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YERiNDE BiR YARDIM 

y . d 
erın e ve zamanında yapı-

n yardımların değerine nihayet 

oktur. Büyük bir sevinç ile 
aber aıdık ki Türk Tayyare 

eıııfyet! muhtaç ziirraımıza, böyle 
ıııanında ve yerinde bir yar-

Harici vaziyetimizde hiç 
söyliyor ve uydurma· 

·---

bir şey yoktur .. ~--Yalan 

llıda bulunmuştur. 
Türk tayyare cemiyeti, "mah

lııtı arzı· ,.e . . 1 • . 1 .. 
ı Janesı,, srnı ı e zu-

dan )'(izde bir nispetinde al
akta olduğu zahireyi, bu sene 

huma ihtiyacı olan köylülere 
11
akmak surctilc, en dar zaman· 
rında yardımlarına koşmuştur. 
erıııyettn bu tıırzda köy !Uleri

!Ze terk ve tevzi ettiği tO· 
.. ıı«un mıktar ve kıymeti, 
lk;Uk görülecek bir şey değil
r. Fakat onun en büyük değeri, 
ıktl 

rından ziyade, zamanında 
etlşıııeslnde ve büyük bir ihtl

•ca tekabül etmesindedir. Sene
Tden beri bütün milletin tek 

:ı. Yürek gibi, Tayyare Cemi
ıne karşı gösterdiği itimat ve 

&kaya k . nd arşı, Cemlyeun pek ye-
e olan bu mukabelesini şük
ile haurlamak ve bundan 

"rıı Cemiyetin Reis ve İdare 
'~etini tebrik etmek !Azımdır. 
. u VtSiJe ne, bir kaç seneden 

rı b" b ır irini takip eden, hele 
~Çen. sene tesirini daha ziyade 
.. SCttiren kunıklıkcan muztarip ()\•} ·ı 
' u erin halini hatırlatmak 

1~~z. Eğer tabiat ilkbaharda da 
8•1klb ' lr rahmet ol&cak yağınur-
nnı . 

ene 
1 

esırgemezse, önumiızdeki 
•kkn kn pek feyizli olacağı mu-

a tır. 

Ancak 1 lıt 
zaıııı . ' 8 atın bu lutfundan 

nif ad 1 • 
Çilerlmi• ey temin !çın çlft-,,e muh 
uınu dıı taç oldukları to-
htlyacı h vermek lılzımdır. Bu 
ıh.ıc n Ududu geniştir. Zama-...., ve 
e klllia Yerınde olmak şartile, 
stihsaı r tohum tcv;tJ. edilebilirse, 

atımızın ve hinacnaleyh 
tııuıııı ref 

. ahın hududu o kadar 
,enışlernı 

ş, derecesi o kadar art
ış olur. 

Ziraat Ba 
ene nkası geçenlerde, bu 

zarfınd .. 
dıııı h a zurraa yaptığı yar-

akkınd 1. . 
eırıı· 8 ıır ızahname neş-

ıştl. n· . 
.. ızırn kanaatımıza göre 
usıesn, . , 
aııııan zamanlarda, sadece 

0

ddia Yardımların kifayetin! 
. etmek 

e~ıldir. ameli bir çare 

Bu sencnı 
kadard , n tohum lhtlvacı ne 

ır, z· 
lındty .ıraat Bankası için, 

e kad 
lan fa· ı ar yaptığı yardımlar· 

z a bir 
"ık şey yapmağa imkan 

mudur~ ç·r . 
·erme . ı çılcre tohum 

nın fa ·d 
" n l 8 ve ncticclcrl, 

ı1. bir tak 
,;; met . ırn halkın refahına 

gıbf m h 1 
i l!J" h 8 l Ut lılr daireye 

un asırdır . k 
lını • } o sa hu yar· 

unıumı 'k 
le de 1 tlsadi vaziyeti 

1 alnkadnr mıdır? 
Şte vaziyet" l 

;ı eq · ·. 1 ııı cepheden da-
, ' tetkık Ctfk 

· ı d h 1 ten sonradır 
' 

8 a sall.ın lu k" 
tın 1 ıımlerc ve bu-

neılccsi olarak d h 
·ararlar;ı varmak m" 8 a faydalı 

uınkun olur. 
~"haıuı 
Sıırt 111 b e UJtu 

BUGÜN 
2 lncı sahifemizde : 

ı- Ha!rılık lyasl icmal 
~- Son haberler 

a_ Tarthl telrlkamıı. Temlrlent 

3 Uncu sahifemizde 
ı- K 

ap:uıl~n eczaneler tekrar ıçıl~ 
i-~ rnıy.:ıcatur. 

Ktbrtt l•llrikası b;ışlra yerde mi 
Y•pılac:ık 

4 Uncu Sahtfemlzdcı 
1-- ıı 

ava raporu 
~-Feıet, 

..._ Hik~ye, roman. 

Yalan! 
Istanbutda 
çıkarılan 
şayıalar 

haberler çıkarıyorlar. 

Hekimler 
-~---

İhtısas seç
mesi başlı

yor 

Bu talebe 
Merak 

ediyor: 

Ne bir /evha

lade vaziyet, 1htz'ka.I\ r 
nede alınan 

··sıhhiye vekil
'BtztBEKLE='T ..... iRK-. -EN~' ~~G~~=-===-ııetiniu hazıı~-

47 enç ladığı nizam-
·~ıfHlflgş 

- Hafta.nın en 
mllhim havadisi 
hangisi? ••• 

tedbir yoktur -·-
Bu muhakkak 
Et, sebze, her şeyde 

ihtilıiir yapılıyor 

O AlmQrJJ.yaya 
döndü bile ... 

r . 
Kont Zeplin balonu 

niçin Jstanbula 
uğramadı? 

Yalnız Fransa ve 
YunaniStanla ara
mızda mevcut bazı 
ihtilaflar vardır ki 
onların halledile-

ceği de tabiidir 

Emanet lhtlklJr ile mllcade
leye baılıgacakhr, tetkikata 

Ankara muhabirimi
zin lstanbulda kasten 
çıkarılan şayialar 
hakkındaki mühim 

telgrafı 

Ankara, 28{Mllllyet)
lstanbuldan ahnan ha. 
barlere göre orada ha
rlct vaziyetimiz etrafın
da .Jalr takım faylalar 
"armı' • OOya bazı es

, baptan dolayı hUkOmet 
bir takım 'lddetll-ted-
blrler almak lüzumunu 
hlssetmı,. Bazı devlet
lerle mUnasabatımız va-

başlandı 

Bir müddetten beri et ve 
sebze flatlarında ıtörUlen teref·. 
fu devam etmektedir. BllhaıR·a 
son gllnlerde bavııylcl zaruriye 
flatlarındakl ytıksekllk yeniden· 
yllzde 30 hatta bazı şeylerde 
yllzde 50 yl bulmuştur , Ev~lce. 
35kuruşa satılan fasulya bugtın. 
55 ve 12 kuruşa satılan patat•• 
20 · kuruştur. Ispanak okkası 
25 • 30 kuruşa sauımaktadır. 
Şehrin civar köylerinde bu flat· 
lar bUsbUttın artmıştır. Et 150 
kuru'a kadar çıkmıştır. Halbuki 
evelkl gün Ruıyadan şehrimize 
1,000 tane sığır ve sahil ı;elılr· 

flrdetı ıtnfuyettt ıdfffııfı16<>tıo 
gelmlf'ir. 

K.UZU ETi NE HAWE ? 
On glln · eveliııe kadar günde 

30-35 kuzu geldiği halde son 
günlerde kuzu da fazla gelme
ğe batlamıştır. Buna rağmen ıt 
flatları hAla dDşmemlştlr. 

Alakadarlar 1,000 tane sığı· 
rın Istanbul için milhlm bir şey 
olduğunu , lakin etin bir mlld· 
det daha ucuzlamayacağını , 
buna sebep ihtikar olduğunu 
söylemektedirler. 

iHTiKAR MUHAKKAKTIR 
Havaylcl zaruriye flatların

daki bu derece yükseklik Ema
netin de nazarı dikkatini celb
ettlğlnden Emanet bu hususta 
tetkikata batlamıştır. 

·---
İŞ BANKASI 

u . . , .1 . ... ·"k R" 1• b Celili bey banka 
ııarıcıye venı ı , ev1 ı uş u ey • l . . . A 

. ış erı ıçın vruoaya 
him ~ır. devr~ye glrmı,. ı gidiyor 
Bu gıbı 'ayıaların tek- ı 
· b blle deAerl kt Ankara, 28 (Mllllyet) iş ban-

zı e 11 yo ur. kası umumi muduru Ceıaı bey 
BUtUn devletlerle mUna- bankaya alt bazı işlerin tesvl-

sebatımız iyi ve yolundadır. yesl için Avrupaya gidiyor , 
Belll baflı lhtlllfımız Fran· Buglln ekspresle hareket etti. 
sa ve Yunanistan iledir. Oradan cumartesi günü hareket 
Bunlardan Fransa Sefiri edecek ve en evet lsvlçreye 
buOUn Ankaradadır. Harı. gidecektir. ____ ,..... __ _ 
clye VeKlllmlz il• sık sık Hariciye vekili 5 
temas etmekte olup bu 
temasıar netıcesınde ıhtı- nisanda Cenevreye 
lltlı msa'elelerln mUspet hareket ediyor 
bir neticeye varması im· Ankara 28 (~\illiyet) Hari· 
kin haricinde d•Olldlr. clye vekili Tevfik RUştıı B~y, 

Türk - Yunan mllzakerah maiyetinde şifre ve kalemimah
bati olmakla berabar iize- sus müdtırlerl olduğu halde 
rinde esaslı olarak çalışı- 5 nisanda C.ınevreye hareket 

lıyor. Yeni tekliflerimiz 
geni esaslar dahilinde gö
rüşmeğe ve halli beklenen 
mes'eleleri intaca m/1.ça
ittir. 

Istanbulda vaz'lyeiiıı 
t"llrl tabii olarak tefsiri 

urada hayreti mucip ol
maktadır. Bunun sebebi de 
son günlerde muayyen 
menbalardan ,çızan aley
himizdeki propagandaların 
fesirahna at/olunmaktadır. 
Nisanın ilk haftasında Ha
riciye vekilimizin tahdidi 
teslihat konferansına mu-

edecektir. 

rahhas Ölarak Cinevreye 
gitmesi nıuhleıııeldir. Sıh
hiye vekilimizin de bir 
tetkik seııyahaiı yapmak 
llzre nisan nihayetinde 
4merikaya gitmesi iakar
rilr etmiş gibidir. Efkarı 
umumiyeyl teşviş eimeğe 

matuf olan ve mali vazi
yetimizi fena giJstermeğe 

matuf olan propagandala
ra karşı dikkatlı bulun
malı lllzumu bu gibi hadi
selerle de tebarüz etmekte 
bulunmaktadır. 

Çep/inin penceresinden başım 
göj!e dikip sevre dalanlara 

bir bakış 

Graf Zeplin balonu, bazı me
raklıları, dün do bir 111Uddel 
fehrlmlz semasına baktırdı ; 
Fakat afakımızdan geçmedi • 
Bunun sebebi 2 inci sahifımlz· 
deki telgrallardada görtııecegl 

veçhlle lstanbula uğramadan 

yoluna devam etmesi ve Bal
kanlar Uzerinden Almanyaya 
dönmesidir. 

Balon, havada kabil olduğu 
kadar fazla kalmak şartı ile, 
bava ı:ereyanlannı tetkik mak· 
sadı ile ve mutavassıt bir sür'· 
atlo cevelanda bulunmaktaydı. 
Bu sebepledir ki muayyen bir 
programı yoktu. Evelkl gün ıs. 

tanbula gelmek üzre iken kara
denizde şiddetli bir fırtınanın 
hüküm stırdtığtınll telsizle haber 
alarak yolunu değlştlmıit ve 
Almanyaya dönmüştllr. 

GELİYOR 
• 
--~-

Cemil efendi vatana 
kavuşuyor 

Mütareke esnasında Fransız
ların esir adde·· 111 ~::'.:=~':\ 
derek o.uyana il' 
götürdükleri ve 
on seneden beri, 
ıııabplts tuttuk· 
tarı polis Cemil 
efendi kllkO· 

metimlzln tefeb· 
bUsü ıızerlne 
serbest bırakıl· 
mışt.. Elyevm 
Parlste bulunan 
Cemil efendi· 
nln oradan 
hareketle bu 
pazartesi gilnll 
şehrimize gele- Cemil Efendi 
ceğl haber alınmıştır. 

1-!!!IB!!IE1 

Bahriyemizde 
... name 

Deniz lisesini ikmal 
eden gençler 

Doktorlar iki kısma 
tefrik ediliyor, imli-,. 

Mil il yet 1 n mektepliler 
için açtığı müsabaka ••• 

handan geçen kısım 
Her TUrk talebenin merak, 

alaka ve hıyecanla meşgul 
olabllecejtt bu mllsabaka nedir? 

Dün Heybelide merasim ya
pıldı ve donamna11a illUıak 
eden gençlere diploma verildi 

var mı? 

Refik Beyin beyanatı 

Sıhhiye Vekaleti doktorlar 
için bir ihtisas talimatnamesi 
hazırlamıştır. 

Bu talimatname mucibince 
btıtlln doktorlar llı:I kısma 

Heybe Hada Deniz llse1lnln 
ilk mezunları dlln mekteblerlnde 
bir çay ziyafeti tertip ile muaı. 
timlerine veda etmişlerdir. Ziya-
fet esnasında mezunlara meç ayrılacaktır. Mlitahassıs doktor· 
takma merasimi de yapılmış lar ve pratisyen doktorlar. 
ve Lise müdllrll tarafındaıı lı:en. Mlltahassı" doktorlar bir 

fUbede mlltahassıs olabllecıkler 
dllerlne karneleri dağıtılmıştır. ve bu lhtlsaılarını Vekalet ta· 
_ Mezunlarla muallimleri .sof. · rafından mllntehap bir komisyon 
ralara karışık olarak oturmuş- tarafından alt olduldan tubede 
lar, samimi· hasbuhallerde bu- ihtisas imtihanına tabi tutula· 
lunmıışlarcİır. Çayın devamı caklardır. 
mDddetince Deniz bandosu çok Teşekkül edecek komsiyon 
güzel parçalar çalmıştır. faktıltede imtihan yapacaktır. 

· Mezun sınıfın birincisi Btıle· iMTiHAN OLMIVACALAR 
Jit Nuretlftt';8ey k--tllr auhak· Pratl8itn doktorlar ise lmtl· 

~ hazmına tet•k.lı:llr --etııllf •• ~= 6ta nnf ~·=:~. 
lldUr lı:ayıııaka111 Emin Bey de dahlttııde hasta muayene edebi-

cevaben bir nutuk söylemi~, leceklcr ve bazı llıtl~as basta· 
Yusuf Ziya Boy de mezunlım IJklarıaı müteba•sıslanna hava· 
tebrikten sonra mllstakbel vazi· le edecek terdir • 
felerl hakkında ttnvlr etmiştir. SIHHIYE VEK.IUNIN BEYANAT! 

Bu nutkun nihayetinde hazl· Sıhhiye Veklll Refik Bey 
run Reisicumhur Hazretlerini 
bu şerefli gün veslleslyle yad· 
ederek alkıflaaıışlardır. 

Deniz lisesinden bu sene 47 
efendi mezun olmustur. içlerin· 
den 26 sı güğerte, ı 7 si makine 
talebesidir. Mezunlar Nisanın 

birinde Donanma Kumar.danlığı 
emrine verilecekler, gOğerte 

kısmı Hamldlye kruvazöründe, 
Makine kısmı da Deniz fabri
kalarında vazifeye başlayacak· 
lardır. 

Sanat dersleri 
Nisanda gece ders
lerine başlanacak 

Sultan Ahmettekl sanayi 
mektebinde açılacak olan gece 
san'at dershaneleri 1 nisandan 
itibaren faaliyete başlaya
caktır. Bu kurslarda demir
cilik, tesviyecilik, marangozluk 
elektlrlkçlllk dersleri gösterlie
cıktlr. 

Bu san'atlarda mümarese 
peyda etmek isteyenler ve yeni

den öğrenmek isteyenler kursları 
kabul edllmektedlr. Kaydolanlar 
meyanında 15-45 yaşında san'at 
e:babt vardır. 

TERZi MEKTEBi 
Terzilik mektebi de aynı ta

rihte açılacaktır. Bu mektebe 
terziler ve tezi çırakları alına
caktır, Haber aldığımıza göre 
alakadarlar Şehremanetine m!'. 
racat ederek bu mektepten me
zun olmayan terzi çıraklarının 
icrayı san'attan menedllmelerlni 
talep edeceklerdir. Bunun için 
şimdiden mektebe mllracaatlar 
tevali etmektedir. 

~~·"'"3"'"'~5 

~ Şayıa ~ 
Yalan şayıalar hakkında ı 

Gece A.A. Ajansının llakimiyeıi 
1\lilliye refikimize atfen ncşrettiğ'i 

ıebli son haberler kısmım11.dadır. l 

Sıhlılye ırek/11 Refik Bey 
ıiu meseleyi mevzuubahis 
eden bir muharrlrlmlze dürı 
akşam geç vakıt şu beya
natta bulunmuştur: 

• - Etibba odaları ve Tababet 
ihtisas talimatnameleri, vekalet 
tarafından tanzim edilmiş, Şurayı. 
devlete göndmlmış, oradan Heyetı 
vekileye gelmıştır. Etıbba odaları 
talimatnamesi ayncıı kabul edildi 
l'e tab'a ı•erildi, bir kaç gilnc kadar 
da neşral11nacaktır. 

Tababet ilıtisa.~ talimatnamesine 
gelince tahrir şekline ait, Ş11rayı 
devl~tle aramızdaki bazı kUçük 
ıhtıldjlardan dolayı, ı·eka lelin 
noktai nazariyle birlikle tekrar 
Şurayı devlete iade edilmiş hulıın
maktadır. Bıı talimatname işi de 
pek yakında ntlicrleneceklir. 

Etibba odaları la/ima/namesi 
1929 senesi zarfında tatbik edile
cektir. 

Hastahanelerdeki mütahas· 
sısların ve Faklllte hocalarının 
imtihanıı tabi tutulacakları esas
sızdır. 1 imleri bu vesile ile 
zlkrolt n ı:ı zevatın cllmlesl , 
<rerek ls•anbul Tıp Faklllteslnde 
gerek muhtelif Avrupa hastaha-
" '~ r akUltelerlnde çalışarak 

ihtisas diploması almış klymetli 
tablblerlmlzdlr. Aralarında biç 
birisinin ihtisas diploması haiz 
olmadığını hatırlamıyorum. 

ihtisas diplomasını haiz 
olanlardan mada , mesela 10 
seneden beri bir ihtisas şube
sinde çalışmakta olan doktor
lann da müktesep haklarını 
tanıyacağız. 

2 
inci aahlfemlzde 
müsabakaya 
iştirak şartlarını 

okuyunuz •• 

Müsabakamız yal· 
nız bir talebe sını
·ftna değil bütlln 
talebe zümrelerlne 
aittir. .. 

Gazi Hz. 
Ankara 28( Mllllyet) Gazi 

Hazretleri bu gün şehlrdahl
llnde bir gezinti yapımşlardr. 

1 Bursada tahkikat 
Bursa, 25 (Milliyet) -

Son gllnlerde Bursa hoca
ları arasında bir dedikodu 
olmuş, mesele zabıtaya da 
intikal ettiğinden bu hu
susta tahkikat yaptım. Me
sele şudur: 

mucanıl hatibi bayra11ı 

sabahı hutpeyi okurken 
cemaata orucun faziletle
rini anlatmış, sonra da 
bayramın bir gün evel 
yapılma.,ı icap etliğini, 

çünkil ramazanın pazar
dan sabit olduğunu, pa
zartesi günü oruca başla
yanlarııı kaza etmeleri 
liizımgeldlğini, Ra.çatane
nin işaretile bayram yap
manın doğru olmadığını 

siJylemiştir. 

Tahkikatıma nazaran 
Pir/epede bulunan bir nıllf
ti tarafından burada Jıe

miil efendi isminde bir 
inıama biJyle bir mektup 
gelmiş, o da mektubu Ulu 
cami imamına giJstermiş, 
imanı da hutpede bundan 
baysetmiştir. Zabıta tah
kikatı bitirmiş, evrak Ad
liyeye verilnıiştlr. 

•• Pazartesi günil •• i Çıkacak olan 4 nüme- i 
• rolu illJvemlz: : • • • i ilkbahara i 
• tahsis edilmiştir. l'ltan- : 
1 bulun ilkbaharını canlı • 
• t ., l .. l • • /O ograflar a, guze ve e 
: renkli levhalarla göre- : 
1 ceksinlz. : . .................. . 
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r::-• ·T HAFTiüiSıYiiiEl l v~~~T KARTşTı 
u~ıı=z'd:i'n'i~;·but~n~ Şü;he'YOktur~ fs:k':ltl:~:'su~ Kumandanlar gene 

A.:tma:nymı.da. ı 

Zeplin döndü ı 
- -.....· ~· 

! Balonun buradan 

1 
geçmemesi fırtına

dan ileri geldi 
ma.:Uf k nı1inist lideri Troçlr.l, retle halledilir e edil in bıraka· birbirleri ile 
geçen :hafta Millı t:t e beyanatta cağı siyası tesirler çok derin 
::ıulunarak gelecek muharebenin olacaktır. 
bir lnglltere • Amerika harbi 
olacağını sö} le:nişti. TesadilfUa 
garip bir tecclli~idlr ki güya 
rroçklnin bu kehanetinin doğ
ruluğunu isbat et ek için bir 
hafta sonı-a nrllhim bir ha<lise 
çıkmı tır. Geçeıı afta 200 ton 
bilyilklUğUnde bir lngiliz gemisi 
Amerilcn sah erinden 14 mil 
uzakla iken AmCt"ikn sahil JIHJ· 

hafız gemı1eri tarafından batı· 

•ılmıştır. Amerikalıların iddiala
rına göre gemi içki kaçakçılığı 
yapmakta i1ı:~ bafau gemi· 
feri tarafıııdan gör!llmOş ve du· 
rması için verilen emri diulcme
dijti cilıetle, ilz.erine silMI atıla· 

rak batırılmıştır. İngilizler geminin 
yil den bahsetmiyorlar; yalnız 
kara ı-;ularıncla olma~~p. açık 

denizlerde bnlıındu~a göre, 
gemiye hiç bir gual snrulmasına 
l>ile razı olmayacaklarını, böyle 
bir sualin denizde seyahat ve 
ııaldiyatın ser~sfisini ihlll.l ede· 
cetinl iddia eımekted:irl«. 

Hadise, Troçklnln kehaneti 
gibi bir harbe müncer olmnya 
caktır. Fakat iki devlet arasın· 
dald bilylllt üı111Afı tebarllz ettir· 
mesi itibarile şayanı ebeın.ml· 
yettir. Bugün clhan diplomasi
sinin iki mihveri Vaşington ile 
Lonılradır. 

Hangi bllyllk siyası mesele 
tamik edilse, gelir lngiliz-Ame
rika milnasebatına dayanır. İn

<1-'fo~ 

ıspanyada vaziyet karışıyor. 
Ordu arasında çıkan kıyam ha
disesi Primo c:le Rlvera tarafınılan 
bastırıldıktan sonra darillfilnun 
talebesi arasında hareket baş 
gösterdi. Bir kaç glinden beri 
gelen baberk:r tJl.lebenln grev 
illln ettiğini ve mekteplere git· 
mediğini bildiriyor. Talebeyi bu 
harekete mualllmlerin sevk etti· 
ğinl iddia eden Primo de Rivera 
bazı darillfilnanları kapatmı,ıır. 

Diln başvekilin gazetelere 
bir mektup yazarak yorgunlu· 
ğundan bahsettiğini .,lldiren bir 
telğraf geldL Acaba Abdlllke
riml mağlup eden ordunun kı
yıımını bastıTan başvekil ailıa
yet darDlfUnun talebesine mağ
lup mu oluyor? 

Fa at galip te gel e, mat· 
Jup ta olsa Primo de Rivera, 
1spanyol devletinin sallı ve stı 

kilna en ziyade muhtaç olduğu 
bir zamanda iş başına geçmiş 

ve bu gayeyi elde etmiş bir 
hilkllmet adamı olarak hatırla
•acalı:tır. 

Hiıldisiaııdaıı gelen haberler, 
Hint bUkilmetinin komilnlsm 
aleyhine bir cidat açtııtaı bil
dirmektedir. Telgraflara göre, 
Miruttan başlıyarak. kalkilta, 
Bombay, Allababat ve Hlndis
tanııı tıer tarafında bir çok 

ı( tere Jie Amerika açık ileniz- · tevkif at yapılmıştır. 
le: i, aralaruıda p&}1aşamıyorlar. HOk nıet bir mllddetten beri 
• 1.r ikisi de d~uizlerin serbestisl komtınism 11leyhine bazı ka-
.ı.: taraftnrdır • Fakat gerek nunlar yapılmasına teşebb&!ı 

Amerika, gerek lııgiltcrc ser- ediyordu. Bu teşebbUsler akim 
hesliyı şu manada kuTianıyor: kalıllca şiddetle harekete geçil· 
lfakimiyl'I, İngiltere iki asırdan dl. Diğer taraftan Hintli amele 
beri deııizlue hl.kim .olmuştur. her tarafta grev itan etmektedir. 
Bu hakimiyeti tehdit eden rakip Vata.ız Bombayda grev ilAn 
dona11 alan lnılıa etaıiftir • eden amelcni11 mıluları 2o.,-OOO 
Evvel ispanya daııanaasm · tcıatu tıiltliriliyor. 

çarpışıyorlar 

Şanghay, 27 (A.A) Hava~ 
muhabiri bildiriyor. Ceneral Ça· 
ng Kayşek mutedil grupunun 
reisleri bulnan outsevve, Chi· 
ang-Cbin-Klaııg ·ıe Ll-Yuh-Ying 
sulh lehinde bir teşbbbüste bu
lunınak nznre ankine gitmeğe 
teşvik ettikleri Kanton valisi 
Liobisen nl kurşuna dizmiştir. 
Outsevve bu ilıaberi alır ııJıımz 

intihar etmiş, Chiaftlt'.·Cbin-l(iaug 
da kendini zetıirlemek lsteoı4tlr. 

Chang-kai-sbek in bu hareketi 
bUylik bir infial uyanc:ı ·mışuı-. 
Yakında umumi bir çarpışma 
vukuuna intizar olunmaktadır. 

Çin - Japon itilafı 
Tokyo, 28 (A.A) - Tslıuuı· 

fou hadisesinin tesviyesine dair 
olan Çüı-Japon itilafnamesi bJJ 
giln Nenking de iJllza edilmiştir. 
İmza ede.oler .Japon nı11lne!!l5ili 
ile çın ıhariclye nazırıdır. japen
lar Chanioungun tahliyesi için 
lstihzaratta bulunmaktadırlar. 
Şllnal kum•etleri kazandı 

Şang1ıay 2 rA...A.) - Şimal 
kuvvetlerine kumanda eden cene-

railardan Çansunçan Çeiuyu 
inaı etmlştlt". 

1 •••• 

Kesif bir sis 
Manş denizinde 

münakalat durdu 
Londra, 27 ' A.A. ) - 11\anş 

denizinde n:il ~aka'Atı sekteye 
uğratan 'kesH biT sis vardır. Bu 
sabe1ı \\'eymouth tan hareket 
etmlş olan 140 yolcuya hamil 
blr vapur Guernsey açıklarında 
demir atmağa mecbur olmuştur. 
Sise rağmen Avrupaya servls 
yapan bUtlin tayyareler telsiz 
delaJefile muntazaman seferle-

.. 
Atlna, 27 ( A. A. ) Graf 

zeplin bıı.lonu Atına şehri 

ü:r:eTfnde tıçtui·tan SOMa 
lsta ufa doğru ilerlemeğ"e 

başlamış ia at şlddetlı mu
halif rüzgarlarla uğraŞmağa 
mecbur ltaldııtından birden 
bire geri dönmüş, tekrar 
Atına üzerihe gelip llçmuş, 
biraz sonra> Dalmaçya sa-, 
hillaJ takip' ederek Fiume 
lstlkarnetlndb ıuzaldaşmıştır. 

Palata, 28 (A.A.) - Graf 
zeplin balo u Spatata iize
rlode uçma ur. 

Alman onan ası 
lkrlin., 2~ ( L\ .; .Zırhlı 

\C bir çok trı;ı;pidod.-ın murekk<:p 
bir 2\lnıan filOj ll ·isan ort:ısmda 
lspaıı)a limanı n ıı ziprct ede
cektir. 

Sosgalisllt;1· ııe tamirat 
l!crliıı., 2~ ( \.<\ - Hilde~ayın 

de bir sos\·alist mitinginde bir 
ııunık ~iiylivcn \iman ınc>ai 

nazırı ,\!. Wi>Scll so>yalistlcrin 
J)ayes plRnının dcrpi~ ctti~i 

mükclldiyctlcrin tJI simi hususun
da dain devletlerle bir itilaf 
husule ;:etirnıek arzu,und:ı bulun-
duklannı cyan 'c ınamafi biiylc 
l.Jir itilafın lman milletinin 
maişet ~eviycsini tenzil cımcmeh; 
!Azım gcldi~iııi · U\ e ctırıi~tir. 
Koca vapur nasll yanch 

llamburg, 2i ( .\.A) Polis 
Europa traııslantiginin harnp ol
masının kastla ye ihmale maknm 

olmadıj:>;ı 7.:ınrundııdır. 
Yeniden yepılecalt? •• 

yakmış , sonra bir asır evci ltladlmodakl Kurnüııist lıa-
A.l111ımtath bfı'leşen:k, Fl"Jllllillı: rel.."dinin ll:uvvcti lmkkıııd.a lllr rinl icra etmişlerdlr. 
donnnmasını imha eyleımiş SOll malO.mat yoktur. Meımlcke&ı Mubafezaklırlerın pregr.amı 

Berlln, 28 (A..A.) • Duçar ol· 
doğu basarat 1250 bin İngiliz 
lirası tahmin edilen Europ ttaııs
lanttğlnl yeniden lnp. edllmesl 
muhtemeldir. 

harpte de Fransızlarla ittifak ik:ttndt vazlyellne ~e , yas( Len4ra. 27 A.A..) - Tayaü 
ederek Almanyayı denizlerden mikyasta bir teşknata esaıı te~- gazetesiııe aazaran M.. Balılwia 
kaldınaı kil edecek taraftar bııtiınımlsı ola büt~onla mllzakereıil tarihi 

Fakat bir taraftan bu rakip- ihtimal haricindedir. olan 15 Nisa.ada ıııubafazalir-
81 buçuk -et havada 
Friedrich afe ıs (A.A) -

Gr.af Zeşli• 111 buçıılı: 

saat ~ -• avdet et· 
.uş v.e ım .. ycıdl geçe blla 

lerle mllcadele eıdcncca diğer <1-H- lııruı intihap programııı.ı hildir-
taraftan Amerika, blltllıı kuv· f,Jade de .ıı:.ı )'Uıe t' vdeyi mesl mulıUnıeldlr. 
veril~ zengi.aJiti ile karşısına g6ttırftyw. Uzun bir ctdıddCll H.,,a t,ıerı .... zın IWlise .,.,...a yen iımıiştlr. 
çıkınıtşır. sonı-a gcı;cn sene milll~tpct"- IAHH!ra, 27 (A.A.) - H-.a 

Umumi baT'pten evet lngll«o· veder nihayet ıı:aıip geldlk.1erl işleri nazın sfr Samoeı HM 
ccalA balni 1""8""111111, lcaıdhılıa- zaman Çinde nisbi bir stı•·- paza ...... s! ...... o tayya- ... mıı 

den SOJTTa gelen iki bahri 11evletin ~es-sos etmişti. um dtııta~·: gi~;~ktir. •• Ti" • Misak inıza edildi 
doaa111J1uıaa faik Mr den-• Uzak şarkta uih vo sUkilnun Bcl,ıı:rat. 27 (A.A) Yuna-

h
.b. 

1 
Hariciye nazırı .uıttı 

1 
n y _ _, _,_ ... _ 

sa ı ı o maktı. Şimdi bundan teessilslld g ~ itrtlyenler n stan e uı.,.,,avy.a ar."'"""' 
vazgeçın.iş.. A111erlb d&Damna· bu vaziyetin ldaaıesinl temenni Londra, 2S (A. A. - Slr mllnaklt dosö misakı imza 

'1rua lnglllz donanmasına mllsavi etmişlerdi. M atteessilf sllkGn Allstea Oıamberlain malratiade edilmiştir. 
olmasını kabul etmiştir. Ame- çok devam etmedi, Nanlı:iıııı;de IAdy <:hıuıWerJ.aln ve oğla bu- v:!;-aı,ca:8v(:.A~i 
rikalılar da lngillz donanmaslle &kdedD • lı:on..,.enııı .. ~.ucı.; ye lundatıı halde Flwaasaya mil· 1 il .. b ı lemi •· ,.-,,..-. tevecclhen Lelıd1'11dan ltilfara- Çiniye doğru bir ceve an yap-
ın savatı .. a u ey Şlen!ir • ltu içtimada ittihaz edllen ka· mıığa teşebbfts eden tıcyyareel 
Fakat lM.ı nuarl m•savat esa- rarlan bete• eyen sel ceıı kat etmlşttr. Mıımaileylı paskal- Banıy Belgratta yere inmişfu'. 

bir cffir.lö tatbik eclilemiyor. taraftarlan relcete geçmiş- ya tatl.lfni enıda tahsilde 111t- Belgrat, Z8 [A.A..I Ynna-
İngilterenin işine elvere.ıı geıo.i- lerdfr. ıa- lcızlaın neul.inde geçire- n~la yugoslavya rasında 
!er Amerikanl.D besabma gelmi- Geçen seneki gaiiltlyet llzeriae oelctlr. akit ve inıza edilen vesikalar 
yor. Amerikanın hesabına elve- teessnı eden milli vahdetten lttgUlz-Amarlk• lhfll fı dostluk, uzlatma ve adli tesvi-
ren gemilerde İngiltereye yara· sonra harbiye nazır......,na ..,.eren Londra, 28 (A.A.) ROyter ye muabedeleridir. Bu mukave-

lk
• d vı .,.... " • j \eleT Yunanistan nalllına H. 

mryor. ı e etin vaziyeti ooğ· maruf Ceneraı Husiaag ın istifa ajansı blldiriyer: malone ge· Nazırı M. Karapanos ve Vırgo-
raiiyeled arasıadaki fark nazar ettiği ve sol cenah taraftarla- misi bıdisesinl Vaşl~, Ot· slav,ra --a H. Nazırı vekili 
dlkkata .alınacak olarsa baruı rına 11tibak edecef;i blldtrnıyer, tava ve Londra hllk1lmetleri M. Koıımanodl tıırafıııdan imza 
pek tabll telekld etmek IAz.ı.aı· Diger taraftan son zaferin kah- fevkalade bir alllka ile ta.itip edilmiştir. 
dır. Bu vaziyette rakJlbet bllıı· ramanı Ceneral Çang Kayçek etmelrtedtmr. Lontlra hllk0nte11 Jıtaına--a-... -~ ... d-e_m_ı-.D-:·-..1~ 
blltiiıı alevleniyor. y1ııe mnır ordnlann bqına isıürW tlcantine Wıir 1M•n 1!124 "1/' ıuı -.ıaır; 

işte geçen hafta batan İngt- geçmiştir. Senelerce 5llren cidal- senesinde akdedlimiş olan Roma, (A.A)- M.Titoni yeoni 
Ilı: geınisi esasen yanıal:ta den sonra tcesstls eden Çttı lıı.&W.z . Amerlkan mıı.kalfelesi ltalyan akademi;! riyase c 
olaıı atq içine pttrol d•ıı.lı:mfla valıdetl yine llozwlmuş demrktlr. ahkAnunı Jhilmaıııla tetkik et- klnlt \·olpi kAtihi umumiliJtinc 
tilr. Hadisenin kapanuağına * 'f * melı:ted..i.r. tK)'in olunmuşıın. 

-----"!'"--~.~.~.~~---------------~-~-~ı~~~ ....... !'!!'!!'!!~!!!!'!!!'!!~!'!!'!!'!!~~~~"!!!!'!!! llllytrlln larlht tefr'lkası 'J7. gol llanları da bunlara iltihak böyle re.na bir ;;;;-simde ~imal 

EMIRLENK 
bir kalııleııin reısının op;luydu. SYT nehrine do~ indi .• \vrupalı. 
\rkınnda kendine sadık olan bir hükümdar fllsaydı bu ,oızi
ad.:ımlar mdaıı ba ka kim<csi yoktu. yctte Semerkandc çekilir, ileri 

Bununla hcrahcr To\aıımiş, bir harlan bırıık.arak kendi başmın 
till.i suratik gclcügi çôle çekildi. selametin! düşiınıırdıi, 

gitti .. 1 .Akin .sô lemye hacet yok- 1 Fakat Tenıir kendini dü;;tın
tur kı tckrnr çıbrak harp ede- muyordu, llatta Karşi ~dttini 
ı.:cktı. · / miidafa ederken hile kale duvar-

Ternir htitım kumandanlarını larrnın arka.sına ııttnmaya lüzum 
topladı. Bunlar fL: Ye Gök or- görmemj,;tir. 

dular tıırnfından ma)!;lup edilmiş Temiriıı maiyyctinde, ordusunun 
olan kum:ındanlıırdı. Temir, harpte ancak bir kısmı 'ardı. Öhar kısmı. 
ccs:ırct p;ü<tcrenlere nıükı\fatlar ~arkta fop;ollarıı 1'arşı dayanı1ordu. 
'erdi. !uhar den !.:açanları da Scmcrkandc çekilmek ve .Alun 
ı.:czaJ;ındırdı. Bıı ceza şöyledir: orduyu kı~ın ,ıddetine maruz bir 

Yıır.ile ini ·l!{)mayan !kuman- vaziyette n~ık arnda bırakm:ık 

d"n çl:ırı Jın saçı fibi ta- en ~elametli bir hareket olHcaktı. 
r lı, dur.eltild Y ll7..u:ıe allık ye Fakat kendi ı..okcsini de Tok-

:ız "L diı. ' "!.ın 
'~ ' rlıP J,ı af. tile 
~ı rmda \a 

:ı ya:k olarak 
'emerkant 

dı 1 <tınldı. 
rı~ın en • rt bir )'.Jrn lllll'(l:ı 

ıı t m· k k bir~·,ı , ile 

tmııış gibi l.ıir kuınaıı<lanın ıisti· 
!asına maruz lrrnkmak çok ie
laketli c hcaktı. s 11alcien .Umanıp 
g0 teıılcr J,ı stan nıo .CL"'<ir olmı· 

) ar:ık ) •ıruı c ·' r lı. !:>L 'ılcrlL l\lo-

edeceklerdi. yolu ile rabitıısının kcSilmesi gibi 

Tcmirin kwnırndanlan ıctınuba bir tehlikeyi gÖ7.e almak: i'ternedi, 
çekilerek orada dağınık kuvvetleri derhal çekildi. Tenıir de bu esma
toplayıncaya k:ıdıır beklemek da kunctlıırini intizama koyarak 
fikrini ileri 5ürdulcr. Bunu işidincc kendisini takip edebilmelerini te· 
Tcmir: min etti. 

Ne diyarı;un1J2?.. &klemek tik bahar geldi. Yollar kunıdu. 
mi? .. Niçin bekliyeutiı:?. Yanna Temir de ycrıiden hıırekiıa geçti. 
kadar hile beldt111ej•e ı'flk/imiz Fakat bu sefer guba dojl;ru gidi-
ı•ar ıru?~ y.orda. Sufılerin aruiSine hiicumla 

Kumaudan.l.arının ba~ına geçti. Urgaç şehrini muhasaraya aldL 
KmTctleriııi taksim etti ve Syr Adam öldürülmesine ehemmiyet 
nehri üzerine yürümek emrini verilmiyerek koca ~ebir, halkı 
verdi. Yağmura, kara rağmen kılıçtan geçirilmek suretile, tesiim 
atuu slırdl~ Atlar karınları yere oldu. Bu fırsattan istibıde için 
sürünerek ko<u,·orlardı. J • , te red tıde mabııl yoktu. Kalelerin 

Tatarlar Alım Ordunun ileri altları kazılarak yıkıldı, saraylar 
hatlarına hücum ettiler, Toktami- ınL<afirhaneler yakıldı. Tüteyen 
~in kıtaatı arasına daldılar, süvarileri bir harabe halini alan şehir insan 
sürdlılcr, Temirin manevrası saye- cesetlerile dolınu~tu. Bundan son
sinde Tararlar, ilerileyen büyük ra sağ kalabilenler de Semcrkande 
bir ordu gibi gorünLlyorlardı. götürüldü. 

Tuktami~, arkadaki kıtaatuıın Teınir bunlarla beraber geri 
çevrildiğini görımce bunlara karşı dündü. Şarka geçti Ününe çıkıııı 

kuymıık için <lalıa ku\ ·etli kıtaat :\fogol oymalJannı Almalik üzc-
5evki l:lzımgdtligine kanaat ge- rine do~nı silip siipurdü. l\Iogol
tirdi Jar bıı suretle okadar ileri sürlil-

1929 

P1\JlASLAR İŞİ 
J\\esele hükumete 

itimat edilerek 
neticelendi 

•• 
P.nris. '27 A.A. - .Mcb'usan 

meclbi papas cemiyetleri bak
kındakt lll.yıhuların bir çok ma
ddeletiıri katml etin~ ve lıllkıl· 

ete dört defada sıra~iyie 265, 
24 ve 261 reye kar ı :126, 328 
317, 327 rey ile itimat beyan 
etmiştir. 

Mütehassıslar içtimaı 
Paris, 27 (A.A. l\Ultehas· 

sıslar paslcal~adan eve! son 
ıımami içtimalannı yarın sabah 
akdedece.ktlr. 

Pelit P.-ıri kn g:azctc;i '\I. .,acht 
ın koııkran.-ın akim kalması 

~ibi l,it. mticcniıı mcs ııliyetini 

ıkııbul et eden n d ırnan uzadıya 
dü~unı:cc •~i. çlloku boylc bir 
mu\'affakiyct~izli~in i~galin tema 
dbini, ll:ın: s planının )l(l!iyle 
ipka,ıııı ; nta\: cdcccgini \ e :\J. 

manya 1çiıı hir çok ikt:badi 
'e mali hadiseleri tlat olaı.:ap;ım 

beyan ctmekı:edır. 
4/aıanlara kati söz 

Pari>., '28 ( A. A. ) - "\l:ı.ôn.. 

f\<lZl.:tcsi yazın>r: :\l J IYrnn i\10-
ung \.cıu:cjti ikinci bir ıııuhtmı 

ile i\1. Saclıt tan mlıtehassıslar 

konferansının k:ıfl 1ıir nıurnffa. 

kiyct<izli~c ıı!';r:ım~'1ntbn \!man
ya için 'dli.ıt ed.::ce'k nıahz.ur

hın pa, kaly:ı t.:ıtioi csn~1'111da <lii-
~L n mcsmi ric:ı edecek tir. 

Bolu;; şampiyonluğu 
l'ari::, !iS (.:\ .. \ ) · Orta sıklet 

.\nur.ıı ŞampiynnluP,u için yapı
lan boks maçında ~nıpiyon un
yamm haiz bulun:m ltalyan Ja
CO\ a~cı FrtıN1. Th:t tarafından 
15 ra\llntta sayı hc:abiı·Jc mağ

lup edilmi~tir. 
. - - -..·----
Belçikalı tayyarecileri 
llıırc..-elone, 28 (:\. A.) - Kon

p;op gitmek ürre lku elles den 
hnn:let eden Relçikalı tayymoe
cile.r motörün sakatlanma'sı yü
zünden sukut etmi~lerdir. Tayya

recilerdcn biri ağır, dijı;cTi hafif 
sw-erte y.aralanmı~tır. Tays:ıre 

haap olmuştur. ... _ ... 8~-·--Milliyetçiler malı.-
kUnı edildi 

Bembay • 27 (A...A) Milti-
yetperverterin yevmi cazetesi 
olan Naw.altai mulıardri bir 
sene hapse ve 2,008 rııpye 

natdl oeı:aya snııtııkilm otm~
ttlr. Bn mahkamiyetln sebebi 
nmmııileylıia tMzldlr gazetede 
Bomlıay4!a vulı:ua gelen son 
kanfllı:MclllT esaasın4a bir ıııa· 
kale yazarak bu lı:a~şalıldarııı 
emniyefl umumiyeye mttteallik 
kanun llyıı"basıaı aıeriyet mev
kline koymak ~ bir vesile 
elde ctlW!k maksadiyle iıltkllııııet 
tarafından ibdas edilm~ ohlu
~· Udla etmesidir. 

Plır11ımeı11a tem 
LoBdra, 2.7 (A.A..) - Parla

meırto I~ 11isıuı.a le.adar ıçtlınaı
lll tmil ~lr. O tarihte il. 
Clıurclıill bll.~~J ,re,,.dı ,edecek
tir. 

miiş -0lt4ol:ır 'ki. keııdileriffin bir 
daha senelerce Temirin ülkeo;i 
hudutlaıına yııklaşıırnk onu endi
ş~--e tlüşurebilmelcrine imk.lıl 

oalmanN;;tı. 

Bu ~ l.apılarak hudutların 
ete.alı dı.ı~manı1ın temi;clenince 
tcniir arak ~·alnız 'l'oktııın.iş ile 
başa çıkmağa aımetti Altın 

Ordunun kmdi tılkesine hucum 
etmesini bek.lemi yerek ordusunu 
ktıldırdJ. Semerkint oı asınd.a 

teftiş etti M.aksa<lını l.:umand.an

lıırın a anlıı ttı. 
Temir ıırtıi>: ııi.male. Altın Ordu 

U.ıerinc gidecek oracfa Toktaınişle 
karşılaşacftktı. 

Toktaİnişin üzerine 
gidiyor 

Bu kımırın tatiıi iri bazı bcı.i
metleri de ucip oldu. ·3po1c. 
on da dörtyüz ~encden 7Jyade 
bir uman soııra böyle lıir dü· 
~ünce ile hareketi~ Fraıı<anın 
Büyiik Ordusunu, l\1oskonyı 
almakla bt'l"aher , Ru;ya ve 
Lehistanın karlan .altında ölıı 
olarak lıırakmıjtı. 

bitmedi 

.ll&P.mttifit...:....~~--=m ... ı~ .. -·-·--·z .. ~ .. -:a . ..:::e:::S:~+--.....S:~= .... ···-····-- .................................... -- . ·-· ii~ ··-· 
Mektepliler için !f1Üsabaka -~!1 JIRA.F, 

-.... En mühim haberi nedir? ..... 

·-· IJEll 1'ÜHK 1'1\.Ll~BE A~U l\iÜS1\B1\
KA ) ' A İSTİRAI'- EUECE1'.'l'İH ... .• 

----·-----
m1Müsabakanuz ilk mekteplerden itibaren 

ıfü1 ali tahsil sonuna kadar bütün talebe 
!lill sınıflarının alaka ue merakını ue onlar 

l·ım için çok zeDkli bir m?şguliyet teahil . 

11!1 ede_:':ktır 
.... 
illi l:il.lllJlly t, do_ğrudan doğ- cek. Ertesi sene eıı f,1zTa 
:::: llPI rura mekte11n karı-
mı lorinl fakat dolayısllc hor ııumm·agı temitı edenıe-
rnı sınır ok!Jyt.ıClllarmı a!ii· diği takdirde hupa diğer 
mı kadar edecek bir mllsa- mektebe geçecektir. .Aıı
rnı baka açacaktır. Bu mU· cak birbiri üzeri11e Ü(. 

l 
ırn aebaka, hem mektepli selff! kazanır.~n kupaya 
mı karllerine YUkuatı yııkln• daimi SUl"f'ife .~ahip Ofa• 
i:;: dan takip etmek, hem de 
mı bir kelem tecr.llbasi Ylltl• caklır. 
mı mak fırsatını verecektir. 5 Haftanın hav2disleri her 

Cumartesi gUnUnden Cumıı 
:.ı;:.· Müsabakan m ·• ar ti a 1" ı günllne kadar çıkan haber· 
~fü '1Jnlardır: !erden alınmalıdır. 
:.ıı:. 1 - Miisabakaga lıeı· . li -yazı mft•veddelerl haf· Hi! Türk talebe girebilir· tauın her günilnde .ıtöııderile· 
Hii Yalmz "Milliyet,, gazetesi bilir.Yalnız mıısabaluıya ı?:ire· 
lfü memur IJt! ınüstahdemi· ı bilmek için aihayct Pazartesi 
füi ni.nia ("OCuklarr müsa/Ja· gUnll snat Uçlc Milliyet mat· 
mı kaya dahil olamazlar. baas ında bulunmak ınzımdır. 
fül 2 H. fl· .r d Yalnız taşradaki mektepli 
::·: - a a zar1ın a !ı .1 . ·zı . . . . . ::i: gazetelerde (·ıkan t!R . ~Tı enmı n ıştırakını ıemın 
;m .. . . . ır;m onlara mahus olmak 
:::: ınühuu luuıatüsuı lıaıı- Uzre bu müddet bir haltn 
mı gisi olduğu hallht1ıda uzatılır. iki yüz kelimeden 
Hl! azami (200) keliıııeli1ı raz1a oıan yazı musabakayıı 
fü! eıı iyi yazıyı yazan ue glnneı:. Vazılar ya makine ile, 
~nl bunun esbabını f':ll iyi yahut ta gayet okunaklı ola· 
!fü bir ifade ile aıılatan ta- rak ve kağıdın yalnız bir 
~ı: tarafıııa ya.zıJ.mıWdır.Her yazı 
::!l /ebeye miikiif at 11erüe-.... ile talebenin ismi, adresi, • 
mı~~ · ·•ı- mensup olduğ'u mektep ve : 
~lii 3 - Hafla/ık müka- yaşı, müsveddenin sol fara· :' 
:!!l fallar - -«Milliyet,, haf· j fına ynzılmalıdır.Vazılar"Md·. 
aır: falllU en İ1Jİ g8Z:Ui'Rl tepli milsabalı:.a ıaemurluğuna. r 
~ yazan :ıatebeye 10 lira adresille gönderilmı:li41r. Ga· : 
:::: -Lf" ı"lri • l zeuye girmiyen l'azılıır geri ~ =.::: Vt!tt<XI< ır. net ge en . vecilmez. Her talebenin bal· a;;; 6 fira iifüneiig~ 1! lira tada yalnız bir y•usı mtt~a- : 

~~1 rıe bandan sonra gelen bakaya girebHir. • 

i~ iki _yazıy1! 8a birer lira A Mtısabalı:nnın baogi ~ 
::= venlecektır. llaftadaa itibueu başlı· ~ 
~iğ 4 - "Milliyet., yazı yJ.cağı ayrıca !lan edilecektir·~ 
ği~ mükiif atı - Hf':r talebe 7 Milsabaka kazenımıar ~ 
mi mii/tiifat kazandığı ZB• mnharrirleıinin isimleriyle be·~ 

raber" JIUUtyet.te intlşar ede· , ili! man mensup qfdaiu cektir. 
fül nıektep lehine llUJnaı·a 8 MUkllfat kazanan her 
lgi verilecek l'fı seııe soııun- talebe, sene uıı'fında tekr•1" İ 
mj da en ('Ok ntUllBrB JlB• ınilsalıalı:aya gic.enıeL f 
füı uman mektebe ".M'rlJiget., . ~ :-- Gazete Başmuharrir~ f 
m: L'- L 'lıt' .._,._ lığının müsabaka hakkındaki~ m: .,ıc ,,,.upa uerecl! ır. ,.ıao:- mor kat"ft-rı kat't ve itiraz ka· ~ 
ii§ tep bu kupag1. ancak bul etmez mahiyette tek:Ui ~ 
!l§ bir sene muhafaza e.de- ed.ileceJı:ür. J 
::::r:r::::ın:-s:ın:::r.::=-=:==:::==:::::::::::ilill::::m:z:::::::ın::::::.=:ın:::::::~ ······-·---.-.-·····-·----······------·········--··· ... -···---····--··-···· ... 
~ı_~~l'on "Haberler#~~ 
~'. --. . 

Siyaset havası berrak 
Zabıta yalan şayıa çıkaranla· 

üzerindedir • • 
rın ızı 

Ankara, 28 (A.A..) HakiRıiJıefi Milliye ffOZelesi "bir şayiıl• 
serleıı/msile neşrettiği bir fıkrada diyor ki : Bir kaç zamo.ndıj 
bui bir borsıı oyunu yapnuık isteyen bi,. takıaı bedhalılar hlf 
kıimetin seferberlik yapar.af!! ho.kk111da gıllü11ç ı•e a~ılsız şaytf 
far çıkarmışkırdır.ZabifII şayıacılarm iıferi ıizl!Tindeiir. Hak! 
miyeti Mllliye böyfe şayiahm tekzip etmeyi bile faidesiz lflıl· ' 

makfa beraber Türkiye siyasf'# havasmın tamamen bıılııtsuı ı 
berrok oldaguna söylemek için fJumı jusat bilmiştir. 

B.MMeclisinde 
Ankara,28 (A.A.)-B.M.Mec· 

llsi bugün Rels Vekili Nmettin 
Ali Beyln rlyasetlnde toplnn
~tır.Harbitı ıııilll siyaset aleti 
olank laıllıuıı.lımuaa.Sl lıaklwtda 
Moskiıvada tmza edilmif o.l.aıı 
prntok.oJUn ta.sdilı:ine dair kanun 
layihası hariciye enclimenine 
verilmiştir. Bazı devair blltçe· 
!erine tahsisatı munmmme itası 
ve fasıllar arasmda ıaflnal<ale 
icrası bııkbn4aki ıı:anun layi
hası blltçe acilmeni.ııe lferil
ıulştir. 

TilTkiye Cumhilriyetl ile 
Macaristan krallığı arasmda 
akdelunan bitaraflık uzJa~a 
ve ha.kem muabedeslnin taı.di· 
kine ve ticaret itilafnamesl akdi 
hakkında hOkOmete salahiyet 

verılmesine slir kanun leyılıarları 
ruznameye alınmıştır, Maarif 
teşkilatına dair kanunun yirmi 

birinci maddesinin tadilihakL;ında-

i 

1 Muallimlik eden dtl , 
.kadınlar 

A11kare, 27 {Millfyet• 63 
tam ve eraınil -r {lan ald 1~ 
lıalde &fili zaırıanaa munliİ~ 
olan hanımların bazı mals~~ 
dıklarınca almakta oldukl' 
eytam ve eranın mnaşlarıııd1 
dahi yilzde 12 tevkif edilmeli~ 
olduğu anlaşılmıştır • 

Eytam ve eraınil mwış'arııı4. 
yilzde 5 kat'ı lllzım geldi~i "'.~ 
sarrah olmasına göre 12 tev1',., 
iktiza edrn maaş e)'talll pi 
eramil maaşları değil , eyt 1 ve eramilden muallim olan 1' r 
dınların muallimlik maaş'arı~ı 
Bu dairede muamele oıunfll 
Uzre tebligat yapılmıştır ... ,_; 

;\!.lire \'ekıly 

ki kanunun ikinci mozak~:, 
yapılarak kabul edilmitir. a~1' 
lik milkcileflycti kanununun tı ~ 
maddelerinin tadili hakkın?:rl 
ka11un bldnci müzakerı:i"'". 

kabuledilın· ş ir. J\\eclis euııııırl• 
gllnU toplanacaktır. 
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_1VI1LL1 Y E:T1N ş ___ -__ ·_ VE MEMLEKET ..._.__ERLERİ 
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llKTISADl H. 

~· - _ Kibrit şirketi 
l~SlZLiI{FELUQ:'f İ 

Kızıltoprakta bir 
adamcağız kendini 

astı 

l{ızıı Toprakta Ziver bey 

1 sokatında Sıtkı efcnJI 

1ŞSlzUkten kendini asarak 
lltlhar etmiştir. 

Bir mavna Battı 
)'ük dolu büyük bir mav
P na Galata rıhtımına çar
ltak devrilip batmıştır. 

Sabıkalı Nihat 
ealatta Şemsi kaptanın 
b evıne sabıkalı Nihat ılrlp 
•zı eşya çalmıştır. 

karu;, ile geçinmiyor 
'J'ııhtakalede Mehmet ka
llı" tısı ile kavga etmesinden 
, llleessır ol::ırak kendini 
ili raıaınıştır. 

/;:te&ini tiıtuşturmuş 
I{ <ısnnpaşada Yeni Çeşme
c ele Münevver Hanım ge
'•~t etcğ·I mangala girerek 

··~ 11 • • ınuş lscde kurtarılmış· r. 

'"/clda düşüp lJldü 
'f ~nı Camiden geçen Orhan 
tr .. sınlııdc biri düşerek öl
ıı.ıştur 

: lldıh. diişmüş,-yaralanıış 
t~:ı!~t gilmrüğündc san-

, tı'.lnr hamal f.!ialin aya-
• lı•a ct·· ' ~ 1.ışcre.< yaralamıştır. 

it. d:lıüy yanğını 
! acıköyünde Ağabey ha· 
· •;ııııııından dün yanğın 
'il•.r.ııs bl k 
< nra '~·· r _ ".•.smı yandıktan 
ı:kı ondııruım üştür. Ocak-

ate•te 
1\ ı/cı " n sıçrayan bir 

, ı: ·01 Yangına • sebep ol
"' r. 

.. a; }.fi•• •• 
.. 10.run marifeti 
B~ at hamızı karbon fabrl
[!«l·~sırıa ait otomobil dün 
'c ~ C<ıddef!nden geçmek-
a•, an Yusufa çarparak a

"111dan _ Yaraiamı~tır. . . -
. .A. ETTE 

elecek mütehassıs 
chrtırıa . 
dan nctı hu sene AJmanya-

:<:kiın r~uy~tcrupi mütehassısı bir 
•!ıh· clbıne karar vermi<tl. . ı \.~e . .. 
iı"'1deıu hk;\Jcrinin bu hususta 
•kınct alınmıştır. l\lutabası;ıs 
/(,"n !:Ctirilcccktir. 

~Priiızün dubası 
oı•r(j , 
du'- "'da iskelesinin esas 

l'3<ı d .. 
ıı ''"n 1 un yerine takılmıştır. 

~" ucn it'" 
kelesin •Daren vapurlar Ada 

R ,c Yana_"llbileccktir. 
1'"ada · · al)( f k ıçtıma edilecek 

ır asın 
lıeJcdive a mensup cemiyeti 

pıJın • azalarına tebligat 
ıştır N· 

rkada b' . • l•anın haftasında 
lr ıetj p,. _ > ma akdedilecektir. 

""'"a say 
clı ma makinesi 

rcmancti k"' . 
sayılması iopru paralarının 

r tıınk' çın Avrupadan 
~ ınıı J;<:tirtmi•tl. L"·' 

akır.ayı kul! ' ""'" bu anacak 
nmadığı.ndan memur bu-
' nıakina '1.n ,tır. Simdi · muattal . ., ı. c Em 
.,fü,lerinden Kadri anet mu-
r makina icat ctmi<e'b Y Yeni 
n ' ır. Bu ına 
anın duha kullanışlı old • 

l'le iyor. u~u 

~ıııköy su •lrkatı 
adıkuy su ;rketi yenı yazile 
Y:ızdı.,ı t::bc!.lerden abrına 

ından :ıo kuruş almaktadır. 
Chrem·n t' lı " e ı u pe anın nlın-

1 "'1~1 irin ~irkcte bir çok ihtar-a ,, ' 
ı' mu tur. 

·~e· · k b • e ,ır et u lıırckette cleYam 
ınahhırıcye müracaat 

lllcakur. -------
Nişan 

~ll:ln ll n ~ 1 ya Bey ile Bel ·ıs 1 
C ı • .ı;ı ııi~ıınlıııımışıarılır.

1 ilde , 1 ç •t• tebrik e:ler ve 
' -r dil lz. 

Hükumetle müza-
kere devam ediyor 

Uyuşulduğu takdirde f ab
rilıa bir başka yerde mi 

yapılacak? 

K ibrit Şlrked bey'etl umumi• 
yesl dUn senelik mutat lç

timaını yapmıştır. Bu içtimada 
şirketin plançoııu tetkik ve ka
bul edllmlttlr.HDkQmetlo devam 
etmekte olan müzakere dDnlı.D 
l;timada mevzun baba edllme
mı,tır. Sinop fabrikası hakkın· 
dakl mDzakerat Antnrada de· 
vaıu etmektedir. Ba mUaue
betle !Ubrlt lnblsan mDdDı11 
Tahir Kevkep Bey d• Ankaraya 
avdet etmiştir. 

Antaradan alı.ııeden habere 
gore mtı.zakerat henu.z mOspet 
bir neticeye vasıl olmamıştır. 

MD:ı:akere arzu edilen neticeye 
vardığı takdirde mezkQr fabri
kanın yalnız maklnalanndan 
istifade edilecek:, ağlebl ihtimal 
fabrika başta bir mahalde inşa 
edilecektir. 
Araşit yağından gümrük 

Yeni gDmrUk tarifesinde hariç
ten gelen araşıt yağlarının 

beher yoz ldloauna yU.Zde 25 
gUmrUk resmi konmuştıır. 

Bu bapta BBnayt mlldUrD 
Klzım Bey bir muharrlr!ml:ı:e 

demlşürtlrk: 

- Encümende araşit yağ

larından •ı. 25 gümrük alın

ması takarrür etmiş, 
Buııun tesiri kanunun me

vkii meriyete vazındıın sonra 
anlaşılacaktır. Araşit yaıı;ı me
mleketimize zeytin yağlarımız 

kılfl gelmediğinden girmektedir. 
Tabii bucıı halkımızda yeril 
yağlarına reğbet ederse bu 
zammın tesiri çok olur. 

Bu resmin bizim hazırlama
kta olduğumuz yağ raporlle 
alllkası yoktur. Raporumuzda 
ara\iJt yaıtlan tali derecede bir 
mevki almsktadlr. 

Komisyoncular 
Adliyeye müracaat ettiler 
G ümrüklcrde muamele takip 

etmekte olan komisyoncuların 
imıihana talıi tutukluğunu yazmış 
komisyoncularında imtihana gir
mek istemediklerini ilave etmi~tik: 
Söy lcndiğinc göre bunlar adli
yeye ıniiracaat etmi,Jerdir . 

Gümrlik kom'syoncularının im
tihanları hal"k.mda elde bir niza
mname vardır. Bu nizamnameye 
göre komisyoncularda imtihanda 
muvaffak olamayan mumele takim 
edilmiyecektir. Bunların içinde 
bulunan muamele bilıneyen kıs

mı i~ten mcncdileceklerdir. 

Hayvan borsası 
Hayvan Borsası' komiseri Ke-

maleddın bey, yeni talimat
name hakkında iktisat Vekaletile 
temas etmek üzere bu akşam 
Ankaraya gidecektir. Haber aldı
ğımıza v;öre, yeni borsa talima~ 
namesi bazı mahzurları dal bu
lunmaktadır. Evelce bu talimat
namenin ihzan için şehrimizde 

bir komisiyon teş~kkül etmiş 
ve bu komisyon bu talimatname
yi hazırlıyarnk tasvip için Anka-: 
raya göndermişti, Bu taliınanıame-

:uin bazı maddeleri iktisat vekA
letince tadil edilmiş ve bu keyfi
yet bazı noktalar hakkında müş
kildtı muclp olmuştur. Kemaleddin 
bey, vckillete bu cihetten maJO
mat verecektir. Bu talimatname 
mahzuru mucip olan maddelerini 
tadili muhtemeld!r. 

lngiliz lirası 
• J ngiliz lirası dun borsada 992 

kunışta açılmış 992,5 kuruşa 
Yükseldikten sonra akşama 992,25 
kuruşta kapanmıştır, Duyunu 
nıu~ahhide 225 lirada açılmış, 
22 "•5 liraya yükseldikten sonra 
22:; 25 u ' rada kapanmıştır. 

k 
Altun borsa haricinde 845 

·uru•ta açılmı ' · ş aynen kapanmıştır. 
htikraz dahili iizerlne de'muarrıele 
ol uş mezkôr tahvil akşam 92 
lirada kapanmıştır. 

Umumi içtimalar 
A n<ınim lrke!lcrin hey'ed umu
. -niye lçu aı hu ay nihaye· 

tmde bitmiş olacaktır. 

Maarıf.!! 

Bütçe müsade 
ederse zam 
yapılacak 

Maarif müdürlüğü, lllı: mektep 
müdür ve baş muallimle

rin maaşlanna zam yapılması 
için Vilayete müracaat etmiştir. 

Vl!Ay"et umumi meclisi bunu 
tetkik edecek ve bütçe müsait 
ise zammı kabul, değilse redde
decektir. 
Hastalıklar okutulacah 

Lise ve orta mekteplerde hıl
zısıhha derslerine fazla ehem

miyet verilmesi takarrür etn iştir. 
Bu derslerde bütün hatalıklar 

etrafile gösterilecektir. 
Bundan b~ka zührevi hasta

lıkların en mühiınlerine dair bir 
ders te ihdas edilecektir. 

Hıfzıssıha dersleri için mütl
bassıs muallimler bulunacakor. 

Halk bilgisi 

H
alk bilgileri derneği yakında 
milli havalan ve millt ayin

leri gösterecek bir müsamere 
verecktir. 

Bu müsamerede yıkın v!IAyet
lerden gelen saz heyetlen bulu
nacaktır. 

[stılahlar aranıp bulunuyor 

Darülfünun Edebiyat fakültesi 
müderrisler meclisi dün bir 

içtima aktcderek tsulahlarm tes
piti etrabnda müzakera,tta bulun· 
muşlardır. Dünkü içtimadn bir 
çok ıstıhhların yeni mukabilleri 
tespit edilmiştir. 

Anadoluda tetkikat 
Edebiyat !akülesi cojtrafiya mü-

derrisi !\J. Şapo yakında bir 
tetkik seyahetine çıkacaktır. l\!ü· 

derris l\1 Şapo Gnrbl Anadolu
dakl arazi teşekküh\tı ve diğer 
sahalarda tetkikatta bulunacakar. 

Necati bey mektebi 

Bursada açılacaı- olan ve tcsi
sau ikm:l..I edilen Necati bey 

kız mektebi Nisanın başında açı

lacaur. l\lülğa Bursa kız ameli 
hayat mektebi müdürü İsmail 
Hakkı bey, buraya müdür tayin 
edilmiştir. 

Rıdvan Nafiz bey 
Talim - terbiye hey"etl aırnsm

dan Rıdvan Nafiz bey hey'eti 
teftlşiye riyasetine tayin edilmlş 

ve vazifesine başlamışur. 

Kapatılan eczaneler 
Tekrar açılmıgacaklardır, 

Vekilin beyanatı 

Sıhhiye vekili Refik bey dün 
HilAll ahmcr hasta bakıcı mek

tebini gezmiş ve müşahade ettiği 

intizam ve mükemmeliyetten 
memnun kalmışur. Refik bey 
dün Darülfünun emini Neşet 

Ömer beyi de ziyaret etmiştir. 

Eczahanelerin tahdidi dolayisiy
le bazı şikAyetler vaki olmuştu. 

Relik bey kapatılan eczahane· 
!erden biç birinin yeniden açıl

masına müsade edilmlyeceğinl 

söylemiş ve bu hususta şu iza
hat! yermiştir. 

" - Tahdit dolayısıyle ecza. 
hac sahipleri bazı şikAyetlerde 

bulunmuşlardı. itiraz edenlerin 
istidaları., B. M. M. istida encü

menince tetkik edilmiş, vekdletin 
mutalaası ile birlikte meclis heyeti 

umumiyesine arz olunmuştur. 

Kanuni müddeti zarfında yeniden 

itiraz vaki olmadıj(ından karar 

kesbi kat'iyet etmiştir. 

Spor 
Cuma maçları 

29 !ilan 929 cuma günü (Taksim 
Stadyumunda) berveçhl zir müsaba
kalar icra edilecektir; 

1- Saat tam 13 te Galatasaray
Fenerbahçe küçükleri 

2- Saat tam 14-30 da Galata
saray • Taksim YenlYıldız. 

3 - saat tam 16.30 dı Beşiktaş 
Süleymanlye. 

MÜTEFEHRI.K H. 

Te/fiz işleri 
Elde altıyüz mua

mele lwldı 
Hazineye geçen em/Akln 
sahşına tekrar başlandı 

Tevfflz komisyonu dün 
VAii Muavini Fazlı Beyin 
rlyaseUnde bir içtima yap
mıştır. bu içtimada şimdiye 
kadar yapılan temllk işleri 
gözden geçirilmiştir. 

1700 td:tz muamelesi bl· 
tlrllmlstlr, 600 muamele kal
mıştır. Bunlar da temmuza 
kadar ikmal olunacaktır. 

Hazineye geçen emlAh 
Emlaki metruke idaresi 

hazineye intikal eden em
lakin satışlanna dünden 
itibaren başlamıştır. Dün 
büyük bir apartman satıl· 
mıştır. Büyük blnalann 
satışlarına bu hafta içinde 
devam olunacaktır. 

Bogazlar komisyonu raporu 
Boğazlar komslyonu 1928 

senesi raporunu ihzar etmiş
ti. Rapor bu ıtafta içinde 
Cemiyeti akvama ğönderlle
cektlr. Rapor gönderildikten 
sonra neşrolunması da mu
karrerdir. 

Hilali Ahmerde 

Geçen Cuma gQnQ toplanıta 
Hlllli Ahmer- kongraEında 

intihap edilen merkez bey'etl 
dlin bir lctlma akdetmiş ve yeni 
hcy'etl idareyi intihap etmiştir. 
Hey'ctl idareye ittifakla şu za· 
vat intihap edilmişlerdir: 

Ali Paşa, Sıhhiye mUdDrU Ali 
Rlzn Bey, Milliyet gazetesi mll
dtlrD Ahmet ŞtıkrU Bey,Kandllli 
mektebi mUdllrtı AkU Bey vo 
Ziya Bey. ı 

Verem hastahanesi 
Sıhhiye mii//üril haber-

d ey/il 

G azetelerde bir kaç gün eve! 
CerrnhPa~lda yapılacak ve

rem hastaııesi~ln plılnlarının Şeh
remanctinden Sıhhiye Vekfıletine 

i 

gönderildigi ve vekAletçe de tas-

tik ·edildiği ya1.ılmıştır. Sıhhiye 
müdürü Ali Riza Bey böyle bir 
şey olmadığından tekzip etmek
tedir. 

ZekaiıBey 
Bu gün Anlıaradan 

diJnü~or 

Vaki olan davtr üzerine geçen 
cuma günü Ankaraya gitmiş 

olan Müskirat Jııblsarı umuınt 
müdürü Zek41 bey bu sabahki 

ekspresle şehrimlie avdet edecek 

tir. ZekAJ beyle birlikte Ankaraya 
gitmiş olan Defterdarlık Muha 
kemat müdürü :Asım bey ele 
aynı trenle şehrimize dönecektir. 

Ankaradan döndüler 

Muhtelit Encümence Ankaraya 
davet edilmiş olan Seyrisefa· 

in müdilrü Sadullah bey bu gün 
şehrimize dünecektlr. 

Sadullah beyle birlikte Anka
rayı çağrılmış olan Seyrisefainin 

eski meclisi lda~e azalan dün 
avdet etmiştir, 

Çekirge görüldü 

Çatalca, küçukÇekmece, Bakır· 
köy tararıarında çekirke yav

ruları görünmeğe başlamıştır . 

Ziraat Müdürlüğli bu hususta 

tertibat almış ve 1 buralara me
mur gön<lermeğe başlamış ve ile

ridekl tehlikenin önünü almışar. 

Vergiler fza{ı edilecek 
"lıfaliye vekaleti ;Jıalka TUrko
ın caklannda vergiler hak· 
kında konferanslar vormeğe 
karar vermiştir. 

Vakllatıarln ismi 

H
aber alındıt';tna göre Hariciye 
V ckaletinin ismi "Dış" ve 

Dahilye Vekilletinia "iç,. Vekılleti 
olacaknr. 

ı,ıarlnl yapamıyorlar 

P
osta idaresinde acizleri .tahak
kuk eden 20 memur bu ay 

nihavetlııde işten el çektirilecekti 

Adliyede ---'"--KAÇAN ~IAHPUS 

Ali isminde biri 
Gebzede ölü olarak 

bulundu 
A il isminde birl sirkat mahkO-

mu Hapishanei umumiden kaç
maya muaffak olarak Gebzeye 
kadar gitmiş ve Gebzede dcrdesd 
esnasında Jandarma rarafından 

vurularak& ölü olarak yakalanınışnr. 
Firar hadisesi ~öyle cereyan 

etmiştir: 

Bir gece haplsanedekl elektrik 
cereyanı kesilmiş, bunun üzerine 
bütün memur ağır cürüm sahibi 
makOınlann kaçmalanna mani 
olmak için tert!bat almışlardır. 

Karanlıktan istifade eden Ali ha
pisane ahırının üzerine atlamış 

ve buradan duvara tırmanarak 

kendisini aşağıyı atmıştır. Afi 
kaçmaya muvaffak olduktan sonra 
memleketi olan Gcbzeye kadar 
~emiştir. Alinin Gebzeye gittiği 
haber alınarak hı.ıradan takibata 
başlanmış ve Ali ölil olarak der
dest edilml.şıir. 

Otel cinayeti 
L ondra oteli sahibi ConAndlr-

yoyu öldürmekle maznun 
Kofakosun muhakemesine dün 
Ağır Ce1.a mahkemesinde devam 
edilmiş ve bir şahit dinlenmiştir. 

Korakos efendinin Birinci ceza 
mahkemesinde rliyet: edilen tak
siratlı il!~ davasına ait evrakın 
celbine karar verilmiştir. Her iki 
davanın tevhit edilmesi muhte
meldir. 

JJlanisadan mahpus geldi 

Manisa hapisanesinden şehri
mize 100 mahpus getiril

miştir. Manisa hapisanesinin mev
cudu· 400 ü mütecaviz olduğun· 
dan mahpusların şehrimize nak
line lüzum görülmüştür. Bunlar 
arasında mulıtefif .katil ve hırsız

lar vardır. 
lstanbul hap!sanesinde yedi 

yüzü mütecavlz mahkCım bulun
maktadır. Bunun üzerine mah
kCımların adedi sekiz yüzü teca
vüz etmiştir. 

JJfezbaha suyl istimali 

Mezbaha lhtllasının muhakeme
sine dün Ağır Ceza mahke

mesinde b~ianmıştır. Memurlardan 
Alaittin, Şevket, Avni Sadettin, 1 
Süleyman elendiler ihtilas, vazifeyi 
suyi istimal ve zimmetlerine para 
geçirmekle maznun bulunmakta
dırlar. 

Evrakı davaya nazaran maz
nunlar mezbahada kesilen hayvan

lar üzerinden alınan resim peralarına 
mukabil makbuz vermemişlerdir. 

Bu suretle tayin edilemeyecek 
mıkdarda bir meblağı tedricl 
surette zimmetlerine geçlrmış

mışlerdir. 
Dünkü celsede maznunlar istiç

vap edilmişler ve inkAr etmişler
dir. On !ki kasap şahit dinlen
miştir. Bu şahitler, bazen resim 
verdikten sonra makbuz alma
dıklarını., yüzde iki buçuk resim 
verdiklerini şöylemlşlerdir. Şa
hitleden pavlyon memuru Hüs· 
eyin elendi ara sıra hayvanlara 
damğa vurulmadığım da söy

lemiştir. 
Şehremaneti muraklplerinden 

Cemil beyin şahit olarak celb~ 
ve Şchremanctindcn lhtisap res
minin ne şekilde alındığının so
rulması ıç;n muhakeme başka 
bir ıı:iine bırakılmıştır. 

l!An 
Adapazannın kuruçay ormanından 

gayn mamul metro mikdp besabile 
blnalıı yüz e1ll çam iki yüz seksen 
beş köknar beşyüz yetmiş kayın 

eşcannın üç senede kat ve ihracı 

beher metre mikAp cam üç lira 
yirmi beş kuruş köknar iki lira 
doksan dokuz kuruş kayın bir lira 
doks:ın beş kuruş bede'i mukarreri 
ile ll4n ve şannamesindcki me,·at 
mucibince kapalı z•rf ıısulile 3-2-
929 tarihinden 16 · 4 - 929 tarihine 
kadar müzayedeye vız edilmiştir. 

Taliplerin koca eli önmn muı.lüriyetin· 
de koml.syona müracutiarı il4n olunur 

Sırp Yunan misakı 
imza edildi 

Belgrat, 27 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: Hariciye na:ı:ın 
veklll M.Koumanodl ve Yunan 
harlclye nazın M.Karapanoa ba 
güa aaat 12 yl 25 ıeçe Vugoa· 
lavya-Yunanlstan do~tluk uz
laşma ve tesviye! adliye mlsa· 
kını imza etmişlerdir. imza me
rasimini mllteakıp atideki tebllt; 
nefrolunmuştur. 

"Son :ı:amaıılarda Yunan ve 
Yugoslav hUkumetlerl ara• 
sında cereyan eden mUzekerat ; 
esnasında samimi dostluk rabı· 
talannın menafi lftlralı:lnfn ve 
mDtelrabU emniyetin her lld 
komşu memleketi yekdlterlne 1 
raptettitı tarafeyne• mUfahedo 
edllmlştlr. Selanlk ııerbcst mın· 1 
takasınd1111 Yuıoslav transit mu .. 
ameıatı meselesi bo ayın 17 1 

isinde Cenevredo imza edlleo 
protokollar Ilı bal ve tesviye 
edllmlf olduğundan hail sulhun 
ve siyasi latlkrann mubalazuı 
endifeslyle aynı derecede mute• 
bassls olan tarafeyn hUkQmetlcrl 
dostluk misakının tm:ı:asını artık 
tehir etmemetf va:ı:llelerl icaba· 
tından telakki ettiler. 

olunup son içtimada akdı tav· 
siye edllcn beynelmllel ltilafatın 
aulhen bal ve tesviyesini muta· 
Zal"lmıa muahede nnmunelerln· 
den mUlbem olarak uzlaşma ve 
hakem usullerlnl tesbit etmiş· 
lerdlr. Diploması tarikiyle hal 
ve tesviye edllemlyecek bukula 
lbtll&flar mecburi olarak beyne!· 
mneı daimi divanı adaletin 
hakemliğine havale olunacaktır. 
Mamafih hundan nzlaşma 

usnllnede müracaat edilecektir. 
Hultukt mahiyette olmayan ibtl-
18.flar mecburi olarak dalml 
komlıyonda uzlaşma nsulllııe 
tabi tutulacaktır. 

r{omlıyonua vazifesi amna• 
~llnflb meseleyi tenvir etmek 
ve tarafeyn! uzlaştırmağa earfı 

gayret etmek olacaktır. Ko
misyonun mesaisi bir :ı;abıtna-
mede ıösterllecektlr. Komisyon 
tarıfyenl u:ı:laştırmaıa muvaffak 
olamıyacak olursa ihtilaf ya 
Cemiyeti akvama yahut ta ta
rafeyn mutabık kalırsa bu hu
sus için teşkil edilecek hakem 
bey'ellno havale olunacaktır. 

Misakın tefsirine vo tatbikatına 
ait lhtlUlflar beynelmilel dlvam 
adalet tarafından hal ve fasıl 
edilecektir. 

Balada mezkur usnner arazı. 
ye mUteallfk ihtilaflar ile misa
kın akdine tekaddUm eden ihtl· 
laflara ve hukuku dUvelln mun· 

Dostluk u:ı:lafma ve tesviye! 
adllyemlaalo bu sabah Belgratta 
Yunanistan cumhuriyeti barklyı 
nazın M. Karapanos ve Yuıos
Javya krallığı hariciye nazın 

vekili Kumanodl tarahndan lmza 
edllmlftlr. AU akit tarafeyn her 
ikisinin do imza etmiş olduğa 

aulb muabedcnamelerlnln takrir i 

, basıran devletlerin salalılyetlno 
terkettlğl meseleler de tatbik 
edilmez. Mamafia mUsbet ha
diselerde bu nevi istisnalar lcar
şısında bulunulup bulunalmadı~ı 

ettiği vazıyetlo muhafazası ve 1 
mezkQr muahedenamelerde mUn· ' 
derlç taaheudatın börmetle ifası 
için yekcilğerlne muavenet eyle
meğl ve samimi teşriki mesaide 
bulunmağı mlltetabllen taahUt 
ederler. 
. Akitler te:ı:a yekdlğerlae 

tar.şı hlç bir vecihle harp hare
ketinde bulunmamağt ve ara
lannda çıkacak her lhtllAfı ııulb 
tarikiyle hal ve tesviye etmeğl 
taahut eylerler Tarafeyn Cemi
yeti akvam tarafmdqn tAn71m 

hakkında bir karar ltllsı dairnt 
divanı adalete aittir. Bıı misak 
tarafeynin Cemiyeti akvaın mi
sakından ve evvelce ohdedHJp 
Cemlyetl akvam nezdinde mU· 
seccel bulunan muahedename
lerden mütevellit hukulı: ve ve
ca!blnl ihlal etmez. Misak 5 se· 
ne için akdedilmiştir ve Atloacla 
icrası mukarrer musaddak nus
halllnn taatislnl mute:ıkıp dcr:rn 
m ovlıli merlvet• !"l ec ktir. 

Çorlu Belediyesinden: 
Çorlu kasabasına getirilecek olan 

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

Mezkfu proje mucibince bir ay müd 
detle münakasaya konunlduğundan ta
liplerin Istanbul Şehremanetinde bir 
sureti mevcut projeyi tetkik ederek şe
raiti anlamak uzere Çorlu belediye 
riyasetine müracaat eylemelen. 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden: 

Munıuaman devam mecburiyeti olan mekteplere devam eden talebeve 
mıılısus olmak ve halen tatbik edilmekte olan 2 numaralı yolcu tarifesin.ln 
yerine kaim olmak ilzre 10 numaralı muvakkat fevkal~de bir yolcu tarifesi 
ihdas edilmiş ve 1 Mayıs 929 tarlhfndeo itibaren tatbik edilmesi takarrur 
etmiştir. Fazla malOmat almak ve mezkOr tarıfeden tedarik etmek isteyenler 
istasyon ve ya anbarlar müdürliıklerfne müracaat etmelidirler. 

Deniz mübayaat 
komisyonundan: 

2000 
2000 
2000 
2000 

tllo 

• 
• 
• 

Sabun 
Pirinç 
Şeker 

Sadeyağı 

saat 
13 
14 
15 
16 

) 

20 Nisan 929 
Cumınesl 

• 
3000 
2000 

Fasülye 14 } 21 Nisan 929 
• ~hM ~= 
• 

Deniz kuvvetleri EErat ve Talebelerinin iaşesi için Mtdda clnş ,.e mik. 
darlan muharrer Erzak münakasasl aleniye ile mübayaa olunacağından talip
lerin şannamesinl almak üzre her gün ve münakasaya iştirak etmek üzre 
yukarda yazılı tıUn "le .aattc Ka..ım.,..şada Deniz mübayaat komisyonuna 
mür1c.ıatlan. 

Zingal şirketinden 
Muhasip aranıyor 
Şirketlmizin Ayancık işletme 

idaresi için usulü muzaafaya 
vakıf tecrübcl lbir muhasip mua
vinine ihtiyaç vardır. Talip olan
ların bilcümle vesıkalannı hami· 
len 5 nisan 929 tarihine kadar 
her gün saat 12-14 arasında şlr· 
ketin Calatada Tlahtiyar hanında 
üçüncü katmdaki dairci mahsu
sında mahasebe mud' ·yetine 
mllracaat cylcmelc'.i. Almanca 
bilenler tercih olunur. 

llAn 
Seytgazl :Caıasının Kamııça ve 

Slyrecik onnanınJan kapalı zarf rısu· 
lile 17 mart ı929 tan!ıinde ihalesi 
mukarrer muhterik 1315·683 mcrro 
mik~p çam eşcariylc 2748 kantar 
çam harabına vevmi mezkOrda talip 
zuhur ermedıg.odcn şeraiti sabıka 

dairesinde 17 nisan 929 tarihinde 
ihale edilmek üzre trkr:ır müzayede· 
yC"Vazedilmlştir . Şerıılti anlam:ık 

isteyenlerin .Ar.kara orn•n müdıir
iyeti umu'!liye-ıylc E i· lıir ve Is· 
tanbu: onnn .ıaş mü 'ilryetlerlne 
'e Sevtg zi onn ır ame14t me· 
m !uğuna m\ır-caaLları il~n nl~nur. 
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Bu giln 

ALEMDAR SİNEMASINDA 
Büyük şah ~r 

Istanbul Muallimler Birli 
riyasetinden z 

ASRIN UMDE.51 •M.ILLIY!T. Tta 

27 MART 1929 

BUGÜNKÜ HAVA 
SIKILGANIM ... 

SEMALAR HAKİMİ 
13 bilyUk kısım tekmili bir defada 

Anlcara Mua11lmler Birliği merkezi umumisinin son kongrasında ve 
karar mucibince federatif usulü kabul edilmi~ olduıtu cihetle lstftıbul B" 

nln seklini tayin zımnında mukayyet azanın 29 mart 1929 cuma günli s 
J~rtte birlik binasını teşrifleri ehemmlyetle rica olunur . 

Dün en fazla hararet 1 O, en az 
4 dereceydi. Bukün havanm bulutlu 
ve po az olması muhremeldir. 

FELEK 
Ç plln 1 

Geliyor, gelecek, derken 
geçti gitti ve bize ugramadı . 
Bu vef asıztıgının sebebi " mu
lıalif ru zgar 9 imiş. Hepimiz 
onu bayram ayı bekleyenler 
gibi ufuklarda araştırdık me
ter o aykırı geçmiş. Şimdi 
Berlinden gelen bir tel bize 
Çeplinin nisanda gelecegini 
lıaber veriyor, demek, 

• Vuslat yine mi kaldı gOul 
ıslı /ıahare? • 

Diye biliriz. 
/ki dost birbirine soruşu-

yor/ardı: 
- Nasıl gördDn mO balonu? 
- Görmedim ama görmüş 

far oldum I 
Ne gıbi? 

- Ne gibi olacak ? Enayi 
gibi I Herkes Emin önünde 
fJ avaya bakıyordu, ben de ba
kr rken, uçmuş, farkında olma
,Jan I 

- Balon mu uçmuş? 
- Hayır I Benim saat / 

Aıı:taç mnhabbatl 
Gazetelere nazaren Jstan

bulda bu sıralarda bariz bir 
a/aç muhabbeti görO!üyormüş. 
Bu müşahede çok doğrudur. 

' ıvalar bozdu bozalı bende 
d~ ağaçlara karşı büyük bir 
meyi var, bir küçük odun par
çasını kıymettur bir eşya gözü 
ile görüyorum . Oduncuların 

fietleri yükseltmelerinin sebebi 
de hep bu a/aç muhabbeti 
olsa gerek. 

Pa,11 Klzım 1 

işte son senelerin asri Nas
rettin Hocası Paşa Kazımın 
IJldO/üne dair olan telgrafı 

okuduffeım zeman vakitsiz bir 
' Puason davril • karşısında 
bulunduğumu zannettim. De
mek bu adamı da kaybettik. 
Her yerde, her meslek sahibi 
yetişir, fakat merhum Paşa 

Kazım gibi hayat ile alay 
eden ve her vak'adan bir neş'e 
hissesi çıkaran yaradılışı filozof 
adamlar güç yetişir, Ben Pa
myı pek eski tanımam, ltJ.kin 
onu iyi mutalaa etmiştim. Paşa 
da bir " dalkavuk. ta ;rı glJ
rcnlerden değilim; o bilı1 istisna 
her keste alay eder ve bunu 
tuhaflık şekline sokardı . Eger 
~elea telgrafta hilaf yoksa 
4/lah gani gani rahmet etsin. 
Cennetliklere müjde ! 

FELEK 

"Mtlliyet. in edebi tefrlkuı 13 

•• o 
delikanlılar akşam karan· 
lığının &"etlrdltl vahşi ve 
cüretkıı.r hisler, arzularla 
iradesiz bir halde kasabanın 
bu kuytu mahallesine dotru 
süzillüp akıyorlardı. 

Dıvar gölgeleri altında 
birbirine tesadüf eden bu 
ıönilllerl sevdalı, sinirleri 
hümmalı gençler ayni şlkA
rın peşinde koşan aç kap
lanlar gibi ~lşlerlnl gıcırta

lıp yumruklarını sıkarak yol 
değ'lştlrlr, &"llndOz akşama 
kadar canclter dost gibi 
muhabbet ettikleri arkadaş
larının buğ'azlarına sarılma

mak için ke dlleflnl güç 
zaptederlerdl. 

Bu sevdalı kafilesine (Ka
dir 7at'c Ahmet) te iltihak 

Her gün bir birimize tesadüf 
ediyorduk. Seni, her gün görü

yordum. tık tesadüfümilz çok 

ani oldu. Köşeyi saptın, karşına 

ben çıktım. Sen yüzüme bile 

bakmadın am14 ben, sarı saçla
rının büklümlerini gördlim. 

O günden so nra her gün, aynı 
saatta ve aynı ki!şede, birbiri

mize tesadüf ettik._ 

Klmdln, nereden geliyordun, 
nereye gidiyordun .. Bllmiyordum .. 
Bir giln seni takip ettim. Tram
vaydan Karaköyde indin... A'!la 
ben izini kaybettim. Acaba bir 

müessesede daktilomuydun ... Fa
zla araşurmağa vaktim yoktu.
Hem fazla araşnramaıdım ki.. 
Çünkü ben, çok mahçup, çok 
sıl\ılı-anım. 

Bir kadına pervasızca yanaşıp 
söz söyleyenlere bayılırım. Onlar, 

hiç çekinmeden a~ızlarına geleni 
söylerler .. Hoşa giden bir kadına 

söylenmesi lazım gelen şeyleri 

ben de blllrim, fakat söyleyemem. 

Dilim tutulur, kekelerim. l\lah

çu bum, sıkılganım. 

Sıkılmamak, bir çok kimseler 
gibi küstah olmak için çalıştım, 
ama muvaffak olamadım. Fakat, 

sana rasgeldlkten sonra, muvaffak 

olmağa karar verdim. Kendi 

kendime dedim ki: Her ne olursa 

olsun, bu sefer mahçublyyeti 
bir tarafa birakacağı.m. Her sabah, 

aynı saatta karşıma çıkan güzel 
kızla konuşacağım. 

Bir hafta, bu tasavvurla oya
landım. ve haftanın sonu geldi .. 
Sana tek kelime söyliyemedim. 

On beş ğlln sonra, yilzüne 
bakıp gülümsemeğ! tasarladım .. 

Ama bunu bile yapmadım .. l\'1h
çubum, çok sıkılganım. 

Günlerim, hep seninle konuşa
rak, sana i!Anıaşk ederek geçi
yordu ... Hülyalarımda, ruyalanm

da, hep seninle konuşuyor, sana 

aşkımı söylüyordum. Ne kadar 

sıkılıı;an oldul';urnu tasavvur ede

m & in... Muhayyelemde, seni 
yaşattığım, seni gözlerimin önüne 

getirdiğim zaman gene b ~azım 
kuruyor, gene yilzüm kızarıyordu. 

Ruyada bile, senden utanıyordum. 

Ne yapayım, çok mahçubum 

sıkılganım. 
TesadUflerlmlz bir ayı geçmişti. 

Halimden, mahçup bakışlarımdan 

senJ sevdiğimi anl11dın mı, nedir. 
başını kaldırdın, yüzüme bakan, 

ve ... gülilmsedin. Boğ&Zım kurudu, 

dizlerim titredi kıpkırmızı oldum .. 

Kaçar gibi yürüyup !(ittim. 
fak&t geçen akşam, eve gelir

ken sana tesaduf edince, sevinci
mden çıldıracaktım .. , Hele senin 
ya vaşladığ:ını, yanına yaklaşayım 
diye arkana bakıp gözettiğini 
sezdiğim zaman, bambaşka bir 

adam oldum ... Adımlarımı açtım, 
yanına geldim, yürüyüp gidecek
tim ... Gidemedim, fakat, bir buçuk 

• • e ım 
Bürhan Cahlt 

etmekte gecikmedi, Kazanın 
en kalantor esnafından biri· 
nln oğ'lu olması bu dört kaş
lıyı (Mahmure) ye daha sı
kı bağladı. işveli kadın onu 
kendine bendetmek için san' 
atındaki bütün mahareti gös
termete başladı ... 

Kasaba gençleri akşamla
n çarşı boyunda berber 
(Osman) ın kilçük kahvesin
de toplanır, altmışaltı, pıra
fa, domlna ve tavla oyna
makla vakit geçirirlerdi. 

(Mhmure) dağda aç kalıp 
kasabaya kadar inmiş aç bir 
dişi kurt gibi bu masum 
kaza merkezine girince ber
ber (Osman) ın kahvesi ya
vaş yavaş tenhalaşmata baş

ladı. Akşamdan şöyle bir 1 

aydan beri, sana söylemek üzere 
hazırladıgım kelimelerin bir tane

sini bile söyleyemedim ... 
Uzun müddet yan yana y!lrü

dük... Sen benden bir kelime 

bekliyor, ben benliğimden istim

dat ediyordum... Saçlarıııın sarı 

ren~i geceye mehtabın rengini 
yayıyor du, ve mehtap, gözlerini 
kıskandığı. için doğmamıştı ... 

Yolda bir sen bir de ben var

vardım ... Ve aramızdaki mesafe 

iki metrodan fazla degildi... 
Kendi kendime, her zamanki 

gibi: -

Ayrıca 2 kısımlık komik f:Cl:J:J:Z:~I 

TAR1H1 
HAYALL!':R 

teşkil eden i'ç fa~ıl birden 

e 
Yakında ALI-IAMRA SİNEMASINDA 

Aksayı şarkı tasvir eden filim 

SİNGAPUR GECELERİ 
Mümessili RAI\-ION NOV ARRO 

!,..............,~ 

Şehrimizin yegane şen ve klbar mahalli olan 

i K de '' '' 30 Mart yannkl Cumartesi akşamı 
• 

R 1 M A VERA,, 

muallimler Birliği krnbl Mes'ulü 
Ferit Zühtü 

..,. MÜHIM ,-e İSTİFADELİ~ 
Vasi bir lş için şermayedar şerik arıyoruz, Fazla tafsilat 

lştandul Posta kutu su 345 H. B. adresine vazedeceklcri 
mıkdannı bildirmek şartiyle müracaatları. ~.....,,.,...,.,.,,,.,..,.,,.;:...ı 

ıı~~~~m~za 
Bu gün saat 17 de matine 

olarak 

Fransız 

Tiyatrosund 
Br ı:ıislav 

Hubermanı 
· birinci resitalı verilecektir. 

pro~amda: T ARTl!'.1- FRAN 
MI!:. 'DF.LSON -ŞüBERT - Ş 

PEN. lklnci ve son resita 
, önümüzdekl Pazar günü sa 

17 de matine olarak verilecekt 
~"t""'r~-~ 

~eyrJs~f oın 
Antalya pos a 31 

(ANE.ARTA) vapuru 31 mart 

Pazar IO da Galata rıhtımındıın 
. hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezk<ır 

Ferah Sınemad 
\ ·olga - Volga. 14 kısım dü 

nın en meşlıur hokkabaz~ Me 
matineler; 12-1 5 _ _..,____ 

Süreyya Opereti 
29 Mart cuma günü gün 

matine saat 3: 30 da Kadıkô 
Hale Tiyatrosunda 

Kumrular 
opersı 3 perde 

"Haydi sersem, diyordum, ne 

bekliyorsun... Bir cümle, bir ke

lime, hatta bir nida, bir hece 
ve bu kadın senindir ... , 

Gala müsameresi dine ve supe dansanL Hususi taam 350 kuruf. iskelelerle birlikte Dalyan 
Gece yansından sonra tekmil eğlenceler ile kabare monden • bakikt Marmaris Sakız Çanakkale Ge-

:• Turkuazda 
i 81 Mart Pazar günü 16· l 9 

arasında çocuklar için 
Bunu biliyordum, buna emin

dim ... Ve biliyordum ki, seninde 

tezyınat hanım efendilere kotiyonlar tevzii ve slirprizler. liboluya uğrayarak gelecektir. : matine 

bekledi~in buydu . 
Bir an gözlerim karardı, kal

bim çarptı, sarhoş gibi sendell
yerck yanına biraz daha yaklaş

tım... Sen uzaklaşmdın... Bir köşe 

başına gelmiştik ... içimde, yüre
ğimin döndüğünü hissettim, ve 
sGn nefesini veren bir hasta gibi: 

;:;:=:=;;;~.=-===:~;·ı~~~~~-~l"'y-~~-~~~~~~-: Galata köprü başında merkez 
Dilber:_ BILLI DOV u~"''" ÇILGIN BAKİRE ~ aecntesl Beyoğlu 2562 Mesadet 

)", Hanl altında hususi dairede 420 

GELiN DUVAu-I HANRİ BATAY Şube eaentesl lstanbul. 

~~~~~~ebi~~~·: ettiği muvaffakı- ·~~· lılıı~K~E~F~E~L~IZllllAIEID111EmiHıiııA_M.,.ıDllll!ll • 

• • eğlenceler - sürprizler .................. 
lstanbul 1crasından : Çangır 

Ohannes ağanın Virjln Hanım 
borç aldığı bin iki yüz elli il 
mukabil vefaen ruefrug Galatada 
mankeş Kara Mustafa paşa Mah 
sinin leblebici sokajtındı yeni 23 
numero dek!kln ve odaların te 
ıntikalll nısıf hissesi otuz g;;n m 
detle milzayedeye konulmuştur. 

l~!~:~~~~~ u~~~e:~~· La bel helen- Karavır~~~A~~stası 
bu ftlml bu hafta 4ahl M ı Hı" lal vapuru 

ııErıt BALFURUN aria Korda ~~~J' s1 Mart 
şen ve zarif temsıu Pazar - Hanım efendi.. dedim. 

Bilmem bana mı öyle geldi ... 

Yüzüme sanki bir deliye bakar 

gibi, ürkerek baktın ... 

ŞAMPANYA 
filmine llAveten iraeslne devam 

1 
edecektir. 

Sinema saatleri berveçhl atldir. 
Saat 13 - 16 - 19 Gelin Duvağı 

"14,80. 17,30. Şampanya 1 -
Bunun böyle olması mukad

derdı, böyle olacaktı... Kipkir

mızı oldum, bütün söyllyecek

lerlmi, söylemek lı;tedikleriml 
unuttum, ve bu feci, gülünç, l•1--•M-E•-LE_K ___ ııl 
vaziyetten kurtulmak için: 

- Siz doğru gidiyordunuz SİNEMASINDA 
galiba... gösterilmkete olan FAY VRA Y 

Cümlesini llAve edip, sokağa ile GAR! KOPERIN şah temsilleri 

sapnm... ÖLÜM FEDillERl 
Evlınln yolu olmayan bu so

kakta, saatlarce, ne yapacağımı 
bilmeyerek, şaşkın şaşkın dolaş

tım ... J\lahçubuın, çok sıkılganım. 
Selami izzet 

ııı•ııeııııııııaııııııııeoı 

Zayı: Mülga ltiban Mi!U ban

kasının 41706 - 378710 nümerolu 

bir adet muvakkat hisse senedini 

zayi ettim. Zuhurunda hükmü yok· 

tur. K 9, F 9, Kafkas A 17, T 50, 

B 2 lhtlyat mül!zm sani Nuri efendi 

bin Davut Mardin. 

gayet kuvvetli bir dram, muaz
zam bir film, aıkın ülvi bir şiiri
dir, Bu film Melek sineması tara
fından tertip olunan 4 FILlM 
l\IÜSABAKASJN!ı'l BiRi. ·cısı 
olduıtundmn kişeden alınan 1 nil
merolu bilet M L:HAF AZA olun· 
malıdır. 
... m:; ......... ıma ... u 

CENGiZ ı 

~Y.~.~;,~~~I 1 
uğrayıp kahve içen deli kan- mu re) ye bir gün kasaba 
lılar biraz sonra başatrısı kenarındaki bahçelerinden 
lçsıkıntısı gibi sudan bir ba- gellrken yolda rasgelmlştl. 
haneyle kahvehaneyi bıra- Kurnu kadın halinden, 
kıyor, boş karanlık sokaklar- kıyafetinden malını derhal 
da kaybollyorlardı. anladığı için sarındığı dokuma 

(Kadir zade Ahmet) her yeldlrmenln bir ucunu kay
akşam ezandan evel gün dırmış gibi bırakıverdi. 
aydınlığ'ında babasıyle yeme- Sonra tel!şla onu örtmek 
tini yer, sonra arkadaşlanyle isterken yüzünü açtı. Kıvır
buluşacağını söyleyerek ev- cık kirpikli iki yeşil göz 
den çıkardı. (Mahmure) ka- blr'an içinde (Kadir zade)nln 
sabaya gelinceye kadar bu &"özleriyle çarpıştı. Delikanlı 
dümdüz, sade hayat devam bu güzel kadının kasabalı 
etti. Arasıra gençler topla- olmadığını derhal anlamıştı. 
nıp bağ'lara gider, bol bol Yavaş yavaş peşlerini bırak
rakı içer; etlenlrlerdl. Fakat madı. (Mahmure) analığıyle 
(Mahmure) geldikten sonra evine girerken bir tesadilf 
hepsi unutuldu.. (Kahveci daha onları gözgöze getirdi. 
berber (Osman) genç mfiş- Erteslakşam (Kadir zade) 
terllerlnln birer birer savuş- yine bahçelere gitmişti. Bu 
tuğllna eveJA bir mana ver- sefer onları söğüt ağ'açlarnın 
medl. Sonra (Mahmure) nln altında gördü, sokuldu. Et
ismi dilden dile geçip ka- raf tenhaydl (Mahmure) der 
sabada yayılınca işi anladı. hal kalktı. Analığ'ı önden 

(Kadir zade Ahmetl (Mah· gldtyordu. Arkada kalan kız 

1 

günü akşamı sured kadyede Slr-
VE kecl rıhtımından hareketle (Zon-

SİNEMALAR guldak, lnebolu, Gerze, Samsun ------------..! Ordu, Çireson, Tirebolu Görtle, 

T YATRO 
dudu : Sadettin Efendi dükktın 
hanesi _ ve Hesna Hanım vere 
arsası ve hacı Tevfik ve Y anko 
Artln mağazası ye yol lle mahdu 
Mesahası ; Elli metro terbllnde 
zlden 48 No bina ve il No ay 

Darüibedayi 
Tepebaşı tiyatrosunda bu 

matine saat 15,30 da 

Ayna roz kadısı 
ve akşamı şaat 21 ·80 da da 

Darülbedayln 

15 inci 
senet devriyesini tes'it için vali 

veklll ve Şehremini Muhlttin Bey 
elendinin llimayelerir.do büyük bir 
müsamere verilecL:ktir. 

*** 
Şehreın· neti Da rülhe-

dayi teı ·silleri 
Şelız•de ba; ı mıllet tiyatrosu 31 

111 rt !'azar ak;oını ihtiyar bir san'
acklr için 

Teyze hanım 
Vodvil 3 perde 

Naşlc bey tarafından 
Kamıval çiçekleri komedi 8 perde 

onun yanından geçerken ya
vaşça fısıldadı: 

- Oece, yarısından sonra .. 
Bahçe kapısında .. 

Her ikisi aksi istikamette 
derhal uzaklaştılar. Artık 

(Kadir zade) nln içi içine sığ 
mlyordu.. Bir gün ,. ı aklı

nı çelen bu kıvrak .;:adın 

onu davet ediyordu.. Böyle 
dar ve herkesin birbirini 
tanıdığı yerlerde tesadüfen 
ele geçen bir yosmadan ilk 
zevkini tatmak bir meclise 
reis seçilmek, yarışta hayva· 
nı birinci gelmek, herkesten 
ilstıın dOtOn dernek yapmak 
kadar şereflldlr. 

( Kadir zade Ahmet ) bu 
zevkin verdiği gururla akşa
ma kadar dolaptan boşan

mış azgın bir tay gibi ı:ezdl, 
dolandı. Ne yapacağını bil
medi. O akşam yemekten 
sonra berber (Osman) ın kah
vesinde altmışaltıyal bekle· 

Vakh kebir, Trabzon, iskelelerine 
azimet ve Fat!a ve Ünyeye ogra
yarak avdet edecektir. Yük 
ve yolcu için Sirkecide yeni handa 
1 numrolu acentesine müracaat. 
Telefon: İstanbul 3 103 

Müzmin y ARALAR, 
Yanıklar, lntanlı çıbanlarda 

Kuvvetli bir müneddip 
ve muazzam taaffün olan 

SİKA TRİN rar~t 
Kullanınız. istifade muhakkalctır. 

Meşhur eczanelerde bulunur. 
lzmirde Margontoecza deposuuda 
ve Bursa Secbaşı Türkiye, Sam
sun Kamer, Trabzon Şifa eczıne-

tb. etri±nd~e~::s:;::ız:s:;ı::ı:ıı~r:ı::ı::ııı:::z• 
Galatasaray lisesi müdürlügiJ: 
G•latıısaray lisesi tllrkçe mualllm

liğine tayin kılınan Trabzon ticaret 
mektebi türkçe mual1lml İhsan Bey 
üç gün zarfında vazifeye başlamadığı 
halde müstafa addedileceğL 

yen arkadaşlarına hiç uğra
madı. Kasabadan çıktı. Sö
ğütlerin altında vaktin gel
mesini bekledi. 

maha!Udlr. 
Müştemilatı; Dükk!ıılann ze 

beton kepenleri demirdir. 23 nu 
roda Mehmet ve 25 numaroda 
don efendiler klracıdırlar. 25 nu 
ralı dükkanın arkasında aydınlık 
halli vardır. Sağ tara~• tek kan 
kapudan dUldcAnlar üzerindeki o 
!ara çıkılır, Ild sofa, dört oda, 
he!Ası mevcuttur. Martç Venfalt 
dl kiracıdır. 

Fazla malı'ımat 927 - 10396 
dosyadadır. Taliplerin temam 
kıymetlmuhamminesl olan ilç 
l!radan hisseye musip mıkdarın y 

de onu nlsbetinde pey akçesini te 
vezne etmeleri ve 2 Mayıs 929 t 
hin da saat l 5 o lcadar birinci !h 
yapılacağı illn olunur. 

Kiralık 
Aır1 ve sıhht apartıman 

oda banyo ve bir efya od 
havidir. Osma::ı bey Davudo 
sokak No 22 

kapısından girdiler. Karan 
keskin nefesler, korku 
heyecan lçlndu küçük 
sofayı geçip bir kaç ba 

Derin bir karanlığa gö- m11k çıktılar. Yumuşak 

millen kasabada yatsı ezanı blle2'Jnden sıyrıldı, ve 
okunmata başlamıştı. Dell·ıi kli>rlt çakıldı. 
kanlı kalktı, bellndekl altı· (Kadir zade) bir eli 
patlarım muayene etti. Du- bancasında kımıldamad 

daklamı titreten, buğazını duruyordu. Yanan büy 
kurutan bir heyecan içinde lamba biran içinde bu 
kenar mahalleye girdi. ranlık ve korkulu sahn 

Herkes evine çekilmiş, ka- aydınlattı. ( Kadir zad 
pılar sürmelenmiş, ışıklar (Mahmure) yl arkasında 
sönmüştü. (Kadir zade) kö- kırmızı bir elbise saçl 
pekleri bile uyandırmayan omuzlarından dökülmüş 
bir ihtiyat ve silkOnetle bah- vaziyette yanı başında ğör 
çe kapısına yaklaştı. karan- Oenç, kıvrak ve alımlı 
lıkta elyordamıyle rezeyl kızdı. Toplu bir göğsü, ge 
ararken tek kJlnatlı kapı bir kalçaları, yuvarlak baldıtl 
siyah perde gibi aralandı. rı vardı. 

Yumuşak bir el blleğ'lnden (Kadir zade) sabahtanbe 
yakaladı ve delikanlı bir çektiği gönııl azabının ııı~ 
gölge gibi içeriye kaydı. kamını alır gibi bir haJ111~1 

Beş altı adım sonra evin bitnıe& 



Zafı Beşer I 
-Operada

A.rttstlerı: Glorya Svanson. 
l11anel Barimur. 

[Çoktan beri ekranda gör
ınedıtt nlz Glorya Svanso
ııun bu filmi bu meşhur 
~rtlstten beklendiği kadar 
~Udret11 detlldlr, kah bir 
arır komedi, kıih bir facia 

Şeklini alan fllmde, Glorya 
Svanson butün sanatını gös
lerınete fırsat bulmamak-
14dır. Lyonel Barlmur her 
l ınan olduğu rtbl "fena 
"dıım" rotunda m •· 
01ıtıaktadır.] 

Mevzuu: 

S Ottralyanın !icra bir adasına, •nr,, k 
•·'- n <'dan gden bir gemi bir 
-.ıııı 
ır Jo cu l?şaL>ıır. Bu yolcular 
•ız .n.ı.. biraz hafifm şrcp bir kızca· 

MlLL1YET CUMA !9 

Haftada bir söz 
Filmlerin • azıtan geçen haf· 

talardan b r nde intişar edea 
Tllrkçe me~ t t mecmualardan 
birinde sinemalarımızda göate
rlfen filmlerdeki Eransızcalann 
kaldırılması hakkında bir ma· 
kale vardı, hatta bu makaleyi 
yevmt rüfekamızdan biri do 
ıütunfarına nakletmlf. Her 
kanaat gibi bu kanaate kar
fl da mecbur oldutumuz 
hürmeti ızbardan sonra bu bap-

' lakf fikrimizi söylemek isteriz. 
Lisan mes'elt~ı de son sene• 

!erde mllll duxgu!arın latlnat 
ettiği temellerden biridir, o 
sebeple lisanın mesela ecnebi 
kelimelerden kurtarılması çok 
mefkOr bir şeydir. Fakat ne o 
hissiyat de o mesat memle· 
kete zarar verecek fOkllde ol· 
mamalıdır. Sarahaten söyleye· 
Hm ki biç detlleo bir müddet 
lçla filmlerimizden Fransızcanın 
kalkması l&zımdır. 

ÇUnld TUrklyenln en bOyük 

sinema safo:ılannın mUşterllerl 
arasında pek çok ecnebt var· 
dır. Her veslto ile memlekete 
ecnebt parası celbetmeğe çalı· 
'ırken sarfettltlmlz emekler nı 
kadar mahalllne maaruf ise fil· 
mlerlrnfzl gl!stermek için yaz
dığımız Frnııstzça izahat ta o 
kadar lllzumludur. Nasıl Fran
aızça gazete nefrederek mem· 
lekltfmlzdeld ecanlbe gazete 
okutuyorsak , öylece film de 
(ÖSterlyoruz • Eğer Franıızça 
yazılar kalkarsa en bUyük 
ıfnemelanmızın büyük zarara 
glrccetf imuhakkaktır. Onlarııı 
zararı hazinenin zaran demektir. 

6·. Var r tskt 
1 

·. Bu kız adadaki muhafız 
bu rb •nn çavuşu ile sevişiyor ve 

·lııııı al •dada bulunan Harnilton 
dok rıdeki papasın güya taassubuna 

•şampanya,, filminden iki sahne 

Tablt onlar zarar edince 
daha ucuz film ıettrmell:• 
mecbur kalkacaklar ve bu ıün 
en ucuz flatfarla görmekte oldu· 
tumuz dünya ,aheserlerfnl gör· 
mekten mahrum olacağı:::. Buna 
mukabll bundan ıdecetlmlz kar 
ne olduğunıı cııvı sual buluruz. 
Parlste lngfllz

0 

ve Amerikalı 
mUşterUerl celp lçlıı Franıızça 
ya7ıların altına lcg!'lzce ııave 
etmekttdlrler. fraosızça lisanı 
l•e Türkçeden daha fazla tanııı-
mı~ bir U'lanjlır. 

un uy 
~lu or. Papas kızı musallat ı•••••••Slll!!IUliEoı!lllllll 
111~0r. Esasen genç kız ıdo~ 
gc) k on gün kalacak ve son..., 
bir •cek bir gemi ile civarda diğeı 
onu Yere gidecektir, fakat papas 
ldy~ lılr fahişe alduğunu her kese 
•c Ytrek daima oleyhinde bulunu· . Jr ~ 

itan;· k • Uibayet kızın geldiği San-
hyo~'.10Ya ia~esine dair validen emrı

laibulci kızcağaz oraya dönmeL-

• 

fllmlnden 
1 

ıı:;oz:U.•lliııl'ii~~;;.~~--·· . "1Ut edlyor , ve kıza yardım 
..... esin dlye çavu,u h•psetılrlyor. : 

Utemıy0, '1 
Niçin hapsol ra dönerse hapsolacak. 
bUyük bir ~~:!11 •~lışılmıyoı:. t:llmln 
kız tnısıkdakı ıııu u •uretle papasla 

eçtyor Kızı 
1 
<•dc:evı göst~-mekle 

d •ven b 
•<>ney e bulunan do 1 "4Ç•VUf onu 

göndermı ı ılyorh ;; aıının yanına 
P•Pas Ona da 

.1!hıyeı biçare kız papasın tamamen 
esir! olu}or, bundan sonra papastı, 

hayvani bir takım hisler uyanıvor, 

kızı i!Anı aşkediyor, fakat sonunda 1 

intihar eyliyor, kız da çavuşla tekrar 
buluşuyor. Bu filmin bir çok clbeılort 

seylrçlnln keşfine ve tahminine bı

r~ur. 

[Zatı beşer] ııtmlnden 

Sema ateş
leriçinde 

-Majikte-
Arttst1er1: Barbara kent, 

Regmon Kein. 
[Bu eıer bundan ovel ls

tanbul ekranlarında tesadüf 
ottl~lmlz tayyare harplerlnl 
rösterlr bir fllmdlr. Filmde 
ufak tefek teferruata kadar 
itina olunmuştur] 

Mnzuu: 
Bir genç Amerlkıb mllllzım 

lngi!iz harp tayyarelerine memur 
ediliyor. KarargAha gider gitmez, 
C'ak Demlng ismindeki vatandaşı 
dü<üyor ve kumandan genç millazı

mı onun yerine tayin ediyor. Helms 
ismindeki yeni tayyareci kendlnden 
evel vefat etmiş olan Cakın nomını 
meçhul "analıklar. !Arınndan gönde
rilen mektup ve hedlyelerl de alıyor. 
Bir gün ı..yyareler o hedlyderl 
gönderen ınalıklann bulunduğu 

kasabayı gldlyoıf ve genç mu!Aıım 
orada ikamet eden kendl analığını 
buluyor, tanışıyor, öptiştiyor ve sev
flyorlar. Gtintin birinde tayyareler 
fotogrıf almayı çıkıyorlar ve arkı· 
daşlarından biri daha maktul düşü
yor. Mu!Azım Helmo bir gün meş
hur bir düşman tayyareclslle harbe 
çıkıyor, fokıt wkut ediyorsada kurtu
luyor, bakıyor ki tayyareler sevgilisi 
nln bulunduğu yeri bombardman 
ediyor, hemen silahsız bir tayyare 
ile çıkıyor ve dtişman ı..yyarelerine 
çarparak onları tahrip evliyor, kon· 
disi de yln~ salimen dü•üyor ve 
biru 10nra müweke ilAn olunuyor, 
genç tayyareci güzel sevgillslle mem· 
lekedne avdet edivor. 

Biz bu hat"Jkatl yazarken 
memloketfa ve Tllrk ıtnema 

ticaretini• ta.. vazlyetlal lzalı 
cttftfml:d zannedlyorıu:. Esasca 
kaaıız ki en bUyUk mlllt hare
ket memleket evladına mefnı 
bir yolda para kazaudırabU· 
mektlr. Onua içindir ki her b.,.. 
reketlmlzde iktisadi faydaları· 
IDIZI birinci safta (Ormek en 
dUrüst yoldur. Unutmamalıyız 
ld lstaabufu bir aeyyah şehri 
yapmaya çahfıyoruz, bunda 
muvaffak olursak çok mühim 
bl • 1f yapmlf olacatız. 

MART 1929 

BAHAR NEŞiDELERi -Majikte-· 
Artistler: Lora Laplant, Glen Treuin. 

[Dalma oldu 
tu flbl bu m ı 

mde de sevimi 
Lora bir hafif 
komedi gös
teriyor. Film, 
eti ence il dlr. 
Lora başta ol· 
dutu halde 
artistler iyidir. 
Mevzu aletad, 
bir operet 
movzuudur. 

Mevzuu: 

Dans muallimi 
Meri Cons 15.:.ıln· 
deld dilber kadın 
ile Coe Hı! ismin· 
deki bcstelılr te
adOfen tanışıyor· 

lor. Coe yaptığı 

bir şarkıyı sıı..rak 

güzel bir köşk al· 
mak niyetindedir. 
Bir iki genç bu· 
luşmağa karar ve• 
rirler, fakat Meri 
çalııtığı dans mek-
tebi müdürünün 
emrtlı Mak Breyd 

isminde birine dans 
dem vermeye gön· 
derlldlği için ran. 

• 

devuya gidemez, dans dersi verecctl 

• 

.. 

Bahar neşideleri fllm!nden 
"Ibu.Jıabareline pder orada, tanıdığı 

1ıaşka bl· kadın bek· 
leyen ve d ıns Jer
sl ılıcak oh~ gen 
cin babı;ı Harrl 
:\lak Bre) din ma· 
sısını ' ınltşhl,ı 
se..fıolıınllr ve lh· 
dyorı r·: •tlar. Bu 
hadiseden s 1 n ra 
bir gün C e 1 lıl 
yaptığı şar' ıyı 

mık içi. cabıin 

yanını ~derk n 
i\leıiyt de t cnber 
götlırur 

lı;en ır 1 c. e 
ddcn T"kat yemlf 
olan 1 ırr 1 k 
BreydJen ba a !ıi 
rlsl olm11· r •ahi 
Meriyl görur e 
ıanıdığı içir. ~ışın· 

!ııının şırtısını red. 
d der. '\lerl bir g' 

sevgilisinden ı;ı 
olarak b_ 
ıeçme. mö 
sına girmek 
aede içeri alma 
o da zenci kılı 
girerek milsab 
ya girer 'c l 

nin şarkı~ını o 
yanık bUyUk mu
vaf ıki) et kaıanır, 
.. 1 ı 0,000 .ı,,. 

ı saurak em ilerine n .:! nlıırlar 
-=-::--~--~~~~~~~~--~~~~-

ÖL Ü M. 
FEDAİLER! 

-Melekte
Artistt: Garı Kuper. 
[Mevzun itibarile de şaya

nı dikkat olan bu film tem
ııll clhetllc kusunuzdur, fo
torraflııl do çok rüzel elan 
bütün ııahneler canlı ve ha
kikidir. insanların sevkı va
kaylle hayattan usanıp ölil
mü araştırmakta blrblrlcrllc 
adeta yarışmaları hakıkata 
pek yakın olmasa bllo pek 
muvaffak bir şeklldo haklkl
leştirllml~tlr] 

Mevzuu; 
1916 senesinde Fransız harp 

cephe<inde 43 numaralı tınare ruuf
rezesinde bir kaç genç vardı ki 
h•yatın kendllerlne karyı ~österdlği 
acı çehreden nefret ederek fakat 
intiharı da korbklık tel.lkkl 'ettikle
rinden cephede her an ölüme ıal· 
maktadırlar. Bunlar, kardeşin;n itan 
sıyle mün3'ebette bulunurken b!zznt 
kardeşi tarafından yakılanJ:ğ·ı <ıradı 
kardeşini öldüren Vtgo, zlfal gecesi 
kamını bir otomobille gozdirirken 
kendi dikkatsizliği •ebebıle kazaıa 
ograyarıık kansının vefatına selıebiyet 
veren Lord l>CS\'U~ .\lontekarloda 
bir kadın yüzünJen bütun serreıini 
kaybeuni~ olan :\Jontanyak, bir kaıll 
!le bir orospunun oğlu olduğunu 
öğrenen Barın·ll \'e .\iman sefare· 

·-

"Ölllm fedallerl,, filminden 
doda \'erilen bir ŞU\Stcde n!Şanıt<IOI dan e~rar Oı:tenmek için C"5US!uk 
hemen hemen çıplak olnak se' •ret ettiğim \ c bu ıı;ün nasıl cı ı fedayı 
b~kitibinin kucağında göreıı \ ıKont harnlaıııyr.a o zeman da .emleked 
Roımordur. işte bu murt l · sc, ep· için aşkını (eda ettl~·ıl iti af ediyor. 
ter dolayı:;ıyie "C)lün1 feı1.uıcıi.. en Kirislin Alm:?.n ., ( ın arka ıııı 
tehlikeli vazilel~ri evlnç'e ka >u! indikten bir ık i t;tin n a \•kalanı· 
etmekted..ırler. Hatta ;\li!Aıım Dajı' .t yor, R·ışmrır da bir ı aç gila son•& 
hlıyle bir tehlikeli vazife ifa eıler· m.,anlısını tekrat F ansaya kaçırmak 
k~n düıman kursunu ile olmtişru. ıçin inerken bir tu1.1j!;a dü üyor ve 
Bır gün RotınOra \!man lal· her iklıi de idama mahkOm oluyor-
lannın arkasına bir Fransız ca •ı lar. Fakat tam hilkmU idamın icra ı 
bırakmaıı va1.i!esl veriliyor ve bu sıra·ında, Rojmorun arka·la;lan ta, 
gotüreceği yabancı yolcuyu ı:ördü il yarelerle yelı erek onalığı tanım..: 
zer.nan s&bık nışanlısı Kristin :\forni ediyorlar ve iki genci de kaçını or-
olduğunu tanıyor. Kız Roımoru gö !ar. Verdiği izahat üzerine Kr:stiele 
riince evelce kendisine hiyanet eden bantmış olan Roımor da bahtiyar 
gibi göründülü zeman da Almanlar- oluyor. 
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. Büyük varışlar yapılacak 

s 

Is.net Paşa .uzın reisi bulunduğu «Hayvan 
esi ini "slah» ko nisyonu tarafından bu seneme
l ·lH.:t;mi1de ço1c büyük yarışlar yapılacaktır. 
Y ~ lnız Istanb:ılda 6 haf ta sıra ile çok mühim 

e heyecan!ı yarışlar yapıl2cak. Her sene Av-
. ıp:'dan damızlıklar g-etirilip, cins atlar yetişti
•l1'cek ! Bal<alım kin 1 ·rin atlan kazanacak. 

-- İçki yasağı! ~---1 
Felen1enk içki yüzünden yatağa düşen has

talar- için bir şifa yurdu açıln1ıştı. Bu yorda 
ünyanın her yerinden içki hastaları geliyor. 

G çenlerde doktorlar hesap tutnıuşlar, en 
fazla ha~ta gönderen memleket Amerika imiş. 

Halbuki Aınerikada içki senelerden beri 
yasaktır. Hatta bundan ötürü Arnerikaya 
ickisiz memleket manasına kuru me 1leket te 
er -r. Bundan da anlaşılıyor ki yasak edilen 

~ ~ \t! insan <aha fazla düş ün oluyor!.. 
1-;kinin önüne geçmek için onu yasnk etme

( n1cli , fenalığını her vesile ile tekrar etmelidir. 
awvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Sıkıntı çekmezmiş! 
Küçü\: Nazireye an- j kıntı çekersin! 

nesi çıkıştı: Nazire omuzunu sil-
- kızım, deminden kerek cevap verdi: 

heri seni çağırıyorum - N vee sıkıntı çe
c ·vap vermiyorsun. kecekm"ş"m, b~n lü
B :ıyle alışma, sonra yüdüğüm zaman tele-

• - 1 :· • • "'r ,....,.... "'- '"".., ._,,..._,,,,:.,...c::: nl...,r- ğ ryı 

-

Jrı==Hin bi°rgece ·:;:-

-15-

0h yarabbi çok 
şükür, scn sevgilimi 
dünya gözüyle bana bir 
defa daha gösterdin ı 
Dedi. K.adın şaşırdı: 

- Ben n1İ senin sev
gilininı .. Sen beni bun
dan evel de gördün
müydü? 

O vakit Adem Efendi 
o meşhur~tesadüfü ve bu 
dert yüzünden seyahete 
çıktığını anlattı. 

Kadın bunları işidin
ce hemen At~em Efen
dinin boynuna atıldı. 
Bir haf ta sonra nikah
ları oldu. Evlenip mes' 
ut yaşadılar. 

* Yıldız Bey bu hika-
yeyi de beğendi. SJz 
uzamış vakit gecikn1İşti 
Henıen sarayına dönt:ü. 
O günü istirahatle ge
çirdi. Ertesi akşam 
baştan aşağı yeşil elbi
seler giyip p•ırmağına 
zümrüt yüzü · ler takıp 
« Seklap ıı h!ıkı'.'ın1<ları
nın kızı <cNesrin» in bu
lunduğu ycş!l köşke 
gitti . Nesrin eşinden 
kendisi gibi yeşili er 
giym;ş dört cariye Yıl
dız Beyi ta bahçe kapı 
sından karşıladı, gö
türdü baş sedire oturt
tu . Güzel bir sofra ve 
'Y' ~,..~ı; 1-ı~n f'nCTe ler 

m sa 1

İHikayelerinden] 1 
/(n~rf' 

muktedir saz~deler Dördüncü hikaye 
hazırlamtştı. Hem ye- Biraz nefes alıp din
diler içtiler, hen1 de saz lendikten sonra hika
dinlediler. yeyi anlatmaya başla-

sonra vakit gece ya- dı: 
nsını bulunca cariye- - vaktile «Serendipl> 
ler ve çalgıcıları sav- adasında gayet akıllı 
dılar yalnız kalJılar. ve adaleti sever bir 

' Nesrin Hanım dediki : hukfınıdar, o hukiım-
İşittim üteki kızl:ır darın da üç oğlu vardı. 

hep birer hikaye anlat- Bu çucuklar mükem
nıışlar, ben de size gü- mel tahsil görrnüşler, 
zel bir hikaye hazırla- dünyadaki ilinılerin 
dım .. Bakalın~ ~oşunu- çoğunu öğrenmi-şlerdi. 
za gı<lecek mı? Enice de büyüyüp yaş-
•••••••••••••••••••••••••••· ··•·•·•·•·•·•········ •···•· Hem mektep Benimkiler 

Hem vapur pahlıalı .. 

Yakında An1eri <a- Hacı Abbas efendiye 
dan Istanbula bir va- sordular. 
pur gelecek. Bu vapur - Canım Hacı efendi, 
içinde dershaneleri , bu kadar apartınıan 
kimyahanelC'ri Fizik la- sahihi sine de yine 
boratuv:>rı, vel :ısıl h( r kir:tlık bir apartıman 
şeyi bulunan bir al. aravorsun? 
mekteptir. Btt vapu- Hacı Abbas efendi 
run içinue talebeler üç gülerek cevap verdi: 
dört aydır henı dünya
yı dokş1yor1ar hen1 de 
ders görüyorlar. Gelin
ce bu gezici mektebi 
hep gezelim. Orada 
ders okumal< doğrusu 
çok eğlenceli bir şey 
olsa gerek l 

*Eğer biz kendi:sır
rımızı saklamazsak . 
başkalannın bizim Hr
rımızı saklamalarını 
na"ıl iste'"ehilirİ7? 

- Niddem ?. ~fenim
kiler çok pahl·alıydı. .. 

*Dünyada faydasız 
şey oln1az. Zararın ve 
felaketin bile sırasında 
faydası vardır. ., 
*Kadın, 25 sene son-

ra daima geri kaian 
bir çalar saattir. 
*İnsan saadeti arzu 

eder, fakat saadete ka
vuşamıyan yegane ma
hluk in•andır. 

n.ızıı toprakta o 

landıkları için bir gün ra.n es~i ka?veciler 
aklına esti: mıyetı tahsıldan S 

- Dur ı a1cayımşun- ~fendi çokta~ beri 
ları bir in1tihan ede- sız kalmış. Nıhayet 
yin1. Acaba pişkin yanamamış, evin;n 
adam oldular mı; nındaki agaca iple 

Büyük oğlunu yanına dini asn11ş , ölın · 
çağırdı : gitmiş. 

- Bak, dedi, artık 

ben iktiyarladım, çeki- Az kaldı y11nıuo 
leceğim, senin geçmen 
lazım. Yalnız şunu u- 1 

nutma ki elinde kuv- 1 

vet varken halka iyi 
n1uan1ele et ve kendi- ! 
ni sevdir ki, hen1 nıil
letin ınes'ut yaşasın ve ı 
heı:n de kudretin daim 
olsun! 

Genç adam: 
- Aman babacığım, 

diye cevap verdi, daha 
senin beş on sene hü
kiınıete idare edebilir
sin, bana tacımı tfl htı
n11 vernığe hacet yok. 

Hükumdar bu cevap
tan nıemnun oldu, t~ı
kat sevindiğini belli 
etmemek için: 

- Ya, dedi, demek 
sen benim sözün1ü din
lemiyorsun, bende ya
pacağınu bilirim. 

La::.ı .. ıp ışaL1a \)~ , 

70 y< şında :\1ünev 
Hanın1 evci ki gece r 
tan kahve kutn .• 
aln1a k için rnan~rcı 

yanındaki iskenıl 

çıkn11ş, m::ın,ga ldan 
vılcıın sıçra ıuış eteg 
tutuşturrnuş. 

Çocuk mahcup ola
rak çıktı. Ortanca oğ
lunu çağırdı ona da 
&yni sözleri söyledi ve ı 
şu cebabı aldı: -------· 

Çocuk ha/tas 

l\1ünevvcr Hanın1 
bi bağırmaya baş 
mış. Çocukları yeti 
annelerini yann1ak 
kurtarmışlar. 

23 1'/isanda başlar 

bitmedi 

.VEREM 
n göğüs basıalıklan müıabassısı 

Doktor 

JJ,.\- Lt:.f »ul. l b,L-\~l ,\tl.iUUKLUGUNul::N: 

Bir memuur aranıyor 
l\1atbaamızda gayrı manıul eşya amhar 

HALİLera~~EZAİ r::::::• SERİ-YOLCU~U~ ~:::::: 
BASUR 1\-IEMELERİ ~~ Aero-Ekspres ltalyan anonım şırketıtnı 

1 
ARSENOFERATOS 
Gerek hastalığı mütealııp, 
gerek fazla çalısmakt&ıı 

mütevellit fakrüddeme 
karşı gayet müessirdir. 

Eczanelerle ecza depolıv 
rınctıı. bulunur. 

1 l.J~aul-4 

Pertev 
esansı 

Mandlllnlzl bir 
hafta muattar 

kııar. 

:zzı BAK.1 E IYOLOü lllmEl!llll!!! 
Dr. l S SA 1 

Jaktcriyoloji laboratUV:Jrı 
Pek c...akik kan ta li!Atı 

a ~ an ıe ulu) kure\"Vllt 
> >e ı ııma ha talık m 

ıe ~ ıdnr, b m, cc.·aııat tab-
ı a, (. ra ı:ıııkro k pi ilt frengi 

t 

ŞEKİP HABİP 
Ayasofyı Yerebııan Hacı Süley· 

man apamrnanında Cumartesi, Pazar
tesi Çarşamba ve Perşembe. Tel 
JsL 3035 

·~~~ 

~ Z Eİ S ~rka 
aynalı 
lamba-
ların 

Eyi ve teminatlı bir ziya Ye 
asgari sarfiyatla azami randeman 
ita ettikleri tecr .. be ile s.ıbıt 

olmuştur. 

Dikkat! Ila<lıca hankalar, tica
r<thanc \e vazıh.,nclcrde ldmba
Janmızın • atı mevcuttur. ·ı'lır· 

memurluğu açılmıştır. l\1aaşı aslisi )'iİrmİ lira
dır. Ayrıca sene nihayetinde kazançtan ikra
miye verilir. Memur olmak sıfatını haiz olan 
kiınseler arasında evvelce Matbaa levazım 
rşlt>rinde çalışmış olanlar tercih edilec(ktir. 
l"alip olanların bugün oğleden sonra saat 4 ile 
5 ara,.ında müdiriyete nıüracaat etmeleri ve 
:1,iki lazimeyi beraber getirmeleri. 

1 DEFT~RDARLIAKTI iLA~A Ti 
f.,lll.\LIK lıÜKl\ı\I\ Çenberlitaşta mülga l\laarif bi ası altında • ·o 

108-114 senelik kıra.ı 80 l;ra, miızaıede 18 isau 1929 da defterdarhl.a 
yapılacaktır. (469) 

* * * 
KiRALIK KUMS.\L: Silahdar Alta çiftliği müştemiltundan cohan ç•şme 

derelerinde ha ·ıl olon kumiarın bir sene müddetle ihracivesi müzavede'\'e 
k nulüu, senelik kirası 120 liradır. Müzayede 18 '!san 1\1~ da Defterdar
lıkta yapılacaktır. ( 471) 

* * * kiye i~~n vekıll bulunan l\ORN- KIR:\LIK iÇi. :DE tul!;lı ıopraıtı bulunan tarla; Balmumcu çlfcllg-t dahilinde 
flLD ve GvLD:;>T\Y.' mües,e- ~ mantlıra cıvannd• 12 donum senelik mulrnmen kirası 200 Ura, mtizaıede 
s"nde yeni mcvT'Jd r Istanbal _ı..;..8...;_'s;_•n...;_I 1J_2_<ı_;da~n...,.e_lıc_r.ı_..,_·h_kr_a ...;.r.....:•P_ıl_;..:•c_•k_ıı_r . ...:..( 4_73..;.) ___ ...;.. __ _ 

~~~ Gümrükler umum müdürlüğü imtihan 
Zayi : 1 tan ul gumn;I! ı: e kü IlİSYOilUndan: 

mu•me esini icra •ylemiş olduğumuz 1 - Anonim ve kooperıtıf şirketleri memur ve mutemetlerinin lmtihan-
c:nt.uya aıt depziıcı saretile \ enlen lan 16 "isan 1929 :atı ı;ü ti saat 14 te Gümrük taıbikat mektebinde )-ıpıl>cakrır. 
22 .57 kutuşluk 9(,()8 numaralı ,.. 2 - Şimdiı e kadar vesih alanlar da dahil olduğu halde taliplerin altışar 
2) l\fans ır,:g tan li n kb zn zayi adet acı fotografıyi hamilen imtihandan evel komiıyon katipliğine muraca

Atları \C o gun imtihıne girmeleri Uzımdır. 
cttii'; :::ıden u· m dmadı mı il4ıı 3 - Tı)~n olunan günde imtihana girme)'enler ondan ıonra giimrliklerde 
e ,c ıın. ı\1 tafa c i ıaıle kardfiler muamele \'llDam•v•caklardı< 

fistül ve mocaları ameliyatlı ame
livatsız elektrikle tedavi ve bilcümie 
a,;,eliyati icra eder, Öp;leden sonra 
Divan y<llo Ad !laoırmm . 20 

Doktor Taşçıyan 
Paris Seririyatindan mezun ve 

28 sene tecrübeli Frengi ağrısız 

iğnelerle, belsouklugu idrar darlığı 

ve zaafi cinsiyetin clektirikle kafi 

ser'i ve ağrmz tedavisi Eemln 

önünde, lzmir sokağında N. 4 

İstikbal ara
yanlarafırsat 

Muktedir bir lngliz mualllm 

idaresinde yeni açılan L.'\GLIZCE 
ak~am kurslarına ehven şartlarla 

talebe kabuline başlanmı~tır. 

fransizça lisan; Türkçe Ticaret 

ve Türkçe lngiizcc ve Fransizca 

Daktilo~rali der:leri devam et

mektedir. 

Çarşıkapı, Medrese sokağı No 1 

Y. :'il C. A. Binasında • Ame

rikan lisan ve ticaret dershane

sine müracaat ediniz. 

:: Haftada ilci defa hare! et eden posta ıayareleıi ile seyahat ediniz. ---- lsıanbuldan Atinava 5 saatte ve Atinadan Brendizive 4 saate gidili 
: ;Mevki tayin ve koli postal mektup nakli için Löyıd Tlryestinonnn Be --:: oğlunda Calaıasaray ile Mumhanedekl yolcu ldarehanderlne müracaa 
:: olunması. 

ii?m::!!!!!!!::::r• Telefon"Beyol(lu 2490-2 ı 27 -4 
K.ilinıli kömür madenleri 'fürk Anonim şirkt 

23 Mart 19~ tarihinde adiyen in'ikat edeceği evelce ilan olun 

Kilimli Kömür madenleri Türk Anonim şirketi hey'etl umumlyı 
nisabı müzakere hasıl olamamasına binaen aynı ruzname ile Nis 

22 inci Pazartesi gününe talık edilmiş olup yevmi mezkôrda saat 

dörtte şirketin Galatada çinili nhtım Hanında ikinci kattaki dai 

mahsu. asında içtima edeceğinden alakadaranın teşri ileri il:ln olu 

Felemenk 
Bahi sefit bankası 
Istanbul acentalığı 

ı ''isan önümüzdeki Pazartesi gü
nünden itibaren Yeni Postttahane 
kurlılndc Alalamcı hanına nakledile 
dileceğlni muhterem müşterilerinın 
enzan ıtlıunıw. arıevler. 

b:anbul ıcra daire ıden ; l\lahcuz 
ve furuhru mukarrer yazıhane ve 
m.roken knnape takımları şehri Ni· 
sanın üçüncu Çarşamba gunü saat 
ondan onikıı e kadar Galaıada merkez 

rıhtım hanında, 5 nçi kana 2 l -22numa
ralı yazıhanelerde bilmüı&yedc ar 
laca~ından taliplerin vakti mezkiırd3 
mahallinde hazır bulunacak memu
runa muracaatlan il~n olunur, 

Deyin ilmühaber 
Alır satar ve mahsup ynpa 

l\faksudiye I lan 35 Dcrvi~ 

lstanbul mabkemPi Asliye Mı 
Ticaret m kkemesinden: l\lünis Vı 
ram Subuh an efenı.liye ait man 
tura em\ra\inın 1929 ~enesi ı 1 İs:tnlr 

3uncü ve dordoncti Çarşamba 
Perşembe gunlennde saoc do 

buçuktan itibaren mumailey Vabrıı 

Subuhyan efendinin lstanbulda /\ 
efendi kitaphanesi cadde indeki ın 

~aza"nda bilmlizayede furuht eJi 
ctıl;imlen talip olanlttnn yevm 
vakti mezkurd• moso hev'etine ııı• 
racaat eylemeleri fü,:umu il~n uıunl 
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makin asıdır . 
Türkiye umom -\cent.'l'ı: Kff. KRQUBALKJAN 

Moroe ve Hesap Makineleri 

En l\letin Hesap 

Galata Billur s'.Jkaj';t ni<nero 1 
Telefon Beyoğlu 1 56 l 

Dalton ve 

_LLİYETİN EYLENCELER~ 1 

Llu günkü yeni bilmecemiz 
Soldan sııga: 

Dünkü bilmecemizln 
halledilmiş şekli 

Yaltaraan a~aıtı: \. •tuk ) ~."ill ~) 

2 ~alt'et 2 Soz (,l 

.ı :'\ C>IJl 2 1 loyua .ık •İ ~ 

1 J-s11. ı + ı Zaman 

2 - \'erini bulmak 

(2) 

~(ı) bmi 

+ lrıck tire -. 
~ L ', ' nıda ı (2 

it Gde<:e~ zaman 

nı ı .ı 

1 letld. 1..&<ıl (ı • 

8 llibiz hir lll31'1ul< 

" ~rnrt•ıl.a {:" 

,ı \lüs-

·' 

i~aret (2) 
:ı YapnuJ,; (4) 
·t Kaideler (.5) Kırmı,.ya (~.ı 

' Seı-scm ( lı) 
h 

il ,, 
Kann biraderin k:ın'1 t-H 
oilkkın r4ı 
Zeıhek (,l 

Faydalı ı+ 

:mniyet Sandığı em
lak müzayedesi 

~lJz.ı eJe 

lıctlcU 
181) 

50'.!o 

ı:ı~ 

'O 

'JJ 

~')5 

045 

IJS 

14~ 

.ı ') 

Kat'i karar ilanı 
nıuham. lkroz 
kıı·meli 

4.1.3 ~2-1-0 

112<)5 111'1,N 

,J-0. Ji)'HO 

IJS~O 

1209 14S!4 

14<ıtı•ı 

LJ()I) 1-ı<ı.ıo 

. ) 

mcrhunaun cin:; ve ne\ ile B'ırçlunun 
me-.·kii ..-e miiştemilhı i.>mi 

l\le'lc'·i'1one kapısında K.ttip Murat mahallesinde 
Kiıip Murat ~ii şerifi sokağıud~ e.>ki 14 
mükerrer ve leni 37 numaralı yüz arşın :ırsa 

üzerine mebni ahşap iki kattan ibaret dört oda, 
bir sofa bir muthak \C (ı~4 ar~n bahçey;. ha
' i harıpça hir lwıcnin umaını Cemil er.Zehra h. 
Eren köyünde Sahrayıcodit mahallc,indc lsta>~·on 
«>katın& biri il.;i !ÜZ ~·ctm~ yedi arşın arsa 
üzerinde bir kuı kdgir diğerleri ah~ap olrnık 

üzre üç buçuk l.;atun ibaret on altı oda, iki 
sııfa. bir mutbak diğeıi ).Ü, elli beş &r~ın 

arsa üzerinde ahşap bir kattan dôrt oda. bir sofa 
bir l.;.uyu ye i\.i yüz arşın arsa uurinde u,ir 
birer kattan ibaret üç dükUnı \ e yedi dön um 
\U:ı: al~ stl.i:ı arşm lnhçe\; ha\ i iki hanenin 
ttmamı ismet 11. 
llc,-t.:o7.d.ı l\'ay;akdcrc caddeointle c.>l..i 112 \ c 

,·eni I04 • 'o dol<»an ar~ arsa üzerinde ahşı~ 
o<; kat Lan üç oda, iki sofa, bir muıb:ık "e yer. 
m~ ar~ın ba.lıçcyi ha\·i huap bir hanenin 
wnamı Tlodo> el'. 
ll~iktaıta Abba> ağa nıahalle.,inde \'eli efendi 
SOKaıtında eski 9 mükcrrt:r ,.e )"'COİ :l :\o dok
~an ar~ın ar~ üze.rinde ktr~r iki kattan ihar{'.t 
'c t:~tunde odı,·ı ha\·i ahırın t.amaaıJ 

:\acirc 11. 
Ku1mp:ı,ada ( amiikebir uıılıalk>ınd~ Tıb:ık
tı~!le k11pı::;ı \.·adde~indc e:-;ki re ~ ı:rıi 6 o 
doksan aı;şm "sa üT.trintlc alı~ıp iki kamın 
ibarr1 2ln <lda, bir :.orı. bir muılıak 'e ~-ü,, 
:ılımış üç ar~ın bahçeyi hari eskice bir hanenin 
t:ınıruııı Reşide il re llavrettin d. 
l lasküyde Kiremitçi Ah'llct Çelebi l'arnıakl..ıpı 

sokııtında eski .J. mükerrer 'e yeni 10 No dok
"'" ariın arsa üzerinde karı;ir üç kattan ibaret 
ü~ oılı, bir sofa. bir nıutbak Ye elli altı or~ın 

bah~eyi lınvi bir hanenin tamamı 
Salih ~:r. Ye ,\dviye 11. 

Cağaloğlunda Ceırikıısımpasa mahallesinde 
\1ollaienui >oka!l'ında e,t,.; f, mükerrer \'C yeni 
'.!8 No bir kısmı doksan arşın ar.<a ü1.criııdc 

ah~ap üç kattım ibaret üç oda, iki sofa, bir 
mutbalc ı e dijtcr kısm1 k~~r üç buçuk kattan 
ibaret üç oda, iki sofa, bir J..-uyu ye hir sarnıcı 
havi ilci kısma müııkasem •e OllJZ sekiz arşın 

bahçeyi haıi bir honenin tamamı 

J~mine Faika U. 
l nkapanmda Yarnze.-siııan maha.lksinde Leh 
lebici <okat;ında eski 1 O ı e yeni 1 ~ 'o elli 
.,.ın uşa üurinde kirğir iki kattan ibaret üç 
•>da, bir sofa, bir mutfak ıJıında dW.k!nı ıe 
~·irrni sekiz :ır~ın bahçe\ ı havi bir hanenin 
tanı.,,., lbrahim Efen~i 
11•\etıı 1 locaoli ınahallesiıı<le Demirci sokaj!,ındo 
~kı 2G ve yeni 30 No alcmı ~ :.ırşu1 .ır:-;a ÜZerine 
d • hodnıın lArgir iki buçak ultao ibaret 

kı~: ~a, bır sofa, bir ıuutfa& bir kuyw '" 
r~un hnhçcyi hn\i hir haıH.:niıı tamaını 

1 d 
.. 

1
. l layrettin 10:. \'e Safinu 11. 

\an ıııdc \\·•· . . , ~ - .,,znı:ı sok:ığınd1 c,:;kı YC' ycnı 7 
0 Y0 7: :ıltrnı~ ar ·ın ar~a üzerinde ~p iki 

::~n _ ıbam_ bCŞ._od•, bir sofa, bir mutfak: bir 
\C :.ekız; ) uz ku-k ar~ın ha.h~~\t ha\·ı hır 

h:ıncnır taman11. Bngoı; 1·nı<lızc1!·1.n \·e 

1, 1 
Selim dcmlilcrle ,\sıitıc 11 

>a attı 1 lıcusa L-" · ~ · ~ nt:lı.ı.ıı.1.1esınuc J I.:ıcımtısa çıkm:ızı 
>kag do 4 0 . · k' r n 'uz on .sc ız a~ın ır a uze 

• h~ap uç k:ı_ 10 ılı:ırc:'"· ;:ıltı oıJa. ı,n:- sof11 
hr m t k ' 

. l 1 'c ı.e en lir 3Dt'n t: hçcvi havı 
l r ırı-.,.,·rı tam :::ıı 

En i\lüken1n1el ve 
lhl:t Hllll 

115 297 1~!:'>2 Anadoluh.ı.sarındo G u maiıallrnod, e-kı 

!.tO ~ "-1 15:!~ 1 

!=''O l.'i~C» 

GOksu 'c hu' u s.ok:aı-:,1nda csk1 ;- mifkctTcr 
ve ,·eni 44 o doks.ın iki .ır~ın a.r;a üY..erİ'.1dc 

al~ Ugır üstu •h~ıp olmak üzro bir buçuk 
kau:a:ı iluret üç oda, 1 r sandık <'<lrn, iki sofa 
bir ınuıiak hes }uz ' j-: b~~ ar ... ın hahcc,·i 

' ~ ~ T • 

ha\'i harapça bir han n n tamamı. 
\ fiye 11. ı·e \lımct ağa 

,\ \\ansını da I lcıcaali al»llesinJo l lamam so
kaıt>nd• eski 5+.54 kerrer mok\up ve yeni 
,t.i-1. D altın1;- c-! ar:;ın :!.~sa uzerin<lc k!gir iJ.., 
:ı-arun ibaret uç •>da.,ıJ.ı kuçu~ ><J.! \e on u.; 
a~m bahçe\i ha\ bir ·~enin tamamı \yşeTıflı 11. 
Galaıada rnlcuzadc ınahalte :nde Kart<>pu çık

m:ınnda eski ':' ve y~ni :-. :- ı _ :ı ~tiz ~:-:tı:1 
llf!':t lir.erinde ah~:'.a.p ik k:f..t.:ın ihnr"'t üç oda. 
hi ır;rıf:ı. bir n1uı11ak 'L virıni r~; 1 kall'.\r 
bı!ıçcyi hıvi hı lp~ bir . ha..,cıli~ t:1.m::ı.n11. 

llı;•c\in ı:r. 
6~00 l'><Joi.'i lfı~Cl BcyoP;1unda h:amdbiıın mohollc<İndc- Enli 

yoku · \C t;uk u. sokak.u c;o;ki ~2..20 ıni.ikcr'"Ci 
,.e ':!'-2 mükerrer ,.e ~eni ~O. ,,,1.;;:- :\o ~üz 
elli üç ar~ın a :ı.3 üzerinde enli)Oku" '---ih.etinder 
kir!lir beş ve çukur s k:ıkton olu kanan ibaret 
ıe alrınth iki dülJ<ıi.ııı mü;tcmı~ \C birinci 
daire dört 'e 2, :ı, 4 daireler bet-er od.ı 'c 
hirer .--0f:ıy1 'e S dtirc liç otla ye hir çama.~ır 
lığı \e bir koridor \ie birer mutlaj!;ı \'e he~ 
dtı.irc'fi ve elektrik e terko:; tcrtibatnıı ve 
nıu~ _ milJtı sairt:j i h.:ıri bjr apartıru:1nın ramarnı 

Fatma 11. 
9180 3 ı !11,l J ~O'i ı • ( ,:.ucar& l 'aocbc.·ma hatun mahallcsiud, 

pa;olımanı caddesinde c;ki J2\ IJI \e )en; 
4Q, ~'l. 1 ·12 'o ·· ıin altı ..-üz J<·ksan ar~ın 

''· il uzerinde iki adet Ugiı hi er katlı tl<pc> 
i!c uç ~ 1İ7. yirmi arsın üzerinde' :dış:ıp depo 
ve on altı :ı:r~ın üı-cr':lde kAgir bir oda~ı \ c 
yedi yiiz 3rşın bahçe He üç bin iki yü1. kırk 

dokuz ar~ınclın ibaret <la~ m:ıh..ı.llinin l3m1mı 

ismet Sadiye Zeki\'c \e 1 !atiçc 1 L 'e lbra!ıim 
ilahi il. 

655 :l'i7-l 183.J.7 KadıköYünde Rasimpa;;a malıalbinde d,i 
1 IHdarpaşo ;-eni uzun hafız sokağmdo eşki (ılı 

mükerrer ve yeni 38 !\o rüz \inni arşın ar~a 
üzerinde k~rgir üç buçuk · ımı:..n ibaret yedi 
ııda, üç sofa, bir ınutbak, bir müşterek ku:ru 'c 
hamamı ıü1. on iiç ar;ın hahçeri havi bir ha. 
nenin tamamı \ lc\'lıibc 11. 

\'ukan.lıı cins ,.c nc\·ilc ınevk.ii 'l! rniıŞKmiklu yaz.1Jı cnıl;lJ, hi7.alarında 

gfocerilen bcdı·llerle ıalipleri üzerinde olup 3 . 'i>•n <1'29 tarihine mtisatlif 
<a'dr~amba günü saat on buçuktan itibaren ınüı;, ede\ c mübaşert:t oluuanıl.. 
s;:ıat on beş buçukta (kı<mcti muhammenelerilli ı<cnüz eylediği takdirde) 
kati kar:ınnın ı.~şidesi mukarrer hulurıduğunılln ulip olanların mezkur 
günde saat on beş bucui';a kadar Sandık idaresine miıracut e~lemclcri 'e 
oo beş buçuktan 'onrJ ,·uku hul3cak mür:ıcıaılann kabul cdilmiyeeeği 'c 

mezkur cmlAke eıelce talip olaıılonn l<at'ı karar e>nasındo h!zır bulunmadıkları 
ye ba~h alip ;mhur cvlediği takdirde e\·dki taliplerin keffiyet etmi~ 
addolunac•kları lüzwnu il:ln olunur -------------·---------------
BursaDOKumacılık Türk 
anonim şirketinden: 

Hursa Dokumacılık Türk anonim şirketi heyeti umuıniycsi '25 
, 'is1n 929 Per,cmbc ı;ı.ınü Bursadaki fabrika lıinasınö saat 1 <1- c c 
:ıdiyen 'e saat 16 da fe,k:ılade toplanacajtuıdan nizamname ıııt

cibircc :ısaletcn ı e ya 'ek:lletcn -:n az hi scye malik ol:ın hissedar· 

lann içtima p;unündcn nihayet on gün eYd ~ Bankastna mliracaatl:ı 
hi ·,e senetlerini 'c i ·imlerini yazdırmalan rica olunur. 

Adi içtima ruznaİne i müzakeratı 
l idare m-ı:li>i raporu 

2 :\lüral..ıp raporu 
:ı l 92R Bil.tnçosıııın ıa,diki Ye idare he\ etinin ibrast 
.+ Yeniden idare heyeti ıır.a in tihabı 

Fevkalade içtima ruznamei müzakerh 
'\'izanıııamd esasinin hirinci madde,iniıı m ies ·isler hak· 

kındaki fıkrasının tadili 
Tadil edilecek ~ekil: ': ... Zirık ınuh~rririni imza 'J'iırki~c l~ han

ka.'ı Bursa şube,j, Eynegöllii zade :ı-Jacı S~ffet, J•:yncgiillii zade 

Rafet, Edremitli l l:ıcı Ethem, Kız hayat mektebi müessisi lsmail 

Ilakk ı , Rız' an zade H asan, tütlin taciri Salim ='luri, tnbağ Tevfik, 

Bat pazarı tacirlerinden Jlacı .-\!Jdufüh, hancı J lalit, rohumcu hafl7. 

Riza b e y Ye e fe ndiler ... • 

l\1uaddd el şekli: ~ .. Zirde muharririni imz:ı Türki~e 1~ lıankn>ı 

Bursa şubesi. ~:rncgiilhı 7.adc 1 laı: ı <;3ffct, E\•nc göUU zade l 'afet., 

J~dremitli Ilacı F.thcrn, hafız J lalir, tütün taciri Salim .\uri, tabap; 

Tevfik, bat pa;r.an tacirlerinden l lııcı :\bdullAh, hancı 1 lalit, to· 

huıııcu hafız Hfr.a bey Ye efendıler ..• 

-füccafanın nazarı dikkatına 
Istanbul ticaret ve sanay ı odas ı Topane 

an barından: 
ı-:,eıce ilan olundu~u ,eçhile Tııpaııe anba.nannın tahliye>i liizumu 

üzerine h:uruçeşn1e nhum antreposuna nakli h..ırargir olan anbar eşyası için 
Jsııınbul ticaret ve sana•i ofuı Topane anbarları ida.re,ı Asigora\·iyoni cene
ralı sigorta mües.isesile bir nakliyat sigortası akdetmiitir. 

J'oliça <iyanın kaıuılen yjyana ( Avaries partculiero tarzındaki hı>arıua 
da şamil olup naklolunon bir lıir parça azami (beş yllz lira) esas üzerine 

sigorta cttirilmi~tir, 

,\nhard~ ıne' cut mall:ı.nn mahiyeti n1allım olm:ıdı~ı gibi fatura1:ın da mt\·cu 
bulunınadığın:ı ~urc i~hu kıymet sureti uınumiyedc \:t~ati olar3k tc~pit cdil
mi~tir. J\nbard:ık.İ· mallcr içinde bulunan fazla kıymctı h3İ7. e~va rnc\·cut 
lıulundnj\ıı takdirde al:lkatlarnnın dolıa fazla'1na sigorta ettirmeleri menfaat
l ı ra ikttıasmd:ın bulunduğu il:\n olunur. 

Dünyanın En .ı'Vieşl1ıır 

l\'Iakinelericlir 

General Motoı·suıı acen talıkl~tı" 
esasen büyük \Te gittikçe teve~sii 
edeıı şayaııı lıayret biı" teşl{i

lat mikanizmasınııı ıııii~ 

him biı·eııı ıııiikıı üd iiııı. 
• 

Bütün dünyada 50 den fazıa ele müşteriler müstefi t o lmak
fabrikalarında her gün 7000 tadır. GENERAL MOTO RS 

otomobil imal edilmektedir . kumpanyası taksit usulile hem 
Ve- 18000 den fazla acentalar acentalıklara ve hem de müş
el ele vermiş, büyük bir fa- _ terilere sühulet göstermekte, 
aliyetıe GENERAL MOTORS ve bir sene için verdikleri 
mamıllatını satmaktadır. teminat mektupları her iki ta-

GENERAL MOTORS ile a- rafa da istifade temin etmek
centalık l arı arasındaki sami- tedir. 
mi merbutiyet mütekabil a laka GENERAL MOTORS un her 
ve emniyet hislerinden ile ri acentalığı gittikçe tevessü e
gelmektedir. İşte bu merbu- den mühim bir teşkilatın mu
t iyetten hem acentalıklar hem- temmim bir cüz'idir. 

G('nrrn l Mnlorsıın on nrıı/ıas ı vardır: 

CADfLLAC 

OAKLAND 

• LA SALLE 

OLDSMOBILE 

• VAUXHALL • BUICK 

PONTIAC • CHEVROLET 

CAMIONS CHEVROLET ve CAMIONS G. M. C. 

!,tanbul icro dair.,,iııdcn: 
Keıua1 bt) in ;\'oime h:mı:ndan 

aldığı borçtan dolaı ı mahcuz bulu
n,,n C.;JtiıJ.uü• tophaneli o~lıında 
atik mükerrer 28 cedit (>8 ,.e ıino· 

mahalli mezkü.rtle ~8 30 l\lukerrer 
:ıtil.: 6'.!. 68 cedit Nıı lı mahallerin 
17- 76 ıl · pey bedeli Yefadan ı~ i ıın 
Hra) ı teca\'az eylemek ÜT.ere Jıi~':'l'· 

Lri otuç gıill müddetle mc\ kii nıiı

za1edeye ,·azolunmu~tur hunl:ırc.Lın 

~8-30 mtikcrr :ıtik l.>2· Gı:> cedit :\o 
lı kiışkün Topancli oft'lundaki cephe
sinde M, 62, 68 cedit No far ı artlr 
umum me>ah•sı takriben fö~'8 arşın 
terbiinde olup bundan tahminen 428 
orşın mıkunııda üç katlı a~ap ko
na~ ,.e 254 ar~ın tcrbiindc kilgir 
ahır altı k:igir üslii ahşap il.i katlı 

ebniye ve 154 :uşın tcroiinde kı<men 
k:\gir kısmen ahşap arab•lık ( ha 
rapçadır ) \'C 26 arşın terbiinde ze
mini malta döşeli k;lgir çama~trlığı 
bn; olup hududu Hatice Uehiyc H. 
emlaki \ e Aptd1adir Er. (a)ırhtı 
ı e Sefil B. hağı \C Topanelı o~lıı 
cadJc:,i \C .ı\ lruni zadt: cadde:-;i ılc 
mı.hdut olup zemin kaunJa demir 
kapılı zemini maltı döşeli bir taşlık 

üç oda merdil en altında bir dolap 
ili hela ,·e mermer Mı:.sluJ.. tekne 
,e zemini çini döşeli cfak bir ko
ridor ,.c bır oda \C bölme hpudan 
dığor zemir.i taş döşeli bir taşlık , e 
iki odayı havi olup bu kaun pence

releri deı-nir puınaklıt..lt olup ktl~irdir. 
Birinci lata bahçeden iki urallan 

demir parmaklık l.:orkulut..hı iki toraflı 
mermeı- plat.. merdi\'enle ~.,kılır etrafı 

camekanlı bir '"hanlık 'e bir şofa 
ıe iki oda 'e iki dolap \'e '"~me 
kapılı ufak bir koridor 'e iki hel;\ 
'c bir oda \'C keza dijter lıtilnıe ka
pıdan dil';cr bir sofa \e sofadan bir 
kapı ile mermer tışh n1crdivcn ı!c 

arka bahçeye ~ıkllır mezkur Mıfoda 

üç oda ve iki ytik \'ardır "'"'" 
,-11ğh l)nya pencereleri demir paım:ık
lıklı dı•, ikinci katta: merıfü eder 
c:ımtk!uılıJır bu katta büyük !tir 
6'llorı , e birinın taıanı kumaş uç 
od:ı ,.e bir koridor ikı heh\ ve bir 

oıl;ı \ardır hi.ılmeden diğer sofava 
geçilir rnfıda iki oda 'e lıir dol;p 
ıc bahçede hüvük bir ahır ,.e iki 
;amınlık \'c harap mutfak ,.e bir 
sahrı:ıı; \C firenk tuluınlıalı bir 
ku\ u ıc iki çam beı - yemiş ağocı 
'c hir ha\'U7. ve Altuni 7..1.de tara· 
fıııdaki bin;ıda zemin kalıııda malta 
bir aralık lıir oda bir hela hodurunı
d:t k11ırür1üK iı~t kattı hir aralık hir 
oda!ı ha>·i olup dcruııunda bekçi 
sıfatilc mahalle lıekçısı sal.ın<li• 

K:\r~ir l..üiklc zemin launJa bir 
ta_..Jık \C tahta Jö~cli ı e tir lıirlne 

geçilir 'e birinde el \lkam•ıt• mıh
sus rmıbtılli hıı; d-.rr otlı ,.e bir 
hel;\) ı havi olup lıirinci kattı bahçe
den merdi\'enle çıkı!tr ulak bir sa
hanltl.. 'c bir htivük sakın 'e dört 
odo \C ı.<>Jme camck~nlı ufak bir 
koriu<X' mcrmcr rnaslııklu iki hdt 
,-ordu-. lk.iaci !..at Çatı olup iki tarafı 
CiY• koınnğa mahsu, mahal 'c rahLa 
döşeli bir Sl!oiıu havidir. llirinci ve 
ikinci kat!ar pencereleri paneurludur. 
llu kısımda Arp:ıcı Sülevman efendi 
s:ıkindir. Hüyük ko~ı..: ho~ultnuş ya~lı 
ho1alıdır. 28 ıtik mükerrer 6:1. h8 
ccdil nun1ar1lı hö~kün umum ınc.sa
ha>ı tahminen 2.f()-2 ar~ın ıerbiinde 

olup bundan t•hmincn 203 arşın 

mahal iki katlı ,1hşap koşk \'C ~8 

:t:-~ın. üıeri caınck:inlı k:\r«?r ınut· 

hakcır. I lududu : 
hmıil 1'~. çayırı \'e \btülkadır 

Er. ha~ • ll•'ıri I'~. l\oşkü \'e 
'l'<ıpanc1i o~ı catıcsh·lc mahdut 
olup ;ı;rn1in katınd:t l3hta tki~eiı bir 
salon \'C iki koridor 'e dOrt oda ye 
hir hcl:\ ı e bır kiler birinci !..alta 
bir ~alon re iki koridor \'C <lört 
oda ve bir hela \'e hır balkonu 
haY1l:ir birinci kac pcncrcleri dı:mir 

plrmaklık fot kat pancurludur. 
1 )cruııunJ:ı lıi~cdarandın J\l:ıcttin 

il. <•kindir, bahçede :m kadar '-emiş
li ycn1i~~iz ağa1,-· ,.e gül fidanları \ c 
uılumbalı ko' \.1. \'C hir tartık liımcsi 
13nlır ahşap ku~kler 'ağlı b<>nlıdır 
bu~-uk k ışbio bir l,;: mınd• baticc 
~tlıka il \e bir kı>mında Hakkı il. 
sakindir er ma mü~ıcmilaı n arızi 

büyük ko,kıin tamamına ~0000 ve 

diğerinin 5000 lira kıymeti muba .. 
ıuinelidir talip olanların kıyın 

muhammenesinden hi.;_-.cyc nıu:ıoi 
kısmın yüzde onu ni~lıctinde ve il 
pey akçası ,. ıntizaıedc J4{)~~ 

CHak No &ını alaralo; daireye gelme 
lcri 'e 21) 4 - 1929 ıarihinde a 
14 - Hı ya· kad.r ib:ılei en·eliv 
müzavcdesinin devam cdcccgi v 
fazla mahimatın do::-rasınd:uı ıı 
edilecclti ilin olunur. 

Şehremaneti ilanat 

~elıreınaoctindcn: \ ·fa yaog-ı 
yerinde Darülhadis nıahalle;ind 
Vefa meydan >Okagmda 27 ha 

rita numaralı adada l 99, ) 91). ı 

harita numaralı ar,;alar yanınd· 
1.85 metro yüzünde 18,48 metr 

murahbm ~aha>ında olan l~manc 

mali arsıının metro murabbain 

500 kuru~ kıymet tııkdir olunıı 

rak sanlmak için aldkadnr ola 

200, 196, I 99- ı harita. nuınaralt 

ar>alar ~habt beyninde açık mii

zayedcye kunmu~tur. 20 nisanıı:..ııı 
tarihinde ihalöi olacaımr: 'falip

lcrin şartnameyi görmek i,iıı 

mezkur tarihte Jcrnzım miidiırltı 

ğunc !!;clmekri, 

••• 
!"aınatya caddesinde Da,·utpa~a 

Traııırny duraı;ında ;ı;ı :\. Kah

Ychanc yanında ki :..ııı nuır:ıra;t 

arsa_ 
1\Llpte camii ~chir nıalı lle

indc 67 -. J\ahıehanc ünundc

ki tarik f:ızla,;ı. 

· Bah\da ndrcslerl ı:;öncrilcn 

mahallerin icara raptı mukarrer 

lıulunduıtundan talip olaııl .. nn 

'i ·anın 18 iuci l'~cmbc gL.;;,i 

5aat 15 te D:ıırc cncumcnine 

mllracruıtlan ilftn olunur. 

Mes'ul Mildlir: BÜRHANETT1N 



URAı İA 
YAZI MAKİ~ELERİNDEN 
YL 1 BiR PARTl \'(lRl'T ~:T\ılŞTIR 

URANIA 
• 

.. 
Oun fiatlı eyi bir makineye malik olmak menfaatınız icabı olmakla 

miıba\'a:ısında L tical ediniz ... Makinelerimiz, her türlü ihtiyacatı temin 
ederle' Yalnız bir Alman bankası tarafından iki bin makine satın" 
alınmıştır. .\!ısır .\blıyc nezareti her sene makinelerimizi tercihen 
mübayaa eder. 

llRA. 'İA PICCOLA PERKEO 
Acente ve Oipozit<rleri; DA VİT ve LEON v ARBER 

htanbul, Topal yan 1 lan No 36 · 38 - 40 Tel. l;t. 247 
\nkara acentalığı; ljıklar cadde>inde 3 numorada :'-lejıt Tevfik, 

lzm!r acantafıı;ı; Nafiz :\lustafs, .\l'fsin Acentalıgı; .\lazhar Hasan ve 
\luhr biraderler. 

~ :\dapnzarı acenta!ıp;ı: lsmal! 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

\le ller ,ıe c af• mahsc 3$ı zirde muharrer iıç parça emlakin au,ı mü 
unedcH bnulmu • 

1 - .\l .zı ede kapalı zarf) u ulıi iledir. ihale 22 ı i 929 tarhi· " 
\nkarada idare meclı<i huzuriı·le icra edileccktir.;l"alip olcnlar beher ı:r,ul 
kJn •1iz:ısınJa gt• te'"ilcn mikdarda t1::minat iraesine mecbur (')lup hu teminat 
vank~ ını teklif mektuplariyle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve vahut 
ihale mec'ısinc ıctişmek üzere taahhütlü olarak pbstıya tevdi ederler, 

~ ln•lc bedeli berveçhi peşindir. 
3 · Talip olanların Umum müdürlüğe veya lst•nhul veya lzmlr şube

l<rlmfze ve yahut Adana Defterdarlığına müracaatla mufa al şartnamemizi 
mutalaa etmeleri Ye müzayedeye iştirak halinde bir nu;;hasını bir lira bedel 
mukaNlinde alıp ·mz' ve teklif mcktupl~nna rapte~elcri icap eder, 

= 
Umumi ~o. Mevki Nevi Teminat mikdm 

lira 

9 Adanad.ı Bucak mahallesinde 
Slpetll cadde lnd~ 

3 No. iki bıp ka<ap 1 50 

JO 

14 

Adanıda Kıillahçılarda 

Kayerll ve Inaplı 
kariyelerlnJe 

dükk~nı 
88,90 • 'o. iki bap 675 
dükkAn 
Sadıkyandan mahlul 4400 
tarlalar iki Ö<üçük çiflik evi 
Tapuda muharrer hudutları 
muteber olmak şaniyle 
takriben 4#10 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
inhisarı 

id:ıresir.h I' ı'>rttaf anbuında mevcut 70 adet Ca!1'lre mlıhtaç tahta hçı bil 
m JZ Ye ra•ınd"a taliplerin fıçıları gormek tlzre Anbar. memurluğuna 

• lçın de idarenın ticaret şubesine muracaat olunması. 

Fotograf anıatörlerine ve seyyar fotogrfçılara 
Ala minıit f ,cograflarınız için her halde 

MINUTEROS 
Kodak kartpostallarını kullanınız. 

rinsı mükemmel ve dalma memnuniyet bahş semere verirler. 
1 ler yenle ;atılır. Kodak fotograf makineleri - Kodak nual· 
_ mlcri kodak kJ~ıtları. -Şehremanetinden: 
i\falıa'lc i 11 ; :\Iuayenc tarihi 
o ·nı·71aga J ·ı~~'l 929 pazarte~i çarşamba 
Ca[erajta l 7 ,, ~ perşembe pazar 
lı'rahimal(3 8 9 ~ ~ pazartesi Salı 
Rasill'paşa 1 O 1 1 "i an92'l <,'arşamba Perşcırbe 
\ leddiyc 13 14 ,, Cumatesl Pazar 
lkbaliye 15 r fi ,, Pazartesi Salı 
Osmaniye r 7- 1 ~ " Çar~aınba Perşembe 
llasanp~a 20 '2'2 nısaıı 929 Cumartesi pazartesi 
Zühtüpa;a 23 25 " ~ salı perşembe 

Tuıtlacı ~7-28 " '' cumartesi pazar 
Göztepe 29- 30 " '" pazartesi salı 
Sahrayıcedit ı 

Bostancı - :> mayıs çaaşamba pazar 

Suad ive 

Kozyntaıtı j 1 - " 

.\Terdİve'lko) 6· 3 " • pazartesi çarşamba 
lçcrenköv 9- 13 " " perşembe pazar 

Hey'cti vekile kararı mucibince hayvanatı fcreslyenin ruam nokta 
nazarından muayenelerine başlanılacaı1;ından yakarıda yazılı gür !erde 
beygir, estre, merkeplerin muayene için daire hey'etl baytariyeslne 
getlrihmel, aksi takdirde evamlrl hiikl1mete muhalefet madde-inden 
haklarında takibatı kanuniye ifa edileceği ilan olunur. 

Hilaliahmer cemiyeti kongrasında yeni Heyeti idare intihabatı 
ı. yapılmıştı. Yeni Heyeti idare ilk içtiınaını dün akdetmiştir. 

Teffiz komisyonu dün de toplandı: Komisyon nıesaısıne devam 
!iyor. Şimdiye kadar 1700 teffiz muan1elesi yapmıştır. 

Ankaraya Şehriıniz kitapçıları nltnıına bir hey'et gönderilmiştir. 
F otografimız bu hey' et aza:ını gö _ r:riyor. 

1 ~."" ....... ı:'<i;1'.:iıiii1;1ı:::İllıliııı .... ımı:::;zıı;ıı;:~ııııı:ı;:;:ııwı; .hı 

Mağnlsadakl mahktlmlardan bir kıamı 1 
dün sehrlml:ı:e retırlldl. 

Limanımızdaki Amerika kruvazörünün 
mürettebatı dün şehrimizi rezmlşlerdlr. 

l'...vinizin aparaınarıınızın 

daima cemiz ve parlak 

kalmasını ve sizin de 

mo?mnun olmanı7.ı arzu 
ediyorsanız meşhur ve 

muzadı taaffün 

Poliflor 
noget 
Cilasını 

Kullanmanız l:\zınıdır 

Her yerde 
satılır. 

IJlilIIIlllll~ llliHll 

tayyare piyankosu 
Keşideler heı avırı 11. ndedir 

3. ci keşide 11 Nisan 1929 

Büyük ikPamiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca: 20,0CO 15.0CO 12,000 10,000 liralık 
ikramiyeler ve 10-0CO liralık bir müka.fat. 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

tt nımınııı ımı 11111m11111111ııı11111 ı ı ı ı ııı mıııı ıııı ~ ı ı ııııı ı ı mı ııı ıı ·~ ı ı ı 
o••••••••••••C•)++++•~~~~· Hayvaolarınızdakl kelebek hastalığının kat'! tedavisi 

i t 1-Mare -
Nam il:l~la kıı1ıiTdir. 12 senedenbtri milcerrep ve kat"iyen zamdan aridir. 

Toptan satış mahalll; GALATA ÇiNiLi Ril !Tl'.\1 II.\N Nll\lı\RA 22 .......................... 
11ı-Atinaya tenezzüh~ 

~ Loyd Triestino, muhterem müşterilerinin Atlnayi az ma rafla ziyaret 
~ edebilmelerini temin arzusiyle Pire için Azimet ve avdet biletleri ~ 

ihdas etıni~tir. Bu biletlerin fevkal!de tenzil edilmiş olar. fiatında Ati· ~ 
nadı otelde ikamet ve caam bedelleri dahi dahildir. flu biletler, 
yolculara, lstanbuldan Pireye bir azimet ve avdet seyahatından ba;ka 
Atlnada arzusuna göre GRAND BRETAGN~: ve yahut PÖTI PAl.E 
otellerinin birinde ikamet hakkını vermektedir. 

~ 
iş adamları ile c\tlnaı.·ı ve asarı atikasıııı zivaret etmek hteyen zev.a· 

• tın kendilerine pek az m1srafla seyahat fırsatını temin eden Lovd 
• Triestinonun bıı teşebhıisünü IAyıkı veçhile takdir edecclderl muhak 
~~ aktır. Şehrimıze daha fazla seyyah ceilıetmek maksııdıyle \tln~ıh 
~~ bulunııp~Xellrimizi ziyaret et1Mk isteyen zevata dahi nvnı uhuiet 
•• • ve istila.leler bııhşcdilml tir. XXXI.I.I.:X. ................ -

.... BÜYÜK EMPERYAL - OTELI~ 
Jleyoğlunda tramvay caddesinde lnı;iliz <efarett ı tisJlindec!ir. 
Blttevfikihi tıalA otuz beş senedir otefcilik vapıyorum. lznıir.leki 

.\skeri tesis ve hlnac:ını kendim tevsi ve in~a ederek kııaathane He 
beraber yirmi beş sene hiisnü idare ettim. \un anın fuzuli olarak 

lzmiri işgali yüzünden emsalim mi<i!lu firara mecbur oldum. lsta" 
bulda Sirkecide Osmaniye otelini iscicarla altındaki kıraathane~ i de 
lzmir ..ı\skcri kıraathanesi ntımilc tesi~ ettim. \'c ch•r.vm tarıu 

idaremdedir. Me<leğimde sebat ettim .ve el)·evm edi~:orum. :;iimdiyc 
kadar hüsnii niyet ile çalıştım. L1mumun tevecciihh:rinc nail ofduın. 

:\Jeslcj!;imden memnunum. \'e müteşekkirim ve mütciı a,-isln'ı. ile 

uzun senelerde muhterem vatandaşların nam ~ormL · \ c k ızAnınıs 
oldu~ı hü<nü tevCcclihlcMn ruhuma ha>1l etıi!i iftibr ve- mem,~ • 
niyetin bana verdiği sı.:\ inç ve bu memnuniyetin 1 ah r..:tti~t cc ll l:t 

hssehile bu kerede Be. ojl;lıında büyuk Eruper~·al Otelin tu:t\ı;n. 
.\ Iureher ve n1 ... hterem mcb' -.!arımız ile eşraf \'C t..._ccın nı •tc1 c arı 

isti rahatlarını temin edecek urcttc kaffe karyoialarını tık \ c ç 
şırlarını ve salonlarını ve hilciimlc mohilıeltrini yeniden trirı '" 
celi in ederek sekiz gün eve! kü,at ettim. ::;imdi)e k dar hı nı nl\ hC 

Çalısam. filft ahiriliimür hu suretle muvtlffakivetiıııi \İne .:cııobı 'ıal.tan ' . -
temenni ederim. Zacen i>tedenberi mesic~im yegane bu,c ı nı et zın~ 

sebat ve cmnivet ve iHet ve istikamt:ttir. ()tctin ncz.'lfcti ve ınui<l'·nıtı 'i ı.: 

ve ehvcıılye(i ve her tanıf:ı kurhiyeti ve ı~ranbul cihetine \l" .1 fiç dC' 
nizlnc nezareti kftmilcsile cmsalt • miııkülluvııcııh laikti!'. \luhcc c ıı 
mcb'uc:an v~ muhterem vatAndaslarımın diğer otcH1.:rc ~ıt,c lctı c\ ı ll 

Türk mücsse~e~ini bir kere nazarı teftişten :A:t:çirmelcri mu~c ;ım 
• ispata Hfidir l\uşadını kemali iftih;ırla iı• ı cvl.,-im. 

1 BeyoğlumLı Irlmvay caddesirdc lngiliz cTareti it i ali 
Eınperyal oteli ve Sirkecide Osm .. ıiye oteli 'e lzmir \ k i kır 

- Ilı- \histeciri < lnıcr fı ~ ..-/, 

eeOllı- Taşra müskirat bayilerine ~ , 
FevkalA<le suhulet gösteren yeg;\ne müeı;c;c K:\l\I r lırii.;ai•rı tır. 
Rakı - Konyak, Ş<rap üzerine toptan muamele yapmak için CJ". 
tada Kürekçilerde No 35-37 J . Kaini mahtıımları falırikas 111 " 

~ müracaat olunmalı ~ 


