
8 MiLLiYET, PAZARTESİ 7 KANUNUSANl, 1929 
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Maarif Yekili l\eçati Beyin ufulü üzerine ştıhrimizdeki mimarlar Ankaraya gitmişler 

rrhı•mun hatırasını taziz için kabri üzerine bir çelenk koymuşlardır. Efganistandaki isyan münasebetile ismine sık sık tesadüf edilen KAhil şehrinden bir manzara. 

lıonrra -'°k hararetli olmuş bilhassa yeni 

' 1 

bir içtima aktederek süt meselesini bir şekli ·halle raptetmiş ve millet mekteplerine 10 bin, fakir 1 
na karar vermıştİı'. 

Efganistandaki irtica hareketi bastırılmıj ve asiler tenkil edilmiş addedilmektedir. Yuka
rıdan aşağıya doğru resimler şunlardır : KAbilden bir sokak. Kralı istikbale giden lıalklan b 
l(l'Up. Genç ve müteceddit ltral nutuk irad ederken. Efaanistanda bir demir votu. 
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İdarrhane: 
fııtanbul, Ankara raddesi, Jf 100 

Telgraf adreııi: t Telefon anmaralan: 
fstanbnl, Milliye& !ııtanbul, 89ll - 8911 - 8918 

(jo,,.,• ı • tHll boc.ra ril h•tc••r ıçbı 111lcdrıy1t6 llfDroC'ffJ tdılmtll*• 
/lllthktl ı tç.nnu•/"'lar 10 111ırı11 tıı'. Gıı,,. ,.,olf f1UI tNrllmez. Na••••• & :u:__._.._.. 

Mahmut 
Siirt Mcb'usu 

BUGÜN 

• bıcı ..... 
l ~IZdtı 
- Mm -...kt ı · d v uı<; p enne 

am cdenJ . k 
la ok ın o-
tunıan p Y ma il-

Seri sefalnin Ankara ve lzmir vapurlari çok muşktılAıla gelebil
mişlerdir. Ankars. vapurunun sıivarlsinln lzahanna gore, Kara

denizde hrtıııaya tutulan gemiler epeyce tehlike geçirmiş ve dalgalar 
gliR'erteyl aşarak yolcufan heyecana düşürmüştur. Dlin limanda 
intizamsızlık yüzünden Boğaz içine toplanan hir çOk yelkenliler 
yolu kapadıklan için Ankara vapuru ile gelen yolculatın saatlarca 
beklemesine sebeb olmuşlardır. Bdzçaadada sis yüzunden karaya 
oturan ( 1,000) tonluk Riza vapuru. lsvec tahlisiye vesailile 
liamulesi tahliye edilerek kıırtanlmış ve gemide rahne olmadığı 
tespit olunmuşmr. 

Düa 1'aradeolze hareket eden vapurlar da Kavaklarda kaloıış
llltdır. Düiı ıkşabıa kadar, mühim bir llazıı vııkuuoa dair limana 
malılmat ıetmeını.tır. Mamafi bu gun hrnnanın nedcelri hakkında 
tııalı. malOmat beklenDJekıedir. Liman Jdatesl, hmnanın zuhurunu 
vaktınde allqdarlara bil~ oldul& için kOçUk gemilerin muha
fazası temin olunmu tur. 

f1RTJJllA VA rtmıi..Alf VAPlllU.AR 

Yolda fırtinayı tutulan gemilerin ÇOIİI en lllım llııwılua uı_ıca etmiş· 
Jerdır. Seyrıi sdalnln Jllldaıi çaı:tb elkl vapurlanııııı köprüde bir 

lıataya ıMyclai vet...ıeıi lıJln roniörkörle müdalıele mecburiyet hasıl 

oleofı:?r• 
1CarNen1z Jlıaanlannda asri tesisat olmaıqası yüzüaden lutıoa dolayale 

gcmller, ebert Umanlara atnyamamakta ve tllçcar qyuı yolda kalmaktadır 
Geç vüıt aaların lelirfle yerinden oynaym bir şamandıra kısmen batmJfUI'. 

IOCUK DALGALRI DBVAM EDECEK 
Sotiıt delplannıo lılr bubn Jıallnde hulıılO blllıassa kömürcüleri sevin· 

cllnıılf a..iW ftyadua bir bınış zam yipdmışnr. 
Bunlan lfHelerlıie göre, şehirde ancak bir ıylık ihdyıca Ufl stok 

vardır. 

Mahallelerde odua Ve kömür ihtikln artmıkt&dır. Emanet iktisat miidllril 
klfl mal oldugu Jçln aıabnıkaı fiadannın çok artmıyacağını. çok hassas olan 
ticaret işleri uzerlnde bu havalan ı ır pıııa&ı tabii lıfıılu u aoylemişıir. 
Odunun okkası 3,5 kuruşa sablıııakıadı, 
Havıyici zeruriye ıhıik4n da artmak dır. 

Kumkapuda bir ev yandı. 

E.ellcl gece fırtınanın 
biy et verm . 1 

Bir çok C\ !erin k tle çmuş. 

Tak ·mde eni yap makta olan bir parımmın ıa ta p de ri ıkılm ş 
ada nur za iaı k ur. Fırtınanın de amlı ol ğı ve k r a aca)tı tahmin 
edıimekı dir Fırtı a dtin ~am ıddeııni tez ıt eııı d n ın ahi! r fcr
eri de ınıi mı ı ka beımi tir. 

y ldaki ka d ın dolayı du kiı ek pr • treni de ancak 4 aat teebhuria 
dmı,ıır. 

Abone ve ilan ücretleri 
Gazeremizde çikıuı yaııİll\no hokıakn mahfııador 
Abone şartlan İlan tarifi l 

Tar lr ,. Hariç ~•el S.hl{eıl• Stıtrı 
500 tıı. IOO I•. 54ol • • 
900 • l(l(J(J • 4ıı<• • • 

1100 • mo • 11nc1 • • 
Naah-•&K__...~ 

~IÔINI BİLMED 

Ne yapılacak? 
Parasız 

Haldunda 

muhacırlar 

kefalet kabu 
edllecek 

Sivasta kiç bir şey 
olmadığı gibi memle
ketin hiç bir tarafında 

da olmasına imkan 
voktur 

-Millet 
mektepleri 
İmtihan 

yerleri -·-Okuyup yazma 
bilenlerin lmtl
ha~anna din 

başlandı 
Mıllel Mekt hi der ı leı i- ı 

nin adedi gittikçe çoğalıyor. 
Kadın, erkek yıızlerc e ki i 
kayt için mahalleleı ihtiyar Kaııdılıara va&JI old t11 lıusust 
h • . muhabirimiz tarafuıdan bildiri· 

ey etle~ıne, mekteplere mura- ıeu Affaalstuda Tart lıey'etl 
caat edıyoı·laı'. askerlye.l reisi Kazım ~.Hı.. 

Bu tehacum karşısında yer 
yer yeni mektepler açılmak
tadır. 

Dantı fmtllıaalar 

Yeni hatfler ile okuyup 
yazmayı bılıınler Millet mek
tepleriııe de\anı elmek m bu. 
ri eıindv değillerdi; ancak bun
lr r mekteplere muracaatla im
. ıhan olacaklardı. Bu uretle 
mekteplere mııra~aat edenlerin 

Türk 
hey' eti 

KANDIHARA 
VASIL OLDU Tapo senetleri olmıyan mu- 1 

hadi\ler hakkında Dahiliye Vekl
letlnden V ı!Ayetc yeni bir emlr l 
gelmiştir. Tap !arı olmıyan mu- · 
hacirlerden bundan sonra mufev
vlz olmak şartı yle nereli olursa 
olsuıı dön kişinin kefaleti kabul 
edilecektir 

I mıktarı 25 hinden fazladır. 
1 Du gihılerin imtihanlarına 

isyan her . tarafa 
basılmış gibidir 

Geldikleri yerde merhun 
emval bırakanlara da burada o 
mikdarda i119tek t tisi şarti ile 
malverı)eccktir. 

Tefflz lıomlsyonfan 
Yeni teşkil olunan tclfiı ko

ıni&yonl~n ha7.ırlı.klara baJamı~nr. 

Birinci komi yon için Dahili}e
den Tasarrl.if l nıuru iudi.lrU 
Enver B. ~iincli komis) on için 
Dahili) eden hir miimeyylz gele
cektir. 

V esikalan tetkik komi yonlann
da VilAyet maiyyet memurlanda 
çalışacaklardır. 

Yeni meb'uslar 
lstambui 

meb'usluguna 

Abdülhak 

namzergöst 
rildi. 
Ankat.a 
(M•lıet) 
C.H Fırkası 
lmıir meb'-

uslıı ğUJıa Mos
kova setirı Vasıf 
&yı lstaııbul m b'ıısluı'.\ıına 
da Ah- dülhak Hamit De1·i 
naroıet goııt rroi§tir. 

BİR ŞİKAYET 
Esnaf. ticaret oda
sıntl ne istiyor? 
81 lat nokta•ı 

Ticaret odasına kaydedilen 
bazı esnııkan sermayelerine na
~.aran pek nispetsiz kaydiye 
ııı.:reti ahndığından şikayet edi
liyor. 

Sermay~i ancak 500ile ı ooo 
lira arasında okluğu halde dör
düncü sınır tacir gibi kayt mua
melesi yapılarak enevl on lira 
kaydı} c ücretine tabi oluyormuş. 
B nun daha eh\ en bir sekilde 

pılm ını rica ediy rlnr. --iki casus tutulmuş 
es,7AA 

zereler anı 

c u luk etmek t m ıı le 
de t k ı dil · dd ğunu 
ıadır. 

Ga 
a 

Dülllye veklH Şlkrl Kaya Bey 
· S on bir kaç gtlnden 

beri gaZelelerde 
110,a Srwnta bir irtica 
hareketi çıkbltna dair 
bazı haberler glrUID· 
yordu. 

Aab olmadtlını dalla 
ilk gUndelnberl blldlll· 
mlz ve mai 8111 bul 
gazetelerln .utunlarllt
da da ~ bulan bu 
.. ylalan lnanmall lazlm 
gel•efdl, göye S.vaeta 
bir takim • .... •ın lrtl· 
caı mahiyetteki tahrl. 
klta ~I harllerl v• 
slle edlndlklerlne inan-
mak icap edceldl. 

Biz bu rivayetlerin asla_. 
taa arl oldutua• bfllyor ve bu 
kabil lıillfı lıaldkat baberleıtıı 
tekzibe bile deter yeri olmadı· 
tını fOrlyorduk • Çllııkl yeni 
barDerlıı vesile ıttı•az edllerek 
mcmlckedn lı•r hangi bir tara
ftuda irtical 'eklldc tahkikatta 
lıuluaıı&masuıa (Mmlıurfyet lıOldl· 
mcdnln meydan vcrmlyeceğl 
fllpbesfzdlr • 

Dlt•r taraftan bu kabil talı· 
rik&ta TOrk mllletlnln hiç bir 
ehemmiyet vcrml ceği de mu. 
lıakkaktır • Milletin aklı seilml 
yeni barfterln faydasını şiındlye 
kadar hiç okuyup yazma iğren
memiş olan Vatıİnda,ıann yeni 
hai'fler sayesinde ııek az bir 
zamanda okuyup yazmayı Oğ
rendiklerlnl gOrUyoruz • 

Ilu parlak hakikate rajjmen 
h~la Tiirk milletini iğfal ede
bıleceklerini vehmedenler var
sa böyleleri gafletlerini anla
makta gecikmiyeceklerdir. 

Hulasa tekrar edelim ki 
Sivasta böyle bir iı1ıca hare
ketinin o!masına imkAn olma
dığı gibt hundan sonrada yok
tur. Ankara muhabirimizin 
icı a ettiği tahkikat bunu gos
termiştir. Döyle bir hadiseoin 
aslı yoktur . 

Ankara, 7 (Milliyet) Sıvasta 
gllya yeni barDer bclıane.lyle 
bir irtica lıarckcd olduğıınadalr 
bazl gazetelerde fOrlllmllş olan 
baberlerl tckzllıe ıııezııııuz • 

Reamı tekzip 
M.ıthıı ıl ı ·. miıdıırlıı" ıınden: 
6 K ınıııııı :ıııi laı ilılı lkd rn 

ve o .. d ııı ıı ık 11 Ak aın aze-
1 ı ııı 1 ıı ı . i ı la biı k ı 
Lı 'ııin l'ılıı ık,ıtt,ı bıı ıındıık a-

lünden itibaren başlanmışbr. 
İmtihanlarda kazananlara şe
hadetname verilmiştir • 

İmtihanlar pazartesi ve ı>er
§8ffibe günlen öğleden ııonra 
yapılmaktadır • 

lmtBıaıı y4!Herl 
Istaııbul cılıeti . Cağalojtlu 

. birinci, Bya1.ıt beşinci, Fatıh 
on birinci, Çarşamda yirmin-
ci , Aksaray kıı k boşincı , 
Şehre mini olıız binoci , 

Koca mustafa patada yirmı 
sekızinci mek pler. _ 

Be o lu ~rafında: Galata
saray Liseı i, 15, 14, 28, 23 
çünciı m ktepler. 

O kudarda: 21, 15, 14, 13, 
5, 26, 34. 45 inci m kı pler. 

&nlUIZ Çocuklar için 
Gıdasız Çocuklaı için Kadı

köy Hil li alım i tarafından 
18 KA. şanıde ' ureyya nc
masinda bir mu ·ımer~ ,·eı ile
cektir. 

8aZI ecnebi gazete 
w 111ultaltlrlerl A .... 
nl ataaa 111-.---.:~Ciii"öt 
•• TUrk ........... 
....., •• ı . -· ............ 
dli•nt "911- /Af'. ... 
diriyordu • c1'h, 
Hafta bu ,,if," ·~,.~ 
maıe....ua .;l'.A·· ... 
Klzlm pa • . ~ ,/ 
.... ın riya- -
Mllnclebu
lunan hey
etin ISJan 
dolaylsiyle'"---.__, 
uzun mUddet Ml91rpa 
kalacaıı ve hareket 
edllse blle Hlnd18tan
dan lteye geçmenin 
imkin ve lhtimall bu
lunmadılı kaydedlll • 
yordu. 

rına ve Hiikıiınetin ınc ~ıcve Atganl81anda sabun 
vaziyet ettiğine dair irıtL~r klpUIO gibi parlayıp 
d A k • •inen ıar-.n esnuında 

c ~n n ara telgrat tama• stlrU yalan ,anllf 
~ı.'.~e. mu~ıın oldu ll!ıdan haber uyduranlann ver. 
il kzıbı kr.ylıy t olunur. dlklerl bu yatan haber-
İstanbuldaki tahkikat ler nihayete ermldr. 

DDn Ankaradan aldliı~ 
Kadriye H. dtln de mız huaası ttp'8r•1'1 

isUçvap edlldl heyJln .. 11men "eildt-
Mevkuflar hakkındaki ıahkikaıa ...... v•ll ............ 

dun de devam edilmişttr. Dün l liln- blWlrllmeldedılr;,ttııı.•et 
tak hakimleri, müddei umumi mua- azast ve ~ 

~~~~~k :~::Jck~~eri!Z ':.V::iıi!e la1118inen ~·lt&llw elap 
m Jfludır. Tcdtikaı eSDl-'a Kad- peli yakıHlc Kabtle llhl• 
riyp bınımın malOmaıına mürJ~ ~eldWdlr 
edilmesi lıizumu lıl8sCdilmlşdr. Biı- -~ • : =.n ~lwıım-=:. eelif. ............ 5\ bn1ııaış ve bey'• lımmuıla = .. ... 9'1:1HllNl-.. M 
mifdı: Kaddye hwıııa blıtılrtlll Cilt· Deri llırı ~ 
-~ lfadcleri .... * hm sllaller 'iM11ır al....... 'iiillliiiiiit 
aonılıııuşııu: dllÇ8r -- - --Tıhk!lninn ıiiDlld blr h9 gün el.ha ltlr "-O '\.::=~ 
dev- edllcebk Söyleıidiğine naza- rln IEllilr•lllli -i 
ran lıadlserilu elıemmiyed haiz olup ftiet1 lddM~ ~ 
oJmwhit ııııılnhme es11111nda anla- gllfte flall&P 
şılt!°bpaşa hasıanesinde blunan llir da ..ilerden klml
mevkul Kemal Be~in tahliye&! emı- len tallllr Olunacakbr. 
fındaki şayıalardan bahsedıımış. ısede Klbllde vaziyet lıllta• 
bu şayia doğru değildir. ımen tabftdlr. Ye •IMhiı 

Ankara, 7 (Milliyet)- muUak .. kllde avdet 
Sıva8ta gllva irtica ha- etmlftlr. 
reket oldutna dair.._ Anka a 7 ( ı 
lu ... sten Ari blrtalktnl Ef ani tana gid ı .. 111r,,r; 

haberler yazan gazete- t' miz h kkın 
ler hakkında takılNıta yeııı 
baflanmıfbr. Bunlun 
mahkemeye varllm 

m ıım :ı. 

hara Du u ı 
mi tir. Şimdi oı lerdlr. 
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HARİÇTEN' 

Yaşamak için 
Rasputinin kızı 30 beyaz ayı 

ile sahnede! 
Bu güzel ve meşhur kız şimdi Berlinde baba
sının rolünil yapıyor ve hayatını anlatıyor 

Bertin 2K. sani ı 929 (:ıuıu. 
yet) • Rasputini tanımayan kal
dımıf 1 te bu cararengi:ı: pap•ın 
Kızı Marla Rasputin Berline geldi. 
'.\faria iki vak'a dolayıslle.. tarihte 
babası gibi yer bulmaktadır. 

Bir a-un JÜT.ti pe~li, elleri 
muffc içinde bir kadın Raspu
tinin odasµıa gimı!i- Rasputin bu 
hali görünce: 

-Ellerini kürkten çıkar, orada 
bir revolver taŞlyor.,-un, dern4. 

Kadın Rasputinin bo pek: 
:jiddetil emri brşısınde elinde k:i 
kürk parçasını düşürünce, Marya 

k<>!jup kaldırınıs ve içindeki re
volveri babasına ·ermi~dr. 

Peçeli kadın bu vazio;et k.ar
şunda diz çökııo aj!;laurak yal
varmağa b~lamı \' S. 

ikinci bir defa da., hir kış 
ı:ece:.; ha va çok ·ouk .• 

Rnsputin kızı !ariaya diyor: 
:en git rahatımı bak., hen 

daha l'ren Ye"upoya gitmi ye 
mecburum. 

Marfa Raspotin » 
tane renkli gözleriyle bahasını 

çok benzi yor. 

Bu >7.ler 1Q16 senesi Kıl.nunu
C\ elinin 16 ıncı gunu saat !!;ece 

Bahasını çot.. . c\'di~ni anlatan 
\laria hundan ııç .ene evel 

hayatı hakkında hır kitap n~re
tmi~tir Kendi anlatıvor· 

Vran,aya kaçtıktan bir ay 
onra kocam oldu. iki çncul';ıımla 

1 1 de so. len mi ·ti. 
llundan bir at sonra Ra:;-

rutin oldurülmU!itUr. 
\Jarıa Rasputin lıu ğıin iki 

çucu~ı ile yaşıvor Bundan on 
ene e' el Tuşya} ı kocasile lıcra

ber terk ctın~ ve Çarın ordusuna 
m :"sup bir zabit olan kocaoı 

öldükten nra l'ari te dans&..:
, ugc başlamıştır 

Geçer ne, baba.,ınııı katili 
aleyh! ıe dava ikame cdup 7.arar 
\ e zıya:ı talep ettiği zeman i mi 
~ e resmi mahafil arasında çal
kanmıştır 

!aria ,imdi llı:rline geldi. 
Babasının ha yatına alt bir tiyatro 
parça mıhı raşhcn rolu ovnava

cnktır. 
Oyunun ismi" Silıiryalı" dır. 

ibirynlı olıın Rıısputindır. Bir 
-irkete t~rrısil edecek olnn bu 
O\ unda !aria Rasputinlc beraber 
.ıiı be a7. ayı hulunacaktcr. 

\1aria Rıl.sputin çok ı;uzel 

o;ok irin lıir simaya maliktır. 

Ç.ehrc, borun \ e lıu u ke -

HARPTE 
Zehlrll gazlara ka ... ı 

sivil halkın hall 
ne olacak? 

Berlın, 6 ( A.A.) Beynel-
milel sıılh ve bllrrlyet cemiyeti 
lttlbadlye lnla daveti O.zerine 
tıarpte sivil ahalinin zehirli gaz· 
!erin teslrabndan korıınmağı 

dUşonmek için Frank furt sllr 
main tebrlnde toplaııu ll•y· 
nelmllet konferuata lıvtçre mıı· 
rahhası Dr. St.ck gaz mute
erl ve direr tahaffllz v-ta
•nnıa gayri taft oldupaa lle
vaıı eylemlftlr. 

AI.ıaaıı mııra.bbası Dr. N•twr 
je demlftlr ki: Almaaya zelıl

rll razterla teslratına klU'fl 
ınucadele lçla tasavvur otuaaa 
her tll.rlo mesaiyi vehim ye ba
yaldeıı ibaret addediyor. Zaten 
(az maskeleri gayet pahalıclır. 

Almanya lvll ahaliyi caz mas· 
lceleriyle ıechlz edecek olsa iç 
milyar sarf eylemesi icap ediyor. - - -

İngiliz Kralı iyi 
Londra. 6 ( A.A.) - l\ralm 

4hvall ıhblyesinde hafif bir 
salah görUlmuş olduj!;u bildi· 
rlllyor. 

Londrn,7 (A.A.) Saat 11. 
50 bultenl: l\ral oldukça iyi bir 
gece geçirmiştir. Ahvali sıhhiye 
sfnd. hiç bir tebeddul yoktur. 

Graı dük ikola öldü 
1 1 

1 J. 
1-.Jl 

1 lı 

6 ( \ .. ) 1914 ~c-
I; ı H'l 'flJIC ku-

ı• 

l I\ 

1 

klı . 

ıl " r ıranduk 
tclı ın ıılıp· 

ıı ıı lııldinl-
72 yaşın

''h tabuıa 
ı alı !'\ ı n ı 

adeta volda kaldım, , e vapayımY . -
Kendi ve çocuklarımın ha ·atını 

kazanmak tçin hi· biiro da katip
lik cdi ·ordum. 

Bir )!;Lİn bir lmpres-Jrio tara 
lından bir teklik maruz kuldım, 
diyorlardı ki: 

Ru ınllli danslarını elbet 

oynayabilirıini7. \!aria Ra! putin 
ismi lıtitün rakipleri ortadan 

• 
kaldırmaga kafidir. Tek!Jimizi 

kabul edınil-
Raşka ne }upahilirdinı, kabul 

enim_ 

* 
1 la~atın ne garip tecellbi rnr. 

!föal' ya~amak ~in ne kal plara 
)!;İri yor. Batıaı..ının hayatını oyna· 
yarak para kazanPlak ·ıaria için 

kim bi' r re Kadar ı:llç bır şey 

olacaktır. Fakat, insan her ne 
pahaya olursa ol ·un ya,amak 
l•tiyor. 

K. Ö. 

Rekord kırıldı 
Ltıııdıa, 6 (.\ .\.) - llaıly 

:\lailiıı : "ııyork ınııbalıın bil
dirıvor: l'azaı giıu\l saat 5,56 
de «<Qııestioıı :\1ark)> "'keri 
tayyaıesı «IJiı:ınudeıı kabili 
sevk 1 lonuııuıı 118 ~aate 
balı~ olaıı rekorıınu geçmiştir 
Al:ikadaı ıuemudarın talı ıııini-
ne gorn lıavaııııı miisaadesi ve 

1 
motorlarııı mııka,·ıııııeti dııvanı 
eylediği ıa •. kirde mezkıir tay
vare hes gün havada kalahi
le.cekıir. Rn Ta ·vare kafı de

recede benzin, yiyerek ile gaze
tıı ve posta Alarak yerden ha-
reket ııylemişıi. . 

Lo>anjeles, 7 (A.A) - Kes
liy-on Mark tayyaresi saat 23,27 
de havada 136 saat kalmış 
oldıı~uııılau dolayı hiıllııı re
korları kırmıs bulunuyordu. 
Tayyam dairevı ve yeknesak 
seyahatına devanı eımekte olup 
kendı inden ııemdilme. i müş
kiıl bir rekor ıesi, ine çalışmak. 
ta oldıııtn zanı ctliliyoı. 

ispanyada soi)uk 
Berliıı, 6 (A.A) - ~ladrit

teıı bildiriliyor: 
l<paıı ·:ula fo,kaJfıdo ,ıddetlı 

soğuklar hıikıim iırmekıeılir. 
Bal.ı yrrlerd ~ğıık tahte ~ıfıı 
18 antigraltır. Kurtlar ·ıfıik· 
lere lınrıım eylemi tir. 

Tamirat ve Amerika 
Bcıliıı, 6 ( A. . ) - Va- · 

şingtorı dan hilıliıilıyor· Tami
rat umumi apnı f Par
ker Gi lıoı1e gelmi tir. L lloo· 
ver ın v ı O"t n Youııg un 
da!ıı mııv· a 1 ıl ııu intızar dıı-
nııyor. 

.:'ılli.Lı \ GT, SAL! g t22h .. \..\USüS.\. l, 1929 _z 

A.LDICI MEKTUP VEl fELGRAELAR 

Türk kadını 
Büyük inkilllpçı
n ı n gösterdiği 
yoldan ileriliyor 

Atına , 5 (!\Ulliyet) - Aıl
nada münteşir • Vradini • pze
~ Atina sefirimizin refikası Bel
kis Cevat Hanımla Türk kadın

lıgırun bupnkü mevltil hakkında 
icra ettiği bir mülikau neşret

melı:tedir. 

Belki& Gevat hanım Atina 
itibar mahafilinde derin bir hür· 
met uyandırmıştır. Kendisinin 
memlektimi7.in kadınlıgt hakkın

daki beyanatı dikkat ve alili 

ile •Jlrunmu~tur. 
Seferimiz demi~ti ld: 
- Cumhuriyetin ilanından 

heri Türk:iyede vukubulan buyuk 
inkilA pi arın arasında hilbııs.'ll 

kadınlık Alemindeki iukiiabı 

zikretmeliyiz. 908 inki!Abı ile 
lıaşlıyan hareket . on scoelerde
dir ki Türk kadınının vaziyeti 
üzerinde huyük bir tahavvül 
Ylİcudc Kt:tirmekle ııeticelenmi~tir. 

Hugunku Turki ·ede kadının 

\ vrupalı lıcmşire;i ile lıiı; bir 
farkı voktur. Turk kadını erkek 
!erin ~-cıaifini ifa ediyor. Darül-
fıınun kcndısine a1,-ıktır. 

~cnç im; tahsildedir 
hekim olan hanımlar 

\ uzlen:e 
\\ ukat., 

bu i~lcri 

oün v ırlar. Bizzat benim yeıten 
~ . 
!erim \"ar ki ,imdi tıp tahsil 
ediyorlar. \lekteplerimizde muh
telit tahsil de kabul edildi. 

Hu cuakki j!;tınden gune 
artıyor Şura<ı muhakkaktır ki 
yeni Turkiycde htı bir saadet ve 
terakki devridir Turk kadınının 
hayatındaki bu btiyük inkilap 

t!\"ela çar~aHa pc~cnin knkhnlm«· 
sı ile ıkına! edilmi~tir. 

Taaddudu ıı:eı·cat kalktı, yerin 
\ ITupa tarzında İ7.dinç usulü 

kabul edildi. 
Şunu da kaydetmeli ki hu 

terakki dev adı:nlan ile ilerliyor. 
Hlıyiık Caıinin vücııdc getirdip;i 
IHı buı uk inkılAplar mutcma
di} en .inkisaf edıyor Buyuk 
(;azınin mu. tc,na azmu dehası 

ile çizdijti hu ınkişaf yolu asrı 

mı7.ın terakki yoludur. 

lnglliz ordusunun 
idaresi 

Londra. 7 (A \ !Junyanm her 
tarafından gelen 6'l 1.abinen miırek· 
kep bulur. selimet ordu u Ali mec
ısi ordcnun musıakbel idaresi mes' 
desıni ~•ll•tmelı: ıiıre ,·ann Sumberi 

ele hıfi bir celse aktedecektir. 
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C• • A l t Kilo Han 
ınsı ( e azami asgari 

Kı\"':'"Clk 

Dağlıç 

Karamar 1186 J9 34 

Kuzu 
Keçi u52 31? 24 
>;ığır 106 30 u 
Dana 2 17 1' 

Sırbistanda 
mutlakıyeti idare 

Kral her şeye vazıyet etti, 
meclisi meb'usanı dağıttı, ~ 

millete hitap eden bir ~ 
beyanname neşretti 

SIRBİSTAN BİR ELDEN 
İDARE EDİLECEK 

Kral her şeye hakim olduğunu 
ilan etmekle vaziyete hakikaten 

hakim olabilecek mi? 
•••••••• 

KANUNU ESASI, MİLIJET MECLİSİ, NAHiYE 
İDARELERİ VE TEŞKiLA~fA TAAIJLOK 
El)EN HER ŞEY İLGA OlJUNı\1UŞTUR 

Son vaziyet nedir? 
Bclrrad : 6 (A.A.)- Yugoslav kralı Aleksandre millete hitaben 

ne;:.reyledlğl 6 kanunsan! 1928 tarihli bir beyannamede hali hazır· 
dald siyasi teşkilatla memlekete icap eden huzur ve sOkOnu temin 
edemedlglnl ve parlomento rejiminden memleketin ancak ziyan 
görmekte olduğunu söyleyerek bunun yalnız dahili ı;iyaset nokta! 
nazarından değıl harici siyaset itibariyle de memleketi tehlikeye 
koymakta olduğuna işaret etmektedir . l\ral bu vaziyet karşısında 
yeni bir hattı hareket ittihazı IDzumuna kani olduğunu beyan ettik
ten sonra diyor ti : 

Binaenaleyh '.!S haziran 1ll2t · tarihli Sırp, 
Hırvat,Silovcn kanunu esasisinin ilgasına karar 
verdin1. Hali meriyette bulunan bütün kanun
lar lüzunnında iradei seniyeınle ilga edilnıe
dikçe manıulünbih kalacaktır. İleride yeni 
kanunlar vine iradelerinıle intisar edecektir~ 

J 

1 t eylül 19::!7 tarihinde intihap olunan n1eclisi 
n1eb'usan foshedilmiştir.Kararınu ınillete tefhim 
ederken buna iıntisalen hareket etn1elerini 
hilcün1le devlet teşkilatına ve yine huna riayet 
ve itaat etn1elerini her kese eınrediyorum.,, 

Belgrad 6, (A.A) - Devletin 
idare! aliyeslne dair sabahleyin 
neşr l\lunup bu ğQh mevkii 
merlyete vaz olunan l\ral ma
kamının sah\hİ)'et tanununan 
muhteyl oldujtu evamir ve ah· 
kam bervechi alidir: 

Memleketin her tarafından her 
tllrlil iktidar ve hakimiyetine 
sahip olan l\ral kanunları ıstar 
ve ilan eder: Devlet memurları· 
nı tayin eyler, her tilrlil rlltbe
ler verir, orduya kumanda eyler, 
ecnebi devletler ile her tllrlll 
mOnasebatta devleti temsil eder, 
l\ral reisi nuzzarı ve dlğer bOt· 
Un nazırlan tayin eyler, Nazır
lar !aralın talimatı ozerlne ha· 
retet ve krala sadakat yemini 
ederler. Nazırlar krala kırrşı 
mes'ul olup kral bunıan lttlbam 
edebilir. Memleketin her tara· 
fında salahiyeti kazalye kralın 
namıni icra olunur. 

Daha bir çok kanunlar var 
Belgraı:.. b (A .. \.) - Resmt 

gazete kralın sallhiyetine ve dev 
Jetin idarei lllyesine müteıtllik 

bulunan yeni kanundan başka 

emniyeti umumiyeyc menafii 
umuıniyeninl himayesine ve umu
mi asayi~e mütealllk bir kanun 
silsilesi neşretmi~ti r. 

Nahiyeler ilga edildi 
Belgrat 6 (A.A.) - Vilayet

lerden ve bilha.<sa Zağrap ten 
gelen haberlere na?.aran yeni 
kabinenin teşekkülli memnuniyet· 
le ka~ılanmıştır 

Resmi ı?;a7.ete hııtun nahiye 
idarelerini ilj!;ll eden Ye Relgrat 
Zağrap ,e Liyuhlina idarelerinin 
Kralın iradesi ile teşkil ve diğer
lerinin valiler tarafından tayin 
olunacajtını natık hulun , hı< 
emirname nc,retm; tir . 

Belgrat, 7 (A.A) Blltlln 
gezeteler mOttefikan vahametini 
kabul ve teslim etmekte olduk
lan Yugoslavya buhranı hakkın
da tefsiraıta bulunmakta ve 
mllletin basireti) le kralın yUksek 
nuluzunun sulhun devam ve be
kası için esaslı şart olan mili! 
birliğin muhafazasına müsaade 
babş olacağı OmUdlnl izhar 
etmektedir. 

Atımı, !- ırhistan Kralı bu-
1 tu11 hukukı:. hakımiyet ~ e teşrı-

p. KRAL ALEKSANDR 

iyeyi üzerine aldığına dair ne~r
ettiği emirname ile devletin 

vahdeti aleyhine çalışan fırkalan 
da feshetmiştir. 

Emirnamenin neşri akebinde 

şiddetli tedabir alınmış sansü
rün de tatbikine başlanmıştır. 

Hırvatistanda bulunan kıtaatt as
keriyede yeni kuvvetler ile tak -
viye edilmiştir. 

Hırvati>tJnın muhtelif yerle 
rinde yeni şekli hülcOmete karşı 

muhalefet başlamışnr. Zagrcp 
halkı ~·eni şekli hülcQmeti red
detmiştir. 

Roma, 7 - Arnavut
luk Sırblstandakl tebed
dül üzerine her lhtlma· 
le kar'ı hudutta tedablr 
almıftır. 

~:.Cnelıi maha[il, Sırbistan daki 
tıu telıcddüliin ,aziyeti daha 
ziyade fenala tıracagı kanaatın· 

dadır. 

* Belgrat sefiri gitti
iki ıı;undenberi ~ehrim;zdebu

loran Bclgrat cfiri 1 lavdar B. 
dun ek<;prcsle '!lemurivcti başına 

gitmiştir 

* !\adın tayyareci - Bordo. 
fi (A. A, - Ledı Baıly sut 11 de 
Burje ı .ukaıncttne mütevecihen 
uçmuştur. 

Londra, 7 ( A.A ) - Lcdi Bıılv 
ufak tayyareslyle kaptan Parıse gel
miştir. l\lumaileyha kapa geçen sene 
aynı ıırvareyle g;ımistl. 

1 

~w Son ·Haberler ·~li..,. 
. .,. 

ismet Pş.Hz. maarif veka-
letini deruhde ettiler 

Maarif Mensuplarına tamim 
« Maarif ailesi mensuplarının vazife sever
liğine, çahşrnalarnaı, yardımına güvenirim» 

ankara,7(Mlllyet) ismet P~. Aı. \laari.f VekA.letlni ilaveten 
ve a;aleten derııhde ı:tm~ bUJilln vekAlete gelip çal!imıştır. ismet 
Pş. liı. yap<lığı tamimde demiştir ki : 

~ \1aarif YekAletini demhde ettim. VekAlet işlerini görmeğc 
başladım.Bu zamanda nıu.rif işleri millt meselelennin en önündedir 

Bu kadar ehemmiyet kazanan işlerde muvaffaklyet için maarif ~esi 
nıen-uplar-nııı nzife severlıgıne, çılı~malarına, yardımına güvenirim." 

Bafveldl ve maarif voldll 
lem et 

Hu husustaki riyesetl cumhur te~kereai mecliiin bug(lnki celse-
sinde okunmu~tur. Vasıf Beyin lzmir meb"usluğıına namzetl.ığı ka
nacaktır. Vasıf B. intihaptan sonra Ankaraya gelecektir. Moskova 
sefaretine de mün~ ip bir zat tayın edilecektir 

B. M. meclisi müzakeratı 
Muhnik gazlann harplarda istimalinin 
men•i hakkındaki kanun kabul edildi. 

Ankar, 7 (A.A..) -- B. \1. meclisi bugun reis vekili Nurettin 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. Celse açıldıktan sonra merhum 
Necati beyden inhilal eden maarif vek!letinin başvekil bmet paşa 
hazretlerine il:h"eten tevdi olunduıtu hakkındaki riyasetlcumhur 
teı;kcresi okunmu~tur. 

lsvcı,: ile hllkOmetimiz arasinda ımzalanan ticaret ve seyri 
sefain muahedcrnımesinin tasdiki hakkindaki kanun layihası birin 
d muzakcac:;inde kabul edilmi~tir. 

Munik mü:;emmim j!;Rzlar YC hakceriyulajik >t:saitin harplerde 
istimalinin men"i hakkında Cineuede coplanan beynelmilel konferan> 
tarafıdan kahul olunan protokolun ta.,diki hakkındaki knnur layi
hasının muzaker>ine ~cçilmi~tir. l lriciye vekili Te\'fik Ruştiı Hey hu 
münaschetlc 'Ö/. alatrak Rusya ve ltalya dahil olduğu halde bazı 
hükumetler tarafından ta.,dik cdilmi~ hulunan bu protokalun tara 
fımı7.dane da tasdiki çok insani bir hareket olacaıtından kanunuu 
müstaceliyetle muzakerc cdilmcsıni talep etmiştir. :\leclis bu teklifi 
tasvip ederek kanunu mustacelıyetlc mu7.akere ve kabul eylemiştir. 

\leclis l'e~embe günii copıılaııacaktır. 

B.M. Meclisi reisi tedavi için 
Viyanayagidiyor 

Ankaaa., ? ( ;\1illiyet) - ;\1edis reisi Kiçım Pş. llz.yakinda 
tedavi için Viyanaya ~decektir. Kazım ~- Hz. nin azak tımaj\lna 

küçiık ve chmıniyetsiz bir ameliyat yapılmıştır • 

Bursadaki mevkufların muha
kemelerine başlanıyor 

Bursa, 7 (Mllllyet) - Bir mkbkılmun kaçınlması teşeb· 
bili ünden bir adım ileriye gitmeyen ve vak' adan ibaret olan 
meseledeki faillerin muhqkemesi l':ızar ~ünıi yapılacaktır. Buna 
sebep te daha bir kaç şahsın istiçvabına lı1:ı:um ha.<;i) olmasıdır. 

Tıp alemimize dair B. M. 
meclisine bir takrir verildi 

Ankara, 7 (,\!illiyet) - Girc:on mebusu 
Tip a!eminıi7.de mutahassıs adedini artırmak 

edilen ı?;aye \e sareye dair meclise bir sual 
Sihhiyc vekili ilk ve,;ilede İ7.ahat verecektit 

ı takld Tank B. 
hususunda takip 

takriri ve~tir. 

Lindberğ1n validesi şerefine 
Ankarlada ziyafet veril yor 
Ankvra, 7 ( \lilliyet) - yann şehrimize gelecek olan meşhur 

tayyareci Lindberğın validesi şereFne Amerika sefiresi tarafından 
Ankara palasta bir çay ;ı:iyafeti verilecelı:tir • 

Gecede Tayvare cemiyeti de (50) ~lık bir /.iyafet verecektir. 

İzmir. dün gece yarım saat 
karanlıkta kaldı 

lzmir: 7 (AA) - Sabahtan beri devam eden ~ddetli poyra; 
hrtınası lzmır mezbahaneslndelı:i denizde birilı:ın4 olan plalikleri 
aie\cttik fıbri\caşının sıı türbinalarins ~evkettiRiJıden bu ak~aıl 
ale\cttik ceryani iıılı:itaa oRramış ve bu miinuebede ~ yarmı 
saat kadar zulmet içinde lı:almiş, ttamYolar bu muddet P'.&rfitıda işll • 

memiştir . 

İş bankası muhaberat şefi sui istimalinden 
. . , azledilmiştir. • 

Ankara., ? (Milliyet) - iş bankası Istanbol şubesi mulıaberal 
şefi Hamdi B. vazifesinden azledilmiştir. Hamdi beyin zamanın• 
ait olan işlerinde ( 1693) lira 28 kuruş sui istimali görülmüştur. 
Banka Hamdi heyi mehkemeye vermiştir. 

YENi JANDARMA KNUNU LAYİHASI 
Ankara., 7 ( :\!illiyet) - Şurayi a~keri yeni Jandarma kanunu 

layihasının tetkikile meşjtuldur Tetkikatta dahiliye vekilı ile 
umumı jandrma kumandanı ha;ı:ır bulunmaktadırlar. 

Adliye vekili eyileşti 
Ankara. 7 ( \!illiyet ) Bir 

kaç ~ünden beri gripten rahatsız 
bulunan Adlıye Vekili cyileş
miştir 

Londrada sis 
Londra. 7 (A.ı\.)- Londr• şehri 

bu sabah kesil ve muzlim hır sis 
t•bakasına bUrilnmü$tilr. Hemen hemen 
memlekeun her tarafında yollar buz 
tutmuş olup oıomobillerin seyri<efe 
rini tehlikeli !olmaktadır; üfusça bir 
takım kazalar vuku bulmuş- olduğu 

bildirilmektedir. 

lrak demir yollan 
Basra , 6 ( A. A. ) -

Arap gazetel rlnln be· 
yanına nazaran lngllte· 
re hükOmetı lraktakl 
demir yollarını yirmi sff' 
ne müddetle taksltlB 
ödenmek Uzre 585,ooO 
lngillz llra ı mukablllfl' 
de ırak hükQmetlne d!; 
vretmeğe muvafa ıJ" 
evlemiştir. 
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1 "'' ·dır t tJ..lcmcyı t r, ı ett'k lcrı Trakvıı 
Yangın bay' ğıcı - Kadıko· ve H· ,ı r 1 a la ehemmiyetli 

ne.le l,k< da l •k !'>ur 1 bir t •l'l'•ıv stokurı:1 ka'dığı 
e den dun ç;ecc :ııı ç-kıı:• ada sovlc,,mcktedır. 
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Kalp sekteslnı!en lllllm fiakıı Zaif ecnebi mal.larile çeşni 
k. nmde k • ;ı !. or dün '.ıemşetisi tutuldıı{tlına göre etmek ııarhının 
k sap 1 tefonun diikUnında bır 1 5 lturuş3 indirilmesi kabil go. 
m" 'det oturmuş, sonra çıkıp gi~ğj 
sıcıda üzennc fenalık gelmış ıe sek
teden olmuştur. 

• Ynnkeslcl Hamdi- al>ıi<ah 
y- kesicilerden Hı.meli dı..'n Em! lln
dc l-lanife ~anımın cebinden rırsauru 
bularak 3 llrasını çalaılce:ı yak:tyı ele 
\CnJli~Ur. 

ri.ıluyor. 

KOylllnlln ellndekaJan 
Buğday tacirlm, ecnebi buğ

daylannın ihtiyaçtan :ı:ıyadc ithali 

d.Jlayı ile kö lülerin clindt de 
muhim 1:-ir ıttok kaldııı ,;öyle-

_!"')Or 

MlLLfYF:T, 

AARIFT 

Matbaac 
Mektebi bir aya 
l\:adar Dev et 
matbaasında 

açıhyor - ... -
Ot"\.'l"t matb:uı~ıı .:ı:ı a;ı le olan 

ır·•ı, • ' ncktclıi kadr s~ 1 ey',n 
\'ekılecc us• ı. 
ect..ni • !ek .,..-:;: 
tc~ l mu-' 'llleri 
tayin edıhne'ı I~ 
ULrcdir. ıı· avı 

k a J a r derslere 
baştan•c•ktır. 
flıailiaaLıf :!ıı;ı IC• 

kimtilu i n ıçı 

lan be mck•ertc 
tcrııp, r;po, lıt >, 

m 11-ıhlik, çiıt 

k< >..,.fi, tccliı, ma ıa3 idoresi goste· 
rilı.; 1 tlr. 

l\lu :ıhlı 'ik k -s: -ı dört ay 
dı tc'< c sc,cde iki k..r açıla 

akL . 1 Jı"er der le in ıcdr au ki 
sc cila ik=ı ... I oJ• 1ac... 'ır. Bı: dc:I · 
(.; haı:. 1 a .... urk.;c. rr ".l.517.Ça, f ı ız ... e 
Almanca ••san d<!iolcri ıtos•enlecc .tir 

V tan matbaacılık tarihçe>• \"C ıcski 
· rı hes.ıp ve ik• sat ha1-.k...1da c 

• Jebcve icat lı:n m ılu ı t v ıl -

cek aalar ı.a ç u anlafln '-i.er"S 

'ere dC\ mı t mı için d •lcr 
gecc 1 i ilecck ır 

Şehir kıra:ıtl - Devlet l\L • l 

kuı k ıaunı çıh m-ş •eıziatı ik nal 
C) r 1 tll , tr kır ati ~n <.tc hııt ır 

h~ iklf' ' c ' 'm u?.Tedir. Yak •da 
tabına haşhnJcakar . nunfö~ son ııda 
sırnsivlc halka m.ıhsus kırJatler bası-
tacı.kor 

• lstenoğrafl kursu Ameli 
hayat mekteplerinde yeni harllerle 
bir l<teooğral 1.-,,roıı açılmıştır --.. ·-BU GECE l(ANOILDİR 

Bugece Miraç kandiline mo-
sadiftir. Bu mUnasebetle camiler 
tenvir edıtecektlr • l(arilerimlzı 

Ticaret odası intihabı 

SALI 

----

ÜTEF'ERJ 

v 

m· 

11 laliı" ı t:'c 1• c 1 IJo y~nu UIT'U

ml\'edeki l'--"a s, · ı timali hal,"' ı! ki 
ta; kıku' dev.,rı. çt'llckfcUi. !er. l\lı,!oa· 
dele oitın:nı pa.rt" "'ln sa\,17ıs.sı henüz 
bitmem~tir. llQ i iki I\' dat:a süre 
cckti: Tadat i~ı b. "tıi le"\ sc-nra çalı"an 
para mıkt tallJ olauk te>pit edıle· 
bilecektir. 

• EO~ &cflri - Bir kaç 
giİndc,ben htan ·'da hLlonan nıık· 
reş scfirt Ilü ı n Ragıp il. bugün 
hareket edeçchır. 

• 111Ct dele' ~emisyonunda -
l\Tuhıeliı Muhıdt e k "1isyonı nda 
be<ınci tiıro <'ur. 1\1. Holst.dın nıa 
setinde tOpla m ıır 

l\açakçılığa kar'ı - Tii n 
inhisar idarcsı kaçakçılı ın onunJ 
alm.k içı~ tutun ye ine ucuz cı0 ·a 
satm:tjtl un1 r. 

• Liandrcı DL içr;llcr \ ukıı 
bulın ı u e t i e 
since I' •"ala oteh ! tal:.:;.n t 
ıap :nı llır mıltw ~ drdsuz iç ı 
bwunmııştu _ Uı 1 iJ:ırc i l>unlınn 
kaçak olmaı.ii nnı ıdd..-ı ctliı· r. 

• Baylarla ımu: dönel! !'an c 
ilmi tetkı ata g on-. r len ll•ı •ır '
başı :adıA ve I' ı beyler S\ el 
eoni 'crdı. 

Polis 2 ncl ~ube mOdCrO -
Faik bcı in ı;clecck ha ;ıı \nkar2dan 
gelecek 'aıife•ıne lıaşlanaca~ı wı le
nlvor. 
· * Metruk bir şilep - f"rıri 

eşhastan lıırine ait ol:ııı Ojeni şilebme 
em"ali ıneırukc.: idare ince va.::"iyc:t 
edilmiştir. 

Karaisalı kaymakamlığı -
Vil1ıctire:~ maiyet memurlAnndan 
:\lesuı 1\. Karaisalı uımakamlııtına 
tayin edılmiqıir 

• Kaçak hağıt - Kuş ada. ında 
140.000 defter bçak sıgara kJP;ııı 
tutnlm•ışrur .. 

• Hırsız garson - Sirkecide 
halk k :atane ; .. de m tahtem fomin 
e en'. ınin lm~ıonr üsıündek 

< 1 te~dc ynt:rn t)azı ml;-..t<.:nlcn.: rut eşya 
~·alınJı~ı ıddia edilmış, p<'lisçe ıah 
kikata ba<lan:-ılŞ'ıı 

Odun deposunda yaııgın 

* lngnlz sefiri - lngiliz 
~cfiri ;\l,(;~orgcs Elarck Ankaraya 
!(İtmiştir. 

l • 'h *Neden takip edilmedi? Yann reis er ıntı ap olunacaktır. - Mıııkiye ı'e Adliye ınükrtiş-r 'n at ı.kıde lü ann • ı.im efen
d: \ ıt Ava o·}. rıımıı k •ndaki 
nd 1"" \C k ur depı un· -ı ·:ıaı, 
ç: şıe clral C\tmiş. 

le 
1 

n 
t 

r k: ıru ıftı lıalde 
tur. 

1 "r.Jevu evleri - Son ı.:1· 

k 

ı I· 

1
J l tı.:::ı e,. nctJı:r;.1ndc 

bır i... ~ili rande\u 
ı, , . i' b·taı ah14kı), 

T. lııhus "cr't ır.. 
Lın k ldırmo~ ç .;, 

t,velkı ç;ecc upıl.ın bir 
• ınc ı..c 1 k rykai,ı.:.da 

ı ~ ge~ve Slk 1 c Leon ra 
le ı k "!'mı 

• l\Ofecl ne yapmış Kurecı 
'\hdulk1rl i•minde birinin . !ısır 
ç · •nda yorgaRcı 1ehmtt c ndinın 
1 ;' J r :"lı cmni ·eti EUt i timal sure 
lil aldığı iddfa edildığınden tahkikat 
1 ıpılm•ktndı· 

Caıı lan indiren gar on -
· rk,,ciJ.. l lamdı clendinin N"cş'e bi 
' 1 aneo irdc gar~ııı. Fehmi bir aiacak 
ille c!csınden dolayı birahanenin 
carn. :lnı kırmışur. 

KAZALAR 

. . • Olomobll altında - Oiın 
1 ( k 11 namında ılrt nevo~lundan 

çc,.kı.:rı. 3 -I04 numaralı otomobilin 
' ıdJ kalarak muhtelif yerlerınden 

l11nmt ur. 
ı g 1 numaroln owmobU de Ga 

1 ada \fonu! namında üç yı ında 
1: ır t cu~~ çığncmi ; 

• Fedai birini çiğnemiş - Şo. 
fuı Fedai\ e aıt 1 .ı~' numırılı oıo
nın• ıl dun , lercar vokuşundan iner
ken '\ li Rıza e'endi Mmında birine 
t<rpmış, haııf urcrıe başından ytrı· 
la ın. ,tır. 

Vapur muı;ademesl .'\!ar
ı min ... · ı \apurloı mı.:sademe i 

•rtlen 'ievr. e•a, ınin Antılva va
~:ı " Cun ;ımanımıza gelmiştir: ·e ·ri 
b • ın ıdare<ı filhakika brkeiladan 

1; Proıcston mc ılmı.trr, fakat her 
vapurda d.ı hır hasar voktur 

1 - ~ • .......__ ' 
,. . • rtlhal Capan o~lu Miınir 
•ıuJey • b 
ha ınruı beyin refikası Makbule 

İ ·r b ğda otomob ·ı . t Jeti Adliy~-den cıkan, fakat Po-ngı ız, u y, 1 ve ınşaa li:;çe takip edilmemiş olan il!m-

malzemesi ithalatından yükseliyor lar işim cııhkik etmektedirler. 
ını~tıı· Bıı terrffu lıak•ntla *Tıbbi muayene baki-T. oc .ı ı Mı~ ısı y 1111. ·~ ıı

m,ı rdt cc ktir. nıı i~ı ırıaıla 
1 11.ıııı r;\ ı ;et \'tl idare lıuyetı 

'" rliJt' kıorn; yoıı 'r iıııilı.ılıa
lı yat•rlatakı r. H wer aldıi(ı
ıııız:ı ;!ı ı Il,ı k f ıl,ası, Oıl:ı 
re s rl'kı: eri içııı yeııı uaırızel 
ler !>- pıt etmi~ıir. 

!;l'm 1) ' ka !aı St:zai Ôrner 
ve :;;crif zade Sı:ıen·a beyler 
reı- ,·rkili idiler. 'r eııi ııaııızet 
lu i.n idaı e lı~r· ·ti reigj 1 Lırn
di \'e a1.adaıı llalıiıı ~.1de Zıya 
lıcylcrdir. 

Yarıııkı ırııilıabat yaı.ııldık
taıı şoıır:ı lııılııılıat bey:ıwıa

ıııelerindt< yapılan tadilAt ile, 
rııımrıııe n11'ınıırlıığıı taliıııat
naınıı~i ve oılaıııu Jııı!asaı lıll!'abi-
ye~i ınıızakı.ırtı ,.ıfilecııklir.Iluıı
lardaıı lıaska , llıısya ihracatı 
hakkında T.K Vek:'ılt>t;ııiıı ~<in
dcrıliği tahrirat ııkıırıar.1ktrr. 

* FOHJHJ.' Tl::ŞEBBO
SATI - « Fort » ŞirkC"ti eski 
Topane fübrıkalarınııı oldıı~ıı 
yeri antırepo olarak kııllaııa
ı-aktır. Siyrisefain idaresi bıı

ı~ıdaki e; ki ıııakiıı:ıları tahliye 
etnıış ve bıım~ıııı aııtıı epo 
lıalıue getirilrni~tir. 

Fort şirkeıi pek yakında 
buradaki aıılll'"fl<ı!an açac:ak ve 
satı~ rııııaıııel:itıııa lıa~l:ıynnıktır. 

* t. GlLJZ LIHA. r FJH-
LA YOH - lngi iz lirası on 
guıılerde malısııs bir tereffi\ 

"O tcrrııektedir. t l· rl ıı hillıa -... 
~a diuı Jıir ka ııo<lir gıiriıl-
mt'yeıı bir ucroo:de kukSl!l
mişıir 
Istıır' rı rl rrı Borasarla 991 ku-

Hr.r :ıuaıı ~al:ilıi ·et .alıibi biı 1\lidilli, ~:ra adaları ile tekmil 

1 - 1 · · C\~zair imanları nımarcdau,.,a z:ıt ııı· n ıı ıarrırıııze şıı malı1-
. · n •>Zu l!"Ua,enci rıbbı,·c ve m:ilı veı"nıştır· , , 

Kurfo, Patras, llerut limanları 
« Soıı gün erde meııılr- m~ rnrcdıııına nıc' zu tctbirkrJen 

kııtinıize pek çok hıığJay l(cl- r uayenci ubbiye baki kalmak 
rııi.~tir. Biıt.1bi lııırıların bedeli üz·~ yalnız itlafı fnr kaldıri.l
İsterliıı olarak verilmektedir_ ' m.,ur. * Kava ada Veba -Bııııdaıı ba•ka 1111 ı:mıılt·!'dı• 1 

., Ka alada eoo hastalığı hulun 
kiılliyetli miktar ela otomobil vı· madıj';t anla~ılmakla nıurnre<latina 
in~aat rııalzeıııe'i gclırıi~tir. abır<:n ,az&lilmi~ olan mı..ayenei 
Bıınların bedelleri rle lııgiliz abbiyc kaldırılmı tır. 
lirası ile verilecektir. Bu * Balo verecekler 
~ebrple ala.kadar tiict:ırlaı· Galata ~arııy spor kutubu ile 
Borsaya gıılerPk külliyetli mik- Kadinlar Birliği balo 'çın \'ıUyete 
tarda hterlııı alınaktadııfar. muracaat ctmi~lerdir 

Barut ıazım olunca •• 
Yalnız diiıı satılan 1 terliıı rnik- Kv.ıılıırın mcuddı muşrcğile 
taı ı 60,COO tleıı fazlaılır. » ihtiytıcatıııa ait mazlıaıalıırııı dnğ-

Diğer kambiyo fiatlanuda nıdan doğruya lnhbar idaresine 
elıemmivetli bir trreffıi olma- kabulu l'ilaycte lı11dirilmfştir ' * Adapazarlnda mektep 
ıııı~tır. Altın Bors:ı lı:ıriciııde Adapazaruıda lık twaıl'l ı.:ııce 
851 kıını~t:ı :ı~ılruı~, 855 ku- ıııektelıı açılmıstır. Hu mektep 
rıı~a yü heldikteıı sonra akşıım ti• awt rcıi ulaıı Aılaııa1.ariııda 
854.5 kuru. ta kaıı:uımrştır. bıiyiik lıir alaka uyaııdırmı,tır. 

* Tarife Koıııi<yonu - Bu Muktep mualliırıiildııriııe [slarıı 
gün toplaııarak llaliç ~irkııtint1 Baııka 1 ınııdiııü .\sıııı , oı ta 

mektep ııılıtliirü .Sıdkı ve di<re . ait tarifeyi tetkik edecektir. . rı " ı * Yiinleriınıı tcmiııeııe - zı~vat tayırı eı 1 rni~tir. ~frktell\l 
cek - Memalik enıeLiyeye tlcvaı~ı _cdenleriıı adedi altmısı 
ihı aç etmııkte oldıığumııı yiiıı- geçmıştır. • 
leriıı, ilıı actnn nvel eyi lıir Ayııı zamanda Aılapa1.arın. 
uretıe trı•ıı! onmc i 1.K Vek:i- da bııde ılaktılo mektebi açıl-

letıııdeıı T l >Ja. ııı:ı biltliril - mı,tır. Bu mekteı•te de tc<lri-
mi~ıir. sata lıa~ aı, mı~tır. 

Tahsin B. iyidir * lranll diplomat -
E\clki •ı lta1}at1an ş hriınize 
gden lranın sabık R.:ıma sl'firi 
lntU:.!llulmcm:ılik yarın Tahrana 
ı;idccektir. 
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E 
ETTE 

Cumarte8İ"\~C }r dar 1 
n . 

açı im ş oluca 1ttır 
Ccrılye D. o: c t r ı \er'· 

=~ k ·ır h,.r..·.ı..z Lı 'c l e 
m' r 1 ~ • s .. m e \cr'e i 
(_ m • -- ı ı; .e k :i ,r rılır ~ · 
Jun.;!_. ke,,r;. f n t ~, e \'C 

edt\ ıtı tedar k c ın11 • ı :r ç k 
dıll.ıorl r c uay .... tal, ı j~· ıı 
rıırac.1&'1 lı:ı lış!aıtlr. ıuı\C' e 
yerleri İ\·in a1r eı.1111 ç l'. bL • d. ~ 
muntık"" Jr '" .. re ;ı a.ı·m ·,t r • u.'.1Yl e 
yerleri şu mu tık ılar dal lndc 

0

oçı -
Jaeak'lı: !'anlı, l ~ıt, Lrıp, "'\ < '' 
kule. K ımp. • l'ı 1lıı, rı t.ı~, 
Ama\utköv, L k ı! r, 1\ 'kı,ı >e 

Bak·rkt>\, sair m ' ~c r c i 
iıc cuıı e yapacak f. r. nı '.1· 

•la mua)c~e }trl "'na ( tut.J-
muş 1r. 

MAHKE lE 

Y' 
ıGölm~rnı1r2da l\1u~ta a naıiıırda bir l·a 

dut, tnetresi olan yenge ·i l\1edincnin 
ı uavenctiylc kardaşını pek feci 

bir tarzda öldürdü 
f ımi.rde bir delinin marifetleri: - ~~~--,....-....-....-~~~~~~~~~~ 

B ı ı'·, sıı • .1111·1-ııc l\ırıı "'·- ' ı z ını ı• • '~ı •0 rı ı· 1\ "' • • • ;,ı;ıı n "1 • 

tı V) ~ıı ,., ı .ık ı 1111 a ı;.·ka- aı:r:ıh:!~"'ırıiıı k ıı ı ı \le 11 ı 
\ ı '·"!. ,lf ı ·ı\'lll 1 ·' il k.ı ,ı,, - il a 1" 1° 1 • ı' ~ " • n ", fı ili il ,1 , K 

la ı 1ıı : ı n.1 ıı ' n•ı ad !Ofl-

1
.:a bıı lı11 ııı l '!. 1 ı" 1 ı t •ı ı 

Yl' 
1

11111 ı ı ı, 1rı'ır. 1 •.1Jema ı ık eı ıi~ ,.e h t ı ı • 1 
çc· ıltlıo.ınıı·vo2 ·ıat I:lı•i cıtı 1 kıı 

ü111 ı t ııı. k ıııa yer e ı 11 rı rr 
kı'lı•r ıir ki ı iıli, ıyıı- Bıu,,ır, ı ı ı \ ı 

Daskalos ncdemektir de ı 'kc 'I 1 'l • uriı in k'l ·ı-
1. r, ını,a lııı r•n• oı a ılı • .J n-

1' umlann kan;ılıklı davaları da ıYJa u· ..,ıu P•Lt', • k 1 ;ıt-

p 1 -r.ır kil 1 ı l 1 

'l Y] 

k 1 

() .ı 

l 

'e 1 
J.. 1 !'an va k · e•i ~ev'eti rı ı: ·vcllıvc 

in tıe n ... trı ngu-
r. 1 tı.dtr \ • :ı t -

m '"C \e t u (.j· 

-r ... t ıler r 1 1rda. 

ıha'"ct bu 'u-
disc .ı n i Gen 
mahkeme · c n 
tık c~ tır 1 ti 
h.ıbat e r «·nJa 
bazı ncş ivma 
lıulunan Apııvyc 

ı\latini g:tzctesi 
aleyhine, l\k'arotmi>IS sahibi Pııp 'dcplo 
efendi bır h•k•ret dava ı •çmı ıır. 
Dunkü celsclic her iki taraf hazır 
hulunmo.,\ bundan m•dı [ loci l\lina, 
Laskostl, l\li,cl efendiler de muddeiler 
rne; anına ila'bak cunlslerhir laznun 
wkili da,·anın eveliyatını anlatmış. 
intihabat esnasında Papadoplo 
efendinin de in•:hap c:<lıldijtin , 
biraz sonr:ı diğer Azanın ıstifa 
ettiklerini 'e bundan sonra Papadoplo 
efenbinin diktatorca harekct'crJe bu
hınduğunu. kendi etrafına işsiz güç
süz kimoelerl topladııtını, \ lctaıt!mi· 
siz gazetesi ile bir çok tefcvvııhaııa 
bulunduğunu SÖ) lemı tir. 

Bundon sonra maz"un vekili mil
dafaaya bı•lamıştır. \'ek ', Apuvye
matıni gazete inde çıkan fıkra! '."daki 
kelio:eleri mevzu bahsederek dc:ııiş· 
tirlct: 

ııkt ili ~ıııı.. 'ftl. IU rtıe\'J tu-
tu; rı ı d r. · 

akı r.ın n'İ ı o 1r: 1 , ı 
olii, • ıı ı ıle dırı o ırak e'ı • 

ı Ol fıl' t t. 

Bı. t', ıki l'i goııı m · EL 
rem t i'c B ı k' ir nı ı-
ki. ,.o'u tut. ı ı 1 k cııı · \e 
16 kal ar o' ınrrlır ı te\'i,,f ele
n·k \'<'\'u a dan 20JO lmı al
mışlardı. 

, rq:rıın 3 <.· • sıirırıiı ır r. 
otr •rolıi ler ıı l.ı tık erıııı p.ır
ça '·waıı §11kill·r; vak1.dan ıan
darmaıırıı deı hal maiı1rnat aıa
ın:ımasını ıcmın ctmi 'er ve 
oııdaıı rnııra da ilıtil"a Plmı -
!erdi. 

~aki'erin gi7.lcrıdik'eri yer 
Jıalıcr alııııııra r 1. oJ(J YP. ar
kada~! da hayatta olarak c'do 
edilnıi~lerdir. Şaki Davııt daha 
ewl de lıir L:ny mıdıı~u ıııı oi
<lürmii~tıl. Dalıa ev l'iı rıı:ı ıı 
ile Susığırlık ~orı:ııuıunıı da 
yaprııısl:ırdır 

Yolı-ıılardaıı r, ·dıık'ııı 2000 
lim . akıleı ııı uz ı in lo b·ı ıı,-• 
mu~tuı. 

l\li1<1.ıleın c nl ını1 ı L. 
"Şerefmeap. kelim ıinde ma

navı tahkır Yoktur. llibkis 1:-u kc!i
m~c takdir ~ardır. 

Sonra gazetemizde •Yalan s y· 
ıc,orsun • denilmiş. Bumb da ma
narı tahkir ı-•ktur. flattıı yalan bozı 
yerlerde zaruridir, hn21 vazifc~crdc 
ıalan fazilettir. fikrınde olan da 
vardır. llunnn için bizim yalan SüV· 

lirnrsun cumicm-zde de tahkır kastı 
y~krur. c:ızcıemlzln Joir nu<lıa füia 
d:ı çünık limonlar \'.C ULJurta ar 
arııvor demı iz, hunun l'apadeıplo 
efendi ile ne ılikası ,·ardır! 

Jar daı rrı:ı ıı r . ı lı ılJ ııı ette 
y1ıalaııını tır. 

1 

.,. akilı:>ı ııı ııcı ıı.-ıı ı de bir 
kae gıindc v k ı ıı. .ıktır 

Aklı . artla Gol ~l.ı• rrıar:ırla 
' f.·cı hır l"ıııayet rı r ııı. , l\l•ıs-

Avukat bundan sonra Hacı Mina 
dendi hakkında yazıl111 yazılan izıb 
ederd< Rumca "Da alos_ kelime ıne 
sozünO nakletmiştir. 

• Daskılo• • un muallim dernek 
manasına geldiğinJ ~ö, leınişur 

Bu muhakeme karar 1 0 ,.,, '· . b ıume. 
ıızre aşka bir gttne lalmı ıır. 

* çoban Ahmet - Suieyman 
ağaııın Çoban Ahmet aleyhine ıçtıgı 
cmruıetı sui ı>timal davaı ına dun 3 ncıi 
C.eza mahkemesinde devam edilmışıir. 

* Hepsi deglşti Adliıedcki 
mahkeme ve daire lavh•lan nni harf 
!erle tebdil edilmişıir 

Kemal Omer Bey -
Un gUmrUk resmi 

azalıyor 
Şehremaneti w.fından memuren 

t:ıl:ı i:ınrnde hır 111~ 'ıın bı 1 
_ 

s:ııı ılrı :ık i ·ın 'le! ka l.\ u.i 
<·idııını~kırrı çekıı ııwm t•ı. 

ll:u•ı&:- şu ~uı <.:tle ınP dana 
~ıkrnı~tı. · 

Anrak r•ıı dokıız y.ı mda 
olaıı • lıısıafa ıll' ag,ıbı'\s.İ Et

hem arasında ötedcııLı>rİ hır 
ııııra. kaYğa~ı varmı~; ıki kar
t.leş balıalaıınılaıı kalıııı sekiz 
doııiimliik lıir ıııytırıliıti lıir 
tıiı lü ııaylasaııııyorl:ınnış ... ---------Kanser 1 --Yeni tecrUbeler 

yapıracak 
Kanser hattında konferans· 

vermek üzre şehrimize gelmiş 
olan Amerikalı Dr. Vidon yakın
da bu hususta Tıp fal<llltcsfnde 
bir tedavi tccrtıbesl icrasını 
muvafık ıönncktedir. 

Bu tecrllbenln e ası, kanser 
tedavisinde, yeni bulunan bir 
U4çten, şlrlnga edilmek suretlle 
istifade 1mklaJ olduğu iddiasına 
istinat etmektedir. 

Ankarayı gönderilen lktlsıtt l\ludürü 1-------·------
Kcmal Ömer il, evelki akşam avdet 
ctmi~tir. 

l\emal Omcr B. diin Emanete 
gelerek vazife ine ~la~ ve ~lu 
bittin b<1 e sc\ ehaıı hall.nda ızah.u 

verm~tir 
Kemal Oman H. Aııkarada lkıısaı 

\ ck1lctirle temas etmJş, un •e ekmek 
m•sekcrin• goruımiış:ur. Mumaılevh 
dun bir muh:ırnnm.ize bu bu.;u~ta 
dcmiştirki: 

« \.,karada bil ha sa un mese-

un ithal~tı anarak binnctice ekmek 
ucuzlayacak ur . 

Bu teklifi IJm at \" elileti de kabul 
e'Itliştir. Vekllct ~nun gümrüglinil 
11 k ını tan ıı kurnş 60 antime 
L~dirmeyl düşünmektedir. Yanı şlın· 
eli e kadar tor ba< na 110 lir ılıııır
ke: bn kabul edilirse 3() Ura 
cııkrır. \ ektleı bu teklifi 
arzedecektir. Mccllsıen kanun 
ç.kuktan sonra r;Umrük lııdlri 

• )" ı ı t ırrı tı~ P ı 

'k 1 l'l k t h l 

1 ık a r ık 1 l) 1 J 

i ı ı '' 1 :ı rr • 
11 bir• • ı lı . ı r 

yrıl ·c[,ı ıı 
z rı laıı <onra I •ı •n C 
Si il k·ıfı\ '11 Jı•n 'I 1 e 

\ll) .kıı ııı \ 1 

< ·ı ıı' r kn '" ~ ıı , , kı 
laklı Li .• ık a eıı. P •ıe \111,l\ıı 
Etlırmı l\ı 1 ı~Pı. ·ı r ,.· ı 
tJı ığı n ı ıf..t, ı \Iıı ı ~ı .ı a 

• 
h v ıı. L· v lıır k ı ı r ~ l 
ho"aza•ke1ı snı.: 'i ive Eı 
m n kan<ı o an Jrn ı 
kapıd:ı ı lı.ık )ıır Ltl t'm 
ıı ığer .ıu ı:p~n·n çocıı ola 
kel lla!;<ln ı ır-ıı le lı"ıi i • 
krnıelıaşırnfa f(ôzculiik e ıvoı 
mu · ... 

Biçııre Ethem boy!() ho,'.!:ı, 
lawlıkıan sonra kar ısı • leıJ 1 
C'İrıayd vcriııe gelmiş vıı h r:ı 
kırmız trıpı. k gctiı rrck vtr·ı 
kı kan iz er ııi ort nıı tııı: \1 
unlar bıııı lan snıı -a l'.t 1 rı 
hı" iple lıaglam ık surctry e lı 
kazıı:;a gt•çirı.ı. ll'r, n ,, kıı 
<l: k k•ı ·ular.lan Lır• ulO ;ı 
rr. ı aı ıJ ır. 

ı· :ı•ı' l\lıı •1frı \e rı ı ı'T' a 

k ıda t:ı~ı kfıYJıı rn ın-k f fl ı 
r k AJ İ\· 'C \erılrni ı.l 
Cı. ,~t f,ıııın (,r 1 r 
lıakn nıııe r ıtrı lı. 

'1m rde l'ı 11' . arnwıtl' J, 
'ık 1 o mıı tur. IJeı k • diııd. 
ı.uw hı ı•kut ı ·ıı ılı· ı ,.,,ın 
zmı k• :ıı aktı I fa ıp elı.mı 
laıtl C'\ i "il) ırd11 • 

An 'Z'll ıaıniııiıı siıkı1tıııı 
lıir . ilılM ııtıi . 

Al alı bana emr tti ge 
dım • Ban alıirzanıan Peygaın 
Leriyinı • 

Bu /izleri yı1ksck w 1 

sovln·en s;ıhs kocıımaıı sakal . . . 
lı Lir ihtiyardı. 

Bir kaç ki,i kalkarak ken 
di~ine yaklamı ve yeriııe < 
turttn:ık istemiş ı "de sakal 

ihtiyarı otuı tmak kabil olnı<> 
mı tır. 

Kendi i alınarak poli ka 
raknluna ı;olüru, mu~ ve hak 

kında zabıtııaımı ıuıuln:ııı tıu. 
Yapıian t:ılıkikııta gorl' ahı 

1aıııaıı JıcYgamlıcı i oldııl(ııııı 
söyleyen hu ilııivar C:irit 
:\Iustafa oğlu nıaraııguz l lıı 
seyiııdir. 

liir-iıtc aıııuNni olılurdııı:tıırı 
deır dolayı 81 rııe hap 
nıalıkılın olmu ve deli o:dıı· 
ğıı anla~ıldı~ıııdaıı dohvı hı. 
te<laıihaııere rıak'rılııı:ınıı. 

!' ara.kold. ıı n l' n- k ha 

l\ı nını İrtihali d:ııı baka etmiştir. 
•rlıuın 1 1 . ,,. en n e emclıdc aıleslne AUıh 
ır labır ihsan buyursun. 

rıı§ta açılını§, 994,5 kıınış:ı 
kadar tereffü ettikten ~oııra 
akşam 992.75 kuruşta kapan-

Er:mıcaııa gıdcrken V 
Talı in beyııı souklar daıı re 
uğradığı şayı olnıııstu. Talı>iu 
beyden dün iyi bir telgraf 
altlık, keııdisinin sağ ve salim 
olduğuııu memnuniyetle Ö(ı!Ten
dik. 

* MUnür B. - Bem 
Sefiri ;\lilniır B. dün Jsranbul 
Hariciye memuru Hakkı beyi 
ziyaret ettınistir. 

lesini hallettik. HariÇtetı gelen buğ
daylardan gııycı a.ı gümrl!k alındığı 
halde undan okka başına ı ı kuruş 
alınıvor . Unun gümrüğü indirilirse 

Elemek tccrllbcsl ha 
izah.al verdim. EHmızdefci 
ancak. 64 ekmek llllı:acııgııa 
hık verdi. 

rir. 
da 

tanesırıe ırııtıırülen _ · a aıı, o 
1 hı eyııı mııayeıw rdiliıır ı dı• ı 
o,dıığu anla ıl rnı tu-. Peyıı-am
ber ve melıti ı csul o 1dıııTıınu 
söyleyen il ü~cyiıı şıındı deli· 
!er koğuşwıda tedavi edil· 
•rıekteılir 
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BUGÜNGÜ HAVA 

alması icap eder gibi görilndUğU 
bir zamanda, kralın kanunu esa· 

siyi i 1 g a etmesi, buhranın 

pek derin olduğuna delalet et
mektedir. 

Hırvatlar esasen devletin 
tlmdlld tarzı tefekkWUnü beğen
memekte idiler • 

Rasathaneden aldığımız maldmata Şekil hUkOmettn değlftlrllmo-
gore. dün hararet en fazla üçe çıkı· ıfnl istiyorlardı • Fakat eski 
bilmiş. en az gı. ıdüz yanm dere· feklln yerine hOkOmetl mutlaka 
ceye kadar düşmüştiir. demek olan flmdlld şeklin ldamc-

Bu~n mutavassıt poyraz ese· sine pek taraftar oımualar ge-
rek. hava kapalı ve hafik karlı rektlr. ÇUnkU 1921 Kanunu esa-

!...<-·l•_c_a_k_ıır_. _________ _.1 stslnln lağvl ile Aleksandr yugos• 

~ .. IÜN~ÜKLERIMIZı 
• 

DOGRU YOL 
Geç olsı.ında güç olmasın; 

Şehremaneti süt meselesinde 
nihayet dojtrıı yolu tuttu. Mu· 
hittin Beyin tavsiyesiyle veri· 
len karara göre emanet bundan 
böyle süt işlerinde yalnız mura
kıp vazıyette kalacak ve süt 
ticaretine karışmayacaktır. 

Emanetin lptidadar. beri takip 
etm si icap eden yol bu idi. 
Biliyoruz ki emanet şehre temiz 
süt içirmek için süt aliş veriş· 

ine girmişti. Ticaret maksadı 

yoktu. Fakat şehre temiz süt 
içirmek için emanetin ticarete 
başlaması Ulzım değildi. Ema
netin halka temiz süt içirmek 
vazifesi oldugu gibi, mesela 
temiz yağ, taze sebze yedir· 
mek te vazife~idir. Bu vazife· 
nln ifasınde emanet yağcılık 

ve manavlık mı yapmalıdır? 

Emanet dairna halkın sıhha· 
ti ile alllkadar 01811 işlerde 

murakıp vaziyetinde kalmalıdır. 
Nasıl ki sat i~lerlndekl kısa 

fakat faydalı tecrübe de bize 
bunun )ı:ğane çıkar yol oldu· 
ğunu göstermiştir. 

LAVYRENCE 
Harbı umumiden beri bir 

serseri lngiliz yakın ve orta 
Şark milletlerinin başına musallat 
oldu. Miralay Lavvrence (Lorans 
okunur) namındaki bu İngiliz 
Kllh mOslDman do tu, Kllh Arap 
birliği taraftım, Kllh Şark millet
lerinin hayırhahı rolünde; fakat 
dalma hakikatte İngiliz casusu 
v !yellnde.faaliyeıtlndedlr. 

İngiliz gazetelerinden ve 
Lanrencein kendi ya:ı:dığı e<er
erden cnlıyoru7 ki umumi harpte 
Arapları lngilizler lehine ayak-

r.ıl, n adam kendisidir. 
vv ence, Arap do tu vaıi.)et;nde 

h kikaten, İnglliz İmpara
Corı ı;nun h c.imi olarak Arap· 
!ar r sında nasıl oyun oyna
ığı .ı, onları nasıl aldateığını 

rettiğl haeıratıoda uzun uza· 
j .) a .) aımıştı. Biz bu neşriyatı 
okurken Lıvvrcnce in. kendi 
n}na1ığt rol! fnzla mübaleğalı 

lavyada ldart mutlaldyet llAn 

etmiş oluyor demektir • 
Şurası muhakkaktır ki kral 

için bugünkü vaziyette yapacak 
başka bir şey kalmamıştı. Anasın 
yekdlğerine bağlıyan Kanunu 
esast artık bu vazifeyi görme· 
meğe başlamıştı • Bu vaziyette 
bir de anasın kendi şahsı ı•tra
fıoda toplamak çaresini düşündü. 
Bakalım muvaffak olacak mı ? 

FELEK 
KAR 1 

Dolaştı dolaştı nihayet kıf 

lstanbula da ıı:eldl. Kar dün sert 
bir karayel fırtınasının llnUnde 
lslanbulu kamçıladı, artık bir 
iki ğUn sllz bilmeyen ve yazı 
yazamayanlara hafif bir mevzu, 
okadar ki sıcak bir fikir ceryanı 
önUnds erlylverecek. Bu sene 
karın en sevdiğim ciheti geç 
kalmıt olmasıdır. 

MiDESiZ ADAM 

Gazetelerden birinde okudum: 
Bilmem hangi memlekette bir 
adam midesiz olarak yaşayor· 
muş. Ne rahat şeyi Hoca Nasret
tlnln eşeğinin rahat etmek Ozre 
iken fevt olduğu meşhur vaziyet 
imkan olsada heb midesiz ya
fasakl 

BiR BiLMECE 

Muzip karllerlmden biri soruyor: 
•lstanbnlun en pis sokakları 

nerededir?• 
Cevap: Yeın;ş iskelesi ve 

Azap kapı taraflarında. 
KADINLARA BASTON 1 

fnglllz kadınlarının ellerinde 
baston taşıraağa karar verdik· 
lerl hı.kk.ındaki haberi okuyan 
blr arkadaş b:ına dedi ki : 

- Bu moda bize gelse « eli 
bcyraklu ve « eli maşıdı • lan 
nasıl tefrik ederiz ? 

MERAK.LI ŞEY 1 

Rüfekamızdan biri evelkl gOn· 
kil nushasında bir serlavha 
koymuştur. 

Avrupada yenl sene nasıl 
dogdu ? • bu aziz arkadaşı 

meraktan kurtarmak için cevap 
vereyim . 

Her sene 
ı meyhaneci 

dogar gibi 1 

olduıı:u veçhlle bir 
kedisinden yavru ı 

r fôsan ile anlactığı kanaatına 
rmıstık. } oksa her ne olursa 

1 un. casusluğunu yazılığı eser 
e ltlrcf eden bir adamın bu- NE KABiL? 

böyle bu sahada çalışmak· Diyorlar ki et fletlerlnln ucuz· 
vazgeçeceğini de zannet- laması kabil değilmiş 1 Lllkln 

s lk. ne fletlerinin ucuzlaması kabil ki ı 

on gelen haberler, l.avvren· etinkl habil slsun ? 

·e ın Afgan a•ı'erile beraber 1 FEJ .EK 
lıluğuru bildirmektedir. DJn -------------
dınımlz elı!.r ı.,'idıyor diye Tıbhi bahis 
r:.ıplıırı kıyamc sevkeden ve 
ihe} et memleketi 1 gılizlerln ati 
·ne teslim cyliyen •Lavvraeuel• gerileyor mu? 
ugUn dinlu'z elden gidiyor de T rk dan ~mim" k• mc:lı hır 

~ Afg~n sıl~rınln başında görü· h ·nı • ohr ccetı me·humun luzir. 
. oruz. ıbret ve lnlibah ile sey· ııtıhal ın nn "e e ka eıtil!'i ' rğın 

·eı: lecek bır manzara değil mi? ılc\&mcdivor, ınerhı.m ınuşarulile,hın 

IUGOSLAVYAUA -yaın<!Jr en Ç< k tc ur o.iuvanlar 

\ ugo lnv buhrnııı Kral Alek- dan l ırô de ın m c cıımızin tıp Alemı 

and. n lrn.,unu esasiyi Ilga ve olm:ıştuc 
med.şi r eb usanı feshetmesi Hu sene Tırakıa ıefıı~ q.ıl: .,na 

!ize:· e ) •ni "ir ~nft:aya girdi. b'İde e !'ürk tahıbeıi ve T.ı"' tıb 

uhrandan bulıscderken, bunun hive i hakkında merhum Hkılin 

cladc bir kabine buhranı ol· kı mc• ılııfa•' :mı u'lutmadık. Gene 

'!' dı·,ırı dOn ynzmıştıL. Filha- on 1 "ııla ~eklikleri zaman Fakul-
kı:t ı abincnin teşekkül elliği ıe 1 r.mıreıler·nde bin ciltlik kitap 

e ~ rı etin tnl;ll hlr cereyan hcdive mi hıı~Jnde slikranla onım• 

-
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PASTIRMA YAZI 
VII 

PCıiel -' ı \ 11 ılıti)M<ll'I ,ıkıtU· 

:ı !;IJZ )ll~· 11 illl 1-!<ll'llll<'~ lıır 
l.ılı ı al ıliltılı 

• 'ıız uı lı:ııııııı 1 Sızi ai.(
+l' ırıın 'ııı lo·ıvı .... ~ rnııle· 

l:ııı . Ilı. ınaı11urnı n ıle 
1e:ı ııılılıap ı·Uim ' 

· 11:111, lı rııız lıu~ııl· ıınıı 

gıı wl ozlennı j;ıeııre 

•l'ı ~ ı1.1rları 0nıı ok-
IJu .ıı ıı lıı 

ıle ıfad , edı ıı 

11 111 •ı· ııttırıız. 

ıl t:ı>v dedı. 

Beniııı zaten al(lanıal{a ilıti-

.ı.-.ın .ırdı .• 
- , 'edeıı ·~ Hetbaht mısııııü 
- BPlkı. . 

. a.·ıl bet baht olur uııuz, 

·ız.? Etrafınızdan tam, bıılııtsıız 
bir !ıaadotiıı hiilıın e>pap ve 

avaııııli mevcut. Yuvaııız .• 

tevrıııız.. 

Suzan arı acı ~tllümsedi 
Z.ıwıml. 

- ,. vct 'ıkir bey, belk• küf· 

1unuz l ğil, fık t ızi çı\.ıra<ıya 

CVİ) or. r ırıım: İl~ ut 

etmek içm , er şeyı vapıvor 

1. 1929 -., :ay 
milli ,.~ .n;ani vazife mi ifa ediyor. 

•• •• . "' 
ruz ; fakat tall 'c tesadüfuıı şu garip 
istihzasına bakınız ki biz hekimleri 
o kadar seven merhumun ha1.in vefan 
bazı gazetecilere Türk tahbeti oto· 
ritesini baltalamak fırsannı ı·eri vnr 1 

.'ile nlekeıte b · 7 Tıp mecmua,~ 
her ay tibbl kitaplar çıkı :~ 

her Türk dokıorn ve bilhassa ho=ı 
okuyor ve yazıyor! Görmeyipte :;öz 
söyleyenlere hiç bir diyecegiıniz yok, 
beri<es bilsin ki Türle Tababeti yük· 
ıeliyor gerilemiyor, misali pek çoktur. 

UÇU lt<l'l[ 
a \'ağı cturl p: rrıaklıuır. He -
~aııı :ır•J'.eye ırc irı lıir taııP :ni 
1111ııtnııı~. IJıkbt eıııwıliııi1. 

miydi? 

r.,.rı~ kaılııı, hir:ı7. saraı7ıı-ak 
rPvap Yı'l'ı1İ: 

Bu güne kadar varlığıyla bütün 
memleketin iftihar attiği Türk hekim· 
ligine hQcum edilerelc, Avrupadan 
dolctor getirelim deyecek kadar hakw: 
ve insafsız tenkitler yapılıyor! 

M ildems muavini 

D. Fahrettin Kerim 
Yuvaya avdet - fla 'il'. 

- Tıılıaf şey .. , n .. hiç :;nz. 

Salahiyetdarlar Necati bey hadise
sinin nblıl hata olmadığını te'yit 
ediyorlar. 

O mes'ele aynca tetkik olunabilır. 
eğer hata varsı kanun bükmünö yü
rütür; fakat bu mes'ele yüzünden 
bütün Türk talebesine hücum ederek, 
dahilde ve hariçte Türk doktorluğu· 
nun kredisini bozacak neşriyat yap· 
mak hakkını bu efendiler itimden 

almışlardır. 

Lozan muahedesile memleketimiz· 
deki her türlü kapiıolasionlarla beraber 
hal hazırdakinden gayri ecnebi eob
banın çalışması yasak edilmişti, hangi 
aci?.dirki bir darülfünun müderrisinin 
yeniden doktor getirelim deye feryada 
sevkediyorl 

Almanyadı Reisi cumhur Ebert 
milyarder Hügestines öldüğü zaman 
hiç bir Alman gazetesi lngilıereden 
hekim getirelim diye yazmamışor. 

insan kendi kendini medhetmez, 
yalnız müdafaa en meşru bir 
haknr , umumi harpte , istiklll · 
cidalinde Türk hekimlıği vazifelerini 
her şubeye gıpta verdirecek surette 
yapmıştır; ve halende memlekette 
yapılan bütün sıhhat mücadelesinin 
Türl< hekimleri idare etmektedir. 

Bir kaç ;ene eve! gülhanede 
yapılan bir mü~amercde büyük ordu· 
muzun erk!ni harbivei umumiye reisi 
Fevzi Pş:Hz. Türk hekimlerine ıeşe· 
ekkilr etmiş ve taktirlerini alenen 
izhar etmiştir. 

F.velki ve geçen seneki Tıp kon· 
ğralannda muhterem Başvekil ismet 
P<. Hz. bir de Türk eııbbasını taktir 
' -

ve tebrik etmiştir~ 

Hu münaseheıle bir akıam gazete
sinde güya Tıp fakültesinde hocalar 
mesleklerinden gayn işlerle uğraşı 

yormu · tarzında vazılar sık sık 

görüliyor, meslekınden gayn bir işle 
oğr~an Türl< l'rofo<iirü yoktur ! 
bunu nereden çikariyorlar, yetişen 

genç hekimler tıbbın en yeni ma· 
lumatiyle mücehhez olarak Anodo 
luya mecbud hızmeıe gidiyor, hayat 

ve sıhhat götürüı orlar. 
Tıp Fakültesinde 5 sene, Gülha

nade 1:-ir sene biııun' lıklarını orıaya 
koyarak çalışan Türk hekimlerine 
ta'riz ederken diıŞu!lmek IAzımdır . 
ly-ı bi',nsln kı Türk bek.mlerl memle 

keıici 1 iktisadi Vıt'tiye•·ni n~zar dıkkaıe 

alarak hocasıda hukô'llet doı.:ıoruda 

aza'tl! fedakarlıkla çalışıyor, 1'ır t:•af· 
tan tedris, bir taraftan tedavı yaparak 

KADIN G()ZÜYLE 
TÜRK KADNl 

Bir muharrir Avruparun meşhur 

almanak idarehanelerinin birinden 
atideki sualleri havi bir mektup 
almış: 

"Bütün gazeteler hep kadınlan· 

nızın terakkilerinden bahsediyor, 
genç kıılannız ünıversitelere devam 
ediyorlar; bir çokları resmi devairde 
çalışıyor, ıak"vimimizde neşretmek is
te<liğimiz bazı izahat verırnılsiniı? 

Şiir, roman, tiyatro, felsefe, ulQm 
ve fünunda me~hur kawnlannız 

kimdir? 
Türkiyede kadınlann neşrettiği 

gazete ve mecmuanın adedi nedir? 
El ve ev işleri hakkında intişar 

et.mi~ kaç eser vardır. 
Kaç tane kadın klup ve cemi· 

yetinz vardır. 

Kadınlarınızın balo, ziyafet hatta 
sokakta çok şık tuvaletler giydikle· 
rini işidiyoruz.Lütfen bu münasibetle 
moda gazetelerinizin adreslerini ve
riniz. 

Türk ıebaheti nefaseıile maruf· 
tur. Pilav, kadaif ve muhallehileri· 
nizin şöhreti bütün dünyaca musell· 
emdir. Bitıab~ tabahat, kadinlariniz 
sayesinde çuk inkiıaf etmiştir. 

Annelerinizin çocuklanna söyle· 
dikleri terbiyevi ninniler hakkinda 
bizi IQtfen tenvir edinız. 

Suallere muhatap olan muharrir 
bu suallerin dercinden sonra kesreti 
meşğuliyetinden dolavı bunlara cevap 
\azamı)&Cağınt. l'inaen a!eih hu \'l

zifenın kadınlanmıza terettüp ettiğini 

yazıyor. 

Bu suallare cevap vazmal. bittabi 
Türk kadınlığını temsil eden Türk 

kadın birliğine aittir. i\lamafih insan 
bu müşkül vazıveıtcn nasıl çıkacak· 

!arını düşlıumekıen kendini alamiyor. 
\lescla mccırua ve ~.zeıelerin adedi 
b.hsınde • henüz ıcktur " demek 
nasıl olacak Y.. ve f·lhakik:r kadınlar 
ıarnlından üç ıltırt mecmu~n bulun 
madıgı muterekkl bir memleket gtiç 
t·ı:,a\ vur edilir 

Kadın khp ve cemlyeJ!e.,ıı ade· 

dine gelince boyle evler ancak wiı 

ncvver l<adın! nmızda b~yük tir 

"C:oopenıtıon. birlikte çalışr.'ak fık 

rinin ·1k afilc bbildir. Zira m mle 

ketimizdc yapılacak şeılcr ıçln miı 

Artik sevismivnrlarıh; bir-• . 
bir:orirıden hıkmı~l~ırdı. usan-

mı~lardı; aııla'i''l.ınıyor ardı; ay

rı'.mava karar verdi er. 
Üç sc:ıeı:eıı ht!rİ evli idiler ... 

Jlay1(aı ı ııç ay dlızA'ııııce ı;il

nıiş: ondan sı<rıra 1-!avga. A"eçim. 

~izlık lı:t~laııu~tı. Uıı celıeııııem 

havalıııa devanı elrnı·ktr. maııa 

yoktıı. :\ladeıııki aııla~aınıyor

lardı, eıı iyisi ayrılmaktı. .. 
Bııııa karar wı di er ve ka

r.11· w iııreye kadar da birhir

lerınc çok arı sozlı>r söylr,di:cr. 

Tam µ:ıvga esııasııııla hizrnctci 

misafir µe'digini lıaber verdi. 

Misafirin hiç sırası deyildi. 

Karlıııııı göz.eri ya~lı, kocası 

ate~ piiskfırüyordıt 
Bu hal lerıni ya hancılara 

saiı bir sahadır. 
Ç~cuk kliniklerimi7, çocuk bakım 

yurdlanınız, çocuk ana mektepleri· 
mi,. çocuk kiıaplanmız, çocuk mec· 

mualaıımız yok. 
Paıası olan anneler hir arıya 

gel ip daha fakrr olan annelerı bir 

ay düşu.'·cler ve ken<li çocukla•ına 
okuvacak kıtaplar hazırla alar matlu
bun' ınuhim bir kısmı kuvve.len file 

gcçmii olcr E. Z. 

GÜNÜN LATİFE1 ERİ 
ZElVIANE ÇOCUKLARI 

' 
-

\ 

1. 
--

---· 

Baba aç ı;tzUnU çabuk oyrenmege bak, Yoksa her akşam başına gelecek budur • 

Her ~ey.. kuf ı dcp;iL Çuk 

rec.:a ederim , 'crdı:t bcı" ı-rıır 

etmeviniz. Beni hu güıı!ıik k~n
cltme. bırakınız.. içimde başka 
türlü bir kas\ et var. Deli gibi

) İm .. haykırmak bti)orunı. 

isterseniz biraz bahçeye 

çıkalım. Hava alır, ıtçılırsınız. Ren 

orada sizden ayrı lının. Yazık ! 

sizi ben hasta ettim. 
- Hayu_ hayır, Necdet beyi 

Nasıldı o son mısra? 

- Yok. Tekrar etmem_ unu

tunuz o şıirl. Bakın sizi ne h!le 
kO\dU. 

- ~iz tekrar etmesenız. ben 

ezberden okt TL m: 

E' et ama.. airin lı<idc bir 

acı temennisinden '.';ize net 

lJ temenni benimde kmcn· 

nim. 1 lem hiç acı dcP;iL bilakis 

çok tatlı! Sevdiıi;im adam kabri

mi ziyarete ıı.elccek.. kabrimin 

ıistunde ıa~ıdıjtı çiçeği rropraga 

benim için lıırakacak .. beni unııt· 

madıj!;ını gösterecek. hen de me

zarımın içinde muteselli olacaj!ım ... 

çıinkil .. çünkü hen valnız öldtik· 

ten sonr~ bahtiyar olabileccj!;ıml. 

Bu sefer aruk ytizü koyun 

mindere kapanan Suzan hıçkırık· 

farla ağlayordu. Necdet yerinden 

1 kalkdı,· yanma ğittİ; on"O I" 37.ZCZ 
Sonra bıru.ı: guıs;::.une u.tıfın beyaz gıılu, 

B ui kabr nde ul an O,u bahtı siyah 61ü.I 1 ba.,<ını ikt el]eriOİn ara'n'a aldı 

1 Oyle değilmlydi, 'ecdet bey'll kaldırdı. Dağınık saçların çcrçe-

velcdigi ~öz ya~lı sinıayı a~J.. ve 

merhamet dolu naı:ıırlariylc bir 

muddet temaşa ettikten sonra 

artık kendine h~kim olamadı 

tludaklRrıııı Suzanın dudaklarına 

J..cnctkı <!rd.. uzun uzun öptu_ 

- lfü daha hana betbahlık

tan bahsctmiyeceksin, del('ilmi~ 

- J layır .. Şimdi çok bahtiya

rım! 

- Artık beyaz güL mezar. 

bunları unutacaksın .. Sözmıi? 

~Söz. 

-Canım SuzanL,ğıın! 

- Ruhum ı ecdet! 

asıl d]vant. çocuklar gihi 

cıvane\"lli,iz! 

- Gocuklar dhane midir? 

. enli va. Kadın 1-!i•z

' lcrıııı ~ıldi, kı;ı·ası çelll'esiııi 
diize~lli. 

(;e en misafiıfor iki ilıliyar 

e\·i he~lik kaıı kocaydılal' ... 

lçni gırdi er. eırafa bakıııdıiar, 
soııra hak ı~tı ar. 

llıtiy;lr adam dedi ki: 
- A ffeder,iııiz efı•ndim ... 

Sizi rahatsız dtık ... Fakat yir

mi hı•!j ,,.ıı~ılil' lııı aparlıına

nı 1-!özliivorıız. Çıkarağıııızı 
halıe,. a.iııca ge'rlik. llız, ka

rımla bu apaı tırııaııda sevi~ip 

evlendik. 1 ki seııe hurada o

lurduk. Dal ayımız bıır:ırla 

geçli. Sonra çıktık. llizdeıı son

ra gelen kiracı 20 ~eııe olıır

dıı. Sonra sız geldiniz. Üç 

senedir çık.manızı gözlliyordıık 

flıtiyar karısı, kocasıııa mendil 

verdi. Adam a\rnııın leriııi sildı. 
Gt.'nç karı koca ha yreı le 

diııliyorılıı . 

den k:tcar mı~ E' ektirii!iıııizıle 
pembe alı~ıjıır vardı. ı;eriılomııı 

yaııııı:t şrzioıı~ıı koyınıı~tıık ... 

Kıızıı ın af'foıliııiz. Siızii ıızal ı
yorıım aııı:ı, ııe ~ ıpayıııı, ~,,. 

viııı_:lı'ıı .. Sız yPııı p\·li ııniş•iıı;z 
hıı >'m iııcimizi r.lhellı) t:::kdiı 
edeı-siııız. 

1 ;eııç karı koca 

,·,ıı'Prnıe ii!diler. ~es 

dı ll'. 

lıaslarnıı 

çıbnııa· 

Hc~I' 1-!İİll kavi!':ı ye 1-!iiriıl
liıye salıııe olaıı odaya, y·ılıaıı 
rısı oldııkları lıir ııı:ızıııın ıa · 

Yıhası, s:ıaıleti do:nııı,tıı. 

lhtivar ad:ıın ı,;\\'ı~ r.lli. 

- ı.-irası palı:ılı da 11 1 a 
hız hıı ap:ıı lıııı:uıı tııt:ı1"1 •iı1_ •. 

Siz n•ııi evli o:ın:ık itilıar it 
bize lıakverirsiııiz. 

* İlıtivar k:ın knra l!illiktı•ıı 
soıır:ı µ,•ıtç adam ı ~ •ııç k:ıdı· 

ııın kalpl,.riı;de hır deyi~ık:ık 

ol<lıı . 
Fikirlerinılım aynı diisıiıue 

geçiyordu, fakat hir ~ey soylu· 

miyol'iardı. 
t\ ıha vel k:ı<l ın knıı ı Hh ı: 

- Bırakalım • yuva :ırnn 
avdet l't'iıııer. 

Eık•~k kekl'le>li: 

- Pekı ama, va lıiz ~ 

Kadııı cevap wrıli : 
- Ilım bir ap.ı ı ıaıı lııı'· 

durıı ... K:ıryolaıııızı ııwıı ıığıı· 

na kol'arız ... Gerid11111111 y:ııı -

ııa şez.nıı~ıı uzalırız ... ı:ekııi

ğe pembe abajur takanz . 
ı ııklod~ıı 

Selami İzzet 
-ıııııİİİİİİİİİIİILLAfıNi.AR 

bir genç ara
nı yor: 

· Bıı'·ıva giı ıııce öy e lıir 
lıevecaııa kapıldık ki . E:Ser 2~ Türkçe ve Almancaıa la"k e va· 

k ve kmvet' fe~ni ıe•cuıre pl· 
.<eıır <'VPI so·işıp evlcııdii!inıiz .,. 

bilecek lıı- gen e ih 1ç v Jır 

apart.maııı tekrar lııtarak çok ra içindir. ~Jc,,kez R htırn 1 ı 
mes'ut olarağız . ., Bııraıla, ıı ~inci kat 1; numıra 1 rnurac 

dE kor arasıııch nr saf, ııe ı ııniz ~eı:;.::...,"".);;;::.....-~ 

ne lehsiz gıııılPr gı•çiı·rlık ... ~- __ ~Ç f K T • 
Filvaki odaların yeri deyişıııi~; J)soDOi\1 ve c:Oı\IORRI·:~ 
ama olsun Geııo nvııı apaı~ (t, 

s h ı" . 1 k 10r irı 
lımaıı. > iZ 11r,1•ııııs:ırıııy&f'lll - YAKUB E{Af)R'.· ~ 
sınız. llizinı yı•ınl'k oıl:ımızılı. 

Yaııııııızıla fakır hır akra- "1\1 ıv< tc ,, ı , ı ~ 1 

bnıııızrtıırdıı~u içiıı, oııa hır huylik nill! ·del Hına~ '"" ~ 
oıla ay• ı ı•tk lllL' lıııriydiırle- 'ıaıiııı!r ç•k ı· '.! 
idik ... Sıze hıı 1.ıfsilati Y rdi- Teız· ~oıh ı ~ 
~ıın iciıı kıısıııaıııa fı'ıkıııanııız "tlaıııit m.ııbaa,ı,, ılır \~ 
dı vil ıııi? 

geııı,; karı kora kapıları açıp 
bıitiın apaıtımaııı gezdirdiler. 

ihtiyar adam ;rözıiıırl1'11 lıiç 
bir sr.y karırnııyorılıı. 

l~le akr:ılıamız şıı oılaıla 

vataı ılı ... Kallı(:ıııız odayı lıiz

de valak odası ypıııı~lık. Yalnız 
kan·ola uzıııılı•rrııııa kurnııııııs-. , 
lıı .. Solda kıiçıık lllr gc•rıdoıı 
Yal'ılı ... Tıl\alPI ıııa!<;uıız l{ti

zı'I. .. Bizim ki ıl:ılıa lı:Nlli ... 

T:ıv:ııı lııı.; dı•yı,ııwıııi~. IJıı 
ı~,~ g-iııı lıa·l:ı ·aııı~ıııı zaınaıı 

la\aıııl:ıkı ı e. ırıılerı czl11Jr11 · 

diııı. ~li ,tıl lltıtıft:ıkı ıııı•leğııı 

c hılcyim ben ~ 

Cülu~ttilcr. Biraz evelki >ıkın· 

udan, k:ı fctcen, tcessl!rdeıı iz 

kalmamıştı. Kanan·:ı bir iki defa 

çapkın çapkın dem çekti. 

liahçeye çıkalım mı V 
- Sen bilirsin. 

- Orada bana guzel bir ~iir 

daha oku. 

- \ok .~imdiden ;0nra sonra 

~iirin en guzelini hız va:ıı~a.:agız. 

Suzan, sevgilisinin yııziıne 

minnet dolıı bir nazar atfetti. 

Mini mini ayaklarına terliklerini 

geçirdi kalktı, Necdetin koluna 

[!.irdi, mcrnıer ıncrdıvenlc·-Llcn 

bahçeve ındiler. \kş:ım .,unc~i 

son ~ua' rını çakılların üstııne 

bolbol dağıtmıştL Her taraftan 

~~..v-.-"""9•~

L \ı•ıı<.:L' ı,oı ordt 
ınüh<n ~at kom<.i~ onuncl; n 

* it il 

k111 u ""11~ 1 :111, [;...t• ı.·..... 'jtlııı~t, 

l'l''ıııal. ı ıı .•-aııııı p;u · ı, ık 
sıırcliyll' ıııülı:l\.ı.ısı ı<ık:ı. ı ııı 

ıılınİ~lir. llı:ılt"ı Y k-a•ıtııııısaııi 
1929 taı ilıııııı ı11111ıdıf ~ar· 
s:ıııılıa ı;-tııı'ı sq·ıı 14 le wı·a 

mlılc·ı·klıl'. la ıı·!ı ıiıı ıırlıı:ı

ııpsİııı gı ınııı• ı ı i \tl ıslırak 

ı>ılı•r"klrr'll ıİt> \'•\'ili vı• 'aat 

mı I~ n l'lll'İ ılıal»ıl~ıı eı·el kıı

ıııısynrııl:ı lıazır lıulmıınahn. 
- -

ayrı bir koku yu!ılıyordu, ıtır 

hanımeli, ~elıboy. gul, karanfil.. 

1 layııda ml!ııebhih hir resi vardi. 

ihtimal ki onu \·ıçeklerden irti~ar 

eden bu hP.ygııı kokular yapı· 

yordu. 

~:ve!!, ilk ta11ı~tıklan ı;un 

oturduklıırı kamerıvcyc v;ittill'r. 

Yanyana., ekk <ıınrla •turdulcr, 

Delı;ın bakı~ları. < ) a:·ın, 1--ıyd • 

lcrıne taZL' fü~aııların, mulıtcşcnı 

l)ir s ırgL•Ç ~ibi ha\ uzııry, u-.tL~nde 

titreyen fı l<ıvenın t,,:n,a '' ı 

\ıir ulUdtltt el!:Jtnd>. ll·İı~L Jk 

p;ozcldı. • c ıt, l' ) th,bu ·ı 

(m ıadt ' 



SPOR 
l ılıçla 

mübareze 
Enver b. birinci 
Kemal b. ikinci 
Kamil b. üçüncü 

İstanbul mnntıkası Eskrim 
ve Boks heyetinden: 

28 - 12 - 928 tarihinde baş
lamı~ olan Eskrim miisabaka
larıııdaıı Kılıçla mübareze kıs
mı itmam erlilmiş ye alideki 
netayici vermi'itir: 

Bı'şıktaştaıı Enver B. 15 
Tnfoalıakada 75 vmıış vıırmuş, 
15 rnrıı~ alını'i hıiliin miiba
rezclrı dPde galıp gt':ıJiğinden 
hiı ııri i~ı k:ızaıımı~tıı·. 

1 larhıyeJeıı Kemal Il. 14 
. ınıısah:ıkd:ı 8 go..ı'iLiyet kazan
ıııı~, 6 ın:ığlı)lıiyete uğramış, 
57 vıınıs:ı 1111ıkalıil 44 vuruş 
alııııs ve• ikiııci a.ldediimıstir. ' . 

ı;:ılatasanvdaıı Kamil B. 
İs<· 15 ırılı~alı:~ka.laıı 11 ni ka
z:ıı ıııı: 4 ııii k:ıdıelıni~. alrlığı 
39 \0 tıı ıısa ınııkalııl 64 vııruş 
'·ııı·ıııııs l'l' iiı'iiııı·ii s:ıvılınıstır. 

l lıt:·u· , "ıınbert . kolejden 
L:ın.ıf' ı'fi•ı ııli lııı ııı iısa haka
l;ı na 45 vıırıış:ı ııııık:ıhil 60 
vııı 11s vı· 10 g:ılilıiyet 4 mağ
lı ıl ıyı•t i,. !kırırilik dereresiııe 
:· ı n 11111ş ı-;e de ıttıfak nizam
lı ı ,. i rıııwihiıırı dert'rnsi 
rı ., '' 'I' aıldı>ılılınernistir. • 

t ;, w ı 1t' ikiıır 1 r ~nıal ve 
1 ırı .ıı '' J\?111111 lıı•y'eriıı aldık
'a, ı ı 1°.ı" ,o'pr aı.ı-:ıı:bki fark 
hiı ıı ıı ayık::ııııa ı;:rııpıına ııis-
1 P'o·ıı z:ııf •ııı:~:ılııklar ısabet 

''I lı:ılıle Jiııal ıııiis:ılı:ık:ıla
ı ıı ·ı h.ı ııı.ı' h»~ lı:ı ı ıaki de-
1 L' ,,. ,. ıkıt kı ı~·tmı5lir. 

MILL1YET, 

Milliyetin Eğlencesi 

Bilnıecenin halledilmiş kısını 
-

Türk telsiz telefon anonim şirketinden : 
~irk~timi merlis idaresi lııısıısatı at ye lıa kkıııJa itilnzı 

muk:u ı-Prat ayleıııek iizrP hissL•dara1tı nııılıtereıııayi 9 şıılıat 
929 nıınartesi gfınii saat undrirtte aııkar;ııla şirket•ıı merkezi 
olıııı aııadulu a .. :ııısı biııasındaki dairei ıııalısıısarla sw eli mu
tada ve tevk:ılaJe içtımaa davet eyler. 

Hey'eti unıunıiye içtinıaı ruznanıesi 
1 - 1927 Senesi hisabatıııııı tasrlıki ile mııdisi idarenin 

ibrası 

2 - mürakip iııtılıabı 
3 - ver.i ııııwiisı iılaıı· azal:ı ıııııı tasıikleri Ye azalara ve

rilecek lı:ıkkı lııızıır. 

Hey'eti unıunıive fevkalade içtin1a ruzıı~mesi 
1 - İ:;letme ruhs.;tıı:ııııesi1ti1t taıiıli lıakkıııua Yıtki o!:ııı ınu-

raca:ıtırı ıı •tİrPsi 

2 Şirkl'!irı vaz'iyeti ıııaliyı•si 
ııızamıı:ıınei esasiye muriLiııre i: lıu içtimaa ışlirak arzasnnda 
bıılıınaıı hissl'daı:mdarı l:ıııkal ( IO) lıissı~ye malik olaıılar 
mutas:nrıt h11iıııııiııkları 'eneıl:ıtı tarihi içlinıa olan 9 şubat 
929 tarilıiııdf!n ııilı:ıy~ı 1111 gıııı evwı ıneıkezi idareye ve ya 
Tlirkıvıı j, h:uık:t•ınHı l-taııhul ~ııhı~ınt' tevdi ile alıııaı·ak mak
bıızıııı. içdmadan lıir gün evw~liı·e kadar ~irkııtr itası rira olunur: 

Mccli.:;: İliare 

SALl 8 KAr\Pı USAr\l, 1929 
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1 \\\\ ALHAl\lRA =- ~ __ ~~ 
Türk sigorta şirketi llmı SİNA:\TASINDA - --;:61 f ~ c~ mı· 

Harik ve hayat üzerine sİ!!orta muamelesi ııl! "LFON 'l'()f ı:.::·I'Ov .l m 
., :::: • L •• ,1 ı • N 1 - ::~ 

icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait , :m un şaheseri i•: 
şeraiti havidir 2 :lh~NNA !l:ı 

Merkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadır !!~ KARENİN ~- ;:: Aı·enu·~i 11lıu11mıayıu1 ~f'lılrlerde ıweııte ı•rnıırıınktnıtıı i!il -~' ~ 
~~5~~~~ .... ~~T~e~.le~fı~o~n;:~Ilic~y;ojt~l~n~-~2~00~3~~~~~~~~~ 1 jgj filminin ilk iracsı müna;elıetile '..__ i::ı 
İ . ~~ ~erilecek .~~I~ l\IÜSA!\IERESI fİf ~g 
Şehremaneti ilanatl n y r 1 s f ~ ' n iIT1::':~~~.r.1ı~i~~!~i:~\~~1~ii1n!i~~:~~i:~!~:::::-::ı=.:--::-:::-:ı:::;;::::• 1 • ~ii r; IJ ................................... -····· .::ı: :::::::: :: !:::::: :ı:::!!::!!:::! :.::::::: ::!!!!!H:!!!!ü:!!::ı 

Cemiyeti umumiyei be- ııı·-------·ıı-n-··· -- Lilyan! 
let:~~m~~~~n~~~:yo~emiyeti ll~~~~~s~~~V~\,Jll~~ıs~a~~- !ı uşman Giş l 
umumiyei belediye kAnunu:;aninin 1111111muıı Sa ı 17 de Sirkeci ----~------------ =---~ 
d k ...... ı .................................................. : 

o ·ıızuncıı çar~aıııba güıılı :-aat rihlımındaıı lıarı>kclıt' lit>~İ - ç • ki M ı • k 
on ı.lürtte içtınıa edeccginden lınlıı, Çaııakk:ı.11', Kiiçi"ıkkıı- ! JÇe er e l esi i 
azayı kiramın teşrifleri rica olunur. yn, L~dremit, flııılıaıııw, ! \':ızii ::;ahııe ( LEONS PERE ) i 

Unıuın, vük binek Ayval.g-a l!'iılı>nık ve d ·irıi~~te ................... •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. .. 
arabacılaı·ıı1·a ve hus·us'ı ırıı~zkı"ır ı~ke. · ,·,c lıır:iktc ·--•i _ . Mt.'\'~imin en muazzam ve gorülmemı~ film 
araba Eshabına: Aihııw:nğ:ı ıı~raya .. aktıı· . D J 

ı;d;lınlıı içiıı ya ııız yoku ev er muharebesi 
Şehrcmanetidcn: schirde Sevrü-. ' a'ınır yiik alııııııa7.. ,efer eden umum yük binek, 

hususi ve ziraatta kullanılan tek 
ve çift atlı arnha le\ halarının 
yeniden imal ettirilmiş levhalarla 
tehdili tckarrur ctmış ve hunun 
için tarihi il:lııdan itil arcn 20 
gün mtıddet tayin cdilmi~tir. 

müddeti mezkılre zarfinda 
alakadaranın 'L'Y roisefer merke
zine muracaatla muamclci teb
diliyyeyi hilicra arabalarına yeni 
levha almaları ve hitanıi müd
dette eski ve tarafı en• ınctten 
VCf•lıııcnıi~ le\ halı arabaların 

1 :;cyrıisc 'erine mümancatla esha
lıınında tecôycsi cihetine gidile
cegi ehemmiyetle ilan olunur. 

*Si nama opcrctörlüğii edecek
lerin 'J tirkiyc Cumhuriyeti tab"
asından bulunmaları ollıahtaki 

karar iktizasından bulunduğu 

cihetle al:lkadarlarca malUm ol
mak üzre ilan olunur. 

* lk\'CıNu dairesinden. Be~i
kta~ta bir tazı hıılunmuştur. Sahi-

1 r cbzon ikinci postası 
(l\E~ITP.\:)A) vapıırıı 10 

K~. ~ıı.i l'ı•ı-,emlı.• ak. :ıını • 
C:ılat:ı rılıtıııı•ıı•aıı l •rı:ket e 
Zoııvıı'.dak. İıwlıo ıı, Siı,np. 
Samsı ııı, Üıı ye, Fat-a, Or
ılıı, C~ıre~rın, Tı~ılıznıı, 1\i7rye 
giıle ek ve Of, Tı alızoı; , 
1'11\at lıaııe, Giresoıı, Ordu. 
Fatsa, Samsıııı, Sinop. İııe
bo'ııva ıı!!r:l\':ırak g'e ·ktir. 

· Calata koprü başında merkez 
acentesi Beyoğlu ~562 mesadeı 
hanı altında hususi dairede 420 
~uheel •ıC''"'ltes:iınhnl~t 

------
YELKENCİ 

VAPUfiLAHI 

VATAN 
Kara deııiz lfıks ve sıır'at 

Po~t.ası 

Loklanda adalannda cerıan eden kanlı ve müthiş deniz muharebdari 

Lüksenburg 
Sinemasında devam ediyor 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
• Bütün Rus artistik dehasının tezahürü._ K•bili tasavvur oaln bilumum il 
: Al~ muhteşem ve güzel şeyler •. Çarlık hayaunın en mühim bır safhası_ : 
• Ye aynı zımanda en güzel ve en şirin bir ~k romanı olan • 

5 KANLI TAHT· 5 
: Makslmof • Boronı,ın • ve Tamaren gibi en büyük = 
: ve muktedir Rus artistleri tarahndan temsil edilmiştir. Perşembe : 
• ak~ımından itibaren 1 . ~ 

: Majik Sinemasında : 
: lrn.veten: [Spor ve Gençlik] serisinin BOKS filmi : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Melek sinemasında 
lstanbulda sinemaya alınmış ve 

çın yıldızı (Anna Mav v ong) tarfmdan temsil cılıı~n 

• :ı , .. Jo:ın 'I' Buy (Bı·:ıik
\ ı ) 1925 1 ~ ııılı•ıl lll'llıtıb. 1 

kı ı , ı ıılı ıı eze S:ııııpiyonıı 
• ı ı I") (lrıı ı ' ·) l<tdııhul 

E k f .. d l d bi .3 gün zarfında gelmezıe satı-
V a IDU Ür üğün en: ıaçaktır. 

vapuru9 ç b 
kAnunsanı arşam a 
gunu a4amı ~iı kcci nhumından 

hareketle Zong-ı'dak. lnelıolu. 
Samsun , Ordu, r.ır'"''-On, 

Tralızon,surmene ve rlze ı kelelerlne 

il İstanbul 
· Gölgelerinde 

filtnl başlıyor. Şehrimizde 
- eden murhiş bir dramı ve ' .ı ' ' ' .ıııı. lıt'r (ı ;aı,ıta-

) 1 1 lıııl w·Cıı rüsu de-
l'iuı·ııosıııaııiye raıııı • hariııı 111' 

miratı (7. 1 ,929) taı ılııııdrıı ıtiha 1•11 

k-ı ıı çiııi raı.ııkı ıııııı ta- 1v_e_:r_e_s_i_y_e __ k_u_"'_r_k_ 
(2 2 Çl29) laı ıl,ıııl' ınıüadıf ıu t ) ., 

ıiıı ;.ıı.ı1. ıtınısı.••dır. 
'ile 11•1 tlı: k,1,11·• 11 - 1 -

:.>cı ( ; •·ı·ı: '11111 :ıal 15 ele 
j "' 11 Cı.ınlııırı\t't lla k Fır
'.ı lı 1 'ı"t ıı ı kal tloııun-
f t '

1
'· ı'ic '-.. ıı~'. 

· I 

.............. __ _ 
lr~ı'ı 

l 1 nı:ınıf tutarla~ 

c.h .>ından 

cıımaı le i ı;üuu ih:ılı si · ·ıa kı .ıı ıı.ık iw ı• karnı:, .,:.ilf ıı-u-
liylc mııııaka•aya \U7.cdilı11iştir. 

Talip oLın' ırııı ı>vrakı foııııi,·ı•yi goı ıııek ıçııı lııw gııu ~ıa:ıt 

on rli\rtterı snııra iıışaat iıh·ı'<irıı v ılı;ılf' gııııii ıJ,, a:ıt ,11 Jı., ı.~ 
idarr rrırünıeııirıe mııran~ıı :ır . 

~ ··•················ ................. _. . 
u ,. ••uu ...... K~~·di ·~ • l i

0

l;·~ .. •·•••••U••• 

ı•tan o ar kcfaletıiz 
8 a ı \ ııdc ile h rk.,:u han 

BE' l\(J Teı lsıaııbııl l tı~5 

<;uhacılık ve man : ıı JCılıku 14yıkılc 

ke-bi ıntlek· c•mış 

PLA YE 

c • 1 
r 

et e 'en::! <iun 
1 ı u ~al g"niı 

k p t" '" 1dde 

.... ... .... 
":. '.::: 
·~r: 

···········ı········11 D kt· i f. ···- ......... ····· ::::::··.::::::::::::~i a ı ogr a ı i.: .. · .::~::::.:·::. 
!! . :::: ı • 1 ~ pıl't' k Ticareı mekte:::~::~::~~~::;~~::;;=:::,:;ı~~:::;:ı::~:::;::'.o lıu kıymcıli !Hl 

1 

_ı_er_' ____ ·u_· _
1

d_r_e<_··_'"_g_o_n_d•_=_e-

llıc k,ımis,on t:cırethane't tırafınd•n 

ann' l 'ır Taliplenn tecrübelerini ve 
şeraitini \; ldırcıek teki. l"rini lstanbut 

eserıııı butirn lençle'e ~a_v,k11·c cdır• 
1
\Tuall n il' k ıphrnesinfo f:~ ferah Sinenıada 

, ~ uruşa tı ır. :::, 
., n ıı 

nı.:r"lcr h harl!' nden 
l t n bı ... 11: :~:.: 

:1a7ıı ıı ·nu 
·· · • k r' u;ır övle ;:r::!i!! :r.::::!i: :::=Eür.i!! rı H ::ın:r..:::·=!:: ::: :;~:: r.: :! :--:-:-: "':. ' '. : : : : :; HU: H H :: i 

·····-··-ı···-·'·········· ............... : .... - ............ :; .... .. . ................ . 
Hu akşam iki fılım. •!··i zamanda 

K nnik l'evdct ı ev, :\ ~ yuvası . d 1 r 
· c i 1 dı1tc 1 >ı 
ıı 1 J 

1 
. ı.·l ı ·cdil ll'' 

e n mar.i 
lak' c:ı m:ıh 

ir '.\ıi.e\'~a · ıhmet 
Delet den1İr volları ve liınanları llllllllllİ ida- K >mcc!i • p. k .ııobr raks. monolok 

\ ı . c . 

TiYATRO 

SiNEMALAR 

• ı-J_ıı_h_nı_;v_e_._~_k'-"-"'----------
Zayl: Aksaray şubçsinden 

H:l\·darpaşa Lı.n;ııı Ye HıLıırıııııııı kı ırılir lı·ıı h~k:ı lllırrıil 

rtsinden: 

-r Darülbedayi 
cp 1 ı tı\ . 
21 .ll) J· nua tu ·~am 

• •> ı, muallimkrle cıer ' ,·, 
Oişi Aşk ,, 

. c ·' P<rdc 
., • """">- -

' a~ıt Bcv h u ~·ece «azelhan 1 1 r· . 
'"'•li ~lill a •z llurhan bey saz 

d· et 1"•'"0sunı.la Kadın 
u ıanı .ı perde 

~ 'c.de Rak. 
Randevu k<ımedi 

\ı" ar~ ~tc 

ASTA-LÜKS 
iRMiK MAKAN.NAS! 

\"•' talılıve işlnri 1 şubat 929 daıı lıi 1 ilıar clıırl :ıı ııııh.lrl"tle 
kpal. nıfla mıııırık.1sa Sll!·'f•'~ hır ır.ııı ·1lılııt ıh' ·sİw' wrile
c ktır. 

fııı,akasa 27, 1 929 larılıiııdı• &ı'tl on lıe•tr l layclaı·p·ı-..ı.Ja 
Aııar!olu-h:ığda• ı lelııJ(' :\l11ıliııfoğlı ııezılııı·lı> icra oluııaı aktır. 

Bu iş lı:ı.kkıııda itap ııılen nı:ılı~ıııatla ıa:ep ıılııııarrık kıtın 

list·'Sİ llaydaqıa~a liıııau lla~ rııüffettişlığiıııleıı ulııı:ı ,:klıı. 
l\ltıııakasaya ı~lirake talip oi.ııı dı·ııı 1150 ura lf ;ııİııalı mu

nkka!P :ıkçe~i}P lıirlikt,. lı klif ıııckl11plarnı ayn .ıyrı Vı' kapalı 

zarfıar Iıalıiliııdd ıııııııakns:ı ,.:Cıı ıı ":tal 1111 ılrirl lıııçuğa kadaı 

işletıııP Mfıdiırliiğfı k:~lihı .\lmuıııilıµiııP tevrlı ('\'lı>ıııi~ lııılıııı- ı 
malan l:izımdır. 
------------------------~----~--, 

Millet Mektepleri ~:, 

Alfabesi 1
1 SABRİ <:E~tİL l ı ASTA-lüks Fiatı: 15. top?11alanlara10 kuruş. 1 

llllakarnası Amerika· ~ T~vzi yeri: ikdam matbaası i 
~~en birinci lrmlöln ~ kıtap kısmı mu"' du"' nıu·· ğu ... ıun"AYapılmı,tır. BU· /./. a 
1 vrupa makarna· A'/"'~"7'~.--.. arına ınu h :;c7z,;ıır.r././..cr.a7'r~ ........ ~ DA recca ve ı+ . . . : HA i M h ıın ızca. lrgılı, c ı 1 anca ' . saire '>!';Teniniz. Lcncbı li anlan 

lJCUZDUR iM öğrenmek şimdi er 7.a andan fazla elzemdir Eorıabi lıır memleket 
B. ! seralıat em ınız an kendı hndinize • ıçııı şu memleketin lisan nı 

1 r defa t . - ı i 1 oğr< ~edım> Clı\ ıeessuf etmışsıniz. Bundan sonra ye.ni sevahatler! 
Va kıt kuJ{cru X' . l~r nızde vine mü kildtla karıılaşmamak :çin 

;ıldıgıııı J 16 ntımLrolu 

terhi ve ikamı layi ettim. 
Yenismi çıknrnc1ğımılaıı 

.i;ıın hukmt· o•,,ac ,. 
olunur. 

\lur.affer 

eski
ilftn 

... Meşhur ·-,ı 
KON'fJNENT AL 

Yazı Makine!S 
BevııelmiiAl ı alikaııılarıııı 

lıavi nlııp Tııı k w l ..ıfiıı lııı
rııfatiı \:ızı ıı:·ıkiııelerıııiıı en 
ın:ık.·niııwfidıı. 
Nuv.ı Bronsovioa ,.., 

Heyı1Pl11ıi l1· 1 ı:ıkkaııılı ı•ıı 
iyi lıısav ıııakıııı.ısı olup ıııii
tea~dıt lıaıık:ılaı ve ıııal~ mu
~ssıselı~ı· t:ımfııırlan knllanıl
maktadıı. 

f;aytıt sağlam oldııi(ıı ıçin 
kat'iyen bozulmaz. 
Tf"HKfYE n·.;uu CHY& 
Tİ YEC.\. E DEPOSC 

A. Borıı~tayıı Kumpanyası 
Beyoğlu Tekke cadıJeqi küfidir. anınak ıçın B ER L, t T z M E K 1' E B 1 N 1 N 

Her Yerde arayınız:. husu ı ve ~· sınıf ce• ine de,am ediniz. 1 

583 ııuınro 
Tlirk~t· lıuı nfatlı Kontiııe

öjı;reneccksiniz. f, tı tal YJZI ınakırwu•J'll!llJ yt>ni kı, ., \rım ettiğ 'lız lisanı orada ~er \ e en iyi olarak 
.. ---..;,,..,' ,;.:;:l~~ım~,~1 :'.:ı~;.;;·. '~\~Ş:;..•_t JL •: ı 'iaatler, sabah 8 den ~kŞall! dokuza kadar 1 J- At)t'W'~ lley~lu: 35h lstikl.il CJtddeı;i. 

f j J .Atin alfabemize gore ıleğiş-
+ :.iııiıır ıiıiı' miıiıeı;iiııi· ıııiiıı•Jiiieiiırllııiııilıtiııie•elırliııieiirıiliziiı. ıi9İılıi ~······ 

azimet ve avdet edecd.tir . 
"ra~ ;il~t için irk(?ciric \Irsndc~ 1 :&3r.EJ!l::~~:~-:~t::::======::; :-::.-:::::.:±. =.::::E :;;; -::4.:.:~ ~; :2~ = :.-::.!-:. 

1 hacı •ıtı<alinde \'~~enci han.ı~da I' :! Mogador operet hey' etinin veda i 
kAın accntasına muracaat. I el. ı ~: .' 
tsı:ınuuı ıfiıs 1 ;; temsilleri · 

I&. il..; ~ i ,t 
;ı l\luvaffakiyctlerl günden güne artmakta o.:ın \10(.;\l)()R ı! 

SADIK ZADE Blllı\lJEH
LFH YAl'I lll..AHI 
KAHA lıE,·z 

l\IU TAZA:\1 \ E Ll'KS 
POSTASI 

M ulıJ 1efAti haya lıa""bile 
lıaı ııketı tt>'dııır edtııı 

I• •• •• vapuru 9. non u l{ruııınıısaııı 

Çarşamba 
giıııiı ak"-~rııı .Sirke~i rılıtı
nıınrl: ,1 lı m.ıkııtle ( Zoııgul
ılak, fııclıolu, ,<;;:unsun, Ordu, 
Kiresou, Trahwn, Sııı mene 
vr Bize) i~kolo leriııu azimet 
ve avdet cdecektıı·. 

Tafs.lat için :SirkecidP Mes. 
adet )ı:mı altında ııı;ki fooyd 
Triyes\iııo d:ıireflİ Telefon : 
İstaıımbul 2134 

--~~--· l"'V"'-., TAK S 1 TL E l"'V"'-.,e 

son sistem ve son model 

BRITANYA 
(~HAMOFO. LARI 

ucu:ı fladarla satılmakt:ıdır 
bir tecrübe katidir, Galata 

kule kapu No 665 
T H. Vafyadlıı ticarethanesi 

Ticaret .\Jiıdiriyeti umuıniy~

sinden: 
Ecnebi anonim ve ~ermaycoi 

.:shama mtinkasem ~irkı:tkt hak
kındaki 30 Tc~rinisani 33Utarihli 
kanun ahkamına tevfikan ifayı 

muameleye mezun kılınan müsec
cel ecnebi ~irkctlerindt•n Amerl
ka'l tabiiyetini haiz 1,_Aıııerikan 

l•:ksprcs Koınpani Inkurµoreytet) 
~irkcti bu kcrre m. ra<:aatla şirket 

vekillerinden (.Rı~aı t u; •ıun ahar 
mahale naldl 'dolaymyle kend' 
<ine v.:rllınlş 0lan ~ekıt:. tn me 
':n ksh ve bıl .mle o;a,.ıhiy,'t 

' rin eri alı nuı~ı ı ı: be· "" 
vesaiki !Azimeyi ıbıaz cvk" . 
ve kcryfiyct bittetkik mu-.ıfık 

görülmüş olmağla ilAn olunur. 

l! OPERET Turnesi.bu akşam ve yarıl' ak~'.ll F'ran iz T ) etro. L • la !! 
li u senenin en büyük ve en zi)ade •ağbet J/;'l"''lll~ upcr •i oL 'I 
!, Comte Obllgado yu cemsil e<!~.:ekcir il 
i; Bardenin celıf ve \'va!nin musıkaya vazemıı;ı bu ıııc hıır ;~ 
ıı oprtete en buyük rol sevtınli komik JF.O LOLE rııra'ınLun iİ 

denıhte edilmiştir Perşembe akşamı UN BfJN (;ARGO . Cıı !I 
ma giınü matinede saat 15,30 da ve suvarede saat 2 ı de 
arzuyu umı.m!ye blnac!1 tekrar l 

' ;ı Nü ...... Nü ....... NANEITE 
-~--:z-r=z :' ·.;....; .. ; __ : .. ·- '.. -- . ... _.;·--: .. _ .. ---:..:· ...:·:-

ı 
ı 
! -

.[~e~j~ Vertii 
-

Sipahi ocağından: 
İlerde şasakurlara: 

Tahvil edilmek u7.ere l l 1 Cuma 
tarafından bir atlı gezinti yaPılal'Rkttr. 

ı{uni.ı Sipahi ocağı a7.alen 
\Zayı kiramın saat 14 te 

ocakta müdüriyctie miiracaat CYlcmeleri recıı olunur 

balosu Tayyare 
Bu ayııı oıı yedisinde (PHrapalas) ta v~rilecek balo miikommel 
olacaktır. Baloya gelen Y~Jvata ırıüteneV\, kutıyoıı tlağatılacaku 
Baloda hnsu~ı bir piyarıkn çekilecek. ve \;Ok cazip e va 1 
meyanında kıvmetli bir agmf vardır. Bu piyankoııım bileİleri 

y:ırımı~l!· liradıı· 

~----------:------------~--~~·~~ ı.canbul kra~ından: l lugu ve ilan carihlerinden itiharen 
Şdnes dcarethaneginin 1 lüseyin sekizer gün müddetle ve uç de
Nafi be\· zimmetinde · alacaıı;ı fa ilan olunmak suretiyle alenen 
olan btn dokuz yıiş kt'ısur liranin bilmüzay

0
ede furuhct edileceğindcı 

temini istifası 1.11nnıııda medyun talip olanların birinei yevmimü
nıumail~yhin nısıf hbscsi uhdci zayede olarak tayin olunan şeb~ 

tasarrufnnda olup tehtıbacza kAnuııusaninin l Snci ·aıı gtinıi 

alınm~ olan \lakina, Knzan saıı.t on raddelerinde •ı. ıo nispıı 

muteaddit kam.ıraları ve avım tinde pey akçelerini mu tashıbeı 
tary2>"nda mı:.nc!~ric saır <-7.im 

ve teçhı,,ati havi '\'e • 
Sirkecıde gôm · ul ÖP 

v,cr cıaz Ve ıtl17. t 

ahara r.ıcrhuıı bulur.an 
vaporu ticaretilıahriyc 

meYaılı mal.ısugasına 

da 

)8 

r ıyc) 
,, ı ınun 

tevfılrnn 

vaporda hazır bulunacak memu
rine ve dahn ziyade mııll'ımaf 

almak iscevenleıi., 'l:.!8 !0284 
ilamsız ıcra doS\'a nunıerıısıylt 

<lairei , .. raya rn .. rac rnt eyleme· 
l.:ri hiriııcı defa olınak üzre 
ilan olunur. 



-
Darvin 

Darvin, ilim •e fen 
~;;:~.;;:.=;!=~~ 1 tarihinde pek n1eş 1ur 

bir · ngilizdir. 
iSG9 senesinde doğ

muş, bir nliiddet tıp 
fal ültesinde okulluk- · 
tan sonra terketn1iştir. 1 

1" üçü ,;:ten heri kcndi-

. _.u.;: & 

56- Aç kurt ats ana 
saldırır 

57-. çit finn de er 
58- Allı yele'k pullu 

yelek, gönılek vole, 
ca!1fes neye ger~k ... 

50- Al benzimi bo-

IS2Y 

IJSUSİ üs de .. 
Bir tarihte Viyanaua 

Frarı ız sefiri ı;ulunan 1 
n!. ram on, bir gün 
Avu turyanı 1 şiınalin
<le küçük bir k-yc çe
hilip bir müddet başını 
dınlenıek i ter. A vus-

-m 

a 

ün 1abe~· eri c:.rası 
zan, otuz il·· <üzen. turya me11n1rları sefi-
. üO- ı\lınu aklırdıın, ı·in bu arzusunu haber ~ 1 Dahıli 

\ 

a 

i 
i . 

Kal d ı hemşerit .ı. ıııııııııı'%·~ sinde büyrtı 'Jir tt ı üı~ 
Ardına s · a nn gün o'ur sürçer, ~~I ve tetebbu ıncrakı \'ar-. 
' tını dört nal kaldır hemş ri! ~ dı. Seyah?t ~tnı~k baş- 1 

nıorunıu sol<lurdunı. alınca <lerhal araba, Araplar ayaklanıyorı Kazanç ı san 'athı.r 
61- Alma ah, sat ha,_.·v~ ntcclarikederler, S · h ı· · F 1 nrıye e a ısı ran- Allah razı olsun lıii-~ : 

Herl·e.., hu tarlada e diğin b ç r, ~~ lıca eınelıydı. Nıhayet 
yağızı, b . le l·ırJ, bin refakatine jandarnıa saı ~n i?are<>'ı!den çıkıp k_tiınettcn. Ih, Ikın g . i 

Na tl·a b lursan aldır hen· :Tİ! ~ bu em !ine muvaffak 
-- oldu. Cenubi An1erika-

, ._ı 'ır f ha tığın topralc, 
) . 1 ı ı! eçti l avalar kural , 

1 ' I n 1'1 eriı dP kıvra {ol, ı\ a { .. 
T ·ar ıını <l~) uran nıaldır hcınşeril 

ı ı l unun la ı vız gel · n s na, 
< k.., 1 ıa a hız gl·ı 'n s, na, 

E ı dul . 't ıd ı,..{ı, h.,z geJ..,in S"na, 
1' <t, u , ı lar, baldır he ş""ril 

• 
(" 

~~ ya gitti. Orada bir çol· 1 

- fenni ve iln1i tetl·il·atta 
bulundu. Hayvanat, 
nebat~ t ilin1lerine ait 
~nü'1 irn kcşil ler )~ptı. 
insanların mayn1un
lar an azma ok ukl~n 
nazariyesini ortaya ~t
tı. Darvinin fikirlerin-

()!· ı;up _ ?Z{ ın mı gn rı bir kere, 
I ', nı getiremez sırtını yere, 
< (iazil) nin enırinden avrıln a zen·e -· . ' 
'f utunduğun bir tek daldır hemşeril 

M.S. 5 

doruya... verirler. Elçi hazretleri a \Ti bır hukuınet kur- çınnıc yolu 0 ] 11 ka-
6:!-Alan atandan eyolaçıkar.Birmüd- mak i tiyorlarn1ış. zançlısan'ata 1 hinıa-

unl ·,1ı·. det vol aldıktan sonra ll tt ş d d' u ı· J a a anı a ve ıger ye cc ıyor, v f' e na 1' 

63-Alacakla borç gayet korkunç hırbo- şehirlerllc toplanıp işlerini ilerlctıı1 !erini 
ödenınez. ğazın üzerinde l·urul· nünıayişler yapınışlar, İstiyor. 

64 Aldığını verıni- nıuş harap ve eski bir istild.illcrini kurtar- Bu sefer I,andıı·n'a-
yen, ara ığını bula- köprünün üzerinden nı?k iç.in y ıninler t. t- ı c!a bir bc>lı 1 çı l·k nıe 
nıaz gççnıek lc'ızıın geldiği n1işler. Bütün Surıve ı tebi aça{a k. O ··aya il,;: 
6::.-Ayağına hak- I zanıanarahacıseslenir: halkı parasızlıktan çok 

1 nıektepl.eri b' tir ış 
ma başına bak, yüzü- Hu ·usi bir nıüsa- sıkıntı çekiyornı s. olanlar g •recek ve çı -
ne hakına işiııe bak! j deniz olmas.aydı biz~ Arabistan ve Suriye 1 tıklar~ zan~an hük~inıd 

• ..,..,....:o=..v-• ~·ı burudan geçırn1ezlerdı. cihan harbinde bizden k~ndılerıne b ıa a 
Cevaba Bakın! Oz:ım~ııda 20 kiJoınet- ayrılnıış birer nıemlc- alat ve edevat verece'{ 

S 1 E
r d' rclık bırvoludolaşnıa- kettir Halkı hiçtesıkıy'e Balıkçılık, rnalünı \a 

anıue ıen ı oğ- • I · c • • • çok kazançlı bir istir 
lunu Parise tahsile f>e nıe7: . b:rl .ınıll~ttır. Bövle asri bir s .. ki~ 
göndermişti. Oğlan nun ıçın, Jır ço darı gir.ince tabi bü..,bÜtün 

Arapları.n, F_ ransızların ilerleyecek. 
tahsilini bitirdi, baba- b b aşına ır ış açnıasın- 11avdi, gençler o-öre-
sına telgıraf çekti: da k k I ı· · ·ı t. n or uyor ar. . 1111 sızı. 

;,ı ııı u 11ıııııı11111111 111111 ııı ıı: 111111111111ınııı11111111 m ııı ııı mııııı 1111111ıı1111111 mıı ı mıra 

TUfIAF FIIffiALAR «Yol harçlıgurımı gön- ...................... ••••••-••••••••••••••••-••••••• 
l\Iıllet mrkıeplcri için . 

Aklına masallah! 
' Dfın ·abah uykudan 

del: ~·tli bir gürültüyle 
uyandın1. Gümbür 
günıbür kapı vurulu
yordu. Saate baktım 
daha yedi. fliznıetçi 
hile kalkn1aınıştı. Bu 
!·adar erken kim ola
bilirdi. Sürgüyü çek
tinı, kanadı açtım. 

t p, rtınıan kapıcısı, e
lindeki kağıdı uzata
rak: 

Afeder iniz, dedi, 
zı rahatsız et.tim, 

fakat tcJgıraf geldi de. 
- Peki ama, ne <live • 

ıili çalmıyorsun da ka-
pıvı böv]e tekınelivor-,, - -
sun.! 

- Efendinı zili ça
larsanı siz uvanırsınız 

J 

diye l<orkturn. Halbu-
l·i ınaksadını ~ade 
hiznıctÇinizi uyandır
ınaktı ! 

........................... 
: Yeni harfleri bll- : 
: m yenler hemen mll· i 
: let mekteplerlne ya- •i 
: zılsınlar, sonra ca. 
; il kalmak var ha 1 i ........................... 

Bi:r bakışta: 

Un ç.ob:ııı k ıyunlarınılaıı bı· 
rıni arıyor, buluıı bakalııııl 

Soğusun diye ... der, geieyim! » M•ıı İ AJf 
Samuel Efendi 200 l e a esi 

Herifin biri nalbant 
dükkanına uğra:", ha
karki nalbant ateşten 
çıkardığı demire bo
yuna tükürüyor sorar: 

lira gönderdi. Fal.at 
oğlu bu paralar. Pari
sin eylence yer rinde 
vur patlasın çal oyna-

den bugün bahsetme- sın yedi bitirdi. Sonra 
yen hiç bir ilim kitabı tekrar bahasına 

cevap verir. yoktur. Bu meşhur ilinı şu S u u telhrrafı çekti: 

-Neye tükürüyorsun 
bu demire? ı ·atbant 

- oguyup soguma- . adamı 1882 senesinde 
<lığını. an1anıak _için .... 1 öldü, fakat namını «Babacığını, gönder-

Herıf, hu yenı keşf ı ı'l l' b t · I tt' eliğin yol harçhX-ııu ı e e e ı ,;:a e ı. h 
duydu ya hemen o ak- . çaldırdım, gene gön-
şam, evinde karısına 1 Otomobıl }razaları der!,, 
gösteriş yapınak için I (iki şölöı ·. arıı uıda} O vakit Samuel E. 
sofrada çorba l.:asesı'ııe - Karımla nasıl ta- k { nı t. ğı 1 t ağı< ı, kalen1i eline 
tükürüverir. ş 1 mı an a sanı şa-

şa ·s aldı ve "'U cevabı )'az-
- Aınan ne yaptın? ı .ın... v 

Diyen karısına da mağ- Bir gün Büyükdereye dı.: . 
rurane çevap verir: giderken arabayı de- . «Sen de başka hı-

- Karıcığım çorba virdik, ertesi gün de 1 rınden çal ve gel l >> 

soğudu mu diye bak- devirdiğim araba için- Amma da hediye hat 
tını! deki kız, karım oldu, -Her sene başı aına-
Karnım aç d x.;l Ne dersin bu işe... cam bana bir hc<liy•e 

e5 • ... Öt.eki cevap verdi: 
Küçük Ahmet baba- _ Diyeceğim şu ki gönderir. 

sına sordu: her araba idare ed~nin - Peki bu sene ne 
- Baba.. niçin be- b gönderdi. 

nimle beraber oyna- aşına böyle bir şey 
1 k ı d - Şunu 1 

mağa gelmiyorsun? ge ece o say ı otomo-
- Vaktim yok ta on- bil kazaları oldukça Arkadaşım cd>inden 

dan... azalırdı. bir kağıt çıkardı ve 
_ Niçin vaktin yok'') Çememde bir tutam kıt... bana uzattı. Açtım 
- Çünkü çalışıyo- Aptalın biri fotoğ- baktı111 şu satırlar ya-

rum oğlum! rafÇı dükkanına gide- zılıydı: 
- Niçin çalışıvorsun? rek resmini çıkartınak <c Vakıa anı<lan bir 
- Para ka;anmak isteıniş, ve tam iskenl- sene geçti anıa her 

ıçın... leye kurulacağı sırada halde geçen seııe ~ana 
- Para kazanıp ne · d J yerın en sıçra yara<: bir altın saat hediye 

yapacak ·ın? 1 · _ Sana yiyecek ala- - Aınan, denıiş az ettiğinıi unutnıadın 
kaldı söylen1eğe unu- zannederim!.)) 

cağını ... 
Küçük Ahmet biraz tuyorduın, çeneınin Bu kesatlık hövle 

düşündükten sonra: ucunda bir tutam kıl giderse bundan sonra 
- İyi anıa habacı[,rım görünsün, yakında sa- hepimizin görüp göre

dedi, benim karnını aç kal bırakmak ni ·etin- ccği hediyeler bunun 
değil şin1di... deyinı! gibidir. 

ğa mecbur olacaktık .. 
Sefir sorar: 
- Ya!.. den1ek hu 

nıüsadevi her kese ver-• 
mezler? 

- Evet ... Çünkü nıü
hendi ler bu yıkık köp
rünün arabayı çekecek 
kadar sağlaın olmadı
ğına dair rapor vcr
n1işlerdi de .... 

-
Çocuk aklı .... 

• 

Küçük l{ızaya, anne- ,.. 
si sordu: 

ayy:a · 
say yama~ 

- Oğlum. Sabahati 
bilirsin ya .... 

Büyük adam ol da 
snna onu alacağım ... 
Rızacık bir saniye 

dü. ündükten sonra ce
vap verdi: 

- Olan1az anne!.. 
- Neden? 
- Sabahat bizim ak-

rabaınız değil .... 
- Ne demek istiyor

sun?. 
- Hak:-.ım yok mu, 

baksana sen, babamla, 
enişten1, halanıla, yen
gem, <la yımla evlen-

. . . ' 
nıış~ınız ... 
Bir şe ·ini unutmus ... • 

- Anne büvük baba-ı 
mı da Allah ~ı varattı? 

• 
- Elbette, çocuğuın .. ' 
- An1a bir şeyini 

unutmuş ... 
- Nesini? .. 
- Saçların1 ... 

d ··r ı 
adam ada dl 

~ 
Hanımlar, Efendiler, A~lar « Y » çocukların sapanı, « O ' 

boru gibi 1 • 
1 Her hakkı makfuzdw- 1 



Kaat ve karton münakasası 
Tütün inhisarı Müdiriyeti umumiyesindenı 

27 12-1928 tarihinde kapalı zarfla yapılan kht ve karton mii
naka,asında verilen fiat haddi !!yıkında görülmed!Rffiden 9- l-9'l9 
Çar~amba gunü alent münakasa yapılacağından tüccaranın yevmi 
mezkurda saat 16 da Mübayut komisyonunda llpatt vücut eyle
meleri ve şartnameyi görmek üzre her gün müracaatları. 

Devlet demir yollan ve limanları umumt 
idaresinden : 

Kayseri poz bölügünün (3) aylik et Te ekmek münakaaul 
20 Kı\nunul!llnı 929 pazaı· günü saat (16) da Aııkarada Bolu 
pala~ta ınıı.lreıne dail'e,inde icra ooilı>eelctir. münakasaya iştirak 
edereklerin teklif ınektnplarıru ve et için (200) lıralık, ekmek 
için (500) limlık teminatı mııvakkateleı·ini yevmi meık.ırda 
~aat (15,30) a kadar umumı idare yaıı işleri müdürlüğfıne 
vermeleri lwmdır. talipler münakasa prtnamelerini (50) ku
rnş mukabilinde Aııkar.ı.da mal1.eme dairesindeıı. Haydarpaşa 
da mubayaat komisyonundan, Kayseride Kay~ri - Sivas in
şaat ıııufelli~lijtindeu tedal'lk edebilirler. 

})evlet demir yollan ve limanları umnnıi 
idaresinden: 

ldarcmlı için alınacal t ~S adet va~nct demir aksamııun miinakuası 
21 Şubat 929 Perşembe ~nü ,uı: 16 da !uıkarada Bolu Palasta malzeme 
dairesinde icra edilecektir. :0.1tinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı 
ve (1000) lir.ılık teminatı muvakkatclerini yevmi mczkörda sut r 15, 30) a 
kadar umum! ;d,ıre yazı işleri müdürlüğüne vermcleıi ldzımdn. Talipler 
münakasa şartnamelerini (iOO) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme daire
sinden lfayd•rp:ışada mübayaııt komi•yonundan tedarik edebilirler. 

Tahvilat satışı tehiri 
Eınııiyul Sam.lığı Müdürlüğünden : 
Vadelı• i hıı:ulunde borçlarını vermıyeıı lıon;lulara ait olup 

8 K:'uııııııısaııi 929 tarihinde esham ve tavilAt Ror~sında sa
tılacğı evelce ilfuı edilen tahvilatın salı~ı hashellüzıım tehir 
edilerek 23 K:lııuııusaııi 929 Çarşamba giiııii 'aaı on dörtte 
satılıııası t:ıkaı rüı· eyledif(i ilan oluııur. 

Öksürük. nezle, 
boğaz a§rılırı 

ve brenşllln husullne 
mani olmak we 

ladafl etmek için 

YALDA 
PASTiLLERi ' 

kullanınıa 
BOtOn ecTaOe ve ecıa 

depolarında t 

satılır. 

VALDA 

-

Doktor Kutiel 
Elektrtt 

lııtu, hlr:~~•rlyle belaotulı:· 
ltut1ar, ve -usı. Proatat,ademl 
ve cııt :: ICYfeklltl serl'aa, 
tedavt 9cler. 6react:yt qnaız 
ll:arat11111e 
slnda 34 Bllretçı fıneı 11ra-

Çadır münak 
asası 

Konya Nafia ba.. "_ 
h d

. 
1
. v mu 

en ıs ığinden : 
\lahrud l! . metre 80 santim irtl 

ııfaında "" il ınetrc f -nısı kurru da 
\'e 20 kanateı ve 8() sanb"m n 
~ etekli 
~s. adet çadır matcferrüac mUbayu 
edilmek üıere 20 kanunsan! 929 
tarihine mu,adif Pazar gunune kadar 
IDUnakasaya konulmu~tur. Münakasaya 
IŞtirak edecekler şeraiti anlamaküzre 
\e •. 

numune ini gormek için Ankara, 
lstanbul K . . .. ' onya nafla daırelerıne 
ınuracaat 1 di 
e 'h ey e kten sonra münakasa 

' ı alAt k •nununa tevfikan ihale tarihi 
olan ın zk 
Kon e ·ur güm.le saat on beşte 

Y• en · lllüra cuıncnl 'il ayet odasına 
- <aaıJan ilAn olunur . 

Alınan M"" • A ca utercım 
,ranıyor: 
1uh be i ı · . hih l in . ş en ıçın Almancaya 

·h ına nııı ldı: b ı tı\ aç vardır H a .. at ir memura 
\ akıf hanında 4 du clüpuda 4 düncü 
\nad lu 1 d ııcu koata cenubi 

" en T··rk şirketine muracaat. u Anonim 

İlan 
Kını:: .'i50 Bcya;. peynir 

" 650 Reçel 
L'zunköprudeki asker ihtiyacı 

için hen eçhi hal~ iki kalem er. 

zak JO kAnuııuevel 928 den 

1 7 k<lnunsani <ı2<ı rarihıne 

kadar yirmi gün mtiddetle mü

nakasaya çıkarılmı~tır. 

Tali dolanların depozita ak

çelerile birlikte Uzunköprüde 

müte~ekil komisvona müracaat

ım ilin olunur. 

İlan 
«Boz Kurt» Türkiye Umum 

Sigorta Şirketi idarehanelerinin 
Galatada Voyvoda caddesinde 
21-23 numaralarda ka.in mu
tasrrıfı bulundu~u «Boz kurt 
(Sabıkan Gümüşlü) han >1 111111 

dördüncü katına nakledildiği 
ilıbı oh ıınır. 

İlan 
« Kompaııyi Ua~ü .. aııs Je

~ral. dı Pari » Siğoı1a Şirketi 
ı~k!J0 Miidüriyeti Hususi

~esı 1 arehaneleriniu Galatada 
oyvocla ı·addesiııde 17-19 

ııuınaı al arda k:\in k ~· k . • ıııez ·t)r 
.,,ır rtııı mııl ·ırrıf oldıığıı 
« .Jeneral (Sabıkan Azaryaıı) 
lıan » ıııııı dorduı. kat 

ki d ·ı j· • , ına 
na o ı ııığı ıl ı Iuııur. 

Lın 
300 .ıdct rayin Küreklik 

Keıesw 20 Kaıııını"·mi 929 ıfo 
llıalo eclilıııck üzre miizavo -
deye çıkarıldığıııılaıı talipl~riıı 
Cıbalidr llaliı; oıııı:uı ıııııame
l<ıt nıerııııdıığrıııa ıııııraraat

lan. 

Altıncı keşide tt KAnunusani 
Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklügü ve gerek 

sayısııun çokluğu itibariyle 1 lncl tertibin en z.eııgiıa 

ve en ümitle dolu keşidesldir. 

Eıı büyük llcramiye 

Bundan b&fk.t t ı · 

t 

ve bir de. 

t " 
t • 
t • 
f • 
1 • 
5 • 

t5 • 
tOO • 

D>.oo) Urt. 

tOOCXX> • 
50.cxxJ • 
»OO> • 
20.oo) • 
tsm> • 
ıo.<m .. 
7.<m • 
6.(XX) • 
uxn .. 
t.(XX) liralık 

ikramiye 

200,(0) liralık 
müklfat vardlt. 

Evkaf müdürlü(Jünden: 
Deni7.lide ve Deni7.liye üç çeyrek saat mesafede ı !alil Pa~ vak

fından ~u ile müteharrik (316) beygir kuvvetinde ,ilindlr ve ta:j 

ve elek vt her türhi alat ve edevatıyle halen deveran etmekte olan 

ve az bir mıı.~rafla yevmiye uç yüz ellı çuval un imal eden bir 

adet fabrika ile müştemilatindan altı t~lı deyirmrn vefabrikaya ait 

· bir mükemmel bir hane temdluI.. suretivlc ve kapli ıarf usuliylc 

mlizayedeyc var. cdilmi~tir. · 

Yevmü ihale 31 kanunusani 924 tarihine müsadif Per~emlıc gıınıı 
saat oııbcştcdir. 

Talip n!ıınlanıı irae ulunan saattaıı mukaddem tcklifııamelerini 

tevdi etm~ hıılunacaktir. \lüz:ıyede Denizli ı~vkaf mudiriyetnde 

olacaktır. 

Talip olanlar sartnameleri gerek lstanbul ~:vkaf mlldirivetivle Uezilı 
1<.:, kaf mııdiriyetindeıı anlayabilirler. . · 

MiLLiYET 
~.A.T 

Yeni Hurufla kazanç defterleriıni;c (kasa, 
yevn1iye, defteri kebir) lnükeınn1el su
rette n1athaaınızda tabediln1iştir. Tücca
rana, hilun1uın mues..-.eselere ve bilhassa 
eveke ınüracaat ve siparişte 
n1li~terilerimize tavsiye ederiz. 

Pertevneyal Vakti Kain1aka1nlığından: 
~işlide izzet paja soka~ında Valdc apartınunının on ikinci ,J•ire;i ı· e 

Kadırgada Şehsu\'ar bey mahalle.,inde kurbünde ar<aeı ıe kahvehane 
Perte\'niyal vakfından balada muharrer emlak aleni muıavedcye vazcdil

mi~ \'e )"eYmi. müzayede Kinunu~aninin ondokuzuncu (~urnartesi gününe 
tayin kılınmıj oldugundan taliplerin yevmi mczkllrda saat onbe~c kadar 
l>tanbul Evkaf \lüdiriyetinde idarei yakfa ı· cya encümene müracaat · 
etmeleri . 

~ 1 «Resimli•• Millet Alfabesi 
~ Millet mektepleriyle halk dersaneleri 

için yazılmıştır. (Mitat Sadullah) imza
sına dikkat buyurulması. 20 kuruş. 
satış yeri TEFEYYÜZ Kitaphanesi. 

Avuııurya flıbrlblan bu.aran san<.laliyeleri umumi satış depo•u; lswıbulda 
Kacırct olfu lıanıncla 46-47 numaralı joz. N. Ac:imaıı telefon lstıınbul 2409 
Ham~ aynı depocla envai çeşit perde ve döoemelik kadife hare ve fantazı 
kumaşlar, ıııflı8ııevvl ıstur, perde mister, tül; keten perde, örtüler; maroken 
derileri. plriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolalan fab-
rika fiauna ..Wmaktadır. Flat maktudur. 54 

Türkiye tş Bankası 
Sermayesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

Unıuıni Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara Adana 
lstanbul 'frabzon 
Bursa Bali kesir 
İzn1İr Gireson 
Saınsun Edreınit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kavseri 
Mersin 

Müsait ınuanıelat, kunıbaralar, kasalar 

YENi 

MODEL 
520 

6 
SiliNDiRLı 

509 
l\lÜŞTFRİLERİN EJ\1İRLERİNE AMADE TECRÜBE ARABALARl 

Taksinıde FiAT Garajınt Ziyaret Ediniz. Tel. Beyoğlu 4030 

( EMVALi METRUKE lLANATI 
Semti ınııhalbi sokap;ı nıımrusu nevi 

Aparuman 

dairıesi 

3 
4 
5 

icansabık icanmuhanımoıı. 

40 ~ebri 45 şehri 

31 • 
Aynalı çe~me Sururi ~lehmct Emincami .ı~ 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

• 

• 
• 
• 
• budrum 

6 
7 

~ .. • • 
• 
• 

15 • • • • , • tahtınd• dükkan 'l 7.l!O • 

Beyoğlu \le~ruti)et bagçe ve mektep. • I>~ • 
Balada e\>afı muharrer emlak şeraiti mukarresi veçbilc icar• rabc edilmui ıçm l-i6·!n9 tarihine mU

sadlf Cumarte'i günü <aat onbcşdc ihaleleri icra edilmek üzre müzayedeye vaz edilmiştir. Talihlerin emvalı 
metrilkc icar komisyonuna muracaaılar. 

bedeli bedeli 
~cmti m: hal ci sokal;ı No nevi • •••• mü~cemilın tıududu 

mıllıammeni müıayede 

iki tarafı Nırs .. efendi· 4SOOO lira 71500 lira 
nin :16-71-73 numrolo Beyoglu :Vf qruti vet atik 38-54 Kirgir 

Ahmet apartıman 

bey 
cedit 
Nlgtr 

l\laa boduruu1 ii kat 
olup 1 nun1...ıu dai
resi 7 oda iki hali 
bir mutfak kiler, ban
yo, l - 2 ve üçüncü 
katlarda ••ki zer oda 
ikişer hali birer mut
lak. banyo, kiler çatı 
katı; rarııça ile bir su 
dcpo•u , iki küçük 
oda; boduruın katın -
da müteaddit odun ve 
kömtirlük ı·c airc ile 
arka tarafmda 100 
metro terbiindc bah · 
çeyi havı. 

fabrikası babçeıj ve bir 
tarafı Akabi hanım lıil-

scsln e ta h51s kılınan 

arsa ve tarafı rabll ~-

gir sokatılc mahdut. 

Balada ~vsafı mulwTc.r apartmanın bedeli sekiz senede mukassatan tediye edilmek tatile ınillld od n-t-9i9 
tarllıln• miisadlf salı gunu suı 15 de ihalesi icra ve bil'istizan h · ed al --L y okrar ·· d 

1 
azın en ına.... oıııra göre muamele ifa edllmet 

üzere .t m~ayc eye vaz O unmuştur. taliplerin bedeli muharrer üzerinden '/ 7 ııo lıoubil (5352,50) Un 
depoııto akçclcn ve va muteber banka m kt bl · 1 E . 

1 
' c - e u any e >mvalı metruke satış komisyonına müracaat eylemeleri. 

• 

Semti 

&lat 

Kadtlı.öy 

• 
Yqilköy 
Kadıköy 

• 
Heybeliada 

• 
" Balat 

Kadıköy 

" 

Mahallesi 

• 

• 
Köytçl 
Osmanaıta 

• 

bızır çavüş 

Rasim paşa 
Cafcrap;a 

* * * Solı:a!i Numro•u 

Balat caddesi 187 

• 189 
iskele caddesi 42 

• • 44 
vapur iskelesi 10 
Dut l!8 

• U-1 
Yalı caddesi 88 

• 90 .. 11\l • 25-2.l 

llicvl 

hane 
DlikkAn 

Bir oclalt klair dllllkt . 
Kagir clllWn 

Hane 

Mıbalıçe dllkktn 
OüWn 

lbmeqtli 
Ollkktn 
Hanı 

lan '\'luhaaımenl 

ı.uıı 

IO 
10 

JOO 
110 
144 
196 
96 
80 

MO 
120 
60 Ama vur 

Birinci ,ubk 19~ Dükkln 7'l 
Bahriye 33·8? apartmanın ikinci dairesi ;'16() 

Mühilrda 10'! llane c "' 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" ,11'\I • 

Küçükpaur Rustcmpaşa Canba7.anc caddesi 19-50 k4gir dükk.ln 480 • 
Ballda evsafı muharrer cmltkin 19,1,929, tarihine musadif Cumartesi güuü saat (1 ;i) re ihaleleri mukarrerdir. 

Taliplerin Emvali metruke icra komisyonuna milncaat eylemeleri 

..,................. .... ............ ,,,.... ... • ~·~·~•H•~•~OH•~•M•~•94•M•~•M•~·94·M·~·IN·~,. 
ŞOFÖRLERİN NAZARI DİKKATİNE 

VEZNİ ,_~s 81.t~ EN EYİ 
~· ~ c·Ns tamam 'PrattS ,... 1 - 1,1•• .. _____ _ 

• 
Daima yeni etiketli 

tenekeler talep ediniz 

.\IF,Şll R 

PRATTS taklitlerinden 

sakınımı. 

BENZiNi••··············~ ~FS'ULMÜD0R0:B0RHANETTIN 



. ----· -- ...... .,. 

8 .MILLJYET, SALT 8 KAr\UI\PS I\J. 1929 
- - -- -

SEi-IlR; MEMLEKT YE HARL~TEKI VEKAYil GÖ~'{EREN._RESİMLER 

))111 ,,., 1 :111 /. 1 k •lı fiı bıo :::·J~ılü. s.ıııJ..laıı :;!ıJfl<, •lılİ\•:ır lıi'a 

ı .İ<ıı:ı 1. kl'S ;;nı~ı!.uırı:ı lıürııııı'ı'l'k kl'ııılisıııı ınııh:ıfaz:ı l'ltıl ·" 

,. ı 1-1yor. Hı ıı im z !"T ı ı · lıir kaılıı ııı •.mkl'lıı r .,,, ınııl< ''il' 

oıdıı!!ııı•ıı <rl• lcr ,.,., 

1 

- ---
J\1' gı !di ı ldıııı koırııiir fiy·ıılnrı ıla aldı yiiriidii.. Şirıııliye kaıl:ır kı~lık odıın w kiirııiir 

:ılaııııyaıı' ıı· ıli'ııı ınalırıık:ıı t 1 iı1'kıiıılarına koşaı ak odun kömi'ır alm:ıi!:ı b:ışl:ıılıl:ır.nıhın koırııiir 
f i:ı tla mı ııı ıııreffi ı rı m<'~ıııdrı ı korku 1 n ıa k ı:ıd ır. 

. . 

lliirı köpri'ırll'n y:ıy:ı gcçnınğe nıccbıır kalanların hali~ glir-o 
lllt'k ıı;ııı ~ıı kadını gornıPk k;if idir. Z:ırnlh karlın iişiinıuım k 
ıçııı aıkı,ııı:ı ':ırılmış, 'ııruılıımı ıiizg;irıfan konıma~a 
~1ılışyıoı· . 

l~l'\"1Zlli'.hl s:ılıh:ıf•'.lr ~aı ''J rJ;ı •• ılı' l.ıııJ,. k.ırişıı. Bir 1.atı'.ııılar ~~ık h:ıı-arı"Iİ 
~a~ıd:ı ~iııırli hıı; ış ka!ı,ı:ımı~llı· JJiikkanl:ınlan lıir ı;o~ıı karrnım:ı('a h.1~lamı~lır. 

I·:--ki itif..aıll:ırdan hir ııiimıııır· Bcy:ızııta !ırl' z:ımaıı 1oplıı hir 
l n yırtf:ın :ıı frJ,·denlcr yem :ıt:ır'ar. 1 \>k ı•,ki z:ınıanlardaı ıhcri m 

•lıın;ın ı:?ııverrinlern k nılilcrini erh:ıl 
lııı h:tl h:\h\ ılevam rtmrkı e<lir. 

' . 
• 

1 
1 

.. , . l:ı "'' ı .\rı• ,J ·ı a- ı 
I' ı • 1 ti ıt hı 1,.11 ı " 1 q . 1 I'. 1 

1 1 1 1 ı I ı tı 

1 
j 

1 • 

oı, ı 1 l \'l y· lfl• l lı.lı•n .• 1\[,Jıeı nıekt :•wı il. Jc,·:.\'11 rp dıtı İHI 'H'' drğı 1 r en ıb llJ l 1"ınd n İl ıh: rcı, İıYJlıL ıı -'!I yapıh ıi:a h <1 
,, rı.ı.,tır. B· t ıı.ıft.ırı J:ı ( 

b· rı \ ıl rirı Pdıi ı :ı,ı ı .,,ın dı rr kf. ılir He :ıı, 1 oı bı:rı:ıı ı ı irk ıı i ı l ·ı , , ..,• "' 1 r. 

1 

EY~iki ge1 ı ki f·ııtuna , 
malın lc!rnl.ı ha aı atı ınıı 

11111,ıj olını; ııı . P.ıı rr ım fı•ı tuıı ıı 
Y:l ılın biı ,.· ı .. 

• 


