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SiYASi BiR DÜELLO 

Son günlerde Rusya ile Polo· 
~ya arasında Kellog misakının 
15tihdaf ettiği sulh politikasına 
dair beynelmilel hayatta mühim 
akisler tevlit eden siyas1 bir 
'd 

AMANULLAH HAN BÜYÜI( BİR TAARRUZA HAZIR.LANIYOR 
SON VAZİYET NEDİR 

l ello yapılmıştır. Bu satırları 
Y~dığımız anda Rusyanın cevabi 
notasını okumuş bulunuyorduk. 
Polonyanın bıı noraya nasıl bir 
cevap verdiği ve düelellonun 
hangi tarafın ricatiyle hitam 
buJacaıtı kat'i sıırette malum 
Olmamakla beraber hadisenin 
mahiyetini tnhlil etmek ve her 
iki tarafça takip olunduğu iddia 
edilen sulh politikasının rnhıına 
bugünkü mutah\al:ırla nüfuz ey
lemek mü~kül .olmasa gerektir. 

AMANULLAH HAN TAAR
RUZA GEÇMEK ÜZREDiR 

Kraliçe mari 
ROMANYA KRALİ
ÇE.Sİ BUGÜN ŞEHRİ
MIZE GELECEKTffi 

İNA YETULLAH KENDİ RİZASİLE 
HİNDİSTANA GİTMİŞTİR 

KHAJ .İÇE l8TA .. BULDA 
4 r.ü. rALACAKTJn 

Romanya Krallçesl Marl 
Hazretleri ile kerimesi 

v AZİYET TAMAMİLE TECEDDÜT PERVER- Prenses lıe-
LERİN LEHİNDEDİR. KANDilIAR BÜYÜK ı r :§~ed~'!. gs'!ı~ 

BİR HAZIRLIK İÇİNDEDİR nra Daçya 
~ •• wapuru ile 

Aldıgımız son ve husust malOmata gore ,eh ri mi ze 
Afganistan vekayii yeni bir safha arzet- gelecekler-

Ktllog misakı Amerikan hakimi
Ytti iktisadiyc;inin cihana tnhmil 
ettiği esiri ve mistik bir bir 
formüldür. Beynelmilel hayatta 
daha tecrübeli ve bağrı yanık 
Olan Avrupa bu formüJ[i ameli 
hayat sahasından mümkün mer
tebe uzakla~urıııak için her nevi 
'h ' 

meğe başlamıştır. dir. 

Kabili terkeden Kral Amanullah H.Kandlharda azK;a1~'::. Vi. 
teşkil ittiği bUyUk ve muntazam askeri kuvvet- ıayet namı-
lerl asiler lizsrlne taarruza hazırlamaktadır. na Vall mu-

En kı~a bir zaman zarfında milıt ordunun ta- :vını rt~zlı 
arruzu başlayacaktır. Emin olmak lazımdır ki: ı~t'ı'::"ıı"aı "e:.~ 
Ecnebi manafilden tereşsuh edan malOmatın ıerek ve be-
ekserisi yanlış ve mubalağadan lbareıtır. Ka- yanıhoş am-
blldeki TUrk sefareti ile hükOmetimlz arasında ~ide :tuıunu-1 tira,.ı kayıtlara miiracaat etmiş-

tir. AnıerikaWar hile kenulleri 
İçin en biiyük hakikat olan 
Alonroc nazariyesine temas eden 
ahvalde hu formlile kulaklarını 
kapamışlardır. Şimdilik her dev
let ancak kendi işine yarayan 
sulha taraftardır. l\lilll siyaset 
aleti olarak harbe miiracaat edil· 
memesi ıaahhiidli beynelmilel 
hayatın bugünkü şeklinde Merih 
~lrlızına seyahat arzusu gibi 
r~~y ifade etmektedir. 

ununla beraber meydanda 
bir Kellog . kı 
sak en . nıısa vardır.Bu mi-

.. . az 14 dev lcti n tasdik mı 
mııteakıp mevkıi . . 
cektir. Simd'l'k mcrıyetc gıre-

, 
1 1 devleti d'k hususunda k er tas ı 

· . pe acele etnıed'kl . 
ıçın, edenlerin ad d' h .. ı . erı 

1. c 1 enuz hu 
mı ,t,,r;ı bali'~ ol . 
Jl •:itıbsında f . '.11.ı~ııştır. Sulh 
vıa' · 'aım,ı 0 nayak ol-

1\ ıst?yen 'e ~ . \ 
kklü 1 C~/.rı tedbirler 

ecen Rtısı"ı . k b" . · " mıs·ı ·ın en unık ko ·' ' 
ııdi . . m~ıısıı Polonya ile ke

arasıııda .1 ı· f 
asın ' ~ m'. IC en rner'i olm-

• 1 temin · · t . 
ltındtı. A • ıç:ıı . ıır tc].1ifte bu-
mhtıd )'nı tcklıfı Rusya ile he

ut ulnııy 
hoş an ve Lchistanla 

geçınnıiı·en ı · 
Yaptı S .ıtvanyaya da 
mi .. k: ulh politikası ve Kellog 

'a ı nokr · 
lifte hi . 31 na/.arınd:ın bu tek-
bir 

8 
.. ç .hır gayri t<ıbiilik ve biç 
urprız yoktur. 

l:lununıa ı 
kıln ıcrahcr Rusyanm29 

Unucveı .1 . Yay tarı ılı notası Polon-
1 Ve 

siı·a , .. onun mensup olduğu 
sı zıım · L R · rcyı oıayli şasırttı. 

bu hus teklifinin hıı,ule' getirdiği 
ayrcr . 

nectir? S ve eııdışeye schep 
• .misakı •Cbep şudur ki Kcllog 

ründ "g·herkcsin inanır gibi ğö
seninu ~1 Ve hakikat htılde kim
Ciha ınanmadığı bir hülyadır. 
nü n .sulhu poliukasmın zahiri 

ıtıayısJe · k ve i . ' rı ar asında miivazene 
ttılak siy . b" .. k tiJ asetı utıın uvve-

c devam etmektedir. 
nı Polonya ancak Fransanın Ro
h anyanın, ve diğer Versay' mu-

a edc11anıesi "d r· el · mu a ılerinin işine 
Veren lh . su u ıster. Bqnun için 

aralarında kuvvetli anlaşma] d ar var-
~r. Sulhun muhafazasına maruf 

hır tcşcblıtistc hile bunfor .. 
f . " mun-
~rıt hareket etmeyi tchi"k . 
.... 1 I' ı eh 

go.rur er, olonra için en :.iyade 
haizi ehemmiyet olan nokta Kel
log misaki dcgil, bu ittifak ve 
nıtivazenc si,;cunidir. 

Ruslar bu hakikati bütün çıp
laklığı ik diinya cfk:lrı umumi
Yesi önünde tezahür ettirmekle 
mahirane hir k lıç darbesi indir 
ıniş olduklarına ~tiplıc yoktur. 
nucrıo l· ' c a maııcvı zııfcr onlar 
tarfındad ır. Gayeleri ne c lursa 
olsun . 11 ' su ı ve tt hl .ıtııı tahdidi 
m~scleleıiııdc R .ırın dalıa sa
nıım' 

1 
1 ve daha açık bir hattı 

ıarcl;ct tııkip ettikleri bütün 
c .ııı, .. tea lıı'r f ' oc :ı daha aıılasıl-

' 

muhaberat muntazam bir surette devam etme- ac:o,:ı;nya 
kte olup son alınan malOmata nazaran bir ara- Kraliçe Mari Sefareti er-
hk Kral olan lnayettullah han kendi arzuslle kanı da Kraliçeyi ıstlkbal -
Kralı klan çekilmiş ve Hlndlstana gltmhı. Vaziyet ede cektır. . 
tamamile mütecedditlerin lehine olmak Uzre Kraliçe Hazretleri Ro
inkişaf etmektedir. Kabilde sukOn vardır. Esir bert KolleJde ikamet ede-

cek ve dUrt gUn şehrimizde 
edildtği hakkında ecnebt menabllneden gelen kalacaktır. · 
haberlerin do!fru olmadığı anlaşılıyor. Per,emba gUnU Roman-

HINDISTANDAK1 PRENSLER yaya avdet edecektir. 

KalkUta, 18 (A.A) (Röyter) -- Eskiden bari Hlndlstanda 
mUllecl bulunan bir hal(h Afgan Prensi Afganistan hadi· 
salı dolayıslyle mUmkUn mertebe bu memlaKetten uzak 
bulundurulmak için Blrmanyaya sUrUlmu,ıur. 

VAZİYET FENA DEGİLDİR 
İNA YETULLAA HAN NİÇİN 
KRALLIKTAN VAZ GECTİ'? - .:. Afganistandan alınan daha 
doğrusu muhtelif ecnebi mena
biin oradan aldıklarını söyle
yerek neşrettikleri haberlere 
birden bire inanmamak 11\zım 

olduğunu söyliycnlerin ne kadar 
haklı oldukları bir kere daha 
anlaşıldı. Bic iki gün evci· Kral 
Amanullah Hanın istifa ettiği 
hakkında çıkan haberler muna
sebetile yazdığımız üzre Afga
nistandaki vaziyetin henüz ta
karrür etmediğini söylemiştik. 

Jnayetullah Hanın Afgan tahtına 
çıkması, Amanullah Hanın fera· 
gali demek olmıyacagıoı,Kan

dehara giden Kralın orada ken· 
disine taraftar bulacağı ve kuvvet 
topliyacağı muhakkak olduğu 

anlaşılıyordu. . 
ı Son g·eıen bir lraber bize lnııye

tullah hanın da tahttan indiğini 
Habibullah hanın elan asiler 
reisinin Kabilde nüfuz: ve haki· 
mlyeti ele aldığını bildiriyor. 
Görülüyorki buşeralt altında 
Afganistanın vaziyeti istikrar 
peyda etmiş olmaktan uzaktır. 

Bundan çıkarılması razım 
gelen bir netice varsa o da 
Afganistanın dahllf ahvalinde 
şayanı dikkat bir safhanın ken
dini gösterdiğidir. Şimdiye ka
dar Afgan vekayilnln kral Ama· 
nullah aleyhinde bir hareket 
olduğuna hükmediliyordu. Hal
buki kralın Kandehara gitmesi 
üzerine KAbilde Afgan tahtına 
geçtiği söylenmiş olan lnaye· 
tullah Hanın da şimdi ta-' 
htı terketmeye mecbur olması 

üzerine hakimiyetin asiler reisi 
Habibullaha geçmesi Afganls
tanda hanedan meselesini mey
dana çıkarmış oluyor demektir. 
Çünkü asiler Amanullah Hanın 
yerine büyük biraderi lı.ayetul
lah Hanın geçmesini de istemi
yorlar demektir. 

Buradaki Afganlı mah f'li 
flk in 

. a ı n 
r ce ısyan evvela irticai bir 

perde altında başlamış, eskiden 
beri bir takım htirasat besleyen 
bazı eşhas Kralın teceddüt h.a
rekAtı aleyhinde cehaleti körllk
liyerek işe koyulmuşlardır. 

. BEHA SAKI KfMDIR? 

Telgraf haberlerinde Beha 
Saki namı altında zikredileıı 

asiler reisinin hakiki ismü la-

1 
hayalhanesinde sah lığı ele 
geçirmeyi kurduğu cihetle kadın· 
Iarın tesettürünü behane ederek 
irticaı körüklemiştir . Soysuz 
bir herif olan bu çeteci kendisine 
şimdi Hııbibııl:ah namını vererek 
lnayetullah Hanı tahttaıı indir· 
miştir • 

SERDAR MEHMET ÖMER 
Fakat sahneye başka bir 

adam daha giriyor: 
Serdar lakabı verilen Meh· 

met Ömer çoktan beri Hindis
tanda bulunuyordu. · lnğilizler 
bu adamı biryere bırakmıyorlar
dı. Fakat şayanı dikkattirki 
Mehmet Ömer Afganista'nda 
vaziyet karışınca Hindislandan 
kaçmış, Afganlstana girmiştir. 

Hindistanda bazı mülteci 
Afganlılar vardır. Bir telgraf 
bu multecllerin Afganistana gir· 
en ihtilale karı'Şmalarına mani 
olmak ~çin kendilerinin başka 

bir yere sUrUldükleri bildiriliyor. 
Lakin Mehmet Ömer Afğanis
tana girdikten sonra .• , 

iKiSi ARASINDA 
Şimdi Beha Saki ile serdar 

Mehmet Ömer arasında müca • 
deleye başlanmıştır. Sucu Beha 
Padişah olmayı kurarken serdar 
Mehmet Ömer de bu fırsatı 
kaçırmak istemiyor. Bundan 
tahmin edilebilir ki ikisi arasıo
da mücadele uzamak islldadın
dadır. 

AMANULLAH HAN YETiŞiNCE 

Fakat dediğimiz gibi Ama -
nullah Han Kandeharda kuvvet 
topladığı, teşkilat vücude getir· 
dlği için her iki asi reisin başı· 

na töpladığı eşhası dağıtarak 

memleketinin sükan ve huzuru· 
nu yeniden tesis edecektir. 

SON ALINAN HABERLER 
Afganistana dair son alınan 

maıamat Beha Sakinin Kabil ve 
cıvan,..ıa Nüfuz sahibi olduğunu 
göste ry r . inayetullah Han 
Sucu L.;.ıa tarafından esir edil· 
miştir • Diğer taraftan Amanul
lah Han K.andiharda pek emin 
bir vaziyettedir ve Krallığını 
muhafaza etmektedir • Diğer bir 
h·"'~re göre lnayetullah Hanın 
: le de Kandehara gitmektedir. 

Kraliçe ,ehrlmlze tenez
zUh etmek Uzre gelmekte
dir. ---··---
TIP FAKÜLTESİ 
NEŞRİYATA CEVAP 

VERİYOR 
onır"rıp fııknıtesinden ald

ığımız maltlmata gore. bazı 
neşriyat ve te-nkitler dolayisile 
fakülte mer~in tekrar toplıt· 
nacağı de ~ elitglldır. 

Fakülte, artık aleyhteki hUcu
ınların ilmi mahiyetten çıkıp 

şahsi bir şekil almasına bina
en bundan sonra hiç alakadar 
olmayarak tamamen lakayt bir 
vaziyette IJmlıınmağı tercih et
mektedir. 

Diğer taraftan Etıbba muha· 
denet cemiyeti de cuma günü 
bir içtima aktedecektir . Tasvip 
ederse mahkemeye müracaat 
edilecektir • 

Konya ve Bolu Hekimler 
birliği , cemiyetin hareketine 
zahir olduklarını bildirmişlerdir. 

DİŞÇiLERiN 
MÜRACAATI 
Cuma gıınü dişçiler bir içti

ma yaparnk diplomasız dişçi 
kalfalar.na dişçi diploması VP

rilmemesi için Sıhhıye Vekaletine 
müracaata karar vermişlerdi. 

Dişçiler dün Vekalete müracaat 
etmişlerdir. 

Dün bu hususta bir muhar
ririmiz Sıhhıye müdürü ,'\il 
Rıza B. in fikrini sormu~ ve fU 
cavabı almıştır. 

- Disçifer müracaatlarında 
belki halkı ııe belki de haksız
dırlar . Bunu vektıletten gelecek 
cevapta hepimiz anlayacalfız • 

Haç suya atıldı 
Papa Eftlm efendi dün Pa • 

nalya kilisesinde haçı suya at
mıştır. Haç bir kazana atılmıştır. 

iktidarı temamiyle ele geçirmek 
için hiç bir gayretten geri kal
mıyaçagı ve buna muvaffak 
olacağıdır • 

Afgasistan ve lnglllzler 
Alman A"•zeteleri Afgan kıı· 

dan 1 T 1 · amın-
ngı ız en meş'ııl addctmekı d 

Kr z· eır. 
. euz eıtnug gazetesi lngiltere-

nın uzun zamandan beri 1919 . d kı 1 sene-
sın e rı an Afganistan da esk'ı 1 ·ı· "fu . ngı ız 
nu zunu ıadeye çalıştığını yazdıktan 
sonra. diyor ki : 

ını~tır~ 

ZEKi MESUT 
Edirne nıcb"uso 

kabı Behadır 1 kendisinin •Sucu• 
manasında «Saki» derler. Beha 
Saki bir çete reisidir • Pııkat 

~u haberler mütenakıs ol
maktan kıırtulmıyor. Fakat mu
hr'·'·ak addedilen bir şey varsa 
o da Amanullah Hanın nüfuz ve 

. "lngiliz musliharıe hulOi siyasetini 
takıpten bfr an geri kalmamışlardır. 
B~ 500 seneden beri lngilterenin zaif 
~ılletlere karşı takip ettikleri siyase· 
tın bır tecellisidir. Bu sinsi siyasete 
dünya tevekkül ile şahit oluyor. fakat 
bir gün gökten bir yıldırım inecek 
ve İngiliz imparatorluğunu en hassas 
noktasından vuracaktır .• 

·TAHLİYE 
EDİLENLER 

, &:::::::===:::11::a:::ı::::::c:::: -
il GAZI. H 1

••1 

il Dün hey'eti v!i;e J! 
~~VKL'.FLAR DÜN ~ _ içtimaına iştirak il 
OGLEDE SERBEST. 1i buyurdular 11 

BIRAKILDI g Ankara, 19 ( Mlllly- ii 
:: et)-RelslCumhur Hz. :: 

Mevkufı;--dü';; öğleden 11 bugUnkU hey'etl vek- !! 
sonra tahllye edilmişlerdir. l! ile lçtlmaına iflirak ll 

·· b r 
Tahkikatla meşgul olan i1 ~y!'rmuflarclır. He- :i 

müstantik Hayrettin bey i! Y efı vekUenln ruzna- g 
çarşanba günü meni mu ha- 11 mesinde mühim me. i1 · 
keme kararı vermiş halbuki i! seleler yoktu. Gazi 11 
İkinci Ceza reisi Vasıf bey H hazretlerinin i!ftlrakl il 
tahkikat evrakında bazı :: bazı vekillerin verdi- :: 
noksanlar gördüğünden ka· ii kleri umumt izahatl g 
rarı tastik etmemişti. Bu H dinlemek arzusund- il 
kanuni noksanların ikmal H an ileri gelmlftir. !i 
edilmesi için mevkuflar per- :::::::::::::::::::::::~::•:::::::::::::::::::::::::! filrkiye - ltalya - Yunanistan iti· 

şenbe, cuma günleri de mev- VESAiT YOK! lafı hakkında mühim beyanatta 
kuf kalmışlardır. Bu noksan~ • bulunan italya harlclye müsteşar• 

1.arın biran evet ikmaledlfe. LiMANDA 500 MA- =""""'~~M_. Grandi 
rek mevkufların tahliyesi 
için dün Asliyede barız bir VNA DOLDU M. CRANDİ 
iaallyet vardı. KALDI! 
Bey 

0!~ddse~b:'1mu~~Y~e~d~~ ŞİRKET UMÜDÜRÜ TÜRKİYE-YUNANi 
beyi ziyaret etmiş bir parça lZAHAT VERİYOR, STAN-İTALYA ı·Tn· 
sonrada ikinci Ceza Reisi 
Vasıf Bey müddei umuminin BUHRAN VARDIR FAKJNDAN BAHS-
nezdine gelmiştir. Tahkikat Liman işlerinin hozııkluğn E · 
evrakındaki şekil noksanları hakkında vaki olan bazı neş- DIYOR 
dün ikmal edilmiştir. riyal mürıasebetile Liman şir- --

Bundan sonra Vasıf Bey keti miidııri'ı Hamdi B. şu " itilaf ve ittifak müzake· 

Tuhliye edilenlerden 
Nasır B. 

meni muhakeme kararını 
tastlk etmiştir. Karardan 
sonra müddei umumlllk 
tarafından tahliye müzek
keresi yazılmış ve tevkifha
neye gönderilmiştir. Müzek
kerenin gelmesi üzerine tev
kifhane müdürü Ziya Be 
mevkufların hücereslne gf. 
derek kendilerine tahliye 
edllece~lerlnl, hazırlanma
larını söylemiştir Bu h b .. 1 · a er 
uzer ne mevkuflar pek çok 
sevinmişler ve hazırlanmağ 
başlamışlardır. a 

Nihayet saat 3,5 da mevku 
nar te".kifaneden çıkmışlar mu: 
dllr Zıya beye veda ederek 
ayrılmışlardır• M ev kufi ardan 
Kema~ heyde Cerahpaşa hasta
hanesınden tahliye edilmiştir. 

Mefkuflar tevkifaneyi terke
derken memnun görUnuyorlar· 
dı. Yalniz Kadriye hanım bir 
parça sinirli görünüyordu. Kad· 
riye hanım resmini çıkarmak 
isteyea fotagraf muhabirlerine 
mumanaat etmiş ve yUzllnll 
şemsiye ile kapatmiştir. kadriye 
Hamdiye Nadide hanımlarla, 
Ali Riza,' Nasir, Vefik, Tevf 
Faik, Fuat Şemsi beyler oto O· 

billerle tevkifhaneden ayr - 1 
mışlardır. , 

eu~adakl ma•k•ll•• 1 
muhakemelerlne dUn ba -
landı. Tafallal son ha 1 
larlmlzded!:-. 

izahatı vermi~tir: · rafı müsait bir zemin üzerind.' 

Deniyor ki - Anverslen AinTki]afAetmVEektedRir.0 ... MADAl\; 
limanımıza gelen bir mal için IN ı• 
10 liıa navııl verilirse vapur. GELEN MALÜMAT 
karaya yani ma~azava karlar Atrna 18 ("neksartito 
da 10 lira masraf gidiy11r :» M. Grandi·--,.,....,==~-. 

l\la~azaya karlar 15 lira R 0 m a d a 
·rnasra f ı;iılcr. Ve l.lıı masraf gazeteclle
lJiınY1lı ı ı hi. .hir . ıiıı.fe re tekrar 
ı;rrıriı'mı•rnı5 nıa,ral'tır Anc;ık 

şu beyan
lıııııduıı ~ırkcıe 225 kıırıış atta bulu • 
kalır. llıı 225 kııı·ıı~la ~irket 
rıı:ıvıırıa, arn.ılo, römorkör, 
mıışaırıl.ıa, Jıek~i ~ l.ıi lıİı' çok 
ına,raf yapıyor ve bıı para ile 
4 lıiıı ki-i\'i lıı'RIİyor. 

Halbuki eşyanın .;htımdan Güm
rük anban kapı;ına kadar olan mas
r;ıfı şirketin aldıp;ı ücretten [azlac.iır. 

Gümrük hamallannrn aldığ1 pıra ise 
bıı mikıann iki mislidir. Eşyanın 

ı;ünlerce mavunada kaldıj!;ı da oöy
lenivor. Ilalbuki bu iddıa ile şirketin 

müdafaası yapılıyor. 

F:şyanın günlerce mavıınalarda 
kalması lstanbulun ezeli bir derdidır. 
l~ya kaç gün kalırsa kalsın şirket 
muvuna parasını tüccardan almaz.» 

5!)0 mavna dolu 
Düiı sabah 500 den fazla mavna 

eşya ile dolu oldu~u için limanın 
ih~ya~ma kafi mavna bulmak çok 
muşkul olmuş, Liman şirketi eşya 
konacak ne kadar vesait varsa hep 1 . k' 1 1 s nı . 1r:1 amış o m.asına rağmen gene 
ihtıy~cı tamamıle tatmin edememiştir. 

Şırket vaziyeti telgrafla lktlsaı 
Vektletine bildinnişıir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
1- Almanya mektubu, Çocuk ıeobı· 

ycsi 

2- Fransada hükümetten· izahat Js· 
teni yor. 

3- Son haberler 

3 üncü sahifemizde: 
ı- çocuk vcfiyau ne nasıl mücadele 

etmeliyiz? 
2- llallcin r.ıthlrJ hıkJ.ycsl gene 

tazelendi. • 

4 uncu Sahifemizde: 
ı- Ha\·a raporu 
~ - Fıkra 
3- Düşündüklerimiz; 

4- Felelı:.: 

5- Kalak misafiri 
6- Askeri bahis 
1- S•hhi bil~! 

ti- Hikaye, .V.S 

6 ıocı sahifemizde: 

ı - l\.1illct mekteplerine 
devam edenler için ko
lay okuyup yazma sii
tunlan ve cg-Icnceli yazı
lar. 

ı.....~~~~~~~~~~...ı 

mu,tur. 
- ltalya bir 

çok nesi/fer için 
sulha muhtac· 
fır. Türk- Yu- · vfik Rü . 

'"" st(J 
narı · ltalyan Bey ' 

m~zakeratı _ samimi bir itiltrfı 
muselles vııcıı f •7etirmek irin 

~=~---~-.., bu esas üzt _ 
rinde inkişaf 
ediyor. 

Ankara ve 
Atinaya yap
tığım seyahat
/arın yegane 
gayesi Şm kta 
sulha hizTQet 

. için Ankara, 
M. Venlzeloıı Roma ve Ati

ııııya müsteniı ,·e üç devletin 
rasin ittihadına müesses bir 
itildf meydana getirmeye ma
tuftu. 

Atına, 17 (Fos) --M. Oran
dinin buradan herekellnden 
evel matbuata vuku bulan 
beyanatınm ehemmiyeti kay• 
dedlllyor • M. Grandi ltaı
yanın mllletler cemiyetini 
va sulhu torplllemak istedi
ği iddiasını reddetmı, ve 
demı,11r hl: 

" - ltalya sulhun umumi
yetle ve bilhassa kendinin alii

kqdar oldulfu Şarki Bahrısefitte 
takviyesine matuf her teşebbüse 
iştirake hazırdır. Sulh binasıııa 
kendimiz de bir taş ilave eder
sek pek memnun olacağız . 
Türk - ltalya itilafı sulh bina
sına konulan en büyük taştır. 

Bu itilafa ne büyük ehemmiyet 
verdiğimizi söylemeğe lüzum 
görmem. 

Atına, ta (Fos) -- ıtalya 
sefiri M. Arlufta M. Venize. 
losu ziyaret ederek. M . 
Grandiye gösterllen hUsnU 
kabulden dolayı tefekkUr 
elmlf ve TUrk - Yunan mü
zakeratı hakkında izahat 
istediği gibi bir an evel ltl-
131 husulU hakında ltalya 
bafVeklllnln temennlyatını 
tekit etmı,ıır. 
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İLLİYETİN HARİÇTE ALDIG E TUP Ei.CELGRAFLAR =IS--

cuk terbiyesi 
_ VAZİYET asıı·ga ! B sada i m a ı 

ç er d 

m 
ndı 

akeme e 
A \·rupada çocuk terbiyesine büyük Hl} '"01.IET t T1ZAH- 1 
eheınmiyc verilir, i . . ,. e fenalığı tefrik L JlA C~'l AP Ortalığı silip . ne n b ş 

edece bir ya .a gelinceye kadar '~n c süpürdü tel- Cemalin atıra defteri ve yazılan :rüyalar 
1 

kontrol altında bulundurulur us!:ar~~~sı <!ü~~rn-eu:e:~ ef at ta var Dü.n istice ap edilen Cemalin karda ı Müstafa, Sabri şayaıı dı 
Berllıı. 16 K. nl 1929 (. lil

liyet) lstı.kpalın buyuk adamları 

olan bugünku çocukları, vatanla· 
nnıı e medeniyete I.ı.ideli bir 
surette ycti~timıelı: muhim bir 
iştir. 

Ç.oook ııasıl terbiye cdillrsc 
ona ğorc yetiŞlr. FaldclL mw:ur 
bir uzuv olur. 

Yeni doğan bir çocuğa llk 
yapılacak ihtimam oıı sıhhi 
şeraitte beslemek ya tmak.tan 
ibarettir. 

llu fyi bakılma~ lyt 
beslenmemiş olan bi.r çocukwı 

ilerde hiç hayır gelmez. 
Doğan çocuk evvel! anlSllllll 

sıitüne muhuçur. Ya vru1ac son 
zamanlarda bundan meale,t:f ma
hrum buluuyor. Bunun· için Av-

:ıı.la meme çoculJanna malı

su bir sut satılır. :\lemedeki 
yavrulara mab•u< olan bu süt 
,\na sıitu terkibinde )ulunacak 

•ette · !enir. Yeni doğıT'u~ 

çocuğa l ağlı sutler'e besle
ek ıınkllıu yoktur. 

Bumda çocuk iyi ı;unlen:le 

'!lohakkak 2 3 aat serbest bava
bulcndurulur. Bahar ve Y a:ı 
'eri parklar her yaşta çocuk

•la doludur. 
Çocuklar daha pek ufak yaş

tı spora başlar. :\1ekteplerde 
·uldarı yaşlmna göre muhte
rı~·un ve porla kuvvetlen

rmcp: ça ırlar. 

Jyi bcs'lcnea bir liiaıt ııpoıia 

almıy lb!r çocuk anlrll olur tlsadi ve lctlmai siyaseti ik ·at ifa elerde hulunmuşlardır 
ıyi bu'""ma. .Asabiyet ÇOCUğuD hakkındaki tlzahlan muza- e Lul,( n Bursa, 12 I um--ct' " C""T"'""• ru Gldürmek .lıatırma Gazi Hz. n1 """""' 6~ne (llılii ı:: ıu MI orl ü Q e 1 ~ J ' .. -r- 4 nünwma çok e tcSlr eder. kere etmiştir. hlllnde) 18 (A.A.) _ vkufların muha m.etC!'İfl" r lş - lfapsaned çıka- mclc uzre geçide b l.'işi d n 

Çocuklara evde verilen terbiye Nazırlar meclisinin bir bu..,•n aat or.dıı Sr!-n be- r.al · oük · eti demm _ yt- gı'tmiş. Gazi acele e-ıjltındf 1_cın aun öğleye doğru ce- .. - "" le ~ .. ı;--•• ıkı de mlihlmdlr. Çocuga her ne içtlmıında hlikilmet Atsasın nubi MI sörl cenubi Jln riyasetindeki ç •ı mat-- .. ır yerde rüyaS1m ~u yapamadıklarını ve Bıır yı (.,. n e 
şekilde o1une olsııa bak veril- mali siyaseti akkı11dakl 1 1 • kemesindr b <> <.la,-, .... ı r M:: ~nl.atiy_ or: ilthb ile alacaklanııı södenıııi: ,~ın ,-..-....ı. 1 k, ndia a ve lllrya seh· 1 -. .. , ~ mcz. .....,..._ ımfiııa.lı: ız ı · müzaker.atın lktJSAd! ıı;lahata hkeme • ı ft 0 - de r• t ,!.fgan Kralı ilP. bir ara- Bu d.'.ln sonra hrı,· Ct.'tllalin •oıc _,_...__ irlerlnln bazı aksamını ~ " ,,_,ı. ' Y""'11

u&11 men edilic. Sebepsiz alt m6zakerattan sonra icra- kalabalı ! 4' ı ~a ız:" Rel &cumhurla kan- nına gitmediğ.il'i ve eski U.- tş>• 
yere huysuzluk J~ ve a&fa- sına karar verml r. n ka&fl"C& esna- Ünce Cemal, sonr:ı. sıra- nı nasıl dans · ettirdin?• de- sinin yanlış Olduğunu söylentlP kaç 
Y cocuklıırıı .nlçin aııad.ığını eb'ıısan meclisi ldarel sında döryt 1çoc1u~I tel lci f sile Must r s~ a c• dim e oyandım. Asher Kıdem ne diyolnan 
anlatmak lhııııdır. Bir ·'""°' irin 1 ~ı olmu ur. rm " ş n n Asker K·"em de·. ''Ask ket ~v ....-· umum ye encümeninde " . dalı; mecruh old kıcie,,. • dınu• isn.aıı \\illet lıiikllmetteo bıktı. .., _.ı 
:ağlıJll çocuğu burada validesı. Briyan (Brland) misyoner söy1enly r. Ka ırgayı Ka mil, 'e d l crl<'•' isl"ı'- ! ı'eıı! bir sahip arıyor ... işte ı ilkte ce>:alıyım kurtanıı:~:.: 
düğer. Fakat Bu dayalı: çocuğa konrrecasyonlamsa müteal- mUteakıp b .. z \ap edl!mlşt • ler. ben bir salonda; rel~icum- lçlrı 300 lira JU"adılar, ""' ruk 
zarar verecek şek.il ve yerlerine ilk maddelerin sfiratle kabulu lar a yağan tu sa Ccm<l r.e rlivcr:7 hur da var. Şunu öldüreyim me

1
dim, kızdılar. kık-

vurulmaz. ·ç.ocugun ba,ına, r;O- l:Wm gcldlğlnl kat'i ,ı;urette , . diyorum, avukat Kemal ZI- small ustaya göre 
zü ve arkasma dokunulmaz· ta rih etmlstlr. yağmur~ar zim hasa- E\'rak tah il<ı\ " oı · undu- B ... ö - - orum ttı lsmail lb"tl da i~adesinde ılrl(,, "-'-· t ruJ • rah m .. d ye a vfe- r · 1 ya e_,,ı> g ruşııy ·• -
""""' er erine vu ur. Eksel lyor gazetesine na- ' nrn .... ema ~ -ıp l rlstlyş.n gibidirler, bunları mi, tir ki: " Gazi c ı k tiln 

Talidclc:r mektebe giden bir ıaran Fran a hükumetinin m. Ur· • l apsancde Anı eri kaya göndcnneli,, lngilız sefarctire gitmem ) hırs 
cocuıtım evde vazH ib al • KEU.00 MISAKI -- Ya. bir ıı ·ııt tşy mua dat mucibince ve Da- '1 n, 1 (A.A) •• Fransız kardelfl ne diyor uiğ'erleri doğrudur.\ a ,·aya gı 
etmemesine dikkat eder ona es planı ile muayyen rebl- sefiri Perl• Ccmn' ~ ksrdıı~ı IuswLı dıı; r~k !boya tc.,.Jillattao balı ct[İ$ ç,: 
yarlıı.m e<kr nelere ve teminata 'mukabil " • galı -· heni · cı· meı-. Cunku r;irme~tanlıula moto•la ~ · otur 

ÇocuRu günı.!utlcri dşırı çıkarııp ve Alman umumi ı. e hususi hen u•ıırk kumarlı · m flursaya tlcirdum ilah 
oynama DL, koşıuasıııı temin et- kredllertnl taahüt altın· ttırtacakl ı ı~ dediğini ve Haıı.ı lıuylc ~ kilaıWl lx . lngilız ser ••nin k ı n ıJa esı 
meli, Çocuk ı;ccc rahat uyuma- alacak Tehlrieler ve teminat kc ı!lsinin: " Türkiye mü- kaldı nasırdan lbu lı · ı h ctmi• 'ae: Jıdır. ·1 1 d dl'·I . çtm~ ı ',tir. eli derpiş etmlyecek hiç bir stcl'1 ·c c r • c ~ nı Sal\rlnin ifadesi abri C='in hu>u 1 k~ tibi g 

Çocuk kendini .anlayınca on- sureti halle iştirak edem<'- Tf L<>n ra, J D - \'e Q;• :ur ll ı tanımadıgını o .• d Sııbrl Is- 1 l't ıı cdn·or llar 
bı ·b · 1 b On ·· ı . .,., '><'n arı ... onra K 4 mlle eli c n un ru 

1 nyııçarı ~; ,ır u yeceğl pek 'bedihidir. Uy l\\all in tı}U ' muha i- J 1-r r. tlı:·ıap cdilmiştfr. :ıbrl ta- ı , a g ne ••• lıa, 
lnema)a. tiyatroya yollnmıtk ho- * ŞIDOETI..I SOGUK rl blldiri~r: ATl A DEFTERi bir edllmek üne rüynlan ~ ili de ' 1•1 u) kmı,nr ları 
kkabazlar gö tennck giıldiırmck Parfs, tS (A.A.) - Fransada 1 Senede 100,000 tomotıll C mali hatı~a t terinde almış. Cemal le k'llatı anlat- ~in 1 ım e le' na ' ki llıış 
l!zlmdır. . ı çok "1ddetll bir soğuk hükurn ı fabrikasının in n için ha) 1 I lnt kamdan balı ettikten s- mı~ .. Sabıi ifadesinde le ı kesse idi, Cc'lla'i çı ' rırdı. e.art 

Ço ı!CCe ~L'Tllll a. tlrııtro- surmektedlr. Savunda yük- 1 zaman an her'! Anı rik da onrıı şunl r Ji !yor: diyor: "Cem t lsmalll çaıt- HükO.meti nl ~aıtız dediler . ta 
ya gltmeı. Pazar ve tatil günleri sek yerlerde tahteşsıfır 20 müzaker- bul , an • j ' Y:ırp! D'"nyn '1 ~-nşdan 11 dı, lsmall, Cemale: şöJleyln 1 Kıısnm ynladnır. fara 
çocuklara mahsus tertip edil n derece kaydedilmiştir. yet hey•ctı Ford m essese- , başa karı tır da guvdeyl (500) Ura er in iş çabuk Yetim de şu ifııdcd bulunm çUk 
müsamerelere gıitiirmek lAzımchr. * KEDi I~ MARiFETi- siyle mulravele akteylenıl lr kan götiirsün. Bu m111et biter; yapamazsak Kcşlş_t o nır: ~Söylcyerıer bep a<h dıik 
Borıı<lacıynananoyun'an, ~terilen Van, <eransada) 18 (A,A.)-- her .ıızabl' müstahaktır. kar.Arız dedi. adamlar, kabul etmcnı~ l'a '' /11ukavek mucibine l{usya r- i filmler bep tcrbiyevidir. Çocııi- Bir kedi be~ltlnde uyumaktiı. Y il rUy erı? lsmall •ıstayı gördüm. '" z- lstivacbın nilıayeı..inde vdctli gın 

ed ~ için yeni bir l'ord wm "D· ı sı haı luın .7.C"k ve ııeş"e ile ııcyt e- olan küçük bir kızın kafa- Cemalin yazdıg1 röyalar mir, Aydın, Baltkes r, mav, meykullaruı tıı.hliye edilmelerı 
yası teşkil edilecektir.· Yeni KAzı R ,,, bilecekleri şcldlde tenip edil- sını k.ı men yemiştir. şunlardır: M.Iratay Mehmet. m a- lste~lcrdlr. Bu talep rcd<lecP- lat 

ıııişlcrdir. * BOMBA 1 FILAK1 - kumpanyanm yilzde kırk ~etslcumhurun çlflltlnde tıı.beklr Pş. Şevket. Yeşll mıştir. Mubakemere pazarcesl g# uın 
B da 18 • --' hissesi Amerikan Ford kum- dl dedi · d ed ııra T~ ·IDBl eeme- Detrolt, 18 (A.A.) - Burada bulunlyormuş. Orada reisi- imam. bizimle r,. · nıi evam ile.:ektir, ile 

Çocuklarin saat yedide yeme· ın1ş olaıı.lar bcr sinema ve dytro infilak ettirilen bir bomba panyasının eli olacak vP. 49 l d l 0 ' 
vo ettikten sonra saat puçasım gört:lll('Z. yüzde altmışı_ Sovyet hiikO.- Kellog· mı' sakı' mecıı·s tarafından kabu e i di lzmtr tUrk ocajll ka , Hıılılsa cuk f..4 il f mesken olarak kullanılan ti h t 1 1 lzmir, 16 (milliyet) - 'J"iiı bır 

s de yataku bulunması :ı&rtnL · ço '' e enap bir binayı tahrip eylemiş m~ ya u aıan • rının e ın- Ankara, l 9,(A.A.) R.:\l. meclisi bu gun rci vekili Hasan ocıı~ idare .hcy'd in -" rın 
rıur da hiç bir Alman aileıoinın tefrik edecek bir çal!;a gelinceye k de olacaktır. M ~ vada te- ... . . d ,__ ,...,,1. k" dını muteııkip hariciye pı Y1 1"" kadar kontrol .alanda kalmak ve yantın çı armıştır • si 1 cal< r rfka ikJ oeyııı nvnsctır e topw.,mı~. "" •erun uşa dı ve fırka namzetleri kvındıll vu 
ocuklann ebeveynile gece yan- Yantın civar binalara sıra- 8 0 una a nın vekili re,·fik Rü ü Rey <;(iz alarak atideki be}·anattıı bulunmu~r. lzmJrde k k 

1 
dl de 

katla d ül mecbııriyerindedir. sene içinde 1 lhsallita b c- • ' . b ·ııı e me uczu a 
t'lll • r ooır uğu gör .. mcz. K Ö yet eylemlştlr. Altı kişi na- • ' "Arok h!"II ıt mb.ıkı m:ımı alnnda marul olan ve har ın aıı İzmir, 19 (:ıtıtliı•et)- Schıl ca 

-\•:ı•k.,ti .. le...ıiT!"'a"!'tm.ı~n~.u~ .. ·kt.ı,.su-.n.ıu...,iv._i __ """'!~-~---·--m-e"!'r~'!'!"!l bedlt olmuctur. Bunların layacağı beklenıyor. si}·asct va<ta.'ı olarak kullanılmaması tcahhüdlinii ihtiv!! eden Parb • 
" CENUBl AME0 1KADA mi7..ie. ekmek (20) para vcu• e LIARI"Cf MU"" TE- E. RRİK .. HABERLER- telef olduğu zannolunuyor. * ·" misakının Iutfcıı hcy'cti cdilc:nizcc uıü:tal:Lien mU7.akercsini reca 1 iı 1 f itfaiye efradı ğaylplerln ce- zelzele Londra. 18 (A.A.)- cdeccj!;im · J:.<;;1~1 i•niindrn de anl:~ılacağı üzre: im misak büyiık amışur. da 

ı:. ı llE 1 GE:\11Sl- Berli.o, bt!~ kişi bir gaz boıı~unıııı setlerlal enkaz nrasında l\arakostandan bilı; rlllyor: ım:dbin rn,ı ilıiııc ımıktcrin olan cumhuriyet hi.ıkı'ımctinizin takip lngiliz filosu I 1 
Patlaması nctifesi olaral.: rııulı- an}or. Bombanın tahrip Dün Curruınada ,fddetll bir ctnl(:ktc ol&ı;ı. ı;ııllı slpsrtine temamile tevafuk etmdaedir.". !üte· Atina 18 (Fn ) laglll;ı 11' iı 1. ' {.\.A) - lloııı· dan biiı.iri- L 1 1 1 1 ,_ 'h ...• ı. 207 vJ kııb l leııikan vefat eımi. ıir . eyledltf binanın önünde }ere hare etfarz olup bir çok ak :ıen ru ıapt:ı..ı .. ıınıııı aa)ı ası mw.aı<crc ve re, e u ıosu Faler limanına gelml~df. l! ı ror: i\1 . ~I ıısoıiuİ apoiide • 

1 A 1 *' 1 ·irrede on·ısaııor1 - Berrı, seı ilmi iki me<:ruh bul bina yıh,lmtş, telgraf muba- ed ilıT'· tir. A o m ral !(arın kumand;.cıo• y . ı 1 mırli bıılunaıı « Ernden » • ,. d 2• h ı 18 (A.A) - ıırn.-.-e lıııkOmelİ muT-tur" Bombanın bunlar beratı munkntl olmuştur. Un f"Sn1ı'nı'n tenzı'lı·ne aı't layı'ha a .. arp geınlslnden mıırel• l 1 \lmaıı kıu,·azortiııiiıı kıımarı- .,. '- kcptir bilünııırıı mıısaıldak hiıküıııel- tarafından atıldıf!"ı ·ıannolu- 25 kl.ş.loln \efat eylediği ' 
1 T f tetk'I edilı·yor Ofger 54 harp gemi 1 başt• ler t ·lna ı Lakkırıda pa'aI oıt nuyor. · , za. no u uyor. cif "t ) ek- ·ı { limanlara gitmişlerdir. Filo bll' ı::i 

':ize>İ ınuaıııe"'c .i.ııi ı ı:·ı clmi , - Bom a lnfl kınd n telef tur. Ve czü lla rcl cumhu Bnkarn, (Milliyet) Un reminin tenzili için iktisat rada bir hııfıa kıılıır k ~ereno• l.t 
tır. Aıu:ak A nııpa lıııkJ)ıneı- ol anlan çogu ltal}·andır. mahalli fcl: 1 ete U r im at , dl eti tıı.rafınd n yapılan layihanın alakadar vckıllet- şenlikler yapılacııktır. 
lenııin de l vi.;re ıelıaa ııııı Poll bomb hadi esinl faşist vaptıru gönder iştir. terce tetkikine de\ anı olunuyor. lstanbul uncularının mü- • . d ~r 
ayııı tedlıirdcıı miist fit etme- ltalyanlar ile faşist aleyhta- T. ıiH.\'I 11 t' ı ı;ı ı N ı racaatı üzerine beş kuruş resmın tezyidi hcnıız kat'ileş- ISTAB!'ıl.'L RO ASI k 

1 ınını ı men ılilzdiııe kabııt 

' rtem i tir : 
* ıır;sy . 1 VAHfHA-

• Ceneral Veygand . l'aris, rakabet ve husumete atfe- lo.,•İ !CJ"f'l İn r.ı iı •• 1 efırı Adanada bir sahte ar tev ı e 1 ı ııupınu muvıhhltle m ·,,. ;r 

1' 1 Berfin, 18 - Io ko,a
l:ın lıildiriliyor: t;eçeıı ı;enei 
ınaliye•!e lıiıkırmetın ,·aridalı 
talım;ıı n!ııı~uı n iktardan 350 
ıni.yon rııh e fazl.a çıkmı lır. 
<;elcfek . eııeııiıı lJiı · 7.731 
1ı1;, 111 rııLle :aı-ak tevzin 

!eri ~aıl koınlınu~tıır. rı olan ltalyanlıır ara ı;ıdakl SLAHI .·u) •ık , 19(.\ . \.) ınemiştlr. k k.f d'ld' ı.ıı1ı.razı dahı~S11KRJ.Zt.Al~9 oeeıı 
18 'A.A) - Ccncral \c\·gıınd 65 illi 1 bt lk 1 1 llrımlycli demir yolu o5 " ' ya ına lı:adar hizmeti mlcde ipb diyor. Sıl' E mclıo 1 ( ı: 1 11 . r ) Adana, 19( ıl yet) - Em laki m yey sa e \:es a ara re 
edilecektir. * A/l\ERIKA PARIS SE- M. o n \ 1111 ~ (O 1 ı•ı ) nuhtelif c asa mnteden mühtedi Hürrem Hayri tevkif 

11 SENETLER 
11 . . 

li:ınistir. . . 
• Fetemenkte feci blr cina~t F1Ri - Ha\·r, 18 (A.A.) 1:e 1\1 lı:rrga,ı l muıa1 :ı .ı~ edllmlştlr. ~nıdolo ••lr yol• t2 

/\JMterda.111, 18 ( A. A. ) i(Qc2.ı 1 k I T 
hapse koDula bir bduı çocoU...... Amerlka seUrl ı'\t /\Ur u ·rınııt ıııe istirak" reı;znı zmirde iki gün tramvaylar işlemey~e , ı: u'.~.·~;~ 
cedcederek- Çilmı:a i+m!ıwlc lıiclaln lienk buraya retml millld . ıııetıt• U:tl'ot imek iızı'.l' hur:ı- şehrin bir kısmı karanlıktııdır l Stı Sı.tecı 
ym klçmı ııı:. Çilura edid.nı ve eri memurlar tarafın- ya " 'ın • r. '-- El k Ik h ti d b ki k ol T. Tiıuio A. s. yüztisıll bıraltırak kaçan kadıaı tın- "' u.aıir, 19 ( Ulli)'el) - e tr a ann ozu u - ı. Detırmee ş. 
aıak Jlue ••ine 4:elen dört J=hr· dan sc1Amlanmıştır. Sefir * y~ . , il ITlL L - butundan tta vaylar 1 ıün işlemeyecek. Şehrin büyük $. Detırmc• ş 
mayı rcvol•ede 61dünııüt, dürdunün beyanı 'lwşamedlyl mutazam- ~fek~·kn. 19 (.\., ) Gıınl- blr kt 1 karanlıktadır. A çı11eıuı ş. 
de başını t ll'lllj, e qe vcnniş mın irat olunan nutuka ver- rn:ıfanın . imali _ ~'lıki iu<le 1. Teıelo• s. 

il 

• • 
30 
1 M: kıçıruşnr. Katil ile dostları yakı- dlt1 cevapta Kcllog misakı- sa1ııl, h:ırlıi'.' . mızın .lı•ıırml Mu .. hı" lll 1· kı" geleıı hususat Jı:ıkkında dig-er $$. MH. !:;""Y• ş. 

ilJlnmış ve hıpscdilmişık b · b · · J 1 d, · •,- 11 
*AVUSTl'TIAJ,YAl)A _ rıın bir sulh ve hüsnü niyet Yoı~eııhikn (Yrır~ımbieo) mm ıgor ır ıamım ıazıaamı~~r. TAHViLAT 

d f ~~,,. k ı b ı k -..ı • _, hi •t ·ı ı ta • Biı tamim bul n maıl Aııadol•{ '. Tr. Ilaıavva, 19 (A.A) - krat.atoa evr a~....,.ına an u un- ·umaınıa. ı a.tın;ıa r ı ılı:\ mım ıı ,.. : ·r· 
· ' dukan söylemiştir. zuhur etmistir. deleri ilıtiYa ediyor. .. 

" lif 
86 

ti ,. 
41,!5 

40 ,. 
tlJ 
rO -

... 

* Ş1~fE "Dl FEn KO. • -
FEHA. ·sr - Ko'onya, 18 
(A.A.) - Denıelmilel demir 
Yollan 'kçınfora·n ı Frar.sa. Del
ı;ıka ve f,k:ıııdinavya memle

•keferi .araSioda ülıadele 
, ·ıli k mılı:ının tnııı. it su
n·tiyle lmarıyadan ~iıilm~ 
r ıes'ele. inin halline müteallik 
lıiitıin ıı talar hakkında bir 
ı~iı ( elde "1miştir. adasındaki yanar daitıııın faa- * BALON - Paıis, 18 Şehirlerimizin asri Yol veragisi yol işlerine Tuo.ı ıın:eıı ~ 

* AFRI KAIJA - Beni
ıııcll'tl, 13 (A .A) - Fransız 
kmal kıtaatı n· ırıııal yaylasını 
,gal eım ,tir. Kıyam erbabı· 
ı ıif 'lır lle ıııııkalıeleıle lıulıın
rıı11s'.ardır. 

* Hir .ı,-:ız lıorusu - Jfeç, 
·~ (.\.ı\) Hır hiııa ılalıilinrle 

1 

liyeti giı gide artrrıakı:ıdır . ( ..... - Oeı•lz ta'-"'•-cnı•ı .l.rımı'lb';lll0J ~-~·ı···ın "h • 1 t . . . hasr ve tahsi. ooilmiştir. ERlettıh rllt ıtrlı.ed Son 24 saat 1.arfıııda 4.000 """"' " JJ~... ,. ....,. G ........ "' ı tıyaç arını emın ıçın ... , f .
1 

. . ·r ' um sırkeı~ 
hesabına inşa olunan 3,000 ansııu t ;.in tm - iin·c hıı dil .ua:ıri Yert:ı eı ııun nıaarı H. Paµ u u flrttll kaı!ar mdifa kaytediimiş olup Bütçelerde riayet e • unııırıına dahil 10 sarife fı~-r • ÇUi.ER 

buıılardaıı bazı'• 3.000 k:\IJ m metro mlkabında Jlk kabili ·ahalı Paristr 1oplanacaktT. mesi ~ımgelen hususat ve talı is ilın si. ::.:~k 
irtıfaa kadar çıkmı~lır.. sevk balon bu gün te<:rü- 1. Q\' ı Y1111n (O n 'oım") Ank,ıra. 18 ( .A) - '• hir-

• b lerf pıl k fi ~ " lspir1o ve mr~rnhatı kt)tı· ı Paı11 lndifa !?ere vakti mrlıip lıir e ya ma zere dışa ı"lc t· lorn~, n ı 1'rıtı"J 1 ~, p edu~ lerinıizin, kasabalarımızın asri · · . d tiı · Aııaa · k t t o" " lffe ınhısa ı ın :ın a ılUl lııS! e Ccoevrw manzara :ırzııtmekte riYaı dali rıya çı arı mış ır. ,.n me leni lııltiin ilıliyaçfarını · ref:i lıerı en heıııPn ıııulıakkak ~ ~ılılıirn i~lcı iııc ı:ılı is r,dilını~\İr Romı dt>ııiz d:ıinıa rııiıt<"I aır;k o,up * AFYOı • Cenvre, ıs tcnıin nıak di:e ılıılıili\.·ı· \O- • Bbırq 
AA Af k ... arlılcd;lmrkt lır. nlAm 1~"ııaıı mrn:ırı yııksP rnı'ktılılır. · { · .) yon omr..yonunun J.:~'cli \-i:A"cl'ere, ~··lır nıarıat· Blr motor battı Amsıe 

- b ı ı f Paris. 19 (A.A) - Tamirat ' " f . 6 ( m· l' da Brukseı içtimaı munase et ye ransız lı~ııııe, miilkıye mııfcllişlcnııc zmır, 1 m ıyctl zua Soryı 

Soğuk, dalga arından sa- hükumetinin par ite b'r uyuş- knrr i ynıııınıın 1\1. Ovorı Y wıg miılıinı bir tamim ı: Mııieıını _ nıotori mus:ıd me ncciccsınde Prııg 
turucu maddeler idare 1 tesis (Ü\\'f'rı Yoımj:!) ıle 111. Yorga- tir. Ilıı tam;ıne nazaran Iıer battı. Beş erkek ve hir kadın B<rlla 

19 

9116 ııo.--

OM ı;s.# 
it 43p1 
17 oo.r• 
1 52)0 
9 ;ıo.ııO 

t4 IJ ,,50 
l il' .oO 
3 40,,S 

67 zs.ııo 
16 .ıo.oO 
ı 04.sD 
1 45 ,o k t Kandilli nsaunesi müdurü Fatin füendı ;oğuk 1n1n1 z dalgrsııun şehrimize vakl;ıştıjl;mı lıcy11n ecmiştl. 

· Filh.1klka soğukl-:-da ba !adı. Binaenaleyh soğckalgml nıbn mütc\-dlir 
grip, zatukcnp vesaire astabklanndan \'İkaye tedabırioe te\'e ;ül 
ccmeli ve l1yıKiie g1vinmiş bulıınmalıthr. Bunun için ahiren buyuk 
bır ı:cchbürle 1.ondradaıı vünı.c edm erkek, bdm ve çocuklara 
ııahsı.ıs g:ıyet mükemmel kışlık yımlü Jruııuşlarını guınrukten çıbran 
•·e ba ıeehhur basebie r.idden rekabetsiz ve fabrika fiaıına mevlui 
filnı!ıta \'azeyleytt Calamla Kara Koydc Topçolar cadde;indc llclıck 
mımvnlan tevakkuf mahlinde !'i:l rıumaralı TA \11:\IAN lnglli7. 

etmiş olduğu \e bu idarenin ı ııı ı yinlr ni lıu giııı tasdik Leledive nıerlıs ve remi •eti kur nlmışor. \'ıyanı 
1925 tarihli Cene re muka. eınw'ı rıııılıtl'ııı 'clir. kendisi için lıcş eııe!ik imar Ankarada elektrik ve su lSJanbul Hayvan Borsası 
velesl mucibince gayrı me - SEHGl p; is, 19 (A.A)- Vl3 m i poı gramı teı1ip ye Ankara, 19 (Milliyet ) -- 17,t,t928Dlrl ao ıar 
ru ticareti menedecetf ve bu H i icumhur 1. Dumcı·g (Do her rene Ltilçclcrini hu Şchr~minl vekili \'ebbl neyin Cinsi Adet ,,:~10 r,.o 
gibi maddeler imal eden ıımrrgtıe) mu ta idiler 1 e:im porwamırı tayin ettiği ana riya>etindekl hey'et emanetin Kıvm:ık 10 36 s6 
altı fransız fabrikasını kon- hatlar lizerıııde tanzim edile- nuktni nazarin! elektrik şirkete 

97 ,,o 
terol eyleyeceği istihbar rorgı'J.fıın kuşat mmini hu ~ktir. bildirmiştir Da~ıç 289 40 111 
edilmiştir. ~ün icra etmi İr. Aııkara, 19 (A.A)- Dahiliye Ankara, 16 { milliyet ) - Karaman 

35 ı6' 
* PAIHS 1ÇT1 IAI - FOŞU . ı:illlHATl-Pans, velı;~leıi 1929 reaesi id:ırei Ankara su tesisaonı ikmal ve ~~~0 2~~ ~r73 ~ 

J..oııdra. 19 ( A. A. ) - Ta- 19(A.A)-.Marnşııl Foş (Fooh) husus!y::ı ve belediye lıiitçeleı işletmek üzere bir alman grupu Sıgır 44 12 si.; 
miral komisyonu mülahassıs- iyi bır gece geçirmi~tir. rinde riayet edi~mesi lazım- naliaya müracaat etmiştir. Oına 6 20 

Kumaşları tlcarct!1an ir.l zıurec ve hD fm:ıttan istifade ediniz. - . . . ''· . ,_,; 
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tlLLIYE'J'. 

~---·~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;:;~~~~~~~--~~~>~-~~~~ i MÜCADELE 1 EMANETTE 
1 
MürEFERIKIWIERLEI! "BORSA . MEM!. E---T- ~ e Li/TE 

·ÇOCUK VEFİY- EMANET Hali~n_t_athir>i Kanunu CİNAYET NASIL OLDU? 
ATI KARŞI- BORCU Vapurlarmüşkilat ı·s ·· ı d Ak d • • -

Gümrükte 
r hırsızlık 
aıı diRıırnsTzlr(t AN

BARı soYDu 

u~un er e ~. ara a IS1'11AIL l{ARISININ-TEŞVIKI. SINDA 19 l{ÜSUI~ 1\lİLYON çekiyor muzakere edılecek 1 . . • 
LİRAO[R. Dr\)'İNLE- Son zamanlarda llallcin ~ne Kambiyo llorsaöının lhtiyacile LE AKRABASINDAN JKJ 

,öld E:velkl gece-;-;;;; b'r hırsız 
' 4 h 
ı ~umarah gümrük anbarıLın 

·nıfe deınirfer nl kes
t'k (S 1 ten sonra 5 

ını; numaralı anba
ra g1 i11 1 nnr, bir 

if,.dı çoıc kıymetli 
. · eşya aşırarak 
Ii[. kaç 
oı nııştır. Çah-

y nan eşyanın 
kel'llıikdarı henU:ı: 
nıııl ınaının değildir. 
ver 'tabıta ile gom-

~Ut nıeınurlan müştereken tab· 

8 
ikaı yapıyorlar • 

U • D0KKAl\OA SiRKAT -
'<•sıınpaşada Dört kuynda ıo
tllncıı Mehmet ef.nin dOkkAnına 

ııJıı lıırsız girmış 200 liralık muhtelif 
·ıır eşya ç.almışhr • 

ÇOCU KLAH~ İYİ 
BAKl\IAK LAZil\I, 
VEF1YAT ÇOKTUR 
Son belediye istatistiklerine göre, 

şehrimizde ölen çocuklar, bütün 
ve!iyaan yüzde yirmi beşini teşkil 

edirnr. ve!iyıtın mühim bir kısmının 
bakımsızlık ,.e ufaletten ileri gel • 
eliğini n11.an dıkkaıa alan Himayei 
etfal cemlveıl, lsıanbul cihetinde bir 
çocuk sar~yı ınşasını muuafık gör· 
müştilr. Bu sene zarfında inşaata 

başlanması ıekarrür eun'ştlr. 

t~ • METRESiNi VARALAUI -
ti ÇengclköyOnde Veni mahallede 

~turan altmışlık Ha>an ağanın 
•briye adında genç bir met -

3 resı varı Hasan ağa ihtiyarlığına 
iı 1 •ağnıcn metresine para vermek

icli c gayet titiz davranır, Bahriyeye 
llara vermezmiş. Bahriye cuma 
fGnQ biraz gezip t zrnak için 

cif 1 !asandan para isteyince, ara· 
IJ arında şiddetli bir kavga çık-

Doktorların ek,.risi, vefivann, 
Avrupavı nispetle fazlı olduğunu 
ve aradıkl farkın iıalc<l lçin Emanet 
tarafından (100) yataklı bir çocuk 
hastahanesi ve ctfale mahsus kışlık 
ve yazlık bahçeler ıe isi l.lzımgeldi
ğlıi ileri sürmektedir. Emanet Sıhhive 
müdürü !Jr. Neşet Osm•n B. çocuk· 
lann muhafazası için Emanet tarı· 
tından bilh•ssa süt meselesine ehem· 
miyet verildiğfoi söyliyor. 

Çocuk hastalıktan müıahas"sı 
Dr. Ali Şükrü B. dun bir muharri
rimi7.e drmi~tir ki : 

- Alman\'ada çocuk vefı•atı, 
ancak yüı.Je ;ekiz, on anı.;:1ndadır. 

lııış, Bahriye talıkiramlz sözler 
11rfedtnce tepesi atan Hasan 

8 l':a bıçağını çekerek metresini 
raraıamıştır. Carih yakalanmıştır. 

• IKi y Al\GIN - Don KU
ÇdUk Pazarda kunduracı ı\rtinln 

ilk I' kanından ve Dolapderede 
anının 2 numaralı evinden yan

i< gın çık 
. bar mışsada yellşflerek dcr-
ıf söndUruımustıır 
· ALOFJ'E ' ' 
. latada B K.AVGASI - Gıı-
. adem k . 
uınumhaned so ağında bır 
ile Mat e d~n s~nnaye Marika 
o!dukı "OrkOtUk serhoş an son·a 1 kançlık k ara arında kıs-

ı' bırintn baavgası çıkararak bir 
rını Yol şını yarmışlar, ,açla

ınuşıar ad 
vu\ ınuşıerdlr I aın akıllı dO
dc,1 ed·ı 

1 
• ki sermaye eler

! m şiir. 
rl • NARA ATAN 

~ali, R.ıfkı LAR - Ne-
ı· crhoş k' Ahmet namında Uç 

so akta A 
dan derde. n ra attıkların-

. şt olunmuşlardır. 

l lı~'ir-~1'..kTJ:i.E .. ctı:E~IE-
fl- lııeı j •• \ ~ J;ıııı af.:,am 
r. (11~ 1 ;:ık !:ııı·k,.r1ı!e hır ot~ de 
• Ya ı 11 , •

1 
tı .r~ aıı Dıır!'a'.ı 18 

• lı 1: ,,~· '> 111 <'fı'ııdi ırnı·ııc~e 
ci:s·ı j ıı_ç 11 Llıar k:ı-tı i'.e kcn-

' \ .)·lı·:ı :ııııı.ıır , 1'11 ,. • • 
• "İ e ı•ı ı ı lı-r mc>klebe ı•ıı •k iı 1 
ı l.ık"ı . 1.I'ı! ·l.ıııbııla ge.mı~; 

~· ~ıı cnwıı j, ıı· • 
'->IJ\' ' j • • ' 

, ~r 1 ,,. ; eııt 1 ;.;•ıhı ı.:ı1~ıran hıı 
· -nıı ·· 1 k·ı ı'n · 1!1111 enle parasız da 
l~l ıı·. 

rok:\ı ıı ef, n·li Lıı ~rhrp'errlen 
. ııı 1 1 k,.1 ır ' e "r o!mıış, dıın 
retır> ~.'. 11 l.rç:ı~ ·ı ve aiiır su-

\ 
.:11~t :un ~ı ı ı· 

' l'I 1 , (' ' • ' 
k:ı'ı! ı·ı' ııc.ı ha~ı aııeye 
de ı •Ilı .tır lıayatı telı.ıke-

-- -.... -··---
ttAZALAn 

KC>LU YANDI 
Bir el~kiı=ikçinin 
başına gelenler 

Dün Perııı;;i';s ci;annda ali 1 
le\'ettlirlU elektrik merkezinde ir. 

ket memurhırından biri 1 şl 
dikkatsl:Liık e•eri olarak el~ ~ 
drkıın<lurı.r.ca eliyle kolu fe~I 
bir surcıte yanmış, cereyan da 
20 dak:ka kadar inkitaa u - • 
nııştır. Memur bastal· • : 
kalı!ı rı 1 ır. ı şıır. 

* TOSLAŞTILAR - Şdör 
fnver ile Uetçetin otomobilleri 
<ıün l\asımpaŞllda çarpışmışlar 
Ler i.[sJ de h ara uğramışlar· 
<iır, [;iKkatsiz şoförler yakalao
n 'Ş'ı'". 

• l f ARABACI VA ALA· 
NH 8 J8 mumnralı oto obi

n ~ f " c!ün Oha olunda 
a abacı ı>ı:dığıı rparak hafif 

I· •c te Y aladıktan sonra 

, A ~eş BA. ·vosu _ 
t r t 1 dun ! :of&yı tatsa

' re s r rn lııı•' almak için 

1 '•k f nde dola 1 )atı 
ü., ( LC <.&"' Q ! Q.C 

kuıtnrılınıstır. 

A v~ıpıının ck~erl ~ er'l"r -ıde e 
YÜ7.de virmiri bulı,~··>r. t:unlann l,'O~u 

~üt ç~cuklıı~ı dCY-in.Jedir. l'm!e 
hı!•. kis çocııkJar ın:•c mı.:~esıle 
bcs~endiği i~in bir )a~ın:ı kadar 
,·efiyat aıdır: yaıından sonra art· 
maktal!ır. 

l..lcğırsnk hastalıkları 
f.n z ıade o~um •mılı lıa~r<nk 

hastalıklan, ilınci derecede rı er 
rahatsızlıkl:ındır. Çocuklan ancc 
sütü ile lıc;lemek ve hunu üç sarn• 
bir vermek, sıcak zamanlarda fazla 
ğivdirmemek, her kese iipıi:rmem :k, 
mi~afir vanına çıkarm:ım:ak, mıınt.a· 

. k' ıamen banyo yapnı•k, ç·ıcıı ·.:,ra 
mahsus sütleri ayırmak, umumiyetle 
bakılmağa muhtaç çu.:uklın Sıhhi 
kontro1a tabi tuımık J;lzımdır. Anne· 
ler yen'lı.!;e dn~u ilcriledıklcri içm 
~"Ocuk hastalıkları azalmaktadır. > 

M AHKEMELEfttıE: 

FINDIK FA TftfA ----
IIAPİSHANEDE ÇIKTI 

Fiııdıkliı.ıi{ile nııılıtelif 

rnfılille~i avla-,,,uıı ı 1 
,·an I· ındık J \ 
Fatma a!tı ay ~ 
cvcıl D İt iıı ci ., :" (.~ 
Ceza rn:ılıke- . ' 
ın.ısinde rnıılıa-' 'ıı 1 
kı!tnl} ııdılrlik- 1 ~ı 
ten roııra ına- ~ 

lıküm o mıı~ıu. 
Fıııdık Fatma miirldetiı i ik
mal eJonık diııı t.ılııiye edil
mi-tir. 

'* Hl 'CU:\I..'.Ü UA \'A
LAH - Uir ın iiııdet eıe. lıır 
maç e!'ııasıııda ~p<ıı ru Aılil 
bey wfat eımi~ti. llıı mıı~,u
kemeve hıwi'ın devam edıle
rekıir.' llııiım ayni mahke
ınedı·, rliııi tahkir ile mazıııın 
o an Tevfik lıeviıı de mulıa
keme'i icra edi.eı·ektir. 

Hazin bfrôlümt 
Genç bir doktor 
veremden öldü! 

Gülhane hastahanesi sitajirer 
tabipletinden \" a~ar 

S • 1 i m Bey dün 
Verem.den \'Ctlt 

etmiŞtir, c:enazesi 
tıp talebe i, isıaJi· 
yer ırkada. ları ıı~_,.,..,...., 

muallimlt'ri ıa. 
hndan hastaneden 
kıılcınlmı~ ve Tur. 
be c kaJar ıat ut 
c:ler lizenude tı· 
şınmıştır. Mcrh 
mun cenazesi ~ru .. 
beden ct•Jm bile Merlııım Yr.şar 
konmuş ,.e F dir Safim B. 
nekaplldakı şel:ı.itliğc naKlol , muıtur. 
Şehitlikte bu muna ~et tle btivük 
merasını ·apı 'DIŞ YC arkacbşları tara· 
fınd•n müteaddit ~uruklar söv lenmiş
tir. F'.zciıınle hır Sttljlver doktor tara
fından int <ılonan nutukta ştiyle den· 
mıştir. • Aı·z Ya<ar f ınıo, Tibbın 
hi" ük fedak•·Jıl';ı, bı.nin nrlıl';ı ınin 
kanını c:ınını eınen r;vzJe gorunmcyen 
cana.varl3n ezmedi.. 

RLf;: UYUŞULACAK doldur;tından bah;edılmtkttdır. llaııa mütenasip olarak ihzar edilen GENCI' VURDU 
---·--- l laliçıe bazı vap<1rbnn iskele civa· kanun layı hası, bu gdnlcrde ll. " 

Şehremanetinin elyevm nnda kar d h dil ..,. ___ _ 
3\a orur ıığundan ba se · • rıL mccfui kavanin encümeninde 

19 kQsur milyon lira borca mekrcdir. Bu huousıa Haliç şirked müzakere edilecektir. kanunun KASTA~IOı rf .L~BOLU YOLU Tr AR YU•• • 
vardır. Mamafl emant bu- müdürü Cemil bey dün h;r muhar· .lVi 

nun tesviyesi için daylnle- ririmize şu mal Oman vermıştir: mlındcrccatı kakkında izakat ver- ZÜND EN KAP AND 1 • KAYNAN A-G ELJN' 
- Haliçte iıleyen ••pıırlanmızın mck uzre Borsa başkatibi 1 !asan 

rly~e 'g~}~~e~· RESMi _ Y~naştıklan iskclekemerleri pek fena Tahsın bey Ankaraya gitmiştir. GEÇİnISİZLİGİNDEN CİNA YE'f 
hır hale geldigi için vapurlar yanaş· • feribot mümessiU - Fcrl-

llnümüzdekl sene zarfında k d · 
ma ·ıa aıma muşkildt çekiyordu. bot tesisatını yapacak olan gru-

alınacak oktruva re S nl 1 lalicin ıaıhirl işinde elimizde bulu- bun mümessili mukavele proje· 
1,750,000 lira tutmaktadır. nan nak41i vesaitten bır şey yapılı-
Ankarada bulunan .Muhittin mayacajtını bildi~imiı halde şlmdilık siri alarak .Avrupayı gitmiştir. 

mehmaimklh bazı ls"ele •enarlan Mümessil yakındı avdet ederek beyin ipekliler ve salreden • ~ 
ıathit edildi mukavele imza edilecek ve bifa. 

alınacak münazaunfıh ofTtru-
Halbuki bu kadarcık bir ıaıh!ratlı here tesisann yapılmasına ~la-

va resmi meselesini de hı'- h r · · · d • ıcın ıçlfl e serbeş işlemek gine nacaktır. 

)edecektir. mümLün olmadı. Buna misal 9 nu· • Pirinç tarifesi -Şark demir 
* BEHZAT B.IN PRO- maralı vapnnımuzun Eı•up iskelesi ki' 

d yollar idaresi ham pirinç na · ıyan 
TESTOSU - Altı ay müd- cıvınn 1 mantvreslııi yapamıyarak 

karayı oturmasıdır. tarifesinde bir mikdar tenzilAt 
detle Darülbedaylden çıka- · · 

Bundan üç şene e"el halicin yapını~tır. Evelce pirinç ticren 
rılan E. Behzat Bey Şehr- taıhiratı mevzubahwlmuş ve bunun birinci sınıf tarifeye dahil iken 
emanetine katibi adillik va- · · b' h · 

ıçın ır omısvon teşekkül etmişti . üçüncii sınıfa nakledilmiştir. 
sıtaslyle bir protesto gön- O zam•n bahriye kıımandanlıgı da • Kozlu madenleri - Kozluda 
dermlştl. Bu protesto Ema- burada tarak duhalan gıbi bazı ve· iş bankasına \'erilen 35 milyon lira 
net umuru hukukıyeslne saiı dahi mevcut bulunJugu halde tahmin cdılcn kömür madenlerini 
gelmiştir. E. Behzat B. bunda ancak JOO.CJ.lO lir•ya lüzum giirüldü. işletmek için Banh ile Fransız 
" ben memursam, memur Bu üç sene zarfında da esaslı F:regli şirketi ırasında bir şirket 

lıir ıaıhırat )·apılmadt Taıhire en teşkil edilmiıtir. iş bankasının Zon· 
muamelesi görmeliydim, zivadc muhtaç olan llaskıil', Scı'üce, ~uldak m•denlerinin kömür saaşı da 
de :ıs em l:angi sebeple işten "' üp "e Ka<ımpaşa i;kelelcrınin F:re~li şirketine vcrilmışıir. 
çıkarıldığımı ögrenmek iste- buluııdnıı;•ı 'crJır. ''' '\ ·ı· \llll'f' 'I C · 

• C dasız çocuklar - Gıdrnz L · ''" · ' ·.S - ·P1 

rim. demektedir. Umuru ı · 1 lı 'ı ı·ı ılı·,. ı ıı• ., çncııklara yardun içın ndki ge<e nr z:ını:ıııı an "I' ; . . u 
hukukiye bu hususta tahkl- hadıkciyunde Sure\'\'a •inamasında devam eı.ell tarıfe knnıİ>YOllll· 

kata başlamı5tır. Darülbedayl verilen mü<amered;(900) !ıra kadar ıııııı ikı ıiç lı:ıftaya kadar m~-
Müdiriyetinden ihracın esbabı hasılat temin dilmiştir. ~:ıi,jn; ikrı1al etmiş l.ıı ıınacak-

sorulmuştur. • OrtakOyde kaçak ıuıun - tır. f\ornisvnn lııı lı:ıfta liman 
* SÜT MUAYENE YER- .... aknyde kaçak tutun ihıar edıldi;ti tarifo>i e rnewnl ol~r:ıktı. 

LERI _ Süt muayene yer- inhisar ıdaresi t•" lından haber alın· l 
mıs ve evcik! ~ün u. mudürlük * Borsada vaziyet - ngiliz 

feri bu gün açılacaktı. fakat tarafından verilen emir üzerine iki lirası dün borsada 998,25kuru~ta 
tesisat ikmal edilmediği için şüpheli evde ""Pılan ıaharrivat neti· kapanmıştır. istikrazı dahili 89 
bir kaç gün teehhür etmiş- resinde 200 kilo kadar tütünle, ıii· 
t . ttin kıvmaj!;a mahsus havan, bıçak\e lirada açılmış, 89, 12,5 liraya ır. * EMANETLE \'ILA YE- saır aiaı ,.e ede aı musaı.lere edile- yükseldikten sonra akşam 89 

1 1 1 rek kaçakcılar ha~kında takibata ba~- lirada kapanmıştır. Düyunu mu· 
T N TEVH D - Refikleri- ıanmı>tır. 
mizden biri "Vilayetle ema- •Cemiyetlerin tahtidi- Şehri- vahhade 225,25 lirada açılmış, 
netin tevhldinden sarfı nozar mizde mevcut 22 esnaf cemireıinı.leıt 224,5 liraya düştiikteen sonra 
edildiğinden bahsetmiştir. 37 sinin tasfiyesi kararlasnrılmıııır. 225 lirada kapanmıştır. 
Emin Ali B. bu hususta llu cemiyet1erin .ınümessillerl yazın Altın Bor.;a haricinde 862,S 
demiştir ki: Fırka merkezine davet edılmi~lerd;r. kuruşta açılmış, 861,5 kuru~ta 

• - Sarfınazar edildiğini Kendilerine te' '·it ve ta<live karan 
. kapanmıştır. 

bilmiyorum. l"akat tehir tcblig edilecektir. Leblebiciler cemı· --------
edildiğini işittim Ne derece yeti kuruyemişcilere, Gar;onlarınkl 
tloğru olduğunu bllçmem." Lokantacıları , Ekmek yapıcılan, 

* ıUEZBAHA VAI<,.OATI -1 Ekmekcilere ilhak olıınac•ktır. 
Mezbaha varidatı, açıldığın- * ldarel hususiye bütçesi -
dan itibaren her sene Vali l\luhiıtin B. ile beraber :\nka· 
150,000 lira tezayüt göster- ra ·a ~itmiş olan lı.larti bu>u>iye 
mekte idi. Halbuki bu sene müdürü Cemli B. dönmuıtür. Anka· 

raaa \•i!tycıe ait işler halJcdilmiş, 
şimdiye kadar 30,000 liralık ı.larei hıw;siyenin şimdilik eski şek· 
bir varidat fazlası görül- !inde ibkaşı ıakarnir etmiş, mılllt 
müştür. mekırpleri için ı J8,000 lira tahsisat 

J\\ali >ene başına 5 ay kabul edılmiırlr. Cemal il. Ankarada 
kaldıl{ından bu seneki varı- Em .. neı ile \'iltıctin ıcvhıdi gciruşül-
dat, bu hesaba "'Öre evcik! medigioi sö\'luyor. 

" • Teller bozuldu - Fırtınadan 
senelerin varidat fazlasının Anadolu ıelleri bozulmuş ise de 
yarısı kadar bile tutmayacağı derhal tamir edilerek muhabere temin 
anlaşılmaktadır. edilmiıtir. 

* ~11.llll;I 1.. n - Şe- • Firkanın remzi - Halk 
hıeın.ıır ~lıılıicfdiıı 11.f',or,emhe fırkasının yeni remzi bütün fırka 

Ç!İinii avı,ı;l e.lo klır. ~lıılıma- teşkil!ıın• tebliğ edilmişcir. Hu remı 
j ey Aııkaı ay:ı mıı,·a~al:it arııı- kırmızı bcyaı remizlerle büyiık bir 

dan rnııı a iiç ı:ıiln ha~ta yat
C. harlının içinde H ve bunun 
içinde de F harfından milrdtkeptir. 

nıı~tır. • RUsUmat mektebi - Bu ay 
·~ GAZ{ T\ÜPHÜ 'Ü - nihayetinde Rüsumat meslek mekte· 

Proıelrriııiıı bir kı~ırııııı eı C'li· binden 37 talebe çıkacakıır. 
meni Emaııetçe tetkik edilıııiş. * Bir mnvezzl kayıp - Galatı 
tir . Şerif D. bu hususla de- posıanesl müvezzilerinden Ahmet 

ef. hiç bir iz birakmaksızın ay bRşın· 
miştir ki : dan beri kayıptır. Zabıtaca tıhkikıt 

« - Biz talep'erden koııdi- yapılıyor. 
miz için bir kflr ayııınayı * DEVE GÜHEŞt YA-
değil. işin iy~ ~lma~mı i~tiyo- PILACAK-Tayyaıe Cem veti 
rıız. Uııııuıı ıçın tetkıkatımız tarafıııdaıı ı.;lıre~tiı·ilerek de~e-
dcıin ola aktı:·. !er şııh:ıtta lzmirdcn ~ehrimize 

KUDUZ ı;e'ec·ektir. Deve giire~leıi e;;ııa-
ISırılan insanlar sıııda zeybek oyuııları da ya 

Trabzonda bir kuduz kllpek pılarakıır • 
tarafından ısırılan eşhastan (13) * Ankaraya gidenler -
kişi dün tedavi edilmek Ozero l\liıskirat inhi an umum müdürü 
şehrimize getirilmiştir· Zekıli, lstanbul meb'usu Fuat 

Bunlann vaziyeti tehlikeli Ed' b' 
ırne rne usu Şakir Beyler 

olmadığı anla~ılmışhr , Ankaı aya gitmişlerdir. 

•1> LE l\1İLLİ YET •• * Telgraf maklnelarl _ Avru· 

Milliyetin Fransızca paya. sipariş edilen tegraf mnki-

nushası ! .. trın yeni Har- nelerıntlcn bir kısmı ahiren eh. 

ilerle ıkıyor. riınize ~elmiştir. Diğer J..ı:.mı da 
!::',~::~::~:::;~ !'!'!.:~:::.!•::~::~:::~::~:::il!l::~::•:.:ııı:::111:::ı:ıı::;ıı:::-zı.::ıl:: p<:yderpey şehrimize geicccktır, 
ll Matbuat balosu !1 TıP TALEBE tçTIMAı 
.. · * Cemiyet rlyasctlndcn-
H 28 Şubatta i: 20. ı. 929 da saat 17, 15 te 

!l Yafnız bazı Türk ve ec- : Türk ocagında umumi lçtı
ji nebi kibar aileler daı•etlidir. . ma oldugundan bilumum 

=::::::.::.:::.:::.::::::::::c·~·ı: .. •rt ,, m arKadaşların teşrifleri. 

MAAAiF"TE: 

DİL IIEY'E1'1 
KADHOSU TAl\WI

LANIYOR 
Dil encamenl yerine kaim 

olmak tızre yeniden teşekkUI 

eden Dil Hey'e. 

tinin kadrosu m 
ikmal edilmek .. 
Ozredlr.MaJQm 
olduğu Ozre bu 
kadroda bir e.:.. 
dalmf merkez &"' 
bUrosu ile ay
rıca Heyet ay
lıkları vardır , 
Merkez bürosu 111 
yedi azadan 

mOrelı:keptir ve ba yedi aza Maa
rif VekAlctlnln inhası üzerine 
Heyeti Veklleco tayin olunur. 
Bunlardan beşi şimdiden taay
yün etmiştir ki onlar da Talim 
ve terbiye reisi Mehmet Emin 
azadan Avni , Hasıı..ıoı Tahsin ' 
Ahmet Cevat ve Ragıp Huınsİ 
B. ferdir. Emin A vnl ve H • asan 
Fetml B. ler Ankarada memur 
olduklarından hakkı huzur ala
caklar, Cevat ve ·Ragıp Hulılst 
B. ler de maktu Ocretıc lstih
tam olunacaklardır. Ragıp Hu
IOsl. B. Da!ülfUnundakl dersinden 
çekılecektır. Diğer iki Azahk
lardan biri Reşat Nuri B. ye 
teklif edilmiştir, diğerine de lb 
rahim Necmi B. yln tayini mub
lemeldlr. 

Heyet azalıklanna meb'us
lardan Falih Rıfkı, Vakup Kad· 
ri, Ruşen Eşrel, Ahmet Rasim, 
Velet Çelebi, ishak Refet, Fazıl 
Ahmet, Celal Sehlr B. ler ile 
mütehassıslardan ihsan, lbra
hlm Osman, lbrahlm Nec 1 
lsmall Hikmet, Hamit Zllbe 
Baba ve Mesaroş B. fer ta)ln 
edilmlşlerdlr. 

Dil Hey'etlnln g"erck merkez 
bürosuna ve gerek umumt h 
etine aza olanlardan b 
maaşları olmıyanlara 300 
maktu ucret verilecek, diğe 
her içtima için on lira huzur 

Samsunda 1 Iançerli mahallcinde j cinayeti irtiUp etmiştir. Fakat 
Cemal ve irfan isminde iki ğenç- gerek yarah olan irfanın ifadesi 

~ birini kati ve blrinJ ağır ve gerek Jstima olunan şahitl~ 
surette cerh eden mezkOr mahal- rin beyanatı ile katlin lsmail 

lede mukim Balaçlı L-mail hak- tarafından ika cdi'diğl tahakkuk 
kında mütantıklik tatalından yı- etmiştir. 

pılmakta olan tahkikata devam • Harf faallyed - Trahzo• 

olunmaktadır. (flıısOs! muhabirimizden)-Tra~ 
Katil lsmailln kansı maktul zonun merkez ve miilhahtında 

irfan ile Cemalin ölen dayılan yeni harf sefcrbcrliıı;t büyük bir 

Etmek .Alinin kansıdır. Etmek µyretle devam ediyor. Bugünkü 
.Ali denilen adam öldükten sonra faaliyet ve halkın bı yük arzusu 

bu kadın lsmail ile evlenmiştir. sayesinde hami iki sene zarfında 
lsnıail de irfan ile Cemalın akra- beş kazasıda dahil olmak üzre 

basındandır, Bu gençlerle iptida bütün Trabzon vılJ.yetinde oku-

ı~mail ile evlenmiş olmasından Ye yup yazmak bilmeyen tek fert 
daha sonrı. bir çocuk döıtmek !;alnıtyacaknr dcnilchilir. 
meselesindeniki ka<lın arasında • Akçaabatıa bir cinayet -

husıımcr hasıl olur. Akçabadın .\!ula karyl'sındo 
Kadon kocası lsmaill irfan ile lsa ott;ull.ırının ~dıni ( 18) yaşındı 

Cemali döymcıte teşvik eder. Ka- Fatma bir orman içerisınde rö-

dının bu tcşıikatına uyan lsmail nlıcrle katledilmi~tir. Akçaabat 

de vak'adan bir kaç giın e~el mııddd umumisi .·ırrı bey cina-

lrlan ile Cemalin evine giderek: yece vazıyet e:mış, tahkikatını 

onlan tektir ve darp etmek ister- yaparak katilleri tevkif etmiştir. 
se de iki,! de yeti~miş olan irfan Cinayetin sebebi bir evde 
ile Cemal lsmaili döverler. gelin olan maktule Fatma kar. 

Bunu işiden kadın kocası Is- deşinin kocasiylc münasebette 

maile: 
- Niçin üzerinde tabanca 

taşlmiyorsun da onlara maglOp 

oluyorsun diye serzenişte bulunur. 

Bir taraftan da irfan ile Ce

m:ıl, lsmaili tekrar bir yerde 

tutup dövmek için fırsat ıra· 
makta olduklarını işiden lsmail 

hazırlıklı 1Jlmak için üzerinde 
tabanca gezdirme!';e başlar. 

llünlann her üçü de geceleri 

yeni yazı tedris edilmekte olan 

mah:ıllclerindeki mekccbr. devam 

etmekte imişler. 
Vak'a gecesi her üçü de her 

mutat mektebe gicmişlcnlir. Ta

lebe mektepten dar;ıldıktan az 
zaman sonra sokakta bir glıniltü 

çıkmış ve silah patlamı;tır. l~te 

cinayet bu suretle zuhur etmi~
tir. Ta bil vaka'yı ~örenler çoktur. 

Şahitlerin ifadelerine ~öre talebe 

dağılırken mektepten iptida lrran 

ve Cemal karda~ler çıkmıştır. 
Bu halden ve bu çıkış sırasın
dan irfan ile Cemalin lsmaili 

d·~. mck için bekledikleri anla
şılmıştır. 

. lsmail de evelce onlardan ye
dııti dayağın hıncını almak için 

hakkı alacakhr. lmıa IOgatlnln 
son forması yakında neşredile· 
cektir. 

* Beden terbiyesi kursu _ 
Beden terbiyesi kursunun hu devre· 
sinin bittiği hakkında yapılan neşri
yatın doğru olmadığı evelki !(Ün , c 
rilen müsamerenin ilk sömestirin 
hitamı münasebetile verildi~ anla· 
şılmıştır 

* DARÜLFÜNUN TATiL O· 
LUYOR - DarOlfQnun şubele· 

rln~ mahsus ~ıımestlr tatiline 
yarından lti:ıa. •n baflanacakhr. 
Bu tatil ylrml gün devam ede
cektir. Dün Darülfünundaki me
murlanıı yazJ lmtfhanlan yapıl-
mıştır. 

• MiLLET MEKTEPLER[ -
fstanbul Maarif mıntıkasındaki 
ımııet mekteplerine devam e
denlerin miktarı (220,000) kişiyi 
mütecaviz bulunmaktadır. Bu 
mekteplerde açılan dersaneler 
(3,500) e baliğ olmuştur. 
Bu teşkilat ihtiyaç nispetinde 
takviye edilecektir. Maarif E-

'ni Behçet Beyin yakında mın
tı' ası dahilinde bu busu •ta tef
tlşatta bulunması muhakkaktır. 
MÜHENDİS MEKTEBi. DE -

Alman mühendislerinden prole
sllr M. l\1avdter dlln mlllıendls 
mektebi 1111 !nde bllyQk kemer
ler, k.Oprlllt:, bentler ve husust 
temeller hakkında projeksl)ODla 
bir konfc·ans vermiştir. 

bulunJuıtıından ~üphe edilmiş 
olmasından ileri gelmektedir. 

•Musiki yurdu- Balıkesir mu. 
siki yurdu s.:ın'atU.rları Vilayet 

dahilinde bir seyahat tertip et· 
mişlerdir. für kaç güne kadar 

kıymetli san'atUrlar E<lremidı 

hareket edecekler ve orada 
konser Yerdiktcn sonra Bürha. 

niye ve .A yvalıl:'a geçeceklerdir. 

* İzmi:t~ talık k:ll- İt.mil 
orman mıııtak:ı~ıııda yapı.an 
tahkibt ceYa•ıı ediyor. 

f,ıanlmı Orm'.l.n Ba~miırlO-
rıi İzwt Jl hm tte lahkıkatla 
me~ijııl olıııaktadır. 

Tütün sergisi 
R.\..\L\Z:\~ içi~ SERGi 

AÇll.IYOR 
Metsnh tütün rej'sı zamanırda 

ramazana mahsus imal edilen 
ctgaraları? fazla rağbet gllrdU
ğtinO ve bıthassa ecnebiler tara
fı.ndan ehemiyetli miktarda slpa. 
rışler yapıldığını nazan dlkkata 
alan !Otun inhisar U • müdOrQ 
P-:hçet B. idareye varidat temini 
maksadıyle ramazan mUddetlnco 
devam etmek Ozre bir cıgara 
sergisi açllmasını ı .. Jvafık ğOr
mOştür • Sergi, Bayazıtta açıla
cak , vo burada bilhassa yllkset 
nevi cıgaralar bulunacak , nefa
setine de itina edllecekllr • 

Fransız sefiri 
Y akındaParise gidiyor 

Bir mOddettenberl rahatsız 

bulunan Fransız sefirinin iyileş
tiğini yazmıştık • Sefir kont 
Chanbrun doktorlann tavsiyesi 
Dzerine kendisini bir mlltebas
sısa muayene ettirmek için ya
kında Parise gidecektir , 

Hareket gli.nO henüz tespit 
edilmediği gibi bu hususta ve
rilmiş bir ka·arda yoktur. 

p ARA sut rsT1MAL1 
Tahkikat bir kaç güne 

kadar bitecek 
Düyunu umumlyedekl para 

sul istimali tahkikatını çabuk 
bitirmek için eski kadro harici 
kalanlar lstlhtam edilmek Uzre 
tadat memurlarının miktarı tez
yit edilmiştir. On llralıklann 

soyılınası hlr kaç güne kııd r 
ikmal edilmiş olac ktır. -----

Japon sergi~! açılacak 
Uir Japon sergisi nçmal 

re şehrimize gelen ll • Pn<! d ~ 

Ticaret ve Sanayi oda ı ı 

Hamdi Be>'I zlyııret eylemiştir • 
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ganistanda vaziyetin bü bUttin Bu mübarek adanı Alman 1 A.::ıKERl BAHİS 

illiyet. karıştığını bildirm,.ktedir. Ama- doğrntış, Avusturya tabiiyetine . -. • 
11 

. 
nutlah Hanı istlhlaf eden lna- girmiş, Alsaslı bir kadınla Grandük !kuıa .liikola-

lk \!Çİ 1 ikolaya tcrkcdcrck Alman
lardan aldığı darbelerin intikam 
ateşini m1sum 1'ürk köylerinin 
kanlarila sündürmek maksadile ve 
Kafkas ordusu baş kumandanlııtı ile 
Tiflise ve Karsa geldi 

•• •• 
\ lll'I nıııF.>I •MillhET.TIR 

19 KA L :ı.. 1-..·1 1929 

yetutlah Han da asiler tarafın- evlenmiş ve mütareke de Fran- yevlçin vefatı 
dan Kabilden ihraç edilmiş ve rı k ı b b b d k 

Siz Olmuş . Aceba bu Sebat ı.. er es e era er iz e o ·u-asilerin reisi Habıbullah ismile nar " 
UÇU~ 

. , duk. ,.randük Nikola Nikolayeviç 

BUGÜNKÜ HAVA 
kend~ni kral ilAn etmiştir. . zat lıangı bayrak alıında ölecek? vefat etmiş. Belki de gazetelerdeki 

Dığer taraftan dörd~ncü bir 1 SW!RDAN ,\SACI! bu son telgraf bir çok millettaşları· 
Nikola Nikolayeviç 1915, 1916 

ve 1917 senelerinde ordu kumandan 
lı,ı, ve Kafkasyadakı kral vekilliği 

vazifesinı ifada devam etti. Erzurum 

BİR BAKIŞIN DERİNLİ[(LERİ'{DE 
ı >L, A7.1rn.;. herarcc tahte.s51fır 

1 , s-;arf "akıs ~ ti . Bqgun rüz-
"Tl!Jt""h .,.viJ .... ı.;""r~lctır 1 {ava 

ı'ı\ECı \UALAR 
Herhangi bir Avrupa mec

mL sının harpten evelkl 
nü ~asını harpten sonrakl
k!lerle kıyas etseniz, azim 
bir fark gürece'· oiniz. Bu 
f, rk, okuyucunun <lımaıtında 
hasıl olan tebeddül vazih 
\ e lşpath bir ifadesidir. 

Harpten sonraki okuyucu 
malCmattruı zlyalle haber, 
cfimledcn ziyade resim, mu
hakemeden ziyade hafif ve 
nül teli iddialar meraklısıdır. 
Bir türlü mevzulara, meslek 
gazetelerinde bile küçlükle 
tesa üf edersiniz. Son söz 
bir tenevvü lazım ki, çabuk 
sıl..ılan canlar, bunun bir 
kı<mı ile oyalansın. 

Çok ciddi bir İngiliz mec
muası olan rortnlghtly Re
vew bile, Sinemanın, klasik
leri nasıl tanıttığ"ına dair 
yazılar neşrediyor. Nasıl 
böyle olmasın ki, genç ya
şından beri, sanat mesele
lerinde, ağ"ır başlı olmıyan 

hareketlere karşı, bunak ak
sillgl ile maliil olan Bernard 
Stıa w bile, Pola Ne gri ile 
haşhaşa verip: Piyesinin 
illmlnln rejisi hakkıda, uzun 
boylu müzakerelere girişmek 
ciddiyetsizliğinde bulunuyor. 
Eger bllnu, harpten evel, 
herhangi benam muharrir 
yapsa idi, recmlne karar 
\'crildikten sonra, ilk taşı 
aksi ihtiyarın kendisi atardı. 

Cihan Harbının yıktığı 
şeylerden biri de, mecmu
aların her birinde ayrı 
tarzda hükümran, . sahtevi
kardır. Bugün hükümran 
olan okuyucu ve onun tez 
sıkılan, sinirli, mantıkta bile 
konför meraklısı canıdır. 
Mecmualar da, bu titiz asa
letmeabın, parlamak ve lut
iüne mazhar olmak için, 
telaşlı :ve hamarat cariye~ 
lerldlr. 

şahıs daha belirmcktedır. Bu dn Bu hal lsfanbu!un her zenıan mızın diitkarını bile eelbetmcdi. 
uzun bir mUddttenberl Hindls- gördüğü nimet değildir. Bizde Rusyadaki Rus milliyetçilil';inin 
tanda ikamet eden Mahmut ;.; ı · b" · ı b" T"" Ömer Handır. 'iOı;Uk muvaffak o/mamıs fu- ınrı7. ır sıma;~ _ve azı ı ır urk 

M-anmut Omer Han, verilen haf/ık lmrudrt/n{ pek ender düsmanı olar. ou ıhtlvaL uatanından 
I . . _ . kuğulmuş ve ecnebi bir toprakta haberlere göre, Hindistan hudu- o a_rak geçe:. Onun ıçın_ d_uııkı gozlerini ha,·ata kaııamı~tır. \caba, dunu geçmiş, el} evm Celala- sn k b /d ı. tf -• l.[U ızı O Uıa;a uşu u. Kafi a. v:ıda kcsilmış ha<lnrın, çi•>nen-batta bulunmakta ve kabil Uz:ı- n ' ~ ven soğııf!ıı bir çok cihetten miş iskeletlerin en küçük bir inıikarlne yürümege hazırlanmakta-

dır. Kendi kendini Kral illln sı•verim: EVl'r!a iıısarı soğukta mını manevi pzli el bu kadarcık 
b . d h k d" mı alılıt eden Habibullah, bu prensin ıraz a a en 111e yakındır, 1,. d 1 . 11 R .. k . . . • "' :ısır en )Cfl zava ı us mUJI · tevkifini eınre'miştlr. bıraz daha kapalı, ve nıu/ııtını !erini Tuna kıyıl:ırında, Balkan daıt-

Mahmut Ömer Hanın tam biraz da!ıa hesaba katar va- lanndaı l\leriç ovalarında ve Kafkas 
dakikası nda Hindistandan zizettedir. Sani en : Bir ço/!tJ- yaylalarında maılum Türk halkının 
Afıanistana geçmesi Af • muzun hakikı' hararet derece- hayat, namw~ ,.e ~all~rına musallat 
gan isyanında ecnebl parmağı . b {/' I 

1 eden Rus arıstokrasısının on vıldan-
mız c ı o nıaz t · · • olduguna şOphe birakmamakta- Dikkat . · 

1 
>erı çekmekte oldu~ hazın nkıbet-dır. Çünkü isyanın daha ilk . edrlnıeden geçer· ten dolayı esef duvacnklaıın arasında 

gününden itibaren bu pre- Benım tuhaf bir dostum dej\iliz. Bunlardan biri olan Grandük 
nsin isıııi fogiliz gazeteleri vur · O da soğuğu seviyor , .\Aola canavarı da, kendi ycıteni u-
tarafından mevzubahs olmakta yalnız, derdi şu : lan (.'ar ikinci 'iknlanm oj!;radığı 
idi. Prensin kllh kaçacağı, kllh - Soğıık {i/{i şey , lakin akiiıctten kendisini kurtarahilerek 
kaçdığı, kllh tevkif edildiği ya- üşünıesek f Fransaya kaçmış, ıın yıldanheri tek 
zılmakta idl. Halbuki prens tam Anlaşılan dostumurı istediği rar R~sı:•~a dönerek sa_lwnat k~r· 
zamanında Afgan toprağında solfukluk d nıak umıdile yaşamış. rnluı et mıl-
zuhur ediverdi. Prensin uzun " • yazırı orıdurma vonlarca masum Ttirk kanının diın-
bir müddetten beri Hindistanda SO/!ukluğU · ~ada hesabını 'ermeksizin p;ünahlan 
misafir bulunduğu ve casus iki kömürcıimirı bir muha- omuzunda olduğıı halde ,·arlıktan 
Lawrence dahil olmak üzre ı•eresini ııakletti/er, bir birine vokluğa p;üç edip gitmiştir. 
alakadar ioglllzlerile daimi te- so_kakt_a donmuş oları buzları C:randük 1 'iknla Nlkolaycriç ıs~fi 
mas halinde oldugu nazan iti - ğosferıp: 'ılının ikinci te~rin arının altısında 
bara alınacak olursa bütün bu - Bak hele, Bak ! g<izünü do~muş oldu~unılan :-i yaşında vefat 
badirede ecnebllerin oynadığı scvdij!im hava/ gümüş yaf!dirir etmi~ , oluyor. d~me~tir. Kcndi .• i son 
rol anlaşıla bilir.. dermiş, Ben her şeyirı olduğu ll~s ~arı. fö.ncı. '. ık.olanın amcası 

Bu vaziyette Arnanullahın gibi soğugun da sulusunu seı•- ıdı. Sııvarı mufcttı~ı. <.arın lıaşrareri. 
ve lnayetullahın istifaları h!ik - nıcm ı Armut n - t r Kalkasranın kral \ekili gihi mühim 

1 . ıus esııa . . . 
1 

. h kında •' glltcreden gelen haber· . . . . mc murıyet erı şa sında toplamı~ olan 
lere inanmamak lllzım geliyor. I· U .LK Crandiık r\ikola, llüıük 1 larbin 
Gerçi 'Amanullah Kabilden kaç- KULAK lıaşında Alamanya ,c· A\"usıurya 
mıştır. Fakat kralın istifasına MilAFiRi a 1 ey hin d c hareket eden Hus 
bir sebep yoktur. Amanullah ordularının baş kuman dan 1 ı ıt ı na 
1924 senesinin kışında da muş- Saatinizi ayar edin •• rnvin edilmişti. Romanof \ilesi için-
kili bir vaziyette kalınca Kabili Matbaada, hepimizin muhab- de azim ve iradesi en kuyetli bir 
terketmış ve Kandaharda teş • bet ve hörmetini kazanan bir ndnm telakki ediliyordu. işte bu 
kilatını yaptıktan sonra Kabili arkadaşımız vardır • intizamı 07.imkdr YC cesur kurrandan kendi 
işgal etmiştir. çok sever • Matbaaya muvase- vatanının menfaatinden ziyade müı-

Kandahar Amanullaha sadık Jet, işe başlama ve nihayet evine ıefiki ,.e pek samimi dostu olduğu 
ve onun teceddüt hareketini be- dönme saatleri muayyendir • Fran<ızların vatanını Alman istila-
nimsemlş olan bir şehlrdir.Kra- Dakikası dakikasına iki buçukta sından kurtarmak gayretkc~lijtini 
lın akriba ve taallukatı da bu- gelir ve tam sekizde gider • Se- güderler, hazırlıklarını tamamlamak 
radadır. KAbilde vaziyetinin nelerden beri mezun olduğu gün· · · d k" s f 1, sızın mnıyetın e ·ı . amsono re ,enen mUşkülleştl~lnl görünce, beş se- ler hariç - bu itiyadını bozma f-
ne eve! yaptıgı ğlhl bu dafa mıştır • kam!lfın ordularını ~rkt Pru~raya 

1 Ge .. en al<şam odamızda ça- saldırdı. llusların hu ·ileri hareketi da· teşk !atını ikmal etmek için • • 
Iışı.\"Orduk; Bir aralık arkadaş- Alman büyük ErkAnı"arhiyc.,ini telaşa Kandahara gitmiş olması çok ı· !ardan birine saatı sordum, fa- duşürcrek, Fransl7.ların /oar~ısından en muhtemeldir. Son vaziyet te 

buna çok müsaittir. Yani kar- kat söylediği rakkam beni tat- mühim r.amanda iki 191ıordu ;ıe bir 
deşi fnayetullahın ortadan kal- min etmedi. Dedim ki: ~üvari fııkasını alıp Rus cephesine 

- Senin saatin il eril sevkcylcmeğe mecbur ettL Bu sebep-kmaşı ve Habibullah ile Mah-
ö Hayır, doğrudur. le Almanlar i\1arn mubarcbesini ka-mut mer Hanın birbirlle çar-

İddia ettim: ybcıtilcr. Grandük ikolı Fransayı pışması, Amaoullahın işini hay-
li kolaylaştırmış olmalıdır. Benimkini az evel klip- kururmış oldu. buna mukabil ken-

prü saatına bakarak düzelttim. dbi ınaglup oldu. 1 liipuma sürdüğü 
Derken münakaşa umumi- her iki ordu dıı perişon oldu. bun 

leşti, herkes kendi saatinin elifi !ardan birisinin kuınandanı olan Ce-FELEK 
ellfine doğru olduğunu iddia e- neral S:unsonof ıa ,\imanlar esir 

l;lf<:Yı ı·:r ,.\JILEL AD.\ı\1 diyordu. O sırada aşağı kattan olmak tehlikesine clü~ünce _intihar 
Paristen gelerı bir telgrafta intizamı seven arkadaşın sesini etti. 

aşagı Rerı eyaleti ayaıı azalılfına işittik. mutat kellmelerle veda Grandük Nikola bundan sonra 
. 'h ediyordu. Sese kulak veren bir ikinci bir defa olarak 191~ marısın-ıntı aq edilmiş olan bir. zatın· arkadaş bağırdr, 

da (Golic - Tarnojl ta d!hi \iman -iktisat etmiş olduğu tabiiyet- Saatınızı ayar edin ço- !ardan mükemmel iılr dayak yedik-
AFGANISTANDA SON VAZIYET ferden bahsediyor I Bakınız euklar, <A.) Bey gidiyor! ten sonra Ru< Şark ordulrn has 

Klbilden gelen haberler Af- ı ııasıl? ; Kulak misafiri kumandanlığını yiğeni olan (ar ·ıııııırıııı ıııııırıırıııııııııııııı ıııııııııııırıııııııııııııııııııııııı" 

v:ı,·Jal:ınnda Tr:ıhıon kıvılannda 

~r7.1rıcan _,rm.,. .. ıa.nr.dı, Yanda. Bit 
liste pkılan '!'ürk küyleri, ke,ilen 

Türk başlan, tecavüz edilen türk ismetler 
için verilen emirler ouun kararı:fthında 
yazılm1~, onun imzasını taşımıştır. 
Onun sirn>i hedefi (Sinop - Sivas 
gaıbı Anamur) hattına kadar olan 
şarki Anadoluyu ve Boğazların her 
iki sahillerinden 100 kilometre \Üs

atında hinterlantlı bir kısmı Rusyaya 
ilhak etmek, katliftmından kurtulan 
tlirklerlc ele Konya, \nkara. lzmir, 
muntıkasında Rusyaya tabi hir Su! 
tan 'c lialifc Türkivcsi bırakmaktı(*) 

l\atil ve zalimlerin feci akibeıle

rindcn der; alacak bdar in<anlar 
uzak görücü müdiırlcr? Şimdiki inıi 

b;\lanınıza gi)rc hu sualin cevahı 

hayırdır. Çünkü koca bir milletin, 
halk kitlelerinin hayat ye mevcudi
yetleri ile oyuncak gibi oynamaktan 
zevk alan da nice kı;a bakışlı cana· 
'arl:ır hu ihtiyar kürrcnin sırtında 

yaşıyorlar ve yetişiyorlar. 

Cino/flıı 

":\n.1dolunun 'fal.:~inıi • .:ıtlı "İy:\si 'c~i 
lalar.ı mlir.1caat. 

sıtt':]iLGil 

Soğuk ısırması 

Pek suğuok mc\ sinılerdc nııi'.ac
ları lcnfav1 ve zai[ olanlarla 
çocukların ellerini, ayaklarını. 

lıurunlarıııı, kulaklarını soğuk ısı

rır; Soğul("a daima maruz olan 
bu uzuvların derisi şişer, ötesin
de, berisinde nıaYimtrak lekeler 
peyda olur; Bir müddet sonra 
deci fiska fiska kabarır, hntı:a 

cerahatlanır. 

Rahat"zlıg-ın bidayetinde tatsız 

tehammiil olunmaz bir gidi~me, 
kaşınma insanı fevkalade hi7.ar 
eder. "Hunun için rahatsız olan 
uzvu sıcak tutmak ve stcak su . 
ile yıkamak eyi de!tildir. Ellerini 
ayaklarını so~k ısıran çoc~klar 
ekseri ya mektepten geldikten 
sonra doğru manğal, soha başı

na geçip ısı,rımak suretile çare 
hulnıaı.. isterler hu ise bilakis 
fenadır. Hir snjtuk bir sıcak rahat
~ızlıjtı hiI>hiitlin artırır. 

H. B. 7,, 
O Muhittin -

E 
.. .. da. ı"'.levrııl nüınuneyi görme- <ılan ~·-·kildeki . lrminatJany:~ kipler tayini. çuncu kol ordu lerı ılrın olunıır. yenıı ve saa'.tı muayyeııeı Banka hisse >Cncdatı clcvriı-

·ı t Kolordu ihti\•acı için altıyüz ilı:ılrrlr komisyoıııla lıazır hu- ferap; muamelsi ı 8 Şubat ıcı29 1 ana 1 
otuz beş teneke benzin pazarlık hınıııalan ilfüı olıırnır. tarihinden itibaren yıtpılmaya-

,,.Şehremaneti ilanat~ı 
* l\o-jtım, hinek. mek kariye el

' tri~li lıa~ rnk miıbayaa ecfile
ccl,tir. 1 fo)"Yıım olup ta ftinıta 
talip olaıılarııı her hafta Pazar; 
"ah ç;linlcrl Kolordu karaq~;lhına 

surctiyle mübayaası mkarrür et- * Kolordu kırarkfı.hilc rnar-
• mi:jtir. Pazarlıgın ihalesi 21 K. karla Topçu Yl' nakliye mek-

sani CJ2<ı tarihine rnıisadi[ Pazar- IPbi hiııasınııı dı·ktrik ıc~isat 
resi giinii saat on dörtte komi>- · 1 ı.ı YC tarııırntı 1ıaı1ıı· ıı.;.a ynptı-
,.onumuz mün:ıka. a salonunda l k l • "h J ıı :ıc:ı lır. 'azarıığııt ı a esi 22 ;-apıl:ıcakcır. Taliplerin şartn-<nıcyi 

"eritmclerı· ı·ı•n <ıluııur. k · numuzda ·· cl · Ktınııııu~aui 929 tarihine ınıı-" a ·omısvo . · gorm · crı Ye 

caı;•mclan işbu he)'°cti umumiyede 
hnzır hulnmak ar1,usunpa olan 
hi'lscdarnn ın hisselerini 18 Şu hat 
((l2<ı tarihinden mukaddem Cıı 

!atada Per*nıbc pazarmda Tica
ret hanındıı 21 numarada Tür-* l\olorılıı kıı:ııı ilıliyarı saati muayyenci ihalede ş.1rtn:ı- mdif Salı ~lıni"ı ~:ıat on dıirlto 

İı'İıt 7500 çift yıiıı ~orap ıncd~ ,azılı olan ~ekildeki temi- irra ı'dilrrrktiı · Taliplerin 

1

. kiye. milli BanJ,.a,ına rerahut 
ı ı · ı ııatlarıİ le miinııb'a ~alonuııd:ı ~artnanıedP Y:ızılı olan sekil- J.onclı·,·ıd,·ı '·r nml,,•rcl ~'tı·eet n4; 11111 ı:ıyı;ı'ı :ı.P11t · ırıı·ıııa":ısaya . •. .. _, ,. hazır bulıınınafan ilan olunur. ılr,ki trıni:ıatlarill' ve>nı YC l<oııııııhltır. llı:ılı·'i 5 Su bat ' '· '.!8_ nunıarnda ~ .\nglo-lntema-S * Taalılıiiıliiııiı irliı itını·- ~aali ıııııa~ycw·ıJı• koıııiwoıııJa .. H2rt - . >lı ı;iıııJı ı-a:ıı 14 t11 veıı ıııiilnalıhiı namına miıııaka lı:ızır lııılıııımabrı. tional Bank Lttl..lfaııka~ına tenli 

l;ı•ııı<iy .. ıııııııııı ııılinak:ı•a sa- ;ai :t.lı•ııiyı surrtyilf' t)5,000 1-.ilo 
ıın ll'h ' :ıpı l:ı ı·a ktır. pirı ıı~ ın ıı lıa yaa erlı lrc<'kl ıı . 

* 1\ 3. ll:ınaııatı ilılıı·an ı·ı ı · 29 ı·· · 929 ı ı;ı r.~ı \aıııııııı anı 

inıı ılok111. kalı;ııı ınuytahıyC' 1:ırhi111! ıııııqdif Salı ;.:"lllnı 
kap:ılı zarf ıısıılilı• mii:iak;ı[;a- saat 14 ılı· ina rılil<'l'Pktir. 
,·a konıııustur. flıalr~i 29 k:i- lt:ıya talip olaıılarnı tı:ırtn:ım, .. 
ıııınııs.1rıi 929 S:ılı giinıı saat ~ini alnı:ık \"C ııııınııne~ini giir-
14 dr krırııİsyonUIDll7. miıııa- nırJ, fızrrr Jırrgıııı V(! mıinaka
k::ı-a s:ılrııııında rapılac:ıkır .. sa~·a i~tirak idrrcklrrin dr yevm 
'l'ıdiplcriıı saı1naııır sureti mu- Ye ~aaı mııaHııci ih:ılrdeıı 

rnıık;uldr111 korılisvoıııınııız mii-ırldak:ıbrırıı koınisvonnrnıız- nak:t~ıı salonıınd:t · 1ıaııı· hııhın-
<hn alnı:ıbrı vr. 1cklifnamel!'- m:ılaıı ihln ohııınr. 

Türkiye Milll 
Bankası 

Tiirki~·e Milli Bnnkasi hisse
daran he"yeti uml!ınıyesı 2;'Şubat 
1929 tarihine miisadiC Çarşamba 
l(Öllıı saat onhirde Galatacla l\ler
tebani soka~nda Yakut 1111.nmdıı 
:'.Tüsiu pirs yazılrnne:4nde alela
de olarak ictima cdecegi alakn· 
claranu ilan olunur. 

urneieri iı.:ap eder. 
..ı ................. ı::=c.:1'1J,__ ... 

- TiYATRO ; 
• ,,, 

SiNEMALAR . 
Darülbedayi 

Tcpt'başı tiyııro,nnda bu 
21-:IO eh 

Siit Kard~ler 
Komedi 3 perde 

. 

Sormagirde Sorıııagir ma
hal lesinde 19 Eski Em 1 ak 
668-677 Harita ıı u maralı hns-

1, taı.ı rnalı:ılli 1 ~fart 929 ıari
lıiııd~n mayıs <ı 2 9 Tai·i -
lıiıır. knılat• kiraya vcrilmı•k 
lımre ııılımyr•dcye krıııınu~tur. 
Iha lesi tı-2-929 tarih in d c 
olaraktı:·. Taliplcriıı 7,5 ni,br.-
1inılı• l ı'ıniıı:ıt akı,·nleri le hcra
her Levaztm M ıiılııı hıı:tıine 
ı:rnlıııd..ri. 

.\rlabl' l lairrsindr·ıı: Hiiviik 
Adada lıası )ıııs iıir keri İrn-.. .. .. . 
luıııııııştııı·. IJç gün zarfıııda 
salıil1i rıkıııaı.lıi!ı lıalıl" ~atıla

,. q.j!ı il:iıı uluuur. 

* "-'lııl \ala Beledi) t <;aı u,ların-
d•n 1 fikrneı \lc>'uı ı·:ı.ndı\C : 

!lir \azifc.-c tariııinıxe dair Dahi
liye \'ekıllctinc . 'ormi~ oldu!(unu~ 
istida neticesini tdıelluı; C) krnek 
li7.fl" !\le'murin idnrcsine mtinc:ıat 
ctn1cnir. hcran olunur. 

Sc,·~ilı kocarığ:ıııı, 
:\lektuhııınıı a:ıııca sakııı 

~a~ına ; karım h.ııı:ı ııı• tlcye 
_ııu:ktıı)l yazıyor ıır.yıı ha.net 
rlııll'. FLYaki sfı ·lt,ınek ısll'· 
dik~ı·riıııi, lıaşııııı uııııızıııı:ı 
<la yayıp, boyııııııa s:ırılıp siıy
leınek kalıilkcıı, lıiiylc ıııcktıııı 
y:ızıııaıu lıiraz ın:ıııa•ızılır . 
İcakat ııe yapayıııı, soyleıııck 
ü:teılik'erinıi yıiz 'iizc) kcıı 
süı<Pıııck ces:ıretiııi ·ıııı'aıııa
"a~~iklını . Eliıııılo k1lı·ııı , 
iiniimdı• k:i~al, sı~ıı•,;t . erlıest 
vaznıarn kola,· olarak. 
. l\lrrak ctı;ıe, fr,·i hiı .-ey 
lıalıer wrcct'k drğilinı. 1 lüıı 
:ı kşaıııd<ırı balısedcrr>ğİnı; diin 
aksaınılıı ve rlıiıı ak~anıki • 
ıesadiif1Pn . 

Diıı ı ak>am lııı hıt ,11,ıa 
' hirihirirrıizc lıil' ~ey M 1yleıne-

Jik. Yalnız seıı biraz sır:trdın. 
Görü yorsun ya kn.·acı~TJm, 

ar:ınm:ıla gizli hir ~ey kalmı_ 
Yor. Aramızda lektısız bir 
~cfkaı Yr ınuh:ıhlıel val', çüııkii 
birihirimizdetı saklı hiç lıir 
şeyııniz yok. 

Beııiınle ovleıııııede11 evel. 
uzım zaman ha~ka hiı kadıııla 
yaşaıJıiiını biljyorııın. B~ı!ta 
d~u·ılıtHi)a tı:ıkkmı yok; hı! a
kis ıııernııuııunı. çuııkii onu 
feda rdip benimle evlendin; 
demek heni ·daha çok revi
yorduıı. 

Sendt'n o kartın hakkında 
hiç 1afsilat İ>lemedim, halta 
bahsini hile etmedim. Yalnız 
hariçte ılııydıım. 1yi bir ka
dınmış seııı sevmi~ olan bir 
kadınırı fona olmasına imkan 
yoktur ki ne sen onu yüz üstü 
hirnkıJı hrııirnle evlenince dPrin 
lıir Y"'sc diişmtiş; kımdirıi kapıp 
koyYerıni~·. alılitkaıı çok ıliiş
kün lıir kadın olmuş.., 

IJuıı gece saat hir buçuğa 
doğru hara ğenç hir kadın 
geldi. Gece yansından sonra 
barlarda, sen-et değilse bile, 
hiç olmazsa bir lokma ekmek 
arayan karlırılıı.ı· gi(,i sıislrnmiş 
ve bir hayli hoyaıımıştı. . 

Y iirf d li, iiniirıiizdrn gcçtı. 
karşınızdaki masalardan birine 
otıırdu. Bir ara !ık oo ~ını 
kaldırılııı, 01111 gıır<lüıı, YP. 

sarardııı. 
ı O nııııan drdıal aııfadım. 

nıı kadın, lıf'mlcn eve! yaşa
clı~ııı k:ıdındr, Jlcılhalıt rttiğiıı, 
w l.irııhilir, lı·•lki ılı> ı'anıııra 
si"ınık'rAIİhrİn kadıııdı ... 

~iııııli siiylemp,k istedihrim 
;.eye :.:·"'")im. Sen kadını ı;ıör
diıkteıı ~oııra lıaşıııı lıaşl..a tara 
fa 1'eYir,ti11 '"" hep iılıür yaın
ııızd:ıki sisrıı:ırı hrvin 1ııh:ıf ık
laıivlı: ·,;,e,ııut oİdıırı. Rense 
ı:••Z;ııııiı k:ırlından ayırmadım . 

O ıl:ı ırıütPm:ıdiven hana 
lı:ıkıyorılu. · 

Bakışlarıııdaki, hakışlarmın 
d•·rinlıklL·rinrleki m:ınayı :ınlı
''"ı ılımı ••. f;ıizlıwindr~ dcri11 bir 
;~lrtn vr yei · Yardı. hi:ı:r. Jı,ıkı-

ı ;ııi -~artn:unf'dı• mnl1<1rrer ol-
ılıığıı ıarzıla imla vp ihmr ile 
sartrı:ırnı~lr \'azılı huhınaıı sr
f,il<fo Yı· Y"'";" Y~ ~natıın'iia~
' rıııwı ilı:tlf'tlrıı mııkarlrl~m 

ın;ıkhıız ınıık:ıhilinrlP koırıisyon 
ı iyası-•tiııı• wrmP'rri vı• >aatı 
ilnlrılı•ıı ırııı!Gırlılı'm knıııis~·nn 

* I\olnrrhı kılalı ihtiyarı 
iı·irı :ıl!ı hirı ılıırtylız kilo ır.ı1 
ya~t pazarlıkl:ı ınnlıa~·m ı·dile
rektil'. lhalrsi 23 Kfınıınıı~ni 
929 tal'İlıiıır ını ı~:ıılif Çarş:ım
ha giinii s:ı:ıl on dıirtf P konıis
yc•nıımuz ıniinnka,11 ~illrınıında 
yaııı!ar:ıktır. 
Taliplrrirı ;::ırln:ııııı•ıle yazılı 

Ruznamei müzakerat 
1 - ;"11edi~i idare raporayle 

:ı ı kAııumı evci 1 <ı28 tarihinde 
hitam bulan seneye ııit ıu~ahatı 

ve mürakip raponınun tetkik 
ve ta diki. 

2 - Çıkan mec!i~i idare nza
~mın tekrar intihaht. 

:ı - 1 fl2Q ~encsl için miira-

Karaınürsel belediye-
sinden: 

Karamürsel .~A7.a<ının cle~tirikle 
tenviri mut.1'aV\"er huluııduAundan 
eve! emirde mahallen terkiknt icra<ı 

' ile hir proje ve pilaıı tanzim rttiril
mesl meclisi belediyece takarrür eıtl
ltinden ha hu~uo;ta rnüteha!".'"tZ oldu
j!;tına dair vesaikı re·nıir• ihraz edc
ctk zevaun Kar.aınürsel dıirel bele-
divegine mürac.utl•n 

Karacabey harası 
müdiriyetinden : 

Hara ı,ııyunlarından 440 lıq 
Erkek toklu iki parçada olarak bil
mıızayede ll - Şubat - 929 tırihine 
m::.<adJ( J,>a7.ar günli saat on dönte 
hara merkezinde ihale edileceğinden 
şerolti anlamak ve hıyvanlan görmek 
ım,yenlerin hara mUdlriyeıine mü-

·tlın. 

vıır, w• diyorchı ki : ' 
· « i*te ıne~'ııt cttii(i kadın. 

·nenim taliinı Yoktu. Sevıve
miz ayrıydı ... Jıcm islıkl;ali 
diişlınecok vakıimiz kalnınılı ... 
Giiniin hirinde lıR yatını alt ıist 
oldu ... Zaviftirıı, ıniir;ıdr':",·ı· 
kudretim yoktu... lJrıırııma 
yııvarl:ındım ... Bunıla lamamilr 
onun kahııhatı vok. Jfav:ıtta - . 

ıne~'ııı olıııaıııak ıç1u \'amdıl· 
ını · iıısaıılar 'ardıı'. Kader ... 
. « J·;r;f'ı· k:ıdeı· i:-.lPseı"dİ, ~i111"' 

dı ıoıııuı y.ıııııııfa lıPIJ hulıııııır
'hını, lı ·ı i ıııe.~· ııt edı ı Ji. Yıın· 
Lırıııdaıı geç•·ıı rı kek rr. lııır 
ııır-ilP onu d'Jil, h.~ıı se!aııı
l:ırlal'f!ı. 

« Hıraz suııı· ı kııl kola ı,:iı İJ' 
'ıcak YUYalarnıa ırıden·klcı · 
lkn b'ıırada. t:ı r rıe kaıfar 
lıı~dıaııg-i lıir yu!da-; hcklı ye
rei:(iın ... Bu volda~ı lııılursaııı 
fı>rj, bulrııa1.si1111 foci ... )l 

Uzıııı hir miiılılet nazrları
ıııız hıri h:riııderı anı 111.ıılı
Oıııııı bakışları çok · ınııııi,ti. 
~aııki ı.fı'll(' diyorılıı ki : 

« J li,sivalımı aıılıvorsuıııı 
değil mi)». -

Buıııı ifadl: etıikteıı ~oııı·~ 
kalkıp ı::ııti . S<1ı lıfıla ·aıı 
taraftaki si'ın<uı lıeviıı süzk· • 1 ;s 'J' a. 

rıy,c rııe~gu'.dıın. 
Jşte lıııı ılan sı>yleınek isti· 

yordum . O, kartına acıdım, 
çok acıdım. ı\relı:ı oııa y:ırdırrı 
edeınp.z ıniviz? caba o·ı:ı 
yakın hiı- · dost vasıtasivle · 
keıı<liıııizi ıııeyılana koyma.darı 
para giindeı-eınez miyiz? . · 
insan paıayla her )CYO mu· 
vaflak olur. Ilu lıwusta iste· 
<liğ"in kaıl:ıı para sarfot, ve o 
kadını hıı lıayaıtan kurtar, 
nnıı dıisliiı"tit uçurumdan Çflk 
çıkar. 

Eğer hiı gurı, oııuıı bu h:ı· 
yattan kııı tııldıı~unu, sakır•. 
asude, lı•krsiz bir ömür sür· 
dü~iinü ve istıklıalinden ümiıl 
beslemeye lıa~ladığırıı habı•r 
alırsam. lıenim de saadctirıı 

daha rmin, daha berrak olar.ak.• 
Eve gt"ldiji;iıı 1.aman sakiıı 

bana hundan bahsetme, mek' 
tubuma d~yir ima bile yapma. 

Yalnı7: ıstediFimi yap. l.Uını 
olan . r.yı yap ... 

8eııi ç.ok ~veıı karııı. 
Nakleden 

Seldmi izzet 

ilan 
l\1Ull iktisat Bankası hissedaran 

hty'eti umumiye,inin ı C.-2-Q2'1 
tarihine müsadi[ Salı günü saat 
on dörtte lstanbulda B:ıhçckapııU 
F:sna[ Banka'ı hina,ında içtlmlll 
takarrur cylcdip;indcn ni7~1mn• 
menin yirmi dörcliincli maddesi 
mucipincc a>aleten nı va ,·ekA 
leten l;\al..al yirmi hi <eye malik 
olanların hcy'cti umumıyeye işti· 
rak edebilmek üzre yevmi içti· 
maa takaddüm eden on gün 7.ar· 
fında ı ecllerindeki his<e senedıı 
nıu banka wznl-sine makhuf. 
mukahilindo teslim ederek diılı\I 
liye verakıısı almaları ilan ıılunuf 
Ruznamei müzakerat 

1 - Ta !iye ınenıuru rapo 
nınun k racti. 

t ,\J ura ld (l raporıınııP 
l..ıraeô. 

;ı - l'ilnnçom n tasdiki. 
4 .\lıirnkip intihabı. 

•l'"V"V".,.....__.~ 
- lleyojtluııda !170 niimcroln ı 

~Bak er 
ma~-:ızalarııll'ı umum 

dairclcıinde 

Tenzilatlı 
Fiatlar 

Yalnız 15 
gün kaldl 
~ ..... ,,.._~ ....... >./" 
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MİLLİYETİN- EYLENCELERİ ,--------------=-------------------, 
EMVALİ METRUKE lLANATI 

• ~u gun geçirmek 
lll· uyucu! rımızdan al<.ııtımız hallini de ertesi ~un, yeni bil- • 

ıııt aadıt nıckttıplar eylcnccle- mcc, vle beraber dcrccdcccktir. 

, n nil!;lıcr hl ldııJıı.ınu göste· llu ,urctle kariknmız bir günde ... ...................... lllC ............. ı ................................. ~~ 
semti rnlhallcsi sokağı numrosu nevi ıcan abılcı 

Majik sıneması 
te<rH ediniz ve d, lıer yıl ız (Liya Mara) ile 
arti,;t (Ben Llyon) ııun tcm-.li ,uzin'cri olan 

1 
o lluı u nazarı dikkata alan hem yeni lıir bilmece hıılacak-
lillıvct~ Bu gundcıı itibaren !ar hem de halline çah~tıkları 

.ı· riııi fazla lizmeınck için cylcnccnin halledilmiş duı;nı 
' g, n lıir lıilmcce kovacak . 

- lir giın C\ dki 1 ;lml:Cenin ~eklini gürecl' krdır. 
Evelki r:i."nkü bilmecnn!n 

1 ' 1 l A 

L E 
E 

tA 
3 l B E 
't E' N 
s BE 
6 

i NE 
LE B 

NE 

tc 

ıai.c. I m.ş ,:ıklı 

YENİ BİLMECEMiZ 
Soldan sağa 
l - Yerin sııroılnıası (7) 
2 Havıı.(2) Ya~ınur lıo-

ru~ll 4 
,j - • 'ota (2) kabul l'tnıc-

-:k (J) 
+ - - 1.,tifham (2) Dcğnck(J) 
5 - Ters (4) Tavur(3) 
6 - Uwn saçların lıağt (4) 

C:ciecck zaman ( 3) 

a. 3 

? - Mevdanda(4)fHicum(4) 
8 - iad~ (3) 

1 Yu~ardan aşağı: h Peygamberlerden bıri (.l) 
, avla oynanır(3) 7- Yama (2) Vaat (4) 
ı~ ?öztepcnin kom~usu (7) .s- Alımın aksi (5) 
:ı Sır (5) (4) A 1J Nazik olmayan yı 4 

• c;uç (~) Diki> dikilir(4) yuvası:2) yukarıdan uşağı 7,8,9-
ıd~ (~)allıur 5) Czal!;ı gösteren ila-Soldan sal!;a <ı. !O-Binasız boş 

mahal. 

1 ııı ı m ım ııııı m 11111 1111 mııı [lill rm ı ı tı ı ıı ı ı ııı ı ııı~mıı ııı 1111 ııınfü 1111111 -
-1 Altıncı büyük 

1 tayyare piyankosu= 
~ Yeni tertip Yeni plan 
~ 1. ci keşide 11 Şubattadır 
~ ikramiyeler: Lira 
="" -~ 30.000 = 
~ 18.000 == 
~ 15,000 
~ 12.00J 
~ 10.orıo = 
~ MUkAfat: 10,001) = 
§§ LUHen Dikkat ediniz: ~ :;::::::;; ::::::::3 
~ Bu seneki Ta} yare piyankosu şimdiye kadarkilerin en ~ 
~ z~nginıdir.Çiinkiı: = 
~ 1 to.cxxllira ,-e daha yukan büyük ikram iyeler geçen = 
~ <ene.: yalnız~3.tanc idi.Bu sene "5 .. tir.lsahet"f. 67artmUinr. _ 
~ 2 Umum ikramiye adedi: Geçen seneki ke- _ 
~ şide!crck yalnız ~2.00).. idi Bu sene tam "3,90!).dür. -
~ l"ınunı isabet ihtimali de tam:'/,95(yani iki misli)artmUitır. == 
~ 3- Plyanko yUzUnden zengin olanların 
~adedi bu sene geçen senenin tam iki = 

=~ıim~ı~nıınıını•ın~m111nı~ıın1~illllinın ıııl 
Kon1edi Fransez Şürekasından 

.\ladaııı 1 lu~et Dliflos. :\1oıis K<kand ye Jorj Lafon he) 'eti 
ternsiliyesinin C.a1a mlısanıcrclcri : 

Bu akş~m tam >'.ıat ~ I, 15 de 
Fransız Tiyatro!'unda mc~hur fı'ran· 
<ız •rtistlerin ilk temsil! olarak 

'lCOI.~: ET S:\ YERTU 
Yarinli P..,.anesi ak~amı 

1 :.\l\IOl 'R UI VEILLI•: 

Balat J\araba~ Vapur iskelesi 39 arsa \! ~ehri 
Karagümrük ,\tik Alipaşa kilise 5 dükkan 
Şchzadebaşı Süleyman iye Kemcralıı 22 
l<'.vııp Emir buhari Topçular 20-22 
T;ıhwkale Htı>tcmpaşa Tahtakale 90-92 
Emin i>nÜ Şchmchmet hmır ıo 

A\\on aray Atik i\lusta[.ıpaşa Pazarcı tı-8 

Sirk · Elvanvade Demir kapu l l 
tf'j.,..q, . t.&l Ocınınq Kanıarcılar 14 

llüvilka<l1 • ·iz:ını 2.1 

• 
• 
" ınaa oda 

kıl.gir dükkan 
uostan, kulübe, <.rso 

Apartmanın bitinci daıresi 

i<agir :iiiW.ıı 
hane 

21 
5,50 
4,25 

12 

60 
14 

15 

' 10 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

llal~da ev sarı muhan<r eml~k şeraiti mukarrtrc,ı veı·hle icara rapıedilmeo için 1-~4-Q2<J tar hine. ınusad 
Per~cmlıc glınu saat on beşte ihaleleri icra edilmek uzrc muza edeye ~aır.~dilmişıir. "fa,iplcnıı ~m\ .! ıııcu·uke 
icar komi:;yonuna müracaatlan. 

Semti 

Be)Ojl;lu 
Yc~ilköy 

Bogaziçi 

h'.auıköy 

••••• No. Nevi !\hhalle" Sokağı 

Feriküy Bileıikcl 20-44 knrkir hane 
Şevketi ye lsıanbul 66 hane 
'l'ıırnbya Kostaroğlu !4-12 • 
Yeni mah•lle Pazarba;;ı 56-!0J • 
Tuğiacıbaşı Ba;tdatcadde" 51 f 80 ınııa bahçe ktışk 

!can muhaouucni 
lira 

54-0 :;en evi 

25 ~ehri 

72 "'CIIC\'i 

ıoo • 
şehri 

Cafcrağa Badem altı 4, ııparıııianiıı daire 4 
Reıo~lu Ilii crnajl;a Küçlık davarcı hane •· >O ,clui 

l rarı ~ahık 
lira 

t.l.1 ~t:hri 

1 a!Adı i:l'Saft muharrer eıııl;lk şeralti mukarrcre,ı 1 eçılc kare rahı edllıııc,i ıçin ,J-2 929 tar.ilme ııtıL>adif 
P?zar günü saat 1.5 de ih:ılelcri icra edilmek iizre müzayedeye azolanmuştur talipleıLl cn:v1li 1I1etr k kır 
kcım1>yomın• müroc;ı:ıt eylemckri. 

Scmci mahalleı :'llo nevi 

Bey, ,,u \le,ru~lıct atik .18·54 Kargir 
Ahmet aparııman 
he,· 
cedit 
::\ig~r 

••••• 
mlıştcmllau 

~laa .ıodu, llt'l 5 kat 
olup l nuınrulu dai 
ı·esi :' oda ikı hala 

bir mutfak kiler, ban· 
}O, l 2 \\.! lİÇuncü 
katlarda sekizer t ıla 
iki~er halt birer mut 
fak, banyo. kiler çatı 
katı; taraça ile bir su 
dep0>u , ikı ~ıiçük 
oda; boılunım kaun • 
da rnuıcaddit odun ve 
kömürlük ve >aire ile 
arla Qlrafında 100 
metro terlıiindc bah · 
çeyı havi 

ıudtnhi 

lk tarafı ·cr>c> dene; 
nin 56·7 I 7,l numrolo 
fııhrik:ısı h:ıhçcsj ve 1it· 

taınfı Akalıi hanım 'ıis· 

:;e .sin c ta hc;i:; kılınarı 

ar_;;a , e tar'lfl rnbn 1 Ti~ 

g . so~a~lc m1hdu~ 

•ıctlell bedcu 
muhRmmeni rouzaıtde 

450ı:KI li a 71 'ffıO lıra 

R.laıla crsufı muharrer apanmanın bedeli sckız senede ınub;,ataıı ıc<liye cJılmck şartile nıulkıycci ı!:! l '129 
taıihinc müsadif salı günü sanı 15 de ihalesi icra ve bil'istizan hazineden alınacak emre f\Üre muamele ifa edilmek 
üzere tekrar müzayedeye vaz olunmuştur. taliplerin bedeli muharrer üzcrındcn • 7,50 lıe,;abile '5.l5:!,~0) lira 
depozito akçeleri ve ya muteber b:ınka mektuhlaıiyle Emvalı mc:rukc sauı komisıonın:ı müracaat evlcmdccı. 

S1.:mti 

Balat 

Kadıköy 

• 
Ycşilköy 
Kadıköy 

lieybcliada 

" Balat 
Kadıköy 

Kartbaş 

Cafcrağa 

Köylçi 
Osman ağa 

hıt.ır ÇllVÜl 

Ra.impaşa 

C'aferaga 

* * * Sokaği 'fomrosu . 'levi icarı i\luhamıneni 

llalat caddesi 

• 
!<kele cadılesi 

vapur iskelesi 
Dut 

• 
Yalı cadde;i 

187 
189 
42 
44 
o 

\!8 
28-1 
88 
00 

" 92 
.hnavur ı5-23 
Birinci sokak 197 

hane 
Dükkan 

Bir odalı kAgir dııkki 

Kagir dükkAn 

Hane 

\ lııhahçc dükkAn 
Dükk.\n 

lkamcıgdh 

DükkAn 
Hane 
Dükk~n 

1.ira 
20 
10 

.ıoo 

~ıo 

144 
156 
9li 
80 

72 
l\ahriye ,l.1·87 apaıtn1"ıun ikinci dairesi .160 
.\.1ühurda ıo~ flanc :;4-0 

)chn 

'\cncvı 

• 
• 
• 

• 
• 
" 
• 
" Küçükpu•r Rustempa~a Canba7.ane cadde,; 19·50 . . . • kd~ir ~ü~kln 480 

BalJ.da evsafı muharrec cmlAkin 19,1,929, tarihin<: n1u~ddıl ( uınıırte,.ı giıuu saat tftiı te Jhall·lt:ri nıuk iL" dir. 

Taliplecin Emvali metruke icra kombvonuna müracut eylcmderi 

Semti 
Üsküdor 
nal kopanı 

nal at 
Ji"ener 
Ayvan,.ray 
Kadı koy 

malıallesl 

Selam! Alikııdi· 
füi. tempaşa 

• 

1\arabJli 
Tevkil Cafer 

•tik Mıstar••• 
Zlihtıipaşa 

* * * 
sokağı 

papaz 
Jlalkap•ııt han ( .kat 

'o 
il 
:ı4 

.l5 
;ıc. 

nevi 
hane 
cıda 

icarı nıuh:ınııııeni 

144 lir~ <tn:ıi 

96 • • 

r " • 
jskeh.· Caddc~i . ıı 39 dıikkAn 120 • • 
(!crrah a hane -~1 .. • 
Jlttar 13 • fıO 
Re.adiye JI ·1 , 120 

" 83 116 • 
o-man •it• Nüzhet efcndı l<J 144 • 

li•laua c\ ,alı ınuhaınr emlıll ~el'aiti mukırrercsi ve~hilc icara rftbt edılmd, içın u _ !J:!'l tarihine 
Çarşamba günü ;ut 15 de ihalesi icrı edilıncl üzre müzayedeye \'azcdilmi~ir. Taiipleein cm\ nli 

icra komisyonuna rnura.caat eylemeleri. 

Semti muhıllcsi sokağı 
AYtlılı çcşme Sunırf Mehmet Eminca1I1i 

• • 
• • • 

• • 
" • 

numrusu 
;15 

• 

* * * nevi 
\p•rtıman 

• 

daire~! 
:ı 

4 
:; 

ic'1rı.;ahıl 

40 şehri 

31 • 
85 

nıu,~dif 

meırul<' 

•carımuhııuınen 
45 ,chti 

• 
• • 6 30 . 

" lıudıum 7 15 " 
• ııhunda dükkan 2 • _, 1 ~.50 

Beyoğlu .\.leşrutiyer bagçe re mai tep. . •. 6S • 
Ualada e\'Saft muharrer emlak şeı:aiti uı~k.arresı veçbıle .. icare .. ralıt edilmesi içıı 1-2u 929 tarihi • . 

sadif Cumanesi günü sut onbeşde ıhalelen ıcn edilmek ıızre muzdeyeye \'iZ edilmiştir. Tıllbleıin n~ mü~ 
mctrükc icar komisronunı murıcaatlar. m\'alı 

* * * 
Semti CVlah•llesi Sokağı ~umro;u · C\·'i icarı >abıkı 

. • Lira 
Zmdanl..apı .\lıiçelelıi .\hacılar ~ l\Agır dükkAn 
Kemerburgax lstınbul cadde,; f Furun t O Schrt 

icarı muhanınıenl 
fıra 
15 Şehn 

Soh ak~amı L'ECOLLE f)f<:S 
cocoın:s 

Çarşaınba akşamı . f)All ll~: 

Be)oğlu Timtim .\<la • ~ l birahane tahtında 5-2bodurum 7,50 
Pangaln Mektebi baıbıı e knrıısıncij l>llral ııpmmaoının fi ncı dairesi 

40 B•lada muharrer emlAkin 21,1.929 ııribin mUsıdlf Pllartc.i .giinü lhtle i 1 ol • .. 

CO 'STANT! . 

Perşenıhc ·~•mı, J .A UAllU: 
'\l,V CA IELIAS 

Talebeler için ,·erilecek olan 
matineyi ıinümuıdeki perşemhe günü 
s•at f 6.:ıo ınacinc oluıl. 

r: MI fHITS 
pı)c i temsil cclilccektir. 

Istanbul Sıhhat ve İçtimai 
~~~venet Müdürlüğünden: 

de l iukwnct. 1 nhalıcıi. maaşı :ı,lisinc i!Aveten 25 lira muhascbd Hususiye
. 

11 
\C ·1 ~ lıra llcic<hyedcn ki ceman 70 lira ücreti aynca ita olunmak: 

'\"1; Aıınc!), llıikiımet Tahahctlnc talip olanların el'rakı müspetelcrile 
· ,n arada Sıhhat 'c içtimai Mul\·enet Veklleti celilesinc \'e va btanbul 

•Jtaloğlunda ' 1üdt n·cte i tfı\alaTilc liizumu miiracaatlrn ilan of;ınnr. 

edilmiştir. Taliplerin Em\'lli metnıke icr• komiiyonunı mür.caatlan. cra ıınıııak lltfe miiıayedeve ''H 

Scmtl 

Top kapı 

Lıngada 
F:jtrikapı 

ı·;dim< l\apu 
Fatıh 

Tophpı 
• 

mıh•lif'SI 

Karabali 

Kürlcçühqı 
Anı bey 

Çakınlı 
hoca harittin 
hı yezit 

• 

hir;:nsta ' 

• * * sokagı numru 

Çeşme ~ 

5 
Yeni mahalle 15 

pastırmacıçıkıım:ı 3 
• 5 

yanakihlh 10 
küçük karamın :ıs 
meyhane 8 

mezarlık 
5 

nevi 

hane 

" 
• 
• 
• 

maa oda 
hı ne 
dükkln 

hane 

i c.arı ınahami 

lira 

i 8 

"° 84 
4.11 
*> ş 

.\C~ evi 

• 
• 
• 

• 
100 
:ıo 

scnrn 
• 

150 
i6 

Bü~ ıikada kar.\k:o( 27 • 100 • 
K.idıköv Cafcrağa lzınir 41 " liOO • 
fülada. evsafı muharrer cm!Ak ~eralti mukıırrcresi veçhılc ıcra rapt edılmesf lcare 2S · r -929 ıa:·ihln e sadif 

ç1r;amba {(ünü ihalel~rl icra "'1ilmelı: tlzre müza!'ede ·e vızrdllml.Ştlr. Taliplerln emvali metruke kMI lmml ıvcınunı • 
' 'llil·~caatleıı. 

'n 'uk 

Viyana dans çılgınlıklar! 
filmi•ıi gôrunı..z. 

Tccssur ctnıcycccp;ini1. ;;ihi tekrar gormck liır lıir d ' 
gidlccks• iz. l inlkın alkı~ ve takdirlcr;nı k..zaıımı oLın 

1 . c\ imlı kom k (Bernard) i.sc ı er .ık 1 ıı r! k r 

1 meroııınndll cıdden yanı temaşadır 

ta 

BU\ UK (, 

Senenin ve Mevsimin 
en büyük filimi 

Düsman , 
KdnQnus.nı Ç ırŞamba a , .. um 

OPEREDA 
U>ltD e ı c ukdım cdıleccktır. ı_m illlcrl, LİL'. AN 

FORBES Reji Mil FRED NİBLO 

~~il~ 

1 

Fran 
9 9 

'j~::~-;-:~:.-:::· . 
\!.ll lR\ ı r 1\,ı ı\ 1ı!,I ıne cdı1tııckıc ofan 

); KANLI ii 
jf CANBAZI IAN~~ ıt 

• • 
K·:ı,dir. 

·· r·ı · h · 11 ll r.!;!lllC11Zm•n::1C11••-=••••I l! • .m~ a\if•. t uhu inlercc ,,ıı·ıcı il 
ır nu:'lero!a.ı •.le nı;uıhl, b~r nlik · ii 
;; ıle ıakip cdılmckıedir ;; 
·~~~:=:.:~:==::=:=:=::~==::::::. 

\lımaw l•ir ilım._ 
1 "'C:ITii:l cıı soıı 

a\ i ~ser. 

Volga!! 
Volga!! 

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

'~·-----imi!!! Hu bJltn 

Melek 
sinemasında 
irlc c<lilrncktc , ılan 

"Le ons Pere,, ıım 

Çiçekler 
Melikesi 

Fılmın muht~em tablolan 
zeı ki selim ,;aWhi lııit !I temaşa 
geranın ha\TCt 'e t kdirlerini 
celhetmektcdir. 

l l.il IJ goı·c , \nııc l'eıc " 
,.e (jan D k ın rd .ıket ı c ı~ıirakile 
~ IVAN MUSJUl((N ı ın tem-ili 
biınisli \ e (.'ten ı ! , ın ahe •ı 
(AL "SfY ı\H dan rn ~•ehe 

GİZLi 
MEMURİYET 
l1'ilimi 24 kanunusani perştmbe 
akşamı Gala Müsameresi olarak 

Majik sinemasında 
lraesine ba<lanocaktır. l 

.. ......................... 
: Atiantid filminin miibdii i 
i «.l~k. Fider». in vazı salıııe ı i eltığı, « Emıl Zlıla ıı nın rn ı 

i realist romanlarından • 

~ehıode haşı 

HİLAL 

TEREZ il KE ' İ 

11 
Pek yakında i 

MELEK Sll\EMASIN])A i 
İraıı edilerektır. ! 

Sinemasında 

\arından itibaren 

........................... 
ı:ıı 

CİNSİYET 
Teknıfm bir harikasL... i 

'\şkın bütün ihtiz1T.atını ha, i 
bir eser_ 

\lümc,sılı . MILTON SILS 

Yakınili: ANNA Kı\RENIN 

Frankardi 
? ? ? ? 

Eıw,alsiz bir tema~a... olan 

ENBÜYÜK ZAFER 
ilmi öniiıniizdrki çaı ınha 

1 it'IYfJ\ıMbR,A 
1 ~ :\EM SL DA 

l.J111~11omrmiıilk:S:::ı:tııi11ılYzaıirıa; ıli\,iıi ,::ı. lz' ı•l 1 •111~: ,, = ro, cnlc<.:l'ktir · 

o':'.'ı'~ar~, lıa)at. kaza\(' lıloınohil Sİ:;(lırlal;ınııızı ~-
a a a a. trn)·nıı lıt-ttııtııla kRi11 Ün . s· 

>aptııınız. .\OD .. ıgt;rtı kıııııpau~n n·ı 

Tfll'kİyPd11 lıilafa,ıla icrayı ıııuaııll'', ı•ııııekı,• ,ı' ııı 

ÜNYON . 
K umpaıı) asm" lıll" kPtc uğrftma~aıı sigorta yaı l 

~ Teiefoıı l leyo~lu - 2002 
) ı ~ ·= 

i\lli:RllU'\! 7.f:KI PAŞA ı\11.'>INl Tl·;s~;l\Kl'RO 
Zevcim Müşir Zeki Paşanın >efatı ha$clıilc gere~ «enll'-< inde lııı 1 ı arı' 

ve gerek bllnhere beyanı tazlı·et ederek yaralı kalbimi teselli etmek lu•fı nd• 
bulunan 7.Cıatı kiramı ıe"·kkürlerimi t•kdim ı·<krlnı E<h•k 1 lordiiııcu , r • 
kumandanı Müşir 7.<:kl paşa oibt 

Hail tasfircdc hıılun.ın 

Tütün rfürk Anonim Şirketinin 
f.ikidatiırlcrindon \ t.1 Jlcfıl; heyin \'C mu ak:, 'c ınde \11 J'r l>cq 

, uku İ>tifalan ha ehivlc tabadd1' eden 'ıv:'i! c hakk ııd ı ıtulı<ı11 :_ · 1 
eylemek Ü7.r<' hi,;edaran h y'<ti umumiye i rc,kabdc olaral _>(ı <; ,ı., ıır.•h 
tarihine müsadif ('ır;;amba günli ~llll ondilmc <:aıat:ula J aını...u\ r;ıl;a l;t 

ılcıocı kat ~•ğ tarafta "6" utimcrotu dairede akt.i içtiına ed c{l.,:tjr. 

JIJssedu·ların müııkcrata iştirak cdehllmel ü:r.rc l cıni ıneıkurı.1.:ın 'ıır 
h•fta eve! hisse sencdatını Gılatada naııl llclj Puıkırın)c rr~"c<lnc mcıklıuz 
mu~abilindc teslim ,.e terdi eylemeleri iktiıa ndcr. 

Ruznamei mÜ7.•k~rat: 

1 Likldıtörlerden Ata Hefik bc\iıı i>ti[a ına hın"en 'ı,'illt ha'.lt da 
ittihazı karar ve ledelicap makamını dijl;er hlr 7.atın likldat ·c lntlb•l•ı. 

2 Mürakiplerden Ali Enis heıiıı istif Asın~ 1 iııaen br:ır ittil , e 
ledelicap digcr bir Y.atin müraklp taı lnı 

İspi rto ve ispiı·tolu içkiler unıu1ni ın lidü r
liğinden: 

126,000 ADET EVRAKI 
J•~ ATBUA TAB'I 

<l Şubaı 929 Cıımarıcsi saat 11 de ihale t·dilınek iızrc kopalı , d' r ı ıl-ıc 
münıkısa\·a konmu.c:tuı· 1'n1ip1trin muha\aat kMTii..:tonu kit~lıctİR mi! a.il:lt 

ellemeleti. 
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DESTANI:::· 
-AMANULLAHIN AÖZINDAN-

l(urtııluş yoluydu tuttuğumuz yol, 
Afgana ol.nPştuk heın kanat, henı kol. 
Hayber geçi<!inde l:izc.~ik karakol, 
Gelnı:şti nıilletin uyannıa ca<'ı-ıl 

Süreva hanımla verdik baş başa, 

Hiç ı.yumıyan adam 

lngilterede ( kork) 
evaletinde~Iak l{nıtey 
i~minde bir adam bir 
seneden beri ka t'iven 

" uyuman1ış. Çalıştığı 
saatlerden nıadasını 
kırda av peşinde geçi
riyormuş. Otckine beri
ldne divorn1uş ki: 

- Vıı.ktiyle uykuyla 
geçirdiğin1 znn1anlara 
acıvoruın. insanların 
ö:1;rü kısa yapacak iş
leri o kadar çok ki .. Ben 
ilk zamanlar epi sıkın
tı çektim, fakat görü

yorsunuz ki nihayetal·ş-
tım. Benimki hastalık 
filan zannetmeyin, ken
din1 istemedigin1 için 
uyunıuyorunı. 

Tuhaf değil ııi? 
Altl gün altı gece 

~ 
• 

B"'kn1ad k öyle pek kuruya yaşa, 
D~dik ni.i!uzunıuz hudutlar <>şa, 
Gezdik A vrupada köşe bucağı! 

An1eril a (0 a çok zor
hı ku ııı ar brız 1 rı rd ~ n 
dört ı.: ·ş i tanı altı ğüıı 
altı gece hiç k: lkn1<'
n1<'crısına nı<'s'l bc>şı ı
da oturup < polH-r) oy
nanıışlar. Sonıında da 
gene kendir · l ~ rindc .ı 
kalkmam·şlar. Evi po
lis basnıış, hepsini ya
kıılannş. Karakola gi
derken hal\ yalvarı
yorln rnr~: 

l\lollalnr açaınaz oldu ağzını, 
S )yletmedik elin pis yobazını, 
Cahilin çekmedik asla nazını, 
{{.adından kaloırdık peçe duvağı! 

~ Tali var oln adı nevleyim lakin, • 
Bir f;rtıııa çıktı bo;,uldu ekin, 
Düşııan bize n1eğer besliyormuş 
Gt>zlenıek gereknıiş biraz uzağı! 

kin, 

- Ne olur hırakında 
şu eli de oynayalım. 
Anım~ merak h;ı 1 

Meyhanede lafı geçti 

Çirkin sesli bir rnü
ezin minareı!e ezan 
okuyordu. o.-~c1an ge
çen bir sarhoş, lıen1en 
küfrederek nıinareye 
çıktı, ve nıüezi ni tutup 
döğnıeğe b: şl:-odı. ~lü- . 
ezinin feryadına yeti
şen!er araya girip nıü
ezini sarhoş•ın clinc1en 
kurtarcırak sordular: 

- Canım ne istedin 
ş:n1di müezin efendic. en. 
Sana bir zararı nu 
dokundu? 
Sarhoş bir kat daha 

kızdı: 
- Elbette zararı do

kunuyor ya .. 
Yahudisi hıristiyanı 

bu herifin sesini işitir 
de bu mudur müslü
manlann müezini, de
mezlermi? Elhamdül
lah, mu.;lümanız yahu .. 

-Peki ama, demişler, 
bu dayak birdenbire Dava nıilletinıin kendi davası, nereden aklına esti? 

Kiınse zannetnıesin bir post kavgası, Demişki: 
Arslanı korkutnıaz kelp avavası, _ Deıninden meyha-
J{:ındıhar yolunda kurdun1 ota~rıl --ı nede )afi geçti bel.. 

·~ fi BABAM EVDE .\.OK YAYA KALDJRtMı UA j ayvanı ~ şaı-:-ı, burası Biris'.ç,e soı·nıuşlar: 
llir beyği.r siirüc{ısü yaya kaldır~ı! - Alacaklı ne den1ek-atını yedeğıne:ılınış Y.a-1 () vakit külhanbeyi tir? 

va kaldırıniından !!İdı- - J ı -
· · gu u~: . - Bu o adamdır ki yordu. Bcled'ye me- -Efcndı nğabev, de- . I 1 ınurlarından biri bunu di. IJenİm at ta sıivari demış, her 'apıyı ça ı-

. ~ . ~ ..... -. - .. - . "' ,. 

gördü: değil ki 0 da yaya gidi- şında «Baba evde yoklı> 
- Ycıl 11. dedi. çek şu vor. 1 cevabını alır. 

Marltoni 

Atalar sözü 
-B-

l\farkoni son asrın en 136 - Baş-ı gelen 
büvi.ik alinılerinden bi- baş' a kalnıaz. 
ri:telsiz tclgTafve do-1 137 - Baş büyük 
lavısıvla telsiz telefo- devlet, ayak büyük " . 
nun n1ucididir. nıihnct. 

l\larkoni 1871 senesin- 133 - Başını salla-
de do~du. K.i.içüklü- yanlara şapkasının 
ğündc b;le riyaziynta parasını ben verdin1 
ve fenni h;ı hislere bü- sanır. 
yük bir ah\ka göşteri- 130 - B~ş haş'l, b~ş 
yordu. Fakat çok yara- yasaya bağlı. 

<l 140 - Baş~n h::-şı, nıaz ı. 

Yüksek tahsilini Ro- baş•n da başı var. 
maı..a y< p ~ ı ve tl:ktirik 141 - B:ışa gelmez 

, iş olnıaz, ava gelmez 

] a.ıanıtuvarı asistanı 
oldu. 
ı\larkoni <al•ş<t çalışa 

telsiz telgrafı k<'şıe~.:
n1işti. Fakat bunn ltal
vada kinıseye anlata
n1adı. lngiltereye gitti. 
Orada bir ş:rketin fab
rikasında tam a.,ltı sene 
tecrübeler yaptı. 

kuş olmaz. 
142 - B~şta bir bit

nıedik arpa kaldı. 
143 Başını acenıi 

berbere teslim eden 
cebinden pamuğu ek
sik etnıesin. 

14i - Başında gu
guk öter. 

145 - Başın sağlığı 

'~~~~:~it· __ 
tllŞMINA OÔRADı BILEI 
Bir lokanta sahibi 

di !encinin birini sille 
tokat dışarı attı. Kapı
nın ö·ıünde başka bir 
dilenci daha duruyordu, 
baş•nı salladı: 

- Hiç esefetme arka
daş, dedi, sana yaptığı 
bu n1uameleden dolayı 
ergeç Allahın hışmına 
oğrar. 

Öteki g~1erken cebin
den çaldığı k<'şığı çı
karıp göstererek cevap 

Günün haberleri da 

r:;-~ 

sulhün temel taşı 
Ankaradan sonra Atinaya giden Italyan 

Hariciye .l\tüsteşan 1\1. Grandi Yunan paytah
tından uzakhışırken gazetecilere beyanatta 
bulundu. ltalyanlann milletler cemiyetini ve 
sulhu torpillemek istediğı iddaş•nı reddetm;ş 
ve Şnrktaki sulh binasının en mühkem ve 
büyük taşı Türkiye-Italyan itilafidır, denıiş. 
Jş+e dinlomatça fakat s~mimi bir s~7. I 

Madenlirimızin işledilecek 
.l\lt ml kete çok faydası dokunan iş B:ınkası 

yeni ve hayırlı bir işe daha atıldı. 
Kozlu taraflarında 35 milyon liralık tahmin 

edilen maden könıürlerini işletmek için Fransız 
Ereyli şirketile anlaştı. 
Şimdi Zonguldak kömür madenlerinin kö

mür satışını bu Ereyli şirketi yapacak. Öbür
taraf tan kilin1li kömür şirketi de Ereyli şirke
tiyle anlaşmaya çalışıyor. kömür bir men1leket 
için altın kadar kıymetlidir. Anıan g-ayret! 

1002 senesinde Jrlan
dadan verdiği İşaret ta 
A nıerika kıt' asındaki 
(Kanada) dan alınınca 
herkes hayret içinde 
kaldı. 

verdi:.. . Bakalım bulabilecel{ misiniz~ -Ogradı bılel 

Artık l\farkoni Dün-
vanınen ınes'1ur ach·m
İarı sırasına geçn1işti. 
it ~· !yaya döndü. Çok 
büvük tezahuratla kar
şılandı. 

azadır. Alr ~tuso]ininin 
en yakın dostlarından
dır· Bir de fabrikası 
vardır. 

ı\l~rl ·on i bugün sağ
dır ve fiışist teş'<il :• tının 
en n1ü lıinı unsuaların
c cın hirid:r. S:!natoda 

Su anda tatlı tetlı 
' 

dinlediğiniz tel-.iz tele-
fonun ilk esaslarını bu 
lan bu kaşif çok şaya
nı takdir bir zeka de
ğil nıi? 

--
VAK'ALAR ~ 

Metresini vıtrdu 

Çengelköyünde Ha
san efendinin metresi 

Bahri ve Hm. dün Ha- ' 
san Efendiden para 
istemiş, o da vern1e
n1iş, Bahriye Hn1.da: 

- Ben züğürt a<lanı
la oturaman1! 

Diye gitnıeğe kalk
mış, Hasan etendi de bı
çağıyla kadını vurmuş. 

iskambil oynarken 

Karagümrükte otu
ran Hakkı Recep Halk 
kıraathanesinde is
ka mbil oynarken ~tur
taza ve Haydar ismin
de iki kişi gelip oyuna 
karışııı1şlar, tabi kav-

ga çıkmış, i.-keınle 
iskemleye gelm!şler 
ortada lfakkı yaralan
mış. 

• 
Uu ka.eııın muhafızı neroe 1 B11 ljeıeıı aıkadaşıııı arıyor 

bnlunl 

Ö)~~~T ~~Ş~~,~ ~r 
Yeni okuyanlara lazım ilk 

kelimeler 
[ün '.a Toprak Hava Ateş 

E u uök Güneş Ay Yıldız Işık 
Karanlık Gölğe Gfın GecE 

Sıcak Alev Şimşek Souk 
Yıldırım Bulut Fırtına 

Yağmur ar Dolu Sis Buz 
Zelzele Rüzgar sağnak Şark 
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İlanname EMULSIYON SKOT _,...._ Bartın ınks ve son•J~ostası 

l:taıı ul adlıye levazım ~ 
di • ·er J~,, 

mıv.ı !, hkrınL i for,lunc 
ce.:.ı c t • ıç ~ A u• a nı u 

k )UZ .ı d kLZ adet krıltt.K ve 
b i v d , bir halı bir ga--

n perde i>tor korniş ve •e
le, ruatı ikisi k.:ıltuklu on uç ıınct 
€7.re, snııd~I A fzlye mamu-

•<!'l, dan iki kilim kalın saçtan 
mu! ma 'bal ve maşa ve ateş 

klireıtı bir evrak dolabı dolnız 
adet paspas uç adet çuha masa: 
1irr1jsıi uç adet yazıhane iki ade 
Orta m ası iki yazıhane bir eta· 
ier abajurlu bir adet elektlrik 
l:unbası on ıkl buçuk mctn: mu
):ımb:ı beş adet elbise ve şapka 
ask1>1 ı·:·kişchirdc teslıı::ı olunmak 
Şıtrtile yirmi b..Un müddetle mu
ııaka,aya vazedilmiş ve tarihinde 

.ıleııin icra>ı mukarrer bulun 
11 , olciugandan talip olanarıP 
lstdnln da a~ ye Jcvaz on mlidü· 
rlu~ne ve F.:;ki,chırde ccmiyz 
ma'ıkenıcsi mubayaa komisfonu
"• rnurac:a;ıt:,ın ilan o!" 'lnr. 

ASTA-LÜKS 
iRMiK MAKARNASI 

ASTA-lüks 
Makarnası Amerika
nın en birinci irmiğin
den yapdmısbr. Bü
tün Avrupa makarna
larına mlireccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir defo. te<.,rübe her 
vakıt kullanınak ıçin 
k:.lfidir. 

Her yer1 a:ayınız. 

l~tisadi ve • inııi teSisat 
ve ıs•etme T. A. S. 

1 Tokat Yİıoıveıi lw>ab111a mü
ıa) ~ o'ıııı:İrak 50 adfJl düz 
lı:ıln,·at )'"J' !" k l ki k - ı.ın ı oncr ·u a · ı 
kt ! !Pk.,riek'i ve 150 aılel 

' ılavan haf ... im , ' il) ,ıı yapan aı a-
', k. ı•ııllıık '1! 20 adet ı-:tp.'l 
s ı ·ı ad ·ı 1 . k ' • • 

11,, .. , ıı ·a,lıur ıııakı-

1 ~'>I" k.ıpa.'. 1 lal'f nsulı ile ve 
ıı··ıv il 

k ' · mw ı ı'llı> ııııiııakasava 
ıııııı'·ıı·ık 1 k ·ı· k ı· . 

" 
1 ı' · ı o!tu:;t · ıyat 

lıaı.. tl"vık ·ı ı··. kl' 1 .. •\: gnı·u' llk'tt ta'< ırte 30. ~;uınıııı. ·ıııi 29 ıaı ıJıjıır. mfı-
·ıdıl ~·1ı·;;., 1 15 
1 i ~ .:-·•nı ı:~ "''.ıı~i! s:ıat . -
. lı.tlu kat,ı yPsı l nk:ıt vıla-
' eıı eıırı· · ı · · · k , llnf'rıı t amıısıııre ıcra 

1 'ıııaca~ıı laıı ıalıp o :ııılann 
~ıııııameııııı rniis:uidak ~11re
~ııı ll!P7.kık eııCliıııPrıı daimi 
ı" T okat ve 1 ıaııhııl :<ı<r:ı:ıt. 

En m emme! bahir: yağıdır. Verem lakı<Jddem. brouşı~ 
m zmln oks r k :r ve z.: yea u!I'. ımıyeye ı en iyi 
de' ur. >~tın dokto la ta ıd t" sıye edilmekte oı , 
Ei l l \O SKOT içilmesi , tL olup çc cuklar ve en 
nazık hastalar t: 1fından ıoı ~ hkla h edi c ilır • 
Bılumum ecza'ıane erle ceza depolarında aulır Umuıııf 

~~~~ Accnta L Bıılıar Vuda 
lstınbul Taht;ıhle lı P"tvoyans Hu• (Sabık llor.,n anı, 

'--~~ -'-~-' 

lstanbul Adliye lcva.ıım nı"üdürüyetinden: 
Evsafı şartnamede mulıarrcrdlr. 

• 'ev'.ı Adet 
Blrlnd ceza d&ireslue 
Üçüncü hukuk • 
il.inci Ceza • 
Buiııci Ceza • 
llı:inci • • 
Ildnci Hukuk • 
Birinci Ceza • 
lklncl • • 

" " . 
Üçüncü 1 iulrulc • 

• • 

maa takım Perde 

• • • 
• • 

i\I :-oken sandalye 
Hezaran 

• 
Cmlrop 
Kütüpaane 
ıfolıuk 

• 
:\olasa 

• 
• 

2 
4 
1 
2 
l 
6 
ı 

1 
1 

ikinci Ceza • • 1 

• • • :llangal 2 
• Hukulc • Hah kran için Metro 

mııka\tmc•ll ınu;;aıııbı 12 
• • • \fasa urıüsü Çuha 2,5 

Tem}".ı: ınahkemesı lliıjnci, ikinci Cua ·e lklnti, ve Üçuncu Hukuk d3ln:lcıi 
için mıibaya edilecek olan tı.1Ada cin; ve mikdarlan muharrer c ya 15·1·9::!9 
tarihinden ıubareo 20 guu nıuddetle münak•'•Y• vazedilmıştir. 6·2 929 ıan
hlnde ıhale edilecektir. 'fali{ılı:rın Tem}iZ mahkeme ı miıbavaa komis;·omm& 
müracıı.ıdarı ilin olunur. 

Hanelerinizin 
MEFRUŞATI 

1 SALON TAKIMLA 
VE ALLEU UM DAHİLİ 

TEZYİNA I . ÇİN 
PSALTY ı\fÜESSESATiı J 

zlrarı•t 'c i t • re ec::nlz. 1.lrad:. 1.evkı elime mı:. afık, zcrdet 
ve tırzı im ide faik. y.tlc bcralıer en "elve•i:;lı fiyatları 
bu!,, ıınu7. Beyo)tlu Kalırısta:ı ~ok:ı~ı :ıe1ed•ye d:ıircs k 151 da 

l\Janisa Vilıi yetinden: 
Bedtıli kejfi 
Lira kuruş 
21309 89 J\l:ıııi•a - J\a,:ılıa yolu 
13763 22 A a, •lı;r - I" u a » 

ı - 1\l:tıı',. - Kasılı. yo'uııda 2 ki <•ınelro te viyei lliı-ılıive 
ve ~o. ı ve t nwtre :ıyık'ı~nı?a lıir nıcı frz ".r. 12 mı>tı e. a5ık- 1 
lıf;mda betoıı :ırınc hır krpnı ııı,ası lıa ,d::ıkı lıed lı k · ıf ııze- ı 
riııd ı 2·2-929 ısa: l on hiro ka 'ar , 

2 - ,.\la~ehiı - l'ııla yn.uııda 2 ki oııı~lre tıılıııırle s"'e tanıi
r.ıtı ı'<:tsiye:iyle 6 adet O, 60 m lik 1 r.•rııı :ıı nı:ı ııwııli:>z in~·ı 
2-2-929 saat oıı hir lınçıı~.ı kaıl:ır mııddııtlc k ıııın ımıı:ihıııco 
ve anı anı o!ıııak iı11c ııııınak:ı~ay:ı krnııılııııı~ııır. 

2 - Taliplemı ı:ır ilat almak uzrr ıwfia lı:ı. ıııiilı ·ıırl"!ijjıııe 
m ıı rar.a:ı t '.U'J 

l\\anisa vilayetinden: 
Be<lrli ı..~ .. (j 
lira ku ı~ --5271)7 37 

Elcktirikle mürelılı(•z mmı
tamm l(anıara rı v gıwt•ııe 
ye ruh ıııa rnaMı z nah:ıll• ha,, 
Aydın \apı ıu 21 

kfuı unu sani 

Pazart si ~~~~ 
17 le ~irk idtn lıarak>tle (Ere
ğli,Zongııırlak. Bartın. Ama ra, 
K?rnca Şiıc Cide) i kPlderine 
aT.ımet ve :ıvdf't edccek1ir • 
_fa~la ta~ ılat için Emin oııü 

rıhtım haı. 2 numt·l'Oya müra
. caat. Telefon : 2634 

SADIK ZAJJE DIHADEH
LEH V APUllLAHI 

!\AHA Dl~ı 7. 
l\rU TAZ,\ t \ E LÜKS 

POST\SI 

Sakarva vapuru 2~ 
C. Kii. sanı 

Pazar ~ıını'ı :ık ııııı 
._ırk ., 11lıtı-

ıııı11daıı lıarnk •ılr ( Zongul
dak, 1 ııı•lıo: u, Sinop, Saııı:urı, 
Or<lu, Kire ıı, Tr ılızon, 
Stı~ffil'!le, itiz• V ( J pe ) 
i k~ rine azııııet 'e avd t 
edP.cekt r 
Ta~ ı'· t ıçm ::-ııkı ııle . I . 

aılN lıaııı nltııı la e kı fooyd 
Tı·ivc: lmo daır ,,, Tel>'fon: 
1 taıınılıu~ 2134 

l{ara D niz Postası 

Hilal npııı u 20 
K,ııııınıı rıi 

Pazaı') 'lllllf ak . illi Sir-
k, ri rılıtı ınından 

lıaı kııı " (Z ·n~ııldak. Jwıbo.ıı, 
S 111 un, F ıt ·ı Orltı <iirt•sun, 
Tiıdıo 11, Gr de, \'al;ıfı keb•r, 
Tr:ıb,, rı) i t. · ·leriııe a7.İıneı \tl 
avdeı de ektil' Y ıik 'e •olcu 
irin le ide r ıni Jııuıda 1 mını 
ra i ı ·eı.ı in,• mııracaaı Te,ır 
foıı: 1 taıılı:ı! 3105. 
•c:::z::::::i:::i::iim:rı:::ı:ı:::mı:ıı:a~ 

T ra~zon irınci postası 
( KA t:ı\DF., iZ) vapımı 

21 KarıtM ı,.. ni Pat.: rttı.,i 12 
dl' (-;a a rıhtımınıfan lıaro
kot:<' lı •'lıohı, Sam mı, r:irc
~oıı, T111ıhzorı, 1 iiw, l lopaı•a 
fiJtleı "'' \il dı ıııı>I! l'az·ıı · 
l•ke'osi 'e lli1.1.', Sw ıııPııc., 
Tıı alız ıı, Tırcbılıı, Circ;;ıııı 
Ordu, i ıı e, 'aııı un. lnl"
bolu, r..oo., ı.r! r.a ıı".rra~-a

caktn. 
Ilaı l'kPl l'fıllli vıık ulıııınaı_ 

Fevkttladc ehven fiath, altı silindirli, uvvetli bir o omobil 

Sür'at, çeviklik, ses izlik, IKT SAT ve ıa,, klı :. 

• 'o~tayı nazarından daha pahalı otomobillerden çok ~ erişli ol n 

YENİ PONTİAC sıx 
En muşkiılpesent otoınobıJcikri memnun ve taımın ,'Clccek kabiliycttcdır (Hl! R JLlK 

LA\ COY) amortisiırleri ve pek zarif ( f~l~) karo erilen saresinde YE.11 PONTIAC her 
goreni kenduıc mdıun L'<liyor. 

Tecrübe etmek üzere meşherimizi teşrif buyurunuz, ve 
elverişli şeraiti tediyemizin. tafsilatını sorunuz .. 

O.T.T.A.Ş 
Otomobil ticareti türk Anonim Şirketi 

Buick- La Salle ·Cadilac - Pontiac - G.M.C. 
Bcyoıı;lunda Tokaılıyan karşı ında. Telefon. B.O. 21!66 

Deniz mübayaat komisyo
nundan: 

ı\ludafa&i milliye dcniı kuneıleri iİıtiyaL~ içut ıuUlıaru edJlecek ulan 
ı 00 kıl" sun gere ;cklil' edilen fiatlar gaU gLırulmesi hasebi le ) cvmi ihale 
~I 1-9:!9 paz.ırı.,;i ıı;uniı 'aaı 14 ıe ıehir edilmiştir. 

Ş"artııJ111e.;ıni gormc~ ıste}enlerin her gün ve vermek ı.tcyenlerin yevmi 
ıhalcde , e muharrer . aaue l\a<ıml""ada deniz levazım mubayut komisye>

::na nı~rJcaatlan, 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makineleriyle tıcls<ı 

ğuklugu idrar darlığı, prostat 
ad~~üktidar~ ~ c ~clgcv,ck!i~i, 
senan ve cilı ıle fırengi)i aıtrı· 
sız tedavi eder. 

Karakoyde 
sıra_ında 34 

Börekçi fırnı 

~~mmm~mmwmm~ 
~ N F~brikas~ Maliye VckAleıine 1600 f!f:=-1·-... Dr. lh!'l ill~:" 
~·~ a• --mann adcı yazı m:ıki?a.ının te•liıniııl llôksürük şurubu t a " ruhhut cyleımş oldatond:ın Ek il n&. , m ı . 9 r .... ve uefC$ darlığı i 

~ DEAL ve ERIKA~ ~1~:~!esı;~--.B 
I~ 81§ 1 ruı'aceze müdihıYotınd' 
m Markalı ya- matı Aliye-tiıl Kcferı'ik lıcz ç.1 y Kokkö _uı: 
fj zı makı·ne - - Ietro l'i.o Toınııuru 

~ lerinden bir fi kiram l n d narııl,acezeye mııkt.1.1 ha'a-
,~ a rnuhaı'!'er uç kalem m· l 

;~.'''.1 0ı iy, tlrı jı,dı ıı ~lıııal:ırı ve 
L" ılıı:ıınell'ri dalıi lıfıkıiıııetçıı 

'
1 kıı hı ılaı·:ık mıız:ı,·r,fo ve 

1
' 11 11 ıka a v • ılıa'aı k. ııuıııı-

I ıı aatın ııevı 10 kılomeıre~ik te: \ yei tıırnbiye M.rsın 'Uf at posıası 
2 ıı sn~ in~ısı (l\IAJl:\IT LVKI~rP.\ŞA) 
7 a<let 1 meırr ik ıı. •rıfc vapurıı 22 1 uııııııı. .ırıi Saiı 
5 " 2 ıı ıı 12 dr ,,ı ta rılıtıırııııdan 

m ninve zeva-ım 2000 32 30 

1 m an eve) te- hemen ma- men n ınııııak-a. aları 14 s::,~~~ 
.!mdarik nrzu- itimat ver-m 929 Perşeı!ılıe günü sa~ıt on 

1 
doı1ıo k:ııı:ı ı 1.arr tı,ıı"I · d" . ıı e ıtra 

~ sunda bulu- meleri rica~ ~ 1 e~~·kııı- ıali_p1eriıı tek:ifnan tı 4»4 n » 1· Al lıaı rkelı, lnıır, rıla ·n, 
1 » 10 ıı b lon armc kıııırıi 

l. ~ ı A ,'\ı,_·e, fpı ne m lerok 'e 23 nı \lı r 111 '°"" "11 rıı dı v:ı r .,. 
bO » ıı p •rr T, surıı, ı ımoı. laiye, 

khi ar - J ı• nı:ır.ı yo!und<ı h:ı'adı• ~n-terileıı ın ııt 52707 ııtal\•a lzııııre u;!ravamk 
ira 37 kıırıı~ hl•til'.ı kr~1'ı 111.r inJPn 26-1-1929 Cum:ıertesi I!" eroktir. 

ı 11 ıı ı 1 1 ' . . . f: "ııııııcn m' ı •'.Cnııııı t:ın-
, 1 • c ı ı · in k i,:alı·ııa gon:ı 
oı ı· ııa , p irsal ıı,•:eın.-leri . . ' 
' lJ f. rını 11 

Daral'aceze nıüdı.ir- güııiı .:ıat oııbir·• l.1C:'lr mütı ·t ü ve k:ıp:ılı zarf ıısu ile ınuııa- I L 

K
ilo bsa ·a konu.mıı tıır. F:ıı~a t:ı[•ilat a:nıak iswyeıı:rriıı Vil.\yet ' ty~a İ~ SU(3f pOSt3SI 

l\afı;ı lıas ıııiılıı ıııli,Jiıtinn mııı arc ıLırı. Pirinç 6000 • (~l Eli ·ı, ) \,ıpıını 22 Ka-

1 ügünden: 

J>atctes :;ooo •• d •• 1 .. ğ •• d ıııınıı•:ıııi : lı 17 dl' Siı kcci 
\'ej•,,o'ınr•ğt 4000 ,, Bolu Maarif Mu ur u _ un en: ıilılıııııııdaıı lı:ııtl-cılo Goli -

.. Yukarıda cm> ve mildan yazılı Akı·~elıir ıı:ılıiye.~i rqı~rk1'zİııdP. c~ki nrıthu altı ılersh:ını>li 
~çkalem mckOlaun kapalı zarf usuli· pil:ııı ·ııfııııııııı·,iııc tnYfık:11_ı in~ısııı:ı b..·ı~larıılıp _ya:ııız_ .. tcıııcl fNıltı, f).ıııal.~~lı',J l"ııı;likktı· 
•·20-şuhat-92Q çarşamba giinü , yu, E•lri'HUI, lıııfoıııiyı', 
saaı d.. kı>ıııı iıısa ı•ıii ınis,· o!aıı ıık mektep h:ııa~ınııı ıkıııalı ııı~ı:ıtı A 1 • · 1 k 1 on ortıe münokasalan icra edile· • p'll ıwı ı:ıı t'W - ''tJ ı iiııii~I~ 
cektir taliplerin ıcnıinaı alçal•n ve 19269 Jıı~ı h<'tfo'li ke.~ılııaıııe ıııııcih ııce Ye kapalı zarf mıı iie ırı zkı'ır iskcl~lerle hirlikte 
:~ı~~mclcrııe darülaceze miira· , 25-1-929 t:ırilıiıır!ıı ilıa:oı;İ irr:ı kı!?ıırıı:ık ı17.ıe yirmi glııı Altuııo!ıı~:ı tılirayacaklır . 

z . miırlrfot!e mı•vkii müııaka'"1ya v:ızrdilnıiş o'dii~undan t<ılip np!;hnlıı içirı yalıııı7. yolcu 
.ayı: maaş ahzı hususunda olaıılaıın sera iti aıılamak üzıc Bolu Eııciımeııi \ iıayr.tıııı> ı · ı · · ~ :ılınır ,_•ıık a'ınm:ır.. sama cır.ğım muhüriimu 7.ayi mıiraraat ey'eıneleri ilfın olunur· 

cmm. i\lczktlr miıhur ile h· 1 . G 1 k ıiı b . ıç >ır ·• ar.ı ·op ınd merkez 
~~ncdım yoktur. Zuhurunda htik- Devlet demir yolları ve acentesi llejoğlu 2"6'.l mesadct 
mu olmııdığı ilAn olunur. Bahriye hruıı ılunda busııst dairede 420 
lıinb~ılığınd.:ın mıitek.ait. lustara limanları umumi idaresinden ·.,l!l!lşu•btt&ııl·n·cn·t·ian .. bu·ls·t.--· 
&~ -- • 

l >emir '-ollarma lazım olan 100,000 adet ahşap trıı\'er kapolı z:ırf ıısullle B 1 d • 
Lı t er ın ıha yaat koıııısyo- 5 .Şub:ıı, <ı29 ıar i1ine musadif Salı gunune kadar miınakasoya vnzolunmuş· e e l Ye re İSİ 

lllll!daıı: tın Tck,ıfnamelcr mezkur günde saat ondort buçuğa kod:ır devlet demir .. 
2~91 lira 24 lm."llŞ bedeli kc yollan )•7.ı 1 mudurl~;,ıncc kabul edıicccktir Be:ıknn n;.zan dıkkntınc: 

G '•~saray c pan iyrnu ın aa Bu •it ıtnam" ve saireyi arzı: edenler bedeli muknbOinde l·.mayt m(;b•:ıı numJr"'.ın 25 
ve tamiran u' &Un 17 nci pazar Ank:ır:ıda ,ıeı demir yolları ve limanl.ın lılaliye ve mnh .. •cbe 1 :eri Re· Gal\'anizc ' .. mar:ıl:ır kabartın 9 guou saat on yedide ih esi ıcra• liıtt~den ted k edcbili·ler. ~ok.ak lnvh:ı.an emaye 1 \!O 
gıJı mok üzre kapalı zarf ıuılile _;-:::K-::----:b---:-h---------------- sok.ı, lav~nl .. n galvenize 45 
'Dür ako ava kon lmcş . aliplerin araca ey arası müdüriyetinden: ktıru,J makine ile boyanarak imal 
, er i;J nnl.ınıak uzrc C.ılaıasıray Karııc;obey harası ı, n môbaı aa edılecek olan ~Jz bin kil yulaf elli-er edilmtkte ve süratle gönderil· 
• es.1J '<i kom yon klıabetine mü• bin kiloluk iki kısım olmak il l'C ayn ayn munakasaya zecli'di~inden k d' S rıc ılan ihln olunur. ı · ib t 2 ş b 1 Q 'Q " mc 'te ır. · irkecide Ebli <uut cad-talip olan ann ycvmı ı a c o :ır> u at t:üihine mu,3dif <'uımınc ; desi Teneke saç fabrika•L 

B l~JI' k ıpıııde J !azille na- günü saat on dömc hara mcrke1inde har l>ıılL·ımalan 

mıı .ı nıallıııt ıiç Çekı mese 
1ı~_1 •1 P 31-! ·929 1:ıl'ilı ııılc ilıaİe 
edı.ıııek ıızı '.' ıııuzaycdeye ko
ııulııııı~1ıır.1 :ılıplerın Kaza or
ınaıı ııwııırnlığıııa mul'aı·eatlan 

Alakadarın nazarı dikkatına: 
Devlet denıir yolları uınumi idaresinden: 
14~ adet vagonet demir aksamına aiı münakasanın şartnamelerinde 

masarah olduıtu üzere 14-2-929 perşembe günü icra kılınacağı llln olunur. 

kiralık depo 
fındıklıda kalafat yr.rinde 

11-17 ıılııırnrnlıı depo .. T:ı:ip
lcr 136 ııüıııeıoıfa lsmail Beye 
müracaat. 

/. gj§ nan ınaka- §18 e ) nzd,e ye lı lınçuk rıi. petııı-
olunur ~ de ak~e.enle ınııraraatıarı. 

i , Adres: umauu makineleri deposu; BU ·Qk Tünel Han No. §!ğ * 
C.alı:ıta. Telgraf adresi; Tnmlı:a, Galata. I>:ınıl'arcze 'e rnııktazi 20 

~\St~mmmmm ten ke h yaz peyııııin kaı~ı ı 
Kast.amoni \'ila :etinden: 7.aı r ıısu,i e miınaka sı 12 

ı z ~ ı ~ub:ıt 929 .a 1ı l(iiııiı saat oıı 
araç ıtaıı ,a • n ıolu hnduduııa kadar lımiııeıı 40 + l\(V\ doı:tte ic oluıı~aktır. Taliyr 

Kiluınclı'l• ~ l~rırı yıizde redı bııçıık nisp~-
Kustaı~u!ll Y,il:iyeti <lalıiliııtle lıaı, 1,\a 1 .. , . _ 

1 • tınde teminnat akçe'.erile IJa-
Jıınııı tayını, ııı :ııı, ıııaktai tıı:aııi Ye .rnu:

1
1
•11•1

1
tH ~?· ı.:özur~a- rülacezeye murar. atları 

1, ı · l . . , nızaıı, Prı P saır 'l ı· t ııs:ı ııyn ermın ve lıilıııııtını iırı:ılatı , . , · . · • ıne,ıya * 
1• . . . • • ~111.ı" e poı· c ve ~ , ı. k Al le! ıye cnnııı • aba vekaletin e t • _ 1• .' """'" eş- tı ay miiı etle narkt:uı . . d .ırnıın ve ıPr vıl·\\·~ı ,.. ti Jl k b k ıre..~ııı c lnı!ıırnın sartnaıııesi ıh\ıı·ı <l 

1 
: ' . " ı,a ıa a- ııo ·~aııına yevmi e~yıiz iloy 

üzerinde lıuluıımak . fi · ! l ıı_ı e ıınw ım~lı:ı « Ka'k ~ kadar hirinci ı:evi ekıııeğin ka
tarih ve 66! nüm;olt;ı 1 

e .l r;ı~.er nw;fıa tanzim 22 l ·İö.'lıı 341 palı zarf usıılile ( 10) Şubat 
1 .

1 
. 

1 
mıın,ık,ısa karnına ıevtikaıı 25 kaıuırııı- 1 - Par.ır gilııiı saat (14) te 

eve tarı urn en 25 Şııb 1 t ·ı . ' 
14 , . · . ' a an ıme miıö.1dif paz:ı.rte i gı1niiniın ıniınaka.Qsı icra edilıırsir. 

s:ıatıııa kaıl:tr kay~ılı "rf ı · ı - k · · T ı·ı • · (J ) () k I ..... ıısn ı c muıııı -a. aya \'a7.eılıfmı~1ır. ıı ı ııerm ·50 buçuk kuru" 
1~~ ·ı onı~tro kısımhr üzerine cYıakı ke. tiv-c>İ tamjrıı edile- ııi. p.ıtinde tem·nat ve teklifn:ı: 

rn~ıııdcn. lı:riııci kı.ım lıelıemlıal 15-5-929 • tarilıiıııfe tc.slim me:eıini Darfılaceze lıeyetiııc 
edı.ecektır. :ııütelıakı :ık ·ımı rla m:ukı1r tarilıdeıı İlilı:ıren iki tevdi ı~tnıelerı. 
n~ah za:rınd.ı ikmal edilernktır. Bıı i~i miınlı:Nr-an ıı;p•onıalar ------------

. V. tınce ınıı<:aılıhk yo:ıar ı:ııımlnı tar:ıfınJan vTipdıı~ır.1ı;'lrı1 Değirmencilere 
taahhıit eılenler rnürı.ıkasaya tlalıil olma ı için (600) ıttı ·iız Ila un i. lilısa.iı.e malı u~ 
lira depozito ,~!Zı lawnclır. ffı:ıle Kııstaınorıi enriıınni Vı· yır değırıneıı C:ıhrikalıırı te'i~ etrnL k 
tirıre irra ed;Jrı·ekir. ,.e ya meYrııt falırikalıırıııdıı 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden: 

Altın ,.e gUmilŞ madeni 
n•kllyııa için l man 1929 
ııar;daı h•tnnda 45·346 nu 
fevkal!dt ıenziU.tlı hlr s m 
vogon yükü olmas~ v:ıh ı 
nakliywn da Ha ·daıpaşa. 1 
bulunması şanar. 

h :ıç olmak itzcre bilnmuın hnm maden 
i~n:n tıııblk cdılmck ÜT.re l\nadıılu 

o\ııkara-Kıy eri hattında cb 19 numaralı 
tule ihdas cdllmlştir. 1 l.unilenln um 

gon yu'kiı üzerinden iicrcı Hr' mc l ve 
lzmit lsıasyonlanndan lolrine mürettep 

Bundan sonra krom ruılJ da bu tarife ile )'&pıl&cağınclıın 104 numa-
ralı krom tarifesi bu yeni ta: :un mer'iyete voz'mdan itibaren fağ•·cdilmiştir. 

Fozlı ma!Omat almak v tarifeden ıed•rik etmek isteyenler istosyon ,.e 
anbarlara müracaat emıelidirler. Umeml idare 

tadilı'ıt 'e i. l;\lıat yııplırmaJ.. 
i. ıeyrııler şiı kt•tııni1.o ıııiiracaaı 
eylrdik'eri takıirde mahalıııo 
miı!clıa sıs ıııfılıerıdısler göııdr
rL'Ce;!imızı il:\n rıyleı ı7.. 1. taı ı • 
!mi ,\rıkara cad<lıı inde 18-24 
n iı mr.r<ıJa . 
Hofer-Şrante J\Iacar Zira
at 1akinalan Şirketi. 
Te1ı;raf adrr imiz : l~tıınhııl 
Iloft'rtorı - Telefoıı : lstaıılıııl 
196-3577. 
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... üdJcttcnberi gayri kanunnt hareketle maznun olarak mevkuf bulunanlar fıakkında verilen men'i rnıihakeme karan tasdik edilmiş 'Haklarında men'i muhakeme kararı Yc;·iJ,:ı mc kufla· 
rın eşyaları tcvkifanedcn çıkarılırken . 

Ye dün ınc\ kuflar tahliye olunmuşlardır. Resim ınekuflan tevkifaneden çıkar' ~·östermektedir • 

Scnelerdcııberi temizlenmesi n1evzubahs olan lakin bir türlü temizlenemezen 
[ Ialiçtcn bir manzara. 

Şehrimizde açılacak ola 
Japon sergisinin müdürü 
M. Bodo. 

Ut•n k·ıraköydc birdenbire tckcrlcgi çıkan bir otomobil vii7ünden vesaiti nakliye uzun müddet durdu. Bu kabil aln·;ıl .;ık ~ık tekerrür etmektedir. 

---

, 

""' 

Rüsümat anbarlanndan da İ!şya çalınıyor. Resim eveleki gece çinden miihinı 
mikdarda eşya çalınan sirkecide ~i 4 numaralı anbarı göstermektedir. 

i 

Ankarada atlctizim müsabakasına iştirak eden ırençler. 
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