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1 ÜRKıYE:.ı~.N ATıSı 

liarici alemin yeni Türkiye 
hakkında verdiği hükümler daima 
)'anlı~ oluyor. Çünkü bu yanlış 
hükumlerin i~tinat etiiği esaslar· 

Çürüktür. Esasen Osmanlı tari: 
hindeki hareket ve hadi~cleriıı 
yeni hayatımız için bir mikyas 
olarak alınması dogru değildir. 

BİR SENEDE ISTAN ULDA KAÇ KİŞİ DOGDU, EVLENDİ, ÖLDÜ! 

Yeni Ttırkiyenin siyasi ve içti· 
mal tclckkileriyle Osmanlı tari- · 

hinin mümasil vaziyetleri ara
sında mıinasclıct aran:amalıdır. 

Şimdi biz, yeni bir kafa ile 
büs(nıtıin yeni bir devre yaşı
Yonız. 

'ılcsda, Osmanlı tarihinde bir 
aj';alar de' ri, zorl,alar devri, sof 
talar devri ,·ardır. Veni Turk 

' tarihıne hoylc menfur Ye haysi-

yet kıran bir devir kaydedeme
yiz. Cahillerin, geri fikirlilerin 

ıncmlcket idaresinde , artık yeri 
olamaz. Bu vatanda, yalnız ilim, 

fı>zikt ve ehliyd hakim olacaktır. 
Vakıa inkılrata da tıdalct vardır; 
fakat, inkılabın adaleti hiç bir 

laman yine inkılabın yıktığı geri Ye 

llankör akideleri.: münakaşayı bile 
kabul ctme7.Başlanan büyük esere 
7~1rar verecek her hamle mutla
ka kırılmağa mahkumdur. 

Türkiycde inkılap rejimi kuv
vetlidir, sağlamdır; çünkü mil
letin ruhuna uygundur, medeni 
ihtiyaçlarına uyj!;undur. Bizde 
inkılap hareketleri ccbr ile, ik-

. rah ile millete kabul ettirilmiş 
ılcl';ildir. O' Türkün umumi ha
} ııtında, tabii bir tekamülün 
neticesidir. lnkılahımızı milletin 
ilim ve irfan 'Cviycsilc mi.ıteııasip 
!\ >rmıycnlcr v.ır. Bunlar unutu
yorlar ki: h.ıy;ıtta, ilim ve irfa. 

nın yanı~da hir de zekı\ vardır 
lıu iki hal" ·ı·· k · . ' 'c,, ur mılletındc 
pek ınıitck;\mil l~r dı:rcce arze. 
diyor. 1 larf inkılabı ve milletin 
lııı inkıl·ıb0 k·ır · ·· d' · . • .. • ıı P,<htcr ı~ı tt:ha-
hı, )1ek ,·akın 1 · · J ·ı· ' ı 1ır at1<. c 1 ım 
le irfan · . h ı · d 1 . . cep c crın c , c yuksek 
hır z· r. k . .an ·azanılaca~ını vade-
dıyor. 

"l\irk milleti, ı:gcr tarihte 
zanıan , Z<ıman yanlı~ yollara 

ısapını,sa, bu ald:ını~ların sebebi 
ıa<ınll· l 1 . ' .ı ıu unanlar:ı cmnıyet 

~~~cnıesidir. 1 lallıuki hugLin Ga
· 1"ın ılh:ımatına tabi olan millet, 
•ı. lıuı- uk ~cfine karşı nihayetsiz 
hır · · 

ıtımat besliyor. Bu iıimat, 

ariz! değildir.
1 

\hişkiıl senelerin, 
• 1~ 1 tecrübelerin mahs11lı.idür. Bir 
t<1~afta müceddit, inkılapçı bir ' 
rcı• d. 

"' ığer tarafta ona yüksek 
L İt • 
lı .1timat ve muhabl~tle mer-

Ut kabiliyetli bir millet. .. Vazi
!eti bu cepheden tetkik edince, 
1
'tikbale, tam bir emniyet ve 

huzur ile bakabilmemizin manası 
daiıa eyi anlaşılır. . 

Siht mtb'usu 

MAHı\tU'f 
~~-....·~•"U+l~OHı~~-

ORMAN KANUNU 

Mücadele lazım 
1 ••••••• 

Bir senelik istatistik 
Çocuk vefiyatı hepimizi 
düşündürecek bir haldir 

Geçen sene Istanbulda (12,701) 
doğum kaydedilmiştir 

Şehremaneti Sıhhiye Müdüriyeti her sene bir doğum, 
ölüm ve evlenme istatistik! hazırlanmaktadır. 

928 senesi istatistik! de ikmal edilmiştir. Fakat bu lstatls

tlkln gösterdiği rakamlar içinde bulunduğumuz sıhhi 

•şeraitin ıslaha muhtaç . olduğunu ispat etmektedir. Bir 

sene zarfında lstanbulda ölenlerin miktarı çoktur. Şehrimizde 
bir sene zarfında tam 13,048 kişi ölmüştür. 

En çok vefat mart ayı içinde vukua gelmiştir ki, 
yalnız bu bir ay zarfıda 1,580 kişi aramızdan ayrılmıştır. 

Bir senede doğanlar 
• ·12,101 doğum kaydedil mlştlr. 
dilmemiş bir çok tevellüdat vardır. 
erkek 6,190 nı kızdır. 

Evlenenler kaç kişi? 

Fakat henüz kayde
Doğanlardan 6,511 .rı 

Bir sene zarfında 4,027 erkek ve kadın evlenmiştir. Bu 
izdivaç yekfınu az değildir. O halde veilyatın sebeplerini 
daha başka yerlerde aramak icap edecektir. yine istatistik 
bizi bu meraktan kurtaracaktır. 

VEREM VE ÇOCUK VEFiYAT! 

Bir sene içindeki verem ve çocuk vefiyat, bu yekünu 
kabartan iki büyük rakamlar teşkil etmektedir. Bir 

sene zarfında tam (1762) veremli ile (3359) çocuk ölmüştür. 
Bilhassa çocuk veflyatı umumi yekunu vcflyatın 

dörtte birini teşklletmektedir. O halde çocuklar için 
veremle olduğu kadar mücadele açmak lazım geliyor. 

MÜTEHASSISLARIN FiKRi 

Şehrimizin maruf çocuk hastalıkları mütahassıslarından 
biri ile bu hususta görüştük. Bize şu izahatı verdi: 

" - Memleketimizde çocuk veflyatı maalesef çok 
fazladır. Bunun başlıca üç sebebi vardır.· Evela bir çok 
kimseler çocuklarını sıhhi şerait altında büyütmezler. Bu 
bakımsızlık bir çok yavrularımızı elimizden alır. Bunu 
tıdasızlık takip eder. Düşüncesiz bazı lzdlvacların ortaya 
attığı bir kısım yavrucuklar da buna kurban olurlar. 

EN MÜHiM DERT 

Geriye en mühim bir dert kalır ki o da çocuk hasta
lıkfatıdır. Bütün bunlara kar~ı ciddi tedablr alınmadıkça 
çocuk veflyatı eksllmlyecek, belki artacaktır. 

MEVKUFLAR NİHAYET 

Esrarengiz 
Maruf İngiliz 

casusu 
"Shavv,, ismile yola 
çıkan " Lorens ,, 

nerededir? 
- -···---Rus ve alman men-

ba la rında n gelen 
haberlere göre 

Lorens Afganls
tand:adır - --.Maruf Inglllz casusu 

Lavrence (Lorens) in 
harekatı tr . çc esrarengiz 

'"lr şekle gir
mektedir. La
vrcnccin ner
dc bulunduğu 
meseleslle ln
gillz gazete-
leri meşg-ul 
olmakta dır. 
"Dally Exs
pres • gaze
tesinin Bom-

1..:ıvrencein j liıı "is. bay muhabiri 
tanda tayyared liı· Lav re ne eln 
yaletile alınan ~n I 

M Shaw. S· son resmi " 
mile ayın l 2ncl 

cumartesi günü Rajputavo 

vapuru ile hareket ettiğini 

yazıyor. Casusun bu tarihe 
kadar Şimali Hlndlstanda 
bulunduıtunu ilave ediyor 
ve diyor ki: 

"Bu esrarnglz adamın 

·.Korku.Lı~ 
Hastalıklar · 

Vasi mücadele 
• 

1 

Tıp fakültesinde mü
him bazı teşkilat 

yapılmıştır 

Dariilfiinıııı Tıp Fakülte~in
dc ınülıim bazi te§kili\t yapıl
mı~tır, 

Verem, sorkon ve dif(er 
bazı lı:ıstalıkların :ı.ıya ile 
tedavisi için de bir müessese 
yapı! ıııışlır. 

Toplanan kafalar 
Aııadnlııı 'a profesör Dita 

tarafından top:aıı:uı taril 1i ka
fa!arı fakülte pnıfo~orlcrinılnn 
l\f. ~fıı.,e tetkik ve tasnif etmek. • 
tediı · . 

Fakıiltrııin kan~cr erıstitii
sündc öliilı~r üzeriııdo tetki
kat yapılırken, kalp zarına 
malısııs lıir kamer vak' ası 
tespit edilıııi~tiı·. 

Ilıı ıııestılc ile rııe~ınıl olan 
l\lüdım is llaırıdi Si'ıal B. 
Mart iptida~inda Viyaııada top
lanacak olan te~rilıi marazi 
koıı~rarnıa iştirak ederek tet
kikatını hilıllreccktir. 

llamdi ll. dün bir mııharri
rimize deırıi~tir ki; 

- .\lai!nezıvııın tedavİ$İnin 
kaıı~cdi lı:ıvv;ııılarda az çok 
lıi'ımü IL'sİıi ;ıldıı~u aıı!asılını~
s:ıda lırıııız iııs·ııı anları müs
pet lıır ııt'lİrc a 1 ııınıaırıı~tır. 

Firengl meselesi 
Firengi Jıııstalıi!ırıııı lellavi 

"c sifasıııı kr•ııtrnl ve ~rafik!P 
te~r~it İ(İıı fakıiltı'ııİn lııfzı sıh-
1.at lalıııralıı:ınııa Y'"ıi 1ı;1· 
'Sifiliııll'lri » rilıaz~ geliri ı 

' 

..; Jdan: Teşrih pro!csörlcrınaen !\fa 

nereye gideceğini kimse bil
miyor. ismi vapur yolcuları
nın lslmlerl arasında okun
maktadır. Hükumette başka 
bir mahal:e naklediidiğini 
olldlriyor. Mısıra nakledll
mlş olması muhtemeldir. 
Rajputana hareket etmezden 
evel Vapura girdim ve J\\r. 

1 

"Shaw" ı görmek istediğimi 1 
söyledim. cevap olarak bu 1 
yolcunun kimseyi kııbul edc
miyeccıtini sölcdilcr. BüWn • 
Vapuru dolaştım ve vapur 
hareket ederken de rıhtımda 
durdum. Fakat Mr. Shav yol
cular arasında değildi Lav
rencc müfarakatından dolayı 
müteessirdir. çünkü burada 
gizli kalmak lsteyordu. uzun 
bir zaman hüviyetini sakla- , 
mağa ve izini kaybetmeğe 

muvaffak olmuştu. Fakat 
karşıda tayyare zabitliği 

etmekte o!dıııtu söylendi. 
Bir rivayete göre de hoca 
kıyafetine girerek Amrltsar 
şehrinde komonlstlerln ha
rekAtını tetkık ediyordu. 

hir ve Hamza Beylerle M. l\lıışe 

olup yakıııda halka açılacak 
ve ınfıdl)rrİs S. kimi! B. tara
fından bir konferans v~ı·ile
cektir. 

Rus ve Alman manbala
nndan gelen haberler Lav
renceln Afganlstanda yaşa
makta olduğunu bildirmek
tedir. 

İkinci kar 

IJiğer taraftan Fakiiltenin 
e~r-:ızı . ?fı ene iye ve cildiye 
Mml~r~ı~ı. He~at B. Firengi 
tedavısı ıçın hayvanlar iizerinde 
yapılan ·letkıkatıan iyi netice
ler alındığını ve şimdi imanlar 
üzerinde tetkikat yapmakta 
olduğuıııı ~öylemi~tir. 

Layıha Devlet Şura
sında bu hafta müza-

kere edilecek 

Şekle ait noksanlar 
ikmal edilecek 

Mevkuf bulunanlar 
hakkında verllml' olan 
men'i muhakeme kar
rarı uaufe alt bazı no
rt alardan tastık edllm
emı,tı.lstlntak hakimll-

Sait Molla Kıbrısta 
mahkum oldu 

150 lik kara listeye dahil ma
hut Salt molla, l<ıbrısta sabık 
Hicaz l<ralının yanınll sokulmuş 
ve onu dil dolşndtrmllk için sa
hte bir senetle l<ıbrısta mahke · 
meye mllracallt etmişti. 

Şiddetli lodostan son- "EMDEN,, GELİYOR 
ra kar bastı 

Ankara, 18 (Mllllyet) ik-
tisat vekaletinde hazırlanan ye
ni orman komisyonunun işlet
ıneğe aft faslının tatbik suretine 
dair orman lşletmeslne esas ol· 
nıak Uzre tanzim edilecek tali
matname için bir koml~yon teş· 
kili takarrür etti. 

l<omlsyon mllleha sı Ber 
hart B. riyasetinde 2 ve 5 şu
blltta fstanbulda toplannclllrtır. 

Orman kanun layıbası da bu 
lıaftll içinde Oe.,let Şurasında 
müzakere olunacllklır. 

Ihsan Abidin a. 
Şehrlınlzde bulunan fkttsllt 

Vekaleti Müsteşarı Ihsan Abidin 
B. Ankaraya gitmiştir. 

J öl bu cihetin ikmaliyle 
me,guldur. Noksanlar 
ikmal edllerek evrak 
tekrar mahkeme riya. 
setine tevdi olunacak
tır. Kararın f&kla alt 
hususattan dolayı tastlk 
edllmeslne göre bun-
1 arın lkmallle men'i 
muhakeme kararının 

tastlk edlleceğlne lhtlm
mal verlmektedlr. 

l()brıs mahkemesi kararını 

vermiştir. Mahut Saidin dolan· 
dırıcılığı sabit olmuştur. Haklın 
Los lsmlt kararnamede; •Saidin 
krala, bir tufeyli sıfatı ile so • 
kulduğunll ve maddi fayda 
Dmldlle oraya asıldığına kllnl 
oldum• diyor. 

Salt mollll ile Ilı:! avukat 
mlllılceme mesaıiflni de verecek. 
!erdir. 

s·-;t:::-NE~M::-A-E~N ... STl-=-T-0-sO 

Ankara, 18 (MIJUyet) _ Ce
miyeti akvamın merkezi ~oma
da olan beynelmilel sinema ens. 
titüsU, Tllrklycnln muavenetini 
istemiştir, 

On ıı-iın ncl ~ehrimizdc ilk 
kar yaj!;dıkt.1n sonra havalar 
tedricl ~ıir .surette ısınmaya baş
lamış,ıkı. g~n evci hararet cpiyce 

ksclm~ştı.. LAkin evclki gün 
akşam uzcrı ha\a gene birden
bire dönmiış ~aat altıdan itibaren 
yağmur ba~lamı~tır. 

Sabaha karşı yağmur kara 
t~bed~ül etmiş ve bir hayli kar 
duşmuştür. llavaların bu suretle 
deği,ip durma.•ı nezle, grip gibi 
hastalıkların çogalma:ına selıehl
yet vermektedir. 

Dün sojtuktan hemen herkes 
evlerinde oturmuşlardır. Rasata· 
nenin verdiği malılmata göre 
bü gün hava kapalı olmakla bera
ber kar ihtimali yoktur. 

Tayyare yolcul rı 
artıyor 

fstllııbal - Breadlzl ta 
hattına karşı, son zamanı 

da yolcuların rağbeti artın 

Hattın temdidi ve tayya 
lzmlre de uğraması d 
mektedlr, 

• 

r. 

D1ŞÇ~ER 
VERİLEN KARAR . . 
Kalfaların vesika 

almasını hiç 
istemiyorlar 

Okunan raporda llerl 
sUrUlen noktalar 

Türk diş tllblplerf cemiyeti 
lıey'etl umumlyeı;i dOn toplan· 
dı. Bu içtimada diploma almak 
flzre hllkOmete mDracaat eden 
dlşcl klllfalarının vaziyeti tetkik 
edlldi. 

Okunlln raporda kanunun 
yllnlış tefsir edtlmesl bir çok 
hllksızlıkl11rı mucip olduğu ileri 
sllrlllerek deniyordu ki: 

•l<llnunun sarllhatına rağm· 
en bir tllkım dlşcl kalfalan 

Mahallelerden ııasılsll aldık
tan ilmll haberler ve diş tablp
lerfle birlikte çallştıkl11rına dlllr 
topladıklan vesaik ile, OarlllfU. 
nun diş tllbllbetl şubesindeki 
lmtihllnlara girmişlerdir. 

Cemiyet azala•ı okunlln rll
poru tasvip ctmı·1ıerdir. 

oı,çı ne demek? 
Oisçl kelim• ·inin yllnlış an-

lllşılması do· Jı::====~ 
layislle, yalnız 
laberatvarlarda 
bir müddet 
bulunmuş o
lanların, has
tlllarıa iştigale 

müsaade alma 
lan tehlike!' 
olduğunu söy· 
lemiştir. 

Söylendiğine 
göre di•çi me 
ktebinden ve
sika alanlar 
190) kişiye bil• 
;ı olmuştur, 
Dahil (90) kişi 
de imtihana gl 
recektir. Bun
lardan VekAle
te (400) den 

ı lunkü içtımaa r 

ya:set eden 

H Hayri B. 
fazla müraçaat vardır. 

Munyene hanelerde müsta-
. htcm bir ço:ı. kalfalar imtihan 
için milracanl ediyorlar. Müna
kaşalar neticesinde, sul tefeh
hümll mOclp mllddel kanuniyc
nin yeniden tefsiri için teşebbll
satta bnlunulması Sıhhiye veka
letine ve dığer salahiyettar me
kamlara malOmaı verilerek ka
lfaların icrayı san'at etmelerinin 
llnllne geçilmesi kararile icttmlla 
hitam verilmiştir. 

Cemiyet azası 11rasında te&a
nlldll takvl:ıre için temas etmek 
üzre Cu!'1a gUnU bir çay ziya. 
fetl tertibi d~akarUr etmiştir. 

Süt onbeşe 
Cemiyeti belediye aza

yeni bir teşebbüste 
sı bulunacak 

Cemiyeti belediye ilzasındlln 
bazısı, tarafındlln yapıllln tetki
kat sut fiatlllrıuın ehemmiyeti' 
surette tenzili mumklln olduğu
nu rostermektedlr. Hazırlanan 
projeye nazarlln, sllt mllstahsll
lerinln pahalı flatlarla ve kepek 
ve pa&plll tedllrlk etmemeleri 
için (40.000) llralık bir kredi 
açıld•ğı takdirde yemi fiatı 3 
kuruşa, bunun tesirlle slltlln 
kilosu 15 kuruşa indlrllebile
cektlr. 

Bundan başka lstlhslllatın 
ihtiyaca gayri kail olmasına 
binaen hariçten çok sllt veren 
cins ineklerden celbi de muva
fık görlllmektedir. 

Bu mesele hllkkındakl tak
ririn yakında Cemiyeti beledi
yeye tevdii muhtemelldlr. 

Dil Hey'etl azaları 
Ankara, 18 (Milliyet) - Dll 

Hey'etl azasındıuı hmlhlm Nec
mi ve Cevdat beyler geldiler. 

-- -- -lzmlr Orman MUdUrU 
Ankarll, 18 (Milliyet) - fz. 

mir merkez orman mildlriyeti
ac Tarsusa tabi Cucak ormanı 
fen memuru Abdulkadir B. ta

Son zamanda 1<abll clvanndll 
inşll edilen darulamlln -

Afg·anistan 
Kabilde neler 

oluyor? 
Yeni Kral lnayetullah 
han da tahtından fe

ragat etti 
Afganistandaki vazıyete dair 

alınlln malOmllt bir birini tut
mamakta devam edl)or. Biihll
Ssll Londra t11rikile şehrimize 

gelen hllberler vazıyet! karışık 
göstermekte dlr. Hindlstlln hu
dudund11n alındığı blldlrllerek 
verilen bu hllberlerden dlln 
şerimize gelen bir telgrafta 
Kabilde sokllk muharebeleri 
olduğu zikrediliyor. Asi kabile. 
!erin efradi l<abile girmişler, 
müdafii erle asiler arasında 80• 

kak muharebeleri cereyan etmeye 
bllşlamıştir. Bu haberden anla
şılllbilirki l<ral Amanullah Han 
istifa etmemi tir. l<ralın kuvvet
leri ile asiler ara.ında harp 
devam ediyor demektir. 

Amanullah Hanın l<andeharll 
gittikten sonra yeni teşkilat vu. 
cude getirdiği ve asileri tedip 
için kuvvet getirdiği anlaşılıyor. 

Gece eon vaziyete dair şu tel
grafı sldık: 

Moskova, 17 (A.A) _ 
kabilden bildiriliyor: lnaye. 

tullah Han gerek kendislniıı 
ve gerek hükumet azasının 
tecavuzdan masuniyeti şar
tıle bu sabah tahtından fera. 

gat etmiştir. kabilde kat'ı 
sukun vardır. çarşılar açıktır. 

[ ı\fganlstana alt geç vakıt 
aldığımız telgraflar son ha

berlermlzdedlr.] 

Kellog misakı 
tasvib edildi 
Ankara, 18 (A.A) - kef

log- misak! hakklndakl ka
nun layihası B.M.M. hariciye 
encümeninden tasvlben geç
miştir ve meclis hey'etl 
umumlyeslnln ruzname! mu
zakeratlna dahli bulunmak
tadır. 

BUGÜN 
2 inci slllılfemlı;de : 
1 - .Atlna mektubu ı ı. t. GrandJnln 

-"'Cyabati 
2-- .Amerika Keltog misakını tastlt cıu 
3 Son haberl't:r 

3 Unca sahllemizde: 
ı - Hu ene fakülteden doktor çıt. 

mıyacaı.: 

>! - J:-tanbul Cuma ılinleri ııastl 
e~Jcnt;·or 

.C Uncu Sahifemizde: 
ı - Ha.va raporu 
2 - Fıkra 
8 - Felek: Hafcanın yazısı 
4 - Hil:Jyt, v s 

5 met slllıifemlzde: 

1 - :Millet mekteplerine 

ylu olundu. 

devam edenler için ko

lay okuyup yazma sü-ı 
tunları ve cglenccli yazı
lar. 

.....,~~~~~~~~~~...!. 
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MİLLİYETİN HARtÇTEN ALDIGI 
----r-

··rk- Yunan münasebatı 
-+• •..•• 1 

1' • G andi v resıni mahafil 
Türk - Yunan ınünasebatı 

na 11 bir vaziyettedir 
Atlnn, 17 . \illiyet) ifa. 

<' l ı.. l il c mL 
c fi i. (,•, il :n .\tİııa SC\ ,ı 

h i r, l m,, ıFildc ha•aretle 
• ı n ' Ful • lıu re 'lll mal .. ı 

ı d'k' kten mra diıı;er ı' 
ı ·, ·ı:a 1.i} ar..t bil"aU• 

Lı ) d.ınL l •ir urcttc i.ar ,ılanrıuılır 
ı 1 a ılc \ unanı taı ara mda 

1 ılblil "1.ı~ L·re], bhıı~ olın ( >niki 
1t{1 ınc , •, ı" 'I bıi. le nıoallakt~ 

' "" .ı, · a>ı \, ·ıal' Jİ:m lıi~ 
ı. ,, " ı ctıııcnr~ktcılir 

\,lalar:ı nıcıl..'.,ıp !lir heı "etin 
lıund. 1. l .rarılin~ ınuracaat 
t chbıı~undt: bıılun~ukhırını lıil
t irmHim. \1. ( ;randi lıı he.) 'etin 
'·•ki ohu m w-ıır ı:ılcliııc c "al? 
'il' tlı.. ·erd.. k~tilıi hu,u,J,ini ıı;o 

• ,clcrinı hildirrni~ htı-u .• ı katibi 
<1L hunl:trın nıcı.tlibini dinleme 
(l ,. den niba ·cı hcı ·et 11ir ırıu
J-. tır ll .. 4'.tkarttk ~eri~in ~crİ\'C 
d•Jnınu,tttı 

M. Gtandinio beyanaıt 
\ Grandi l rndan hareketi L.,.naı 
ında gazetelere hey· nattıı bulu~· 

dtı hah 1 llati 11•e mibte-arı . . 
bcy::ı"1ııtımla e\ 'el fı lıMtkmda 

J5tcrilcn husnu kabule teşckkur 
•t i., . onra \"unaıı hliklimL'tınh 
ulbuıı takvıve i hu 11 undaki 
tıam hareketinden hah>etrrıhtir. 

\n:!'lcvl İtalya \'unaıı tlostlu)tu 
k-ı\ucıUlmi~tir ,\l. C:ruPdı • 1. \'e
nizelo ·llll !iJyrct ~ c faali) etini 

:likrctıııcktcn k~ııdini alamanıı~tır. 
ltah·a l laril.:iyc mu•te~arı Fa. 

~i. tliktcıı uzun uzadı ·a hah ede
rcl. lıu idan:ııin tlalıili i<.:nıat n: 
f·ıaliyc[jnc ımismir hıı .urcu~ 
de\ anı edebilmesi için de\•ıtmlı 
bir !<lılha ihtıv;ıcı bulııııtlııJ!tınu 
i!Avc cınıi~tir. 

\1. Cr ındi heı an-ıtın;ı devam 
cdt-rck ul'.ı;ıeıı er ft3Jraııın ('cm
) cL ~h.am •ııuc'•C c.,inc :,on 

de•cce ıııuza1ıır old"gıınu da 
"}linrek İtnlymıııı sulh için 

sarfcdı ec·ci her turlıı gavr~tc İ•tİ· 
r.ıkte l\Cn ka!nılyac:ı~ ı:ilıctle 
\.k Jeni;ı; tle\ 'etlen ara-mıhı do>· 

• nt· itililf tC>ı>< htbU>t.. tla kuru 
ıc tk bınaya İtal\;uıın dıı hır ta~ 
l\ makla b~hti •ar oldul);unu . öy

lemi, tir 
\1. Crnndl Türk· !tahtı \ unaıı 

"" a. "O rn hakknda h;r Yuna• 
ı;azct,,, ıiıı >ort!İıll;u ,ualc cı:' 11 

hen ılcml tir l\ı: 

Türkiye, ltatalya ve 
Yunanistan arasında 
bir ltlUif husulU için be
slediğim Dmltler hak
kında sorula:; su21le 

• 
d ha uzun cevap ver
mekten varesteyim.,. 

\1. ı .ramli hu cevabi ı ~ itı af 
hu uı ı lıhkkıııda nekadar rikhin 
oldııJtlır anlatnrnk i · tel'lı~tir. 

'L an ıI,.ltt \,;rjnjn ne~ri a 
tı' ı ,.on: kl'lldi·i :\!. \ cnizduz 
JI(' ,,dtu-urkcn Turkiye \ c ı u· 
naııisıan ara"ndtı aktedileceıtı 'Ö· 
vlcnen nıisaJ.. ıııe ele ine" de te· 
Ma t•tıni,.<;tiı· l\tınıı t'cya))en \l. 
\feni;{el , \"ıınttni;;ranın böyle Nr 
misıık 1t'Uine anıadt~ olı.ltiğunu 
fakat niııiıllaktaki mc,aiHn h'alli 
icap ~uiğiııi 'iiyleml~tir C:azcıe 
!ere güre \l. \ cnizcıo, \' unan 
mcıııtfıl~in feda edilmiveccğini 
aPlatmal i 'temi<tir~ 

Ankara müzakeratı 
\ tinu !!;llZetelt:rı llc~ dgluııc1an 

;ıldıkları bir t;ıkım tt~l!(rafları 
nc~rcdi:t'ırlar. l'>ı.ı tclgrafl:u·a µ.iirc · 
nluırada cmlAk h kkuıda ecre· 

yan edc!ır mllzakL'l"at ncticelcni · 
rcır. l la>ıl olan itıı.1ra gore Yu· 
n:ıııi-ıan "l'urkihı c 200,()00 lngı 
liz lira·• 'crnıe) i kalıul ediyor. 
l li,ifcr rar,ıft:uı l .oııdnı<lar gc~cıı 
bir td!!"r:\Tta lıu}· le bir haber 
'eri} <Jr \ tina ga1.ctdcri lıu ha 
bcı lcrın ıılın:nıa'ı uzcrinc ke ·fi, 
rcti 1 lariciyc ııcz.ıret!ndcn ror· 
moşlrırdır, l larkiı c nezareti hunu 
~urcti kati ede tekzip etti. 1 lari· 
ciyc nazırı 11. Kar:ıpıınıı s:ıd<:cc 
<lenıiıtlr ki c 

Filhakika ınuzaker;ıt ilcrı
eyor. Fakat emJ:lk hal;kıoda bir 
itUAf h:l'ıl olduıtu •urcti katiycd~ 

ıı. ıl•ızdır. 

( :azctdcr ınuzakt·rattaıı lıahs
ctlerlet'ken ~unu da ih\ı · ediyorlar: 

nkarada cereyan .eden ıniiza 
kernt ·<1lnız cın 1 fi .ı.. ınt»de;;i 
ctrafıada de!\"ildir. Lakin iki 
mcııılckcı arasındaki muallak 
nıe>:ailin k:\lfe;i ıncı7.ulıalıı; o ııyor. 

Bu Jlll'"'ail hakkında da bir 
·iti lif ddc cdilnıe>:i l;\'l.ınıdtr . 
\tiııa gıızetdcri lıunı!aıı sunra 
~unu iı"•hl' edi)·orlar; 

Bir itil:lfa \ ıısıl olmak arzusu 
be,!cniyor. Fakat hun. ,.a,ıl 
olmak için hir <er feda edilmek 
istcnmıror. 

Ankara müzakeratı 
\tina, 1 X Tevfik ltu~tıı 13. 

:\1.l'ap:ı arasım}a rnku bulan on 
ınl!laknttn Ti.ırk hariciye vekili 
emlak mesele,inin kapanm:c ı içııı 
Tıirki yenin i'tcmektı: oltlujtu 
parn ınıl,ı.Jarıııı bıltfirıııi:ıtir, 

ilu mc>elc uir ııctlcey rap· 
tc<lilk.teıı sonra di~er ıııulıatlcle 
nıe;cJclcriııin tetkik ı·c muz.ake
re ile •,ıllinl! lı~ıl;u;aktır 

iİA-;LAR 

Bahri yuna ilan 
iktisat vekaletinden: 

( 1. ıern) Telgraf kuııırıaııyasına ait Talılt'llıalıiı· kablolarıııııı lhhri~efit h11ğazııııi:ı :\ara ve Krpz burıuılarıııtla vo B, 1.ç.a 
:11bnırı sima! Ye rnnıır Limaıılııııııtl;.ı karııya nkarılılıklıırı 
mahallere 1 lgr:.ıf kablnlarıııııı •ııevrııdi)etını imı elın k ıızı~' ııı:ıkı'b ı':ır:ı is:m·tli Levlı:ıl:ıı ,·azııılilıııi~tiı. 

1 - t aı.ı h1111111 rh-:ırııı:ı ııııı.-zıı ın:ıkt'ıs Çıp:ı levlıa>ıııııı ·lrııizd,•rı 115 i:,. 206 lı. J..ıki kertniz halları ara . ııııl:ıkı s;ılı;ıva. 
2 - Kllp7. forıl:'rİ l'İ,~ırına ııı•Jvzıı ııı~ kfr; ı,:ap:ı levha '111111 ,ı,•ııızd1:11 77 ılı! 157 hakiki kı•. tı•riz lı:ıtl:ırı aı;ısrrııl:ıki ~alı:l\"a 3 - lluzça atla ~ııııal lıııı:ıııl.ınıııla ı,ıı ı,a .. ası lız,·ı'llle nır•vzıı ıııakıi ı: ıp<ı lpv)ı;ıs111 ıı dP11İ7.ı eıı 180 l•nkiki kı·ı1"rız lı:ı•tıııııı ' ;ıdııııa 
4 Brız · .ıth ı eııııp 1 ı•ıııırnıılakı iC'ıııır ı' i,·arina ın ·vzıı ı' ı, ·vlı t ıııııı (]f'nızdt•ıı 2<J5 lı:ıkıki kPrtr~iz ln•tıııın t nııı, ı . s .r,111,11 dı•ııııı "·ııı •t ·rı ı ııı ohıııııı. 

Müracaat olunacak f Jaritalar 
lı' i iı 15()9.2429 

j)\vltt dt>nıir 
iLlan::sindcn: 

·ııın1ralı 

-c>lla rı 
\dıniı ıi ll•ııi ı \ · r<·ı1' ı ııi. 
ve linıaııları uınunı7 

İ\'l\' •ı ı p11;. lııı ııg11mııı (J) :11 lik el \ı• eı.ıııe.k rııtııı.ık ~l.'l "'0 h. ıu ı, ı .ııı 929 p.11.11· pııııı "<ı.ı! (16) da .AJıı,;ı.ıada Uıı'u 
ı ·ı ı ı tı'' zı ııw ıl.ıır• iııric H a ı~ı itokti . ınıına' 1 ıya ı Hı.ık 
ı• .ıııı 'l..ıf ım•l..t11plar•ııı Ye ti · . uı (20(l) lırn k ekııı ·k ı (500) lir . tık ıeırıınatı rııtı\·a~ k:ıt leı mı -ye' nı i aımkü11fa ı ıl (1530) ·ı kad~ı ıııırnıııı idare \"azı ı kırı miırlıirliığıme 
·ıııı Pıı loızıııhlıı. ı.ılipl1'r ıııııııaka·:ı .ı•lıınıne'»ıin; (50) kıı

ıı ı ı ıl .. ıhı ırırl,· \ııt"ı"ıl" ııı.ılz(·tııu ıJ,ıın•,iıııl,•ıı, llaydaq ;ı :ı 
1 mııfr11n• J,rııııi. ~ıııııııırfaıı, 1 l\',eriılu l'ay,,•ri - Sivas iıı
a·ıt ıııııt..ı•i liğıı foıı lı•ıl:ırık od •lı iı ler. 

İZAHAT 
IJARiCl SiY ASE1' 

- ~ · ·-~ . 
Lehistan - LitYanya 
·e Rusya münasebatı 

-~-' Varşova. 16 (A.A) \J Z:.ıles-
ki ıliw·t ıı eı·l·~ıııin lı-ıriri,·e 
eııı·ı'i;, c:ıı iııık 1. ·I i t ııı •ı lı:llı 
htızırd.ıl..i lı.ıı ıcı ırıe. a ti lıakk
ıııda 11;41111 lll'~aııattn lııılıııı
ııııı.;t 111, 'il. ZalP,kı iz:ılıa!ıııda 
Li1v:ııı,·a il · nlaıı ııııiıı:ısrhall:ııı 
halı•ed;•ı-b:t·ıı t .ilvaııyaıııu, Po
loııya i!o uzla. ma ınık:irılan111 

. ıı-e~iktıı:diğiııı ,.,. rııırnıal vazı
yrtiıı hıı--ıı!iuıe n"Lıni olılıı(!ııı\u 
vr f 'n!orıv:ıııııı Liıv;ıııı•aya 1

),;.ir~ı ıılaıı ~t\"a~t·liniıt ıua~l\ki > 1 . 

~almdaıı ill<ıı et hıılmıdıığuııu 
sıı ·liYcrı~k dı~tnİ.'lir ki: « Eıı ı'\'İ 
ha11ı lı:u ı;krıtr hndur. 

l\ih·kim hı'iliııı l'İlıan t'!kfırı 
11mumi,·csi yr hazı l .itvanya 
et'lı:an l'olonrnııııı 1111 tc~ııııi, 
:,İııi tasviıı d;ıwktetliı . Şiırhe 
yoktur ki ıııilldl<'ı i karılı·~ kıl
ıııak istiyrıı lıiıyttk pr"ıısipler 
lıı"r 0 iuı "aliıı 0 Plcc•'k l'C Lit-'"' n . n 
'~ıııva ifo dn-taıiı· tr<riki nwsai . . 
k,ahil olar:ıktıı . 

V:ıryJva 15 ( .\.; \ ) - :.\1. 
Zalrd,i h:ıı w~ye ı·ıırı·rırır·ııin
dı·ki hl'\-.ıııatıııtlaki P11!t,ııyanııı 
Hıısva ilıı ılı· dr",taııe ııııllı:ı
s»lıaİı.a lıııhııııııak arzıısuıırh 
kııYw•!i hıı'ııııdıı~ıııııı Ye f\ııllo•~ 
ıııis:ıkıırıı fo·i!l'ıı t:ı1lıiki lnısıı
sıı::d:ıki Sun et . t'·klif'.ııi lıiimı\. 
k:ılıııl L'fınesı ılı· hıııı:ı Jı.,il 
ıılıhı···ıııııı sııdt•ıııis \'ı' ılı•ıııiı-" . . 

tiı ki «· h.plln~ ınisakıııııı Plıcnı-
ıııivrtiııi iılr:ık ı~ılPn Polonya 
ıni~aJ..ııı ııııııtık:ıvi hİI' trırzd~t 
tathikiıııle lıio; lıir uıahnıı· 
ı:r• ırllll'Ulf,J..le,Jiı·. 

Yalıııı Sovveı ııola' na v11-
rİIP11 ı·ı~apta n;tıvzıııı lıah,rı!aıı 
iki l..;ıvılı ihti,·atiııin d yarıi 
hir t:ır;tft:uı 111f~:lka imza koy-

. ıııııs ııbnlarla ~orı'i~ııwk cli:(ı:w 
' t:ıra.h:ııı ıla Baltık lıi'ıkiiıııl'llı•ri 
gihı >:ıııiiıııı ılosllarııııı1. w 
Hıııııaıı\" t gihı sıkı ıııullefik .. 
lı•riı11izııı de l'rntııkola ~in'tk 
•tıııclı~ri lııı lllL'''"lı•l.,riıı :ıııla
·ılaı a~t11a k:ıııiiz. 

Yakııı lıir İ~liklıaliıı lııı ikı 
k:ıyıli ıtiı·ıızİ\"evi t!ı~ imh' cılPı'•J
~i k:tıı:ı:ıtıııı lıı•,lımwk1cv;z. 
S, , \'C'I Hııs\"a ilı• l 'ııloııva 
k,.ııd• ar:ılarnııla :ırlerııi fc('aviiz 
nıi,;akıııı ıııız:ıl:ıdıkt:ın sonra hu 
ılost:uıc ııı i'ınasehatııı stır'atle 
irıki~af r•ll'•·c~ine eıninız . ıı 

Avu:•\tttra.lyada. --
Orman yangı~ı 

Melburn, 17 (A.A.) Viklorya 
eyaletinde vukua gelen orman 
yangınlarının mühim hasarata 
sebebiyet vermiş olduğu slly
lenmektedir. Bnzı şehir'.~r yan
gın tehdidine maruz kalmışlarsa 
da rüzgAnn lsdkametlni tebdil 
etmesi sayesinde kurtulmuştur. 

Fakat bir çok evler harap 
olmuştur. 

Yanardağı 
Batavya, 17 A.A.) l(raka

tea yanardağının indifaları de
vam etmektedir. Son ylrınidört 
saat zarfında tahtelbahir tezel
zilllerle mUterafık 300 indifa 
kaydedilnıiştlr. 

--~·---
Bir deniz facıası 
\' ttlıartilpııl (M ı'sllı:ır'cpool) 

16 ( ;\ .,\ ) - Bııra y:ı :,wlcıı 
( ıcrtrııdı' Cappleııı:ııın ıı·ıı•ıııı

~1 ıki halıkçı \aptınıııuıı k:tpt.ıııı 
lc(!'ınisıııiıı ıutııldııijıı ltiı · fııtıııa 
ı· ı. ı ... ıH a ~tı;er•cvi sı·ıı•iireıı 
lnıy•ık lıir ıla'g;ıııın ıniııı!llı}· 
lıatt •il lıır kı~j,·j ııldiırılıığiiııii 
"' u..;Pı ki,ı~ı yaraladığını lı:ıber 
\L•11ııı'lıı . O ı eıı ı·ıifoııiıı rnsı~tli 
k ırav,ı rık ıı lnıı- ve ı'ıç ıı\er· -. , 
'"ılı 1 a.<t:ıharıc\"r gııııdcrilıni~tir. 

* l\ı,ıııiir lıalıııı: ı;'t' eu ada
ııılaı· Briiksı•I. 16 (A.A.) -
llır paı,A\'l'il ayınııa daiıesinde 
"ıha tutıı:ıııııı~, ıki i~ı;i bdın 
k .. ıniır lıaiiııe gt.:ıınr~, diğer 
altısı ai!;ıı 'ıırı•ttı' \":tı .ılanrrııstır· 

Aimn-yada 

Bol bol kar ----
80 Seneden beri bu 
)'adar mebzul kar 

yagmanıış - _ ............ . 
Londra: 17 (A. A.) Garbi 

Avrupada ç11k mebzul bir su
rette kar yagmakta ve bir çok 
yerlerde üç dört günden beri 
fasılasız olarak devanı etmekte 
dir. Bilhassa en ziyade kar 
düı;;en yerler Ren ltnvalisile 
Danimarka ve lskandinavya 
memleketteridlr. Bir çok trenler 
kar tarafındun abluka edilmiş 
ve bir ~k yoUarda mOnııkaliU 
munkatı olmu~tur. Danimarka
da bir çok şehir ve kıısııbııln
rııİ etrafilP ah\kası kesilmiştir. 

Ren havalisinde bO seıtedea 
b«i bu kadar mebzul kar yağ• 
mamıştır. Mftltılş kar . fırtı
naları Baltlk deniZlede muıra
kalata ııiant olmalıitadır. 

-~-....... --Fransa da. ...,.------
ihtiyar kaplan 

PARIS, 12 (A.A) M. Kle-
manso (.Clemenceau) nun ahva
li sıhhiyesl sal&h l kespetmekte 

· berdevam olup. tlık hiç bir 
endişe tevlit eylememektedir. 

Fransız olmu•- Paris, 17 
(A.A) - Alman dogmuş, Avus
turya tabiiyetine girmiş, Alsash 
kadınla evlenmiş · ve mütarekede 
Fransız olmuş olan M. Dandlav 
(D'ar.dlau) m memuriyeti tasdik 
edilmiştir. Mumaileyh .t-1 t-28de 
aşağı Ren Ayanlığına intihap 
edilmiştir. 

MİSAi( ETRAFINDA - Pa
ris, 17 [A.AJ - M. Briyan ·{Brl
and) Ke11og mlsalı:tnın tastlki 
projesini meb'usan meclisine 
tevdi rylemlştir. 

KABINDOE - Paris, 17 [A, 
AJ • NAzırlar ı mecıısı istlzah
lann sırasının muhafazasına ka
rar vermiştir. Blnnetlce meb'a• 
san meclisi ögledeıı sonra içti· 

· mal siyaset hakjcmda mUzake
ratta qulunacalqu. 

BiR REZALET DAHA -
Paris, 17 (A.A.) Şehadetine 
müracaat edilmek Oze~e istintak 
knk'in,ıliğlne da"let edilmiş olaıı, 
borsa sarrafı 1>aron PokUmon 
( Pacpuemont) hakimin nezdine 

· gitmemiştir. Mumaileyh 20 mil
yon tahmin olunan bir borç 
bırakarak kaçmıştır. 

:iran.da 

Yeni kıyafet 
Basra, 16 \A. A.) - ran

dan blldJrlldiğJne göre 
yeni ( mllli kJyafet) kanunu 
şehirlerde 22 martta mevkii 
tatblka vazolunacaktır. Lakin 
köyler ile diğer ufak yerlere 
bir senelik mühlet verilecek
tir. Yeni kıyafet nlzamatına 
riayet etmeyen her hangi 
~ahsı ilk cürmü için nakti 
ceza verecektir. Tekerrürü 
halinde her defası için hap
solunacaktır. 

Dolandırcılık tahkikatı 
Aras, 17 (A.A.) Dahiliye na· 

zırı Gazet dU Franın mUşterl
lerlnl müdafaa etmek için bir 
sendika teşkll etmiş olan Belçl· 
ka tebeasından rahip Venrek 
(Venreelı:e) hatlıında h ha· 
ricine teblt kararı ittihaz etmiş
tir. Bu tetblrin bu rahibin Ga
zct dü Fran meselesindeki hattı 
hareketleri dolaylsile hUkOmetl 
ve Fransız adliyesini tenkit et· 
mesi üzerine ittlllaz edilmiş ol
duğu söylenmektedir Rahip 
Venrek gece Arası terkedecek
tir. 

Amerİkadn. 

MİSAK 
KELLO<; l\JİSı\KJ 
Amerika tarafından 
misak tasdik edildi ---Vaşington, 17 (A.A) · Rel

~ıcumhur !\\. Kuliç l(etıog misa-
l kının tastlkına dair olan vesikayı 

bugün M. l(elloga Havr şehri 
tarafından takdim edilmiş olan 
allın kalemle imzalamıştır. 

Dif{er iştirak edenler 
\,1sıngton, I~ ( \.\.) , \nıc 

rika, \' u tur\ ıı, . O\\ et Ru" a. 
,\fganistan 1 labı:~i::tan, Sıy:ını, 'e 
Denıinik cumhuriyetlerinden ılıa
rct ;etli memleket Kclloıı; mba
kıııa lıilkun c tcmamen muva
l'akat ctnıi~krdir t \rn;wutluk. 
Parag<ı, Kııhil.. ı laytı, Libcry.a, 
!'anama ve l'ortckizdeıı ibaret 
olan dij\"CI yedi ıncmlckct te nııı· 
ahcdcvi tastik eınıi~lerdir. ..... 
HARİCİ 
MÜTEFERRİK 

HABERLER 
* K.\\~AK Sll.AII 

m" ;ıyrc::, 11' (L\.) 
tin hıık[ımcti Santafad;t 

Hue 
.\rjaıı

bir \1. 
ınıııı 'apunıııda Boli\'ya) a gön· 
dcrilnıckte ofan '2000 tüfek san· 
ch~ını ınusadcrc ctnıi~tır. 

* iSPA '.\'Y \D.\ il rrlL ,\S 
.\Tadrit, 18 r \..\.) - ,\)aliye 
nazırı z:ır:ırına bir ihtil:\s kc~f
cdilmi:ı ve bu ihtilas ile ııat.aret 
ıııenıurlarıııdaıı biri ıtham L'tlil
ıni~tir. İhtilb ctlilmi~ ııj~n me
balaı 2 IOO peçeıayıı lıaliJt ol
maktadır. 

* TA.l\ılR:\T . \%\Si \ a-
~inğton, 17 (,\ .. \.) lıı!(İliz ~e
liri )\ ı. Kello!( miittcfik hükumet· 
lcrin :ıı. ll\"eıı tl \"ung( Owcn 
d.Yotın!() ile .\L J. P. \lorgant 
tamirat mc;cıcsini halle memur 
olan ıniiuıhassıslıır komitesine 
Amerikan •!zası intihap etmİlj 
olduklarını lıildirmi~tir, 

* llL'RA YA CELECl~K -
Hlikrl~, l 7 ( \. \) ~ Kraliçe Mı 
ri (.\l:ıric) yakında Jstanbula bir 
tcnzzlih scyahatı icra <:deı.:ck ve 
ııarıla he~ giın kalaı.:aktır 

~de 

Japonlarla ihtilaf 
· Bertin, 17 (A.A) Şang • 

haydan gelen haberler Japon • 
tarla Çinliler arasında gergin -
!iğin artmakta olduğunu bildir
mektedir. Japon kuvvetleri Çin
liler tarafından yağma edilmiş 
olan imtiyazlı Japon mıntaka
~ında tchaşşut etmiştir. 

* Çin ordusu ~. "anken(Res
ml) 18 (A.A.) ~ 1 KAnunusanl
den beri içtiına etmekte olan 
tc_riıis konferansı Çinin merkezi 
hüktımetin doğrudan doğruya 
kontrolu altında beş fırkaya tak
sim edilecek olat.ı :l•kcri k-uvvct
leriııin 71 ~ hin kişiye tenzil 

eden programı kabul ctmi~tir .Bu 
prograıı millt varidaun yüzde 
kırkını t~kil eden askerl masa
rıfın tenzilini de derpiş etmc.k
tedir. 

Bu proğramın icrasııı.ı ko
laylaştırmak için Çin 6 mıntıka
ya taksim edilecektir. l(onferans 
aynı zamanda terhl~ edilen as
kerlerin mukadderatını tayin 
aden planları da kabul etmiştir. 

GUmrUk. - Tokyo, (A.A,) 
Harici)'e Nazın gUmrilk tarifesi 
hakkındaki Çin-Japon müzake
ratının bir lhtilAfa mııncer ol· 
muş olduğunu bildirmlştlr. 

LAr<ILAı< -

Kereste mübayaası: 
Tütün inhisarı müdiriyeti 

um~miyesinden: 

İnayetullah han taht1ndan 
nasıl f eı"agat etti 

ıAsilerin reisi (Habibullah) unvanı tıl 
tında ali iktidarı eline aldığıni bildir 

woskuva, 17 (A. ) - Moskova-kat:a tel6~ 
muhaberafı Uç gün inkıtadan sonra tekrar t• essüs etmh;lir. 

Amanullah hantn ferağatından onra asil 
kabil üzerine tecavüzlerine devzım etmhplsr ~ 
kUçUk bir müfreze tarafından muhafaza e 

meKte bulunan lnayetullah hAnın sarayini muh~ 
sara eylemi,lerdlr. Asilerin kumandani, reis leri Saba Sakinin ah iktidarı (Habibullah gaı 
unvanı alt!nda ele aldıOını bayanla lnayetull21 
hanın ve hUkOmet azasının teslim olmelarl · 
talep eyldmls ve reddettikleri taktirde kuvV• 
lsfima• edeceklerrnı t.lldlrmı,tır. 

·Ecnebiler muteeseir olmadılar 
h\oskova, 17 ( A. A. ) Kabilde Sefarcthaneler asile!'" 

mensup müfrezeler_ tarafından muhafaza edllmektedil 
Asilerin ecnebilere karşı olan hareketi tcmamen dost# ' nedir. sehlr dahilinde vuku bulan muharebelerden tek b ecnebi. dahi müteeslr olma!111Ştir. 

Ankara, 18 (A.A) Telsiz · muhaberatmda kablldC hadis olan arızadan dolayı, (48) saaten beri Kabilde 
malümat yoktur. 

Matb,aa işçisi aranıyor 
Devlet demir yollari ve limanları 

umumi idaresinden: 
~det 
2 Yeni lıad"erle 1ı'rtilıe ıııııktı~ir ınürcıtip. 
ı Y eııi lıarfl dt• 11lrlilıı> ıniiktP.ıliı· miirettıp cırai:(ı 
1 1 strotip usı.t. ı. 
1 lstrotip rıı~ı. 
1 'l'w; nı lııırııfal ınakiııı leriııl' kaal wrıcl. ' 
6 

Batid:.ı ıuıılıal'I l<i' ı~ı;ıle! ı: ij_ıliya~ vardıı. Talip olaııl31 11 a yd:ı qıa;;;aıl:ı :\I:ıth:ıa Mı ıılı rıyııt ını! ııı ı'iı~ıra:ıtlan i l;iıı ohıntı 

Evrakı matbua tab'ı: 
Tütün _1n~sarı müdur_iyeti umun_ıiyesindeıt ı 

illııhtolıf eh atta ıleffer tah,eıtııılecel!uıdrıı talııı ol:uılarııı lıB' IJ 
giill nürnıınelerı görmek üzre miını.raatlan YO 23- 1-929 ç.11 ıl 
ıışnıba ııiuıü :saat onda Galatada nıübayaaı koınisvonuııı~ 
bıı]111ınıalaı ı. 

Bankası umum Emlak ve Eytam 
müdürlüğünden : 

Baukaınmı •Iİl emlak.in Aııkarada hal ap~aymda ıı.'kı Kozuı ıı; 
fabı·ikası alat nı ıniiş1emilatı ile h~rabcr pe~irı para ile kapalı 
zarfta miiı.ayedeye koıımuştıır.ihale 28 ikinl'ikı'ııııuı 929 pazar!e:> 
gürıiiduı·. Alıcı olanlar 2250 liralık ıemınaı vereceklerdir· 
Tf'klif rnekııı1ı~ıırıııın ilıale ı;ııniırıe. veli ·mek üzre taahüth 1 
olarak verilmesi icabeder; lstaııhııl. İzmir ve ınerkezde birel' liraya verilen ıııııfa~.·:ıl ~ırtıı:ııııelerimizılerı hirer mıshasınır ı· 
iııızalı olarak kapalı IP,klif :ııektıırl:ırıııa ıaph lazıırıılıı·. " 

Devlet demir yolları ve linıanları un1un1i b 
idaresinden : li Haydarpaşa Liıııaıı ve Hıh!ım idaresine ait «2» numaı;ıl1 ,, Dııba miiııakıısa sııretiie Ye yrvmi ilıaledrıı itiharen bir :ıı .li 
zarfında tamir ettirilecek1ir. ı·i 

!\fona kasa 28-1-929 tarilıiııdo Aııadohı-Baıtılat 1 şleııııl ıl 
)1iidiirlügiınce yapılacaktır. Tamirat 5artııanıesi şiındidel1 
Flaydarpaşa Liıııarı Baş l\iüfettiıliµindeıı alınabilir, ve ınazkı)ı Uuba arz11 edenle!' tarafından Haydarpaşa menılireğirıılt' 
görülebilİı'. Tamiıata talip olanlarm «JOOı> lira teminat akça.il~ '1 
ve ehliyfl!İ fonniye şahadetrıamelerile hirlik!e teklifnaıııeleriOl '' 
vevrni mezkıirde ı<aat «14 30>ı a kadar kapalı zarf dahilinde rn 
iclarei rnezkt1re k~ıibi umı;miliğiııc 1evdi eyleıııeleri lazımdıı· yl 

ıııırn I~ ımı · 

Altıncı büyük 
~tayyare piyankosu 

Yeni tertip Yeni plan 
1. ci keşide 11 Şubattadır 

ikramiyeler: Lira 

30.000 
=::;;:ı 1 s.ooa 
:::::::3 15.000 
~ 12,000 

10,000 
MUk~Hat: 10.000 jj Lütfen Dikkat edlniz: 

_ Bu seneki Tayyare pıyank•ı'u ;ıiındi ye kııdarkilcrin en -= zcn~ınidir.C,:iııık.ıi: ~ e 1 1().()()()lira e d 'ıa yukarı buyuk ikranuycler geçen ~ ~ - senl' y:ılııız~3.tanı: itli.Bu ene "5,tir.lsabct• .• 67artmı~nr. ~ , . 
;:::::::; 2-Umum ikramiye adedi: Geçen tncki ke-~ .'r .'.-.bil şidclcrde yalnız 2.(XX). idi. Bu sene tam "3,90(),dur. ~ «ı ı 

Umum ı,;abet ihtimali de tam:•, !lli~ya i iki nıbli)art~nr. ~ •·vd Cilıalı Falırikası içiıı mııbtclif cb'atta ( 3100) metro mik'abı 3-Plyanko yUzUnden zengin olanların~ ıı, kerıısıe kapalı zarf u~ıılila alınac.1ktır. itaya talip olanlaaırı şart- adedi bu sene geçen senenin tam iki ~ ıııtı ıı:ımeyi görmek ii1.ere her gün müracaatları ve 23 1 929 Çar- misline çıkacaktır. 
i:::;;1~~na7~:~~ aat ond:ı Galatada mübayaat korııısyoııııııda ~rnıım~ınııııııııııııı mnııımmııırnııımmıınıııımım ım ımı il[ 



.i/TE 

.nlı vak'a 

.rhoş bir kadın
cuğunu vurdu 
ı Mustafa yaka-
lanmıştır 

Kı ~ere ü~kıidarda feci 
• 
d olnııı~, geııç bir ka-

ıı l \~

jO(·ıı~ıı 

ereı·e

:1.ralaıı. 

Hadise· 

ıda.rda 
r' 1 fakih 
ır esinde 

mer

•acı Hü~yn pa.şaııın kızı 

a hanım evolki gece di~'t 
aki çocuğu Fatıııayi 
ıa ya c.a.lışırken sokak 

u çalınmıştır. 

diha H. ~uğunu bıra
kapıyı açmak üzre aşa~ı 
ve kapıyı :ıçtı~ı vakit 

1 bulundu~u Mustafa 

·rşılaşmı~tır. Biraz ~ar ho.~ 

~1 ustafa süylenmeğe baş
' bundan muğber olan 

ha il. da mukabelede hu

uştur. Bu sırada Mustafa 

•casını çekerek ateşe ba -

1 Ye Mediha hanımı vara-
ilır. · 

jtndaıı, lıoyııundaıı, omu

aıı ·arıı !anan kadın yere 

.rlanmıs "İıriılt ·· .. . 
. •· " " uzerıne 

~ı~d:ı.kı Fatma da asax. 
l B . . • 11• 

· il". u ınış zavallı r.ııcıı-

ıt ıh seh~bi_ t?l•lketi ol:Uuş. 
ıo. hl'rıf ıkı kuı"unla bu 

ıımn da miihlik surette 

ılayarak kaı;ıııı~tır. 1\fodiha 

ııı _çocuğu ile lxwhf'r Tıp 
ıltıı.,ıııe kaldınlmblardır 
h fı 1 • • 
. rıı.ı ı ıayatlanııdan ümit 

\
11

r • Mustafa diin Oskı1-
I\ Yakalanmıstır 

; \Jf.:YDAi\İlA. YOK -
ı ıte flao·a 1· d' . 

. _ '" n e rn ının evladı 

.ı~vısı 'laklı11IP T 1 isminde 

l~a .• ıııda Lil' k11. lııındaıı üı: 
ı l'h·I b. • 

ıı· aıkaılaşıııa git-
ıızr·ı• l . 

"' • ııvı ıfü ı;ıkmıi' hır 
, gdınerııı. :ir. PnliM .\fak-
ı,vı ;ı1.. k 

1 ·Ü _aıııa ladır. 

t k 
111111

" ~ıkııııs •ariilamı --
>ı ·aıı k · ' 
li . la ırnıııdaıı Abdül-

'. l\tııiııd., hiri ııvf'lki l!'ece 
!ıçııl:ı, ... 1 1 . 

ı 1 ı J · l aut usıııdı• gt:çeıı 
1111 "". k d ,.111 l ıııın ı·ı ıııı~ ve iıı t 

ı I f 1 eıı Yaı·alamıstır. Sebebi 

s'rı de~ildiı . > 

l .arhoş Kadınlar "" -···ıı 1 \l k 't tl ırıı :ı arı ·a ı e 
., ııaının<h iki kadın ar 

'· . ı;dııkıaıı "ınra kavııa 
ııı,~ \'(' il . . . . 

-ı ' • e nnno ırec;ırdıklerı 
~,erle hirhil'!erini yaralamış
' ( ıı·. 

50 lirayı almış 
, .\f tıstafa isminde bir adam 

skud·ırda •t""'' ı ·" ı·'· .•rını a otııraıı 

•lı efoıııliııin 50 lirı• ını ı;al-
11 • )'flkıtlrıoıııısııı -. 

* Ti' TO, IJEPOSIL UA 
- Beşiktaşta B11ll(ar tlitün 

rn sıınd~ Kııııan i~minde 

ı ı girerek ıutiiıı dı-ıııklerinin 

ı asma kl.uımı.. ise ıfo depo 
11'kı:i~i ı:ırafıııd:ırı ııorıılerek 
'nlıse it' lıııı olıııınrn~lıır. 

• Hirden hu, olum - llıııı 
· h:ılı ~irketi ha vri venin 73 
ııııuaralı \'apuı u tenırf''ko. 
'I d ' ~ 111 en lıııı ek~ı ııtııııs \O keıp-

·ıryı-: !(elııı ıskelevı: ,-~ıı.ıs.ı.ı ı 
, , t • 1 

aı :ı. vıılnıb.nlaı lııı ı kıtlıı 

~~1*' iııden ıılnııı tuı . 

I ıı:ı.ı l; lı Tll l ı\ 1\ 1 

l•:vupta kızılıııesı·ıtıe ıılııraıı 
lrktnk ·ımelA:<1111lpıı 32 va~ 
:ıı ııııla Sııkı ıı i,ıııırııl . 1 . : 
"VıJ ı • l lll 1 

el "ııns.• hıılııııııııı lı·~ı lırı· 
ııaı ., k ı· " 

r .. ıu_ ısuıı l:ı\ 111:-4 ·•~aı:ık 
lıtılı:ıı ·ı . . , 

ın Aııı"tıı fahkıkaı 

ııırlı .::>ııl.rııııtııı hrı ""' 
'I 

Fakülte 
Bu sene doktor 
çıkmıyacak 

ı 1 •• ' 1. 1 ı ı ı ı .TL~. 1 -' ı'. 1929 

v 
ISTANBUL CUMA GÜNLERİ NASIL EGLENİYOR 

Lodostan sonra kar ... 
~~~~~~-~~~-.-~-~-

-----

Karlı havalarda ayağı kayıp düşenlere 
sakın gülmeyiniz 

Refedildi 
,._ 

Ali he' etin verdiği 
karar 

Darillfilnun tıp fakillteslnln 

lbzarl kısmını te,kll eden (O.S.N) 

sınıfı tesis edildiği zaman alı -

nan talebe busene son sınıfa 

geçeceği için bu sene fskUlte • 
derı doktor çıkmıyacaktır. (O. -

S,N) den yetişen gençler gele • 

cek seno mezun olacaklardır • 

Bunların mıktan (82) kadar 

olup (12) si.al hanımlar tetldl 

etmektedir. -------
Tahlisiye İkramiyesi 

Memurlara ne şekilde 
verilecek? 

ALI Kı\f' \R ıu:y·~:TI RiY SF.

TIND~: '. 11.mirin işgalini mutcakip 

Çanak kaleye ve hllalıare llursadald 

kıı"n>ına iltihakı muıeakfp mezunen 
ıckrar Çanak kaleye gelerek milca· 

delei mili ıenln nihayetine kaıbr bir 
d.1ha kıı"asma avdet etmeme ınden 

~oh~ı Bursa hey'cti mah<usa ınca 
2S ~.ylOI 339 ıarihli kanunun birinci 

madde ine le•fikın ni. beti a.skcrıyesl 

• katedilmiş olan sabık sahra tt)pçu 

yuzh~ısı hacı ŞevlıJ efendinin Jrn. 
man<Lınlıkun vıilu olan davete icabet 
eımiyerek milcadelel milliye ouna 
kıdu Çanak kalede k,aldığı 1ahıkkut 

eyleoıekte 1 ·ede lngill• ve \" unınlı· 

fırla tema.ı olmaması '° amali mil· 

Tahlisiye idaresi memurlAnna 

verilecek ikramiye hakkındı bir 

talimatname yapılmıştır. Buna 

nazaran: 
, ı - V azlfelerinl ifada feda

karlık ve faaliyet gösteren lda· 

rei merkeziye ile şuabat ve 

mevki fener işaret gemisi me

murin ve müstıhdlminine iki 

mıtıjl tecavüz etmemek ve sene

de bir defaya mahlius olmak 

üzre mük!fau nakdiye ve ikra

miye verilir. Ancak hayan teh

likeye karşı fevkalAde ve sayü

gayretleri göriilenler bir defa 

kaydından müste mıdır. 

2 - !fal vazife halinde ka

zayı oğrayan memurin ve 

müstahdemine ve vefatı halinde 

ailesine beşyüz lirayı tecavüz 

etmemek üzre mükAfatı nakdiye 

itası caizdir 

EMANETTE 

Mütehassıs 
Cerrah paşa 

hastanesi 

Kim umardı ki gec& lodosla üstüne bu kaaar hır· rnı auı

yatıp sabana kaı~ı kiremitleri maz . Kendimi tutaınıyarıı'lı: 

karla örtülü bulacağız. Müjdeyi gülmeğe başlaılım . 

yatakta verdiler: Vay efendim, ~enınisin gfı-

- Boram, horam kar ya- len ? Arkasından küt diye> 

ğıyorl ynvarlanmay\m mı • . Tahii 

Geceki korkunç lodo · fırtı- giılıinç olmakta şişmandan 

narından sonra: «Bizim ma- a~~ı kalmadık ... 

halle takımile fırtınaya kapı- Meğer, kendisine giildüğiıın 

lıp uçtu!» deselerdi, inanacak- aılam farkına varını· palto-

tım. Fakat «kar yağıyor» ha- sunu temizlerken bana dörıılü. 

berine omzumu silktim: . - ~~ ... ne .yapalım beyefen

- Kabilmi canım, dedim, dı, dedı düşmez kalkmaı hir 

yajtmurdur ... Bir de b~ımı Allah ... 

keldırıp bakayım ki yerler - Doğrudur, dedim, hatta 

bem beyaz. Adeta bir çokcıık diı:ıeoin Jostıı ıla olmııı derler. 

gibi sevinçle ellerimi çırptım: So1.ümü kl\sti: 

Derler ki kar ~.·ağınca ha' :ı - ilPkiın dü ·tük ıe "ıır-
1 k 1 f) 

sağlamlaşır. Hanı pek le ya- 1 11 .... 

baııa atılarak söz de~ildir. Bir Kar oyunları :ırasında bir 
de lıoy ölçm11 vardr. Bir ta

kerc insan o kadar üşümez. 
Sonra da mühareğin üzerinde rihte- ~radan epey seneler geçti-

kiıtür kütür yiıriimesi pek ~ar bır ~IJın yiik~elıııi~ti ve 
hız -hey gıdı gençlik! - Kar içine 

ho~tiir · Yalnız, crirneğe başla- yatarak boyumuzun ölçıi~iinii 

yıp ta yerler kaypak bir hale alıyorduk. Oiiyle yuvarlana 

gelince sırt Oştiı diışiip topaç yuvarlana ~iderken bir kiir 

gibi ynvarlanınası biraz caıı kuyıııııuı içiııe di. 9nıeyiırı ıui~ 
sıkah. fşte ~lemde boyunun ölçü-

• ekaJar sıkı tutunsanız sünü almak hııııa ~ıer!cr. 

ııafile<lir, ayak bir kere kay- * r 

dırnı rnlu~u yokıı~un alt yanı- Kar yağaraken beni 1)11 z.iyade 

nda alır. ınız. l •eçen seneki kendilı.wilc mc·gı 1. deıı, kıı~

kıırlı glinleriıı hiriııde itli. lardır. Soğuktan morar-arı ga

Yı•ni poslaııe kaldmınıııdan ııacıklarını :ıçaıak. P.ta inlAr 

Cerrahpaşa hastane'inde 3 sene geçiyordum. Üııüm sıra giden ı.ribi cicik ciı;ik iılıi~ıııt•lt'ıı, ıııı 

evel te:;is olunan rontken daireıl iri yarı bir :ıd~ııı. yiizii krıyıın acıklı ~ydir. 

için Almanyadan bir mtitehas.-ıS kiipak'.andı. Ilir sahalı peııı:~l'trnıiıı :ıı ka

getlrilmesi takıırrur etml~tir. \fc~· Ama nesıl kapanış ... İnsan sında buruşuk "" ıslak cosedini 

benı az mı ağlatmışlı: Cilr: cik 
ci.:ik cicik .... l~ıe hu Jakibıla 
yine onlara bakıyorum:' 

Birbirlerine nede caııılaıı 

sokulmuşlar! lı,;leriııde tuyl rı 

dokiilmu ·, sırtı kabarmı~ sık 

sık nefe · akuı bir tanesi var. 

Dnuu ortaya al11ıı~lar, vtı hep 

bir arada, baş ba~a. ha~in ta

biatın kahrına bir birlerinden 

kuvvııt alarak kaı ·ı koymağa 
çabalıyorlar ; , · tı ibret alıcı 

manı,aı-a, değil mi? 
Bu saiıah, matbaaya nelir

kcıı paltosunuıı yakıı~ı kalkık 
bir mektrr çoru~ıına r:ısladım, 

ama ııerıfo hilirmi~iniz, kar ıki 

evin ılanıında . . Belli ki :{Olip 

goçenleri nıuzir'ik olsun diye 

kaı topuııa tutacak .. Epuyrn de 

rı•phane toplamı~ ı .. 
Derken ilk mermiyi 1.avalh 

bir ihtiyarın kafas,nda tecrüb& 

elıııez 111i? lhtiyaı ~ylı> bir 

ıllinii(l h:ıktıktan sonra gözün

den iki sıralı yaşlar dökülme

~e başladı Yanına sokuldum. 

- Vah vah .. Fı>na bir yerine 

ıa8ladı galiba? llıtiyan:ık yü

züme baka kaldı: 

- Yok evlat dedi, ona aR
lamiriın Gar topi insana ni

derki'' .. 
- Ya neye a~lıyorsuıı? 

- Geııçli!;ime ha yıı:aııirim 

evlat... Hi .zamanlar biz de 

malıalada bele Geleni geçeni 
ır.ır tnpııııa tutııydıhl. 

l\I. s . 
hur müteha."ıslar ayda 2-:l hin yanın milyon liralık çek bulsa bulduğum yanıı lıiı· serçe 

lira i~ten1ü,lcrdir. Halbuki Puna . ltıJUıTJCfıT.tL r.rt#J:CO::J4WJJ'W A'WtaTtaı:unatO" RJ:L?: 7 "7 """ ~ ";,..;;· •:"'~"'"_." .. ~ .. ~·•;:...ıoİ·;;.~•"'""'a:u...-ııwA_ .... ..,,..,.,,..,.,..,,,.l,_.LA"'N"'~"'~"':"'"•"•"•rn--• 

~:manetin hiitçe,;ı müsait deıtildir. Fransızça Milliyet ,-

ikinci sınıf bir mutehassıs celbi • ij 1 lf Efff K HAllERLEft ili •eneye yakın bir zamandan 

Ju~uniiltiyor. beri çıkmakta olan K.ıetcınlzln 1 
lmrozun ltklnit köyünde mukim 

iken balen ı~ımeıgthi meçhul 'e hali 

fırarda hulunan hakkal Vakim \lrfse 

C."anak kalede ıuçcar C.evat beye 
Tetkikat ve tıbbl mübayaat Meşhur balağı nihyet Fransızça nu•h•>ı bl{ kaç ~ine 

"" ld "" ki r m •? kadar yeni bir ıckAmül devresine 

için SehrcınHneti tarafından Av- o urece e 1 ~recektlr. 

hastanc.'i ha:; doktoru Rü;tti 8. lenerek :11arm:ıraya ılii~tüktcn 3 mahlusadı Avnıpadan >lpartş etti

avdc:t etmi~tir sonar yak:ılanan meşhur fok ha- - timi" harfler ıt•lm~rir. Binaen -

emteai ıüçcarlye bedelinden medyun 

bulunduıtunuz "10967. kuruşu~ ıah· 
ı!li ve emvali menkulcnizc konulan 

haçzınd thtikı hakkında ikame eyle

diği davanın cerevan eden muhıke· 

rupava gönderilen Cerrahp~ Karadenizin şimalinden . ürük- ;: Fransırça Md111 ct ivın surcıi 

1 lığı, adem bir mühim mc~·eıe alrvh 'J'iirkçe Millivet ~; klml.-

KAZALAR·. haline girdi. Bu balı~ saan alan len veni hırflerle ba•ılıcaıtı ıtibl ı: mesmde iltnen valu tebliğat üzerine 

sııhL', onu Yük.sek kaldırımda mündericaana da büyüle bir itina ~ muayyen ıünde gclmcdl~izden hak· 

bll it d 
gli•ıtıiltctkıir. fillinrin b •mo E k da 

Otomo a ın • h~ kuru~ muJ..ahilinde gösteri- j ınıı gıyap karın ><rilmt~dr. 
kaleleri ~ecele Türkçe ve Kerelı: 

Ester lsmlndc U yafında , l lı'may~1- hay' anat cemiyeti - - Alacaklı vekil! borcunu• olan" 1"'"7 
/nr. · ' · -= frımızçayı mukcmmel ourette ~ ""'' • 

n" bir MUıevt kızı dOn Ga- .ı· dl • kun"un tı.hsilini ,. •mvaU mentr.u. 

re T Fok lınhttın• eza C<ıl) or ye = qlnı mukt<"<lir kale.nlcı '·• rafın- :o .. ' ' 

laladan reçerkH 7~4 numaralı •·tir ::o E len'z vıı dil h lk 
mahkı:nın c murııcaııt l'tm~ . ::ı dan ıcrcumt edılmclw:dır. l"ran. ;: ':e zc en ıclın ıuı ını talep 

Otomobflln altında kalmıf v• 1 - ~, tir l l k 
\lahl.cınc hu dauyı >11lı\hiyetl sızca nushan:"~ Tiııl.\'C Mllliyeda j; _ .. ' · ş >U ~ıvıp annnı tarihi 

yaralanm_ı..:.f_tır_. __ ~ d .. ,·rakı \:L•İ bıihbaw ıc,1.ilJtın.Un İ·1tiıdc E illndın itibaren virml ~n içinde ld · 

haricin e l(ıirmü~ ve , ~ 

Fındık ihracatımız 11 
cunckıc<l" !: raz ctmedi~nlz takdirde gıyabi mu. 

'ehremanctinl" vı.ı amıştı. • • l'ran"ı.co oıtrenmck J,tfı, ~ 
· d ı •· 1

. h (" = ımcldeıin muteber ve mukır at cdi-

( •l'\'t"ll be~ ay ıı;in e vırcson ,·imdi 1 ımııyeı ayvanat ,;e. il kııileriml,,. F'ran,.,çıı ıın•hftmm ı I 

"' h~ "ıli,ınd .l,721,~ 12 ki hıı mi yeti Emanete müracaat etmi ·tir. j 'l'ürl.~c ıic mıık•bclc .:tmdcnni ecc~niz ihbar '" muhakeıııenln de 

fındık ılıraç rılunmustur. Runuıı Ccmivct, eziyetsiz bir surttte 

1

; tavsiye edcri1. • 
17 :;iııbaı •ı·!•I l'"•r ıı;unil .ut ona 

d 
; f k b I ,., a 11nıt1Hfl'llllllllN:tlltl'llllltJllllllJllMI.. tıl!!, ouildi~i ildn dlunur. 

1.ıymeti "·-'6!!, l ~tı lira ır. öldiınnc~ ıızrl o a ı.,.nm 

•••••••••••••••••••••••••••• kcndi~inc \erilmesini istiyor. 
lıa~talııta miiplela oldıığu an- Zel.::li H. müskirat inhisar 

l:ışılmı tır. fntiharıt 't'l1'1pde im 
ha~talıklır'. miıdürü /'..ekAI H. dün ankaraya 

B d b k gitmiltir. 
u a aş a * Gulcemal Haliçte Seyri 

l<_;~..,Jkı "iirı hiı· mıı·har hadı'- f b 'k d · 
" ,efain idaresı a n ·asrıı a tarnır 

s ' 1 ılal,a nhnıı,-.a ıla kıır-
laıılnıı,tıı. gören r;tilcemal Hpurunun tam.i-

l 1 1 r•a bltmı«rı·r. o,·,- ka•· gu"ne kadar 
\lli aı 1 au aıfaın l•'eıırrde a < n T 

0 ııı aıı Kıryakeı İ•~nıııd~ biddir Haliçten çıkıı~ak ,eferlere ba~la , 
· · vacaktir. 

Kırya ·o i~ı ned ıh ri Yemiş- * Hububat nakliye ı • 
•e ya~ tıı l l'I yapıııaktııdır. Ticareti Rahrlye \tıiCllrivetlnde 

ın zaııı:.ııılal'ıı işıt.ıri lıowlrnıı: toplanan komi yon, hububat nak-

w biıı lim k~ılar h ıt'!'A ıı, e larlfe<lnde cenıi!At yapmqtır, 

ı-ıiımi~ti • hu tonda 2o kurus tenzilat 

Evelki ıııill alaraklıları biı• vapılmı~tır 

ıfonhiı'f' dfıkbııa w·lnıı·e J\ir- sırbistan muhacirleri 
yako kapıdaıı bir balııme ile Son aylar 1.arfında Sırbi~tan

ılış.1rı çıl.~rak vııpııı iskı'lr.•ine dan !!den nnıhıdrlerden ı 000 

,..••iıııfr,tir. k. · ~--k k ı • 
ı~ı ·"' eye n n unara" i~kan-

Oı•ıl•ıı i-1.tkcl< lııı/.t durar\ cdilnı~ur. 

fıir Y~pııra ııtlam~.Fcııl'r a\·ıkla- -.. -

r'""• kendisinı denızc atmı~ur. Gıdasız Çocuklar için 
~l:ın al Jıa,!i eyı ıı-or~n pol• 1 lu Din ıece Kadıköy Hllallalı-

kk 
ıaer ~ubesi tarafından ııdasız 

ı fend lrvakovu ku ta•mı--• c k.lar 1 llreyya sinema-

DEFTERDARLIK"iLANA ~] 
. SATILIK ARSA 

H""kbyde Kıremıtçl mıhall.,.inin 11ask~ dd . 

d r 1 
vy cı esınde No 2~ ..no b 

e •ten nn.cc"Cklrr .'tfuhıııımın bedeli 433 11 
· """• edeli 

1 m da defıerdırlılıu ftJ'ltlacallbr. ra, müzayede 26 Ktnanu1&nl 

_ SATILIK ARSA 
l l;k uJoıda , eliımı eJc kı la Jil 

ccktlı. ~luhınımeıı bedelı ~40 C• rnnd~ ~() 97-.'!7 bedelı ıleraten veni• 

Deııerdarlılcta yapılıc.tktır. - flrL muzavede \ltı k:inunuc"ı:) 19:l!I da 

SATILIK BAHÇE ve AHIRLAR 
1 

. ~qilı~ı. lhlamurd.A ':İi~linin kır mevkıinde 39 o baric. mucibince 12 

' onum J3 zira ClC•n mu.mireli bahçenin n11ıf lıi ulnln I0.'!680 sehim 

ıubartlt 1009 f ~ <rlımi il« içinde .._,_ ~~. "in harap ahırlann teımmı 2~ 

lıra hede! ile pe,- ~ltını ılınmı<tu. Redelı 8 ;eneJe vcrilecektır. muzıyede 

'.!6 Ktnunu•ıni f Q2Q defterdarlıkta yapılacaktır 

SATILIK EV 
ttııı uk derrde 

ın<n bedotı ~5 

vıf>1fıcıktır. 

! "'mbm" okağ111ıia 4-l 1 No evill l • kı hı-~ mubı 

lira. muzıvedc ql\ kanunoKllİ lotO da Ueftcrdarld: 
(147) 

SATILIK EV 

!iyeye muhalii hırıkAtı h.1<kınıl bir 
ihbann ıdemı ,·ukuıı amali milllye 

ıleyhJndc bulumlıı~u kana•tini '"" 
memckte oldu~un<lıın h<1 "eıi ınoh>U · 

saca mumaileyh hakkında vcrilmıf 

olan 12 'numaralı karann tıdilı ile 
kanunun ikinci aıtdde 1 mucibince 

nlsbeti ukeriyesinio kıt'ına muıteô· 

kan kuac veril!DJflİr. 

AlJ KARAR HF.\"El1 RIY 
SIITINDl~'I/: lngiUz muhipleri cemi· 
yetine dahil <ıldıığundnı ılolaı ı dev

let hlımet Ye aıllc. atında demi 

istihdamını hey'etl mıh•uuca karar 

verllml$ olan .\dliı e b~ mlifetıişle
rinden !\lxlülkerlm heyin o zaman 

adliye müstcıan hulunmuş olan Saiı 

mollanın ıeca.ıi,iınden ••yancı gaye
siyle di~er hlr arltıdqı tarafından 

lngiliz muhıpleıi cemi ·etine kavdeı

ıirilJlği Ye krndlsinin böyle siyasi 
cemi\ eı ve 'azırctlerden miıteh~ 

bulumhı~ ve hın:kltı mllllye taraf 

dan. eciye salılbl bir ıııemıır oldugu 

Şlyaru itimat bir çok zevatın ehııdan 

suihılarlyle tehakkulc eylemi~ olmağla 

hey'ed mwusanın 729 numaralı 

mazbaı.a;ındakl ıııumılleyh Abdülkerim 
bcyo alt karann rrflne müttefikan 

karar verilmf~tlr. 

Hey'eti yeni kararları 
Aıt karar hey'etf rfyuılfnden: 
Balıkeslrin işgali uıerlne dahile 

çekllmell bbU iken htanbula fltlea 

eylemeslndttı dolayı Bur a lıey'etl 

cıııhsuaa uıca nlsped askeriye ·ı kaı· 

cılilmiş olaıı kıdeoıll yll1.b-.ı Hilseyn 

1 ıu..,u efendinin lıgal henır;lmında 

U.lıke•irılen <lııhlle çekilme.>i hakkın. 
dA fırkadan bir emir verllmediıi ve 

düçar oldutu hmnalu sadır h tahlt. 

nın mqiycre mani olmuı ha cbiyle 

arlcadaştaciyfe çeldlnıedltı ı• Jsıan

bula gtdlace hülrOmetl FeriJiyenln 

emrine munkıı bir vaziyetle olmayıp 
bilakis ıeskilttı hafiyede milli ubur 

kumındanlgına tı.ym kılmmı~ oldu~u 

ve bu surede barcUtınm amali 
mlllfyeye ıamanll) le ınunfık oldiıg-u 

ıcbeyıiln etmiş olm•'ln• 'c \nado 
luya davet tebligatı nki olmadıJtı 

cihcıle ademi icabet me•'elesi de 
mevzubahJ olmıyacatına binaen 
nobanll tahkikata istinaden Bur a 

hcy"eıi mahıuwı tarafından mumı
Uey hakkında verllmif olan karan 
relin• ~7-12·928 tarlhtnda milttefin 
kan karar vcrllmltdr. 

An karar bey' eti riya"etf el 
1" 1 

o a eaı 
. ransız ııia açılın cidali milli 

üzenne Osmaniyeyi terkederek h • 
ed h!ikOmeıle bJ.Jı·'te ilah ev· 

n • Çtıe "tti"' 
halde bilıhara hıikOmed m·ıı gı "' 
aynlıp Frın ı~ io;al \C id•rcı .'l •,den 
d 

. , sı a tın. 
• vaıılr kabul eım · 1 
Uık . h ''ını en d·ılaı·ı 

m ·ııc ev'eti mıh 
h !tll"ı ınc.ı de\ let 

dızmet v_r n1ur ... :-.c .. t1tında adt· mi 1 .. tlh 
•mın• karar ıcnlmi l· (. . 

l • ~ 1 an chelı 
ıcrckct aoliye mahl..em h • < 

<•ı ., ••tlbi 
l lakkı c!endlnin Vraıı- 1 . · 
cidali milli Ü • ,. aı 1.ı •\ılaP 

ZCrtııe Q.,fll;a \CIH 

memurin 'fi ebali,hlc hlrlik , ı • :"d: 

\'e \"una klriyelerinc .ckıl< el .iJ;li 

nullı ı~tirak cdııı l ilahe c du man 

tar llntlan ı uku lıulın buyul. hucum 
ııctı<c-ınd lhh'çcı • Ç•lilcrtk l,gal 
altıntl• kaim la htzzarure () maniye 
ka. aba,ına 1>·Jct \C ~u>ayl millııe 

kumandanlınnııı muulakadcnı le .a 
7.ife•i olan mahkeme zahıı kAtiphtlni 
ifa ve me-ıkUr kitıhct ~.sı~en 

uhdulndt tılup fr•n~ızrar carı 

Iından '! e n ı ,ı e n hu va z i f e v t: 

<ayin lalının•J•ıt >< •malı mılllveH 

muhalif hır Jı;jrch.ı ltt: hulunma.~·up 

hilali ktH.l\'I mıllıve\c ınuavenct 

., le<fltı ıdı•n uı cı 1 nuş ol matla 
hcy•cd Jne1.tOr~nin 2-'.l u. ınubı
ıı ınJ• mumailevh llAkkı efendi fıak. 

kında \erilml, nl11ı karann reftne 

~8 I\! •l'i'ıı ıarıhındc miıttcflkın kırar 

verilmi~ur :___...., ___ _ 
~üleymanNazif sokağı 

ı.-ataflndaa Osmaabeye 
en caddeye Süleyman Nazif 

atı rami vertlmlftlr. Cemiyeti 
Beledly• C&bl ıokatıaıa ufalta 

ıabvllfle buradaki parkılertn, 

timdi kaldınmsız bulunan Sü
leyman Nasıt sok.atına aakflne 
karar vermlfd, Bu ııene butçe-
1• fazla tablllsat Cabl sokagı 

ufalta tedtU edllmeyecektfr. 
SOleyman azlf sokatıoın kal· 

dınmluma11 da 921 lllltçe ıaa 
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MEMLEKETTE 

Kaçakçılık 

Cenup hududunda 
Dördü un ve dördü 

arpa yüklü sekiz 
merkep tntuldu 

Mardlnde çıkan Mnrdln• 
gazetesi hudutta yeniden şaya

nı dikkat birtakım kaçakçılık 

hadiseleri olduğunu yazıyor. 

MezkOr gazetenin yazdıtına göre 

geçenlerde ceauptaa reterek 

flmale reçmekle olu ve tah· 

minen yirmi b lı:lfldea ibaret 

ve yüz yirmi kadar kaçak fa• 
:rı hamil olaa merkep va ester

dea mureklı.ep ve efra4ı ıııuseı
lah olan bir kaçakçı kant•fno 

Nu ·eyb;n havali inde buluH• 

hudut janılarmalanmız efradı 

tarafından te&adUf cdflm~. 

Vtrflea ''Dur,, eaırfnln lbt-• 

karf! mOaellah efrat taratın 

sUahla mukabele edflmlt ı ... dı 
bllmukabele efradımız taraflı· 

dan şiddette ate ve mu de-
11e bir saat kadar devam at
mlftlr. 

Kaçakçılar atotl•rf hlmll)' .. 

sinde kademe , kademe ceaalıe 

dotru firar etmekte iken kaçalı 

çı katlleslnden dördü un va 
dörda arpa yUlclO olarak sekiz 

bamulell merkep'zapt edilerek va 

hudut karakolumuza retfrllınff 

ve mDaademe .esııuıada gece

leyin işldllen aadalardan mllte

velllt olarak kaçakçıtardaa 

birisinin maktul dOfıtlto aaı .. 

şılmıt ve aleasabah mOsadeıaı 

mahalllnfa taharrisinde bir lı:a· 

dının cesedlae teıadOf edllmlf 

oldutuodan icap edH muamele! 

lı.aoualyenln ifa olundutu ula· 

tıl19ıttır • 
ıl\arıllnıde okunmuttur: 

Geçealerıle Derfk lı:asabası

na kaçak ctYa ıeleı:etı haber 

alınması Oıerlae judarma ta -

ratıadaa kasaba harlclndelı.1 

bahçelenle posu kurulmuş ve 

receteylıı mi alllb bCf fah la 

Ilı.isi bot ve beti dolu olan me

rkepler pu u mevklln yalı.l&f· 

makta iken jandarmamız tara

fındaa dur emrf verflmlt ise de 

mUsalllh kaçakçılar taratındu 

slllbla mukabelede bulunulmut
tur. 

Musadıme va takip netice

sinde babçelerla zeyUlnlllklerf

aden istifade eden lı:açakcılar 

Orar ederek şeker va ıaz yalı:. 
10 bayvanlannı bıralı:mıflardır. 

Kaçalı: Offa bayvanlarta be

raber Jandarnıamız tarafındu 

musaderı edllmlt va rtsumat 

ldar«tno teslim edllııdftlr. 

Boluda Millet Mektepl8" 
Bolu, ı S ( Mllllyetj _ Millet 

melı:teplerlnla kDfadı lıatlı:ıa•• 
ki rlıı vUrndu llz•rlıı• vııa. 
yıtlı her tarafında fl•dlft 

kadar 400 za mDtecavlz nıelı:tef 
lı.Dfat edllmlf va e11d barfterla 

faldel lctlmalya aolı:tuıa•u 

IOaııını takdir edea balk yHI 

harOerlmlz:I cıcreaaıalı: cıue .. 
mektepten şevk ve tehalDlı:ta 

kayt edllmltl•rdlr. 

Hale• vukıı bulan mlraca
adara ııuaran ev .. elce lı:llfat 

edilen ••ktepler ihtiyaca kaft 
r.ımemekte ve yeaid .. metc.,. 

lor açıl•- lıakkıaıl•lı:t mflra

caadar tevali atmelı:tedlr. Bu 

marauattan nazan dllı:lı:ate a

IH makamı vltayet icap etilea

tere tebllratı lbımedt bulua
mattur. 

Bola TOrk•call blııuıa.. alt 

klsııundalı:t mahalli• pzlııo ve 

Sinema ltttbuıaa karar ••naif 
ve celbeltttf ftmlert balka lra

eye ltllflaıaıttıır Uzu• laf race
lerfal reçl,.•k için fırsat b k· 
layeıı lıalk fevç fnç Si emaya 
fltap atıııaktadfr. 

Tütün işleri 

Zürraa para verilerek 
yardım edilecek 

lzmir tutuıı zorral ile Ultön 
tactİierfn• yapdacak muavenet 
baklı:ında TOtUa Labl1ar mUdll
rtl Behçet 8. demlftlr lılt 

• bmlr zarraına ve tUtlin 
tacirlerine verllecek avan ~ 

illbarlle takarrQr etti. Yal11ız 

teferruata alt bazı lfler bakkuı. 

da Maliye ile uhabendejla. 

R da Y kında bitecektir. 
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Fi:k. 

A..CRI l'MDF.Sl "'11 11.LIYlT.'IU 
19 KA iL:ü '.\ NI 19'29 

· BUGÜNKÜ HA VA 
ı Rasaunedcn aldJtjıııa mal.Omata 
~re el.tin en fazla hararet bır, en 

' az nakıs ,·anm der et.-ydi. Suı;un 1 ~ıgtr mütehavvil \·e bo\3nın ka 
lı!:'lı olma ı mnhtemd<Mr. 

FIKRA 
K~fl değilml ? 

- Don sahalı yangın oldu. 
- Patlıcan mev~lmldlr olur 
- Bu gece yangın c;ılıtı. 
- ~ zamatııdır, çıkar. 
- Alı11amkl yangın açık ka· 

lan maegaldaa tı:ıvılcım sıçra· 
aııt ia oadan otmuf. 

- O.rtllt8r c•rıı.•es kaza. 
1• •• tleolr. 

- c .. arasıaı tal .. lana ya· 
aında bırakmıt ta atet çıkmıf. 
Bef uvalti ç&e11tıa lldllıtfyar 
cazırcımır yanmış. 

- Valıvu üıvalı, tua lı11, 
•• doııll'? 

taıı bulu "'t• içi lıtıı 
oldm. 

- Kauya nza prolı deaılf" 
ler. • 

- 0.liUdar, l(aleetk, TaşlıO
prO, · Filo ve Falaıı yer kOlkll
mor oldu. 

- Olacak olur, ba,a yazı • 
lan ıeıır. 

- Geçen akfamda Bakır • 
kllyde yedi evle bilmem lıaç 
kişi yumış, bllyOlı bir fellketla 
llnllne ı:orla geçebilmişler. 

- Valıvahvahl eyyyl sonraP 
- şu olmuş, bu gitmiş. 
Artık lıAfi deı'I mi, bunları> 
Patlıcan çıktı yaoıın, ayaz 

çıktı yanıın, cıgara dilşto yan· 
gın, tal.:ş uçtu yangın. &onra 
ıotun sütun yazı, lıllrelı kadar 
dil ve kırk araba dolusu IAf ... 
ve gene dlzidizl vahvahvah ... 

Tastamam yarım asırdır ki 
teseyyüp, ne kast ne sersemlik" 
ve ne bir~ey uale cevap, ecza· 
ya maruz \almamıştın 

Evler yaa~, ocaklar slJn· 
maş, banımanlar, eokalı.tar ve 
şehirler mahvolmuftUr. fakat 
lılç lılmuye demcml~zdlr ki: 

- Bir beldeyi, o bcldeoln 
lmıanlan111, CN'ların ııaallannı 

- - --- ------

mülklerini sana snyı ız, blsap- r gazeieclleri-yakaca/;ım wyle-ı <la doktorıar- b;ze bak1r41z a sız, bedava mı verdiler? nıryr de fıacef yok/ ne yaparız? 
!lr kllr

1 
çııkı kazarbalblr par· U·m ı !ukt oı im kızmala rını Ak ırna lı ir fıkra 1?t>ldi: fl ir ı ma,.,. yara nr, onun r cezası I 1 1 ı. k l 1 · · · k vardır, bir kur~un iki kafayı 1• "-· 1 ' e « ııı;;u · ı >~er » ıeki m ıır koyo ~'l tın alı' o-dclcr, onun da bir cezası vardır. •' "l'at ına mm·alık bulmakla de otıırnp gc\y ii le ı le g ır ii ~iır-

Geae fakat ... Fakat mahalle· lıera lıe r n ı'den kızrlı klarmııı krıı laf ara ıııtla kiı \'UO hekim lelin kili olması, lnsanlann ta· hala farkında değilim ! fnsan bı ıl nııma ılı ğı ııı ö~;omiş ve taşması, ıtfalyelcrln parc;a!an· hali bu, Jı e; ki da ! ı.ıınlı ğınıa köylülere soı mnş ~ 
ması vesaire hep ~ıına lstınat gebnişı ir ıle dikk t ctırıemi~iın - Peki :ıına hekimsiz ne edcvr. Ka0zı1 .. 14 1 

d .,_ dir, hu lıaıaı el, daha ılo::rıı~u . yııpıırsıııız? c nı eyy es f.U ur. ""zaya b · nza·, u zcvehanı tıbbi ı erati Doy - lliç ı K~.ıdi kenrlimiM Kan değllml? merhumun lıastalığ ını te~his öliıriız 1 Dıı fıkraya arkadaş-En kOçOk nıemunın en lıO· rnernle~inden çıkmadı mı? Bu- lar giıliı~tiı.cr , umarım ki lııı c;Ol< te.seyynbo derhal ecza gll· mmda e>k; yeni, genç, ihtiyar' satırları nkıımak talıamıniılıiıı. rUrkı:o, ınamurclerlnlzl kili eden Alim, calıil, ılsta, arnıni bı1tıın de hıı:111ı:ın hekıın'r:r ıle l!i'ı ' patlıcan teseyyilbll, soba., man. 
hekm!eıin ne a'.fıka 'arı \'31'? mlıslcrdir. Aı,am l , iirnlii fal lbınaJI, kazaya nza zihniyeti 

elbette ve elbett• • keııı eıı bll· Dir ufak fıkra vardır 1 Di ir- dlıııvada oııa kız f•!t'kİne Jnz, yllk" cezayı cııraıcUdlr ve. ıo- ~iniz 1 Adamın b ri kahve<le lıerikiııo kız 1 Bıııııııı rnnı• re~ektJr, f!tıırı.ııken havaya b..ıkmış: rnnra ııerenı varır? Jlıı lı' ı 'del Bııaıuı içindir ki ceçenlcrde - 1 lava lııı.ııt'anıyod De- h ye t '.ev~m e 1 , ı~·· mc. ı'.a Dalıilty• Veı,.üettmls aıllllim bir miş ! Ilu ~özü i~i·eıı t-.rdeıı biri winiın hi '111'e 'irkt'C;df'ıı 1!t>Ç6n taınlııı yapmıttır. 
Ba tanıtm ah1ı:tınına ııolıtaı de lı:.a.kınıı o a\!amı ııti~m•i§. bır l.loktoı , lıir bııah:ıııeııin aoktaşına dllıtat ,., rtayet etti· - Yahu 1 T\e oldu, Deıı içırıdeıı l)e'en; 

timiz ıun emin olalım ııı ne ca· sana ne yaptım? lJedıkçe da· c Doktor ne içiıı ıır.bzıoıı aldın aımn: ve ııe lıanımanıınıı yaıı· yak yemiş. Arbedenin S(ı.Qıııı~ el4 5Q~le ! " 
mtyacakbr. da aıılam ı şt.ır kj dayak atan Şaı kısım i~iılince hiıJ~ı>t'.e-Matuhuıı M.oelıo 111aaraı1 v• adam « .Orde~ » denince kıvır-- rıip Je bir lıl\di~e. çıkarırsa plıbotu:nı patlıcan luzarimaeı lı ·k· · 1 · · ! y 1 ııtrııada artık tblufalı elmaya· m'ş, ı>n 11111): öziiJıü şöyle ıırnı '<lJ ıp o ur a ıer giıQ 

tefsir etmiş. "Ub, k kaldırım akl'ne~inin hm. ' 

KURUNTU! 
Elimizd~11 bir latife mevzuu 

daha eksildi : 
Doktorlar J Gazetecilerin işi 

gücü yok I Adamcagzların da
marlarına bastılar onlar da 
kızdı . Kızarya ! SLrasma göre 
sen, ben, o, biz, siz. kızarız 
da onlar kızmazlar mı? insaf 
efendim, doktorlar beşer değil 
mi? Yerine , hadisesini' göre 
memurlar, artistler. esnaflar, 
hocalar, hamallar, fırınlar ve 
ütüler kııdıf!ı gibi doktorlar tfa 
kızarlar. Ukin bu srferki 
kıeışlan çok dehşetli! O kadar 
ki L'ter bu ateş devam ederse 
• mayii narf • lıalinıfe tıpkı 
• Etrıa • volkanında oldligu 

1 

gibi /ar şekline inkılOp ecip 
bizi ateşe bogmalan tchflkesi 
Mf'd.!t Bu af~şin~elin ilk ünce 

- I lava bıılııt 1aııınra yağ- çalıttk an; 
mur, yaRtnıırdarı ~öl o ıır, • Aman Do~or 1 Canım. lıuzuuı 
,ıille de öı l!ek er iıısr, deıııd: Doktor!• 
lıı•nimle a ay eJivor~ tııı 1 !;:1:11 kı - ıııı a'aya lıam'edcr-

i te bi;im hekim ' ııı · ele lıu le ç ı~t :ı ııhıılıfa bir haylı 
Ç<'. 't! Bı>ııim iyi ı ıııdıkı, rım- pdak kıı nı:ık h\zım gc ' erııktir, 
daıı brr lıekıme bııııu arı attını Bı•ıı rıı :ık kırmayı' fıatta ram 
lıaıııı dl' li ki: kıı ın;ı.y , oıı l aı ıH yaptık ;•rı e;ilıi 

- Azızim lı:ı.r.ı arlaıııl:ır k:ı . p kıı ·•ıı • · ı ,,.,, lı ~ lı ıiın. 
vardır ki çok j!ıdık aıııı ' : lıiz cı~ l nk 1cwaı ııı t;:ı , ıı•m) ııı ·r tıı
öy.l'yiz 1 Ç:ıh11k kmutr. ı da' i t'lnııy t' · .. k l'ı i lıakkııııh ki 

Bn izıılı:ııa naz:ıreıı hıı bir rirny.•ti h:ı · lıckinı do~ıuııa 
« f l İ yolaryfıl » 1..aııırct 1ı' 'ckkl ~oı dnııı : 
etnıı>k :hım ~,.ıt~·ı•k. - 1 ra~:ı 1 Dt ak:, ! Alı lıiı ' 

r~ek fi n. şırndi lif:! otnr11k bıı lı 'ı - t ı o ~·ı . ar ıh 6lıııı = zl' ıl ı is e
ka<lar dnkıor \'P h;ı ta at fo "' i t eı ı\ i '" ıız ar.ıa. ha· ı . ı ı."ı ze
var, lJımlan ka~ak ı'ıkı ırilıi i l~ i ı en· ıı ? A marı ( ı)ı·,·l:ın 
bucak bıırak ~ak ayarak mıyız~ kıı : a~ıııa kııı · 1111 1 
Uıırt j!'iin evet aı kaıla.,larla Jhıtıiıı htı ııf;ık tefrk ~:ık:ı
otııııır'ken b;rH f.?elıli ve ıl rı k- l:ıni:ın ~" ııı:t ını•m ' l ı • I ~ ı lılıa'İ 
t(lf·larııı ı:nızefe• ill'rı ıeıln"i !'1- uııııır r ,. ı ~ ıı ;, ı, ı ; ı lı r llk
nıeyecekleıi lıakkınd:ı hir rı- 11111 v:ı , ı •ı ı z · ık ı t •ı ı ııı: 

'\layet .ı \'ernıı e1ti~ıııi !<(·,,. c,' i, l ıizılQ ı:O Çı •ı ", ıııııı ~ h, 
irı:ırım:tıh 1 fakat iç: m.izı!eıı ai : ıı : eriıı arıkl ı. ok ' orıı (\ nı~uıl 
biri t:edi ki : ve efradı aı e sılıhatte o'dııkça 

Yrı lıil"'ıı hir ~"V o_!_lı:._ı nktnr :ıylı~ıııı a ına l ı. lıiı-is.i 
• 

Üçüncü kol ordul KÜRKLER 
ilan atı 

Senelik pilanço münascbetile 

... İttihadıMilli 
Tür< s'gorta şirketi Pazarlıkla muzaycdcrc konu 

lan lki )iıZ elli teneke ~ade 
yaıtına verilen . on fiyatlar haı.ldl 
itidalda görıllmcdigiııdcn 22 K. 
~ni 929 tarihine mibadif Salı 
giinıı saat on dörtte ihalc>i İ<-TA 
edilcce~nı.lctı lzammiyal aallp 
olanlann yevmi ihalede J,artna· 
mcde }azılı olan ~ckılılcki temi
natlarıyle 1..omi yona clmelcri 
llln t>!uo1.1r. 

Kolordu ibtlyacı içın .alO)'lİ7. 
otuz be~ tcoeke hcnzin pazarlı!{ 
rurcti~lc mu 'R!illllı takarriır ct
mi.,t'r l'U\lrlı,i\ln ihal ı;ı i 21 K. 
sanı 9-ı'J t rı l\inc m11Şadif Pnzı\f· 
tc. i gtipu saııt on 4.öı-ne komls
yonQmw. munaka.sa wonunda 
yapılacaktır. 1'allp!crin şarm meyi 
kum . • nuınuzda görmeleri ve 
saati muayyenci ihalede şartna· 
mcdt; yaulı oi.(ın şeki!J~ temi
natla,ı;ıyle ınıuıak.ısa wonundı 
hazır hıılun1Mluı ililn olu ur. 

l•tanbııl ikinci Ticaret mıhlı.eme· 
sindeıı: AsmalaıMll Uzar Pıpu Oll• 
Hanında 2.l oihoerodıa kırtallJC tlca· 
redle ıııiifta(il lh~aı Halli Ktlın 
mul cfAıııdlnin 17 K ııni#ııi n,<J 
tarihinden itibaren il~ inAsma "" 
me,allhl illaslyenln rflyet 'fC ıesvtyesl 
:ıımnında azayı mahkemeden Celal 
Fuat beyin .fııl KOllliler n dava 
vekillerinden Atıf bolyill ın1wakk.aa 
a.ndilr ıaytn !erine n uuile 
depolaruıdakl e111vali dc.arlye 'V'e 
eşyayi :ıaidei bcytiJcfin · 
ve e\ f!'llı; ·e lldatirUıin ceJbine "" 
icfalfti mu~la}\f. jraı;. cdeaıedi&i 
takdirde hapiş ,.., tevldfirıe ve bu 
bapuı kı karonn mu\'lk'ıı:atan icrasını 
mahkemece kara erihı.ş olduj!;un-
dan kanunnamei t1c.arctin :ı 
şind maddeEİ ıııucibinee d;ıi ıen 
dıkk.1 ıntihap ulu ıoak 1'7-"fe eshahı 
m 1tl ıaıın ·otıu bin. <lukııı: •liı )irıııJ 
d ıkuz seııes ı :)ubııın Yedind gün 
saat ond&t radJetermde trıı e· 
nır irtAs muomel~tınn ın:ıh u' od:ısın~ 
gelmtlcrl lilzôm llln otı nur. 

Satılık eczane 
Talip e riıı koııu ı ııak U11'1'll 

Cııınaı1e i, P1i1.art :i ve P .. r
şcmlıo gmıloıi Aııadol ıı I ! ı ra· 
rıwl· lünir Şalım il re ınu
ra aat arı. 

Beyo&lunda 391 numeroda 

EPRE·M 
Kürle Tlcarethane!iinde 

tenzilatlı fiatlar. 
Asf10 

miıtck<\mil 

Foto 
ve ır. • 

ma maki· 

ıı u!ı' rı c:~Jf~r1~~J an~ak. \j 

.M . HUIIİ 
D. <lepo
ı;ıındawr. 

t~tanlıul 
Ama al

tı Yaldız. 

Han. 

Kader kişesinin 1 
Yeni fcdak.lrbğı 

Biiyülı Tayyare piyınkosunun 
ser bayilerinden olan lstanbulda 
emınönünde R VE, ITURA e!en
dlnin (Kader) kiıe!inde her türlü 
tesbllatı gören cbalii muhtereme 
için eni bir feuaUrlık icra edil · 
oıet...ıcdlıı 

~yleld : Umumiyetle bilet 
alı11lanı birinci keşidedeıı altıncı 
~ideye kadar de \'ıım «itip hiç 
ka 1.anmadıklan ukdirdc gdcctk 
ıı:nibin hlrinCi kcı id« hilcti 
meccanen verilecektir. Bu ıse biç 
tesadıi! edilemıyen eni hlr !t rsa ıtır 

S;uıa.-.ıry~ı J lanı ) rd(lı 
aılı 1 lı~ıntl u ; 

:-ıiı-L · ııls ~ııasırv:ın h:ını
ııı n 1200 lllt ro ınıiralıh:ıırıd 
~·e kaprnm B:ılıçe lmpu rilıııı irı
de iııı ıun1 ıı n haıı .ıı " ı s'ati 
ıı ı lı tıw lc1i r~ırıı arziytı ki
ıaya vcrı.l'1't•ği ıı dL1ı f ,ıl:p)ıJı in 
23 kAıımıus:ıı ü 929 çıı a ı ılıa 
l(Ullll at 14 1' ııı •ık f'l ı lı:Ul
Ja bu uııma ı ı il. ıı olunur. 

Harik ve h~y"t üzerini'! ~igorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 1 
~tcrkezi İdaresi: Galatada ( nyon Hanındadır 
\rı•ııt ,. ~ i ıılıııııııııa)ıtll ı;. L•lıiı •h•rıh• l il '• ııl•• :ı ı •ı ... k ·ı ı 

... T« ı ·fı•ıı : Iı"yoğlıı - 20'.>3 <llil~;::_:ı;:: 

, larka İnğiliz 
Gramofonları 

lı<Jr yell.le ııı ayı ııı~ ı 
Fmı1111i w·.~ııtjı 

vı • deııo'ıı 
VaheÜtUclyan 
Solıan ham m 1 n e82 

.IJa yazıt .uaını;;uıdeu • 
rn:.ılıallcı;İ Sokağı ihale Tarıhi 

Ak•ar:ıvda Gıır lıa 
Uüseyiu AKa Tıamvaycaddesi 243 7 şubat Per~enbe » )) )) 245 )) )) 

» » » 247 9 Cumartesi 
» » » 249 » )) 
• • » 251 10 » Pazar » » 253-255 » 
» • • 257 1 J » Pa1,arte. i 
» » • 259 • » 

Camcı Ali ve&rıeciler » J 5 12 » Salı 
• • • 35 • • 

Balftda muharrer di'ıkk:'ınların hedm ve ııakl maqoafı alıcıya 
ait oımak üzre kapalı zarf usulilo mıinaksaya vazedilmiştir . 
Ta. ip olanların şarınameleı·iui görmek üzre hey'eti fenniyPtO 
mrıracaat ve balA da i(österilen ıhale gfırılrrinde saat 14 lo 
zaıflar açılaca~ından nıezkı)r Mala kadar telı:lifatı havi zarfları 
daire EnrıimPnine tevdi 6''leııwlmi i ıı o'ıııınr. 

Evkaf müdiriyetinden: 
Hayratı «erife için rn uhıyaa oiııııacak ırıııhtıılıf mum kııv

vıııındo ampııl (26, J 2,928) tarihiıııll'fl itihar,•ıı yirmi gfın mlid 
<lcıle (19,1,929) ı.arılıı olan cımı:ıı1esı ün(i ılıalo edilmek fızre 
aleııi müıı:ık:ı~ıya Yazerlilmi.,tir. 

Talipleriıı lıer gfıu aat oıı doı tt~rı şoııra Evkaf in~aat hey' 
eti foıuıiyesiııe ve ihale giiııiı ele eııriimeni iılan · ye rnuraraat
ları . - -----------------------------------------------~ Devlet demir yolları ve Limau
ları umumi idaresinden 
ı nadolu • l.lağdat ve \nkara • Kayı;en hatlannm her Ju..ngi hir 1 tnsyonuııdnn 
~: k şehir Ka}sen ile l.li.ığcr - ~:reğli !stasyonlan dahil olm:ıl uzrc buolarm 
arasındaki ıstasyonlara sevkt dilecck ı ire Ot ve s:uııan için movakkatcn 
ihdas edilm.ş alan l 7 ·29& r iblı ılfa şeklındekl kuraklık tuife ınio mcr'· 
ivot ur! J t9 9 seoe.ı Haziran .pıJd,sıoa kadar temdit edilmiştir. 

0 ........... ., T:iyaa:ro 

- ·-·-~ _.l'El,EK 
irtihal 

Vıniköyund' beylikci merhum 
J\lya1.i efendinin damadı \'C elekıirik 
şirkcıi rnıihcııJisltrindon C'dAkı ıin 
hevin pederi doktor 7.iyaettin Aziz 
bey dün Şirkttihayriyc vapurum!. 
kalp <cklc<inden irıi lıa l eylemi ~ ıi r. 
Cenı1.c i buı;ün iip;leden evel onhi r· 
de Vanik yuoo ·ki .:ahilhan< in<kn 
kaldıııhrak J\araca.hmede defn edi· 
lercfor. 

l•erah Sim:ma<la 

..... m.sı ............. s 

Asri Türk musikisi 
Meşhur kemani Musta Bey ve artist 
piyanist Madam Anjel ve Seniha 

Hanım tarafından 

ndra birahanesind 
her akşam lerıyi ahenk etmelııcdr. 
ı\Jafrantı orkC!lrl dahi mevcumır. 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Ban~s Kommerçiyale 
İtalyana 

Senııayesi 700.000.000 
(llıtiyat ak· .,i 

540.000,000 Lırcı) 
Tı:ıvcllerR (Sl'Yl alıırı 

{ııldı• ri) ı;ataı 
Lirrt . fı ank , İıııriliz lirası 

vı>y:ı cl oları fr~rık olarak 
•al ı l:ı ıı lııı ~Pkle ı . ·w ~iııılı 
ııen · 'I' l!ilFPlliz paranızı k -
mali unun ti ta•ır v~ lı r 

ııe :am:ın ist ı ·wııiz dunyanır 
hrr ıarnfıncla , şehirde, otell
cıılr, vap11rlar<la, trenlerrle 
bu çekleıi eıı kiiçuk tediyat 
için nakit makamında lmla
yhkla istimal edebiliraiııi;ı. 
Travellıırs ç.ekleri hakiki 
~ahibinden başka kimsenin 
kullan:ı.mayac~ bir şekilde 
tertip Vt' ihta edilmiştir. 7 

ı•·----!1111-;-.. ikinci ticaret uıahkemetinden : 
lstanbulda Riza pat• yok~unda 

Lıur ve Franlı:o mahdamlan tlca • 
reıhaneıi arkasında i6 aamerolıı 
ticarethanede ırikoıal dçvetile müf· 
tıgil ilı:en kiid<çli hanına 46 nume
royı nakleden Mehmet Arslan ,.. 
mıhdomlan şirketbıin 13 Ktnunuııl 
929 ıarihinden itibaren illnı tflımııa 
v< me alihi iflı ıı· eniıı rüyet ve te • 
vlyesl zımmında azavı mohkeıntden 
Rİcal Galip bevln .İuı komiser ve 
da\8 veklll :rinJtn Em fulis ve 
lsak Frrra be terin mu\3kkaı sendik 
t&\ inlrrine n m.•ğazasil« depolann· 
dıkl •mvali ıiccariye ve eşyayi 
zaideı beyıive<inln l<mhirine e 
eı ralcu defati rinin cclbıne ve kefalati 
mu.sadd;ık4 :ı.rae wcmı:4ııtl taktirde 
h1p1> ve tc\ lüfiıı c 'c lıu lıapılaki 
kararın muvakkaıen icrasına mahke
mece kanır erilmiş oldug·und n 
kanunnamei ticaretin ı-ıı:ı ı tmi ınd 
maddesi mucibuıce daıml sendik1t:Ti 
intihap olunmak ıiz rc cshah matlu. 
bun i şbu hin dokuz, uz Iİr,n i t.i ı ·k" z 
ie .ı esl K!nunu.an nın oı ;z birinci 
gun şw ondon rııdı.!drlndc m1h 
kemeoin iflu .ıı::uamel:iuna m 1 us 
od ına ğelmeleri luzumıı U4n 

Te taihi. 11106 
Mu««ai~eı;l; Dresdııer ~ 
!ı. !iafbav zra~r Bani<, Pr:tıf 
· ·,, •n~ &ok Vor Dovçlı 
ldan merke7.1; Rcrlin • 
$ubt1crl; lstıınbul, lz"1ir. 

Hambı.ırı: 
<ial1t1 ı telefon numro'ıl 

Beyoğlu; 247, 248, 34.. !tS~ 
l;ıanbul k mı ıtlef 11 uıııd' 
u; l•tanhul; 2842, 2843. 

1 Ucpo"1, l~bulda tur' 
gumru~ıi. tcltfon rıumro<u, 

lsta;ıbul 3227. 

1 Bilumum bankı muamelıl' 
icra ve lın•ı,.! \a•31.r iti 
olunur 8 A 

• a -
DOl(TOR 

İZZET KAMtl 
F.mıuı cildiye, Frengı, y6' 

eski bel•ofuklıı&uno esaslı "4 
eder. Belıçe JCap~ Şdcerci Hecıel 

karşısındaki ıpırtımında 2 den 6.1 
kadar. 

Tokat villyeti hesabına rtJ 
bayıa olunıtC&k 50 adet tf 
hafriyat yıtfl9n döner ku1' 
tek tekerlekli Ye 150 '-.;J 
tahtavarl hafriyat yapan tJf 
balı pulluk "f1I 20 adol ~ 
ve iki adet dahi kalbur JDll". 
Il86İ kapalı zarf 11 uli ilıı 
bir ay müddetle miınaka:-:1 lı:ıınularak ıe .. olacak 0.,
Jı:ıdılılayık guı·ıildüğü takdii' 
30 k.'ınunusani 29 taİ·ibine " 

s.-ıdif çaı-ş:ımha günıi saat ti 
ta ~hafp,j kat,'. ye i. 'l'o~at "!~ 
yetı eır iimenı da ı rıı :ım:-e ll" 
kılııı:ı.ca~nıfaıı talip o1aııl~ 
şartıı:ııııC'ııiıı mıı aıl 1ak •ti 
tiııi ııııızkı)ı en<" ıı ırıeni d~ 
i:e Tokat , .e r~ıaııbııl ıı ' 
mıı ılrıri •etlt>ıiııden ~tlm11lıırt 
tck lı lil' uıı dl' ' l dahi lnıkı·ıııııılf 
vııku lııılacak müzayede 
nııın:ıka. a vn ilı:ıl:ıl kaııııtl 
nı ııı onıııırıı md<lr ı ıııin 
falı d •ı:ıu H<lo itabına 

ita ve ıı· . 1 eyle 



.i!•·ı·t \'t" Cl ;:ır Nec;ı · 
tinin ö'ü .. üne acaba 
doktor!::nn lıastalığt 
'"·f,tin<le ;ınlav~ınıa
ına .ı,nı s:bebiv~t Yer
di ? tEve \{azetecilcrde 
hi r nı iinal.:a!;i'l ac;t klı. 

ıl gazetecilerle birlik 
oldular· 

Ortada kızılca kıva-• 
nıel l<optu . Bu ıııüna-
kaşa halci. deYanı ediyor 

Kendilerıne hücuın 
edilen Tıp Fakültesi 
doktorları cvelki gün 
toplanıp g:>rüştüler ve 
bu hücuınla rın nahak 
yere olduğunu ishat 
etınC'ğe kall<ıştıhH· . 

Bunun etrafinda il
ıni \'l' ienoi g-i>rü:;;ülse 
iyi Ya . 1 fa yır. bazı ga-
7.et~ciler d;>ktorlardan 
eski hınc;lannı alnıak 
için büsbütün kabahati 
o.ılaı·a vüldetmek iste-

Perşcnhe günü Bü
yük ~lillet nı•:cl isinde de 
·bu İ!;i için nıühiın hir 
nıüzakere cereyan etti 
ve Sıhhiye \rckili Bey 
Necatinin ölünıünde 

'· ı o ı er . 
Ve<loktodarl;ı öteden 

heri hası hos olınavan 
bir takı~ı doktorlar da 

Kozlu kömür isleri Türk Ano-1 .. 
nim Şirketi hissedarlarına 
~ 1..:l·li~i idarem it., ~ k:ınunu:'ani 19'.1'> tarıı iııdl" akdcvlL"ı.H;li ı.:cJ..;ı.:Jc hcy\!tt 

um11miırmı"z1"11 r ' l'd 1 k. . d . k ' . 11 . ·. •• · cv""a ıı c o ara · ıçtımaa ev~tınt: arar ,-c.·rmı~tır ~ aı ıçtıına 
_( suh:ıı l<ı'><) t .h. .. . .• •·· . 1 l ' 
\ı . d ·rı·· - arı ınc ınusntlif ptrccmhe ırlinü t urkt\'l' ..; 1\anka~t n1umı 

u u uk l · . "' ' 
1 

.. >ına.,ııul:ı akdedilecekıir 
luzakcrcniıı ı11r.n·ım• .·, • f ·~ • • ,,_:-, • 

• . 1 "~ils nh:J1nnan1e,11n lcnrnn tadili. ı. ~- 11. 1.J, l~. IK 2.i. .ı;; \c .ll> ıncı ın•dtlc· 
2 ı..._• 

.-,ennaycnin tczvidi. 
•1 - lhra~ olunacak ı · · . . • 

o1:1rak i~lıf3, h . ·1 ll:-ı~e ~cnctlc.:rının hir kı:-.mının hcdcllcıinın 3yi:ln 
_, """ anndan ıbarettir 

.lluhtcrcm hisse<l•d . • .: . 
muracaatl· . k . arımızın furkiye il K:ınhsı k ıihı umumıli~~nc 

" mu\ a kat hıss tl .. pu uln · .
1 

. r 
1
. • sene ennı makbuz mukaniliml< ıevdı ve re• 

. • ~ .• ~ .... tı 1.'ja ı uzumu H!ln olunur. 
1 adı" dcrpis ol aııdir ' unan maddelerin mute a\ rer muaddel şekillen hcrvcçhi 

Birinci madde _ ,_. 1. k.. .. . , . ~l k.i r,reı ı omur havzasında kı\in olup 1 leı eu \ ckılenın 
~a . nunu evvel U41 {19~S) tarihli karan mucibince Türkiye I~ llaııl-a-ına 

'lltıraz ıh:ıle kılınmr. J k" 1 k .ı h' • 1 . r ~ o an, mcz ur Jan ·a tarafından ua u uc:-ıııc c. cvır "c 
Lerığ cdilmi$ bulunan l(ozlu istismar ınerkczi komiır madenini ve ı·:rt:~·1ı 
•cwzasında · · . · . k 

1 
ımtııaıını 1>11h,al eylevrhilccej);i ,li~cr madenleri i?lecmck \'C ali. 

car olaca"' rı·c·ır' .. 1 . . k 1 • . • ~ • ~· • J mucsse:oc ere ışrıra ermek ve 3le unıum .... ınaı 'c tıe:trı 

, ~J:~e!ekrdc bulunmak rnaksadile Türkiye iş Bankasilc tertip ve ihr.ıcı her· 
t ~- 1 ıtı k.ırarla~dır•lan hi:;.:ı-elt:r eslı:ıbı ar.:ıs1nda bir "J'urk .. \nonirn .S!rkeci 
8ş ·ıJ olunmu~tur. 
ll eşlnci ınudde - Şirketin sermayesi üç mihon liraya ihJaı nhrnmu~ıur 
, -~ sermaye, beheri on:ır liralık üç yüı binhi:...:c sencdintı mı.ink:t.'icm olup 
~-uı:~e elli biri nama ınuh3rrer ve mütebaki~i hamiline :ıictir I Iereti umumi
~ enın işbu ~ermayeyi bir misli tezyit ctmcjtt ~alahiveti olacaktır. 'fe;1.yidi 
ennave maks:ıdile ihraç olunacak his~e senetlerinin de , u;ı:dc cili hiri naın<l 

~llh<.ırrcr ve muteh11kic;i hamiline ait olacoıktır. J fi,;;;,L·<lar:;rıın fii ihr:u; ilt: Ycı.ıi 
"" .. c senı..:da:tın1 mübayaa hu~usuntla hakkı ri.ü::haııı nlaCilktır 

'l'ezyidi srrma, eye karar verildiA"l zaman hüı..Uınt"te maluınitt \cril(·ce~tır. 
Serına}cni~1 hir ınisliııden fazla tezvidi cvve1 cn1irdc lkti:-ıat \?ckAlctinin 
rnu\ tfckatının i:.tıhsaline ınücavakktfd;r, ~ririhı İ-'tl>:ln{lcın ıtih:ırm ıki 3\ 

?.:t:fında ,irkete bir ce••ahı reı tebliğ edilmediği ıa~ılirde ıııu,·alak<u ı,tih 'I 
cdiJmış .ıd ve itlhar olwlBcaknr .. %·ketin his,c -cnetlcri twdolkrl remanıcn ı 
~h~iJ edilmiş o)mııdıkca tezyit :'ermayaye \"C xenİdcn hi~St! Senedi ihra<.:ln'I 
ar:ır \ erilem..:z )ırkttin ihrnc eylevece;ti hi-;~e .F.enedittnın numunclen 

~ahldrhıaç li clitt•,ıiJ.: lktbat \'ck,letınc teı di cdilcceuir. H:<,eforııı Ltıl'll 
\ iız<~e elli hiri 'J'url\i~ c < 'uınhun} t:Ci tebt1~ ına ınunha -.ır ()ia·:akur. 
. .. lrkct a_yneıı LİÇ yüz adet mues~is hiss~i ihraç cdcç ·kür Bu hıs;, ·l~·nn 

hıdavcrcn tarzı tevzii he; ·eti umuıni\'c rar.ıfınd:.t.'l kararlJ~ı..Lrılır. 
On birinci madde: 
)irkctin nmur \c ıncsJlihi 1 ley.eti L·muınİ)ç tarafıııJıuı ıncn:,up .!lizı.l.:n 

n11a katlır ·i:ıı:aJa 1 ·· ı. 1 • · 1 ınurt•t..kcp hir ıncclı5İ id:ı.rerc ihale ulunur. lk tc-..;lil olu 
n:ıC'.:Jk mcc!i.,J id1rc .. , ' . . ' .ı ...... 1~1 u~ E-ı::ne müddet \"l:tife ifa C\ lı:nıek u:.<crc ~irk.etin 
mues:-ı•:.t ı:ırafınc..lan t:ııın 1 _, . · 0 una1.:;u..:ar 

Sırkct1n .\lcclisi idari" .· . · 
a, 'lın loltkal nı fı d ,. 

1
1.t"'1: muralıha . ., ;tl.3"1, rnura.kıplt:ri. \'t: ınecJi.-i idare 

Ü 
n ' ı ur zıvad . ·ı· k On çüocU Madd _ · · c>ı ür · ulacaktır. 

e ~i<clı ·· · ı llc.oı,; 1 .. L' Jc uç aı·c.Ia hır 1 r' . :-.! I( arcııın iı;titn;ıı İC'Ml>ı nıa:ılatıat.ı lahi 
c. c a sırketin k '.!la ı 1 ııJır \!uzo< r ~n 1 met -.zınde veı• btanbulda toplan 

. mııtc •er üfma"ı la· I . 
n n ı j zıt zu·urı ... mtıı llur. \Tec-1«·· . a\ul nı .. fınd:ın hır Zl,!ldl' aza 

ı ı id:ırcrun l;.ar.ırt t 1 . l • ti 
1
5 J\:J~ r: Jh.:ber olur ı·csa i . . a ı:ızır ıu.un~ :1...: ııı 

• \ J. ara \ uku ... nJa k rı ~ ' ' ' . 
t · ·1 ..ılır. \ e and·ı dahı te"'a'ü ara vu ·ubuluı \ )1,; '~ .-na tıtı\c 

-:ı rne,2u h:ıhs ;}J, ·ı ıc.k·jr 
r • 

On be rcı Mııdde . 1 
c '· .ıre 

tı ı •n 1 c k , ·r 
lı ı •.;ır d1 

n , '" 

tr hıdnı.ı 1 k, tın ıkı 
m hure hır xarf 

\;uk \ \;• ı 7.anın mudtfetı 

"' 

' r 

il 

ır .. ·111 r1kur. hunı ""ın uz !h! fur•ıhtu cıi7 ·lİTIJ 
n hı ın l·ir (,' 

On' lzıııci mad 
\ ıl ktır 

hııJ m:ızt 1 ct ıra llc ç ıı.-tım • b ~ ı a 
fa ctmıı;. .tı.arılc 1 ıfa naz: ctı 

• m ırı ni hııJur ·- :ız nır nnr t.! !-ıı lZ
1unc t 

ıha> ol .ıur. 
'ir :ı UçUncil madde - llcHti l rnumiıe her en 'iıdctın :ııerl;c. 

1 ı.uı fil clı i M3nn·ı 'ç ,.!ıul mık rnccli n da1ete 

ı. 

1 " 'ıohnde lı-r• at \ r ·alctınıl' ca,etile suı"u adh·cdc aktı 

ı. ' i kJ 1 , c 
1 

c ·m~' enırt _ uzc onuna ın:JıliK ·olanl:ır.n t eli üzcrıne 
ll l ı r .. dan Loi'S·ı.ı\Ya l\l '.· ı.J, . 1 • . ı. dL ,, ·.:: . 

1 
° . cc ı:-ı u c 'e 1 mcz Lir ınet.:lı •n ımtin:ıı 

' 
1

• .t 'C· JletJ ıca ı ı·k . l ın 1 .. 11 ,
1 

tltı\c cd ı. 1' 1.vıCı.d·çe .,,ureti fcvkaloldcdc olar,ık lleyeti 
. . el ılır. 1 Jcr ••ne 11 et' L . . . ır 1 ıvı..in , , h c_, ı mumı\crıın tıçtimaı nch:ırct 

""-"1t3rınrf' • · ıcarct \ ck•let>oc ihlıoı olunacak , , hunu 
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·rütün inhisar idaresi 
tütünleri hüshütiin pi
yasadan kaldırıp ye
rine gene ayni ncviler-ı 
den hazır kalıp cıg-a
rası çıkarınak istiyor . 

0

°CANAVARCA BiR LlllıAYET 
Dün gece Üskiidarda 

otura;1 i\1t:diha Hın. '• 
_ -cışı·ıda çocuğunu 11) u
tu ·kcn kapı çalınınıs, 
l\lediha Hn1. çocui'.,ruyle 
beraher asagı inıniş. 
bir de haknııs ki gelen 

(lll'I' lld 

'1ılloı ınekı .. plerı ,, n 

illet Alfa • e 

Çünkü bu ·t>kil heın 
daha ıncdenice ,heın de 
içinden cıgara l·tı.ğıdı 
eksik çıkttydt davastna 

• l\tustala İsınindc biri : 

nihayet verecek yegane 
çaredir. 

Bu iş kabil olacak nu 
olmıyacak ını diye 
şİ n1di lik tetkikat _yapı
hyor. 
iş kat'ileşirse ktz saçı 

gibialtın sarısı tütünle..: 
rdcn kendi ck•;r.·ziyle 

,.. • 1 

cıgara yapnıağa alışnuşı· 
tirvakiler hakalıın ne 
yaj>acaklar . 
••••••••••••••••••••••••••• 
doktorların lıatasııun 

dahli olnıa<lığını söyledi 
Ya:nız hüktlınet An

karada daiına bulun
nıak üzre ınuktedir 
hir ecnehi doktor geti
recek. 

<:aıni avlularında , 
n1ahalle aralarında . 
cevız , zıpztp oynıyan , 
yahut i~siz , güçsüz 
avaı·e dolasan çecuk
la ra henıen ekseriva 
tesadüf ederiz . · 

Acaha bunların ana
ları . babaları yokmu 
ki hu icarda krvanıette 
bunlar böyle Çtrıl çtp
Iak sokakta gc1.iyorlar, 
deriz. 
İ~te bu çeşit 'çocukla

rın sokaklarda ser~ri 
serseri dolaşınalarına 
polis 111üsaade etn1iye
cek vakalavıp analnrı 

~ . 

uzere ıhzar edılmi~. bulunan l\leclbı ldore ve murakıp r porlarrnn \C 

,enclık pılonçonun bırcr >ureti lef oltına<-'.tır. \'c 1 leıetı ırczkureJe canıhı 
'ckıt: tdc(I bir komi er hazır hulımdurulabileccktir. \lecli;i idare , e mürakip 
rnporlarrlc 'eneli!,. pilan~odan ı·e l leı eti L nııımirc ~ahıtnamclerinden 'c 
hl'\·ctı ınezkUrct.lc hazır bulunan hi":-ıc<laranın c~ami , c miktıın ht~"'elerini 
mü!1c)·ırı ccrreld<n diırdcr ııu,ha ı lkıi;at \""kıllcıınc llneti l ınurııqenm 
!"On içtiın:ı ~ünundt·n ııehflret hir :ıy- 1.arfınclı gondcrilecckl1r 

Otuz beşinci madd.: - ~irketuı, 1 hikiımetin hi •ci ıemctıuunun i\ra
zınd:ın ;mıra tehakkuk eyle ) ccck olan temtıüat ;atircl <rne\'ivesinden enelı 
hila istisna hi::-~t:lcrınin cUn1k·.;inchirınci hL·.sei t~ınettu olaral scrına,cnln tes· 

,·ive edilmiş olan kı,mıne yüzde :ılu itasına kifaret edecek mebla~. re >ADİ· 
) en ihciyaJ akca. ını t~~kil etmek llzcıT temenüatı mczhurcnin , ü7.de onu ifraz 
olunduktan ;nnra haki kı,mt'. · 

\'iizdc on nıcdisi idare :lza>ına 
Yüzde beşi ;;un!ti tc-.;ıii nıccli.-.ı id:.ııTt.:\!' tahanur ·uirılıul·k. ~artile nıt: 

ınurlara 

l'Uzdc on hc.:~J ınüe:.:;J.,. his:-ıelt·rine 

YU1.de vctnıi~i ikinci hi ... :-ci tenıettü olarak hi dara.na tC\t.İ \C ifraz 
olunmak o;uretile t:1k,.iıTI olunur. 

Otuz nltıncı matldt. tfıli) ·ıt akçB.::iı ucuz ht'"ıncı rı:ıddı.: 11uu:ıb11h ... c 
ıcmttıuatı ene' lı eden mufrcz mebalı~m tcral..iımünden teşekkül edece!.. 'e 
lllC::arırı rı;\•kaJac.ic= \'e p;avr! ınclhut.a}"'ıt. kar~ıJık tU[UJııc.ık \C i~hıı akçanın 
mıktan :ooıtket scrmotycsinin rüz<le ~innisinc mlısa\ı hır radJc)C h<ıU'1; o1duf.;rı 
ilıtiıat ukça·ı i!r ~ olunmaracaktır. ~·ıkadarki 

fht i' at akç ,, scrnıaı cnm ı«izJe ı irnıbine l ıalit olduktan $<"''" ~ıı-!. ıı 
\arfi~ .1t ic: .ısU .. miktan nı:-ıpeti mez1 \.l crlen ~a:"tı dli ·erse trl rar tcml'ttti:ıtran 
CL"'\:kifcıt h.:rn:~ını mu~er~t o1unacakttr. 

Müdürlük 

Posta ve telgraf levazım ve mebani 
müduriyetinden : 

\ e :ıİIİ ııakli1·ı ılı• ı;arf ıı.Jil , l'f, ıızvı<' 6,000 i!<ı I0.030 
h.i'o lıı·ıızrıı i:ı• 400 ikı 600 J.ı!o ırıJJ..iıı:ı v;ı;.:ı k.ıpalı z·ırf 
ıısıı:i·, v }İrıııı ;;tııı ıııüddl'I'·· ıııiııı:ık·ıqy.ı f..cıııııl:ııı:,lııl'. 

liıa·. >İ 2 Şıılıa! 929 tarilıiııe mu' ı·lii' Cııııı:u'fı•,ı .;ı~ıııı İ• r:ı 
edi't'' ,1 tir. T,>f..lifı, ımr. ı!e tı'tııirıal 1111 l,lıtpl:ırııı ıı ııı0zkı'ır guıı le 
1LJ11an ı• ··ı:ıtı:ı Fllİ ııo~t:ılıaııerl,. !ı·ıoızıııı ııııı•lıııiwtinıll' 
ıniık d.:kil l.c"ııi,~<ın ı,y:ıseliıı" ,,., .. fii '" s;ıı·lıı:ıııw ı'nıaJ, iı·iıı 
ılc lı'r ~ıırı ıııuhıy;nl ,11lı" 1111: ıııiıı.tlaal .ılil1111' i. 

baro riyasetinden: 
Rüf ekai rv1 uhteremeye 

.\ ı~ııia yazılı ma lıl>'l<':-ı ıııi·ızakı'rı' rtııwk k:ıl':ır :ıltıııa 
alııı<tJ.. ıizı ı· ı ıil;,kaııııı 26.1-1929 ( :ııııı:ıı lı~'i ~ıuııı saat 1111 dıırt 
hıı ukl ı lhl'oya tıışrii'ıı•ri rıı~ı o:uınır. 

ı-

2-
3 
4 -
5 
6 --

Müzakere olunacak maddeler 
Zalıl ı . · lııkııı kıı .qtı 
Yı•ııi kayılolıuı:ın rl'liklc·riıı ı.ıkdiıııi 
idari 'e ııı:ılı rapnrl:ıı ııı 111-ıııııııa. ı 
İki.ırı reis iıııilıal.ıı 
il•, il7Al ıııtih:ılıı • 
l'ı~ ~r ııııtfi.ıti~'eri ıııtiı 

Bina inşaatı deru te eden ınin1arla ı 
suyu ohnıyan köşk bahçe sahiplerine r :~ 
su sıkıntısı çeken Adalar ahalisine 

f)eıu kcn:ınnda hin.1 'c nhum Ul:-ıa c• 
1 

: • 1 e\ 1 ... · \.: nrazın· k 
•ap;lorn oldu;tun'J 'e toprak tabaka ın.ı nckrdc•ı ılı• 1 · m \uru ı '" 

. . . · "'et u unduğunu " ıçın . , ) D \1 amclıı•D , , ılır \t ~ uzlu•tan . a 
1 

o,,ıcnm k 
açılacak .ıitczi\cn kı..ı\n;ile , ..... l l ~. tem ı" r.; )ı.::t t:' erılcrc ı.:nnf urctte ... ın o ··ıur . 

\ u edc~lerc rtc ''" tı ım .:rı da ·h 
il mı:• ' • I' h .•. lı c \er. ıvaıla ımal edil. . 

' rJ\c ıın n ılı rı~clon .. k . 
l.ırocıat '!lahalli: Galar -~ 1 c . " mute "Jlt :<ukru. 
.. · a., a ımudıyc caddc~indc 'l'orna.. he er\ Hn 

ı zır ıe,mdc 1 er rılıe unı ·ri u~I .ı 
r-ı cuen ~r.nra f,driışulLr 

Devlet demir yolları ve Limanları 
Umumi idaresinden: 

liayılarpa~a 
kalclll e~y:ının 

.\lcrkı·z aıılıarıııda rnr,wııt l'İıtslı•ri ııııılıtdif 270 
ıılııi lı:ı!iıı 28iııci pazar1esi giııııı saat 13 ı.:u -----· 

Bu ~tu tafanın l\1edi
ha Hm da alacağı var
nıış . Bunu · steıniş , 
l\lediha Hn1. dan da 
<! verıniyeceğin1!»ce\'a- • 
hınt alınca tabancasını 
çekn1iş , heın i\tedilıa 
Hm. ı heın de kızıFat
nıavı vurn1us . 
E~sen sarhoş olan 

i\lustafa yı polisler ya
kalaınışlar . ı\'\ediha 
Hn1 la kızını da lıasta-
haneye yatırn1ışlar . 

oo•••o•••••••••e•ıooııııııı 

bahaları varsa onlara, 
yok. a hülniınetc tesl irn 
edecek· 

()nlar da nıenılckcte 
nafi birer uzuv olarak 
vetisecekler . . . 

~eyrisP.IHln 11 
Kara J)eniz Postası 

Hı.lal ,·aııııııı 20 
1\ 'ııı ııı ıı ı anı 

İlünname 
btanbul adli re leı azını nıu-. 

dirivetinden: 
r~miı z :\lahkcmc,ı durdun iA 

l·czıt dairesi için Auupa manı 
kcn } llılu dokuz adet koltuk H . 

birinci ne\ iden bir halı bir ~r 
drop ()(;rdc htor korniş ve te~ 
{errn:m ikisi koltuklu on üç ndl't 
hezren andalpı Aziziye mamu . 
!atından ikı kilim kalın ~.ıçtı rı 
mamul mangal ı e nıışa ' e atı: 
kiırcjti bir e\ rak dolabı dokuz 
adet pa.qıa uç adet ~·uha nı<L ,, 
i.ırtti.u tiç adet ~ıızıhanc iki adet. 
orta ınasıııı iki ) azıhanc hir 1:ıu 
jer ahn;urlu bir adet elektirik 
laınlı11Sı on iki buçuk ınctrc mu, 

• 

Antalva Postası 
(ÇA1. ı\ Kl\A l.E) vap11rn 20 

1 
Kfmrnııı,:ıııi l 'azaı 10 ıla 
Galata rıhtıııııııılaıı lıat'llketle 
Izııı•r , h.iilhik. Bodrııııı • 
Hat!o,. F..ılıiy(-. Fiııikı'; Aıı-
talyııya 0İdıJl'Ck W' tliıllİl~le 
ııwzkuı i~krlelerlı· lıirlikte 
ı\ııdifli. l\alaıııaki, Sakız, 
l)ınakkala, l!tılill()hıya ıığ-111· 
yarak ;:r 1 ı•rPkl ir. 

T rahzon birınci postası 
( KAllAl JE:\ iZ ) '~ıpıını 

21 Kmııııııı:,aııi l';wıı ll'si 12 
eli' ı;aıaıa rılıtııııııııl:ııı iıal'e
kl'l!e Jııell()lıı, Samsun, 1.ire
soıı. Tırah1.oıı, llize, l lopaya 
gidc·ek Y6 ılrı111l~tc f'azar 
l<kc'p,j\'le Hizı•. Sıınııı•ııo•, 
Tırahzoıı. Tiı >hnlıı, t ;İl'l' oıı. 
Ordıı. f'ıını, S:ınısıııı. İıı»
bnlıı, Znııgıılılal(a ııp,.:ı,·a

ı:aklır. 
f(;ııl'],,.I gı"ıııir Yıık ;ılıııırıaz 

M.rsin sür at postası 
(~1,\ 1 nıT~EYl\ETl'.\,'A) 

Y:1p11rn 22 lü"lnnnıı. :111i S3lı 
12 ılr. ı;aıaıa rıhtıttııııılaıı 
J ıarek<'l le lzıııi r, • \ııt:ı 1 ya, 
Aliıiyı" :'11"1'siııı~ gidıırı~k yr, 

T:ı~ıırıı, Aııaınoı·, "\l;"ıiw 
Aııt:ılya, lznıirn ıı~r:waı;tk 
gelr.cektir . · 

Galata koprü başında merl.eı 
acentesi lleyo~lu 2562 ınesadet 
hanı altında hu:usi dairede 4~0 
şubeel acntesianbalst 

'>ıııır ınucclılıızı ~ .tim B~v 

Izmir Postasi. 
1 lafüthk hiks Ye sii,.':ıt lı:ııti 

Adnan ~aııuı;ıı l\. ~:tılllllll 

21 İnci Pazartesi 
g..nlı 1 u Ja Galaw nhtımuıdan hare 
ketle birincı, ikıncı 'c uçuncü ınıl 
utoklı \{llcul111 nlaraktloğru lnnir'e 
gidecektir. 

D KK \T : 1 bu luks 1 •pı.rda h<r· 
tur'u c ... baln ı-.tirahat mu~ıncn oI iuğ 
bibı \t !1..ular eı. hu,uk f•tcllerin ~tr· 
,;s hidenıatını bulacaklardır 1 'd •i 
ıo::ey•.ı.hat ~'() ) s:ı.ıwr. 

"f3f,ıht için Galaıada 
L.ar ı •nd:t Sıte Fran c 
nürncru,.ı ıı,ur'c ,L 11 f 
lf»I \e '4 llC\t•i',l:J 
ılc Gallu ıraf ka 
se~.Jıat accnt:ısr"la. ·rc!c n 
J66 'c J.l99 

Kimyayi tahlili 
l\Tüderris klmıakcr 1.ııı;or heıin 

kimıari tahlil! csennin birinci 
fasikülü intişar etıniıllr. Fiau 195 

1 Paza wıııiı aJ..sıııııı Sit ... 
! r kr.ri rılıı ıııııııdaıı 
1 lıan·kütle (Zoııı.:uldak, lııehol11, 
Samsıııı, Falsa, Ordıı, ~~iroson, 
Tiı'l'holıı. f~ot ı>lf', \"akıfı kehiı, 
Trabzon) i kel >lt>rıııc azimcl ,.e 
aYdct eri 'ektir. Yitk 'e ,-olcü 
içiıı f'ik~riılı.ı yrni lıaııda l ~ınm. 
ıali rır.eııtr.•iıw ınfir:ı :aaı Tele· 
foıı: lstaııhnl 3105. 

SADIK ZADE BlHAUEB
LEH VAPURLAHI 

KAHA l>Eı ·z 
Mlll\TAZAM VE LÜKS 

POSTA~ 1 
Sakarya vapuru 20 

l{A. sanı 

Pazar R~iıııı .akşamı 
Sırkect rılıtı-

ınıııd~M har!'J,(·tle ( 7.oııgııl
rlak, lııt>lıohı, Sin"fl· S:ıııı uıı 
l~rrlıı. Kin son, Tr ıhz<ıı,,' 
:ııımeııl', 11111' , " 1 lr.pe ) 
ıskı·lı• l~ıııır aziıııc,t ,,. :mil'! 
ı'd,. .. oktır. 

T:tf-;iJ:i.t içiıı Sıı·kr.cidı· \fe,. 
:1'.l~t lıaııı alıııırla c·ski fooyd 

t
i nyc:lıno t.laire.. Telefon . 
staıımhul 2134 · 

~rnba he, adet clbıst \' • • . \; ş:ıpı .ı 

ııskı ı E, ki~chirclc teslıın olunm. 
,artilt: ~ irmi !{Un nıiıddctlc mu. 
nakasaya vazcclılmiş 'c tarihimi 
ihalenin icra. ı mukarrer hulunc 

ınuş. olduJtundan talip olan:ır ,. 
' 1 tamıukh adliye le' nzinı mut" • 
rlu»1ı1c 'c E..ktieb;rde tcMiv 

ııı:ıhkcmt.'Si miılıayaa k<ımi \ Unl 

na muracaatları ilan <ılunıı; 

. Fatih ıkincı ,ulh lıuk11k hnkimlı 
j\in<len: 

!\l. ~I. \cUlctine İ7.afetle ,ek. 
1 lalb beı tarafından llalatd~ ~ 
kopıd.ı hacı lıı a.· mahallcsındc 1 r· 
rak sokak da '.:!7 ·• han d mulı. ı 
Mehmet Ilarndi efendi ale\hine lk 

• . E - rnc olunan 'lır. altı lını ·edl kunı 
00} ÇE LI:\' •. \. 'I' Ll TYFI şun tah'ill d11·a;ı üzerine t"dr kılı 
Ilatnlıııı ,, B \ · • nan runeılyenin mumailevh 1. Jlım 
i. . "' ı ı•rıı • 111 ı·ı. , · di d'cndinin j\:ametğ hinin meçhu 
: laıılıul \ e Balırı Sı \ · lı . ıa liyetı mahalle muhcan •e mühı 

sııııla · zlınrt \'l.J a,· 111 ıııta. ıarılmdan ·erlı H·rılerel bilA ıcbli 
zauı Jıu,ıa, 1 : l laıııhııı" J lı-<'ııı iade tdilrr.lş ,. bemıucih! n1ep il5 

Si 
, '" • nen tebligat icr:ısına karar 'erilerek 

' rl ıı ı, üll\t'ı·s Y•' f ',nteı·ıf·'ın. a muhokeme i 24 Şı~>at '129 paTAr 
ıl:ıtt liıııaııııımıı ırıtıY:tcPleti güuu <nat oııbuçugıı talik kılınmı 
lıckleıııııı '~ıı•ııfaır; olm•kla nıuddci alnh \1. Hamdı 
Akaya \"&puru limanımızJ• efendinin ye\ m \•c suti mezkQrd.1 
F.. Frcderih bi7.7.at gelmedi~ '• V• tarafından 
Salonika ,·Apo,:; 21 J.:.. ni:c doj);nı mu,~ddak bir \ekıl gonderıtıcdiAı 
Jupiter • 21 • • takdırde muhakemesinin l'll"aiıınd ı 

'Ü\'et edileceğj_ tebliğ mehmın~ kJ· 

Burg•ı. 1 •m•. l\fürenc<, Ka!Js 
, c lbr.ail için limarumıZ<bn 

hareket edecek '•purlar: 
.'nrliva '4pum 18·2:!! K anide tah. 
~10' ,. 23-24 

" • 
il unhurg, llerc•n. Am ,..,., Hol rdam 
H l·::ınçig için \akınd·ı ı m nıınız 

dan lıorekc• nk i , .purlar: 
l·:. Frcderib \ ·ıl'< •rı, limammzdadir. 
Ala a 

Salonlkd uporu 20·23 K s nidc ıah. 

Tclirdaj\ ve lıonı.!ınnad:ın l.ondrs. 
Anvcrı;. Dunnk ek , c l lil!lılıur~ 
ıçin hareket ,dece! apurlar: 

ı.1 re<lcrih upunı 18 20 ı;: ınıdc. ~ 
Jupıter • 24 2.~ 
~io .. 27 ~9 • 

Fazla taf~ilat i ·iıı ı:ataıada 
( h·:ıkiıııy;m l l:uıııılıa kğiıı 

ıımtııııi :ırı•nıelığiıın mıırar:ıat 
Tell'fon: Bcynğlıı 641-647 

im olmak üzre ilıln olunur. 

Sark J\1nlt hülas·ısı 

l~tılıa, 1 hl\ ı ı •• lıl:,ı• ı ı 
"rı mıır iı dr\.ıdıı. l\.lııı ırııı 

' o·ı·z:ırıı•l11rılı lııılııııııı l rırtıııı 
rl·r·ıaı ı ııoı.ınrııi raıı ı...t•ı. T•'· 
lc.ıııı· l lı•yoğlıı 5R3 ı p l<J;ııı
lııılıl;ı Ekreııı • erir •'rz:ı ılrpn 
. ıı. 'f,.lefoı" l t,ııılıııl 78. 

MI ' . '\, . 
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E RESİMLE 
Be,Y::>ğlunda istiklal cadde~inde 3'."0 nliınerolu 

·Baker Mağazalarında 
· Senelik Pilanço Münasebetile 

Umum dairelerinde tenzilatlı fiatlar 

1 i ıalıip'eri rcrniyeti lıcy'eıi ıımıım'vesi dün toplandı. Ilu içtimacfa, cahil di ,ri kalfalarıııııı 
ıı • ına a.mahrırıa rıı ~yılan vr~rıııcm ·k iizre tcşııbbüsalt ı bııluıııılması tebrrlir ııtti. 

j 

·\ 

\f.M. \',ki i \lı lııılıalik lıevııı valırlcsi 11. vefat d ııt'sıiı. j 

ltıı!rı,.ııiıı rı•ıı:ı· si l!l•'ra,iınJ,; kaldınlaı ak dıol'ıınlııııııııı ı'ıı · 1 

.,..-. 
l{OCe lelcrar· hozıılmuş dün sabah reıırııro:fon bakaıı- 1 .)uhretnaııııti radde'erimlııki dilencileri topluyor. l"akat hıııı-

iarııl bir ~o~ıı lıal:'ı cami k:ipıılaında halkı izaç ediyor!ar 

de vardır. 

Şosonlarını 
Kadınlar için 450 

kuruş 

fia tla 
mevkii 
fruhta 

vazeylemiştir. 
Erkek ve çocuklara mah
sus müntahap çeşitlerimiz 

yeğine satı,, mahalleri: Beyoğlunda 1 tiklal caddesinde 
( U) on ) mıı~az 1 ırı karşısında 337 ve Gala tada Tüııtl 
sokagında h, ~anoıılda Emin önünde Köprü kurbUndc 51 

nUmcrolu (!,1(.JlıJjp) mağazaları, .. 
ih~!l!ll!!!!i 

Yıwını ~azr.11Pr vı~ ınocmıı:ılar lıaşnıııhrrirleri Arıkara ıııatdııat remiyetinlııı toplanarak 
ıııL' ı·ki i~ler h:ıkkıııda ıııi'ızakoıa!l'ı hıılıınmu~larrlır • 

Ancak16gününüz kat ~ . 
Mıılıtercnı elıaliniıı eıızan istifadesiııe 
arzcılilen bazı eşyanın fıat'.an: 

llA. I:\!L.\HA MAlf~PS E~YA DA lnESI. llE l"ııııı 
Cabardm .Mu~amlıa,;ır 7CO· IOOJ J 50J 
Maııto~ar 500 9)0 
Tıikota.T jakıııler 400 
.f ı i rrıp ·rlcr 50) 
Triko Hop'ar 175Q 
Faııi:;\ Hop I'o Şaınlııt•'ar 295 
l'w .. ııe Y itııuııılcıı Hop Do Şaırıbrelar 950 
Sm·arc Hopları 250 l 
Yıııı.ıı Ilop'ar 825 
Kadııı ~:ıpka!arı 20J 
ÇOCl"I\LAHA MAHSUS EŞYA DAİIIF:Si, "llE 
I\ıı ·ıik l\ızlaı için Triko Hoplar 20) 
}[ıılıtelıf kıımaşlarılaıı kıı ar i<'irı Hoplar 300 kurıı~Laıı it'h:ıı l·ıı 
Kııçiik ço<'ııklar i~irı trıko kostiımler 125 
Kız ve erkı•k çt'lcııklar iı;in 1\larıtolar 490 

•:~~~~::~t~- :: ;: ' =~~- '•• •• -===~-=-o ff Bütün Paris Modelleri nısıf il 
:ı fiatına terk edilecektir il 

" iit:..:...L..,.H ..... =t::::it:-:t==~..::. ...:,. •• _..,._ -~·· 

Koyu reııklcrde (1 lolprof) ipekli Çoraplar 
Ekstra voal Çoraplar 
Davanıklı cins voal Coraplar . , 
Safi yiinli\ Çoı aplar 
~lıi. elilllen len Çoraplar 
Cayd dayanıklı panıııklu er kek Çoraplan 
Safi yün cıkl'k ı,:oraplaı ı 
Çocııklara paıııuklıı Çoraplar 
Ço<'ıık:ara ~afi yı·rrı Çnrar'ar 
1 lanınılara vı"ııı ipPki Faııil;ılar 
rI:ın•ın'ara ;ali \'iin Fanilalar 
!'>afi yi'ın konılı ıwznııl:11· 375-500-
ı;nruklanı IJoıı ve F;,ııııla'ar 
Çocııkl:ıı a ,afı yiiıılii .loı sey~Pr 
Eıkrk'ere nını yiirılii Don ve Fanilalar parça~;ı 
Erkeklen• sıfı f:on llıın ve Fanilalar parça~ı 
Erkeklere Ciııı .Jerrny.cr 

150 
100 
85 

150 
75 
60 

100 
25 
75 

250 
500 
6~ 
1 

200-250 
400 
480 

300-450 

~•• ipekli ve Yünlü kumaşlar j 
dairelerinde büyük fırsatlar 
!~~~. 

Erkı•kl"r i~in mulıtolif ıeııklrnlıı 
l\l11samalar 

Erkekler için ınıılıtPlif renklercle 
Pardı'sıı lar 
Kalııı kurııa~lı pijamalar 
Çocuklar için mıılıtclif renklerde 
>ardesiiler 

Çoı:uklar ;için müntehip. çe:;ııtlerde 
Sp0r kdmimleri 
M,phtelif renk'crde Çocıik mıışamaları 
Ytlnlü ve ipekli lmmaşlar ... 
Kaşkollar 
Safi ipek kaşkollar 

Tııık liı a'ı 
20 

12 
10 

6 

6 
n v . 
s-
1,25 
2.50 

•• il 11111 il!.• -~!...:~~-~--:~--=:::.:~-:-:· 

~ Tenzilatlı Fiatlarla ipekli !I 
•=- ... Y~ .~~~ı:1o:~:.~~.P~.~~!;~~~-~~~~ 
Erkeklere V elnr Şapkaları 
Erkeklere Fötre Şapkaları 
Çocuklara Mnhtelif çeşitlerde 
Şapkalar 
Tayarociler için Gün kasketler 
Seyahat için kasketler 
Yiinlii Giirnlckler bağlı yakasilo 
Ekstra zefir Gömlekleri iki yakasıle 
Fanila Pijamaları 
Jlanımlarn Y iin eldivenler 
Çocuklara Y iin eldivcn1er 
.\midonc y:ıkalar dıızinası 

4 
3,75 

1 
1 
1 

1 50·2 
2,75 
5 
0,7,) 
0,30 
1 

r Fevkalade Tenzilatlı fiatlarla ı~ 
~ı'-"'-"-Ab..1i'-nAb..1i'-r,,..,,.,çe'-ş"'i,.,t.._v,..c""""ml\,J'ü .... n ..... t..,..e .... h"'i P....._,e...._ş,,,...y_a._...A.J,~ 
İskarpinler V11lıır Ora Vfl laseclen Dekolıe 
İ<karpinler Po<lo siied 
İskarpinler Dally marka verni ve baretli 
lsk:ıı piııler ''erııi baretli 
İskarpinler baretli 
İskarpinler vcrni Glase 
t~karpinler pinel marka siyah ve haki ~aten 
Emer on koııdııralar erkek~ere 3 çifti 
Eınerson kondııralar çifte tahanli 

2 
3 
5 
7. 50 
:.. 50 
3.50 
5 
15 
7 

n 

d 
a 
d 
y 
n 
(> 

lo 

da 
ol 
ha 
tc 
ihı 

tir. 

i~i 
;\ 1 
ah 
k:ı 

nı~ 

ha 
) ı! 
hi 

bi· 

a.,, 
1-..ıı 

nıh 

ho~ 
Yap 
nı 

lift 
bir 

1 
kdn 
Yay 
siya 

llltiv 
il 

laklı 

Ytsi 
rtıab 

rtıiş 

Dıı l'i ! 
tarfın 

ıı] un 

ıııesd 

nıiıııı 
har,· 
c ) 
tnı~tır. 


