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~/- ;!llilli)·~t ı SIHHAT ·iŞLERİMİZ BÜYÜK BİR İNKtŞAF ARZEDİYOR 
Muhterem okuyucularının 
bayramını kırtlular re 
bundan IHUrU Pe ... ambe 

On altı Mart 
1 ve Cuma gUnlerl çıkmaya
L cajiını blldlrlr. 

SIHHAT İŞLERl 

Tütün işle~i -Yerli malı 
,um·umi müdür G" Şehitler ihtifali Cu-

Behçet Beyin ıymeye mec- · martesi giinü · 

f Bu memlekette ıhhat '\Csıhhi 
t kil:\t mt'Sdcı;i.ancak Ciımhuriyct l!:=.iı!\ii"~IJ 

beyanatı buruz" . Eyipte büyük merasim 
· ~ .: S -. ~ · ·· b' yapılacak ve şehitlerin 

idare <inde na-zarı ,J;kkata alınmıy;ı 
ha~1adı. \hıtlakı)tt ıdarclerirdc 

"hhatın, ıhhi tc IJJ;\ı1:1 maııa,;ı 

olamazdt ( 'lınkıı ıı ıdarc cfradm, 

Avrupada tutun fab- .ervetımızın u7t~ ı- hatırası tebcil ı 
rikaları acılıyor. Tü- rı Avrupaya gıdıyor edilecektir 

• v 

~ \atııııc1a !arın. ha\.ıtına hiç hir J1ıi!"."Ç;J~'l~i.;~:J.'~'d.".f>c 
kn .. ,ct 'ermezdi. h:rtkrin hav at 
!arına kı\ net \ ren idare, ancak 
Dcınokra;i idare 'dir. 

'l'llrk C'iımhurh etil'', daha 

1 
tün kanun layıhası 

, hazırlandı 
Ahiren ankıır dan avdet eden 

TUtün inhisar umi ml!dilrc 
B ehç~t beı 
idareye ait mut 
telif mesall 
hakkır.da dUn 
kendisile göril· 
şen bir muhar

rlrimize fU ma· 

Türk Ocaklarının Aç
tığı cidal bayrağı aı-· 

tında hepimiz 
toplanmalıyız 

hu ıısi hir \'aZChti \ n d r, O; nıı· Ankarada Sıhhiye ı'ekO/etinin değimli eserlerinden 
fu,, h ) l' 'c n · i kUtlrLll her t Hıjzıssıhha enstitüsü 
ı::"'" \ .. ' l:ttln 71\iil•L cht.. ı.nivet -..:. • • • 

nrmek ıııccl;ıuriyct:,dcdir •. Bıı . SIHHiYE VEKiLiNiN MÜHİM 
zaruret. <1hhat l;krini'ı birinu BEYANATI 
pi!Ana ~irmc ini icap ettiriıor. 

Vekalet 
tahsisat 

•••••• 
bütçesine 
ile sıtma, 

koyduğu yeni 
frengi, verem, 

trahom hastalıklarına karşı açtığı 
cidali teşdit ve tevsi edecek yeni 
doğum ve bakım yurtları, verem 

dispanserleri açakaktır 

lilmatı vermi11tlı 

" İlıgillercd 
Almanya pe Is· 
viçrcdc birer ri
gara fabrikası 

açnıağa karar 
vcrmiştır . Bau 

tali teferruat da 
hal/edildikten Behçet Bey 
soMa mukal'e/eter ımza ı·dilecektir. 

Sıhhi tc~kil:ltın ı:ayc,i, v:ıln11. 

ıtıcHUt hastal;:rın ted:n ı,i \'C 

has•a~ıkların tedavi 1 'c ha.ta 
lıki<ınıı izalcsı dcğil,bunl ra katşı 
mani tcdalıir almaktır. c;elmi~. 
çatmış lıir fc t,\kcti metanetle 
ka-~ılaııı:ık \'C cnunla muı:adclc 
ederek mazarıntını dcktmck ne
katfar h[ıvuk l:ıir marifet ısc, 
kJ;lkeıin ~ ukuuna nıani olacak 
tedbirleri :ılmış hıılıım:ık d:ıh.1 

yüksek bır mııvnff:ıkiyettir. 
Tlirkiyedc birinci derecede 

sıtmaya k;ır~ı ıniiı:adclc açmak 
zarurdi '\'~rdır. Bn mıı adclcyc 
taraf tnnıf K rlşı nıiştır Fıı evci 
ı\nkaradan ha~ı Pan ıtmn mıı a 
de',5i, -şir.di d·• 1 ,ı z<1k s..halara 
intika1 ctn s•ir \ aktılc l">ir ıtınc 

nı~laı ol ,\nJ;.ıra., lıuğı.;n bu 
mt zmin h. uı ıl(a kt • · rn cmi!" 
lıir ,c'm ha'''lİ a•,nı~tıt. \nkarada 
sıtma artık rnrihc ~c~,,11 ıır. ~al· 

tanat idur ,i ,in ıhmııli, but ,, 
Anadc•lunıııı baı.ıklık \C sıtn a 
oc:ıp,ı hali ;ıl inkı 'ahın~ cbcp 
olmuştu. ~ııııdi s tm;Hlaıı kırılan 
ırkı kUrta'Tlllk ı in , ıhhat H 

lı:timi nnıa\enct. \ ckl'ctı esaslı 
kdhirkr alır akt~dır. 

Vekalet ihtiyaç nispetinde kadrosnu t~vsi 
edeceği gibi etibba noksanını telafi için de 

muhtelif tedbirler almak niyetindedir 

Bu fabrika larda yapacağımız 
sigaraların Avrupada rağbet 

bulaca ğından emin bulunuyoruz. 
Bu giln Avrupada en birin· 

çi tlltlln namı a ında satılmakta 
olan sigaralar jzlm yaptığımız 

vasat tütünler derecesindedir. 
Hem Avrupalılnra eyi ıuıun içire· 
ce~iz hem de t tUnlerimiz aley· 
hine raltl ı memleketler tara· 
fından yapılmakta olan menfi 
propagandanın tesirinin önüne 
geçecegiz. 

Sıhhat \C içtımııi nuavcnct 
'\'tkili muhterem llr. Rdik il. 
Vekftlctin ııı• htclif mesai şube

leri hakkında hizc çok kı} metli 
izahat 'cnli.Dr. Refik il. kısmı 
mahsu«ınıuzda dercolunan dik
btc şa ·an izahatı \'erdikten 
sonra, ~u sözleri ilıl\ c dti: 

"işte ıc;ı•rüyor<ıınuz ki devlet 
sıhhiye tc~kilatı clindekı \'csnit 
nispetinde :\zcmi gayretle milletin 
hayat ve sdilmctini koruyacak 
tedbirleri ihmal etmemekte w 
mahalli idarclcrc en sıhhi va· 
zifekri ifa için de I~\ ik \O: tcr
giptcıı l'ir a'l faril!; hl'lunmamak
tadır. Bir l..ı ırn hıfzussıhha i,Jc 

' ;inde y;.pıJ:ıl' ~) krin ~mcre:-i 
:1C k ı:cı; toplanır. 

Bı1. de l·u~un~,u n1c.:sn.ımizin 
mc<ııt nctkclcrini aıwak çnk 
scnda ,nıırn ~/rd'i~cccl!;ız. ı·:ıvcrir 
ki mibtaklıcl m'Jimiz ,inıdivc 
kadaı re lir ı;cı;ır \ c )a!nız 
kene! dtı h.ı·~~ bir ~e~ de 

1 "L ht · tlcr:n ihmal ( ,\ .. 
et il;i ·' h, t H a· ,Jete n~ 1 
ç 1;.tl ., 

MAHMUT 

Sıhhiye vekili Refik bey vek letln faaliyeti ve 
seneye alt mesaisi hakkında bir muharrirlml
ze mühim beyanatta bulunmu,tur. · 

Sıtma, frengi, veremle mücadele 
En mühim işlerimizden birini 925 senesinde başladığımız 

ıtma ınlkadcle.sl teşkil edet. EYelA Xnkarada yapıl
mış olan mücadele Ankara, Eskişehir, Aydın, Denizli, 
lzmir, Konya, Adana, Cebelibereket, Mersin, Bursa, Ba
lıkesir, Antalya, lzmlt, Samsun, lstanbul vilayetlerinin 

mühim sıtmalı kısımlarını ihtiva edecek surette genişle

mektedir. Bu mücadelen büyük faydalar elde edilmektedir. 

Frengi ve Trahom ve Verem ile, Sıtma ile olduıtu kadar 
vasi sahada cldale maalesef muvaffak olamıyoruz. Bunun 

sebebi de bütçemizin darlığıdır. Bununla beraber Frengi-

nin kesif olduğu Sivas havallsl ile Orduda ve Bursanın Or

haneli kazasında hususi teşkilat ile mücadele yaptığımız 

gibi mukayyet frengililerin resmi tabipler vasıtası ile 

meccanen tedavisine çalışıyoruz. Trahom için de Malatya 
ve Gazlayıntap vilayetlerinde dispanser ve hastane açtık. 
Diğer sari ve salğın hastalıklar hususunda memleketimiz 

çok eyi bir vaziyettedir deyeblllrlm. 

Kızıl hastalığına karşı tedbirler alınıyor 

Bir de yenı bır /iılün kanunu 
/tiyihası hazırıvnm ıştır kı, bıı 

laıilıa yakmdd ırr:fste müzaktre 
ve tetkik edi/trr/,,1ir. Ytni lılyiha 
şimdikine rıataran bazı tadilıitı 

ithivactmcktcdir .• 
Beçet bey bil'umum inhisar 

memurlarır.ın muvazenei umu· 
miyeye nakledllecelclerine dair 
olan haber hakkında da şunla· 
rı söylemiştir : 

" Bu mesele hakkında 

henüz verilmiş bir karar yok· 
tur. Mesele mUZakere ve tasav· 
vur halindedir. " 

Balo rezaleti 

Türklüğü tahkir key
fiyeti tebeyyün eder

se ne yapılacak 
yalnız so~ dört beş sen.~den beri Avrupa ve Amerlkade 

icrayı hukmeden büyuk Kızıl salgınından maalesef Turkuvazda seyyahlara veri-
biz de hissedar olduk. Bu hastalığın önüne geçmek adi teda- len mahut Balo hadisesi h:!kkm
blr ile pek müşgüldür. Bunun için son senelerde hastalığın da Şehremaneti muavinlerinden 

amlll bir nevi mikropla ihzar olunan bir aşının tatbikine Hamit B. tahkik:8ta . ~evan e
başlandı. Biz de bunu derakap ihzar ettirerek memleketi- diyor. Se~ahatbışlennıEn ko?--

1 trol ve muraka ası manetm 
rnizln __ en ziyade bulaşık mıntakaları olan Kastomonl, Konya dairei selfilıiyetinde olduğun-' 
ve mulhakatında mecburi olarak tatbik ediyoruz. Bu iki dan Hamit B. bu noktadan tah-1 
vilayette onblnden fazla çocuk aşılandı. Eyi neticeler ala- kikatı tamik edecek ve baloda 
cağımızı ümit ediyoruz. Diğer sari hastalıklar temamlle türklügü tehzil edecek eğlenre-
tabli bir vaziyettedir. !er olduğu anlaşılırsa o seya-

ç k f . k · d'I' tan menedilecektir. ocu ve ıyatı ço ızam e ı ıyor -Bizde çocuk veflyatının çok izam edildi~! bir haklkattır 

ı Bununla beraber çocuk vefiyatmın önüne geçmek için 
, bir yandan halkı tenvir etmekle beraber öbür taraftan Konya 
· ve Ankarada iki Doğum ve Çocuk Bakım Evi tesis etmiştik. 

Kasabalara fenni surette su isalesi 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

n r srı'>eri ı Aı 13 mtl>.tubu 
gene fıe , ~·:ın f'dl) · r 

Bize du,en vazife 

Türkocaklan merkez bey'etl· 
nin kendi azası için yerli 

melbusat giymek kararı verdi· 
ğinl yazmıştık. Bir mııharrirl· 
mizln elde etliği maıomata göre 
yalnız giyecek eşya için harice 
vermeğe mecbur olduğumıız pa· 
ranın mıktarı umum servetimizin 
Oçte lkislnoen pek az noksan· 
dır, 

Filhakika ecnebl memleket· 
!erden memleketimize senede 

22,212,419 kilo agırlıtında tam 
91,746,:l85 liralık lmtaıı gelmek 
tedir. Binaenaleyh, mevcut ev· 
rakı naktlyesl 157 küsur milyon· 
dan ibaret olan bir mllletin ser· 
vetlnln en coğunu giyeceğini 

hasis etmek zaruretinde kalması 
bittabi ehemmiyetli bir mesele· 
dir. Bu itibartll merkez heyeti· 
nln verdiği bu karar takdire 
değer bir keyfiyettir. "erdiğimiz 
paranın bir kısmımuhlmmi de 
ipekli ve saire ğibl eşyayı zai· 
de bedelidir. Bununla beraber 
ır \'Vcut mensucat fabrikalnrımı· 
zın da ihliyacı-ıaza kafi gele· 
mlyeceğl mıı ıık ·aktır. Bundan 
dolayı dalla bir müddet ecnebi 
mıımuUUını celbe mecbur bulun· 
maktnyiz. 

h\emlelcetimlzde me\'cut me· 
sucat fabrika ve inıalllthane 
adedi ~353 tür. B .. nun .1335 
ııdedln<!e 2 ve 3 kişi 13!0 ade· 
dir.de 4 ve 5 kişi, 713 adedinde 
6 ve 10 kişi, 223 adedinde 31 
ve 20 kişi, 116 adedinde 21 ve 
50 kişi, 36 adedinde 51 ve 100 
kişi ve 60 adedinde de 101 ki· 
şlden fazla amele çalışmak a· 

Sılrhtara/ada mensucat fab
rikasına bir na:ı:ar 

dır ki bu müesseseler milli fab· 
rJkalarımızdır. Mensucat fabri· 
kalarımızın umuml beygir kuv
"eli 15,855 lir. 

H~li hazırda kumaş imli 
edebılecek fabrikalarımız, He· 

Surt M tbusu 

~ 
.. _ ... __ .. _ ...... 

~---.... ·-- .......... -.... --;; '"" __ ..... -- Şehir ve ka~obalar hıfzıssıhbasına ait işler de ihmal edilmemiş· 
tir. Sular kanunu mucibince belediyelerin kasabalara fenni 

surette su isalesi mecburiyetini ~iddelle tatbik eımekteyiz.Şimdiye 
k~d-ar _ıs_ şehir \le kasabada muntazam ve çok asri tert'batile su 

2- Son haberlı · 
,; f r h , rrl~ ;ın ı : l'cmtr' enlı:: 

• reke, Feshane ve ~aire gibi beş 
altı fabrikalardır. 

,, Sadakai fitir ! 
1· - i 

3 uncü sahifemizde: 
H ıyı .1n1 • · Llı.: 1 t.uıhulda nasıl 

ı::ı.: l 

Evelkl &'flnkU nusbamızda 

mütareke esnasında işgal kov· 
vetlerf tarafından flhzade ba· 
tında şehit edilen efrat için 16 
martta bir ihtifal yapılacağını 

yazmıştık • Bu lhtlfalde yapıla· 
cak merasim proğramı şudur: 

1 - Merasim 16 Mart 929 
cumartesi &'flnü saat onbirde 
lylpte defterdar caddesinde aıı· 

kerllk şllbeslnde başlayacaktır. 
2 - Meraalme iştirak ede· 

cek zevatı için o ıtlln köprüden 
saat 9,45 de bir vapur hareket 
edecektir. 

3 - Merasime fırka, vilayet, 
kolordu, "ehremanell, maarif, 
darillfUnun, matbuat erklnlle, 
Tilrk ocağı,Hilaliahmer Tayyare 
Himayeyi etfal cemiyetlerl,TUrk 

talebe birliği, Spor teşkilatı mU· 
mcssillerl i~tlrak edecektir. 

4 İştirak edecek Kıtaat 
tertibatı atidedlr. 

A- Sivarl Polls müfrezesi 
B- Muzıka 

C- Askeri mektep talebesi 
ve kıtaat 

R Polls ve zahltel belediye 
mektep talebesi • 

R Esnaf cemiyetler~ • 
5- Merasim on birde asker· 

lik dairesi önünde bu sıra ile 
harekete başlayacak , ve diğer 
davetllier en önde hareket 
edeceklerdir. 

6 Şehitliğe mnvasalalla 
Sıra ile Ordu, cumhuriyet halk 
fırkası tllrk ini be birliği na
mına nutuk söylenecek ve dua 
ile merasim bitecektir. 

~--·· ....... ·· 
Komünistler 

Geçenlerde şehrimizde bir 
komünist beyannamesi bu

lunmuştu. Bu hususta yapı· 
lan tahkikat bitmiştir. Netice 
şudur: 

Buradaki beyanname es
kiden kalmıştır. lzmlrdekl 
komünist maznunları ile ala· 
kası yoktur ve burada kimse-

• de tevkif olunmamıştır. 
1 ---
iKAZA TAlfKlKATl 
Kayanın düşmesH~ 
müsademenin vukuu 
arasında ancak iki 

dakika geçti 
Doğançayla Geyve arasında 

vukubulan tren kazası tahkikatı 
dün bitmiştir. 

Bu mesele ile ehemmiyetli 
surette meşgul olan Devlet de· 
mir yolları umumt mlldllrll Ha· 
şlm Bey, tahkikatın neticesine 
dair şu izahatı vermiştir: 

- Hattın üzerine düşen taşın 
otuz metro irtlfaında bir tepe· 
den koptuğu ve yuvarlanırken 
Uç parçaya ayrılarak yolun Us· 
tllne isabet ettiği anlaşılmıştır. 

Tren, ııu sukuttan iki dakika 
sonra oradan geçerek kazaya 
maruz kalmıştır. Taş rayları 

bozduğu için tren yoldan çık· 

mıştır. O esnada lokomotifin 
mutat sür'atle seyreııtği ve yol 
bekçisinin vaziiesl başında bu· 
lunduğu tespit edilmiş olup 
mes'uliyet! mucip bir tey yoktur,. 

Mııkabelt i bilmisil karııınıı ıktı .... 
sınıfım olarak sahıplıirı buraıl 

hulunmıynn Yıınun emlıikı !ıakkm 

da mııamciı' yapıldığını sôylıyc.ı 

Defterdar Şefik hey 

YUNAN E~ILAKİ 

Varidat gayri nıüba
dillere tevzi ediliyor 
Miıkabelei bilmisil ka-

nununun tatbiki 

Gayri milbadlllerin terflhl için 
bazı mukarrerat ittihaz 

olundu~unu yazmıştık. Bu cilmle· 
den olarak TUr~lyede bulun
mıyan ve vekiller ile idare o· 
lunan Yunanlı emlAklne de 
vaz'iyel edilmektedir. 

Esa&en kanun mucibince eı1kl
denberl burada bulnmıyan Ynnan
lılana emlaklne vaz"iyet olunma· 
ktadır. Vekilleri vasıta ile idare 
olunan Yunan emlAld şehrimiz· 
de 60-70 kadardır, ve bunlar 
bilyllk mebanidir. 

Bunların varidatı da gayri· 
mfibadillerden Yunanistanda 
emllkl bulunanlara tevzi edi· 
lecektlr. 

Bu mes'ele hakkında diln 
bir muharrlrlmlze Uefterdar 
Şefik bey demiştir ki · 

- • Veni bir şey yoklur. 
Kanun eskidir. Bir buçuk sene· 
den beri bu muamele yapılıyor. 
Mukabele! bllmlsil kanunu ikti· 
zasıodandır. Bu gün (dlln) bir 
akşam gazete~lnden telefon 
ettiler. 

Miltegayylp Yunanlı emlaki· 
ne ötedenberl vazıyet muamc· 
lesine devam edildiğini söyle· 
dlm; ifadem " Uç günden ben,, 
'eklinde çıkmış. Bunda sehiv 
vardır, a~lı yoktur. Çllnkil bu 
ıtlbl emlakin vaziyeti tahakkuk 
ettikçe valiye! olunuyor,, 

Bu mesele hakkında muhte
lli mübadele koml~yonu Tftrk 
hey'etl ademi malOmat beyan 

etmektedir. Yalnız bazı mahafilde 
hllkümetlmlzln ıayrl mübadil· 
lerln vazlyetlerlnl ıslah için 
clddl tedbirler aldığı ~öylenmek
tedlr. 

Komisyon toplanmadı Muh
telit mübadele komisyonu Hey' 
eti murahaHımızın temenni~! 

üzerine dOn mukarrer ohnasına 
rağmen toplanmanıı,tır. Aldığı· 
mız malilmata göre içtlmaın 

tehiri Türk hey'etlnln Ankara· 
dan bazı tallmata intizar et· 
mekte olmasından ileri gelmiş· 
tir. 

1 111 1 111illılmlllll\l\lllı \hl\\\l\\l!ll![I! 

~ Köy = = = ~ = hekimi ~ = = 
. 

f{ lstnnbul rnfiftillğlnden: f getırılmıştır. Diğe bir çok şehir ve kasaba belediyeler! de buna alt 
plAn ve projeleri lhznr ettirmektedir. Kaza sıhfia Kanununun lağım 
mecralarına alt vaz ettiği mecburiyelc riayetle henltz birkaç 
belediye mecralarını tanzim etmiştir. 

~:r.ıanct ıınııafıh,ı'i\urı .:\••rupa 
yolunJ;ı 

.. 

lf ALA EVSAT EONAi 

il koru" kuruş kuruş ıj 
• ) ~r 

----
Kanlı numayişler 
Bonba), 12 (A. \.) ~sııray_ 

--· 
Cumartesi 

. --
. -

==>= -== - : ıjBqd~du 33 30 fi 1~ j Arpadan 42 40 O ı' Vekaletin bu seneki faaliyeti 
3 - Dün çekilen tayyare 

plyankosu numaraları 

Bu milli fabrlkalarımıı! tara· 
fından imal edilmekte olan kıı· 

maşlar halk tarafından rağbete 
mazhar olmaktadır. Bu fabrika· 
larımızm daha ziyade inkişaf 

ederek ihtiyacı temin edecek bir 
raddeye geUrilmcsine çalışıl· 

maktadır . Geçenlerde Sana}'i 
ve Maadln banka ı tarafından 
celbedilen ecnebi mütehassıs 

fabrikalarımızın inkişafını temin 
için tetkikat yapmıştı. Bu rapor 
ahiren iktisat Vekii.letine gön· 
derilmiştlr. Mutahassıs mezkur 
raporunda bir mıktar para sarfı 
ıure+ııe fabrikalarımızın asrll· 
leteceğlnl ehemmiyetle kaydet
mektedir. 

denilen i<tiklftl ııurıu dun burada 
hi~ ı,.ok m' in kr tcrtil:ıı ,urctiyle 
tes'it cdilmi~n. Bu r, ,ıinglcr ~sra
<ınd 1 e.:ı ,ebl mc .ıı 1 ketlcrdcn 
ithal uh '1an nıc suca ta kar,ı 
hoykotaj ·apılma ı iltizaıı ol· n
muştur Sözden fılc geçen niıma
yi<ciler zorla ga<hetmiş oldukları 
bir çok kumas paçalarını yak

mışlardır. 

günü başlı- · ı 

lf Hurmadan 156 104 78 I il Üzümden 156 130 104 ,! 
1 . ., 

i 
13 Mart 1929 ınrıhlne mll· ti 

• sadlf Çarşamba gllnü Bay· I 
I ram olduğu ııan olunur. l 

1 BAYRAM NAMAZI lf 
!J ı;aat dahlka ~ 
1! ezani 12 38 
il zevali 6 51 ·' 
ii:~~'T.-71!-:t:=:t"#:::=·#-/'"#-.~· 

Önümüzdeki sene mesaisine blltçemlzde--;;;nblmce bir zamla 
hazırlanmaktayız. Bu zam kabul edilirse gelecek sene için sıtma 

mQcadele ini daha ziyade tevsi ve Sllifkeye teşmil etmek ve ye· 
nlden Eskişehir, Manisa ve Antalya mintakalannı tesi~ eylemek 
tasavvurunda;ız. h\evcut mintakalnrın da tevsii suretile Garbi ve 
Orta Anadolunun en mühim sıtmalı mahalleri mUcadele allına 

alınmış olacaktır. Bundan başka Sivas, ordu ve Orhanelindekl 
Frengi mücadelelerini daha ziyade takviye ve mllcadeleyl I<asta
monl ve Bolu vlllyetlerine de tatbik edecetlz. Ayni zamanda da 

[Mabadi 2 incü sahijadaj 

4 üncll Sahifemizde: 

ı-

J 

Ha, 
h• 

k 

~ ru 

4 A kerl bahis 
5 ~ıhhi t.ahı 

6- HlkAye, roman. lır!katü 

6 inci sahifemizde: 

ı- Halka nıabı;u yaıılar 

. __ 

yoruz 
BÜRJlAN 
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- a ILTEREDE II&pn-yada F:ran.•••• Adana Belediye reisi hakkında tahkikat 
.. .......... --

Genç serseri masalları iv' ahudı·ıer . GE~E. ~ ~' ,', 'Tamirat .işi kın:ad~~::re:t~ş (~~~~y:?y ~a~~::~ i':r~s~:~e ::~~~ı!ı~~~r~n bey hd 

, , , Rusya ile l ran arasında gUmrUk mukavelesi S .. zde Anadol dan kaçıp gel- - .. - . BU 1 E~1 Lf,K ı~, r 1 Ej H" k ~~--b- -- 1ahran, 12 (A.A) lra n ile Ruı;ya arasında yedi sene mtıd o . . .. . Hakkında hır KA l)İ l\~E ~:CE- er es unun- detle muteber olmak üzre bir g ümrü k ınukav eleııamesi imz miş olan hır serserı turedı su·· al r ,' L: HL'. z.ı·, ( 'R l la meşgul edilmiş•ir. 
\ ır. r . ' \\IJ<~ELİ\OH d a bu eşha:,ın ) alanlarına s il- J ·-- ~ J\1 ii te ha ~ları~ son tlna, 7 l~ llllyet) - Bir 

Yahya Kemal bey a ım erseme , .. kıt vakıt 

ötek ni berikini dol dırma 

için tnrıu :>lllaolar oydurdukla· 
rı. ortalığı karı tıtdıtıarı ma
IOmdur. Filhakika bu dola -

dırıcıları,ı fo} aları çok g eden 
ıue)dana çıkı)orsada uıaııık 
uda alık avla~ anlan adeCI 

geııe :ır değildir. Mesele nedir? 
Buou tekrar ede1im : 
Vakıt •akıt orıaya bir 

,eri çtkarak kendi lııln Anado
lııda ~sir olarak bul dutu u 
\'e daha bir çok Va anlı n 
orada kaldıklarını iddia edw. 

imdiye kadar bu ;)Old bir çek 
d ıandırıcılar ortaya çıktı. 
ıardan sonuııcu u Lazaru Zervas 
i minde ir dir. 

Bu adam kendisinin Anado
luda uzun müddet esir olarak 
kaldığını söyllycrek Etuos na· 
mındaki gazeteye bir takım ya
lanlar ,ı;azıyor. Bu serserinin 
anlattıgına göre kendisi lzmiria 
Karantina mevkıinde oturuyor
muş. Yunan ordusunun hezime
ti üzerine bu herif esir edllmlf 
Oradan f(araçinlk denilen bir 
) ere gönderilmiş. 

Laıaru on zamanlara ka
dar orada kalmış, yol işlerinde 
çalı ·tınlmış. Bununla beraher 
. iO Yunanlı daha varmış ki 
onlar da yol lflerinde çalıtı 
,ı;orlarmı,. Lazarunun ifadesine 
g6re oradan kaçarak yaya ytl· 
rümllf, lzmlre gelmlf lmlf. Btı 
seyahati 50 gllıt sllrmnş lmlf. 
lzmlrc gelince kendini bir lngt
liz vapuruna atmış, Pireye 
ıcelmlf. Bu yalancı herif TQrk
letdeıı bir çok hakaret gtlrdll
ğllnU de . öylemiftlr. 

Gazetede boıılatı yazarak 
keııdi Unrine meralı:ı celbeblıek 
ı teyetı bu erserl aceba kendi 
htlkQmetine re men Uracaat 
etti mi ? Gazeteler böyle bir 
şeydeıı bahsetmedller. Her hal
de buna ce arcı edememiştir. 

Çllnkll hllkOmete (idlp de ken
dinin \nadoludao geldltfnl &ö· 
ylese buna kimseyi lnandıraml
yacatı atikardır. 

Lakin bu heriiin uydurma 
maceraları gazeteleri meşgul 

etmekten hiç de hail kalmamış 
tır. Gazeteler bunu belıane ya
parak hllkOmetin nazan dlkka
ıini celp ile Anadoluda esir kalıp 
kalmadıgının kaliyen anla~ıl
masını ileri sürdüler. 

Ciddi gazeteler bu serseriden 
hah etmediler. Bunun sebebi de 
~imdiye kadar böyle bir çok 
eşhasın herkesi aldatmış olma
larıdır . Bunların1 anlattıkları 
şeyler birbirinin aynıdır . 

Fakat bu adamlar bulunduk
l arını iddia ettikleri yerlerin o 
kııdar calıllidlrler ki bu hususta 
bir sual orufanca derhal yalan
ları meydana çıkar. 

Bu erserllere cesaret veren 
şey kendilerinin uydurdukları 
bu ) lanlara bir takım gazete
lerde heme i a yer veril· 
miıı olma ıdır. 'Bu kabil cşha
un yalanları Türkiye-Yunan 
infl.nasebatı zerinde fJi tesirler 
ha ıl edecek malıi~lle dctlldlr 
Atlna gazeteleri na ıl oluyor 

uuııarını açıyorlar? Bu gazete- Romanya .·ahudileri l' f2 \. \ - Le ıoı ırnl 
lerfn \'U:ÜC6i lbu herffJeıi.beınen • ı•azc «i \,a,\·ı en ı ti 1 ar r<'' ı; flul<Juk l fı. rt esasl ar poli~e erm~•d•e•ğ-İI mjdir

9 j zuluı11 g·örü.\.rorlar mı j 1' {'t \C "< ie J J'r '10 

_ l , , r Pariş , 11 (11..A. - Miitehas-

1 
<k RiH' ı ı c harli•c ve 0113 rif mm sıslar komtıesl u sabah i ·tfı:ıa Bir yangın 

Kuyulard gaz 
k lmıyacak ı? 
Rawıoen. 12 (A.A) bl_r 

yangın netk:eslnde Blrman
}·a petrol şirketinin biWllan 
harap olmuştur. 4 klşt va
him urette aralanmiffır. 

Atef alnı" olan kuyular 
hila yanmaktadır. teşln 

itfası için sarfolunan mesai 
akim kalmakta olduğundan 
yangının pelrol menbaları tü
«.cnlnceye kadar devam etme-
sinden korkulmaktadır. 

Sofyada \angın 
. rıf rn, ı :! (c\..\.) 1 tıı.-runa 

\·irmi ·had:ır lıtnzin ı ·~ rillcrinin 
in [il~kı nctkc·inde lıir \" tttıgı ıı 
:whur etn~ he de iıA - tır ılnıı)t'r. 
ı la<aral nıiıh lr. 

!'nfra. ı 2 (.\ . \ cnı zaıt· 

r~da bi r \..i ımtir ocaı:-ı ncıa ' uku:ı 

ı:elen lıi r in!ıl~k iki kl:İPin ı c 
hir çc, l in1'elcrin ı a r,1'1nına-ına 

:-ehchiı·ct ermi~ti r. 

GeçlmelzllK devam ediyor 
Parls, 11 (A.A.) Meksi-

ka sefareti ceneral Callesln 
Zacatesakı lf&'al etmiş oldu 
guau bildirmektedir. 4 alay 
asller reı 1 Urbalejoyu· ter
ketmiş ve mumalleyh firar 
eylemiştir. Federal kıtaat 
Mekslko • Lared demJryolu 
münakalAtını tesis etmiştir. 
Meb'usan meclisi hükflımeün 
icraatına kaytsız Ye şartsız 
olarak lştJrake karar vermiş
tir. Muhalefet fırkasının rel
slcOmhur namzedi olau M. 
Vaskoncellos lsyant takbih 
etmekte oldujtuna dair bir 
beyanname neşretmiştir. 

Müteessir olmuşlar 
Atina, 12 A.A ) Söylen-

diğine nazarao Yunan hllktlmell 
Slr Chamberiainin Cenevredc 
Bulgar noktai nazarı lehindeki 
beyanatının Yunan efkarı umu
miveslnde hu~ule gelirmiş ol
duğu e!lm intibaı lngtliz hüktl
metine bildirmek niyetinde bu
lunmaktadır. 

Ticaret muahedesi 
Atioa, 12 A.A Fransız 

Yunan ticaret muahedesi pazar
tesi gttna imza edilmiştir. - -Cemly ti Akvam lçtimaları 

l'aris, 12 ' \. \ , Excc~.or ga 
zere ine nazaran .. ili ::-ı cen1i\et ı 
meeli i lzıısı bundın bövle ıcncde 
hı r içtimaı <'mc•redcn l -ka hi r 
, chirdc akdi lıakkınd.ı mıı t"hık k31 · 
mı<la rdır Bu -~r<ılc ~ fa dric \L llcr 
lın : ıÇt!'alanndaıı C>nrı l'r:ıı;ıı e tla 
Hhot luç~!. ırı ' , , uk 1ı "' lctlerinJ cn 
birinin merkezi .dm: ındc t"planıl 
ma,ı ılu ~ [ınu lduj!u rn . ıyet edılmek· 
tcdi r Oım a < e <'~zayirdc de lıi
ıçtim:ı •pılına <ı ucrpi ı edilmektedir, 

Load.ra, 11 (A.A. Avam • ·.ınııı" ı'·ım•· b " or. •de ın .,,,, k b b 
• ı • • edere e) neım·ıcı t ediyttl an-kamarasında amele fırkası meb j .. ııı ıı -m•• -lcr ''""'111<,l ardtı. 

- ..,,... kasının tahvi!At ihracına mezun ııslarından M • « wedgnvood > ı;, •1\,.ını km kr l> affç 'arı l'.Jankalarıa mllna ebetleri ve 1 ye i RemHya ıllkllmetinin Re- , , \. f ·cra 
i.J.llrnı' '. t 00 k ..:ı. ı 1 

"
1 

' Alman kambi,ı;osuoun istikrarı maııyada urfl idareyi kaldırdığı l'dilmi:tı . me ·el esine mUteaallk 01,ıırak 
zaıııını elı.aniyetlere llli:nsup Cec' ı. ü nıa~ ·dkr '"' \.ı , hare l!erlde i fıı edeceği rol hakkında 
kimselerle mtı~\ il ere ıılt olup tel ki katta . bulunmuştur. f(omite 
- ~-"· .. ·- beri -""·eri mahlı:e- ktt<· g-cı ı . şlcrdır ) ene bir tıkım 
~· --~· """' 1 teşkil edilecek banka11in ne su-melerde • llrUttc !mede kalını~ ı.,· 1n, .. fc ,~ralanrn• hir ı,:ok ki· i '" 

• Y ' • retle kredi ,· er~bileceği, teessli-~lan davalan nizami mahkeme- telci' «lnıt tıır su ve ifayi vezjfe etmesi için 
lere devredip etmediglal sor- \l ndrit. ı 2 . \ . OO·nily<ın muktezi paranın nasıl elde edl-
nıu tur• 1, •.• ·ct:ılık btikra1. ·~iı t~ılip \.. a ydı teceği meselesin! de tetkik et-

r ' Cham erlain - verdiği '' miştir, M. Schacht bankanın 
cevapta hudut civarındaki mıntı· muaml c -i hir bç ,a ıt ıarTında esası vazifeterind~n baska ifa 
lcalar uvak1ı:aten hariç olmak l>itmi.,t : . etmesi muhtemel diğer v~zih:ler 
ıtzere Romanyatıın her tarafın- hakkında izahat vemiştir. 
da keri mahkemelerin yerine Harlcl siyasetimiz l\\. 'M.orau tahvRAt ihracına 
ıdza111J mahkemeler kaim oldu- Atina IO ' fos) Pari,ten mezun bankalara nazaran yeni 
gıtnu \<C 1l keri mahkemelerde bildirlllyor : . . bankanın serveti faaliyeti mes' 
ıııuallak balunaft davaların nl- Tevfik RDştU 8 . Tllrkıyenın eıeslııden bahsetmiştir. l(omite 
:zaml mahkemelere devrcdilece- harici siyaseti hakkında ' Revue beynelmilel tedlyat bankasının 
gı 110ıandujl;unu beyan etti. universe!le • muhab irine beya- tarzı mes11isinin ve sermaye i-
lı:teıı onra demi ·tır el : natta bulunurken T llrk harici nln sureti tcşkillnln sırf banka-

'Romany" fıılkfimrtı nwstriler/ı • siyasetinin s amimi ~ullı ve mU- cılık nokta! nazarından tetkiki-
• · ı · fi '· d nıillhem ne tali komiteleri memur etmic-dı, er tebası <ı ı Qstnıfo ııır nr '"" ·alemet arzusun an v 

.. TO k' ı komşu tir. Tali komiteler vasıl olacak--'"· z·lmeılig'irıılen Hitkreşteki srfıri- oldugunu , r ıyen n · - b 
•• ' k · ları neticeleri Çarşam n gUnu mitdrrı fııı lwsrıs lra ~·k111d<1 tekrar ıarlle mlln• ebatını ta vıyeye 

bildirecektir Mllteha. sıslar ızafıat istemrk ifııı brr ~efıep ve TUrk bu r misakı gibi mu- bankanın b'eyn elmllel , ·azifesl-
g(ırenıiıwıım.. ahtdelr akcletmege hazır bulun- nln daha ziyade tevsii !Azım 

8 saat 1, olacak mı ? dutunu söylemif ve Tllrk-Yııııan geldiği noktasında mllttahıt bu-
Londra, ı ı (A.A. - Bey- mıızakeratının neticesinden nlk- ıunmaktadır . 

nelmllel mesai büro u meclisi blnlik1e bahsetmi ştir • iki akademi arasında 
bu sabah Ceııevrede 43 Uncu ' · ~ Paris, 12 (A.A - Bütün 
lçtlmaını ııkdetnıiştfr. Amele venlden tetkik te~lillerinin red- nıemleketler lıakkında tatbik 
fırk11ına memıup llç ııaıır ha- dini talep etmi~tir. Müzakereye ellllen eski bir teıımoıe tevfikan 
zır buluaayotdu: it' artlmr kt u!Qm akademi.i 8crlin ulQnı 

satı sabahı dt\'am olunaca ır. 
ttel Maltlaııd (lngtttet'C>, M. Cenevre, 11 (A.A) _ Bey- akademisine celselerine ait zabıt 

Louctıeur F'raasa) ve M. \\is- varakaları ile direr nıuhteflf 
"' nelmilel mesai blro&u 111ec:lislRln tdC (Almanyaı. Baffıca mevzuu neşriyatını gö!Klermı,ıtt-. Bu 

ballı ı; saat Ucrell mesaiye alt lçtlmaında iııctltere 11tesai na- surette iki ak•~I arasıada 
waflaıton mııkaveleslne •it zm çalışma saatleri ve Çahfma lıaf11ltn evcıCJd maıtasebat ve 
mtııakerat idi. mtlddetl tab1r1mnlıt açık saret- ıealii efkar başlAllllf olııcaktsr. 

lngllterenlıı bu mukave1a te larlf edilmesini • amele ile Berllıı akademisi tıu irsaıatı 
karş.ısında ittihaz etmiş olduğu mtıcsseselerln mesai saatlerine kabul etm1yttelt Parlse iade 
hattı hareketten bahseden :;ır ait nizama! arasında sarih b(r etml~r-
"'itlaııd bu mukavelenin vaz- far!( göıetilDJ.ÇSlni ıalcp eyle- Fren• • ital1• 
elml\J olduıtu prensipleri Londra mişlir. Paris, ıı (A.A) Torino-
hDkOmetloln dalma mtısalt su- ili K 1 dan avdet eden M. "Laurent., 
rette telAkkl etmiş olduğunu ing z: ra 1 

oo··rt "Eyııac,. Fransa ile ltatya ara-
ve fakat bu mukavelenin ihtiva Londra, 1 l (A . .\.l sın da bAfl.ca iki nolı:ta lıa1ı:kın-
etmekte oldugu bir takım mu- aydan beri ilk defa olmak da itilaf hasıl olduğunu tCJDin 
hlm noktaların tadil veya tev- Üzt'e l(ral açık havada mü- etmiştir. Bunlardan biri ltalyan 
zlh edilmesi mlitalaasındıı bu- tayyarelerlnlil Marsilya, "Ma-

teharrlk sandaliye ile bir sa- T lk' · · d ıundugunu beyan etmı..,tlr. rignane,. ve unusa, ıncısı e 
Corıevre, ı ı (A.A Bey- at tenezzüh etmiştir. Hava Fransıs tan·arelerlnin apoli 

nelmllel mesai bUrosıı nıeclisl- fevkalade güzel idi. ve "Gru telrosso., llmantannda 
nla içtimaında lngitiz patronla- Bundan başkıl nazır sana,ı;ı, te\·akkuf edeceğine dairdir. 
rın murahhası M. \\ atson - 11 a- ticaret ve zlraati birbirinden Fransı z tayyareleri fazla olarak 
shington,. mukavelesinin ba.tan ayıran hadlerin ta) in olunması- lıalya toprağı üstUndc ııçabilı'-
başa tetkik \ 'e tadili lehinde n ı ve mutat mesai milddetinin cektir. Bu itilaf Ceneve ile Bar-
şiddetll bir nutuk Irat etmiştir. haftada .ıs saati geçmemek şelone ıı rasında Mar ilya tarl-

11\, Loucheur fransanın bu Uzrc taksimine mllsuade olun- kile, Rcma, Napoll, Tun s, ll'lar-
nıukaveleyi İngillere ve Alman,ı;a masını da tekllf etmiştir. Nazır s ilya ile Berut arasında Napoll 

ı taraiından ta~dlk edilir edilmez bu tekliflerin hi ç bir vechile bir ve Atına ta rikile bir l!af tesi-
kanun hilkfim ve kuv.vetini ~al~ ultlma tum mahiyetinde olmadı- s ini mü mkün kılacaktır. 
olması şartile ta•dık ettığinı · t' ı· " Pıı rls , 12 (A.A. - Meb'usan gını ve memnunıye ı cu ıp gu-
tasrih eylemiştir · rilldll"'ü takdirde derhal tasdik meclis i kongregasyonlar hak-M. Louchı:ur M \\ ıılsoıı un ., 

n edilm elerini talep e) l'ycccğini kında ki l llyıhnnın mıı zakerc 
itilAfglryane nutk undan m le· edilccef:"i gUn lln tayini ınes 'ele-
esslr ve mlltehayy lLrold:ıınıı:t de Afl!:'c~e ey~~:;:~~~~İ namına /\\ . s ini tezekkür edecek bundan 
ilAve etmiştir. M. ou e'Jr • sonrn Rhio. ordu unda vuku 
manya mesai o,azınnın teklifini Poullonı yeni ınr!ielerin bir aide bulan vefiyatt an bahis olarak 
kabııl etmiştir • .Mamafih M. Lo- tevfit edeceğini kabul etmemiş ve ril en fa lizalı takrirfnin mllza-
ucheur iııgfliz teklifinin havi ve nazırın tekliilerin!n tasvi- kere i ta rihini tespit cdecktir. 
oldujl;u bazı noktalar hakkında binden hasıl olacak ' '&zlyeli Suriye-Fransa 
endlse lzbar ve bütOn rnfekasını nldııdıcı bir netice olmak Un re l'ari:., l2 A. tı.. şark hat-
lngll~ere hllktlmctine hü•nll niye· l tavsif etmiştir. M. Puıtoın fogil- tında iş li yen d eniz tayyaresi 
tini göstermek lmkAnını temin ~ tercdeki amelenin Vusbiııgton Marsllya- Napoll - Atına- 8eyı:ut 
için sarfı gn,ı;ret eylemege davet mukavelesinin tasdikini talepten seferin i yaparak l·ransn ıle 
etmı,tir . biran bile 'ıız geçnıiyeceğini Suriye arasında ir ti bat ı l<at'i 

Belçika ııııırahlıası Jt\. l\\ertus temin cyleınlşti r. surette tesis etıııi~Hr. 

ıt11rlhf tefrikası 23 1 kndcp;ı ı l t:n:ırıııı tak ip cclc 
rd. kal enin ,u hc mlir in lıı ıl mı 

d ul';ı ı ~ere ı:ddi ic r. llur:ıd ı l a~ tar 

lıir c•l tı l',lll 1 : ıı!zınd ~ u :ı kı ı· nlu. 
Tcmir. arl- J- ını.l ,ı \ lıdu lla lı old uıtu 

ı a lık hum rn tı cnuınıruı ı H ba, lclı . 

~ 11 hend ınıl cn knk th.: · arı rın ~ ı 

tına ı:c~t i. 

,ıc11 cıııİ'ı rıl:t r·ıl, tcl. rnr lıc ygir - diler. ~ahalı yakl :ı -ıyord ıı. K:ılcd c 

1 
kri ııin '- :ıtlam1'ırın ı'.' lıııluı az ı;cı i m iıcaddL· ctl ilci.:i.Li. \;\ ki ıı 

T MIRLENK 
T,iıkın • !>:ıha , akıı1 oradekı 

p. ın lcr n 'c ılgın n~ı,.-lıtrının ara
, da ı;i zlcncrcl.; gunduzüıı geç

e ini lıcldechler \1usnn ın ııdam
rın da ıı olup dıı kuyuya gelcn

kri y <tkalı)·orlaniı. · ı emir hu 
, ıkabna " d anılarl a l ıcrabcr 
J,..,ıLli ıda nıl arını ıı da çııl~arak 

;ptcı , me rdi\ enle• rnpnıalııruıt 
Lm rc tti ( ·C<.:C olup da karanlık 

" ınca k krar atların a bindiler ~ 
Jtlını- olan ip merdl\·er 'eri de 1 
' ' "nk yoll and ı br. \'alml c'ir 
r \ a aladıkl :ıda~lıı rır 

• ı 1 ıı 1 el rak rada 

E."ıızfı> 

f<izrmdrr . 

Tcnıir ccı .ıp ıı tırnı.. mm ~fa · 
1-atlL dlt!İ ki: 

Sert adamları al, J'OVatra g tl. 
beıı {ine geçerek gidip t.:a/r dm•ar
ura l>ıık a c altım rr merdfrenleri 
yer/e~tirmek içirı JW arııyarnjfım. 

Ten ir rdakatind , al ıı ı z ik i 
adanı <•ldultlı .tide ı z1a a tını 
>ıinl t. A~çların 1ra • d rı h ı lc
ı.t ~ \'ık c! clın .ırl rı ·t·çilincc ı 
l•c ı·gi <k• indı .r l ı.. • ııd. mm l ' ·i 
l ıe~girlcrc l·~kfl', k ı 'L . • ıcla 
ka l dı. '\! ilah • 1 ki , ;ı 

r ili le 1 • \ r il 1 k 'cnıı '! 
l ktp dtı. 

l kı-i d~ \ (; .ıiıı 
t ·rr nd· lii he :.1 •ııt c ' 1 
d·"cr l olu ol. n ne' ı ind:\..ı 
su) ıır ı :ı rılt ı.- ı ,,. du11 r hı. ı :rraf 

<'· ·leci 'u. hiç ı ı l} \ 

S('ınr:. dtı\ !11\tn be,,. ""'a ylırü
' ere\ :ıJt:içtı ;ı , :ırı ıltm lw ka
punu '.1 ., 1111 .,~ kadar ıtel ıl i. Bir 
ınüd tkt etrafı dı ıı lctli , s r>ıı ra 

ı apu pı \'aim.tl :ı l ı a,fııdı. 'I enı ir 

ı1ccl>a lıanri h.'°lr1a/ l• ..J\"uncl· ~ c 
mc\ın• lıL:'lll \ ıpı ı urdu" Bu .ı. ı 

pcklıd'ı dcj!;ilcli :>ebcp llcr "· 
o l r a o1 · ı , ıin ~aidıp;ı 

'-· p , rk ı bir cc 
.ıp ' d 

· ı (il' • ı 

Cfl l r \ l 

1 n ırıı 

c<lik t ' 

\nı ' 1 ı, ~l l:ı 1 

: •>la} < ı ı c t• 
hd; l " 

' ' 
ckl. 

i. 

·ıd,~n 

ı n t .... ıJ r 
ır,1 . 

rm k 'lek 
c ııi r hu d ~ .p; 

, ı\j l ,<11(1111" lı l 
r , 1 1 

; ,ful!;u , c-c ı; i tli. Tcmi r ·ıut u n .. Jaml a r; nı or:l\a 
'frıııi•L :ıcl:uııla'. k:ı L dm;· tcıpb)ıtrilk, gunc,iıı dı.gmaı, 

rınııı ülı•,r t :ı rıı f,.ıda lıd 1iyoıfardı. Jıa, l adı!!;ı lıi' 'ı•;ı tl:ı l , :ı lc hurn. 
Bunl:ınb ıı kırk ııı;ıı lıc ı ı;irlcrc nu:ı u~tundc ıı l ı ırt L'unıı ütttirdu. 
hakınak İ\111 a rılmı~ ı uz bdarı il ,ııı uzcrınL J\nr - ı ,lhriı ıir. 

da koılc) e lı uc•ını I\" '" k frit hu tun h:ıll ı tlı~rı f•rlt) ıırak lııı 
L"1.lilmi7ti. i itu l ru laıın ' cı c ddi\lct etti 

T cmir m fi teal..ıhcn n.laıi ılarmııı p;iııi an l<ıınak için can attılar 
ı aııın<lan a ~ rılamk tch r:ı• b il• Tcınirı11 nı 'li l' ct'n,leki ~.tı\\di ıı rt 
duı ~·rıııd:ıki ;ı ç ı k ı;cıligi : tr:t ı:ıay a ol ırlıılcı;ı:gi ni ll'I ıc<l i klc r :. llC\ c 

l 
•.c'- !i. l lığc r rnr.fta:ı ı\ l ıdul la lı da ul(radı· !ar ı nı tl;ı i, c ,lircıı 1 cdı ' 1 -ri 
aı rı rr-ı ı kalım! r halı rdl Tcnı, ı~i.ı \ltı ·ı;ıın z 'ıitlcri~ı\ıı ~oı:ı,u 

1 
r;ıı "ti ın • ırıP ı cı lıc ıı tli; de übı ı : Tcnıirıı, .ıulı rıl,ı ,ı ur. clcrek 
t·ıraf ı ..,.,.ırmcl ·~in \ ıhı g<"tc i c~ıli-iııc itaat nı"cı c i mr ol 
; i\ ırc!t•. Tu · · 1-.ılc c '.ırın " ,!ulJ.ırıııı t'ılv 'ı\cr. 
, ,ıun<ı eı t unııor buld ıı 1 ·ır 'l'ı; ·ı (JTitr 1 uııJ.ııl, kı , 
hııruliı• k cııdi\ri11c er : ırHrc•ck •ra .ı•,ıl dt· \a 
t!t.:\ r: ı bah r ı \ !'l'I ( 'h ı b1I 111 · 

L:·nti 

\,l .. ı ılarıııd :ı l•ır J. ıı ı ~un

nrcr,k n< tl c du \ .ı rl arıı 111 ctr.ırm 

da ııu.ıct~i doiJ lll< d ığuı : r •)tr.:: ıı 
ınd. i reeli. < :idip dol a~·ın ad:ını 

lıutlin mai) etinin 

k ... . ' 
, vrı · 
den i ı at , 

... 1 
ld ht.ı i11 

1•
1 nca 
'clLrc! 

u,hcp 
' \!.ı l 

ık.: 1: ri :1 

' nhrı· 

r a111·1 

tc -l i>n 

Vııli 'ekili Jl\nhiddin be) 
b ugün Ankarııdan 'i'ehrlmize 
a vdet edecekti r. 

Fen tetkik konfe ranbları 
L"m-r>, 12 \ , \ i le emıltl 

Varşuva, ı t (A.A,) Ttırkiy 
sefiri Yahya Kemal be) Varş 
vadaki vazife inden a,ı;rılmak ·· 
tadır . Bu vesfle ile kendisin 
Lehis tan , ışanının bilyllk rn 
besi verilmiştir. ] 

ft tc jk ın ueı;;SL.1'.t: ·t·rinir ik c. kon 
fc,-an"ı 1 ı ındrau, n ·lın ı ;-t'r. 

{Milliyet] Yahya Kemal beJ 
maltlm olduğu veçhile Mndrl• 
elçiliğine tayin edilmiştir • 

Adalet div•nında 
Cenevre, t 1 (A.A) Hu 

Millet mektepleri 
Konya, ı 2 (A.A) ~ Vila

yet dahilinde açılan ikişer 
ve dörder aylık millet mek
teplerinin adedi (1272) dlr. 
'Bu mekteplere devam eden 
talebe adedi 1923.l çü kadın 
olmak üzre 64469 dur. 

kukşınaslar kumitesl beynelmi· 
lel adalet cllvanımn dahili ni· 
zamnameslnln yeniden !etki~ 
ve Amerikanın da ileride iştira• 
ki mes'elesi hakkında mUzalı:t IJ 
ratta bulunmuştur. 

MosKova Sefirimiz 
lstanbul, 12 (A.A.) - Mos

kova bü}iik elçimiz Hüseyin 
ragıp bey bu gün ek presle 
ve Berlln tarlklle Moskovaya 
hareket etmiştir. 

Yent bir rekor 
Daytona , ( Filoridada ) , 

( A.A.' Şimdiye kadar 207, 
milden ibaret bulunmuş ola 
cihan rekorunu otomobille kır 
mata tcşebbtıs eden inglllz <•Sel 
grııve • ""atte 231, 5 mil sura 
teminine nıuvaifak olmuştur . 1 

SIHHiYE VEKiLİNİN MÜHİM,., 
BEYANATI 

f Birirıci sahijadc111 mabait j 
çok mıkdıırda frengi ilacı getirtmek istiyoruz, Trahom mllca11cle 
için de mukarreratımıı vardır. Bunlardan başlıcası Adanada betti 
mütehassıs yellştirmek ve hem de o civardaki hastaları tedavi 
etmek Uzre ;yı bir Trahom hastanesi açmaktır. 
YENt VEREM DiSPANSERLER,! OOGUM EVLERi AÇILtı.CAl\TI~ 

Verem vefiyatı bizde eplce bir nııkdara balıg olduğu için önn· 
ll"lllZdcki ~ene için yeni '~rem dispanserleri açmak lstlyonıı 

Clluım hastalığı için de lıu sene bir Leprojeri açmak için lstil 
zarata ba,tamak fikrlııdey'lz. l{eza l{aradenlz sahillerimizin bil 
kısmındll ve bllhassa Rize Ylllyetiııde Angilostomyas der.ilen bil 
bağırsak hHtn'ııA:ınm htl1tUmferma olduğnııu bHlyoruz. Gelecel 
sene burada çok ciddi tedbirler aıaccııı:. 

YEl\ALETIN MES1'1Sf MUNTAZAMAN İNl\İŞAf EOIVOR 

Görüyorsunuz ki INitç-ız inkifaf ettikçe mesaimiz de bit 
proğram dahillnGe olmak llzre tevsi etmekte4ir. Fakat gere 

yetıi çıkatı ka11nıılanıı tatımll ettiği vazifelerin vlls'atı ve gere 
yeni ycııi .. cadele tesisalt 'merkez kadrosuna artık altında 
kalkılamaz derecede çok iş ylklediğin4en 6aUarilıı:dekl eae içi 
Vekaletimlz tefltllatında da bazı yenUllı:ter teklif eyledik. Vazlye 
lıazıramııa ve lfimiziıı şektiııe göre bu da ttaruridir. 

Doktor yoldutu için alınacak tedbi~r 
Bizim burfi.n en çı1k sıkıntı çct<tljl;lmlz aokta kafi mı1ı:dard 

tabip lıulnıak me&elesldlr . Maalesef Tıp F'aklilleslnln yetiştirdi 
tabip mikdarı seneden seneye azalıyor. Vekaletçe idare edilen Tı 
Talebe yurdu olmasa bu mıkdar bflsbllttın azalacaktır. Bunu naır:a 
'dikkate alarak 150 mevcutlu olaıt bu yurdu 300 ze iblat etme 
dUşUndllk. Tasavvurumuz belki de bunu ;;oo ze iblag etmektir. j 

Bu suretle tabip noksanını telafi etmeğl ümit ediyoruz . Dlıtej 
taraftan her sene Avrupa ve Amerikaya ihtisas kespetmek Uzrı 
sekiz on tııbiı> izıımına muvaffak olmaktayız. 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve kanunu 
Ön!lmOzdckl iki sene zarfında Ankarada başlamtş olan merke 

Hıfzıssıhlıa mUes e.;e~I hitam bulunca b!ttabı devlet sıhhat işle 
için mutahassıs )etl~tirmek meselesi biraz • ~na kolaylaşmış ol~ 

caktır. Umumi hıfzıssıhha işlerini tanzim etme~ ve bıınl~rın k!Hfesı 
bir knl halinde ,.e kanuni mUeyyedesi şeklındc lespıt yleme~ 
tızre ycpılan ıını ımıi hıfzı~, ıha kanunu ıayıha:,ı, rnUtaıaaıarı alınma• 
llzrc diğer Vekaletlere g(lnderilmlştir . 
Beş on güne kadar BUyUk 11\illet Meclisine takdim edeceıcimtıl 

ümit ediyoruz . 

·rh, ,mi1. ı.ıh;i lu• 

' ı fc nJcıı \" kildiği 
11 (du .ur. 

iLAN 
ıı ttın .ırn ı J )in<• l' c\ in lıLıhiin.._i en t :i>arcn 
w htcrcn1 ı ni.ı ~ · e ilı...ı . nizın na1.arı "hkl\katinc 

\ iktcı r} a 'ili toryn dı\ Bertin 
Tur!. i~n ı rn l nı.tnıl > İ J.\Oria 
Anor :n 1 şırkcti \non iın ~irkctı 

il Tllrk 1• mUdlrlye 1 Türkiye mUdlrlyetı 

Maarif Vekaletinden: 
Millet mektepleri ınüdavim"' 

leri için Vekaletçe kıraat ki .. 
tapları -yapılmıştır. 

Bu kitapları ikmal ettikte11 
sonra müdavimlerin seviye' 
ler,ine göre ve kendilerine 
tavsiye edilecek olanları ta' 
kip edecekleri de alakadarla' 
ra tebliğ olunmuştur. 

Bu itibarla Vekaletçe bıl 
ınektepler için ayrıca başkfl 
kıı~aat kitabı Kabul olunma" 
yacaktır. . 

u maksatla Maarif Veka"' 
Jetine ve t alim ve terbiye da" 
iresine nıüracaatta bulnnul"' 

1 
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:M:iLL1YE:T1N ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLE~ .... 
Spor M~~KE~~"~ ct.ANETTE Arife faaliyeti 1-ıayya-e piyank 

.:s 

• • 

t .. .. H t ? ·ı k Halk bilhassa küçük en::::=:. :n:::::ı:....::=:ıım:::::ı::='.iii:::=-ii~=-..::.;:::::::ııı;ı:;ı:::: ca 

•• Sekteden öldü Bu gu~~_ maç a ~ :ar mı sevı ongrası dükkiinlararağbet El Büyük ikra-
i 13• ı--~unada Fener-Beşiktaş muhte- Fennı bır hatadan Emanet namına os- gösterdi • 

ır amcaene vmeradı· liti b. ugün Galatasaray öldüğü. söylenen man, Ziya, Burhan~d- filiye 56 2~2 
d" k Bugün bayramdır. Dün ikindi v 

ı ıle karşılaşıyor kızın cesedi ın Beyler iştira vakti Yıldız, Selirniye ve Beya- • ' 

D!ln Galata rıhtımında bagll d" 1 bil k 
hul unan Mardin vapuru Bu gün Fener - Beşiktaş bulUll3ffilYOf ~_!_YO!_ :ı:ırtan toplar atılarak bayramın numara 1 ete Çl tı 

d kö - muhtelı·a· ram sıat 8 te Gala- sevlldo toplanacak beyne!- hulıilô illin olunmuştur. Diin arife 
iy yı;:r ındakl mavuna a mur 

' 1 ı ta sııray rakımile b-1am•or milel şehirler kograsına olmak münasibedyle bilhassa bay-
şıı! ameleslnden sınat sekteden ·~ ...... , 

lstanbul Şehremaneti de da• ramlık eşya ve şeker ~atışı çok 
k' · · ımü.,tlir Dort a''lık bir atalette.n ııonr.a 

· ıo• 0 
v • ' vet edllml"tlr. hararetli olmuş ve geç vakte ka-

' yapılacak olan bu maçın ehem· y 

Derhal söndUrUldU d Şehremaneti d~'etl Dahi· dar sürınü•tür. 
mi yeti üzerinde uzun uza ıy .. • v 

D ün Beyoğlunda Yemeni- revekuffa !ıacet yoktur. llye VekAletlno blldlrmlştlr. Fakat satış, büyük mağaza-

Sonları 69, 52, 07, 35 ile biten 
biletlere de amorti var. 

cı sokağında Madam Ma- Galatasaray takımının bu gün Dün Emanete g-eleo bir !ardım ziyade küçük dükkAnlarla 

rinlo evinde yanıın çıkmış- sahaya ne şekilde çıkacağı: ma- telgraf, Vekaletin iştirak ucuz sergilerde temerküz etmek- -----
2558
- -

5 sada bastırılmı.,tır. f BDyDlı: Tayyare plyankosıı 
.,. 10.m olmamakla beraber azam torunu.o mu - müsadeslnl blldlrmlştlr. Kon- tedir. altıncı tertip ikinci keşldeslnln 

8898 

Talihliler kimler ?. 

Bakır k&,-Unde 81rk•t kuvvette olacağııu tahmin edl· Hdcsl He det- rara ayın 19 zunda inikat Büyük ticarethane sahipleri, mlitel>akl numaralan da dun 
23262 

ııi' Diln Bakır kllyflnd1e hakla yorıız. nedllmlştlr. edecetl için Şehremaneti Ramazanın durgunluğu geçmekle çekllmlflfr. DarlllfUoaıı koafc-
32852 

ıııl namında biri stanbul Aldığımı& maltı mal* göre Fe- A m eıty • t mQrahhaslan hemen ·bug-iln, beraber geçen seneye nispetle nı.ne saloııunda bermutat bUyllk 
54739 

1096 
18163 
56965 
57715 
28356 
48043 

45928 
58174 
27578 
31040 
45137 
29778 
19954 
23385 
44863 

ıra· caddesinde sebzeci Esadın ner-Beşiktaş muhtelltl şu ~ekllde hadisesinde bir kabil ptmazsa yarın muhak- ~!erin yüzde yirmi noksan bir kalabalık vardı. 420l8 

b k ıhı 15 il asını ı. . k k:tı hat• oldutu Ye vcfatlD da bıı k Dun 750 numara .. ekftml•· 
e• !r ·at e se ve r sau .. ıya çı aca r. kak hare et edlceklerdlr. olduğuna, fia:hnn yüzde ı !5 '"' '"' 43799 

Çaldı""mdan yakalanmıştır. Halit (Be•iktaş)Kadri __ (F_e_ ner) Y~de~ huıuıc ıeldlğl mUddel 1 b 1 h b .. tir, OünkO. ikramiyeler lçlııde 
55659 

"' Zeki ( B) · c:vat (F) Husnu (B) umumıllte ihbar edilmiş ve stan u şe remanett na- indirilmesine raıı,men rag et gos- 18, 15, 12 ve 10 bin llralık Ilı:· 
16777 

1 Uskt:darcfa ,-angın R~at (F) AlA (l~) Şükrü (B) tahkikata baslanmıştır. MO.ddcl ınına Mektupçu Osman Hey- termediklerlni söylemektedir. ram!yelerle 10000 llralık bir 

1,ı ü skfidarda Sulu d Slnanda Zeki (F) Fıkret "(F ' Eştef (11) umumilik. cesedin morga nakli· eti Fenniye .l\\üdilril Ziya ve Buna muh.abil ucuz ol :ırak ml!kAtat vardı. 3~~~~ 
9643 

25272 
55992 
44084 19335 

42763 
51393 
13254 
39687 
49355 
42310 
12440 
23159 
24738 
57219 
26684 
47358 
15234 
24158 
23298 
11763 
46226 
53253 
47225 

la~ Saim B.ln evin en yan- sol . 11 ncı luzum ıörmUştDr. Fakat Fen Müşaviri Burhanettln tanınmış olo.n bir çok sergi ve Dünlı:ll keşldedo en fazla 
5211 ! S da b ~ ·tırılmıştır ikinci baftzlvımda muavın - ces.ediıı nereye gllmWdllğll an- ı•- ı k al 

gın çı <mış ıı. "" • ' Rıdı 1 1 beyler g-ldecektır. ku··çu··k du"" kkhlarda, hıı.lkın rabn-betl •. ram ye azanan numar ar 35341 
ğinde Beşiktaşlı ·mm ve so atılamamakta ve ceset bulu· ııl d 

6049 
30044 
20203 
17044 
37526 
36838 
22367 
17373 
48947 
13657 
43087 
18870 
26867 

glztl imalathane içte Be~ik.ta~lı r'afün oynatılması namaınaldadır. Pasaport muamelesl dün üzerine ihtikar baş gösterın~ ve şu ar ır. 14733 

Beyoğlunda Tlmonl soka- düşünülüyor. Bu maçın pek he- fkl lflAtı geç vakte kadar ikmal edil- bir takım adi mallar, değerlerin- 55.252 numara 42278 

tında Davldln 35 numa- yecanlı ve hararetli olacağına şüp- Çarfıkapıda Zlllfü lsmaD t1c1•· dlğl takdirde murahhaslar den yüzde yirmi beş, otuz fazlı- 18.00) lira 1673 
retbanesl, Bahçekapıda b- 1135 1530 

nılı evinde 150 kiloluk bir rakı be yoktur. rablm zado Llttft vcKemal kua. Semplon ekspreslle bugün sına şatılmıştı r. Şehrin muhtelif numara 

Karıını, 1500 kllcluk cfbre ıt dura şirketi ınas etmişlerdir • baraket edeceklerdir. taraflarında açılan şeker sergik· 15.(X)O lira 4;~:; 

ve 50 kiloluk kaçak rakı fle KeJetl fertlblyedam Kongra ayın 19 zundan rinde ~n adi şekerler 80 kuruşa 37JJ7 numara 
25533 

k fll'yetll sigara kAtıdı bu- Bayramın birinci çar~arnba günü Irz duşmanları . 27 sine kadar sürecektir. satılmış ve biraz iyi mallar (ıoo) t2'X)() lira 20080 

lunmuştur. (bu y;ün ) Taksim stadyomunda iki zavalh kadın fakat murahhaslar bir bu- kuruştan muamele görmüştür. 31171 numara 35187 

ı<oıunıı çarpmup diye 

.. reli efendi namında bir 
\ tıı.lebe Yeşllköyde lstan-
b ıı l caddesinde ı:-eçerken 

MeJ:.met pehlivanın koluna 
ç:ırpmış ve bundan hiddet. 
l eı;en pehlivan talebeyi döt-
r;:üş ! ür. 

Ta,ıa katasım prmı' 

icrası mukarrer ( Be<ikuı~-Feııer k ı ı ı d il d · ı d" 1(),()J'.) ı· 28536 
' Silivri clvanndakl köylerden çu ay Ç n izin almış ıır ır. Meşhur şekere· er e ıse z ı· ıra 

bahçe) mııhtcllti (Galatasaray) Osman agıının kızı Ferdane ve Kongranın hitamından sonra ham dolayısile ancak nöbet ve 54~2. 43456. 3776. numaralar 3010ı 
maçına tam saat 

0

Ü"'e b••lanacak- Abd 11... H 11 E 
1 

· 55447 
~· -v ıı ..... ağanın km a se beldi tetklkatta bulunmak sıra ile satış yapılmıştır. n yı 3.5!)() lira 

tır. Heyeti tertibiye bu maçların Sllivriye gelmek llzre yola çı- fizre Fransa, Avusturya ve . ve mutenev:vi ecnebi yerli şe- 47364 23367, 10391. 17903 46
11

6
83
°5

3 fiatlannı şu suretle tesbit etmi~ir. karlar. k 
Balkon (OO, tribün sivillere 100 Bıı iki kad111 yol1111 yarısına Alamanyaya gideceklerdir. kerlemeler ( 200) . kuruşa \'.\ mış- 46541, t176 numaralar 24071 
k bi k geldlklerl vakit Onlertnc çoban Emanette bayramla .. ma tır. 2-25) lira 22965 
uıup·· menStı bu, za. tan ve me - ş b Ab t, 8 b!W Be- T 

11 
ao, mc e ve Dün öyleden sonra Mezbaha 3056, 12 49), 52 02 5240. 20529 

teplilere 50, resmi elbiseyi !abis yazıt çıkarlar Bu gün saat 13te, Şehremaneti 
11812 2 ,,ı:3 'ltlC!1. 

524
J2 50388 

askeri mekAtip talebeye 25 Bunlar Fe;dane v:e Hallsenln mcmurlan arasında F'..manet -ve fabrikalarda tatıl yapılmış ve • PN • ~O'to 

lmrnşmr. ellerlnl bağlarlar vo. namusları- binasında baynunlaşma merasimi ameleye izin verilınişttr. 49)23. 54517, 22575 numaralar ~~ 

3524 
13304 
20497 
23247 
39237 
31341 

Dolapderede Kasap soka-
eıı ğında oturan Nlku M-1-
~ halle kavğa etmişler ve ne

!1~ ticede Nlko Mlhalln tA~IA 

na tecavüz ederler. Bu herifler Bayramın ilk bahara tesatliifii t,u()() lira kazanmı<tardır. 
5192 Voleybol maçlar~ yapılacaktır. .,.. 

hakkında 11lddetll takibat ve Emanat Evkaf lhtıı•fı memmıniyetle karşılanmışs:ıda, Diğer ikramiye ka:>.anan nu- 31705 
Mıntaka Baskt't H Voleybol tahkikat yapılmak.tadır. .. 

Heyeriooerı: - - - · ~ -
1
--

1 
E vkahn Şehremaneti aleyhine yağmur yap;malı: ihtimali, çocuk· marolar şunlardır. 483SO 

1647 
30839 
31634 
57223 
29675 
16786 

1087 
6215 

46079 
10715 
17873 
54375 

Bayram miinasebetilef4-3-929 Emanet ıs er lcraye müracaat ettiği yazıl- lann neş'esini azaltmıştır. 450 lira d:azananlar 48398 6539 27049 

d·t y •· T o bı h k f 5ı051 22291 11640 12580 24400 33269 53034 
Perşembe gününe miisa J O><:J· Şehreminimiz Muhid- IJUŞlL ün l usutı Ev a · mü- Serserı"lerle 29814 4224 2355 16775 56135 56532 11644 ~ kafasını yarmıştır. 

cıl 

e 
rı 

bol maçıan ~ecck haftıı.ya tehir din Beyin Ankarada düriy!e · görüştük. Bize şu Jzahaa 45604 17083 19359 
sışoo 

6791 299 23947 

Arnavut köyünde Madam edilmi~_·ti_r·-··· • beyanatı verdi. . mücadele 38873 17428 169Q9 7553 32598 34147 

Plplnanın kızı 15 yaşın- Kurt su·· rüsü " - Hadiseıı,ln esası şrdur. 55475 12462 12359 51966 122229 28587 51716 

Emanetin borçları • Ga- u-· •ku""dar. Kısıklı hatnnı Emanete E Adi. 29346 52524 54608 25545 40 Lira kazanla• 
da Afrod!tl bir kaç g-ün evet • " manet °'re ıye · 
karnaval eğlencelerine işti- Dikmen bağlarına ın- zl köprUsU ke,ır bedeli verdiğimiz zaman, o da bize üç 12442 38499 21109 38120 37699 17878 17289 

rak l,.ln euden <'tkmıq ve o mek cesaretini 2 milyon lirad ır ayda bir 8,250 lira vermeyı· kabul faaliyete geçti 9644 49675 45214 53968 36930 

T • T T •• • Ankarada mezunen bulunan 200 Lira kazananlar 4076 41052 47263 

vakitten beri bir daha avdet gosterdıler Şeluemmimiz Muhıddin B. An- etmiştir. Bakırköy Emanet ahır- 39878 57751 23660 29636 45784 38695 16878 

t ı tir b Fakat JOn üç taksJt verihnedi. 29826 57794 55554 14
4U 

e mem Ş · Son ilci üç aenedir Dikm~e ~ara!a se ehi seyahab ve.ıe~ir tik:F k farında çahştırılıyor ~ .... 
6123 

4 17445 33783 32602 

DU••r•k tllmU9 musallat olan dört nüfuslu hır ıflen hakkında Hakmııyetı Mıl- Bizde icraya 'llüracaat et · •a at 29497 4502 45211 36757 59339 

D ün Tahta k•lede Deve oğlu JO- kurt ailesi, evelki sene bir bağın tiye refikımıze atideki beyanat- söylenildiği gibi hana haciz ko- Serserilerle esaslı surette mü- 56167 10359 11258 6532 53886 45383 50651 

kuşunda lranlı Mehmet efendinin hindilerini yemit, Aka Gündü- ta bulunmuştur. nulması filan mevzuu bahs de- cadeleye başlanmıştır. Polis ve 15796 30645 5ll46 2749 949788 

dükkanı önünde hamal Lutfı di!şerelr zün Av köpeklerile alay ederek - Bu sefer Ankaraya gel- ğildir. Olsa olsa ancak hasılata Adliye serserileri her hrsatta top- 15796 30645 35709 34431 28993 35218 49249 

e~ ~ekte! hlpım fevdr etmiştir. evinin önünden önde baba orta- mekliğimin katiyen resmi bir hııciz konulabilir., Jamakta ve bunlar hideman dev- 17427 9249 25236 6179 2108 58994 44407 

8 . sol ayaj)t keııllmf' da. iki yavru ve arkada llD~, Çal mahiyeti yoktur. lene i~tihdam edilnektedir . Ser- 16879 59836 58981 54S67 48850 50051 36380 

sil Dü" 69! numaralı vatman Feyn tepelerine doğm gitmişlerdi. . Mez~niyet ~~ddetinden iı;- ı,ten al çakUrlldl 5047 31453 21671 54809 42411 

e~ efendinin idaresinde.ki tramvayın Bu aile g*1J r.e:ne de karan- tıfade ıle eevdıgım Ankarayı ve yeniköy daire! belediyesi seriler Emanetin Bakırköyiindeki 31331 5S875 33603 14776 1006 5190 12829 

a• sahanlı~ basamağında duran Aksa- hk dereden gelmiş, Dikmen de- ~nkaradakileri gö~e~ i~te- baş mühendisine evelce süprüntü ahırlarındaa çalıştırıl- 57172 31202 19074 47552 55505 

rayda Murat paşada sakin 14 yaşla- resinde bir merkebi Dikmendt dim. Eger havalar musaıt gıtse işten el çektirilmişti. yapılan rnakatdır. 21523 36558 17035 24569 59687 25569 10985 

ıı1'1 nnda H.ısan birdenbire ayağı kaya· bir zatm koyonunu' par<-alamrş idi evvela lzmire g_idecek, aoo- tahkikat netlceslnde ayni B 
1 

d 39335 3?5 38496 55651 24653 31315 

ı " b ı kt ura ar a çalışan serseriler çalış- 125 L k l 
' rak düşm~ ve sol ayağı teker ek ıeçip gitmişti. ra uraya ge ece ım. daire mühendislerinden Hafız ıra azaDan ar - 28915 48235 6711 

altında kalar•lc kesilmiştir. Mecruh Bu sene de bu aile dikmende Herkesin de bildiği gibi E-
1 

t el k maktan bıkmakta ve Bakır köyün- 54483 24703 40300 10213 
8456 15073 59895 

Cerrahpaşaya kaldınlmışa<. Vıunan bir doktonm köpeğini parçala- manetin 909 senesinde Türkiye Hüseyin beye şen çe • den kaçarak tekrar lstanbula geJ. 19860 4572 37023 36002 
33955 49386 36152 

Feyzi dün adliyeye vcrllmff w mı§ Yukan Ogeç yatağında mu Milli 913 de de Perrier banka- tirllmlştfr. ı:iıektetlirler. Serseriler şehir dahi- 40724 32970 14541 19325 18125 46068 39448 

kefalete rapten t•hliy-e cdilmişılı. kını' Ali Galip B. in bağmda lariyle aktettiği birer milyon- !inde tekrar faaliyete başlayarak 29lSO 44643 51837 47596 12912 37440 50774 

BOOulmu' çocuk bekçileri korkutmuı, dikmen dan ceman iki milyon lngiliz 1 BA YRAMLAŞı\tA yan kesicilik, hırsı.zlık mancarcılık 158l 53505 2075 4598ô 42132 45063 37344 

Balmköyünde hir ıorb• tçlnde bo- hanlarının yanında bir cevelan~ liralik borcu vardır. Türkiye - yaparken yakalıımrrak tekrar A_ d- 18899 1108 50384 57518 44535 36175 25626 

ğulmuş bır çocuk cesedi huluD- dan sonra Hamit çavut tarafın. Milli bankasına olan borcumuz Izmir Lisesinden Yetişenl'-'r ce- 1 
50692 4221 16330 7615 696 55028 54455 

muştur. Hadise hakkında jandarma dan kaçınlml§b. için müzakeredeyiz fakat henüz miyetinden: . . !iyeye gelmektedirler. Sersen er 22745 26598 43910 16718 35611 4476 50
731 

tahkikatı ıkmal edilın~ ve unk Birkaç gündür bu eivarda Perrier ile müzakere bqlama- Bayramın ikincı ı>ertenhe gü- bu suretle Bakır Köyü ile Adliye 35190 33&00 3861 26379 24697 15844 13764 

müddei umumiliıte ~erilmiŞttr. Çocıı- dolafan bq kurtlar dikmen 10• mıştır. nü saat 15 den 16 ya kadar ar· arasında mekik dokumakta, ni- 37933 21900 27640 18630 55849 48454 20828 

gıı boğan fail ıabarrl •dilınektedir. sesi ile dikmen deresi arasında Gazi köprüsünün projesi Fran kadatlarm bayr~laşmak W:re hayet gayrı: kabili ıslah olanlar 31352 7816 47923 3994 10758 49903 20558 

Bayramda saferler çok fazla dola§mıılar birkaç y- sız mühendislerinden M. Pi~o Istambul kız Lıseıine te;~ifle- Anadohıya gönderilmektedir. 32007 3555?. 20281 13947 56428 5026 11728 

olr.nwo• korkuttuktan' sonra A- tarafından yapılacaktır. Ken- ri rica olunur. Serserilerin kısmı azamı ,,..n_ 29563 47086 33884 6004 24471 3013 3414 

Bayrnmda vapur ve tren sef<ıf<rt -•- d" • k _1_ ııoııoııı ı-~ 
557 56077 33056 değişmeyecektir .. ~•dolu ve fagı Ogeç yatağından Ba.lbt ısıne me tup yazU1Dıştır, mu- kesicilikle para kazanmakta ve 33990 4175 30493 

Rumeli trenlerile Seynsefaın ve Şir- köyüne doğm gitmi§lerdir. • kavele de •• Ya~da yapıla~ak- T:l.C.I. lstanbul mmtakasm- paralannı esrarhanelerde kumar 7706 32900 17529 47791 52067 

ketihayriye, Haliç vapurlan üç gün Havalar böyle müaaades• •. tır. Kendısıne ucret olarak iha· dan. ki b' . k 2228 55662 55125 31472 52067 16563 

Bayramda Ramzan ıarifeslnl tatbik giderken buralarda kurtların le bedelinden yüzde üç çeyrek, lstanbul mmtakaaı, idmancı oynama a. ıtırme tedirler. Mü- 10096 58753 37911 45608 45280 
37252 

edecek ve Bayram ertesi eyy&mr ııdi- gezmesi her zaman mümkün- ve in~aata nazaret için de yüz- · arkada§lannm dini bıayraınl~- him bir para vuran bir ser~eri 10371 5674?. 10573 28613 
4674 

25J49 

ye rnrifesl tatbik olunacaktır. dür. de ikiden bir çeyrek ekaik bir nm tebrik ve muvaffakıyetler•- esrarhanede esrarli bir nargile 50940 33175 7790 27023 29331 9174 

~2,; . . -~. ~~~!!.-!"..'!"_!!-!!__~.=--~.~~- !!'!"11 ...... _!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!'!!!'!!!!!!!!!!!!!~!""!!""!!!'!iEE!!!!!!'~lmikdar tutar. M. Piıo yakında ni temenni eder. içmekte ve bıı esnada barbut 7622 31930 58047 11261 5872 17136 

Ui!JJ il z u ı::~t~~efief~e!~:;~~ö~[.:d~~ T.C.H.F.Ere:;öy ocağından: oynamaya başlamaktadırlar. Bir = lli~ ~~~ ::~~ 3~~ :~;~ 
K 1 Z 1 Projenin altı ayda ikmal edile- Bayramın 2nci günü sabah saat ğecede yüzlerce lira para kay- 36774 29230 9432 20296 55142 33658 

cegine nazaran projenin yapil- 10 dan 12 ye ka.dar :·~renkoy beden serseriler vardır. Bunlar 40904 12169 55667 45116 8791 5086 

ma, mukavele tanzimi ve müna- halk kütüphanesı dahılınde" o- hemen yeni para tedarikine koş- 1039ı 22097 44978 45514 54399 35692 

BUyUk TUrk Mllletlnfn YUce BaYramını 
KUTLULAR 

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

Ahter terzihanesi 
Muslubaşoğlu Şevket va şeriKi 

Muhterem müşterilerinin ve diodaşlanııın bayraınlannı kutlular 

kasa müddetlerile beraber bir cağa kaydlı a~kad~ş~arla bay- maktadırlar. 10521 18212 27354 54286 36225 44361 

sene sonra intaata baslanacağı ramlaıma rasımesı ıçra edile- Dün yakalanan genç bir ser- 45879 37852 16726 13999 48812 23272 

tahmin edilmektedir. ceğinden arkadaılarm teırifle- 1571 50172 21464 
. . ı sert bir muharrlrinıize şunlan 2

4 
Taksim abidesi hakJmıda n rıca o wıur. 45983 40372 55518 369 44104 57442 

Lenüz verilmi§ kat'i. bir karar 
4·~• söylemiştir: 45751 37408 24417 48727 53612 51265 

yoktur. M. Kanonikanın izaha- Usküdar muallimler birliğin- Ben arak bittim abeyclgiml 54003 1414 26517 57528 44336 5
681 

b ve teminab dinlenıp tetkike- den: Ne üstüm de elbise ne cebimde 1005 40263 44311 ıt450 30508 
17518 

dilecektir. Bayramın 2 İci Perşembe gü- para kaldı Arak beynim mf 33605 12980 28561 40301 46681 11
1

11 

32014 
20964 
47444 
56027 

4446 
18420 
25084 
24567 
56897 
53723 
56287 
43527 

4169 
4ı74 
5ı975 
46021 

7255 
14424 

13188 
38502 

2812 
53ı77 

46229 
5984 

55974 
44983 
20544 
57279 
52999 
24844 
53185 
ıes5o 
24388 

8397 
10355 
57537 
16049 
55230 
17935 
41490 
17090 
50379 
56436 

5447 
7104 

11659 
43380 
27880 

4988 
22027 
45420 

7470 
11454 

23053 
956 

3464d 
49516 
26112 

25571 
11023 
42137 
46425 
16508 
33166 
25457 
23929 
52000 
40310 
29307 

869 
33037 

777 
35921 
18307 
45240 
25450 
41288 
16130 

7783 
15567 
59064 
39003 
15392 
21312 
48348 
18428 
18476 
36106 
52702 

46456 
53810 
34431 
8963 

16366 
11009 
57462 
49146 
25880 

7433 
54062 
54651 
16781 
11774 

8062 
33456 
12419 
10262 

Vilayetimiz yollan için bet nü saat 9 dan 12 ye kadar bay- sulandı, aklım mı kalmadı bil- 14326 16861 43226 

sen:lik bir p~~ yapm!f ~e ramlaımaya tahsiı edilmiştir. mlyorum. Artık çalamıyorum 60 Lira kazananlar 30 llra amorti kazananlar 

Nafia Vekaletıne gonderm19trk. "'"'"' b b hal k ' 14991 29064 51762 55011 90.yO.k lk.ramlyelerl kazanaıı 
ve saadetler diler. 

İstanbul Ankara caddesi No. 96 tele. lst. ?66. 

Ormancılar kongrası 
Orman mektebi Alisi mezıınlan cemiyetinden: 
Senelik kongtamııı bayramm üçüncü gününe müsadil 15 man c:wııa 

~ünU uat 14 te cemiycı merhzind• akdedileceğlndca Uaıuıı. teşriilerl. 

H ·· t t"kt lmed' M H Ik M "ki C · · d eni esrar u e so {il artık 42305 3143 57361 5012'> 
enuz as ı en ge ı. a- a usı emıyetın en: .., numaralann nlbayetleri 69, 

mafih Nafia Vekaletin progra- Bayramın 3 üncü cuma günü çalamiyoruml 27340 12177 279 47031 52, 07, 35 numaralarla bittiğin· 
mmın neticesine kalmıştır. saat 10 da cemiyet merkezinde' !!llm-lllll•Ç--k•fı-r/l ___ mll!I 5292 2221 4529 44662 den bilet nnmaralarının nihayet-

Bir iki güne kadar lstanbufa yapılacak bayramlatma merasi oca a as 35475 42178 20283 55003 teri bu numaralarla biten kim· 

avdet edeceğim. Oradan lzmire mine bilfunum azanm teırifleri 23 Nisanda başlar 43363 14944 32509 21545 seter SO Ura amorti aıacaklar-
gitmekliğim de mahtemeldiı._,, rica olıınur. 7456 5905 20693 12827 dır. 



tkl. o ........ 

ılliyct 
ain terlik ökçeli... Ta a a .. Ka- mun bu s~za bayramlardan 
çacaklan atine kadar. Kaçblar ze11kalainamaklıltmin ubebini 
mı da dünyanm eıı loymetli(ev- izah etmiş olmasın. 
latlıjı) olQf'orlar ve mahalle FELEK 

harbin zorfuğmıa dayanamadı, Rus 
orıJulan hep bird n isvan ederek 
cepheyi kimilen tei'keıtiler. Efraı 11-
iıhlın elden ııarak mosknvaya dotm 
çekiliyorlar ve Almaıılarda isıedlklerl 
kadar Rm arazisini işgal ederek dur
dular. Bu sosyali dik cervını Alman· 

olarak vatanın çukurunu kazanlar 
badehu düşman çizmeleri alımda 
ezilirler, bundan sonraki muharebeler 
imha muharebesi olacakıır. Bununçün 
herkes iiksek seciye ile yeıltdrfl
meli ve haridn propapndalanna 
ehemlyeı vermemelidir ve gayeye 
busurctle yilrflmelidlr, her şeyden 
evvel her genç ve lıer yeni neall 
vaıanperve olarak yetişmeli ve onunla 
lfılhu eıaıelidlr. 

-' 'N UMDISI •MIU.IYET.'111 mahalle, kapı kapı aranıyorlar. -----------·ı 
12 M~RT 1919 Eıkiden claida bayırda, evde 

,_ ________ ., ağılda tepetepe kull•nmak için 

dört kan alırlardı, timdi tepe
BU GÜNKÜ HAVA tepe kulJanmak " ıerileıeriJe 

dayak atmak için öksüz, yetim. 
Dün Azami harareı 3 Asbri yürekler .ııcuı minimini türk 

ı dl • Bu gtn Razglr hafif PoJRZ yanulan alıyorlar '" laij ..W.
macLın adma (evlatlık) ditor 
lar. Onlara evlatlık demekteıue 

ccek, Ha a bu udu olacaktır . 

'---------.. do.dotraca(Dayakbk) deyip i· 

1 RA tin içindıın çdatenaelidir. Mulr 
terma Himaytııi Etfal Ceıniye
tinim ehenuniJet)e w clikka-

(DA Y AKLIK) LAR tini ~ vazife bildim. 
Bilmem baıkalannuı da._. 

na geliyormu? Bir biaim eve 
bit.blmn ı--adıtpnıa, kibar 

pıtı miıafirler dadandı, uç bet 
g~a çatçat kapı, ya bir 

ili lıcyle bir hanını, ya bir ıki 
h-la bir hizmetçi -•lw.le 
kıwpmaıı dikili ftriyorlar: 

- Affederliniz elea4im, aa
aa aaclı, uzanca boyla, etine 

doicun on yedi on aeldz ,.... 
lıımıda maYİmsi entarili bir löz 
bwaya lclimi? 

- Hayır hanımfendi, kim i-
ı. o hanonlaz? 
- Kücükteu büJUttuğümüz 

evt tbğnnmh da, buraya kaç· 
ilmı aöylediler de, .ise lir de

fa aotünn dedilcti de. • 
- Y anlı,mn var efendim, Oft 

eM, on sekiz y&flllda uznca bo
lw, etine dolgun, ıanım e..tat
hu~ya defli ancak kocaya 

çtr ef dim ..• 
Yahut tanpo detiflllİ!tİr: 

- Affedeni iz, kınmzı ya
alrh, yeıil 3nlü lü sekiz on Y· 

nnda varyok, ıc..ik ıaçlı, 
an terHkli bi'r im ~iti 

ON&ntiz ..nt? 
- Gömıedik kimin Mil b 

mifo? 
- B"rükaüzdür, aldık biıyüt

de b aya girdiğini gör
"vfeımie de, yanımızdan kaçh 

FELEK 
Avrupa pUUll I 

Avrupada rı mü/et arasmda 
seçilerek niluıyd Avnıpa lfli
zellik kıra/içesi ildn edilen 
macar dilberi kendıslne koca 
anyormuş . Bu havadisi oku
yanlar arasında binlerce bu 
dünya S;ilZelinin kocoıı olmak 
için içbıi flkmlşlitya! Ha/bu ki 
bu kızla nlenmenin ne kadar 
milşkil ve beldlı oldutımu 
kimse dOlflnmez ı Biltlln bu 
yı1zbinlerce , belki milyonlarca 
tld1111Lrarasmda yalnız bir kişi 
lıu çok gflzel k11dulırJ kocası 
olmayı istalld/J!inl llJiltdi. Bu 
mOstapi ztlt " ko11silitçi • 
namile mafll/ Asaf beydir. Bu 
bahs hakkında diyor ki: 

Bu kadın bana varmak 
istese kabul etmem . çilnki bu 
kadar güıtl kadtnm binlerce 
tutkunu olur • Beni nakadar 
severse sevsin-, mutlaka bana 
111/aıızllk eder. benim de elim
den - lulfaamallah - bir kam 
çıkar, °""" lçilı istemem! 

Elv .... I - - -
'! • Aziz karllerilllin tatlı Hy-
8ir başb itin batla' tarif, ramlar geçirmelerini temenni 
"'8 iıtizah, ba9ka tempo. An- ederim. &n t1t1lttüe "'"-mı 

!anam ki hu da et'lathktır ft .,..,." 

her ne• aııe ~ tar. So,. bir Pik cihetlerden ..,, fakat 
ı1ar arblı: "' i'llinu bir fil1 ipıl.-lst~ 
wm bilit r tr, ;yrnil:.'H8tıl, Jaiit. gezme 
Skd-..n ka hırlar. el/ence htp cazip şeyler 14kin 
IZ-18-23 flltlannda olan ha saba/ıleyin erktndtn elinde 

evhıtlık) lar neden ve aiçin ba- UZllll •nkla ptnttrtlm daya
~ lıeslenclilderi ~danlan nan davulcunun canifm litrettn 
.-r..enY1ırlar? Ba ıırip 

sı1191.\.,81 
RUllA'dZMA 

RumadZma, etlerin ve oyutlann 
ııtnıı, milzlç, aınzııı1n bir lıucaltııclır
Blldln duçar olanlar nıtubetslz yer
lerde, evlerde llcameı eylemelldldeı; 
deniz kenarlan onlar ~ iyi delildlı:; 
u meyiUı (Acı-badem clhederi gibi) 
yerler, bol gunq ve bava alan sıhhi 
meskenler lhlmdır. 

Rumadımıalılar, bqlaca SOi kıu 
ve rutubetten ıevakki ile beraber 
billıaııaa nemli iken) cereyanı hava
dan i~"tlllap eylemelidirler. Tenlerinde 
ve ayıklannda yaz, kış ince bir fanile 
bu(Q11111alıdır. 

Eyi havalarda terlemeyecek kadar 
bitU guneşde ıenezzlilı ve pceleri 
(Taleuomaıize) muaııar talk ıozu 
ile ıııasaj muvafıkdır. 

Y uıııtı makalemizde bu hasıaJı&a 
mahsus ıedbirlerle vesaireden bahis 
edecegiz. ILB.Z. 

D.r Muhiddin 

yada da uyıındınldı. 

Wdıyctte Almanya da nüve bir 
halde ve az kuvvtli bulunan sosya
llsıler, muharebe esnasındıı lnpllzler 
tarafından canlaııdınldı. lngilizler AJ. 
manlann cepheden yıblamıvac:agun 
ve binaen aleyh bir kı\e içinden 
zaptedlhr kaide ince iman sosyalls
lerlni besledi böı üttU. 

AlmU. efradı 'aıanlan için kan 
dökerek cephede ııtrafıken, yine 
ıynl ırkwı bul nan bir kısım sosya
Jl,ıler lngiliz probgandalarına alcı 
olarak para mukabiliııde Almııııyıyı 
dahilden çoge mege oıtı"aşı) orlardı. 
C.pheJen izinli olarak dahıle ıelen 
etndı i•yııııkir nahlarla besliyorlar 
ve ha!19 harbin clevhıMe bulmıııyor
lardt. 

Liidündorf lıA1'IClllda acı bir 
lisanlı yuıyor, ]fa bubısıır Alman
lan yıktı. Alman milleti klmilen ve 
ıam olarak vaıan blaiile bö uıillse}:di 
hiç bir Alman dll•mıınlmrun propıı · 
gandalannı alcı ofıııaz ve lııırbin 
?.aferl bitmesine çabşırdı. hıgillz ve 

ASKERi BAHİSLER f'ran 1 lar bu böyflk ıı.rpte pek 
büyük buhranlar ~dikleri halde 
hiç bir lngillz lııyını ıilameeı göster-

Alman ların mağlubi- medi memlekellııı müdrik Frsnsız 
• yeti sebepleri muneV\erleri cephede dögi1şeıı efradı 

Alma 1ar bUytik hupte mflıteftk. isyana delil bllııkla ebat ve melanete 
lerlle birlikte pek gtizel lwbediyor- davet eıdler, Almanlanıı Parisl d6geıı 
iardı. Denile billrkl ; ona A vrupac1a Berıalarile oıoıulıınaz bir bale gel-
kesif bir Cerıııaıı ırkı galyana pi· mişken herkes biıblriııe siikuııeı 
mis, bir tarafı ıaaruz ediyor ve bu telkin ediyorlardı. 8erUıı bombudu· 
ıaaruzlannJa da heman her yerde mandan ııwwı idi clıali ıaciz cdil-
m nffak oluyordu , bir ıaraftaıı miyordu. bir kısım ~ arazisi bile 
Turldye ve Bulgarlan da elde ederek diifınıııılar ıarafıııdaıa.lfpl cdllmemişıi 
Bağdat ve Mısır eferlerine bqladı- hal böyle iken iman sOl)ılistleri 
lar, diler taraftan Sırbistan ve Ro - baş komandanbk aleybine ve hilkı'ı· 
m nyayı çiğııediler - meti askeriyyeyi vlbcalız diye bı-

nu e nada bir zafer daha ıcte»üç f;ırarak lnglllz amaliae çalışalar ve 
itti. bu çanak kale idi, çanak kale en nehayet cephede kendi samimiyet 
zaferi kllAf ku' andaolanrun mane- ve safivede seve, seve kanlarım dö-
\İyatı a bu)'Uk b darbe teşkil edl- ken Alman efradını tahrik eıtiler ve 
jOrdu çünkü itil fm çanak kalede içerine Kurı c1iıfUrdüler. 
uğradıtlan bu hezimet en böyflk 7.aıeo harpı en ) ortıın vfl bldıle bir 
zam ki\· artık Ruslarda b!rleflllek halde onan dratta vazlydi anfa. 

Dogruı Yıldız 

T .. •kkUr 
Sevglll Fallwııızın ebedi ufulU 

miiDasebedle tahriren ve şifahen 
taziye hltfunda bıılıınaıı zevau kira
ma ayn ayn cevap vermeye teessi
riimüz mani olduj!Undan zev&Q. mu-

ma Ueyhlme tqekküranmııın iblağını 
ceride! ferideni tlult eylerit efendim. 

Pederi: Htvza jandarma knman
danı Abdurrahman. Davrn; B3küs 
cemal. 

Bir mükafat 
8 Mut Cuma gUııa Sipahi OClllı 

kat'f'l trotovanndan otomobile rakl
ben Nişaıılatl çeflnealnln karşısında 
inen bir madam lııymedl bir lıol 
saati ılü•UnntiştUr. Bolupta Sipahi 
ocağı karşısında 177 nfimeroln ha
neye getirdiklerinde kendileri mem
nun edilec ktlr . 

l.stanbul ikinci Tic- malıkemesh:d;C 
Galatada perşembe (IUannda 'rıca

reı hanında16numarada Şişe dcaredyle 
müşıagil iken19·2•929 tarllılnd. lflasuıa 
hükmolunınoş olan llya bnl efendinin 
bıısuııaa i!Uslyenin rflyet ve tesviye
si zımnında avukat Vehbi beyta -
leten sendik tayin blınmış oldntım
dan müflis merlıum zlmmednde ala
caf;ı olanlann kanonnımel dcaretin 
199 \e 200 ııı:iı maddeleıl mucibiu
ce ıalıkiki düyun için tarihi iliııdan 
iıibaran yirmi cUn sonra yani 7. 8, 9 
Nisan ıarilılerine müsadlf pa:r.ar ve 
pazarıesi ve Salı gunleri saat onbeş
ten ~haren r;ilnlerindc ikinci mah
kemei dcarcdn mas muamelAtını 
mahsus odasını gelerek sendik bey 
müvacebeslnde ılıcaldannı ispaı ve 
kaydu tasdik eturmelerl ve müdded 
mezkl.ırede ispatı 'ücoı edemiyeıı 
alacakblar halıkınıla kanunu meo ldl
run 210 ncu mıddesine tevfikan mu
aınele olunacagı ilin olunur. 

tı. 
ilmüll blllWlllftı. Rusla milnferit mıyaralt cepheyi ıerll ıesl!mi ııllah 
kalınca onlularıııın malzemelerini euııer. tşıe M.nat ~tü m Istanbul ziraat bankasından: 
ıkma edemi orl nl~ SiirU sürü Rus l>edne ine keııdı ı~lan sebep 
~ .lıldıı.. Olıııınçllıı lllİ~ verilecek nıh 
cııı.ı nnm \ e teıtilyeullı fılşlı ~ ek et eev 

ubemlı munhalltı için. nıemuı 
iılınlCaknr. ~ olanlamı teralll 
anlamak Uzre 23 Mart 9!9 tarllıl-R lann h n uıamı<ı ni~- ,;sı olmalıdır. 

•·nıı • b hal d k r ne kadar muhabcrat amirlfjtine dndc ıh:!• acııtı ç h~otclt ı:aten 1 " et mupıre e in e• en ıe · 
çarın lmünden b kmış olan !mylü ri«ya düti!recek ~ara alet müracadarı. 
• L 1 1 LMll • q ı 11 • ı ı • .,__ 11110 P P ı P P P P 11 1 P P P P P Pt P P P • . 

GÜNÜN LATİFELERi k.jL bir menlaau cıelMtti, ... merhamtlsrı tokmatı , akştlm-
"* fılnca a~chm, aç ull dan geç yo!inış olmamtı rat
.._ lıaldam: ı,., t-Jalamstr men bini vakitsiz uyandınlı. 
~ ~Duak... Bir 1-aç saedir NlkJ dala 

.· B.lıt'Jk • ıilea ba ' nılz uzun zemandır vabı h _,... 
.,,.• 1 n •le itler J1ikfetHir 

Son zamanlardalstanbulda bazı ecnebi harikalar tatil!faaliyet etti 
(Gazeteler) 

..---..--...---~ ....... .._ ..... ._.. ________ ~ 
or lıt .,..... Hindistan filine gıSIZ darbQlarla arlık biztır 
,•Lıtıtti= -. fil oldatu .,... dtlililn, f altııt o eski ze kltrl
re lııılk diy• --· Bari ı,.. b- mi de bulamiyorum . Ne her 
chıt •in' if1we W!hMI balam, bayram giydi/im hazır ~ Yf!'i 
~t ıörıel•, ili. lliiytik ha- urbalanm gıcır gıcır pot nleum 
amr...dj twıorı lıi cm iç yedilim şekulu, IJpttltDm eUtr 
y:fl t eıi. <•••bi .,t, ·•:ıliii ve aldılJm mendiller, ne on-
bi@ı.,e bir telı: J4llli en· ıann verd!IJ geçici sathi zevk-
tait ~ TII • 111 
ıH.Wderi a,.lduunca Pi!b!P fer _mnc?f I &ı saf 11e ~.'dne 
b 91oafa • r de team lcitek at" .ınçlen rieden bulamadıtunı 
maktachr. Itır sin -ı1uıın: dllfilnOrken bir dostum geldi 

- Kmm nere cla1ak Ji10r ııe 6aıta dl4i iti ~ 
ıuıaf Sana bayram febriki 

- Ne yapa,.._7 dedi, ~ ya,_,. hlıfed yok detfl mi? 
1ıi9ıııem yok, lmoftna aweye ır Nedb? 

• • • ? 

sefil, perİJaa, Wme9İz E. sd1ıa ller 1tlbl bayram! 
}'anulan rea"'• 41r qı.- /Ranını:ı, be11 u lıtr hal-

ekeik y talar .,, fm- ferine baktyoruinda ~ tfostnma 
ıırtlann• pim llilk veriyo . A 

Yazan Ml!BRURE HURŞIT 
BtJt>tıim. babacım, Beaim elimden gidiyor ) a, 
kadar ~t öru· fkist de bir 

fena biıtandan na- Eğer bk daha oaa binmege 
az ol diı- kalluı;mıyacagındaıı emUı olsaıu 

ı oy e ama 
baba

lr şeyi 

e}-

kim bilir belki de.. 
Bu d*'1. eıııi1141Dıaınakıa 

hakkın var, çünku hertıüle bin
mek i ti recegim sen de llODOf 
bir ba t olduguo ipıı beni lnr
m ya ı , ruı olacaksın .• 

ı: ran, hiç oyle maskara
lıkiarta beni kandıracapıı zan 

ellta o gün senı öylo yuzun 
kan içinde görance e 

lliıll\ın atı bır de kendı elimle 
'Ç11,1'* düşü ükçe ne aupJar 

il ıııılıı_ un bir 

~~ 

- He· horos kenai 

idi. ya daha lıccer bir ~ey olı>a 
id 

fla acım hiç \ ıliliı: Ö)ie 
şey 

Yapar mı dı) ~ c oin, de
ğil mır Uenn na <ı)ran, ko 
!unun başının şancılara galiba 
kıiii gelmeıni(ı • 

Demek ki baba4:ım,ne ka
dar yalvarsam, yine bana 1e1 

mıJllc&ksın. oylemiY Peki onu 
nereye vel'CC4:ksin? Kim bilir 
ona ne e7.l.yetler edecekler. lm
kinı yok babacım razı olmıya

caııaı... 

Kiiçuk lıanunefendlmlzln 
nzasıııı ısteyen yok ki... 

Babacım kuzum ejtlenme. 
vahııı. atlıyacağım artık- Yıldızı 
benden nllll ayırımn, buna kal
bin nwl dayanır? 

aıaık" küçi"liis hadan ı.ıa 
111me1i lt\zumuz buldu;artık ıs. 

tedlgt vadi elde eclebllKellnl 
"IJ•dı, ve sanki bu. planı dJı.fer-

-- ""'>-=-~ 

luntı) rr.ıuş bi 
" "ıldız ı n 3k bir şartla 

• la' oyarım! E r ona al ıız hah
çede binıneğ razı ol san atını 

~ abıınc !arın eli rind ırpalama

ınaktan kurt: rı o. Kabµ! ~'Cl:

yorum!" de bemnı için kAfidir. 
sen s6zuııden d om ı in. 

Neyran dü iınJiı-
Hhiç olma bu su • te Yıl-

ıiıZIJll l tediği aman gördılllr. 
ıınu yabancı hain ellere bırakmış 
olmak üzüntt slinden kunohınlu .. 
hem kim blllr belki de •. zaman 
lle babayı kailattırtlt _ 

- Peki razıyım, babacıgım. 
- Bravo yran, lfle bak 

bunu beAendlm. Hemen lstanbala 
ineceğim.. ~a "\: ıldıwı u.zerindc 
gezememek tees!lilrünıi unuttura
cak bir şey alacağım- Yooo, 

öyle boynuma filan ıblma.. nafile 
ııöylemeın.. 

-7-
Hlldkaı.ı ~r.~ 

"' ıldız,, n hiıımcmek rcc sürlinii 
onuuur cnk kadar gözdJI! 

l,;ç gµn sonra, sabah kain altı
sı için bahçe) e inen genç kız, 

onu çakıl tafiı yolda gördu/tü 
l'.&man sevinçten mermer mer
divenleri uçer, üçer adıyarak 

koştu. 

Bu, iki kişiHk kiıçük. hasır blr 
faHondu. 

•• "amık kameri, enin bniıne 
çıkmış, üç gündür meraktan 
ıizülUo biten küçügüne bakıyordu 
Neyran onu görmüyordu Nle ... 
hemen arabantn içine atlallllŞ, 

köşeye kuruhnut. bacaklannı 

ka'11ya d~ı uzatmış. minderin 
rahatlıamı denı ~ ordu. 

- eyraıı. 1 e&mdio mlT 
Bunu somı baba kil. ): ava~ 

&'llÇ kıza duyurmadan Y~• 

birdenbire ka1"4ısına çıkııuftı. 
Neyl'llllD yere bılllllla bile 

IGzum ~en arabadan flrJa
yıp çalgıa güıt babelınıa boJIWlla 
ltılıtı. yuaklmnı yııjdırdJlı. bu-

kalabalık bir salon. Dans 
edüiyor, piyano çalınıyor. Genç 
bir beyin etrafına, dlJrt beş 
genç, güzel kız sarmış ... 

bir araWc. tenha, blr köşede 
oturan, ev sahibinin ihdyar an
nesi, genç beye seslenir. 

- Sadi~- Biraz da benim
le konuşsanızıi': 

Genç bey, genç /azlardan 
aynlıp, ihtiyar hanımın yanına 
gelir: 

- Eıiıredersiniz hanım eUndi 
- Genç kızlar, ihdyarlardan 

daha cazip değil mlT 
- BllAlds efendim-
- Dan11 pek ml lltiyor111-

nuz? 
- Evet .• 

- Uııa sevdlliniz Jllıuz 
dans değıl_ Genç hanımln da se
vıyOfSUnuZ-

- 'l azil.:... tam eşik olunacak 
kadındır- Cemileye lfık oJmaya
sınY 

- Kendisini pek az tanının. 

- Bundan blr ~ çıkmU... 
ln•a tarıinwl•n aflk olur. 

- Bende- böyle bir ter ,.... 
- Ka1il degiL Sellla gibi 

güzel bir genç 00, duramaz.. 
Nahide OlllllSID't 

• - Yôk canıail 

1''ikrlyeY- lkbll..T MelllıMt 
- M~t mit 

- Evet, benim h::r· 
- ,Amuı lıaıııı.n 
- Ru evta içinde en ga.I. 

kadın ·• 
Emllt ohınıl& ld:. 
e IDyleııenbı nafile.,. ıı. 

halde birine 8'JUm Nuıl ola 
ögmıeceglm. 

- ötrenecet hır şey rot ki.. 
- ismi geçmeyen yalıııl iki 

kıdın kaldı: Şükran 
Rn~ka? 

- lilr de ben. 
ize hörmetim derindir. 

- Pek derine &ftmeylnlz.. 
- Sl7.e ka11L .. 
- kısa keıı, ve söyle, lı:lme 

ışıksın. Hıydi dinliJQIUlll. 
- ukran hanı.ıaa. 

oba ölJeııccetım 

demedim miY- ICencHst bWyor 
ıau? 

IT·ıvır. 

seler memnum yet \ c sevincini 
o kadar qilı:Ar bir surette lııJa. 

tıyordu 1!1- g~leri fazla brüriıyor, 
sadc~-e: Benım nono~ babacım. 
,ekcrbabacım.. Oi) e bağın yordu. 

Bir müddet, onun önünden 
ayrılamadı.~ 

Bele bir aralık sevincini 111-

latnıak, aralıuının be,kalan tara
fından be&mildillni görmek arzu
su o kadt,r arttı ki, hemen lfeıi 

koştu ve ı" sonra: " Aaıaıı 
kuzucıı&u-. dur öyle çekme, 
benim halım var rıı ki..,. di"P 
söylentn gece llllletlbd elbıdft 

aıtup çeke, çeke gedrdi 
(.ece annedllm vallllıi 

olmaz, sade öyle ıcüel demekle 
olmaz çıkıp içine oturacaknn
nesi yüksek canım\' Sen o liadar 
yere bacatını kaldmmu m•n 
hiç? Bak ben yardım edeyin! de 
nwl çıjanıııt 

lhti yar lıabef bacqı bııgırta, 
çagırtA kucttlıdJlı gibi Okan 
kahktdı vı -oıll. 11.a:: c:---;-:;: "i~' 1 

.. -

- Haydi hıydl, utanma •. 
- En büyük zevkim, sizin 

salonouuzda bulunmaknr. 
- Malum! Fakat aceba size 

bu zevki kim veriyor? Bu işin 

lçlade bir gönül macerası olacak.. 

- Ne gezer hanım efendL 
- Canım inkAr etme. Slzlll 

gibi güzel gençlere aşk yaraşır. 

Bana doğruyu sôyle bakayım. 

Gençlerle sedadan bahsedip. ou
lann esrannı opnmek pek 
hOfUDIA gider., F.skl ıamanlanmı 
batırlanm.. Haydi söyle kime 
.,bın? 

- Hiç tlımeye efendim. 
- Bana emniyetin yok mut 

Ben çok ketomWD- Fakat ma
demki sen söylemiyorsun. ben 
aöyleyluı. Fatınaya qıbın. 

- Kat'iyen. Fatma hanım 
efendiye sadece hörmedm vardır. 

• "eden söyle 'iyt rııuııTMll
keaımel bir kadın. 

- Belmlyor m18lnusf 
- Çok... Ben flmdl bndlalne 

söylcrlln. 

- Kuzum s&jfemeyfııla.. 

- $fiil britma... haydi git 
blrn dollf. .. Sltıa cnlJt gedifrtdl. 

Stldl gllltr; htmaıı t/irldl 
ltalktir. Uıulcpcılt olfmıa yalt
lafır. 

Seeiıı ı;m Japblll... ....... 

ol..tr evledı111. 

- Vlllüt 111ae - olmaslft 
lıalla haraptır . Çolc yam111 b
dmmı. 

- Şlkraıı... Şöyle yanıma tel. 
senan mdl ana •kmıı ~ bir 

türlü 16Jk•ıte c:wıet tdemi
fonDllf- (kunnşmaktt devim...) 

Nllklldtn 
St/t!mi lzztl 

llcaııbul icra cı.ir 1 ıllll' f 
Bir deynl mıl ' t ' lillılıı teıninl 

ıçm lllllıcm: sanlmuı mnlıarrer 
kide llıl ,.. ıııobl!e kllinı ve HIN 
17 Mııtt 929 pa7.ar gtiııU sut on 
flçteıı lıibamı Rovacıldiyilııde ilkele 
dvmııda Mulıarpqa 7.ade V ellJicldla 
beyin kiiflıiincle müayede ile lmlt
caııncıan talip olanlann mahalUnde 
meıııunına ıııaracaadan ilJıı olunur. 

[

,ft\'11.'R? 0-.JWUfJ& UP
7

-ı 

~--H:;;:;!,. .. , 
oturttu; kendisi de yanına Çıkıp 
zavallı şaşkına dönen dadının 

Janaklarıni tekrar tckrıır öpcrel>: 

- Gelll anne muhakkak 

nl bu arabl lle ~nı,ıma 
bu kıyafette delil evela silllle

nlıiz, başını dı şık hanımlar 

gibi ahrun. Heın ayJe OIDtml, 

ha törle, 8"kaıı y.ııı1a1I. Aysk 
Imnı ıııat.... aSıl rahat değ! 

ırtt 

- Ralıat,gtiael - eviatct 
ğım...fşte benim binip lılaeceğlm 
bu kadar. o .. Mliln lwnıı 

İÇİL Öyle gc&nıeli fllaıı, AJlalı 
göstel'llle9 n Sana can eaııılyet 

edDlr mi ayol. . Beni yollarda 
deli gibi beltrtırıın..Seal bilmez 
nılyilP benT "Geee IDDC iman 

kortun ~ıııaıı, iyidırı,. dly 
haleeaııdatı 9ır yeriıııe indirlnhı.. 
yok evladım y L Sen baba 
cığınla bin gez. Ben liİ7J go 
dükçe ezmiş k 

~~~riaaıı~ 
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en kıymetli ve şerefli yerlerinde Satılık eml~k 
cınsl'llillk miktarı zlıai Satılan hl'"• mıktan satılan mıkıara Tak<it müddeti 

İ tanbulun 
müştemelat 

Bayramda 3 gün 3 gece Şehzade başında 

FE Si E AYA koşu uz. 
\lahollesl 

rap ~a.mii ka tat yeri 

• 

umaras1 
ait kıymet 

78 aıı.ap depo 16 On sekizde 9 histe 350 lira Temamı peşinen Fevkinde 1 oda 

82 iratlı arsa ~&42 A!ımıtıa l Si • 730 • • • 
" 

7f) ah<ap diıkk1n l 5 8064 te 4680 • 400 • • • 

VOR1 ~ '""Y canbaz trupu hayvanatı 

e ehliye her gün ayrı film. vahşiyt; 
• " 

., 7 4-1 7 4- 2kereıte deposu ve lrıtlı arsı 1600 60 12 • 7 56 • • • içinde iki oda 
74-1 71 3 iraıh arsa 19'.lli oO il! • .l84 • • • 

l,venıe:! ,l der 52 klgır ev 72 T·ımımı • 71~WJ • lkı taksitte 

Fmız ağa 

ler:köy kı~ıml 

ağa hamamı Sil • 58 • • 8 OU • 10 oda 3 .oı. ı :~;iliiiUUii'!!!fHllliUliU!IU!iiiiilüif:üiiE! 1 
Rus 
dUı~P;tu 

'!< -!l 11hfap ev 280 • • 2000 ,, umarn1 nı .;.inen 5 .. 2 ,.. • 
·~ Briglt e•m il 21 a•liı: trSI J43J • o ~86fi • i 1 ta ttıe ~ • 'il • ,, - -

Tevkii Caf<r ıamya 

~eı h A. Geylan kafesli 
12 maa balı~c kAgir ev 331 • 2000 • tamamı pe<ınen 5 • I! • 

i1Bu ra ıı 3 korglr ya.t.ıhane ı 98 l 'ı!Ou• 2bııçuk • . ıUUO • ik ı ta -ıtte ıı • 
1-5 • mağaza 150 1 l ~7~ il<; al ırıe 2 • ·ı· :: c :: 

• • 10 • <.İıikkln 4ıs • 1755 • tamamı pc::;inen :: :: ., :: 
İl Film:ndc ·: !Jnlılda mukarrer eml~k \'İrmi gün muJJetıe muzaı edcyo konmuştur. Kı)·mcu :lllOO ı.radaıı yukarı ul•ııiır kapalı zarf usullle saulacaktır. Taliplerin 

\Ütdc yedi buçuk nisbetinde· teminat akçden).I sı . i,an 1929 tarihine ladar defterdarlık müzayede ve mılnakısa komisyonuna -nrnracuılan ilin olunur. 
•. ı. .. .. 
'! ::::::: ::: ::: :: :::::: ::: :::::::u: il:::: ı: !ii:Sii :: !: :::::::·:::::::::::::::ı: .......... : •••• c .......... . 

""'~-:;; .... Büyük Em peri yal Oteli açılıyor~ 
BE\ <lGLU~llA TRAMVAY CADDESİNDE İNGİLİZ 

SEFA RETlNE MUTTASIL DIR 
Tamiratı dalıilı ve h~rici yRg'lı Jxıya" ve sairesi ikmal olunm ık üzeredir. Rtlctimle tezyinat 

ıe tdri~atı )ctı;den ıc müce<'dedc'1 alrımı~nr- Ranamın temam olacak "e 
Ilı' a~ı..ıı.:akttr ~ 

VALi 
'd ·ıhalle<ı 

<hik l dıt 

Bir lastiğin içini göremezsiniz 
malzemenin c\·:;afı imaliyede gösterilen 
itina der?al görülmez ve _göze çarpmaz. 
f(ONTINANTAL lastiklerinde kauçu
g-un kalınlığından \'e kaymagı meneden 
çıkıntılardan haşka lastigin umumi ve 
hususiyle görlılmiyen kısımlar hususi bir 
itina ile imal edilmistir. 
Türkiye veklll: OUstav kan 
Me,herl: Taksimde Soaa maiiazaları 

e\ 

l w (lkc• \lu•a ve caddesi re ;:.ışhane ~O 82 Cazoplo naıııile ıuaruf 1-~ 

karakolu ve tr ımva ~'.! maa dökHn ıparın,•n ıcte 

gUl.trgAhmct.ı kAgirdir 
hi••cmılaıı On drureden ihart olup J. 'ıl, ve üçuncu <l.tireleri üçer •ala birer ınuthak \C bıre •ıaltldan 

t ( rd ıncu dıu e~i diirt oda hir mu bık bir halıldan ve ;i,o.7,8 Ye <loku?.un.!ıı daireleri neşer oda birer rnutbak 

hır· r nılaJaıı vo 7kmİn kMı odunlu!< Ye ı;ım•wltk ve elelmik ve terko' 5U\ u tertilı~t 'c te>ı atını ha' i olup 
t'1 li Lı b!ı tir• iıakkal dtikk.lnı vardu·1 

li<dclı ,el.iz ene ve ınü.,avi ıaksl'tc tcdirc e<lilnı<k ımile balada C\ >:tfı mu ıarrer maa dükk:lıı k:l~ir aparımaııın 

ha1AJ:<1c aıt ru ıf bis>esı Z0,000 lira 11edeli mııhaı men ile '" kapalı ,:ırf .sulilc mülki)veti ınliıayedeye vaz 
ı 1 nmu tur. rekllf zarfları 2H-ll-929 •arihuıe ınüsaJif Perıe:ııl,c gün\l <aat J -i de kti~at hazineden alınacak emre 

gor~ ır.uaındc ifası mukaner bulundıı~ndan ıalipltrin ytilJc )Celi buçuk hı·;abilc 1500 lira teminat akçelcrini 

'lı..' ~and1~ına tt•lim rderek ~mvıli netruke abş 1.0011:;\"onuna müracaat e: eırıclt:ri 

* \.lahallcal Svicağı '\o. Nevi 
Yenimıh•llc atik pazarl•u;ı cedit mıklup 114-86 mektep ctılit 1 maa diıkkdıı hane 

Kıymeti lira 4000 bedeli muhommene<i: 7600 mcf>uh ihalesi 
\I •tı·milat•: ltı oda. ikı muıbak, dört hal!. sarniç ve bir ınl~du bllbçeyı havi: 

tl•l:ld:ı C'' afı muharrar hanenin hedeU sekiz senede mukas5aten tediye edilmek üae fi-3-929 tarihine mü;adi! 
; o ;ün il soat l 5 t•• müzayedesi mııkarrerdiı. Talipl~rın bedeli ınuhammenin 'ıo 7,110 be,;ablle ~00 lira pe) akçeleri 

ve ,ı mutehc ıankn mekroplarlle Em .-ali ' Ietroke att~ komisyoımna mürac!'t evlemeleri 

* * * 'aııti ;\l;ıhılbı Sokağı J\'.o. l\ıymcti muhamınenesi Lirn 

lk. oglu Hüseyin a&a Taksim \tik .11 Cedit 41 YOOO sekiz ıak<itte 

:vl~tc~ıilltı : Zemin katile dört kaı ve kagir nlup 9 oda bir mutbak 'e iki haltsı vardır. 

Bedeli •kiı .<ene ve muu.vi tıksitıe te dive edilm•k ıi7.rc balftd• cvsJU muharrer Ugir hanenin mulkiyeti 
9000 lira kıymeti muh•mmene ile \t kapalı zarf u'ulilc miızayedeye çıka. tldı teklif 1.arfları f -4-929 tarihine 

:nıi<ailif puarıesi giiniı sut 15 de kUşıt ve bili<tizan hazineden alınocak mre göre muamele ifa;ı mukarrer 

nduğu.1dar. tı!iplerln ıuzd ıedi buıtık hesabıle l\~5 lira teminat akçeleri ve ya muteber h•nka mektuplarilc 
\ e~ \"C s,ıatı mezkUrda Emvali metruke fi.':Rtı' k:omf41\ '""ıuna mtlracaıt eY!cnu:leri. 

*** \lahalle i 
l lllStvin aga 

'Cl Klymetıınuhıunmene .. { 
Atik Cedit. Lira 

Sokıgı 

ili :W ııOOO sekiz ıaksitte 

\liışteınilıtı zemin katile 4 kıt ve kAgir ı)lup li oda hır mutbak ve iki iınla>1 v .. rdır 
'ledeli «kıt ene 'e mtt avi taksitte tedlve edilmek üıre balada ev;afı muharrer kagir hanenin mulkiyeti 0000 

lir k ymeti muhaııımcne ıle \e kapalı ıarf İıoulil• muzayedeye çihrıldı teklif :<11rfları .11·8·9~9 tarihine musıdif 
ptl.a günlİ ,ut 1 .~ de kufat '< bU'i-tlzan hazineden :ılı~acak emre göre mı amele ifa•ı mukarrer hulundugundan 
t ,ılerın vıiıde ı edi buçuk he•ablle 450 lira ıerninat akçaları ve ya muteber banka ınekıuplarlle vernı "e ~nati 
ıııc kuıde 1'.mıall nıetrOkc •atıo kuml•yonuna nnıracaaı eylemeleri. 

S t \ bhalle-i ~oka~ı \ti!. \,. Ccdir \'o • evi Hi!=~e.;i l\ı\"mcumuh•mrncncsl 
lira 

el"' \J~çelebi Çobançeın11i 
Jı ,c .in l•eıan•: 

!.~ ve 17 !il 19 ,.c 21 iki bap dükk4n 84-0· M20 1500 pcşint 

Be• ki dul.k~ın B.ıilal gedi~ınd•P münkalıp mah•lltnin tıJO 1000 

.\bp;aıa " ınacaz• " • 2JU 5-00 
Bir cııede merbut olan balAda e"afı muha rer her ıki dıiltktndaki 84-0 hi,,e:ıin 20-.l-9'ıl9 t1rihine milsıdlf 

MiLLİYETİN 

Bıı g-ünkü yeni bilmecemiz 
Soldan aata: 
J Kesen bir alet 5} Çoğu 

dşık u•andıran (:n 
2 Cefa (3) Karanlık zaman (41 

il- Tamda S&)'ılnıayan r4\ Maç· 
ta müdafi 3) 

4 Örgü ören alet (3 Şans ( 4) 
~ na~da muıcllah •damlar 

~rupu 

(j 

4, 
Beyaz (2 
Zehirli hir hayıa• ;; 
nece d~gan L2' llırdenblre 

EYLENCELERİ 

DünKü bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 

Yukardan aşatı: 

Jlıı ~ue 

MELEK SİNEMASINDA 
BA~R.Aı l ~1t·N \SEBEfİLE 

~ d·;~·ii:;;~~~~·i~ıe 1 co'i~notr~ıJ-
ı ~ in hi nazir teııısllı i AR .8ELDESI: ı 

11 "=~~,;:~~~.~. ,!~?~~~~~:~'~,(!!: 1 
> Baytam ımuıasebetile matint1cı <Ut 13 re ba I• acakıır • ••••a••••o•o•Co)MCO ........ ,.-- ••••u•••-•••••••••e 

ŞÜKÜFE ~ : •• L Ü M i 
ITRIYAT FABRll\ASI : FED 1 1 ! 

\luhter.m muşte<ilerinin bayramını : LER ; 
kutlular'. hilvosik herde_m . artan ı--•••••••••••••••• 
rağbet!erııı• f!' mıııneıt&rı cı ler. 1 Bu g n ve yarin ' 

l'EHRIK l Asri sinemada 
\luhtercm mil terilerimin bayram· 1 

!arını tebrik eıleriın. S. Sürt\)'• Fo 
[Op;taf lc\'azınıı müe ..... ~..,es·. 

llah~e l\opı l,,anbul 

Bayram mUnasebe 
· tlle mattneler saat 13 
le ba,ıayacaktır. 

'1'1ın aa· lfi 1 • ta 

Şırak ve Şair ra ,;:ılan 

çift yıldız ~ırak kon

ya~ ye Şırak votkası 

1 VARYETE 

1 
i"nlırıka<ı 

n1üştrri1eritıin 

nın tcbri~ il~. 

'-:ıiipleri muhttrcnı 

müborek hayrnnıla 

c,lıi ~ere[ •ylcr. 

Seltınik Bonn1arşcsi 

İpekçi Kardeşler 
:\'luhterem mU~ttrilerinin hayrım 

BAYRAMDA 
Her ;:evç zevcesine bayrar;ı 

hcdiyeliklerinin en güzel Je ' 

makbulü olen "GABll 
• 1..,dan birini takdim et· 

melidir. 
.rns.uay<la mcş ı!..!r '· I 

PAR.ALLI ve P. BEHAR ıtr!
yat tic rethanesinde teşhir o· 
lu aktac'ı~. 

!arını tdırik ederler UG~ u R LU 
iRTiHAL : • 

Topçu Miralaylıtından mü- • (iazi kişcsi 

50 kuruş 

Matiucdcn itibaren 

dehalrar JORJ BANKROFT 
muazzam 

temsili z 
.'üper [ılmıııin iraesıne başlan·. :a ıır. lllveıer: 

un 

HAROLD LLOYDin 2 kl!ıımhk bir 
k0medist 

::::aat Hı,;10 , .• 18,30 m tir.clerrndc 

KARAGÖZ oyunu 
Baıram muna,cberilc maJndeı saat 13 ten iubaren haılavcaktır. 

Paramonaı filmıdir 

<ln jik sinemasında 
Edin lf')lt, kan Pertoü, .\ ~ycs Pcte"en ııin rr.uaı m 

tem-iileri 

Masum kurbanlar 
Rs nam ıuu1a't lıetilt ı:ıt h. 1-2 ınatiıı !Sinde' t! sın ar de JI 

\"ar)dC Caz ııırm ,aat ı.~ ıruıtiıK,ınd~n iubaren iki muRzzam 
c>er Glen Trioıı \ ~ l'abl Rut \!iller tarafından 1 
lindbergden da a yaman 
ile Küçük deha kar artist .1 an Li\ ~rn ı c Rcıinald Deni tarafından 

Ben babami isterim 
~en ve kahkabali bir komedi 

GLORİA SU VA 
ve 

RAUL VALŞ 
so, . Tt:M.SILLl!:Rl !!!"tll' 

OPERADA 

lamba.ıtın unutulmaz 

mümc :-tfle..,i 

BİLLİ DOV 
harı kaların harlkuı c!sn 

Gelin Duvağı 
- filminde. Pek yakında 

.#" , Alhamra 
Sinemasında 

• .. a:::.1.-1m~~El!ıl!!E:la'.:m:sm;;:;;g;:a::ısı-=-:o;;;;;;;;;;;;;ın;o;.ı;ıı.~ 

t'lnümti1deki Çuına güııil ,. :nelerinden itibar en 

ASRI SiNEMADA 
,arşaıu\ıa günu sut 15 de ttlruht ı:<lllın muı:ıycde•i muLı:reıilir. Taliplerin yıiı:de ~ • .:ıo he;abile l!'j,50 lira 
,Jc, akçeleriııi \.lal 'aııdı;tına ttjliın ederek em .ali metruk• Satış Komisyonun:ı mürac•,t oylemeleri. 

tekait Mustafa bey irtihal da- • . . 
rubeka eylemiı ve cenazaai Göz- • Kayra ın ıtrıfcsınde bir uoraııın uç büyük vıldm HAH R 1 L 1 T K ı 
tepede kain kötklerinden kaldı- e ze\ atı hü:- uk ikramiyelere t. O R 1 T A L E y ve -L J V 1 O P A V A N E L L 1 

Tepehaşında Şnnzelize Bfrahanesindc 

Ba vrama mahsus ikramiyeli 

us rakısı 80 kuruştur 
Şansınızı tecrübe için bakus iciniz 

Bir paket \'enıce alınız 

Klc,ıc ı; 1 11 , 1r.ınızda açt'tın•ı. 

lsıanhul ikinci Tic1rei m:ıhkeme
sindın: 

\.IUflls ~üt ~ırketine ait olup 
fı uhtu kırargir olan kapalı sili gü 

~üınlerit>in beherlnr 'üz elli kur11< 
hede! il~ talip auhl'r etm;ş olmakla 

be.1rll m ··,kurdan fazluı"ı ve ke 
~ırkeıln Bana,arvın hanındaki yuı 

hane•indc mevcut bir adet kartooıı 

bir cem'~ ~n. ma~" Ye k~tı• \ e mtı 

rekk•p \"e <alr e·va 18 \ıları Paıtr· 

tegl günü <ıat onda muuzzlkir şlr

kciin lıl .:dde <ıııa.ııryıın hanındaki 

) a.ıi; ııe,inde frulıı odileceğind•n 

ta.iıp uldnların ~ evm ve üati mez
kılrdı " '·.alli ıııcz 1 Ora gelınc!crı ıldn 
olıınur. 

rılarak ~ahrayı cedit kabristaıu- • ka>tışturduğundan dolayı ınuh· • ·ıiıı muazzam temsili. dekolte '° şeh\'an! ~ahııelerl mllSaı"Ver 
na defnolunmuıtur. •terem miJ~terilcrinin bayram- ı. s Ev DA y UVA s 1 • Llıtikçi Hüseyin Hüınil • )arını tehrik cdek. ti 

ve Şeriki • t;ıızi ki;esl • tilmuıin ilk irae.i ha lı.ıacak'ttr. ı:-unredc ilave olorak RÜVÜK 
Muhterem mü~terilerinin ba- • • • •Gazi C\:mal • • • • • « \',\r:YETE pro~ıamı. Jık matinı saat 18 ıo. 

yı·amlarım tebrik ile keıbl te· - 1 a.~_.. 
lref eyler. 1 KİRALIK. 

Soğuğa karşı 
(,:ıırc kuş tuvu vatajtmda yat- 1 

maktır. lstatnbuldı çakmııçılardıkl 

k~ tliyü fahrlkı•ına koşunz kllŞ 

tü~·krinin ki! :ıu 125 kuru~tan 

bR;lıır. Yüzile } Jijtık 'ı lira yorgan 
24 lir~ ~lltc 14 tirac1ır. l' .ı~ tliy 

krir.c !T'; ı.51,, ~11nıa~lr.r mevcuttur. 

BüyUk llf:PO, GAHAJ 
ve )a l'ABRİKA 

olarak istim•lın• ohetiıli büyük 
bir yer kısmen ve ya birden 
klralıkur Taliplerin ( D . Z ) 
rcmuFlle [,,.aıbul Yeni pı ;ta
banı:. 176 numerolu kutu ad 

l laı ik. !111 yıtl. kaza ve otomobil ~iııoı1alarınızı 
ııalııı.ada Lll)"U t. nın~a kaiıı 0-nyon ıı;nrtll kıunpıınva ına 

'fi!! pyatı .ııı~ 

Tiırkiyedıı Lilaf:ı-ıla icı-avı ıııuaınelıı etmekts olan 

ÜNVO 
\ !\SJDO 1 r J,, 1,1.a.1 aıJa ı;.: · ~ •ııt .uıa.~"' z. 

(i~~~!'P"!-1 .... Tdl fon. Uı" o~lıı - 2002 
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El ;_ - . 
• 1 

ayrllm gel- i! 
Yeni gençliğin bayramı büs
bütün başka türlü geçiyor! 
Ba \'ran1 geldi. Coluğun çocuğun yüzü gül

dü. B:r kısmı yeni elbiselerini, gıcırtıh potin
lerini giyip, ipekli mendillerini ceplerine yer
lcş~i ~i;1 salıncağa. atlı karıncaya binmeğe 

1 '''"lrfr·r. 

Fakat yeni r>.esil çocuklarına ve gençlerine 
·hayranı !• denin::e her halde ne bekçinin 
davulu. ne ;:ıkidc ş"keri hatırlanna gdnıivor. 

Birbirlerine soruyorlar: 
- Valantinoya gidecek misin? 
-Horolt Loyit nerde oynuyor? 
- Enıil )'aningsi gördün nıü? 
Ve hemen Sinanıaya koşuyorlar. 

l.:Sİr çoğu da hayui !stadyuma ıı vur 
Arsh.ın!>ı «Sür Leblebi!» diye heyecanlanıyor
l"r. lşte bugünl.: ü havramlar! 

Kanaat nedir? 1 vardır, nedir o ( diye 

Bir gün zaınanın zen- sorunca şu cevabi 
gin ve vergili ada- verdi: ' 

mlarından birinin hu
zurune bir herif gele-
rek, zenginin haşındaki 
sarığa dikkatla bak
mağa baş~adı. 

Zengin ışin farkına 
vardığı halda hiç se
sini çıkarmadı . Bir 
aralık herif: 

Ffendi hazretleri, 
kanaat derler bir söz 

- Kanaat kimsfnİn 

sarığına göz dikme
mektir. 

Ve başındaki sarığı 

cıkarıp herife uzattı. 

§ Korkak bezirgan 
ne kar eder ne ziyan. 
Doğru, fakat cesur 
ve cür'etlilerin elinde 
l- ai ·ıa o~·uncak olur. 

MILl~lYln', ÇARŞAMBA 13 MAl\T 
-·· 23 ·-· ..-,~-----· - -

~-~~;~.~~;;;;.,,;;..:.;.,__.;.,;;...o.,_,.,...~~ 

~ Meraklı şeyler \· 
P:~:>=:c.~~~~:::=::::<.:==:~'... 

Evinin kabısından sığmayan 
şişman 1 · 

Akdenizdeki lspanyP 
adalarının birinde biı 
adam üç dört sent 
evel evlenir. Bu adanı 

saatçidir ve evinder 
hiç çıkmaz, yer İçeı 
yatar kalkar ve geti .. 
rilen saatleri tamir 
edermis. Bir gün bt: 

4 d k f: adam belediye daire-
- - leriyle t'lşı to ır~ ğı sö- nin e a asını kopa- bulundu. Zenğinlere 

R d · ı k '' k ı d t B · sine gitmek mecburi ı van çaresız o - up çı arı~ o :r .. . rıp a ıyer. onu gö- alınan mallannı gerı 

du. Bir nıeydanlıkta A- , O zaman Y 'dız Be- ren ehali heMen el çır- verditti. yetinde kalmış. Bir dt 
teş Beyin tahtını ve ha- ! ye haber ı..öıderildi. pıp Yıldız Beyin yüzü- Bir taraftan kona- ne görsün .. O kadar 
zineleri ortaya koydu-! ~ıldız .Bey Irak Beyi- nügö~ünçöpüpkucak- ğını, hademesini, cari- şişmanlamış ki eviniı ; 

· d M nı ve bırkaç sadık ada- ı·dılar l · · d l l d k. · d lar. Arslancılar an yuz ı l d a · ye erını e 1azır a ı. apısın ansıgmım:yo'-
r: • 1 d l • n11nı n ıp nıey ana - Al bu senin hak- Cariyelerin içinde Heınen dıvı:ırcı ça-

cessur neıen topa ı ar. ld' S d r ı d t 
G b

- .. k "k. ge ı. ovun u, e ıne on ır <ıFitne» isminde gayet ğırmışlar. Kapı.vı yık 
ayet .uyu 1 1 ars- kılıcını kalkanını aldı. dive tacı tahtı teslim J b" k rd · 

l b' h ti t h " ~rüze ır ız va ı. t ı r ı p O'enişletmişler 
anı ın z~ ın~ ~ .a - Ortaya atıldı. Ars!an- ettiler. Yildız Beyin bu Yıldız Bey bu kızı çok "' 
tın ve hazınenın ıkı ta- lar Yıldız Beyi ğ:>rün- ces.:-ır~ tini gören Rid- h. ondan sonra çıkrnış 

fi 1 d 1 S seviyordu, ıç yanın-
ra ına bağa ı ar. e- ce zincirlerini koparıp van kılıcını, kalkanını Ya muazallah bir yan dan ayırmıyordu. Hat-
yirciler arslanları gö- atıldılar. Yıldız Bey atıp çoktan savuşmuştu. ta ava çıkarken bile gın olsavdı. 
rünce korktular. Hep arslanların birine kal- Yıldız Bey bab~sının ı d l!'!!ıııı!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!~ 

oeraber götürüyor u. H • k " • 
bir ağızdan: kanıyla karşı korken makamına geçer J{eç- Fitne şarkı söyler ve l aye In 
-Zavallı Yıldız Beye ötekine kılıcıyla hü- nıez o ane kadar Rid- at üstünde yavaş ya- Hikayesi 

yazık? cunı ediyordu. vanın Zulmünden ya· vaş yol alırlarJı. Fit- ~ters. inde çıkan Hail 
Dediler. Arslanlar Bir saatlik kanlı mü- ka silken • halka iyi b' d ı 

ı ne ır gün av a yı <lız gazetesine Rasim Be.' 
hırslarından yer erinde cadeleden sonra Yıldız muanıeleye başladı. Be i kızdırdı . . . ...• 
duranııyorlar. Pençe- ' Bey arslanların ikisi- Fukarya yardımlarda y · Ritmeıli ısmınde hırı hır hıkayt 

Niçin'? N e~en'? H~ is~m"Jıa nevil'·-H~m ~~~~~~·~ 
1 

~~·~· ·~~~~9. ry_a_z_m_•ş_. _____ _ 

Emin önündekı saat Şımdıye kadar kıvır- J _ _. _ __ _ __ . . _ f 
iki üç aydır yerine 1<0- cık, dağlıç, karanı::ın ......... _ c~=ıi;;~lığ; ukat~~~llsi-~ 
namıyor. Hem sip siv- 1 diye yediğimiz etlerin 
ri kalmış direği fena kasap düka.nıarında ''Torbalı,,daHüseyinismin
bir manzara teşkil edi- artık isimleri söylene-
yor, hem de herkes miyecek. Çünl<ü Seh- de bir delikanlı Fatma ismin-
vaktini bilen1iyor. Ni- remaneti ka ;apların d b l 1 1 
çin? etleri isin"le satmasını e ir nz a ev enmek için 

* menedeak her 'ete k • • d hr • d • 
Bu kadar seyrüsefer iyiliğine ve aşa lığına oy en Şe e gı ıyorIDUŞ. 

memuru varken, haıa g-öre bir derece verecek. y oldaönlerine Fatmanıneski 
şoförlerin bir kısnu en 
nıünasibetsiz yerlerde nışanlısı çıkmış, Hüseyini 
duruyorlar, hazan ya- F 
ya kaldırımlara çıkı- öldiirm.üş, atmavı da iki ye-
yorlar, baznn sokakla- rinden ,yaralamış. Tabı"! yak·a-. 
rın ~ ğzını tıkıyorlar. 

Neden? • lanıp deliğe tıkılmış. 

Bir çok lokantalar- l~l Zorla güzellik olmaz diye her 
da suyun kilosu 4l• ku- ) ~ 
rUŞ'l )·ani 250 gram- .~ zaman söyleriz, herkes kendi-
lık ş:ş~i 10 kuruşa &'\- • • • • k ·· ld ·· k 
tılıyor. Ekmeğin kilo- ı Etler birinci nevı, sını ıstemıyen lZl O urece 
su 17 kuruşa satılırken 1 

ikinci nevi, üçüncü olursa dünva katille dolar. 
suyun kilosunun 40 ku- 1 nevi diye anılacak. Bize y k h f 
ruşa satılmaşı alaka- 1 kalırsa böyle isim ve azı ya u. 
darlann ~~züne Çarp- i lafızla oğr2ş!lacağına 
mıyor: Nıçın? I halka ucuz ve temiz 

Akşamla;ı saat 10 1 et yedirmenin çaresi 

dan sonra tramvay 1 b_u_Iu_n_s_a_·-... ....... -~
arabaları içi bom boş Telslı. telefonla idare edilen fener 

ve mevkıflar yığın yı- Tehlikeli yerlere di
ğın mi'ışteri dolu iken kilip bazen açılıp bazen 
hiç bir yerde durma- kapanarak, vapurlara 
dan kelle götürür gi!Ji yol gösteren federler 
uçup gidiyorlar. Ne o artık telsis telefonla 
vatman ve kondüktör idare edilmeğe lhaşla
efendiler depoya iki mış. Bu fenerlerde mü
dakika evel girecekler temadi bir ışık yanı
di ye.. o sıralarda hiç yor, telsiz telefonla 
bir tarafta ne kontro- kesik kesik ceryanlar 
löre ne de müfettişe verilecek fenerin eskisi 
tesadüf edilnıiyor. gibi açılıp kapanması 
Neden? temin ediliyormuş. 

Zincir neresinde? ı 

Delilerin ayağına zin
cir vurulduğu devir
lerde herifin biri tınıar
haneden geçerken bir 
mecnunun kahkahayla 
karışık narala ararak 
dofoştığını görünce he
rifin yüzüne bakıp: 

- Nasıl sevinebiliyor
sun, ayağındaki koca 
zinciri görnıüyormu

sun? Diye sorunca di
vane bir kahkaha da 
atarak: 

- Be budala demiş, 
zincir benim ayağımda
dır. gönlümde değili ... 

Elbet kurtu/acaksınızl 

Hasta doktor:ı sordu: 
- Kuzum doktor, 

kurtulaca kınıyım? 
- Muhakkak, dedim 

ya? 
- Nasıl? 
- Naş,ılmı? Bu hasta-

lığa tutulanlardan yüz
~ birinin kurtulmak 
ihtimal~ vardır. 

- Aman. demeyin. 
- Niçin telaş ediyor-

sunuz ya.. Şimdiye 
kadar tedavi ettiğim 
99 kişi sizlere ömür 
öldü. Bir siz kaldınız, 
elbette kurtulacaksınızf 

Halil Beyin zevces 
Zekiye Hanım da b: 
hikayede kendine do 
kunur bir şeyler gör 
müş olacak ki hemer 
matbaaya gidip lıikAy 
muharririni aramış 
bulanıa~nca rnatba; • 
müdürü Ata Beyi kır-
b<"çlamış. 

Hanımın zevci Hali 
Bey de Rasim Be) : 
düeJJoye davet etmiş 
Fakat memleketimiz 
de düe11o meinnu oldu 
ğu için Rasim B. hika 
yeyle alakasi olmadı 
ğını söyleyerek kabu 
etmemiş. 

Hikc\ye muharrirler . 
bu vak'a size ibret ol 
sun da ayağınızı ona 
göre denk alın! 
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Darülbed yi 
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Taşra müskirat 

0Junınalı ~ 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekre 
-~=======::::::=:==:::::::::::::::=:_ Ro1r•mlli l l\ • uz: Flı .ır 

CarJ:nha r.ccc: l\,\ukt 7..ehrı 1 Devlet demir yolları ve 
Jla)ram ll guıduz: !:>ut kardeşler • -
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"_, -urctıj'lc ve \el mı ıh:ılcden .! aı zarfında toınir cuırılecektir. 

Ferah Sineınada 

l:J.\ r3r1 n'•ina::-chclilc ( ;l ) fı!n1 
hır.len. ----'urn ya ıı ereli 

Kadıkm· ! lale 1'h-ıı •·unda 
l'er-rmh1.. J!:Unu 

)' unus hey du) nıasın 
c'c ::ıa l(ilniı 

lc,akasa tı. 4. o·.ııı u.ilıiııo m •dif f'ar.ar•.e>i p;ürü ".nad11lıı - Ba~<bt 
c c 1\ lıidür1u{';unc'e yapılac, kur. 

Tııniraı şarm;ıme-ı şimdiden 1 L-ıvılar~a liman haş ınııfcttı~li indcr 

o · ·ıliı \C mc"bıı dulıaln• o:-zu edenler ıa•afından Hanlarpa~.1 ıncndirc • 
inde gorulchiH· • 

famıı ata talip (JI ınl rı ~O lira < .rnino. akça,11lc /ıırlıkte ıcki.ılııam,·· 

lcrir.· m02kfır tarihte -ant 15..lO a ttdnr klp•I· ı>.arf d~hffntle i<hrc• mezkiırc 
ı;ılt umı milıı: , c ı di ctm.,lı ,., lıL mdır 

nı·;\ LV.1' i\IATRA.\ 1 . hıdır ı:t~ıı.lcn · 

Trabzon ikinci postası 
( REŞiT(''\ ~ '\ ) 'apuru 

14 mart l'rrı:ı rnlıl' ak' rııı 
ı;alat1 rıhtın,mılan lıal'rketlı• 
Zcııgııldal;. i ıırlı,,Ju, • inrııı, 
'am uıı, 1 ııye, Fııı a, Or
du, h;rcson, TrJlızon , 
dzc, l op, ~.t ı,:idecek 'e 
öniı le l'azal' i krlc:h·h 

Bize, Of, Sııl'rııeıw, Tı· hioıı 
Pohı:tlıaıw, c lörek. liin•
soıı. Oı~lu, F:ıt~a. Stırıı ını. 
Sinop, 1ııelı(llıı ra ıı~r"t ı ar.ık 
~clıı 'tıı·. · · 

1ımir sür'at posl3sı 

Kom
istikanCbuevl d~eütlüBey 

1
. ı,, •dil• l lil:il Sin~m•·• 

Edebi kıraat ''numuneleri 
(\·üncü cilt 

l l.i e \ c \lrt;t nıcktepleri11 'ç>jncu >ınıf 
lıırı 'c ıttllim m J.tcpleriııin cliirtliıııdı 

'mıflan için t<·l'lip cdilnıı~tir. 

(lıınl.7 i '.ıpu nı ı .'i 1an 
rnma 12 de c:alatıı ri tıınınd:ı 

har ·Lede c:uınmc.'i 1 o l1a 
lıınir p;iciecck \ c l':ız·• ı. c ç 

lzmirdm l:ınrcket 1c .1a1.a··tcsi 
• !!: kiir. 

~ ııp:mla m' kl·nı ı el ldr 
<.· 1.e,t a ı c ..;.t,hıınt m \lTtt.ır. • 

temsilleri 
l\a\ ai111n lıt-ıncı. ık.ine 'e u~un 

~ ~c:..:elcrı. 

Şehremaneti ilanab 

Sduemıınctı·ıden: 1 
"1İ\C e ~ cf-a.rc.tler ut \""·Ait\ nak 
h·~ın n ı:ıra ·e' holarınm tebdiline 
•füibı. c:.~t cdilm~tır ınua n e"l bir 
mtiddet' n muroran,1a.r c:.nnta vrSaiti 

"•1.li~c~in c 1,i pılıldarla cevri! ~deri 
ıncnı ılilcccğiııJcn nliikndarının şim 
diı.leu !'ooC\ru--rfc:. ba~ nH~murluğun.1 
mürac·utla c-1.i pilıll.aları iade ede· 
rek ,-eni leıh•l•n •hnalıın İllin olunur. 

* .\d:dır llclcdi cc Wirc>ı.ndcn: ~'() 

'Jmnuz 92~ n: 9 an .t.ır. tanWc· 
rındc cncilaıcıı! ctnımr:ı:;c mu dılak 
id-.ııtet hariıı an muelbincc i>timlild 
ı da cdcıı o sehremancti he\ "cti 
mııbammiııcslnde kaiaıcn 3000 lıra 
ktvmet tal;d"r cdilmi~ oı.n hüı ük.1da 
da S!J ~L'ıa . facar oı.ldrs ~de Rı..'.11 
l'cmutinc ait 1 ~,50 metro murahhat 
zemit1 ur.c ine mchni \y-a.\ ;ıni narın 

ndııki kilhe hin• 'e reınininin lnı 
defa mııamclci i. Limlilki\'C''inin icra:>ı 

muk•rrer olduj!;und•n nl~kıtbranın 
m•lunıu olmak 'c hu bapta lıir iti· 

razlırı ur•• d rmc •~ dilmet üzere 
'.! 1 k~nun,;anl ı.ıı<ı tarılıli lıdcdiyc 

,,umlik harun mı.;ı akl.ıtinin üçün
cu madde i~e ıe, fik ıl:ın olunur. 

Jf ;:.eı.reff c • .,dcr: !\alık pa7.a 
r ıda i,ra rdilw.. re ıLıı: kıuıali7.a· 
' Hl anıelİ\l'.U d Jl3\I .,,,, teii.; edil .. 
mı olan mu' l.1t ıc kaldınla 
\: ... r.;ınd:ır l.J m t \ :sm!>a ak-3 
ınııulan l h .,ıar l~Jm3rt... h!lhın;ı 

I; ı.l1t ll:ıhk, ar 1; ,e,inrl 'cmi 
i- ,ele ine 1 .dar <lan ı:minimü Zi 
ılankapı cadJc,ınin l .. ıp.ılı l•ul~qacağı 

" "'"'l n k•ilcrııı C'çck..-ıazan 
'l ohmi- \ ı !· 11 c c c Jecck 
len ilftn oiunı 

'\n oıra.} c \.. \..S '{i 

••etinı.lcn · \,.1; r ...,c .c un 
c:ınlığ"ı le\ · '•m kı· m ad1 ı , ur ı\ 
Ji"cvzi hL 1 l' t J r~ lbsani) e ma 
a.k inde < · ık ı çamlı Jt a kır 

ı Ja hı 'ı.ı L lnrilh•ın hc\in ;,ıanc 
,,de ;nı.ı!\tc" -irc :ı akın ·reh._tn efcıı 

ı i..rr.ıı:ı i"·"il .nwı,· h 'm 
ille"\ ,ıinc ika111c ı.:\ k·ılil(t .ıltı !'1.:nc 

, , tkı ıa ak·" tt piti hal.1;.•pdakı da 
, ~nırı ııılidıle u1cyhin lk:ııınctg~hına 
~cınderilcıı d·l\ cti\•e l 11.<•tlnc Sami\·r: 
hanımın mc>.I ıir h;ınedcn çıku~k 
scmtı mı:ç~ul gıtti"ı şerhi ılc iade 
edilme ine lıinııtı'I hubik u.;ulü mu 
h mdı:ri kant cııınun 141 'e 14.lncu 
rr.ıdddcriı • ı dikan ıl» ctiı c ma 
kamına k;ıi; 1 ııloı ı· Jze:e .?7 marı 
'l:!!J ;;ar amlı• gu~u -:IAt ımda \n 
Kra mahkeme ııolı c lıı: '"cı hukuk 
clıirc~inc muraı·aotı tclılij!; <olunur 

Karadeniz bogaı:t ta
·Jıtisive nıüdÜriyetinden: 

ld;rcmıdn ha\al- a~lııınn~ 
ıııeı-cut ıulun:ııı ınuhtclıfulun· 1 ı 
. •lem hur " \C kiıhne •'At\ c cdcıat 

1 r ···ar ·k ı 
1.C C._\:l\ı., ın ~ ·•ICt'!l-anır. .... 

ctı!c m·ılı•llını.I. lurıılıtu mrkarr, 
hu~undujtundar. talip ol;ın'dnn ( :ı1:ı: 1 
da I~ı'ıtım c lı·c~L-ındc ki ıdJrc:::nızı: 
rn r.11.ıat l:Jı.:rek c '·.:.nın tı•1:, \C n 

'~~,_, \ 'cr-ir.ı mu ·ır Ji.,ı i:ıi 
'ınrn 21 'l:ırt 'l~ J 11 ıh 
nmbann<l ki " ' · 
r 

de K '" 
. !la ,.... 

'ır 

LİL EZAİ 
J3ASUR l\1El\1ELEl{İ 

Cuz: 3 Çıktı 
Her cü.ziin fiah 2·t kuru· 

nı·. \'! .ı-:1 

İM 
Mevcutu kalmıyan 

Birinci cüzü 
·rcniden üıh ve neş ih 1i:;-tir. 

FİATI 1~. KURUŞ 

KÖY KiRAATi 
Millet me tep eri · çin aarif 
vekaleti tarafından tertip et
tirilmiştir. 

Fi t5 ... .,., 

Deniz ınübayaat komisvo-
~ .. 

nundan: 

<inlaıa k • · .. lı~mda ıı: .. rkc7. 
.,~qt ttc lıı ı~fı'.! \le ad t 

h~n, u•nda hıı:;u l ılaımle 4'.!0 
flnlıe aceıı sı 1 ı:ıııbu· 

n 
h'. · ruı · ı ı !, ~•İnde .!O ·ci.;i • 

l.a lıır İ kek r.,knzı 11 1 alll'n 
nıarrıı ı ı.~u 

t ı d. , 
'atılttt·aktı• 

1 lıulunmnbrı 

t·a:mt"t .. i güı .. u 

um ... u runtl 
l'al~'lcrin ,..,-:ıda 

ilk' illi Roman 

HAL"S 
ı ·ı ıı-r ı. ıı ırnı tt(, ı 

Nf ehn1et Rauf bey 
40 ton n•;ıckıı \·n!!;ı kıı.pa ı ,a IH i' .ık t·ırırı -an •ı291'ıız:ı· t'iO c ·~ı ' 

gimu ~Jat 1-l-. halim \ ıc-ı il 
:'dnin' h:ırlı•ı , ir iı .ıc i~in ı uk •. r,la '1ıurarrl 'ıı'ı.:n ~.ır;ı hif.~· l liı•ı••••ıııııı•mm••ıııi 1 

,ınd.,kı ı:un ', ,,;umc t~ •pkri •ı le-ine ihale cd k• cktır · r ·ınw;.1111 

~:irnıck b·eHrı'cıiı · er • n 'c ,un ka "' ·ıa , ır ,i l' kLcklcıi· 1 
mw~} en pı ı c "' ı•tl' 1 a · ''!' .,,ı 1.ı Oc r. l.l\l t 1, ı .nt · 

mı::, :ıatları. ı -
Devlet deı11i yolları ,re liman-

.,·k' ı R4 
Pa7.aıtı: .. ı 

mı...·ı: 

un.ı ih3k 

1 ' 

ti imek 
t ~ \! , irır.i (!.~ın ıiıllJı:~ t' lliltnak ı,,ı 

, k ıı: '11'- tııı. 1 nlipl rin '° nıalu 
, imal · • eni rin \ il:l•e• dal:" 
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1
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lı.1 ır,.;.ıız / ,. l lı .... \' ·t 1• c il.\\· ~t ıP n1uPttki1 ... a.·ı 

i!i :-, ,,m 129 l ~r~cınlıc ~Untı •• ı;ı ( 1 ;i,JO) d ı K .. J, limuıııı 
idare ıin:Nmia ıcr:ı -:oilc:LeKt.r. 1 :,:ık1 ıv ı ı,t.r ı\.. cJec·eklcrin 

l tcklı r·ckttıp!:ırın " 1.in ·,~~~/. el ıl:ırlık t.:n ın~' '' l\akk~tclerin\ 
ye\ rr- nıezkurdıı "'ıt ı ~, ~ kt1dHr unu.mı idArl t, ı ı .k nııid,;r 

luıtıınc 'ermeleri l:ız rnd" ·ı aı.,1kr m"n:ıb-a ~ nmel<.nn 1._!\0(ı'i 

1..ıın · •mıkabiliııd .\nk:ırnc':ı md-11·1nc d~ire-ıııılc, 1 lavlhrpa;:;dı 
ıııulıa uat kvıııi yı•tıundan kti.ırik ı:dd•ilırlcr 
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ııııımımııııııııııııııımmmıııııımmıınıııııııunıııııııı:~ 
Büyük ! 

tayyare piyankosul 
Keşidelcr her ayın il. ııdedir il 

3. ~i k~şide. 11 Nisan. 1929 ~ 
Buyuk ıkramıye: ~ 

40,QOO liradır il 
Ayrıca: 20.0JJ 15.0()) 1200) 1000) llrıılık 

ikramiyeler ve 10-0()J liralık bir mükafat. 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
.numara kazanacak 

ıı ıı~ıııınıım11ımımı~mılııııımıımıımıııı~ıı:ıımm:lıııı~ıııı · 1 ııı 
Do tor Artin Horhoroni~ 
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puı;·ı,t. lı:ı<t,ılıkl.ın, bel ;;cı~

ı c ;ıttırı-11. ,ırıng:ılıır':ı kaı'i 

Zo d• . ,1,. ı 

cm· · m • • l r 1 · 
t~hi~c • .!!'i,?,<ı2<ı ta 

t" 

ll"" Hl 

ı· len it 

iıarcn 21 guP ınuddet c r.:ıunuk:ı 
saı a 1; mu1rm~tur, .. ,mitini anla 
nıak i-'<'l"Cl''crın l t;ıı•ı,ulda ~c" 
r~nıandi drnrında maden mnı 

rakn>ı · ıuhcıırli lip:int' 'c %ong11' 
ıhkuı me1·.tcp ;ııudıırivcıinc mu 
racaat c lcmelcri ı t tekliflerinin 
11 ~ lirıılık clt-pozito kç:ı mı h3 ·i 

karalı :rnrila• ile ~lcı:ck 1 
lurttaı c·ı el mektep mııdiıri~ C· 

til'C nı>ıl olma 1ııın temini r:1n 

olunur. 

Doktor A. Kutie? 
ı:Ictırık m:ık.:ıelerı 1 heL 

ğukluğu ıdrar darlıl';ı, l'rc:,,t. : •dt· 

ıniil-.tidar. '" hcl![eı ~elliı:; serian 
\C C!lt ile :: ·eJ1~İ\'l nJ1,Tı~1/, t~\l 
eder. KaMkm dt llonlçi fırını sırn 
,ıod• J4 . 

3 ayda 
Bi<;l\.f \ E l>İK.l~ 
~ c c cn1 Ut\t rnet c t:."lıı ,...Jı;o 

tır, \c.: şchadctnaın ~·-rimı, :'"'.!aariiÇC 

t dü. < luı il !·. kı 1.- ' ~n r 
u ılc ,::,fJ ıl )J~t ıf_ \l 

,a, t3k !11 n 1 11rı u· cmr;c 
un.:-tc , . , n "" J.;·Jd.:ı 

\ uz1cr" ı c tıar \ c 
- n1ic ~en· ır ıı .. . rnc 
i Her L .. 11n c -ı~ l lup ı JJ ı , 

! h:ııuıt hı:Junm kıadr 'c 11 de c \3 
martta ı :ışiayacnkıır. l s . l(Unleci: 
~aft, \"ırsaın1 a, l'L·r~1:TUhc (-jtlcdc:ı 
>Olffil. 

Ccdilipaşaı.h llalipıı~~ n~uşuııda 

ru u Kan.Zlık. adcnıi-1ktidar i· nı-iz
nıa, sinir, Yeren1, sıraca ve kenıik 
hastalıklarında nafidir. 
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GENERAL Motors, her tipte ve her fiatta ara 

takdim eder. 
ier seneki ·maliitrn kemi eti fe\'ltal~desi, daha iyi 

bir -cin&, 'damı dun bir fiat ve daha büyük bir terakki 
emin-e r. 

Taksit ile tediyat hu usıınc.la General Motorsun 
gösterdiği siihuletten hem acental H<lar hem de mü~

'teriler mütesaviyen mü tetit olmaktadır. General Mo
torsun bir senelik garanti mektubu bozuk parçaların 

bllabedel tebdilini temin eden mühim bir istifadedir. 
İşte bunlar, müşterilerle acentalıkların Gt11eral Mo· 

tor: ve mamulAtına kar~ı itimadı tamnıe beslenıeleri

ııe imkan tıahşeden en kU\'\etli delililden bir kaçıdır. 

Ccru:rol /llolm sıııı on ıırnlıa.~ı Nırt/ır: 

• 

CADILLAC LA SALLE • VAUXHALL •• BUICK 
• 

OAKLANO • OLDSMOBILE • PONTIAC • CHEVROLET -- "-AMIONS CHEVROtET ve CAMIONS G. M. C. 

rl alİlrl ekserıya taklit 

edılirler . 
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Taki ertr'd"n sakınmak ıçın ıl!lirıııı. 

kırmızı bandırollu 

ve .. ~ııp•"' markalı lıakiki 

dıgerlt'l'ını ı·etlJeılıtıız. 

DİKKAT!! 
am mUnasebetlle 

Çarşamba - Perşembe ve Cuma günleri 
2 1-2 tan 5 if-2 a kadar matineler 
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İstanbul ahili. ıhhi re ınerkezi. ertaba., tin 
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İstanbul ticaI'et 
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, ZltfİYETİ U11Uf1İYE . 
Kf!_N)!ZllK f10[f11 İ)Ttflf' ~ 
GOr..11s Hfl TliLIKL flRI 
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' ~rRflÇR Vi' HUSUSİLE 
. ÇO\.UKLf!ROfl KlSf?.f TLf. 
VUKU!l GflfN KCl1İK 
Vf CİLT ttliSTflıJKLfıf?.İLfı 

1 1 f1ÜZ/1EN ~~f!tl!IZl1fıLf1r<, 
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Bir nıüddettenberi şehrin1izde bulunan ~1oskova sefiri Hüseyin RagıpB. dünki ekspresle 
nıa alli ınenıuriyetine müteveccihen hareket etnıi~tir. Hüseyin Ragıp B. teşyi edilirken. 

' 

kadar şehrin bir :çok y rlerinde şeker
<.: i oü < fınları ve sergileri hüın li bir faali
yet ~-;,t rnıcktc idi. Garip bir şeker sergisi. 

I 

Şehrimizin bir müddettenbcri seyyahlarla 
dolduğu maltimdur_ Bunlar araS1nda a.:a~iş 
şekil kıyafetli seyyadlar da vardır. 

: . , ı , ;ş.'hir nıenıleket kiiHipancsi daktilo talebesi hnnımlarla vali ve n1uaJlin1 Bey!er. Bu 
icr ·ll · -; :; hanım ve ~u erkek talebesi var- · 

Bin Söz 
Resi m · 

fürk harflerinin kabulünden sonra yazı tertibinde nıakine kul
lanmağa başlandı. Milli yet matbaasında tesis edilen bir tertip mal ·i
nesini halk bütün 2ün seyretmehtedir . 
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Eskiden zabıtai belediye men1urları vesaiti nakliyeye ellerile İşaret 
ediyorlardı. Bundan sonra bu işaretler elektrik kuvvetile ve maki
neler vasıtasile yapılacaktır. 


