc ıııı ı l ı .ı

n1cd1~izdcı mu ır \ c crr ın 
':'lumtcm add edi gırıize ve on O• 

liranın ıalisiline 'e hı' - :ı!c m"· ,.. Pc 
rinde Alze .ldı e• e u;cu k .ı J Pr 
56 · 12 <ı2 bnhı de gı ab k -• 
'c•ildigi ı"ıbar \e '· ~ olunur. 
--,,,--~~~~~~--~~-.#O h 

Biga mahkeme! ıt: hıı:-;ındcn: v 
llıg:ının ı enicc kcıvıintfoı \lu<tafı h 

kızı Fatma ~34 sene.inde nı'li k•·ı· 
( 

den lbrahlm ojtlu berber . luharr m· 
le izdivaç ederek J.16 o,< inde S 
~em>e ıc. miyc ettik! n çocukları r 
dünyaıa gcldiktcnsonr:ı Zf\cl ,cr.r 
etıi~ni i•paı cdeccgiaJcn tc cillcrlne 
karar verilmesini talep \"C ılın eyle· 
meklc icT.l kılınan ıahkıkat ve mu· 
hakemede \luharrc'!lin lligadan C ·a 
tıltepeı e gıderken Pir şa~, rarofınclan 
•cfıkıoın ·anından aldık= onra gaıp 
olduıu 'e nncok cenaze<i lıulur'll'" 
ılığı ko)" ilm-haher \ e Sc.hu<1' 1 

şchadath·le an!aşı 1 mak oıdug nda 
k:ınunu mcdcninın • ~ inci r-,:uf 
nıııcıbtnL·e .\lcrkıım n hapt 'e m.· 
m ıı l>ıı.kk·~da mat matı ol n' rı 
hl:'. s ~c zar'. ıda mahkcm \C 1 ılJi 
meleri ıi~n olunJr 

ı\srııı 

<"utckılmil 

Fotı• 
v11 ~iı ı" 

ıııa ınaki-
ıırlı•ri ~~,;~~,_., 

ancak ::•.~'.'>;~. · 
:'il. HT'II i 
B. ıleııı:ı· 

''Ilı laılıı·. 

Gö(;üs ÜŞÜMELERİNE 
VE SANCILARINA KARŞI 

~ 1 iqaıılıııl 
A'ıııa al-

{ 
l 

1411C'5Ck~. 
Porous Plaster 

AlkOkS 
Her eczanede bulunur, 

Göğüs tlşittmelerine ve sancılarına 7 ciğerleri 
nif olanlara , öksürenlere , romatiımr. ve lum
bagoya muptela olanlara bu eski ve tecrübe gör

mil$ ilaç en eyi ve en müessir devadır • _. 
Ağriyan yere koyunuz. 

ALLCOCK MANUFACTURINC CO.. Bwkeobead. Enılaad. 

Komprlmolİlrt ekıınrıya t&klit 
edilirler , -

TaklitleNııden sakınmak içın daima 

kırmızı bandırollu 
ve ,.!&"118""' mark&h hakiki 

ambalajına dikkat \'& 

dıgerlerııu reddedııtız. 

Bizim memleketimizde ihtiyaç ve kasvet mevsimi olan kış, ecnebi memleketlerinde zevk ve eglence mevsimidir· 
ı' ukard.-.ki resmimiz, bu eğlencelerden dört safhayı göstermektedir. Kar içinde çıplak banyo yapmak için 
1zla cesaret lazımdır 

lneboluda mahalli halkmın himnı ,;ı.e ve hükumc' · · 
:...ıuavcnctilc bir rıhtım yapılmıştır. 30 metro tullinde olaıı 
bu rıhtım mavnacılara çok "Siihulet temin etmi,tir. 

Şehremaneti zifos sıçrımıasına ınanı olan bir makiııa 
getiımiştir. Emanet bu aleti tecrübe için çamuru bol bir 
sokak aramaktadır. 

tı Yaldız-

ilan 

Çanakkale sulh Hakln:li in• 
den; <.- kk ct!e Cercı \1, c 
Ka;oto c. ndını ı h · _ ı ' ıı 

mc.: c1c --ıJcn fira Ja ulı!t'" :1 ! 
zun 1,k~ı t kr.. uıdcn bak 1 \ 1~ .11 
Çiri< zimr:"etı.,de alac " olan c o 
liranın tn'ı ili H mvıtlı rııc:ın <'I 

konnlan baczın t.1 dıki hakkı·1 

ikame e !ediği dhanın ıcrl kıl n 
muhakcm i ncıicc ind(• Tn .latı 

kanınnd.1 rnzılı •ıldui!;u uzrc nıuddc 
. 'ıih 99 liranı.. merkum \'aki!ll 
(.ırlsıen !•~<iline \C merkumun ,cm· 
'tali ticari\·e ve cşv:ı~ı zaci~c ine 
mc ·zu haczm da ta tlldnc knhıli 
temviz olm•k ıızrı: ~u· ı ~ 9'.'8 ta· 
rihlnde gnabcn brar v nldiğı tcb 
llğ m1kemın• kn.m · tmak çn ıhlar 

olunur. 

--- Meşhur .. 
KOı TINENTı\L 

Yazı Makinesi 
Bı>ynelnıilP! rakkanıl:ırıııı 

havi olup Tüık ve l .:ıti11 fıu. 
rııfatlı \'azı makiıı :ı•riniıı eıı 
m :i k .. ıı)ıııel idi ı. 

Nuva Bronsoviga 

Heyııc rııill': ıakb:ıı:ı rJı 
iyi hisar m:ıkiıı · ıi o ıı,, ın ı. 
h~aıdit haıık:ılar v.ı ın t ı m ı 
cssis .. !er taı afııı• 1aıı kıı laııı '
ınakt~ırlır. 

1 ;ayı•t •arrl,1•11 rılılıı/·ı wııı 
kat'ivdı hoz•ılmaz 
Tl"'Hl-\IYI~ CI \llll'llYf:. 

Tf Y[r.~ 1: l>Fl'~)·I ( 
A. llnrıhfa\ıı J\q·ı ı 111\ 

H·· ·0-•lu Teki,· r,ı I' ı 
"' 583 Jllllllf•\ 

Tiiı kçe hııı ııl:ıılı l\nııııııı·ıt 
tııt:ıl y<1ıı ıııakıııc'eı 11:11 y .. ııı 
J,;\tin alfaheıııi·1n gııı·p d 0 i!i~ 
ir:ıne~iııi ılenılıte ı~ılı'ı i1. . 


