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BAYRAMLIK. miyet itibarile biri diierinden · 
larldi cleiildü'· Yalms bir cephe
de muvaffak oh=·lrle it hitııııiy-

. or; her iki uftle+Jd ·meniyi 
mütnui,.. flı lltai• luıiıı
dir. Jel' d .. filiif beyetımn.. 
da auııl 9ıık ymilikler ,...,-ık•a, 
matkll ve uıiell haye•-de da 
ayıu ymiHWeri yapmU.,... Bi
• ... iiaedniriJeti ilham ıoder. 
feY, iakılaba kerpolaiı m• li 

MUH 
1Busene B 

dan çok 

Feci kaza 
garistan- fHMAL YOK Fakir çocuklar 
tıhacir K h fA-...1 Dün Hhiıayei Etfal 
k azanın eye illAlaD · afı d b 1 1 gel 

1 lskAn U 
.1 . ld"11-t J.i<>.ıd tar n an a~m ı ~ 

Madara ı en ge ı6~ ao ~ ı elbise verildi . 

yetimiıtdir. 

\ Hacı Mehme 
. rlstaadan ce- HE.Y'ET1 FENNlYE 

RAPORUNU DON 
VERDİ 

~".Bdal CeıJıl7ad tara-
lec ek o lan 
vıuha et rtere 

fui .... hJrAııı mtıııuebe
tlle, fakir flMklıın d1ln Stıt Hepimis iplnhtı. talm , 4' 

meli, vetaal bir lıOlç lıil&yocuz 
Onu, yabus nabıkhırla, tıefka 
kuru ııuilıet vermekle kunef· 
lendiıı e ııetimisi ......., de, he· 

ı mllnaslp ye ,.t tletıtılllllftır. Elbl-
D mll•111ıllu•a ellılH,ı 

yele lwı•• k'e• lilıtJıa lıir .., ~ fatarrllr tdm Ankara istasyonunun umumi fÔTÜ 
deiildir. lnlrrleh1 fef'r...;.-=~~=~== 

meddi eııed.dir ......, • ,... D 1 d · 11 U M .. 
m kolayla,~ vuıteiudar ev et emır yo an . u-
t~;,ı.;:u =:nır:; dürünün Mühim beyanatı 
hunlarclau hiç biri, m ıh t•· 
mendüferler ai~ -d- • ' • "" • ' 
cif ve mücessem mUel ... mil- ANKARA IST ASYONU TEV-
lete yeni rejimi anlı .., .... sev- • 
clirmete ve oını ttıkt1ıeıe yar- Si VE ANKARA - POLATLI 
d'H~.k~ def. HATTI TECDİT EDİLECEK 
ititmit • • ...... -
Ja • eti 7 ıek kabil . ? b:;:. ai~sc• pde süı~ Feribot tesisatı 1 milyon küsur liraya 
ı.ımm•• ~yona. Halbu- mal olacaktır - Devlet Demir Y otları 
d ewl ...... ııçınrclı hu yela en-
cek otu süıM1e •hlıi&ıos • • " varidatı artıyor - Yeni hatlar ve il· 

Yol "" 
1 ılıetle ve iti J 1 fi b d hl bl naldiyeıneaelesi,lw--hl il· man ar nş_aa a ema ç rgrup 

~ ~;:·· ~ ~ .;: ve ya şirkete verllmlyecektlr 
meselesidir, hükliuıete lriiımet Omum müdür Haşim B in beyanatı 
ve muht~ --.teaıclır. • 
ı+rJ ..-iplerini halkın ş•larlmlzde tetkikat yampaldll olan . o•ı .. da· 

ruhu•• eiıMlirmek luımclir. Bu mir yollan ve Umanlar umumi •UdUrtl 
doinı... Füat .~ de Defe H• ....... ,, feribot m .... nl ,,. itle•.,. Bil dl· 
~ '". 1 !plede yqııtwiek .... llllllllln laler hakkmde dGll bir HAlllM 1 iri· 
mdd• w ve del tle ........ i:'"'-a. 
mek ıls •~ - mm p lzenau •ve1-ıırınılı .. ıetllltlrıo:: 
~ •• , la .................. ,. ......... ,,...... 

_ -·•·ı hL 'y-· .. liilıi e t• ı r; lı -le tarlblll prel••IRI llftlrl m•k 
·- -- - -~· .. ' ı ro Bel ..... h lllr llQllll ii1111i111 •- 181 llfllııd•• ....,lk 
ı.- •• ıı1ı .. ı lıir de•let •·~ len edlı.ekt8cllr. = JlıPbi* lııti- Allı !X SJ}Jlr'\ bu ~e 'et rı !(Jlnu verecek ve inştrııtg_ baş/a-
meli' . ~ 'iJi(ifıilda 
d--. AıJIM eı.Nt, Madolu4on. gelecek olan zahireler maVwutlctra 

Hiik&ıiaet, wıi6D ·~· tahmil ve tahliyeye fllzum gr'Jrlilmeden vagonlarla Jstanbul 
tle, iatihael•tm tvaıhliade, ~- cihetine 1;ôtllriilecektir. 
~-if1 :fr1' ıh:'f."ıahhayet~ Feriboti Devlet bllfçesinden aynlacak tahsisatla yapılacak 
...,bım 1 .• ,~~-e d 1 ~ h ve •· ve kendi idaremiz t(lrafından işletilecektir . Bu işe sarfe-
81ar po ı~m e mun aaıraıı . b' .1 1. •t · l ,Jf l l k 
balkı refaha ııötürmek, onu me- dılecek paranın ır mı yon ırayı mu ecavız a aca6 ı an aşıma -
deni 

99 
m..nı bir hayatın mef- tadır. Her g/Jn gelen Avrupa ekspres trenlerinde, Anadolu 

buınunda olen bumr ve aüklna hattına geçecek yolculara ait vagonlar Feribot sayesinde , 
\evatturmek için ç8haı,or. ~ü: doJ!rudan doJ!ruya vapurla Haydarpaşaya geçirilecek ve Anadolu 
lt6met hu çebt~ ~ hattında yoluna devam edecektir. Vugonlan nakletmek için 
!i,lalı =~ =S: ücret alınacakhr. Kendi hattımızda her gfin ekspres tahriki rü..:.. · oldaiu hiç bir sm!M meselesi tetkik ediliyor. Vasait ve ihtiyaç nazan dikkate 
tarJmclen illclia edilri,_.. fe. alınarak bu iş intaç olunacakhr. BilhaS$ll kışın yolcu nakliyah 
aliyetinden daha mühim lıir ha- fazladır . 
ada alabilir. Bizim burade, her Ankara garı, faaliyetini artırmUI dGhtyısRe yakında 
,eyden evel anlatmak istediği- tevsi edilecektir. 
mis nokte, bu ıumullü meaail- (Ankara-Polatlı) hathnın rayları Ukbaharcla tecdit ve 
de, lııer terk vatandqmm, her tamir olunacaktır. Esldşehlrdekl inşaat ve tamirat atelye
w:,t~ V:,müearinin de lerl ikmal olunmuştur. Bu atelyelerde vagon aksamı kıs
m Va "'iJ" • i ete ve men yapılabllecett rlbl ileride memleketlmlzdc vagon 
f+leh- kup olen vesif-izi inşası için de tertibat alınacaktır. 
bilelim; VARiDAT MÜTEMADiYEN TEZAYÜT EDiYOR 

MAHMUT """ .. 
..... - 1 •• 
Talıru, 18 (AA) ...,. 

:·m:-..:. ~=-· a:::.~ 
lllr Jbl'lk .... .,..... ..... 
eıml;llr._..._ __ _ 

y.......,...YDM•l 1 7 

c.nme. 11 (A.A. - y ..... 
tan • ,., .... ..,. ... mıc1e ...... 
.- ıın*aveleler Per,ım"" gltıU 

ımzaloaı:akttr • 

Sadakai fitir 
lstanbul mOftllltinden: 

ALA EVSAT EDNA 
kOl'llf kDl'llf kal'llf 

Butdaydu 93 90 ll6 
Arpedu 42 40 8 
Hurmada• 116 18' 78 l 
Oztmdea 156 180 18' 1 

ıs Mart ı 1129 tarlııtııe mi· 1 
tadlf Ça...-b• tontl Bey· 
rem oldup llAll oi8AI'· 

BA VRAM NAMAZI 

euaı 

zavaır 

1&at 
12 
6 

dalılt• 
Si 
ın 

Demir yollan varidatı, eski ,ırket zamanına nispetle 
ehemmiyetli surette artmıştır. Ankaranm hOkOmet 

merkezi olması da bunda amil olmuştur. Anadolu hattının 
bize devredllmesl Ozerlne bu şlrketts tediyesi ımıkanw 
paranın ilk taksiti yakında verilecektir. 

Haydarpaşa &'annın slıortuına ajt mesele Ue blllhere 
meşru! olacatız. Onlkl sene zarfında yapılacak yeni 
demir yollar ve Umanlar hakkınd4kl kanun IAylhası 
He1et1 Veldleye tevdi olunmuştur.,, 

Mltem•lm maltm•ta ğttre , B • M • mecllalala bn devnalnde 
9111ıacak olu me:ı:tar tanun layllıuaınla ( Slvu- Er:ı:ianım ) , 

( llaletra-81vae) , (Adapazan Bayandır ) ve ( Aetalya -Afyon 
brelıleer ) lıadanyle Samsun , Menin ve laebola llmaalanmn 
Dnht bll; 111 Ue yapılacatı tasrlb edllmlftlr. . 
DEVLET INşAATI DOGRUDAN DOGRURA YAPTIRACAK 

ff 8flhı Bey, bundan sonra bOttln yeni demir yollan 
ve llmanJan lnpatının tamamen Devlet bOtçeslyle 

yapılacatım ve hiç bir şirket veya cnıba bat lnpsı ve 
imtiyaz verllmlyecetını, liman inşaatı için nrilracaat eden 
Amerikalı cnıbun tekllfatı muvafık görillmedltlnl sllyle
mlştlr. 

umumt idareye merbut olan cer,hareket ve ticaret 
daireleri Nisan ayı zarfında Ankaredakl yeol binaya 
nekledllecek ve Haydarpefada yalnız işletme mOdOrlyett 

kalacaktır. 
Haşim Bey, kadroda tebeddlilAt ve yeni tetkllAt icrası 

mevzubahs oldu~nu llAve etmiştir. Don muamelAtı tet
klkla meşgul olan umumi mlldOr, llnilmllzdekl salı giinll 
Esklfehlre rtderek atelyelerl gezecek ve sonra Ankaraya 
avdet edecektir. 

· luam~ il 
r - Budtrıı.-y 
gitmişti. ttacı 

Mellmet ley 
dOn Blllldır

madan ,eh
rlmlze dön
mOştilr. Al
dıtımız ma
ltlmata rGre 
&'ec;en sene 

Bulprls tand 
3,500 - 4,0\ıJ 
kadar muha
cir &'elmiştlr. 
&'aria tandan 
ctrlerln mlkt 
br. Bu muha 
kethnlzla • 
IDldar mın 
leftlrtlecektır 

'l'U'Flz 
Vulkalar 

yontan hazır 
rhal bltlreq., 
tefflz koıntsy 
hazirana 
pek mlmkll 
Bu takcU 
hazirandan 
devam edece 

..... lifi'• ... ...... 
, ...... , ..... . (• .... d .... . 
~tıaın il ı llırl, balNılan 

ıedrmlııler ve datıtılu Ofyedu 
çot aeYhmılflt!rdlr. l!lbıaeterla 
ebertil ~ edel annel 
•lrQtlııe meaup Jıuımlar tara
fıuda mat ohmmuftuı. 

OllOMlc lt81o9u 

~çayla Oayva arumd• 
Vlllı:ua ı.ıea trea hzuı wt
tıkatı dlln ıeç vakte tadar 
devam •tmifdr. R:.aza mahal· 
Unde tetldtat yepan lıeyed 
fenniye tllle avdet ebplf va 
raporunu Devlet demir ynllen 
ııınaml mGdUrll Hqlm Bey• 
vermltdr. Kazanın ini olmaıuea 
binaen, alAkadar memurlare 
meıı'ullyet atfecltlemlyecetl aa· 
ıaşılmıf ve rapora nazaran 
bu gibi kazalar• meydu ver
memek için IAzımıelen taclblr· 
ıarı tasvip için mGtalıusıslar· 
41aa mürekkep bir komisyon 
dlla HAfiıD Beyin riyasetinde 

H::.=,~ça:*.:r=• BÜYÜK 1KRAM1 
çocat ltllleH Ywllanl dDflııl· 
IDyor .Dlbı 1Hı ı, lçla Tlrkocatııı· 
da bir 1 .. 1•,...,.•t- •atın Diln talililerl se 
ekseriyet olma'ıtı dlıetle loJll•· 
ma llalmbdell ulııly• vindlrdl bunlar 
kalmıştır. ' 

kim? 
toplaıımıttır. 

HAflDI Bey, tıalıkltet bat· 
tında deınlştlr ki : 

Behcet B. geldi 

Tütün inhisan bütçesi 
24 milyon lira k 

edildi 

Kaza fazla karlann te
sirile vukubulan bir heyeMndan 
dolayı birdenbire o/dutu için 
önllne geçmek miJmkün dttlldi. 
Esasen hat daimi surette teftiş 

I ktu Geçe• lkefta AlltaraJa lit· 
edildi/ti için bir ihma yo r · mlf olan T8tlıı lıllıiaan --
Artık yolda bir anza 11t teh- mDdlrll Bılıç• lllaJI dGa ,.-. 
Hke kalmamışfır. • rlmlu avdet ....,tir . Bııı,ıt 

Eveltl ıta ıeııa191 lteklen• lıey t.'"1alal ~ lılr • 'ııt 
Aden treııl, K_.,. le dpz rlrlmlu tltlıı .,._,. .ııet=~ p 
araaeda Boz•e11 _..1rlbıd• malOıaatı v-lf* 
y.... ..... ...,..-... dolayı- ·- Aııtııny• ...,..... l!it 

Büyük ikra lye 
23,869 numaraya 

çıktı 

.. e '* ... yelda bıldlttaıı lıul meulll tetfp lçlıı ,ımı,ıı.. 
Yeni soare ucat din yohuı eçalm•· Bu mesdl ve 1111 meyllllft Mtfe 
Loadre, ll a .laerlııe el tır. meselallııl lıallttdk, Yeııl MDe· 

Mell la •j~==~~~~~~S~ n111 _.. ela _.... :U .ılyu Ilı 'd · 
~Nta~or; • ~~~l'l!'lr::::~~-::::;ı~---::~~~t: erasmdelıf ~l 'ıll&ll 'H iMi llıf mı :O u lıetlıiııda Malil • v~ı.e 
memlet.t ar~d• ,ı4ıılctll bir IJerl ,.. ..... teyit ~r. lalıat ver.aım. l._llle lııll· Bu rOn ~kflecek fltralnlye .. 
mbedeıııe -uu ı1111ıamıı,an Yealüıl tebllb.11 lllr vulyet leclllmedlt lfl talm&mtftır. kır ..... ılda 18-12·15 ve 18 
mevwdlyetlne Tatm• Nııotınıle Behçet bey Aatareye . ,ı-
ınınt bir toaıra atııt fllırtııde derken Gazi buretltrile itin Ura vai'dlr: A,Jnc:a IGOOO 
ıs;tr eııt1mettedlr. Koaıranıa Baf vekil pqa buretlerlee Hnıhk lllr de lllGklfat mev-
lçdmıı t.rılıl oeamıızdetl cama taktim olunmak tızre birer lto- caııw. 35.000 Hralık bllyilk 
,ona elarıık tesblt edllıııltdr. lletıılyoa COtllnallftlr. Bil Q- ~e 23819 numaraya 

Bu toeferantJI -f&)'et içtim• Hetıılyoalar Anlıanıda ._ ... 
edecek olur llC • komı•mıa adllmlfdr. ~ için nihayeti t9 ile 
teaklHae karar YermMltı• lad· .,.._ biletler otuzar Ura a-

zar edıımekteııır. Papaya verilen mertı kazanmışlardır. 12-ıs 
Merteaf Jılttmet, bir mtld· 8 

det için çın ııdllednl vesayed talimat ve 1 bin liralık lkramlyele-
aıtındı bnlundarısıuına ve sonu şehrimıze gel Yunan muba- rl kazanacak bll'ttlerln son 
gelmlyen daiılD barplerln ve dele mü r · den M. Pata iki numarası da amortiden 
eski idareler ~emndakl fahlf raldnin Yun n firi M. Papa istifade edecektir. DOnkll 
sul lsdmallertn nedcesl olarak için hamil !dutu rııhmatın A,!lka- keşldede en fazla ikramiye 
acınacak 111r lalde bulunan _ .. _ 1 Jtl k d kazanan naraaralar ...,nlaflo 
memlekeda yeniden lnta ve ~ tı aı mu a eratına cvam r-

lbyut mat••ll• bir taktın ted· merkezinde < lduJ!:u ~tinadan dır. 
birler tatbik etmesine masaade 1 bildırillyor. 
babf olacak bir idare sistemi ----

23869 numara 
35000 llra 

45124 
vllcuda ıettnaek nıyettnde bu- Bir tevkif 27117 numaralar 
ıuumaktachr. 

Amerika ve Çin 
Berlln, 10 (A.A.) - Cbuı· 

beydu MNtrtıl:fbr : Totyodaa 
,.ıea .......... lllr lıebwa ıon 
AmerlUıııa ~ hariç-em· 
lekııt ımtııazıııdaa mlatetlt 
olan dntetrerl be lmtlyezuı R· 
Pli lıMıbllll tetkik ..... 
azn lılr toııfereııa att'ıe•· • 

· vet etmek al)'l$bıde Bhmlhll9 
slJylenmeldedlr. 

Japoeyaaıa ba telıllll tallitl• 
m11temeyll 'llalıMM'• ,._,.t 
adHlyor • 

Köy 
hekimi 

Cumartesi 
günü başlı -
yoruz 
BÜRHAN 

CAHİT 

ff ükılmet aleyhine tefevvilhatta 2508 lra 
bulunan Gebzeli Atıf na- 44512 

mında biri Zabıtaca tevkif edile- 2112 na•ıaJ'l-
13435 

oıııı-- lçllt yarmalarde esaslı rek Muddei umumll~ teslim 50408 
uıı ıtat yerl•ıt ve tedablr alın- l"tlilmi~tir. Diler Uuıuı.,ı 
_,..... Jlecnılılar alıvallnde ------
"Yeiıe=et otmadıtt temın edıımek Hikaye yüzünden ı.t-sa11_ıı ... em_lzd_a ... •"'tt 
....... Din trenler, mutat vekıtte -----
lıenkat etıalflerdlr. 

Tevziat 
Mersinde • hadise 
oldu - Bir H•n• r
baçla bir matbaa sa-

Bayram ertesine kaldı hibini dövdü 
yunanistanda em!Aki bulunan 

gayri mübadillere yapılacak 

olan tevziat bayrımertesiye hıra· 
kılmıştır. 

Aldığımız mılClmata gdre tev· 
ziat muhtelif senelere alt 
tapulara nazaren yapılacaktır. 

Verilen kararlara gore 1302 sene
me kadar olan tapuların kiyme

tlnc uç mı il , 1314 te kadar 
olanların iki. 1326 dan itibaren 
de bir ınisıl ilave edilerek ona 
nazaren te\zi t apılacal,ur. 

Adana, 11 (MIWyet] - Menlıı• 
de çıkan Hıılk ıezetealada latl
fllr ICI•• lılr bltAyeclea mltu•'' 
olu avukat Halil beJlıı :seYcıeei 
Zekiye tanım ıazete Nf .... 
barrlrl Rasim beyi aremıt ..... 
bulamamıt, Doıru iz matbll_.. 
ılderek matbaa ıablill Ata MJI 
tarbaçlamıttır. 

Avukat Halli INY ..... 
beyi düelloya devet • ....., 

Rasim bey blUJ'• De aıae
der olmadıtıııı, dllalodD ta
nwıen memnu otıfıılUll• ıoyıı. 

gtlnqten l>ıua 

Maraşta "Mllllyet,, 
Ttirklütu tahkir eden Rum ıuc-
1"' dUu de muhakeme edlldl 

4 Gncll Salılfemlz4e: 
ı- Hava raporu 
2- Fıkra 

3 !'elek· 
4 Rad n gözilyle 
5 - il ki e r m n karltaılr 

5 lnı:I lalılfeaılzd« 

Bu te\ ıatt n l 150 ) 

Garbi Tarakyalı Turk tebeası 

gayri mubadilııı istifade edeceği 
söylenmektedir. 

ı-DOn çekilen tayyare 
plyaakoaa numaraları 

r.· ·.;~::;:] L.-~_ .. :..u_aaı:ı_.:u_Y:._,ar -
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A!fanlstanda 

Soğuk dalgaları içinde 
ıva-yada 

D \RfIJJ1'Ü 'Uı T Kral ileriliyor 
Bahar gibi gÜ·~~Şİi şehri terk-IKiib~le .doğru .harekat 1 TA7~!,~~~,,~ \~{~~~DAi 

edip Prag yoluna düşünce.. ın~! •. e~)'._Or 11\nılrit, ıo A.Z- Bir mll-

Berlinin soguğuna taş çıkaran bir soğuk 
ve donarak ölen yığın yığın in:anlar 

Prag, 3 mart J929 (Ml1Uyet)- I 
ıarun birinci günü Berııuee 

millı:emmel bir babar jtilnil ya
şaadı. Vlyanııyıı Jİdeu tren 10,50 
de Aohalter l>ahnhoflan Jıare~et 
elU. Bizi teşyie gelen bir l'ııc; 
arkadaştan, pençer~den mendil 
~allayarak, uzaklaştık. 

Baharın bir güzel gllollnll 
cenuba indikçe daha ılık bula
cağımızı Umlt ederken ınes'ele 
tamamen aksi çıkh. l'renin ha
reketinden bir saat sonra dıır
duğumuz istasyonda pencereden 
başımızı çıkardığımız zaman 
hararetin her halde ıfırdan 

çok aşağı dDşdUğünü bis ettik. 
Vagon Restorandaki konyakla
rın pahalılığına rağmen, bizi 
Urkllten soğuğa mukavemet et
mek için bir kac;tane ıuvıırladık. 

l(ompartimanlar mükemmel 
ı,ıdılmıştı. Fakat dışardaki so
ğuk !çimlzi titrelli • Postı:

ların 15-:!U glin kapalı olması 

yllzlln4en oku ucularımıza ya
zamadığımız soğuklar, bizi pek 
korkutmuştu. Berllnin içinde 32 
derece soğuk gördük. l(ömUr 
buhranı kartıiındıı milyonlarca 
halk haftalarca titredi. Bu sene 
lstııobylda d ço soğu)' ldu
ğunu gazetelerde okuduk. Al
lah korus\L\'. Bllyle soğuk kar
şısında ne yapılabilir. 

Burada soğuk! ıı _\J.~ç .kişiler 

öldll. l(aç ~işinin kulağl, bacıı~ı 
dondu. Onun içindir ki civan111 
blraı: ılüşm11i .l>izi çok ~osk11-
wyor. M!ı lltılJtı !U}W rın 

}#if,.ı y ~ 'Fr ddl 
!tiSf~I '1nldu. Tren Almanya 
dt,blllıJde lkJ aç yerde ılurdıı. 
Çekoslavak huiluduna gel41ğl
mlz zama• Pas vç gilllınllı: aıu -

•Y.P.• ~ tllJ# Rff 1W· 
Oay# ·ı ~~il' 

1111 raP.H ~ldük ctY• 
olııp elqıac1tııaı sordu • Ollııa
dıtinı sllylcdlk . Açmıya lllzuın 
,&Grmeden pili . 

P~ııpoıt la rJ mııı !\fıu;\llll
dılar, ~ene yola koyuld11k. Hf~I· 
kah söylemek IA7~m gelirse trçn 
huduttan kalkar kalkmaz man
zara d:i~ü . Ge~n ~kili gi
yinme tarzından , nıu~~fsl11e 
kadar her şey degişmiştl. Alman 
ların lehine olarak tren bir ıaz 
daha kirlendi, fakat halk 4aba 
ııazik vemlsafirperverdl. ~uda 
kadar kompartımanda gııyet 

rahattık • 
Bizden başka kimse yoktu. 

&onradan oturma yerleri dol
ılııktan başka koridorda bavulu 
llstllnde oturanlar 411 oldu. 

:>ıasyonda ilk i~imiz bir az pa
ra bozdurmak oldu. Bir mark 

8 uraıı edifO , ıanl lıir tarlı: 
lirası takriben 17 kuron tutuyor. 

İki )'ataklı ve hususi banyo
lar bir oda 60 kuron, yani üç 

buçuk lira ediyor. Uogrıısu çok 
ucuz. Burada bir kaç gün kalıp 

ş lıri v~ Çekleri ıanımıya çıılt
şııcatız. 

Bu eski millet fakat yeni 
devlet hııkkındaki tetki_}latımızı 

ayrıca bildireceğiz. 

K. Öııırr 
- __......_..._... 

Fr,,•ee•• 
Hükumetin n1cvkii 

.,_.._ 

Poincare kabine i ye
niden kazandı 

Pıırls, 10 (A.A. - Akşam 
gaıet~lerl kongr~gasyonlar ıne-

elesinde hllkOmetin, müteaddit 
obstrllksiyon teşebbü-.Jerlne rağ
men, muvaffakıyet kazanacağı-
pı t in ehnektedir. 

Lyon sergisi açıldı 

Lyon, il! f .A / - Burada 
tertip edilen par.eyırı bir çok 

D!f ·IJIJICI r ve Jıu JlCY~da 
M. Herril'I M. Zaleskl ile M. 
Bouisson ziyaret eylemişlerdir. 

J!o.lediye dairesinde l>llyUk bir 
alyalat verilm4'ür. 

Tamrat tediyatı 
Parls, 10 (A.A Tamirat 

teıtıratını temin için teşkili 

derpiş edilen Bankıı hakkında 

IJIAtpps ısı 
WICIJ bir ~ lt4e U tCfldlat 
d11f.N' ·ıe 4,e JeUcri11 mali isti~
Wlu Jılç bir lu)lel &~Y ı:ejtl 
Mf 1111 eılflıııişli r. 
1'lman_1anın vereceoı para 

Paris, il [ A.A) - Malin 
gazetesinin Cenevreden alllığı 

malilmata nazaren mlltelıassıslar 

~gıit i Alman senevi taksitle
pqln tespiti hususunu nisan ayın

dfl topi4'-D.acak olan lıllkllmet 
ll!A!rahbaslarınıı bıraktca~ıır. 

1ta11a.ia· · · ·--
Fransa hava nazın 

Torlno, 10 (A.A.ı - Fran
sa hava işleri nazırı h\.Lau

rcnt Eyoac çok samımı surette 
istikbal cdllml·tır. .''l\umal

leyh nazır ile İtal}a haya 

işleri milste arı M. ltalo Balbo 

Fransa ile ltalya ıırasında ismini ııııtırlayamıutı:ım bir 
istasyonda Prağdan ne kadar 
uzakta olduğuwuzıı sordu ımuz umuru lıavaiyeye m .. tealllk 
bir memur ıcrıııameko11un 21 olarak akdolunacak mukave-
göstermekte olduğunu söyledi. le projesi hakkında. iti if 

Bir az mils~rlh olmuşken hakkında itilaf hasıl etmlş-

gene korku Plili. Etrafta mut- lerdi.r. MJ.aureot J::ynac a 
hiş siz vardı. MaklPi~ milbA- Saüıts Marice ~t Lazar. M. 

lata ;tı~IJll ~JM!nettlik. ~ı buçuj.' balo &albo ya Ll:gion d·hon
saatlık bir teahb(lrJlılp soura 
Prağ stasyonuna (lirfltüniz za cur nlşanınuı birinci rütpelerl 

.flV. ·vf!)'I ~il 'lııt~ .JördDk. verilmiştir. 

T MIRLENK 
~·••m 

.a ·n bu ııııi ~elıatı T mi· 1 rq4er fltprnuıf< istiyorsam:: kc11-
riıı her emir 1 c kararına nki diniziıı ı•üz bir, JlİZ kırk da bir 

kazıı ,lıı.ırıiıı ıın P,tl· c;ıA,mak iı.,.rc ıtiı;ncten ku~iik birer 

) ctını eti~.ı:ııt!L. ku •.ı:.tı:cn ih:trct oldup;unuıu 
Tc1T1irın mai))eti nkanından ılt)W üz! l'tc l,;;ızaEJ!bifüiz? 

Jaıı , •rlıııdcler kendiı ine ilohıık l Icı i ıı·mıı,tu. Arka,la~larmın 
ı. 1 sükutunu gürrn Da11ıt ,u muıa-

L"tnıeıı. uıc.rc er~ <;!'iye ~e · l;\ada lıulwuhı: 
dikkıi 7.anı n "nkup bir elinde 
t.eJ;\ıı:;ı k:ıdin•. diğer elinde 1;.ılıct 

' ı•lumlu~u hnldc dı:diki: 
/Jız Ş.cnln pe i de getuıcyc 

ı·c niıı et/ık. l~tc efend"n l•tlfada 
efıimı tadim il rrı J min rdi-
ar ız. /Jır c/ımde de kılıç !'ar, E~cr 
ana ıtai.!I ı fırı• rk sen de bızim 
,,., t Zl aJ !. 

ı,, u ı " ere nt,.rar k 

'\lu', ı kaldırmnııı çarckr'ni 

ınır kr•cyc i a,ladı ·at. Tcnıir, 
1 unları ı;ulrrd ()inledikten sor.rn 

. ı:r /,ısu ııl.ıllılarl Siz eğer 
Fnıiri lif biıı kişılil: f:ııı•ı·etile fıe-

- Gece gizlıte gıdere/; Karşiyc 
giı mrk, Masayı yalt1/;<ında bastır· 
ma/.: ıhilıa İ) i olur. Rıı · ııret/e 
/;eııdisini l.aldıralıi/:ri 

Tc.11ir k kunç lir. tanırla 
!ı\ıhU t, tik eder ı;o•ı.ımlıı: 

O;·lc, lııı dalıa ıyı f1farak. 
Fakat bıınu yaptıktaıı w11ra onuıı 
tlç bııı l.işi!ik kııı·vetini teşkil eden 
adapıların da fıirer lıırer yatakla
rına 1111 gideceksiniz? 

Ihı ııt bu sual uzcrine fikrini 
müdafaa cdcrd; dedi ki' 

• Herşey Allıılıııı emriııc tabidir. 
Mıısa /ıızim /ıurada olılıığrımuzıı 

Londra, 11 (A.A.) La- ddet net darülfllnun muhitinde 
hordan Oally 1allc bl\dlrl- görülmilş olan gııleyan ıızerine 
11.ror: neşrolunan nim resmi bir tebUğ-

manullah han gasıp de yarın derslere dernm arzu-
Baha Sakiden tahtını istirdat sunu gösterecek olan [talebenin 
etmek kin ge<'en salı günü ber ihtimale kar~ı zabıta tara-

T T fından hi111ayc edileceği beyan 
Kandehardan 280 mll mesa- olunmaktıı, m!ıfsitlerin plAnını 
fe$f e buJunan Kabile dotru akim bırakmak hususunda talc-
llerl harekata başlamıştır. benin vatanperverliğine mııra-

Afg9nıstanın sabık Paris caat etmektedir. 
sertrl Na4ir han ile birade- Bundan ba~ka hükumetin 

bilhassa Seville ve Barcelone 
rinin Gardezdc tevkif edil- sergilerini muvaffal<iyetsizliğe 
mlş olduğu blldirllmektedlr. uğratmak maksadına ınntuf ve 

Kandehar \alisi serdar .Franr.ııısonlıığa müstenit ecnebi 
Abdülkerim han Amanullah bir teşkilat hakkında memlekete 
Han tarafından azledilmiş ve izahat vereceği de tebliğa i!AveJ 

}'erine rdar Abdülaziz han olunmu~IJu-. 
tayin eıUlmlştir. 

Mehmet Ser\er han Ce
liılabattan Peşavere iltica 

etmiş olup oradan Amanullah 
hana iltihak tasavvurunda 

putunmaktadır. 

Mehmet hanın beyanatına 

nnzarcn Şln\'ariler de dahil 
olduğu halde şarki Afganis
tan kabileleri hali hazırdaki 
vaziyetten bıkmış usanmış 

olup kendilerini arfetmesl ve 

bu suretle hareketleri üze
rinden bir sünger geçmesi 

şartlyle Amanullah hana 

muzaherete amade bulunmak

tadırlar. 

ALMANYAOA 

Balon gene gidecek 
Londra, 10 (A.A.) Frle-

drichshafenden ~lldlrUlyor: 
uGraf Zeppelln balonu 

10 may~ Nüyorka bir 

seyahat icra edec@kür. Balon 
haziran ve temmuz ay!arında 
devri alem seyahatına çaka

caktır. 
15-oınunı,uerin nUmayi .. 

Rerlln, 10 (A.A.) - Dün 

sokaklarda nüoıayiş yapmak 

isteyen komünistlerle polis 

arasında bir müş~deme ol

müştur, Polis. nilmaylşcller

den 22 kişi te\k.lf etmiştir. 

fı evklrnilar bllaherc serbest 

bırakılmışlardır. 

M. trc&111a'1 çckilece!< mi? 
1 • ra 11 \ \. \!. Strc< 

' la· .l:ı h lk fırka<ı 
t"! tlcrcrc 

c.n. 
UC7.:trl 

:··nı ·.ıc. · ı i!L 1in~c 

şa\I , i ·; ri ı· c Jcndır 

eee••••••••••ao••••••o••~•,•ı 
faŞibl ıı eclisinde 

1 mı 11 \ 1. \ltı<ıılini 

f l~~zm rl '\ rin 
c.mi tir. l :ı, \ l. l ıı:ı ; .... r~tı 
1 akkıml ı izah t ı ennı · ı r d irıı oı, 

l lh ..ı 1 •r I • l c '· 
natta hul m~tur 

l'arL-, 11 \. \. ·ı orincıda 

Yeni bir tayyare 
Londra, 1 O ( A.A. ) in-

glltcrc hav nazareti hesa

bına JiellcQgync namlle 
yadedllen }'eni bir nevi tay
yare inşa edilmek üzredir. 
Bu tayyare şarlmli surette 
inip çıkabilecek, havada 

hareketsiz durabilecek ve 
düz olmak şallyle her hangi 

bir dnnıdan tayarnn ede
bllecektlr. 

lngiterede hava değlftl 
1 ,on . a. 11 . \. • lnıı;i!tcrcdc 

alnali lıaıaııcd bir fcıkal;\dclik 

nrcLt. 'İ'üksek- lın• ıalıakalnnndo 
hükunı iirmckıc 1>lan •op;uk ı ük<el. 

dağlan orımckıc bulunan )<adaıın cri
n1C$inc ırıani (ılm:ıh.tıı \·c hu yüzden 
alçak mıntakalarda hüyiil. hir kur.ık· 

lık hiıkiım >urm,ktcdir. llıır•lardıı 

ndettı hir ,·a7. f.H.:agı mc\ c:ur olup 
bir çok r•oı:ınların zulıuruna ;ehe. 
hiJct \'crıncktct.ltr. 

Eski hukuk~inll• 
l.•1nı.lra. ıo ~ \. \ llui..Lıku 

düre\ ilminin tn \ıliviık rrkaııından 

ıc hcrnclmilcl 1 lil anı od:ılcıiıı .oluk 
:\za>1ııdaı 1.ort f'ınlay ısu H•ı;ıd• ol
duğu J.a!Je \ Jıı uıı~tir. 

Londr. eleGiyesı 
l ••ntlrn, 1 '\. \ llır l'tatis 

ıib J(<•tc l.o 'I" lıeletli re•I l 0,000 
memur 1-ullaıı 4lr• oh•p lıuı.-c;i fı5 
mılyon ı·,giliı ıra ... ına h:ılij! olnı~ 

radır ilk ıııekt~plerın miktarı i,e bini 
ınütecaı ız o:ııp 6:il.I hm taleheyc 
ıcdrh ta lıııluıınıak11ılır. 

Sis ı A• J ı, 11 \, \ 
ı İl: 'I • l 

hcıa:.,u 

.ı. 'ı ~ri zu oıt.tc gar· 

----·--Bulgar Kralının $Oynhatı 

<:ııfyp, Hl (A.A) l(ral 
13oris 1-:enl!isini mlltelın<sıs dok
torlarıı muayene ettirmek için 
ecnebi memleketlere ınUtevcc• 
cihen ltnreket etmiştir. 

llol <rı·aü 1 J .\ .• \. 
(\r:ılı Hııri.; ı.;:crrlr\ ı lıtr:ı\:t 
ve liU .. ırrıştc)C •. ;.ıtnıı,.ır --

Bulgar 
~cltni~ 

Cenubl Alrll<a - Almanya 
1.ı ndr.ı, 1 l \ · \. Dıır 

\ .wJ· ı bildi•ı ı oı : fıik.ı lıukıimc 
ıiııin Almanya ılc akdcdılmiş <>fan 
ticı.rct ınuahcdc ıni ~\an nıcçli.-inin 

1 ransız bıa ıılcri nazırı t\. Laurcnt ta dikı,ıa 'Al'Zctmcınç i :'llataklc büyük 
Lynac ile ltalıa lı;u~ i~lcr: nıii~tc- bir mcnıtıuniyeı<iılik ıcı liı: ttmi~tir, 
ım :\1, llollıo fi lırklıt l'ran;ıı · , aı:ıl ta,ıılcri ~c nlı;ıbı •cnarii Kap 

· lrolıarı hava nıunakalatı mtı:ıhcdc•ini p rlammııı ıııd ki mclı"ıı lannı geri 
imza ctmi,lcrd·• ç;ıj(:rınağ;ı karar ı cımi !erdir . 

_ 2 4. !!i!!!iı!ı.;.,;,mzzıl!!!!S!l!'!!~:Z!!'ı#!#!•-"!.!'!!!"~'!l'-!""!1-
'/iliyor Efendisi oıııı Kıırşi şdırini ııurıtaki i krntlı ~lalik~ hediyeler 
ınıılıuftmı etmesini mıretıııi~. Musa ve cl~il~r ~ ılladı. l\cııdi;i de 
bıında11 lıaşlm bir şey yapQııyu- adamlarilc bırlikıc. 1 !erata gitmek 
cakfır. · 

üzre l lora,;nı yolunu tuttu. O 
Temir du.ıuııcrd. ) iik,d; ~c.lc: 

Eğer. ıtcdi, Mıısaya lıabu ,gece.\ i )-okl;ı ~a(hr kurarnk geçin 
yolla. am, 11elıirden ge/uek çayıra diler. Dcı rbi gun Temir ,ile arka-
ıwnesi11i ı•e hararetini şarapla, dn,l:ırı tekraı- ~ola du1.cldiier . 
ralıatsızlığını strin lıava ile teskin Tcıııir lıiızat \ oi hazırlığını 

ttıııesiıı.i filiylesrm kabµ/ eder mi ( ı;ürii) (lrdu. Yolda 11i ~n tiıccar 

l>nut gülüm ·L'<li. • urak mcı · kafileleri Tc)l;ıinlcıı f,endilcrini 
ıncı iı:ıı.irıın ortasıyclL Kendüeri icablmk him:t}'C i~iıı bir takım 
açık in ada bulundukları paide atlı İ.'1:cdilcr. Bu ki\rrnnlar Tcnıi· 
ıcaktaıı göğus hağır açık bir 

rin dıJ!;er ku\Htlcri tarafından 
halde oturu ·orl:mlı. Surlarla çeı--

kcaı uzc o~raıııaktnıı hırkııror· 
rililo;an Kar'i ~ehrinin lıiiylc hir lardı. FakatTl:mir J\:ırsi yolunda 
ıne\ <imde ııc l;:ıdar sıc;.k olaca- ' · 

kendi.inin, ııı:ıinetindc ı:idcn\cr· 
"1111 kestirme!. zor dcl\ildi. Ka~i, 
" dcıı lıa~ka adamı ıılnıadı~nı 
\·azın tl""ı·ı k'-ın barınıl:ı··ak lıir 

'" " ' siiylcdi. Bundan son,r:ı iki yiiz 
yenli. ;\lu anı;ı ycıip içmcj!;c kırk ki;-ilik 1.ııHctilc derhal 
kar~ı olan ~alı be lıcrkc•çe ına· 

lumdu. Daı ut dedi ki: 
- Kı 111/isi gitmeği ister amıı 

lıemcnAllalı saklamı gitmiyebilir de .. 
O lıalılc kendini daı•ct etmi

yeceğiııı. 

Teınir arkaLla~larına dalıa fazla 
bir ~ey siiylcıncıli. 1' ar~iyi ı-.apt· 

etmek hakkındaki fikrinden YU7. 

geçmi; giirüniiyordu. Çünkü ce-

cenup ~ulum tuttu. l..:\rrnnlar 
~imak dogru, • 'chri ı;c'çcrek 

Kar~iyc gideceklerdi. · 
Yolda hhak kııyu. ıı <kııi:cn 

mevkide, kalarak l\1alik nezdi11e 

yolladı~• elçinin nnlctini lıeklc

mejti murnlık gürdli. Hu intizar 

bir ay ~ürdü. fakat ~onunda 

kendinin de beklcdlgi !(ilıi çıktı. 

Sırblstanda 

Hırvat teşkilatı 

Kanuna muhalif gö
rülerek kapatılıyor 

- .......... ~ 
Belgrat, IO (A.A.) Zag-

rcpte münteşir , 1ovostl ga

zetesi Zagrep ve Spllt zabı
tasının Orjovada ısnı!ndekl 

milllyetperver teşkilatı dev
let müdafaa ınıı alt kanuna 

tevfikan dııf;ıtmağa başla
dığını bllqlrmektedlr. · 

Yugoslay donanması 
Belgrat, 10 (A.A.) Zag-

repte münteşir Novostl gaze
tesine n.aıaran Yuı:-oslavya 

donanması Amiral Staııkovl· 

çin kumandası altında olarak 
önümüzdeki ilkbaharda Fı

ransız. lngillz ve Yunan do
nanmalarını ziyaret edecek· 

tir. 
·-•--..-

MEKSiKADA 

isyan devam ediyor 
Meksiko, 11 .A.A. Cami-

tasta asiler reislerinin hilk!lmete 
kar~ı mücadele etrnekte oldu
ğunu ııgrenir öğrenmez mumaı

leylıin aleyhine dönmıı~erdir. 
Federııl kıtaatı Veracruz hllkO
metl dahilinde IPthir ameliyeııi· 
ne devam etmektedir. Bu lıavali
de a«llerc kumanda etmekte olan 
ceneraı Maquirre serbesıce me
mallki ecneblyeye gitmesine 
müsaade olunması şartıyl.: tes
lim olmağa hazır bulunduğu ve 
fakat hUkOmetln bu talebi ka
bul etmeye mllteıuayil olmadığı 
söylenmektedir. Asiler lehinde 
yegAne haber aşatı kıılifarniyo
nın cenup havallslnln isyan ha
rekeUerinc lştirakleridir. 
TJ1_nj1r• de J•Ptırıyorlar 

Nuyork, 11 ( A.A ; - Long 
lsıanda tayyare imalathanesi 
Meksika : lıUtOmctiJljn lıir 1@11-
rlflııl icra otıno1' lçltı ır;•ccı aQıı
cıoz çalışmaktadır. lık tayya{•
ler MltcbeUfld 1111 bffljl Wll!'J'" 
lindo haretct tıJ~~tir. Ta11a
rater4' aııtraıyoz.lar ve bo~lıll
lar vardır. Bunlar rakip olacak 
ve idare c~c:ı:Jk ~p MÇ&l!ıal• 
tayyareciler Amerikanın Hamp
ton • Road tayyare karargabı

nda kemali faaliyetle antren
manlar yapmaktadırlar. 

Asilere mlleeede meseleel 
B•rlip, 10 ( A.A. wa&blng-

tonddan gelen lllr telgrafta Mek• 
slka reisi cumhurunun Amerika 
hükOmetinden asilerin ccnahla
rını çevirecek olan r.skerlnl 
hamil bulunan trenlerin Ameri
kan toprağından geçmesine mü
saade edilmesini talelledeceği 

söylenmektedir. 
Jıf- ~aglQblyat Meksiko, ı t 

IA.A] Asilerden bir kılanın 

Camıtasla mağlubiyete düçar 
olu~du resmen bildirilmektedir. 

Acaba casus mu? 

ncrliıı ıo ' \. ' " . - lkuthcnJen 
hih.iirili ~·or; r ..eh 1111.::nıurlan pa!'ı3por· 

tunu ı ize ettirme bizin l.dı ıupra~ı · 
na girmi; ol:ın lıir alın:an puli~ıni 

tevkif eımişlcrdır. '[e\kul e><ushıkla 
iıtiham edilmcktcdır. 

Datlml ne? 
J.i,bonnc, 11 1_.\.A.) :\leçlıul 

bir ka,· ~ahıs "l'cdrcs Sal~ıdas, ra
.-athnnc-indckı aletleri ıahrip cıllliş!ir. 

Malik Tcmirin adaıııla,rına hcdi
ycler yererek geri ı:;iındcrmi~ 

kendıni beklediğini bildirmişti. 

blıa.k kuyu unun cırafoıda bir· 
leşen k:ln·anlar da lıu haberi du

ydular. ~'iinkii bu miıhim lı4ber 
yüksek ~esle lıağnlarak eır;ıfa 
ililn ediliyordu. 

l\4n·anlar ka~i :,cJırinc dahil 
olduğu zaman· \!usa gelen tacir

lerden yolda Tcmiri gıiriıp gür
ıncdydcrini sordu. Aldığı mııffi. 

mat, 'J'cınirin lkrp,t i.stikametindc 
yoluna deı anı ettiğinde şüphe 
bır.ıı~nuı·ordu. Temirin ,\lalik n~
zdine iltica cdcccj\i anlıı~ılıyordu. 

Bunu ü~rcııdiktcn sonra Musa 
cvclcc Temirin kendini da\'Ct 
etmek i erdiği çayıra indi. Mura
da, vakanüvb\crin yazdıgına giırc, 

l\lusa "yere halılar ~erdirmiş ve 

nice ~crabı zchralıın ~~zını :ıç

tırmı~tı" Mu.·a oğlunu yüzlerce 
ki~ilik km•etk kalcdı: !•ıraktı. 

'!'emir, yolı.ııa deı·;mı ederek 

gene bir konak yerine gelmi~, 

orada bir halta kadar lıeklcmiştL 
Bundan mak~adı karşıya giden 

~ ._ . --~ . 

Yerli eşya kullanmalı 
Türk ocakları n1erkez hey'ctinin 

mühiın pir tanıimi 
.ı\p\,.;ır;ı, 11 ( \.ı\) Turk vatani lıir \az''" o!Jug.ıuıı kay,l-

ocakları ıncılc, lıc \ 'di ycrlı c~ya\" ettik tere sronra , ·aklıl:ıra ı e ıurk 

marn 'atın kt !in ıl' u ı ı·c lı> rı-

lf!rın r •\ n...: 1 nı C..:mLn j ·ııı ca Jı

JJrın m11hitlı;: '''<k dı mesai 

ltmdcriııc d.ıır Tı:ı k oul lan a 
iı'.r ıamıııı gunckr'lli tir. 

l\kkc-~ lıcv'cti lın t.ımlındc 

yerli ıııaıııu1'\t:ı ';ırJınıın i tikbal 

'c i ti~lıalinıizi alab<far eden 

•ııliııc \ vcr:crın ~ll urct c lıit~) 

O) lcııı .ı..·c<jir· 

. 'c •'.ıc·ık<ın, •ıcrcıjcıı :ı\ çak· 
·ııı, I'• n11 ~ ... ıc ' Tj) rır'ıı~, iıunu 
her un l'cndm ~nr: l str•rn ııde. 
c\ imiıdc \'C ın ııtzdc kııl· 

landı ını•,: c~ın .. ın lıugıin "ir 
çoi';t•nu 'arın hep ini dahildtn 
tedarik cddıılirı7. 

FAÇİST REJ.MİNİN BEŞİNCİ 
SE ~ UONGRA~I 

i~tjm~cJa. !4) bip ki i bulu du 
• 

M. Musolini harici siya etin ilk artını ani~ tı 
Roma, 11 ( A.A. 1 Façist ledijtlın nutuk bu nıevıııu kAmi· 

rejiminin beşinci ı;ene kongrası len hulasa et111çktedlr. 
bugiln opera tiyatrosunda ilk ltal)a emperyı;lislJigi ve mü-
içtimaını akdetmiştir. Rejimin tecaviz italyaıı mllltarl iliği ile 
bütlln fa:ıl kuvvetıerioip reisleri cihanı boş l·ere nevmit etoıek 

M. ,'\\u.oliniofn etrafında bulun- lsteıulyenlere bir daha lıatırla-

mıyorlar<ıı. 11llknmet erkaııı tırız lu: lıaıya enuıiyet ve mu-
bUyük façist meclisi azaları dafaasının icap ettirdiği tesli-
~00 meb·ııs namzedi ve krallığın lıatın esgarisini yapıyor. 

ltalya blltün milletlere ve bütün valileri, takriben 000 kişi 
içtimada hazır bulunuyordu. bilhassa komşuları ile muslihanı 

yaşamak istiyen bir çok clevlet-
M. Musolini .JıJlrici siyasetten ıer ilıı ekseriyetle bulutları 

bahisle demiştir ki: Her devlette dağıtarak entrikaları hozan 
silAb kuvvçll \"C safla ınaliye, ve fikirlerde ıuuvaıene tesis 
harici siyasetin ·ık şartıdır. eden dostluk ve ticaret mııa-
ayanda 6 Haziran 1928 de söy- hedelerl akdetınlşlir. 

z:;: • ;::::;; 
Bulgar kralının seyahatı 

llclı;m. il (ı\.ı\.)- Kont ltimski 
namı altında H') alıat ermekte ol n 
llul~ar 1-ralı Uııri> hu salıi\h burara 
gclmi~ ı·e llud;ıpc0tere hareket etmi)ıir. 

Çocuk Marşı 
AnJ..ara, il ( .... A.) llım•Ici 

cıial_. cemiyeti tarahp\l!J) çocuk 
mJJşı için ıçıl~n mu ıal.. ~· Aka 
&iJl.ı\liiz y«ı c<e i kwınını;ıır. 

••••ı•···-·--·11. t1t•
1
•

1
•

1 

• ..... lı•ML ~.1111911 ... .,.,., &21& j 

Darüraccze Müdiriyctinden: 

)1,,\ 

1 lcndck lshaknjlu Ki11zliJcre' I 
onnanından gayri mımO\ meıru 
ınik ap hc>alıiie ikibiıı sekityiıt. :;ek· 
sen be~ ıııcşc Li~hiıı dokuzı (iz ka)·ın 
eşçarının lıeş ~cııcdc kat ıe ılıracı 
bılfıcr metro mik'ap meşe dokuz lırn 
l~ir L:uru~ ~:ı}ın bir Ji~a. )C~nli,l'bc~ 
kuruş bcdclı ınukı!ırerı ılc ılaıı , c 
şaruıamc,ındekı mcı·ıı mucibine• 
t.apalı 1.arl tı'u!Ue ~ • 3 . .!):!fi 

tarihinden 16 6 - mo tJrihiııe 
kadar nıüza)'ed.cçc ı·azcılilıııi~tir talip· 
lcrin Kvcııcli o man qı~ı1ı!fiı tUıde 
komisy11oa ıpıiracıı. ;ı.rı il.in !!)uıuır. 

ı\l!J. ar müddetle nuhıan nr L:• ar H 

sanma \·cnıı! be< yüz kiloya ka- J\jl e rııffP 
d l .. - . . • ~ ıs-· ·ı.. ı 1 rer~mbe giirıu 1 cr: 1~k nlan 

ilr ıır.ıncı ne\\ eı(m~"ın .WP ı . . !j! ~ 
, r . ı· ·) ' 1 ( "'' ( 09 . balk matıncsı. zar ıı,u ıı c ) ,,ısa~ !<. ı.:tr· K d ı· · b .. "k .. .. .. . omc ı •ransczın uyu snsyc· 
~amba gunu ~aat on dl•rtte mu- t . ·ı 1\1 ı J R . . . . , . en ı c aımazc ermen uer 
nııkasası ıcra t·llılcccktır. l alıp· \e lıiıtiın tiı·aıro tıırnc:;i Jıavram· 
!erin viızdc yedi buçuk kuru~ dan 1-ilistif~dc iinümüzdekl l'er
nisbctindc teminat :ıkçckri ı·c ~cmlıc giiniı tcıızilı\th fi.ıtk 
tcklilnamclcri)·Jc dariıl.acıcyc 111 •· nıatiı>t' rılarıık llomar~enııı en 
raca~tl:ırı. güzel piyesi ol.ın Ltp warl-

* ~e ~ FlgarR t.:m il cdi· 
Danıl'acczcı c ınlikt:m Hn leccktir. 

kilo J..uru iıtı.muıı Lap:ılı zar[ '--z-a_y_l __ l\_t_a_rt_n_tl_r_ık-ıı-t.ı-ıı-c-ıı-l-,ı-ı 
u:;ulilc nııınHk:ı-·ısı 11 i ·aıı'l:!\J ıııanc,i giıniı alafr,ıng• bat <"'1t ile 

l'er~crıılıe ı;ıınıı aat on diirttc 
icra edilecektir. Taliplerin yüzde 

yecli lıııçuk nLlı•·tiııdl' ı·~ınin~t 

akçekJi ı le nwracaatları. .. 
llarıil'cccıcyc nıııl,tati (20) 

ıcnckı: beyaz pcrnirin kapnlı 

zarf lbıtliflc miiııakasa>ı 1 O Nisan 
9\!9 (.'ıır~aml :ı günü !-<t;ıt on 
dörtte icra çdilcckti. Taliplerin 

yüzde ycl\i hu~uk l..uru~ ni,;bc
tindc tı:min;ıt ııkççlerirlc nıii;·a

caııdıırı . 

1 ' ç::z_ 
kArvanların orava tarnamiylc va
sıl olahilmeicri için zaman bırak

ınako. Hu ınliddet l(e~-tiktcıı 

sonra Temir l·ebrl vliriıyıi~le 

tekrar Ürnm\idcry~ n~~ırlnc foOldi. 

üurayjl gelince dı.ır Yff~ apnı 
nehre sürdü, nc.brin cı:n:yaııına 

kar~ı ilcrilemeğc l•~ Hµ teh
llkeli hareketi, aJllllllarıodan }'al· 
nız kırk kişi takip etmek Cr!'JI· 

rctindc huluodıı. 

Nclırin )·ii7.unı.le I.a/lklar ljlr 

birinin ardınca gittikçe hu kırk 

ki~i de kayıklara bakarak aljiy 
ediyordu.O geceyi, sahilde kimse 
tarafından l((iriılmeksi,.in l(cçirdi
ler. :\damlarından lıir kaçını 

şafakla beraber göndererek Kar,i 

~olumla güriıkcc1' lıiituıı yokıı· 

ların le\ kil edilme.ini emretti. 
Deni>i akşam ı;üncş battıktan 

rnnra tekrar lıeygirlennc bindiler 
bütün ~ece açık kırda ) ol:ı deY;ırn 

ettiler \ c Knr~i chrinin ~akınında 
bir küyiin dYarındald kuyuya 

~el diler. 

:ııitıııedi) 

altı ara,ıııtla ,;lcrunuııdiı 1-awııç def 
teri \"<' c\ rakı "aırcnli ha\ ı çanta tut 
Eminuııii ilhçk:ı :ıra>ıqdJ traınrny 
nr.tha ınd·L unuttıun . f)crunund:ıkt 
cvrakık kim>cıc \ıir fanh·ı rnkııır. 
Bıılupta Sirkcciılc Yclkcnd zade ~~ 
nında .:.ı ııumar•rd gctirdi~i takdırd: 
memnun cJcccğimı ildıı ederim. 

Abdülv.it ı anıl 

Türkiye işbankasından 
Bayram müııasrbetilç ı,l,14,l~ 

l\lart 1)21J tarihinde lıank.anırı 

kapalı bulunacakttr. 
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MILLl\ ET SAi ,1 !\iAIU 1929 

11LL1Y~:T1N ŞEHiR VE MEMLEKET HABERL R! 

IIayatına kıydı 
il ••• 

Sınıfını geçmiyen bir 
talebe intihar etti 

K ulell lisesi talebesinden 
iken sınıfını geçmeme

sinden dolayı alaya gönde
rilen Polis mildilrlyetl oda
cılanndan Ömer ağanın 18 
yaşındaki otlu Ramiz ef. 
saika! teessllrle tabancasını 
aıtzına sıkarak intihara kal

kışını$ kurşun sol omuzun
dan çıkmışur. Ramiz ef.nln 
yarası pek atırdır. 

K•vurın•sını çalmıt 

Rizeli Mustafa Karadeniz 
vapuru ile gelirken liJ 

okka kavurmasını ateşçi 
Hüseyne teslim etmiş fakat 

Hüseyin kavurmaları çalarak 
bir bak kala sattı tın.dan 
yakalanmıştır. 

Odun hırsızları 

Hasköyde Kllmllln odun depo· 
sundan odun çalan Rıfat 

ile Yusuf yakayı ele vermişler· 
dlr. 

Elbise alırken 

M ehlt'et Ali efendi dlln Yeni 
Camide Vaseflo dükk llıııt• 

dan elbıse alırken 36 !ırası çalı· 
ndığından şUphe Uzerlne Yasef 
yakalanmıştır. 

Galib• elblsesfz olacak 

S irkecide Alemdar otelinde 
yatan Hamayak oda arkadaşı 

Rlza ı:t. nln iki kat elbisesini 
çalmış zabıtaca yakalanmıştır. 

Sansar derllerlnl çalan 

S irkecide Ankara hanında ta• 
clr Abdullah efendinin 19 

sansar derisini Yorgi namında 
biri çalmışsa da derdest oıun· 
muştur. 

Ehemmiyetli bir airkat 
Bahçekapuda silihçı Kaznn B. 
ın dükkanına hırsız girerek 1500 
liralık tabanca, yüzük ve saire 
çalarak kaçmıştır. 

Fındık Fatma faaliyette 
Meşhur Fındık Fatma hastalı
ğını tedavi için taşradan gelen 
Hatice Hm. isminde bir kadı
nın yedi altını ile 18 lirasıru 
çarparak ~ırra kadem basmışur. 

Boyabatlı kayıp 
Besiktaşta Akaretlerde kahve
ci Hakkının oğlu 19 yaşında Bo
yabatlı Hüseyin kaybolduğun
dan zabıtaca aranıyor. -------- -

EMANETTE 

Fransızca yazılar - -Emanetin teşebbüsü 
üzerine sinemalardan 

kaldırılacak 

Şehremanet) slnemalardaDJı 
Fransızca yazılan kaldır• 

mak için teşebbUaatta bulunml· 
ya karar verm'ftlr, 

Bu suretle fıımıerde artacalı: 
yerler Türkçe barflerıe yazılmış 
yazılara tahsis ecl.ilccektlr. 

eaoırsaklar ihale •dildi 

M ezbah11da toplanan bağır· 
saklar geçen ~ene Feltmana 

ihale edilmlştl. Mı:kavelenln 
müddeti ıeçenlerde bltmlf, ba
ğırsaklar bu senede aynı fııraıt. 
le feltmana lbale edilmlttir. 

Dl2'er taraftan bir şirkette 
lstanbuldan bir bağırsak fabrika· 
ıı açmak için Emanete telı.Jifatta 
bulunmuştur. 

Temslller bftlyor 

Darüllbcdayl martın nihaye
tinde bu seneki temsil de

vresini bitirecektir 31 martta bu 
ııenenln son temsilini verecek 

• ondan sonra turneye çıkacaktır, 
Mezbah• varldah azalıyor 

Mazbatanın şubat ayı varidatı 
geçen senenin aynı ayı 

varidatından 17,000 lira nok• 
sandır. Bu netJceye gllre Istan· 
bul bu sene şubat ayı zarfında 
diğer aylara nisbetle daha az 
et yemiştir. Bu tenakusta son 
fırtınanrn bllyülı: bir dahli var· 
dır. Çünkü o karlı havalarda 
taşradan lı:asaplılı: Jı.oyuolar 
getlril<meml,tir, 

Ekmek fiyatı 
Şehrcmanetinden : 1\laron 12 

inci salı gün ünden itibaren Bi
rinci nevi ekmc~n kilosuna 16 
kııruş 30 para hami fiat vaz'e
dildiği ve fımcala fiatlannda te
lı · ' ' ·lmadıı:tı lldn olunur. 

SPOR Taksim abidesi iku•ndı :o. MAHKEMELERCC'l 
• 

BAYRAM1\1AÇLARI Dün de toplandı ve Oktrova resmı . . 
Kelımenın manası 

s ··ı · i · mahallinde tetkikat- Emanetin hayvanlar-
u eym~~rt zmıre ta bulundu dan a!dtğı 10 ıku~uş 

frıa , ız mıın takımı dııha ge- Abide etrafında yapı- resım mese esı 
çen hafta l\\acar milli ta• J k . . Hayvan borsası. ~cllsi idaresi 

kımıoı sıfıra kal'fl üçl• mağlOp aca yenı tesısat dün Tic::.ret müdürlü~ünde 
etti. Gecen ae· p • • 
nelerde futbol roJeSt içtima etmistir. Bu içtimada J!Clen 
dalJ ademi ~ Cumhuriyet Abidesi Komi- kuzulardan Şehremaneti tarafın-
mııvalfakiyet • syonu dün saat 16 da Beyoğlu dan alınmakta olan on kuruş 
lerile adeta dairei belediyesinde Hakkı Şina- Oktrova mes'desi müzakere edil-
aıay ettiğimi% ~ si Paşanın riyasetinde toplana· 
vo bundar ~ rak Taksim abidesinin vaziyeti 
evellı:f maçla· ~4tı hakkındaki müzakerata devam 

:~ı?r ta::~~:: ~~ etmişlerdir. Sinyor Kanonika ra-
' hatsız bulunduğundan dünkü 

on bJr 88Y1 11' içtimada bulunamarruııtır. Dün 
matlllp olan 
F naız fatbolcatanııuı bıı ant azadan Doyçe Oryant bankası 
sı: muvalfalı:fyetl nedir? Hem müdürü Mösyö Post, Kcreste

bP muvaffafdyet yal111% macarlara ciy~ efendi, M~endis Hüsnü 
karşı da değildir. B. ile gene koınısyon azasm-

fransızlar 600 zam 1 d dan bir kaç zat otomobillerle 
an ar a Tak · "d k Ab"d · · 

yapbkları muhtelif maçlarda sıme. gı er~ ~ eyı yenı-
şayaoı dllı:kat bir mevcudl et den tetkik etmı.şlerdır. . 

Y Heykeltraş Sınyor Kanonıka 
ııı11terdllcr. Fransız takımlannın liri ·· E "d k h 

1A 
8 

eve gun manete gı ere c-
mese • par ta , Raplt , Slavya • f · ·· d.. ·· z· b · 
ve sair m f t k 1 1 yetı ennıye mu uru ıya eyı 

aru a ım ar a yap· zi aret etmiştir. 
lıkları maçlann netlcelerinl belki YK "k b · 
de hayreti h tı 1 B 1 anonı a u zıyaret esnasın· 

e a r anı. u umu - d b"d · t f 1 k 
mıyan ele ı lkli"'ln sebebi nedir? a a ı enın e ra ına yapı. aca 

g ş 6 havuzun ve meydanın yenı şek-
Bu suallere cevap vermek 1. · · 1 · • t tk'k tın" t"r mm proıe ennı e ı e ış ı -

için uzun uzadıya fikir yormata Mimar Saim B. tarafından vü
bacet yoktur. Bu movaffalr.!~etin cuda getirilen bu projeler hey
sırn fransızların bl tun tıı><ım· keltrasın hoşuna gitmiş bunlar 
lan gcnçleftirmete matuf hare- ld .kt b"d' · da 

yapı ı an sonra a ı enın • 
ketlerile muntazaman çalışmış h k ·· 1 ·· ·· - · · ··y 
olmalannda ve bllhassa son a ~o . guze gorunecegını so • 

lemıştir. 
zamanlarda ecnebi futbolcular- y lan · 1 ·· b 
la fazla temas temin etmiş apı pro1e ere gore ıı tc-
bulumalarıdır. sisat 70,000 liraya çıkacak 

Bir zamanlar bizde sılt ıık futbol ve abide, havuzun kenarına ko· 
maçları yapılırken, fuıbolculan- nacak projektörlerle tenvir edi
mız ıcrek turnelerde ve gerek leccktir. _:_.;.__,.. .... ~-=--=-
ır e J1 leke timiz de ecnebi futbol- Posta U• mUdUrU 
cularla temas ederken futbolu· AdJna, ı ı (Mll1iyct) - Posta 
mıızda çok meqlrnr bir telt!müt ve Tel!('faf umum müdüril 
basıl olmağa başlamıştı. fakat Tahir bey berayl teftiş buraya 
bu uzun sürmedi. Çalıştırmasını gcl<ll 
bilenler, Avrupa talmnlarlle 
temas etmenin BUTlna vakıf 

olanlar muhtelif vesllelerle ve 
muhtelif şeklllerdı birer, birer 
yav8f yavllf her nevi spor 
taazzııvlanndan l!'zaklaştılar. 

Bunlann yerine gelenler ise 
herkese ve evleviyetle biz ga
zetecilere dedikodu mevzuu 
olmaktan bıışka bir iş gllrme
dller. Stavya zaferi de, mühim 
ve hararetli maçlarda ve s:.lrede 
ancak bl rer tatlı hatıraya mUn
kalip oldular. 

••• Bayramda yapılacağını geçen 
!erde haber verdiğimiz ve artık 
kat'lyetle takarrür etmlf bulunan 

mühim maçlar acaba daldığımız 
ataletten silklnmeğe başlndığı· 

mıza bayırlı bir delil mldlrl'Eğer 
bu müsabakalar mııvaff4kıyetlo 
tertip ve intaç edilecek olursa 
hiç fUpheslz Avrupa takımlarile 
olan maçlardan gayri yapılması 
imkanı olan en faldell ve en 
hararetli mQaabakalara şahit 

olacağız demektir • GönUI çok 
ister ki bunun gibi mnsabakalar 
taaddüt etsin ve futbol hayatı· 
mızda funsız futbolıında meş
hut olan tekll.mttlü meydana ge· 
tirsin 1 

Bayramda yapılıcalı futbol mıç
lan şunlardır: 

Birinci gün!ll 
Galatasaray takı
mı fcnerbahçe
Btşiktaş muhtell· 
tine karşL 

ÜçUncil g(lnü 
Fenerbıhçc ıalıı

mı Galıtuanıy • 
Beşiktaş muhWl
tine karşL 

Çok harartıll 
olacağı muhak
kak olan bu maçlar bilhassa (il id
barlı dikkarı şayandırlar: 

ı - Şampiyon takım kuvvetçe 
ktndisinden sonra gelen iki talwn 
mııhtclitinl matlup edebilir miP 

2- Ttk başına Feneri mağlup 
eden şampiyon ııkım diğer bir ku
liiple birleşince aynı muvaffakıyet! 
gösterebilir mi? 

3 - Lilt mıçlınndı hem Gılıtı
saraya hem B<şiktaşa mağlup olan 
Fenerbahçe, plipltıinln mybtelitinl 
yenerek intikamını alabilir mi, yaııl 

bir ıaşla lkJ tuş vurabilir mi t 
4 - Bu maçlarda göreceğimiz 

muhttllf knvveı şcklllerl ller de Av
rupa ıakımlarile yapılması muhtemel 
müsabakalarda muhtcüt takıııılann 
tarzı teşkiline müessir olabilir mi ? 

5 - Üç kulüp futbolculın ıra
sında terekkl veya ttdrnnl eden 
hangi oyunculardır, gençleşen veya 
ihtiyar'"'.'" hangi noktalardır? 

C - ,\fJstakbtl Türle futbolun-
da m• '..ı alıbilccet yeni nya tek&· 

~eyhan iniyor 
Adana, 11 (Milliyet) Seyhan 

nı:hrl b1r metro inmiş, tehlike 
zııil olmuştur. 

Seyyah geliyor 

Slberra vapuru ile btı!('ün , 
Lüestaf vvpuru ıle de yarın 

şehrimlze üçer yüz seyyah gele
cektir. 

Nusret Sadullah B. 

S
amsun meb'usu Nusret Sadu

llah bey Napoliden şehri
mize gelmiştir. 

Kalp 25 ilkler 
lzmlr de kolp 25 kuruşluklar 
Mç0g-almağa başlamış ve piyasa· 
ya s.rülmüştnr. Bunlar; renk 
ltibarl)le daha donuk ve ağırlık 
ca daha hafiftir. Halkımızın 
gafil davranmıyarak bu gibi kalp 
para vertımeğe teşebbüs edildiği 
ıaman polise haber vermesi 
ıazımdır. 

m!il etmiş futbolcular görebilecek 
miyiz? 

Cevıplmnı bayramın birinci ve 
tiçOncil günleri vermtk üzre bu su
alleri lstediginiz kadar antırabilirsinizJ 

S. Galip 
SUlcymanlye lzmlre gitti 
Süleymaniye kulübümüzün birinci 

futbol takımı bayram günlerinde üç 
maç yapmak üzre dün akşkm Ban
dınnı tırikllc lzmire hareket eıınlş 
tir. 

Kafile idare hty'<d , Muhtar ve 
Nuri beyltrdtn mürtkktp olup on 
dön futbolcu kendilerine refakat eı
mektedır, 

Futbolculann yedisi SUleymanlye, 
beşi Beşiktaş, ikisi de Vcladandır. 

Gidenlerin isimlerini yazıyoruz: 
Süleymanlyeden: Necdet, Sıll

hattln, Vecihi, Halit, Murat, Mansur, 
Sadi. 

Besiktaşıan : lbrahim, Bahir, Os
man, Hayati, S.lthaııin. 

Vefadan; Sekip, Demir. 
Bayramın birine~ üçüncü, besinci 

ğllnlerinde yapılacak olan bu maç
larda futbolculanmıu muvaffakıyeı

ler ..ıcmennl eyleriz. 
' Davcı 
Beyoğlu Spor kulilbilndtn: 
Kulübümilzün Boyoglu mericcdn

de Martın yirmi birinci Perşembe 
günil akşamı saat ylnnl birde lzala
nm11.a ve efradı ailelerine mahsus 
olmak üzre bill duhuliye bir danslı 

çay V<rilecekıir. Azalanmızın ilanımızı 
davttlye mckımında telekkilerl rica 
olunur. 
Galatasaraylı futbolcular 

Bayramın birinci Çarşamba 
vo Uçüncu Cuma ğllnlerl "Ga
latasarry • fenerbabçe • Beşik· 
taş • taıumlan arasında musa
bakalar yapılacağı cihetle 0 
günlerde, ıaat iki baçukta birin· 
el ve Oçüncll takımlara mensup 
bütün Galataııaray futbolculan· 
aın lı.ulUpto buluomatan rica 
oıuoıır. 

mlş ve bu suretle kuzu fiatlan

nm yükseldiği mevzuu bahs edil

miştir. Neticede bu mes "elenin 

halli için Şehremanetine müracaat 

edilmesine karar verilmiştir. 

Tophane antrepolan 
memurları 

Tophane antrepolannın kapan-
ması ü7.erine memurları açık

ta kalmıştı. Evelkl gün Tophane 

entrepoları idare meclisi toplana

rak bu memurların vaziyetleri 
tetkik etmiştir. 
Sigorta komisyonuna para 
J stanbulda müteşekkil bulunan 

sigorta tarifesi komisyonu aza
sına tevzi edilmek üzre Ankara
dan 1500 lira gönderilmiştir. 

Dev Jet memurlarına hakkı huzur 
verılmcmesi karar altına alınmış 

olduğundan ve halbuki mezkôr 
komisyon azasının mühim bir 
kısımı memur olduğudan bu pa

ranın sureti tevzii münakaşayı 

mucip olmaktadır. 

• Borsada dllnkU vaziyet 
Jn;(ilİZ liıaH dün borsada 986,75 

kurura açılını~ 988 kuru~ 

yükseldikten sonra 987,75 kuruşta 
kapanmıştır. Düyunu müvahhade 

224,5 lirada açılmış, 223,5 liraya 

düştükten sonra 224,5 lirada 
kapanmıştır. 

Alon Borsa haricinde 847,5 

kuruşta açılmış, 848 kuruşta 

kapanmıştır. 

MilTEFCil 

500,000 

BERLElt 

Lira 
Hazineyi zarara so

kanların eşyaları 
satı!dı 

Şimdiki Banıt inhisar~ ~da~csin
den eve! banıt ışını ıdare 

eden Fresko, lbrahim beyzJde 
Luıfi bey, Kemal Nası ve rüfe

kası grubundan l lazincce vergi 

cezası olarak 500,000 lira alın-

ma~ına karar verilmiştir. 

Bu şirket Hazineye vergi bor
cunu vermemiş ve bil:ıhare karı 

teıklk olunmuş ve 1,229,000 lira 

temettil yaptığı görülmüş ve 
250,000 !ıra asU ve 250,000 ceza 

kesilmişti 

Bu şirketin re!iklerinden Ke

mal Nasi evelki akşam Rusyaya 
gitmiştir. fakat Kemal Nasinin 
mııhçuz bulunan Galata Saray 

pasajındaki eşyası dün aleni mü
zayede ile saetırılmıştır. 

MUbadele komisyonu 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Yunan hey'etl baş murah-

hası l\I. Diyamandopulos dün 

salıah şehrimize gelmiştir. 

Komisyon Yunan murabhasının 

rahatsızlıgı üzerine mukarrer lçti

maını bÜgütıe bırakmışar. 

TUrk oca§ında Bayram
lafm• merasimi 

Türk ocağından : Bayramın 

ikinci pcrşem be gün il ocakta 
bayramlaşma merasimi yapılaca
gından saat 15 te bütün ocaklı 

arkadaşların teşrifleri rica olunur. 

Mallye mUste,arı 

Maliye müsteşar vekili Ali 
Rıza bey dün mezunen An

karadan şehrimize gelmiştir. 

Zekai bey 

JVf Usklrat inhisarı umum mll
dürü Zekat bey, bu gün An

karayı gidecektir. 

İki bin liradan fazla 

Emlrgan Posta Şubesi hesabın 
tetkik edilmiş ve mütegayylp 

müdürün tam 2,000 liradan fazla 
açıgı zuhur ctııılstlr 

Türkler hakkında 
"'Agriyotera,, deyen 
Rumlar mahkemede 
TDrk!UğD tahkir etmekle maznun 

Kroalka ıazeteslnin müdll.rll 
mes'ulQ Madam 
Elenlolo muha• 
kcmeslne dün 
Birinci Ceza 
mabkemeslado 

devam edilmiştir. ' 
Mubali:eme bat
lanmadan e\ el 

bir çolı: lı:fmseler 
mabkem• ıato· 
nunu doldur
muştu. lıya 
isminde biri Elenlyı tercDman 
tayin edllcl.ikten sonra Darülfü· 
nun mUderrlslerlnden fazıl Nazmi 
bey davet edlldl. Müderriae 
Kronlka ıazetesinln 23 şubat 
tarihli oushası verlldl, ve corum 
teşkil ettiği iddia olunan "Av!· 
yotera=Vahşl. kcllmrsl hakkında 
izahat vermesi talep edildi. Fazıl 
Nazmi bey • Agrlyatera, hakkın 
da şu izahatı verdlı 

- Yunan lisanında "agros,, 
kelimesi tarla ve açık yerler 
manasını mutazammıodır. • Ag· 
riyos, , " agrosa,, kcllmCRinden 
mtıfrez bir sıfattır. Kırlarda ya
şayan te'nls edilmemiş mahluk 
manasına gelir. Bunu yabani 
hayvan ve nebat için de kulla· 
rı ·lardı, sonra bu kelimeyi in· 
sanlar için de knllanmağa baş
ladılar. 

On;lrosun •fıyada, eserinde 
• agrıya • kelimesi , meraklı! 
meder.lyeden hariçte yaşayan , 
munis olmayan ve vahşi mana• 
sın,ıı gelir , Agrlyotera gayri 
mUtemeddln , yontulmamış ma· 
nasınada gelir. Bu kelime yeni 
lisanda müthl~, mahul , korku· 
tucu, manasınuda ıellr, kelime
nin eski Yunancada bllyle ma
nası yoktur • Agrlyo lı:ltaza , 
dehşet lika edecek şekilde ba· 
kıyor demektir. 

fazıl Nazmi B. sonra mevzu 
bahs mekalenln işaretli kısım!· 
.. rıoı şöyle tercüme etti, 

" ... Bir taraftan biz vatıtna 
karşı llııslle mDkellef olduğu
muz vazifeyi unutarak havf ve 
başyete duçar olmuf sürUler 
gibi mUnbezimeo kaçıyorduk, 

diğer taraftan Türkler zapte· 
dilmeyecek surette gcli) o lar 
ve eo vahşi bir surette geli
yorlardı • ., 

Bunun üzerine maznun lı:a· 
dıoa reis şu suali sordu; 

- Bak, "agrlyotera,, keli
mesi vahşi manasına geliyormu~? 

- biz bu kelimeyi makamı 
takdirde kullardık, bu bizim 
lisaoımızda başka manaya gelir 
eğer Türkçede tahkir manasına 
geleceğini bilseydik neşretmez· 

dik. Maznun avukat tutacağını 
söylemiştir. 

Bundan sonra ğazetede 
intişar eden tefrikalar tercüme 
ettlrildl. Bunların yalnız şaya· 
oı dikkat olanlannı yazıyoruz: 
• ... 24 ağustos, mahut Cumar· 
tesl gUnü bUtün tarihi asar 
için en matemenglz bir gOndur. 

c ... lzmlr facıası beşeriyetin, 
iptidai ve muzlim zamanlara 
rücuudur. o zamanlardaki beşeriyet , 
ablakt mecburiyetlerini ldralı: 
etmemiştir • Cemaatler merha· 
metslzce birbirini yiyordu. Mah
IOkatın en gaddar, hunriz, lhtl· 
rüsatı behlmlyesl tahrik edildi , 
ve onları medeniyetin kisve
sinden tecrit etti • • Buradaki 
mahUiltat lı:ellmesloln cümlede 
yeri yoktur, başka mana ifade 
etmektedir. Mütarekede Loylt 
Çorç bir nutuk Irat ederelı: 
mahlOkat kelimesi ile TOrklerl 
kastetm[ştl. Buradaki mahlOkat 
kelimesi ile do Türklerin kaste
dildiğini zannediyorum. 

fazıl Nazmi bey yazılar hak
kında izahat verdikten sonra, 
Eleninln avukat tutması lçia 
muhakeme başta bir güne 
bırakılmıştır, 

Yeni mezhepçllerl

Y eni bir mezhep kat eımekle 
maznun eşhas hakkında tah

kıkat yapıldığından bahsedilmiştL 

Tabkikaomıza göre hadise otta 
Anadolunun bir şehrinde cereyan 
etmiştir. Burada hadise ile alA
kadar bazı eşhasın istinabe 

tariklle malômanna müracaat 
edilecektir. Üçüncll lstincak 
hakimliğine Opsen ecnebi şirke
tindeki bir memurun da ifadesi 
alınması bildirilmiştir. 

H•ber aldığımıza göre orta 
anadoluda cereyan eden bu ha
disenin mahiyeti yeni bir mez
aep tesisi ve teşkllılu esasiye 

kanununu tagylrdlr. 

- :::a 

r,1.araşın vaziyeti tienri ye""i 

ŞEHRİN İKTİSADİYATINDA ~ 
SENE EVEL HİSSEDİLEN 

SENDELEME ZAİL OLDU 

İki sene evel 15 kuruşa satılmıyan mallar 
şimdi 115 kuruşa satılıyor - Maraşın bağcı

lığını inkişaf ettirmek için orada bir 
soma fabrikası açmalıyız 

•••••••• 
Maraf 5 (Mllllyet)-Maraş GibJ ıcsler de duymuştur. Daha 

tlcutt odası reisinin 4ehrln vulyed dikkatle bakınca bir lnwı parma-
ticarlyesl hakkında vadlgt lzalıatı &ının dişariya çıktık!nı ve ıaşı içeriye 
aynen yAzıyorum. doğr>ı çektiğinin görmüş; 

Bn mem!ek<t iyi bir ihracat şeb· - Sen hududa tecavilz eıılıı 
rldir, lthalltımızla lhracanmız aaasın· ceuıı ılı budur 1 
da haylı farklar vardır · Menccster, diyerek puma~ bir di..,..k dar-
Uvcrpol, Marsilya gibi büyük şehir- n• 
ler ile ehemmiyetli a!Akası vardır . bası ile kopannışar. Parmağı kesilen 
Biz doğrudan doğruya slparlşanmızı Mustafa oğlu Halil bir ftryat kopar-
burabrla yapardık. mış, nedced< bürün hapishane uyan-

Oralara, cehri, kitre, mehmuze, mıştır. Cür'etkir mahpuslar bittabi 
m821, üzüm, fıstık, yapığı, kudr<t emellerine muvaffak olamam~lardır. 
ht!Vls~ ve dtrl ihracatı yapardık, Haklannda takibatı bnunlyeye Pid-
bunlınn mikdan hakkında size şilmlştir. 
kuvvetli lılr hesap vermeyeceğim, Şehltlere t:lrbe 
ancak müşterilerimizle mütekabil • d 

mem ıuniyetimiz çok mühimdir. ikinci J zınirde Kılizmanda bir ı~n Ar· 

şıkı arz edeyim, bu mahsulAnmızla ma neferinin attığı kurşunla 
muamelt yapın bir kıç tacir mils- otomobil içinde şehit dtişen E.r-,,. 
tcsna olmak üzre diğerltri ktmiltn klnı harp kaymakamları Nihat 
gayri tilrk anasır idi Onlano orta- ve çoban ogln Zeki beylerin 
dan Çtkilmeslle memlekttin llctlsı-
diyıtıtıda bir parça sendeleme oldu. defnedlldiklerl yerde birer tilrbe 
Müşteri müstıhsill ıradı, buluncaya inşa olunacağını yazmıştık. Ha-
kadar biraz buhran gcçirdL bcr aldığımıza göre iki miltehas-

Hamdolsun iki sene evci 15 ku- sıs Türk san'atkıl.rı daha müraca-
ruşı iltamadıgımızı bugün 115 ku-
ruşa satıyoruz, iki sene ev ele kadar at etmişlerdir. 
mühmel bırakılan cehri mazi ve B::-A..,.-::Y""R~A"4!"'M"='J=-,-=1=K 
saire mahs!illerlmlz yeniden 
tüıemeğe başladı . lsıiklll ve ELBlsE 
hakimlyedmlzin temeli olan bu cep-
htde hükOmetimizin gösterdiği allka
dao çok memnunuz . Henüz bu 
mrmlcket, teşviki sanayi kanununun 
tadını tıımamışar . Halkı huekete 
getinn<k ve kükOmetimizin bu ft!dı· 
karlığını göstermek için çok çalışıyo
ruz, afıederslnız bir şey unutrum, 
bilbıssa bununla rakı inhisar mlidürü 
umumisi Zekll Beyin naıan dikka· 
tini celbedtceglm. 

Maraşın cenup lnsou müstesna 
olmak ü•rc garp ve fltk taraflannda, 
yanın ve azami bir saatlik mesafe• 
den başlayarak 12 batta 24 saat, 
devam etmek üzre cesim mıkdarda 

bağlanmız vardır. Bu hudut tuhafı

nıza gltmtsin, doğrudur, çünkü, bo 
hususta thli vukuf ile odanın mütı
ıddit içtima ve müzakeraıı vardır, 

iki sene evel müdüriyeti umumiyeyc 
müracaatlmlz oldu. Gaziayintapıan 

müfettiş geldL Bütün, m<ciis Azaslle 
yanını gittik, üzümlerimizin şırasını 

ve mılıdannı söyledik, hayret etti 
Bugün ne oluyor blllyonnusnnuz, 
üzümün iki buçuk okkasını 30 ku
ruşa satamıyoruz, halhu ki evtlce 
bu Uzümlcrimlz sandıklar içerisinde 
Avrupayı gidtrdi .. Mama fi biz yene 
müracaat edectğiz ve biç olmazsa 
ulak bir soma fabrikasının küşadını 
istirham edeceıtız. 

Alınan malumıı. nazaran son 
şiddtıll yıgmurlann tesirilc ıaşın 
Havranın çay kenannda bulunan 
Havaran Fırka binasını tthdit etmego 
hışlamış, llavrın gençl<rinln yeglne 
içtima yeri oı-o bu binanın cenup 
cephesini zedelemlştlr. 

Şehrimizde bulunan binanın bu 
kısmı yıkılmak iizere bulunduğundan 
bina tahliye edllmişıir. 

Fırka binası alandı seklı bily11\ 
oda ve gazino ile büyült bir 11londa 
miirekkepdr . 

Hapishaneden kaçacaklardı 

Cuma gecesi lzmlr hapishanesi ye
niden bir badiscy< sahne olmuş. 

fakat zabıta büyük bir baslrede teh
likeyi izale etmlstlr • 

Balçova, Kilizman ve Mınlıa ha· 
valisinde icrayı şakıvet eden mahut 
şık! Müminin arka~ı Hasan, nispe
ten genç oldugu ve <sasen bulun
duklın ferhane yağmura maruz bu
lunduğu için, mektep ittihaz olunan 
fcrhaned<ki diğ<r hapislerin yanını 

kaldırılmıştır . Uasan orayı girince 
derhal bq mahkumu daha iğfal et· 
mlş ve hep btraber firar çarclerinl 
taharriye başlamışlardır. 

Bunun en kolay dbtd duvan 
delmek olmut ve mıhbuslar çivi 
ve demlı ıtdarik ederek duVln 
dclmage başlamışlardır. 

Bu duvar r.ltmltkel Hastantsl 
brsısmdakl doYJr<hr. Nöbeti< bulu
nan jandarma neferi Burdurlu Halil 
oğlu Osman cf. gece yansı Hat 24 
ıulınndı dtrinden dtrfne g<len dar
baludan şüpheye düşmüş ve dikkı
dnl ırttınnışor. Nihayet ıesin geldiği 
yeri far!< etmit ve beklemete baş
lamısnr ftalil hu ~ır:t-' " j,...,,.,dcn: 

- nır u diba, bir q daha_ 
pJuJor, 1Lurıwuy11r~ l 

Ada vapurunda bir 
elbise paketi içinde 

neler çıktı ? 
Geçen akşam l<llprllden saat 

(5.30) da Adalara hareket edea 
Burgaz vapurunda Burgaz ada
sında oturan (S) beyin ( 80) 
liraya yapbrdıtı llayramlılı: 
elbisesi garip bir ıurette çatın
mışbr. (S) bey Burgaz adasına 
yaklaşınca eşya mahallloe koy
duğu itina lle ııanlmış pakeUn 
eline almıştır, 

fakat (S) bey paketi elloı 
alınca hafifliği nazan dik· 
katını celpetmı, ve fUpheyo 
dQşerek paketi açmıştır. (S)bcy 
paketi açınca elbise yerine kağıt 
parçaln ve samanlarla karşı· 
taşmıştır. 

Cür'etklr hırsızııı (S) beyfa 
elblso paketini deglştlrdlkten 
sonra l<ınahya çıktığı zannedll.· 
mektedlr. 

~\UALLİMLERIN 
ZiYAFETİ 

Don akşam Eyı:p mıntıkası 
mualllmlerf tarafından 

maarif erkanı tereflne lstanbul 
(36)ocı mektepte bir iftar ziya• 
fetl verilmlştJr. Ziyafette Ma•· 
rlf mlldUrll ve bir çok mcaı:lm· 
ler bulunmuştur.Yemekten sonra 
dans edllerelı: ıeç valuta .tadar 
eğleallmlftlr. -----Nikah 

lstıhkAm mfifettlşl l<era. 

mettln paşanın Kızı Beraat 
hanımla uıccardan Cevat 
Hakkı beyin nlkAhları dün 

Beyotlu Belediye dairesinde 
Kolordu Kumandanı Şilkrii 

Naili, Alaettln Paşalarla diğer 
bir çok askeri ve mülki rl· 
cal huzurlle icra edilmiştir 
yeni çflte mes'ut bir hayat 
dllerlz. 

Tefekkür 
Bir bıı dünyayı geldiğini JU· 

dık!mtz Üçllncil kolordu kumandanı 
yaveri Binbaşı lliisnil Raşlt bey 
Jl'.~şant~şında kabile Ayişe hanımı 
gostcmıgı ihdmım ve hazakat dola
yisilc gazttemlz vasıtaslle ıcşekkUr 
etmektedir. 

ANKARA PALAS t 
(ANKARA) f 

Blltlln odalarda telefon, ıııcalı: 
suyu, kalöriferf vardır. Hususi 

* banyolu apartmanlar. 
* Odaların flatı: 6 • 8 • 10 ve 12 

ı 
liradır. Amerikan ban orkestra, 
erkek ve kadınlara mabsnı 

perukar salonu, çamaşırhane, 

ıaraj, tenis, klltuphane, yataklı 
vaıonlar lrketlaln aceatalıfı. 



• 

: kezinde masa, masa dağıtılan 
bu berb t kart, nihayet onlann 
cür'etine ve bizlerin lakayitliği
ne renkli bir delildir. 

ASRIN l '.iDESI •tı1ILLIYET:rtll Artık kıymetleri, kıymetlerin 
12 l\IART 1929 ce ölçüp versek fena olmıyacak. 

--BU-G-.'-~X-Ü~HA_V_A~ı FELEK 
Rasath neden aldığımız malılmıta 

gore dlln azami hararet 7, azgarl 
nakıs l di Bu~"l riızg4r hafif ve 
mfi ehavvll esecekı!r. Hava evvel! 
açı1<. sonra bulutla olacaktı. 

IK A 

Fındık Fatma 

işte bir isim ki kendisinde;ı 
- hiç şüphesiz - bir çoklanmız
dan fazla bahsettirmektedir, 
o kadar ki eter işini biraz 
daha ince/tirse Türkiyenin dişi 
Arsen Löpeni olacak . Son 

KIYMET VE CÜR.ET. günl.:rJe bu • kanunsuz • san-
Bir kabalık ve ııaygızızlık kar- 'at/a1rın kadınlan çarpmaya 

şısında yaşayrp gidiyoruz. Bu başladıj!ını ögrcndik . Evelce 
iki küstah, mütecaviz har.,ket 
d k . · ~ v . erkeklerin bu kadırı tarafından 
uygumııza ve zev ımıze e - : 

cih edilmektedir. Türk zevkinin, kafese konmasın! o kadar şa
sunun kalın ve Türk zevkinin yanı hayret bulmıyorduk. Erkek
kapalı olduğunu mu zannediy- ferin kadınlara karşı olan mu
orlar nedir. kabili itiraz zeka te/evvukuna 

Musiki.de böyl~, ı·esi~dP ~ rağmen bunu cinsiyet zaafına 
ylc, edebıyatta böyle, mımand~ ait husust bir tazahur telekkl 
böyle, ve taa .•• ve battaaa basit d, d k E k ki k d fı 
otel reklamcılığinda bile böyle.. e . ıyor. u . r e er ço f a 

Bestekar olacak bahtıkara bı/e bıle kadınlara aldanırlar. 
tam 1929 senesi martının bu Lakin, kadınların Fındık Fat
gününde bize hala "yandı ci· '!'aya şikar olmaları. ş~yanı 
ğer" gazeli verir; sorarsanız ku- ıst.ırgaptır .. _Bu hadıseyı her 
laklanniza turfanda kiraz gibi lkı taraf ıçın de pek şayanı 
aBilır susmazsanız "sen anla- iftihar bulmadık. 
laklannıza turfanda kiraz anla· Şarla ••ıktarı 1 
mazsm!,. der. Aynı senenin ay· Sinema d/emi dünyadaYeni 
nı gününde "mav! ile sarı ~arı- bir, sınıf ihlas etti: 
şırsa toz penl>esı olur,, dı~en A ıklar sınıfı . Her artistin 
:eaaam olacak bahtı renkaıze ş . . . 
"hayır yetil olur,, diyemezsiniz, kendine göre bır aşık kıt/es~ 
hemen "siz onu göremezsiniz,, var . Bu me~anda _ rahmeflı 
i yapıftınr. Orümcek ağından Rudo/f ValantıntJ rakor tutu
mıyan bir mısra vardır ki kaı·- yordu . Ondan sonra Rudo/f 
sısında gülümsiyemezsiniz bile.. Kolman ve daha bir takım 
<!~rhal "3999 eenesi Avrupa e- artistler hayalleri ardında bir 
d biyatında böyledir, siz ne an- aşık zümresi sürükler/er. Yalnız 
larGimız,, cevabı, kavuklu şak- m_eşhur komik Şar/~ya. kimse
şai!ı gibi alnınızın ortasına ya- nın aşık oldu/tunu bılmıyorduk, 
pışır. Su yapının maskara oldu- belli başlı erbabı kalemimizden 
;Cunu görürsünüz, bilirsiniz, an- birisi iki gündür üst üste 
(arsınız fakat söyliyemezsiniz, Şarla hakkında takdir l'C hay
derhal bir ahır yapıp yapmadı- ranlık makaleleri yazdıgına 
gınızı ıorarla~, ve siz ."ahır yap- göre kendisinin Şarloya iişılc_ 
·~ &ana.hedıye ederım,, deme- olduguna hükmetmek zarııretı. 
gı de ~azık bulmayrp suıa~ıın~- hasıl oluyor. Şüphe J ok kı 
, Dedık)a otel reklamcılıgı bı- Şarloya aşık olmak gıiç bir 
.e a~la71şımıza, duygumuza şeydir, lakin zevk ı•e renkler 
karşı ası. - k d'' f.. · ı 

Geçen gün büyük bir otelin muna aşa e ıımez ·ı 

vereceği maskeli baloya ait bir FELEK 
el ilanı ğördük. Me,hur Ameri- KADIN co··züYLE 
ka'lı Wilson'un anne babası ol-

saydı bu kadar bizden olmıyan, Darülacezede hanımlar 

'.\llLLlYET 

nctlmlzln verdiği lsabeıll karar 1 rlllacezcolo fıkraasını tenvir mak
z:ınnolunduğundan fazla mllhlm 

1 
sadlle konferan !ar müsamere-

bir mallyettedlr. Bu mile seseye !er tertip edece ler. O mücsse-
asrt bir şekil vererek, Emenat eeye karşı ve bllcllmle bayır· 
ondan Azamt derecede istifade perverlerin aUlkasını uyaodır-
etmek için başına hanımlardan mak için teşebbDsatta buluna-
müreklrep bir himaye hey'elf caklar; pavlyonların temlzll~inlden 
koymağt kararlaşıırmıt• Mes'ele- tertip ve idaresinden tamamlle 
nlo ehemmiyeti, bu vazifeyi meq'ul olacaklar, fte fikri, lctl-
erkeklere tercihen kadınlara mat ve ldart sahalarda kadın 

tevdi edilmesinde değildir. kabiliyetine uygun bir faaliyet. 
Bu ber nekadar ba,ıı batı • H r yerde ve her zamanda 

ihtiyarların ve çocuklıtnn yar-
na lçtlmat bir hadise teşkil dımcısı ve bakıcısı kadınlardır. 
edlyona da, asıl bu fırsatla fbtlyarlann artık bu dünyadan 
kadınlarımızın belediyecilik sa- uzaklaşan ruhlarını kolaylıkla 
hasında ilk adımlarını atmı\J anlayan kadınlar olduğu gibi , 

h çocukların henüz inkişaf eden 
olmalan daha esaslı ve da a lılslerlne de ilk istikameti verend 
temel ıdlr. Bo bavadl" bU~t•n yine onlardır.Ruhi meıiyyet her 
kadınlarımızca bir mlljde gibi kadında az çok bulunur. Şimdiki 
telakki edilse ve Şehremane.ı- iş hayatında kadından istenilen 
mlze karşı derin bir hissi şük- başka bir mezlyyet daha 
ran be len•• yeridir. intihap vardır ki, o da ellne tevdi ola· 
olunacak kanunlar kimler olur- nan insanları, kim olursa olsun 
~a olsun bu bizce şahsa alt bir müstahsil bir unsur haline re-
lutuf dly'l degll, tUrk kadınlı· örmektir. 

bi Dünyada hiç bir şey kartı-
ğına resmi r paye veren ta- lıksız olmaz. lnsanlarda almak 
rlht bir hareket diye kaydedil- zevkine mukabil bir de vermek 
melidir. vazllesl vardır. Bu kaideyi he-
Darülaceze Emanetin bir hayır pimiz biliriz, takat ek~erlya 

müessesesi olduğuna bakılırsa, mevkii tatbik& koymasını pek 
hanımlıırımız belediyecilikte staj· arzu etmeyiz. Evet almak bir 
ıarını gayet mıısalt bir zaman- zevktir, fakat vermek zamanı 

l k 1 gelince bir kaçmak Usu!Unll 
da görecekler. Mem e et n fa. tercih ederiz. işte Darülaceze 
kir ve kimsesiz evlltlarına alt hey'elfne intihap olunacak ha-

.. 
ç 

O da şehir nıımına o mües
sesede bedava beslcnllen ve 
barındırılan ihtiyar ve çocukla
r • şehre bu l)lliklerlol ödeme
sinin yolunu öğretmektir. ihti
yarlardan zlyaı!e çocuklara bu 
kadirşinaslık hissini ıır,•tamıık, 
oalann istidadını ı- ı f •derek 
her hangi bir san'at '"l·ıtaslle 
şehre hizmet ettirme'• usulUnll 
telkin etmek Iazımgellr. 

Şeytanı ziyaret 
Bu hizmet o Acldere yalnız ,,.:;.• " 

borc öd etmeyerek, aynı zamanda ! . ~""'rl'.\_ ~' • 
dP keodilerinl aclıden kurtaracak 1 

1 ~ • ·C: ı •°J'. ">- • . ! 
ve ıteı lı.es llbl alınlannın terlle ı // i}ı-' 1' . • /, : , • 

cektlr. Hanımlıınmız bu kimsesiz 1 •. · ~~ \• ' - /\ ~· ı ~ 1 • • 

yavruları tufeylil!kten kurtar:-- ~ :''j .~~'r )• · 1:1 . " • ~ ~.S'?.i \ 
1 

ı 
c11lr ve tem manııslle hll; lnean- ,-: jı 1_ 4' 'I • Ç • ~ t ~ 
ıar yapmağa çahşacakta~. · ;'7~: \:·!Si 1 '~'%1' ). ~. · ~ ( 'r\ Jrtt) (t ~.' · 

fşte bir çok misallerle görül- •) ı..l./.??ı.,/AfJ{ı~))· ~ ~. )~~ı'.(~·) .: ,? ı_>.· '\ :·<ı '.~ ·.\!.(.,·İ 
dü!);ü ğlbl, diğer memleketlerde r'> ......._[_ f , r. 
ancak ıızun mücadet" v<ı yor
gunluklardan sonra eld~ edilen 
imtiyaza , biz asrımızın mes'ut 
TUrk kadınları, ağzımızı ,.~,,..,.

dan nail oluyoruz • HükQmett 
cUmhurlyemizln bize gösterdigl 
hakşınaslığa bizde samimi 
mukabele etmeliyiz. Bu vesile ile 
hey'ete intihap olunacak hanım 
efendilere muvaffaklyet temenni 
ederken, yalnız kendilerini değil, 
ileride mevki tutacak lıemşlre
lerinin istikbalini de nazarı iti· 
bare almalarını kadınlık namına 
reca oderlm. 

Cehennem: 1 J Mart 1929 
Size Cehennemden taze hava

dis gönderiyorum: Bu derece sı

cak yerden, taze olarak ancak 
havadis gönderilebilir. Uf! .. Ne 
Cehennem gibi bir hava! 

i\Jektubumu, bir kahvenin ta
r~casındıı. yazıyorum. 

Hokbmda miirckeblm kay
nıyor. Alnımdan sel gibi ter akı
yor. 

Garson buz getir dedim, hay
retle yilzlime baku. Bu diyarda, 
buzun ismini bile bilmiyorlar. 

Şeytanıda gürdüm. Sevimli, 
kürnaz, cin gibi bir adam. 

Beni, kırk bin vantilatör dö-

nen odıı.<ındıı kabul etti. Serin-

ceydl ama, etrafta yanık et ko-

kulan vardı·- Burnumu büzüp. 

yüzümü Pkşittiğlm\ görünce: 

umur ve idare renlş salAhlyetle nımlarımıza yUksek bir vazife 
hndllerine terk olunacak. Da- terettüp ediyor. Efzayiş Suat 
m • m • • a • a m • • • r dDW:aaı --~ v tt :et 11nıcııı-•-a-=-•-1ı-4ı .. -r0c.,...,.•-•-••,..•""11-cı~•-•-•-•~ 

GÜNÜN LATİFELERİ 
Dilenciler toplatılıyor 

(Gazeteler) 

- Kokuya çare yok, dedi, 
·tcmndiyen yanıyorlar! 

Cehennem hakkında malOmat 
rdi. .. Zabanilcre durup dinknme 

ık.. Her 12 sutta bir kere, 
<:henn~mlikleri sağdan sola, sol-

·rı sagıı çeviriyorlar. 
Yeni miikelle! bir bar açılmış. 

'azbant masrafı rok... Zebaniler 
u i~i göriyorlar· :\loda olan 

1n" P aksı merğamerk ... 
ŞeytaP• bir kaç sual sordum. 

R •rasını neyle 1>1Uyorsu-

nuz.? 
Kaloriferle tabii. l larareti 

aynı derecede muhafaza etmek 

için bundan ba~ka çare yoktur. 

- İngiliz antrasit! mi yakı
yorsunuz? 

- :'{e gezer... çok pahalı. 

Rus yakıyoruz... mangal kö
murunu tecrübe ettim amma, 
halk ~ikftyet etti ... 

'\ıcagı bukadar çok mu 
seviyorlar? 

- ·no derece. 

böyle bayağı resimli ve baskılı . , . 
bir ilan yapabilirdi. hımaye hey etı - Gözüm 2'Örmez, 

Devlet duygu ve benlik mer- Darülaceze hakkında Şehrema Ayağım tutmaz ... .. 

- Eyvah, gellyor! 

...... ; ........................................ 4 ........................................................................................ , 

Milli etin tefrikası 31 gözleri tatlı bakı~larını kaybet- ~,r,, mı di.ışünmek. hatta uykuda l\Iisini mahçup ctmiyccek, Jrad< 
Y medi bile unutmamak nezaket. terbiye sinin azmi ile o mnnasız yürc 

EN ISIK 
- Ulttl Ptri kı.ıı. 

diveylm? 

Yazan 
Başka ne ı 

:-leyran b~u~undakt" masanın 
idune bıraktı~ demetlen bir 
glıl çekti... Kokusu hemen yok 
denecek kadar hııfiftl. Ne güzel, 
ne ttmiz, ne nazik bir beyazalığı 
\'ardıl Koklamakla bUe .olup 
kirlenecek zannedilirdi.. 

~eyranın hayalinde, birden-
bire mcnek e renkli iki grözll 

belirdi. 
- Hasan, gözleri seninkilere 

ne çok benıiyor değil mi? 
- Kimin'i Ha, bilmem, Peri 

kızı, bakamadım .... 
- Ha:an Yıldız bulundu mu'I 
Onu Tehmet dun yakalayıp 

g.:tl•mi~ 

- Babam ı'-l:rde J lasan? Bu 
p;tin beni görmep;~ gelmedi. Hadi 
•it de çağır_ 

-MEBRURE HURŞIT -
- Biraz ... 
- Ne yaptım babacım, kuzum 

söyle ... 
- Biliyor muyum ki L 
- Elbette bilirsin babacım -

ister§en ben keşfedeyim! 

gen mi ?m 
-Biimlyecek ne var ki1 Dün sö
zünü dinlemedim, dızı koştu

rdüm ... hepinizi korkuttum ... işte 

bu, değil mi? .\ma babacım, ya
ramazlığımın ceza,ını KM! dere
cede çekmedim mı? Artık hana 
gücenmeğe ltlzum var mı? Hadi 
babacım gel şimdi, yatağıma ot
ur, yüzüme gül, o çatık kaşlin
nı aç da bana konaktaki o ilk 

mes'ut gunlerimi, hanı bana elin
le yumurta yedirdlgin guıel gü
nleri hatırlat.. eğer heni korku
tmak için yaptırsa ... emin ol ko
rktum_ <lemin içeri girerken seni 

* öyle ;ap sarı, yorgun, küskün 
• 'Dik içeri girdiği zaman bir halde görünce nasıl titredim 

·~yran hayretle yatağında doğ- bilmezsin! Bak, bak babacım da-

ru!du. Baba:;ına ne olmuştu? ha hı11A yüree~m lıulı hızlı ça-
Bir gecenin içinde ne kadar rpıyor .. Söylesene artık beni aff

zay ıflamıs ne kadar olmuştu! ettlğinı, dargınlıj~ının ~eçtlıı;lni 
c ,özleri neden öyle pırıl, pınl söylesene ... 
Hnıyordu? Zavallı 'amık, bilmeden ya-
. - ifa ta m1<1n, babacımV rasını daha ziyade açıp didikle-

- Galiba 'eyran! yen ;evkili zalim kuçüğünün 
- "en 'ar babacım9 yorganın ıizerindeld in~ güzel 
- Ben de bilmiyorum... ellerini okşadı.. \"avaşca 

- iyi .ıvuyaıradın mı, baba? Geçti 'eyran.. korkma. 

- kAbuslu bir uyku. ı dedi. 

- Babacım. llaıta bira:ı: ııonra beyu gııl-
Ne) rn !eri kimin getirdiğini sorduğu 
, ·elen ) u .. ume bakmıyor- zaman 'cyranın uzamğı karta 

.un, enı' dJrıltrını 'Ilı ? bakarken dudllkları tebesS'.ınıuniı, 

. adece sesinde, ı:;enç kızın için mi? çarpıntılarını, çirkin riiyaları yıl 

bllc farkcdemcdiıtl, bir lhtizazla: İşte )'ine gözleri dalmıştı, ne dıracaktıl 
Bu gence teşekkür etme- önündeki saksıları. nede suları Omuzuna bir şal attı. ainınd 

llyiz. Dün doktoru bile o düşün- boşa döktüğün[! görüyordu. Aşa- kl yeni deri kaplıyan pembe ~ 

dü. Bir gün ~aya çağırırız, ol- ğıda, bahçede Recep ağa ile ko- ra ızının üzerine, yepyeni lıiı 

maz mı, NeHnn? dedi. nnşan Namık, balkondan akan "koketri" ile ki\ ırcık saçl~rın· 
* sulan görerek başını kaldırdı, indirdi. 

Neyran attan düşeli on beş neş'ell bir sesle: Baba 0 sabah ne kadar da 

gün olmuş, kolu temamen geç- - :-le o, Neyraıı, yine rüyaya neş'ell idi... kahvaltı ederlerken 

mlş ve başının sargıları dn çık- mı daldın? Hadi aşağı gel, bak Neyranın deminki dalğınlııtı ile 
mı~u. ,\rtık gene eski adetlrinden hava ne giizel kahvaltı soframızı daha epl alay etti. 
hiç birini unutmUJOr, hnttn bir- kameriyeye kurdurdum ... 
kaç günden beri 1 ]asanın ders- Neyran cevap vermeden içeri 

!erile de me~gul oluyordu. Y ıılnız kaçu ve elinden kovayı atıp he
şimdi anı sıra yanaklarını pembe men gec1ı1 annesinin sokağı gören 

pembe kızartan ve sık sık gözlerini odasına koştu. pencereden sarktL. 
komşu köşke çevirten yeni bir dil Fakat küçük, yaramazın yürek 

şıım·csi vardı. "O,,nun hakkında çarpıntısı boşa britti! 
hiç de bir ~ey bilmiyordu. Gençti, Gürültüsiinu duyduğu otomo
)akı;ıklt idi, nazikti, yandaki bil "onnunki değildl. lşte yeşil 
köşkte oturuyordu, sabahlan oto· boyalı köşkün önünde durmuştu. 
mobill ile dola~ıyordu, ismi de Neyran odasına geldiği zaman 

Ekrcmdi.l~te büti.ın bilıı;lsi bundan utancından aynaya bile bakamadı.. 
ibaretti. Baba onu davet edeceğini öyle ya deminki muhakemeler, 
söylemiş fakat bir daha bundan keneli kendine düşünce ve me-
bah etmeml~tl. Birkaç defalar "o~ raklarını mazur gösrermek için 

Ha anı çağırmış, Neyranın nasıl bulduğu bahander ne olmuştu? 
olduğunu, ormuştu, Genç kız kendl Acaba :\Us, Neyranın böyle 

kendine duşünüyor: ·'eden bu topu topu yarım saat gördüıtü 
adım onun zihnini bu kadar iş- bir genç için bütün vakarını 
gal ediyor'?... •'eden bu onbeş unutarak pencerelere koştuğunu 
gi.ınden beri birkaç defalar rUya- görije ne derdl? Her vesile ile 
sında onu, daha doğrusu 0 mavi talebesinin dımağına "Kalbini 
ıı;özleri, görüyor?... 

• 'eyran kaç defalar baba ile taştamruş gibi hlsslz yap ki, 
konuşurken genç ko~usunu mes·ut olasın!... prensibini nalqc 
hııurlatacak tarzda kurnaz cüm- çal~an zavallı :\11s, sözlerinden 

biç te istifade edilmemiş oldu
leler tertip etti.. fakat baba, 

gunu öğrense acaba ne düşU
anlamıyor.. yoksa anlamak mı nürdilY 
lstemiyor?_ Ama buna sebep _ Küçiilc hanım, beyfendi 
neT l!k defa " nu çaya çığır- sizi bekliyor. 
mağı düşilner. y " baba olma- Neyran blrdenblrc sıçradı. .. 
mı mı idl? • yran saygısız, ne fena, bu kadar korkacak ne 

nezaketsiz telakki edilmemeleri vardı? Hem Gülzar yavaş ta 

için bu da\ eti istiyor_ zaten baş- gelmemlştL.. bu asabiyet de ne 
ku ne için olabilir'/.. İyi Ama, demekti? Genç kı.ı her halde 

Babacım, istedi~in kadar 
eğlen. hiç kızmıvorum işte ... hem 

bilsen seni bu ncş'e ne kadar 
gençleştiriyor ... 

Namığın gözleri hafifçe karar
dı ... güneşten yorulmuş olamaz
lardı: kameriyenin etarfındakl 

sarmaşıklar ziyanın keskinliğini 

alıyordu ... halbuki ne tuhaf! işte 
Nıımığın gözleri hAIA karşısında

ki Neyranı bulanık goruyor ... 
"gençleştiriyor,, ... "gençleştiriyor,, 
kelimeleri altında. zavallı baha, 
kulaklarını tırmalayan "lhtiyar
ığını unıumuş mu idin? lhtlvıır

lığını um.t ıı ş nu idin?,, serze
neşini duyuyor ... 

Evet :\amık hakikaten o sabah 

gençleşmiş gibi.. Arkaya doğn. 

taradığı ve sıklığını kaybetmeyen 

beyaz saçlan güneşin altınd gü
müg gibi parlıyor.. renginde de 

o korkunç solukluğu yok... hatta 
deminki kahkahaları, küç!lğünü 

öfkelendirmek için yapuğı lati
feler gözlerinin alunı, şakakla

rına doğru hafif bir pembelik 
bile getirmiş ... 

- Neyran, şaka filan değil 

bugün sen iyi uyanmamış<ın. 

Gözlerin dalıp dalıp gidiyor .. 
hem neye konuşmıyorsun'I 

(Bitmedi) 

l iaik.ın nan! yaşa(lıkları, yani 

mcmatlarını na ıl geçirdiklerini 

de sordum. 

Sakin bir memat sürıiyorlar. 

S ıt l O d!!n rnnra musiki mem-

Don juanı aradım. Burada böy
le bir kimse tanımıyorlar. Esasen 
çapkınları buraya kabul etmiyor

lar. Neden deye sordum, Şeytan: 

- Onlar suludur da ondan • 
dedl, suyun burda yeri yoktur. 

Görmediğimiz, yalnız kulaktan 

i~ittiğimiz için cehennem hakkın

da yalnız bir takım ma!Omat 

edin mi ·iz. 

Türkıye Milli ban
k.asından: 

'l7 Şubat l 929 tarihinde Ne!im 
Mazliyah clendlnln tahtı riyasetinde 
ve Komiser Remzi Beyin huzunla 
akti içtima eden hlssedaran senelik 
hey'etl umumiyesl 31 klnu110evel 
1928 tırihınde kat edilen bankarun 
hesabaı ve pllançosuruı kabul ve 
tasdik ederek meclisi idareyi güzeran 
eden işbu seneye ait idareli haşkında 
ibra etmiştir. 

Bundan mıda hey'eti umumiye 
müddeti memuriyeti hitam bulan 
Nesim . Jazllyah efendi ile Clmcoz 
Salah Beyi tekrar Meclisi idare 
azalığını intihap etmiştir ve elhasıl 

Reşit Saffet beyi l 929 senesi için 
dahi miırakik tıvin etmiştir. 

nu. Zannedildiği gibi cehenneınt 

gürültü yok. Gayya kuyusu 

görmedim ... Kimse muztarip de

ğil.. işleri güçleri kUL kedi&! gibi 

mnmaktan ibaret. 

Cehennem de, lıer yer gibi 

bir yer.. Yalnız tasa~r edemc

cliğinlz kadar sıcak .. 

Yalnız,fevkalAde bir •eyi var. 

Ne yağmur yağıyor, ne kar .. Bu 
geçlrdiginiz k~tan sonra, bunun 

ne demek oldu~nu anlarsınız 

de~lml? 

Se!Oml izzet 

Bayram haftası 

ROZ NUVARDA 
Hoş ve eğlenceli matine ve 

suvarelerinlzi geçiriniz. 
Perşembe akşamı Büyük Balo. 

lstanbul ikinci Ticaret mahke 
mesinden: 

Müfll< Kamik Arslınyan rı>U&· 
sına matlubıtını kayd ettlrmı, olan 
esbabı matlubun tuplıi düyun için 
tayin olunan 20 Mart !l29 Çaqımbı 
günll saat 14 ten l 6 yı kadar bU
umuın \ esaik ı e miİstenedınnı ma 

ya ibraz etmeleri lüzumu ve ak<i 
takdirde muameleyi mukteziyel kar.u 
niyenin icra edileceği llln olunur. 

TUrk Tıb cemiyetinden: 
Bayram müna•ehetlyle Salı gfinll 

içrima yoktur. 

I 



ayyare piyankosu 
Dünkü keşidede çekilen 
numaraları dercediyoruz 

Dür.kil keşldede kazanan 
numaralar atldcdlr: 

35000 lira kazanan 
23863 

3500 lira kazananlar 
27117 45129 

2250 lira kazananlar 
2112 13435 50403 44512 

1000 lira kazananlar 
41383 53897 52653 53207 
5i293 34697 57479 42971 

9323 50100 6442 18923 
43122 48 57 18193 25531 
23137 2a472 10564 52279 

450 lira kazananlar 
8706 40289 26938 57094 
7891 20J7 37014 14249 
~0619 53081 19716 48341 
28978 651:' 4484 1671 

ıQ117 45743 5~102 22625 

6904 
200 lira kazananlar 

lU2il8 4698 58172 19485 
10738 40132 52641 10220 
,\6844 59071 .55534 58645 

t575 20696 17790 44551 
449JJ 55052 594-00 53478 
11133 47748 7297 56489 
ö97u6 f736fı ~9~5!! 2725~ 

20794 ~71 3614 53037 
27,17 9512 15829 24.ıC)O 

'~!06 23308 10918 7099 
13134 36940 37941 49212 
.1~067 32738 ~Q88.l 43583 
25527 56126 J55~5 177.ı.1 

'8~ \'İ 1 1 i iti f 5579 
I 2!! Ura kazananlar 

J3'J0 
.,,.195 

·'1~15 

12779 ~8135 11041 
44i06 34,Q2 li509 
45 5.J 10944 8491 

lQ03? 5'l.«H J084'.l 980 
10226 58933 ~77 l ~>98'1 

ıı,, 2 
266')0 
.126l7 
~"05? 

•• CY.!4 
~913 

' il 
, 9 R3 
16342 
98fül 
1059 
tı!67 

!8122 
49522 
.1;!024 

9361 
~2728 

19-188 
58109 
.)3594 
,'\3,369 
19298 
;;ı53 

53018 
.!9880 
28~5 

52-l-86 
<17511 

55732 
-!114 

;;7477 
11254 
·15658 
.ll'l65 

552! 
'H623 

2578 
.11ı329 

.lfiSO 
lOJ93 

ır-..ı8 

:ill058 
'"~8) 

4 o 
l'Jö28 
l(),154 
!Mil 
19490 
18590 
22731 
15302 
2~252 

24.ı.89 

!1507 
2.Jl71 
9497 

;!!31 ( 
llJl\I 
12546 
Jl596 
t0354 
ı!892.5 
,14874 
14704 
12383 
~3815 

.497 
97'i 

1 ı!H'.! t55 l l 11364 
(. '63(ı 
5263? 
34218 
~030 

50330 
~331: 
4Q, ı ı 

\!05(J.1 
41ı23l 

4.5086 
33898 
3.0.'8 
18460 
35654 
33190 
194!1 
47615 
3136\! 
20392 
17786 
57984 
1980J 
36192 
37578 
434~8 

29275 
4234;1 
58502 

S087 
2G68fı 

45203 
'\Oı!J7 

-!099 

11554 
18435 
46J50 
~2 02 
28799 
41ı.4 

568 ".! 
4622 
~2579 

11916 
12000 
~46:'i!I 

1349J 
1598 

34889 
46085 
19344 
58685 
59450 
:18884 
48003 
236Stl 
17362 
43338 
24545 
12317 
IJ38..1 
10624 
1!9583 
18760 
48442 

4588 
18921 

514QO 
13770 
59441 
• 2611 
53803 
13342 
5287 

f 1007 
46061 
23520 
59516 
15146 
49347 
45465 

%49 
47303 
53763 
13781 
53459 
59104 
56000 
22958 
17670 
31125 

5917 
.57573 
37519 
40104 
1891!! 
52625 

• 2496 
12112 
7299 

60 l!ra kazananlar 

103548 13662 40718 
l 49.ı'l 20690 247 39 
357i l 5261 .l4096 
42.128 9 f 83 38537 
1320J 2921 3610 
13987 50n39 1863 
:ıoa65 ısı 07 432 
ı.ıgss '2880 47212 
54403 403u8 23'.?0 
40,71 28900 3272 
-190~9 49993 19229 
~892 47413 28046 

11309 20411 20422 
~802 8081 41934 
4269 15925 19810 

58299 2~95G 6790 
34-05J 52535 45667 
24489 21079 24489 
21079 24572 21321 
1161, 18653 31199 
J9774 45097 !5613 
03383 48435 if311 
21903 '3465ı 49228 

5 HıO 8293 61580 
37017 7834 11839 
151 [<) 28:Y.i0 :ı9()73 
40!9l 20720 4590!! 
428h2 41570 1602!! 

.102. 27.147 3757 
4.39-to 98J5 47397 
• ~9J 1 ) 44525 33993 
4329-t ı<ı51 38607 
2o0 1 251'34 iı<M7 5 
Ş0558 J8078 21533 
25845 J873 42802 

15271 
45187 
57725 
2988 

45680 
12897 
42104 
35094 
16000 
21707 
4018 

14.l.17 
17441 
42688 

8409 
80679 
3407 

42907 
28753 
52425 
24765 
1726ö 
25000 
20620 
59226 
54907 
16950 
1607 

3:1436 
5233 

50124 
14.~94 

12139 
56075 
47556 
14824 
5542 

39166 
35987 
11949 
53201 
20413 

7513 8396 30677 
3687 f 6894 20782 

17391 
11373 
30861 
5342tl 
36537 
41362 

41573 
32561 
37798 
24838 
3341 
~154 

31!186 
39636 

40 l!ra kazananlar 
47895 46033 48882 9572 
44891 28762 48566 2127 
29688 48323 54280 55765 
54900 5812~ 24301 35533 
5453 -18220 37582 4914-0 

20576 18597 2327 20038 
l262S 4932S 56634 10067 
54;)38 27281 12476 547 
28064 27827 J840:S 43853 
2616 8139 28529 4443 
3294 49873 1731 16553 

28952 38223 492 fi 30643 
43374 55168 38109 4-0166 
4-0166 14..569 5203 11820 
30373 4372 56068 J0409 

466 8612 ~4362 14381 
20391 23914 1147 212S4 
28605 4491~ 44&64 2416.1 
222 9 35912 2.l3Jfı 24S82 
12618 1297 37991 34967 
37222 4 078 27860 29153 
2~55.i 28491 584.15 48978 
1855 1 23009 3S 133 54382 
1937 27833 29·120 26150 

IJ259 13773 .J42Y 182-1-0 
40950 49894 ,;983 53816 
2-!;;>'(i 1:61J 10409 2684'.l 
33554 .ıs2o:ı 16u97 8203 
424:"0 10091 ~5785 48746 
38642 38t>.l6 206.ı 2675b 
JJl8 49729 8420 J055 
2 3S 

22122 
55079 
16. 09 
~ 88 
J7637 
54397 
9156 

27628 
25J24 
5Q042 
5.1832 
9510 

!5778 
17Jl7 
26399 
12555 
.11498 

205 
53125 
;l!,508 
53362 

1729 
2400 

30109 
f.3495 
!286~ 
57007 
15S76 
20188 
22168 
24568 
10:75 
58785 
44952 
47001 
52.342 
27648 
48648 

11563 
5S912 
5169? 
12793 
14147 

J84'l.J 
542JO 

15890 
·18608 
37594 
4419:1 
lti9J7 

8818 
.37788 
50049 
45588 
51783 
3.136 

45844 
28969 
18133 
53212 
51532 
26295 
51582 
16881 
46006 
42791 

2061 
23533 
33225 
399~0 

S20tı2 

48737 
.'!03J5 
40.150 
3058 
52~80 

l-!750 
588.H 
34619 
10661 
33907 

2367 
51765 
18547 
29906 

24984 
8425 

35227 
46993 
20!i9':! 

57676 
584•>2 
J.3894 

62'lU 
J95-l2 

5001)2 
56458 
40756 
16742 
37640 
-l86:l4 
25453 
21828 
499JO 

459 
17534 
.16384 
·W211 
139.34 
45920 
10329 

1881 
24516 
4150(> 
-'14928 
35760 
58555 
56942 
46866 
88:~ 

,10434 
.~30~6 

14397 
25555 
38602 
58728 
14396 
30217 

26197 
ol-0514 
59575 
.30184 
52536 
43784 
451 ;J9 

TİYATRO 
VE 

!8688 
22<ı70 

35838 
l IQ65 
9~4 

12271 
50514 
ı 1 113 
12004 

'38!03 
22344 
18672 
43735 
38075 
~7074 

31876 
37168 
59601 

410 
371 ıı 
33369 
41375 
42075 
• l7-IB9 
33t<p 
507!'0 
5S598 
20743 
14551 
43331 
394Jl 
-t63b5 
l 1073 
42236 
49346 
22524 
26330 
49984 
228;)6 

53428 

46946 

26713 
3221 

14884 
57290 

SİNEMALAR 

Darülbedayi 
Tepıblfı ıiyıtroıunda bu aqam 

Hl! 21,30 da 

KÖR 
Dram 8 perde 

KÖRÜCÜ 
Kamedl 1 perde 

:\lubın1ri: Vedad Nedim 

Ferah sinenıada 
Vort!ey caııbaz bey'eıi varyete 

•ıhşi hayvan oyunları. lllnımada 

11LLTYE1' , AI l 12 

iLLİYETİN EYLENCELERİ 

Bu filnkil yeni bilmecemiz 

Soldan sağa: 

1 - Şeytanın mekamı (8) 
2 - Dik başlılık ( 4) Duvar 

ilanı (4) 
3 - Aynhrken yapılan şey (4) 

Tecrübe eı (4) 

4 - Şimdi ( 4) Haya (2) 
5 - Babadan intikal eden (4) 
6- Boyun aksi (2) Bektaşilerin 

çektikleri şey (3) 

7-· Kalburdan geçirmek •emri 
hazır. (3) 

8- ileri (3) Ateşin parlayan 
yeri (4) 

DilnkO bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 

9- Ölçil (5) Sayı (3) 

Yukardan ll\!Bğt : 

l - Piliç (6) Korkulunca patlı· 

yan şey (2) 

2 - Ben (3) Cet (3) 
3 - Vak'a (6) Erkek (2) 
4 Bir kumaş (6) 

6 Kıı (5) Nota (2) 
7 - Zeybek (3) Çılgın (4) 

6 Alemi o!ao şey (6) Yıma(2) 

7 • Fena1ık (~) Gök rengi (4) 

.. ittihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havi~ir 2 
~1erkezi İdaresi: Galat.ada Unyon Hanındadır 
Aı·nu";i nlıuınııııt)!lll şı·hirlerıle aı·Pntl' araıırııııktnılır 

• Tclefoıı : Ueyo~lu - 2003 ~ 

Andro Brııno, jermen Ruer ve Port Sen Murten 
Turnesinin mıısamerelerl 

Bu ak;;un tam saat 2!,'5 de Fransız Tiyatrosunda son dc!a olarak 
llo,tandin Kilze! eseri olan 

CHANTECLER 
\ arınkl çaqamba akşamı Payeronun en pizel komedls~ olan 

LE ~1.0NDE OU L'ON S'EN, 1UIE 
Perş;mbe akşamı lki piyes birden tem il edilecektir. Bi incisi Mo!yeıln 
eseri Le Deplt Amoureu x. ikincisi : ı Iarh·onun e ·ri Le jeu de 
J'Amour et du Hılsard. Yarınki çarşamba günü ~aat 16 da talebe 

efendilerle muallim beı !ere bir matine verilecektir. llu matinede Madame 
Sens Gene eseri temsil edilecektir. 

Gümrükler U.M.Istanbul im
tihan komsiyonundan: 

f - Umum müdürhıkten alınan emir mucibince şimdiye kadar 

imtihan vererek \esika almı~ olan bütün komslyoncu, tüccar ınüs

rnhdemin ve maiyet memurları yeniden imtihana ubi tutulacaklardır. 
'2 - imtihanlar aşağıda yazılı gün ve saaılarda gümiik tatbikat 

mektebinde yapılacaktır. 
Tarih Komisyon 

% :Vlart 929 sah 
9 Nisan , " 

saat 
14 
14 

24 , çarşamba 14 
7 !\fayı> " salı f .ı. 
4 Haziran. • 14 

18 .. "I • 

numarası 

I · 4-0 
-il. 80 
81 -120 

121-160 
IG!-206 

Tüccar müstahdimlni 
saat .. numarası 

13,30 I· 20 
13,:ıo 21 4{) 

13,30 41· 60 
13,30 61· 80 
ıa,so 81-ı lO 
13,30 111-150 

18 • • • 14,00 151-202 

:\laiyet memuru 
saat .. numara."ı 

13,30 1·20 
l 3,30 2 ( ·4-0 
13,30 4.1-61} 
13,30 61-80 
13,30 81-91 

3 Tayin olunan günlerde imtihanlara girmeyenler o gıinden 

itibaren l{timrüklcrd~ muamele yapmaktan men edilirler. 

.ı - imtihana gireceklerin hepsi altışer tane fotografl getirmeli

dirler. Komisyonlar bundan başka kefalet yoklama verekası getirmek 

mecburiyetindedirler. 

2 - Dördünciı maddede yazılı fotoğraf! ve kefalet yoklama 

yerekası getirip imtihana girenlere muvakkat bir vesika verilir bu 

vesika hamilinin imtihan neticesine kadar muamele yapmasını temin 

eder. 

Bu ~artları ifa etmeyenler 3 ncü madde mucibince ımtihan gü· 

nünden itibaren muamele yapmak selahiyetinl kaybederler • 

6 - Komisyona getirilecek lotogra!ilerin net olmaları ve simaya 

tamamlle benzemesi lAzımdır. 

7 - Kefalet, yoklama, verekalan komisyon kAtibinden parasız 

alınabiJlr. 

8 - imtihan olmak Uzere müracaat edenlerin imtihan günleri 

~yrıca i!An edilecektir' 

RA'l' 

leşhur 
KONTL 1ETAL 

Yazı Ma~~!1esi 
Beynelmilel rakkamlarmı hl\i 

olup Türle ve LArin burufat!an 
yazı makinelerinin en mükem· 
melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkam!ı en iyi 
hlsap makinesi olup müteaıdit 
bankalar ve mal! müe. sise!er 
tar:ıfınnan kullanılmaktadır. 

Gayet .ahlam olduğu için 

kat'iyen bozulmaz. 

TORKfYE C\'.\1HUR1YETI 
YEGA: 'E DEPOSU 

A. Horn~tayn Kumpanyası 
BC\·oğlu tekke caddesi 

583 numara 

Türkçe burufath Kontlnental 
yazı makinelerinin yeni !.itin 
alfabemi7.e gö:c değiştirilmesini 

denıhre ederıı. 

----ııı:ıııı--•"11 !!mtl- BA KTERIYOLOU l:Mlm::; 
Dr. IHSAN SAMI 1 

Bakteriyoloji laboratuYan 
Pel< dakik kan tahlllAtı 
(Va,.nnan teamülil) kilrey»t 

tadad,ı tifo ve ısıtma hastalıkları 
teşhis~ idrar, balgam, cerahat tah· 
lilAII, Ültra mik~oskopi ile frenjtl 

taharri~i. 

Divanyo!unda Sultan :\\ahmut 

türbesi karşısıoda Tle!on Is. 981 

• 
ilanatı1 

lm .. ma_..-.. ~--· 
'f Şehrema. etinden; :'ı1etro mu 

rnbbaırıa 8 lira krymet takdir olunan 
.\ksaray yangın yerinde 1!8 numaralı 
arsa arkasında .ıo metro murabbaı 
99 harita numaralı Emanet malı arS> 

satılmak i~in açık müzayedeye kon 
muştur. l i'iisan 929 tarihinde ihale;ı 

olacaktır. Talip!edn şartnamevi an· 
lamak lçlo bea giln, muzaytdeı e 
gtrmek için -nıczkOr u.rilıte Ltvazım 

mtidürluıune gelmeleri. 
'f Fatih daitesinden; Hacı llali! 

\ıtır mahallesinin Unkapanı cabde· 
,inde 9· 11 harir• ve 1 ~6-1 ~8 eski 
168-170· f 72 yen! numaralı kArh~r 

dükkAnm yalnız arka duvarı bedme
dl!memek şartile enkazı kapalı zarf 
usulile filruht edileceğinden ta!tp 
olauların :\1artın 3 f nci Pazar gilnü 
s:ıat on be~te daireye müracaattan 
ildn olunur. * l'a[!h D:ı.Jresiuden; 1 lasekidc 
Başçı .\lalımut !\laha!leslnde Sanna· 
şlk Sok•ğmdaki 1 No Ahşap hane 
ile Edime Kapıda Hacı \1ııbittin 

Maha!!eslnde bulunan ve üstünde 
odaları olan 98 ve 100 Xo iki 
dükkAnm eokaıı kapalı zarf u>uli!e 
oatı!ıcağındın talip olanların .\1artın 

31 nci Pazar glinil saat on beşte 
· daire Encümenlne müracaatlan illn 

olunur. 
•Aya,pışa yangin yerinde 25,4! 

ınetro murabbıundakl 2 O Arsanın 
metro murubbaına 6 mezkOr mahalde 

J0,52 metro murahbaındaki 1 'o \r~a
nın metrosuna 14 lira kiymeı tak dır 
olunarak ,.ulmıık içln ayn ayn açık 

üzavedeye konmuştur. Taliplerin m • . 
·aruıameyi anlamak için her gün, 
ş k .. 
müzayedeye girme ıçın mezkur 
tarihte le,·aı.ım müdtirlügüne gelme· 

!eri. 

Semti sokağı No nevl icra 
lira 
480 
250 

s 

Kıdılcöy 
Bilyülıda 
Burgazıdı 

CaferıP;a 

karanfll 

sakızıgaeı 

botıklı 
karakol 

35-ıa 

30-9 
l 1-17 

ev • 
• • 
• so • 

yeni yol 
manubr 

33 mlikemr • 120 • 
Heybeliada 
Uzunçarşı 
Beyog!u 

• 
Kuımpışı 

Galata 
Bcyoıtlu 

rUstemplf& 
umtıaı 

bacıahmoı 

bocaaU 
tatavlı 

balkıpanı aiuada 
ada 

" 
ırmak 

llUeclbendek 
pıpaso&lu 

Ba!Ada evulı muharrer emlWıı icarı rçı.dllıııelı: 

17·19 • Si2 
28 maıtu 72 

• 
• 

5-1 bire hanı 4-0 ş 

8 dükkln 20 • 
82· 5G bostan 4, 17 • 
51 k&glr ev 65 • 
15 ev 10 • 
üzre td-3-929 wlhlne möeedlf puutesi gUnö sut 15 de 

k.oıııliJODWl& ınraııeM ıyltıııelııl 

1 

H SAN 
Ecza 

Dep ısund, 

:;K HAFTASI 
lıtlk sineması perşembt g nu saaı !3 matınesinden ıtibaren 

iki büyük estr takdim edec kllr. 

Glen Trion ve Pa-1 REJİN ALD 

tsi RutMiller ve JAN LAVERN 
tarafından • torafmdan 

LİNDBERGDEN 

DAHA YA~fAN 
BABAl\ll İSTERİ~i 

MAHKUMLAR 
GEMİSİ ~ . 

JONN BARRY'10RE ~ ,., 
1 DOLORES KOS'fELLO ;_N .-.•ooc~ 
~ ....... ICllE"'lo+imllıml .... !JMroımm~ ........ ll'tl~<a:l:lllCc;;;:~ı:::ı:ıı:ı::=S!ll!l! 

GONDOLLAR BELDESİ 
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Kilimli kömür ·madenleri 
Türk anonim şirketinden: 

Yilzde ı irml b«i eı.liye edilip ikinci 'e ı.çüncu rubu t&ksit!erı as a· ı 

tarafından tediye edilmemiş o n beher' yitmi lira kıymetinde e\lıbın ;mlı1' 

iki lıin bc~yiiz adet şirketimiz his e sencdatı kanunu tıcorenn ve şirket 

nizamnameı dahilbir.in mcvadı mahsusası mucibince 27 ıaıı IY29 tarihine 

musadif Çarş•mbı giınü saat onıl,ırtten naln buçupı kadar ~irketin Gala'&· 

da Çinili rıhtım hanında Uuıci katında dalrcl mıh usnsında l-ıilmil1.avedc 

cshabı he!•bını fürı;hı edlleceğlnden ta!lplcr!n munıcaot!an. 

• DİKKATi! DlKK.ATll 
bayram mUnesebetııe 

Londura Birahanesinde 
Çarşamba • Perşembe ve Cuma rilnlerl 

2 1-2 tan 5 1-2 a kadar matineler 

ASRİ TÜRK l\IUSİK!St 
servlolonlst Mustafa bey, pl~'anlst Anjel hanım, 
nlst Ramazan efendi 

1 lancnde arıi,tler 

Semiha, :'<lektar, MelAhat ve Melek • Istanbul mıntakası Maadin 
mühendisliğinden: 

Baltke>ir \'il;\\ ~tinin Su ~ı~ırlıK ka1.a.,ın1n DernirKapu karyesinde 

k~in olup imti) azı '2· I ı .. ı ı .ı tarith fermanla ihale kılınmı~ olan 

.\ntinıon madeninde Sadettin \'C 1 IR) rettin hcyle,·c ait (28) <ehlm 

hisse nıunıaile\'hima tarallnrından nıiiddeti kanunisi rfında tasfiye 

edilmeme ine ~cbni l lıikumctec ta liıe<l iktiza C\'k ıfmağla zikr 

olunan r:ıaclen en ylik•ck bedel ı eren. t ılıbc <atıla~aj!ından taliplerin 

kapalı zarfla :\!artın :ıı ine! Pazar L .rıunc kadar İktisat \'ek~leti 
:\laden müdüriyetine mıiru..:aat eykmckri ilan erlnnur. 

Bursa konserva ortaklığı 
hey'eıi umumiyesınin ı.ı 'i<00 ı•ı2q ıarıhinde <Rıt tı dı l>el•dlye salonunda 

topla.nma=-ı kararlaştınldı. . 
His. doranm şimdid -ı irkct merkcz•ne ınurawııa muvakkat makbuz 

senetleri mukabllindc dühul ,. iblannı almalan ldn olunur. 

Ruztıaınti müzakerat: 
Senelik he>ap cctvcllcrivle pll•nço. 

2 - \!celisi idare rapor 
.~ \lurakıp hey'ctl rap,•ru. 
4 Temettiıatın sureti tevzıi. " 
5 , 'lzamnamede tadili icap eden !Devıt · 
6 - Şirketin anonim şirket haline ifra~ı · 
7 Mecllsi ldareye aza intihabı ... 
8 Meclisi idare azasının ictlma ucretler!nin ve flrkct memor ve mU<-

tahdemini ücUratı azami miktarının tayloi. 
9 Murakıp hey' etinin intihap ve ücretlerinin te&b!ti. 

Sıhhat ve İçtimai muavenet vekaletinden: 
lstanbul Gurabl Hastane inde Eıibba ıçln bir ftrengl hastalığı tatbikat 

kurıu açı!ıcıkıır. Başlama zamanı billhare bl!dlrllecek olan bu kurs Uç ay 

devam edecek ve nebıyetinde devııo eden Etibba imtihan o!unıcıknr. lmtl

bande muvaffak olanlar 250 Ura öcretle veklletln flrengi mücadele mıntaka· 
!annda i cibdam edileceklerdir. Kursa kabul olunacak Etibbı adedi mahdut 

olduğundan talipler arasında bakteryoloji ve laboratuvarı az çok vulcufu • 
olanlar tercih edilecektir. lntlhap olunacak Etibba ayda 80 lira ücreti mııktuı 
Ue lmnbula lcadar azimet harcırah!ın da verilecektir. Talip olacak Etibba 

istida ve ewakı musbitelerlle mart 929 nehıvttloe kadar sıhhat ve lçtl:nal 
muıvonıt vek&lııinı müracaat edeceklerdir. . 
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a::x: ... Gülemez be can! ~.:XL~ 
'4 

Bin deve katarı görmez işini, ~ 

MILLfYET 
• 

- 3 - düt, etti, sonra: yenmek için askerce 

Buna ne 
dersiniz? 

Vaktile gayet çirkin 
bir adam, tanıdıkla

rından birinin evine 
ziyarete gider. Ev sa
hibi bu çirkin misa
firi görünce ellerile 
yüzünü kapayıp hnre
me koşar. Fakat çok 
durmadan yine misa
firin yanına girer. 

Misafir: «Nıçin böyle 
tacı tahtı alırsak onJar yaptın? Diye sorduğu Ne dere ne tepe dinlemez be can! 

Yel bMe kıskanır bu gidişini, 
Dünyayı -içine bin de- gez be can! 

Sarsın düdük sesi, hep sağı solu, 
Demiryol yurdumun en sağlam kolu, 
Hele bir yaklaş<;ın ~1ardine Bolu. 
Sana dünya karşı gelemez be can! 

Bu yedi kız heykelini - Allah size ömür yardım etnıesini raci 
: uzun uzun seyrettikten versin, babanız öleli etti. O da bu teklifi ka
~ sonra belki fazla kalır- tam beş sene olnıuş, bul etti. 
~ sam çileden çıkarım yerini ıı Paytak Rıd- Yüz bin l<adar asker 
~ diye korktu, kapıyı van» diye bir haydut topladılar Paytak Rıd-

ona helal olsun! zam:?n şu cevabı veıir: 
Elçi Rıdvana bu ha- _Sizi pek çir k j n 

beri götürünce Rıdvan 
sarardı. gördü ğüm için hare-

~ çekti, kilitledi ve bu bet · fı d' · · · ~ gas n1ış, e en ınuzın vanın üzerıne yürüdü-

-Aman ne Beylik is- me kaçtım, belki ca
terim, nede başımı ars- riyelrden birini görü 
lana yediririm!. Asıl rüm de gönlümün pa
kabahat sizdeki Yıldız ı gider demiştim .. 
gibi bir arslan durur- Halbuki çıka çıka 

ken Beyliğe benim vibi bizım hatun karşıma 
birini geçirdiniz! çıktı. Onu sizden daha 

~ sırrı kimseye söyleme- de hayatta oldu~unu ı 
meğe ahtetti. kimseye süylemiy~rlar. e~ıdvan bunu du-Vatan şenlenecek bir kaç senede, 

B~ı k neler oh~cak şu viranede 
))iikeceğiz ne var, ne yok haznede 
Bu azını kimseler çelemez be cani 

~ Yıldız Bey çok za- Yıldız Bey postacıdan l 
~ mandır babası Ateş bu haberi alınca renk- yunca bire çi gönderip 
~ Beyden haber alaını- ten renge girdi, evvela işi muharebesiz hallet
: yordu. Hemen bir p ıs- sarart.lı, sonra kızardı. mek için ricada bulun-

tacı yola çıkardılar. Göıünden bir kaç daın- du. Yıldız Bey de elçi
Postacı dört ay içinde la yaş geldi. Fakat ye şu teklifte bulundu. 
dö:1Üp geldi. Fakat fazla mütees-.;ir oln1ayı -Babamın n1alları, 
yüzünden düşen bin yiğitlil'.,rine yakış~hra- tacı, tahtı bir n1eydana 

Diye cevap verdi.Et-
rafındakiler: çirkin bulunca kade-

İsmet Paşamızın kutlu himmeti, 
Verdi deınir yola bütün gayreti, 
Y ~ter sırııs•nda bir işareti, 
Yüzün1üz onlarsız gülemez be canl 

~1. S. 
:xxx:::::x::~·c:x::::::::x:Eı 

Borcumuza sadıkız 

Vaktile şin1dikinin 1 i · kaç misli n1em
Jeket eliıniz<le iken memurlar beş ayda bir 
nıa::ış ::ılanıaz. horçlannıız artar eksilnıezdi. 

--
Şimdi ise eski imparatorluk borçlarını 

ödüyoruz. İlk taksiti yakında vereceğiz. Ara
daki farkı düşünmeli. 

Kahve ıçmcl 

Hanım ve Bey, bir 
ahbap evinde yemek 
yiyorlardı. Sıra kah
veye gelmiı;;ti . Bey , 
hanımın yavaşça ku
lağıne eğilerek: 

- Eğer beni seversen 
dedi, kahve içme! çü
nkü geceleri uykumu 
kaçırıyorsun! 

En yatan yıldız. .. 

Necla hanım, sinema
ya çok meraklı idi . 
Sinema . yıldızlarının 
muvaffakıyetini gör
dükçe içi içine sığını-

yordu. Bir gün kocasına; 
- Ah, dedi, bir yıldız 

olmasını ne kadar is
terdim. 
l(ocası hemen cevap 

verdi: 

- Hani ogünler? 
- Dernek yıldız ol-

man1ı sen de istiyor
sun? 

- T ahit isterim. 
- Neden? 
-Çünkü en yakın yıl

dız bana Ot) kilornetro 
n1~afededir de ondan!. 

parça oluyordu. n1adı. Kendini topl?dt. , konsun iki tarafına iki 

- Yok, dediler, m3- rim bu imiş diye sizin 
damki bizim sözümüzle yanınıza döndüm. 
Beyliği kabul ettin, ~~~!!!!!!'-~~~~~ 
şimdi bizim sözün1üzle Bir çoban, üç 

Yıldız Bey: ~teseleyi doğruca gitti arslan oturtulsun Rıd-
- Ne var, yoksa ba- Irak Beyine anlattı. van da ben de meydana 

bama bir ş~y nıi oldu? Babasının yerini zabte- çıkalım. Hangin1iz ars-

hareket edeceksin! Bu kaplan 

Postacı evvela tered- den" Paytak Rıdvan>> ı }anları yener, malJarı, 

arslanla kavgayı kabul 
edeceksin! 

Tiitme<li 
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Rahat bir hapishane f{ u ş fas:lesinin en .. 23·ll~-~fl··~ı-~;~···-·-··~·~·İ·~·~~-~·k··-·"~f;;}~Ü~· 
Evet çok rahat bir küçüğü <le sineklerdir. 1 s· d' 

1 1. . . değildir. 
hapishane.. Fakat Bunların vgu ırlılh 15 .. tnı.' ge e ın. 1. sızın 

~ 1 l ( ı Bir de h•rlanın bir 
sıcak suya, kalorileri granu geçmen1ektedir. yapa Jı ece< _rınıze: 

kt d d v ·ı ' 1 T l d d h köşesinde tecrübe yap-
no asın an egı .. Tırnak ll'<tilnde yaşı bulııyorlarl - ara el a a 
Alı11anyada Dort- Hayvanların dişleri- mahsul varken gidip makta da anlaşılır. Bu 

mund şehrinde nıah- ne bak~rak kaç yaşın- bakın: İlk baharda kolay İş değildir. 
paslar hapishane nlÜ- da olduğunu anlayan mahsul sarı, cılız mı Kullanılacak gühre 
dürü ve gardiyanlarla tecrübeli adanılar var- orda toprak sulu de- mıktarını şimdiden 
bağdaşn11ş!ar. Her gece dır. Fakat insanın ya- ğilse muhakl<ak azot yazamayız. Her sınıf 
evlerine gidip rahat şını tırnaaından anla- 1 ı O · mahsule göre değışti-
rahat uyuyorlarmış. ~ no csanc ır. nun yerı-

yabilecek kin1seler ol- ·ı ·· h l ği için oradan bahse-
Bu böyle bir iki sene ne yeşı , gumra o ur- . 

duX-unu iş;tmedinizdi, kAf' d <leceğız. 
devam etn1ış. ~ sa Cl ı azot var ır. 

değiln1i? t:vet, böyle Yalnız son bir defa 
Fakat mahpuslar- kın1sder vardır. Hunu ~1ahsul iyi' güzel daha söyleyeyim: Güb-

d:ın biri bir gece çıkıp ilk defa l<t ş!eden Dok- yefşn1iş an1a taneler resiz ziraat olmaz. 
hir daha dönmemiş. tor Ent rlant isn1inde cılız: Derhal fosfor G übre verip altın ka-
0 zaman iş meydana biridir. D.ıktora gire noksan dersiniz. zinmak lazımdır. 
çıkn1ış. 1\1emurların da ayak tırnaklarının etle Azotla potas noksan- Fazla malumat iste-
mahpusların da çanı- birleştiği yerde bir ta- lığını çok defa karış- ven sorsun vine vaza-
na ot tıkanmış. kınl çızgiler vardır. Bu tırmak müınkündür. i-ı.m. Bunl~rı ;iraat 

282 Krallık elmas çizgilerin her biri üç 

Geçen gun Sökede 
13 ycışında bir çohan 
dağda keçilerini otla
tırken hirdenbire .. 

Afrikada Elmas ma- seneye muadildir. Me- Potas olmazsa nıahsul memuru bilir, ona da 
den }erinde çalısan sela (ıu) çizgi varsa o gürbüz olmaz. Hir sorabiErsini:;rım Ömer Üç korkunç kaplanla 
amelelerden biri geçen adam 30 y;ışında de- toprakta i Y i yonca' l!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!~!!'!!!!~~ı karşılaştı, acele bir 
ı>Ün bir yunıurta bü- mektir. Şimdi bu dok- tırfıl yet işi rse kafi resim sergisinde k k . I 
b d 1 

B t bl k 1 aya ar asına gız e-
yüklüğünde 2g2 krat- tor, bütün kH ın arın potas vardır, denıektir. - u a o ço güze , k 
lık bir elmas parçası yaşlarını elifi elifine Potası az topraklarda acaba fiatı nekadar. nere ··· 
ele ge;irmiş. Bu elma- biliyormuş. Hanımlar pancar, tütün, patatis -3ı:O lira. --------, 

h b k t h b. ki 1 k 1 ·r -Ucuz. Ressamı l.,ı'm? 
sı 45UO İngiliz lirasına esa ına pe e oş ır yapra cırı c e enı , .. 

d ·ı l"b 1 k r - Bendenı"zı·m. bir kuyumcu kapatmış. ş0y eğı g~ ı a... uç <ırı sararır, uru · , _ 
Halbuki elmasın haki- liaşır.a bir lokantaya.. Boş bir tarlada güb- - Ya .. öyleyse pa-
kt kıymeti 25 hin ingi- A1üşteri lokantaya re noksanlığını anla- hah. 
liz lirasından fazlaymış· girer girmez garsonu nlak ta mün1kündür - Niçin? 
En bnynk veca koçuk kuşlar. çağırır: Esmer, içinde çok ne- - Ben bunun ressa-
Kuş cinsinin en bü- - işte bahşişin. Yüz- bat çürüntüsü olan mını ölmüş zannet-

yüğü şüphesiz Deve de onunu da başkaca toprak azotça zengin- timdi de onun için ucuz 
kuşu dur. Boyu hazan vereceğim [Listeyi eli- dir. Bahçe topraklan- hulmuştum. Halbuki 
2 buçuk metroyu ge- ne alarak] Bana ne na, eski çayır açmala- siz hayattasınız, bun
çer, Ağırlıkları da 90 tavsiye edeceksin? rına, orman açmaları- dan istediğiniz kadar 
ve H o kilo gelir- Garson müşterinin na azot vermiye lılzum yapabilirsniz, onıın için 
miş, Hatta bazıları ı20 kulağına eğilir: yoktur. kıymeti, ölmüşlerin 
kiloya kadar da çıkı- - Başka bir lokan- Boş tarhıda fosfor resimleri gibi yüksel-
yormus, taya gitmenizi!.. ve potas noksanhf{ını mez, bilakis düşer. 

... Ateşctn1eğe başladı 
köpeklerce yardımı il. 
kaplanlardan ikisini 
öldürdü, birisi kaçtı. 
Aşk olsun çobana! .• 



DAJRESİ 
Gar t chı-cn fırsat.ar fiatlarla ~ayanı i<tifadc 

Güzel re 1klcrde rckllm 
fiau metrO'-U Krep dö şin 

Krep dö şin 
_Krep dö şin 
Krep birman 

260kuruş 
iyi cı s 'e müntahap 

ren· le de me.trosu 

En iyi Cu'S 
1 C '"OSU 

Cı.:. d~ ropl~ıı içln 
ı'l.ctr •u 

~25 

450 
495 

•• 

,, 
K • r"et Gece rop "ı,ın ,. n tıW~ ·290 re p ] o J .ıık).erde re\; am fiatı metro " 

Krep saten 
·Tual dö sua 
Tual dö sua 
Taftalar 

ık rople i~·ın s nıqı\3 
mctrO;:,U 

25 
(.ündüz roplan i;ın 6i ah 550 

renkte metrosu 

('ama<ır ve astarlık içıu 2 50 
metrosu 

\1 uı·t&l c•ns (Piıtitl en 3;~5 
marka ıneııı 1~,. 

r..ıplan için 
ınctrosı.. 

.ı.oo 

" 
" ,, 
,, 

" 
250 Kr 
275 

" l (,ok enli ı:i!\' h ,.c: ya 
;tng f.!Z · 1 "ert" ,u 

"f tamamen ıptkli Ye soıı 
şı on mod• renklerde metre u 

350 Kr. 
6ŞO ,., 

-e'i'yram mUnaieb llyle mil esna 
flatlarla bUyAJk Jıedly ilkler .mesh1Eri 

Uı:ı••· 

DIUillllllllll1"11UlllllllilliJJ> 11 n' 24 mart 1929 dakı ~ ıııttMiın~IUtl • • 

~ Prag be 'nelınilel sergisini ziyaret ediniz ~ 
==> llütiın C,~ekı-loı·ak s~na1·ünin me;hcci ecn l>l 7.uı·a•ıı rağbetini ve 1 
1 mallarını te~hir edenle. riıı sam. imi:·eti hu mcıherin l>ir lüztuııu ikıisadl 

!lld~ ·una ~fikl.ir, 

Taf>il4t i~in rt-9ıl mi;ıııc;,illcri l>uloııan G~taıJJ Jwnhaned• 
Triestino \4('Ur kum an ·aşın.ı JllİİJ'lCpt. 

llllJllll!!!HHIWllfllllllffl Telefon Berogfo ~127 

~ürk}y,e ~ ~ankasJ _ 
Serınayesı: tedıye edılmış 4,000,000 lıradıı· 

Unwn1i üdüıiük 

Ankara 
Şubeleri; 
Ankara Adaoa Ayva)ık 
lstanhul ·rrabzon Zonguldak 
Bursa l3alikesir Kayseri 
İzınir ' Giı-eson ~leJ· ·in 
Saınsun Edreınit 

!ST.\"lllUL vıı.i\Yı:r~ 

DEFTERPARLIR. L NATI 

·yet- rtal 
h1üttehit konserve labrikaları ·rürk anoniın sirketi • 
İdarehanesi Galata peı-şeınhepazar nuınara 2.1-, ~ ·nıayesi: 1şv,ooo yvµlı ür'at postası 

Türk. lirası tele_fon Bcvogv·lu 3723 - in1alathanesi : A,_.·van ·aray C ll~R,i\ı ıaol'r• 12 
'\far 

J :2· J 7,lc ~irhu rı ıl·mt• t':ın 
(Halıç) telefon Istanbul 3254. J>jI<K ·r : Konservelerinıiz diğer lıarck.tıc c ·•ı. t•. <. aıı ı..k.ala. 

h.ilun1uın istihzaraltaıJ l·ola)·ca tefrik ediln'cl· için etiketlerinıiz üze r " 1 1 
• L lr~ t ~l ırhıı • ni c, Avı ı • 11.I ek n· 

rınde llJ<.'\'CUt ()fa.n alfıınctİ farikaya dikkat hll) urulınaSI )llCrcudur. J d r t~ ıııc ' i 1-c ,' ·k 1 ;; 
••••!1!.11!11iiEZlll!llCaE'- 1 1 ııl\llllıı::uııı·,·11: • .. 1Clm!l2il!~ll!!lllm:;m:lll•I likı. .\it ı J u a.akt' r 

JC T,IJ\,f ! IIARBI W) J 'J 

ehm.et Rauf ey 
J 5Q cüıli (170, 

Kl\11 !'ER 

Ceyat Tahsin 
TAHULHANESıl 

!:ide, har ! karaeığ~r o!ırek 
n1esan::. iôrar , olu, i.ıremJ aka.met. 
kum, "-eker, ı, >nıatizma La.if1lk, 
solııc r, teııva cilt, 'inir 'e sai· 
ha talı1Ja'1n tanıomıic t•·ıbb '" 
Ledarilcri için - iDRAR K \'\ ı c 

ir ninTAllLlr.\TI ı.ıpılı• Dl 
\'AJ. ) OLL , ııl<,'Kl \ Lltfıl 
ııJunds. 

lı. \ 
·işebir Çifçi ban

r..P!>I-'} dan : 
ııizanır.aokpıiıin 24 ncü 
ınueıbince :ıı ıart 9'1.9 

tanhınc usadıl l'nzıı.: gwıu -MI Ut<' 
J.>:uıkamıı hi · cdara.., "} ti umunu 

r<inin F ki;ehırll~ t:ıcıba rda Uin 
ınertc1.iııdc alclndc tııplonına;ı mııkar 
rer o1duğurul:ın "'al.eten- nJ;,:llel -
laa.kal elli hi>sevc m•lik his>cdaranın 
içtima mnunde~ ,bir ha!ta evci hisse 
>cnetlerinı hamilen 1>aııl,Jııı111J1 ıniı 
racaatla.n ıica re ruz.n~q1ei ınüzakc 

t lıe\\ tçlıiıir ilaıı olunıı,r 

Jıj'J 1 YC 

ıbrast -
.ı Iecliı>iıJ ı eruıı cnidoo i:ı 

ıilıalıile Juıktıbuı:ı• 1annııı t kdtrl 
ur kıp i~tihhı 'e ucreıınhı 

ıarinı 
Mecli iıd.trenin l•anka ile 

ınu:uue1cı-e m 1.un11 etler· 
,, "J't-Qlt"tlUBlın --sureti _tC\'Zİi 

Tür,k,iye is ban ·ısı u--
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motorJ.ar Y!! tezga,blar) 

Veresiye ·ze tal{dim eder 
lley.o~Ju, 'füne} ı ıeydanı ' e.tro ~l 

tanbul Aııkaı·a cadd~·· 

~ubc<i olnııyan maruf 

İ "" ~:~~'!"~'!'~~.~·:,.:<,:, ~~ğ:~= om 
gl·rck ycıli ı c gcrck-c Avrupa erkek. kııdın ı c lıillıa 'll ç cuk 

:nı.duruların, miıitniııi kiramına arz ile ylcr. 

~ ~~~~~z~no 

aar·f V aleti • • 

~ Al~ALAI~ 1 ~·~olJ i~' yal= )Clcu 

Yanıklar, intanlı çıbanlarda 

)\U11etli tı·r ırunecdıp 
,-c oı azuııı .unffo~ oh~ 

I u! J,ınız. 

• • " )) 
Barlı 

ıl\te~hıI cc· anelcrı,l.c ..ıulı ur 
[,mirde Margontoccza d p ı-~Ud 
'e ~ r 3 Sı.·t~ 1~1 "l"4 rl ı ~ San?· 

suu ~ ·twe.r, abz.on Şifa " .. za~c 
lrrin 
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natlt ve e -
ven fiatlarJa 
sahim akta
dır. 

B· ~lıca •1aı duk ~" rı dan 
ara ·ınv~ Topı:.m • ıu,: 

RIKA.RDO LEYİ ı c Biraderi 

1 tıı.nUlL )aı uz•! l n 9 J4 
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in~ u cı 

cı.U.rilip cttırm 
o1ac hır 
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n!ını ... , k 

il 
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ııısıııı, 

ıy.ııak 

ııor(;E 4J:\'Al T J.I, ·ıyı: 
fl:.uıılıurı:r, Br 0 ııı, .ı\ı ın·r;;, 
ht.:ııılıııl Ye !fahri Sı\· ılı nı ::ı 
~in l:, a~jıı r\ \l ::ı d ·I ıuııul,ı· 

1.:1111 t ·ı lJ uıılıtu , Hreıo. 
Strıu , An 'ı 'e r trrl:ıırı. 
d:w iınaıııııı ıa ınuY:ı rlcıi 
lı lc·11 ıı ' · poı ar ; 
\Altı uporu J ! Iarta d(lğn: 

Pcra • 14 

Milos .. !.!::i 
Mari f .e.,nhard :!tı 

• 
• • 

flurgaz, \"arpa, ·o tence, l\.ml:ı• 
w ll>rail için (QJ.an mı7.dan 

,!u.~ek.cı elle ek ~ pııdar: 
'alta \ apııru .I Ul fart• tah 
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•. 
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J laınlıurg, .Bcrr'1l, Am r., otc ilam 
ye ançig için \akı dı imınımıY.

a Jıarekcı <deci. 'Af"lrlar: 
~q. \a,l.)OC!I J4-l8 1 rt t 1ı.'1li le 
Ü5t!C .. ~~-24 • • 

_ laı:ILroahard :lu !1.9 • • 
•';ı1.la ta,f<ilaı için Galaıaıla 

3 'j nlipl ·in mlihe di, \ e mi-
mar olmal:!.rı aiıut Na('ıı daire ince ,. . nrau Jlaıııııda 1 fıin 
kabul edil lıikc k .ı;\saf ıc ~er iti ıunuu • a ııtr'ıijiııe ııııııac·ıal 
} ·ı ınıııçlıa~, pıi~r ıc,miı!ıendl.e '.fcl Oll: Beyoi{lıı 641-6.7 
\aptı,..•ı;ak,l.n,.ıı,ı \al;.ı.ind ı bat eune- J lllıı~-..~~llİıııİİııı•mm~•' 
leri u bu gıhı pıuhimıo a ı işleri i ;f.cr;ulik l ursunu ikmal c·• ·ı-
.cvv ~c taahhut eder · ua. robilecek- YC san atı'l.da mahir \'C ıtinalı .JO 
lcrioc dair n ibr z <) leıııelerl ya ndıı _ 
ye ınııtebcr ,c • ıan• Jtimat ~irl<t Bir Çe o Slov T .za 
ye )J l'l'lll\1-11 olın arı ~eraiti .csa- •ı• ı - d _,__ Hır ... ıyc t lu~_-ı l t rzihanclc-
siı edeıı olmJklı ,beraber miııı ...... 'ara 
;,urak edecek lı•.r hangi ı!r talıi.>ln rin biri'1.dc hiZI' et atıl ·or. AL.il.;ıdd· 
.;,.ünaka a m"dd tinin l>raırndan en ranıu ,zirdcki :ıdrc e 151 rakkami
w. J.>ir Jıafta ırı k•ddem 'C> kı ınes-
1 ud<nuı \il~ı ~t a!ıa lıaı mühendis. le ta,brırcn rııuracıı:ı.t•arı: Rudolf 

!ıgiıı :ı>ıli · ettır kren so -3 A)dın h. c A.G. J\c ıgrııd. ( Te•ıcc 
cmlAkı illive 1 esine tc 1 '11i U- loyııquic) 
bütı.ur 

4 . Ber u ılıi u n .müna 1 Damla 

18 2 1 9 t. ıh,ı i c cdilece~i t\crlcc >eh\'cn i':ıry olunan Gümu ıll1W1li l ü<lürl-ığünden: 
illet mektep eri m .... ", A$A 

. içi V,e a tçe lt:':lült.. ----~ 
ka'"'.ya ıştıra.1.. n } ıizdc Jedi bu uk 
tcınına.tı J".ll\ Uııta akçesi akteıı w 
} ahı t kUın ç p,ıutcbc.r br lı -

tısııe nı .rkcz·. ın vr a ın \kındcld nwmobıf \C •aırccuı 18 3 ı<ın tarilı,i Jej' 

ihale cd;tı:.c_e~ı !•' 7.lhıı.<ı i olunqf. 
Jf- !'.\ 1 il.Ik 1 IANI;, ,.crikoyunde birinci l.ı,ıın bahçe sok·ı~ında 40 -. 

hane ~ahibiniıı 'ergi !ıOJ'.cundaıı dolayı lstanbul yilayeti idare hcy'etinçe 
nıii••ı·ede! c,·clıre' 2C gun ,.c baddklrar rnn mtizaycdc<i 10 giin mlitldnk 
••tıŞ~ çıkarıldı. 

•:ı in mliştcçıildu; 

On dort o.ı:{iı. üç •uf•, Lir ıuutbalı lı(r lıodrıımd;uı ibarettir. Elektrik 
TcrkQs tc>issuyle yemiş bahçesini ye a~ri her nevi teçhiz:\\' h vi ye ınlicec14et: 
ı·:ınfı çık plup llom.ontı ve Halıç 'tnlanna nazaretl kamilr;i vardır. T:ılip
leriH Jl ;ıJ-9"' ıµıhlltc kaı.I r 751) lıralık Y.qıozitolamlc lst:ıohul vila\'tti 
iline hcı etine murlcımları "1n olunur. 

J#. l;tanlıul \'ilaı·~i Udtuda.t!Jğı k&dro<wıdan ııçıktA kal~ıı< olup clıcıJn 
açık ııı,aa~tn• •ll!J-' h k 1 luııan. ı~ıkik rncnıııru R\!fik Tahir \c Kemal ve 
• ·~anıcttuı 'olJam;ı m~mwu. li U~ iA!ıakk~ ıneıywu lehı;ııı:ı Sadtk \c 
'J'cyfik ı·c 1 falıt 1 c Alı, Hamı, l\fo.<tafa Ye dijter l\Tustaf• ve lbrahim Ethem 
.L.LI. ı. mual 'ni C! U,lraj !iu . ._ ' ·ı ·ı hl-1 
ll\lı~u"' ~ K 1 ·-Lak'k r~ ' ını u t lt.INatll.3 ınemuru 

u.;uf Zip, Ahmet e~a-' t~. "" kA lı P \'c :krcın, fithat 'e Halil 
·:ınrull~h, muhasebe M ~ çml~ '" !41;n 11.ıc.ı:r, ınWu;ndi,ı; ('elAI ıc 

;''iC'i'ct, ı cıncwr llasan Hız•, tcblııı; m~ıuurı.. usul Ziy• ı c l!useı in Hüsnı.İ, 
\'lehınet ı·c· eml!k ~ahstldan Hafız Lmaıl k"rucusu Hasan be. . 1 dil . · ı ·· · ı ıe e en erın 
~chri idin nn aluncı cumartc. gunu .s:ıat 1111 da Ucftcrdarlıkta i;hatı viıcut 
ctmelfri; gelme e'llı;rc ~çı!; ma ' 1 ıı:rıfme ~~ ~1 ilAn,ı:n trlı ijı; lunur. 

. * * ilan 
rn li, ı cı a ,·c rn2s nıali seneleri zarfında n1ev

kii tatbikte bulunınuş olan kazan'; kanununun 
ıt nı..-i ınuvnkkat ı,1addesi ahkaını t!Wi n1ali 
· nesi için yapıl.::-ın tarl iyatla beraber hitama 
ern1is ol<lui'rundan bu ınart ayı zarfında bil' 
un1111;1 be ~noaıncye tabi n1iil«~Ilcflerin behe
n1al hcyannaıne vern1eleri hlzıındır. Beyannan1e 
vern1eyenler hakkında da kazanç kanununun 
~8 .~·uncu ınaddeleri ahkaını tatbik olunacağı ı 
i,<'\u olunur . 

lıeı:j hın sınu1 

\ v.edılını tır. 
•mck i.te ·enler ın.:vnc ııkare 

lcnoı:nc ıı.çı:ti ,. ı .cri pl•nlaıı. 

lıankaııi.ızıu J\p arpdakı ;,ıpıuml mü

liu ı!!J'4 

'! 1· ıam ·lrT, ın ıe hır lı-11· 

tadın tın ı:.l :ıQ,QOO ·rurk lır k 
bir kc(ııleı m ıuhııyla lıenılıe,r vnü 

müzdeki 20 et 19',l9 \Mşımba 

günü iı)leden t1çl l'mwnt füıliir

lüıtümW.e ıevdi .cıliluı(ş olm&lıdır. 

L mum.i 1iıdurlügümüı llir JfJıµ 

fıat kı' liı ı.;ozw;n kıü~n dıJedıl;i mü
teahhi<le 'halellc eı:bcsttır. 

ar ~ l ıştır. 
~.~ ,..,.,.._~·ı~arı ikmal ettikten 

.""""""vimlerin sev"ye
ve k.endilerine 

J<:ır,aat i a..,...... 
yacaktır. 
ıBu maks tla Maar,jf Veka

let· e Y.e talim ve terbiye da
r sine üracaatta ulQnul
ması ila lunur. 

ŞiL eti hayriyeden: 
Jlayrıı.oun üçüncü gilnuae müsadff cılan ('um• günu d3h' eyyamı ~diyere 

oıı bsııs t,adfe tatW.: c41l,c çJult 

·efalctı wy J<,ymcıJ ııulıa.rr i 
"'=. 00 i.ılkuzı dalılli talı .. 
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noksaniıle diğer milli rsham Ye 

tohyi~ı kılıul o unu. Cıı mikdar 
ihaleyi müteakip teminatı kaı'iye 

<-"a!tk )il7.'1c .&>n ~eş,e il>lll, oJ.llJMll, 
5 - Pul rc;ıni YC illn ücrctile 
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··e ~uc t 
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~ir ya 
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eıe.Wcdu 

lstanbu.Wa Nıuı:cıoğlu 1 faruıı.dı 

f.6-47 ıl\ıınanılı oıblaça ,m\ir.aı;&Jt 

ctuıclcrı ri..:ı Q.\ nuı 

fL}Jıl 
lle diğin lol • 11 an pı~arı 

wııu.nından gavrı pıoınOI ınrtre 
ı:nik ap lır ahilc l eı lıın kaı "' ikı bin 
lJLik-r.ar c:carı_run on ıcncdc kat 1 e 
ihracı belıcr ıucırc mık •P karın j a 
lira kırk beş kı.ıruı. kukn • Uç Jtrı 
otuz alıı kuruş bcd li ınukarrerı ıle 
jl.!.n , c ~aıınamc indckı IDt\·aı mulı
lıincc kapalı zari u ulilc 2 :ı !12') 
tarihinden 16-4·9<!9 .!Acihinc kadar 
milzaı edeıe ,·azedılrru tir. "J~plerin 
J\oc elı Orman Mudüriyeıinde ko· 
11\İŞ/OllJ mUracutları illin olunur. .. 

Mandlllnlzi bir 1 
hafta muattar 

kııar. 

Hafız Burhan beyin 
dÜ "fuk M 'ki hcı'-

h!riııci .guı imden 

~m .,İ).ban.c lıab . 
......... ,..~· ~.in wı.d.ı icrayı ahenk 
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Takmn atıi~sini tetkik etmekte olan hey'et d!hl de Tabime gtderek abideyj mahallinde tetkik etmiştir. Abidenin bilha9'3 kaide kısmı 
:ri.inakaşayı mucip olmaktadır. Tetkikat esnasında M. l\ılaryösera da hazır bulunınuş 

Sut Daml:111 dün küçük yavruTırra giyecek elblıte ve ytyecek erzak tevzi etmiştir 
Resmimiz kij(,.'iik yavrucaklar ile teni hey' etini gösteriyor. 

Pııskalyıının yakllışması müna~ebetile ortada maskaralar çoğalmıŞttr. Zabıtai 
13clcdive memurları sokakta tc:.~. -~ ettikleri maskaralara vesiKa sormak lar. 

1 

1 

Tayyare piyankosunun ikinci k~desi dün yapılmıştı. 
Bermutat bir çok meraklılar keşide salonuna gelerek 
heyecanlı dakikalar geçirmişlerdir. 

Mahut Hronika gazetesinin mes'ul müdürü l\1adam 
F.leni ile Kcşlşoglunun dün de muhakemelerine devam 
edilmiştir. Mahkemede sami olarak bir çok Rum da 

ulu 

sırıınızııDE 

Bin Söz 
Bir Resim 

Yerli mamul4ımdan: 

Krep Dö Şln - Krep 
Damur - Krep Jorjet 
- Krep blrman 

gibi ipekli kuma~lar ve he<ii· 
yelik ipekli mendiller ve ~arka 

üt bilcümle effayi tez) in iye. 
Brode cıhaz ve çamoşır takımları 

Hzerine sipariş kabul edilir. '\lerkczi 
lsıanbul :'Ylahmut Paşa başında aynacılar No 7, 9, ı ı Telefon lstanbul 20 ı ~. 
ŞQb~si Beyoğlu tünel başında No 376, Telefon; Bevoğlu 7 

Avıısturva fahrikalan heı•ran <antlaliyelcri umumi satış deposu; 1 1 uld ı 
Katırcı ot;ıu hanında 46·47 numaralı Joz. N. Aclman ı.tcıon lston ıl ' ıı; 

Hami>; ayni depoda envai çeşit perde ve döşemelik kaJıfe ha.ı:e 'c [. •azı 
kumaşlar, mütene\-9\-i ı!ltur, perde mi~ter, tü4 keten perde, or;ülcr; narıkc.1 

derileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karrnla]ar ile çocuk kan,ılaları fah 

rika fiatına •atılma!cıadır. Viat maktudur. 54 

Karacabey harası müdürlü
ğünden: 

Hara için 20,000 kilo buğday ile ellişer bin kilodan 1.50,000 k lo nıhf 
ayn ayn kapalı zarf usıılile münak8'aya vazedilmiş ve 2J .1-CJ21J Cuınm<-i 

günü s&1t ondörtte ihalesi takarrür etmiş olduıtundan şeraiti anlamak isle 
yenlerin her gün ,.e talip olanların da ihale günü yüzde yedi hııçuk nı< •c

dnde pey akçelerilc beraber llar8\·a müraca•tlm. 

Ak akçe kara gün İ"indir 
işten artmaz dişten artar 

Bayramda çocuklarınızı ailenizi sevindirmek istcr,;rniz bl r·cn 

Esnaf Bankasına koşunuz ve mevcudu henüz ıiikcnrnel'~" bir 

kumbara alınız. 

Dem rakısı 
Halis üzün1 ve anason
dan ınamul leziz ve 
sıhhi rakıdır 

Tecrübe eden bir daha 
ayrılamaz. Fa brikas1 

l~tanbııl Galata .\arkadı ,okal(ı .lS \ > 

Gümrkler umum müdürlüğü 
lstanbul mühayaat komisyo
nundan: 

926 ye 927 senelik ı•tatbtik rlsale<inin hirinci ciltleı iııin tap 'o 

teclidi münakasaya konmuştur. 
2 - Milnaka"a kapalı 1.arf usullle 1 art paz•ı te<i giırı aot ı .ıo 

da içtima salonuuda yapılacaktır 
3 Kapalı zarflar her halde bn ,. .... en eHI komısn'n rci 

verilmiş olmalıdır. 
4 - Basılacak formalar takriben llô dır. Bu ri.altleı n hayet 29 1a' • 

kadar teslim edilmiş olmalıdır. 
5 - Şartname komisyon k~tibinin nezdinde tetkik olunabilir ıı:- nı 

teri görmek ve izahat alınak i ... teyenler istatistik \'C trtkik mlitliır ıı.: c 

müracaat etmelidir! r 

Krezival 
Kullanması kolay ve tesiri 

kat'iyen şaşmıı.z. Pek muz'iq 

olan öksOrüf ü keser . 

ffava borularında biriken 

balgamları söktürür. 

Dikkat ı ~Olop•"' fabnkasi 

müetahzaratı, "~"· aalibiııl 
havidir. 

Istanbul ticaret ve sanayi 
odası tophane anbarından 

Aşağıdaki hususta a!Akadarıının nazarı dikkaıleri ehemmiyetle ~e 1 ' 

olunur. 
1 - Anbarın tahliyesi 16 Martta lıa~layıp '\i~aP son• ı~ 

biteceği evelcc ilan olunmuşıur. işbu ilan bu ikı ıarih ara,111• 1 .ı 

henüz başka bir yere nakledilmemiş olan eşyanın kenıafi;;ahık n 

bardan usulen ihracına mani değildir. 

2 - , akliyata· 928 \layıs iptlda•ından itibaren onlar dahil <ı. mh 

olan eşyadan haşlanacakıır. işbu tarihten nıukaddcm ani, rı da l 

olmu~ olan eşya nakıl edil· meyip anbarda b'1ca~ı ve ~L 

kanununun ~5 inci maddesi hukmtince mı.ddetlcr• g çt c 

emrine verilme•i zaruri oldu~u cihetle b krbil c ~a ı"'• k · n 
ana ı;öre hareket etmeleri !uzumu i!An olunu• 

Deniz mübayaat komisyonundan: 
68000 metre Bronz telin kapalı zarfla ihale tarihi 20 \!art 929 Car, nba 

günü saat 14 ıe. 
Deniz kuvvetlen ihtiyacı için balada mikrarı muharrer Telefon teli kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur: Şartnamesini görmek isteyenlerin her güo 

lıasına talip bulunanların da yukarda yazılı gün ve <aatta Knsın\pnşada 
Deniz mübayaaı komisyonuna mUuca•ıhrı. 
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