
l tanlıul, i, "' 100 
Te}f!raf ıdre i: t Telefon nnınarıılan: 

1stanbnl, illivet l!t nbnl, 3911 - !1912 - 11918 

Ahoııe. ve llırn ticretleri 
Gazettınızde çikan y ıların huknlrn mahfnıdnr 

Abone şart.!!!:!_ tıan tarifesi 
Tıl V,ı Hll'lp ttocl SohıfııJı San tm 

il Arıııı 400 b. B ~a. he/ • • 
ti • 1$0 • 14 • '"'il • . Ga••'• •• n ıbaaya ol/ h11aulllr t.çbı "'IJ.tı4.fly"'1 11tlJroc1111t ıtülm6ltd.tr. 

A.lıddttl 1 tçını11 httl•r 10 Au'11 •r. Or/,,. eflrolı ıtri ~rtl11f•ı• 
rw ... :1a ... ö IA:u.r .... s...:r .m.-.ah.arPl.rJ. SJ."lr m.eb'a.•O ıtı:l...._D UT 12 11no • noo • ,, fnd • • 

i1§ :rw-•h.aeı 5 IA: ....... ~~ 
--

DÜRÜST POLlTiKA 
Ankara , 20 - Dunist bir 

politika takip etmek yalnız harid 
siyasetimize münha ır bir Premip 
dep;ildir . Cumhuriyet hükumeti 
umumi devlet idaresinde hiç bir 
sebeple bu prensiplerden ayrıl
mamak kararındadır. '.\lali siya
sctimızde bu politikanın yeni 
bir tecellisine son günlerde ~ahit 
olduk. 

Türkiyenin harici borçlarının 

tcdiye'i hususunda aldıgı 'aziyet 
ve istinat cııigi esaslar bu ı,ıe 

ne kadar he ahi ve 'amimi ha

reket ttt'>tl1i gö " !yor . Bu 
mc,dcdc ım<liyc Kadar ta ı n k 
ta:arda ı r r edi imtzin sct>e'>i 
tediye kahi:i} etin.izi kıracak bır 
taahhudc gfrişmckten başka bir 
şeı e atfolunanıaı. Çünkıı yeni 
Türkiye taahhut ctti~i her ma 
ddeyi be heme hal vapmalıdır. 

Rız nammk 1rlıgın, \ efakftrlıgın 
manasını böyle anlıyoruz. Resmi 

bir tcbliıı;c güre dcyumı umumıye 
hamilleri borçların tediyesine ait 
olan itllaHann tediyesine ait olan 

ltilafnamede büytil! millet meclisi 
tarafından konan ihtlrazi kayit· 
!eri de kabul etml~tlr. Bu kaylt

lcri kahul etmek ham adalet 
ve hem de maslahata mutabakat 
noktai nazarından zaruri idi. 

Zarnrcılcri zamanında ve ye
rınde olarak tKkdir etmenin de 
bir mczi) et olduğunu hemen 
söy Jcmcliyi1.. Bu uziyet karşı -

. ında hükumet ilk taksitlerin 
tedi'i'C5i iı;in icap eden tedbirlere 
k\C >ul ctmi~tir. Bu hareket her 

ve ık ile Turkiycntn aleyhinde 
hulunan ve Tlirkiyeyi taahhuda

tını ifa etmemekle itti ham etmek 
lstlycnlcrc kar~ı açık ve beliP; 
bır cevaptır 

Her mc elcdc oidtı~n l(ibl 
haric1 borçlarımızı tcdi) c hıısu 

sundaki diıni>t politikanın, ne 
olursa ol>un, bize d uşmanlık 
etm~yi bir vazife tclekki eden 

hazı l'ena hilkatlerin faali ·etine 
set çekecegini asla zannetmivon z. 

Anca'· <una kaniir. ki bu ali-• 
c:ııabanc hareket garp ıllem·ndc 
ek eriyeıi te~kıl eden hnk•knt ye 
ve adalet mııh'plerini hılha·sa 
memnun nlen:ktir . 

Turk h c hııglir~ kadar pruzlu 
ve muzınln add~dilcn kuponlar 
i~i~i halletırekle, ) alnız bizi uyu;
m.ız , <ii1. anlamar. bir vaziyet 
a h~ım1.1 ıddiıı eden mı ltcrilcrc 
cevap vcrmi~ olmiyacak, Tlirkiye 
de nı. li ve iktisadi sahalarda <l'r 

mayclcrıni işletmek i>tiycn na
muslu tcşcbbus erbabına da ct':ı. 

ret ve emnir t \ erccektır . 
Eger ecnebiler tarafından 

bize söylenen sözler Samimi ise 
bunun müspet tezahuratrna in
tizar etmek hakkımızdır. 

MAHMUT 
Siirt M~bu..;u ---·--· ... -.... --

Boğazlar komisyonu 
928 raporunu 
hazırlandı 

lloğa7.lar komisyonu diln 
to_planmı~tır. llLı içtimada, ko
mıs\·,ınun C l 9\!8) .-ene-ine ait 
rapı r ı tetkik ve tasvip edilmiştir. 
Bu raporun txbına haşlanmı 
olup on güne kadar Cemiyeti 
Akvama gönderilecektir. 

Raporda, bojtazlara muteali!k 
llıcvat ve nizamnameye tevfikan 
Lir ene zarfında ittihaz olunan 
teılalıir izah edilerek hükfimetl

~'i.n gösterdigi tesbilattan mem-
ı~'Yctlc bah,edilmektedir. 

lr 
0P0 ta nazaran, komisyon azası 

a lnda hiç bir ihtilaf yoktur. 

8 
Bugün nevruz 

81 llıtün baharın iptidası 
:Yılan li nevruza musadlftlr. 

baz u tnünasebetle lranlılar 
1 ınerastm yapacaklardır. 

elediye 
Yeni Belediye kanunu 
Yeni layiha ya göre belediye 
azaları belediye reislerine 
ademi itimat beyan etmek 
hakkını haiz olacaklar .. 

İtimatsızlık beyan edilirse Vekalet hakem 
i olacak, tasvip ederse belediye reisi değişe
cek, etmezse Belediye meclisi dağıtılacak 

yeni intihabat yaptırılacaktır 
Yeni belediye kanununun ahka~ 

BUyUk Millet mecllslnde yeni belediye k•
nunu Uiyıhasının mUzakeratına yakında 

batlanması muhtemeldir. LAylhada Devlet 
turası tarafından mühim tadllAt yapılmıttır. 

BELEDiYE REiSi ITIMATSIZLIK REYi 'URSA 

Bu llylhaya nazaran belediye reisi Unvanını alacak olan 
Şehremininin lcrat salAhlyetlerl tahdit edilecek ve ken

disi ile belediye meclisi arasında lhtllAf çıkarak ademi 
itimat reyi aldığı takdirde Dahiliye vekaleti hakem 
olacaktır. 

VekAletln hakemllOIRden çıkacak neticeler 

Vekillet bu kararı tasvip ederse belediye reisi tebdil olunacalı:, 
akııl takdirde belediye meclisi feıholunarak yeniden latlha

bat yapılacaktır. Ankara belediyesi için de Vekllet hakem olacak 
diğer vllll.yetlerde bu salll.hlyet ,. alilere bırakılacaktır. 

YENi iNTiHAP YAPILACAK 

Yeni katıunun mcr'lyete vazedllmeelnden itibaren 2 ay zarfında 
intihabat tecdit olunacaktır. 

Belediye meclisinin intihap edeceği 9 kişilik dalmt encümen 
icrai salll.hlyetleri hal:t bulunacaktır. 

NUFUS NiSPETiNE GÖRE AZA 

Şimdi hiç nufus nispeti nazan dikkate alınmıyarak her belediye 
dairesinden ayni miktarda. Aza tefriki kll.H ııörUlmediğl için 

yeni kanunda bu cihete ehemmiyet verilmiş , Aza miktarının her 
mıntıkada nufus miktarile mütenasip olması tespit edilmlftlr. 

Yeni kan11nun tatbikile belediye azası arasından seçilecek olan 
belediye reisi hükametin mUmesslll olan en büyük mUlklye amiri 
yani Valinin mürakabası allıada bulunacaktır. 

YENİ BELEDİYE MECLİSİNİN 
VAZİFELERİ 

Eski istikrazların tarzı tesviyesini 
müzakere için fevkalade bir 
içtimaa daveti muhtemeldir 

Yeni intihap olunan belediye 
meclisinin ka~unen, hesaba

tın tetkiki için Mayısta +nplan-

Emin 1lli Bey 
ması ıazım gelmektedir. Fakat 
Emanetin eski istikraz meselesi
ni intaç için Türkiye millt 
bankasile teması müsait surette 
inkişaf ettiği için bu hususta 
hazırlanacak ltilllfnameyl tetkik 
etmek Uzre yakında belediye 
meclisinin fevkalll.de lçtlmaa 
daveti muhtemel ğOrUlmektedlr, 
Bu lııtikrazın itfası için muta· 
vaeıııt bir şekil bulunacaktır • 

1 
Belediye meclisi Azasından 

C.H. Fırkası lstanbul idare hey' 
eti reisi Emin Ali Bey, yeni 
meclisin meşgul olacağı işler 

hakkında demı,ttr ki: 
· Cemiyeti belediye. şehrirı 

kudretini nazarı dikkate alarak 
ha3fahantler, aceze vt dulhane
ltr yurdu gibi hayır ve yardım 

milesseselerlne bütçelerinden tski
slRt nispetle daha fazla fedakarlık 
yapacak, içtimai muavenet faslını 
yllkseltecekllr, Şehrin muhtelif 
mevsimlerde u/r ad ıJ!ı havayici 
zaruriye mllşkiltilını kaldırmalfa 

çalışacaktır. 

Yeni Azalar tamamen fırka 

namzetleri olduğu için, fırkanın 
son vilayet kongrasında beledi
ye işleri hakkında verilen ka
rarlann mümkün mertebe lnfa· 
zını en baflı bir borç bilecektir. 
Müntehlplerlmlz hayal peşinde 

koşan adamlar değildir. Halkın 
temennlyatı ea basit ihtlyaçla
nnın tatminine matuf bulun
maktadır . Belediyenin uıl 
vazlfe~i de bunları teminden 
ibarettir. ,. 

~~--.. «><>41--~~ 

Gümrük tarifelerinin tetkikatı 
uzayacak 

Ankara , 20 ( l\lilliyet ) - iktisat ve maliye enciimenlerinde 
müzakere edilmekte olan gümnik tarifeleri layihasının meclisin bu 
lçtlmaında kanuniyet kespedememesl ihtimal dahilindedir. 

Tetkikaan uzama ı muhtemeldir . 

SITMA MCCADELE REtSLERININ KONGRASI 
Ankara, 20 (;\!illiyet) - Sıtma mücadele re! !erinin senelik 

kongrası Sihhiye vekilinin riyaseti altında toplan mı, ar. Her reis 
kendi mıntıkası hakkında izahat vermiştir. Yarın reislerin teklifatı 
kanuniye ve talimatnamelerde talep edilen tadilat ile htısusatı 
idareye milteallık me>zular görüşiilecektir. 

İLMİ ISTILAHLAR 

ilk hazırlıklar 
görüldü .. 

Neş'et Ömer Beyin 
izahat ve beyanata 
, 'eler tcsbıt edildi'?. ----DarülfUnundlkl Merkez ko-
misyonu dün toplanmış ve. 

fakü Jtelerde 
çalrşan tali ko· 
'!lisyonlar tara
fından hazırla

nan sıız işleri
nin karşılıkla

nnı tetkl~ et
miştir. M"rk~z 

komisyonu bun
lann kat'i ••
killerini yapa
rak Dil encü· 
menine gönde· 
met~ karar 
vermiştir . 

Neş'el ÖmerB. Darülfünun emini 
bu hus11sta demiştir ki : 

- lstılah/arın mümküıı o/dutıı 
kadar iltibası kubil o/mıyaa Türkçe 
kelimelerdtn tefrik ve intihap edil
mektedir. Avrupa lisanlarında kul
lanılan beyr. el milel kelimeler de 
Türkftnln g/Jzıl şivesi üzerine 
tatbik ed//iyor. 

Tali komisyonlar "C., ve •n" 
harflerinın muhtevi bulunduJtu 
fişlerin de ihzarına başlamış/ardır. 
Bunların 15 güne kadar bitirilmesi 
muhtemeldir. 

•A• harfinden sonra vürudu 
beklenen "B. fişleri, Dil encü
meninde:ı gelen fişler arasıoda 
bulunmadığı için telgrafla so
rulmuştur. 

"Larus llniverael, dün fakUI· 
telere tevzi olunmuştur. Alll.ka· 
dar müderrisle\' (C") v:: 1D) 
harflerine aft fiş mukabillerinl 
tespit etm,ı.:tedir. 

Degişiklik 
-· Ticaret dasında yeni 

taylnler olacek 

Umumi katipliğe 
Ceınal B. tayin edildi 

_.. -·--
Dunkil Ticaret Odası iç· 

tımaında, ahiren istifa eden 

lstanbul Tlca• .. Jl!llll--•. 
ret Odası u
mumi kı.ltipll
ğlne esbak u
mumi ttcare 
mildür!l Ce
mal bey intlr 
hap edllmlş
tir. Şöylendl
ğln~ töre el
yevm Ticaret 
Oda&ında mu· Galip Bahtiyar 
vaı.zaf olan iki Bey 

şube müdilrll de istifa ede· 
ceklerdlr. Bu müdürlerden 
birisi sergi işleri müdürü
dür. 

Kapatılan Topane anbar
ları umumi katibi galip Bah 
tlyar bey, istifa etmiş olan 
Sanayi şubesi müdürü Vahit 
beyin yerine tayin edllecek 
ve yahut, istifa etmiş bulu
nan diğer iki fube müdür
lerin yerine getlrllecek olan
lardan birisi bu şubeye ve
rilecek Galip bahtiyar bey
de inhilal edecek dlger bir 
şubeye tayin edilecektir. Oda 

riyaset divanı bu&"ünlerde .,,,. 
içtima daha yaparak 1>u 

işleri halledecektfr. --------
Müşir Fevzi aşa 
Erkilnı harbiye! umumiye 

reisi MüşDr Fevzi Paşa Haz 
retleri diln akşamki trenle 
Ankaraya hareket etmişler
dir. 

olordu kumandanı paşa 
ile şehrimizdeki erkıinı as
keriye Fevzi Paşa Hazretle· 
rint Haydarpaşa &"arında 
teşyi etmişlerdir 

n n ço m 
Niçin böyle 
Et 160 kuruş! 
Fia tlar art

BEKARLAR BA HSI 
ETRAFINDA 

Vergi tarafdarları 
gayet memnun! 

Ceza var 
M. Mekteplerine 

gitmeyenler 

tıkça artıyor Latife Bekir hanım 
tın yüksek flatıa sa- kadınlar için ne diyor? 

Etılnıasın ımenedecek !<: ·ı· k ki d lif 

Dün vilayette bir 
1İ.Çtima yapıldı 

polise emir verildi, gitme 
venler cezalandırılaca tedbir alınamaz mı? ' 1 er e - er e bu tek ten • 

lhtikiır yok, fakat fi atı 
yükseltecek çok sebep var! 

S on günlerde lstanbulda et 
flatlarının şayanı dikkat bir 

raddeye yUkleldlğl malOmdur. 
Bilhassa bazı uzak semtlerde 

et pahalılığı daha bariz bir su-
rette görUlmektedlr • Etin pahalı 
olmasının muhtelif sebepleri 
vardır Bu işte yakından ala
kadar olan resmi bir zat dün 
bir muharrlrimlze şu malumatı 

vermlttir : 
" Bir kerre kaf'i olarak bil-

mek ltizım gelirki bugün etin pa
halı olmasına ra/men bunu içap 
ettiren sebep, ilıliktir de/ildir. 
izah edeyim: Bugün Hayvan bor
sasında canlı koynnun kilosu 80 
kuruştur. Bir koyundan ağırlı/ının 
nısfı dtrecede saf el çıktığını na
zarı dikkate alacak olursak etin 
kilosu birde11 60 kuruşa çıkar. 

Bu miktara münasip bir 
miktar da vergi illi.ve edersek 
bugür t5C kuruşa satılan etin 
nihayet 100 kumsa alınması 

mUmkUn olur • 
GAYRI TABiİ BiR HAL 

H albulı:I bu lfin şimdiki şekil 
çok ııayrl tablidl? . Çünkü, 

yalnız ,ehremı.netl mezbahada 
bir okka ttt.t tam 35 kuruş 
resim alıiıaktadır . Okkada 27 
parada borsa alır • Bu rakama 
mütevassıt denilen ıUmrenln 
aldığı kazanç da.b'I detlldlr • 

Hali hazırd11 az koyun gel
mesi de bugünkü pahalhlıkta 

nispi surette alAkadardır. 

HAYVAN DA GELMiYOR 

lzmlrden ,ımşdlye kadu ııctr" 
çok hayvan gelmesi ıazımaı. 

Halbuki lzmirden şimdiye kadar 
yalnız 1,000 hayvan gelmiştir. 

Malam olduğu üzre lstanbu
lun kışır. Erzururrı, yaza doğrı. 

da lzm!' ıı!b. yerıe.- lhtfy4c.r.ı 
temin ederler. lstanoulun hdt 
gUnkU et ihtiyacı 2,000 - 2500 
hayvandır. Bu mıktarın 3,000 e 
çıktığı da çoktur. 

BiR NOKTA DAHA 1 

' 

memnun oldular 

BekArlarla çocuk sahibi 

olmayıp dairelerde çalışarak 

maaş alan dul kadınlar için 

bir vergi ihdası hakkındaki 

teklifln yakında mecliste de 

müzakeresine başlanması 

muhtemel görlllmektedlr. 

L. Bekir H. 
Kadın birliği relsesl Latife 

Bekir Hanım bu hususta bir 
muharrlrlmlze 11un
lan söylemlştır· 

- izdivaç için 
erkekler kadar 
kadınların da 
a/aktisını temin 

etmek ltizım ol
du/una göu 
Yozgat meb'usıı 

Süleyman Sırrı LBtkir H. 
Beyin tekli fi gayd muvafıktır. 
Belki vergi ye katlanılır da evle
nenler artmaz. Fakat bu vergi 
bilhassa Memlekete çocuk yetiştir
mek hususunda faideli olacaktır .• 

B. Ömer Paşa 

Maruf bekArlardan Dr. Be
sim Ömer Paşa bu hueustakl 
m u t a 1 a as ı n-ı 
ancak bir kaç 
gOn sonra ıllyle-

yeb Jece tini beyan 
etmlftir. 

Diğer taraftan 
bekAr lar vergisini 
ekseri bekll.rlann 
itirazla karfılama
sına mukabil evli
ler çok hararetle B. Ömer pş. 
taraftardırlar. 

latanbul bey'etl idare reisi 
Emin Ali Bey demiştir ki: 

Bektirlık ~·trgisi izdivaçların 
artmasında do/rudan doğruya 
amil olmasa da tenbel//k ve ihmtil 

dolayisilc bu vazifeyi geciktirenleri 
evlenmeye teşvik edecsktir .• 

Ekmek fi atları 

M llJet mektepleri için VIJll.yet 
teVall Vekili Muhittin beyi 

riyasetinde mUhlm blr içtim 
akdolunmuştur. Maarif MUdU 
Haydar bey, mllkt mektepleri· 
nln faaliyeti hakkında izahat 
verml~tlr. Millet mekteplerine 
devam edenlerin gösterdikleri 
meııal ve lmtlhaalann neticesi 
m~mnunlyete şayandır. 

Bu içtimada mllJet mel:.tep· 
!erine devam etmiyen bazı mn
kellellerln vaziyetleri de konu
şulmuş ve mUhlm karar veril
miştir . 

Bn karar şudur : devam et
mlyenler olursa bunların isim 
ve adresleri polise bildirilecektir. 
Polisçe bu gibi eşhasa mektebe 
devamlan için tebligat yapıla
cakhr; fakat ııene devam etmezse 
bu gibiler hakkında bükOmetin 
emrine riayet etmemiş nazarile 
bakılarak kanuni takibat yapı· 
lacak ve cezala.ndınlacaktır . 

Bu hususta Vllll.yetıen, Polis 
MlldUriüğüne tebligat yapılmış
tır. Poliste faaliyete başlamıştır. 

Mamall bu gibilerin pek az 
olduğu tespit edilmiştir. 

Mahallerde mlllet mektepleri 
için isimlerini kaydettirmemiş 
olanlar var ise bu gibiler hak
kında da takibat yapılacaktır. 

Mahallll.t ihtiyar hey"etlerl de 
tekrar faaliyete geç~relı: bu gibi 
eşhası meydana çıkaracaklardır. 
MOFFTTIŞLERIN iÇTiMAI 
Dün akşam MaarlfMüdürll 

Haydar beyin riyasetinde lllı: 

tedrisat müfettişleri toplanmış

lardır. Millet mekteplerlndekl 
!mtlhanların neticesi tespit olu· 
nmuştur. 

1 •••••• 1 

işlerin intacı 
Muhtelit komisyon 

toplandı 

Muhtelit mübadele 
11 

syonu diln kısa ....::: l 
1 1 1 ~ a erin 

akdetm şt r. ç bit fi 
intacı hak1<"'4 r arca 

il "'" tıraya temas ver en 

Bir nokta daha var : Emanrt ı 
ahırlarına glrmlyen hayvan· Emanetnarhı indirmek edil"''' e b r karar verll

,,. .. ,,ıı tir. . ıarın adedinden de 15 kuruş , • • , 
·ahır parası alıyor, lfte etin pa- ıçın tetkıkat yapıyor Aldığımız maltlmata göre 

M. Holstadd bugün mezu

nen memleketine gidecektir. 
balı olmasının sebepleri ı.. 

FEHİM GECESİ 

25 mart pazartesi 

San'atk!r Ahmet Fehim 
efendinin sahneye intisabın

dan sonra~·
çen yıll•''" 
•53• 0,,clı dö-
,,0,..a milna
sebetlle, Türk 
tiyatro altes! 
hazırlık 1 ara 
ba~ır;r.ış ~ ı r. 
Fehim, k;ıv
vetll bir san'· 
atkar olduğu 

Felıim Efendi kadar, san'at 

aşkını eşine pek az, belki de 
hiç rasgellnmlyen sağlam 

bir seciye ile taşımış kıy

metli bir sahne adamımız
dır. 

25 mart Pazartesi gecesi 
darülbedaylde Fehim efen

dinin menfaatine Teyze ha

nım komedisi, Naşlt B. kum

panyası tarafından da obur 
imam komedisi oynanacak
tır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı-Prag mektubu, 20hrkalı idarenin 

mille tmeellsı 
i- Son haberler 
3- Tarlht tefrikamız Temtrtenk 

Un resminin tenzili ,,,,rıa 
ekmek flatlarının da ,.,,,,ım 80• 

rette tenzll edll,,.....ı anla ıl
maktadır. ş.,.,..,.,anctl bu hu
susta to~•·'• ba,ıamıştır. Ek
mekçll•' ..-miyeıı reisi Aziz 
b•.Y dtıa Eınanet iktisat müdü
,,. Kemal Ömer beyi ziyaretle 
ekmek f attarı hakkında görüş
ınUştUr. 

Şehrimizde bir mıktar stok 4 Uncu Sahifemizde: 
1- Ha.va raporu 

mal vardır. Bunlar sarfedllerek ı _ n~ö.nddklerlmlz 
yeni unlardan ekmek yapılmata a- Fcl k. 
başladıktan sonra flatlar düşe- 4 A'ker' bahı<ler 

d:ışecektlr . ~=5 =-=H=kl;:Av;:•::-;·~':';om;:•;:•:'::' :::::::::::::=.ı -·--.................... _,,,"''--··· -···· .. ···-·-··········· 
=•Bazı insanlar@= 
Hayatta ne için muvaffak 

oluyorlar? 
Bu muvaffakiyetlerinfn 

sırrı nerededir? 
Bu mühim ve hayati sualin cevabını 

bugünkü Milliyetin ilAvesinde 
okuyacaksınız • 

M1111yetl alırken milvezzllerden llfiveyl isteyiniz 

"•'Parasızdır@ 

1 
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MILLlYE'r PERŞEMııE 21 MART 1929 

MİLLİY.ETİN HARİÇ_:f.E~_!._~~I91~MEKTUPraVE~TELGRAEJ:AR 

BİR DERECELİ İNTİHAP VE\ v:;id':i·~ok 
20 FIRKALI MEl\iLEKET \ 

Bu memlekette okuma yazma 
bilmeyenlerin adedi yüzde biri 

geçmemektedir 
.. . .... . . 

Prag 7 Mart 1929(Millyat] tlhap bir derecelidir. 
HenUz onblr senelik bir maziye Bu günkü Reisicumhur Ma· 
malik olan genç Çekcs o ak) a zarllı: Üniversite profesörlerin
cumhuriyetinin ı ı kUsUr milyon den biri olup kaydı hayat şar-

ıuk nu1usuı;u ı llç buç•k milyonu tile intihap edilmiştir. Hail 
Almaalnrdan mllrekkeptlr. Uaha tabllde Reisicumhurun vazife 
bazı anasırı sinesinde toplayan müddeti 6 senedir. 
Cumhuriyetin sanayii fevkalade HilkQmet agrarcıların elln-
lnklşaf etmiştir. dedir. 

'"Uteaddit şeker, kumaş, de· Bir meb'usun delaletlle ziya-
mir, cam v.s. fabrlkalan mem· ret ettiğimiz parlemenıo Rudol
Jeketln mühim birer servet men- Onum denen eski bir sa_n'at 
baını teşkil eder. Çekoslovakya evinin tebdlllle vncude getiril· 
bir çok ihracatta bulunmakta- mlştlr. 

dır. Erazlnin fazla inkısamı yü- tlall hazırdaki meclis reisi 
zllnden memleket kafi derece Monsleur Utrzar, keza agrar 
hububat yetiştiremediği lç!n partisine mensuptur. 
Rumanya ve Sırblstandan hu- ı-ian'at dolu olan meclis bl-
bubat cclb etmektet!Jr. nasında dlnleyeblldlğimlz kısa 

bir mllzakerenln mevzuu soğuk Umumi harbi mllteakıp teşek· 
kili eden lhtila.J kabinesi bütan 
bllyilk çiftlikleri • harpten evelkl ve karlar mllnasebctlle yapılan 
kıymetleri üzerine kUçUk çiftçi- ufak bir ıstlzııhtan ibaretti. 
!ere datıtmıştır. Çekoslovakyanın bu gilnkU 

Klylü yalnız kendi ihtiyacını 
düşUntlil2;ll ve az mikdarda zira
at eıtiti için memleket hariçten 
hubullat gellrtmiye mecbur ka
lıyor . 

Paraıııu kıymeti takriben Türk 
lirası kadardır . 

ÇckHlovakyada askeri hizmet 
mecburidir. Yirmi bir yaşını 

dolduran Jıer Çek 18 ay a;;kerllk 
eller. Yirmi bir yaşına basan 
her erkek ve kadın intihap 
hakkıaa maliktir. 

Çekoalovalı:ya meclisinde 280 
ll'us vardır ve bunlar 20 

uhtellf fırkaya mensuptur. 

idare adamlım çok kıymetli 

şahsiyetlerden mürekkeptir. 
HllkQmet erk Anı kadar millet

te 'on derece çalışkandır. 
Cumhuriyet idaresi Çekoslo

vakyada kendini temamen gös
termiştir. 

Coğrafi vaziyetleri ve fikri 
istidatları ile Çekler bllyllk bir 
istiklal sahlb" dirler. 

Okuyup, yıızma bilmeyenlerin 
adedi yüzde biri geçmlyen bo 
memleket halkı bende çok iyi 
tesirler bıraktı. Çekler tuttuklan 
yolda vUrUmeslnl bllefl insanlar
dır. 

Ocvrel lntlhablye 6 senedir, ln
~~~--.-e>->41~~~-

M. Demir 

Çin il• Fran•a are•ında 
~angav, 20 .\ A ) 1 Iavas 

• • :na nazaren <;inle llindı Çini 
• ,ındaki mı.iıı:uel>at hakkında Fran-

• ılc Çin ara;ındda cereyan eden 
uzakereler i'ariste bu mes'ek ile 

mc:orul olan nazırlar encümeninin 
°Xlanlindc 'apıl•n mu•hede projesini 
·etkik• imk~rı lıulunmast ı~in mu\ak· 
i<•ı.n kat'edilmiştlr. 

L•hl divanı nizamnamesi 
Cenevre, 20 (A.A) Hu-

Romanyad• Ecnabllera 
imtiyaz 

Londra,19 (A.A.) - Dail \lail 
Bukreşten istilı'13r cdıyor: S~hık 
harlcive nazırı :\1.llua, niy~het 

meclisini madenler akkındaki 

kanunu ecnebi sermayesinin Ro
manya petrol ,;ana yiinc i~tira\...ini 

temin maksadile tadil tasavnı· 

ruııda lıulunmasını libl'ral fırka 

namına protesto cımi~ti,. 

Mukslko isyanı etrafında 

~kk<ika, ~O '\. \ 1 fokümeı 
kıt:tatt Z.ıpf}tl•mergo} U l>tirdat 
~tmiştır. l'ci:-ı cumhur Portcsgll a:;i . 
lerin reisletl""İ k:tnun l'ar i H:\n c:t 
misrır. 

2 Milyon 233 bin, 
316 lira fazla var 
Londra, 20 (A.A.) - Ha

zinenin vaziyeti hakkında 
neşredilen lstatls tikler 16 
Martta 2.233.316 lnglllz lira
lık bir fazla göstermektedir • 
Bu ayın 31 inde gelecek o
lan mali senenin ayetin
de bu fazlanın daha ziyade 

olacatı şüphesizdir. 

ı-etrol flatları arttı 

Londra, 20 (A.A) - Pet

rol ve benzin flatlarının son 

günlerde yükselmesinde mü 

esslr olan sebepleri bildirme

leri hakkında f nglltere hükQ

metl tarafından vuku bulan ta

lep üzerine alakadar petrol ku

mpanyaları lngllterede flatla

rın dlter memleketlerdekln

den daha aşağı olduıtunu, 

çünkü Rusyadan gelen ben

zinlerin lngllterede başka 

memleketler piyasasında ol

duğundan daha az bir be

del mukabilinde satıldığını 

blldlrmlşlerdlr. .Mamafl ra

kip büyük şirketler arasın

daki tarife mücadelesi geçen 

ay nihayet bulmuş olduğun

dan diker piyasalardaki fi-
atlara ııxdet 

olmuştur. 

lmkfinl hasıl 

Hlndl•t•n na;ı:ırı çağrıldı 

Londra, J 9 (A.A,) - Hin

distan nazırı Hint umum1 

valisini Hlndlstanın vaziye

ti hakkında görüşmek üzre 

haziranda lnglltereye davet 

etmiştir. 

Umumi vali işler bu St

yıthatlnl icraya müsait {]ima

sı şartlle bu daveti kabul 

etmiştir. 

Kı•ml intihabat 

Loııdrn, 1 <ı (A.A 

•tdh kısmi iııtilıalıatı muhafaza

karların mm·affakiyctiylc hitam 

lıulmu~tur. 

Rusya-Amarlka- lnglltera 

llerliıı 1 <ı \. . l .ondradan 
\ lanchester -.erbest 

I8pn.n.yndn Fra-•adn. 

Vazıyetkarışık Papaslar kanunu 
Darülfünun talebesi 

ile müderrisler 
hapsedildi 

Handııye , 20 · A.A.) lspan· 
ynda darutfünunun nizaları 
artmıştır. Bir çok talebe ile mil
derrlsler hapse atılmıştır. Ecnebi 
gazetelerinin kanuni takibata 
uğratılması kararı gayri mtısait 
surette tefsir edilmektedir. 

Şehlrler kongrası 

Sevllle, 20 A.A.) - Bey· 
nelmllel şehirler kongrası açıl
n:ııştır. Bu münasebetle s!lyle· 
nen kırk kıdar nutuk lnglllzce 
ve Fransızcaya çevrilmiştir. 

~,_,.... __ 
Ankara müzakeratı 
Son tekllflerimiz için 

Yunanlılar ne 
dU,UnUyorlar ? 

Atinadan şehrimiz Rumı.:a ga
;1,etclerine bildirildiğine göre mu

allak mes'elcleriıı toptan halli 

için serdettijtimiz son teklifler 

Atinada nikbinlik uyandırmı~tır. 

\ alnız \ unanlıların fikrine göre 

mübadil emlaki lıtı hususta 

bir mani tc~kil cdiyorıl'lı~. 

Tc,fik Rüştii B. ile \1. l'apa 

ara>ında cereyan eden müzakere 

itil:Hla n~ticclcnirse Cemal l lLismi 

B. ile :\1. Diyamandopulos itilaf· 

namenin tek~ık kı .ı,ılarını tespit 
için .\ ııkaraı n g.Jcccklcrdir. 

--......... --
Jm:i.-dl.•*nnda ·--- -- -
Karışıkhk var 

Polis isyana teşebbüs 
edenleri tuttu 

Bombay, 20 (A.A) - Po

lis fesat hadisesine milteal
lık olarak 120 taharri emri 
almı~tır. Polis yeril amele 
fırkası llderlerlndeo 3 kişiyi 
tevkif etmiş ve bit çok ki
taplar ve vesikalar musa

dere eylemişti~ ~N·in her 

Layik hükumet 
prensiplerine riayet 

edilecek -··----Paris, J g ( A.A) J\\eb'usan 
meclisi kongregasyonlar hakkın
daki IAyihaların · mllzakeresiue 
başlemıştır. M. Boncour hariciye 
encümeninin sırf harici siyaset 
noktai nazanndan mutalaa beyan 
ettiğini ve her tarın obstrUksl
yon teşebbUsUnd< n geri durdu
ğunu sllylemlştir, Mazbata mu
harriri M. Heraud kongregas· 

yonlıırın lylk kaıurlara ve Fran
sanın aıı hukukuna muvafık 

olarak gördüğü hizmetlerin 
tarihçesini. yapmıştır. Hatip M. 
Herrlot da dahli olduğu halde 
bUtUn hariciye nazırlannın ha
riçteki misyonerleri lltizaın ve 
mlldafaa ettiğini söylemiştir, 

Mazbata muharriri lllyıha

ların kabulUnU rica ederek sö
zUne nihayet vermiştir. Sosya
Ust meb'uslardan M. Frossard 
kongregasyonlara mlltealllk ıa.. 

yıhalnrın ıaylk kanunlar çerce
vesl haricine çıkmadığını teslim 
etmiştir. 

M. Poincare Jhllll edilmeleri
ne asla müsaade etmiyeceğl ıa
ylk kanunlann hepsini kabul 
olduğunu hatırlamıt , mllll bir 
ehemmiyeti haiz olan bu IAyl· 

' baların hariciye nazaretl tara
fından tanzim edildiğini ve 
bunlara ait mes'uliyet! tama
miyle deruhte eylediğini beyan 
etmiştir. 

KiimUr lstlhsalAtı 
Paris, 20 ( A.A. ) Matın 

gazetesi Frıtnsanın şimal hav
zalannde her sene 40 milyon 
ton kömUr çıkarıldığını, harpten 
evelkl istihsal miktarının 27 

milyon oldufunu yazıyor. 
'f Mareşalın hastalığı 

Paris . 20 ( A A. ) Mareşal 

focb un sıhhi uzi yetinde bir 
dep;işiklilc yoktur. Otcrlcr cyileşıniş 

ise de kalbin vaziyeti hail endişe 
uYandırm ak.tad1r. 

--~----

tarafında büyük ihtiyat ted- ALMANY ADA 

birleri alınmış veTsevkulceyşi Harp büt"esi artta 
noktaların hepsı polis ve as- T 

ker tarafından tutulmuştur. Berlin, 20 (A.A.) - Milli 
Bir takım silahlı muhafızlar- müdafaa bütçesi 483 milyon' 
da iplik fabrikalarının met- 472 bin 300 marka yilksel-

hallnl tutmaktadır. mlştlr. 
Paonada da aynı suretle Telsiz fotoiilraf 

taharrlyat yapılmış ve eski Bertin, 19 (A.A.) Lond-

kuktlnaslar komitesi Lahl 
divanının esasi nizamname
sinin yeniden tetkikine mü
tcalllk bulunan Fromageot
Polltls raporunun metnini 
tespit etmiştir. 

treydünüyonlar reisi müsel- ra ile Bertin arasında telsiz 
!ah bir isyan çıkarmağa te- fotograf tecrilbelerlne muvaf-

~· mülıa·lek kıırıkran,ıııd:ı bir nutuk k öh faklyetle devam edilmektedir. 
Zehirli gaz yasak o<ivleren •ır Ce1rgc l'aı;h bilhas>a şebbüs etmiş olma t me- 1 d -tU--tU •. hl 

S11ltnlKte Strp mıntakası 

\ \.) \rin~ 20 h lJl\t... , 
Yunan 

tiyle tevkif olunmuştur, ran ııı n n sarı 
Berlln, 19 (A.A.) Harp <\menhn rekaheti c!ola)isi,le Ru,,·ava L d 

19 
(AA) T h 

Polis \lecrut hadisc,iyle ala. on ra, . · a -

~~Sora ~·Hiberlitr1~ 
.. - - -

--.TÜRK- BULGAR MİSAKI 
Bir Fransız gazetesi bu misakın Balkan 
tarihinde bir merhale teşkil ettigini yaziyoı 

Parls, ~O r A. A.) - Lnvolonte gazetesi neşrettigl bir mııkıılede 
Mustafa Kemal demokrasisinin Balkanlar muvazenesini kat'i 
olarak tarslnde oynayacııgı role Jşaret ederek dlyorkl: 

·Tarkiye - Bulgar bttaraihk ve hakem misakı balkan tarihinde 
bir merhale teşkil eder. Bu misakı dlger balkan devletlerlle de 
akdolvnacak muahedeler takip ederse balkan yanar dağının nihayet 
sükQnet bulmasını mucip of ataktır •• 

~,ransız sefirinin hariciye vekilile 
uzun bir mulakatı 

Ankara, 20 (:vlillizet) - Fransız seHri Kont ~ambrun buı;ün 
hariciye Yekili 'J'cyfik Rii~tü Beyi ziyaret etmiştir. :Wlilakat bir 
buçuk saat devam etti. 

M.TROÇKİ 
Rus gazetelerine 

• cevap verıyor 
Ecnebi gazetelerden 
ahnan para nereye 

sarfedilecek? 
Hemen bütün dünya ga

zetecilerine beyanatta bulu

nan M. Troçkl dün akşam 

saat beşte (1501) numaralı 

bir taksi ile şehirde bir ge
zinti yapmıştır. M. Troçkl 
otelden çıkarken bir beyaz 

mendil ile yüzünü kapamıştı 
yanında. siyah bir lutr man
to giyen zevcesi ve çocugu 

bulunmuyordu. 

M. Troçkl son günlerde 
Rusya da hakkında yapılan 
neşriyatı takip etmektedir. 
Pravada gazetesinde komü· 

nlst·11artlsl razasından M.Ye
roslovskl yazdıi'ı bir maka-
lede M. Troçklyl Burjuvaıa. 
rın Altınlarını almakla ken
disini telvls ettlglnl yazmı~
tlr. 

M. Troçkl dün oklu vası
taslle gazetecilere hulasaten 

şunları söylemlştlr. 
" Babam makalelerinin 

ücretlerinden maddi menfe· 
at beklememektedir. Bu para
larla Lenlnln mühim bazı 

yazıları ve komünist Parti
sinin tarihe alt vesaikı neşr
edllecektlr. 

llan 
l\!ersin vil~yetinln Tarsus kaz:Lsı· 

nın kadıncak ormanından senede 2000 

metro mikap gayn mamul katran 
4540 çam l 04 göknar eşcarı kat ye 

imal edilmek şanile 20 şene müd
detle 3 - 3 - 929 tarihinden itibaren 
l ·4·29 po?.artesi günü Mersin orman 

dairesinde müteşekkil ihale komis

yonunca icra edılmck üzre kapalı 

zarf usulile müzayedeye çıkarrlmışur. 

Uedeli muhammcnesi çamın ul 1 

katranın 750 göknarın 500 kunısrur. 
Şeraiti anlamak isteyenleıin ankarada 
orma.n müdüriyeti umuntlyesinc tsLan-

bul, Adana orman baş müdilriretlerino 
l\lersinde orman idaresine mUracaat 

eylemeleri il!o olunur . 

Karadeniz bogazı ta
hlisiye n1üdüriyetinden: 

idaremizin Kavak ambarında. 
mevcut bulunan muhtelıfülcins 1 (){ı 
kalem hurda v~ köhne al!.t \·e cdeı·at 
ile eşyayı müteferrikanın pa7.arlık su-
rctile mahallinde furuhtu mnkarrcc 
bulunduğundan talip olanların Galatı· 
da Rıhtım cadde>inde ki idaremize 
müracaat ederek eşyanın cins Ye ne· 
vllerinl müş'lr listesini gördükten 
sonra 24 Man 929 tarihinde Kavak 
ambanndaki sıtış komisyonuna mü· 
racaat etmclcrl. 

KiRALIK SAD,iYE 1 
lSTENIYOR 

Derhal klralıınmalı: üzre 
Boğaz içinin Balta Umanı, 

Emlrgan, BoyacıkOy, Kireç -
burnu ve l{efellköy tarafla -
rında dört beş odalı ufak bir 
sayfiye aranıyor. Milliyet ga· 
zeteslnde Nail beye muracaat 
olunmalıdır. .. ................. ... 

Hiliiliahmer lstanbul merkezinden: 
1 lilaliahnıer Istanbul Yil:lyet merkezi senelik kongrasını :\!artın 

22 inci Cuma günü saat 2 de 'Darülfünun konferans salonunda 
a!;dedecektir. Teşrif buyuracak azayı muhteremenin aidat makbuz 
!arını hamil bulnmaları mcrcudur. 

b •in iıı .Sclarıık limanında 
"ı r ı>tIIT• . 

k d ·•hsi' cdılcn '~rhest 
f''ll rıı J. ıın • . 

esnasında zehlrll gaz lstlma- kaı>ı ln~iltcre tarafından şimdiye d b 
1 1 1 hü 

'a<'ar olarak ;ıs e'de tahari•.·•at ran an 1 diri !yor: ran -
il memnunlyetlne alt Cenev- kad<1r takip edilmi~ olan siıasetin "' ' ' kfimetl tütün inhisarı hak- d 
re protokolunu tasvip eden tebdili lehinde bıılunnıu~ıur. yapını~ Ye amele fırkssı lider- Karacabey harası m Ü ürl ü-

k 1. b. lf k ·· kında meb'usan meclisine 
d 

~ley ·ızı'11ı naklınc 
mu a c etmcı;r .. 

ı hur cylcdı!';i 
, 01 .• .,da ·ıı)I olan \ .... . ~ resmen 
tekzip cdilmcktcdır. 
Aynı,tayn elll yafım. 
>ı.vni,t vnın F.in t,in) cJ!inc, 

Relchstag hariciye encüme- ----·- - lcrini re,· ·i ve ır vı,.ın ·omu-
Tlrplç aaksen ya,ında nİ;t eH:ıkı ll1ll>Sdl'Tc ctmi~tir. bir kanun layıhaSI vermiştir, g" u., nden t

0 nl bu protokol un ~ahdldl llerlirı, ı rı \. \ ) \Hınihden 
tesllhat konferansı ile Nisan bildirilıyor; \.iınaıı bahri ccıniıetlori· Orduda ıe,klU!ıt l .oııdra, Pllsudskl gUnU !Tara için 20,000 kilo bui!;day ile ellişer bin kilodan 150,000 kilo yul 
nihayetinde Romada toplana- ııin 1500 mu··ınc,"'ı·ı,· amır•l Tırp· içı·n 19 \,.\ Dayli \lail in Dehli Bertin, 19 (A.A.) - Var- k • dil . 2 C 

• ~ bll 1 M 1 ayrı ayn kapalı zarf usulile müna asay~ nze mış ve 3·3·929 umarteaiJ 
cak olan muhnlk gazların 80 in ·i ,,1 diıniımJ nıüna.ebeti_"lc ınulrnbirı l lint 11rdusunun maki- şovadan diri lyor: areşa . 

1 
P 1 d ki 1 lllld f 1 1 günü saat on~ôrtte ihalesi ukarrü.r etmış o dug-undan şeraiti anlamak iste·• 

"tlemnulyetl konferansından mumailerhin Feldafinzde Uin olan nc1c~tirllm6L ameliyesinin usul 1 su s n n v et n n yı 1 1 d 
oncsi A:'Ilanyacla ı vuk ıncra· '" k 1 ld dil fi ·· d t 1 ll bl yenlerin her gün ,.e talip o an ann a ihale günü ylizde yedi buçuk nisbc-

me' tasdi cdllece~nl gör- evi onun<le 'ılr fcıı' •laıı yapmıı- dairesinde denm etme 'tc o U· n mu a e a m r 
mle tesıt e<illr:'.i;tir 1 b kll I I t tinde pey akçelcrilc beraber Haraya mürıcutları. 

Milliyetin taMht tefrikası 26 
__ .;,;,..;,;. __ ;;,· .;,;.----~-"!!!!"'!~~~~usunu zh ar etmiştir. ı ardır. p;un u bildiri yor _a..;ym.r.a.m_ş_e_.n_,a_m_ı.;ş .. ı..,r ·-- ıttım-~;...-....,!"""-~"!'!""'!""""'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!""!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!I 

•m•-•j,~-c-~~l·\-.i-g•ü•ıı•d•cr"'d•i.-B•u•n•a•_•k•·~·r~lltllltl .. ;- .;l~a;..rı..-e•tr•a•fı .. nd·,~ak"!!i-h•c•ıı•d'"'e•kl•e-r"'k"'!tı.ru-. kırılıralım? · Serı de ben-de-,;;,-}- Temirc tabi olan bir çok hü
kümdarlar Yardı. Yeni tabi olan
lara. daha eskiden Temirin hiz. 
metine girmiş olan Tatarlar şöyle 
diyorlardı: 

Temir atını siirerken, Seylcd· 
din isminde ihtiyar bir adanı, 

zahitlerin arasından çıkarak ile
rlledi., Enıirin beygirini tutarak 
diz çöktu. 3eyfeddin, Ternirin 
alelı\de bir :ıdam gibi gidip dö
ğüşemiyeceğini haykırarak söy
lüyordu. !':mir buna cevap . \'er
medi. 

. Tcıııirin '.·olbdı&ı hediyeler zen· ıııu,tu 'J'emirin aci.ımları mancı-
dana çtkıp kavgamızı edef"m, 

R 
~ · bitsin, Aramıza başkaları 1rlmıe -

~intli. nık kullanınaya !uzum gürnıiycrek sin. f(azanan kazansın! .. 
Tcmir. , ufiııin gLizclliği dillere buralara doldu, srJnra merdiven Suflniıı elçi>i gerek Tcınir, gc-

destaıı kız Hanzadevi oğlu Ci· kumrak yukarıya tırmandılıır. rek Sufl arasında yapılması teklif 

'11anın Ycrdi!ti 'ukunla ve tam 1 
lıir nnl,nın ile ımizakcrcve ' . 
lcnm etttcer. 

Sufi ile Temir 
arasında 

Bu kad.ır kişiyı emri alunda 
ıhındJrmak., onları idare etmek 
nız Tcmir gibi lıir adamın 

pal•ilcceğL hır i~ti. Bu ancak 
"} uk bir nJ..lu hikmet, eğilmek 
·ımeyen l•ir ar.mu iradet ese
·~ l:i. ldan ,; altırdaKi adamlar 

<11 k' <' rlc ba hederler de 
cr1 erdı ki 

Tcmır uda/elle hükmeder, 
1Jı'effe ml.ikdfı..l/andırır. 

Tem!rc dc,,lu~ ı:· tcrıııck i~in 
ar h• urr !arların göndercçeği 

~ileri nl'.>ıl kal edeceğini 
r kc, merakla beki i pırdu. Bu 

lçllerin yollıınma~ında rli~r bir 
ebep de Temirin her halini 

tetkik ve tece;süs ettirmekti. 

Bu l'l\"ar m~mlcketkrirı hu ıang-ir iı;m i<tcdi. Hu teklif ve \"akanti' isin yazdığına p;öre edilen hlıç mübarezesi için bir 
kumdarları ktl\ 'etliyd !er.Tatarlar gi uhirdc cllostane yapılmış tepeye ilk çıkan Şe) h .~li ulmuş- de saat tayin diyordu. ~elırin 

1 d ·· ··nur 'ete Temirin bun- nır. Fakat arkadan ı;clcn diğer kapılarıııbnn biri ününde tle b•r 
arasını a uzun miiddct hüküm a 1 ' r 1 ! 

1 ı ll 1 anı kendine bir zabit onun bu mııvaffakıye· ınahal ıo·österi\_·ordu. llu teklifi 
suren karııılJıkl~rdan U7.Un mtıd- rnlıi O an he Jer derecesine ~ 
d · tiI . T tıni kı,kanarak kendisini yakala- dU)'ar duvıııaz Tcmirin adamları et 1> · a•lc etmi7lcrdı. Bunlardan indirmektı. e" ı <TO] 1 !anının 1 

'! ive l' f " yarak ~a~t çekmi~, hendeğe ytı- hep birden itiraz ettiler. Bikicu-". rgıınç ,.e Ara. denizi ta· imtiyaz \"C nıı uzun c etmeyi 
rl 11 f• " varbmıştır. Bu adam şu >uret!e ktın o"'ltı so··vıe haj·kırdı·. ra arını;ı anı olan 'e l larzemli ! btiı•ordu. ~u ı orı.. c,·,·ıbı " · ' *eyh Alinin i~ini bitirdikten sonra 

Suf! denilen hlıkumdnr, '.\logo! yollad,· Ey Emir! Harbetmek bizim 
1 ma kaleni n burcuna çık mı~, l liYclüeri borctımu•dur. Senirı yerin talıtın-1 !anına saı ık kalnıa\'ı taahhüt Befl, diyordu, Har::enı 1 • 

· ,, B yal radan uzakla,tırarak a~aıi'ıdan dır Se11 yalnız ımret. Talıtında11 etmiş bulur· yordu Kcndısi a~lcn kilnll ,;ı/ıcımla zaptctlim. il - tı 
, k · narı arkada~Lınnın çıkabil llj'rtlnıak tnllf'Ofık d<'/(ifdir. Cdair !wbılcsiııe Meıısuptıı. mı:: .-ılıç 11vı'etıple benden atına· 

bilir. ınesırı n ctmi\tir. Tenı;r adamlarından her biri 
Ru adam Tem· n )'alnı·, rııa ·ı· · 1 · · f re lı ı ı '· emır ıt nun ıızer"ıc ileri ~ t!e he de Temi- Sufi il<! olacak mııbareze de 

zidc oradan oraya dola1makla harck:\ra ~eçmek ı,tediyscrle bir rin eline geç oldu. Bıından Emirin vekili olmak is•iyordu. 
ve TlırklT'Lr :ı,irLtlcrilc 0 ·c,.en cllr\·ı·, Jcendı'>ı'nı· ı'kn• cttı', .: ['ııı'n ı"lti 'lf" l' · · k ı· · 1 d " • 1 ' · Ü • onra .,u ıbı rganç Hunun ıçın ·cm ısınt ya ''ar ı-
muharebc Jo..ır •Jtt"lanıakla gidip sofi;i Tatarl~ı.a yi geçin- >iChri uzcrine yı..ruıı Burayı tar. !..:\kin Temir buokıra Har· 
kal•rorı.h.. mek hustNrntla iknıı edeceğini zaptetrıck i~in ı ıncınıK an- zem hükumtlnrının ııılihareze için 

l m.:ıiı der~a nchrınin ağzında 1 söıll.,li. Lıl.kin bu elçi oraya gi- rıaya ihtivaç · nriı. Buttin yalnız l,endini çağırdıl\"ı cevabını 
bulunan l rganç ~chri blıyük bir <lcrkitr1~z hapsedıdi. 'ı cmır ue , csait" k bn·ırak ,c!ıri zaptctnıcyc rdi. Filhakika Tcmir gelen elçiye 
ticaret merkezi} dl. $chrin kale bundJn ınra daha zirnde ~abret· çalışırkcr iemir, Sufi tarafından tay edilen saat şehrin kapusu 
duvarları ) he!\ olı.lu~u katlar meıııi)tir. gönderilen bir elçinin geldiğinden önund ·e yalnız olarak hazır 
Stıfi hanın gurur ve iftiharı da Kumandanlarına emir ı-erdt. haberdar oldu. Sufi şöyle haber bulunacağlh, söyledi. 
aşağı değildi. lıarckAta f\'eçilerek J llve üzerine yollamışu: Herkes endi-eli bir haldeydi. 

Sul' kıvmctü hedi ·elerle Tc- · · S' · rar· ed a 

E/cncJimiu itaat etmek iyi 
bir şeydir. Bunun aksirıi söyleyen 
yaları söylemiş olur. 

Bir kNm l\logol asilzadeleri 
de Tcnıire karşı mukavemet 
p;iistermenin hiç hir ~eye yara
mı yaeap;mı )!;Örerek !<endisine 
iltihak emler. llunlann ar~sında 

\\logo! kumandan :.likicukun 
opJu Bayan da 'ardı. Bayan Yak
tile babasını esir eden, ona ha
yatını bagı~layan :ıoanıın şimdi 

Emir oldu~unıı görüyordu. Bun· 
dan başka Kıtny Behadlr de 
iltihak dmişti . Bu adam sırtına 

deriden dir gömlek giyer, omu
zul:ırında da bir at yelesi ta~ırdı. 
kendisi çok ha~iıı bir adamdı. 
.\yni talıiaatta olan Şeyh Ali 
ile bu adam arkadaş olmuştu. 

Temir kılıcını beline taktı, 

başına altın işlenmiş mıp;ferini 

geçirdi, sırtına zırhını geçirdL 
Kavgaya gitmekten duyduğu se· 
vincle hemen atına bindi. 

Kılıcını çekti, bu fazla gay
retkeş adama çeYircrek keskin 
olmayan taraliyle ona vurdu. 
Seyfeddin, bir az eve! tutmuş 

olduğu beygirin yularını bıraktı, 
bir yeri yaralanmasın dire ı;eri 

çekildi. 
Bundnn sonra Tcmir atını 

dört nala sürerek uzaklaştı.'.\Ian
cınıklann lırlattı)';ı taşların ara
sından ve merakla kendisine 
bakan a,kerkrin arasından geçe
rek Urganç şehrinin kapusuna 
kadar geldi. Orada bulunan l li· 
Yclilere seslendi: 

- Efendiniz Yusuf Su/iye 
gidip. söyleyiniz. işte ben gel
dim. Onu bekliyorum. 

Temir dö~ilşmeyi çok seven 
bir adamdı. Çılgınlık derecesinde 

bitmedi 
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MiLLlY Ei:TİN ŞEHİR VE MEMLE~T HABERL._._ ........ 
~dll~ede \ TEVZİAT Hapiste cerh MllTEFEfftKHAHmLDl 

Zorlu koca Devlet matbaası Bir mahkftm arkada- Sıtma mücadelesi lsiınlerine~re~iyonız 
Y • b. tb s· . . ki . . h l\tuamelesı bıtenlere 
cnı ır ma aa yap- şını vurdu ıvrısıne erın ım ası 1 1 11 ı<apının kili~ini. söke- tıracak, Faik Sabri B. için tertibat afınmağa me <tup a yo anıyor 

-ek içeriye gırdı karı- dün Ankaraya gitti D~rr ~:~sa~:~':s~:"!~:..n~: başlandı Gayri mUbadlller cemiyeti 

k T hey•e,ı fd&rC•f cJQıt toplanmıştır. 
SIOI ve ayın anaSIDI oevı·• matbaası faaUycflne mahkllmlardan Talip, Halit lsmlıı· içtimada t&vzlata cumartesi 

1 d ~ deki arkad d"rt --'-d dalar, Haydarpaı:.a ,.e Kartlll 
Yara a 1 bınamalı bir .ureııe_devam aş1111 v y ..... , ca fi T- glınll b.....,nmaauıa lıaru veril· 

ın tua arında sıtma mUcadele -v•M 
• ... r Stratte yaralamışhr. Sabı· m'ftlr. Konıtrada &'el""ek lıaUa 

U"" skDdarda SelAmt Ali mahal· 
lesinde oturan Leman hanım, 

zevci Hakla efendi ite öteden 
beri dargınmış • Hakkı dendi 
dün evin bahçe kapısının lı.lll· 
di;ıl sökerek içeri girmiş ve 
Leman hanımla kayın validesi 
Hikmet hanımı bacaklarından 

yaralamıştır. ikisinin de yaralan 
hafiftir • 
Kaçak ka«ııtıar ve ıcmııtt•r 

Gaıatad~ lryad· lıaııtııda n· 
pıcı hak ile kardeşi Yor· 

ginln evlerinde kLlllyetll mık· 
darda kaçak sigara lcllğıdı ve 
ecnebi sigaraları bulurmuştur. 

Nuru Osmanfyede hafız Nıırlf 
efendinin evinde bir çuval kaçak 
tııtün ile sigara kAğıdı bnlnu· 
muştur. 

onancllJOe •lıftırıyor 

'Zabıta şehrimizde son r.aman· 
larda çocuk dlleucllerla 

çoi';almakta olduğunu nazan 
dikkate alarak bunların reisini 
araştırmış ve neticede Ali na
mında 60 yaşında bir fiıtlyar 
dilencinin bu işi yaphğını anla· 
yarak tevkif etmiştir. 

Bu ihtiyar kurt ÇGCukların 
el ve kollarını kınlı. gibi sararak 
dilendirmekte imiş. 

Katti yakalanamıyor 

Evelkl gece l<alyoucuda Vlk• 
toryayı yaralayıp aııae va 

büyük aııneslnl öldüren NazH 
stirurl zabıtaca aranıoalı:ta olup 
henUz ele Deçmemlştir. Bu gDn 
yarın yakalaaacııtı limit cdll· 
mektedlr. 

Dayak mı atmıf? 

edlyer • EJ l k b hey' eti tarafından sivri sinek Matbaaaın ı olan Talip bin AU ve Halit d 1 ÇUfamlıa günil toplanacak 
illa Musa eskiden beri birbirleri mUca eles ne başlanmıştır. MU· hey'etl idare in altı aylık ae-

Avrupadan ıı-e· .. ita kavgıı.b ve anlan açık olan cad,.Je lıey'etl şimdilik .muhtelif aalıl ıı-ıır~llJ«ektlr. 
tirditl ma~ iki mnhkllmdur. Her 1111 de nahiyelerde tatbikatla meşıul Al&kadarlıırı davat 
larda8 ilk!:'"° dlln Mıplaancalıı aarantozba- olmakta ve en ziyade meşgul TeV71at komls)O u kann 
mı yerle a ~ nesinde çalışmakla ı.ıı:ea maıı· olunma11 !Azım ıı-elen ınıntıkalan Qzerl.e dlln mua .. elesl hitam 
ye= Devlet raı vakmalı: mes'elcaladen tespit etmektedir• bulanlardan (35) ltfşfye mektub 

ma 
-&. dolayı aralannda bit kavır;a ffey'et kat'I ıııOCMkleye baş- ıt(ln4umlJ .. c:wınıırtcsl fltıırl 
_. lanıa.k IÇJ.n llavalart11 biraz daha u t ~ •-' ı .. , .... _._ttr dDr11 Fallt Sabri çıkmıştır. m ncaa ... ...,,n v ..... -,. • 

Ba esnada Tallıf elindeki llerlemnlnl ve stTd .ıııe1t1erta l<omfayoııaa &oplan•ş (3') 
bey m lll .. 11 t 1 ,. •• "•ka-.. ve sOrfelerden çıkma mevshnfnl lirası. vardır. Tevziat tapa csa• 
mulıtcDf t.ı..o • \1 eren 11 pıça•1'" ... '-"T b ki kt dl 

......-• bu pıçakla Halldln tızerlne h11~ • eme e r • alan IZCTlne yapılacaktır. Dlln· 
bak ela lılr mubarrtrtmbe flf cam etmiştir. Talip arlr.adaşıaı llkmarı mailim olan batak· de Kcnal&yon eııırlııe yenl4H 
be.Yan tta b 1 nmuştur: dört yerinden yaralamıştır • Irk ve yerlerce sıtr1'elerln tmtrası (25) parça em ili: verllmt~lfr. 

- Matbaa lı:aryettnl gittik· Hadise haplsanede şayi olur için tertibat altnmıttır • isimleri neşredlyoru:ı 
çe tezyit ederek çalışı3or • .Mil• olmaz gardiyanlar yetlşmif ve Yeni alınacak vapurlar Tevılaıtan istifade edece-
let mektepleri iki dtvn:H lan's- Halid! Talibin elinden kurtar• seı-rlsefoi~. idaresi ~ vapur almak kler arasmda Fevzi Paşa Hz. 
larııı lldad devral baflaclı• mışlardıt. ıçln muzakerededir. Müzakemt ile hemşiresi Hanımefendi vardır. 
tındaıı ber tarafta feblr kıra• Halit heman htıplsbane has· bir iki gilne kadar bitecek ve sonra Dlğerlerlaln lslmlerl şanlardtr : 
ati 1 tenmektedlr. tanesine yatırılmış ve tedavisine vapurlar muayene edilecektir. Vapur· Fatma H. Hacı Ali Rlza 

lıuıyı.cı gcceD ıı-tındnzlll başlanmıştır. Carih Talip vaka· lar Gülnihal vapuıu ilsıem!nde ve vercsesı:, fbrahlm Hakkı efendi 
çalışarak temla ed!yoruz. Fa•· yı mliteııklp Jandarma rcfıılı.e· ıek bac.ılıdır. veresesi , Emine ve Hasnlye 
rlk ızuı arkaaa4alf arsada tinde mllddel nmumlllıte ıev· 8•yyahlar gltıl hanımlar , yOzbaşı Fahri bey , 
yaptır catneız yeni blnanıa pi· kedllmlştlr. - Fethiye H.. Abdullah efendi ve· 
I A-ı 1 d B f b n. o·'in şehrimizin muhtelif y<'r-'"' an tamam an ı. u a r 0•a Talip tsflı:vap edlldllı.tea resesl , Ataullah B. irfan beylıı 
Almanyadakl emsallnln aynı sanra haplaaneye lıulc edilmiş· ]erini dolaşan seyyahlar Ad- zevcesi Fatma H. fsmall Hakkı 
olacakhr. Fabrikanı planla· tir. Evrakı tahklkiye sür'atle riyatlk vapuru ile hareket et- Seyfeddin , mütekait blnbatı 
rını ve içine konulacak maki· ikmal edllerek SultanaJımet mişlcrdlr. Bu giin 40 kadar sey- Şefik beyler , Hasan ağa vere· 
nalana aevllulnl l>u akfaaı Sulh Ceza nıahkemesluo veril· yı.h. gelecektir. sesi , Talat B. Tayfur bey za. 
vek.&leto r:ııtıırttyor ıh. mlştlr. Kablo deler , Osınan Cemal bey vere· 

Ankarada 3-4 gün kalacag.m Bu hadise llzertııe baptsaııe· sesi • Sıdıka H. Fazıl B. yUz-
ve vckAletlc ınuı.telil mee'elelcr 1 1 ,, ba G eçen kar fımnıısında Rumell dek nıarangozllanen ıı ua ba~ı Tııllp i>ey veresesi, Hasan 
hakkında temas edeceğim. 1 _,. lılr 1 b lh al ma- ve Anadolu hisarları arasında T z y ... e nzı at a •a ııı Nami efendi , Sı.rrlye H. , Ali 

Matbaacılık mektebine bil· ı tc bozulan elektrik kablosunun ta-sı için icap &dea tedab re ves- efendi , Zeynep H. Hadice H. 
ytık rağbet var. Şimdiye kadu ıDI edilmiştir. Badema maran· mirine başlanmıştır. Mustafa Sllreyya e. Abmet B. 
muhtelif kurslara 120 talebe b d ki ı t dal ırozhanc ve nrn e a a • CMll;eM•I Hulusi bey veresesi Şaziye H. 
lı.aydedlldb Faik Sabri bey dllD mi bir koııtrol altında bulana· uzun .. dd b rt · d Ömer efendi veresesi, r1ava 11. akşam Ankaraya tltınlştır. . mu ettea c t!mır e 

caktır., bulunan Seyri tefain idare- Hadice Şebhn• H. Mehmet Na· 
Amarlkay• gldece~b•nımlar Agriyotera sinin Gülcema! vapura bil sabah zım B.' Şazly• • Fahriye ıı.-

Amerikanın "l\I' ~n,, dri- TUrklDOD tahkir eden Haliçten çıkacaktır. nımtar_. ___ ,...,. __ 

fifnunu, lstanbul darülfünununa pzetenl~ muhakemesi Maflye muste,aM 
ınüracııat ederek lngfüzceye vakıf görUldU şehrimizde bulunmakta olan EMANEf IE 

Yağ meselesi 
Sanayi umumi 

müdürü raporunu 
hazırlayor 

Buıı4aa iki ay k~ar evci 
Sanayi n. ıııeı;al a:ılldllrü Recuf 
bey iktisat vcU.lctl tarafmcıan 
memltkedmlz yaicılılP bekkında 
bir rapor hazırlama&• m-u.r 
edilmişti. 

Recai Bey raporunu hazır· 
lamak ~la yaptlğl bir tetkik 
aeyalrııttm!en a det etmiştir. 

Rccat Bey zeytin yatı yetişti· 
ren -takalanııııı:ı lzmb., Ma· 
nlsa, BaHlteıılr vD&yctlcrlyte 
Aynılık .,. idreıMt bavlllillal 
reı.mlştlr. 

Recai b•1 flmdl fehrlıııi:ıde 
buhııımaJr.ta ve lltanbul aenayl 
19Udllrll Kazım beyle beraber 
raporunu hazırlamaktadır. 

Rapor yakında Yekllcto tak• 
tlin edi1"ektlr • 

Avukatl•rın içtimaı 

H ılk fırkasına mensup vo Baroya 
ıııukayycc avukatlar Pazartesi 

günll fırkada bir içtima aktedecck -
lerdir. Bu içtimada son baro intih.abı 
meselesi görüşülecektir. 

:1ı.ıcu--~ lDL 
ODANIN DüNKü 
• İTÇfİMAINDA 

Ticaret odası dün mutat °"n 
içtimım &ktetmiştir. Bu içti

raada ecza simsarlığı talimatna 
rııesi müzakere edilmiş ve Veka
letin mil- tallası okunmuştur. • 

Varidat mizanı 
5 aylık varidat 99 
milyon lirayı geçti 
!t\allye vekaleti tarafın· 

dan wnuıui ıııali vaziyeti· 
mlzln T~rlnlevel mizanını 

gösterir bir cedvel hazırla· 
narak alakadar m!lesscsata 
&iinderllmlştlr. Mizana rJre 
Haz!ranlfan Teşrlnlevele ka· 
dar beş ay zarfında sahlka· 
da11 2 milyorı ..0() bin, 928 
vaı1d tlndan 99 k!lsur mil· 
yon Ura tahsil edilmiştir. 

5 ay zarfında musakkafat 
tan bir milyon 900 bin, ara 
zlde.a 1,.5 milyon. kazaaçtaıı 
6,5 davardan 6,5, bakarlye• 
den ı & ilııu ilkten 13 kiisu 
mllyon, muamele vergisin· 
den 7,5, lstlhldk verıtslnden 

7m0yontOO kilsur bin, tütün· 
den 9 mllyon 600 bin, dam• 
ra n 13 milyon 4)() küsur 
bin, m!lteferrlkadan 6 milyon 
700 küsur bin lira tahsil 
edilmiştir. 

ihtilaf yok 
Muhacirlere tahsis 

olunanlar satılmıyor 
iskan Umumi mtıdürü Hacı 

Jı\eJı et bey , bir kaç gtlne ka· 
dar mllliıa kata glderek lil:Aıı 
lflcrlnl tetkik edecekUr. 

Aldıtımız m..ıomata tııre 
Bulgarlstaadan daimi ııaretto 
aıubaclr ıellyor • Bunlar iskan 
olundııklan mıntıkalarda m~
tahsll vaziyetine geçmfşlerı!lr • 
Hanerl m'tlllımnlyete ~ayandır • 

MUIJ>addc earetl ile Yunanlstandan 
felmlf olauinr lae : bonlar da 
ıuı ftilılrtcr ıı.tç, tanıamllo 
aı&stallsll vadycttodedil'lor. 

Emir llnOrde küfeci Ahmet 
zabıtaya müracaatla zabı

tal bele<tlye memnrlanndan Ca· 
fer tayyar efendi tarafından 
dllğlitdı:ğllnll iddia etmiştir. 

iki kız talebenin tahsr1tnf der- TtırltlüıG tahkir etmekle ma'ZttuO Maliy~ müste~an Ali Riza 
uhde etmek istemiştir. Hronika gaz si m45'al ırıiidilrll bey dün Ankarıya gitmiştir. Tükürenlerden ceza 

F..debiyat Fakıitresi m!ic.t.wlm- madaa Eloıılılln m•kemesine diln C.nral DIMara için 

Ticaret borsası hakemleri ık 
intihap edilmiştir • Hakemler 
Hamdi, Tahir, Cemal, Rifat. 
Gani, Sırrı, 1 

Naki, ŞC'\i ket, .Ali 
Galip beylerdlır. Bundaa 11:>nTA 
Oda ile bazı müessear ıırasında 
cereyan cdrn muhııberanndı pul 
yapıştırılması için Vekılletttn 
gelen bir re:ı:kerc okuımıuşruı. 

nor•ada dlJnka wazı,.ı 

1*&ıı ~<"memt11 lal~ bir ma
lıaclr katnı ,ıır. ttııkQmet 
•uulan dalma terllbe califıyor. 

fHTlLAF YOKTUR 
Bıw emıakla satılığa çıka. 

n111Uf olmasıadan dolayı lskA• 
ldarci.I ıto Emil 1 Metraka ara• 
aında bir ihtilaf çıktığı yazıl• 
811flt. Bu hususta lak&ıı Umu• 
ınt MUdUrU Hacı Mehmet bey 
dUn ga:ıctecllere demiştir ki : 

DllnkU yangınlar 
rtakllyde Akaretlerde Ma
dam Vlktoryanın evinden 

yanğln çıkı ~sada derhal sön
OL.rı.lmt.~tUr. 

Bir yumurca§ın ı,ı 

S amatyada Canbıızlye mahal· 
lesinde Pcnıbe . haıamııı 

evine Hakkı çocuk girerek 164 
lirasını çalmıştır. 

Tıı,ıa ka'•sını :rarm f 

Arabacı Yıışar ile Alımet ara
sında Sirkecide kavga 

çıkrnı' ve neticede Yatar taşla 
Ahmedla lıafınt yarmıftır. 

MUhllr alSkUlt:r mu? 

Ayvanaarayda haciz memur
lan tarafından mllhUrlenen 

Ahmet ustanın odası kapısmı 
kıran Osman usta yakalannııştır. 

Metruk çocuk 

Fenerde Abdi Subaşı mahalle· 
sinde 3 numarah Dr.Nlko· 

lakl El. inin evi llnUı:ıde teco bir 
çocuk bulunmuştur. 

Metresine ıaf atmı,ıar 

Fenerde Hırlstonun paatane
&lne Basn l!mlnde biri 

telerek yanında alııaaa met· 
resine ıaı atııklarnıdaıı dolayı 

ınütterilcre ıuetalı çakı teşhir 
etınlf. Zabıtaca derdest edllmlş· 
tir. 

lkt luratz yakalandı" 
yahtakalede Mehmet efendi· 

nln evini SO) an Bekir , 
l<asımpaşada Mehnıet efendinin 
evlııi 1<>yaa attfd Hasan ya
kaıaa.,ı,ıardır. 

Bir hiç yuzunden 
oun, . akşam "1at on yedide 

Kasımpa~ada Yusuf isminde 
bir fotornfçı, elbisesini iyi boya· 
nııyan boyacı Dımıtri)'e kızmış, 
kavga neticc,irı<lc lotografçı ta. 
1 ancasını çelerek ateş ttmi:j
<11c ı sobct etti rememiş ve 

Yakalanm ıştır. Dimiıri korkusun
d n bayl(ınlık geçi rmi~ tir. 
~ ----···· \J.-yet;~e 

Vilayet meclisi 
O;ı 

" toplandı vıı bir çok 
kararlar verdi 

\'ilAvet ( • · d .. 
dördün· .. . mu mi l\leclısl un 
\' cu ıçtımaını akdctmi!itir. 

crem l\l ·· 
. Yardı . ucadde Cemiyetine 
Sıhh· .m cdılmcsi hakkındaki takrir 

ııe en .. , . .. . 
il cumcnıne ""onderılmi•tir 
cro~ı k " ' · 

telgraf ha. u azasında resmi bazı 
tı:ııirl tl:ın bozulduğ cihlıetle 

ve Yeniden hat •a tırıl-

!erinden iki hanımın •l\1ifinı:;an,. Birinci Cua mıbkcmu!nde devanı ı Emanet bu kararın 1 
d ıf d 1 edilm'•tlr. Muhtelit ınübadde komisyerıa, "d t tb 'k d k ırü ürnıtıuna "Ön erimesi mu- .. yenı en a 1 e ece 

" Maznuna Kosnntin rlendl isminde sabık reislerinden müteveffa 
vafık göıiilmekledir. Bunlar E · b · d ı kü bir ıercuınan tayin edildikten sonra Jencnıl Manrlk Dölaranın tezklrl mm eyın zamanın a yer ere tü ren 
Aı:;ustosta gönderileceklerdir. ve ıümkilrenlerden Emaneıçe 

ımıhakemeye başlandı. Eleni kendisine namı için Onümü;_dekl 23 l\lart ceza almmasma kırar verilmiş ve 

Al..-ASYA TRENİ vtkll ıııt11ıadıtını anlattı, ve mahkemeye Cumartesi günü saat 1 O buçukda ilk ce.zayı da operetörUn kendisi 
lU nrdiği isticlııokundu. l\laznun istidasında Pangaltıdn Sent Espri kilisa~nda vermişrt. Bn ceza uzun mHddeucn 

Bir kayaya çarparak 
yoldan çıkh, nufusça 

zayiat yoktur 
Evelki gün .~ma.~ı Treni yol· 

culan büyük l'Jir kaza atlatmış

lardır. kaza neticesinde nufıısça 

zayiat yoktur. 
Mut:ıt ~cferlnt yıpn 942 nu

mımılı katar kıraR;lı ile Amasya 
arasında 127 inci kllometrede 
Tren gelmeden txraz eve! hat 
üzerine düşen bir kaya parça
sına çarparak lokomotif yoldan 
inhiraf etmiş ve 5 metre kadar 

sola doğru ilerleyerek devrilmiştir. 
Lokomoa11 kömür yfiklil tander 

·ve furgon vagonları dı takip 
ederek onlar da hirbirfoe geç

miştir. 

Kazanın fed bir şekil alma
ıııık blltmUllda Makinist Şerif 
elcndinin büyük bir yardımı ol
muştur. itidalini kaybetmeyen 
makınist derhal motörü dmdura: 
rak Treni bir metre ilerideki 
uçuruma gitmesine mani olmuş-
tur. 

Kazaya sebep olan kaya Tren 
gelmeden bir dakika evci düş
aıüştür . Yolcu vagunlarına bir 
şey olmnmışar. Yalnız bir kon
düktör hafHce yaralanmıştır. 

La.nasaryan hani 
davası 

Muhnscbci hususıye ile Deftar 
darlıık arasındaki Lanasarpn 

hani .davasına dun de devam 

euilmiştır. l\Iu'ıckeme hitam 
buldugundan karar 1 O nisanda 
vcrikcckor. --··---..... __ ....,.. __ _ 
m:ısı hakkındaki teskere Nafia 
Encümenine havale olunda.. 

Çatalca ]\azasından gelen tes
kere okundu. Oraya gônc.krilmiş 
olan damızlık hayvanların işe 

yaramadığından bahsolunnyordu. 
• iraat encümenine •önderildi 

ehil vukuf tayin edilen müderris Fazlı merar.im icra ettirecektir. beri \lnutnlmnştur. Fakat sokaklarda 
Nazmi beyle. rumcanın kl&sik lusmına tükürenler gine çoğaldır;ından bu ceza-
vakıf olduğunu, avam lisanına vakıf l\lerasime lştirı\ki ıırzu edcn-

kl b 'ld run yeniden tatbikine karar verilmiştir. 
olmadı•ın, ehli vukufun bir kişiden lcrin l~tira · ı irilmiştlr. k 

& Badema yerlere tü üren ve sümkü-
ibaret olmayacağını, • Agrıyotera-vah- Hakki Şinasi Pf• reıılerden bir tiradJn beş lirayı ka-
şet. ke'imesinin üç k4i tarafından Halk fırkası müfettişi llakkı ŞinRSI dar ceza ılın.ca~tır. 
tetkik edilmesini istiyordu. paşa rahatsız olduğu için iki p;iin· Yangın yerlerinde lnfaat 

Elen~ mahut tefriku, ayn ayn den beri mekamına gelememektedir. h , şe remaneti )·angın yerlerinde in· 
I'"' kl•'bl acile tercüme ettinnlş ve Ancak cum:ınesi çıka bilecektir. ••at 1 d ., ~ ..- yapı mı ığını nazan dikkate 
ınohkemeye vermiştir. Bu ıercümele· Oca§ın . yıl dönllmU alarak in~nau rcşvilc edecek bir fikir 
rin ikisinde "vahşi, kelimesi yerine nrn akşam TOrkocağ'I hey' bulmuştur. Emanet yangın yerlerinde 
"tiddeılf. lmllınılmıŞtır. eti idaresi içtima etmiş- bina inşa edenlerden 10 ~ene için 

Buctın lizeılne ıabıtadakl terctıme tir. tçtlmada 25 Mart Türko· vergi almmazsa ın~aaıın artacağı fik· 
okundu, bun da da ağriyoıen "nhşl caklarınm senet devriye! rindedir. Emanet bu fikrini hü~Ome-
olarak tercüme edilmiştL tesisi ol'1utundan 0 gün Is- te bildirecektir. 

Miiddd umuml ınuıalasını serde- 1 • 
tanbul merkezinde Yaf)ılacak ntlhap mazbataları derele, maznwıun bizzat yaptığı 

tercümelerin bir büki'ım ifa.de edeme· olan merasim gll,ilşülmilştür. Dair-eler tarafından Emane. 
yeceğlnl Fazıl Nazmi beyin bu Neticede o akşam ocakta te göndarlllyor, yani lza-
hususıa mlldellel lzahu nrdiğinl ocaklılar ve davetliler ara- ya d• tebligat yapılıyo.r 
ve ba talebla reddedilmesini sında bir balo verilmesine cemiyeti belediye intihabı 
ıalepetti. karar verllmlştlr, tanıamlyle bttmlştlt. Be-

Liman ,ırkcUaln k.lrı tediye daireleri mazbaıalan Maznun bu kelimenin şiddet 

manasına geldiği hususunda lsrar etti. 
lley'etl hakime milzakereden 

sonra; &bli vukufun bir vt ya birden 
fazla olmosına kanunen ce\'az oldu· 
!:unu. Fazıl Nazmlbcyin makalelerin
deki fık:rna istinaden mufassal ma· 
ltımu verdigi lçla lllelıin reddino; 
karar verdi . 
Mazoomın vekil tutup mud.ıfu.<1111 

yapması için muhakeme başka bir 
güne kalmıştır. 

Kadriye H. 
Hikmet bey dun me.,gul oldu 

l\,{ÜS{antik Hikmet bey dün tevkif. 
·ı lı,aneye gelerek Kadriye hanım 

ye rüfekası hakkındaki tahkikatla 
meşgul olmuşrur. 

1 >Un akşama kadar evrak Uzerlnde 
teılıiltaı icra edilmi ştir. 

Sugiin hazı şahıtlerin dinlenmesi 
ve maznunlardan bir kısmuun istic
vap edilmesi muhtemeldir. 

Hikmet Beyin mektubu 

Müstentik hikmet Bey
den dün şu mektubı.1 

aldı.c 

Bundan 26 gün """' ytf'1Jlcılc. has
talı~ına tuculm.,şrum. l\ludcms 

ve oscat Akil J\luhm Bey tarafından 
talı.o tedıVİ)"e alm1:ak bu kerre 
iade! alıyctla va:ıileıııe Lrar bqla
dıın. 1 lastalıı:ı;ım esnasında beni biz· 
zat, n tele!onla aramak ve sormak 
!Otlunda bulunan dost ve akrabalara 

Liman şirketinıı.; plançosu tantinı, ederek Şet:remane
tetkik edilmek için y elı:.1.Je. tfne göndermektedtr. Ema-

net, mazbatası bitenlere aza 
te gönderil mi tir. Şirket bir 1kl 
sene içinde iki milvonıı müteca- intihap edll.d erini teblit 

' etmektedir. 
viz vari<.Lı, ıemın etmiştir. yapı MaztıAtalllT tamam 1Y1,. 
lan masaf iki mi;yon liraya yw.- tebliğ unduktan sOfl..I/ ? 

.k.ın•d•ı•r .• s.a.fı •• u.r_ı_4_2_b.in-ıu.· a.d.ı.r .• giioe kadar tbJckı ..şı~·· • 
şa ye ı azayı 1ı.e; 1 • 

lelgrııf ve mekruG !'.Ondermek •ure· 
İi~le ~ıhh.tım4 ı . Akadar olon muh
c<l'Cın C\'İdda· ıı• "" bcı" bü\'iik bir 
ihtimamla tedavi hl:fıın~ didğ e011iyea 
çok muhterem AWI l\Juhtar bey 
efendiye yine hastalığım a>'lll1ında 

şohsırry altlca ve bu tevecdihl• 
tal.ip eden nıaıb .... ı erkAnm• •• 
ol.u: minnet Yt ıü•:ıanlanı:ı. P" 
niz vasıta>ila arzeJerim · "'slontfk 

·''" lltkmet 
.,, ndl g ene 

Potıky•n_ ~ııın -·-.. cı.,., mııı'ıcdi mıı.hkemeler-
EJc muhakemc:i ceryan eden 
Poll'odkiycn efendinin dün 3 ncü 
Qza mahkeme.;iııde muRa.kcmcsi 

bitiril mi ·tir. 
Birinci Ceza hey'etl lıak.lme

slni tııhkir etmekle maznun olan 
Potikiyan efendinin beraatı talep 
eıdilrni~tlr. Karar verilmek üzre 
muhakeme ba~ka bir güne k.a.1-
ıııışur. 

ın~ davet ed / Jv,Jlyetln 
timE. hasb"''"' 
olacak,_!;;;u.ır. ekmakler 

nrıııı!!rda hamur ekmek çıka· 
71 ;;fj, ~r. Jdı~ı nJan dü~ bir çok 
f]pAlır •.Ft11 ~dilmi.$ v~ alman nö· 

..ıllinaneyc ~nuerilm;ştk. 

--~ Davst 
bçe Galeta sara), Fener 

kaptaaliklnrından: 
Yarınlı.! cum.. gOnll icrası 

mukauc< muhtelit takım müsa
bakasııı" iştirak etmek Uzrı= 
ı.ird" csamlsl m11harrer oyuncu· 
ıorıa yeYml mezt.trde sıo.at 14 de 
Galata saray lı.alübUade lınzır 
buJ&Y1ıı.alı.n r.lu vo teblJi 
olunur. 

Galata saraydan: Rasim, Bur
lıaıı Metımet Nazif, Suphl, Nibat, l\lt- llcbıact Saliııı, R.~INi, 
.r.wılih, 

Fener bahçe: Rlza, kadri, 
Reşad, Zeki, Allcttla. Fikret. 

f ngiltz llrnsı dün borsada 99 J ,-
25 kuraşta açılmış, 991 ku

ruşa düştükten sonra akşam 

992,5 kunışt kapanmıştır. 
Düyunn Müvehhade 231.~5 

llrnda açılmış, 231,0 liraya 

yükseldikten sonra akşam 230 
liradıı kapanmıştır. Alan borsa 
haricinde 840 kuruşta açılmış 
aynen kapanmışor. 

• - Muhacirlere tah>is olu· 
aan emlak esasen satılmıyor. 
iskan Ilı: emlalcl metruke ara· 
ıında lhtllıd yottar •• 

Mercimekli . Ômer 
yakalandı 

Ticaret umumi mtfdllrU 
Ankar:ı, 20 (Milliyet) -

Ticaret umumi müdürü Nakı 
bey işe başlamışqr. 

Ada.na 20 - \ ~7;nya ) -
Şeitııvene bııloın ı hırp~du Hasan, 
Mercimekli ÖUıer .ııUhla.nyle yakıla· 
adılar . 
Soluktan dona 
,\dana. 20 (Milliyet) 

iden köylerine gid~ ....._ 

_,.... ___ _ 
ISTANitUL BORSASI 

lST"'R.AZLAll 
ktlkruı dahlll 1 9! 
r>üyvnn movahhlde !JO 

ltr .. Jye!J -ır ynln f 
SE.Nıı:TLER 

lı banh" 
Anıdolu demir yotl 
1. TTanvay. Ş. 

1. l~ S. Ştrkdl 
1. Su Slrkoıl 
T. Tücün A. !, 

ı.~ ....... ş. {36 
S. lleAirm'" $. 31) 
A. Çlmenıo ıı. S 
1. Telek 4 ıa 
$. Al ' UHVILA T 

.s. lu) ı. T. 

"
~y 2. T. 
· · 3. T. 

'" 24 
84 

4t 
41 
.: 
4,40 

62.50 

oc 
9 

e:ı 

JO 
30 
10 
60 

Tüoel ıtrkeıl 
f.lcktlrlt slfk<ll 
Rıhtım Slrkett. 

H.- ~ - ıımtı 

4,40 
19 

Çı:.KLER 

Londrı 

' lll 

• • 1 J 

(,'enetre 

""""" Bu\.rq 
Anıstcrdam 

Bti.ıilscl 
Stıf)'I 

Prar 

Berllu 
Vi)°&ıta 

lstanbul 
19,3,l 9Z8 

Cinsi 
Kı rcık 
OaQ;lıç 

Kaiaman 
Karayaka 
Kuzu 
Keçi 
Sı!Jr 
Dana 

991 
0.41 
il 
87 
t 
ti 

1 

• 
67 
16 

1 

3 

75.-
93.75 

ıa.ııo 

91.00 
54"IO 
IM,5J 
aı.~u 

ti.DO 
25,00 
75,00 
50,00 

Qö.UO 

48,00 

Hayvan Borsası 
Diri satışlar 

Adet Kilo nyatı 
uaıııl r 

129 45 48 
336 39 5!> 

1643 55 59 

2705 
20 

298 
6 

St 
39 
16 
34 

119 
39 
42 
40 

erkek donmı•~lucl· LAHıRE 

TıCA~SASI 
19ı!9 
AZAMİ ESGAI\ 

K. P. K. P. 

umu, at 

''"""" Sliatet 
Sert 
Dönnat 

+il 

Yumı>Sü mahlut 
Sert • 0-
Romanya 
Bntprtetu 

7.ablrO 
;,.o..ıar 

Arpa 
~11s1r 
Yut:ıt 

Keten tob11.ma 
t·,,,.uıye 

l\\ercntac.k 
hut 

Börulce 

0-00 

Bali• 
Hnbllbat 

Sus•m 
Kuşyemi 

Un 
r.ı.•u• Eıı.su. 
fLSU& 

!llr1nd yıım•ıa.t 
l\lrlııd ..,rt 
ikinci 
Cçunc~ 
Razmol 

""""" l"'asna1 

00.00 
00,00 

Cltl.00 
IS.1.6 -.-
oo.oo 
00,00 

16.05 
13.05 
13 . ıt 
09,20 

-.-
00.00 
()(),()() 

19, 10 
oo.oo 
00,09 

SMO 
00.00 

,.~.00 

126!1.00 
1410.00 
1~10.00 

OOIJ0.00 
0000,00 

lrt"hal 

G0.00 
00.l'O 
oo.oıı 

ııı. ı• -.-
cıo.ııo 
00,00 

!S.30 
12.IS 
13.10 
09.20 

-.-
00.00 
00.1'0 
IR.3<> 
00.00 
oo,00 

S5,00 

00..00 

ı 100.00 
1200.00 
ıı~o.ııo 

1250.00 
o..ıoo.oo 

OU0,00 

Bir müddetten bcrı hasta 

bulunan Şarnlı mağazası mtidi.irü 
Emin bey dün r;ece vefııt etmiş
tir. Cenazesi bugün öi',le üzeri 
l\lühürdar caddesindeki hanc-

ı 
sinden kaldırılacakar. 

Kederılide ailesine bey ani 
taziyet olunur. 



J 

ASRIN nmı:sı ·MILLIY!"T. m 
~O i\t.\RT 19'29 

Bl G -KÜ HAYA 1 
l)ün en fazla hararet 5 en az 1 
e ..,~ dı. Bogun hav •ın poyraz 

"la ı -nuhte e dlr. 

' 
Nufus tahriri 

Rur.dnn iki sene kadar evci 
T rklyede umumi tir nulua 
} a ması yapılmış idi. O zamana 
kadar ya 1 n Tahrırl ~ufus • 
1 •ilan pek farklı olarak yapılan 
b yazma biltün memlekette bir 
gü içinde ve birden icra edll-

lşt;. Bunun neticeler! pek mı· 
sut oldu. 

Bir defa kendimiz de dahil 
o arak herkeı Türkiyeyi 7 - 8 
r iyon halka ancak malik sa
n:>ordu. Nufusumuz yazılınca 

- buncn zn} lata reğmcn gene -
ı milyonluk koce mlllct oldu
ğ muz ıınla~ıldı. Bu büyük bir 
k!lrdır. 

r>ij\'er taraftan bir ecnebi 
mutehassısın idaresi altında 

yapılan bu işin en mcdent 
memleketlerdeki ayni u•ullerle 
v n nl derecede çabukluk ve 
ko'a)lıklıı vnpılması Türkiyeyi 
ıını iptida! saymakta ısrar e
den bir çok Evropa ve Amerl
ı.a hrlkına bir ders oldu. Bu 
da işin manevt menfaatidir. 

Nufus yazılarının her ~-IO 

senede b"r kere tekrarlanmaııı 

medeni memleketlerde usul 
hı! milndedlr. Bizim için bu 
teKrarlanmayı daha çabuk yep-

k bu defa icap edecek gibi 
gOrünUyor. 

Çünkft bütün dcvleıi mua

meleleri bu sene haziranından 
!. "beren yeni Türk ) nzı ·ı lle 
y pılacaktır. Devletin iki boyok 
k t ğU olan nufus ve tapu kayt-
1 nnın da yeni yazımıza çevril
me 1 tıu muamelelerin intizamı 

için pek IUzllmludur. 
Fikrimizce 1930 veya 1931 

de yeni bir nufus yazmasına 

ıhtlyaç görülecek ve bu yazma 
ile hem kııytlarımız yeel yazıya 
gllre çevrilmlş,hem de 1927 den 
beri olan değişiklikler tescil 
eıı.lmlş olacaktır. 

Bundan ba~ka kUçOk bir 
himmetle bu yeni nufuı yazması 
iki mühim işi daha gllreblllr : 

I Aile isimleri verilmesl:Türk-
!erde esasen aile ismi vardır . 
Aradolunun hemen her yerinde 

·• tarın falan • yahut , "ftlAn 
oı;lu falan. gibi isimler kullanı
lır • Kt;ç. k bir gayretle bunu 
tamim dınek kolaydır • Geçen 
tahrirde ilıtlyart olarak bllyle 
bir sutun lnlırir cetveııertııe 

ıılmu~tu. Yeni tahrirde bunu 

doğru yaşını bulmak için de 
ı 34 ı e kadar hlcrl ve ondan 
sonra mllAdt hesap yapmak IA
zımdır. 

Yeni tahrirde doğum, ~'"" 
me , yer değl,tlrme, V ••• tarlh
lerl de yeni takvimimize gllre 
dUzelllllrse bu kargaşalık ta 
ortadan kalkmıt olur • 

işte bu noktalar dOşDnUlerek 
yakında yeni ve daha e~aslı bir 
nufus tahriri yapılması ve buna 
göre yeni yazı ile yazılmış 
•Hav/yet cOzdanları. verilmesi 
pek iyi olur zannındayız. 

FELEK 
Garip bir' eUal 1 ------Akşam refiklerimizden birisi 

dfinktl nushasında btlytlk harf
lerle şu stlali soruyor: 

"Allah atkınal lstanbulda iyi 
yag nerede vardır?,, 

Bu endişeli süal ile alaka
dar olan Emanet lkiisat 
madOriyeti erkanından biri bu 
stlali okuyunca : 

- Bu süa/i gazetelerin 
sorması gariptir! Demiştir. 

Eger ben bu süale muhatap 
olsaydım derdim ki: . 

Dünya bir yaglı kuyruk
tur. Cinsine bakmazsanız en 
mugaddi yag bu kuyrugun 
ya/!ldır, yalnız hüner onu 
yiyebilmekte I 

Sayılı bekArlarl 

Bekarlık ııergısi meydana 
çıktıya artık gazeteler bunıl 

parmaklarına dolarlar. Dı1n de 
bir refikimiz meşhur bekı1rları 
yazıyordu. Okuduk: başta 
Be$im Ömer Paşa ve Ubey
dullah efendi o/dutu halde 
beş on zatı muhteremin isim
leri yazılı idi, 

Bütün bu zevat kanun /Oyı
hasının bekarlara çizditi yaş 
hududundan yani 45 den fazla 
hele içlerinde çoktan beri 
bekar olup olmaması kesbi 
müsavat etmiş olanlar var, 
Şimdi bunları meşhur bekı1r 
diye gösterince etrafla. tam 
dairei recıi/lyetin orta yerinde 
boga gibi duranlara ne demeli? 
Birine wrmuşlar: 

Adın ne? 
- Mtllayıml demiş ve 
- Sert olsan ne yaparsın? 

cevabını almış. Bu çok meşhur 
ve muhterem bekarlar da evli 
olsalar ne yapacaklar? 

Bir mektub• c•vap 

Beşiktaşta oturan ıiç Hanım 

okuyucumuz bana çok ııe fllzu
mundan fazla ilti(atk<ir bir 
mektup gôndennişler. 

~o••aa..-. ya 

"ısık,, dızilmiş. Tahkik ettim 
bu bir yanlışlık degil şive 
hatasıdır. Ara sıra bizim tashih 
işlerinde çalışan giritli bir 
arkadaş var, bir kaç gılndOr 
bu tefrikanın tashihine bakmış 
ve "söylediti gibi yazmak,, 
düsttlruna tevfikan "ışık,, keli
mesini "ısık,, yapmış. 

Bu def 'a Beşiktaşlı karie
lerimizln mtldahelesi/e ışi dü
zelttik, fakat ileride yine böyle 
bir şey zuhur ederse menşei 
hakkında artık şüpheye düşül
mez zannederim. 

fEJ!tiK 

ASKERİ BAillSLER 
imha muharebeleri 

Bugünkü muharebeler mlllet 
muharebe~! halinde oldugıına göre 
milletin efradı, bütün varlığile harbe 
kalkıyor. Gençler cephede meşgul 
iken cephenin erıak cephane ve so.lr 
lhtiyacınnı ikmal için geride fabrika
larda çocuklara vanncaya kadar 
uğrasıyorlar. 

Zıyıann yerin! doldurıın bc6leyen 
ylnt o mllletin efradıdır. Meydan 
muharebesini gayıp eden ve ordulan 
perişan eden m!lletlerln yeniden 
ordular vucuda getirdikleri ve azim
klrııne muharebeye devam ettikleri 
görülmüştür. 

Hatta muharebeler e.<nasında yüz
lerce top binlerce tüfek ve esir alını· 
yor, fakat yine o •i1Ahı yarad•n millet 
hemen vcni.;ini , apup ordulannı 

}enıden techiz edirnr!ar. Yalnız cep
heden milleıi çökenmek kabil olmı· 

yor. 
Şu halde hırptc yalnız orduyu 

imha değil onu !kmıl eden milletin de 
ortadan kaldınlması matluptur. Çün
kü millet var oldLıkça muharebeler 
bltlrilemiyor. Milleti yardım edemi· 
yecek bir halde felcetmek için her· 
veclıl ıtl tedablre mUracaat edilir. 

A ;vlanev!yatı kırmak. 

Rununçün de cepheden taarruz eder
ken gerilerlde TOP ve TAYYARE ile 
bombarduman etmell Büyük harpte 
Parts uzun çaplı bertalarla Londra 
tayyarelerle daima döğülürdü. 

Daima dUşman milleti üzerinde 

tefcvvük gösterO'ek yıldırmak •indir· 

mek. 

B - AÇ BIRAKMAK. 
Abluka vazederek keza bltarafla· 

nn erıal< yardımlannı menederek aç 
bırakmak memleket dıhllındekl ekin 
tarlılannı yangın bombılarile yakmak 
zehirli gızlarlı zehirlemek ve mllleu 
lıızar ederek zalf düşürmek. 

C Cephenin ihtiyacatını ikmal 
eden fabrika ve müc~~c~att imhı 
etmek hiç olmazs.a çalı~urmamak 

Run.ınçün ~re,·cut top vt tüfek ve 
mermi yapan yerleri ınüıcınadıyen 

lınmbalaınak ve iperıı gu.ı atmak 
~urttile tatil ettirmek. .. 

D Dahılden milletin bır U.ını 

1ıfüı, Veba mikropları atarak ınıl

leti hı•ta edip ölddrmek. 
T - Bitaraflırdan •birini tavslt 

ederek Alicenap ve lnsaniyetperver 
bir surette sulh talep ettirerek düş
man fikrin! yoklamak ve millet sulha 
teşne ise hükOmet istemiyor diyerek 
kendi hükömetler! aleyhinde bulun
durmak, ve en nihayet VILSON 
gibi r!yakAr bir kukla ıneydana çıka
rarak sulha ikna edip miltetin gay
reıin! gevşetmek. 

Yelhasıl milletler muharebesi devam 
ederken koç gihl yalnız cephede 
dö~şmek k!fl gelmez cepheyi bes
leyen ve onu ikmal eden millet 
üzennde, düşman tarafından çelik, 
ateş. gaz, mikrop y•ğdırarak ölum 
şualar!le felce u!';ratmak lazımdır. 

İstikbalde millet muharebeleri 
ceryın ederken gerilerdede ayrl 
cephe gibi mnharebeler devam ede
cektir, Çünkü yukarıda dediğimiz, 
glb! miiletler felce up;raı:ılmızsı harp 
bitmiş olmıu:. Binaenaleyh istikbal 
harpleri pelı: müthl$ olacak ve ınillet 
muharebeleri imha muharebeleri ha
linde ceryan edecektir. 

DOÖAN YILDIZ 

KULAiı( IU 
MU An 

Nükteden başka 
Çok sevimli ressamımız yOrt/!i 

yanık bir zattır. Aynı zamanda 
şuh/uifu da tiden bırakmaz, tallı 

s(lyfer ve tatlı tatlı dinletir. Hele 
onun işinden fırsat bulup ta lıepi

mlzi agzına baktıracak şekilde 
anlaliıgı bazı fıkralar vardır ki, 
bir djnltyen bir daha dinlemek 
isttr. 

Azizressumımızı dan yine biraz 
neş'ell buldum ve bu neş'esinden 
istifade ederek yanına sokuldum: 

- Ete.. dedim, ne var ne yok 
bakalım ... :vıeseltı iş/dilmemiş bir 
iki nükte filan... Dostum hazin 
lıazin yllzllme baktı: 

Ne yapalım , sarftdllecek, 
·ıakteden başka neyimiz var?. 

Kulak misafiri 

nan 
İstanbul Esnaf Bankası hisse-

daranının 9 Nısan 929 tarihine 
müsadif Salı günü badeızeval 
saat dörtte Şirketin Bahçekapı
sındakl merkezinde ale de su
rette ln"lkat edecek heJ:"eti umu
miye da-et1crl hakkınijtı 6 Mart 
929 tarihile intişar eden vllAyet, 
Cumhuriyet ve :'llllliyct ga7.ete
lerlndekl UAnlarmızda mezkör 6 
;\Tisan 929 tarihinin te~ıdıf eyle
diği günün ,eh ren Çarşamba 

denilmiş olma,ik maal"ltlzar lab
hih olunur. Heyeti umumiyeye 
iştirak için l~akal on hisseye ma
lik olmak lazımdır. Ticaret kanu 
nur.un uç yliz yetmiş birinci 
madde,;i ahk~mına tevfikan hami. 

-
Polis gelİ yor 

Yazan: Anri Düvernua 
Joıj Deparvilin, bu ıssız köy

deki aile pansiyonuna yerleşme

sindeki esr;ırı, ancak müddei 

umumi bUirdl · 

jorj Deparvll pansiyona yer
leşti, ve bütün kiracılara derhal 
kendini sevdirdi . 

Bilhas,a :\!adam Vlyolet is

minde yaşlı bir kadının 20 ya
şındaki kızı Matmazel ·Eliz, genç 
kiracıyı gözüne kestirdi: 

Jorj Deparvll ilk gec~ 

herkesle beraber yemeğini yedi, 

ve lsrar etmelerine rağmen he
men odasına çıka. 

Sofra başında, kiracılar .Jorjun 

medhlne koyuldular. 
!llat'T!azei Eiizln göz le r 1 

baygınla~tı._ 

Bu c~nada, .Torj Deparvil 
odasının kapısını itinayla kilit
ledi; valizinden bir gecelik, bir 
çift terlik ve saçıyla bıyıklarını 
sarı yapan boyasını çıkardı, 
sonra yatıp derin bir uykuya 

daJdL 
Rahattı. .. Onu bu ıssız köyde 

artık kimse ele geçiremezdi. • ~ \ arY * - Polis geliyor. 
Jorj Deparvilin en iyi dostları Jorj düşünmedi bile, yerinden 

P
ansiyon sahibinin beş yaşındaki fırladı ve k<1arak kaçtı... Par-

maklıktan atladı, gözden kay-
oğlu Budu ile matmazel Elizdi boldu. 

Jorj, küçük Buduya kiğıttan Eliz h.;yretlnden dona kaldı, 
oyuncaklar yapıyor. Matmazel ve bir hissi kablelvuku kalbini 
Elize iltifatlar yağdınyordlL acıttı. Bu meseleyi kimseye aç-

Elizin annesi kızıyordu: madı. 
O akşam ve ertesi gün Jorj 

- Bu adam esrarenglz .. Nerden 
pansiy9na avdet etmedL Odasında 

geldil1;1, ne iş gördüğü belli değil. geceliği ile, boyasını buldular. 
Eliz sert cevap verdi; Budunun lzahanndan da kımse 
- Bizim belli mi sanki?_ bir şey anlamadı. 
- Ama senin 500,000 frank Budu: 

paran olduğunu biliyor. - Ben kuklaya gittim, orada 

- Rlca ederim mösyl\ Jorja kukla, yanımdaki kuklayı sopayla 

böyle şeyler isnat etmeyin. dövüyordu. Ben mösyö Jorja, 
d dayak yeyen kukla gibi: "Polis 

Pansiyonun ıssız bağçesin e geliyor!,, dedıııı. mösyö Jorj 
ses. iz bir aşk macerası başlamıştı. ka · tl çn gıt ... 
Ama kahrımanı .J orj değil, Eliz- Nakleden 
dl . Genç adamı gözlüyor, onunla Selami izzet 
yalnız kalacağı zemaru kolluyor- lmnbul aslJye birinci hukuk 
du •. Hem neden bu genç adam mahkemesinden; 

hep aynı elbiseyle geziyordu; baş- Müddei Mlllloto Türk anonim 
şirketinin beş kıt'a senet ve 

ka esvHbı yokmuyduY bir kıt'a tuhhümameye qıü•-
jorj: "Daha burada ne kadar tenlden mlnhay•elmecmu alacağı bu-

d lunıın 91 - lira 65 k!lrllşiln tahslll 
kalacağımı bilmediğim en, eşya- talebiyle müddei ıleyh!ma Nışantışıo-
larınu gctimmyorunı., diye cevap da Meşrutiyet mahallesinde Hacı 
verir, f:llz bu ~ perişan mensur ıokatında 8 numrada mulam 
olurdu. Husseyln ulvi bey ilı Çenberll Taş-

lln~ n.ulı~rrcr hl,.~ scncdntı s: tıı Vezir Hını ku•'!ında Tıukpazan 
efradını lıilha><a mubalif partileri BI p g''-u·· herkes gc• -• lıiplerl nehayet 28 ;\Tart 929 r azar uu ~- sokağındı 8 numarada Çıuş zade 
ikn• eder<k llükümetleri aleyhine y 1 J rj ..,,._ 

aksamına kadar hme senetlerin! meıe gl~mi~ti. ı nız o , ı:..ı.ı.z Ahmet bey aleyhlerine ikame eyle-galyan ettirip ıgtışaş çikartmak ve • dl da 
b h k tl lb Bahç" ekapıda kılın Bankamız vez- bir de kilçilk Budu vardı. Genç ğl vıl arz!hılı ve merbutnıı ıu-

u suretle ü öme su için vası d retleri berLİ tclıllt mUdde! aleyhimayı 

ilan 
AIA!ve kazasının Tutlu Yunus oluğu 

ormanından beş ser.e müddetle ve , 
kapalı zarf usulile 4Q25 metre mikAp 

çam ve 121-0 metre mlk';ı katran 
1 

eşcan !IAna çıkarılarak hitamı milz.-

} eJesi 3 :\ısan 929 çarşamba günü 
saat 11 de mukarrer bulunmuştur. 

T,Iiplerin ve tafsföt almak i even-

lerin müzayede ve ihale merk zi 

olan Antalya VilA veci orman mu •· 

yede komisyonona kazad.. mal a'.I! 

orman muamel~t memurluğuna bt 1 

bulda orman baş müdürizetine A ,_ 

karada lku•at vek!letine müracaatlan 

ilAn olunur. 

Altın.:ı hukuk mahkemesir. cııİ 

Adanada Huriyet otelimi~ 
mukim iken elyevm ikametg:lh 

meçhul bulunan Aktör An 
efendi tarafına: 

Cemile hanım tarafından aley-

hinizde lk ame olun.1n lhtaı 

davasın dan do layı dava 
arzuhahnın bir sureti Adana 
mahkemesi rnsıtasıyle size tehlip 
edilmiş ise de 8 Şubat 928 t: rP 
hinde hakkınızda iqihaz olunan 
karara llAnen iksmetıı;Ahınızın' 
meçhullyetl ha sehiyle llılnenı 

tcbliğat icrası karargir olmu~'. 
ve yevmıi tahkikat 3 Nisan 'l'.29 
tarihine mıisadlf Ç~r~amba g-ti ıiJI 
saat l 1 e talik edilmiş oldujtun

dan yevm ve vakti mczhurda 
mahkemede hazır bulunına • .ız 
llizumu hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 401-44 ı ın.:ı . 

maddesi mucibince kararı p;ıyabi 
ilAnen teblil1; olunur. 

Balmumcuda; Dumlupın'f " 
mektebi Müdürlüğünden : 

Mekreblmiz için bir tamirciye 
lhtlya ç vardır. Maaş gösterecc~i 

iktidara göre verilecektir. Talip ol•n 
lann her gün mektep ldıre,ı.ıc 

müracaattan . 

:\!.Kemal paşa sulh hukuk daiı c· 
sjnden ; 

!\1. Kemal Pf· kıza5ının orman 
kadı karlyeslndeıı Hasan ef. oğlu 
I\1ustafa et. vekili dava vekili Mus
tafa Niyazi ef. n!n mllddeaaleybim 
Kıvakçe,me kırlyesınden Füat ve 
Hanife ve Ülfet ve Hürriyet aleyh
lerine ikame eylediği izale! şuyu 

dıvaaırun cereyıın eden muhakemesinde 
Müddea aloyblmden Fuıdın iUneo 
vuku dulan tebligata rağmen yevmü 
muhakeme olın 9 şubat tarihinde 
bizzat Kelmecİig-i gibi tarafındın bir 
vekil dahi göndermemesine mebni 
bııklıındıki muhakemMln gıyaben 
!crzsını ve vddll muaalleybln talebi 

veçhllt hulı:ulı: uaulU muhakemeleri kı-

nununn m1taddel 400 neli maddesi 
mucibince işbu glyap karannın kanun 
mezlcOrun 141 ine! maddesi mucibln-

1 ini ı addetmek aile lsıaı 
go /! Do ,ca halleder . 

a h ~bına ıatıwrıhlerinin yeni sene 
,• 'zre sfmdfkl nu'l'!ialllm olduğu 

Nazik karielerim, bu mek
tupte benim geçende ilişfigim 

"Uşak,. ve "Uşşak.. iltibasını 
vesile ittihaz ederek bif kaç 
zamandır Milliyette tefrika 
edilmekte olan Sönen ışık 
ismindeki romanın serlavha
sından bahsediyorta,- ve bana 
"Sen alemin falsosunu arıyor-

talar arımaga icbar etmek. nesine ve yahut hissa sene an· kil!: memnundtL Jorj dedi ki: gonderllmiş bede !kametglhlannın 
H t 'ephede harple ıoqgul nın mevdu bulunduğu Banka - Budu, seni iru)Jalara gön- mecbuUyed hasebiyle tebligat yıpıla-

ce illnen tebliğine kırar verilmiş 

olduğundan müıldeı aleyh Füadın 

yevmli muhakeme olan 27 Nisan 1929 
tarihinde M. Kemal pş. sulh hukuk 
mahkemesinde l•bau vöcut etınedlgt 

veya tarafından bir vekil gönderme
diği ıakdirde kanunun 4{)~ ine! 
maddesi mucibince mahkemeye kabul 
olunmayacağı tebliğ olunur. 

orduyu isyan ettırerek. makbuzunu tevdi ile ita olunacak dereyim mi? mıdığı o baptaki tebllğ Umu baber-

1. 1 k 1 ~re ) ııpı ytları eski 
ta v me g., "•r 

V Müttefik ordular bularak duhuliye verekasını ahzcyleme- Budu çok &evindl Jorj biz- !erine mübaşiri wıfındın verilen 
d · mın karşısına taze ordular m01ruhattan ıınlaşılma!da hukuk usul 
• vketmek bu surede tefevvulru !eri iktiza eder. metçiyi çağırdı, para verdi, on- muhakemeleri kanununun 141 ve 

, 
• 

1 

" j 

l 

'a' ııe güneş h sa · 
lı:ııbıılbfinJe nasıl 1250 ta nln • kad!!r ay ve ondan sonr 
için güneş esas tutularak icar
ı: akanşık bir 'ey yapılmıf ise 
~imdi de yaşımızın hesabı öyle 
karıştı. Meselı\ 1303 doğumlu 

bir adam 1929 da 626 yaşında 
o'mak !Azım gelir • Bu adamın 

ama kendi gaıetende ki 
yaııı. , . 

i~ı gönnıyorsun.,, dıyor-
/ar. • bu mektubu alınca 
d .k'' I el ı ,..a . önen ışık daki 

ı 1·e/1me •: · "ışı•,. " •um şıvesıle ---
• • 
1 

ıdediyı· temin etmek z lan kukla oyununa gönderdl 142 ncl maddeleri mucibince tebliga ayl: derunınde 68 lira ile k Y Y h b ı Elizle basbaşa kıtldılar ve tam tın lllnen icrasına karar verilere 
- ıprarma mu are es yap- namıma muharrer dört kıt'a senet ' !crLi tahkıkat 8 nl5an 929 tarihine 

mık ve bu suretle harbi uzatarak Ud saat tatlı tatlı konuştular... m·'•adıf pa··-es! günü sut 14 te bulunan cüzdanımı gaybettlm- u -· 

millet! bıktırmak· Bulanın insaniyet namına Mer- Eliz sevildiğine kani oldu ve talık kılınmış olduğundan yevmi mu· Şubemiz münhalAn için memur 
Z - Tayyareler düşman ııerile • canda Çukur Handa Yunus efen- sevdiği için de mes'uttu. ayende müddei aleyhlmanınya bizzat alınacaktır. Talip olanların şeraiti 

rine asker indirerek demir yollarının lspıtl vucut etmeleri h ı 
d d rlldl d ed" lki ~aat sonra Budu sevinç ve ya ut tara · anlamak üzre 23 :\lart 929 tarihi-köprülerini tahrip ettirerek milleti iye gön e ği.n e memnun ı- lanndın vekJU re•ml bulundurmaları 

tedhiş etmek lecektir. Buğazlıyanın Yazı Çenbi içinde geldi ve haykırdı: aksi takdide hıklınnda muımelei ne kadar muhaberat amirliJtlne 
H - lla\ln. zehirli az, kolera, karyesinden Saban. :\'lösyö .Tor... ıdli,•eye ıeves<.iil olıın•ca~ı illn olunur. müracatları. 

1LA.N 
lstanbul ziraat bankasından: 

/adını (Etnlııe (Prens) koy- romanları bu inziva ve sü-j lardı. nun kulaklarını okşayan j ya bir üveyk, sanasma sı
du. {Nev Eda) hanımefen· kfuıet aleminde ona en sa- (Emine) pekte istekli ol- parmaklarından emniyet ğırcık gibi avlar bulunurdu . 
dinin bir kedisi vardı. Ha- mimi arkadaı olmuşlardı. mayarak onları <!inlerdi. akış gibi kuyruğunl! sal-. (Emine) hanımefondi-

{Prenaes) adını (Kırk giinde devri alem) Fakat bu çok geri, çok saf lar, iri batını ön ayakları-inin yanında bir Istar.bul 
Bürhan Cahlt · ti, (Emine) bunun isimli romanda vakitlerini dedikodular ona okadar çiğ nm üstüne koyup uykusuna· kadını gibi çeşitli ymıek 

(Em"ne) en renkli eşya- arzu ve iptilalarla kaynaş- mana k' bildiği için hanı- daima böyle orman içlerin- va manasız geliyordu ki sırf dalardı. · pişırmesini öğrenmişti. De-
Ja mı buraya geti:-di. Ay· tılar. ınD11:? ~· · e eş olsun di- de bir eve benzeyen büyük unları incitmemek, kendi (Tosun nun gelişini iki-ıre sazlarından örüp yaptığı 

r.ım, lco:ısolunu, elbise do (Tosun) her gün omzun- ye kopegıne '°'"ens) dedi. arabalarında geçiren aile- hakkında söylenen kibirli, si birden hi11ederlerdi. De- büyücek bir paravan o.:ak 
labını yatak odasına yerleş- da tüfeği, ormanın hududu- (T o~un). ~a~en ek, ba- nin hayatı tıpkı onla:-m ya- azemetli sözlerini tekrar et- likanlı daha uzaktan orma-1 başinı küçük bir mutfak ha
tirdi. O teki ocaklı büyük nu ~olaşıyor köye uğrıyor, zen ınceligını, m~a '. lcav şayııına benseyordu, Şu tirmemek için alakadar gö- nın aık köıelerinden gelir-1 linde ayırmıştı. Oğleye ka
odaya kütüphaneıi":i, ma· bahçesine ~kıyor, öğleyin on~ her ~re.ketıne l§~ı-. •• farl_da ki onlar ~ude, tehli- rünmeğe Ç~fırd_ı.. ken ayağının sesinden I d~~ ~u kötede yemekferni 
asmı yerleştirdi, halılarını ormana dönıyordu. edıyor, ~evıncıy!e ~evınıdy . ız ve ye:rleşmı~ bir halde Onlar gıder gıtmez eger (Prens) uyanır, kulakları pışırır, sofrasını haztrlardı. 

&ereli, koltuklarını koydu. Yerleştikçe ve ihtiyaç lor, ke~ıyle keyıfl~!~r u. 1 Bu asude dedikodu- iti yoksa (Prens) i yanma dikilir, kuyruğu hafi~ hafif
1 Tavukları .. (Prens) ten 

Süslü, hoş bir salon oldu. hissettikçe bu yeşil yuva 1 (Emı~e? ~e~ gun o~leye dan uz. temiz hayat ne ra- alır, kitabını koltuğuna sı- oynar ve bir ok gibi yerin- 1 sonra onu en çok oyalayan 
(Tosun) da muharet:e ya- büyüdü. (Tosun) vazifesi- k_a?ar evının.~şıyle vakit !!'e- hattı. laıtınr, evin biraz ilerisinde den fırlayup sesin geldiği bu uysal, alışkın mahluk
diğarı İngiliz filin tasını, Kı- ni daha çabuk yapmak, yu. çırıyordu. Koyd~n ve tehı~- B~unl~~~ illı za- derenin bir çıkıntı y •.-an tarafa atılır ve onu daima ı lardı. Ona o kadar a\ısmıl1-
nm çiftesini, tabancalarnı vaya daha çabuk dönmek i- d~n uzak b!-1 sakin ormanı- manici çekinmelet-.l.en sonra köşesine gider, büyük ça- (Emine) takip eder. i lardı ki yem verirken omuz 
divarlara aatı ... Çam orma çin bir at aldı. Yuvanın ar- çınde kendı başına sıkılma- arkadatlan Y8:_V&§ avaş mm dereye inen köklerine Oğle yemeklerini evin Ö· larna çıkar, yemek ycı-kcn 
nı içinde hafif şırıltılarla a- kasma birde ahır yaptılar. dan yaşmanm kolayını bul- ona evdet etmege baş ı - oturup okumağa dalardı. nü.,de, dere kenE'rındaki ayaklarnm altında dola~ır
kup giden derenin başında (Emine) vakit geçirmek i-ımuı~u: (Nev Eda~_!!an_ıme- !ardı. (Hafız) m (Ayş Dere bu köşede hafif bir sayvanın altında Yl1rler. lardı ... Yalnızlıktan, ko
gö~üşü bi e gelüp geçen- çin tavuk yetiştirmeğe he- fendının ona v~~~gı kitap- ımamm (1-la.tice? ~~rasıra "Iltı ile akardı. Araeıra (Tosun) heman her gün nuşacak kimse olmam~!11· 
lerı d ve ed n bu ev onla- ves etti. Birde kümes yap- lar, romanlar butun bot va- palamut ve agaççılegı topla uza r. yolcu~aı· yaylılar köydeki bahçesinden mev- dan onların her bırıne 
rm taze ve kuvvetli aıkla- tılar, ve (Toeun) ona çif- kitlerini dolduruyOl'du. He- mak için köyden çıktıkları ~eçer. .-ena) hanmunm sim., ait sebze getirir ve (Prens) gibi isim koymuş
rı.nı daha çok ku~vetlendir- li~ten kur~ ~zmanı .. bi~~e le .<J~ Vem) nin t<!rceme zaman ona uğrıyor, kövden ayakları uc dan başım kal heman her alqarn gelirken tu. Çilli, tepeli, paçalı, be· 
dı. Genç karı ko .a en sıcak kopek getırdı. Bu kopegın edılmış macera ve Sf!yyahat haber, dedikodu getiriyor- dırıp homurd , sonra o- elinde ya bir iki hıldırcm bitmedi 
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MTLLTYET PERŞE,JRE 21 MRAT 1929 

İLLİYETİN EYLENCELERİ ZAFİYETİ · YESinir zafiyeti, ademi iktidar ve nekahet halinde 
olanlara (NORO FüRTL:) m stııh:<nrı tesırlidir. 

u günkü yeni bllmecemlı: 

Soldan sa;ta: 

ı - Nota (2) Herkesin içinde 

b!edijl;i şey (4) 

2 - Yak,n olmayan (4) 

8 - Cet (3) Pislik (3) 

4 - Tali (5) 

S - Musının yardığı deniz (6) 

6 - Acem (5) Boyun aksi (2) 

7 - Bilvüklükler (5) 

8 - Tatlının aksi (3) Çabuk (3) 

(2) 
1 

Dilnkl bllmecemlıln 

halledllmlş şekil 

Yukardan aşağı: 
yalına olmayan (6) Beygir 

2 - , 'tvaz 4) 
s - Serpuş (5) 
4 - Veba (4) 
5 - Hoca (7) 
6 - Arkada bırakılan şey (2) 
7 - Başı gi Y il en (5) gel ecele 

zaman (3) 
8 - Rabıt edatı ( 2) Cennet 

mahluku '5) 
9 - ~ota (2) Kavga (4) 

eyaz ve sağlam dişlerle, muattar 
bir ağza malik olmak ancak 

Oksijen sayesinde istihsal olunan~~=~!!!! 

s 
Diş macununun istimali 

ile kabildir 

TÜRK DIŞ T ABIPLERI CEMlYETİ 
Umum klitlpllğlnden: 

Martın 26 ncı Salı gilnü bUyük Hoca ( Hallı Şazi ) nln vefatı gilnüne 
tesaduf ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de kabri talebe ve meslek
taşlan tarafından ziyaret edilecektir. lhdfale iştirak edecek arkadaşların o 
sabah saat 9,35 te köprüden Eyübe hareket edecek olan vapurda hazır 

bulunmalın rica olunur. 

1 ıP " ·ıtesi umumi katipliğin,den: 
Sifilis tedavisinde Sifilimetre hakkında 

konferans • 
Martın yirmi dördüncü Pazar günıi saat on beşte Haydarpaşada 

Tıp Fakültesinde Firengl teşhis ve tedavis;nde rehber olarak üzere 

kullanılan (Silillmetri) hakkında memleketimizde ilk defa olarak 

Ilıfzı Sıhhat müderrisi Server Kamil Bey tarafından konferans 

verilecektir. 

Türk diş tabipleri cemiyetinden: 
Martın 29 ncu Cuma günil hey'etl nmıımiye ıoplan•cağından umum aza 

arlcadaşlanmızın yevmi mezlrurdı saat 1 O da Türbe clvınnda aabık HilAl.i

ahmer binasında cemlyet rııerkezlnl teşrifleri mercudur 

SATILIK GAZETE İMTİYAZl 
Kostak! Papadoplu efendinin vergi borcundan dolayı istihsal ettiği 

l\Jeterimisls gazetesi im ti) azı tahs li emval kanunı mucibince haciz 

edilerek ahara bilmüzayede devr olunacaktır. Talip olanların imti

yaz istihsali hakkındaki şeraiti kanunlyeyl haiz bulunmaları muk

tazıdır. Müzayede lstanbul Vi!Ayetl idare hey'etlnce icra olunacaktır. 

Taliplerin müracaat etmelerl 

~mmııııırnıııımıııını1~ıırım ı ı rnmıı 

1 Büyük İ 
. tayyare piyankosu:;3 

- = 
Keşideler her ayın 11. ndedir 

3. ci keşide 11 Nisan 1929 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

S E ;il A 

Ateşler içinde 
Sinema san'annda bic ınkila 

En lıi'viik ,. müessir film •.• 

CEı v1Z 
EVLATLARI 

(Asyada kop•n fırtınalar) 

irfte c--lun.an 

GELİN DUVAGI 
Film!nin mümsesilesi 

BILLI DOV un 
kızandıiı uiııı muzıffenyetler 
bütün 'ahninler!11 fevkinde olmu~· 
ıu". Ayrtc' ıı;österilmekte ol•n iki 
kısımlık bir komedi temaşakeranı 

1 ağlaoncaya kadar güldürmektedir. 

HitAI matbaasından: Muhasebecimiz 
Fahrettln Sıdkı lfey müessesemizden 
ıyrılmışar. 

FevkalAde bir yenilik 

Bütiln kibar mahafilde istimal 
olunan 

B Al .. FOUR 

Şampanyası 

Nakil 

(The cornhtll lnsurance Co Lıd) ln 
Harik sigorta dairesi acentelttğl Môsyö 
Bazli Yavurıkls efendi yazıhaneler! 
Galatada Karaköyde kredi Lione 
kaşısında bucak sabık ( Buyacıoğlu) 
hanının birinci kaani nakletmiştir. 
Telefon : Beyoğlu 3520. 

Yeni harflerle sür"ıtle yazmağa 

muktedir 

BtR DAKTiLOGRAF ARANIYOR 
lst•nilen ücreti mübeyyin tek-

Ayrıca: 20,CXX) 15.000 12.000 10.000 llrahk lif varııkalarının şehadetnamelerle 
ikramiyeler ve 10.000 liralık bir mükafat. beraber (Galatada Posta kurusu 

No 31) adresine lrsall 

Bu keşidede cem'an: 3.900 § - lstaniıul Asliye mahkemesi birinci 

numara kazanacak 
~ ..... 
[)" n:trakopulo biraderler rakı fabrikasından: 

·ç yıldız markalı DÜZ RAKISI alındığı zaman şişeler iizerlnde-

ınhisar idare-inin bandrolunun ve imzamızı havı· boğazlıkJarının 

·ntazam bir halde olmasına dikkat olunmasını muhterem müş

cri mizden rica ederiz. 

DEFTERSDARLIKET
1

iLANATI 1 -· SATlllK BAHÇELi KAGiR BiNA, Rumeli hisannda Yaşmakçı Şecaattin 
lıııııesinin hisar caddesinde N. 2, 1408 arşın 11 parmak bahçe üzerinde 
İl\lası vardır .. \1uhammen bedeli 4000 llradır, bedeli 8 sene ve 8 taksitte 
illecektir, muzaı de 1 nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır (450) 

* *· * 
S.\TILIK AR.'A Üsküdarda selimtyede kışla caddesinde 97·57 No bedeli 
•n vorilecektır; muhammen bedeli 240 lira, rnOzayede pazarlık suretiyle 

192Q da def'erdarlıkta yapılacaktır. (149) 

* * * 
t'•lık ar;a L zıır.çnrıı baıında saman viranı sanı mahıllestnde 54 No senelik 
~ 60 lira mür.3' c le lO i"o 192<1 d• deftcrdulıkıa \'apıl•caktır. (383) 

~\rkaf müdürlüğünden: 
ll kiidar, l\edıl..öy, Beykoz Evkaf ıdart:lerınde münhal biner Lu· 

I: lısıı maaşlı kıtr.bete la"akal orta mektep mezunlarından olup 

rP bulunanların tvrak ve vesaiklerile imtihan günü olan martın 
\llıilıeşinci pazartesi günil zevali saat bire kadar istida ile Jstanbui 

~iidirivetinc muracaatları. 
I tan bul 1\1il;;.;;li;;;;.;M:;,;;,;,;..üd-a-fa_a_V-ek_a_l_et-i -d-e-ni-z 

l~l"ikaları müdüriyeti umumiyesinden: 
1.,enız fabrikaları dahilinde yapılacak binanın in;a ı kapJ!ı znrf 

;·~ Dıii naka,aya vazedildiğinden taliplerin ynmı ihale olan 

ı:ı taribinden mukaddem şartname}, görmek Lizre m.idirİ\ e-

l zım ve mübayaat komisyonuna her ı;Un miıracaatları~ın 

-=""·•ı~nınııımn~mmnı ınııııııııın1mı 
<lliliiiiiiiiii:iiiiiiiii~iiiiiıji~~~ 

Artık Romatizma Ağrıları 
l\almıyacak. Zira bu atnlar demin terakU

mUnden ileri ıcllr? 

SLOANS LINIMAN 
lstinıall ile deveranı demi tabii bir hale 

ifrat ve atnlan te~kla eder. ı 

Her yerde sat!hr 

Istanbul nafia fen mektebi mübayaat 
komisyonundan: 

Mayıs (929 gayesine k!d>r mektebin ekmek ve sebze lhdyacı mfinakı · 
sasına talip çıkmadığından 31 Man 929 Pazar gilnü sur 14 de !halel eti 
yapılmak üzre münakasaya konolduğundan tallplerln ihale günü mektepteki 
komisyona müracaatları 

Çorlu Belediyesinden: 
Çorlu kasabasına getirilecek oJan 

107,000 lira bedeli keşifli menba sula
rına ait proje ikmal ve tastik edilmiştir. 

Mezkur proje mucibince bir ay müd 
detle münakasaya konunlduğundan ta
liplerin lstanbul Şehre1nanetiiıde bir 
sureti mevcut 
raiti anlamak 

projeyi tetkik ederek şe
üzeı:e Çorlu belediye 

rivasetine müracaat evlcn1elerı. _ ılan olunur. 

İs't;~lıuTlimanı sahil sıhiye Devlet demir yolları ve 
\ı~~ ezi sertebabetinden: limanları umumi idaresinden: 
k oı:~1>ctı umumiye millhıkaa ihtiyacı için aleni münakosa ite ıabedrl- • l laydırpa a liman ve rıhtım idaresine atı 'S-4) numaralı dubalar mııo• 
ine .,, .. <1rk Jki kalem e>Takı matbuanın yem1i münakasası 28 mart 929 kasa suretiyle ve ye\ mi thaled,n 2 ay zarfında tamir eıtirilecekdr. 
gornı~•dıf perşembe giınü olarak tesb!t edilmiştir. Taliplerin nümune- l\1unakasa 8 4. 929 ıarih'"e mü•adlf Pızırıesi gitnil Anadolu llağdat 

•~ında ::
1 
Şartnameleri almak üzere he~ giln Gal~!Ada kara ~ustıfapaşa iŞietme Müdürlüğünce yapılacaktır. 

re •ev.,,- n "1erkezimiz levazım şubesıne ve munaka ava tşorak ermek Tamirat şartnamesı şimdiden lla)'darpaşı liman baş ınületdşllğinden 
~ ... ~ı 1..,;tzkı\rde saat ı 4 te mezkllr merkezde muıeşekkil masraf alınabıltr ve mezkur dubalar arzu edenler tarafından f!ıydırpaşı mendlre -
i l ~~ ·n11ları tlln olunur. ll;inde gorutebıttr. _ 1 b' _ 

l\:ın 1 · Tamırata talip nlanlann ·4~01 lira teminat akçısıY ~. ırlikıe teklilname· 
ra~u . >ır d mir yolları mutahassısı aranıyJr !erini ınezk~r tariht• saat 15.:ıo a kadar kapılı zarf dıbifınde idare! mezkur• 

a ınşaat 1 f kAtihı -nili~ine ı"'''d:'._'.i,.:e;::tm~el,:::rrl~IA~z;!!ın~ıd:::ı;..;r ----..::...~-=----rn tren eri . evrl se erini tanzim ve idare edebilecek _ -

uru ccrriv G" ''kl Um M"d .. 41lda bu h eye vakıf bir ınutahassı.<a ihtiyaç vardır. Aynı Uffifll ef ffi U Uf-
lar >; 1 u Usta memur yeti~tirmek lktıdarında olanlar şimdiye ı · • • d 

. a Ştnış old klan yer1erden Qlc'ıkları vesaik ve ,;ııhadetname uğun en: 
.ı "er kı 'a f ro, ' Gumrük ıdaresi açık denızlerde sefere miltehamınil moıorler alacakor. 

•ı nlar.na rapten Galata posra Teklifnamelerint vermek ve bu hususta tafoılAt almak isteyenler 30 ınart 929 
aıum M·d· - ·ne müracaat etmeleri. 

hukuk dairesinden; 

Müddet Milli OTO şirketi tarah

ndın müddei aleyh Nışan Tısında 

Meşrutiyet mahallesinde Hacı Mansur 
yokağında 8 numaralı hanede mukım 

Namık ve Hüsein Ülv! Beyler aleyhine 
ikame olunan alacak davasının icra 
kılınmakta olan rahkikıondı mödde! 
aleyhin ikametglhı huınnın meçhul 
dulunması hasebile istida ve evrakı 

müsbite suretleri usulen tebltll; edile
mem.iş olmakla hukuk usulü ınuhake
melerl kanununun 1411nci ve 142!nd 

maddeleri mucibince ilinen ve divan· 
haneye talik suretile ıeblijtat ifa 
kılınmış olup milddel aleyhe müddeti 
kanuniyesl zarfında müracaatla cevap 
vermemiş olmalanna binaen yevınl 
tahkik olmak üzre tayin kılınan 14 
Nisan 929 pazr gtınü sut on dörtte 

mahkemede tsbıo '"UCU! etmeleri ve 
ya btrv efktU kanunun! göndermeler! 

aksi takdirde haklarında muameleJ 
kanunive ifa kılınacağı llAn olunur. -~ Zarif ve fantazl ~, 

Zenne Çantaları 
lstanbulı Mahmut Pa~ada 
Havuzlu hanında 8 numarada 
MANOLAKI RA PTO PULO 
mağnzalannda ehven ffatla 

n satılır ve tamirat yapılır 

Devn İlmühaberi 
:ılır 3tar Malı ·up yaparım

\IHk'udiye 1 fan :ı.~ Dcnış. 

~~~~~~~-------
Müzayede 

'ilanın o,, "cı < uma Riinü abah 

at ıo d• 'u~«k kaldınmdı Yazıcı 
sok• o.U 23 numaralı \ eo apırt

,,,.ııırun 4 nurn ralı daırc ... inde bu 

ıunan ve .\fosil Alber Leviye aylı 

Olan CŞ\'alar müzayede Si ·etiyle Si 

tıl ıcaktır. 1,,sri mükemmel ~alon ta

kımı, som ce1izden mamul oymalt 

bufe, Lut kenz salon takımı önüle· 

rtle., aynılı ve aynı(17. dolaplar. asri 

elektrik lambalar, Capon çay takımı, 

çini sobalar, demir karyolalar, lava

uıano ve komodlno, perdder ve tııl • 

ter, gayet guzel bir Acem şalı pılüş 

masa ortüsü. Tonet sandalyalar, mıt

bah t'kımı ve sayir eşyalar. Güzel 

bir Gavo pıvanosu, .\natolu ve Acem 

halı ve e deleri Peı tirenl<rden 

ı oo de ~S teminat akçeal alınır. 

OPERA 
Bugün 

.... ....... <> 
Bu al şam tam aat 21.30 da ~ 

FRA.' ·17. Ti) A 1 ROSl • DA > 
~leş'ıur Fransız ~~ 

pi •anist < 
YVES NArf ~t-

t:ı.rafindan birinci 
r İtali verilecektir. 
24 'lart Pazar günü4. 
saat 17 de 1\iatine 

olarak ~ 

\EDA Küı SERİ 

LEON TOL.5TOY un KAZAKLAR nam buıtik eseri 

Müme siller! 
JOH.I\/ GILBERT - REl\'E ADORE 111LS A Tf:R 

FevkılAde heyecanlı aşk ve sergüzeşt dramı 
Aynca iki kısımlık komedi 

ARNOLDI orkestrasından maada suvarede RUS BALALAYKA 
ORKESTRASI iŞTiRAK edecek ,-e kazak şarkı vu dan<lannı 

tagannl ve terennüm ed C<ktir. 
Loca ve nümerolu mevkilerin e>elden tedariki ta\'sive olunur. 

··~- .... Bu p;Lin <llll 
ALE~IDAR SİNE;\ılASfNDA 

Mevsimin en kuvvedl filmi 

Çarın Yave 
Mümessili: İVaN MOSJOUKİN 

• 
1 

ÖLÜM FEDAİLERİ 
Rrjisörü Vilyam a. velman 

MUmesslllerl: IGARİ KOPER Tayyareci rolünde 

Casus rolünde: FAY VREY 
·~cees:xcscwcccc: 

İstanbul Liman işleri inhisarı Türk anonin1 
Şirketi idare meclisi riyasetinden: 

Ticaret kanununun 561 ncl maddesi mucibince hl<sedaranı umumi 
hey'etinin zirde yazılı meseleler! milzakere etmek üzre 21 Nisan 1929 Pazar 
gilnü saat onbeşte şirketin lstanbulda Sirkecide Uln Uman hanında idare 
merkezinde fevtr.attde toplanmağa çağınlması takarrür etmiştir. 

Mezln'ır kanunun 385 ve 386 ncı maddeler! mucibince hissedarların 

e.uleten veya veklleten dahllt nlzamnaınenin 26 ncı madd~lne tevfikan 

toplanma gününden evelld on gün içinde hisse senetlerini şirket idare mor· 

kezine veya Türkiye iş bankasının merkez ve şubelerine tevdi ile mukaht

Unde alacakları makpuzu idare meclisine trae aderetr. dühultye varaka<ı alma

lın muktczidlr. 

Ruznaamet müzıkerat2 

l - Şirketin imtiyaz mukavelenamestnln birinci maddesinde münderiç 

dalgıçlık tştnln mezk(lr lnhlsar mukavelenamesinden uyyi, 

2 - imtiyaz mukavelesinin beşinci maddesfnJn ilcinci bkruırun ,..111L 

Asit Tadil te~~~---
lşbu tarifeler şirketin tnhlsan tah- işbu tarifeler ,,,.,,ın inhisarı tab· 

anda bulunan hldemaon beheri için onda bulunan bJ'f<aıatın beheri için 
lhtiyu edilen mesarifl uınumtyeye lhtiyu edil,. mcsarıfl umumlyeye 
yüzde onbeş temettil zam ve ilAve yüzd• JD'-"' temettü zam ve tllve 
edilmek suretlls hesap olunur ol•-"'4 surctlle hesap olunur. 

' ,,1••1•••111111111111111111111111111. 

•ııııı ı ı 11111111111111111111111111111.. ~, ••• ıı ı 11111111111111111111111111111 
ıııı•ı•ı···ııııııııııııııııııııııı··' LU __ 

§S A ES -· .. -~ .. -- .. -· .. -· .. 
~§ sio T ŞİRKETİ ~~ 
:: == 
:: r11r1<1ye iş B nkası tarafından teşkil edilmiştir. :; -- --
;; 'l'•n ın • Hayat - Nakliye - l(aza - Otomobil - m"'uliy•- ~S 
ii 11aıallye Slgortaıarını kabul eder. 5: 
:: Adr s: 4 Uncu Vakıf ban lstanbul 5: 
:~ Telefon: lstanbul 531 - Telgraf: imtiyaz ~= 

ıı ıııııııl.llllllllllllllllllllllllllliııılrr.. .-..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 
•ıııııtı••ııırııııııı•••••••••••ıııı,.. '11111111111111111111111111111111111111111111 

Istanbul mıntakası Maadin 
mühendisliğinden: 

Balıkcstr \ il:lı etinin Su Sığırlık kazasının DemlrKapu karyesinde 

kain olup imtiyazı 2."ı ı-313 tarihli fermanla ihale kılınmış olan 

Antimon madeninde Sadettin ve Hayrettin beylere ait (28) sehim 

<•hiscs mumailcyhlma taraflarından müddeti kanunisi zarfında tasfiye 

(edilmemesine mebni HLikOmetce tasfiyesi iktiza ey lemis olmağla zikı 
olunan maden en yüksek bedel veren talibe saU!acağından taliplerin 

kapalı zarfla l\lartın 31 inci Pazar gününe kadar iktisat VekAletl 

Madeıı •niiclı.ril·e•inc müracaat e\'lemelcri ilAn olnnur 

Dariılbedayi 
Tepebaşı dyatrosunda bu akşam 

ıaac 21.30 d• ve crmı mırinc saat 

15-30 da 

Nedim 
3 Perde Halir F ıhrlnın 

piyesi 
manzum 

Ferafı Sinemada 
Vortlay canbaz hey"eti 
Aynca: Peçesiz kadın 

Süreyya Opreti 
Kadıköy Hale Tiyatrosunda Cu

ma günıi Saat 3,30 da 
Ayşe 

Opret 3 perde Orkeatrı ; M. 
Kapocel!L 

Bizim Sahne 
Pang •• ~ Tiyatrosund• bu akşam 

saat 21 de Alman bale lıeyctinln 
1 ti akue Ôliım ıı:eçldi. Kanto, dans, 
orkestra . 
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MTIJ..1YET, PEASEMBE 21 MART 1929 

----·- ı ~~Bin bir gece [ 
~ ____ ,__.,_. ___ _ 
,1 Hi~Jerin en [ 

.Parlarsın be can! 
Keskin sirke zarar, kendi kabına, 
Sen barutmusun ki parlarsın be cani 
Aman dedirtirsin hep ahbabına, 
Ne için dört yana salarsın be canl 

Zararla oturur hiddetle kalkan, 
Akıbetin sana olmalı kalknn, 
I~ir araya gelmez vallahi yakan. 
l(endini boş yere zorlarsın be can! 

- 11 - 1 gı.11 zanıaıı IJaLi ıın kı - ~iın( i ~\Ş'.lgıya na- l nın1 açu. Hemen oı·a-
Ôğrenmek için pe-şin gündüz olmuş ve ben sıl ineceğin1! da ki ağaçlardan yemiş 

den koştuğum sırrın hala uçuyordum. Et- diye dfışiir:ccyc dal- ko;·ar<lım, yedi1n. 
sebebini ona da sor- rafımda du;n;1ndnn ve dım. Derken gece bastırdt, 
durn. Tüccar evvela buluttan b:-ş1.;a hir Ş':!V Aradan İ~<İ fıç dal<i- bir dıvarın dibinde kıv-· 
sıl·ıldı filan anıa sonra: g.Jrn1üyo:·<lum. Güneş ka geçnıe,!en sanki ku- rılıp yattın1. 

- Burada söyleye- her tarafı:nı yakıyor- le yık lıvorınuş gibi !-Pi- G..'ce yarısı bir ara
mem, yarın akşam bize du. landı ve ça tırd~clı. O lı · uyandını. Birde hak
tcşrif buyurun her şe,i - Bu b~şınıa gelen sır~da b::ışt'lıın üstün- tın1 ki uzaktan del şetli 

İyi söz çıkarır yılanı inden, ~~ orada uzun ui'adn asi- nedir? <len del·şetli bir büyük b!r aytlınlık hana doğru 
J(:>tü söz ederm:ş insanı dinden, ze anlatırını! dedi. <live bir zanıan d:>- 1 . d geliyor.Gittikçcyaklaş 
B. 1 - l k' d Tekrar bı'r çok 11edı·- <U~ geçıyor u. . ı O ı · ır <azancın varını soy e şcı ın en, 10 vı'.'ın .ünı durdunl. Yük- n 1 I 1 tı.ar. zaman yüz erı 
S k k J l b ! ~ yeleı·. al.ıp tu-ccann evı·- - uu <uşun aya c a- ı · ı- · onra ço apı ar ça arsın ecan ~ sel<liğinıgibiyav:•ş. :a- rına yrıpışın ktan b:>ş- ay, vücüt ;:ırı sıi ungı-

G 1 d. l 1 1 k ne gıttım. vrş yere inmegu e baş- l 1 l . ı ı bi b.:ş vüz kadar kızın 
e ·1 e o ura o maza rıma, ,, oturduk biraz hoş ladıın. \'.a \'.urt t:ş çaresı yo <. ellerin~le parıl parıl 

Sila.ıa davranıp meclisi bozma, beş ettik. Sonra birden dedim ve sıçradım yanan gümüş şqmdan-
Alnına vakıtsız karalar yazın.,, bire oturduğuın yerden İndim, indim yül·sek kuşun ayaklarını ya- 1 arla ilerleJiklerini 
Sen barutmusun ki parlarsın be can! havalanmaya başladım. bir kuleye yaklaştığım I·~ ladım. {{uş beni gö- g:>rdüm. kendi kendi-

1\l S. ~ Altımdaki pösteki le zanıan kendimi knl<lı- türdü, götürdü. sonra ıııe: 
Wı01j~~~Z~?l.~2~~~!Z.!~ri:Gn~~~ız.ı!~~~EI beraber uçuyordum. rıp kulenin üzerine at- yavaş yavıış yere indi, -Aceba cennette mi-

Bı•r tren kazası d h Tabi korkturn, ken- tun. Posteki uçmasında beni bir bağlık bahçk- yim? Bu kızlar huriler-a a dimden geçnıişim. Ak- devam edip gözJen lik Y' re bıraktı. mi? 

Amasya ile Kıroğlu istasyonian arasında 
bir tren kazası oldu. 

lımı bnşıma toparladı- kavholdu. Başı-n s?rsem, k~r- bitmedi 
er :....,, ; ı ı • :Jı"'C>-<l:l''Ap;cr;w~ -::~:. ·::ııc:;. c:~,...-.-c,~.~:=.:=:ı~:~::.c..z:r!f~~~~..:,:; ~===--.aa::::~::c= m a n rs eı ?M.)141'1lıc::=:ıc::-=,,.·~ 

Adamı adama Paris-Niyork 1 İzmir avcıları· büyük bir 
Koca nan hir ka,·a pan;a"' hat ü?.erine dü- Adamın biri kibirli bir te}siztelef onu h 1 1 

ahbabını eviı e davet farisleNüyork nra- kaplan avına a-zır anıyor ar 
eder. Davet tezkere İ- sında telsiz telefonla İznıir av 
ni de üstü başı kirli ptk mükemn1cl konu- cularcemi 
bir hizmetçi vasıtasile şulmaktadır. yeti a1.afor 
gönderir. ({ibirli a<lanı y ~ lnız konl'ş'11a ban k:-z~-
sorar: ücreti biraz tuzlucadıı· lardan ~ek 

- s~n kimsin! iki iiç dakikası bizim a ve ıl n rı .. 
- Filanca zatin u- raramızla iı.o lira on- beraber (Çi-

şağıvınt. dan sonraki f:ç <laki- ne) ve ( \1i-
Ozan1an biddctlene- kalar :i5 lir<' dır. las) tara~:. 

----~,_..,,,_, ___ ,,_~ __ ,__,, __ 
rek: uşak soğuk i·anlılığını larında bü-

ş~ı ... ..: Lrt:n yoıuan çıKtı. ikn::tı.t::L v~r.,ııı '"ı ... a- l yü'< birluıp - Orada adam yok bozmayara c: ~'--..,...~sıı 
kinist itidalini l ayh<:trnC"cli ve treni bir metro mu idi ki bana bu ~tez- _ Efcn<liın den1iş, lan avınıı çıı ı: a a azır.a uyoı·,ar. 

1 eki uçuruma düş,,ekten kurtardı. Yalnız kereyi seninle gönder- adamı adaına. benide Haydi bakalını cesur avcular gozünüz 
hiı· t l d G . ~~~~~a~·~·_,~,~~,~·-p~r~ı~r~.~J;·~~~~ı~ş~o~l~~~1~n~!~~·~~~~~<~li~lr~r~.~~~e~~~~~i~ü~1:e~r~i~n:e~:sa~nn g ı11derdiler. ~~şuı11ınıız tesirli olsun! 

pek 

l(adın yankes:cı 

Sabıkalı Nuriye is
minde bir kadın evleki 
gün Fatih tramvayın
da kütahyalı hafız Afif 
efendinin yanırw yak
kş nış, adan1cağazın 
cebine elini so~muş, 
içinde 180 lira para 
A .... n ,...,",7,J,.... ·" • •" • ,.. C:l - ~,<:\ 

;\un ye tra. ııv:• Lan 
indikten sonra 1 f r e
fendi işin frırkına var
mış, hemen polise k ş
muş.. Polislerde çar ça
buk Nuriyeyi yakala
nıışlar ve Aıif efendi
nin paralarını kadının 
üzerinde bulmuşlar, sa
hibine teslim etmişler. 

Ya burunla 
Ana mektebinde mu

allim hanım sınıfta 
1\lahire sordu~ 

·· Ağızla ne yapılır 
çocuğun1? 

- Yemek yenir efen
dim. 

- Gözlerle ne yapı
lır? 

Her ş~y gôrülfır. 
- Ya burunla? 
1\1ahircik, bir kaç de

fa yutkunduktan sonra 
şu cevabı vereli: 

- Onunda parnıakla 
dt-likleri karıştırılır. 

l\H!YJ~·e-:ti ::-:;~~ Neyrandan Mise mektup dnn. Hele senden bir ıey sak. söyliyeceC'im.... , Sanki bunlan ne diye dütü- kaza neticesinde boğulmu§lar •• 
3 Ağustos ı9 ladığunı nereden, hangi cümle- Ncyran seviyor, Mis! jnüyorum? l\rtılı: Saadet Ney· halbuki ıuıneai gayet iyi yüzer-

"C ... " lerden sezdiğini bir türlü keati- Kaşlaı=ı öyle çııtmağa ili· ranJa barı§tı! Hiç korkum kal- mit ... saatler geçip te aYdet 
Benim tatlı Misciğim. remedim. zum var mı? Sanki sen bunun m~dı. ~~ mağmum ço~I~ etmediklerini . görünce ba§ka 
Mektunlarımm kısalığından 'Neynm, bu genç adamın göz nasıl olsa bir gü!l ııeleceı}iııi günlenmın acısını almak ıçın kayıklarla denıze çılalmıt ve epİ 

dalgm bi~ kafa ile yazıldıkla: leri &eni ne kadar meşgul et- bilmiyor mu idin? ı d.udaklarımdan. ~h~ahalar ek. uzaklarda tersine dönınü§ san· 
Yazan - I rından tikayet ediyor, 'Neyıan. mit, daha DCJ?iD ne:ıi olduill?u Daha ufacık iken bile, senin o aık olmuyor. Mıscığım artık sen. dallarından baıka bir ıey bulu· 

., ;'fi2BRURE HURŞ T - bendon bir ıey saklıyorsun. bumedığım halde, kıvırcık kir- hazin maceranı yaşlı gözlerle de kuruntulannı at, ve gelecek namamıt-
d~kecekti, fakat a~zmı küçük/mu§ hısa <>rum .• adeta ço. Kavlimiz böyle mi idi? Banalp~i, y~il h~reli ~enekşe l'Cll· dinliyecek kadar anla3•ıt göste-,me~tubun<la bana ö~le _g~~lı D~lg~ yokken, san~8;1 nasıl 
bır el kapadı. cufduktan 1 . 1lada kurtuldu· bütün dertlerini, bütün sevinç· gınde gozlerı o!dug°:n~.\ saçla. ren ve geceleri yattıktan sonr~, nas!b~l~r. verme, .Guld~ğ~ii, d~~l~ıt ve o kadar ıyı yüzme 

- Sua Ekrem, be. ben de ğumu ıannedı "'· .• Ekrem !erini yazmıyacak mı idin ?Yok· rınm 'b.abanınkiler gıbi beyaz sana b:ıkarken sadecesevınıt 5a:'~.d~ğinı, aııadetime ıştırak bıldığı halde annesi nasd kur-
bir teY söylemiyorum •. , duy- kadm oldum.•• a~, "ben" bu ıa seni anlıyamıyacağımdan mııo!madığmı, çok giiZel tebessüm olduğunu bildizi için seni gü. ~ttigını söyle. _ tulamamıı mailim değil •• Ek· 
du!tlanmızı herkesin kullandığı imiıim, eskisi, b~ be.<· ' bek- korkuyorsun?" diyorsun. etmesini bildiıjini öğrendim. zelle,miş bulan, aşkı tımıdığm Kaç gündür baba biraz dur· rem bunu anlattığı zaman çok 
kelimelerle anlatmıyalım .•. on· liyen muvakkat bır Ne~ra!"'- .. Ah benim sevgili Misciğim "Küçük Neyranım kalbini için bütün solgunluğuna rağ. gundu, neş'emle onu da c:ı.n- müteessir oldum ve bu feliketi 
lar çok yıpn ı,, ihtiyarla1114 Ekrem her 9eyda yem bır ""- ir hafta evveline kadar be~ §Öyle bir tetkikten geçir. Sakın meıı;ı seni kıı;kanan sevcri ve hü- landırdmı. A, bak baba dedim tabii gömıediiimi aaklıyama• 
ıeyler .•. ı:özlerime bak, gör, na buluyor gibiyim •• • Ekr~m <!imi anlamaktan aciz idim. sana verdiğim nasihetleri unut !ya çılcı;ıı z:ı_valh küçüğünü, Ö· ne aklmı:ı geldi. Onun henüz dmı. 
anla ve aı:a ! eğer hiç bir §ey bilmiyen, gö~· san \, lini nasıl yazabilirdim? 

1 

muş olmıyasın? Neyran b:ına yle kuru nasıbetlerle kalp hey· bir şeyden haberi yok. Sırrımı· Bu akşam bana annesinden 
- Neyran? ı:üsüz bir kız bile olsaydım, Ö· Ama timdi buhran geçti yaz! Sende yeni bir §eyler ola- canla.nna kar!ı liizum derece- zı sendc:.ı bıııka kimse bilmiyor. kalma bir &efter gctirecel<. Ek· 
_Evet Ekrem inan! yle zannediyorum ki bu güzle· Neyranını 'kalbindeki fırtın~ cak. Satırlannın ar~mda hep sinde silahhyabilece~ine, haki- Ben ba küçük gizli macerayı reme banu büyük anneai - y• 
- l'I ' ~imden kalkan 1 ·tıranlık perde sükıinet buld", .ıumanl:ır sıy. ,korlduğumu bulur gibi oluyor-ıkaten inanını} mı idin? pek hoş buluyorum, fakat "o" ô.ni anne annesi - yirmi y~ı· 

Ekeyran. ·' • . .. ıle beraber bü .uı anlamadılda- rılclı ve etrafını, ,.örüp sana um.• aakın benden hissiyatını "Neyr:ın etrafındakilere bak- sabırsızlanıyor valcında büyük na geldiği Hman tesli metmi~ 
- rem. • • ıatıyoraun, so- run "· "rdi• "''- L-k k · 1 an" ı Y 'zlc • 1 ki ba · • · ' ' b b ,. üh· ,. l" b" rf · · k l ' ogrenı m .•• CJU'em oo yazma. ım ' geldi. 1 gı me. · · . uı::ursuz u a ~- mıyor mu~un. hepım1.2: a~!an o.:ınesıle beraber a amı gor- • • m ur u ır z:ı ıcm sa • 

ye. N 
1 

bıına, beni değişmif bmmuyor Sen ki bir şey 1 •iiunı l lıyao bu tesadüf b'.lmem neden biçare kut :ın)•,.. değil 'llliyiz?" meğe gelecekler .•. ne için oldu· lı iınit ve üzerinde "Oğlun>. 
- eyranırn. musun? Gözlerimd başka bir hiuedec·ı\ kadar kehan " 1 beni bu kadar ürkütüyor? Bel- c!JOme Misciğ'm: 1 ğunu söylememe lılzum yok de- yirmi yaşına gelince ole 1yac:ak" 

.. - : aı_ıılmıyorsun Ekrem, hayat yeni bir ateş oörm . hassasiyet gösteriyorsun. kab, i de şimdi sen bunları okur· Seıı hiç pervanelere dikkat ğil mi? ibaresi varmış. Ekrem, aileleri· 
gul! lkıncı Neyrnn öldü.·· ar· muau~? lç"mde k 0 b "~Y::.. mi ki aımmı birazıcık bıle an· bir şey anlamıyacak, güle- etmedin mi? Kadife kanatcı .. Bu akşam yemekten sonra nin ~u büyük sırrını kısmen ol• 

)tık sararlar, sıkıntılı mu!"mma• tahavvül fı~t ~~~ duy. lamamı~ olasın? ce '" ve bana üzüntülerimin !arının yanacağını bildikleri onu yine göreceğim. , . nerde? sun ızah eden bu defteri ban• 
arkalm~dı tendemınben ınaaı}uzum e ız Gü·1·· b. ·· ı·· esass~ ~u· N 'h I·' . l okut kl . , . L, . .,,, d ~ · • • • . • bırakmadan m f? uyorsun, ır tur u sana d • . di~ gunu, eyranırnın, ıı ue bütün çırpınmalarına rae· diye sorma bunu sana nışan an ma a aevgısmın en ıxıyuP 
en guru~~d:ın bıraz olsun fe- _ N 

1 g~~·'· 
1 

• 
1 

bu yeni 'şeyi" yazamadığıma· egışme 1 
• yazııcaluın!" di· 'men ateşten na ıl uzakla•ama· dıktıın co~a anlatırım •. , delilini verdii:ini söylüyor .. O' 

d~ e~'.'1.~mı ıstıyordun, ben onu , . eyı:an. • · ım~ en l'sı • şaşıyorsun, değil mi? Misciğim yorsun. . dıklarmı görmedin mi? ~ Bilir misin Mis, onun da co. nu şimdiye kadar büyük ann=' 
b~~~~!un a1tt~ •. : E~rem _ken· ş•.~.dı, sem anl~tmak lazım gel· j biliyonun ya, Yıldızın y ptığı Misciğun A~a .. ntülcrinin Halbuki ben yanmıyacağmı cukluk hayatında garip bir nr ıinden bile aak!amı§. 
dımı J:!1~. jlllfmıf hıasediyor- dıgı zaman ad~.~uldum. • ;, au· yaramazlığı kolumun bandajla. luzumsw: oldugunu " liyece· mit, aşkın kurbanı olmıy:ıca- Yar. Bu, Ekremin dokuz yaşına Ne fe!la, sııııt te bir türlü ilet• 
r~m ~·boy b çıle-ı~ıklar yapa· auy:nunb •~na b" eyranım de- n çıkar çıkmaz bütün tafsilatı ğim fakat Neyranm de medi ğım! Buna eminim. Fakat bir ait acı ve anla~ılmaz bir fela. lemek bilmiyor! Daha yemet' 
b:lecedü' ;~ b"'ka bır kız oldum me ten aş a ,•r §ey yapama- ile yazmış, hatta daha cevap diyemiyeceğim. O uğursu .. , k- gün biri gelse de: "Neyran onu ket. k kit d ft · laaıı' 
kı fUD ır kere Ekrem dan susuyorum 1 d • b ld b 1 b' k l b 1 d - . . . k kut • ço va var.• ·§U e en a ·ki:· .. k k h • ·., . ama ıgım a e, aş <a ır me · a aşa ıgı ıçm ıenı or aevıne, iztirap çekeceksinf' de- O zamanlar Tarabyada yalr· b d l kıl' 
es ur e ma çup Neyrandan Ekrem bunu ıoyledilr.ten ıon· tupla da 'o" nun kamriyedeki tesadüf bilsen bana ne saadet· la 1 la · . . . 0 • · . . u gece uyuma an eve ~ 
birdenbire bu coşkun h' r b .. ,.k b, h ·ı -'ld. . . . - ' l , tıp a ev aşı mmı mını l:ın varmıt- emzın çok sakin bitirirdim. • öyle meralı edi:f"° 

k b'I . ıs.! pe~- ra, uyu .. ır . uşu ı e egı ı, zıyaretini awatmıştım. er ven yor. • • peı' elerin yapbfı ribi azap- oldu ·u bir ak•an'ı sandalla l · • 
vasız, nasıl çı a 1 dı, degıl mı? kumların uzennde uzanan genç Bu ikinci mektubu neden o Misciğim ba•mı iyice yakla• tan ko"'-- d b"I b·ı ' g " k ~ '·1 b b rum a. • • 
Kendimi beı yaı on y b" ·· •--- · • ··ı · . ö .. 1 k d h f b ld • • • •• ·~a an ı e ı e YIUI; gezmeı<e çı an annesı e a ası 

• &! uyu ........ n ınce man ro resım ptu a ar tu a u ugunu anlama· tır ••. kulaiızıa bak uıulca ıııe malla razı ıı.tununl bir türlü iaah edilemiyen bir bitmeÖ 
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TREPARSOL, 
. - ' f'iir..· . . . . ~.-

Amerilcanı n e 
Yazı makinaJarının ~ 

en mükemmeli olan 

ll .. • • .... ~"'nl 

~JAJ-fl' 1929 

Yeni lıiicıdır. Dahilen Alınır. Eczanel~rde 
Arayınız. Hasan Ecza Deposu 

makinasıdır. 

TurJJre urnunı ,\ccnt.ı ı. KH. l{RQUBALKJAN (, ' ta Ilil'ur sokağ: nu~ ro l 
l'elef<ın Beyop;lu ı 561 

J)ünvanın En l\1eshur })alton ve l\1oroe \'C ()dhner He:ıap h1akineleri 

En l\lctin Hesap 
. . 

En l\tükeınnıel ve :\Iakineleridir 
Yil y:na_ mL_ a.cnt:ılıı<. -~ :ev_enlenıı L_t q, :'3 ı.:"!lum' a•;cntalıjtır.:ı mL a~c_:• _ C:' __ cmleri .... 

Kazanç veı,gisi mükelleflerine 
• Kanı.::ıun bilıl:!-um nııısaadc fa!dderln! kv:~nmak ister : 

~> sc-ıiz, k3l - ~ bc\·annsmekr!n!z! vergi iT' ·;avırl lbr:ıhi.. A 
44> ı . . . v <4> ıc\·c tan7.ım cttırı.ııL". <~ 

~~ Adre• Gala.tada Omcr \bit Har. lk,:ı.i kat l\1o 18 • e ~, 

OKSIMENTOL 

VEREHLİLEIU, SIRACA ULA!fA ,UIYl 
VE J<ElflK ZAYIFLIKlAlllNA, NA/lffL& 
VE SİİT Vlft~# ll~llLARA ,çocu~A
RIN 8İİYÜl'fE5İNE • ICEHIK lflllllfUlf~ 
RiNA. HASTAUKOAll KALKANLARA. 

en tıhl dir , b•f .dif ve her türlü •ğ,.ıİarı "'"t• 
DOKTORLARA SORUNUZ 

sAF TRtKALSiN 
t(0HP~İME,KA,E,TOZ VE GRANÜLE 

Günde 3 adel yaho t 3 lcıffik 
oculc/ara nı:srF. 

TA\' J L z IJ.E 11 ... rAr \ 
"" bir:ıdeı leri vapuı ıı 

Munt:ı7.:ım Ayrnlik Po ıa ı 

Selamet 
vaPoııı 

H · PcrşmL • ıı 
ııu İ<.t:ınbuldarı Jı.ı 
ı <>kete ( ÇanakkıL• 

ve Korfoz) · ke'c!cıin uğra· 
yarak A •valı~:ı azım~t ,.r 
ayrı tarikle f,ı·ınbula .ı\'det 

edecektir. 

STUDEBAKERİN 
i\lahalli müracuıo Yemiş T• zaJe 
biraderleri Tclefıın: l;tanbul 12!0 

En şayanı havret nıodelleri: . . 

St•dch•ler: Ln }Wek .sııııfa mea.up iki _eni araba 
takdim ediyor: 

.. 
~ev rı f ntı 

s TiE 
115 bcytir tun-etinde 8 •llindirU PREZIDAl\T ,·e 

80 be~g;r kuvv•tindc 8 •ilindirli Yf.. :1 f"0'.'.1'1 !\. 'OF.R . 

i\Ju addcmı bu derece mükemmel C\ aü ccmeı:mit bit IC&· 

haya tcsadiif edilmeaı4rlr: a silindirli .'rudebd:er motoru 
-dünya ~plronıı- iki def• alçaltıl!IUŞ şa>i ,jiiıacle k&rbuatör. 
otoawil· han ldlideıt -kınlmu: öıı camlan· raha .ı>för malıalü 
munu.zam pedallcı· mıutıauın idare direksiyonu -bllvcli Tutık1ır 

T ra~zon ~inci pastası 
(KARADFJıı1Z) \ apuru ı 

mart peqem~ akşamı C:al. 11 

nhamından harel.:etle Zongutda k 
laebolu inop Samsun Cm c, 
Fatsa Ordu, Gireson. Trabzc ıı 

MOTORLAR VE 

Veresiye size 
TEZGAHLARI 

takdim eder. 
Be)'Otlu Tünel meydanı Metro Han -

~:· ... 
2_J> 

Haki ki 

"As pirin,. 
komprimeleri 

bakınız bir bardak su 
iÇinde ne k.adıı.r kolay ve 

ne kadar çabuk hallo
lur. Bu suretle alındiğı 
takdirde malum olan şa-

yaw hayret teairi 1.iyadeleşir . 

Dal a ktrmlzı ltandaralla va 
HIAaııe•" aallblnl havi llakikt 
amballJll ASPİRİN Komp
,.1 ,rrlnl btaJbllz • 

-- Taşra n1üskirat bayilerine ~ 
l'<"Ykı.l<k u~ulct g<: .teren c ine nı < C>e h'. 1 il fahri kalandır. 6 
lt•kı - K ı yık, '•rap uzerı e ıop n muamele yapmak için Gala 

tada Kurckçi'ordc o 35 37 J . Kaı m hıuı:ıılan bhrik:ı.sıııa 

-.....;:: .... •ıat oıunn: 9 
ilacı Bekir Zade Ali Muhiddin 

'ticarethaneleri müdiriyetinden: 
~) Kıısadu harıma lıı7.Um var Talıplenn bu arın yirmibirinci 

es ınbc gun.ı sa:ıt onuçten onbesc kadar Bahçe kapusunda l lacı 
~kir Z•de ilanında dorduncu k;unda Uacı Bekir Zade Alı Mu· 
ıtt:n tlcan:thaneleri mudiriycti umumi)esine muracaatlan ilAn 
•hın ur 

'E:vkaf müdürlüğünden: 
[) . ' d'l r , tın· r r fak.::tc 'ne alınacak al~n dersı)enın ıcrs c ı en 

\ r n kı ı d.ı ta'ıµ zuhur etmcdiginckn rrıartııı yırmi yedinci 
~ 

1 
"'ııl a g,unu ant on he te pazarlıkla i alc. i cra edikı:e~inden 

ıfı.~ •ıJ. -'arın ~!'aiti anl~:n:ık uzre her ~un JevazıM id,ır "ıe \C 

~ n ı le ıdJre ene "!le~ım: r:: rncaııt ~n. 

di ~e~eli bereket vilfi) eti Nafia bnşmühen
(' ğınden: 

ınsa..., clı bereket , >•' ~·evzıp \laraı )Olunda -451J· lira bcdclı şifli 
-.ulccck ı · · .. .. ••• it ~-ile ıın. 'i •ı ça imalitı ın:ıiveler m:ırtın 17ıncı panr gunu s- ı LW 

<. un•kasa ı:c iha'd kat' vesi )e&pılaca ~ından müzayede -münakasa· ıhalit 
b·nun,. • .. 

1 ıııun •. Ta!ıınat ıamesl , c a ıanın taahlıiit şeratınl h:ıız olanlar a'ia 
<>l nııırı •n l~ınc muracaatla esaikini ı uz 'c rnuım lele:inl Ikıntı <''111$ 
• ı.ı.':u '•vını ınc:zkilrde munaka •>• iştiriklan ılin olııı:.:r. 

1 rııtı tı ,J.e llusa yolunda 7449 fıra bcıkli kc;iill inşa edilecek 26 puça 
•ıç0 ~~ye mırtır l 1 ınci l'aımesi saat ı tı da ~~ncümenı daimii \ ill 

1•ırgu., ., el •.art usulile ihale edı1cceğtndeıı şuaıu lwıuniycyi hfi zar!W-uı 
12.tıala ı i in , ':1akamı \ 'ıl ·ette mc lU Uutundurutması ve t:aHplcrin Lulun· 

1f- Sehre man eti 111! en : \' e<c-l>atan 
cİ\'lrındı icra cdiluıektc olan kanı 
lizuyon •ı:neliyw dola visile 22 
• !arttan itibucu Yer•batın ile llabt 
All sokagı ara.:.ındaki Şengül hlmanıı 
yobı~u ve Iolla fcnari ile şeftali 
-okı,tı arasındfti ). ercbıtan cadde
<inin bikiimlc .e<aiti nakliytyc ka
pılı lıulunıcıJtı ilin olun~ ...... 

chrtmanctindcn : Cerrahpı~ı 
hastınesı için lüzumu olan bır ıdrt 
Elclarocman aleti kapalı zarflı 
miinalr.asayı konmu~tur. Taliplerin 
şartname almak için her gün leuzım 
müdürlüğüne gelmeler' n teklif 
mekı:ııplannı da 10 1 'isan 929 ç•r
fambl giınti saat on beıe k•dar 
meu r mudurlüge \ ennclCf\ ...... 

}clırcmAnetindon: lıfai)'< bonum· 
l.tnn& ltiT.umu olan çift rakor ile l ~ 
ıdet !istik ı.çdc münakasıyı konmuş 
tJr. l l 'isan 929 ı.arihin<1e ih11eoi 
olacakur. Taliplerin ~artnameyi 'c 
ı umuncsini g ırınd: için her gün \ e 
mu alcı ıra girmek için mezk.ilr ta· 

rihıc levuıın miidiirlütüne gclm•lcri 

Doktor A. Kutiel 
~';lckuik makineleriyle bclso· 

ğuldug-u idrar darlıjtı, Prostat ade· 

ınliktidaı;, 'e belge\· ckligi. cilt ile 

firent;iyı ağrısız tedavi eder. Kara· 

kord• Börrkçi fınnı sırasında 34. 

1860 ııeaet'indc milesses 

GALA TADA 
Lazzaro 

F.ranko 
bhduınlan ma"'oı:..! ·ında 

N fis el ı,ıemelerl, Kadın· 
lara maf)sus çıımaşır va 

cihaz takımları 

Satılık köşk 
Goztep~ ıası 1nunda ıniınde H i 

dUkklnı bulu,an \ c üç buçuk dönem 
arazisi olan scklz odalı bir koslc 
ptılılaır. [)cn!U oa%4retl 'c !umanı, 
hnynz. ı kuyn 'e kumpon;a suyu 
vardır. Talip olan piı·anka mudiriı·e
tindc ~erc!Teddl bere müracaar 

ctnMlid\' 

iiı<1inc m .. tenit ı lar· hidrolik aaıorti.örlcr. . • 

»ıodcbalu l l ciblll •·e 2? be1.11elmilel cck ru ile seri araba· 
lan içill 80TO: resmi Ameriba rckoduuıa maliktir. işte !Xlrfe 
muzaffer olmtı1 arabalar bucfuı daha farla ıatıkeaımdlcımlt 
bul anmaktadır, 

llu şıınpiron arabalıMt bir defa goriloüz. 
Studluker: 4 tip .anıba imal etıncktedir. 8 sı:.tndirli pıui. 

dant • 8 , ilindiıfi Kommandcr- li >ilindlrli O'tcktör n f'.ntfn. 
IIC!' model l:eııdl sınıfının ~ampi vonudu: . 

Umumi acentalırı; 1 ta buida J. \e A. fl&lrt Ud. 

~le;lıeci : Taksiıa • l'anr;ıltı GRA ;o GARAGF.. 

lımir hl\'&liti acenıılıp: knctti bıraderlcr. . 
.ti.dua, Mcrsııı u DJ71nbekir haı alısı accııı.alıtı; Aduıa(fa 

Hacı Bey zade Kadri 1c ılirckisının \'•rlık ticaret nanesi. 
Diğer \'itlyaıtaki acenı.ılıklar: 

Buruda Gw Paşa caddci kebirinde ltı2 niuııerodıı 'ablnı 
car esi. Bdıkc lrdc Doktor Talat ,· ahiııı ve Re~2t Heylcr. 
ı.I:mcde f'ilo>0f Lc\i Ye ~re ' 

1 . d b 1 d. • d ( fiı;aret i eri umum mı.dur· T. ~ ur . ağ . e e ~yesın e~;jıltkn ~a~~a~~:.~ebt;~~~:;e ~~: 
l ekırdajt ~hriııin tenvırau elektirild)esi _I0-3-9~9 ı:a.nunaka· L: tler hakkındaki 30 'fc,rinisani 

itibuen 20 gün müddetle ,.e kapalı zarf usulıle )'~n;::.. saat on 330 tıırihli ka.aun ahktmınl r , -
~aya L:onulmu,tur. llıale gunu 30 • S · 9 29 cuma~ ve fen . . fıkan Turkiyede ıfayı mlll'.mdeye 
be>tedir. nu roı.:ddet 7.afında taliplerin evrah l<~ediyr~; nı. eyı mezun kılınan Ecnebi irketl»rıaden 

·' ·'-'k · T k' d ~-•rel ~ .. .,n mura- , • gormek ve reuu etmek uzere e ır ağı .- (B k: bel · ı · ) · k · . an eı pur eı:rnnıe 51r eu 
acatlan Jtizumu ılAn olunur. h k tla · k · 

irketi lstanbul Traıııvay 
Otobü. se.rrii fer cetveli 

2,1 1art rn~q rariJıindcn emri ahire kadar muteberdi•. 
ferloba ı ALapk ı - Karakliy tarikıyle 

BA 'AZIT -TAK'l. 1 hattı 

latn 

lI reket .:efcrler ilk 

m:ıhalli 

Beyatıtt~n 

rak,ımdcn 

arasındaki hareket 

fasıla saat 
7.s42 

18 7.s 1 ~ 

Son 
hareket 

saat 
1 t).s 27 
ı iı.s 00 

1929 

Tıp fakültesi Reisliğinden: 
Tıp fakulccsi .. tqrilti .·mıırazt müderris muavinligi münhaldir. Ta· 

lip olanlar .J>flmıisabak.a tayin edilecck~r. lınrehan mevzu ·c şerai
tini ö~renınek ıstevenlerin Tıp fakultc ınc müracaatları. 

u ·crre murııcaa ,ır ·eun 
Is tan bul 'e Galata Şubelerinin 
1 Şııb:ıt 929 tarihinden itibaren 
tntill laalıyet eylediğini ve d -

} ıın, tea'ıhudat ·c matlubatilc Hu-
kuk umur \C muamel unın 
('\lcınalik,l , rldıe F•an ız Ban· 
kası) na nakil 'e devir 'e t hm 
edilec~i bildirmişti•. Oiger 

taraftan ( kmdiki Şarki re rrnn· 
sız Banğası) da muracaat ederek 
mczktır , lrktin dıiytin 'e taah
hüdatLnı \ e o:ıtlulıat \ c huku 
kile umur ve ınuaırıc!Aunı kalıw 

ettiğini ihbar e ·lem~ olmakla 

mezkı'ır BanL:a ile n!Akadar olan
ların iemaliki -arldye rr:ınsız 

Banka ına ve laıbinda lstnnbul 
mıııtalı! ticaret müduchi~n~ 
lüzumu mıiracarlan ilan olıı'lur. 

lfopıya gidecek n dön ~ e 

Siırllfoı ı:.' ~'!ro~xlıı, • 9.:.'U' ... ı,>,•· 
'l"ırebolu Gireson. Ordıı Fat J 

amsun inop lneboluva 
ut;rararak gelecektır 

Antalya posıası 
Ç\ -~KKı\LE vapuru 24- ııı. rt 
:•a1.ıırl0 da Galata nhnmınt ;ı
hare ·etle lzmir Kuiiıik Bodrum 
Rado> Fethiye Finike Antalyaı a 
gidecek ve donıişıe mt-zk;.. 
iskelelerle birlikte ndıfl. 

Kalkan Sakız Ç.anakkale {_,L·

liboluya uğrapırak ı:clecekıir 

jzmir sür'at P ~\ 
(lzmir '" ru <;! _ iare 

CUl116 t!l! d (:a1 r'hum•nJ~n 

hareketle ~ıı:ııırte.•i IU d ·ı 
.~~~k- ye Paz1r l ~de 

clCL't " ir. 
apurda nıııl..em 11 el hır 

rke tra 'c cazbant -ıe\ ~um .. r. 

Bozcaada posta 'ı 
(Gelibolu) \apuru 2.l lırt 

~um:trte'' 1 ;" de l<Ure rı ı•-
rn ;:ıd.ın hare etle (.el. ı 
LJ.pscki Ç..anakkale lmroz !~ -
zc:ı.ada} ıı gidecek "~ Çan•k
kak T.aps kı Geliboluı·a clh-a

yarak &elccckrJi 

Apalık Kzırabiır-t lıada, a 
~leyen npurl;ınn kahve ocak 
lan birer e muddetlı: kır:ı. 

ya verilecetir. Kat'i ihaleleri 
J ı fart l 9l!9 tarihinde icTıı 
lılınaca,,ııuıclan taliplerin o gun 
saat 15 ce lc\::ıım miıdıırlt• 
ğune gelmelen. 

.; \llLI " 10TORLAR 
Berk, Çakıcı, Gıi cemal mo

tör tekneleri hey'eti h:ızırala· 

ri.le satılacaklardır. Kat'ı ihale

leri 1 'ıs:ın 1929 tarihinde 
icra kıiınacagından taliplerin 
o gün saat on n'tıda levazım 

miidiırluğiine gclmelcrL 

u..ıııta lcopru Ll4Şında mcr.ez 
ı)cıırcsi Beyoğlu 2562 1esadct 
ballı alanda h usl dairede 420 
Habe acı:ııtcsi lıı:anbul 

M•s'ul Müdür: BÜRHANETT1N 

, 

p 
c 
J' 



Gavri nıübadiller cemiyeti idare hey'eti dün toplandı. Bu içtimada cumartesi günü para 
tevziatına haşlannıak üzre alakadarların davet olunmasına karar verildi. 
-

h 'elki a ''\ Adriyatik seyyah vapuru ile şehrimize bir mıkdar seyyah gelmişti. Bu se. 
y·ı 1lar d in <le şehrin n1uhtelif yerlerini gezerek avdet etmislertir 

J)Ün << Hronıka ıı gazetesi sahibi Eleninid 
nuıhakenıesine devaın edildi 

' 
Hoğaz tahlisiye dubası Haliçte tamir olun-

maktadır. Yakında bitecektir. 

Bin Söz 
Resim 

İstanbul Ticaret odası mecHsi nün toplanarak mılnhal katibi umun1il' 
eski ticaret müdürü Cemal Beyi intihap etti 

Et fiyatları, kışın şieddetli olması dolayısıle müvaredat azaldığı için. 
son günlerde yükselmiştir. 

.. .. 

A karada Türk ocağı merkez binası inşaatı bitirilmek üzeredir· 
Bu güzel hinaın hariç ve dahilinden nazarlar. 
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KARİLERİMİZE 
~lilliyet bugünden itiba

ren arasıra resinıli ve renkli 
ila ,·eler vernıeğe karar ver
miştir. 

Bu fedak:arhğımız kari
Jerinıizden gördüğümüz ala
ka ve tev&cühün küçük 
hir ınukabelesidir. 

Her defasında daha n1ü
tekan1il ,.e daha güzel bir 
şekilde çıkacak olan bu ih\
vemizi karileriıniıin büyük 
bir alakae il takip edecek
lerinden en1iniz. 

İstedik ki bu ih\ven1iz bize 
merbut olan sevgili karile
riınize candan bir arkadaş 
olsun, Ye onların n1utalaa 
ihtiyaçlaranı taınan1iyle tat
nıin edebilsin. 

İlaveleriınizde yevn1i ga
zetenin çerçevesi haricinde 
kalan bütün nıevzuları bu
]acak, ve· dain1a tenevvü 
edecek yazılarda · rnutalcia 
zevkinizi · v ~ bilgilerinizi 
arttıracaksınız. . 

Neşriyatınıız b i 1 hassa 
umun1i n1alun1atınıza hiz
nıet edecek ·Ansiklopedik 
olacaktır. ~lakina ve elek
ti;ik asrında, ınekteplerin 
i.lir11 progran)HUl sığına yan 
pek çok ~eyler olduğu_nu 
ui1utn1ıva]u11 . iste i\lillivet .., .. .; 

un1un1i nıallın1at lüzuınunu 
her gazeteden evel takdir 
ettiği İçin size e.~·lenceli bir 
tarzda unıunıi bilgilerinizi 
zi yade1estirnıeğe yar d ı ın 
edecek olan hu il<:ivevi neşı-
ediyor. 1'1aksadında ~111uvaf
fak olursa bunu kendi teşeh
biisüne değil, karilerinin 
uyanıklığına medyun ola-
caktır. MiJliyet 

l~I ~İ\lLI· iL \ \ l si Dil~ 
-=-, 

--· .. ·--·-
C( evsim çiçeği gibi çabuk solan 

muvakkat bir mazhariyettir , 

Bunu güzelleri kıskanan çirkin bir kadın sqylemiyor.. 
Bu cümleyiFransadagüzellik müsabakasında birin
ciliği kazananMll. Jermen Labord kendisini teb

rik etmeğe gelen gazeteciye söylüyor. 
ve çabuk solan muvakkat bir mazharly•t 
olduguau anlamayacak kadar cahil detfllm. 

Bugün benim tUzelUğlm•e aUtkadar .. ıa•larıı 
yaran beni bütün bütün unutacaklar1 pek tabi-

idir. Bundan bir kaç sene evet Fransanın c• 
gllzel kadım llA:n edilen Mile. Anyes Surenin 
lıminl şimdi kaç kt,ı hatırlıyor? 

Matmazel jermen Labordun bu çok derhl 
düşilntl~Une hayran olmamak kabil mi? 

Herkes ihtiyarlığında geaçllk ve gU:ıeHltl• 
geçici ve muvakkat şeyler oldutu~u kolaylıkla 

takdir edebilir. 

Fakat, bu dotru .mantıtı hea~z ıu:u 1 k 

Geçenlerde Parlste 
toplanan ve in-

tihap edilen güzel 
kadınlardan h ahs
edecek degiJiz. Bu mü
sabakada her mem -
leketin birinciliğini 

ihraz eden kadınlarla 
bir Amerikalı gazete
cinin ) aptıgı mil hl ka
tı gözden geçirecegiz. lııim~aımal(Mamm 

Hemen hemen bU
tiln kadınlarm elde 
ettikleri parlak neticeden son derece memnuf' 
kaldıklarını izaha lüzum \'ar mı? 

Bunlardan Fransız güzeli Mlle. jermen Labor· 
dun 'erdi~i mtılttkat dikkate şa) andır. Diyor ki: 
" Ben elde ettiğim bu mu' affakiyetten dola) ı 

asla magrur olmadım. Esasen ben müsabakaya 

doc;;tlarımm ,.e ailemin ısrarı üzerine iştirak ettim, 
Evet, beni Fransanın en güzel kadını tlAn 

ettiler, ,·e lsmiınlc resmimi dünyanın bcr ta.rafına 
yaydılar. Fakat bundan •• çıkar? 

GUHmtın bir m.valm çiçeği cia»i çabuk aça• 

masabakasıada b ı r i a c 1 
ı•len genç bir Juzın •t· 
zından dlalemek şayana 

hayret dtğllmldir: 

işte matmaıcl jermem 
Labord · milsteana gllz.cl
Jltinl, ince bir felsefe ile 

teut edebUen şayanı hay-

ret bir mahlOktur. 

- .--::. nl! a ... ., ___ ••• ~~ ı .c:ıll-



2 ı\lillı }·t:i.İn ıla ve:-tİ 

Bazı insa.nlar 
Hayatta nasll muvaffak 

olurlar? ~~~~~~~~~~~T,W 
irade sahibi olanlar hayat mücadeiesinde daima 
galip ~elen~erdir. iradesiz olanlar ikinci planda 

yasama~a mahkum zavafhlardır 
' -

O halde irade nasıi iktisap ediiir ? 

BAZ~ in ... anttr ~··rürslinüz. j 
h ., v t t n ı ücatlt'. lesindt:' 

daiına ıntı\ ·tli k olnu1şlar
dtr. S>z. ht ~~.-a l~u·kcn, ha yatt
n tz ı k~zanıuak i çİ n hcl' 
kapıva has vururken. onlar 
temin etm ·~ olduklan nıevki 
sayesinde feri h v~ fahur 
yaşa•·lar. Bunlara gıpta 
edersiniz ve kendi kendinize: 

<'Ah 1 ne olurdu benim de 
hu adan1lar gihi taliim 
offiaydıh> 

· dersiniz. 
Dünyada ta 1 i diye bir 

~Y. yoktur. 
insanlar bütün ınu vaffa

. kiy etlerini ta tilerine değil, 
kendi kabiliyetlerine med
y~ndurlar ! 

l~~r zaman, her işte mu
vaffak olanlar irade sahibi 

olanlardır. 
ili r n1evki 
sahibi olmuş 
bir kin1senin 
yüzüne dik -.., 

kat1e bakınız. 

irade sallibı lteı zuma11 ııe l1e1 yerde teferrüt 
eder. Hayattaki muvaffakiycti hareketlerine 

hir serbesti bahşetmiştir. Ona 
[!tpfa ile hakartz. 

Onun hatlarında sizde 
ınevcut oln1ayan hususivet-

"' .: 

ler göreceksiniz. Sözlerinde-
ki isabet ve kuvvet, hare
ketlerjndeki l<at'iyyet ve 
sadelik sizi hayrete di' şüre
cektir. 

İşte hu adanı ira<. <:- snhi
hid'r. 
İrade, güzellik ve çir

kinlik o1hi dn -. , 

ı lwdesı tnsufl ı;alt:~mu katJl/ıyltinden de 
mahı umdw Ba~ladığr Işı RllÇIOltle hitirlt 

ğuşta olan bir hususiyet 
midir? Buna derhal «hayır•~ 
cevabını vereceğiz. 

Yirminci asnn alimleri 
•radenin her hangi hir ilim 
:ve fen gibi çahs·na ve azim 
neticesinde ·ktisap edileeeği
ni temin ve ispat etn1işlerdira 

() halde İrade nasıl ikti
sap edilir. Bu uzun ve derin 
nıeseleyi birer eğlenceli ders 
suretinde gelecek nushaınız-· 
dan itibaren izaha has1aya-

., 
cagız . 

Karilerinıiz hu )'!17.t 1 ar
dan azan1i derecede ıstifade 
edecekler, ve tt ını inler sa
,·esinde i rndelerini k· ıvvet
lend ırn1 'ş olacal..lardn·. 

Bu ilaveııuzi begendın z mi'? 
halde bütün dostlarımza tavsiye 

ediniz, ve muntazaman kolleksiyo
nunu toplayınız! 
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LIM111"II 
Mil'lfIZ? 

Ho 'akatlenı11zı po~ta pulu 
kolleksnonu) ctpnl .. t~a ha~n.:<liniz. 
Hu sa ed~ he on sene sonra 
küçük bir ~r' et ~hibi olursurn.11.. 

. .. ~ 

il r 1.amanlaı 1.:0 uk e len(;t: ... ı a e
iden pul m ı bug ın tngilterc ralı 

Be incı Corl:u hı 1c ıçine alan <;ok 
buyuk b r arattar ,,umresine -.ahip it 

.. e.- -~eııa ....... ll'•ld.e.kl 
..... ._.. ~7meftn.e ••r 

e7 IIAwe ede•. 
~ ...-->--

E Kll>E pul kolJel"siyon•ı Eheınnıiyet vernıeksizin. 
ınt:rakına düsenlere is- pul toplayanlar, aradan 

tihfaf kar bi-r nazar atfeder- on sene geçtikten sonra 
terdi. Ha1hul i zaman geç- pullarınuı kespi kıy nıet 
tikçe hu nıer«ıkın taraftar- ettiğini hayretle görmiis
lart çogald\ 'e Jüny .. t yü- )erdir. iliz. ara sıra bir pul 
ıü tiekı kollek ivoncuların ınütehassısı arkadaşın nasi
a <ll ınil)olılara.baliğ oldu. hf1tlerİ!1İ ilavemize derl: 

1k~t, es ıaın. zahire J edeceğız. 
hors'l '~ 1 olt ugu gibi Pa- Sebat g<>sterip istifade 
riste ntmzzanı hir pul hor- etn1esini bilenlere ne mutlu. 
snsının 111 \ cudl\ <tini haber 
'er rsek ·1~ navın!Z. ()rad.ı 
h ·r gün du 1~ anın d ")rt hir 
ı · l gt: len kolit ksi' on-

lcı r h r ' < ~ 1 ... k·ula bin-
1t:ı n: p 1 alış \er.si 
() 11 • 

B s ı ı 1 ·ri o'« nlc r pul 
koH ks \O uı ap nal"la kcn
dıler111c ~·o" <l)l alı bir eğ
lence teınin etmis olurlar. 

,.1 ..... ot>:;;,•·--·· 
ı Bl' iL \ VEMIZl 

muntazaman takip ediniz ve 
kolle~s yonunu toplayınız. ileride 
kıymetine aha biçilemiyen bır 

AN~İKLOPEDI 

ve sah p olursunuz 

1 Oo"ocP°°O• 

l ..... , .. -,.. • ._-.._-illlli<J8-;.-ı..-. --r• -• F..-vv.. ..-a. 

-·-
1'·tt ht :-,f 1 :---.'I \il 

ı H '1 

mı 1 ı 
iş i mı nıtkına a 

voı. Makınanm kovanı 

, ızl r . 'erı en hutun mır 
çırm,ıd, n k yı.kdı r 

.J 

m-

B tahare kiltip, k wanı dinlerken 
, crı ı.:n talın tı rfiycn t chık ediyor 

c ) an ı~ n ,lm ı ıhtımah olmadığı 
ıçin hi'r h r } anlı ıp;a meydan kılmıyor. 

EBEDİ GENÇLİK 
Amerikalı bır kadın ebediyen 

genç kalmanın eırannı buldujwna 
iddia ediyor. 

Altmış vaşmda olmasına rajmen 
henüz otuz ) aşmda göründüğüne 
bakılacak olursa sfü.üne ınanmamak 
kabil değildır 

Esrarım faşetmek ı temıyen bu 
kadının biHıetçısl dıyor ki Hanımımın 
hiç et v• ekmek yedıgmı görmed m. 
ihtimal güzelliğini v l ıni açh 
gma medyun hu unuyor. 

• ... 
Bu şerait dahılinde giizel ve gen~ 

kalmak istemezsiniz değil mi? 
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. ı ' ,. ŞIŞMA 1LARA 
l~'\ÜJDE!! 

1 

ı .Musabakalı romanımız 
1 

.. 

Şişrnanl(1i~ moda oldu ı 
Son beş seneden-. . . 

beri, zayıf hk mo-
, . 
dasını n h ii k ün1 
sürdüğü devirler

/' Jl de, zavallı şişnıan-
-W;1'#: )arın yüzüne bile 

bakan olnıuyordu. 
Bu sene Avrupa 

ve Amerikada şiş
manları memnun 
edecek , çıldırtın

ca va kadar sevin
direcek şi~ınanlık 
ınodası taaınınün 

ctn1eğe başladı. 

Artık değnek 

gi h i ha c a k l arı n 
değıl. baldıdarın 

lıükıııü suruvor. 
.; 

Zavıfların saltanatına lıa-
.J 

tiıne çeken bu yeni ınoda-

dan sevinnıiyecek hiç bir 
şişn1an tasa vvur etmiyoruz! 

• MCHARRil~i ??? 

Hepinizi atakadar edecek canlı bir mevzu etrafmda iflenmit D. 
romanı okurken muharririnin kim olduğunu tahmin edebilecelr-

mi siniı? Cevaplarınızı bize gönderiniı ve yakında ilin 
edeceğimiz mükAfat füıtesiDİ bekleyimır:. 

- 1 -

B alk:an harbine yeni clrmiftlk. t\öyUa 
iki doktoru da cepheye gitmiş ec-

7acı lfılz kalmıfta· 

Akliac olarak Çatalcada batlayaıı 

Kölera fstanbula sirayet ettikten sonra, 
E..... köyUne kadar sıçramıştı. Belecti
ytnln bozuk sıhhiye -· te,killh köyU 
a~amakıllı sarmış ve zuhur eden iki 
kolera vak'tuuna bir telt doktor oh.un 
yetiştirememişti. · 

Koleraya tutulmamak için suları 
kaynatarak içtiğimiz imalarda idi ki, 

Ecwcı Şcı•ki Efe1ıdi:~'" 1!ff~t · 
bir gün köye . bir doktor,un . reldiği 1 h"'~ 
beri yavıldı. 

Oza~an eczacı Sevki ~Udıdt'nin w lfa
linl görmeli idi! Aylardanbui · AÇmadagı 
ecza dolaplarını birer birer gözden ge
çiriyor, ka' anozları siliyor, camekamna 
rengarenk losyonyarı. kokulu <:.abunları 
ehram şeklinde diziyordu . 

Köve bir doktorun gelmesi bittabi her
kesten. ziyade onu aUlkadar ediyordu. j 

Azizim! diyordu: Köy Uç aydır 
doktor } Uzü görmedi. tlastnlar devasız 
ben de reçetesiz kaldım. Znrarlnrı bun
dan sonra toptan kapatacağız. 

öyıe ya! Kim bilir kaç kişi doktora 
koşacak . l:a~ kn~~= onu ça~ırtacak! 

Hele i!li:ıi kö-:'l\bn sınirti it.ıa.rı ımı ona 
obone olacak .•• dotruıı:.ı h•ı d•.>ktor . ohır 

kurnazıardH detflml~ i.!tAobnlıı aradı, 
tar&dı doltorsuz tı•11Jdnl nthay:' buldu. 
Buldu hem de turııayı rt'IJl11~'!n YTITdu! 

KonleranMm k•ftye 1• bitirmiş ot· 
nıası, ec:ıacıum aeşesıni bir kat daha 

artırnuşttr. Hem•• cuin4•• ••*'~• 
kaplı siyah d•ftertnl ~kardı, ve ltlr ra
kı meclisiade aıratınl;! dOşUrap 1arfet111ek 
Uz.re kafiyeli cümlealai kaydetti. 

... *** 
EcLacı ~evki •ftndi r;cnç buaaya•· 

!arın ~ c-anh "- bir timsali idi. K••dint 
ıöre filozof 1 • ve"'şair · geçinca bu ba&lt 
ve saf insan, şair hayall•I ecı:acıhk 

ilmine ' kuışurır, l~lnd•li 1~kılmaz bir 
halita yapar+ • ve lter•gün yeni yeni ke
şiflerin peşinde koşardı. 

Tarih dtıştırmedttı, yeai bir tllç 
kcşfetmediti gün htmen heme. y.ıt 
~ibi idi. 

KöyUa basit tabakası nezdinde bil· 
yük bir şair, Vt y üksek bir atim olarak 
geçinirdi. 

Onu bütün s afiyeti ile naklederk•• 
dinleyenler söylediklerine inanacaklar• 
gelirdi. .. 

Bazca tir•11e y•dtmell Uzre istuyena 
k'*arke11 beel zorla ecıaneye sokar, 
ve bir gön evci bulduğu yeni bir diş 
lllcı · terflbl•d•• ..zun uzadıya bahsederdi. 

baııen de .. btni- ·tirenden t11erlle11 ya
kalar, ver-eme · k•rşw akıHara hayret 
verecek bir eksir ~ k'eşfettltlni kulatıma 
fısıtdar4ı,. , ,, . ... ~"' · 't"'' •· • .. 
'l BıN;ka ·)bir ;gün•· (l(ıııcm Şevki) ismini 
''~ıtcejl~ .g.ilı.dlij(·, ~k..embıt · •ihzar etmek 
üu.c ,Qldutunp :iltln· edu(li.< · 1 

Bittabi b lltün bu t~büsl erln knv
H~en., .fı!il~ ~çık~~ . muhal idi. 
: Ha».~11.~J !~zl~ .. }şJ~~JtD qUtün insan
lar tabi, . bir ğiln . eve l ~Öylediğini er-

lt!'fesi ı ğtftt 1 tıtıatıit,''Ve· yen1"~ y~nr" iiU\ç ter
,tipterinin . ,-e~~s ; ,td~"&tanltt1'tn1'" p~fnden 
koşardı. 

Ven~)~a~l!l~!"-~~n )s,~ey~n}ere serma
yesizli,:tkiden -·bahs~der, ·ve bu yüzden 
dehşetli karlardan feragat etmek mec
burıyetinde kaldığını yana yakıla 
anlatırdı. 

Köyün sivri akıllı gençleri gibi bu 
sa i 1tdamın aczlle alay etmek istemez, 
hayal kuvvetile bina ettiği bu hil(ayeteri 
~abırsı:ılık )!östermeden dinlerdim • 

Bundan dol ayı on un nazarmda 
mevklim <fOk bOytlktU. 

Be ni be:r hnatta göklere çıkarır ve 
· köyün en kıymetli genci oldugumu eşe 

dosta yeni bir ka ç ilaç tertibi arasında 
uan edesdl. 

Mabadi var 


