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İSTf HSAL VAZİFESİ 
Bugünki neslin inkılaba kar

şı olan vazifesi, yalnız nazari o
larak hürriyeti müdafaa etmek
ten, teceddüde taraftar olmak
tan ibaret değildir. Hürriyet ve 
teceddüdün zevki ancak mü
reffeh bir muhitte, mesut bir 
halk arasında anlaşılır. İnkilap
ta bir de istihsal vazifemiz var
dır. Bu vazife munhasıran hü
kumetin sırtında olamaz. Mem
leketteki mali ve milli müessi
seler, siyasi ve ictimai zümre
ler, nihayet bütün vatandaşlar 
istihsalatı artrrmağa mecbur
durlar. Hiç bir memlekette ic
timai islahat yalnız başına yü
rüyemez. Zirai ve ticari islaha
tın da beraber yürütülmesi la
zımdır. Aksi taktirde yapılan 
islahatm temeli çürük olur. 

i iliahmt!ri varıdatı artıyo 

Demek oluyor ki, inkılabın 
müdafaası her vatandaş için na
sıl milli bir şeref vazifesi ise, is
tihsalatm, dolayısı ile memle
ket servetinin tezyidi de o dere- 1 
ce mühim bir vazife dir. ' 

Fransa Başvekili M. Poinca
re, maliye vekili sıfatı ile mecli
si mebusanda istihsalat mese
lesine dokunarak şöyle demişti: 

- (Bir memlekette meri o
lan vergi sisteminin, istihsal o
luna servetlerin adilane tarzda 
taksimine engel olmasını iste
mek, temin etmek çok eyi bir 
harakettir. Fakat şurasını da u
nutmamalı ki,taksim edebilmek 
için herşeyden evel, o serveti 
bulmak lazımdır, o serveti istih
sal etmek lazımdır!) 

M. Poincare, bundan sonra 
Fransa, da istihsal usullerinin 
köhneliğinden, yeni teknik ve 
metodik çalışmak şartı ile Fran
sa istihsalatının mühim mık
tarda tezyidi imkanından bahs 
etmiştir. 

Türkiyenin istihsalat vaziye
tini bu noktayı nazardan tetkik 
etmek acı bil"'"Ytlir. İıotihsa"=.t 
faaliyetinde çok iptidai usul
lere saplanmış, ka..ıı .. ~ 1:,- tul'ıy
oruz. Memleketin verim kabiliy

etile istihsalatımız arasında nis
pet yoktur. Topraklarımızın üs
tünde ve altında yatan servet
ten başka hal kın çalışkanlığı da 
ayn bir nimettir. Ancak bu ni
metten asla istifade etmemek
teyiz. Vatandaşlara fazla bir 
külfet tahmil etmeden, yalnız 
köhnemiş metotlan değiştirmek 
suretile parlak neticeler alabi
liriz. 

Yeni usullerde çalışma vası
talarını hazırlamak. . Çalışma

ların azami randımanını metot 
Ve tekniği memlekete sokmak .. 
Tabiatla olan mücadelelerinde 
Vatandaşlara Müzaheret etmek.. 
~şte hükumetin (istihsalı tezy
ıt) işindeki vazifelerinden bir 
ltısmı da bunlardır. 

Su~t Mebusu 

MAHMUT ................... - -

RUSYADA 114 KiŞi 
YANDı 

Moskova, 22 (A.A) - Co
lkln kasabasında ahşap bir 
in ~ma binasında vuku bulan 

blr yanvın esnasınde 114 
kişi telef olm ıştur. Telef o'.: 
anıaruan başka ı ı vahim 
ve 6 haili mecruh ta vardır. ---ÇOCl K llAJ<vfASI 
Nlsanmaa,ıarının yüz
de biri verilecek mı ? ---Ankara 22 ( Milliyet ) Hl-
ınayei etfal cemiyeti Çocuk haf
tasında memurların nisan maa
şının yüzde birlnı ve esnafların
~a kazançlarından pek ehem
llıiyetsiz bir meblağı vermesi 
hususunda şimdiden teşebbUsa
tta bulunmııktadır. 

YOLL \R YAPILACAK 
Geçen sene idarci hususlyece 

yollann inşaat ve tamira
tına geç boşlonıldığından bir 
Çok yolların inşası kışa kalmış 
Ve bir çokları da ) apılamamı tı. 
8u sene yolları'l in asına erken 
bııştanacaktır. 

Besiktas 
' ' 

·· n muhteliti yendi 
1 VİYANA 

Elçiliginde 
-·-· .... ·-· -

DEVLET .I 
BANl(ASJ 

BEIURLAR 

Hamdi Bey Avus- , """-.----~ 
turya Reisicum-

Vergi nisbetini 
az görenler de 

çok ... 

Dün llilalıahmer lstanbııe cşubesi senelik konwasmı akı/elli. istıınbıı, 
Mridatı 74,840, masarif is~ 36,893 liradır 

huru şerefine bir 
süvare verdi 
Viyana, 22 (A.A) Türki-

ye elçisi Hamdi -Bey ve refi
kası tarafından yeni Avus
tı rya reisi cumhuru şerefine 
bir süvare verilmiş, bütün 
Avusturya rlcall ile kordip

' Iomatlk erkanı hazır bulun-

MUHT AÇLARA !EL mu~~:~reyt milteaklp bir 
\ /balo krtıp edilmiş, Vlyananın 

Mu•• ESSESE ~~ş~ur artistleri tarafından 
1 buyuk eglenceler tertip olun-
muştur. UZATAN 

---ıHe-+·...-----

Hilaliahmerin İstanbul şubesi-
nin senelik kongrası 

Son bir sene zarfında çok mühim 
yardımlar yapılmıştır . -

Istanbul Hilallııhmer Cemiyeti senelik kongrası dün saat 
on dört buçukta Darülfünun konferans salonu;ıda 

toplandı. Merkez hey'etl. reisi Or. Ali Paşa kongrayı açarak 
bir nutuk Irat etmiştir. 

Yapılan yardımlar 

Ali pata , bttyUk mOnclmiz Gazi Hauctlerinln hiınaye5i altında 
çok inkişaf ederek Cumhuriyet sıhhiyeslnin değerli bir zahiri 

olan bu lylllk dernejtlnln , memleketimizde ne kadar ehemmiyetli 
bir faaliyetle çıdı~tıgını , ocaksız , kimsesiz ve muhtaç kalmış 
binlerce vatan kardeşlerinin imdatlarına yetiştiıtini, cemiyetin Aıı
karadakl merkezinin 6()0,()00J liralık büyük bir yardım yaptığını , 

bundan başka ihtiyacı olan yerlere vagonlar dolusu un yetiştirildiğini 
anlatmış ve şunları ilave etmtştir : 

Şubelerimiz büyük bir faaliyet gösterdikleri gibi halkda 
çok emniyet ve hamiyetle cemiyete alfikı dar olmuştur. 

Tohumluk ve.yemeklik 
M uhasbemlz bir senede bir milyon yüz iki bin dörtyüz 

liralık muameie g1rmüştür. Lazım gelen yerlere tc
humluk ve yemeklik olarak aldığımız 1,200,000 kilo buğ-

• dayın gönderilmesine başlanmış olu:> bir ay zarfında sev-
klyat bitlri!ecektlr. Muhtaç çocuklar için ~arfına mezun 
olduğumuz 12,000 liradan başka halktanda ehemmiyeti 
teberrüat alması sayesinde bu yardım çok faidell olmuştur. 

Hllallalımerln, darlığın önüne geçmek için müessir 
tedablr almıştır Halkın hoşnutluğunu almak bizim için 
zevktir .. , 

Bunu müteakip kongre riyasetine Sivas meb'usu Şemsettin beyin 
teklifile Vali muavini Fazlı Bey, ikinci reisliğe Sııilye Hüseyin 
hanım, kongra kAtipllğine Galip Bahtiyar Bey intihap olunmuş 
ve rapor okunmuştur. 

Varidat ve masarif: 
R;POrda, cemiyetin lstanbul varidatı 74,840 liraya baliğ oldu

ğu ve buna mukabil masarif .lö,!l9;1 lira oldugu, bunun 14,242 
lirası maaşlar ve idare işlerine sarfedilmis bulunduğu ve subelerln 

1 . h ' ' ğösterdiklerl yarılım ar ıza edilmektedlr. 

Muhtaç çocuklar içi'!_ 
Rapora görr, ilk mekteplerdeki muhtaç talebeye kıymetli 

yardımlar yapılmış olup bilhassa Üsküdar, "adı~öy ve Eylp 
şubelerinin 1,479 çocuğa sıcak yemek temin ettiklerinden raporda 
bahsedlimektedir. 

1928 bütçesi varidatı , muhammen miktara nazaran yüzde 72 
nispetinde tahakkuk etmiştir. idare masrafında 800 lira tasarruf 
yapılmıştır. lzmlr ianesl ile birlikte Istanbul HllAliahmerinin varida.ı 
(136,000) lirayı mütecavizdir. 

Bu meyanda Aza taahhOdatı 21,058 liradır. Geçen sene tahakkuk 
eden teberrOat 9,800, müsamereler 10,399 , rozet 3,349, şefkat 
pulları 27 ,254 liradır. 

Muhtaç talebe, veremliler ve diğer imdat faslına dahil hoı
susata ehemmiyet verilmiştir. Şimdilik bakılan talebe (3,000) ka
da~ olduğu ve yeni bütçede bu muavenetin. arttırılacağı beyan 
edılmektedir. 

Şehit v~ muhacir kızlarının çalıştığı sanat evi (2, I<lO) 
lira kar temin etmiştir. lskanbll satışından Hllii.liah

mere <50.000) lira kalmıştır. kongrada rapor ve 1928 he
sabatı ile yeni bütçe kabul olunmuştur. Yeni bütçe yüzde 
10 fazla ile (92,998) liradır. 

Ecnebi memleketlere giden mektuplara 40, dahili 
mektuplara (20) para şefkat pulu llsakı 7 Şubat Hllall
ahmer günil yerine daha fazla aza kaydi için ma.ı.ısın son 
lıafta~ının tahsisi, taahhüdatını taksitle vermek isteyenlere 
kolaylık gös erilmesi, Hllaliahmerln bütün rüsumdan i ' s-

------~---

EKNIEK 
Ucuz uyor 

Emanet Nişantaşı 
fırınını işletmeyi 

düşünüyor 
--.. .... ..,._ 

Emanet ekmek işlerlle 
esaslı surette oğraşmağa 
karar vermişti. Ekmek lhtl
kıirına mani olabilmek için 
Nışantaşı fır. 
nını lşletme

ğl tasavvur 
etmektedir. 
Nışantaşı fı

rını lşletlllr~e .,.,.,.. .. 

Emanetin ma
lı olan Unka
panı değirm

enleri de fa
aliyete geçe
cek ve bu sc
retle hem fı
rıncıların lh- Kemal Ömer B. 
tlkarına mani olunabilecek 
hem de halka temiz ve ucuz 
ekmek çıkarılacaktır. -HARiCİYE VEKİLİ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Bey yakında şehrimi

ze gelecektir. Tevfik Rüştü 
Beyin Cenevrede toplanacak 

olan tahdidi tesllhat konfe
ransına iştirak edecektir. 

nası, teşknatta kadastro hu
dutlarının esas tutulması, 

kararlaşmıştır. 
YENİ HEY'ETIN INTIHABI 

Merkez lıey'ctinden kur'a 
ile çıkan ti zattan Akıl, 

Habip zade Z~ya, Şerif Beylerle 1 
Safiye Hı7seyuı Hanını ibka 
ediımiş ı•e Dr. Neşet Ömer Beyin 
J erine Dr. Teı:fik Salim Paşa 
intilıap olunmuştur. 

Umnmi kongra için 
Ankarada toplanacak umu

mi korıgraya lstaııbul murah
hası olarak iştirak etmek üzere 
30 kişilik bir hey'et intihap 
otun- muştur. Bu lıey'cf a:ası 
arasmdıı Baş vekil /sm ı•e 
Millet mec!işi reisi Kazını Pa
şalarla Maarif re Dalıiliye 
ı'eki/lcri. l . anbu! ml'h'11sıarı 
; ·e di,;~r ıi ı mnruf :rarat da 
bıılı nmaktadır . . 

,,, r 1 mıinırscbefılt Gazı 
[\0/1g 

Jf. zrctl< n/e Baş ıeı ilimize ta
.;~al telgrafları çekilmiştir. 

Hükümetlmlz davlet ban
kasının küşadı için cld· 

di surette meşgul olmakta
dır. Devlet bankası için tet
klkatta bulunmak üzre davet 
edilen Alman mllli banka 
müdüril M. (Şaht) bir aya 
kadar şehrimize gelecektir. 

-KADIN B1RL1Gi 
Diğer şehirlerde de 

şube açılacak _ ...... 
"adın birliği, !Demleketiml

zin her tarafında 'ube teşkil 
etmek Uzre hUkılmete müracaat 
etmiştir. Birlik reisesi Latife 
Bekir hanım bu hususta demiş
tir ki : 

- Bilhassa Ankara, Edirne 
izmir , Adana ve Borsada şube 
açmak ve tetkilAtımızı tedricen 
memleketin diğer yerlerine de 
te~mll eımek istiyoruz . 

TOrl'. kadın birliği eylOlde 
Avrupada toplanacak olan "a
dın ittihadı kongrasına davet 
edilmiştir. Bir rapor hazırlaya
rak kongraya tevdi edeceğiz. 
Mümkün olursa murahhas da 
göndereceğiz.~ 

TEVZİAT 
Gayri mübadillere 

bugün para veriliyor 
- -·--Maliye vekAJı>tlnden Defter

darıı~a gelen bir emirle Yunan 
emlAkinln idaresi Emvali met
ruke idaresince Ziraat bankası
na devredileccl:tir. 

Bugünden iıibıırcn kendilerine 
mektup gönderilen gayri rnOb 
adile tevziat yapılacaktır. 

Tevziat tapu esası üzerinedir. 
Tapu da tlç kısma ayrılmıştır. _......_ . ......_ __ 
Yunanistanın vaziyeti 

Beri in , 20 (A.A ı - Ati nadan 
bildirlliyor: M. Venizelos Yuna
nfstanın mali vaziyeti hakkında 
teşrihatta bulunarak bu vaziye
tin emin ve sağlam olduğunu 

fakat vergilerin tarhında ısıııh• 1 

icrası zarurr bulunduğunu ancak 
bu sayede ecnebi sermayesi 
celbedllrbileceglnl söylemiştir. 

İzdivaç etmemiş 
kadınların yaziyeti 

Millet meclisinde bütçe ile 
beraber müzakere edilecek olan 
bekarlık verğlsl layıhası hakkın 

da muhtelif nıutalalar ileri sU• 
rUlmrktedlr. Verğl nispetini az 
görenler de çoktur. Teklifte bir 
madde vardır : 

fzdivaç etmemiş kadınlardan 
da - bazı şerıltle - verğl alın
ması . 

Fakat izdivaç teklifini erkek
ler yaptıklan için, evlenıntmlş 
bir kadının vergiye tabi tntul
mıyacağı söylenmektedir. Ma
ruf bekArlardan biri lıu husuata 
şunları söylemektedir. Dünkü maç pek hararetli oldu 

- Bekarlardan alınacak ver- Beşiktaşlılar parlak lıir galebe 
(! az olduğundan zannedilen elde etliler 
tesiri yapmıyaeaktır. ÇUnkU ver- -~-----~~ 
gl azdır. ·~aç 

Bu parayı da çok çocuklulara IWI • • 
vermek doğru değildir. Eğer 

evlllerin vergileri azaltılırsa Beşı" ktaşlı Jar 
daha doğru olur. Bu suretle 
bekArlar evlenmeğe daha iyi k 
sevkedilmlş olur. (l)e arşı (5) sayı ---·'----
AMERİKA 

Kruvazörü -------Raley gemisi ayın 27 
inci günü geliyor 

Martın yirmi yedinci gOnU 
limanımıza gelecek olan Ralegh 
( Raley) ismindeki Amerikan 
kruvazörUntl karşılamak için 
parlak bir proğram hazırlan

mı~tır. Gemi limanımıza gelin
ce toplar atılarak selAmlanacak 
ve Vali bey gemide bulunan 
Amerikalı Vls amlralı hUküme
timiz namına zly arcı edecektir 
Merasim programına nazaran 
gerek Amerika sefarethanesinde 
ve gerek gemide balolar tertip 
edilecektir 

BUGÜN 

ile galip geldi 
Çalışanların çalışma

yanlara galebesi 
Dün yapılan maç pek he• 

yecanlı oldu. Bunu bil
hassa söylü}·oruz. Hiç mü
balaga etmeden t<:>krar ede
lim ki diln yapılan ve her 
spor için büyük bir hadlso 
teşkil eden Beşiktaş - Gala
tasaray ve Fener muhtelitl 
arasındaki m:ıç azami he• 
yecanla tema, .ı edilmiş, ne
tice ise bir çoğumuzun ko
laylıkla lhtlını.ıl vermediği 
bir surette bit .nlştlr. ı\\açı 
görmeyen karllerimlze bu 
neticeyi habl!ı' verelim de 
onlar da bizimle beraber bu 
oyunun ehemmiyetini takdir 
etsinler: 

E t O .. k'" 1,, Be• ve... un u maç 
1 Şlktaş tam 5 s ·ı ır'"' m m 2 inci sahifemizde: at da l h bir sayı ile kar.' ın mu • 

ı \iı••• mektubu: Yer ı mal alınız 1 tellt takım• gallp gelm ştlr. 
! ııınJısıaoJa ıah·lklr b• '•dı j Nef ce şı1dut: 
J Son h•bcrler Bcl'/1<18 5, alatasaray 
4 Tul~! trlrltamız fcmiflenlı , . ., J'ener muhtelltl: l .... 

imdi bu muvaffakıyet 
üzerine Beşiktaş gençlerin! 

3 uncu Sahifemi,d• samimi bir surette tebrik 
htanhul cc ıı:ı 

~cnf)oı 

4 nnctl Sahifemizde: 
il ... \ ı nıporu 

•1 11 • ıl ·~- ederken şunu da kaydedelim· 
ki bu netice her ne kadar 
bir çoğumuzun ihtimal ver
medikleri bir netice olsa bi
le şunu düşünmeli ki çalış
mak kadar büyilk bir mu-

2- Fıkra:Son zaferin ku//ıı 
olsun ya zan: AkaOiin -

düz Bey 

vaffaklyet amlll olamaz, işte 
bu basit, fakat ölmez haki 
kattır ki Beşlktaşın dünkil 
galebesini izah edebilir. Ça-

a Felek ır.1• 0 '" yrn,ı 1 lışıp kazananlara ne mutlu!... 
Gaz muharebesi yasak' 4 

ili" J\<, man \,S. 1 [Bu lıeyewnlı maçm bütı711 
Berlin, 21 1 A.A.) Rayhs- ~-~~~;;.------~.ı~v~tfs~i/~a~tı.;J~(J:nc~iı~· ~sa~l~ıifı~e~nı~iuf~e:dı~"r~j-

ıag gaz muharebesinin memnu- p 
niyetine dair olan Cenevre pro- azartesı' gu' 1 nu•• 

tokolunun projesini s!lretl kat'lye- .-
de tastlk etmiş ve t6 nisana 
kadar ıçtımaını tatil etmiştir. _...... ~ ~ 

Erzurumde soğuklar 
devam ediyor 

- -..... .... .__ 
Erzurum, 22 (A.A) So-

ıtuklar devam etmektedir. bu 
günkü asgari suhunct slflr
dan aşaı:I yirmi beştir. 

Bütün müvezzilerden 

2 
diniz 
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2 MiLLiYET l C\I ~T!~SI 1929 

MİLLİYETİN. HARİÇTEN:ALDIGI MEKTUP VE TELGRAFLAR 
--- --

1 Fra-•ada • • j 
FOCHUN Hl~TIJILER .. .... .. - -......... .--

Viyanada yerli malı haftası ÖLÜMÜ Bir Hint cumhuri-
. - - . . yeti için tahrikat 

1 1'icaret alemimiz bize tanımadığ·ımız yerli cenaze merasımı b 1 d 
1 .. .. b h aş a ı 

mallarını gösteremez mi'? ~a ı gun.u sa a. ı Muhtelif şehirlerde bir 

Yı) -.a 7 (.\h.ı I) et Pragdan 1 tram\ av, otobus, rrtn ve eıinde 
aynı nakarat: 
· Yeril mal alınız •.• 

B:r kaç zam~-ıdar 'ıcti tekrar 
edilmekte olan lıu yerli mal hf-

ıcra ef!~~cektır çok eşhas tevkif 
Merasim tahsisatı edilmiştir 

Foch un vefatı mllnasebetlle bir Mrut, 21 ( A . A) - Dün 
çok ecnebt mllmesslller hariciye muhtellf şeh trlerde tevkif 

~1-de 

YE İDEN 
HARP 
--· 

Mi it hükumete 
karşı muhalefet 
tekr_ar başladı 

Beyanname ne,redlldl 
ı ·anken, 21 (A.A) - Reuter 

ajansı tebllg ediyor: Milli 
hükumetle diğer hızb ara-

Ticaret ve iktisat işleri 
Ankara 22 Mllllyet)- Ticaret umum ınlldürllle;Une tayin olunaı 

Naki bey buraya gelml~ ve lfe başlamıştır. Mumaileyh beyanatı 
bulunarak : 

Ticaret ve iktisat iş!erlnln matbuatın muzaharetiue yUrll 
yeceğlnden eminim • demiştir • 

Ceyhanda dava vekilleri mahkemede 
\danı ::!.1 (\t;·•ıvcı Ceıhında hir baro açılmıştır. \"ekiler '"pamı 

yac"ık ' lan dına \Ckilleri .\t.,lülkadlr Kemal! bevl da\·a ettiler. Kemali bel 
l\ ,.kın a 1J'la dava vckıllerini de ge iğe lı~nzeımlş ve arslan ı:clincı 
g•)ik kaÇ.tr derni,·n. l;ıc daı·a hurodal' ~ıkmıştır, Oan vekilim gctik bM 
n hı ldıığ'ımcbn ıckillcrc 1 C.)'lUZlu dcıue'k manası çıkar di~e ma.hlem<ıc 
mi.Jrai.:a:tt l' ~mi~lerdır. 

\fl.hakcmcnin ilk cebesi aktedi'mış ıscde lfı nı.,;. na bırakılıııışur 

"areket ettik ter. k1z oaat onra 
\"i) nıya geldik. Fra çnls Zoseph 
bta5) '.>ıı·.-ıda !nelik. Otele yerleş
tikten &anra oy e Vıyananın 

akaida:mı gtırmek ve ehir 
hakkında bir umıunJ maTOmat 
edinmek uzre telcrar çıktık. Cö
zuıne en f'·el ili en nokta biı
tlin tramny 'e otobuslerln 
yarı kırmızı yan ; bcpz bay
raklarla ti•lenmi, bulunması 

oldu. 

ı 
Parls, 21 A.A Maretal •• _ 

ııazaretine giderek taziyette edllml olan ve ekserisi 
ra<ı her me leket e bi'hftssa bulunmuflardır. Her taraftan 

taziyet telgrafları gelmektedir. amele fırkası \·e ya komıı-ll!7jm içi'1 numune olrnıı a lAyık 1 

bir te'.tbbliSttir. zda olsa yeril 
ma!farımızı. m:ıb~ııhımunı halka 
göstermek. onlan yeli mal kul
lanmıra alı tırarak '-anayı ,.c 
zıraatıınızı inkişaf ettirmek mec 
bııriyetindeyl7~ 

sında harp vuku unun nakablll i•-==========~lı'.':~:;~========= 
içtinap oldu~u zannedllmek-1

1 
•------- İLANl.AR 

\ iylll'~nın çok gk 4le}en \e
aiti nakliy!'sinin bô)le tezyin 

edilmesinin her halde bir 6ebebl 
o gerekti. Önumüzde duran ilk 
mımvaya hindi ·m zaman içinde 
okuduğun bir le\ ha me~akımı 

.;derdi: 
, !artın birinden ) edisiıı~ kaJar 

bir 'l erli mal hafatsı tertip edilmiş. 
Halkı .ıh usturya ınanıul!n al
m3sı u siye edillvor RekHm 
rarzı çok: güzeldi. 

Genç bir tuccar yazı lll3Sa· 

ına oturmu.., SCTgilislne mektup 

y17.ıyor 'e diyor ki· 
ümit ederim ki J rfi mallRlızı 

satmıya başladıı.'ftmı:: ıeman 

mes'ut olabilece~ı:. Temleket 
anayiinl himaye etıMk llT.ımdır. 

. ·ana yerli mıunulattan-.. \ s. ~ 

Operanın onündc indik. 1 kman 
l'örnrnerstıuıeye saptık. Orada 
seyr ettiğimiz camek~nlarm bir 
çoğıı yeril mallarla ~ustu iJi. 

Ca.ddenın bir tarafından oteld 
tarafına çekilen lpler iuerin<leki 

levhalarda buyuk harfi arla "A nıs
turyıı. malı alınızc yaabnı~or 

Yerli malını en iyi ~ekilde 

r bir eden ma zalar an.'1!lda. 
arrıca bir mu ab:ıka tertip ve 
bu husus için nakıl mükMarlar 
ıe.is edilmiştir. Bu ınusalıa.kaya 

: t •k edenlerin a.•gııri bir camc
kAnı yerli malla <: .ıemesi 

,arrıır 

Ticaret "<lll& 1, amele, me

mur odaları. lı. umıryn anayii 
ittihadı, T.!rııat, \vusturpı kadın 

te k!Utı, \C s:ıfr('nin i,t.,.akHe '" · 
tün Avıısturyada tc·tıp (d.·~n bu 
baltadan mak · ı m ·m;eketın 

bir çok parL<ıııın hari\:e gi ıme 
alne mıni olmak 'e halka veri! 
malını tanıtmaktır. • 

lenıleket da ulindc aıe\ ua 
binlerce amele ycrlı malının biz
zat halk tara ı"' lan az i timali 
yuzundc'1 i~ lıulamamab.t:t ve 
yapıl.m mallar olamamakradır. 

lunım i indU"ki n:ıkdl mukMııt 

ehliyet amelcrden ba a hu
~kkıı.Ler tarafından da 

ayn~ 

Yerli 
lik'l&ııar vaJedilmiştlr. 
gıJa, naat, mensucat, 

1 pl.rto, , kcri nte, ~ \"C 

madeni ana vı. ~apka -. , s 
lçl11 ayrı hediTeler ,·erilecekıh. 

Viyanamn her i!Aıı tııhtıısındır 
.-!!!±S2±~ --·--- ----

Bu sanayii fel'ka'.ade · cilcrui!j 
memfokctlerde bıle caridir. İngl· 
Jlz vc:üahiı u ~erli mal propa 
ganda tc,kil:\tmın hamisidir. 

f:;viçrcdc bir 1 viçrc haftı ı 
olduğu gilu \Jnıan va., Fran. a, 
~Iacari.;tan, Hc.:anda, :;ırhi-r:an 

hatta k ıııı: nmz B l•ar 'e Yu
nanlstaııda bile lııı tertip pr . 
pap;anda gtınleri ı ıırdır. 

R tur millr'tlt'ôm \'~re•te ka! 

madıgı biz de ·apnıaya nıec 

burw: Yer' m.ıllarıniz lıi r a?. 
a.,<agı o! a bile. 1ı;ı;1;. l'urada 
hami ·ctını go;;rc· ::ıeLJir llcrde 
iyı mal kullanın k .ııncak fabri
kalar iyi işlcdit;ı, para kııza.ndıRt 

?.aman mı.ımkw olur. Bunun 
için de bir az ledak:\rlık yapmak 
yerli mai 1.-ullınaok 1.V.ımdır 

"11c-.ı•.:t alemimizin t>tı i,iıı 

pc~ine 'lti~erek. ilk Turk hafrsmı 
-hiç olıruv.sa lıuvuk ,elıirleri 

ııı'tide· daha bu ne bekliyoru1. 
Biu tanımadığımız yerli nıara 

rımızı go:.ter m. 
K. Ömer 

·~·· 
AU11•~.!!!_.u.~ 
Betıa Saki zenginlerin 

paralarını yağma 
etmeye ba,ladı 

Londradan gelen haberlere 
nazara" Mısırda bulunan Af
ganlılar kral Emanullah emrine 
rtrecek olao gOnllllU alayı ha
zırlamaktadırlar. Bundan ba~ka 
Hindistan ve Sudandaki Afgan· 
lılar ar ında da bOyle bir fikir 
vardır. 

Diğer taraftan Baba Saki l\A· 
bili müdafaa için tertibat almış
tır. Bnha vskcr tutmak için 
KAbil zenglı:l~rlnln paralarını 

mu.adere etmiştir. ___ _.._ 

ıranda tUtlln inhisarı 
Tahran 21 A.A. Meclis 

tııtUn hlll:<ımet inhisarını kabul 
etmiştir. 

Romanyada ecnebi 
oermayusl 

llUkre,, 21 ( A.A ) - A)aU 
medl 1 bilhassa ecııebt serma
yesialıı celblnı levlcal"ade teshil 
edecek madta kanununu kabul 
etmlftlr. 

Rumanya ~Amerika 
Vashlngton, 21 (A.A. M. 

Kellngg Rumt1nya ile alıtedll· 
mlş olan telifi beynn ve hakem 
-•hedesinl imza etmiştir. 
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TEMIRL K 
bunjfao onrakl 
sahne >1 oldu. 
ID3~up eı.: lmı, 

ka vordll 

ı<:ıhne bir } aıt,mı 
Kalcdelct a>krr 
5ehrin halkı da 

u netke 11 ra~ içın de fel:l· 
ket ıeorecelm Temlrın ordu u 
tan! n~an k n ı • kcrinin ytnıl

,•iğini du. an bedbabt Gıyaseddin 
u'h a' clı iç n biaat muracaat 
'ttl. ren ı Temir tarıı[ıncfan 

mcr ımle knb 1 edildi. faKat 
yeni .ptırmı~ olduğu kale 
)ık.ıldı, mcmle eti ruraca bag
fandı. l lernt ehrinin kapılan 
kalchnlarak Y c il şelıere taşındı. 
,ıyasedd•n de Scmcrkandc gön

derildi 1 laztneleri, gumuş akçc
lerı, kıymetli ra~lar ve altın 
tahtı da nakledUdi. 

! !erat \ebrirun 7.Jptediim 1, 

~iındffi ı,oiine r•uyiıycıı Tcmırin 
iılke<ine yenıden lıiıviık bir şehir 
daha kazarıdırJ.L. Bu ,elıir haki · 
b.aten muazz "" bir belde idi. 
,clıirdc hir n'!lıonun dörtte btrı 

ki.dar nufus, } uzkrcc medrc,e, 
hamam Ye onl1 ., e rakın dükkan 
vardı. 

[ O a rda er bıldc Parb 
\'C Lcndra ehirkrmin nufusu 
beherinde ııltrmş hinden fazla 
değildi. P a rls te mektepler 
bulunduğu ı:JJlöm hede sıcak 

hamam lıul~nduğıınJaıı tarih 
bahset m 1 yor j Fakat burada 
Tatarların asıl hayretini celbeden 
şey ~u yerine rıiz!!'.lrla 

dej!"lrmenler oldu. 
i~leyen 

Pariste bulunan bir çok eflrter nlst reislerinden mürekkep 
ve bir çok Fran11z ve ecnebi bulunan eşhasın Hlndlstan-
cenerallar ~abahleyln mllteveffa dakl şimdiki usulü idareyi 
mareşalın naşını selamlamışlar· deglştırerek yerine bir Hint 
dır. Cenaze merasimi salı sabahı 
icra edllecektlr. Nafı pazar gbnll Cumhuriyeti ikame etmek 
ve receal etuvaldakl zaferinde için teşkllıit vücude getlr-
tefhlr olunacaktır. mek maksadını takip etmiş 

Belçika, ltaıya, lnıı;lllz, Çcko- olmak töhmetlle itham edl-
sıovalı: lut•atı askeriyesi ile 
ltalya MarCfllllertnden Cavlıı;lia, leceklerl SÖJlenmektcdlr. 
lngillz cenerallerinden Polmer :t-.Üt.tt;,~e -
ve \i 11ns, Amiral \\'emys ve - -
Harrard Belçika Meciisi Meb'- İNTİHA BA'f 
u ımı•dan aıurahbu bey'etlerle 
bir çok ecaebr hey'etJ aıuralıha
salan cenaze merasiminde iıazır 
bulllllacaktır. Fransız meclhl 
ayuında M. Ooumerıı; mlltevef
ıa iıallunda tekrlmaıta balun
duktu sonra matem allmetl 
olarak celaeyl ltlr saat tatU et
miş ve mllteakıben cenaze me
rasimine alt tahsisi! kabul edl· 
ımı,ttr. ___ ,.... ___ _ 

OS~l.ı\ 1Lr 
1STlKRAZI 

Mısır hüktımeti borca 
iştirak ediyor 

Loadra, 21 (A.A) Maliye 
nazın avaın kamarasında Mısır 

hükOmetlnln muallak bulunan 
ban mesallin ve bilbaasa Mısı
na 1885 Osmanlı lstlkratına lş
tlrlld ıneselestuln halline mllte· 
alllk lagıııi - Mısır ltillfını tas
dik etmlf olduğunu beyan et· 
mlştlr. Mısır hUkdmetl bu istik
razdan uhteslae dll~en ve 1924 
tarihinden beri tesviye edilme
mi' olan meballtf tediye etmeğl 
kabul etmektedir. Bu miktar 
328,010 lngillz lirasına ballt 
olmaktadır. 

•l ~-+e---

Mayısın 30 unda 
intihabat başlıyor 
Lo•dra, 21 A.A.) Umumi 

intihabatın 30 mayısta icra edl· 
lecett teyit edllmektedlr. 
Kralın kUçUk ojllu gidecek 

Loıı•r., 21 (A.A) Mareşal 
Fochun cenazesinde lngiliz l(ra
lını prens Georceun temsil ede
ceği resmen blldiriliyor. lne;lltere 
hllkOmen Fransa lıUkOmetlne 

bir telgraf ıı;Ondcrmlş ve bunda 
mareşal Fochun zlyaı dola}'tslle 
derin teessUrlerlnl iblağ ve mil· 
teveffanıo mntteflklere etmiş 
olduğu unutulmaz hizmetleri 
yadetmiştlr. Mm. Focha da ayni 
maalde bir telıı:raf göndermiştir. 

M . Baldwln de M • Puvan
kareye hususi bir telgraf glln· 
dererek lnıı;lllz milletinin müte· 
veffanı• zlyaından mUtevelllt 
derin teessUrlerlne ve onun 
hakkındaki hOrmet ve takdirine 
terceman olmuştur. 

lnglllz h•klml 
Oanub, 21 (A.A.)- luıPltero 

hUkQmctl hariciye nazaretl hu
kuk mo,avirf Sir Cecil Hurst a
hiren vefat etmiş olan Lord 
Finlayıu yerine b~ynelmllel ha
kem divanına aza tayin etmeye 
karar verml~tlrr. 

F -ı+--c·~ l • 

tedlr. Reis Chang Kal Chek 
vvuhan ayaletlndekl bir çok 
cenerallerl ta kblh eden ve 
Milli hükumetin bir ihtilal 
hükumeti olmak ltlharlle ih
tilal vasıtalannı kullanmak-
tan çeklnmlyeceğ'lnl ifade 
eden bir beyanname neşret
miştir. 

Bu hal Nankenln icabın
da llAh kuvvetine müraca
at edeceğine delalet etmek
tedir. Hükümctın wuhan 
hızbının tecziyesi hakkında
ki kararının gece neşredlle
ceğl hakkında bir şayia dev• 
ran etmektedir. 

FIIl•ffnde 

Yahudiler ne istiyor? 
Berutta çıkan ·cTAhrar" ga

zetesinde okunduguna gOre 
·ffllstln. '·Dominyon. için mi. 
rslay •Nocvut. un nazarlyeslııl 
tahakkuk ettirmek üzre "Lon
dra. da teşekkUI eden cemiye
tin atldekl proıı;rsıaı •vals. daıı 
gOnderllmlştfr, Cemiyetin gayeııl 
şunlardır: 

1 Y slıudllerln vatanı-
mllllsJ olMD Fllstlnin terak .• 
kisine çalışmak ve bu gaye için 
luglliz.leriu yardımını temin etmek 
2 lngillzlcrlıı mezlrOr muave

netlerlne mukabll ileride Manda 
mUddetinln hitamında Filistin 
lstiklallne alt şeklln lnıtfllerenln 
Akvam Cemiyetinin mıntakası 

dahilinde tespit olunmasını aha
liye lcabul ettirmek için oııu 

{ lnglltereniıı yardımı) bir veslle 
ittihaz etmek, 3 lngtıtere ile 
yahudller arasındaki meveddet
klr mUnasebatı, adalet ve umum! 
menaflin esasatı üzerine takviye 
etmek. asta uçan tayyareler Harici vaziyet iyi 

M.eralceş • 20 (A.A) iki "ofn, .!O l \ ,\. ) [ iarici\'e Cemiyetin vazifesi \'U mad-
tayyare havada uçarken çarp- n.aıJn :\1. llourof! hir mülıluıuı Ce delerde bildirilmiştir. 
mıştır. Bir kişi Olmüşınr , Uç 
k. 1 ncnffien çok mu,ait intib•laı gt:tir· 1 Cemiyetin gayesine va· 
ış aJ!:ır surette Jaralanıwştır. . 

dı"'"; sovlemisc.ir ,\a7.lr akılli)·eıler ı ı bll f ı · t ı Bulg•r kralı evlonmlyor. b- • sı o a mes çın ıı;aze e er, mesel ınin ameli bLt tam lıal rnluna 
Sofya, 20 ( A.A. _ Başvc- girdiğmi , 0 tı!ıiı wkişaFını tJ .. P nutuklar, Parlamentoyu tavsiı 

kil kırat Borı ın izdivacı hak. edece~itU hevın <tmiıtır. \J. lluuroff edeceği gibi mezk1lr gayeyi elde 
kında ecuebi menbalardan re· 2.1 ~l ,,ua l'ari>te ıoplanacak ohn edlnc,ye kadar, }"ahuılilerin 
len haberlerin esassız bir tah- tamirat e,as k<ımı»-r>nunı.n llul~arls eski şcriatlerlnln ahkAmına 
mlnden ibaret oldujtunu beyaa tao mrt>lihatını nı~n itibara alacağı 
etmlftlr. ümidini iıh:ır erlcıniŞtir göre kanunların vaz•ı ile iştigal 
P'arçalanan tayyareciler Başvekilin be ya ııatı edecekılr. 2 - Filistin! lstimar 
Parle, 21 (A.A) Şlkago etmek gayesi için yahudl dev· 

trlban gazetesinin !stlhbarına Soıf)a, 20 \ . \ S•ıf)anın !etinin müsaadesi ile teessOı 
nazaren kumandan Byrd yere re mi S chodna ı;nzctc>İ ı1.1,vekıl \l edecek • lstımar idare5I _ nin 

Lwapcef ın Jıe) an:ı.ımı ne rctındnedir. 
düşüp parçalıınan tayyarenin 11.,.,.<k.il kıra! lıorls ia muha~ el iT. muavenellle müsaade ltaslle 
Oç rakibini bulmuştur. Bunlar· d 1 .. ı. J mükellef olacaktır. 3 _ Garp ivacından bah.c er.:4 cmijıir kc 
dan hiç biri mecruh değildfr. Ecnchl mcmlckcılcrde hu hum~a medeniyetini Araplara kabul 
Bachen flsi:lharekeye avdet et· mütedair olarak uki nejriyaı e>as<ı7. ettirmek için Arapların mesa-
mlştir. Dlğeılerf mUmkUn oldutu ve münlıı ıran {arAzivaı n ibarcıtir llhine ltlna ecıllecektir. 4 

zamaa retlrilecektlr. Kıratın mak. ıdı neke iıah edilın~tir flllstinde mUtemeddln bir hU-
Olzll ••ht• weaalk meaaıesl Danlmarkada buhran 

Brllksel, 20 (A.A Mecliste kOmetln tesiııilc Yahudileri isti· 
11ahte Fransız. Belçika muabe· ll:openbaıı; , :.!ı (A.A.) Da· ap edecek kadar memleketteld 

nlmarka meclisi meb'usar.ı büt- ld ı t ı etmek :ı fllls desine alt mflzakeratı açan baş- arey evs • - -
vekll M. jaspar Belçika han çeyt 45 reye karşı 52 rey ile tlu ' mllstakll bir mllstamcre 

reddetmiş olduğundan &lyast al l"tlhbarat memurlanmn azledil- itibarile , ticaret ve s r nteıa. 
bir buhran zııburwıdan endişe kt dl 

mlş oldutunu bildirmiştir. edHmektedlr. ilini idare etme e r • 

\' akanüvis, - burada.. -;-İ ·e~irin ıııo•l"!'n"!'1a!!!k!!!s"!elllı •k ı•ı '!"a.r~z'!"ıı;.111-u'!!!'blllaş"!'l"!a!!y!!a.n'!!'!!b!!i!!!!r i tib~rcn he; isti kametten mem le

' asi ülkesi artık tamamile emni- kumandan hali YardL Kendisi ket lıqyuT. mil inıtidadında uza. 

yet altına girdigıni, fakat zevku aruk kunet ve kudretinin en nıyordu. 
sefaberten başka onu t~hdıt ede- yüksek derecesini bulmu~tl.l Te- Erkftn "e 111aiyetini getirmc
cek d~anı olmadığını sö ·lu- mir lkhlte Emirlik ta.htına çık:- den evel f.mir cfoıtdugıı lıu şehri 
yor. Bıı muharebeler kıiçuk veka- tııtı zaman otuzdört ya~ındaydı. t~zyin ettirdi. 
~di .\loı,:ollann slırüliip atılma ı, [ ı 3tı9 ı Mulküııun hududdrı aşın Rahasının meı.arı ı: tıınde ufak 
'i usut ~inin, (;ıvaseddinin or yerlerde, dun yanın dört tarafında hir turbc ynptırrlı Tıirbenin 
tadan kalduılruru;; dahili birer harp denilen ey için için kay- kubbc<i yaldı7.la sı..,,lcnd~ Alacayla 
i;ren ibaretti 'c\ <:e>;aret Ye tabi - na yordu. i ·yanlar oldu, nice sal- evlenmiş oklugu z.ıman oturdu

yı:nin lııı muv lla'cı1 rdc his· uınat hanedanları yıkıldı. Ticaret ıtu kcrpıçlcn Cl'i yıkımtL Bunun 
şesi raNHla e' kukey""' rolü kArvanları ba~ka yollara çevrildi. yerine geniş aı·lusu olan, medha-
yoktu · Bu va:;i harp sahasında Temlrin !inde yiıksck bir kemer bulunan 

lllı mU\ affa.b..ıp::der Tem irin l\lrıiyüp gitmesi blıili içitınap bir bına in;<a ettirdi. Bu büyuk 
müstesna lıir se\ ku idare adamı oı..;a~ n bir ,eydi. lıina hcya;ı: mermerle ):tprırıldı. 
oldugunu go terir Kendisinı teh- lkinl'\ un: Scıncrkanttc Onun için 'I :ıt.ırlar hur.ıya Ak 
dit ctme>i muhtemel olan de\·- Tem irin · b" k d h .saray 11•mını , erdı'lcr. 

ı ır ·ere a a " 
Jetleri kendi hukmıi altına aldı. Serucrkande g!tı · ap ediyor· Tcmir burnJa kış mevsimini 
Tcmir, bidarctre, 1 leratlı ~lalik- du. Ycşılşchir :'ilave :\ehrin geçirmeye gelirdi. :\lamafih Te-
tcn daha az kuvı·crliydi. en güzel bir yeri olmuştu. mir buna ragmen ordusunun ara-

Scnclcrce e\·el 1 lüseyndcn kaçıp, Temir artık pek vasi bir ülk sında bulunmaktan geri kalmndı. 
karşıye dunecek }'t:rde, l\lalikin Emir! idL Şimal kapularına nızır ~i memleketinin çayırlan 
himayesine girmi~ olabilirJi. olan Semerkant, Temirin ülke- üze~ güneşin pırılmını seyr· 

Fakat Tcmlrde, artık, cihını::ir sine merkez oluyordu. Buradan etmekk ze duyan Temir kışın-

Devlet demi yolları ve liman· 
ları umum idaresinden: 

idaremize !uzumu olaıı beş ndet den·er köprunun munakasa/ 
2:i İS3n <129 l'er~embc ~ünü ,aat (l.'i,30) da c\nkarada Umuır 
idare hına ında kra edilecektir. :\luııakasaya i~tirak cdcceklcı 

teklif ıncktuplannı ,·c hin beşyuz dolarlık teminatı muvakkateleı 

)"C\ mi mc?.ktlrda saat (1 ;;) ~e ks.Jar umumt idare yazı i,leri miıd 
luğune ı ermeleri l.~t.1mdır. Talipler mu:ıakasa. şartnamelerini (.'il 

kuru~ mukabilinde Ankanıda mclzeme daire<inden 1 lnydarpa 
muhayaar kıımi>yonundan tedarik edebilirler 

Karadeniz boğazı tahlisi, 
müdiriyeti umumiyesinder 

Tamir için flalıcc g-etirilmiş olan Karadeni7. boğo7.I honcindeki sslnt 
i;ıaret gemisi yerine muvakkaten ikame~e el\'erişli \'lpur c ·babının w 
mek. üzere Galıtaı.la '.\ l:triti h;ınınd:ıki mı:rkc7.i idırtye miin1e11:.ttın 

Tekirdag belediyesinden 
Tekirdağ ~ehrinin tem·iratt clektirikh·e i f Q •• 1.1)19 rnrl 

itib .. ren 20 ı;iın mi.ııldetlc ve kapalı zarf usulile \"cniden ır..ın:ı'·n 

<aya konulmu~rur. ihale günü :30 • 3 · IJ2Q cumartc i günlı Sıut. oP 
hc~~dir. Bu muddet zahııda taliplerin evrakı ke~liyc ve fennıycyı 
ı;örmek ve terkik etmek üzere Tekirdağı d:ıirci bckdiyesiııc miirı 

ııactları ILizumu ilan olunur. 

Mlsyonerıer meselesl 
Pa.ris, 20 (A .. \.) - :\Icb'us:ın 

meclbi kongregasyonlara mı.ite 

allik l :l. }'ıh anm miı.r.akcrc.sine 

de\ am etmi~tir. So~yalbt meb" 
0>lardan biri Fransa hukumetiyle 
Papalık makamı arasında vuku 
bulan miikllcmdcrdcıı dolayı 
bazı muahezart bulundıı~ndan 

.\l. RrianJ hu mıikıllemelerin 
u;ulc muı·a{ılc YI! par.arlık fikrin
den ari olduğunu evelce ııe~redi
len htı.ll;;tan ba;ka hiç bir taah
hude giri~ilmemiş oldup;unu temin 
etmi~lcrdir. 

1 latihin lsa.slı bazı papasl:ırın 

ra vır \"C hareketi.1c dair imalarda 
bulunması LıZe.rine 1. Briand bir 

ı piskoposun maiycrtmlckl p:ıpa~
lar uzerındc ır"kavemet cılilmez 
hir nufuz ve te ır icra ettiğini 
far.ıc ·!emek: rrıeı;'clcve 'llku! hasıl 
eıilmcdi!tiri ı;o. tcrmck demek 
olat:"all'lnı O)lemi,t r. 

Motorbot mUsebakası 
Mami, 21 A.A) ikinci ve 

sonuncu motorbot mUsabaka· 
sında ~\Is Encıand motoruna 
rakip olan lngiliz Secıı;rav Mis 
Amerika motoruna rakip olan 
Amerlkalı Garwood a mağlup 
olmU\ t.ır. Mamofl Seet;rave el· 
haa motorbot surat şamplyon
ıugunu istemekte ve dUn ha~
mını 400 sayıya karşı 761 sayı 
ile geçmiş bul"nduğıınıı ileri 
sünnektedl r. 

Oena IUmat meeales 
Parh, 21 (\. \.) - Kollcktifin 

müzakeresi e.snıı,;ında, . L l'oincare 
ltimlt meselesini mevzuu h~lısetmiş, 

bunun uzenne medi,; Çlnddd işgal 
kııutını alt ıa.h>isatın ilgasını talep 
eden oosyalisl takririn( 2JJ reye 
karşı 3.ıı rey ile rcddctm4tir. 

da d;rnaıılı lıııvalarda k.trın yaıt
ma>tnı bliyül.: bir leu.ctlc remıışa 

ederJi. 
An"ane mucilıincc Semerkanda 

,·e oradaki an yıkık duran 
saraylarına gitme,i icap ediyor
Ju. I lalbuki Buhara daha kuçük 
lıir yer olmakla beraber ulema 

meclisi, katı.iphancicri olan hir 

~ehirdi. 

~cmcr~antte dli sene cvd 

Ccnv;iz ! lan ıla ordu unu yer· 

le tırmi~ti. 
~liıvcrrih llın• natuıa.ki \lar

ko Pt>lotlan da!ıa ç'>k .hmyayı 

ge7Jp dolaımı,tor, il! ::la~ bah<
cdcrkcn der ki: 
•- Semerkunı c//lanm m büyük 

en güul ı•e eıı mulıfeşern şehrr/e

rindtn biridir. Bir nehir kenarrnda 
otan bu şehirln civarında delir
men/er, atvrller vıırdtr. Bııhçeler 

bu cetvellerle sulanır. 

ikindi namazından sonra hnlk 

• 
inşaat 
ressamlarına 

Mühim bir şırket ciudl rderan; 
olan iki Oç inşaat re>Saını araınaktaUır 
Arzu edenlerin \'orvoda cıddesind< 
llahriyar hanmdı 50 nümcroya mil 
racaatlan. 

Doktor aşçıyall 
Parh Seririptindan mezun ,·ı 

28 ,ene tccrubeli Frengi ağrı<ıı 

iğneleri!!, belsouklngu idrar darlı~ 

ve zanfi cinsiyetin c!ektirib.1e kıtı° 

seri ve aıtnt.ız rc<lavi,i Gemin 

iinunde, lzmır ·okaıtında • '. 4 

Farınsı.ı~a ve lngilizcC)C a"ina 

Bir Türk hanın11 
aranı~'>r ~aat 2 5 arasında Beyoğ 

ltmdıı TWıcl p:ısııında Kodak tic.ırt 
ha.nı:~nc ınuracuc olunmı~ı. 

~lanisa Vilayetinden: 
i\·lani;• ıle Kasnba ara.•ındakl yd 

üzerinde muhtelıf dı'aııa Cç .M 
beton atma .lr.oprü inşa.ılı Jll t9l 
lır:ı.~98) kuruş bedeli keşli Ozt-rinılel 
2.J.J-9~9 sut on ime kadar mudJcıl< 
Ye kapalı zarf u<ulile m0nakayaS1 

çık:ı.rıl~tır. izahat almak haycnlcn' 
"i!!ytt lla~ .\lühc.ıdisliğlne mürael 

art.arı. 

Yeni harflerle siir"atle yumaj!;ı 
muktedir 

BiR UAKTILOGRAF All..\.i'\!\°O 
lswnilcn iıcrl!tl mübeyyin te~ 

lif varak.ılarının şehadetnameleri' 
beraber (Cnlatada Posta kutu;ı 
No 3 1) adresine irsali. 

-"' 
bu nehri,;- kenarına toplanır,or• 
da e(:lenlrler, konuşurlardL0ra01 

omracak yerler, }'emiş satıl•ı . • 1 
dıikklnlar vardı. fvla olar• 
orada bUyı.ik saraylar ve abide 
ter vardır kl buranın hıılkın 1 

yübek zekl YC irfanına şah:ıılt 
ederJ!. 

"chrin en buyuk bir kısO 

harap olmuştur, bir kısmı J 
tahrip edilmi tir. • "e duvar, tP 
kapu u vardır. Şchriu hariciııJ 
ha ka bahçesi de yoktur • ., 

f~te Tcmlr orııra ı:itri~i ı• 
nıan · emerkanJi bu halde ııııl 
muştu. Her tarufta dut aı;açl~;. 
vardı. J)aıt t~1erinln gune$1 

n '-'P~ ·tı 

insanı ,ıma!ln serin ruzgdrt 1
1 

hararetini teskin eden yerin ~ş 
kı tatlı bir bayat surüyorJu. cıl' 

Çiınkiı bll yerin toprağı sen 1 
d<irt kere ınahsul verir, c~~ 
!erden berrak ~ulRr gelirdi.Bil 

bihnedl 



pmci!Jl!~ 
KORKUNÇ BİR 

İNTİHAR 
İhtiyar bir Rum dün 
gece vücudunu delik 

deşik etti --Evelkl gece sabaha kartı Ta
tavlada intihar oldugu te&

plt edilen tüyler ürpertici bir 
vak'a olmuttur. Hadise şudur : 

Tata·•lada Orta sokakta 13 
numaralı evde kunduracı ma-

kld oyalı 60 yaşlannda Vasil ile 
arkadaşı Nlko oturmaktadır. 
ihtiyar Vasil nevrasteni ile ına
lül bir adamdır. 

Bundan bir müddet evci de 
gene bu hastalığı yUzUnden 
Balıklı hastaneeiode ted vl altı
na alınmış (20) gun evel taburcu 
edilmiştir. 

Hastahaneden çıktığı gllndea 
beri gayri tabii haf gOsterea bu 
adam evelkl gece (10) saatim 
tulilnde bir çakı ile aleti 
tenasUIUnü vı boğazını keıtlk
teo sonra çakıyı vücudunun 
muhtelif yerlerine aaplayarak 
delik deşik etmek suretiyle mis
li gllrOlmemlş bir şekilde inti
har etmiştir. 

Vak'ayı haber alan zabıta 
eve giderek odaya girdikleri 
7aman Vaslslll , vDcudu delik 
deşik, sağ elinin avucu kanlar 
içinde, arkası üstll yatmış bir 
halde bulmuşlardır. Vak'anıa 

intihar oldujtu anlaşılmakla be
raber tahkikata devam edll
mektedlr. 

Bir genç intihar etti 
Maltepe askeri lisesi tale-

besinden 18 yaşlarında 
Nuri Efendi diln saat on 
dört buçukta Osklldardakt 
hanesinde sat şakağına sık
tıtı tabanca ile beynini par
calayarak intihar etmiştir. 
zabıta tahkikatına göre, in
tiharın sebebi, sınıf geçeme
mekten mütevelllt teessür
dilr. 

ikisi de yakalandı 
Bir kaç gün eve! Sllahtarağada 

bir cinayet olmuş. Hilmi Bey 
namında biri gece gazinodan ge
lirken yolda iki lranlı tarafından 
bıçaklanmışu bu adamlar ahiren 
Yakalanmışlardır. 

KISr Hesenın merlf•tl 
Galatada Kireçkapıda manav 

çırağı HaHn cecı Galata
ilan ceçerken aabıkalı kOr Ha. 
'-• tarafından iki yerlndH ya
'•lanmıştır. 

Yangın ~ıktı , .UndU 
~lfllde Perihan ıokatıada 
V Aval beyin evinden, Bey
°thında LUlecl Hendekte lraalı 
tıueeynln kahvesinden yanpa 
~lıını, , bastınlmışıır. 
ltedın yUzUnden kavga 

Qeyotlunda Gllllzar ve lda 
bir doıt ıneaeleslndea 

~\'ga ederek dlltUfmOflerdlr. 
~ KISprU memuru 
'"\ Gprü ıftelerlnd.. birinde 

11 memur bulunan Rıza ef. 
• l'evflk Bey aam.ada bir 
~t lıavga etmlfler meınur da-
•lı Yemiştir. · 
~ 8tr i<adln kayboldu 
ıı;;;. DılnGnUade lranlı Hüseyni• 
lıoı kansı Behiye hanım kay-

O dutıından aranmaktadır. 
•t kattan dUf•n ~uk 

aeYjtlunda Yenlyolda otursa 
e 

1 
lyanın 13 yatın.da otlu 

.:ı!nmoaı 0katından dUferek ya-
'' r. .ı,. Yancın _ p I 

ı>... sok.tında . ıuıgılnda zzet 
Bedri beyin e R.ı ejdı Dıüfettişlerinden 

vnen dli b 
tutuşmak suretilc rangı n ıcuı 
"" n çıkınıf bir 
""'anın rıvanı Yandıktan ' 
d.. .. - ıonra 0··n 
.Urülınüştür. · 

Liman şirketi 
l•ıııan şirketinin senelik uma
Pıl,. ıııı içtimaı ay ıonunda ya. 
llıq1ıcaıc11r. Bu içtimada imtiyaz 
ıııı '"•le iade bazı tadlllt ya
flr~ • bilhassa dalgıçlıtıa 
I011dde 'it olduğunu kaydeden 

letı ile çıkanlacaktır. 
le1ıı 1•ten aefaretlnd• 

~llıtef:~a'M. efaretl tlcartt 
anı ııı • Siglımond Vetu
te~lttrıııetetlnden fehrlmlzt r. 

l\ll•arıı VOldenlar 
il DıUdoekatetı it tedrisat 

ey dUn A rü ~agıp Nurettin 
e Erzuruın ntaraya gitmiştir. 
llılnı At ınıntakası Maarif 

IQ•haııı ~•tara ~eşit Bey de 
eınurlyetlne tml tir 

EMANETTE 

Belediye kanunu 
Bu sene yeni kanun 

çıkarılacak 

Alınan haberlere gllre Millet 
Mecllıl bu ıene yaz tatlll 

olmadan evci yeni belediye llyl
hasını intaç edecektir • 

Yeni belediye kanunu vali
lere bir çok eallhlyetlır vırmek
t~dlr . 
OrteklSyd•kl yıkık duvar 

Geçenlerde yıkılarak tramvay 
yolunu kapayan Yıldız sa

rayının OrtakOydekl duvanoın ı 
taşları'temlzlcnerek yol açılmıştır. 

Bir daha bu halin tekerr~r 
etmemesi için Ulzımgelen te<! 
bir alınmıttır. 

Yağ bahıl tazelendl 

Ş~hrema~eti margarin ~ agı im• 
ıçın hır fabrika açmajtı kar 

veıildığinl evelce vazmışıık. 
Bu fabrika için bir şirket :eşııklr'.il 

etmek üzeredir. Şırkete Emanette 
ıştlrftk edeceği gibi şehrimiz yağcı

lan da hbsedar ola.:alctır. 

F•kıt Emanet bu fabrikada 
yalnız margarin değil aynı zam•ndı 

yemeklik yağ namı altında mahlut 
yajf; da yapmak istemektedir. 

~:manet bu ~i yapabilmelı: için 
Sıhhiye vekAletinden müsaade iste· 
mektedlr. 

:vlamafi :ıhhiye veklletlnln bu 
mahlut ya/t btlhaal ve ~atışını müsıde 
etmeyeçeğ> zannolunmaktadır. Çtın

kü mahlut yıp; satışı y•saktır. 

Otomobil plakları 
Emanet yeni Otomobil plaldınnın 

1 'isandın itibaren sığ tarafa 
talikini bildirmiştir. 

Şoförler bu karara itlraz etmelı
tedirler. Çünkü otomobillerin lrumızı 
fenerler~ sol tarftadır. Mamafl muı· 

vln Şerif bey lı:arann yanlış oldutunu 
söylemektedir. 
DarUlbedayl Ankaraya 

gidiyor 

D arülbedayl yakında bir kaç temsil 
vermek llzere Ankarayı gide

celı:dr. 

TIBBIN HİZMETİ 
Türk ocağında bir 
konferans verildi 

Evelki gece T!irlc ocıgında Tıp 

fakültesi nisaiye muderr!s m!iavlnl 
Doktor TevHk Remzi bey tarafındın 
memleketlmizde tıbbın terakki ve 
lnlcişah hakkında bir konferans ve
rllmiıtlr. Konferansdı doktorlar. ve 
münevver zevat ile tıp fıkülrc~i ve 
sair lli mektepler talebe., hazır bu· 
lunmuşlardır. 

tSTANBUL CUMA GÜNLERİ NASIL EGLENİYOR --
Pişek3.rla Kavuklu .. ~~~~~~~~~~ 
Tarihe karışan oyunlardan: 

ORTA OYUNU 

.~ ıion, ağz 11 z ı dolu !dl, 
Okndarkl Sehzadel·a~ının kıdem

lilerinden sayılan nazik bir arka· 
daşımın delaleti olmasa, dönmek
ten başka çare bulamıyacaktım. 

Sordum: 

- Alaturka saza bu kadar 

rağbet hat 
Ne sazı'/ Orta oyunu oy

nandıjtından senin haberin yok 
galiba? 

- YooookL. 

- Orta oyunu zahir. Biraz-
dan küçük lsmall efendi çıksın da 
bak, ne mlikemmel numaradır

- Küçük lsmall efendi mlT 

Ha, şu.. . yaşlıca bir adam de
P;ll mi'/ 

- Ta kendisi .• 

Hauramı söyle bir yoklayınca 

buldum. Bayazıttan yokuş aşağı 
inerken tahta sedirli harap bir 
kahvede, sigarasının dumanlanna 
dalmış iki büklüm bir lhtlyan 

göstererek: 

- işte demişlerdi. Küçük İs
mail efendi dedikleri zat budur. 

Bütün arkadaşları, hayat sah
nesinden çt:k11dlkten sonra mey
dan kendl~lne kalmışn: 

- Ah, ah diye dert yanmıştı, 
yüzümüze bile bakan kalmadı 

Bir zamanlar dört taraftan sey
rimize gelir, orta oyunu der de 

bir daha demezlerdi. Nasıl bu si

nemalar çıktı biz de hapı yut· 
tuk. 

Küçük lsmaU efendiyi etrafını 
sann heyecanlı kalabalığın orta
sında bulunca Slmkeş hanının 
avlusunda kendisinden lşlttljtim 
sözleri hatırladım. Kuvvetli bir 

alkış kopmuştu. İhtiyar p~ekAr 
titrek başını çevirerek alkışlayan· 
lan hörmetle selamladı: 

- Efendilerim, bu akşamki 
oyunumuz bir kadının bUesl dirL 

Sesi tarihin küflü dehlizlerin
den geliyor gibi idl 

Elinde şakşağı, karşısında ka
vuklusu_ Hemen bir asırdan beri 
tekrar edile edile güldürilcü şek
lini kaybederek çok gülilnç ol

mağa başlayan tekerlemeler bir 
birin! takip ediyordu: 

- Hiş, sen bant baksana, 
clnmlsln senT 

- Ne lnlaı ne llinlm. beni 
ademim. 

- Beni ademmlslııt Ben de 
ceviz içi bademim. 

lf-
-Sen Pendl attar okudun muT 

Diye sordu~m zaman çubo-
- Evet Pinti attara kalp pa

~nu çeküp dumanını boşluğa 

- Ne yapıyorsunT 

üfleyerek: rayı okuttum. 
- Senin pederin madenn 

- Hiç demişti, arnk bize ne 
Tar mı? yapmak dllşer günllmUzil belı:-

- Pederin madeni olsa ben 
llyoru:r.. 

bu halde mi gezerim. 
Sonra yine, bir gün on• - lf-

galiba bir rama~.an günü idl - _ Jı:mail efendi bu gün ben 
Simkeş hanının alt lı:atındakl pek ılnlrliylm. 
avluda mangal yak.arken rastla- - Aman kaba butundan pu-

F..skl tabirle bu "Naşlnlde ,.. 

nükteleri dinkrken ln~anı sıkın

tıdan ter basıyor. Çnk geçme

den taklitler başladL Bazılan 

oldukça muvaffak oldular. Mese

l! Arnavut taklidi kusursuzdu. 
Fakat onlarcla da yenilik yok. 

La.z boyuna söyler, Arnavut ke
sip biçmekten bahseder, Kayse

rili para ister Filan ve filan. 

Nihayet işte ~zenne •. _ Kadının 
ismi atta alınması haram oldujtu 

devirlerde ona bu adı takmışlar: 

Zenne.. "Zenne~ denilen mahluk 
mutlaka kırılıp dökülecek, nazü 
niyaz edecek ve her oyun mu
hakkak kadının yahut Zennenin 
galebeslle bitecek. Bunda dı öyle 

oldu. P"ışek!r, Zennenin sözüne 

uydu ve aklı biraz kıt olan 

kavukluyu telleyip pullayıp gelin 

ettiler. 

Damat usulen zil zuma aar
hoştu. lşlıı farkında olmadı ve 

yine her zaman oldu~ gibi sa
kallı gelinin boynuna yüz gö

rümlüğu bir inek çıngırağı. takar
ken plşek!nn sesiduyuldu: 

- lşaUah, gelecek hafta bugiln 

bana Bağdattan mektup gelecek 

birlikte okuyalıml. 

Oyun bitip te dlfannın keskin 

ıyuı ile kafam yerine geldikten 

sonra düşundüm; Mademki orta 

oyunu denilen bu asırlık: oyun 
ldm~enln deRfl, bizim malımızdır. 
Bunu mümkün mertebe yenllct
leştirlp, içine birazda p;ünün Yak'· 
alanndan ilhamlar katarak diril
temez miyiz? 

M.S. 

Tevfik Remzi bey, memlekedıııu
de nbbm da diğer ilimlerle beraber 
lnklsıf ettiğin~ bütün ilimlerin lnkl
tıfının fikir hürriyetine mühtaç bu
lundup;unu söledikten sonra tıbbın da 
diğer ilimler gibi uzun zaman 
taassubun ta%}"ıkı altındı kalarak 
ancalı: tınt;lmat .Uvrinde yenlleşmege 
bqlal'lp cumhurivet devrinin TUrlc 
müfekkireslne verdiği hüniyef ıaye
slnde lnlc.işıf imkAnı buldutunu 
lllve eyleınfşdr. 

amıştım. tırma yapurma, dükkanda kalır. .. ·-·--·-••ı ... ---·-·-·-·-·-·-·-·-··· ...... ı-··-.. ·-·-ı••-·-a-·-·-·-·-·-··• ... a ................ a ........ . SPOR 

konferancsı, tıbbiye mektebinin 
tarihinden de bıhsederelı: bu müesse· 
senin en ziyade ordu ve ınemlekedn 
ameli ibdyaçlan için kurulduğunu ve 
bu vazifeyi şeref ve muvaffakıyetle 
yıpulJnı, tıbbın memlelı:ere tabii ve 
mU•bet ilimlerin de lnklıafını çok 
hi·'lnet ettiltlnl anlatmıı. Ye sıhhiye 

vektlerlnln açtıfı sıhhi mücadelelerde 
ur! usul!er! mükemmelen tatbik ede· 
rek, muvaffak olduğunu, Türk mıtleti 
içtimai sahalarda dahi rehberinin lr
şadadle nasıl hUyük tekftmUller gös 
reriyorH , bunun tıp sahasında da 
böyle olacağını ve yabancı kültürlerin 
uarednden lcurıulıcığını izhar eyi•· 
miftlr. 

Sıtma mücadele 
kongrası 

Ankara, 22 (Mllllyet) - Sıtma 
mOcadele reislerinin akt• 

•ytedltl koncra bitmlftlr. 

Fabrika memurları 
kooperatifi 

ff •reke labrllı.aeı memurlan 
bir kooperaıır yapmıtlardır. 

Bu kooperatır Y•nn ilk içti· 
maıaı yapacaktır. 

Ankarad• lnglllz sefareti 

Ankaraya gldın iki lng111z 
mimarı merkezi hükOmettı 

yapılacak olan lngtllz sefaret 
blnaeını ln9a için hazırlığa baş
Iamı,ıardır. Veni bina bu yaz 
sonunda ln~a edllmlf buluna-

ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA YAN-
LARA GALEBESi 

Beşiktaş meşhur G. S- F.B muhtelitini 
5-1 mağlup etti 

Galatasaray - Fenerbahçe mııh

telltı dün diJter kulüplerin oyun

cularlle takviye edllmi& Re~ikt .. şla, 
) Ani hlr muhtelitle karşılaşacaktı. 
Halbuki kendi kuvvet ve idma
nını )!;ÜVcnen Beşiktaş; k1'men 
ele kendi oyunculan arasındaki 
tesanüdü hozmamak için başka 

oyuncu almıyarak kendi oyuncu
larile çıkmı~tt Bu suretle r..s F. it 
muhtelit! hlr muhtelitle dep;ıı 
fakat doğrudan dogruva Beşik· 

ta~a karşılaştL 
Her uman için lotanbulun 

en kuvvetli fııtbol takımlarını 
malik olmakla maruf bulunan 
bu iki kulüp muhtellrt; - maçı 

görmeyen karilerimlz havret et

mesinler!- Heşlkt~ kar'1 feci 
bir ma~lubiyete uğradılar: 5- ı. 

Bu netice sarahatla ve bir 
defa daha ispat etti ki çallljan· 
!arın da çalışmıy anlar ü..:erinde 
bir hakkı gelcbcsl vardır. Fut· 
balda oldugu kadar her sporda 
da filhakika iyi namın muvaf

fn kı yette az çok hlr vardı ı 
vardır. '.\leharct galebeyi cemln 

Fakat çal~tırılmamış, işlenme· 

mlş bir meharetl çok çalışmışlar 
karşısında büyllk bir nam bile 

kurtaramaz. 

~lktaşWar belki dtlnl(.!i basım· 
lan kıdar tecrübeli mahir degll
dlrler; fakat her halde 00. dur
mamışlar, çılışmı ·!ardır. 

Halcikattan bqkıı bir şey 

ifade etmeyen dünkü netice iki 

marııf kulüp futbolculınnın na
zarından kaçmamalıdır. 

G Nisan ne olac•k 

Bilhassa 5 !•anıla Beşik tışl• 
ikinci devrenin ilk ilk m••"" 
yapacak olan < ;alatasarııY Be~lk
taşın kendilerini liri p~la takip 
ettlRJni unutmamalıdırlar. 

Beşiktaş• dtın kü mıı m nıuv•· 
ffakıyet!nden dolayı umiınlyetle 
tebrik ederken her uman ıçın 
ho ·le çılışmılsrın• ııv•lye evlerlz. 

••• 
Bir asda maçtan bahsedelim. 

Beşik~ 

ükt \dnaıı. 

Hti ·nu Tııhlr Riışni 

G.S - F'.B 
Rlza 

M. "\"ız!f Burhan 
Reşat -ıthıt \1irhat 

1\IA ;\-Jcbmcr Zeki Fikret Muslih 
ilk deHede muhtelltin muıla[aası. 

u çok iyi olınzsını rağmen muha
cim hanının baştan başa teslrsls 
,.. cansız oyunu derhal Beşllı:~ 
hakimiyetini remin etti. Bu .,,~ 
Beşlktaf bit sayı yaptı. ,_ .. 

ikinci d•v,...,-lit 
,,.ob<C mij<b; 

ikinci devr-"~ebeddill bit b . 
d ,,.,. s uıiln 

um • ••f. hine oldu. 
muhtedr • 

11 • 
ço/I canlı ve candan oynayan 

11_,ıkı.c•hlar bn devrede do ınuhrell· 
"" yegtne , 1 ,,., 01 dört ,;nllı 
mukabele etti. 
DUukU kUçUkler maçı 

f)(Jn bu maçtan evvel Galata 

saray Fener bahçe küçtiklerl 
bir maç yapacaktılar ! 

Bu maç evvelden talı.amir 
etmi, olm:1>ını ragmen Fenerli
ler ancak per~embe ak~amı geç 
valut.. bu ma~ı gelecek hafia 
yapabll~ceklerinl haber verdikle
rinden G.ılııtasaray lılar F..sayan 
erm ni tak m le tir maç y ptılar 
ve O lıp ~d ılcr. 

MOttFERtK HABERLER llMEMLEl<ETTE -
Okuyup yazanlar ORMANLARI -
Millet mekteplerinde 
merasim yapılacak 

Millet mekteplerinde 2 aylık 
kursların imtihanı bltml11-

ıi •. Bu talebealn tastlknamelerl 
1) nisanda verilecektir. O gün 
ekteplerde merasim yapıla

caktır. 

• Flrart bir Rum 
ımirde otururken sekiz ay 

evci kaçan Con isminde 
biri Vunanlstandan tekrar lzmire 
avdet etmiş lsede yakalan
mıştır. 

Kitapçd3r heyeti 
~ ıt•pçılar cemiyeti he) eti idaresi 

vaziyetlerini hükOmere anlatmak 
vın bir hey'etln Ankarayı ıı;itmesine 

ar vermiştir. 

Seyrlsefaln blitçesl 

S eyrisefaln idaresinin yeni bütçesi 
tanzim edilerek iktisat veHlerine 

gönderilmiştlr. 
Seyrise!atn umum müdürü Sa

dullah bey bUtçe mllzakereşinde 
hazır bulunmak üzre bir iki güne 
kadar Ankarayı gidecektir. 

Gl!lcemal vapuru 
G Ulceınıl vapurunun evelki gc ı 

yapılan tecrübesinde 17 mil 
silratı olduıtu kaydedilmişdr. 

Yann cekrar bir sürat ve mukı· 
vemer tecrübesi yapılacak ve gemi· 
nin son suratı kati olarak tespit 
edilecektir. 

Bir vapur karaya oturdu 
Beji idaresine ait Sür"at vapuru 

evelkt gün Ayvalık karşısında 

Cunda adası önünde karaya 
oturınus, henüz kurtulmamlljtır. 

Vapuru kurtarmak için seyrlsefain 
idaresinin Mersin vapuruna emir 
verilmiştir. 

Tlcer•t odası klltlbl 

Evelkl ,;Un Ankaraya giden 
Ticaret odaaı umumi katibi 

Cemal bey Ticaret (\da11ndakl 
komisyonca hazırlanan r;llmrllk 
tarifesi baklanda bükQ.mete lza· 
bat verecektir. 

KADRİYE H. 
Kadriye hanım ve rüfekası 

hakkındaki tahldkat devam 

etmektedir. Dün Cuma olduğu 

için kimse istlçvap edilmemiştir. 

Hikmet bey bu gun bu işle 

meşgul olacakar. ---
Yun anlıler de V•Pmlflar 

ff •ber ıldıgımıza göre Yunanlılar 
Türün inhisar idaresinin yaptırdıRt 

ilme benzeyen bir film yapmışlardır. 
Yunanlılar bu filmi Almanyayı göıı
dermiflerdlr. ----TUIUn •keperlwl 

Tütün inhisarı kursundan bu 
sene çıkacak ekJperlerln 

lmtibanlan bir iki güne kadar 

lkmııl edilecektir. 

GÜZEL SANATLAR 
MÜSAMERESİ 

Dün güzel sanatlar blr11«fnde 
on beş günde bir verilen mu
tat müsamerelerden blriııl yapıldı: 

Müsamereye Peyami Sefa be
yin (yeni ~oman) hakkındaki 
konferansı ile başalandı ve 
Necıp Faı:ll Bey tarafında" 
olr hlkiye okundu. Sonr• "' 

komedi oynandL "'' lı:onsf'r 
Komediden so.,,.,. 

verilmiştir. ~ 

gı;;""'1 ~SSAMLAR 
SERGiSi 

Genç ressamlann Ankaradıı. 
büyük bir Sanayii nefise ser

gisi küşad edeceklerini yazmıştık. 
Sergi. ı :ı Ni•anda Ankara etnog
rafya müT-eslnde merasimle açı

Jacılc, ve bir ay devam edecek
tir. Onbir genç san'atklrın(l 50) 
parça heykel ve tablosunu ihtiva 
edecek olan bu ,ergiye,Murtf 

vek:l.leti nakdi muaYenette bulu

nmuştur. --Sanai birliği İçtimaı 
lliln Vlllll sanayi blrlillnde sanayi 

erb. ı ıın ı~tlrık ettlgl fevkallde bir 
hey"erı umumiye içtimaı yapıldı liu 
içtımı<la yeni gıimrülı: kanununun 
Büyü!.: ~lllıı :\fcdislnı gelmesi 
ınilnı. chetlvle Ankaradı bir sergi 
.açılmısı görilşilldü. 

•erıcede mqher için yagılacak mu· 
af kar~ılı · bulunamadığından «men 

niiertr. hı~kumere arzı ıçın nkara "' 

MUHAFAZA 
lzmir havalisinde 

(50) sene ağaç 
kesilmiyecek 
iktisat Vekalet! tarafından 

lzmlre gOnderilen bir emirde 
sablllere ve şimendifer batla
nna 50 kilometro me afe dabf
llndekl ormanlardan hiç bir su 
retle kat'lyaı yapllmaması bil. 
dlrllmlştlr • 

Emir kat'i bir şekilde yapıl
mıştır ve bu ormanlardan 50sene 
müddetle ağaç kesllmlyeceğlae 

dairdir • 
Bu emir mucibince lzmir Vila

yeti dahilinde bulunan orman
lardan tat.~ 50) se'le biç bir 
suretle ağaç kesilmiyecektir. 

Linit kllmUrU odun kllmUrllne 
nazaran daha ucuz ve kullanış
lıdır, okkası (4) kuru~a satıl
makta ise de yann bllyllk bir 
talep karşısında flatların fırla
yacağı tahmin edilebilir. 

lzmlr iktisadi mıntakası da
hilindeki bu kabll ormanlarıw 
planlarının yapılmasındandır. 

Sahlllerde ve şimendifer 
yollan clvarlanndaki orman-
1 arın şimdiye kadar pek 
fazla tahribata maruz kalması 
Vekatetln bllyle bir emir gön
dermesine ~ebeblyet vermiştir. 

Bu sene lzmire civar orman
lardan kat'lyata ınUsade cdil
mlyeceğlnden odun ve komar 
flatlan yUkıelecektlr. 

lzmlr Orman BaşmUdUrlUğil 
mıntakasında tahrip edllmemiş 
bir çok ormanlar vardır. Ba 
ormanlarda ağaç kesllmeslne 
ve tomur yapılmasına mOsade 
edllmesl için ~ ekatıte mQraca
at edllmlştlr. 

Balıkeslrde istatistik 
Ballkeılrde ıoa bir aenedı 

5753 doğum ve 4293 lllüm vu
kuatı olınuftur. 425 ev ve 33500 
parça eşya tathlr edllmlftlr. 

frenıf mUcadeleslae IQ28 
seaeel ınayı11 lptldaeında b&\j" 
lanmıf vı merkez hitam bul
muftur. 104000 kusur ethae mu
ayeae ıdllmlf, eskiden frenfill 
olarak 920 f&ı. kaydı bulunur· 
ten yealdta tarama netlceaf 
elde edilen frnıfll adedi blrlnd 
va ikinci devre 640 erkek 610 
zil kadın, OçUncQ devredı 670 
mu•ap yeniden teıplt olunmllf" 
tur. 

Y eal V1 Hkl frHgllf adedi 
ba yıkunlarla beraber 2178 ,. 
ballt olmattur. 

BUtlla Vlllyet dalıflladı 8 
lekıll lıa-a Y&l<'- olınUf içi 
bıı ııutalıktaa Ol•lftllr. 25 ka
ra bum•• nlnlatı olmut dGrdl 
vefat etalfdf • 

Adliye ceralmi 
Adliye ceralmladea ao 

300 darp ' sa lıtalel ' 
allb katta Ilı , •- Darly 
Ue , 5 lıkatı ~ vutnall .,_ 

IBQflur, 

1 tutun kanuau 
~ün inhisar idaresinin hamj 

ladığı. lı,ıtıa mecllsl ldattd11 
tetkik edilmiştir. önümüzde~ 
hafta içinde bükOmete ırzc:dlle< 

cek ve ağlebl ihtimal Mill~ 
meclisinin bu devresinde müzar 
kere edilecektir. Layihada tütllıl 
ekenler için çok mühim tadill~ 

yapıldııtı söylenmektedir. 

Ceneral Dölara için 

Muhtelit mübadele komisyona 
bitaraf Azasındnn Ceneral Dö· 

!ara geçenlerde vefat emıı,rt. 

MUteveffanın iııtlrahatı ruhu için 
yann Sentesprl kllsesinde ruhani 
bir ayin yapılacaknr. Erktnı 1 ili 
kOmet ve ecnebi bir çok zevat 

bulunacaktır __ ,___ 

ı•yrl mUbedlll•r• mektuıt 

Em!Ak: sahibi gayri mubadillerı 
yarın tev:ı.iata ~!anacaktır 

Oün de yeniden (32) kişiye 
mektup gönderilmiş; müracaat 

etmderl h\ldirllınlştir. 

Konser v•rllec•k 
/)numilzdekl salı gtınü akşamı 

'f!iton ·ı ı'onlannd.t dokuzuncu 
k»nser venlece ve meıhur Retofenın 
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BUGÜNKÜ HA VA 
Dıin fazla hararet 6 en az 1 

1 dereccydl Bugün havanm poyraz 
~e bulutlu olması muhtemeldir. 

Bu çocuk bu~ köyüne ~e
vinçle döniyor. Öyle bir sevı_nç 
ki, yaradılışındaki gurur sev_ın
cini mübalağallandmruyor bile. 

Bu çocuk (Yeni harf çocuk-
SON ZAFERİN KUTLU lan) nm yüzbinlerinden bitane-

OLSUN sidir. Ben bunlan çok gördüm 
- Gazi Hazretlerine ariza:- ve çocuklaşacak k:ıdar heycan 
En büyüğümüzt duydum. 
Boğaznnm her boğumunu ve Bu çocuğu evlatlık al deye-

göysümün her köşesini şişiren men. çünkü bütün vatan çocuk
heyecanmu zapt edemedim, ne- lan senin has evladındır: ekmek 
cip ve yüksek musamahana gü- sacma kül döküp yeni harfleri 
venerek onlan bu satırlarla çag- öğrenenler has vatan kardaşın 
lamak cesaretini buldum: olduğu gibi.. 

Dün saat onüçe beş kala ıson Biz nemutlu insanlarız ki, sa--
. zaferinin en parlak bir sahnesi- na ve senin zaferlerine eriştik. 
ne evimde şahit oldum. Yazı Kırkdört senedenberi çekti 
yazıyordum. Müskirat İdaresi ğim iztıraplar, yetiştirdiğin bu 
kontrol Müdürü Hadi B. elin- sekiz on yaşındaki karayagız 
den tuttuğu bir çocukla içeri köy çocuğunun yazdığı bir tek 
girdi. Bu, sekiz on yaşlannda harf uğruna helal olsun! 
kara gözlü, yırtık çarıklı, sivri Kannlan aç insanlann ruhlan 
!lmacıklı, karayagız bir köy ço- ve dimağlan o kadar bol bir nur 
cuğu idi. Elini kasketine gütür- gıdası ile dolıy~r ki, yannki tok 
dü, ellerimizi sıktı. Hadi B. ve zengin Türkiyayi şimdiden 

- Dinle! dedi. Söyliyecekle- selamlayabiliriz. 
ri var. Köy kadını okuyup yazmıya 

Bu köy çocuğu zekfuım ta başladı. Köy çocuğu kitap için 
kendisi idi. Can evini okşayan yollar, daglar tepiyor. Kasaba
bir sokulganlıkla ve hiç sıkılını- lı. Şehirli ve bütün Türkiye ça
yarak şunlan söyledi: !ışıyor. Nurdan ü~tü'l nura boy-

- Ilcn Bala k:ızasmın Üc;en anıyor. İnsanlığı sindire ~indire. 
köyünden Topal Süleyman Oğ- medeniyeti sindire sindire, i.>
lu Adem im. Köy mektebinin tikbali &indire sindire benimsiy
üçiincü sınıfındayım. Mektep or bunu da yapan, bunu da yap
Ec'.ciz gün bayram tatili yaptı. tıran sensin Paşam. 
Muallimimiz Abdülhalık Bey Paşam! enbüyüP,iimüzl Üçem 
dedi ki, bu azattan istifade e- köylü ki.icük (Ademin) biiyiik 
tlin. Kitaba, deftere, kağıda ne- ve tek b:ıbası! bu son zaferin de 
ye ihtiyacınız varsa tedarikle- kutlu olsun! 
yin. Kazaya posta ile kitap def- AKA GUNDUZ 
t • .evi gelirdi amma bu sefer 1 1 
ge'medi. Babam topal olduğu H ft 
için bana o kadar faydası do- a anın yazısı 
ICunmaz. Ankaraya gideyim, bi- aa::ıı:a:ı:::mlllll!lll"'..,.."'Jl'lloım .. 
raz para tedarikliyeyim de ki- L.fLITT BETTAR~ UK 1 tabı neyi alaym1 dedim buraya EV n.1 ' 1\.. • 

geldim. Amma burada kitap pa- Dün de yazmrstım, bu gı7n 
rası b·;Iamadnn. bir kerre daha tekrar edeyim: 

- Parayı nasıl tedarikliye-
cektin? - Bu btkdrlık yardı. ona 

- Bizim köyden bir çocuk da kıydılar I 
var. Ankarada boş şişe alup sa- Eı•et' Elbette işitmişsinizdir, 
t'.ır, yatı mektebinde okur du. bekdrlardan vt r gi alınması 
Onunla boş şişe alup satacak- hakkında bir teşebbüs var. Bu 
tun emme günüm yitti, mektep teşebbüs mu afJnk olacak mı, 
günü ~ttı, ondan tedarikliye-
medim. Yolda fabrikacı Naci olmayacak mı? Bilmemi Yalmz 
Bey zade Fuat Beye çattım. Be- bunun bizdeki muhtelif tesin'ni 
ni iıntan etti. Sonra hepsini al- tetkik etmek isftrim . Şüphe 
dı. Aldı emme gene biraz ek- etmeyiniz ki bu l:avadis bd6.r-
6ik kaldı. Daha o kitaplar çık- /ar aleminde itidal ve cesırctle. 
mamışta. Sonra alup mııallim B karşılandı, meşhur bekdrları/.ın 
eli ile bana gömlectecek. hiç biri bu vergi üzerine tebdili 

- Seni ben de iıntan edeyim 
mi? kanaat ederek yeniden dünya 

- Peki, it. evine girmeye kc.lkn:ıyacaklar, 
Paşam! En büyüğümüz! Bi- yalnız Ubeydullah tfendi üsta

ı:e nurdan daha parlak yollar a- dımızın gazetelerdeJ.1 beyanatı 
çan yüce Türk! Bu YJrtık ça- hi/üfına olarak şımdlJen öltye 
nklı, pırtık robalı, mor elleri beriye görücü gönderdil!i işi
nasırlı, gözleri zeka fışkıran, ııe-
si kılıcmın yumuşak çeliğinden tildi, dognısu muma i/eyh üs-
daha yumuşak sesli, karayağız tadımız J açın/ır parça.ıe/!ilılir. 
köy çocuğunu ben de imtan et- Elsinri muhtelijrye aşina, mem
t:m. Sen de imtan . edebilirsin. leket gômıüş, dünya görmüş, 
Bütün dünya da hayret ve hay- hayo/111 bütün koridorlarından 

le imtan edebilir. Ne verdim- geçmiştir. Şimdi bu fırsatı 

ds~mse ~ okudu. Ne söyle- ganimet bilip odalardan birine 1 çh yazdı. Hem yal-
""''" enı girmek istıy· or. Malum ya fürk-n..,,- da kal' ··, Hatta ya-

zısını ıgrau d k çtde " Metres ,, ir. ismi odalık 
M · ·· küll' · .,Y urara · yazdı. a~_us .. ~n tınadı. idi. Bizi i/erilememış lrltikki 

İste a ak ust u, 0 lece ~-1 eden frenk/erbı daha şıı beş 
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- " t 
on senedir meydana çıkarabil
dıklerl nikdhsız kadını biz 
asırlardan beri bilir ve tanırdık. 
Ne ise bu bahse başka zeman 
temas etmek isterim. Elhasıl 
efendim, yetmişinden sonra 
cennetten çıkmak isteyen Ubey
dullah efendi üstadımızdan 
başka kimse evlenmek niyetinde 
degi/, anada bu hl!Ves senede 
bin beş yüz kişiyi evlendire 
eıılendire hasıl olmuş bir işti
hadır al/ah akibetini hayretsin! 

H.ı\NİM EFENDİNİN İSK ARPfNLERİ 

Şu tvlenme mes'elesi hak
kında sabık ulemadan bir 
zatın fikrini sordam. Alimin de 
sabıkı olur mu ? Demeytn .1 

Olur/ Eskiden kazımir, Halebt 
Mülteka, gibi eserlt" okuyup 
anlamış gibi giJrünenlee •ııtim. 
denirdi, şlmdi bu tmtinanın 
- tıpkı fes gibi - arlık alıcısı Siyah sarcnden, eski bir hl.ar
ka/madıtından bun/an bilen- pindi. Yükl~n karanhk bir 
fere de sabık 6.lim dtmek k~eslne aolmı~a. 
yanlış olmaz . Bu sabık d/im Canan. hanım elendi çok hasis 

bekardır, bana cevaben dedi ki: bir kadındL Hiç bir eşyasını. 
- Sultamm ! Zatınıza ev- eskiyince atmazdı, saklard': 

li/if!in nezdi ilalıideki ml!Vkılni - Dünya hail bu, dcrdL kırk 
g isferecek bir misul arzedeyim: yılın bir günü vardır;lazım olur. 
Adem babamızla Havrn mlı". Ye karanlık yüklükte bir alay 

demiz cennetten neden ihraç ı eski eşya, yıp;ı ld ı kça yıp;ı 1 ırdL.. 
edildiler? Evlendikleri için de- Kocası da, kansının esiriydi. 
/!İl mi ? Eger/ı•yim bekar kal- j Şadi bey, kazandığı parayı kan· 
salardı i/el'ebet cennetin nimet- sına tesl im eder, ondan sonra 

/erinden müstefit olacaklardı! günddik nlırdL 
Bu sez yanlış deltilıtir ve Bir gün Şadi bey, Canan 

bugıin evlenmek istemiyenlerin hanıma: 
kaygıısu cennetten korutma- - Bu gece Nuri beylere davct-
maktır. Elimizde • Bek<1rlık, li)iz., dedi. 
sultanlık ! • d iy t bir mesl'l Hanım efendi kı7.dı: 
ga!ib<1 bütün sultanlar yıkıldıgt - Ne diye davet ediyorlar 

için bu sultnrı/ıkta laf!Vo/unacak' sanki? Kar~ılık yarmamız. lnzım. 
Şuara, ııdrba, mrıha"lrin lilemln- Fakat rrdd~tmt:k do(';ru olmı-

de de bekı'irlık lelıindt lıllyük ctrt- yacaktL Canan hanım 3 sene 
yan vardır. Çünku yapı!an tttki- eve! yapuğı bir efüiscyl giydi, 
kata nazaran b~ktırlor evlllerdtn 

sonra koc.ıısına S<.slen<li: 
dalıa iyi yaşıyor, daha çok muvaf-
fak oluyorlarmış. Bir kaç alıpap - Gt:l bana bir aydınlık tut 
şaire sordum, hepsi aşagı yukurı da. yüklüğe bakayım. 
bana şıı met/de cevop ı·udiltr. - Ne olacak? 

- Evlilik mi? Bizim unaate - iskarpin ıılacaj!;ım. 
gtlmtz.l>ir kadına dair ~lir yazsan Şadi b<:yin kaşları, gizlice 
okşaır " n kadının kim oldugurn çatıldı: "Allah verede, siyah 
dair z fı t lst fer, t; tr şii t 
kodu.. kaşından , glJzQııuı .. 
bahştdi mif: t , rlcrhal tanıdık

satenleri olı11asa .... 
Halbuki Canan hanım siyah 

lardan birine lıen;diltrck o biçare satenleri aldı. 

re masum kadınla selllm sabah - Aman hanım. onlnr çok 
kesilir. tJ!tT şiirde •dün akşam 

mthtapta uni dflşllndllm /. gibi 
bir söz varsa hemen gtçtn akşam 
geç gelmenin srbtbi ba o/d11/u 
zannolunur ve batan bunlar 
erde birer ufak f<ltiket sebtbl 
olur. Yazdığımız şiirler karl/er/
mizt btlki •heyecanı btdil, husult 
gttlrir, fakat karılarımızda husult 
gttirdilfi luyuan bflsbiitan başka
dır, onan için y ı karıyı ya şiiri 
/edil etmek şıkları karşısında 

kalıyoruz. 

Muha"ir de bq'(a torla. Bir 
hlktiycde kadından bGhseltiniz mi? 
akşam fttlcvap / 

- O kadın kim oluyor? 
Artık siz istediğiniz kadar bu

nun muhayyfl bır kadın o/dutuna 
s6yltyin, ağlamalar, sızlamalar 

başlar, dünya insana zindan olur. 
Arlistltr de b ylel Bir ressam, 

bir folo/rafcı evli ist, kadın rtsmi 
yapamaz, yaparsa evinin dirl//i, 
dOztnli/!i bozulur. Evli bir ak/(Jr 
haddi varsa sahnedt bir aktrisi 
öpsün/ O günden tezi yok tal(ık 

s(Jz/tr/ söylenmryt başlar. 
Ya doktorlar nt yapsın? Hele 

di çiltr. Meslek mukttzası, fizrl/ 

eskL 
- Ne yapayım başkası yok 
Kocasının bütün itirazlanna 

rağmen siyah sarcnler çikn tozu 
alındi ve ... giyilmcğe çalı~ıldı. 

Bu kolay b :r iş olmadı. Canan 
hanım islarpinlcri çok ı;üç giydi. 

- Küçülmü~lcr .• 

- Evet •. yanı sen şişmanla-

mış olacaksın .. 

••••••••••••••••••••••••••• 
de, rfrkini de tedavi edecek . Gel 
geltllm tvdeki bunu anlamaz, 
hatta arasıra kocasının kabinesine 
gelip kontrol edeni-' bile va' . 
Hoydi, mııharrlrler, şairler yazıla
rında kadından bahs•tmtslnler, 
//ikin erli dnktorlar da kapılarına: 
( Yalnız erkek tedavi olunur ) 
diye yafta koyamazlar ya 1 işte 
hep bu sebtplerden dolayıdır ki, 
bizde manevvu vt milteftkkir 
tabaka ekstrl bekllrlı/ı ftrcih et
mektedtdir. Artık bunu g(Jrdilkten 
sonra bEktirlık vtrifisile bunların 
evltnmEye razi olacaklarını zan -
nttmck safdıllik olmaz mı 7 

fELEK 
- - - - -- ------

I ,, 

lskarpinLrb ayaklannı fev
kal~tle sıkmasına ragmeıı. Canan 

hanım davete gittL Fakat müte
madiyen şik~yct ediyordu... 

'uribey!crde reldiler_ Sof
raya oturdular._ 

Canan hanım, iskarpinlerin 

sıkmasına tahammlil edemedi, 
sofranın alandan, US\ılcacık lskar
pininl çıkardı ve geniş bir nefes 
aldı. 

Fakat yemekten sonra, BOfra
dan kalkmak lazım gelince,Canan 
hanımda şafak attı. Ayağile ıs. 
karpinlni aradı.. iskarpin yerinde 
yoktu. Koasına söyledi Şadi bey 
dtrhal masanın altına girdL 

Nuri beyin kiiçük köpegi, 
i~karpini dişlerinin arasına almış 
kemiriyordu. 

Şadi hey yaklaştı. iskarpini 
kurtardı... AhL 

Canan hanım ishrpinl giyince 
şn~ıı... l~karpin bollaşmıştı .• 

Şadi bey, lakayt bir tavurla: 

- Köpek gen!sletmi~ olacak! 
dedi. 

Bu ~teki esran pek iyi blll
yor, fakat söyleyemiyordu.. Ka
n<?ndıın güç bda sakladığı iki 
elliliği, ele p:eçmesin diye, siyağ 
saıcn ıslıarpinlerin bumuna sok
muşrn .• 

Şimdi cebine yerleştirdi~ ban
konotlan okşarken için için: 
-Zavallı parscıklanm, kim bilir 

ne azap çekmi~Jcrılir! 

Diye dü,ünüyor, ve böyle 
düşünürken kamın:ı gülümsüyor

du. 
N>kkdca 

Selami izzet 

illa 

l\ICT!!n villy<tinln Tarsus kazası· 
nın bdıncak ormanından senede 2000 

metro mikAp gavn momul katran 
4540 çam 104 göknar eşcan bt ve 

imal edilmek şaıtile 20 şene müd· 
dctle 3 - 3 . 929 tarihinden lubaren 
1·4-29 pazartesi günil Mer~in orman 

dıimlnde müteşekkil ihale komis

yonunca icra edilmek üzre kapalı 

zarf usulile müzayedeye çıkarılmıştır. 

Bedeli muhımmenesi çamın 611 

k•tranın 750 göknann 500 kunıstur. 
Şeraiti anlam•k isteyenlerin ınkarada 
orman müdüriyet! umumiycsine lstan· 

bul, Adana orman baş müdürlvetlerine 
Mersinde orman idaresine müracaat 

evlemeleri il!n olunur . 

m .. ittihadıMilli 
T ürl< sigorta şirl<eti 

arik ve h~yat üzerine sigorta mı.rtımelesiH 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
~ferkezi İdaresi: Gala tada Ünyon 1-Ianındadı-

>. c Htf· 4 i t 1 •• l t l Jl t\~· n1t ~' Jairl<'r,ıe ti«'f · rtl~ ft'·:t1\ 0 •:\kln ı 

::::•: ~ Te.efon: Dcyoğlu - 20'J3 ~ 
•• .. •••••••••••••••••••••••••••••••o•••• 
: Sema ateşler içinde : Bahar neşideleri 
' PEK • • :vAKıNoAf,tAJIK SINEMASINDP ........................................ 

ölüm fedaile • 
i 

ilimini göreceğiniz uman 

Sevmek ve iztirap çekmek kelimelerinin 
manasını anlay?caksınız 

-------------ı · .......... . Cengı· z evlatları • Yarınki pazar günü saat J 
• de matine olarak Fransı 

Filminin lrae edildiıt butiln • tiyatrosunda me~hur Fransı 
8inemalarda • · · 

Asyada 
• pıyanıst 

• lvea Nat ın 
salonda 

kc•pan fımnalar ile 

l.ıpan elhş tufaıılan • son Ye veda konseri veril< 
görülür. • cektlr. Programda: - Bctoveı 

1 -~-==~=======ı • Şopen, l\lendclson, Şumar 
MATA HARI• : Lıstz, ~or, Debusl, Defol 

Pmkofıcf 
C.asus dansöz • • • • • • • • • • • • ı 

.. , ........ :ımaımm:ııamı 
ISTANBUL TRAMVAY ştRKEI1 

iLAN 
fstanbol Tramvay şirketi 23 l\lart 1929 terih!nden lıibarm, aynca l 

edilmiş olan scyrıı sefer saatlannı müş"ir ıuife mucibince, SULTAN H 
MAJ\U, KARAKÔY, AZAPKAPI, ~IŞllA,'l':KARAKOLU, TARl..AB.1, 
tarik.l ile Beı azıttaıı Taksime kad"ı me1>fe 11%erinde OTOHOS IC 

seferlerine tekrar iptldar edileceğini llitn ıle Lesbl şeref eyler . 
Beyazıt · Taksim Otobüs hattı bervcçhl zir 4 kıı"ayı bnldlı: 

1 BE.YAZIT - E.\llNôNü 
2 E.ML"\Ö'.'\0 - AZAPKAPI 
3 A.ZAPKAPl - TEPE.BAŞ! 

4 TEPE.BAP! - T AKSL\l 

1 KITA 
'l • 

Owbüs sefer 
ücreti 6 kuruş 1 O para 

• 10 • 10 • 

ti er etleri; 
Gazik.llprfi ruı:ıl 

• 
(i, 

ıo. 

3 • • 14 • ro • • 14, 
4 • • J() • 10 • • 16. 

Gut Jı:öpril,il resmi dahil oldugu lıalde ilaet cetveli: 
Zlrdoki kır'ılardan: Beyazıtı Eminönline Az. K.puya T. Başını Tık• 

Beyazıttan 6.25 10,25 14,25 ı 6.~ 

Eminönünden 6,25 6,25 10.25 I', 
Azıpbpıdan 1(),25 6,25 6,25 ıo. 

Tep<pebaşıodan 14,25 10,25 6,25 (i,~ 

Takşimden 16,:15 14,25 10,25 6,25 
Bu ıicn:tler biU bılma bir sefu için mnteherdir. Bir kıt'a llttrlnde 

mamen sefer cdilmedil';J halde d:ıbl il~ tam olarak btifa edifu. Kani 
köprüsü mürurlyesl yolculan aittir. 

Otobüslerde hiç bir tenzillt kabol edilmedlğindeıı rami elbiseyi )! 

olanlar dahi siviller gibi ikreı vermege mecburdurlar. 
Tramvaylarda olduğu gibi mecbud ve lbtlyuf durllln malıalleri 1 

halarla gösterilmiştlr. 
Tramvaylar için verilmiş olan pasolar, abonman karneleri, ıskeot rcnz· 

posolan ve Tonel pasolan Otobüslere kabul olunmayacaklardır. 

l•t•nbnl 16 mnrt 1 Q29 Mild!lm· 

Emlak ve Eytam 
Bankasından 

Satılık ev 
Esas numarası Vlevkıi Beden ımıhtmmı 

Ura 
19 lleşitıaşıa Şenlikdcde mahallesinde Köçe oğlu 2000 

tokağında atik 14 ve 14 mükerrer cedit 20 -
22 numaralı alur ve arabalıgı müştemil hane 

Bı!Ada muharrer hane lrilmüzayede >atılacağından talip olanların 
Urıı depo parıısile Jevmi ihaleye müsadif 25-3-29 Pazartesi giinil saaı 
nltıda hank•mıza müracaat eylemeleri. 

... • 
ı ~oı:ıra derin bir teessür ve 1 çıkardığı (Ko~prin1e) ilaç-f lah, :ıman (Tosun? . çavuş 1 a_ı:ı-n genç kadma, onun .Y~- / e:'lerne ?ukadar olsun. l 
lztırap ile ayakta duran lan üzerlerne ışaret ederek bu kıtabın burada ışı.ne? zu~de,.., . •1na gı~ıp ifil ede.~~ek. ~na bırç o H (Tosun) a döndü: yatağın başucundaki masa- Doktor (Suat Nacı) ma- r-elıyor; bır çok şeyler soy- şeyler ogretrnıştı .. 

- Mühim birşey yok ya bıraktı. Şimdi artık şun- sanın üzerinde aldığı bir ki- lemek ıSLtuıı:,• 11aıae hiç bir İptidailiğin en basit n 
Bilrhan Ca.hlt (Tosun) çavuş, dedi. Bir- dan bundan konuşiycrlarclı. taba hayretle bakıyordu. şey den:ıiyord.u. . . munesi olan bu evlerde o 1 

• .. e i dr . . kaç gün yataktan çıkmaya- (Emine) de onun kayttsız- (Tosun_) karısının ~boş k~~- ~u bı: hadıseydi h~ikat tap olarak taşbasması (T 
olarak anc?~ hır saat suren 1 dı. Bu kadar Y. d~l\lıır cak, vereceğim ilaçları ala- lığından adeta hasta oldu- dıkça kıtap ol~udugunu so- kelımeY.1: toparla~p so:~'17y- tuname), (Kan kal'as 
merkezde ıki doktor \"':ed~. ~ kazamerkezt.? d bil~ cak, birazda pehriz edecek, ğunu unutmuştu. .. y~e~ken ~EJ:1ı~e) u~aı:~ış ... O hu~ra ve munzevı, ın- (~erhatla Şirin) efsanı 
Kaymakamın karıı:ı (Emı- 1 gın eşrafın evlerın e o'kadar Doktorların hast..tlar uze gıbı yatagın ıçınde buzulıy- sanlan guneşle beraber kal· gıbi evham ve hayal mah~ 
ı:e) nin hastalı~ ile çok a- yokt'?- .. . ':e so~~~ hastalığm e:ıem- rindeki tesiri g~ptir. Esd- o~du .. Doktor. (Suat Naci) kıp akşamla yatan,_ fikir a- lü birkaç birçare kagıt P• 
l~a?ar oldu. Bıra.z sonra ?b~rkoşe~er.afla~~ac~~t mıyet~ız ?lduğunu göstere- sen durguü tabıat:ı wağ- nın elınd~ kıtaI! (Yakup daml~rı ol1?-al:an lazı~<;_n çasından başka bir şey g; 
lıukUmet doktorunu daha cilt kıtaplar ıstıf edılmış ku- cek b1r laubalilikle konuş- mum insanları şen, lau!Jali Kadri) nın (Bır ser en- muallımlerı bıle kendı a- memişti. 
J:ı.ireye gelmeden evinden tüphaneyi hayretle süzer- mağa başladı: bir doktor heman heman i- cam) isimli eseriydi. lemlerinde mahtut ve bez- Ve k ·ı . 
ald l ·ı k k 1 . (T • d F c kü k" . b" l . 1 azanın en ı en m ıdar1 , yeHşı··ı_~_vayad kotş- en onu ha~tanın ~;:;r;r~ıa a - - Aferın . osun) ça- Iaçsız, reçetesiz te<l.av1 e e- . akülte e d re çe ılip gın 

1 
ır ;ıadyat gcslçır:~ ~- c~a nevverleri bile ona yeğa 

tur u ar. UKumet o o- dılar. (Emıne sahıcı bır ya- vuş, ne güzel bır ev yapın,~- bilir. (Emine) nin vi.ıcudu- ılk defa (Ana olu) nun bu lmer cezın e ına egı yuzun- mcş li t 1 k ı.: .1 
T f kült · d 1 b ··1·· ·b· 1 k h ·· 1 d .. - k" · ı· k d" d b" k k' 1 1 t gu ye 0 ara a..,..c;ar.. ru ıp a esın en o yı an gu u gı ı so u-. ara- sın. Sonra ne guze oşe- nu ezen kırıklık (Suat Na- sa ın köşesıne ge ır en u- en ırço unsc ere anış- . 

1 
kı. :. . 

çıkıp çektiği kurada bu ka- ret içinde yatıyor, ka.ryo!a- mişsin. Doğrusu böyle te- ci) B. in bu emniyet vece- şeceği mahrumiyetlerı, yal- ınış, pek çok. ailelerin ara- r. c~ ~~:rp ra·d· ıç7gıh ~ 
Z~Yatayinedilen (Suat Na- nın önünde(Prens) endişe- mizpak evleri ben kaza saret veren harake·Ieriyle nızlık yüzünden çekeceği sına girmiştı. Vaka hasta ~ın a~ ara gı _1P ··- a 0

, 

cı) beydi. li gözlerle kuyruğunu sal- merkezlerinde bile görme- erir gibi oldu. Gen<; kc:dın iztiraplan düşünen, hatta karısının nabzını tutturma- .e~erı yap~gı .ogre::rı~ 
~lışmak, uğra,nıak ga- layor, mırıldanıyor, kıvra- elim. yatağın içinde :Yavaş yavaş kazamerkezinde bile şöyle mak, ciğerlemi dinletme- lerdı.: · Evınde hır kL;tv 

yretı h'.>yle ilk İşe başlayan nıyordu. (Tosun) bütün bu t.:ıkdi .. toparlandı. Arkası a yas- candan bir fikir arkadaşı mek için onu yatakodasına han~sı olan, _hatta doI:ıbr 
gençler.deçokfazladır. ~Su- Doktor (Suat Naci) nab- rin kansına ait oldr~tmu landı, yüzüne dökülen lüle bulamayan doktor (Suat sokmayarak aralıkta has- d:'l ı~e, tar~he, edel:>ıy~ 
at Nacı.~ ~am ornıanı ıçin- za baktı, dile baktı. arkayi söylemek ister gibi gülerek lüle kumral saçlarn1 topla- Naci) şayanıhayret bir ha- talığı tarif edip derdine de- aıt bır tek ~~Jt bulun~n. 
Je hu kuçük yuvaya girdiği dinledi, ateşin başlangıcını (Emine) ye bakıyorcu. dı, arkaya attı. <lise karşısında kalmış gibi va isteyenler de pek çoktu. gence tesaduf etrnc;mı!!J; 
.zaman hayretler içinde kal- sordu. İstediği izahatı aldı. (Suat Naci) çantasından - O. maşallah, maşa!- gözleri kitabın yaprakların- Fakat verli halkın eşrafın bitın 



Yemeklerinizde ve 
hastalıkla:rınızda 
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Kiloluk şişesi 100 kuruştu 
HASAN ECZA DEPOS 

Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan maki nas ır 
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l)ünyanın En .ı\ieşhur Oa1ton \'e ;\toroe ve Odhner 

En ;\lüke111nıel Ye 

Hesap ~lakineleri 

En ~letin Hesap 1akineleridir 
YiJAya•ta rr. ' Jİt ,c·.ıitk arentıılık is:t:\Cnlerin J,tan "ld:ı umu'."11 a.-entıılığma . ..ırac t c\lcnılcri. 
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~;• Taşra müskirat bayilerine ~ 
1 ._.a:ade .uhul<t ı:;r.•tcren eg5ne lnlll• r>c ı· \I ·ı fahrf\;;ılımlır. 
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~•uta o ;\ .l:- j "ai · 

• munıeııaı olunh1wh 

Kt tak l'a11a( ıpl dcndıııin \ n;:-ı lıun:uııdan dolayı j,tih,,;ıl eui)!;i 
et ri "' ı:,at.ek irntiv.ız tah-ili enıva kanunı mucthi11ce hacız 

lle•·el;, ıh. r1 · :nıı7.a}ede ,ıe, r ol nacakt . 'l'ıılip olanların imti· 
tz i. ih alı ha, kmdalJ ı;er:ııt !..anunı~ eli haı.ı huunnıaLırı muı... 

'ıdır \it /. \ede 1 anbnl \ ılhı:ti lllJrc lıq· ctınce ıcr.ı nluırncaktır. 

lıpk·rin mura<a:ıt etmd ri 
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"İDEAL,. hüvük ''ERİKA,. küçük 
Yıu:ı nıakinelerlnİ tGrmedetı b tuı yazı 111 klnesi almayınız 

\ . Taksite ve mUsalt ~raitlc ·atış 
.~re : \lcrı.er.ı ıdır • ı,ranhııl Calata \g:ıprın hm~ ·anmann~ \'ilt~•tta: 1 

4 •u111ıann .. dik.4 \ e , .. u, m.ıkincleri s·ı şubc'1'orint mürı ıt olunma.;,ı, 
~4KTILO D:ERSI : \lu nf vektletinin roh>atnımc ini haiz d>ktilo 
;r>hınc ( a'a:adı llillur ,ok.atında Buyük Tünel hını altında 
t1u11ınn ut ğ.ıJ!ı-.;ı. -
~'icarcl işleri un1un1 n1üdürlüğündcn: 
Ecacbı ıı omm 

ı :ı 0 , k " scrmay< eshama mtinka9Cm etl<t baklundaı..ı 30 
' u tırı .ı anu ar-1 .... · ı- 1 
b

. .•1• 
1 

d 
1 

uın•na tevfikan ifayı mtlllmelcve meıun ~ırman 
ne ı <ı..;et cr.n en ngllız 1 1 .. ( ('! k 1 ı · ı· · ) 
>'\:-' b k . • ı" etini haız , amer o ~ompanı ımıtet 

<u tı erre 'll!llrat:•:ıtla .,..,~. d L· 1 ... _ ·ı· k Udi 
' 'hb l 1 '"""Y' ••• .mııınne estıwı mı ıne ırn \Cr • 
•I ı o· c emı o m k.lı ,_ 1 

1 , .• ' dil 1 "~ ~irkcık a .tb.-ı bulımanl•rın .stanbul 
tı,..,ı 1 ıı;.net rıı r ~unc mııracaaı eylemci n ılan olunur 

anaı~c ını.u: e c i 
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:\len ·t m.:1kıne1cn 

LKın ·ı. rıakireı. ı 
1 .. 1r ı . ,..a.a.t 

i lc'llır çat•br 
:;c turlıinlerl 

. loıor!or 

ve bilumum sanavi makineleri 

MI. DE lT ı\Zfl\;lStZLIKLERt. ŞtŞKI LiKLERL GAZLARI. E rŞfLIK ve )" \ T'I !\L RI T() ~ (SODO G ı\STRI 
mustahzarı p~k tesirlidir, bilumum eczanelerde bulunur. 

:;;f"'_..iiiiiiiiaa--=i:szm:ııiİılll=---. • .-_-iiıiıiiiıi ___ ıİİİİİİİİİİİİİİ __ "iiiiiıiiiii---" iiıiiiiiiiiiiiiiiiiilm- Dev 1 et demir yo 11 arı 

__ E_M_V_A ...... L_ı _M_E ...... T ~-U_K_E_I L_A_N_A_T_ı _.l tinıanları uınun1i idaresinde 
'iemti \lıhallrsi Soka~ı . 'n ·e,i Hıs e ı.;,,ıneti muhammenesı ~?ımtazama dt'.ım mec ı rı en ılan meı.. cplere de> m eden t•I 

atik cedit 
l'e. ~r;Hı l'aııl(ıltı Oedı.lı\C l<IB llif> maa hahçe k• wirhJtıc tamam 4500 sckız tak ıtte 

1u~ıemil~tt llodrum lmmd• bir od>.. 'bir mut\ıak odı:uıluk " komurlu'l;:· lkincı \..at bir ora iki biıylık oda 
hır ilıall. 'Üçlıncu k•tCI bir sofa 'e <liir oda , e bir hali. J)orduneu taraça kanoda ikı ~ıdı ve 
hir bü,iik taraça ,,, muthak • e mildarl kafi lıııhçerı b•villir 

lkdelı sekiz ene Ye mili ı>i tahitte t•~d" e olurnıak uıre batıda eı«afı muharrer tı,ancnın oıulkl\ eti 4 00 linı 
~deli muhammen ile müza~eden konulmuştur. fı .J.·92Q tarihine ü ıdif ctımarte gün" ut IS de muzııvcdesl 
mul.a1Terdır. 'f"•liplcrin yiıri!c \·cdi huçuk hesabi e ;l37 lıuçul iırı teminat akçelerin! \lal ı:andığına IC$lim e erek 
mı\J.lu7.ları ve. a mutrher bankı mrkt plan le ) c\·rnü mezkQrtllı cm~ .11 metruke ~atış ktlmi ,~fınuna mUrıcaat 
evlmıelen. 

• • • Scnni :\lahallcst .~okağı umarısı c\··i 'lrmamının kıymeti muhamm .esi 
fleHığlu 1 liJsel'in •I\"• llınam re ,e;il tik'i!I oed 2<1 Kl;i• aparunaıı lirı 10.000 66kız W:sıuc 

\liı, emiltltı: i\cxlrum htile be• kauır. lodruında ,ı;apıcı ,,da ı odunluk '" ımmurlil\.. bırincı .clıı csı )Cdi 
oda hır mııthak hır halt ikınd ye üçündü datr l>cşer oda bır muthak hır h~I~ dorduncü <Lıire<ı ~ç oda hır 
muıhak ı e ıarap 1.ısmı çaıruı~ırlılı.tır. Uekınk c terk •U u tcsı.at ve tettib&ttnı hıı idir . 

lledeli >ckı7. -ene 'e m!hs1t tak<itte rt'diye imek urerc babdı e\,;a!ı muharrct apıırtwna" J 10 iua 
hedeıı ınubamınen ile ve ~ıpalı 7,arf ıı;ulile muJki, eıı nıu7ll edevc çıkanlJ, 7 4 92Q trnhme m ı"l!dif p•r.ıır ı:onti 
s~:u l:; ıe teklif ,...,·rıan klışat 'e hilistic.ın ht:ııincacn alınacak tnrre ~iıre mcıaırıtlo ifası ınnkıırterdir, 1'aliplcnn 
ııi~dc vedi buçuk he<3hılc750iira te'ınin•t a~çcleri i nıal samhgınıı ı im ctlerd. 'alac1klnrı !Jlikhu.ı: , .• ,. mıucber 

anla mektuf'lırilr em,ali metruLe ~atış knmı~~orıına ınurııcaatl.111 . 

"c.ntı 

il°' "~lu 
\lalıallcoı 

l lu ... e\'İn agı 

• • 4> h1 metiınubamm n(' .. İ 
. \ıı k ( A:dtt J ,ira 
.ıı fJ 000 

\lüııemiıatı zemin katile + Lat \ c kl\ı;-ır ulııp fı da lıir m " ı ·j ı.., 51 ardır 
•kız t.ık itte 

lleıicli ckız ;eııe ı:r eme vi t•ks!Ite te11ive edilme .ıızre ~ı.cl:ı e1, ı mu bgir ancnir. mıılkiyeti (i()()() 
lira ki' met! mııhamıncne ile 'c kapıllı ıatf u ulile muraycdeye çik1tildı tekli: T.arflan • t -!1~9 uriblne mu di 
J1"Zllr il .a•t 15 ue .k~•t 'e bil1stlY.>n lıazneıned alın•ı:ıtk emre ı;- ırc muamele Jfa.ı uhrrcr bu1aıııkıguııuan 
tıliplcıin yuzdc ,-edi lıuçııt hesaLılc 4 ·o liro rcotlıııt akçaları e >• mutdıer n'ka tttpl.rlle ernı '"' aati 
ıwezkUrdc J-:m •oj,li meı:rt)ke şatı~ kumı ... ~onutuı murıc:ıa.c "' t~mctcn . 

*•* 
Sem1t \l•halk<ı 'okatı• '•. Kıvmc• muhımıncncsı Lıra 
Heın~lu l lü.e)i• •ı\• Tık · • k ı lcd.iı 4! 9000 •cl.17: rı.k.ifü 

\lu,ıenıı!Atı: Zemin klıılr de ı L:•t H ir .. Jııp Q ır k \C ı hallw urdır 
r Hcdeti 'ekiı.ı;e11e ,.c mu,11i k ttc te ili ·e rdil?ek U7.IT batait. «cı»ttfı mılb:ırı-er \.. :lr lumcn n wU ;eti 

'HKIO lira kıymeti muhammene ile e kapalı ıtri ul c muıayedcyc 14'ıkanlilı teklif 7.arflın 1 29 tuıhlne 
mü>adif pazarıesı üruı sut J ~ de :iişııt n >bılistizan haz :ıcdcn alına ık emre 1'1irc moımele ifuı mu'\arrrr 
bultınduP;undan taliplerin ytizdc edi buçuk hcabik ı. ~ !ıra cmimı ajq:elc•i ve a mutcb r hanb mektııplı le 
yr\ m "t·c !ati mr-'.lkrtrda l·:n1v:tl1 met ukr ırış ona: a mu caıt .f!"lttrn1elerı. 

"\cnıti 

K•uıkııy 
Bu ·iik•<l• 
llurgır.ada 

l leı lı lıada 
l. wnça~ı 
Hı:Yn~\u 

m•hıllesi 

( .ıfcnıi!;a 
bran ı 

riı.:;r~nıpala. 

;,ııntını 

~ak'"4tgıı.:ı 

fı :ıklı 
karakol 
vcııiyol 

man:ı~tır 

balkapanı aılında 

Jtlıt 

• 

"' * * 
1) 

.,5 12 
JO il 
11 I ':' 

;ı mukerrcr 
17 t fJ 
l~ 

~ ı 

.ı 

ncvı 

('V 

. 
Tll.."1~.t.U 

ırehanc 

diıkkAn 

icra 
Ura 
480 
250 

211 

ıo 

j~d~unp.1~1 hıcta.hmct ırmak .:"2 !ifı lıo.\t1'n 4-, ı, 

·•lıita h cııah hılecihendek ~I Un ~' 65 
llevcıp;hı ıatıı\la Jl•P•'ııi!; 5 ' 10 

• 
• 
• 
• 
• 

Ilı. da e' safı ınuharrtr eml:lkin icıtra rııp::cdilmck uzrc D J ~2ıı rılılnc mıı; adıl pazı; tr ı ,; nu >011 ı. de 
ın'->7.n ·ilcleti m karrerdir tılipleıhı cmali metruke ı a l m lvonunı mura ı nımıtltri .. 
~enıti !\lahılie,ı · kagı ·C\ Tamamının lmmeıı uba mtnı 

ıtik ce'1i atik cedit lira 
Be••)~lu Hu,qıııaga lektep Bayram 12 29 "000 d:ız uk,ııte 

\lü;temilıııı; ll<Jdrum bıı. odunluk Tl k mil-Jiı re m rıh· . lCt.-mın 'kın~a: Bu lik c k u'k ık oda. 
Birinci karında hüvl.ik re kuçük i\:i oda, hır holA, U:iael hıında uç ~çok a ır halA, dordun~ıi 
htın<lı 1'ir kuçıik oda ye ~lr andık od.ısı. br,mcı k'lıt tu'lça v lclremıtlik olup dektn'k ~e rrıi<os 
>uyo te\isat ve tertilxtını vidir. 

fledclı >ekiz sene »e miisırl'i taksitte 'dıye m l ti•rc 1.ıal!da .,.lfı muharrer ancnin , 000 lira k'tymetı 
,..ohımmcne ile l'C kıpılı zaıf usulile Lkfyeti mu7.aycdeye çıkınld~ 8 • !9 tarihine musadıf paz.arıuı g!inıi 

~ut 15 de teklif zarflan kUpt ve lıllistizan hazlnt'deıı ~nacak emre göre mıwınıe e ifası b dit. Taliplerlll 
·uzde yedi buçuk bcsabile ~25 llra tc181nat a~ ııaal saııdığını tcMfim tderet alıcalJan m buı •t ı 
muıehcr banka mekt•plınle yeı·mı me ı -wlt rokc iMlf k a 1dı1'ira;,_.aıJcn 

* "' * Semti mahalle i So •1\1 ''o 

C&luı Okcu :llu>ı ve caddc>i ve Şişlıaıı& <O 8t Cv.oplo namlle ma:ıif 1 ·-

kıraknlu ve traıava 72 maa diHILtn an 
giizerg1hını1. - Ugirdir 

:\lüştetııilatı - On dalredcn ibaret op ı, 'il. ve İi\<-.ancü darrclen ucer oda birer m 
dördüncü dairesi dört oda bir mutb bir bal daa ve S,6,7 ;8 ·e d(;kUZIUICU elen L i 

ırtr• ul \ 
birer hal~dan ve .zcnıin katı odunluk Ye çamqırlık ve ,,Jekt!ik \'C ttt'ko su u tcru at ,. .,,,,... 

mea 

tahbnda birde baldı:ııl düliolnı vardır. dn U rr lpı rtm 
Bedeli k"ız ene e mü<a\'İ taksitte tediye edilmek şanJc bal!da tı a ı mubıtıTct r• >" m 

• 000 ı· boci ı· uhı ·•. k _. .,,.. • ıaye ye '"' hazmc ·e ait nısıf csı ıra e ı m nımen ı,.. ı·c apa ı zan ,, lıl< • ha n..,, · 
T JO- Q 9"9 rih' df r be ~ ,,,. ~ "" n t ac=\c emre olunm~ ekli( zarı.au ...,. • ta ıne mu;"' t • erşcm gün aat ~ 1 lira tem nat ıkçclcrlni 

gure mo:ımcle ifN mukancr bulundopndan taııplerın ytizde ) edi buçuk me ri 
ıııal il!ndııuıa U:Slim tderclt 'Emvali meuuke satış komi~yonunı m.,,..c..,:;:-' -----'----------

Deniz mübayaat komis - DOKTOR eyfettin 

nundan: 
40 ton maden y:ıp;ı kapıılı zarfla ih~fe .a 

1 i' ·u an 929 Pazar 

ma.'ıSus olma1' ı e h•lcn tat~i~ c.:lılmckte olan ı ıııınaralı ~olcu ı.anı 
\'CT'İne :kaiın ulmak u1.r 10 nu rıılı m!lvakkat le aladc 1 rr ,-1>lcu t.ı 

hdas edil1TT4 \e 1 'V!11~< <;:-.ıı t•ıihind<:'I itibaren t • me ı 111 
ctm~tir. Fazla mılumat almak ve crlcur tan1edet> ed:ı ~ ·~·L ı rr 
1 t:ıs nn c \1 anbar1u ınıidurlüllerlne muracaaı ~ 

(~ lat•da l.:ırakm do Belıck mım,avlan taı cı.1..-ut mı: allı ıJe 
5:l · uına ah 

Tayhmanlngiliz kumaş 
q;in& ka.t • ..,cn nud:.tu \t e , ... rdc u u ıat~:ırla 

bu ac:aL:sı~ız &:::!" ...... ..: • ..- "' t ,,.. • --
• - ;,ıt-. ...... . • 

Kazanç vergisi mükellefleri 
Kanunun hilt)murı mu,;a.adc fa•dckrin7 kaz:ııını k il;ter 

.'cniı, k~7.:ınç lıcrıııınaroelcrinizi \trgi ınıı,~\lri llırnh·m 

hep: tw1.i111 cttirinl1. 

..... ...., .... ı · ı ıım . ın~' 
OyU 

~tayyare piyankosu 
Keşideler her ayın ı ı. ndedir 

3. ci keşide 1 l Ni an 1929 

BU.yük ikramiye: 
40,()00 liradır 

Aynca: 20.000 15.00) 12.00) t0.00) liralık 
ikramiyeler ve 10.000 ilralık bir mükifat. 

Bu keşidede cem'an: 3 .. 900 
numara kazanacak 

İzmir postası 
eri, lllks ve muntazam ~n 

N 'puro 
ın 

25 in i P ı\.ZARTESI 
6 lla Galata nh ın n hare 

ı~m re ' ' ('arşamtı. ~ n J 
d ! , ufa Junik-et ed r. 

Gal.ııa G mrilk ar ısın ı 

f'nnsu .ımnda muac;ı.. mu 
m '""" hl';• 1 nı r:ıcaat. Ttl~fon 
tteroıtlu: 1041 

AR 

han 

ugün 
1 tut 

m 

AUiye ka ıllın T t o nı • itil 
ormanın<t.n beş ne mud e , .• 
ht"liı 7.atf u• lıle 41) S metre p 
çam \C 1 40 m 

eşc;an ıl rıa çrlcın 

ye .., 
ut ı ı 

'1 alıplenn 

rn: p kaırın 

Bozcaada po ras 
Gclib lu) ı;ap , ı!.i arı 

1:uman ı ı 7 de ldar 
nıııdm h• l\.eıl 
LA.p; iti Çan ·aJe 
v.cPday• gide ek ve Ç.ırnı 
kale U\pscki GclıbollJY" a 

ra • g cc:ckfJi 

1 
·apuru 2 .ı mı 

uar d alıta nhtımında 
'lı tek tle umlr f.üllük Bodrum 

ados f'ct iye Finike Antal}'a) 

f:{dece ve don~tc rnezkOr 
L<lclelcrle birlikte AndHli 

Kalkan akız Çanakkale Ce· 
lltıoluya ugrayıırak gelecektir. 

25 art pazartesi Trabzoıı 
birlnol posr ı apılmıyacal..tır. 

Golata S.opru bqında erkez 
ı ence 1 eyoıı; 562 1 adcı 

Hani •tın hu u 1 dairede k'O 



1 

Dün lstanbul Hilaliahmer kongrası toplandı. Bu içt.nıada cemiyetin vaziyeti tetkik edilnıiş 
ve varidatın tezyidi İçin unıunıi kongraya bildirilecek teklifler hazırlanmıştır. 

IJaliç idman yurdu güi·eşçilcri nıütenıadi ve nuıntazam bir faaliyetle 
ık tckfunül ctnıislerdir . 

• 

Dünkü ınaçtan he
yecanlı bir enstantane 

Dün Beşiktaş kulübü ile Galatasaray-Feııe rbalıçe muhteliti nıaçı Yapıldı. Beşiktaş ta~
ı);r • !·arşı beş sayı ile galip geldi. 

IIB~ılR VE PARiS Sf':R~i\ 
RL 'DE BCYÜK Ml'KAFAT 
VE AT.TIN ~!ADAL YA il IRAZ 

EDEN ı\IARL'F 

İDEAL 
KONSERV AL.ARINI 
Her~es, bilaistisna, tercih eder. 
\1eşhur doktor 7.Prgerin taikp ettiği 
u>ıll üzre sureti imallerl, hali 
tahiilcrinin muhafazasını temin eder 

El\FES! MÜKEMMEi 
SIHHİ! 

1 !er bir tec-rübc>i hu)ük hır mu 
v•Hakhet, bir ı:Ücr! l'mum bak 

kaliyc maj\a1.:ılarında bulunur . 

• 

Mis kolonyaları 
Kolonyaların en iyisidir. Bir tec

rübe ktlidir. ller yerden arayınız. 

l~D~~ e 7/////////a 
ALATI ElEKTiRiKiYE 

Tamıratlı • 
Elektrik şirketinin 

aliitı elektrik~enin 

küçük tanıiratını 

Meccanen 
diğerlerini 

el emeğini 
almadan ınal 
olduğu fiatla 
icra ettiği hiç ~ 
kin1seye meçhul ~ 

değildir ~ 
eW//////~ 

Bin Söz 
Resim 

Fotograf anıatörlerine ve seyyar fotogrfçılara 
Ala mintit fotograflarınız için her halde 

MİNUTEROS 
Kodak kartpostallarını kullanmız. 

Cinsi mukcmmd ve dalma memnuniyet bah~ ~emen: nrirlcr 

Her yenle satılır. Kodak fotngraf makineleri - Kodak mıal
limlcri -kodak ka~ıtları. 

·- E.:?!~~~c::=::::~-:-ı1 
Stan dard Se risl Dahili Donuk 

• Dimitrakopulo biraderler 
rakı fabrikasından: 

(\ yıldız markalı DUZ RAKISI alındıll,ı zaman ~i,der üze
rindeki iııhbar idaresinin bandrolunun 'c imzamızı h11vi bo
ğazlıklarının muntazam bir halde olmasına dikkat olunmasını 

rica ~deriz. 

müzmin bır hale 

girebilir. Binaenaleyh ?ğnyan yel'leri 

' ' Spirosal ,, r.ıahıüıü 
ıle friksiyon yapmak euredyle böyle bir 

halin zuhuruna mani olalıılirsiniz. 

~-..... Bu mahlul m.lde temamlJI• 

nüfuz ed•n yegane ilaçtır • 

--.ı-...ı:.;.;:. ;n r4~-· 

için dcvai <uların tekmil 

vakıf genç bir Türk Stajiyer Tabii, maden' sofrn \'C rejim <ooarının yalnız ( vırıı~L) de 
m~mur olarak aranıyor· T.~1~,P 1 fevaidi uınumiyesi tasdik cdilmiıtir, 

VITTEL 

edılen maaş mıktarını muş ır l Hiibreklcre ıc•iri kati i olan !\ara cııl;er> ıc irı az!'.lli ılan 
bir mektupla 24 rumuzu tah- r F.N '!'il" 
tında İst. Postahanesi 176 nü- jljfıı\IQl'1ıl1Jjl1! 
merolu kutu. adr~sine tahriren 1 damla, mesane ye şeker hJ>talığı . kara cı~crın ıN kan '" s~,c" ; 
müracaat edılmesı. ı Accnta \C dcpoziterleri .D'ORFA:'.'.I. Jsıanlıul ~anılı han nuıncro 1 ,. 

Şark Malt hülasası 
1 

~ıı ınuc~•ir deı adır 

ec> :ıelenlc l>ulvıur l ı:- .mi 
dll(loları B0monti lal>rıkJst. Tele
fon. Beyoğlu 58.ı, v~ lstaııl,uldn 
Ekre'Il 1ecip ecza derrı . Tele 

n: 1 Celil ! -~. 

---------· .. -·---··-- .................................. , 

pıı::::• SERİ YOLCULUK -411:::::: 
§§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnill . --:: 1 laftada iki defa hareket eden pıısta taprcleri ile .<C}lhat edin --:: Istanhuldan .\tinııya 5 saatte \"C :\dnadan Jlrendiziyc 4 s:ıatc gidili· 
::~lnkl tayin n koli postal ;nektup nakli için Löıtd Tine tinıır.Jıı. ile~ 

:: oğlunda Calatasarav ile \lumhanedckl yoku idarehanelerine mtirnca3! 

:: olunması . 
• 
··1111111111111111ıııo.. Telefon Hevoglu 2.J.<J0-212" ..ol 

111111111111111111...... J 1 
....... 

iLAN 

.... "'· -< ,• 

~irkeıimiz ıahsildarlarından ~amı Dino be} , bıı~u~den itılıareP 
'arz olnden çekildiği muhterem miişterileıim:_:, n ızarı dikkkatirt~ 
a~i'.efsunur. 

Vlktorya Vlktorya dö Berlltl 
Tiır1' •tgortn l T ~mi sig.ınn 
Ancnir ı"ke · \n· ıim şirketi f 

TUrJ<lye mUdlrlyetl TUrklyo mUdirly•1 

::v.IES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİJ'ı 


