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SEViYE MESELESi 

Geçenlerde memleketimizdeki 
fikir seviyesinin düşkü~üp;ünden 
bahsetmiştik. Bunun sebepl~ri:ıin 
en başında, şüphesiz ki, okumAk 
şevkının geçırmekte olduıtu buh
ranı buluru1,; herhangi bir koca
man· ~Üd

0

i bir hamlede yutmak 
için bir kör mumun başında 
s'abııhı eden münev\'er genç tipin· 
den ha:iıı uzaktayız. Bu gün, iyl
lı.ötü. omııahsilini bitirmiş bir 
deLkanli, kafru;ını her ~ey ıçin 

kafi der.:ce mucehbez sanıyor. 

llcmen hayata aulmak tchalti
.kiınü gostcriyor ve işin rn ga 
ılbi hayatta seçti~ fül saha" da 
ekseriya fikri bir .aha olu}or· 

Jlarbiumumlden !<Qnra Avru
panın hd tarafında azçok buna 
benzer hir buhrandll'll ;ı :\}et cd.1-
rniştı; fakat oralardaki c\·ıyc dıış· 

kuıı i ;tt. '.ltı ıcv lit cd~ıı -ebcpler 
biıslıutun baikaJır Cihar ~1rl; ıı 

mıitt.>akip hrı. pan bir pragma
tizim (pııi hir Ameriknlılık) 

kapı1r. ı\tı; buna gore yeııi )eti· 
şen , iller limkt, olduğu ka 
dar çabuk ya am.1k 'e çabuk 
muvafhk ılmak peren.ibinı ken· 
dile. ine lıııreket dusı·,nı ıttiha7. et
tiler ki ta~ı ı, knkmı, nazari) cd
lij!;i, spckülasiyonu, sözlin kı•a~ı 

but.in fikri it,aıb,ını şo)lc bir 
tarafa attılar. Fakat hu bir buh 
randı, gelip ıı;cçti; tango ve çar 
lıstoıı modaları ile hcralıcr ... Bu 
gün Fransada kitap 'atı~ı her za

mandan ziyadedir: hana. rnatlıaa
cılık sınaaıının en buyuk başla 

rından biri olan C:ra<set bunu 
haddi aşan bir <efahet dive tav 

sif ediyor. 

Esasen milletlerin kendi bUn

yckrint' ait ·•rıı.aları harhiumu 

ıriyc atfetmek de hir moda gibi 
gei'p ı;cçıi. O dnrin muhari('
lcriııin en genci huglın kırk.mı 

ıtcçmi~ adamlardır; meydan bu 
büvuk badireyi bir fena niya 
gibi hatıı IR) an yepyenı, ter 'e 

taze irsanlnrın kalabalığı ile duldu; 
bu karne 'ucudu kadar lrn!a'ı da 
sajtl;ım yeni im t.fkt.n aı dınlı

ğına doj!;ru ytınıyur. 

Rizde hu n~slin Yllıi nrknda~ı 

olanlar onlarla başka şeylude 

arkada~lık cdehilrnekıcn ne kadar 
Uzaktır! A \'rupalılardan lıizi ayıran 

Se\ iye farkı gittikçe lıir uçurum 
gıbi açılıp derinleşiyor. Başımız. 

na bulunan inkırnp ricalinin hıi

tiın ga) ret 'e himn:ıctlerinc roll:
nıcn hıı çukurun mlitemadiyı:n 

de<inip durmasının yegane suçu 
buglinkü neshı ait değildir de 
kime aittir? Hangi devir gençli 
ğln inki<af 'c tckamlilüne bu an
dan daha musa.t olrnu~tıır? Rizim 
ve bizden cvdki nesillerin yoluna 
dik len bin hır tiırlii cngdden han

gi biri kaldı? işte, biıtiın yollar açıl
dı, ıştc meydan ~izindir, ne duru
~Or>unuz, ne bekli)Orsunuz?Bun· 
dan daha huyiik lıir fırsat mı 
Uınuyorsunuz, bundan daha iyi 
(!;Ünler mi ıı;elecek sanıyorsunuz? 
Heyhat, bu yer yüzünde,eşrefsa
att bir defa çalar; eğer bu saatin 
•esinin sizi neye çağırdığını he 
nuz anlayıp bilmedi iseniz, ey
vahlar olsun size, eyvahlar olsun 
bize! 

Yakup Kadri 

TOPANE ANBARLAR1 
Açıktakilere ikra- ' 

miye var 
'd l<apatılan Topane ambarları 
ı are he . 
sında Yeti dün Ticaret Oda-

trıplan 
ambarlardan mıştır. Bu içtimad. 
ı::tırların açıkta kalacak me· 
edilmiş, b Vazıyet! de muzal:ere 

Unlara lk i . ııcsi t k . ram ye veril-
a a!"'"ur et . . lk . 

~eri] l nıışur. ramı ye 
meze en e 1 ridatı ve ambarların va-

tespıt d"I ka e ı ecek. hasıl olan 
rın hep· 

Verilecekti~ açıkta kalacaklara 

~ 

GA YRlMDBADlLLERİN VAZİYETİ NE OLACA 
Un resmi Yeni-sözler Bir talep 

Resmin tenzili · ,. ----- ~ Maçka tram-
- _ ğ t b Ilmı ıstılahlar- vayı çoğal gumru e e - d. "A h · ; f·. -
liğ e_dildi an · " ar 1 tılmalı 

B ·ı" Darülfünun komis- Hattın Valdeçeşme-u tenzı attan sonra d .. t 1 d 
ekmek ucuzlaya- yonu un op an 1 sinden Beşiktaşa in-

cak mı? ilk parti öz türkçe dirilmesi de isteniyor 
ıstılahlar dil encüme-

nine gönderiliyor 

<Joyrı mülmıfi//u ıfOrı içtima ettiler. Resmımir iıfore hey "etinin 
içtımaını gvsfermektedir 

B. M. Meclisinin un resmini 
tenzile karar verdiğini yazmıt
tık. Bu hususa dair olan kanun 
sureti ahiren r.tımrük dairesine 
tebllt edhmif, gllmrttkçe de 
alakadar fUbelere tamim edll
m!ştl,. MezkOr kanun henuz 
muzakere halinde iken bazı tile 
carlar kUlllyetıı miktarda un 
ılparlf etmlflerdl. Bu unlardan 
bir kısmı geldiği için sahipleri 
tarafında~ gümrüklerden çıka
rılmaktacıtr. 

lımi ve fenri ıstılahların 
kat'l feklllerlnl tespit için tef
kll edllmif olan Darülfllnundakl 
merkez komlayonu dün toplan
mıştır. Bu lçtlmaa Güzel san' 
atlar akademisi müdürü Namık 
lsmall ve Baytar mektebi rek
törU Halit Beyler de lftlrak et
mlflerdlr. 

Teşvlklyede Valde çeş

mesi ve Maçka ahalisi bir 
mazbata hazırlamaktadırlar. j 
Üç nüshadan ibaret olan 
bu mazbatanın birini Nafia j 
Vek!letln e, bl rln ı şehrem 1n1 ~. -İİİı!!ıiıilMıiııiiıiıiıiimiiiiıiıii 
Muhittin Beye, lteklnl de 1 

yeni cemiyeti belediyeye 
takdim edeceklerdir. Maz
batada iki şey istenmiştir. 

Gayri mübadillere tevziat 

Paraların tevzii günü henüz 
kararlaştırılmadı. Çarşamba 
günkü içtimaında bir karar 

verilmesi muhtemeldir 

Un resminin bu tekilde tenzili 
üzerine ekmetın ucuzlayıp 

ucuzlamıyacatı ve ucuzlıya
cakPa ne miktarda ucuzlıyabi
ıecetl tahmin edilmemektedir. 

ıJn reamlnln tenzlll dolayıslle 
buğday ithalatı azalmıstır. 

Ma ut balo 
Yunan emlakine vaz'ı yet muamelesine de-· ----
vam ediliyor - Yeni vaz'ıyetler sayesinde Dün hararetli müna-
aylık kira tahsilatı 20,000 lirayı bulacaktır. kaşalar oldu 

Tevziat günü henüz kararlaştırılmadı -
Gayri mUbadlllere Yunan emllklnln kirala

rından toplanan paraların hangi gün tevzi 
e flecejl he11Uz tekarrUr etmemlftlr. 

Tevziat komisyonu gayri mübadillerden her 
birine birer tezkere yazarak kendilerini key
fiyetten ha rdar ederek ve hlsselerlne dUfen 
mlkdarı blldlrecektlr. 

Takdiri kıymet komisyonu faaliyette 

Tevziat komisyonundan bafka Takdiri kıy
met komisyonu da bu lf için mütemadiyen 

çalıtmaktadır. ı 
Komisyon şimdiye kadar 50 küsur zatın emlakine 

kıymet takdir etmiştir. Yunan emlAklnln müzayedeye 1 
çıkarılması istenecek. Geçen sene çıkan bir kanun ile 1 
Yunan emlılkl müzayedeye çıkarılacaktı. Halbuki bu 
kanun henüz tatbik edilmemiştir. 

Kongra 27 martta toplanıyor 

Gayri mübadlller martın 27 ı;fnde toplanacak olan 
gayri mübadlller kongrasında bu kanunun bir an 

evel tatbiki için hükOmete müracaat edilmesi mevzuu 
bahıolacaktır. 

Vaz'ıyet muamelesi devam ediyor. 

V ekillerle idare olunan Yunan emlı\klne vaz'ıyet mua
melesine devam edilmektedir. Beyoğlunda kil.in Ha

copulo pasajındaki bütün dükkin ve magazalar da dahil 

olduğu halde 28 parça emlake vaz'ıyet edilerek gayri 
mübadlller komisyonunun emrine verllmlstlr. 

Ayda 20,000 lira toplanacak 

yenldenvazl'yet edilecek Yunan emlAklnln kiralan eskl
lerlle birlikte mahiye 20,000 lirayı bulacaktır. Bu 

paralar muntazaman gayri mübadlllerlmlze tevzi edilerek 
mümkün mertebe terflhlerlne medar olacaktır. 

Gayri mübadiller Cemiyeti dün de toplandı 

nnn gayri mübadlller cemiyeti heyeti ldaresı lstanbul 
meb'usu Kavalalı Hüseyin beyin riyasetinde bir içtima 

akdederek tevzlata dair, müzakerata devam etmişlerdir. 
Cemiyet 27 marttıı toplanacak olan kongra için hazırlıklar 
yapmaktadır. Kon&'rada tetkik ve müzakere edilmek üzre 
bir rapor da ihzar edilmiştir. Çarşamba günü tekrar bir 
içtima akdolunacaktır. 

İlk listeye dahil olanlar 

I• lk listeye 105 kişi dahildir. Müterakim kira paraların 
tevzllne başlanır başlanmaz bunlar hisselerine isabet 

eden paraları derhal alacaklardır ikinci listeye dahil ze
vatın para alması ilk listedeki eshabı istihkaka tevziat 
ikmal edlldekten ye vaz'ıyetlerl tespit edildikten sonra 
kabil olacaktır. Herhalde tevziat &'Ününün Çarşamba 

lçtlmaında bir karara raptedilmesi ve para tevziatına 
baslanması pek muhtemeldir. 

Seyyahin cemiyetinin 
dünkü içtimaı 

Tjlrk seyyahın cemiyeti idare 
hey'etl d içtima etmiştir. Bu 

toplanmaya 
Kocaeli meb'
usu Reşit Saf
fet bey riya
set etmiştir • 
İlk evci geçen 
senenin blftn
çosu okunmuf, 
kabul edilmiş
tir . Gelecek 
sene için ce
miyete varidat 
temini için de 
bazı fikirler 
münakaşa e

Rtşit Saffet Bey dlldlkten sonra 
polis müdllrlüğllnden gelen bir 
tezkere okunmuftur. Bu tez
kerede geçen sene zarfında 

lstanbula 13061; seyyah geldlti 
bildiriliyordu. 

Bundan sonra beynelmilel 
seyyahln cemiyeti tarafından 
her sene akdolunan kongranın 
gelecek sene .stanbulda toplan
masını temin için Reşit 
Saffat bey tarafından bu seneki 
kongrada tefebbUsatta bulun
masına karar verllmlştlr. 

lçtımaın en hararetli safha
sını bilhassa mahut balo hadi
sesi tefkll etmlftlr. Emanet ma
avinl Hamit Bev bir hafta ka
dar evel Beyotlunda bir lokan
tada verlldltl söylenen bu gayri 
tllrk balo etrahnda tahkikat 
yapıldığını, henüz neticenin alın
madıjtını, mamafih matbuatın 
TürklUtll medeni yqayıf hu
dutları dıfında ğöateren bu 
hadise hakkındaki tittz nearly•· 
tının lkaz.lıar bir tesir hasıl et
tltfnl flSyJemlstlr. Aldıtımız ma
IQmata göre Hamit B. tahkikatı 
bizzat idare etmekte ve lstlçva
batı yapmaktadır. Dun de acente 
ve lokantanın adamlarından üç 
kişi dinlenmiştir. 

İlk taksit 
Tediye emri henüz 
Ankaradan gelmedi 

Sahibi salahiyet bir zatın ver
diği malörnatıı gôre Duyunu 
Lmunıiycnin ilk takşitinin tesvi
ye i için henüz emir gelm~miştir. 
Emir gelir gelmez lsrnnbul gum
niklerilc • laliye ~uabatının bir 
kısım varidatı tediyeye tahsis 
edilecektir. l\lezkOr emrin bugün· 

lerde gelmesi kııvntlc muhtemel
dir. 

lçtımaa riyaset eden DarDI· 
tunun emini Nof'et Ömer Bey, 
• A. harfine alt fltlerln k&l'fl· 
lıklıİ.rı olan sözlerin· komisyon 
tarafından tetkik edilerek kUçülı: 
bazı tadllatla Dil enctımentne 
&önderllmnlne karar verlldltfnl, 
encümenden gelmiş olan "B. , 
·c. ve "D. harflerine alt fişle
rin karfılıklannın da yakında 
hazırlanacağını aOylemlttlr. 

Neşet Ömer Bey 
Merkez komisyonu, (1,000) 1 

mUtecavl.z olan • A. harfine 
mlltealllk söz ve ıstılahlar, muh
telif fakUlteler tarafından tespit 
edilip yekdlğcrlle mıınasebetl 
olan ıstılahlar tc'llf vo tevhit 
edllml ve Ankaradakl hukuk 
mektebi tarafından hazırla
nanlar da nazarı dikkate 
arz olunmuştur. 

ıstıı"::.hların mtımkUn mertebe 
öz TUrkçe olmasına ehemılılyet 
verllmlf , bu suretle mukabil! 
bulunmıyan ıstılahlar için flm
dlye kadar kullanılan ve mu
nlsletmlş bulunan eıkl şeklllor 
ve buna imkan olmıyan kısım
da ise beynelmilel mahiyette 
olan Latince ıstılahlar kabul 
edilmiştir. Tali komisyonlar 
bugün toplanarak ıstılahları 

tespite devam edecektir. 

Müsür Fevzi Paşa 
Geç~nlerde şehrimize gel

miş olan ErkAnı harbiye! 
umumiye reisi Müşür Fevzi 
Paşa Hazretleri çarşamba . 

gllnil Ankaraya - ~J!..:.'c"'ede
ceklerdlr. _ •• ı·-

,,,..(i~ umi ziraat 
müdürü 

Almanyaya ~itmiş olan lktı.•at 
Vekaleti umı-nıi ziraat miidiin 
Na kittin hu 
Berlinden, ~eh 

riınıze gelrni~tir. 

Nakittin bey , 
Almanya, \laca
ri~tan ve A vııs
turyada tahsilde 
bnlunan ziraat 
talebesini teftiş 
etmiştir Bura
larda 100 talebe iiiiiiiiiiiii 
;·ardır Nakittin Bey 

Nakittin bey, memleketimiz· 
de tesis edilınelcte olan enstitü
ler için de tetkikatta bulunmuş
tur. yakında Ankaraya gidecektir. 

1 - Mackadan 15 daki
kada bir kalkan Tramvay 
arabaları ihtiyaca gayrı ka
fidir. Biz bu yllzden ya Be
şlktaşa lnmeğ"e, veya Har
biyeye kadar yürümeğe 
mecbur oluyoruz. Bu hatta 
l~leyen arabalann tezyidi 
IAzımdır. 

2 - Maçkadan Beşlktaşa 
indirilecek hattın Taşlıktan 
indirilmesi takarrür etmiş. 
Halbuki nüfus kesafeti Val
de çeşmesi civarındadır. 
Hattın buradan indirilmesi 
mercudar. 

Para hırsızlığı 
Tahkikat için bir 
Fransız müfettiş 

geldi 
Düyunu umumiyede yapılan 

sui istmal hakkındaki tahkikata 
devam olunmaktadır. Hükömeti· 
mizin müracaatı üzerine Pari,te 
bulunan Düyunu umumiye mec
li>i id~resi de bu mesele ile ala 
kadar olmuş, Fransa mıl!i banka 
müfettişi l\1. Billettrii meclisi ida
re namına şehrimize gclmi~tir. 

;\!aliye mtifeıti~leri tahkıkatı 
haylı ilerletml~ olup :\1. Billettrü 
de Dliyunu umumiycyc ı:iderek 
mlifettişlerle temas etmi~tir. 

FRANSIZ SEFİRİ 
Ko. de Chambron dün 

şehrimize geldi 
Suriye hudut müzakera

t• ne olacak? 
Fraıı•ız sefiri kont dö Şam

bron dllnkU ekspresle şehrimize 
gelmittir. Fransız sefiri yakında , 
Ankaraya giderek hudut ,.., •...• 
k ... ııza-
eratına devam ol!J':'.";.c;iğı müs-

tahberdlr . ' 
Ma.~~mdur ki Ankarada mil-

~·· • ... llere cereyan ederken Fran911: 
sefiri hutalanmıt ve bunun 
üzerine müzakeratta kalauatJ • 
O vak:ıt şayi olduğuna ıore 
Fransız aeffrl gerek haatalıtını 
tedavi ettirmek ve ıerek yeDI 
talimat almalı: Uzer• Parlae ıtt
mete lüzum ıörmttştttr. 

Filvaki sefir Kont Dö Şamb
ronun yeni talimatı hamilen ıe· 
ldlğl tahmin edilmektedir. 

CIGARA MAKİNASI 
Atılan para ile istenen 

cıgara alınacak 
Tütün inhisar idaresi şehrimi
ze otomatik cıgara maklnaıarı 
getirtecektir. Bu maklnaıar 
kalabalık yerlere konacak 
ve 20, 40 ve 100 paralık 
olmak üzre üç nevi cı&'ara 
bulundurulacaktır. Bu su
retle perakende cıgara sa
tışı yapılmış olacak ve ma
klnaya atılan paraya muka
bil bir cıgara alınacaktır. 

Polis müdürü Şerif Bey 

Yeni tayinler 

İki de istifa var 
Müdür ve 3 üncü 
şube muavinlerinin 
istifa ettikleri şayi 

oldu 
---

Poliste yeni tayinler 
Pollı müdllrU Şerif bey ra

hataız oldutu için iki g!lndenbcri 
ınakamına gelememektedir • 

MlldUr muavini Hllsnü b~y de 
iki gtladür makamına gelme
mekte. olup mumallcylıln istifa 
eylediği söylenmektedir. 
ikinci ~ubc mUdUr vekaletinde 

bulanan Ata bey de huta olup 
birkaç gUndenberl ğelememek
tedlr. 

Pollıte aon yapılan tcbcddUl
lerden başka bazı tebeddülat 
daha mevzuu bahistir. İkinci 

fUbe mUdllrUyetlne tayin olu· 
nan Dördüncü şube mOdürll 
ŞUkrU bey ikinci şubeye mahsus 
olan odayı tanzim ettirmekte 
olup bir iki gUne kadar yeni 

vazifesine başlayacaktır. 
DOrdüncU şube mUdUr mua

vinliğinden t.ıçllncO ube ınu
avlnlltine na1<ıoıuaan Osman 
beyin islff• ettiği söylenmekte· 
dlr. Bu suretle birinci ve 
3 oncU şube mUdllr muavlnllklerl 
mUnhal bulunmaktadır . 

Birinci şu be mua vln il ğl ne 
ikinci şube muavin vekaletinde 
bulunan Mahmut, üçüncü şube 
muavinlltlne de mezkOr şu':,., 

bat memurlarından so:.-;,;1/f,cy
lerln tayinleri mı"iıtemel bulun
maktadır. 

Geç vakıt aldığımız malll• 
mata göre polis müdür rıı -
avını Hüsnü Beyin ı ifa 
ettiği fakat bllahara ıs fa ını 
geri aldığı anlaşıını• ta dır. 

BUGO 
l inci aahlfeıııiıd • : 
ı- Atinı •"ıubq' Yanıuılıi&r attş 

pUıkuriıyorlor rl 
2- Son fJl.lJe tr 
s- Torı.ırl <cll'\kam1.1: Temtrlent 

s pacO lhltemlzde: 

ı- >'lllyet meclisinin dünkıi içtimaı 
ı Tur<ıute hakaret eden Rum 

,...,ıesini c muhakemesi 

4 llncu Sahifemizde! 
1-. Ht\.'a raporu 
~-Felek, 
a- Ask<rl bıbhlcr 
4 Hlllye, roman, karikatür 

5 inci sahifemizde: 
1 llurbanet.;.:ı beyın dimpiyat 

lar nıa .Jbııeunın ıç yıizune aıt 

olan lıanraı ,-e ifşaatını:ı devamı. 

6 lncı eahlfemlzde: 
ı - l!ali<a mahsus yaz~ar 

'2-.."önen ı~ık 
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ISVIÇREDE 

DALET 
DİVANI ln:-.:iliz hariciye nazırına kızdılar, protesto Ol k Al .. -- d · . ara man a an 

edeceklermıs ... 60 ·ı f · ı, 
tinıı 13 (!\\illiyet Cemi- ıı;e" lrl;i ufaklı hilkılmetleri tak- illl yar f3Ilı\. 

-.-... .•. .,__ -
YE ı· B{R iz ~1 1 ·A-

yeti akvamın man komilası la· llt etmediğini yaıııyor. 
rafından geçenlerde akdedilen Hulasa Atına gazeteler• ln-
bir içtlırıada lngillz Hariciye na· gilterc aleyhinde şidde11i hü· 
zırı sır Osten Chamberla n, Vu- cııml•da bulunuyorlar. Bunlar 
nan ve Bulgar Haricive nazır- Bulgari9tana karşı bllyük dev-
arını da çagınm• tı !etlerin taraftarlık gösterdlkleri-

Bu çtima malQm oldu u Ilı:~ ol iddia ediyorlar , ve lief" va· 
re Cemiyeti akvam meclisini kıt kendilerine sadık kalmış 

bu ayki toplanma_ı .esllesila olan V.un isiının hizmetine 
olmuş ve Bulgar, Yunan Harici· karşı nanköl'lilk ettiklerini 
ye nazırlan da Cenevrede bulu· yazıyorlar. 

nmuşlardır. SClylendltln• göre Atina 
Sir Chamb rlain Yunan ha- hükOmeti Cemiyeti Akvam ruz-

riclye nazın M. Karahaneııa name ine daltll olmayae bir 
hitap ederek demlftlr ki : mes'eleden böyle bir vaziyetle 

Haber aldığıma göre bahsotmif olan lngi112!" Hariciye 
'r unan Meclbi meb'usllllın Bul· nazırını protesto edecekmiş ! ... 
gar-Yunan ltUafınııı tastikinl Bu mes·eı~ Yunanlllarm caaını 
tehir etmiştir. Acaba Yunan çok sıkmıştır. 
hllkılmeti bu mail itl!Afın ne 
vakit lastik ettirip Cemiyeti 
akvam kiltlbi Wnisiae g4nde· 
recektir ? .. 

Bu sual üz riııe Yuııaa Ha• 
rici) e nazın be bulııaaıı llil6f1a 
lastik eı!llcn c.llShıwaın lld llç 
giln zarfında tevdi edileceğini 

söyleyivermiştir. Bunun ıtzeırine 
İngiliz nazırı memnuniyetini 
izhar etnılştir ; ilkin mes'ele 
bununla kalmamı~tır. ÇUrkü Slr 
Chamberlaln diger bir 9üal daha 
sormuş ve demiştir ki : 

- Bu itilaf mucl ce Yu
nanistan Bulgar tebası için 
tazmiruıı verecekti. Şu halde 
ne vakıt tedlyata b8"ayacak? 

M • karapanos bunu Htyin 
edemiyeceginJ , yalnız mltmktin 
oldu9;u kadar kısa bir ı:aman 
zarfında tedlyata başlanacağını 
söylemiştir • Buna karşı lngiliz 
Hariciye nazırı cevaben demiş
tir ki : 

Bo cevabınız beai ltiç bir 
suretle tatmin etınemiştir • Vu
nanlstanın vazifesini yapacıı· 

gından eminim . 
Lakin bu ıtııafın kat'ı malri· 

yeti ıtlbarile Yuoanistamn kendi 
imzasına bir an evet riayet et
mesi icap eder 

Bundan sonra Bulgar hariciye 
n zırı söz alını;> ve Bnlgarista
nı daha ziyade bekll}cmiye
ce ıı , çllnkR Bulgar mlll
teci'erınin sükfin ve huzuru 
a cak bu tediyıı n tabi olduguuu 

yl mi~!ir. Ondan sonra M. 
ti.ar panos cevap vererek Vu

istıın eğer But a~ ı na kallı 
ı 1111 ;ıeyier borçhı olsa 

Yu ani anın dil Balgaris
nn bir takım ala oldu-

lir. 
daha ı:ı ~ey. 

nlarıü: bu 
ım•m•"a ayn • j meli 

'glııi ilave etmi~tir. 
revrede cereyan etmi~ olan 

lı .. ıli e Atinad.ıı büyük bir 
r Ulaud.ırılı. Yunan gazete· 
Chemberlainin vaziyetini 

etle mllvah< ıe clmi~lerdir. 
ansızca inlişar eden nim 

~ ı Messager c:l'Athene~ ga
etesl bu münıısebetle yıı:ıdığ1 

l7n nıekaıede manıf ln~Hz dar· 
bı me ı.,; hııtırlııtıyor. Bu 
darbı me 'CI ur: ·namuskAr· 
Irk en iyi hareketl'.r,• 

f/lezkilr gazete btı tli.tiJ ha
ırrıırttıktan sonra Yunanlı1tanın, 
ıaa ütlerine riayet etme;yea dl· 

ALMANYADA 

Troçkinin mektubu 
Y aJnız tedavi maksa· 

dile gelmek · stedi
ğini bildirdi 

Berıttı, ı 6 (A. A Gazete-
ler meb'us Roseeifediıı lıfikil

mete T.rotztlnin tahrlrea vııku 

bulan eyanatıııı tevdi etliğini 

yazıyorlar. Trotzkl bu beyana· 
tınıla Almanyada ikametinin 
yalnız ladei sıhltaı maksadına 

müstenit bnlunacağım ve bu 
nıUddel zarfında her t&rtıı siyasi 
faaliyetteıt gefl duracagrm te-· 
mlıı etmelctedir. 

Ruslar: tevkif adildi 
Berlln, 16 A.A) - Zabıta 

siyası ve«aikin sahtekarlıkla 

tahrifi meselesinde meıh11ldar 8 
Rus mvlıacirini tevkif etmiştir. 

Almanyanın istikl'iiı:n 
Berlln, 16 (A.A) Gazetelere 

~aran hllkamet haıinenin m.-, 
ruı. kaldığı bazı mlişltlllata çare 
bulmı.k için hususi SllGayl er
babile kısa vadeil olmak üzre 
150 ıııllyonluk bir istikraz ak· 
detmlftir. 

-~· ... ·-----
istihbarat ,ıarl 

Londta, 16 (A.AI Dally 
Maile Bru,elles den bildlrıldl· 

ğine göre erkanı harbiyeye 
merbut hafi istihbarat kalemi 
lağvedilmiş ve bu hidemat mu
addel bir şekilde emniyeti ıımu
miyeye ilhak olu umflur. 

Belçika hilkllmeti casuslu 
kanununu tadil etınek münasip 
olmadığı hakkında hukukşinas

ıa ın reyine mür.acaal eylemiş
tir. Belçika ar .. zisi üzerinde 
sakin ecnebilerin nezaretine alt 
polls •elıl!ıiyet ve vezaifini tevsi 
lı landa bir kanım IA)'ıhası 

hazırlan nrnktadır. 
. ..,0 .... 

Avusturalyada graev 
\lc)IJ 'rılL 'h (\!\• l\e-

f~ te imal \thaııel 'l le çalı~an 
amele tarafını.lan ilan «dilen 
ı;rc,· ii hafrnd.ın h~ri dcrnm 
cttit!;i halde lıi\' lıir sureti tc~riyc 

derpi; c lilmcmckt dır \mele 
haftalık çalı~m, ,~·tLkı ıni 44 ten 
.f!:i c çıkuı:aıı h ıkeır kararını 
lar>'.1:11amaktadıı 
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MIRlENK 
rı ka rJı f.!.l giırı/llıidfir. 
li/];,ı şım1fıı, akrltfmı 

Bu şeıı

duşman 

f.·anıdır. 

ttt 

\hı ıc :aıfııııiıı ·ı. tnr lıcy. 
ı"ıı p k çııı;u ı,ınirc bi~t 

il· , n~ıı,;' ·ı mire J\azıık 

"1 

erildi 111111 n ııııın:ı'1, 

,, t a, t [, • .rdc dur· 
'1, 

J..t r 
· 1 · •ınl' h • p ıdamt dı:-
11 la "' ıl ı la hu kelinıc 

1 ıııtlıı 

1\ ııı, ııtı hl' a kuman-
tı. \iu ııııı 1.'lnrı al

ı' nar ( •, · ir 1.alıile,j de 
)'\\ ra 1 t T' ı ıı;irdi!ti 

ti . · l diri CIİU}l>r 

cktL 1 ·ırı ~lo · ılıın Cclair 
· ııl ı~lı l .; n hır ordu 
.;t de ı ctirclııkcel.;. kadar l<ala

ı[ı' 'c ı..orkııııı:ttı. 

l ıırin, ('clair kalıi!e;;inden 

uı., ı~ ktı\ \'etlı hır c·mirin 
>c\ 1 u tcl:ırıısi altmd!ı hıılunan bir 
or<ltıııun kar~ı-ııu!a 1 Jiı,e~ n in 
ınc: c:udiycti, tıpkı ilklıııbar ~·ağ

ıııurunıı ıı,oren 1 ar ı;ıbi cricli,lıitti. 

1 iu,c: ıı ( ınınudcryıı nehrinin 
ccııuıı t• ıafın:ı atıldı, tepdcrin 
öhur cihetine >Lir;ık~·eJ.: Hellı ~eh
rıııu ı,:ekildi. 

1111 ~tlıir de ,uJ...ut ~diıı•c 
1 lu C)JJ CI\ ·ırdaki lıaı ~heler" ~c
l'ikrck "rdan ·ı un re, ıncnılckc
tini lıınıkmal · ttç ı~•ni, llicaza 
gidı..CL r.i bildirdi. 

Bll"lb <J '•l ecre) an eden 
t:\Jcfl,; d;ıir urilrı' ınalı'unat ' . 

hiri hiriııi tutmuı ur Bir riı arctc 
y;iire 'l'cıııir ıc liııı ılmal>, ı e 
ornp gjtnıd; sırtiı k J hiscyııe 
h&)llllllll h:ıgt,lııını,tı. 

isteniyor 
Taksit meselesi hallediliyor 

ME l \Zl tL ~I OR 
Cenew·e, 16 (A.A.) Be.y-

' Berlln, 16 ( A.A ) Mil'- ı 
tehassıslar komitesinin Al-

nelmilcl adalet divanının 
nlzamnamesfni teilllk için 
teşkil olunan hnkukşinaslar 
Romitesi ahrtr komitesiyle 
iki mazbata muharririni 
nihai raporu gelecek haftaya 
kadar hazırlamağa memur 
etmiştir. Amerikanın da di
vana iştiraki meselesine 
gelince komite bu hususta 
meclfse 1926 ıtonfcransında 
kaleme alınan protokol pro
jesiyle lstlşari rey meselesi 
hakkında mufassal bir itilaf 
projesini havi raırorun yeni
den tetkikini teklif edecektir. 

manya tarafından tediye 
olunacak senevi taksitler 
me el~n1n halledllmek üz• 
re bulundugu kanaatinin 
a:riıte hüküm sürdüğü ve 

mamafl Fransız matbuatı 

tarafından bu hususta serd
edfüın rak.amlann salliht.
)CUar mahafilde mubalag.ah 
addedlldfği Parlsten bildi· 
ı·lliyor. 

Parls, 17 ( A.A.) - Mil
tehaıısıslar Uomıtesı tara
f111da11 tanzimi tasavvur 
olunan plan münasebetiyle 

ı:ı mütaldat dermeyaıı 

eden Matfn gazetesi Fran
sanın bu tasavvura göre 
tamirat< bedeli olarak cem'an 
60 milyar frank alacatını. 

evelce 80-100 milyar alması 
mevzuu bahs olmuş oldu
J!;unu aradaki bu farkın 

Fransanın itlliifperverllğlnl 

gö ·terdlğlnl yazmaktadır. 

Manş tüneli 
Siyasi düş.ünceler 
karışmadan tetkik 

edilecek 
Londra, 16 (A.A.) Başvekil 

M. Baldvin nin karariyle Manşhe 
tünel komisyonu nıun hıısıran 

mail ve ll.:-tsadi ıııütthassıslar
den te ekJı:OI edecek ve müza
keratı her tib'lü slyas\ mutale
atta.n ari olarak cereyan eyle
yecektir . 

A.nın,.ımayan haatalık 

Metz, 16 A,A. - '· Metz. 
şehri civarındaki Köylerden bi
rinde sebebi henüz ııııl~ılmıyan 
bir hastalık salgını zuhur etmiş
i r. 

Mes'ul! re cez 
l'a ı !(> \ \ \Jzırlar 

ı clis ın<tn:~· 11 !{endeki 
hbı ıalıkıkaı ue \arılroıj 

< ldujtıı teki il' iizcrı ıc alınocol; cezai 
tı..•dhirlcri ın,uzakcn.: ttı11i~tir. 

\Jel\-l .. , aı ... j·1dr. el.'.e cel· 
\:~ırıde hulu 11r l>irH;!i Kltihı 

l il' illi l \i. (. uı hı di-iııde·ı 

1 o;,, "lıyicmi tı\;.tn h;ıtiplenn 

t nkitleri ı tekrar t. nıi~ 'e Rendeki 
hi te:;ıkil ttn k ı•; oJm .. lh~tı ı :--n\ 

ı ·~ ' [ ~I\ hı lL ln un 

l 
-4 •• - 4 

Almanyada yeni bütçe 
lkr'i • f h \ \ Hcidısta11 

lıoitçe pr .ıc inııı ııııııakt·rcsint: 

dt:' aıı• ctııı.ktcdır llutinı lı~tipkr 

Ll,ononıi :ın lıı ·ı ,urcti\k mu
\ ar.enenin t ıı"niııd i~r~r etmek
te ve Ycrhilenn te ı itli. t ıııt«' 

rız lıuh,nnıakl:aılır. 
rablstanda mUsedemeler 

\m.ııı, 1 ~ ( \ 1., Bir hudut 
nıufrezesivlt' lıir k:ı • zırhlı otn
Pıcıhil hududu f{Cçcn lıir çapulcu 
cte:>ini ap,ır zaı ıaıa uıtrııtmı~ttr. 

'~!Janmı~tır \Jcr.in salıahl:ı\'ılı ezan 
okumak için miııarr·)T çıkınca 

1 fiiscyni lıulıııu~tur. 

Ba~t.a hir rh:ıyt'tç güre bir 
Tatar a<Kcr\ atını kaybctıııi~, etrafa 
hakınmal- iı;iıı ıııinw:yc çıkını~. 
r hı. ·mi oı11d:ı giirer k ıııerdıııa 
çıkarıııııtır. 

[ Hıse~'llin ne 'metle ccdi gel
dip;ı. de kot'i _urcttc lıelli değil
dir .. \nla~ıdıgma göre Tatar lıeı
lcri toplaııaraJ.. l lı1'eyn hakkında 
ı·crilc:ıı k:ırıırı koııu~mıı,lardı. 

Teınir bu mada ıniı1.akcreyi hı-
rakarak aHılını~ 

Beynelmilel meaaJ bürosu 
Cenevre. 16 (A.A) -.,.\ey

nelmllel mesai bürosunda 
lngillz milrahhası bütçe hak
kında hük!ımetlnin ihtfrazi 
kayıtler dermeyan eyledi· 
kini, binaenaleyh istenilen 
tahsisatı kabul etmek ken
disi için mümkün olmadı
ğm ı beyan etmiştir. ----:lft'lllHiır-da 

ltilif tasvip edildi 
Kahire, 16 A.A) - Nazırlar 

meclisi Mısır ile İngiltere ara
sında Osmanlı hükilmeti zama· 
nına ait müdafaa istlkrazına ve 
harpten mllteveııil bazı ZIU'ar
larır. tazminine muteallik olarak 
muallAk bulunan mes'elelerin 
halli hakkırula İngiltere maliye 
nezarctile akdolunan itili.\fı tas
vip eln,!iştit. 

Kazanan numaralar 
Kahire, 16 A.A. Yllzde 

üç faiıli ve ikrlU1liyeU Mısır 

l(redi Fonsiyc tahvillerinin bu 
günkü keşidesin<le : 

1886 senesinde i!Jraç edilen 
395,471 numaralı ta~il 50,000 
1903 senesinde ihrdç edilen 
543,484 numaralı tahvil 50,000 
1911 senesinde ihraç edileli 
7tl.1~2 numarelı tali\ il 50,000 
Tunanın bu Qrı çü:UldU 
Belgrııt, 16 (A.A) - Tuna ne

hrindeki buzların çözülmesi ltze
rine kı~lık llnıanda bal!;lı bult. 
nan 25 salapurya ,;ular tarafın· 
dan lrnıp glitilrülmU, lllr. Elr 
sııtııı-ı r~·ıı ile bir muş batmı,tır. ----

r ,ı İBRVİ su B sn 
Betli , 6 (A.A) Sofyadan 

bi!ditilıllğine r;öre. M f ç. nehri 
ansızın tafa!rak Rlib , ehrinln 
bliyUk bir kı. mını islilı\ etmiştir. 
Bir ~aç biıı ev tcıııamilc sular 
altında kalmış ve bunlardan 
ellisi yıkılmıştır. Büyllk bir ko
rku ~çinde kalan halk yük!;ek 
yerlere illica etmiştir. 

BUyUk bir yangın oldu 
\-Ôofya. 17 (A.A Sevllevo· 

da çıkan bir yangında zengin. 
bir kütuphaneyi muhtevi bllyUk 
bir bina yanmı~tır. Zar•r ve 
başar milyonlara baliğ olmak
tadır. 

-
) eti /ayi;ı edilmişti. !lir kimse 
l'Ceimden karnınat. 

Tcmirl' lıi:ıt ettiler. 
Tcnıir bir ıırnksatl" llcllıtc 

lıir ıııütld.-t k:ıldı. \t ko~tunılan 
ı l· kımıınıı~ nehir yatnklıımıda 

şeker kuını:ı yeti len lıu ı :ıılilcrdıı 
nıa~tıl.:.laıı ;;ı~ı·ıı kı\n;ınl;ır :~n· 
ııj:ı;ır 11'' ·erek lfüı<li tan lı ~una 
p;idcrl~r. datı;lıı.rın hiıkı'uııdarları 
dar ) ollanl:m lıunı~ 11 iıwrlrnli, 

llur 't lıinlcn:~ lıııurntııı yeri
dir. !\<ırl:ırııı tozu hurııtlıt <anki 
lıaıaı·a l·:ırı~arnk uçar. Ta,l:ır ı:ır

dır ki :ıltlarınd:ı ilk ı,mn:ınlarııı 
ıncrn-ilcri tarafıııd:ııı ) :ıpıl mı~ 

ıııi~ci· ı 
ate~ ıııahctkriııiıı lıalını,ıııı ':ı dar. füııir l ltı.,ı·yıı il!' bm )'erıiı(eıı 

drsl oldu~-. Oıııııı için benim elimin \ :ıktilc ilmin lıeykcliniıı yiı-
a/1111do brı/1111ılıık('a kmdisinc hir zuııiı tt ,kil cdm lıir ta, parçası 

/lir zarar gelmi.rccel.1ir. >imdi \'~l'tk arn!, altındadır. O . . , .. 
J ligcr hir ri ı:ıyctc nazarcıı Huda ki lıir zaman sarı cw:ıph 

Yluaı a ııaııııııdaki kumandan ilt ziyaret~ilı.:r ;ıııı. p;ıirıııek ıvııı 
diger bjr zalıit içtima c'nnsıntla mabede do!arlardl. Hurayıı ·-,chir
oratlnıı ,;nı;arak Temiri '1alıerdar lcrin aıııı-ı~ dediler. Ccnı;iz l la
<0tnıe.ki7.itı 1 lll.cyııi kaçırncak ııııı orduları hu raya ı ~si lıir ha
l arını sö~·li} crc!-ı kcndJ,ini kıııl· ralıc halinde lımı.l:.mı~lardı · Bu 
otmi !erdir. Jlundan b:ılr.iedeıı yerin etrafında ı·eni türbeler 

~ıldıı;·ı lıir !;ızılw ikinci r>ıtlu 

dıinyap 5ddi. 

hilkin l lıı,cıyen ııı duk.ikada 
fikrini deıti~tirmi~, ha;;ka kıyafete 
p:ircrek bir caminin miııııre,iııe 

k l 1 Camiler 11elı'rlll. Tcmir bııra,·ı v,ı anüvis hadi>eyi ~üy e an aayor. , 
Vakit, saat gelmiş, f-fllseyııin yeniden inş~ etti. 

:ırAnT 1929 

L R 

Terki teslihat 
_____.,,. . . . .,..._.__ 

M. Hoover İngiliz 
intihabatını 
bekliyece 

Londra , 16 A. A.) washi· 
ngtondan Uailv Mail e bildiri!· 
dlğine gttre • Mi ter Hovver 
umııınt terki teslibat lehinde 
her türlll harekat ve teşebbUsau 
lngiliz umumi intihahatının fer
dasıoa tehir etmeğe karar er
miştir. Meıkılr intihabat netice
sliıde ingiltenı in tahdidi te;;l!
haı mes'ele ine arşı olan vazi
yetini tespit v leıızihe me.dar 
olacağı za edllınek'tedir.Ahvali 
hazırı:ıda amerika tarafından 
terki teslihat lehinde yapılacak 
her hanği bir ıe~ebblis'lln ingil
te '!nln dahi{! umuruna bilvasıta 
bir mtıdahele tariiaıla tefsir 
edllıue. i ihtiınalidir ki wasbin
gtonıı ihtiyatlı davrırnmnğa sev
keylemıştır. 

Cenupta yı:ınl bir lhtllllf 
Rio de janeiro, 17 ( A.A ) -

Brezilya ile Parage arasında 
zuhur eden hadiseler ehemmi 
yetsizdir. Vak'anın esası şudur: 
Brezilya· Pnrage hududu üzeri
nde kı\tn bir arazi parçasının 
taltdidfne intizaren parage neh
rindeki iki adanın hangi mem· 
lekete ait olmıısı lazım geldiği 
noktasında . şüplfe v tereddüt 
hasıl olmuştur. barageliler ahiren 
bıı adalardan biriııd yerleşmek 
istemişlerdir. Bu hareket Brezi
lyatıın itirazını celbetmi~llr. Bir 
az sonra pıırageliler diğer ada· 
yı da işır; ı te ebbüsllnde bulun
muşlardır. Bu sefer Brezilyalı· 
far filen mümanaat etmişleıdir. 
Bpnun llzeriııe dlin bildirilen 
hadise vıtkubutnıustıır. iki hilkll
met mes'eleyl dostane sıırette 
halle çalışmaktadır. 

----··----
•lliilpa:nyada 

Vaziyet hala karış.ık 
Madrid, 16 A.A.) Katolik 

talebe blrllği reisi Martin San
chez uzutı bir i tıcvaptan sou.ra 
tevkif edilmiştir. 

Iskonto flatıarı 
Madrld, ıt; (A.A. Gau:-

telerin neşriyatına nazaran s
~anya bank 1 i konto m faizi· 
ni 18 Marttan ilibaren yüzde 
5 1-:! tan ylızdc beşe indirmiş-

tir. __ _,,_ 

Mu.allimlervetalebenin 
mes'uliyeti 

\l:ıdrir, 1 I•( \ \) Diııı ak~aıııki 

r:ı11rl ır it'tirn. •nııı lıitnınında ,\1. 
l'rinı • dt• ili\ cra mctli,iıı ceza-
i ndırılm· ı ıa ın' .~dr:ı ımıalli:ıı 
1 re 1 n 111 ın ıııııdurl rt lı ~
kında •cıa tatlıikını tkrpi; et 
ıııcktı ııldııi(ıınıı lıcyaıı crıııi~tir. 
Dahili) c nazırı ııın ııııa ıııah u' 
rnllarda ~ıkarılaGık kar~a~alıklan 
;cnkil i~i;ı tcclıirkr ala~:ıktır. MI 
mektepler talebe.; hilhıı"ıı btııı-

1.ırcbıı p;ııı ııltü ,ıtara~~ık olan
hır ikaınctgı\hlanndaıı ıız:ık ·:ya· 
Jetlerde lıap,cdilcccktir. 

Darülfıııııınlar ile büı tık m ·k
tcpkrin a~ılm:1>1 haylı g-ccikc 
ccktir. \faclrit tc yalnız daimi 
>ıın:tte ik:ınıct eden talelıc kala
lıilcecktir. 

Tcmir. J lıiscyııiıı defn1:dildij!;i 
yerin cıYarında bekliyordu. 
f libeyııi ıı iilme>ik 'f':tt:ırlıır kcn· 
\lileriııc ı·cııi bir lıliküımlur inti
hap etmek 111t:d11ıri yeti ıı<lcrtUler. 
(\·ııı;iı l lanın ı·asaoı lıilı·lcydi. 
Fazla olarak hu hitkitmdarın'1nrıı
olınaşı, dni ('cıııı;iz 1 lan nc>
liııden ged,nıeı;i ica~1 cdi!·ordıı. 

Oyıııaklarııı. lrnhilelcrin hey
leri toplımdı. lıir içtima, kurultı!\' 
yaptılar ~; hıınıı 1 lindi>taıı yol
larıııd~n •imaldelıi ı·a>i ov~larıı 

' 
k:ıdnı hl'r ~tnkn, irili, ufoklı 

hiıktimdarlar i~tirak· ctıııi;ti. 

Kl!rultH \ ııı ortıbındıcıı doı;ı·u :ııı;ı r 
ı ıırüyu~ı:rilc ,;mklılar, İran şah. 
!arı, Buhara ıilcıııası gt:~crek 

yerlerine ntunhılar. İıııamlar anı
sınıla hcvaz lilıa-ilc l'e koea 
sıırıp,ı.k Ze~ llt'ddin ılt' ı ardı. 
kurııax 11'ık"lı giizlerin, aı tık \'a~ı 
ııın ilcril<:'n;e$İ l ıl'clıilc bir az 
zayıflaıııı, ıı. l'Aı) nctldin ile bir 
likte.. l\fovrni 1ohir piri ~a)·ılan 

Hoca »eh:ıcddin de vardı . Bıı 
suretle ordunun erkanı ı·c diğer 
sınıııar bıı kıınıltaya iştirak etmiş 

oluyorlardı. 

aberle '~ 

Dün geceki yangın 
Top! anede. Seyrisefaiu iabrikasının marangoz anc 

kısmında düır gece yangın çıkmış ve mararıgozhanenln 
bir kısmı yandığı halde söndürülmiiştür. angının ned n 
ı;;tkngı henüz meçhuldür. Tahkikat yapılmaktadır. 

Pe rol sahipleri Pariste 
Pari;, 1 ~ ·\. \.) - ~alıık Ru, f'ctrnl :ır.ızi<i l i lcr ar, ıcıdakl 

nıt"'· f. rat c. 'k,ile 'VI 1 IL""r\' 1 kterniıı l"ırisl' nı al ~·:ııi~t' 

a r"t arülfünunu 
T. \. \. \iadml da lf ııııu bir L"mır ıanıc i t: 1 Q,W 

ita 
k·ıd r 1 upaclnıı~tı;. 

a a intihabat mücadelesi 
R vmu, l 7 \.ı\. ld,ıııil vil;I\ ctlcnk- nıiılı im t\tırn<ılıır :ıl.dı . 

ltı ,ırak intihab: t ınıicadclclcri kü~at cdilnıı~tir. 

Estonya da tasdik etti 
:\! kuı a, 1 ~ · \,,\ 1·:.,toıı) :ı >diri htıgun Lit\ mol'i f'rııtıok<1· 

Hıniın ımı-ırddak mt-halarını SoYyı:t IHıklımctiııc ttl\ li eykmhtir. 

.Japcnyada ran kazası j iavaç veHahtin n izdivacı 
Tokyo, 16 (A.A} - Saoyo -

ekspre inin yoldan çıkması L<ıııdra. 1 fi ( \. 1. bı ç 
üzerine iki kişi ölmüş • on kişi ı·cliahdiııin izdiı aç nıcrn,irıindc 

1 de yaralanmıştır. Yaralananların hazır 'ıulunııı:ık ur,rc O-luya 
çoğu yolculardandır. Alilkadar 
memurlar kazayı caniyane bir 
harekete atfetmektedir. 

Me,hur cerrah için 
:\ lc~lııır ccrr:ılı Thcodare llille

roth için CJ- ıo Ni,nııda \'ippıada 

ıııera'i rrı ya pılaeak tır. Huınıınn,cbetk' 

\"iyııııarn ~itınl'k i<tı:yenkr için 

hu,tıır) a hııkılnıctiııce tc"'hihlt 
!!;ü,tc.ı:ilcecp;i hildirilnıi;tir. 

Vlyanada yaz bayramı 

\'iı "lıı:ı, r ıı l lcr şene \'i 

yanacla y:ıpılıııakta olan yaz 
hayraını bu >L'lll' ~· f 6 haziranda 
~ııpılaı.:11ktır.Kuııun için ~imdidcıı 
pnıgr:ıııılar h;ızıtlıınnıı~ olup pız 

bıt)Taııııııııı parlaklııtı teıııiıı edi
lecektir. lltı ııııııııısdıet!c hir cnk 
s:orra.tatk.lrlıır tar;ı[ından tcııısilltr 

YCrikcck, dan>l:ır rnpılacaktır. 

Japonyada yeni bütçe 
Tol;y(ı, 1 h (\.;\.) l'muml 

yı.:kı'mıı r .852. l00.00(1 yene Lıa
lip; ohm lıutçc iki ıntx:lb tara
fıııdıı. dıı. "· tııı \ ı.: ta.sdik ı:clil
mi~tİI". il ıhnyı.: (·ıh 'atı 2118 mil
~ ı onlu tttl• · ,~tı 231.0lhJ.OOoı 

\CU'lir \luımı ı tafı;i,at lı\yıha,ı 

\'akııida ıııcclı,c 'ı.:rilccı:ktiı·, 

gitnıh ulan Dıik ı c• flttjL'> d"\'ork 

lıu ıilln Berlinc ınm :t'ckt ctııü, 
!erdir .. \kşama katlar orada kala
caklardır. 

tı.1eksikanın silah sipariıpl 

Londra, 16 A.A) ftleksi-
ka hUkOnıetinin miiitehidei A
merikaya büyük mikdarda hıırp 
malzemesi sipariş ettiğini Röy
ter ajansı \\ a ·hlngtondan habeı 
alıyor. 

1 laıı 

t\lcr~in \·ih\'. (.'linin Tur.:ıı'-' kaza:-f 

nın kadu11..:ak orınaııından :-ıcncdı..:- 2000 

ınctro nıih.il.p ~'<l)rı manucl k;nr•n 

4540 çanı 104 gok'lar e~can k.ıt 'c 
iına{ cdilnH.:k: ~arUle ~O ~ı::ne ll1lH.l

dcdt" .l - ,1 - q·1<1 uırihuıc.ltn itih.:tn.:ıı 

ı -4·2-') p.azartc:.i ;..,unu .\'f~r.:-:in ormın 

<lair«:<indc 111ücc~l·kkil ihule kı ııni ... -

yonun~;&. icra l'ttilıııek üzre kap;,ılı 

z·1rf LJ:'tılilc mü l\·ı.·dl'' e çık;ırılın -.tır 

Bedeli n1uhaınnıcoc-.ı çanıın h 11 
kı:ttrtın•n 7":-lH gok u-tr1 ,;;oo ktıru"'ttlr. 

Seraiti aııhmak ı to onlenn ankırnda 
orman nıüdürııctı ıuwmiıc,iııc 1 taıı 

hul. ·\d:ına orn1J ha ... ıniılhiri~ ttl · ı ~ 
\'lcr.;inde 11nnaı1 id:ırl..' ... tnı.: ınııı· ... t 

t. • IC'111ctcrı il:ln nl ~ı ır. 

~Milliyet Matbaası 
-------· ----------.. 
--

Son sistem nef"s ve muh elif 
renkti basan raakinelerle 

m .. cehhezdir. 

--------
---·----

. Bilıım m ticari defterler r nevi :: ------
·- evrakı matbua, kit<ıp fatura \ e ]anlar -

ucuz ve ~uze.1 tab olunur. Ticari def- :: ------:: terlerimiz hazır ve satılıktır. ------·------------- Hariçten alacağımız siparişleri itlna ile ihz,1f 
ve mahalline irsal ederiz. 

·---------· 
Tab işlerile de memlekete hizmet 

' cg"ane emelimizdir 

-· :: --------· --
tııııııııı • 111111111111 ...................... ,,,,,, 

'fdefoıı: J,raııhul .ı<ı ı ı '.! • • ı 

........ , ...... , ...•....... ,,,,,,,,, ...............•• , 

--

'l'cnıir isi.' bu c: ada ııthı <'i· 'ı duı 
lıanıı;ir ile birlikte bir köşcı'e ce

") ırnıklarıuııı ha;,lnnydı kı 
eski Tıırarlan!aıı nldukl:ırı içiıı 
Cengiz ) ıısı~<ı hunların naı:,~rındıı 
rı 'l.1maıw k;ıdar kat'i lıir bnun 
demekti. 1 'ak,ıı Crııu;izin 'o[:ıtııı · 
dıııı \iıı kırk; ~<.:n · ,cnır;ı Hclhtl' 
toplamnı~ olan lııı. kımıltıı\ dn 
Tat.1r- cıııirlcri lıu ~ski tunıaulden 

keııdilikloı'i111l n ıv: geçnıi~lurdir 

kilmi~, dtırııvordıı. 

Bazı lıliküındarlar Tı.:ıııirin in· 
tihap cdilıuc.~Jm· itirar. ctı11clzl 
ccsatctiııl ı;üstçrdiler. Badalııan 

lılar dediler ki : 
- Şıı /ilkeyi arcımt!da kardıışfıı 

faksiTll cde/i.11. ifa hü/.:ünıtf4r 

kendi ıuemlcketiııi iılaa:. C/siır. 

htilüyıı 01rmıııak tehlikesi çıkuıra 
bu lıiikiiıııılııılar birleşı-rrk ıltıJ-,ııı-

sıııl(lr 1., 

Tcıııiriıı cnıcJdar oltııı cıııırlı.:n 

hu fikrin "ir divaııdik: nlchı~unu 
>iiylediler, dcdilt:r ki : 

bir '"lıiiyük alfabeye .. ılıliyrıç· 

ı'ardır. Eğer lııı !ilkeyi par/aşır 
w ııpıılırs(lııız M<>g<>llırr gelir. 
lıeı,iniı:i basar!. 

l\tı\'\etl\ olaıı 

e:;ki ~ekle d(ınıııı:k 

lundular, dediler ki: 

hlıkumdttrlar 

fıkrindc lıu-

-İçimizden l'irimn ti/galeri üu
rwe lıııklirndar olması ~ki adtli• 
mizc uymaz, Biı Cm;riz Ha11 
sültilesinıleH Wriııi başwıııa ge{ir
mtJiyiı:. Tmıir de bıı lıilkllmdarm 
ııekili olur. 

Böyle dcyctıler Celalr \'e Sel-

Jı:hiil llcrck:h brnimk lıir ~.ııt 

Cengı' ifan çMtfw ." imi~ 
bıııttlıııı nlilfı cJmişli. Şimdi is<" 

Trmirifl kı/ırı. oıı1111kiıııfr11 daim a! 
/;csld11 deifildit. 

~ııııra. ııradai.ı kumandaııl:ı•"t 
hiınlı ·ıı ıiJ.ıiıı~ ti,·, nıııln· 

''ı d/' fi. ·, JIİni lfrrscym/111 
~Ylf(ını ç ide koıdiııi i wklııılı -
,,ız, T<'l/tir ıırra kıır. ı •tlrilmc~e)'Jlt 

gmt' sııklı lııı/ııııı/11gııııuz kiişe/eı 

den çıkmi)'tıcııkt111ı · 7i•mir. dli~ 

ııuııııııı yenıııeA içuı ı ılcıı yardım 
ıstenıedi. Tenıiı t ,'\lfaı·t'tCJi t./e/Tir 
hiıkllmdarı ve b:itfin llıruıı111 Ha

kaııı dlJ'l' ln'at etme!i_ı•i<-

1'ernirdtn lıftlktı hiç kiım.: 
sukfııı ve in tiz:ımı yerleştireme~ 

(Bitmedi) 
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MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 
- - ·-

MiliEF ERiK HAGtR~lt MEMLEMETTE. ViLA YET MECLİSİ ALl KARAR 

Bir cinayet Musip bir fikir Ziraat işleri için büt- Türklüğü tahkir 
Dağ başında mı . ceye tahsisat A • 

. • Katil ar~adaşile b.er~- Şehitlikleri ima~ ~e konacak Musevüe.nn ~~ha-

Hey'et yeni kararlar 
verdi 

Alt karar hey' eti riyasetinden: 

Bır arabacı ıle arka- ber adliyeye verıldı Anafartalarda buyuk kemesı buğun 
cJaşının haydutluğu bir abide inşası için vnayet umumt Mccı11;1 don •• ••1 k 

Gaziantebin işgali esnasında Fran
sızlar tarafından nufus başkatipliği
ne tayin kılındığı anlaşılmasından 
dolayı hey'eti mahsusaca hidematı 
devlette ademi iıtihdamma kara ve
rilmiş olan gaziantep nufuı katibi 
.ıabıkı Arif Hikmet efendi Frans11-Eytpte oturnd Ahmet Feyzi Ft 

~ece B.ılatta kafayı tütsüle

dikten sonra evine gitmek için 
arnbaya binmiş, arabacı Azmi Ue 
ark~daşı Nuri tenha bir yere 

geldikleri zaman Feyzi Ef. nin 
18 lirasıyla elbisesini aşırdıklanıı

dan derdest olunmuşlardır. 

Zorb• bir fiSfUr .. U sküdar iskelesi şölürlerlnden 
i'\iyıızi Efendi mektubunu 

ı:;cç getiren müvvezl Nurettin 

efendiyi dövmekle beraber pos· 
tııhanenin kapı ve camlarını kır
dı,ı!;ından karakolu boylamıştır. 

llar11kııda yangın 

Dolap derede papaz köprüsü 
cıvannda bahçe içinde hulu· 

nan 15 numaralı barakadan yan

pn çıkmış, kısmen yandıktan 

sunr sön<lürülrr:üştür. 

Bedava rakı 

Sabıkalı Cemil gece Divan yo
lunda Fettalıın meyhanesine 

ı;elmiş kendisine bedava rakı veril

mediğinden bardak ve tabaklan 

k:lmilen kırmıştır. 

Paralar v çtu 

Baytar mektebi hademelerinden 
.\lustafa Galatadan geçerken 

bir alem ile l O tane kağıt lirsı 
a ,ınlmıötır. 

Sansar derllerl 

D~Jıkpazarında :\l Rqit B.in 
magazasından I 8sansar derisi 

çnlındıitJndan şüphe üzerine bek

çi ~kmet yakalanmıştır. 

;\lercanda tıı:-cılcr çarşısında 

kii. ek rııcıri Yaninin map;azasın· 

dan 300 liralık deri çalınmı~tır. 

Sal"hoşluk bu 

}{ör kütük bir halde sarhoş 
bıılnnan !\(u,tafa Sabri na-

mında biri J lasköyde nara at
tıP,ınL'an ve Polislere de hakaret 

~·tiğinden zabıtaca yakalanmıştır. 

Meyhanede cerh 

ycf~'.la. oturan 1 lasın isminde 
hırı 1-atıhtc oturan arkadaşı 

J.l;ecmi dcndirin nine taarruz et

tikten sonra meyhaneycde gide· 

rck orada huklu~u arkada~ını 

bıçakla hacagından yarafamış 

sonra da kaçmı:tır. 

Göztepede kaçakçılık 

Göztcpede Apdi R. in bağı 
civarında kain binada miıs-

llirat memurları tarafından yapılan 

taharrıyatca 500 kiloluk büyük 
bir kazan ve içinde 700 kilo 

rakı bulunan clört fıçı bulunarak 
nılisadcrc cdilmi~tir. 

Yorgan hırsızı 

yeni kapıda Rlisumat mu ha· 
faza memuru l\kmet E!.nin 

güneşlemek için dışanya astııtı 

Yorganı a~ıran balıkçı Yani zabı
laca yakalanmıştır. 

Bir çobanın marifeti 

Gcb_zcde oturan çoban ;\leh met 
f atma isminde 16 yaşında 

'.ıir kızı evlenmek vadile alda

tarak bikrini bozduğunılan Jan
darmala tarafından yakrl a anmışnr, .. Limanda so:rguo 

U küdar!ı . 1 ~aFetıi!' He. arka-
da~ı ~ukru dunCemılın san. 

dalına bincıek biraz denize açıl

dıktan sonra sam'alcıyı tabanca 

\le korkutarak 30 lirasını ı;asp 
et · ı :nı, erdir. Polisçe tahkikat ya-
Jl•lıyor. -R --··· ı.~~uınat ihtılafları 
mat l~a Ul<la ihtas edikn Riisu

ait olan 
1 nı~dLr:"ıı-ü ri.isumata 

. nıuumelattaki ihtiJıl.. atı 
re sen halletnıckı··d· 
d •I k ' ır. Ilaş mü· 

1 yapılmadan eve] ve bil· 
• bık ba· 'd. 

:Znnıarında . ' 1'1' ' ur vcld:i 
h tl!cc 

1 
hır c;eık ı;lcr burada 

'c ;ıyerck Ankar:ı<lan 50· 
nılnıakıı .. 
tıu a., tuccarlar da işlc•n 

nı •ıncı,,., •il ~··er etmekte ali. 

AfyonLırıhl••nnın Düz aıtıç köyün- ı açUncü lçtlmaını akdetmiştir. goru ece 
den• sağı;-oglu Ahmed! öldüren darei hususiyeler Fidanlık tesisi için 1929 bilt· 

aynı köyden kara Musıafa oğlu Ali tahsisat ay r acak çe•ıne tah&isat konulmasına 
ve bir arkadaşı Adliyeye verilmişler· dair iktisat VekAJetlnden gelen 
dir. Katil Torulun Taşliea köyünden tahrirat oknnmut vo ziraat en• 
Ali 

0 
.. iu Vahidi öldüren bir kişi Haber ahlığı mız.a nazaran cUmenlne havale edilmiştir. 
6 febltllklerde yapılacak aı..- Zi t d ·rı adliye- verilmiştir. raa umurunun te vı ve 
,. deler için bir fikir vardır : b ı t t idi ı ı büt Meraınr:e intihap ası a ın ezy ç n çeye 

Şehltliklerl imar cemiyeti va• tahsisat konulma11 hakkındaki 
rldahnın azlığı dolayıslyle F' • teklif de ziraat encümenine M ersin belediye inıi~abı hitam 

bulmuf ve belediye rcisliglne 
Turgut Nihat bey intihap olunmuştur. 

hltliklerlu imarına layikı vec;' le gOnderllml•tlr. Harp malüllerlnc 
Y nun Musevlle.-

çalışamamaktadır. idare! 1 o 'lsiye bütçesine t:ıhslsııt 

çıkan !arla başlayan cidalde muharebeye 
iştrirak ve müdafaai hukuk cemiye
ti namına iane cem ve mili! kuvvet
lerin iaşelcini temin ettjği ve ınuah· 
haren Fransızlar zamanında kuvayi 
milliye ile irtibatı katetmiyerek 
Fran11zlarrn harekatına dair kuvayi 
milliyeye ihbaratta bulunmak ıure
tlyle mücadelei milliyeye iştirakini 
temadi ettirdiği hissi millisi yüksek 
vatanperver bir adam olduğu ve eıki 
memuriyeti olan nufuı kitabetini de 
kabul etmesi sır .f ihtiyaca mebni 

Havzad• heyelan oldu 
Havza, 14 - Rir yarmanın hr.ye

ltnından dolayı iki g!inden beri 
Samsun ile Zile arasında trenler 
l~leyememiştir. 

Bir lhtlll• 

Aydının Karapınar nahiyesi 
Belediye reisi lbrabim bey Tay
yare hasılatından 3000 lira ihti

las cürmüyle mahkemeye veril· 

miştlr. 

lzmlrde aıı, verifl•r 
• 
Jzmird.: alış veriş oldukça inki-

şaf etmiştir. Eu hal yiyecek 

mevatta ve bilhassa et satı~la

rında daha bariz görünmektedır. 
Her gün keı;ilen hayvanların 

miktarı fazlalaşmaktadır_:.\Jezbalıa 

baytarları muayeneyi yctıştıre 

bilmek için gece yamında iş 

başında bulunmak mecburiyetinde 

kalmışlardır. Fiatlarda tahavvül 

yoktur. Belediyenin satışları da 

hararetle devam etmektedir. 

Noksan ekmeKler 
lzmir şehiri dahilindeki furun larda 

icra edilen muayene neti,~sinde 

21 l kilo ekmeğin kısmen nok

san, kısmen de nümuneye gayri 
muvafık oldukları ı;örülmllş ve 

cümlesi müsadere edilmiştir_ 

OzUm yok denllmlf 

Metruk mallar id~resai sabık 

talı.•ildarlarından bir Z3t. ahiren 
l\lüddcl umumiliğe bir ihbarda 

bulunmuştur. llu zatın ıddia>ıııa 

göre, Alunda!l;da Arap dere mev

kiinde 300 r ıl aya yakın ba~da 

(izüm olup olmadığının tespiti 
için mahalline gönderilen memur 

bu baglıırda 8 hin lira kiymeti

nde mahsul bıılundu~u halde üz· 
tim bulunmadıgı hakkında rapor 

vermiştir. Neticede hazine zarnra 
uhramıştır . l\lüddeli umumilik 

tahkikata ı;iri~ecektir. 

- •Tayyareye verdller-lzmir 
polis kadrosunda bulunan bütün 
amır ve memurlar, lıtralannı 

tayyare cem'yetiıe vermi,Jerdir. 

Kavga 

M anisanm Kepenekli k;;,·ü nden 
1 l lı;eyln çavuş ve arkadaş lan 

ile Çakmaklı köyünden bekçi Ali ve 
arkadaştan arasındaki kavga netice
sinde birbirlerini yaraladıklanndan 

adliyeye verilmişlerdir. 

Seydlfehlrde kar, yaömur 

Seydişehir, 16 (Milliyet) - .Bura
yı şimdiye kadar gorulmemış de

recede kar yağdı. Soğuk sıfırdan a
şağı yirmiyi buldu. Ko.zamız halkı 
kışlık odun, kömürünü yazdan teda
rik edemediginden çok sıkıntı çekil
dl Geçen gün şiddetli bir yağmur 

başladı, yinni dört sont sürdü. Fakat 
yağmurdan sonra gene kar yağdı . 

Buraya Bulgari,tandan yedi ha
nelik muhacir geldi Kendilerine arazi 
verilecektir. 

K•zamızın geçen seneki mahsıı
IAtı çok iyi olmuşur. Bu sene de iyi 
olması ümit edill\'Or. U.kin ziraot 
bankı'1ndan tohumluk parası almoya 
lü<um gorülmoktedir. 

Karadenizde fırtına 
Karadcnizdc fırtına b:ışlam ·t 

\ ' 1 1. • ışır. 
. apu.r ar ıman.lara lltica etıniş ... 

Jcrdır. 1 un• yenıden donmuştur 
Odesa Lim•nı buzlarla kapanmı ,ıı r: 
Buz kı:an vapurlannın kırdıgı buzlar 
Karadenizde dolaşmaktadır. 

Bir çok seyyah gel yor 

Bu~ün limanımıza lralya '·apuru ile 
ı 00 seyyah gelecektir. Yann da 

400 kadar Amerikalı seyyahı hamil 
Adriyatik gelecektir. 

Bir tayin 

Ticaret odası Sınayl şubesi 
mitdürlUğUne sabık ticaret 

mOı!Cril Cemal B. tayin edil· 
ınlştir. 

MezkQr cemiyetin "arldatı konulmıı.sı için Harp malüllerl 
hemen, hemen senede bir gün cemiyetinin temenni tezkeresi 
tevzi etiği rozet hasılatına in· bUtçe encOmeniue havale olun-
hisar ehnektedlr. ıı:uştur. 

Cemiyet bu para ile şimdiye Amerika asma fidanlığı te· 
kadar ancak Edlrnekapı şehit· sisi için vaki olan teklif ziraat 
llğlndekl abideyi yaphrabllmlştlr işlerine alt rapı;~ okunda. KOy· 
Halbuki daha bir çok şehitlik• ıer için ziraat makinesi !steni· 
lerln imar edilmesi bilhassa Ça
nakkale harp şehitlerlrln bulur· 
duğu Anafartalarıta bir abide 
yapılması !Azım ve zaruridir. 

BütUn bunları nazarı dikkate 
alan cemiyet hükQmetten şehit· 
ilkleri imara bir medar olmak 
üzre vilAyat muhasebd hususi· 
ye bütcelerine birer mıktar 
tahsisat konmasını rica etmiştir. 

HükOmetce bu fikir muvafık 
gOrülmüştUr. 

Horlkzedelere para 

Tatavla harikzedtlerine mua-
venet komisyonu dUn Be· 

yoğlu daire! belediyesinde bir 
içtima yapmıştır • 

Bu içtimada harllızedelerln 
H!fall Ahmerde birikm:ş ()lan 
8000 lira kadar bir parasının 

kendilerine ı.uretl tevzii görü· 
şülmüştur. 

Rozet haaıl~tı 

H ilali Ahmer cemiyetinin Ba-
yramda tevzi ettiği rozet 

lerin hasılAh kutular açılarak 
dllnden itibaren sayılmağa baş
lanmıştır. paralar 900 kutudadır. 
Bunların sayılması bir ay kadar 
devam edecektir. 

M. MUbadelede istifa 

M uhtelit mübadele komisyo· 
nunca Yunanistanda top· 

lanan takdiri kıym< t komisyo
nunda çıkan ihtilafları hal için 
iki müfettiş lntl ıap edilmişti. 

Bu mUfettişlerden M. Liman 
istifa etmi~tir. 

Mul'ıacirler gellycr 
ıı:>ulgarlstandan bu sene külll· 
U yetli muhacir gelecektir, 
Bu muhnclrlerden ilk kafile 

önümüzdeki hafta başında lzmlre 
muvasekt edecektir. Bu muha· 
cirle"in mahalli mürctteplerl 
eveı~e takarrı.r etti~ir.den der· 
hal yerle~tirileceklerdir. 

Kamblyı> borsasında 

l ngiliz lirası dUn borsada 
987,75 kuruşta açılmış, 987,5 

kuruşa dLştııkten sonra akşam 
987 ,5 kuruşta kapanmıştır. Altın 
borsa haricinde E43 kuruşta 

açılmış, 839 kuruşta kapamıştır. 

ı,aret feneri 

so~azlçindekl elcktrik i~aret 
fl'nerinin bu gün tamirine baş· 

!anacaktır. Geçecek gemiler i~arct 
mavunalarının açıgmdan geçe

ceklerdir. 
Bir •Ylık lthal3t 

Son bir ay zarfında Romanya-
d<1n Boğazlar tarlkile lfma· 

nımıza 604 wagon kereste, 3714 
ton arpa, 2900 sığır 2800 ton 
muhtelif hububat 38,978 ton 
petrol, 43,558 ton benzin, 17,870 
ton makine yağı 9900 ton ma. 
zot 2240 ton motörln gelmiştir, 

oı,çııerln tBfBbbUsatı 

Türk diş tabipleri cemiyeti ida-
re heyeti, dün toplanmı~tır. 

Hükumetle temas eden heyetin 

izahatı dinlendi. Heyeti umumiye• 
ye verilecek rapor hazırlamıştır. 

J leycti umumiye, fevkalade konı.:

ra halinde Cuma günü toplana

caktır.~lesele ile me~gul olacaktır. 

Rnporda icrayı tahalıct ka· 
nununun di~çilcre ait maddesinin 
tadili hakkında yapılan ccşdıbu
smn, Baş vekilimiz tarafından 
ehemmiyetle karşılandıgı zikr
cdilmi~tir. 

Bir içtima 

Haber aldığıı_nız~ göre gilzel 
sanaılar bırlı~t musiki şu 

besinin i\lart l 9 Salı gLinü saat 

10,30 da hey' eti umumiye içti

maı olacali.ur. 

yor. 
Kadastro harıtııları 

Beyoğlu kazası dahilindeki 
mahalleler~ alt kadastro 

haritalarının tanzimi hakkındaki 
mlizel k~re mülkiye encümenine 
havale olunmuştur. 1929 senesi 
bütçesi de bütçe encümenine 
havale edilmiştir. Encümenlerin 
de sık sık içtima etmelerine 
karar verildi. _,..,.. ..... ,.,,.., .•• ,.__ 

Tefflz dosyaları 
AskAn ıımumı müdürü Hacı Meh· 
U met bey dün VllAyete gelml~ 
ve lska;ı işleri ile meşgul olmuş
tur • 

Tefflz komisyonu da içtima 
etmiştir , Temlik muamelatına 
ait dosyalar da tamamile tasnif 
olunmuştur. 

-- ------·--·-----
tAAARIF'Tf: 

San'at mektepleri 

Yüksek tedrisat mü
dürü Avrupadan geldi 

Avrupada meslek ve 
san'at mektepleri hakkında 
tetkikatta bu-

lunan yüksek m 1 
tedrisat umu· • 
mi müdüril 
Rilştü t3ey 

a\'det etmiştir. ~ 

Rüştü Bey ~·· 
~~n o:~~~~~ - ç • .. 

nun Emin le· t:i1 't.J1 ~ır,111 
rlnl ziyaret • .ı 
ederek seyahatı hakkında 

görüşmüştür. Bugün Anka
raya ğldeceğlnl, Fransa ve 
Belçlkada tetkikat yaptığını 
söylemiştir. 

Bu husustaki rapordan 
iş Darülfünunu, san'at mu
alllm mektebi tesisi ve vll.1· 
yetlerde mahalli san'atların 
inkişafı için tedablr lttlha· 
zında istifade edilecektir. Bu 
işler için yakıl'da mütehas· 
sıslar celbedllerek faaliyete 
geçilecektir. 
Tamir edllecek mektepler 

l stanbuldakl resmt mektepler 
arasında tamire muhtaç bulu

nanların vaziyetleri tetkik edil· 

mlş ve tatil~en sonra tamiratın 
icrası ıekarrür etmiştir • 

Hukuk fakllltaslnd• 

Hukuk fa kültesi hukuk 
üsUlü muh skeuıcsl 

müderrisi lstepan efendinin • 
yaşının fazla ucrıeuıfş olmasına 
binaen ' istifa edeceği ve bu 
vazifeyi muderris Mustafa Reşit 
beyin deruhte eyleyeceği söy. 
ıenuıektedir. Hukuk fakültesi 

0uıuml ~Aıibl Etem Akif bey 
bu hususta ma!Qmatı olmadığını 

ve henüz bir istifa vuku bulma· 
dığıuı söylemişlfr. 

Yeni tarifeler 

Seyrlsefaln , Şirketi hayrlye , 
ve Hallç vapurlarının tarife 

komisyonunca yeniden tanzim 

edilen tarifeleri vekaletten ge
lecek emir üzerine tatblka baş· 
!anacaktır • Şimdiye kadar bu 
husu~• dair bir iş'ar valu ol-
mamıştır • 

rln muhakeme
•lne bu ctın 
BI rlncl Ceza 
mahkemesinde bulunduğu ve amali milliyeye mu-
devam edllecektlr. Türk!Dğll halif hiçbir hareketi görülmediği ze 
tahkir davasının rDyeti lçlu vatı muteberenin şahadatı ve resmi 
JYıillet meclisinden musaade vesaik münderecatr ile tehakkuk et· 
gelmiştir. Maznunlar diğer cü· mesine binaen hey'eti mahsusaca 
rümlerden evelce beraat etmiş- mumaileyh Arif Hikmet efendi hak-

kında verilmiı olan kararın refine 
ler ve Mahkeme! Temyiz müttefikan karar verilmi§tir. 
bu kararı nakzehniştlr. .,..,..,. 

Pells memurları arasında Ali karar hey' eti riyasetinden: 

Polis müdüriyeti memurların· Bursanın ıukutu esnasında kıtaa-
' dan Ziya ve M .. zhar beyler tı milliye ile çekilmiyerek İstanbul 

hükUmetine firar ve iltica etmcsin
arasındakl hakaret davasının 
rüyetine dün 3. üncll ceza mab· den dolayı hey'eti mahsusaca nisbcti 

askeriyesi kat edilmit olan piyade 
kemeslnde devam edilmiştir • mülazımı eveli Sabrı efendinin Yu· 

DUnkU celsede komiserlerden nan taarruzu esnasında zaruri olarak 
Hurrem bej' şah!t olara~ din· esir kaldığını ve Anadoluya iltihak 
lenmiş , polisten ce_lbedılec~k emeliyle Borsadan firar ederek !s
olan evrak gelmedlj!;ınden mu· tanbula geldiği ve fakat müracaati. 
hakeme başka bir giluc kalmıştır. ne ragmen Anadolu ye geçmeğe mu-
Avukat hanımın ruhsat• vaffak olamadığı ve 1stanbuldaamali 

namesi milliyeye muhalif hiç bir te~kilata 

Şehrimizde Hdncl oları.ıt avu- dahil olmadığı ve hatta vazife de al 
katlığa başlayan Nigar madrğı tahkikatı v:ı~ı": ile tebeyyün 

hanımın ruhsatnamesi Adliye eylemekte ve kendısının Yu.nan mu
vekaletlnden gelmiştir. Bu ktı· harebatında ve Anzavur musadema
dın avukatın tahlif merasimi tında y~rarl.ığı. görül.düğü J?yretli 

. ve hamıyetlı bır zabıt oldugu alay 
yarın icra ed.lecektlr. arkadaşları ve bölük kumandanları 

Müfllı; sllt flrketl tarafnıdan bildirilmekte veAnadolu 
9undan bir müddet evel lfla· ya gelmesi için resmi hiç bir te

sına kı:.rar verilen sut şir· bligat dahi yapılmamı§ olduğu an
ketinin iflas muamelesi sendik !aşılmakta olduğundan hey'eti mah
hey'etince tetkik edilmektedir. susaca verilmiş olan kararın refine 

Şirketin bütün alacak ve ittifakla karar verilmiştir. 
verecek defterleri tanzim edil· "'"'"' 
mlştlr. Borçlann ve alacakların 
yektlnu yakında tespit edilecek
tir. Şirketin muhtelif yerlerde 
alacakları vardır. Bunlar 12 li
radan başlayıp 30 bin lirada 
nihayet bulmaktadır. Şirketin 
borçlan 50-60 bin lira mlkdarın
dadır. iflas muamelesi yakında 
hitam bulacakhr. 

iki tabir 

M evkuf bulunan l(adrlye ha
nım ve rLfekası hakkındaki 

tahkikata devam edilmektedir 
Tahkikat bir kaç gün daha ; 

evrak üzerinde tetkikat ve şahit 
istlmaı ş !klinde devam edecek· 
tir. Bur.dan sonra maznunların 
lstlçvabına başlanacaktır. 

l(otlriye hanımın eski zevci 
doktor Zeki beyden istinabe 
tariki ile • mihrl mUeccel • ve 
• m!hrl muaccel • kelimelerinin 
ne demek olduğu sorulmuştu • 

Bu husustaki istinabeye yakında 
cevap gelecektir. Gelecek ce
vaptan "mlhr•,, meselesinin bir 
ruınuzdan ibaret olup olmadığı 
anlaşılacaktır. 

Mevkuf bulunan diş doktoru 
Arapyan doğrudan doğruya 
Kadriye hanımla alakadar bu· 
lunduğundan tevkif edilmiştir. 
MUstantık Hikmet beyin rahat
sızlığı devam etmektedir. Hlk· 
met bey önümUzdekl çarşamba 
gUnll Adliyeye gelerek tahkl• 
katla meşgul olacaktır. 

Osman da bu hadise ile ne 
dereceye kadar alakadar of dutu 
anlaşılacakhr. 
Mevkufların ecnebilerle ne 

dereceye kadar, alA~a~ar Oldu. 
kları bazı phlt" lnı~.t.ıııaıodao 
sonra tespit edllecektır. 

Dav• veldllerl lıntlhanı 

B arolara mensup olmayarak 
yalnız dava Vekili sıfatlyle 

baro teşekkut etmiyen yerlerde 
icrayı vekalet eden dava vekil
leri imtihan olunmuşlardır. Bu 
dava vekilleri hukuk fakUltesl
nln bütUn derslerinden imtihan 
edilmişlerdir. imtihanda eski 
gazetecilerden Etem Ruhi ve 
Erzurumlu Şevket beyler mu
vaffak olmuşlar ve avukat un
vanını kazanmışlardır. lmtihun 
neticesi Müddei umumiliğe ve 
Baroya bildirilmiştir. 

lflOs tıılebl mahkemede 

Amerikan Fkspres bankası 
Birinci Ticaret mahkemesi

ne mUrı:caat ederek Keçeci zade 
Rlfat ticarethanesinin ıııa.sını 
talep etmiştir. Keçeci Zade RI· 
fat ve ~Urekası t icarethanesinin 
bu bankaya 6 bin ve borçla· 
rır.ın yekOnunua da 40 bin lira 
olduğu iddia edllmlştlr. Yun ve 
yepagı ticareti ile meşgul olan 

bu ticarethane halı.kında tetkikat 
yapılmakta ve alAkadar bazı 
eşhasın malOJııatıua muracaat 
edilmiştir. 

Ali karar heyetinden 
çıkan yeni kararlar 

Ali karar hey'eti rlyuet!nden: 
lıkenderon muhabere memuru iten 

mab·l\i mezkQrun fransızlar tarafın· 

dan işjı;allnl mütAakip ve Ankara 
itilafnamesiyle lskenderonun mema
lik! ecnebiyedcn ıddinden sonrada 
mahalli mezkOrda vazifesine devam 
etmesinden dola~1 hey"ed mahsusacı 
ademi istihdamın• karar verilmiı 
olan ~ler;in Rüsumat manifesto me
muru sabıkı Mustafa Rıfat efendi 
dü~man ıar>fından iş[al olunan ls
kendcronda e>ki memuriyetine devam 
etıigi ve Dirzora nakletmek istcdıklerl 
holde kabul etmiyerek ana vatana 
iltihak etmek üzre 339 sene
sinde yani kanunun neşrinden üç 
sene eve! Adanayı ğclüp Mersin 
muhabere memurluguna tavin edil
diği ve amali mi\!iyeye ıruıhalif bir 
hareketi de görülmedigi resml 
vesaik ile tehakkuk etmiş oldugun
d:ın mumailevh hakkındı noksan 
tahkıkata binaen verilmiş olın hey'eti 
mahsusa karannın cefine müttefikan 
kanır \·erilmiştir. 

Ali karar Jıey"ed riyasetinden: 
Ku,·ayl milliye muharebaunı ıev· 

klf ve amali milliyeve muhıltfet 
etmesinden dolayı hev'eıi mıhsusaca 
hideman devlene ad~ml istihdamına 
karar Verilmiş olan Trabzon posta 
ve telgraf baş müdürü eshakı Hü
sevin Azmi bey 335 ve 336 sene
lerindeki memııriyed avanında ve 
Erzurum ve Sıvıs kongralannın akdi 
zamanlanndk kul'ayi milliyeye ve 
müdafaa! hukuk cemiyetlerine ve 
orduya müteallik muhaberan kat'iyen 
tevkif ve tehir etmediği ve bilJkis mınta
kası dahilinde bulunan umum merakizde 
geceli gündüzlü çalışarak muhaberaun 
zamanında temin ve icra edildiği ve 
bu hususta her suretle teshilAt icra 
\'e kendisininde gicell gün dezlü 
çalışnğı ve kaıiyen amali milliyeye 
muhalif bir hal ve harekette bulun
madıl;l resmi ve ğarn resmi vesaik 
ve şahitlerin ifadatiyle sabit olmasına 
mebni mumailevh hakkında hev'eıi 
mahsusa ıarafııidan verilmiş Ölan 
karann refine mütıe!ikın karır 
verılmiştir. 

Ali karar hey'etf riyasetinden : 
Sabık Şam sulh hakimi Zeki 

bevin Şamın i:ğalinde oraJa kalarak 
Halep istinaf müJdcl umumıliıl''.ne 
ıavin edilmesioden dolan hey ed 
m~hsusac• hiJemaa devkırc..ademi 
istihdamın> karar yerilmiş i'e de R54 
num3r&h kanunun tarihi neşri olan 
ı 4 hazıran 926 tarihinden mukıdJ en 
Suriyeıi terk ve ana vat"~" 8\·det 
erlemiş oldıığu anla;ılm.rnı a bınaen 
hCy·eti m&h:-,usaca ittihaz edilmiş olan 
karar muva[ı ·ı kanun gonılmedıginden 
refine mütteliJ;.a.ıı !.:arar veıilmıştir. 

E A ETE 

Sivri sinek 
Emanet mücadele için 

hazırlanıyor 

KadıkOylc Pendik arasında 
sivrisinek mücadelesine de· 

vam için , Şehremaneti 929 büt• 
çesino mlkdan ı..an tahsisat 
koymuştu • 

Vilayet Sıhhiye MQdllrlyetf do 
bu maksatla tahsisat alrr.ışhr • 
On beş yirmi gUn sonra müca
deleyi her iki mllessese blrl<f!• 
rek yapmaya karar vermişlerdir. 

Konaerv•tuvar eraası 

Konservatuvar binası için Şe
hremaneti ve ldarel Hu> u

alye 200,000 lira tabsl~at ver
mişti. Bfna için Şebzadebaşı ve 
Baya:ı:tt cıvarında münasip arsa 
aranmaktadır. Fakat son :ı:ama
nlarda Şehzadebaşının eğlence 
merkezi olmaktan çıkdığı c!hetlt 
konservatuvarın beyoğlur da 
lnşa>ı daha iyi olacağı fıkrl 1 eri 
sürlllmüştOr. Bu fikir üzerıne 
Beyoğlunda tetkikat yapılmıf 
Taksim Abidesi karşısında bir 
arsa bulunmuştur. 

Bakırköy intihabı 

Bakırklly fubel ldarlyeslnde 
Cemiyeti bel<dlye azası in

tihabı bitmiş, reyler tasnif olu· 
nmuştur. Halk fırkası nazetlerl 
Hayri, Vasfi, Naşit, Eşref, Ali 
ve AbdOlkadlr beyler intihap 
olunmuşlardır. 

Sebze hali 

Em•nedn yınan keresteciler nrlnde 
inşasını tısavvur ettiği sebıe ve 

meyvı hali için bu ~ene bütçeye bir 
para konmımışnr. Halbo ki Emanet 
bu halin bu sene zarfında inşasını 
lüzumlu görmektedir. Bu hu<us için 
lftzım gelen tahsisatı Emanet ~elecek 
senelerde bulunacak varidat menba
lanndın ödenmek üzere kredi ile 
para bulmagı karar vermiştir . Bu 
mıksaıla yakında bir komisyon teşkil 
edllccekdr . 

yolların tamiri 

E mınet yeni belerliye mecli•inden 
cadde •e ıokaklan tamirat faslı 

parasının çoğaltılmasını rica etmege 
kırar vermiştir. ÇünkQ bu acne 
kışın şlddednden volfar çok bozuk 
bir hale gelıll~ halde bu hususa 
tahsis edilen porı •ncıık 370 bin 
liradır. Halbuki 1928 seaesinde yol 
ıımirau için bütçeye konulan 900 
bin !in bile lhdyıcı urı gelmemiştir. 

Donanma piyankosu 
Evelki gün çekildi. ik
ramiye ve amorti 
kazanan numaralar 

16 mart 929 '8rihinde Donanma 
p!vanko tahvil~tının lcrıı eclle~ 39uncu 
keşidesinde ikraınfr<. ve am ortı isabet 
eden Tıh\-ilılrın [rrap ve sırı num
ralan bervrçhı zirıHr: 

1316. 2685, 43905, 5426, 5880, 
590-ı., 6838, 7 590, 9497. 

lk;-ımıye isabet e.!Pn tPrtlplerin 
ıtrımıye lliktan ile tenip ve sırı 
numaralan şunlardir: 
ikramiye mlkırı 

Türk hruı Teıtlp No.11 
1200 5904 
300 6838 
100 5904 

10 2685 
10 9497 
10 5880 
10 6838 
10 68.'38 
5 2685 
s 6838 
5 7590 
s 5880 
s 5904 
5 5426 
5 6838 
5 J316 
5 9497 
5 7590 

Sıra No.sı 

45 
92 
6 

89 
7S 
59 
58 
70 
Si 
24 
16 
48 
17 
61 
42 

4 
i2 
95 

BalMakl tertiplerin hl1.alannda 

gl!sıerılen numaralardan mütebaki 
numaralan lle ve 4390 numaralı 
ıortibe ,k!mlfen amorti isabet etmiş· 
tir. ikramiye ve amorti cedveli 26 
Mart 929 tarihinden itibaren tediye 
edi\mege başlanacaktır. 

Amorti bedeli beher tahvil için 
bir Tiırk lirası on kuru(tur. 

Gizli içtima 
Fenerde için için kay· 
naşan bir faaliyet vaı 

Fener gene için için çalışıp 
henUz anlaşılmayan blr şeyler 
hazırlamaktadır. 

Alınan mauımata g11re geçen 
lalı günU Fenerde R~m paırik
hanesinde bir içtima yapılmıştır. 

Se!Jebl rra'tm olmayan bu 
lçtimaa TOrk dostu olarak g •• 
çinen Metarltrr.Lh gazetesi ~a
blbi Papadoplus davet ed:lıni§ilt. 



4 

lillıyct 
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18 l\IART 192<1 

j BUGÜNKÜ HAVA 

1 

Rrnıthaneden aldığımız malt\· 
mata göre dün Azami hararet 1, 
asğarl nakıs 2 idi. Bugun hava 
kı,mrn bulutlu, kısııren açık 
olacaktır. 

fELEIC 
Yine yaxı çıKtı 1 

Yazılarımın altına müstaar 
bir isim koymama ragmen 
karii erimden bir kısmı hüı•iyetimi 
hilir ve şahsımı tanırlar. Bu 
tçını$111a tesirile kari/erle aram
da bazı muhavereler oluyor. 
Meslı1 bir tramvayda biletçi 

ile bir yolcu arasında bir;. örüşme 
geriyor. birbirlerine biraz dikçe 
~öylııyorlar, ben de tesadüfen 
nrada bulunuyor ve gülüyorum, 
yine tesadüfen orada bulunan 
bir kari bunu görünce . 

- Bey/endi, yine size mev
•u çıktı .. Diyor. Bu sôyledigim 
hadıse bir birinden yalnız ze
rnan, mekan ve eşhas itibarile 
ııyrılmakla beraber, sık sık 

tekerrür ediyor. Bir kadın kav
r.rası, bir araba şamatası, bir 
kalabalık vaveylası daima bu 
fak ve vakıjane hatırlatma

malam vesile teşkil etmekte
ıiirler. Lakin sevgili karilere 

Bu hal ekseri yalnızlılı.1an gelir. 
MalOm ola ki 

Bizim arkadaşlardan Ali 
Rızanın şapkasını, ı:ümrük baş 
müdürünün odasından birisi 
yanlışlıkla almış, fakat yerine 
kendi ·şapkasını bırakmayı u
.. uttugundan Alı Rıza baş açık 
kalmıştır. Şapkasız olan zat 
eger bunlan ast üste giymedise 
iki kafalı olması 10.zım geliyor. 
Bir dost nasihati olarak söy
leyim ki bu şapka vefasız ve 
uğursuz bir şeydir, insanı en 
münasebetsiz yerde bırakır gi
der onun için bir ayak eve/ 
iadesi müreccahtır. Alanın mat 

boaya getirmesine intizar olunur. 

FELEK 

•
1"'&1

iLDI 

Romatizma 
3 

2 • Sebzeler-Taze fasulya, kuzu 
kulağı, ispanağın terkibinde çok 
mikdarda h&m7.I hummaz bulundu
ğundan iyi değildir 

3 • Domıtes, eskiden beri zanno· 
lundu)!u gibi muzir deg;ldır, hamz· 
den muarra olduğu sabit olmuştur. 

4 • SoA-ın fıvdılıdır, çl daha iyi. 

5 " \Teynlar=Kiraz, erik. üzüm, 
çilek. elma, •rmut. portakal. ekşi 

olmamak şartilr nafidir 
(,'ilek ve firenk üzumilnd< hirne•i 

maddei ;afsafiye mevcut oldulhından 
adeta bunlar birer devadır 

H. B. Z. 

Dr. Muhiddin 
hatırlatırım ki biz eger o tahmin ____ ...;... ______ _ 
ettikleri gibi her gördügümüz 
alelade hadiseyi bir nükte 
mı:ı·zuu yapmağa kalksak ikinci 
günü bizim sütunlarımız da 
tramvay sahan!ıgına döner. Na
kadar müşkilpesent oldugunu 
ke11di de tahmin edemiyen ka
rHerin etrafa bir meıızu bollugu 
oldul!Unu zanrııfmeleri çok şa
yanı islilfrapfır. 

Maakaralarl 

Dünyadan eksilmiyen şeyler
den biri de maskaralıktır, hatta 
bıı işin artmakta oldu[unu 
bile iddia edenler ı·ar. Buna 
ragmen insanlar kbfi derecede 
maskaralık edemediklerini zan
nettik/eri için olacak ki senenin 
şu günlerinde takım takım 
maskara o/maktadırlar. Kar
navalın son haftası mdnasebe
'i/e artan maskaralıkları her 
akşam Beyoglu caddesinde 
seyredebilirsiniz Ben bu seneki 
kadar maskaraya hiç bir ze
man tesadüf etmemiş olmama 
ragmen bunların aralarında 

ryi bir maskaraya tesadüf et
medim . Şüphe yok ki insan 

• bile bile maskara olmak iste
yince iyi maskara olmiyor her 
şeyin iyisi gibi maskaranın da 
ıyisi ender şey. 

Y••il köydeki karlmllze: 

Aylll, bazan bana da geliyor, 
btınu okudu[u11uz gazeteye 
Je~il halefi rufıiyenize atfediniı-. 

Çocuk marşı 
Hımayei Etfal cemlyea tarafından 

açılan müsabakada Aka Gündüz Beyin 
marşı birinciliği kazanmı.stır. Bu marşı 
dercediyoruz: 
Tark Çocukları I Tılrk Çocukları ' 
O~zltt ileri/ Başlat Yokarı / 
Yamıki Hayal, Yurt ufukları, 
Her şey ılzlndir T• k Çocukları 

Çocuklar aziz, ı·atan malıdır 

Ulu a~acın birer dalıdır. 
Yardım g<Jrmell,,. bakılmalıdır. 
ôza ateşli, Tark Çocukları 

Çocuktur Hakkı, tarihi yapan 
Hakkına tapar çocutıJ tapun. 

Ey kalın çarpan I secdeye kapan. 
Geçiyor Bııyak T/Jrk Çoruklarıl.. 

Yardımsız çocuk, t:an,tı: melektir. 
Sakımlı çocuk "demir blltk,. tir 
Çocuk !ltVlllsi Türke ( [)(frk) tir 
Yaıasın 8/Jydk Tnrk Çocuklurı 

Türk Çocukları I TOrk Çocutıarı 1 
Gözler ileri l Başlar yukarı ı 

Yarınki hayat Yurt ufukları 
Htr şty sl:lndir TOrk Çorukları ı 

Aka Gandüz 

YENİ NEŞRiYAT 

Paravan 
Şair Halit Fahri Be\ln yeni bir 

şiir mecmuası intişar etti. Şairin 
Paravan adını ,·rrdlğı ve kitabına 

<emame ittihaz ettiği e erinde elliden 
111.la şiir vardır. Gilzcl bir t<rtlp 
ve lıaskı ile intişar eueıı lıu edebi 
eseri edebiyat •e şıır meraklılarını 

tııtv!'i\·e ederiz. 

\llLLIYKI' PAZARTESi 18 ı\lAHT 1929 -0 .......... 

skeri bahis hc.a emeli ;!mutlu. Fran~ı~il- !etmiştir~. Ancak bu auretle 
le.ti bu emel~ni !aptırabilmek .i- milletler memleketlerini dütma

Mlllet muharebeleri çün bes!enmıt bır laıım, askı:~·~ nın iıtilasında.'l kolayca kurtar-
yapacagı muharebeye talıını 1 G 1 · 

Pek eski zamanlarda muha- k d" b b l rı ar. ene er cephede emellerı-
ter etme ı, era erce ça ıştı ve · h klruku · ·· k rebeler huıuıi yetİ§tirilmit ef-. af . b d nın ta a ıçun çarpışır en 
z erı aşar ı. . k d l b' la .1 rat ile yapılırdı Al 1 d . d aynı an an o an ır sım mı -· man ar :- aynı zeman a l f d . . . 

Krallar senelerce asker besler Al 1 k t' · be · et e ra ı aeyı.·c1 kalamaz. on-
saı mem e e ını nımıeyor- 1 .. 

ve bu askerlerine güvenirlerdi d Al 1 rd Al rme- arda kanlarıu doken kardeş!e-. u. man a a saaı ve , . , . . 
Bunlar mağlup oluraa, millette mek içün bu gayeyi bir kısım nnı~ ıbt~y~çlarıı>ı temın ederek 
mağlup olurdum sanırdı. ipti- aakerle değil beraberce başar- vazıfelerını yaparlar. , 
dai akvamdan harp edenler peh- mağı düşünüyor ve baıariyor- Har_p çok . Mrafhdır, yevını 
livanlarmı çıkarırlar, bunlar du. masanfat mıl~·o,..Jarı gecer, bu 
güretirler hangi tarafın pebli- Türklerin istiklal muharebe- masraflar milletin üzerine yük-

!. ' ı· d be-· · ıinde kadınile çocuğuile bir mil- !enir. Bu ağır yükten bir an ev-
vanı ga ıp ge ırae o ere gının l h be · · · 

1 d Ş k h 1 
et mu are ıı ıdi, . . ve! kurtulmak içün süratle har-

arzuau yapı ır ı. ar an an a. N . 1 k .. 1 · ki b" · 
d d 'ki h""k"" d Ş t etıce o ara şunu soy erız ı ıntacetmek lazımdır· Bunun-

rasın a a, ı u um ar a - h b ı ·ıı h b · ' . mu are e er mı et mu are esı çün de millet kamilen ve bera-
ranç oynar ve şatrançta yemlen h r · ı M"ll 1 k 

F ·ı dd 1 d a mı a mıştır. ı et er ne a·ıberce bu zaferi başarmağa ça-
lara mag up a o unur u. dar çok asker çıkarırlaraa - · 

Artık •imdiki muharebelerde l'b h" k .1 lışmalıdır, bu suretle harbın 
. ": . tes ı ve tec ız etme ~artı e-- fi d b' h' mılletler ıstıkballerini pehlivan- k d k 1 1 k 'h b . masra arın a ır an evvel ıtl-

1 ·· · b - o a ar o ay ı la mu are eyı 
arın gureşmeaıne aglıyaınaz b b"I ki 1 ma erer ... 

h b 1 . k I d ' aşara ı ece er ve arzu arını H b' d . atta ea emıt aa er ere e emel t ki d ' 1 ar ın evamı zengın olay-
! .. t r d T .. ki d yap ıraca ar ır.. . . ·11 1 erını ea ım e emez, ur ya a B b 1 I . 1. an mı et er içün mağlubiyet 
askerlig"in umuma teımili •öyle u se ep ere aaker ık umu- 1 1 d .. 

1 
~ ·ı t' 'ld" 1 t'kb ld k d bat angıç ar ır, duşmana toplu-o muıtur: mı e§ ırı ı. a ı a e a ın a- h b" d d 

Y · ·ı ı - d'ld. O ı b ı 1 k ca ve ep ır en vurulacak ar· enı çen er agve ı ı. n- me e ta ur arı ve yazıcı ı te-' f .1 1 d ku 1.. d 1 f ul k "b" h k be za ere amı o acaktır. an sonra ra usu u mey ana e onc u gı ı uıuıatın a- D • 
çıktı, bununla bütün millet aa- d 1 .. . d ld • ogan Yıldız k . . . ın ar uzerın e o ugunu ve er-

er. edılecek. ıdı. ~övlerde kura keklerin cephede bizzat ateş -----------
çekıyorlar kime ıaabet_ ederae kaı·şısında bulunduklarını gö- Spor işleri 
aa~?re alınıyor, tahmı terbıye receğiz. 
edılıyor, fazlası köylerde br:ra- . • . Mıntakanın tebllgah 
kıliyordu, hatta para ile bir lstıkl;ıl harbıı_ıd~ cephane ta-
birlerinin yerine askere gidi- şıyan kardeşlennın yaralarını T. 1. C. 1. lstanbul mıntakı,ından: 
yorlardı. Bu tarzı hareket y A- 1 saran Türk kadınları istikbal Radema yapılacak bilumum mil 
TAN BORCUNU üzeriden at_J harbindede btı vazifeleri ve da- sabakalarda kulüp mensuplanna fo. 
mak idi. Bilahara meşrutiyetin ha başkalarınıda yaparak yar- tograflı hüviyet varakalan mukabilinde 
ilii.nile beraber askerlik umu-1 dım edecelerdir. hu",.i}·et nısıf tenzilAt için yeni 
ma te,mil edildi. Şu vaka lngiliz milletinin be-

l 
varaka" şekli kabul olunmuş ye 

Şimdiki bedel usuluda ya· I raberce ça ışmasına bir misal-
kında kaldıralacaktır. Çünkü 

1 

dir: St•dı'Um idaresine de bu bapta teb· 
harpte her genç memleketine Almanlar böyük harpte lngi- ligat yapılmıştır. Kuliip hüviyet va· 

, olan vatan borcunu yapabilmek !izlere karşı zehirli gaz kullan- rakıları şekli ınınıaka merkezindedir. 
· içün asrımızın istediği talimi mışlardı, lngilizler çok telefat Kulüplerin her gün dörtten sonra 
ter biyeyi öğremiş olmalıdır, verdiklerinden telaşa düştüler. mıntaka merkezine müracaat ederek 
mamafi bedelli neferlerde 6 ay Londra belediyesi bir ilan neş- mezkOr hüviyet varakaları şeklini 
talim görmektedirler. Evvelce retti, cephede çocuklarımız bo- görmeleri ehemmiyetle tebliğ olunur. 
bedel verenlere hiç askerlik ğuluyor. Gaz maskesi lazımdır, Jstanbul mıntakası Güreş heyeti 
yaptırılmazdt. demesi üzerine Londra kadın- ı · d liyasetın en : 

Bu auretle iSTiKBAL HAR- lan bir günde 40000 maske ha- Rir ay sonra icmı mukarrer şehir 
BiNE bütün milletin hazırlan- zırlayıp cepheye gönderdiler ... 
maaı icap ediyor. Çünkü bir Şu halde millet seferber ol- güreş lıirinciliği müsabakaları hakkın· 
millet diğer bir millet üzerinde 

1 
duğu vakit bu ordunun gerek da görüşmek üzre bu müsabakalara 

emellerini yaptırabilmek içun erzak ve gerekse malzeme hu- işt!r!k edecek kulüplerin birer mu
talep eden milletin bütün halkı l ıusunda mütemadi beslemesi i- rahhaslarını 19 Mart 1929 Salı gilnü 
bu arzunun huıulunda milletcelçün dahili memlekette bütün mıntıka merkezine göndermeler! 
it görmelidir. 1 insanlarında harekete gelmesi ohemmiveıle rica olunur, 

Bütün FRANSIZ çocuklan· j icap ediyor. işte bundan dolayi ~....,.;..,,.__rt~'Utn-.'tt'Jlll 
nm senelerce kalbine yerleşti-, muharebelere millet muharebe- , Çocuk haftası t 
rilmit olan ALMAN intikamı, ai denilmit ve bu suretle bir 23 N« d b l 
v~ ~~.SASI kurtar?'ak. I?eaele-- milletin bütün çocuk.lan ve ib.. ~ :,.~ 
aı butun F ranaız mılletının baş- ti yarları üzerine vazifeler yük-

e a w ıs • asrc,.. ~ • 1111111 ttıru ...,..,...,. .,.,,,....,..qz4ft ., • • • • • • • • 

GÜNÜN LATİFELERİ 

ur un ... .~ ( :.ır ne .ııtnu ,u\ .ı u' er! 

Bir gece ... 
Istanbulun, köhne, fakir, sefil ı 

mahalleleri vardır. Orada yol ba

taknr, ev çerden çöpten. Orada 

oturanların yüzlerinde renk, göz· 

lerınde fer yoktur, ekmek, suya 

karık olur, su en büyuk gıda .• 

Bir gece gönlümde zaruretin 

acısı, kalbimde sefaletin duygusu 

vardı. Yollara çıktım, kaldırım

larda dolaşnm, yalan kahkaha

lardan, sahte neş'clerden kaçtım. 

Şehrimin bu "sız, çıplak, aç so

kaklarına geldim. 

Ne yollarda kimse vardı, ne 

de pencerelerde ısık.Gözlerim mü

temadiyen, kirli sul;rda ışıldıyan, 

yıldızların gözleriyle, kar~ılaşı· 

yordu. v c bu olu diyarda, bir

denbire, bir can belirdi, hir ses 
.• 

duyuldu: 

Durdum. dinledim ... 

Seı;, viran, perişan bir kulil

beden gellyordu. Şaşırdım, o ka· 

dar şa,ırdım ki, yutkundum .. , Bu 

ses, bu sesler, sevişen iki kişinin 

sesidl. Sanki geçen za anı telAfl 

etmek, vakit kaybetmemek için 

çabulıı. konuşuyorlardı. Şüpem 

kalmadı, bu viran kulübede, saa

det yuva kurmuştu. 

Erkeğin se.!i diyordu ki: 

- Daha yakın gel benim 

küçüğüm... Öyle yorgunum kl ... 

Sen yorgun değllmisin. 

Yorgunluktan ne çıkar 

sevgili büyüğüm •.. Senin yanında 

yımya. Sensiz geçen' 7,amarun 

hükmü yok... Şimdi yaşıyorum. 

-·Hayatım sensin. 

- Blliyorum büyüğüm... Sen 

de benim hayatımsın ... 

Sesler yavaşlıyor, biri birine 
karışıyor, ve muhakkak böyle 

tatlı sözler terennüm ediyordu. 
Bir aralık yemek yediklerini 

anladım. 

- Yesene büyüğüm... Bunu 

- Sen de ye küçü~üm ... Sen 

ye de kuvvetlen ... 

Jf-

Üç akşam sırayla, aynı saatti 

geldim, aynı sözleri dinledim ... 

- Cşümliyor musun buyüğüm ... 
Rahat mısın. 

içlerinde hiç bir acı yok_ 
saadetin verdiği sadelikle yaşıyor

laı;. Bu mes·ut insanların kapısını 

çalıp, yüzlerıni ı:örmek arzusuna 

kapıldım.. 1· akat ,onra vazgeçtim, 

rahatlarını bozmakta ne mana 

\'atdL .. 
Cönlüm[izdckl zaruret acısı, 

kalbimizdeki sefalet duygusu ne 

kadar zaman sürer.. Yalan kalı

kahalara,sahte neş'clere kapıldım. 
Kulübedeki sevdalıları unuttum, 

harabede yuva kuran saadet, ak

lımdan çıkıp gitti. .. 
Bir gece kendikendime dedim 

ki; Benim sevdalılar ne alemde 

acaba. Ve gene yollara dliştürn. 

Kulübenin önüne geldim.; ne ses 

vardı, ne sada,yuva boştu, kum
rular uçmuştu. 

Dayınamadım, komşu evin 

kapısını çaldım.; uzun, kirli sakallı 
bir adam çıktı, sordum: 

- Bu kulübedekiler ne oldu. 

- Gittiler efendim, iki sakat, 

alil dilenciydller, erkek kördli, 

kadının yüzü gözü yanmıştı. iğ· 
renç insanlardı da hallerini unu

darak aşıkdaşlık ediyorlardı , 

kulübenlın sahibi bu rezaleti 

duyunca onlara yol verdi, na· 

muslu ldracılar istiyor. 

lzttrabın, sefaletin aşıkları. ~m. 
dl nerdesinlz, hangi bucağa sin

diniz. ~BilyüğUm" diyen, ~Kilçü. 

ğüm" diye cevap veren sesiniz, 
ömrüm oldukça kulaklanmdan 
gitmeyecek ... Siz ki, hayann nan

körlüğune rağmen, bu nankörlü

ğün verdiği yorgunluğa rağmen 

birbirinizi seviyordunuz, sevlşlyor-
scnin için aldım, sen seversin dunuz. 

dive aldım. Selbml izzet 
-~·----- ------- - - ---- ~------~ -----~- -- ---

.Milliyet. 10 edebi tefrikası 3 toplandıkları geceler niyet: memlekette ekmek sıkıntısı Müreffell ve endişesiz bir van bir filiz gibi yeşeren bu rinin terceme edilmiş ro-• • h k• • açar, mani söylerken lakır- yoktu. Cephedekiler ve ge- hayat içinde vücutça gittik- kızı yerinden kapmış, serin, mananı verir. Okutur son-y e 1m1 dı ~öne dola~a (Emine) ye ridekiler istilaya karşı bü- çe s~rpilip güzelle.şe~, zev- feyizli bir toprağa götürüp ra ne anladığını sora~, ka-
-- gelıyor, onun vali konağın- tün kin ve gazepleriyle kar· klerı ve ~areketl~rı • ın.cele- yerleştirmişti. biliyetini zekasmı d" ... 

Bürhan Cahlt dairi mevkiinden bahsedili· şı koyabiliyorlardı. ş~n .<Emıne) nın ıatıdadı Havasmı ve yerini pek cesini imtihan ede'rdi.ı~hl 
Oteki kızlar aşikar bir· Jandarmalar, nahiye mü- yor, (Tosun) onbaşı muha· Uzun mevsimleri bir gün g~~tıkçe ~çılıy<!rd~: !e~a· eyi bulan (Emine) gün geç- (Emine) bu · tih nl d 

ıaska.nçlıkla ~1!11ıldadılar. dürü 8:~l~rla onu takip. etti- rebede?. ~~linc~ nişanı geri ve gece gibi geriye atan bu ~uf onu hicra hır kor,un ıs- t!kç~ rengini, şeklini değiş- daima muvaffa1;;oıu:du~r a 
<.ı::mıne) kendısme bu t~k- ler. K?y~ en genç nışll?~ verı:c~gı soylenıyord~. Ha~- heyecanlı zamanları (Emi- li ocak başm~an çeki!p al- tırdi. Ter bıyıklı, arslan.ya- . Vali konağında (N E-
1.fı yapan genç kadına ılk 1 kızı hır msan bulutu gıbı buki ış tamamen aksıneydı. ne) hep (Antalya) da (Nev makla ondaki cevher!'° me- pılı (Tosun) un hayalıyle d ) h f eli 'b' e;r 
defa derin derin baktı. Bul· uçup, gitti. Artık cephede ordu karar- Eda) hanımefendinin ya- y~a~a çı~asını t~mın ;t- dolu olan kalbi gittikçe ı.. a anımb' k edn gı 'hı ~nce, 

.. l d d ~ • • (A l Ah uh f bö·ı·· ~ .. mı t K b d ku l d' ~ assas ır a mm ı tıma-
"'OZ er e ara ıgı sevgıyı, nta ya) dan iç Ana· ga ı m a aza ugune nında geçirdi. Genç kız iki Ş ı. ...um sarp • ır agm vvet eşen ımagmm yar· I · . 
-,ı.~klığı bul~';1Ş gibi giil- doluya çıkarken (Bademli) yerleşen (Tosu~) la (Emi- üç ay içide okuyup yazmayı Yamacı~da, kimı .. yük~ek dımıyle inceldi. Rakik, has- mıy e yetişe~. (Emın~) on 

!1• b;ı.ş1:°~ ~gdı.Hanm-ıefen· köyünde konaklayan yol- ne) ~ık sık mekt~plaş__ıyor, öğrenmişti. Zaten köy mek- kava~ &~açlarının .golgesın- su, ketum bir hal aldı. be~ Ytşmı hıtırrruştı kı A· 
ı kendıııını (Kll'kgöz) kö- cular arasıra (Emine) den (Emme) ona yenı ögren· tebine şekillerini belleyüp de, kimı coşkun hır suyun Hanımefendi bütün ar- ha .

0 
u ?rt:ı-smda aylardan 

rii.ün~ kad3:~ g~~~rec~k o- havadis getirilerdi. Vali be- eliği yazıyle uzun mektup- 1üstünlü esreli (Ahmediye) 'eteğinde ~yle .neb3:t~ bir zusuna rağmen evlat sa~ibi r:;ı eski_bır ;olkan gibi ~t
ın r hıye mudurune ışaret ğin hanımı genç kızı adeta lar yazıyor, muntazaman. yi okuyabilen (Emine)şim- hayat geçıren kim bılır kaç olamayan genç, kibar, ınce . ma agır hır sıkıntı ve ız-

rtti. evlat edinmişti. Ona okuma cevaplarını al~yordu. . ı di (Nev Eda hanımefendi- ~z ve ~aç ge!'ç vı1;r?rr ~i '!" bir kadındı. Yüksek bir a~- tırap havas.ı d~ğıtan türle 
-- Bu (Enı'ne) kız be- yazma öğretmiş, kısa etekli (To.sun) nışanlısını hı- nin kütüphanesinde ne bu- urekler~c;Ieki .. kabıliretı ış- lenin eyi terbiyesi ile yeti- ordu~u .de~n ogultular ve 

imle g~lecek, teyzesine ha- elbiseler yapmış gelin gibi mayesı~~~ alan, ona. oku~a !ursa okuyordu. letmek ı~ın ~o!le hır fırsat şen genç kadın ~~nadolu) ke·~n ınfıl~klarl~ h~rekete 
~ venn. Biraz sonra (E- donatmıştı. Buhaberler ha-. yazma ogreten vali begın Hikayeler, romanlar her ve tesadufe ıntızar eder. nun bu ıssız sahilinde ken- geçtı. l\.1evsımlerı sıperler
ıine) bütün kızların haııe· la meşe ormanlarında ko·f h~nuna çok teşekkür e- biri hayatın bir köşesini ay- (Emine) Anadolunun 0 disini meşgul etmek için de atlarını ve mevcudiyet· 
li, kıskanç alkışları arasın- zalak ~oplayan güneş altm. ı dıyordu. dmlatan bu cilt cilt eser- bin bir mahrumiyetiyle kav bütün hevesini hemen he- lerini unutturacak bir sÜ· 
la yaylıya bindi, hanım- da harman döğen (Badem· istiklal muharebeleri he- ler; fikirlen telakkiler,itiy- rulup kalmağa mahkfun kız men (Emine) ye vermişti. kun içinde geçiren türk 
fendi onu yanma oturt· li) kızlarım birbirine katı- yecanh, endişeli geçiyordu. atlar üzerinde gizli gizli nellarmdandı ki talihin mes'ut Ona bazen yüksek Av- kahramanları herbiri rv 
nu~ u. Yaylı hareket ett .,yordu. Kına koymak İçin Fakat harbı umumi gibi büyük inkılaplar yapar. jhir ruzği.rı dağ başında ya.lrupa muharrirlerinden bi- bitmedi 
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Zagrepte beşlayın " Romınyıda dar geimiştır. Bunlonn hepsi (<ıbildır, SBeemti 1 l.\{l'aıhal~esi • STokağı . c. Kıymeti muhammenesi Lira ... Önıimuzdckl Çarıambı ak ım• ·=· op"•kEıakRındaA ·=· 

devam eden, oradan da Pnga gidJ- hepsi de hakikat olabilir. Fakat bun· yoğu useyın ••a aksim Ati~ 31 Cedit 41 9000 sekiz tu.sitte A L H A ~f R A 
lince anık itiyat haline gıren milte· lan kim okursa okusun "YenildlkyaL '.\füştemil!tı ı Zemin katile dört kat ve kAgir olup 9 oda bir mutbak ve iki ha!Ası vardır. 
vali mağlubiyetler ilzerine evelce Hepsi bahane..1. Diye hüküm verivor, Bedeli sekiz sene ve musavi taksitte te'diye edilmek üzre balAdı! evsafı muharrer kAgir hanenin mülklyetl SİNEM A SINDA 5 SİNE!vlDSINO A 5 
~iraz eki belli olm!yan idare şirazesi klmse inanmiyor.. 9000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarıldı teklif zarfları 1 .4.Q2Q tarihine 1 l 
amamen bozulmuş olacak ki muhı- Madam ki kimse lnanmıyıcaktır, müsadJf pazartesi günü saat IS de ktişat ve billstlzan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarror B İ L L İ D Ü V 5 GLORlA SV ANSON 5 

':ılr oyuncular gazetelerde bir birinin mademki herkes bu saorlan okurken bulunduğundan taliplerin yüzde yedi buçuk hc1ıbile 675 lira teminat akçeleri ve ya muteber banka mektuplarlte • • 
aleyhine neşriyata germl verdJler. maj!;lubiyetimlzl mazur göstermek için yevm ve sut! mezkOrda Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. bu hariküUde gilzel ve sevimli ı • • 
Bu çirkin ve manasız şey o kadar uydurulmuş birer bahane addedecek· * * * 1 = = 
fena tesir etmeye başladı ki oyun- tir. Bunları yazıptı kendimizi kilçük Semti Mahallesi Sokatı No Nevi Hazlneye alt nısıf hissesi Kıymeti muhammenesi yıldızı layik olan • • 

cular ar~ındın muhabir almış olan dDşilrmep;e lüzum yoktur. Böyle şey· atik cedit lira : : 
"Cumhuriyet. gazetesi hile bunun teri yazmak -hele futbol· cıları hiç Ca!ata Okcu Musa ve caddesi ve Şişhane 70 82 Cazoplo namlle maruf 20000 sekiz tak· : • : 
yanlış bir şey oldu~nu açıkça yaz- düşmez. karakolu ve tramvay 7\l mas dükkln apartman sltte a • 
mışr. llu gazetenin o hususta yazdığı :l- ikinci hata daha büyüktür. güzerglhınd• kagirdir • • 
şu parça:a bakınız: Gazetelere vazı yazan bu gençler Müştemilatı - On daireden ibaret olup l, il, vı Uçilncü dalrelerl üçer oda birer mutb•k ve blror hılAdan • • 

• Seyilıat kalilesinde dört beş ·~·ııtn iyi oynadı. lilln iyi oynamadı, dördüncü dairesi dört oda bir mutbak bir halldan ve 5,6,7,8 ve dokuzuncu daireleri peşer oda birer mutbak 
1

: \ = 
iutbulcu var ki yapılan müsabakalar dJye hüküm vtriyorlar, Tabi! hiç birer halAdan ve zemin katL odunluk ve çamaşırlık ve elektrik ve terkos suyu tertibat ve tesisatını havi olup • .... • ı: 

1
",. : 

loakk'nda lstanbulda ki gazetelere lllmse •Fena oynayanlar arasında tahtında birde bakkal dükkAnı vardır. ' ı • = • 
yevmi telgraf çekiyorlar. mektup ben de vardım • demiyor , herkes Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şırtile balAda evsafı muharrer maa diikkln klglr apartmanın ·.i -\. • • 
yazivorlar. Bizim lutdulcu arkadaşların birbirini tenkit ediyor. Bir takımda hazineye ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usutile mülklyyetl • müzayedeye vaz ' ::Sı 1

: : 
hemen hepsi gazetelerdeki spor oyun oynayın oyuncuhrın bu suretle olunmuştur. Tekili zarfları 28-3-929 tarihine milsadil Perşembe günil saat 15 de küşat hazineden alınacak emre ,,_,.ı ;, 1: ........_ · : 
muharrlrlerinin-lehde olmıyan· mu· birbirinin lthinde yahut aleyhinde göre muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 1500 lira teminat akçelerin! y: • , ·ıı • 
taleatını beyenmezler daima haksız matbuatı yazı yazmaları hem hata • mal sandıtma teslim ederek Emvali metrUke satış kom!svonuna müracaat eylemeleri • Son temsı • 

lıulurlar, hatta ~ok defa vukufsuzlukla hem çirkin bir harekettir. "'"'"' 
0 

• ZAFI BEŞER = ıttiham ederler. Şimdi gazetecilerin Böyle yazılar şahsi miinakaşaları Semti Mahallesi Sokağı No Nevi icarı lira ~· . = • 
uzilesini de lı:endıleri yapıyorlar; milnaferetlere sebebiyet verebilir, Bogaziçl Yeni Mahalle Pazarbaşı kUisa !02-1·1 ev 16 Ş '.\ı;: =•••••••••••••••••••= 
.UA .•• Eger kendi idialorı gıbl en iyi Takımda inzibat kalmaz beraberlik • • 19 dilkldn 
fotbol oynıyan ıevıtın mükemmel temini kabil olmaz. Oyuncular adeta 1 GELİN DI;VAGI 11 Bir kadın elahet Alemin1 

15 -

• • • l 02· 1 ev 25 • 
irer spor muharriri olması ltz•m birbirinin düşman olur. Neticeyi 

gcliyorrlu bu ıeyahatta gazet• e tahmin etmek pek güç de~ldJr. 
!" ı ynz3n oyuncularımız da Sıyahat kafilesini idare eden 
tccilcrimize ders vennek lç•r ,.c zevat nasıl olupta buna göz yumu· 
~zel bir !mat bulmuş olurlardı. yordu? blrbirine karşı husumet 
l"akat maa\'escf vaz'ıyet hiçde öyle besleyen fertlerden mürekkep bir 

Jeğildlr. hey'et nasıl olurda mllll blr şerefi 
gazetelere yazı yazın futbolculanmız müdafaa için el birliğrle çalışabilir. 
da iki büyük hata göze çarpıyor: Gazeteciliğe heves eden futbolcular 

ı 'lığlublyerim!zl haber veren her. şeyden eve! böyle hataları 
telgrafların mektupların hemen hepsi düşmemek için dikkat etmelidirler .• 
.. Hakem tarafgirlik etti, saha dardı. Cumhuriyet dıha o vakit seya-
oyun yerine alışmamışak .... ilah " halin en kanayan yarasına dokonmnş-
~bi cümlelerle niha ·et buluyor. Ril- tu, kafile başında bulunın zat ta bu 
ıin bu iddiaların mutlaka yınlış kadarcık olsun kayıu olaydı bu 
olması iktiza etme7, ihtimal ki baki· çirkinllp;in, bu marazın iinilne geçer· 
katen hakem tarafgirlik etmiştir •. dl. Fakat-
ı t•mal ki mevdan bizim oyunculara Mabadı vır 

_iVi.iLLl"v"ET·:"N··-iY:LiNcEi.[ilt 

bu gilııkil yeni bilmecemiz. 

Soldan sağa: 

l Okunan şey (5) 
2 Kanuna kar~ı gelen (3) 
~ Basılmaması lQzım gelen 

.d (3) Kaygıı (4) 

Dünkü bllmecemi:ıln 
halledllmlş ~ekli 

Yukardan ııtıııtı: 

1 :.tümkün (5) 
2 - Suvari (2) 
3 Karşılık göstermek (7) 

4 - Adak (~) 
4 Kanmak (7) ~ - Bir nebat (7) 
5 Aksi (5) Gelecek zaman (S) 6 - Zaman ('il) 
6 - Bayat olmayın '4) 7 - Köpek gerdanlığı (S) Kötü (ıl) 
7 Bırle~mek {7) 8 Vakti söyleyen alet (4) 
9 - Bir renk (5) 9 - Nota (2) Rumuz (6) 

1111''' 11111111111111111111111111111 ' 1''~ ~···•• 111111111111111111111111111111 '1111 ~~ .............. iNi'Dölü ............. ~~ 
-- ---- --~~ SİGORTA ŞİRKETİ ~~ -- ·-~~ TDrklye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. §§ 
EE Yangın - Hayat - Nakliye - Kııza • Otomobil - mes'ullye- §§ 
:: tlmallye Sigortalarını kabul eder. :: --
:: Adres: 4 llncu Vakıf han lstanbul :: 
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Gümrükler U. M. Istanbul 
mübayaat Komisyonundan: 

ı • ı Kalem evrak 'e Defterlerin ıab'i ve teclidJ yeniden kapalı 
arf u>ulil ile miınakuaya konm~tur. 

.! ihale G ·ı an m Cumırtesl günü sut 14,:JO ictimı ~alonunda 
v .ıpı a llr. 

3 Şartnameyi ij .L • · •tirak 
1 

'iO K rm°" ve izahat almalı: !çın kAııpli~e, munıkasaya 
' ç n b• ~!~alık temınat mektubu ile Ticaret < ldası 'esikısını ve 

tu nu ,.,.,, kapalı zarfı ha 1 , 1 • ınl en Reıs Je muracaat edJlme'L 

..... Lokanta LONDRAsırahıırıesi~ 

Asri Türk Musikisi 
l«maol Mustafa ve Klaıinet Ramazan efendiler l'iyan••t • . 1 h A .. · ·~ ~'"'n3e anım. 

1 

rılstler: Semiha, me!Ah•~ , ektar ve \Telek hanımlar tarafından her 
illcşa"'. fı dın 12 ye kadu ve her cuma gunlen .Al•fr•nga orkema<ının 

p1ıı-.-lvesıyle 2 l ·2 tan 5 e kadar matineler vardır. 

KiRALIK SAYFtYE 
l:STEt '!YOR 

Derhal' 
Boğaz . klralanmak Uzre 
lnıı lçıntn B.tlta limanı, 
b rg n, Boy ~ıköy l(ire•' • 

urnu v " , T 

nnd e .,efellköy ıarııfla • 
8 dört beş odalı ufaK bir 

:::!iye aranıyor. Milliyet ga
ot e inde Nııil beye muracaat 

unm lıdır. 

~~ 
-KIRALIK .... 

Blıy!lk D~:PO GARAJ l 
ve ya f.~HRIKA 

olarık istimaline elviri~li bü

yiik bir ı er kısmen ve ya bir •ı 
depo kiralıktır. Taliplerin (D.Z) 

ı 
runuızile lstaobul Yeni posta

hantsinc f ?ô numaralı kutu i 
ııclresinl! tahriren miiracaatları. t ........................... 

atılıyor... Biıtün ezvakı şehva-
~iliminde arzi endam edecektir. 

1 
niyeıi hlssetmeğe çılışıvor ... 

., ÇUnkU kocasını seviyor ... 

• • • 102-59 dükkAn 15 • 

Galatı Arap camii Eski yağkapanı 14 20 • 
Biiyük Adı Yalı Macar 12 ezzane 240 S 

Ballda evsafı muharrer em ilkin lcara raptedJlmek üzre 23·3-<J29 tarihine milsadif Cumartesi günü saat 15 de 
pazarlıkla miizıyedelerl mukarrerdir. Taliplerin emvali metrüke icar komisyonuna müracaat eylemeleri· 

* • 
Büyük adada macar caddesinde kAin 2 Nolu gazinoda mevcut eşyayı mütenevviı 29-S-929 tarihine müsadif 

Çarşamba günii saat ı 2 de mahallen bUmiizayede satılacaktır taliplerin mahalli icra komisyonuna muracaat eylemelerL 

* 
Semti Mahallesi Sokağı No 

• • 
Nevi Kıymeti muhammenesl 

atik cedit 
Beyotlu Pangaltı Cedldlye 148 166 maa bahçe kAglr hane tamam 4500 sekiz taksitte 

MilıtemllAtı- Bodrum k•tındı bir oda, bir mutbak odunluk: ve kömürlük. ikinci kat bir sofa iki büyük oda 
bir hali\. ÜçiincU kattı bir sofa ve dört oda ı·e bir ha!A. Dördüncü ıaraça kannda iki od& ve 

bir bilyük taraça ve mutbak ve mikdıri kafi bahçeyi havidir. 
Bedeli sekiz sene ve mii>&vi taksitte tediye olunmak ilzre ba!Ada evsafı muharrer hanenin mülklvecl 4'00 lira 

bedeli muhammen ile müzayedeye konulmuştur. 6·4·929 taıihlne mtisadif cumartesi gilnü saat 15 de mü7.ayedesl 
mukarrerdir. Taliplerin yUıde yedi buçuk hesabile 337 buçuk lira teminat akçelerin! Mal ;andıgına teslim ederek 
makbuzları veya muteber banka mektuplarlle yevmii mezkOrda emvali metruke satış komisyonuna müracaat 

eylemeleri. 

lstanbul umum sigorta 
şirketinden : 

lstanbul umum sigorta şirketi 
hissedarın , 1929 senesi nisanının 
29 ucu pı1.artesl günü saat onblrde, 
şl,ketln Galaıada sigorta Hanında 
kAin idare merkezinde ıdl surette 
içtima ''decek olan umumi hey'etlne 

davet olunurlar. 

lı·YELKENCimııl 
1 YAPURLARI 

1 

KARA DENiZ Ll'KS VE 
SUR AT POSTA'.'>1 

Yekta vapurları 
BARTIN EKSPnES 

POSTASI 

Rl'ZNAl\IB : 
idare ,..ecllsinin raporu, 

2 - Murakıplerın raporu 
3 a • 1 Q28 senesi hesaplarının 

kabul '" tasdiki ve idare meclisi 
_hey'etir,in ibraşı, 

b - Temettüiarın taksım~ 
4 :'vlemurlyctleri biten azanın 

yerine yeni aza intihabı, 
5 - Ticaret kanununun 323ncü 

maddesi mucibince şirketle muamele 
icrası için idare meclisi ıza.,na 

mezuniyet ita~ı. 
6 - 1929 senesi murakıblerlnln 

intihabı ve tnhsisatlırının tayin~ 
Gerek esaleten gerek vekAleten, 

şirketin en az otuz his« senedine 
malik olan n hisse senetlerini ticaret 
kanununun ~71 ne! maddesi mucibince 
içtima gününden evet nihayet bir 
hafta zRrlında şirketin idare merke· 
zine yahut O~manlı Bankası idaresine 
revdi eden hissedarın işbu umumi 
hey'ete iştirak hakkını h•izdirler. 

lstanbul icra 1.
1alrc!inden: 

!fa>an Tahsin beyin Hatice Naz 
miyc \'C r .aman hanımlard•n istikraz 
e) lediği yırmi dört bin kuruşa mu
kabil velaen mefruğ bulunan ~ehıadc 
başında balaban ağa mahallesinin 
zincirli kuyu hcaddc<inJe atik ı .ı 
mükerrer numaralı muhterik haı.e 
arsası borcun \er'lmcme<lndcn dolaıı 
indelmüzıyede yilz otu1. lira bedelle 
talibi uhdesinde ihale! erellyesi hil 
icra ihale! kRtiyosiyçin on beş gün 
müddetle müz•yedeye konmuştur . 
muhterik hane ar asının atik mahal· 
llne ıuuk•bil irae olunan cedit ma 
hallin hududu cephesi kilıat edilen 
on metroluk tırik •ğ \'t arka<ı 

muhterik hekiın çelebi medresesi 
arsası sol tarafı Recep dendi •"• 
>ile mahdut 171 harita numaralı 

altımı beş metro terbilnde üç yiiz 
yirmi beş lira kıymeıı muhammcnell 
arsanın iştlrasına yüzde heş zamla 
talip olaıılu \C dahı fazla ıııalumaı 
almak istel'enler kıvıneıl muhamıne· 

nesinin ~ liıdt unu nisb~tindc pey 
ıkçesini ve 92tı-'J849 dosya nıım• 
rasını '1\usta•hihen tı 4.Q2ll ıarihlnd• 
,...t on altıya kıdar ılıalcl kıt'iyesi 
yıpılJcağındar. milşterilerin tarihi 
mezktırda hızır bulunmalan ilAn 
olunur 

Zayi: i\luha,;;e<aa zati yeden al 
mış ·ıtduğum 20223 nıil'lerolıı maa> 
cüzdanımla tııtbik muhiırömil zayi 
ettim. Y tnİ>ini alacağımdan hükmü 
yoktur. Krnmpaşa-Kiiçiık pivale Ar· 
lla\ ııt sokak niimero 23 :-.ıdıka 

Samsun 
\'8~r~rt20 Çarşamba 

• 
1 " .. 2 vapuru Mar-n on U tın 18 inci 

P rt 
• günü akşamı saat aza eSl t 8 de Sirkeci rıhtı-

mından hareketle ( Akça Şehir. 
Alaplı , Ereyli , Zonguldak, Barım , 
Amasra, Kuruca Şile ve Cide ) 
iskelelerine azimet ve .,·det ede
cektir. 

Müracaat mahıli Emin önü lzmlr sokak 
nümero 20 Telefon: bıanbul 1399. 

günü ak<amı Sirkeci nhomından 

hareketle doğru (Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
TrabzÖn, Sürmene ve Rize ) ye 
gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide Mesadet ~ e y r ı • n, t I ' n 
hanı ittisalinde yelkenci hanında 1 U ll r; U 
klin acentuınR milr•cut. Tel. l•f!!l~•İll•!'!"!•!fl•••• .. 

~;:stan:bu:ı 15
::

1
'::::;::;::;::; Trabzon ikinci pastası 

«ODLU YURT)) (KARADENiZ) vapuru 21 
mart perşembe akşamı Galatı 

1 'v!ILLI AZARBEYCA'.'-1 FIK- rıhnınından hareketle Zong.uJdak: 

RIYATINI TERViÇ f,DF:N lnebolu Sinop Samfün Unye, 
\ YLJK :\IEC:VIUA 

L' Fatsa Ordu, Glreson. Trabzon 
Ba~ muharriri: 1\1. ı:.. Resul-zade. 

Mart ayına mahsus tık nüs- ize Hopaya gidecek ve dönıiştt 
bası çok zengin ve mütenevvi pazar iskele,iyle Riz.e Of 
yazHarla çıkmıştır. Sürmene, Trabzon, Polathanc, 
Adres; !sntanbul, 'ı erebatan, Tirebolu C:lrt>on, Ordu Fatsa 

Sengül yokuşu No 9, Tevzi yer- Samsun Sinop lneholuya 

teri: Bahalide "Zaman~ Beya· u!(rııyarak ~elecektır. 

zıtta "Azerbaycan,, kütüpha· Ayvalıksür'at postası 
ıı~leri. 

ILiiiiıiıı•--------'llR ( :\lERSIN) vapuru 19 Mart 

hartın lliks \e sürat postası 
Elektrikle mücehhez montaıam 

kamaraları ve ;?;Üverıe yokulanna 

mahsus müferrah A d vıpuru 
mahalleri haiz Y l 0 18 Mart 

P t l
• glinJ saat I :' azar es de ~irkecideıı 

harı·keıle ( Ere~li. Zon~uldak, Bartın, 
Ama>ra, Kuruca Şile, Cide) iske 
lelerine azimet ve R\'det edecektir. 

Fazla talsil:lt i~in Emıniinü Rıhtım 
han ~ num3rıı\a mür:tcaat 

Tclcfnn : 2684 

nar:ıımlml!IGIBMM3!_..
ALE)[l)A fi ZA!>l•: BJHA 
DEHLEH \'E :\!Al llHJM

LART V.\ pı ·ııı,ARI 
" · v·n Liıh Karadeni7 
,,orı 

Pos ta~ı 

ah l ?de Sirkeci rıhnınmdan 

hareketle Gelibolu, Çanakkalıı, 

Küçükkuyu, ~:dremlt Burh•· 
niye, Ayvalığa gidecek :e 
dönüşte mezkôr iskelelerle bır
Ukte Altunolıııt• ugrııyacaktır 

Gelibolu için yaln11. yolcu 

alınır, yük nlınmaz. 

. .. , 
Mersın sur at Po ·ıası 
(:\lahmut Şevket pa~a)vapuru 

1 ô mart ~ah l 2de Galata rıh· 

umından hareketle lımir 
Antalya, :\.hl.iye, .\!ersine gl· 

decek ve Taşucu, Anamor, 

AJQiye, Antalva, lzmlre uıtra 
yarak p;eleccktir 

M 
• }} t Galata köpril başında merke2 J e vaııorn 18 a•cnte•I BeyoRlu 2562 :vıesadet 

mart hanı altında hususi dairede 420 

azartesi gliııil akşaıni llnbe aeentesi lstanbul. 
g~ 18 de 

S' k . · BAKTERIYOLOU 
' ır rrı nhlıınından sıırctı Dr. IHSAN SAMI 
kaı'iyerle (Zonguldak, lnebo-

1 <" '" O .ıu akterivoloı'i laboratuvar u, .:"lllop, ":ı.ıw.un, ru , J 

Giresoıı , Trahizorı , Rize Pek dakik kan tahtltAtı 
ve Hope ) ye azimet ve asermın teamiilil) küreyvat 

ıadad,ı tifo ve ısıtma hastalıkları 
avdet cdecektiı · te~hisi, idrar, balgam, cerahat tah· 

Biletler Vapurda t::ı. vnilir liUtı, Ültra mıkroskopi il• frcnği 
:'ıforar.ıal ıııalıali. lsl.illlbl taharrisi. 

Dalıkpazm ı yeııı tiraret h:ın. Divan yolunda Sultan l\Jıhmut 
1 ı;lı>fnrı İstaı•bııl 1154 türbesi kar~ısında 'I1efon Is. 981 

;..mıa-.:::!-=----.ıı lııın•--· 

:w .... 

iki sevimli artist 
1 

işte hayretbahş sinema yıldızı 

LlA MARA ve HARR.I LlTKE Bn"GİT HELM . 
Önümüzdeki perşembe akşamı IU. 1 n 

MAJtK 
SiNEMASl:\fDA 

lrae edilecek 

MAVİ TUNA 
GÜZELİ 

filminde bütün temaşagerını ışkın 
ve musikinin k~h hazin klh mes-

ut saatlerini yaşatacaklardır. 

~:.:.:.ı:.ı:.~.ı:.~.ı:.~.~.~-~ .. ıP..~.~-~.~.~.~.~.:-;. 
i Çılgın Bakire! 
i Hanri Batay i ........................... 

tem!iıi1l muaı:T.~mt 

BUHRAN 
filminin mevzau, Ôntimilzdekl 

Çarşamb~ akşamı 

l\\ELEK 
Sinemasında 

DOKTOR Kf:NA:'l' TEVFiK BEY 
Bir mUddettenberi , \ vrupadı 

bulunan Tıp fakültesi seririyatı vll!· 
diye müderrisi Doktor Kenan T., lk 
bey dünkü ekspresle şehrimize avdet 

etmiştir . 

21 i • p • • • 1 1 ilA 2fi 
ncı arıs sergısı mayıs 19':.!9 

Emtaa nakliyatı : Paris sergisine gönderilecek olan emtaa jçln 
ş!mendöfer kumpanyaları G V 19 ve P V 29-129 (fısıl 3) tarifesini tatbik 
ederler. Bu tarife mucibince emtunın: azimette tam ücret tediye edilirsede 

ıvdene meccanen naklediliyor. 
Sergiye ı,tırak edecek zevatın eeyahatı: Tren kumpanyalan 

sergiye iştirak eden fahrikatorlarla musııhdiaıinlne addeki seraitl tatbik ederler. 
Parls için mezkur şehirden lhkal, SO kilometto l>lr me51fede bulun•n 

bir gardın sergi tarihinden azami 30 gün mukaddem &hzolunan ar.ime< ve 
avdet biletlerinin avdet kuponları ser~nln hitamından sonra 30 ı:Un zarfındr 
muteberdir. 

Pasaport : ecnebi zılrler usuline tevfikan bir pasaport elde etmeli• 
dider. Fransanın memaiiki ecnebiyedekl mümesslllerl, ~erglyl ziyaret edecek 
zevatın pasaportlarını derhal vize etmekle maketleftirler. Paris sergi'1ne 
girecek olan ecnebi müşteriler için p&saport vize harcı mekımı ı!dlnin 
emri üzerin• Fransıda beher onbeş gilnlilk ikamet için bir ıltun franC"• 

tenzil odllro4tlr. 
ltı:amet Hrvlıl: Sergi hey'eti fıbrikatorların voıılc~arlııruı taiebı uurlne 

kendilerine bir lk:ametglh teminini deruhte eder. W.er tilrlil ıaflUtt ıçınJJeyoğlunda 
"lstanbul şambrdö komers P'ransez cemivetlne, milracaar olunur. 

ISTANIIUL BORSASI ı ·rıcARET ve ZAHıRE 
2
'·

00 BORSASI [<C 

IS'l'llCRAlLAR 
lıtlkrw dalılll 1 9i 
Düyunu ftlnvabhld• 123 
ikramiyeli demir yolu r. 

SENETLER 
1$ n .. ı.uı 
Anadolu demir )Ulu 
1. Tranvay. Ş. 

1. ı:. S. Şirketi 

L Sn Strted 
T. TütUn iı.. S. 
f. DeJtrrrı•D Ş. 
"· Dclfrm~D Ş. 
A. çımento Ş. 
ı. T•lelon Ş. 

S· M. F.tıı '· 
~· Hayriye 

TAHVii.AT 

Anadolu} 1• T. 
D Y t. T. 
· · s. T. 

Ttıael şirketi 

Elektlrlt ıtrtotl . 
Rıhtım Şirketi. 
H. PM~a ıtmın flrketJ 

Çl:Kl.F:R 
Lvndrı 

Newyork 
Pır~i 

AtlU 
Ceoe;rc 
Roma 
Bukreı 

Amsterdam 
Brük,.l 
Sotyı 

Praı 

Berlln 
vıvanı 

114 

•• 
39 
00 

8 
4Q 

29 
$ 
ıs 

25,00 
;. 
00 

•2.00 
U.1 
4Q 

00 
70 
50 

41 
41 
47 
4,4() 
4,40 

19 

988 ,s,-
0,49 12,50 

ıı 56,!IO 
311 oo.oo 
' 55,00 
9 , 37.~ 

.14 37,$0 
1 12,$0 
ş 53,50 

118 OIJ,00 
il 55,00 

! Oh.75 

~ 49.00 

Liseler Mübayaat komisyonu 'Hl 
yosetlnden ; l!renklly kız Lisesinde 
yaptlaşak beden! terbiye salonunun 

inşaatı temel.taş ve tuğla dlvar 1~ 511111 

martın otuz birind pazar gilnu 'aat 
onyedide ihale edilmek ilZ•"' kapılı 
zarf ile miinaka ayı konulmu~tur 
Talip olanların ıerliti ınlamak Uzero 
i<omısyon kldpllp;ine miiracıaılan 
ilin olunur 

l .1şaat ressamları.na 
Mühim bir firket cıddJ referansı 

olan iki llç inşaat ressamı arımaktadır 
Arzu edenlerin Voyvoda cadd inde 
Bahtivar hanında 50 numeroya mıi 
rıcaıilan. 

17 \'1art f 929 

Buğday 

Yuırı~ık 
K1<1lca 00·00 
Stınter 0-0 
Sen 3·16 
Dönme 
Yumaş.aL: mahlut 
Sen O< 
Romanya 0-0) 

Bulgarletu 
Zahire 

Çavdar 
Arpa 
?tr1ıın 
Yula! 
Keten tohumu 
Fı~utye 

Mercimek 
·obut 

Börülce 
Bula 

Hububat 
Swam 
Kuşyemi 

Uıı 
Eklttı F.t,tra. 

Ek.5UI 

Birinci ııım114at 
f\lrlDı:f Sert 
Uııacl 
l'çtıncQ 

ıuzmol 
Kepek 
Paspal 

AZAMI 
K. P • 
00.00 
ı7,3S 

oo.oo 
18.2') 

00.00 
00,00 

10.0~ 
19 ıı 
ııı.ıo 
9.10 .. 

48,00 
00,00 

:il s) 
00,00 
ı ( 31) 

00,ll'l 
00.00 

• 
1425.00 
lll'l5.00 
1s~.oo 

0000.00 
ooııo.oo 

0000.00 

ısGARI 
K. P. 
00.00 
17.35 
oo.oıı 
11,ss 

00,0U 
()(),()() 

ıo.00 
ıu; 

1 }, 11'1 
9.IY. 

43,fl() 

00,00 
21.20 
00,00 
1 l,30 

00,00 
00,00 

ıtıo.oo 

ım.oo 

li70,00 
00<>~00 
0000,00 
0000.00 

lıtanbuı Hayvan Boreası 

ı2,s,192s oırt 11Atıflar 

Cinsi 
Kıvırcık 
Dajtliç 
Karaman 
Karayaka 
Kuzu 
Kco;ı 

Sığır 

'1anı 

Adet 
80 
64 
76~ 

3S 
338 

~ 

Kilo ftyau 
uanol uıar 

40 40 
52 511 
40 58 

21 
ı 

28 

40 
35 
28 

s. 
pi 
ca 
ya 

1 
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lı MILLIYE."f. PAZARTESi il MART 1929 
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c~-@"~ .ttı<aı, mı be can ••=•• ı ,, 
( ı'1artın onaltısı şehitler günü 

Hiç o ;.,rün hatırdan çıkarını be can! t 
Sonunda ve lakin yaptık düğünü, 
Türk kanı buşuna akar 011 be can1 

ı 

. - -· - · -

al • • masag Karısını nasıl a 1 ın 
vurdu? 

• 

.__ _________________ ........ :;..s....,,,..,1 
u - • • n ~::1a11ate pek '-UŞ- liff gece 3W atlı iıt. .zaptettıkten ::;unra !G: . .ı- 11..1..::...:...-....:~--,.ı; 

- Bu kadar nıarıfetlı- kündü.Hukumet işlerini yola çıktı. İran hu- di memleketine girdi Şehiremininc.le otu-

ve kuvvetli genç kız Bunu fursat bilen kumdarı da Yıldız Be- ve Acemistan hukünı- ran Ahmet E en li ile 
bakalım kimdir, gö- etrafındaki düşnıanlar yin k~çtığını duyunca dannı esir etti. karısı Safi e H~nım 
relinı ! avaklandılar. Konışu sıkı hır hticumla içeri lran hukun1dan tah- öteden heri birt>İrll'l";vı. 

diye yüzünün örtü- ı;an hukunıdarı bı'n- ğirdi. tını va saltanatını el- k d b" .. 1 . avga e er ır tur ,ı 
sunu cekince Fitne !erce asker toplayıp Zafer neş'esi İran hu- den kaçırmamak için 

t 1 '-7 ld B geçinenıe?:lermiş. 

Bi~ unutsak bile tarih unutmaz, 
l'ürk altın gibidir lekeyi tutnıaz, 
J(inini kalbinde besler uyutnıaz, 
B'zi top gül.esi yıkar mı be can! 

or aya çı <tı. ı ı ız ey hududu geçti. kumdarını da çileden Yıldız Beyi kendisine • ·r · · w - bo Evelki gün evine sevgı ısını gorunce y- Yıldız Bey bunn ha- çıkarnıış,oda işi eğlen- damat etn1eği karar-> nuna atıldı. Sarm2 ş b 1 l k · dönen Ahnıet Efentli 

Duş nan sanırdı ki biz kolay kandık, 
Doı11uz derisinden post olur sandık, 

> d . er a ınca nıem e etı- ceye vurnıuştu. kştırdt. karısını evde hulanıa-
' 

1 

oıaşoldular.YıldızBey ni ınüdafaayahazırlan· Halbuki Yıldiz Be.y Yıldız Bey bu teklifi 
• F't · t l Jd l b yınc:ı fena h'llle hid-
t 

1 neyı e <rar a ı sa- mak istedi. Fakat as- v_ ediğ·i yunırug" un acı- <a ul etti. Fakat bu 
-t- d- C JJ - detlen~is. O uııın1adı anıa biz tez uyandık, 

Türkler boyunduruk takar mı be can! 

Aldık 16 mart intikamını, 
Duşnanın başına yıktık damını, 
Milletin anlattık biz meranıını, 
·rürk kanı boşuna akar mı be can! 

M. S. 

........................................................ ! 
t ............ ~~!:!!~~~ ... ~.~.~!~~ ............ i 

Makina adamlar 
Bir çok zan1andır şa-ı den birinin işini mü

yıası devam ediyor. Anıe ke~melen gördüğü ar
rika da bir insanın gör- tık ınkar kabul etmez 
ı - ,, __ · ı · w n ma bir hakikattir. Buma-

<. ugu ış erı gore - . . . 
k. <l • t 1 kına adanılar her ışı 

1 ına a am ıca o un- _ x.. d- -
gornıe~e, ve uşunme-

n11ış. 

Buna bir çokları 
İnannıaz. Fakat Anıe
rika c'a ( yeni jersey ) 
huktinıetinde yapılan 

bir makina adamın bir 
şimendüfer lokonıotifi 

ı~lare ettiği ve başka 
bir nıakina adan1ın da 
h;r f~hrik:-ı d~ amele 

ğe hissetmeğe de 
başlarlarsa vay hali
n1ize nı.i diyeceksiniz ... 
Hiç korkmayın bizim 
meziyetlerimizi 'taklit 
ederJer, nıuhakkak ku
surlarınıızı da beraber 
alırlar. Onun için kendi 
lekiyle mükemmel 
rekabet edebiliriz . 

rayına go ur u. '.! a- ker ve halk yıldız Beye sıyla el altından mü- kadarla kalsa iyi .. Ar-
1
,....._""""l'.'" _____ _ 

da da akıllılığından der hiçte taraftar görün- kemmel çalışıyordu. tık bütün dünyaya ha-
la vı bir çok ihsanlar müyorlardı. Bir kaç ay sonra an- kim olmayı kurmuştu. 
vtrdi. * Onun İçin yıldız Bey sızın Acerıistaniın dört Hint, ç·n, Harzim, Sek-

* * kaçmaktan baş'.<a kur- bir etrafını kuş~ttı. lap, Berat, l\1agrip hu-
Yıldız Bey, Fitneyi tuluş çaresi görmedi. İran askerleri Yıldız kCımdarlanna ve Rum 

alıp sarayına götür- Belki kendisi ortadan Beyin ordularının kar- kayserine elçiler yolla- i 

d~kten sonra dehşetli kaybolursa memleke- şısında dayanamayıp yıp onların da kızları
hır eğlence hayatına tinin kurtulmak imka- teslin1 oldular. Yıldız nı istetti, 
daldı. Zaten öteden be- nı vardı. Bey İranı b?ştan başa bitmec!i .................................................................................................................... 

Bir Arabacı müşterisini soydu Çinde 16 milyon insan aç 
Eyipte oturan Ahmet Feyzi Efendi evelki 

gece Balatta kafayı çekmiş, sonra bir arabaya 
hinin evine o- t 'ıek istemiş. 

Çinde dört beş senedir halk boğazlaşıyor. 

İki üç kumandan ehaliyi bir birlerine kırdırı
yor. Bunun neticesi orta da ne ot l<":>ldı ne n'a1.•• 

ı 
i 

Ka,ının önünde bek
lemf ğ · başhımış. Bir _iki 
saat :sonraSafiyeHanırr 
gözükmüş. Saçsaça ba•. 
başa k:ıpış'Uışlar. Bu
nun üzerine Ahmet 
Efendi bıç;-ığını çeknıiş 
S ıfiye Hanınu sekiz 
yerinden yaralayıp 
ka1-m·ş. 

Safive Hanım has
talıanede ölnıüş. Ah
met Efondi de yaka
lanmıştır. 

r\ra,;acı ,\zınt Ye ar ... aua~ı N..ırı rt·~zı Eıen- ::__i.u • .; ora uu ı:.a,u .li ıııHyon xışı açJıktan 

1 diyi yolda soyınuşlar, parasını, elbisesini ve kıvrım kıvrım kıvranıyornıuş. Bu hal bütün 
ş'ıpk::ı-ını alnıışl::ır. Vay gidi arah::ıcılaı· v~yl nıilletlere ibret olsun! 

Çocuk ha/tas 
23 Nisanda başlar [ 

~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!"!~~!!'!!!i! 
l\]i~iy_:tin tefrikası 35 ikisi de sustular... /kın onlar sizin elmaslı yolunuz- meyiniz •.• tabii Hasanın cüm- mı •.• hem geç oldu, artık dön- nın yanındaki ıarmaııklı duvar. 

Bir müddet gözlerini, denizin dan tehlikesizce geçınenin ko- leleri daha sade daha basitti. . . meliyim, dedi. / dan korkuyorum. • • geçerken 

E S 1 
dibine, koyu gölgelerle oynaıan ı !ayını bulmuşlar... .. .. !~haf bul~uğunuz. ~~ktalan ben Yar~un ~t~ek ~zere .uzanan hep bir şeyler kaçışıyor.,. yap-
ıazlardan ayıramadılar. - Oyle anıa ben yurumekten ılave etmıı olabılırım ..• mak- Ekremın elını gonnedı, çevik raklar bıtırdıyor .•• 

Neyran oturuyor, elile çora- bahsediyorum •.. bu çok daha ıadım size onu biraz olsun an- bir hareketle ayağa kalktı ... , , _ Mehtap ıefasına çık 
bırun üstünden. bacağ~ oğuy- baıka çok zevkli bir teY olur- latmak~ı. : . "!'ya parçaıı ~~k büyük değil- kurbağalardır ••• bizim bahçe: 

_ __ ordu. Ekrem bıraz gende ayak- du... . - Kı~ı! dı. Ekrem çekılıp yandakine at- de çok var ..• naııl Neyran ha.-
Yazan ~MEBRURE HURŞIT - ta duruyordu. - Neyran hanım, Hasan aı- - Şeyı ıtte. ••• Haaam. • • lamadan genç kız geçemezdi. nnn deniz kenarını ıevd' · · 

Sıcaktan hala bunalıyordu .• ·!da yalnız otuı:maktan korkma- Başını çevirdi, genç kızın ay ze peri.~zı. diy~r .• ~. - Onu ben sizd:n .. ~~-el .tan~- 8,un~ 11!1latmak için durdu, se- yine gelecek misiniz? ınız mı, 
kayanın kenarına oturdu, çorap dınız mı? dedı. 1 ışığında parlıyan güzel kıvırcık - Sıhırlı degnegı olmıyan yorum •..• acaba küçugu ıımdı- vımlı bir tebessümle ona baktı. _ Elbett b I b- I k 
larmı çıkardı, eteklerini sıvadı, Neyran ~~kasını dönmüı saçlarına! ço~ tt;f~af bir beyaz- bir peri kızı,. evet! .. .. ye ka~ar anlıya;ııadığımı mi o .. e~'.1ad~ E~emin nefsi ile havalarda •. ~·. e e oy e sıca 
ince bilekli küçücük beyaz ay- çoraplarını gıyıyordu. !ıkla elbısenın ıçıne saklanan - Halbuki Hasan boyle du- zannedıyordunuz. ne buyuk bır mucadelede bulun- Ş b ld be . k I 
aklarını suya soktu ... bacakla- - Ben burada hakikaten Y- boynuna baktı ••. belki kaç haf- tünmüyor. • • etrafınızdakileri 1 - Bilir misiniz Neyran ha-1 duğunu, onun ellerine sanlıp: d - h a ~ '"~ . aya ar~ 
rına sanlan uzun yumuşak saz- alnız kalabileceğimi sanıyor- tadır kalbini üzüp bitiren his-ı sade bakışlarınızla bile hayran nım? S~inle .k?nl!şmak güç. • • "Neynın neden beni anlamak 

1 
an ~a rum ece ıur.:c;. · · '3Y· 

!ardan ilk önce biraz korktu ö- dum... !erin çıldırtıcı teşviki albnda ettiğiniz için sizde muhakkak bele benım gıbı bır makina a- istemiyorsun?,, diye bağırma- e mı. 
bür tarafa döndü. - Bu taş bana mı Neyran her şeyi unutup ıuursuz bir b;ı-1 sibirli bir şeyin mevcudiyetine d~mı içi~ bu he~en, h~men im- mak için kendisini ne güçlükle - Ned~n? • _ ••W•• •• 

Tam 0 esnada, sahilden .ıslıl:- z_im bahçe yi atlayıp buraya ge- reketle ellerini bu güzel baıa iman ediyor. . . kansız bır şeymış ••• ~ır:'z geç zaptettiğini hissetmedi bile. , . - Demın benı gor~ugunu:ı 
la söylenileq bir türkü sesı gel- lıyordum. Madam ki sizi rahat-1 uzatacak, okşayacak, koklaya- _ Evet, 0 çok sevimli bir ani.adım.•• fakat aczımı kabul Bütün zekasına rağmen göz- za.r_ııan ?'~l~ı~ kalamadıgmızdaıı 
di. aı.z .etmiı olduğumuzu hissettir- caktı. · · fak~t N.e?'ranm safiJ'.e~ çocuk. Sizi ilk gördüğü gün, ettım. • .: .. .. !erini örten safiyet perdesi genç muştekı ıdınız de. • ~ 

Neyran başını çevirdi. Kaya- dınız .... denizi penceremden dolu ahenklı aesı ıle uyanır gıbı gözlerinizin ona doğru döndu- • - Bu.~un .. ~~ .~o.~lere neden adamın bakışlanna bu garip • - .~ zamaı;ı bacagım acımıt-
lann üstünden beyazlı bir er- seyredenm artık... ı oldu. ğü o ilk heycanlı anda, adeta luzum gordugunuzu bu sefer de parlaklığı veren duygunun ne ti.•. oyle.d~dım_• · • 
kek ilerliyordu. Genç kız. tel~ş- -. Size rahatsız oldum de- - C~~P .v~r~enize Ekre~ k~lbi~de şimdiye kadar mevcu- be~an~am~dım... hırçı~ ne dayanılmaz bir. ıey - P_ekı .ıımdı~ . . 
la bacaklarını sudan çektı, elın- ınedım yalnız sualinize cevap bey .•• aızın ıçınıze de şu denı- I dıyetınden bıle haberdar olma- • Şımdıye kadar anlaımya- oldugunu anlamasına marn ol- 7"".Şım~ı .•• şımdı ••• sızde 
de çoraplan, iskarpinleri ayağa verdim. ze vuran elmaslı yolda yürümek dığı bir köşenin, büyük feda- cagınızd~n ~orkarken, bakınız d:.ı. gelınız, dıyorunı! 
kalktı. Beyazlı adam o zamana Neyran acele bacağını ıudan arzusu gelmiyor mu? karlıklar yaratabilecek çok ne- buna sevındım. • · Karşıdaki kayaya atlamak ü- Yaramaz dudaklar! .•• Yine 
kadar onu görmemişti. çekerken taşa sıyırtmış, derisi- - Belki geliyor ••• fakat ü- sih bir hisle dolduğunu ve bazı - Neyi anlayamadığıma? zere onun yanından geçerken, Neyranın İstemediği şeyleri ne-

ikisi de durdular. ni kaldırmıştı .•. beyaz çorabı- zerinden ancak peri ayaklarının dakikalarda sebebini anlıyama- - Hasanı! saçlarından dağılan "salkım,, den söylediniz? 
Yüzü gölgede kalan Neyran nın üzerinde yayılan ~an lekesi- geçebileceğini hissediyorum ..• dan isy~n ~?~duğ.u kuvvetli bir - Fakat s~ze söyledi~ . ya, kokusunu, gencin nasıl gözleri- Ekrem hayret ve sevinçle 

tam aya kar:ıı duran yabancıyı ne bakarken Ekremın nazarı - iyi ki babam yok. • . hayal zıncırı ıle sıze bağlandı- Ben Hasanı sızden daha ıyı ta- ni kapayarak ta içine kadar çek- genç kıza döndü ..• elleri uzan. 
tanıdı ve çıplak bacaklarının ü- dikkatini celbetti. - iyi ki babam yok. •. şimdi ğını, ne yapmıı:k iste.s~ '.'acaba Dırım. .. . tiğini farkedemedi.: . ~enç kı~- dı; fakat o, çoktan kaçmıştı ..• 
zeı:in.e kabil ~lduğu kadar etek- - Kan mı o leke? Ne oldu, "~ı;ı şairlik nerden çıktı?,, diye·o~u? hoşuna gı~er mı ıdı?,, su- - Acaba? oyle mı sanıyor- lığını~ m?su?,1 emnı!etı ona hır / !şte ay ~şığ~nda beyaz görünen 
lerını çekınege çalışarak: baca<>ınız ını kanıyor? aızınle öyle eğlenirdi ki. . . alının burgusu ıle sıkıntılı le· sunuz? kerecı;c bıle fenalıgı,, hatırlat- ınce elbıselı hayal koşa koşa, 

- A a,.. Ekrem bey ..• diye- -
0

Taşa çarpmışım .•. acele - Pederiniz galiba sizinle redd:itler geçirdiğini anlatıyor. O ana kadar gözlerini deniz- madı. ! gittikçe küçülerek ağaçların y-
- A a,. ·. Ekrem bey.• • di- ile kalkarken... . de alay etmiş olacak ki bunu - Ekrem bey, siz Hasanın den ayırmayan Neyran başını - Sizi şu ağaçlıklı yere ka- eşillilderi arasında kayboldu. 
bildi. Ekremin dudakları acı bir te- düşündünüz. • . ' avukatı mısınız? Küçüğümün çevirdi, arkasında ayakta duran dar götüreyim mi Neyran ha- Genç adam bir müddet gözle-
G-mç adam kısa bir tereddüt- bessümle aralandı: - Kim bilir?.,. Aa .. , o u-• yaşından büyük sözler söyledi- genç adama hayret dolu gözle- nım, müsaade eder misiniz? rini beyaz noktanın silindiği 

.en sonra Neyranın yanına gel- - Size uğur getirmiyorum •• zaktan geçen karartı ne? San-
1 ğini biliyordum fakat bu ne ea- rile baktıktan sonra, dudakları- _ Ben de sizden bunu istiy- yerden ayıramadı •.. 

di. dedi. dal mı? rip zeka.. . . nı büktü: ecektim .•. koca bir kız için ay- Kendi de farkına varmadan, 
- Pederiniz yok mu? Bura- Neyran güldü. - Evet sandal olacak.., ba- - Neyran hanım öyle gül- - Bu bahsi bırakalnn, olmaz ıp ama, doğrusu mısır tarlası- • bit:ııedi - -• 

-
-

.. 

---
1 

J 
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Diş fırçaları 

UiolıJjik ye f~n noktı: ı azarım!an 

en t;.nııı fırçıılardır. Cin )( · l muke 

mcldır. 

1 !er -crık 4;; kıını~ fiat'a .<atılır. 

l\ll LI. t\ El' ,, \/, 1 tlll·.--ı I~ .\!ART 1929 

iş macunlarının en m 
Amerikanın 

Yazı maki na arının 
en mükemmeli olan 

~,._ 

'rurkil"! 'mum A~.:iıta 1 KH. KRQUBALKJAN 
Dalton Ye Moroe •e ()dhner Hesap Makineleri 

En ~lükeınnıel ve En ~letin Hesap 

makin asıdır 
Gıt!aı.ı. fü \ır ,okap;ı nunıero l 

Telefon Bc}·oğlu ı 5b 1 
J)ünfctnın En .l\1eshur 

;\Ja1<ineleridir 

UyUk Emperyal O eli a ıl 
Beyoğlu Tramvay caddesi lnglliz Sefarethanesi ittisalindedir: 

l•tanbulda 'lrkeddt· l"ramı K) ~adde:<ındc 0~\1A. 't\'~, oteli rrıu0tedri bulunan ı·c lzmirdcki A.'KERI cıteh 
ın ı·tcnri O\IER LÜTFÜ Hcı carafıııd~n emsalin minkullil ı ut-uh faik bit surette neHıkı•ı 

ı c ınob!lyelcri ~uceddcdeıı tefriş ı-e ceıyin edilerek kiışııc _ cdilmiŞtir. 
- ~ __.,---,"'~<·-, ---:- -

e kıraathancı:i < hık 
ikmal 

h.1.,IY KER 

Okzijen sayesinde istihzar olunan BIOKS 
diş ınacununu da kullanınız. 

Devlet demir yolları ve limanları ' 
umumi mü dirliğinden: 

Dr. Cevat Tahsin 
TAHLILHANEsl 

.Mid ba ak, karaciğer, böbıe 
mesane, idrar \-olu, ureınl. akamet, 
kum , ~eker. romatjzmı, TJl:iflik:, 
solucan, tenıa, dit. "nir ve sair 
hasuhklann tınıaınile · ıq!ıis ve 
ted11 ılcri içia • iDRAR 1\ 'I ve 
salrenln TAHl.II TI )'llpılır. Dl 
\' A, YOLL , ili 1-.1 YlTI' fil 
al onda. 

Dikkat ediniztt 

1 
,·aı:ını ha)rct ,,uzı.Wp;t · ancak Kili . .\! l'l·:ırn:\ ile idame ıe 

t•·nıın i koibildır. 

,,., .. ~ ... mm mııın~mııımM~ı m 1 tı 

San1>on. i\a bam uzcruıdc ı;:;ın \lusakuı bıasıonundan hanı m,zl..ılnın Ka}Seıi, ~irns hrnı ile mültekıısı 
olan Kalın bl:t.,}OOuna kadar nlan takriben 80 kilometrolııl.. hir kı•ıııın inşaau t 8 !\fart ıı2ıı tarıhinc mllsadıf pazar· 
tc>i günunc kat'• münaka,ava vezcdilmi~nr Talipler mezklır j!;unde saat on ditrt buçu~a kadar devlet demir 
vollrı yazı işler' mudirlil;ince kabul edilccck-ılr Bu münakasaya ait Sartname \e saıreyi arzu edenler ı·uz lira bedel 
mukabilinde \nkara ılcrlct dt·mir "'ifan \'C limanları ınalıye ve ınuh:ısehc işleri dıılre,uıılen tedarik edebilirler 

T1YATRO 
\"[. 

SİNEMALAR 

Darülbedayi 
Tepebaıı tly&rro•and• ııı ının 

S3Jı a~ımı aat 21.:JO ıU ~·atoı1. 
nıııallimlcdc talrhclerr mah>U'. 

Nedim 
.ı Perde 1 lali! hıhıinın m•nzum 

Türkiye lş Bankası 
Serınayesi: tediye ediln1iş 4,000.000 liradır 

Untuıni l\lüdürlük 

pıye:;i 

§ B U y U k Satılık köşk 

nkara 
Şubeleri: 

·IlOYÇ[ OHYENf BANK 4 

1 Tesi t:trihi; 1 Q{ltJ 

Miic,,isleri; Drc;dner H"'nk. 
. )afh11·ıe~cr llıınh, !'rap• 

Na<ynnal Bani,. For Jlı)yçlant 

idare merkezi, Berlin 
::'ııhcleri; i>tıınhul, lımir, 

l lamlıurg 
loalıtıı lilimı celefo ounıro u; 

R )Oglu; 247, 248, 984. 9113. 
1 tınbul · smı telefon num ı
u; l ·ıanbol; 2 42, 2843. 

idi 

Şehremaneti illinatı 

Q, udar dair ındef' 

Ü. kuılarda Çakırcı il n ıu~a 
rnalııı.lksim!c daırc halıçc klra} .ı 

Y 'crı.!m k ıçin 1Çtk muı: ıcde} c 
konmu~cur. 1-'l.!9 cari ;re ılıa
ı i olacalrnr tıdlp!crin _.:ırtnamc 
ı·i ınl:ımak için her gun, mıız.t 

-edeye ~rmck içın mezkur tarihte 
le\ azını mutlurluğtinc j!"Clmderi .... 

Şdır.:maııcıinder. Beı.lclı ı..c,fı . ' 
595 lira Jq kuru-tan ibaret olan 
Dolma b:ılıÇc camisi • u yolunun 
Gazhane chıınnth bo tan içindckı 
bozuk kısımları, tamiri k.ıp·lı 
7.arflı mıin~kıı;ayn konnıu~cur. 

Taliplerin ~rtnamc u! nak \ l' 
keşif C\Takını gormck ı.,:m her 
gun leı az m mııd ırluğlı e gd 
meleri. 

\' e teklif mdauplarırı ihale 
gLınü olan 94-929 · lı giinı 

c-aac on be.ıc knd:ır ıncr.Kıir mu 
diirlujtc 'ermeleri. 

.,~ . ., 
l'atih ır tndco · Cihali,le 

inlkoz maiıAUe inin Ku uk Tth 
kagınd Eman t malı 

ı\nkara Adana Avvahk 
lstanbul 'frabzon Zonguldak 

Bursa Balikesir Kayseri 

~ t • k Giiztepc 1 tas oııunda onünde iki 

-~-~ ayyare pıyan osu diikkAnı hulunaıı .-eüç bu~uk dönüm 
•razi5i olan sekir. oddı bir k<işk 
satılıktır. llenize nazareıi 'c hamam, 

()epcı<ıı. t;ıanbulılıı ttitün 1 
gumruğıL telefon numrosıı. 

lstanbul 3227. 

9 nu aralı nrsa ı:e Hara çt h:ara 
lehmet mııhall iinın ka\ ık hkc 

le ·indeki baraka mahalcinin 
· j,ıının :- nl·i Pıızar l{ıınu ııat 1;; 

te icarn raptı mukarrer bıılıındLı
gundan talip o!anlann ~ cı nı ı c 
.aatı mez ılrda daıre en~ıunenine 

rnüraea:ıdsrı ·ı n lunıır 

İzn1ir Gireson Mersiı; 
r Saın ·un Edreınit 
N iisait ntuanıeh\t, l<un1baralar, kasalar 

Keşideler her ayın tı. ndedir hl\UZ iki kıııu \C kumpanya suyu 
1<ırdıı . Ta.tip c•lan ph·ankn ınüdiriw 

3. ci keşide 1 t Nisan t 929 tinde !:!ererreddiıı ·ı.eye 'llurar.1lt: 
etmelidir 

Büyük ikramiye: l'skiidarda Hace Pa na hatun 

numaralı hanede mukime ikc Ct 40,000 11. radır mabalfe>indc .·m'ilik cadde:ıinde 61 

·ubaı 112cı l•ıihind , .• r.ı eden Istanbul mıntakası 
A»rıca: 20.000 15.000 12.00J t0.000 liralık ı·;mine llur ıc ı fanımın rnnhkcmecc 

ll<ramlyder ve 10-000 llraltk bir milkAfat. ı 7.iyeı edile. emvali metruk ı 2\! mu"' hendislig" inden: • 900 lart •ı2<ı cuma gıinü ~at IO da 
Bu keşıd ede cem'an : 3. mezkılr h:ıncddıilıııüzayedc aulacağl llalıke,ır \ iltl}l'rinin ~u ..:ığırlık kv.a ıntn DcıııirKupu kar) e lndt• 

numara kazanacak re ıeımi mczkiırda satı· hitam k:\in cılup inıthıııı ~· f ı ,ll:l tarihli fermanla ihale kılınmı, olan 
hıılmadı~ı takdirde 2> i\larL paıaı · d ' 
ı;ünü -a:ıt ıo da ıckr1r ''"'l" deı·am \ntımoıı nıadenınde Sa dtın \ • ı Iayrettin beylere uit (28) sehim 

l 'll!l'u'']llhlllı JJrıınırııınıınınMlnı·ııııııııııl!lltHjfillllnlttHıt1ııı ~lı!j- olunacaıtı ıc mcr ıımcdcn a!:ıcalJı ,·his< mun,ailcyhinıa t:H.ırlannd n müddctı kanıJ'llsi zarfmdıı ca fiyc 
ıılı lı · i ll !! 11 llllUI il!l llJif.UH lllliUl.ll I~ l olanlorla lıor~lul •• ııı lıir malı 'c cdi!we:nıcsinc mebni l lıikumctcc cn,fıve i ıktiza cılemis olmağl.ı zikc 

D kt Art• H h • ıcra>et ıdtli:ısında bulunanların da,> · k l l -.. o or ın or oronı~- mah zarfında l) kud3r ikinci hukuk .ıunan maden en \il -se ıec el \l"fcn talihe :ıtı!acap;ından taliplerin 

l 
ıııahkcmroıııo mi·ncant c)lemeloıi kapalı zarfla fartm 31 inci l'a7.ar gunıınc kadar iktisat Vek41eci 

ilci . \ı l!ukl uıtu. idrar <lıır!ıp;ı. portnsc. hasta !ık la rı. he! ı;eı ~-
1
;
1 

l!IA!ll!n!fllo•l•u "•"!fil'•· ••11111!1111!1•11!1•.. .\fadcn rirıı:ıtı!l·id•u•rı;:i):::.eıı:ci11n11c 11ıl!'n~'";::lil~C~aa~c~ci'.} ı~c~m:,clıile~r~i !il~Aİİrı•oiiiliiin•n u•r••••mıa cklip;iık frent?ıp c . son u ııl ı•e ~ğın ız ~ırını:alarln kat'i 1::11-·ı 
ccdını cc!.. . ııc~ogh, Tcıkatlııarı oıeli yanında mektep Ecnebi n1en1leketlere ı 1' , ·uut, \'ILı\ r~:r. 

=== ... _·ı.kak ''u. ~. ·ıc ·fon: lkıo~lu 3152 giden tüccar \'e DEFTERDARLIK ILANATI 
seyyahlara Harar çiftliği toptan ve pe

rakende satılıyor: 
Gaziayıntap defterdarlıgından: 

Ga1.illırntap ,.;J vetınin tillıaşor nahi '"sinde .-e S.cur innagtbo runda \aki rubu 
1u,ki ı. ç , ubL g yri mu ki 283 kıtada tapu kaydınca 27:18 ve haklkutı 

loıt bin hcş ıii donümden fa7.la arazi ,-e bir bap mil$tckil 'e dlger nı~tf hls~e 
d. jtirmeni ve 2~ adedi mütecaviz çiftlik bina!ınnı haıi ve Feksen hin 

lira kn meti mubammineli Harar çiflij!,i 6-3·9~9 tarihinden itilıaren eyrımı 
l•t.. \ · ın-•t na o!nak üz.ere ,ıı -3-92<ı tarihine mü>adi[ par.ar ıı;ünii saat 
••n dorde kadar 21 guo müddetle kapalı zarf usulile ıoptın ,.e ıynl ır;ünd · 
i"'rukcndc ureı le alenen 11\evkii mıfaaı edeye ,-azedilmiştir . Talip olanlınn 
ı-c c~aııı anlamak ••t•venlcrin her gliı ı ifılyet cml:lkl milliye dairesine ,-e 
)"""' me7.kurd defıerdarlıf( daire<indc muıcşekkil şaıı' komisyonıına mü 
racaat cyltm•ltd ilin olunur• 

Bank&. Kummerçiyale 
Italyana 

l'ı·ı 111ayesi 700,000,00G 
(lhtiynt akt;.<'si: 

540 000,003 Liıcl) 
Tı·avt>llors (Seyyalıirı 

~:eklıwi) ı;ataı 
Liri, frauk, İıııziliz limsı 

ıı>ya ı'nları frank ıılar:ıkıı 
satılaıı lııı ~~klı-ı N'ı resiııd 
ııı>reye gitseniz ı •amııızı k~
ınali cnıııiyr.tlc ıaşıı ıc lıcı· 

nı· ~~ıııı:ıır islrr~ı·ııiz dirıl\·aııııı 
hor taralıwla, selıirclP, ,·,ft1ll
erdıı, \1tpııdarila, treıılcnlo 

Pııııu ..... SERi" YOLCULUK bıı çeki ri <'il kii~tik feıliyal 
__ uıııır ~:::m• i in nakit makamında knla-

A Ek it ---. y_hkla İştiıııal <'<lehiliı·siniı. §§ ero- spres alyan anonim şirketitnin !IJ Tra,·cll r.·, !;ekleri lıakikı 
:: 1 laitad:ı ikı de hareket eden po,ıa tayareleri ile ııeyahat ediniz. :: ·ahhind(ltı ha ka kim. nin 
~§ htanbu!dan Atinaya 5 5Uttc ve Atiııadaıı llrendiziye 4 uaıe gidllir. §E kııillaanma\'acağı bir şokildr.ı 
§:Mevkı tayin n kolı postal mektup naldı için Löyıd "l'IJ;estinonıın Bey.55 tnrtip Y(' ihlas erlilıııiştiı. 7 
;:§ 0 llunda Cıılaıasar•y ile i\lıımh•ne<kki )'Olcıı idatthanelcrlnc ınllrıca•t :: 1 iı••••••••ııııiıı••lli'I 
--

0ıunına·ı ·- Manisa Vilayetinden: 
•••• , ?!> • :: 

~::::::::::~Telefon Beyoğlu 2~ U-2127 ~ •• Saıt Odemiş yolunun o+ooo llA s hh s+ooo inci kllornetreslnc kadar beŞ 
I 1 at ve İçtimai muavenet vekaletinden: kilometrelik tCS\i)ei tür biye ilo bu 

anbuı (' b • . b" r . h lı"' b kilometreler ara ınd• on ınetrc açık· 
ı Jr u ıJ •ııraba f f:L;tanc.:.indc Eııt a ıçın ır ırcngı ı ta ,,. tat ikaı lığında bir heton a(mc kobrü ı·c 
ıle\a a~ 4cakıır. Başlama 7..ım:ını bililıare bildirilecek olın bu kur; tiç ay muhtelif c!l:ı"atta on,ckiz lıetnn nıen· 
hand ın c_decet.; \e ne!ıayeıindc deraın tden Etibba imtihan Qlunacakıır. lmtl- fez ,.e ( 191 ) met~e nıikap_ lıcton 
l•rınd· ~J~'llffak olanlar ~.o;o lira ücretle vekAleıin firengi mücadele mıntaka· istinat dıvan lnşaau {ı9055) lıra (J7) 
ıidu .. a IStihdaııı cdJleccklerdir. l\ur;a kabul olunacak Eıilıba adedi mahdut ~uruş hedcli keşli üzeıinden ~3-3-92<ı 

~undan tar 1 •ılanl . 11' er arasında lııkterınioji l'e lah<ırııtuvara a7. çol. ıukulu >aat on buçuğa kadar müddetle YC 

ıle ı .~ btcrcın edilecektir. lnılhap olunacak Etibba ıt;:da 80 lira ücreıi mtktua "3palı zarf usuli!e miinaka;aya çıka· 
' an •Jla kaJ ı h ı· · b tida ar ıız met arcırahları da ı·erilccekıir. Talip olacak ·,ııb a rılm~ur. Mufassal malumat i;tiı·enle-

vc evrakı rn l . 1 ·ı 
ııı •avenet . . "' Hte erı c mart !121J nehıyetine kadar sıhhaı ı·e içtimaı rin \illyet baş ınühcndislijl;ine miirn· 

1 ekAletırc ITltıi"llca•t edccrt.Jcrdir. ca1thırt. 

• 
Li•• Kuruşu 1\1ahallc: i 
ıı500 1 leJbdiadıı 
TJksimat H ınüştemclatı; 

:'okağı 

yılı 

·umam•ı 
I C)~ 41 

C'in i 
flane 

Uirlnci k~t 1 sıkın • iki oda - ta~ J<ışcıncli ufak •da . hıl~ • huri~n 
mltb•h. 

lkincı kaı • 4 oda • bir s ra uzerı ~ c cırafı kap3lı darıcı. 
ı 'çüncü !\at 4 oda ı ufak sofa 1 halt • ı h•lkoıı . 
Aı-rı sak.ı.f altındı 1 oda 1 mııtbah - bahçe • samıc • ·uyu. . 
ihale lıede!iııln nısh pe ·in ı·c nı-fı diıı;cri ihale urlhincfetı ıııb.artn hır 

stııe wnra nakden istifa olunmak şartı le baltıla muharrer bıneııld ınülkiyett 
11-3·929 ııırlhindep itilı&ren lılr &) müddetle müzayedeye '"~ olunmu' oldn 
i(undan ı.aliplerin ~ 4 'I:!', paıar giiniı >aat ı .ı İc ''"''"' m•lmu<hirlü~ırıe 
miiracı•thrı. ,. ,. .. 

1 )t:fltn.iarlık dairc~indl. 111e\'Cul J:-kHtnbil k:~J~lan ~cralci rnukarrcre~i 
ılairı:.sindc olıP;a çıkanlmı 1ur, fırJ• ııf,;il~t ıçın defterdarlığı müracaat 
•·luıunası, müzayede 7 nis•n 92'1 ıırlbinde ıcra olıın1c4ktır. lallplerin (>() 

. ., jQ 
i'ra depw.itu Htırm:ılan lft7.1mdıı · - • . .. * ,.. 

l\.IRAL!K oCKl\ı\i • ·rı.pb~ed kışla a1tı iiuriııJe ruonu ardır: N .ıııı, 
ı..ıruı 300 lica. ınJJzaı-ed<· 17 nııan l CJ2<ı da 1 >tftcrJarlıkta )·apılacaktır. ı 75 

Deniz mübayaat komisyonundan: 
ı ~50 !(in lltkompoıc kömur. • 
500 • La'l.marin köoı!ir. 

M .. \1. \ • Denit. kur\ etleri ihtl ·acı çin lüt.nnıu ı;orulcıı l<<>murierin 
uııal_ı za~la 18 Maıt 92<1 tarihine m!i.adlf l'açartc l günü ~at 14 tc ıalibi 
ııhtcsıne ıhalc ı icra l;ılınacae;ından şannamc,inl gurmck isteyenlerin her gün 

cı vermek i tcycnlerin muı~nn gün ıc saatta l\a-ımpaşadı cıcni• mübayaat 
kOıni )Onuun muıacaaıl:ın. 
---:------~----~------...,.;....~~·~--...,.----------~ Zayi: l tanlıul Ticareti da- ı lıan 
lıiliyc ı;umru~lınden 5721 nu- 1 tanlıul Tranl\ay •• irkotı 191!! 

ı;eneslnde ihraç l'<lilmi;; ı U7.dc beş 
maralı 18 Şııbat tarihli otuz lira- faizli tranın tah\'fl!tı hamlllcrine 
Jık depozito makbuzu· zayi etti- ıadesi ı nisan 1<12Q tarihinde hulul 
~imden bir hilkmii olmadı- ı:.dCJt 22 numaralı kupon hedeliniı~ 

1 · (' 1 \ işbu tarihten itibaren O•ıuanlı B&nka ı 
gıııı ilan eı erım. ' 11 ata rapyan marifetiyle. bu bankanın gi.felerinde 
J lnn mükerrer 13 numarada Beb- tediyesine mubaıcret edil~ğini iltn 
çet 1 ltf7.t. ile ke<hi şeref evler. .,. 

1 llılumuııı banka muamclaıj 
rıca ı c husu ı kasalar icar 
olunur. 8 

1 ı. 1 ' 

Eskişehir Çitçi ban
kasından: 

~::S nizam amcmızın 24 ncu 
madde ı mucıbinee 1 mart 929 
taribme mundif Pazar günu saat 14tc 
hanhmız hl edar n hcv"eci umumı-

e ınin (E i; birde ıaşba;;mda klin ı 
nıcrkt'.Zind aldade toplanma mukar
rer oldugundan e •!eten. \ ckAleten 
laaknl e'JI hi"eı e malik h .cdaranın 
içtima giinundcn lıır hafta el his e 
metlerini lıınıi!en hankııınıza mu 

racaatlan rica \'C ruzname! mılzakc 
rat ben eçbizir ı.Jn olunur. 

Ruznıtme -
1 - lecl" ·idare ı. Ou ı ~~ 

\lurakıp raporu. • 
2 -928 sene ı !'lan uııun k~ 

bıılile meclisUdan: 'e ,,,urakıpliğı 
ibra•ı . 

.ı lecfi• ıdol<"'"' ı cnıden in 
ubabilc h ıhul!tlrlannın takı!ıri 

4 Wrı"11' intibahı \'C Ocr inic 

nka ilr 

Kendi endine ~ olmak zeı·k· 
lidi- ralı:ıt ıer n we ka!ıııll: 

için nı bur islwnbilli 
POKER TRAŞ BIÇAOI 

ti • ~ ~ Ci' 

~O ·. Oi 
$. POKER ~ 

ıle ıra~ olınalıdır. Taklitlerinden 
,;akımnu. IO adedı IUlllf kurat
tur. L·mumi dcpo·u l'ltalıhulda 
Tahta kııl!de 10 llllftlUllC-. 

JAK DEKALO VE ,·em.Ki 

US sene 

dalJ!ı:a ~· m&Z 

SiNGER 
,aatle~inl 1<111fanın"

Feıınl ı;ozlüklcrin her ne•:; 
Dcposıı: !;tanbnl Köprii tıa:rnda 

C:Rı\\1:\Tl woı.o (11({,\Df.RI .F.H 

iL ' 
ı~tanhul ;draat ban~ından: 
~ubemiı m ;nhıılatı için memur 

alınacakur. Talip olanların şeraıti 
anlamıık üzre 23 M•rt Qi tarilıl. 
ne kadar muhabcraı: amirlijtinc 
müracatlarl. 

l-;tanbul Rloocı hukuk ıııahkc 
nı ;ınd : Bclıılc hanı c akı

dan rcmınindl· kuçuk :ır:ıy 
me ·d :ıında 1 ~ rıumaralı h ctlf' 

mukım 1u1.:ı r efendi ıılcyhinc 
ıkamc c lediği nafaka daıa.,ın•" 
1 J .J.929 tuıhlı .:el ı:sind~ Jı,1xır 

bnlunm:ı.dıp;ın n lıilctı1"P kıı · 
wııl l!'tıhak melerl " ın t n 
• 9 inci madd s1 mut.:' ıncc !!,l ~a 

kararıırtih.SZ '" . '111 a ıkat 
ll'l-4-<ıl?ıı raz rtc i gür! 
el ,rıe muallak b lundujtu <.tle 

Y"' ınl tahkikatcıı hazır bultınr.a,ı 
' a • i takrlirde gıynbCTı tahkikata 
n:,ıb cc olunacıııtı ccb' m .. 
kamına k:ıim ılmnk ur.re il .. ı 
olunur . 

Zayi: 

bıunbuı mulh•k•tındıu t;,.ıaıa ık 
lley~lu h<yn!Pde tahtel'arz demir 
)°"1 '('(ırk \ • ::;irketı, ((jJ7 
~ı:ıt~• i!OÇ mı; \ uzde he~ 
faizli ·rı•d .ııaıı hamillerine. 
, ııdcll I S•n 1 9 tarihinde hu!OI 
cılcn pon bedelinin, 
;,&u ıaı'lht itibaren, (),ıranlı 1:-aıı 
UJ1 marü bu k•nın giiele 
rinde luli e; ine tniılıqerct edil ece. 

i ıl• k d eıler 

han 
·nırk ~ucıniın F'.Iı:ktıik şırkctı 

1 919 sene;ıııdc lhr <ılıman rnzde 
heş ai>.li l~lcktrik uhı, ıtnın 20 
num alı kuponunun \ide"' • nu ı 
19~ ta inde bul l evi dij\'tnılen 
clolaı ı · uı ihı mazk.~r ıt!lıareıı 
lıedcli Galat4da. o· anlı llank4' 1 

g~tlerındc tcdi e cdileceııni maruz
illtir uhvBAı haıııL.uiae aı:zeder. 

Oarüttulim salonunda 
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Seyyahin cemiyeti idare hey'eti dün Tokatİiyan otelinde bir içtima akdetti ve bilhassa 
n1ahut balo meselesini görüştü . 

Dün karnavalın sonu idi:gene J.Jir çok mas 
karalar Beyoğlu caddelerinue dolaştılar. 

Ba yran1da Hilaliahı:ner menfeatına dagıtıl mış olan rozet hasılatı 
S" y 1 ıy()r. i

l Ayvalıkta da açıln~ış olan millet mekteplerin~n ~ir!nci devre tedri-
li&b bitmiş ve müdavımlere şehadetnameler verılmıştır. . 

Romatizmadan 
mustarip bütün hastalar için 

aükOn•t ve f lla ! 

'' Spirosa1 ,, mahıuıu 

cilUı nüfuz, ağrıları teskin vn 
güzel bi• sicaklik veren yegıine 
-~lı\ÇÜJ'. Gavrı mCıbadillerle cemiyeti idare hey'eti dü nnıühim bir ictima akdetmiştir. 27 ~1art <la 

kongra toplanacaktır. 

\Matbaacılara ilan 
Zonguldak Yük>cı- maden mü

hendisi mektebi der& kitaplarının 
tabiyesl 25,2,929 tarihinden iti
baren 22 gün müddetle mlinaka
saya konulmuştur. Şeraitini ıınla

mak isteyenlerin Istanbulda Şehr

emaneti civarında maden mııı

takası mübendiRliğinc ve Zonı;ul
dakta mektep müdüriyetine rnli
racaat eylemeleri ve tekliflerinin. 

1 l2llralık depozito akçasını haYi 

kapalı zarflar ile gelecek 18 
?\lantan cvel mektep mliduriyc
tine vasıl olmasının temini ilan 
olunur. 

İstanbul icra dairesinden : Ycjil 
köyünde şirketiye mahallesinde cami 
soka~ında Zeki bey köşgünde Ali 
Baref Sultanof efendıyc, 

Milli iktisat Bankasının lVhlıkemei 
asliye ikinci ticaret malıkcmesinden 

yedibin yediyüz yetmişiki lira sek
sendört kuruşun kdaleti mütcscl,ile 
ile 1 O mayıs 1927 den itibaren ° , 1J 
faiz ve şehri l komi yon ve tarihi 
davadan 17 ey!OI 1927 tarihine kadar 
mahiye elli lira antıepo ücretinin \'e 
verilen telefon tellerinin furahtiı le 
esmanı baligasmm marhkömbihdcn 
icrayı mahsubuna ve yüz Ura ücreti 
vek!letiıı 13625 kuruıı masanfı mu

hakemesiyle tahslline dair i\lenba 
salın şirketi mtidüril Fuat Ve'ıbi 
beyle sizin aleyhinize istihsal eyle
diği 6 teşrini evel 1928 tarih ,-e 
~28-2193 numaralı il4m berayi infaz 
dairemize tevdi edilerek namınıza 

yapılan ihbarname ikametgahınızın 

meçhuliyeti hasebiyle tebliğ edile
mediğinden i11nen tebligat icrasına 

karar verilmiştir. Tarihi ilfodaıı 

itibaren nihayet bir mah zarfında 

dairei icraya 929-1585 numarasivle 
müracaatla tesviyei deyin etmediğiııiJ. 

veya tehiri icrayı mucip bir divece
ğiniz olduğu takdirde dermevan 
eylemedlginiz surette icraya devam 
edileceği maltlmunuz olmak ve 
birinci ihbarnamenin telıligi maka· 
mına kaim olmak iizre il~lnen telıll~ 

olunur. 

Hayvan meraklılarına 
Macaristandan bir ay evci g-etirll

miş olup ve ziraata !evkal:lde elve
rişli Nuniyus cins beşer yaşında bir 
çift hayvan l\lartın 20 nci (,'ar~amb:ı 

günü saat 10 da Fatıh At pazarında 
sanlacaktır. 

-
Türkiye iş bankası u-
mumi müdürlüğünden: 

Türkiye iş bankasının lzmir ju

besi binasının inşası miJna.kasaya 

vazedilmiştir. Münakasaya iştirak 

etmek isteYenler., şiırmame, mtk:ı,·c

Jeııaıne sureti ve tam •eri planları. 

!Jankamızın Ankaradaki uniııml mü· 

düdüğüne müracaatla 20 lira muk:t

bilinde alalıilirlcr. 

Teklifnameler, mutchcr bir lırn

kadan alınacak 20.000 Türk liralık 

bir kefalet mektubuda beraber önü 

rnüzdeki 20 \fart IQ~C) C'r;anıba· 

günü öyleden erel L nıumi \1t .tir

lüğümüze tevdi edilmiş olınalı lır. 

Umumi MüdürlüP;üınüz lıir gtlna 

fiat kaydı gözetmck>izin dilclli~i mü
teahhide ihalede scrbc<etir. 

Sinop Vilayet 
Rasta ha nesi 

için muktezi 84 kalem mualece 18 ,l· 
929 Pa1.arresi günü ihale edilmek 
üzre yirmi gün müddetle münakasa· 
ya konulmuştur. Taliplerin ve malu
mat almak isteyenlerin Villlyet daimi 
encümenine müracaatları ilıln olunur. 

Gaip broş 
Hint elmasından bir broş martın 

13 ünde otomobilden 3 numaralı 
dyaıro locosına geçilirken kaylıoltnuşruı 

Bulan Amerika sdarethanesiııc getir
diğl takdirde memnun edilecektir. 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makineleri; le bebo-

ğlıkluıı;u idrar d.ıı lıgı, Pro<tnt adc· 
miiktidar. \e belge ,ekJig-i serian 
ve cilt ile firengivi ap;n,ız tedari 
eder. Kar. kö_ de Börekçi fırını sıra

sında 34 . 
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