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Merhum Necati Bey goz yaşlarz arasında defnedildi .. 

1
,.. ismet P,. Hz. nln nutkundan: "lnkllapçıların tilUrken kalanlardan 1 Batakhane Mevkufların Müzakere 

ve·yenl yeti.enlerden bir tek dlleöl vardır: Cansız blleklerlnde salla- - •• •• • il ı· 
nan vazife bayrağının kavranıp daha yUksekt_e dalgalandırılmasıdır. k t. ld CllfIDU nedır? ef lYOf 

1 Necati, aziz Necati, dileğin yerine getirll:;ektar • 1 a p a 1 1 . 
AZİZ ÖLÜNÜNj Aziz ölü eller üzerinde . . ... · . 15~ncı madde bük Türk_iye-Yunani~~an 

' .. .. .. .. Polıs mudırıyetı mıince lüzumu- Hangı meseleler uze-

BAŞINDA mezarına goturuldu şedit bir müca- muhakemelerine rınde temas var? 

tsme pş hz. acıları
nı anlatıyor 

Ankara, 2 ( \.A.) - Başvekil 
ismet Paşa hazretleri bugün maarif 
vekili merhum Necati Beyin mezarında 
jU nutku irat buvuımuslardır : 

.. Neca.rinin ölümünde derin ?cıla
nmrzı sov le\ ccep;imi hiç düşünemez
dim. Uzurr me>,uliyet ve mefkilre 
arkadşlığının memleketin temiz ve 
ycğit bir "' l:\dına karşı bağladığı 
sevgi, sayğı duyguları bu yaman ve 
çetın vaziyeti bana önünden saptlmaz 
bir vazife yapa . 

lzmir çocuğu Necati yuksek 
ıehsilini bitir<likten sonra engin 
rubun un heveslerini muallim 
mesleğinin özünden başkasını düşü
nen hayatına sarmışar. Del!;erli ve 
muvaffakiyetli mektep müdürltığ'ünde 
vicdanının zevklerini tadarken büyük 
vatan [elAketi insafsız sarsmaları ile 
varanı sevenlerin içinde ouun da 
başına çüktü. 

Necatiyi bir vannı düşünmeden 
bir. gün geç kalmadan yeğit derne
ğinde at oynatan kahraman şetaretile 
cephede görüyoruz. Bununla onun 
siyasi hayatı da başlamış oluyordu. 

Bu başlangıç halk idaresinin ve 
inkilabın engin ufuklarına taze pürü
zsüz canlı bir doğüş değil midir? 

lzmir meb'usu Necati Beyi birinci 
Büyük .Millet Meclisinin kürsüsünde 
yaralı vatan seveni [edakArlık, yuva 
hasret feryadannı öterken dinleyoruz. 
Sinirlerin mütemadiyen ezgin fikirlerin 
türlü tesirlerle karışık olduğu o gün
lerde Necatiyi bir gün şaşmayan 
sııdeakara doğru ve açık görüşle, daiına 
büyük Gazinin izinde buluyoruz, 

Büı ük zaferden sonra başliyan 
naziğ , e şaşırtıcı devirde Necati B. 
sulh, inkişaf ve inkilap hayatının 
}Orulmak, bıkmak istemeyen gayretle
rine berrak özünü teslim ettL 
Yüksek kabilivetleri onu sür'atle 
büyük millet meclisinin icra vekale
tine çıkardı. 

Onu çok tanımış ve sevmiş olan 
acılı, malı7.un arkadaşları onunla 
mes\ıliYet nrtaklı~ı etmekten bahtiyar 
olduk. Onu Yck:llet çahşmalarıııı an
latmaı;a koı ulmak zordur. Ve bey
hude bir gayrettir. Mefkure aşkı, çare 
b~lmak kabiHyetile aşik:lr neticeler 
crncklerinin ifaddcridir. 

Sa11sız ihtiyaçları sayılı vasıtalarla 
doyurınak didinmesile geçen son üç 
senelik, Maarif vekilleti bize iftiharlar 
Veren işler 'e eserlerle doldur. 

O maarifte başı yüksekte, 
gözU yıldızlarda, temiz ve çetin 
bir müceddlt gibi çaliştı. 

Ağır sahada arkadaşlardan samimi 
Çalışma çevresi vucude getirmek onun 
hususiyetlerindendir. 

_Devlet yetişmiş bir adamını, büyük 
~ıllet meclisi değerli ye muvaffak 
bır llzasını ve vekilini, maarifimiz 
tal~m ve terbiyemiz tecrübeli bir 
mutehassısın., fırkamız yerine kon
maz ~ır me[ktlrecisini, halkcılığımız 
bu dunyanın hiç bir yaldızı ile pas 
~utma~an. bir cevherini onun temasına 
e~ gırmış olan yürekten sevmesini 

bılır vefalı bir dostunu kaybetti. 
Acılanmızın hudutları ne kadar 

KCnıstır Ncca•' - h. b. k- 1· b k '. . unın ıç ır ·ır 1 ene 
taşımıyan \arlığını b' d 
vereceğiz. O ıraz a ~oprağa 
kiı . .

11
. nun hatıraları arak mef-

recı, mı ıyetci, cumhnriyctcilerin 
hafızalarında kutsi duygtıla 1 

k 1 1 r a yaşaya-
ca tır. nsaıı ara rnancvı ve m ~~ • 

eıl\.urevı 

•arlık okunmamı~tır şeylerin bo luğunu 
ha_tırbıt.an_ bu muaz7:am anda ieıece e 
daır duşunduklerımızı ve duydukla~ 
rımızı bir daha soylemeği hayat va
'<ifemize >adakat, mefkOre arkadaşı
mıza hürmet sa~ dım. 

Gümhuriyct °'!atlarının vazifeleri 
bu vatanın cihan vatanı içinde passız 
hir çelik medeniyetin nimetlerile be
zenmiş bir bahçe, ilmin, fennin 
kültürün ) üksek mazhariyetlerine 
ermiş ,·aıandaşlar yuvası olması 
'çin çalışmak, uğraşmak, mücadele 
etmektir, 

Bu yolda hiç bir müşkül tanımı
v'.ıruz. Bu u~urda hiç bir emeği hiç 
b_ır hayatı, hatta baharına doymadan 
sonse yine çok görıniyoruz. Bilhassa 
milleti cehaletten kurtarmak Türk 
harflerile yeni bir nur ve kültür 
hayatına girmek azın ve kararında 
samimiyetimiz isranmız ve sarplıl!;t • 
mız sarsılmaz bir haldedir. lnkilap _ 
çıl~nn ölürken kalamardan ve yeni 
yeuşenlerden bir tek dileği vardır. 
va c_ansız bilelklerlnde sallana~ 

zıfe bayrağının kavrayıp daha 
~Uksekte . dalğalandmlmasıdır. 
i
ccati, azız Necati d[feğln ye• 

r ne getirilecektir. 

"Maal"ifimlz tecrübeli bir mUtehassısını, fırkam
ız yerine konmaz bir mefkOrecislni, halkcılığı • 
mız bu dünyanın hiç bir yaldızı ile pas tutma -

yan bir cevherini kaybetti,, 

A
nkara, 2 (l\lilliıet) Saat 9 - Şehrimizde tek otomobil yok hepsi tutu
lmuş . Aziz ölünün enyeni resmini .ahibi hakkında en elim 

haberi siyah bir ç;rçevc içinde neşreden llakimiyet te erkenden tükenmi 
müvezzilerin elinde kalmamişti. 

Saat ona dognı numune hastanesine giden yol otomobil ile dolmu;, 
kalın ve siyah bir zenciri andırıyordu. Yolun iki tarafını tutan silahları baş 
aşagı bir alaı asker, bir kaç dakika sonra aradan geçirilecek olan aziz ölüye 
son ihtiramı yagmaya hazır duruyorlardi . 

H astanenin bahç~sinde. başlarında silindir, üzerlerinde sim si_Y~h b~lt?
larıle meyus yuzlu bır kalabalık, aralarında büyük meclısın buyuk 

reisi, Necatinin kıymetli ve kutretli bir rükmü buludugu muhterem şefi, riyaseti 
Cumhur umumi ki\tilıi Tevfia B. meclis azaları, sefirler maarif ve sair devair ... 

Onu sevenin ve onun sevdikleri muallim ve talebeler. Onbuçuğa doğru 
bütün bu kalabalığın arasında bir hareket görülüyor. 

Sade fakat manalı rengiyle bir Türk bayrağlna sarllmış tabut, 
eller üzerinde ve havada' bu kalabalığın arasında ilerilemeye br._ 

lıyor. 

T abutu takip eden kafilenin en önünde KAzım Pş. vaı:, yü_z~ıı~le 
izdirabın ve elemin bariz hatları okunnyor. Yanında azız olunun 

şefi ismet paşanın gözleri nemli ve çehresi yeisle dolu ... 
Daha sonra büyük reisi merasimde temsil eden Riyaseti Cumhur KAtibi 

Umumisi Tevfik bey geliyor. 

A
lay ilerliyor. Teşrifat rüesası intizamı muhafazaya çalışıyorlar. Fakat 
kederle sevl';i yanyana gelirde arada proğram kalır mı f 

H ık hükOmetinin halkçı Necatisi için ihtiram vazifesinde halk hiç iha mal gösterir mi? Merasimde vekilin yanında köylüyü, meb'usun 

yanında rençberi gördük. .. 

ismet Pş. Necatiyi anlatıyordu: 
Tabut musalla taşında ... ismet Pş. arkadaşlarının yanından aynlup bir kaç 

adım ilerliyor. Cebinden çıkardığı not k~ğıdına bakarak ateşin hitabesini 
söyleyor. 

Bu ne garp cephesi kumandanının kür ses~ ne de Mudanya ve Lozıın 
kahramanının mağrur haykırışı idi: 

Cephede Necati, mecliste Necati, mes'ul mevkide Necati ... Sade
ce azm, kudret, vatan muhabbeti ve karekter ifade eden lnkllap
çi Necati. 

Herkes ağlayordu.::: 
lla,vekil söylerken herkes ağlayordu .. Hem de hınçkıra hınçkıra ... 

Göz · aşlarını mıi'Şkülatla zalıteden yine bir kişi vardı ; Jsmet Pş ... 
a~lamayordu .. Çünki yalnız Necatiyi ani atına yor, onu misal göstererek 

gençliğe inkılabın muhafazası ve yükselmesi için, muhterem lider tarihi 

dersini veriyordu .. 

Bir ses: «Büyük Necati, hatırlayormusun» 
Talim ve terbiye reisi maarif ordu~u namına hitabesini irat etınck üzre 

iken bir ses duyuldu: 
Necati hatırlayormusun; 
•Doğru gazetesinde ölüm var, dönmek yok» deyordun ••• Dönme. 

din fakat öldün. 
Bu müessir se>in sahibi lımirin emekdar bir gazetecisi, eyi adam vasfını 

almağa layık Nalbantol!;lu Hıfzı beydi ... 

İnkılap merkezine hakim bir mevkide. etrafı dıvarla çevrilmiş bir aile 
mezarı .. Necati, sevğili annesini, iki ay evel buraya gömmüştü... Dün 

işte burada annesinin henüz üzerine bırakılan çelenkleri kurumamış meza
nnın yanında kendi de yer buldu .. 

Annesini gömdüğü gün mezarın toprağını göz yaşları)e ıslatmıştı .. Diln 
de yüzlerce kişi, yüzlerce takdirkAr ayni toprağı ıslatalar... Aglayanlar 

içinde ;'\'ecatinin gönül verdiği Türk inkılabının alemdarları da vardı. 

Mezarın başında son saniyeye kadar kalan Ktzım ve ismet Paşalar 
hörınetle eğilüp aziz ölüyü mezarında son defa selamladılar .. Ve Necati 
Ankaraya hakim bu tepede ebediyen yaşamak üzere bırakıldı .. 

Ölüm onun sadece kuvvet ve hayat ile dolu şahsiyeti yanında çok zavallı 
kaldı. 

Necati dünl bir kurtarıcı, bir ınlolapçı, bir teşkilatçı idi ... Bugünden iribar
en de, burda ınkılabın bir nöbetçisi olarak kaldı .... 

ismet Pş HZ. in ntaziyet telgrananna teşekkür~ 

Ankara, 2 (A. A.) - Başvekil Paşa hazreıleri Maarif Vekili Necati Boy 
merhumun muazzez şahsiyetlerinde çok kiymetli bir rüknünü kaybeden icra 
vekilleri hey'etini taziyet etmek lutfunda bulunan zevata ayn ayrı cevap 
vermeğe imk:İn bulamadıklarından merhumu müşarünileyh hakkında izhar 
buyurulan samimi muhabbet ve alAkadan çok mütehassis ve müteşekkir 
olduklarının ihl:lğına ajansımızı tavsit buyurmuşlardır. 

İSTANBULUN TEESSÜRÜ 
M aari[ Vekili Necati B. in vefatı 

şehrimizde büyük bir teessür 
uyandırmıştır. Dün talebe, muallim, 
genç, ihtiyar herkes müteessirdi. 

DarUlfllnun tatil 
Bu hazin üful dolayısile Darülfü-

nun şuabatı dün tatil edilmiştir, 

Darütlünun binası üzcrindeki bayrak 
matem alameti olarak a ıva kadar 
inmiştir. 

Vali ve Şebi remini Muhittin B. de 
şehir ve VilAyet namına Ankaraya ta
ziyet telgrafları çekmiştir. Maarif 
Emini Behçet B. le diğer maarifçiler, 
Ilalk Fırkası da taziyet telgraflan çek

mişlerdir. 

lstikW mücadelesinden itibaren 

inkil:lp ve vatan uğrunda fevkaJAde 

çalışmış olan Kecati B. merhum için 

yakında bir ihtifal yapılacaktır. 

Dün kitapçı dükllnları kapandı 

N ecati B. merhumun cenazesinin 
nakledildiği dakikaya tesadüf 

eden saat 10,30 da şehrimizde Ankara 
caddesi bir saat muddetle kapan
mıştır. Kitapçılar busuretle Necati 
B.e, son hörmetlerini göndermişlerdir. 

Talebenin matem gllnll 
Türk talebe birliğ, birliğin fahrl 

reisi olan Necati B. in vefatına 

musadi[ l KAnunusani tarihini birlik 
Jçin matem günti ittihaz etmeye ka
rar vermiştir. Her sene bu matem 
gününde bütün Darülfünun ve yük

s.~k.. tab.sU gençliğinin iştirakile 
buyuk . bır . lıtlfal t~rtip edilecektir. 
Dün bırlik namına Neoati B. merh 
· · B k 1 um ı~ın ~şve A et, Büyük Millet meclisi 
nyaseane ve merhumun ailesine 
taziyet telgrafları çekilmiştir. 

Birliğin levhaıının etrafı bu mü
nasebeti~ siyah tl!llerle sanlınış olup 
onbeş gun bu matem şekli muhafaza 
edilecektir, 

dele açtı kararverilecek ----------
Şişlideki bu batakha- DUnkU tahkikat neticeyi 

nede neler yapılı- tespit etmiş addoluna· 
yormuş bilir 

Polis müdllrü Seri! B. 
Polismiidirlyeti Alıİ:Ud zabıtanın 

faaliyetini son günlerde teşdit etmiş

tir . Bu cümleden olmak üzre 
Şişlide K~tane caddesinde Suphiye 
isminde bir kadın tarafından işletilen 

bir batakaneyi kapatmıştır. 

Hadise şudur: 
Suphiye kadın randdvu evi işlet

mektedir. Geçenlerde bir gece Sirke
ci bire.hanelerinde tüççardan bir ada
mı Suphiye kandırmış ve Şişlide ki 
evine götürmüştür. •:vde adamın 

yonma bir kaç kadın çıkarmışlar ve 
kendisini daha fazla serhos ederek 
parasını almışlardır. 

Bir takım da erkek 
Bundan sonra da kadınların dostu 

olan erkekler meydana çıkmışlardır. 
Bunlar kadınlar ile bir olarak taciri 
döl!;miişler ve tabanca ile de korku
tarak parasını da almtŞlardır. 

Korkudan ne yaph 
Bu adam korkusundan pençereyi 

açmış ve kendisini sokağa atmıştır; 

adamın başı gözü yaralanmıştır. 

Bunun üzerine meseleyi polis sıla 

bir surette takibe başlamıştır. 
Evelki gece AhWd zabita memur

ları bu batakhaneyi. basınışlar ve 
kadınları Cürmü meşhut halinde 
yakalamışlardır. 5 kadın bulunmuştur. 

Ahlilkl ıabita memurları bir de 
otel kapatmışlardır. 

Bir senedeki fealiyet 
Hilali AHmerin 

yaptıkları 
Hilali ahmcr J 928 senesi zar

fında halka mlihiın yardımlarda 
bulunronştur. 

Dün cemiyet reisi Ali paşa 
bu hususta bir muharririmize 
demiştir ki: 

Cemiyetimiz halkın yardımla
rıyle fealiyetinc devam etmekte

dir. Geçen sene memleketimizde 

epice büyük bir hareketi arz 
oldu ve bir de yangın şehrin 

mühim bir kısmını yaktı. 

Biz halkın ~ayanı şükran yar
dımlarıyle lzmir felaketzedelerine 

62,800 lira tevzi ettik. Üsküdar 

harihedclerine ise 22,800 lira 
ile yardım ve yanginda eşyaları 
zeyı olan 30 kişiye de 20 şer 

lira tevzi edildi. Geçen sene me

kteplerin tedrisat devresi esnasında 
gıdasıs çocuklardan 6,300 çocuğa 

da yardım ettik"' 

Konyada elektirik 
Konya , 2 ( A. A. ) - Şeh

rimizde bir müddetten beri in
şasına devam olunan muazzam 

elektirik tesisatı ikınfıl edilmiş 
ve 1929 senesinin ilk gecesi 

hatlara elektirik cervanı veril

mi~tİJ·. 

Tevkifat etrafındaki tahkikata 

dün de devam edilmiştir. Dün 

buı ~ahitler dinlenmiş ve bil
hassa enak üzerinde tetkikat 

yapılmıştır. 

Dlin doktor Şerefettin beyin 

şehadetine miirncat edilmiştir. 

Tahkikat işleriyle meşgul olan 

istintak hakimi Süreyya bey 
muddei umumi Kenan beyi ziya

ret ederek tahkikatın son safhası 

hakkında izahat vermiştir. Sürey

ya bey akşama kadar makamında 

meşgul olmuştnr. 

Bu suretle isticvabat ve mu

vacehelere bitmiş nazariyle bakı· 
Jabllir. Son bir kaç gün zarfında 
evrakı tahkikiye üzerindekı tet

kikat da ikmal edilmiş olacaktır. 
Bir kaç gline kadar mustantık 

kararnamesi ihzar idilmiş olacaktır. 
Akşam rufekamızdan birinin 

verdiği malumata göre mevkuf

ların cürümleri kanunu cezanın 

"156,, nci maddesine tevafuk 

etmektedir. Refikıınız maznunla

rın bu madde ile itham edildik

lerini yazmaktadır. Ceza kanunu

muzun bu maddesi aynen şöyledir. 
"Reisi cumhur hakkında sui 

kasıtta bulunanlarla, buna te· 
şebbüs edenler fiilleri teşeb· 
büsü tam derecesinde ise idanı 
cezasiyle, nakıs ise müebbet 
ağır hapisle, cezalandırılır. 

Tahmil 
Tahliye 

Kursu bitti. İmtihanda 
kazananlar puvantör 

olacak! 
Liman şirke1i tarafindan 

ıahmil ve ıalıliye işleri için 
açılan ikinci kııl'S bitmiştir. 
Kursu bitiren!el'in imtihanları 
yapılmaktadır. llu imtihanda 
kazananlar puvantör olacaklar

dır. Üçüncü kurs gelecek son 
baharda açılacaktır. 

Liman Şil'ketinde mavuna

cılara yeni harfleri öğretmek 
için açılan kurslar da kısmen 
bitmiştir. 

llali hazırda rnavunacıların 
yüzde ellisi yeni harfleri biliyor 

Bunlara vesikalar verilmek

tedir. l\ihayet iki aya kadar 

mavunacıların hepsi· yeııi har

fleri öğrenmiş olacaklardir. 

ET pahalı 
Buna karsı Ema-

' net ne tedbir 
alacak? 

Bir kaç gün ev el havayici zaruri· 
ye fiyatlarının yeniden yükselmiye 
başladığını yazmıştık. Bilhassa et fiyatı 
85 kokuşa kadr çıkmışar. 

Neşriyatımız Emanetin nazarı dik
kaanı celbetmiş, ve hemen tahkikata 
başlanmıştır. 

Tahkikatın ilk neticelerine göre etin 
Anadoluda ucuz olduğu tahakkuk et
miştir. Fakat hayvanlar lstanbula ge
linceye kadar bir çok ellerden geçtiği 
için, et bize pahalıya malolmaktadır. 

Emanet şimdi koyunlann daha az el
den geçerek lstanbula gelmesi için 
tedabir almaktadır. 

Müsait safhalar 
Ankıırada cereyan eden Türk-

Yunan mlizakeratınm müsait 
safhada ilerlemekte olduğuna 

şehrimiz alakadar mahafiline bazı 

haberler gclmi~tir. 
Ankarada bulunan ~Iuhtelit 

Mübadek komisyonu Türk ve 

Yunan Ba~ ınürahhasları ile mü

şavirler her gün temas etmekte 
ve IAzım gelen vesikaları hazır

latmaktadırlar. 

Ayni haberlere göre bu son 

günlerde bir takım teknik mes

eleler ile oğra~ılmaktadır. Vesaikı 

ihzar için iki k~tip Ankaraya 

gitmiştir. 

Kanser! 
Mücadele muvaffak 

olacak mı? 

Son tecrübelerin 
verdiği netice 

Amerikadaki kanserle müca

dele cemiyeti reisi M. Vidon 

kansere karşı bulunan yeni bir 

tedavi çaresi hakkında konferans 

vermek üzre şehrimize gelmiştir. 

M. Vidon bu hususta bir tec-

rübe icrasını da muvafık görmek

tedir. Doktorıarımızın mühim bir 

kısmı müzmin kanser vukuatının 

kat'i tedavi çaresi heniiz bulun
madığı kanaatindedir. 

Bununlaberaber tecrübeye bü

yük bir ehemmiyet atfedilmek

tedir. 

35 senede bitecek 
Kada~ll'O lıey'eti geçıııı bir 

sene zarfında 9 mahallenin 

kadastrosunu yapmıştır. 
Bunlar Hocapa~,Şeh Meh

met, I1 ulıiyar, Mollaali, l\i
şanca ve Dınbirrlirek mahalle
leridir. 

Bu mahalleueki emlakin 

senetleri tanzim edılmiştir. 
Büyük adanın Yalı mahal

lesinin planları ikmal edilmis-. ~ 

tır. 

Bütün Istanbulun kadastro
sunun ikmali için 35 sene lıi.
zım geleceği tahmin edilmek

tedir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
1-· liarici telgraf ve mektupl.a.r 
2 - Bcrlio mektubu: Tamirat mes· 
elesinin son safhası nedir? 
S - Atina mektubu: 1'u.nanist&.nda 
Komünistlerle mücadele için ne 
yapılıyor? 

4- Son habcrfer 

a üncü sahifemizde: 
1- Dahili haberlerimiz 
i - Bu~day sui jstioıalinJn son saf
hası nedir? 
3- Bir !'Cnede kaç bJn ki~i evleodii 

Ecnebilerle evlenenler de \'amu t 

4 linci! Sahifemizde: 
ı- il.ava raporu 
2- Fı.kra 

~-Felek 

4- l\lusiki bahsi 
5- HlkAye, Roman, karikatür 
6- Sıhhi b!lğller 

1- Kulalı: misafiri 

5 inci sahifemizde: 
1- milliyetin eğlencesi 

6 ncı sahifemizde : 

1 - Millet mekteplerine 
devanı edenler için ko
lay oku) up yazma sü
tunları. 

. -. 

KilRS 

MllJ.f ! \lr::K'"T'EBI 
_ R -ııı _ 
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Millet mekteplerını bitirenlere 
imtihandan sonra verilecek şa· 

hadetnamenin bir fotoğrafisi 

1,30 
---··---

Mektep 
açıldı -----

Herkes yeni açılan 
millet mekteplerine 

Koşuyor .. 

Qüııkü mıshamızda Millet 
mekteplerinin açı 1 ma 

merasimim bütün tafsil~ıı ile 

yazılmiştık. 

Bu mektepler 

de ders 1 ere 

artık başlan
mıştır Bugün 

de gündüzleri 

Millet mek-

teplerine de· ) 
vam euecek 

olan kadınlara 

mahsus dersa- Hayaar B. 

neler açılacaktır, mama fi ka

dın ~ersanelerinden bir kısmı 
evelkı akşam açılmıştır. 

Herkes mektebe koşuyor? 

Millet m~~teplerine yazıl-
mak ıı:ın tehacüm de· 

vam etmektedir. Bu hususta 

Maarif Müdiirü Haydar B. 
dün bir muharririmize şu taf

silatı vermiştir: 

« - Şimdiye kadar 1 ,300 
mektep açıldı, iki bine iblağ 
olunacaktır. Halkımızın oku
mak hususunda gösterdiği arzu 

ve tehalük en büyük takdir ve 

sitayişe şayandır. 
Mevcut dersanelcr kifayet 

etmediğinden foeler ve hiıtüıı 
mekteplerde, büyük salon !ar
da dersaneler açılmaktadır. 
Hulasa her tüdü vasııalar<lan 
istifade olunacaktır. 

V. Vekili mekteplerde 

V ali vekili Mııhitliıı n . 
evelki akşanı büti\n 

mktepleri gezmiştir. Cibali<leki 

mektepte hiı· nutuk sövlemistir 
imtihanlar . ' 

Bu ~üıı<le itibaı en oku· 
ma bildikleriııi idılia 

edenlerin imtilıanlarinar hsla 
nacaktır. , 

Tevziat işleri 
HENÜZ NJSP~~T BELLIDEÔIL 

Yunanistanda emlaki bulunaı 

gayri mübadillere yapılacak olaı 

tevziat işi henüz kafi surettd 

halledilmemiştir . 

Aldı!(ımız habere göre komis

yonun elinde bugün(2S) bin lira 

bulunmaktadır. Bir kaç günden 

beri istihkakı olanlara ait dos 
yaların ihzar edilmesi için uğra 
şilmaktadır. Mamafl yapılacalı 

tevziata ait nispet henüz tııyıı 

edilmemiştir. 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN 

Tamirat meselesi 
Berlini hatta bütün Alman

yayı şimdi bu mesele 
meşgul ediyor 

~· .. 
En çok merak edilen nokta: Aceba 
Ame ·ikayı kimler temsil edecekler? 

Berlin, 28 K. evel I 928 -

(l\lilliyet) Almenyada günün en 

mı.ihim mes'elesini tamirat kon

feranoında bulunacak olan Ame

rikar mütaha"ısları teşkil etmek

tedir. 
_ arıuetler meyanında en kuv

vetli olarak Oven Youngh var

dır. Younghın kabulü bura ma

iıafilince muhakkak telekki edil

'Jlektedir. 
ikinci aza olarak General Da

ves sabık müste~ıır Hughes ve 

tamirat komıtesi müzakeratını 

takip etmiş olıın Amerikalı Boy

denden biri intihap edilecektir. 

\imanlar ile müttefikler ara

sında hu hususta mü7.akerat cer

van etmektedır. 

- Bovdan, yeni intihap edilen 

Reisicumhur llooverin pek sıkı 

ahbabı ulduıtıı için Iloover 

kal>inc,inde hariciye müsteşarlı

ıtma ta\·in edileceği kuvvetle 

mcmuldur 

\ a~ınp;ton hi.ıkumeti müteha

ssıs hey etin do~rudan dojtruya 

'a :ıdaran tarafından intihap edi

lmesini ıstemek ve konferanşa 

bi.'il ı~tırak etmekle harp burç

an me, elesinde hiç hır müna

ka~ayı kabul edemiyc<:e.tı;ini zırn

nn anlatmı~ oh.yor. 
1 1 \ Telegraph. yaz(tiğ'i uzun 

rnd .• ılc,;inde mutehası;ların tayini 

btbusunun bir ay p;ecikeceğini 

beyan ve bu hususta \imanlarla 

miıttdiklcrin birle~meleri luzumu

nu kayt etmektedir. Oven Joung 

en ziyade Parker Gilhert tarafın

.lan himaye edilmektedir. 

İngiliz siyasi mahafill de Mr. 

Joung;ı namzet g-östermktedir. 

Cooligc, bu komite kararla, 

rının en son ve kafi olması 

zerinde israr etmektedir. 

! lali hazırda cenubı .'\merika

d:ı scrnhatta bulunan yeni reis 

\lr 1 loover. ,c::y:ıhatına nihayet 

\ererek . ·cw.yorka a\·det etmek

tedir. 

MÜTEFERRİK 1 

HARiCİ 
HABERLER 

lrlandahlar kazandı - Parls, 

1 \ .• \.) - lrlanda takımı sıfıra karşı 

altı sayı ile Fran>a lrlanda rügbi 

maçını kazanmıştır. 

İnğillz müstemlekatnazaretl

f.ondra, ı (A.\. Lort f.onaun 

\erine Lort of Plymouth dominyonlar 

nazaretinin parlamento mü<te!jarlığma 

wyin edilmiştir 

Cenubl Amerlkada - Buenos 
Avallanda bir 

oomba patlamış bir fabrikanın tahribine 

'e bir ki~inin mecruhiyetine sebep 

olmuştur. 

* Fransız kabinasl - Paris, 

2 \. \.) :\aıırlar meclisi mua

nel4ıı carive)i ru ·et etmiş ve meb'

"'"n meclıslcri pr.ıp;rammı tetkik 

lcmı~ur. 

Çiııde bir konferance. -

n J A A.) Butün askeri 

mı hazıı bulundukları askeri 

· n ı 'e terkı teslihat konferansı 

ır. 

( . , nGhiaP Kai<hek• asker! 

n ınfcransının kararlarını icra 

e le ını 1'e;an ve Çinın on beş 

, ı bir z ııan zarfında bahri ve 

'"' ncı dcrecd• k \'\'etler te> 

• cccğ; umidıni izhar eylem~-

ınuvaffa

lı ' ') \.ı\. ) -
aııh~ bir hk 

kadem irtıfadan 

ra:u esna· 

Hooverin bu kararı tamirat 

mes'elesi ile alakadar ıtöriini.iyor. 

Berlin ve Paris mahaflli Ho

overin, konferansa iştirak ede

cek olan miitehassıslar la görüş

mek istediğini ... iddia etmektedir. 

ileride toplanacak olan ko

mısyon evela A!manyanm borç 

miktarını tesbit ve ondan sonra

da Almanyanın tediye kabiliyeti 

yeniden tetkik edilecektir. konfe

ransın bu birinci sefhası bitince 

ikinci ve en mühim fasıl yeni 

sıyasi kısırun müzakeresine geçi

leçektir. Burada Fransa tamiratı 

ve muttefiklerin .\merikıı.ya olaıı 

borç mes'eleleri konu~ulacaktır. 

Amerikalılar bu siyasi safhaya 

iştirak etmiyeceklerdir. 

Amerika hükumeti konferansa 

iştirak edecek olan mütahassıs

ları alelade ferd mahiyetinde 

göstermekle de bu hu:;usta der

meyan edecekleri fikirlerle Ame

rikanın alakası hulunmadı~nı 

beyan etmektedir. 

Amerikalılar tamamen Avru

pai olan bu mcs'elede yalnız 

yardımcı vazifesini göruyorlar. 

Fraıı,;ız gazeteleri bu konfer

anstan büyük :,eyler ümit \ c 

agent Parker Gilbcriıı perde arka

sında büyük rollar uynayacagını 

tahmin ediyor. Fransızlar en ziya

de lh ıghc :\Torrow Ye Uvcn D. 

YUonµ;ın namzetliğini km·vetli 

bulmaktadır. 

Agent Gilberc tamirata ait 

senelik raporunu henlız hazırla 

mamı;tır.Raporun ancak yenise

ne tatilinden sonra ne~redilccej1;i 

ümit ediliyor 

Konfransta Fransa eline kati 

teminat geçirmek fikrindedir. 

Siyasi mahalilin muhtelif ııok

uıi nazarlari arasında :,ımdilik 

yapılacak hir ~ey varsa odıı 

neticeyi beklemekten ibarettir. 

K. Ö. 

Alsas muhtariyetçileri 
Paris,2 (A.A) Petit Parisieıı 

gazetesi rr.ulılariyet tarafdarı 

sabık meb'us Hosse ve Rirk

len in yerine diğ-erlerinin ir.ti

habı ı;abık mücadeleuin kolmar 

mıntıkası milli ııamizedi Abe 
J lauser bir · bevannamcsivlP 

a~ılminıı~ oldıığu;w strasbıı~g
t:ın istihbar ryliyor . 
Bu da bir beyanname 

Strasburg, 2 ( A.A) - M. 
IJansor Kolmar miiııleh.iple

rine hitaben bir heyamıaıııe 
neşretmiştir Mumaileyh 

M. Fachot ya karşı ya -

pılmış ve müfrit bir şahsin 

eseri oları sııi kasti takbih 

eylemekle ve Alzaslılarm bu 

hareketten mes'ul olına

dıklarını süylı:ııııekte ve Kol

mar dava~ından sonra bir af 

ilan erlilıııeıııis olıııasma ı~ı·s

süfle beraber Hnsse davasıııın 

1'an>i ye ııakliııi haksız hir 

ilimatsızlık r>rn:ırı'Sİ olarak 1e
htkki e\'lenrnk l ı'ılİr . .\l ııınai !Pvh 
13 kfııiuns:ıııidr İı'rıı rdi!Pı·;·k 
inlıh:ıııatıa l lo~~·' ııııı nırıııe 

intih~lıı her lüdii hh;·ik:ila 

b.r~ı lıir prntrsln tP~kil ''dı'ı·ı•k 
olalı halef sCl'lll 'ğP !Dllllt:ıJıip 

le• i teşvik ve tesçi eyll\·or 
sı.:::::-<~~~-=-t;~··~~o;;:::,,!)Gi:~· 

Ç 1 KT-1 
SODOJ\1 ve GO;.\JORRE 

,,1 lh rriri: 

YAKUB KADRİ 
tcf,.ika cd.Hcn ~Hı 

Roman kitap 

I, 

ALDJÔI MEKTUP fELGRAE._t.AR 

Rapor Yıl başı Mücadele 
verildi A vrupada .na- Komünistliğe 

Almanya taahü- sıl geçti? karşı 

da tını ifa ediyor 
Tamirat ajanı raporun

da Almanyayı 
metediyor 

Londra, l (ı\.A.) - Tamirat 

umumi ajanı .VI.Park~r Gllbertin 

raporu Almanyanın dördlincü 

senevi taksiti olan 1,150,000,000 

a!rın markı tam vaktinde ve 

kaınilen tediye eyledi~ ve 

bundan Alman kambiyosunun 

müteessir olmadığını gösteriyor 

Raporda bundan sonraki sene

lerde A!manyanın senevi iki bu

çuk milyara baliğ olan alelade 

taksitlerle tediye edeceği kayded

ilmişlir. 

Raporun esaslan 

Paris, l (A.A.) M. Parker Gi!
bert in aırı aylık raporu Alman

yanın . Davesl planında mezkôr 

biitün tediyatı kemali sadakatle 

ve noktası noktasına icra etti~ 

tebyin eylemektedir. llu rapora 

göre Alman demiryollar şirketi 

kuvvetli bir mal! vaziyette bulun

makta ve tamirat hesabına 

taahüdaun ifası için senelik dahi

l! bir teklif vaz'ına bel hol mü

sait bulunmaktadır. !Bundan sonra 

raporda deniliyörki:" Alman biit

çesi m[ibalağalı bir stırettc sarf et-

me~e ve istikrazda buluıımaj1;a 

mLitcına vildir. 

Alman, hükumetinin masraf-

!arını mevcut ve kabili istifade 

varidatına göre tahdit etmesi 

!tl;ı;ım gelir. Raporda Almanyanın 

,·aridatındakı büyük miismiriyet 

Davus planında mezkur hisselerin 

tamamile tasviycye inkar kabul 

etuıez d;:Jrccede müsait bulun

dugu teyin edilmekte ve netice

de alacaklı dcdetlcrc Almanı'a 

arasında mütekabil bir itilaf akti 

suretiyle tamirat mes'clesinln kafi 

olarak halli lli;ı;umu zikredilmek

tedir. 

lngiliz Kralının vaziyeti 

Her tarafta merasim 
ve tebrikat içra edildi 

Pııis, l (A.A.) - Fransanın 

Madrit ve \'ati kan biiyük elçileri 

ile Var;ova ve Bükreş orta elçi 

!eri yeni sene münasebetiyle bu 

~ehirlerdeki Fransız vatandaşlarını 

kabul ey !emişlerdir. 

Roma, 1 (A.A.) Kral ve Kra

liçe bu sabah M. Mussolini yi., 

anonsiyati şövaliyelerini., nazırları 

ve parlamanto murahhas hey'et

lerini; öğleden sonra da büyük 

memurları, bir çok ze\'atı kabul 

eyletni!ilerdir: 
lnğilterede 

Londra, l (A.A) - Ingiltere 

Kraliçesi Londra şehreminine ati

deki telgrafnameyi göndermiştir: 

Her sene Krala gönderilmesi 

mutat olan ve yılbaşını tebrik 

eden telgrafnameırizi aldım Lon

dra ahalisinin sadakat. merbutiyet 

ve teveccühünü ifade eden bu 

telgrafııame büyiik endişeler için

de bulunduğum bir sırada bana 

vasıl olmuştur. Kralın hastalığı 

uzun ye me7.ahimaver seyrini, 

çaresiz, takip edecektir. LAkin 

ben., muzlim bulutların berteraf 

olarak milletin iman ve ümidinin 

hasıl olacağına intizar ediyorum. 
Fransa da 

Paris, l (A. A.) - M. Dou

meq.,rue yeni sene münasebetiyle 

hükumet azasını ve siifera hey'

etini kabul etmi~tir. 

Papa vekili milletlerin maddi 

ve manevi refah ve saadetlerinin 

günden güne artmasını temenni 

eylemiş ve Fransanın muhtemel 

ihtilafların hakeme müracaat usu

lüyle halletmeği izhar suretiyle 

adalet ve uhuvvetten mülhem 

bir zihniyetle teşkilata raptet -

meğe çabştıj(ı beynelmilel sulh 

lehinde sarf eyledi{ti mesaiden 

dolayı reisiciimhımı tel;ırik eyle

miştir. Mumaileyh Paris misakı

nın aktinden dolayı beyanı mem

nuniyet etmiş ve Fransarun bütün 

milletler hükfımetleriyle bilittifak 

sulhu tahkim ve takviye etnıeğe 

çalışacağına itimadını izhar ey

lemi~tir. 

Y unanistanda bu ka
bil mücrimler için ne 

yapılacak'? 

Atina. :ıo ( \lilliyet) - Yunan 
meclisi mtbusanının son içtim:ılann

dan birinde Komünist tahrikıltına 

karşı bir kanun layihasi müıakcresine 

başlaudı. Bu lhihaya göre her kim ki 

memleket dahilinde komünist ıahri

kAnnda bulunursa asgari altı aya 

mahkOm olacaktır. 

Herkim ki komünistlik lehinde 

aleni surette nutuk irat ederse o da 
en aşağı alu ay hapse mahkOm ola
O<lktır Bu ceraim zabıta mahkeme
lerinde rüyet edilerek failleri hakkın

da karar verilecektir. Eğer bu tahri
klt gazeteler tarafından yapılırsa 

gazete sahibi en aşağı altı ay hapse 

malıkOm olacaktır . 
Bu cezalar gazetenin mes'ul mü· 

dürü ve tabii hakkında da tatbik 
edilecektir. 

Umumi yerlerde içtimalar aktedi
lecek mevcut nızaını içtimaiyi bozmak 

i9in tahriklltta bulunan eşhasın leali
yetine meydan verilmiyecek ve bu 
kabil içtimalar menedilecektir. 

Kapalı yerlerde de bu kabil içti

malar memnudur. Buna ra~en bu 
kabil içtimalar akteden eşhas cürmü 
me!jhut halinde tevkif edilmiş adde
dilerek hapse mahkum olacaklardır. 

Komünisr ve ya diğer mevcut niza
mı içtimaiyi ihlale manıf herhangi 

bir meslekte olanların kendi fikirlerini 
neş.etmeleri, propaganda yapmaları 

memnudur. 
Bıı maksatla yapılan her teşebbüs 

cezalandırilacaktır. Bu fikirleıi besle
yenlerin şimdiye kadar vücude getir

dikleri tesisat ve teşkilAt dajl;ıtılacaktıı. 

Memurlar. umumi hizmetlerde 
bulunan herkes, zabi~ küçük za.bit
lerin bu gibi teşkilAta dahıl olduklan 
görülünce işlerinden çıkarılacaktır, bir 
daha da vazifeye kabul edilmiyecek
lerdir, 

Bundan başka haklarında ıedabiri 

ihtiyati alınmış olan her memur ayrıca 
inzibat divanlanna sevkedilerek ken
dileri idareten de tecziye edilecek
lerdir. 

l .ayıhada bu kabtl cürümlerden 

mahkOm olahların hapis ve sürgün 
cezaları da tadat ediliyor. 

Beynelmllel tayyare 
müsabakası 

Londra, l ( A.A ) - Amerika 
Schneider kupası deni< tayyaresi mü
sabakasına iştirak edeceğini son sa
atte bildirmiştir. Bu defaki yonşa 

lngiltere, Fransa, ltalya vfl Amerika 
olmak üzre dört millet iştirak edi
yor. i' arış gelecek ağustos )'ah ut 
eyliıldc Solent üzerinde icra oluna
caktır. 

1~ S'o11 Haberler~ 
Her tarafta Millet mektepleri 

açılmıştır 
Gelibolu, 1 (AA.) - Millet mektepleri bugiııı le ·ka!Ade merasin' e 

açılmış ve 900 den fazla talebe bııı\'un der ~e. ha;la 

Denizli, 1 (A.A.) l\Hllet mektepleri lıu,.ün fekal~de m ·a<imle 

halkın çoşgun tezahürntile açılmı, ve lıer taraı donantı'I? r. 

~itııl;h, l .\ . .\. ~lillet mektenler nı. n 1çılm· ı e rde 'ıir ı 

gibi tes'it olunmuş ve rnekrepler <lu11aı.ıuı~ ır. 

!\om .ı, 1 \. \. c\lillet m•k.eolerinin L adı t in şehrir ızde fev 

alade ıncra ınıle yapılmıştır. 

lııegöl, l \. -\..) flıı in sehrimı de millet mekı ıerirın res ı küş dı 

parlak bir surette tes'it edilmiştir. 

\dana~ Ka~tamoni, Kırşehir, Sıı.m:-un, Rolu, Gıre~on, <_,ankırı, Gerede 

muhalıirlcrınıizden gece aldıP;ımu telgraflarda millet mekteplerinin emsalsız 

ve samimi tezahürat içinde açıldı~ı ve derslere ba<landığı. bilclinlmektedir 

lzmlrde Millet mektep- \ (2,000) olacak 

leri ~ehıimizde açılaıı .Millrıt 

İzmir, 2 ( i\.A ) - İzmir mektepleri 2,000 ne ilılağ edile. 

yiiayeli dahilinde 700 millet cııl,.til'. Bu ~uıotle hu devirde 

mektebi açılmıştır . Halk 100,000 valandaS okumu~ ola

kemali telıallik ve ıııe~crctle caktıı. 
nıııkteplere devanı etmektedir. 

laeboluda Millet Mektepleri 
Jncbolu l ( !Vlilliyet) - Bugün 

vilayetimize 300 millet mektebi fev
kalAde merasimle açıldı. Halkin •!i

kası tahminin fevkındedir. 
Yıl Başı münasebetile Türk oca

ğında parlak bir merasim verildi. 

Her tarafta teessür 
lzmir, 2 (A.A.) Bu gün intişar 

eden bilumum gaıeteler ~ 1ecati beyin 

tercümei halini yazarak vefatından 

mütevellit yeisleriııi izhar etmektedirler. 

lzmir, 2 (A.A.) - lzmir gümrük 
komisyoncuları birliğinin reisi fahrisi 

olan Necati beyin harırasına hürme
ten bu gün mezkfir komisyoncular 

işleri tatil etmişlerdir. 

Galata Saraylıların taziyeti 
Galatasaray rerbiyei bedeniye 

kulübü riyasetinden ; 

Bütçe hazırlandı 

Dün Millet mekteplerinin 

biıt.çesi de ikmal edilerek Vila-

yettPki komisyona veriim.iştir. 

Hazirana kadar olan devreye 

ait biitçe 168.000 liradır. 

An! vefatı de,1et ve millet içia 

bir zıya olan, ve bütün maarif erba

bını derin hüzünlere düşüren kalti
bümüzun fahri Reisi .'\ecati beyin 
ebedi gaybubeti, Galatasaraylılar için 
büyiik bir matem teşkil ediyor. 

Galatasaray kulübü, kıymetli reisinın 

vefaundan dolayı samimt teessürlerini 
il:ln ederken, merhumun ailesi efra
dına, hüktlmet ve mesai arkadaşların" 
taziyetleıini arzeder. 

Galatasaray kulübü bu matemini 
izhar için bir ay müadccle bütı•n 

spor faaliyetini tatil etmiştir. 

~>!iiilı~F!r~a~n~sı~z'""'!i!!.f~i)~'a•t•ro~s~u~n~d~a~.~~I~O~G~A~D~O~l~l·u•n•oi!!"l!p~er~t~t~t~u~r~n~es~i""'"-.:tre\ 

Bu akşam saat 2 1 de, ., .~ 

ı yarınki Cuma günü saat ~ .. -"'••111!!•••• .. ••-lfı' 
j ı 5,30 de matine ve saat 

: 21 da suvarede mevsi- ...... & 
min en büyük opereti .~ ... ' :" 

(Christine) ve (Yves) 

Mirande) in son eseri 

LES TR01S JEUNI:. 
FILLES NUES 

Gayet hoş ve güzel 

musika parçalariyle ma

lftmal olan bu operet 

görülmemiş bir derecei 
ınükem-.eliyette ter· ·ı ' 

ı 
r 

edilecektir. l 
Cumartesi ve Pazar 

1 

günü akşamları daima 1 
azim muvaffakiyetlerle 

1 
oynamış alim 

PAS SUR LA BOUCHI!: 

(Yvain) in yeni adap- · · 

edilecek olan bu meşhur operet tema~ageran için biiyiik \ıir 

yenilik olacak ve onları son derece memnun ve mahzuz edecektir. 

Londra, 1 (A.A.) - Kralın ah,·ali 

'1hhiye;inde de,·anı eden 48 saarlik 

bir te\akkuftan sonra kralın ubb! 

mü~;,ı\·irleri, bu gece, kralın umumi 

ahvalinde hafif bir salAh olduğunu 

habc·r 'erecek bir vaziyette bulun

muşlardır. Yeni neşrolunan bülten 

Kralın ıa[iyle mücadele için doktor

lann kanın hareket ve kuvvetini 

tezyit maksadirle kalsiyom ıcrkeyle

cliklerini ve bunun tesirau hasene

sinin müşahede edildiğini gösteriyor, 

l.\'l.Doumergue bu sözlere te

şekkür ederek cihan sulhunun 

takviyesi fransız hükumetinin 

hakim düşüncesini teşkil etmekte 

olduğu ve bu gayeye vasıl 

olmak için fransanın · hiç bir fır

satı Ievt etmeyeceğini, buna 

matuf hiç bir teşebbüs ve sayi 

iştiraki reddetmeyeceğini temin 

eylemi~tir. 

tasiyonuna göre temsil , ,,, 

M. Steg Fastan çeklldi 

1 
Pazar günü saat 16 matinesinde j 

Rabat, 2 ( A.A.) - Parlamento NO .... Nü .... NANE'ITE ı, 
lz.tlığı ile kabili telif olmayan işler lıi!!i!!!li!!l!•l!!l!!l!!!!!l!!l•l!ii•!li!iO!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!lm•ll!!ii!!!l!!!!!!!!!!l••••l!!!10!il!li~~ 

Londra, 2 (A.A) - Dahiliye na

ıırı Sir "Joynson Hicks" Manıona 

giııne7.den evel Kralın hastalığının 

en buhranlı zemanı olduğunu, 

bati ve fakat tedrici bir sa14hın hu

sul bulacağını ümiı eylemekte bulun

duğunu beyan eylemiştir. 

Londra, 2 (A.A) - Saat il i J 5 

geçe neşrolunan ctibba raporu; Kra

lın ra.lıatsı7. bir gece geçirmiı olma

sına rağmen ahvali umumiyesinde 

dündenberi hiç bir tebeddür yoktur. 

Isviçrede Konferans 
Tetkikat içiıı fayiçreye g·l

mi~ 11laıı Kaılaslrn miidürü 

AtırB ge~Anlerıle LauRaıııııla 

saYaııı dikkat bir knnfı•raııs 
• 
verılıııi~tir. Bir t:ok pmfesor 

ve ta!Plıe hral'ııırlaıı diıılı•ılf•n 

\ııı koııfeı-.uıs Tiiıl \'rde wııi 

w eski lıııkıık hakkımla 'iıli, 
Bııııılaıı sııııra lsYİ~re lahrıri 

müsakkafat ıniidiiriı Dr. l lı•;g 
larafııırl:ııı lıir knııf'erans voril

ıııı~lır. I\eııılisi lclk.bl ve ka

Jaslı 11 i~leri içiıı ıııerıılekeliıııizo 

çai:(rıl ııı ı~tı r. 
vı. llegg 926 da 'i'ııı kiyc-

11 11 İ:vi~re kaııııııu muJımi
;..İııİıı kalıul t~lliAiııi, lııııııın ıııı

!İı "'İ ularnk lsviçrn lalıriıi 

Alman yada 
lkrlin, 2 (A.A.) - Yeni Sene 

münasebetiyle Papanın vekili 

M. PacccUi bey'eti süferanın en 

kıdemlisi sıfatiyle reisiuümhura 

tebrikatını beyan ve alınan mil

leti için muslihane bir ati temen

nisini izhar eylemiştir, Papa 

vekili bilhassa demiştir ki: 
ihtirazı gayri kabil sukutu 

hayaller, iztiraplı tc\·akkuf ve 

hatta muvakkat riiculara rağmen 

insaniyet sulh yolunda kemali 

azm ile yürümektedir. Almanya 

ta iptitadan beri harpten vaz 

geçıneğe matuf misaka iştirake 

ınuvafak~t etmek suretiyle dev

letler arasındaki rabıtaların ımıs

lihanc bir surette te\-essü ye 

inki~fı nzmii arzusunu bariz bir 

tarzda gfüternıi~tir. 

Rdsicllmhur nıar~al lliııdcn

burJ!; Yerdiği cevapta Almaııyanuı 

bu giın rabbani ve in ani hukuk

lar icabinca kendisin( ait olan 

arazisinden hLiyuk bir kl>iınının 

hlirriyctindcn mahrum olmakta 

de\ aın ettiği keyfiyetini hissetme

kle mütcclim okhığuııu söylemiş 

ve deıııiitir ki: ~ Alicen.tLane suİh 

ve ,;ıJah fikirleri insanlar arasın

da yakınla~ma \C inki~af c'crlcri 

tarn tesirlerini ancak hıir \ c serbest 

hakkında meclisler tarafından kabul 
olunan kanun üzerine M. Stceg Fas 
fevkalAde komiserliğinden istifa etmiş
tir. 

Belçika Kralının 
seyahati 

Brüksel, 1 (A.A) - Kral ve 

Kraliçe bir kaç gün lsviçrede seyahat 

icra eonek üzre bu gün buradan 
bereket eyleyecelclerdir. · 

ddiis eden bütün mes"eleri hak 

ye adalet prensipleri dairesinde 

halletmeğe mütemayil olan büyük 

fikirleri tahakkuk ettirmek izin ma

ddt nisbetlcri nazarı itibara almak

sızın atılan e asın tevsi ve inkişa

fını temin eylemek lazımdır. 

Bundan sonra mare~aJ 1 lin

dendurg Alman kabinesi azasının 

tebriklerini kabul etmiştir, nazır

ların nakili kelAmı olan başvekil 

1\1. '.\foller geçen senenin bey

nelmilel siyaset sahnesindeki 

umitlcrle arzu ve emelleri htbule 

gctircmedlğini ve Ren ve Sar 

ve Platinanın tamamen istihsali ser

bcstisini görmekten ibaret olan 

bu ümit ve dileklerin tahakkuku 

için Almaııyanııı muslihane me

saisini taz'if eylemekten geri 

durınadı~ını ifade ve tebyin 

eylemiştir. 

M. \tüller tamirat mes'elesini 

tetkik için mutahassısların yakın

da vuku bulacak içtiınaının cihan 

harbinin kat'i suretle tasfiyesine 

hizmet edeceği ümidini izhar 

eylemi~ 

Türkiye ş 
Sermayesi: tediye ediln1iş 4,ooo,ooo liradır 

Uınumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

Ankara 
Istanbul 
Bursa 

Adana 
Trabzon 
Balikesir 

İzınir Gi reson 
San1sun Edrenıit 

Ayvalık 

Zonguldak 
Kayseri 
l\fersin 

Müsait nllıanıelat, kunıbaralar, kasalar 

il • J ::ı .. 
. -1 .. '-1. 

ı4 ' " . 1 ~ 

MiLLiYE 
Yeni Hurufla kazanç def terleriıniz (kasa, 

yevıniye, def tf"rİ kebir) ınükenıınel su

rette nıatbaaınızda tabedilnıiştir. Tücca

rana, bilunıunı n1uesseselere ve bilhassa 

evelce müracaat ve siparişte bulunan 

müşterilerimize tavsiye ederiz. 
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MiLLiYET, PERŞEMBE 3 KA~UNlJSAı ı, 1929 

MILEIYETIN ŞEHiR VE MEMLEKE1'' !fABERLERi 
oLi/T 

Anasını 
öldürdü 

Laz Fatnıa y para
sını almak için 
öldürmüşler 

__ .............. _ 
ile k 'la \fa~unutl'aşa nahiyesin· 

de, 1 ı. . k, tir ie bir kuyu içinde 
Laz Fatımn n 
baıı kesilmiş 

cc.-edi hclun· 
nıuştur. Yapıl:ın 

talıkikaıa göre 
Laz Fatrnanın 

biriktirdi~ para 
ya göz ko\an 
o~lu Aiımet ile 
arkada<ı Hasa!>, 
Fatmayı iildür
dü k tcn sonra 
cesedini lrnyıınun içine aımi•lardır. 

Katıl Ahmet y~kalanmış arkadaşı 

Ha»nda şiddetle taharri ediliycır. 

• Kurşun hırsızı-.\li ,. Zeki 
ıamında iki kurşun hırsızı evclki 
ıccc 'e7.nc<ilcrde • · Jt pasa meıl· 

ıc<esinin blılıe~indcki kurşunları ç:ı.l· 

mak için çıkmışlar, iL.' ın f rvıdına 
koşz'l Zabıt• 'llfmurlal" tarafından 

r.:ı.k · ınmı~L~··dır. 
• Bir şey ç_lmaınış - ahı· 

k H. ,. şeref soka:;md.ı 44 nuına· 

rıh KorJıta hırsızlık maksadile 
r;ınnışse ..;, bi• şey ç•lamadan der 
de t o!•Jnrr·Jştur. 

• Keçfyi çalmak l5temlş -
Saır .:vada 1 a' · al Kcıçonnn keçisini 
ç· lmAga te~elıbus edon l lilmi ıle 

1-.:şr. f akalanmışlardır. 

• Kumarbazlar yakalandı 
Ha.•koyde Vclı ağanı'l kave;inde 
kumar oynayan bmail.. tlalir, Yusuf 
<'>mcr, S it, Hasan çürmiime,hut 

halinde yakal;rnmışlar<lı· 
Çnntasını çarpmışlar -

Halatta Matmu.el F.j!;zeligarıın içinde 
2 lira hul"nan el çanta ını \'arpım 
Avram ile lıuil derctcsr olunmuş· 

!ardı 

* l{ıskançlık yüzünden 
<.'"1blcada l lisarbcğli kovünde sakin 
O man kı!kıınçbk saika>ivle zevcesine 
\ifıesile ateş etmış k~unu ısabct 

ettiremeyince sıl · hını komşuo;;u f'avide 

ÇWircrek ajtır surem· gölt~ünden 

yaralamı~tır 

* l{açıık rakılar - \ eiıda 
tUtün ımclesıP<lcn Rasimin evinde 
100 i<ıloh.ık Lıır kar.or, 50 kilo koçak 
rakı ve 4-00 kilo cibre bulunmuştur 

'Zt\ A 

Bir günde çiğnenenler 
Du~ şchrımı7.ı.lc şu kazalar vuku 

lıulmusıur: 

1 • r V il Bcşıkt~ta 8 

Ya ' d.t ~ ır Ç'''' ~. çarparak yarala· 
ll:'ı n 

2 h lı ıvundc de ( e=J na-
ın ~a. h:· ı kafa\· r ıt u t ten "Onra 

or ın. ıı c zerkecı e ha namında 

ı, k 7 ca ' ~ıg c~ den yakalan

"'' 
ı Be ık· ı.ı vtur<a Osmon 

dcnd: 
ır, ·ıı v dan ılG erek ağırca 

' ıl lntnıstır. 

1\ • Vnpıır karaya çekildi 
ur çeşme 

\ 'ıtıundc lw7.:ıp uğ':;ıran 
unar. \apu· 

nl3k 1 
uaun ••h ı<ine ça..,ıl 

tat ır. \'.ııpLır ... kurtarınai< için ka
r"> oıurıolııuı l 
k;ı k. sına uıı. m p;ürülmüş, 

raya çe ılmı tır. l\;ndel;ı kere ıelcr 
de cıkanlmaktadır. l\p halı " d 

ava "a ar 
kunulma ı umıı edUrnekt d' · 

~~·~ e ır. 

Köy Hudutları 
l\ııy lıuılııı 1 aı ıııın ıahıidi 

lıal,:kıııda Jlalııli) · Vı•k:ilPtiı,
dı·u \ j ,L\l'l.('JT '11 l.lrııiııı l;t>fl. 

<1ı ilııu~ıiı 
l\ııy k t ll'llll llll UÇUi eıi 

111< <lılcsı ıı 11 lıiıııı• tarızımi 

la11 ıı l.:l lı•ıı ıııır kaaılarının 
T •ı u idaı ı>ltı1 iııe wı ilmediği 
'" hıı ıııu.ıım 'eııııı ekseri ka

ı.alaı·,a }apılıııaJıi::ı aul~ıldı, 
« talı ellirilıııı kaaılar<lan k;lfi 

ınıkt;ıı ı lefftllı .ıoııderii<li. 11ulı
:•:lıf 1-azaJ;ıı a ait mücavir köy

~ı 11 •. lıuılı ıtlaı ıııııı tr.~piti için 

Yı'kdıgcriılt lıeyeLleriııin vaki 

c lacak da vetlıırıııe icalıet etme

:oı·ı~in koy ihtiyar lıeyetlıırıne 
chlıgat ierasına Ye bu mııa
rıwıeııın en kısa bir mı1<ldet 
zaı·fında ikınalivle mallıınat 
lh ırıa himmet oluıınıası 
clıt "nrııiyrtle tebliğ olunur. 

İzdivaç 
Bir senede 

bin kişi 
4 

MEJ!iLEKET.TE 

Grip 
çoğaldı 

_ Bekarlar azalıyor 

Afyonda mek- demektir, bir senede 

te ler bu has- bu ~a~ar izdivaç oldu 
p ECı EOILEHLE EVLEl\El\ 

talık yüzünden TfJHKLEHl,. l\ilKTAnI 

. 1 d"ld" ı AKAilAH? 
ta f l e l l IJiin T~taııbıılıın evlenme 

AnaJolunıııı h:ızı yerlerincle 

havalarııı İ\tİratsızlığıııdan 

do:ayı grip ha~talığı hüküm 

~fıı iiyor. I laq.alıi(ın şi<l<let'en

nı."'i iizeıwı• Al\·aııkaralıi~:ır

da nıckıep!cl' mmakkaten ta

til edilnıi~ıir. 

* Cenup hududumı::zda ka
çakçılık - t>ııııp lııırludnmıız-

ıb 28 İkiııtİ lt'~riıı ~28 tarihirı

deıı 23 Binnei K;'uııııııı 928 ta-

ıilıııııı kad:ır 2034 kilo Pkı:r. 

gaz, lııığday, tıız ve 3 deve 

dı•r!ıe• iye ınııııtık:ı.;;ı lıııclııt ef
radı taı~lfıııılaıı dı'nlı ~ı edilıniş

ti~. Jhııılaıı ha ·ka 562 kilo ~ı

krr g:ız Yıl -aire ile ~"kiz nıı:r

kep ırı ıı t 'Eır.a ırıPı ı u ı ları ta !'<t-

1\w lan dcıdc~ı rn.ii.ırıı~ ve ],ak. 

larıııdaıı ıııııklazı ıııuanııık• if'a 
eı lilırıi~ıir. 

* Ucuz Bir eğlence İzm rdıı 
ııııncııt Aiırıaı; ko ımisı YC .\1-
nı:ııı ıda tahsil tlrıııs Tiırk 

geı ~leri dıııı ak~aın lz;nıı· pa

la~ ~aloıı'arırııla ı ;ı:ı·ıırcli lıir 

g°l~ı·e g·t~~iı·rni~lerdil' ı\ıınaıı'ar 

iktı,-ada faz:a ın"rlıı ıt ol<lııkla-

rııııla oı kıı-trayı kı:ıııli aw:a

rıııda mı•vcuı aıııatörlcı·derı 

temin etrııi~ler, kaıhnlar evle

rin<le hazırladık':ırı pastaları 

g"tiı mi~lı•nliı:. içki olarakıa 

Lira falırikasıııdaıı ıııaliveı fi
atıııa hira alırımıstır. • 

r..,~ \,tkle kadar devam cdeıı 

lııı ci{leıırn her aileye bir bu

ı;ıık liı~tdan fazla masrafı mu

cip ı>lıııaııııstır. Billırt~ba Alman 

kadııılarnıııı gayot ,ade luvalı:ı

lcı IB hıı lııısıısi lıaloya gdıni. 

hı ı :uııma IHrı mRııı lnkı~Iimizdrl...i 

Alımııılaıııı para ,-arfıııd:ııı 

ııı k.uLıı ,akııırlıkl;ırını gıNt"r-

ınıJıl'. 

* Burhaniye zeytin yagları

:\Jalıaliıııkıı wı ilcıı ıııa:ıııııata 

~' 1t' B ıl'iıaııiyl' kazasıııııı 1928 
•rı l i Zf'ytin y:ığı ırJ..rJılesı 

6,000.000 kilf'ılııı . Hıı ıııikdar 

>:• ~··ı ... rPkolle~ıııı• ııi,ııcı~ı:ı 

yuz'lc 60 fazladıı. 
Bir batında Uç çocuk 

",\,Jcrı El'zıınıınlıı olııp 

eJyrYtıı .\daııaııııı ltaılıye ıııa
lıallı·siııdn ııtııraıı llıralıiın 

o~lu .\folıııwdiıı ı.e\'tW'i Sahn
ye lıaıııın bir baııııda üç erkek 

~oı:ıı~ıı dogıırmıı~lıır ve el

yc\·ııı üı;iı dr berhayat bıı

hıı ıı ııak taı l ır. 
FaJ..aı halıalat'llıırı fökri halı 

dıılay"ıyiı: yavı·ıılanıı vataııı

nıız:l rııiilit ohu·:ık snretll' ıı,.,_ 

ledilnıı•!rriııiıı lomiııi i~iıı .\da

ııa TT. At fal ı·eıııiyeti hıı üç 
yanuyıı rrııalıı Citltkatine alarak 

bcsleıııııdel'iııi ve büyiidiiktcıı 

sımra da t.alısillrrini dm ulııe 
eylemi. tir . 

Balıkçılık mektebi 
Balıkesir Encümeni Vi!avcti 

. laı mara nahiyesinde müc~d
deden kıı~at edilel'ek olan Ba

lıkçılık ~foktebi levazırrıı tesi-

siye ve .;ainısıne sarf ı n la
lJnıgden lıavaleleı ın. hiılıiıı 

mııameliıtııı llaııdırrrıa kay rııa

kaınlıf(lna irsaline karar veril

mı~tir. 
~faliyedeıı verilıın 5000 lira· 

lık havale ile levazımın mıı

bay:\a~ı yapilacak ve l<larei 

hnsusıyeoon veril11n 1,000 li

ralık havale de Mekt11bin ta
miı~tl ve ına~arifi daiıııosine 

sarfolıınacaktır 

işleri hakkında tetkikat irra 

ellik. Soıı lıir senede evlcııen

leı in miktarını te~pit için be:e. 

diye <laireleriııdcıı rnalı'ımat 
aldık. Şehremaneti hudutlu 

dahi1inde mevcut ( 742.753) 

ııııfıı~a mukabil (1921!) ~enesi 

zarfııııla evleııeıı çiftlerin 

(4,091) e baliğ oldıığıı anlaşıl

ınıstır. 

İ~n ziyadP. izdivaç olan mın
taka Bt~vof(hı olııp ğeçerı sPıır 

içinde (İ411) akil icra olıın
ııı il. 1111'. 

Adalarda izdivaç 
En az ızdiYao; kaydedilen 

mııılıka i~e Adalar Iıe:rdiye

~iılir. Uıı ııııııtıkada Liiliin 

lıı ı ı;eııe<le aıu·:ık (41) çıftııı 

al...ti yapıinııştll'. 
tlanlı:i aylarda ? 

BPlediyıı ·i~ıatıstıklerinı> na

mrcıı, eıı tazla evlenmıı k:uıun

ewl ayıııda olııyıır. Ilu ayda 

438 çift evleıııni~tiı . 
Ecnebilerle Evlenenler 

{ •0<.,:eıı seıuı ~ehriıııizdo ecnc

bilıwle evluııeıı Tiirk kızlan (6) 

va ba:ifr olnııı~t11r. Bıııı:ar 
. .. ' 
Uııyııi(lıı ve llakıı·köyünde ev-

i eıı ıı ı i~Jı;n lir. 
~:ıı az izdivaç Eylüle 

i~abct eımi!? olup (237) çiftten 

ibaıeıtir. ( 1928) Senesinin 

~on iiç ayı ıçinde evlenme, 

dii(ıw aylara nisprtıe· ehemmi

yc11i smı>lle aıtmı*tıı·. 

SIHHATIMIZ 

Dikkat 
Kendinizi muha

faza ediniz 
fstanbulda salgın 
halinde grip var! -::,on gunlcrdc ıehrinıizdc grip 

vardır. !:'ari ha talıklar nıutcha sı· 

slarından hmzsı bu hususta bir 

mıı'ıarririınlzc şu iznhnn vermiş

lerdir· 
'imdi lstanlıulda hir grip 

salg-ını göriılüyor. Bir çok :ıilckr· 

clt bu ha, talık \ardır Fakat 

salgın vehamet gfüccrmiyor. dört 

be~ gun z.ırfında gidiyor. 
llııscnc grip vekayii, geçen 

seneye nispetle fazladır. 

Gelen h:ıbcrlcrc giire A mcri, 

kada çok )ddecli grip ':ırclır. 

Orada tasta' ık bir havli vefi

vata sebep olmaktadır 
(;ritıin hiç bckknnıiyen hir 

zamanda ~iddetini. arurma" muh· 
tenıeldh r ler halde te\'Ckkı i~;n 

ha•talarla tcmR< etmemek, kala

balık yerlere gitmemek ve vü

cııdii iişiitmemek !Azımdır 

l lastalar ise gayet ihtiyatlı 

davranıp C\ !erinden çıkmama

malıdır.., 

Sıtma mücadelesi 

Sivrisinekler 
öldUrUlecek 

1 laydarp~ Pendik ve Adalar 

ıtınalı ıruntıka addediJ~J.. ve 

buralarda sivri,inek mücadelesi 

yapılacaktır. 

Dün hu hususta bir muluır

rinınize sıhıye mudtirü Ali Riza 

B. demiştir ki: 
- Adalar, Pendik şehrin >ay

fiyt: mahalleri ve l lıı}Jarpa~a da 

kalabalık. blr mahal ve ticaret

gthdır. Bu mınukalann malarya 

mücadelesinde başlıca ınevkıi 

:ılma."l 1.Azıındır •• 

MÜTEF'EftJK HABERLER 
' --

" Tetnz komlsyonlan-Tefflz 
işlerinin Haziranı kadar ikmali için 
biri vali muavininin, digcrl mektup· 
çunun, üçüncü:ü de umuru hukukiye 
müdürünün riyasetinde olmak üzre 
ıiç teffiz ve 11 ihzarf koıni•yon 

teşkil edilmiııır. 
* Po5tada tayinler- Beyoğlu 

Po;ı.a müdürü Tayyar B. Jsıanbul 

Posta ınüdürlüj!;ilne, Kadıköy l'o<ta 
müdürü Telaı B. Beyo~lu Posta ve 
Telgraf müdürlügüne tayin ve mci· 
dür Sezai B. de tekaüde sevkedil 
miştlr . 

• GUmrUk sobesi - Rü,ümat 
idaresi Servibu~nunda bir petrol 
gümrük şubesi ihdo<ına karar vermiş· 
tir. 

• Türk Ocağında Konferans 
ve f{onser - nu per~embe akıamı 
soat yirmi birde ocaktı doktor 
Fahreıtin Kerim lleyfendi ıarafınd•n 

(Hekim <'.özüyle Froydizm) mevzulu 
bir konlcran• verilecek bilaharı 

(Şilbet) in eserleri çalıntcaktır. Her 
ke• gelebilir. 

• ihtiyat Zabitleri - Bakırköy 
Şubesinde mukayyet ihtiyat zabit&• 
nının yoklamalarına .~ KAn unusani 
9'2<J da başlanacak 5 $ııbaı 929 da 

hitam bulacaktır. Tekaut. mu>eala 
ve men~uhini a!'keri yenin bu mnd· 

det zarfında Şubeye a.keri ve>ikala
nyla beraber müracaat eylemeleri, 

aksi takdirde 50 lira cezaya mahkı)m 
olacakları bildiıilmi~ıir. 

• tlimayei etfal balosu- Bu 
ak,am 1 limsyei etfal cemiyeti l'era· 
palasta bir balo verecektir. 

• Ziyafet tehiri Dün akaşm 
Sana ii nefüe birliı;inde mimarlar 
tarafından verilmesi mukarrer çay 
ziyafeti , 'ccati B. in vefatı milna e• 
betile yarına tehir edildi. 

• Motosikletli müvezziler -
Posta ve tdgrafları tevzi eden moıo· 
sikletli memurlardan hazılannda ehil· 
yemame olmadığı için Seyrü efor 
merkezi Po ·ra idare~inc milr:ıcıatla 

bunların ehliyemame alm,lannı bil· 
dirmiştir. l\lotosikleıle teniat yapanlor 
ara~ında küçük yaşta çocuklar da 
vardır. Dün hunlardan bir tane!! 
seyrüsefer memurlan ıarofından köprü 
ilzerinde çevrilmiştir. 

• .:lıcıaııız çocuklara mua
venet - Mecmuu 12,000 ni bulan 
gıdaA!Z vocuklann iaŞe•ini temin için 

HilAli Ahmer reisi Ali Pş. Şerhremı· 
netinin muıvmetinl istemiştir. 

Şebretnaneti memurlan, daha me· 
-.le cemiyeti umumiyei heledlvede 
mevzu bahsolmadan bizzat yardıma 

karar ,·ermişlerdir. Memurlar maaş· 

lanndan bir kısmını gıdası7. çocuklara 
\ıırakmışlardır, 

* Hesapların tefti 1 - Malfye 
tefti> hey'eti l)e\'let maıbası mes'ul 

muhasiplik muamelatını teftişe başla 
mı,.tır. 

* Muamele gören evrak -
\·il~vet e\'rak kalemi bir >ene içinde 
\'irnyeıe mııhteli[ vekAler, vilılyet 

ve doirelerden gelen ve giden evra
kın listesini )'apmı !ardır. Bir senede 

muamde goren evrak mikdan 322,566 

dır ki, gunde 2,500 evrak muamele 
gormüştilr 

• yeni mektep blnalan -
\'Mı\'et eııciiıııeııı diırı içtıma 

eder~k 'f'llİ nwktep hiııatarı 
hakkında bazı kaıttrlar vt'r-

ııı isıı r. 
• Baytar kongrası lsıanbul 

B:ıytnr rnuh:ıdl'nct ct:miyeri ,-;enclik 

konı:ra'1nı 8 h'.Anunu<ani 192Q l'.r

fcmhe r;ıinü Tür!< ocajtında akıede· 

rt·ğindcn azanın ı-aat 1 ~.30 da tt:ş

riflcri reca -0lunur. 

Keı.:abaşin 

Kocabafhların Recep 
B. e te,ekkUrU 

lin~ı:ıncı ik \lııltcpe ararnıda 

trenlerin dt.rması o cinr ehali>i 

tarnfından 'enelerden beri istenip 

dııru) ordu. 

Fakat enlcc hıı talep kahul 

edılmcmi~ti. ~hali tarafından ahi

ren • 'afın \"ekili Recep B. e ınlİ· 

ra.:aat edilmiş ve hu haklı talep 

VekATct tarafından murnfık ı<iirü

lerd. kabul cdilmi~tir. 

Ba~ıbLiyiik ve Yeni kariye ih

tiyar hcy'etlerincdcn aldıgımız 

hir mektupta Recep B.c bıı nıii· 

nascbctlc ~ok hararetli bir surette 

tc~ekkur ediliyor. 
ı 'afıa Vekili B.in kaç ı.ene

denbcrı nazarı dikkate alınmıyan 

bu haklı müracaatı derhal i.ı,'af 

etmesi pek ~yanı memnuniyettir. 

Dıgelr bir temenni var~ 

Haydarpa:jll ·Pendik yolu ıue

nnde ontran ve hergün şehre 

EMANETTE 

Hayat 
· pahalılığı 
Emanet müca
dele çarelerini 

soruyor 
Şehremaneti hayat pahalılığına 

kar~ı çare bulabilmek için biiyük 

chrupa şehirlerine mUracaat et· 

miştir. Bunlardan yavaş yavaş 

cevaplar ı;dn'.cktedir. 

Dün de Danimarkadan ccv ap 

· gelmiştir. Danimarkada alınan 

hütıin tedbire rngmen belli başlı 

maddeleri, 1914 senesinden 

beri şu tereffö hasıl ol mu ·rur. 

F:kmek 19 l 4 tc 40 öre iken 

Öre yirmi para kıymetinde 

bir D~nimarka para>tdır. Simdi 

82 örcye çıkmıştır. F.t 125 öre 

ten 16 l rc.tcrcyagı 235 tcn345şe, 

sıit J (}den 30za çık mı~. tramvay 

iıcreti 0 •,so. kiralar 0/.60 mıkta· 

nna artmı~ur. 

* ISTA:\BULUN REKLA:\11-

Dtın bir lt:ılyan şirketi şehrcma· 

netine müracaat etmiştir. Bu 

şirket bütun \vrupa trenlerin de 

lstanbul ~chrinin reklamını yapmak 

ımtiyazini istemiştir. Şirket ayni 

~i İtalya da yapogına dair vesaik 

ibraz etmi~tir. 

* CE:\llYETl BELEDiYE -

Bu günkü Cemiyeti umumiyei 

Belediye içtimaı pazara tehir 

edilmiştir. 

* ÇARŞANBA PAZARI -
evelce Şehremanetinin karşısında

ki arsada kuruluyordu. Bu man

zara emanetin karşısında ho~ 

kaçmadığı için pazar, Akbıyık 

yangın yerine nakledil~ti. 

Dün pazarcılar şehreınaneune 

gelerek şikayette bulunmuşlardır. 

Akbıyık yangın yeri hem uzak 

hem de bu civar halkı fakir 

olduğu için her halta ziyan 

ettiklerini iddia etmi ·!erdir. Ema· 

net vazıyeci tetkike lı:ı;Jamı;our. 

* SEYAllAT ACE:-ITELf:R1 

BIRLEŞIYUR - lstanhuldakl se· 

yahat :ıccncderi birleşerek bir 

,irket akıiııe karar vermi:ilcrdir. 
' fi şirket l ·tanbululun dnha cazip 

gürunme>ı için !Azim gelen her 

şevi vapııcnktır. lrket ille icraat 

olarak Sııltanmahınıttak.i vere

bat:ın :arayım asrı bir eğlence 

yerine kalbcdcccktir 

* llOZCK YOLLAR YAPILA
CAK !;ie'ırernanctl Q2C) hütçc

sinc yollar için 100,00U lira 

tahsisat kıımu~tur. Bu para ile 

bozuk '"ollar tamir cdilc.:ek . , 
bil!ı.ı,a toprak yollar kaldırıma 

tah vll edilc.:ektir. 
,. Su şirketi aleyhine zabıt -

iki giiııdiir lıüt iiıı lnrko~ 

oluklarındaki ~ular (.;p,jJıııi~ti. 

Bu meyaııJa ftfaiye ıııııslıık
ları da 36 saat sııs111, lıll'akıl· 

ınış ve ,ularııı ke~ıldiği İtfa

ıyııye haber veıilııı~ıııi~ oldu

ı;ıuudarı terkııs ~irkcıi hakkında 

İtfaiye ile birlikte Polis 11111,te

rek biı' 1.abıl ıııtııııı~ alakadar 

makama vermiştir . 

inerek geç vakit dönmeye mec

bur olan i;' adamlarının , 'afıa 

Yek~letinckn hir temennileri daha 

vardır.ki buda l laydarpa~:ıdan 

ak;'amları kalkan son trenin eski

den oldup;u gibi ~aat 2'.l dt: kal

dırılması için lılzım gelen emrin 

verilmesidir. 
Anadolu yakasında oturan ve 

gittikçe artan halkımız içın pek 

büyük bir kolaylık olat:ak bu 

cihetin temini de RJ:ccp B. de11 

bekleniyor. 

İktisadi haberler: 

Buğday ithalatı 
Bir senelik şeker ve 

petrol ithalatı 
----

It'Ienşe şehadetnameleı'inin 

sahte olup olmadığı tahkik 
ediliyor - Taeirle.r ma 1keıne
den lehte bir karar ulmışlar 

Bıığ<lav mc~e'esilıakkırnla 
hİI' \Ok dedi koıfıı ar dr'ılJTllAk
tlldir. Uıı lım-ıısta yaptı~ımız 

tahkikata ırı'ire Bıı i~iıı hir kaç 

safhası vardı!' . l~vvela. gr.çım 

m:ıyı~ vıı temmıız ayların<la 

şelııimize ıreleıı hnl(daylar Yardır 

Bıınlar Kanada malı oldıı~ıı 

ha lrlıı A ın11ı·ikad:ı tahaYvii e 

uj!radığına dair ~alınddrıame 

ile gelmi) YC a~~:ırf tanlryc 

tabi tııtnlmıı,tm. RıııtdaY ti

rareti o zam':ın ha~ka e !ere 

go~ıniş ve bn işin kıımİ~\·on

r11Jarı ~lıadetnaınc erin ,-:ılıhı 
oldn<fn lıakk,ıııla bir ihbarda 

o . 

lıulımnııışlardır. llii ılıbar 

iizP.r'ııı' :\faJiye· ıııiifoıti~teri 
talık•kata lıas amı. ve ası..ari 

• 
tarife tatbık o,ııııdıığıı içirı 17 

lıiıı lira Hiiımiik farkı oldıı

ğıııııı !P'Jıit etmi~tir. 

Dıı parıi hıı~dahr ara~ıııda 

lıir kısım da ~elıadetrıamesız 

mevl'ııt oldıığıuıdan bunlar 

için verileıı 21 bin liralık temi

nat mektubu da nakle tahvil 

edilerek irat kaydedilmiştir. 

Şimdi bu şehadetnamelcıin 

sahteliği anlaşılırsa aradaki fark 

ashabından tahsil edilecektir. 

lkincı meselede ~uJur: 
Bu tahkikattan biraz ~nra 

eylül içinde Şark değirmen 

~irketi ve tüccardan Pckmez

vaıı namlarına iki bin ton 

buğday gelmiştır. Bunların d_a 
Amerika malı oldııklarma daır 

şehadetnameleri vardır. 
I-'ıkiıı birinl'İ meselede 

giıınrük aleyhine ~fali1'._e ~i.i

fetti~leri tahkikat yaptıgı ıçın 

hıı sefer için giiınrük mıifet 
tişi vaziyet etnıisler ve bııi(

davlar kaııa da malı oldıı~mı

drı;ı kısmeıı bıı~daylanıı mü

saJeresile kara!' vernıi~lcrdır. 

Rıı karar üzeriııe de aJ;\k;ı

dar ıııalıkP.llll'\'e müracaat 

elıııi~lenlir • :\l;;Jıkenıı• lııığ
ılavların Aını:mka şehadrı

ııa•ııt~siylı• gr!rni~ olmalarına 

ıı:l7~ırcıı a ;ıaı t tarifoye talıi 

olın~ıhın l:'ızım gulr ·eğim. ve 

nıibadı~rf' kaı aıııııı refiııe karar 

verilnı1'1ır 

Bııııılaıı snımı tR riıı"ıııide 

4 hın ton lıir paılı lın~ılay ıl:ıha 

gdıııi~Iir. Bıııılaıııı ıııaııifc~to

lannda lııı~ılayların Kanada

dan yıikleııdii(i · .lıaıletııame

lerinde Amerika malı oldııjhı 

gö~tPrilmektedir . Bunlar da 

ası.,.-ari larireye tahi tııtıılınıış

tıır. Ilalbııki bıııılar hakkııııla 

hiç bir mııaıııel" yapılmaıııış

tır. Bııl!'day me<Ple•inin ı;eçir

di~ri ~aflıa hrnlııı. 

* Tevziyat listlerl veriliyor -
Tiı·an'l ıniiılııriyeli Rusya ilı

raı·atıııa ait ırııısa.fdak listeyi 

diın Tir;ırot odasına tehliğ et

rni~tir. 
Tiırrarfar diınki'ı nush:ımız 

da listı>uirı 1-(eldij:ıı hakkuıda 

verdij:(imiz haber üzerine Ti

caret oda,ına mıiraraata ha -

lamışlarılır. Tiiı:f'arlara hııımn 

don itibaren \P'lka itasıııa 

ha~lanaı·akt ır. 

l . K Yck~lotiııe Ji~!P<lcn 

isiııılı~ri çikarılaıı dört tİl'aret

lıant' I. K Vckfıleı ııı ııı iıracaat 

ederekler<lir . Uı~er ı raftan 

badem, reYız içlli de Ticaret 

01!asıııa ınümraatlar başlamı~

lır • nu iki madd e ait li•te 

de bu .ıünlerde i ı 1 eJilorek 

Aııkaraya .ıon rıtecek ve 

orada nıiı:tr .ır ar konıİ~\''J

ııııııda ı.,:kik ı'i i'e ki r . · 
T. oda ının faali) eti - 02 

ı:ı>nı> ·j mrfınrla l,taııhııl tir arl'' 

oda<ına 33.118 rn:ık !{• lnı s, 

huna mııkahil 18697 f'Yra~ 

çıkrnı~lı!'. Ciiıılerl' ıak~inı •'Cİ 1 • 
diği t:ık,liı'd • l·"iıer giııır 90 

evmk diı,mektedır. Tiı arr' 

rııiidiiri\'ı>liııe ise. 6, 176 "' ı-ak 
ı.re;ıııi~, 3. 753 eYı .ıkıa cıkını • 
hı·. 

~ıı h -.:ıba gorl' h(a~ t •rıı
ıliı irntıııı! • ·evrııiyı> mı ll'l"le 

çiirrıı evı~ık mik1ar1 27 dir • 

• Borsa ne lıald ı İıı rj iz lı

f~>'I d ı uı Boı -..ırla 9~6 k• ıı u t 

açıl mı~. 987,5 kıı, ıı,t ı ,1 • 1 

rııı . .tw. Dıı)" ııımuvalılı;ı le 

~24 25 limıla , ılrı ı~, 222, 7:
lır:ıva ıliı.11'l•1'l'1 ,ıııl'a aı, ·ı'l 
2,7525 ira la kap~ııı ı ı r. 

A tın Bor<;a Jı;'rwiııı'c 851 
ktıl'n~l:ı açı ı"lı~. m ııen k1ran 

mı~tır. 

* Şeker "e pı:t ol lthalAtı
Geçen son hır Foııe zaıfo•da 

hari~ten mPm.eketırııizc 12. 711 
bin 648 lira kıymPt ıırle 62,970 

640 kilo ~eker, 4.49».575 1ı~a 

kıymetinde 60,530,799 kiıc 

petml, 2.765.563 lira kıvıııe 

tinde 16, 145,344 kiıo h~nziı 
girmiştır. Uıı madde ıırdm 

inhisar resmi olarak alıııaı 
riisum miktarı. 11,171,742 lim 
84 kurıı;;tıır. 

* Mahlut yağlar - Yapılan 

hır isutisılye ;öre lsıant>ulda ı 2Q 

ınah!Oı yağ imalathanesi vardır. 

* Devlet bankası ;\laliJ< 
pek yakında Devlet bankasının ıe<i.;, 
ha.ıırlıklarına başlanacakor. 

MAHKEMELER~E 
' 

Sui istimal 
----·-

Defterdarlıktaltl sul 
isti mal 

Defterdarlık lsLı1ılAk masası sabı' 

memurlarından Re<iı ef. bundo!' h 

i11J1 müddet eve' Ilı: 
~ ton hanında 'altı 

tıc ctane ine ıl 

miş e endi:unı 

\ erw l:Jltkt lr.t te 

ki. l'C tezyide 
~J.

1 ~İ ·1r nldu
ğım a sq 'eır tir 

Reşit e . ceza ka
nuPunun 228 n 
maJdesi delaleti. 

ile vazıfeyf suyi ıstim.l fllı ılc ıkir c 

Ceza mahkemesin< <evkedilmişur. 

Dünkü muhakcmf'de Be it e 
müdafaa için şunları söylemiştir: 

Tuııılan zapo evde çocuk Ytr 

muştu, hunun bir suretini çiJw 

dooyara konmasını temın içir~ı 

rcıhıneye gitmi tim başka ': i >c 

tim yoknı. ~ 

Radehu :vlilddei '&,~~~ 
serdederek vazifeyi/. ·~:IJ 
sohlı oldağunu ,(ly ' • 

< 
ıalebeımişıir Karar .ı_ ,,,.,. 
muhakem< b ka bir giiııe kalmı<tır 

• Çocuğu bırakan - Çocuk 
terkeımekle maznun bulunan Şileli 

llanımla ilk mektep muallimlcrhder 
Ali Rıza cf.nln muhakcme•ine dun 
ağır Cc7.o mahkeme inde de' am edil 
mı cir Diin bazı $•bitler dinlen~ 
ve karar 'eritmek iUrc muhakeme 
bnjka bir güne kalmışur. 
Resim çıkaran kadın 

Yabancı erkeklerle resim \Uaran 

bir aile kadınının muhak,m. ına 

dün ikinci Ceza mahkc ıı«inc'e de 
vnm cdilnıiştir, muhal• mc ha ka bir 
güne kalmışor. 

* Gidecek - l\'üddcl omuml 
muavinlerinden lhıan Zıya B. Urla 
hakinılığinc tayin edilmiı, fa • h:ısta 
olduğ'~ i~in gidememıştlr. ihsaı. Ziya 
B. cwnnrtesl g"unü mahallı mcmun 
yetine gidecektir. 
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ASRI ' UMDESI "MiLLiYET. TIR 
J KA ·u. :ı: r.vEL 1929 

BU GÜNKÜ HAVA 
Dun en çok hararet 17 en az 12 

ıili. llu6wı ba 11 lodoo ve bulutlu 
olacaktır. 

FIKRA 
DÜN •.• 

Cumhuriyet okuryazarlann 
rejimidir. 

Her cin rejim kara kalaba· 
!ıklar üzerine tutunabilir: Cum
huriyet rejimi ancak vatandaş· 
!arının büyllk bir kı mı dllşünen 
uyı:: • tartan, ve ölçen -:;unrlu 

ıir memleketin e eri olabilir. 
<. .. mhuriyetin en korkunç telı· 

i c lliktir. 
ls•e dUn Tl':rk milleti Cumhu· 

rly in bu en büyck düşmanına 
kar ı lıarbaçtı. Bu sene okurya· 
zari n ndt:dl ) arım mil) ondan 
faıla artacaktır. Maarif, ordu 
ve millet mektepleri bir kaç se-
ede Tllrk mlUetlnin seviyesini 

yuk!!ek Avrupa milletlerinin 'a
sa ti seviyesin çıkaracaktır, zan
nediy ırı;z. işte o gOn cumhuri
yet emnıyet içinde olacaktır. 

Yeni rejim ilk mekıepl~rin 
ve mecburi tahsilin tam i~ ba· 
şında bir ne. il hazırlıyacağı za
manı beklememekte haklı ldl: O· 
kuryazar olmıyao Cumhuriyet 
\atandaşı sun"i bir varlıktır. Her 
rej ümminin vasbidir: Cum-
huriyet i e va isi millet olan bir 
rejimdir. Millet mektepleri bizzat 
cumhurl}eti yeti tlrmeğe memur· 
durlar. 

A ri devletin tekmil l.,lerl, 
'o yllksek vazifelerden en basit 
mllkclleflyetlere kadar hep i o
kur zar vatandaş ister. Bu me
kan zma içinde ümmi olan ne 

ı c ı ıı ne de vereceğini bilir. 
lk ta fi 'e a kerl k ya ını a

n kalnb lıkları oLutmak pek 
ve o k dar gdç bir tecrlibe 

e de r fmin hayat mcmut me-
ı 1 rı d ri dl. 

bir millet mektebe 
ve zorla, kanun zoru ile 

ulclar glb ~e,inç ve 
1 dı: TUrk mı etinin 

.ı ı 1 " 1 i bn ınn bir fıı-
yı•dır. 1 · Uç seııc onra tek

n ) e in Ttlrklye akkeı-
bu• n Uphe ' tereddOt-

b kır. Biz bu 
t Is etmeğe 

•l p ı ıOk metin rei te
r ı bu i le \lızife alan bll
t n "rfan ada ı, nnı tebrik et-

ruz. 
t deri l;,r hıız hl edi.> ,. 

Falih l{ıfkı 

iB!U:.T LLVHASI 
Bulgarı t n Türkleri tarafından 

n roluoaıı Del.orman gaze-
l, Üsküpte hocalar tarafından 

• rolunan İntibah gaıete i 
le çarpışıyor: Şapka ve yeni 

harfler ka' gaşı! Romanya Türk
' eri de ayni niıadadır. 

lıılibah ın yazdıgına göre 
l(omanya Türklerinden bir ho
canın iki oglu şapka giymiş; 
hoca çocuklarım evden kovmuş: 
İki genç Türk babalarını şap
kalarına, yani fikirlerine feda 
etm şler. intibah : işte baba
lar böyle olmalı! diyor. Niçin? 
.ı;ııııkl oğullar bö e olmalı. 

Bir Romanyalı hoca alntlbah•n 
<;1.1<4.v•J. ~1'.~u v~rl.k.: •l\<ıra 
TDrklerl arasında Türkiyeyi tak
lit edenler arttı!• ıtlyor. intibahı 
bu mektubun altına şu notu 
koymuş: •Demek bu Türkler Ro· 
manya ekmeği yerken TUrklye
ye dua ediyorlarmış. Vay balo· 
ler vayb 

Bu kavga arasında yürllyeo 
şey gençlik ve teceddllttür. 

*"* Bir not: •Deliorman• gazete-
si Bulgar maarif nazırının dört 
sene için TUrk' mekteplerinde yeni 
harfleri meoettlğlni yana yakıla 
yazıyor. Avrupalı Bulgarlar türk
leri garplılaşmaktu alıkoymak 
için Asyalı softalarla birleşiyor
lar! 

Nedir şu gurbet Türkünün 
çektiği , dost elinden çektiği 
dU man elinden çekllği! 

Türk ekalllyetlerlnlo boyun
larına O As) alıdır! • diye 
boyunduruk takmış olanlar 
şimdi ayni boyunduruğu: Aman 
Avrupalı olma ıo! diye sıkış· 
tırıyorlar . 

\ K\RA 

FELEK 
APANOISIT VE TABABET 
Necati B. merhumun vefatı 

facıasında bir hususiyet var. 
Gazetelerin neşriyatına nazareo 
merhumun apandisitten muztarip 
olduğu vaktlle teşhis edilmemiş 
ve bu yüzden cerrahi müdahele 
geç kalmış. Ben bu facıanın 
bir aynına bundan beş sene 
evel şahit olmuştum, 21 Jaş
larında purumit bir genç atlet 
yalnış teşhis yüzünden gürledi 
gitti. Ta o zamandan beri apandl· 
sil teşhislerini büylik bia endişe 
ile dinlerim. Kimseyi muaheze 
kastlle söylemiyorum: Tababet 
hala bir oyalama vasıtası 
olmaktan ileri gidememiş. Bu 
feci, fakat doğru bir mllşahe

dedir. 

l\ARDE İNf. BENZİYOR! 
Geçen akşam bir sinema 1 

salonunda i itllmi~tir. iki • cyirci 
filmde oynayan arti tt n bah· 
sederlerken 

Ben ana demedim mi? 
Onlar karı ko'.t deyi!, kardeş! 

ahi bir birlerine de ben
ziyorlar, şimdi dikknt ettim! 

Se.>ircllerin, filmde karde~ 
rolu yııpanlnn hakiki karde 
kadıır mevzuu hnzıııetmelerl 
fayanı dikk ıtır. 

BU BiR GARiBEDİR 
Size bir garik hadise nııkl· 

edeceğim. Bu hadiseyi benim 
kadar ehreminl B.efendinin de 
garıp bulacağına CJDlnlm. 

Bundan bir kaç gün eve! 
Beyoğlundn bir Turk mü esse c-
inin sokaktaki deyi!· içeri· 

deki kapısı çalınır. kapıyı açan
lar iki zabıtayı belediye memuru 
kar,ı ında bulunurlar, gelenler 
orar: 

Hani sizin ıe,·hanız? 
- LevhamıL yok! 
- Kapıda yeri görünüyor • 
Kaldırmışsınız! , 
- Evet kaldırdık! 
- Nedcın? 
- Yeni harflerle yaptırmak 

için 
- HAiil neden koymadınız! 
- Efendi canım ister ko-

yarım, isterse koymam sana 
ne? 

Bu garip adamlar mülayim 
davranarak •levhanın tabeiecilc
rin kesreti meşguliyeti sebeblle 

J.ı.Ll\E rls EDt8l TffRlKASI N' ıu 1 

PASTIRMA YAZI 
vı 

~ıız ın i:1ic,ahına j 

llı•nı-~ cıııı wlı·ll kiiçiik 1 
,, ı ık.. 1 l yasınd.ı 1 

On ı ni. 

\. 11 l'-il 11 

k 'lı · ız. •d"ıı 
ı ı ,, r , l ı 1 

vı .. ırı hir 
gııru n ı ·dik 

\alır ıılc hC'm ııl•ııı, ilk 
ı ıı· zd hıl' k"'" zivareti-

• lı ıılı ııına ıaslİ· 
· ıap tılı ı. 

'ı ı "' B ı ım ku uı ııına 
l ı b ı , Dl ın 'il, 

'' l a kın 
l ı kırı 1 1 il 

kt m nlı ıadı. 
•11 1 llZ 

mul. •fi 

ha~ladılar .• ;tkir inç l:ıkırdıya 
k:ırısııuyoıdıı. Bıı ın11 cnı 
ınısafiriıı lıiı :tllt'Yel ı.rılııwsıııı 
ıloıt~ozle lwklırıır, ·ıııkı kcıı
ılısi ılf' snn· katıf11,a, ziy11retı 
11 lil'fletle ıız;ı~.ıı akını~ gılıı 
gPlıyorrhı. !'-ıızaıı lııı fırs.ıtı lıir 
dalı.ı elE· gcçirenıeıııı•k korkıı-
ıı ile ımııı-1-11 "liyor.. s<ıYli

v n dı •. 
Sız ılı ku• rı seH'rJ11isı

n z 'l'avııklaı ıı 'l '.11 .nı.1 1 azc 
yı:rmrni·ı a ı) oı ıııu ıı 1.1." ı; -
rnllırı ııasıı \aKıl ıı•·ı;ıı •\·rır ı 11111 
IJ m ıı ı>n /. ı ı 11'1' ı 

Yf' dal lıiı rılı•ı ol ı " 
sı ı. ın,·ıııcııı ı ·ı , lıer 

ıe .ı~ ı a \ r . k ı iı < J.. 
ıı \e Pi Jı ıııı 1ılnııı. ı lı·ıli fı 
ı · ııı ıı lı\ ı 1 \ il zak..ı 
t eı ıp 1 ı \'Ol ılt, 

- . --- ·-- ..... 

• -== 
hazırı aıımadığıoa d r znbıt 
ya11mış ve mil~ P o ~ııhlblne 
imza ettirmişlerdir. Gerek zııbıt 
gerekse imza arap harfle· 
rlle imiş. Hepsi ali\ !Akla asıl
mamış levhaları arıımaktald 
hikmet ne? 

KULAK 
MilAFiRI 

Felek 

YAÔLI LÜFER 
Geçen akşam, bir arkada

şımla lokantaya gittik. Ama ak· 
şam dediğime bakıp ta şöyle 
suların karardığı, •Vakti kera· 
hch hengamesinde filan sanma· 
yın. Saat dokuz buçuğa geliyor· 
du. Masaya karşılıklı geçtik. 
Liste elimizde, gözümllz gar ·on· 
da soruyoruz: 

- Püreli kebap var mı? 
Yokl 

- Şiş kebabı? 
O da kalmadı ... 

- l\ıymalı yumurta? 
-O da bitti! 
- Pilav? 
- Azeveı son porsiyonu ver

dik! .. 
Bizim arkadaş tekrar listeyi 

eline nldı, şurn ına burasına 
göz gezdirirken birden bire he
lecanla bağırdı: 

Olur şey değil yahu ... 
-Ne var? 
Beni işitmedi bile. Kendi ken· 

dine söylendi: 
Zahir buglln bol çıkmış ... 

Fakat ne de olsa ... 
Artık dayanamadım: 
- Canım ne olmuş, bana da 

anlatsana ... 
Listede bir yeri işaret etti: 
- Şuna bak .. Neyazıyor? 
Gösterdiği yerde şu vardı: 
Lllfer ızgarası. Ve hizasında 

ne olsa beğenirsiniz: IO ku
ruş ... 

3 PEHSE KA 

• • 
l L SiKi B \11 1 

Mıılıtaç Olılıığıııııuz ~Iusi
kişiııaslar 

Şimdiye kadar musiki ıah Ui 
için ,\rrupaya epıce talebe gunderı • 
di. Fakat bu talclıeler cks.riyeıle 
yalruı lı!r aleti musikiı e\ i çalmak 
hususunda ihcisas knzanınak lizre 
teşrik edilmişlerdi 

Bunların bazilcri keman. baz e<i 
piyano veı ıhut tagannidc lıi:er 
·anatkAr olmak üzre ı eu~ecek;erdir, 
l\lemlekc•ımi7. için yiıksck liyakatte 
aleti nıu ık.ive mL .. l!tıa ::ıı ın luzu· 
mu aaı rı talıil' inklrdır, llun; !ln 
sazları üzerinde ı sek ı e anatkA 
ranc ıC'"aatı ıvnı ı :!landa apacak· 
ları tcdrı'"~ halkım; ı musikiyı 
scvdLecck garıp a rı a atır tanıttı· 
raca.k \C musiki SC\İ\C!ln' \ k e ~ 
ccktir Fak 'ıund mem 
kctiınızı de a\rca a nmızd i 
musı~ .111.:rnı .. ın u 1 \t c a,,larına 

ıre e !er ' da tJccck lı ~Arlara 
lL ihtı acı , · dı 

l ılh ka Aı upaıa sırf <Jnat· 
k ltk tı.isıi le g den gençler ırni 
zamanda lıc •ek lıl!; mu c11lık muk
tes ı, elde c , ktcdı ler, çunım 
gar'.'lln ı uk<ck m~ .ikı mue e clcri 
::ııatkdrlık şube ıı: dahil olan tale 
teni~ nazar! ına!OnıaM Hç 1 ir 
zam1" ihmal cımez ı c Ur azda ıh 
ıisas kazanmak uzrc çal""" bir talı -
beıi arını ni Ye bc>tekArlık derslcrıı c 
dc\ama ınechuı tutar lıu itibarla 
hem sanatk~r 'c hemde be tckAr ola· 
rak mu. iki şinaslar ctiştirmck fakat 
her iki k"ımdaki rnkufu kendisinden 
ccmctmi' olanlar fevkalade müstesna 
istidat \e kabillycttir ki '" adığımız 
ihıi 8' c.le1rindc hu gibileric a.z tesadüf 
edilir, 

Bunun içın kon er\ at\ arlenn 
•ı nca bir de kompozisyon şubeleri 
\ardır ki burad:ı saz gü·ıcrilmeklc 
bcnber ı irinci derecede nazariyat 
ve be tek:lrlıp;a ait dcr<lcrlc iştiı:al 
edilir. 

Hayret etmekte arkadaşıma 
hak vermek üzre iken bir de bak
tım ki bizim hazret listede ki fi· 'lcnılckeıimııın bu »hac.la müh 
yatların soldan değll sağdan taç olduğu un ~rıarın bir an e>el 
oku) or: ycuşnıcsini n~zan dikkatten uzak 

- Ayol dedim, kendine gel... tı.tmaıan hu. ııırcrı ( 'umhuri}cniıı 
Tersine okuyor un! bizdede be .. k ılann )et' :n ı için 

Dojtrusu yerinde bir lııf söy- son guıılcrılc "1U ' i ınııaliı'lllcrinden 
ledi: H L 11cdi u uru ııh ı.ıc,ıeri 

E irader, re yapayım, yajth 1 Hupa onde . ı:u ,,n~ mual 
LOfer ızgara ı~ı IO kuru~a gö- lıın'c- lıı·na, a mu<ıkı;ıiıı nazari 
rllrsün de ağını solunu • aşır- al: ' teı iı m lumat edece lcr 

1929 

da c 111 

tcnJ n -c t t 1 r 1 a 1; 

me\ c~t oldu u bı lır tar it n d 
d iıt arr:naktadır il ı uk onu ' 
asırdan mukaddem dcvırlerJc b~ 

laık ak asır:.uca {tar 'w ve tchlını 
nıulc devam etmiş -ılan ve .adalann 
meze ve teı kilıi c,:,J. ına is tın at cdı;n 

armoni kontrpuvan, fug gibi ilimlc-i 
tmı:ı anlarımız ise mahdut denilecek 
kadar azdır, 

Binaenaleyh bu ilımlcri ı j';renip 
mevzu C.'ıaslar&. n·ürc teclr• at \ c 
faaliyette bulu~3c k •nu,ık inasfarın 
hay tı ınusıkıycınızdc tc\ ızl te ırlerı 
olacak'tlr. Bu a d nıe cm 
be tek !ık ecre anı r k: af d cck 

tıdaılar lıuttin ve guzıd 

hal glrc \ ar t.a ı 

mem elctte mlı 11' 'k :11 

le "' k ı ~ 1e ınl t.: 

ese 

ın ıkı 

hare ctı 1 c tel ırl.. b tek rlıga 

<it U \e k d 'c ı Cif" k p ' 
gnk' ıı çokl. ma>- c dafıa 1 uvv 
le ır 

\\usa Sllreyya 

SIHHİ . 
BiLGi 

KADIN HAKKI 
12 

Süplıc rok. fıtratın pilanındaki 

cin t1Vn. ı çi tleşınc::;indcn mak~at, 

telkih; çocuk Ylıcuda gctirm ktır Bu 
kanunu hılka~ ~eklen insan, hayvan 
her zihavatta bir gorünmokıe ise de 
ruhan çok farklıdır. ha)"'an çifleşme· 
sile kadın erkek ittihadı, o vi<ali 
ruhi arasında ne büyük fark vardır. 

Bu fark teşekkülatı uzviyedc de 
zahirdir. lıüzeyrc hayvanlarda kadinlar 
da olduğu gibi [ercin üstünde olma· 
yıp altında olduktan başka tabiat hay· 
vana ta lüzumsuz giirdül!;ü için• Mont 
de \'cmıs \'enu, alihesinin ,ahikau 
hariri " tena.,ül rnstı~ındanda onları 
mahrum bırakmıştır; haı vanaııa 
bu seda! ,.a 'oktur, Ye ) ahııt 
tenemnıuv etmemiştir; !uç bir erkek 
haı ıanın <lişisııin mcnıcleril'i d raı;uş 
eı lemes m.ınıkun ulın dığ h ide 
'nşanlar sınc besin bu tema ı 

latif en w n ... :n l"ır.ı ır ı tır. 
maz mısın~ dıı H.B.Z. 

KULAI\ MiSAFiRi Daıııı ıu n ifan ha)•tı D. Muhittin ---•w·•-•--•••••u• -••U••••-•nn•••nıa .. ıınınH111••••••111ıu .... 11utaıı•••••••••--•-••-·---·--·-·-

G ÜN ÜN LAT.FELERİ 
Mill~t mektepleri açıldı Deylrmenciler anlaşamıyor. 

- Yahu bu ne hal ... in cin top oynuyor. 

1 

Ayol un buğday mes'ele inde gazeteciler 
sertleşti, buğday tllccarları sertleşti, uncular 
sertleşti ... herkeste bir sertliktir gidiysr. 

- Millet artık tavla dotnlno aynamıyor, 
okuyor. 

Kıısl:m ıl.ı, ~içeklı>r ıle, h
lııatııı lııilıııı gıızı·lliklıırilıı 
lıırlikll' "'ıyonlıı T:\\ ııl·laıh 
ıııPsgıı 1 olı ı ı:ı~a Yak1ı Yııkt ıı: 
lwr <:ılı:ılı ıırkP11ılı111 H:ıyd:ırpa
~:ıya, fakiıl1ı•w gidiwwdıı. 
Ak~ııııl:ll'J, \L>I ·kteıı ~oııra 
kız brık•silrı Jı, •alı •r ıııiızık 
yı.ıpıYorl ır. nııııııla \:tki1 w· i
riyoı laıılı. l\eı ıli i hıllit, lıPııı
siresı Srılıe,·la ıla piy:ıııo 
mll\•111 dıı. B:ılnl:ın ıııiıalay 
r.r,.Iİ\'lı olııııis1ıı . .'lliilr:ıkilıı ıı 
lııl\·ıık lıiıaıl ri, ıstıkl;1l lı.ıı • 
lıiııİlc sı•lıi1 rlıııııs, "Y:ıkiııcıı 
lıı i ·ııı:1 ı lıııı a la iki r•\l.ıdıı 11 
ıız•'ı iıı" Lııı ı1 !:< 'ı ıp ııııııımyı. 
\,ıııe, ıhı ıirl l\:tf knııl· 
ınıı 111 l\1cl ıı "ıı cok 1 l as 
\ ı h 1 I\ ıf . Jv 

1\ ııJ.. ( ili 111 lı J.ı ıı IPI ılı'· 
ı•ııı .ıırlı. 

B 1 1 f ıl 1 \Plf1 ık1 •ı Ol 11\ 

ııhı ıla ıtık kııı ı , ,ı lı ı -
1.ırlı~ 1111 .ıı , re J,,1 k:ılJ..11, 
ı 1111 ı lı' ı lı. tıuzaıı lıu 

- Tabii birader •ıert buğday• işi mezuu bahs. 

P~ııaıla ılelikaıılıııııı gı'ıı-lıiız 
ı·ıııl:ıııııııt sı'ızılii; ılfı ırıııknın
ıııel ı·rkı·k ~ıızııliıli!. lliitı"ın 
~:ılıs11ııla gı·ıı~lik, :fl'll~liji;iıı 
silıiı 1i <"azıh,.si, lıir elek1ı·ik 

""' af,.si gihi :ıkıy11nlıı. 
Sıız:ıııııı :ıralıa lıalıtn-al'lı<•ıııı . ~ 

ııııksaıı lıissellireıı lııı ıııııYılıı? 
ı ım lı:ilılı• 11111111 lı•,iri :ıltııııla 
Yı•da iı·iıı 11zatıl:ııı nliıı i~·ııılı> 
kı·ıııJi ı liııi 1111111111. l'zııll lıir 
ııııı-:ıfalıa, oı~ıc ıkla, S:ıkiriıı 
(!afi! 11:ızarl:11 ı all ıll(la kalplı·ıı 
lıalhn vol açlı. 

k»111nıı lııı '' fı>r iviılı 11 iyivc 
ihıızaze gr.!1111 , •elle ı ıııııaz· 
zaııı lıiı .l,.I sı ııfr.ııi~ıle iıı' -
ıniş1i .. 

- \'il -
1 Jirıhr vıı dılfıı ı n ~ -

" 11 ııı ıır ).l]'IJ• YllJılJ hı im ı
lıvın ı. 

- lJlıııı, Cı•ııı:ıl 11r. dırlanıp 
chı ny .. ı-. ıııı kcıırl k"ııdine 
'lı .• ı laı Unı 'ııa.. ı;ahalı 
olııv•ır. il<'' 

Tophanede sabahçı kalıYc
lerindeıı hiriııın listııııdekl 
lırk:'H" odasında iki kişiyrliler: 
lolaryarı Ceıııal Yr. arkadaşı 
~eılıcıçi 1 lanııli. 

r.üııclrızlerı, ayrı ayrı f;()ml
lenlP ılola~ıp ııç .. lıeş °kıınısluk 
kazaııçlanııı ı akıya, kıııııara 
vr,nliktı:ıı soma, gecek·ı i dıı 
lıı1111 ya gıılip ıırıızra harııııwık 
fıı lııl lr.ri vıl i .1 . . 

Bir lıaf1adaıılıP.rİ Crıııal 
lıeıı lıiıde geı-clı·riııi ııykıısıız, 
ıliısiını·Pylr ı:wçiı iyorıl11. Zmıgiıı 
hiı :ıılaına metre ılan kızkar_ 
ılr ın ıııutlıık ı lııılmak azmiyle 
ı~ il iı·iıı yaı ıp lıılıı~ııyorılıı. 
l'zıın u1,1rlıw1. hıı mokı;ada 
\'ll'lı Hk ıçı·ı p·laular kıırmıış, 
1 1 !ıa• a 1 ırn 'ı 1 I' krı. ıın w. -
diğı ııı ıı ıı) la nıı•ııı ılııııv.ıda 
akıl vr. lıayalıne gotıı nııv1° cııj{i 
bi~ vnlıhıı y!iı iıııw~e haşlaıııı~ 
1ı. r.ı•mış Ş.ıkir111 c:>ski otıırdıığıı 
ınalrnllenııı hekçisiııi hıılmıış, 
ondnıı eşyayı yııkleyon lı:11ıı:ıl-

-

.,. .. • 
UÇU it<~ E 

Kahraman 

Cemil yemekten snnrı Sczava sordu; 
cadııeıi i>Uldun9 

r.rıııil at ka<l" ,ıııı seviıırle 
k.ıı s laılı: 

- ı:~eı· gclıııı•,;eydiıı raıııın 
sıkılaı·ak1ı. Bııı ada iyi vakıt 
ge~irnreğiııe emin ol . .'ITis:ıtlr
lcriının hepsi ,::öreceksin ya, 
eylı~ııreli in;;;uıl:ır. Yalnız pot 
kırmak i~temiyoı san talaktan, 
intihardan, rovelverden bahset
me. 

- Anlayamadım. 

- Dizim hanımın uzak1.m 
bir akralıası Yar, r.enç bir ka
dın. .\llitlıiş maceralar geçir
mis ... Sadiyeniıı serın·ız.ı~tlcrıni 
SPll nasıl bilmiyorsun?. Sana 
yemrktcıı sonra anlatırım. .. 

Ceıııil yeııwklmı sııııra Srza-
·a oıdtı: 

- Saıliyc\ ı ııasıl lııılılun'.' 

- ,\lan.ısız. 

- ()yle g ırııııür -ıııa sa-
maıı <ıllıı .f-111 s11 ·ıırıılcn 1· k n. 
daııdı~. irin içiıı kaı·ınYan hır 
,. ıJI 'n a1.11.irr. Bıı•ıda ı c1 ıı l 
"' ııı• \,·n1 

e'} ıı :i, \uı a~ıı1111 
ıı ıuıı lıa ka h ri:ıi < vıli A
d: ın Sadiy•ı\'I ',1111laılı, soııı a 
.nıilı:u cl 1 ı. Facıaııır ılıC'hi 
me~lıul ı, lılı. l;·11liwrlP11 knn-
'> rıı f, ııdı ılı dıı . Ba ka 
1ş1J,lannı J,ı.,k:uırıınılığı ıır 
ınahın 

J)c ıııı lnı ka 1 ıı ) ıııı.m 
Jııl' P\ l .. 

Sez:ı S,ııli,, \<l asık olılıı 
rn .ıskıııı il.ııı , 11i. 

~adıyı' lııı sözleri. ıı ılı ıp 
bir la\ ıırb kııl ıkl:ıı ıııa kaıl:w 
kızaı rak ,.(<'ili' hir kız •ihi 
diııliyıınlıı 

K ıdıııııı lı11 Iıali ~"zayı 
hiiliııı lıittiın ç.ıldnttı S:ıılİYe. 
niıı hiitıııı biilıın iısliıııe dı"ı~lii. 
Artık kin· lıayı andı, dnliyA ılö
ııiiyorılıı. Bir k:ıdııı ki. oıııın 
içiıı bir gı~ııç iıııilıar n1ıııiş1iı-. .. 
Bir kadııı ki, bir çok erkeği 
ken<liııe ı·arn clıııiştir. O kadın 
kalıranıaııılır, o kaılıııa a~ık 
olııııtır . 

laıı. lıaıııallanl:uı :mılıarıyı 
iiğn•ıııııisti. Bıı 1:ılıkikal esııa
s111ıla, kiııısedt> *iıplıe 11yaııdır
ına ıı ıak iı;iıı kı>ııılinıı alar.aklı 
siisiı ,-,,riyorılıı. 

L:\kiıı nıı soıı ha~ vımlıığıı 
ar:-ılıan oıı:ı çok Jıir şey o~rr-t
Tlll'ınİ~1i. J·:~yayı Kahata~a. 
anılı:ı v:qııını ıskdesiııe iııdiriıı 
lııl'!ll\lığıııı, oraılaıı ıı1e ıııi hil
ııı.·ıliğııi soyleııııs vr CPıııal 
tr.krar lıir ıııııarıııııa kar~ıs11ula 
kalını~1ı. .)iııııli o, lııı nı11~ m
ırnıııııı lıalliııe çalı ıynı·dıı; Ye 
lıelıPınelıal. kııı lrııen ıliiğiiıııiı 
rözerrklı. Aldıı:lı t:ı.fsila'1aıı ~ıı 
ıstılııara'hı. lıııl 11 ııw.r.Jır aralıa 
Yapııı 11rıa koıı;ın n ya ııı11llRka 
fJsk•ıdRIH rıı·eı, ıır:ı.d n ıJ:ı fıer 
!ılı' lr ,\ 1111d0lıı yaka ,ııırh lıir 
taı :ı.fa ~ider Bu 1111 nf ııt >si 
olahilir~ lJ~kführın krıırlı dl'/!il. 
çünkü wngııı bir adamın 
mıılrP<iylo gid;p yfü;ayaı.ığı 
yer bu muhafazRkAr muhit 

Hir '1iıı. yalııız olıırıırl· ık n 
Seza, . ızu rıı.ıziye ııakletıi 
S:ııliyc . o,-d11, 

- Tlayatııııı lıili)oıııı11 ıı· 
ıııız~ 

- EYel. Sadiye hanım lıa · 
yatınızı Vt' Jıııııa hiliyonıııı, 

siziıılo ra~n1en~ 
istiyorıını. 

- Çok ıyı yürekli lıir 
adamsınız Seza bey. ve lıı)ııi 
çok seYdiğinizi aıılıy11nıııı. 
Arlık hen de iıimf rnlPlıilırıııı 
kı, sizi sr.vivorııııı. 

- Balıtivarıııı Sadiye ln· 
ııım. 

- Yalııız oıl 11la ıııaziııı var. 
- Bıınıın dıeııııniyı'1ı Yıık. 
- Yar St>n lıev Y.ılııız 

size şıııııı bP\'I"' •'rıııı l.ı ], ·n 
giinalı ız vo lrıkr ·ız hır k vlı ıını 
Bcııiın wiıı k ınse iııtıl ıı ı •
ıı di Ko "Wıa lıir lıir 1.llmıın 
ılrnıır•t rlıı e 1 ııı. llı!{lıir ı ıkın 
yokl11 İIJ.. ıl· fı w '" ıı ıııı 
rüııkı ılk la• iz lır.ı ı 'e i)" ıı -
ııı ıız Bıı•ııı " ı ıl r 

tice ıkı ıı lı ı·. 1 .ırıırlall leıli-
J,0c! 1 \ 117.lılldı'll ı 1 1 1 ı. . 17. 

•ovlr"lw' tcı• ı 11.1111. Su\ l'lll'lı· 
leı • 1 ·kzip r leı ır\, 1 1 1'1. 

,ı lıırı· ,, 'ıı• ınaı laıın 
kal r:ın il olrt 1'1 n n 1 mı '" 
ıı lıır 1 .ı l11ıın , "ızr k mı7 

fay k 1 ı kadı ıın.. ıı ı ıı 11. 

:V.za l111y . 

* Sı'za ıı ıa ı ııl S: 1,) r· , sk 
ııı ı<;alınııı k 1 ı ııııall, ıl 'ıl, 
kili Jıalll l•il J IPI İli llt'I 

0

11 ılıı· 
siınıliı: 

- ı •' 1111na~ız k.ııl111 Y<11 :ılı. 
lıi 1 .. ı r n1111asız l<tılııı! · 

* Er1rsi gıııı Sı•za Cenıilc vnda 
..ıti. J.ayallı Sndiyr. aıılam:ıclı: 
« Siizlııriııır iıı:uııııaılı, lırııi 
ııaıırnssıız zan ıııti de lııı akıp 
gitti ıı eleye kaderine lanet r,lti. 

aklPckn 

Selami İzzet 
nl:ıınaz.. 1 ;pnç hir ıııe1 r~,ıe 
fıskiidanla ol;ırınağa k.ılkısaıı 
lırrifi tnıı:ırlı:uırye kııı laı. 
O lıalde? Kaılıkoyü.. lıııı-.ı'ı 

ilıöylp, bir çiftiçiıı lıiçilıııi~ kaf-
1aııılır. Sıızaııla :):ıkirı, l\adı
koviiıııfo,' ).Joılaıla, l\al:ıınısıa 

' . 
araınalı. 

Bn ııetieı'yr Ya<ıl olılııJ..ıan 
sıııır:ı. ıa Hayrl:upa~a iskPlr ·iıı
deıı Feıııırı• kaıla r. hıihiıı scnıı
lı~ri dola)1ı; lıakkallnra,, fınıı
la111, 1ii1ı1rıcıılı>re lıaşvıı ıltJ. 
T{alıvcler<le ra~gelebildiği nıiı
sai1 simalı kını ·eltrdcı., o y.ı. 
kııılaı-ıfa cı\"11 a akır hı \' i rnin 
rle hır kıı ncıııııı taşmıp ıa ın 
maılığıııı ürdıı. 11· p mr ııfi 
et vaplaı alıvoı rlıı 

1 lalbııkı ıİlıb~ırıı lı•ılnnz a 
p·ı•lıya nkıı 1ıı~m11n lı ıy~ıı 
z ııgm yere k.ıpı'aıımış kız
lmrde ·ı olsıııı dn krındi 'iiı ıırı
~iııı, çalı~ı ııığa yılı rıı:ıl{a, 
kawıımR~a ınr~lııll' r 'sun? 
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F 
ır en .ına altı ene var ki biz de karıstık. 

Bu I en ı'l •nedeni yet ktı"\"anıdır T lcmseri! 

Dun~ aile do~t olduk. duşmaıılarla barı~tık 

YuJ,-.eJnıeh -G.\ZL ıııizin fermanıdır J lenıseri! 

Cer: kalan ! ıımrıık yer, gôr.iin of..iun ilerde, 

l.;met paşa b.ıluyor. bulacak de,·a derde, 

1\ u\ \etli \'İl. emin ol hem havada, hem \erde. 
. . . 

Yük.;clmck "C \ZI.., miı.in fermanıdır l lemşeri! 

Bir zamanlar hi1.iııı de gidiğimiz kiilahtı, 

~iimcndııier ycİ·ine bindill;imiz ·'dahdah...,tı, 

,\fHlctin a\ dınlıı;a çıkmıştır kara bahtı, 

"L k.;clnıck .. Cı\Zİ.. mizin fenıanıdır fkınseri! 

Kalp giizlimliı. açıktır, u~ anıktır eanı11111., 

). ·h on1a··a 'aracak okuyup ) a1.anım11., 

ırı ;~ l: ~ıı ·ı'lıbt'r clag;dakı çobanımız, 

h ~· CAZL mi1.in fermanıdır r Jenışeril 
M. S. 

\!il l.IYET l L ırn 

KUCU 

NASiHATLER 
l -- Sinek küçük, mi

de bulandırır, pire 

küçük, can yakar: Duş

manın büyükü küçüğü 

olmaz vesselam! 

2 -- Kara p;ün dostu 

olmasan bile yüz.e glilücü 

doslardan olma! 

3 -- ;\lalihulya) a ka

pılıp elindeki çöreg·i Kö

pege Kaptınna! 

4 -- Ayagıııa giyecek 

pabucun yokken baska

sının sapkasına egridir 

deme. 

;; -- Küpü kırıp başı 

kurtar, bir küp için baş 

kırmaga kalkma! 

6 -- lki kere iki dört 

eder, fakat sırasında on 

dört edebileceı:ı;ini unutma! 

Kahraman Sinek 
Arap B-

eylerinden 
biri bir 
sabah u -

yandığı v· 
akit çad

ırında bir 

sineğin v
ızla yarak dolaştığını 

gördü· Sinirlendi, kız

dı kalktı çalıştı, oğr -

aştı sineği yakaladı: 

- lJlan, dedi, boyu -

na posuna bakı11azsın 

da beniın yihi koskoca 

bir heyin çadırına gi -

1 

rıneğc korknıazsın ha, 
şinıdi seni ne yapayını? 

·ranı öldürınek iste

diği sırada sinek lisana 

geldi: 

A 
16 -- Aç anan ise de 

kaç! 
17 -- Açın ü tüne do

kur. yorgan örtmüşler de 

yine uyumamı~. 

18 -- Açın nar.arı ek

mekc:, i kunıtıır. . . 
19 -- A · ne ~ el'll'Z, 

• 
tok ne demez? 

-ıo -- \c:ı' ·ın ne ol ı 

yer, acıy~n nc ol.;a ~;;, 1 ·r! 
21 -- ı\ ç dn~ ınaın, toh. 

acıkır anı :=:anır. 

2'.!--ı\cı ıg-ratnıa .. toku 

sö~ !etme. 
23 -- l\clık ile to! ·lu-

• 
gun arası yarım yufka. 

24 -- Açın gözü ek
mek teknesinde. 

Günün rıaberleri arasında 
Dahili --

. ' 
Hancı 

Bütün memlekette Sırbistanda kavga 
:\!illet mcktclpcrl açıldı 

ize komşu Bulgari
stanın öte tarafında Bir 

ı Millet m kteplerl bU- hUkOmet var. Bunun 

ı yük mera imle her ta- adı Sirbistan: Umumi 
ra a aç 1 ı.yalnız çalı- harpten sonra bu dev
ş an ve men Maarif 

1 
l/ ldll ecall Beyin 0 let gayri tabii bir 'ek-
ffUne te adUf eden ani ilde bUyUdU. acar,Al

i ölUmU herkesin olduğu man, Hırvat, yetmlır;' iki 
g"bl hocaların ve tale- uçuk m ileti idaresi al

belerin de kalbinl yaktı. tına aldı. Fakat bu mil-

i Yalnız lstanbul ve el- letıerin tek durdukları 
varında 1107 mektep 

ldı.SS075 ki 1 ka • yok. Sirp !daresinden 
adçıld ' y ,ıkayet edıp duruyor-

o u. 11 B d .. 
Mesela Mardin gibi ar. azan a ışı zora - Anıan efendinı, 

dedi , kulun kurbrnın 

ola yun bana kıynıa , 

canınn bağışla, belki 
7 -- l lerJ,·es kahraman ( · " l" b · Jlr gun ge ır enını 

25 -- ı\çık ağı1.. aç 

kalmaz! 

uzak bir vilayetimizde bindirmek istiyorlar. 

60 millet mektebinin işte bu günlerde Hır
açılması halkımızın ok- vatlar gene baş kaldır

! umaya ne kadar canla 
lu _____ mı:1..::::ım• başla ko,tuğunu göste- dıfar. 

olamaz, hüner, korkut- de sana bir iyiliğiın 

masını bilmektir. dokunur. Favdalı bilgiler 
• 

s -- ı\ğzinı torba gibi Arap beyi güldü ve TARİHi TOKA 1~LAR 
büz, kula11,1nı yelpaze gibi söylendi: 

Elbette hatırlarsınız, 
aç!... - Şuna bak hele , 

g -- Tok açın halinden senin gibi aciz bir si - Fas nıen1leketinde İs -

bilme1. derler, doğrudur. neğin bana ne iyiliği panyol ordusuna sene

Fakat erbap ol da halini dokuna bilir ... Fakat terce ıneydan okuyan 

bildir... nıadamki aınan dile - bir kahraınan vardı 

rlyor. •• Ayrı bir idare is-

MUracaat edenlerin teriz! 
bir çokları yer olma- Deyip duruyorlar • 
dığından ikinci devre- Sırplar telaşta.. Me-

ye kaldılar. mleketin parçalanma-

lstanbuldakl mektep- sına razı olmıyacak, 
lere kayd olanlar ara- Hırvatları bUs bütün sı

sında alle ve hanım kıştıracak gibi görünU-

kızlar pek çoktur. yorlar. 

·····M·ıı·i·e1····m·eı<t.eiller:ı······ıç·ı·rı·-
10 -- Zengin, her kay- yorsun seni azat edi - ki nihavet bir kaç ıni-

hur Adamların Nükteleri gıyı b~, ·ından :ıtar. z.ü~Lirt voruın! sli ku,~vettcl·i düsın - Mi Jet Ali abesi 
1 1 1 ı·ı·ı~·,·ılla ı·,·ıınııı·," b,·ıtaı". L"-,... • Sinek J>ır dive uçtu• • 

lxıra a nıa~a ç·a ısıvor 1 , " v " 1 k 1 

" . bev de işine gitti. Bir anına car:;;.·ı .oyanıa~.' 
du. le kuru~ tutıııağ'a bak! " 1 1 l l 

(: u 
.. a \-

" ı r 
1 ı 

i ı 
il 

L 

crcce ıp beyi ç .. adır- ı ara <: yenı l ı ve esır 
1 

Nihavet bir kösede 1 ~ 
· · Fııtına\ra karsı 1 ında uvurken duı;ana- <>lllu. l' 

sıkı ·tınlı: J • •• • • • ıJ • 1 l 
- Şu cıgara kutusu- : Bir yerde okuın - n~a.rındanl l~irı ça(lırına 1 << Abdüikeriın • den 

j o·ırıp saı c ıgın arcası- . 

l nu size satavını! dedi. ustunı, frızla dalga ga saklanınıştı. Etraf- hahsedıyoruz. Bn ad -

' ( -
'rın -

1. · i o an prens 
tf e ·n 'eh 'ivana fu

l < 11 'ar~lıın et -
• 

, : I· c;İn honagında 
ıır eylence tl:'rtip et -

ııı · '. hir c;ok zengin 

'e bü~ ük adanılan 
Çağırı111stır. 

Her ,:esile ile para 

topluyor ve hatta kıy
nıctli hazı esvasını hile 
sa tıyor<lu. '· 

Herkes az çok bir 

1 .ord hiç ta,ırunu boz- olduğu zaınan denize tan taınanııyle ela~ ak anı111 İspanyollara ka

ınadan cevap venli: zeytin yağı dökıneli çekildil~teı~ sonra _h~yi I rşı harp açınasına 

- l'eşekkür ederiın, inıiş? firtına heınen vtırtlıp ok.l\h1ırlınek ı~tı k İspanyol ceneralı Sy -

fiıkat cıgara i•·ınenı. yon ll. a ıut -;ıne · ı·v · b' 
"' t d d lvestre den yec ıgı ır 

O halde, şu hokka ya ısır1111ş. gene o ge<'e ça ır a - . 

- Aınan ivi ki siiy _ vdı. Bcvin JLisnı,uıının tokat ,sebep olınuştur. 
takıınıııı alınız! - · · 

_ .. · .. .. .. . _ l ledin.. Evd~ hir fıçı hu kastını anladı, tanı 
ı\leı sı, butun ) cızı . v 1 . . üstüne konup 

larıını katı'hı·ııı \'azar. ZC'/tın · vagı bulundur - caşıııın 
· · adanı akıllı ısırdı. A -

Bu zarif şeker ayını·r · 1 danı can acısıyle hay-

tabağını da n11 redde- Ne yapacaksın ° - kırınca Bev uyandı , 

deceksiniz! kadar zeytin yağını? di.işnıanııır gördü, dıv-

- ~lautteessüf evet. - l(aynanaının üsa- ardan kılıcını alınca 

Çünkü şeker fena hal- hını yatıştırnıak için herif in canını . cehen -

d d. 1 · · I ,. .. l · rdı 
e ış erınıı sız atır. h"ı.zını gelecek! ... Kızdı- nenıe gon( e · 

Abdiilkeriı11, o zaınar:.

lar, ccııcral uSylvcstre• 

in enıri altında bir 

yerli ıne-
ınuru un

İş · Cene-
• 1 . ra,, Jır 

Prens l\letternich son 
.. , . 1 l 

• ' 
1 

( ını( a hl'iunınustu. derecede kızınıştı. 1\1 -

~ alııız . lord. Ash~rn asanın öbür ucunda 

ısnıinde bir lngiliz ze- bir kutu kokulu sabun 
1 1.~ini çc,k hasis o}du - duruyordu. Henıen gi

ğun<lan beş para bile tti onu kapınca lorda 

ğı zan~an Karadeniz 

firtınası yanında hiç 

kalıyor birader! 

Şiındi bazıları der ki 

hiç sinek hoyle şey 

yapa bilirnıi? A l·uz

tıın, bu bir kıssadır , 

hisse alnıak lazınıdır . 
'l ani siz siz olun da 

do!'tunuz bir sinek te 

olsa ona hor balona -

yın, dü~nı<ınınız karı

ncada olsa onu ihınal 

etıneyiniz. İşte, hu, bu 
deıncktir! 

günken
disini ça-

v 
gırıp azar-

Vernıenıisti. tt uza ı. 

Prens ~1etternich de - Azizinı, dedi, sa-

İııadına peşini bırak - hahları yüzünüzü de 

nııyor. nıutlak ondan yıkanıadığınızı iddia 
,.,,..,. 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 f ' 1 1 J 1 1 1 1 1 • 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 • 4 

Kurtulacağına Alamet: 

-

1) 
, ) ıııc ı 1 ı~n lı3 fn,.ı ... A,ll,C,diyip dunıyor. 

1 
1\ ' ·.ı~1~ıııa a;.ı" rtt'r. ' ' .. [ -(} 

....................... ~ 
etınezsiniz zannederinı. • 

Lord Ahsurn bir 

nukdar para vererek 

sabunları alnıaya nıe

cbur oldu. 

-· "-1~ 
·ı--== ...... -~~----.-

l • 

• 

lanıış, üstelik bir <le to

kat atınış. Abdülkerinı 
bu hakarete davana -

ınayarak Rif dağları

na kaçnıış ve orda 

başına topladığı bir 

avuç kahranıanla dü

şınana karşı durınuş

tur. 

Yine bir tarihte Ce -

------ L: 
Hem göreceksin! zayi r henüz r ransız 

(ienç kız - Beni va. idare-;inde değilken 
lnız heniın i··in scv~li- 1 

"' Cezayir Beyi, Fransız 
ğine inanavını 1111? . 

(ienç crl~ck _ İnan sefirinın yüzüne yelp-
aze ile vurnuıstu, >unu 

<;evgiliın, ırôrecel·sin, · 
h 1 ve.ile eden Fransa hü-I cvlendi1d n sonra (a-

pınıızı senin bütün ai- küıneti asker gönder -

lene nasıl kanatacağ·- erek Cezayiri zaptey -

ını J 1 le:ıni~ti. 

art 
ı · n: ·b a·n i:· 

• lf• ... 

bati~. ID~U~tı:J:~ 

rtızJB __ ı~W:a 

1 

ta ru ar 
nur bur .. araba 

Bınımlar, E.f.:n 

bir goncaya i l 
bunu uııutnı·ı, m 1 

&il 
, ııg-alar [ r l d·ı1 Ja · ı ı 1 , 

ıli durnn J,t ı n ı ;ıl •rı ı ı 

(I· lıı 1 k ııı ıılı) 
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A 

Ali karar 
;..rey'etten çıkan yeni 

kararlar ----.. il lmraı lıoy'etı riyasetinden: 
28 - ~lavı - 3~6 t:ııilııncle 

Fı nSJzlar:{ ka~ı açi aıı cidali 
r ı i ııı nne J nı.ııııye ·i trrk
le he. 'ı •i 1 ukı1mellıı lııllılo.te 
1 • kazasuıa gelrrck bır 
ıııııdı t soııra Fr:ın. ızlaı m 
it;:.ıli a 1tında bulunan (J ma
IlıVC\ \Uetle vazıfıı kalıul 
e•nıe< rırl n do· ı m "ı'kiye 
hn et rn. 1 ıı. a ı tarnfmcfan 
lı rhmatı devlette a lemı ıstih
darnına karar vım' mi olan 
Dort yol adlıve 11van mülıa
şin olan Cıı!;o'ilıerı•ket ~iye 
mıılır.iıı Akk:"ı~ ofeı di kaytlın
t!an oo a ı lı11.m l rıden ı;ıka
nır:rıış olan l ıırt~·ol m lıkenıe 
m ıb..-ı iıı Bckıı· oğlu Aklı:fış 
llemzi efendinin lıiıtiin harp 
• ııa ııula ı tih rı,1 vatan oğrıınrl
mılli kuvvctıerltı çalış.-:rnk hiç 
lıir ,., kıt Fran 17. ~ı,rar a tında 
W' O•mariyı ı;e ınemtll'iyet 
.ı'madı .. ı '" ını w· gııyıı ı ~
.ııı talık kat v tetkikat UP\İl'e
. ı t 1ıoypııı ey •'Ilı tir. 

llt ·'etı ııı.ılıs11 a kararııııla 
1 kı dı ını' o aıı C"lll'lilıı'ıe et. 

'ı ·c 1·111lız ı i A kk · clL•ııdi 
ı ı ı ır ı t '• vt m ı ız Dı rt 

r ı k r n r m ıha ı-
' 1 y 1 ( llZ il l kı ( r. u Akk~ 
1 nz tfı>ıı 1 n ı 1 :ı k;ı • kkJ.~ 
ı;f ıı !ı ol ıhı;' ı tah;ıkkıık 

e\ '" O n Jıl 'f'de m -
ı ıı ·ı k.ıbıı eıı ı ·iyc 
r ıılıazırırnn rn ı uı Coııırıık 

c,, ıı Akk, deı. li oldıığuııa 
ı:.:oı (253) o lı yetı Malı u
sa rı 'lzhata ıııda ı ıezkOr Ak
k \ · H ı ıj f •ıdt) ı ıımıılıi 
olmaı.ığma24-t2-928 !aııhintle 
mııtt fık ııı kaı. ı ·eıı!mıştır. 

••• A ı k.ırar J ('\"'et ı ıy.cıinden: 
l\lı •. ıd.,'ci mıllnme tlavet 

eti• cı,ıti lıalrle ademi ıcabeıiıı
clerı do .ı ı 13ıır•a lıl'y't ti m:ıh
rnsasııı a ııı~lıcti a~k··rlyrsiııin 
kat~ııa karar v<'rilıni oları 
pıvadr mu lazımı Alim 
lf, ııılıııiıı maz .. ret .:ostıırdiği 
lıa t ı ığıııııı rlev-.ı.ınt ve ınüz'iç 
hır i tihaht cm':ı olma. ı ,.e 
1 ılhcı sa ıı«vr:ısteni ile al:ikaılar 
Lııı ııı ırası mevcut rnporlariylc 
'"b t ı ıı 1. na v'l ha talık al. -
ı ı •t rinın cı'aıı ıızerııııle olnıa-

cl-ı dav t olduğu zarı ıılarda 
ı k e mc1,1 •ıırnı Pf ı ı 'C\"C 

tııh "ltn ıılu rıhnaıl )111 kaı ııat 
tıa ı l ttıı mc ıoc l ı ıaen maze
ı !ı ıhıv\~ı \anı klıul 

!!•. ı mu < ını-ıa 1 u alı .. /l'tt 
malı 11 a 1111''1 ın111telı11. k.ıra
· ııı rd'iı 24-12-928 tarihinde 
ıl'ı ·1k l karar \Cııl•ı i tir • 

••• \ ı k ı .ıı hıw' •ı ııvası •ııı ı•ı · 
•le .1 keı ıik uhe ı ıe ıneırı ı-

-Yeni Fofdun 

ilk yarım milyon 

Şimdiye kadar yeı:ı Ford otomobillcri:ıi alımj 
ve kullanmağa başlam~ olan yanın mllyoıı 
mllşterilcrimiı:e bu on bir ay zarfında İ.n.balanınıı, 
ne kadar mant.uam ve mOl:eın..mel işledjğiııi der
hr.tı.r etmeğe 1'1zum yoktıır. 

Arabanu:ın ~tini her ~!il. )'ollarda tecrübe 
ettiniz. Şehirde, blabalı.lı: yerlerde frenJ.,rinin 
emniyet ve miikemmeliyeti~i, kapma ve kaçışını 
her halde takdir eıtıniz. Dik yolcuşlan ne kadar 
IDhulclle tırma.ndığuıı farkettiııiz. Billıasa arualı, 
fena yolla.-da ·ne kadar rahat, ııe kadar kolay 
kulla.nıldığtru anladınır ve takdir ettin.iz. ı.ta.lcina· 
mızın· bi!A fasıla ve a:ızasıı: muntuam işlemcaı 
ne derce. id2reli olduğunu göııtermlştir 

1,te bôyk d~ml bır 91:vk doymak, arabanırm 
hep f:ısıl:ıs12, muntanm ve idareli işlemesini 

temin ıçin Ford aceatasınm cmrinıze amade 
tuUu~u teslıi!J.ttan istifade etmeye .izi davet 
eyleri'. 

H tınnııdan çıkannamaıısınız ki Yeru Fordıı· 

nuz çok mükemm 1 bir otomobildir En bı"l.ncı 

cıııs malzemeden ve pek bfiyül< dıkkat oe ıtina 
ile vapılmıştır O kadar mükemmel ımal edılmiştır kı 
pek 12 haltılmaltla mükemmeliyetioı ınu 
halaza edeccktır Mamalib bundan arahR\'1 

İlıiııal tdebiliralııü manuı çıkanlmamalı. Ili2er her 
kıymetli maltina gibi !teııdiaine iyı lıa.kılırsa me 
'.dalıa fa•la hizmet "edecek ft daha çok dayanacaktır. 

Bu hususta tatbik edilecek en iyi usul her 800 
kilomc!ro mesafe lı:at'ettiktea 90nra otomobilinizi 
acent:ı.sına götilnııclc, ve g&ternıelctir. Boylece 
arabanız muntazam auretle yağlanir, fTe'lleıllr, 

dayaamasi ve muntazam işliye bilmesi için çok ehem· 
mi yelli falı:at haddi zatiada ııfalı olan bir çok aok

•• talan tdlcilt ve muayene olun••" 

.ı\ccntaya olan bu müracaat ıizi ~uhunı mclhııs 
her hangi sı.lı:ıntıdan vikaye eder, motöre !tat'iyeu 
dokunma.dan, ve ze~ ltad2r bir endişe duymadan 
binlerce ve binlerce lcilometro için arabanızı her gilu 
mütezayit bir zevkle ltullaaabilmeyi temin ede· 
c:ektir. Ddnyanın her hangi taralındald Ford 
·accntasmm Ford otomobillerine !hım olan hirmeti 
ınuntıızaman ifa edcbilmesı iı;;n icap eden tcşlri

lıi.tı ve alltı Yardır Pek cüz'i bir fiatle siu 
ynpabilecclclcn temu ve seri bızmctlerine ıtüvcne
bilirsinı• 

Hepsınin gııycııı size arabanJT.dan mllmkiln olda~ 
jtu kadar çok seneler fakat en aı masrafla uamt surette 

istifade ettirmektir. İşte bi7. bu gayeye Pord 
servisi, yani Ford hizmeti namuıı veririıı, 

• 

FORD MOTOR COMPANY. 
İSKEN DERİYE - Mısm 

Milli yetin Eglencesi 
ı 

·l 

2A 

3R 

4A 

5.K 

2 8 4 lO 
ANR 

Ada.na hukuk hakimllğinden : 
Ada.nanın Hıcı Hamit mahalle· 

sinde mukim Hı an Fehmi Efendi 
kerimesi Zekiye Hanım tarafından 
Çarçabuk düşeme mahalleslnde Pa
puççu lkola zevcesi Madam Anna 
aleyhine ikame olunan ciheti karzda.n 
ve buz iabrika51 bedeli lle mezkdr 
fabrikanın huılatında.n min baysil . 
mecmu bin sekiz yıiz Aaltmış liranın 
tahsiline dair ikame olunan davanın 
mohakemeılnde mahalli ikamet! meç
hul bulunduğu tahakkuk etmesinden 
naşi ,;azeıe ile i!An suretiyle namına 
davetiye tebliğ kıhnmaı;ına rağmen 
mahkemeye vuruı e• lijtl lcdennida 
anl~ıldıgından mc ha ı\nnanın 
gıyabında muhakcn rası hukuk 
urulü muhıılı:eıı:ıeleri kanu:'unun 400 
, .• 402 nci maddclerınc ıevfikan ol· 
baptaki gıyap kar~nnm beş gun ıar· 

fında müdalye vekili tarafından ceride 
ile ilınen ıebliıt ettirilmesine ve mu 
bıılı:emenln muAllak bulunduğu 27 
KAnunusani 929 tarlhıne 'lllisadif 

"·ı Sı'"de lııı tııı ırkr>ıı, ~ılrriıı . 
in lıe ı lllllll ı..ı vayı mil ıyc HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 

Pazar gıin!i bizzat 'e ya tarafından 
muteber bır \ekil gönderrnedigi ve 
ltirıızname ini mahkemeye vermediği 
takdirde bir daha mahktme}e kabul 
edilmemek üzre gıyabtn muhakeme 
nin icra kılınacağı i!:lnı keyfiyet 
olunur . 

L:ırafırı<.! ln t.ah li \ <" Pdildi r. 1 la- ""' ... "'11"''~ .. , 111111111111•1111111 1111•11•~""'''''"""''11"11•1111••11111 "" .. "'!'''11•011oı•11•:ıı·11~•ıı•11'!' ... , .... 11,.•NN•"''• 
ı.. 1 ı. s ' ı. 1 ((. 1 larık - hayaı ..n:ıklıvat - kaza - otomolııl - mes ıılıyetı malı ya 

ırı :
1 ..,ılı~ 1 

al .uah"ı '• 1 'ı"'ıy- ((. ıgrrta:ınıuzı )"~ ıı~Jdaı; ııvı;! ı~tnLu'ıla FaltçakepıdndOrdCıncü .. 
ııı ""'ıı ı:.,•ıııı < cı tı ' c ve ıığı- «- vakıf hanında ıkın i katta .. 
ızleıo lı•srik mesai etınPsirıden (E- ANA Do L u _. 
lahıv• Bııı sa h~ •'rıi tııalı. u- ((. $ 

~. llH':l ııı. lıoıı a kıınyesiııiıı (f- $. 
•. ı" na k·rar \t'ıilınıs oları ınu- 1 ((. Aııoniw l'fırk ~ıgorta şırlrctinı llrı! aat cdini7. $ 
I· knıt lıııılı~ı Adil lıt'yİn SılPde (E- C,.'llnkn Anadolu şırketı Pil r Jsait Sf'raıti ,t.raz etmrktedır. $ 
üç •uı, kaymakam vrk. letiııı ! ((. ANADOLU ıı.;orta ~ırkı tuıiıı ınuesım; TnrJ..i ·ıı 1 bıınkıısıdır. 1' 
if: etıııi Şilıwı Hıım l''kıya- I ((. Hüki'ımet ve · ınotl alikaılar ıııı1 --e•at şıgorta'..cırmı!a. hnkl:.: $ 
ıvltı Yııııaıılılaı in kanlan ve ((. . rnçhanı haız ve ternetttıatuun rub'u IıilkOınc o. aittir $ 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve gojl;ıi' hastalıkları nıııtahu<ı~ı 

Doktor 

ŞEKİP HABİP 

Vapur :Mücehhizi l\'aim Bey 

~tersin Luks Ekspres 
Postası 

Sulh x:~~.n~Prşıınhe 
Günü 18 de Sirkeci Rıhtımın
dan hareketle ( Çanakkale, lı
mir, Göllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Anı al ya, Alaiye ve 
Mersine J azimet ve avdııt ede
cektir. Tafsılat için Galata Güm. 
rük ka~ısında Site Frano;ez 
Hanında 12 nümoroya müra
l'aat: Telefon 1041 

fTAYlL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

fııntazam AyYalik Postası 

Selamet 
vaporu 

lleı Pcışemde gü
ıı ii İst.aıılııılılan ha 
ıeketle ( Çanak -

kale ve Körfez) iskelell'rine 
uğrayarak Ayvalıga azimet 
ve aynı tarikle İstanhııla 
avdet edecektir. 
Mahalli müracaat; Yemiş Tavil zad~ I 
biraderleri Telefon : lstanbul 2210.1 

Alakadarana ilan 
KAnunusaninin 4-6ncı gunleri 

arasında limanımmıza muvasalatı 

beklenilen (SERF.S) vapuru 1 la
mburgdan ROterdama gidcreken 
bir basan umumiye maruz kal
dıjtını emtiayı ticariyesi mlirsel 
iınlehlerinin enzıın dikkatine arz 
ve Hamburgda tahmil idilen 
eşya üzerinde bir hasar hisse i 
tahsil edilmek ıizere acentalıtJ
mıza mliracaatlan lüzümıı ilAn 
olunur. 

SERES vapuru acantaları D. 
ANAGNOSTOPULOS ve S. lSKl
DlS Galata Çinili Rıhtım han 
tel. Beyoııu 26 ı 2·3 

8 e y r ı s e f Hl n ..................., 
T ra~zon ikinci postası 
(KARADE~IZ) vapuru 3 

Kfı. sani Perşembe akşamı 
Galata rılıtımınılan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Or
du, r.ireson, Trabzon, Rize, 
Hopaya giılecek ve dönüşte 
Pazar iskıılesiyle Rize, Of, 
Sürmene, Trab1.on, Polat
hane, Görele, Gireson, Ordu, 
Fatı<a, Sarn~un, Sinop. İne
holuya uğrayacaktır. 

izmir sür'at postası 
( tZ~IİH ) vapuru 4 K~. 

<:ani Cuma l 2 de Galah l'ılı
tıınıııdan harekııtlc Cmnartesi 
ı O da 1 zmiı'C giılrn~k ve Pa
zar 13 de İzmirdoıı lıar ketle. 
Pazartı>si ıw!f'i.:"klir. 
Vapıınla ın11kernmiıl bir or-
kr<tra w ca7lı·mt ınevnıtlıır. 

Antalya Postası 
(ÇA. 'AKK.1 LE) vaııııııı 6 

T\:iııuııu aııı Paz.ır 10 cl:ı 
<:alala nhtımııırfan h:ırekı•tle 
lzmır r.ollıik, Bodrnm, 
Tiadu~. Vı>thiyı: Firıikı\ .\rı
talyava :!idıwı>k ve dnmıstıı 
nııızk;'ır isk<'ltılı•ı le birlikte 
Arıdi 11 ı, Kal;ı ıı tak i, :\1 arnı:ıris, 
Sakız. Çanakkala. lrlılihohtya 
ıı~ı .ı y:ırakt ı r 

\ya~ofyı Ycrc\.atan Hacı Suleyman 
aparrımanında Cumıncsi l'aıane -~ 
~'.arşamba H Perşembe Tel. lst 30.15 

Jııı.rılizlı>ıt~ı ıl~ı~ızden .;arma 1 ((.((.Telafoıı· İ taııhul-531 Telgraf adre.,i: J,taııhul-lmtiyaı-))$1 
.ı• kııvavı ınıllıvc kavıııak:ıııı - - - Galatı kopril haşında merkez 

.~ kıırı;an<larııı;ı~ı. lı:ıl_ıcr,izı:~ istanbııl l~~~~r mııbe,.·aat YIT. ı•ık çocuk gazetes•r SAY! :~~ı~:un:yo~~~us~~~re;: ~~ ... ı , ı terk et:ııcle11 uzcnn~ halı ı ı 
komis,·onıınr!aıı: ,uhed ac~ı ıanhulsL 

lı•'Y randa lnıhıııan halkın ib- lst:ı'.ııbııl leyli lise ve orta ve ---•-ı!.!!1.------------------• ·-~-1111••1111!•---• ı.ım_vc ı;ı11ııı_ıa biııac·ıı. olıır TURKÇE GAZETE Llseleı- mubayaat muallim mı~kteplerirıin h~ ay-:ı :t) ı,t dıı teınıııe mııvafiak ol- komisyonundan 
ılıt!!lt vn ll"rıı k'•\'TIJakamın vu" - lık ihlivaclan nlan ~ekerleri ile • 6899 L" 86 k 1 1 

··· " ı "· Galaıa;;ıray ·Kabala ~ İstan- b • • k ıra ıınış ıer e-
111 fi üzrıriııe şıılı? aı~k~daşlarını bul liseleriııdcıı ıııada ekmek- U gun Çl tI li keşilli ı;aıataş.'lray lisesi 
foJ• ay:ırak kara cılıetmıu e kıya µ:ııı~iyoıııınıın Jıı>lı\ ııı~aatı 
l ·ıı·.·ıt·ııı<laıı kapalı olnı·.ı,ı lıa- !eri Kanıınıı~ııniııin 20ııci pa- ç ğ t} k · · 28 · · P 

k<iıııınııs:ınıııııı ınn azaı· 
il 'ıf1 in Lll.l~ıı l·ı ·.ıııb ııla zar giiııü <:aal on altıda ilıalesi ocu unuza mu a a . 1 ·ı ı .. " • ı;ıinii saat 17 c tı ı ıa rsı ıtra ı · ı ı· ı ı icra kılınmak üzıo k ı~ıh zarf 

ll\ ll'I ey cyıp nğı ız ere ka- u lılü ile ııııiııakasaya koııııl- b • t } kılııımak ıizı·e karıalı zarf u-
lıycıı •' riki ırl.'•ai etıııcdijti mu~tuı. Taliplerin;rı s<raitı an- lf an e a llllZ sıılilo münakasaya knııııımıış-
\ amal ıni~liyeye lıiç hiı sıı- lamak tizke koıııı yon kıtalır- ~lilli ithalat kantariye !jİrketi tast ı ye hey'etin<İe~ tıır. 
• ti ınııhalif hareketi gorül- tine murarııııtları Talipleri11 ~ miti arılaıııak 
r 1 ı~İ ,. ı. b hkı ktn;l\.'l mıl 1 Jııli tasfiyede bulunan Milli ithalAt kantariye turk anonim ılzre konıisYoıı kiıalı tiııe ve 11

•
1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1 şirketinin hi edaran hcy'tti umumlye>i kAn· nusanınln '1.7 inci pazar ı \l ~ hızın l ı \ leılı"i kııvıı- etı nıalı~ıısasıııra mıırnaİ!Pyh gunıi ureti adiycde i.,:tima edecep;inden gerek a:alcten ve gerek teklifnatılt'l,ffin !fıvdii için de 
rlat• ı e 1111\"l e ırı ı ııf lıey'et hakuıdıı verılnıi olan 595 ı 'o. vekaleten Jaakal on hiseye malik olan hisedaranin hamil oldııklari yüzde yeıtı lıııı;ıık ııısbetiııdeki 

zev;ılııı "ıClıaJatı ıle teha k- kararnı refiııe l 8, 12,928 tari- hlse senetlerini içtima gLiniine kadar Galatada Alılt hanında 61 num- temiııat akçeleri le beraber mu. 
kuk yl ıııis olmal(la nok~an hinde ınuttefıkan karar veril- rolu şirkeı idarehanesine tevdi ederek duhuliye var:rka'i almalar! ayyıın santtn kcır~t.trtıuıcia 
t;ıhkika•.a binaen .Unrsa lıev'- mistiı ve o ıı;ı'ın .aat 15 te orada hazır bulunmalan ilAn olunur lııılııımıaları ilaıı ulwıur. 

• 

İST ABNUL BORSASI 
ISTIKRAZl.AR 

:;:~~: !:1;:hlde \ ııss9-ll.ramlyell demir yolu 
SENETI.Y.R 

iş bantuı 

1 !! Anadolu d<mtr yol• 
t Truvay. Ş. 
t U. S. Şirketi 

t Sıı Şlrted 43 

T Ttitiın A S. il 

l De~trmen S. 
Ş. Del;irmen Ş. 9 
A Çlmenıo Ş. 38 

l Telefon Ş. ao 
Ş. M. Eeta Ş. s 
Ş Hayrlyo ıa 

TAHVll.AT 

Anadolu { " T. 
D y t. T. 

. 3. T. 

116 

42 

41 

00.00 
7$ 
10 

811 

ııo 

75 
10 

JO 
60 
80 
ıo 

50 

Tünel şirketi 4,52 

Elektlrit ılrketl 
Rıhtım Şirketi. ı9 

H. Pqa limaa flrtcU 
Çl:l<J.fR 

Londra ~ .oo 
f\ewyork 0,49 Hl.75 
ParlS ıt 57.50 

Ati na 88 o<ı,-

Cenevre 2 54,75 
Roma 9 40,-

Btıkrcş 24 25.-
Amnerdua t'l.!$ 
Brtit.ıd 3 ~:ı.so 

Snlya &7 87,l!O 

Prag 1 (i ss.oo 
Berlln t Ob.25 
Viyana 1 48,75 

TICAET ve ZAHiRE 
BORSASI 

2K!nunll!'ani 1928 
AZAMI ESGARl 

Buğday K. P. K. P. 
Yumuşak 0-0 oo.oo 00.00 
Kız.ılca ·00 00.00 oo,oo 
Sunter -00 00,00 00,00 
Sert 5·& 17,=!0 17,IO 

Dönme -.- -,-
Yumu'ak. mahlut 
Sert • M ı1.oo ı1.oo 

Romanya ıo 18.otı ıs.Oô 

BulgarlctAD 
Zahire 

Çml&r ıuo .14.25 
Arpa ıs,ııo ıa.20 

J\1ısır ıuo 12.20 
Yula! 10,17 10,17 
Keten tohuma IO,IO 17.20 
Fa•ulye M,00 20,00 
Mercimek 
Nohut 19,0I 17,00 
Börülce 
Bakla 00.00 00.00 

Hububat 
Sıısam oo.oo 00,00 

Kutyemı 00.00 00,00 

Uo 
Ebtra Et.ıtri 1960.00 ıaıo.oo 
Ekstra l3SO,OO llMJ.00 
Blrlnc:l JllmllfÜ ı.oo.oo llt,0,00 

· Blrlnc:t sen 1370,00 l'i65.00 
lıı:lnc:l 1300.00 U30,00 
üçönctı ıı ıo.oo Q80,00 

Rumol 
Kepek 
Paspal 

lstanbul Hayvan Borsaaı 
2, 1, ı 928 Diri satıtlar 

Cinsi Adet ar.a";;ı0 ~~ .. 
Kıvırcık 427 41 40 

Dağlıç 

Karaman 1639 49 37 

Kıızu 

Keçi 276 28 24 
Sığır 289 20 10 
Danı 

L'çüncü Kol ordu 

rnübayaat komsiyonunda 

* Kıtaat ihtiyacı ıçin bin ıı.llo sade 
yağının pazarlık surctivle mıibayaası 
tekarrür etmiştir. 

Pazarlığın icra!!I S KAnunusanl 929 
tarihine miısadüf Cumartesi günü sa· 
aı ondortıedir. itava talip olan!artn 
mılnaka>a salununda hazır bulunma· 
lan. 

,. Çorludaki kıtaat ihtiyacı için 
65700 kilo Kuruot mübıyaa edile
cektir. 

llıalesı J KAnunu,ıni 959 tarihine 
musıdlf Perşemh• l(ün(ı '8at nn. 
dortıe \ apılacakıır. T4liplcrin mahalli 
nıt zkt\rdaki müharnu komisyonuna 
muracaatlan. 

KAHRAMAN 
SİPAH 

Alhamra 
Sir.emasını!I 

Bütün bu ha:~a irae cdcce!ti b 
film cidden bir harikndır. 

Gidip ı;örün[ız. ............... -.••..•... i OPERA SINE~tASI 
• nu ~un 

i 

f • 
ı 
ı 

is • 
T 

, Iüme!o,lllcri 

Con Barim~r 
I{aı.ıilla fiorn 

Arnoldi Orkc,tra;ı tara!ınd:-~ 

Uveı-tuı- Cclonel 
Çaykofskl 

VARYETEDE 
Parisli komik N 1 BOR 

i tarahndan niımcrolar ........................ 
·~-~ ...... .r-..... Dün akşam 

MELEK SlN.i':iVIA I DA 
lracsine başlanmış olan 

(JOZEFIN BEJ(ER) in şaheseri 

SİYAH İNCİ 
FilminJ görmek üzre koşuşan halk 
cidden hir harika kar~ısında kala· 
rak nazın havreı ve takJ;rJe serr 
ve temaşa etmişlerdir. [>asen gö
rillmetı;e şayan bir filmdir. 

·~·~~;;;;;;;;;;;;;;~ l ısıanhulda sinema ·a •alınmış •> a . 

lST ANBUL GÖ-
LGELERlNDE 

iillmi bilvük çin artisti A. ·,' \ 
MA YVONG tarafından temsil ve 
şehrimizin süfli tabakasının feci 

1 
romanını tasvir eLmcktcdir. ş1~anı 
hayret ve tuhaf bir eserdir. 
~, .... ı .. ımııı ...... ~ 

Çadır münakasası 
Konya Nafia baş mü 
hendisliğinden : 

Mahruti 2 metre 80 aantlm ini 
tifaında ve 2 metre nı. ıf kutnınd 
\'e 20 kanateı ve 80 santim etek! 
25 adet çadır mateferrüat ııuibay 
cdllmek ilzere 20 kanun .. nl 
ılrlhlne milsadif Pazar gününe kad 
münakasaya konulmuştur. :\1ünak:ı_s3 
iştirak edecekler şeraiti anlarnakü 
ve numune.sini ttörınek için .'\nkara 
l•ıanbut . Konya naflı dairelerin 
müracaat eyledikten sonra münakas 

ve ihıllt kanununa tevfikan ihale ta ' 
olan mezkur günde sut on be•ı 
Konya encümeni vilayet oda.•ın 
müracaatları il!n olunur . 

l\lanisa ,·iJlyetinden 
Manisadaıı boros köy, muradh 

ye tak.ip eden gttzcrğAhdcn mene 
ne dognı izmir vilAyetl hududc ı 
kadar 17 kilometre 805 m<trelık Kı 
mın tesviyi türabiyesi 41183 lira 
gunl\' be.leli keşfi Uzerlııdeıı 5 - l 
ı ~O cuma eneııl gilniı saat on bıtl 

kadar mütteıle ve kapalı nrf usulil 
münaka•aya konulduğundan talipli 
mmürıeti muayene zarflnda vild 
nafıa baş mlihendisliğ!ne muracaar 
ıan. 

han 
Çorum Vila.etinın O mancık k 

sınd• vaki Kus Devlet ormanınd 
seo.-i :12-178-678 gayn mamul me 
mikap ve on senede on misil ç3 
eşcari kat \'e imal edilmek üzre belı 
gayri mamul meıre mlkAbı ( 350 
kuruş hede! üzerinden kapalı 2tl 
usullle 22 k~nunuevel 928 taribtnd 
n klnunuıanl 929 tarihınc kadl 
bir ay müddeıle mıizayedeı • "' 
edilmi;tir 'faliblr .in ve feraiti mı 
yedeyi anlamak isteı enlerin An.luıra6 
Orman Müdıiriyetiumumiyeslyle ı<tl' 
bul ve Ank•r• orman haş mudur! 
yeılerine müracaatları. 

!anha \"il:! ·etinden : • l 
\!ani a merkezine bi Horoskiıy Kara köse vı ayetinde! 

J\luradiye kar\'eslnden ,\lenemene Vilayet eııciimeni tarafind~ 
do~ Villyer hududuna kadur olan miinaka,:ıya çıkarılan Vilıı) 
17' oJ06 kılometrclfr ara ında J koııaııı mobilesine tayın kıl 
koprü J2 menfez in aau ve ayni za. d f 
manda dördüncU kılometre ·e kada.r nan mud et zar ırıda taJıp zt 
olan kı ımda temel tapakasile beraber hur etmeınesintı birıaeıl 24-1 
kırma ta$ fer~ile şosr inşası "85516. 28 tarihinden lıilitibar bir lı8 
lira "79, kuruş bedeli keşfi lizerin· ta daha mlinakasa ı t.enıdiJil' 
den 19·1·1929 !Oaat on hire kadar karar vıırilırıi~tir. taliµ olanl 

münetle ve kapalı zarf usuıne milnı· rın 661 numaralı ihalııt karıl 
lııısaya konulmuştur. Tıfsilaı almak 
iste)enle"'1 Viliveı Nafii Haı \lü ıııı dair inde Vilayet eııriııı1 
hendisli~ıne müracaatları. ııine ınürııraatlerı. ~ 

lstanbul Sihhat ve içtin1ai nıuavenet ,\hid 
riyetinden : 

25-2-928 tarilııııdıın itiheren gerek mektept 11 Ilf'§'et etın 
~tm·tı'e vu gerek zayiıııılıııı vıı Y'.l ·uveı-i ~ure ile nııslıaı saı!' 
hip!oırıa alma~a te~obhıı~ otmış bulwıaıılaı ın dıploın:ı:: 
l'akültoı:e Vekaleti relıleye gonderilmiştir. :'.\foanıelei 1 ı 
yelerirıiıı icrası içiıı beyanname vermeleri !Azım olduğıııı 
bu gilıi erbabı mesalihiıı 115 şer kıırıı~luk bul ve 2 şt·r ' 
fotoğraflarıle b0VP1>1).8D"Jll i,ml;i ~e.ıs Ü"1'11 r..a~Jl/tiiJUJl 
Mı•.dü..;~t><." müracaat eylemeleri ve diplomaların muaıııe 
tpşciliyP•inden sonra kendilerine verileceği ilan oluııııı· • 
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' .• . :! yangın daimi bir tehlikedir e 
:i Bu felaketten kimse masun kalabilece.- 13 
:: ğini iddia edimez i:ı 

KNUNUSANt, 1929 1 

İLAN 
Şirk<timız n ı m ııi havi 

olarak haz. ı talılarc·ı ı· 

kubu .ı.ıı tal"P ı ıııe rn ıkad
dema verılen Arapça ve I• raı -ı 
ızc 1 aı 1 ıı m ıhaı, r ı oı t 

•$ Yangın başlangıçlarile emniyetle mücadele l:ı 
:ı cd.ebil~ek için !::, ADLER l 
•. Yalnız Mınımax kullanınız 1:ı ·y AZI MAKINEst"' 

1 
pla ılaı ın n kd ıı ı aııı 9~~ 
.ptıd~ ıııdaı. ıoaı u i~tirn i 

1 
merr n ı ııld ı ı ı b ! 
L.ı,L ım ııu ı İ ı il ııııl rııurıt k 

BiJRLA 1:: Yeni Ttirk h•rfleriıtl hovJ 

fi rt '\:lu !ı ıyf'İ ıı ıı ıı 
biıdıı ılmı < m k b.ızı har 

ve rn ITan ' aıı )• 

BI.RADERLER t•I en mükemmel ve en daya-! • • t•l :nıklı makinedir. ! •IMM~+~~~~~!'e~~,.~~~~ 
:ı. ____ ... 'i .... :c.şur~k:. i i i •• -........ i i 1 

- ~~:nd~··~~:~·~I 1
:: ! ŞOFÖRLERİN NAZARI DİKKATİNE 

eı ta ik k ııııJı ı ı tıl L ı 
kılınan ınezkılr plak ıı·ırı .!1.ı ı 

rle mes'ul kalmamak ıızere 

lıeman ma"ıalıınd 'll kaldıı ı'ına· 

sı muhlen.•ıı siı:roıtal !amnll

dan elıı mmıyrtle rica olunur 
efondiııı. 

~H . ..L.ı·'ı··at...!.lı:ah._m_._e•r• • c. em. iy-eti me;- i :~~~~:::~i;~al etmış bır f VEZNİ 
• ! BH markalı yazı makine- : 

ENEYI 
CİNS 1 kezi. umumisinden: ı· !erinden şimdiye kadar : 

300,000 adet >atı 1 mıınr. ı 
ı~eıııivetimizin Eskı•ehir cıvarındaki anbar binalarının elek- 3 - Adler fabrikası 30,000 : 

tırikle teııvir ve tamı'rhane ile ~u motorunun tahrikine kafi amele istihram etmektedir.: 
Plektll'ik kuvvetı ıstıhsali için icabeden t.!sisatuı icrası talibine ı Tedıyatta teshilat i 

: 
i • • ilıalP ı>dileeektir rıbaı bina lan civarındaki su kuvvetinden i Satış yerleri: fstanbul Fsnaf ı 

İ>tifad~ etmPk ve eldH ıııevrut bulunan turbin makinasile diger bankası ve Rlşar Volf. Galata ; 
P'ı•ktiıık levazımı kullanılmak ve bunlardan mada ikti7.a eden ı Voyvoda Han 1-10 53 ; 
il'Yazıııı rf'lıne tndarik edilmek üzere işbu le~i~atı deruhte etmek ı .... , .. ıu•uıuuuuuu 
ı. lewıılrıiıı ıııahllinde lı>lkikat icra ederek mevrut mal1.eme ve 
saır~yi ~onıwk •ıııetde yapacakları resim ve pilanlarla teklif- D Ü X A 

l 
ııaııu•luriniıı 1929 senesi Ktınunusaninin on besinri günü saat 
oıı )etliye kadar Aııkarada Hilaliahmer merkezi urnumigine 
tenli etmeleri l'!ldaıı sonra vaki olarak teklifatııı kabııl edil
rnı:yPrci(i il:iıı oluıııır. 

MilletAlf abesi • 
Harfleri ve yazıları en büyük. 
Her derste bir tek harf öğreten 
büyük kUçUk kadın erkek her kes 
için yedi renkle basılnııf yegane 
alfabe 

-- DiKKAT: 8enzcrlerinden sakınınız 
l'ürk , ~riyar Yurdu ) unvanını araı·ınız .• 

20 Kuruştu' Mfie,se<elere büyük tenzilat. 
. "atı; }eri: ~ark 'e .\laarif Kütüpane:eri 

Konya ovası sulan1a idaresi işletıne müdü
riyetinden: 

Kon) a merkez kaza>ında numune çtfliRi arazi,i dahilinde yeni· 
,[c kuşat cd len karnlların mcvakii miıııasilıc,inc inşa edilecek 
imah\tı <ınaiycnin 92') senesi Kanunusaniniıı on dörduncü Pazartesi 
' n[ı sı;;ıt onlıe~tc kapalı zarf usuliyle iha!ei kac"iyesi icra edilece
ind1:11 'irıni lıın !ıra kıymeti muhammencsinde olan imal~o rtıez· 

kLrc hakkınna fazla malumat almak istiycnlcrin her gün sulama 
ıt!ares· c ı c nıunaka a)a dahil olacakların )·evmi mezkurda vako 

ştt 

ın• nıuayycninden mukaddem kapalı zarf usulündeki usulü kavaide 

·ye 
eın 

L 1 

IU> 

211 
. ı 

bırl 
uı 

iplj 
:ly~ 
·aat 

de~ 
nJl.I' 
ıhı~ 
kı! 
ıı 

4-1 
h3 

iJiıl 
ani 
~anı 
ıını• 

tı il 
aııl 

ıal~ 

e~ 
ıııd 
ı· acl

flıJJJ 
aıııe 

tama~ vlc te' fikı hareht edilmek ~artıyla sulama meclisi idaresine 
ıııırac <1tla ı !uz mu i!An olunur 

Altıncı keşide 11 Kanunusani 
Hu ke ide, ikramiyelerinin gerek lıuyüklügü ve gerek 

sayhırııı Ç'lk!t,ıı;u itihariylc 5 inci 
'c en l nit'e dolu keşidesidir. 

tertibin en zengin 

~.r h. yük ikramiye 
llıı~dan lı<1ojka t tane 

ve bir Je. 

1 .. 
1 • 
t ~ 
1 " 
t " 
2 .. 
5 " 

15 .. 
tX> ,, 

iık çocuk Gazetesi 

Ilı .,:ıııı · ıı 1 ılleı e ilk 

~ ık " /. '. i ık nış•ır .• a irı 
ı ti \) 111 ı • t' C İ \C sa

ıi ıı Z •k ı ıva h· ı ımdıı Bııtıin 
ı ,\ lı: 1 ıl:ır ~ 0 ·ııkları.ıa bu 
IO' rrı l"tl dil bıı l 1 ıe almaiıdıı • 

'iatı 5 k ırı t ır. 

D , ıı tba·ı ı 
lı l ırluğunı• ı· 

Köy Kıraatı 
~1aarif Vekaleti 

Tıırııfından 
neşecdilmiştir 

Fiyatı 15 kuru tur 
""""-·m-. , .......... av .. ~ 

300,00Q LirA 

100000 .. 
50000 .. 
30.00) " 
20.(XX) .. 

15..000 " 
tQ.00) .. 
7.oo:> .. 
sro:ı ,, 
2.CXX) .. 
t.oo:> liralık 

ikramiye 

m.cxxl lı ralık 

müHfat vardit 

TiYATRO 
\' r. 

SiNEMALAR 

:ı,;it Be,· tcııı~illcri 
Bu .;ece .\ lılleı Ti yat osunda 

Selıller) 

Kom :!i ~ Perde, Anastas bale 
heyeti Dans. Dc<tolar '""ete. 

Daıiilbeda ı 
Tepe başı Tiyatro unda bu akşam 
21,30 da ve Cuma g !llİ saat 

15,30 de 

R. U. R. 
Yapma adamlar 

4 perde; muh:ırriri; Kare! Çapek, 
mütercimi : l lalir Fahri 

Ferah Sinemada 
Bu akşam yeni program (Yolcu) 

müme«ili: .fan Vnnel, aynca varyete 

En mükem
mel ve tam 
ayarlı saattır 

Dakika şa
şmaz, temi
nath ve eh
ven fiatla 
satı im akta
dır. 

Ba;!ıca saat dükanlarından 
' 

arayınız. Toptan ~atı~ 

Rikardo Levi 
lsta nbul, llavuzlu han 9-14 

l lcr cins saat dcpnsu. 

.---.. işte ... 1--•• 

Alestikl 
kemerlerin 

~ah eseri 
müstesna bir 

metanete malik 
hususi bir 

trikodan gayet 
~ık imal cdilmi 

olan 

Rusel 
Keme hali hazır nırıdsaı 

mucibince size matlup tena
sühli ita, kalçalarınız;ı letafet 
ve zarafet, 'ıicudunuza yu
muşaklık \'C ccnali\'ct bahşz 
ettil!;ı !(idi, dürüst, rahat dur
manızı da temin eder .\lai(aza 
zar1nıızı ziyaret ve ınusavver 

katalup;umuw talep ediniz. 
\" Cl(;\nc satı~ mahalli J. Rusel 
ticarethanesinin lstanhul )tıbesi 
bulunan: 
Bcyıııı;lu Tuncl meydanında 
Fh atı h liradan itibarendir 

.. l.Rounel 
" ·-~"wll 

_ .. Meşhur.-, 
KONTINENTAL 

Yazı Makine!S 
Bt>yııelınilel rakkarnlarını 

havi olııp Türk ve La.tin hıı
rufatlı yazı makinelerinin en 
m:ikeııinıelidir. 
Nuv.ı Bronsoviga 

Beyııulnıilel ıakkamlı en 
iyi hı~ap ınakiıı~,ı olup ınll
teatdit h:ırıkalaı ve mali mü 
e si el r tamfırıı1;rn kııllanıl. 
makf'ıdır 

1 ıa ııl sağlam ııldıığıı için 
kat'ı) f'n lıozulmaz. 
T( HKİYE cı·.nıcHYE. 
Tİ YEGA E DEPO U 

A. Horn§tayıı Kuırıp uyası 
Bt>yoğln Tekke 'adılr.si 

583 ııumro 
Tiirkçe hurufatlı Krıııtine. 

ıııtal ya1.ı makinelerinin yeni 
Uilin alfabemize j.1'ıire dr~iş
irlmesiııi deruhte ederiz. 9 

tamam 

Daima yeni etiketli 

tenekeler talep ediniz 

'.\IF:ŞHCR 

PRATTS taklitlerinden 

sakınınız BENZiNi••··············· -

lttihadı i\1ılli 

Sigorta Şirketi Mlldlriyed 

İLAN 
Şirketım ıı~ ı mini lıav! olarak 

bazı sıgortahlar.a ' ık bulan ıalep 

iızerine mukaddema 'er•ıen \rapça. 
Fran;ızca harfle le ınuhan·er sıgorra 

plakalarını"! Kan n-arı <ı2<ı ıptıdasmdaı 

ıtih:r·en ıstimıtli r:ıcmn oldu~undan 

bazı hane \O ma~aza "' aır yerleı c 
talık kılındı ı h:.ı1ıhar k iman mezklir ''V ATERMAN,, 

Dolma 
Dünyanın en eski 

kalemleri 
nıeşhur markasıdır 1 

plakitlann ıler de mes'ul kalmamak 
üzere hemen 'llahallı den aldı ılr.a,ı 

muhtere"D ıg;- talılanmı Jar eh -

-=~===ı:~ miyct.!e rt:ca p)uı Jr e cnd.irn. 
ııi iTiMADI MiLLi 

Semti icarı sabıkı !can mubammenı Sokaıtı Mnhallesi Numrosu 
ljra l~ira 

Zındankapı Ahiçelebi Abacılu 22 K;lgir dükk:ln 15 Şehrı 

Kemerburgaz lsranbul cadde;i 24 l· urım 10 Şehı1 
Beyoğlu Timtim Ada 5-1 birahane tahtında;, ~bodurum :',~O • 

Pangaltı \1ektebi barbiy~ karıı<mda F.lirak apartmanının 6 ncı dairesi 40 " 
Balada muharrer emlakin 21,1,929 tarihine müsadlf Pazartesi gtinü ihale>ı icra olunmak üzre mıizayedc\·e vaz 

edilmiıtir. Taliplerin Emvali metruke icra komisyonuna müracaatları. 

••••• Semti mahallci sokajtı Xo nevi müştcmihıtı hududu bedeli !•edeli 

Beyogln .1eşnıtiver atik ;l8-~4 Kdrgir l\laa bodurum 5 kar iki tarafı . 'erses efendi
nin. :iCJ-71-73 numrolo 
fabrikası bahçesj \e hır 
ıa'"h \kabi hanım hi<
sesine tahsis kılınan 

ar!'ıa ve tarafı rabıi :\i
glr sokaıtıle mahdu~ 

muhamn1eni mL..ı.:avc.•de 
4:iOl)O lira 71 ">UO lira 

Ahmeı apartıman olup 1 numrolu dai 
hev resi ~ oda iki hal:\ 
cedit bir mut[ak kiler, ban· 
Niglr yo, i - 2 \C üçlin cü 

karlarda sekizer oda 
ikişer hah\ birer mut
fak. banyo. kiler çan 
katı: taraça ile bir su 
deposu, iki kuçük 
oda; bodurum karın -
da müteaddit odun ve 
kömürlük 'e aire ile 
arka tarafında !00 
metro rerblinde hah 
çe, i havi. . . 

Balada evsafı muharrer apartmanın bedeli ,ekiz senede muka,satan tedıye edilmek ~artile mıilkiıeu :!;! f.tı29 
tarihine milsadi[ :;alı gtinü saat 15 de ihalesi ıcra ve bil1stizan ha?.ineden alınacak emre göre muamele ifa edilmek 
üzere tekrar müza\'edeye vaz olunmuştur. ıaliplerin bedeli muharrer üzerinden • 07,50 lıesabile (SJ5~,50J lira 
depozito akçeleri ,.e ya muteber banka mektublariylc ~:mvali metruke satış komisvonına müracaaı eylemeleri. 

Semti 1\lahallesi Sokajl;l 
• • • • • • 

Numro .. u icarı .\lubammeni 
!.ıra 

Balar Karabaş Balat caddesi 187 

189 
42 
44 
ıo 
28 

28· ı 
88 

hane 
OükkAn 

"ı!O !;iehri 
10 

r 
Kadıkiiy l•kele caddesi Cafera~ı Bir odalı kAgir dükktn 

Kagir dükkAn 
Hane 

.iıX) 

:!10 
:\en evi 

Y°*ilkiıv 
Kadıköy 

Köy içi 
Osmanaj(a 

\·.apur i:o>kelcsi 
Dur 

" 
144 • 
l~b • . • 90 

He\'heliada Yalı caddesi 
Mablhçe dükkln 

Dükk~n 
• 

80 • 
Q() lkametglh 240 • 

- " 9~ Dül.kAn 120 • 
Balar hım çavüş .\ınanır 'l5·23 Hane 60 
Kadıköy Rasimpaşa Birinci sokak 197 Dilkk:ln 72 • 

• Caferagı Bahriye 33·87 apartmanın ikinci dairesi 360 : 
" Mühürda 102 Hane 540 • 

Küçükpazar Rusıempaşa Canb11.ane ca.ddesi 19 ~ kAgir dükk:An .\80 " 

Bal:lda evsafı muharrer eml1kin 19,1,9<29, tarihine müsadi[ Cumartesi giiuü saat (15) te ihaleleri mukarrerdir. 
Taliplerin Emvali metruke icra komisyonuna müraca.at eylemeleri 

Piyanko mi.idiıiyetinden: 
1\ııııııınesi vı>thilı> ( 6000) 

altı bin adet ıımıınrıamo tap 
ettirileı:·ı•ktir. Müıı:ıka. aya ı tı

rak ederekleriıı pey akçt:lerirıi 
lıarııile11 Perşı•nıhı' giiııii saat 
15 de ııiv:ıııko nıiıdiri Plıncle 
ıııiitı s.•kkil ınıılıaal komi ·o -
ııııııa ıııııran:ıİ ı•yleıııclP1·1. 

Şehremaneti ilanatı 

"chrcmanctindcn: Balık paza· 
randa hşa olan kanalizasiyon 
ameliyatı dola} bıyle caddenin 
yemış ve tahınıs ve Bahkaneye 
gıden tlört yol a~azmda tahtel
arz çah~ılmak ıizcrc !'eı;'t ;nşa 

edilcce~inden 3 kanunusani per
şenbe gıınü saat <l dan sabahına 
kadar mıiruru ııburun menedil
diği. ildn olunur. 

Deniz Mübayaat Komisyonundan: 
10.000 kilo l'iriııç 9 Kaııumısaııi ı.,:ar,_;uılnıı:zıı aat 13 te 

6.500 ., F:ısıılva } 
3,000 n . "ohııi 9 .. " " 14" 
1,000 ,, .\Jr.rrııııek 
Deııiz kııvwlleri efradı ve talebe ia "t'!.ıri için nık:ırda 

yazılı 4 kalem crzaktaıı 10,000 kilo Pirinç 9 K. sıuıi 929 Çar
~aııha saat 13 de ıııılmıkasaı aleniye ile ve dığ"er iiç k:ılıım 
erzak 9 K. ı;aııi 929 t;arşarıha saat 14 de nıiinakasai aleııive 

ile ılıale edilecektir. · 
Şarlııamrsiııi gorınıık isteyenlerin her gıin, vermek iste

yeııleriıı ycvıııi ihaled0 Kasımpaşada Deniz. mübayaal ko
misyonuna mürac:ıatları. 

İstanbul Gümrükler muhafaza ~tüdüriyetinden: 
lstanbul Gumruk muhafaza :\hidüriyeti merakibı içın elli dokuz 

kalem malzeme kapalı zarf ile miiııakasaya konıı''llıışt' - Talıp

lerin ~artnamc,iııe ittila husulimdcn sonra mımakasa ğu ılan ıJ 

KAnunusani 1929 Pazar günü saar l 4te pey akı;clcrini muotııshibcn 

komisvona miıracaatları 

• 

ilan 
Şirketımizin i mıni havı olarak 

bazı ıg ırtalıl •ca vukııbt , ukp 

ür.erine mukaddema ı er e arabç vı 

Fransızca harfle le muharre" igot'a 

olakalanr kinunu a ı l/ >9 iptıda

~ından ıtibarcn ı:samalı memr ı oldt • 

gundan tebdili luzumunu. lstanbul 
munrikası Ticaret lödim eti allvffin· 
den hi!dirilmış olmıkla bazı hane \e 

maf;aza 'e sair v~rlere talik kılındtğı 
i<tihbar kılının mczkür plaklann 
ilenıde mes'ul kalm:ımak uıere bcman 
mahallmden kaldınlma,ı nuhterem 
sigonahlanmızdrn ehcmmıı etle ri~a 
olunur efendim. 

Anadolu 
Anonim TUrk Sigorta 

Şirketi MUdtrlyeti 

İlan 
Şirket .nizin mirı ~avi olarak bazı 

sigortalııuca vuk bula" ıalep uzcnno 
mukaddema 'er e~ Arapç• 'e Fr•n· 
ızca h •. nerle l harrer sıgor. 'l)akı
lannıo kArunL ı Ql!J iptıd»mdaı 

itibaren istimali memnu rıldugundac 

tebdili lüziımunun lstanbul •nur.• ka,ı 
Ticuer :\lüdtiriveti ali,.sinden blldı
rilmi~ olmakla haz h•r \C ıııaga7.a 

ve ·air \erlere talı k lındığı ı>tilıbar 
kılının mezkür plaklann ı erude mes'ul 
kılmam.~ üz e hcman mahallinden 
kaldınlına.;ı nuıhtt!rem ı~omhl mır.· 

dan cherr.-nı)c e ica olı..;:ıuı ~fendim. 

~lilli 
Sigorta Şirketi MUdlrlyett 

İlan 
Şirkelinıi1iıı isııııııı lıaYİ 

olarak haıı >İ~nıfalı !arca vkıı
bulan t:ılr~p ıızı'rııu' ınuk:ıdde
ma verilen :ııııpç.a ve Fraıısızc:ı 
lıarfleıfo ınıılı:ım:•ı· sigort,ı 
plakalarıııııı K:inuıısaııi 929 
İptidasıııd3ıı itiharPn i tinıalı 
ıııeıııııu ol<luı::wıdaıı tehdilı 
liizurnnnun İst:ınlnıl ınantıka ı 
Ticaret ıuii<liı iyctı ali ·" indtıı 
hildiıılırı o!m kla h.ızı harı" 
ve ma;aza ""' · ir ı ı lrre talık 
kılıwlıÇ:• istihbar kılın,m rı z
kı)r plakalaı ın 11 ·ıı le ıııo~'ııl 
kalmamak iizrc ı,o·ııı_>ıı ıııah 1 
liııdeıı k ıldıı;ılııusı ıııııl teıcrı 
sigortnlıların ız lan ı:>hı mınıv~tı6 
rica olıııııır efr mlını • 

ÜN\'0, T 

Siğorta Şlrketl MUdirlJed 

MESULMÜDÜRÜ;BÜ~HANEDDN 



il 
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s ~HIR, MEMLEKT~VE HARİÇTEKi 

1 ı 

1 1 

1 

' 

Te\ kıf~t lıadi~csıuııı t~ılıkıkatırıa ayııi ı<İdrletle dev;ını: edılrnektedir . lJfuı tevkifat;ı ~lı"1ıı lıoy'etı lalıkikiye gPım hir kaç ki ·ıııiıı 
ıııaliıın:ı•ıı ınıınırat ııtmı>mi9tir. Yııkaı'.ırf:ıkı resııııler ~ahitleri tevkifaııeyr. girerken gnstermektedir. 

. · , .. ,tı lıcl'İ11 lı:ılı • i ı·ı~fatı Tlirkı\'i' lıııdııtları ılalııliııdıı lıernen herkesi aynı denınıde ıııııteessir etrııiştir. Yııkanlaki 
. ~ııı. l • 1 a·ılıııl k l.•1'\ıla1111111 tee~"ıınııııı ifadl' r.l111Pkteılir. l>ıirı ııııırlııımu11 rrınazesi kaldlf'ılılı~ı <aatte Ankara radrf,.,iııdeki 
ıııt 111 kı• ıp ı ıı· bır '.ı.ıl ıııürlıfotlc ılılkk;ııılarını kavıını~lardll'. 

T111k,)0)e Ba ·arı kOkiıınellerindeıı hemen lıer gıiıı bir fıııııhncir katıiL•.1110 ıııektelır. B\l 
mıılıa 'il' kaı dc~lı•rimiıi rröstıırmektedir. ı:oı~ıı ınıılıacirler Jıu,lııtlanıııız dalııliııJo muhtelif 
ve terf ılılı i i iıı azıınıı •r:ı ·~el gusterilınektc<liı. 

resını 'ı ııgosl:ıvradarı geıen 
rıııırıt ılulaı;ı yt'rle~tirilıııckte 

-

Millet ıucklcp! ri ıncrıılckoıtiiı her taıatiııda ynı parlak rııcrasiırılr. aı;ılıııı,tır. Yıık.rı dalt 
rnslmler bıı lanlıi rııeı a 1111ir \ııkaradakı mulıte!if :;alıneleriııi gösl.enııcktcdir. 

Daru!lıedayide u Yapma a<laııı
lanı pin<ııd• ıı lıir alıııc 

1 ~~~~~~~ 

T 

Devlet :\l:ıtlıa:ısııım faaliyeti son zarnauıarda soır J, . .,,,, 
. ıı,tır: )laıba:ıda lııı 11ıli11a~hııtle bir ı·ok ı:ıdilat ve yııııı t ><i " 
y;qıılı~ııştır Hı:sıııimiz ınatlıa:ınııı yeni oto'ııınlıiliııi g ışteriyor 

Ankaradrı İsmet Pş. kız enstitı'\ııtine mildavim 
büyıik f:ıaliyetlo ve asarı ır•ııllerle çalı~ıyorlar. 

Hanımları 

• 
t 


