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MUSLiHANE HULUL USULÜ 

llk defa olarak gene bu sli
tun/arda haber vermi~ idik ki 
ı\fgan ahvalini karıştıran bir, 

~Vrupalı elidir. J Jatta bu ma
lunıaıınıızı tevsik için bazı mi

saller, vakıalar scrdetmi~, Şeyh 
ılrap naını mli:,tcarı ve bir Af
~an1ı kıyafetinde bir diizline mü
'1liınanın, kasaba,kasalıa,kiiy köy, 
dola:ıp halkı Kralla Kraliçe ale

Ylınıc i') an:ı rc~vik ctti,i!;ini yaz
tnı~tık. Bu :ıdanıın kim o/duı;unu 
Ve :ısıl i~nıinin nasıl çııgırıldı!(ını 
'ınradan hiitiin cihan ö!(rcndi, 
bildi. Anın i~·in<lir ki, biz bu 
~I sın maskL>ini bir kçırc dah:ı 
l Uz ünden çekip dıi~ürccck değiliz. 
ılvrupa med cniycti aleyhiııc 
Şa~ka ve \:,yaya tızatılan bu ilk 
lıiı anet eli değildir. Arkadaşım 
l'alih Rıfkıııın dedi,.,i µ;ibi "Garbin 

C:nbtiyiik dti~nıanınııı p;ene Garp

Llar nldu~u" kanaati bizim 
dinı:! ınıızda bin bir tecr[ibe, 

bin bir mi><ıl '"' delil ile kuvvet 
lıuıınu* bir Jıaldk:ıttır, Bir zıtman
lar bu nıcnıld:.etre de irtica ve 
ta illi' 

TATAVLA FACiASI MES'ULLERİ HAl(l(INDAI(İ TAHl(İKAT 

asup cereyanları, vatan ve m -
Yer seviyesi aleyhine' yiirürken 
ark:ısını daima Avrupa aklından 
Avrupa tekniğinden, Avrupa 
CLphanckrindcıı mürekkep bir 
kuıı·erc dayamaz mı idi? Gavur 
1 locaların Anzavurların, Bursada 
\\~ili zatlcııin, istanbıılda Sabri 
1 locanın ve nihayet Şeyh Saitlc 
riıı atc<e , erdik !eri sahalar tize-. ' 
tın ı · ı · t c ç<ırık ve mest ız crıne 

karı~nıı~ lıir çok Avrupa malı; 
llltistcmlekcci kunduralarının de

rli ökçe nisandcrini o·örmedili: 
nı·~ - ' " ' A 

1 
· 1 unan hatliamcıları Garbı 

nado/ uyu taraf taraf )akar 
1 ık.arken' kimlere kılavuzluk 
cttı · 

m ··rn?nrdu? 1 l;;p kiiy imamlarına 
U ti Ve J ! ' 

he 'c<· oca makulesi kimselere, 
p ) .ıl $arıklı 1 !acılara dcgil mi? 
-hru•ıa ·· , 

A ' mustC\ lilcri, Sarkta ve 
syatJ k ' -· n ara km \etin kokusunıı 

aldıkları ... d b . 1 . "J'· . ~un l!Tl Cfl,. )lf ll t\CV1 

%''.fltctınck, bir milleti ytıtnı;k 
ıçın . 1 h .ırtı' ordular kullannıağa, 

ı~qı gemilerini lıarL·kctc !iCtirmeğc 
u,ıırıı . S l 

b 1'.orn:L·z c ldıılar. .. ura{ a 
ıırad• 

" para ile hir kaç şey 
Sat;ıı J 

a rr.ak lı;ızı resimli Avrupa 
nıc,mıı·ıl ı · · · 

• < .nrını )trcr ~eytan ısı 

J(ıhj satıcdıl ldtleler iin:inde re~h;r 
t:tnıcl.; c l~ra,maksatlarına ermek 
IÇpı ~ 'ıfı' J' \ l [ .. ··1 . '' ıre ıı·or. L· 1U lll)'U.;: } • M 11 lııv.aıı lıir iki rıdam tek başına 
PLk ·ııa· l ı ·ı· 1 \ ltt~~tra )1 ıyor ;ır. 

Bir defa irtica ı;alclıe çaldık
tan srıııra artık eli kırbaçlı maden 
11ılihendislcri, rubancah arkeoloji 

nıutahassısları ropon·rar yacılıır 
k ı b • 

t:ıı l . . t ı nıcmlckctltrındc lıayrnıılar 

ü'-Lrindc yapamadıkları rchlıktli, 
katil tecrübelerini burada doğ
t\ıdan dal(ruı a insanlar iiıerindc 
tatbika kalkışan bıçaklı :1Jimler, 

iicrcr. iz amele talıarri. ine çıkan 
· ~iıfli:; nuitcşebbisler, sopalı çıft
çılcr V.S. V.S. hep gclelıilirfcr. 

YAKUP KADRi 
----···-·-
Gümrük tayinleri 
lstanbul gUmrUğünde bazı 

y~ni tayinler yapılmıştır. Galata 
Gümrük müdürü Faik B. tekaüt 
edilmiş, yerine lstanbul ithalat 
ın. Nimet B. tayin edilmiştir. 
Diğer tayinler şunlardır: lthalAt 
ınüdürlügllne muavin Memduh, 
ınuavlnlige Medhi Beyler, lstan
buı baş müdürü İbrahim Bey 
de teftiş hey'etine alınmış, ye
rine müfettiş İsmail Hakkı B. 
tayın edilmiştir. 

• 

HÜKÜMET SORUYOR 
_._.... ___ _ 

HATA KİMDE? 

Tahkikat inkişaf 
eimektedir 

Terkos müdürü ve 
Rum hey'eti ne diyor? ___ .. _ 
Hıikfımet iane cem'i için Bey

oğlu belediye dairesinde bir 
komisyon teşkil etti 

Vali Muhittin Bey 

ISTAMBUL VALİSİNİN TEHLİGİ 

Un resmi 
---·-~-Dört kuruşa mı 

indiriJmeli? 
1 

1 

Buğday ithalatına an
cak o zaman rekabet 

edilebilir 

SON VAZIYET -----Moskova, 25 (A.A) - KA· 
bllden blldlrlldlAlne naza. 
ran K3bll Uzerine ilerleyen 
Celalabat aflretlerlle Baha 
Saki tarafından mukabele· 
tan gönderilen mUfreze 
arasında ilk muharebe KA
bila kırk kllometro mesa
fede va Celalabat, istika
metinde Hakki Cevar yakı
nında vaki olmuştur. Baha 
Saki nln m U f r e z a s 1 
bUyük zayiata uğrayarak 

firar etmiştir. KAblldekl ln
glHz sefareti tahliye tçln 
hazırlık yapmaktadır. 

Kahil alınacak 
Krala sadık olan 
kuvvetler ilerliyor 

~...................... 1 

1 ~!~12~!.; .. _f 1 
! yet) - Reisicumhur i 
i hazretleri, bugUn, Is· i , 
: tasyondakl kaleml: 1 

: mahsus dairelerine : 
! gelmı,ıer ve bir mu- i 
: ddet i'tlgal buyurdu- • 
: klan sonra Gazi çilli
: ğlnde yeni yapdan 
: marmara dairesine • • : gi~mifferdlr. ........................... 

Suiistimal 
Bu gün •aat l ide Fatihte Hava 

Kat'i surette tespit şehitlerı ıçın bayük bir ihtilal 
yapılacaktır. 

Tafavla yangını hakkındaki tahkikat dikkata 
'ayan bir safhaya girdi. 

Un resminin tenzili için 
Vekaletin meclise müracaat 
ettiği yazılmıştı. Resmin Ve
kaletçe 11 kuruştan 5,5 ku
ruşa indirileceği söyleniyor. 
Fakat Emanet mahafillnden 
aldığımız malOmata göre 
resmin bu kadar tenzili hiç 
bir faide vermlyecektlr. Çün
kü Emanet malıaflline göre 

bu takdirde hariçten gelecek 
buğday yine una rekabet 
edebilecek, binnetlce ekmek 
ucuzlaınıyacaktır. Uman üc· 
retlerinde son yapılan ten
zilat da neticeye ancak "ı .. 2,5 
mikdarında fesir etmektedir. 
Blnaenaleyli Emanet maha· 
filinin mutalaasına göre un 
resmi 4 kuruşa lndlrlldlği 
takdirde istenilen netice elde 
edilmiş olacaktır. 

A f~anistandmı alınan mal umar, 
Kabildeki as:Jcr aleyhime gittikçe 
tebelllir eden mukabil hareketin 
netice vermeye başladığını teyit 
edecek bir mahiyettedir. 

edildi -~..._.,-==="""' 

600 bin liranın noksan Hava Şehitleri Bu yangının tevessUUne sebebiyet vermekle maznun 
Terkos kumpanyası mUdürU M. Kastelno ile Rum hey'etl 
mUtevelllyesine alt tahkikatın ilk kısmı bitti ve yeniden 
bazı zevatın va bır meyamla. meselede alakadar kum· 
panya mamurtarınm lsttcvabına !Uzum görUldU • 

Dlter taraftan yangın çıkan evin sahibi ile ailesi de dün 
Dolapdere merkezinden Polis Mödlrlyetlne gönderilmiştir. 

IF ADELER AR ı\SINDA TENAKUS 

Bunların, yangının zuhuruna mütealllk Jfadeleri ara
sında tenakuz görülmüş ve bazı şahitlerin ifadeleri 

de, şüpheleri teyit etmiştir. Dlğerlerlle birlikte bugün 
Adliyeye tevdi olunmalan muhtemeldir. 

DiREKTÖR iÇiN TEŞEBBÜSAT 

Terkos kumpanyası, nezaret altındaki direktörün ser
bes bırakılması için müddei umumlllğe müracaat 

etmiştir. Vaziyet tetkik edilmektedir. 
Evelkl geceyi Polis mildürlyetlnde geçiren maznun

ların istiçvaplarında, işi tevil şekline sokmak istedikleri 
s~ylenmektedlr. 

M. Kastelno, kumpanyanın mecburiyeti olmamasına rağmen 
yangın yerinde su bulundurduğunu, bunu fenni surette ispata 
kl\fl vesait mevcut olduğunu, binaenaley ortada takibatı mucip bir 
cUrllm olmadığını all\kadarlardan müteşekkil bir komisyon tetki
katile vaziyetin tevazzuh edeceğini iddia ettnişiir. 

Direktörün otomobili, dün, kendisinin tahliyesi ihtimali nazan 
-dlkk.ata alınarak müdüriyete gönilerilmiştir. 

RUM HEY'ETI NEDIYOR: 

Maznun mütevelli hey'eti Azaları itfaiyeye yangını geç ibpar 
ederek mahalle tuıumbalarile işe başlanmasının ilk tedablri 

ihtiyati olmak üzre düşilnlllmesinden ileri geldiğini ifade 
etmişlerdir. 
TAHKİKAT TAMiK EDİLECEK 
- polis ikinci şube müdllrll Ata B. tahkikat evrakını dün akşam 

vali Beye götürerek vaziyeti ızah etmiş ve tahkıkatın tami
kı için emir almıştır. Tahkikattan alınan ilk netice Dahiliye veka
letine bildirilmiştir. Terkos muamelatını tetkık eden Nafia komiseri 
dün vali Beyi ziyaret etmiştir. Şirket idare meclisi bugün topla
nar:::k, direktörün kefalete rapten serbes birakılması için teşebbU
satta bulunacaktır. Yangın esnasında su bulunmadığına delll 
olarak ileri sUrillen ğrafik evrakı mUspite ve dosyeler dün 
müddei umuıniliğe gönderilmiştir. Vali B. maznunların tahli
yesi ve meselenin adliyeye intikall, daha ziyade şumııl kespeden 
zabıta tahkikatının neticesine muallak olduğunu beyan etmiştir. 
Kumpanya meclisi idaresi, lstanbulun su ihtiyacını temin için tesi
satın değişmesi ve takviyesi lll.zımgeldiği, kanaatindedir. 

Ancak şirkete göre bunun için ya mukavelenin temdidi ve ya
hut Emanetin mııaveneti icap ediyormuş, şirket sarfiyatına nis
petle kAfi para kazanmıyormuş, halka mahsus sıı işlerinin iyi 
gitmesi için müdUrUn vazifesi başında bulunması lazımmış [IJ 
3 milyon lira sarfiyle biltUn borular ve tazyik makineleri tecdit 
ebilecekmiş v •. s .• 

Gayri kanuni iane cem'i 

Poli~ miıdtiriycti kiliselere kuru koymak ve muhtelif temaslar 
da bulunmak surctilc Tat:ıvla harikzcdeleri için gayri kanu-

ni seki/de iane roplannwsına te~ebbiis edenler hakkında da tahkikat 
' 

yapılmaktadır. 
ISTANBUL VALiSiNiN TEBLIGi 
Poli; müdürü, alınan emir üzerine tahkikat yapılmakta olduğunu, gayri 

kanun! iane meselesinde alakadar olanlar hakkında takibat yapılaçağuıı 
söylenıi~tir. ~ .. 

Dün bu hu> usta \ ilaycıten şu tclılığı aldık; 
Istanbııl vilayetinden: .. 
Tııtav/a ya11gınmda iztirup ve felaket görenlere. yardım etmek ~zrc 

200,000 lira 
Hazine Duban şirke

tinden bu parayı 
istiypr 

Dün birinci J iukuk mahke
mesinde.. mühim r nıuhaı·enıP 

ceryan etmiştir., 

Hazine ta~afııı

dan Duharr ~ir

keti aleyhi ne . 

.ikame edilen iıL 

dav ay a.;;.ııazarc: 

mezkur şirket , 
1 

şimdiye kadar 

bzanç vergbi 
vernıeıııi~ir. 

Btı y[fı:den Jıa .. ' 
ı:inenin kaybetti Asım 8. 
ği para 200,000 lirıtden fazladır. 
Dünkü muhakemede hazine na
mına i\1uhakcnı:ıt müdiirıi Asını. 

dava vekili Faruk 'e Rifat beyler 
bulunmuşlardır. ~irkct namına da 
bir dava vekili miidafoda bulun

du. 
.~sını bey, da\ an teşrih ede

rek Şirketten 200,000 liranın 
tahsil edilmesini talep etmiştir. 

Her iki rnral nılidal'a~larını y<ıp

rıktan sonra lıey"ctl hakime vazi
yeti müzakere etmiş. Davanın 

intacını yanım talik etmiştir. 

Yarın mahkeme bu husustaki ı 
hrarını telılig eyliyccektir. 

Cevat B. geliyor 
Atine, 26 (Apo) - Cevat B. 

bugün ltalya vapurile lstanbula 
hareket ediyor. Cevat B. bu 
münasebetle Yunan hariciye 
nazırına bir mektııp göndererek 
Türk - Yunan ınünasebatının in
kişafına masruf müşterek me
saiden beyanı memnuniyet et
miş, Yunan hariciye nazırı da 
cevabi mektubunda bıı dostane 
hissiyatından dolayı teşekkür
lerini bildirmiştir. 

Milliyet - Cevat B. bugüİı 
gelecektir. 

ı 
1 

Beyoğlu dairei bcil·diyesinde Hilali alımer reisi Alı Paşa lıazrctlcrınm 
nyaselleri altında ceın 'iyeli belediye azasmılan Abdülkadir Ziya ve 
.fairei belediye müdılrıi Hazım re Beyoğlu Hilali alımer şubesi reisi 

·krıi ı•e ya11u11 mulıallelı'f mulıtaranı bey efenılilcrdcn mürekkep bir 
.:omisyon teşkil edilmiştir. Bıı felaketzedelere yardım arzıısııııda lııılıı-
1111" erbabı /ütfiı>l'el ıoe insaniyetin iane/erini mezkılr komisyona gön -
dermC'icri ve bıırıwı haricinde cemi ianot kanıınıınu11 a!ıkammı mıılıil 
bır sııretıe mııamclaıtım i<·tinap edilmesi lüzumu i/tln olı111ıır. 

Ada-çam lan 
Emanete devri mukave. 

lesi imzalandı 

l lılalhıhmc-r n1t: ke i ıımunıisinc.lcn harikzedelerc yar1.lını için t:ılinıat ahn
"'uı J3unı 1 u rınc, kendilerine gıda tevziinc başlann1ıştır. Jngiliz sefirc~i 

tarafından t()planı ı sO) lcncn iane daha cemiyete ~öndrrilml'miştir. 
Sirke! su vermeğe mecbur'!!!! 

.Ada ı;amlarının hıı 1111 mu-
hafazası için Efkaf idaresinden Sclır 

. 1 ' ema_ııetıne len olunması takarrür 
etınış ve bu husustaki rııukıwelc
naıne imza cdılıniştir. lluka, cle-
namc ·ıı· 

9 
ınucı. ıııcc Ada çamlarını 

Şimdiye kadar, neticenın Kral 

Amanullah Han lehine ve bütün 

tece<ldiit ve inkılap isteyenleri 

memnun edecek bir şekil alacağı 

hakkında izh:ır ettiı;imiz itmi

nan son gelen haberlerle bir kat 

daha kunet bulmuşnır. 

Afagaııistandan son gelen ha

berler Celalabattaki mukahil ih

tiliU kuvvetlerinin Kfüildekl asi 

hükumet aleyhine harekete geç

tiğini göstermektedir. 

Bu hıvvctlerin basında Ali 

.\hmet han ismindeki serdar 

vardır. Bu Serdar Kabil iizerine 

yürümktcdir. Bundan başka bu 

kuman<T.ııı şimalden de K~bil 
üzerine diğer kiıl!iyeıli bir kuv\ et 
göndermiştir. Bu suretle Afı:;anis

tanda, mahut Bclıa Sakinin Kıi

biklc kurmuş olduğu uydurma 
hiiklımetin aleyhine şiddcttli hir 

mukabele 

Zaten 
1 [indistan 

b~lamış demektir. 
A l'rtıpa Razctekrinin 

hududundan alarak 

verdikleri malumat d:ı Beha Sa

kinin mevkiini muhafaza edemi

yeceği merkezindedir. Dil(cr ta
raftan bu çete reisinin ökliirül
mliş oldu!(ıı da musirren siiylcni-

Kral Amanullah llz. nin son 
resinılcrinden biri 

yor. Bir çete reisinin kendini 
Habibullah l laıı uııvanile \f _ 1 g;an 
Emıri ilan ctrııcsi üzerine 

mu~telif. kabileler isyan ctmi~
lcrdır. işte bahsettiğimi;, Ali 
\hnıet han blitiin bu kabilelerin 
ba~ına L·c 'erek l\'·\\)ı'ltl k' '" c ı ırasıp 

hükumeti ~lc\•irnıcye <ızmctn~i~tir. 
Belıa ~ak inin adanı lan ara

sında kavga çıktıjı;ıııı yazmıştık. 
llcr halde büyle kavga çıkan 
ku\ \'etlerin ciddi hir ımıkabek 
de bulunmaya muvaffak olmak
sızın maglup addediliyor . 

olduğu anlaşıldı Bugü_n l 1 de büyük 
Para sul istimali hakkın- bir ihtifal var 

daki tahkikata Düyunu umu- Bugu"'n Hav ş hitl rf 
1 1 a e e ç n 

mlyede Maliye müfettişleri lstanbulda büyük bir ihtilal 
devam etmektedir. 10 - 15 yapılacaktır. ihtifal Fatihteki 
güne kadar eski evrakı nak- abidenin önünde yapılacak, 
tlyenln tadat muamelesi merasime kesif bir halk 
bitecektir. Şimdiye kadar tabakasından başka askeri 
alınan neticeye göre 600,000 ve sivil talebe, Istanbuldakl 
liranın noksan olduğu sureti bütün hava zabitleri ve as-

kat'lyede anlaşılmaktadır .Ma- kerl kJtaat iştirak edecek. 
maflmüfettişlerresmi tahkikatı tir. Merasime şaat ı ı de 
itmam için mevcut eski para- Başlanacaktır. merasını pe. 
Iarı kaydetmeğe devam et- rogramı şudur: Bir dakika 
mektedlr. Tadat işi bittikten sükfit ve selam resmi bu 
sonra bu paranın ne suretle anda bayraklar bütün şehlr
ekslldlğlnln tahkikine baş- de yarıya kadar indirilecek 
!anacaktır ki tahkikatın en düdükler öttürülecek, vesa
mühlm safhası da - bu. ola- itinakliye bulundukları yerde 
caktır. Noksan paraların az kalacaklardır. Bundan sonra 
bir kısmı biner liralık ve Hava kuvvetlerinden bir 
kısmı mühimmi de onar zabit tarafından Şehitler için 
liralık evrakı naktlyedlr. bir hitabe irat olunacak; 
Biraz da yirmi beşer liralık· bunu Hakkı Şinasi Pş. ve 
)ardan vardır. halk, darülfünün mümessil

TÜTÜN FiLMi 
Bu film cıgaranın nasıl 
yapılıp ellml<le geldi§lnl 

göstermektedir 
Tütfin İnhisar filmi dün saat 

12 de davetlilere gösterilmistir. 
Oç kısımdan ibaret ~lan 

ve hariçte iyi bir tesir bıraka
cağında şüphe olmıyan bu filmin 
birinci kısmında Sarayburnun
daki Gazi abidesi ve Maltepe 
tutun tarlaları , lstiltsaı şekil
leri, ve şehir manzaralarından 
bir iki ir.ıtiba ğösterllmekted· 

lki . ır. 
ncı kısı~da da Taksimdeki 

abide, tütün ınhisarı umum mü
dürlüğü. h~nas~ • Cihali tütün fabri
kası, !ütünlerın tasnif ve işlenmesi 
v~ bır cıgaranın vUcude gelmesi 
içm tarladan satı<. ma'"'a k . Y ,, zasına 

adar geçırdiği bütün safahatı 
vardır. 

Üçüne~ kısımda dahi Ortaköy 
fabrıkasile amelelerin fab lk 
d h·ı· r a 

a ı ındeki bummall lallliyeıı 
pek göze) bir surette gösterme
ktedir. 

- .. -.. -
RUfvet alırken 

Adana, 25 (Mil il yet) 
Muhasibi mes'ullerden Ziya 
B. yüz lira rüşvet alırken 
yakalandığ"ından tevkif edildi. 

Emltik~f· istimali 
Adana, 25 (~lllliyet) -

Emvali metruke işlerinde 
bir çok dalaveralar çeviren 
Horen Hayrlnin rüfekası ser
best bırakıldı. Bu işte met
haldar bazı kimselerin mu
hakemesine memurin muha
kemat encümeni bakacak
sa da tevkifleri bekleniyor. --

lerfnln nutukları takıp ede
cektir. Nutuklardan sonra 
deniz bandosu tarafından 
hazin bir marş çalınacak 
geçit resmi b şlıyacaktır B 

1 
esnada Harbiye mektebi 
talebesinden ı manga tara
fından Havaya üç el endaht 
yapılacaktır. Geçit resminin 
hıtamında Edirne kapudaki 
şehltlikte ziyaret olunacaktır 

ısT.\l\BI LD,\Ki Mf.ll'L'Sl..~R,\ • 
Şehit tayyarecilerimizin nam

larını tebcil için bugün , pazar• 
~a~t onbirde Fatihte yapılacak 
ıhtifal merasimine lstanbulda 
bulunan meb'usini kiramın işti
rak buyurmalarını T. Ta. C. ls
tanbul şubesi reisi Hakkı Şinasi 
Paşa rica eder. ___ ._. ___ _ 
Eczacılar toplanıyor 

Bu gün saat l 4 de eczacılar 
Türk ocağında ispirto mes'ele
oin halli için tnplanacaklardır. 
Eczacılar bu içtimada kendilerine 
de koloayacilar gibi 130 kuru
ştan ispirto verilmesi esbabını 
araştıracaklardır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı 

2 

1 
1 

Reilin mektubu Alman}JJa li 1 
lllh~il \·e Ttirk tak~ 

\ ehh.tbllerln c11i \ e ~ldd ı 
hiıcumlan 

8- Son hab rl r 1 
3 üncü sahifemizde: 
1- Hir kadının t ın.ı ;.: döklpl r 

\'C CJ.)ır cayır }llktı r 
2 \nadolııda \filli et, 

ınl'kLubu 

4 üncü Salıifomizde: 
1 ll.ı\·,ı ı·ıpııru 

:.?- Fıt:r.t 

'.'·'l cıi 1 

' 

J 

Komisyonda ders 
Muhtelit mübadele komlsyo

nıında Türk ıiey'eti mürahha a 
nıuşaviri ve memurlarına Gala
:• saray lisesi mUdllrU Fethi B. 
arafından harflerimiz hakkında 

ders verilmiştir. 

TnULYl~ yan~11.11n_dan . sonra, ·rerko'. _ŞirkcLi ınüdlirli kcrllli:-ifc gürüşcn 
bir muharrırınııze, şırke ın yangı ç-ın su \:t:rmi) l! n1ecbur olmadıJtını 

söylcrni~ti. Bunu emanet ntzdindc t ıp ettik. Şirket ınuka,-clc!-iinin ikinci 
maddc:-;indc a~ nen şu ciim!t ,-ardır. 

_5 sene muddetle r:manct idare 
edecek ve l~v kal'a senede 150 

lira verecektir. · Emanet yakında 
çamlara llizumu kadar muhafız 
tayın edecek ve bilhassa yazin 
ehali tarafından dallurın kopan1-

Ali Mımct Jıaııın iki koldmı 

yürüyen km veclcri kar~ı:ıııda 
asilcıiıı K<lbilde hir ~ey yapamı

yacaklan anla~ıfıyor. ,\ii A.lım 
han Kral .\manullah 1 fana sad 
tır. Bu da Krnlın mm af fakı et 
için kat"ı' bir delil sayılnıai.taclı 

Bu kuvvetler Kabilden 40 m 
uzaktadır. Bu mesafe gittik\ 

azalıyor. 

MEB'USLARIN YARDIMI 
Ankarada bulunan meb'us

r fstanbuldaki gıdasız ilk 
ektep yavrularının gıda mas

raflarına bir medar oım.~k Uz -
re aralarında topladıkları .ll9 
lirayı Hilallahmcr lstanbııl mer
kezine göndermışlerdlr. 

J du~undukl~ ın ·z 
4 1 ~· 

.'> Kıl ' 1 afı 1 

b Derslere devam edilecektir. 
Un Türklerden mada komis

:sada bulunan diğer memurlar. 
a derse iştirak etmi,ıerdlr. 

"Şirkı'I, l'idalı !tarik muslukları it ıs ile bııııla a mrcraııeıı sıı ı•crme
yi kabul eder . ., 

Bu neticeye giire Tcrkos şirketi müdürün iddiası Yarit olamaz, Şirket 
aleyhine hükumet tc takibata başladığı için, Şehremaneti hunun neticesine 
kadar aı nca takibata başlamamaya karar vermiştir. 

masını menedecektir. 

" 7 
ınu ıkı b. fisJ 
1 likJre. r 

6 inci sahifemizde: / 

l laik mekteplerine dcı am eden- , 
ler ıçin kolay ve eğlenceli y82ılar. l 



{ 
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MİLLİYETİ~ HARİÇTEN 

Almanyada ali tahsil 
Tilrkiyeden Almanyaya tahsile 

gidecekler ne yapmalı? -----Bir l'ürk talebenin Almanyada ancak 150 
lira ile tahsilini takip edebilmesi kabildir 
Berlirı, 22 1-Cl2Y (l\lilliyet)

\lmanvada Ali tahsil hayatı hak
kında ma!Omat 'erirken 25 adedi 
l'•usyada olmak uzre Almanyada 
4•l darülfünun ve mektebi Al! 
bulunduğunu ~öyleyeliaı. 

39 muhtellf ~lıirde bulunan 
hL mekteplerin !3 iı Ünh·erıite, 
4 u Ziraat lif mektebi.. 1 O adedi 
!"en lif mektebi., iki.si Baytar &it 
mektebi, uçti Orman aıt mektebi, 
ı kisi tadeıı akademisi., I! adedi 
l'lcaret il.l mektebinden ibarettir. 

Üniversiteler umumlyetlt 
ı - Uıhiyat 
2 -- Hukuk 
~ Tıp 

Felsefe 
Olmak üzre dört fıkulte ihtiva 

L'der. \ncak bazı şehirler de 
Ulılmn tabiıye) namında b~nci 

ıı:~ fııkLilte vardır. 
ilmi diıı·ell. hukuk ve ya fel

• r< fakiıltelerinıde takip l&zımdır. 
\lunchende nuna mahsus bir 

m11>takil faklilte vardır 

Frankfurt ı e Kolonyadıı Ucti
ac .'o<yal ilimler için Giı;sen, 

l.eip/.İI!;, :\liınihde Bayrnri taklıl· 
reler mevcuttur 

Fer al! mekcepkrinde, mimar!, 
in~aar, makina, elektrik, gemi, 
tayyare, kimya VS. şubeleri var
tlır. Ziraat tahsili ziraat mektep
lerinden b~ka i\lünih fen mek
teplerinde, Bre~ıa,·, l.eıpzig gibi 
dokuz t niı·ersite de takip edi
lebilir 

Baytarlık mekteplerinden b~ka 
ı.~ dariilfüntinda, Ormancılık 
keza iiç mektep ve üç üneveris
tede, Ticaret 5 mektep iki Ün!
' eriste ve ın• him len mektepin
de okımıı•. 

\iman ali talı>ili >emcotreye 
taksim edilmiştir. Tah,ıle yaz ve 
kıtın ba lamak mumkündür. Yaz 
ıeme>tn: i nisan ortasından Ağusto• 

ıraısınıı, kı~ de1resi de T. cvel 
ortasından ~lar cı a-1cına kadar 
devam eder 

Her cnıe,treden evci o se
me trcye ait bir broclıure ne~r
cdilır. Bundıı o >cmesrrede oku
tulacak dersler, muallımlcri, ins
ti tül er \'. S. ı;österilir. Ali tahsil 
ppacakların lise mezunu olma
ları ldıı mdır. 

Bu mekteplere aıniin de 
kabul edilir. 

. ·enıestre b~ına masraf· 
Ticaretcller için 120-160 mark 

Ziraat için 150 mark, Tıp, ulu
mu tabliye v~ fen ıllt mektebini 
takip edenler için 200 - 300 
marktır. 

imtihan ve kitap ücreti buna 
dahil değildir 

Ecnebiler için bir fazlılık 
~oktur. 

J\lmanyada talebe her semes
trede tckip edeceği dersleri ken· 
dl intihap eder ve imtihcnı ha
zırlanır. 

1.ıh<il miiddeti her şubeye 
gore c.ep;işir. 

Ecnebi darulfonunlarında ya
pılmı;; semestreler, imtihanlar 
umumiyetle kabul edilir. Bu hu
su~ta yaln~ Prusya mii kiilat 
~termektedir. 

Oiploma<ını hariçte yıpmı~ 
oları bir kimı;e .'ılmanyadc Dok
tor olmak i~terse mensap olduğu 
mektepte en ~ğı ilti >emestre 
defb okuma•! llzımdır. 

Doktor unvanı muayyen bir teı: 
hıııırlaınıkla alınır. hukuk, tıp, 
dişd. tabiiyııt., fel<efe V.S. dok

tor unnnları verilir. Her mektepte 
talebe cemiyetleri te~ekkill etıru,tir 

Blitiın Almanya Ali mekteple
rine ıniidavim tıılcbc mikdarı k•· 
dm YC erkek ( l 60 bin) kadar 
olup bunlardan başka 3!5bin ~
ide serbe~t devam etmektedir. 
Müderriı., muallim, asistan heyeti 
8bin kişiden fazladır. Bunların 
(1!600 )ü Profe;ördiir. 

Talebenin iyi yeti~nıe"i ıçııı 
binlerce enstitiı \'ardır. ~:cııeh! 
talebe de burada cem,iyetler 
halinde toPlanmı~lardır. Berlin 
Türk talebe cem'i yeti bnnlar 
meyanında en ku\ Yetli ulanlar
dan hiridir 

* _ lmanyada ili tahsil görmek 
sııretile çok iyi yeti,mek müm
kündür. Çünku talebe her ög-rc 
tilen ~eyi gö1.ile j!;ôrür, kitııp
tan ezberlemez. 

Biz bu mekaleınizlc karileri
mize temam ali tahsili hakkında 
umumi malümat ı·ermek istedik. 
Bu i>le yakından alakadar olan 
!ara faideli bir adres \·ercceıı;iz. 
Burada tah<il etmek isteren 
\atoııda~larımın. cnela fıuraya 
mektup yıv.arak şubelerine ait 
mufassal malumatı aldıktan sonra 
yola çıkmalarını bilha"a tavsiye 
ederiz. 

ı\dre,;: 

"An das 
Auskunftsamt 

Akademlsche 
an der Ün!-

versltat. 

Berlln. C. 2 
Tahsil hayatının butün teferr

uau (kabul şeraiti, ucret, tah~ll 
müddeti, imtihan VS.) hakkında 
licret>iY mn!Omat verilir. 

Berlinde bulunan Türk talı:be 

cemiyetine müracaat edildiği 
takdirde de bu hususta malumat 
alınabilir. Cemiyetin adresi şudur: 

Vereln Türklschen Stu
denten E. V. 

Bertin w. 10 

LOtzowufer 5 a 
Bir talebe mektep iicreti 

hariç olamak şartıyle 150 Türk 
lirası yAni 3-00 nıar~a geçine
bilir. Bundan aşağı para ile tah
ril etmenin imkanı bir ecnebt 
için, gayrı mevcuttur. 

K. Ömer 

Müteferrik harici haberler 
Nobel mllklfatı -1\openhag, 

26 (A.A.) - Beynelmilel parla
meotolann Daolmarkadald icra 
komitesi 1929 senesi Nöbel mü
klfatının M • Heryo ve Makdo· 
nalda itasını teklif etmiştir • 

* iSPANYADA - Madrit 29 
(A.A) jeneral Prlmo dö RI· 
vera nın ahvali sıhhlyeslndeld 
sallh llerlemektedlr. Bununla 
beraber jeneral bir müddet da
ha yatakta kalacaktır. 

* ISVEÇ l\RALIÇESI- Roma
nya, 26 (A.A) lsveç kraliçe
sinin ahvall sıhhlyesl, bazı ha
berler hllafına olarak, asla ağır
laşmıştır. İsveç kıralının Ro· 
manyaya azimeti çoktan beri 
~erpiş edilmekte idi. 

BAŞVEKiLiN NUTKU -
Londra, 26 (A.A) - M. Baldvln 
Oilndede Irat ettiği bir nutukta 
İngiltereoin sınat ve ticari va
ziyetinin biraz bati surette ol
.nalda beraber günden güne 
iyileşmekte olduğunu söylemiş· 
tir. 

1 
Mumaileyh bcyaaatıaa deva

mla dcmlftlr ki : «Beşeri faali
yetla bu iki büyük şubesine 
devletln bilvasıta veya bllavı
sıta müdahalesinin ancak tees
süfe şayan neticeler hasıl ede
cetı tecrabe ile sabit olmuştur.» 

• AFYON KAÇAKÇILIGI -
Londra, 26 'A.A) Afyon 
komisyonunun dünkü lçtimaJn
da Felemenk murahhası dikkate 
şayan lffaatta bulunmuş. 1 viç
reden mühim miktarda afyoa. 
heroin ve kokain ithal eden ve 
bunları Viyanalı ajanlar vasıta
slyle Aksayi Şarka gönderen 
büyük bir Felemenk irketinin 
meş'um faaliyetine hilkılmetl 
mctbuası tarafından nihayet 
verilmiş olduğunu sllylemiştlr. 

Bu Viyanalı ajanlar ya tev
kif ve ya tardedilmiştir . 

!\rafın sihlıati Londra, 26 
'A.A. 'J Kralın sıhhati selAh 
kespetmektedir • icra edilen 
baktriyofojl milayenesi inltanın 
ifakat bulduğunu göstermektedir. 
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ALDIGI MEKTUB VEl lELGRAFLAR 
~•bl.•'handa 

Hücum 
V ehabilerin akını 

şiddetli oldu 
Basra, 25 (A.A.) - (Röyter) 

Vahabilerin ahiren Küveyt 
üzerine ve Amerikan mlsyo
nerlne icra eyledikleri hü
cumda ihvandan 12 lla 15 
maktul verdikler! anlaşılmış· 
tır. (Vahabller kendi teşkilat
larına dahn olanlara ihvan 
namını veriyorlar). 

Berlln, 25 (A.A.) - Bağ
dattan blldlrlllyor: 

Irak mllllyetperverlorl fır
kası rüesası kabineyi teş
kllden lmtlnada ısrar eyle
dltl takdirde Kral Faysalın 
diktatörlük tesis ve 118.n 
eylemeti tasavvur ettltl 
rivayet olunııyor. 

A.Im-7•d• 
Vergiler birleştiriliyor 

Berliıı,25' A ~ (\'olf)-Rayi~ 
ta~ mecfüinde rüsumu maliyenin 
tevhidine ait kanun layiha~ınııı 
birinci kı rN atı na ba~lanmı~tır. 
Maliye nazırı :'>!. lillferding bu 
miınasebetlc irat erledijti nutukta 
demi~tir ki: ~veni kanun yalnız 

vergileri teı hit srlemekle kal
mıyacak aynı zamanda hunların 
ıni.ırakaba>ını teshil \'e ı·iizuhunu 
tezyit cde.:ektir . Hu karnın 
Almanya nahıyeleriniıı mail vazi
yetine daır gerek hariçte gerek 
dahilde hüköınferma bir çok 
yanlı~ fikirlerin tashihine de yar
dıın edebilecektir. 

KOMÜNiSTLERE KARŞI 
Berlla, 25 (A.A.) - Rayiş

tag mecllsl reisi M. Ulbe komu 
nlst meb'uslann samlin locala
rına mahsue kartlannı geri 
almıştır. Bunun sebebi mecllsln 
dünkü ko11at merasiminde ko
münist meb'usların samlln lo· 
calanna yerleştirdikleri taraf
tarlarının, lplzllk mes'leeinin 
milıakeresl işin denııeyan olu· 
nan komUnlst tekllftnln reddi 
milnasebetiie gürültü çıkarmış 
olmalarıdır. 

Almanya - Rusya Moskova 
25 (A.A.) M. Utvioof lle Al
manya bttyük elçisi uzlaşma 
muameiltına dair olan muka
velenameyl imza etmişlerdir • 
Bu mukavelenamede tarafeyn
den her biri namına iki mümcs
sUdeıı mürekkep bir komisyo
nun her sene fevkalade JOzum 
hissolunduğu takdirde akdi 
içtima etmesi derpiş edilmek
tedir . 

~lo.«kova, 25 cA.A.) Ta' ajansı 
lıi!dirıror; Sonet Ru>ya Jle Almam·a 
ara>ındakı te!lflbeyn muka\'elenamesi 
bu gün l.itvinof la alman 'efiri fon 
Dirksen ar1>1ndı imza edildi. 
Mukavelename 24 !\isan l<ı26 ıarihlı 

ademi tecavüz mi,ıkına müzeyyel 
olarak teati cdılen notaların neticesi 
olup ıardeyndcn ikişer murahhrnn 
i~tiraltilc bir telifibeyn komisyonu 
teşkilini derpl eylemektedir. Komi 
on senede bır defa toplanacak "c 

tarafeynden biri tarafından nki 
olacak talep uıerine fe\kalade 
tçtimu davot edilecektir. \hılmele 
name tasdike muallak olarak imza 
cdılmiştir. Metin ıak.ında ne~redile
cektir. :'llukarei<namrnir. akdine 
mütedair olan mükllemaı ı:eçeıı 
klnunueveldc haşlamış , .• sefir fon 
1)irk..;c nin i\1o kn\'ıt\'I muva,ıı.1atın· 

d:ır "Onra vuku hulmuştur. 
izahat - Berlin. 26 \.r\.) -

,\1. Strezeman Raı işıag meclisi hari
ci>·• komisyonuna 1.uganodaki mulA
katı ı·e alman>anm A ıTUpa devlet 
lerirle olan miına<ebıtı hakkında 
izahaı ı-crilmiştir. 

* HIRSIZLIK Berlln, 25 
\,A) - Hır•ızlar posta idare

sinden 830 bin mark kıymetinde 
pul çalarak kaçmışlardır. 

* Bulgaristania Macaristan 
l\erlın, 2~. ( ~. \. Pc,ıcden bı -
dintilcüğıne gore Bulgııistıın ile 
• lacari;t.m ara<ında ademı teca'iız 
rrısak akdeı iemek uzere muvaffakı
yctlı bir urcttc mu7.ak.rat ccn an 
edıyor. llund . dolavı rrısakm 
1nkında neticcleneceP;i bekleniyor. 

Lehi tanda Rerlın. 2:i (A.A.) 
\'arşo\aa•n bidiriliyor: 

istihbarat şueb•! reisi d<tbil olduğu 
halde Romanva erkanı harhirei umu
miycsindcn dört büyük zabit leh 
jencrallarile ıı;iirüşmek üıre \'arşova
ya gelmlıtir. 

tUaJ.:or•c!!! 
PAPA VE İTAL) \ 
1TALYA lll~Kffı\JET1-
LE A Lı\ŞMA OLA
C \.CA HE~Zl"\ OR 
Romo, 'i A.A. ı . al!hı et 

sahibi bazı z \ata göre Roma mc '
elesınir. bir ouı<ti halle iktiram ka 
rlpnr. [amali Papa biltün dün,·adaki 
katohk efl<An t•mumiycsinde ha'11 
edeceği akisler muttali olmadan hu 
bapta kafi bir karar ittihaz etmiye
ccktir. 

Yeni Ayan Azası 
Roma. \!il A.A. ı Kral ura

fından tayin olunan yeni Ayan aza
sından !\1. Siyaloja ( Seialoja ) 
ile jenera.I Buffo ye Maır.ucco nun 
namlan zlkrolunıyor . 

Netredllen bir kararname ile ye
niden yirmi be' iyan azuı tayin 
olunmUftllr. Bunlar ıneyıııunda bil
hassa sabık nazırlardan Oviglio ile 
Baroki '\"e Toıre bulunmaktadır. 

• Bahrl lnfaat - Roma. 25 
(A.A., Nazırtı.r meclisi onarbin 
tonluk iki kruvazör, iki kenaf gemitj 
dört torpito muhbaridi ve b~ tahtel • 
b1.hir inşqına karar verilmi;tir. 

ltaıya tayyar-sinde Atina, 
25 ( A.A.) Pire - BrindiT.i hattı 
•eferini yapan ltalyan deniz ta ·yare.i 
Korfo kurbünde kapaklanmı; ild IJıi 
telef ,.c bir IJiı mecruh olmuştur. 

.Japonyad• -Kabineden istizah 
Tokyo, 25 (A.A.) (Röy-

ter) Japon meclisinde mu
halifler reisi nuzzar baron 
Tanaka ya ,\\ançurl dikta
törü Çang Tsullnln katili 
hakkında müteaddit sualler 
Irat etmişlerdir. Bilhassa bu 
suallerde hariçte ve dahilde 
bu hadiseden dolayı tevellüt 
eden şüphelerin izalesi için 
hükümetln ne yapmak__ ta
savvurunda olduğu sorul
muştur. Baron Tanaka ver
dltl cevapta şüphelerin iza
lesi için en muslp tedablrl 
düşündüğünü ve şlmdlllk 
buna llAve edecek bfr şeyi 
olmadıtını ylemi tir. 

Amerlkada 

Otomobil tröstü 
u ·ork, 26 'A. A.) Worlt 

gazetesi 700 milyon dolar >trmaycli 
kuvvetli bir crOstün tc~ekkülünü • 
haber Yeriyor. Bu triı;tün bütün oto 
mobil şirketlerine ait tahvilat , .• 
c.-.hamın hemen de un1umunu lde 
edeceği söylenivor. 

* ıştial - Kin~,ı·ın, \ irjini) 26 
(A. ı\.) Pokahontas ımalathane 
!erinde dehşetli bir iştial vuku bul 
ınuştur. 50 kadar amele ıııerdanda 
voktur. 
· Mücadele "ework, 2tı'lı. .. \ 
.. \k\1lm ccmiveri iktisat şuhe..;i re-i.:i 
bulunan Sör 

0

Artur Solıe- ı·aki olan 
bir •ualc cevaben cibaıı tarihinde 
eıı büyük bir ikıi;at mücade!c;i ari 
fesinde bulunulduğunu heYan ile 
demiştir ki : 

- l\u mücadele henüz >ınıf 'c 
fcrcllcr arasında dcp;il bir biri aleyhine 
ticari mukabele bil misiller tatbik ı e 
istimal eden hubmetler arrnnda 
nıku bulacaltır. 

* Meksika haydutları - l\lek· 
•iko. 26 l \.A.) Jalisko memle 
keti dabilinde kAin Totonlan kur 
bündc haydutlar lngiJiy, tabaasuıdım 
,\1. C'ıyme& Mtnes i dağa kaldınBıj 
!ardır. Eıkiyı mumaileyhi •erlıes bı· 
rakmak için beş bin dolar fidyei 
necat btemelaedirler. 

'u~-ork. 26 ( A.A. ) Berınut 
adalarının 750 mli şarkında hulun 
makta olan 4.191 tona hacmi i•ti• 
bi•inde Kapovad" ismindeki ltalyan 
vapurundan bir i'limdat telgrafı 
.ahnmı~tır. 

Bir aktrisin fecf öillmO I fo. 
livut, 25 A.A.)-Aktıis Lcna Pebart 
tayyaredliğe ait bir filmde Bahri 
muhiti atluirr ta ·yare ile geçen 
l\li; Ruth Eldcr ile birlikte tayyarede 
rol icra ederken. filimin kahremanı 

olar. kızın "peri suk.utla taı yareden 
atlayarak kendi-ini kaçıran crkeJtln 
elinden kurtulduğunu temsil içm 
sıpcri ,ukutla t•)'vareden atlamışıır 
1.Akin siperi sukutun açılmasını temm 
eden ipi çekm~jti unutnığundan siptr 
açılmamı$ \C aktcris yere düşüp te
le[ olmuştur. 

•Romanyada sinema yangını
Rükreş, 25 ( A A ) - Gazeteler 
Tecücide helecfüe tiyatrosunda bir 
sinematograf tem ili e nasında bir 
yangın zuhur ettiğini ve düçan deh· 
şet olan seyircilerin tiyatonun met
haliııe doğrtı hücum eylediklerini, 
kadınlann hayıldıklannı, bir kaç 
kişinin yaralandıgını, tiyaırouun harap 
olduğunu yazıyor. 

Franeada 

Alsasta .. 
1\1 uh tari yetçilerin 

propagandası -l'ırı 2.ı ' \ \1 'uva.ı!' ar 
( l)oinLare nln per e1nhcden e 1 
\lsa> 1 .vren politikasın aıı ınün...,. 
i•ı• c hil olmama ı muntc'Tieldır. 
\1umaı leyh muhtam cı tarıı.ftarlorw ın 
umum meclıs tarafından redcj lcn1ek 
üzre ne huktlmete itimat ııc de 
hükilmetin be) auaıını tasvip mahi 
verinde olmaraca~ bir korar sureti 
kabul cdeccktiı . 

•Alsasta dil meselesi Pa-
ris. ~5 (A.A.) 'ıeb·u;an mecli;i 
A.lsas·Loren hakkındaki istizoha ait 
müzakere!'• deı·aın etmiştir. 

Demokrat halkçı fırka.ından aşağı 
Ren mcb·usu l\L Selç lisan mes'ele · 
sindeki m~külitı tllbl ir ı c Fransızca 
ile Almancanın tedrisi elzem bulun· 
duğu mütalaasını •erdeı lemi;-tir l\ Ju. 
rnaile}·h mıziye ait müe~sif vakıyün 
tesiratını izale etmek için bir teskin 

siyaseti tatbik cılenmesini hükumetten 
ricı etmişıir. l\lill! ittihat meb,usla 
rından \fozel ıııeb'usu \l.Monsel 
rüfekMsının hüktlmete samimi surette 
muzahir olduğumı beyan 'e bütün 
ahali aksamının birer Fran>ız '1fatirle 
va.ı:ifeleıini hulus ve samimiyetle ifa 
etınekıe olduklarını derh•ıır etıni;- , 
vcrgift'tin yeni şarıite gOre tanzimi . 
lıüktlıııct Ye zabıta te~kilAtının yem
den tetkikini talep eylemf,tir . 

\lozel mcb'u,ıı .\f. $uman mozel· 
!ilerin l'ran;a ı a kar~ı besledikleri 
muhabbeti te) iden bel'an ve .\ba< 
1 .. oren memur\ılırınııı meralchıtının 

haklı olduıtunu i,p1t etmej!c çalı; 

mışur 

\1. Purnnkarc ' Poincare) bu 
memurların vazi) eti .\lmanradaki 
refiklerinin l'!Zi) ctleıinJen daha i\'i 
oldu~ıınu nazarı dikkati nz ctmij 
ve dcmi~tir kı, 

Bunlar Alman idaresi alanda 
aldıkları ınaaş ı e ücretlerden fazla 
para alıyor "e evclkinden daha iyi 
muamele görüyorlar. 

Tamirat Paris 2;; (A.A.) -
Mebu,an meclisi mali komisyonu 
tamirat hesabına yapılan tedivaıı ay 

niı C) c nezaret için bir komisyon 
teşkil eylemiştir Bu lrnmisyon alAlc 
adar bütçelerin umum mazbata mu
harrirlerinden mürekkep olacaktır. 

" Milli vahdet l'aris. 25 
(A. A) G .. eteler radikal sos 
ıali>t \1. Rijar m beyanatından Alsas 
nıe;'elelcn hakkında ıııilll Yahdet 
lehimle rcı· "erilnıe.i hemen muhak· 
k:ık oldu~ netice-.ini istihraı; eyliyor. 

\!aten gazete<iııe gore fırkalar 

ara;mdaH lıu miıtarekenin hüktlmetin 
m.th c~erinln tamamen te:-'viye.,ine 
mııkıeıi deınye teşmil ı e tevsi 
edıime;i mümkündür. 

* SEFiR NEIŞAN Pa-
rls, 26 ( A.A. ) - Hariciye 

nazaretınde lejyon donör 

nişanı verilecekler meya-

nında 

büyük 

müdür 

Oossen 

bunlara 

Fransanın Ankara 
elçisi ile nazaret 

muavinlerinden M. 

bulunmaktadır ki 

mezkQr 

üçüncü rütbesini 

!erdir. 

nişanın 

verecek-

KAZA Parls, 26 (A.A.) 
Bir evin bir çok kimseler 
bulunan birinci katının döş
emesi çokmşüş ve bunlardan 
40 kadarı yaralanmıştır. Ya
ralılardan ikisinin cerlhası 
ümitsizdir. 

- ..... --
Cenubi Afrlkada - Cmitburnu 

2~ (A.A.) - Gcnubl Afrika parla 
mentosunu son devrei iÇtimaiyesinı 
küşat eden valii umumi irat cyledijti 

nutku i[titahide nüzzann teşrii mesa-
isine en müstatel tedabire ha<reyle
mck ta al'rnnında olduğunu ve bu 
mesaile \lman\·a ııcareı muahedc;iyle 
Kellog misakının ta>tiki dahil hulun· 
duğunu beyan C) !emiştir. Yeıliler 
mes'e•es e ait kanun lavibaları ınllm
kün mertebe bir ım evci .oeh'usan 
ve dyan meclislerinin mü~terek içti· 
ınainA tevdi olunacaktır. Bo hareket, 
hükllmeıin ıı;eiecek umum! intihabatta 
en mühim mes'ele olarak yerliler 
mes'elc;iylc intihap mücadelesine 
çıkacagına delalet ediyor. 

c=:ı:::::::::::::::::::::::::::::::r.::::u::::::: 

~Matbuat balosu 
~ 28 Şubatta 
H Yalnız bazı Türk l'e ec-
İI nebi k~bar aileler davetlidir. 

K ı\ZA Ç VEHG1SI 71 i Cİ 1U\r AKK A 
\IAl)DE i i TAlJiL ~:t)IL~lİŞ ŞE L 

Ankara, 26 (A.A) - H. ı. ı ~ln~si · ında b. •n3 
\ lC'li ı bu p,un reb \ t • i ll.ı 'J' "" e ıotemedı r \ e 
Bn 'l riy~sct ,de ııplaıımı~tır. rnuddct .-.arfı d:ı vnznc.i acıı 
Rasim lley Ilı ı, k ) ve ~.I re- yelen de lıir~na t be ,Jul 'U 
fikinır meb'~s me•t ım Ce-ıil bulmadığı takdirde ı Q4 ı •C1 

hcyir e!ika i, oglu ~ e kerime- tcmctt..ı "ergı'ennın uç ıni 
sine ıııaktuan 16000 lira ikramive tediyeye nıecburlardır. 
verilnıe.i ve oglunun liselerden \lilli hüKümet emrinde b' 
lıırinde leyli meccani olarak tah hizmet edenlerin tekıı.ıtleldıı 
>il ettirilmesi hakkındeki teklif- iği hat olıırak he.;a~ edılııı 
ler cııcument veril~tir. icap eden mudddtin hakkı te 

;\liıteakiben 27 ~ubat 191!6 üdün ihru: olund 
tarihli kazanı.: vergisi kanununun seneye dahil olaca~ ve aln 
2 ı ınayL> r 91!7 de tadil olunan ve dahc fazla olan >ene ku 
2~ inci ınuı·akkat maddesi aşa- tının vahide iblagı ve ala ay 
ı;ıdeki ~ekilde tadil edilebektir. dnn olon küsuratın cay cdilrıı 

İ~bu kanun ahkamı üçüncü hekkındaki mtmurin kannnun 
maddenin birinci ve ikinci fık- 70 ve 74 inci maddelerinin t 
ra.larında muharrer şirketler (kol- sirlııe lüzum olmadığına d 
lektH ~irketler hariç) ye beyan- encümen mu:batuı kRhul eı1· 
namı: esasına tabi tutulon ıne-

ınurin Ye müstahdemin ile be· 
yaıınamcyc tabi olmiyan ikinci 
kısma dahil bilcumle miıkellefin 
hakkında 1926 senei maliyesin-
den itibaren aynen tatbik olunur. 

m~tir. 

Ciheti a>.keri yede katlrı>. 
tabi ve maa~lı hizmetlerde tiCıt' 
le i.;tihdnm edilen mutekaitl 
tekaut nıu<Jarının kat'! ic ' . 
cdecep,i hakkındaki ahkam sıı 

Bunların haricinde kıılan ye be- olduğundan bu husustıı te' ' 1 

yanname u,ulune tabi tutulan !uzum görmiyen enciı en ıır 
miıkellcflcrin 1 'l'.19-1927 ve 1928 hatası kabul oluntııu~tur. .\le 
senci maliye,ınden ı Q28 senei Pıızar-e,i toplanacaktır. 

BURSADA BİR HADİSE 
Bu bir odacının tevkifi yüzündendir 

Bursa, 26 (Milliyet) · Dün sabah Mudanya hükQrı1 
konağında şöyle bir hadise vukua gelmiştir: ı~udall) 
maliyesinin ihtiyar odacısı altmışlık SUleyman ağa yeıtı' 
tatilinden istifade ile daire sobasını tamir etmek lşteJl1 
bu münasebetle yukarda bazı takırtılar olmuş. Bu güril1 

tü üzerine aşağı salonda yalnız başına oturan hakim Safi' 
bey mani olmak istemiş. Odacının " Beyim,şıııı' 
yemek tatllldlr. Bu gibi ufak tefek tamiratın tatil zam•' 
tarından mada saatlerde yapılması lmklnsızdır •• cev• 
üzerine de derhal odacıyı nezaret altına aldırmıştır .. Müteıl 
ben odacı maruz kaldığı bu muameleyi protesto zımnııı6 
istida ile muddelumumillğe mııracaatla tahllyestnı istemi~ 
Müddeiumumi de kanuni şekline tevfikan mes'eleyl tetııl' 
ederek odacının masumiyetine kanaat ve odacının tall11 

yesin! emretmiştir. Fakat hakim bey müteakiben derli 
muhakemeyi küşat ve ceza kanununun 526 ve 565 I~ 
maddelerine temas ettirmek suretiyle muhakemeyi rıııye~ 
emre muhalefet cürmünden odacıyı tevkifhaneye gönder 
mekle beraber muhakemesini yevmi ahire talik etmiş 
Mudanya müddeiumumisi, keyfiyetten Bursa ağırce 
müddelumumlllıtlnl haberdar ettiği tlbl Kaymakam Valil 
ve Malmüdilrü de Defterdarlığa arzı malO.mat eylemlşle~ 
Ağır ceza müddei umumisi de ayrıca vekllete yazmışV 
Mevkuf Süleyman ağa dahi telgrafla vekAlete mürac• 
eylemlşttr. 

Afganistan da en son vaziyet 
Pe~aYer, 2:i (A.A) - Rii} ter ajansı hildirıyor; \fganl.;aııl' 

va:r.iyet karı~ıkur. Afgan hariciy~ ııazareti tekrar ku~at edllıııi. 
l\.ılbil ile Hindistan ara;ında telsız muhaberau tekrar ha~lum~af· 

Sin1ariler ve Pathan denilen diğer ı\agan kabaili Habibullı 
kar~ı ~ınıdiden husumet izhar cylemi~lerdir. Habibullah Taşket' 
bulunuyor. 

M. Grandinin seyahatına dair bir Frans~ 
gazetesinin düşünceleri 

Parb, 25 (A.A.) :\I.Pertina' :ri sefitte sulhun takriri gıy~ 
Echo de Paris ıı;azetesindc neş- aralarındc hiç bir erizi m~·e 
rettiği makalede l\l. Grandinin bulunmamasına rağmen el'aıı Jıl 
Mustafa Kemal hazretlerile Tev- ledflmeml~ olan Türkiye - 'lıl 
fik Rl!~tiı Beyin Fransanın Sur- nistau ihtllaflarını tesviye ede!' 
iyedeki icraatından pek tevecc- ikmal idi. Bu mukarenet t>J 
ühkar olmly•n hir şekilde hah- ları a.lsyhlne nıüteuecclh olıı' 
settiği rivayetlerini hatırlatarak ,.e ltalyanlırın Balkanlardaki ' 
bu manavranın !Ozumsu7Juğıınu şebbü atını tezyit etmesise fi) 

kaydediyor.Ve Fransız-Türk mü- olur. 
nasebatının daha ziyade \'ehamet M. partinaX M. Gran~ 
kesbecmesi mümkün olmadığını Türkleri zogoyu tanımak ve 
ve Fran;ız ga,·aili arasında şimali venizeloım yugo. lcvya ale 
.\ferikaııın Suriyeye tckaddüm şarktan ve ya garptan vuku• 
ettiğini söyleyerek diyor ki: lebilecek bir su! kasttan en.:11! 

":\luhtemeldir ki i\l. Grandinin nAk olmak hususlarından 1 
Maksadı :'vt. ı\Tu ,olini tarafından çah~tıgı doğru olup oıınae 
Ce1iebbüs edilmiş olan şarki bah- soruyor. 

Seyyar köy tedrisatı Her yerde mektef 
Ankara, 26 (Milliyet) - Develi Karahlsar, 26 (~ 

Maarif VekıiletJ tarafından llyet) - Millet mekteP 
seyyar köy tedrisatı için teşkilatı ikmal olundu, ıt 

rlsata devam olunuyot• n 
bir proje hazırlanmaktadır. hlye dahilinde 800 erV, 

Develide belediye 600 kadın, köylerde , 
intihabatı erkek, 750 kadın o~ 

Develi karahısar, 26 (Mlll- Halkta okumak için de ll 
lere tehacüm vardır. 

yet) - Belediye intihabatı dersanı;ler açılıyor. 
başladı. C.H Fırkası namzet- Tıt:aret odaları ~ 
lerl eski hey"etl te1:kll eden Ankara. 26 (Milliyet)-;, • tyoluaacıık ticaret oda•• 
zevattır. il 



oliJTE 
Denizde ceset 
Hüseynin naşı dün 

Haliçte bulundu 
11<1 hafta evet yagkapanında 

nıavunaların uzerinde dolaşır· 
ken denize dil· 
şOp boğulan 
lnebolulu HU· 

seyntn nıışı dlln 
Haliçte bulu· 
narak çıkarıl· 
mış. Zabıta ta· 
babetince def· 
nine ruhsat ve· 
rilmiştir. 

. BEBEKTE 
YA:-iGIN Be· 

bekte Mısırlı Prenses Fatma 
llm. ın boş bulunan yatısından 
civardaki evlerden birinin ba· 
casından sıçrıyan kıvıcımlarla 
ateş çıkmışsada derhal yetişllo· 
rek söndUrfilmUştU r. 

KAÇAK RAKILAR Taksim· 
de Klreçhane sokagında bak~ 
llayıgın hanesinde büyük bır 
rakı kazanile aptesane taşının 
altında uzum cipreleri, anason, 
nişadır ve 20 kilo rakı bulunarak 
nıusadere olunmustur. 

• HIRSIZ KOMSULAR -
Tııhtakalede Silahtar ağa ha • 
Dtnda oturan manav Şükrü ile 
Şevki. bitişik odada sakin Is 
nıailin odasına girerek eşyasını 
Çaldıklarından yakalanmışlardır. 

* TABANCA ÇEKMiŞ Slr· 
kecide Çorum otelinde mukim 
SelAhattin arkadaşı Sabriye 
tabanca çektiğinden yakalan • 
nıı tır. 

* Bıçakla cerh lla,kolllc 
Ott,ran ~irketi havril'C fahrika<ın
da am~lc ı,m~il .ile clektrikci 
F -ııı er ar:ı>ında 
kav ~a çıkmı< 
b " ıçak!a Enveri 
Yaralamı~tır. 

evelki ıı;ecc l,ıir 
neticede lsnıail 
~ol baldırından 

1 
* DökUınJıanede yangın -<:a-atada ··k 

Z yu ·~ek kaldırımda }.ğop 
.aroııyaıı r h e cndinin harf döklim-
anasinden 1.. k (tın vanı;ın çı · mış lsedc h, · .. enıcn yetişilerd; 'ünJu-rulınt ,t·· . b ı, ur. \ angınıı fa..:la yanan 

so a h<ırularındaki k11rıımların 
tutu,tn·ı 

• '" 'clıcp 'lınu~nı .. 

KAZIU.AR 

Ayağı kırıldı 
Ah Dun Gai;;;d;--+Eğinli kasap 
k met efendinin sağ ayağı 
kayarak yere dU~mesinden 
•rılmıştır . ' 

A Azgın bir otomobil :;;oför 
0 

lldriya dün gece Tarlabaşında 10mobilini elektrik direğine 
ve Yanındaki Polis kolUbcsine 
iarptırarak yere devirmiştir . 
ôlıııube içinde bulunan mangalın 
evriJmesiı:den dolayı tutuş

l'Jıı n dn yetisilerek söndtirUl
nıu tur . 

Üç motör battı Bozca· 
~<lada demirli bnlunnn Saadet, .... rr 
1 

1 ıstanı bahri ve Vatan molör· 
Cri fırtınanın şiddetinden bat
mıştır . 

Bir mauunn ballı -

MAHKEMELERbE: 
l.. 

Baro hey'eti 
toplandı 

miizakeratta bu

lunmu~tur. Bu 
içtimada hcy'ctl 
idarenin tanzım 

etti!\i rapor tet
kik cdilıni~ ve 
münakaşalardan 
sonra rapor tas
tik cdilmi~tir. 

Geçende ı cfat eden baro re
i<i ,anbi kudmi beyin yerine 
hcnllz kinı;e intihap edilmemiş
tir. Rei~i 'am ve diğer azaların 
intihabı için 15 gün sona bir 
içtima daha :ıktcdileccktir. 

• Ölllmle tehdit davası - Bir
birleri alcy hinde öltimle tehdit 
daı a;ı açan Simon Ye :-\ikolinin 
muhakenıe,ine diin devam edil
miştir. Bir kavga esnasında altmı~ 
be~ yaşında olan • 'ikoli elli ya
~ındn olan >;imomı ölumle tehtit 
ccnıiş Sinıon da ona küfür etmi~
tir. Bu iki ihtiyarın muhaktme~i 
çcık şayanı tlikkac olmuş ve ~ahit 
celhi için muhamcmc ba~ka hir 
~"lınc kalmHır. 

* Bir hırsızın mahkOmlyetl 
Sirkatla ın:ıznuıı l\c~:ınlı ,\linin 
muhakcnıc'i <ilin birinci Ceza 
nıahkemc;indc ı;iırıılmıiştiir. 

\laznun dürt ;ene hap;c 
mahkum olmuş fakat çaldı~ı 
c~yaları iatk ctti~i ıçın ccza. ı 
tenzil cdilt rck 8 ay hap,;e mah
klını olmu~tur. 

* Bir ıavzlh -1\Atibi adil \. 
l lilmi beyden şu tavzihi aitlik: 

Gazetcnit.in Pcr~enıbe günkü 
mbh:ınızıla ;ahte ibraname tan
zimiyle ma1.nun olduğuma dair 
pzılan fıkra yanlıştır. Ben sahte 
ihranamc tanzimiyle maznun de
ğilim \leı·zuhahsolan ma;-.nuniyet 
yalnız \&Zifedc ihmal telekki 
edilen ferl bir iddiadır .. Bunun 
tcallıık cttip;i sahte denilen ibra
namenin davası Ağır ceza mah
kemesinde bir seneden beri görül
mektedir ki o daYadaki alı\kam 
valnız malılmauma müracaat cdil
mi< <ahit olmaktan ibarettir. '• . 

• Kaçakcılar Adliyede l'cr-
'ienbepaıarıııda • ·amcr YC f,ak 
namında iki adam i'piıro ka\a
cılıp;ı yapmakla maznun ol.ırak 
atlliı eye ycrilmi>lerılir. Bt.~lar 
hir otomolıillc Çcnılıı:rlita~t:ıki 
\goha 20 teneke i,pirtu ı;i;nde 

rirkcn yakal~ınınt~lardır 
1\uil'dıhin<i<' Ra>cnro, apartma 

•ımda rnkı imal cdtn l l;ıyım 
naır:nda bir adanı vakalanmış 
\'c adliyc)'l' H·rilnıi~tir, Rakı ima
line mahsus k;ızan 'e ıli~cr alılt 
mu aderc edilmiştir 

~ - ·--·-· ---Kapatılan eczaneler 
Kanun mucibince kapatılan * l J,ı ır l>kdc, l<kl' ı:; 

1 
.ır~: ecLanelerden bazılarının gizil s.:~dık ) ıı~ alarak l\,ıdıkı1ı unc olarak reçete yaptıkları Sıhhiye ı;tt'l! k Müdüriyetine haber verilmiştlr. ~ tc ol.ın .\lthnıcdin ınavu-n ı Tetkikat yapılıyor. ''•na "''\'r'ı r. · ı .. • • ..... !'it.: aııı ıt art ... 1nın ----

lhsra ·--· iLANLAR ---
. '· • \tı•)uru \'arı)nuş ma\ una ıçinddı <:ındıkl:ırla hcral>t:r hat l!ISl:Dı•P••••••••I\ 
mışnr. 

* Bir şoföriln marifeti 
Beyoğlunda 'ı cni~chirde oturan 
yttli y.cılarında Jak i,mindc lıir 
çocuk dun Tarlahaşında O)na-

k~t iken u >ırada oradan 
geçmekte olan ,oför Mihalin 
idarc~indeki l-68 l numaralı oto- <<A D L E R » 
rnnbilin altında kalmış Ye saı; YAZI MAKINASI 
ayağı kırılmşır. Şoför yakalan- (Adler) ın ufki hurufat ripl 
ını~. çocuk Etfal hascahanesine ımtiazi m nhısircn ADLER giinderilmi~tir. yBli maklnasina mahsus bir 

ıBozutan motlir- l'rra kk i hu.>l'>ıı ettir. 
namındaki bir motör t'' e ki .\rzu bulunduğu kad~r çok k kopplar çikarilabilir. llelcbcd a ;ım :\larmaradan dırkcn nıa- dayanır. ilk yazı ınakı asi, kıncsi buzulmuş, k rava .ur- 1898 senesinde ADU:ll fab-nıu~tur. • rikası t.orafuıtlan iınal olunmuş-* Vapnr kurtarıldı- Gcl'cn- tur llütün tlıinyada :160,000 
erde Ç:ı. ı' 'akde Fnın. ız ıan- makina sarılmı~tır. Türkiye ıraJı ~Rom., l apuru ile , uku vekili, umunıtliği: lstan~ıul, (;ala-
ula'l mıı,adcmcdc ra' ·d 

1 ta \ oyrnda han • o 7-10, ra' h•· _ne. ar 0 
• Po>eı kutusu. Calaıa, 447 \na· d\ •turıı.n 1 u~ıl ;-.adc 1 dolu vilavctleri için <)i accntalıkla 

~n•rn11_..ı ~e irihrı ... ir (' c\\ar nırmu: ı~r aranı,or. " · ••'•~&m.:iiı:cmlımıd 

\! iLLi Y L-.f, 

EMANETTE 

YILDIZ!. 
başkasına 

verilemiyecek 
Gazino 

kiraya 
Yıldız Ga7Jnosıı için emanete 

yeni bir müracaat vaki oldııl(u 
yazılmı~ıı. Filhakika höyle bir 
talep vardır. Fakat Jaryoserra 
ile yapılmış bir mukavele bulu
nduğundan ikinci bir mukaveleye 
imkan bulunmadığı gibi, talep 
ciddi telakki edilerek enctimeni 
emanetçe de cetkik edilmemiştir. 

~ Süt muayene yerleri - Alit 
ve edcvatt ıkmal edilmcdip;i için 
'üt nıuayene yerlerinin açılması 
bir hafta daha techhiir etmiştir. 

• Gıdasız çocuklar - 1 Tilfü 
Ahmer reisi Ali Paşa dün şchr
enıini Muhiddin beyi makamında 
ziyaret etmiştir. Ali Paşa pdasız 
çocuklara yardım meselesi hak
kında \luhiddin beyi ziyaret 
etnıiştir. 

* Cemiyeri belediye- Buµ;lin 
~aat 14,30 tla Ccnıi yeti Belediye 
içtima vardtr. içtimada 927sencsi 
he>abi kar'i raporu tetkik edile
cek tir. 

*Halit B. in evrakı- Şirket 
konıi~crlerinden Halit heyin evrakı 
Emanet en~limenincc ikmal edil
mıştır. EYrak berayı mütalaa 
;\luhiddin beye ı;öndtrilmiştir. 

* EMANET MEMllRLARI 
Muhiddin B. in riyasetinde to· 
planan komisiyon Emanet me
murlarının nasbu azil şartlarını 
tespit ttmiştlr. Berayı tasvip 
VaktUete gönderilecektir. 

* Et ~arfiyatı Kanunu evci 
zarfındA şehrimizde 57,5S.~ h.
saplık koyun kesilmiştir. Teşri· 
nievelde 71,367koyun kesildlğlne 
göre bu ay zebhiyatıl3.814 reis 
eksik demektir. 

DAŞIBÜYÜKTE TREN 
TR~:~ 3E ZAMAK l~LEY~:CJ~K 

Anadoln battı üzerinde en 
güzel bir yerde olan Başıbüyü
kte trenin durması için eball 
tarafından vaki olan teşebbU· 
satın neticelendiğini yazmıştık. 
Şubatın birinden itibaren tren· 
ter BaşıbUyUkte duracaktır. 

Bu hususta ıazımgelen ha • 
zırlıklara başlanmıştır. Sabah • 
tarı 8,20 ve 10 da tiren uğn -
yacak, öğleden sonra da 1,20 
treni orada duracaktır. Ak • 
şamları da Haydarpaşadan ge
len tirenlerden 5,15;6.30;7,40 
tirenleri Başıbüyükte duracaktır. 

Haber aldığımıza göre bu 
mevkide yazm halkı celbetmek 
için bazı tesisat ta yapılacaktır 

Trenlerin durması için icap 
eden tesisat ikmal edildikten 
sonra trenler buraya daha sık 
ugrayacaklır. Nafia Vekaleti 
lstambulun en güzel yerlerin· 
den biri olan BaşibUyükte olan· 
ların ihtlyacıoı düşünerek buna 
karar vermesi çok musip ol· 
muştur. Ücretlerde indlril!rse 
vesaiti nakliyenin ucuzluğundan 
istifade ile bir çok kimseler A· 
nedolu hattı güzergahına taşı· 
nacaktır. fakat şehirde işi gücü 
olaların geç vakta kadar 
şehirde kalabllmelerini tem"n 
için Haydarpaşadan son trenin 
eskisi ğibi 10,30 da kalkması 
iyi olacaktır. 

Şimendöfer idaresinin bunu 
nazarı dikkate alacağını ümit 
ediyoruz. --Adalarda bitti 
Kadastro işi şimdi 
Beyoğlunda başlıyor 

Heybeli adanın kadastrosu 
bitmiştir • Fen hcy'eti müdürü 
ahiren adalar kadastro maa· 
melatını tetlclk etmiştir • 

Bundan sonra Burgaz ve 
Kı nalının ameliyatına başlan· 
mak muhtemeldir • 

Mamafi kıymetlerinin fazla· 
lığı ve emlaki mektume: bulun· 
ması dolayısıyle her şeye ter· 
cihen Beyoğlu ve feriköy 
kadastrolannın icrası da düşü· 
nlllmektedir. 

lzmir kadastrosu Karşıyaka
nın kadaHrosuou ikmal etmiştir. 
Bu esnada yoz binlerce liralık 
emUlki mektume bulunmuştur. 
Bunun için Beyoğlu kadastro • 
sunun bir an evet icrru ı dilşll • 
nülmektedir. 

PAZAh 27 KAl\ Ul\USAı ·t 1929 

MÜTEFERJK HA ERLER 

İSKAN İŞL'ER1 
TeşkiUUı lagv 

edilmlyecek 
Vekııı;ü; tamimi 

Dahiliye veklUetlnden vilayet· 
tere gelen bir tamime naza· 
ren bazı iskan memurları teffiz 
işlerinin bir temuzda nihayet 
bulacağını ve vazifelerine nl • 
lıayet verileceğini zanettlklerln· 
den arzu edihnedlğl derecede 
gayret göstermektedirler. 

VelrAlet bu va1iyete mülkiye 
mUlettlşterinin raporlarile mut· 
tali bulunuyor. Tamimde iskdn 
memurlarının kadru haricinde 
kalacakları endişesine mahal 
bırakmamak için atideki izalıat 
verilmektedir: 

iskan kadrosu daima fazla· 
laşmağa ihtiyaç gösteren bir 
teşkilattır. iskan ve teffiz işleri 
bitse bile teşkilat lağv edllmi • 
yerek işe devam olunacaktır. 

• Müşterek rapor - J{ada,tro 
hey'etifennlye müburü Halit Ziya li 
dün Anltaraya gitmiştir. Umum mü
dur Aul B, le birlikte A\Tupadaki 
tetkikatları ncticc<iıc ait raporu ha
zırlayacaklardır. 

* Erenköyde muhtaçlara yar· 
dım- Erenköy Halk Eırlmı nahiye 
ocağı tarafından Erenkoyde tesi; edi
len kütüpancnin küşat re>mi ~eçen
lerdc }apılmıştı. 

üiger taraftanı 'ahiıc ocağı ht)
0

<tı 
idaresi tara[ından vukubulan teşcbbü
sat ve sarfedilen mc:-ai neti ce!'-inde 
cıvardaki fakir halka yardım için de 
ayrıca tqkilôt , licuda get!rmiş. temin 
edilen }ardımlar '•ıc-indc muhtaç 
'c h35ta olanların imdadına ko-mak 
iınk~nı ha>ıl olmuştur \lühtaç ha · 
taların evine kadar hckım gondcıil
mcktc ve füçları da ·aptınlmaktadır. 
llıı teşekkül gittikçe ~cnişlcmcktedir. 

~ Seyyah geliyor Salı ~tinii 
Adriyatik vapuru ile ~chrimize 
600 seyyah gelecektir. Bu ~ey
yahlar bir gün kalacaklardır. 

* l.iıtlyar hey'tlerl lntihabi 
i\Iahallelerde ı 929 senesı için 

ihtiyar hey'etleri intihaban bıtmiş· 
tir. intihaba mıızbataları tasak 
edilmek iizre v· ayete gön· 1cril
mcktcdir. 

•ti. Mehmet B. - iskan 
l·muml mLJdüni llact !\lchmct 
B. yakında .~nkaradan h~mire 
gidecek ye oradan \ehrimizc ge
lecektir. 

* Teffiz komisyonu - 2 nu-
maralı Tefli/. kombyonu dtin içti
ma ctmi~tir. :\lülkiyc miıktti~
Ieri de komisyonlarin faaliyetini 
tetkik etmektedir. 

* ıı Yeni mektep \'iJ,\yet 
daimi cııcumcni hu ı;un içtinı;ı 
edecektir. Bu içtimada k°' !erde 
ppılacak olanı l mcktchin in,:N 
ihale edilecektir Bundan ha~ka da 
,elıir tl:ıhilinde iıı~a olunacak ' nıckıcpkriıı prnjt">i ıc pit nlilc 
ccktır. 

* Memurlara aylık -
uınur11i maa~ı ('uın:ırtc~i 
yerilecek tir. 

~ubat 
gJnu 

ıc- Ziyaret l'raıısız nıa,Ja-
hatgiizarı diııı \'ali muavmı 
Fadıl beyi ziyaret ctıııi~tir. 

• İHTiYAT ZABİTLERi -
Sultanahmet şubesinden: Şube· 
mlzde mukayyet ihtiyat zabita
nının yoklamaları 2 şubat t 929 
başlayarak şubat gayesinde hl· 
tam bulacaktır. Bu müddet 
zarfında müracaat etmeyenler 

kanunun 10 uncu maddesi tatbik 
olacaktır. 

Üsküdar askerlik dairesin
. den: Üsküdar askerlik da
ıreslne ba~h askerlik şubele· 
rinde mukun olan bilcümle ih· 
tlyat zabitan ve ihtiyat askeri 
memurlarının bermucibi kanun 
929 enesl yoklaması 1 şubat 
929 taılhlnden başlayarak 28 şubat 929 tarihinde nihayet bu· 
Iacattır, 

Mumailyhimin mor~caat 
eylemeleri ve müracaatta yok· 
lamalarını yaptırmayanlar hak· 
l~rında ahkılmı cezaiyenin tat. 
bık otunacagı . 

Fatih askerlik dairesine 
merbut şubeler mıntılra

sında bulunan ilıtiyat zabit ve 
ihtiyat askeri memur ve men· 
suplarının 919 8eneslne mahsus 
yoklamalarına ı Şubatta baş
lanarak Subat gayesinde neha· 
yet verilecektir • 

Zabitan ve memurinin veııalk 

~ ....... 
MUVAZENE 

- -·---1\Iuvazene komisyonu 
dün toplandı 

Tediye mu\-azencmiz etral nda 
tetkikatta bulunmak: üzre Ali lkri<at 
meclisi :ıza~ınd:ın \'C ~riL'aret ~)Ja~ı 
rei,leıindcn \'cdp, Oda k~tihi umu
ml<i Vch!>ı. \bhos 'c Raif '(')det 
beylerden murrkktp <>larak t~ekkül 
eden komiıı;:~· ın ~ehrimizde bulunan 
:\leclis K~tibi ı::mumfşi , 'urullah 
Esat beyin de iştirakııle mesai,ine 
deYam etmektedir. 

flizdc ilk defa tetkike mevzu 
olan hu miihfm me~'elc etrafında 
malumat olmak üzre kencli,irle 
göriişen hir muharıirimıu , 'nrullah 
r:......ıt Bey ŞU iz:ıhau \"ermiştir. 

iktisadi mes ·eıelerimiı. uru -
sınıla paramızın istikrarı mes'e/esi 
ehemmiyetini muhafaza ediyor. 
istikrar mes "efesini mı7stekil ve 
mı7rrrret nlarak tetkik etmek 
mümkün deffeldir. Bunu iktisadi 
şartlarımızın hususiyetlerini mı1na
sebete getirmek ve parunıızın 
davizler arasındaki kıymetini tem
vviiçlerindc esaslı bir surette 
amil oldııf!ıında şüphe olmıyan 
"heMbu/ ı•e tediye mııvaunemizin 
mahiyeti hakkında da telkika/la 
bulunmak llizımdı. 

Meclis mevzuım ıırzettiği /ıusu
siyete hiııımı Ankara, Jstanbııl ve 
lzmirde cıılışmak üzre ıiç komis
yon intilıup etmiştir. 

Ankara komisyoıııı Medis R<"isı 
HasU11 bq riyasetinde teşekkül 
etmiş ve tetşikatm ccreyanınıı t".rns 
teşkil edecek bir mesai programı 
tespit etmiştir. Bıı e ııs dııhiliııde 
Jstıınbııl ve i:mıir konıis)'onlurı ela 
nııilıim tetkik nı .. ı•wları dı rıılıte 
etnıişlrrdir. 

lznıirde hulunduj!;ıım on giın zar
fında lzıııir ticaret oda;ı ile de te
mas ederek lzmir ikti adi mıntaka
ı.;ının., ihracat itihanyll, a.rzcttiı1,i hu· 
-u•iyu1 eıi ırıkik ettim. Elde < ltiği· 
mlz rakamlar şimdiye bdar. alclum
ya, kabul edilen rakamlardan çok 
farklıdır. Netice bügün henüz kahı
taslak bir mahiyette olmakla heraher 
çok itminınhahşar. 

* !.iman şirketi tarife:;i -
Tarife komiyonu Liman •irketJ 
tarifc<ini tetkik ve inta~ etmiştir. 
Tarifeden yapılan tcnzllftt mez
kur inhi,arın 150,000 lira kadar 
hir parasını korumaktadır. Yapı· 
lan bu nıııhim cadilat evvel:\ 
iktisat VekAlcti tarafınd:ın tastfk 
olunacak YC :\lartı:ı dıı tetkikine 
başlanacaktır. 

Aslı yok Koptratiflere de 
Kredi açılması hakkında Ziraat 
Bankasına emir geldiği hakkın· 
dakı haberin dogru olmadığı 
anlaşılmıştır • 

* lngiliz lirası lnyillz liraM 
dün Borsada 992,5 kuruştc açıl· 
mış , 993.5 kuruşa yükseldikten 
sonra 992 kuruşta kapcnmı tır • 

istikrazı dahli! 89,12,5 lirade 
açılmış , 90 liraye yükseldikten 
sonra 89,62,5 lirada kapıınmış· 
tır • Altın Borsa haricinde 860 
kuruşta açılmış , 859 kuruşta 
kapanmıştır • 

• Çok un geldi - icra ettiği· 
miz tahkikata göre , son giin
lerde şehrimiz gümrüklerine 
külliyetli miktarda un gelmi~tlr. 
Yalnız , un sahipleri mallarını 
çıkarmıyarak , yeni kanunun 
tebliğini beklemektedirler. Kanun 
teblığ edilir edilmez • gümrük 
anbartarındakl unların hepsi 
çıkarılacaktır • ----İLANLAR 

Operati>r 

HALİL SEZAİ 
BASUR ~\E~\ELEl{İ 
Fi,ıül ve 'ıra-;alan amcli\'atlı ame

li' fö12. elektrikle tedavi \'~ bikümle 
ameli)·ati icra eder, Clğlcden ,1;onriA 
DiYan yolu Acı 1 lamam Sn. 10 

SATILIK 
Kadıku' unde ınoJ;1 l ' \! inde '21 

numaralı furıın maA"aı.a 'ı: ustündeki 
hane a1.·clc ınlıkur. (~ormt'k ''" g 
rüşmek Uzrc n1czkOr h;ıne\c ınur 

ve hüviyet cüzdanlariylc men· 
sup olduklan şubelere blzza 
veya bil\ asıla müracaatla;:: 
ve işbu müddetin hitamına k 
dar müracaat etme) enler hn 
kında ıo:ıı No kanunun Onun 
maddesindeki ahkamı cezaiy 
nın tatbik olunacağı nan olunur. 

3 

iye& 

HALI, PASTIRl\ıIA, YAPAGI 
Halıcılık 

tikten 
Türklerin eline geç. 
sonra ilerlemiştir 
~~---~--~~-Halı ticareti geçen seneye nisbeteı 

yüzde yirm~ artmıstır 
Kayseri , 21 K .sanı - 1 

Kayseri her şeyden evci; ikdsadf 
faaliyeti ile tanınmış bir şehir· ' 
dir • Onun beştıca ihracatı beş 
madde üzerine tespit edilmek· 
tedir : Halı, pastırma, yapağı, 
kitre , cehri ... Halıcılık ıun 
geçtikçe ilerlemektedir • Bora
daki halı tezlı:l.hları, eskisi gibi 
iptidai şekliden kurtarılmış , 
hatta yeni usul resimlerle Kay· 
serinin şimdiye kadar imal et· 
mediği nefis mallar çıkarılmak· 
tadır • 

Ermenilerin zamanında pek 
yüksek bir ııan'at olarak tanı· 
nan batıcılık, Türkleriıı eline 
geçtikten sonra büsbütün Uer· 
!emiştir. Halı tezgahtan olanlar 
muntazaman muhabere ederek, 
imal edecekleri halılara yeni 
şekil verebllmek için uğr~ lırin imarınd.t bü}uk hiL.IDetlen ıı;cç< maktadırlar .. Halı ihracatı, ge· Kayseri sabık belediye Reisı çen seneye nispeten, yüzde lbrahım Safa B. 
yirmi artmıştır. Zaten bu mal· ıarın ihraç edlldiği şehirler Is· se bu bankanın yaptıgı ı) ı tesirleri inkar edememektedir. tanbul, lzmir, Ankara ve Mer- Zl-ııat bankası I~ ve Osmar sindir. l\\ersinden Arabistan h bankaları olduğunu düsünür-kısmının ihtiyacı gönderilmek- k · 
tedir. Bu da gösteriyor ki , 

en, muamelatını sırf :ı:ilrraa 
tahsis edecek olursa. hem da Kayserinin en ziyade istifade ha iyi hem de Ka)seriyc daha edeceği hat, hiç şüphesiz ki faydalı bir ış gllreceğl kanan _ Kayseri • Ulukışla hattı olacak· hade~ im. Zürraın diger banka-tır. Bu hat l·kmal olundu""u ı " ara müracaat edemediğini na. taktirde, Kayseri mallarını sev- zarı itibara alırsak, bu noktaya ketmek için bir çok vasıtalara fazla ehemmiyet verilmesi icap müracaattan uzak bulunacaktır. ettiği derhal anlaşılır. Is ban • MUhlm bir yol kası küşadından evet pi.yasada Kayseri için gayet mühim ve can alacak bir nokta daha yüzde yirmi beı;. faizle para Pınar b Ş Elbostan 

""ksUn almak ıztırarında kalan Kaysc-a 1 - <>u rililer, bir gUn işlerini tanzim ve Mara11 yoludur. Bu yol ya· pıtdığı [takdirde Kayseri malla- için, banka muamelatını yola rını ihraç edecek bir mahreç koymuşlardır. Milli iktisat ban-kası, isminden de anlaşılacağı daha bulmuş oluyor demektir. veçhile, mahallf bir teşekküldür. Bu şosanın bu sene zarfı;ıda yapılacağı muhakkaktır. işte 90 bin Hra sermayesi vardır. Bankanın muamelatı zarasızdır. o zaman Kayseri imalatını tez· 1 yit etmek zaruretinde kalacak nkişafı etrafında muhtelif teşebbüslerde bulunulmaktadır. ve arzu ettiği tlcarf muamele bu . uretle başlıya .aktır. Kayseri, yolları ikmal edi-
1 Dört banka ldiği takdirde, iktisadi noktayı 

Kayseri gibi mühim bir ticaret nazardan katiyen sarsılmaya. cak ve ğUn geçtikçe tekemmuı merkezinde en mUhlm rol oyni· edeckekl bir şehirdir •. Burada iş, yan mUesseselerin başında ba-
zey a_ ınan. ve mütemadiyen ba-nkalar bulunmaktadır. Elyevm h d 1 se ı en hır eğlence "ibidir, En Kayserlde dört banı.a faaliyette· kli • dir. iş bankası; Osmanlı banka· zev Alemlerde, iş meselesi sı, Ziraat bankası ye Mili! ikti· açılıyor, en sakin ve rahat an-sal bankasıdır. farda yapılacak bir muamele iş bankası etrafında münakaşalar ediliyor. iş bankasının kU at resminde GörOlilyor ki Kayseride mütema-
diyen çallşan ve hir bir zaman Uç ay gibi kısa bir müddet ~ geçtigl halde piyasaya tama- pas kabul etmlyen bir makine-miyle hakim bir vaziyettedir dir. Cumhuriyet devrinin aça· denilebilir. Paraya pek fazı~ cağı yollar, vereceği kararlar ·ıı · bu makineyi memlekete azamı ı tıyact olduğu bir andıı; iş menfaat getirecek bir hale bankasının açılması, şehrin tica-ri muamelesi üzerinde pek bO· getirecek ve mütemadiyen onun b faal sesini duymaktan zevka· "'üyUk bir tesir uyandırmıştır. lacaktır. 

~naf ve tilccardan __ h_iç_bi_r .. k"'im-· HIKMl:.T ŞEVKi 
•O..ıı-----

MEMLE~ETTE 

Bİl{ KJ\l)I ~ı YAKTILAR 
HAYDUTL\R llAS T\ 
PETROL D()J EHEK 

Hı\1. IN BAŞrNA 
\ TEŞLEl\liŞLER D1R 

TÜTÜN MUBAYAATI BALADI 
ı\\a~ehir k.tzasına 8 sa.:ıt uzakta 

llürhanlar köyünde hir '"' guıı ol· 
muştllr. 

\"tıka ~oylcdir: . 
llürhanlar koi ilnd<" Kcrını "~hı 

\lchınct Ali ·~· namında 1)0 )l>ın da bir ihtivar vardır. ..! Ç siUhlı şahı · 
hu ihti,·ann .,.ect~ an~ı erıne ha~kın 
yapmı~İarJır. . _ . Baskıncılar dırh<·nmz ol!;lıı ı,maıl 
ık arkacln>laıı Kara ll<1ca oğlu \kh· 
met , 1.: 1 lti:--c.:yin oğlc :\Jchmtttir. 

Z:ı\allı ihti\:ır: m;n ıerll·rlt· k:ır 1'!· 
.. 1nda dur:ın hu all;ıml:ıroı p;ıra.,ı ol· 
ınadıaınt \"C Ht:l va~ınd.1 nlduğıını.bn 
~x~disini old\irseltr f)Jlc k«ırkma\n· 
1.·ağını Ö) lt'miştir l la\dutlar: l'e or 
ihth ardan para ahıma\ :tı.:::ıklannı .ınla· 
ncı kan .. ı 50 \:ı:;-l:1nnd.1 I 13 na 
ıım:ı işkcncc\t: h:1şl:ımı~lar \C 
1Aın ı z(·rinde duran g:ız m 
ı ınuhte\i\:Uını 1 la rıa hanımın 

1 3a dl kerek kiprit ~aknıh r ve 
ateşlemişlerdir. 

J la5na h.ı ın1, e\\ ı..l.\ siçlıırı. nra 
da ~ LıZ'. 'anl:"ca. p an ı , cr1 ıi 
,11~dutlara g' teMlı~tı. . 1 la .. i t'ar 
parolan olan 180 liraı ı aldıktan s11 
ra kaçmışlardır. 

-
Jonıbm;ıfar ta'3!ından ~apılan 

t•ıkil<at ncticcsuıdc haydutlardan 
!<mail ile Kara Buca oj!;lo Mehmet 
~akaianını~tır. Biri .. l hl'nıiz tutlllına 
mı"tır. 

• Tütünler alınıyor - 'l'utun
ltri >atılmamı olan mırııakalarda 
rnüh:tyaat yaı11la~1~11u l'C lütünlcı-in 
altnac:ıg1nı 'azmı~uJ... ·rıitün fnhi!'arı 
L'mum . lüdürlüj!;ıındcn \Crilcn emir 
muc.ihince inhi<ar me-murlan '1ene~ 
mt'n kı:r.11.;;ına ~tmişlerdir. 

\ luha\ aa rnı.=murlan ~1,nc.mcn 
kaza ının muhtelif kö)l<rindeki tü
~unlcu \ izitt· ,~dcccldcr "Onra satın 
alac-aklartlır. 

lnhi ar idaresinin tm Alacağı 
tu'ünler pi\ ·ı fiatı üıerind1.~ 
ılı ıacaktır. l ~ıum .\ludurluktcn \C 
nlen emı· hcnuz. tullinlcri S:ltılm.ımı.;. 

' ola;ı mınıakalarda de• hal muhaı~ t 
)Opılmssmı hılılirnıckıe nldajtun,!Jn, le. 
ıll'.mcnde ... rıla~k ınuha\3attan sonrı 
memurlar ~oçaı k1za• ıa ,;cçecek'cr 
dıı 

JI z mın k · r hi.; tıfr c.ıı 
ıl tutllr \er ı.'hl> • ıdarc ı ta [m. 

d.tn kı a hır zamaıı a satın alı . 
caktır, 
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BUGÜNKÜ HA VA 
lluı en fazla hararet (10) en az 

na l ) derecevdl. Bu~, D hava 
bıılu udur. Ona lodos esecektir. 

IKRA 
KISA YOL 

Mısır devletinin reisi Fuat 
Hz. de bizim gibi Latin esasın
dan gelme yeni, medeni harf
leri kabul etıneğe doğru epl 
mühim bir adım attı. Verlleo 
ınaUlmata ğöre fuat Hı:. şunu 
emretmiş: 

Arap harflerinin medenllef
tir'lmcsi için on mükemmel tek
Hıtc bulunacaklı>ra mükafat 
arilecektir. E~nun için bir 

• !ıaka ı:çılmı~tır. 
ı-ır devlet rebir!I bu güzel 

• m~deni teşebbüste bulundu
ğu için samlmlyetle takdir ede
riz. 

Yalnız mutalı\& kabilinden 
~unu söyleyelim ki, biz bu fay
dalı teşebbiist~ biraz •ıslahat. 
rengi ve kokLsa görUyoruz. 

isi bat, mevcut eyi bir şeyin 
bazı eksiklel'ini tell\fi ve gedik
lerini yarnamaktır. 

Bir şey ki esasından çUrıık 
'c fenadır, o şey ıslah ol...ımaı:, 
ancak yerine mükemrneli ikame 
edi!lr. 

Ji\utlakıyette, ıslahat, hiç bir 
zaman demokrasiyi, ve esasi 
hakları temin edemez: Bu ancak 
ı1 mokrasinin tam manasile ke
ı.di inin ikamesi halinde ka
bildir. 

Tekaüt muamele ve tarzı 
ıslah ile degil, başka bir sistem 
ikame i ile düzelir. 

Mlinakasa, müzayede usulle
ri.ıi ıslaha çalışmak onları daha 
ince zorlııklnra kalbetmek de
mektir. 

Ezber medresesinin ıslahı 
demek bütün bir masum milletin 
ı.ı:ha fenni bir kementle daha 
ı.lııy boğazlanıp avlanma~• 

demektir. 
Bu misaller çogaltılabllir. 

Telif ,.e ıslah tasallüp ve ta
a,:.ubun hareket tarzıdır. 

Halbuki milletlerln hayat ve 
mukadderatında en sakınılacak 
flil bu iki kelimedir. 

·Bu fenadır yerine şu eyiyi 
ikame etmek lllzımdır. deyip 
hemen cezrl bir hamle ile yapı
vermelidlr. 

Eger şu teklif, bu noktaina
zara, o mütalll!!, iş medreseye 
ve •esallUp mantıkına düşerse, 
netice mevcut fenanın daha 
berbat olmasından ibaret kalır. 

Mısır reisi Hz. nin bu fikir 
'c teşebbü ·u eger ciddi ı·e 
emimi ise yurnnecek en kısa 

\Ol şudur: 
Cehlin ve ıaa~subun ensesi 

civarına bir de~te kılıç, ondan 
onra ve yek hamlede gelsin 
eni hariler. 

\ıılı;.ara 

!'AZLA OLU' OR 
Doktorlar evelki ;:un )İne 

toplanarak nı:ı tbuat meselesini 
mllzakeı e ettiler . Necati Beyiu 
ölUmü ıızerinc tahaddü' eden 

bu meselede gazetemiz dalı:tor
lana bassafilyetlal haklı cö•
terlr ıurett• DCfrlyatta bulun• 
muttu • 

Fakat danlı:U lctlmada bir 
mesele mevzubabs olmuştur ki 
meseleye tamamen başka bir 
renk vermekte oldutunu söyle
mek isteriz . 

Varllen malQmata gore, 1~
tlmada, ölüm• sebebiyet verdi 
diye bir doktor hakkında yazı· 
lan yazıdan dolayı < bir gaze· 
teyl • tenkit etmişlerdir. Evvela 
şunu söyllyellm ki mevzubahs 
yazıyı gazetemiz yazmıştır. Fa
kat içtimada söylenllen şekil· 
de değil, başka surettedlr. 
Biz şu ve ya bu 'doktorun 
ölüme sebebiyet vedlğlnl yaz
madık. Böyle bir lttlhaın ile 
mahkemeye verlldlğlnl ve mu
hal .mesl icra edileceğlnl yaz• 
dık. Bu da bir baklkattır, bir 
vak'adır. 

Biz hiç limit etmeyiz ki dok· 
torlar, içlerinden bir arkadaş
ları alakadardır diye, bir vak'
ayı nakleden gazeteleri meı,Ll
mek istesinler. Bir hadise havadis 
mahiyetini alınca onun gazete 
sütunlarına geçmesine kimse 
mani olamaz. 

Gazeteciler her mesleğe men
sup ı.i-~elerin ve bazen kendi 
meslektaşlarının da mesela ma· 
hkemeye verildiklerini yazmak 
zaruretindedlrler. Bunu yazmak 
her gazetenin karilerlne karşı 
bir vazifesidir. 

Aksini iddia etmek gazeteler! 
sansür etmektir ki doktorlar 
gibi münevver ve gazide 'ılr 

zümrenin buna taraftar olrı a
yacıığına şüphe etmek i·l~ı:ır' iz. 

FELEK 
. l·:i ll':N Si-:\ ı:J( ? 

Bir aşmaya sordum : 
Sinemayi neden seı•cr::;iıı? 

Cevap verdi : 
S<izden bıktım da 011ılı rı. 

Bir başkasına da sordum : 
Gramofonu neden sever-

siıı ? 
Dedi ki , 

Duydugıı11u dcj:iştirme
den sclyler: 

Başka birine sordum : 
Telgrafı neden seııersin? 

Cevaben: 
Uzun yazıımıız da ondan! 

Dedi. 
~l<:Rll' llEYEFI· ili 1. lllR :iÖZ( 

Dün arkadaşlardan birisi Şehre
mini Muaı•ini Şerif Bey/endi 
ıistadımı zırı odasında bulun
muş. Bermutad haııaılan bah
solunuyormuş , lıikırdı sokak
lardaki bu ;:fara gelince Şerif 
B. 

Efendim ! Bizim eı• biraz 
dikçe bir yerdedir. dün inerken 
fena halde !:uydun ! Bereket 
ı•ersi11 yanımda elıibbadwı biri
si ~·ardı, o tulfu da düşmektm 
kurtuldum. Neyse bıı f{ıin haM 
gıi11eşti. aıtık donfar. f Tam 
bu lıit.-ırdryı söylerken içeriye 
cslıabı ıııasıılihfttı bir hanım 
![irince Şerıf Bey kendine malı- 1 
sus sür'ati iııtikal ile söze 
deMm etti . 

... Fanllalur . çoraplar .. 
Neler, neler.' Ve sonra. gelene 
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PASTIRMA YAZI 
- ,\, aıp 1 :\1 isaf iı· ı 0Jasıııa 

,ıl lıakalını. Hrrı de ~ımrli ge-
11·rın1111. 

!)akir bey hıı ıakıısiz ziya
·ıten lıem ku~kıılanmı::. lıem 
sıkılmı~lı. 

x 

Fakat lıııkt)met ıııtımur
l;ırırııı kaı ~ı çok riayetkı'lrdı. 
1 leııiiz ) aıa;rıııJa uyuyan 811-
1.·ıııı ııyaııdırıp. bir ey oöyle
nıeksizııı, do~rııca aşajtıva. mi
•:ıf ir odasıııa indi. 

f'olis efrndi bir koltuğa otur
n ı ıı~. ,,lirır!ı,ki nıeııdille ba~ının 
lı·ırni si!iyor. Cemal ayakta, 
:ıııcı {:oziıyJr ııılarıın e~yasıııa 
p:ılıa hi~ivonlıı. 

Şakir lırı· iı·ıTiye ı.:ıriııce, 
Jl'llis rli•ııdi de ·tyağa kalktı; 
ve tl:ıhn •\' s:ılıihitır a•~ız : 

'.\luharrirl ErcUmcnt r~r m 

rnadaıı, m:ıks:ıdı ziyarl'!iııi iza
ha giri~ti 

Beyfoııdi, rledi. sizi tariz 
eJi~imııı sehebi .. 

- Estafııı ııllahl. 
. Şıı adamın ( Cemali 

i~ıel ı:ırliyol'lltı ) ifadesi rloğru 
mıı, yalan mı. anlamak için
dir. Komiser beyin, mahRııs 
ı:elAmı var .. 

- Aleykum-.ı>lamı 
- .. Si1.deıı istirlıamınıız 

*u: bu adam ı.:eı;cıı ırün çar
şıda bir yüzük satmış . .. yüııi k 
tıı şudur. 

Cehiııden , saman kı'ldına 
sarılı olan yıiziijrü çikarıp 
Şakil' heye ıızattı, ><onra söziine 

nt istedigini sordu . 
HANGi ORMANLARDA f 

Hangi ormanlarda kafiyat 
yapılmaması tazım ge/dif!i tet
kik olunuyormuş. Bana sorsa
lar derhal • Çam • ormanla
nna dokunu/mamasını isterdim. 

BiR MÜSA'.\ffRE 1 
Diş doktorları dostlarımız 

aralarında bir müsamere tertip 
ve evvelki akşam bir haylı 
eylenmiş/er . Ben eylenen/eri 
severim., Mesela: iyi saatte 
olsunlar, di!!er emraz doktor
/an da toplandıkları zaman 
gazetecilere • beddua • edecek
leri yerde ey/enseler daha iyi 
olmaz mı ? Neise mes'e/e bu 
deyi/, diş tabibi beylerin. eylen
ce/erine müşterilerinden bir kişi 
bile çaffermamış olmalarıdır . 
Vakıa , diş doktoru görmek 
pek hoş bir şey degildir çünkü 
mutlaka az çok bir can acısı 
mr demektir, lakın müşteri 
yıl zıi görmekte öyle mi? 

Bahsetti!!lm müsamere pek 
hoş olmuş fakat doktor bey
lerden ikisiniıı bir türlü dur
durulamıyan diş ağrısı işe bır 
muayeııe kabinesi rengini ver
miştir. 

KULAK 
Mil'AFIRi 

FELEK 

Ağalıgı tuttu ... 
Biletçiıııi;;; çok terbiyeli bir adaıııa 

benziyordu Para isterken öyle 
küstırhças111a insant omuzundan 
tulup sarsmıyor, /Jilıikis !terkesin 
öniinde nezaketle eğiterek: 

Affedersiniz efendim si>e 
o1et kestil:midi? ıliye soruyordu, 

Neyse ıı:ı:atmıyıı/ım, birer ikişer 
lıepiıniz /ıi/etleriıııizi aldık, yalnız 
köşede, gocuğunun arasından yal
nız /Jumı111un ucu goranen bir 
!teri/, pek davranmak niyetinde 
de/fildi. BUetri nezaketle onun da 
ön{lade elfildi · 

Efendi sizin hiletiııiz? 
Gocuk/uda fıiç /ıorekel yok, 

ikinrı bir ifıtıır 

- Efendi bilet? 
Herif kıpırdaı111uyor bile. Sankı 

orıa süylmmiynrdu. Uçllnrnslinde 
omzuna dokıııııııağa mecbur oldu: 

Bilet dedi/: çfmdı . 
Gocıık/ıı, bu sıfer /ııışını şiıyle 

bir çevirerek /ıaziıı fıazin tsııedi, 

fakat yine cevap vermedi. 
Biletçinin artık sabrı tDkenmlşti: 
- Eftndi, efendi dedik diye 

galiba ağaiıftn tuttu, dtdi, uçlan 
bakalım, paraları! .• 

Kulak misafiri 

MUSİKİ BAHSİ 
1 

TAÖANNI ESERLERi 
Aı;ırlarılanberi •avd mı•sikiye ait 

olmak üzre ibrl• olunan uerleı mu
azzam biı yekuna baliğ olur, Tagan
nf suretiyle ) apılan musikiye insanlar 
eskiden beri büyük incizap duymuş
lar ve bu sahada jah e<erlcr rncuda 
getirmişlerdir. 

\yni 7.0manda güzel şarkılann 
yüksek birer zerk telkin etmesi hu
susunda gi.ıftenin de çok dahli vardır. 
Kulak musiki najtmeleriyle beraber 
nefis şürlerl işitmekle de ayrıca 
mütahassls olur. Bunun içün bir şarkı 
dinlenildiği zaman güftesindeki mana 
ve mefhumun da anlaşılma>ı lazımdır. 

Yalnız memleketimizde garp esas 
ı·e usullerine göre ıaganni eden mu 
sıkışinıslanmız icra ettikleri taganni · 
yatı ekseriyetle ecnebi lisanlanvla 
yapmaktadırlar. l"llhaklka bu eserler 

çeye nakil, memlelı:etimlzin marul 
ve sallhl yettar zevatı tarafından der' -
uhıe edilmelidir. Kelimelerin nağme
ler tam olarak tetabukunu temin 
etmek üzre musikiş!naslann da bu 
mesaiye 4tirakl pek tabiidir. Mamafl 
bütün bu işleri tanzim etmek yani 
eserlerin tefrik ve tasnifiyle terceme 
ettirllmes!nl ve albümler halinde 
neşrini temin ~tınek memleketimiz· 
deki musiki müesseselerine mııv•fık 
düşen bir faaliyettlr. 

Ayni zamanda şahsi teşelıbü"le de 
bu giti eserlerin ziyarlele;mesine 
Ye adedlerinin anmasına s«hep olur. 
Neıekim. mekteplere mahsus beyncl
mile! şrırkıl:ırı li~anımıza nakletmek 
hususun<lo ha" mektep muallimlerirıi 

münferit ınc<aişl pek muvafıak ı eti
celer vermiştir. 

Bu şarkılardan bir ço~lan ~ıi7<'. 

güfteleriyle elyevm mektep•erioıizd · 
öğretilmektedir. 

Beynclmild taganni e,erlerini 
Türkçeye nakl ile taganni edilme;i 
memleketimizde a~rr mu~ikinin tıtaın· 

müm ve intişanna amil olacak mü· 
essirlerden biri olduğuna şüphe edil-

bir çok kim;cler ıçin bilinmİ)en bir memelidir. 
lisanla tagannl edildikleri halde, sırf 
musiki kıymctlL·ri itihari)1C müessir 
olmaktan hail kalamaz. ! lele :an'at· 
klrın sesi güzel icra kalıiliyeıi mti
kemn1el ise mütahassıs olınamaga. iın· 
kan voktur Yalnız rabancı bir lisanla 
süylenen bu ~arkılatda, . 11n1i lagarıni 

eserindeki <dirin YCrecc~i zc,·ktcn \'e 
şiir ile nıucoikinin tnczl'.'indc ı ınutc 

Ycllit ınü"terek tc,irden ınahrunl k:ılır. 
Hundan dolaı·ı her h•nl{İ millete 

mensup bir san'atkAı tarafından 
tanzim edilen bir beste, beynelmilel 
muvaffakiyete mal.har olursa diğer 

milletlerin lisanlarına nakl Ye terce· 
me edilir. Hu suretle kıymetli eserler 
her millet arasında inti~ar 'e efradı 
tarafından da zevk ile dinlenir. 

Musa Süreyya 

Halk sütunu 
MUSTAFA NECATI BEY 

CADDESi 

Muhterem Milliyet gazetesine 

Ölümüne çok yandııtımız, 
hala inanmadı~ımız "büyük 
Necatlnnln aziz namını ıcb
cllen Istanbul Şehremııne
tlnln büyiik caddelerinden 

blrfnl "Mustafa Necati Bey 
caddesi" tevslm etmesini, 
merhumu çok sevenler sa
mimi bir terceman olarak 
teklif ediyorum. Bu teklife 

Binaenaleyh memleketimizde de
0 

muhterem gazetenizin kıygarp metotları dahilinde şarkı söyle-
mekte muvaffaklyet gösteren ,.e adedi metli neşrlyatlle iştirak bu-
J:(jnden J:(ine artmakta olan mu iki- yurmasını rica eder ve hiir-
şinaslanmmn, ;an'at eserlerini tercti- metlerlml teyit eylerim 
me ettirmek il sanımJT.ia tıj';anni et- efendim. 1\: drilcn ıı iıd1.: o melcri "°a)ını an:u re temennidir. 

Koııscrlcrinıi•de- ııanni ~dceck R. Nejdet 
1'""'. ,an'atk:irları ;p.ın be nelnıilel Milliyet R. NeJdet B.ln 
savti hemleri Tı rkçc ~üftclerle tekllflnl Hararetle terviç ve 
c ıkuın.lları mılcrc el:ııehi Ji.;anınd.ın 

şehremanetinin bu muslp çok farklı ıe ınıı ıc-n;ı hir zeı k 
temin dece~. mııhalı.kaktır teşebbusu, bir an evvel yap-

Y 4Jn17. hu ne\I c•c'4cı·in 'I urk- masını bekleriz. 
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!::3::-:.ıe! r U • ..!C..t.:; lıl..J, Dlı ta.~Zli'"'" , .... uı..' ı. ·•ff.! 
ya .. Öteki ş:rkellcrin yaptıklarını temizlemek içın olacak! 

Bıı YiırnÇoıı l:ııııılıı ız ıııı:• 
1 kYlı•l lı:ıııudı •ı ı "" rı ı ı i~l ı ·rı ı ı i~ .. 

:--:ıkiı lırr. lı:ıl,ı ııı• rıııır:ııı 
diııclı• clıır:u; ı·ı•ı:ılıiri lııı :ıkııııs. 
iııik P"lllı·~•!ı iıı fHl:ıı·:ı ıl:ıµıllı~ı 
iılgiitı ı)ıkla Cpına ııı ~l'lın~;;İııi 
tetkik tıdirnnlıı. Sıızaııla bira
deri aı asııırla ~t'h~ı hı-t odPrr.
rr.dıı idi J..i. >allıi hir lıakısla • 
ııaz:wa dı>rhal ı;:ırpıyorıııı. ~a-
kir, lıaktı. Jıakıı.. wıııe bir 
itmiııaıı ge!rlı. l\:ı1: gündiır 
göyııüııii l'iiııı hiı ~iıptı J..eıni
riyordıı. Kı~kaıı~lrk. lıalis bir 
kıırl f(ibi ı "," iııc, hPrglln lıir 
parç;l daha ııüfıız nderck ııııa 
ıztırap veriyorrlıı. Metrı•siııe 
de açılaıııamı~. kemlisiııe T<ir
korıın grldığiııdr.n hile: hahseı
meınişti. Alt tarafı çapanoğlu 
cıkar deyl' yiizleıııektPıı korkı
yordu. Şayet Sıızan, asabiyPtla, 
herlıaııgi bir ikrarda huluıııır 
sa, ~akiriıı, s(lıı demiııde kın~ 
duğn ~aadet hiııası yıkılacak 

dı. he :ık eifocckil. 
( :rnııali giıniw·P, Kirkorıııı 

~ııkı ifadf'><lllc kaııi olılıı. Bu 
kıyaf.•ı Jü~kiiııii. ıııı'ılı•: eddi 
~eııç. Sıız:uıın ~iipesiz uz kar
cle,İ\'Jİ. Yiiziık lıik;\vesi de . . 
rsnıı lıiı ağızclaıı 1ryit cdıl
miş lmlııııuyordıı. Arlık. eıı
diseYc ıııahal Yoktu. Sakirin .. . . . 
lıinlı•ıılıire feralılıy:rn kalbiıııte, 
~üp •. ·ııiıı rn l.ıslmııçlı::tııı boş 
lııraktığı ycıe ııırdıaıııul doldıı . 
SeYdiği kadrııııı karda~ı olan 
lııı ı:reııri kıırtaııııak arzu~nııu 
hissıııti. Övlr yal ·e olurdu~ 
Çamııı uıı .. ~ir·k,.fiıı içirıdrıı, 
eğilip aldığı Suzaııııı ııesehini 
eıelrr sorup, araştınm! mı 
idi~ Elhelltı ki. omııı daıııar
lar nda akan kaıı asil olıtıııazrlı. 
Fahişenin kardası kopuktan 
ba~ka bir şey olabilirnııydi? 

Elfuı, sordıı~ıı sualiıı reva
lııııı bekleyen zabıta memuru
na; , 'akir bey, so~uk kıııılı-

ı•ıd. dıdı; JıİılY<ll'lllll. 
l'ar:ı .ızııı ı olııııı~l ıı ıl:ı, satıl
~ııı d"Y'' hiz wnnişt ik. 

- U11 ;,ı\anıa ıııt? 
- Ta ketıdisiıııı. 
l'olis IH, Ceıııal <le lıaynıltc 

idiler. Polis, hir sabıkalıya, 
nldukça kiyuwllı lıir rııalııı 
teslim eılilıııiş olnıasıııa. t:eıııal 
rle, kcııdi><iylc ilk defiı ı:ıııı~aıı 
~akiriıı ı,rıı'-tPıi~i ınertli~e ~sı
yoıfardı. 

Vaziyet bu türliı inkişaf 
ediıırn, memur. Şakir heye 
son iıir sual irad elti. 

- P,fp,ıırlive kefil oluı· mu
sunur, ? İkaınelgalıa raptetmek 
için ıııerkezin eınri var da .. 

Hıı ~eler, ~akir hey bir 
teredrliit IAh1,a~ı geçirdi. Frda
krı.rlı(lı hu raddeye kadar var
dı rıııa k ırlılikeli değil~e bile, 
naho 1161.İ<'ı>leı· verebilirdi. 

Manıafi, kimliğini ta~tik 
ve kendi~ine emniyeliııi ikrar 
ettikten soııra, gerilemek ıııaıı-

DENİZE NAZIR ODA 

t:femli" 

-ı-
orın:ındi orcll ınudlriyctinc 

O.vU 

\'irnıi ~iın kadar Davilde 
kalaı:al(ını cihetle, otelinizde ··de
nize nazır" bir odıı ayırmanızı 

rcca ederim. 

fan 
Mösyö Jan 

Odalarımızı bir haftad:ııı fazla 
k irulı yamı yacagınıızı arzedcriz. Bu 
ınııddct zarfında kiracılarımız 

kumarda 'arlarıııı yoklarını kavh
cd'yı rlar l\a\ kt ıcyenlcr oyn:ı

mayaıılartlır ki' onların da 
Dm ill' gelnıekriıw ' iztır' yoktur. 

-2-

F'..fendim. 

Dıira11 

Ru' ara.I otel 
lllnır 

On beş gün kadar Dinarda 

kalmak arr.usundayım.Octclinizde 

"denize nazır bir oda,, ayırma

nızı rica ederim. 

İlladanı, 

Yazan: Andre D 

-4-

1 + 
I 

!\fu .. t P lyo 
Tcl.:a.nıp 

K'ki mu~teriniz miralay Kr 
tınt11 tuvslycsi ti/.crinc siLı..: 

mektubu )at.ııurum. Onlıc~ 
için -ııcnızc nazır• bir oda is 
yorum. 

fan 

Nüsyo, 

\Tıralayın hatırı lıu\ .ıktü 
Kendi paıısiyıınumda 0da yo 

Fıık:ıt lııı ka bir pıııı,i) ondn bu 
ıhını. llrniz ılop;nıdan ,ıo~ru) 

g-oruıımiı ıır.,·tda, pencereden <:ıır 
mal.. ~artılc.bir parı;csi görunLW 

1'1111,iyon sahibinin iki ~ar 
'ar. Biri: (:ecdcri tam q <l.ı l'\ 

girmeniz. İkincisi de bina da'ı 
!indeki ayak yolunu kullan 
m:ııı·1.. 

-s-

Mosyö; 

Karo/in 

F.k u1. otc 
Por de vır 

Jaıı Otelini1.dc denize nazır hi 

\' aı ıııeı siminde denize nazır 

odalRrınıız \nıcrikalıl:ırla lııµ;iliz· 
lcre t:ıh,is cdilını~tir efeııc'im. 

Ekndıııı, 

Baroı· 

·' 
Otel J..oı.h ı 

li..lhur 

Onlıc. µ;un ~dıriııizde kala 
çııp,ımdaıı ~dcııi1.c nazır hır 11da. 
ayımanızı rıca ederim. \emek
lerimi otelde yivcccjtinı. 

fıın 

\li•~rii't 

\laak«d denize nazır ol,ın 

odalarını ız \la ı ı; ibtida-ıııdıtıı 
lıeri tunılnıu~tur. Arka odala
larınıız lı >~tur. llu odaların ıııa-

:;a,ı tı. tııne midye, İ<tiridı·c. şit:ıııc} 
m ırnrc ,j dedikleri kabukları ku 
ytll nruı. iıı-:ııı kcııdini de it. 
ı cııarrnda zaııııcdı)or. 

( >tclimizde haftada hır ,:ı de 
t:ızr halık bulunur. 

Rclıııtcl 

- h.Cfi iııı~ ıfoılı-. 
- () lı:ıl·'" •ıı !.:iıla lıılli•ıı 

snlı wrip iııızalayıııiı .. Afo
d<•rsiııiz. l:ısli dliııı. .\ilaha 
ısmarladık h viiınılil 

l 1nlis. kefal~t karlını lıaıııi
leıı; y:ılnızra ~ıkıp ı:irlince, 
Sa kir hyle 1 :r.mal karşı karsıya 
kaldılar. Sıızaııııı k:ırda~ı, kr,ıı
rlini ln\la :\lemi manada s:ını
voı. 11laııa hiltme bil' tiirlii 
i'ııaııııııyordu. ~akir beyde ise, 
yanlı~lıkla µey v11r11µ :ırlıı·dıjtı 
lı1z111rn.ıız lıir ıııalaııı kemli 
üsl iiııde kaldığıuı göreıı eıı:ı.i 
hir nıii~t,,ıi lı;\Iİ Yarılı 

Meıresiniıı keııdisiııi aldal
marlı;iıııa kaııaı karırrı:ıı. d11y
d11!(u •evinrteıı, ııı!Pt:ı :..;ayı-ı 
~11ııri bir i~Üı i~Leıııi~li. ŞiınJi, 
kar'lısında rlıkilip rlnrnn bu kiil
lıanhe\·i ıavıırlu. vahanc:ı deli
kanlı ilP ne vapar.aktir. 

O lıiiylP ılıi~iiııiip durnrkeıı, 
(Alnıaliıı aklı yavas yavas ha-. ~ . ,, 
sıııa eldi. Kal >i lıala:karıırn. 

odanız ı ar,a on lıcş :!: n için han 
tahsi ediniz. 

'.\lıı 1 u, 
jon 

C >danız h:w dır. Dcı>İ7.c na 
zırdır, Ye v;cııi~ pcııçcrclcri ı ar 
dır. Yalnız perde ı·oktur. 

Mu/yı>s 

r .ın oı· Ic ,.el J, on l L. ıılul;; o~ı 
kir;ı ını \<: lr \C odA.Sına çıla. 

J.ın - Oh oh!.. ~c saf h:ı ı 
Ü) le hir uykum var ki... l'ancıı 
yok Perde yok... \arın ,alıal 
~.ıııe~le beraber uraııırım. :;.imdı 
uyuyalım. 

1 hıınu « ındunır. Fak.ıt Köze 
ı;tirünmeren bir el mumu vukar. 
Jan uflcr: plılL emer Riraz ,011-

nı !{ene ) anar Jaıı ~ene lifler 
puf. .. stiı er. .. yanar! 

.lıııı .\ ı azı çtktıp,ı k.ı iM 
1 la) kırnrak l'atron! Patron •. 

ilen cclıcnııc•ıı olup u:idıvorum!. 
Un beı ~un Rutun !{CCC. ıı;ozu 
ıntı'l içinde ı 'lnıp "inl'cck deniz 
fenerini,. brıı<ında .. yku uz ka
lıp çılclır,rnıanı! 

·allcdcn 

Seliimi izzet 

dolılıı. 1 :111. "ıiııclı•ıı hay.ı •ı r:ı' 
-'deli. HııdPıı, ik' ıiÇ aıiııı; 
ileı iledı. Kırlı 11liııi Sa kir hA' • 
uzatamk: · 

- Ya, .. ~a babacım!: 
dedi; 'llpırıa k:ıJar a<laııısııı!. 
Bıındaıı '11111 .ı Ceıual ~eııirı 
kıılun. kııhırı dir. l•:ııın•t {lıe,·iııı! 

Rıı kaha-alı:ı ifadııdı•kı cd:tı 
samiııııveı !;)akir lır.vıı dokıırı
dıı. ( lıİ:t C.,rııalı> el ıız·ııııı. 
ııııısatiılıa 6ftİler. 

Bıııııııı ilzeriıw, lıer ıki i ıte 
lıiıer koltııp;a 1(9\(İp olıırdul;ıı · 
Tıreıı saaıinP daha hadı v.ıl-ıl 
vardı. ı)akır hey, avrİlınad~ıı 
evel. Conıali ılalı:ı · yakındaıı 
lanım:tk i~iıı, ununla lıaspiJı:ıl 
elmeğ't' karar verdi. 

- IJeıııek ki siz bizim Sw 
zan lıaıııınla kardaşsıııııı .. 1Jer1' 

'm.c lıaıladı. 
Evı~ı beyi ın. 

9 
J,miniz ne idi. hakal'inı 
t :ıınıal. · 
.Siz 
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Aü karar 
liey'etten çıka~ yeni 

kararlar 

MİLLİYETiN - EYLENCELERi 
_a __ 

:iı,f'f5,,,. ı ı.a~~· hayat. kadza ve otcomobil. sigrıt rtaklarınızı 
' "· ıua \ ııyoıı luıı.ıın a kAlıı ııyoıı sıgur il uu.ıp'1tl} asıııa 

Au karar hev'eti riyasetinden: 
Anadoluva uyin eclilmi~ oldufu 

\ılde rnczu~en Sama giderek hülcQ· 
ıu · ' b' . eu Arahiveniıı fırka erkAnı har ıye 
rırasctinı k~bul ıc orada ifavı vazife 
•rlerne,inden dolavı Bursa heı•'etl 
nı"hsusasınça 1!5 e~lül ;339 tarihli 
:tnunun birint.'i m~dde:-i mucibince 

nispeti askeriycsı katedilmiş olan er· 

• 1 yaptı.-., ır. . 

ı 11· Turkıyede bilaı:;ıta icrayı muamele etmekte olan 

'ii ~·"~" "'' bm~~!.9. ~'~"= ı;:_ _ ,,,. Telrıfiııı; Boyo~lu - 200? •llliiiiiiiiiiiiiii 

Evkaf müdüriyetin.den: 

ŞARL 
muktebes 

KA B s 
Lö vertij 

Feverane gelmiş aşkin ••••••• lbtfrasat sellnln ••••••• 
lüks ve ihtişamın ••••.•• f!lmldtr. 

Hey'etl temsiliye başında. 

Jak katelen ve Emmi Lin 
l~ı harp binba;;ısı Suphl beyin Şama 
~iliği ve müddeti mezuniyetini gc· 
Çİad/jti ve Şamda hükumeti ı\rabiye
den rneınuıiret kabul cyledi~i tahak
kuk eylemekte isede bu efal kınu
~un be~incı maddesine tema> eyle
lltkte olduğundan hey'etl mahsusa 
lar.1fından muınaileı·h hokkıııda ve
rilmiş olan .;3 numaralı karann be
lineı maddeye tebdilirle ıı~ezk;'r 
rnadde mucibince nislıeti askenrcnın 
kat'ına ek..:cri\ctlc k~r:ır verilmiştir. 

Bugünkü yeni bilmecemiz 
Soldan sağa; 
1 • Zenginlik (li) Çokun aksi(2) 

Dünkü bllmecemizln 
halledilmiş şekli 

Üzküdardaki şüheda kabristanı etrılına <livar inşası (26-1-929) tarihinden 
ltlbarcn (23·2-929) tarihine müsadif Cumarı•ıi ıııinü ihıl• edilmek üzre 
kapalı zırf u.uliyle munıhsıy1 konııı~şru Talip olanlann şartname ve 
şeraitini anlamak üzre her gün sut on dörtten ;onr. inşaat dairesine ve 
ihale günü de idare Ancilmenine milrıeaatLır. 

~::::d:~a~~ GALA MÜSAMERESi0::1c 

MELEK Sinamasında 
2 Dert keder (4) 

2 Ellıiseııin ucu (4) Akalliyet 

:ı _ lloreke~ <e[er (4) Merhı-
unsurlanndau biti (J) 

3 \'ük;ek konçlu potin (.5) 
Hilaliahmer Istanbul merkezinden: 
Ccnıiyetiınizin malı olup bilmüzarede satılacak 3000 hoş un 

çuvalının evsafı Köprü ba~ınd:ı Valde Hanında lkpal ·ada pazarı 
nakliye ~irkctindcki ar1.iycde göriilerek talip olanların Şubatın 3 cü 

Pazar günü saat 16 ya kadar Cal(aloğlundaki m~rkczimiz binasında 
müzayedeye i,tirak cvlemelerl ve o saattan sonra iştirak kabul 
edilmeyeceği ,.'~ fia• m;ıtcdil görülmediğ! surette verip vermemekte 
cemiyetin serbest bulunduıtu ilan olunur. 

--· met<iz (4' 
4 Beyaz (2) Muzaffer (5) 
5 - Çekiçle çakılan ( 4 
rı - Para saklanan şey (4) 
7 - istek ( 4) Feci ( 4) 

4 Kazançtan ıah~il edilen 
para (5) Karın şııir<n haştalık (2) 

S iş gordügünıüz :ıza (2) (if· - Ling Cangin Esiresi --
teylc nırıılan '2) !lir şeyin nihayeıi(2) 

.\u harar ·he\ 'eti ri\"a:-\ctindcn: 
8 Çift gezeıı ku~ (;;) Rumuz (3) 6 .\rıza, 7.ar:ır (7) 

7 Gök rcııgi (3):\lütcfcnniıı'4) 

l\1üınessi1Jeri: JAK TREVOR, l{ARı\1EN 
B<>Nt, BERNAR GÖÇKE 

Damat Ferit. ıamn~ındo meıiı:ez 
~ ırnandanı !·:minin m:ıiyı•tinde Rey
''l\'lu ınunııka.-ınd:ı ı<tihdam kılinmı
ından 1 c veliaht .\hdülmeciı efcn
linin \nadııluı» firar edeceginden 
·Plıcltnen 1),1,;,ac Ferit lnikılmcrinin 
\ [i;,htın muhaf:ız .. ıni da mum:tile"he 

9 Kuzuların ııidası ( 2 ) kış 
FevkalAde heyecanlı dram, müthiş ve muazzam bir filim. Çin 
Muharebelarlnl \e ıntıhim vakayii irac etmektedir. 

IP\·Ji ccfct.:ck dcrecedt! iriın:ıt ve 
crnnitctini k:ızanmı~ bir şahsiyet 
'' 1 ma<ından dolavı Bıır<a hey"eti 
rııqh~u~a ... ınca ııisbcti tl:"ıkeriyt:-iİ knte
Jiiınıi "lan Jliııba~ı l\klııuet lıe) 
l·'eıit hU~lın1cti \"C Eıninin n1crkc1 

nıan·.fJnlrPi-ı x:ıın nınll:t Ilc~oğlu 

Y"' veşil duran ap;aç (3) 
Yukardan aşağı : 
1 - Bayrok ıb) 

IST \R:-llJL 80RS iSi 
JSTlrn .~ zr .. ııı 

fsılkrazı dahili I<~ 

Düyunu mu\·alıhlJe -ı-ın 

ftr~ml\"ell demir yolu R 

Sf.~1-:Tl.ER 

iş bant1.ı;ı 

.Anadolu delJllr \'Olu 
L Tranvıy 3. 
ı. l'. S. Sirkeli 
ı. Su Şirketi 

1 ~~ 
.ı.ı 

111 

"" 

8 lla~laırnı) a mahsu> şey (2) 
Gun1i.ı" .._.3) 

1) - Tahm:n (J) \akit (5) 
••••••• 

b.?,05 

65 
70 

••ı 

İRTiHAL 
Memleketlmlzln en eski 

ve maruf eczacılarından 

Şişlide Osman beyde mukim 
Ağop arglleclyan efendinin 
Pederi 

MAKSUT NARGILECİYAN 
efendi vefat etmiştir. 

MADAM HÜGET OÜFLOS, ESKAND, LAFON ve MAOAlt\ MIŞEL 
hey'etl temsillyenln son temslllerl 

Bugun matinede saat 16 da son defa olarak 
Oıımas Flls in şaheseri 

LADAME AUX CAMEL!AS 
Akşııını saat 21,ı.; de jeager Scbmit en gllzel komedisi 

ŞARLY 
Yarınki Pazartc •I akşamı veda mllsameresi olarak Madam HUgot 

Dllffls şerefine fevkalade gala müsameresi 

SON MARİ 

Gelecek Hafta OPERA DA 

HUOET DUFLO tiyatro sahnesinden sonrn 

Fransız Sinema ve Tiyatrosunun 
dehakar artist şerefine 30 Kdnunuı.ani çar~amba giıdündcn 

itibaren iraeslne bı~layaeaıtı [Straus]un meşhur e<erindeu mukıc bes 

Vefasız Şevalf ye 
nZ:ihat nıuntıka't kunıantl:ınlııtınds 
ulnnmu-. i"edc bu vazifenin r:-;~!"' 

tıc.ariylc amali millııeıc mulı:ılıf 

·r. Tütiirı .\ . S. 
1. De~irmcn Ş. 
Ş. J>ctirmen ~. 

A Çimento Ş. 

J. Tetı.:run ~-

ti •. 'i 

ıo 

Ayini ruhanisi 28-1-929 
tarihine müsadlf pazartesi 
günü saat onda Beyoglu'1da 
Balıkpazarında vaki ermeni 
kili~eslnde icra edilecektir. 

Talebe için matine: Yarınki pazartesi gUnll saat 16 da Madam 
Hıtget DUflos ve kompanyası ıarafından muallim beylerle talebe 

efendilere mahsus bir matine verecektir. Bu mllsamerede 

fllmlnde arzı endam edebektlr. [Madam Huget Duflo]bu 
eserde meşhur ve sevimli [Jak katelen] ile oynamaktadır. 
Hamış: Filmin lraesine çarşamba gıtna matinesinde başlana
caktır. Sinema saatleri: 14,30 16,30 18.30 ve 21,30 Orkestra '. 

1.lttan rnadut bulur.madı~ı Vt 

''H7.İfenın ifası .. ır.1--ınd:l milli 
1 tkılılta nıuhaliı hir harekeıı 
lllah us , c nıcrcut u!Ju;\una 
daıı- hir ı:On;.ı ihbar , e en1n1art 
~eshıık olm•dı~ı gihi (•talca a'ktr
lık şube;i riya<etinde hulundujtıı 
' "•da \ 'ıına n askerleriyle Rum 
\Ctelcrinin (,'atalca ıe müJhakatına 
' 11 kıı huhıcahını i>tihhar ettikleri 
tccavü,,iin men'i için yapıl:ın teşkilat 
''nasınd debbovdan ,ilah ita etmek 
'e lıizzat eline ;ilah alarak o tcşki 

dahil olmak sumiı le hidenıatı 
ıraoıyesini ifa mi~i ,:e •n·ıdolııp 

j~Çertk rnli~ndt'fci milliYe\ e iştiraJ.. 
n'

1
.
0 

müdafaa; millive ·nk;llctinc 
lUracaatt l . ·ı .· 

fnht! a 1ulundu,:tu 'ı.:.-.oı.,;ı re::. 
·ı \c t'uhndu n1urehcrcnın şahada-

ı c •nl 1 1 •. r . h, a~ı ma:ıına hınacn 1e) ett 
la .:ıllsac d 

'cnırn·. • rnuınaılcylı hakkııı a 
t 1 ~ nlaıı kararın refiııc 2rı. J ~ 929 
, 

1 
h\ndc rnuu1.:fı~:ın karar , t:ı"ilmi~tir. 
1H karar hcy'cti rİ)K>dindeıı; 

Ş. M. re • ~· 
s. llanlyc 

TAii\ il .iT 

I r r Anadolu 0 T 
tJ Y. l i T: 

Tiıncl şirl.ctJ 

Elckıiı .ı şirketi 

Rıhtını Şirketi. 

H. Paşa llnın.n 

Londrı 

:\'e• yor~ 
Par is 
Atlnıt 

(.'eoerre 
Roma 
Bükreı 

.\nısrerdam 

B·ük<el 
Sofya 
Prıı:-

Herltn 
\?ly:ına 

irk eti 

- ...... . 

'ı92 

0,41< 
12 
.17 

9 
u 

1 

lS 
80 ,, 

19 

-.-
8;" 50 

~" 
00.,7 

>-l.75 
3.l,ı)() 

ıı!.!ill 

2' ,.';i: 
;;ı "ill 

li':' (ıfı,."'tl 

1 t) .... .,, 1 

2 jj~ 25 
,J .:. ·s 

Çilcnk irsali külfctını:en 
ihtiraz buyı..rulmı,sı rica 
olunur. 

\'dat 
ikdam fotOJ,\ral' muhabiri Kc 

nan 1 lasip heyin zen:esi hanım 

diin .'aat 14 te vefat ctmi~tir. 
Hu !(Ull <aat 12 de Kadtköyllnd~ 
pcl..nıcz n/',lu ırnıh:ılbindcki lıa 

ne<indL kaldırılaral.. C\kuchırda 

kJraca .llımettcki aile blıri>t8 
nına dcfn nlılc<:cktir. 

l\e<ler<lide a rkada~ıın 11.a ıazi-

1 ctlLriınizi lıcyan cdcrz. 

ı r, s; t Bey ~liisa ıneresi 
ş~t:zade Başı !\'\illet Tiyat-

• 
• • • 
• 
• • 
• 
• • • • 
• • 

L'AMi FRİTS 
e~eri temsil edilecektir 

~'~~~'V"'V"'V"'V"'V"'V"'V""'I •••••••• •••• 
Tesisatı Sınaiye Müessesesi 

INGENIEVR J. HEROK 
J,ıaııhul, ikinci ıakıf han No 15·!7 

Mensucat makineleri 
Ekmek makineler! 

Demir ın,aat 
Demir çatılar 

Motorlar 
Tulumbalar 

Su turblnl eri 

• • • • • • • ı c bilıını,ını >ana\ i makınclcn e .. ~~ ........ . 
~~~ 

Mllellllln bu eser için tertip ettiği mllntehap parçalar çalaralur --

1 

,,,. Şehzade ha~t ~ 

HİLaL 
SİNEMASI 

Ih. ,.un 

ajik sinemasınd 
emsalsiz ve huyu k:ırti t 1 \ ıl.' 
l\IUJUKL";, LIL DAl;u\ L!~ 
AG, 'ES Pf: f'l~RSE . ve .lı\. 
D:\K~ m i~rirnki!c tcm,il etti~i 

GlZLl 

hcycana gelen halk riş,,r har

tclnıesi en mllkenınıel e~Lrı 
ibdaı olan 

en büyük zaferi 

Uıı 1 lal'ta ] 

elek sinemasında 
EMiL ZOLA nın en realist 

romanı 

TerezRaken 
rıı ~gal csna;ında IJtirtyöl kazısı 
ı ·r~H•ııtikı iken azli ı e lıilah~rt 
~tıl"nsı7. kontnıl hııcı nıl·muruııun 

:a i ırnnınc<irle Mcr;in 'mustantikliğinc 
do~a olunarak i[ayi vnzifc eyleme;indrn 

TıCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

tro~ııııdıı 28 J{anunusani paznrt.:si 
ııl.:şamı iyntro monolog -
vıır;ct~ Horlamak mı ? Hırla
tl'f.l. n ı? Taklitli komedi ı perde 
( :V~şit Bey ) bekçi Yl'sııf. 

•Pek yakında Eminönüne ~ 

E 
MEMURİYE'f \hıınessiıesi lllı')lıtıı ı:ı. ,\ 

.\JA t\ ES lıınıa~:ıkııı·aııı ıı • fılinıiııdcki parlak ınuıaffııki 1 · 1 1 ı 
ıııwııı,ı er wım <> ı·ı~ı"makı.ıdır. vctlcrinl gıdip giininıiz. 

-----------ı Fll.\ı K \ 1 :111 ı. ı· lıeı ı.;ıııı 1 ;ınaıulc a.kı~ 1ııfaıt!,ınıı,1 d 
1 
yı rııuJkive heı 'eti ınahsıı<asınca 

rrı ' et hiznıcllerindc ;ıdc•ni İ5tihJa
rn~n-;~ k~r~r 'eril mi~ oJ.ın l)~)rtrol 
I' •ııtıkı >alııkı HHdar l'.lcndı 
ta~~~sı~J~r tarafınıfan Meı"<in müs· 
"ı klı~ne ta,·ın kıJınmı' i;;edc esas 
ıtı ıaı · 1 • ' , 1 ~ t.' muma.ile\ h açıktan bır 
'lcrııu rirete taı·in ~dllmeı üp Dört 
'•l<ia a ı· · h. · d d mrl ı mıl~ıveyc izmetın en 
ııla.yl dairei aidc~inın rnalnınıtı 

;'
1
"1adan 1 ıran.•ızlar t~rafından ı ni 

051n"e k·ı· " h u O ınen, \"l: tcv ·ı \'C ul\·anı 
:tı·bc sc, k olun111u ... ,.c altı <I.) "onra 

L1h1· ' · ıye etlilere~ meı-,in muddeı 
~ınurnilj'.ti \'c mut1 .. arrıfh~·ının inhası 
hıle :.ıcr;ın mu·rantiklihine tayin "" 
u' ·r · ı· azı e.;iııdt:ıı dl' gcrıc <J.) nı ıız 

llıcı· 
ltıdcn d·ıla\ı l·ransıılar t:ır·ılınJ.1n 

•zıı 1 . 
· . 11 unduftu ve 'Iersıne t.:ı~ıı1 

ı;1hı11 ı 11.1 etinde ı amali milli!eye 
Lı:nıet ernt:liyle olJu~tı ve:-.aik \e 

~u Lıdu r· ~mi\·c mlindcr·ı\_;.ıun·' ıı 
nl.ı~ılnıı .. olmağl:ı ncık.-anii tahkikat.t 
11 

aen hevcti mah:;u..;a.ca rcrılmi, 
'hıı nııımaileı h hakkındaki 201 
n{ n anılı kararın rcf'i11c mllttcfıkaıı 

.tr:a~ 'crıııniştir 

\I! kaaar hcy'eıı l'l\':t<etindcn: 
işgalden C\ el jaııda;ına iken j~f!:al 

e-:.oasında f·'rıtn..,ız lar t:ıralındun i:-;tinaf 
1'1<.ıhkemc .. i t.:ıhıt k.üiplıı.'tluc CJ\İn 
(. 1iln1c~ınden dııla\ · ın,ilb.i\c he, 'eti 
lll"lhs u.,:ı-.ınca hi7.mt.:ıı de\ Jette acİt:mi 
, .. tihJaınına kaı;ır \!edlıni-;; olan (;·ızi 
Aııtcp mahkeme>ı ••liye" lıa, ktltibi 
'"1bıl1 ı\rit t!fendı c.,,a .. en z11.bıt k<uilıi 
lkl a. kerlip;ı çıkına .. ı llzc·ine iş~al 

nıuk·ıddcnı jandaroı;ı ınc,lüine 

26 Kı\nunn<:tni 1 •l~'< 

Butday 

Yunu.1~.ık 
Kıııh.:.ıt 

Sün ter 
Sert 
OOnnıe 

Yunıuşık mıı.hlut 

Sert • a-t5 

Romaıı)a 

Rulıı:ırieran 

Zahir• 
Çın·da.r 

Arpa 
i\lısır 

Yulaf 
Keten 'nhumu 
Fa<>ulrc 
Mercimek 
~ohut 

Borillce 
Bati. 

Hububat 
Su .ı· 

l\.u venıi 

Un 
Ek t• J f- lr.::.tr.1 

Ek.sıra 

Rirlnci ~u nuş.ık 

Blriııd ııcrt 

ikinci 
t.çuııci.ı 

Razm<,ı 

Kepelr;. 
Paspal 

\Z.\\tl r ·r '.l<I 
K I'. 

'" 11'1,fO 

11'1.fHJ 

K I' 
,OıJ 

f~.Hl 

~ , .Hl 

IROtı 

15 1 tJ . :; ,, 

ı \. 2 ı.ı. ıo 

11.tıl f2.1S 
ıo .. sn ıo,30 

·ltı,f)tJ ı,.'\ıt 

k}.OO J 1 

1_,"2(ı ll .!(J 

J(l .. 

~l .-ı-1. )("! 

.ı,_o ') 
00 Orı l.. )() 

ı :;,ı;o.oı ı ı >.>0,0iJ 
J .t ltl,(tfl l 11l t 

f,l'lll,00 '20 ı,ı.HI 

00011,l)tl o(l(kl,Otl 

0000.00 0000.00 
ı )l)ıl. )il lHKHl.O!l 

---······ lsıanbul Hayvan Borsası 

24,1, t928Diri satışlar 

Cinsi /Adet Kil rı•tı 

Kıvırcık 

Dağlıç 
';!! 4;j 4;1 

Karaman :ı l6 ;ıs .,ı;ı 

Kuzu ';!7 140 14<1 
Keçi obR ~g .ıo 
Sı ır ''.!8 l ;ı .k) 
il ı 5 20 '.!O 

· ıhı! olup Cazi A ntıpıa h;ııv devam 
,,ti~i muddeıçc cephelerde vızıfel 

ıaıoni)tHnı ifa c)lcdigı ve >Ukuııııı 

lıiı müddot >tınra lıa ta ol~ıı t>ladını 
;.:,iirt:bilnıek üırt ümirinden mcıuni
%ct alıral~ haflı en <iazi \ntepc gi· 
'<li~i ı·e fakat haber Jınarak tevkif 
tılil;lp tekrar çıkm~ga mın·affak ol· 
1nadı~ı \'C aile<inin kesretlne binaen ı=-ıtıınıı< "s;. ıınt 
· kı vazife,; olan 7.abıı kiııılıeıı 

Yin cdilmi~ oldugu "' ;ı dt 
llılitcakip ı eni nıcslekınde ti · 

t.:tın cdiillij).i 'e kauycn amali 
'-"lliı cı c mııhalif bir hareketi gö
lıfmcdi;!,ı 'c.;aih \re ku) utlu re~mi
cnin tetL ikl ılc teht\}·i.in e\lcıntktc 
•lrrı:a ... ılc nok' tahkikata binaen 
ttiha% l.:ıiııın11~ cıl<ııı 7" 11 nuına.ralı 
t-\ \:ti mah:-u:-.a mazhata:-.ınd;.ıki mu
tıileh ,\rif cfcndi\·t: ait k:trann rtf
t tntittcfıkan kar;r \erilmiı;tir. 

iSTENiYOR 
Derhal klr;llanmak ilzre 

. bogaz içinin Balta limanı. f Emlrtan, Boyacıköy, Klreç
ı! burnu ve Kefellköy taraf
!; farında dört beş odalı ;I ufak bir sayfiye aranı).o~. 

Milliyet gazetesinde Naıl 

1 Beye muracaat olunmalıdır. 
:::~.:=====:»=11::•~:~~:tıı:c:~::=.::~ 

-..;Lırpı:\ 1!1.. l Ja~ıh. 
Yeni komedi 2 perde Nasit 

Be.Y (surplk) Bale heyeti Ralıs· 

l ) " ~ l"I' ı " \'l 'ı' \ \ '"ı ı·, . 1' •, • t ) ı ~ 

:\ 1 ud~irlligli ııdcıı: 
MÜSELLESAT 

Darülfünun Fen fakıiltc,ı mııdc· 
ı- .. ıer: ıdcn 

Ali Yur 
ı\lualllm kitabı 

Flatı: 490 kuruş 

Y L 'I i\ l~~RI Y. \ T 
Alı Canip: 

EDEBiYAT 
4 llllc..U <.' 1l?.U \.fktı. 

(25) hn 

ha/il Frılıri 
I:OEBi KIRAAT 
NÜMUNC:l.ERl 

I .i ...... \ ıı.: { >r 1111.;ktl lc.:ı l J\·lint"lı 

\ .... \lualliın n1cktı..plcrının dı1rdtincu 

sınıfınıı m;ıh .. u.-; 
e;rincl rii1.li ,·ıı...11, 

J'iatı: (20) l,unı~ 
~~~-~~·~~~~~-

\ l ad c 'Jl 11( Cl·:·ı lll 11.t ı" nıııı 
Tepe! :ı:ı (;anleı,hannda <>ı 

ziı af eti 
Blll k l'ari.<li Y•ldı;r, .\J;ttlam 

J lügc; [)(ıflıh -erdi ne ( ;;ınlt·ııba
rın btihm varyete konıp:ınyasıııın 

iştırnkiyle saat 17 de bir çar 
zirnfcti ı·erilcccktir. 

· ,\ladım 1 lul(Ct J)iıflos arka 

da~ları vle hem her ırelectk ve hu 
surette. herke; yakından l(iirmck 
fırsatına nail olacaktır. 

(\ladaın ı lugct 1 lıiflos) nun 
to\'alctlcri Cardenhtır sahnesinde 

t~hir edilecek Ye k~tihesi tara

fındah hu enısalsls Paris diki~ı 
hakkında izahat verilecektir. 

llcdaipcrc t hıınıınların sofra

larını eYelckn tedarik etmeleri 
taYsiye ııluııur. 

l•:rcnkiir Lisc,j mudurlu~·undcn: 
.\iektchinıiz ha,ıa bakıcıiı~ı 

nıtinl.aldir. T;ı!iplcrin ehliıct vc,ika· 
!arını hamilen her gün nuı ro. J';! 
ar:tsında ıncktel~c mlirtca:uları. 

••••1!!!1--~••••••1) L'>ıı~ ıı 1 ı ııa k J ,ıılı. • Dikkat. .. 

---Lüks "Habig)) şapkaları 
fo.hrik<ısı nıüsabakasının neticesi: 

J ind \IOK,\F iT: l lahıg 'clur ~apka,ı 
bt.ınbulıla 'Ju t:ıfa Şıınıiı llalıılunıu nıuL,,t,,,ıtı kilt'hi .\lcb 

met ili he)- . . , . . . . . 
2 iııcı \il 1\ H .\ l: 1 lahıg fotrc .,,ıpkası 

hıanlllllıl:ı J'nıcl'lli, \ "'°n ınııcs,cscsiııde il bert Sa~c:; efendi 
J 1 n.1i ,\il K·IF\T; 1 !:ıhi.~ fötre ~apka·ı 

!stanhulıla Bı·har Saparta ı c şiirckı\sınclıı \[. llrrzilay dendi 
-ı uncu .\IUKıİl,,\T: 1 labıg melon ~apka." 

Ömınıııt.d<·ki ~·ır~anıha ak~anıı 

Alhamra 
sinemasında 

lrae edilcre-k muazzam 'c mti-.te~na 

Volga .. Volga .. 
Filminin (; \1 \ nıı1>aıııcre,i 

l!,l'Cl'~İdir. 

as ut i'l\11 er, Jor 8~ 
ney ve .lor) lıtvls, ha:;atı 
hakikiye! hazırayı muaa. 
vver bUyUk bir dramda ••• 

pek Yakında 

MAJİK 
• sinemasında 

MUNA!<ASA NET,CESI 

flano l"clditayıı p ısta kutıısll l<ta·,lıul ~.'i.l 
l lcıliıclcriııl alııı:ıl ı zrc isinılri b: lada muh:ırrcr cfc:ndilerin 

IL\llJC; · .,'apkııları f,ıbr k st nıunıt»ı'i J,ta ıulıla Kki Reıi 
ic:ınınıla <:EoJH;J·S 1 l.,Bl.R'J' cfcıııliıc 'llurncıatları ıncrcudtır. 

Hu ıni.ıkcınıncl esere bir Rus 

lıcy'eti nıuganııiyesi i~tirak ede

rek \'OL<:!\ kayıkçılaıınııı 
lıütiiıı ,:ırkılarını , c STEI\l(A 

~ı~:'k~i:ıı .;an ·onunu tap;annJ 

Munakasa neticesinde alın
ması mukarrer 3000 adet Re • 
mlngton yazı maklnasının tesıını 
ve itası hakkında ki munakasa 

mukavelenamesi Ankarada fmzı 
edilmiştir. Remingtoıı birinci 
sınıf makinalarınrn ön sa·ı ka
zanmıştır. 

.,.!:W',,..,. "'Tcpt.:I a,ında •ı--•ı 

S;ınzclizc Binhanc..;indc Katip lazım 

Bak üs l:skt h:ı.r. i hılna~!'il s.ırttır 

Sirillinizi şu adrc't' SLİr~:ıtlr gon~ 

~ Ll'I Fiti ·1 I·,~ Hpunı "ıt-
1l'ıtııı' 1 inci (\ını.ı f.t. 1 tt"n,zi. 

l.ıtlı fiatlarla ~ı ku alarak ılu~ru 
i · J e hard.c:t <"dcl't tir. 

Gal~tada l lıııi:~'Llldi~;\r hının 1 
10 türlü mezeyle da \ .1. 'aı• Jer i'.cl' al'l'ıt:t ilt: ı·ı 

;. .. 80 !;ıın:,:ıır .. .- lstanbul '""'· kutusu, ,,q7 llll r:tl a:ıt. ·ı c 1• lll'ı rıglıı .l'', (J I 
dcnniz 

Adana erkek muallim 
msktebi müdüriye

tinden: 
\l~ktcbimı.ıın e ki hin3 kıs· 

ınında )IJııl<1cak he~ hıo tıç ) uı ıra 

kc-.ııiı t;tmira!ır""I k .)a'ı 7.31' usulivlc 
\1rn11 ..,.J'1 ınu idl:rl~ ınakcı .. ·ı J. ko· 
nuldu""ıı r • .3'..' ı ı .ı·) ı ~ 

l EMVALi METRU E 1LA ATI lı 
............ 1:11!:1 .................. ... Senıti ınahallc,ı 

r \C r c.: ifı a 
" ~ıııı .(;a. arıu t."' 'ulL 1anl3ırn her 

... ı :~c.:kr .J· "c.: ı c \C: \C\....,İ :ıalc 
ot ·1 1 1 ! lJ:._ il P1 ı : c : gun ._ a.tt 

un alııı' '1:! 'rif 1.;ı rı.. - ~ lJ~ mUtc~ck 
kil konıİ"\ 1ln:t tcn11naıı ınalh clcr~h.: 
mur:ıca::ıtlı1n 

JlC\ İ fıl·dl·li mı ·hanırncnı 
Pan~alu l\izamiye üı a 

9 .. [ I 1.1 clın;ı.., fahıikaı-ı nam ile: 1 :--- ~uo . . . 
llalad·• e\<a[ı h . l ıııarııf k~nir hill'ı 22 10<. 1 nı<f,nh 1 rdelı ıhalesı • mu arrcı >ıtı·ının bedcJı· ' k' ' ' " · ı ı ı ı ıı "I 'h · ct·ı· pcrsenıbı rriı il l ' .. .e ız senede nıuı..a .... etcn tcdi\c cdilrtu·k ... ureıİ\.t' • · - ~. tan UH! ınusa ı 

··. " .,~n '11:1.t on ı.cŞtt· n1u1.ı\cdesi icr~ \"C bil'istizan , hazinedCıı ::ılın;u .. ·aı.. cmn: ~Orc mu;.ıınc:lc ifa c:dilnıek ıııre tekrar pazarlık ,ııreııle .. ı · · d " - - ı ı ·ı 
q . ~ ·. nıu1.a)·ec c~·e \'RZ nlunmııştur. "l'alipll·rin hc:deli muhanııncn uzerın c:n '• .:-ı ıc~a He 

f_<t{) !ıra depozito akçalan ıcya muteber banka nıcktuplari\IC <·ın1eıli nıllıukc oıış knmi•)tınıın:ı ınlır;ıc .. "ı "'' ım'çıi. 
Semti 
(\ı..tidar 
Balkapını 

l~ılat 
Fener 
,\y,ın<aroy 

K"dıki:ıy 

• 

mahalle,; 

Stlami \il dendi 
Rüstem paşı 

karıbış 
tcvlacafcr 
atik Muqa P"I• 
Züh:iıpaşa 

'l>kığı 

papaz 

* * 
ı r 

bılkapıni han üst kıt ,14 

itkt:ic cıdJc!l-İ 
cerrah 
aıt:ır 

.ıs 

.ıh 

.ı ı .1• 

" 1 .ı 
.ı ı J 
,i,i 

ncvJ 
hınc 

• 

icırı nnıhjmıntnl !ıra 

l~O 

~ 
I~) 

120 

'in 

senevi 

• 
• 
• 
• 
• 
• ()!"rnanaJı:":ı nuzlıetl'ft"entli 4Q ,, 14 ı ., 

H ~idı cı"ıfı mııh:ıner , d erniıl mukan·eres! \OÇhile icar. r•pıedilmek n fı~! Q~Q tarihirc mii<.ıdil ç~r1 aıılıa 
ıünü saat ı:; tc ihaleltri icra edilmek üzre miir.ı,·ede\'e 'azzedilnu~tir. ·raliple.rin emı,:ıli metn ... ke tc•r lüınbyonuna 
rrnüacaat eylenıc-lı•ri 

,ı Taliplerin iht"a; ve ehli 
vukuftan olması rneşrut hıılunduJtu 
ill.n olunur. 

!çel orman müdüriyetine merbuı 
Eımenık k4zuı.ııın koçaı: namıdc~eri 
\ ont ormanından ••nevi ~9~7-49,l 
ıııetre ıııiUp katran ve -1.'Hı-9 met· 
re miklp kiiknar f:\'Carı katı ve ihra\· 
cdii<mek d?.re iO <eneU~i ı ;ı. J 929 
ıırihlndcn 11 ::ı.Q~><ı ıınhine kadar 
k•pılı zarfla ıııüzayedt-.e çıkanlmı ıır 
ile-deli mııhamın•nı kıırııııın 850 " 
göknarın ~00 kuru-tur. . 'ilifked< 
onnan müdiııivetindc miıtesekkii 

' ' koml•yonda ihale yıpılıcakur şeraiti 
;air«ini iığrenmck isteyenler Ankı
radı rtnan müdürircti umuıni) cı>inde 
lsıınbııl orman baıınüdüriyetlnc " 
Silifkede onnan müdüriyetine miirl
caat evlemeleri il:ln olunur. 
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106-Bir şevin önü-
• 

ne hakn1a, sonuna 
hak. 

187 - Bir enik ça ,._ 
darı var' baş değir
nıene üğütrneğe gi
der. 

1929 

.. Denizden çıkarılan ceset 
EYt·Iki gece Sanly- I 

burnıı polisler üni'•.-.Je 1...-.--L._.,. 

~ Dava<>ı - '"' 
sonra ce!'arct i<idiasın- ı 
Ja hulı1 ,; . ci- j da-,.,, 
yağa co_. nıa nış de
ınektir. 

..S; Naınuslu adan1, 

•• •• , 1n• n 

Çek be hemşeri r ~~..,,, ~';! 

' 
.. ~: ,, Ki111e yaranıış bu uğursuz oyun ~· ~· 

188 - Bir darlığın 
bir bolJuğu, bir bol
loğun bir darlığı var. 

189 - Bir korkak 
bir orduyu bozar. 

dayak yediğini söyle
nıeğe utanır, nanıus.<;uz 

a<laının daytığı yedikçe 
cesareti artar. Üç kardeş birleştiler: Elini kuınardan çek he hen1~eri ! 

: ı\rlanır kabilen, kirlenir soyun , 

~
~~ ~Yılanı bulursan ka

fasını ez, seni gafil bu
lursa aman vermez. 

Eskişehir bankasıvla, ı\khisar tütüncüler 
bankası ağabeyleri 'iş bankasıyla birleşınelı 
istediler. ~lemlektin en faydalı bir para nıÜ' 
essesi olan İş bankası da bunu ıuemnuniyetle 
kabul etti. 

~ 
~ Elbet oynan1an1ak yek be hem~ri 1 
~ 

J(azana Ylnı dersin, bı tarsın dibe , • 
nıutlak on verirsin üç girse cebe, 
!)'inersin tez günde uyuz nıerkebe, 
lşin voksa artık sek be heınseri ! . ' 

Keklik dive kurşun atnıa nıartıva , . -
Akıhet boş kafan vurur çatıya , 
Knrııjnıan1 bağlarlar altnıı' altıya, 
Hin oğlunun güzü pek he heınş~ri ! 

ı\f. s. 

e ~-~v••~···········-··-v·-··-·--·-~---~ : Köylüye mahsus ziraat dersleri : eeoeo••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tohum nedir'? Kaç kısımdır'? 
·rohunı neve derler? 
f{endisini yetiştiren 

nebata benzer bir nebat 
veren :;;~ve tohun1 der-• 
ler. Buğday, arpa, nıı-
sır v s. de to!uıın bir da
necikten ibarettir. Pa-
tatc'\İn, tohnn1u yumrt.1-
1andır. 

Birde çelik ,·ardır. 
A-;ına da olduğu gibi. 
Asına <,:elik vasitasile 
yetişir. 

Biz tolıunıları iki kıs
ı11a ayınıcağ.ız. 

ı - 13· riııci sınıt: fasu!
ya huğday, hakla gibi 
kuru tohunılardır ki 
"kuru tohun1 ıı isıni ve
rilir 

2 - ikinci sınıf yaş o
lanlardır. Palates, yer
eln1ası, soJtanlar, bu sı
nıftadır. 

l)enıek oluvor ki bir 
kuru, bir yaş tohunı 
vardır. Kuru olan to
hunıların İçinde nışas
ta, yağ, ;.ızot buluııt•ı-. 
·rohunılar , anbarda 
da yaşarlar. Mesela 
bir şi;;e alın içine fi1-
,ıılya koyup iyice ka
nc1lın, bir kaç ay sonra 
işe açılır içine bir ya
,ır nuıın sokulursa 
ı.ı. ıı söner. Dcnıek 

l 1 . • 
ı va a ne erı orua-

havavı bitirmis, hava-. . 
sız venle nıum van-
rnaz. 
·rohunıların nıulıa · 

tazası ınühim hir n1es
eledir, tohunıda ne
kadar çok su bulunur
sa nıulıafrızası o kadar 
güçtür. Harnıanın ilk 
zenıanlarında tohuın
lar nispeten tazedir, 
tohunılar iyice kuru
nıadan anbara koy
nıak doğru değildir. 

Anhar kuru, serin 
ve lıa,·adar olnıalıdır. 
'folnınılar havasız ka
lırsa filizlcnnıez. 
Sıcak anbar çok fe

nadır. 
Kerim Ömer 

Yam yam ... 
-Baba yanı 

kinılerdir? 
yanı 

- İnsan eti yiyen a 
danılardır, oğlum. 

- Bunlar kinıleri yer
ler? 

- Hoş lan ına dık la rı 
insanları .. 

- Her hoşlanmadık
ları şeyi yerler mi? 

- ~ eı·leı· ... 
-()yleyse hen de yanı 

yanı olacağını ... 
- Neden'? 

J.,u ah:;anı sofrada 
hiç se ıncdiğiın kere-. 
VP'. var. 

190 - Bir kararda 
kalan bir Mevla. 

tuı - Bir koyun
dan iki deri çıknıaz. 

102 - Bir gececik 
rahat edecektinı , 
komşunun eşeği kuy
ruksuz sıpa doğurdu. 

ıc.:~ - Bir nalına 

vur, bir nııhına. 
HH - Bir yede bin 

şükret. 
f(13 - Biri yetsin, ' 1 

biri dearan1ağagitsin. 
~ ... _.._ ........ . 

Faydalı bilgiler - ···-Oteller ne zaman icat olundu? 
llk otel ronıalıiar ta-

denizde bir ceset gör
müşler, çekip çıkarmış
lar. Bunun l 't gün eve] 
denize düşen İnebolulu 
Hüseyin olduğu anla
şıhıuş. 

Kadın dövlililr mil 1 

Meşhur sa hık<' lılar
dan Nuri E ıı;nüııünde 

.• 

Han ıın ı 
için yaka-

rafından yapıJınıştır. ı\luhtereın 
Fal·at tabi bugünki dövdüğü 
gibi n1untazan1 ve ra- lannıış. 
hat değillerdi. Bizin1 KulUbe)'I devirdi. 
val<tilc Anadoludaki 'faksinıde Tarlab~şı 
konak yerlerine, han- caddesinden geçen şo-
lara benzer şeylerdi.. /.,---~-<-~ 
Romalıların otellerın- · ~~;:;~ Jpıp 

de yatak yoktu. H~rkes .1; 

kos koca nıeydanlık ......_ 

$Hamiyet taslayan 
adanıla rda han1i yet 
bulunmazsa hayret et
n1eyiniz. Hanıiyetlerini 
sata sata elbet tüket
ınişlerdir. 

J!' Çifçinin yediği nıı
sır ekıneği, ayvazın ye
diği baklavadan tatlı-
dır. 

~ Baş•n !iağ olsuna 
gelenlerin içinde lı::-.ki
ki ahbap bulanabilir 
an1a tehrike gelenlerin 
içinde pek nadirdir. 

J!' ~1esnette bulunan 

Bu hem halk hen1 de Akhisar ve Eski~d1İI° 
bankaları için çok hayırlı ve nıes'tıt hadisedir. 

Şu sırada küçük sc,·a1ayelerJe iş g:>rnıek 
zordtıı-. l\1-ı.lunıva, ittifıcıtt:.n knvv ·t 

adanıın baş ağrısına Tatavlayangını mes'uieriyakalandl 
ağlayan çok bulunur, Tatavlada çıkan ve ;;oo evi birden yakafl 
Uıkin mesnetini kay- yangının büyüınesine seb~biyet verenleri lıuklİ' 
hettikten sonra vetatı- n1et takip ediyordu. 
"!!~C:J!:r:.n:!:'~· Terkos şirketinin yangına ancak üç sa:1! 

Per,enbe gUnkU sonra su verdiği anlaşıldığı için şirketin ınlı' 
sahifemizde gUnUn dürü l{astelno Efendi tc,·kif edildi. 
haberlerine ait re· be · simler yanltthkla Yangını itfaiyeye ha r verıneyip oradak~ 
yerlerlni deyi,tlrmı,- kilise tulunıbasıyla söndürnıeğe oğraşan on ikt 
1 e r. Karllerlmlzln h k l affinl rica ederiz. kişi de yakalanıp apse tı ı dılar. 

wwwwwwwwwvww Tabi nıahkenıeleri yapılıp kabahatli olu11 gibi yerde uzanırlar, 1 ~ 

y~nıel~l~rinid~ kendile- ~' \-.ı 
rı getırırlerdı. -

Hindistanda halci bu- 1 ~:ı-l...,,_ 
çeşit konak yerleri var
dır. Kin1 isterse girer 
ve geceyi orada geçirir. 

su o KADAR Pl~MEMIŞı olnıadıkları vakında anhısılacak 

~~~~~· :~~J:~ti~?~:E; ı-K.;~ai-ila~ıa';löic.1 
doğru gelıneğe haşladı. ,.,.__..,._ ' =- ....... ._,_._,"" 

-7-Çocuk, korkarak baha-
sına sokuldu: Yeni okuyanlara lazım ilk 

Sag yaglı yemek mi yemeli 
yoksa zeytin yaglı mı ? 

f(>r r\ndiryanın o~oino
bili oradaki polis kulü
besini devirdi ve yaka
landı. 

- Anıau haha geli- kelimeler [*l 
Sağ yağlı yenıekler 

çok çabuk haznıolur
lar. Halis tereyağlılar 
daha güç haznıolurlar, 
fiıkat ötekilerden üç 
defa daha fazla lcıv
vetli ve vücuda fayda

yor! Gümrük Postahane Bahası gülerek oğ- Kütüp' 
Banka Tabar.ca ile korkutmuş 

SirkecideÇoruın ote
linde oturan Sal:.ıhir-

lıdırlar. 
Keza zeytin yağlı ye

ınekler de kolav haznı- ' 

lunun arkasına sak
landı: 

- Ne korkuyursun 
oğluın duha dün ak
şam, soti·ada etini ye
diğin hayvan ... Kü~·ük 
Hüseyin gözlerile hay
vanı takibederek: 

- Eyi anıa bahacı-
olurlar ve kuvvetlidir- ğını dedi bu 0 okdar 
ler. pişıneıniş ki .. 

l\lideleri zaif olanlar Ne mutlu banal .. 
tercihan zeytin yağlı Herifin biri eşeğine 
yenıekler yemelidirler. binnıiş tin tin gidernı;ş. 

insanların boyunu uzatmak Sormuşlar: 
çaresi var mıdır? . l 1 S 1 . - Nereye uidiyorsun insanların boyu 25 tın ar {a( aşı a Jrıye b 

1 
h 

k ta hanca çektiği için öy e. · yaşına kadar endili- - Ka~baya .. Cunıa tutuldu. ğinden uzar. O yaşa ge- --'!!'!"'"!"111111"""!"'-"""""!'!'"*...,,'!"'!!!f namazına yetişeceğinı. 
lince artık kenıalini nunla beraber Rontken - Süphanellah, de
bulmuştur. Bazı dok- şuaiyle tedavi ve boy ınişler, bugün günler
torlar ':i yaşına kadar uzatacakjinınastik ha- den salı .. daha cumava 
vücutta insanların bo-· reketlt-ri de yapılacak iki gün var. 
yunu uzatmaya yara- olursa İş daha fazla ko- A.daın eşeğini dehle-
yan ı~uvvetleri sun'i su- laylaşır. yerek cevap vermiş: 
rettt harekete getire- ~laınafi buna rağnıen - Altınıdakı kühey-
rek 2:i yasından sonra elde edilen netice ancak lanla cunıava kadar - . 
da boy uzatn1a çarcle- hir kaç santiınetreden yetişcbilirsenı nt nıut-
rinı aranıışlardır. Bu- ibarettir. hı ... 

hane Darülfünun 
Hastahane Hapishane Mey; 
dan Pazar Çarşı Soka~ 
Çıkmazsokal{ I<öprü A vııı 
Bahçe Heykel 1~ uyu ÇeşınC 
Dükan Kazino I<ahve 

Utang·açlık Ahlab İztirap 
Merhamet. 
Ev Kulübe Kiremit KireC 
Tavan Döşeme Duvaı 

Çatı Pencere Çarçeve CaO 
'"Kapı Kilim Anahtar zil 
Mutbak Malızen Sür111e 

[ •] Bunları güzelce okumaya çalı~m mana~ıııı lıilı11~ıli, 
nız k6limeler var~a büyüklrrınizo, tanııhkl .. rırm.a soruıı 
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Üçüncü kol ordu 
ilan atı 

* h 3. J l,ıvv.ınat• ihtiyarı 
ıı lohı1. k,ı t'll nuytabiyc 

·ıııal zarf ıısul lc ııııınakasa
h,ı 11111~ıu •• llıalr•ı 29 kıi-

ııı ı ı ııı 929 ._·alı Jiıll "i 5<1,\t 

14 dı' kııınıs\(ıııııınıız ımina
k,ı t a 1 ııııııı d·t )· ııı ıeakır • 
r 111. 111 aı11ı ılll'l Sllft il mıı-

·idaf, l:ı il 1 "mııisv ın ıırııız
ı~ ı a ı 1 '11.ın H lt'kl fııaııırle
ııı. ırtıı;vnı•<Jt ırıul <!''!'Pi' ol

'•li~ıı '>trzrta ırıı ,1 vı ılızar ıle / 
ıı lrıaırn•dP ·azılı lııılıınaıı P

kılıJrı \"f' \( \ ı 1 \l' s;ıat ımııay
Ylllfl\ i ıİırı1t'ılrıı ııııı~adılern 

1Tlaklı;ız mııkabilllıde komisyon 
ı·iyasrliııı• \'ı 'l'mt•li·n Ye ~aatı 
ılıalı·ılı·ıı ı 11 ıık:ııldenı komisyon 

ıh ıııeıı'lı! ıııiııııırn·yi ı;riwnır
"1:: İl<iıı nlıllııır. 

* h'.olorrlıı kıtııtı ihtiyarı 
\Uı 7500 ı·ill yiiıı ı;oraıı 
ı111ılı:ı\'ıası :ı!erıi rııi"tııakasaya 
kr0ıı ı ı ıthl ııı flıa !ı•.<i 5 Şubat 
929 sa 1 ;.!tllııı -.aat 14 te 
koıı 1 ,l\.,ııııııııız ıııüııakasa sıı
loııııııı.ıua ı·aııılaı;;tktıı. . 

Taliplı·riıı ~:ırtııaırı~ sunılı 
ııııısaddikalarnıı yirnıı klırıı~ 
ınııkahilillrlı• kuınisyoıııımıız
d:ııı :ılınalan ııiiınııııe:,ini lıer
~l"ııı koınisı·oııuımız fa görme-
1,.rı Yı ,·rı·;ıı n• s~ıalı ınııay
·"nc i lı;tlrrlr sa rl ııanır.ıle r~ -
ı ı ol· 11 . ı·kildeki trıııiııallarıle 
krııııısı·uı ııı ırı kasa saloııım
,~.ı ıı;~ır hıılı111111aları ilim 

'lıu.rn. 

..\. 

ALTINCI BÜYÜK 
I 

1. ci keşide J J Şubattadır 
lkremlyelerı Lira 

,.. MUklfet: 
Lülfen Dikkat ediniz: 

30.oo> 
18.(XX) 
15.CXXl 
12.00) 
t().()X) 
10.oo> 

Bu seneki Tayyare pirankosu ,imdiye kadarkilerin en zengidir. Çunku: 

- 1 - 1().(XXI lira ve daha yukarı bityilk ikramiyeler geçen <ene yalnız "3. tane idi. Bu 
sene •5" tir. isabet ihtimali ,. o 67 artm~tır. 

2- Umum ikramiye adedi: Geçen seneki ke~idclerde yalnu ··uxn, idi. Bu 
.ene tam: -3,9(X), diir. Umum isabet ihtimali de tam: 0 o 9:'i (yani iki misli) artmıştır 

3 Plyanko yUzUnden zengin olanların adedi bu sene geçen 
senenin tam iki mlsllne çıkacaktır. 

* J'aahbudL.ınU 1l.ı1. ctOlC Cll ıntıUI.· 

ltflhı ıuı.tnLıa mu ıak !'t&l:tleniye suı c• 
i < ı.:; (J()(J kilo pırinç m"ba)"IL! cdi 

leccı..u '. lhalcsı 29 J.dlnunu>ani 929 
tarihin<· m adif ~alı günL :;aat on· 
~ôrnc icrrr edilecektir itap talip O· 

hnların sartname<ini almak ve nü· 
ınuı.e ini günnck üzre hergün ve 

Ihlamur tahtası mübayası: IDOl(SA 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 1

En mükem-
Clbali J"abrika,ı içln4:1 metro mik'abı muhtelif eb'atta QOO adet mel ve . tam 

ihlaınur tahtası pazarlıkla alınacagından talip olanların eb'adı <iğre· ayarlı saattır 
ıımek iizerc her gun mliracaatları Ye 30·1·929 Çar~amba giinü Dakika şa-

!!'s•aa•t •ol!Sn!'<lT!!!!!!!laııAıl!!u~baR='!y~aa•t A~k~om~~~sy~~:"nu~~.,da~~':'uı'ıı~:'m~~~ıa,;'IL•AT;R~J-., ~~tTız, v~e~~: 
'lıünak a~n istırak edeceklerin de yevm 
'• •aati mııa;\cnei ihaleden mukaddem 
kı ' 1 d h ıtnı }Onumuz rnUnakasa sa unun a 

•>.1r hulıınmalan il:ln olunm. 
•. \Iınııs hı,"ncı fırka kıwı ha) 

~-ill•tı iÇia' ıcdı kalem muıtayabiye· 
1 ın P•"-rlJk (ıreti1c miıbı U>I takar~ 
k.~r •tınıııir l'az.rlığın ıhalesı 29 
?" 111ıusaıu 92() tarihine mıhadif salt ''lif] .. 

.7. .lı •at on <foruc icra edilecektir. 

l:lilumum 'STAR) Markalı ayak 
kabılan tabanlarında birer kat 
ı Be,co) ziftli mantar me\"cuııur ki 
bu "ede kunduranın su ve ruıu 

betten müıee lr olm mdan ve dahil• 
nufu• eı 1eın inden vakare e~ler. 

evn fi atla 
satllm akta
dır. 

la lla~lı.:a a.ıt dıı' ınl 
arayınız '1\ıpt , :ıtı~ 

Rfl(ARDO ·Vı '" Biraderi 
stanbµ~ ,11~1 · pan ı 14 

l lcr l,n aat dcp hU. 

ofra tak' nlaı 'Dl 

ıın eden meşbunı 1 ~ Re rrt ma· 
dtr. eoi nka \nhı Knır n 'lim 
~lr1ceti; gund n gunc tan mL.Jte l n 
ıı lcr m tt •ıe ı m anı a erek. 
e\ ·• n1ı.;n: ur cn1ck eme- 1le ıO 

kıı mell.lr muk 1th lir mJ abaka ter • 
ı p cımıştır °'le ki : 

l'a tabmenı~ t ır k t po t ı 
rme Jemuor \11 r.ıırkalı çata~ k ,ık 
'r l.Hç3klar cın Iınır. en a]d ıl!_ t ... 

ıurk hunıfatile d 'Zgun hır urette 
mumKun oldu~u kad>r fazl1 dela Hzmakta.~ ibarcttı Bu cumleyi 
eıı fazla deıa " .• ıfardan hiJ· 'lcilıi!;ı kazanacak olan : lçı ıınıamen 
ipekli hir kutu dorıu· da gum~lenmış alpakadan (ı cfra kaşığı 'c 
6 kahıe kaıı~. ıı ofr;ı çatılı '< fJ de c lrnşıt;ı, {J ofra bıçağı \e 
b de er hıçıığı. lkin<ilıA; kıııanacak olana: içi ipekli bir kutu der•ı 
rnıııua alpakadaıı l• o<ıfra ka~ıjtı, 6 •ofnı çatalı, tı sofr. lııı·aı:ı. l çuncu 
re dıirdtiımilii~ii k•ıanscak olanlara; lçi ipekli hir kuı ı dc·urunda 

tı >nfrıı k•ıAı h sofra çatılı · b <ol'ra pıçağı 
Bc,inciden onuncuıa kadar ka1.anac.tklara te dı; mukAfatı ol•rak 

l\'ı ipekli lılr kotu ık ununda alpakadan, 
(ı kah>e kA ·ığı 'e bir şeker nıaşa>< 

Takdim edilecektir 
ı fıç bir gun• ıuraıa mahal kılmamak iizı e kan po tallar mu\ az

z•h adrc•li vr ıaahhUılü olarak nihayet Martın 15 inci gününe 
kadar fabrikanın miııne. ili c:eorgcs Hilbert ve l•ttnbul 2 niimerolu 
po tı kuru. u adre ine ı; •nderilme•ı matluptur. 

vlü<ahaka netico ı mrzkdr tarihten on guo .onra ,;azeırlcrle 
il;lu edlldcektir 

Takdim edilecek ııbu on kiımeıtar hedl\e: llcHlğlunda istiklal 
raddesinde ı•:lias l\arako \ e biraderi Halef~ htiklal caddesinde Jean 
Pastel1> (l,imoncu (ığlu ve Pastelıs), lstanbulda Altı parmak harunda 
\uda Le\, biraderler , c mahdumı.n ve Bahçe kapudı Orosdihack 

müe-..~oun<lı ıeıhir olunacak,u ""'idir. il 
l'ahıika mumcostlln:n müULatlann ta(vızi husu undaki fikri ~ 

gunü 
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illi 1 ,ık 1 ı ıı /.,, l ıılııı
m ıd ııı h ıı -' t 1 • ( 7. >ıı u 
ı hk , 1 rı lı ı. , 1 1 uıı . 

,_· k '" n, Tr tl,wı. ',. llızı• 
j eıfec kn ıziıw• ı ,. nd ·I 

1 

Ta~ ıl t ır11ı 
aJet lıaı.ı ahıııcl:t 'fıd ~fe . 

:ıTrıre lıım .ıaue ı 'J't.rıord 
j 1lsıaıııııhul 2134 

Kcı ra Deniz Posta ı 
BUyUk Liman 'ilfııırn 2 

ı,ııııuıııı ·ıı 
PZAR- ,,ııııiı ak ~ıııı .'i 
TESI ke<i nlıtııımulıı 

fıarckctlc (Zoııguldak, lııeh.)iı 
Sanısıııı. Faı a, Ordu. Gim ı 
Goı de . Vakfı kehir, Trabzo 
Stırml'ııı•, Hıze Ye \lapa11 
iskı·lelı•ı·iııc azimet , 
avdeı ı ılı•c{'ktir Yiik ,,. , vlı 

i~iıı .Siı kr>rirlu wııi lıaıııla 1 ıııııı 
ı·olu aı·eıı1ıı;;iıı~ ıııiira('aaı Tel .. 
fon . lsıaııbıı l 3 I05. 

~ıyrııef Hin 
Tra~zon birinci postası 
(CI ,\llJI lll\'l,:T)1111ıııııı 

28 Kılııuııu-aııı Pazarı i 12 
de Calata ıılıtınııııdan lıan.•
ketle lııeholıı • ·an1•1111, ı:irr
soıı, Tırahzoıı, Hiı.ı.\ l lopa •a 
gidecek ıe dııııu,tı• l'azır 
l•kl'le;;iyle Hiz.e, Sünııeııa 
'l' ı ·r· ı ı , · · ıı a ızoıı, ıre ı ıı, lııı·ıı,011 -~ . , 
Ordu, l ın)t', Sanı ıııı, lııe-
IJQlıt, Görele, Zoııgıı lılağa 
ıığravacaktır. 

1 lukuk doktoru :\lıla lı Cat Frunko heyin bu muhinı, """'11 • Ilareket gfıııü yıık a'ııııııaz. 
C!icrinin t;çııncu cildi inti ar etmiştir. Bu dit miras bah inin 
hlr;~ı:i kı,nıınf ihtıva etmektedir Terekenin tarzı takı imini 
iz.ıh etmek (ızrc vuztle'1 faı:la tablovu muhtevidlr. 300 
kunış f;.ıt'J Kan ıt kutı;phane inde ·atılmaktadır. 

MtHS'N SuR AT POSTASI 

•hplerin şartn:uııesindekı c\ ~af ,-e 
"'•iti dahifındc olarak '~kti mua\ 
~•ndc komisyon· muzda hazır bulun 
lllalan ildn olunur 

Şehremaneti ililnatı 

ı 1. ı =ı::;ı..ı ' ...... , ıı--ıı 1111 il 1 

E-G-Z ...... A_M_A_/ İspirto ve ispi_:t?~~ içkiler 
Umum mudurluğunden 

~~~ki yaı~ı v& k,l'ıııtıı~r.ı eı ldarcnın kamyonlarla hir sene zarfında \"Ukubulacak nskllyau Jltn tırlhin 

KO 'YA) 'apuru 2<ı Kt. 

nünu.<ani ."alı l 2de galata rıh 
tımınd;m harektelc fzmir, .-.n. 

talya, A!Aiye ~!ersine gidecek , c 
raşucu, \nanıor, '\IAiye. ntal
ıa, lımire uğrayarak gcleca~tfr. 

Ayva i~ sur' at postası Ru se.bepte_n dolar' STAR A \" \K l\AttlU:Hıı ·1 fa• ıkli •e la,ıiksi< ı 
ı:i ·ehılırsın11.. 

iyı il ı~ :ıdaı ılı ,ukrıı hı>yiıı den }İrmi giin snnra ihale cdılmek üzre kapalı zari ~sulile_ roUnakasava ko 
llernıoı: mtwlıenııdiı f)ı>po ıı nulı::uıtur Talıpl<rin umum mudurlutı"~ ticaret şubesme mUracutlan. 
sirkecide Ali Hirı ı• ·ıan ı 
ta, mya l"''ıa il" hı ;ıı na 

Ha\-zit Beledi ·e dairesinden: 
~:rnin. inan \fahallc.;inde Akar 

C:e,rne sokağında ı ı .(ı • ·.hanede 
•kin Halit Lfe".ldinirı ıa.<aitinak

iiye res:ninden medyun . olduğu 

Devlet Matbaası müdürlü~·ünden: 
~"ski harfl~rlc vazılmı~ nı!Jsı·eddcleri yanlışsız olarak ı eni yazıya 

e\ irmck ve aynı zamanda yal.ı makinesife sur acle yazmak kabi
~yetinde iki daktilo hanım matbaaya :ıhnac.:akıır. Tahsilinin derecesi 
yüksek olanlar \ c hir mıiesseı:ed~ d_aktiloluk ederek tecrifüe gör 
müş bulunanlar tercih eclilecekur. falıp olanlar arasında bir musahaka 
açılacakur. .\lıisabakaya girmttk i<teyenlcrin \·esikalarını hamilen 
matbaaya mürac.:aaıla ;,ıınlcrini kııydettirmcltri. 

gnn<lerilıı . ı 

-~ Meşhur -4_, 
KONflNENT AL 

1'ürkiye İş Bankası 
Serına \'esi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

CıfEll~L )\ arıunı 29 K:ı
ıı_ıuııı,aııı ."alı 17 dr Su ko i 
nlıtıııııııdaıı lı<ııPkııtlu f~eli
holıı, Çaııakkalı•, ı ıı'ııkkıı-
\'U Ed . 

.?{liranın temini istifası r.ımnında 
ha:zedilcn bir atlet Sinker ma
kinesi 21<. ı .4:,ıq P;v.artesi ğünli 
'«at 1 :1te mahnllcn satılacağından 
talip olanlarııı ı·c' m ,.c vaku 
rnezkOrda ıııalıallindc lıa1.ır hu· 
lıınınaları il:ln olunur. 

* Fatih daird helediyesindeıı: 
ı ('tmireti ıımumiyei be

lediye inrih:ıh:ıtı için her mahal
leye ;ıit ddtcrlcr o mahalleye 
ve hcı eti ıınıumivesi de Fatih 
ıl.ıirl'>i. kapısı yle l':ıtlh Camüşerifi 
civarında lldedivr meYkıine Şu· 
batın hirind cuma "tıniinden ' . ,., 
ıtıharen asılacaktır. 

2 • Bu defterler sekiz gun 
asılı kalacaknr. ( >nlar da isimle
rini görme~ enlerin müddeti mez
kOre zarfında Fauh <lairei Bele
diye-ındcki ıntıhap Encümenine 
müracaatla itirıtl. \ e arrıca sekiz 
dm zarfında da i.;tinafen ~:ncü
"?lcni ~:manetc müracaat etmejte 
k nuncıı hakları vardır. 

.ı İtiraz ı·c istin{!{ nıüddet-

le-ı ~eo; rılclı~i 'lirette müracaau 
'~kıanın m nıu olmayacağı 

ı tinııp tneıııneııi k.ırarife il~n 
olunur 

A ... . r 
srı musıki i 

Han el erin izin 
MEFRUŞATI 

SALON TAKIMLARI 
VE ALLEUMUM DAHİLİ 

TEZYİNATI İÇiN 
PSALTY MÜESS~~SATTNJ 

ziyaret ve istişare edinii. Orada ze\kı selime muvaf~ .zerafet 
. tarzı iınaldc faikiyetle beraber t'n elverlşfı fıyatları 

b'.:ı z "··ı·o"lu l\abristıın ~uka,., bckdıye dairesi ka~1>ında u un;unu .. "". " ı;• 

ı\ılanisa \ "ila ~·etinden : 
&<leli ke~fi 
Lıra kıırııs 
13763 22 Ala~lllr - Kula yolu 

- Alaşclıiı· - l'ııla yolıuıı.lıı 2 kılometre ıııliiıııfo şo~e laıııı
ratı r~c;asiye,iyfp 6 :ıdrt O, 60 m lik lıetorı ıırıııc ııı''"tez in. ası 
2 2 929 s:ıaf oıı lıiı· bııı·ıı"a kadar müıldetle kaıııın ınıınhiııı'ı~ . " 

r 'I rı y ·ı mak iızı·ı· 111iiniıkasaya koıııılıııu1lıır. 
2 T lıpl '' ı l:ıf~ilat alınnk iiue rıafia haş rniiheıırlısliğiııe 

m üraeaa t ıı • 

Meşhur kemanist Musı bey • 

ve artist piyanist ~1 ı p::::::• SERi YOLCULUK ~:::::: njel ve Semiha ve akbule 

hanımıar ı raıından §§ Aero-Ekspre~ italyan anonim şirketitnin §§ 
LO N D RA :: Haftada iki defa hareket eden p-Osta ı:avar :n ıle Fe\ahat ediniz. :: 

Birahanesinde §§ ı tanbuldan Atinaya ~ .;aaue " Aunadan Brendizi e 4 saate gidilir. §: 
:;vıe, kı tayin '" koli po tal mektup nakli için Löyıd Tirvestinonun Bey- :: lier akşam icrayı ahenk et· -· 

mektedlr, Alafranva orkestra §§ oğlunda Calatasaray ile Mumhancdeki yolcu idarehanelerine müracaat :: 
.. -- l --dahi mevcuttur :: o unmısı. :: 

11••••111ıiıllliiiıiıii••••ıl •"
1111111111111111

..._ Telefon Hcvonfo 24Q0-~127 ...,.ııuuuuınnnı··· - 111111111111111111....- J ~ . ...... •••••••••••••••••• 

Yazı Makinesi 
flt' rııol ı ıı,, .. ı r:ıkka il 1 l:ıru il 

Jıayı olıııı f'iırl; ıt• L:itiıı lııı

rııl:ıtlı ı•:ızı ııı:ıkııı.•lı·rmıı• t'ı• 
ı 11; t kPı ıİ ıı ıeliı1ı ı 

ı 'uvcı Bronsoviga 

Bcyne.ıııilı'I ıa~kaııılı ı·ıı 
iyı lıi~p ıııakiııesi olııp mu 
tııatdit h:ıııkatır ve malı nıiı 
ııs•İ~clcr tarnfııı laıı kııllaıııl. 
maktadır. 

r.ayet .':ı "•larıı oldıı~tı içiıı 
kaı'inıı hı•zıılmaı. 
TOl\ı İY L Cl ~JJ 1l it y ı.; 

Tf YEnı\ı r·: JlEl'llSI. 
ı\. 1 lom~larıı l\'.ıııııpaııya, 1 

B .. y .. ı:I ıı Tekkf' carlı lr.si 
583 ııııınm 

Tiııkçe lıııı.ııfaılı J\oııtııııııı 
lııta!. \"3ZI ınakıııe:"rİıriıı )"tıııi 
! .at il. ~ ~ahr.ıı ıızu ~01 •. ıleiii ~ • 
n lııı,.sıııı ıleııılııc rdeı ı1. • 

. içe' ( lrmap .\ludiıriıcıı"e mcrlıut 
l«rıııenak ku .. 1>111111 Çukur 1 ıJ\" Moz 
raclı orınanınd:ı.ı •e e,ı 29:18-IJIO 
metre mikap 'katr1r ve :i,I 18-blb 
metre ıni.kAp ç:ım C,C4l1 katı ve ihraç 
cdılmek uue IOJ enelljı;ı JJ.f-929 
tarihinden 11 2·929 tarihine kadı.; 
kapalı zarfla ınıizavedeyt çıkanlmıstır. 
Bedeli muhammeni katranın 850 'c 
çamın +ı-0 kuruştur. ~ilifkcde Onn•n 
Müdiıriyetinde miıteşckkll komısy0nda 
ihale yapıl•cakıır. Şe•ait sairesinl 

ôA'fenmck isteyenler Anlında Orman 
Müdüriyet Lmumiyc;ine. lsıınbul 
Orman l:lı~miıdurlytıin v .Silifkede 
Orman Müdüriyetine mürıcMC • 
melerl i!Aıı olunur. 

· Un1umi Müdürlük 

Ankara 
Subeleri: 
' Ankara 

Is tan bul 
Bursa 
İzn1ir 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Meı·sin 

EMULSIYON SKOT 
~:n nııilcmmcl loalık agıdır. \'erem fakruddcm, brcınişt, 

müı:miıı ok ürliklcr \C 7.aafü·eıi umumiıeıc karşı en iyi 
<leı adır. Bütün doktorla tarafından ta\ lj c edilmel-ıe olao 
ı·: \ 1 l 'LSl\"O. .' 1\ O"l' içilmesi litlf olup ~-ocuktar \"C en 
nazik h• talar tarafından kolaylıkla hazmedilebilir · 
Bilumum cczahanelcrle ceza dcpolanoda •tılır Umumi 
\centa Ulahar Vudı 

DEFTERDARLiK"'iLANA ;;]ı 

· ' renııt, B11rlıaııive 
Ayvalı~a gidecek ve rlinıiısl~ 
mezkı)r iskelelerle lıirlikte 
Altııııolu~a ıti\Tavaı·akııı 

l:pl;hn!ıı içiıı v:ılıııız ,·ol;·ıı 
alııııı Yiik alııı;ııaz. · 

(;al ata koprü başındı ınerkc • 
acentc<i llC\Ol!;lu 25(>~ mesudeı 
hanı alunt!a hu u l dairede 420 
:;ulıe aeenrc 1.t:ınlıul. 

ı\tanisa Vilayetinden: 
l\a~aha - Par.sa ,·olımurı 

! o+ss3 ila s+ss3 ıiııZ·ii kikı· 
mP-treleri arasındaki rnlıııı 
tamiıalı "'asıyı·si ve lıı; kı~
kısıın üzerinde 0,60 ııı. ,.tı 1 vı· 
2 meırnlik iı~· ıııenfoz irısası 
9699 lirn 68 kııru, lıerlnli 
ke~fi lizeriııderı 9-2-929 tAri
lıiııde saaı onhiıt> kadaı rniid
dıııfe kapalı 7.arf ıısıılil nıit
ıı:ıkasaya çıkaıılııııştır. 

Fazl_a laf: ilM almalı; isıereıı 
talıplerın vılı\yeı "afıa has 

mü hendi. liğiııe miıraı:anlları.' 

l·ra ınaaşlı ınünhal n1en1uriyct ta İp olan-
10 1 - "k" . k' --=~~-------1 l··ıı"ti t.X-renı uzre 31 ı ·ıncı anun Beyoğlu orman muameliit arın şe < Et · •• 

9'20 taı·ı"lıine kadar O darlığa nıuracaatları memurluğundan: 
-" lle;iktaşta ç ki ı u~ !ıra kı) metı 

ilan olunur. rnuhamemncti ılu çel:ı ıhlamur ağaç 
e e lan \e Kemerburgazd.a kac ·,.. IJç 

'laıwraı ~·ıınakası: bcrmucıb 1006 lira 4S kuruş olan mulıa elıci lir:ı kl\meti muluııımencU beş kan 
, ilhct tamiratı ~I gün muddetl unaıcasayı konulmuştur. 1ü1~a IO tar kom ur 20 2 929 tarihinde He 
:;iul;at <ılQ !'azar günü defterdar kı J.:omısrodndaK olfacaknr.

1 
t::plerkm. YC· oğlu mal müdlriyecindc tilmuza,cde 

dinde ehli)<ti fenniye re~aıkl b ;;nrna.ıı llzım ır. eşı namey ı;vnne ıste· ihale dunacaktır. 
•enler her gun I-:mliklmilliyc bcy'eti fennlyesinc müracaatlan 

MES'ULM0D0R0:B0RliANhTIN 
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MiLLiYET. P.\Z,\H 
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=! JR, l\11EMLEKT VE! tlARİÇ!EKİ ~EKA Yii GÖSTEREN. RESİMLE 

"' ı < .r.111 ·i rci~i 1\ uddu~i lkYin vefatı dolayı~ilc dlin baro heyeti unıumi~i toplanmış Ye hıı i~tinıada reis 
int•h,ı )J Pıuzakcrc edilmi~tir. 

·ru.i ı e nıuyazenemizin tetkiki \li iktisat meclisinden tefrik edilen Tstan bul komisyonu toplanmıştır. 
JçtiıPada \_ 1. \ J. l'ınum] kıitibi • •. l~~at B. de bulunmuştur. 

-
.\ınariJ.;a garabctilc maruftur. Bakınız: Amerikanın Florida vilılyeti Mizami şehrinin genç ve güzel kızları 

bir deniz banyosu kostümü musabakası yapmışlar ve caddeleri dolaşmışlardır. 

ı~-

Tüüin inhisarı memleketimizdeki tiitiink-rin ne ~urctlc cıg-ara haline p;etirildigini 
gösterir bit filim yapmıştı. 

Diin bı: l'ilim hir sinamada göstcrilıni;;tir. 

Devlet matbaası faaliyetine devam etmektedir. !\ Tatbaanın nı:ı:ırif idare<i alnı-~'1 

açtığı satış şubesinde de ierai faaliyet olunmaktadı•· 

1 


