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MÜKERRER SIGORT A 

1-lüktımet memleketin iktısadt 
lnkisahna alt her tedbiri fırsat ve 

Bekarlar vergisi bekarların yüzünü ekşitti mi? 
' lmktln ' nlshetinde almaktan geri 

kalmıyor .. Bu onun için esaslı 
bir umdedir. :\lecburi mukerrer 
sigorta kanunu ve bu kanun 
dairesinde milli bir şirket teşkili 

hakkının mukavele ile teshit 
edilmiş şerait dahilinde iş banka
sına verilmesi hu sahada atılmış 
yeni 1'ir adımdır. l lt.kumctlc !~ 
banka.ı ara.ında inı.talanmış 
olan mukaveleye göre şirketin 

snmayc<i tamamc ı tcdıye edil
miş bir milyon liradan ibare! 
ohıcaktır Şirketin mlidurlugıine 

lsviçrclı tanınmış hir nıutehassıs 
bul~nmu~cur. Yeni şirketin lıuıiin 
usul ve ı,:alı~malarında ıı;arp 

memleketlerindeki rca"urans 
kurr ıa. valarının prcn<iplcri ha· 
kim olauıktır. llılha»a memle
k'!ttc çalışdn yerli ve P.cnelıi 

sigorta ~irkctlerik olan muame
lelerinde nıiisavr.t ve adalet 
esaslaırndan ayrılmıyacaktır. 

Şuphe yok ki . igorta mesele· 
lcri her memlekette ikusadl 
hayatın birinci derecedeki arnllle
rındendir, çiinkii her memlekette 
sermayenin ve her türlil ticari 
tc~cblıfülerin en esaslı j!arantisi 
sip;nrca muamcidcridir. Bu gune 
k.ıda r s .;orta ' " sigortacılığa 
ehemmiyet vermLmck ) uzün· 
den 'llill servet hcsabıra l(or 
du urn•ız z· "rları tahmin etmLk 
k •y de • .tir lktı adıyatımız n 

in ,. fını program :ıın tıaş tara

fı :ı :ıvaıı hııl<Omct, sigorta 
i le le :z .\kadar olmağı daha zi

) •L ~ ihır al Ldenezdi. :\lemleketh! 
m; ·ı '.ıır r .ıkcr•cr sigorta şirketi 
rL\ t t ( !'llamakt~n dola)ı bu 
rada ça'ı,an yeri \ c ecnt:'ıı sı 

g-ort,• şırkctlerı ~ımdiyc kadar 
hnrictcki ecnebi mükerrer sigorta 
şirketlerinin arzu ve ıı~ullerine 

ramolmak mccburiyctin~e idiler: 
Bu onlar için bir nevi esaretten 
başka bir şey değildi. l'muml 
harpte bunun acı tecrübelerini 
gördiik.:\Tcmleketimizdeki igorta 
~irketlerile olan mukavelelerini ip
tal eden ecnebi rcassurans şirket
lerinin bu kararı buradaki şir

ketlerden mühim bir kısmının 

çalışmalarını tatil etmelerini mu
cip oldu. 

Gerçek harpten evei faaliyet 
halinde olan 46, şirketten yalnız 

1 + on dördu ~aldı: bunun neticesi 
olarak gerek hükömet gerek ef
rada ait olan emtianın yalnız bir 
kısmı sıgorta edilebiliyordu. Cihali 

}'anr,ınında tütün reıisinin yanan 
deposu sigortalı olmadı~ için 
bir milyon lira zarar olduğu 
hatırlardadır. J\li111 bir mtikerrer 
sigorta şırkctinin bir faydası da 
ec.:ncbi siıı;ortalnrına karşı mü~

kulat içinde .,:ırpınmağa mah
kum olan ıürk şirketleltrini 
daha iyi ve daha biıarafane hl
trıayc cdebılr-L icl r. 

1 lcrh.,fdt· harıı;tchı rca•-urıns 
I ~ketlcrınc 1-tr oCne a "P gider 
bir .aç ,,.. ) n , rny. mcınlekettL· 
hııak Cl! \c 1 zde igorıa san'

:ıtinı \eri~ .c l"c va ·ta olacak 
n:,.;ı hu \enı ,'rkcte rnuzaıcret 
Ve ır: \affa 1) et tcmc'lni etmek 
ııııı;ı bir \3Zifedir 

MAHMUT 
Siirt M~busu 

BUGÜN 
2 iı . 
1 

ıcı sahifemizde : 
\ı) •'la ınektof\u ~ ı~uzclllk kı· 

2 
1 11 ~l'SI ile mtılAk t 

• ~ ~Qn hab • er 
tıh tefrlkam .. : Tcmırlı lı: 

3 llncıı s . 
ahıfemlzde: 
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1 , ahıfemizde: 

Bekarlık vergisini /irmeye meydan vermeden izdivaç mukaı•e/enamesinl 
ınızalayarı bir genç 

~....-~~-=~==~~~~--~~~~~~~~~~~ 

Bekarlık vergisi ve bekarlar 
•••••••• 

MARUF BEKARLAR VERGİ-
NİN EVLENMELER ÜZERİNDE 
TEsİR Y APMIY ACAGINA 

KANİDİR 
İzdivacı güçleştiren sebepler nedir 
Ubeydullah Ef. nin fikri ve mütalaası 
Bekar vergisi liiyihası ve bekarlar 

Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı Bey tara· 
tından bekArlık vergisinin lhtası için B.M. 

meclisine verilen layiha, alakadar bekarlar 
arasında ~ek azı müstesna, hai•aretle mevzuu • • 
bahs olmaya ba!ljlamıştır. 
Dünyanın her tarafnıda olduğu gibi memleke· 

tlmlıde de bekarlar, bilhassa bUyUk 'ehlrlerde 
evlilerden çok fazladır. 

Vergi izdivaçlan arttıracak mı? 

Bazı bekarlar, Bulgaristan ve Romanyada olduğu gibi, 
memleketimizde beklirlann vergiye tabi tutulması 

izdivaçların artmasına faldell olamıyacağı kanaatindedir. 
Bunun sebebi, bekar erkeklerin en ziyade tekasüf ettltı 
Ankara, lstanbul, lzmlr, Mersin ve Adana gibi büyük şe
hirlerde erkeklerin kadından fazla olmasıdır. 

izdivacı güçleştiren sebepler 
Bundan başka gerek kadınlardan gerek erkeklerin, ev-

lenmetı güçleştiren ağır iktisadi şerait dermeyan ve 
maişet güçlüğüdür. Türkiye nüfusunun yüzde 48 ini er
kekler, yüzde 51 ini kadınlar teşkil etmektedir. 6,584,47 4 
erkeğe mukabil (7,075,801) kadın var. Bu kadın fazlalığı 
küçük şehirlerde olup lstanbulda (354,013) erkeğe muka
bil ancak (345,856) kadın mevcuttur. 

Büyük şehirler<te izdivaç kolay mı? 

Büyük şehirlere iş dolayısıle gelenlerin Ç?ğu istedikleri 
evsafı haiz Kız bulmakta müşkülata uğı'amaktadır. 

Umumi nufus lstatlstlklt:rlnln hail medeniye alt kısmı 
henüz ikmal edilmemiş olduğu için Türklyedekl bekarla
rın mlkdarı kat'I surette belli değildir. 

Kanunu medeninin tatblkından sonra yapılan tetkikat 
izdivaçların arttığını göstermektedir. 

Ubeydullah efendi ne diyor? - -
Beyoğlu belediyesi evlendirme memuru fazılı muhterem 

Ubeydullah Efendi, bir muharrlrlmlze demiştir ki: 
- Türkiyede en çok evlenme olan yer Beyogtudur. Burada 

senede ( 1500) çiftin akitleri yapılmaktadır. Evliliffin daha 
ziyade artması iyidir . Fakat bu hususta vergi vaıedilmasi 
eıı!enmek üzerine müessir olup olmıyacagı bilinemez. 

Bekôrlık ı•ergisinin yapılması bütçeye yeni ııaridat bulmak 
için ise taraftar def!i/im . Eger herkesi evlenmeğe sevkedeceği 
ümit ediliyorsa pek iifiiılır. Bence bıı cihet vergı ile değil refah 
ile olur. 

Evlenmenin geçinme ile alakası var. 

Evlenmlyen bir erkek, bu işin geçinmekte yapacağı gllçiUkten 
dolayı evlenmiyorsa buna verginin tesiri olamıyacağı kana· 

atindeylm. Şimdi evlenmek isteyen gençler kendilerine bir lstinat-
gAh, kızlar da tuvalet temin edecek gtoçler bulmağa çalışıyorlar, 

Bunlar evlenmeğe mani hareketlerdir. izdivaç pazarında arz mikdarı 
taleplerin elli kat fevkındedlr . Bu muvazenesizliği halletmekle 
bütün dünya meşgul oluyor . Henllz çaresi b:ıh•namadığı kanaa
tindeyim . 

En çok kimler evleniyor? 
En'"';.yad;-;vi;;;°enler (20-30) yaşln;-;:;;;;.ndadır. Geçen ıeneye 

nispetle evlenme mlkdarında mühim bir fark yoktur. Rama. 
zanın hiç tesiri olmamıştır. 

Şimdi perhiz dolayıslic Rumların azaldığı gibi ağıitoRta da 
Musevilerin evlcnmelerl tenakus eder. 

Ubeydullah E. niçJ.!ı evlenmiyor? 

Abdülhamit ~amanında kaçmadan kogatamaga vakit bıı_la
madım kı evftneyım . Eı•fenebi!ecegim zamanlar boyle 

geçti. Bundan sonra ıse • ikmdıden sonra dükkan açılmaz I • 
dtmekle ık/ifa ederim. " 

Dul kadınlardan maaş sahibi ve çocuksuz olanlara ver. 
" 1 
a ıı 
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ğlnln teşmili fikrine kadın birliği azasının bazıları itiraz 

. etmektedir. 

• M.TROÇKı 
Sabık komiser 
gene harpten 
bahsediyor -··-----M. Troçki dün gaze

tecilerle görüştü ----".\lilliyct~in bir muharriri ile 
hir gun evci gör~eıı :ı.ı:rroçki 
dün de lzsatnb•ıl Tiirk gazeteci
lerini kabul etu.Tam ~aat(12)de 
l\l.Troçki ile karşıla~tık. Eller 
sıkıldı. Gözler llu::ca,Almanca ve 
lngilizcc gazetelerle dolu ufak 
bir masa ba~ında ayakta duran 
<abık harbiye komiserinin üze
rinde toplandı. 

Tokatlıyan oteliniııo bu kü
çuk odası kapı e~iğlne kadar 
Joldu. Orta boylu yüzünden 
sıhhat akan M.Troçki hafif bir 
surette gülümstdi ve: 

- yer bula bilen LOtfen otur
sun. dedi. Diğer bir arkadaşla 
bir birimize yapışık bir surrette 
onırdıık. Fakat bu sırada Iotog
raf. makinalaıı ı\I. Troçklııin 
gözıine ilişti. ranııan bir ses 
duyuldu: " Fotograf makinalarını 
kenara bırakınız .... , Ve sonra 
sağ göziin(i hafi çe kırparak UAve 
etti. 

- 'uaileri~•zı >Ornnuz efendi
ler ... Odada bir dakikalık sukılnct 
oldu. Fakat hu devam ctmec'~ 
'Udiler bır birını takıp etti. 

,\!. Trcıçki enelıı,dun yazdı
ğımız gibi, Aimanyaya gitmt• 
için cevap bekledip;ini sôvledi-

M. Troçki 
Rıı~yanın lstikbali?den bahseder! 
ken: "ı 917 senesınden beri ka· 
naatım degişmemiştir" clımlesini 
bariz bir asabiyetle ilıhe etti 
llükt'lmetllc arasındaki ihtilafa. 
temas cttip;i zaman: 

" Bu ihti!Afı size anlatabilmek
liğ:im için bir kitap okumaklığım 
lıl.zımdır,, dedi. 

;vı. Troçki bir sual üzerine 
dedi ki: 

Türkiyenln dahill işlerine karış 
mak ıstemem. Fakat burada gör
düğüm misafir pcrverliP;e karşı 
müteşekkirim .• 

1 liç bir suali cevapsız bırak
mayan sabık komiser beynel
milel sivasettcn hararetle bahsetti: 
lngiltcre · ile :\ mcrika arasında 
bir harbin gayri kabili içtinap 
oldup;unu söyledi. Tarihten mi
saller getirdi. 

ı 'apolyondan Fransız - lngillz 
harbinden mL<aller getirerek mu
'kayescler yapu. \ e nihayet de
di ki: 

" Blivük hi.ikiımetler küçuk 
hüklım~tlcre lıarbı hile fazln gö· 

·· 1 B d k d'Jertne ruyor ar. unu a en K ııog 
in~isar ettirmek isıcrı;;;rııı~ıak
m1'akı lıarbi manen h 

tadır.. k R 
1\1 T ki ıe rar usyanın 

dahi!İ v:~fyeııoden köylüler ve 
1 den bahsetti. ve bu günkü 

ame e . h ıı · 
hiikônıctlerın ar ın önüne geçe-
tlli ycceklerlni söyleyerek 'sözü 
amelelere dayattı. 

• ıhayct gözlerini etralta gez
d ıktcn sonra yınc Almanya 
C}ı!hctıra temas eni.. C'ni. et 

tigini sıj) lcdi ve iki elini ileriye 
{'ioll;ru .:zacıırak bqfif bir se' e: 
"ülmazsı:. henüz dokunmadığım 
bavııllatmıı açacattım. dedl 

Nazım 

Son vaziyet 
. 

Tahki~at 20 
gilne kadar 

bitecek 

Kadriye hanimın 
Gazi Hz.ine müra
~aatı hakkında gös-. 

terdiği sebepler 
doğru değildir 

Reisi Cumhur Hz. lcrine ıuyl 
kast teşcbbüsUndo bulunmakla 
maznun Kadriye hanım ve rU
fckaaı _ haltlanndakl tabltlltata 
devam edilmektedir. 

Bir mllddettınbert yılancılt
tan muztarlp olan Hikmet boy 
hastalığının iyiden iyiye ıeçmı
meslnc rağmen buğün tevltllha
ncyc gelerek bizzat tahkikata 
başllyacaktır. 

Buğlln icap ıderee bazı ,a
hltlcr dinlenecek ve tahkikatın 
noksan clhetlerl ikmal edile
cektir. 

Bunu mııtcakip Kadriye ha
nım ve rüfekasının lstlcvaplan· 
na başlanacaktır. Maznunların 

hepsi yeniden isticvap edilecek
tir. Ahmet Vefik bey cvelce 
kısmen isticvap cdlimlştır. Mev
kuf bulunan Kadriye, Nasır, 

Hamide, F<'fo, Velik, Arabyan 
ile tahliye edilen Ali !Uza, Ke
mal, Fuat Şemsi hanım ve efen
diler tekrar isticvap edliccektir. 
Maznunlara delillere mllatenlt 
sUaiier sorulacak vo bilhassa 
Nasırın Kadrlye)·e yazdığı esrar 
englz mektup Uzerlndo tevek.
kul edilecektir. Kadriye hanı
mın Reisicumhur Hz. !erine mü
racaat esbabı olarak serdettiği 
bususatın tamamlle hilafı ha· 
kikat olduğu son tahkikatla 
anlatılmıştır. Şimdi Kadriye 
hanımın no için müracaat ettiği 
buı.un hakiki sebebi tamik edil
mektedir. 

Diğer taraftan Nasır ve Vefllt 
beylerin Londra aeyahatlan 
ehcmmlyetlo tetkik edilmektedir. 
Vefik bey seyahatı sebebini 
izah etmemekte, ancak bir pet· 
rol meselslol halletmek için 
gitmek istediğini söylemektedir. 
Aynızamanda Vefik bey, TUrki
yeye çok fenalığı dokunan Ed-• 
var Volkerle mütemadi temas
larda bulunmuş ve bu adama 
bir ziyafet vermiştir. 

Bundan mada maznunlardan 
birinin de Ml•tcr Ovlln isminde 
bir adamla temasta bulunduğu 
tespit edilmlftlr. Edvar Volker 
şu son günlerde tehrlmize gcl
ırıesl icap etmekte idi, şehrimize 
gelmemesi de ayrıca calibi dik
kat görUlmoktedlr. 
Tahkikatın tevsii için bazı 

ecnebi memleketlerindeki z••" 
tın istinabe suretlle maJO"'"tııına 

ıs na. 
müracaat edilmiştir. !~z ccv 
belerin bir kısmı"• JJ ap 
6elmcmlştir. 

YAŞASIN 
TÜRKİYE! 

Borsada dün tezahü
rat yapıldi 

• 
Tahvilat birden 6 lira 
fırladı, daha yüksel

mesi muhtemeldir 

Düyunu umumiye müza
keratının eyi bir neticeye · 

iktiran etmesi üzerine hükO· 
metçe hamlllere ilk taksitin· 
tediyesi için alAkadar ban
kalara emir verildiğini yaz
mıştık. 

HilkQmetln gösterdiği hüs
nü niyetin bu fili tezahürü 
dün kambiyo Borsası ile 
dlter milessesatı lktısadlye
de gllrülmüştor. Zaten hil· 
kQmetln verdiği tediye emri 
daha evelkl gllnden ticari 
mahaflle blldlrildltt için 
Borsada evelkl akşam geç 

yakıt hayli hararetli mua- Sarhoşlugun ve kıskançugı 
mele olmuştur. Bilhassa dün kurbanı olan Viktoıya 
bu hararet daha mütebarlz -~~ 

bir surette hissedilmiştir. Fecı· şey'. 
Dün sabah borsa açıldık

tan sonra evelkl akşam 224,5 
lirada kapanan Düyunu KAL YQNCU 

Muvahhade tahvilatı 229 lira- • . 
da açılmış, bunun üzerine 

1 

CiN YETJ 
borsa salununda çok şiddet-
li bir alkış tufanı kopmuş • -
"yaşasın Türkiye" nvazelerı J Bir mürettip 2 kad1n1 
Salonu çınlatmıştır Bu te- .. ld .. d .. . . 
zahürat arasında hamiller 1 o ur u. metresını 
açıs flatlnl 231 liraya kadar } d 1 
yükseltmişlerdir Bu alkış v~ yara a 1 -
yaşa! arasında pek çok tah
vil satılmış, mezkQr tahvlllat 
akşam 230 lirada kapanmış
tır. 

Tediye emri Jnırlllz lirası 
üzerinde de tesirini göster
miş, evelkl akşam 999 Kuru
şa kadar yilkselmlş olan 
!sterlin dün borsada 992 
Kuruşta açılmış 993,7Ikuruşa 
yiikseldlkten sonra akşam 
992,5 kuruşta kapanmıştır. 

Düyunu Muvahhadenln 
daha fazla yükselmesi kuv- ' 
vetle muhtemeldir. AIAkadar 1 

bankalar iki güne kadar 
tedlyata başhyacaklardır • 

TÜRK-YUNAN 
MÜZAKERAT[ --Teknik meseleler 

burada görüşüliiJ'0r 

Cinayet nasıl oldu, bu 
feci vak' anın tafsitiitını 

neşrediyoruz .• 

Evcik! ece• Bcyoğlunda Kai
yoncukaliuğunda müthiş bir 
cinayet olmuştur. 

Cınayetl yapan Harbiye mek· 
tebi mUrettlplerlndcn Server 
Naziftir. Server epeyce bir za
man evci bir tuluat kumpanya. 
sında dansöziUk eden Vlktorya 
namında bir kadınla Tanıf1'"' 

,.,.,..ı -ve beraber yaşamağa 

mıtlar. vı 
Fakat diğer t""°'k' n or-

,,dc o ası vnr• 
yanın Mısırda • 
d r VIJı'"'"' ı oraya çagır· 

ı k~e d"' lktorya bir gün 
mMa .! gf ccetlni Server Nazi· 1 ,,._ • 

t• ,ııylemi Nazif buna karşıbır 
fey söylememlşsedc bir tabancı 
alıp cebine koymut vo arkadaşı 
şoför Burhanı o akşam Vlktor· 
yanın evine eğlenmeğe davet 
etmlf. Burhanla beraber, Vik
toryanın evinde eğlenen Nazif 
Burhanı turşu almak için soka· 
ta göndermiş ve o sırada Mı· 
eıra ıeyahat meselesi tazelen· 
mlş. Vlktorya bu fırsattan bilis· 
tllade Server• dönerek demiş 
iti : 

Ankarada cerey"" eden 
Tllrk - Yunan m11~,.,,.ratına alt 
teknik mes'el•1" 1"

1n burada 
hazırlanmas•"" aşlnnmıştır • 
Dün Ce,,.,,,ı tlllsnu beyle M. 
Diya"'"""opoloa içtima ederek 
111 ,,,,..eratta bulunmuşlardır. Ilı:! 
~·J' ·eti murahhasa reisleri me· 
sallerine burada devam edecek· 
ler, Ankaraya gitmlyeceklerdlr. 

Aldığımız malumata göre 
Yunan murahhası M. Diyaman
dopulos bir kaç güne kadar 
Atlnaya gidecektir. 

Ben orada çok kalacak 
değilim . Tekrar geldiğimde 
şimdiki gibf her zaman değil c 

bile arasıra gene goruşUrüz demiş. 
(IVl.abadl 3 inci sahifede) 

~~~~. ~""'5·~.n:::::::=----:@:::::'~ ~;:-cı:ı:-R-:'.'· mrn:hl:::=:::::, ~. ro.;o=;_7.-~ 

yetin yeni bir teşeb 
tıavelerimiz 

Milliyet Gazetesi, karilerinden gördüğü devamlı teveccühün 
naçiz bir mukabelesi olmak üzre, mümkı'.'ın olduğu kadar 
yakın fasılalarla nefis ve zengin miind.e~~catlı ilaveler 

takdim etmeğe karar verrnış.ır. 

iLK iLAVEMİZ: 
Bu perşemb~ günkü nushaınızla ~enkli 

halde takdin1 tdilecektır. 
olduğu 

Karllerlmlzln bu llavemlzde kendi! ıl candan nlakndar eden mevzular 
bulacaklar ve hediyeli Roman müsabakasına iştirak edeceklerdir. 

erşenıoe günu bütün nıüvezziler<lcn ilavemizi iste:;y_..,inüıi;::z:;:;.;;:;:u:~;;'I 
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MİL(İYETiNH~RİÇ!E~!ALDIGtMEK:ru~·ııa~E~RAECAR. .. . §JtMso11 'Haberler ~ 

Miss Avrupa! .. ......... 
Avrupa güzelliği birinciliğini 

._pa.ayada 

Vaziyet nasıldı 
Başvekil l izahat 

k~~~~~~. ~.~:~ k~~~-~~.~:.~~:~~ı 
- Ak am mecll ı tarafından A nıpacla c• gUzel kadını . 
verilen bir baloya davetten d • oldutunu ! 1 

• 
verıyor .. 

Madrld,18 A.A.)- M.Prlmo 
de Rlvera dllo bUtUn gUn bazı 
ecubt gazetelerde mevhum ar
bedeler hakkında intişar eden 
asılsız haberleri tekzip etmekle nen Aıırupa gazeli adcmol· - Gıızelllğlntrl en evet nerdo 

selle Sim on dDn ıbabkl tremle fark ettiniz? 
Viyenay geldl. YDzlerce kişi - Plattenseede, banyo e11Da· 
laı~ıya çıkını ıı. Bn meyanda sında çehremi ııuda rıınıutnm 
alle dostıan old tıı rlbl r«zel ıun • 
ı:ıacar kwnı gllrmeye gelenler· • Sizce dOııyanın en güzel 
de pek çoktu. adamı nasıl olablllr? 

Tren Jıtasyonda durduğu - Bu Jıusa1ta lılç d~llnme-
uıman evveUl P~te t!)atro dlm. 
gazetesi m!ldllrD ladi • Arka
sından Melle Slmonun validesi 
ı:ıırUndU : Heyccaula beklenen 
gDzelilk kraUçe 1 yatalı.il vaıo· 
nuo kapısında gllrtlldUtD zaman 
dehşetli bir alkış tufanı toptu • 
Vlyanada bulunan macar toto• 
nlslnln en kibar !malan orada 
idi • 

Vagondan iner inmez tanı 

dıklannın ellerini sıktı , grup 
halinde gelen gazetecilerin ve 
halkı başını c;terek tatlı bir te
be Dmle clanlladı. 

Gazetelere llyleyecek lılç 

bir şe) 1 obnadığıuı l>eyan e• •· 
ine rağmen ağZından şu S{IZ· 

feri kaptık : 
Seyahati z nasıl geçti ? 

- Pek yorgun Ba kadar 
edaya nasıl tehammill ettıııme 
beu de dojtrıısu hayret edlyo-
rııııı. 

Vl} anada çok kalacak· 
mı ınn: ? 

Hayır. CD lulaı;ı iki gUa. 
- Aynaya çok bakarmısınız? 

Çirkin bir erk.ege aşık 

olsaııu: ne yaparsıaız ? 
Evlenirim. Aşkta guzelllk 

çirkinlik mevzubabs olınaz. 
- Siz birden bire çirkin ol· 

sanız ne yaparsınız? 
Derool in ar ederim ... 

Gece şerefine mtısınııenler 

verilen Mlss Avrupa. bir az 
daha )Orgun dllşmUft117. 

Avrupanıa en güzel kadısı 
olarak kabul edilen bu kız , 
cidden gllzeldl. Uzun seyahat 
ve ırykusuzluğaa çehresinde o· 

! :tuna• zleri ara n bu 
gUzellilt zeTrc kadar ka ol
mıımıftı. 

Bu sabalı Pcfteye giden Mlss 
Avrupa orada da şüphesiz daha 
mutantan merasimle karşılana

caktır. 

mC\'gul oldutunu gazetecilere 
ıllyleml~r, Başvekil bu yanlış 
haberleri neşredenler hakkında 
bu fay!alann devam ettitl mem
leketlerdeki mahkenıelerde dava 
ikame ecleret zarar ve ziyan 
talep etmeıı;e karar verdiğini.de 
ilave eylemiştir. 

11\. de R!vera elkArı omuınl-

ı 
yenin yllzde doksan.nın kendl
alle beraber bulunduğunu Mad· 
drltte rayrl tabi! hiç bir ~ey 
olmadığlnı tekrar eylemiştir. 

Bir setlrln uıumu 
Madrid, ( A.A. ) lsp11nya-

ınn Beriln sefiri M. Polo Deber 1 
nabe vefat etml~tlr. 1 

Banka açıyorlar 

'\Tadnd. ı<ı \. \. a.ı...1rlar 

mecT'ısı 1 ır lJan er gnıpı.na kredi 
a~aga mah us tıı hanla te~kili 

ıçtn mrz• I= '-e!"•nıŞ:: Bankanın 
l'ran,ıı., lnl(llıett itil,.. u lm:m•·ac:Lı 

.u1Jc1er --------
alınn..ayn.da 

Yeni tahsisat lı:abulU 
llerl'u.. ! ,\. \ lleıchsıaı;, 

hU Omctin ~cııi moskenler .n,a!I için 
l tem., uf,luğu ~ı;u mil -on maıl< 

tı bbul 
KemUatsUer kazandıl•r 
Be . 18 . '\.I licrlin met 

Razı olmıyorlar 

Fransa tamirat mas
rafı olarak 50 milyar

dan az alamaz! 
Parls, 19 ( A.A.) Matın 

ıazetesl mOtehassıslarıo mesai
si hakkında yazdıtı blr maka
lede diyor lt1: Fransa bank.ası 
mDdllrtı M • .Moreau fran ~z ef. 
lı.An umumlyeslnln şimdiye ka
dar bir çok fedaknrlıldarla kat· 
landılı;ını, bunun için fransanın 
tamirat bedell olarak alacağını 

50 milyardan az olmasını ka
bul edenalyeceğlnl M. • Young a 
beyan etmiştir . 

Parl!, 18 (A.A) • MDtehas· 
&ıslar aynen verUen levazım 
meselesi hakkında M. Perklnsl, 
beynelmilel bauka sermayesinin 
teşk!ll hakkında da lort Revels· 

tokeyl dinlemiştir. M. Stamp oku-
dutu bir raporda banka teşkl· 
ıatı me,.'eleslnde diğer murab· 
has hey'etlerln tekllflerl de na· 
zarı itibara alınarak elde edilen 
terakkilerf gllstermlştfr. 

(Reichsbank) idare meclisinin 
Cumartesi gllnU vuku bulacak 
!çtlmaıı. n ·balunmak Ozre ayrıl· 
mış olan M. ~chacht ın gaybu
beti c:;nasında murahha~ hey' 
etler mUzakeratta devam ede· 
cekler ve almanya hUkOmetinln 
her sene ödeyecegl taksitlerin 
mlkdarı lıaktını:a nlmresml su· 
rette tetkikatta bulunacaktır . 

Londra, IR (A.A Slr A· 
u ten Chamberlaia Avam ka· 
maras.nda. mOtehasMSlar ko
mitesi mesaisini ikmal etmedik· 
çe mUttefikin askerlerlnln Ren
den geri alınması mes'eleslnln 
parlamentoda mllzakeresfndcn 

Saatlerce ve bUyük bir 
zevkle ... 

Aynaya bakdJtıoız zaman 
ne dl~llııür unuz? 

Gazelin ıJderken sOylcditl 
on z; pederini çok ~lelllti 

ol111Uştar. Pellede bir kaç :za
man kalchtran aonra oturd ğtı 
tOçUk febre gidecektir. O, öyle 
zaoaedlyor, fakat s!nema, ti) at
ro aogajlııaanları batıadılr. an 
onra bafiaa neler gele etini 

bilmiyor. 

rr poi ~·eni aınele. i nıeclisi için yapı 
im tihabat kom nitslenn tam hir 
u!orı le mcc..~nmişıir. 

Hava tyl•.U 
Betim IJ -\. Hau rrilrş· j 

bir fayda melhuz olmadığını 

beyan etmiştir. 

Teczlyde edllenler var 

J\\EKSIKAD :\ 

Asilerin hali 
Mek. lto, 1 (A.A) HDkıl· 

Alet ıarafuıdaa ne~rolunan bir 
tebliğde Torreon nu tahliye 
eden •silerin Chlhuahna) şeh

rine dojtru kaçmakta oldııktarı 
hutıı e ad.ık lı:alan ••varı 

kuvvetlerinin bu ak,am Torre· 
oaıı ıt1rmelerl muhtemel olduğu 
"•ram ed!Imcktedir. HOkOmet 
kıtaatıımı bu muvaffatlyetl asi· 
!ere alt men'balaNlau da teyit 
olun•aktadır. 

Cotıeral r:.scebarm lsyu 
edee orfıısımun baftnda oldu· 
tu halle Torreonun 160 kilo· 
•elr• ltmatmde bulunan Esta
lona retdlt1 1'f ayet olırıntyor. 

Jııarezd eld ııııl n~re 

ku .. aıılla ednı cenenılın lka
•etr&hıııa meçhul bir ••bıs 
tarafıadu ate~ yertlmişttr. Bu· 
rada batundarulaıı bir çolı: mer· 
.ı yaaıın esna ında int'ftat 
et .. ı~t!r. 

Meblko. 1 (\ • .O.) HtlkO· 
wet lçlertade Cbllnıatıua vıllsl 

ile dahil oldutu lnılıle flmal 
aallerlııla -'merlkaa Teksa mda 
kain Elpasodakl M ckstka 1r.H-
•l•au 'ıııntıuıilt sulh talep 

etmlt ollluttannı, fakat Rel ı. 
cwaıllwr M. Git in haretı:etlet'I· 

.... mbettertne tahamm1ll etme· 
ı..ı ıuımreıen hainlerle mııza· 
kerata rfrlşmenln keııfdsl için 
nıAJntnn olmadııt ~uretlnde 
cevap verdiflnl hildlrmelrtedlr. ......... _ 

Blr kaza 

lar. ıra, ı CJ (.\. \ iki s-
prc:s ·ram ya!..-ı:n da çarpır 
mı>tır. . k · ı raralınmıştır. 

M. Demir 

~ Romanya~ 

Şimdilik tehir edildi 
Londra, 18 A.A. Uayll 

Mail in Bllkre~ muhabiri bıfdl· 
ıiyor: Romıınya lıllkllmetl Cer
ııotl tıe Slgbet araGında Roma
•ya arazisinde bir l'frlntl teşkil 
eden Ro1DaJtya-Lehiı;tan h du
dunun tashihi hakkındaki tale-
bUıdu ffmdll aarft nazar 

ftlr. Mama ·yet-
tar Lalı meltaftUnde Lehlstnıa 

IJOyle bir tanlhl ka!M.le mtıte· 

mayll oldutu söylenmektedir. -·-Borç para arıyor 
Lcınd;a, 19 (A.·\) - 1a' i5 

ıgaute.irıc naza~" RreT.irya hti
lı.ömeri i,.rikr.ız l.;.a:abiros\Ul( mu· 
h lu:a etmek ak..;aôıyk l.nııdra 

pi)ll!a-•ooıı 1 ~ mil on 1 iliz 
liralık ir il.r;ız akch İ\"Tn mu 
zakcrac~ ~irişmM; 111.redir 

Prens değişiyor 
• 'ke. lQ \, ... J - • lrnıako 

prensliginin bı:'llen her tıırafınd:ı 

prer, · l.oui nir, iktidır-ız!ığına 

kar ı şikJh cılcT yuk'!clınlşı:ir. Prr!h 

de-. !etin merıafiını ilıaıal l't'llekle 
jttılıa.m oluaduğlllldao r.wnWıiıı· 
lcr alta at cı leraı;atını talebe 
\·e ~Tine e\ i ktnmn 71.'VCİ 

pr Pierre t r;eçirrıırl';e karar 
,-~mı ş lertlir 

ilk temel tatı 
&mı:. t'J A.A..,- ı. • ıca 

aln·aro <: ·eıı sarnının ili.: 
mel tıı~ırın F. lulde konaı::ıtını 

milfl medi. !<' ııylı•miıtir 

Müllyeti tariht lelrlk•SI 25 

i LE 
Temi. her'ıa de, l.cnl:i hudut- ~ b:ızı mo~ol aşırctlı:rinc lıaclcrinl 

ı..nnı ıdaC••rm en !n çıresi bildirme!.;. ure ·maıe Ondail 
tecarnz et:n ltcn ıbareı: olduğuna nıİ;i'crdi. ·l'u • ir tlcrin haV\an

J..amıat retı i '.\1 aha ba!inda l:ı.rını otbt•ıJ..IJrı yerlerire bıra-
alacaK !\ rı, ,... bem !de reca· k•'mı' ,... ı-• " unu görer er iki 

'uz cd.:'1 K car J..c ·k-.nç ı-lmıı· J..ı ,, .. ~ 1 ı1b· o1a•ak •crı ın 
lı ı netice 

lll~ )il, 

ka·ak L'n 

'?IC"\ kı) e 

rcrr r, 

\j ı~U 

uJuı 'l<' l •, i bıra

~ cn,n ctı 

< ı~·.t ÇtKtlm.'u<lı. 

kı h:ıldc . ruan 
takip etmC\ ı !ık 

rr ~ , ·1 ı 

onrl cı:ek ı !eri 
~ ;::ı t r:ı',. 1 ri 

g..:r. e d 
ed lnı ş 

er \ ul.:'e 
lcJho·· r lı. 

ı i ifa 

Lınl r 

ı.:" ,maJ.. 
gı çecek eri 
ı>ıden bi• 

kar 1~ ı ar. 
cluklafll' · 
\ 

r • ı \e 
ıe 

'· ) rcte 
r ıı.hrhl 

ırac!a , lma'.e doğru 
IJV1lrt kn·, eti ile 

ere. e git e!..tc ol-

c.:.ı ar. AldJJan cc-

vermek l z nıd Stz.rı /ıuııımadığınız Mrıgolları 
Tcmırl;ı ~arrı.a•ıntlan ı; ı cmır lmlmava gıdiyorıı>!. 

miit llı:r ş"' · bah:ı.nn \!klaşo 
ğır go ıcrmckıcdır 

Raddettller 
Berlln, 19 (A.A. Relch-

stag meclisi M. Sevcrllng e iti· 
matsızfık beyan edilmesi hak-
1ondald takriri reddetmiştir. 

Amerikanın iştiraki 
Cenevre 1 \. \ \meriko 

mtlı t hU Qmetluırua he\-ııelmilel 

-da' i kı di~anın& ı, ~ kın· 

dd.i ,e tevzi cıülııı4tır. 

Ce.evre, 19 (A.A., - 11 hu
lulktJIMls:t.&n mllrekkep komite 
Amerilr.a ... "eyııelmild ad.alet 
divanına lftlra._l lıakluadakl 

protokel prejesl•i kabul etmlt· 
tir. 

Mı ırdamüsademeler 
Berlln , 18 (A . .O..) l(ndus-

- llilıl rtUyor : 1( hileden ge
tea lıııMrlere f°"e parlemanto 
........ ftıyuı ılçia yapılan 

ıtrilll tatırfftat flddetftd artırmak
taw. Pazar ~ solaıltm poli• 
kııvvcUcrl ile kırala bir latJda 

, vermclı: içlll sar•>• ıJrmeğeça
ıışan vaftcller arasında bir mil· 
Hdeme olmuf 30 kişi tevkif 
edTlmlftir . 

6 bin klfl açıkta 
Brllxelles, 18 (A.A.) Cam 

fl!brikalarında çalışan amele 
ı ret meselesinden dolııyı grev 
Rllft etmiştir. :t.ltı bin k1şl ı,ını 

btr&kftı~nr. 
....;.. _____ _ 

Bir muharebe 
Roma, 19 (A.A. Bln~azl-

dekl ftıı' ·an kıtaatı erbabı kı· 
yemda:ı bir ırup Uc 13 Martta 
bir muharebe yapmıştır. Kıya

mcılar 20 maktul bırakarak 

kaçmışlardır. ltaıyanlann zayı· 
atı l YJ'Zlıa~ı, bir çavu1 ve 25 
yeril nererdiJ. 

ki cmır ~ela buna iddet 
cttıler. r m onrıı ~'Wlmeyc 

lı:ı~ladılar .• -.:ciccd Teminıı nez
< • e dö ·cck J erde, hu yola 
ç:karılan 'kinci kuncte iltihak 
ederek onun gittiıti yer~ gitriler. 

Bunun uLcrlnckn bir ı;ene ge· 
çtrı,. blt\~~n bu s. hrlcr kışı 

y da~brda ,;cçırdıktcn son-
rn em • nde il muşlerdL Fa-
kat ll' cletıerind~ \1ogo1 lard:ın 

nkhkları lı:ın :ın •urlıkrıni, yakıp 
yıkdı ,arı yerkrdı:ıı z.ıptcttikleri 

,c)kri <.a; getirdı .. r. Tel! r hq

sırin ~;Z~Ltlcrıni taktlir etti. lkı 
emır taraiındar vaki c..'.Jn ilk 

ihmalden hiç hah tmedL Ç'ünkıi 

ak i tuktlirde lıer iki emir kendi 
terini ha ·ye iz ddcdccekler, 
adıımlan ile birlikte Temi rden 
B\ nbnık kanlı bir dlı,manlığa 

:-apacaklardı. 

Cerek mu takıl, gerek nufuzu 

Paris, 18 (A.A) Harbiye 
nezareti Rhin ordusuna mensup 
bazı erkan v~ tımera hakkında 
cezai tedbirler ittihaz olundu
gu.ıa dair şayi olan haberı ne 
tasdik ne de tekzip etmemekte
dir. Bazı fazeteler bu cezalann 
bir ceneralı tc • ih, diğer bir 
cenerah azil , bir miralayı da 
lllaşga blr mcn:ııriyele nakilden 

arc:t oıcıuıa lı ;>nmaktadır. 

P rls. 19 A. A. Rhin 
ordu ela vuku botıuı hadiseler 
-ı:eriae barblye nann Mayence 

da baluaau ceneral Goubeau 
ya l>lr tevl>Uıaame göndermiş 

vazifeleri Treve ve Durere de 
l>ıılaııu ceecral Partouneaux 
De miralay a.rahı7a yı kuma· 
IHlaalaktaa uJebalftir. 

Parl , 19 A.A - Meb'usan 
medlal lltldca -. kougra
syonlar lrakltın4ald llyıhanı• 
mUzateresfne başlıyacaktır. 

Parls, 19 (A.A Çin .-arla 
erta elçiel N .. l<lıı lıakamednla 
Brhtrıd - K&Uet misakını tastlk: 
ettlflııl tdtllt etnılftlr. 

Rerlin, 19 V•· } l'ıuistcn 
bildiriliyor· Parhin saill.hiyettar 
ınahfill~rinc j!!cİl'C iman murah
ha;.ları ile muteha"ı,ıar knmite
,inin 3:- ,eneye taksim etmek 
art.lL'u~da bulundakları \iman 
horçlanna ait 'ene\ i t.tk ·itlerin 
kıtt'i mıkı:arı hakkında halen iri

lılf ulu mumkun olmam.ı.,.;tır. 

Tamirat banka;ı crmayesinin 100 
milyor. dolar ola Jtı sovlcnmek· 
tcdir ---·----
Almanyadan Avusturalyaya 

llerlin, ı :' ( \ . .\) - L ·ouen 
te i7. isu.yonu tcbi1. telefon 'a
sır&>ı •le ~idnev btasronu ile 
mu' ııHaki retle ~or~nıu~tur. 

mahdut ulan diğer uymak rcLo;. 
lcri, ı..endi mcv lilerinc çclilip 
gitmi;lcrdi. Yalnız hunlar bir ay 

7.arfında Temiıin kıta tına ilti
ha"k edeceklerdi. \'aktı gelince 
bunlar birleştiler. Emire iltihak 
ettiler, hediyeler getirdiler. l larp
ten kaçan bir zahirin ,ilahları 

alınır, lcn.tfüi bir e~egin uzeriııe 

bağlanır, :cmcrk:ı,t okaklarında 

tlolaştınlırdı. Hu esnada ~tip 

geçenler de '-:ı turlu t rlü 

l kırdılar rrtardı. 

L ki bir aile) e men ııp olan 

Katlan C)alctinden KcylıL<rev 
bmiııde l•ir lran a,ılzadt-,;i mu

harebe meydanında dıı}lnanın 

ku~ısı:ıda Tcmıri bırakarak fü. 
vc)'e gı:çrnişti. Tatarlar son de
rece şirldetle lwlıciliyorlardı ! 

Elçi lkhadir de bu muharebe 
csnnsındıı at•nı nehre surerck 

bol!;ulmu~tu. Tatarlar harbi ka-

:Y 
INGILTEREDE ,. • 

Zabit verecekler mi'2 Maaş la yıhasında mali husus~ 
Çin bahriyesine 

1ngilterenin yardımı 
isteniyor 

· tespit edilmedi 

Londra, 18 (A.A) Avam 
kamarasında sorulan bir 
suale cevap veren bahriye 
bfrlncl lordu M. Brldgeman 
Çin hükumetinin mllşavlr 
ve mualllm olmak Ozre ln
glllz bahriye zabitlerinin Çin 
bahriyesi emrine verilmesi 
için resmen hiç bir talepte 
bulunnuunış olduğ'unu beyan 
etmiştir. Mumaileyh ilaveten 
demiştir ki: 

" Bazı gayrlresmi taleP
ler oldu, biz bunlara karşı 
esllha üzerine ambargo vazı
na dair olan çln itilafı me
rlyet mevkllnde kaldıkça 
Çine böyle bir muavenette 
bulunamıyacağımızı bildirdik 
Maamaflh bu tahdidat Ilga 
edilince böyle bir muaventte 
bulunmak bizim için mem
nuniyeti bals olacaktır. 

ı.sızı r için 
Londra, l tı (._.\..\ ı - .\ vam 

l,am.ıra,ı ıda i~ızlıjtc knr~ı igorta 
kanunu proje,;ınin iki11d kıraati 
c-nı ıııJa m i nazırı kumur 
m<ı<lrnknııdcki i~ durgur'ııl';undan 

m tc,eJlit m'·şl rıllcrin tedrici 
surette iınune "eı;ilıııi~ okluğunu 
fakat hunun fünit cdildi~i kadar 

ııraclc husul hulrnadıgını hcran 
ctmi~tir. 

lngiltcreniıı refahından tıahs 
eden mumaileyh tıo:aret \ c :;ana· 
\ iın nıtı,ait surette terakki et· 

mckte olduıtunıı, fakat hazı mın

taknlarda i~'izlıkren mutnellit 

ı :ızi ı etin .c;ayriınıbair buluııöu

jtunu ... (;y)l"nıi~tir. J\Uınur ~anayii 

qhıın de\ re>İllİ ~eçirmi~ \'C 

\aJ:ıyct ,aJaha ı uz rnınrn>'tur. 

Dcnıir, ~·elik, bahri in~aat ,.e 
pamuk sanayiinc aıt raporlar 
ınusait mahiyettedir. 

Aakertıtl yapamadı 

J.ondra. 18 ı \. \. l\ralın en 
hıiçük oglu prc (~orgc dolmır-
11.rın tassh·csi üzeri.ne 1-.bciye m~i~ 
feğini terk \'e harici me;ajf ile üliet 
per'1a ~ımek için harici c ne7.aretinc 

· p C1J1liiti r . 
i.ondra.. 18 ( \ .. \) 

ma.ra., işsizliğe karşı sigorta kuıun 

proje.mi ikinci kırutinde kabul et
'"' ·r 

Yeol ~lr fefabbUs 
Marsllya, 19 (A.A) - laıı;ll· 

tereden A vuıturalyaya uçmak 
tetebbOeCl•e ık"tetı Avuturyıık 
tayyarecı1er saat ıelı:izl yirmi 
bef geçe ltaıya lıtUı:ametlnde 
bavalanmışlarchr. 

Mühim bir teşebbüs 
!.ondra,I 9(:\.A.)-Daily :\fail 

l!lıerlinden hdıer alı yor: 
Amerikalı iki lıü yi.ik otomo

bil şirkcli başlıca .\laman oto
mobil müesseselerinin hisse se
netleri · biiylı ırunın atın 
alma~a çalışmak.tadır. \'e hemen 
b milyon İnı;iliı lira'ı tedire 
etmeğc lı.tzırdır. 

\meri kalılar aynı ;-.a m 1.nda 

Citreon Fransız ~irketi ile fiat 
İtalyan müesse,;elcrini de ele 

ı;eçirmcğe çalı,maktadır. Eıtcr 
buna muvaffak ulacııl olursa 
.\ vrupa otomobil piyasasının ra
kipsiı: hakimi kesilecektir. 

-;,mdılar. Lıl.lı.in Keyhisrnin pe
,iııi bırakmadılar, kendi$ini yak:a
lararak emirlerden, hakimlerden 

mürekkep bir mecliste firarinin 
uluınünc karar \erdiler 

lkhi, .\logolların bulunduğu 
yeri k<.·~[etrnek için ileri giden 
kıtaatın kumandasını ifa ediyor
lardı. :\logolların lu<,-uk bir neh

mı utc tarafında tıulunduklan 

anla~ıldı. llehadirlcr cıvar sahilde 
durdular, bir kaç gıın ne yapa

caklarını münakaşa ettiler Kıray 
Bchadir ilıtiptı, el<lcn bırakma 

nıak llzım geldiğini OJli) erek 
\logollaria ka\ ga) n tutu 1m:ık. ı
zın t!a nehir geçebilmek i;:in bir 
takını ınancvralnrd:ın bahsetti. 

,·eyh ,\li süktıt ederek bunları 

dinledi. 1 Ierhakle kendi<:inin bir 
~·arc bulamadığı anla~ılıyordu. 

l.lkin l\ıtay, arkadaşının bu 
~Uktltunu kendi fikirlerini hel!"en-

Ankara, 19 (Mllllyet) - Maaş IAylhasında mali husus 
henUz tespit edilememiştir. Bu layiha ile husule gelecı 
kabarıkht;a karşılık temini için bütçede bazı tasarruf 
yapılması muhtemeldir. 

Bunun için bfitçe meclisten geri alınmıştır . 

Ragıp Bey Moskovaya muvasalat etti 
Moskova, 19 'A.A TUrklye bDyUk elçisi HUseyln RaUıp b' 

bugUn Moakovaya muvasalat etmiş ve TUrk sefareti erkanı 1 
Hariciye komfserlitl mümessilleri tarafından istikbal edilmiştir. 

aıO•P 

Mu .. f hIŞ şey f ratlf ortaklığı ile Çeşme tuıu 
eliler ve mahsulatı ıırzlye kop 

\dapaun , 19 ( ,A. Dün ratın esas nlzamuamelerl hey'ı 
aiqam çok feci bir aile \-ak'a-ı ol· vekllede tasdik edllmıştir. 

muştu· . \'ak"a <u suretle cereyan 
etıni,,<tlr. Tüccard:ın küçük Osman 
efendinin oğlu ::llustafa hem,irelerini 
bayramın ikinci günü, Sapancaya 
giindcrirnr . Osman efendi bundan 

dol&1i hıddeılenh or oğlıı ;\ lusta!a 
a'4anı Yemeğini edlkı:en soıını evden 
çıkarken h~basmıc hemşirelerine hid· 

detlendiğini i~iderek ~eri donüp ev· 
'el.t babı-rnı soııra bir 'um kadar 
tloğuracıık \ az11·ctte olan •nne>i ile 
1A-eni 1'maili , .• en onr:ıda kendini 
lduriivur , 

He}'etl vekllede tastlk 
edilen nizamnameler 
Anlı.ara, 19 Milliyet - Ma· 

nlsa uzum mllstah~lllerl kope-

Tayyare parçalandı 
Londr:ı, ı tı \. \ ı Kaptın 

l\ahircye avdet ctmcJ..te olan 
İngiliz tayyare. inılt·n biri Rlıodeı>ic 
de ytre düşerek parçalanmışnr. 

iki rakibi telef olmu~tur. 

Kaç kişi çalışıyor? 
Roma. ı 9 (A .. \)- llükumete 

1)4 milyon im~iliz lirıı.-ına mal 
olacak olan su te,isatı ve dcmir

volları 'n~aatı İ\'İn l 05 bin ame
lenin çalıştırılmakta olduğu res
men pildiriliyor. 
M. Kellog aeyahata çıkıyor 

\\'a,hington, ı 9 (A.A) :\l. 
Kelloı; Ya7.if~ni hılefi l.\l. 1 knry 
• tim.o;ona denetti hen sonra Av -
rupad.A bir scyah~t yapmak tn
~a' ,-urunda.dır. 

Manşta sis 
!.<>nura, ıq ( .A) - Dün 

ı lanş denizini bu kış esnasında 
ı;önilmcmiş derı:1:cde liddetli bir 
•İS k.aplamışar. Bu ylizden bir 
~k kazalar olm~rur ki en mli
himmi w vapurun mili.adeıneii
Jir. \' apudadan biri bacmı tır. 

Hepsinden kıymetli 
l.oııd ra 19 ( A. \ - (' ti nc:ıı t:ıl 

! •Ur~ıKc Company tarafından 
~!'Olunan rak1111lara nazaran 
1\luttehidei .'ımerlka 4 ınilyon 

dolar değerin kıymetli taşlara 

malik hulunmaktadır. Bu meblağ 

diğer ınilletlcriıı malik olduklan 
kıymetlı ta~ların tlcğerlnl f{eçnıek

tedir. 

Halk bilgisi 
Ankara, 18 (A.A) - Ha 

bilgisi dernekleri umumt ko 
grası bogUn maarif vekili Vaı 
bey tarafındaıı açılmıştır. Ko 
gra belediyelerin balk bllg' 
ile alakalarının tesis ve 111 
seyahetler tertibine dair bı 

mulı.ı..-rerat ittihaz etmiş 
yeni idare bey'ctlnl lntlhı 

ederek. mesaisine nihayet ve 
mfştlr. Kongre Relslcumh 
hazretlerlle Başvekil ismet 
M.M. reisi Kazım paşalar h 
zeratına lı.ongranın tazimatı 

arzetmek Uzre bir bey'et ayı 

mış ve Vasıf beyi derneg 
fahri rclsllğlne intihap etmlşı 

lnglltere-Amerlka rekabf 
\r& llin~totı. 18 (!\.A) .\me 

karun şabık Londra sefiri ~ı. llo 
'"f.:OCcign aITaire... mecmuasında. m' 
rettiğl bir m•kalede Amerka mut 
hit bükiımctlerinin misakı ihl 'I edeC 
hükiımetlerle serbest ticaret ,·apnı 

hakkından vaz ~eçmesini tavsive 
mekıe, btı bapta ln~ltere ıle yap 
cak bir ltilAlın ce,Jıhatın tahdidi i 
ıkdolwıacak bir itlltftan daha laiıl 
olaca~nı illve eylemektedir. 

1. Oavii denizlerde ııcoret ' 
hesti.;inin lngiltere ile \ ın•r.IC 
aynı dere,·ede al.ll<adar cttiJ;ini ~ 
eylemeli.le ve \merik3nın hS' 
mcn'c vey-a harbin tahribatını tah 
matuf ıedbırlere iştirak etme ini 
tavsiye ederek makalesine nilı3 

vermekiedir. 
Maaınla gazete kapandı 

!(ahire, 18 1 A.A.) -(Röyt~ 
HDkOmet tcslrsl:ı lı:alan iki 
tardan soua, l(eykebuşşıı 

gazetesini asayı,ı ihlal ed 
neşriyatından dolayı taııı etnı1 

tfr. 
Cllurchlt Pert91e 

Paru, 18 (A.A) - Di&n Pa 
ten ~çaıl~ oıan M. Churcr 
mm:şal foclı un ikametcl.fıl1 

gidttdr. nli ılıhiye:;i 

mahlmat almıştır. 
K.adıa mukavemet rakof 

Paris., 18 ( A.:\) - cru 
tribun gı7.ete.-Win San Franc~ 
dan aldığı bir habere naz 
Mis Thadem 20 saattan fazla 

müddet uçmak suretiyle uJ 
mukavemet 

Karadeniz boğazı tahlisi y 
müdiriyeti umumiyesinden: 

Tamir için Halice t:etiı:il~ olan Karadeniz boğazı haı:icindeki sabit f~ 
işaret ~isi redne muvakkaten ikameye elverişli vapur e:habının goniİ 
mck ıiure Galawla :\Tariti hanındaki merkezi ldarey-e müracaatları 

• Hilaliahmer Istanbul merkezinder 
1 lilıllıabrncr lstanbul Yilayet merkezi senelik kongrasını :\b~ 

22 inci Cuma gunü saat 2 de Darülfünun konferans salomıV 

akdedeccktir. Tejrif buyuracak u.ayı mohtercmcnin aidat makt 

!arını hamil bulnmaları mercudur 
-·· -- --
mek ~e linde telakki etti. Fazla 
olar~k Kıtav a len togol olduğu 
ı~·ın kendi.si hakkında şüphe 
gösterildiğini zunryetri. Birden bire 

sordu: 
- Ne düşOnıiyorsun? .. 
Şeyh huna "l'\ jCk tir cevap 

verdi: 
\'alfohi btn /Jir Mııgolun 

nasıl dötfiş!DJ!ilnD merak tcfıyarıım. 
f'u o.t. uzerinc Kıtayın çehresi 

Lap kırmızı oldu. Yerinden Kal· 

kra:ık korkunç bir tn\'Urla: 
Uy/eyse bak, dedi, bir Mogo

lun nasıl yapa<·af!ını gUr!. 
~yb .\li yerinden kımıldaya· 

rak bir harekette bulunurken 

Kıtay atının getinlmesini b edi. 

sonra cıtcrin konmasını bekleme

den hayvanın fütüne atlayarak 

nehre doıtm ko~turdu. 
• "ehri geçtikten sonra, onu gö

riıp şa~tran Mogolların aru;ında 
ilerledi. ilk karjı•ını çıkan iki 

adamı öldürdü. Bunun uıe~ 

:\logoll:ır etrafını sardılar. 

Şeyh Alinin ilk merakı ~itıı 

şıışkınlıg:ı. dünmiıştü. Kendini 
ri attı. uşaklarına atını ı;etir 
!erini emretti Reygirin c~c 
atlayarak hay;anını nehre sıı~ 

~:Jindckı bıçağıyle l\Jo~oJIJ 
arasıııd:ı ileıileyerek Kıtayın lıı• 
duğu yere kadar gcld~ on:ı tıl 
kırtlı: 

· Büylt bııraya kadar gciıJ 
için sen delisirı! .. Haydi, geri İ 

il ayır, sen geri dUn ! .. 

~cyh ı\li; - Allah ı;ald' 
tliye kentli kendine söylen' 

Kıtayın yanında tlurdu. Bu 9 
da ::llngollar her ikisinin ctr' 

s:ırmışlardı. Lakin arkadan ~eıı1 
adamları yetişerek geri dön~ 
krini temin ettiler. Bundan ,o 
her ik1;,I de yerlerine a"Ô~ 
hareket ve faaliyette b~ 

bitmedi 
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MiLL1YE:T1N ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 
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lI(İ !{İŞİ soliUI{TAN 
ÖLDÜ 

S anyerde Denl:ı:ll lı:OyUae ıl· 
den 40-4~ yaşlannda blr 

kadın sotuktan donarak QJmQ· 
tur. 

Çatalcanın Kc.tanelllı: maha· 
ilesinde otnraa uıuhacırlardaa 
A:ı:l:ı: iki CfCkle beraber oclua 
almak için ormana cttmlf ve 
soğuğun flddetlodca hem lı:en· 

dlsl, hem eşekleri donarak 61-
muştur. 

DUnkU yangınlaP 

Tahta Kalede Hataplı:apı cacl· 
desinde Anastasın boyacı 

dükkanında mangaldan sıçra• 

yan kıvıh:ımdan yangın c;ıknıı~ 
Jlikk4nın bir kısmı yandığı hal· 
de 11llndllrUlmUştUr. 

Bcyoğlunda Ycntc;aııuda 50 
• numaralı Madam Blbinlo odası· 

odan yangın çıkmışaada bas• 

t 
il 

hı 
hnlmıştır. 

e Don Osklldarda Hayrettin 
h 

Çavuş mıthalcslnde Topta~ı ca· 
ddcs:nde \il auınaralı Mihriye 

h 
11 Hanımın sahip ve Binbaşı Ek· 

rem Beyin mftstedr bulundu""• yı .. M 

eğ evden yangın çıkmışsada der
t hal ı;öndOrUlmUştUr. 

Kızdırmak yUzUnden 

Sabılı:alılardan Nuri lımlııde 
biri EminönOnde Hasan 

efendiyi fena halde kızdırınıf 

ve Hasan efendi de tabancayı 

çek:oce onu kasığının iki yerin
den vurmuştur. 

Bir çoct:k çlOn•dl 

Nlfantaşıoda Tuşocağı ıoka-
ğında 47 numarolı evde 

oturan 8 ya~larında Salt Tatavla 
caddesinde 1564 numaralı oto
mobilin altında kalarak mecruh 
olmuşrur. 

iki kaza 

Çatalcada nturıın Halil ata 
evclkl Con iki ukadaşllc 

beraber avdan dönerek kazaen 
çiftesi ateş alarak kalbinden 
vurulmuştur. 

Slllvrlde oturan Ruşen de 
belindeki tabancayı yere dDşDr
rnuş, çıkan ka11un ayatına aap· 
lanurak yaralaır.ı-tır, 

Hacının b••ına gelenler 
, ~ara gümrükte oturan ltacı 

li'\. Ahmet efendi Ayasofyadao 
geçerken yaııına yankesecl Re· 
&ul yr.lda•arak cebindeki 118 .f '( 

et< l!resıııı aşırmıştır • 

uV 

USl<Udarda sırkat 
•• ı- iısklldıırda otomobllcl Hamdi 
U eftnuinln ynzıhlldeslııe hır
sız girerek çekmecestnl kırmıt 

bir tabancayla l 60 lirayı aşır
ıııışıır , 

Zorlu bir arabacı 
t;. renkônınde Alnın Tarla mahalle
~ sinde ttnçber lsmafün evine ara
bacı l\lıstılc ı:elırıi, ve l•mallln Clğ• 
lunu i~trmiştir. ! sırı.ilin oğlu çıkma
Yınca evin c:ım ve çcrÇC\ elerini ta~ta 
kırmıştır • 

Kadastro isleri 
--~· ' 

lialit Ziya beyin 
beyanatı 

Hangi şehirlerin 
kadastrosu bitti 

kt 1'adastro heyeti fenniye mU• 
~ftrU tlelit ZiJa bey , kadastro 
Ş~erl hal.kında şunları sllyle
ınıştlr : 

etf 
Konya ve Bur~anııı mOhlm 

bir kısmı ile lzmlrlo Lar~ıyakası 
·,: Mudanya .'~.Dt:nlzll. lôUyllk ada 

ve lieybdınıo kadastrosu bitı
r!Jmiştir • lzmlr , Mani a ve 
1ıtaıatya dahi! olılutu halde ı ı 
~ıın takada kad stro postı:Jan 
h~ııliyeıı dir. Alllkadar mel ıa
d ·~lerfne yeni seııctlerl sicil 
ıı:: ~;rıeriııe icap eden kayltler 

çr~ktcn sonra verllccektlr. 

e 

IQJıdi:ı Solıfplerl eski aenetlerlnl 
Gsıcrnıve tahrir" hey'cUerlne 

Sencncrı•kıe C:Ukellcf olup yecl 
nıuııa~ %ncaya kadar bunlan 
apıı 11 rıı~ edccekt:r. Kadastrosu 
lerınc " 

111•11kıılıırda mal sahip· 
tı . ~ enı 5 arıta su enetıerl ile beraber 
" ı rcııer· 1 ,a ı~ıııııaı. ın vermek için 

l' tadır. 
·t UrJılJenı 
~ scne11c bit n kaıt !trosa taç 

8tıreııe k c~ecı ~imdiden kat'! 

e 
~ı 

ille •stırile scı Sidir mez. Bu, vasait .. 

--~ 

!'f!~EMELEft~ -- ---
Maç davası 

Ehlivukuf mahkemeye 

Bir bomba 
infilak etti ve 2 

oduncuyu parçaladı 

MÜ1EFERI~ HA _ 

Niçin çağırıldı 
Şark demir yollan 
müdürü niçin Anka- · 

raya gidiyor'? 

ı .ANETT . 

İntihap bitti 
Yeni Belediye 
meclisi mayısta 

toplanacak 

Milli fabrikalarımız 
Halktan rağbet görürse iki 

senede bütün ihtiyaclanmızı rapor verecektir 

B iT futbol msçı esırn!!lnda 
tekme ile spurcu Adilin ve-

fatına sebobiyet ~ı1J ~, 
vermekle ın:u:- J ~ . 
nun Sanayi mck- ' 
tebl ulebesln- ~ • ) 
den Hüsamed- · 
din efendinin 
muhakemesine 
dün 3 ne! Ceza 
mahkemesinde 

devam edilmiş
tir. 

Adnan, Ahmet, Şeref beylerden 
ibaret olan ehli vukuf dün 
3 ncü Ceza m•hkemesl azasından 

Zariü beyin riyaseti altında 
toplanmışlardır. 

Ehli vukuf hadisenin cereyanı 
hakkında bir rapor hazırlayarak 
mahkemeye verilecektir. 

Nlglr hanımın tahllfl 

Kadın ıvuhtlhrdan NigAr ha
nımın tahlif mera~imi dün 

Baro meclisi inzlbaonda 'cra edil
miştir. 

NlgAr hanım şu suretle yemin 
etmiştir: 

"Namus ve 'Vicdanıma ve 
mesleğim ~erefine mügayir hare
ket ve lıeyanatta bulunmayaca
ğıma ve cumhuriyete sadakattan 
ayrılmayacağıma yemin ederim.,, 

Bundan sonra Nigar hanımın 

kaydı yapılmışor. 

---~---~U•adi El. 

Liman •lrlıetl 

Liman şirketi senelik lctlmoını bu 
ay nihayetıude akd edectktlr. 

Şlrlm bunun için lhurat yapmak
tadır. 

Bor•• rehberi 
hı sencdenberl bir Heyer ı.rarından 
l "~nzim edilen Bor~• rehberi bir 
bç güne kadar lnt1$u edecektir. llu 
rehber 1000 sahifeden mUrckkeptlr. 

Fabrikalar artıyor 

Teşviki ;anayl kanununun tatbikin
den sonra memleketimizdeki sa

nayi mil 'seselerinlıı mıkdsn çok 
anm14ıır. Türkiıe dahilinde ıcşvikl 
unıyi kanununun taıbikinden sonra 
130 milesscsel sanal ye açılmıştır. ----
Kıymetli bir yardım 

Flnlandya TOrkleriodeo Zey
netullah lmadettln Ahsen 

Bey tarafından Maarif cemiye
tine 205,50 Ura teberru edildiği 
memnuniyetle hıtber alınmıştır. 

Hariçte TUrk kardeşlerlmlzla 
maarif cemiyetine ve bu · cemi
yetin yardımlle okuyau çocuk
lanmı:r;a gllııterdlklerl bu alaka 
hiç şUphc yok ki kemiyet itiba
rile olma~a bile keyfiyetteki 
kıymet itibarile tayanı takdir· 
dlr. 

MAAAIF"TE 
Aferin talebeye 

Norr Dam Doesyon mektebi TUrt 
talebesi her sene bayramWı Da. 

rillke~e kreşine bayramlık; hediyeler 
göndermektedir. 

llu sene de talebe bu süı d•ınlası· 

na elbise oyuncak ve şekerler gönder
mişlerdir. 

llu insaniyctperver talebe bundan 
başka ölçü üzerine süı damlası yav
nı)anna çamaşır da )'armışlardır. 

Bu horeket di;;er ıalebemlze nu
muııel lmtiıal olacck ~cki!dec!ir. 

MU sa mera 

GUul ••n'•rlar birlijtl müdüriyetin· 
den; 21 l'darr perşembe giinü 

aaac 17·30 do müsamere olacaktır. 
meusup Aza ile davetlilerin ıeşn!ierL 

Tevziat 
105 kf,iye yapılacak 
Gayrı mübadillere y~pılacak 

olan tc\'ıiat hakkında kafi bir 
karar vermek iızre gayri müba
dıller cemiyeti hey\tl idaresi 
Çar~amlıa günü toplanacaktır. 
Tevziat evela evrakı tamam olan 
(105) ki; iye yapılacakor. 

Aldığım11. malumata göre velfü 
ile idare edikn Yunan emlD.ki 
( 400) kadardır. 

" Odeml'$1n K!ra:ı: nahiyesinde 
Ören köyünde feci bir kaza 

olmuş, iki kişi vefat etmiştir. 
Kuıı bir bombanın patlamasın-

dan hasıl olmuştur. 
Yar oğlu Halil ile köse oğlu 

Mustafa namında iki genç odun 
kı:smek için dağa gitnıişler ve 
orada bir bombaı bulmuşlardır. 

Gençler şimdiye kadar görme
dikleri bu yuvarlak demir par
çasını kurcalarken ansızın ateş 

aldırmışlardır. 

Bomba dehşetli bir gürUltü ile 
patlamıştır. 

İki saf oduncu pıırçalnamış ve 
derhal vefat etmiştir. 

MUthl• bir ıı;lnayet 

Seferihi ar zabitısı esrar engiz 
bir cinayet karşısında bulun

maktadır. 

Seferihisar ile Sığacık arasında 

(Taşlık) mevklinde bir ceset 
bulunmuştur. Ceset 26 yailannda 
bir şahsa aittir. Üzerinde alu tane 
bıçak yarası vardır. 

Cesedin üzerinde bir iç donu 
bir de gömlek bulunmaktadır. 

Hüvlyetinl meydana çıkaracak 

hiç bir vesika ve saire bulunma
mışor. 

Cinayedn başka blr yerde ya
pıldığı ve Cesedin bil~hare bu 
mahalle getlrildiğl anlaşılmaktııdır. 

Seferihisar Zabltasi bu esraren
giz clnayetin e~rar perdesini aç· 
mık için faaliyete geçmiştir. Bir 
kaç güne kadar tahkikat netice
lenecektir. Katillerin yakalanacak
ları tahmin olunmaktadır. 

lzmlr mlllet maktaplaırl 
• 
I zmir VilAycd dahilinde 279 A 

ve 204 B kursu faaliyetlerinde 
barearerle devam etmektedir • 
Kurıılarda 607 muall!m istihdam 
edilmektedir. A kurslanna 35559 
erkek ve 1 1176 kadın devam 
etmektedir. 

Bu kursların da 8179 erkek 
2843 hanım devam etmektedir. 
Bu kurslarının lmtihanlannda 
4393 erkek, 1860 hanım mu
vaffak olmuştur. 

Harf faallyetl 

Esklşehirde , (A) ve (B) namı 
altında ikikısım d~rsarıe açılmış

tır. Bu dersanelerde 7002 erkek 
ve 5286 kadın talebe vardı. 
Geçenlerde birinci devre lmtihan
lan yapıldı ve bütün talebeler 

muvaffak oldular. şimdi artık ikinci 
devre için talebe kaydedilmekte
dir. Dershane adedi 294 oldugu 

halde müracaat eden talebeye 
kifayet etmiyecektir. 

Vilayet ve diger alAkadar 
hey'etler daha fazla dcrsanc aç
mak için ıazim gelcu teşebbüs

lerde bulunuyorlar. Millet mek. 
tcplerl açılmazdan evel bir çok 
yerlerde halk dershaneleri açıl

mış ve burada iki oin kişi yeni 
yazıyı ö~renmeğc muvaffak 

elmuştu. Şu halde yeni Türk 
yazısını Eskişchirde okuyop yaz

maga muvaffak olan onbeş bin 
bahtiyar var demektir. 

Şark demiryollan şirketi namını 
mu('Lıhas M. 8akl Nafia vek!letlolıı 
daved üıerine dUnkil ekspresle tt:h· 
rimlze relmiŞtlr. M. Baldı ankaraya 
kadar fırketin umuru hukukıye müdü
rü Zeki n. refakat edecektir. RakU 
Ankara va götürmek üzere şirketin 19 
numaralı ulonlu hususf vağonu 

diln bir duba üzerinde llaydı~ıyı 
geçirilmek lstt:nmlşse de ıulınn çe
kilmt:sl clolayısıla .,.'°nu Hıydarpı
.. yı geçirmek mümkün olmamıŞtır. 

M. Baki ba akşamki ekspıesle 
Ankaraya hıre'<et edecektir. Dün bu 
hu.;usa dair şirketin umumnı huku
kiye müdilril Zeki Beyden lzahır 
almaya giden bit muharrlriınlze Zeki 
B. dedi ld: 

- Bundan llç sene eni şirketle 
Nafia nHletl uasında bir itillfnıme 
akdolurmuşru . Zan ediyorum ki 
bu iti!MnJme ahklmı \ekAletçe muh
tacı tadil görüldü. Ankarada VekMetle 
temasa gelindiği zaman lhtlmal şu 
ve ya bu. maddeleıi şöyle yapalım 
denecektir . Mamafih şimdiden ka'l 
bir şey kosdiril mez. Şimdilik bizim 
bildif,I niz bir şey varsı oda vekllet 
l\L Bak'! Ankarayı daver etmiştir. 
Benttt kendi in: takılı verdim. Beraber 
Ankuaya gideceğiz. Anık bu mesele 
ıncak beş on gün sora belli olabile
ccı.tlr. 

Sııyyah vapurları 
nun akşam Adriyaıik vapuru 215 

ıeyyahlı llmanımıu muvasalat 
etmi, tir. Bu akşam 205 seyyahı hamll 
Pntriya ,-Jpuru geleceltir. 

H. Elfal kongra•ı 
J:Jimayei Etfıl istanbul merkezinin 

umumi kongrrnnın 20 Nisanda 
yapılması takarrür etmljtlr. 

Rlzede lhtll:l• 

R ize Posta ve Telgraf mü-
dürünün yapılan tetkıkat 

neticesinde ı 300 Jira açığı çık

mıştır. l\1üdur~ Jşıcn el çektiril
miş vo tahkikata başlanmıştır. 

Hellt Şazi gU<1U 

Memleketimizde ilk defa dlf' 
cillk mektebini tesis ile 

t11babetln m~hloı bir şubesi ha· 
llnl iktisap eden dlşclllk meale· 
f.lnio ltilaııını teıııloe çalışmış 

ol.ın Hıılit Şazi nıerhumun tenci 
cıevrelycl vcfa'ı, talebesi ve mev 
Jekd&flan tarafından her sene 
mıırıın 26 ıııcı gunu kabrini 
ziyaret surelile tes'it edilmekte· 
dlr. Bu sene de martın 26 ıncı 
şalı guno kllprOdeo 9,35 de ha
reket eden vapurla Eyuba gidi· 
lecek ve me:ı:an ziyaret edlle-
cektlr. • 

Ziraat bankası Tayyare cemiye
ti de tohumluk tevzlaatı yaptılar. 
Bu sene havalar müsait gittijti 
için köy!Li :ı:edyaondan emindir. 

Çünki kış daima karlı geçmiş 
toprak beslenmiştir. Eğer Uk ba
har yagmurlarda mat!Qp derecede 
olursa geç, n Sl n den beş misli 
fazla rr a:ısul dde edllmc!si muh. 
temeldir. 

Şelıf karıeıle yakalandı 

Yapılnn şiddetli takibat neıl
ccsinde lskilip kaymakamlığı

na dehalet eden şaki kara Mth
met Kastamon iye getirilerek 
Adliyeye tevdi olunmuştur. Üç 
dört senedir vukuat yapmıyarak 
tahassun eden bu ~ali son takibat 
üzerine saklandığı yerden çikmış 

ve yanına ailasini de a!artık dolaş

mıya . başlamıştır 

Cemlyett Belediye l11tllıa'ltatı 
dan 9 beledlyo dairesinde de 
lıltmlşdr. Her yerde pek bllyUk 
ekseriyet ite Hallı: Fırkası nam· 
:ı:etlerl kazanmı~tır. Reyler ta.
tasnif edllml~ ve netle• namze
tlere blldlrllmlştlr. 

intihap mlzbatıılan bir lld 
ıane kadar hazırlanacafltır. 

Yeni Cemiyeti Belediyenin nlı: 
lçtfmaını kanunen mayııı •)'I 
urfında yapması llzımdır • 

OtobU•ler lfllyeP 

T ramvay şirketinin otobüsleri 
bu gün ve ya yann ~lemiyc 

başlıyaeakor. 

Otobilsler Takslmle Beyazıt 

arasında lşliyecek ve hat Uzerln
de dört kıt'a bulunacaktır. Birinci 
kıt'adan 6, Jklnclden 1 O, üçün
ciden 14, dördüncüden 16 kuruş 
alınacaktır. Köprü muruıiyesi 
bundan hariçtir. 

fhtııat bitti 

Taksim Emltk şlrkeclyle Şehr
emaned arasındaki ihti!Af hal

fodUmlş, ve tarafeyn uyuşmuştur. 
Şirket, Taksim meydımındakl 

kanalizasyon ve arsa lfrazıınnı 
bir.zat yapmayı kabul etmiştir . 
Bu taahfiüdünü ifa ettiği takdir
de, Şehremaneti Şirketin meydanı 
ars:ı.lar halinde satmasına mlisade 
etmiştir. Arsalara şimdiden bir 
çok talip vardir. 

Siğorta şirketınde 
Yeni teşekkül etmiş olan 

11\Ulterrer Slğorta ,ırketl kad
rosa ikmal edilmlştlr. Me:ı:kOr 
şirket mudur muavlnllğloe ta
tanbul elğorta flrketlerl komlııe· 
rl All Rıza bey derdesti tayindir • 
Şirketin meclisi idare lzalılı:lan 
için de mOnaslp zevat intihap 
edilmiştir. 

Bu meyanda MOsklrat lnhl· 
ııan umum mUdartı Zelı:CI bey 
de meclisi idareye alınmı~tır. 

Bir balo 

Türk hanımları esirgeme derneği 
yetimhanesi menfuuna Martın 

yirmi birinci Perşembe günü akşamı 
Tuıtuvaz salonlannda verilccekrir. 

Balonun mülrcD1D1diyetl içiıı ça
lışılıuktıdır. 

temin edecelctir 
Geçen hafta TUrkocağı merkezi 

umumisinin bir lcarannı neşrermlştl1c. 

Ocak bu beyannamesinde bilıiln 

Türkocalı:lan a!lsının yerli mal giy
mesi ravslyo ediyordu. 

Yalnız bir nokıa her lı:csl.ıı fikrini 
ıa.ı tdl yordu. 

- Aceb& yerli k-unıaş cirmeğe 
başlas:ık acaba lifi mıkdarda mal 
bulabilccekmlyiı. 

Sanayt ve Mıadin bankası milli 
fabrikalar ••tıf fllbelm mildürii 
Şemsettin Gün Doğdu bey dün 
muhırrlrimlzt bu hususu fn l>eyanwa 
bulunınuşrur; 

llugün herkes ihtiyacını yerli 
mallarından temin edebilir. Milli fab
rikalar da halktan göreceği bu rağbeı: 
üzerine lstlhsallıını arttıracaktır. 

Şubemizin bulunduğıı merke:tl 
hükllmctlmlz yerli mallın 6zcıine 

fevkallde hassas bir Tiııiyeıtcdir ve 
bi.ı:e çok muıaharet ttIMkıedir. 

Muhterem halkımızın göstercigl 
bu muuhıreı: ve al~oyı göreıı fab
rltalanmıı da ycol ve zengin pro
gram ve projelerle bu sene işe bış· 

layacaktır. 

l"abrikalınmız bocan 'I'Uı\lyenln 
lhdyacl•nnı bugün temin edebili 
diyemeyiz. Sanayi milesscselerimizdo 
gilrdüıtiimuz faallycı bize bu suali 
cavabını azami sekiz sene :urfında 
(Evet) 'eklinde verebilir. 

fabrikalanmızdan Herelıe lab· 
n1:asının imıl ettiği elbiselik lrumış 
!ar ve lpelı:ll taftalar Avnıpa kuma 
lınndan hiçte ışıJı detıldir 'fe bı 

giln memleketimiz lhdyacını tem 
edebilecek bir vaziyettedir • Trikot 
fabrilrı!annın bu gilnkll vazlyo 
Almınyadald fabrikalann aynıdır. 

lhtiyıeatımır:ı tamamile temin etri[tin• 
den hariçten hiç bit parça trilmtal 
gelmemekıedlr ve bu ratbet lmh~a· 
limizin çoğılabilcceiJne bir misaldir. 

Delterdar men•ucat fabrikamız bıı 

sene blıe çok yeni nUmuneler çıkar. 
ııcakor. Beykoz fabrikası da mem
leketlmizin ayakkabı TC deri Jhtiy•· 
cını temin edecek vaziyettedir. 

Milil fabrikalar mallarının nefaseti 
hakkında misal olarak •öyleyelim ki 
bir ~k yer.\erde maltanmız Avrupa 
fımıası alanda S!ltıldığını çok gilrdüm. 

---~-----Feci şey 
Birinci tıahlleden mabat 
Fakat Vlktoryaoıa annesi 

· Vlrjin hemen öteden atılarak : 
- Öyle fey olmaz 
demiş , Zaten sarbof olan 

Server bu s6:ı: Q:ı:crlne hemen 
tabancasını çekerek Vlrjlno 
ateş etmetc başlayınca Vlfltor
ya anasını lı:urtarmak isteyerek 
araya ahlmıf ve kendi dt altı 

ka11nn yiyerek lllı: ltnrfnn ile 
6Jca anasıaın yanıaa yılı:ılmıttır. 

Nazif bir lrllfed• bUzQlerelı: 

• imdat 1 • diye bağıran Vllı:· 

toryanın bUyOlı: annesi Agavnlyf· 
de unutmaaıı, ve iki Jı:urşunla 
onun da işini bltlrml~tlr. 

Bu feci cinayeti aotuk lı:anlı• 
lıkla yapan Server Naılf arada 
bulunan· 6 yaşında Arfaloşun 

ağzına da iki yumruk vurduk· 
tan ıııoora evden hrlamış ve 
sllalı ııeslerlnl daynp balka da: 

- Açılın.~ Beni aramasınlar, 
ltendlml de gebertecetlııı. 

p ARA SUiİSTİMAL 
Düyunu umumiye 

meclisi namına gelen 
müfettiş ne diyor? 
Duyunu umumlyedekl par" 

sal istimali hakkında düyunu 
umumiye mecll -ı namına tahkl· 
.kat tetkllrat yapmalt Uzre gelen 
Banlt dll frans mUfettitlcrlnden 
M. Blettllrl (Bletteric) duo bir 
muhıırrlrlmlzo demiştir ki : 

"Tahkikat heııaz netlcelenmP. 
mlştlr. Şimdiye kadıoır vasıl ol· 
dutum netice bllyak bir sul Is· 
tlınal olmadıtını göstermektedir, 
Burada daha u:ı:un mQddet kal· 
ıııaklığım muhtemeldir. 

"Ben yalnız dOyurıu nmuml
Y• meclisi namına tahkikat 
yapmaktayım. 11\allye mufo:ttiş· 

lerlnla yapmakra oldakları ta. 
hkıltatla alakadar dejtillm , ,. 

Atina sefareti 
Şevki B. in tayini 

söyleniyor 

Mus'ki birliğinde 

Diyerek kofa ltoş• kaçıp 
ıftmlştlr, 

._ VPlr'aya ınOddel umumi mu-
sabık Hariciye Müsteş:ın ve 

elyevm meb'us olan Şedd 

Musilcl şubesi milfettl 1 umumfsl 
nı.ıamnama mucibince haiz ol· 

duğu aalAh!yeto Isrlııad•n hty'eti 
unıumiyeyi roplınmaya davet ermiş 

ve bev'eti idarenin fimdiye lradutl 
tarzı hırekcılnl ıenk:ıt ederok nı:ı::am
naıne mucibince şalcıı oldufunu an
latınıf \'e )enl bir hey'eti idare inti
habını teklif etıniştlr. Bu ıeklll kon
grıca lıtifakla kabul edilerek ycnl 
bit idare hey'etJ intihap edilmiştir. 
Bu lıey'eti idare reiı Mes'ut Cemil 
Bey, ikinci reis Muhiddin Sadık, 
lc4tibi umumi Recep, Emin. Hııun. 
J\luhıar ~ylerle l\L Bravından te
şekkül etmiştir. 

M. Maylsner geldi 

avlı ler'.nden !{Amil Bey vaz'ıyct 
etmi~rır. 

Sener Nanz dftn geç vakte 
kadar bulunamamıştır. Mamafih 
söylendiği gibi ken~iıılnl llldllr• 
meslne de ihtimal verilmemekte, 
bir tarafa saklendıtı tahmin 
edilmektedir. 

beyin Atina sefaretine tayin 
olunacağı haber alınmıştır. 

Polis mildi~. gü 
Ş 'f 8 . . ırne 
erı. . · ,, tay ini 
valıl1 

• 

,.,,...,asavver mı? 
., s Mildilrü Şerif bey 

Viktorya na diyor? ..F"rahatsız bulundutu cı-
Dün bir muharririmlz-FranP .. betle hanesinden çıkmam~· 

hastanesine gitmiş ve ya=~~r. tadır. Polis Mildilr ~ ~K· 
lunan Vlktorya !le kC:::"' suretle Hüsnil bey' Şer" •. iuavlnl 
Viktorya cinayeti let etme_lc+ :t• '' beye vekA 
anlatmıştır. 111, rda H fi Be ~, ,..'tiııfT •• edlr. 

- nen;'dostu ane~- Y ~·:'Jı,,..:rlf beyin Edime Vali-

' 
·nd• 1

'
1 m vardır. · v ll"'lne tayin oluoaca,... "ayt smı d N nııt .. .1• ıaya. li •• Y S abık Anadolu - Bal{d~t demir ~J"cel< m. azil . !" . olmuştu. 

yollan şrked miidürlerinden ı.:orıuşmay~·· "" • arok se~ınle Bu hususta Ankara mu-
M. l\layisner Berlinden şehrim"" , . dün ;, •o.'._,..dgım demedim. NazlJ hablrlmlzln gilnderdlğl tel-

. 1 bura<!• 1 k. d gelmiştır. J\ • l\laylsner _ , a ;şam saat se ız e evıme graf ta şudur: 
şirketin tasliro J~krile ~ ,tfiT" geldi. Yanımda şöför Burhan Ankara, J 9 ( 11\llllyet) -
olacak cır. vardL Naıif annemden yemek Polis müdürü Şerif beyin 

1 ••1·~· d o d ·n • r_•!' . , geldi iste 1. a: ir şey yok b:ışka valiliğe ve Cemi beyin ls-
Iran ~~~·.rı dünk~ ~ksprcsle Ce- evde ziftlen!, dedi Nazif kızdı, tanbul Polis müdürlüğ"üne 

nevreden şehrımızı: aYdet et Burhanı turşu aldırmak üzere tayini hakkında hiç bir ta-
mıştır. Sefir Furugı hazretleri iki sokağa p;öndcrdl. savvur mevcut del\"fldlr. 

l\liJlet mektepkrindcn başka 

memleket kütüphanesinde de bir 

daktilo kursu açılmıştır. Bu kursta 
yetmiş bq kadın takbe yeti~miş

cir. Gerek daktilo ve G~rck ye-
ni harf!cr üzerinde hususi olarak 

çalışan bir çok talebe daha, var
dır. 1 Hil:\:;a Eski~ehir Türk bil~ 

se!crberliğindcn de mümtaz bir 
mevki kazanmış bulunmaktadır. 

Jandarmalarımız Şakıyı bir 
marada yakalarar:ık müsademe 
eylcmi~lcr ve Saki burada bom
balrını ve relikasının ayak kap
larını bırakarak kaçmıya muvaf. 
fak olm uşsada takibat durmadı
ğından dehalcte mecbur kalmı,tır. 

Şakı ile zevceside Kastamu~Jye 
gctirilmi~tir. Karlarda çiplak ayak

gün sonra Ankaraya gidecektir. Bundan sonra Nazif anneme 
1 

A 
Muha clrlerln emUlld söylcmeğe ba<ladı: "Bu Kızı sen v . L N 

• ' · ,.astamonı vıllyeıinin Ta~köprO 

i skan idaresince 1 Temmu;.dan '.ıastıın çıkartıyorsun! 9 diye kav,,.a .... ,. dahilinde'·ı d b 
o J1. 11 er ent ormıtnının 

e\ el talep olunan bazı emlA- etd ve bıı sırada Nazıf tabanca- I ·8 nuınarolu maktalan datıilinJe 
kin satılığa çıkarılmasına lsk~n sını çekerek ateşe ba~Jadı annem mevcm 10,000 metro mik~p devrik 
ınüdürlüğli itiraz etmi~tir. ve büyük annem öldü ben yara- çam ııeın ilti senede onnandan 

Ticaret mUdCrU çıkanlmak üzre bir ay müdJtı ve 
landım. kapalı zarf u~ulile beher ı;ayn ıııa-

Eekl,ehlrda zttr'tyat 

Geçen ıene Eskişchirde kurak
lık mahsuldtı hıırap etmi;ti 

Bunun neticesi olar~k bazı köy
lerde geçinme güçleşmiş ve da
ralmışu. l lilaliahmer cemiyeti bu 
köylerin yardımına şitrıp etti ve 
köylüye un, bu,2day tevzi eylcclL 

Y eni umumi Ticaret müdürü 
Nakyettin bey bu gün Anka

rıya ~derck vazifesine bnşlayakcır. 
Riga maslahatgUzarı 

R iga • maslahatı;Lizarı lbrahim 
Uı;man \ıey bu gün Rigaya 

h~rekct edecektir. 

Çvcuk ha/tas 

la lo~an hu kadının ayakları dun
muş olduğundan Hastaneye yatı
rılmıştır. Kara Mehmcdi takip 
edcr~k dchalete mecbur eden 
jandarma alay kumandanı mua

vini Binbaşı Selami yle Takım ı 
kumandanı Uüonü bey avdet 23 Nisanda başlar 

etmi~krdir. ~----------= 

~lısırdııkl dostum bana ayda mul metre mlkAbı l 2~ kuruş on 
1 50 lira göndcrır. Fnkaı bu paııa para bedel ile mü,.yedcye çıkanl-
annemin rakı parasına yctm zdl mışur. Talip olanların 25 3 929 
Çünkü annem çok ayyaştır. "Biz Pıı:ıııe i giınil ıut onbe ıa yfüJe 
Nazi!Je sevişirdik,, Vlktorya bu. yedi buçuk ıeminat akçısiyle vesaiki 

l~zlmelcrinl hamilen bizzat vcva rııda ağlayarak '17Jfl sNmuş ve: , 
-" Nazifdğlrrıin intihar etti· musaddak \•ekillcrinln Kastaıııool or-

manmüdıiryetinde müteşel;kıl komis· 
ğinl duydum acaba gömulmcdcn yona veşaraiti sairesıni anlamak iste-
t'vel cesedini gôrınek kabilmlY yenlerin de müdilrlyeti mezkweye mil-
deroiştir. racaatlan. 
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Bl G(.;-KÜ HAVA 

ket nufusunun artması ve genç
lerin hayata aile rabıta/arife 

bağlanması gibi miihim şeyler
dir . Esasen , dikkat edilirse 
bektırlık hayatını tercih edenler 
ekseri, mutavassıt ve münevver 
sınfa mensupturlar, avam da
ima evlenmeyi tercih etmiştir. 
Ben de evlenmek istemeyenler-dUn •aml hararet 7 asgan nakı• 

dtrecc ıdı. Bugun ruzgAr şiınılden 
Hava açıktır . 

\C KAŞA 

Arzıyat mütehassısların

dan biri Tak.im abidesinin 
a. kısmı için: •!talyanın 
sıcak iklimine mahsus bir 
mermerdir, lstaııbula talıam
ı ul edemez, soğuktan çat
lar!. dl) e bir rapor vermiş. 
r serin sahibi san'atkdr M. 
Kanonlka da: "Çatlıyan kı
sm:I rı tutkalla yapıştırın 1,. 
ta\slyeslr.de bulunmuş. 

. den biri olarak arzedeyim ki eger 
bektıt!arı azaltmak istiyorsak 
evveltJ kadınların kocalarından 
fazla masraf, lüks, kilrk, manto, 
rop, elmas, hızmetçi, ve saire 
istememeklerini temin l{Jzımdır. 
bu olmadıkça bekbrlar kazanç 
vergılerinin bir mislini seve seve 
vereceklerdir. Böylece hem mas• 
raftan hem de dedi kodudan 
kurtulmuş olacaklardır. 

tı\es'elenln heklkaten bu 
şakllu cereyan ettiğine blr
d1.:nbire tnı..nmanın lhtlmall 
yoktur. Taşların, insanlar 
gibi, li<llm değiştirince mü
teessir olacağına, hastalana
cağına ve harap olacatına 

akıl ermesi gllç · olduktan 
başka, M. Kanonlka ayarın
da bir heykeltıraşın, bu has
talığı tutkalla tedavi etmek 
fikrinde bulunduğıına kani 

lmak da mümkün değildir. 
Bunun böyle olduğunu, 

talyah san'atklirın lstanbula 
gellşl, bize anlattı; Toplanan 
komisyonda, arzıyat atımı 

ile abidenin heykeltıraşı 

arasında uzun bir münaka
ş dan sonra. eserin ebedi 
b r hayata malik olduğu 

J-akkında hey'etçe kanaat 
h sule gelmiş Fenni bir iddi
anın bir münak,şadan sonra 
kuvvetini kaybetmesine bir 
' betten memnun, diğer el-
ıe.t o de müteessir olmamak 

-oil detti: !ı\emnun oldu
ğ, muıı taraf. abidenin hiç 
bir tehl!keye maruz kalma
masıdır. Tee silrumüze se
> p de allmlerlmlz tarafından 
ortaya sürülen en kat'ı ve 
en ilmi iddiaların da nihayet 
bir münakaşalık ömrü olma
sından ileri geliyor. 

LEK 
Be_karlık Y••glal ı 

Nihayet bekdrlann rahatı 
göze battı, antaşıfnn, meb'u

andan bir zat btk r/ardan 
ı ?rgi alınması ve bundan bir 
ısmının beş çocuk babalarına 
crılmesi hakkınd.1. Meclise bir 
tdyıh1 ı r •ış. ,Uuhterem meb'
usu11 bu lıiJ~/uzyı vermekten 
bekledi/fi şey şüphe z. mem/e-

OakUdarın elektrlOJ 
Üsküdarın teşebbllsatı na

fıaya topraf!ı müsait değil. iste 
tramvay I Mllbarek şeyi ancak 
14 sene işletmek mllmkün ola
bilmişti. Elektrikte eğer bunun 
bibi olursa daha çok ıaman 
biçare Üsklldar karanlıkta ka
lacak demektir. Dünkü gaze
tzler bizi, Üsküdar elektrik 
şirketinin beş sene evet imza
ladıgı bir mukavele ahkdmına 
riayet etmediffe anlaşılmış. Ca
nım efendim ! Bu şirketten 

Üskiidara elektrik getirmeyi 
beklemek şefla/I toplamak için 
meşe agacına çıkmağa benzer. 
Çllnkll Üsklldara hava gazı 
borulannı döşemiş olan bu 
şirketin uzım masraf yaparak 
yeniden sermaye dökmek iste
miyeceği bedihidir. EleUirikle 
tenvirat imtiyazını elinde tut-
mak istemesinin sebebi başka 
bir şirket gellpte elektrik tesi
satı yaparak haı•a gazı sarfi
yatını sekteye uğratmamaktır 
ve bunun içindir ki kendi de 
elektrik şebekesini bir tllrlü 
yapmıyor . Bize kalırsa zaten 
çoktan beri bu işten izhan ac
zeden bu şirketten elektrik 
imtiyazını alıp Üsküdar tram. 
vay şirketine vermek en doğru 
yoldur, iş eninde de sonunda 
da oraya varacaktır. 

Dlkkatı 

Tramvayda tesadllf edilen 
tuhaf bir vak' ayı nakletti/er. 
Saçlarını • ala1;arson • kestir
miş bir kız kadınlara mahsus 
olan IJn koltuklardan birine 
oturmuş. Kızcaf!ızın kılıf!ı kı

ya/eti bir erkek çocuf!ıına pek 
benziyormuş. O esnada ayakta 
duran bir madama çocutzı 
ensesinden g(JrOnce erkek zan
netmiş ve kondlJktlJrü çaf!ırıp 

kadınlara mahsus olan yerin 
tahliyesini istemiş. KondlJktlJr 
bu talep karşısında çocuğu 
kaldırmak llzre iken dl zir.de ki 
etekliğini glJrünce hatayı an
lamış ve: 

- Madam I Nesini kaldı
rayım! Bu kız I cevabınıvermiş. 

FELEK 

• 

MILLIYET 

--·--· 
Maarif bahlslari 

san'at mekteplerine, 
san'at adamına 

ihtiyaç varl 
Geçenlerde çıkan bir yazımdı 

ıayyarec'llkten bahsederken, gelecek 
bir muharebede ıayrare kadar, ıayyı

recl, 4çl, hulasa iş adamını ihılyıç 

olacagını söy!emlştim. t\lakina)·lı, 
moıorle biraz işi olanlar hemen ka· 
bul ederler ki memlekeılmlzde bilyük 
mikyasta sın'atkar buhranı nrdır. 

Bizde fabrika ablbınln en büyük 
derdi makinaları kullanmasını hilml· 
yen ıdamıardan bıran eve! kunul
mak olduğu gibi kendi ışl veya km 
için otomobil ıl::ııak fclAketinc uğra
mış bulunaniann halleri de bunun 
temımen aynıdır. 

Şura51 mukıkkakur ki maldnıyı, 

moıore isılnaı eden her hangi bir 
ıeşcbbü ·ün muvaffıklyeıle ve mil;pet 
olarak neticelenme•L sahibinin daha 
teşebbüse girişmeden eyi usıa angaje 
etml~ bulunm1Siyle mümktindür. Bu 
o demek oluyor ki bu gibi bir lşe 
girl•en adam tesebbüsilntln ıicart , 
lktısad! neılcelerlni teemmüle nrmı
dan evet işçi ve usta lhılyacını teınln 
eylemek izılrınndıdır. 

Bu vaziyet münakaşaya degmiye
cek kadar vızihdir; şu halde mes'elı 
çok milhlm bir dert, bir noksan mı
hlyedndedır demek olur. Çtinkti zi
raatımızı makinalılaşıırmık, senayle 
inkişaf vermek için her şeyden eve! 
hunim kullanacak adamları ihdyıç 

vardır; bun lan teınln edemezsek, mı
ldnı aaıın almak için barice verece
ğiınlz paralar heder olup gider, ser
mayedar kaybolur, müteşebbısler ce
sıreılni kaybeder ve nihayet maddi 
olduğu kadar da manevi zayiat rU
yük olur 

BUıün bunlın yıkından tetkik 
ettikten sonra gtırüyoruz lı.i memle
ketllı yıikselme hareketlerinde san'ıt 
erbabı yetiştirmeğe bayati bir ehem
miyet vermek lcıbedecektir. Bundan 

dol1>1, ortaya, san'ıt mektepleri ışl 

çıkmaktadır. 

Eski dO\ ~ de eyi du;ünen bir 

devlet adamının tesir ,.e ıeşvlklyle 

olacak, beoıen her büyük \llAyet 
merkezinde •ıın'ıt mektebi \'ardı . 
Hıd•saı , devamlı muharebeler ve 
idıresizlikler bu an'ıt mekteplerinin 
taraf taraf kapanma 1n1 mucip olmuş~ 

tur. Mahıza bu gün belli başlı bil· 
yilk şehirlerimizde ldamei mevcudiyet 
ettikleri gorülen bu mektepler baka . 
yasından bıztlırınrn. bilhassa lsıan
bul mektebinin çok mükemmel bir 
vaziyett< bulunduğunu görüyoruz . 
Ankara. Adına, Konya .. mektep· 
!erinin arnı derecelerde olması için 
ne sebep vardırt 

Geçen ıene lııanbul •enayi mek
tebin! ziyareılm esnasında boa refı· 
kat eden ı\lkadar bir zaı muhtelif 
fennt mevzulardan babHderken me
seli bir mırıngozluk muallimlnln 
doksan lira kadar bir para aldığını 

ve diğer usıa haşılınn da hemen 
hemen aynı derecede maaflı olduk
lınnı söylemlşıl. San'aık!r buhranı 

olan bir memlekette eyi bir uıııyı 
yahut btldln mevcudiyetini mektebe 
bağlıyıcak bir muallime doksan yilz 
lira maaş nrmel;i dUşilnebilmek çok 
sıktı bir 4tlr. Kıldı kl bu mektep 
mömuilleıine boca yeılşıirmek gibi 
m hlm bir vazife de ifa etmekte 
bulunursa THlyet daha fazla şayanı 

dllcht olur. 
Bu munasebetle ~urasını da k.aı·de 

lüıum görDyorum ki menı ekeıln hı· 

kıld ( eşhu lhılyıcı ) mekteplerin 
tedrlsaı tırzlınnın değişmesini değil:c 

bile, ıedrlsııın ne\·ilcrine gcirc mek
tep açılmasını isr.~zım eylemektedir. 
Biz, iki türlü adam , iki türlil us:.• 
yeılşıirmeliyl.ı . Bunlardan bi:ir.cıs! 

( motörcil ) yani trakırjr • oc~rıoı ' 1 
lokmobil, fabrika motöro .. _ gibi h·• 
vet makinaları kullananlar, ikincls!de 
maf!ngoz, ıesviyeci, tornacı. frezeci •. 
gibi demir ve ağaç ~leyen , ve bn 
vazifeleri giıren makinalm kullanar 
!ardır. 

Bu iki sınıf usıa birblrlnden farklı. 

vazifeler görurler, moti5rculügil eyi 

ögrenmlş bir u ı. tarlada çalısın 

trıkıör üzerinde oldu~ kadar oto

mobil. kamyon, fabrika moturünde 

de çalışabllmeUdlr. Bu tarzda yetiş

ılrilıniş şahadeınameli bir ustaya da 

herkes emniyetle lf verebilmelidir. 

Çok çifçiler tanıyoruz ki eyi maki

nist bulaınıyacaklanndın dolayı trık· 
tör almaktan vaz geçmişler, nakllyıt

Imnı eskisi gibi arabayla, haııı kıl!;· 

nıyla yapmağı razı olmuşlardır, 

Halbuki çüıöküzUyle arabanın 

işini ıarakıörle kamyona go•ıerınek 

hasılat ve netice itibariyle azim fark· 
lır tevllt eder. Eğer memleket çocuk 

lannı moıörcU olarak yeılşıirecek 

(ınlllet mektepleri) açarak veziyeıte 

esaslı değişiklikler olmağa mecburi

yet vardır. 

Mekteplerin gençleri çekebllmesi 

için köylüye, çiftçiye milsaadeler ver· 

mek de aynca düşünülecek bir mev
zudur. 

Hulua, memleketin san'ıtklra 

fazla ihılyıcı vırdır, ve bu noksanı 

gidermek için her büyükçe şehirlerd• 

mektep •çmak ve hu mekteplerin 
tedrisat proğrımlannı mınıakının ih

tiyaç ve kabiliyetleriyle ölçerek tespit 

eımek lazımdır 

Bu mekteplerin açılması bize kısı 

bir zaman zarfında yüzlerce sın'ıt· 

klr genç kazandırmakla kalmıyacak, 

fakat bundan da daha mühim olarak 

memleket Müdafaai Milliyeslnl tık· 

viye edecekti•. 

Geçen yazımda soyledıfim glh~ 

bir istikbal muhırebesl yer, deniz, 

hava kuvvetlerinı adam •boyacı için 

de bırakacaktır . Ordun n otomobil 

kamyon kullananları lh arı, havı· 

kuvvetlerinin , fabrika! ın usıayı 

lhıiyaçlın dUştlnehllecek mıkyaslınnı 

aşacak derecelerde 11.1m olacaktır . 
Muvaffaldyet sinaı bir seferberlik 
talep eder ve bizim gibi memleket· 
!erde hu (sefcrberlilte hazırlık) ancak 
sistamaılk mesaiyle , mekteplerle 
ıemin olunur. itte bunlardan dolayı
dır ki memleketin san'ııklr lhılyıcı 

hıyaıtdir ve çok 1116hlmdlr diyoruz. 

Şakir Hazım 

YENİ NEŞRİYAT 
Mu•lllm •lm•n•it• 

Ttirlc maarif cemiyeti tarafından 
bu namda bir eaer neşrolunmuştur. 

Muallimler için pek ziyade şayanı 
lııifade bir halde bulunan bu alma
nak her sene neşrolunıcakıır. 

D•mga k•nunn 
Türkiye lşhankıaı pul müfettişi 

Ali Sallm be")' ıarıfından neşrolun
muştur. Damga kanununa taallulı: 

eden btiıiln mebıhbl ıeşrlk eden n 
herkese IA1Jm olan bu eseri tavtiye 
<deriz 

~fAHT 1929 
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UÇU~ 

Arıyorum. 

Sesler:Bir bey elmas kaybet· 
• mit ... 

Aksisedalar:- Elmas .. .lmas 
. .mas ... as ... sss ... 

Memur: - Ahaliye - Açıl n 

bakalım ... Haydi durmayın .. 
Haydi durmayın ... - Beye -
Elması nerde düşürdünüz. 

Bey: Burada ... şu mesafe da· 
bilin ile ... 

y·;z çift göz, o megafeyf 
. projektör gibi di.<ilir ... 

ı Kısa bir :zaman ... 
Memur: - Elması kaybetti

ğinize emin misiniz. 
Bey: - Elbet eminim. 
Memur: - Peki ne za,. il 

düşii Jilnüz. 

Şişhane yokutu. Saat akıaru 
altı buçuk. 

Otomobil ve tıramvaydan yol 
geçilmez bir halde. 

1 

Bey--ccb;nJ.::n Suil! nı ç·ı\a 

rıp bakar-Durun bakayım .. 
saat yediye çeyrek var. . Altı 

dakka sonra, elmau kaybed lı Memur:- Bir fey mi duşur· 
dünüz. tam on sene olacak. . . on scıR 

dii-
Bir bey kaldınmı birnkıp c:ad 

denin orta yerine gelir, tıram· 
vay yolunu gözleriyle araştır· 
mağa başlar. 

Bey:-, Evet, bir elmaa 
türdüm. evel düşürmüştüm ... 

Memur: Elmas mı. SELAMI iZZET 

Şoförler küfreder, vatmanlar 
bağınr, evlerin pencerelerinde __ 
hatlar görünür. :: 

Herkes aynı dütünceye ka• -
pılır: 

Milliyet Matbaası 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkti basan makinelerle 
mücehhezdir. - Bir şey düşürdü galiba. 

Uç dakka sonra beyin etra-
fını sararlar, onlar da aramağa __ Bilumum ticari defterler her nevi :: 
batlarlar. :: 

Bey kimseye i:zahat verme:z, -- evrakı ,matbua, kitap fatura ve ilanlar 
itiyle meıgut otur. :: ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- :: 

Araıtırma devam eder, her· :: 
kes- ne aradığını bilmeden - terlerimiz hazır ve satılıktır. 
arayıp durur. __ 

Uç dakka daha geçer. . . :: 
Arayanlara bir kaç kiti daha :: 

iltihak eder .... 
Sonradan gelenler, evela ge-1 :;: 

!enleri sorguya çekerler, evel :: 
gelenler, kendilerinden evel ge- • -
!enlere sualleri ciro ederler ve 
herkesin ağzından ayni fey çı
kar: 

- Ne olmuı. 

Hariçten alacatımız siparişleri itina ile ihzar 
ve mahalline irsal ederiz. 

Tab işlerile de memlekete hizmet 
Yegane emelimizdir 

Telefon: lstınhu\ 8911 · ll . 3 

Olanı bilen bulunmadığın- . 
dan, sual cevapsız kalır. 

Fakat on dakka sonra şu söz
ler duyulur: 

- Bir ıey deitil, hanımın bi
ri ökçesini düşürntÜf. 

- Apartımanın dördüncü ka· 
tından bir çocuk düşmilf. 

- iki kiti döğÜfIDÜf. 

BUyUk 
~tayyare piyanko 

== = 

- Ah bu şoförler. 
Tramvaylar, otomobiller du

rur, mururu ubur kesilir ... 
El ıakaaı, ağız dalatı, fcthi

meyte oğrayan palto cepleri, 
mikrop taatisi, ayak çiğneme 
faslı ... 

Etrafta feci bir felaket hava
sı esiyor ... 

Nihayet efk&rı umumiye ken
dini göıteriyer: 

- Zabıtayı belediye memuru 
yok mu. 

... Nasılsa bir zabıtayı beledi
ye memuru var, hem de aalan 
gibi, enine boyuna bir memur. 
Kolunu budun sallayarak kala
balığa yaklaıır ... 

Halk açılır, yol verir. 
Gözler, kaybettiği ,eyi ara. 

yan adama dikilir. 
Muhavere: 
Memur: - Ne yapıyonunuz. 

Bu kalabalık ne. 
Bey:- itte görüyorsunuz .. 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
3. ci keşide l 1 Nisan 1929 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca: 2().(XXl 15.000 12.00) 1().(XX) liralık 
ikramiyeler ve 10.00J liralık bir mükAfat. 

Bu k~şidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

Şirketimiz tılı.sıldır\arından Sami Dtno beyin bugünden lılbartn 
vırz olnden çeklldlgi muhterem müşıeriltrlınlzln nazın dlkkkıılne 
aızefsunur. 

Vlktorya 
Türk sigorta 
Anonim şirkeıi 

• TUı-klye mUdlı-lyetl 

Vlktorya dö Berlln 
Umumi sigorta 
Anonim şirkeıl 

TUrklye mUdlı-lyetl !!! 

!-onları geriye, çiçeklri>orta:ııaımn tikim yatal<Iar, -yor· ı-ien onun kafası ve ruliuyi:lu-
1 

dan ·-ince-sırat - köprüleri yerleşn1eklizlriıdi. Kan ko: 
kal bahçelerinden muattar ganlar, dolaplar karyolalar, ki onunla yüzleşmeyi gu· gelerek uykusu kaçan, saç- ca bu vaziyeti epi düşun-

-- lbir cennet kö esine çevirdi- sobalar ... Bir köy evinde rurlarma yediremeyüp tarı diken diken olan (Emi- düler. Çam ormanmmtam 
ği şehre dönüyorlardı. (E- olmayan bir çok şeyler, ye· mantosunu, papuçlarını, ne) şimdi (Piyer Loti) nin ortasında vilayet merke7İni 

Bilrhan Cahlt ~me) ağlamaktan kızaran mek takımları, sofra örtü- 1kurumunu çıt arkasından (Azade) sini (Doma) nın kazaya ve nahiyeye 
( Antal_Ya) kızlarını b~le ö- b~) yol°1!~~ (Samsun) a gczı~ni hurund8: _.gaip o- le.~i, .. bardak takımları ..•. g?.zley~n arkad~şla~ı bunu, (Ladam o Kamel~a~ ~ını 1 bağlayan bir ş~se geçİ!?r
nlirlennce haset çektırme- gıdeceklerı ıçın (Antalya) lan vaporden çektıgı zaman kütuphane. . . goremıyor ve bılemıyorlar·. okurken şuursuz hır ıncızap du. Bu yolun hıraz gerısın-
·" yetişecek kadar güzeldi.ldan vapura binerlerken ka- (Tosun) un mu\,.abbet do- (Nev Eda) hanımefendi dı. ile leziz hayallere dalryor, de çam köklerini eme eme 
Onların arayup bulma- rı k~ kendilerine hu ka- lu ba~ş~yl~ karşıl.aştı. kendi okuyup yazdığı, ru- iki yıl evel dimağının hü· düşünüyor ve bu deriı zevk' akup giden İnce hi_r dere ya-

ıkları eyiliği yine (Nev dar eyılik eden harumefen- Veli nimetınin o aıfa bul- hunu, fkr'ni işlettiği (Ha· tün hududu (Acıhadem) aleminden ayrıldığı zaman nında ev yapmaga karar 
~da) hdnımcfendi buldu. di ile vali beğe naııl tetek- maz gibi görünen hasretini bibe) ye fransızcad n baş- köy'"nü çeviren sıra dağlar- kalbinin acı acı ağrıdığını verdiler. iş uzun sürmedi, 
Onun (Emine) yi nakadar kür edeceklerini bilemiyor- (Tosun) un bu m~rt ve, ka bütün romanlarını, ki· cialı ~l-.aret kal n (Emine) !hissediyordu. (Tosun) arkadaşlarını top
;evdiğini bilen jandarma lardı. (Emine) vaporda i- lezzei:}i ba~ları bellcı unut- 1 taplannı bıralonıştı. (Ha· denizi, engirı denizi görmüş F~J..,.t Ç!'r.aun) un gür- ladı; suyun yanında dört 
rumandanrnın hanımı vali çinden gelen .. sıcak, tutul- turabılecektı. bibe) ninen hoşuna giden

1

uzak diyarlardan g~!aıı ;;<!· büz ve canlı aşkı bu ağrıyı büyük çam göğdesini temel 
bcğin (Tosun)u bulundu- maz ağladı, ağladı, ağladı. İki buçuk yıl eve! (Ba- de bu kütüphane olmuştu. mileri görmüş, harıta üze· derhal teskin ediyor1u.O ne yaparak iki odalı bir evi bir 
~u yere orman muhafaza Hanımefendi de müteesir- demli) köyünden (An ta- Genç kadın ince manto- rinde dünyayc seyretmiş alımlı, ne kuvvetli ~İr er· ı kaç günde çattılar .•. 
nemuru tayin ettirmesini di fakat (Emine) kendisini lya) ya üzerindeki bir kat suna sarılmış, iki.~uçuk Y!1 gözünün ufuk~armı çeviren kekti ... (Tosun) da iki yıl iç içe iki büyük oda .•• 
,öyledi. Bu fikir onların da bu kadar candan bir sevgi. çamaşırla giden (Emine) evel başı ye?1enıh, ayagı cehalet perdesı s.~yrılyP kal- süren siper, kışla ve karar· Bir ocak bi koruluk y • 
ıoşuna gitti. (Tosun) gibi ile yetiştiren, terbiye eder, nin köye dönüşü bir mese- şalvarlı, ellerı kınalı olarak kmış, daracık koy hayatını gah hayatında (Cura) çal- kmd hl rb. (Sül ' a 
ıf8VUZ bir delikanlı için bun (Nev Eda) hanımefendiy .. le oldu. Ona (Antalya) da çıktığı köye şimdi arkaam- bir damla haline getiren a- masıru öğrenmişti. Ne ya-1 a. e~-· ır eyman 
:lan münasip vazife ola- mazisini ve geldiğı yeri u.,naııl düğün yaptıkları, ne da mantosu, ayaklarmda,foml~r içinde alemler, dün-ı'nık, netatlıhavalarçalıyor-ıP~Ş~-~ıfli~) vardı.(Tosun) 
nazdı. Hem bağı bahçesiy- nutmayan o saf ve mazlum: şatafatlı elbise giydiği za- iskarpinleri, elinde ~t~ı yalar içinde dünyalar oldu· du. I ç~fligın kira~ısm?an . ~arap 
e meşgul olur, hem de va- köylü ruhuyle ve o kadar' ten ağızdan ağıza köye ka· ile dönüyordu. Bu degışık- ğunu anlamıştı. 1 Köy~ yerleştiler. Fakat hır ahırın kiremıtlennı u
ifesine bakardı. .minnettar ve fedakar bir dar gelmişti. Şimdi (Habi· lik onun gelişini hah r alup Kış geceleri (:'.\y~e) tey- (Tosun) un muhafazasına cuzce satın aldı. Orman i· 

Vali bey bir emirll! ( To-
1 
gönül bagıyle sarıl~ştı ki be) nin .. ~.yası tamam üç kendisini g-örmel~ için. çi~ zenin dlzİnİii :dibinC!_ı\ (Ha- ı memur ol~uğu onnaı:ı m°1!· ı ç~ndeki .hu küçük ev ~öyde

un) . ~avuşu (Acıbadem) bu ~yrılık ona ~~~~ı~.ı .. sa~· araba yu~ tutuyordu. Ha- arkalarından, k~~ı aralıkla· 1 fız h~nım)~n ~kudugu (A~-ı t!kası nahıye merkezıyle. 'V!- ki eşlennden daha güzel ve 
avalısı orman munt:kası

1
d~tı!1 s~rsılışı,_çuruyuşu gı- nune~e.n_d! (An!alya) da r~dan yaylıyı gozleyen eı- 1 medıye) yı dınlerkengözu-ılaye~ h~d!1du arası?~a ı~~· daha sağlam oldu. 

ıu~afaza, memurluguna bı bır hıs .verdı. . kendısı çın alJ!ıgı 'I eşya·ı ki arkadaşlarını acı acı ~~-,nün önünecehennemle.-. gı V~f&sını yapmak ıçın ko- . . 
ayın ettı. Onlar (lstan· Vapor lımandan çıkarken 1 larmı da ona bırakmıştı. kandırdı. Fakat asıl desrı- yalar. kevser havuzları,kıl-ıye bır saat ~ken ormanda hıtmedi 



MİDE 
Yeni neşrlyatt 

jupiter 
Muharriri: Hasan Cemil 

ht::..ıaı ve inklllp tar!.linılze alı 
ruhi ve ıahhll bir tasvirdir. Fian 50 

kuruş . Tel'zi mahaU: Hamlı 
mothaası Sanş nıahalll ; lir.bal 

L.::LphanesL 

. anlık 

BL HAR .\1AK1, 'ALARI 

450, fı\JO, 800 beygir lı.uv'l"cıinde 

•z mL: tam el Karliç •i ·tem~ maki· 
nala~ı konpavcnd, kazanlar!yle 
ucuz fa:fa anlıyor. l'nkapanı po· 
•ıs kar•i<olu arkasında Ferit Ali 

demir mıjtazısına mtiracaıt -

Kiralık 
apartıman 

Bcşıkıaşıa sebze pazarındaki yeni 
ıpartımanda 3 odalı nazatetl! daire, 

apıcıva müracaat 

İlan 
l bvdar paşa rusumat baş müdl

tiyi'tinden : ('•n•kkale sahillerinde 
Ain Tavaklıda mü:a.hhit tarafından 
nşa edilen gümriik binasın mm tahak
·ıık eden nevakı.;ın bin yedi yüz 
tüsur lira ile ikmal cdilehileceğlne 
\lair Vilavet , 'ofia dairesince tanzıoı 

lun•n keşl!name üzerine bu ~in 
' rlık ile yapurıloıısı 14zım geldi. 
ııde:ı talip olanların keşi[nameyi 

rcrtk, pazarlığa. işdrak etmek üzere 

ı ''" otuzunC' gününe musadif 
-nartesi ı;iinti saat on dımte llay

larpa~a gümıiiıtil başmüdirıyed ko· 
ı •onuna müracaat etmeleri illn 
h nur. 

lŞehremaneti ilanatı 
Şehremanetindcn' Zabıtai belediye 

<alimaıname inin l 17; 121, 120, inci 
add<lcri berveçh!zir tadil edilmiştir. 

1 ı 7 - otomobil , oıobıi•. kamyo
•rın ün ve arkalarında birer num-

lra!ı le\ ~a bulunacak ve numara 
Whaları olmayanlar seyrilsefer ede
ı-eccklerdir; on levha, ya radyator 
~na veya terı:L'ıan iki fener arasın· 

ki ç•ı u~n va<atına, ve arka lev
a, ırka sol çamu-lıık hizasına ve 
'llur\uğun iıst kısmı seviyesine ve 

1•\ıaı c tomobllin arka sathından on 
~Uınecro ta.;kıı: olarak talik olunacaktır. 

IW Her C>tomobılin önünde 
(( beyız ve arka ında bir kırmızı 
·•ner bulunacak ve bunlar geceleri 
tvakkuf holinde ıken dahi yakılacak
'· Arknd'll.i kırmızı fener avnı za-

"ı . 
anda numara levhasını da tenvir 
n istimal ılunu:-sa !evhaya müte 

'1ı'tc;h cephesinde numarayı )ÜZ 

•tto mesafeden okunacak kud
ttte heyaı ziya ile tenvir edecektir. 
tc,llıobilin tin tarafında renkli lamba 
~1~ndurmak memnudur. 
.ayet ktrmızı fenerin numarayı gös

·tr"'•k için lıezaz ziya nşreden camı 
'01(,.,. 1 ' - . 
'r b 

numara C\ ıt:t::ıını ccnvır ıçın 

•yaz fener k naçnktır Ancak 
tı fenerin Jı\mba"ı l>tomobilin gO· 
01lı•yeccktir. 
121 - Geceler; tak>imetrcler ıy

.• Oir !anılıa ile tenvir edilecek!lr. 
''akı arda arka Arkaya dunn oto 

,:ıı•rden birinci ve sonuncudan 
S •ı fenrılen"i sondürcbil: !er 

•h'•hrcınanetinden; i l•·elclnısa, Cer
t'P~a. l~mrazı zubre,iye hastaba
'"rt .. 

tb, ıçıu luzuınu olan Emek ve 

MILL[Yb'T ı\IHAT 

YANMALARlı~DA (SODO GASTRIN) 

y p s 
Türk Ocakları Merkez heyetinin <50,000> liralık< 1000> 
parça ikramiyeyi ihtiva eden bu piyankosunda çok 

nadide kıymettar eşyalar vardır. ' 

Hasılatı, İnşaatı bitmek üzre olan Türk Ocakları l\lerkez Heyeti binasının mefruşat 
ve tesisatına sarfedilrnek üzre, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. 
Bu piyangoda ikramiyeye 50 bin lira tahsis edilmiştir. Bu seneki ikramiyeler geçen 
senekinden çok daha kıyn1ettardır. Merkez Heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını 
temin için ikramiyelerin kısrnıazan11nı en nefis yerli mamulatından intihap etmiştir. 
Arada lüks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıyn1etinde pırlanta pantantif ve küpeler, 
beheri biner lira kıyn1etinde büyuk salon hahları, pilatin erkek ve kadın saatları, salon 
takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide halı seccade, 400 lira kıyme
tinde minyatür resimli para vanalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, 
yerli fabrikalarımızın maınulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme derne
ğile Hilaliahıner Sanat Evinin en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya 
varclır. İkraıniyelerin mecmu miktarı bindir. 

Merkez Hey'etinin hu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyang 
!arının en zenginidir. 

b.ü.::~..ıllllili.>.o.o.Alo ... l1E!~~3li!~iliSl- u...:ı:ıı 
İnşaat 
ressamlarına: 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ 1 ISTA~~~~~s~sı 
lsıü:ruı dabJU 1 ı Q 1 

Mühlm bir şirket ciddi referansı 
1llan iki üç inşaat ressamı aramaktadır. 
Arzu edenlcnn Voyvoda cadde.;inde 
Bıhdvar hanında 50 nümerovı mü 
racaailan · 

Daktilograf 
aranıyor 

DD.yuou muvabhldı 230 
liramlytll demir yolı 9 

SENETLER 
lı baatuı 
An•dolu dellllr yol• 
1. Tranny. Ş. 
1. ll. S. Ştrkctı 
f. ~ Şirke~ 
T. Tuıttn A. S. 
t De«Jrmen Ş. 
$. Değirmen $. 
A. Çlmeoıo Ş. 
l. Telefon Ş. 

1

14 
24 
84 

.19 
10 

00,50 
75 
:ıo 

30 
ss 
75 

2~.00 

75 
75 

42.oe 

00 
10 
00 Fran•ızca dakıilo~rafiye aşina olan 

bir Türk hanımı oranıyor. Türkçeden 
Fransızcayı Fran<ızcadan Tükçeye 
tercümeye muktedir e veıınografi 

bilenler tercih olunur. taliplerin Türk 
rumuzile lstanbol Yeni postane i 79 
numaralı kutu adresine tahriren mü-

S. M. Ecza Ş. 
.ı,.;.r-+tt~ ı Ş. Ha yrt ye 

8 

36 
'l<ı 

5 
fi 

70 
50 

racaatlarL 

Bu g-OnkO yeni bllmecemız 

Soldan Hta: 

i- Kurtuluı (5) 
•-LQtfen ziyaret ediniz-• 2- !:ieınavi (6) 
: \' e lıer nevi qyayı pe~inen : 3 Borç ( 5) Tavla oynanan 

:

• hiç bir şey tediye etmeksizin : şey (3) 
• 4· l'rınsızca devlet IS) Ala-

• 8 ay vade ile • ıurkada mnkpul ses (5) 
: Veresiye t~darik ediniz. : 5- Ar.ıplıınn g!ydl!tleri şey (6) 
: lstıınhul Bahçe kapu CelAI bey ı• 6- !\lükemmel (S) :\Te~hur bir 

kırikattir4timlz (J 
: han '°'0 · 33 ~ Karadonız sakinleri r3) ikinci i TESHiLA T derecede (4) 

8- Çift (4) Rumuz tarikh.·le (3) 

(4\ 

Dün ki bllmecemlzlo 

halledllmlş şekil 

Yukardao a~atı: 

1 Uşak (bl 

2 Kadınların giydiği (7) 

3- Feraceyle takılın f7) 

4- Yüksek (3) Lezzetli (S) 

5 Kıyık (6) 

6- :\ida (2 

' - Kovun yHrU'LI ( 4) olabilir 

8· Lezzet (3) Bir yemiş ( 4) 

9 Canlı (4) \'akıt (4) •• '.\ n:ıvn:ş l\ASAVI •• _9 ___ serbest _!Jırakmak ( 4:1 _ _ _ 
••••- idare lııı nesi ı ı n ı ıı ı -OiiiiiiiiiiioıiiOiiiiiiiıİİİii...;iiiiiıiiiıiilıiıii-.ıiiiiiiiiiiii...;iii..iiıoiiOiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Sipahi ocağından 
.'\liınb~l olan hey'eıi idure Reisi 1 

ve azalıklarına icab rdenler intihap 
olunmak üzere ıza\'t muhtercmenin 
24 Mart 929 pazar g!inu saat ı 7 

de Ocaıta teşrifleri rica olunur 

_ .... 1 larik, hayat. kaza ve otomobil sigortalarınızı _ 
(.aıatada Ünyon lıanıuıia kain 'Cnyon sigorta kumpanyasına 

1 pyatırınll. . 
Tüıkiyedıı bılafa•ıla irrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 

TAlfVILAT 

Anadolu } 1. T. 
D y :ı. T. · · s. T. 

Tunel ıırkaıl 
E.lektlrlk ~Irk.eti 
Rıhtını ~lrtttt. 

H. Paşa llmaa ıırted 
ÇP.:KLl'R 

l.o•dra 
Newyorl: 
Paıu 

At!aı 

Cene't'N 
Roma 
811.kNf 
Am.sterdam 
Brüksel 
Solya 
Praı 

Berll• 
Viyana 

-0,48 
it 

31 
v 
9 

M 
1 

a 
fil 
il 

1 

a 

41 

" 4t 
f,40 
4,40 

19 

scı,-

87.30 
52.00 
•ı.oo 

l3,76 
34,00 
:\7,$0 

11,75 
51,7, 
75,00 

45,00 

01,5U 

4;",75 

TıCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

19 :\lart 

Butday 

1921,1 
ESGAR! 
it. P. 

00.00 

uı~• kapalı zarfla münakasaya im· 

'~in~"Ştur. '!'sliplerin levazım müdir- Balmumcuda; Dumlupınar yan 
•tııe her ğuıı miıracaat ederek şart- mekte!ıi :\ltidürl!iğünden · 

;Knmpauva•ına Jıir ker~ n:,tıaınadan .ıgorta yaptırmayınız. 

- - · - · • Tc: ı>frırı: Bev .ıi( lı ı - 2002 ~:i-ı::iiiiiiiiiiiiiiiiii 

Yumuşak 

Kız.ilca 

Süncer 
Sen 
Dönme 

04-25 

0-0 
2-5 

A ZAMl 
K P. 
00,00 
18,10 

00.00 
18.10 

l"'.20 
oo.uo 
17,20 

• 10•1 ınaları ve teklif mektuplarını Mektebimiz için bir tamirciye 
taı ,, l\isan 929 Çarşamba günil !htiya ç vardır. :\toaş gostercceği 

Yumuşak mahtuc 
Sert O-

0-00 

-.-
00,00 
00,00 

oo.oo 
()0.00 

aıt 21 .ı 4 te 

ELEK 
Sinemasında 
BRİGiT llEL\1 

ve JAK TRE\ OR un muazzam 
rrus'c·i 

BUHRAN 
Bu f:'ı'.11 ~er tür'ıi scfahetl tat· 

mık ı<t yen kibar alemine meı
ı ,> kadınların h yatını luK 'e 
ihtişam ıç•nd•; c zbandın pa• rd 'an 
ara-ında işrctın, kc kalnın sunı cen

netl•"'n !ıü<umferma o\dukları gece 
~eler! tasvir eden müstesna 

'llr e~rdır. 

Pek ruhlu, canlı, hazin bir aşk romanL .. 
Gayet !arif ve cazip melııdiltr.-

Jşte ~11\JİK SİNEMASININ 
Yann akşamdan itibaren •a&t 21 l-2 de iraesine başlıvacağı, hallamııın 
pek ziyade sel'd!ğl artistlerden LIA !\1ARA VE HARRl LIDKE nJn 
barikulAde tem'!!lleri · 

Mavi Tuna gUze!I 
fllmlnin mahiyeıl l!Aveten her akşam suvarede ''e Cuma, cumartesi ve 
azar gunler! matinelenndo meıhur dtıeto arıi;•Jeri IHRNG ve J AKSON 
un en mtintaha l't 1.ıe) nclmilcl repenuannd 

\ arınkı per~embe ak~amı <aat 2 i,30 de 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur fransı.ı pi ylMisc 

IVES NAT 
tıırafındıın birinci resitııli v~rllecekt!r. 

Programda: Balı. Şopen, Brahm, Listz, Dehıı~ı. 
:\tllho, Stradn>kl, :\losknvskiT 

De fala. 

24 

hAKIMI filmini 

görnı!i 9 olanlar ... 
Kuweıli eaerlerl evenler .• 

Hu akşam 

ALHAMRA 
Sinemasında 

üahl ve dilber artl5t 

BILLI DOV un 
en harikulade temsili 

GELİN 
DUVAGI 

Filminin iraesi mü
nasebetile kibar ve 

fevkalAde 

emsalsiz lruvvet ve fhtiıamı ha:b Tarlhl sahne ve tablolar 

Ö L Ü M F E D A 1 L E R 1 Fransız ve Alman sabılı: muharip 

filmini görecek ve heyecanlı lerin işıiralı:!yle vilcude getirilmişdr 

bir ürpermeyi hlssedeccklerdlr. I ~-:::•:•:•::•::•::•::~=.;;r~ 
==• =: Jeohr BarrY:O? 

• • 
VERDON 

tarihi sahne ve tablolar 
31 ~lama tekror kilşat edilecek 

Fransız sinema ve dyatrosuncU 
.JOMW a,AAA vMOA& 

ı~i~r'ie~e~d~ile;c~ekt~!~İılllllf!'~~ ... "'"'.'rd 11 1 ve DOLORES K~-
Akll muhtar · nun son ve ıaıniz vevSTELLO-

Fenni Tedıı~~rl MP.l;.iıt Ol'Pıiii;tesna temsilleri 
4vlY• 6:r- 1 

Ve teslr~:ıııd}'tgfr' kitap hali· -" ! eaJ.f.fklJmfar gemİSİ 
Bir ç~k ı";ı·~. terdi>' • ·•- ı Pek yakı.oda lrae edilecektir. 

dş~t er .J;1 
,d~. r kode~. AIZ&n " ,nde yeni 
1 "'-rerattıyatı •c'eai .F."kate alınmış-

~,'· .,..Tp edebilmek için 1 
lulUID . B!IOmum ~!~~~ ıltkadar 1 10 n beşe kadar mezkOr müdür- . .. · · • · 1 

·• ''trrııcl ı. iktıdara ıı:ore verılecektır. falıp o an-
y enik d !arın her gün mektep idaresine 
•l' ov alresındcn: mürıcaatlan. 

Hacı Bekir Zade Ali Muhiddin 
Ticarethaneleri müdiriyetinden: 

Kasadar hanıma liızum var Taliplerin bu ayın ylrmibirincl 

Peşembe c;iınu ant onuçten onbeşe kadar Bahçe kapusunda !lacı 
Bekir Zade Hanında dörı.l nciı katında Hacı Bekir Zade Ali Mu

hittin ticarethaneleri mudiriyeti umumiyes!ne müracaatları ilan 
olunur. 

Romanya 
Bulgarieta.a 

Zahire 
c:_:a,·dar 

6 ırtildükçe zcyl >•klınde yeni 
, _,.,.-~, ~!Om at neşir olunacaktır Fian cilt olduğu 

11 l edankl ~cap eden 20,000 parke ~ i:0. W,&:, 7/#~,,1. 

·
2 

": Jıı": 9 ,~ ':~:rş~~~ "~r~ A~lATI [/l[Klı'RK'Y[ . 
;

1 

1
' ide ihale cd:"c~ektir itaya ~- ,1 1 

a . aı 1 :ı :mnameslru gurmelı; ve T t 1 
~ar:, one kadar ~CUmene a m ! ra 1 

TİYATRO Elektrik şirketinin 
\'E 

SL 'F.~1ALAR 
ba .. 

•Pehışı rulbedayi 
• 2 t.ao dUYatrosunda bu akşam 

alıitı elektrikiyenin 

küçük tan1iratını 

Meccanen 

••••• Koli. Ubi an. Piver. Gerlen 
• fi'ıbrikıılarının hakild e.<an• l ~ aİr- kokularını toptan fiatını p«•-

kende satan Z:\l\IA N ecza ve ıtnvat deposudur. ZAM ~N ecza ve 
ıırıyat deposu ko ·ulu sahunlar, saç ~ular~ kremler, tuvalet podra ve 

takımlarının tla d ·ııosodur 

ZAMAN losyon ve kolonyalarında bir damlı sun"l yoktur. Çiçek 

e<anslanndan mamuldür. lNümunelik şişeleri meccınendlr.) lsta.nbul, 

• • • • • Hahçokapu No :l7 Sabık Misçi yan eçzanesi ••••• 

3 Perde Ncııırn 
Y<sl 1 lıJir ~· •~ '=in manzum ,, ~ 

diğerlerini Deniz mübayaat komisyonundan: 
el emeğini 68000 metre bronz telın kapalı zarfla ihale tarih! 20 Man 929 <,,:arşımbı 

Arpıı 

'.\Iısır 
Yulaf 
K._~fl'<1' tobam• 
tasulye 
Merci met 
1'\iohut 
Borölce 
Bakla 

Hububat 
Susam 
Kuıyeml 

Un 
EUuı Ebtra 
Ekstra 
Birinci yum•tü 
Birinci sert 
ll:Jncf 
Cçüncii 
Rauııoi 
Kcpet 
Paspal 

so.oo 
oo.oo 
18,00 
00,00 
oo.oo 

00,00 
00,00 

1600,00 
1270,00 
1380.00 
1~15,00 

1115,00 
1100,00 

33.00 
00,00 
17.20 
oo.oo 
oo.oo 

00,00 
00.00 

1300,00 
ııs~.oo 

1140,00 

1947,00 
1225,00 
980,00 

rerah i 
\ r •v (' ' nema 

- •ınazk 
ıncrt>ad., . .P uınpanyası 

almadan mal günü saat 
14 

re. Satılık ko"şk Deniz kuv\etleri ıhıJyacı içın bılltcıa mıkdarı muharrer Teietou teli 

olduğu fia tla kapalı z•rfla mun•kasay• konmuştur annames:nt gonnek isteyenlerin her Gôzıepe ıstuyonunda önünde iki · <ÇC$iz Kadın 
T ....,__ 

' aı;;ıt bey 
y KUŞdı 

lıl ı ~ Uyatrosunda 
rıı :tltis rn,.rP: 

dı J •. ,.. er . 

giln itasına talip bulıınanların da yukarda yazılı gün ve saatte Kasımp~ada dlıkklnı bulunan ve uç buçuk dönüm 
V1 icra ettiği hiç ~ Deniz müiıayaat komisyonuna milracaatlan. arazisi olan sekiz odalı bir köşk !f1 ~ 

bu I'~ kinıseye meçhul e.;;;I•••• ffi'UK BİÇKİ DİKiŞ 1\IEKTEBJ •••• sıalıkıır. Denize nazarod ve hamam. 
asri çocuk , "> havuz. iki kuyu ve kumpanya 6uyu 

la" . 1 uveıc " ' değildir :\lüddetı tahsil 3 ve O aydır. Kavde devam ediyor. Maariften musaddak vardır Ta ip olan pıyanko miidir!ye-

... ___ _____ • ..i.li~~.(~~~~;:;:,,,,ı:a...;;:ıı~ı;g;-aı;ı/:~ı...idiO::p'.:.ll:o:.;:m:,a ..:,v~e;.:rlr::_· ~A~ı::rı.::.n_:e~n_m=:ük~e::::m~m::_:e:_I ~m:e:::ıo:::;d:::u_:ta:::ki~p!'....:e::::der:.:.,-_....._. .......... ...._....i.J....:tın~· :::d::,e__ı~c:•~reffeddin beye müracaat 

li 750 kuruş. 

irtihal 
faktnı Harbiye ferlltliğinden mil

tekalt ·e ;abık divanı kırp reisi 
l\lahmut Hayret paşa bir buçuk sene
denbert milbtel! olduğu hsstalıktan 

şifayap olmayarak Haydarpaşadaki 

hcanslnde irtihal! dan b•ka eylemif 
olmakla akraba ve evlddasile Selimtye 
kışlasından izam olunan efrat tarafın· 

dan metfen! mahsuıuna tevdi kılın 

mışur. Bu esnada bilflli bir çok 
yardımları ,.e morhmun evlttlarına 

şefkati pedaranede bulunan Malrepe 
atıf mektebi müd!ri miralay Mehmet 
Tevfik ve komşumuz lbrahlm bey
lere alenen teşekkiiratımı arz eylerim 

Reflkrn: MüjgAn \Jahmut 

)ehrnmanetl 

ŞERHLl DA:\1GA KANUNU 
REHBERİ 

Bu giın çıktı 

!\-lUharr!riı Türkıye iş banka" 

pul mllfettişı 

ALI S,\ Ll\1 

Tevzi mahalli: Kanaat kütüphınesl 

- Flaıı: SO kuruş 

FRANSIZ SiNEMA VE 
TiYATROSU 

Yeni bir müdirln idaresi alun-

1 ı.la 3 l Marttan itibaren tekrar 

~eanslarına başlayacaktır. -
lfüyiıkdere Topağaç altı 1 O Nisan 929 Çarşamba sut 'ı! de 

Emlrgıın meydan mı halli 1 1 • " Peri em be • \! de 

BoyaC1köv • • 1 3 • • Cumaretesi • 2 , 

B!Ada muharrer mahallerin icarı kabalı zarf usulile mıizavedeye 
vaz ve hlnlannda muharrer eyyamda ihaleleri icra kılınccagı.,dan 

lstlcara tııllp olanların muayyen \ akıtlara kapar daire encu,ıc-ınc 

1 
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Bekarlardan ver · 
Bekarlardan vergi alınmasını l:azı meb'us

lar Büyük ı\lillet l\leclisin el lifi ettiler. 
Encün1enlerde bu iş şimdi ol,.nn mu olmasın 
mı, olursa nasıl olsun diye konuşulupr.. Bu 
teklifi yapanlara göre 25 ile 45 yaş arasınd 
· •ılunan bekarlar ya evi ·p çolu çnc sa-

• 1 • 

.---------..~------..,..-----~ ..... ~----~----------. 

ya_uıt ta ı,:azanç, y >i ve e.niak 
hi·· • ·"ı; ı;,7J" \'"'rec,.kleı·. 

' 

·ergıJ~rıni 

.- MILLIYET. G.\RŞAMBA 2'0 MAl\.'f 1929 
- -

--- --
-1-n·ıııtQO.ft,] Üç kadın l ati 

rı-==""-'===="":1 Harbiye matha:rsıı 
.----~-------------'""' ... ---------.,,.---------. da mürettip. Sücu 

erendi bir kaÇ' ay evı 
Vıktoiya isminde b 
genç kadın tanıdı ' 
bet!aber yaşamaya 1W 
l::ırlıf::> ... 

- 8 - Sl]a.ı elbİ::ienİn sırrını l ~nre kim girerse _ Az gittim uz gitticı 
n· r kaç :laman SOtTra sonfam. {}da hatırımı Si J ah t"}bise giyip malı- dere tepe düz gittİnı 

hükümdar kr.:ı n1cy- fı 1rn1adı. , n.attı: zuıı, · n1ükedder çıkar- bir kaç ay dolaştım. 
dana çıl-t~ Ge~iniiği B;r gün pencerenin lflrdı. Bundan farlasını Çin memletinin bir 
maceradan k İ n1seye önünde oturuyordum, söyleye nem, beni aftC- köşesinde dervişin sa
h r ey anlatmadı. Fa- sok..,ktan baştan b;oş'1 diniz, Sizin keskin in- lık verdiği nokta da İ'ah'.aL VıKtorya ~ 
kat herkesin merakla siyahlar giyıniş b' ·der- hcınız için boynum kıl- gayet güre ve mamur best ahşnıış, biı· kadı 
gördüğü bir şey- Hü- v ş ]{' çti. ;rlerak ettim dan incedir. hir şehir gördii.ın· dt. Halbuki Süruı 
kün1darın baştan baş·ı dervişi çağırttını, Bu O vakit beni bir dü- Baktım· hakikaten Viktoryayı hterkeo;te 
simsiyah bir elbise siyahlara bürünmesi- şüaced'r · aldı. Acaba bu şehri bütün h lkı krskanıyardu. Br.:rabt 
giymiş olnıasıydı. . nin sebebini sordum. bu eşi nasıl anL1yabile- · b 11 · l · · d yo şayanııyacak ı~rıı 

ükümdann yüzü, sıya t nse er lÇln e anladılaraynk'ılar. 
ahvalide çok deyiş·niŞ- Derviş el etek öpüp cektiın. dolaşıyorlar. B ınun se- / ma Süruri Vikto 

Yalvardı: Övle dalıp kalmışım. b b. · k' ı t ı ı ti. Eskiden güler yüzlü, J e ını ın1e sor« umsa Y<' yı unu an1<'<1ı, eve 
neş'eli olan ba zat şim- - Bunun sırrını beni Birde gözümü açayım omuzunu silkti geçti. ge~:e Viktoryanın Bf 
di mahzun ve müked- öldürsen sö,yleyen1em, bakayın1 ki derviş or- ~rihaytt çarşıda dü- yoğlunda Kalyoncu l<u 
derdi. dedi, yalnız size bi:: t~dan kaybolmuş kan açıp iyiden iyıye 1 1 ğu1<laki. evr~e gcld 

Fakat kinlse bu sırrı pa a anlatayım. Bu şehirin nerde ol- halkarasJnakarış;.ruıya haı .. ş.ınak ısttdı." • 
ondan sormaya cesaret Vaktile 4<Çtnıı de ga- duğ-unu kinıden soru n1ecbur oldum. V ıktorya Surunt' 

-.' .,~ ·a i•r, şapkanızL şa abını~ct iyıp bir eden1iyordu. Yalnız hü- yet nıamur bir şehir öğreııecektinı. ÇMesiz Dükan komşu-m O ~ütr yüzle l•arş·J .d 
<'.üş:inün.. Bakın hangisi işinize geliyon:a onu künıdann benimle ara- vardı. Bunun adı (ış:ış- ki~ye .aber verme- şehrin büyük bir tüc- ~a ·ı ınasnsı kuru.dt~ 
yapın. sı çok iyiydi. Benim kınlar şehri»itli. den -,.ola üştüm. Ya- d' J h ıç.nllye b~ş1a(W<ı 17 • ...................................... -............... carı;y ı, on.una~ pap- Lakin o sır.:ıd. o•.,r. i küç .. k fıkrala:r : ohbetinıden hoşlandı. Bu şehrin bütün hal- nuna biraz elaıas, inci lığı ılerlettını Bır gece, ,.,ft: h-ı.;"'1"_ ~~·· 0 

....... •••••••••••••••••••••••••-••--·--•u•u• .. i B;r gün şalnızdık yal- kı ştan :ı-şnğı siın bir kaç tane hatle- evime davet ettin1. r------, 
Necdeıin ll'<ktub 1 Ya ölü""'m vardım, yakardım bu siyah gt inirl rdi. O nıe lmrştım. bitınedi 

l~-ı bası üç yaşın ki İhsan bey Sirkeci-- _,_,_, __ , _ _,.._,__, .... _ .... =ııoc-::,.,.,,,-.---.-·-=:"4:~~,. 111 : - ;;-c------·--• ııı ı:ı 
N l . L v k Su bulunmazı Bi i . Evli alebe . Evleniyor ama. .. 

ece t>h Kağıt · n . a- dt.ki gazeteci bir . . Şayeste Kız, Hanını 
ralarken yakaladı. gazete aldı. Lira boz- Bır Amerıkalı sey- E ·l rin e tavuk hm- Viyanada ~li.mi is- efendinin karş!sında 

- Bana bak, ne ~a- durmak istedi. Gaze- ya~, Isviçrenin Yüksek di kesenler nlan y - mindel:setalebes'nden süklüru pükl~~ndurdu: 
pıvor on orda? drye t · · bo l mer a.la_rında dolaş· .. rken manın ne kadar uüç 7 yaşında bir krz ev- - Artık sızın yanı-

• ~ N d t L. ecının ru < parası k d Lb 1 1 ~ d r_ J ~ sorau. ec e nrç tav- k ·en ısıne _re!ı er ı < e- , ve .zahme_tl.i bir şe.y 0-. 1- lenn ·ş. Aynı zamanda nız a. Ka. ~~ya. cağ .. ım. , ' ~ 
rint hoz--·'-a ce a yo tu. d T - h t di ğ ~ı 11~ fll ~rcumana sor- du"unu bıhrler. Bır ın- mektebinide bırakmak am en cı ıın: n usa.-
verdi: - Kalsın beyim, n1uş: gilfz kuş cin-:;İn<len her isten1emiş. deniz,le evleniy<;>rum. 

- lektun )'"'ZJ orum dedi, so a -Yerirsin:z! s· . b d ... 1 k h - .. " s· d. h ı J - Nasıl e lenıyormu-,- .. 1 B - ızın u ag ı ayvanın tu\'unu gayet ... ın1 ı er aKşam <o- ?H ~ l 
h-.ba ı hsan ey latife ı 1 1 sun anıya çocu < sev 

... mınta <a arında süt er kolaylıkla yolacak bir cası nıektep kapısında d.. 
1
. ' 1 • ~ururi l:.tendı SCotı 

- Pek ala, gel ooka- tarzınd~." . çok koyu ve içinıi tatlı 01akina icat et niş. Sa- kansını bekliyor. Onu rnez ın. nsan ev enın- ı ı 
lıın şu yazdııt...n mek- - Ya olursem? diye 1 b d d'-' 1 .d. ce çocuğu olur. hoşlu< a bıç;lgtnı çe 

~· o uyor, aca a ne en ıc atte 40 hayvan volu- a ıp gı ıyormuş . y k h kip Viktoryayı ~ yerir 
U b n· ı sordu. Ça 1 J - o , anımın, ço-

yn: arı ,ızın zenğin- yormuş· Dehşetli ko- l\1inıi, dersini ezberli- cuktan yana ıiışanlınl den yaraladı. 
d.et ozamangu-ldu" Gazeteci 5 kuruşun liğ' de ·7 - · t · · · I A · v·k Niı o ın n mı laylık dogv rusul yen1eyıp e ızınsız a - tehlike görn-.üy·or. ~Ço- raya gıren ı -
•\ t.--.. b.rı ba , ded't , ehen1mi)•etsizligvrini dü- R Lb b d " h fı J k' b"l' · V"' ·ı ·ze e 1 er şu ceva ı - ıgı a ta ar ım ı ır cuk isten1iş olsaydın sa- oryan annesı IJtn ı ( 

ndan ~\fiJJiyet, nı yazan iinere cevap ver i: vermiş! yerJerde su az bulu- zavaJlı adam ne kadar na şinıdiye kadar kaç büyük annesi Agavni-
rgi atulft. --;.,.--..;ıK - Zarar yok oeyim! - Hayır.. Dağlık nur da ondan!.. mahzun olur. tane yapardım• diyor. yi öldürdü. 
smının beş (D ... :ij~!!!!!!!!'!!!ııı!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!lll!!!~!!!!!!~~~~~~~'."":"!!'"":~~~~!!!'!'~-:"""!!'!!"":"'~~~~"!!!!~!!!!!!!~~~~~lm"!!!'!!!~~~'!!!"""'~~~~~~r.::'.~r=:~~'"C~!!!!!!~~!!!!!!!'!"9"!!!!!!!!!!' 
• lrrıesı hakktn • · istemeyen bu güaeC~özlerdeil ak§amdır burada g~ircliğim y- r&:n, ağimızdanÇikacak sözü, çt:Yorau:.-l{"ür.kleri l>ıralCIIiD19, Yörhavasmda imi§ .•.. 

·:iş. ,l/uhle öçalmak arznsmıa dayamımıya- almz saatlerin verdiği asabi he.: güne§i görmek isteyen bir ima öylece hafif rÜZ11"İLrlD ıı..ltında - Öyle ise tılnımm aihiı 
rak, sevgili bebeğini iifkeli bir 1 ycanla galiba Jaır<hığ.m hwya- gibi titriyerek bekliyen g<izleri- ~~edilmiyecek kadu YilV&§ tesiri geçmeden bana demin 
anmda kırmaktan çekinmeyen larm ae kadar esassız olduğunu me acımadımz? Neden size çıl- sıdıyordu. elemimi unutturunuz .•• Ne 
ruama2 bir çocuk kalpıiz.Jiği ı idrak edememişim. . . gm ümitlerle uzatılan bir kalbi . Viyolon~elin ~olgım sesi ıa· ran hıumn söyleyiniz ..• 
ıle: - Hülya mı? ... ne hiilyal .. hırçın parmaklarınızla kanattı· ~ıllerde ~gır akisler yaparak; Neyran yüzünü nurlandlr; 

- Evet, sadece canım iate- n Ekrem bey? mz? titreye, tıtreye yükadiyardu.. ııüzel tebessümü ile kalktı 
mediii için aelmedim Ekrem - Size onları söyfcmiyece. - Fakat Ekrem bey, siz has- Neyran yere kapanmak,, sebe- gözlerinde genç adamın iztir. 

d.. -· gösterlıD sı ·· geces sizi hun.,. bey! dedi, ve g~ncin a~abiyetle ğİm Neyraıı hanım. Dalla şİJn. tasınız ... neler söyliyonuruz" bici bilmeden l:uçlarıı, hıçkıra bım •ahfif eden çok tatah b 
d~~ fakat bütün ga etine rai_- da ~ dai'; 80 konUf• ~~tılan ka§lar~ı, ~vmuli ile. C: ~den,itileyeceğ!ıni tahmin etti- - Ş!mdiye ~~~r anl~a- ağla~ .istedi. bakı§fa: 
men. ancak çok sonra dalabildi tule. •• ı,em. d. diiJ,. · a gıle~ ~şıru go~uyormııt gıbı gım merhametaı:ıı .. kahk~l:aları- makta ısrar etti.~nı~ feyl~n. . Gözl~~e dolan :r~~ları z p- - Ekrem bey karşısındaki 
ve rüyasında, da. anlamama~ar göıııler..rıize, sözlerimi. arı.w.-> aynı lakayt seaı de: .. nız abu za~allı ~uzel rıiyalan, •. - Sı:sunu~ sızı dınlemıyece- tetmek ıçın ıarfettıgı gayre~, anfamama!c.?ak:'n h?r z~ı 
isra ettiği hisle hmcına ug- ll1ıli< için bir perde çe iniz... ..ı;- Şu beyaz tata b~lwı, ku· soldurmak ıstemıyorum... gım •.. ışte yıne melıtap sefası- takaldannı çatlatacak kadar ag· kabahet dcgılmış ..• ışte sız , 
rayıp sabaha k:ular, yanaldan- fakat hütün bunlara rağmen, • ~ : kalbe ben~emıyor mı? - Demek benim. kalıkahala- na çıkan bir ıand:ıl Tilr, gördü- ntıyor, .boğazı kuruyor, avuç- benim dansetmek istediğimi aı 
na :n:klaşan aıcak nefesli güzel s ruhunuzu hakiki Öıi§ünce- .y.er. avU<: ııdaki çakıllardan rım bile merhametsız? nüz mü? Yaklaşıyor ••• ne gü- lan terlıyordu. la.ınadt!llz!. 
bir aiızdan k-Jrtulmak, kaçın· lerinizi gizle~ek isteyen bazı. bırını uzattı. - Eve~ çok def~·~·.. zel, gramofonları da var... • Ekrem ol~~s~. b~ğıra, bağua İspanyol tanl!°m çoktan au 
mal için çırpındı, rdu. naaıl anlatayım katı cevapları· Ekre!° aldı. Baktı. H.akika- - Peki bu dedıgınız zavallı Ekrem sol dirseğine dayan- aglayacak, gogs.~nu koparırca- muş, sandat P.pı uzaklaşmışt 

"'"'"' nıza rağmen z~de çok ha~sas ten tahıatı~ o anlaşılmaz cilve- güzel rüyalar gülünecek kadar mış asabi parın~kları ile kum· sına sıkan bJ yul:ten kurtula- Fakat' onlar durmuyorlardı .. . 
- Neyran hanım bilseniz, çak rikkatli bir kıılp buldum'. l:ıerinden bıri bu küçü~ .. beyaz tuhaf, öyle mi? larr'karrştırryor,kNeyrarun uös· ~tı. . .. Ek~m, tangon~n .dalga!~. f 

artı gelmiyeceksiniz diye ne Neyran hanım, bakınız bana. taşa ~adalyo~la.rda g~ru~en u- - Tuhaf? Ne ho, lime, terdiği yere başını bile kaldır. Ncyran! aşkı anlamak ıste· gurlen a~smda. g~ttıttçe egıl· 
korktum ... dört alqamdır bu· k kmaYlllız, ırözlerinizi kaldı. fak yurclı: f_eklinı vcrmışh. · değil mi? Bundan halka bir şey mı;ı.crdu.... miy.._ kibirliler onun intikanu- rek, saf bır teslımıyctle g~s· 
rad • sizi 0 ilk gordüğüm kaya- rm~, evet şimdi aöyleyiııiz.. • hatırlıyacagım. . . bulamadınız mi? Hayır Neyran Genç kız deroinki merhamet- ı n_ :& -~!ar r• ı:e da:ı:an~n .~vırcik h~şı. dald 
rın ü~tunde ne zaplı uzun in· denız kenarına sırf canııuz İs· - Neyran hanım, demınki hanıın o hülyalar kuruldukları aizliğini fazla acı buldu ... meh- Evet Neyrancık hunu tizndi gı ıe~ı!111ı ~u!.adan ~.y~ndırm< 
tizar da cikaları gecirdiğimi tah temediği için mi gelmediniz? cevabı, ancak böyle taştan bir fakan _hiç .te tuhaf değildiler .• tap ziyası altında altın gibi par bütün vuzuhu ile anlıyor ... şiın mb.ak ıçınd~o::uyor, yuruy.or, h: 
min edemezsiniz.. endi kendi- Neyran hanım niçin kaşlarınızı kalp düşünebilirdi .•• bunu sak- ha tt ş~nıdı, evet anlıyorum, lu· lıyan bu kumral saçlı sevı:ili ha· diye kadar aizleme inkar el· .. r. şey uşu~den, hıç h· 
me: "Acaba ne yaptım ... iste- çatıyorsumu? Bakmuı sesime, lıyacağım ve ona ne zaman ba· ::ı ımışl.,,.. • • ~a bakarken, &özlerinin artık mek istediği büyük sevgisi her um de kapılma a ~esaret edt 
ınediği bir şey mi söyledim?" onda hiç tahakküm etmek İste- kanam bu akşamki iztirabımı -Ekrem bey, okuduğum ki· inkar edemediği çok kuvvetli, saniye geçtikçe, yıkıci kudret· ~e~e~: ~u kısa cı:ıkıkaların ze• 
cl:ye öyle ü~u!uyordunt ki ... bu yen bir a~~nk ~ar ~ı? Anhyot· batırtıyacağım. ~plan bazılannd.'.' kadınların çok şefkatli bir hissin tesiri ile le•· kazan:ırak büyüyor ••. büy. kinı.b tun ~uk_ıle tııhyordu. 
akşam da sızı g .eseydim, y- sunuz d gri mı? Sı:ıe yalvarıy. - ne tuhaf düşünceleriniz bır mua~ oldugunu söyler. yaşardığını duydu. ' üyor . . ~ıran ge 1 1• artık's~s~me 
ann köş!•e &ekcc!-tım... or. • . tıiraz gururunuzu feda et- n.r. Anlamıyorum, neden mü- !er. • .halbufo erk~ew daha an- Ekre . be f Ek b b t k dı, durdu, genı; kı2m bclını sa 

- N t içi ? BC'll size meniz için yal'vanyor. ·•. teessir oluyorsunuz? Size nece- la~ılmaz şeylermış. • • nu-sesi n: güz~İ ·~eli~::~od: ho~ tim~~İ,··:ı~ ı..:mf:rgo J:e. r~'ldkDlunu in<lirdid~ndu"i?d~ .. ellt 
buraya her gece gdeceğinq mi Neyran fnımlıırın üzerine U· Tap vereceğimi :ıı nnediyoıdu- - Evet kadınlar anlamak ğil mi? O çaldıkları ne? Bir r· de olmasaydık sizinle dans nn e'ktuttu, a~a on bl u: 
soy ledün? "canım _ne za?1an is- zanmış, nvucundaki küçük lııey. nuz? Ne bekliyordunuz? istemedikçe... Ispaııyol havasını hatırlatıyor .. ederı!im. doi eyran, eyran 1 sen •· 
teue; ne zam~n ev~~ıkıcı bulur. az taşlarla oynı.ıyoreu. - Sahi ne bekliyordum? Bu- - Sizin bu alqam münakaşa Genç adam, avucundaki kum- - Neyran hanım hun söy· ~ B Ik. daha l l .. li 
;un!' dcmedım mı. li Başını kaldır~ı. _Ayaklannın nu ben de biliyor muyum! Şim- etmeğe hevesiniz var ealiba, lan denize doğru ıavuraralıı kal- !iyen aiz misiniz? Ben ise bu k 1 cc<:ı' '"!.{r 50Y0ı 

- Neyran: ha _ımı za 1":' ol. dibinde oturan, ıstır~amlı na- di söylüyorsunuz d'a, düşünüy- geldim geleli §U çatık kaşlarını· kb: alq:ıır artık sizden sade acı yec~ k nk:nin:';;. 1~ gf unç re 
may~nız. :: bı~ediy~ ~ ~u- :zarlarla merhamet nıyaz ecfen anım, ne istiyord'um?' Ne iste- zı biw türlü açamadımz... - Yeni tangolardan biri... sözle !.ekliyordum.... ::deme.dr-; sb~tü~tırdua c:ı:.JJI 
~~ sı- aoylettır ., ~ e: ·~~ .~U.O ft la?ftaiardan ~ meğe Iıa~ vardı? _Aniamıy. • - N~ hamın bu smn &- bo~unura nu gitti? dedi. , - Çok aldanmışsmız ... kim g .yg • 

· · b affeöınız. • dört lıniz. ic1i. •• aedcıı ai:ıe Sandal oldukça yakındım ıre- bilir belki de tdsım hu t span. bıtmedi 



'Yeni Ford yalıuz yeni bir otomobil 
veyahut bir otomobtt in yeni bir modeli 
değildir. 

Yenl ford son zamanlarda ihtiyaç gö-
• f'Ülen modem ve idareli nakliyat mes'ele. 

siol halleden yepyeni bir fikrin mah· 
suJüdiir. · 

Veni ford ebemmlyetinJ, yalnız hakikl 
1nymetlndeıı değil, ayni zamanda biitiin ci
han içtfmat ve ticari hayatı üzerinde hu
sule getlı meğe muvaffak olduğıı aedn in· 
l'tlAplardan almaktadır. 

Yea1 Ford arabaları· sayesinde mll• 
yonlarca kişi daha çok ve daha iyi bir 
surettı çalışmağa ve bu surette kazanç• 
!arım arttırmağa muvaffak olacakları gibi 
iJerek evlerin ve gerekse hariçte geçire• . 
bilecek aha faz14 zaman <Sa bulmuş ola· 
caklardır. 

• Bu araba sayesinde tşıer daha çabuk 
görülecek ve .bunun geçtiği yerlerde bin· 
terce ki~ometro yollar meydana gdecektlr. ı 

Zira · anctık şlındı ve ilk defa olarak. 

• 

Veni bir 

Otomobilden 

FREN -

~eni Ford modern ve idareli, :nakliyat · ıeminde 
_;; ... ~ J'eni bir fikrin nek derin ifadesidir. 

cidden güzel Ye mükemmel ve ayni za· 
manda ucuz ve idareli bir otomobil sahibi 
olmak sizin için mümkün olmuştur. 

Yeni .Ford" yapdışıadakf mükem-
meliyet, keıfttisinden yüzlerce daha fazla 
flatlerle sahlmakta olan arabaların ev· 
safll- her nolctaf nazardan mukayese e· 
dilebilir. · • 

Yeni ford ·ue kolayca elde ettiğinlr 
85-105 kilometre •ürat eıı nıüstaceı da· 
ikalaruıııda bile 'dlUhtaç olacağını.ı sür& 

ate nisbetıe zlyadesile kAfldlr. • 

Yeni Ford &eri olduğu kadar idaresi 
kolay bir arabadır. ~kJ ldtUlk kapalı bir 
karos.eri ve iki yoıcııı be sekiz buçuk sa

ı.niye zarfında süratfııl 8 kilometreden 40 
<kilometreye kadar çılulnıaqtar. O derece 
·ani atılma ve hızlanma bbiJl,eti vardır. 

' 
Dört tekerlek üzerlncleaJ hususi fteıt-

ııerl, parçalanmaz ön cama Ue 
!yeni ford son günlerdeki oto
mobil nakliyatında llzım olan 
emniyet ihtiyaçlılr~- ' •.naınlle 

tatm' etmiftir. Tek diskli, kura .pl118ft 
ambreyaf ı ve bilyalt rulnıanlar üzerlAde 
lşliyen şanjman tertibab isUrahatlnlü 
seyahat zevkinizi tamamile tatmin ede
~k bir mahiyettedir. 

Hidrolik amortisörleri, merkezi sıklc• 
tinin pek alçakta olması ve makaslarının 
~ek hassas ve tatla olması sayesinde Yeni 
fordla zevk duyarak istir.Ut içinde se' 
yahat edersiniz. Her tip k.aroserfnia ge
alş ve rahat ka•pelerl olclaıOu gibi ayak· 
tarı lstirahaUe uzatabilecek geniş nıe;: 
felerl de vardır. Karoscrller muhterıtre .. 
terde ve fçerflert müstesna .,,,. 
döşelidir. _ 

Yeni Forda ilk biııdiOıısl~ r gün, 
decejlDlz emniyet ve 111 arttığlaı kal· 
her ay Ye seneler ~ ıOını görecek· 
laad ndald ~ zan ıevlıll bir ar· 
siniz ve Veır' • eaımet b r otomo
zu ile ~ blsdlk edeceksiniz. ; 
bil oJd_. . 

Yeni fordun benzin sarfı-
.yatı azlığına canlı bir misal 
yüz tdlometro için ancak 8-10 
titre benzin sarfetnıesidir. Ye· 

eni bir 

ı odelden 

Daha b şka 

Bir "ydir. 

' 

nlf ordaa p.pıllfUlda kııllam'ao "' da· 
bitün galldere kU1' bir inat vo 
yamldık ~l n~ Y ir tasar
.ırat bauuda pek ,,, 

rııttur. ; emntJ~t. giizel· 
Hullla ~ edebftece61nlı ve 

a ... UfttllUl llzım olan bil· 
~o ile Yeaf Fordda bella• ::--

VeaJ fontu mistesaa mı1teauıtellye• 
tuıe raAmeıı flatin*ld acuılıık yapalışııt<r 
da hllımdan m:iilteslla bilJiik iktuad't 
pteaslplerfu bir cıeUctsfdfr. 

..,,. '4 °"'' ~-L .. .:·. llelac pab•n• Glm'a U1.M1D · bet 
elllcle Porduabll reel iıılflumt ftttt kafbo 
etmebfzln glcl1p göriiniift onu en inco 
tefemaıtma vanec:aya bdar dlJdıatle mua• 
1.-e ve te.tklt NQnlr., matı,,esımo enafı 
• ' kulde 1r edlDebllııaclı: için onu 
bizzat kendiniz kullanmayı talep edinti, 
o ı•man görecekliqlz ki Yenl fordu lnıa~ 
rıt, evsaf ve rıat nokta! nazarından h!Q 
pır şeyle kıyas -etmek mümkün de{llldir. 

EORD.~MOTO ~c MPANYEXPORTS ıNc·. 
1S~ENDER1YE - ·MISIR 
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Bin Söz· 
Resim 

Halk Bilgileri Derneği Ankarada Maarif vekili Vasıf beyin 
tinde bir içtin1a aktederek ı ı .... a keratta bulunınuştur. 

Kalyoncukulluğunda feci cinayet; tahkikat devanı etmektedir. Vikt.orya ağır yaralı olar:lk 
stahanede yatmaktadır. Resmin1İz mecruh Viktorya ile cinayet evini gösteriyor. 

1 

Notnda ın <lö Sivon n1ektebi talebesi bu senede Darülaceze Süt 
- Damlasın hediyeler verdi. 

Kalyoncu kulluğu ci 
nayeti kur anların

dan M. 
Ankarada Vil~yet meclisi senelik içtimaını aktetmiş ve şehir işleıi n i 

müzakere eylemiştit. 

FL DA Haşaratı yumurtalaril~ kat'iyen öldürür g;'.f_{;~!f~~:.;!':f: .. :~: 
·------------------.-iim--------~liiiiiiiiiiiii ________ ,.....iiiiiiliiiiiiiiiiiiioııi _______ iiiiiiiiiiiiiiii~iiıiiii..,_......, ...... --.~~~---------......iiiiiiiiı----------ıı 

İ tan ul Tramvay ş·r eti 
()tobüs vrü ı;efer cetveli 

23 • ı. 'h "ı d ·i<ı11ıı rnrı ınt en tmri ah ire kada r muteber ir. 

, ı - Jzapkapı - Karaköy tarikıyle 
l "A/,JT - TAK iM hattı 

"'<iu , eferler ilk Son 
mabaı..: d k arasın a l hareket hareket 

ıla ~aat 

BF \i'IT- 1 \K I 1 Bey111.ıııan 
saat 

19.s 27 
11 ttı Taksim en 

~..., ... Lokanta J...O \ D R A Birahanesi 

1 ~em r. ~~l:~e Kl~~~~n cf~~~~!~nje~ hanım, 
Artı ' m ~:ı. mdth,~ tktar ve :\!elek h:.~ımlar tarafından he. 
akşam ı, dan 12 ve kadar ve her cuma günleri Alaf,anga Orkestrasının 
il · 2 1 ' ıan 5 e k dar matineler ~ordır. 

' 

I Damla 

Pertev 
esansı 

Doktor Ta 
Paris Seririjatinda'l mezun .. 

28 sene tecrubelı frengi ağrısız 

iğnelerle, bel~oııkluJı;ıı idrar darlığı 

ıe zaali cin .iyetin clektiriklc keti 

ser'! ve ağrızız tedavisi Eemin 

omlnde, İzmir sokağında .. 4 

Dr. Ihsan .... 

Öksürük şurubu 
Öksnrnk ve nefes darlığı 

için pek tesl; li 

.... Haçtır~-

ÜtOITIL ı ınız 1\..VN fH'llAt~ f ,\L 

lastiği üzerine, rahat ve en1in bir 
surette yo · u l U kateder . B ı las
tiklerin sağ·l amlığı çok da yanması 
sayesindt d ğ .:rlerinden, kilometre 
hesabı İ ' b ı·ıy le daha ucuzdur. 

TiirT< y vekili : Güstav Kan 
~1eşheri : 'ı aksimde Sosa mai!'azaları 

• 
•nenı~ 

~~~~-~-~~-:-:-:-:---::--~~j;;ii;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;~· 

ÖksO.-enlere Kat.-anı Hakkı Ek.-em 1 YELKEN.Cİ 
YAPl ' H LA R I 

KAR:\ DENi/. LUKS \'E 
SLR'AT POSTASI 

Devlet demi yolları ve liman
ları umum idaresinden: 

idaremize lıızu rııu olan heş adet den-er koprıimın ınuııak•sası 

25 1isan IJ2Q Pt:~embc gumi saat ( 15,30) da \ karada L mu mi 

idare l' ındJ icra edilecektir. lunaka aya işuak cdecl!klerin 

teklif mektuphrı'll ve bin heşyuz dolarlık tLr ıııatı muvakkatclcrini 
yevmi mezkôrdn saa ( 1.5) şc kadar umumi idare azı i~le ri mücLr

luğürc Hrrnelcri l!zınıdır Tal p!c• nı ;nakasa 1artname lerinı (:iOO) 
kurus mukabiliCl Ankarnc:.ı .dz· '!le d:ıi rcsırden 1 lnydarpa;ada 

' 
mubayaat komi \Onundan teda " ede ıilirlcr 

Harar çiftliği toptan ve pe
ende satılıyor : 

· a ıntap defterdarlıgından : 
t.azia} ıntap · c: nin tilba~1r 'lahh e inde \ c ac r rr ıu ' n... ' a hu u 

mu<ki W u~ ru r mu;k. 28.3 ı da t ;-u aıJın a 2" l8 " h ık a 
dort bn beş ) uz d ıı f ı a, ı < bı · ın tekıl ı e J>er ııı ·ı se 
şu dcA1rrıe.., \C > n1 \!ı...a~· .... 11 Lınalarru \ \\; !S en tin 
lira kıpnc mu! mı" fi il ı fı J r " ' ·n e ıtıbarcı amı 
ıaıilııc mus. < ' ın k uıe - CJ 1J tar nırc u ıtl • adr gunı. 't 

..ı dorde kacı. 21 .n nmlı..et 1all zar c ıopı n '" ıynı en 
p akendc ureıilc alenen eı k mu. eye ıze im ıır . fal ıln ır. 
ıe şeraiti an 4 i eni r• h r ıeı ' k mıı ye d_, e ı c ve 
ıevmi mezk ·de de terd lık daire<ınde ıı: t. k saııı kvni vor. rna ı ,u 
racaıt evlemeltri • ~n ol nur 

Samsun 
vaporu 20 Ç b 

\ ! nrı . arşan1 a 
gunü ak~amı Sirkeci rıhtımından 
harekede doj!;rc (Zonguldak, lnc
bolu, Samsun, (>rdu, Gireson, 
"rrabzon, Sünncne ve Rize vt: 
gidecektir 

T afsi!At için Sı rkecide Mesadet 

hanı ltti<alinde yelkenci hanında 1 
kAin acentasına mör•caaı. Tel. 
lsı:anbul 1515 

1 

As'an ıc F<kihisar müttehit 

çiment.> 'e stı kireci fahrikalan 

!lnoninı şırkctinden: 

1 h ·se senedaıına 18 numerolu 

k Jpun ınııkabil ndc 440 kuruş c 

mJe'<İS hissclc ir.e dahi 8 nJmerolu 

up ın m •k ı 1 :'.ınde ı,, O kun ş ·eıi

·c ğı 'e -bu ınebalil(in 25 \~ ırt 

C)29 tarihinden , .. , ·en ( ıalatada 

IJ< ~·e Or nn·b k kişelennd •e viyc 

'lıın•cağı "ıb or'" 

Meclisi idare 

izmir sür'at oo ~t as 
(Jzmir) vapuru '.!'.! :\la 

ma 1 2 de Galata nht mmc' ı 

hareketle cumartesi '0 ,ı. 

lznıi re gidecek Ye Pazar ' l c.. 
lzmirden hareketle paz~ 
gclecckii r. 

Vapurda miıkemnı el bi• 
o rkestra \'e cazbant mc\'..:• ·nır 

r ra 1zoa ı~ Lı c i oa · J ,ı 
(KARAIH::'\iZ) rnpı.ru 2 r 

mart per~cmbc akşamı C ' 
rıhtımından hareketle ZungJ[d. k 
lneöolu inop S~.föun L • ~ 
!'atsa Ordu, ( ;irc on. 'l ra')ıu,ı 

Rize 1 lupaya gidecek ,.c do •. .ı 

pazar iskdc i~ 1c R"t' O 
Stirmenc, Tra· ızon, 1 c. .ıth 
Tir~bolu Circson, 0-d i 1· 

am<uıı Sinop in l' ' ı · 
uğrayarak v;ekcektır 

(~alata köprU bıışınd:ı mı:r~ 
a•cntesi -ôeyoglu 2.'6'2 le adet 
hanı alnnda hu u<ı daırcde 420 
Hnbe aeentesi l <tan!ıul. 

ı~tar ul nankernı·i "'it~ · ır:: c 
ticaret fre den: 

izzet r • beyın ~rıvycı tS"'ıc.i.·ıst 
cumhuri~et~eri iuiha~ tic.!.ı.cti h:ırı~ 

ye bankasına devn lıu' cınan 19,. 
ingih7. lirasın ı n tt!~iı ı istıı ısı ıı. 
mnda merhun bulunan üç lııı t< n 
maden kc mllrünün ftirLhtuı mah 
ktmt!ce kır ver imiş -. funı tun 
27 mart 929 tarihı,e müsaıl; ç 
şamlıa gLnıi sa , 10,öO da >e ir• ırı 
kabı' olmadı~ tak,·~ le tc•ı ve ı den 
f.!.1ı-'.-1lerde saatı mezkOrd .. \1anı'•o} .... ı1 
de e'!kUr hı,k · n tlt:posunı 

icr ; muka,•cr '>ulur rn c,ldujtun ı 
ı 'ıp ol 'llann • halli r.ezkOrd• 
m ay} t :ıatte hazır '"ull mal:ıf1 
ll~n ok ur 

Mesul , üdur: BÜRHANET'f~tl 


