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iHRACAT MALLARIMIZ 

!\I.ıh ullıln'11ı7.J ne gibi ~ :ıit 

altında sauyor ve ihraç ediyo· 

ruz, Bu mes"elcnln bii) iık ehem

miyeti vardır. Çunkti ikti:;adl 

IDll\ azcnemizı.lc tesiri çok muhim

dir. Yazik ki bu işte de teknik ve 

teşkilata mı. te'lit olarak çalı,ma

maktayız Hemen dairı-;ı, tutun, fın-

Necati B. in ölümünde doktorların mes'uliyeti var mz~ 

dık, nfyon, tUttk, tizum gibi 

ihracat mallarımızın mil ait şara

itlc satılmadığından şikayet edi

liyor. 
:\Ic. lıl., hariçten milijterl gel

me1.•e tiitiinlerlmiz satılamıyor. 

Rinr.~tlce tadrlcrimlz m!işkiil 
Vaziyete kalıyorlar: sonrn da 

dahilde en f:.uv k mıHchlik olan 

inhisar idare ''il atmak çarcle 

rini arıyorfar. 

l\la' .mc!' r ki n.ıı.ıı • tihsıL • 

tınuzın mıktan, memleket dahi

linde i tihlak olunan mıktud:m 

çok fa1Jadır. onun içindir ki bil 

ha ·ı tutun ihracaumızı 1 ıir an 

evci tanzim etmek l~z;mdır. 

Piı r. ada, -..mn mudde~ malı
na muştcri bulamıyan tuccar, en 

nihaıct ya bir baııkarın delale

tiyle yal ut başka bir \ a,;ıta ile 

harice muraı:aaıa mecbur kalıyor. 

Blı miırac:ıatm Jltırar! 'c ıkı~ık 
Va1Jycttcn ileri gcldi1?ini anlıyan 

far şartlarını da ona ı;rire ağırla~ 

tırırtır. 'ctkede ıarar etrıck 

muhakkaktır. 
."aııısun, Bafra, lznıir tutunkri 

gibi mı te r.ı bır ncfa ette ·eti 

şcıı mal- u!'.crinız de :ıtmakta 

mıişkulat .;ckirorw-_ l'urk tutun

lcrin'ıı ~ohrttiı;dcn i nfade etme

~ini hilnıiyonız Ba~ı mc l 'ctkr 

mcn,L· şah.ıdctnamdcrımizdc ;1 i U· 

fııdc ettikleri ı;oruhıyor. Bu kıı • 
metli nıalbulumuzden azami ve

rimi niçin almıyoru1_ Hen:eyden 

evci mallarmııın kıymetini hari

ce gôsteremiyonı/.. Çünkü te~kilıl
tımız yoktur. \lesel:l manifatuı 

la.briknlarının Tiirkiyedekl mlimc

'>ıllcrinin fa. 'iyeıiı-c lıakalı'll· Fa
zla mal ipartş ettirmek için' ne 

diller diıktuk!cri, tetkıka ,ay•ın 
bi~ der tir. Unların bu faaliyeti 

Yuzıiııdrn hir çok manifatura 

tadrlcriıniziıı HU~ cttıkkrini de 

gôrduk. :'lla'ını ~atmak için fabri

kanın }aptığı ',fıulet zahiridir. 

Hakıkatta kendi nıcnfaatırdan 
ba~kn bir şey ) npırış dcıttldir. 

Dijı;er tara;tan, l•ir fabrika 

ınurnl:SSili bir he ap '\e }a yazı 

ınakinas•nı ta nıı•c e<c:crimize 

kadar getVi\ or, ILzuml.ı olan 

iza'ıntı 'criı or, tecr!ıhe için hir 

nıu,'<iet, \anır.ı zd.ı l ılc bırqkıvor. 

en nıha) et 1' 'la ır bn ene rı

yor \c :atı} ır 

Bize gdi~Cl'" anki bu tarzda 
·alım \ ' al\ln l ı.1.ı;-:ı,1 yokır ~ ıçbi 
harekeıs· k 

ız almakta\ v. komşu-
mu/. Yun· · 

.ını'!anın, btipk !abrika-
l • .ra ex 1 
, P<-'r er gonderdiğini bili-

) or ız. ıı . 
t

.. 1 u cxrcrle~i, memleket 
ut• n erin\ 

nak. f :ıtnıak hu<ıısund:ı 
Jc rr · · mtıC!I ır olduğunu tahmin 

etmek guç dcjı;ilclir. 
Bu~un i<- 1 ·L 

. . ' ır·acat •na'larımızı 

nu aıt ,artların •ntmak 1 . . • çare erını 
ıra~füırke. bi~az d:ı bu cepheden 

ıncs ekyı tctkık ctmelıyı7• 
~IAI L\ILJT 

lfRT ~:EHPsu 
----+-• •••••• --
Sllrtte sürur ve 

heyecan 
Siiı ı: 2 ( \. \.) - Siııtte 

lıalkııı ıirııı 'ıı lıcrOI am a
m. ırn.la ve fovk.ıladc nıeı a~i

nılıı 27 ad t nıill..ı mekıebı 

kii):t I P Jılnıi~lir. Uelediye ri
ya. etuıdtrı başı ı ınür ·idimiz 

Caıi lı:ıuetlcri olduğu halde r M.~I. dyascı ne ve başvekil 
ınet Ps. lız ine halkın ~tirur 

..,,, lıc)ı ı 1ıılaı ı, ıniıııuıt ve 

Şukı ıııl:ıı ı aıze,filmi~tir. - . -
Nasıl ana bu ? 

f rıolıolu 2 ( lillıyet) Abana 
Ilın 1 zınana kuyüııılen Azize 
il kaylık çocuğ~ırııı .5 kııııışluk 
ça ı ıle olıhırınüslt1r l\atıl 
ana k 1 ' . 
· · . ya a arımız, cürmünü 
ıtıı-aı etmiştir. 

lnkllabın temiz ve asil çocuğu Necati merhumun tabuta inki

IAp gençliğinin h0rmetk4r elleri üzerinde metfeni ebedlslne 

götllrOlürken 
~ ~~~~~ 

Ameliyatta~hata var mı? 
• • •••• • • 

Ankaradan avdet eden doktor
lar izahat veriyorlar 

Mim Kemal, Neşet Ömer, Akil Muhtar 
beyler "hiç bir hata yoktur diyorlar 

Merhum Necati beyin vefatı Jıaberlnl, ve defin 
merasimini bcr tafsil yazmıştık. Umulmadık 

bir anda herkesi şaşırtan bu ölüm, memleketin 

dört bucağında derin teessllr izleri bırakmış, ve 

her yerden Ankaraya yüzlerce taziyet telgrafları 

gönderilmiştir. Bazı refiklerimizin kıymetli ve 

genç Maarif Vehilimizin hastalığının vaktu zama

nında teşhis edilemediği ve tıbbi bir ihmal ve 

hata kurbanı olduğu şüphe ve ihtimalinden 

bah etmeleri ve tababetçllerimizden bu hususta 

i~ahat istemeleri üzerine dOn Ankaradan dönen 

doktorlarımızı görerek fikir ve mütaiaalannı öğren

meğl faydalı gördük. 

Neşet ö1J1er, Akil Muhtar ve Mim l(emal 

beylerle ayrı ayrı görüştük • Bu nagihani elim 

ölOm hakkında doktorların söylediklerini yazı

yoruz. 

:\llm Kemal B. ne diyor: 

N cca:i A. fc\ kallıat seyreden septik bir apan-

di<ittten, ve bıınun tevlit ettiği kalp hubut· 

und:ın iilmıiıtur. Hastalık ba,laııgıçta vahim bir 

<e) ir göstcrmedlğlndeıı., doktorlar tarafından yapılan 

i tiıarc netice inde intizarı nıiisdl;\la karar veril-
·'°ccati Beyi teda\ t 
ıçin Ankara)a git 

mi~tir. miş olan D. l 'eş'ct 

ı• k b 1 b' 1 k Ömer. ve Aakil 
·a at irt e•ı ırc apanc bit ·angran olarak 

• Vluhtar ve M. 

delinmi~tir Kemal llc)·ler 

Hıınıın iizcrinc körhağır ağın çok semmi olan muhteviyatı karnın 

içine akarak 'aziyeti vahimlcştirmiştir. Bu sırada diğer bir konsiil· 

tas on yapılarak lıemm miid:ıhaleyc karar verilmi< ve kap eden 

a'T!chyat yapılmııtır. 

An•cliyat, her ne kadar pcritoniıin umumllcşıııe ine mani ola

b;'mi• ~ de intarı umumi!'~, kalp ad:ılc·lnde hu ule getirdiği zari 

yet <lolaybiyle nıcş"ıım akibctı: mani olamamı<tır 
- . 

• ', Omcr, A. \luhtar lıcy!er ve ben;amcliyat yapıkhkcan iiç saat 

>onra ,\nkaraya nıma,alet ettik.Ondan sonra , 'ccatiB. takriben yir

mi saat kadar yaşadı. 

- Necati B. hastalanmazdan eve! kendisinde apandisit olduğu 

biliniyor mu imiş? 

Kat'i bilnıivorum, çlinkii ben kendilerini muayene etmemiştim. 

Fakat bir kaç doktordan i~itti~mi zannediyorum. 

• - Merhuma daha eve! umumi bir muayene yapılmış, 

ve hiç bir şeyi olmadığı söyleenmiş, doğrumu? 

13ugıın yok denilen apandisitin iki giiıı, iki saat, hatta iki dakik:ı 

sonra Jıu ·ulc gelmesi ihtimali nazarı dikkate alınmalıdır. ı\la1Jdı:: 

yapılan bir muayenede bir tabibin: "llir ~ez yok" demesi istikbal 

için huccct telckki edilemez .• 
Gerek son tedavi, gerek ameliyat esnasında bir hata yapılmış

mıdır ? 
" Ha talığın ba;lanğıcından nihayetine kadar yapılan tedavi 

tan.ı ve ~erilen ilAçları mazbuttur. 

Ameliyat tamamen fenni olarak icra edilmiştir. Ölüm tıbbi bir ihmalin 

neticesi deAildir. llasta üzerinde icabau fenniye tnmamen tatbik edilmiştir. 

hEiırr1 kalp tahammül edebilseydi, belki t 'ecaıi be\i aramızda görmek saadeti 
ısı olalıilccektl. · 

AKIL MUHTAR BEYiN BEYANATI: 

" Necati be'·· ' d" k d , ı şım ıyc , a ar muayene etmemiştim. Bu defa ameliyattan 

•nra yetışebildik; W~ma i ne tedavide ne de ameliyatta bir hatayı fenni 

yapıloıamı~tır. •. ecırı bey evelcc d ıpan ııren muıees ir olduğunu 

,c bir tabıp hey eti tarafından muayene edlldltinl bilmivorum. 

Neşet Ömer bey de aynı kanaat.u izhar er iş, gerek ı"cdavi , e gerek dme

liyııta hiç bir hatıı yapılmadığını söı lem~tlr. 

NF.CA Ti BEY l(ABRINE ÇELENi( -
Güzel an' t' ır akademisi ve talebe tarafırdan merhum l\le ati 

A. in kadrine vazedilmek iizre iki çclek ihzar edil iş ve dun A'1karaya 

gön- derimiştir. · 

Çlcnk.lerin üzerinde "ilmin Ye san"atın büyük hamisne. yazıl· 

mıştır. 

lnebolo 3 (:\!illiyet ) - inkılabımızın kıymettar özu maarif 

veklimizin öliimü hüyük teessürle karşılanara telgraflar çekildi. 

Tahkikat 
Hanği saf hada 

Turk 
Yunan 

Bir tavsiye mektu- Muzakere 
bunun asit aranıyor Durdu mu? 
Zekai ve Yusuf Zıya 

beylerden ne soruldu? Atinamenbalarından 

Tcvki~at hadise ı etrafındaki 
tarkıkata du~ de devam 

edilmi?tır. 

D :1 tahki' ata ,-,,kıilct tar~

fından memur 

edilton e kı 

rııiislant kle t :.n 

1 Iikmet ve b.~ 
merrıır Zı) 

he) lcr de .ıı 1 

etn: ,!erdir. 

Dün bir ikt 
şahitJ.liıılcnır. • 

tir. Bilha a ifa

deler l 7..rinde 

tetkikat icra 
edilmi~tir. 

istin tak l•tl 

kimleri makan· \lastantık 
lanmla me guI Hikmet Bey 

olmu~lardır. Tamim edildi.~ine 

güre , istintak hakimlerinin tahki

katı hir iki ~unc kadar bite-

cektir. 

sır ka~ ı-;Ln evci şahit ola-
rak dinlcnc71 Zekıli ve Yu

u[ Zıya be~ 1erc bir mtb"u.tan 

alınan tav•h~ mektubu mc,ck 'İ 

sonılmu~tıır. .\lcvkııflardan biri 

lsticvahı esna.;ında, hir meb'u tan 

aldığı tavsiye meknılıu ile o 

zaman Şeker inhb:ırı müdürli 

olan Yıı uf Zıya ve !\Iiiskirat 

müdiirii Zek~i beylere müracaat 

ederek 1'c.ııdine mi.ınasip l:ilF 1~ 
istedl;tl.fıi ı;iiyl nıiştir. 

ff ey'L'ti tahkikiyc Yusuf Zıya 
,.e Zekfü beylerden bu 

meseleyi sormuştur. Fakat lnhi-ar 

miıdurlcri aradan uzun bir za

man geçtiği için böyle bir mü

racaatı hatırla:ııadıklarını söyle

mişlerdir. 

Tayyare 
Cemiyeti azası gittikçe 

artıyor 

VARlD·\T T\ GÜ.o~:.• 

GCNE ÇOÔAI !YOR 

Tııyyarc Cemiyeti azası ı;it

tikçc çoğalıyor. Cemiyetin bli 

tün ~ası 210.000 c baliğ olmuş
tur. l tanbuldald azası 20,000dir. 

Bir milyondan fazla 
Tayyare Cemiyeti f,tnnbulda 

te•ckkiilli tarihinden bu gline 
' kadar şehrimizde hir milyon lira-

dan fazla ,·arid:ıt temin olun

mıı~tur. 

Bu miktardan Tayyare piyan

kosıı hariçtir. 

TIRAŞ :.\TAKINELERI 

Tayyare Cemiyeti ura;ı bıçak 

ve makineleri slpari~ ctmi~tir. 
Bunlar ucu~ fiyatla satılacaktır. 

Dokuz aydanberi 
Mülkiye ~liıfoıtisli:tiııe dun 

bir ka<lırı ııı üı ara~tl elııı i, tı r 
Bıı katlının ~ik:\reti srnhır 
Adliye<lPn ~ıkan -lıir ~wakı 
Polise gclmis, fakat 9 avılan 

' . 
beri ıkmaını~tır. :\Iül"tıi~lik 
tahkikata lıa~fanıı~tır. 

!<!!=~:::::::;xr:~··~""';;o;'~· 
V.-\ -w B. 

Ankara,3(Mllllyet)-· 
Maarıf Veklletl Mos
kova Sefiri Vasıf B.ln 
münhal meb'uslukla
rdan birine namzet 
gösterllerek getlrll
mesl kuvvetle muhte
meldlr. 

~·--~·~· 

verilen malumat 
Yunanlılar taahhüt ettikleri 500000 

!sterlini ancak ne zaman 
vere bilirlermiş! 

Atina, 2 ( Hro.) - Ankara 
Yunan sefaretinden hariciye 

nazaretlne gelen telgraflara 

göre Türk - Yunan müzakeratı 
bir tevakkuf devresi geçiriyor. 

Burada salılhiyettar mahafilln 

gazetecilere tebligatına göre 

mllzakerat Yunanistan tarafın· 

dan kcltllet akçesi olarak 

yatırılmış olan 500,000 lngillz 
lira ının tediye edilmesi mese • 
lesinin tetkikine başlanacak 

kadar ilerlemiştir. 
Elefteron Vlma gazetesi, bu 

meselede hllkılmetln nokta! na· 
zarını şöyle izah ediyor : 

Yunanistan emltlkin takas 

ve mahsubu neticesinde borçlo 
çıktıgı takdirde Tllrkiyeye karşı 

Ankarada Yunan murahha ı 

1\1' PAPA 
teminat akçesi olarak 500,000 

!sterlin, kefaleti nakliye glls· 

terdi • Yunanı tan, bu taahO· 

dUnU ifa için 1927-28 bütçesine 

187,500,000 drahmi tahsisat 

koydu • 
Bu para ancak takas bittik· 

ten sonra TOrklyeye tesviye 
edilebilir. ____ ,_,,_..-

Fransa n ı n siyaseti 
Parls, 2 (A~.\) - ı ·azırlar 

mccli<i umum! siya~et hakkında 

meb"ııs&:ı m<cibinda ctre yan 

cclccck miizakere ve mıinakn~alar 

esnaeınd:ı hlıklımct tarafından 

vuku bulacak be}anatı tetkik 

eylemi~tir. \l.Poincare parlameıı

tonun yeniden içcimaında derhal 

kuvveden file isal edilecek ve 

meclisin nazarı tasvibine arz 

olunacak şeyler hakkında riilc 

kasiylc birlikte bir, program tan

Zim eyleyecektir. 

Tokyo sefareti 
Cevat B. ne zaman 

gidecek? ---SEFARET ERKANI PAZAR 
GÜNÜ GiDiYOR 

Tokyo rnf:ırı>tine tayın olu
nan Cevat B. 
dalı :ı iki ay ·f f==;=:=-"'--::;;'\ 

Atinatla kala
caktır. Sefaı et 

eıkiln ve k<l -
tipleri j,e Pa- ı 

zar A"tııııı ha
reket ııdccektır 

ııı:ılıaza ,\[. · 
V ekilı ecaıi 

B. rnerlı 11 ın ıır 

yoriııe i\losko· 
va sefiri Va<ıf 
B. ı;:olıliÇıi tak- Cevat Bey 

tırde, Tokyo sefiı i Cevat lıcyııı 
de ,\loskma sefarctıııe tayın 

olııııacai!ı soylcnmcktcılir. 

Tütüncüler 
1flastan kurtulacaklar 
İnhisar idaresi zürraa · 
2,000,000 liralık avans 

veriyor 
-+-'""-

Tevziat ne 'ekilde 
yapılacaktır? 

İzmir ha vali>indc ycti:jcn ve 

satilamadi~i için elde kalan ml.lhim 

ın:ktar da tutun 'ardır. llu yuLdcn 

bir buhran hu Jc gt;''llı t . Tu 

ti.ın lnhi,ar idaresi buhranın 

önüne kc~m' k tçm tldbir alc-.Jkta 

ur. En mur"n tctbır olm k uzrt 

bu hav~ deki zurraa hir mil)on 

lira avan:; vcrileclktir. 

Bundan haşka ayrt1:a r•c mil 

yon lira au; ta tut ·~ c .:i•lcrinc 

verilecckt "· Z~rr:ı 21 dı ı para 

ile elindeki tucı.n!cri i,ktc(ek 

ve ~:ıtacaktır. Tı,cirlcr i .:: aldigı 

avan,;larla bu tııtunlcnn nda:c

tini temin edeceklerdir. idarenin 

bu kararı buhran iizerine tt ir 

etmi~. buhran azalmı;;, fiatlcr 

yük;;dmep;e ba,lam~tır. 

Avans muamelesinin ikmali 

için ~ubc mudurlcrinden 'azmi 

Bey İzmirc ~tmiştır. 

Ate' pUskUren-dağ 
füııııa ıııolo, 3 ( ı\. ı\. ) -

Düııyaııııı itıliınal en htivük 

volkanı olan Aw!'..-ııı yanar 
dağı soıı ay zaı fıııda faalıycl 

ııİ!i<-ıııclPri gl steı ıııi~ti ~imıli 

K yıılııı ovalı>tirnlo merkezi 
Aro!'..111 yan:w dağının 25 mil 
şimali sarkisiııde olmak iızre 

şiddetli bir hareketi arz vuku 
bulduğu bildiriliyor ze\1.eleılt?n 
bir ev yıkılını~ bir çok bina

lar hasara uğraşmışsa da in

sanca telefat yoktur. --·...._ 
Tunus ve Fasın idaresi 

Paris, 2 (A.A.) - ?llozel de

partımnnı valbi :\I. A."aint" in 

yerine Tunus fevkalade komi

serlij\inen tnyi edilmiştir. 

Paris. 2 (.\ .. \) - Tunu. 

fevkkafade komiwri :il. S:ıiııt 

~ı. Stt'cg iıı yerine Fas fev
kalı\ılc komi erlı~'İne tayın 

cdilıni~lir. ----GUmUlcUne komisyonu 
Muhteiit mu! adclc komi. yo

nuna merbut GL:nülcıine tali 

komi yo. J bit•raf re' 1 ?11 Gar 

ter davet ıizlrhıc dun chrinıize 

gclmi~cir •. 1. (;arter GUmulcine

dcki vaziyeı ;ımkkında hir rapor 

hazırlayacaktır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı- Jlarlcl telgraf ve mektuplar 

~ - ııarıalık icmali siya ı 

8 - Peşte mcktubn: Macarlar kimi 

Kral yopmak istlı orlar? 
4- Son haberler 

3 Oncll sahifemizde: 
ı- o.ııııı hıberlerlmlA 

ıı - Rusyayı y~pıiacak lhracatın 

son IL~tesl 

8 - Su yolcuya öldftrenlerln ıııuh•· 

kcmcsloe tıa~Jandı 

4 Oncll Sahifemizde: 
ı- Ha\a raporu 
2- l"~kr• 

a- Dusundııklerimfz 

4- askeri bahis 

5- ıı, ye, Roman. karikatür 
6- Sıhhi bllğile· 

T- Neşriyat hayatı 

5 inci sahifemizde: 

l - Slnema hayatı ve haftanın 

Hlimlcri. 

6 ncı sahifemizde: 

1 - ;\]illet mekteplerine 

devam edenler için ko

lay okuyup } zrna sü

tunları. 

Kadınlar Erkekler kadar 
hatta daha hahi le J\lillct mck
teplerıne devam başlamı, r
dır. Eskiden hiç okuma y zmn 

bilmeyen kadınlar şimdi hemen 

mektebe ko makta ve ne öğren 
diklerinru derecesini ölçmek ve 

konu kom~uya bilgiçlik to lama! 

için gazete okuyup çalım sat
maktadırlar 

KADINLARIN 
HÜCUMU 

Millet Mekteple
rinde okumaya 

başladılar 

Çocuklu kadınlar 
ne yapacak? 

M111et mektebi ders ne! rinın 
açılmasına devam edilt,.,... 

Dun ündüzleri mekteplere de\ am 
edecek kadınlara ıııabsus der.anclcr 

açılmış~ . Açılma merasımı parlat 

olmuştur; evvel~ der<anc muallimleri 

tarafından nutuklar soylennuş ·e 

Türk harflertl!·::ı kolaylığından bah

sedilmiştir. Taleb ıarafmd•nda mar

şlarda soylenmı, ur. A nca ıılc'-e 

temsiller de ppmışrır. 

Ç.apa K•:ı muallım mek.elı! 

dun Çapa Kız muallim mektebi •• 

fonuna s:ıat ikide mudire !"atma J Ju. 
riye hanım nezar~tindc Çapa J J ci 

halk mek•elıi~·:ı 'CSmı kü dı güzel 

bir mı. amere pwgtamlle icra ed' ~iş 

ve evvelce halk mekteb~·e kav" dil

~iş bulunanlar musamerenın. ~ila

mında a. ıl me' tep 1 ina ına nakedıle· 

rck tedri ta başlanmış~· T kbe 

ma!Om olduJtu üzre ye,ni h ıflcri bi 
!enlerle hıç lıı -ne]enlerdcn ıharet 

olmak üzre ikiye ıcf:ı"lc edıleccktir. 

Os kUdarda 
D~n ( _küdarJa ı innincı ilk m • 

tcpte !illet mektelı n kuşat ı 

yapılmıştır. Bu müna ·cbcılc Hr mu 
samere tertip edilmiş, nu•ııklar 

lc~mi tir. l\lera imde t'sküd:ır Kay

makamı. Belediye rebi, 1 laik f -kıı.ı 

c kanı hazır bulunmuştur. :\icra d • 

sonr:ı dcı !ere baş!anını 

Çocuklu kadınlar 
Çocukları emzikli olan kadınlar 

llılnci devreye bırakrlacakur. Çocuklan 

iltl yaşından yakan olan kadınlar 

için de bazı der anelcr açılacak'" 

Ders esnasında çocuklara am 

odalardı hademeler bakacaki:ırcl;;. 

1,500 Mektep 

Dön akşama katlar aç-lan 
mekteplerin miktarı l,500 e 

balığ olmuştur 

Mektep ve dersancler bu baftJ 

!~"inde 2,000 ibla~ olunacaktır: 

Dün lleşlktl$ıada :\l"'let mek•ehı 

açılmıştır. --------K r a I lylle,iyor 
Londra, 2 (A~.\.) (Ro~tcr~ 

Hu akşam neşrolunan bülten daha 

ziyade memruniyetı hais addo

lunuyor. Sabahkyin görulen ufak 

bir sekte mu,tcma C'larak kralın 

ahvalinde, ümit oh:-:ıduıtu 'cchile 

bati terrakki devıım c) lemi t • 

\laalıaza endi;elcr h ~ 7. za 1 

o?mmau t'r. 

Londra, 3 (AA) - Bu ab•lı 

neşredilen tabip raporunda Kr ı· 

im ıztıraplı bir gtce ge~irC' 

ahval• sihhiye inde bundan ha ka 

şayanı kayt bir tebeddül olona· 

dııµ zikrcdilmcl..t r 

ı 



MİLLİY._ETİN HARİÇTEN 

9~ ene ın !lrnıcsiyle ha;pten 
so ·, "1 slyaseı d 'Ya ı 'ıır yaşına 

daha !irdı. Yeni sıyut dünyanın 

l:mgı<ıı umum! harbin sonuncı. 
'I H pıen e'elkl siyasiyi!! 1 eml 

deta kurunu vusıa kadar uııaknr. 
Bunun içindir ki siyaset Alemine 

ıarihl gözle bakarken ancak 1918 
sene ne kadar geri gidilir. 

Y eru si yas nyası böyle bir 
gözle ıoıkik edilince geçen hafta 
geride bırakıı&ımı:ı: 1928 senesini 

umumi harpceııbcri geçirditiıııiz -• 
lerden tefrilt eden hııausi etin şu 
oldugu anlqılır; 

1928 senesi beynel • 
mllel mUnaseubn tan
zfm ve idaresinde takip 
edllecek prenalplerln 
tayin ve tespiti noktayı 
nazanndan bir irtica 
-nesidir. 

Beynelmilel sıyuiyatıa irtica, •u
ayycn devletlerin aııl~~lan ve 
muvazcncı kuva CSl.'ına istinat eden 
eııü diploma.i usulıine ..vdetıir. 
\' ersallle muahede,; ınıza edildikten 
ınnra Amerilra ve !ı. vnıpa devletleri 
sıılhün harpdcn ovelld siyaset pı:aı· 
iplerındeıı başka temellere istinat 

eairmek ı,;ıemişlerdi. Cemiyeti Akvam 
fıkri illi. ı~ebbüs idi • Rundan 
sonraki Lokamo iıilılflan ,,e KeUou; 
misaklan aynı fikrin başka ba~ka şe
kilde tecellisinden ib>retti. 

1928 .enesinde bu siyasette sarih 
bir aksulame.I hi edildi. Cemiveti 
Akvam haıııı.ının en atıl bir ·ene<ini 
eçlrdi. C:ercı Kellon mı,akı 191!8 

de imza edildi. l'•kıı bu itilılfm 
imzasından on giıo kadar eoel akt
edilen lngili:ı: - l'ranaız itilafı Kellog; 
mbakııu m•nL>ız bir kılt;ıı parça<ına 
çevirdi. Rusya ile lngiltere ırumdaki 
siva 1 müna-ebaı kesildi. Almın 

F~an ız iyl'i rekabeti harpten e\·elki 
dereceyi buldu liç sene eve! bir 
emri vaki halinde olan Renin tahli
ye ·i meselesi suya dü;;tü. 

ltalyan Fransız müstemlike siya
setleri büsbütün mıısadcme IW!ne 
geldi. Amerika ile lngiltere arasında 
ln~llz - \lmm bahıt ralıbetine 
benzeyen bır yanf başladı. 

llult a ip.si dünya gittikçe 
umumi barpıcn tve1ki !ya et Alemine 
benzenıekıedlr . .'u farkla ki 191 -l 
senesinde dunyıı de.leıleri ara;mda 
'llevcut ihnltfl:ırın ad eli 4 i'>C. 
bu~ntil ihtil tnn adedi 40 nr. 

'onra şu muhım farkla ki 191!8 
dun asını harplch avıran 1914 sene
ıinde ~vnmevcut müthiş bir uçurum 
· ardır: L mum! harp facıasının hanrasL 

işte dun~ ada sulh ve mus.ılemeti 
ı -nın " idame eden amil de budur. 
\oksa ne ıhtilAflann 1914 sen inden 
daha az olma ~ .ede biıyuı; devteı
crı mukaddı:rauna :ılum olan dL"'i 
let r cal ın ondınt sene evclkı 

c !;ten Ja!ı.a zı de becenldi ve 
dah• çtk ~u nu ~ vet ıhı olma-
a dır 

llına J ' 

ulh 
'ıır uçurum olar. 
a·mo hafızalarda 

·cnı 1nı cJ lım. 

lh 'c musa!emeıin 
ıle harp arasında 

hu acı hat!ranın 
mcnkuş kalma mı 

• • • Geçen halıa \vnıpada 'oel ve 
>eni ne hafta ı ıdı. llunun ıçin 

YugrslaYYada Koro el7. kabinesinin 
iadfasına mani olmadı. 

Koroşetz kahine ı ımıdmdur ki 
dorı koalisıyondan mtııeşekklldir. 
.Koali y•>na dahil olan demokrat hr 
ka ı ge~en haft;ı hukı'ımcte lşll:akte 
devam etm ıçin başı;d<Uden ba:ıı 
metalıbattı bulıınmuşıu . 

R veltil r hrulann lideri 
olan Vokiç.,.lç Uo, Spaho ile aıuza
lcereden sonro, demokrat fırka<tnın 

fartlannı kabul edeıni~cegiııı 96yle
yerek i tif• eaai~ıir 

Yeni kabinenin tc-ckkül ettigine 
dair henıU: 1* 111al~nıat voktur, Fa 
kat buginldl vuiveıe · gôre yeni 
kabinenin dllıt yerine Spaho ve Vo
kiçeviç fııtalanııın iftirakiyle ıiç fırkalı 

bir koali.>yon olmHı muhtemeldir. 
Digu ıaNhan Hırvatlar bu buhrandan 
memnun kaim~ ve idari mohtariyet 
için taleplerini tekrarlamı<lardır. 

••• 
Poıncarc Kabine~ı de harcı arası 

bır tebliko adım. Hadi,e ehemmi, 
yeı:.izdir. l'alı:.ı fraosız kabime-inin 
.ıafuu go<lermesi itibanyle şayanı 
dikkauır. '\tebll$lann tıhsi>annı 
te'Vİ< etmek için vapılan bir 
tekİ!f ~u7.iınden Poinca,.;, ile maliye 

nv.ınnın arası açılmış. Maliye nv.1-
n tcxyide taraftar olmuş, Poincare 
i.11' aleyhinde imiıı. 

Bu ihıillf yüzünden kabine istifa 
etmek üzre iken meselenin bir itimat 
meselesi yapılmıyar4k mecli'e terki 

şeklinde halline karar verilmi~. MeclL 
otuz lı:adar elı:senvet ıle bli.c 
nv.mnın noktayı nazannı lrabul 

etmi~. l\ınaenalcyh Poincarenın ademi 
iıimat re i aldı~nı iddi• etmek 
müınkundtir. 

• • • Telıı;rai haberleri ,,e lngı1iz ~aze-
telen 1 !indi tanda akıedilmekte olan 
iki kongradan bah<etmektedir. ·emum 
Hindisıan. namı verilen kongre akde
dilm~ ve Hindistan• verilecek şekli ida
re hararetli müzakerata ve ile olmus.. 
Kongrada iki nokıavı nazır tebelltir 
dmİŞ: 

(l)Hindisıana •oomin!yon. şeklinde 
bir idare vermek. (2) Hindi>ıanı um 
istildJ.I i!temck. 

Hararetli mü.ukercden sonra 
Grandi bir teklifıe bulunmu'. lngiliz. 
bükumetıne domımvon ıdare<ini b1h 
şetmck için bir oltimat• •m gıinderile· 
erk. Ve bir sene zarfında hu oltima
ıom kahul edilmedijti takdırde tam 
ı tıkl~hn uminı ıçin u~şılacak. 

Telgrı! habc )erinden çıkarahildi 
ğimize göre bu ıcklif kahul edilmıı. 

Kongr:ının ciddi olm•dıp;ma ştibhe 
etmek caız degildir <;unkfl tanh gv·
termıştır kı isııkl:ll kongraıar aldı le 
deJtil, sılah ve ku\>etlc alın 

ikinci kongr• 1 -buıun m ncak 
olmttlıdır. 'unku ı kon va \ga 
Han "P eı etmek c \ e lnı:ıltercden 

... ır. *l on" rud>c ını ılın > · hır 
çok 1 Lndlllor ı tı ak c '1lekrcdırler 
Belkı de 1llı kc,nıtr.ı ~o ho m 
için açılını r 

Hinıliler hakü<aıen ı ııklMI l.ı.ıan 

mak ı,:,tcrJcrse evvela bunu k ı~ 
manın yolunu oğrc•ımclııl' ler lngı 
terede ta,·attun eden 'l' hazan pe\ 
~amherlik, haun prcMlik daıına do 
!onluk lddi• eden \~ ilanın m •Set 
edeee.gı kogradan bir şey çıkmaz. 

sin 1 fuli\"ct durınındtL t'akat . 'oel * * • 
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i':vinizin apanımanını-

ıı~ daıma temiz \c par
lo!rkalma mı •c izin de 
memnun olmanızı ar;ıu 

ediyorsanız meşhur ve 
muzadı ıoaffıin 

Poliflor 

Noget 
Cilasını 

f!zıı dır 

Her yerde 

Satılır 
Türk telsiz telefon 

şirketinden: 

• 
anonım 

Tııı k tel<İ7. tel>foıı anonim .'irketı ll"v'rıi ıımıııııi\'•) ıııiıı 
., elcç 6 lıJJııııııı~:ıııi 1929 taı ihııııl1> adıy ıı. " fc,·J,:ı ·• il' ola
r.ık 1 tırılııılda (} Baııkasıııdaki ılaireı uı:tlı u .. ada ıçı ınaa 
ıln ·tı ilan edilıni,ıir. lJ lıilr rıitaııuıaıncııiıı rnadılcı ıııalı ıı ·ı ı 
'l!ll ifıirıı c fıey'eti umıımıvcrıin , irkeı tıı<'rkty1.inılı' j, ıiııı:ı ,. ı -
ekıı '' f<ı tik edil mi bulıııımasıııa vr irkeı ırıck.,ziıı ı ,. ,·irıe 

mı·zk1ı rıız:. menin maıldei malısıı,ası mıırılıiıwf' \ıı~.ımı ı 
olnı ına hın ıerı ı ,,, ·cıimaııı aılemı icı aaı lııı ıı-ıı il;iıı nlııııııı·. 1 
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ALDICI MEKTUP. VEl ELGRAF..tAR 

Tamirat j Macaristanda 
· . Dahil! vaziyet nedir, 
Itıraz mı var? kim Kral olacak'? 
Almanlar mütte
fiklere para ver-
mek için çektik

leri sefaletten 
bahsediyorlar 
Beri• ,, 2 (A.ı\ ) - Berlin ga

zett~leri taıuirııt ajanının enelik 
rapunında izhar etmi, olduğu 

nikbinliği Pmt•>sto ermekredır. 

Gazeteler mıitaha, o~lar konferan

sının vakında vuku bulacak 
içtinı~ı dolayı. ıı le nıpurun ehcııı
miycu ınahsusayı hai;; oldUR,11na 

i~ret etmektedir. Alnııınlann de

rin inh-;an hayalinden bah,;eden 

Doyçc Tages Çaytııng :\f, "Par
ker (:ilbert~ in hükmünu tek 

bir bilanı;oya istinat ettirmekte 
oldugunu yat.maktadır. Cazet 

jeneral \lmant Almanyanın tutu

nabilmek.. ayakta durabilmek için 

dort .'ene istikrazlarla ya.,'31tllŞ 

oldugunu yazmııktadır. 

Almanya bu suretle ve bun
dan sonra bizzat kendi kanatlan 
ile uçabilecek der~-ccde kun,et

lenllll:i değildir. iktisadi sermaye

si artmamı~ur. Almanyayı calısk 

edilmi~ olan krediler ancak sefil 
bir hayat geçinne!<ine ve tamirat 
bedellerini iidemc,ine mlı,;a.ıı.de

ba~ olmUfıtur. l·{;cr bu lredilt:r 
ke>ilL'\:ek olur ise aynen teolimat 

kabiliyeti de kalmaı acaktır. Cer· 
manya ıtazetesi . L Parker C:ilbert

in \lmanyamn hali hazırdaki 

iktisadi vaziyetini Alın.an milleti
nin en hüyük . efalet ve iktisaden 

tam harabl zamanlanndaki hayat 
mikyası ile mukayese etmekle 

hata ctmi~ olduğu mutalaa,ında 
bulunmaktadır. 

İstikbaldeki iktisadi inki~af 
hakkında. verilecek hükümde hu 

es<h ıttiha;; edilmesi 'c \ lnıJn 
iktisadi bilam; ,un zimmet he

sahının asla nazarı itibara alın 

m:ım:bı tamamen ı aı 'ı~ lıir 

tliL~unccdir. Cazet diı \ w <l)rı 

surctk mııtal~atta huh,nmal.ıaıhr. 

\Jezktlr gazete mw;ır rakam 

lanı i tinaı etmek kllfi olmadı

j';ını 1\ ' zaır_ında millct', nasıl 

\a~amaktJ oldujl;nu gı1z o une 

J!,Ctİrmcl,; !Azı l(eldiğim. çunkL 
h· kın ek er•H: ıı · Lrc,, iki 

bın alun m • L r. .ı ini 

ıeoıin ct!llek mcdJLr Htirdc 

ıulurL • .ı;~nıı ı /.makıad . Ayni 

gl../.ctc mut.ah ı lar komiwonu 

nun bı hL" ,m < ın<zdc'l 

cH:I \iman millcıinin içtimai 

rnzi)etini tamirat aıarı•nuı r:ıpu

rundan Jaha ziyade ihtimamla 
tetkik ~~b:eği ıınıidini izhar 

can kkdir . Berlincr Tııgıhlat 

gv.ewsı ,\lma)antn iktisadi v:u.
iycti \C mail tc;limat kabiliyeti 
hakkın,la hiıkılm vcn:ccl.. olıın 

kim. enin hiç tlcj';ılsc bu gunkıı 

,Umanı ap 1'I1 .l dicki Almanya 

ile mükayc....: etmel. mecburiye

tinde hulunduP;unıı yv.makwdır. 

\Jnı,n ·anın da halı hazırdaki 

yiıkıck faiz ni hetlcri ,\lınan)<ınm 
ecnebi >crm,yı...;ınin kol tkj!;ııek

lcrinc i ıinat ederek yiınimekte 

oldııJtunu i<Pat etmektedir l':ıtcr 
lxıylc olmac:aydt iman bkqrto 

nisbeti çoktan rptcki kom ul~

rımıı H ,\mcri knnın i konto 

nı bet' nne m ım:ı: 1 olmu 
olacaktır. --........... _ 

Fransız nokta! nazan 

l'aris, \! (A.A.) - "lan gazc

tcsı . 1. Parker Gi!bert in raporu
nun Da\ vcs Planının \iman yanın 
tediye kabiliyetim va,;" mlkrn: ıa 

hesalıa katmakta oldujtıı hu u un- ' 

da her bitaraf kimseyi ikna ede· 
cek mahiyette lıulıınduP;unıı "\e 

tcdıye kabılı etı mesel~inın :ı;e

nidcn m~' zu balıs edilmcvece~

ni \C tam 'c k.ıı i bir reti ti.'< 

'iye l>ı ,mıraclı • takdirde Alm~r:
ı•ır" planı rı!dırl!u b'İhi ıatbık 

cr'll k ht u unda hiç hır ozıır 
,:, rn ynn edeme) cceğ ,t yazmak

ıatlır. 

Macar papıu lan gayet 
tuhaf dü tinlıyorlar 

Peşte, 1 KA. ani 1929 (Mılli~et) 
- llugiın ber acar mün°'"'er' 
şuna kani'dirlci lacari tan bu vaziyette 
kalamaz. . laı:aribıanda ilç muhim 
mcs'ele ~ardu, ki bunlann halli .\la
carlıtr için en muhim ve en ha aıi mes' 
ledir; Birinci me-;'ele kral me 'elesidir. 
:\lal~mdurld :\l•cari tan bu gün dalll 
kr..Uıkıır: Fakır kimin Kral olma51 
mes'elesı her kl>.i düşündürmelıudir, 
Macar a; 117.adeleri ve papaslan Kra
lın Habu>burg hanedanından olmasına 
hararetle taraftardırlar. (,'ünkii asıl7.a· 

deler Ün\'an. rütbe '° zenginliklerini 
bu hanedandan alml"lırdır. Pap.,lar da 
bü) ük! ar-uiltri hep bu hanedandan 
aldıl:ır 1 lallun munevver kısmı ise 
Hıbc<burg hanecanının ıleıhinde
dir. (,'ıinlıil e\\'ela bu hanedan Macar 
dtgildir, •onra AvulllltrJahlar bile 
kendi ırldanndan olan bu hanedanı 
tanımaaıı~Jar ve cumhuri)Ctl ce·sis 
cııııışl erdir. 

Ki>yhi)e gelince: Oda Kral taraf
dandır. Onun dü>ıin~nc göre :\fa
caristanda Kral '"ımıntnıb lıu kadar 
pabılılıl< yoktu, vazivet daha düzıttn
dü. Kral gelir e hırpten evelki va
;r.iyctin de avdet edecetine kani 
olan kö,,lu Krallığın en sadık taraf
tandır. Rinacnaleyh yine krallık ol
ma<ı muhakkak ise de kimin kral ola
cağı daha hallolunm•mış en mühim 
bir mcs'eledir. 

Komünbtlikten sonra htikOmet 
araıi satın alarak ki1yliı1ere dağııttı, 

fakat bıı malı.illi oldu'1! gihi pek 
de cüz'i iJi. 

l 'çuncü bir mes' ele yalıudilik 
mes'clesidir, "rlalOmdur ki l\l&carist:ında 
bütün bankalar ve ticaret mües.e ,e
leri hep vahudiler elindedir. :\fatbu
ann dörtte üçü de ene Yahudiler 
elinde bıılunııvor. l\öylıi fakirdir, 
çünkü arazi i, ya pelı: azdır 'aya 
Konı için çal maktadır. Memurlar 
fakridir çünkü pek az maaş alırlac. 

\.elhasıl !\!acar ha:kı pek fakir, fakat 
Yahudiler son derece ungindir. 

lkincı mese1e arazi mes'desidir. 
Hu!!Ün Mac:ıri t 'lda ınuirin kı mı 
azamı kontbnn ve papaslınn elinde
dır. llu n i arazide za,ıllı koı lü 
eker, bıçer, l"'lı ır, ç:ıbalor ve Knnı 

cenapları da hunları~ sını geçınır. 
l~te bu \lliyeı memlckeıı mıunis 
tli~io çıkmaı.ına ·ebcp1 nlınuştıır. 
~:lbet bir ıı:un va kııılunun aklı 
başına l\"elecek ven prclJ)og:tııda ıfe 
ikaz edilecek:, bu <ureıle bır sosyali t 

ut ıa bir kıımunbı h.arckei olacak
ıır. 

J.:e,dı oz vnt•nırda elit kalan 
zav ı Macarlar ÇL k Şll)Jııı havtct 
ıor k bu hale l<ar, · hı~ "ır ~· • 1 

mall':ıkda ırlar ur ası m.hakk ık k:ı 
huı Jn m ., ulu ne 1.acor halkıJı , 
(,un u m wr' ca 1\ r bı ay 
hO\ k t edlp Ya~ ıli gazete ı obım:ısa 

'· \ uı' malı 'lla;.ı:;a ın hakkak 
k \ ahadilerl pek fena ' yete sc kıırak 
onlan ınemleketı terke mecbur ede 
bilirler. Vakat bu da memleket için 
fenadı-, çunkü dahili scn•et harice 
çıkmış ulacnkıır l liç bir Yahudi 
g;>mıcdıın ki hır \]acar majtaza.ına 

gitsin 'e bir . !acar pzeıe i satın 
al<111. Halbuki binlerce Macar yalnız 
Yahudi ma~azasına gider ve yalnız 

Yahudi ,;azetesi okur 
işte bu vaziyetle ugnı ık için 

koyu milliretpcrver .\lacarlarcan mıi 
n:lckep bir "u anıklar. çcmt} ed ıc

şckkül cımi~tir Fakat bu hale kar~ı 
hu uy:ınıklar e<miveti de urkura dttl
mak mecburiyetinJe kalmııt:r 

l1ıe ~ lacaristıında bu en muhim \'e 
en hayat! Uç mc"!'elc hal oldukdan 
,onra dahili vaziyet selilı kespcdc
bilir. 

H.N 
---.... ·---

'ırp kabinesi 
Belgrat, 2 ( AA ) - ( Roy

tcr) • ırp ve Hır. at ihtıl:lfından 
dolayı tdril.:a çıkııRtnd:m na i 
Yuıı;oslavya kabinesi dört giın 

eyci bıır ' ı \duıı~tır Kral i\.
lexandrc şimdi bu i'1ifayı kabul 
C}kmi.ştir 

lldgrat.2 {A.A.)- Başvekil ;\1. 
Korochctz nuırlar mtcli,intlc 
kralın kalıineıın rııu~tcr~k i tifa. 

ını k.ıbııl etmiş olduğunu beyan 

eylcmi~tır, mu t ri kau.nc yem 1 

huktl 1Ltin ıc kı .ılııne kadar 

ffiL""Jlihi c2r \cyı tedvır ı::dcrnktir. 
Rom nya para anyor 

l\ukrı.:.,o;, 2 tıL .) -- \lalıye 
muste~n .\1. LU!!;Oj :-ıu i.stikr.tZ 

ahınc maruf muzakerata tt!krar 

ba~lamak uzre l'arısc l''c•lmi~tir. 

MÜTEFERRİK 
HARlCt 

HABERLER 
Cenubi Afrikada kongra 

Londra, S ( A.A ) Cenubi Afrika 
amele fırkasını ı milli meclisinin 
sene\" Jconferan fırlcanın istiklalini 
ilin eden ve di er gruplar ile her 
türlü ittifak " ıııihadı rapteden 
bir karar uredni kabul evlemlştir. 

•Haber yok-Kanaj~JI A,A)-
31 Ununueveldc lelillava miııeve

ccihen harakeı etmış olan deniz ıay

yarclenyle.l kişiden ibaret olan ra ip
lerinden hiç bır haber alınm~ur. 

• lactttere ve Mıııır Londra 
2 ( _ A.) (Rovter) - lngiltere 
bükü.metinin ahıren \lı,ır hükumetine 
ublig:uıa bulunarak kapitülasiyonlara 
ait mesailin muzalı:eresine mahsu& 
beynelmilel konferansa :\IL;ır hüku
meti ~ C}ledıli takdirde iıira:ı 
etmiyecepıi bifdirmif oldugu anla~ıl
mıştır; 

ispanyaya ithalat - Paris, 2 
(A.A.) lspan\"a hukiımeti bı-ilı:
let, oıomobil. ıtnyaı mıi tah7.aratı 
4pcnçiariye. ipekli eşya \'e men ucat 
gibi bıı:;lıca ı·ran<ız ihracat mevadına 
halen mevw olan ~mrük tarife
lerindeki rc.,imleri muvakkaten 
muhafaza eııiğinc dair 30 · 12 ta
rihli bir kararname neşretmiştir. 

Balon Dünyayı dola~acak -
Frankfort, 3 (A.A.) "Graf zepp
lin. bbili sevlı: balonunun kuman -
danı M. F.ckener bu sene içinde dü
nya etrafında havai bir seyaheı icra 
edecektir. .\fumailcvh Siberya tariki
yle Tokyoya gidecek ve Kaliforni -
yada kıl.in Santiyago istikametinde 
bahri ı Tuhiti g~-crek bu nobadan 
Lahehurste te\·eccüh edecek ve ora
dan bahri ı ıuhiti ıılasiyi keçcrelı: 
Alııwıyaya dönecektir . 

• Pek kıymetli eşya - Lon
dra, 3 (!ı.~'ı.) Y ann Berlingtonda 
açılacak olan flaman ~asan sınaiyesi 
m~b"eri aglebi ihıimale göre dünya
nın en k:ıı mctdar tıblolanndan mO
rckkep kııllehiyonu bir arada CC)R· 
edecekıir. llu lı:olleksiyon 2 milyon 
lngıliz lirasına sigorta edilmiştir. Kol
leksiyonu ı ·kil eden şahe<erler Av
rupanın muhtelif muzelennden gel
mekte 'e prenslerin ve bu meyand.t 
lngilıere Kralının kolleksirnnlmna 
ait bulunmaktadır . -.......-·-- -

bT!ı.fü 'CL BORSAS! 
l "TIKRAZT.AR 

J tlkruı dahili R~ 
lJuyunu mavahhlde 224 
ikramiyeli demir yolu Q 

f:., 'fTLEll 
ı, b;ıııla<ı 1 tŞ 
Anadolu deınlr yolıa 33 
1. TraD\ a}. Ş. 
!, t.:_ S, lrled 
1. Su Şirketi 
T Tutun A s, 
1. neti rnırn Ş. 
Ş. Dctr n Ş. 
A (, o Ş. 
1 

l"All\'lf..AT 
1 1 T ,\nad lu 2. T 

il, y l ·ı· .. . 

Tuncl lrketl 
~:lekti·ı irkctl 
Hıhtım Sirkeli. 
H. Paşa Hmaa şukell 

çuu.ım 
l.ondrı 

Newyort 
Par is 
ı\tlna 

Cenevre 
Koma 
nutrcş 

Am ten.Lam 
Bruk.tel 
Sof ya 
Prag 
Berfin 
VlyAr .1 

43 
ı ı 

9 
38 
30 

5 

9"8 
0.49 

12 
88 
1 
9 

24 

3 
67 
ıö 

2 
3 

26.~ 

50 
10 

!IO 

90 
86 

75 
tO 

42 
ıo 

60 
811 
•o 

5o 

4[ 

4.5~ 

19 

-.2s 
Ob,iS 
SS,50 
09.-
~4.50 

31,50 
25,-
ti,-
53.50 
II7.7S 
55,SO 
06.25 
48.15 

Fransa-Çin muahedesi 
Paris, 3 ( A. A. ) 22, l 2 de 

imz:ı 1>dılıııı~ ııl:ın Fmıı,ız-!;iıı 
1ir:ıret mıı:ılıPıl•• ı ııı\rf'lli,ıııi~
tır. llıı nıııalırdı~ bra Ye do. 
ııiz lıııc'uthrınıla yrkııesak lıit· 
gümrıık lariti~ iııi tatlı· k ve 

dalıilı rıııııriikl .. ri ıl~a ctını•vi 
tt>alıhııt ıxlcıı ıııillı lıııkı)ıııP.1ıtı 
lıılfiil t:ıııııınıası ılı•nwklll'. 

ı aııi-1'11 lıı'ıkı"ııııı,tı Fr:ınszı 
sı'rTll<l\"e. mı ·ıl;lk:ıdar eıl ıı 
i,likı ı~ sı~rvisiııi ıııııııt:ızanıı•ıı 
tımıiıı ı>lıııei{i ıle laalılıı'il et
cktr'<lir. 

~!anha vı14ycunden 

:\lanisadan horos kiıy, mumdiye
)e takip eden gıızerğAhdm meneme· 
ne Jo~ru izmir vil!yeti hududuna 
kadar 17 kilometre :ıos mı trelik kıs
mın te" i ı i turabiyesi 411 &1 lira 22 
~ruf lıedeli k~ u-,erindc11 5 1 -
ı 9~9 cuma crtesı •unü sa;ıc on ime 
kadar m'11teıle ve k.ıpalı zarf u..ulile 
münakasaya konulduğundan taliple
mmüueti muayene l.ıırfinda vill}ct 
nafıa b~ mühendisliğine muracaat
ıan. 

• S-011 Haberler i#lfj, 

lzmirde ihtifal 
1 ••••••• 

Merhum Necati B. in namı ve 
hizmetleri teessürle anıldı 

fzmir, 3 (A.A) - Ru in sa

at onbeşte Turk ocağınt'~ ''fo 
cati Bey merhumun at·rasnu 
tebcilen muau.am bir ihtifal ya· 
pılmıştır. Vali K Azım ve mevki 
kumandani l•"uat Paşalarla bele

diye rdsi ve halk lırka<ı mufet

tişi ve erkim villyet ve lzmirde 
bulunan meb"uslar ve mastif 
emini ve müdıırile bilumum ma
arif muntesibini ve kt7. muaallim 

mektehi talebesiyle keşif bir halk 
kitlesi tarafından ocak hınca 
hınç doldurulmu,;tu. Hitabet ma
sasının ıistüne Necati Bey mer
humun siyah tüllerle örtüliı hü

yiik bir fot<>ıt"aFı konulmu,ı ve 
askerf mızıka.,ının terennüm et

tiği matem havasiyle ihtifale bq
lanmı~tır. 

Jlaarif emini t'uat, Denizli 
meb'usu Haydar Rü~tu, çifçi 
Necati; kız muallim mektebi 

mudiıriı Şevket Süreyya ve ma

arif müfet~lerinden Necdet Ri(at 
Beyler tarafından merhnmun 
hususi, siyasi ve inkfilpçı hayatı 
hakkında göz ya~lariyle kar~ıla
nan nutuklar ~ylt:nerek me;r.a

yası tadat ve tes'it olunmu~tur. 
lhtifalin hitamında Gazi hazret-

M.M.relslnln te ekkUrU 
A ' ara :J ( \.A."'\ - iDi Me -

lisi rei inlzin t~ekkıirleri: 

Yeni senenin tebrik! muna

:;ehcti yle hakkımdıı . amiml te

veccuhat izhar etmİıj olan zevata 

ayn ayn t~ekkürlerimi arz 
ederim. 

B~'\l meclisireisi Ktzim 
taziye edenlere teşekkür 

Ankara, 8 (A.A.) - - .\laarlf 

vekili merhum .Necati beyin 

ailesi namına ~te i Beyazıt 
meb'usu llalit Beyden şu teşek
kümameyi aldık: 

~Ailemizin azilı reisi maarif 
vekili merhum , ecati Beyiıl 

ini ufulünden çok derin tıir 

elemle miıteellim olan efradı 

ailemiz müşarünileye çok sevdiği 

son i.stirıbatglhına kadar refakat& 

iştirAk buyurtn aevatla ailemİ7.e 
gerek şahsen ve gerek rıhriren 

beyanı taziyetJe teselli etmek 
lütfunda bulunan zevata ayrı 
ayrı arzı teşekkiire duyduğumuz 

sonsuz teessür dolayisiylc muk. 

tedir olamadığımızdan aile namına 
teşekkıırlerimin ibla~ına muhtc-

rem \nadolu aıansınm tava:.su-
leriyle ismet ve KAzıın Pa~afar tunu rica eylerim. 

hazcratına ve ailesine tdgrafla merhumun eni~te.i Beyazıt 
ar.ı:ı ı:uiyete karar vcrilmi~tir. meb'u•u: 1 fnlit 

..1111nuııu,.1 •t11ııtı1111ııı11ı.11 nnıuıt1ınıııı1111t ffft•l•Ull•l•llllfHlllllllll rı11111111111nı111f1111ıı ırııııurıııır rııu111u1111nı111ıı 

Cenubi Amerikada j Cenubt tutopde tetkikat , 
ıı,ı ·d 3 (AA) U ""· Londra, 2 ( .\.A ) - Dıııly 
u ontevı eo, · - rv- Mail · O ı h l, ı t ·ıd· ı • . . ın s o mu a )lr ıı ır vor: 

ge hııkOmetı Bolıvya-ı:ara_ıxe~ay Aften Posttıı gazetesinin ne~~ry
arasmda mutehaddıs ıhtılaf !ediği malömata nazaran l 9'l7 
hakkiuda tahkikal icrasına me- senesi tC!jrinisanisiııden heri cenu
mur komiwona bir mıırah- bl kutüp havallsinde istlkşafatta 
has tayin etmesi için Pana- bulunan Norveç h;y'etl. ne Thom-
merikeıı konferansı tarfından pson ne de The Chemeıea ııdaLı-

k• d · I naı lngiliz k~iflerinin tarif evle-
va_ '.oları av~tı kabul ~y ~- diği. noktalarda bulm.amı,ıur. · 
mı~tır. Arf':ır.tın hoko_nıetı hır Heyet bu lıavalide hiı· haf~ 
murahhas uonılı~nnesı hakkın- ta <l 1 k .ı 

. • 
0 

• • o ıu·mı · ve ·ar.ıuaıı er 
dakı ılavetı redıltılmı~tır. ıı;örmemi~tir. Thotııp'üll ada ·ı 

lnıJltercde muhtaç amele ilk defa 1825 de k:ıptan ı m· 
Loııdra. 3 (.'\.A) - A~ha- ris namındaki iııgiliz ılenizrısı 

hı ilıtiyaçtarı olaıı maden ame- ı tarafından kıısfodilıni ·ıir. 
lesi i~ııı bir aydan fazla bir 1 Sör Chamberluin _ıarafından 
zarnaııılan beri -..ıhreınaııı~tiıı· avam kamara.;ında ahırcn vuk•ı 
,1 • • " • 1. bulan heyanatıı nazaran son 
ue açıları ıaıı? y~kuııu ~11111 ıye defa mezkör adayı ı 'lil de 
kabar 420 hır ıııgılız lırasını amerikalı denizci kaptın Fııller 
bıı lımıst ı ır. görmiıştiır 

Alzasta muhtartyctcııer Fransadakl rezalet 
Kolın:ır, 2 (.\.A) - 1 ley' Parb, 3 :\.A.) \lııen ( :ı 

eti ittilıamiye mıılıtariyel tııraf- zete, ine nazaran alAlııyetıar b·r 
tan « l lcı ·se» ııuı muvakkaten menbaa göre Gnzct de Fr:ı.., ,, 
talılıyLSi lıakkıııılaki Lılehinı mü~terileri iflAs taksiminde para-

reddelıııı~tir. tarının • 0 60 nı alacaklardır. 

1111111111111111111111111111111111111111~~111111111111111111111111111111111111111 
§ Undervvood yazı ~ 
~ makineleri § - -5 46 tuşlu ve beynelmilel klılviyeli ( Türkçe ve fransp:ca) : 

5§ cihan~umul ';'\IDER\VOOD yazı makint!lcri 7 kAnunusani 19\!9 §§ 
5 Pa.zart~I güniı geliyor 5 
=: Türkiyede umumi mümessili kiğıtçılık ve matbaacılık Ano- E 
3 nim c;irketine müracaat ediniz. : 

E Adres: Calatada :\1ahmudiye cadesinde 11 - 18 nümerühı S = maJtaza = S Telefon: Beyoıtıu 176 r S 
5 Jstanbulda yeni Postahane cadde,;inde 15- l 7 nümerolu : 

§§ maıta:ı:a telefon: lstıınbul .562 ;;;;;;; 
=: Ankara acentast: Taş handa Seyfullah ve Necip biraderler. : -= i\Tuhterem müsterilerimiıin nazarı dikkatine: = - . -5§ Piyasada, bir takım tamir ve tebdil edilmi~ Underwood := 
:= makinelerinin yeni yerine satıldığı göriıldıi/tiinden yeni C, 'D~:R- := 
:= WOOD makinderinin ancak lıal:ldaki adrese saııldıRt bevan 3 
:=olunur. · § 
i:i111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111 

Manisa vilayetinden: 
lle<leli k~ r ı 

lira kııı 11~ 

52707 37 
ln~aatın ııevi 1 o kilometrelik tesviyeı tlirabiytı 

2 » ~ inıa ı 
7 adel 1 metrelik ıneııfos 
5ıt2)) » 
4»4 » » 
1 » JO » beton arme ki>prü 

23 metre tııliıııle kıını divar 

liO » '' pe re 
Akhisar - .\Tanııara yohında balade.gtı.«teıileıı iıışaat 52707 

ira 37 kııruş lıed<'li kP~f ı tizeıirıden 26-1-1929 ~ıımaertesi 
",-ıtıit s:ıat oııhiıe kadar ınülLellıı ve kapalı zarf ıı. ulıle ııııırıa
kas.'l\ a koııııhııu~tıır. Fazla ıaf,ilat almak isteyuıılerirı Vilayet 
• ;ıfi;t lı:" ıııiilwııdisli~İııı• ınııraı·eatlan. 

Nafıa ren ınektebi n1übayatından: 
Talebe kahıılüııo 15 k:lnuııu~anide başlanıp 15 giııı devam 

eder. Oı ta mektep mPzııııları imtihansız İhzarı ve lise ınezıın
ları mitilıasıı leyli birinci devreye ııirerler. 

• 
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LIYETİN 
Lil 
Dl 

c s_oı 
Genç bir kadının 

AHK MELER[)E: 
'· 

Katil kim'? 
Su yolcusunu 

öldürdü 

~fILLIYET, t:Ull!A 4 KANUi\ U8Al\l 1929 

ME~LE MÜTEFERJK HAS ~LER 

G · BAYTAR 
arıp KONGRASI 

EMANETTE 

Terl<os 
imtiyazı mahluk 0 .. rk . t· un sene 1 ıç 1• 1 Nafıa vekaleti 1 

3 

iktisadi haberi 

Yeni tevz·a • 
erı 

Valeks ve afyoı u er 
aç e ece r? 

na ~ı l'"ız kulesi açık- Ağır 
larında bulundu 

--~ D u n abah Kız kulesi nçık
Ja • O - 35 ) 'armda göze! 

ceza mahkemesi 
işe başladı -volcu•ıı l\ldımet ağıwı 

Beygir cesame maı~ı aktetti.Eski fesihmüracaatına 
tinde siyah bir hey'eti idare 
koş Konyada ipka edildi 

cavap verdi ·- ...,_ -

Sigortalar tarifesi ha!" {Jnda Ve <a· 
letin bir is'arı. hali aciz<1e b luna 

la 
l ir kaô'ltn ce· 
• d1 ht·~uıımuş

t r. Bu k dınır 
ln k~za) :ı mı 

\'! k:;a lıi r kas· 
tı mı kurb:ın 

fitti~i belli de 
j';ik •f. fili\ ı~·ye 
ıı Je mc chul
d• ır. lntchar et-

· kat!etrnekie 

ıı ıcsiue ıltiıı 
ağır Ceza 
malıı1 ıııe~ındc 

ha~lanmı~tır. 
Evrakı da-

vaya gi'ı·~ vaka teşrini ~aninin il" ı~ ıılması da 
mu h tc meldir . Ceset morga 11 iııde olınu~ ve Memet aı;r.ı

ı; ·nderill"li tir. 

* KCSTAI IÇA BIRTARRCZ
l kudarJa Durba' mahallcsiıde 
otc:ran :\ltirüvvct 1 lnı. 1 faydar 
ı ·~adan c\'İnc ;~·dl•; en tenha bir 

yerde kar~ısına Kazı• Kamil, ibra-

him tam~ ından taa•n•.ıa uğno:nış 

\ e b~ uç >L"SCTI ,.a ıllı l luriıv

\ t ı ı_ imin ç:ıntasım çırpıp 

k çır ,lard". 

rıırı cewdi bir çııval parçasıııa 
'illnlarak \'eli Efr>ııdi ç,ayırıııa 
alılını~tır. 

Diinkü rel•ode mnıııııılar 
istiçvap edılmi,ti, katil ıııaz
ıııııı:an lıadi•eyi irık;'ır ctnıi~lı r
dir. Fakat ilk if.ıdeleriııde ırıii
lıi•n itirafatla lııı ı ıımıışlardır. 
Hı•is hu ııokıııyı kendilcrıııe 
srırdıığıı zaman rıı:ıznunlar şu 
reva hı vermişl(lı dir. 

* 1,300 LiRA 1 1 ÇARP- j - Çok dayak yedik 0111111 

~ IŞL.\ R du" f ıkml't llr.ı. 1 içın bazı şevler Myledıkl» 
i minde bir kadın dalgın da•gm 1 l\laktnl bekçinın daın.atlı 
küpruden geçtr' en yanına yakla- şeh,1 lette bn ıınırı~ ve şuıııan 

şan bir şahs cehinde 300 lira söylemi, tir ~ 

para ve ı 000 liralık mııcevhc- - Kain peder şııııa buna 
'at bulunan çanı• ~ını çarparak seneısiı para verirdi. Keııdisi 
kaçmışnr. J lırsız zabıtaca aranıyor. zeıı:,riııdi. Maznun olan Osm:m 

* ARKASJ:-IDAN1 ..,APLA:\11Ş- ve l\lehmct k· :ıı pederdı•n 250 
En:lki gece Balatta oturan Cel~I lira ödünç aiıııı~lardı. Den 

Fenerde bir arkada~iyle göruşürkcn parayı gen almasını söyledim, 
nıeı hum da ı,tedi. Ilir kı,;mı

Tclsızci Arif yanına sokularak 
kamasını sırtına saplamış yüzünden nı veririz demişlPrdi, verdiler-

d mi lıilmiyorıım. Bir kaç giih 
e yaralanmı~ıır. C:ırih kaçmışar. 

sonra pederim ölü olarak bul-
* YAI'\i(,f, BA~l.A .. 'IGlCI- undıı\iıırııı işittim. Ilımdan so

l l:ıydar pa.şada k~u yolunda nra Sabri ismindıı hir ~ahit 
Prcnsl'S • ·evcivan hanımın kos- ıliıılenınişlir. 
klinc hiti~i\.. hırdan yangın çı~- ~falıkeme damadın VPkl\-
mış derhal •ondurölmü~tıir. !etine ve diğer ~ahitlerin celbi 

~ e y r ı s r. f Hı n -· Antalva Postası 
.(Ç \. AKl",\LE) vapıırıı 6 

1 tıııuııusaııi l'a1.~1 10 da 
<;:ı ata ı ılı!ınııııılaıı lı:ııı>ketie 
brıı!r , (;ıillıık. Boılrıım, 
ll:ıılo~. Ftılıivn, Firıikr.; ı\n
ıa:vava gid~el'k \'e doniişte 
ı.ıı:zkilr iıı.k··I~' 'lll Lırlıkte 
\rıı lıtlı Kalaırı-ıkı, \farmaııs, 

·ık I'. 
' 

17
" ._.;.uıakkala Geliboluva 

11 •ıa\:tf' ıktır 

T rauzon birınci postası 
(CI ~llll'llf · 

7 l":lıı•ı ) ET) \apıırıı 
ı ıııı ııı Pazaı te.•İ ı 2 

1 e lıalata ı k 
1 • 1 ' ılır ı.tıd:ııı lıanı-

• t ıı lıı!'lııılıı, &uı " . • .
1
, 

1 
ııııı,1.ııe-

r,11, ıra mııı, llizı• l I 
n ı .. , opava 
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içııı ırıııh:ıkPrıımıiıı ba~ka bir 
güne kalma,ıııa karar verdi. ..• , •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 

MAARiF'TE: 

tasfiye 
yeni harfleri ögrene· 
mlyen muaallimler çı· 

karılıyorl 
Maarifi in-

zibat kanıvo-m l 
11'1 dıiıı 'la- .. 
arif Eminiı in 
riya~ti a,tın

da lıır i ·tiına 
akletrriş. iç
ti nıaa l\fa,mf 
ınudürii ıle 
lise nıiıdıir

leri ıştirak etmişlerdir. 
Hıı içtırnada mııhlelif Maa

rif isleri mevzu lıahsolmıış ve 
geçr~ı senei terlrisiye esnasında 
ın ııvaffakiyııt giisterım 1 !5 mu
allime takdimame veri ı rıırsi 
ıakaniir ptmistir. 

güründü 
Fell\ketzedelere yardım 

lzmir l lil;\liahmer merkez hey
etinin istifası münasebeti ile An· 
karad:ın :\Iu!ettişi umumi Çon·m 
mebusu 1\hıstafa bey ile l lil;Ui
ahmer müraki~ıi Tokat mebusu 
H\hmil. Umumi merkez muh:ıse
hecisi r.emil beyler gelmi~lcrdir. 

Ö~Iedcn sonra 'ilAyctte ıçtima 
edilmiştir. içtimada fırka müfct
ti~i Zühtü bey ile mutemet Sa
lih ve sıhhiye mıidı.irü Lutfi 
beyler hazır hulunmu~lardır lJ..i 
saatan fazla müzakerat ccrrnn 
etml~tir. 

iki iıç gün zarfında Hilali 
:ı' mer te~kilatı faal~·ctc geçirile
cektir. Zelzele fdAketzcdclerine 
derhal yardıma 1 n~laııııc:aktır 

lzmir merkez heyetinin ıfi!ila
sının kabul edildiği anla~l:uak
tadır. 

Vali Kazım p~a içtimadan 
<Qnra demiştir ki: 

- l lilaliahmer umum mcrke
zı felakctzedeiere yarwm için 
tnhsis ettigi 45000 :irayı ihtiya~ 

karşısında tevzi (deccktir. 
!lir kaç gün içinde lelAketze

dclere para verilmek suretile yar 
dıma ba~lanacakur. Yardım, cvl
cc tespit edilen listelere göre 
ihtiyaç nispetinde yapılacaktır. 

* llAYVAi' llA!:i'J'ALIGI -
Kuşadası kazası hayvanlarında 

hastalık zubur ettği haher veril
miştir. Merkez baytarı hastalık 

mahalline e;iderek fenni tetbırler 
alacaktır. 

TESEKKOR 
Refikamın doğum ameliyesini 

nakledildigi sihhaı yurdunda çok 
hazık ve ~'Ok ü<tadanc bir surtte vapan 
muallim doktor Orhan Tahsi~ bey 
e[endiyc ailece minetdarl ğtmızı bu 
sütunda alen('n iiade etmek isterim. 

o~man tevfik 

Zayi l\:ıramur:el •skerlik 
şubesinden almiş oldug-tım terhis ve 
sikasını kazaen zayi eylPdim. Yeni
sini çıkaracağımdan e kisinin bükm
süz olduğunu il4n eyleıiın. 

ADRES Kar.ımurselin camiaıik 

mahailesinden Jl8 tevctllütlü Hüsc
viıı oğlu Ali Rıza 

Gatıııasaray Katibiadil Dairesi 
canibi alisine 

Efendim. 
lleıot;lunda lsıiklAI caddesinde 

Kdin s.ıhı'ıi buluntluğumuz 148 
nc"Jıaralı Şark Pazan (Hazar d'Oden") 
tc•hafiye maj!;azasının şapkalara mah· 
sus reyonu son kontraco mucibince 
1 kAnunusani 1928 ıar;hinden iuba
ren bir sene mıiddetle şapk•cı A 'fon, 
Acanoli c[endiye iear eylemiş idik. 

i\1ıiddctl icar 31 Uııunucvcl 928 

tar'hinde hitama ermiş ol<lu!';undan 
ımistccciri mnmallcvh Alfons efendi 
bcr mucipi mukavele mczkOr şapka 
reyonunu tahliye ve bize tesliııı eyle· 
miş ve şapkalara mlitaahk. hiitüR 
emvalini beraber gotürmiiş oldn~u 
cihetle artık mn~azamızda kendisinin 
bir guna em\'ali ve alAkası kalmadığını 
~alılm olmak uzre keyfiyetin ga· 
zctclcrle ilinına del:ıdet buvurulm:ısı
nı reca ederiz efendim 

N. Atanasyadis ,-e A. Psalti. 
. lla1Pkn1 gıiıııı \Irk kahııl 

'' ıırırnaz 

Aynı zenıanda mesleki atiz
lori tahakkuk eden 15 mııallı- ! ·bu ilinnamc dairede mah[u7. 
miıı tasfive. ine karar wrilmis tir. · > aslına mutabık olmakla kanunu tica-

ret ahkamına tevfikan berayı ilin 
<;•lata kopru ba~ır.da m rkez Yeni hartltır imtilıaıııııda ela Milliyet gazcıe;i müdüriyetine takdim 

~'cntc ı llc\ol';lu 2~tı2 mesıdeı mm~tffak ıılamıyaıı hır kaç Beyoğlu Birinci kAtibi adli 
anı altında hususi dairede 420 mııallım dalıa tasfiye edile- l{Amil 

• ._ı.ııl•ıe•elnii:acanmte;si;•n;b~u~l~~~---~l Jrektır, .~~~~~IS!~~~~"""'°"~~ * LJSIJ~; .MÜ~AMEBE- " J\lillet mektcbleri İ'tin ~ 
rfl~~~-~----· Evıılki ak ın lst;ınıhul Erktık . M--: • ~ !~art in Postası liscsınıl~ ~eııelik izı•ı mı :une- ~ ılli Alfabe ~ 
5 T~RKl~E vapuru resi varilnıı~tir. .\lıısaırıereye ~ Muallim: Nud!ye tıUseyin ~ 

Ka. sanı Cumartesi :ııaarif erk~ıı ve taıebe veli- ~ Maarif vektlctl milli talim ve 
gııııü aı.... S k ı leri ılavet edilnıı. lerdir. E\·vela ~ terbiye dairesınln 14 11 11-8 

'~anıı il' ·ecı rı ıtı- ] · .ki . . . . I . h- tarih ve 214 numrolu karanv e ~ 
';;:11~aıı hareketle_ Ereğli, Zon- ~tı .al nı.ıı ~ı Çil ııımış mıı §1 bilumum milleı mektepleri için ~ 
c· k, Bartın, Koruca Şile telif num~ralar yaı •. ılmıştll'. Ta- ~ kabul edilmiştir. 
Rıd~ iskeleleıine gıdecektir : leLedeıı ıkı efeııdı de güzel Tevzi merkezi: :S: 
•tııın önii rıhtım Jıan 2 nüm. rrıonlo~lar ~tivlemiş, iki perde- Siihıılet kütiiplıaııesi . ~ 
~~~a mıiracat. TeJefön h- lik hissi Komedi rıynamı~lar- . Fiyatı .20 kuruştur ~ 

'••ımıııiiulll~2~684:.------J dır. Bilhassa izci talılosıı çok loptan ·ipanşlere aynca mühım ~ 
ık 1 

Iskonto ya1ıılır 
• a ·ıs aııınıı.;tır. · 

Dün lstonlıul euibayi bayuı
riye muhadcnct cemiyeti Türk 
oca~ıııda srnelik konv,rnsıru a ·t 
eylemiştir. Cdscyi cemiyet reisi 
ve !\lardin meh\ısu l\Iu:ıllim 
Nuri bey kuşat t·ylcmiş evvern 
kongrayı idare için muvakkat 
bir reis ile kAtip intihap olunmuş 
ve sabık heyeti idarenin senelik 

raporu kıraat olunarak heyeti umu
miye tarafından kabul edilmış ve 
meslek nanııııa vak.ı te~cbbi.isleri 
için sabık hevtti idareye heyeti 

umumiye taraıından te~ekkıir edil-
mi~tır. ..,... 

::\lütcakılıcn ycnl he) eti ida
re intihalıına ~cçılmi~ ve riya
sete ibkn n l\lnrdin l\lebusu 

mualllm '\Iehmct nuri hcv, kAtihi 
u numWj\e il•1 ıeıı , la7.har bey, 
\'cz•1c~arh(ta ibkacn '\li•c•erris 
Ahmet l.lamdi bey, A7.al' Jaca· da 
Askeri lıeytar tıı(bik:ıt !\lcktebi 
hidııru li'ı'ıılay 1 lıılit, l\liıderris 

Rıza lsmail, lüderris Fazlı Faik, 
Ba' teriyQJog Etem beyler intihap 
ohm muştur. 

Hey'cti umumiyenin kongra 
münascbeıile Reisi Cumhur Gazi 
llazrctlcrimn Baş V ckAlct., l\lilll 
mudafaa ve iktisat Vk:\lctterine 
ta;ı;imatları miiş'ir telgraflar çkil
mcsi:ıe ve ayrıca l\la:ırif Vekil 
Necati bey efendinin elim vefati 
için Ba~ Vek:llcte hcy'eti umumi
yt:nin tnziyetiııi müş'ir telcgaf 
kcşıdesine müttefikan karar veıil
mlşiir. 

* Il F,Tf,\L ll\LOSU -
H. F.tfal ccmiydinin :,enelik ba
losu dün p;cce Pcrapalas otelinde 
vcrilıni~ ve pek samimi olmu~tur. 

* HiLALi Al !!\!ER BALUSLJ 
HASLLATI - l lil:\li ahmcrin 
hu sene vcrdi!ti balonu basılan 

6000 lirayı geçecej!;ı tahmin 
ediliyur. 

Şimdiye kadar 5500 lira tahsil 
edilmiştir. 

* ViLAYET YOLLARI - Bir 
macar grupu 1,tarıbul vilayeti 
dahilinde beş şene 7.arfında in~a 
oiunacak yolların irşasma talip 
olmuştur. 

,URLA SULH llAKl:\rt-lhsan 
Ziya Bey bugün lzr r tarikil'ie 
mahalli mcmuriyctırıe ha ekct 

ediyor. 
* BiR Sl~NF.1.1 Kl~VRAK

lsıanbul viltıveti evrak kalemi'\~ bir 
şene zariında 32~.580 evrak mua
mele görmuştiir. 

* Kll!RIT GELiYOR- Şubat 
iptida,ında Avrupııdan3blıı sandık 
kibrit gelecektir. 
* P\PA El·"lt\liN T~:BRll\1-

Papa Eltimin d. ,\1.i\lusoliniye 
hir telgraf çekerek Tıirk.ltalyan 
misakının tastiki mllnaselwtiyle 
irat ettip;i nutuktan dolayı tebri
kAtta huluıımıı~tur. 

* Fl'TBULCCL.'\.ll\IIZI ÇAC
IROlLAR - Fransızlar Beşiktaş 
fut~ol takımını bir buçuk ayda 
yedı musalıaka için .Fransaya ça· 
ğırmı~lardır. 

* IllL.\LI AH\1ER G('!';Ü
Bu s~ne l b ~ubat günii Ramaza
na rasgddij\indcn ahmer günu 
7 ~ubatta tesit edilecektir. 

* l•:l lLIYf:TNı\:\ll':LF.R VE
RlLtYOr - Vilayette yapılan 
imtihanla«da muvaffak olan me
murlara fotoğraflı ehliyetnamele
rin tcvziine ba~Ianmışar. 

* c~:ı\IIY~:TL~:RI~ TEITlŞl
l'olis müdüriyeti lstanbulda mev
cut bütün cemiyetlerin muamde 
ve ht.,;apla'!Pı tefti~e başlanmı~ur. 

* TL TO;li Aı'ITREPOŞU -
Tütün inhisar idar~I Beşiktaş 
l layrettln iskelesinde biiyük bir 
antrepo inşasına başlamışur. 

İki ı;iin eYol Eyııp iizorin-
de patlıy1n Terkos ruıa boru
su, f. tabu! iki gıin susuz kal
dıktan °onm tamir edi:eLildi. 
Fakat hıırıa rağıııcn l•taııhnl 
ve n,•yol\ .. 11 tarafıı d:ıki yiik
sek yer'eı iıı çe~me eri lı;\'.fı 
akma aktaılır. 

i-taııhıılıııı ım ihtiyarını se
nelerden heri terııın edemıveıı 
lııı şirket ın fe. lıi için Emanet 
ı :ıfıa V»kı\, tiııe mı racaat 
etıııistir. Vııkfı,rUc-n ııihayet 
reY:ıJ; golmi~tir. Cn·ah·ıı ın:t
h1) oli l'nıaııct ırıa lı:ıfil iııde 
ı ııektıı rıı tı ıt u' rrı ·ık ta ılır. 

Fakat yaptığıınız t:ılıkikata 
glıre ~iıl.)tirı iıutiyamıı lıitrııes.ııe 
daha "ıı >eııe, sat ıı alıııahi:ıııesi 
İcııı de ılort ~l·ııe liızımdır. 

• Yangınlara kırşı tedbirler 
Şımrliki halele • ·lııiınizııı dört 
l>o'' wrinıie ınevrııt o .ın kı-• . 

rık ilılıar trli"frııı'arınııı bu s~-
rıo tczyıdiı·~ wı bıı te ~fonlanıı 
do•"ı uj;ııı doğrııva İlfaiyc gıııp· 
ı;ırıııa nıptıııa karar veı i,rııiş
tir. 13ıı ~ııretle yanı:rın tde
fon §İrk 'linin de rı etine hi
zum bhnıııbn gnıpl:ıra lıaher 
Yeri! ecek tir, 

Ilııııdaıı b:ıska terko~ muslui;rı.ı 
' olmavarı verlerde 50 tondan 

70 to;ıa karlar su alan havuz
lar yapılrııası mııkan-erdir. 

Ilu t;ı.savvıırlar yakımla 
cemiyeti lıelediyıwe teklif edi
lerek karar alınır alınmaz 
işe ha~larıaraktır. 

* Gezaya çarpılanlar - Sı>y
rii~efer merkezi gcçPn 928 sene
si 1.arfııııla vapurların alt AA

lonlarınrla vP. tiirıelıle siımra 
iı;enlerdPrı, vapmlardan atla
yanlardan, seyyahlara vliksek 
fiatla mal satanlardan, ııi1~ım 
haricinde harekl't cdr.n ~ofor. 
arabacı ,.e kayıkçılarla trrrii
manlanlaıı 6828 kişiyi tecziye 

etmi~tir~ 
* l{araglimrug-e !tramvay -

Havalar iyi giıti~i i~in Fatih
Edirnekapı hııttıııdaki in~aata 
J.:"ll ıııi vcn1ını~ıir. Şoseniıı, Çıı
kıırlıo~taııJaıı 100 ırıtılro i eri
siııe kadar oları kısmının tes
viyeı tliralııyıl!'İ 'apılmıstır. 
ı-aragiiınrıik meyd:ınına kadar 
da hat dosenm ~tir . Şirket 
~imdilik Kara~üınrfığe ka
dar lraınYay ı~letrnıve karar 
vermi Lir. [lal tamamen ıe ._ 

riı edi!medi!h içııı ~ımdı mu
vakkat bır nıakasla Altay ma
hal,esıııe kadar ı)etileeekıir. 
İıış:>at ilerledikçe Tı aınV'.ı.y da 
ileriye du~ru teırn.lit edilecek
tir. 

*Açık gllğgllm yokt - ~hre
rııaııeti, fazla gü~liın olmadığı 
i~ın ~imdiye kadar sütçülere 
müsamaha ediyordu. Sütçüler 
llogaziçi gibi yrırll'rılc açık süt 
~atabiliyonhı. Fakat s.ın za
manlarda nıof~ııh ,_i rkı-t in l(Ü

~ümlen saıtlığa ~ıkarılılığı içın 
piyasada güğüm fazlalaşmış
tır. 

Bunu uazarı dil<kate alan 
Emanet verdiği nıusadeyi diiıı
deıı itibaren geri alrnı~Lır . 
Bmırlan sonra açık giiğlimle 
süt sataıılar terzıve edil cektir. 

* veı em dispanseri Eına-

IJtJl ~ılılıiye ıııiidıırı\'di İ yipte 

yeni Liı· vernm di,panseri in
~ası için yeııi ~ııt.' biıtçe,ıııden 
tahsisat it-temi tir. 

* Emanet yardım eder.ek -
Şehrerııaııetıııiıı 6 amelesi Kı'ıh
taııede bir kaza neticeginde 
elektrikle yanmışlardı. 

Emanetçe bunların aileleri
ne muavenet edilecektir. Ha-

' bir ticarethane hükfin e te 
muavenet istedi 

Palamut tozu llı: Af)on tev
ziatına ait olan liste de l.K Vt!
kaletindcn şehrimize Ticaret mü
düriyetine günderilmi~tir. lstan
huldan 165 ton valcks [palamut 
tozu] ile 800 kilo afyon ihraç 
edilecektir. 800 kilo afyondan 
300 kilosu l !usniı, 300 kilosu 
Ziya ve 200 kilosu da Bahaeddin 
beylere tevzi olunmuştur. 

* Siıı;orta tarifeleri -~iı;ortn 
tarifesini tetkik etmekte olan \'C 

iktisat müderrisi Zıihti.ı Beyin 
riyasetinde bulunan komi,yon 
henüz mesaisini ikmal ·edcmedi
ı;indcn dün L K Vekaleti Ticaret 
müniiriyctinc bir tahrir:ıt gön 
dermi~t>r. 

Yekdlct bu tahrir:ıtında ko
misyonun iıç ay zarfında ikmali 
'azile etmesi lazım gdirken tet
kikatın elAn bitm mesinln sebe~ 
bini ,orrrıakt:>. lır Kcmıi~yon ise 
kentlisini muddctle mukayyet 
addetmcmektcdir Ticaret ınudü-

riyeti tahkikat yaparak netice ini 
Vek:llete bildirecektir. 

* 1 lCKO~IF.TTE.N' il!LlAVE
NET iSTEDi- Şehrimizde bulu
nan büyücek bir ticarethanenin 
hali hacızde bulundugu yazılın şt. 
Bu ticarethane ahiren hülct\me•e 

* T. OD \~I. 'f),\- Tkarc• 
Odasının daıhili talil" atnamc".ııı 

miuakcrc etmekte c lan korr .;yon 
dun de toplanarak tetkikatı :ı 
devam etmiıtlr. 

* BOR:A , ·~: H.\1.DE -
lnJ?,iliz lira::! dun Bor ada CJR .25 
kuru~ta açı'mı 1) ıı kuruşa yuk 
~eklikten sonra nk~am yine 98 ,2 
kuru~ta kapanmı~ıır 

Duvunu muvabhe<le 224.5 
lirada ·açılmı~ 2:.!.'i,25 liraya yuk 
sddıktcn >onra nk,am. 225,21 lr; 
dakapanmı~tır, Altın• orsa lıarıcu 
de, 85 J kuru~ta l,upawtıı~l r 

* A:-..ı·RE.10 RL'flRA. 'I \il. 
Tophane anı•·cpQJarının Fon şlr 
keçine wri1nırn uzcrine ~c •miz. 
de bir antrepo lıuhrnnı hi _c 
mc~c ba<lamı,tır. ıltınad,ı cbe1 
hu antrcpola c'.1kı vınç" l <lig" 
ııntcrcpolardaki v,;ı~ -a~r ,luh 
iyi almasıdır. Evclc l r ;.,' J 
boşalan m:ıvanaıar şimm a.1c_ 
uç dbrt gunde bo,al ı tnd, 
Buhr- • ın )"ittikçe l.İ\"<ll' le .-cc 
sO,r1er ın .. 1 tedir 

it TARiFi~ KO llSYl' :t.' -
Y:ırın i',;inc. icıı aıııı akL tc.'c•cl 
Liman, llaliç ve 'i'rket• hl\ rivt 
idarelerinin yerıi tar•I'clcrini tC'i 
pite ~Jayacaktır. 

-~ ... ~~~--
Kanser 

müracaat ederek kendi~ine mtave- ----
net edilmesini rica etmiştir.Bu mu- Köylü kurtulacak mı! 

essese son zamanlarda tuz işlerinde Amer:ık;i;-J;ekim 
hayli zarar etmiŞ-Bankalann da kre- bundan emindir. 
di)'i kesmeleri üzerine mü kul bir Şehrimizde bulunan Ameri-
vaziyete düşıirmüştür .. \laha7..a çok icada ki l(anserle mllcadel• 
eski bir ticarethane olan bu mü- Cemiyeti reisi M. Nidan evelkı 
esşisenin keneisini kurtaracağı akşam Tokatllyan otellnde lr.en-
muhakkak addedilmektedir. dlslne müracaat eden bir köy-

* MÜNHAL T. il'IÜDÜRI- lllyll üç çeyrek saat kadar 
muayene etml~tlr . 

YETi - İ. K Vektıleti miınhal l(aoserden hasta bulunan 
olan Konya ve Antaly t K mü- bu köylllyU (250) dolar sarfede
düriyetlerini kabul edip etmiye- rek tedavi edeceğini söyleyen 
cekkrini, yerli Sirketler komi- M. Nidon bir mektupla fakllfteyc 

1 
· müraceat eylemiştir. M. Nldor: 

ser eri Remzi ve Rasım beyler- köylllyll kurtaracağını "eyan 
den sQrınu~tur. etmektedir. 

~~A~ 1 ((Resimli» Millet Alfabesi ~ 1 Millet mektepleriyle halk dersaneleri ~ 
ı için yazılmıştır. (Mitat Sadullah) imza-~ 1 sına dikkat buyurulması. 20 kuruş.!, 
~ satış yeri TEFEYYÜZ Kltaphanesi. ~ 
:~~~...-~~!. 

Devlet demir yolları ve limanları umumı 
idaresinden : 

Kayseri poz lıôlfı~iinün (3) aylik et ve ekmıık munakasa< 
20 Kanıınusanı 929 pamr ıı;ünü saat (16) da Aııkaraıla Brıh 
palasta malzeme dairesinde icra etlileeekıir. mlinakasaya iştiral 
edeceklerin teklif ınektnplarıııı ve l'l için (200) lıralık, Pkmeı 
i~iıı (500) liralık teminatı muvakkatelcrini yr·vnıi ınnzkt1rd: 
~at (15.30) a kadar ıımıımi idare yazı i~leri müdürlüğiirıı 
vermeleri l:izımtlır. taliplt'ı ıni'ınakasa şartnamelerini (50) ku· 
rıış mııkahiliıHlr. Ankarada ~lzeme rlaiı-esiııdeıı, Haydarpa~, 
da mulıayaat koıni•yonundaıı. Kayseride Kav-eri - Si ·as ın· 
şaat ınufnıtisliğiııdeıı tedarik e<lehilirlıır. 

-disıı n{ııstaııtiklikce tr.tkik crlil~- ı-----------
ınekıedir. lıaA n 

• Halit 8. evrakı Komıser 
Halit hııyin evrakı encümeni 
em:ınetı:e ikmal edilmistir _ ' . 
Bir kaç ~ıırıe kadar ırıa1.bata 
taıızinı .-lileccklir. 

* Evııp rlispaıısıri - Ema
net bu sene Eyupta asri ter
hizatı ha'i bir verem dispan
sııri in. a ellirrccktir. 

* Dllencler- Emanet ııokak
lardan dileııı ileıi top amağa 
devam ediyor. n ıkı giın 
zarfında 34 dileııcı t ~ nmıştır. 
Çalışmağa kııdretı m dılcıı
ciler yol inşaatırıd kullaıııla
caktır. 

Klyye: 550 

650 

B«yaz pevnlr 

Reçel 

Uzunköpriıdeki asker ihtiyac 

için berveçhi bAIA iki kalem er 

zak 30 kAnunuevel 928 

17 kAnunsani 91!Q ta 

kadar yirınl gıln muddetle 

nakasaya çıkarılmışnr. 

den 

lıım 

mu 

Tali d olanlann depowlta aJc. 
çclerilc birllkt.. tlzunköpriıde 

müte&l'J..L" .ımınisyona muracaat 
.... , ilAn ohınıv 

' 
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illiyet' 
' ı ~\lu.h r r. TIP. 

1 k l \ L IQ'.?CJ 

E~U GLNKÜ HAVA 
) ' en t•k hararet 16 en az l J 

'ı I' n h·"" lodn< ve bulutlu 
c t• 

1 
Zenginlik mes'elesl 

Zengin oln:ak, rahat yaşamak 

be eri\ c tin '>aşlıca gayelerinden 

'e arzularıııdan biridir . Fakat 
görüyorum ki zenginlik mes'ele

sinde bizim pek yanlış bir na

zariy mlz var. Biz istiyoruçkl 

çabucak zenkln olalım. Her yeni 

, .• iş t •an. •icarı bir müesseşenin 

ba ına geçeıı ne yapıp yapıp 

iki glln iç'nde servet sahibi 

olmak için çalışıyor. Kısa za

manda çok para : bu, servet 

ilmi nolı:tal nazarından çolı: sa

kat • e çok sakim bir nazariyedir. 

Salta t idaresi zamanında 

· ktisat ve ticaret işlerinden pek 

uzak kalmıştık. Umumi harp ise 

servet yapmak hususunda bize 

çok fena dersler verdi, çok be

rbat numuneler gösterdi. Harp 

esnasında hoklı:abazlılı:la para 
yapan, ıengln olan kaç lı:lşl 

acaba servetlerini bu güne ka -

dar idameye muvaffak olabil • 
mişlerdir. 

Bu derslerden bazılarımız bi
lmem niçin miltenebblb olmalı: 

istemiyorlar? 

• • • Geçen giln ev için öte beri 

almağa çıkmıştım . Bir Türk 

mağazasına ugradım. Verilen 

fiatlar fahişe benziyordu. Ora -

dan çıktım, biraz öted~lı:l mu -

seviye girdim. 1-"iatlarda yüzde 

on beş, hatta bazılarında ylrmı 

kadar bir fark görmiyeyim mi? 
ıt\ecburen musevidtn alış veriş 

ettim. 
Bu farkın sebep ve menşei 

şlldur: 

OradA mağaza açan Türk, ni

hayet bir sene zarfında koydu

ğu sermayenin birkaç yoz 

mi lini elde etmeğe karar ver
nııştir. Diğer taraftan rakibi 

olan musevi servetnl tedricen 

yapacaktır. 

Böyle emin esaslara iptina 

eden zenginlikler hic bir zaman 

a ıl az. Halbuki fazla tamaa, 
aykırı hırsa istinat ett'rilen ser

' et ~r ise dalma tehlikeye ma-

• • • lstanbuldakl Karamanlı bak-

kallardan olsun ibret almalı 

deg•lmiylz? Bunlar vaktlle Ka

ramandan gelip işe çıraklıkla 

lıa !ayarak tedricen işi bUyilt 

müşlermlş. Yaptıkları, uzun sene 

lerin çllı~ma çabalama mahsu

IUdUr, beşer, onar paralık kaza

ıçların terakümüdllr. işte böyle 

• ervetleri değme buhran. değme 

,arsıntı yıkamaz. 

Taclrlermıze. esnaflarımıza, 

kAr, ve kisip peşinde koşan her 

TUrk müteşebbisıne tavsiyem 
rubur: 

Zengie olmalı: için aman 

iCele etmiyellm. Bu lflerde 

sabır ye teenni her yerden ziya

de IAzımdlr. 
ANKARA 

~ .. KLERIMI%. 

TÜRKÇEDiR 
Köşe minderine yaslanlp çu

buğunu tutıUren köhne Osmanlı. 

ül1 esi, cahil Osmanlı, tarihe 

kanştı. Bu gUnkU TUrldye ile 

bu TUrkUn eski osmanU ve eski 

osmanlı Ullı:eslle aUllı:a"ı yoktur. 
Osmanlı devletı cahildi, tembel• 

di, idareslzdl. Hallı:ı bu cebale

dnln zincirine raptetmlşd. idra
ki pasll bir mueesisenin bagla

rına hapsedilen halk benliginl 
kaybetmişti • lnkilap, kudretli 

bir devletin efradına benliğini 

kazandırdı. Türkiye ve Türlı: 

meydana çıktı. Azimli, imanlı 

mefkure sahibi türkün irfanına 

hizmet bUyllk rehaklr inkılabın 

vazifesiydi.Türk Arapça oğren-

memiştf.Ögrenemezdi.Buea lüzum 

da yoktu. inkılap Türke hayat 

veren elini uzattı,Arap harlarını 

avucunda yuğurdu, sonra silip 

attı. O harfler aslına avdet etti. 

ve Tllrk, dilini öğrenmek için 

Tllrk harflerine koştu. 
Bu glln okuyup yazdıtımız 

harfler yeni değildir • 
Tllrklln bu gllne kadar harfi 

yoktu ki, bu günlı:tt harfler yeni 

olsun • Türlı: halaslı:lnnın saye

sinde yeni harfe kavuştu • Ka

vuşuncaya kadar harfleri yeniy

di • Bugun artılı: yeni harfimiz 
yoktur , • Sadece harflerimiz, 

alfebemlz, gramerimiz vardır • 

Millet mektepleri mUdavimle

rl yeni harflere değil, Türkçeye 

çalışıyorlar. Arap harflerile bin 
bir türlü şekle giren, bin bir 

şive alan Türkçeyi doğru ve 

pürüzııüz okuyup yazmaya çalı
ş1yorlar. 

Ögrenmeğe çalıştığımız, oku
yÜp yazdığımız yeni harfler 

deyll Türkçedir. 

FELEK 
KEDiLER GiBi 

Yapılan pir istatistiğe nazaren 

lstanbulda en çolı: evlenme mu

amelesi şubat ayında olmuş. 

Alel'umum izdivaç lı:areketlerl 

bu aylarda çoğalıyor, kedilerde 

de öyle değil mi ? 
BiR "\: UADELE! 

lstanbulda bir Şehremaneti 

var, bir Terkos » su şirketi 

var, bir de blzler yani halk var. 

Şirket su vermiyor, halk su 
istiyor Emanet le şirkete çıkışı
yor, hatta mukavelesini feshet
mek istiyor; Buna rağmen halk 

su istiyor, şirket vermiyor, 

Emanet emredi) or, ve her hlrl 

olduktan yerde duruyorlar. Bu 

muvazene parlaktır. 
ÇOCUGUN SUALi? 

-- Baba gazozun kimisi açı
lınca kllpilrüyor, kimisi köpür
müyor, neden ? 

.... Şişe çok sallanırsa köpü
rilr ı 

-- Biz hergün tramvayda 

sallanıyoruz ama hiç lı:öpürmü -

yoruz ! 
Manda mı? Altın madeni mi? 

Çatalca köylerinden birıı:de 

tuhaf bir vak'a ,olmuş: Halil 

ata isminde bir köylünün lı:Aat 

yemeye alışmı' bir mandası 

varmı\i. (Kırtasiye meraklısı 

olduğuna göre ya,ıı bir şey 

olmalı) Halil aga biriktirdiği 

MILLIVETIN EDEBi TÜRIKASI Nô16" 

PASTIRMA YAZI 
Vll 

Bıı ııa•ıl i~ki' Suzarıın VA-, . 
nııı.ı gidip o da yarılıyaı·ak, hu; 

olımızşa keıırlıııe müıııı. İp bır 

haftalık hağlalaı·aktı. Ceıııalırı 

indinde Suzaıı bıınıı yaprnağa 

nıerhurdıı. lral.ıında evi soyar, 

dalı:ı da l:izınıı::elırse herıfi de 
mdresırıi dP ternızleyi verır, 

rılur lıiıerdı. Sur•ııııııek caıııııa 

lak dr.nıııti. Bu e.zıyetlı ya~a

yı~. ııasıl oba, onu hır gun 
fı,,\I,> lıir ı iııa yet ı~ltırıaıii_e 

"' kP.decekti. Belki alılası bu 
z ı, llli'fı aıılar da, kendisini 
karii olmaktaıı knrnrıi11 

Tarzı lıaıf'keıi evelrlPn te~

pıt Qlıınrrıustıı. Evı hulm:ığa 

n ııv ıff.'lk olıır.::a, ı;:ıındüzfırı 

:tı iP '
1
, - ki Sakır or'lıb mPv

l'lll nlırı;ı ııı - kapıyı ca!Rrak, 

h zınPlçıd' lı:uıım ı çağırlaı ak, 
ı lı k lalı>r1 ·r·rJ..•ı, 11 Han:ı, 

\"ıı "n rP krparc:.ı u l·ıı, 

1 11 P gıılı•\; ~ Y ıık a in ıııa 
1ı. 1\ ıın , .,Jımılrn " ~ıııl:ıırıa1. .. 

11 > ,Bıı 'ıııı lıA ılk (''" • ı 

1 
ele geçırdikteıı sonra da, bıınu 
haftalığa lıa~lıyarak, gPnyl:' 

OOllf'CP,k\İ. • 
En azı, haftada on lira umu .. 

yordu. Bu iratla iiil gibi ya
şıyarak, o kaln·eden lııı kalı

'"'ye, o meylıanedcn bıı nıey

haııeye dolaşarak, kıınıaııııı 

oyııayacak, e'ı aııııı, ıı;en·k, 

kopııklııkllin kıırtulup kalan
torlar >ırasıııa geçecekti, 

Fakat bu parlak eıııell.ııın 

tı.ılıalıhuku geriktikçe l!"ecıki

yordu. oıılıın ıesn elıııııııin 

çaıe,i11e lıaknıalıyıli. 

l~te bıı vel"e, r:~mal, dö~

~ıııin ı~inı: ı ı.reııı' Lıurıu d11~1iıı
ınekıe idı. ŞerLdçı Hamdıııın 

lıelkı heşııırı defa t~kerrıir edaıı 

ıhtariııa kızrlı. yattıaı verden 
başını kalclırrlı ve en galiz kfı
fıır eri -avurd•ı. 

Hamrlı hu ııtıım <ilsilf'~ını 
IakavdanP kar~ıladı. 

- I' ..ın lif' olııyıırsun, saloz 
d rlı; efk,u m vaı sa, boyle di- ı 

i.k:aye., ................ ., 
Yangın nasıl söner'? 

Büyük binalarda, sinema ve tiyatrolarda 

yangın söndürme vasıtaları bulunacak 
-Gazeteler-

-Ne yapı yorsun canım, ortalııı;ı suya boğdun? 

~e yapar>ın beyim, baksana tı.tu~an tutu~ana! .. 

----- -··-· .. --···-·••M••••••-.ıı••H••·-·-----·--··---
blr kaç altını kat kat kAada Askeri bahis olan Fransız asker! nakliyatını tehdit 

sarıp ahırın derunonttekl kova- FRANSIZ BÜYÜK SAHRA eder ve bo7.ar. 

ya saklamış. KAat tiryakisi DEMiR YOLU <;ünkü zamanunızın (denizaltı, de-

manda da kAatları yel'ken niz tayyaresi, mayin gibi) yeni deniz 
Fran<ızlann Afrika şimalindeki 

altınları da l~kembeslne indi- mü<temlekelerile Afrika garbındaki silahlan karşısında bu gibi uzun de-

rmiş. Halil ağa işin farkına müstemlekelerini birleştirecek ve llü niz yollan üzerinde pürüzsüz bir em-

varınca yatağı mandanın ardı- \•ük Sahravı kesip geçe k olan mu- niyet kurmak mümkün değildir. 

na sermiş ve bir müddet azıam demir yolu ağlan on yıl sonra Binaenalevh bu demir yolu ağ'!, 

intizardan sonra altınlan der- bitecektir. Bu demir volu' valnız Avrupa Fransasının dahi sin<! ve 

deste başlamış yalnız Uç tanesi Franel7. teknik ve deha;ının parlak askeri emnivetini arttırmak itibarile 

hail meyılanda olmadığından bir eseri olarak kalmıyor, aynı za- gerek Fransa ve gerek>• dii\'er Avru-

Halil ağa yeni maden dama- manda cinsi beşerin muanam mu- pa devletleri için manasız değildir. 

rından ayrılamamaktadır. Alhn d b ı d' 
vaffakıyetlerin en iri<ini teşki e ı· Bu demir yolu olmayınca, Senegal, 

yumurtalı tavuk diye bir efsane vor Bu muazzam t~ebbüs, cihanın c· v s b b Af daki 

vardı, zeman altın tezekll · ıne · • · gi i gar 1 rika · 

manda hakikatini "arattı. Do- bir hadi<e;idir. Onun a.keri ye •i\·a•I müstemlikelerden celbedilecek renkli 

.J ehcmiveti i~e hilh~c:c:a mühimdir. b 1 
ğrusu Halil ağanı'ıı mandası ir ikler enelemirde Gine körfezi 

Bu te;ebbi.l:ı:: ::ı.yn1zam:ı.nda Fransa k 1 S (S ı 

yine iyi hayvanmış ki yuttu .. ıyı annda Dakar ve • enluvi ain -
için. h.'.1.lkın rııhunu ve m.ıneviyatını I ) I 

"'unun kısmı aıamını geri ,oui; liman annda toplanacaklar, 

"' yükselten bir p·op:ı !:lnda menbaıdır 
vermiş, ne mandalar var ki ondan sonra vapurlara bindirılip 

~ l:ılömdtırki, si mal! Afrik:tdaki 

böyle hazmı güç bir şey yu- Frmsız m(istemlcklc-i, Büyük sahra haftalarca demir rnlu scvahatı 

ttuktan sonra ardında kimseyi ·ı ı-apank ,\larsilyaya "ıkarılacaklar. 
dcnler, ve .mları bir dü<man co • 

dolaştırmaz, teı>~r. denizi ile çcrıcrr, sarını< olan bir 1 lcm <le ""sıl bir yoldan y Ln zaif 

FELEK 

NC(RİYAT HAYATI 

Resimli muhit 
Ahmet Cevat B. arkadaşımız 

tarafından neşredilmekte olan 

resimli l\\uhlt mecmuası her 

nushasında yeni bir terakki adı

mı atmaktadır. Ayda bir defa 

çıkan bu nefis mecmuanın mün

dericatı cidden vahdet içinde 

bir tenevvu göstermektedir. Hi

kAye, tiyatro, şiir, hatırat, kadı

nlara, ev hayatına ait malQmat, 

ilmi bahisler bu gUzel ve itinalı 

mecmuaya herkes için ihtiyaca 

uyan bir nefise namı verllebllir . 

Muhitin bu defa çıkan nushası 

büylllı: Gaziye, Başvekile alt 

hatıraları, bazı şiirlerle müt• -

addit hilı:Ayelerl, yazımızın 

tarihine alt ilmi maıamatı cami

dir. BüyUlı: bir gayret ve feda

kArlılı:la neşredilen bu ğilzel 

mecmuayı tebrik, muvaffakıyet

inin devamıııı temenni ederiz. 

lirıi yutmu~ ispinoz :ı-ihi diı-
şiınrrıeylr mi ıfa~ıt:ı.r:ıksırı? gp,ıır 

dal:;:aıla mısın yoksa,. 
f:cmal . derdini arkaıla~ııı

dan !!İzlenıı~ti. , 'r olıır rır rı~

maz ihtiyat erlİ\·rırdıı. Belki i~ 
rina yete kadar ,·:ırıı ,;ı, kı'ıııli

siııi ele wrıYt'h hir 'ırda~ hıı-

1 uıııl urınaktaıı çekin ın j, 1:. Rr
sini nkarmarlı. Fakat Tlaınrlı 

• 
hir daha israr erlin('e arlık 

krtıımlıı~ıııııı nııılıaf:tza eılı>

meıli. Birazda . ılı·rılİıll' ortak 

ediııııwk ihtiyacıııı rl11yııvordu. 

- ,\lı, caıııııa yaıırlıi(ıııı ı 

dcıli; bıı kafa ile rlalını mı o

lur ? Öyle hi!:imsiz bir i~e sar
sar<lım ki sornıa. 

- Ke oldu ? mantar mı 
basım? sı>ıı kolay kolay rııaıı

ıl~psiyl' gı.ılııwz,iıı arııa ... 
- Y Pk, Lilfıdl:'r .. i\ )'lesi ılrıJil. 

Ya? 
- S:ına ağııatıımınam ki. 
- Hırhrıva hak be! "-edım 

ağnattıramiyormıı uu? Hrrkes 

aıılayı. ı kıt ımayimi' Ulan, ıki 

yıl rlalıa mekteple h .. ı}ii ıkAAv

dım hafız oh yordum. Sı>n lıc-

ııim sıırratıma lı:ıkıp da, g/\7-

leı imi etıp ayııası, buı uııuınıı 

•' ··•li m. ·ıa ile ı>; pıeki Fıran ız bir düşıua. ın bile tdılikcye koyacağı 

iıstemleklerinde~ aı-ılmı tır. Bu bir voldu ! Halbuki Btiyıik Sahn 

d~rnir '\'f Jlar hı.: ate<:li kum .._ten izin· demir yolu ağları, bu, uK Fnıncız \ r. 

den geç c' "m;ıldekı Fıra z \iri- rik• nın tam gobeı;inden geçhc>r. 

k,ı • ı arpdc'd.~e l ırk,ıır le her (ınrh! .\irikanın kara derili btitiin 

ık ı ' rin<leki hr "" 'akivıh cLlı'ı Francız bvgacılarnı daha çabulı 
de ku\ vetlcndirnıiş o!uvo çunku 

ı\kden zı>t Ai ·ıKa lim.ı:'larında taşı 

l ıınd:rı sonr& F ta kacak bir is y1bilir f<«•adan da lars:Jyop kadar 
anı, 'er:egal ve (;ıncdCil ... etireceği k b 

ancak yinni drirt <aatlı 11 tieınir 

karu ~·ızlü aske !erle has!! ıl'llı: Fıın v ıiculıığu kalır kı l'u kadarcık Mr 
sa\.ı mun-kt...:1 clacaktır Bu 1 -:ıir 

demir volunıın mu~a'ızası da daha 
\ulu S3'C inde. F ;ınsarın llü\ük 

blaydır 
~·ransız \lrika>ı ndaki nu Z« ku-

Sözun kı.a,~ llıi ıik Sahra de'.llir 
vetlenecekur. 

llu muhim te elıbı.ısun en mulıinı ).ıllan bir harp halinde Fran>Jya 

nııktası ise Fr nsanın bir h.rp \Sp· şimal! \'C garl'! ,\fr'kadaki lıi.ıtün 

m.ıs: duşünülunce canlar.•r \IJ. _ım in.;;an, hay,·an, .tirıat ve ~an:ıa( men· 

<lur kı Cif.an 1 larbın<le Fran ,,;.,. Hlarındarı istifade imkanını verecektir . 

\ e muttef'kleri ~l\'et müsai, hır Bu demir yollarnı, ınasrof cdl'rek 

vaziyette idiler., oı ? ıı., cıhanın dl."'1İ?. yapn1a111n daha derin bir man:lsı da 

!erine Mkim olduklanndan garbi ""'dır; Fransa, Avrupada lngilıercsiz 

A!rıkadan a,ker gcurmekte Fran'l7.· olarak ta bir harbe hamlanıyor. J.:ime 

lar göı·lük çekınenıi~lcrdi. 1 falbuki karşıt Bahtına him çıkarsa; Almanya 

gelece~ hir h1:pta Froı<Sa •alnız mı, ltalya mı_ belki de lngiltere mi? 

ba1ına kalucak olursa acaba \'aziyeti \·:\ni hazırlığı kuvvetlidir. 

bu husu,ta fgene müı;ait olur mu? Biz, e!hanşumul bir ehemmiyeti 

Tabiidir ki hayır. Deni7. ku\'vetleri olan bu demir yollarından okuyucu~ 

Fransanınkinden daha zalfolan bir lanmızı haberleme~i favdasız bul· 

devlet bile, gine körfez~ \tlantik madık. 
dNo Gw 

koca Denizi ve ,\kdenizdeı\ gtçccek 

aples:mr ıııaııdalı sanrlın ((aliba. 
B11 kafadır, aı ıanı lıalı:ıııı. luz 
kaha~ı rleğil. 1 lalıa St'lliıı aklı

nın erPmiyet't'ğİ rıelel" var ki 

aprı>t lıi,ahiYlt> tııtııııııı hir 

ı;ırpıda "'"lı•yiwı·irim . rvel 
,\il alı ! SPıı ht~le de h:ıkalım 

da , :111layıp anlamaıiıi:tımın 

~rnırıı farkında ohırsnn .. Enayı 

pilakisi! 
- l larılm:ı.. yahu! 

- llanlmadım .. It:ı.ıli. fit 1 
- Srnin ;ınl:ı.y:ı.raı:tıo: Kız 

karıfa.~ınıı arıYorıırn. 

Ay! srniıı kız kada~ın mı 
Yar? 

- \'ar, ya! 
- ~:vli mi? 
- 1 leP;il. 
- Kız mı? 
- O ıla rle!l;il. 
- Esrıııf ııylPpe. l\'ererle, 

F ı>ridivede, filan mı? 
- Değil. 1ı .. ~ 1 

- Ol:ın, i. fi:' şimdi sıına 

hak verdim. Sahiden de anıa
şılru-.ak trilıi doğlt. 

L' " . k K k r.v ı ım yrı · . 17. mı, yrı .. 

Sarmave mı, o da yok; ey 
nedır o halde., 

- Birinin afto.~ıı .. 

- ::;ıınu pr!~İrı r:Iesenef Kim 

hıı herıfi' 

::la kır l.ıry isminde birir~i. • 

Karıyı IenıPlti mi t11!ııyor, 

yoksa lıir yere kapalım~ da 

arada lıır ıııi ıı~ rıı yor? 

-· Temıılli. 
- Hu, geı;mı~ıne yandığı-

mın kar ısı hiç sfmİ arayıp ~or
mayoı· 11111:1 

l)irıııliye kadar ben aravıp 

srırnıadıırı ki. 
- , eıltuı? Aranızda bir vaz

R"llÇtİ mi ''itrdı?. 

- Yok' Bizim moruk, peşin 
evılerı onıı tiiydiirdü, iziııi 

k:ı.yhrttik. Bı•ıı valfa, ne yalan 

~öylcyım, hArlıangi hir ~eşme 
yalağında kıkır<lıı.mı: gitmiştir. 

diyonlıım, mejtıırleyim yağlı 

kııyrıık Yllkalamış, Doııya 

b/\yledir· Kimine hayhay, ki
min~ va p·ay1 Rıın hıırada tf\

t iın halığ 1 ~lbi ııaq:rile ıhtm;ı.ııı 

içiıı<le ııyıımağa {'2halııvim, 

Hanım kuştliyti yııstıkta van 
gelip yatsın ikimizde, tıalb.ııkl 
Lıiı ana dıı~ıırdu 

O senden Lıüyiık mı1? 
Mah~dl var 

panayır yerinde 
l\Iuharriri: Alfons Scşee [*] 
NL~te panayır kurulmuştu. 

Moscna meydanı, Mah- lahon 

rıhtımı barakalarla doluydu. Do

laşıyordum. 

Dört ayaklı l • iskemlede 

oturan bir maska, a, çığırtkanlık 

edıyorclu Gcce'lin 'ıurnk ve yıl 

dızlı olınas,na tıığmcn, ŞC"föl)C 

açmışt Yaklaştım. Diyordu kı: 

( d iz, giriniz, esrarengiz 

ya):tıııı.. ı.. görün uz. ( :di'liz göni

ı z. iliklerinize bdar ıslandıltınız 

halele ka\· gihı kup kunı imla 

caks·-v,. Geliniz. giriniz c •arcn

giz y;ığmuru görünüz. 

içeri g-irmek iki mctl'liktır. 

girdim. keııd;mi sık bir ormanda 

buldum. lnsan bol!;uluyordu. 

Biri: l lava fırtınalı; dedi. 

Oigcr bıri ila\"C etti: kükiirt 

kokuyor, şeytanın gaz ebine 

u~ra vacagız! 

Uzakta bir uğultu, mavi bir 

İYiçaç... Şim1ck, bir yerde, bir 

şerleri tuz buz ediyor ... Yaı:;mur 

yapraklarda damlalan.yor. 

Bizi aı:;aclar koruyordu. Fakat 

birdenbire ormanın seyrek ağaçlı 

bir yerinden geçmek !Azım geldi; 

iptidai bir köprü sel gibi akan 

bir derenin üstune bacak germişti. 

Yaı:;uıura hükmeden barakanın 

sahibi haykırıyordu: Yürüyünüz 

yürü yiımiz ... 

lki hamleyle köprüyü aşum, 

ağaçların aluna sığındım. Ama 

bardaklardan bo~anırcasına yağan 

KadınlRr, kendifcrindcn ı::eç

mi.şler, ·harkırıymlardı: "\ e ı,ir, 

Arnk yt·tı~irl, 

Dört tarafımızdan mengeıı.ye 

sıki~ıynrduk. Kadınlar c. ıhıraş 

feryatlarla can kurtara~ i>tiyor

lardı. 

l~trafta halk ıı;iılmekten kırı-

lıyordu. 

Harici her türlü şuura laka· 

yıttırn; Yalnız Ytıcııdumun her 

an biraz daha sıkı~tı!';ını his,;cdi

yordum.Kulaklarım uıı;ulduyordu, 

içinde cehennem gibi bir ateş 

yanıyordu; kanım gözlerimden 

fJ>ikıracaktı, dudaklarımdan fı~kı

racakn; damarlarım patlayacaktı; 

kemiklerim bin bir parça olaca

ktı . 

Kendimi kaybettim. 

Uyandığım zaman baktım, 

siyah kedim K>ta,göğsümiın ü,tıi 

ne çıkmış yauyor. 

* 
l\'akleılen 

• yagmur, iliklerime kadar i~ledi: Selami İzzet 
Sap;nak durdu Sular, dallardan 1 

damlıyordu. ilahi bir scri'nliğc TIY A TRO 
•• 

biiründiik. hlak kum kokusu v F. 

etrafa ya)·ıldı. SiNEMALAR 
Bitti. Ç' ık' vnrlıı r f.lbise lcri nde iıı•K•a•dmi•k•ö•yiıııı.H•a•ıe-T•i•y•a•t rİıo•s•ı •ıİ 

hiç hir yağııııır alameti yok. GÜL HANl.\I 

G<1vri ihtiyari elimi şapkama gc Cuma ğUnü saat 3 de. 

tirip muayene edince, 1-alk gül- DARÜLBEDAYI 

'llck•cn katıldı, Ogust di\'ni çıkn

·~ 1 selam ve-di 

Ç 1ktır gL'11L dola~matta ha1la

dım. fi,, iki katlı bir atlı kann 

ceya bcn1.irordıL İlk kat mlan 

ı l·clet'er ·arlayorcl• Bur>•ar sA

hfl:• i•kclct de~lidi., fakat tıpkı 

iskelete lıerzcven •eylerdi. lnsan 

kcıııiklPr; ~eklinde ince çelikten 

rapı mış kafesler tasavvur ediniz. 

Bvılar ne işe yarar cliyL sor

dum. !lir ~enç kız ce' ap 'erdi: 

·· \ uı:ııdu muhafaza eder. 

- , cdiyc?" 
" Bu kaf6lcrden birine girer

siniz; çelikler kemiklerinizi sıkar, 

vuı:udunuz yuğrulur, çelikle~ir, 

Ezikl:ck olur,anız, hayatınıza hiç 

bir ~ey olmaz. 

- Ezildikten ::onra ha? 

- Evet 

Eylcııceli bir ~ey mi bu? 

insan ı;•rnıııtıya, heycana ojt-

ruyor.,, 
Yirnıl santim verdim. Bir 

gaNın heni çelik kafc>e soktu, 

Ç<:iik bir map;fer şakaklarımı 

sıku, kollarım çelik: kapanlara 

sıkıştı., bacaklarım çelikle~ti. Ka

sıklarıma, karnıma,göjtsume çelik 

çenberler dıılanclı. Kımılclıyamı

yordnm. Üte yanda garsonlar, 

daha başkalarına çelik ·kafesleri 

p;eçirıneklc me~gulduler. Bu işle

rini bitirdikten sonra açıldılar ve 

haykırdılar : " Fd~kete doP;ru . . 
maş mar~! .,., 

Bulunduj!;umuY. kat cehennemi 

bir hızlıı mihveri üstiindc dön

meye ve yükselmeye ba.~ladı. 

Gstiimiı:.ıdeki ht aynı hızla 

dönerek alçalıyordu. lki katın 

arasında ezilecektik. 

Korku, pençeaini gırtlağıma 

dalndı. 

(') J.lfon. Seşe 18F6 ~ene~i., 

kAn!.ı'1U Mlninin 29 uncu gunü 

!'\ant •ehrinde doğdu. höydun 

iddialarını. o, 1 904 de yazılari y le 

ortli)'a acm4, ruyalarm, Ubusla

nn mana ızn heyecanlarını, ko:

kulNını ŞuurımzluğP• et;ıd etmis

tl- s.t 

repe batı tıyatrosunda bu 

ğUn saat 15-30 da ve akşamı 

saat 21-SO da 
R.. l!. R. 

Vapnıa Adamlar 4 perde 

mUterrecimi: Halit Fahri -FERAH SiNEMADA 
Yolcu ilaveten Namus 

Ayrıca mükemmel Varyete 

numaraları. 

Naşit bey temsilleri 
Bu gun Günduz ve alı:şAml 

GUndüz(altun arayıcılar) 6 perde 

Gece ( yılan izi ) komedi 

4 perde Raks - varyete • 

C"sküdar Orman muamelat memur

luğundan: müsadere emvılinden oluı 
Kadıköy, Erenköy ve Kısıklı cıvarında 

mahfuz iki bin altmış yedi kilo meşe 

kömuriyle elli yedi çeki elli kilo meşe 

hatabı, on iki çeki lkiyüZ yirmi bet 

kilo mahlut ha tap ve Ü ,küdar iake

le•lnde kırk bir adet bef metre üçyüz 

yetmiş beş desimetre mikap Azman 
me~e kerestesi 117 ktnunu c\'el 928 

tarihinden bilitibar yirmi gün müd

dttle müzayedeye çıkanlmıoar. Talip 

olacakların Üsküdar Orman muame

lat memurlujtuna müracaatla c\ıni 

ih•lcye musadıf ! 5 kanunu sani 929 
salı günü saat on h~de l'sküdar 

Kaza;ındaki komisyond.1 te'minat ak

çcleriyle hazır bulıınmafan. 

lleyn~lu civarında tnmamen dn>. 

ı ()O metro An: ve ı 50 metro nıllndc 

sanlık ve va kıralık 
ARSA AR.ANIYOR 

~:n vakın tramva · ista.>)onuna 10 
dakikadan fazla bir meufede olma. 

malıdır. AIAkadaranın 04l•t• Pnsta. 

nesi 90 numaralı knnı adrt~inc tah. 

riren mtiraoaıtlart. 

Liseler 
l\lübayaat komisyo

nundan: 
Vefa orta mektebinin 1881 lira 21 

kurUf bedeli keşifli tamiratı KAnunu· 

seninin 20 nci Pazar günti saat on 

altıda ıhaleıl lora kılınmak (lzre ka
palı zarf ıııulile ıııilnakıı.sıı>• k< nul 

muştur. Taliplerinin şeraiti anlamak 

w mahallen görıllmek üzre mektep 

idare<iııe w teklifnamelenn tevdii 

için de muayyen müddetten lıç saat 

evci ytizde yedi ~uçuk nlsbctlndotl 

teminat akçelerile bırlıkte komı.yo

nıımuza mtiracaaıları ilAn olunur. 
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Kahraman Sipahi fllmindcn sahneler (Alhamrada) 

Alhamra 
Slnemasınd:t 

Kahraman 
sipahi 

Filimini gördünüz mü? görme 
diniz i>e her holde bugun gidip 
gorünü7. Gayet mükemmel ve son 
derece cazip 'e merak avcr sahne
lerle molimaldir. - --Melek 
Sinemasında 

Siyah yıldız 

Jozefin Bekerin 
llarntı. tarihi, Paristeki oyunları 

<;arle>ton ve '8ire ... 

Siyah İnci 
nam son filin1de göreceksiniz. 
Bu gün i\lelek Sincma,.na gidiniz. 

,ı~.;:ı:::ııı:cıı:.;E:lmm ...... 

iSTiBDAT 
Operada 

ı ben hUr Rejisörü Fred Nlblo nuri son bedlası ~ 

*DUŞMANi • ı·ı . . ••••••••·» ı yan gış •••••••~* -(Oreta Oarbo) n: (COn Jilbert) tar:ıfınd:ın 
ıeııı-.il oılilıııi~ (Leon ·roıestoy) ııı '"''' i 

Arına-Karenin 
şah eserini yakında ılhamra da görmek için şimdiden hazırlanınız. 

Çin nldızı A N N A M A Y V O N G S 

ile MARI KID ve HANS ŞEHLETO 
(~eçen yaz e:o;nasında 1:-;ıanhulun muhte~em ve bimi.;;tl nıanzaralannda-

1.imının dor , .• haranlık sokaklarında 

Istanbul Gölgelerinde 
filimini >ınemaya almışlardır. 

MOOADOR OPERET HEY'ETININ 
YENi BiR MUVAFAK( 'ETi. 

Bu ~iiıı tam saat 15.30 mat iııı>sİIP ak· a 1111 sııYare 
21 de FHAı. 818 TIYATHOSl1:\IL\ :\HH~AIHllt 
OPEHETi tamtiııdaıı 

( LES 3 .11:\J. l~S Fil.LEH , l"Es) tlperetiııııı 
soıı teınsilleıi. Yarinki C ı•ııaılt"'' aksaıııilı' !'azar aksaıııı 
yalniz iki ılefa nlarak I' \S Sl R LA BlllJClll~) 
Pazar guııü matıııe aat 16 la . ·u .... , O.... • .L 'ETTL 
Pazarte i ak arnı ç.ıı fof; rak 0 ..... 0 .....• A ETTE 

Salı akşamıle Çarsar .ıkşıırnı fe,J...tUıdt a 1a n.iı.<•-
mere i olarak '~ Pa~i 1>1 hiiyiik mııYıı.faki', ti olan 

( CO'llTJ. rınLiı:Aıın) 
Oreret lle'\',.tıııiıı lı:ıftası olnı:ık ıııır 
LIJLU YI) Ul\ BO (.;AıııJı_ ''f>':' (lt''I 

edilecektir. 
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NASiHATL 
1- Azına bakma ö

züne baki 
2- Ağlayana gül

mek çok ayıp anıa 

canı yanandan fazla 

çırpınıp yırtınmak ta 

saygısızlıktır ha! .. 
3- Gençlil·te çok 

eşeleyen ihtiyarlıkta 

gevşer. 

.: ••••ııııır 
: ... •••111111 BOZMA 

• 4 El ı'e el gi')idir 

HEMŞERJ ~:::::::::~~ açık bırakınağa gel-

-------. -------------·· ---------. -. 
-------------------------------· ------------:: --------
--------

re saçı uzundur, ne aklı kısa, 

Hayatta yoldaşın bir odur varsa, 

<:cfake - avrata cektirn1c ta a, 

Kırk yaşından sonra a1.ına Hemşeri 1 

()cağın ziyneti, evin direği, 

J~virip çeviren odur erke.!'.,ri, 

Y cdiğin sıcak aş, onun emej;,ri, 

Yok yere hatuna kızn1a f-len1şeri ! 

Esir değil bu ki senin öz karın, 

Bu gün kırıp gülme yüzüne yarın. 

G..izü de kışı da vardır baharın, 

Kuvunu elinle kazma llemşeri 1 
• 

l}ayat bir yokuştur yalnız çıkılmaz, 

()nıürli.ik hir nlaldan kolay bıkılınaz, 

« I' abc 1) dir sebepsiz, gönül yıkılmaz 

l'urulınuş yuvayı bozma Hemşeril 

'1.S. 

:: mez, onunda zararın• ... 
E§ çekersin. 
E§ 5- Oğluna serınaye 

§§ olarak - eğ·er varsa ---§§ akıl bırak, aklı olma-

~~ yana sermaye neyle ·in! 1 

EE 9- Sokakta yürür
§§ ken şuna huna çarp
§§ ma, adama diinıen iz --:: derler. --§§ 7- Yunıuşaklığın de 
§§ ğeri olsa n1uşmula b ş 
§§ j yen1iş olurdu. 
EE 8 ~1inareyi çalan 
EE kılıfını haz•rlar vel-lkin 

EE bazen de alemi kılıfın --§§ dışında kalıvor. -- . 
== r I -- 1 ~~ 111 ~?;;?~ .7~.~~~~.~ il --

:; '' 'I'' ,, , , , , • ı • ••• • ı•• ••••••••; ••••••• • • • ı ı ••• •••• ••• • ı • • • • • • • ••• ••ı •••• •ıı•• r: :ııııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •••••• 

Mimar Sinan 

Meşhur aılamlarıo mllkteleri Uyuyorum ... 
Cenaze masrafı Küçük ~lehnıet biraz 

tenbeldir. Sabahlevin 
• 

erkenden mektebe git-
mek canını sıkar. 

Geçen gün annesi 
kaldırmağa geldiği za
man horuldanıağa baş-ı 7), 
ladı. (Koca Sinan) denilen bıı 

. lıııvıik tiırk ınımarı miladi 

Fakat kardeşı ora- 14ğ1 ve arahl 895 scııtl! iııcltı 
daydı. Bağırdı: ılo~muş\ıır. 

Yu cardaki re~imde 
ne görüyorsunuz: llir 

si ah adam, karşısın- 1 
daki seyyah kıyaf4 tlia
daıua bir n1ayn1un 

kuyruğu uzatıyor, de
ğil n1i? Tamam işte hu 

maymun kuyruğu Af
rikada bir vahşi kabi

le reisinin en büyük ni
şanıdır. İngiliz veliahtı 

Afrikada seyahat eder
ken bu kabije reisini 

de zivaret e mi. ve 
• 

kendisine hö •le hir 
n1a yınun ku •ruğu he
diye eylemi~ti. 

ı<EDI o 

"~ l / ~J-..o,;.;ıı;:...,,..-
1>. 

( . 
Bütün dünyayı bir 

zıplanıa merakı sardı. 

Çeşit çeşit danslar var. 
() yetişn1iyor gibi İr.

gilterede şinıdi de bir 

kedi dansı çıkarmışlar . 

Yukarda ki r · 
0

111 iki 

kedinin kol koJ? zıpla
yışını gösteriyt r. 

Fakat hize kalırsa bu 
kedi dansını damlarda 

oynamak daha 
sip olacak!.. 

nıüna-

A 
26 - Adam adamı 

birkere aldatır 
'27 - Adamın iyi

sı alış verişte belli 
olur 

'28 Ardından 

yüz köpek hav ayan 
kurt; kurttan savıl-

• 
maz. 

29 - An kadar 
eri olanın dağ kadar 

yeri olur. 
30 - Arık öküze 

bıçak çahnnıaz. 

31 - A7 .. a, nere? 
denıi ·ter, çoğun ya
nına ... deıniı;;. 

32 - Az yetnıez, 

çok ~rtnıaz. 
33 - Azver çok 

yalvar, çok ver ~ 
yalvar.sın .. 

34 - Azığı tüken
meyen yiğit olnıaz. 

33 - Aşını, eşını, 

işini bili.. 
i:llıiımıaoııaı:ı..:ıaıı .. mm!!llll .. 

Amma da Hüküm 
Vaktile t\nadoluda 

adına (Kara kuş) de
nilen bir kadı vardı. 

Bu mahkemeye gelen 
lcrin haklı veya hak
sız olduklarına bak
maz. kabahatlerinin 
küçük veya büyük 
olduğuna ehemn1iyet 
verınez, o ande aklına 

ne eserse ona göre 
hükınederdi. 

Bir gün huzuruna 
bir bina kalfası getir

diler: 

İki arkadaş Pariste 

bir kazinada oturmuş 

konuşuyorlardı. ·ranı

d ıklarından bir fiıkir a-

- Anne, uyumuyor, Sinaıı yerııçerı ocağı için ! 40 

mahsustan yapıyor... top aııaıı dev iı ıı:~ıeı:d ııdir. ~:!'.~ 1 

DAl<JKA SONRA ... -Bu adamın geçen 
sene yaptı~ı ev yıkıl
mış, ev sahibi davacı .. 
Ne ceza vereceksiniz? 

~lehn1et, gözlerini 1 .tanbula ı:ıo •lığı .zama~, ~ 
. • vaktılr: rnaranıroz çıraklı~ı ellı- ı 

açnıa~an, sayıklar gıbı i;i içiıı \apı w hirıa ı leriııdP 

~lanı ölınl'ış, cenazesi 

ortada kalnu tı. İki i 

söyledı: e ıl lır lma~ra tı a:1rııı lır 

- Yalancı ~en de.. 25 \,1 ında ' niçeıı ıı,,f rı 

Görn1üyor ınusun uyu- 'lı~u , f nlı'aı la :'lıııharebe 

dehfıti.in paralarını bir f Pdıııkın ( 1
ull) glilııı il l,(0Ç• 

yorun1. _ _ 'J r ı ıı r 1 ı ·a \ z ın o!an 

araya getirdikleri hal- Çok acele isim var.. k )1ı.::.uı Jı ı)ı ı.: lı.ı ııı aı1>tle 

<le gene veti ·miyordu. S I · t• d' . v· pn ,ı ı mr. tııır olrn.ı ıııa 

• .._ a onıon e en ının b t,i, ) • rı ıı tır. 

J~u ">Irada yanlarına ; Bakırkö) ünde acele uıaı ( Bıı~d.ııı) St>f rmedc 

nıcşl ur fransız roınan- görülecek bir işi vardı, ıltı ( J> rot~ ıwhr' ~ıdrine ınıı

cısı Aleksandr Düına dara dar ista yona ye- ke nrııel lııı k i' 11 k 11 ını ~· 
• . . . • o 1.ı.ınanın l lııkuımlarının •ltı-

geldı. tı:,;tı .• ?aatı 'iOrdu; . . fa•ıın ın.l\har olınu~tıır 

()na da nleseleyi an- . - I anı g da _ıkıncı O ~ır:tlar•la lıa~ ıııi111a.ı (l•:ı) 
l tt I · hır tren var dedıler· Efonrli ölünce • iıı.ın ver iııt• 

a 1 ar. Salomon dü ündü: R~ ti. 

Ol'ınıa sordu: _ Tanı g do mı? . ıııaııın. eıı guzel vı: ı~ua:ı.· 

-Bu aılnı ho·mmek \T k ı· · b' l ı.anı c den 1 ıaııt ulrlakı Siiley-
. e cncını ırcen · ı·ı· ık·<·ı· 

• . . . man ı r•~ ı e ~ı ı rııeı e ı ,-,e ıın ı ye 

bıre unutarak bırısılt: "aınileridır. lkincı dın ocedeki· 

pazarlık ediyor gibi: 1 dfl ~eııe Jsı:ııılııılda Şelızado 
- Ay<li avdi .. şunu camiı ve çinıl.ırinin nefa tiyle 

sekiz huç~kt~ yapalım.. mı>~~ııı· Hü t~m l'a!;ill carniidir. 

İçin kaç para hizım? 

-yinıi bes frank. 

-Alerhuın ne i9 ya-
pardı? 

- ~1ahkeme mfıbaşır

Jiği. 

O vakit, alacaklılar 

taı·afından daima ba-

şına nıusallat olan 

nıühaı;;irlerden canı 

vanınış olan Düına 
• 
cebinden 50 frank çı-
kasıp uzalarak: 

- Bira<leı·. dedi, alın 

u parayı kabilse iki 
mühaşir gömün! 

• Sıııanııı dıger e,~erlerı sayı-

de<lı . . laııııyacak kadar çoklıır. Tiir-

Çok acele ışım varl, kıyeniıı mulıtelıf birlerinde 

Abbas yolcu! 
Sahıkalı Abha. i ıııiııde birı 

l'nkapaıımda Şııkrıi kaplanın 

klnıur ılrıpoı;uı ·ı girıni~. bir 

uval kıımıır ~!arken yaka

lanmı9. Zarııaıı kı , blıas ta 

ı ı~iıınü~. lıa~uıuı çaresine bak . 

mak i. !t'miş. Fakat malı1mya 
kömtıl'('fıfer kıırııaz olur, he
men bu bedavaı ı mrısteriyi 

;aka paça attirrııı • imdi Ah

bas volcu.. . rr ye?. Tabii 

llapı haı ııye. Belki orada w.uır. 

8 t rami 400 mesçil ve hat iz 
hesapsız köprü, sebil, kervan
sarav, türhıı, şadırvan, han, 
hamam, mektep, su kemerleri 
yapmı~tır. 

.Sinan türk mimarisinin en 
hlıyük dahi~idir yetiştirdi~ 

kıılfalar bir taranan H;ndista
na, öbür taraftan Avrupa içe
rilerine kadaı giderek u~tala

rından aldıkları feyzi etrafa 
saçmışlardır. 

Tiırk mimaalan araRında 

onnrı ızinde yürüyecek gençler 
yelışirse ne mutlu! 

Kara kuş bir müd-
. 1 det düşündü sonra şu 

•~----~~•· karan tebliğ etti: 
1 igada bir karı koca - Yikılan evin ke-

evlendikten kırk daki-j restelerinden hir dar 

ka sonra ınahkeıneye ağacı yapılsın. herif 

giderek hoşf\nma ta- önunla asılsın .. 

lehinde bulunnıuşlar. ' Hükmü tatpik etmek 

Sebebini söylesek gü- 1 üzere giden ıneınurlar 
!ersiniz. Efendim, han-ı bir müddet sonra 

gi. i hangisinin evinde döndüler geldiler: 

oturacağına bir türlü -_Efendim. dediler, 

aralannda karar vere- kaıfanın boyu uzun 

memişler de... ondan! yıkılan evin kerestele-
rinden yapılan dar 

KARILARIN l<IVMETI 

İngilterede kadınlara 
fiyat biçmişler ve ne
ticede şunu bulmuşlar: 
En kıymetli kadın HıOO 
en işe yaramaz kadın 

da 75 İngiliz lirası kıy
metindedir. Fakat kty
met biçerken kadında 
en büyük mezıyet ola
rak neyi aramışlar bi
lirmi~iniz: Ahçılığı ... 

ağacı kısa geliyor, ne 
emir buyurursunuz? 

Kara kuş başka bir 
dava halletmekle meş
guldü. hiddetli hiddet
li şu cevabı verdi: 

- Canım bu kadar 
iş arasında beni ehem
miyetsiz malayani şey
lerle çalışnıaktan ala
koynıayın.. Kerestele
rin boyuna göre başka 
bir adanı bulup ası

venn. 
Çok tükür, bu kadı

lann şerrinden Cum
huriyet hükumeti bizi 
kurtardı. 

Günün haberle i ra ında 
Hey gidi cahillik! 

( Çatalca )nın ( Ba
laban köyünde Ha!il 
Ağa isminde bir köylü 
dişinden tırnağından 

arttırdıf,rı t2 tane san 
altınlarını nereve ko
yacağını şaşırmİş, ni
hayet düşünmüş taşın
mış, bir yolunu bulınuş. 
Kiınse hulmasın, diye 

eski püskü kağıtlara 

sarıp sarmalamış , 
ahırda bir kovuga 
sokuvermiş. 

Halbuki, Halil Ağa
nın ınandalarından 

biri de öteden beri 
k<l.ğıt yemeğe alışık

mış. Kovukta Halil 
Ağanın altınlarını ser
diği kftğıdı görünce 
hem,.n takımıyla yut

muş. 

Vay hainler vay! 
Beyi· z:Sa Mahmut 

Pa~a nah ye l d otu
ran 1 z Fa 
tma lsmln

r de 50 ya • 
larında b'r 
kadın v •• 
dı. Su 1 a. 
dın hlr c 1 

bire orta
dan k yb- -~ 
oldu. 

Bir Un 
o civardaki kör bir ku

yunun yanından geçen

lerin burnuna fena fe

na kokular geldi. jan

darma tahkikata glrit;tl 

Kuyurlan laz Fatmanın 
cesedi çıkarıldı. 

MaOerse aynı köyden 

Hasan ve Ahmet ismi

nde iki kişi zava1h ka

dını parasına tama 

ederek öldUrmu,ıer. 

Katli Ahmet yakalan. 

mıf. '1teklnin de izi 

bulunmu,. Hiç insanın 

yaptığı fenalık yanına 

kalır mı? 

Halil Ağa da n1an

da n 1 n ku •ruğuıuın 

dibinden a yrılanııyor. 

İşte götürülüp bankaya 

yatınlnıayan paraları 

böyle mandalar yutar! 
.... ~ .............. ~ ...... ~ ................... .... 
Millet mekteplerl içi 

Millet Alfabesi -----
~ 

ca cim 
l;ambur cumbur 

bam 
nıı m. mlı·m .. 

;;. 

(Jwm rfllJ//Il !}JJ!JZm 
Levhadaki «0» ı bakın, nasıl da kedinin kıvrılmış kı•l 

ru~una l>erı:ıiyor. Altındaki «M• de tıbkı Qç göçtü keıtıl 

~il mi( 
(Her hakkı mahfuz ıur) 



.\11LUY ET, 

YAZI M E 
Y ENi TÜR HA RFLERiNi HAVI 

En M ü ke mme l ve En Dayanıklı Makinelerdir 

1-ADLER FABRİKASI 1898 SENESİNDE İLK YAZI MAKİNESİNİ 

BİR MÜESSESEDİR. 

İMLA ETMİŞ 

2-BU MARKALI YAZI MAKİNELERİNDEN ŞİMDİYE KADAR 300,()()() ADET 
SATILMIŞTIR. 

3-ADLER FABRİKASI 43,000 AMELE İSTİHTAM ETMEKTEDİR. 
• 

TEDİYATTA 

Gümrükler umum müdürlü
ğü levazım müdürlüğüden: 

1 lzm r ıılıalat gumruk ambarlarının ıamıraıı 4 kanuunsani 
!iN den ıtiharc 20 gun muddetle kaplı zarf usıılile mllnakasaya 
k0nı 'tur • 

2 13ellel• kc fi 7 1 ,400 yetmiş bir hin dör yüz lfadir. 
J - ihale :\. , kar.ıda gumriıkler umum mudurluğünde yapılacakur 
ı ihale g mı 26 kılnunusa'li 9:lQ tarihine mu~adif cumam: i 

n aat ı 4 tcdır. 

. .'l ' uzdc Hdı buçuk nispeti,.deki teminau murnkkatelerin 
•hale nundcn e'el \·.ka .ıda Gumrüklcr umum mı durltiğtı veımesıne 
t,ıt! ı . 

6 - raı plcr t,k!ifnameleri havi mııhurhi zarflıırı munvycn gün 
le l k d . . aıte~ l}CI An ·ara a ı;umaukler umum müdürHiguııdc mütt"Sek-

lkıl ' ıa\aat komisyonu riyasetine makbuz ınukahilinde verccek-
erdir lu . h l l . d k· t • a}ycn aaun u u un en sonra vuku bulacak teklifler 
a ıul cdilrn z - .. 
.. ~ Şartııamc ve ke~ifname suretleri lzmir, lstanbul gümrük blUi 

rn\ uri~kl~riylc Ankarada levazım müdürliııtiınden ıstih:al olunacaktır. 
kah , 

1 
~arınamel.:rde mevcut ~rait haricindl' bir gtina teklifat 

14 o lınama H .b. ı· ti d . ehliyeti f z. u. gı ı ama ıya a me~gul ol uklarını nıusaddık 
ennfye vesaiki ibrazı mecburidir. 

A ,. • • ore \ \\! 

\ nı turya fıhrlkaları h 1 b ı~-
Katırcı oğlu hanında 46 eıarın <andaliyeleri umumi atış deposu; stan u ua 

il . d ·47 numaralı joz.. N. Aclman • telefon lstanbul 2409 
•mış; a\ 11 cpoda envaı . · 

l rr lar ıene\ \i ıstu çqıt ~de ve dcişemdill. kadife hare ve fanı.azı 

1 
. u'· perde mıster, tiıl; keıen perde, örtiilcr; maroken 

' en en ınnç kı roıı ma pırlnç ı-• . . ve ""e karyolalar ıle çocuk karyolaları fab· 
----' - '-"- - Fıaı maktudur. . $4 

Su isalesi M ünakasası 
Bursa belediyesinden : 
Bıır ıııııı r ıııılııııııla lltudağ etekleı iıırlflkı sıılaırnırı ~hre 

a ı. kaı~ı ı 1..ırf ıı . ıılilr rniin:ıka aya koıııılmıı hır. 
1 - lj,·ılı·l ı keşf vı•kiıııu ( 249 117) liradır. 
2. • aıtııaıııe ~e pıoteler ınüddrti ııı aat ve hoılelıııin ııreti 

1"811 'f' ı lıakkıııtla ınah'ıınal almak için Bıır!la lıP.!e lı 'I' ri .,_ 
lııır' 1 taıılıııl Selıremaııcti ve İzmir helediye~i lfov'etı fcııııi-
re'r~ıır ınıımr~at ol•ın:ıhilir. • 

~ 
1
3 - Taliplıırm, teklifat ve temjııal nıektııpla ını 15-1 -929 

'a 1 ınınü ııaat 16 va kadar Bursa lıelediyei ledısıııe tevdi 
6\• • ' • • 
- ' rııı erı lıızıımıı il:ın ohırııır. 

1 ı nız mub k . . 2500 K avaac omısı onundan lhalesı 
4Qoo 110 abun 12 l\lnunusani 9!8 cumartesi sa.at ı.ı ıe 
850() • ~vlin ., • • • " 14 te 
l SO(ı • _eker • • 15 te 
D • Kuru uzum " • " 
•nız k net . r • • • • 16 da 

z1k hi - crı e rar ve talebe iaşesi için 'ukırda yazılı tfort kalem 
' . ZLalnrıııtle gosterı1cn .. 
cnııe ile ihale d'I k . gun ve saatlerde ayn ayn olarak münaka.<ai 

ı er e ı ece tır Sarına 1 . . . . k . 1 
nıck ; ıe .. 

1 
•• • me ennı gorme ıstcvı·n erin her gün ve 

il . . ven er n \evmı ıhalcd h. . .,,>. ulıa,aat komı v e ve ".alarmda yazılı tlerde l\a,ımpaşada 
rıun muraca:ıtl:ı:n 

TESHlLAT 
• 1 • • • 1 • 1 • -

İLAN 
Şirketiıniziıı ısııııııi havi 

ASTA-LÜKS 
IRM.fl( MAl(ARNASI 

Doktor Kutie1 ilan Mualllm 

Dr. H~Fll CEMAL 
olanık lı;uJ 'igortalılar<'a ,·ıı
kııhıılan talı•p ıizı•riıı" ıııııkad

drıııa VP,rileıı Arapça ve Fr:uı
sızca lıarfll'ri<' ııııılıarreı· sı goı Ja 

plakala•ıııııı b.nıııııı u ,ı 929 

iplida ıııdaıı itih:ıı~ıı ı:-.tıın · ılı 
lllP,1111111 oldııj!ııııd;111 lı'lıdi i 

ı ASTA lüks 
Eletrik makineleriyle befsojtuk

tuğu, id rar darlıtı, prostat,ademi 
iktidar , bel gevşekliği serien • 
cilt ve firengiyi agnsız şırın~a

larla tedavi eder . 

Şirkecimizin i..;mini hıvi olarak 

bazı :;ıgortıhlarcı vukuhulan ulep 

üzerine mukaddema verilen arabça ve 
~·ransızca harflerle muharrer ••gorta 
pilak ls.nnın klnunusani 929 iptida
sından itibaren istimali memnu oldu

ğundan tebdili luzumunun lstanbul 
munıikası Ticaret :\lüdiriyeti aliyesın· 
den bıldirilmış olmakla hızı hane 

Dahili, iııir Te ço uk lı:ı ıa
lıkları ıııııtalıas, 1 -ı 

Cumadan mada herr;un saat 
'l 4-t6) Y1 kadar Dtv nyofundakı 
kabıne&ınde ve Cuma~esi, L'alı 
gunleri (Rımi ) de (9-12) radde
lerinde hasta kabul eder. Telefon 
lsıanbul 2398 11 

l~'.zııııııııııııı !slaıılıııl ~ııııııtıb'ı I 
1 ırnret Müdrııyf'tı al1Y11 ı ııdı•ıı 

lıildıı ıırııış ıılınakla lı:ızı •ı a ı t' 

ve rııağaza \'ı' saır vı·r- ı 

len' t:ılik kılıııdıll'ı istıhlıar 

kılmalı nıezkık plaklar;rı ılerıı

de nıes'ııl kalmamak ıizem 

lır.ıuaıı ıııalıallindeıı k:ılılırılrıı:ı-

sı ııı ılıtl'n'ırı ,jgortalıhımıız

daıı <'lıı·ııııniyetlt> riı a ıılnıııır 

efondiııı. 

İttihadı Milli 
Sigorta Şirketi Müdlrlyetf 

İLAN 
Şirkl'Iİııııziıı ismini lıavi 

olarak hazı sigortalılarca vııkıı
bıılaıı talep lızcriııe mukadde

ma verıleıı .\ıııpça ve Fraıısızc.a 
harflerle ıııııhan-er sigorta 
plakalarının .I~:inuıı.'aı!İ . 9~ 
iplidasııııl::ııı ıtıhareıı ıstıııı:ılı 
ınrıııınu uld ı ııııdaıı tebdili 
lüzumııııuH ı,ı . ııılıııl ıııaııtıka. ı 
Tiı aret ıııııcliriı·cti :ılive:iı le ıı 
lıııılıı ilıııı~ ıılııı~kla ıı,;,, lıaııt~ 
ve mağaza ve aır yerlere talik 
kılındı~ı istihbar kılınan mPz
kı.1r plakaların itorııde mes'ııl 
kalrr ı ıak uzre lıemeıı nı:ıhal
lirıdeıı kaldırılın:ı~ı ınıılılernın 

sigortıılı nınııılaıı elıeınınıyetle 
rira ohm ur r •ndıın • 

ÜNYON 
Slğorta Şirketi Mildir! eti 

Zayi: lstanhul Ticareti dahi
liye gümuğiinden nnmıma ıan1.im 
kılınan 4006 , o ihracat bey.ııı

naın.:sine ait :lS:l8 :\o depozito 
ma buzum zayi oldu~uııdan ibrn-

zıııda hükmü olmadıp;ı il ılıı olunur. 
1 !asır isklesinde No + \1chmct 

\lakarn:ı.sı Amenkanın en birinci 
ınnııtinden ,apılr.'ışıır. lluıun av· 
rupa makarnalarına mtireccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir Jda ıecrube her 'akit 
kullanmak içın kıl, ıdı.r. 

Her yerde arayınız. 

L..Jfkrisac \'e senai ccs!sat 
--ı ve iıletme T.A.L_ 

KAPİTOL 
(CAPITOJ ,t<:) 

Kundura. kadın 
el çan' :ılırı ve 
her nc\'i deri 

l>oya.~ı 

16 renk mevcuıuır. 

Koyu renk deri 
leri dahi açık ı tf::;:~;z:~~ 

renge boyar. ı 
L'mum! ıcente 

len; 

KAl'O \ ~: 
ŞL'ın:KAsı 

Galata, Sen l'ier 
! lan 24 

·~ TAl"SITLI·: ~· 
son sistem ve son model 

BRITANYA 
ı:ıt ~IOFOi\Lı\HT 

ucuz flatlarla at ılmaktadır 

bir tecrübe ktlfldir, Galata 
kule kapu No 661) 

T H. Vafyadls dcarethanesl 

Galatada l(ara klly börekçi 
fırını sırasinda 34 

1 C'çünciı Kol ordu 
miibayaat kom h·onundan 

* l'ıta3t ihu' 1cı ıçtn hı~ kılo sade 
yağının pazarlık <~retl\"le mubayaa ı 
tekarrur etmı~~ 

P:ııarh~n icr.t..;;ı ,i K:lnunu .lnİ 929 
tanhınc rnusaduf (~uınartc guniı sa .. 
at on<lörttedir. itaya talip olanlann 
mlinakasa salununJa hazır bulunma
!an. 
* t,:ıırludakı kıtaat ıçiıı do

kuzlıırı kilo pek. iınet alı>ni 
ınııııakasa ile ıniihayt•:ı l'ıfile
ı~ekdir. İh:tlesi 23 k. ııııııusaııi 
<.:ar;iaınha giinii saat on rliirtd" 
icra Hdilı>rı>ktıı itaya !alıp" 
olanl:ırtn tı•ıniıı:ıtı muvakkate
lerile 1,:0rlıı ıııııhay:ı:ıl koıııis
yı '11!ırıa ııııııw ·a:ıtlan . 

* ı;oı-tııdaki lıastalı:ıııeler ıh
tiyacı için 3,300 kilo siıt ile 
3,300 kilo yoğurt koııtııratcn-a 
raptedilmek iizre aleni ınııııa
kasarn \:tzndilıııistir. lhalı.,si . . 
23 Kaıııııııı. anı 929 f)ır~ıınha 
giıııiı aat 1111 dorttıı icra edi
lecPktll'. Şemiti aıılaııı:ık islı'.
yeııleı in her gıııı ve ı.ılip oliuı
laıııı da tt!rnİrı;Hı mııvııkkale
lerile lıerahtır ıicarrt odasıııdaıı 
ıııtısaddak vesikal.ıı ırıı ıııııstas

lıilıeıı ı;ortu ıımhayaal koııııs
yonuııa ıııuraı~ı:ıtlan. 

* Kıtaat ilııiyan i~in ya· 
selızc alına ;ıktır. t 'ııt.ırlığın 
irmsı 5 ikiıı~ı k:iıımı cumar
tesi saat on dör11ı'. } apılacaktıı·. 
TalipLriıı muı caatlaı ı . 

1 lıııı "irkecide 'anasaryın han deru-
nunda ve han meıhali ı.rafcyninde 300 adet Kavin K ııreklik 
iki adet vozıhane ve binnci katında Ke!'l',le 20 Iüınm;ıı. anı 929 Je 
8, 9, ıo. 11 nuıııcnılu odalar üçıin ihale rdilınek iizre ıııiizave -
cü katta J<J, 41 , 4'; 47 , ~o . 5! , :i.ı dew çıkarılılığıııılaıı J:ılipl"ıiıı 
nunıe"'Ofu odjlar kira\'a \Crilccc~n · 
den •.ılip olanların lıc ıı;iln saat ıt- Cih:ıliılr Haliç ıınııarı tııtıanıe-
de~ 14 c kadar meıkOr handa ı l:ıl ıııı:ııııırlııgııııa ıııııraca:ıt-

ANKARA 
ve rn gaza ve aır yer1ere talık kı

lındığı istihbar k"ınan mezkur plak
l:ırın ı l erudc me ul kalmamak uzre ; 
beman mahallınd ~ kaıJırı :ı a ı muh
terem sıgortal::;ın'"lızdan ehemmlyeıle 
rıca olunur efend:m. 

P. Kutusu 332 
VekAlet, Komısyon, ardiye 

fit:,==='=:. işleri C:---Milli 
Sigorta Şirketi MUdtrlyetl 

Dvlet matbaa. ı 

miıdürlüğundeıı: 

KÖY Kıraatı 
Maarif Vekaleti 

Tarafından 

ncşeedilmlştlr 

Fiyatı 15 kuru.tur 

LA Tl.N l\ILAV\'ERJ 

ile Türkçe yazı 
yazmak için her 
ılevi yazı mak
neleri nin tam 
e ıebdi olunur 
Müceddet ve 
kelepir makine 

· fer satılır 1akintlerin Türkçe kılav

yeleri l..Atin k•lavvrel ıle de~şıiıillr 

'\1ahı;e uç lira ile daktilograf ders

leri •erilir. Kapcl en mükemmel yazı 

makineleridır. l.Pikvoko (,alaı:a l lıracc 

sokaıtuı<Lı nıimcro .l9.Telefon Keyoğlu , 
IM5 1 

itan 
Çorum Vılavetinin U mancık kaza

sında vaki Kus Devlet ı nnanınJan 

senevi 3M78 678 ı;ayri 
mikap ve on enede on 
CfCarl kat ve imal edilmek 
gayri ırıaınul metre mi 
lrumş bedel üzerirden 
wulil 21! kanunuevo 9~ 
22 kAnunıwuu 929 ta 
hir av rnüdd.ıle mu1.a 
ediJmi~tir 'l'ullblc.in ve aıu ınuza· 
yede) i anlamak 1>tevenlc n \nkar.ıda 
Unntın ~h.ıdunveıJuınc-uıyc~ıvle lstan 
bul 'e Ankara orman baş mudurı-
- .1 __ .... 

Ticaret mUd!riyetl umumiyeslnde 
Mukaddem• nakliyıu Bahriye •ı 

gortacilığı ile i~gıl eylemek lb:ere 
ahklmi lcanunyie dairesinde ıcscıl c
dı1mış olan yirmı bin lnıçıliz [,ırası 
sermayeli ve ln~lir. ıabııyeıinl haız 
(Bek ~:ndmenson F.nşureos 1.imitet) 
şirketi bu kerre mu:11caaıla nakliyau 
bahriye <ıgorta muamcl4ıını tatil et
ıiğıni beyan ederek 25 Hazirın 9t7 
tarihli ve 114.l nümerolu sfgona 
şirketlerinin tefti~ ve mılrakabesi 
hakkınJaki kanunun ahklmı mılısu 

sa.;ına tcvfikeu . igorta muıme!Aun

dan halen uhtcsindc bulunan hilu
mum taılıhtidaıi mczktır kanun mu
cibince muktezi teminat .e vesaiki 
ita etmiş olan (Zi Komhıl ~:OŞuraıı< 
Kompanı Lim!tet) sigort.ı ş\rketuıe 
devretmiş \"e işbu devir muamele> ını 
müberyın mezkftr şırkeıleriıı m -
kezlcrinde tanzim ve u ulı daire .ın-

P wdik edi.miş olan iki adet be\ anıı 
medc 'ek!lete tcvdı cdilınıf olmağ • 
!içesinin diğer şirkete kahu' eden ve 
yahut devrini kabul eımeyupıe hesa 
batını kat ve ta fiyesini talep cden 
bilelim le ılıli:adaranın (Renk Endrro 
son F.n,urens Lımiıet) şirketı 'ekili 
ıımumi"ine ve icabında lstanbul 
mınnka ı ticaret müdiriyeune mu·a
caat etmeleri il~n olunur. 

Piyanko ıııüdin) etinden: 
, uınıııı ı ve hile ( 6000) 

altı lıııı adı•! ııızarnııanıo tap 
etıırilr.l'l'l;tir . . \f iıııa ka. :ı va i ti
rak ı•rlı•reklt•riıı flC\' ık~clrr•ni . ' 
lıaııııJ,.ıı l'er~ı·ııılı gı nlı saat 
15 dl· pıyaııko ın ıdinyetiııde 
nıırtP ı>kkil ııııılıaat kıııni ,·o -

==bt••--~~-~-- -;;;.._ __ _ 
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