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YANLIŞ BiR TELAKKİ 

Türkivcnin~ ccnebı sermayesine 
karşı aldıtJ valiycti yanlış tel!kki 
edenlerin adedi çoktur. Bu yanlış 
tclAkkilcr, dost memleketlerin mat
hııaDnda da yer buluyor. Yalnız 
lCnfaatımızın dej!;i~ hakikatın müda

f,a• namına hile hu zehal ı tashih 
ctmcğe mecburu1_ 

Her Türk ye_rl_i __ a_lı_n_ı __ .le_r_c_i_h_e_t_ 
Na zet Yunanlılarla Türkler Yerli malı giy~ceğiz .. 

••••••• t 

5 MAYISTA BÜTÜN TÜRKİYE Kimler oldu'? 
DE MALLARIMIZIN SÜRÜMÜ
NÜ TEMİN İÇİN BÜYÜK TEZA-

Avukatlar dün 
Fırkada toplandılar -·-

müzakere 
Şirketlerde. 

Yeni bir tevekkuf B' kı . k tl - d 
d . . d. ır sım şır e er e 
evrıne gır ı h' T"' k k 1 

ıç ur yo 

Sofyada fransızca inti;ar eden 
"l.a llulıı;aric, gazetesinde ge<;en 
hafta (yeni Türkiye) erle' halı bir 
makale intişar ctnıi~ti. Sofya ile An
kora arasınd:ı dnstluk mııahede<inin 
imz1s1n1 müreakip Yazılan hu makale 
lıakikarcn d< scaııe hir lisanl:r.ı do~ta.ne 
biı tetkiki •htil ı ediyordu. iliz, iki 
ınc-ıılekct ara ·ııHlaki drstluğun, her 
iki tari.ı.rı-. mcnariinı:: ve dola~ı:::ı!e 
B3lkan~ rın u\ una nr knlı.....i. mLc.;sir 
ol"<·ağonı hu sütıınlarda daima müdafaa 
\'C iz~h ettık. ( Jrun iÇın hu mevzu 
üzerinde 'enide l te\ckk•Jf edecek 
ıleıtıliı. Sofralı a kadaşı!T'ıda dikka 
tın"ızı Cl'.1 )cjc..,, şey ma.kaı~ !n şu 

fık sı o!Ju: 

HÜRLER YAPILACAKTIR 
Nisanın beşinde Talebe Birliği 
kongrası fevkalade toplanarak, 

Namzetler bugür seçi
lecek ve ilan oJun 'oak 

Yunan murahhası 
Atinaya gidiyor 

Hükumetin istediği 
listeler geliyor 

•\ T,r,İ\c lil~ 3 çıf<;i b:r 
rn ~ı,kcttır. \nad J ' l lm Çl k 
\ ' · intlc ton. ak J!anrr1~ "e .;ı~; i 

\ u ı.: i t • ıh cdilmt.: ''iiC ,....ah;,t..! 
\ L 11C Bur ın ıt.: n niıCim -; r'11ayc-
k e <kı i~t ı ıdar vırdrr. Tiırk llü 
L ın ti, hl r .. clcrı y::ıhaııcılar<lan 
odLnç l ktan ç kinivor. l>ıı İ'letı 
kcqdi >Jsırıı- v menb:ılan ılc '1pmak 
ı th·0r. 

Bu m.\,:.d:ı iyı anla~ '.na\·an nc.k 1 

Ştır"uı: ftız ~ lı:ıı L .. J..1~ oc 1 .n.; al
rn k1..1n Çt.:~"'Dİvor .. BizitT" çck1:ı 
ÜJ ım ;; $tJ, l-nncılann hı:r.e kabul 
'ttirnıck istedik'< ı şar~ rdır 11 · 
c .ı altanaı t rkı <-in• kı• c.;c k 
bogrr. isı mc ıJı Yrk<ı s-r. 
·ı\irkn;c, :ıu.·nıleketi ınıan için. nana 
işlc•i i~in, lstıh<al~cı tcıyıc ı~ln nıu
Vafık p;i>Tecq:ti ~e•aitle horç alma
rnaktaıı çekinmc1,. Bu ooktaı.la p;özet
~ck İ>tcdil:imiz nokta, i5tikraz şera
ıtının •l<lldc bir alış veri~ mahiye
lındcn bas'· ı · l l ,.,a Hr Şey olmamasıdır. 

ıç bir >Cbcple ıtn• sr a t bir 
IC•ık \C l i . 
1'U , . e · r k :ı, 'fılmam•sıdır . 

"''\en. 1 r••n b' · ,. h .. e ı J;;cımJı.:csın.:.: ...:.ar~ı 

e<lc "';
11,° bir vazj et ald·ğmı iddia 

O•" ır ve b 1 h r:ıJ ı~u l unyanın c ta 
h'l~ll.l '•vanla.-.n mevcut olduğunu 
ı . .',"'Orıız llu i n_ıJarın menb: ı lıcl 
ı~·, n 

1ı '. il ne,. isnacl. "· )" •>1r';:.dan 
1 ~rı rncnıkketin Jkti<~di ve n.ali 
>uıııc· n l•k' k . 1 1 

1; ı ·:lnını cnımcp;..: alı-.m1~ 
tnılt~ htil üın .tin tcı:.b~lıldcn onra lH .. 
Vıızivetlcrı~c n:iıal'et \'c-İlm s )alıancı 
rnuc sis . 
d " \c )ab•ncııın,urlar t:ırafın-
/n l•pılı\or. vahut hi~ hıoc ma.eıc 
~~ <er'1lavedar1 davann aksızır. 'hir-
ıycdeıı b" . . . 

alarak U\'UK ışlerııı cıpsıvonunu 
ıı b Avrupa \e .\mer'kn, ılemindc 

011 :~~~ftnl·gı ı 1_pmağa aiı<anlann 
ll!adık ··. ll1' •rJa 1 ürkıycde vuz lıuJ
\·uc ı .. ır dan ek j\an bır infial ile 

Ut lıuiu ır 
ili?, •en ·f,· • • 

la,rın . . ı..: 1 c::ı..,.mayc .. ıne karşı olan 
Ctıtn po 1 l?.ı, daha pek yakında ko nar m· . _ 

tinıı·, c. C"ındt:kı itilafk~\r !'ih;:1sc· 
z.c \~ f 

YoıuJ' c:ıc .vı. tc\ ·t ctmi~ l ul· n:ı 
-· 1 lu ~n . . 1 te· ı. 11.:t n ıur,ııı. r. 1u:ı Lı 
ur,~ eri 1 

rilcrf' k 
1 

3 )JJ",, k 1r~ı tlı.:,Ail. ... ere 
11- ır. 

ızı hu ct·, ' 
tcrecek h· .. " · 1 ıhti"'azd:ı h ... h gos 

"'elıe"l 
dc•iı-•· . ve ıecrutek -. de JZ 

~ <Ur. 1 ll k' 
1 ·ı "" eski r.am ' ·da >ı c kapul . 
kap:ııı ltır.ı ccıcl i e m:avc .ine 

am.-.tıı- B - 1 
idame c , , ııgun c e ayni vaıiycti 

hık, hugiınt"• ~uı lıe y•ıktıır ı rad~ki 
te•ir ·ı ıdarcnJn •iya_I nuiuz ve 

- ı e, rnal! ı· ·c,. 
hirhirinc k . c 11\Jlsadl tc~chhli~U 
. arı-..tırm:ı 1 , 1 . 

sıyac;j h. f' mac:ıl il' 1 er han~ı - ır nu u:ı: tc . 
ıncnıı •. . · ' 1" cımck gavesile 
rnuh !••ete gırccek erm:ııc _-farzı 

• nlar:ık il,[' .. ı· . 
c•~c 1 

1 "' 1 )atımızı ıl:\ hile 
oıu. a, "cfn:t t ı. 

için milli l ·. -· t' lllcı{, aı"lık hi1.im 
·r-· k ır ı1r ••lmuştnr. 

ur l)cdı: imti 1 
hir \."Ok sirkctll· _. \:az 1 ve imtiyaz.;:ız 
1 ıııı narnu k' 
ışup kazantlıkl . " .ınnc ça 

arı Jr;O:ı! u d 
yor_ Bunlar;ı hiç h· • nun c dunı4 
kul5ı '"P•l1 oı mu ııx taroltan müş 

1 fer ı~ıhaçtan •Hl . 'h 
. . ıstı alAtı tezyit mccbuPı ctındc olan bl _ nı 

1 k 
1 rnern e ·et harıçten gelecek ve bu su 

1 1 t!t l' 
sarf ediiccek paraya ka.r na,,1 
lakayt k ~ • ilir. lktısadl 'c •~tinıai 
isl•h~t' ı ~arhe d' ğ' u gıdipnız ; 
K'rplılcr' \eni veqi :ıtlmı: et-etler 
kuruy, ru1., cl~a<il ıarplilcrle çalış 
lllak nıe<'ıurııctinde bu unıyoruz. il. . 1

" hcdtfimııc gnturcC'Ck, ı nlarla 
Fcden ı ,ı volu. da ytirürccek en 
ıuyuk om . s rmayede'l ve mü•t•-ek 
ın . • 

nafıdrn ta k. ne ol . 'ir 
'J" · ar cdc'inı L-u nesdcdc ek

~ JI l C\' fı:z· "l'l r fili il lr:lİZ, 

Baroya mu'<ayyet ve lıallr 
fırkasına men-

- ....... _,___ 
Yunanlılar tarafından ta

kip edilen sürünceme siya

setinin bir neticesi olarak 

Ankara müzakerıı.tı tevekkuf 

devresi geçirmektedir. Per

şembe günü Atlnaya ıtdecek 

olan Muhtelit komisyon Yu

nan hey'etl baş mürahhası 

M. Dlyamandopulosın seya

hatı bu mesele ile alakadar 
görülmektedir. 

Tllrk memurlann adedini 
anlamak maksadlle ecnebi ban· 
lla ve şirketlerden talep edll
mlt olan listelerden kısmı mtt· 
hlmml Ticaret mlldllr!Utune 
celmlştlr, Yalnız iki ftrket hentız 

Dünkü umumi içtimadan 
çıkılırken türkçe gibi yerli malların ha kimiye- sup avukatlar 

dün Hakkı 

tini temin için konferanslar verilmesi şınası Paşa
k 1 nın riyasetin 

n' lutu_kl~r ira_t' ed·ı·ımesin! görüş,ec'e 1 e toplanmış· 
. . tardır. Bu iç-

1 AIJ•,B E H1HLIG1 ANKARA\A B1R HJ•,Y ET maila geçen. 

GÖ~DE-RlYOH. ıerde ıstıfa 

Talebe birliği faaliyete geçti 

Y erli malları korumak v~ rnem!eketlmlzln her 
tarafında kullanılmasını temin etmek için 

TUrk talebe birllğl esaslı faaliyete geçml!ftir. 
Birllk idare heyeti,. bütün yü sek mektepler 

ve Dar!llfUnun talebe mümesslllerlyle temas 
ederek 5 Mayısı " yer:ı malları koruma,, günU 
olmak üz re fesbit eyl""ml"tir. 

5 Mayısta tezahürnt yapılacak 
Ogün yerll mamulat lehinde, konferanslar verilece'<, 

tamamen yerli kumaşlarla giyinen talebe birliği azası 
tarafından nutuklarla tezahüratta bulunulacak ve halkı 
bu hususta tenvir için konferanslar verilecektir. 

Birliğe merbut, "Yerli mallarını koruma,, grubu cumar
tesi günü toplanarak, talebeden başlamak suretiyle tedricen 
Milli kumaşlann b.ütün memlekete teşmili için bir 

eden Baro 
_meclisi hızı- Emin Ali Bey 
batı yerine intihap edilecek 
olan yeni meclisi inzibat 
nanızetlerlnln lrıı.esl görü
ŞülmüştUr. 

lçtlmaa fırkaya mensup 
150 kadar avukat iştirak 
etmiş namzet!·erln ne şellll
tfe tayin edil· esi münakaşa 

edilmiştir. Bu 
· hususta orra

ya muhtelli' 
fi kiri er atıl
mış Emin Ali 

1 ı Salahattln Ne-
1 şet, Rami, Ali 

Haydar ve 
daha bazı a-program hazırlayacaktır. vukatları söz 

Birlik reisi Ferruh B. ittihaz olunan kararlar hakkında : almışlar. Ne-

demiştir ki : S. Frrıı Bey ticede herke-
Birfik reisinin muharririmize beyanatı ir.l:l bir klitıda 30 ısım yazma-

Nisarıın lıç incı günü birlik, fevkalade bir kongra ısı ve sonra bu reylerin tasnif 
ak/edecek, bır içlimaa , muallimla ve liseler de davet edilecek edilerek en fazla rey kaza
me111fekette Tiirkçcniıı ı•e yerli maflarııı tam surette fıakimiyetini nan 12 kişinin fırkaca tefrik 
temin etmek için görı1şıilecektir. Bır hususta propaganda olmak edilerek namzet ilanı takar
iiırc aji~ll'r "'' mııhtel/f sekillade reklamlar yapılması mum/ık rür eylemiştir. Reyler bu 
gıirıilmektcdir. gün tasnıf edilecek ve nam-

Bütün ilanlar, afişler Türkçe olacak zetleı· tespit olunacaktır. 

Tra-;;;;ylarla sinemalarda ve dükkan levha~a e;ı lisanını PARA~JlJRSfZLI""J 
kaldırmak lç.ln hUktlmete müracaat edeceğiz. ÇUnkl bHtOn me- -ı v 

deni memleketlerde ecnebi lisar.ın bu şet.illerde kullanıln:e.sına 
mUsade edilmemektedir. 

Birlik, münevverlerle köylüler arasında teması temin ve memle
ketin her tarafında köylere varınca)'a kııdar bCtUn halkla müna
sebet tesis edecektir. 
TATiL AYLARINDA ANADOLUYA SEYAHATLAR YAPILACAK 

Tatil aylarında seyalıatlar tertip edecektir. Bu hususta tefrik 
ed'lecck talebe grupları ayni zer.landa işe başlayarak mür.ev

verlerlc hlilk arasında tanışmayı tem!ne çalışacııklardır. 

Ankaraya bir heyet gönderilecek 

B irlik umumi l.(Uibi llillıat Ali ve Hııricf)'e işleri mllıllJrU Halit B. 
terden mürekkep bir heyet bu meseleler hakkıııda teşebbU~atta 

bulunmak Uzre bir kaç güne kadar Ankarııya gidecektir . 
Nl~an nilıay etinde Balkanlılıır talebe kongrasının lstanbulda 

akdi iç!n hUkOmetlmize mllracaat edeceğiz. Ağustosta Peştede top
lanacak Beynelmilel talebe ittihadı kongrasına iştirak edeceğiz . 

TOrk talcl>c birliği Fransız talebe birliği kongrasına da davet 
olunmuştur. 

Darülfünunda ecnebi profesörler 

D arlllfllnudakl ecnebi pröfesörlerden bir kaçı mllstesna olmak 
Ozre diğerlerinden istifade edilmediğine dair bazı talebe tara

fından vuku bulan mllracaatlar üzerine birlik tetkikat yapmak
tadır. Bu hususta yakında talebe namına IAıımgelen teşebbilsatta 
bulunulacaktır. 

Zeplin balonu 
~-

Bugün İstanbul 
üzerinden geçecek 
Şarkta bfr cevelan )'apmak 

ta olan meşhur Zeplin 
balonunun buğün akşama 
doğru lstanbul üzerinden 
geçmesine intizar edilmek
tedir. Bazı haberlere göre 

balon şehrlm!z iizerinden çok 

Mülkiye tayinİeri ---Ankara, 24 (Milliyet) - 0-
cUncU sınıf mülkiye mllfettlşll

glne Devlet Şurası tanzlmat mu
avinlerıden Sahıp Bey, Şavset 

kaymakalıgına , Be~ım Bey, 
Merzifon kaymekamığına, zeki 
Be)'; Bahçe kayınakamlıgına 

Galip Bey, Fenike ka)'makam
lıgına Sabık Ovacık kaymakamı 

Hayri Bey Tezlp kaymakamlıgına 
Enderin kaymakamı Hayri Bey 
tayin edilmişlerdir. 

Yeni ve müsbet 
delillPr hulundu -

Düyunu uınumiye sui 
istimali hakkındaki 

tahkikat __...... __ . 
Düyunu umumlyede meydana 

çıkarılan evrakı naktiye sui 
istimali hakkındaki tahkikat 
yeni bir safhaya girmiştir. MU
him bazı h:ıkikatlar meydana 
çıkmak üzredir. 

Müfettişler tahkikatın almış 
olduğu yeni şekil üzerinde ça
hfJyorlar • 

Teftiş hey'etf bazı mühln ve
saik ve defterleri elde etmişler· 
dlr. Bu defterlet" 1919 sene
sinden itibaren 1928 senesine 
hadar olan mühim muamelatı 
ihtiva etmektedir. Mamafl sul 
istimalin lıakiki miktarını tespit 
etmek için yalnız bu defterler lle 
iktifa olunmamakla icap eden 

diğer lıususatta tetkik edilmekte
dir. 
Tahkikatın almış olduğu mühim 
safha hakkında, tahkikatı işkal 
etmemek için, flmdlllk fazla 
tafsilat vermlyeceğlz; yalnız şu 

kadarını kaydedelim kl,tahklkı:t 
çok mUsbet bir şekilde ilerliyor 
ve mos'uller de tamamlyle mey
dana çıkarılmak üzredir. - ~--..,.__ __ 
Belçika sosyallstleri 

Brüksel, 24 (A.A.) - Sos
yalist muallimlerin milli 

Komisyon mahaflllnde bu 
seyahatın on beş gün kadar 

( evam edeceği söylenmek
tedir. 

M. Dlyam:ındopulos aynı 

M. Diyartıandopolos 

Zlmanda Atlnada komlsyo-

n ın nakli meseleslle 
meşgul olacaktır. 

- ------
de 

20,000 LiRA 

M.Muhtar paşa 
hakkında tahkikat ---··-Encümen bu gün 

toplanıyor, Ankaraya 

listeyi göndermemı11ıcrdlr. Gelen 
bir listeye göre Enter kon
tlnantal şirketinde ifayı va7.lfe 
tek bir Tllrk memur yoktur. Bu 
flrket hakkında tazım gelen 
muamele yapılacaktır. 

Cedvellor tamamen geldikten 
sonra geçen seneki llstele-rle 
mukayese edilecektir. Bu liste 
bilahare iktisat vekllıtlne gön
derılecektlr. 

Memnu mıntaka 

Pendiğe kadar temdit 
edildi mi? 

Anadolu cihetinde memnu 

mıntakanın 

Pendlğe ka
dar temdit 
olunduğunu 

ve memnu 
mı n takada 

ikametleri ca-
iz olmayan 

eşhasın da 
çıkartıldığ'ını 

bir ıazete Muhittin Bey 
yazmıştı. Bu hususu Vatı 

Veklll Muhtttln Beyden 

sorduk: 
• Memnu nııntakanın 

Pendige kadar temdit olıınduffiı 
hakkında Vilayete bir emir 
gelmemiştir • dedi. 

M. MECLİSİ 
MÜZAKERATI 

gidenler --
• Ankara, 25 (A.A.) B.M. 

Mahmut Muhtal' Pş. tah- Meclisi bu gÜn reis vekili 
klkatlyle meş- Nurettin Ali beyin riyase-
gul olan Muh- 1 tinde toplanmıştır. Muhte-

-Demir yolları 
Anadolu hattının 
satın alınması 

hakkındaki karaı 
dünkü içtimada 

okundu 
Hey'eti umumiye içti 
maında yeni mecli~ 

idare azaları da vard -·-Mersin, Tarsus, Adana demir 
yollan TOrk anonim şirketi 

t ey' ati ıımumiyesl dUn şirketin 
Voyvoda caddesindeki merke
zinde senellk lçtlmaını aktetml\I 
tir. Hey'etf umumiye lçtlmaında 
şirketin yeni sene plançoau 
tetkik ve kab 1 edllmlttlr. Bu 
flrketla ıiıecllsflda;e Azaları 
flmdlye kadar Doktor Emil 
Geor, mösyö Gerti&', mlls)'ö 
Pot Maysner, mö~yö Rlşer 

Şitllker ile Reşit Saffet , lsmall 
Hakkı, Ali Nuri beylerdir. 

Ahiren bu zevat tepdll olun
muş ve yerlerine de , sabık 

tlltUa inhisarı umum mUdUrll 
Seyfi , muharrir Ahmet Haşim, 
&'ilmrllk mOdUrlerlnden Faik , 
Safa , Mithat Ömer , Enver 
Beyler lntlhap olunmuşlardır. 
Dllnkll içtimada bu zevat da 
hazır bulunmuştur. 

Meclis ilk lçtfmaında bir reis 
intihap edecektir. Ri)'asete Se)'fl 
Beyin intihabı kuvvetle mu1ıte· 
meldir. 

DllnkU umumi hey'elte, ahlrcı 
hUkOmetimlz ile şirket arasında 
Anadolu hattının mubn)'ansını 

keyfiyetine dair aktoluııan iti
ıafname de okunmuş ve tasvl,J 
edllmlşllr. 

Şirket 1 Temmuzda vade· 1 
gelecek olan tahvilat faizi ola· 
rak yüzde iki tediye edecektir. 
Hls•edarlara da aynı nispette 
tediyat yapılacaktır. Bundan 
başka, miltedahil faizler iç;n de 
yüzde elll tedlyat yapılacaktır. tel!t Encümen ı lif vekaletlerin 1 928 sene"-'ı 

Seyrlsefaln U. butcelerinin fasıl ve madde- ,------------~ 
Müdürü Sadul- leri arasında munakaleler BU GÜN 
lah Beyi de icrası ve munzam tahsisat 
telgrafla, dün- ıtası hakkındaki kanun lay-
kil celse için ıhaları butçe encumenine 
davet etmişti. verilmiştir. Tapu idareleri-
Sadullah Bey ne ait muamelat harcları 
telgrafı Gül- hakkındaki }{anun layıhası 
cemaıırı- sur' at ı maliye edliye l'e bütçe enci.i 
tecrübeleri 1 · 
esnasında' Sadııflah Bey men erıne verilmiştir. 

2 lnci sahifemizde : 

1- .'\tına ınektubu. Sırp - Vnnan 

1 
ıuıarı 

-ı- Son lı:ıbcr!cr 

3- 'f11rlhi ,,~~:J,;amız Temi Jeli.'. 

3 Uncu sahifemizde 
ı- OJhlliye \"ckAictınln ~•t'l emri 
2- Ticaret od~ında :ı ~et bin lira 

llı;ranıiye 

Ş- Kadınlar belediye 
iştirak edecekler miT 

4 Uncu Sahifemizde: 

• ı 

) 

Armutlu civarında aldığın- Türkiye cumhuriyeti ile 
d Keyfiyeti bildirmiş, Macaristan kıralhğı arasın
b~:·un üzerine tahkikatla da akdolunan bitaraflık uz
meşgul encümen içtlmaını laşma ve hakem muahede
bugüne bırakmıştır. lçtlmaın sinin tasdikine ait kanun 
tehirinden Sadullah Bey de Iayıhası hariciye encümeni-
t 1 f i h b d d ı- 1 ava ı ıporu e gra a a er ar e ilmiştir. ne verilmiştir. Muteakiben 

2
_ Fıkra 

lçtl~aa Sadullah Beyle ruznamede müzakere edile- Yakııp Kııdri' il~ 1 

Emin Ali, O zamanki Mecll- cek mevat bulunmadığın- 3 ~<•ek ı 

1-

si idare azalarlyle muhase- dan Perşenbe günü topla- 4- A•l:eri babMerl 
heci veklll de davet edilmiş- l k .. ... . 'h s - HlkAye. •Qman 1: cıhl<"' \'·~. 
tir. nı ma .uz~e ~utımaa nı a- 1 

Bu beş zat dünkü eks- yet verılmıştır. 
presle An karaya hareket 1111111111111111111111 il l lll l llllll l l llllllllll llllllllH 111111111111111~ 

. tınız «~ıldır gub11 " " urk 
1.ınnı\ · · 
1· · ı: ıı anlamana 1t' r J.' -nat 

Uıkj~ • ', . ',J 
J c ım Utı\(t ı)e~ı 

n. '"'
1
• 

1.I.tl ıe' 'ı~ıı t el 'k i 
k l k r lda 1 ı; rn e-ııc iıl -

Siirt Meb'usıı 
MAJ-IMtJT 

alçaktan ge\:ecektır. Balon
da şehrimizde bulunan iki 
Alman gazetecisine alt iki 
mektup vardır. Balon şeh
rimizden geçerken bu mek-

tuplar atılacaktır. Alman ga
zete mümessili .\t Daplng 
için olan mektubu bulana 
mükafat verilecektir. 

Ardehıın sabık valisi Horşit 
Bey tasfiyeye tabi tutulmuştur. 
Karamllrsel kaymakıımlıgına 
Give kaymakamı Kamil Bey, 
Giveyo GUnlk kaymakamı Sabri 
Bey tayin edilmiştir. 

Zonguldak sıhhiye müdllrliye
tiue Zühdi Bey tayla edllmlştır. 

merkez komitesi Brükselde 

toplanmış ve ı'\\oskova ame

'I e 1er1 enternasyonalından 
ayrılmağa karar verml~tlr. 

Komite, Amsterdam sendika
sına iltihak edecektir. 

etmişlerdir. _ BUyUk bir rağbete mazhar olan dUnkU ::5 
Sadullah Bey, azimetlnln = iliıvamizln musabakasından dolayı her yer- S 

sadece davetle alAkadar oldu- = den mektuplar almaktayız • MUsabak ya ~ 
ğunu, Ankarada ne kadar § lftlrak atmak için dUnkU Mllllyell bulama- ~ 
kalacağ'n.ın henüz malfim = yanlar ldarahanamlzden tedarik edeblllrler. -
olmadıtım, diln bir muharriri- ~· 
mlze beyan etmiştir. ··ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnnnınuınr \~ 

-
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MİLLİYETİN HARİÇTEN ALDlG MEKTUP1'E TELGRA--AR ~~'So11 Haberi 
ESELE KARIŞIK -

Ze.plin geçti 
Fransa hükumetinin 
mümanaat etmediği 

anlaşıldı 
Manıflya , 25 A.A.) - Saat 

ll 

ihtilaf çıktı ------
Bir kaçakçı lngitiz 
gemisi Amerika sa
hillerinde parçalandı 

SELANİKTEN SIRPLARIN 
MÜHİMMAT GEÇiRMELERİ 

IT A YA NE Dl ECEK? ı bire altı kala " Frlederlchshaven. 
den hareket eden •zeplln"balonu 
yediyi kırk beş ıteçe Marsllya 
il tııade uçmut ve tarka dotru 
yoluna devam etml~tlr. 

:\tıne. 'ı!O ( t· ·yet) - ."ırp- ~lme'ldl'ere vuk'ctilirkcn ve y?ldal 

Yu'!a:l muna ı ,imdiye karlar hiç bır muayene e tabi olmıya· 1 
muhtelıf sıfhalard n geçti. , imdi- ,cıiknr. 'imdiye kadar ..:ırplara 

Londra, 24 A.A.) Dally 
Mail in Nuyork muh'ablrl 
bil diri) or: 

•im Alone • namındaki 1 

205 tonluk lnglllz gemisinin 1 
Amerikan sahil muhafızları 
tarafından top ateşiyle tah
rip edilmesi keyfiyeti burada 
haklkl bir heyecan tevlit 
etmiştir. Memnuiyet kanu· 
nunun merlyet mevkllne 
vaz'ı tarihinden beri bir 
lnglllz ı-emlslnln bir Ameri
kan gemisi tarafından batı
rılması ilk defa olarak vaki 

olmuştur. 

, e kadar bir ço ar.rıalara oğ- Sel&.nlkte böyle bir m•nt!'.ka vetil- İ 
radı. ·ınııvet çen P:ızar gunll mesl muhtelif ftrbların ıt!·azona ı 
Cencuede ırp ı;e "urum mü· oğrama;;ı ne dendi? .. 
ra"lasları arasında pmtokollar erbcst ml!'tıtka 'ırpların mu· 

imza edildi. Bu metle tarafeyn hlmmat gcçırmelrri ve bu mli
hükumctleri ıır nda evelc:e SelA- hlmmatın Yunnn memurlarınca 
nlkte :iırplara erilecek e'best hiç bir muayeneye tahi tunılma 
mıntıkaya dair akdcdilnıi~ olan 11l&St yüztinden çıkıyordu :;;im
muka\-clcnin tatblkin g-eçilccck <li e kaciıır bu ııo · c;ok tehll
demektir keli ~nınmuştiı. C:enc .de bu 

Bu he ta Cenevrede bir de meıele mevcuttur ·eşredilen 
tcbli!'; ne<iredOmi:jtlr. Buna ııaza- teblig 1m noktaya dair hiç bir 
ra!l CeneHede ırp Ye ı·unan ,ey söjlenmtyor. \mk herkes 
m.ırah sları ara! ında lm7.a edil- istedllti gibi tcfsır edip dcrsun
mi, olan protokollatın adedi l l3azl nmhafilde harp nı• ıimma 
ıtludır :ki bunl:ırdan her bıri ıra- tının rıakli mc>ele:;ı yalnı7. sulh 
şiyle gumrük., 'ırplara \erilen zaman- ı:la carl gorııl'Ilektcilir. 
serhest mıntakada hayvan mua !larp hali-- le be geçecek 
1encsin<; posta, telgraf 'e tele- mulı''llmat \ unan memurları ta
!oıı lşlerfre dairdir. Fazla olarak nimdan muayene edilecektir. 
bi" de nllıaı protokol \'ardır ki 'faket bu do~ru bir tefsır savılır 
bunuı;la butun muall~kt~kl mı" .. Bu kadar zıımandan beri 
m il h31ledilmektcdlr. ımdıye. itiraza op;raı·an bu esa ı nokta· 
k:ıd.:ır Bclgrat ve tine hiikfunet- nın Yunan hı.kömctin.:e ,imdi 
lc.rl arı.ınd.:ı ukıt vakıt çıkan hlr tar3.fa J !•akı'arak ırbisrana 
i!:ıtilillarda bL son protokol ile her hu harp hazırlıp;ı yap· 

hallcdillror demektir. masını kolayl:aştıracak bir mu-
Pck tabii di' i hüktıınete men· saadetle lıulunMa ı çok şı11 anı 

sup olın gazeteler şu son Sırp

Y ınıan itil~!ını hararetle alkışla

dılar. Bunların yazdı~na göre 
pmt·ıkolların ımzası tar.efeyn 
mlınascbatında buyuk bir hadise 

tc~kil etmektedir. 
Re: mi urette ' akl olan lıe

! •nata göre bu itllil 'unanista 
nm 'elıl.nik ıizerindekl hukuku 
hii wndani ini lhl!l edecek bir 
malıivette detti dir. 'qpları bbyle 

hlr İC'llret mmttkası verlmekle ne 

• elanik, ne de diğer bir noktada 

Yunan hakimiyetine hiç bir su

retle halel ~erilmiş değildir. \"u

nanltlar umumiyeti<: bu itildim 

ahim olmak l tidadını gös
teren r çok iht!Lilıta nıha)·et 

ı erdiğine pek meımıun ııuriınlı

yorlar 
!'akıt şunu da söyliyelim kl 

imzalanan protokolların metni 
h.11üz ne·retlilmlş olmadığından 

filhakika bu ve alt ile tarafeyn 
arasındaki ihtilafların hallcdilfrere
ccğini kabul edip etmemek 
~imdiden kabil değildir. elanik

';egill demiryo!unun parası hakkın
diki iht'.laf accha halledildi miL 

erbest ınıntakadan geçecek 

C$Y• ve mevadı:ı hiç bir muaye
neye tabi olmaması itilafın Jca
batmdandır. 

elAnfk Serp mıntalcasma gire
cek gemilerin ,·alnız sıhht mua
yeneleri yapılacak, bu gemiler· 
deki eşya Yuruın hüktl.metlnı:e 

hiç bir muıyeneye tabi olmıya
c:ıkur. Sor.rn bu eşya Sel.iikten 

dikkaıur. 

Farzedelim ki \ ugosla\ ııı ile 

İtalya arasında hlr htrp çıktı 

Bu takdirde Adriyatik <lenit.inden 
mühimmat geçirmek ~ırbistan 
için mLimkun olmiy:ıcaktır. Ohal
de rrplar için yalnız d.1nik 
mınta ından i<tifadc etmek 
mecburi eti ha~ göstere.:ekt r. Bu 
takdirde unan6r.an nasıl olupda 
kendi :ırıızl lııder. sil Ah 'e mü
himm:ıt geçlrllme<ine mu aade 

edecektır. 

işte mesele budur. 1 ler halde 
:'\!. Yanlzclos bu hıı~usta ltalya 
hukureetıle de anlaşmıştır •• ~tı
nanın mutC'dil gazeteleri 1 u nok 
tayı d...şLnmekten ke!'d erini 
nlamamıilnrdır. Fakat onlar da 
bn muphc:n meseleyi aydmlata
miyarak imzalan1n met ·Jerln 
neşredilme ınl beLıyorlar 

Sırp • Yunan misakı 
Zagrep. 24 ( .\ \) - \1. Kara

pano· l'aris·m harckctirıd~r eYel 
hır gazete muhabirine mc:nlcketi 
ile Yugo lavya arasındakı muha· 
denet mi akının kcndbirı'l Belg
ratta ikameti c ·ı.asınd:ı imza 
edilmesinin muhakkak olduğunu 
beyan etmiştir · 

M. Karapanoa Belgr Ha 

Belgrad, 25 (A. .\) 'unan 
hariciye r.azm I\1. karpanos bu 
gun saat 12-50 de ·mplon eks
presly le Belgrada ıntı\-asalet et· 
mi tir. Kendısine hudutta husu t 
vagon tııhsi edilmiş~r ·aıır 
i tasyonda hariciye nllZI" vekili 

MllUy tın birıllt telrlkaiı 34 

i 
lıabaJ ına b.ldlrmsı mın-alık ~öriıl- ı 
ınuştu. 

Teınir ı· nun (!zerine Seyfed-

d;ne: 
flayd• ııt•na bin, droi, me•ıkffne 

gec! 
lhtiyıır Emir onun dediğini 

yaptı \"ola de\ am için işaret 

verildi. Bu kara haber bütıin 

aske· ara ınc!a çabucak duyuldu. 
ürd..ı • L'ırerkande girdi. 

Cıhan r emri alundakl kıtaann 
.,,kkarelerl, davullnrı o gece Te-

irln buzJruna getirildi orada 

lınldı, parçalandı. Çünkü bunları 
artık başka kimsenin çaldırmaya 

hakkı yoktu. 

tatarın duclagı bir an için keder

den kıvrıldı. Onun, kendine alt 

hiç bir şeyi yoktu ki Cthangirden 

dıba çok sevsin. 

L 
Altın ordu 

\'ukubulan badi atı la J.:ıyle 

anlayabil'Ilek içirı aşajtı yokarı 

yüz sene cvellne doııcrek Kubl
lny ilana, da!.a de !';rusu Kt:bilay 
Han zamar -ıda ki :\Iogc,; impe· 
ratoluı,iuna bakmak icap eder. 
Cengiz llal'.n elde cttl~i zaferler 
bir tek ndamın t:zun Zl'mnn için 
bakim olmi\·acağ derecıcde vasi 
ve seri o''Tluşmr. ( cngizln tu:"Ur.u 

Kubilay biraderlerini!" hep-ine 
falk-0larak buytik l lan olmu' iscde 
Hatay Wkesinden fazla b r ) ~re 
sahip dcğildL 

Kambalu adı verilen pa}İtah
tından Goht çölunü, nefsi Çini 
ve Koreyi idare ediyord Diğer 

torunlara elince onlar hali harpte 
bulunuyorlardı. 

Dahili harp fasılasız, kanlı bir 
•urette ve neticesl7. olarak devam 

Radlkallerln kongraaı 
Tu\n:ı, 25 (A.A) ~ Od de· 

partmaa radikal sosyalist kon
rrest aosyallı lideri M. Bilumun 
M.arboane da aam:ı:etllğlnl vaz-
ctmeal dolaylslyle hadis olan 
vaziyeti tetkik etmlf ve soıya
llıt inkılabı allldesl karf11ıııda 

yer tutnıut .olan cumhuriyet flk· 
rlnl mlldafaa maksadlyle radi
kal aam:ıedlal muhafazaya ka· 
rar veraıl~tlr. 

MUhlm bir maç 
Parlı, 24 (A.A) - Bir futbol 

maçında Fran~ız takımı Portekl:ı: 
takımını sıfra karşı iki ile maıt· 

Resmi mehaW 1928 senesi 
Martında Florda sularında 
İsle of Yuve namındaki lngl· 
llz gemisinin teknesinde bir lup etmlftlr. 

KomUnlatler tevkif edlldl top tarafından açılmış bir 
Parls, 24 A.A) - Gllchy de rahne olduğu halde tevkif 

komünistler tarafından yapılan edilmiş olduğu zaman lngll-
blr içtima mahalline ıtlrmeğe tere ile zuhur etmiş olan 
tefcbblls eden ecnebi bir koıııü· müşkülatı hatırlamakta ve 
nlstl tevkif etmek isteyen zabıta 
memurları komUnlstlerln şiddetli yeni müşküller zuhuruna 
bir hücumuna maruz kalmıf, intizar etmektedir. lnglllz. 
takat cGtıderllen takviye efradı- sefiri h\. Hoovvard hariciye 
nın yardımlyle bütün komünlıt,. nazaretlne hadise gazetele-
lerl tevkif etBJiftlr. Bunlardan rln yazdıkları gibi cereyan 
20 kadarı hapsolmuftur. Bir etmiş ise vahim neticeler 
zabıta memuru yaralanmıştır. 

11 Mütehassıslar çalı,ıy~r 1 ~~~ı~tır~deblleceğlnl beyan 

Londra, 25 ( -~· A. ) Parıs- Muhafazakt\rlar felas;ta 
ten Tim· gazetesine bildiriliyor: Londra, 24 A.A.) Deyll 
:\lüteha,mlar komlte~inin mesa· meylin siyasi muhabiri yazı. 
isi büvuk lıir amlmiyct içinde yor: Muhafazakarlar llberal
denm etmektedir. Almanya tara- terin tekrar kazanmakta ol
fından teklif olunan miktarın duklarını gösteren ali.imden 
me>ut neticeler 'erecek 'e hemen ve bu fırka ile amele fırka· 
~lri~ilebllecek bir müzakereye sının kısmi lntlhabattakl 
e.as t~ll edecek derecede • kazanmalarından biraz en
rrınsı7.l.ann ileri surmu· olduk- dişe etmektedirler. Bu hal 
im miktara yaklaşmakta olduğu kendilerini, hilkQmett pro
tahnıın edilmektedir. gramını mümkQn olduğu 

Cenezeye gelenler 
kadar süratle neşre davet 

Pari. • 25 "A. <\) - :'llareşal eylemete saik olmaktadır • 
foch un çenaze merasiminde bu· Fakat M:Baldvvln buna 
lunacak :;ırbistan \'C Romanya 
nazırları l'ari<e gelmişlerdir. 

Montekarloda sly••l nUmayı, 
\lontekarlo, ~~ .\. A.) :'olona 

ko i'ren,iniıı sarayını doıtru ılerile 

mek isUyen bir nümayişçi grupu ile 
lonako polisleri arısınd• bir müsa

deme vuku bulmuştur Zabıtanın ha· 
vaya bir ka, el >Uih atması üzerine 
niımayi~çiler dağılmışıır llır polis 
yaraltnmışar. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
ile Yunan sefiri l"C hariciye ne-
zareti müdürleri tarafından kar
şılanmı~tır. 

Kar.ıpııno< l'.t:nan sefarethane
sinde tahsis edilen apartımanda 

ikamet edecektir Yunan hariciye 
nazırı :\L Karapanos ile Yugoslav 
hariciyt nazırı nldli l>u gı..n saat 
on )'Cdidc ilk içtimaı ) nptılar. 
müzakerat ~at 20,JO a kadar 

surdü. 
Yngo lav hariciye nazırı hu 

ak~am '\1. Knrapımcısur şerefine 

samimi bır ak,a'll zıyakti ve~e 

çektır. 

L:-ıiyorcu. Bu \logo! asilzodde-1 
rinln malik oldukları ıııuhttllf 

Irat nıenbıılann.ı dok.mulmadı. 

Bunlar arnsındıı el~ .kr p,id•p ,geldi 
'l icaret l<e kı1.rv an ~·ouarı.~dıı lla
imt surette inkişaf eı:' p durdu. 
Ta Romadan f "k ~ J y:ı k dar 
olaıı ~i!"'lal yolu Almalik vala
rını katederek çölden Kıı:mbaluya 
giderdi. nu yol açıktı. heza llağ· 
dattan Kambaluya kadar c an vol 
da açık lııılu•ı.ıyordu. Kubilay 
! lanın vefatından llfr 1'atı!l s.::mra 
idi ki lıir ,'\r~p scnı:h der\'iŞ, 

il nl BııtLOta :\Lrkıı l'olorl~'I evel 
buraları dolaştı. 

1.3+0 ta Papa onikıa • Benoit 
nın bir elçisi '1uvuk Haı:.ıy Ha-

nının rayına g · i. '\logo! 
Jlnnları ın mcr:..e1J ol:ın • .\!ma
likte unutulmu IAKin mc cudl
ycti ol:ın bir hı 'stryan hey'eti 
·ardı, 

Bir gun oldu ki ı fogol impe
ratorluğunun uzun zincirini teşkil 
eden halkalardan biri kc p:u. 
Cenubu garblde il· Hanlar ta 

muhaliftir ve istihbaratıma 

nazaran ilk planına tevfikan 
intihabatı Nisan nihayetinde 
Brlstolde Irat edeceği bir 
nutuk ile açmak niyetinde 
muslrdlr. intihabatın icrası 
tarihi M. Baldv~·ın kral ile 
bu husu ta anlaştıktan sonra 
tesbtt edilecektir. 

Gemi naaıl ballı? •• 
washington, 25 r A.A) - Ha· 

riclye nezareti memurları müs· 
klrat kaçakçılığı yaptığından 

şüphe edilerek batırılan lnglliz 
bandıralı im Alone gemisinin 
Amerikan sahil muhafızları tara
fından garı:ı hadisesinin mühim 
addetmektedir. Batan geminin 
kanadalı kaptanının ifadesine 
nazaran lmalone Amerika sahi· 
llnden 14 mil mesafede bulun
duğu sırada sahil muhafazası
na memur bir Aınerika gemi
si kendisine teslim olmnaı em
rini vermiş ve ret cevabı .alması 
üzerine .ateş etmiştir. 

Buıınn üzerine im alone ce· 
tıuba ıcveccilh etmlşttr. l(endlslnl 

------- --
Kudustcn l lindi tana kadar şalta-

nat surduler Bu il -1 ı~ .ara l~gJ- 'ı 
tcreden, Bir.ııı tnn clçıl r • .rdi 
7.evkl , hate öl.ırak nihayet ! 
lr:ın ş hları, Ar ıılar \'C :\km k- 1 

!erin taarnızlar'n:ı ığr~yan 11 -ila
nlar ı kraıa d"'itukr !\unu bir 
rnkım kan,ıH ki ~ nk ·:1 etti. 

Ilu nrada llaı ıyd l.: büyük 
ı I· da çı~·n r tnrnfındlin "'l j 
ıı- .mu oııun maıyyct :k l ~i J· 

,:;ollı: da ağ·· ır ' ene! d01t 

üuklnrı e c ( 1:-i çolunc çekıl ' 

ır.iş!crdi. Bunl"r"' k• c t ve 
ku\ ven ('i r ,lı n•y,tl kJr;ısm-
c~ ı ma ~\ ui-lu, , ıf,ri sırrını kay
ııcttıJer, er. r, itilen, hkat 
muk·m emct go er r ll~r 
) enidt7! ıiıyıık tJc!.;n ob ır tar·
iıra uk mış buJı;~:.ıyr ! r lL 

Ilı nl zam ,ı relircc t~' rar 
;-yar etmeyi du unuyurla·dı fa
kat yeniden fatih olmak sılatile 
gurünmeyi istemiyorlardı .• 1ugol
ların en ufak irat mcnbaları Cat 
l\1ogollarınınki idi. Cengiz l lanın 
oğlu Çagatayı neslinden gelenler 
böyle tesmive edilmlslerdl. 

.... - -e:rikada 

Yeni faali ye 'KADINLARA İNTİHAP HAK: 
Henry Ford Avrupayal 

müteveccihen 
hareket etti 

Lomlrn, 2-t 1.\. \. "nvor"-
•an llaı v maile ıei~'Tdla hldi iliyor· 
Amerikıcla S8Vl'IZ milyarlar sahibı 

•daıı- nam~'e vadedi'cn rıenry l'ord 
A' upau mı.tev<ccılıen \lp~ra bin 
mlşıır !\Iumalle)h Lir çol;: lngıliz 

lirası serpmek s-·ctile oto!l'ohil pi· 
yasa ııJJ fetb<de•ek eskı. dünyaya 
hakim olm•ğa kn·ar \'<mıişıir. :\la
m>fLh l'ord mtithıı hir :-akıp ile 
çarpışmak mecburiyetindedir 

Bu rakip te ı cudisi gibi milyarder 
nlan a~·ni mak)tdı lırsiiyen ve en 

mühimi arkasından diğer 80 milyar· 
der ur!ikliven \mcrikalı 'Alfred 
Slom · dir. Ru ~ek-cıı milyarder daha 
şimdiden ~!manyadaki cesim oppel 
miıe· e-dcrini ele geçinnişler ve bir 
çok biı Yük Avrupa otom oh il mücs
•e eler•ı11 de ele ~cçinnek üzre bu
lunmuşlardır 

Petrol konleranaı 

Ne\\ ock, 24 \. A. Beynel-
milel petrol konfcrnısı pazutc,;l günü 
açılacaktır lngiltcrevi konf•'ran<ta Sir 
Deterding temsil edecektir. 

.\11:1\Sfl\.~ll.\ l.'YA:\ 
~lek-i~•J, 2.5 C..\.A) - '\luhasara 

altında bc.!untn 'lazıtlah şehrinde me\ -
cııt kU\, rtlere kumanda eden Ceocrıl 
<:arillo bu me,-ki ciıınnda cereyan 
eden 111uh11.rcbeicr neticesinde asilerin 
ileri me\"zilerden çekilmiş blduklanru 
tel•izle . leksikora bildirmi;ıir. 

Her ı, 24 \. \. ı evyorkıar 

bildirili yoı~ • hgalıan amerikan kon
solosunun vefatı Jolayısile Amerika 
hüktlmeti hali hazırda Gbili sularında 
bulunmakta olan lilora :'llekslka sa· 
hilleriııe hareket emrini yermiştir. 

••aiyad.a 
Yeni intihap var 

Roma., 25 ( \..\) - 86 eya· 
Jette yapılan intihabatın &ı.at ye
diye kadar mal[ım olan nctlceleri 
lıerveçlıi ati<lir Iı.ıarel lıazıraya 
lehtar: !'i,634,7 J.ı idare! ha?..ıraya 
aleyhtar: 12~.ı (8 dl.iter ala eya

lette yapılım ııııihap netkeleri 
henuz oğrcnılıııemi~tir 

Roma, 24 1ı\.A.ı- italyan mün 
tabipler büyük F~tst meclisi tarafın 

d:ıP meh'ııslann isimlerini ho\'i olarak 
tanzim edılen LJ;teı i bu gün coısdika 

davet edilmiştir. 

············••ttı•ı•ı•······· takip eder; amerikan gemi· 
si evvela topunu soııra da 
mltralyozlannı kullanmıştır. Bu 
esnada ikinci bir Amerikan ge
misi gel mi~ ve im Alone ye tes
lim olması yeniden ihtar edil· 
mlştlr • 

lnglllz gemisi bu ihtan da 
retle karşılamış vo yoluna de· 
vam etmi•tlr. Orleana 228 mll 
uzağa geldlıtl zaman üzerine 
yüz kadar mermi atılmıftır. Vu
ku bulan ısnbetlerln tesiriyle 
gemi biraz sonra batmış ve 
mürettebatı muhafaza gemiler! 
tarafıııdan kurtarılarak zincire 

vuruldutu halde Nouelle-Orleana 
getlrllmlttlr. 

Kralın kUçUk ojlJlu 
Londra, 25 A.A.) Kral Geo· 

rge un üçüncü oğlu dük de 
Gloucester ı\Ukadoya Dizbahı 

nişanını tevdi etmek llzre cuma 
gUnü japonyava motevectlhen 
vap~ra l>!necektir. 

--~--....... 
l lan yap·.ı knzgnn cenupta 

c'lle kant etrafında bunlara ait 
araz'nin y-r ını ke'ldinc ayır

mı~tı. iP'Ji i~e, yAnl 11:'5 te, 
tmir Temirlcnk or rrrı \'malik 
ctra!ırclakt ıı~larından mahrum 
etmişti. Temirlenk şimale doğru 

ileri l reka•ında y lnız manialı 

d·~ lrı a;•nak.a kalnıadı. _<\svanın 
l ,'.ık yoluna llı lıak.ım l'Jldu. 
Hır tlkım Y \ 1ı:r•-ı ;-ı• l As
yaJan .ıkır rı".ı o:ıhayct verdi. 

1 J~.ı · 80 ara ı Ja ı on sene 

zarfındJ eski l\logc,l ülkesinin 

durtte ıiçii ort.ıdıın kn dırılmış 

, e .ıu} } .:ıl da kapatılmı~tı. 

ı kin en Kurk~ ç olan kısım 

yır bu u enın ~erıy'C kalan 
,,brtte biri hiç Jokunulıruımış hir 
rtalde b:.;lunıryordu, Bu ısım , 
Temirlengin şimal ve şarkında 

bulunuyordu. Buna Altın ordu 

derler. 
Cenb'İZ Hanın büyiık oğlu 

Cuşinin etrafında ~yüyen yed
şen Altın ordunun bu namı al-

VERİLMEMİŞTİR 
• •CI • 

Belediye layıhasında kulla 
nılan "Her Türk,, tabiri 

Ankara, 25 [Milliyet) Kadınlara ,,t lıa 11 ec.lmek \e İ" 

etmek hakkı l'cşkilatı esasiyi! kal' ınu'Tluz'a 'eril mi, de 
Bunda " 1 IER ERKEK TCRK ;. tabirı 1<ı.l1an.:arak bu hak , 
erkek 'atanda lar:ı 'crilmiştir 

fl=rlaııan ':ıeled;\e lı\ylrucında ise 
kullarılmı~tır. l'u da, Trşkllatı esıı i)'e kanunun la 
tadi!At yapıldıgı takdirde belediye k:mumırdıı ta<li'at yarılnı 

!uzum hasıl olmaması için alınmış bir tedbirdir. Bu tedbirin r 
bir aride hakıkat nlma'ı muhtemeldir 

Çocuk bayramı parlak olaca 
Ankara, 24 (Milliyet - Hlmayeietfal cemiyeti tarafından 

Nisan Çocuk bayramı için cbemmlyetll hazırlıklar yapılmak 
O gün için lıtlklAI harbindeki şehitlerin çocukları yakın vil 
lerdea Ankaraya davet edilmişlerdir. 

Her vllı\yetten iki çocuk gelecek, burada akran çocuk 
aileler nezdinde misafir edileceklerdir. 

istasyonda bu çocuklar mutantan merasimle karşılanacakl 
iıtfkl>ııl merasiminde ismet pafa hazretler! de bulunac .. klard 

!'1-d.e 
Yeniden harp var 

l .ondra, 25 ~A- .'\.) Çinde yeni 
bir dahili hurp zuhuruna de!Alet eden 
Alame~er hakkında tefsirattı bulunan 
Daily :\failin Nanklng muhabiri di
yor ki ; Böyle bir harbin zuhuru 
ihtimali ecnebi tacirlerini endişeye 

düşürmektedir. Çünkil dahili harbe 
telrru başlanılması ticaretin tamamen 
felce uğramasını intaç edecektir. 

Muhabir telırafına şunlan 

llar edlyoı: Mamafl Nankla 
hUkQmet1 nüfuz ve hakimiyetini 
Hankov• hizbine slUUı kuvveti 
ile kabul ettirmek mecburiye
tindedir. Meğer ki bu eyaletin 
lstlklı\llnl tanımağa muvafakat 
etsin. 

ltll61 oldu 

Tokyo,25 (A.A.) -Tslnanfou 
hadisesi Ozerlre akdolunan ve 
Şanturıı. .yaletetlnl.oı tahllyeslne 
mUtealllk .>lan Çin· Japon ltllıl· 
fınR aah çekllmlttlr. 

Çlndekl J•pon kitatı 

Londra, 2!l (A.A.) - • Röyter 

ajansı Tokyodan istihbar ediyor: 

"Tsinanfou~ meselesi halledilir 

edilmez .Japon kıcaatının "Chan

toung., tan geri alınmasına intizar 
olunmaktadır 

Kutpu ~enublye gldlyorlar 

Seville, 25 (A.A.)-'fayyarecl 
Zlmenez il• lgıesla• dün saat 
sekize on kala "Vesuı del ıtraa 
Foder. tayyareslle cenubt Ame· 
rlkaya gitmek ftzre havalanmı~
lardır , Tayyarecller yanlarına 
4125 litre benzlu ve 326 lltreyağ 
almışlardır • -----Ticaret lllosu 

Londrn, 2!l (:\.A.) - Cene
vcden bildiriliyor. llurada lıir 

nutuk irat etmi~ olan ltalyan 
münakalAt nazırı hali hazırda 

ltıılyan ticaret filosunun beşinci 

gelmekte olduğunu ve 5 milyon 

500 bin tondan ibaret bulundu
~ınu Fa~i t idar~sinden eve! ise 
2 milyon 870 bın ton ile seki

zinci ırcldf'.1i beyan ct~ı:_ __ 

zıraat bankası müdür 
Ankara 25 ( .\lilliyet) lzmir 

bankası müdürü :\'ı:I bey mlıfe 
tayın edilmiştir. lzmlre Samsu 
bankası müdürü lsmail Hakkı . 
Trebzun Zıraatbınkası müdürü 
Trebzunı Aydın müdiJrü. "alli 

tayin edilmlşlerılır' 

Sırbıatanda IHdUrUI 
gazeteçl 

Belıtrad, 24 (A.A) - Za 
ten bildiriliyor: Nevostl g 
müdürü Ton! Slegelln c 
merasimi bu ıtün kalabalı 

halk kltleslnln lftlraklyle 
mıştır. Hiç bir hadise 
mıftır. pollı, amele m 
nezdinde müteaddit tevkif 
etmiştir. Tahkikat Şlmdly 

du biç bir netice verme 

Roma. 25 (A..A) - :\le 

meclisi için pıtzar günü y 
intihapta muncah'blerln 

sek.,;enl i~ılrak etmiştir. 1 Q 

bu nlsbct ylızde 58 idi. 

lsvlçrede akim kalan nü 

B:llc, 25 ,. \.:\) -

aleyhinde bernelmilel 

akim kalmıştır. Bir kaç 

kif edilmiştir. " Zurkh " 

maylşçller ile zabıta ara~ın 

çarpışma 'llmuş, baıı ki 

tevkif olunmuştur. 

Krallçanın seyah 
Dlnard, 25 (A.A.) 

manya Kralıçası ile 
Carol kazlnoyu ziya 
mlşlerdlr. Krallça yarın 
rlte ~ldecektır. - . KlRALIK SA Y.FI 

İSTENIYOR 
Derhal kiralanmak 

Boğaz içinin Balta il 
Emlrgan, BoY.acıkOy, Ki 
burnu ve KefellkOy tar 
rında dOrt beş odalı ufa 
aayfiye aranıyor. Mllllye 
:ı:eteslnde Nail beye mur 
olunmalıdır. 

1 • 
masına cbcp Cuşinin oğlu Batu· rcnı;i keçelerden yapılmı, 

nun lıüyük çadırının U7.erine rinde sancak asılı, kubbeli 
altın koydurmn.-adır. Altın ordu- !eri bile vardı. Bazen 

nun n:ınıı her tarafta korku ile siper yerlere gelerek ara 
aııılırdL Ru yanın ve orta Asya naklarlardı. 

nın ovalan bu göçebelerin ihd- Bunlar yan putperesd. 
yaçlarını temamilc tatmine kAfl saçlı papaslar vardı ki b 
gcli)·ordu. ,\ltın ordu gittikçe bellerinde demirden yıı 
büyüdü, malik olduğu ·ürüler resimlerle dulu ke'Ilerler b 
çoğaldı ve yüz elli sene .\vru- yordu. Diğer tu,Jftan ı:rı 
payı dcyamlı su:rette l7.aÇ etti, da vardı. Bundan başka 

'l'enılr doğduğu v:ıkıt Altın cülerle bunların yal,ani 
Ordu en parlak devrini rnııyor-

da bulunurorlardı. Snyı.J 
du. ı\çık ovalarda ömür sllrcn, 
daimi surette akınlar yaparak g'rler vardı ki O\ ala•ı d 
pişen bu göçebe adamlar her yor, şayısı bılincmiycn 
'akıt için harbe hazır l 'unur- \:trdı ki kopekler_., m•:lı 
!ardı. altında gidıyorlanlı. 

Bunlar karlı iklimlerde dolaş !fokum ve ıdare i.\log 

tılar. Rüzgı\r onları şimalden sü- lcrinin dindeydi oıg-cr 
pürüp atarken kadınları ve ço- kalanlar ise hep şimalin e' 
cuklarını örtülü öküz arabalarına idi. 
bindirirler, erkekler de bunlara 
muhafızlık ederdi. Bu seyyar bir 

Bunların isimleri de 
(çöl adamı), kahkalı(yükse1' 
Kar.ak, Kırkız, Mord va, Bulg' şı:hlr deme~l.Bunların arabalarında 

mıtfaklar, tüten bacılar, kul bitıı' 
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~L1Yb:T1N ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLE 

Dolandırıcılar Niçhi 'öldf rmüş 
Bir koca bTr.hhfta evel ÜÇ kişi tevkif edildi 

evlendiği karısını lzmir avcıları tertip 
kıskançlıktan öldürdü ettikleri sürek avında 
Evcıkı gee~i>~i;pdcredc çok iki kaplan vurdular 

feci bil'e cinayet olmuştur. 
Cin ayete kurban giden 18-20 
) a~mdn Margnrft adında gllzel 
bir luıdmdır. 8u kadın Sazlı 
Derede bir kahve üzerinde otu
rur ve bundan dört ay evcl 
konduktor ır.ııatafa Nazmi ile 
tamşmı' bir hafta evci da 
evlenmiştir. 

Dün sabah Margarltl ziyarete 
tiden 11hbaplan ona Oldllrülmll' 
bir lıalde bnlmu~lardır. Onayeıl 
kocası Mnıtııfanın yaptıtı muha
kkak addedllnıettedir. 11\a~tafa 
Nazmi meydanda yoktur. Cina
yetin ltısltançlık yUzUnde• olduğu 
tahmin edilmcktedlr • 

Onııyet ba~kında mllddel 
umuınUik tahkikat yapmaktadır. 

BOyacı dt~·kanında ,.angın 

lslfklAI caddesinde Koçonun 
212 numaralı boyacı dUkkAnı 

gece ki"men yanmıştır. 
• 

Pastrma ve keçi hısızları 

Çokmakçılnr yokuşunda Süm
büUü b:.ıııda paHtırma çalan 

Sergls ve Kasırnpafada Hllseyfn 
E!endinln iki keçl&inl çalan Hakkı 
ve Mııstıtfa yal alanmışlardır. 

Kadın vurmak moda oldu 

C;bt ll fabrikasında ameleden 
Ali metresi Zeliha ile kav

ga e<ıerek iki yerinden vurmuş-
tur. • 

Zorba bir talebe 
Nafia fen melı:ttbl talebelerin

den Resim efendi kı' sömestrin
de muveffak olamıyarak mek
tepten kojtulmasından mUteea
~11rea kırık numara veren mual· 

mi Raalm beyı bıçakla OldOr
mek lsteınlfsede manl olımaralı. 
tevkif edllınfştır. 

DUrıka yangın 
H asırcılırda Sadık efendinin 
yan çorap İmaJ!rhane51nden dün 

( ~l n çıkını~ lscde derhal sön
ı uru ·· .. 

mu~tur. Çorap mak.lnasının 
ar~sındaki mukavvanın hararete 
ta amrnuı edemiverek parlaması 
) an · ınna sebep olmu~r. 

ÖiçÜier değişecek 
F ·-·~ 

nkat iki sene sonra 
tatbik edilecek 

~e:nın~7.de bulunmakta olan 
b .. · anaı ı umumi müdürü R~caı 
t) duni~tir ki; 

- Yeni teşviki sanayi Jı:anu
nunıın t b "k· 
tin ( at ı ı, sınat muessesele-
olın 460) dan (l,300) e baliğ 
l rtı:sını temin etntiştir. Umumi

tcdir. bu rnue:.stsekr iyi vaziyct-

llu s 
1 ene çıkma.y muhcemel 

o an " öl ··ı "k· çıı er kanunu ancak 
ı ı S<:ne " 
c •k . S( !ıra tat pik tdilebile-
b~ tır .. Bunun tatbıkan hakkında 
ır nıza 

1h . · mnaınedc yapılacakur. 
tıra ve la 

daki s· a . meti farika hakkın-
ınaı mutk· ti 

yihasıda h ı ye er kanun la-
ıııuahed i l anrlanmııtır . Lozan 
•ınaı· t~ ) e Beynelmilel milki)·ed 
• ye ıttih <l . 
bu k a ına gır<li~imiz için 

anunda nazan dikkate 1 • 
rııı~tır. a ın 

Zeytlncililc Ye ?.eytln 
mız hakkındaki yajtlan-
üzredır Bu rapor bitirilmek 

. · •encki zeı•tı 
l<tıh•alatım 11; 3 s . n yağı 

' mılyon kil 
nıütecııvtzdtr istif d oyu . . a e edile 
tın agaçları 12 milyonda n zey. 
d L' k n fa,la 
ır. •a at labanı olup d · • 

• " ısl~h1 
B~ım geltnlcr bunun bir k~ç 
ınısli bulunmakcadır. 

Etıbba odaları 

Ankara, 24 (Milliyet) - Sıhhiye 
VekA!etJ tarafından ıan zim oluna n 
etibba odaları nizamnamesi hey'etl 
vekilece tu dik edömiştir. ...._.,._." _______ _ 

ANI(ARA P1\LAS ı· 
B (A1'KARA) 

Üt1ln odalarda telefon, sıcak , 
suyu, ka!Oriferl vardır. Husust j 
0 

banyolu apartmanlar. ı 
! r daların fian: 6 - 8 - ıo ve 12 1 
j e~~adır. Amerikan banorkestrn,1 
• p ek ve kadınlara mabsns 1 
• erukar salonu. çamaşırhane, 1 

:raJ, tenıs, kütüphane, yataklı ı 
.l':~n!!~şirketinln ı. centalığı. -- --

lzmir polisince oldukça miihlm 
bir lsk:ln sal i~timall ii.ıerinde calıld· 
kaıa başlamıştır. 

Kemal paşa bzaanm kızılcal 

bal! hrhesinde oturan Hlibeli Nuri 
oğla R..;q, dendi namında bir zat, 
emnli mcınıkedeo birine ıalip olmuş 
ve işlerini !ılklpte m~ldltt çektiği 
için Karantina dvannda oturan mü
tekait yüzbaşılardan Osman efendi 
ile bu iş için görüşmüştür. 

Neticede Osman tfend~ işin takl- . 
bini uhdesine almış ve Recep Elendi 
de 1050 lira vcnneğl kabul etmiştir. 
Reap Efendi Osman Efendiııi:t söztl 
tiurine tun dairesine bir istida nr
mlş ve sonra avdet etmiştır. Aradan 
geçen uman zarfınd.ı Osman efendi. 
kendisinden bir defa 100, diter bir 
defada '4-00 lira almak Ozre epeyce 

para almıştır. l'llüıeakıbcn aldıı;t meb· 
!ağla bu para 800 lirayı bulmuştur. 

Nihayet bir giln Osman efendi 
kendisine bir haber göndererek evi 
keşfe ıelcceklerini bildirmiştir. O da 
muamelesinin blımck ı<ıe bulundu· 
ğuno zannederek sevinnıiştlr. Mumı
ileyhin bir de moanzı vardır k:I ismi 
Cafcrdir. ı ' ibayct tayin olunao gün gel
miş vclzmirdcn köye gelen bir otomo
bil keşif hey"eri gelmiştir. Bu hey'ct 
kendisini iskln amiri sualiyle ıakdim 

eden lslı4n m•lı.kıplennden J,m•ll 
efendi ile mühendis olduğımu iddia 
eden Hikmet efendiden m!iteşekk:l

dir. lley"cı o gecey~ Osman clendl
nln eskiden tanıdıgı Kasabalı Hüsnü 
efendi namındaki kunduracı bir zatın 

evinde geçirmi~tir. Sabah olmuş ve 
hcy'et münazaalı bulunan eve gide
rek sözde keşfini yapmıştır. 

Osman , efendi bu münasebetle 
lı:endisinden 200 lira daha kopar· 
mıştır. Recep aga işin biteceği .e
vincl ile heye'ed teŞ)i eımlştlr. Anı· 

dan biraz zaman geçmiı, bir gün ev 
dav•sındın kaybetti~ ve vlltyaıı şar

kiycve giımesi icap eııliı! ve evhı 

mub•cire verildiği kendi ine ttbll , 
olıınmu~tur. Recep cfemlı ne oluu· 

j!;unu bilmivcrek derhal soluğu lzmlrde 
almıs ve Osman efendiyi yakalamıştır. 

Kendisiııdcn 400 liralık bir senet 
ıldıkcan sonra işin mahiyetini kav· 
ramış ve köye gelen eşhasın keşif 

heyeti de~~ memur bile olm&dıklı

nnı öğrenmiş, poli<e şik!yet wn~tir. 

Osman efendi ile hmall liakkı 
bey dün tevkif edilmişler ve isticvap 
olunmuşlardır. lsmail Hakkı elendi 
kefoleıle tıhliıe olunmuşrur. lUkmcı 

clendinin de bu gün ıevkıf edilmiş 
olması muhtemeldir. Osman efendi 
her şeyi itiraf etmektedir. Tahkilma 
devam olunmaktadır. 

iki kaplll'n vuruldu 

Bir müddet evci Milu ve havali· 
sinde kaplan avına çıkan İzmir 

avcıhr cemiyeti hasınd•n bazı .zevat 
iki büyük kaplan vurmağa muvaffak 
olmuşlardır. Avda bnlunanlann ver
dıklerf mıliımaıa nazaran kaplanları 
vunn:ık çok zor olmuş n avcılar 

büvült tehlikeler geçlrnıişlerdlr. Hattı 
avcıludan Hımlt beyle diğer bir 
kıç avcı yaralanmışlardır. Hamit 
beyin yara~ı diğerlerinden daha ağır 
olduğu için hastanede tedavi alona 
alınmıştır. 

Hamit bevin '!'aralanmasına sebep 
ıvcılığın ve~dig-İ meca'da her türlü 
te~ikeyl nnatarak kapıanlan inlerine 
kadar W:lp cımlş olmasıdır . Bu av 
meraklısı zıt, kaplanlan görünce ateş 
etmiş ve derhal yaralamıştır. Fakat 
yaralı kaplan can acısıyla inine doğru 
kaçmaga ba~lamıştır. Hamlı bey, 
yaraladığı kaplanın kaçması ka ·ıısın
da dahi boş durmıyarak bdirıdeki 
tt.bancasını çekerek: kaplanı inine 
kadar takıp etmiş ve orada yaka-
1annıı~tır. 

gö;;ralı Kaplon karşısında her şeyi 
büt" •!ban .. cesur bir avcı "örünce 

un Utun k d k 'I fl"'b 
üzerine •ald u unrıı r amıt eyin 

. •rınışur. Han.it bey bu 
vazıyetkkıkrşısl·ında itidalini hiç kaybet· 
mıyerc ap anla .. 

nıucadeleyc başla· 
rnıştır. Cesur avcı beiınd k. b 

k k 1 e ı ıçağı da 
çıkarara ap anı baıırnıı 

. . F k Ş ve tepe-
lemışur. a ·at kendisi de k 1 d o un an 
ve ayağından yaralanmıştır. Vurulan 
kaplanlar dün avcılar kulübünde teş. 
hir edilmiştir. 

DiP;er kaplan da genç bir avcı ta· 
rafından vurulmu~rur. 

Tahkikatı lzmlrde 
Müs.ıandlc tarafından U.ıicvıbı ne

ocele~ olan komWıisı maz. 

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

Türklüğü tahkir 
Mahkeme davayı 

salahiyeti haricinde 
gördü 

Maznunlar Ağır Ceza 
mahkemesine 

sevkedilecekler 

TUrk!UğU tahkir etmekle mlZ• 
nun Hronl ka gazetesinin 

mes'ul mUdürO ııl'l'' 
madam Elenl• 11 
nin muhakeme· 
llııe dtln birinci 

ceza mabkeme- .·~ ~~ 
ılnde devaııı ' 
edilmiştir • 

Madam Elc
olnln maznun 
bulunduıtu filin 
sübutu takdi
rinde tatbiki icap eden ınaddel 

kanuniye asgari 3 , azamt 20 
ıcne ağır hapsi mUstelzlmdlr • 
Ceza mahkemeleri ise !! seneye 
kadar hapı! mUstclzlm curum
lerl rUyete aa!Ahlyettar bulnn
malttadır • 

Muhakeme bn fili salablyed 
bıırlclJde gl!rerek evrakın Ağır 
Cezıı mahakemeslne bavalealne 
karar vermiştir. 

corum U9 ncu maddenin ına· 
tufun aleyhi olan 158. ncl 
maddeye ıevafuk etmektedir. 

Tahkikat evralı:ı dün MUddel 
umumll'jl:e havı.le edilmiştir. 

MUddcl umumfllk ı!e evrakı fs. 
tlntak hakimliğine göndermiştir. 

istintak haklm!ifl tekrar tahklka· 
ta başlayarak madam Elenl ve 

dlter alıtkadarları lstlçvap ede• 
cektir. Bu meyanda ıazetc baş 
muharriri Keşlşotlu Efendinin 
de dahili dava edilmesi mnh· 
temeldir. istintak tahkikatı lk· 
mal edildikten sonra evrak 
Ağır cezaya verlleçek ve muba• 
kemeye Laşlanacııktır. 

Plyanko llateat davası 

pıyanko llıteıindeld yanlıştan 
istifade ederek 200 klf lnlıı 

mo11terelt aldığı bir bilete çıkan 
ikramiyeyi vermekten lstlnklf 
etmekle maznun ltlmnt klşesl 
&ahlplerl aleyblae açılan emni-

yeti suiistimal dava&ının muha· 
kemesinc dün ntrlnd Ceza malı· 
kemeılnde devam edllmlştir. 
DllnkO celsede davacılardan 30 
kişi hazır bulunmuş ve fablt 
dinlenmiştir. Tay.)lare piyanko 
müfettişinin şahit olarak celbl 
için muhakeme başka bir &:üne 
bırakılmıştır. 

Al)ır Ceza rlyaısetl 

Osklldar Ceza reisi Aziz Beyin 
mtlnbal bulunan Atır Ceza 

riyasetine taylıı ecllfecetf söy
lenmektedir. 

Kadriye H. mahkemesi 

Kadriye hanım ve rüfekası 
hakl:ındakl tahkikata devam 

edllmektedlr. 
011n acldz on t•hlt dlnleo

mlştir. 

OtomObll facıaaı 
Dünkü nüshıımızda Maslak 

yolundaki otomobil faciasm n-.u

hakemesini yazmıştık. Vasıf h~y 

dun gazetemize gönderdiği bir 

mcknıpta 9 şubac celsesinde 

reisin sualine şöyle cevap ver
diğin! söylemektedir. 

"otomobili iyi kullanınm, 
hattft bunu her vakıt ispata 

amad~ylm." 

nun Marangoz Halim ile Makinist 

TC\·fik hakl,ndokl takcikaı tamımile 
ııeticelcnmemi~tir. 

Henüz yakalanmış olan Kenan 

namındaki komünistin isticvabından 

sonra bu iki munun hakkında Müs· 

tantik tarafından mücrimiyet karan 
verilecek ve ikisi de mankemeyc 
eeıilecektir. Tahkikat şimdilik bir 
kvtv•kkuf devr"I geçirmetedir. 

Po:i"ol bayannamelerl 

Dahillye vekllletlnden gelen 
bir telgrafta petrol inhisar 

idaresi tarafından talep beyan

namelerine istinaden ma'.!bata 
itası ve bunun kabu!U ll\allye 

vekl\letlal nmuvafakatlle 15 nisana 

tehir edildiği, bu tarihte yeni 
beyannamelerle Petrol tevziatına 
başlanaçatJ bildirilmiş ve bu 
bapta aynça tebliğat yapılaca
p ııave oıunmu,tur, 

M01EFERI HA ERLER l{ad111lar E T . .. ·ı· 
aznı1nat v·en rv 

Telefon hissesi Belediye intihabına Diktefon alındı V~hbi b.eye 20,?oo 
. . . k d kl . ? E h , "f . ıkran11ye verıl~c 

Şehremaneti değıl ıştıra e ece er mı. manet ey etı ennı- Ticaret Odası umumi 

Postahane alacak 3u hususta layıhnda yesi kırtasiyecilikten tıpıttır.den istifa e 

Telefon şirketinden alınan hi-
ssenin Şehremanetine mı? 

posta idaresine mi ait olJu~u 
hakkındalo ihtilaf Devlet Şura· 
sında teckllt edilmekte idi. Tet· 

kikat neticesinde bo hissenin 

Posta ye Telgraf idaresine alt 

oldup;una karar verllmiştir. 

11\uıılllm mektebinde lı.onferaııs 

Erkek muallim mektebi Terhire 
muallimi Sadrettin Celil 

bey, dün, ilk mektep mualliın

lerlne bir konferans vcrmlşdr. 

GeJrl mUbadlller 

Tevziat koınisvonu tıırahndıın 
Yunanistanda emlak sahibi 

olan gayri mübudilleıden <laha 

(32) kişiye para verilmişcir. 

Tevziata muntazaman devam 

edilecektir. 

Fıkaraya yardım 

C .. 1-l l''ırkasının 7.enginlerin f~
kırlere bakması hususunda ki 

teşebbüsü çok şayanı memnuniyet 

neticeler vermiştir. Bllndan müs

tefit olan fakirlerin •adedi bir 

koç yüzli geçmiştir. 

Yazın gelecek kışa kadar bu 

işe daha :ı:iy:ıde ehemmiyet veri

lecektir. 

Seyrlsefalnln yonl vapurları 
seyrisefainin yeni aldığı va-

purlar henii:ı çalışmaktadır
lar. Vapurlardan biri 23 Nisanda, 

diğeri 3 l lat.iranda tesellüm edi

lecektir. Henüz muayeneleri ya

pılma.!ıgt için vapurlann isimleri 

konmamışur. Tetkikat ve resel

him için gidecek olan Tahir 

beyin hııreked günü de malöm 
değildir. 

Asım Boy 

Defterdarlık mnhakenıat mDdD· 
ı1l Asım Bey ahlreıt Anka· 

raya gitml~tlr. Bir hafta aoora 
tebrlmlu avdet edecektir. 

Dlnerda ın,aet 
928 senesinden S29 tarihine 

tadar Dinar kaza•ında 44,400 
lira kıymetinde 4 ev ln~a edil· 
mlştir, 11,000 llra kıymetinde 22 
dükkan, 125,000 llra klyınctlnde 
iki fabrika yapılmıştır. 

1928 senulndeki inşaat 4,500 
liralık 15 ev, 3,500 liralık 7dUlı:· 
kAndır. 

şakrU bey ı,a ba,ıadı 
Dolls llı:lıtcl şube mUdUrU ŞOkrO 
r bey dUD vazifesine batla• 
m.şbr. 

pofl• blnaaı 
~Us mUdUrlyed binasının ta
r mire muhtaç yerleri tamir 
edilmektedir. 

şerif bey lyııe,tl 

P
olis mUdürU Şerif beyin has
talığı geçmiş, dUn mckamına 

gelmlttlr. 

Hacı Mehmet Beli' 

1 sk!n umumi miidlirü Hacı 
i\lehmet Beyin, Müskirat inhl 

san umum' müdürllijtüne tayin 

olunacağı yazılmı..,<;. Hacı Mehmet 

Bey, böyle bir t:ıyinden ma!O

mau olmadığını söyleyor. 

Zaro ağanın fikri 
Kendine münasip l;adın 

arıyor! .•• 
Bir buçuk asırlık Zaro ığı bili 

evlenmek sevdasındadır. 
Zaro a~•. bck~rlık vergisine tarartor 

oldul!IJndan bıhlsle şıınlın söylemiştir. 
- kendime münasip bir kadın 

bnluncı evleneceğim. Bun<fan evel 
aldıklarım öldüler . Şimdi bununla 
meşgulüm amma ~ö~sümdekl ağrılar 
lstedigim gıbl aramaya meydın bl· 
rakmıyor ki, .• 

Istikraz teklifi 
Avnıpa g-azetderinde okundu

ğuna göre bazı llolandalı 

scrmaycdarlarırt hükCımeclmlze 

müracaatla 6 milyon liralık bir 

!stıkraz teklifinde bulunmuştu. 

Teklifte bulunan sendika Holan

dalı, Alman, lcalyan ve Jsvlçrcli 

sermayedarlardan mürekkeptir • 

Bu p:ıra Nafia işlerinde kullanıl

mak üzere teklif edilmiştir. 

ta d a 

l'lan Vehbi Beye 2,000 
m~dde yoktu~. ~a.ln- kurtuluyor tazminat ıtası oda mect 

hı!ettarla~ şım~ılık Makina gs() liraya te kararglr olmuştur. A 
bır şey soylemıyor alııldı istifa etmiş olan Tlc 

Bahriye şubesi mü d 
Kadınlara beledlye intihabatında 
hakkı rey verilmek meseleslallen 
dolayı ttzahUrat yapmalı: tıxere 
dCo bazı hanır.Jarın Vilayete 
mUnıçaat ettikleri şayı olmulôtu, 

Bu mesele) 1 Vail VekUI l\ u
hlttln Beyden sorduk. ll\uhittin 

BeJ dlyorkl : 
- TtıahOrat ve ya mitinr için 

hanımlar tarafından bir miiracoat 
vaki olmamıştır. Yeni beltdıyf/tr 
teşkiltıtı konunu da layıha halin
dedir. Esasen btnim bildigtm layi
hada kadınlara ait rey meselesi 
hakkında bir madde yoktu.. Bun
dan fazla yeni bir şeyden maltl
matım yoktur .• 

Bu banımlano Oarttlf!lnnn 
Emini Doktor Neşet Ömer Beye 
de mnracaat ettikler! sOyleamlş
tl. Bu cihet! Neşet Ömer Beyden 
ııord u k. Dedi ki : 

•- Nezihe Muhittin ismini 
nren bir hanım bana tclefcn 
etti ve Darlilfilnun konferans 
ııalonann istedi. Ben de ıııtonua 
başka bir konferansa tahsis 
edlllp edllmedlglnl bilmedl&.lm 
cevabını verdim.. 

Kanunda kay1 yok 

Cumhuriyet Helk tırltesı mO· 
fettlşi Hakkı Şinasi Pıışa bir 
muharrlrlmlze demiştir ki: 

-B.,nlm tetkik ettiğim kanon 
Ulylhasında kadınlara intihap 
hakkı verllece~ne dair kayt 
olmayıp yaloız erkek mUnte
blplerden babsedllmeketedlr. Ba 
buaııstald ınutalAama gelince, 
ancak .Mecliste böyle bir mesele 
mevzııbabı orursa reylıııl bildi
ririm •• 
Kadınlar arasında dedikodu 

(18) yaşını bitiren kadınlara 
belediye lntlhabatına iştirak 
kakkının verilecet;I lı.akkındakl 
haberler, hilh.ııssa kadııılar ara
smda alllka uyanc!ırmı1tır. 
Kadın blrllğl relsesl, bu bak

tın ancak gelecek sene veri· 
Jeceğl kanaatındadır. Birlik aza
sından bir kısmının bu hususta 
bir miting aktı lç'n teşebbüste bu
lt'nacaklaıı şayi olmu~sada aalll· 
blyettar mııkamlar ademi maltı· 
mat beyan etmlşlerdlr. 

ll\EB'USLUK INTIHABI 
Cemiyeti belediye ve Baro 

az:alarıı:ın ba1.ısı kadınlara yal· 
nı:z: belcdlyo detn meb'usluk 
lntlhabau.ı.ı da lftlratiue tara
ftardırla.-. 

ARADA FARK YOK 
Maruf bazı baoımlar, Cemi

yet lıayatındı• kadın • erkek 
farlıı kalmadıeını, lııdbap busu
ııundr dtı erkeklerle aynı ııafta 

\)nlunl'>::.ları !Azım ıetdlğinl, 

belediye intihap hakkını, meb'· 
usLuk halıkı tıldp edeceğini 
ıöylemclı.ttclir. 

FAYDALI MI , ZARARLIMI ?. 
Fakat bir kısım doktorlar , 

kadının bu gibi işlerle meşgul 

olacak kabiliyet! haiz buluııma· 
dıtındaa oahislo yalııız iyi bir 
anne vo zevc11 olmalan !Azım· 
ğeldlğinl sOylüyorlar • 

Kadın birlitl relseııl Latife 
Bekir H. bunu gayri varlt ır;Ore
rek kadınlanınızın intihap bak• 
kına lllyııı: ollluıdanııı ileri sUr-

~;lr~·;... ..................... --
--·---:-MUHTEREM HALKI• 

MIZIN NAZARI 
DlKKATINA 

. Darüklban ve daha 
-!!:! memleketin tanınmış 

yük~ek san"atUrlanndan !lafız Kemal, 
Hafı?. Sadettin, f lafız Burhan gibi 
mühim hanendelerin sesleri ve e<er-
1..-1 '\ıinyanın ~'.l uı~bu. gramofon 
'" ı>l•k labrika,. c.lau ~<OLU:\!BIA 
tarafından plaka alınmıştır Bunu 
halkımıza ilAn ederken Oariilelbanın 
yeni plaka ılınan halk şarkı~rik 
klasik eserlerinin ve di~er m~hı r 
parçalann Londrıdan gelmekte oldu· 
ğunu da ar7. cdenı. 

Toptan satı~ mahallı lsıanbulda 
Kılft'cı Oglu hanında illıımental lllrı· 
derler mağazası olup fabrikanın mar
kası şudur: 

KOLUMB!Anın son sistem maklne
lerl de dünyanın her tarafında hayret 
ve takdir U}andırdı~ ıyrica kıyde· 
delim. 

KOLUMBIA GRAMOFON Co. Ud 
Loadra va Na York 

Şehmnıınctl hey'ctl fennlyesl 
için bir Diktcfon ınalJnası 

alınmasına kanır verilmiştir. Bu 
makinanın ılınmasıncltn maksat 

lurtL<lye işini tenkis etmektir. 
mktefon söylen en 5özlcrl 

zaptetmekte sonra bir kovan va
sıuslle ~eri tekrar 'tıııcktedir. 
H,y·ecı fennlyeden yızılıcak hir 
ka!tJ.t nüsvedde yapılnıaga ihtivaç 

kalmadan bu maki naya 5ÖY lene
cek, sonra makinııdan alınarak 

Daktiloya geçirilecektir. 

l\lakina 980 liraya alınmış 
olup ekktri!Je l~Jemektcdir. Elek
trik cereyanını bir Prizle almak
tadır. 

Emanet hrrn eça-ı. mı ? 

Ş ehrcmanctı Ni~antaşı fınnını 
açmak fikrindedir. l.Akin 

fınn şimdiki halde harap ve 

malzemesi çok noksan bir hal
dedir. Di~er taraftan Emanetle 

eski müsteciri ara.. ında da va 

cereyan etmektedir. Dava neti-

cclcndikten sonra burası tamir 

cdilecekclr. Binaenaleyh hrın ın 
açılma..<J biraz: zamana lhtiyaç 
göst~rmcktedir. -----o--0 cağın yıl dönümü 
T iırk Ocağının yıl dönümü 

münasebetlle dün gece ocakta 

bir miisamere verilmiş ve ocağın 
yıl dönümü ocaklılar urafından 
tes'it edilmiştir. 

ISTANHL'L BORSASI 
IS11KRAZLAR 

lttltrw ~dili \ 95 
llüyuna oııuhhlde tt9 
llroml~U demir yolıs a 

u:ı.;r.nııı. 

fş bantuı 
Anıdola deaff 101• 
1. Tranvar. Ş. 
1. tı. S. Şirketi 
1. Su ŞI rkeıl 
T. Tbtuo A. !, 
1. llcflrm•n S. 
Ş. llc(lrmeo S. 
A. Çimento Ş. 
l. Telefon Ş. 
S. M. Eeu $. 
$. Hayriye 

14 
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84 
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8 
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5 

00.00 
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85 
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Rıhtım Slrkcıl. 

41 
41 
47 
4,40 
4,40 

H, Paıı llmu ıırtetl 

Çı-:KLEll. 
Lmıdra 

Nc•·yoık 
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Aıiu 
("caı::ıte 

~·Bu•rq 
A1rt:ner"-
8riiluol 
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8eTllD 

Vf\·ana 1 

m 
0.411 
il 
S7 
t 

• 
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• 
67 
16 , 
' 

17 90 

oı~-
93.75 
51.SO 
vı.oo 

54.00 
J4.llO 
:Si".$0 
tt.00 
2.5.00 
12.00 
5<1,00 

05,75 

f7,75 

TıCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

!5 Mart 

Bu2day • 
Yvmaıak 
KlZılca 

Sün ter 
Sert 
Dönma 

t·8 

Yomuıu 81&htut 
Sert • ~ 
Rouıaııya IMJO 
Bulgarieun 

Zablro 
Çavdar 
Arpa 
~1ısır 
Yulaf 
Keten tnlum• 
ıı·asulyc 

Merci met 
1'otiut 
Böriılce 

Bal:la 
Hububat 

Susam 
Kuıyeml 

Un 
ı:tsıra Eluıra 
f.tstrı 

Rlrlncl yum~d 
Birinci ıcrt 
!linci 
CçuncG 
Razmol 
Kel'ck 
~pal 

1929 
AZAMI 
K. P. 
00,00 

00.00 
00.00 
19,00 -.-
00,00 

cıo.oo 

16.5 
ıs.ıo 

ı>LOO 
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-.-
55.00 
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1500.00 
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ESGAR 
K. P. 
00,00 
oıı.oo 

oo.ıııı 
18,05 -.-
oo.oo 
00.00 

ıe.s 

ıs.ıo 

13.20 
co,w 
-.-
i7.00 
00.00 
oo.rıo 
00.00 
00.00 

12~~.oo 

121!1\00 
OOM.00 
0000.00 
o.:ıoo.oo 

,00 

h\ehmet Ali Nasfet ve sa. 
müdürJ Vahit beylere 
birer miktar tazminat v 
lmesl düşünülmekte 
Sergiler müdilrü Ce 
Esat beyin bu rüo 
tlfa edeceği aliylenmekte 
Ticaret Odası mecııııının· 
blrinln beşer altışar aen 
mesıtlsl sebkeden mus 
zevata tazminat itası su 
le muavenette bulun 
memnuniyetle karşılanmı 
Di~cr müdürlerede 1000 
lira tazminat verllmesJ 
temeldir. 

Kı,ıık mahs 1 

Aklılsar kazasının ha ıe 
'!-ışlılt z:er'lyaıı milı.darı 

tında elde ettiğimiz ınıı..ıum 
aşağıya yazıyoruı:: 

Buğday 55052 t41!1'Um, ıtı 

14375 dlloüm, yulaf 1200 ba 
2200 afyon, 6500 dönllmdiir. 

Borsada vaziyet 

1 nı;llz lirası dün borsada 99 
lı.uruşta açılm"' 991,75 ku 

dUştükteıı sonrn ak~aoı 

tu u ;ta karanmıştır. oııyu 
mL>ahhade nb,<!~ lİtada a 
mı" 228,5 !ırada kapanmış 
Altın borsa hancınde 846 
ruşta açılmış, 845 k11ruşıa 
panmıştır. 

Tefti• n•tlcelerılyor 

Dolma Bahçedeki Maliye 
taslye deposu l~lerl Mal 

sıafettlşlerl tarafından teftiş 

sıektecllr.Şlmcllye kadar yapı 
teftiş actlceslade muhalifi u 
bir bale tesadüf edllmcmtştlr 

Onlar da-
Baza eçnebl şlrketlerla 

muamelesi TQrklyede oldu 
lıalde, Türk anonim şirketi 
llnl lktlsnp etmemekte olduk 
n «örGlmOf ve bu «fbl flrke 

rl• behmehal Türk anonim •I· 
ler &:haline lnkllAp etmeler ta 
rür etmiştir. Bu ne\'I şlrketl-. 
Kirklrf9 dO ker şirke.ine tet>I 
gat yapılmıttır. Tebligata 
hııllf hareket eden şirketler 
Us marlfetlle seddedUecekler 

---.. ·----
Ali kaarar 

Ali karar hey'eıi rivasetinden: 
Fransızlınn idaresinde Osm•n 

yede memuriyet kabul ve ifa etnı 

sinden dolay! hey,etl mıhsusıca hl 
uıaıı devlene ademi L<tlhdammı lı;a 
l"Crilmlş olan Cebeli Bereket maa 
kltibl a;ıbılu Hüseyin Avni efe 
Fransııl:ınn Osmaniyeyi lşgallnd 
mukaddem mahkeme Uıibi bulu 
dujtu ve cidıll milli başlayınca m 
eıdcleye bilOI iştirak eylediği 

büyilk Fransııı taırrunında kınra 

milliye ile çılcmayup ulr kaldıaı 
Fransızlardan biç memuriyet alm 
J&rak eski memuriyeti olan mahken 

klıabctinc :lcvam eyledigi ve am 
milliyeyc muhalif hiç bir harekeı 
bulunmayup bilakis kavıyl mllliye· 
hizmet eylediği ve istirdadı mütesk 
yine memuriyetinde lbka edildi 
bilahare mcmunyetinin lağvı llıeriı 

maaıi idaresine geçtljti rcstııl ' 
gavri resmi vesaik •ıilndcricatınd 

ınla11lmakt1 olduıundan hey"eti ma · 
sııs.aca verilmiş olan lrarann refir 
biliıtlfak karar verilmiştir. 

lstanbul Hayvan Borum 
24,3,1928 Dlrl eatı~lar 

Cinsi Adet ..:.::ı• "..;~ 
Kıvırcık il .fO 4 
Dağlıç 10!> M ti 
Karaman 421 51 5 
Karayaka 
Kuzu 
Keçi 
S ı gır 

Daııı 

Et 
Clnıl 

Kıvırcık 
Dalıç 
Karaman 
Karayaka 
Kıızu 
Keçi 
Sıgır 
Danı 

405 
29 
78 

"8 
18 
17 

6 20 

il 
ı: 

3· 
a 

satışları 
Okka flcıtı 
A~i{art ~J 
K. PK. 1 

lEO 145 
130 1~ 
ııo 13ı; 

100 
90 
6!j 

ı o 
IC.O 
74 
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ASJl.IN UMDl!l • MIU.IV!T. Tia 

26 MART 1929 

- BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet en çok 7, en az 

2 derece ldL 
~l Bugün rüzgtr h•flf ve milt•

'ıavvil oluak esecek ve bava açık 

1 

~ 

dacakor. 

- FIKRA 
AiLE 

~ Şu devirde en çok buhran 
geçiren müesseselerden bl· 

t rl de Ailedir. Yüz ev arasında 
:toksan dokuzunun kapısına 
kulağınızı kosanız içlerinden 

1 duyacatınız sesler bütün 
a tüylerinizi ürpertmete kAfl 

~ellr. Bu evler babalar için 
b rer merhametsiz işkence 

1 !eti, analar için birer ka
ranlık zindan ve çocuklar 

• çln bir iğneli fıçıdır. Ayrı 
.ıyrı ıstırap çeken bu aç aile 
ıı.ıı arasında bütün muhab-

11 .t bağları çözülmüştür. O 

dediği gibi "meşrefl harabl,, 
olmuş bu evi tamirden vaz
geçelim mi? kendi tendlne 
büsbiltiln yıkılıp ıltsln diye 
bekleyellm mi? LAkln buna 
hant! yürek dayanır? işte, 

bütün evlerin pençerelerlden 
"imdat, imdat!,, seslerini 
duyuyoruz. Eğer cem'lyetln 
yeıAne matrisi aile değilse, 
eter bu müessesenin mllli 
ve içtimai hiç bir kıymeti 
yoksa; eter henüz tatbikatını 
ıörmedlğlmlz bazı nazari
yelere ıöre herşey cem'lye
tln. yani devletinse bari ona 
uyıtun bir ~istem dairesinde 
yarının yegllne ümidi olan 
çocukları bu çürümüş yuva
lardan kurtarmanın çaresine 
bakalım 1 

Yakup Kadri 

FELE~ 
Mart 1 

taarruzu bir meydan muharebe- ı ilerlemesi çok telefau mucip o- - -.,.,.~~ .... ----------~- ----------. 

si~eydan muharebelerinden ga luz:ropcunun yapacağı iınhakar u .. t u .. il H ı• il An' 
ye duşman ordusunun irnl-ı- ateşi piyadenin keskin süngüsü . ('l ( ~ı • ı L 
dır. Pilanlar ona göre hazırla- takip eder,BÖYÜK TAARUZ-1 ıa::=. ___ _;=--------------' 

MAHBUS 
rur, düşmana vurulacak kuvvet- DA fecirle beraber gürleyen top 
li bir darba takip edilirse esaslı sesleri kahrnnan piyadelerimize 
ve nahai galebeyi temin eder. HAZIROL diyordu. Toplardan 
Meydan muharebesi bir iki gün.- . çıkan het mermi düşman iper
de bitmez, bazen 15 günde sü- !erinde zafer, tohumu serpior
rer bu iş düşmanın harekatına du. İLER! EMR!LE BERA
tabidir, bazen düşman muhare- BER HAREKETE GEÇEN 
beyi kabul etmez, çekilir oza- P!Y ADE bir an sonra zalim düş 
man daha uzar, çabuk bitmesi mana karşı namusunun, benli
için düşmanın muharebeyi ka- ğinin, izzeti nefsinin miicadele-
bul etmesi şarttır. sine girişmişti, yüksek Türk na- ı (t~ 

Meydan muharebeleri şu su- musunun kalplerde uyandırdı-
retle cery~ eder: . J ğ_~ b~yü.k_ kin Türk piyade~inin 

Bununçıin Baş kumandan bi- sungusu ucundan kan şeklınde 
rinci derecede mükemmel bir akıyordu. Tetevvüç eden büyük 
muharebe pi!anı hazırlar ve düs zaferancak top!t.ca \" kalpten 
manm topunu tüfeğini hesap e- doğan bii- arzu ve fevkalade mü 
der, ikinci olarak bütün kuvvet kemınel idare edilmiş ve büyük 
lerini bu muharebeye sokma~ meydan muharebesinde elde e
ister, düşmanın yüzbinlerce km dilmişti ... 
vetine karşı her halde faık bu- DOGAN YILDIZ 
lunınak ister BURADA BİR 
TÜFEC!N BİLE KIYMETİ 
VARDIR. SIHHI . 

BiLDi 

Kansızlara ve zayıflara mahsua 
tedbiri ekil 

Yapılacak pilanda düşmana 
taaruzla beraber en eyisi düşma 
ru her iki taraftan kuşatmak 
ve bir çenber içine almaktır, bu Sabahlly!n kızarmış ekmek ile 
esnada merhamet caiz değildir beraber kakaolu sUt, iki , Uç ıaze 
memleketi zapt ve esir etmeğe yumurta, üzilmlö pasta, tere yağı. 
gelmiş bir düşmanı boğmak her Yemeklerde aşağıdaki gıdalardan 
milletin hakkıdır. intihap edilme•L Sebze çorbası, eyice 

ı . 
Sabanca dedikleri zaman, 1 sele yoktur." 

gözlerimin önüne gölün mavi . . . . . • • ••• 
sulan, bin bir yemiş ağacının İhtiyarın peşine düştüm, bir 
yeşil gölgelikleri, ıstasyonda hayli yürüdükten sonra, elma 
treni bekleyen çocukların neşe- ve armut ağaçlariyle örtülmüş, 
li hali gelir. kaim taş duvarlı, pencereleri de 

İki üç gün, Saban cada kal
mıştım. Ilık güneşli berrak bir mirparmaklıklı, kapısı kaim de-
sabah, elma aımut ağaçlarının mir bir eve geldik. 
altında dolaşıyordum. Yanım- İhtiyar kapıyı açtı, girdik. 
dan bir ihtiyar geçti. Sigaramı Etrafda öbek öbek yemişler 

vardı, sigaramı yakttm, sönük yakmak için kibridi myoktu, ih-
ocagın yanına oturdum: ti yara seslendim: 

_Merhaba baba. - Anlat bakalım baba, bu-
rası neden mahpushane. 

- Merhaba evlat. 
Asıl seyyar ordu ;bir kaç ordu- pişmiş kebap ve ya külbasn, Balık 

ya aynlınıştır. Bazen bir kaç or- eti, bilha5'a Kırlangıç. beyin, ilik:, 
du birleşerek ordular gunıbunu havyar, butaril, kuru sebz• ezme,1• - ... ~•~iin var mı. 

İhtiyar, acı acı başını salladı: 
- Burası kanlı bir mapusa

nedir evlat. İstibdat zamanında, nlmıştır. Bazen bir kaç ordu yeşil <ebzeler, bir nevi, bahusus hind - Yok yavrum. 

İstikbal ara
yanlarafırsat 

Muktedir bir lngliz idaresinde 
yeni açilan INGLlZÇE ak~am 
kurslarına ehven şartlar!~ talebe 
kabuline başlanmıştır. Franslzça 
lisan; Türkçe Ticaret ve Türkçe 
lnglizçe ve Fransizça Daktilog
rafı dersler! devam etmektedir. 
Çarşıkapı, ;\Jedrese sokağı No l 

Y. l\L C. A. Binasında A me
rikan lisan ve ticaret dcr~ane

sinc müracaat ediniz. 

lst•nbul "'liY~ mahkeme<i birinci 
ticaret dairesin(ten: 

Mehmet Sermet elendi tarafından 
Ankarada Şehremaneti caddesinde 
Anadolu pazarı •ahibi hmail Necad 
bey aleyhine ikame olunan davadan 
dolavı berıyı tebliP; mumaileyh• 
gönderilen arzuhal ve vesaik suret
leri lkametglhının meçhulivetl hase
bile bili tebllg iade k.ılınmışor. 

Hukuku usul muhakemeleri kı

ı.anunun 141 nci moddesi mucibince 
llAnen tebligat ifa. ı kararglr olmuş 
ve l 42 ne! madde mucibince arzu' 
bal ve vesaik suretleri mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır. 

Tarihi il~nın ferdasından itibaren 
15 gün zarfında mahkeme kalemine 
bllmüracaa evrakı mezkurey! tebelluR 
ile cavapnamesinl ita eylemediği 

takdirde kanunu mezkOrun J48 ncl 
maddesi mucibince hakkındı kayp 
karan ittihaz olunacağı llAn olunur . 

t hatlar ki hep beraber çekt
en azabı haflfletlrdl; babaya 
k vet, anaya şevk, çocuğa 

e lı.nlt verirdi. Halbuki, şimdi, 
oca, karıdan bir düşman 

&ibl ürküyor, karı, kocadan 

Senenin en • sabıkalı • ayı 
hangisidir? diye sorsalar şüp
hesiz hepimiz Mart ayını gös
teririz . Martın da en sabıkalı 
gana Mart dokazudıır ya I 
Ldkin her şeyin bir derecesi 
oldıılfu gibi bu Mart havala
rının da bir haddi olmalıdır. 

Nedir bu bitmeyen takenmeyen 
sogııklar? Bu mevsim çiçek, 
çemen ve bahar mevsimidir . 
Artık bu hali' tahamma/ ede
meyiz . Eger havalar bir daha 
böyle devam ederse mart ayının 
lagvi/e nisana ilhakına dair 
teşebbOsalfa bulunacagız. 

birle5erek ordular gurubunu irmigi ile yapılmı~ sutlü, üzum, - Sigaramı nasıl yakacağım. 
teşkil.; !er, ordular kolordular- k İhti~-ar biraz düşündü, sonra 

burada çok kişinin kanma gir- ------------

c bir köpek tlbl tiksiniyor 
e çocuk her ikisini hiçe 
ayıyor. 

Evet, hepsi bir yuvada, 

şeftıll, elma, armut, arpuz, portakal, , 
dan mürekkeptir, kolordularm dedi ki: 
f k 1 d O d çilek, kay<i, kiraz. cevb, incir, badem, 
ır a arı var ır. r ular ve or- - Benim eve gel, sana ateş 

d 1 b · d hurma, muz; ikindi Ü>tii h raz büsküi u ar guru u emnn e aynca bulun:m. 
tayyare alaylan, tank kıt'alan, bir parça söüş. - Sen nerde oturursun baba. 

monakoda lhtllll 1 

f l 'k d Gece yatarken bir bardak souk ve az a mı tar a topcu bulu- - Mapusanede. 
bir çatı altında yan yana nur. süt. ~. ~fı~hiltin I İhtiyarın yüzüne tuhaf, tuhaf 
azap çeken bu mahlukların Esas kaide düşmanı cepheden baktım. Gülümsedi: 
.er biri kendi derisinin al- Gazetelerde heyecan amiz durdurmak ve her iki yanından TESHİLA' 'l' - Anladığın gibi değil, dedi, 

kuşatarak arkasını kesmektir. · 111
- ~ --~ hele gelde, bunada anlatırım. tında başka bir yara taşı- bir telgraf rardı · Monlekarlo Bu muharebe esnasında piya-' MEN T EŞ KASA V 1 

maktadır Babanın Yarası da bazı nümayişler Prensin d 1 · deler ilerlerken yar ımcı sınıf- letanbul CelAI bev han \o .ı.ı "Aziz okuycu, bu gün mev-
lktisadt dir, ananın yarası sarayına dofru yü11Jmek isfe- lar bilhassa, topcu, tank, ve tay- ı pe,inen hiç bir {'Jra verilmek<ızın zusuz kaldım, ve Sabancaya da-
Asabidir, çocuğunki ise hisst mişlerse de polislerin havaya yarelerde azami kabiliyet göste 1 YI RESi\'~: llER ~. \'I EŞYA ir, göya, bir efsane uydurdum .. 

. . . . . . . . . . 

diler_ , 
- Nasıl oldu bu. 
- Abdiil Hamit, bazı kimse-

leri usuletle buraya göndertir, 
bu eve kapatır, açlıktan öldür
türmüş. 

- Müthiş şey. 
- Ne demezsin ya evlat ... 

Şurlarda-Öbek öbek kuruyan ü
vezleri gösterdi - yüzlerce in
san, kuruyup kadit olmuş. 

- Ben senin yerinde olsam 
burada oturmam. ' 

- Sabancada herkes böyle 
söylüyor, ve hiç kimse otunnu-e ahldkt dir. Anın içindir ki sıktıkları tabanca sesinden ür- rerek piyadelerin hücümüne işti ı· S E K 1 Z A y y D E y [ E Eğer, hergünkü hikayelerimi 

bu lnlemete başlayınca kerek daftılmışlar. DOnyada en rek piyadelerin hücümüne işti- sahi diye okuyorsan, bu hikay- yor_ 
tbOrü neden inlediğini an- hafif ve en sessiz ihtildl galiba rak ederler, zamanımız muhare-ı Marul mağazalardan vasıtamızla erun uydurma olduğunu bil. E- _ Haklan var. 

belerinde topcusuz piyadelerin i:::m-• temin •ılunur ğer hiç birine inanmıyorsan me-
lamaz, beriki atlarken llbilrü bu olacak. ------~-----...... -----.... ... • -•••· "' ••"•~•••••••••• ... •••••• - Ama benim de hakknn var. 
unun sebebinden bihaber- Uta!!_I Günün Latif el eri Kimse oturmadığı için, burası 
.r, çocuk feryadı bastırınca Tramvayların arkasına takı- boş kalıyor, ben bedava oturuy-

lter ikisi hayretle birbirinin /anlarla biletçiler arasındaki Bekarlar vergisi mes' el esi Yeni llelediye layı hasında orum. 
yüzüne bakacaktır. muhavere/erin başlı başına bir aldı yörüdü 1 kadınlar da aza olabilecekler - Cesaretlisin ihtiyar. 

Bu aile dün bllyle detti- edebiyat o/dutu malümdur. iki Sigaram bitmişti, gitmek 11-
ıll; neden bu hale ctrdl ? gün evet büyacek bir çocuk zere kalktım. Bu aralık, yan ta-
Onu masalın • Kôr gemi. sine bir tramvayın ark<J$ındaki mu- raftaki odada bir çıtırdı duyul-
,evlren amiller nelerdir ? sademe demirine blnmışti. bi- du. İhtiyarın gö:ı:lerl döndü, 

Bir aile bir cem'iyetin ilk /etçi ı:örda ve : dişleri gıcırdadı: 
ı ~tlceyresi olmak itibarile onu Boyundan utan yahu / - Onu da ben kurutacağım, 
. kemiren kurdun Üzerine dedi. Dedi. çocuk ta cevap verdi: 
1 etkJk mlkroskopumuzu uzat- _ Sen benden daha boy- Ne yalan söyleyim, ürktüm: 

' I Dak hepimizin boynuna borç- /usun. sen utan/ - Kimi. 
tur. f ELEK Kulağıma, usulcacık fısladı: 

Hiç şüphesiz ki onu kemi- - Bir yumurcak var, her 
•en kurt bir cinsten detlldlr. ASK~:Rl BAHISLF:R gün elmalanmı çalar. Korkut-

mak için, onu buraya hapset-
Blr az evet sllyledltlmlz gibi Meydan muharebeleri tim. Bundan sonra artık hrrsız-
oıırada lktısadi, asabi, hissi Muharebede escslı bir galibi- Irk edemez. 
~e ahlAki amiller, evin temel- yet ancakbiiyük birmeydan mu- Kapıyı· açtı. Çocuk, hızla pen 
erinden çatısına dotru dal harebesi neticesinde alınır.Bina- cerenin önünden çekildi. . . 
tıudak salmıştır. Burasına enaleyh muhasım ordular her Korkudan sararmış, perişan 
lr yama vurayım deseniz, an büyük bir meydan muhare- bir yüz göreceğim sandım. Hal-

besi ihzar ederler, meydan mu- buki, kırmızı yanaklı, fıldır ftl-blraz llteslnde bir büyük ı·· h d harebeleri yalnız harbm başlan- dır göz u, ayatm an memnun 
ratlak gllrüyorsunuz, bu gıcmda olmaz, muharebenin her -- 4 bir haşarı gördüm. Uburlar gibi 
;ııtlatı tıkamata çalışırken hangi bir devrinde kuvvetlerini c;ignenip duruyordu: Küçiik el-

İlan 
• 

Kısımpışı C:.mi kebir mahallesln-
de RAhrlve c•ddt<inde 24·21i niime 
rolu balen mesdııt bulunan çifte 
furun doğrudan doj!;ruya mutısamlı 
bulunan madan ltaskı binı f:spiro 
isticar ederek mezkOr furundt hiç 
bit şahsın ıltkast ~ılmadıgı alAkada
ranın malumu olmak üzre illn 
olunur. 

MUsteclrl: 
Mustafa Hilmi 

Siirt vilayetinden: 
Sllrte yakın bir mevklyde 15 metre 

uzunluğunda ve 10129 lira bedeli 
k~ifli beşer ve onar metre açıklığın
da 8562 lira bedeli keşifli lcezer 
suları uzerlnde ktrgirden üçer' gözlü 
ilci köprü inşa edilecektir. Birisi bir 
meıreden ayaklan daha ytlksek iki 
köprünün iberlndekl uthına kadar 
aksamı çimento ile inşa edilmek, 
temelleri dört metreden fazlı umkutlj 
da bir zemine tesadüf edllmedifti 
takdirde beton arma kızıklan bedeli 
ayrlca verilmek munakasa milzıyede 
lhıllt hakkındaki kanun bittüıİ ahkt
mını kabul etmek fen memuru 
bul un durmak sureti le keşif muame 
leleri mucibince ve kapalı zarf usclllı 
6·4-929 tarihine miludil Cumartesi 
gilnü ihale edilmek üzre 16 -3 -929 
ıarlblnden ıtibaren munakısaya kon
muştur. Fazlı malumat iste) enlerin 
Sürt encümen dairesine müracaatları-

HAFTALIK 
RESl:\ILI 

'1ECl\IUA 

ibür taraftan bir iskelet tamamile toplayan taraf bir me- Bey amca bekarlık verılslnden kurtulmak 1 - ı-ıanım beledlyo reisi olursan beni hangi ma hırsızı, hapsanesinin pence-
ıtzını andıran bir de ilk size ydan muharebesi yapmağa ka- için ne yapacaksın ? lf• tayin edersin ? resinden, armut çalıp zj.}'._ordu. FIA 11 ~ KURUŞ 

duruyor. Eskllerln rar verebilir. Türklerin Afyon - Bir hanıma varacağımı - DarUl'acze mUdUrlUğilnel SELAMI iZZET DEVLET MATBAASI 
-- - --

·M llllyet. in edebt tefrikası 11 

Kö 
- - -- ıaın nala terkeaemiyor~zı hizmet ettı:--- -- j vakitki ii.l:li omzunda nlav-j gıden akşam güneşill.in ka- ri vardı. ö &-tin (Eimafı) ya 

eki
• mi I Şimdi dallarından ince bir - Ben nahiyeye geçt!k- zeri, heğbesinde ertesigü- ybolduğunu gördü. Vaktin bir arkadaşıyle gitmişti. 

ruZgar işleyen çamlann hı- çe uğrar size gazete, mec- nün nevalesiyle geldiği za- bukadar çabuk geçtiğini Yoldaşı karısına bir top ka
şırtıaını dinleyerek bu yeşil maa bırakırım, dedi. İster- man (Emine) hala su ba- zannetmiyordu. Daha ocak vut bezi alınca (Tosun) da 

Bürhan Cahlt gölgeler içinde yavaş yavaı seniz sizinle kitap mübadele şında. örmediği halde tığ- başına gidip bir hazırlık bi- evine birşey götürmeğe he
• (Emine) eski bir itiya-ııiz akd ettiniz fakat dağ çaylarnı içiyor, şund~, b~ edeyiı_n. Bende olanları siıe lan, yünleriyl.e yanın eldi- le yapmamıştı. . . Bereket veslenmiş. bir top benekli-

lı11 tesiri altında mahçup başında bunu naııl buldu- dan konuıiyorlar ve bıttabı vereyım okuyun. . . ven parçası elınde, düşüni- foktor gittikten sonra çay basma almıştı. 
-.üliyor, güliyor, omuzll'· nuz. lakırdı (Suat Naci) nin en Genç kadın mahçup ve yordu. takımını içeri göttirmeyi (Emine) teşekkür etmek 
lldıiı ince talın içinde ıeı'•· Yerine otururken reca ziyade ihtiyaç hiasettiği ki- milte ckkir başını eğdi. U- (Prenses) in koşuşu, akıl etmişti. ister gibi gülümsedi. Fakat 

a anmak ister ııibi ıaruııyor- etti: taplar, romanlar iizerinde zaktan yoldan bir araba ge hayvanın kişncyişi .. , 1iha- - - Şunları alır mısın kocasının bu hediyesi onu 
t ~u. - Bari tu güzel çay ma- devam ediyordu. Genç ka- çiyordu Genç adam bu va- yet (Tosun) un kc, .:::;il <'mine). Bugün (Elmalı) ilk defa içinden düşünmeğe 

- Vallahi hayret, hay- ıaaı başında beraber çene,dm bu arada gazeteşizlik- ziyeti (Emine) niiı hisabı- çam dalları arasında görü- yakada°?" gitmiştim. Sana sevketti. Evleneli daha nc-
et diyordu. Genç doktor. çalalım. Oturmaz mıımız? ten, tefrikalarru takip ettiği na hoş bulmadığı için kalk- nüşü onu korkulu bir ruya- bir top basma aldım. kadar olmuştu. Bir şeye ih-

a • endimi dı1.ğ baımda değil Genç kadın kendisini te- bazı gazeteleri burada mun- tı: dan ayırır gibi uyandırdı, Basmayı ve bazene topla ti yacı yoktu. Fakat bu ihti
. 3oğaziçinde bir köşkün bah davi etmiş, haıtalığına ko- tazaman bulamadığından, - Çok teşekkür ederim kalktı. Alışmış bir haraket- almak Anadolu köylerinde yacı duyduğu gün demek 
1

~ e inde zannediyorum. Son şup gelmiş bir adama kartı (Tosun) un yalnız bu hu- kiiçl.ikhanım, dedi (Tosun) - Bugün erken ~eldin eski bir adettir. Aynı renk- arkasındaki keten çamaşı
.. ·abu mükemmel çay sofra- yapmağa mecburiyet hisset ıusta biraz ihmallr.Ar dav- çavuşa çok selam. Yakında (Tosun). ten elbise, gömlek, hatta iç- nn yerine kaputbezi, giğdi
er.11. • • (Suat Naci) takdir tiği ikram ve nezaketi eıir- randığından şik8.yet eder görüşürüz olmaz mı? f\ı ;;ıl erken (Emine). çamaşırı bile yaparlar. (To- ği ipekli elbise yerine cim-

hayret dolu gözleriyle gememek arzuıuyle dokto· gibi oldu. Ve bir idmanlı suvari gi- Akşam oldu. Hatta geç bi- sun) genç kansının, Hanı- dallı basma alınacaktı.Genç 
enç kadını ıüziyor, hir ta- run bu recasmı kabul etti. (S ıat Naci), (latan ul), bi hayvanına atladı. Karnı- le kaldım. mefendinin hediyesi birçok kadının yüreğinden bir an 
f1an hafif hafif dumanla- Zaten kendisi de bu saatler- {Kadıköy) kızlar fileminde na bir iki mehmuz yiyen at (Tosun) her akşam gl.in keten, ipek çamaşırı, elbise- içinde geçen bu endi e göz-
çık n çaydanlığa bakıy- de ayni yerke çay içiyordu. muvaffakiyetleri zaptedile- keskin kişnemelerle bir tay- batmadan bir saat evel ge- si olduğunu bilmiyor değil- lerni bulandırdı. 
du. (Antalya) da (Nev Eda miyecek kadar çok ve karı- yare gibi fırladı, koştu, ye- lirdi. (Emine) etrafına bak di. Fakat onun da babasın- - Yemek hazır mı (E
- Bu çörekleri de si:-: yap Hanımefendinin yanında !!ık olan genç doktor bu nok şillikler içinde kayboldu. tığı zaman her vakit ka)r,ı- dan, dedesınden, arkadaşla mine). Karnım öyl~ aç ki .. 

ruz: ·demek q t limonu da b şlayan bu itiyadı gençka- tada heman genç kadına ar· O akşam (Tosun) her kı volun bittiği yerde solup nndan görUp ah$tııi"ı şeyle- bıtmedi 
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!~~~---~~~~~===~~~--~···_ .. ____ ~~~~~ 
İLLiYETiN EYLENCELERI YELKENCİ ~' ·f·-·PIVER 

'L\l ~T .... . 

luti.inkil yeni bllmccemb 
ScJdan s::ğa: 

Dünkü bllmeccmlzln 

~ l\cı;e ' 41 Bunama 4) 

halledllml~ tekil 
Yukardan aşağı: 

1 
'ida (2 'ota (2) Hir ce-

1 _ Hanra diye verilen (6) 

Y<te me ısup ( 3 2 _ Gece doğan (2) En fazlı (S) 

3 Yalın (4) 
3 - s 5) 
4 

· o~uk olmayan ( 
S Okunan şey (5) 

6 
llııst ' ;l) Aile (3) 

4 _ Az sıcak ( 4) Yazın sonu (S) 
5 - Elinden bir şey gelaıeyen 

7 - Çi~enmlş (4) 1\ııta (2J 
(4) Gl!ziln üstündeki (3) 

6 - Beygir (2) 
- Sarhoş olmayan (4) Bir nevi 

r , ~ 7 - Değiştirmek (S) Kaçık (3) 
8 - Çlğne (l!) Zabııa nıemuru(5) 
9 - Hastanın yuttuğu (3) Uu-

durma (5) 

1 illi 
Türk sigorta şirketi 

a.ıik ve hayat üzerine si~orta muamelesiH 
ıcra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

- şeraiti havidir 2 
,erkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
"nt~ i 11l 11ııı1ııa)·:ııı ~f")ılrl~r,lf• "'•4•nl~ ;ı 1 ·a 1 ı ı·tl<l:ı • t11· 

.... Trl~fnrı : fiı>yolllıı 2003 

damıza mukayyet Ta
cirlerı n ehemmiyetle 
nazarıdikkatlarına 

tanbul Ticaret ve sanayi odasından: 
da ücretlerinin zemanı tahslll olmak itibarile Bazl kimselerin 

n namına ve telefonla erbabı ticarett müracaat ettikleri ve tele
ın ~ltabinde sahte bir makbuz ile para tahsil ettikleri ve bazen 

ı maynı veı,:hile Oda mecmuası namına abone topladıkları haber 
ıştır. 

1danın re! f f 
e onla para tahsil u~ulü yoktur. Ve Oda tahs\llu ya o

aflı hu . 
en Üd vıyet verakasını hamil Oda rahsll memurlarınca ve ya 

a vezne~lnce ifa edilir. Binaenaleyh bu yolda vaki olacak 
racaa tla rd d al dil 
İni ve 1 . al?1a Odaca musaddak fotoıtrıllı v~slk• .. t .. e.~ e -

ufak bır şıiphc hasıl olunca Oda muhasebe muduruyetlne 

nonıa sorulması ve sahteklrların polise tevdi edilmesi aUkıdar
rııcn f .. 

- a ıı namına kemali ehemmiyetle rica olunur 

tanbul emvali eytam 
Üdüriyetinden: 
~~mu• ~ 

t•nı l\ı ednye H•nımın idareye vefaen mefruğ bulunan Kadırga 
han .b

1 
mahallesinde Kadırga caddesinde ıtikl8 cedit 22-24 numaralı bir 

•sı llttıü· 4 929 e 1 . .. zayede ;'()() liraya talibine birinci ihalesi icra kılınmıJ ve 1- -
ıların ~nu ıhaleı kıt'ives!nln icrası mukarrer hıılıınmuı olduğundan talip 
.__ -.!_Tcyc ttıürıcııt cvlcmelt:ri 

~üıilrük1er-u-.-M~. ---ı:--st-:--a-n--=-h-u-=-ı 
1 Ubayaat Komisyonundan: 
u3uıu'I Kalerıı evrak ve Defterlerin tab'i ve teclldi yeniden kapalı 

ı ıle mu k 
' lhal na asaya konmuştur 

•. k • ~ • 'isan 929 Cumartul '"'nli .a.ı f4.:l0 ictimı Salonunda .. a. ttr. · Pı.. , 

5arınamevi k · il·' · ı k 
1 • • K rmek ve lz•hat almak ıçin Atıp ,o, mı na uıya çın 750 r 1.. . 

ttı• · b ıra 1
• teminat mektubu ile Ticaret l )da<ı vesık"'.'"' ve 

Ktu unu h ı._ d'I avı ""P•t zarfı hamilen Rei<llQ:e miıracftOt e ı me!ı. 

l'iTAı "ill ' L TR.\ !\'AY ~IRl\t,' 1 l 

llanbuı 1'raın , . 1 LAN . 
liş ot uy fırkeıı. 23 Mart 1929 rerihinden itibaren, aynca ıltn 
f[, !{~R~~(Z ~efer_ saatlanru müflr tarife mucibince, SULTAN HA· 

ile B \ • Z PKAPI, ŞIŞll..\1\'EKARAKOLU , TARLABAŞI. 
er'ne t ~Hzıtt , Taksime kadar mesafe üzerinde OTOBÜS seyrü 
, ·v.ı e 1'"rkııvdar edile_c•ttnl iltn ile ke,bı •ere[ eyler 

• 'Ti tob · ha ' 
111':\ \Z!T E.MINÖ:~(.' ttı berveçbi zir 4 kıt'ıyı hıvidlc ı 
'\11 ö, ·c AZAP!" Al'I 
\Z \ PKAPJ - TU>~:BAŞI 
ı·r:Pl\R.\Pl 1'A.KSl'.\t 

1-ı-·-\ 
Oıııbus sefer Ucreılert: ücreti 6 kuruJ 10 para 

• 10 ıo Gazllı:oprU re,.ml • • • • 14 10 • • • • 
• • 16 .. 10 • • 
]. ' k • 
,1 opı1isu resmi dahil olduğu halde licret cetveli: 
•k kıt'ılard:uı: Beva7Ata Emln6n!inc Az. Kapuyı T Ba; 
l . ' '"• . lıttaıı 6.25 10,25 1 A I!• 
ın ·· . ,. .... 

IZa 
0

nünden · 6,25 6.2~ 10,2~ 
•p~kPabpıdan 10,2ll b,i!5 6,~5 

. e •ı•ndan 14,25 10,25 6,25 
~ınıden 16,25 14,25 10,25 6,2S 

6, 25 
10, l!S 
14, 25 
16, 25 

Taksime 
16.25 
14.1!5 
10.~5 

6,1!5 

lıcretıer . ·ı . ' . 
! f bı d ınkıta bır sefer ıçın nıuttberJır. Bir kıta uzerlnde ta-

u e e ediimedlgt halde dahi ücret tam olarak istifa edilir. Kırıköy 
h lll.ır •rlyesı volculıı.ra 11t:: 
Uslerde tıı · b 

ı h· . Ç ır ' nzllit k&bul cdllnıedlğlnden resnı! elbiseyi llbis 
ı ı a·v, e ·b· b 

rıı , ~ı ı ücret vermeğe mec udurı . 
' ldQğu gibi mecburi ve ıhU'lrf duraklar mahalleri ıı . 

"r !llş elan p sol ar, ab nm karr rl, aske .. t -· •· 
!an O.. ilSı e k ı> 1l nmayacaklardır. 

lstan:.uı 16 mart 929 , i .d rh c 

VAPURLARI .1..J 
KARA DENlZ POSTASI PARIS 

Anadolu 1114 de te'sis 
vapM~rt21 Çarşamba 
günil akşamı Sirkeci nhnmından 
hareketle doğru (Zonguldak, ine
bolu, Samsun, Ordu, Gtreson, 
Trabzon, Sürmene ve Rize ) ye 
gidecektir. 

Tıfsillt için Sirkecide yelkenci 

hanında klln ıccnıasına mtiracut. 
1 Tel. lstanbul 15 l 5 

................ -.:. 
SADIK ZADE BiHAUEH

LEH VAPUHLAlU 
KARA DE. İZ 

MUI\TAZAM VE LÜKS 
POSTASI 

SAKARYA 
;;~:;Çarşamba 
günü ak~mı ~irkeci rıhtı· 
mın<lan hareketle ( Zongul
dak. İnebolu , Samrnn , 
Oıdu, Kireson, Trabzon, 

Surmena ve Hize iske.eierine 
azimet ve avdet ederektir. 

Tafsilat için Sirkecide MeS
a<let hanı altında aceııtalı· 
ğına muracaat . Telefon: 
r,tanmhul 2134 

Ayvahksür'at postası 
( MERSiN) vapuru " 26 l\Iar 

Salı l 7de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanak kala, 

Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayv~lığa gidecek ve 

dönüşte mezkö.r iskelelerle bir

likte A.ltunolu!!;a uıı;rayacaktır 
Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

1 ra ızon ikinci pastası 
( GUMHURIYET)vapuru 28 

mart perşembe akşamı Galata 

rıhumından hareketle Zonguldak ~ 

İnebolu Sinop Samsun Ünye, f: 
Fatsa Ordu, Gireson. Trabzon t 

Rize Hopaya gidecek ve dönüşte 
pazftr iskelesiyle Rize Of i 
Sürmeııe, Trabzon, Polathane, k 
Tirebolu Girı:>on, Ordu Fatsa 1 
Samsnn Sinop lnebohıva 
utt;·., arak C'e~ı· e\'tır. 

· ızmır sür at post ası 
(GÜLCF.ı.\IAL) vapuru 29 

mart cuma f 4, 30 da Galata . 

rıhtımıudan hareketle cumarte ' 

si sabahı lzmire gidecek ve 

pazar f 4,,30 da lzmirden hare· 

ketle pazarte•İ ıı;cleceklir . 

Vapurda mukemmel bir 

orkestra ve ~v:hant mevcuttur. 

Galata köpriJ başında merkez 
aecnıe.1 Beyoğlu 2~62 !\1esıdet 

Hani altında husus! dalredr 420 ; 
Şube ea<ntesi 1-ranbul. 

DOYÇE LEVA' T LL !YEi 
Hanıburg, Hrenı, Aııvel's. 
İstanlıııl ve llahrı :Sıyah ara 
•iı•da azimet ve avdet mııııta 
ı~ım pn~tası: 1 huılıııl'g, .Urem, 
Steliıı .• \nvıırs ve Hotcnlam
<lan lııııanınıııa ınııva'tıı<'lı 
lwkıeııtın vaprırlar ; 
!\1. Lennhard v•poru ,l() l\larııı 

. \!umara 
Akalya 
f aıorland 

• 
• 

doğru 
ti nisana • 
tl .. " 
18 71 • 

Burgu, Vıma, Küstence, Kılu 
, .• lbrail için liınanımııdan 

hareket cJecek vapurlar: 
~lilos vap0ru .ı:ııan i mızda 
.4.klAvı • 12 14 :\!sanda t•hmilde 

llamhurg, Berem, \n,ers. Roterdam , 
ve Dançig için yakıodı linıanımıı -

dan hJreket edeck vapurlar• 
Pera vaporu limanımızdı 

Galata v•poru 2<ı 30 Marta tahmllde 
~1.1 .eonhard, .l0-3-5-4 d• 
'.\1iloı • 3-4 'lsan-lı • 
Osı<e • 8·9 • 

Kartbcn llanım3 ~de cek \'&!'urlar; 
Marmora vapuru6-8nlsandı ıa;ımilde 

Faz''\ lafsı 1 ı çıı· ( ;a Jfltarla 
()y,ı k ' nwaıı 1 l:ııı,ııda kaiıı 

umıınl ıv "ntel" oıw ınıiı 11 -aa 
flP)'•l~•tl t j ıJ ·647 

edilmiştir. 

Podra. Esana 

Kolonya suyu 

LOSYON 
POMfSYA 
FLORA Mİ 
. VİVtrs 
FETİŞ 

REVDOR 
FUJER 
Kİ İN 
ŞİPR 

• • • • v f:.l< A. Ş. ISTA. '\'BUL ŞUBF..SI 
\ hmtt r ev •okak "fo 56 Tel. Bevoğlu 3044 

ARTHUR KRUPP A.Ş. 
Mümessill Istanbulda Eski Reji ha

nında Mösyö JORJ HILBERT tara

fından tebliğ olunan 

MUSAB AKA 
NETİC Sİ 

Kazananların isimleri bervechl atidlr: 

r inci iKRAMiYE: BERNDÜRF alpa!!;adan 
takımını muhtevi bir kutu. 

Daryo Felaştayn efend~ lstanbul posta kutusn 253. 
2 inci lKRA?111YE· BERNDORF markn alpa~adan 

takımını muhtevi bir kutu. 

lstanbulda Fratelll Varon mağazası k~tlbl Albe'rt Sa!!;as Ef. 
3 üncil lKRA\1IYE: BERNDORF marka alpa!!;adan masa 

takımını muhtevi bir kutu. 

Istıınbulda Mustafa Şamlı mahdumu müessesaa .kAtlbl 
Mehmet Ali Bey. 

4 üncü 1KR.\'.\1IYE BERNDORF !narka alpağadan masa 

takımını muhtevi bir kutu. 

lstanbuldıı Banker Behar Saparta ve şürekısından Möiz 
Barzllay efendi 

~inci iKRAMiYE: BERı~DORF marka alpağadan 
k"itğı ve bir şeker maşasını muhtevi bir kutu. 

lstanbulda SelAnlk Bankasında H. Saclt Bey. 

6 inci IKRAl\llYE: BF.RNDORF markı alpagadan 

k.aşıgı ve bir şeker ma~asını muhtevi bir kutu. 

lıtanbulda .\starcıyan hanında M. Pesah efendi. 

7 inci IKR \\t!YE. BERNDORF marka alpı!!;adan 6 kahve 

kaşığı ve bir ~eker maşasını muhtevi bir kutu . 

Feri köyünde Fransız Mezarlığı caddesi 87 nümeroda 

Albert Rityoll efendi 

8 inci iKRAMiYE: BERNDORF marka alpağadan 6 kahve 

kaşığı ve bir şeker maşasını muhtevi bir kutu, 

lstanbulda küçük :\layorkas hanında Keropr. Kalrıs)·an efendi. 

9 inci 1Klt\\11Yf:: BERNflOHF marka alpaj!;adan 6 kahve 

k•~ıtı;t ve bir şeker maşasını muhtevi bir kurn . 

Beyoğlunda Aynali çeşmede Sarandı sokağında 32numaro

da Jan. N. Kacaza~ efendi. 

10 inci IKR.\\llYE:: BER; "DURF marka alpıı~adan 
kaşığı ve hir şeker maşasını muhtevi bir kutu. 

ll e rnğlıındtı !,lilecl Hendek soka!tındı Kasareto 

nıııda A lfred \I. Zeliç efendi. 

lkramiye kazanan Kartpostııllar zirdeki mAjtazalar camekA

nındıı bir kaç gün için te~hlr edllecelC kutular üzerine vaz 
olunacak cır. 

BEYOGLU~DA: istiklal caddesinde llyas Karako 
deri halefleri. 

istiklal caddı:s!nde 418-420 J. Pastellas ( sab!k 

ojtlu ve Paslellas) ticarethaneleri 

I STA~BULOAo ılahçekapuda Urozdi Hak mtiessesatı. 
.\ltı Parmak hanında Yuda Levl Biraderler 'c 

~· 

29 mart cuma ve l r ııı:ırc 

pazar gilnlerl saac 17 de 
matine olıırak 

Fransız 

tly atrosunda 
mcıhur viyolonist 

Bronislav 
Hubermanin 
resitali verilecektir. 

Bu resitallarin programı tlyat

·o kişeslnde taallk edilmişdr ve 

1 · tşeler bilet satı~ına başlamlştir. 

~oğuk alğınhğ'ı 
Sancı veren lhtlkanı dem, kanı devranı 

~t:tiren ve seri tesiri gorü1cn 

SLOANS LİNİMAN 
ı<t•mali ile =! olıır ve a ılır sc Qn bulur 
F'c 1nrle"d ar•,·ınıı. 

• Eger Net'eyl, Zevki, Zarafatl severseniz yarın akşaııı 

ALHAMRA SİNEMASINA 
gidip. dilber 

BETTY B!LFUR Un şah 

temsili 

ŞAMPANYA 
Filmini seyrediniz. Hiç te teessüf 

etmiyeceksiniz 

SİNGAP·UR GECELERi 
filminde · 

OPERA StNEl\f ASI 

1 Yarın ak~amdan ltlharen 

Meşhur sinema yıldızı 

GLORtA SV ANSONUN 
Senelik tem siller! 

ZAFI BEŞER 

SOÔUl\LARA VEDA -,, 
Hasl5 ve tam 'ıklr bir güneJ blll 

ilkbaharı mahsus ılık şualannı 

bizrlr'I esirgemekle beraber 

MAJİK SİNE~IASI 
nıuhtercm halkımızı bahann, ne 
de olsa, gelmiş olduğunu hanr
l•tmılc emelindedir. Bu maksatlı 

•Li•eoı .. lleminin en pırlak yıldı7J 
tuh ve fettan 

LORA LA PLANT 
ile pek sevimli sın'ıtkir 

GLEN TRAYON 
taraflarından trmsll edllon 

BAHARNEŞIDELERI 
isimll fevkal!de fJJmi bntimıizdelci 

Perşembe gününden itibaren göı
termeğe karar vermiştir. 

Bu, bir nisan günü kadar taze 

1 
ve taravetli film ile avnl •amandı 

SEMA ATF.SLER IÇIND~ 
isimli heyec&nh 'e hiss! lıir de 
milkeınnıel dram gö.cerilecektlr. 

_ .............. lllEl .. ııi 

ÇIKTI-.. 
BllQmum muesse5atın altkıdar 

olduğu 

ŞERi iLi O \'.\IGA KANUNU 

Rl':HBl':Rl 

Bu gün çıktı 

Mühırrlri: Türkiye IJ bankası 

pul müfettiş! 

ALI SALl:\1 

• 

Tevzi mahalli; Kanaat ldltliphınesl - Vlatı: 150 kuruş 

ikinci Ticaret mahkemesinden : 
9-12-928 tarihinde iflr•ın• kırar 
verilen l<tanbul !'üt müstahsilleri Siit 
tasfire hanesi Türk Anonim şırketl- ı 
nin mebdei aczi 24 - 3·929 tarihinde 
olrnavup mebdei aczi 24 - 10 • 928 
oldu~u t•<ıh•n llln olunur . 

TİYATRO 
VE 

SİNEMALAR 

Darülbedayi 
Tepehaşı tiyatrosunda bu akşam 

sut 21,30 da yalnız muallimlerle 
talebelere mıhsu• 

KÖR 
Oram 3 perde 

GÖRÜCÜ 
komedi ı perdı 

Ferah sinemada 
Volıra ... Volga .. 14 kısım 
Dilnvının en meşhur hokkıbızıı 

Meitdlı . . \lıtlne 14.5 - 16,11 -
ee,ıkta' Köytçl 

HiLAL 11YATRO ·u, 'DA 

Naşıt, Cevdet, Şevki 
Beyler bir aradı Zifaf gecesi 

J perde k:omedi bale, dans, mo

nolog v. s. fiyatlar 45 kuruş. 

KONFETİ .. . 
KONFETİ .. . 
KONFETİ .. . 

Kadının, zevku sefanw, bLitün 
• 1 lulyaların filmidi r 

- . . ~·.; .... '" - ..... 

~,,......,,....._""'""'""--V""V'-.J 

ÇILGIN BAKİRE 
HANRI BATAY 

• 
AlATI E lK TiRıK YE 

Tamiratlı 
Elektrik şirketinin 
alatı elektrikiyenin 

Küçük tamir:ıtını 

Meccanen 
diğerlerinin 

el emeğini 
alnıadan ıııal 

olduğu fia tla 
icra ·ttiği hiç 
kin1seye ıneçluıl 

değildir 
• ~~j 

-Meşhur 
KC)NTİNE'l'AL 

Yazı Makines· 
Beynelaıilel rakkımlannı havi 

olup Tilrlc ve Ltrin huruf tfa:ı 

yazı aıakinelerlnın en nıııkenı 

melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Bevnelmllel rakkamlı en iyı 

hlsap . aıak!nesi olup mütcatdit 
bankalar ve ma.11 ınıJcssiseler 

tarafınnan kullanılmalcıadır. 

Gıyet •o;d1m oldujtu ıçın 

kat1ycn bozulmaz. 
TÜRKiYE CVMHulUYETI 

YEGA. 'E DEPOSU 

A. Homşıayn Kumpanyası 
Be<oğlu tek' e caddesi 

583 numara 

Tiirk~-. hurufatlı Kontlnental 
vazı makinelerinin yeni LAtln 
'Jobc-nlze göre de~ , tlnlmcs!ni 

decu ,re ederiz. 



MtUJYET. SAU !o MAR'f 1929 

~ Toptan diyorlar! 
Züğürtlülde hcılin n~s1I diyen yok, 

Erzan ;llnınlı to tan Jiyorlarl 
«Yine hastalandım hararetirn çok 
Getir o Jaldızlı haptan» diyorlar 1 

\ı 11kn!'aba uğra da al biraz kıyTlk"• 

1 

l~akkal I·apanH· ha, günlerden Cuma, 
ı\~j af ir ;relt.:cek zira akş:ınıa. 

1 Hazırlat ş ~kcr<len, şaptan» <liyorlart 
l . 

l Binız reçel filan dizmeli rafa, 

1 

Cüzc 'an sı>nde ise u.r,rra sarrı:ıfr~, 

v~ası l t: •kat gelir h:>yle masrafa» 
1 De<li!<çe: Açn1a o baptan! » di)orlar .. 
r 

~ cıFilanca hrınınıı gürdüm giyinmiş, 
ı , l~an1ec.!en lacivert bir rop dikinm:ş; 
1 Bey, kuzun1 baksana, kumaşlar innıiş, 

Git kestir geçenki toptan» diyorlar t 
l\1.S, 

.. :ım ... -=ı:wı11 ............................. . 

Başına gelenler 

- 12-

Süleyrr a 11 pey -
1 b . ı· gan1 er en gız ı ayıp 

ve nuksanı olan tama
karlığını,Belkıs ta genç
lere, delıkanlılara l arşı 
olan zaifliğini a latın
ca çocuklar birbirle
rinden ayrılıp kalktılar 
yörünıeğe b<'şladılar. 

İşte doğruluğun iyi
liğini gördün . S::n de 
su bana soğuk davran
ma nın sebebini anlat .. 

Cariye evela sıkıldı, 
kızardı, bozardı· Sonra 
şöyle cev.ap verdi: 

- Bizim şülalemiz
den hangi kadın evlen
dise çocuk doğuracağı 
zan1an ölmüştür, ben
de bu felaketten I..or
kuyorum. 
Hukı.imdar buna kar----- --

Geçen gün komşu- idim. Şimdi bekarlık şı vere..::ek cevap bula-.. . . ... ......... _ ............... . 
muz S::ıra Hanım geldi. ver~ısı çıktı dıye herıf ten av yakalar mı? diye 
s~ra Hanını genç hir benı almaya kalkıra- d 
nıusevi kızıydı. Birde sın mı. suo lira uçtu sor u. 
nişanlısı vardı, fakat gitti, asıl vergiyi ben O sırada İçeriye ı;;a-
niş·lnlısı onu bir zaman verdinı. rnur kürklü bir n1adan1 

avutup meramına nail iyi bir misal .ırirdi . köpek ma -
olduktan sonra bırak- B l'rl d b' damı go" rünce üzerine eyo'"' un a ır ru-
m•ştı. Biliyordunı Sara sunköpel ·çi dükanı var. saldırdı. O zaman kö-
Hanım gene o hikayeyi Geçende Emcet bey bu k · 
anlat~cak, nişanlısın- pe çı rus: 

<lükana bir köpek al- ö -dan şikayet edecekti. - g ruyor musunuz, 
- Nedir · bu başıma maya gitti. Rus deh- dedi, madamı vahşi bir 

gelenler, diye başladı, şetli bira v köpegi gös- hayvan postu içinde 
bizim n;şanlıyı dava terdi. Emcet Bey evela görür görmez nasıl S..'\l
etmiştim, 500 lira taz- tereddüt etti: dı. Hundan avcısını ner-
nıin~t al'1ıak üzre - Bu köJ.Jek halcika de bular:aksınız? 

madı. Biraz dışarı çıktı - Sen bu kızı başka 
dolaştı . Fakat düşün- cariyelerle kıskandır. 
cesi hep bu nıseleydi. O anden iti~aren hu-

Birden ihtiyar <ladı kfırn<lar koca karının 
hatuna gt-ldi. Vakıa söylediğini ypnınya baş 
kocakarının biraz ca- ladı. 
nını sıkmış ka !bini kır- Her akşam cariyeyi 
mıştı an1a onu gene odasına çağ:-ıyor, baş
yolagetirmesi kolaydı. ka kızlara onun gözü
Henıen ça~ırttı, nıes'- nfın önünde iltifat edi-
eleyi anlattı : yordu .. 

- Bu kız, dedi, sana Carive bir hafta sab-
çıkıştığı gibi banada retti. Sonra bir gün 
::ıksilik ediyor, çok so- hukumdan yalnız bu
·ğuk davranıyor, bul- lup: 
!>an bulsan buna ancak - Efendimiz, dedi, 
sen çare bulursun! ko- sizin bana anlattığınız 
ca karı bireız düşündü Süleyman peygambe
sonra dedi ki : rin hikayesindeki doğ-
_. ............... - .... ------·-· _, .. _ ...... _ .. _._ .. , f ... - • ..-

Yunana son teklifimiz--

Yunanla aramızdaki iş'er bir türlü düzelemi
yor . Şimdi yeni bir teklifimiz var: Biz, men1-
leketimizdeki Yunan mallarını alalım. Onlar
da bizim tebamızın mallarını alsınlar. Yunan
lılar, bunuda kabul etmezse biz onlara sorma
dan tıpkı onların yaptığı gibi habersizçe alma
sını da biliriz. · 

r ~ikAyelerin den ] 

ruluktan benim hisse
me düşen sözü söyle
dim. Fakat siz sıranızı 
savnıadınız. Şimdi siz 
anlatın bakalın1 benim 
yanımda başka kızlara 
iltifat etn1ek yolunu 
size kim gösterdi. 

Huküm<lar, çaresiz 
hakikati itiraf etmeğe 
mecbur oldu. Şu cevabı 
verdi: 

- Kim olacak bizim 
ihtiyar dadı 1. 

Cariye bunu işidince 
haykırdı: 

- -
Acaba katil kiın? 

Dolapderede ,\largrit 
i~n1inde gen; bir kadııı 
bundan bir kaç ay eve! 
Nazmi isn1inde birile 
sevişerek evlennıiş ,İ · 
Gayet iyi geçiniyor' 
lardı. 

- Vay hınzır cadı Aralarında kav~ 
vay! ( 
Artık fazla inatçılık filan yoktu. Fakatdii 

etmesine imkan kal- l\largrit, odasında kt 
mannştı . y :ı lnız bu tır kıtır kesilip doğraıt 
fırsattan istifade ile mış olduğu halde hıt 

lurıdu. Fakat koc~~ 
koca karıya elinden meydanda yok. A~I> 

bitmedi 
••••••••••••••••••••••••••• katil kim? 
R .. " .. ... J uzgar onun- ....................... ... 
den geliyor Bulun bakalı~ 
Kaptanın biri yeni 

satın aldığı bir beygire tf.lf'~'I 
binmiş, arkadaşile bir-
likte bir köye gidiyor-

du. Arkadaşı bir aralık: 
- Bu beygirle sizi 

aldatmışlar. Baksana 
hiç yürümüyor! diyince 
kaptan: 

- Sen ona şimdi 
ha kına demiş, rüzgar 
önünden geliyor da 
ondan! 

'--"...-• 

Bu Arap devesif 
kaybetmiş, bulun b~ 
kalını? 

-- - - - - ----- - - . - . -- -- . -· --- ' 
ilci akşaffi sonra ı:Annem başını iki tarı-Ja sal· kaı;mağa çalışıyordum. . lerini,kurtulmak için eğilen, ge- Birdenbire sevimli bir şe> 

Ekrem biraz odadan çıksa lıyor: Işte o esnalarda yüreğimi he- rilen zavallı küçük vucudünü, şittim .• saçlarnnı ıslatan, 
hemen "Nereye Ekremciğim?" - "İşallab, de kuzucuğum, lccandan durduran, başnnı çat- yeşilimtırak bir renk alan, koy- nnnda gezen küçük eli tanıd 
diye soruyorum. Annem bunu işallab!" eliyor. latan, vücudümü terleten mania numa kapanan minimini çehre- Gözlerimin önündeki ıca:ııı> 
doğru bulmuyor. Pek sıcak btr gün Iar artlarda, mütemadiyen önü- sini, bağırmak için açılan tit- perdenin kallı:Uğmı hissettiı11 

c:±2 -
l\1iliiyetin tefrikası 42 

•• one 1 - "Çocuğu sersem edecek- Bu gün yemekten sonra bü- me çıkıp beni geçirtmemek isti- rek dudacıklanru gördüm.. e- yatağımın başında, beyaz ıl 1 
/ s~~ evladını. Hem o kadar üs- yük ıhlamurun a!~a .bir hamak 1 yorlardI .... s.anki bu azap yetmi- v~t bunları bütün fecaati ile gör gecelik entarisi, çıplak a~a~ 

Yazan -};_f EBRURE HURŞ T- tune düşmek iyi değildir .• ' di- ı kurdum, Ekremı küçukken yap 1 yormuş gıbı, yolum açtldıktan dum de gene knnıldanamadnn. uyku dolu mahmur gozlıJ 
ben gözlerimi açar açmaz, he- lışiyorum ! yor. 1 uğnn gibi ninniler söyliyerek sonra da. bacaklarım yürümek Onun koltuğumun altına saklan Ekreınimi gördüm. HIÇ el 
men fırlıyor, gelip koynuma gi- Bu küçük pembe tırnaklı ~I- Annem kaç gündür yeni bir salladım. Ne kadar zam.:ın son- 1 istemiyor, bir türlü adımlarnna mak Siğmmak isteyen biçare hıçkıra boynuna sarıldmı, ç 
riyor, kollarını h?Yn~a dclay- 1 d~ belki y:ı,ralarnnın ~ızrs~ dın §';_Y,tutturd_u: '_'Oğlan büyüdü .. 1 ra ayağa kalktiğ~ bilnıiyo-. hakim olamadan, kollarnnın a- halini gördüm d! gene fırlaya- onu yorganın:ıı:ı ~!tına alcı:; 
or, başım çenemm ıutma soku- direcek o unutturabılınek' ka- hala tabsilını düşündüğünüz rum. Uyudu mu diye bakmak rasmda evladımla, çırpmıyor, madını.. O da sebebını bılmeden! 1 
yor, büzülüyor, küc:;illüyor ..• jbiliyeti yok, fakat ruhumda ha- yok. Bu sen.e mektepler açılın- için yaklaşıruştmı ... terdenya- j haykınyor, iki mai pırJtmın Ne boynunu sıkan zalim pen- sadece ben ağlachğnn içıll 

Bazı sa~~lar hıç bir şey söy- yat yolunu ş~şı;.an ?ütün zaval· c~ bir şeye karar verseniz .. " pışan saçl~ı ~d'.ll1 kaldır- yaklaştığı~ bi~sedere~ kaçıp çeler altında küçü~:r1ü1?' hın!- lıyordu. . . .. 
1 ıemeden_1?öyle kalıyor, bazen de ı Wara karşı .~uyuk.hır merhamet diyor. . ,, . . dnn, öpece~, egıldım. ~apa- kurtulmak ıstedıkçe yenme mıh t~arla çırpınışı, I?'e. uz<?ı;ıme dı- -. ~~cım, .~~m gu!.e / gevezelıgı tutuyor, anlatıyor, uyandıran oyle bır kudret var "Versenız! Galiba bu «ruz» 1ı kirpiklennın ucunda yenı ku- !anıyor ... knnıldanamıyordum. kılen o korkunç ıkı maı pırıltı- necım! Ruya gordun degıl 

anlatıyor küçük eller işaretler ki.. de "o" da dahil! ruyan yaşlar gördüm, onları du Çektiğim işkenceyi yazmak nm gülüyormuş gibi sevinçle Beni mi boğdular? 
yaparak, gülerek bir şeyler söy- O da galiba hissediyor. Beni Ekremi mektebe göndermek, daklamnla sildim. için kelime bulamıyorum, simdi süzülüp incelişi hiç bir şey beni - Ekrem sen bunu neı' 
lüyor. Ben onu dinlemiyorum. biraz mahzun görse hemen ya- yavrumç!an saatlerce ayrı kal- • . • . . . . . . . . ..• bile gözümün önünde o azaplı bu cansızlıktan kurtarıp ta biliyorsun? 
Sade. bakryoı:un- .?<>ya, .. doya, 1 ~a sokuluyor, gö~l~;ini ~ü- mak ! İmkanı yok! Razı olaını- .. ~ir haft.a .sonra s~e~ y~şatırken boğaznn, el- hissi~ zannettiğimiz hayvani~- :- E~ladnnı boğdular 
sanki yakın bır gunde eşı olmı- zwne kaldırarak butun halile yacağnn. O ne müthış ruya ıdı ya Rab- lenm tıtnyor... rın bıle yavrularını korumak ı- bagırdıgou duydum da .• • 
yan bu büyük zevkten mahrum ~an~ ~ana, o ölüm kadar büyük - "İyi ama evladnn, çocuğu bi ! Bunu bana niçin gösterdin? El'an şaşıyorum. O melun çin göstendikleri cesaretle düş- artık ağlama annecim. : , 
kalacakmışnn gibi bakıyorum. ıl~ ı~tırap ve gözyaşı gecesinde- kara cahil mi yapacaksın? An- Hem rüyaları sanki sen mi gös- ı gözler geldi, ~eldi tam vanımı- mannna saldırtamadı 1 ben buradaynn. . rüya bıttl 
Çok defal~r dah~ o hikiyesin~n ki nıyaznnı hatırlatarak: ·-· neler ~o~bin ?l~r :-11~? Bir~~ da ' tı;_rirsin? Kime ~rayım?_. B~ za kadar geldi. İki pençe, tıma- Üzcr~md~. sanki binle'.c~ Ki-ı Boynum_a yaslanan s~ 
ortasında ıkcn guzel başını bag- . - Dayan bana annecıgım 1 onun ıstıkbalını dıişunınelısın !" 

1 
kabustan başka bır şey degıl mı klarınm korkunç ~~unluklarm- loluk hır yuk \7armış gıbı par- ~aş~ yanagnm dayadım, 

rıma bastırıyorum, saçlarını ö- dıyor. Ekremin istikbali! Sabi. . o 

1 

idi. dan başka bir yennı göremedi- mağımı bile oynatamadım, öy- nmı kapadım. Fakat su l/j 
püp okşayarak: "Ekremciğim! .•.. · · • · • • • • . • da büyüyecek o da erkek ola- Ben dün akşam yemek bile ğim iki mütekallis şeytan pen- le kaldım. Pençeler sıktı .. sıktı istediğim halde hıçkrrı.lı: 
Benim kocaman herifirı'i!" diye Ekreme büyük annesi deniz cak, çalışacakİ Ben bunu ne va- yememiştim. Bu ter döktürücü, çesi uzandı.. ve ben, evet ben ve evet ?;ördüm! Uzun tırnak- durmuyordu, dudaklanın , 
seviyorum. renginde yeni bir sandal aldı. kittir unuttum. j boğucu rüyayı neden gördüm? kaçamadnn .. bacaklarım taş ke- larm saplandıkları yerden aşağı yor, göğsüm sarsılıyor ":t! 

Avucumda onun minimini el- Akşamlan küçüğünıle gcziyo- Hayır Ekremi bırakamryaca- Ne dikenli, kayalıklı yoldu o! silmişti, oynatamadım, ve so- doğru süzülen kan şeridini gör- evlatcığım, zavall~ evlatc~ 
!erini hissettiğim zaman kalbim ruz... ğıml Bütün mevcudiyetı ile,sırf Kucağnnda Ekremle o karan- nuna kadar, duyduğum çıldır· düm, moraran, şişen yüzünü, demekten başka bır şey Y 
deki acılar, kin ve nefretler bi- Ben kürek çekiyorum, o da benim olduğu bu güzel günler lıklar içinde önümü, etrafımı tıcı iztiraba tağmen bu müthiş ı patlayacak gibi kalınlaşan da- dan ağlıyo~d~. ·· ' 
raz olsun sükunet buluyor. . . dilmene oturuyor Yalının önün eli~den kaymadan, onu doya görmeden ne kadar koştum bil· sahnenin şahidi, hemdı, kımıl·! marlannı gördüm 1 Dışarı uğra- . E~ bır ıki ?efa ?~ 
her ~eye, her kese şefkatle bak- den çok uzaklaşmıyoruz. An- doya seveceğim! miyorum .. yalnız ne zaman ba- dayaınıyan, isyan edemiycn bi· yan sevgili gözlerin "Beni kur- mm guzel annecım agl ~ 
mağa başlıyorum ... bütün du- nem pencereden bizi seyrediyor - Peki tahsili ne olacak? şımı arkaya çevirsem o zalim çare bir şahidi oldum. tarmak istemeyen kalpsiz ka· tık!" diye mınldandı!ı:tatl 
ygulanm iyileşiyor, yükseliyor. ve "Artık serinlik çöktü, çocuk Tahsili •. tahsili .• kıs gelsin bakışlı vahşi gözlerin, o iki ko- Sivri Umaklı pençeler yavru- dm, sen benim anam değilsin!" !daldı. f 
eskisi gibi tiksinıniyorum... lar, dönün!" diye seslenmcdik-

1 
de elbette düşünüriir. -H.ısusi caman mai prnltmın korkunç ma uzandı.. uzandı .• uzandı. demek istiyormuş gibi nefret ve Ben sa~aha. kadar ur 

onları ~~a. zaıflarıru, ci- çe altlıınua içeri girmek gelmi- bir hoca tutarız, ilk tahsi.lini ev- nufuzu alttnda titriyor, sende-! Ekremin bUyüyen, yerlerin- istikrahla dolan o muazzez göz- dun ve gozlenm tavbaı;tdıl• :1 
navetlenru mazur göqneğe ça- yor... l ..ı-: yaptırırız., • liye, sendeliye koşmafa, daima den fırlayacak kadar açılan göz- lerini gördüm ve öldüm! ıtJJ"'" ; 



Yazı makinalarının 

en mükemmeli olan 

Tt.•k ye Ull!,'!1 \ccm.1,ı: KH. KROUBALKJAN 
Dalton ye i\loroe ve Odhner 

En ~lüken1mel ve 
Hesap hfakineleri 

En ~1etin Hesap 

makin asıdır 
Galata Bilhr •okağı "iİmero 1 

Telefon Beyoğlu 1561 

f)ünyanın En .l\1eşhur 

Iakineleri<lir 
Yilaya•ca mu,;ı ~ ~era:tle :: ·entalfr istevı:nlcrir lsta"J.quk::t u-numt a~enr.ılıf; :ıa uraceat e'"e:nleri. 
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ece • • L" ·ı· ; {iran1olon sahiplerine mühım uır ı an 
f .,, ·n defa rad\"'D ile !mhl edilen " 

~l-lomokord Gramofon Plakları 
~ Hir kaç ·~urt ı..adar ph:ı.avn çıkarılll'.:ık üzre 

t d••. Bu i<e t' en mukted hane'ldelcr ı:ar:ıiın 
) dan -0k t •• ın , c pek ı,,,~ metli bestckılrlarımızı~ t C't•rlerinı • 1t"\a ede mutL'11a ' rkı, ga7.el iim~Bbi~~ 
t ve fal'tazi parç:ılıınm•zı herk:.e t.w ıyc 

ede• ~ \lezkt\r rlaklar \Jkı bır /.:imanda 

~ l c.nn ı gram ' •I' maialarımla tıımap l a~ıa~aca~t'r ·~'ürkı\e 

Er mis ... Emniyet - kartal 
l\1üttehit konserve fabrikaları Türk anonin1 s!rketi 
İdarehanesi Galata perşen1hepazar nuınara :2.i-sernıayesi: 150,000 

Türl' liı:ası tel~fon Beyoğlu 3i~ - i111alathanesi : Ayvansanıy 
(Haliç) telef<ln !stanhul 3~54. DIKKA 1' : KonseryeJerimiz diğer ~ 
hilun-ıunı i tihzarattan !·ola ·ca tefrik edilmek için etiketlerimiz üze- ~0 

rinde nı.e\cut <llan alan1eti farikaya dikkat buyuruln1ası mercudur. 
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ları uınumi idaresinden: 

1 l:t\•dJ:-p~şıı lım.ın ;d;ıre min "l lııyıiıırp~a - runıc.~koru mt:na
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i - T tı2 ) t. ( •ııne rm<iac! r ~:ılı !;? ~ tnC kadar zarf dahit.ntlc 
1"·~ mı.: ılige tc\ Ji ctmc!c!'" IAzımdır. 

' 
( 

1 ) l 

1' .E ~ 1' ER FiRM \LI 

,, t T!t," 

13 ıt 

i r 

r ır 

t ı 

' ık!.~ \ ııll 

ncfe, GJrlı";• ı 
v;: o ınmakt .. h 

lil mc ' ffill!it 

,, Şurubu 
3 !ı p;mnca. •>ksunık, 

en 1nut:'.'"i :,ir rL .. v.ı 

hulu,. r 

92Q tarihuıe mu.sadif •lı günü t 1;; t~ müza,-edesı mukam:-ılı \ C\ mi mezldırda mezkı\r hirah•ncde mevcut J!:2.l-.f....z.:; :>G \.._S.-~.;-;:\:} 

~ım:'m"dm;a•nı111cr=ı, ·.rnll?:ıbı•onmŞmifam<•C/.ll.anae-.ti y Ü ~ HA~JJi:NILER 
\dapaz:ırı icrn daircs;.:ıdcıı § t . k ~ SPORtıJlAR 
r\oJ;ıaçarı cmniyyNha-knsı~ın :--- ayyare pıyan ·osu== 

:i=ec~~~~tma~~;i,~~l:'., cl 1~:: - 1 ! f v A L D A 
~irk,•in hendekte lıal'Z nlıın;:n Keşi deler her ayın 11. ndedir = PııSllllerlnı Tecrübe Ediniz 
tlitlinltrindcn na~i lı,: ı;lin zarfın- • ferkalide memuu1> 
da t \İlci dc\İll oll!'lm c 3. ci keşide 11 Nisan 1929 kalacahuııı 
' hıtt hiritirnzı °kanunircsi ,·arsa B "k "k • Biiıa. ecxaae ... tcu 
iıey:ıni kcyfiyyct ermeleri hak üyu l l"amıye: de~~~~:ı'.~da 
kında şirketin ınııılliru namına 4Q,{)()Q 

1 
• .radın 

tanzim 'e bcrayi tebli!!; hendek 1. 

icrasına gönderilen hacız ihlıar

namnnin mumai:eı hin hendekten 
teı:;ay~ uı• ctmc~indcİı ve ikamet et· 

tiıti mahal dahi meçhul bulunmasırı
dan il<l:ıeıı tclılignt icra<ına karar 
vcrı mi~ ulmal!;lc tarihi ilAmlan 
.ıo gün zarfında bankaıun mat

lubımun resvivc,i '.: bir itir~zı 
ar i:-e ta'ırlrcı beyanı hyfi}Ct 

edilme . lıını gdtıp mlıtldeti 

Ayrıca: 2().QOO 15.000 12.00J 10.00J liralık 
lkrnmlyeler ve 10.000 liralık bir mükafat. 

Bu keşidede cem'an: 3~900 § 
umara kazanacak 

mezkur l t.ılT"' l:ı mahcuz tütün- • :O.ludıl :ı u's , ve fı dır. h.Jvde d•,am edi or. faar!ltcn mu.-addak 
lcrin t-:..müzavedc satılac:ığı tdıliµ; diploma vccı \\snn en ·niıkemmel m todu tak;p eder. 
makaml'ıa kaim 'ılmak ıızl'rc ••• \ c:znecile· ' uncu '1 n . bJt: nı:mara ~ ·~~·~·~~ 
ilı\n ı,lun' -

Jl Her tUrk vatandaşın alil ad r c.den 
\d~pazarı ·ık UÇ3.)' t rna'lınd.ı" 

ga :ıanıul rnctr-ı mile p h~..:Jİ e 
) E~I TCRKiYE Cl llll HfYETl 

bı " \ l z c'lı çtm ikt 'VUZ .s~h .. cn 
b ~ k ar h ~z \Ctrnİ kayın ÇIKTI JI A HiTA..-,ıJ 
c c:ı.. • Lq uı· u de kat e iltta< • di- 'e itina iic t:ıl,edı.-ı• hurıta 50 kuru.i fiatla Kanaat 

• 

VAIDA 
ıımlal tqlJU lılıtalıır 
denaflııu _, Klals 

Mis kolon.yaları 

- . 
TlfBliBE Ti lifıZlf?.liNIN 
DIUl!i EriSİNİ YERİNE 1 

iKIV1E eDENEDtGi vE il 
ttlıLİttlfllffDli TE Dlillİİ lı 
ENfffll NOKTfiSINDflN ·ı 

EN 11Üffİt1 İL!fÇLfiRIN 1 . . . 
TERK/BiNDEN /NfiL . . . 

EDIL'11ŞTIR il 
G'~~je) _J 

Doktor A. Kutiel 
I::!Uı:rik ııuk ~eteri}° beis, 

~kluğu idrar "' ğı, P•ostu ac! • 
miiktid.ıı ve t '"evşcldigı, cı ile 

firengiy• ağrısız rı:davi eder. !\ut 
köyde B rckçı fı!'"nı m:ısında i-t 

Şehre eti ilfınatı 

cnnde loı ı llu • 
re' mııhalk imlı: [, ~haşı <.eşme 

•:ıdc 6 ' !arıta numaralı adad& ı~.ı. ı 
metro murabbaı l• ında 10 h t 

numara!t :mı.., metro m ah ın 

J50 k ."\iŞ bvmet tak.::ır ol• ı , 

r 

behc< met._ "'' 1p cam üç lira '· l incie • •tılı• 
\inü be k köknar ik lira "'<;.,.ı:..ı1111ı,..·ı,,ır<llll""'-•·~--.,,~----nıı"'9"1111l'W'•-• k { ' urı:ış ka -., hıı l'."'a • WWWe-w-w-w-~. De\'"let demi volları ve liman-

Kolcıı:\ıılarm en hi k!ir llır ıcc· 

rı.be kAfidi· Her ı erden araym ı. 

satılmak ı~ın k:ıpalı zarfla mu1.a} ede • 
lı..ırmu mr. 1 c ın şartn:ımc almnk 
için her giın vazı~ m~dıirı ğ. •e ~ 
g.!lmclcrt ve t k mektuptannı da \d 

~ 

arı unı uı11 idaresinden: 
~ ld .. l'mızc _ nı.ı beş adet den er ıpn. ,;:ı m ıab..ısası 

u .,..,ıı l'e~ cm' u" ·ar (15, da kar da Cmum! 

r hın ı iL c ı ·rır. '.\[ ., k n•ıı iştır:ıi.. edeceklerin 
Klı mt!ktııpJıı ı , ı 1 lıe uz d ur' rcının • ıu' nkk:ıtclerini 
,,·r ezk ir,t_ a.ıt ı · şe k,ıdnr • urr: id re ı vı \İcri mudur· 

c \ermeler zımdır Talıplcr un ,amıa !erini (!100) 
J k • 1 11 ındc ~ • ka•ııda cızeme d ~ nden 1 , ... ::h•n...,,da 
ıav ıt koı-ıı ı· '"' ~ l·- tec 1rık crlelıilırl~r 

. evlet demir yolları ve 
1~~.a~!arı Utnumi idaresinden: 
ıah s 

t ) 
)Q 1 

ıo, 

'5 

2 nıı .. 
) 1 

T 
15 ı..ılo r.ır 

l l'lkcn ıe"l 

ul• gı• J n h ' •ı 

r h t 

D 'ıkct !. __ıne Jğ i ılıgi 
ıo ~ . ~a\ ı 

·e dev1 c ... talc' C"\'e 
~ rıu- -alı v !t•1 t :ifesiırıı 

f k ıll.le .ıı v 1 u "1!i[ 

l\.lıp,ıJı <ıMf U Ul 1 O .J, 
9 - 1 alı nar 14 re 

• 6 l 929 şalı saJt 15 re 

5 " J talml!~m 
1 \f. '.\f. \. Dcz fabrıka rı ıhuyau için bıılada muharrer malzeme 
Zal;ırında h [ "h 1 · kıı •· · · lrtıtı . ın..ı .. a rer g_un \ e a:;.tt:ı ı a cı tı yelen ıcra edilecektir. 
~' °: ın. gormck ısrcyenkrın her gun 'e vermek isteyenlerin 
mı ıhalede Kasımpaşada De:r. '1. 1\. müracaatları-

uk kuruş l:edel =k rrcn Evkaf müdürliıg" ünden: 
11"1 ,. ı 

ı,-ucılıin ·e 1 ıpıl· 
929 t:-ilı: 't 4 9_'1 tarihine 

k•d•' muza>ede'\"e vaz edilmiştir. 
1 Jlipler: ı k c:ı eli mwı müdüri~ctin 
de konu;;\' >n:t muraca.atl• rı ıJ ln olunur. 

Yozgat vilayetinden: 
Yozgıö \ c l.ıı tarik.irin ( 7 .>O f 

R 'c .ı~.) + ı. kiıum lardal..i ıkı 
k<ır :loşem :c, ' c ına tahvıl ed [. 
nıdc uzcre 81l 1 lıra G ~ lL u~ lırdcli 
keşifle ve k";>llı ;r.:aı r ~ u?ile nı~anın 
cl·izinei p~z:ıı• .. sJ 0 tinU sa.ıt onbcştc 

ihale e<lilınck uz e münah ·ıya ku 
ııulmu~ıur t >.lıp ubnlarır tem'n•tı 
kanuniyele-rile encumf!nı vilJ\ctr, fcnnf 
hnsusat uklru:da malClnıa. i teycrc
le: ir. ozg ~t • ~.;,esine miıra
cuılan il n olıı ur 

Sı I" • ~m l Jncti u i.n fı.ukıık ha 
kimlı md n: lıı !J .\hıncı Hamdi 
Efendioir. mı.. !dei aley ı •ahtakolede 

tomnık sokı.;'tmda bııit '.\d•f137..1 >t il 
ılnnda 269 num•r kahvcd .. <Jsmaıı 
Ağı oğlu [ :ııı \ hı e i:.aıne 
e ' c' ttl 1 üz 1 li v 
sın h.1 d ı il' d' ı h ıumıu 

ı•r kılının dı c m '-·. 
şir ve lı , e . !hu _ ıye ,ar~lı· · rı 

\erl şc t mu~ jk 
met;;-fr.mn m<ç1ml olduğu ,ı ı , e
TI!JC ml~i de "tlm olm. Jı ı dan 
bil~ıebliğ iade ılır'!lı c ldı ~u s '•· 
şılmı \e ')ir mued ılc ilan ı> telıı • 
F;lt i"r~ ına karar H ,iş olwğu:ı· 
dan ye' mi muhakeme ta> ın ok~•n 
4 ~la) ı '.!9 tarihi ı mu ( 'u· 
ınıne i ıçtinıi saat 1 1 de ma.'ıkemede 
lı:ızır bulunmadıjtı 'e ya bir vekil 
göndermedlği takdirde gı &l>ında 

muhakemenin riiyct olunacağı teblig 
makamını kaim olmak üzre ilan 
olunur 

GL .ıb.ı lustlnc incl.! mc\ cut EP i teminde Ront'. en makinn ı 
nııı kra ~dılcıı ıııii7.ayeücsinde ~er''t!lı fıat haddi Pyik !itirıılmcdl
gind~ıı , i anın üçi.ıcL Ç mba giınu 5aat .n11e)te !ıalcsi icra edil
mek iı.ırc m~1.<ıyc!.lı: temdit edilm~ur. 

Tnlip obnlnrın \ .. ,cmh ınc.,,lırJe idare cı: um nine muracaar 
ttrnele·, 

Aydın Emlaki milliye 
lüğünden: 

üdür-

\vtlın I:Hikıt et konağı in, 11tın '! olbııp Jkl ı r e ine muta: ık 
olmak ve cHa · ~nnı ;a yur.·,da mc\ cıır L ıt liste ı. 1 ' ı 
m "zemci •nşaive • tir al 'llu":ır ke ıf-ı:ınıe 'e •mame al k' ::ıına 
umamıle riayet olunmak artıle b deli k.ıfi olan. ıki y.ız ) ırc 
:.ltı bin < kiz ~ ..7 lira sck • .t kur~ • l"ir ıy ınuductle m ... lh ı ~ya 
kor..ılarak ı 7 :\lır q'>rı ta hinde haddi l;\) ık bulL <hıgu r ur.le 

lal re \'ekllct• cııı, •-in tasrikımı tııiiJ,ar ihal ı:n icra ec.iln:cıı;i 
irnı cdilrıi)tı. . . 

'\:c\r- mc'k · '-ı bazı tıL rık•ın yctı cmcm •hı ba1.ı C5b,.lıı mak-

bule d }, i İ\ r:- ı a · kccn] ır. d• tut l•ruk ) cııiaen ve ı 8 :\lart 
ı:\l<) c •hine n ıt en ç ı ul i nın altır..:ı Cumarrc ı 
ı;u 1 r •:; t l)d ılıl)cti nk rr n la ropla!l' ~' k kom; von 

r 1 • L. ihd · • ait muı:.mcle if.ı ~dil uzr.. ırrnı gu muddctlc 

-ııınaka,aya kvr. JugurCln talip ıl.mların '• 7,5 t m 1tı P.l-l\ a: kate 
akçe' ri nakı.lr" v n t 11• ki'ımeı.,.c muteber ' ir Banna kefaleti ıta 
edecek eri ' ! 1'ir .;ı t.ı mukadckm de ehlivetnamelerının :\vdm 

• [ıG ı ı r H,liğı"c. ı v J,. a ziyade tı.fsilat almak ist~yen. 
krin de aa · b:ı~ Mı· t' 1flde ı:nı:lkJ m~ liye m 1 diri yetme mü· 
r nar il:\n o urı· . 

Gümrülder Um11mMüdür
lüğünden: 

Gümrük idare.;i açık denizlerde sefere mutchammil mutorler alacaktır, 
Teklifnımeletinl vermek ve bu hususta tafs!J.tt almak isteyı:ııler 30 mart 929 
tarihine kadar Ankarada Gümriikler Umum i.\.lıidürliığüne mürıcut etıııclcd 

Doktor Taşçıyan 
P ris erirı) atııı lan maun ve 

28 ene ıecru?cli frLıı~i a"nsız 

ı<i-ııc!t:rlc., bdsoııklu)tu idrar t!arl:ğı 

ıe nı:ıfi cinsiyct.n clcktinkle kat'l 

sc'r"i 'e ağru.ız tcdavbi 

unundr, lrnıır s•ıkağında 

Eemir 

• • ..J. 

Yozgat vilayetinden 
Yoz nt) eık' ,. ıanliıı ~ 80" ı- ~ 

den ~5 9 kiloncLoJainşa edilecek 
~ol " P\Cn[czler 4~'08 '<r l'l 
kuruş lıcdel keşıf e \ e k , 'ı ırf 

u ulilc nısanıı sek zinsi ra tcsi 
saat onhcşıc ;hale edilmek uzre 
mliliakasıl\:ı konulmu tıır Talip .•an 
lann teminatı kanuniyelerile cncıi· 

meni vmyetc fenni hususat lıakkın
malumat almak i ·t ycıılcrin Yozn
kA&t nafia dairesine müracaatla 
ilan olunur. 

ıhalc gilnıi ol:ııı 15 :ı g29 Pazar-
ı si gtını.. ast onbcşc kadar mezkllr 

1 

miıduslugc vermeleıi. .... 
chremınctl \11 dulu lL:..ın daırc 

sinden: 
lJ;kudar-Bcykoz t \'Sil t.: iki dola· 

·ıs!le Kanili de fubnsıı veresclcrıne alt 
il stan k , sınd:ı ı! :t kısrema l.tin•t 

du\an ınşası ve der;: ameliy si • 85ı 2 

lira (68 kuruş '>cd ke;>ı \ e k ı 
z.rf usıılile mlinaLsaya ,. zedılm , 
ve •ın '> I in ·i pazar gunti < 
ıs te narın kiışadile ih .• mir. 
icrası ınul: :-rı:r bulunmuş 1lmak -
talip olanların fen işler! müdilr 
mahm: ıdan alacak m ehlıyctname 

"eri H ı ıizde 7,5 nisbctinde temınat 
akçeterinı havi m•kb zlar•nı lef ile 
ye\"IJli mezkılre Kaıiır daire ı•:ncil 
menine •c\-di eylemeleri ilin olunur. 

.. noYÇE DRV[Nf BANK 

il 

J i 
Muc 
A. 

tar ~11i; 1 <)l)() 

i !eri: D'csdn. • ilan le. 
\'Z er ll:ııı Fra \'il 

-3. 'onal Bank: lor [)(,yçı. ı t. 

idare mcrk z~ Bcr'ın 
ı L 1<-ı; 1 • ır. ul, lzmı 

il cııh g 
kı:tro fnn 1'! m U; 

247, 248, 984. 985. 
l ul J.:ı ı telefon ~ mro-

su· L •bııl· 2842, 2843 . 

Depo u, l.;c nbulıiı I>ıtun 1 
güm-u)!;ü, t<' ')n numro<u. 

lstaııbul 3227. 

Bilumum banka muaınelaııJ 
una ve husıısl kasalar icar 
cıcur. 8 

Mes'ul Müdür: BÜRHANETTİN 

l 

• 

lt 
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SALI 
MARTI 

...-------

Bin Söz 
Bir Resim 

ırkada aza bulunan avukatlar dün Halk fırkasında bir içtima İtkdetmlşlerdlr. bu içtimada har& mecllıl inzibat namzeti 1 

it edllmlştlr. dlr müddet sonra baro meclisi lıtzlbat azaları ve reis intihabı icra edilecektir. 

Dün Türk ocatı yıl dOnünıüne müsadlftl . bu münasebetle düıı 
akşam ocakta bir müsamere verllmlşt1r. 

Terbiye mualllml Sadrrttln Celal bey dün Erkek mu alllm mektebinde toplu tedrisat hakkında bir konfe•a.ns 
'erml~tlr . Kanferansta m ıalllmler ve bazı talebeler hazır bulunmuştur. 

. ' 

hlersln Hattı meclisi idaresi dün bir içtima akdederek bazı kararlar vermiştir. içtimada Anadolu hattının mu 
f V!'tRCf 1. fıı: ,..eoal•larf fAfblh o.dl1-ı,..,ı-

Dün Dolapderede bir cinayet olmuş ve Nazmi isminde bir tramvay blletçlsl Mar~I" 
isminde bir kadını bir kaç yerinden yaralayarak Oldürmilştilr 

t 

\ 


