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~ORPORATIFPARLAMENTO 

24 ~Janta !talyada yapılan 
Parlamento intihabatında., ötcden
bcri tahmin edildiği vech!le, ?11us
SOlininin, katti muvaffakıyetile 
ncticelendijtini ajanslar btitün dtin
)'aya bildirdiler . Filhakika on 
nıilynna yakın olan ltnlyan mli'1-

tchiplcrinin büyük bir ekseriyeti 
fa ist di.vanının tespit ettiği nam
Zttlere rey vcr~i~ler ve bu su
:eııe (Duçe) nin iktidar mevki

Musaköy ~ Sivas hattznzn • znsaszna başlanıyor 
~ 

:-----·~~::: ~-=· s·, ;::;:?~08 Sıhhat 
f --==--"" ... ~-• I ~ 

ın· 1 bir defa daha tak viyc et-
nıişlerdir. Artık korporatif parla
llıento bir emri -akidir. ltalya 
b~tün dünyanın, hiç şllphesiı ta
-kıp etmekte olduj:l;u yeni bir 
tecrübeve ırirismiscir. Ru tecrti-
1 • ,, '· ' 
ıeden alınaCıık neticelerin di~er 
lllillctlerin siyasi hayatında da 
az çok müessir olacaıı;ına ~üphc 
)'Oktur. 

l kanunu esasisile ltalyan siya· 
st havatını iktisadi mehdelere 

• •• 'I 

tının ettiren ve bu suretle 

haıyan milletin;n e•erjisini mü
~erret presip munaka~lanndan 
1~tisadı [aalivetlerc tevcih eden 

MuSSolini k~rporatif parlamento 
si~tcm·ı ' . lk · 1 · ı e csennı ·ma etmış 

TUrk sermayesi 
. ~ 

Cumhuriyet hükumetinin 
şimendifer siyaseti ilerliyor 

iş Bankasının yeni blr teşebbüsil 

Tü.rk ·sermayesi ve türk fennl : 
Musakö·y ;.·Sivas hattını yapacaktı.r 

addolunabilir. Ba~ta l\lus."Olini,nin 

~Ulunduğu yeni mebuslar listesi, Memlekettn mali, iktiMdi. sınai, ticari, hülllsa her 
. ~1Yın milletinin i~timal ~·c ,ik;- . sahada yükselmesinde Cumhuriyet hükumeti her. 
tisıdt sahalarda bütün teşckkul; gün yeni bir eser vilcude gettrmektedir. Bilhassa fimen
lcriııi temsil etmektedir. F~i~m, · difercllik. &iyasetine mühim bir mevki ag~-an lamel 
htıııdan evci iş kanununu e,asile paşa hükumeti bu sahada az bir zaman zarfında pek 

1 

""ndikeler ve mesleki teşekkLillcrl bügilk işler giJ.·müştür. Bu uiJurdaki gaye memleketin, 
devlet organı olarak kabul et- her tara/mı örütncek ağı gibi demiryollarile birbirine 
ll\İşti. Tabii bunların devlet isle- bağlamaktır, Bu gaye de günden güne tahakkuk ediyor. 

rinde söz sahibi olmaları ıazı:n- MusiıklJg - Sivas ~rasında . ı 
dır. ;\Juooor . . . "" ı 
. ' ını, nın tcspıt ettiı;· şımdl bir çok yerlerde yapılmakta olan inşaata 

51\ası 
~ tımdeler dairesinde çah~a- ilaveten yeniden Samsun.Sıvas hattı üzerindeki 

01an bu teşekkuller bütün Musa köyünden Sıvasa kadar alan 80 kllometroluk kısım 
faaliyetlerini i tiSad! cephey'e da mühımdlş Şevki bey ve rüfekası grubuna ihale edil• 

:\e;h edeceklerdir . .MuSSQJlni hıı mlştlr. Bedeli ihale 4-5 milyon lira raddeslndedir. 

~retle diğer Avrupa milletlerini iş Bankasının teşebbüsü 
,ıpraea 
• n ve hıitta zaH dıi~llren B 
ınıı h u ı"ın mali cihetini I" Bankası deruhte eylemiştir. 

Usıımctlerine kapital ve .,. " 
aııı ' 
Ver~~ mucadelclcrine nihayet Hükumetin tedlyatı 

J kanaatındadır. ff ukOmet lhal;-ü;erlnden müteahhitlere inşaat bedeli 
tı t~Yan milletinin tasdikine ik- olarak yüzde 50 nakten, mütebaki yüzde 50 yl .de 

ran ed · 
Ctti . ~ 400 meburun temsil bono olarak verecektir. 
lar ği rnıJıı teşekkül ve sendika-
3 1 ŞUnJardır: 45 mebus ziraatı, 

mebus sanayii, 16 mebus tı
Cllreti 
nakli •e1?. ınebus deniz ve. hava 

Y Cıhğini 12 mebus kara nakr. . ' 
la ı) ecı!ll(ini, ı O mebus banka

rı, R2 
ıııe•Jckı mebus artistlerle serbes 
t~ı.ı· er erbabını temsil etmek

ır. Bu 1 
scnd'k n ardan lıaşka köylüler 
ti 

1 ası 27, ar.celc sendikası 2b, 
t:aret ve k 

ı o 1 . · Operatil muı:ssiscleri 
t l en1· 

knra z_ Ve ha\a i~çilcri 1 J, 

frılisll!~adk,lıyat_ı ve dahili sefain 
cıııını 9 .. . . 1 5 

l:ti1.eı , unıversıte er J. , 
ted.ri~ sanatlar akndı:misile sair 

b Ve ilim .. · 1 · 
aııkaı . mııe"ı"e en 8 , 

nıııh· ~r mı.ı.tahdcmini 6, e ki 
arıpicr 40 h 

rııc!ıus .
1 

arp malülleri 44, 
. ı e ı~·m ·ı l 

!{ " o unmuşlardır. 
rırporntif 

•la ıeni 1. parlamento, İtalya, 
l;il , ıır deVTJn başlangıcını 

ttmckt d' 
, i h e ır, :Vhıssolini,nin 
. nıı ahatta l • 

fer, lıal . azandıjtı kati za 
h }an blok 
anıJc hah«· 1 una yeni bir 

"'' CC~ğ· · . 

Türk sermayesi , 

ış Bankası bu bonoların iskontosunu kJlbul etmiştir. Bu 
neticeye nazaran teknik hususunda Türk fenni ile Türk 

sermayesi birleşerek iş ıllrmeğe başlamış demekdlr. 

Bidayeti teşekkülünden itibaren bugüne kadar mem· 
lekete büyük hizmetler yapan iş Bankasının mesaisi 

bu sahada da tecelll etmiştir. 
Türk fenni ile Türk sermayesinin kudreti bir arada 

yürüdükçe vilcude gelecek eserlerin de o nispette büyük 
olacağına şüphe yoktur. 

Nispeten kısa bir zaman zarfında lnklşafeden şlmendl
ferclllk siyaseti günden güne büyük merhaleler 

katetmektedir. Hükilmetlmlzln, mllletlmlzln emeli bu yolda 
durmadan yürümektir. 

* * * • 
DEVLET DEMiR YOJ_;LARI 

1 

Samsun - Çar- .-.---..-ı::D.\., 

şamba hattı 

Hekimler dün 
toplandılar 

Veremle müca
dele cemiyetine 
yardım edile!cek 

. 

Yazın Anadolu ve 
'Avrtipaga bir seya
hat yapılacak mi? 

Sıhhiye vekilinin beyanatı 
doktorları memnun etti 

Dun etıbba mnhadcnet cemi· 
yeti hey'etl umumlyesl Or. 

Salim paşanın riyıuıetlnde top· 
landı. Rei~ doktorlar bakkın· 
dakl nefrlyata mukabele olarak 

. hllzırlanm" olan risalenin, me· 
kamatı aldeaiııe gönderfldiğlnl, 
vefat eden ll2a Şefik Hidayet 
beyin cenaze-mcrHlmlne idare 
hey'ctlnln Jftirak cttltlnl sGyledl. 

Beyollıı hUllftmet tabibi Ta· 
bir Beyle Dz. Ahmet Klmll,' 
Numan, Memduh, ve Ziya B~y.! 

, 

içtimada bulunan doktorlar 

Jer azalı~a kabul edildi • Av· 
rupa ve Amerikaya yazın 
tertip edilecek seyahat hakkın· 
da azalar tarafından vukubulan 
tekllflerin tasvibi ve bu busuı· 
ta bir proje lhzan için meaele 
idare heyetine havale olundu. 

Veremle mııcadcle cemiyetine 
yardım için blltOn muayene
hanelere· ııİtıracaat edilerek ve
remle mücadele cemiyetine AzA 
olmalarının temini tekarrllr 
etmlştlr. lııtısaı meselesl hak
kında Sıhlıl:ye Vekilinin intişar 
eden beyanatı memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Meslektaşlarla hasblhal için 
Sıhhiye Vekili şerefine TUrkoca· 
ğtnda bir çay ziyafeti vcrilme~ı 
kararile lçtimaa nihayet veril
miştir. 

Nisanın son haftasında topla
nacak olan. kongrılda, blltlln 
azanın, sigorta sandığına ııza 

kaydedilmesi ve cemiyet azası 

için hususi bir hüviyet verakası 
ihdası teklif olunacaktır. 

İranda karışıklık 
var mı? 

Tahran, 29 (A.A) - Reuter 
ajansı bildiriyor: l{ararlaştırılmak 
lstenllın elbise ve serpuş mes-

to hayatınd ı b'lhı parlamcn-
, 1 a da d'kk 

\c talva hudut! 1 aıa şayan 
l . . . arını a 
ıır ıdare ve m , . Şacak yeni 
k tsııı tarz 

Bütün hisseler üç 
senede hükumete 

intikal edecektir 

' elcsi dolayısıle Tıbrızda l{ürtle· 
rln bir karışıklık çıkardıgı riva· 
yet olunmaktadır. 

addi_m_esi olacaktır. ı\v::;ın mu
letlcrının bir coğu d Pa mıl-
p 1 

Cmokrasj ve 
nr ame.ıto buhranı d . 

. cnık'Il b' 
nevı hastalıktan . ır 
}' . muztarıpıirl 

Ormul ve prensiplerinde d 
1 

er. 
)'u · ama 

ruycn ve hiç durmayan ha . 
tak' \atı 
. ıp etmeleri ve ona her h~ld 
ltıtil·k e ıa eylemeleri zarureti her 
tarafta teslim olunmaktadır. Bu-
nun ıçi ·ıı ti 
v , • n 1:'11 e er haıatının sevk 
c ıdaresı hust1'und·ı lıe h . b' · r angı 
ır memlekette görWen hl . 

nılık h . . r)c-
utıın dt'nynda hıivük b' 

alak - ır 

Ankara, 29 [Milliyet] HUkQ 
metln satın almaya karar ver
diği Samson Çarşamba battı 

hisse senetlerinin 58,500 hissesi 
halen hllkllmetln elindedir. Ha· 
ttın 14,840 hissesi de halkın 

elinde bulunmaktadır. 

Teeyyüt etmlyen bir şayiaya 
göre askeri kumandan katledH
miştir. Dllrt bin kişilik askeri bir 
kuvvet berayl ihtiyat Iranın şi
malinde Savuclakta tchaşşllt et· 

iiiiiiiiifj ~ mekted.:::... ........ __ ......... -

-· •• Pazartesi günll .e 
Samsun, Çarşamba hattında • k 

1 4 .. •, 
·ık t t Çıkaea o an nume- • 

~ 1 
• ren ~ :roıu ilavemiz: • 

hllkOmete intikal edine.: hat • • • 

devlet hallan meyanına gire· i ilkbahara : 
ccktlr • t t 

- - - : tahsi5 edilmiştir. l~tan-: 

, 

çocuklar bir hafta 
sonra toplanacaklar 

23 nisanda çocuklar neler 
yapmağa muktedir olduk

larını gilstere,.,,kler 

23 Nisanda ba,ıayacak çocuk 
bıftasında vazife der'ubte ede· 
cek kız ve erkek talebeyi tefrik 
için , ilk mekteplerin en .zeki 

· ve kablllyetll talebesi arasından 
ıtönderilcn ( 6-12 ) ya,ıınndakl 
çocuklar, bir hafta sonra topla· 
nacak , buıllar meyanında çocuk 
haftası için Tllrkocatıaa reis, 
kAtibf · umumi ve mııbHfp ay-
nlacatır. Bu-çocuklar 23 Nisanda 
ocata vaziyet ederek bir hafta 
işlere bakacaklar, verilecek 
mllsanıerc ve konferanstan ço· 
cok sergisini n 2ö nisan çocuk 
balosunu tamamca kendi bildik· 
feri gibi ladrc edeceklerdir • 

Kadın-Erkek 
işciler 

Kadınlar farkın 
kaldırılmasını 

' . 
isteyorlar 

Tütün işcileri cemi
yetinin içtimada ver

diği kararlar 

liadın ·amel4!nin hasta/ıh 
zamanlarındaki hakları 

Yaprak tutun ı,cııerl cemiyeti 
bcy'etl dlln kongra balinda top
lanmıştır. idare hcy'etl azasın
dan olan icadın lşcı Emine Ha
nımın, erkekler kadar çalıftığtni · 

· ileri _ sllrerek yevmiyeler ara
sındaki farklann klldınlması 
Azadan Lutflye hanım da • ka· 
dın • erkek " meselesine temaı 
ederek kadınların da erkekler 
kadar yevmiye alılıağa haldan 
oldotondan bazı lfçl hanımlann 
maruz kaldıtı tecavuzdan balla· 

Sergide çocufur. hayatı, te· 
şekkuıu·, hastalıkları , içtimai 
vaziyeti , fenni elbiseler! ve 
oyuncakları hakkında IAzımgelen 

levhalar ve eşyp bulundıırula· 

cak, ziyarete gelen annelere 
hasta bakıcı hanımlar tarafm
dan izahat verllecckttr. Sergi 
eşyası için bazı tlcarethancıı:r J · 
Türk ocağına müracaat etmiştir. 1 

Cocuk haftasındt oc:ıkta·her 
glln konferansları müteakıp ço
cuk bakımına dair filmler göa• 
terllecektir. Ocata, çocuk haf
tası için gönderilen şeyler ara· 
sında klllliyetli mıktarda çoko· 
lata ve kitap da vardır. 

Ocağa vaz'lyct edecek çoculılar 
Reisicumhur Hazretlerlle f!er:'e• 
ti vclılleye lelgraflar çekecekler, 
Vali ve Polis mlldllrllnc ar:ıııı. 

tarını blidlr.ıceklcr, haftanın 

hitamında Anadoludakl Tllrk 
ocakları vasıtası ile hertarafa 
selAmlarını bildireceklerdir, 

Üsküdarda fırka 
binası dün açıldı ----

Tütün tarlalannda 
etmiştir. 

· Umumiyetle , kadın • erkek 
rekabetinin kalkması temenni 
olurimuş ve fU teşebbüslerde 
bulunulması tclı:arilr etmişvr. 

1 . iş kanııııunun sür'atle 
çıkması bu husnsta intihap cdi· 
len hcy'etin JAzımgelen meka· 
matla teın•s etmesi, 2 - J ma

. ylste tütlln işçilerinin bir içti· 
maı için ınllsa~ . lbtlsali : 3-
Saatl mesainin 8 saat olarak 
tespiti : 4 - I<ıi dın amelenln 

· doğuın ve hastalık zamaıılarında 
haklarının tanınması ; 5 amele 
hayatının sigorta_edilmesi,amelc 
çocukları iç!n bakım evleri ya
pıl!llası. Serbcs gırev ve beyne! 
milel amele kongralanna iştirak 
hakkı verilmesi. 

!!:TFi_Y_A-TL-A-RI 

Cumhuriyet abidesine konan 
çelenk AmerU a bahriyelilerinin 

ellerinde 

·Celenk ... 
' 
Cumhuriyet 
abidesinde 

Amerikan bahriyeli· 
leri diin merasimle 
Cumhuriyet abide· . . 
sine büyük bir çe-

lenk koydular 

Bir kaç gilndenberl llma
nımızda misafir bulunan 

Raley namındaki Amerika 
gemisi zabıtan ve efradı dün 

.Taksim Cumhuriyet abidesine 
Çelenk koymuşlardır. 

gemi küçük zabitan ve ef 
radı dün kabataş iskelesine 
çıkarak oradan muntazam 
yllrllyüşle Taksime çıkmış· 
lar, biraz sonra da Vls A
miral Daytonla Zabitan oto
moblllerle gelmişlerdir. 

Merasime Bahrlyelllerlmlz, 
_izciler ve bir çok Halk 

iştirak etmiş, evvelli lstlklAI 
sonra .\merlkan marşları 
çalınmış ".e selilm vaziyeti 
alınarak çelenk merasimle 
abideye vazolunmuştur . 

Mer.aslml mııteakıp Ame
rıka bahrlyelllerl gemilerine 
avdet etmlşlei'dlr. 

Merak 
ediyor: 

Şehremaneti tarafından inşa 
ettirilen Üsküdar Halk Fır

kası binası dlln tesellüm edilmiş 
ve parlak bir surette resmi kll· 
şadı yapılmıştır • Binanın Do
ğancılar cihetindeki kapısıönllnde 
Üsküdar flalk bandosu , polis 
ve zabıtai belediye müfrezeleri 
ile kesif birhalk kltlesl, lstıtnbul 
Fırka teşkllAtı erkanı bulunmuş· 

Rusyadaıı fazla mal · 
gelmesi dolaJ'lsife sığrr 

etleri 90 kuurştan 60 
kuruşa inmiştir. 

,,fl!Jıı~ 
tur . 

'ehremlnl namına muavini 
Hamit bey bir nutuk söylemiştir. 
Alt bey de mukabele eylemlttlr. 

Hakkı Şlnası paşa kapıdaki 
kurdeleyi kesmiş ve davetliler 
içeri girmiştir. Oavetlllere limo
nata ikram edilerek merasime 
nihayet verilmiş, bando geç 
vakla kadar çalmıştır. 

Müskirat inhisarı 
Müskirat inhisar umum mll

dllrll Zekat 
Bey dün sa
bıhkl ekskp
resle Ankara
dan tebrlmlze 
gelmlştlr ZekAI 
bey Ankarada 
inhisar idare
sinin, DU yunu 
umumlyeye na· 
kledi leceğine dair vukubulan 
net riyat hakkında sadece de-

Mevsim lttbarlle Erzurum 
ve lzmlr mevar:datının 

ehemmlyetli oiması piyasada 
tesirini göstererek koyun 
ve kuzu fiyatlarının yüzde 
onlkl kadar tenezzülü~ü 
mucip olmuştur. Mamafi, 
kuzu sevklyatı, geçen seneye 
nispetle yüzde kırk nok-
sandır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı - İlus-fngiliz • müaa.~ebatı. 
'l· Dünkü ni;ıçlar. 

3- Soıı h.lbcrler 
4- ·raribi tefrlkamt7~ Temirlenk 

3 Uncu sahifemizde 
t- Istanbul cama gunlerJ 

etleniyor. 
2- T>un yapılan iÇtirna.lır. 

4 Uncu Sahifemizde: 
ı- lfa\'I r;ı.j)OTU 

DJ.<il) 

- Haftanın en 
mühim havadisi 
hangisi? ••• 

M il il y et 1 n mekteplller 
için açtığı müsabaka ... 

Her Tllrk talebenin merak, 
alaka ve heyecanla meşgul 
olabllecejti bu müsabaka nedir? 

. 

? • 
Müsabaka şart
larını yarın o
kuyunuz. .. 

. a 'c dikkatla rakip cdilnıck
tedır. 

Zeki Mesut 

HUkOmet bütçenin mllsadesf 
nlsbetinde Uç sene zarfında bu 
hisseleri halktan satın almak 
salAhiyetinl meclisten isteyecek
tir . Bu müddet zarfında hattın 
idaresi şirket elinde fakat işlet
mesi devlet demir yolları tara
fından yapılacaktır . 

BUtlln '!sseler Uç sue sonra 

CelBI be11 şehrimizde t bulun i/kbaharıııı canlı• 
iş bankası umum mildllrll . : fotoğraflarla. güzel ve : 

CelAI beyefendi dlln Ankaradan :reııhli levhalarla gllre- : 
şehrimize gelmiftlr • Bııglln Is· : ceksiniz. : 
vlçreye hareket·cdeccktlr. • • ••••••••••••••-•••• 

111Jştlr ki ; 2- 1: ~ıck: il af tanın y:ızısı. 

;ı --.ı\ı;kerl bahl'i. 

4 - Jlil::o\ye. roman. 
- Böyle bir şeyden maJOmatım 

yoktur. Bir tebeddül mevzubahs ' 

değildir.. '-----------

Müsabakamız yal· 
nız bir talebe sını
fına değil bütün 
talebe zümreler/ne 
aittir. 



2 ~ILLlYE'f ... ('UMill ,. 3ö ~f iMi 
·~11!!!!!!!~~~~..----~~l!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

Mllllyetln tarihi tefrik••• 38 

TEMİRLENK 
Zor bir muharebeye giriyor 

Temirlenkten gördüğü iyiliğe fenalık 
eden Toktamis er geç cezasını görecek 

1\ nir \lt<n Ordu ile h.ırp ı duP;u ve Tokıamışın kendim 
n_ıc' J mria_ k r ıl~madı bik. reklediğı } erde har'le girışectkti. 

1 okta mı ı n rdu u adetçe, 1 larek.\tmda'l anla~Lldı~ına 
mı"' •ndcn faziaydı., ve daha ı:ürc Tatarıstan ) :mıri kat"! olıı· 

sen surette SC\ · lı idare edile- rak şu IJı; yolu takip etmHir: 

l i ıy0rdu. 1 - Kendi ölke;i dalıi.ıarle 
J"gzl~ clarak bu ordunun, sn· hiç hir harp hareketinde imin 

y1>1z derecede, ıı;enç binek hay- rnamak, '.! - '\fodafııa vazivc-
unları da 'ıırdı. Temirin adam
«ırı memleketin haricinde y~ya, 

bıl irlerdi. /fa Plİkdar "U \ e bir 
az -yi')'ecek ile iktifa edebilirlerdi. 

Alnn Ordu c;e bannlan.:a bu 
kıtadan uzak )ıt_<amı~tı. 

Hu araziye gırmek i~,n Temir 

kum çollerinden, bat:ık m alardan 

\'e ,;arp tepelerden kendine yol 

ımımak mecbu•i ı etinde idi . Au 
yollardan g-e~"tcck bir c •rdunun 
iaşe i için icap eden Jc,·a.zını i>c 
ancak iki llı,: vlıkran fazla ola 

ıııazdı. filrde qı;cr Temir hundan 
onr1 Tokcami kar~ısına çıkacak 

,ılursa, urkasında sarp arazi ol 
duğu fuılde oııu••la harbe giri~
mek zarureti..,de kalacaktı. Bir 

hezimete ogradıp,ı takdirde ise 

nrdu ;unun en hıiyiık kı<mım ka) 

betmiş olacaktı. 
Kendinin d olumu km' etli 

i'ı.ti"lal'er dahilindeydi. 
Bu yük l'ctro 17 16 da bu 

nra.ıi uzerindrn l li\·ere ve Ttirk 

menlere kar,ı c·cnuha bir Rus 
ordusu evketmi,ti. hu ordunun 

kumandanı prens Bekoviç çer

ka ı ıçerkes) maiyetindeki adam-
1rdan çoıtı-ı iıe birlikte çiilde 

ıldu. Orduııun ~eri .-c kıılan kı~
"11 de e•ir oldu. Bundan bir 

n ır ınra d:ı Kont Provski 
kumanda ında diğ<r bir ordu da 

bir kı~ mc' ımi, su ihtiyacı 

iykc temin edildiği halde. bu 

~c gıri~tı. DeHisi . ene, :;ağ kala
! ı!ıp dönenler, arkalarında onbin 
de\ e, hir okadar nraba ile ordu

nun muhım bir kı mını. karlı, 

huzlu o\aln•d bırakarak geli· 

}Or1ardı. 
.\ yanın hu nihayet<i7. malan 

hAJ, bile 'ıc-r hanr.i bir ktıvvei 

•'- , içın k. pnlı '>lan yerlerdır. 

ı' ı ir dt 1 ııu ileri ine gide 
11 \lcck~ı.(.a ıc L ıp;rıı yıırllmek

'• 1 ._r ( ._ ız nin etrafından, 

,\ t 'l ( lr !ur 'l eh r1erine huc:uııı 

ede!>· ır li !· k 1 Lıır ~e • şunun 
k el ·r r: lıa' ık değile'" !'emir 

h J\ıık ı c lcriııc A• ' medcn 

1 kt:ıı , S ırc laptctınck 

ıst"v~ kti. 
il rdc foktam• in kendbile 

rcrcLe kal" ıhşmak isteyeceıtl 

hakkında Teminn lıir fikri yoktu 

'I oktamiş bir birinden !arklı Ye 

ayni zamanda beklenmeyen bıızı 
şeyler yapma) ı muvafık fiÖrdü. 
Temirin istihl arat \esaitl de mu
vaffak olamadı. Levazım tükendi 
Temir ile ordusu, daha Altın 

ordunun hayra)tı bile görllnme

den yollarırıı kaybetmişlerdir. 
\ '·erliğin hütiın rabiyelerini 

kullanan T mif'n harekatı akim 
ı;nlıyordu. 

Lakın T nıri doğruluğuua 
ı:ıdı~ 'lrdu • in anların mızaçlannı 
anlamak h!ll>-ıısundaki bilgisine 
muracaat ettı R.c1vhude ce3:1ret 

uruşluğa !uzum gonncdi • Bir 
d:ık ka d~,i u e Tnktam'~in, Tc

rnırm aravında bir kaç sene 

kalJı!\t, iki ._ a harpten kaçtıjl:ı 
hatırına gc cbılirdi. Temır bunu 
du, uncr<k .\. Jf>l sccı)csinin za. 

fını 'c k n \et ni anladı, ona göre 
h:ıttı harLkc 'li çizdi. 

r 1 t rr ' i bir ııkıncı ku
r ı l ı bir mudnfan harlıı 

ı ın mk n kalmiyaca-

or fokwmı, maide 
ld J\ et :u m 'ıafaza 

r ıc dele\ ı 
ı~ı her 

edı> 

nr d ima t. dit 

olacakt•. Ten• r 

ııha\ ctırc iri~ti re 
o7.c " maı ı tc ci: 

it 11 nr it r n 1 lıııı 

tine p;irmemek; .ı Daima ta · 

arruz etmek, :ıtların koş"hileec~I 
k:ıdar ,iddct \t: slir'atle taJrnız 

ı:tmı:k .... 
Tcmir d"di IJ: 

- Harp meydanının orta yerinde 
on kişi ile b:/,ınmak, onbin kışi 
ile olup tu mtyiana çıkmamaktan 
daha iyidir. Duşman b:itün kuv
ı'efferini loplumadarı eı•el hem 
Jfİdip onun bir kuVl'efini kırmak 
ıyi bir harekettir. 

Yolu ilzerinde 11111/ıafuza edile
bildikçe lıiç hır fııiyük ordıı ya
kıılananıaz. 

Ba~lmıgıçta Tatarlar Syr neh· 
rini arkalarında bırakıncaya ka-

dar gittiler. \ abımcı ıılmıyan bil' 
verde huluııııvorlar demekti. Rir 

<ınınlan cliıtmnc gcçiyorl&rdı. 

\jı;ır aj!;ır, \ktağ_ dedikler; dal!; 

ilsilcsini geçtiler. ~ubat ayının 

nihayeti olmu tıı . !\ar \C ya~mur-

dan clahıı zıyadc yollarına devam 

cdemiyerek da~ın bir tarafında 

çadır kurdular. füı e'nada ıdı ki 

Toktaıni~ tarafınd"n bir elçi hcy·
cti geldi. 

Temir dokuz guzcl beygirle 

bir clma>tıraş işe getirdiler. Te

mir bu ufak ,i eyi a\ ucuna ala· 

rak elçilerin dediklerini sıikllnla 

dinlemeve ha,ladı . Toktanuş, 

uy le görllnuyordu ki, . "cmerkant 

ı:mtri olan temire ka~ı minnet

darlığını hatırlamış, onunla harbe 

giri~mektc hat.ı ettiğini anlaya
rak '!'emir ile Jo tca hir ittifak 

ııkdini arzu cdiyprdu. l .:1k:n hu 

dli bir ı:y, diplrıınatç'i bir ha
reketti. Buna karşı a\ni uretlc 
hareket etmek lazııngeli\ordıı. 

Temir bunLn uıcrinL ı;ek.1 

elçilere dedi kı: 
Sizin ıfendinız yaralandıf(ı ı·e 

duşman/1Jrdan e•ıyet glJrdüğı1 za
man, lıtrkes bVır kı. fıen kendisine 
yardım eltim, ığ/um d dun Ul/1.ı 

korumak için l'rııs Huna karşı 

ordu göndPrd•nı. Sııvnrii<rı'llin çn
ğu da bıı mııhar,bedc •i /10. Fakat 
o, krndıaılc lwvl'c/ ve ıktıdar gö
runce >ıııılar111 lı •psini anıılfa Hen 
lrana "eçtiğım amtJn lıanu taar
ruz e•tı. Şelıirlerıını yaktı, yıktı. 

Sonra du diJ! r l:;üyük bir orduya 
bizim ıilkrmıze sfl'kettı. Şimd• biz 
kendisine ka l' }'tirürkm o da ol!
rayacağ< cezadan kurtulmak isli
yor. Tııktıımiş cttiğı yemın/erı çnk 
kere tutmanuştır, Fakat eğer lıa 
sefer samimi sıırette sulhu istiyor
sa Afi Beyi gönderip berıim rmir
lerimle müzakereye ba~latır. 

Ali bey, Al un Urdu dev Jetinin 
be~vekili demekti. Fakat bir tür· 

lü görünmüyordu Onun ıçın 

Tcmir de şimale dup;ru yurüyıi

~unc fasıla vermedi. 

Temirin lıeraberinde gLtirilmi~ 
olan kadınlar, zabitlerin nıfaka 

tinde olarak tekrar Scmckandc· 

~iınderildilcr. Temir zabitlerinin 

bir Jn.,-:nını kahl'ıdn Scmcrkandil 

miıdafa için iad~ ediyordu. Bun 

da" onra Trnwı. ordusı l 'lun· 
duğu c dl~ hareket edL ·ek Ak 
Kuru. •a dahi' <ı\dLO. 

Tcmirin o du_u llç lıııfta }ti

rlldlı. Kış 'ec;m.; faka '<ıgtık 
ri.ızgılrlar c i} crdL 

Çndı,. ır t 1p'an~ 'e c. in 
tcke•'ckl , al l· r.ı )l\klct L)tı. 

\r1baların ... ar 'Jd:ı ~ ııkl. ](\ ~ 

.~r h :nurJ !1 ak f.İl 
0

) o .ı . l\ra 
' rda J urJ u\ a ::;.t r '" n· 
,ım \ mı l ıleri t..ıl u. 

Or un \l 

k ı ~cmi 
kt•rl -ı rjrj"' 

ny.I~ ır 1'\ n 
ile ı • ~ a ı 

ı ı 1r k ı n, arp 
'I ,eyler \ ard•. Ak 

ordunı he •erc:i 

ı 1 :ı mih ırda ıııı 

'ı· r tı.ıtulmu,t• . 
bitmedi 

HARİÇTEN ALDIG-IMiZ HABERLER J -,.,--

F••-··•· RUSYADAI t..gIIC;ere2 
AbM.A1 ~LARA ı Öl,ENLER ÇllK Hilaliahmerin köylüye yardımı 

A11kara, 29 (Milliyet) liildliahmer merkezi um 
köy/Ü!Je 400,000 kilo buğday dalıa teı•zii11e 
vermiştir. 

Tamirat müte
hassıslarının reisi 

ne diyor? 

Parls, 29 (A.A.) - M. Owen 
Voung, paskalya tatlllerinden 
bilistifade teemmuıatta buh·n
malarını hey'eti murahlıasalar
dan rica etmek suretiyle müza
keratı kapamıştır. Bu rica bil
hassa Alman hey'eti reisi M. 
Sclıachta hitap etmekte idi. Fa
kat bir ultimatum mahiyet ve 
edasında değil idi.! Fakat Al
man hey'etl murahhasası adeta 
4Nlsanda sarih bir cevap getir
mek mecburiyetine lika edil
miştir. 

4 Nisanda toplanacaklar 
Parls, 28 ( A.A) MUtebas-

-.ıslar komitesinde hey'ctl mu
rablıasa reisleri mesailerini 
ıııufassalan teşrih etmişlerdir. 
Rei ler mütekabil vaziyetlerini 
ve erkanı meselesinin sureti 
müzakeresini tarif etmişlerdir. 

Mamafl bu hı su~ta m!lzakeratta 
bulunmuşlardır. lttüsyü Youn
un teklifi mucibince paskalya 
tatillerinden bilistifade bu esaslı 

mes'elcyl yeniden tetkik etmek 
ve hUkQmetlerlnden bu hususta 
lstımzacatta bulunmak hususun
da mutabık kalmışlardır. 

Öğleden sonra hey'eti mu
rabba atar dain devletlerin th
tlyaçlannı teşrih eden prensip
lere ve tekliflere alt müteferrik 
ve mahremanc notalar taatl 
etmişlerdir. Bu notalar Alman 
taksitlerinin adet ve miktarının 
hesap edilmesi hususunda esas 
ittihaz edllecektlr. Umumi celse 
4 aisanda akdedilecek ve o za
man erkan hakkında hakiki 
müzakerat baflfyacaktır, 

Papaslara rnüsade 
Parls, 28(A.4)- IJleb'

usan /i'ransiskeıı kongre
gasgonlarının ecnebi menı
leketlerinde ınisgonerlik 

etmelerine mezuniyet ve
ren projeyi 242 reye karşı 
:J29 rey ile kabul etmiştir. ............... _._ 
Kralın taarruzu 

Kabil üzerine yeniden ı 
harekete başladı 

Pesaverden gelen haberlere 
göre Kral Amanullahın Kftbil 
üzerinde yaptığı taarruz hare
keti yeniden şiddetle devam 
etmektedir. Bha Saki, Kralın 

kumandanlanndan Nadir Hanı 
Kabile davet etmişse de Nadir 
Han bunu reddetmiş ve Sakiyi 
Kllblll terke davet etmiştir. 

B ha saki buna Nadir ha
nın Kabildeki evini yağma 

ederek cevap vermiştir. Kralın 

ileri Jrnrakolları Kellat !iıerl.ıe 

gelmiştir. --------i'in. 

Münakalat kesildi 

Na11kin ile Şangag ar-asın
da gelip gideıı yok 

Çin-Japon ihtilafı 
Nankln, 28 [A.A.] Teinıın-

fau hadi~cıılnin tesviyeşine dair 
olan ltllafname ahklmı japon
yanın iki aylık vadeden evci 
kıtaatını Chanloung den çekece. 
glni natık bulunmaktadır. Bun
dan sonra Nanken mllll hOkQ
meti Çindckl japoaların hayat 
ve emval va emlakini himaye 
etmek mes'uliyetlni denıhte ede
cektir. Çin ve Japon muhtelit 
komisyonu hadise esnasında iki 
tarafın uğradığı zarar ve ziyan 
mes'eleşlni tetkik edecektir. 

Şangbay, 28 (A.A Ajans 
havasın mchablri Llchlsen vali
sinin idamı haberinin doğru 
olmadığını bildirmektedir. Bu 
haberi neşretmiş olan Çinli 
gazeteciler tc' ldf edilmişlerdir. 

Nankln ile Şnogbay arasında 
her tUrlll müı•aka!At munkatl 
olmıı tur. Gayet şld~etli örfi 
idare ilan edilmiştir. ilk muha
rebelerin Changkaic ek a gayri 
mD ult oldu ıı 11) l!le .:' •edir, 

Çın sularında ka-a 

Roma,28 A.A. Kantai na-
mındaki Çin vapuru Vaugtse 
munsabında Libia kruvazllrflne 
çarparak batmıştır. Telefat ol
ıtladıll,ı zl\!lnedilmektedir. 

Ingfflz hey,e-]j On iki ~:fta zar- ı 
tinin seyahatı fınd~. 1104:~7t?. kişi ____ o mus ur 

Adanada bfr kad111 intihar etti 
!\dana, '21) ( \lilliyct) Ru-ada Ze)lıet namında hr 

Kesilen münasebatın 
iadesi kabil olacak 

mı~ 

J't\oskova, 28 (A,A.) - lz
vestlya gazetesi lnglllz hey' 
eti murahhasasının seyahati 
nln muhafazakar kabinenin 
siyaseti dolayıslle lnkıtaa 

uğrıyan lngillz-Sovyet mü
nasebatının yeniden tesisi 
hususunda mühim ve ameli 
bir tesebbüs olduğunu yaz
maktadır. 

Hey'et normal esaslara 
istinat ettiği takdirde arada
ki münasebatın ne derece 
inkişaf edebileceğini tevsik 
edecektir. Hey'ct Sovyet hü
kumetinin beş senelik milli 
iktisadi inkişaf ve lthaliit 
programını tetkik etmekte 
olduğu bir sırada gelmiştir. 

FJ.I.l•t.i-de 
Yahudileri11 hareketi -

[ 'ir bt tc ııkunmu<tıır: \hi-
• ' 

ren l rındrada ilk içfrnaıııı aktc-
dcn " n:d, ııci ( 1· il, tin) Dııınin yon 

l\ırlil!;ınin. haz' in iliz ivonbt
lerı için cazip ,,Jduğunu anlamak 

her ne kad r kola\· i'cık, iki 

,c, i unutmak m himdir. 

Hirinci i; eks riyettc olan 'e 

fıkrıı:ıız~e daima ckscriycttc ka
lacak olan Filistııı nrapları mcın· 

kkt-tlcrinin lıir in 'iliz mü<tcınlc· 
ke<i yahut doının}on haline koıı

ma,ın;ı asla razı olmadılar \'e 

ihtiın~l razı ltC olııııpcaklar. 

ikinci i: lngiliz hakimiyeti altında 
ol mı\ an mt'mlcketl~l n :ır ;.ı mu· 
kadıks.: hinct cdetı · ı,:ok miktar

clald \'ahı.:li mulı:ıdrlerı, ayni za

ınaııda Fili tı:ıdc lıiıı:\ ahudi ekseri
yetinin 1,ahul cdiimll.! olm~ ı ~<ırtile 
hu ~\"lclıııd Dnrni~ycın. mcfhu. 

ınuıııı J,alH.' elkcckkrdir. Btı )l" 

diod Donıir} oıı llirli~i ınutc~eh 

hı.krin•ı lıırıncı ·ıcs"dc ile ala· 

kack <ılm1dı '.arı gorııhror. 

Bunlar \ 11' .ıdilcr t.ıra.ından \, nı-

panl' rıl>akkl' ı ~ tı"a alırm1 ·a 

c·ıj',ı K11 J ,ıı' '<r ne« ,.,ılı't}l ; 

avnı rı ma•uia n~ ' da '\ .n erai 
Er,l iıc ' n ) hı.c; 'l'ri 

i. k u' ,liP;ir.. ' ' kmcrc Jıi.l,,,:ıtli 
l'u' y. ı orlar lkı ci hkıi..at i,._ 

hun'anıı pror" Jrl 1 ınnın fn ' ' l 

mL t JY
1 

r · !l l..,. .... Oll' 

nı.,; nı 

ı~ 1 

' mut 

11 

r , C\ k 
ıemicl\tt ·c rn 

r tc tc, ..ıh ,c 
1 et ı aıılı~or ır. 

llL .hq , \ ' n e r:- e i 
(1 ~ Lıid:ıyc tl İrP at • no .t .. 
nazarırdın ı ı ... rJ.-l~C\'L l ,tu; 111, 

nuıı biri<! 1 ıl!~tin .\rrıplnr. ıın <\rnr 
ça !, nu~an ıntm .. ketlerle bir Kor

fedcrasiyon lıalinde birleşmek l•r<a 
tının rcddcclilıııcsirc ra;.1 • ıl.1caklar 

ve lııgiliz lmparat<ırlutu h:ıriçtcn 
gelecek ~iyoni>t m\lbacirlerin 
Filistin de kendilerine hir ek. e

riyt:t ccnıin cdilıı~1=eye kadar İn~ 

@iz ttbaa ı ı lnıakta serbe't lıu
lıın:ıcnk l:ırdır. 

italyada 
Eski bir Roma kadırgası 

Roma, 28 A.A.) Tribuna 
gazetesine nazaran kurutulmakta 

olan Nemi gölünde ilk olarak 

eski Roma devrinden kalma 
bir kadırga meydana çıkmıştır. 

Roma, 28 A.A.) Fauoda 
Metaure nehrinin eski yatağında 

koltukları altında birer boş va
zo tutmakta olan 110 ıskelet 
bulunmuş! r. B 1 r Asdruba
lin askerleri ol fuğli farzeCl

mekte ir. Bu keşif Jilet re ı 

muharebesinin mahalll rnkuunu 
te bite medar olacaktır. 

Tc yyarecllere ni sn 
Romıı, 2S (A.A.) Musolini 

bif çok tayyarecllere madalyE• 
ıar vermi~ ve Gullbaud ile 
Amundsen nin hatıralarını yad
detmiştir, 

' 
Londra 2!! (A.A.) - Bu se

nenin bidayetinden 23 Marta 
kadar lngilterede vukua gelen 
vefivatı mObeyyin istatistikler 

mOstevli grip Ue zatıılkasaba bu
lunbuğunu natık bulunmaktadır. 

lnglltere ve Gaf memleketinin 
bUyUk merkezlerinde 1929 sene
ısinin ilk on iki hafıa~ı esnasını!a 
vuku bulan vefiyat yekOnu 104. 
576 ya balig olmuştur . Geçen 
senenin ayni devresinde bu 
miktar ancak 04, 182 dir. Ve bu 
vefiyatın kısmı azamı zikri ge
çen hastalıklardan olmuştur. 

I•p.n:nyadn 

)'ENi iDAR1'~ 

Bir kanunu esasi 
tanzim edildi 

Barselon, 29 (A.A) - jene· 
ral Prim o• dö Rlveranın bir 
tebligi , arayi unıumiyeye ıırze
dilecek olıın yeni bir kıınunu 
esasiye göre yeni bir usulü 
idare tesis edileceğini bildirmek
tedir. Su kanunu esasi ve mü
temmim kanunlara tevfikan bir 
parlamento intihap edilecek ve 
bu parlamento hUktımetin şek

linin tadili zamanını tayin 
edecektir. 

İspanyc: tayyarecileri 
Riyo dö janeyro, 28 LA.A.) 

Ailesi okyanosunu geçtikten 
sonra Babla da karaya inmeğe 
teşebbüs etmiş olan jaimenez 
ve lgleslas namındaki lspanyol 
tayyarecileri bu gün ( jesu'< del 
gran poder ) namındaki tayya
releri ile yollarına devam etmi
şler ve saat 16.45 te Rlyoya 
inmişlerdir. __ _._ 

Asiler mağlup oldu 
Mekslko, :!8 (ı\.A Harbiye 

nıızırı asilerin her tarafta geri 
ilçekmekte olduğunu bildirmiştir. 

Nuyork, 28 (A.A) Meksl· 
kadao gelen son haberler aslle
erinşlmale doğru rlcaatte ber
devam olduklarını bildirmektedir 
Ceneral Eskobnrın kendisini 
takip edenlerele ancak Chihua
huaya bir kaç mil mesafede 
l>llin Başi~ba geçidini tuttuktan 
sonra harbe girlşecef:I zannolu
nuyor. 

Meksilıo isyanı 
Mcks im, 28 (A.A.)-Federal 

ordusu çöl mıntnkalarını geç
tlkten sonra Escalon şehrini 
lşgııl etmlşlir. Ş~ . r son zaman
larda asilerin elinde bulunmak
lı.l i l. Ordu şimale doğru ji
menez ür erlne ) ürilmeğe hazır 

lnnm ktadır. 

E 
em ~. \ aile i 

kcndı> ın Ccdı .ııı nehrine atarak intih:ır t ta. 

Sebebi k ı z ı l l:ıs.ıııanıp 1 lano namında lıırilc kaçma-ıdır ı,ı 
y:ışıııdaymış., ha imse knrı,:ın az. diyerek b~nı .. •dır. 

Rus - \fgan hududı 
Moskovn 29 , ( v.A Sovyetlerin Afgani tan hududla 

tııhşldatta bulundukları ve Afganlıların Rusyaya muru 
men edildiği hakkiuda ıntisar eden haberler temamen m 

' nadir. 

DCNKÜ ~IAÇL\J~ 

Küçüklerin müsabakas 
•••••• 

Fenerlilerin 
3-5 sayı 

güzel alımlarla oy ın 
ile lıazatımışlardır 

Dıin Taksim stadyomumla Ca
lat:ı>ann· 'c Fcncrlıahçc kü

çükleri arasında bir ımısalıaka 

yapıldı. llıı ınll>:ıbakaya olduk.çit 
chcınıııiyet veren Fenerlıahçclilcr 

g-eçcn hafta yapılması ımıkarrcr 

ntan lııı maçı bu haftaya tehir 

cttirmi~lcr \ c lıu hafta da mu
za !fer, Fikret, Re,at ~ihi birinci 
takımda mıırnff.ıkiıctlcr gibtcren 

mııncui;ırla iıicc• takviye edilmiş 
bir halde saha va ~elmi~lcrdir. 

Buna rağmen Galatasaraylılar 

ilk elene hida}ctiııdc hakim oy

narnı~lar. ancak mulıacinılerin 

l:ıııkilc mli• sir olmaması yiizlın

dcn penaltıdan bir tek sayı kay

cledclıil ıni~lcrdi r. 
Birinci deHe ortasıııda Yazi

yctin pek. de lehlerine < lnıadı
ıtıııı anlayan Fenerliler zaif bul

dukları merkez nıuayinlcrini bir 

\'akit 1 brbi\'L-de oynayan iyazi 
ile tebdil etıni~lerclir. 

l\ıı suretle hakinÜ) et heY0 cti 
ıımıınıİ\'CSi itiharilc daha kuHctli 

Sesli sinema 
Londra. 28 (A.A.) New 

Vorktan bildiriliyor: Meşhur 
muganni Challopin ltalyaya git
mek üzre Aquitanya vapuruna 
binmiştir. Mumaileyh sesli sine
ma ynpııcağı ve bUtUn dünya
nın sinema salonlarında sesinin 
işltilnıesl için husu. l bir senar
yo hazırlamakta oldugunu be
yan etmiştir. 
Aııustrıryuda greıı ı•ar 

\ nana. 27 -\ \. ı oromo 
uı! i -ıı\lat :.ıııclcrı <;ahtpicrıyle 
tat p:urıkri içirdc ucret i-tıyL'll 
an ele .ırn-ı"d.ıki mı./.akcrcler 
r._tiCL z kalınlş tır. Crcv ,\ııııı:ı 

k .ır • ' er 1 ınişt r 

Ye daha ~eri olan fcne 

intikal etmi~tir. 

ikinci dcHedc takımda 
lan tebed•tılılt lıillıas;a bir 

cunun takımın clu~elıilcc:cl!;i 

kül 'a1.iycti du~llnmiycrek 
mc itirazı lizerıııı.: oyun 

bınkılma" hıı,hllttin (' 

saray alcı hine olnıu.jtllr. füı 

lede Fenerliler gıızcl akı 

üç 'ayı yaparak maçı .l-1 

nıı~lanlır. (;. S. mutlafikri 

çok ill'ride, muhacımler de 
~cfik mıı. resııa f)lmak ıızcrc 

g-un Ye tC~İn•İz (Jynxmı~lard 

Fenerlilerin hep:;i Ye bil 

Fikret, ;\lıızafler. Rc~at, ı 

çok lt'll\ afl"nk olınu 1lardır, 

Talim mü,çabahal 
C:clccck Cuma araların<l 

pacakları çqk nıulıiın likın 

hnzırlık olmak uzre Gal 

raylıl;ır rumlarla, Bcjikta~ c 
I~ mani ve ile talim mib1lı;ı 
y.1pnıı~l,ırclı r. 

Ka?tadanın ilk muahed 

'i 'a.,Jıin!\ton, ~:' (.\..\) 

nada ile .\mcrika halık 

bazı balık ıııııhallcri b:ık 

lıir Pıuahcdc akcletmi~lerdi 
ıııuc 1 ıcc1e 1' ı" elanın lır-iltc 
m11>takil ılnr ık )nptı!!ı ılk 

hedcdir 

:-Turkuazd 
: .ı 

• • • 
\ ı t l'a giını. Jlı- 1 

ar ıncia ç ıcuklar ıç!ıı 

matine 
': c~lenı·ekr - <urprızler ............. . .. 

u E i 
1\ 

ATI 
umar.ısı ıcvı kı meti 

n1 :ıl'c ati~ ra 84-Slı mal,lup cc<lıı 1 maadukkıııı. hane 
4000 bedeli muhamcni 7u ~ı m.f .'ı oedeli ıh 

~l~ıemHatı: \ltı o<l.1, i~; muıhk, dı ald. sarnıç \C lıir mikdar bahcevi haı·i: 

Balada c\· ar ımıhamr haneniı lıcdcli scki7. «nede muk:ıssaıan tediı·e edilmek iızre 2 4 9~'1 tarihine m 
salı gunU :ıa.t J!1 tc par.ar1 ıktl ıniıY.:t\l~ <l"sı nıu' ar•erüır 'fulıplcrin bedeli muharnmenin yüzde ':'.!)O hes:tbilc 
lira pey akçckrı , e'3 muteber bani·.• m kıuplarile cm\ "lı metruke satış knmi<rnnuna müracaat erlemelcri . 

semfJ 

Hernglu 

• Sokagı '\cı i\e> i Tamamının kiı m ıı muhaınmeııl i\lahalle<i 
atik ce<lit atik cedit lira 

l luscıinaga :\lektep lb\Tam 12 '.!'I 7000 <ekiz tak,ittc , 
\lüştemilaa, Bodrum katı. odnnlıık ve komurlük ve mutbak. Zemin kaunda: Büyıik ve küçük ik• 
Bınncı katında büyük , c kuçıik iki oda, bir halı!, ikınci katında ıiç küçük oda hir hali, d,,rJ~ 
katında bir küçük oda ıc hır andık oda ı, beşinci bt taroça ıe kiremitlik olup elektrik \'e t 
suyu te'sisat ,.e tertibatını havidir. 

Bedeli sekız s ne ve miı,avi takoitte •e"dive edilmek üzre iıal:lda evsafı muh•rr•r hanenin ;-ooo lira ~ı~ 
mrıbammenc ile \ c kapalı zarf t uliıt nıulKJ ) •l ıniızaı edc\'c çıkanldı, 8-4-'129 ıarihıne musadıf pa.zarıcsı f". 
saat ı S de teklif zarftan kuşat ve "ıilisU7.an 1ıuır J p al· acak emre gfüe muamele ifası mukarrerdir. TalıP 
yüzde ıetli buçuk he abile .525 lıra tem ıat ak~clcru: · ma •andığına tc;!im ederek alacakları makbuz <i• 

wuteiıcr b ıka 'Ilckıupl• ıle )eı·mi m 'urda cımali mctıukc satış komi mnuna wuracaaılar• 

cnıti 

Be~rığlıı 

lahaL 
1--fu c'-in .... ,, 

:;okagı 

T~k ım 

*** 
"' Atık ı 'edit 

H 39 

J'-ı ~ ·rıetimuhamınenc':ıi 

f.ira 
uOOO 

\lu,ı r ! atı , nıı k ıtik ı. kat , c kfi~oir , lııp h od. bir ınotc ak ,-e iki hal.sı ' ,lır 
sel;iz ta~ 

l'edelı • ız ene , c mo , i tak t • di ı: c ~•im k uzr" hwda evsafı ul: "feP k gir han ıhı mulkiı eti 
lira ıa . ı u nıır , •, , a lı "r uı e muzay·dc,-e ~ıkanlc! ... ıdif zarfları J: 8 9 '9 tarıhine ııı 
pa.z r gunu ı :ı ,ı k ı at \C bıl ı İ7an ~ n alın c ~" gore m 'Dele ıra ı ukarre !ıuiındu 
11Jıp m ,uzde \cdı l h.< ı· c '( il a tem ~at k~• ırı \C ı• tnL' ., 'anka mek plarilc ) v·ıı ,e 
mL ........ Em\ · ~ k m ll u ur ·aat C'\" · e eri. 

* * * 
, 11 . le ı _.~ h. ır m hamınene< l ira 

Be Ju y ı !', .ık ım Auk 31 C ·Jt U 000 s k 
. te !:la : z ı .. aule d r \at ' ~hl7 ıl ıp IJ '" bir m tbak 'e ııd '• ı v Jı )ıl 

he t sek.iz ene c ın '"' ıak ·ne tc"J;ve ed mek u7.rc halada e' 1fı muh rrer kilgı' hanen n cnııl 
900() lira k. m ı mu e:ııı e"lc ile '- kapalı ırı us ile muzaycdeı e çık, ılliı te dif , fi arı 1 ı 9 IJ ı• 
mu ao..~ ı a 1r1< ı gu \ 15 de ku.at 'e lıilhıizan hazineden alınacak rn"c ı;orc m amele ı[a;ı ıııu 
lıuluııC'. ~u"!dan ıalıpkr 1 } ızde ycıli buçuk lıealıile 67.'i lira teminat akçelcrı \C ıa muteber banka mcktU 
) e\ m ve ~aati mezkurda !'n1vah ınetrukc sau~ knınİS\ onuna mür:H"ı.:ı.t e\ lemc:lc:i 
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NrfLLlYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERi 

Açılınca Saime H. ın 
Üf ü5ü kfişkte bulundu --,1~de 'l numaralı köşkte 

uklın Dr. Hamdi Paşa ke
r - ı:.:m• Haıı:m çoktanberi 
... ıızuk. cA 11-; :len dDn kopalı 
1

' • k~~l<iln ı· ııpısı lunlmı' ve 
a•t e lio~ ır: öliisil bulun

t:Jç•ur. 
!'en ~•ı.; 1 l;otl!ıı:r ettl~i ıınla

Ş.ln: ş ır. 

f f ci BİR ~ ı\ZA 
Bir ge ç tramvay 

üli. nda öldü 
') ın , m t • ı Fa ih 

'ay \L ,. 

r ,u n 

ıl ıuınartl• trarn

' " ıı , ı lil.,t tivot 

ı;ddif(i mıçla ı ı 
1 ıntl..ı • r.ı i-m· le bir .ıh-

ı Çtr;t.,.JPJ çı nLmiş \'C olmc!'ine 
eı.cp olmL•~tur. 

\utman tc' ~if edilmiştir. 

Evdeıı lıaçan hız 
Gedikpoşa<!ıı tellal Haçlkin 

kızı Araksl baba~fle kav
::a ederek cvılen çıkmış ve bir 
daha da avdet etmemiştir. 

Şoförıiıı marifeti 
Şofor (\malin id.ucsinde ki 

7 58 n..ımarnlı otomobil köpru 
l ttiııdc ı lafız Kasım efendiye 
,.ırparak sol bacaıtını kesmiştir. 

Tramııayd:ı bir lıadlse 
E rclld ı;crc Topanedc bir tram

ray nrnbn>ına binen Ameri-, 
~lı bahriyelilerine niçin bilet 

kl"'medi~ini .ıırnn lıir adamla 

l ,ooo ntııııar:ılı biletçi arasında 
'ddetli" hir hadi<e olmuş ve za. 
'ııta i ~ .. . . 

" vaı ıvet ctmıştır. 

Mll11tol:ırı ilesigorlar 
St.r 7.amanlarda time! ve Tra

mvaylarda bazı hanımların 
rııntoları ııletlc kesilmektedir. 

%·b . le '" ıta bunu yapanları ~ıddet· 
•1ranıaktadır. 

Kadıköy ya11gı11ı 
l)uıı_ !\adı köyünde Salih Be
y Yın sigortalı hanesinden 
,~ngın çıkarak klmllen yanını
' ır. 

1 J gaşuıda hırsız 
lıı 11 Yıışıarında Tevfik isminde 

ı r hırsız çocuk Kasımpa~ada 
raıııv 

nin ~y biletçisi Sailh efendl-
ııı evıne girmişse de yakalan-

ışıır. 

l(açak rakı bulundu 8 eyojtlunda Aynalı çeşmede 
kUoı nıadam Sn fanın evinde t 60 
ıuk Uk kaçak rakı ve 150 kilo-

kazan bulunmuştur. 
[/" Bu da öyle 
•\ •slınpaşl!da Avramın evinde 
ııı Cibre kaçak rakı bulun-

uştur. 

'° Yıt<şilköyde yangın 
I' t~ilköy<Jc halıcı lbrahim 
ı~s~ eyın l:öşkllnlln bacası tu-

uıuş s .ı 

8 
a ua söndürUlmüştllr. 

b •lktaf bir hır•ız 
Q e~.ktıışta Serencebey yoku
lıırs~~ınıın llidayet hanımın evine 

~lrmişse de yakalanmıştır. 
--·:-i:'?.j ·---Mahm"ui Muhtar 

S~Y faşa meselesi 
rıseıaın 
dtıllah umum müdürü Sa

Şchrinı· bey dlln Ankaradan 
ıze geldl M. 

Paçanın n · ahmut Muhtar 
nıaoınııa :!ıriye nazırlığı za
verııen ıı ır vapur alınırken 
' lk llr11ınr d 
K attan doı a yapılan tah-
Scyrisefalıı nyı Sadullah beyle 
1 ıııecıı 1 arından baz 1 · idare a:ıa-

1 e.rıru 
rına mUrııcaııı n maıomatla-

Sadullah be •dllıniştfr. 
kadar tekrar A.?'ı.; bir baltaya 
batçc muzakeresı araya rfdecek 
lunacaktır. Dde buır bu-

l•~ansız ta1111areıeri 
Parıs,-Hlndlçinl 

"Blyesinl yapmakt seyahati ha-
a olan F 

sn tayyarecileri Baıu ran-
nensı evelkl k Y ve Rcgt
ıtelmlşlerdir. 11 Şam Şehrimize 

Fransız ıayyarecilerı 
•abnlt onu ylrmı dlla 
hava istasyonund!:ç~11;•bfilkGy tc Ih • eınu-

\ cc~ en hareket ctmlflerdlr. 
.lfuhadele komisyo11u 
M.uhtel!t Mübadele komlıyo. 

ou bitaraf relııl Rivas buııın 
At~naya gidecektir. M. Rıv .. 
Atınaııa Yunan hükılmetl erka
'"1 2iya.-ı edecektir. 

• 
iki nokta 

Borsayı ilga mı 
ı etıneli bırakmalı mı? 

E
t fiot"annm pahalanm::t..<rm!a. nav 

van bor~ısı çin alınan resım de 
amı olduğu ı :,rinde ıulıınanlar 
'"nlır Rorsa Htibi umuıcıisi \ah 
Be), B\.1rsanın vaıiyetl~1c Ye ma ıdı 
te,isine dair atiJekl izahatta 1 ult. 
muştu .. 

Rm ·:ının Iü1.u"'."lsuzluğtna I• ' , 
ctmı olanlar, d1.:cc l~t'.'r a ücr~ ıı 

ileri ~urcbili} or ... r, 11. 1u ki, 1 ıı 

lıi11Jc d ırt ut.ret, pa~alıl· ·ta '::ıil 

ıLc k hı, kemiyet dtj!;ıl~·r. .!Wr a. 
sı~lor n b nde <lort •hr. 'lu, okka·ı 
r:ıe .J:l yuz ki'..ır.şa ~auı.sr. hır ctt 
) rmi paradan nşs~ı biı" seydir 

Bir de, i dıa edi!Jııti veçhiı. . 
her ha~vandaı cem'an l1inde sckı1. 
ücret alınmaz. Bır kim c malını diri 
olarak atm3\·ıp kestirir ,e perakende 
cı kasaplara et olarak :-atarsa, Borsa 
ücreti sadece o .-atışlardan alının 

binde dörde inhisar eder. Zaten 
mallarını et halinde satanlann ve 
sabcce bir defa binde d<irttcn ibaret 
Bor>a ücreti tediye edenlerin mik· 
mı gün geçıikçe çoğalmaktadır. 

Bir mal. lstanbul piyasa,,na dahil 
olduktan sonra, et hıtlindc müsteh· 
like \asıl olmazdan evci muhtelif 
sarı~lar neticesinde kaç elden geçt:rsc, 
biz c k3dar defa Horsa rnuamelesine 
tabi •utarız. flu, <>yle bir tedbirdi· ki 
ya\aŞ vavaş ve rekabet oyunları 

dolayı sile, maliyet fiıtlarmı artıran 

mtitevassıtlnrı aradan bcrt:ı.ra[ cd~· 

cektir. Çünkü. ılcd.iğinı gibi, mali•· 
rmı kendi Mmiaıına ~ctirip diri ha
linde satmıvaral kestirip de ~ehir 

ka>0plarma satanlar 'e) a dükkAnlanna 
~iitürüp dojtnıd:ın do)truva müsteh· 
lihlcrc arzcdenler gün geçtikçe ço
ğalmütadır . i\lüstehliklerin lehine 
olan bu hıll intaç eden amil, ise 
lıız·ım-uzlu)tuna hilkmolur.an l layHn 
Bor,.,. dır. 

;,onra, lsıanbul 1 !ayvan Rorsa,ı 

nın fayd"ı sodece buna da inhisar 
etmemektedir ~lemlehtimizde ve 
çok mühim bir ıstih!Ak merkezi olan 
lstınbulda havvan ticareti çok ipti· 
dal usullerle cereyan etmekte idi. 

Ticarete ait vesaik ihmal olunuyordu. 
Fırsat bulup tiçaret sahasında 

tcçclli eden sakat ve çürük itibarlar 
fıaliı eıc geçiyor, müstılısıllann bin
lerce lirasını çekip orıadan kaybo 
luyorlardı. Borsa. vazettiği esaslarla 
bir çok zanllılann b<iyle feci akı

betlere dıişm<'mclerini temine başla

mıştır. Alacaklar ve nrccekler Bor 
saca tesçil edilince, sakat re çürük 
itibaılar çckilmcğc mecbur olacaktır. 

Ticaı·eti hariciye bürosu 
Ticareti haricıye bürosu te~kili için 

hu sene hlıtçcyc tah:->isat kona 
caktır. Büro müdüriyetine Ticareti 
hariciye müdürü 4-\ \ ni Bcr tayin 
edilm"ştir. 

Liman şirkeliııde içtima 
Liman şirket. he}

0

eti umumiyesi 
bu gün tnplanacaktır. Ru günkü 

ictimad.t imti~-a.znamed'! tadilat mes· 
ele'i gorüşiılecekrir. 

Şark tütü11ferl 

Almam·ada ~ark tütunleri hak
kında yazılen ~ayam dik

kat bir c'cri Berlin sefaretimiz 
ticaret od3sına tav~iye etmişt! iZ 

Adliyede 
HAPlSANEDE ------Fazla yatırılan malıkiim 

güı·üldü 

U .. çtıncü istintak hakimi llasan 
Fehmi ve müddei umumi mua 

\'inlerinden ,\bdurrahmın Şeref ,.e 
Talat beyler l lapisıncyi teftiş ederek 
bir kaç mahkumun fa•la yatırıldığını 
görmüşler ve keyfiyeti alt oldukları 

yerlerden sormuşlardır 

YERL[MALI 
Bugün Talebe Birliği 

toplanıyor 
Bugün Talebe birliğinde ) erli 

malları koruma dernep;i bir içtima 
yapacaktır. 

Dernek ecnelıi ıııekıeplerinde Türk 
harsln ın larıkiyl~ inti~arını temin 
için teşebbü;ıttı bulunacaktır, Birli· 
ğln umumi konıı;r•sı 4 Mıvıstıdır. 

Yerli malları koruma . Cemiveti 
~l'icırtt ()dı~ındın ih!'ai ma1tl~at 
iltcnmiştir. 

Hasan Bey geldi 
l\lillet .\lcclisi il inci reisi J tasan 

Bey dun ~ehrimirc 

- - ·- -- - --- -

lstanbul cuma giinleri nasıl eğleniyor? 

HALA BAHARA HASRETİZ! 

Cemreler düştü, Nevruz geldi geçti, fakat 
bahar... O daha yok ... 

Yoz düz •.• Hele bir Ka· 
sımın yüzünU bulalım. 

Asıl I~ cemrelerde •• Sabi 
cemre düşmesine kaç gün kaldı?. 

Sen Nevruza bak, nevruzaa •• 
Bahann mUjdeclsl odur 1 

Eski takvimin bUtün hesap
lan alt üst oldu vesselam! Ka
sım , yüzü de~ll , yüz elllyl 
buldu, cemreler ~ırh sıraya dllf· 
tu , nihayet Nevruz da geldi 
geçti • Havalar bir tOrlU bizim 
umduğumuz derecede düzel
medi • Hail sabahları kuvvetli 
bir ayaz yapıyor • Dün birisi 
dlyor..ıu ki : 

Biz yaz lstlyoruz,Allah ayaz 
gönderiyor. Bu nasıl iş kuzum? 
Vakıa bir kaç ıundür, &11neş 

yüzü görüyoruz. Fakat bu gil
neş -Galiba bir başka vesl!e ile 
de fillyledlğlm gibi· buzlu bir 
tabaka arkasında glzlenmiş,bizl 
sadece aldatıyor. Bakın bugün 
11\artın (29)u .• Ve biz hllll kUI 
kedileri gibi soba lı:enanndan 
ayrılamıyoruz. Bu böyle mi ol
malı idi? 

~:ıf.4-

. Anne Con Barimura bak!. 

Con Baimuı ... anneciğim. baksana 

Coıı Harim ura ... 

Kırk yaşlarında babayanı kılıkta 

bir kadıncağız sımsıkı koluna ya

pı~tıgı küçük lıir afacanı adeta 

zorla Sürüklüyor. Fakat ~eytan 

bakışlı yavrucak durup dinlenme 

biliyor mu ) a... Annesinin boy

nuna sıçrar gibi hareketler yapa· 

rak, artist rcsimlerilc süslü sine

ma knpısınd3n başını syıramıyor. 
- ,\ nnc baksana C'on IJari

mora !.. 

O kadar ı>rar etti ki nihayet 
annesi de insafa geldi: 

Kim miş o Con bukalım? 

Beraber yürtidülcr. Bu, bir 

kaç ay eYcl daha buytik bir 

sinemııda giısterilcn mc~hur bir 

filme ait manzaralardı. Kadın bn~ 

Ye yarı ~a-kın bir bakııla ken
disine hiç hir şey siiylemiyen 

bu' resimleri gelişi güzel siiz

dl1kten sonra: 

1 !adi ytirli dedi, yemeğe 

yctişrnıirece~iz op;lum! 

\nnc .. Ben yemek iste· 
mcnı. 

Ya ne istersin. 
- Sineına ... 

Deme~e kalmadan ap;zına öyle 
bir tokat indi ki yal'Tucuk yerin

de tokaç gibi bir kaç kerre 

döndlıltten >Onra yüzl1 koyun 

yuvarlandı: 

"inama mı, al sana sinama 

Al sana Con . . ~:n·elı\ şüpheye 

dü~tüm: Acaba 11ııne'ı midi? son

ra dlişündüm k~ za' allı bir ana 

olması kabidi. C,'ocu~tm en hak

lı bir arzusunu tatmin crlemiyc

cel.: kadar fakir. düşkün bir ana. 
;\Ilinasebet alsıı annesine yalva
rarak hastetile gözlerinden iki 

sırnlı yaşlar döktüğü ~u sinema

ya elimle .t?;ötürccektim. Fak:ıt 
kadının \azi~'etı, cc;:ıretiml .kır

dı diındtım. 

Tepe ba>ındaki mahut bar h 
r!katiilerinin birinden ikı kadın 

çıktı, belli ki ıtl..jamdan kalmı~lar. 

::-allanarak yiıruyorlar Kar~ıdan 
sökiın c(.kn hir uç•rı çattı; 

Blzde mirasyediyiz anam 
babam!.. fürbir\crine bRkarak gü
liiştüler: 

Tllcy? 

Leyi ":\Jfreücdl,. ... 
••ıııııceıııııııııııııııııı 

Müteferrik H. 
JİMNASTtK 

Şenlikler bu sene 
5 mayısta yapılacak 

Geçen sene yapılan jinın .. tlk 
şenl!klcrlnin bu sene daha 

mükemmel bir 'ekl!de ceryan 
etmesi için çalı,ılmaktadır. 

Liseler ve orta mektepler 
şimdiden hazırlanmaktadır. 

Şenlik bu sene 5 mayısta 
yapılncaktır. OUn bu hususta 
gllrüşmek üzere jimnastik mu
alllmiert Çapada toplanmışlardır. 

Amel·f.han hollejinde 
müsamere 

Dun saat Uçte Bebek Ameri
kan kız kollejl TUrk tale

besi tarafından bir müııamero 

verllmlftlr. Müsamerenin sonun
dan mektep davetllier tarafın

da gezilmiş ve bir çay ziyafeti 
de verilmiştir. 

Sıtma mücadelesi 
Haydarpaşa · Pendik arasında 

sıtma mücadelesi için faa
liyete ba~lanmıştır. Bu işte bir 
reis, iki doktor 'ile on sıhhiye 

memuru ile bir çok amele 
çalışmaktadır. 

SANA YI VE MAAOIN BANKASI 

Sanayi ve Maadlo bankası 
mlidUrü Sadettin bey veka

letin daveti üzerine Ankaraya 
gitmiştir . 

Seyyahlar gitti 
Evelkl akşam fehrlmize gelen 

(Laretlkı seyyak .vapurun
daki (510] uyyah dün şehrimizi 
gezmişlerdir. Larentlk dün ak
şam limanımızı terketmlştlr. 

ikramiye 

Vazife lıaıında >Lktci kalpten 
(\]en polis ~nki efendinin 

ailesine ikramıye \erilmesi taka

rrür etmiştir. 

Çini aielyesi 

S anayii neflşe alı:ııdemislnde 
açılacak olıın çini atelyc 

sioln demir aksamı Avrupadan 
gelmiştir . Tahta kısımlar bit
mek Uzre olduğundan kilşat 

resmi bir iki güne kadar yapı
lacaktır. 

Faklrlerin h a•t• hayvanları 

Hlmaycl hayvanat cemiyeti 
fakirlerin haatn hayvanla

rını parasız tedavi etmeğe ka
rar vermı,ttr . 

Giilcemal ı•apuru 

Yeniden tadil ve tırnir olunan 
(~ülccın:tl vapuru dün lzmire 

gitmi~tir. 

isı•er sefiri 

J• sv.~ <diri \!. \ ılenber~ dıin .\v. 
rupadatı ~chrinlizc gclmi~tir 

Müe.flsef bir ölüm 
V ali 'ekili ve , eh remini ~lu-

hiddin Heyin hemşireleri l\i· 

lufcr hanım !{cnç ya~ında irtihal 

etmiştir. "\lcrhumcniıı cenazesi 
bugün iig-Je 'aktı Büyükadttdaki 

ikamctk:\ hıııdan k<ıldırılarnk 
1 Ieybc!i adat!a aile ınakherinc 

dtfnedikccktir 'lluhiddin beye 

bernııı t'17.İ) et cdcrir.. 

Tekrar gülüştüler ve çok geç-
meden yaklaştılar: 

-Sen haniya bizi tanıyorsun? 

Bıçkın nc~"elcnm~ti : 

- - Tanıma~a iktiza varmı ? 
Hepimiz de Adem babanın eYladı 

de~lmiyiz? 
Ririnl sağına, ötekini soluna 

aldı, yan sokaklardan birine sap

tılar. 

Taksim meydanındaki sıra 

kahveler dolumu dolu. Bu açık 

havada gline~lcnmek dururken 

murdar dumanluı teneffüs ede

rek akılları ~ıra eğlenenlere ne 

dersiniz? 

l~tc ta\l,Kılardarı bir gurup 
Son zar atılıp tavlanın kapa!(ı 
tırak diye kapandıktan sonra 

üçünü birden esneme aldı. 

Uzun san bıyıkJı,ı bu e-sneıue 

üzerine bir mani söylemekten 

kendini alamadı: 
• Llykum geldi csnerim 
" \"arı sinemde heslerim 

"\'arimi lı~klemektcn 
" Pek yoruldu dizlerim! ,, 

Bermutat kakaka Ye kiklkl ... 

Sonra uzun hir sükut... Nlha-yet 

bu sükutu hozan bir ses; 

Getir ~u altını~ ~lu kaat
larmı be !... 

Biraz ilerdeki nıa<atb da l'il
mece söyleşiyorlar. 

- Siiti de~il ama ,;l1ttc beyaz, 

kafa kapısından sıı~mal, fındık 
kabuğuna ,ııı;ar.. fiilin bakalım 

nedir o? 
()sırada caddeden geçen cana 

vakın bir kızı ı;<btererek sordular: 
· Canlı mı caföız mı?" 

- Canlı .. 

-iiyleysc işte şu ;;eçen hanım 
kızdır.. Fındık kabuğtına sııtsn 
olsa olsa fındık kurtluclur!. .. 

:\lerdiwn ba:amaklarından ıır

kadaki hortumuna kadar insanla 
yüklü olarak geçen tramvayları 
uzaktan mahzun mahzun seyret
ti~mi ı:örcn hir tamdık yanıma 

yaklaşarak sordu: 

c;nliha a~ref ~aatı bel.il· 
yorsun ·ı 

.1.rkamızda duran bir herif. 

bu snzii duyar cluym~z yanımıza 

ı:eldi: 

Bir şt_, nli :-ıı;yJC'\ ~·cck~iniz? 

- Biz mi? 
o da ~aıalaclı, hiz dL. Ncdtn 

sonra anlayahildik. .\damcaj!:zın 
adı -ı·~reL miş . ,\ rkadasım 

' •· ı·:~rcf saat,. derktn ·· e~rel .. i 
yiık•ek sesle siiylenü~ olacak ki 

kendi üstunc alınmı~. O başını 
dönünce dedim ki: 

Dnl!;ru'ıı .~tik adammış. 
Kulağıma fı"ldstlı: 
- y man sus, tcti~i de '·ge

yik,. anlar,a hu sefer elinden 

kurtulamayız. 

• ·e hlkmLttir bilmem lıöyk 

tuhaf tuhaf adamlar da hep 
Cuma ~iinleri orta va çıkar. 1 lele 
ha\"8lar iyiden iyiye diizdlp tnk· 

Yimkrin "zuhuru hay ye 'elha~~rat .. 
tleclikleri mn·sim !("elsin. tlalıa nL" 

çqıı nıahlu~lar ı;iir~cl'ltiz kim 

hitı•r 

M.S. 

içtimalar 
ECZACILAR 

Kararlar 

Eczahanesi ~lmıya~-ı iki ev halkını kasap-
[ larm vazıyetlerı lıh hayvan gibi bo-
Eczacııar cemiıeti "koııgrası dun gazlıyan caniler 

Bernjtlu llalk Fırkası binasında 
top! 1mıştır. idare hey'eti hesapla- Bundan evci l\Ienemcnde sucu Ömer 

ile ze>cesını \ e çoc Jklanvleıw-
rını. tetkikı ırı·n L •• komisı·on inti- k 

• "" safirlerini oyun keser gibi boğazla-
lıap edilmiştir. yan kiirt Hüseyin. \lehmc• ve .Süley-
Cemiyet azasının asli YC fahri olmak man ismindeki ,·anilcrin muhakrnıc-

üzere ikiye ayn iması ve hey' eti idareyi sine lzmir ağır ceza mahkemtslndc 
yalnız oczahaoe sahiplerinin teşkil etmesi de\ıım olunacak ve bu celsede ahırcn 
hakkındaki (J() imzalı L k• ir hararetli 

llithste ,·akalanarak di9;er m:tZnun· 
milnakaşalan mucip ·-"'llŞ neticede Jar;a birlikte hapsolunan .Se!lo namıı:-
takrir kabul edil tk ,,ı,..mnamenin daki şerir rüfekası ile mcrncehe edj_-
tad.ili takarrür -ımi~tir. locek, hanpslnin bıçakla , .• lıangis·-

Bu esas dthilirde intlhab&t icrası nin destere ile maktulleri kestiğı 
için e>ki he)°cU idare mü;tafi ad kendılcrınden sorulacaktır 

llu cel,ede ıvnı zamanda !ilene 
dedilmiş yeni idare hey'eti riyasetine mcr hükumet t lbi de d.inlenecdktır. 
Tokat meb"usa eczacı lliı>eıin 1 li!snc 
azalı! la.ra r\izanıtttin, Daim, 1 lü cTin 
Hüsnti, Tevfik 1 fakkı, iımer Kenan, 
Ali R:za, Ali Fuat, Müeı yet lh;an 
Beyler intihap edilmişlerdir. 

Sıhhat Vekili beyle görü~mek 
üzre beş kişilik bir hey'et intihap 
olunmuştur. Eczahane .ahihi olmıyan 
eczacıların ek ·eri si aleyhlerindeki 
karan protesto ederek lçtimaa µ:el
memi~lerdJr, Bunlar ancak fahri mü
nakaşalara iştiraı. cdeccklrrdir. 

Dişçiler 

Dün [)iş tabipleri ce.miyeti konğnsı 
ıoplanacakcıı. i'akat cksenı et 

olmadı~ı için içtima iki hafta son· 
raya kalmışur 

Cüverci11 lmlübü 

Dün Fen tatbikat m;k~ebindc_ gü: . 
vercln kulübü hev ecı umum11·e>ı 

toplanacaktı. Fakat ek.eri aza hazır 

bulunmadığı i>in koni(!"• gelecek 
haftaya bırakılmıinr. Dun toplanan 
azaya güyercin ınüteha..s:.ı:-.ı tarafından 

bir hunferıns \ crilmi~tir. 

Yeşillıilill toplaııı!JI 

Y~il hilAl cemiyeti merkez hcy'eti 
dun Dr. i\lazbır Oaman Beyin 

riı-asetindc toplanmıştır. içki 
hinde Cemiyetin fealiyetlnin 
edilmı.:~i \'C bir salname neşri 
rür etmiştir. 

aley
teksif 
tekar-

\'e~il gün bı~ramını te!i'it için 

il l ına)1S cuma ~nü vaPurla 
~eıinti vnpılacnktır. 

Turkiyedcki içki aleydarlğı son 
zamanlardı \merllı:ı ve Almanyıda 

cemiyet tarafındın neşriyatta bulun· 
muşcur. ____ .,._ __ 

EMANETIE 
Teftiş bşaladı 

Emanet her sene yapılan tef
ti~• bu sene Kadıklly Bele

diyesinden başlamıftır. 

Teftiş hey'etlerl fen, sıhhat 

ve nıuhasebeden üç kİtlden mll
rekkeptlr. 

Neş 'et Osman bey 
Emanet Sıhhiye mUdOrü Neşet 

Osman bey bir haftadan 
beri vazlleslne gelmemektedir. 

Nc~et Osman beyin bir nok
ta! n:ızar ihtilafından dolayı 
istifa ettiği söylenmektedir. 

Bozuk para ııerecekler 

K öprüdon otomobiller tabsll
darlııra bozulmak üzre 

para vermekte bu da bir kaç 
otomobllln sıralanmasını mucip 
oınıaktadır. 

Bu hale mani olmak için 
soförlerln bozuk para vermeleri 
taknrrilr etmiştir. 

Maimi luılo11uıı tahkikatı 

S ehremanetl tarafından ya-
' pılmakta olan mahut balo 

tahkikatı devam etmektedir. 
Baloda oynayanlarla müessese 

sahiplerinin ifadeleri alınmak

tadır.Bu ifadeler bittikten sonra 
ayrıca Emanet hususi tahkikata 
geçecektir. 

__ _, ___ _ 
MAARIFTE 
Millet mektepleri 
Umumi teftiş ııe ııakıt 

yapılacak 

IMlilet mekteplerine devam 
etmlyenler hakkında bir 

haftadan beri tahkikat yapıl· 

maktadır. Millet mekteplerine 
devam elmiyenler zannedlldl· 
~inden azdır. 

Yeni başlıJan ikinci devre 

kursları bilt!kten sonra umumi 
bir tefli~ yapılacakıır. Ondan 
sonra şehadetnamesi bulunmı

yanların işleri devalr resmiJcce 
)·apılmıJacaktır. 

Kadını boğmuş 

Bu muhakeme hitam bulduktan 
sonra Seferihisar kaza.>ında hun-

don evel Melek hanım isminde bir 
kadını boğan lbrnlıim ve .Ufekasının 
muhakemesine de devam olunacakt:r. 

Bu cinayet esrarıcngiz bir mahi
yette olup bu p;üne kadar istima 
olunan şahitlerin ,·erdikleri ifade ile 
anla~ılmamış ve esrar perdesi bir 
türlü vımlmamıştı. 

Melek Hanımın kimler tarafından 
ve ne suretle ihnak ed.ildifti meydanı 
çıkacaktır. 

lzmir bataklıkları 

Halkapınardıki bataklıkların kuru· 
tulması için ~C\ll günlerde ye;ıilicn 

bazı faaliyetler ı.:iirülmeye haşlanmış· 
ur. II.lkapınar hataklıgınııı kurutul· 
mısı çok paraya mütevakkıf bulun
maktadır. lrnı!r ve muhitinin temiz 
horasıııı bozan bu bıtaklıg-tn kurıı
tulabilmcsi için 50 hin lira\"& ihtiy•ç 
oldu9;u nnl~ılmıştır. 

Eğer bu işe sarfedilmek üzre 
beledi,·c ile \'İIA) et hususi idare<in
den yir:nlb~er hin lira Yerdiıt tak

dirde bataklıkların kurutulması müm· 
kün olacaktır. 

Yeni sene hüıçelerine tahsi. at 
konduğu takdırde bataklıkların ameli

yesine başlanacaktır . Bu mesele 
umumi mecli~tc göilr~Ulccektir. 

lzmirde Gazi heykeli 
I• zmir belediyesi bil yük Gazinin hey -

keli için geçen seııeki bütçesine 
25 bin lira koymuştu. Belediye lıu 

seneki bütçesine de 2~ bin lira koy
mak suretiyle lzmirlilerln büyük Ga
zilerine karşı olan minnetü şıikran J 
borçlsrına 50 hin lira ile iştirak: 

etmiş olacakur. 
Viliyet hıısust iclarc>i de bu i;·e 

sarcledirmek üzre bu >en~ki bütçe
sine ı ()() bin lira koymu,tur. Fırko. 
Grubu bu içtim•ında bu ıne>'elc 
müzskerc tdilmi~ ve l>u scnekı 

bütçeye 100 bin liralı< tahsisat 
konmasına k!\rar '~rilmi?tir. 

Heykelin 'apılması \ e bir an 
c\el Gazi buharına dikilmesi iıiyle 
Belediye meşgul olmaktadır. Önü
müzdeki sene büyuk ga1inin hevk~H 
Gazi buhar• mcthaliude d.iki'mi~ 
olacakur 

Katiller, c·aııiler tutuluyor 
sozdup;ının Ccnzili kö.tinden ,J.,J. 

la Ahmedin e\ine ba,kın yapJrak 
bir kısım CıYasıııı alan Kaza11dcre 
köyünden \lehmet ve tbman eH•· 
lar\a beraber >dli•C\·e \erilmişlerdir 

Jf-Gire<onıın Pira;iz kiıninden C(n 

dir op;lu Mehmet gelini (;üJüıarı 

öldi.irrnü,tür K;ıtil adhvc\ c verilmj.:: .. 
' ' ' tir. 

Jf- Hcrjthrinin Si,irdik ktiyüudcn 
Süleyman oj';lu ilmeri ı.ldureo aynı 
koiydeıı Hasan oğlu Ramazan ıd!ı
) e~t· \"erilmi~tir. 

., il gazın Kale kıiyunden 1 la>an 
oğlu 1 lü;cyni a~r s"retee yaralayan 
aynı köyden lsmail o~lu Ali ı\dli\eye 
ycrHmi,..tir. 

Edir11ede ııilayel mecli.~i 
L'dime 2~ ( .\!illiyet) - \ ilAyeti
~.J mizin umumi mcc1i:-.i bir h3fta .. 

danberi içtimalarını dcum etmek
tedir. En son iı·timadı maarif bıit
Çe<i tetkik edilecektir. 

SinaJı lhtif ali 
.11 \lart gtınü koca Sinan günü

dür. llu sebebie büyük bir ihtifal 
yapılacaktır, program şudur. 

ı ihtifal Sdlmive dı;l\·lu.>un-
dı Hpı!ıcaktır 

2 Sut l tı da top lanı lacaktır . 
,l Türk \ nupa;mdıki medeni 

yet ~ebitleri \'C Sinan e'er1eri ve 
'•n"atc hakimiveti anlatılacaktır. 

-+ Pazarıe<i ~ecesi Ocakta kon-
ft·ran~ \·erilecek. Selimiye tninıreleri 
ve içı elektrikle ıenıir edilecektir, 
ihtifal .ıı ,\ları l'azor ~uıııidür, 

Jf.·'f. 'f· 

l la\3lar jkı ~ıı<len1 ~j bahardır, 

Ciıe şlı ve • • hı· ~ " ·uJır. 

' !il 
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BUGÜNKÜ lfAVA 
J J)ün en fazla hararet 5 , en az 

1 
• derce. di. Bukün havanın ekseri- , 
etle açık ve u bulutludur. 

·Haftanın yazısı 

cıkmaya teşebbüs ettim az 
kalsın yerimden oluyordum , 
akşamları tramvay biraz geç 
gelse uzun uzadı istintak edi

MTLLJYET 

ASKERİ BAHİSLER 
Harpte geri 

hizmetleri 
lirdim, buna dafahammOl ettim. Cebede ordu savaşırken onun 
Bir iki ay sonra her akşam binlerce ihtiyaçlarını tamamlamak 
eve geldikçe Ustam başımı llzımdır, Gerisi beslenmeyen bir ordu 
koklamaga ve bunun delaletile muharebeyi uzun müddet devam 
ber:im nereye gittij!imi anla- ettiremez ve çabuk mağlup olur • 

Onunçün geri hizmetlerinin gayet 
ma[a çalışıyordu, hatta bir muntazam ve mükemmel olması 
gtln meı·/uda gitmiştim, üstüme şarttır. 

serptikleri gd/suyunun kokusu Gcıide köylerde ahali nasıl olsa 
o zem an aramızda bir f eldket yiyeceğini tedarik cdcbihr, fakat 
vukuuna se~ep olacakh, yazı- cephede , ~manı elinde 

ıı:.:;~ı=::aıı:ım=ııamml:!lmll hanedeki dosyaya konacak kd- tüfeğile beldeyen asker bakılmasını 
Evlerden irak 11 atlan delmeye mahsus maki- ister ve hakkıdır. Ordunun başlıca 

ihtiyaçtan top ve mühimmatnr. Fakat 
Bu hafta adliyede bir ah- neden iJstOme dökıilen yuvarlak yalnız toplar bir iş görmez, onlan 

babı ziyarete gitmiştim . Avıı• kaat parçalarını 1 konfeti zan- işleıccek inHnlardır , oh.ilde 
katlık ettitim zenıan koridor- nederek üç gün Oç gece alf· onların daimi surette muntazaman 
ın, mcrdirenleri ve duı'(lr/an !adı, bir gün üstümde - kim işleyebilmeleri için gıdalarını remin 

bilir nereden ge /mi~ bir şartnr, bununla beraber melbusat da 
as:! bıraktisam j!ine öyle bul- ., ıtzı dı K ı d l _._ 

SO" teli bulundulfu ıçın m r. arı •ğaıu& düşman 
Jum. Ad/iue sarayırıa ne bir ~ 5' b.r•mnda nöh<-t '>eki d " tentardlyot içli, ted011isi için bir ' eyen ve ora a 
basamak ilave edilmiş ne bir yalnız ~atanının istikbali ve kurtanl-

t~JMARTESI 30 MART 1929 

- -UÇU 
• 
1 pi çeki veriniz-

ı ı il 1 

il il 

4 • "isan 1929 günü hiç unutamıyacağınız bir ıarih!ir. 7.iro muh·e·em 
eh31ive dalma büyük ve munrahap eserlerin takdimini şiar ed;nm'ş !.ın 

MAJİK SİNEMASI 
KONRAT VAYT ve MARI FILBENin muazzam ve mükemmel ıemsil'c , 

GÜLEN ADAM 
filminin lraesine başlayacaktır. Filim esnasında l\l•estro l'olvan<kinin ıohu 

idaresinde büyük bir senfonik orkestrası icrayı a!ıcnk c :, ·el.•ir. 

ıf'l!i p:; AJW.hS 

lnsanlınn takip ettikleri ihıira! ve husumet 'o'lann<la 

l(ONFETİLER 
Hayatın dökıürdügü göz y•şlan gibidir 

MAHKUMLAR GEMiSi 
Kudretli artist Dilber slnema vıldızı 

John Barimor ile Doiores Kostello sara masraf tftim. Bir mQddet 
f.>asamak eksi'tilmişti. Basamak- muı için çalışan askcıin hakkilc sonra çok şişmaniadılımı bahant b nun muazzam ve muhteşem temsilleri 
far, hep at•nı gıc·rtı}'I 'lkanyor, d k• - 1 dl 1 tıyıçlannı düşilnmemek vatani 

J > t tre tramvaya binmeıııtmı stt , borçlan ifa ermemek demekılr. Ş ._, "-f be Gelecek Çarşambadan iti1'~ren 
l;oridorl.ırda hep ayni aks/er asıl ubtbl tramvayda kadınlar Neferin harbedebllmesl için de eıup '-" er y, apartımanını pıcmın odasına indi. Sekiz bu- O p E R A DA 
ışidil.)ıordu, mahkemelerin ve vardı. anları g/Jrmtmek için btni ıillbı mükemmel cephanesi bomban çok: sever, oturdu~ yere adeta çukta Sabire hanımın kocası indi ll:ım•••ıııır::ı•--ı:zmmıızıcıız:::ııı::m5ıı11Z::ııc:; _ .. _..,,,..,.., 
tarafeynbı yeri değişmemiş ve yay!Jn yQrlitliyordu. Ne çare efen- çok olmal4 ve düşman üzerine çelik aşıktır. Bereket versin, Şekibin ev ve seslendi : ·-- -- • ·• 

lıalk hafa birbir/erile ugraş- dim ! Geçinmek için buna da razı yağmuru yapabilmek için de bol Slıhibi gazete okumaz, yoksa - AllasmarladıJı, btn üç dört ... ltt•ı had. M ·ı ı 11\ı 
k b 

ı. k l oldum, Sakallıları ptk sevdiffemi toprn mermisi mevcut olmalıdır. Ke- apartımana aşık olan var, deyip, gün yokum .• 
ma lan IJ{manııştı, avu at ar lddl d k · t 11 h d b .-a t ert ıs t m şa e e uyur- za düşmanın araca.. mcnnllerle kirayı arttınrdı. Ama hu yazdık- Bi t k k 
yine • be11im zemammda oldu/!IJ du/unuz veçhile blltı /Uzum bana .,. r saa sonra, apı te rar 
cgibi - hakkı kendi müvekkil- sakal bıraktırdı, yirmi dokuz ya. top parçalarından daha doğrusu ölüm- !arımı okursa bile hiç zahmet çalındı, ~kip ipi çekd, içeriye 

den kurtararak zayiatı azalrııfak ıçin t f m se d b h d b b ·nıı S b' h /erinden başkasına seza gör· şımda aleme gOIOnç oldıım. Derken e mes n, z., v asına ey u e genç ır ey !} , a ıre ıını-
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muan1elesiB 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

kılı""ma merak sarma"a ba•la- çelik bağlıklar, kalkanlar, kızma kil- kapılmasın, Şekip Cafer apartı- kt Şeki · 1 d B ıenıekte • yine on kelimede g• " • n:k, beıon siperler, ıoprak :ıltı mal- ma çı ı. P ıç n en: oşuna 
,lty/eneçek bir şeyi ucu bucatı dı ı•e nultı kıravallarımı tahrip zemesl, direk kalas ve saire IA1.1m- manını sever, apartımamna aşık- zahmet ettin, dedi, bey efendi 
mıyan bir konferansa tahvil dti. On, on beş kıravatın tn renkli dır. Yıralanınlan, ıedni için bol tır, çilnkü apartımanda onıran yok, geri dönecehin. Genç bey 

etmekte ı•e hakimler de yine Vt giiullerlni litOlerken gllya ka- malzemei sıhhiye, ve bayl4riye ile iki kadına aşıktır. geri <lönmedi, yukardıı kaldı. 
şeraiti havidir 2 

Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon HaPındadn·. zatn yaktı, kimine yemekle benim insan hayvan hasraneleıi, sari hasta- Şekip Cafer, geçen kış Sabire Şeklp: .\dam ~ende dedi, ben 
eskisi gıbi buna tahammül ağ ıma yemek verirken yal! damla- lıkları ka~ı tedabir ve iyi sn temini. hanıma an, srnmanda aşık oldu, nı,,·ıınlıma bakayım, Sabire hanım· , ('fltc•si ıılıuınııtı1)Ull Ş<'lıit'l"rdı• ;l('(•lll<' :ıı·:ı•ı,ıı· l•t·ı ı• ~ 

~~~:• ™• Tc:cfon: BcYoiilıı - 2003 ~ ~ ey/emekte idiler. Ziı·areline git- k- · h' d b. · ı 
.1 taruk ltkt etti, kimislnı kOr/Jk kedi •ı ıçin tes ın te 1 ırı. ıcnv rat ve S h h 1 1 b d b F k d .. ·· fiiı-i kada ben ai e ke • ~- ey an anım a ev enmcğe, u an ana ne. , . . a at u~uncc-

&'m ar şrm, 6·" r n yavrusuna ~ereıek didık ıiidik et- .aire~ Bundan maua askerleri ma-ılasından çıkıyordu , be n j nen de beslemek lAzımdır bumınçin yaz. ıı;ene apartımanda karar sinde samimi değildi. O gencin 
lirdı ve yenisini alırken mutlaka ''erdJ. · <l l k 1 · d u(j d" e . 1 1 rd 1 1 - ,.1 dir k yerın e o mn snyor u ... 

'" " u v . düz siyah ve ya ne'ide11 ba•ka ~ per e e ne er en e6 en ece me-
0 

1• • Sabire hanım macerası merdi- Bir saat sonra üçiincii kAtın 
- Safa geldin ! tur! ben renk aldırmadı, gömlekleri yıkatır- kaleler, tiyatro, sinema, oyunlar, ve venlerde başladı, ve gene mer- hl1.metcbiyle ikinci bnn ahçı•ı 

.:ımdi geli}•Orum ı Dedi ve çıktı ken haran etti elbise/•rı·mı·n bı·rı. hastalar için et;lenceler ve nekahat-
• V-" ' " • • h 1 . . ~ • d bilh divenlerde bitti. Ştkip hanım arasınd~ sohpet başladı. Efendi!c-

Devlet demir yolları ve 
limanları umum! idaresinden: 

hen de onun masasının yanın· mine ve kumaşın rengine itiraz ıne er ıçıu ,,azıno ans, assa mu.iki temini ıızımdır... efendiye merdivenlerde rasgelir, rini ele aldılar, çekiştirip durdular. 
dakı' sanda/yaya iliştim. Otur- etti, nihayet efendim şu glJrdillll- ı - · k ·· ·· gld - nllz kılı/!a girdim, •imdi hakf ve Bir milyonluk ordunun en ufak çını çe er, sonra }Uruyüp . er- Saat on. Şekip merdivenlerin 
duk, oturduk bizim arkadaş ' teferruauna kadar bu suretle azim 1 di. Bir gece hanım efendi, !·en- elektriklerini söndürdü. kanapeye 

·~r b d k 1 b ya daz krem gOmlek, siyah ve ! disini davet edince, sevincinden en.· ı, en e Si ı maya aş- basil bir kravat ilç düğmeli düz ihıiyacaıının, remini ve mütemadiyen uzandı. Fakat uyumasına imk:ln 
!adım Bö.,le zeınanlar Ja ı'nsan ·d b 1 · ı · ·d ı deli oldu. Fek.at ümidi bo<• •'ıku, k t l · b ' Jd k · r karşuni kostıım ve kOlahlı bir gen en es enmesı çın gen e ve ..- • vo ·tu.. saa ıır uçu" o u, n-

Muntazomaıı devam nıecbıııiycti olan mekteple·t "am cd,•n t:ılcbc) e 
mah~us oJınak ve halen tatbik edi!:nı.:kte ola'l 2 n mı ı yolcu tarifesinin 
yerine kaim olmak üzre 10 numaralı muvakkat fcvl.aı !o bir yolcu tarifesi 
ibda, edilmiş ve l Moyıs 929 tarihinden iıiba · e• Mbik edilmesi rnkmur 
crmi~tir. F"aıl.ı m"!(ırnaı almak ve mezkOr tarifeden tedarik ermek iste»enler 
Lrn•) >O ve 'n •rhrlrr m('dilrlliklc rlnc müracaat etmelidirler. 

t''i manasız şeylerle kendini ı k d hil' d b ı b hanım efendi ktndisinl. sırf ı h J·' l · ı dl • kamselrden başka şey giyrmem. meme er • ın e üıiln a rika pıcı ar a ıı p;e memış er . Fılim ticarethanelerile 
avutur, rast gele her şeyi ıikıır, Artık hu gOn bütan saatlerimi nr ve müc•~•selerin geceli gündüzlü 1 kom~u diye davet etmişti. ikiye on kala kapı çalındı., n1u:1tercm h<ı lkımtzın 
ben de ayni hisle arkadaşımın 

11 
. 

11 1 tt·;ı.; 1 1 t k çalışması ve ı~lemesl !çap eder. 1 ,'abire hanımdan ümidi kesin.;e, Bu snatta p;elen kim olnbilirdi... 
sure e ıs ma e ı,..m anama - ·.'.az.~rı clı'J_,lc~tı·n., 

yazıhanesinin üstündeki evraka tan bıktım. Sinemaya mutlaka en Yih-miye ıonlarc• ekmek. yiyecek Seyhana ı;önül verdi. ' yhan. Şekip ipi çeklverdJ... :.esler du- .<• ' " '-

cröz l'rezılirirken birinde şu ki ırpa samam ve cephanenin istenilen kendi halinde saf, çekin'"cn bir yuldu, kaba kaba :;fızkrle bir l\Jcmlcketimizde birinci lılr 
,., t> son akşam mse yok iken gider, satırı okudum. en lin sıraya otururuz "adın ses/ı' mahalle sevki içinde trenler araba kızdı. Namuslu olduğu her halin- kadınla bir erkek şakalaşı~.·orlardı. tı:şebhü' olnıak iizcrc l'eçen 

' "' d be d B Şeki sene bir filim silsilesi mlİ~a-
• Müddei lftirak sebebıni btr- ı k k Kı d b d k d mekk!ri koJJın ve dC\'e katarlan en lliy i. ir gün ·p kızın Her halde hirinin hizmetçisi P a yasa . a ın u u, a ın bakası tertip etmi' olan 

vrchizlr iıa/ı etmişti • ··b ,,,. 'b · ki . . llzımdır kapısını çaldı, ve kıza i7.divaç 1 ktı b k d ' go e5ı gı ı yeme erin ismını ağ- o aca U a ın.. ;\Jı\jlK Sl;'l;E:\1 \Si 2 Mayısta 
Ben bu satırı okuyunca alt zınıa aldırmaz oldu. Yolda bera- Bu !şler hep vatıı hazırdı bızır- teklif etti. Ni~anlandılar. Yarın gece on buçukta bn~tır.ıak üzere hu ~ene için 

tarafını Öf!renmek ıstedim ve btr giderken nereye baktı/!ımı !anır. Hangi hrkanın seferde ne iş Şimdi artık haftada ikı gıin buluşııca~ız dcp;il mi. tertip cnip;i ikinci filim mt.sn 
dosyayı şöyle hafifçe <inOme kontrol edeyim dtrktn kllf kişile yapacağı, şimdiden düşilnülOr. Oeg-ir- buluşuyorlar, iki saatistikhallerinc - Evet. babsına filim vermek surctile 
çekererek okumolfa başladım, rarpışarak başımı belrıya soku- menler ıcspit edilir hangi cepheye dayir konu~uyorlar -- -Gel bir yanak lİaha ver. iştirake bilumum sinema !ilimi 
aklımda koldıgı kadar size yordu. Şu son günlerde kadın re- kaç bin asker ve kaç bin hayvan Şekip Cafer apartımanını nasıl ·-Al. mucirlerkini d'ldavet ektmekle bek-
naklcdiyorum. Müddeinin Va- simleri basıyor diye •cumhuriyet. toplanacaksa onun gerisinde bir men sevmez... Bütün kı~ l(ÜZel bir Kapı k;;pmıd>. İki ôkçcnin ruLcr en ı crıkıne azan aca · 

desi .. · / Reı's beJ•'"ndı' .ı Ben- gaıete.<i de okutmaz oldu. Fakat zil teşkilaa yapılır. metresim olacak diye ümitlendi, filimler için ymettar nıüH ~' se~ı, taşlarda tıkırdadı., Şckip 

d 
· · t ı ·" f ı b · · b b · bütan bunları yaparken ba•ka Erktnı harbiye ve erk.Anı harp ve gu··zel, namuslu bı'r kızla evle- fadar verileceğini ve bu mu-enızın a a" a c ımın se e ı, • uzanarak baktı... Hay bakmaz 

h 
. b . , .d. seben/er bu/mu• ve bendenlzln zabitleri bu pillnlın ihzar ederler necen;m dı'ye sevı'nı'yor. sabakaya iştirak ,uretilc intihap 

aremimuı enı çor: sevmesı ır, ,. • ızl· 1 s r rde h . k ı;• olaydı . ., Ni,,nnlısı bu !(elen ... safdiili/imdtn istifade eylemişti. ve g 1 turu ur. e e angı •ı. e- haklarını istımm buyuracak 
mOsadeni:!/e izalı edeyim: Bun- il riR nereye gideceği ıespiı edilir, Bir glin, apartımanın kııpıcılan, h d albuki bütlln bu hareketlerinin 11 .1 mu tı:rc m miı~t<.rikrine t 
dan on üç ay evPl haremimle memlekeııe mevcut canlı ve cansız kan koca. Şeklptcn rlca ·a ~el 1 er. b d maksadını ellme geçirdi/im bir d Ev sahibi bey, un an ·onra Jıcdi' eler takdim cdı:ccıtinl 
ızdivac etmeden beni tanıyan- h t d 'fi vesaiti nakliye ince en incey• hesap - Bir hastamız vnr Sekip Ş , -a ıra e erinden anladım, artık edilerek her arabanın, her otomobilin zannederim ki, ekip Cafer ~rzcyler. fü, kabil yeniliklerin 
/ar şimdi gôrdıikleri zeman şaşı- ~aplıem kalmadı. Bu zihniyet bakf bey, biz kan koca gitmek mec- k k 

k ld k b 
her ırakıöriln nereye gönderileceği apartımanı artı· srvmeyece - fevkal:ldt mlir~n·ici olan '.\bjik 

rıyorlıır. Bu bir senelik evlilik a ı ça u kadınla teylki hayat buriyetindeyi7., siz kapıcı Odasın- A iz r • 
I tdeml

.yect"im. yazılır, Sefer illniyla beraber mem- mı s .e vız ge ır L ,;ıl mi. sincm;.;ı mı.ıdi.ır; 1 eti crıısalini 
bmi delfişik etti. zdivaamızın "' · -·•- da oturur musunuz. lş falan yok, • • l:ı 5 • Jeketıeld bütün vesaıı -er eline Nakl•d<11 teksir etm~~ı uii~üncıü/tii u 
i u· günlerinde biraz rahat Buna mukabil 1rtDdcl<H a/eyha te.•lim edilir. yalnız kapı ""lındılh zaman ipi SelB"li 1·~-~·nt b vudi"i cevapta .. .] r- ~ ,, • ...., !.in..,ına wrn'n asır.ın tertı İiı· 
rtmişlim, arkadcşlarımla bu- s· Yukarıda ızemeıini saydıj!;ım şey- çekiverlrslnlz. Ne olur Şekip he'I' d ' ı ı •cı , ·· tc Tum bu esnada arkadaşım ıçeri en c:C• ayı rr.ı.ı :, cm nııı~ -
/nşuyor, giılıiyıJr, eyleniyordum, lerin hüsnü ceryanı ve bn mu- bir gecelik bir zahmet.. Şi~lü.k (hman uc~uc \hmcı lıo, 1 ;J~riniıı n "ı., ·nn!)ltlcrini rcl 

b
. . gırdı, labit ben de dosyayı bırak- uzam ordulann beslenmesi için her 

arada11 ır uy geçınce haremim, u"ını için kadının cevabını oku- Bu zahmet pek kolay bir ~ı.:y sob;;ınd• ~ ııuınarJd., kı.·:ı b.: nıu;,alfak ula~agını \ c 
ı. 1 • h g fert elindeki vesaiti seve seve hükô- HiMAYE! HAYVANAT 

a.: .. amıarı bıraz da a erken yamadım, merakımdan ı:atliyaca- met emrine ıerkeder. çONKO 0 değildir. Fakat çaresiı: kabul elti. CEMiYETi :~eçen •('ne ohluıtu 1,ribi bu 
gelmemi istedi. halbuki yazı- fım, acaba ne demiştir? dersiniz: MlLLETIN UMDESI ZAF'ERI Apartımanlarda kapıcılann Mi.lii· ınn<:ıl>nka\.·r d~ i-.·rirnk ~nrtıile Hnsıahnncl•rind• fukara hnvyanlm 
haneden (lkar çıkmaz do/!ru Şunu bana yaza bilirmisiniz 7, ISTJHSALOIR. nü kırmak iyi değildir. her ~n sab.ıblan mccc~nen ıtd»i n• ,e'-c"CYi taltif :.m ur .. ~a:..:a-

i Ecnebi ınen1lekc::tlere ıil 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~&_ Komma·ç:yJIB 
ltcılyana 

Serma vesi 700.00CJ,OOO 
(1 htiyat akı;ı~si: 

540.000,000 Liret) 
Tıawılers (S 0 yyahia 

~eklı:ri) ~atar 
Liri, frank, fn~iliz lira-ı 

veya c'olan fraıı k olarak 
salllan bu çekim· sayr•,ind 
nereye ~iı~cniz paranızı ke
mali emnivctle t:ışıı ve her 
r.zaman i~terseniz ıliinyanın 
her tarafında, sehirde. olell
erdP, varııırlarrla, trenlerde 
l.ıu çek'ııri ım kiiçiik ıc<liyat 
için nakil ın:ı.kamırııla krıla
yJık'a j.,ıinıal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hak;ki 
~:ıhhin<lcn ba~ka kinıı;eniıı 
kııillaanmayacai(ı hir şekilde 
terliµ ve ihlas eJi!nıi'iıir. 7 

f ·e ,{{ı:lif·ordıım, daha erken FELEK DüCAN YILDIZ ,\k~am saat scki1.de Sekip ka- eJiliı. rı uııiıl'". k .,, ıl rd < kr 
~ ... --.. ~----------~'".i!!!oo!""" ... 9!'!~"'!!!"""'!!!!!!!'!!!'-!!!;;;;!ı~!!ı!"""'!!~'!!!!~'!'!!!" ....... ;,;;.,;~------·~!!!'!!~~-..;~~;,;:;.;;.;;,;-..ıii!!o"""' .... ""!"'~:;;,;, ...... ,.."""!~·-------'""'!!""" ... .,.J...;,...,,.. 

"Milliyet_.!!!. edebi ıefrlka'!i , .. -- - ·· · --- - ------ --mure) n1n tuzaıtına ikinci --Ne- yapacaklardl: V.lvayete bir iki haita çlfllktc a!Jkllyup 11\'lere · 1 .::ıırlamyorlardı .ki ! baj;da~İ~ÖŞkeg:ltürüp ka-• • h • • olarak düşen (Sofu zade Rı· nazaran (Kantar oğlu) üç eğlendikten , oynattık tan (KantllJ' of('lu) (Mahmu;c) yi 
1
. p:.tacaı:tı. oy e 1m1 za) oldu. Bunu (Şahin zade atlı ile kasaba kenarına sonra harçlıklannı verip 1 srcbest bıraktı. (Kııntar oj\'Iu) Babasının bu işe ne dlyo 

Kadri) takip etti. gelmiş, sıra söğ'ütlerde ı·as- geri yollardı. tam ıınblr >{Ün ı.ı.u çifllkte ceglnl, kasabada neler söy-
BQrhan Cahlt Kasaba gençleri böyle geldiği (ı\lahmure) yl zorla Bunu bilen (Sofu zade ~Iı.wymuş. tndı~ :c ,uzuyle, leneceğlni, arkadaşlannın 

bu renkli, etil ve lştlhah vll-1 
cuda atıldı. Yeni yanan lam
banın gaz kokusuyle (Jl.\ab
rnure) nln • boltol silrdilğil 

aı;-ır tefarik koku~u ıun blrlil· 
rlne karıştığı bir ande bu 
iki h:ışln ve yağız vücut ta 

rblrlne karıştı. 

<..Kııdlr zade; 'Mahmure)nln 
C\lııden çıl..tı~ı zaman gün 
c , .. ma pek az kıılmıştı. 
l tıın, ~al.ı•·dan horoz! r 

_,. or eşe ler anırıyor, 

c !er bö üri) ordı;. De.ı

lı sab, h namı.zına g;. 
e ek n th arlara tesadi:f 
m ce.. ve girebilmek 

için lor L n b c. arını :.oor
I-~·. ı..~ ll'C odasının 

pCl'C re• i 1 aç k 
~ ÇC cı <ı 

ırakmı tı. 

dı. Pc.n-

cereye tırmandı 

soyunup yattı. 

ve derhal birbirlerinden habersiz vus- terekesine alıp ç!fllğlne g~ Rıza) omu1larını kalrlırdı: snz1vle, sll:tiyle mükemmel bu hare'•ete nasıl mukabele 
Jet şarabını aynı menbadan t!irmOştil. (Şahin zade KııCr) -Adam sende, C:cdl. (l'~n- cı;lenmlştl. ec!eceklerlnl düşüncmlyord~ 

Bu ilk gece aleminden 
sonra [Kadir zade J artık 
her şeyi unutmuştu.. Giln
düzlerl &'eç vakt kadar 
uyuyor, al:şam yemekten 
sonra kayboluyordu. 

Arkadaşlılrı bir hafta için
de ondaki bu dcglşlkllğln 

içip dururlarken bir gece damarlı, asabi blr gençti. tar oj\'lu) Kızı nlk.'hlay cal< ı. fllk ağası bı• alemleri I Ve hatta en aziz arı<adaşı 
civar çlfllklerden birinin Kasabadan velevkl bir yo~- de~ll ya, üç gün Sllnra koyu-ı yap~rtle~ karnba gcnçle~I ~e ı (Kadri) ye bile bu pllfı.:1ını 
ağası olan (Kantar oğlu manın kaçırılışını g-ururuna verlr. < ı\\aııı w~e .. 11,

111
• hasretıy ıe ı;çmak istemedi. falrnt bu 

S (M h ) 1 dl 
yaııık hır tuı·,;.u çı .. urm.ş-

iileyman) ın a mu re Y ye remlyordu. Ve bunu ~ıkın' ılı, korkulu u dı. karlar p<ttırtı!ı l 1 yalnı1 
kaldırıp bağına götürdüğü - Ne duruyoruz biz, dl· bir silkOt akı, 1:ttl. b'\s,111'\ yı>-ı:n··!·tan d-: k"!'1(h ~o ıu/ aı/111a11 bt..ya yeı ıtıme. 
haber alındı. yordu. Çlfll;;-c glc:!::r, kızı Aşııdar kaflleslrıln epl ka· Sm mt.' ,1 < 1 'ili ,. 1 ,.,. (ITr'· mırrl ı (l{antar z:ıde) gibi emrlnde 

Bu havadis yayıldığı ak- alırız. Çlflfğe gitmek, kolay lab:ı.lık oim""l'111 ra"'ınen ...ı. ;ar , fi 1 w' ·ıı 1 , ı rı yirmi, ylrııı! beş kişi o. a 
şam ne zamandanberl ber- bir şey değildi. (K!lnt'lf o.,- (, "ı· mure) )l (K n'nr o ,lu)- /, ıc bı/'Jı sa «ı (/ıl, hmurr), !dm'leYI alniemlyc..!;:Ktl. 
ber (Osman) ın kahvehane- Iu) nun en a agı Jlrml, ~lr- nd.:n .. ın ıı;:, h .c,~m..:- j ' a~ •ıı J ct a • ,en- (l\aurı) ondan oaı a glizıi 
sinde birbirlerini göremlycn, mi beş a amı vardı. Soı.ra diler. Gunkr gccti. o.ızııkrı el lı •ı 1,, r '1..ıerı "" le v •• el bir P,'Cl'Çtl. 1 d ; r ·a· ıq 
yalnız arasıra (Mahmure)nin kendisi gtizü pek, vukuatlı, yene eski t l!! ·ve !t • 1 

n•' b - mı sil ı le 'he<:telı~- der .. "! t~ fil:> t 1 ıl r. (~ ı 
semtinde gölP,"eler'ni g!irfp tehlikeli 0 r adamdı. Böyle tı er.-ıcrcel,, !ne t ~ı m l'ır- m le di. ·e) da~. k ~ ·ya ~ !· 
dl 1 1 1 d t f d Nı mure\ nln ıtvdetlni d · ı •· • Şer n gıcır a an a a ar- civar kas"balarda bir yosma dı. Yalnız " in z1<le K· • ,ı ~ ;:e Y n .. :ıçır ı. 
lar bir araya geldiler. Artık d • ti"'.. il h b ı bl ) ilk h .. ber alan C (adlr z~ e r kt 1 

• y şt 6 un a er a ınc r ri) ile (K<.ulr zade Ahıtı ı A re ol .u:;.lu. 0 i>lr gun · uş c r ... ,ı, yen ., ne; Ş 
işin gizil kapııklı tarafı kal- biçimine getirir, yolıııııı be'.;:. bu vakayı bir t[ rli.ı er.tek .k- \e ge.c k. JU~lar, h..::;ecnı1- hazır ıımışlaroı. Ka, .. oıı ın 
nıamıştı... (Mahmure) nin lcr, y::hut evini basar, çlf- Icrnc yediremiyor. bir ken:ı- lar, ı.nı arsızlıkl.ır lçlıl(le ) a- bir sar.t ıırkasır tJa ·ı bn,.lıır 
akıbet! rakipleri tabii bir llğe aşırırdı. Jl.\a'!lafl ln<ıaflı :-•. çc!.lllp ıı.crno c!c ıcşiy r- 1 ;ı ı At met; ·' n·, a,ct - . , l:'d:l (!(~dır zııdc) •!ıı 
sürüklenişle kafakafaya ver- adamdı. .. Bu kızlarda kasnba larc!ı. una rar ver.m~tl. !;' '·ı;,ı lİ üç ochlı, taş a:ı bh 
diler. Yavaş yavaş birbirleri- 'cııçlerlnln d:: ha!\kı oldıı· ı ki genç bi. bl.-!nden cüret nıııre) serbest kalır kal•n;!z kaı'a gıbl.ral. K p::.t~ılar. 

Mal:- neaçıldılıır. tunu ta5tlk eder gibi onları ve c~s ret alara:ı; chlll • ..:ll bu defa kendisi kaçıra a.c, bitmedi 

ebeb!nl bul ular. Fakat on
lara yardım eden 3 ine (Mah
mure oldu... Yo~.na kız ka
saba gençlerini birer birer 
elde etmek için e\.'Vela ana
lığı vasıtasıyle tahkikat yap
tırıyor; hangisinin aha zen
gin, bu 1 ayı>ta daha elver: -
il oLt ~~ ö ,r · . Sonra 
bir pt nd nı getirip onun 
yc.luna çıkıyordu •• 

13, p!l n a:ılreslndc 
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Yemeklerinizde ve 
hastalıklarınızda Hasan zeytin yağı kullanınız Kiloluk şişesi 100 kuruştur 

HASAN ECZA DEPOSU. 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ 

Bu günkü yeni bilmecemiz 
Soldan sağa: 

kamer J < akı l·l) 
2 Ekin t·kılcn ar:ızi ( ~J 
.; - Balı~ tc.t3a şe' 2 Kahul 

'1mcmek , 15!ifham 2 ı 
4 <.'chrc (.l <.'elık ip ~.)) 
.5 Srılp;ıın ';l) Çakmak (~i) 
1 ı Sahahlm içilen şe) ! :ı l 

\lı ırda bır nehır (3 

Yemek. (l! ,\şık us•ndı 

ran .ı, l<tifh:ım (2 

ı; estuıır lıina kurulan şey(5) 
<J l'cnccr«·c ukılon (.l ı Ca 

nı 1 \on~a~ı .l 

Dünkü bilmecemizln 
halledllmlş şeklt 
Yukaraan aşa~ı: 

1 Demlenen ı c ıç en '.1 
tutulacak ı·er (.l 

.! f{ar3rmt\an maden ~ 

.l T •; ı çayır ( 2 1\ imse \_.l) 
Uzak jida" 2) 

.ı l_?ost (;J Hu:uhct l .• J/ 
:i 1-alıul ttmo,ıck (.l' :\ok-

sau~ız ':l) · ' -

fı L stün ak<i 1:1 (,'eki>Lir 
mek (.1) 

~ \ota (2) ~alıah ai!,"ıran 
yer ı .J) Nota (2) 

8 Yeni (~ ı 
9 Kemer !>kılan 1er (3 ı 

Dudak (.l) 

Aydın Emlaki milliye müdür
lüğünden: 
, lnlın 1 luktimcr konaıtı in~aatınm olbapr:ıkı proıesınc mutalıık 
>ımaı_ Ye cHaj;.ı münakasa meyanında mevcut liat li lesin C'ki 

nı;! zcmei il'~aiyc i-tımal olunarak ke~ifnaınc 'c ~artnmne olık 11 1 

tc..,-,am;;e ri.ıy\'t olunmak şarrile !>edeli ke~fi olan ikı v z irmi 

ıltı hi'l scki7. YL" lira seki;r, kuruşla hir ııv muddctlc m, n :11 

krınıılar:ık ı:- \!art 'J~C) tarihinde haddi !ayıl-- buluııdu.~u ıal <'ide 

\lıı:n·c \ ek;\ler dılc~· •ın tas ti kına talikmı ihale ·inin it r ı cdilcceıtc 
ıl;ln edilmi?ti. ı 

\ n·mi mczk~rda bazı taliplerin ycti:ıcıncmcsi gibi 1'azı ~slıalıı ın:ık-1 
hutc dol;•v,sivle mıııı.ıka,.ı kccnlcmvekun tutularak vcııid n \C 18 '\' t 

·ı~ıı tarihinden itibaren kapalı za~I usulilc , i-anı~ altıncı C '11 '" r' ı 
''unt 
h • aar l !'i te • \ vdın \il Ayeti makamında toplanac k kom ı n 

flı:ıh u,ıınca ihall'<in~ :ıit •ııua~clc ifa edilmek üzre yirm· ı.,ıın ııwdcıc·tle 
nıuııak · k ı ı · - · . kk 
l\\ asaya ·cınu l llğundan talıp o!.ınl:ırın 1

• 0 ~,!'i tcmına·ı m l\a · ·"tc 
' !Çelerı nakden ',. y:ıhuf lhikıimetçc mureher bir Ban' :ı ke ·ıltti ita 
~ -
. ecckJeri p;ibi bir hafta mukaddem de clılivetnamelcriııiıı ,\ydın 

I~ CH YSLE 
K A YSLER 

OTOMOBiLLERi 

Modelleri: Playmouth 
5, 5 ve 80 

olup zirde muharrer hu.<usat ile tanıtır cins ve nevinin kıymettar nlırnısı 

lkıızln <arfivarııı:n g:ıyct azhjtı. k:ıfivycıı ,arnııat itimat otm:ısı 

Yaylarının mukemmeliyeti 

Sekl.nin zarafetile 
' 
oyasını güzelliği 

Biluınuın KRAYSLER ıno<lelleri , şin1diye kadar 
olduğu üzre badeına dahi KRAYS LER otoınohi l
lcr i naınını ile\ edeceklerdir. 

Şerait tf._diyede büyük teshilat - yedek aksam 
deposu 'fanıirhaneleri - Kataloğlar ile izahat emre 
aınadcdir. 1 

, ııl 
İe lHa ba~ muheııdhlil(indcn ve lbha 1,1vade .ı:S;il:ı.t nlnıak hwyrn
rı~ de kezalik ha~ \luhcdi~liklc ı:ml;lki milliye nıudiriıetiıı~ mu-

raca . • Ta1<simde Sabik E ldorado binas ı nda 

H \ZIJ\;JSJZLIKLERt ŞIŞKL\ILiKLEHI, GAZLARI, EKŞİLiK ve YAmlALARlNl)A (SOD() GASTRIN) 
mu"tahzarı o~k t'-'f'İrl"~ir. bilumum eczanelerde bulunur. 

~ ılAıı ,.:uııur 

l\lı i D 

o 

Antalya po3 1ası 
( ~ 'E \RT-\ ı c·ıuru ,q mart 

f>·ı . 
'-•ttl•J d, Calat ı rı' w ndan 

ı~'.r' .• e•ı: ~zmir Kt' ıık 13ııdru~ 
. uo_ l·crıin· Finikt \ntnly;n•a 

P:ıdccck · · ı · 
hl ,

1 
ve dönıi~tc mczkOr 

\
, •C clcrlc birlikte Dalyan 

· ı1rro · , 
. arıs ~kız Çaırnkkale Cc-
lıholııv 
- • ıı uıtrayarak ı;dcccktir. 

Mersin sür'at postası 
\iAIIi\lLT ~~:\'KJ<:T P:\Ş.\) 

sal Vapuru ~ , "isaıı 
ı I'> d G 

ha k ~ e alata ııhtımından 
. re e rle lznı i r A 1 Al 
ıyc \J . nta ya, a-
ucu \ trsınc gidecek ve Tas· 

· rıamor \! . ' 
lznıir<' aıye. Antalya 

- 11'-r:ı,· k 
h • , ara - p;elccektir. 

• ·isan 
hirincı p r>a~.artesi Trabzon 

- ostası ' 1 k 
<. ..:.___.-:. a..;p_ı_n_u..;v_· a_c_a_rı_r. 

3latJ kop " 
necntesi Re rtı h•ııncta merkez 
l fani altınd/0ı'~lu 2~uı Mesndct 
<; l lUs:,ı i "" d ı: ıc eaenıes· I uaı•e e 4~0 

ı stanbuf 

ilan ,, 
' •zarının llıckı d 

n J;.J\r~ ' er~ nr~11nın" 
nıaınul me•-

uru 

ık· bir . , c n•ıLl> hesa-
} ._._ k:ı,·ın u k1r' do1t 

he... '~ı ~ıli ık k . 
ı .1 ı - · OKnar 

O""" C::'} d .. . . e t.: kıt ~ e ihr.aa 
rn t::-ıi' ·r . . 

ı :·1 ı ı i·~ı c.n 
ıhı ' 

.• u c. ·rt lu--a · '.oknar 
u • rı u ·c hJeJı , 

l IJ 

" r .ıuzayedevc 

' . eri 
ın . ı i rn \•at 

·r ı · 'ıle 2-3-
, · >q ta: ıhine 

,-ı etiılmiştir. 
TalıpJ, r:n ,. ı· 

.... j n'>rae ı orman mudurıye .. 
lınde , . 

Anmı .. yona ıııiırac:ı.atl:.ın i1· 

\l~t \ \h RL\R1 

İzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADN \l}'U.:. 

ı;onıc 

J inci PAZl\RTESI 
!unu Ilı da (,~l "'1 rıhı 'lln · 1 ·1 hare
c ıe ( Jzmi· e 'e <,'ar :ı.rr.' •J g_ntı 

f,m, de~ 1 tan be • hareket eder. 
<:alata Ci:ır kar<ıs..1d' ~ıtc 

]· ranscz hanında ıı nua•ar1da L mu· 
ıni ae11ntalığtna ınurıı..aat. 'l'L·lefı,n 
lkvoğl u· l 0-ll --KEFELIZADE HAMDI 

VAPORLARI 
Kara Deniz Postası 

H •} } Yapuru 
ı a 31 .\Iart 

Pazar 
guniı ak;:aını sureti katiycde Sir
keci rıhtımından hareketle ı'Zon· 
guldak. lncholu. ( :Cr7.c, Samsun 
Ordu, Cim•on, Tirdıolu C:orelc, 

,.akh kehir, Trabzon. iskelelerine 
ııZimet ve Fatsa ve Ünyeyc ogra
yıırak avdet edecektir. Yiik 
ve yoku için Sirkecide yı:ni handa 
1 numrnlu acentesine mııraraat 
Telefon: lstaııbııl .ı ı o:; 

31 Mart Pazar günü saat 5 te 

ROBERKOLEC 
1uı,,rıınnLleri toraıından(-toki~i) 

ŞD:)1.;rtin "T .. a t"':e-. 'ln :-i 'lL ... >l,, 1 

tEaıını edileccktır. Profe:;or E tıs 
orı_<,ı h moovo 'lak ı ı ı ano 
i\· mura,nilcrc re 1t l lccck· 
]Pr,fü 

Arzu cdeıJenıı mu'•"ıvcyi 
tc rif:~rı rk:ı olun. '· 

KİRALIK GAZiNO 
Bü tanci 1 · c c GazJno .:ı l ır e

'1; .. n1uddetle Kirata \Crih.:cc~tir. 
l\.at ı ihalesi 6 ı rigan ')20 tan::indc 
ıcı-a kı l ınacnk t ır. Taliplerin o gün 
•aaı 16 da lenxım ınüdürhiğüne 
clıııel · 

l\luallim 

Doktor Hafız Ccn1al 
!lal: ;ıı, inir v~ çov ~ l:as 

t;ılıhhrı :• ·iltilhJ ' ' 

Ct - td ır · ıc'.ı l er '' Jat 
( 14 ı 1ı ,. "",ı~. n , , , ı. . 

daki , 1bı. inde u Cı:ı · · t, i, 
,·~'ı l"lllı'Cri 1..R urıi <le (ıı 1() 

rnciJcl..-rir.d~ Jıa,LJ hatmi el r. 

Tcleforı I,tanhul 2.>91< 
Iİıimam::~----ıımıı--S'.131.l!Dl 

Siirt vilayetinden: 
Siırte )akın hir mevkiyde J.'i ınctrc 

uzunluğunda , .• !0129 lira lıcdelı 

keşifli hcşc• ve "nar metre a~ıklığıc 
d• 3.1u2 !ıra bedeli kcşi!li kezer 
sulan U7.trindr kirnirdl'n iJ~~C'I" gi>ziti 
iki kitpr:.ı in~a cdileı..ektir. Birisi hır 
metreden araklan d•ha tiı•~ek ıki 
köprünun iizt·rindc~i ı.th1na "1.3Lar 
.;ksamı c,'lmen[O ile 111 a cdilın k 
temellrn dôrt mctr"'ı.;:!lı f ;l'~ı u:nk ın' 
da hir zem ine ı.esadu' cdilmedıg• 
takdırdc hcwn arma ka1.1kları bedeli 
ayrica Ycriln1ek nıun<ıkas~ miız.a •.-edc 
ihal:lr hakkındaki kanuı. huıu·ı ihkd 
mını kabul etmek f .. n ,;.:c'll.uru 
bulıır.Jcrr:ıak <ureıilc kc,ıf rru· me 
Jelcrı m·1c::bince \C kapalı •' f · .• ul,;c 
b 1 r,9!) tarih ne mL •dil ( umarı" ı 

gunu ıh•lc cdilm·. • zre l tı .,ı - 2 l 
tarı ~ind ·. ıtıharr~ r un 1\ k n 
muştur Fazla malumat teıcn in 

iirt cnl:umen i ;.e fT'I r .. 1atl:ır. 

il: il 

,.\lara kaı ıc. 1 t "ıi ( .a i p~ -ı 

n:ıhı'fe ınin mah ; .. ça; c rn an .ı 1 ı 

ek.iz sene muude~: H'J 1
"" ı \C ~ 1-

p&!ı '""·r '' ulii·· '.?~,.ı8 'lıt r· ik •,ı 
çan: , 6oCı r: c ııu ı 1 ·1 

".şcrn cc: \ 1 Jl +n 1 

Q._<1 t:L.. n t: m c t: 

m;_~ r _r hu. .., alı ırı ,ıı;: 

taf:;ilat .iilm ~" te\c l r ıı '~ ıtı r 

kezi 1Jİ:ı:. \n- l .. "'."'U ı · "'e 
ih:ılc kornis~onun:t k:ı:z1~j• rrıı: ,lC· 

l!lt ınt:tiltrrltıı.;una I!;tanill '<lı t r·~~n 
baş mütli..ır: -'.eti 1e .\nt .. :ı :L:a ·ktt ::~ 

\ ekAletine müraca t'arı ılin o" nuc 

ı~ıanbtl lcr daıre ı-dcn: 
Beyoglund::: Hllseyin ağa 

mahallesinin Kuloğlu sokeftında 
Vuvanl ı eledi Yuvaklm Avra· 

miGinln uhde~: de b .. :~nan atik 
:ıo cedit 11 o. ayd• lı"ı havi 
apartıma borcuııd dolayı 

kır\ beş g... ıt ddetl b ı · za· 

yede on <'Orı b , b ,) Cz lira 
be1ellc •nr"· l !:de inde hedt' 
bedell müzayede haddi :nyrkı· 
nda olmadığ.ndlın bTray rnl!dde
tlc mfizayedcııi:ı temdidine karıır 

verilmiştir. Hududu : tarik Ah
met b. Rikııvi,,.asak aydınlığı, 

Elisııve menzili ile mahdut 333 
arşın binn sekiz arşın kOsur 
parmak uydııılı'~tır. 

Müştcmllatı zemln ve taras 
katından mada beş katlı olup 
2, 3 4 katluın orta odaları 

şahnişli kısmen demir parmak
lıklı elektrik ve terkos su terti 

batı iki medhnl bir antire bir 
kiler bir evaltı onbir ııdet odun 

ve kömUrlllk beşi ıılafraıııta altı 

helı\ birisi mııl!n doğrama ca· 
mekl\nlı iki aralık ultı merdiven 
başı beş banyo bir yllk beş 
mutfak beş salon ylrr.ıi beş od 
terasa katıt!da ma mıışıem!llU 

çamaşırlık dairesi ve ç •. ır 

kur ·tmaga mahs'Js musakkaf 
' tarcs vardır merdivc-!er llst 

kata kadar mermerdir. 
Reşit bey, Ben ,en M. !\ol, 

Altın top, ~c:.elldi kır 0 cıdır. 

~ırk bin lira kı)nıet nıı:-nı

tar) 
m, tı· 

ıymetl 

ı nis 

ı:eı: lr. ~a::lı bed e 
c · ol, • ve <! Lİ) ad 

p 

-·.::ı-. f ,. 

16 ~ ıı l.ıı ur 

enl.r 
) d 

3 

~ ~c .,.u 
t et ı 1 rı ve 

<'c ~11 .. t 14 •en 
ı, t:ıliZ~,!i de • .ı-

[il.~ 'Hl{; '1 (~·f!f
0 

~ 'l t ·z 
ı·eyn bil· " , k 1 :ı: ır :rn urr t
l a rı ··il ı ll ~ ı r. 

1-.· n ıl ·1d Joı.ı e in..::_.,: hahataşta 
!lm<r \' ı ır:ahalle<inden reu!rez l'a -

ma 1 ! .. ,n m •aile ının Gumuşs }ll 

L ddc ın ... c 9, <:?', ~3, 25~ ı~, <>9. 
2fl ır:;Jk "'r~r n .... mar ...... ! mi. tc ek 111 ıt 

m 'Jre ma~ leZJ.' üç ulm hı c;ilc 
r·" ' ~ t r du'·k 1ın '° lekdr 

n.ı D temı mu~·c.. ıa baçc 
u. · ı k naı >r 1u h. c itılıa 
ı' .,; r ı \ "Ilet il .... dı llevır 

• 'lde ıd , >c n ıynı ı, ':ıalde v~ 

• nı Jntlr-•' ı ba\·ı cml k ·" muş· 
t re' n ıf m r"" mai )ez.izin uç 
ru1 ı:ı h,;, ıı-.: \l'nı g:t}n menKul:ıtın 

<ın rılt:J lı se , .. "-ari .c uç h! s~ i 
:llehmct acı Bcv ın uhdesinde olup 
'\luhlis lleydeı: istikraz eyledikleri 
melı'3ğı malı1me mukabil lıırinci de
rece ve birinçi sını num:ıra.sı!e ipotek 
ime edilip borcun verilmemesinden 
dolayı ibalci evveliyesinin icrrn için 
otuz guıı muddetle müza ,·ede ve ko 
n · Jm1.ıştur 

l ludııdu; ( c , Cıimlı uyu 
cıdd· , ark:ısı k ,şadivc s,ıka/tı sal'; 
rın:ıf'1 f lamide hanımın 'c .saırcnin 
. ol turat1 { •cınıi pa :ı zade J Jamit 
Bcı·c ifraı edile~ konak Ye bahçcJc. 

rilc ınnhdut iki hin dürtyiiz a!tnıış iki 
arşın ıerbiirde harem \C selamlık 
Li cler,ni ı 1> "celerini ı e saireyi 

•·>r ··en k lıı;ir !•ek r odalarını \'C ı e~ 
ı 1 ~ d k r.. Q.r l ''" s rcnı~ 

C\ ffi ~ ıJ t 

(, u ~) t dde ınt'en ,ı!te 
kaı atlı biıı liK eskı ıhşap cümle 
k1pı ' b·ıb C\ 'lriJdi: ıc ol r,uııa 

11r tr n t . f sc~ .,Jık daırclchi 
<lu·ı, 1 em Jaı e·:ne gir l 'ik'e l.' 

ın ı ık malta <eh ır t h b;o 
c dove · t kıJr~ 

r 

... .a.r n 

n cdılır h · -ıı 
, 1 plı >c du 
>ıluı 1 ,~f·r 

ıı bu 
Lh ' rı ın 

c h ·ır.. ı.:" .... m 

lu 1 n c 1 
t \i:ı r .ı k I> 

h 
.r u · la ıkt 

lk<l:ı k 
\ 

1· n:·,ıınla>rıp 

, n· ' "'•~•ili ı c 1 .ır 
ık ma' al icıi·ali.~dekı lıuzlo 

) <la.n 111czk .. 1.:: .. ı111ık <la· 
i c r ,.ı ıl :ı~.! r.uz .\' k tir ta.~iık 

bır kdc:· wç mi· bi: ınenli\en altı 

''• ·-,,·. ·:-/ 

Bl :\il ST.\l IZ.\R \T: scnclcrın cilde 

vııptıjtı t.ıl.ribatı İY..ale edip ıı;uzelli~i tc7.\ i t 

eder. \'mını a•rn karip lıır nıttddcıtcn 

heri ir ·ıl olu;wı Krem Pe'l:ernı meına1 ~1ti 

ı.çarlli~edc !'''.'" '"·rr.;;a1in:11 in13J .,..c n1uv1ffa .. 
kiyct hasıl tılmaıııış ıııtbt~lı7.arımızın 

ıniıkenl'nc'i\·ctine hiirh:ıın kıı(idıı 

Devlet demir yolları ve li
manları umul idaresinden: 
iki ııJct c'.cmır -.opru mür_:ıka>aSı 5ıoa,ı.> 'r.!'l !'azar gunti fat 15 ıc Anb ,ıcl 
umumi ıcfare hinasmd.ı icr3 edilecektir. l\lunakasıya işti rak cdct k'ennı 
teklif ıwk'upla:ını , . .,. 2<ıö0) liralık tr:mınatı mtivakkatclerini vevmı mczkôrd• 
s.aı 14-.10 a kadar umumi idare p7.ı işleri müdiirlügünc ..ermeleri !Aıımdır. 
Talipler ıniın:ıkasa şartnamelerini 500 kuruş mukabilinde Ank~rado malzeme 
dairesinden 1 lıvdar.eaşada mııbavaat komisyonundan ıcdarik _edebilirler. 

1 • • Çunki ~F::rina:~ d~U\"'111 es eyınız en iyi gıdasıdır. ı·'.c,-an. 
ve l'l'Za dcpolarıı•t;.ı 

satılır. 

loş i. ht ra üzcrndc \lt.::\ı:ıru go
mtilu c1rnlı dolap \c mezk ... · virva.nlı 

kupıin·c metlıa1 'c 'ıal1 ı ·dır. 1 la
rem 1 ah\esındc ıa<lo ınşa ediımış 

~u hazn..!~· tnf'rmcr aynall'l'tı7.U~ mt. 
J,ıkJLJ lıır çe;,me, selaırlık hıhçc

sinı..o l ır k"y" lıir kaç mcvı fidanı 
ı e l.u~ ıd' re <>ka,,l!;ına usled n lah
çenin gcç~t uzclındc sağJ.;. nim k Mr 
linaılı bir aralık h r mu~ıak bır oda 
bir hal~ kar ıs,,daki ahşa;ı hinada 
zemini tOjlr4~ hır ahır vardır. 

~damlık daire>inin dohıli yaıtlı 
lıonlı muceddet olup digerleri 
ahşap ve mühıacı tamirdir dernnunBa 
mcdvonlar sakindir. Caddeye nazır 
lıcş bap diil<k!ııın dönlüniın zemini 
toprak , l' t:thta bcşinci~i ister 
k<pcnkli mukaddema gazino şimdi 
Zelilıa llunrm oda olarak istimal 
eylemektedir. Diğer düklı:~ıılarda 
Ktzım ı·e Alıdülkadir Efendiler kira
cıdır ve bir kı;ım tehi ı·e kü~adiye 
'ohğına nazır ar!\an medhali ,·ordır. 

ı\rsa tarafından medhalleri lıulu
nan bcUr odalanua zemini kaldırım 
taş döşeli ı:.<ki kemerli mutfaktan 
ahşap merdivenle çıkıldıkıa ahşap 

koridor üzerinde karşılıklı sekiz oda 
olup derununda l\ liısyü Foıini Şerif 
ve mr~afa ''e ı ·edim ve Hüsevin 
ağalar • ie Reşit Bey müsıecirdir, diğtr 
tonr>s kemerli ocaklı mutfak mahal
inder. k .. smcn mcrdi\·en altına musa· 
dil salaş komürlıi~n yanında kil 
merdivenden çıkıldık'ta bir aralık 

biri kliçük Ü\: oda ulup Yaıııı;el, 'ani, 
J ana~ kirac>dır. \rada Lir kU\'U uç 
g( i r 

1&...$ hchl \ardır 

l L. ·icen Hgır ılahıi en nıühıacı 

tam, ti ~· amam' oıuz sckız bın Uç 
u~ J k an tiç lf. a kı} "lctı in~h•m

,...inJıı.! 'f.'8 81:'8:1 nu -ıar•lı do< 
\a'>ıı:Ca ınc.:\CUt ,.,:ı;ta \C he)oınna 

me'ın~c f _ı. mnlônat \3rrlır. r 
\:enler ın :r :ı .t eder~ , mc .. ,. 
h .1 r· ı. r o ılar h. eıe mc ıp 
• ı~-· etı muhamme:1t' ~!lin~L 7 ! c, u 
".:i-.p ·~ de pe) ak~e;;;:i~ tc: Iin:- 'c c;: 

eoneli 'e 4-.'i <r~cı tariMnde ..ar 
14 ten Ilı \l kadar l>rııılıul icr. 

dairesinde ihnlci cHcliv«i yapılaca~ın
dan nıujterilcrin bizzat \'Cya lı i lvekôle 
hazı r lıu l unmıbn ilin olunur. 

iL \ - · 

Eskişehir Çifçi ban· 
kasından: 

t:sas niz:ımnanıemizİtı ~ı n.., 
maddesi nıucıbincc .ll rnar: ~2 ı 

tarihırıe rnüsadif. !'azar 1!Lin,J .ıt 1 
h:ınkamıı: hissc.J an lıcv-cı um nl 
yesinın Esk:,c~ııdc ta.'.ı<n la' ·) 
merkezındealclade "'"lannııs: mu'" 
rcr olduğundan esakıen; \ ekalc ,, 
Jaakal e!li his eye malık his e<l c:ıma 
iÇtlllla gününden bir hafta evci his c 
senetlerini h•ınilen lıankumz• mu· 
rneaatlıırı rica 'c ruzname! muzatc 
rat bet\'cçhizir ilan olunur. 

- Ruzname -
- ı\leclii idare lavihn ve 

Mürakıp raporu. 
2 -928 senesi Plaıı çosunun b· 

bulilc meclisiidare ve mürnkırılııtln 
ibrı~ı . 

3 - i\'lecl isiıdarenin yeniden in· 
tiholıile hakkıbuzurlanntn takdiri 

4 - !\1 ürakıp intihabı ve ütrcmnn 
tayini 

~ ;\leclisiidarcnin lıanka ile 
muameleye mezuniyetleri 

b 1"'emetrua.un sureti tevzii 

Manisa vilayetinden 
1 :\Tanisa memleket hastahııne 

!'ine {14-00J lira ki\'meti ınuhamm4!

ııesinde levazımı tıbbiye ınuboyc:ıı 
t·cülccrktir 
2 Bu lc\·aıın1ın env.aı nı m•ilıe) ln 

listo lstanhul \C lzmir sıhl:r nıLdur 
iılk'e inde me\ c~ttur. 

.ı Tali pi erin kanun dairr mlr 
tekliflerıni mllddeıi miınakn ı c 1 n 
2 . -1 .. <J2<» saat on hir~ ' adar 
ınuUdet :r.arfında n1 . .' amı ,j' \:ft 

l Hciı.rııe'e •i. 

Doktor A. Kutiel 
L!ckırlk makınelerivle hel ,, 

j!;uklu~ idrar darlııı;ı, Prostat ade· 

miiktidar, ve hclgevşekl;gt, cılt ile 

lircngiyi ağrı ız ıeda\i eder. Kara· 

kciyde Rörekçl f ı rını ~ıra<ında 34. 

t 
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Si.an dard Serisi Dahili Donuk.· 

- ..... __ • ~=cı~ 
Gra rnofon sahiplerine mühim bir 

Son ılcla radyo ile imi! edilen 

Homokord Gramofon Plaklan 
Bir kaç ~unc kadar piyasaya çıkıırılınak üzre. 
dir. Bu kere en muktedir hanendeler tarahn· 
dan okunan ve pek kıymetli bestı:k!rlanmızın 
eserlerini ihtiva eden mutena şarkı, gazel , 
ve fantazi parçalarımızı herkese tav~;yc 
ederiz. Mezkftr pl!klar yakın bir zamanda 
bilumum gramofon mazalarında satılmajta başlayacaktır. Türkiye 
için umumi mıırnc,~ill ve toptan ~atış deposı sahipleri LEVI 
'e LA 'l\İ . ulıun hamam Havıızln han 12- l 3·2 l. 

a 
Emtak ve eytam 

bankasından: 
f.sas numarısı \ievkii Bedeli ic111 •enevl•i 

Lira 
16 Şişlide Büyükdere caddemde 386 namuab Garaj 2100 
SS lsıanbulda Ketencilerde Tahıakale caddesinde I! 7 :;o 

numaralı ıratlı ana , 
7!I Kandillide Vıniköy caddesinde 1 numualı hıne 250 
94 lleybeli ıd•dı yılı sokllrodl 2 numaralı Guino 74$ 
95 Heybeli ıdadl yalı sokağındı 4 numaralı Dükk&n 120 
Eml\k ve F.ytam bankasını ait b.ıllda mubarrer emvalin birer senelik 

lıedelı icare şctaltl atiye ile müzayedeye çıkanlmıştır: 
1 • !\lllzavedt müddeti 8 Nisan 929 l'a7.arıesi gününe kadar olup ihale 

muamele<! yevmi mezkiırda saat onaltıda ic1'a olunacaktır. 

~ Bedeli icar ilk taksiri ihaleyi müteakıp verilmek üzere üçer ayhk 

mü·.oı i tal<s tte ıcdiı e olunacaktır. 

J 1 7.a\ cde~c iştirak etmek arzusunda bulunanllr Bıhçekopıda EmlAk 
E ı.m an • ına 1 tanbul şulıesine .\lıiracaaı etmelidirler. 

ıtmıımıımmımmınmıı.-m 

i BUyUk 
ltayyare piyankosu 
;!!:C 

~ Keşideler her ayın 11. ndedir 
3. ci keşide J J Nisan 1929 

Büyük ikramiyeı 
4(),()()() liradır 

Ayrıca: 20® 15,(XX) 12.(XX) 10.000 liralık 
ikramiyeler ve 1().(XX) liralık bir mükafat 

Bu keşidede celh'an: 
numara ·kazanacak. 

.. Kh\IYAKER 

Dr. Cevat Tahsin 
TAHLILHANESI 

Mide, barşak, karaciğer, böbrek 
me arie, ld,.r yolıİ, üremi, akamet, 
kum , feker, romatizma, zalfük, 
solucan, tenya, elit, sinir ve sair 

hastalıklann taoıamile tqhis '" 
tedavi~ri için · iDRAR KAN ve 
sairesılıı 'fA}-ILIJ .ATI yapılır. DJ. 
VAN YOLL' • BICKI YURDU 
altında. 

ooKToR Seyfettin 

Mis kolonyaları 
Kolonyalann en iyisidir. Bir ıec

rlıbe kafidir. 1 !er yorden arayınız. - --·-
ÇIKTI 

Biltlmum müessesaıın alAkadar 

oldugu 

ŞERHLİ DAMGA KANUNU 
REHBERi 

Bu gün çıktı 

.\lüharriri: Türkiye iş bınkuı 

pul müfetti<l 

ALI SALIM 
Tevıi mahalli; Kanaat kütüphane5i 

- Fi atı: l.'iO kuruş 

Deyin ilmühaberi 

f --- -. -

Osküdarda yapdmakta olan Halk fırkası binasının inşaatı bıtmiş, 
dün resmi küşadi icra olunmuştur . 

Eczacılar cem'iyeti dün toplanarak hey'eti idaresir.i tebdil ve 
yeni hcy'eti idareyi intihap eylemiştir. 

Dişciler cemiyeti dün toplanmış 
isede ekseriyet ol.namıştır. 

1 

1 

Güvercin cemiyeti dün toplan
mış, lakin ekseriyet olmamıştır. 

DEVLET .MATBAASI \1ÜDÜRL0CONDEN': 

Bir memuur aranıyor 
h1atbaamızda gayrı manıul eşya ambar 

menıurluğu açılmıştır. Maaşı aslisi yirmi lira
dır. Ayrıca sene nihayetinde kazançtan ikra
miye verilir. Memur olmak sıfatını haiz olan 
kimseler arasında evvelce Matbaa levazım 
işlerinde çalışn11~ olanlar tercih edilecektir. 

Talip olanların her gün öğleden sonra saat 4 ile 
5 aı asında müdiriyete müracaat etmeleri ve 
vesaiki lazimeyi· beraber getirnıeleri. 

Devlet De1J1ir yolları ve Li
manları Umumi İdaresinden: 

• "• "'ı·ı 'a){on sustası münakasası 4i\Iayıs 929 Cumartesi ıı;untı 
sıı · ·,, \nkarada Bolu palasta malzeme d:ıircsindc icra edile· 
cd.ıır .. ~un:ıknsaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve (550) 
liralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkörda saat ( l 5,30)a kadar 
Umumf fdarc yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talipler 
münakasa şartnamelerini (200) kuruş mukabilinde Ankarada mal· 

:ıeme daireı;inden, l laydar Paşada muhayaat komisyonundan 
tedarik edebilirler. 

- Meşhur -,ı,rzM1R VE PARIS s~:~..r.-
KONTİNET Al.J RiNDE BÜYÜK MÜKAF ... .'J .. 

Yazı Mak. "ınes"ı VE ALTIN MADALYA lllRAZ 
EDEN MARUF 

Fleynelmilcl rakkımlannı havi 
olup Türk ve Lirin hurufatlan 
yazı makinelerinin en möktm· 
mrlidır. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkam)ı en iyi 
hisap makinesi olup müteardit 
bankalar ve mail mües:;iseler 
ıaralınnın kullanılmaktadır. 

Gayet sahlam olduğu içir 
kat.iyen bozulmaz. 

T(~IU'-IYC C\'J\JHURl\"l<:·rt 
YEGA -~; DEPOSU 

A. Hornştayn Kumpanyası 

Beyoğlu tekke caddesi 
~8.'l numu~ 

Türkçe hurufadı Kootinental 
yazı makinelerinin yeni Lldn 
alfabemiıe göre deiJşdrilmulni 
deruhte ederiz. -

İDEAL 
KONSERV ALARIN! 
1 lerl{es, bilaistisna, tercih edor. 
\leşhur doktor Zerp;erin ıaikp etti~ 
usOI üzre :-;urcti imallcr~ hafi 
tabiilcrinin muhnfaza'\IOt temin eder. 

NFES! MÜKEMMEI 
SIHHl! 

Her bir tecrübesi büyük bir mu
vaffakiye~ bir zafer! Umum hak 

kaUyc ınajtazalarında bulunur 

Pertt!\ niyal vak
fından: 

Şişlide izzet i'aşa sokağında k!in 
Valde apırtımanının 9 \e 12 numc· 
rohı daireleri yirmi gün müddetle 
müzayedeye vazedilmiştir. Ye,ml 
müzayede olarak 10 Nisan Çarşamba 
günü tayin edilmiş olduğundan 

taltplerin yeYmi mezttlrda saat onb~ 
kadar lstanbul Evkaf müdlriyetlndc 
Pertcvnlyal vak[ı idaresine veya 
encümene müracaat etmeleri 

ISTANBUL TRAMVA"{ ŞiRKETi 

iLAN 
lstanbul TramVly şirketi. 23 Maıt 1929 terihinden itibaren, aynca ilAn 

edilmiş olan seyrü sefer saaılannı ıııiiş'ir tarife mucibince, SULTAN HA· 
MAMI, KARAKÖY~ AZAPKAPI, ŞIŞIJANEKARAKOLU, TARLABAŞl, 
ıariki ile .Beyazıttan Taksime kadar mesafe üzerinde OTOBÜS seyrıi 
seferlerine ~ekrar iptidar edileceğini ilAn le lresbi şeref eylet. 

Beyazıt · Taksim Otobüs hattı berveçhi 1Jr 4 kıt'ayı havidir: 

1 BE\ AZIT EM1\;ÜNG 
2 EMI. ÜNÜ - AZAPKAPl 
,l AZAPK.\PI - TEPEBAŞI 
4 TEPi·>~ \Pi -- T AKSlM 

1 KIT'A 
2 

ULTCti 

Otobüs sefer 
6 kuruş 10 para 

10 • 10 • 

ücretleri: 
Gazi köprü 

3 14 " 10 • ., 
4 16 ,.. 10 ,, ,, 

Gazi koprüsü resmi dahli olduğu halde ücr•t cetYell: 

resmi 

Zirdeki kıı'alardan: &yazıta Eminönüne Az. Kapuya T. Başına 
Beyazıttan - 6,25 10,1!5 l 4 25 
Eminönünden 6,25 ı;;25 1().,21§ 
Azapkapıdan I0,25 6,iS tı,25 

Tepepeb.-ından 14,i.'i 10,25 b,25 
Ta kşimden l 6.'l5 14,25 10,25 b,25 

6, 25 
10, 25 
14, ';!5 
16. 25 

Taksime 
16,25 
ı-4,25 
10,2.'i 
6.25 

Bu ücretler bila inkıta bir sefer için muteberdir. Bir kıt'a üzerinde ta• 
mamen sefer edilmediği halde dahi ücret tam olarak istifa edilir. Karaköy 
köprüsü müruriyeı;i yolculara aittir. 

Otobüslerde hiç bir tenzilAt kabul . edilmediğinden resmi elbiseyi l!biS 
olanlar dahi siviller gibi ücret vermeğe mecburdurlar. 

Tramvaylarda olduğu gibi mecbud ve ihtiyari duraklar mahalleri lev· 
halarla gösterilmiştir. 

1 ramvaylar için verilınif olan puolar, abonman karneleri, aske" tcnzilAI 
pasoları ve Tunel pasoları Otobüslere kabul olunmayecalılardır. 

lsıanbul 16 mırı 191!9 MüdüriJe 

Deniz mübayaat komisyo
nundan: 

40 ton maden yağı kapalı zarfla ihale tarihi 7 Nisan 929 Pazsr 
gıinii saat 14. 

. daini harbiye ihtiyacı için yukarda muharrer Maden yağı ruza· 
ı ıııdııki gün ve saatt<! talipleri uhdesine ihale edilecekr:•. ~utnamesirıi 

gürmck isteyenlerin her gün ve münakasasına iştirak edeceklerlll 
muayyen giın ve saatte Kasımpaşada De. mübayaat komisyonun' 
müracaatları. 

Her ne.i cılt, frengi, yeni ve 
eski bcı.,, . ıugu. ıdrar darlığ~ ademi 
iktidar en Jeni vesaitle tedavi eder, 
BabıAli cadesi, Gayret kütüphanesi 
listunde . Her gün saat ( 12-6) 

Alır satar ve mahsup yaparım. 
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