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İRFA.' • TRL'ı '.\ DOCRU-

Vatanın her kö~e. inde milkt 
mektepleri faaliyete geçti. Kadın, 
erkek, genç ihtiyar, biıtlin vatan
daşlar irfan nuruna dojtru ko~ma
ktadır. .\!illet mekteplerinin baş 

muallimi olan biiyük c;aı~inin 

davet ve i~aretinc kim icabet 
etmez? Onun gösterdi~ yol,ya' 
nız selı\met medeniyet Ye irfan 
yoludur. 1 !atta esaret l:ir tlcrl•• 
olmaz. Cehaletin mucip rılduj(ıı 

esaret clL ~man esaretinden daha 
fena, daha devamlıdır. işte bunu 
da yıkmak cehaletin karanlık 
pcrde>ini yırtnrak irfan gıine~ine 

kavu<mak l:lzımdır . .'llillct mek-

NES'ET ÖMER BEY NECATİ MERHUM ·HAKKINDA İZAHAT VERİYO 

' tcplcri bu gayeyi iHihdaf ediyor. 
1 lakiki bir dcmokra>inin, ha

kiki bir cumhuriyet rebinin ilk 
dli ıınce i, 'atandaoları her hu
su,;ta tenvir etmektir. Çünku 
~ıalk lıükıimetkri ancak miinev 
ver vatanda~ların i~tirak ve mu
avenetiylc devam \C vazifelerini 
güzelce. ifa cdclıilirlcr. .'IIillet 

• hakimivetinin cari oldu~u mem
lcketle;dc vatandaşların devlet 
ı~lcrine dair vazifeleri hem çok 
ve hem de mühimdir. Bunları 

·c anlamak ve y-Jpmak bir 
lunıata müte\akkıftır. 1 liç 
ı memleket i~Jcrinden 

~den hir p:azcteyi anlıyacak 

recede okuyup yazma bilme-
1' bu malumatı ekle etmek 

•kün m[idür·/ 
atanda~lık malumatından ba

~"" hir de herkes için mesleki 
lıiljfüini artırmak ihtiyacı vcr<lır.Bu 

~ırda ilmin \C tekniğin yardımına 

n ra ·anı etmek izin her hangi hir 
'. L' m~ \ aıfak olmanın ihtimali 
Yı•ktur. 1 larpte bir 'il:lhlı askerle 
silahsız a ker arasındaki fark ne 
i c ale!ıımum hayatta hilğili in
anla bıL;isLı insau arazindaki 

fark ta odur. ;'lkdeniyetin \ekli 
hazırında but~n bilgiler i~<aniye
tin mu terek maiıdır. Arım den 
ve caı ı ,,n 'ıunları elde cd~biiir. 

ı.ı, crırki '.ıu fc\ ızli ve ı:;.ırlu ille
nı ·. ~ircb 'mek .için lazım ol n 
an:ı'ıtar CL'l.iarii edilmi, oLı:.n_ 

Turk milleti 'eni Turk harfleri-
·] , J 

1 ~ hu anahtara sahip olmuş tlcn:ıı.-
ktır. Bununla girilecek, yeni lıaı atta 
kuvv~t ve kudretimizin hudunız 
bir surette arcacaj!;ına slıphe yok-
tur ıı . ' 
d. : Uğun okuyan, yazan ken-
bısıne lüzumu olan her şeyi 
ılecektir. Bilen bir fert milliyeti 

içinde nekadar kuvvetli ise bilen 
bir mili et tc, milletler urasında 
0

1 dl ercce kı:\ vetlı otur. Bazı mil
ct erin d a Ctçe k•ıçuk olmalarına 
rağmeıı ı. 
l· ' ~enılıJcri-ıdcn milyon-
.ırca fazla nufuslu milktlcrc i•·a 

setcn . . · 1(. 

d ' ıktısadcn 'htiknv·tm"lerı· 
ne en ·ı ' ' 
bahşet:i~-r~ !';eliyor? 1 lep bilginin 

1 ııdret ve nefse itimat-
tan dej\iı tııi~ .. . 
kavc · ·ilaha 51Jlhla mu-

nıet ne d biJ.,.; 
1 

erı.'Cc luzumlu ise 
h•)'C lC b'IM , 

ctm 1 ı;• ılc mukabele 
ek o kadar zan rid. 

Eski zam:ınlard 1' .'
1
r
1
• ti 

• ını c er ara
~ındaki bilgi farklanııın ,_. .. ·k· 
~r h . . UU)U 

e cmn-ııyetı olrıu~aı il. d. , k . , ı ır ı. 
çun ·u ı, \ akiUer ilim h ttknik 
kudreti burun hayatı istila etme 

~i~ti. Bilgi de ile'! ,ey yall'ız 
dııııu~a has bir sus tela ,ki oltı 
nııyordu. llugün · c va7.iJct t . 
ınamen ba,kadır l layatın kkrışık 
\L çetin bir naı. }Ct kc ııettığı 
'ıı.. d e\ irde sokakta '· ı..rumck 
lııeJ-·tb· ' u ır bilgi}c muhtaçtır. 

l . Buyiik, murd eh ve medeni 
ıır mili 1 k et o ara· yaşamak için,;c 

ne k-ıd L·ı . ' ar •ıı gılert ihtiyaç oldu-
!tunu · 
d •ız tasavnır edini7. Bun-
z an ba~ka bizler kaybedilen 
~malan da tdftli etmep;c mec-
Uru~- 0 .. 

IMe . n~n ıçın ayağımıza 
.. rı nımetın kıvmetini bilelim 
•e tn'Jl · • ' 
· . 

1 et mekteplerinden azaınl 
ıstıfad 
ka e maksadı ile hiç bir fırı;atı 

Ç'rnııyalım_ 

1illct mekt J · ••fon cp erme devam 
lcr aynı zamanda iki vazi-

' HARİCE ıc. Akvama· 
Gönderiyoruz 

1 
Dersler işçiler için_ 

Cemile 

. 
l 
\ 

50,000 kişi ta- B!! ?.1~~all tesi~i 
r f d t k . duşunulmektedır 

a ın an a ıp 
:)<ırk demir yolları amelc-

edili yor ~inin proje~i ve hazırlanan 

Tuz ihracatın1ız n1ühin1 Yunanlılar C. Ak· 1 
bir yekun aı-zediyoı- vam için bir halı 

bir nızanınamc 
Necati beyin hazin oıumu hakkında 
izahat veren Dr. Neşet Ömer bey 

:\1i11et mekteplerinde hum

malı bir faaliyet var Şark demir yolları amele 
cemiyeti hcy'cti idarcşi, 

işçilı:rc ) .ır<lım için yeni bir ni
zamname projesi hazırlamıştır. 

Ya.kında knngra halinPe toplana
cak olan cemiyetin hey'cti umu
miycsjndc bir mesele iutaç edi
lecektir. 
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HAZİN ÖLÜM ___ ,.. __ 
HASTALIK AN1 
OLMUŞTUR 

NEŞET Öl\1ER BEYİN 
İZAHA Tl MESELEYİ 
TENVİR EDİYOR 

DARCLFÜNU~ NECATI .'\IER
lll.'11 lçl. T BiR ABiD~: RF:KZI, TF: 

KARAR V~:RDI 

N ecati 8. merhumun hasta
lığını teşhis için geçen sene 

icra edilen konsültasyonda hazır 
bulunmuş olan Darülfünun Emini 
Dr. Neşet Ömer B.dOn bu mesele 
hakkında bir mubarririmize 
demiştir ki : 

- '\ccatı l:l. in vciau bütün Da
rülfünunu da mütcellim etmiştir. An
karaya ~oittiğımiz zaman, kendilerini 
gayet vahim ve kangrenli bir apan
disitten vaktında ameliyat icra edilmiş 
bir halde bulduk. Esastn hastalıj\ln 

bu şekli saikavi bir surette tekamül 
etti~i ,.c inzar itibarile çok mühlik 
hulundugu için. ~apılan müdavata 
rap;mcn, şah>en de çok sevdip;im 
ve hörmet cyledigim bu muazzez 
arkadaşımı7.ı kaybettik. ; 'ccaıi il. 
bu ]ıa,talı)!:ından evci müteaddit 
defalar muayene edilmiş \·c gant 
kıymcth ol:ın sihhau hiç bir <urctlc 
ihmal edilmemiştir. 

Son dela iki av evel umum! 
muavcncsi icra t.:liilıniş. mide ve 
bağusakion, hatta rontken şuailc de 
muavcne olunarak fotrı~raflan taspit 
\e e .ı.- 1 1 hı kon~ülta von icrn edil 4 

mıştir, 

Bu K n ulı · onda hazır bul ~nan 
mıdc ve h p;arsak lıastalıkları müte
hassısı ür. ı\lchmet k;\nıil il kemli 

<inde bir ,\mcrukolit ,bağırsak iltihahıl 

bulmuş 'c hlzım J?:Clcn tcd~hir ve 

\ cs:lya tertip edilmiştir. 

Apandbit ve bilhassa bu vahim 
şekli nagehzuhurdur. Evclce 

bunun Yaki olup olmayacağını anla
mak mümkün değildir. llu apandisit 
evelce geçirenlerde olduğu gibi bu 
hastalığa hiç düçar olmayanlarda da 
zuhur edebilir. 

'.\.hıayencdc ı. ·ecari heyin ~\pan 4 

disiti mevzu bah..ı::ctrnc~i de nazan 

dikkate alınmış \c endişeyi murip 
bir şev olmadığı ıcspit edilmiştir. 

Necati il. kon>ültasyond;ın sonra iki 
ay iyi bir halde bulunmuş ve felakete 
sebep olan tehlikeli vaziyet birkaç 
gün içinde olmuştur. 

\lczkılr konsültasvonda Doktor 
J. ·urcttin -.\li B. de hazırbulunmu ·tur. 

Bir şey söylemiyor 
Dr .. \lchmct Kamil B. konsül

t:ısyonun tıbbi birmcsele olduğunu , 
hası:ılariylc meş~ul hulunduj!;n için 
bu hususta izahat ,·ercrniycccğini 

siiylemiştir 

Osman şeralettin bey diyorki 

Dr. Osman Şcr.ıfcttin il müz 
min bir hajtırsak iltihabı olan 

anterokolit ile apandıstin kanşıırıla
hileccjl;ini, b:ızan tefriki müşkül ol· 

du~uno, avni zamanda iki hastalığın da 
hulunalıilccel';ini beyan etmiştir. 

Bir abide yapılacak 
Üarulfünun divanı. Necati il. in 

hatırasını tcıiı ve ıebçil için Darul
funun meı Janına bir abide rekzc 
dilmcsinc karar verilmiştir. ı. ~ecati 
B. in hatırasına hörmcten çarsanba 
günü tatil eı.illmi~ olan Darulfünun 
da dün tedrbata başlanmış , c dcrs
dcn evcl beş dakib tevekk"Uf edik 
rck merasimi ihtiramıye vnpılmı~ıır • 

fcyi birden ) 9pmış olacaklardır. 
Bu vazifelerden biri şahsi ~eref 

ve kıymetin artmasına matuf 
olup nefsi ve hususi bir mahiyeti 
haizdir. Dij';eri be memleket ku
vvetlerinin tezayüdünii istihtaf 
eden vatani bir vazifedir. Bunun 
için nefsine Ye vatanına muhab
beti olan ve kendini, vatan v ... 

Kadınlar tarafından 
mUthlf bir tehacüm var 

i\lillet mekteplerine halkın 

tehacümü glin geçtikçe artıyor. 

\foarif her giı..'l veni d neler 
açmaktadır. 

Vefa lise i, Ticaret mektebi, 
Erkek amell r at mektebi ve 
dij(er liselerde de dcr::nneler 
açılacaktır. Cmumi belediye cem
iyeti salonunda da dcrsane açıl

ması mukarrerdir. 
Elli bin kişi 

.'\Ickteplerc şimdiye kadar de
vam ctknlcrin mikdan :'i0,000 
kişiyi bulmuştur. 

Ders geceleri : Pazar, pazar
tesi, çar~amba, perşembedir. 

Kadınlara pazartesi, perşembe 
günlcridır . 

TIPKONGRASI 

Projeye nazarını, ha<tıılıl';ı On 
günden fazla deYam eden ame
leye her gün için hircr lira ve
rilccl'k, yangın ve sair fclakdler 
dolayı:;iylc müıkil vaziyete dü
şenlere ve evlenmek isreyenlerc 
50 liradan 200 liraya kadar he
diye olunacaktır.on sene müddette 
ayda yirmi lira vermeyi taahhüt 
eden i~çiler için cemiyet tsra
fından ev inıa edilmek suretiyle 
bir amele mahallesi viicuda geti
rilmesi muvafık görülmi.ı~tür. 

Amele mahallesi 

Ycfat eden amele ailelerine, 
amelenin azalık müddetine göre 
(250-500 )lira kadar verilecektir. 
Bütün bunlara mukabil ameleden 
ayda birer lira alınacaktır. 

ŞİMDİDEN HAZIR
LIKLARA BAŞLAN ~ 

l\UŞTIR 

Katil Seyfettin 
.Kc1tane el. 
ıiayeti ka

dın yUzUn

den mi 
oldu? 

Bu seıııı toplaııal'ak tiçiiııcü 
milli tıp koııgrası ra1x•rtıirleri 

ııır.saileriııi hitirıııek üzredir. 
Koııgra eylül iptiılasıııda 

.• \ııkar:ula toplan:lı'ak ve kan
ser, f' irrrıgı Vil kızıl lıastalık
ları mcvzıı hahs olaı-:ıktll' • 
1 lokloı:larnnızııı ıııiil.iııı hir 
kısıııı !ıi,fı:ı~s:ı kızıl ıı .. · cl,.siylc. 
!llı)sgııl oldııklarınılaıı, lııı lııı-

SI! ta hara etli tıııızaktTelcr ol
ma.~ı ııııılıtenwl guı uhıwktı:dir. 

SIRBISTANDAN 
MUHACiR 

Soıı giiıılımlc Sıılıi•taııdaıı 
gelen ııııı!ıarir:eriıı mıktan 
ı:oğalrııı~tır; iki iiç ay içiıı<le 
8,000 ırıııhacir gelıni~tir ve 
Aııadolıı<laki mürettep yerlere 
gönderilmi~tir . 

Bir gazete Sıı histanda 
200,000 mıılıarir ı.relcccğini 
yazııııştıı·. Tahkikat yaptık; 
n•sıni ıııa!ıafil lıııııııııl doğru 
'Dlrnadıi!ıııı . üyleıııı ·tir. ---kanun hilafı çek keşide edenlere 

An kanı, :'i ( milliyet ) -
Antalya meh'tısu Saki Beyle 
refiklerinin karş)lıj!;ı olmadıj\ı 

halde kanun hılfında çek kc~İllc 

edenlere ce;1,a teatibi için ticaret 
kanununun ( 61 O)tıncı maddc>ine 
bir fıkra iJaye,inc dair teklif ile 
adliye mnzbatasi nıznnmeyc alın
mı~tır. 

idarei hususiye bütçeleri 
Ankara, 5 (J\lilliye!; - Dahi

liye 'ckt\l eti tar afından vıL\yet 

idarci bu>u>iye bütçelerinin ekil 
ve sureti taıızimı hakkinda izahatı 
bav i lıır tamim hazırlanmı tır. 

Fırkanın kaza konferansı 

Ankara, 5(A.A)-Cumhuriyet 

halk fırkası kaza kongrası bugün 
ögleded eYel açılmıştır. 

TUrklye - Uruguvay 
Roma, 4 ( A.A ) - Türkiye 

9lıri Suat Beyle Urug,·ay sefiri 
;\I l'on l iirkiye- L"auguvay 
dostluk mu:ıhedenamesini Türkiye 
sefaretinde imzalamı~lardır. 

mill~t hayatınct.1 -muessır .,ormck -

istiyen ve niha}tt insan k Ale
minde mevcudiyetini her hangi 
faydalı bir işle ihsas etmek arzu
sunda bulunan her Türk baş 

muallim büyiik Gazinin millet 
mekteplerine koşmalıdır. 

·zeki Mesut 

Tabkikat de· 
,·am ediyor 

Dtmku nushamızdıı Kdtnnecle 
kaqın yıizunden bir ~irayct ya

pı ı~nı \ azmı tıl 'l ı "C) ft:ıti 

hakkındaki ta'ıkikat ele\ am et 
mektet1 r.' Katilin dun akimi· 
mız bir rcıımini den:c:li~oruz. _ _....,....._ 

Çindi milli hUkOmet 
Şanghay,4 (A.A) - "Riiytcr,, 

Nanken lnj\iliz ticaret odası Wu
han belediye mccfoinin \'uhan
daki sabık Rus ve Alman imti
yazlı mıııtakalarında Çinli ve 
ecnebilerdey mütesekkil muhtelit 
idare ıc~kilatını bertaraf ederek 
bu mıntakaların idaresini kendi 
eline almasını protesto eylemiştir. 

ırakta akın 

l.ondra, ı ~ \,,\.) 'Riiytcr,, 
ajansının istthbarına nazaran 
l.ondraya gelen telgraflanb ~u 
malumat veriliyor: :\lurnir kabi
lesine n1cn~up hazı cşhns ahiren 
Jrak hududunu gL-çcrck Irak 
arazisinde çadır kıırmu~lardır. 

.'llahaza hunlar burada çok 
kalmayıp asıl yerlerine dönmüş
lerdir. Irak arazisine vuku bulan 
akın nctice<i olarak lngiliz tay
yar :!eriyle icra olunan tedip 
seferinden beri yeni bir akın 
vuku bulmamı, ır 

._ 
RUS BL GDA YLARl 

Los Angcles., 5 (A.A.}-"Roy. 

ter " ı\ mcrikadaki en büyük 
buğday miıstahsillerinden \lon
tanr lı ~lr. Comp Bel iıı \me· 
rihn usullen üzerine pdai zer
iyatta lıulııntna~a tahsis edilecek 
on milyon İngiliz dünurnii ara· 
ziyi intihap için yakında Rusyaya 
gideceği haber veriliyor. 

Avrupada soguk 

Pam, 4 CL\) - Avrupada 
şiddetli bir ı;oJ!;uk hükümfcrmadır. 
.:\liinakalati işkal edecek derecede 
kar yaj!;ını~ olduğu bildirılmekte

dir. 

Pirede yangın 
Atina, 5 - Pirede dün gece 

biiyıik bir yangın çıkını~ 300bina 
yanmı~tır. 1 Jasarat 50 milyon 
lira tahmin edh·or. 

Tuz inhisarı umumi mU
dUrU izahat veriyor 
Hiitiiıı Tiirkiye ınt~nıll'kct.: 

lıwiııdu hiı· scıır, zarfiıırh mü
him ııııkdanla tuz i'tilısıl 
edilıııi~tir. 

- istih~a! edilen luz ııll'ınle
h'etirniz ihtiyacind;ııı fazla ol
dııiJ:ıııııları lıari~ de scvkı ·at 

yapılıııı~lır. . 
J }fııı hu lııısıı~ta tuz iıılıi

sarı mııdiirü Umumisi R lıir 

nııılıan-irirııizc demi~tiı· kı: 
Memleketin bütün ıııcmlc

halannda altı ayda 236,000 
ton tuz istihsal edilınistir. 

Bııııuıı 117000 tonu Jzmirde 
Çaıııaltı meııılelıasır.a aittir. 
İslih. al dalıa fazla idi fakat 
son fırımalar azalttı. Çıiııkit 

fırtına bizim en büyiik duş
maııımızdır. 

Bu scııe Avropaya da sev
kıyat yarıtık . Yogoslavya bize 
3qpoü ton sipariş vermi~Lı. Bıı 
siparişi temamen ifa ettik . Rıı 
yüzden memlekete 105000 lira 
girdi . 

Bu sene yeni mem!chalar 
açmak teşcbbüsündeyiz . Yeni 
mPmlelıalar \'ilayatı şarkıycdcn 
Ilak<irı ve Van vilttyetlcri da
hilindedir. 3 ıııeınlelıa tesis ede-
ceµ-iz. 

SÜLEYMAN NAZiF MER
HUM iHTiFALi 

Üçüncü sene 

Bi.ıyük ve çoşkı.ın TLrk C'lit>i 
Süleyman Nwjf B. ruerhı:'ll 

ğın lıcd! 

suk1nuna te\ et 

edilelı t.ç •c 

oldu. 

Dun,ustıd , 
vefatının ıiçıi

ncıi yıl diinumu 
münasebcıilc, 

hazin ve sami
mi bir ihtifal 
tertip edilmiştir. 
lhtHale Darrüş
şefaka,Kuleli ve 
Halıcı oğlu me
ktcplerile bazı 

Da~ülfununlu ı,cnçlcr bulunmı..~ 

tardır. ;\Jerhumun mezarı baş

ında.. hir J>enç talebe har.:rctli 
ve nıue,sir bir hitabe irat etmis 
ve ~u cumlc ile sözünü bitirmi,ti~. 

~Btiyuk bir heyecan menbai 
olan Siıleyman )/azifi, surlar ha
ricinde yatan şehit karde<lerinin 

' yanına tevdi ederek 'diyorum ki 
bu mukadde,; ölünün göğsünde 
yaraları yoktur. 

Eak:ıt memleketin en buhranlı 
ve korkunç zamanlarında kalemini 
keskin kılıç gibi kullandı. ouyıı 

için bu güzide adamı yanınıza 

kabul ediniz!" 

KELLOG ~!!SAKI 

Va~ington, 4 (A.A) - Dün 
ı\yan meclisinde Kellop: mi<akı
nın müzakeresi esna,;ında Ayan
dan biri:~llu mbak lspanya Ame
rika harbi c,ıı;ısında mevcut 
bulunmuş obaydı lıu harbin mu
hik oldu.~11 sabit olacaktı~ demiş 
ve bu harbin ispanya tarafından 

mütevali bir takım ha<ımanc 

hanketlerle Amerikaya cebren 
kabul ettlri':ni~ oklup;-_:ıu ilave 
eykmi~tir .'il. Baroch mbakın 
memleketin muhtaç olduğu knı
vazörlcre olan ihtiyacı hemen 
tenkis etmeyeceği mütalaasını 

serdetmi~tir. 
__.._._ 

INGILİZ İMPERATORLUl':U 
1.ondra, 5 ( .\.A.) - lmperator

luk konfcramının içtimaı 1930 sene· 
sine tehir cdilmtıtir. 

yaptırıyorlar 

Guva bununla halıla-• 
rımızı da gözden 
düşüreceklern1iş 

Öteden beri Türk halıları 
aleyhinde propap;anda yapmakta 
olan Yunanlılar, hu cümleden 
olmak uzre C'enıiycti Ak\amln 
biıyiık salonu için kıymettar bir 
halı imaline ba~lanuşlardır. 

Yuııanlılar bu halı UZ"r\.~ 

Yunanlıların emellerini ifade ed<:r 
bazı resimler de yapmakta imi,
Jcr. 

Haber aldığımıza göre Yunau
lılar bu suretle, Cemiyeti AkYa
ma bir cemile yapmak i,tcmek· 

tedir. Bunun sebebi de, Cemiyeti 
Akvamın Yunanistandaki halıcı-

lara I00,000 liralı kbir muavenette 
bulunmağa karar vermesidir. 

TAHKİKAT 
l\llEVKUFLAR IIAKKIN
DAKl TAHKlKAT TESRi 

ED!LlYOR 

Mrvkıı_flar hakkındaki 
talıkıkata diin de de

vam edilmişıir. Tahkikata ta
maıniy!c bitmi'i nazariyle ha
kı!maktadır. Yalnız bir iki 
nokiaJaıı tahkikatın tevşiiııe 

lüzum gurüldii"fıııden Lir kaç 
gı-ın cl:ıha devam edı.ıcektir. 
Bu cilıetl rde ikmali talık kat 
edifdiktf'll 
malıkeııu.>yı1 __ ....,..__-'---

Sütçüler 
Gene Fırkaya müra

caat edeceKler 
Süt ınusıalısilleriyll' sütçıi

ler esnafı, sütlerin kapalı giiğii
ııılcrle ~atılması hakkıııdakı 
karar iizcdnc tekrar C. 11. 
Fırka~ı lstaıılml merkezi ııezdi
rıdc te~chhıısalla bıılunıııaya 
karar venııişlrrdir. 

t-RANSIZ PARLEMENTOSU 

Parb;,4 (A.A. -Kı\nu"'ı C'>.1'l 

mucıbince ParlemLrtonı..n dt vrci 
içtimaiyeı;i ~Kanunusanide ııçıla

caknr. Riyaset diunının intilm
bından ı;onrıı umumi >iyasct 

hakkında müzakere ve munaka a 
' 

açılacak ve bu esnada radikal 

fırkası hattı hareketini tru;rih 

etmeğc mecbur olacaktır 

:11.Poincarc hiikıimctin faaliyet 
programını mali salt\hın ikmaline 

matuf mesai planını meclisin 

tasvibine arzcdeccktir. 

ltalyan bütçesi 
Roma, ~ (A . .A.) - (Röyter) 

.'11aliye nazırı 1929 - l(JJO btit
çesini bu gün meb'usan meclisine 
,·ermi~tir. Yeni butçcnin muham

men fazla 'aridatı 2808000 
İngiliz lira-ıdır. Lakin cari senci 
maliye tak~bcn 2;'07000 lnıı;iliz 

Jira~ı açık go,tcrmck te oldujtıın

dan gelecek bütç~nin safi fazlası 

tskribcn 10000 İngiliz lira. ı 
olacaktır. 

Bize de gelecek mi? 
Son gür'c-dc .\ı rupada, bılhassJ 

ltalya, \imanı a, 'e 'kanlarda 
şiddetli hir SOJk dal hlun-
makıadır. halı a ve Sı:-bı da kar-
lann irtifaı (5 J metroya . ol-
duğundan dun akşamda ekspres iki 
saat tcahhcrla ge!cbilmışcr asatanc 
bu souk dalgasının da seh-
rimizo gelmesini moht 1 ğormek· 

ıedir. 

Pazar yerleri temizlettiriliyor. 
fakat bir tUrlU bitpazarı 

işi alışverişin önüne 
ğeçilemiyor -PAZAR 
YERLER 

SEY AR VE BOII 
ÇACI KADINLA 
BUNLAl~IN ÖNl'ı 'E 
GEÇl\lENIN İ~lKANI 

YOK l\tU? ----YF:".'>I CA:\ll :\il:\ DA:\1 TERT T 

:IJIZ BİR \1~R OLDU GiBi 
BiR ,EY 

Şchrc.~aneti pazar ):erkrin·n 
tc>pıtıne de\ am cdıyor. llun 

dan ba~ka Y cnicami m~) danı 

gibi yerlerde tcmizlcttirilmektc
dir. E>kiden \ tnic:ımi mc, danı~ 
da >eyar bir çok satıcılar topla
nırlardı ve meni", çirkin lıır 

hal aiırdL 
Emanet bu gibı ç;rkinli; \ı<:ı 

önüne gc(jrtıCYc kc,..:ır verm; it. 
1 ma ı ne r ve b ,._ 

çe ı k lın \ " c r ek mc ı. 
' Jır Bı r r ek h:.I \ r 
me) J·'lln[l,ı or ıluvor 

l lalbuki bohçacı kadır. .ırın 
sattıkları eylerın cop-ı. e kıd•r, 
bunları da bek;\r ta,ral· ar alı~!Jr. 

S ıhh! ni.t.ama 11,c»-c l'u gıt>i 
~Ş) anır et:.ı\ makine inccıı 

gcçmcder satılması ) a;aktır. 
Beledı zabıta merrt.rlan bu 
gibi ~>ki satıcılar hnkkıml.ı 
takibat yapıyorlar. 

Yenicami parkı 

Şehrcm·-Lti YCT"ı ·ami mc\
danı• da \ ı;pıl.ın p:ırk 

ılaveler \i!ptırP.' tır. ~le\ıl 
miz bir hale gel :'lbt••. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

1 Ja.1ct lc1 ;ı,f \ e n1clauplar 

2- Peşte ınckr1bu. Bil- :n:ıcar mus

te'rık Turl.:J;,:eye clhor 
s- Turk bdınlıfının o<çlrdığ! ln1'ı 

l.:lp ve Franstz muharriri 

4- ~c-n habe.~cr 

3 üncü sahifemizde: 
1 ah il h Jerıcrlmtz 

2- Adiyeı. lskJ.n işJcrı nasıl \;a 1• 

lacak T 
3- Rlr cncdc nckadar halık lı h 

sal eım ı 

4 Uncu Sahifemizde: 
ı-f.ı.\arpor1 

2- Fıkra 

8- Duşun ıkl nlz 
4- Felek 
5- Tıbbi bahis 

6- Hikaye. 

Neutı B. in llUmU 
mHa&.scb•tUe 

il nci sahifemizde: 
ı- ~Whvetln • ı ,. 

6 inci sahifemizde: 

ı - :\ lillct mekteplerine 

dcYam edenler icin ko-
• 

lay okuyup yazma :;ü~ 

tunları. 
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ı geliyor rk kadını Buhran 
a r ro e ··rü bir Türk köyüne 

t tkikat yapac ktır 

Hırvatlar istiklal 
i tiyo lar ti eri 

Büyük bir inkıta-' Ce ubi Ameri-
1 ba mazhl r oldu k h .. k" 
F - 1- . 1,. k a u um ran ız ınu ıarrırı u - -

M. Meclisi Necati Beyin 
hatırasını taziz etti 

He 'eti umumi\ e hır dah.il a a 
< < 

\ e merhumun hatıra. ını 
dün rt 1 

' t:ıt'l edıln 
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1 ı hını da ~ lnıı-

Prof. Fa~ılnskl 
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1 urk 
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~ 1 

rr: tinir 
o duıı;unu 
k.: >ili (ti, 

ılt r u
t ır l'ıak 

L 1 t Kız 

ırfıın 

rn 

l rk r 

il ıı le 

rarı:ı. 

'- lcrı. 
n ,, 11rd 

r h ~nn 
ılL be • .\ ru 

eti ı taı uazarım 

rt:' t r: kkl k dt 'i-i ·~ 
n d·ı colaı ı ".ICr'l

ah•irnrım 

'l' ,aln , ha ara ın 
mak ıc h· 'k ~Ilı c ·er 
pl~ ıak içın ı:idıyorum. 

lıı 1 r ko une çc 
ı la alk m· i e .:r

.ri'li t ' 1ktır 

11 t 

adı 

m 

tc azi '1rofu orun t·r 
< ıı ı t. uc dim l'akat 
t rı lıjtif! • İ • TJ L{, için 

et• ı.~ ı ·ede bi re -
:ıı. 

llura ıu tc,n Jcc; lin i· cpi,mi 
·rım: Ilı: itiL.ırla i;;e 1 at ıyetlc 
le~ el ı "'llkı J'urklcri cıırdar 

c l'i.ırklcr için her ~<\ ıni 

iı ııır elan yegılnc mu 
Lu ihtıy !'rot\; < " r. 

'ır-di ı at ;un ıkıncı ~ dı ı e 
i t ,al cd;> cır 'l t ·c - \l.ıca c1 
ol L 1 t• ç i f• barf 
l 'lliz r ı e.urecckl . ıurk 

ı• atın il d d ru • ·r , ı tar 

ı~ 

< 

d ı 

imd 
t 

kain ir lu 

ı ~·· .ı ınak 
ı tar , ı c dt 
u l • hı 

uı ınl >ı '" ai- c.: rlc 

1 

nurıı at · rrc ını "} lcdir B· na 
dtC: ki. Ujt m beıı e'>e · ı •11.,r 
cclinize di} c kim eye urcaat 

1 umcm ~-, vela Budare,tc le c L 

, rini tab ulecek tabi :-oknır. 

bum:, lçın bu •ilıi ilmi " erler 
mııayye bir z ımre kar· için 
okluğurdar bu !arı ilmi muc c
'cler ne"'i' ederler. Biliyor-ını kız 

i ıi muc"csclcrimjı de bu ı;un 

pek f• ır · haldedir. lllnaennlevh 
ı.. m, c muracaar cdemc:m. t:Jbet 
hen oldt>ktcn unra rcşred bu 
lunur. 

Profc unle:ı B} rılro·ş eve gcli 
~ ordv:ı 'old.ı du~undum: \caba 
bu < 'furkı)' \la:ırif r ck:l· 
Jeti ne rcd me, 17,it Bıı Jugat 
,uphc z ki ,\lac.ırlarla bizim 
aramızı da!oa fazla birle:ıtirecektir. 

H. ı '. 

MÜTEFERRİK HARİCİ 
HABERLER 

Kralın slhhatl 
lr 4 ( A \., - ~aba':ık'-

!\•alın ah\81indc bir tcbe:d 
dı ,Jr-ıt' ,..• anla .:mı ur. 

1 mdrq, S C ,\. \. l Kralın 

ılıh! .-az rç•int1c clcği,iklik yok-
t 

Lr r. .ı, 5 ( \ \. ) Saat 
11,15 ,ıc bul tende 

( ııl• l il 1 bir J!;CCL ı;cçirdip;i YC 

ah\ ali ılıiyeı:indc hafif bir 

·ı < ldt ğu ~ü te11: mcktedir. 
tllç haber yok ! .. 

\hdı ıt, 5 ( ,\. \ ) - Crı.air 
ılıı'iıııl • kaı 1\-a dıı~rnıı~ nlaıı 

J ı iz 'ıq·are uı.ıı nıan ttchatı 
1 ı kk •ıı<la rı: ın ı ıııel ıafil lıiı; 
1 ı lnh•ı ;1lmanw.11r. 

\ ~ ·ı tılR \il \ı l~:DE 
1' o: ıa.. ~ ( \.A.) Buradaki Tiır

ı ~ nı~u:. cıç· i~lc llrug1a) orta 
' i huklımet ;ıra 't'lda 

ı. 

ede ı ::ıza-

dan gld Jer f .ondra 
< ,, Jen <)27 

l tulan 

t.l 

llcr' ..... 5 
'oı~ana 

ık n ~ .·ekct 
ı 1) r.ın ılc 

uJ., do~r.ı ya 
mc e karır 

• ispanya bütçesi- Jadriı, 4 
'\A) 'imrc mi bir tcbli~ hüt 
çenin l;pa:ıı ol umuru m:ılivc,i nzi
yecinin mcmnui}et balış oldull;unu 
~iı cermcktc bulundu~unu be\'an et• 
mekcedir. \luı·azenc te ıs edilmiştir 

• Tamirat mütehassısı -
\'aş!ngton, ( A. A. F - 111. l'ırkor 
( 'ilbeıt m:ıli mütaba.;.,1Jar hakkın -
daki mücalaatını lıiikılmetc hildirmek 
üzre Nuycırka muva-.lat etmiştir. 
• lumaileyh tamam'n afakı olan 
raporunun bahis olduP;ıı tenkitlerden 
müceha\·yır bulunduğunu bc,·an et 
mi~tir. 

• Yeni bir hastalık - Toled. 
~ <A.A.) Hu hıı alide ulgın bir 
ha;calıl hulüm ~urmeJncdir Fakat 
bunun bir grip mi yokso tifonıu ol 
du'ğu mcchııldıır Bu gun ı .l kişi 
olmüşıür 

• Rekor kmlacat mı ? -
Lo Aogelcs, 4 \. \.) 1 ek. sa· 
tıhlı •Queı;t,on !ark. ıanaresi Kont 
Z plin kabıli Se\k balonu tarafından 
kazanılan l 1 f s;ıat 46 dakkalık rekoru 
kırmak ıç•~ ıayrana hala deı am edi 
\Or 

1.o. 'l.r.~ lcs, 5 \.A.1 Qucs 
ucm l\lar., ısınindekı tek .atıhlı tay 
\:trenin t•ce )ansında handa bulun· 
duğu muddct mecmuu 88 saata lıa· 
lif; oluvurdu. Mezkur tJDare gcırtı
nuşc naz·•en tayanında dab• fazla 
mııddet devamemıek fikriı de bulu 
nuvnrdu Tayy ectlc i~ benzm ihtı
vaçlan di er ıavnrcler tar fından 
ha\lda tem n edilı,ordu' 

Ukranya hey'etı - Bir mud
dettcn ten mcm ckccmız hakkında 
ıcckikatt.1 hı.iun•r l'knnu h~' "eti 
bugün Ru;,~:ı :ı. ,,det cımı~ ir. 

Kabine düştükten 
sonra vaziyet 

kadınını na ıl bulu ·or Harp filan derken ni
muş 

-
hayet ihtıl Aflar 

halh .. d"tdi bütün karıştı Eı ~o dıı Pıı ı <1;;ı..c < •P ı 
- - raz t ;;.i rn bi ııı 'rı H.a\ 

Be.: d. 4 \. K bir mc!ld l t ıın ı 'T Rl ı de \ \ 
binnı tü , ıe to Jlır t koylu J ketıır ız rııı, ı , fil lı ı rı ı "Rı t 

fı• a eı i .1. 1 tche' ı • L · 1 ir n .ı.z ' ır le ' ıı • ,,ı 
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ve lıir kôrr malık olacak rr ka1f'•i n A'1J k 1ınıiz le kadıı 

ha o! ı nhdetkr v cud iııkıltıbııı.ı hrısı Ld 'lli tiı Fraıı-
nden >a t 'lld• '"!.. , ~ıı mı lı.ıı riıı 1 ıanlıı lda ik n 

1evnf' ·r- ,ttr• 11., murıevv Tı rk 1 ııııı ıınırı 
lle.lp;ru, :ı ( 4..A) - Kral Hır- ıııedı ıııde gtt hl'· •ı ıık.l -

.ıvat kovıu fırk re 1 latce- neyi k:ıydPdİ\oı • 
ki a • 10 llJ 11'- •iden ne d;, e 1 Rıı hanıııı •ı d::uı lııı Tııı k 
davet evle'llişur kadınlarıı.ıı. ı) ızlıa ·ıldu~u 

Bel mıt, 5 4ı. o\) Hın at terakki v • ıııkisaftaı. h,ılısile 
kövlü fırkas. re· '\1 \ ıdko bu 1 .,zcuırıle dcını 1 r ki : 
gu~ Kr taraf• d '1 S·rnva da\et llaıpbiı ı;.ok kohıı fikir-
edildiğı deu za~rebe 1zimetini leri zaltH aı ıııı~lı. IJl9 da 
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ri ıey rn Lt'i tcrı sıııırıı l\·111 
l'ZCUm1l' <lLlll ti• ki: 

~ c •cJc bi• z lmct 
jJ r 1 

\, , 
1 'l•d,n 

( j 

( f{ 

k • m 

rJ • 

ctf'' , ir ı ın .. tJar 'ıa g 'lku bu' -
l.' :net b~ ına e er p r :un .lir cklı Jıo·c f)uhr 711 ı rıı k ıı. r, ı hi a ı, rıı.l a k:ı- ı ız un -ıa ı un v ırl n'la 

olup h ..ın I/. k için rr 'ıtelif ' a~ı lnı.ı htl ,'ııılır. 1 O) 'u v ırk-1 l·va J mcrık , \JP r I 
rı urlı: ıncsınJc adil c bir kadın lalen <;<•rbcs h11 :ııııu- ı~nyle rekabet c} 'ediği e d la-

V\ et ol. t e, ler tı 

lenm ,'ir 

e ) at 1 r 
n, ıçın .. 

f n Ut 

urette t,m ı cd ecck oı;ın bir )onlu. Kö) lıı kad ıı yıızıııı ı 
kabi .n: tt kı l.izım gcldığı.'!li ıırln ı li. Şcl irıi kadııı ıı· i~e 

yı po'ta ça t ' rı vermeye nıe, 

rika uır m! -.ıudı'ivttının ka•ar 
bu ~ıır. 'ilin \qzife inı yeni fıkanı\or, hnğlıı\"lırılu 11 \\",\t 

.ı:raiıiıııiz ç;ık a~mlı. \lııliıl- vcrd • • Ja ,\ 
1 ı k ıumı ~ ast lıl},ha ı hazır-

e• nıı matbu 

m a dl tekzip 
!;ı.,ınkta. ıharcc -ıl:ıcıığını hcyan 

lı:ıınil z:ııııaıııııd:t ,,yı ııeıı eııı nt nd, 'll,rolı ~ ııı 
evlernııi; hır ·gcIH' kaclu krı- cylcınht r. 

t:tmişlcrdir. Ilı•\ at rue ından 
rw:.ıyl • anıhıya lıiıııp il' ·hır-

.!. \Lwak, Krıı a şu maruzatta ı·k 1 • k ı ~ · 1 ' ı ·ıe so rnga çı ·ııı:ızı ı . .;-ıınc ı 
bulunduğunu l C):tn etmiştir. ise kııra'arnnızla hera!H•r bıı-

:;ırplar u l lırvatlar yek- l•ındupıınıuz vılıi lıir c:ıı-11~-
dij\ı!rirdel' geni~ hır muhtariyet ıoııda oııları hırakalıiliyonız <la! 
ile. tefrik edilmL'liıkçe hli'mının I 1 ları•nı §.'it k ılc ı:; ırp ara-
,_,11! olmaı·acağ:nı ı c kabıne tadı· 1 ı · • 

1 ·. . . sırn a ıır ınaı ıa o.mu, ıı 
len te kllı tasııp cdılmcz,c llır· Türk kadıııı ııek y·ıtJrı fll'l'Y•ff-
' atların istl.kl:ll mucadclc,inc · ı· · k 1 k 
1 

cakl K al tk .. 
1 

d' dır. 1 ızı ·ııı t.aı ıııı~ o aıı ııı ı-
atı a rııı r a aç ·ça soy e ım. hlıııı Jıa,ıııda hiz ele lıııı ıı 

1 lın at' ar A Yrup:ıyı hayrete 
1 

.
1 1

• k 
1 '' 11 CJ l"I 141 ' )l d ;~ürecck i !er yapacaklardır. "· , • ' " · .. 

Bel~rat gazeteleri Hın·atların I• tlll1'1Z rnıılıarrıı ııır. hıı he-
Bıı talebi Znjl;rcp: ile llcigradın yanalla lıuluıı:ııı lı:ııııııı lııııı-
anlajm~,;'11 imkan,ız Bir hale d;ııı snıır:ı ıliıı lı:ıkkırıılakı 
soktuğum. yazıyorlar. f ikidı~riııi ıle s.iyl•'lllİ~. ıııiıfe

:ıkıbeıı di~er hir lı:ııııııı ıııiika
IL~meı·e k:ırısaı :ık İshiııı ıliııi Alsaslıların istediği 

Kıılıııar, 5 (,\ .. \) - '/\ışrİi 
iııtihahal için ınillı fırkalar 
tarafırıdaıı ~fü,ı.:rilcıı ı-alıip 
1 laıısrr progımıııııı J()şrilı et
nıi~ ve billıa sa <li~cr ıııillel
f Prle itilaf siy:ı,c!iııe devam 
erlilmesiııi, l:ılıclidi lı-slilı:ıta 
dıığrıı ~iılilıııesini lıilakayl 
Fraıısa il<' ittilıaf c<lilıııesiııi 
ıuekleplenJe iki lisanla tıJdrisat 
• 1 1 • 1 ın:ı 11.ıııınıa.1111 ı evaın " ve 
ın:ılıkeını:lenlP ıl lıcr iki liı;aııııı 
kııllaııılııı:ı. ıııı Jiııi İsl:ılükoıııııı 
ııııılıafüı~ı c<lilıııcsiııi sııııfl:ırııı 
mesleki ım'ııfaaılarıııııı telifi 
sıırctile lıirlııriııe \':tklasfırıl-. . 
ına. ını ınrınıırl:ıı-ıtı ıııii!i<ıı·aııııı. 

,\ lsaslıl:ırııı \'lik. rk ııwrııııd
p~f lere iıtika rdelıilrııP!ı>riııi 
vn malıallı Yerğilı•riıı j,lalııııı 
la lelıı'fı ıı i ~! ı r 

Oç ölU bulundu 
ı ııylıı-k, 5 (,\ ,\)- Ilı ukliıı 

<"1lldesinin lıir apartım:ıııııııl:ı 
lıir zrve ilt• karı. mırı ve üç 
nıisafiıirıuı c~ ·ileri gazla 
mahııuk olar.ık lııılıırı-

. . 
ve k:ıılıııırı vaziyeti lı:ıkkıııda 
~ıı ınııtalfı:ııl:ı lıııltıııırııı~tııı·: 

llizını Yaziyetiıııizıleıı 
cliııimızi ıııes'ııl tııtınak w:ııı 
P!Iİ~iııi z:ıııııelrııİyoruııı . 

Pevgaııılıeriıııiz lıiziı ıı «in
siıııizi° istilıfaf etmedi . ı\ yi~e. 
Jlaticu, F:ıtinıu lıazrefll'l"İrıiıı 
mulılercrrı 1 ıaf ııaları hiitün 

İsl:iııı larafııırl:uı lfızinı gnnnii
nır ııın ~ 
• 1 l:ızrı:ti :\Iulı:ıııınıel: l>11ıwt 
:ııı:ılarııı :ıv:ı~ı :ıl1ıııılarlıl' cle
ııı<:mis ıııiılir? İzrlıvaç \'P arı:ılık 
her scyiıı fevkiıı<lu fııtnlınarıııs . . . 
ııııtlırı~ < l ırada lı:ııııııılanl:111 
lıiı·i,;inirı :ı:ewi ıniikfıleıııeye 
k:ırı~ını), Fram.ız ırııılıa11 iriııc 
drıııi~tir kı: 

- i laııı lıakkıııd:ı aılil oiıııak 
liızııııılıı·. 

İslaııı. yrr;ııı• k.ıiııı olduğu 

:ııleı iızrıııııl» lıakıkı lıir l;m'kki 
ı ııı:ıı<lr gPlirıli, \ ı l:ıadılıidii 

zevc.'l!ı ıalıılil '"" taııziııı cııı. 
l'cyil"anılıı~rimIY~ 

ııKndınlarınıza karşı adtılet
~ızlikten korkıııııız. ikiden, 
üçtçn, dvrllcn Ct1.hı k.ıdın alın
ı yııı•z, Eğı•r fııınl.ı.-a lı:ıkka
nircıllt 11111:ı111f'lp ,.c] l I f'lli7. 
lıi den fazl.ı alııı.ı) ıııız dedi. 

- B11ı,rlaıı lı:ı.şka · ına da 
dil.kal ı·ıliııizki "lı:ırrıınıı dL'llİ

Sar madenlerinde 
Sartıruk, ı \.A) • a- 1 lu 

kumct mader!e•ı ıda e. i bır 

l\ı. nıı a!" Je'l ti ıaren m~den 

ırrdc t•crL lcrini ll"! !lar:ı göre 
ıızde ,J/ı ile ı ni pet le tez 

)it etmiş Ye kl -.ıar kırma; iylL 
meşgul ol :ı amelevc vı:r mektc 
dan sıı'ılt ucrtti kaldırm~cır 

Sendika k:ıtiplcri ucuratta 
yapılan w;nnıır kiılı olmamasın· 

dan dolayı ve yeni ıccurat usu
lüne karşı protestoda bulunmak 
için ameleyi i tiL>alau tahdide 
davet ctmi~tir. 

Mekslkada idam 
.Meksiko, 5 ( \.,\) Tmıı-

lere lıiirıını ve fa:.ıruzda Lul
uıııııakla ınazıııı.ııeıı ılivaıu lıarp 
h11zııı llllil çık:ııılaıı Oll hir asi 
dii.ıı salıah Aji:ı kalit•ııtest.e 
kıırşıına tlizihnişler w l'eseı -
!eri demir volu lıovıınc.1 f Plırraf . - " 
direklı>rirıe :ı'ılarak t»shır 
edil ıni~lt·ı·dir. • 

Yandı kül oldu 
Atirıa, 5 ( A. A. ) - Piıede 

nıiilterileriıı ikın:ıl etmekte 
o!clııld:ın 150 haraka zıılıur 
t·dcıı lıir Yarıı.:ıııda vanııp kiil 
olıııııştıır 50 ıııilyorıhık lı:lsa
rat Yarılır. 

hir ::f) ı1,, <liğildw Selı.;ııJ..ılrr 
lııııııı lıilınezlı-ı·dı • Bıı Bi7.aıı -
ı:ııı alııııııı§ lıiı· ~t'ydir. l•:wın' 
tarih ııoktai ıı:ız:ırııııl:111 hu 
kahili iz:ılı idi !lir kı<ıııı ııımıı· 
lı•I..r.llcrrlı: ka<lııı çok, nkek 
nzıiı . 1 lııııdaıı lıask:t 1 l:inıııı 
ıııtişarı İ<:;ıı w lı:ııııkrdeıı ta· 
ıınılan a7.1lan ıılifıı~ıı ·o:.:alt
nıak !Azım gdiy ınlıı .>• 

Miikalt:'mc lıu1t l.uı ~0111 a 
Ttirk kadırıınııı ın:ızlıar olılıl''u 

" ıııkilap ·ızL~ind" tcryaıı r.fm· 
ı.,tiı . 1 ıİİ) iık (;azıııııı viirııde 
gPtirdiKi ııırakkiy~lfaıı l:1kdi
r;ıtla lıalıseden ırııılıaı rir Tıirk 
vat.aıııııın istikh:ılirırluıı eınuı 

mıı tur. Ta ı ıızuiııde kı1.ar
nı lıir lıirıılınııı lıuluıım.ısaı:ı 
~ure telrf rılaııhrııı Y"mek 
Vt rkeıı lıava gazınııı lıır 11ra
n ın ııı·'ııfl·z lııılarak iııtiş,ır 
t lnıe i ı.~licc iııdı· lırığ'ıılrl•ıkları 
ılııinıali d(·ı pi , ılilmeklPrlir. lrıı ·ey .;;,,,_..:,;_t_old11ğıınıı O) 1 iı yor. 

urk "' le i işa la.'ı ecııtı 
gibı ı tatla- yetıştirir. kendi ,-._, 
ı,. ıııı "TIU7.da t d ede•; :n. 
(. l~t ak ~dtrz « len ) 

l(.Amll Beylu beyıınutı 
Bundan sonra lzmir mch'usu 
Kamil a rccsıirjcrini ~u surede 
iı.ahr etm tir: 

" '<Lat•nın r :1. ,::cııç iken 
vı: dalıa ç•ık h<met cdcccj\i bir 
sı ada :ırıınıız~an gaybubeti kal-

l(.astamonlde 
ı.. t ıno;ıi, 5 \ ~ - Necııtt 

l C) ıu irt• ıli e rımi7ı;lc ~o 

der•n tl url<r uyıındı • ::ıı 
iL il -ıle. bırlf ınde h zin bir 

ıht'fal y.ıp· mı t r 
lialık:eslrdc teessur 

Rahi e ir. ~ r '\) la rıF 

vekil; • ~cati be cfendınin ı•cihali 

ll:ıl'" esir ı llkı zcrınde Qk de
rın tes urler te-. lit cdil ...... ,ıir. 

~~~~~~~~~~~-

Urfada yllba'ı B tediye kanunn 
l r[ı. J ('\.o\. - \ ıl ha~ı An ara, ç \li: 'Yet) Bele 

jttC i memleket m '1C\\c•'.ri diyc i anu' la 1 ı devlet şura 
tarafından ı eril· m~:;:ımcrc yeni >ından b•r kaç cel ede ıkm:ıl 
h.ırfltrı yenı encnır kı} :ıettur cdılcceklir 

hir hediye-i oldujtundan ı c mil· Belgrad sefirimiz 
Jet mcktcplerir n cehli i7.nle ,\tıka, d, S r '\) - Relgrad 

hu<usundak; elıenımiy tiııdrn bahis sefiri lfaydar Hey bu ak~amkı 
nutukla iraded ilmi~t:r. l\:ıdın ~ksprc le stanbula hareket ctmi, 
erkek hiitüıı halk biıyiık bir tc- istasyonda 1 laridye vekili Tevfiı.. 
halüklc mekteplere de. anı etmck Rü~tu ile)' ı·e ckAle crkı\nı ta 
tcdir. ,\luallimler ilk derse (,azi rafından te~yi cdiiıni~tır. flaydar 
hazrctlcrini'l ymi harfler hakkın· lky ikı gun lstanhulda kaidıktıın 
dJki ııJtl..-unu okumakla haşla- sonra mahaUi memuriyetine gide 
mışlardır. I cekit 

\' . 'DA • ıtL.u:T • ıF.ı-.-rı::BI ...... ~K~·;·ı~'i•ot4••g~'.."'"~"'Mlj"'~Ml;"'k'"'•"'ı"'•v"'' ... e .. , ... .,, 
\.'ıın, 3 (A.A.) - \·anda :\lillec 

mekteplerinin küşadı büyük nıc- Rusya 
rasimle icra edilmi~tir. Relcdiyt: , 1 k ( 

• '" o~a,4 A.,\.)- Tas ajansı 
riyaseti halkın nihayetsiz şükran l\ellog mı :ıkın111 mevkii tatdib 
ve minnetlerini harf inkılabının \azına miıtedair Suvyet Rusyıı 
bllyıik mür~idı (;azi I lazretlerıle ile 1 .ehistan arasında müzakerc 
makamatı :lliyeye hildirmi~tir. rnkuna \'e Rusyanın da bu mii 
ADANADA KURTULUŞ zakerata iştiraki ıçin ı .ehistıın 

BAYRAMI tarafından vaki olan t~lebc .'oı· 
Adana., 4 C\lilliyet)-l\urtuluş yctlerin cevabı nmvafııkat ver 

bayramı hugıin binlerce halkın diklerine uair Biıkreşten tereşüh 
iştirakivle icrıı edildi. "Yeni eden hab rler hakkında diyor 
Adana~ fevk:ı1Adc bir mı ha ki: IJtvinoff notasının tcvdiini 
neşetti. ~ehir baştan h~ donandL mıiteakip SOi yellere 1.ehistan 
llu)'uk bir resmi gcçıt yııpıldı. arasında hiç lıir muı.al.cre ceryan 
%afcr tım. ali şiddetle alkışlandı. etmemi~ Ye SO\ yet-Leh muza· 
\Jaarif ı·:mini hir nutuk irat etti. kcratıııa Rıımanı anın da i~tiraki 
Öjtlcdcn sonra mektepler t:ıra için Lehistan tarafından harıciye 

komiserlı.ıti nezcline hiç hir talep 
fından mli amcrelcr )apıldı. Bu vuku bulmamı tır. 
akşam Ocakta ııyafct verilecek· 

tir 'ccati H.i'l irti'·ali mıına.-e

beti ylc :\dana he'>inin bayrağı 

yarıya indirilmişti . 
Ölçüler layihası 

Ankara. s (i\lillivet) - \lec
liste <.ilçıilcr hakkindaki layıha 

cncumenlere havale edılmi,tir. 
Macarlarla Muahede 

Ankara., 5 (.\!illiyet) - \fa 
cariarla bir mukarenet mıı.ıhcde"1 
imza edilmek m:rcdir. 

ÇIKTI 
SOD0,\1 ve GOMORRF 

.1uhorriri . 

YAKUB KADRl 
"\ff'ıı•ı. ıc tchka edilen bu 

hüyuk m:lli ve edebi !(oman klıap 
halinde ~ık mı ·ıır. 

Te\'7.i moha111: 

I• 

c 
e 

}a 



MILLTYET, PAZAR 6 KANUNUSANİ 1929 

MILıifYETIN ŞEH R VE MEMLEKET HABERLERi 
PoLi/TE 

Kıymetli Paket ------15 bin tiranın çalın-
dığınden haberımı 

yok? -----

mi ma!Omat 

beyan ediyor. 

gönde-

,. Kasıgından yaraladı 
Fenerde dün gece kanlı bir ,-aka 
olmuş, Emin namında biri Salibi 
kasığından a~rca yaraladıktan sonra 
kaçmıştır. Cerhin sebebi meçhuldur. 

* Kurşan hırsızı - Ayasofya 
;amifnin kubbesine çıkarak kursun 
aşıran Ahmet cürmü meşhut kalinde 
yakalanmıştır. 

* Memduhanın marifeti -
Kasımpaşada oturan Memduha teyze
sinin muhrelH eşyasını çalarak kaç
mışsa da ıahıtaca yakalanmışnr. 

• Randevu evi - Ziba soka
ğında Rukıyenin işlettiği gizli rande
vu evi aranarilk içinde yakalanan 
fahişeJer muayeneye gönderilmi~tir. 

* Yine bir· kız kaxıp - Kasım 
paşada llalil ap;anın kızı I 5 yasında 
Fatma dört gündenberi ortadan 
kavbolmuştur. Kızın bir kazav:ı kur
ba~ ~~nnesinden korkuluvor .. 

• Galip kaçmış - Şehreminin
de Polis Tahsin efendiyı yaralayan 
hımzlardan Calip kaçmıştır. Bu ,·ak
ada alAkası ~örülmeyen Ramı> ile 
Yakup serbest bırakılmış Hilmi ile 
llurşit tavkifhaneye gönderilmiştir, 

Feci bir sukut - Kuruçeşme

de Kutlu vapurunda çalışan ameleden 
Sait kazaen anbara düşerek ağır 
sureııe başından yaralanmıstır. 

* SarhOftın işi - Karagürnrükte 
kunduracı Sabri kafayı tütsiiledikten 
sonra tabancasını çekerek ateşlemejte 
başladığından tevkif edilmiştir . 

• Altın diş niyazl - Meşhur 
ııabıkalılardan Altın diş Niyazi Feri 
diyede arkadaşı Şerafeıtlnl bıçakla 
karnınd1n vı.ırmuşıur . 

KAZALAR. 

0T0MOBil .L1':RL'\iClCNED1KLERI 
Dün Karaköyde 156 numaralı oto

ınobıı Yusuf Zıya namındaki çocuğa 
Çarparak başından yaralamıştır. Şoför 
Y:tkalanmıştır. 

Cevad ile Cemilin otomobilleri 
d" un IJolmabahçede müsademe et-
miştir. ikisi de hasara uj);rammışur . 

Ecnebf vesikaları 
Tlabeı- ald1ğıırız::ı görı• Tiirki

)edcki eı ııı·lıilere ait ikamet vp 
8"Yalıa1 Vf,sikalaıı yPııi lıarflerlc 
lalıı·ct·ı ı k ı · , ıne ·teı ır. 

l3ıınJanıı tahındaıı -nnra her 
\l'nı \'e "k ·ı.ı·k 
l. sı ·a \en ut -re yeva 11 11· . . - ~ J 

g"J l 'esıka11111 tehrlili l;izım 
leı·; .'\1< 1ı l"!Yılcıpcy ycııi lıaı-f
<'ek~iı._;asılıııı~ vıısikalaı · wı i'P- · 

Bu suı·Ptl k b" zaı-fıııd f · e ısa ır zaman 
. . a >1Jlii11 vesiktlar kohyca 

'"fil ha ·ı·ı · '· ·' · 1 eı·e ıafl\ıl • ~ılılınıs 
' ·aktıı·. ' 

VA_Pl R l'('RETLERI 
Vesaıt nııkliye .· k 1 . . . ~ır et ennın 

tıcretı tanfelerini tetk"k 
1 . ı etmekte 

'
1 an komısnın bugün T" b h . . . ·

1 
. ıcareti 

a rıye mut uriyetinde toplanar 
1 laliç şirketinin tarifesini te~k 
c<lccektir. Bu ~irketin tarifc,inde 

ne mikdarda tenzilat yapılacagı 
hcnıiz belli değildir. 

. Ha) at sigorta.~ı 
Sıgorta tarifelerini teşpit için mü

teşekkil komısvon. bir haftava kadar 
to ı · ' P anarak havat sigortasına mahsus 
Y•ni ı · · , •nıeyi hazırlayacaktır. 
.• f\ornisvon reisi Zühtü B. nakliyat 

sıfı 1 rta · 
kan "'1 ıı;ın t'lli ticareti bahriye 
•• r nunu ı,ıkma<ı beklendi•ini 
- ~ b • 
n•· n ' upa tarifeleri esaslan 
"'•rı d"kk Old·u~· ı ate ~lınarak yapılmakta 

~unu soı lemıştir. 

1 
1\Jidc,iz bir adnm 

•~ nlgilteredc Batley ısminde bir 
•••C enın .d . 

•dıı . . ' ını esı. yaşadığı tespit 
çı]ç nııştır. Bazı doktorlarımız, midesi 
1ıı:tıl~n bir adamın ancak mahdut 

llluddet faar · 1 :Y•<ov b"J ıyetı aza mak suretile 
• ı eccgi kanaatindedir. 

Ad iyen 
iskan 

Dahiliye vekale
tinden yeni bir 

emir geldi 
-

Dahiliye veUletlnden mübadilleri 
ehemmiyetle a!Akadar eden mühim 
bir emir gelmiştir, 

~:mirname<lc tcffiz edilen mallar 
hakkında vapılacak muameleye dair 
izahat verilmektedir. 

J Temmuz 928 tarihinden evci 
mübadiller tarafından te!fizleri 
istenmiş olan mallara ait muamele
ler vil~yetçe bitirildikten sonra dos
yalar dahili\e vekAletine gönderile
cektir. 

r.ene bu tanhten eve! mübadillerin 
isk<lnlanna tahsisedilen ve te!fizi ya
pılacak olan mütcgayyip eşhasıan 
metrOk eml~ke ait dosyaların teffiz 
muameleleri vl!Avetçe bitirilecek , 
vek<llete gönderilmiyecektir. 1 tem -
muz 928 tarihinden eve! lilzu\en 
işgal cdileıi ederin sa ilJeri; iskıin 
,.. teffiz hakları sabiı olan mallara 
ait teffiz muameleleri de vilhetlerce 
ikmal olunacak ve bunlar da vek:l -
lem gönderilmiyecektir. 

1 ıemmuı tarihinden eve! füzıılen 

işgal edilmiş olan emvale teffiz ku
dretleri tekabül etmiycn, lakac adiyen 
iskdn hakları bulunanların istihkakla 
rının mahstıhıından wnra kala6 krı
sur borçlanma kanunu daire4'inde 
mübadil namına horçl:ındınlacakur. 

Adiyen isk:1n hususunda ntıfus 
vaziyeti ile ailenin içtimai va?.i\•eti 
nazan dikkate alınacaktır. 

Dahilive vek~letinin bu en1rine 
göre adiyen isklln muamelesine gene 
mti>ade edilecektir . 

MAHKEMELER~E: 
'· 

Sebuhyanın iflası - Geçenler
de lflAseden manifotra taciri Sebuh
yan hakkında konkordato aktedilmiş, 
l:lkin alacaklılardan bir kısmı masada 
mevcut paradın konkordato aletine 
musaıt olmadığını iddia ederek 
mahkemeye müracaat eııniş, mahk
me de bu şeklide karar vermiştir. 
ikinci ticaret mahkemesinin verdiği 
bu karan mahkeme:i Temyiz nakz
etmiştlr. Davanın rüvetine yakında 
tekrar başlanacaktır. 

mensubin ilmiyenin 
• rn.aaşrnrı 

İstanbul mu[tili~inen: Memu
rin ve mensubin ilmiye ile 

hadcmei hayraun Künunevel ve 

sani maa0larının tediyesine baş

lanmı~tlr. --------
İLANLAR 

1 Üçüncü Kol ordu ı 
nıübayaat komsiyonundan 

* Taalılıiulüoü ifa etmeyen 
nıutalıit namına mıinakasai aie 
niye suretile 65,000 ki!o pirinç 
miıhayaa otlilecektiı· . [halesi 
29 kaııuııw-aııi 929 ıarilıinc 
ıııusadif Salı giınü saat un uörl
te icra edileı:ekt ir. itaya talip 
olanların :;;artnamesini almak 
ve ııiimuııesini şıörmıık üzre 
lıeı µün v~ münakasaya işti-

rak Pdeı·t>klerin de vevm vı· saati 
ıııııayyenei ihaleden rnukad -
denı koıııisyonumıız mfınakasa 
salonunda hazır bıılunınaları 

ilan olunur. 
* K 3. Hayvanatı ihtiyacı 

içiıı dokuz kalem rnııytahiye 
kapalı zarf ıısıılile münakasa
ya knnmu~tur. İhalesi 29 ka
nunus::ıni 929 Sah giinii saat 
14 de koınisvonıımıız müna
kasa salonun.da vapılaraklır . 
Taliplerin ~ı·tnaın~ sureti ınıı
sadrlakalarını koınisyoıııımuz
daıı almaları ve tPkliliıaırıelr
rini ~artnamedr ın11harı-er ol
duğu tarzda imla Vt ıhzar ile 
şartnamede yazılı bulunan ~e
kilde ve y~vııı ve saatımüay
yeneyi ihaleden mukaddem 
makbuz mukabilinde komisyon 
riyasetine vermeleri ve ~aatı 
ihaleden mukaddem komisyon 
da mevcut nümurıeyi gurme
leri ilıin olu1111r 

~AARIFTE 

Muhim Eser 
Muhtelif derslerin hu
lasası Maarif Veka
letinde hazırlanıyor 

Orta tahsilde bulunanlar için 

derslerin hulasası ~eklinde l\laarif 

V ckaleti Talim 

ve Terbiye da-~ 1 
iresince bir (ai· _l::;ı_j_ 
demcmoıre = 
(Muhtıra) ihza

rı düşünlilmüş 

ve bunun tan
zimi için bir 

heyet teşkil 

edilmiştir. htan 

bul ve İzmirdcn davet edilen on 

yedi muallim ile Ankaradan iştirak 
edecek on dört zatten mlirekkep 
olan bu komisyon her ders züm

resi için ayrıca kısımlara tefrik 

edilmiştir . 
Talim ve Terhiye dairesinde 

ilk içtimaını akteden heyetin 

mesaisi yirmi gün kadar devam 
edecektir. J ler giin içtima ve 
faaliyete devanı edecek olan 
komisyon ;\z:ılarıııdan İstanbul ve 

iznıirden gelecek olanlar gelmiş
lerdir. Talebe için eV.sm bir 
yardımcı olan bu kitap, dersler

den en esaslı bahisleri · miite 
ha>SI,Jar tarafından yazılmış bu

lundugu halde-ihtiya eyliyecektir. 

istanbuldan !(elen zayat ~Lın
lardır. Tarih için Darülfünun mü
derrislerinden Ahmet Refik.. Miil
kiy e mektebi müdürü Hamit ve 

K;ıdıköy orta mektep Tarih mu

allimi F.min \ıı Beyler; Arziyat 
ıçın Darülfünun müderrislerin

den Malik B. Nebatat için; Da

riilfüniin müderrislerinden lbra

hiın Hakkı ve Kabataş Lisesi 
Tabiiyat muallimi Saracettin Bey

ler: J Jendese için Darü>Şefaka 
muallimlerinden Mehmet İzzet, 
Üsküdar lisesi muallimlerinden 
Talha Kemal, lstranbul kız Mual

lim Mektebi nıuallimlerVı<ren l ia
san Fehmi Beyler. 
l 1izik için; btanbul Erkek Mu

allim \ılektehi Müdürü Mahmut 

~:krem B: kimya ve Fizik için 

btanbul fakek ı foallim Mektebi 

mııallimlerindcn 1 lanınurreşit B; 
Hayvanat için Ercnköy Lisesi 

Tabii yat ı\JuaUinıi Ahmet 
Refik, lsranbul Kız Lisesi Tabiiyat 

l\Juallimi .\Tehınet ,Emin beyler; 

Cogıafya için Devlet i\latbaaq 

.\hidürü Faik Sabri, Dariilfünun 
muallimlerinden llamit Sadi, Is

tanbul Muallim Mektebi muallim
lerinden Abdülkadir Sadı Beyler; 

Kimya için lzmir Lisesi muaUim
leriııden Selahattin FuatB; 

Ankarııda da atideki zevat 
iştirak edeceklerdir: ::vlali\mao 
'ataniye için Talim ve Terbiye 

dairesi rei•i Mehmet Emin, ilk 
tedrisat nılidiirli umumisi Ragıp 

Nurettin beyler, Coj(rafya ve 
Ruhiyat için Talim ve Terbiye 
dairesi i\7.asından A' nı il Ruhı
yat için Talim ve Terbiye ftza
sından Ali Haydar, orta tedrisat 
müdürü umumlsi Cevat Shae 
mcb·usu İbrahim Ahlattin beyler. 

! la~ rnnat ve arziyat için Ta

lim ve terbiye ılzasından Ahmet 
Tevfik 13. Tarih için; Talim ve 

terbiye azasından Rıdvan Nafiz 
ve lhsan Beyler; Fizik için Ve
kıUet müsteşarı Kemal Sııim ve 

Orta Muallim mektebi muallim

lerinden AvniirreEik ve J layri 

Beyler: Nebatat için Musıkt :\Iu
allim '\.fcktebi miidlir nıua dııi 
1 layri 13: llcndcse için Orta mu
allim :Vlcktebi muallimlerinden 

Lutfi bey 
Bu eserlerin Fransızca emsali 

kadar mükemmel oln'.'<1 ı ıçin 
sarfı gayret cdilmektedır. 

* OARüLFONUND,-\ fATiL
Hukuk fakilltesi meclisi mıiderri
sini bugiin toplanarak sömestir 
tatilini tespit edecektir. Darülfü

nunun diğer şubelerinde sömes

tlr tatili 20 KAnunusaniden ı o 

MÜTEFERIK HA 'Eıı 1 Memlekette 1 ~TısA.ni: JUlA.BERLIE 

NüFus 1 İki şaki 6 aylık balık hası atı 
TAHRİRİ Derdest edildi 1,110.423 jj~yı bul 

Gelecek ltalya bankası .. -
u 

sene 
YENİDEN TAHRİR 
EDİLECEKTİR 

1930 senesinde yapılacak olan tah
riri nüfus için >imdiden nümeretaj 
muamelesine haşlanaı ak sokak "'e ev 
lavhalanııın değiştirilmesi ve o za
mana kadar bu işin ikmali düşünül
mektedit. iki tahıiri nüfus arasında 
okuma. yazma bilenlerin mikdan 
muka\'ese edilerek harf inkılabının 
husule getirdiği fark anlaşılacaktır. 

Metruk emlakın sanşı - Yeni 
sene dolayısıyle Metruk eml!k mil
dlirlüj!;ü konturatoları biten eml~kin 
yeniden müzayedesine bzşlamc;tır. 

"' Balo verecekler -Mütekait 
harp maln\leri ('emiyeti halo müsa
adesi için \7illlycte ıniiracaar etmiştir. 

Şubelerin teftişi 
Defterdar Şefik il dün maliye 

tahsil şubelerini tefiş eunişl°r. 

* TAYİN - Lüleburv;az Ka
ymekamı Şefik il mülkiye mü
fettişl;!tine tayin olunmuştur. 

* Hahamhanede intihap -
1 fahamhanede aktedi len içtimada 
12 kişilik bir heyeti idare intihabe· 
dilmiştir . Hahamhane tadil edilen 
nizamnameyi hükumete taktim için 
Ankaraya iki kişilik bir bey'et 
1<ünıleriiecekıir. 

Sigara fabrikası Tütün inhi-
sar idaresi İsviçre, lngiltere ve Bel -
çikada birer cigara fabrikası açmaj!;a 
karar vermiştir. 
Vaııurlarda nezafet - Şehre

maneti vapurlarda fındık !mık yeni
lerek ortalığın kirletilmesini menet • 
mee;e karar vermiştir. 

Tiren niçin gecikmiş - Evelkl 
günkü ekspres treni dün sabah 
şehrimize gelmiştir. Trenin Gecikme
si Sırbistan da külliyetli kar yaf;arak 
yolu kapamasından ileri K<Olmiştir. 

EMANETTE 
Haliç temizlenecek 

Şehremaneti geçen sene bir tarak 
dubn<ı almak için 92 bin lira tahsi
sat ayırmış, !Akin bu para ile duba 
alınaroadıj\lndan tahsisat bu seneye 
devrolunmuştu. Emanet tarak dubası 
için bu sene 120 bin lira tahsisat 
ayırmıştır. Bu suretle 180 bin lira 
ile bu sene yeni· bir duba alınacak
ur. Emanet bu duba ile mezbahanın 
önünü ve dere ağızlarını temizliye -
ccktir. · 

* Emanet aleyhine davalar -
928 senesi zar(mda Emanet alevhine 
300 dava ikame edilıniştir. Emanet 
de müteaddit eşhas aleyhine 600 
da-a açmıştır. Bu davaların bir kısmı 
neticelenmiş, bir kı~mı da bu seneye 
devrolunmuştur. 

* Elektrik tarifesi- Şehrema· 
neti ile Elektrik şirketi arasındaki 
ihtildf hala devam etmektedir. Şirket 
k:'u1unusaniyc ait üç aylık tarifesini 
hazırlamış 1':mancte göndermiotir. 
Bu tarifede Kilovat fi yna 17,5 kuruş 
olarak gösterilmiştir. . 

Kanalizasyon işleri - Kana
lizasyon ameliyatına devam olun
maktadır. Evupıa tamamen. lstambul 
cihetinde k1;men sel mecraları ikmal 
olunmuştur. Kalan k1'1mların en mü
himi Unkaparu ve Yemiş cihetleridir. 
Şirket bu sene bunlara başlayacaktır. 

• suı i şi uzadı - Cemiyeti 
beledive bugün toplanacak ve yalnız 
süt işiyle meşgul olacaktır . 

* Emanette istifa- Şehremaneti 
mirnarlan 'ubesi ~eli Zühtli B. istifa 
etmi~tir . 

* Emanetin yeni inşaatı _ 
Şehremaneti bu sene Karaağaçtaki 
teştithane ile Bakırköy ve Kadıköy 
itfaiye binalannı yapacak Cerrahpışa 
pavyonunu ikmaledecektir. 

S. NAzif merhumun kabri _ 
Şehremaneti tarafından yşptınlacak 
olan Süleyman Nazlfin kabrine ait 
nümune hazırlanmıstır. 

~-~GeeeSI 
lstanbul mültUIUğünden : 
Reı-ohiıı yır·mi yeuinci gece

sine ııı11sadif .-·ıııfımüzdrki ::;;ılı 
gfınii ak~amı i\ljraı; geı·esı 
oldıı(hı ilan ol111ııır. --· , .. --.-----~ 
Şubata kadar devam edecektir. 

>ı· l•:NCC:VIENDEN IST1FA -

Darlilfiimındaki fennt ve ilmi 

ıstılahat encümeni reisi müderris 

İsmail Hakkı 13. dün sıhhatinin 
miisait ol.mamasından dol a yı 
ripsetten istifa atmi~rir 

m ''d" .. .. 1 t Bu muddet zarfında 1,030,850 u urunun sme · . 
paşa H 1 . palamut, 47944 adet ıstakoz ve 

çift 

telg~a~rıne 2,333,3.,3 kilo muh elif balık 
avlanmıstır Banka konwrçiyalr İ1ilh·ana 

miirlüriyeti 1zmirdı> Haııka kii
~adı ıniinafel.ıetile Baş Vekil 
İsmet pa~a lıazre1 !erine atideki 
ıe:eınali göııriermi:-.tir: . ' 

Baııka lt..ılyaııa lzmirde bu 
gün re~mi küşaıiım icı:a ettiği 
şu hesi miinasebetivle meınle
ketiıı mukar.lderatın; idare eden 
zatı alilerine en haı· ve ~ami
mi ih1iramatını tak1imi bir va
zife telakki evler ve her hu
susla kanııni ~ııamelevi krn
<lisine rehber itı ılıaz . edt>ı'Ak 
mııarnelatınııı mıızaffer cıım
hııriyet!e İl<ılya bt·yıııııde ınii
naselıeıi ikıis::ııliıenın ıakviye 
ve inki~::ıfıııa ma" ııf olaıaj:"(ını 
arzevler 

* VAPllR TAMtH EDİLDİ 
Oıı beş gün eve! lzmire girer
kı~n kale önıınrle bir vapıır 
en~azına çarpmak ~urctile lıaş 
tarafıııdan ı-alıned::ır olan «Ah
tekerk » vapıırıııııııı tamiratı 
hitam bıılmuşlur . Bu tamirat 
1500 İngiliz lirasına mal ol
muştur. Kaıa dolayisile İzmire 
gelmiş olan lsveç bandıralı 
tahlisiye gemisi de vazifesini 
bitirdiğinden dün Çaııakkalaya 
avdet etmiştir. Kazazede vapur 
mal almıştır. 

* BlR KATIL YAKA-
LANDl - Taharri memur
ları lzmirde dola~ Buı'SA!ı 
Ramazan isrırlnde bir katili 
-yakalanu~lardır. 

Katil Ramazan Afyonkara
hisannda menfi bulunmakta idi. 
İntikam beslediği bir şahsın 
İzmiro geldiğini haber alınış 
ve öldiirmek için lzınire gel
miştir . 

Derdest edilmiş olan Rama
zan gene Afyonkaıahisarına 
gönderilmiştir . · 

* il'\E BULU YOLU -
İnebolu Kastarııorııı volıınuıı 
İn§aatına başlanaı·::ıktı. 

B11 sene 20 ki ııı. yol müt-e 
alılıide verilmiş ve müteb:_ıkı 
bozuk maııallPrde ihzara! ık
ına! erlilmissede zaten mıkdarı 
az olan siİindir .-erıelrrlenheri 
bakılmaması yiiziindeıı isi imaL 
!erinde müşkiılilt ç~kilmi~ vr. 
daima bir taıai'ı Loznlmak 
suıetile fealiyetten kalm1~ ol
duklarından bu silinuirler te
mamerı tamir ııtıirilmişse de 
kışın vurudıındaıı ııvel İnebolu 
yolunda silindiraja başlanarna _ 
mıştır. 

* İKİ HAYDUT y AKA
LAN Dl - Kemalpaşa kaza
sının Kızıl yokuş vadisinrle bir 
haydutluk vakası olmnştnr. 
. Jandarmaların takibatı sa ye
smıle soyğuncular yakavı ele 
vermişlerdir. · 

Vaka şu suretle olmuştur: 
Kemalpaşada Soğukpınar 

mahalesinde oturan Ahmet 
oğlu Halil ile Mustafa oğlu 
Ahmet hazırladıklan kere5ie
leri ~atmak için Tlll'ğutl ıı ka
sabasına gitrrıi~leı· kel'esteleı·i 
sa11ıktaıı sonra donılyorlarken 
kızılyokuş vadi~iııı.le iki ~ilııhh 
adam karşı~;ıııa çıkarak tehdit 
etmi~ Ye para istl'ıııi~. 

nıı havılııılanlaıı bi11 .\h
ıııeıliıı lıa;ıııa tahaııı·a kalız:ıs; 
ile vıırmıışlur. 

1 laydııı!ar iki hı eslrıriılrıı 
28 lira aldıktan ~oıu·a kaçup 
ji;İtmi~lerdir. Yapıları takibat 
ııetırı•,inıie haydııtların Ar
zuııırolıı .\hmet oğlu Hasan 
ve manastırlı yahya oğlu 
Frıvzi oldukları aıılaşıldığınrlan 
""kıı.laıımışlardır. 

. ' 
BORSA NE HALDE? 

Balıkhanede yapılan istaristike 1 
nazaran I ~28 haziran1ndan k:\nunu~ \ 
evci nihayetine kadar 928 kap midye, 
tarak ve istiridye, 1.0.10.850 çifı pa
lamut ve ıori~ 47,944 adet istakoz, 
levrek ve kalkanla 2.3.13.393 kilo 
muhtelJ! balıklardan saydcdilmiHir. 

Bütün bu deniz ha~ vanlan ı.ı J0.423 
lira kıymetindedir. 

Bu seneki mıktar ~eçen senekine 
nazaran noksandır. Runa da sebep 
son avlard• havaların bozuk ~itme
sidir. 

* Bomba ile sayt memnu -
Ralıkhane müdürü' eti vek~letten ~e
len bir emirle bo~ba ve dinamitle 
balık avını menetmiştir. 

Bu l(ibi mevat il• avlanan balık· 
lar müsadere edilecek , .• sahipleri 
hakkında takibat )apılacakıır. 

• Hayvan borsası bUtcesi -
Hayvan lıorsa;mın 929 senesi bütccsi 
l.K. vek~letince tastik edilerek şcııri· 
mi:r.e gönderilmi;;tir. 

Bütçede rnridat 67080. masarifat 
62000 lira olarak gösterilmektedir. 
Kadrosu da :25 memur olarak kabul 
edilmı~ttr. Varidatın J .5,080 lirası ya
pılacak binaya karşılık olacaktır. 

* Borsa ne halde - lngiliz lirası 
dün borsada 989,25 kuruşta açılmış, 
996 kur~a yükseldikten sonra 
akşam 989,75 kuruşta kapanmıştır. 
İstikrazı dalıill, 86.25 lirada açılmış, 
87 lirada kapanmıştır. Düyunu mu
vahhadc 224,75 lirada açılmış, 225 
lirada hapanmışııf. Altın Borsa 
haricinde 8511 kuı:nf~ açılmış, aynen 
kf,piıtml$br. Anadolu uhvili 24 lira
da açılmış, 23,85 liraya d~tükten 
sonra akşam yine 24 lirada kapan
mtştlr. 

* T. mUdtırlyetlnde içtima
Sanayi umumi müdilrü Recai, Ticaret 
müdürü Muhsin , Sanayi müdllril 
Kazım, Hayvan Borsası Komiseri ke
mnlettin, T. Borsası Komiseri Akif 
beyler dün Tlcaret müdüriyetinde 
bir içtima aktetmişlerdir. Bn içtimada 
l K. veklletlne m.rbut devalrin mu
amelatı ile işlerinin daha salim bir 
tarzda idareleri etrafında görlişülmilş· 
tür. 

Barsah ka nunu - Tathir ve 
ta.ı;nif edildikten ~onra transitedBmck 
üzre ilhal (ılunan har.saklar hakkın· 

--··----
* Koııya erkrk muallim 

ırıek1ııhinirı öııiinıleıı µ-eçımh· 
yol fızı>ıııııle bir kısım lıalkm 
hayrAt ve ı~arr.iihle mektelıiıı 
yiiksek •lamında 8ivah y,~ hii\·iik 

bir kıı~a ht'ııziyıırı i~i hiı· karnhıyı 
~ı ·yr elıııl'kte olduklarım g<Jr
miı~lerdiı · . 

Ak~aın kaıanlığı dulayı~ıyla 
eyi H·~ilemiy'n lııı lwraltı .,a
halı mektrbin öniindeıı ı.reren
ler tarafından bakıluıra ade1a 
bir at rn.qametiııue kısmen 
balı~a ve kısmen kuşa heıızi
yen bir garip mahluk oldııjtu 

hayretle görülmıiş, lıayvaııı kı
ıııılrlatmak için taş ve ~aire 
a1ılm1şsa da hıı acibüşşekil 
mahluku ~·erindeıı bile kıpır
dataınaııııştır. 

Sevircilerderı bır kısmı ci
var e~lerden bir dürbün geti
rerek lııınıınla hayvanı eyice 
gorülmü~ temaşakerler ara -
sında bıılıınan bir miitekait 
idadi mııallimi bunun kulpu 
ceııııbiyc mahsus deniz hay
vaıılarınrlan ( palavramüs ! ) 
denilen rııısten olrlıı!\"unu izah 
ehııi~. bıııııın hem denizde, 
hem de havarl:ı yaşadığını 
sııvlPınistir. 

Hayvanın nefes aldıkça ı~
lık i(ibi bir Si*' ı;ıkardı~ı da 
ın ı<Tıqılıı i~idilmi t 

Flayvanın 1 ııl ı :ı ı ıçın 

ııwktPp etıafıııdtı t tıbat alın

mı~tır. 

* Bir Katn Kad 
madde~indeıı br 
küm ve biı- Katıı 

kaçırmak 

ı 'e rnalı

dolayısıyla 

daki kanun dün Yiiô,cte bildiri!· 
mi~tir. 

Transit sureti ile ecnebi memle
ketlere sevkedilecek bar<akların te· 
minaıa rapten kabulü muvakkat usu· 
!ile resmi alınmayarak ithal edilecktir. 
llıraç olunduğu zamanda alınan temı 
naı geri verilir. Daha eve! teminata 
rapten -kabul olunan barsak:lara da 
şamildir. 

Sanayi maadin bankası idare mec
lisi r<isi Yusuf Zıya bey evelki gün 
Ankarayı ~itmiştir. Mumaileyh Anka· 
roda hanka işlerile beralıer müdür· 
lük hakkında l. K vekaletile tema' 
edecektir. 

* Şirket şubeleri- Tail !)ube 
küşat edecek şirketlerin 1. K vekılle 
tine değil, bulundukları mahalierdekı 
T. 11ü.idüriyetlerine müracaat etmeleri 
lazım ı:eieceği alakadarlara tcbli 
olunur. ' 

* Pamuk ihracatı- 1928 sene
sinde Pamuk ihracatı da ehemmiyet· 
Jidir. (;t\'Cn :5eneki stokun yansından 
fazlası _ \ Hupaya ihraç edilmiştir 
4 ay eve! çok düşkün o!dugu halde 
son zamanlarda Avrupa fiyatlarında 
tabi olarak yilkselmeve başlamıştır. 
Bu sene stokun ( U0.000 ) balya 
olması muhtemeldir . 

Kars havalisindeki münhat ara
zide yetişen pamuklar müsait fiatlarlı 
Ru•v•ya gönderilmektedir. 

Av ~eri 
19~8 de iki milyon liralık n 

dtrial ilırncaı yıpılmı9tır. 

Bu sene de av derileri rağblt bıı
lmakta ise de fiyatlar yilzde on 
nollsandır. 

• Afyon ihracatı - Geçen 
selle afyon ihncatımız (2,000) san . 
dıban ibaret olup Selanik ve 1zmır 
mallan fazla olduğııııdan okkası yir
mi üç liradan muamele görmektedir. 

,, Un fabnkalannın vergisi -
Un fabnkalannın muamele vergilen 
tecile tabi tutulmiyaçakıır. 

Teşviki sanayi kanunu mucibince 
fabrika ve imal~thınel<rln un Jstib
salatına ait muamele nrgileri nak
den a!Akadarlardan ahnacaknr. 

Şimdiye kadu vanlış muamek 
yapılarak tecil edllmi> olan vergiler 
de tahsil edilecektir. 

ınüıtehım olup hali firarda 
bnlııııaıı Pekeııiıı Tekıı· Ilar 
fiey kııyilıı<leıı geçik llas:uı 
oğ:ıı .\lııneılin ölü olarak eldı 
Pdiltli~i lıaheı alııımıştır. 

- ___._ 
mmz:ı-• İLANLAR ---· 

l lA Zlı. l\IH l)Lfrnı 
E'hak llariilitamlar umumı 

müdürü ve lalıik Müskiirat 
İnhisarı ınııaıııelat müdürii 
~fohmet Selahaıtin beyin refi
kaları ve Altwıi zade kerimesi 
dürkemal hanını efendiniıı 
piiıı gece genç yaşında, dört 
yelim bırakarak Allahın rah
ınetiııe iltica etti~i büyük tee~
siirlede haber alınmı~hr. 

Türk kadınlığının ve fazileti 
alıla.kiyeniıı bir timsali olan 
merlıunıenın, naşı mağfuru, 
bu giinkü Pazar günıl, saat 
onda, Süleymaniyede, Dö.kme
rilerde' Mimar Sinan caddesin
deki eviııden kaldırılıp Karaca 
Ahmetta şehil likteki aile kabri
ne defnedilecektir. 

Cenabıhak zevci Salahattin 
beye. kardaşlarma ve diğer 
taalükatına sabır ve tahamül 
ilı!'lln bııynrbun. 

İlan 
«Boz Kurt» Ti\rkive llmnm 

Si~oı1a Şirketi idard>aııeleı ıııır 
Galatada Voyvoda r,addesiııde 
21-23 ıııınıaralarda kain mıı
t<ısrrıfı hnlıınduğu ((Boz kurt 
(Sabıkan r.rımllşlii) han » uıın 
dördüıırı'l katına nakledildiği 
ilan olunur. 
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sın yerine geçmemektedir. •Kr
al öldü, yaşasın krall • remzi 
bizim dilimiz• le ve devlet aala· 
yışınıızda bi ll'ana ifade etme
kten henDz ,.. uzaktır. Bunun 
alı:alnl muşahede etmetc bllf
ladıfımız tundllr lı:I bizde de 
devlet ve hükumet blnuınıa 

mua ı - ve medent mimariye 
(öre lı:uruldutunu h11&edecek. 
bu sema altında mllhlm bir .... 
yln detlşmlf olduğuou aolaya· 

FELEK 
M0TECAVIZ ÇOCUKLAR 

Ba tabiri cazetelerde gürdD· 
tum bir haberden aldım. Bizim 
tablrlmlzle llç scrset ve cazete
lerln tabirli• Oç ceoç çocuk 
lngtllz kız mektebi hocalan 
olaıı ııç reaç mfae taaruz etmlf· 
ter, flmdl it mahkemededir. 
Evvela şu •cenç çocuk» sözüne 

da bu münakQaon gazete sUtun·ı

nnda uluorta devamına sebebıvet 

verdi Evveld şurasını arzedeylm kl: 
fenni husus•tın münaka:;esi gazete 
sütunlannda deJil akademide olur 

ğını diişunmeden uluorta biınsafane 

mütalaa erdetm k adeta bir u•ul 
haline girdi. Bu lliıb !iliği burada 
teessürle arze<leriM ki, en zi vade 
memleketin en yüksek sınıfına men
sup, flmü irfanı, aklü iz'aru yüksek 
olanlar gosteriyorlar. Bugün bu ha -
relmleriy1e ne kasdettilderini anla -
yamayorum. Onlara düşen vazife, 
ince bir tetkikten sonra bitarafane 

Küçü~ 
. " 
lt<l'TE 

BUGÜNGÜ HAVA 
Ra;athanede n aldıgımız malümata 

ı:ure, dun en fazla hararet (14)de<ece 
•n az ~ dereceydi. 

Kısa bir zaman zarfında Türk 
etibbasının gösterdikleri mufaffa -
loyetleri takdir edebilmek için mu
kayeseli . hti tiklerimiz• sathi bir Telefonda 

Bugün h•'" bulutlu ve hafif 
nğmurlu olacakur. 

r 
MAARiF iŞLERi 

Merhum ecatlnio en bariz 
mezı) ' ' rinden birisi de kendi 
vek ve butun maarif 
te · IAtı a her işi ehline tevdi 
e etleri bulup mey· 
dana cık rmak hassn ı idi. Bu 
~ayede Türkiye Cllmhuriyetf 
11\a rifi az znmaıı zarfında bir 
mllkemmeliyet s~fh:tsına degilse 
blle, lıer halde mLkemmellyete 
i ı ede bir nizam ve intizam 
yuluna girml ti. Onıo içindir ki 
biz şu dakıknda, merhum Neca
tlye selef olacak zata ancak 
onun açtığı yor llzerinden yllrll
mesfni, onun kurduğu teşkilat 

bina ı içinde çalışmasını teme
nniden ba ka soyle ·ecel< bir 
söz bulamıyoruz. 

Zaten başVekll lomet Pa.hz, 
lerf~io derhal Maarif işlerini 

eline alı ı eski arkadaşı ile 
bl ıiktc tertip ettikleri irfan dU· 
e 1 nin ayt ı tarzda devamı kara-

ıı b'r alamet degil midir? 

ı g n devret ve hUkllmet 
mnkın" ınııı ilk pılanında en 
evet gözumD/e çarpan ve nazarı 
dlkkatımızı celbeden maarif clha-
zıdır. Harf in~ılabının yeni bir 
hayat \·erdiği bilgi ve kllltUr 
~abasında bir taraftan buyuk 
\C kesif halk kitlelerinin oku
tulup yqzdırılma harekatı diğer 
taraftan ) üksek kllltür teşebbu
sleri ve bu iki mühim cereya· 
nın ortasmda ınntad mektep 
işleri maarifi Mütemadiyen hali· 
faali) eti: bir kocı:ı .an çarlı: 

!•aline sokm ı•tur. Bunu kuvet 
e isabetle döndürecek kol, 

Ne~ııtinin hcrkUlvan bazu undan 
sonra ancak l. met pş. hz. lerl 

ne~indcn mu tesna ve yorulmak 
t. ez bır devlet adamının kc.u 

cağız. 

VAKUP KADRi 

• 
iı 

TEHLiKELi BiR. VAZIYET 
Belgırattan gelen haberler 

yııgoslavyada vaziyetin müşkül 
b r ya girdljtini bildirmek-
! dl • cç katinesl on Un 
kaa. r evci istifa etmişti. ls"f 
tarihinden bl rl .lı:ümet I~ l 
vekaleten tenvir cdilmckteclir. 

Fakat yugoslavyadakl buh
ran bir kabine ve hUkarnet 
buhranınden daha derindir. B:ı· 
hr r Sırp ve Hırva• un urlan 
arasında bir mucadelec!i • Umu-
mi ı.arpten sonra Hırv ati ·tan 
Sırbistan ile birleşmiş yeni teşe
kkül eden devlete Yugoslavya 
ismi verilmişti. Nazariyatta iki 

unsur mü avi hukuk ve i ntiya

zları haiz olacaktı Fakat illiya
tta vaziyet başka suretle tecelli 
etti, Sırplar, Yugoelav.ı-ayı bü
yük Slrbistan gibi idare etmek 

istediler Hırvatlar arasında 

memnuniyetsizlik alılimi görüldü 

ve bu ademi memnuniyet Hır 

valların idari muhtarlyetisteme-

meleri şeklerinde tecelll etti 
iki millet arasındaki bu 

mücadele nihayet beş altı ay 
ever Hırvat llderi Stefan Radiç 

in mcb'usan meclisinde katline 

müncer olmuştu. Bu hadise üz

erine Hirvat ıneb"uslar meclisi 

ve Belgradı terk ederek Hırva-

tlstarın merkezi olan Zagrep 

şehrine gitmişlerdi. O zamanden 
beri Hırvatlar küskün vaziyeıte 

bulunmakta ye Belgıratıaki 

ne dersiniz? dhdyar çocuk» ~orta 
yaşlı çocuk> var mıdır? Saniyen 

bu «Uç genç çocuk• kaç yaşın
dadır, billrmlılnlz? 19, 18 ve 16. 
Desenize sUt kuzulanl 

130 SAAT SÖZ 1 

Hepimiz az çok söz söyleme· 
sini severiz , hele Felek huna 
bayılır; ilkin onun da bir dere
cesı var. Amerikada zıpırın biri 
I0,000 dolarlık bir mükafat 
mukablllndc 130 ·aattan aşagı 
olmamak üzre t.ir konferans 
müsabakası tertip etmiş, konfe
raııs mcvzuunurı herkesi al ak. aar 
eder bir şey olmnsı da şart imiş. 
Düşündüm; ben bu müsab: ka) a 
girsem , mevzuu mutlaka gayrı 
ahlaki bir şey intihap ederim; 
çün kU 130 saat dogru akıllıca 

ve a'•laki söz dinlemeye şimdiki 
insanl:ırın tahammülü mü. ait 
de il, söylemeye gelince bütün 
dünya boş ve ma!lasız söı. söy
lemeye o kadar alıştı ki bunda 
zahmet çekilmiyeceğini zanne
derim. 

YENi BiR AVUSTURYA 

göz gezdirmek kafidir. Y alruz teessür
le arzederim ki, son zamanlarda 
nedense parlak muvaffakiıetleri ihmll 
edilen Türk etibbısının her vesilede 
nahak yere tahıiye edilme•~ hatta 
bunda onlardan hesap sorabilecek 
kadar ileri gidilmesi murat , ldu. 
Bu taarruz, bazen akıl ve mantık 
hududunu da a~arak ga)n ~uuri bir 

hadde kadar ilerletildi. 

Pek çok bir ,:.ıman eve! bir has
ıavı muayene eJ ek 'en.11 k :atını, 

içtih dinı soı leı n hır ckım bir 
zarnan sonra ıf'larn, hatlll cınayetlc 

mahkumiyetine kadar tahı'ye edılirnr. 
llir tabıl>in fenni kanaaondandoları 

edıldi;ıi ,iMd1'e kadar Hki 
dl'''lldir 1 lcr kesın ten ve ilim 
hU< ıdu dalıc 'nJe 11--ı.hadına hormet 
' 

1ıız bijl' ' zime• nezaket değil , 

icalıacı meslekhe , hana dünı anın 

her tarafında kaide hükmJ.ne girmiş 

bir usuldendir. Bir karşısın.da yapılan 
kon olta<yonlann htikmünü de her
kesin kanaatından. '' vak'a hakkındaki 
rr-u h· zanndar i:>tifade c· e1 t r. Bu 

kanut onn mutlaka ıttihat < c ·i şart 
değildir. Ayni vak'a üzer,ndc muhtelif 
fikir ı e kanaatlann şiddetle musodeme 
ettiği pek~1lk vakidir . Aile istedigi 
Bir kanaate, buna müstenit bir teda

"Y" mevledebilir. Bugün herkesi 
MACA RISTAN MI? i;gal eden bir misali ele almak ıste-

Rivayata bakılırsa Sırbistan- rim: (\ laarif Yek ili . 'ecaci bevi pek 

da ipler lkör dUgüm olmuştur. çok zaman eve! muayene cdenlcr-
Kral hırvat rUesasıyle görüşmüş den bırinin Apandisit teşhisi km du-

fikirlerinl sormu~, onlar ayrı bir ğunu, halbuki dip;er bir tabibin A-
, rvat parlamentosu ve ayrı pandisit olmadııl;ı kanaatinde bulundu· 

bl • t şekkülü siyasi istem işler. j!;unu nazın dikkate alarak fellkette 

l•P ve Hırvat ihtilAfın n tu hllt mcsuliıeti olmadığını kabul eden 

şekle girmesine sebep 9!Hı si- ıahihe hücum edilmesi hiç te dogru 

ya ·ı cinayet karilerimln elbet dcgildir 

hatırırıdadır. Bu sütun:arda o Bur.da hastanın o veya şu tabibe 
zeman [Avrupada yeni bir Av- itimat derek haıcket ctme<i mevzuu 

usturya Macaristan hazırlanıyor) bahs olabilir. Dünyanın her tarafında 

demiştim. O zaman fazlaca bir bu \•akidir. Birer \ e>ile ile lngiliz 

munsifane bir vaz'iyet almaktır. Türk 
hey'cti sıhhiyesi hatası?. olduğunu iddia 
etmiyor. Onlardıtn afdilennıiyor. Yaptııtı· 
nın her vakit hesabını vermeye amAdedir. 

Esasen tababette yalnız mu\·affakiye-
• tinden behseden tabip ne kadar za
vallıdır. 

.... \u m:ılheur au medccin Qui 
ne declare qni sont triomphcs., 

.ı\ap:ındisitinde buz kesesi tatbi .. 
kından sonra kamının mühim bir 
tar f gangrene olan bir genç kızın 
1 r sada me~hur J>,-,ı[esıir \. Doı en) 
aleyhine açtığı davada bile tababet 
gene ~ercfli mevkiini muhafaza etti. 
(,'ünkli tatpik edilen tedavinin temin 
eniği muvaffakı, ette Bünyenin en 
muhim hir rol ornamakta oldup;u 
talıalıcttc \arİdi hatır olabilir: .\la 
dam ki, \ ak'a çok ajtır ve t:ıtpık 
edıl .. n tedhirJcrin de ga rı müe~sir 
kalması ihtinıali vardır. müdahale 
edilmemesi daha doğru del!;il midir? 

.. urnonun ba~ından geçen bir 
vak'a buna hakimane bir cavap ola
bilir. Bir konıe,in çocu~: Di!teriden 
hastalanır. l~tibba kosoltasy •nda mü
dahe!enin büyük bir mu,·affaki•et 
veremiıecejtine kani olarak müd~he
ledcn sarfı nazar edildigini kontese 
tchlil( ederler. Bu tebliğden ınüte
e<sir olan Kontes müdahele edilme
diıti taktirde akıbetin meş'um oldu
~unu nar.an dikkate alarak müdahe 
lenin ne nispette müessir olabilece
jtini sormuş. 0 

0 1 cevabını ~lınca 
hemen müdahelc icra~ınd.a ısrar et· 
mi~ 'c 'apılan müdahelede hasta 
da kurtulmuştur. Çocup;un kurıuldu
jtundan memnun olan Nuruno de-

mi,tir ki ... )alnız bir şe e mütccı~irim, 
o da • u 1 ihtimalin bile mu,affokiyet 
için mühim olabileceğinin ecibbava 
tabip olmayan biri tarafından ihtar 
edilmiş olmasıdır! ...• 

Etibba, bir hastanın teda\i,ıni 
deruhte ederken. netice nekadar 
meş'um. ~cref ve mcvkiini sarsınasJ 

ihtimali nekadar kuvvetli olur•a, olsun 
vazife::-ini ifaya çalışmak mecburh etin 
dedir. işte. Ankaradakı me;lekdaşla,· 

rımı hu \37.i(evı bu fedakarlıkla ifa 
latife telekkl edilen fikir bu gün kralından bahmlilıor. Büj(iin tahak-
aaliba tahakk k d' kuk etti•i ı eçhile kralın h:ı•talı"'ı <t1ıişlerJir 
" u e ıyor. ' 5 iliz etibba vazifede K:ınt dustur-

3,660,575 BiNA fe\ bl;lde b8'it olduğu halde muhtc-
meclisin alahlvcllnf lnkılr et- luıııa le\ fiki hareket etmek ltizuınu-

Resml ist .. ılstlklere nazaran li milletlere mensup; erıhbanın yap· nu dedip;i gibi ademi nıuvaffakıver 
mektedirl:r. .• ı 

Türkivede ;r,;,ı;o 75 bina var - ıııtı kc,g,oJtasNnlarda ne it•ihaı, nede ihtimali kU\vetli uahi o >a. onun ş1h 
Bir nr:ılık kralın m daha- , · ı · · ı ı k · · d 

b G 1 d v rt ı:ıktı le 1 ,be·h bırte hı \dz"edılnıemi- sırct uzcrınc e o aca · sııı te ırın en 
lesiyle ihtiU\fin talledildlıti ve mış. ca a a at .. a o_ı.-;e 11 ~ korkma1arak ita ctıııcnııı şerefli hir 

caddesini ban kal ıra dojtru do- halbuk ih tada hir \oh "-ıldıı~u ı eden vazife oldu"unu taktil ecliıoruz. 
Hınııtlııra darı muhtari) et h, k k ., d b 

Kl-iipleıı çıkıııra mösyö 
l\1aruvla biraz tlolastıın. Ilel' 
zamaıİ mahzun ~e ::>Ul'atlı 
nlmasıııa rağmen, >eviınlı bir 
adaınılıl'. Postaıwııiıı oııiiııe 
g"lıli~iıııız zaııı:ııı' 

.\lıisa:ule edcnnisiııiz? 
tlediın ... telefonla konu~arai!ıın. 

Bıı söziim üzcriırn iliklerine 
kadar ürpı,rdi. Avdot ettiğim 
zanıaıı oıııı bütün hi'ıtiirı ıııalı
zırn ve ı>irıirli bultlunı. Yolumuza 
devam ederken aıılattı: 

<d,.anm Luiz vtı oğlum 
;\hrsel ile ''1ııhaharı l\larsil
yatlaıı ııı; saat otıı ... eki kıı~kil
mıizde gııçirmey • karar ver
dik. İhtiyar hizmtıtçııniz l\anet 
i:inıızi ıcortıp ytımııfi;imizi pişir
crektı. ( ;ııtik. Ben tüfek ıımıı
zıııııtla hiilüıı gün karım ve 
o~luınla beraber tenhı'ı kııfar
ıla ılol:bı\'ordıım. 

B: .. ·ak~anı i~ ı;ıktı . Parise 
gituu~ııı l:'tzım !("idi . Karım 
diıli ki : « Ben bıınl' kalırım. 
N ıııet kıpııııı: ."ıııi'ıı ı 'e Yalar. 
J: ılı\ıv:ııııl:ı siblı ı-:u. 1.ııpckler 
lıı·kn:ik eı1e e:· \lerak ede
ı·ek lıir ~y y. k -" 

"l nerken tesndUf edilen ve •llp - o~ ı ta • ettııı Ur.u· e en has. ··ırk · •m n ~ ap nranbra 
verildiği hl' {ril ti, f 1<nt bu Y d 1 ı· • 

e b zu w olabilirdi. Fakat, hesiz erk nı allyel emanetçede talar amelh tun 'ıa etnıi, tarafa daha serbc,çe iyebı i-iz ~: • • r imiz 

1 'sayıaıar uhakkıık ermedi. 1 
· · · b h ı · 

başvekı • de bu vazife zam me· çirkinliği, mur.:larlıgı tasllk çoık mev ederler Buna hergııu şahit sıze ııımat ~ , o amıvor<a, •ızc ıtı-

IOC41•11111GC~l•lllll•Ollll 

KClirseniı , o vakit hiz de .sizi harta 
)arca işgol edecek kadar mühim hatta 
ı.laha ı.laha mühim mevwlar bulabi 
lir .. ınız \1ulevızı ~ı urk etibhasın1n 

kı ·metini o vakit uktır etmek insa· 
fını ~iıst~recek . lıolki kalbınizde 
mcsmuat \!!ya ~üphe Lizerine ıni.ıes:'t:S 
olan hak ız mütalaaları, vicdanınız~ 

dıLki :ıZJpları tadil cdecok•iniz ... Biz 
sizden bıı memlekette ilim ,-e fen 
adamlarını itham ederken buyük 
bir ha<.,a iyet bekleriz .. Vlaale;ef bu 
has>asiycti görmemekle ne kadar 

ınl uz;ın mlldde. der"uhde ede- 1 te şimdi kabine buhranı eklinde 1 k k dUkkA k olurnruz. Bir tabi11. fen ve ilme ısti mat telkin c••ncve çalı~m:ının ruenı 
göze çarpan bchranın hakiki buyuru an yı 1 "" en azı lekct tahal•ct içın lıir ,azifc nldu 

me)eceği endi eşi bizi imdiden da hu rakkama dahil mld'r? nat eden kıL~u::n<lan dolayı degi~ •unu taktiı c,liı·oruz llu ı•h·., ul 

i d 1 k · sebebi bubıır. Son haberlere ı d • • " 
der n üşünce ere sev eıseyerı ı·I:LEK yanış ıcr:atın an, ~ayrı frnni hare- edinccıc k dar serlıe<>iniz. Stzden 

\ardır. göre, kral Fırkra reislerini nez- k ··ıdan dola\! ittiham edilebilir. itimat '" hurmct dilenecek dc~ilıt.. 
'1'11-' -'I. BAHl.S' b 

Bu nziyet bizi ayrıca şu dine çagırmış ve ıhtilafın helli > > - Bızıle İ<e, bilmem ne sebeple. ne Siz hunu kendili~inizJcn yerecek i· 

hakikutıa kar~ı karşıya koym· için yeniden ciddi teşebbüsatta BiZDE TABABETVE METKll gibi bır hı-.ın t siri altında daima ııiz. Türk ctibba-ının, sık sık ıczlile 

.ştur: da, hiıkümet makanizma- bulunnıu~tur.Yalnız Yugoslavya- 'eotl lleıe ı.pılan \l/i ·et tahlil ve tetkik edilmeden oıı;raşııgınız bu ı·aıandaşlannızın iç-

d ·ı B lk ı Ilı ·· ı -· ··t k k d k" timar rne\ kılerine hunnet borcunuz~ 
ır.da her eyin, maal e el, hlila nın eştı , a an arın su ve am 'h"' ·nuna.cbcıııc muta aa ı<Jru me , ·arşısın a ınin 

al: ile kaim olmakta bulun· süktlnu namır.a, Sırp - Hırvat (,azcte •utunlannda her \C>İi• ile izzeti nef ine horınet etmemek. na dur.flu on!:ınn -ahı·ları için de ı·lmasa 
ma"1dır. Metot ve sistem deni- ihtilaiının daha vahim bir saf- ctıhha•e ıevcıh edik~ hak ıı , .nadar hak yere vapılan hi r :mın efkln memleketin ılım ,.0 irfanı n ıınına 

Jer. şey henUz, sair ır ' ;•i haya girmeden halli şayanı henı lıır kaç öz <li•lcıneye <cd etti. umumiye üzerinde, i ın ,.. irfanı rnpma~a mechur olacagıııız bir 

.. . . ' 
muteessırLT. ... 

~:rendiler , sız uıerinde bulun 
du~unuz dalt kesi ·orı.unuz ! 

Operatör 

M. Kemal 
pıemleketlrede oldugu gibi f • temenııidlr. !la·" cııblıını, ~el"i ı:uzel mutaalan n nlı he. abına ne ınık4slar '3paca ,·azifedi . l~Aer bizlerle ;ık t«Ua>a 

_ .... ,...~ .... .-.....·-· Ha.-rJ ı~ç~te=""ı"'":"'"·N-·""''e:=-=le,,.,r-,_;=o"""·-ı-u' y .. -o·-·-r~?-.""'"·-c .. g., :-.ı .. >c::=c-. ~\~~0~~:::~1T'ka:~~:~iiıi;~:~ı;ı·d .. ~·~ .. l~·,··J·i .. ~·~-r==ı=ııı:===ıı:::~==r~:.ıı~-ö·yııı~=-c~ .. e·.~ .. :ı-~ 
lııl' seıl'l'I, hı~ ;.:ıııılıırdH 1.ı,ııııhı etti . • ıhayl'l hır gi'ın genç 

Aıııı:ıık:ıda \ ıtkatanda uıı,rtlar bil' kızın kafa tasıııı bulıınca, 

k 
ııa ı;ık:ırılıııı~tıı·. Kızrneti · hi, bize üınit geldi Kazmakta 

Altin ve mücevher kuyusu içinden göz amas, tıran ıııilvoıı li .. aya yakın ve altın- devam ettik. lloksan karlar 
elıııas 1-.ı:lıı·ihar ı .s. den ilıaret kız iskelPti ı:ıkanlıktan ~mra, 

a b. et dana çıkt olaıı hıı lıaziııerıin simıliye tulumbanın kovala:ı i.leınez 
ffi U azz fil lr Se rV file Y 1 katlar . ke~frdilınernesı •sayanı o/du . Flondada ~alı~an bir 

KUYUDA GENÇ KIZ KE: 1 LERİNDEN YIÔINLAR. DA VAR.! hayreltır. \ ııtı~ıılı sıuıger dalµıı'ı gı·-

• 

\lül'P.vheriıı lııılııııdıığıı ııta.. !İrttiıu vu ikimil tle kııyumııı 
hal t :tıiehen-ltza ııanımtla ve dilıiııe iuılik . 
1500 seıw ewl \laya lıııpııra- Evci ıa~laıı lıtıykt'ller lıııldıık 
todui(uıı mııl'kPzi lıiıkümctiııde ve iplcl' ile baii"layarak viııç, 
iılı. 811 fmpııl'alodıık alıalisi ile yukan çııktiJ... 'imdi dalıa 
kııkuıkaıı isminde hir .\ilaha rahat araya· bildık v~ hiı· çok 

ilıadrı Plıivndarılı. alıııı paıa, yüziıh. k:bclcı-, ıa-
.\rııı'ıİkada, l1ıdki ı.le dııııya- bakalar v.s. toplaı.lık. f.i:oval:ıı· 

da ı>ııısalı ıılrnavaıı bir kııvıı- dolusıı kiiçiik kı)lırihal' lıı•ykı+ 
ıııııı hııarıııtla ifayalaıııı ı"ııa- lııl': ki'ıpPlrn· ye bıııırııklaı- hıtl
lıeıli v:ı 1 ı._ Bir 1trlaıı öhıır ıırn dıık. Hııular hıı ;.:im TiarY:trıl 

150 :l\:tk ;.eıı ':ı;!iııd" o aıı lııı 
gııl dmwrı•k k:ııl:ıı hııyıık kıı

yıınıııı dı•riııli~ı 150 :ıY:ıkt:ın 
fazladır. 

\layalar çifı~ı iıiılf'r ,,. y:ığ
ııııır ilalıı olaıı Kııkıılk:ıııııa 

\'alvaraJ'ak kuyıııııııt et!'afıuıla 
lııplarııı·l:ırdı. f3ıı dııaıara «evap 

olarak ·ai{rıııır. haı.Ptı gecikın
• ı, kıymellı nt' vııı· i. e kıını

' .ı atılıı-dı. S:ıııkı lııı yt>lıııı

y ırnıu~ ııibı kııvııya aııııak 
ıı ııı tılPııtlekrtiıı rıı güzel genç 
kızları da aynlıyıınlıı. Kıırak 
seııPIPrıle 14 i I" 20 \'as :ı !'ası ıı 
da Yiizl,,l'l'rı gıız ·I k"ızıtı k111·ıı
\'a atıldı~ı vakıdw Sı,kız yıız 
sene dtY ıırı rılt ıı lııı f Pri ad• t, 
kıl\'11\' ı ıııürevher vıı kız ke-

ı ıık'eı i rlolduı ınııstıır. 
l m ınııı ıh!ıırıı ı•kı hazınc\ e 

lııı ı.wıı zanıaı 1 ı ı dııkı ıı-
ııııa ııı bı lı p t» dı·ı ı-

iıl 1 ııvm ı k<> fı ıJ rı Mr 
ıorııpsı ıı • ı hlı\·or 

l il k l'tl il i 117.lTn 
• l. L 

1 ı vıı

k-ııılo, u 
• 1 

iııı \ı•ı •ilııiu ıııuzPdf' ınııhafaz:ı 
Pıli:ıwklt .. IİI' Eminim ki biz 
kı ı \' ıtd:ı lrn lımaıı hazineni il ıı fak 
hir. kısmıııı çıkiil'dık.» 

lLııı 

lstaııLııl liselel' rıııılıeyaat 
kom ısyıııı wıdaıı: 

lstaııhııl !evli lıse ve cırla ve 
uıııallirrı mPktı·plı·.riııiıı hı·~ ay
lık ihtivaı"İarı olau sekerleıi ile 

1 ıalat;ı~ıt';l\ • Kalıata1. İslaıı
bnl lisl'lı•r:rıdf'ıı m:ıd:ı Pkıırnk
lerı Kaıııııııısaııiııiıı 20ıwi pa
zaı :Illllii «tal nıı altıda ilıalr'sİ 
i .. ra kılıuıııak iızn' kaııalı zarf 
ıısiılıl ile ııııiııakasava k"ııııl
mıı~tur. Talipltıriııiıı ~raiti aıı
l:ıınak ıızke kmnisyon kitalıe

tiııe miır:ıeaatları 

bir genç ara
nı yor: 

Turkçe 'c f\ımancava lav !.ile va
kıf ve k J\ ve•' f ... nıi "Crc1 me \:apa 

bııeı ek •r nre ıhl aç d Taş 

Muharriri : Şart Poley 

I larekı•t Pttim . Fakat ıı im 
rahat değildi . Trerıtlıı g111 

yummadım. Gelir ı;relm()z he· 

ıneıı telefona sarıldım . 
-Alin! ;:t'cııyi ı.ılıal geçirdi 

mi Lııiz ı Korkmadııı Ya ı 
- Biraz korkııım . - llalı:ı 

doğnı~ıı . ·anel knrkktıı. Aıııa 
merak elmı'. gıiya halıçP h 
ayak !iıısleri ı.lııvınıı~·-· B:ılı~ı
vanı kaldırdık , kiıpeklri koy· 
verdik, bir ~eyler bııl:ııııatlık 
Egr vakıt bulur-aıı gece viıı 
telefon rt olmaz mı? · 

içim rahat eııııedi. Cen: ırk 
rar teleroıı ettim. Çok ııı••· ,.,. -
vap aldım? · 

A llo ! Ali o ı .. ı\ı•n•dı•siu 
Luiz. Nı• var? 

- :;linıdi bir ı;ocıık gnlılı , 
Ilalıçıvaııa hir ııwktııp gı'tinlı. 
Annesi a~ıı· lıııstayıııı~. rığ'lııııu 
istivorınıı~. Aılarıı ıleli ulılıı, 
lıeıııeıı giıti. Aı·ka,ıııdaıı kapıvı 
~iirın11lı>diııı. Bıııııııı i~iıı gt• 
kalılıırı. 'leııiıı i;lerin ivi mi? 

- H:ılı~ıYaııı hirakm;ım:ı -
lıydııı ... l\iıpeklol' ıwn}de? 

- 1 \11yorlar ... '.\faı sel saıı:ı 
hnıısııv.tr ıliyor. Diııle. 

l!ıııısııval' hah:tf'fi!ıııı . 

Brııısu\·ar. 
- Boıı~ııvar oğlıım. vemı~k 

yiyeyim, geue ldıfoıı edı riııı 
\:apaJuıı. Yt!ıııek yiyel)J ·

tlim. 1çiıııde garıp lıir ~ıl..ııılı 
vardı ... Bir saat soııra l'1kı .w 
lelefonu açtım. l Tzıın lıır 

müddet cevap çıkmadı. 

« A llo 1 Luiz allo ! .. » 
:\etlen !'.lf•nra karımın sr~ı 

duyuldu: 
« Allo t.. Korkııyorıırn. 'l'ıi

fek meydanda ynk. Bahçıvanı 
mahsu~ 111.aklaştırdılar ğaliba .. 

Aklım yerinden oyııay:ıcak ... 

Dur bakayım. balı~-ede ayak 

sesleri duyuyorum. ıı 

Gözlerim yerindım oynadı . 
«Luiz ~öyle ne ılıırııyorsıııı~• 

- köpekler ha ykiriYoı· .. . 
kııdıırmııı; gibi. haykmyorlar .. . 

koşuvorlar ... ıızakla~tılar ... sııs

tıılaı-.. bahçede ayak s.•sl,,ri 

var ... Evr ,fuğı 11 ,·:ıkla~ıyrır:aı. 

-;-- Konıış Lı uz . .. sıısma . 

Delli olanğnn. Bir !!BY duyu

yor ınıısıııı ~ 

Bir sev dııvınayunıııı ... 
4 • • • 

ha 1 .. ılııvı11·ııı-ııın . l':ııınıl'
larılaıı lııı ı;iııl zorlı '11rl:ır. ... 
Paııı:ıır açilı.lı .. Biı· ... aııı kırıl
dı ... Kıırkııynrııııı. 

Haykırmaya ha~ladıııı • 

« M:u·silyaya trı .. ı;,n el 

ı•ılisP. J:tıııl:ıı ııı:ı ı·a lıal>t!r veı. 

- VPtİsııııwzlı•ı- ... lı~m he-- ' 1 
., 

nırıı aklım Jı:ı,11111 :ı 1111 

-1 :ııriiltü et ..• Ve valıııt ta 
kaç .. Evet, çonı;:ııııo al \'ı' kaç. 

Kar:una,·;ı ·altını, Harak

larım ı ıtıııuy~r. .. \ft>rılivPııluıi 
çıkıyorlar .. Konılora g11lılilıır". 
:\lar~..ı ... Yavrıtııı •. İıııd:ıt 1 

Can kurtarıuı vok ınıı? 
Ro~ıık lıir fer ·aı, ılt•vrilf'rı 

ıısvala ı m ;.ııı rıı 11ıısiiu11 ıJ ııyrl11 ıı ı 

Sı ;ııra '" eda ke ildi .. 
B·'Y' im" n kaf·ı tn ı;ımc 

rı kırdı~ il lıi s ttım, old l~lı' 
\'ı re t.u ııt ı uırı. 

· Y:cık'aıtııı tal. latıı ı ıı~n·ı 
111 •k l ·ı 'l'IZ 'iZ • 1 ı ık \ .ıııı .z. 1\ ı illi ı "r'pını 1 

ıııpt i ı k ı ett 1 r 'tı hı n ; 

h ·ı:ı) l ku! ık ıı •ı h tı it o' 
dıı ,, 
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Soldan 

1 
( '·) 

sap;a: 

\!!;açları ga~layan ~ 

2 ipek böccgi nin zındanı 

(4) Sofa '4) 
3 illi:\ (. 4) Oeniz mucev-

heri (4) 

~ 

çırr,nak 

,) k.ır,ul u~ 4) 
7 

ziı etin 

~ 

1, .. 11 ,ıgun 

a; .. ..;i h) 
'c n C7) 

siisu (6) Ta-

Yukardan aşağı: 

l - Saat tamircisi\.6) 

2 - !.>ki zaman hakimi (4) 
Mumun s ırp;ucu( 4) 

8 -Bfritanyanın kom)U>U (:') 

4 - Azerbaycanlı (5) \luji

kinin ilk adı( 6) 
5 - Fahis( 4 )Delikli bir !17.a

ınv. (5) l laııc('.1) 
6 - ! lap anlar:ı örtülen (3) 
7 Kasapların koyunları as-

tıkları şey h) KulaP;ı duymıyan(5) 
8 Sulu ycr(:i 1 

11 1 r makla lıLimanın em-

9 - Yu~a(fı) Haba(5) 

IO- \'ucuttan .;ikan su(3) 
ri azırla·• tı) Ke,nan yavma 

<ıırulcn ,ey (b) 
l 1 Baba kardc~i ( 4) Zem-

1 O - Tutamak (3) 
metme ~emri ha1.ır_ (5) Rabıt 
edatl(2) 

1 1 l lortlak kadın ( 4) Sa- 12- \Jerıımına mail olan 

rılnıı~ c~y:ı l5, ıcha (4) kadııı "isim,. (:i) Hlr neli 11t(4) 

12 /.amimc (. :i) ka 1 ıl',ın f .1 Rlı~vct almak(?) 

efendi ağalıc)>i (5) 14 l~udııla ( 4) Dudak ta 

çıkan çıban ( 4) 

15 Sanki(6) 
1 .1 Çifte ta~ı yan ( 4) Ku-

nıatla( -ı.) 

Türkive 
Sernıayesi: tedi'ye edilnıiş 4,uoo,ooo liradır 

Uınuıni ~lüdürlük 

nka a 
Subeleri: 
' 

Aııkara Adaı.a 

Istanbul l'rahzon 
Bur-;a Ba ;.,ı:sir 

Ayvalık 

Zonguldal
l{a' .:eri 

İzn1İr Gire on ~tersin 

Saınsuıı Edreınit 
~lüsait nıu:unelttt, kuınharalar, ka 

·1 ..... lbı k lı.ıı.ıı. k;ı,·ı w ıı!ı,111 lıi ~.ııla.a 111ızı 
\·a t'· lt:..vJa l ıı\ lll lıaııu::.da kalu l uvon ... ı:.,orl l kuıııı ~ı11\, 
J Jı ırıı ıZ .. • 

'l'ı .1 • J 1 · ı ı· 1 . 11 ı-.ıv"' '' ıı a ;ısı a 11Taı·ı ıııuaırwlı• elnırkltı ıılaıı 

IKı il""" . 
ÜNVO~ 

--.~ - -- \.l~ına lıır kPfP. tıgr.lnıada- .... ;:ort.ı .\<lptırın:1,rı1tı1 .. 

~!il-·---- ~ Tı•lpfoıı: Bı•wı~lıı - 2002 ... 

··~l))) ]';)))))))il 

Undervood yazı 
makineleri 

·Hi lu.,J,ı 'c l 1 'I 1 'I·' . ı· l·ı· k ı· ' cih·ıı >cvne mı c h '1\1\'L ı ur çe ve · ransızca) • 
' ı~uıııul L ı ı•·ı · · . . r 

~ l':ız· . •·. { \ < )( JI) ya/,! makınelcrı 7 kı\111111 u,ani 
· .. ııtl''il ~unu •t·'ıı · 

'I' <ır 
• llrkil'cdc L. •ııınıı ~ 1. ' n' ... umc,,ı ı kaıı;ıtçılık ve matbaacılık 

'111 ~ırketiııc nı rnc:ıat e 1 .. L lnız. 
\d .,": ( .ılst ıda \lahmutt·ye caddc<inde 11-1 J niımcrolu 

1
' aıta1.a. 1 c1,f,111· tle} nıtlu ı 7tı 1 

~ ·ı· 1 
tanbulda 1 eni P0; tJnc caddesinde 1:i-17 mımcrolu mag;aza ' 

cldrın: l'tanbul "62 

.\nkanı ace ta-ı: Ta~ handa 'eytullah ve · · ı · ı ı \1 
1 

' ccıp ıırat er er 
· •I ıtcrcm ıı::..ıştcrilerinıizın nazarı dıkk·ıtin . 
~ ' ~ 
')'as.ı<la, bır takım tamir ve khdil cdilmis UTnıJ • d 

ına, 1 1 . . . .. . , crvoo 
\ <J< ;e <'rııın_ı yen'. yerme >ı1tıldıgı ıı;o~ultluıı;ün<leıı yeni L\ ·ıı~:R-

1 
il makınclcrınııı ancak baladakı adrese •alıldıo-1 b , 

'' un ur ~ C) an ı 

~')))))))) ) ) ) ı• 

A 

ı İlan 
« l\ıııııpaııyı lla ıııa ıs .le

ııeıal <lı Paı ı >> ::.ığorıa :;iıl'ketı 
Türkı~e .\lııdımwt l l11sıı,;1-
ve<ı idarehaııelı'rİııııı 1 ;a alaıla 

ARA \''lvında r,addC'siııde 17-19 
ııuınaıalarda ka ıı nı• 1.k-ır 

p K l .)İl'ıı. •tın nıı' ıs ı,.nf 111 lil ıu 
k 

tı:. u .:ı:ıı 1 
le K 1 «Jernııl (Salııkuı ı\z,111"1) 

•'°":.-.. __ ._ 0 ~ n ard•ye i ı.ııı ıı mırı ıı<ıı ılı ıırü k.ıtıııa 
• ~ 1 ~1 

r <::==,,,,.-li •ı ıkledıl<l ğı ilüıı oıuıııır 

Semti Mahallesi Sokağı \ltı h 

bedeli 

eski Pazar bqı 84-U maklup ma dükkln Li: adot 

Muhammen ı•ı SERSERİLER KRALI l! 
kıymeti t• Kahraman ve cesur müme-sili ı 

adet ı: ~OCIYANO ALBERTINI !~ 
4000 sekiz gösterdiği cesaret ''c kahranı nlık sahneleri haı att p:ıha,ına ropttltt 1 yeni 1 bir bap hane 7600 

Bogaziçi Yenimahalle 

Muşıeınllaıı : 
yeni: Mektep tak e ?.• atlama oyunları ile umumun taktir ve alkışlanna mazhaı olmaktadır. 14 

1 llu~ün llk matine saat 3 te I~ 
Alıı oda, iki mıtbah, dör hail, 11bnnç ve bir mlkdar bahçe 

1- Balada evsafı muharrer mudüldı:ln Hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edllmelı: üzre 6-1 ·029 ıarihine 
müsadif Pazar günü 1111 15 de bUmüzayede mülkiyeti satılacaktır. 

2- TıUplerin yüzde yedi buçuk hesablle 300 lira teminat akçelerini malsandığına teslim ederek alacaklan 

makbuz ve ya mu<eber Banka mektubile yevmi mezktlrda Emvali metruke satış loınisyonuna müarcaat eylemeleri 

• Kadıköyünde Cafer ağa mahalleı;inde behariye caddesinde 126 numrolu hanede qya 29-12-928 
tarihine müsadif Cümartesi günü saat 10 da mahallen bilmüzayede saolacaktır. taliplerin mahalli satış 

komisyonuna müracaat eylemeleri 

Semti Mahallesi Sokıi!t 
* * • 

'fomrosu lcan sabıkı 

Lira 
Zındankapı Ahiçelebl Abacılar 22 K~gir dükkln 

Kemerhurga.z f,tanhul cadde<İ 24 hırım 10 Şehri 

Beyoğlu 'J ımtim Ada .5· 1 birahane ıahllnda ,'i-2hodurum 7,50 • 

!can muhammeni 
Lira 
15 Şehn 

Pangaltı l\lcktcbr ha.1hiye karsısında l·~lirak apjrt1nan1.11n () ncı dairesi 40 , 

Balada muharrt:r t:ıl.\lan 21, l ,O'><J r ltıh ne ın adil P ızaıtesi gunı.i ihalesi icra olunmak üzre müzavcJeve vaz 

edilmiştir. Talıplerın Eım ali metrııl-e ıcı a kum is) ıınuııa rnur.ıca ulan. 
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Bütün ihtirasac1 be~eriye.. Rusya im_f!aratorlup;unun bütün ı 
entrikaları... Bütıin ls!AI ruh11- TOLSTOYun ~ah eseri 

ANNA KARENİN 
Muhteşem ve fevkalade filminde yaşatılmaktadır. \şk ve l'\Jram 

yıldızı dilber ve sah har Greta Garbo ile '"\imli a~ıkı 
Jon Jllbert tarafından bir sureti harikul:l.dcde temsil 

ı 
olunmaktadır. Önümiızdeki Çar~amba akşamı hüyuk gala mu

samercsi olarak 

ALHAMRA SİNEMASINDA 1 

e.::;:::;:~:===::=:::~:~:~:=-~~r===: • !STABNUL BORSASI 
iSTiK RAZI.AR ••••• 

Semti mahallei sokağı No nevi mü~teın~ıau hududu 

Beyoglu Meşrutiyet atik 38-54 Kargir 

jt .l~ZEVI. 11!•:1\EH : {( 

'lf SiY AH iNCi jf 
it . aın miikenıını'a Ye ~ 

hed il bedeli 
muh:ır ınenı m ı..:llc 

1 
~9·. Düyunu muvahb.lde •-

lltramiyell demir ,·o1u 

istikrazı dahili ~.75 

75 
10 

ı\ hm et apartıman 

Maa hodurum 5 .kat 

olup 1 numrolu dai
re;i 7 oda iki hail 

bir mutfak kiler, ban

yo, 1 - 2 ve üçüncü 
katlarda <cki7.er oda 
iki~ct hald birer mut

fak, banyo, kiler çatı 
katı; taraça ile bir su 
deposu, iki küçük 
oda; lıodurum katın 
da mnıeaddit odun ve 
komürlük ve saire ile 

arka tarafında 100 
metro terbiinde bah-

iki tarafı Nerses efendi- 45000 !ıra 7' 1100 lira 

nin 56-71-73 numrolo 
bev fabrikası bahçesj ve bir 
cedit tarafı Akahi hanım hi; 
'\ig:lr sesine tahsis kılınan 

arsa ve tarafı rahii i · 
r;:ır sokağıle mahduL 

Çe\'İ havi 
Balada evsatı muharrer apartmanın bedeli sekı< ;cncde mukassatan tediye edilmek t•nile miılkiveti 1!2 !-9:.!9 

tarihine mUsadif salı ~linü saat I 5 de ihalesi icra ye hil'istiı:ın hazineden alınacak emre gOre muıunclt: ifa edilmek 

üzere tekrar muzaıctleve '"" olunmuştur. taliplerin bedeli muharrer üzerinden ° 10 7.~iO hesabile (5352,50 lira 

depozito akçeleri ve ya muteber banka meklulılariyle f:mvali metruke satış komi<yonına müracaat cylemelori. 

••••• Semti sokagı numru nevi !can mahami 
lira sent:vi 

Topkapı 

• 
Lan~ada 
Eğrik-ıpı 

Karabali 

Kürkçilbaşı 

Avcı bey 

20 
5 Çeşme 

Yeni mahalle 15 
pastırmacıçıkmazı .3 

• ne 

• • 
• • 
• 
• • 

EdimcKapu 

Fatih 

Top kapı 

('akıra~ı 

hoca harittin 

bayczit 

5 
yanakikalfa 1 O 
küçük karaman J3 
meyhane 8 

maa oda 
hane 

60 

78 
60 
84 
48 
20 

100 
30 

şehri 

senevi 

hir .. tı ı:-ıta 

( nk' ajta 

mer.arlık 

karakol 
lzınir 

5 
lh 
27 
41 

dük kin 

ıhanc ıso 

fl)O 

hOO 

• 

• 
• 

Bur~az 

Buıubda 

J,adıko\ 

B:ıI.ıJJ C\Salı 

çar~aınha ı~ünü 

ıni.ıral l'Hf~, ı. 

ru h,ırrı.:r t.:ınl:\k .şcraitı n'lL- a.trerl!S~ \'eçhilc h:ra rapL edı!nıc:'İ icare 2~l l 02CJ tarihine n111:.adi[ 

ih:ı1\;1cr icr·ı edilmek üzre muza\cdeyc vazclUlmiştir. ~raliplcrin eın\alı ınetrukt: h::ra komi~\onuna 

.\ fah.ıllc>i Sokaği 

llll.ıı Kaı aha~ l~alat cadtlc<i 

* * * 
Nuınro"u 

hane 
üukkAn 

icarı .\luhammeni 
Lira 

!)ehri 

• 
K:ıtlı 1 olf C ıfcraj);a 1-kde caddesi 

187 
189 
4\! 

-~ı 

ıu 
28 

'1ir odalı kdgir dükkan 
Kagir dükkAn 

!O 
;ıoo 

210 
!-l4 
1 ~h 
<ın 

Senevi 

Yt:~ılkov 
l~:ıdıki,.; 

l lc\'11di:ıda 

"()\ i~i 
(),ınanaıta 

hızır ça' Ü:;; 

Ra..;iınpıı~a 

Cafcraga 

Yapur iskele"i 
lluı 

\"alı caddesi 

Hane 

28 ! '\ 1 •bahı·c dükkAn 
88 Dukk:in 

<JO • lkanıeıgilh 

'I'.! Dükk<ln 
.\ zna\'ur 2:ı.c.ı3 f iane 
lliriııci sokak 1 <ı7 Dükkan 
llahriye J,l-87 apartmanın ikincı 

.\llühürda 102 I lanc 

80 

72 
;160 
54-0 
480 

• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Küçükpa1.ar Ru,tempa~a Canbazane cadde;i 19-:iO kdgir dükk!n 
\lahlda e>Safı muharrer emlAkin f 9.1.929. tarihine mü,adiı· Cuınartesi güuu sut (1 ~) te 

'J'aliplcrin ı-:mvali metruke icra komi:0.yonuna müracaat eylemeleri 

ihaleleri mukarrerdir. 

* * ... 
scmci mahallesı sok,.;tğı numrosu 

Halat l\anıha~ \'a.pur i·d"ele"i .lQ 
arsa 
dükka'n 

novl icarı;abıkı 

2 şehri 

l\arap;ümrük .\tik \lıp:ha kılı,c ~ 
~ehzadcha~ı Sülc\ m;ıllİ) e Kcmcralcı ~ 2:? ~ • 

~I 

~.50 

I•:\ up l·~nıir huhari ·ropçular ZO 2:! ,, 

\' 'l"•lıtakale <ıO 9\! • m•· oda l" 
Tahtakale ü1>tcmp:ti• µ - ~ 
~:ıııin iınü ~dımehmcl l.zmir lO. kAgir dükkan 60 

Ar"ın-arar .\tik llu>t:ıfapa,a l'a1.arcı fi·8 Bo•tan, kulübe. ara 14 
Sirkeci ı•:h an vade Demir kapu 11 Apartmanın birinci dairesi l 5 

1) · Kantarcılar 14 k' · Kü~iıkpazar cmınaş •gir dilkkln 8 
\ii'.am 28 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

\liıvukada hane ı O 
l\a\;\chı e' <a[ı muharrer emlAk 'craiti mukarrercsi vcçhle icara raptcdllmes ıçın 1 _24_929 tarihtnei ınüsad 

\>er~emhe ~unü 'aaı ıınlıcşte ihaleleri icra c•lilmek uzrc müzayedeye vaz~dllmiştir. Taliplerin emval metruke 

icar l..omi..;yonuna ını, · J.caatları. 

l\irahk lrnnc 
lkrazıtta Sogaıı aj1;a k:\tip Sinan 

mahatlı..:si camii şeriı· <:oka:1;ında 4·0 

nüınerolu mükemmel be~ odalı hane 
kıralıktır. .\ 1 ezklır haneye müracaat. 

İst:ıııhııl ıt'l'll dail'esiııdl•ıı. 
!lir ılıffııi ınalıkıııııııhilıdı•ıı 

dolayı fııl'ıılılıı ıııiikarn,~· ıınlı'
nfııs .ı,.. ızpul' .\Jaı J,,;ılııııa a 
ırnıloı· 11 tkrn ıııakiıı~lı•l'İlrı 
ve \ ıııl' fa"t'Y hır aıll't kıs:ıııın 
9-1~929 çJıtsaınlı:ı ı.:ıınıı "llat 
IOılaır ıtılıarım ~al.ıtaıla I' ı 
,eınlır p: zarııırl.ı liınitn ıan 
lıiı· ıı ı•ııı·olıı nıalha1da b.1-
•nıııavı de tiırıılıt ıılılec.ığiıırlen 
ıalııı o. ııı .ıı ·ıı je\ •ı vı saat 
ı ll'Z ı ı Ut lı.ııı hı luııar.ık 
ıııeırııırııw 

ıılıııııır. 
ıııuı ac ıatları il&n 

BAKTER.IYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuYarı 
Pek dakik kan tahlilltı 
(Va>erman teamülü) kürevvat 

tadadı tifo ve ısıtma hastalıklan 
ıeıhi>i, idrar, bal~am, cer.ahıt. tah

lilMı, l lıra nıikro;kopi ile frenjti 
taharmi. 

llıvanı olunda Sultan ,\lahmut 

türbc>İ karşı,ında Tlcforı k <ı81 

·-· o o • 
• 'iŞA, - - Hnkirköy Urman 

muame1ut memuru ~abiki merhum 

Ra) t heyin kerime i Ferikov ilk 

mektep mua,Jlmlerinden l\1uazzez 

hanımla llakı·köy ilk mektep 

mua"I mlerınden Kenan bayır. 

nişaP r .ras mi (. L ma gunıi ı:.;ra 
edi mı~ur Kendilerine saadetler 

dil eri>'. 

AIAkadarana 
_\laslf ve kurbe mcfru~atın ve 

bilhassa .,;andalyclerin imalinde 

gayet muktedir bir miitahassıs 

bir mefruşat fabrikasının tesisi 

zımnında ayni me,fekten bir 

~erik ve ya banka kredisi arıyor. 

A!akadaranın zirdeki adresine 

tahriren miirauaatları. 

w .• I. 8019 A Rudolf Mosse 

wien 1. 
Seiler,;atte 2. Autrichc. 

ilan 
300 adet KaYin l' ureklik 

Keıe 10 20 K:iııw tı'lanı 929 de 
lhalo edilmok iizre mı 7.aye -
deye çıkarıldığ'ııdaıı talıpleriıı 
L.ıhalidc llalıç onnaıı ıııııaıııe
lat rrıemıırlu~tına muı aat- 1 
lurı. 

j[ mulııe~c<ııı f'ilrııiııde 

Melek j[ 
it 
il §inemasında 
l[ l lakiki alkıs w ıakılırl«rİ if li top~aıııakta • lınl'lleı«tıııdll'. ;; .... ·-·-·-·-·-·-·-· ... ·--·-·-,~. • ~·-·ı;;~t~~~·~~:h~n -~:~;;:-• 

karı~mı? \ c orada kendini Kaip et~ 
mi' hir ~cfih ... Sevahntte hulnnan 
bir

1 

aktris ... h.tiçük ·bir çin d:tıl'•l•ZÜ .. 
\·e kabare\erilc gece a\cmlcrilc, <c 

fih ıahakıı-ının feci haı atlarilc
lstanhuL işte pek yakında 

Melek 
Sinemasında 

irac~1nc ha~lanacak olan 

İstanbul 

SF.'i'F.Tl.ER 
lı haotası 
Anadolu demir yo1u 
1. Tranvay. ~ 
l. U. S. Şlrl:eU 
l. Su Slrketi 
T. Tutun A. S. 
1. Değirmen ş. 
Ş. Dc~irmeo S. 
A. Çimento s. 
1. Telefon s. 
Ş. ~1 Ecza ~. 
I\_ 11avri~ u 

TAHVii.AT 
:\n1dolu J ı. T 

1 

I> \ l ~. T 
J. T. 

Tiınel sirketi 
f.lek· k lrketl 
Rıhtım Sırii.etl. 

1 il 1 1,a. Uman şırteu 
ÇF.KI • R 

Londra 
:\'c\\ l/Ork 
l'aris 

18 
114 

43 
il 

Q 

.1. 

.ıo 

' • 

42 

41 

4.5.! 

w 
114 

75 
J 

10 

''° •O 

,:.; 

Gölgelerinde ~~.:·.,. 

00,00 
'i.l,SO 

ıııı. 

~. l:l 
.tlJ.Ofl 

:ı~.

,.H • .; 
s..,ooı 

6'l,SO 

.,. nam muazzanı hlıııinin mc' lllll - Roma 

•w~~..ı.1"A"'tııh .. _"'t,a.. ... --"' • lhıkreş 
9 

H 

1 
J 

67 

lb 
'l 
3 

KAHRAMAN 
SİPAHİ 

HP-r ıııııı ·ıı·ııı parlak 
ınm·aff:ıkıwı ·rlı· 

ALHAMR,~ 
SiNEMASINDA 

Bıı l{iııı hııı :ı:ıl 16 ııı:ı· 
tımısiıııll' Fı .11:sız Ti' 'llr..
sıııııla il- (l • .\. l·:'l'
~rı~:. { :l'ı ı" 'l'lf 21 dl' 

l'.\S si ·ı t 1 .\ il< il CI IK 
:'ılaılııı:ıznl Sp r ı "' ikı ııw~
lıııı' kuıılik . 

(Sl·J :.111 'S) n• (.IEI l 1.0-
LE) ııiıı j,fııakilt• il•, k.\laıle 
hiı· s11n•lfı· leııısıl ıı\ııııa('Rk

tır . Yaıııı ak-ıaııı talebi 
11111111111 ıızı·ııııe soıı ılafa ııla

rak.\0 - \O .\_\, ETTE 
~alı '"' ı,:.1r. aııılıa ak~;unları 
gala nıfo.aıııcl'eleri CO~ITE 
OBLll;AJll) 

(Bard~)ııiıı vııııi ye ıı-üzel 
ıııı ·eıi ( LEO LOL~: ) ııiıı 
Parisle kr.shi i,tilı:ır ı•tıııı•· 

rolüıırl ... . 
~ .. i ................ .ı 

lsfaıılıul Asliye :\lalıkı·ınesı 

birinci Hukuk damısiııdı•ıı: 
Muddei milli foto ~irkeıi Ye

kili Cemil beyin nıuddei alaylı 
Aksaray kı'ırkcü ba ı ıııalıalle
si tramvay caddrsinde 178 . 
mağazada Ömer efAndi aleyhi
ııe ikame e ·lecliği alacak dava
sından mumaileyhiıı ikamet
gahiniıı m"çlıııliyetinr hinaen 
ih\neıı tebliğal if'ıı ile gıyaben 
ınuhakımıe ierasıııa 2 - 1 - 929 
tarihinde karar ittihaz idilmiş 
ve devamı nııılıakeıne 6 ~ubat 
929 çar,..aıııha günii saat on 
dıınle talik edilnıi~ oldıığıuı
daıı hukuk usnln mııhakııme
leri kanununun ( 406 ) ıncı 
maddesi ınurihiııı·e nıuttalıaz 

gıyap kal'arı ilaııe11 telıliğ o
lıınıır: 

·~ TAKSiTLi\ ~ 
son sistem ve son model 

BRITANYA 
GHAl\IOFOı ·ı, IH 

ucuz fiatlarla satılmalı: adır 

bir tecrübe kaildir, G lota 
imle kupu No b j 

T H. Vafyndis ticare ancsl ) 

.\lUSLCrJaın 

Rri.ıl.sel 

Sof) a 

Prı~ 
Berfin 
\'ivana 

Otı 50 

-·-
TiCARET ve ZAHİRl 

BORSASI 
5 Kil.ıı• 

Bugday 

JI ı~ıı. 

I.;. Z1 .J. 

-.;;un t r 
Sert 
DöDnıe 

Yun1u,al.'. mahlut 

ı Jni ( <ı:?R 

Az ır 

•·4 
-00 
-00 

4-4 

K • 
00. J 

00 ın 

lXl.Oil 

il 15 

-.-
Ser .. i '8 17,00 
R >man\'a 

lu ,artctaa 

Zahire 
ÇavJJ.r 
\rpa 
'1mr 
Yulaf 
Keten tohumu 
Fasulye 
'.\lecı;imek 

:\oh ut 
Rori.ılcc 

ttald.t 

Hububat 
SOJt&m 

Kuşyemı 

u. 
F.tltrı Ekstra 
Kk~ıra 

8irincı yumu~ıt 

Rlrinci !'crt 
fü.nci 
l'çuncli 
Razmol 
Kep<k 
Pısp.ıl 

10 

1-4 • .!.l 

Oo. 1 

il, 
liJ, 17 

lO,lO 

~,.uo 

11.0tl 

OIJ.OO 

.ı.J.00 

17,.lO 

OOtMl,00 
1400,00 
1300,00 
19~5.00 

J·>. ı.Dl 

to.,·;'l,UO 

•.SC lrt 
~ 

00 
ooııo 

Of', 
l•J, 
-. -
16. i 

-.-

14,.!0 
00,ltı) 

ı.ı..10 
10.1~ , .. , ',) 
,\0,0<) 

ıo,Qlı 

IM)Jtı) 

.13.1~) 

17 ,fk) 

1000,0J 
ı~..o.oo 

1 M>0,00 
l:!f>0,00 
il )l),OU 

10 ,:){)l:t 

lstanbul Hayvan Bonası 
3, ı, 1928 Diri 88tıflar 

C. · Ad t ı.ııo rııı.ı 
ınsı e a.umı .. ,~. 

Kıvırcık 170 311 a~ 

DaJtlıç 

Karamın 

Kuzu 

KeQi 
Sığır 

Dana 1 

1525 

3 
84 
6~ 

2 

30 

24 
2J 
tO 
17 

Çadır münakasası 

Konya Nafia baş mü
hendisliğinden : 

Mahruti 2 metre 80 ıantim ir!' 

tifaında ve 2 metre nıiıf kutrunda 
ve 20 kanalet ve 80 santim etck.i 
~5 adet çadır matefcrtüat muba\ ıa 

edilmek üzere 20 kanunsani <J29 
tarihine musadif Pazar gunu e k Jar 
münakıı.<!eya konulmu '\luı ak ' 
ıştirak edecekler şeraııı n :ıınak uzro 

ve numuPe ini gormck ıç n \nKar • 
letanbul , Konva r- fı" dau- ne 
mürac:ıat cvlcdikten soı nu 

ve iha!At kanunur. tevfik• : ihale 
otan mezkur gunde a t 
h..'lnya encu:Jlenı vıl ı et 
muracaatları ua.n olwıur • 
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Behey gafil çocuklar! 
Görüyorum kendini hulyaya kaptıran var, 
~İneınada, barlarda, kayaya çarptıran var, 
iskan bil ka~adından saraylar yaptıran var, 
Gc<;iın yolu arayın hehey gafil çocuklar! 

Nenize gerek sizin vıldız olup par1anıak, 
Fayer Banksı, Pikfo~<lu rüyada kovalaınak, 
~lanasız bir filın için saatlerce ağlamak, 
G çİn1 yolu arayın behey gafil çocuklar! 

Favori uzun ama akıllar biraz kısa, 
Eğer nıide bomboşsa nasıl girilir boksa, 
G''ı terin siz de bir şey, marifetiniz çoksa, 
(ieçin volu aravın hehev crafil çocuklar! "' ., ..1 ,.., 

J)fınya kiınine cennet, kiınine de indir hal 
Yaldızına aldanma. cifedir, irindir hal 
Ziraki ipi uzun. kuyusu drrindir lıa! 
Geçinı volu arayın behey gafil çocuklar!.. 

M, , ,. .................................................... . 

*Bir adama: ı(Ni
çin evlenmiyorsunı> ; 
diye sormuşlar 11Şu
nun için ki, den1iş, 

ortalıkta babası ol-

1 

m ak istiyeceğin1 
pek az adam, kocası 
oln1ak istiyecei'., ~ın 

f pek az kadın var. 
' *Birisi de ,iş ki:H~ta
nasız bir L .. re s: p
lanıp kalmış on adaınt 
bulun, Ben bu on kişi 

ı ile aynı manasızlığı 

1 
müdafaa edecek iki 
n1ilyon kişi bulayım. 

*l)ünyada fa~ oln1uş_ 
bütün sırlar, kendisi-

ama 

« A » 

36- Aşın kuyusun-
da. İşin kıyısında ı 

37- Ağlar gözden, 
sahtt.: sözden kendini 
sakın! 

38- Ağaca 
keçinin, dala 
oğlağı olur. 

çıkan f 
baka~ 

39- Ağır kızan, geç 
X kaynar. 

40- Ağır otur bat-
ı 'amık Kenıal türk nıan kalk. 

vatanını en çok sevmiş 41- Ağır taşı el 
ve onun için büyük fela- ll kaldınr, yekli taşı 
ketlere katlanmış, pek ;; yel kald•rır. 
çok a~e~~i yazılar yaz- : .~2 Ağızdan hu
nııs hır ınsan<lır. Ara- ' run va kın, kard<.><:.ten ne sır açı lan adan1ın f' -y . bi J25!ı senesine te..;adii karı~ yakın. 

i
[ değil sırrını ele vere- ı · \ · 

ı 
e<. en (184U) senesın" e 43_ Ag",.alık v 

nin yüzünden şayi doğmuştur. .... . ·ı er-
olnıuştur. ençliğinde arapça I n1eklc, yıgıth { vur-

*Hiç hir fikri ol 1ıı- ' ve acenıce öğrennıi ·, . mak~a. 
yanlar yelliliklere bir az aklı ermcğe baş- 44 Ağanın alnı 

·kolay alışırlar. 1 !ayınca istibdat devri- · tcrleıneyince ırga<lın 
*ı\tutlaka yapıln1us1X nin zulmüne dayana- burnu kanamaz. 

arzu edilen bir f'ye f n1an11 ~ vrupa ·a l aç- 45- Ağa va söz un-
: hesap karıstırılırsa ~q nııştır. ~rad~ fran lZ- Iatnıak, ~~ı yerin- i\ 
neticede kaybedecek -1t[ ça tahsıl etmıs ve hep ct" t l t; 'b' ı· lI1[. .. 

1 
. .• . ili. en a nıa{ gı ı( ır. . 

olan hesaptır. H ~del:>ıyrnJa oğra!jınış •;:~r.ı=c::oc:::.c:~•~ı>=::1=ım=::..oo~ 
*Para iyi hir hi.z- iij tır. _ _ _ Otekini yedim Maktul düşmüş... Akı1lıca hareket. .. 1 metçi , fakat çok l,r,· • Avrupadan busb~.tun 

Kabadayılık iddiasın- İki i~ a<lan11 konuşu- fena bir Efendidir. l ınl~ıl~pçı olarak don- Yeni Hebrit adaları 
da bulunan üç yunaP.h, 1 yordu. Birisi ~edi ki : *İ · h' k l .. n1 uştur. sakinlerinden insan eti 
AtinaıJa bir kahvede - Zavallı lbrahim .. '!1 ~r adp, goze <Vatan yahut Silisti- k gorunnuyen uşnıan- . . ... . yiyen bir abile reisi 
oturmu tar, şinıdiye Bey, o kadar çok para g lara bile galip gelir. g re) ısınıyle yazdıgı tı- bir gün, misyonerlikle 
kadar yaptıkları sözde kaybetti ki , nihayet •~:===~===::=ce.-=~::.c:ıc::::=:ı"'• yatro parçası Istanbn- orada bulunan bir 
kahramanlıklarından delirdi... Ağzınız açıkmı idi? lun o zamana kadar 
b h l. 1 Vah ah Ba · b. h protestan memuruna a se<. ıyor ar: - • v ... rı Hicabi B. Tayyare görmediği ır eyecan 

- Filanca nıuharebe- açığını kapatabildi mi piyanko gişesine yak- içinde oynann11ştır. iki karısile keneli ara-
de sekiz kişi doğradım! zavallı? }aşarak sordu: Bu hal tabi Aptülha- sında nikah kıydır-

- Ben, tam on iki - ı 'e gibi? - Sizde (55)numrolu nıidin hiç te ho~una mak ıçın müracaat -Yani borçlarını ver-
kişi kestim. Kaçan kaç- di ıni? denıek isterim... bilet var mı? gitnıemişti. etmiş. 
tı, kaçanuyanlara at- _ Yok, vakıa delirdi Byai mütahayir: Onun için <Kıbrıs) a- . l\tisvoner: 
tını satırı!.. anıa, bu iste akıllıca - (rı5)nurnro:u hileti dasına sürülınüş, orada _Fakat, demiş bi-
İçlerinden birinin hiç hareket etti. do,ğ'rusu.. ne yapacaksınız? (~lağosa) lı zindkan,ında zin1 dinin1izde taaddü-

sesi •·ıknıa,_·ınc~t: .• - - · SeY ... anıcanı beni 38 ay n1a pus a mış- _ 
~ Y ·· k k k. ı "' · t . · du zevecat yasaktır Canını. denıisler, u se " mev ti var... rüvasında görnıüs, va- 11 • .. ' 

B 1 B ·· 1 · k. I <l b' ' · Fakat çok korkak o- bu nnıracaatınızı kabul sendebirsevsövlescne.. a 1a - ugun )ize na a anın a ırer ((5ıı "lh . b d ı 
,.<>ı·u··ct"ıle · in · .. 1 lan Aptu an11t unun e emen1 . -1 re sö,_·Jc_vin1, deıniş, h 1 ge llŞ oy e rakaını varmış. 

·-,; halk u" zerı· ne t·ena tesir Yanı '"ım çek'lı' ben o ın u ha re bede nıı. Havi, nıevcut hiletle- · ' ı P Anne E t Jd'I • edeceğini düsünerek 't · r. 1 t b' k ınaktul düşnuishinı ya!. K · - ve ge 1 er. rine bir göz attıktan Naınık Kenıaİi atlet- gı nu • ıa <a ır aç 
- - . ız_.ıınızı iyi bir )'ere d gün sonra tekrar gel-sonra sor u: nıı·ş ve (Gelibolu) mu-inc1ıcri de Karısına Düşüyor.. ıstn.·orlar... · 

Üs l ğ mış: ~lcshur bir Cerrah,n Baba _ Kimnıiş bu ·ıra<. a a zınız a- tasarrıh yapnııştır. 
1 1 · k I · k "d' b ? B b k - Nikahım.zı kıvdır-{arısı 111· a ·sanı ta <ıp isteven adanı? çı mı ı ı aca a u üyü vatan. ven 
ta kıstırarak balo a \ı;ne - Yüksek bir - A~'.ıktı ya.. (1888) senesi kanuneve-
gelmi;ti. K ~ndisini çeke- nıevkii varını~, dediler. - Oha ide işiniz oldu tinde (Sakız) da iken 
ıniycnlerden bir hanım J~aba- Bankada, fi- demektir. ölınüştür. Merhum 
:yanındakinin kula~ına lan nıüdür ınü yoksa.. Ve Hicabi efendiye memlekete hiznıeti 
eğilerek lisıldadı: . Anne:- Hayır, -~);'a- 5U5 numrolu bir bilet dokunmuş ediplerimiz 

r 1 k l d' · zıt kulesınde bekçı ınuş.. uzattı. dendir. 
- j, e <> acn le ı. ıs- -- - _.........____ ........... -..-~~-........ 

tiridyeleri kocası açı- Sırbistandaki kavga gittikçe kızışıyor 
vor. incileri de karısının ~__,., 
" 
payına düşüyor ... 

Bir bakışta: 

ma~a geldim, şimdi 

bir tek karım var .. 
- Nasıl, sizin iki ka

rınız yokmu idi? 
Zenci müsterihane 

cevap vernuş: 

- Evet ama, ötekini 
yedim ... 

Bir bakışta! 

sa 1 
Günün haberleri arasında 

l(IŞ GELDi. 1(1....IÇ GiBi 

Kış ha ha bu sene pek 
nazlı gelecek diye se
viniyorduk. ~tübarek, 
şinıdiden başka nıem
leketlere gelıniş bile .. 
Baksanıza, her taraf

ta kar tirtınaları var. 
Hatta sekiz on senede 
bir k.ere kar yağma
yan ltalyaya bile lapa 
lapa kar düşnıüş. Ha
sılı öyle görünüyor, bu 
sene kılıç gibi kış ola
cak ve gal'ba bizi de 
piliç gibi bulacak. Sa
rılıp SRrmalanmadan 
sqk~ğ:ı çıkmayın. Ken
dinizi üşütürseniz ok
kanın altına gidersiniz 
ha! .. 

1-lNDll( FJSTıl( ... 

... 

\' apurlarda fındık tis· 
tık yen1ek yasak! ... 
Oh .. hu haherc pek 
se 'indim. Ne_ ,<li, o ke
pazelik ı.:anırıı .. Karşı
na biri geçer, yahudi 
İneği gibi çiynenir 
durur. Zaten hu işi 
yapanlarınçoğu -Hak 
selamet versin vahudi 

" doslarıniızdı ya, ney-
se ... - Deınek bundan 
sonra böcek kabuğu 
çiyner gibi çıtır çıtır 
kabukların üstüne 
basmaktan kurtula
cağız. 1\h, ne olurdu, 
şu sokak a pilav filan 
satan lan da bir va sak . . 
etseler.. lnsanın nıi-
desi bulanıyor yahu!.. 

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

·Millet mekteplerl için 
Millet Alfabesi 

Bı r.ı hn .ıhı rdı ir de 
d bır b.'vgır gızlidir . .Bakalım 
bu lal aı,ıııısmı.z? 

haı1al avını yakal.ıınt5 fakal Ajtalar, Efenıfler (L) ynknrı doğrıı umıımış kaz boyı.ıı 
lııtıkte lıck leyeu avcı da .kartalı j de kılıç gibidir, bunu lıatırıııız<la iy, tutun! 
,..uzotliyornı aba ııurde? ( Ilıır lıakkı rnakfuz.lW' 1 

" 
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-~ '{) saattır. 

T 
kar da 

( 

ir 1 r 
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num r ı rr. · at l •ıı B voğlu: 
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'i lV k 
Pe ıpalas 

Natta 
e~ıııat ac. t ın:ı. c c ı; Heyuğlu 
Jt;ı6 ve J,,oq 

~e ri 
T rahzon ~irınci pnstası 
(ı :t ~!Hl Hll ET) \apuru 

7 ı,.ıı ıı m .ı ıi Pazaı 1 • i 12 
dl' ( :.ııa•·ı ı ıl·t ,ıııınıfoıı lıare
k1>tl,. lıtrbtJiıı :-.anı~uıı f~İrP
son. Tırahır.ıııı. Hıze, 1 luı~ıya 
t(İdccr\.. vı• ıiıını·ıştı• l'azar 
fskclı•siyle Hıze, Sıınrwııe, 
Tırahzcııı, Tiı dmlıı, l;İl'l' ·uıı, 
( lniu, f'ııye, Saınsıııı, İııı~
lıol: ı, Zt•ııguld.ı~ ı uğrayarak 
ırcl(•ı ektir. 

l larr•k,•t ı;ıııııı yuk k:ılıul 
tı1unııt,\Z. 

Mursin sür'at ostası 
(MAl1'1l r \ r El'I' \ \) 
\arıu u 8 1 u ı ıı·ı a ı S:ıl 
12 <· Ga,•la rılıtırıııı•lan 
lıarekeı L' ç,,ı ı11lıa 10 d.ı 
lzmiı e mı \ ı :ı::tl '" ·ıyrıı 
"Üı ı u rı .ı k~am. 1 ıaı,-kr!le Aıı
tah a• Ahliw, . !er. inı · ,;idı>-
' ek 'L' Taşw ıı, Arıaınor, 
.\Jaıw, Anta·\·ı, İznıi: · u(;-
1':.t)"ll'i1k E;"lr-< ektir. 

Ayva ik sur' at postası 
c \ll]t'l, )Yapııru 8 Kıı-

nıınu aıu !;alı 17 ıll' ~irkı~ci 
ı ilıtııııııulaıı hareket it• (:eli -
lıolıı, ı;anakkak l uı;ükku
yıı, Eıln'ınİl, llııdı:ııııyr, 
~\ yYalı~a gider ek Y•' dı1ıtfı~le 
ınezkfı ı' iskelıılerlt! l ıi rl ikt,. 
Altııııolnğa ıığmyacaktıı· . 

ı :ciiholıı içiı. yalıı111. yolcu 
:ılınır yiık :ılıııınaz. 

Galata kurıriı başında md;ez 
acentesi Beyoğlu 256:.? mesadeı 
hanı altında hu,u,ı dairede '120 
şubed acnıesianbul ~ 

1000 - ,\~IB.\H kııııı 
60() - H çakil 
İlıalPsi - 6 929 P111.aı· 
Y ııkıırda va~ılı iki kaleın 

ınalzeııw ıııiiııakasaya ko
ııulmıı~ııır. Yermek istcycıı
lerin o giin loYazını ııı iiuür
lii(iııc ~tılııırlcri. 

,_,,. Meşhur --. 
KONTINENT AL 

Vazı Makine! 
Beynelmilel rakkamlarını 

lıavi olup Türk ve Latin hu. 
rufatlı vazı makinelerinin en 
m:ikımimelidir. 

Nuva Bronsoviga 

Ueynelmilel nıkkamlı en 
iyi h~ ap makiııe'İ nlııl' mü. 
teatdıt bankalar ve ına ı nıii 
essiscler tarafından kullanıl. -
maktadır. 

!;ayrı sai{laın old ığıt İ~'.İll 
kat iveıı lıozulıııaz. 
TühK1YI<: Cl \llIUHYE. 
Tİ YEr.r\. "E DEPOSTJ 

A. Ilom,ıayıı l\ıııııııaııyası 
Beyoğlu Tekk•· raJılesı 

583 ıııınıın 
Tıirkç.ı lııırııfallı Koııline. 

ıııtal yazı ııı:ıkiıll'lıwiııin yeni 
L:\liıı alfalıerııizG güre dı'ğİş
irlmt·~iııi drı ulıte Pdniz. 9 

'r ffil' m t 'Jaı ' vag < ır. \ r "'.! f k Ut ' n, b ur. lt, 

um r 7.<ıf'\' ı ırır·\t:~ ar ıy 

dır. ı n c c • r Jan v ı'e cdllrı"C e H 

r ı \ , • 1'h. , 1til"" t ur ç uı.ı r 
h ar i..l ı lan ık lZ ·nt: e lı 

m ceza dcp ı dıı at•lır ıınl 
\ Llar \'da 

Kastamoni ''ila 'etinden: 
rad.tan z. f ıı,br ı Jınd wu ıa kanır tılı•ı·iı · '1 40 + 000 

f\.iJ 11 Jl 1 l'L 

I ıı ı.ınıo11 Yi \Pi rl:ıt·il,ııık 1 ıflı ıh •ı l lı ı ı \OJ _ ızt'ı d-

nmııı t ., ıı, pı ,ırı, f'J, I • ıı tu a ıı v' ı 'u ılrı ıle ıi a ı J\ t1· 
lıisaııi)" L'rııı ıı' 1 'ı.ı,ıuın •·ı laıı "ı ,.c ı ı, rı ık h -
fıve!ı'rmııı _ ıl ı vı•k1 diıırr. ıa ıııın ve 1ıl'r \ ıl wı • ,ılı·ı Ua
ırr ·ne ' Iıııluhııt ~a tıı:,ııw ı ı ılılıı l lıircr ·ı ı 11'1 « Kalk)) 
uzeriııd,· lııı ı;ıııı>ık ·u ıııt dı • IL•r" ı ı l ı ! ı zırıı 22 ı. u 341 
tarih ve 661 ııı ınrıılıı ıııi•ııık.ı,_;ı k:ırıı:ın te\·ık.ı ı 25 1 ııı.ıııı,
evel ıuılıiı11letı 25 ~11hat laıil,1111 mı ı liı p:•l;\ tc ı •ııııüııuu 
14 ı;;ıal111a kaılaı kapalı zarf ıısıılilı' :nuıınlı ay·t 1J1..,dilıııışıir 
Clııar ki'oınrtııı kı~ıııılaı üzeriııı• ı"ıakı ke~fıy• ı taı llll ··ı\il~ 
rtı;:tiııdı•ıı lıiriııri kısıuı lıelıı•ııılıal 15-5-929 l ırılı::ıdc iP. liın 
ı•ılilereklir. l\lı'ıtı•kıkı :ıksaıııı da ıııazkı'ıı' ıarilıdt ıı ı ıfı:ıı ,·ıı ;ki 
malı 1;ırfıı111a iktııal edik•n•ktıL l lıı i~ı ıııünlıa ·ıraıı ılipl. ıı.ı:ı!,ırı 
• . Y. tıııce ııııısadrla!- nıllar gıırnlııı ı ırafıml:ııı y1pdııw ağını 
ıaalıhlıt L'Llrnlt•ı· ınıiııak.ı~:ıva ıl:tlıil olnı 'I içiıı C 600) altı yuz 
lira drpozito \'azı lazııııılır. Ilı ıl·ı Ka t,ıı,ı· ııi tnrıııııııi \'ilaye· 
tiıırr in:ı Pdilrrrk ir. 

\vu ı ,r\a fabr·k1ları l: 7ar1
•1 ~SJnıla'i) Jeri mı '.'lf ı depu u; 1~ı ın') lda 

''"tire o~ıu 1ı3nınd.ı "• ~. n maru • Joz. N'. Acıman t ı luı 1 •ır ul 2-uıo 
lhmı: a' ı depvda cnı ''re ıt perde 'c dı cmcı k fc hare'" mtazı 
kuma~l ·'. mütC''C \İ t ~u., perde ını le, lu. keten pı' Jt l..r ~'c n: nl<i:en 
dertler, pır[Ç J.Olnt, ma ' fit nt \C 'ake ko nlalar ılc ÇOCUK k o!al3l" f ' 

ka htı~a ı;atılnıah .:ıd• 1 ·t maktuclı . 4 

Hilaliahmer cemiyeti mer
kezi umumisinden: 

Cemi\ etiıııiziıı E,kı~elıır cıvarırnlakı auhar lıinalar•rıın clek
tirikle leııvirı Ye 1aıııırlıaııe İlt• ı'll ıııolnı ıınuıı t.ılırikııl(' kııfı 
Plrktirik kııYYelİ istı!ı.,alı iı;iıı iralı ;deıı t,si:atııı ıı:rası talılıııw 
ihale Pdilerekıir. ı\ıılıar hiııaiarı nYarnıılaki <.ıı kıı\\·rtim!Pıı 
istifaJ,, dım·k \'f' eldl' ıııl'Y!'Uf lıulıııı:uı tıırhiıı ıııakiııasile digl'r 
ııleklit ik lı•vazııııı kııllaııılınak Ytı lııınlardaıı ınllda ıkliz:ı rrlı>tl 
lı:vazıııı cdp ve ıeılarik edilmek lızcn• işlııı le ·i,:ıtı derıılıl·' L'lmrk 
i levı•ıılernı 111:ılılliııde tetkikat irm Pdcrl'k ıııcvrııt ıııalzc·ıııe w 
sair;ıyi giırnlf'k <ıııctilP yapac;ıkları ıe,im ve pilaıılarla IPklif
ııaıııP!eriııiıı 1929 srııl'<J Kaıııııııı,aııiııın on br:ıwı gııııı'ı saat 
on yediye kadar .\ııkarada 1 lıla 1 İ<ılııııer ıııerkczi ıııııııınısiııı• 
t<•vdi t·tıııelcn oııdaıı ~nııra vakı olaı'ak tl'klifalm bhııl cılil
ıneyrcııği ililıı olıııııır. 

•200 adet küçük bidon~ 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

un1un1i müdürlüğünden 
Aleni münakasa. suretilc ,.c şannaıne:-inc tevfikan müba~·aa eililccekcir. 

Taliplerin 1 ~ Kfounusani 1929 Salt günü >aat 11 de mubovıat 
komısvonuna müra";ıat erlemeleri 

. ('>ôıc::>Cı<~X><X><X>< 

Manisa vilayetinden: 
Rodeli keşfi 
lira kuru~ --52707 37 

İnşaatın nııvi lo kilomeiı.,,Jik tcsYiyei liiralıiye 
2 )) ŞÜS!' iıış:ı,ı 
7 adet 1 metrelik ııımfes 
5»2 )) )) 
4»4 )) )1 

1 » 10 ıı hetoıı arnw kı'ıprü 
23 ıııctro ltılimle kuru dıvar 
60 ıı ıı ı ern 

Akhisar - Marmara yolunda lıaladt' ı::ı•'-ll'rileıı in~a::ıı 52707 
ira 37 kuru~ lı deli kı·~fi iizt•tindPrı 26-1-1929 Cuııırwrıe,j 
.riiııü saat onbire kadar nıfılletl" Ye kapalı zarf ıısıılile ınıııı::ı-., 
kasayıı konulmuştur. Fazla ıaı:,ılaı alıııak islı'y"ııleriıı \ll:'tyet 
• ·aria Jıa ıniilıeııdisligiııe ınur:ıı·ı~atlan. 

Konya ovası sulama idaresi işletnıe nıiidü
riyetinden: 

Konya merkez kaza,ıııda nuır. 'lt' çıllip;i urazlsi dahilinde veni· 
den kUşat edilen kanallan ne\ akıi muna>ibc. ine Jn~a · 
imalAtı sınaiyenin O\!Q < ·si Kanunusaninin on dımhincii l';ııartc<i 
gllnü saat on beşte kapalı zarf u. ulivlc ihalei kat iı esi icra cdilccc
l!;indcn ) irmi bin lira kıymeti muh.ımmcnrsindc ulan imalatı rncz
kLire hakkınna fazla. malılmat almak i>tiycnlcrin her gıııı ,ıılııma 
idaresine 'e münakasaya dahil olacakların ye\ mi mczkurda \aktı 
muayycııindeıı mukaddem kapalı zarf usulündeki usıılli havaide 
ıamamiyle tevfiki hareket edilmek sartıvla sulama mc<:lisi idaresine 
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byci.ı ,. n&ilLCd t.Jhsil ıluııacakur. !~bu ıla:ı ı; ! ı k \ ı ıcrdı ile 
kazanç crgı ı l Zl.,' meı 1.11 Uda re ·ııin•;ı Llt' ı·c;s luz,ır n ı> 

Oda t2rııfındıın re n · lk J~ ır tcb;·~ l"ıhi\ttinclcdi·. 

Kaat ve karton münakasası 
Tütün inhisarı A1üdiriyeti umumiyesinden: 
'.!7 12 192 tarihinde kapalı ıar[ia yapılan kfat ve karton ım • 

nakıısJ,ında \Hilen f;at haddi lılrıkında giirulmcdip;inden <ı 1 'l:ı!<ı 
~·arşamba guııL aleni munaka,a yapılacaıtından wccar,ının )'C\ mi 

• • • • • 

( 

\ 

' 1 t.ıTI m • 
! Te !ı , ı t< · l • 
i S-atış ) erleri: lsıanbut Fa : 
: banka. ı ve R ş r Volf. Galat .. : 
• Voyvoda Han ı-10 , ı "' • • ... --··-... ----··· Dol·tor Kutiel 

Elektrik makineleriyle belsoğı.ık· 
luğu, idrar darlığı, prnsıat,ad ı 
iktidar, ve bel gevşekliği seri'ırn, 
ve cilt ile firengiyl agrısız nıczkôrda saat Ilı da '\luba yaat konıisyonıında hpatı \ ucut cı le- tedavi eder. 

melen ve şartranıeyi ı;-ornıck uıre her giın ırnırııcaatlan. Karaköyde Börekçi ____ .:_ __ ;__.:_ _______ ""'."" ______ 1 slnda 34 fınnı sıra-

Göksu deresi üzerinde köprü ın,ası: 1 
'chrc•manetindcn: Anadolu lli,annda Göksu dcrcoi uzcrinde ,,;.i 1 Şehremaneti 

ahşap ceıPilıcr küprıı u )anında inşa oluıı:ıcak 'l7 metro a ·ıl..l.rıtın
da bcton:ırmc koprunun Jn ası ve köpriı ba,lannın tcr!n amclıı at· 
ile lıı.>na mutaJllik ameltyatı .:ıirc. bedeli ke~fi o!:ın ıı2u~oh, kıı~ıış 
ıızcri"d,·•ı k;.:ı.ı': z;ırr usıılilc ıc l>'r aı mudcLtk m ... ı' .ı-ap \a
zcdi'ınhttr- • c( ii! z.ırllurı :tıırnk 2~ l.ınu ~'ani•ı2<ıtarihi-l m• dil 
pazar guııu '~'ıı ı :; Şl' k:ıılar kalıııl cdı'cccktir. Talip ıılac:: nıııtı•a
hhitler yevmi ih:ıledcn );\aka! iki gun evcl Şehrenıa'lcti fen işleri 
mlldiırlüğüııe nıuracaat ederek ehliyetname vcsikıı.ı ulnıağa mecbur
durlar. ve bu chliyctnaınelcrdc teklif zarflarına raptcdilecektir.ı·:hli· 
yetnamcsi raPtcdilmemi~ olan kabul olunmavacaktır. Projeler ve 
cl'rak.ı kcşfiyc _2S l~ra mukabilinde Şehremaneti mudiırltiğiıııdcn 
tedarık olunabılır. l·a1Ja tdsi!at almak isteyenler !:iehrcmaneti fen 

ilanatı 

i~lcri miıdurliğinc muracaat cdchilirlcr. 

il 
BUYUK TAYARE PIYANKOSU 
Altıncı keşide tt Kanunusani 

• 

Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyLiklügii ve gerek 
~ayısının çokluğu itibariyle 5 inci tertibin en ?.engin 
ve en iimitlc dolu keşide~i<lir. 

En hLiyiik ikramiye 
Bundan başka t tane 

1 .. 
1 ,, 
1 .. 

ve bir de • . ' 

t 

1 
2 
5 

t5 
100 

.. 

300.(Q) l.i r• 
100(XX) .. 
50.CXX> ,, 
~ .. 
2D.(XX) .. 
15.000 .. 
10.000 .. 

7.(XX) ,, 
6.(XX) .. 
2..(XX) .. 
1.(XXJ liralık 

ikramiye 
2(X).O'.X) lıralık 
miıklf:ıt vardit 

Ali ornıan nıektebi rektorluğundan: 
:\lcktclıimizin l> aylık erzak ve Jc, a,;ımı kap:ılı ı.. ıh\· 

münaka,aya koıııılmu~tur. iştirak i~in ) c' nıi ihale ol 9 1 'J~'I 
Çarşamba günll saat on dürtbuçukta defterdarlık lıin d:ı!ıilindc 
müesocsau tiçari c ve zirai e mübarnat komiS1cınuna l!;_c,ınclc:'i. 

; •h•cın1ınct kno kt• 
ı~;; kı. ı,; k11 t. ıı'cır ıl n 
l• a i' ) .ınr;ııı \ uitılle altııııu
nıcnlc k;\tip ;\hı. laha~tin 111< lle 
'inde 1 lekim ıj!;lıı \ ~.p~ a cıt k-
inde (ıO 1 ,1, fiO 14 numrulu n s • 

l:ırdan ınurr.:z ıı~. 8.l ınctnı 

murabbaı arsa pazarlıkla . atıl··
cakur. taliplerin 8-1 •l~<ı '"lı 
ğiınü ;aat oıı lıc,c kadar leıazım, 
ınüdürlugiinc gelmeleri ' 

Tüccar ve"Banka ıne
ınuru olınak için 
~·ar>amlıa 'e cumansei günleri, 

>aat !Sten 17 ye, I8den 20y~ kadar 
iki sınıf ıçılmışnr. \1alı\matı tüccariyc 
ilmi he>ap \'e u uli deft n : llaslta, 
Muzaafa, Pakrıdomar, Amerikan usuli 
,.e banka muarne14tı 4 ay zarfında 
kamllen ıedris olunur. son in db n"• 
mu\'affık olınlıra muhı.ebeci ,ch.ı . 
detnımc i Yerilır 'c iş tedarlkiııdc 

mul\·cnet edilir. Dersler 9 Klnunu ani 
çarşamba gliniı lıa lıı or . Bundan 
mada yeni muktedir muallim taraFından 
lngilizçe,Fransızca ve dakti!ograrı ılc 
keman der leri \'erllmektedir. Programı 
meccanen almli ve kııdolmak için 
lstanbul C'arşıkapı ıramıa~ i taS\O• 
nunda Amerikan lisan \ e ticaret ders· 
hanesine müracaat . 

Hu u 1 dersler d bi kabul oluıııır. 
l\lüduru' \gııp l'akraduni 

Vllksek mllhcndls mektebi 
mllbayaat kombıynnundan : 

Mektebin su laboratuvan için 
muktezi otuz adet 135 200 s.m 
eb'adında ve 24·26 milimetre 
sihaninde beyaz ( Glace ) 16 
kanuneveı 928 tarihinden itiba
ren mllnaka aya vaz edilmiş 

"e 16 şubat 929 cumarıe 1 saat 
(14) de ihalenin icrası ıuukar • 
rer bulunmuş olduğundan talip 
Icrln şaralıı miinaka~ayı ögren· 
mek iııre mektep müdüriyetine 
'!lüracaattarı ilan olunur. 




