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MEDENİ AHLAK TÜRKLÜGÜ TAHKİR EDEN RÜM GAZETECİSİ MAHKEMEDE E,ki devrin zalimane idaresi 
halkta devlet ..e hükılmete karşı hiç • 
bir itimat ve emniyet hissi bırakma
mıştı. Devlet, halkı "yolmakta ve ecir 
gibi kullanmakta devıın etti!i müd· 
detçe halkta bir ne'i sinsilik, desise
cilik, yalan ve dolancılık itiyadı lıaı.ıl 
olınağa başladı. 1\le'mur için :\liri 
mali çalmak nasıl mübah oldu ise, 
millet için de devlet hakkını yemek. 
hükumet otoritesini aldatmak 
öylece mübah oldu. Zavallı af 
Anadolu köylüsünün bile bu 
yold3 oğrenmcdiği şeytanlık kalmadı. 
Filhakika, hunların bir zam:mlar aşar 
memurlarmdan ka\ırınak hususunda 
ertip cttıkicri desi eler o kadar çok, 

o kadar ince 'c komplıke dır ki 
değme 1.1ıisil ve ıerbi~c gormüş 
adamın rarma~ını ağzında f.ıırakır 
Koıdcn kasrtha\a, kasaf.ıadan şc!ıır 
lcrc dol';n çıkıldıkça \erıı,i meınur· 

k' -arınır \ >hJ ıa kunt :ın ltıı: : r gu 
,ııkçc ırukemmcllt ir, ı;ııtı' çe içinde:' 
çıkı· maz, ı nn:ı tıkıl t:rn1e:1 1:-ır 
ıcklalı dı 

\lırd•, dı ''"' alır da di chılic 
di . <;unkı.ı hı nıcmlckttte, ıştc, ,1şa 

ynklrı. on cncden 1 eri, hi.ıtıı ı ma 
na'! ile halkııı hir ıdarc tl·Ci;"İJS et 
miş oldıı~u halde, halkta hu trir 
maneYiyt.:ti henu1. ıınl olınadı. 

llalk devlere kar,1 mükclldiyet 
!erini eda etmekte dünden daha 
dürüst dej';ildir. 

Bin türlü hile ile devlet hazinesini 
dolandırmak diinyanın en tabii. en 
medeni hareketlerinden hiri gilıi 
addolunuvor. 

l lallll;kı, saır medeni mcınlekct 
!erde, ıniıkellefler, hükönıet memur 
Jannın ıni.ıı.1cnauna lıilc v:ıktt bıra'km:ı· 

dan kc!lllild hiZl'.at., tal~ılaı hur<' 
Janna mur;ıcaat ederler, lıaııa bazı 
kiil'ler i~in hu lıünıl:ıı çok uzaksa. 
vc~~i lıor<;ları pv ınlara ıcvdi olunur 
"e hıı pı ta ilm·'ıalıcrlcn maliyc~in 
veva beledt\t.:nin ınaJ..huzlan verine 
"cçcr. 

l Hıkumetlc.. halk arasında hu kar 
şılıkh cmnivet \c nlaşma kcyfivcti 
umumı r1.:fahın. unnımi saadetin temel 
taşını tc kıl "der . (.arp dhannda 
goruh de lı uet \ c takdir hl !erile 
kama ııgımıı, butün o umr:ının, ıı 

düz<:11ııı H" o rnhaıı11 ı cıpırıe şırrı 

divcbilirim ki en çok im kcdiyeuedir 
1 faik kendi refah ıe rahatı i~in 

devtctin · :xcnginlcştn~ !.inc 'ardım 
•etmek ın<'ı..:hur~ctini J..cndi \icdanın

da tatlı bir vazife b~hi his-ettiği p;tin. 
bütün ın anası ile dcınokr3~İ 

'1ecssü.ı; ctıni~, umr.an \ c tcr:ıl..ki oluna 
ilk mühim adım atılmı> olacaktır. 
Halk dc\'lctin kendinden başka bir 
şey olmadığım iman ettiği gün bu 
hakikat kendiliıı;inden açığa 'uracakıır. 

Türk milleti rmin olabilir ki kü 
rciarz üzerinde ya~avan mt11cc1cr ara
sında mükellefiyet yiiku en hafif olan 

'millet v;ene kendi>idir. J\lilletlcr var ki 
bugün kazandanmıı yarısını <kvlete 
veriyorl:ır. ( \irnrük rüsumunun yüzde 
yüzü bııldu~u ·erler be çnk uzakta 
değildir. Huna ragmcn, Türk mükel
lefleri c<ki tlc,irlcrdcn kalına bir frna 
i ı i y • t 1 a n ü teki \' e map;dur 
tavuılan tııl<mm3kto del'am edip 
duruyor . 1-:n ~aıih manasilc hunun 
adı, MeJt'nİ alılıiklaıı malırıımiytt/ir. 

Yokup kadri 

Sadakai fitir 
- -·---lstanbul müftlllglnden: 

alıi evsııt edna 
811ğdnyJ1111 : .1J 30 2fi 
Arpadcı11 .: 42 40 O 
Hıırnıad1111 : 156 104 78 · 
Ozümılen : 156 130 104 

Önümüzdeki Cuma gllnll ak-
11amı Leyle! celllel K.adlr ve ı 3 

• mart ı 929 tarihine mllsadlf Ça
..,_bıa glhıD de Bayram oldutu 
IJall olunur. 

BAYRAM NAMAzl 
&art dalıllıa 

ezani 12 38 
ze:ali 6 51 

T•JJ•r• cem~• werlnl& 

Fenlandlyadalıl dlndaflanmm
dan Zlaetull~b Ahsen ıı.y 

,.. refikası Safiye banım, sada
tal fitrelerini (10) lira olmak 
lı.re fUbemize · göndermlflerdlr. 

Bayram için 
Şimedlferde tenzllit 
Şeker bayramı gelecek hafta 

Çar~amba gUnUdUr. Bu münase
betle Anadolu ve Trakyadan 
gelen yolcular fnzlalanmıştır. 

Hükumet crkdnı ve meb'us
lardan bir ~ak zevat ta buğün
lcrdc şehrimize geleceklerdir. 

Bayamdan evci Anadolu 
ltatıındıı )' Uzdc 30tenzilatrı tıırife 

tatbik edlleccktir. 

Türklüğü tahkır etmekle maznun bulunan Keşlşoğlu 
il madam Elenlnin mahkemelerine dün başlandı 

Muhakeme bas adı 
' 

BELEDİYE 
İNTİHABATI 
Hakkı Şinasi Paşa 

buğün geliyor 

lNTİllABAT CUMA 
GVNÜ BAŞLİY ACAK 

·- -----Cemiyeti Belediye lntlbabatı 
cuma günü 1' caktır • 
Fırka namı· 

zetlerl Ankara
da tespit edil
miştir. Bu ak
şam gazetelerle 
ilan edilecektl • 
Hakkı Şlna 1 
Paşa bu sabah
ki ekispresle 

• .. • • • •••• • • • şehrimize avdet 

BUYUK MiLLET MECLiSi RI-. e~~~:~~~-~onra 
YASETİNDEN DÜN GELEN ~~:~e:~n:~rt:~ 

TELGRAF !anacak olan 
Kaza reisle rlnr 

Mesdut gazetenin mes'ul müdürü 
Türkçe bilmeyen ve türklüğu 

tahkir eden bir kadındır 
TUrklUQe vahset izafe ve lzmirln ana vatana 

avdetlni me'denlyalln hali bedavete rucuu 
'eklinde tavsif edrek TUrklügU tahkir etmekle 
maznun !lronika gazetesinin muhakemesine dUn 
Birinci Ceza matıkmasinde baı,ıanmıftır. 

Küstah Hronlka gazetesinin sahibi imtiyaz ve 
mUdUrü mes'ulu Madam Elenl· dUn ak,am geç 
Vakit adllyeye get rlldl. Eleni iandarma rafaka
bnda Birinci Ceza m?hkemesi huzuruna çıka
rıldı. Kadın gri bir 'apka ve siyah bir manto 
glymi'ti • Kendlsı soğuk kanlı v~ serbest otu
ruyord11. 

Reis Hasan Lutiu bey maznunu isticvaba başTlillı. Maznun kadın 
iyi tUrkçe bilmediğini söyledi. Bılnıın Uzerfne reis asabiyetle 

• şu suali sordıı ; 
Burası ne mahkemesidir ? · 
"türle malıkemcsldir.~ 
Madam ki bunu biliyorsun Tıirkçede bllmiyorsun ne için 

ıerı:uman bulmadın '! K.adın buna sUkOtla mukabele etti. Samiin 1 

meyanından Galatasaray lisesinden me'zun Kostantin Golya efendi 1 
tercuman intihap edlldi ve tercuman vasıtasıyla slyab mantolu 
kadının isticvabına başlandı. 1 

Siyah mantölu kadın? 

Kadın Balatta oturduğunu, zevci bulunduğunu fakat 
ayrı yaşadıklarını, üç aydan beri : Hronlka gazetesinde 

müdürü mes'ul olduğunu, Türk tabasından bulunduğunu 
söyledi. . 

Bunu muteaklp fezleke okundu. Fezlekede makaleden 
bahsedilmekte, Türkün vahşet kelimesi ile tavslflnln tah
kir mahiyetinde bulunduğu binaenaleyh matbuat kanunu
nun 11 ve ceza kanununun 158-159 maddeler! ile tecziyeleri 
talep edilmektedir. 

Kanunen bu davanın rüyeti için Büyük Millet Meclisin
den müsaade istihsali icap ettiğinden meclise muracaat 
edilmişti. Dün bu müsaade telgırafla gelmlştlr. 

iSTiCV AP BAŞLAl)IK1'AN SONRA 

Bundan . sonra reis maznuna şu suali sor~-
- Sizin sahibi ve müdürü mes'ulu bulunduğunuz ga

zetede " Asyayı Suğru felliketinin ferdasında Yunanislanda 
isyan nasıl çıktı ve nasıl mul'ajfak oldu! " tefrikası neşredl· 
yormuşsunuz . Bu tefrikanın bir yerinde ·· . ... . . Asyanın 
amakmdan gelen Türkler eıı mhşl intikam hisleri ile meşbııdıı! ..... 
diyor, Türklere vahşet isnat eden bu yazıyı nasıl neşret
tiniz? 

. Maznun kadın şu cevabı verdi: 

Hakkı Şinasi , /akkı Şinasi PaşLJ 
p~a intihabat halıkında izahat 

- verecektir • l"tıbabat 10 glln 
lıadar sürecektir • 

Buda ne? 
Rum • başpapaslığı 
Yunanistandan para

mı alıyor? 
Şehrimizdeki Rum mektep

lerine tevzi edilmek Uzere, Yu
nanistandan Rum Başpapaslığı
na para geldigi söylenmektedir. 
Polis . müd!lriyeti, vukubulan 
ihbarı nazarı dıkkate alarak 
tahkikat yapmaktadır" 

1,ak im abidesi 
Şehremini ve Kanoni

ka ne diyorlar? 
Taksiınckki Cumhuriyet Abi

cksini imal eden .\1. Kanonika 

dün ~ehremini 'ıluhittin beyi 
ziyaret ctmi~tir. Bu ziyaret esna
sında \ 1. Kaııonika abidenin 

"aziyeti hakkında izahat vermiş 
ve demştirki : 

- - l liç bir tehlike mc\ cut 

dc~ldir. Abide ebet müddettir. 
'ı1uhittin beyde diyor ki; 

Per~cmhc ı:tinıj Abide ko
misyonu toplanacak \'C \ aziyeti 
tetkik edecektir" 

-~·~-·--

Bir Tren kazası 
Kayseri. 5 ( A .A ) - Dıinğü 

Ankar.a treni Yerköy ile ~cfallı 
istasyonları arasında seyelan eden 
topraklara ,aplanmı;;, hir loko

motif + vağon lopraka içind 
kalmı~ur- Bir gardiifiren vav;onl.ır 
:ırasmda czilmi~tir. Yolculardan 
zayıal yoktur. Yarma açılıncaya 
kadar yolcular aktarma yapacak

lardır . 
Namzetler listesi 

\nkara, S ( \!illiyet) lsran-

Ben bu tefrikcmııı Türkler aleyhindeki kısımlarının yüzde 
doksaııı111 tayyediyordum . Tefrikada geçen " vahşet • kelimesi 
manayı mecazide kullantlmıştır . Tefrikadaki " Agriyotera • 
kelimesi burada • vahşet ,, manasını degil • ihtiras I ~ maoosı111 
ifade etmektedir. 

bul helcdiyc namzetleri listc~i 
cuma günii ne;rcdilecektir. J lakk ı 
Şinasi P~ harekeı etmiştir. 

lslAhatı: maliye 
Anlcarı, 5 (Mllllyet) - islıl.

hın m•l\l e komhy~mı arazi 
' verglıti lUihıısmı yenıdıın tan-

Müddei umumi Elenlnln tevldHnl talap etti. 
Heyeti hakime mOzakereden senra , Elentnln tevklftııe 

"Arrtyotera., ' kellmeslnlıı DarilHOnun mllde"lslerlnden 
· Fazıl Naz"}i beye tercı1me ettirilmesine ve muhakemenin 11 
mart pazartesi gı1nünt talikine karar ııerdi . 

Gazetenin ba, muharriri Keflf Orlunun tevkifine IOzum 
görülmemlştlr. Dünkü celsede küstah yazının yalnız 
"Vahşl,,,kellmesl üzerinde tevekkuf edllmlştlr. Yazının diğer 
kısımlarındaki ağır isnatlarda müddei umumlllkçe tespit 
edllecek ve önilmuzdekl celsede bu cihetlere bakılacaktır. 
Bu meyanda lzmirln avdeti hakkında ki yazı için de 
tetkikat yapılacaktır. Diğer cürümlerin hlyanetl vatani} e 
gibi başka bir şekil arzetnıesi muhtemel~lr. 

Tevkifine karar verllen Eteni mahkemede keialetle 
tahliye talebinde bulunmuştur. 

1Jıu eylemiştir. 1 

2 lnd aahilemlzde : 

ı - Alnıanya n1cl..tuhu : Zlr;ıaıııııızın 
inkt~afı yolları 

2 - Soa haberkr. 
J· ·rarlhi tc[rtt ııııı7-: Temirh:nk 

3 üncü sahifemizde: 
rt • t \ c 1DJ\ 

un · p.l•nıu ı 

' z Jı ku ·t:\. 

4 ilncü Sahifemizde: 

1 '1 \ :1 p 

r 

r.ı:-ı 

Sahte riıaı-· KOMÜNİST, 
- I - • • 

Rusyaya gönde?J~n . Beyannamesi 
deriler sahte . Şehrimizde bir iki be

Bir kısım müsaadena- yannaine bÜlunmuştur 
meler iptal . ediliyor : " . . 

. Bunların lzmirdeki eşhas ile 
Rumların. da iktisadi yatımız alakadar olup olmadığı 
aleyhindeki bazı tedbirleri tetkik ediliyor 

meydana çıktı 

Rusyaya yapılan ihracat bazı 
dedikoduları mucip olmaktadır. 

Mukaveleye tevfikan, şehri
mizden Rusyaya Türkler tara
fından gönderilmesi ıazımgclen 
(J 5,000 kllo derinin mühim bir 
kısmının ihraç vesikalarının sut 
istimale uğrayarak bir takım 
Yunanlıların eline geçtiği söy
lenmektedir . Şayıalara göre , 
lstanbula yeni gelen ve bir ec
nebi bankadan yardım gören 
iL 1 yurıanlı, sırf memleket iktl
sadlyalını mutazarrır etmek 
için çalışmakta ve ihracat vesi
kalannı satın almalıtazmış. 

Ticaret odası umumi lıAtlbl 
Vehbi bey , odaaın, bu hususta 
malOmatı olmadığını ıOylcmiş 

ve şunları ilave etmlttir : 
Yalmz , bazı tacırlann , 

Türk menşe şehadetnamesi ile 
sevketmek istedikleri derilerin 
yerli malı olmadıj!ı anlaşılmış 
ve kendilerine ı·erilen ihraç 
vesikaları iptal olunmuştur. 

Bu mallar, dij!er !acır/ara 
taksim edilecektir. Rusyaya bu 
tarzda giden mallar, sevkedi
lirken esaslı bir muayeneye 
tabi tııtıılınaktadır . ~ 

Dlğer •·raftan bu ihracat 

Ticaret odası umumi kôtibi 
Vehbi Bey 

işleri ile alakadar taclrler, ge
çenlerde, fırtınalar dolayısıyle 
gönderllmlyen malların şimdi 
ihracı hususunda çıkanlan mUş
kOlat dolayısile hDkOmete mü
racaatı muvahlı bulmıışlar. Ru
sların. (6000) lılloya baliğ olan 
bıı derilerin ihracı için muaye
ne müddetinin blttllfnl ileri sO
rdUklerf MJylenmektedlr. __ ,......,.._ ___ -

Beledlya intihabatı 

Ankara 5 (Milliyet) - Bcle
diy~ intihabatıııa devam edilmek
tedir . Dahiliye vekili bııKiin 
reyini atım~tır . 

- ~----.Muharebe! 
,\Jexico, 5 ( A.A) - Federal 

kuvvetlerinden 5 bin ki~i mühim 
bir a>i kuvyetiylc 4 saat devam 
eden bir muhabere yapmı~llr. 

DUnkU nüshamızda lzmlrdı 
komünist beyannameler! uan 
bazı eşhasın yakalandıldannı 
yazmıştık. Bu mesele halı:lı:ıada 
maballlnce tahkikata devame-
dlyor. . 

Yaptığımız tahkikata göre 
şehrimizde de asılı bir iki 
beyanname bulunmı:ştur. 

Bu beyannamelerin eskiden 
mi yoksa yeni mi asılmış olduğu 
tahkik ediliyor. Bu beyanname
lerin lzmirdekl beyannameler 
ile alakadar olup olmadığı da 
araştırılıyor. 

Bu mes'ele etrafında bazı 

kimselerin ifadelerine ma -
racaat edlldiği söylenmekte 
ise de bundan dolayı kimsenin 
tevk.lf olunmadığı ve beyanna
meler muhteviyatı.Rın da ehem
miyete şayan bulunmadığı aıa
kadar makamlarca beyan edll
miştlr . 

BiR ZiYARET 
Dun Vali Vekili Muhittin 

beyi Polis Müdllrll Şerif ve Bi
rinci şube MUdürO ibrahim bey
ler ziyaret etmişlerdir. 

Gizli ittifak meselesi 
Brüksel. 4 (A. A.) Polis 

Frank ile Herremans ın ikamet
gAhlarında ve bunlara ail neş

riyat idarehanelerinde taharri
yat icra etmiştir. Polis bir çok 
vesikalar ve bilha sa bir daktl
lografın evinde mahut vesikanın 
bir çok kopyalarını balmuştnr. 

Yeni kanunu protesto 
Kahire, 4 {A.A.)-Yerli avo

katlar vekalet Ocretleri mllı:da
nnı tespit eden yeni lı:anıına 
karşı protesto makamında olmak 
tızre bir hafta mUddelle grev 
nan etmişlerdir. 

Bir mesele 
Muhittin Bey 

diyor? 
ne 

·--
Ertuğ'rol Muhsin seyir: 
cileri tahkir mi- etti? 

-~-+· 

DarUlbedayi Rejisörü Ertuğ
rul MUhsln b~v bir mecmuada 
tiyatro hakkı
nda yazı yaz. 
mış ve bir re· 
fikımlz bun· 
da'l bahsede· 
reken : " Er· 
tutrul Muhsin 
bey halkı tah
lılr ediyor • 
dlyor. 

DDu bir mu
harrlrlmize bu 
mea'eleyl Şe
remlnl Muhit
tin beyden 
sormuttur. 
Mubktln bey t:.', Muhsin Bey, 
diyor lıl : 

Ankarada cereyan etmekte bu
lunan Türk - Yunan muz.ıkı:
ratı etrafında hükiınıefit,dcn 

yeni talimat atan Yunan 
murahhası M. Papa 

TÜRK-YUNAN 
Müzakerat yeniden 

başlıyor 

Atinada yeni talimat 
hazırlandı 

Ankarada cereyan eden 
Türk- Yunan müzakeratı yeni 
bir safhaya girmek üzeredir. 
Bir müddetten beri tevekkuf 
devresi geçirmekte olan mü
zakerata başlanmak için Ati· 
nadan beklenen Yeni Tali
matın bu günlerde vüruduna 
intizar edilmektedir. 

Bu talimatın ne gibi esac::
ları ihtiva ettiği henüz kat'ı 
surette malOm değlldlr. Yal· 
nız Atlnadan şehrimize ı:-;!len 
telgraf haberleri Yunaft hü
kumetinin bütün muallak 
meseleleri bir kOI halinde 
müza!ıere etmek · ltsedltf 
merkezindedir. 

Yeni talimat 
'teni talimatı hamil olan 

Yunan murahhıısının bugün 
Atlnadan hareket edeceğine 
dair dün şu telgraf gelmiştir: 

Ati na, 5 (A.A.) - Muhtelit 
mübadele komisyonundaki 
Yunan murahhası M.Tatara
kls Ankarada cereyan eden 
Türk-Yunan müzakeratı hak
kında hilkOmetl metbuası 
tarafından tespit edilen tali
matı Yunan sefirine tebllt 
etmek üzre yarın lstanbula 
gidecektir. 

M. Komisyon 
'i arın umumi bir içtima 

yapılal'a<ltır 
Muhtelit mübadele koml

sy.onu Türk hey'etl reisi 
Cemal HOsnO Bey liugün 
Ankaradan şehrlnı!Se gele
cektir, 

Aldıtımız nıafOmata göre 
komisyon yarı• mühim umu. 
mi bir ~ akdedecektlr. 
içtimada ...-11yonun nakil 
hakkmcı.ld karann kat'ı bir 
neticeye ltlall muhtemeldir. 

-~ ~ ....... ' 
Feci şey! 

lehl_ (Rııde) 5, (A.A) - .\ 
' bir cınnet buhranına tululan 1 

.aınele karısının; ~n yedi yaşı 
kl kızının ve kaynanasının he,, 
zını ustura ile kestikten so~.ı 

Nuyork, !l ( ~.ı\) · :\teksik~
dan telgralla Jıildiriliyor; Reisicu
.mhur .\1. Cil ile- hiikiımet erka

nının hap;n aulmı~ oklukları 

hnbcrl asıl ve csasdan Midir. 

Payitahtta 'lıktln hiık iimfcrmadtr. 

• Her fikir ıaDaak8f8 ıalıaaı
dlr. Ertııtnıf Mubııla bey, edcbt 
bir mecmuada fllırinl . yazabilir 
ve alllıadarlar da biluıulıabcle 

fllılrlerlal yazarlar. Bu Eııianed 
aıatıadtır etmez. Ertııtrdl Mulı~ 
ıln bey, Dartılbedayl lıapn-, 
dan ctrdlkten sonradır,lıl, lta-
rckatı ile alllıadar oluraz. • aynı ~uretle intihar etmi;tir. 

-- -- -ltalya borçlanacak mı? 
Roma, 4 (A.A.) : "Glor

nale d'ltalya. ltalyanın A
merlkadan bie istikraz ak
derlcceğlne dair olan şayıa

yt tekzip et~_tedlr. 
Tev df ediliyor 

, Brüxcllcs. 4 (A.A.) 

...................................................... 

Smlllllıı· KÖY ~~KiMi ·ı~I 
"Milliyet .. i~.yen i edebi ve milli romanı 

HURHAı CAl-IİT 
Bir kaç güne kadar başlıyor. 

Kendisine bu hususta bir istida yazması bildirilmiştir, 
Elenl tevkıfhaneye götürülmü&tür. 

J ı e•ek 

1 

Mahkeme "Hcrrc mans,, ın 

1 _ _;,4_t_ı,_k•..;.ı..;.c -'-------' tevkifini emretmiştir. 

2· dU unduıdr 11 t. 
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IMiLÜY.EJ:il(H~!Ç!Ef!!~_t:DIGJı•MEKl' .. U~Y.E~TE(GR1\Et:6~t · ' -~rso11lHi~~r~r1.: · 
RiZ '~: YAPIYORUZ VE DAHA 

l\ELER )'AP~l LlYIZ'? 

Ziraatımızın inkişaf yolları 

Bcrlln 1 Mllllyetj - Bundan 
c .: ' ••• ~ımış t>lduıtumü;ı _ı.ç ma· 
k.i • • .\!:nan '" 1 ıaPsız z.raat tc~· 

~ıl.:ı ı.;numl lıir <c.<ıldc mulııl;ia 

c 1 rn.;tik. :iutıınlanıııızın darlığı lıize 
ınc>c!e• i daha ,aı.ından arzetnıeye 

rnan• rııdu 1 ilit o üç makalede 
ıne c~C\ i hakldlc tc rlh cdebildJ~i· 

ınızi znnncdıı or ·..ı. 

BIZDEl<.I TEŞl\ILAT; 

Bizdeki t kil:lt Alman \C l'un
sıT. ı.. ui!erinin ufak bir ınahlulundan 
ibaıctıır Hipzi hir şekilde şu \e ya 
bu ıncnılekcıın tc<kilAt \C u·ullerini 
ıabiaınc kalıul edemeyiz. .\lem leke· 
ıimiz ne birine 'e ne de digerine 
henzc•. Hususi ihtiya1:ıtımızı nızan 

dik kata alarak cona giırc çalı~nııya ı e 
kib hirinden kA!ı digrrinılcn is•iane 
cdr•ck -eh\mct '"!unu hulmı>a mec •. 
hu• uı 

Bizde J..oı lu 87. ınahsu; alıyor; 

l lukOnıctimı~ \ ucudc getirılil;i ıe~i· 

laıla mahsul ınikdannı \ük•cltmeh 
'c m.:mleket i kti <adi yatına hal.im 
nlmı\a ~--;ılı;~n.,ltadır. lh.. ıncyanc.l:ı 

ıncmlckctımi>ın bir kaç \Crındc 

tohum j ... •ah ı .. ta ... ~onlan açıloıışur. 

Hn mue-.; ... j.;el~re huklımet hilha~~a 

chcmnııvct ,·ererek elde ctti~ı ııi ıo -
h;ımlm k ·lu e dağıtıyor. ı 'absulatı 
:ı•11, ofaıı lııı<taJıklarla hiıkOmeı mu· 
c;ıılelc cıler. 

l laralarıını1.d• lıa\\antarımızın ı>
lıhtt1l "!traiılıror .• \ nkocada bir çok 

ı·cm cn-tiııilcr ııçılıyor. licrdc ccnehl 
1nlıteh:1 ..... 1 ... lıra fuzum ı...almanıa ı i\·in 

\\nıpa a l çok ııirutçı ~onderil· 

ıni~tir . .\luhtelif ~ulıclerde çalışın bu 
arlıdaşlar memleketin hıkikl ihtfrn · 
cını lıilel\ hı ı meıtar ıncslchlaşlırı

mınhıı seçilmelidir. 
lcmleket ziraatı bu geııç ıe 

kııı \'Ctli eller dondül.ten on ra bu 
günkü "uurlu 'c ku\·\·ctlı ziraat 

makııııunı'a herhalde çok huıul: amil 
.. ı~cakdır. ilen ı c bir çuk me>lek· 
da-şiarım şu k1n:1att:151,:ki memleket 
ziraatı 01. \'a~ın cılaılannın çizeceAi 
hatlar iızerindc ) uriıdıi~ ıakdırde 

lnkiıaf edebilecektir. 
:\lemlckctımizdc yctiien ziraatçı 

!arın imdiye kadar bir Şc\' ıapmo-

1lıklırın1 mu ct~clerin hi r j.;.c vıra · 

modıklmnı •lemek için °in ·anda 
iu · denen '"C., ın llek az olma:'ı 

h,;:ıheJer. 
llıı!;cr lıı ·u, unı mc,Jı:kl rdc nl 

dujtu ~ihi lıiz de imdiye katlar e1jl· 
dik. iş \"apm.ıl. i ıiı enlerin oniıne 

biniercc mam konuldu. :-. n ~ ·8 ~ene 
Z'1Ifında memleket ziraatında çrık 

bu,lık adınıllı aulını~tıı. 

Bc1ki hiz hugun hu: ·:ır !'>Cffic· 

re in henuz gunniyoruz. fıbı pek 

yakında IÜzumuzıın r.iılccc~ mııhak· 

~-
Zı oat di c• me 1 1. c le ,;ç mtı· 

c. l lcmcz . 
Ilı ' (\, , ... ,ı ~ d.ı~ı a ı,,r· ıkla 

m d e ,_,ek mechurı, etındeı iz. 
Bır çtıcuk hç senede ar.fam ~!ur' 

luhtc ıf salf\.1 or l(eçınıı c!I ziraat 
tan ·ı ·k Şt." bc~ıc nek dv ı olrıı;ız 

llun~ ı ·rı ıvır,. ,c zaıııaı l•lıımdır, 

lcnır""c:.; rnektcjl\c 1çac:a,.,1J. 9 

rıl ..ıırra •st:ı.:-ı • nların117.\ ç ·glltaca~;; 
iu\'C pa a 1 ulae.ığı 7- ı >na fenrt 

zir .. t'eı• (;tt:,_,. ,...ız, u d n sunra 
~r rk· ·• z rJ tı kcntlını o rrccct·ti r. 

'iu~ k i >la· ak s "leı elim ki 

;·c la-lan" ı~ r, çalı 1anla iJi çalı· 

ş~or, Ttr:-n!~~ İ)İ )Cri lyıır. Pek 
yakında n ıcc •ltnocol.tır. Oohı 

n 1 r ı~ ıh l. 

l lcr şt)"d c\el mcltcp açmak 

l:V.ımılır. Eski ziraat :ıaıelipı mektep· 
lcrhc 1'iç lıizunı yul-tu. Ali mektep 
!Azım. :\lıntaka ılıciS•b mektepleri açıl
madı. Bu ilıtba, mekteplerinden çıka· 
cak ı:ençlr~ ıom m3nasile i5inin eri 
olmalı. Bu mektcııler memt.r rtiş. 

tirrncmcli. 
~ııııdı koıw de oku)up 'azacak. 

•. ·u halde kış mektepleri açılııı:ılı, 

burada kövlüı c ppu~ı ziraatın fen 
tırafı lıa<it ınalılmatla i.ıjTttilmell. 

Bizde o kertik halkın ı:ozünii 

açın hi<' nzi!edir Ordu ziraat dersi 
kabul etmelidir 

\lcnılekcııe spoııı tamim için 

orduda spor yapılma-ı ı a ıl kabul 

edilmiı;e aı 111 şekilde zir;ıana kabul 

cdilchilir. J,iJ) lü cılıldı askerde iken 

İj i hir çiftçi <ılma-ınıua ugrcndıiliı. 

'umunc çifıliklcri, bag ı e hahçelcri. 

irae ıaılası, ziraat odaları ile maki 

na~a hakım. olmalı. 1 hlkm içtimai 

terl1iye-.ini inki ~af ettirtcek tl':.l\Lİn 

ve i~tirak kahilırctini :ırtırmah. 

ı ;ı-1-ck ye l.auııı biıtün lıall-ın zirai 

ccrlmc-ini jlik>elmıc!L l.i>elcrde re 

Ali mvalliın mel-tepi rinde ıımum 

ziraat der. !eri okurıı imalı , • hı.it , 

lfıdcli küçük kitaplar r,~<rederck 

halkın ziraata olan oı!Al..s:-01111 nrtırnua1ı. 

• f-.(iylüye glıhrc, İ\'i tuhunı ı.ull:ın 

01:1,ını. ivl hafrctınt:<İn1 ın unırclıc, 

basit zinıat sana' iini uı;rcınıdı. Jıa,· 

1anları i,1'1h ve ha>talıklmna ,ıddeıli 

kanun 'c te;kılitla mın ı olmalı 

omıanlıırı. sıılan i~lemcli. hılzis<ıhha 

ma:ırif tc~kil&tınt tC\'<111İ c meli ve 

glirülüı ür J..l ziraatın tcrckki-i hir ~~·!; 
şeraitin teminllc mümkündür. \ı nıpa 
7.İnıatı. dil.~ektir J'okıt halkı• o ni' 
pette münewcrdır. 

!\iadem ki hizdc en miılıim olan 
nıa:ırif n1e5~rlcsi hıl~ilmi~tjr. ~u 

halde düne nozararı 'ü1.dc doL,;aıı 

daha az bir mü~külitl• ~·olumıı1ı de 
\'lffi edecek bir hılde\İ7. re htr halde 
şimdılib. zirut ~leri..;iz iyi ve yolun 
da ı:idı rnr. 

K. ÜMER 
•••• 

IRAKDA 

Bir tayya.-.çl öldUrUldU 1 
Bas re, 4 (A.A) lngfliz 

hava kuvvetlerine mensup bir 
takım tayyareler yajtma ınek

sadlle Köwelt arazisine girmiş 

olan bir Vehhebl kabilesine 
taarıız ederek kablle}I mUhlm 
zayiata uğrıttmışlardır. Tayyare· 
cilerden birisi blr kurşun isabe
tiyle telef olmuştur. 

ırakta kıyamlar 

ırakta Kfirtlerle me~knn 

olan lıevallde ve Sille} maniye 
havalislnde bazı kıyamlar ol· 
duğunu Suriye gazeteleri yaz
maktadır. Irak hOkOmeti henüz 
bu kıyamları ba~tıramaını~tır. 

--'-'- -.-
ispanyada vaziyet 

Madrli, 5 ( .\.A. ) fi\ . Prlnıo 

de Rherıı. ı;ıtııuyl mUhendislerl 
mektebi talebe•lnin bir hey"etinl 
kabul etmiştir. Hey'et başvekile 
mekteplerinde hiç bir memnu
nlyetslzllk mevcut olmadığını 

beyan etıuifllr. Hey'el azası M. 
Primi de Rlveraya topçu mek
tebinin eski talebeııladen 11111· 
bendlııllk me l~ğlal tııkip etmek 
lstlyenler1 kabul edeceklerini 
söylemişlerdir. 
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TEMIRLENK 
Biz sarra ka,-şı ferra bir 1 kcnôi · 'icbt.ıııl ıla rın auıkl:ırı 

niyet beslemiyoruz . Şunu bil >ayı-ı1. <ıklnra hede[ oldaı. Bir cık 

ki eğer Talarlor bizim yerle- ~ in üuri ı-11tı«lc ke· 

rimizi ellerine geçirirlerse bü- mi~ini kırdı, diıter hfr ok daha 

tün mclckefimizi ıh zapfcfmiş gelerek ayağına , urdt. 

olacaklardır· T.Akin 'tcnıir ııkl l aralara 

'k '-!ım hııkiım an ki01$ere lııı; ehenımi et n ıruı ol'Ju. Ok-

hir ' r S<>.1eme( n l!'CCclC'\ .. in l:ı.rı l.ı.r:ıral.; ·rırıatt t ıikat ııiharet 
çıkıp ıı ilerle ,;ur "''l'leyo: ı;itti, dijter t mi ciddi l r ı blikc r,c;. 

k.:ndı kı \ tlerini '1 rlnkllcrk kil etti. Bunun uzeı:l Tcmir tlt 
hirlc, rdi. Rcı ~ok f<!)nnr dikkat ~ cn:'?ll:t k1lmeye ıır oldt~ 

bir H•4e' ırnı hareketi oldu. dag ıumda ~kbt:ır.lrl:ır magJ,ıp 

kabildcri ın ıı :ıırıl rı her es (ıldı;' ır c iki miıttc ık lıu gali· 

h:ıı.;kıııda, ı;ıhc lıc '.rlcr. ecn hı- hiyrt l'L'i ... c i ol 0 ,,h )Lnlcl ·n 

!ere karsı ıt·ma~ ız lL ı r:ınırlar. m ı c miılk 'ahih • lıl:Jıır ve 

I kıımdJr ile '' iı r hır 'ılılııktaı1 r::ı· . ctlerınc adarn b ld lar. 

.cı~ra heıııe'1 Tcmh uıerınc hır il ı;;eııı :ı~ırhkl .. • ı alarak 

... 11m ct•ilcr. Tcmirlcnk de ııı kabil ~' .:ılı; ı;itt,i. 'lcmiri, cep ferde 

ca. ılıı. g.çtı, onl•r1 ~endi. j,ti• h:tt ederek :r:ıral•rım tedaıi 

Ru 1;.a, a <: a ~<tkit ol· ettirmek için nrada bımktı. 

du ki Temırin cır fmda on iki Trmir, ırenc Al.:ı yl:ı bııl~-

ki;'rlcn fazl:l mıılıarip kalına,lı, nı~::tıı. :;iynh ,açlı genç kadın 

Amerikada .............. 1 :1-ltil-...,.-.~-.. -e- d_ e____ G~n;~al Dota"r~nın vefatı münasebetile hari 

Tehacüm ı Sahte ittifak Netice ne? ciye vekil!mizle ispanya hariciye nazırı 
arasında teati olunan telgraflar 

V . -••• . . 1 FRAı SA-BELCİl\.A A- İ .1 
- Ankara,~ l \. \ .\lııhıelit nı.ılıadclc l;oınuoyonu bitaraf a1.0-ıntl.u 

a ıngton seyırcı- ıRASIND \ OL l) U(;.lJ ngı tere - Irak. n1ua- ecne"l llolaranın ıcfat rn~nasdıcıilc l[ariciyt ıekiliıniz Tcfik nusciı nede 

lerle doldu so··' Ll·~NE' ~·ıtJA J{E))E. hedesi Cemi\'eti l<paıı\I l larimc nowı mo>ın<fa teati nluuan tcl:~rnncr l twcçhi aı' 1 : 

.l • ' ' - Madrlt; ispanya hariciye nazırı cenaplarına 

Yeni reisicumhur ma
kamına nasıl oturdu? 

\Vaşhlngton, 4 (A.A.) -
Havanın kapalı olmasına 

rağmen washlngtona trenle 

otomobflle kesif bir halk 

kitlesi gelmiştir. Oteller M. 
"Hoover. in bugün riyaset 

makamını işgal etmesi mü

nasebetiyle vuku bulacak 

geçit resmini görmek için 

gelmlı; olanlarla doludur. M. 
"Hoover,, w a shlng ton dakl 

ikametgahından sabahleyin 

çıkacak ve saat on birde 

cumhur riyaseti dairesine 
girecektir. Yeni reisicumhur 
muavini ayandan M. "Cur
tlss,. burada kendisine ilti
hak edecektir. Bir ay sonra 
M."Coolldge,, ile M. "Hoover,. 
"Capltole,. a gideceklerdir. 

Meb"uslar ayan dairesin
de hazır bulunacaklardır. 
Ayan reisi vektll jeneral 

"Davves,. burada son defa 
olarak riyaset va~lfeslnl ifa 

edecektir. Sefirler ile kabine 
azası kendilerine tahsis edi

len mevkileri işgal ettikten 
bir az sonra M. "Davves,.ı'ı\. 

Curtfss 1 tahlif edecektir.Fakat 
"Hoover " halk muvacehe

sinde ve kürslden yemin 
edecektir. Muhtelıt yerlerde 

vücude getirilen telsiz ter
tıbatt halkın merasimin taf
sllitını ve M. " Hoover ,, in 
nutkunu dinlemesini müm

kün kılacaktır. 
Merasim nasıl oldu? 
Vafln~on , 4 ( A. A. M. 

Hooverln riyaset makamını lşteı 
etmesi müııaaebellle merasim 
yapılırken yetmlfincl Rovrra da 
mCHlsiae sUklln içinde nihayet 
vermiştir. Saar onda meb'uslar 
o zamana kadar adeta boş olan 
lçtlnıa salonunda toplanmışlardır. 
Saat Ollb111k M • oauves _ 
ayan meclisine son defa olarak 
rlynset etmiştir . Bundan sonra 
meb'uslar M. • Oauve•l . n re"
sen ayan reisliğini ihraz eden 
yeni reisicumhur muavini MöSJÖ 

"'Curtlss.e riyasetı devrettiği bıra
da hazır bulunmak Uzre ayan 
ıçtlma salonuna ji;ltmişlerdlr. 

Bu esnada ın. Hoover ile 
l\\, Coolldge seiirler. adil, aske· 
rl ve balıri rical salonda bulu-
nuyorlardı. M. Curtls in tahlifi 
icra edildikten sonra bazı ta
yinler, bilhassa Hoover kabine
si Aza ının memuriyetleri tasdik 
edilmiştir. Varım zaal sonra M. 
Hoovcr Reisicumhur, M. Coolidge 
te otuz sene hUkOmet hizmetin
de bulunduktan sonra evelce 
olduğu gibi alelllde bir Ameri
kan vatandaşı olmu~ bulunu· 
jOrdu. 

M. Coolidgc ile zevcesi b
lasyona gitmişler ve'Massachu
seıs. hUk metl dahilinde ort
hampton deki evlerine avdet 
etmişlerdir. M.C()olidgc in bir 
Amerikan ıııecmııastna bilha a 
~i a cticumhur dairesinde içti
nıal hayata dair bir kaç maka
le yazmağa baz.ırt1111mü:ta el
duğu bildlrtlmektcdir. 

tekrar Tatar efendi.ini hiç bir 

harp d:n etinin çağıramıyaca~ı 

hir mretlc, kendine lı:ısretmii 

olu) ordu. 
( ltıırdııkl. rı . er bapJ:ır arasında. 

haıası d ima sop;nktıL lkygirleri de 
t ze (ıt yiyordu. 

( ;eı:c mehtapta h:ılıların üstüne 

st."Tilcrı:k tep~ılto ~ı rarııflarııı 

µ;ıilgdikierine hakarlardı. nu ay 

~, Tem iri. ojtlu ( 'ihangirlc 

oturma'ı için alıkoyacal.tı. 

Alacay glınlcri sayıyordu ki 

T ıir d.: yaralı ayağına basmaya 

çah~ara\.. cadırın ctrafınd.1 rahat-

11.lıkla topallıy urdu. '!'emir cski>i 

gıbı m.ta ıct µ; »tcrnıcklc her:ı.

lıcr aya~ı çtı\.. aı:ıyonlu. \lacayın 
muhabbeti i~in pek erken gc.lcn 

bir ~C) oklu: Teıııir silahlarını 

btedi. atının haıırlaıını:ı>ını cmr. 
etti. \lacay ktıcasının kılıcını 

j\Ctirdi, beline kuşattı. ~onra 

ı;cnç bir 7.cvceııiıı kroeasına p;ö,;

ıı:rmemcsi lazım gelen hır infial 

il~ siyah güzler! parlryarak Te

mi ''c ~unu dedi: 

- Rabbim seni korusun 

.F'ransız gazeteleri 
hararetli nesri \'at • 

yapıyorlar 
Paris, 4 ( A.A. Sahtekar 

frankın tevkın hakkında tefsi
ratta bulunan « P ~rt jurnal • 
gazetesi M. • Briand • ın tek
zibinin kendisi için killi oldu· 
gunu hemen beyan ve illlna 
şltap etmiş olan M. • Stresema
an. ın müsteklmane [hattı hare
ketini chemiyetle kaydetmekte· 
dir. • Gaulols. la Haye ve Be
rlln kablnelerinln hattı hareke· 
li hakkında şlddetli tınkldatta 

bulur.m akladır, - Actlon fran: 
saise. gazetesi •Van Blockland 
ın ~Cemlyetl akvam huzuruna 
nasıl çıkabileceği suallni Irat 
etmektedir. ·ttoınme libre. ga
zetesi feleme~k hUkOmetinin 
iptida! bir [tahkikat icra etmesi 
lllzım gelcceıtlnl yazmaktadır. 

Berlln, 4 ( A.A. Utreclıtscht 

Oagblat gazetesi sahte vesika
lar mes'clesiyle a!Akadar olduk
larından dolayı Brllkseldetevkif 
edilmiş olan cşba:ı ile mUnase· 
batı oldugııau kal'i sureUe 
inkar etmekte ve bUnlar.a hiç 
bir para venueıal~ olduğuau 

beyan eylemektedir • 
Amsterdam, 4 (A A.) Ut-

rechtsch Oagblad ga:ı:etesl sahte 
muahcdcnln neşrini haklı ve ma
zur gösteraıeg• çaıı,an başmu
harrirlnln beyanatını dercctmiş
tlr • J\\uahedeclelr.I imzaların 
doğru olup olmadığı ınes'elcst 

hakkında bışaıuJıarrlr tahrir 
he) 'etlniu Y,at.ı mUtehassıslarının 
fikrini sordutunu kaydettikten 
sonra resmi bir gazetenin mez
kOr muahede metninin mevsukt
yelfnl Frank ın tt:lraflarıadaıı 

evel ve hatta sonra da temin 
eylediğini rnıve etmiştir. 

Askeri kırıp geçiren hastalık 
Parls, 4 (ı\.A) Harbiye 

nazaretı "Rhln. deki işgal 
ordusundan zuhur eden sal-

gın hastalıkll\rın alınan ted
blrleı· sayeslıfde azalmakta 

ve bunlara tutulanların ha
lindeki vahametrıı şiddetini 

kaybe}lem.ekte oldu ıt unu 
tebllg eylemektedir. 

Tamirat ı,i 
Paris, 4 ( A.A) Müte-

hassıslar komitesi üç tali 

komitenin reislerini dinle

dikten sonra kendllcrlnden 

umumi bir Proje tevdi ct
mclerlnl talep etıni, tir "·e 

istikraz işlerine aynen vuku 

bulan teslimatın taksimine 

borçların havalesi muame

lesinin kontroluna ve senevi 

taksitlerin ş~rallc tabi olan 

kısmına nezaret etmeıte tek 

bir hey'etl memur eylemeğe 

karar \'ermiştir. 
Fransada kiralar 

Pari>, !) ( ı\. \ ) - \ lch' u:an 

ıııeclı:;i kirala hakkında\..i kanun 

layıluı>ının 

ctnıi~tir. 

ey kocam! 

mıizakcrc'>inc dernm 

Taşköprü muharebesi 
~imal t;u·alında. Tcnıirin gel

mcı>inc liiziım lıa, ı;östıorıni~ıir. 

J hı,;eyıı, kendine falla itim.ıt 
ederek, Mo~olların cıı yakm olan 

ordulan ile harbe nıtl~tu. Bunun 
üzerine maglııp edildi~i gibi 

adarulaa da darnı:ı dağınık oldu

lar. Tcmir böyle hir hareketin 

aleyhindeydi. onım için huna 

çok kızdı Bunun ncticc'i olarak 

Temir da!('lı kalıilclcrc mliraea· 

atla l liiseynin :ıdamlarilc hirlc·· 
mek Ye ·eııitkn adam tedarik 
etmek mecburiyetinde kalmıştı. 

i lc ıüi1. mecruh olan eli de iyi 

olıııamı~tı. Bu yüıdcn beygirinin 
dizginlerini kullaııaı;uadığı gibi 

silahlarını da i-timal edemiyordu. 

('anı sıkılmı~ bir halde atına 
l l ıcrek az olan maiyyetile yola 

çıkmıştı. J\arınlarmı doyurmak 

için :ıyJaııarak yola dcrnııı ettik

ten sonra Cmınüder}'a nehrinin 

yokan lıavalhinde, J llisernin 

gelmesini beklemek için mu\'ak

katcn ycr!e~tiler. 

..L\k, ... amda !\luhtclit nıJb:ıdclc kon1i~lonu az:a1;111Jan olup ,iJk.::t:~ \C fn-.Jni ıı zn1tr 

terini ('un1huki)Ct hükllnıı..·tirin takdir \C ~ükn1n ile \·adtttigi ('cncr:l :\lanrik 

dolaranın mücs if lİ)3ından dcıla\ı hi ... ~c:ttığ·im ~lnıimı tcc --ürlı.: hlila)n1rııinı 

n:ımın:ı derin ~7.h ~t:mı arıedcrlm. Bu muahede kabul 
edildikten sonra 

neler olacak? 
Londra, 4 A.A. 

den bildiriliyor : 
Cenevre· 

Cemiyeti akv2m meclisinin 
ilk celsesinin kllpdında sır 

Austen Chamberlaln lngiltere 
hllkOmetinin 1927 tarihli lnglllz 
Irak muahedeilnl iki memleket 
arasında mevcut mail ve a~kerl 
ltllllfların ycnideıı tetlı:lldnt alt 
muzakerat blr neticeye mllncer 
olur ıomaz cemiyeti akvama 
tevdi edecegtni beyan ve bu 
vesika cemiyet azası tarafındın 
telkik edildikten sonra lnglliz 
murahhasları içln iki memleket 
arasında mevcut olan ve sut 
tefehhümler uyandıracak kabi
liyette bulunan bUtUn meseleler 
hakkında cemiyet azasını tatmin 
etıner ı. ml\şkUI olacagıni il il ve 
etmlftir. 

Cenevre, ı; (A.A) - M. Bri
and , .M. Scialoja , M. Titutes
ko ve M. Zalesklyl kabul 
etmiştir. Cemiyeti Akvam yarın 
ekalliyetler ınes'elesiııln müza· 
keresine başlıyacaktır. Bundan 
başka !\anada ınumesslii M. 
Oandurand , M. Zaleskl ile M. 
Tituleskonun bu hususa dair 
memleketleri namına verecekleri 
izahatı dlnllyecektlr. Yarın M. 
Briand ile M. Stresemann ara· 
sında bir mllllkat vuku bula
cağı aöylenmektedlr. 

lk:rlin,5 ( -\ J\ ) :\1. Strc,cmaıın 

.\lmanyAnuı zehirli gaılcriıı hti· 

mali meınnui} cine ait ıııukAı·e· 

lenanıeyi ı.a«dika haıır olduğmıu 

Cemiyeti ftk\'aın:ı bildirmi~Cir. .. 
l.aglitıe•ed.e 

Bir infilald 
Londra,4(A.A.)-- Harbiye. 

nazaretl WooHllch tersanesi

ne merbut bulunan fitil ve 

mermltapası fabrikasında bir 

infilak vuku bulmuş, on do

kuz kişinin hafif surette ya

ralanmasına ve bir takım 

binaların hasara uğramasına 
sebebiyet vermiş olduğunu 

bll dlrm ektedir. Fabrikada 

mesai lnkıtaa uğramıştır.Ha

dise hakkında tahkikata gl

rlşllmlştir. 

Prens Oöğal 
Londra, 4 (A.A.) - Taymis 

gazetesi Percns dögalin bu •e
ne icra edilecek olan 'l'e dört 
bUyUk resmi kabul ve saireden 
ibaret ve sarayda icrası mutat 
bulunan merasimde Kralın yeri
ne kaim olacagını haber ver
mektedir. 

M. Boldwinln ziyareti 
Londra 5 'A.A. M. Bal· 

dwin madem ameles' federas
siyonunun bir hey'etinl kabul 
etmiştir. Hey'et ınumaileyhe ha· 
il hazırda maden sanayıinde 

hükUm sUrmekte olan şeraitin 

ıslahı hakkında bazı teklifler 
tevdi etmiştir. 

l .akin burada kendi hüviyetini 

gizli tutmak i>tcım-,;ine rap;ıncn 

tanındı. Bunu tarih bize rnzıh bir 

surette tas\ ir ctliror: 
Temir çadırını, bir derenin 

kenarına kurmu~tu . Giınlerce ora
da bekledi. sahmızlı~ından uykır 

bile uyuyamadı. 
Gece mehtap Yardı. Derenin 

boyonca ağır. aj!;ır yllrüdu. i\Tec

nıh a \'ağının iztmıbı devam tt· 

mekfc- beraber gene bu aya~ııa 

bw·mak içicı kendini zorlu. or, bir 

tlırlu yaraya alı~mıyordu. 

(admn hulundu)tı.ı repqe 

!(Cldij!;i zaman:ıy da zira>ını kay
tıcrmı~. Şark tarafından sarı~ın 

bir ı k çık11 ordu. Temir sabah 

n:ımazıııı kıldı. bir takım ~ilahlı 

adam11nn atlarını ko~tarduklarını 
günlü. 

Bınılarla kendi ara;;ıudaki mc,;:ıfc 

Tevfik ı.uşııı 

Ankarada Harlcıye Vekili Tevfik RUştU beyefendi hazretlerine 

C'eneral :\larnik llnluranın ıcfaıı mlinascheıilc hükOmetiniı ıara[ından '< 

tarafınızdan lı<')•o lııı;urnlan ıaıhcttrn dolayı pek ınıitdı:ı"" olarak hiikfi 

nıetimin ıninnt'f:tarfıS. hislerini kııbul lıuvurn1anız1 reca t:<lcrnn . 
Reisi nuzzar Primo de Rivera 

Daimi sulh yolu 
Vashlngton. 5 ( A.A > Vazifeye başlayan Jenl Reisi 

cumhur M. Hoover Irat ettltl nutukta: beşeriyet iiyle bir 

hale gelmiştir ki bütün önırümiizce daimi sulh yolunu 

bulmak vazifemizdir, demiştir. 

Duyunu umumiye ve tekliflerinıiz 
Ankara, 5 Milliyet ) Duyunu umumiye meclis! hUkflnıeir. 

mlzin şerait ve tekliflerini kabul etllğinl blldlrmlştir. 

Amerikalı misler hakkındaki karar 
Rur,a; 5 (.\ .. \.) - \ıııcrikan mckrcbi nıiidtlriı Cilsıııı, ıııııalliııı 

knkn I lindcr.,0n \'C den haklarındaki iil'cr lirıı nakdi ceza ile ll\'er 

glln hapis cezası .\lahkcıııd teıııyızc·c tasdik t:_dilıniş'tir. 

Bir numayl,çl tevkif •qlldl Nereye gJdlyorlar 
Londra, 4 A.A.) - Taymts \'erııcnız, 4 \:\.A) - l htil~l 

gazetesinin l(alkUta muhabiri kıtaatı üj!;ledcn >ıınrn ~iırntl isli 

gllrültUlll bir numayış tertip et kametinde nıcksiko uzcrinc 

tiğinden dolayı Gandinin tevkif Jliriimcp;c ha~lıımı~tır. 

edllmlf olduğunu haber verme· llerlin, !'i (A.A ) - '.\lcbikntLıı 

ktedlr. ,.,;elen son haberler ihlil ~l hrtl<c 

intihap rnUcadeleal tinin "ıı·atlc teı c»ii et,.,• n 

Londra, 5 (A.A. A.vam ~imdiden il hiıkumctL' •.i~aveı 
• • 

kamarasında posta ve telgraf cylcmı~ oldugıııııı ,.c 1 ııkıiıııct 

idaresi blltçeslnln müzakeresi ordusunda her giin c•kıı !ıul 

esnasında yakında icra edilecek ınakta ol:m a;kcr kaçaLları yuzun 

olan umumi fntlhabatta halkın elen git ı;ide kuneı uı.ld~;?·ıınu 

yaptığını tamamen l>llerek rey bildirmektedir. 
verebilmesi için muhtelif slyasl 
fırkaların efkar ve nokatı naza- * Bir çıt neler yapar ? -

rıoa hemen vakıf olabilmesini \"aşinğton,!'i (A ı\.) · l\lontama 
hiik!\m~ti dalılilr,de k~in sınır. 

temınen hususi telsiz telgraf n 

ve telefon clhazlannın hepsinin leshor yakınında bır çııt iki yiız 
dttilse de bllytlk bir kıamının kadem ylikseklı~lnde hir kop 

lıtlmal e4llmcsl bir çok klmee- riiden hir riinelc girmekte olmı 
ıer tarafındaa talep edUnıl~tlr. lıir trenin altı ı agonuııu 11~aıtı 

Bu talebe illlveten 2 milyon yuı arlaııııştır. :ıtclc[ ı·e.ı mecruh 

500 bin hususi alet ile bunlara rnrdır. 

inzimam edecek olan ve bllytık il Sofyada bir yaagın • So[ya 

telsiz şirketlerine alt bulunan 4 (ı\ .A) - Tophanede lınat fiş. 

kuvvetli cihazlar sayesinde ek deposunda bir yııııgm ~mhur 

baflıca llderlerln Irat edecekleri ctmi~tir .• \tcş siırntlc hiitiin hiMyı 

program mahiyetindeki nutuk- . armı~ttr. Yirmi sekiz ;ımclc o'ı. 

!arın takriben 12 milyon mUn- müıtlıı. 

tabibe iblağ ve isal edileceği Sofya.:; C\.A) _Askeri li~enl 

söylemişllr. depo,unda yangın zuhur etml~ 

· Bu taleplere cevap veren ye merndt mu~tailenin seri lnfi -

Posta-Telgraf umum mUdUrU Ukt nctice,inde ateş tekmil da-

ınaatteessllf muhtelif siyasi fır- irelere (\C sir:ıret etmi~tir. ltfairc 

katar arasında ırat edilecek a,kerl ıııiıfrczclerin muHenti sa· 

nutukların muhtelif vasıtalarla yesindc yangını sıırntle itfaya 

neşri saatlarının tespiti husu- muvaffak olmu:ttır. l\ln:ıh:ıza atc-

sunda ltilll.f hasıl olmamış oldu· şin fcı kal;\dc seri hir .surette 
jl;unıı,herfırkanın kendisine Azami lıiııanuı her tarnl'ına sirayet sıırc 

zaman tahslslçln arzu etmekte tile 2H amele nldıklıın ap,ır ya-

bulunduı;unu ve muhalefet fır- nıdan ıııutce İren nfat ctıııi~kr .. 

kasının , maruz olmaktan lıali dir. Dij!;cr ameleler fevkalbeşer 

kalmıyacagı hUcumlara karşı sarfedilcn mesai saresinde Lur-

mUdafatta bulunabilmesi için tarılalıilmi~ledir. 1 larbirc nazırı 

kendisine ve zaman ve fırsat ı·e l(arinzon kumandanı le!Aket 

verllme,lnl isteyen hUkOmetin mahallinde ic;ıp eden tahlbive 

bu muhik talebine fazla ehem- tertibatını alını~lardır. · 

mlyet vermemekte oldujtunu 
bey n etmiştir. Posta umum .... llıı akşam operada ~ 

müdürO netice olarak demiştir I\{ !U 
;!,~d~~zlyt:~::ü:'e~~:~~:nold:~ j ~ ~ 1 \J;}jtltJ 
hususta mO<lahele ve tavas at- ~-. -·-• •-- -
ta bulunmak' benim için ınUm-

kfla değildir. 

Jıa;ı;ınlanmasını emretti. 

,\tına binerek yalnızca ileriledi, 

bu v:ıbancılara kim olduklarını 

sordu. Temiri göriınce durmuş· 

lardı. Alaca karanlıkta giizlerini 

dikkatle açarak Temirc baktılar. 

Temir soruyordu: 

- Nerdcn geliyor, nereye 
gidiyorsunuz ? 

içlerinden biri bu sii:ılc ~tı ce
ı-abı verdi: 

- Biz ulu Temirin uşak

larıyız. Onu aramaktan geli
yoruz. Kendisini bulamadık. 

/şi/lik ki Kumrııdu bırakmış, 
buralara gelmiş . 

Tcınir hunları söyleyen ndamııı 

ı;esını t:ınıramadı. Bunlnrın hiç 

birini teşhis edemedi. ·Dedi ki: 

- Ben de emirin adam/a
rından biriyim. Eğer kendisini 
görmek istiyorsanız sizi gtJtü
reyim. 

9.\Juazzam filim ve rnrycte • 
- -·---· -

tarecek bir kılaı•uz bulduk ... 
Temir aP;ır, a!('ır zulıitlerJn 

lıulundtıP;u yere doğru atını slır 

dli. Yüzlerini görmek için yanla 

rına yaklaştı. flunlar harla kabl 

lesinin ileri gelenlerinden i.ıç 

kişiydi. Beraberlerinde llç takım 

atlı yardı. 

Kendilerine kılanızluk edecek 

hu garip adama, yanlarına gelme 

sini söylediler, Fakat onu iyice 

görünce tanıyarak hemen atların 

dan aşağı fırladılar. Diz ~öktiı · 

!er, Temirln ö?.englsini iiptliler. 

atılan bir okun m afesi kadardı. 

Bu adamlar Helh 1 btikanıetinden Bir siivari, arkadaşlmndan av

p;cli;-orlardı. Belh ~ehri şimdi rılarak atını dürt ııal:ı . urdıı, 

Mogollann miı,tıhkem bir yerleri 7.:ıbitlerin beklediği ) ere geldi 

Temir de atından indi, bun 
lara fıedireler vermekten kendi· 

ni alamadı. l lcdiye olarak kendi 

mij(ft:rıni bunlardan hirinc, l:c 
merini di~erine, kiirkiınıı de iiçllrı 

cti~ünc \'erdi. 1 Icp,i yere otur

dular, aı etlerinden pi~irilcn 

yemekkrini yediler. Anane mu

cibince tuza i~tir;\k etmi~lcr, Te· 

mir de bunhırın s~al.aıleriııt 
denemi.tl. ; ·chrin yakarı tarafın· 

ela logolların ne yoptıklarıı ı 

(igrenmck iizcre bir izcı yolladı. 
olmuştu. Tcınir hunuıı iızcriııe t ve haber verdi: 1 
kendi adamlarını kaldırdı, atının - Bizi emirin yanına gö- (Bitmedi; 
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l f~ YE İN :SEHİR VE MEMLEK....___. 

Bir facia 
Zavafilkızt 

Elektirik lambasını I 
değiştirirken kön1ür 

oldu! 
• 

Suııucede l(erimpaşa yalısın· 
da oturan deniz fabrika· 

tar umumi mUdUrU Ceıaı Beyin 
kerimesi 17 yaşındaki genç kız· 
cağız gece elektrige ampul ta· 
karken husule gele kontak! ne· 
ıice~inde klimilr haline lnkfü\p 
clmisllr. 
Kır~ı,ııır ama çalamamıflar 

Hasan. Ruşen \'C lsmall Is· 
minde Uç arkadaş Unkapa· 

nında tUtUncU kilzımın camını 

kırmı~larsadn içeri girmeden ya· 
kayı ele vermişlerdir. 

Kaçak kllğıtlar 

Dun sabah bir ecnebi vapu· 
runun taifeleri Kabataş iske· 

lesine kaçak sigara ki\ğıdı çıka
rırken yakalanmışlardır. ., 
Araya girmenin cezası mı· 

Ey ipte Çlimlekcllerde oturan 
arabacı Fahri ile Defter

darlı Ahmet dUn bir alacak 
ytızilnden kavga ederlerken ka· 
rısan balıkcı kavgaya mlldahele 
et~iş bu mlidı\hele tızerine Ah
met kızmış ve HüsnllyU sol 
bögrlinden yaralamıştır. Carlh 
yakalanmışıır. 

Yapacak ı,ıarl yokmu' 1 

Hasköylü Ahmet ile Rlze.li 
Mehmet kavgı. ederek bır 

birlerini sopa ile fena halde 
dögmUşlerdir. 

Otomobildakl para 

l.>e; altı a' c\ el J,n(\ıK1>;unuc 
.) j.J;i5 nuırr:ırıfr ollt1nohifde hir 

"ı: crciniı' ı !OO lir~ .. ı kaln1ı';'tl. 
1 hın l 'atma hanım ı-miııdc lıir 

btlıııtl:ı ııt<omc'ıi-lldc 1511 lir• kıyml' 
tindckı nıucc\ iıcrlcrinı \c ':"5 lir:ı ... ını 
11nut•uu tur 1'-·ıkat hanıın '.'--ı.:\rı.i . cfcr 
ınc•~J"Lİnl' mtt.act.:H etmı~ fak t 
t tcımoi i.Hıı ~eku. rt:ııl... \c nuınar:l.-ını 

t:ırif eı.1:..:nt;.nıı:;-tir 
",ıı cf'fr me01urlau f .l .... :1 nu

ııııtıalı t tı~mcı!ülin .. O\hib1 ~orıir 1 hi.:
.ııüyu , akal:uıu:-ur. Soliır ınk:\r ctmi-:
tir. hıl.aı C\ inde ) arılan l:ıh:ırlll at 
ııcticc:-indt: n1ücc' herler \ c paralar 
llu!unınu;-ttır \1üt·c\ ht:rler !'"atına 
h:ınını:ı iade cdilını~tir -·------
KAZALAR 

Parçalandılar 
İki olomobil paralandı 
Şöförler de ağır yaralı 

Gc·cc '"at ikide llchckten p;dc~ 
:• ;f, ir Ccl~ lin ıd:ıre fode kı 

ı ,ıq :· nunıarnlı cıtoıncıhilile Kara. 
k(;nlcn ~elen lkkirin .15~7 mı· 

nıarall ot11ııı .. bili Bc~iktaıta bir 
dtıı lıire kar~ı kar~ıya ~emi,Jer 
ve çarpı~mı:lardır. 

.\lıi:•aucmc ncticesinda her iki 
ntnnıı ohil p3rçalannıı~ ve şöför· 
.er yarnlaıı•ııı:lardır. 

Bu da bafka 

Şr,kor ~:ı hrin i'n idarcs!ndeb 
.ı-r.~~nıımaralı ntıınırıhil Pan. 

~:ı l11Ja,J 'ı.:nıalin .. ıraha>ınıı ı,:arpını~ 

'ı: her iki-i de par~:ılanmı~tır. 

Zavallı adam 

Dtın s:ıaL <ı d:ı Tophanede Rıh· 
ıımda hap;h dunın :-;eniscfainin 

\Janıanı '~purunıın kazam i<tim 
lııtrtı'LI patlm;ırak a~cı .\lu<ta 
lali ıııııhtelil \crkrinden yHk · 
nıı;tır. \hı,tafa h:1>taıınc bldı 

rılnıı:tır 

MEMLEKEJ.l:E) 
-;:lı;· levhalar 1 
Oiyarıbeklrde memurin 

mahfeli 
1 liı arılıckirde Dukk:\nlara ta 

lik cdlleı le' haların lıir çoj';u 
yeni iıııl:\ ,ckil'crine ınııhnHI bir 

tarzda ) :111i1{1ğı i\'ın tetkik 't: 
t ı-iıihkrılc ı 1 tiı:a ~tnıek uzce 

ıll: nı !n,kn bir :cC) et tc:ck
ı>Ui ctııı :lir llq· rt lcdıalftr: 

tel cdcrd, vanlı lıkları 1lroJt· 

rult ıa\ ·ı h'ı~Ju;ı ı-:l·trdır. 

1 h\.ıri : dt •lYiıaı.:.Lk c!.ın 

nıt' ıtır n tP lıfcli11111 Jlj ık~aı~la:·ı 

iknı:d cdılr , .. t:r. !)İ\Jır'.lt1 ir ~a

/.L'l1. l ır• . .1 1 :\...İ'.1 \:lkıı· l.ı llı,·l!aL:t-

r< .ı~,1:1 '-r 

SPOR 
Z!\FER KirvtiN? 

Galatasaraya karşı 
Fener ve Beşiktaş 

· ılıawt JlnynınuLı yapılacak 
futbol ,;ıa)lıırı ·ye ~ekli kat'i su

rette takarrur cttL 
i\ğrcndijtimize güre na) r:ııııın 

ilk ı;uııiı (;alata:mrııy birinci ta· 
kııııı l'encrlıahçc· Hcşikta~ mulıtc
litine kar~ı •>rnayncaktır. 

nu müsabaka hiç şüphe yok 
ki bir C:alntasarnr - Fcııcr\ıahçe 

maçi kadar ve belki de daha 

mühim 'c harnretli olacaktır. 

Zira ;enderden beri ;'llnıpi) cııı

luJı;u muhafaza cd<:o 'c gerek 
1 ~ncrbahvcyi p;crebc lk;ikta~ı 
:ıyrı ayrı mahlup C(lcbilen Sarı
Kırmızı:ılnr bu sefer iki kııYvctli 
hasım m~itclitini de yeıınıcp;c 

mu\ ııffaf.. ıılurl:ır,a tıiıyiık hir 
km, etin pek haklı ~cref 'c 
~iıhretini kaz.anını: olııcııkl:ırclır. 

( çunciı guıı J'cncr bah;:cııin 
tek ba;ına {:aJata S:Jt'a\" Hc,ikta; 

' ~ . ' 
muhtditiııc kar~ı yapaca~ı maç ta 
chcnınıiyetcc hirincl~iııdcıı a;ngı 
dcgildir. 

Bayramdan evci bu muhim 

ma,:lar lıa~<ııiıt tekrar "'det 
etlcceP;iz. 

Nlh•t Spor kupası 
l .'i ~uhatın ( :alata,ara~· krıı; 

~ıımpiyıına-ına 40 nt'et ı;tirak 

ettiren ( :al;ıta,arav ııtlcti~inı ~ıı

hcsı X \lnrı ( 'ıııııa l!;llllll C 'ihat 

Sp ır l\upa,ıl ıı:ımıylc hııyllk hiı 

kır ko~u;u tertip ctıııi~tir. 

.\liısahak"ıı 1 lııriycti Ebediye 
tepc;imk lıaılıyıır;ıJ.. ::;;~Ji, 1 larhiyc, 

Tak,im tarikiyle C:alatasarny ·ıııck

tchinc k:tdar de\ :ını edecektir. 
;\ltı ahakııra dnrder ki~ilil- ta

kıınlar dahil olarnk. en at ,;aı ı 

alaıı takım '!hai '-pnr l\~ıpa-ı ~ı 
kıv.ıınacaktır 

Bu J..upa ~·arı~ı lıLr sene nı:ır

tın iki ne~ (tnııısı tclmır c<lilcccl>. 
, c hu ~url'ti · ~!ip t.ıkıın l@p:ıyı 

ancak -bir ""' m\lhnf:v:ı ,_...ı 
eck ıır. 

1\' ()~ ll \" a. 
caktır 

~aat onda 

Bir yanlıf 

lı;ı:lana. 

Ceçenlerdc 1 lahcı<•j!:lıı li-csi 

atletleri .l~IJO ıııctrdik lıia kır 

ko~usıı y:ıpnıı~lardı. Bir ~az~tı: 
hu ınc,:ıfcde Cal:ııasaraya .ıit 

rekorun kırıldııtını yazdı. l lulbııki 
dört senedir Si~li .J liırriyct cqıc<i 
arasında il:ra edilen ( !alarnsaray 
kros - knnkr rekoru, 1 (l~!J 
>en· i !(alihi llc,imc ait olup 
1 r dakika ıı >iltıiycdir. l lalıcıoj!:
Junıııı tlerccc>1 ise J .'i dakikadan 
fazlaydı. 1 ler halde bunu yazan 
refikimi7. ıı;aı ri kas<li bir yanlı~ 
!ık ppmış olacaktır . -··-----
Ekmekçiler intihabı 

:-ıiın1tçi \C Borckı;ilerin ihihekıylc 
ıahh c celi imi; olan IO:kmckcilcr 

ccmİ}ctınin yeni hrv·e_ti jd.~re~i. C\ ~l~ı 
gün 'l'icartt nıUdiiriyt:U ınurakıplcrının 
nezareti alnnd;ı 'apılnıı~lır. 

\cticcdc. ı eni ualıklmı , ( ' 11. • 
Fırka:;ı naınına ıutnız1:t ~ii~tcrilcn 
lsnıail, 1 l•kki • l(:\nıil. ~C\ ki, Remzi. 
~akir, 1\asını, Ali !:\crH. llu ... c)in. 
i\un • 1 lafız \lı1>tafa. \hınet Rıza. 
;\luharrcnı, \li llıza, \lchınet \li 
lbrahinı. \lu,ıafa, \hınet ecdet · 
.\\'ili , t' 1 lıt an cfl'ndilcr iurihap 

edilm~lcrdir. 
1 le\ "eti idarc\-l'. . ·imit~·i \"l' Bo 

rekçilc;de. tcm:-ili ni.;;pi t' .. :l'I dahilin 
de iıha\ cdilmı~ur. 

Simit .;ırfi\ atının. J!.l'ÇCn scnc\·c 

11:ıza.ntn ,·uzdt· \1:-nli :ıı:ı,dıl!,ı anl:ı;ıl 

1111~ \e hihtH., c:ıddt"lt'rc nıüııtchi · 
..;uJ..ak ha~hınncla 1;,;ttı~a mü:-:adc istih· 
:-ali içiıı t~~t·hhiı :ttr:t hıınlııuulm~tur. 

~---

Kim t ,~ yap ı. .. 
Eski harflerle 

telgraf 
• 

bir 

Tepe l\i\yckn TorlJah l\~yına 
ka·ııı , ekili i•n1.a>1\ k \ ıl:\yete 

hir tcl~rAf ~clnıi:tir. Fakat hu 
tclıı;r,ıf c-ki lıarfkrlc y;ızı'ıııı~tır. 

\ iL\yct lııı tc\!;rafıı' pu;tınede mi 
yrok :ı 1\,11 ııı:ıka•ıı ı cki'i lıey tara
f mel an ııı L' ki lı:ırflerlc yazildı 

~ını u"' i: dııı:,tir \lı 'dılıip 

~:ıkkı"da ıakil>,ıt \;ıpılacaktır 

~ 

EMANETTE 

Kaç lira? 
13 milyon 

Bu Emanetin 
borcudur 
--·--

şehremaneti blıtiln borcu 1 S 
milyon TUrk lirasını teca· 

vüz etmektedir. Bu borç 909 
tarihinde Milli banka vasıtaslle 
fngiltereden, bllAhare Periyo 
Bankıısından yapılan istlkraz· 
lardan tahaşsUI etmektedir. 

Mili! Banka vasıtaslle 
bir milyon !sterlin istikraz 
edilmiş, ve araya harp girdiği 
için bunun ancak 60 bin i~terilni 
verllebilıniştlr. 

,. Şimdi lngilizler geri kalan 
940 bin !sterlini ve biriken 12 
faiz kuponunu aynen istemek· 
tedirler. 12 faiz kuponu bedeli 
6,5 milyon Türk lirası tutmak
tadır. 

909 da imzalanan mukavele
de borcun :ıo senede ödenmesi 
kabul edilmiştir. Daha mııka· 
velenin bitmesine 10 sene var
dır. 'ehremanetl esas itibariyle 
borcunu ödemeyi kabul etmiş 
ve 930 bütçesine tahsisat lı:oy· 
muştur, Fakat lngilzlerle yapı· 
lan müzakerede henUz biriken 
faizler üzerinde ilillf edilme
miştir. 

Periye bankasından yapılan 
istikraz da 5 milyon lira kadar 
tutmaktadır. 

Ekmek flatları 

Emanet bundan sonra ekmek 
narhını pazar gllnleri tespit 

edecek ve bu narh salı gUnU 
muteber olacaktır. Yakında ek
mek fiatları. un çok gelecep;inden 
dlişecektlr. 

Otomoblllerln muayenesi 

D un :-ant döncc s~,:ru .. ~·fer ırıcr· 
kczı ın<:ınurl:ın 1 ~ .. 1n1. l'-3ra

ktn , c ı·:minonlıntk.• f•Coınnhillcri 
J..oİlLrol cLmi~1crdir. Hı1 ınuayı.:nc nı.: 

LMÜTEFERIK HABt_!lLE!t 

Eski eserler 
~ ... ...--

Fethiyede çok kıy
metli şeyler bulundu 

Fethlyede eınvall oıetrukeden 
bazı evler ve erazldo blzansa 

ve daha eski devirlere ati bir 
çok eşya ve paralar bulunmuş
tur.eBunların içinde bliyllk ls
kendere alt paralar dan (120; 
Osmanlı paralarından 9) ve 
yüzden fazla ~izan altını var· 
dır. 

I 

Kimin mah 
Vilayetin mi mallyenln 

mi? 

B alta limanındaki mahut Da
mat Ferit yalısı bir ihtillfa 

sebep olmuştur. • Bin• vilAyete 
devredilmişti halbuki bu yalıdan 
istifade edilmek için 50 bin li
ralık bir taınlt lazımdır. Vilayet 
bu parayı vermeğe pek taraftar 
değildir. Diğer taraftan Mallye 
Veklletl de yallnın kendisine 
ait olması !Azım geldlğl iddia· 
sındadır. Bu sebeple yalı şim
dilik ortadadır. 

Para alınacak 

Yeni yollar kanunile tarik be
delini vermlyenler bedenen 

çalışamıyacaklllrdır. Ve herkes 
aynı miktar tarik bedeli vere 
ceklerbir. Şimdiye kadar tarik 
bedeli vermiyenter, havalar 
açınca Beykoz-l(andllli . şosasında 
çalıştırılacaktır. 

lnglllz sefiri 

l nglliz sefiri Slr l{lark cenap
ları bugUn Anketadan şeh

riınlıe gelecektir. 

RUsumat memurları 

Rüsumat memurları hep bir 
kalemde kalınca ihtısas sa· 

hibi olamddıklarından şiınden 
sonrn altı ayda 'bır inemurların 

' yerlerinin değiştirilmesine karar 
verilmiştir. 

Vardım tevsi edilecek 

Ucl'.:ind·: qq ~'o cıtnınohilin rak:-ilcrjnin 
mulıür'İİI. '" ı.; l•t<•mobilir. ıak:Jnıct 
nıL1rıqın <h l11•'1 ıılJu~" •nlajıl· 

HükOmet telsiz telefon şirkell
nln vaziy'ellni anzetıebllmesl 

için nakdi yaı'dlıfndan başka 
faaliyetinin tevsil için de yardım 
edecektir. 

Bazı nnıhzijrJ~mr. .ıınuııe geç
mek için bir de 1 telsiz telefon 
ka11unu tanzim eifilecektlr . 

JTilitlL 1 

Bu ~ofiirler 'ı:ıkkınd:ı lllllaını:lci 
1\anunf\·Cnin ıfa~ına ha~l:ının1~t1r. 

-- ~··· ... ·--
MAARlFTE 
Diplomasız mimarlar 

S enayli nefise . akademisinde 
Uç aydan beı1 devam et

mekte otan diplomasız mimar
ların imtihanları neticelenmiştir. 
imtihana 13 mimar girmiş fakat 
2 danesi muvaffak olarak dip
loma alabilmiştir. 

lstllahlar komisyon.u 

D arlllfUuundaki Tail istllı\hlar 
komisyonları dUn toplanmış

lardır. Bu içtimada •A.tharfinin 
muhtevi bulunduğu ilmi ve fenni 
sözler hazırlanmıştır • 

•B harlının fişlerinin kar
şılıklan da yakında yapılacaktır. 

Merkez komisyonu gelecek 
hafta içinde • A. harfıne alt 
sözleri Dil encümenine gönde· 
recektir . 

Larus üniversel den nakle
dilen "C. harfine mllteallık fiş
ler de dUn OarlllfUnuna gelmiş 

ve alAkadar mliderrlslere tevzi 
olunmuştur. -·-l IAF1'1\ TArfiLi 

Kazi bakkallar hakkında ta
kibat yapılacak 

Cuma Kiınleri dııkk:\aıılarınııı 

bir k,·;~e~indl' llıtun ... ~ttnıak lıZrL' 

nn1 ,;ıade-i olan lıakkai]arın ·hunu 

~ui i.-ciınal cılt:n.:k di.!!~r ~cylcrdc 
,;attıkl:ırı ~ı>nilımı: \ e Zalııt:ıi 

lklediıecc nıenedilnıi:tir. 
l'al;at h:ll:\ hu hllın tb anı 

cttİl!İ .~11ruln1li~ ve kı:\'fiyct \..anu .. 

nen hafta tatilini t,ıkibe nıeımır 

1 'olı' nıudtıri \etine hi ld iri lnıi~tir. 
·-O-· 

Gençliğe hitap 
Yeni harflerle hakke- ı 

1 
Açıkta mamur, 

1 
kalmıyacek 

M aliye Vekdleti Vilayetlere 
bir tamimle ~art nehayctirre 

kadar açık maaşı alıın memur 
bırakılmaması ve bunlardan 
istifade kabil olanların mllnhal 
ınemurluklara ıayin edilmesini 
bildirmişlir. Bu suretle Marttan 
sonra açık maaşı alan memur 

kalına yacnktır. 

Neler Yapıyormuf? 

\daıı.ıd<t lıir mahalle ııııaıııı 

kanunu ınnlcııi ahk:iıııııı:ı ıııtıha
lif olarak nik:ilı ıııııaıııclc,i y:ıp

makta ııldııi!;ııııdan tıhkikat \a 
pıl ııı:ık t:ıdır. 

Bir ziyaret 

lstanl>ul MUftils!I Fehmi efendi 
dlln Vali Vekili Muhitin beyi 

ziyaret etmiştir. 

TUrk Dcağınd• konferas 

B l\u l'cr~c·rııl•e ak,arııı <:ı~t ı ir 
nıi birdL or;ı~ınıııd:t ~uzcı~an.· 

atlar akademisi ı:ırihı -ııııaat ımt
allinıi \ahit lk\ tar:ıfıııdan l 'l'urJ.. 
~aıı'atı '<: ( ·aıııikr nıeYzıılıı 
proıek;İ\'onla ·,;r ),ııfcr;,n; 'crill'

cckcir. llih\har:ı Ki• ,.j llepıı.-i · 
ııiıı c>crkı ı ı·alınacakcır. l lcrh·> 

!!;clclıi lir. 
Gclı'Ct'k maçlar 

\ lınııb B:ı-,kct~ınl 

he\ -ctiıı<lcn: 
~ \ Lırc 11:.!,iJ Pt1·~cnıha l!Ull'J 

Bı.:\o~lu \ıncrd,:tn klıJ.•brndc ın~ntık:ı 

\ ı:Jc;ool hırı:ıci \1.: :1'ınt.:i ıakırnl;ırıııa 
de\ .:ını cJilcrel-.'i 1-

l,iııd ıakiml:ır 

\ cfa 
ıı 

l\eııkt'ı 1 Lıkcın \%" il. 
~:t:tl 

2 f:-,tJnhul .. pıır l·'cııL·ı l lakeııı 
Sill'i hı.:\ :-;:ı:H ; +. ~;1 

Hirinci t:ıkıınl:ır 

Bc~ikt:ı~ lstanlıııl .. ı111r l l:ıkcm 
\ziz hey J .=i.;;;o 

diliyor Yeni gelen seyyahlar 
( 1 11 1 · · ı,tanbula H aylada bulunan Seyyah va-

.az azret crının purlorı iki gllndilr havanın 
ilk te-riHııdc llohıahah\c Sara- dllzelmesi üzerine limanımıza 
yında

0 

;11ylcdiklcri '1utuk L'>ki mliteveccihen hareket ettikleri 
hallcrk lıitalıe haliıı<k yazılnıı,tı. haber alınmıştır. Dün akşam 

İki le' ha haliıııla olan lııı Roterdam avdet etmi~ ve ak-
Jıitahcnin 11rt'!'ınd:ı da C:ıziniıı 
rcsiıııi Yardır. 

(\:ıniıd lkkdiıc salonuıı:ı 

a<;ılacak (ilan lııı hirnhc. ~imdi 

do~rııdaıı doi);rı:111 iııkilılp nııızc-

cine klınac~ktır, 

şama do~ru beklenen Şıkotland 
NUyork ve Te,·er ,·apurları gelmiş 

tir. Bu vapurlar Uç gün kala
cak ve seyyahlara mukannen 
progra::ılar da;ıiliııdc şehrin şa· 

yauı temaşa yerle;! gezdirile
cektir. 

:i:kt:iallildi ... 
MAHKEMELERl?S K .. w HiN~ tl;\ VA DAN .ongra bugun .~o~I.anıyor 
200 o c()RÜLl}Ü! Tıcaret ve sanayıımızın inki-

şafı esasları nelerdir? .. • 
MUHTELİT "\fAilKF.-
MELEHDE iŞLEH l\.E 

HALJJK!'. ·-Muhtelit hakem mehkeme-

Kuzu az geliyor, bir iki ay için fi
yatların artması mühtemeldir! 

lerlnde Ttlrk - lngliz ve lıalyan ~~ ...... ~ ............... .._____ -
mahkemeleri rr 
vakitleri gel- i~ ~/ ~ • 1 

ıstanbul Ticaret ve Sanayı nıı:ıda ''ıı ım: deyi 
odası lıongrası buglin saat cel-.tir. 

diği için feaa· /1 
llyete geçml~- · 
!erdir.Nisan da • ~ .) 
gelecegini bil- · 
diren reis As-

• • erın. vurudun· 
dan sonra Fr
ansız ınahke- • 
rresl faallyc~ 

geçecektir. 
İnğlllz ve lıai.>an mahkeme

leri kendilerine mevdu davala
rın beşte UçünU intaç etmişlerdir. 

Eransız mahkemesi beşte iki
sini Rome~ mahkomesi de dörıte 
UçUnU bitirmiştir. Yalnız Yunan 
ıı:ıahkemesi kendisine mevdu 
ı 0,000 küsur davadan ancak 
150-200 üntl !ntaç etmlşllr. 

Alf•be davası 

Yudı~ı :ıliulmlt:~ d<•layı Tiirk 
'\c~rirnt rurdu ıııuc->İ>lcriıı 

rimkn, .\·ad İ\:asıııı hey alcdıinc 
\'udiye· hanımın ik:ıırn: ctti~i 

daı·:ı l ind lıııkuk m;ıiıh·ıııc,iııde 

iııta\' edilmi~tir. 
;\udi\L' haııınıııı iddiaları .-ahit 

olmadq;ıl1(!aıı ımıka\ ele nıtıl'İ· 

hince he~ ,t·nc ıııiıddctlc ha;k:ı 

on dörıte toplanacaktır. 
Oda erkanından bir zat bu 

hususta bir mOharririmlze de
miştir ki: 

Kongrada , Sanayı ve 
Ticaret kredileri hakkında , 
encümenler tarafından hazırla

nan raporlar mevzu bahsola
caktır. Ticaret borsası katibi 
umumisinin raporu da lıunlarla 

birleşmiştir . Raporlarda 
teşekkül , sermaye ve işin de
vamına alt kredilerin uzun va
deli ve az faizli olması temenni 
edilmekte ve kredi lşlerlnln , 
ihtiyacı ttmln edecek bir hale 
gelmesi için llzım relen çareler 
anlatılmaktadır. Bunlar konıtra 
kararlle temenni şeklinde hUkO· 
mete blldlrilcc~ktir. 

Hafta tatilinin pazar K"ünU 
olması hakkındaki teklif. kongra 
ruzoameslne dahil bulunmadığı 
için oda meclisinde görUşli
lebillr . Bu hususta hükOmete 
gönderilen layiha hakkında he· 
nuz cevap gelmemiştir. • 

Kuzu fiyatları 

Bu sene şiddetli soguklar 
dolayısıte Trakya ve hmlr 

havallsinde kuzu zayiatı ol-
bir tabıa c,cf yaz11111aca~ına ve muştur. 
nıa,arifi nıelıkemcııiıı kcııdbin· Her sene martta kuzu mil· 
den :ılınnıa,ına brnr 1 crilıııi:tir. varedatı fazla olduğu halde bu 

Bir tayin sene kAfl miktarda gelmemesi , 
buna atfedilmektedir. 

:ıo lira ıına;lı bt:ınhul ikinci Kasaplar. Erzıırumdan az 
,;ıııı[ ;u\h h:ıkimli~iııc nıiitldei mal ıeımesi ve diger yerlerde 
umumi ıııu:I\ iıılerimkıı ~dik Bey ise telefat olma~ı y UzUnden 
tayin cdilıııi;tir Nisan nihayetine kadar hlnız 
Tasrlya edilen memurlar darlık olacağını, bunun teslrile 

Adliye tasfiye komisyonu flatlerda yüzde yirmi fark olması 
n:uhtemel bulunduğunu söyle· 

dlln lçlima etmiştir. Bu lctlmada• mektedir . 
acızları tahakkuk eden memur· 
ıar tasfiye edilmiştir. Şiıudlye Tophane ambarları 
kadar 30 memur tasfiye edil- N i;aıı ,omıııclı Tıırk nıuc"e 
miştlr. ,c,iııc dl'ı rl'dilıııe>i ıııııkarrl'r 

Kadriye Hanım tahkikatı olan Tnphaııe 3mharhrıııın hu 

K adriye hanını ve rllfekası ~altılına,ıııa ,ııı !!;tın kadar ha-,la-
hakkındakl lahkikata devam 

edilmektedir . -~listaııtlk Nazım nae:ıktır. 
bey şahit dinlemekte , ve icap "l'ı>phancdcn '""r ı açıkta ka· 
etllkçe maznunları dinlemek- lacak nıcınıırl:ır;ı tazıııin:ıt <•!:ırak 
tedir . Tahkikat inkişaf etmekte ü~· aılık ııma~ ııi,bctinde para 
ve mlihim bir safhaya dahli teı1.iı ıe Ticaret oda ıııdaki nııın-
olmaktadır · Jı:ılııllcrc' tercihan tayini ıııu,,ıfik 
Müdür Bey nerde? ~iinilnıcktcdir. 

Avrupa sergileri 

A vrupada muhtelif yerkrde 
açılacak sergiler için Ticaret 

odası alakadarların şimdiden 
nazarı dikkatlerini celhetmiştir. 

Bu strgilere tetkikat için de 
gidecekler bulunmaktadır. 

Borsada yani azalar 

Kambiyo borsası acentelerin· 
den bir kaçı y11kında istife 

edeceklerdir. Bu istilaya sebep 
olarak borsada iş olnıama,ını 
göstermektedirler. 

Hamdi Bay geliyor 

L iman sirketlnin mllstaltbcl 
vaziyeti hakkında vekAletlc 

temasa gelmek için bir kaç gll~ 
ankaraya giden Hamdi bey bı~ 
gUn ankare trenile gelecektir • 
Liman işlerinin bir elden idare
sine alt kanun layılıa1" ikmııl 
edilmek üzeredir. 

Japon sergisi 
Şehrimizde ticari mahiyette 

bir Japon istihbarat blirosu v • 
nlimunelik bir eşya meşheri. 
açmak üzre gelen Japonyalı. 
Mösyö Nodonurn teklilleri Ticar ı 
mUdllriyetine t~vdi olunmustur. 
Bunlar tetkik olunduktan ~İınra 
serginin açılması muhıemeldir. 

Tahmll ve tahllye işi 

Ha' aların . ııı·ılıııa'ı l'l.c·ıine 
liıııaıııııııza lıir çıık '~pt:r' ı 

f\clnıq~c \ıa:'anıı,tır. llıı , ıpıırhn 
ek~cri"'i ııtılJn(ıbil nı.1~zcn1r ıı .. 

hııı;day ~Lker 'e s:lirc uhal;Hı 
yapmal.:tııdır. 1 kr drfas ın<l·ı 
<o]dııjtıı ~ibi lı:ı ·ııııı far.in vnpur 

gelmesi d:ıiıııa \lav na 'c talıını 

tahliye lıubr:ıııı rniit ctoııektcdır. 

1 ltuıdcn heri ):cni<!cıı bu bµhr;ın 
ha~ ~·ü~t rnıi~tır. 

Durgunluk varını? 
Lsh:ıın 'e kıınıhiyo hor,asınd~ 

ı~luin azaldı~ı sı oyil'ıııııd tc \ ,. 
harsa~ :ı dahil lıazi ~eyler uzcrın· 

dı· ıııuanıclc (olnıanı:!>ı lıuna ddj~ 

ad,ltdi 1 ıne k tL'lli r. 
l\11rs~ k11ıni,crliJ!.İ bur>'td:ı hır 

i~,izlik ve lıuhran olnımlıA"t b 
n atiPdcdir. 1 hin I~ hanka" ıı.k 
sh (ltıları ı .ı. ~~ liradan, du} unu 

mıı'"lıhadc (:!2.l,!10 dan. lngiliz 
llr:ısı f)>;(ı dan alttın 1'!' 1 kuru 

Emlrgan posta mUdUrU Uda hc_ı 'eti idarc>i .\'ı-:ııı so- tan ıııııanıclc ı:ıırııılı~tıır. 

h&\Ulı ortada yok! !"9'---------------------
1:,cıki )(lln ailesine lıir ıııck Yollara tuz mu dökülecek? 

nıp hırnknrak tal!;:t) ı ııp c.leıı 
ı:ıııir~:in p,.,ıa nıiıdllrii ~e\ ket 
lıenn izi hcıııiz lıtılunanıamı,tır. 

::;cıkct lıqin hc-ablll'tı~ tetki
kine de' am edilrı~ktcdir. \lııma

ilc\·hin ziın'lwtıııe !':ıra ı;t·çir,liı:t;i 

tahakkuk ctnıd,te i-cdc henüz 
lıuııtııı ııekmlrır bir l';ır:ı ı•ld.ı~ 

aııla,ılıııııanıı,ıir 'ict11:ci ıetkik:ıt 
ta ıht,11, ulunıııı paranın miktarı 

ıııcytlaııa ~ıkaı::ıkıır ---· ISI' \'illl 1. BOR~.\SI 
hTIK!t \Zl.\I\ 
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Karadenizde hava açıldı ve fırtına durdu 
Boğazdaki buzlar da artık görünmez oldu 

•••••••• Eveikl gündenberi güneşe ameliyesinin lkmail Uzerlne dlla. 
kavuşan Is tan bul dün de bir Sirkeci ganndaa saat ikide A. v~ 
yaz gUnU yaşamıştır. Karade- rııpa treni hareket etmiştir • 
nlzde fırlına ıamamlle sUkOnet Akşam on ikiye dojtru karaıtındb 
bulmuş, diln de akşama kadar kalan trenlerle Avrupa ek pre-
hava gUneşll ve iyi geçmiştir. sinin Sirkeciye muvasaıatı mu. 
Havanı.ı taınamile lodoslaması hakkak addedilmekte idi· 
tlzerlne Varnadan akın eden buz 
kitlelerinden l(aradeniz Boğazı 
haricindeki buzlardan bir kısmı 
sahillerde teraküm ederek az 
zaman sonra erimiş ve gllrllnUrde 
şimdilik bir şey kalmamıştır . 

Şark demir yolu temizlendi 
Şark trenleri demiryollarına 

giden imdat makineleri dlln yolu 
tamamile temizlenıeğe muvaffak 
olmuştur. Yollar :temizlenme-

llanıl'ııc ze ıııut~ıırivctiııtlen; 1 
llarııl acezeye hır sene zarfın

da ıııııkta~i l .f!IO) teneke benzin 
kapalızar! ıı-tıliylc ınlınaka'"'ı '.?'." 
ıııart cr2q \'~tr~anıha ~llnLi ~11.at 

oııdforttc icra edilecektir. t•llrk
riıı teminat akçeleri 'e ıcklifııa-

1 . 1 1 . ı· . . ıııur;ıca nıc crıy c l ;tru ıtCl'Zt:) c 

ati arı. 
·l ı ···ıı ınust• ir ll:ıriıbceznc aı '" • . · q• 

fapa:ada eanıl,.ızİ\ c nıa.halle:mtle 
atik nıc.:':cli ınc~cit Ct.'dıt \Cfltth.:r 

1 ;oka~ııllh atik ı•ı mııkt:rrn cedit 
(:ı:ı ı ııtı"IUralı hal'L' 'l bahçe 
.ılcni ımiza\C<k ile kırw:ı Ycrilc 

. . ·•,. 1. ,,_ ,, 
c~krir. \C\:nı ıı..ıı.: .. , :ı·ttı'.2tı 

çar:anıha t:ırilıindcdır ta'ip <ıl:ın
Iarııı lLtnin:ıt ;::. ·c\L · ylP l'er,ulıLr 
~c,nıi nH.·Yl tiı Ll H , •L ...lt•rl!~ 

Yollara tuzmu ıf81ıUlecek? 

S on kar fırtınası•ın mllnaka· 
ıata yaptığı tesir nazarı 

dikkate alınarak Emanetçe yeni 
bir tetblr lttJhdl muvafık ıtö-
rUlmü,tllr. şeııremaneıı Amele~, 
yolları teınfıletmekle beraber 
don yapaıa•1 ihtimaline mebni 
bazı tehlltelerln önüne geçmek 
için yonar~ tuz dökturme~ 
karar vermı~tlr. 

1\irkiye iş bankası u 
ınunıi nıüdürliiğün<len. 

·ı k ur ·iyi! i~ hankn.;ının lımir ~u 
hc:-;i hina..;1nın jn~ısı ınünaka':t\I 
""' ı·ı ' . -t'.t ı ını~tır. .\Jün.ıka,.aya İ)tlrak 

etınek jst~\·enlcr, ~artnıınt, muktt, e 

lcnan1e sureti \C ram seri planlı11 
hankamızın ,\nkar3d;ıki uınuıni ınu 
dürllı~Une mliıaca;:ıtla 10 Jırı nıukı 

bilinde .ılahilirlcr. 

l'eklıfııamdcr. mutel>tr bir ban 
kadrn ,o:moc·ok 2ll.tlıKı Turk 1 ralık 
hiı i.cf:ıltr rnı:kıubıl\·hı. herahc~ oıı..:.ı. 

ınuzuckı Lfl \lart 1'12'1 (, arşanıh. 
J!.anı: ı>\1tder. 1.:\cl l nıuıni '\ludur 

lu ... uınti;ı:e ti.'' ~ti edilmiş cılııı:ılıdu 

l n :tni \ ludurlu~unnı.1 hir ~ l, 

f l'lıt ı. !\Jl ~!ılc ffil:. l'.'ln uı:cc'İti in 1 

ıe.I ı 
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BUGÜı 'KC HA VA 
Dun en fıızl:ı hararet 7 en a7. 

lir ı di . Il ı ı:u ruzgAr kıhle ,.. ıo 

do') ar3 ında müteva~-.ıt şiddetle 

•· •• kt· r ll va kop;tlı<lır ll•fiI ı 

;ta~ muhh:"·ııe 1dir. 

CUŞÜN~ÜKlERfMIZ 
CENEVRE IÇTIMAı 

me~elesl teşkfl ediyor. Al· 

manlar • umumi harpten 

sonra Lehlllere terkedllen bu 

mıntakadakl Alman akalll

yetınln vaziyetinden dolayı 

Cemiyeti Akvama şikayette 

bulunmuşlardır. Meclis bügUn 

Ve yarın bu karışık akalll· 

yet meseleslle meşgul ola· 

caktır. Bütün Avrupa devlet

leri, yakından ve ya uzaktan 

akalllyet, meseleslle aJAka· 

dardırlar. Binaenaleyh mec

lisin bu çetin meseleye kartı 

alacağı vaziyet merak ile her 

taraftan beklenilmektedir. 

FELEK 
Garip huyt 

Bin bir çeşit aşına/ar ara
sında dirinin garip bir zaafına 
şahit oldum . Dün bu adama 
sokakta rast geldim . Beyo/!
lunda bir kaç yüımetre birlikle 
yürüdük. Yollar eriyen karlann 
ve akamıyan sulann lesirile 
çepel bir halde idi. her adımda 
yanımdakini lekeleyecek kadar 
bir if oı çıkıyordu . Mahut 
aşina buna baktıktan sonra 
dedi ki : 

Akvam cemiyeti meclisi

nin ellldördilncO lçtlmat evel

kl giln Cenevredc açıldı. Bu 

içtima meclisin senede dört 

defa, Yani her üç ayda bir, 

toP.lanışından ibarettir. Bina

enaleyh hususi bir ehemmi· 

yeti haiz değildir. Bilhassa 

dünya dlplomaslslnl bu ıiln

lerde en ziyade meşgul eden 

siyasi meseleler Cenevrede 

detll, başka yerlerde müza

kere edllmektedlr. Meseli 

bir taraftan Almanya ile 

Fransa ve lnglltere dljter 

taraftan da bütün Ayrupa ile 

Amerika arasındaki müna- - Bilir misin? Böyle çepel 

sebata şekil verecek olan havayı nekadar severim, çür.kü 

tamirat müzakeratı Parlste her kes aynı kirliliktedir ,geçenler 

cereyan etmektedir. bir birine bakarak bir temizlik 

lnglllz • Amerikan bahri ra- tefahuru yapamazlar . 

kabetlnln doğurduğu ltllAf ta insanlar arasında garip 

doğrudan doğruya waşlngton garip zevkler o/dugunu bilirdim; 

ve Loııdrayı meşgul ediyor. lakin her kes aynı pislikte 

Geçenlerde lngllterenln wa- olsun diye çamuru ~,__.fil# 

şlngton sefiri iki memleket gelmemiştim. 

arasında bir anlaşma hazır- Tramvay kansı olmıyan yert 

lamak gayeslle yeni bir Bir kariim bana Aldiyeden 

bahri koııferansın aktl lhtl- yazıyor: 

mallnden bahsetmıo ise de • Yazılarınızdan lstanbu/da 

bu ihtimal bizzat lnıtHz kışın karın çok oldugu ve bu 

hariciye nazırı tarafından yüzden Tramvay kazalarının 

tekzip edilmiştir. Bununla arttıgı anlaşılıyor . Böyle şey

beraber halA waşlngton ve /erden korkanlar bize gelsinler. 

Londra bu işle meşgul ol- işte Altiiye , ne kar var, ne 

maktadır. Bu vaziyette, Ce- Tramvay! . • 
nevre, her Cemiyeti Akvam Eldiven 1 

lçtlmaında olduğu ıtbl, bu itiraf edelim ki eldiven garip 

defa cihan siyasetinin siklet bir şey olduffu gibi ismi de 

merkezi olamamıştır. gariptir. Eldivenin ne için 

Ruznamenln en mühim kullanıldığını sorsanız kat'i 

maddesini, Almanyanın or- bir cevap alamazsınız . Süs 

1920 
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TERSİNE DÜNYA 

Tokatlıyon ole/inin bodurum 
katı . Saat. sabah altı . Bütün 
kundura/an, temizleyip boya
mak için küçük bir odaya 
doldurmuşlar . Kalın köse/eli 
bir spor iskarpini, meşin göz
/erile, narin bir kadın iskarpi
nine göz atar. Narin iskarpine, 
bir çizme sırtını dönmüştür . 
Haylı zahmetten sonra , spor 
iskarpinleri narirı iskarpinlere 
yaklaşır. Korıuşur/r'\. 

Cansızların dili 
sizi bir yerde ~ördüm !{allh11 ? 
gözüm ı sırıyor 

Kadın iskarpini - Zannetme-

m. Ben yere ayak basmam ki, 

hep otomobille gezerim. 

- Ben~e bll~ki~. lı:aldının 

tcpmekıen canım çıkıyor ... Acaba 

sizi geçen yaz Adada mı gördüm. 

- Bt:n daha yer yüzüne çıkalı 

iki ay oldu . 

- :\ahi; renprıizden, parlaklı -

~nızdan belli.. 

Çok rica rdcırim, l:ısna •urat 

etmeyiniz.. F.I yapı~ı olduğunuz 

anala~ılıyor. . Makineden çıkma 

olmadıj!;ınız muh11kkal; . 

( ;'-;ar!n i ~karpin. hu iltifata 

bek memnun olur ) 

Sinle makine mahsulü değil

siniz. Henden p~lı olman•?. da., 

ı;cnc ,jzin kendi khinl/.t\ Daya

nıklı o!du~unıızu ispat ediyor. 

Ccçtn yazdan beri ylirlidiiğünüz 

k:ı(ivrn anla · ılmıyor. 

'İpor hkarpini \ffeder> inil'~ \ cnilip;i mi 1 rruıhııfoz:ı 

•••••••••••••••••••••••••••• 
giyenler mrdır. Bu /ünlerde 
bizde eldiven muhabbell artlı, 

bu muhabbetin büsbütün · şid
detlenerek Amerikada o/dutu 
gibi işçiler, dül1;erler, duvarcı

lar eldivenle çalışmaya baş/ar
larsa el güzel/igini o zaman 
görmeli . Eldiven benim de 
hoşuma gider , yalnız bizde 
bir ahbaba rast gelipte elini 
sıkacagınız zeman eldiveni çı

karmaya mecbur olmak zıddı

ma gidiyor. Geçende bir dos
tumun elini sıkacagım sırada 
eldiveııimi çıkarmadım ve itizar 
ettim. 

- Ben eldivenli el sıkmayı 
tercih ederim , bu suretle hiç 
def!i/se icindt temiz bir el var 
ıannı mevcuttur . 

cdi ormıı. 

Sahibim heni !\endi hizmctçi

~indcn ha~ka kiın>C) e bovatmu

dı \m3 bu ~ne iZllM!tçi e ynl 

yerdik. 
- Ben de pek elden ele do

la~mam. 

Ne iyi hlr tesadüf bu. 

!'izinle tanı~tıj!;ını. "çi mes'ndum. 

Çoktandır huraa mı~ınız? 
- Dört gundm 

- Kaçıncı Mttasınız? 

- ikinci 

nızın n u mara~ı kaç\' 
Bilmem. <'hk yiik,ekte 

yazılı kl., okuyamadım 

Ben oıhmın numarasın ı 

blllvorum. Bir µ; ün 'ah ilıim. :ıy 

nanın kar~ısında ayak ayak tis

tünı: atmışu . Gar,on tabanıma 

tebe~lrle yazmış; !(ordum. Sizin 

numaranızı oy le) i ın. Ş ö y 1 c 

biraz kalkınız. AL yokL öbür 

ayap;ınıza bakayım ... iste, 4Q Ben 

58 deyim. 

Ne yaıık kJ. odalannız 7an 

yana değil .• 

Dün)·ada sizin kadar ince 

hir şey görmedim .. Boyunuz kaç? 

·- 35... Biraz sıkıyor ama, ne 

yapayım ki 'ahilıim dar ı;yiyor. 

Burada yalnız nusın güzel 

çift'/ 

- Susunuz, yalnız dcj!;Uiın. 

- l\im var? 

( <,:izmeleri ıı;ü>terır.) 

Bu şişkolar. 

• - Beni dinleyin. Sizinle gene 

buluşup konuşmak istiyorum. 

Ben de. 
Nıhiplerimi7.i b irbirlerile 

ıanı~ursak'/ 

- Güç iş hu .. 

- Neden [ narin iskarpin 

kulajtına bir şey hslar) olur şey 
) 

de~IL Demek sahibinizin koca!<! 

hu kadar kıskanç? , 

-Evet 

- zavallı yauuı:uj!;um., sana 

acıdım. 

- Hakkınu var .. Keşki 

ışık olacağıma çizmelere 

ol>aydım! .. 

taya attığı, yukarı Slllsya için, temizlik için, ısınmak içdi 

!!""'"!~~--------;..m,._.....,-.-ı~--- ~-~~ ....... --..... ~ --geldi ve az >Onra da bahçe dıva-

FELEK - Ren de. Talili imı:jiz. Oda 

~!illiyetin tcfıika.·ı 25 

SÖNEN ISIK 
Yazan - Ml:.BRURE HURŞIT -

l\fücigim ~imdi 11ôzlerini i ıce 1 dıyor .. Misciğim, onun bumunda 

a~»- Babamın en fevkal~de hedl- bUe baska bir giızellik var, bu 

}'C ·ne p;elivorum. penbe delilcciklerin çok koştuk· 

Kuçük ba~n ııağ tarafında, al ak, tan sonra öyle hoş bir solu ·ıışu 

ahşap bir bina vardı. Ben onu var ki.. 

bahçıvan evi sanıyordum.. önün- Sana ne kadar anlat.;am, "Yıl-

dt:n geçip giderken babam: dız,,ımı ne kadar mctetseın, ~ne 

- •Dur Neyran, bak burada azdır_ Recep ağa., çapkını, mut-

~ var! .. ,, Diyince şaşırdım. bal(ın önundeki meydanlıkta 

Recep ajı;ıı hemm tahta kapı- elinde uzun iple döndürdiiğü 

yı nçtı.~ Ba~ımı uzattım, guncş- zaman, kalçalannı kıvıra, kıvıra 

ten kama~an p;özlerim karaolıkt1 iki ıiç defa :;evinçle bal(ırarak · 

l>ır ~y cçemedi yalnız bir gtibre beni scldmlayı~ı ömiirdül .• 

koku•u du} dum.- O ,ırada hah- H<lc kara .ıı:<ızleri. öyle ,e. 

Çl\an elinı!e hir ka ışla ıt<>nlndu . vimll ki, hazan hana iiy)(' rnısi, 

'li ci~m bu ne idi, biliyor sinsi bakıyor ki . .. 

ır un? Hem hevaz ıı;cnı; bir at! 1 lenüz ununla ge1.me e ~ık 

Balam .~ bana :.lmış ... ~evinç- madık ... Baham korkuyor, ) a lnız 
tt: çıldıracaktım Babam ın boy· ı 

1 
'ırakmıyc r . 'abahları hahrcdc 

n a ra, ı atıldır;ımı bilmiyorı m. > 

Kl llarmı ç 7.mu'nr bııcakfarım hana hınicilik der !eri \'eriyor. 

d ' J ' 
ha• a a. ç• "ın nti onu opuyor, ana daha ne ar.latayım'> Kciş-

öpuyorum- Rcco alta bile şa~ı rdı. kumuzılrı. derken aklıma geldi . 

Jlcle o bc}aZ kısrağuııın gözlerini Baha "mızı. ıstcmıyor. "ko kıım 

devin", dc\ t~c Lzerim., doğru " evim ., '. " eşyalarım " , "bahçem: 

Ô) le tuhaf bır bakı ı vardı ki... diyeccksın diyor ~:vet MI cij!;im 

'\I >eiğim ·imdi sana"Yıldız.ımı işte böyle! Odalanmın hepsi, 

ıanf edeyim.. Anladınya, "\ ıldız., birbirinden güzel. Gü"7.ardan 

onun adı! başka, Şükriye isminde bir kız 
incecik bilek!Lmevzun batak. daha tutruk. Yemeği yine eskisi 

'arını görsen sen de onu ~ok gibi gece annem pişiriyor. Onun 

beğenisin. Ön ayakları~da iki oda,ı benimkine bitişik . Sabah

,iyah bilezij!;i, alnının orta>ında lan en erken kalkan hep o_ Ata 

da upkı Jılrlız şeklinde si ·ah binip dnırlarda gczec ğiml 

hır lekesi var! Onu hep oradan söylcdl!ıim zaman babama helll 

opuyoruın. etmedi ama., memnun olmadı •. 

Ba•ka her tarafı beyaz.. Kuy- Hele yeni ı>marladığım beyaz 

rotunda bir tane bile siyah tel amazon elbisesini tarif ettiğim 

}Ol; Küçuk başı hi\· eğilmiyor, vakıt söylendi, "kızkı mı pantolon 

ufak ince kulakları mutcmadl gl}crmi hiç'> Buda rıcrde görül 

hır hassa iyet i inde hep kımıl- m.ı~?., dedi. durdu. 

Babam bugün birini görmeğc 

gitti. Yıldıza seyıs arayoruz. Bir 

ay sonra bahçeden çıkabilecekml

~im., baham öyle söylüyor. Aman 

J\tiscil!iın. bu mcydanlıj!l· dört 

dönmek ho~uma gitmiyor_ Yıldız 

da benim fikrimde, sokağa baka

rak öyle yanık, kişniyor ki... 
ı\li<ciJtim., bir kere "Yıldız,, 

bahsi açıldı ya, anlıyorum, artık 

sana haşka hiç bir şey yazamıya

cağım. Ne anlatmağıı başlarsam 

arnya yine onu sıkıştıracağım. 

Bari artık • gııtbay,, diyeyim •. 

Yanıklanna, saçlarına, ellerine 

gürültiılu bulup darıldığın koca· 

man buselerimden, yüzlerce bin

lerce yollayomm. 
Yeniden küçülen 

Neyranın 

Bt:nim sevgili Misclğim, 

iki hafta eve! yazdığım me 

ktuha henüz -enden cevao gel

medi, zaten gelmesine de lmkAn 

yoknL Fakat anlatılacak o kadar 

yeni ~y lcrim varki i~te seninle 

yine uzun bir ıı;e' ezelik etmek 

arzusuno dayanamadım 

~:n evela, <ana yenı ahbapla

rımdan bahsedeyim; ama onlar 

hiç te ıannettiğin gibi ben yaşta, 

benim seviyemde kızlar değil 

Tam beş tane oğlan! ~:n büylığü 

on ıiç y1ş.ında. He~I birbirinden 

şeker şcy)er! 

Zavallı Mi.cığlm yine bir şey 

anlamadın, dcgil mJ? Klm bilir 

"hunlar da nerden çıktı? Neyran 

çıldırdı mı?,, Dıye ~mdl ne kadar 

ölkeltnip. kaşlannı çatarsın. Dur 

bak ana ktiçük dostlarımı ne 

•urene tanıdıjl;ımı anlatayım : 

Galiba On gıln kadar oluyor, 

babamla beraber ön bahçedeki 

kamerlyede sabah çaylarımızı 

içmiş oturuyorduk. Uzaklardan 

yanık bir "Boyu,uııı. .. Sarı bo

yam da var .. Boyacııı-. Sesi 

rınm ônündc bu, kalınla~map;a 

çalışan zavallı çatlak sesin sahibi. 

ktiçiik hoyacı efendi giiriındü. 

Dah11 ilk hakı~-r:ı bu çocuğa 

kar~ı içimde ~ok ratlı bir mer 

hamet uyandı. Hemen dıvınn 

yanına ko~tum, o da durmuştu: 

l\ttjt açıktı, 'arı açları karma 

fedaileri 

Üzüm Kızı 
k~rışıhı, üstünde., bir çok. yamalar Fabrikaları müdüriyetinden: 

gorduktcn ~onra artılı. dlkılmekten Dünkü gazetelerde fıbrikamız

usanılmı~ yırtıklı bit. mintan ile dan çahndıl(ı yazılan rakı olmı

eskiden hozulmuş olduğu derhal yup Şişe depomuzdan sirkat edil

göze çarpan dlzlcrı yamalı bol mi~ bo~ ~şe olduğu tavzihtn ll4n 

bir pantolon ve çorap.u ayakla· olunur. 

rında da ökçesi basık kocaman a·iU!IK·; kadın kunduraları vardı. 

Sıhhat dolu tumhul yanaklı· 

rının derilen gune~ alnnda gez

mekten pul, pul o muş, boya 

kutusunu ta~ıyan >'Jt9; omu7.u 

biraz aş~~ı dujtru çarpılmıştı. 

Bun11 ra~nıcn onun hiitiin halin-

de, başını kaldırı~ıı'lda. küçük, 

ensiz omuzlarını, çıplak kavruk 

ren .. li ıı;öğsiımı v;eq<inde öyle 

mağrur bir se), ~ben e\ geçin

diriyorum!. diyen öyle memnun 

bir erkek tavrı vardı !<L 
Dikkatle her t«raflfll siizüşum. 

den sıkılmış olacak. alnına doğru 

hafif bir pembelik geldi ve bir 

omuz barekeıile boya kutusunun 

kayışını yerine ğetirerek döndü. 

- nur gitme küçüğüm, senin 

adın ne? dedim 
iri mavi gözleri garip bir ıs

rarla yüzümde durarak bu uygun

suz sualimin sebebini aradı, fakat 

bak~anm öyle tatlı ve bütün 

halimde küçük "boyıcl,.,yi sevimli 

bulduğumu söyleyen öyle bariz 

bir ~y vardı ki ince kumral kaş

ları açıldı ve yavaşça: ,.adım mı? 

Hasan... dedi. 
(Bıtmedi) 

• u .. · ı • 
• vıumcssı 1 • 

: JORJ BANKROFT • 
• Paramunı filmidir . : 

u•••••••••••••••••••• 
i 1 an 

lstanhul l~snaf baııkaM Hisse-

daram 9,4,1)2() tarihine mlisadif 

Çarşamba ~iinı i badazeval >aat 

4 re ~irketin Bahçe kapısındaki 

merke:cinde alelıldc ,urtıe inikat 

edecek hey'et umumiyeye davet 

olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
l - Mecllsl idare ve müra . 

kıpler raporunun kıraati. 

2 - Blanço ile Ur ve zarar 

hesabının ve temettü tevzlatının 

kıraat ve tasdlkı ve meclisi idare 

azaslle m!idür ve milralııplerin 

lhraSl . 
3 - Meclisi idare ızasile mii

rıkıblerin yerine yenilerinin lntl· 

babı 

4 - 1929 ı;enesl için mec

Hsi idare azasının hakkı huzurlle 

müralupler tahsi~tınnr- tavini 

. ' BuaksamMelek sinemasında~ 
~-' • - '\<;•; 1 ~mPre~I .. ıa rak Emil Yaninl]s 

1 

SON EMRİ 
filmınd'!. Gala için yerler ev~lden tedarik edilebilir. 

Paramunt filmidir. 

\' ann ak:;aın 

MAJIK SINEMASINDA 

lıaat 21,5 ta li:VLltlı HOLT I\: AN l'F..TROVIÇ ve 

PETERSE. hayan amyeyi musav\tr büyül bir dram olan 
MASUM KURBANLAR 

filmınde aw endam edeceklerdlr. 

ll:hetcn: Be\'an olunan sürpri~ ile meşhur "Di Rambiers zenci 

cazlıandının en ıı;iizel mu•iki fantazileri: Filmden evet \ e filınln 

irae<i esnasında danslar, ıa~anniler V.S. ~-iatlarda ı.ammiyat yoktur. 
~ . ~ 

. 
•4J• ......... ~~~ ., 

sinemasında 
Talep ve arzuyu umumf iizerine 

ŞEHRAZAT 

Yannlt.i per~embe. akŞ&mı Jorj üne ııın şahuerl olan 

~ 
LE MAITRE DE FORGE 

Cuma günü matine olarak saat 15 de 

CYRANO DE BERGERAC 

Bu llışımdal\ ;itibattn HiND 
hayatına alt !ilimlerin en miı -

kcmmeli ve muazzamı 

ŞlRAZ GÜLÜ 
Hakiki hind artıoılcri ıorafından 

1 u
mpanyaııına bir kere ugrwnaılıı.ıı ,ıgorta yaptmnayınız. 

Telefoıı: Beyoğlu - 2002 
•••HHl•ıı•ıM ... l_l_H .. ılllllHtllHll ................................... _,_llHll

lHHlllHHı• 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ 
3 3 T-:H~-=r-: 
ti 

Bu FJnka yeni bllmec:emb 

Soldan ıoajta: 

1 Damlan kaplayan şey (7) 

2 - Şarı edatı (3) Tavur (S) 

ll Çevik ( 4) Kılıç (S) 
4 - Sn (il) K&lbkla blçagın kar· 

daşı (5) 
5 - Entirt iri yan adam (3) 

lalın (S) 
b ·- Kasabın sanı~ı (il) Cismi 

olmayan kuş (4) 
7 insan (4) 

8 - Gelecek zaman (3) kalının 

aksi (4) . 

9 - Do~t ( 2 ) Devn olan hır 

DlnkCI bllmecemlzln 

halledllınJf tekil 

çiçek (4) 
Valı:ardae 9f•cı: 

J - Rabıt edatı (ll) Usul ( 4) 

il - Vuruş (6) yemek (2) 

3 - Kabul etmemek (3) ~·ırlaı (il) 

4 - Dı~ın aksi (2) Haklı (4) 

5 - ltalyanlann me$hUt yemeği~) 

b Tamam. hep•i (6) 

7 Ti,·atro (6) l~tlfham (il) 

8 - Çılğın (4) 

9 - Başıaki kıllar (3 J Binanın 

kiiku (5, 

... 



(ı MHA't: . i 929 ., 

Yemeklerinizde ve 
hastalıklarınızda Hasan zeytın yagı kullalıınız 

·- --- --- . --- -- -

Kiloluk şişesi 100 kuruştur. 
Hasan Ecza deposu. 

- _,,,_.,, 
. - ---

Kongraya davet: MiDE Kazınısızhldarı, şişkinlikleri, Gazları, 
ınustahzarı pek tesirlidir, 

ekşilik ve vanınalarında (SodoGastrin) 
biluınuın eczanelerde bulunur. 

lstanbul ticaret ye sanayi odasından: 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~

~~~~ 

J IJ'..111 ( ıJ> \ !\< ı ( ;ınsı lkıııd ictimamı bu g-ımkti ÇA RŞA:'l.IBA 
;;linci saat l .ı tc oda ~ledbi Salonunda akd edecektir. 

fıda\'a mukayyet hikiinılc crhalıı ticaret ve >an~yiin hu koıığrıı 

Ltirnaına tc~rifleri ric:ı olunur. 

T, z::.:::.::111:111111:::• 
Kodak l 1 

Fotoğraf Cihazl~rı - Kagatları - Filnı!eri. 
J(artpostalJarı - Mustahzaratı Kimyevıyesı 
.\·c tdernıatı cııı~al,iz cinsten YC daima memnuniyet bah;tirler. 

HER YERDE SATILIR 
Alaminüt toto§raf almak için 

((Minuteros,. Kartpostalları _ 
. -

• ,, da her yerde musirreıı talep ediniz. • DM':: ••• ·,:: 1: 11:111: 1 1: 1 •• , 

istanbl Limanı sahili· sıhhiye 
merkezinden: . 

\lüdirivell umumiye ıniilhakaunuı ihtiyacı için aleni ınünakası ile -m~·Jui 

münak:ısrn ı azeclilen kırk iki kalem knta;iyeniıı ,.tvuıi münala.<ısı ı ~ Mart 

' l'l'l tarihine mii•aclif Pazar günü cılırak tespit edilmiştir. Taliplerin mezkur 

;, r .a>i\eyc ait şannamc \ c numunelerini gürmek üzere her güp merkezimiz 

levazım şube>ine '° münakasaya i~tirak etmek için de yel'mi mcr.kurda 

'""' ı .ı re C:alat&da kara ı\lu.>ııfapaş~ soka!mdı klin merkezimizde müte
~ekkil ihale komi>yonuna müracaatları ilan olunur. 

Devlet deınir yolları ve liman
ları umumi idaresinden 

Anadolu - Bağdat , Ankara · Kayseri ve Kütahya . Tavşanlı 

hatlarında Rama7.an l:layramı miına<cbetile8-9mart929 nısfülleylindcn 

itibaren r 8 - 19 mart 929 tarihine kadar umumiyetle ';,, 30 yiizde 

otuz u ,, 40 yiizdc kırk ı*betinde tenıilıltlı tarifeler tatbik olunacaknr 

Bu hapta fazla taf;;ilfit almak arzu edildiği takdirde istawonla-
nmıza müracaat olunması rica ve ll4n olunur. · 

ı•Hilali Ahmer gazetesine~ 
ilan vermek isteyenleP 

Ramazan bayraınıada IDtifal' edecek olu dllrt nll•h• 
Hilali Ahmer gazetesin• Hin vennek arzusunctf. bulunan 
mllessesat ve tk:aıtthaııelerln lıtanbulda Babı All caddesinde 
t<.ahraman Zade hanında 114nat aeeııtesına mUracu.t etnıelerl .. 
Son sahifede san thnet~osu 30 ve sondan evetırl cablfed~ 

, 

• ı; ...,,. 

eşa.sel!, b~;rü~z.e gitt~~~ ~~'.::~~ijc' 
e~eıı şayaııı 4apet 'bıı· ~teşJ{ı~ ·: 

• 
I• 

.• 

. ; ' 

·ıat mikanizmasınııı.' ınü_;ı .. 
~ .~· • oi 1 

{ him .biıleı· .ııükııü<liir .. " - '"'- - ~........ ~ 
- 1 :~ '· 

ı • 

• 
- .. - ... -

Bütün dünyada 50 den fazla - de rniişteriler müstefit olmak· 
fabrikalarında hergiin7000 tadır. GENERAL MOTORS 

· otomobil imal edilmektedir. kumpanyası taksit usulile hem 
~Ve · 18000 den fazla acentalar acentalık.lara ve hem de müş· 
el ele vermiş, büyük bir fa •• terilere sühulet göstermekte,1 

aliyet1e GENERAL MOTORS "e bir sene . için verdikleri ' 
mamtilatmı satmaktadır.. - teminat mektupları her iki ta- ' 
~ OENERAL MOTORS ile a- rafa da istifade· temin etmek-. 
centalıkları arasındaki sami- tedir. · ~ 
mi merbutiyet mütekabil alaka GENERAL MOTORS un het~ 

ve emniyet hislerinden ileri acentaltğı gittikçe te\'.essü e•, 
,gelmektedir. İşte bu merbu- den mühim bir teşkilatın mü
tlyetten hem acentaltklar hem- temmim bir cüz'idlr • .ı-~ ... t 

General Moforsıın 

CADi~LAC ':~<r, .LA SALLE .' . VAUXHALL ".:f.';·~· BUICKJ 

OAKLAND •, :. ,,.ı OLDSMOBILE •bc;ı;- PONTIAC .. CHEVROLET) ,. 
~AMIONS CHEVROLeT ve CAMIONS G. M. C. ı 

' ' 

-

40 kuruştur. 
·;ili"~~:_ ,-, • J(ara Deniz Postası ~-l!ll!!Jllll .. •lnııiı1 l lı B:yoğlu istik.iM 

~ey r ıı ·e f, ,. o cattesi 365 

Beyo/(hı 1 
Telefon ~51 

,·~pcru 7 
\Tart Hilal 

Perşembe 
ıı:iimi ak~amı :-;irkccı rıhtunındaıı 

ııarckctk ( Ereıı:li, Zcınguldak, 

fnch ılu, (;erzl', saın,un, Ordu, 
(.;irc,-on, Tircbbolı, Ciirelc, Yakfı 

kebir, Trnbwn iskelelerine azimet 
\'c hıt"ıya, rıµ;ra\arnl ardct cdc

ı.:ektir. \'Lik •~yoku ı.,.;n :irkccide 
yeni handa r nurnrolu acentesine 
İı1 iıı~•ca.ıt. 'l'clef oiı: branbul 3105 
" -
1 1 

Tİr-ATRO 
YE 

Sİl\ El\iIALAR 
Darülbedayi 

11.t·('n:ba~ı tiyatrosunda bu ak~aın 

saat 21,:ıo d• 
On ikinci gece 

Komedi ,'i perde !)ekspirden 
tercüme eden !\il. Şükriı 

1 

Kuşdili Hilal tiyatrosu 
\ aıın ak>am komik C:cıdet beı 
ıenı;illeri .\nastas bale lıev'eİi 

Gece yolcuları 
komedi .ı perde kanto sinema ı·. s. 

Süreyya op~reti 
Beşikta, l'arlc tivatrosunda bu akşını 

saat 9.fi ta 
Yunus Bey duymaeın 

operet 3 perde - -Ferah sinemada 
\ ortlcy canbız lıey'cti ' •rycte, 

rnh<i hanan oyunları, Jlı numara 
'Sincı~ad~: Ruh lz(ıraplan 

hrnnhul birinci huknk mahkeme
sinden : 

lsıanhukl;ı lıa,ircı hanında mukım 

!(cila inşaat aııoniın Türk şirketinin 
1'1-1 192'1 tarihinden itibaren ilıinı 

ıfhhına karar verilerek arnkat Ali 
Stvket YC \hmct .\ur beyler muvak 
k·at sendik tayin edilmi~lerdir. Eshabı 
matlubun 2fı !\'!art 192<1 salı günu 
•aat 14 te mahkemede lı:ırn bulun
ınalan il.1.n olunur 

g:::::::::::: Eski yazılarla ::::ı::::mrı 

HUSULÜ TEDRİS. 
il Cemli Sena B. İ 
:: ;·s ciltli 100 kuru' : .• ~ 1 
:: :::::::: \} LltıJJinı rf :ılit k İtaphatı CSİ::::::::J 

U Q IJusu:'i deroler 
ı den ı ı Marta 
kadar müptedi 

T rahzon ikinci postası han::~~eer;: ya 

' e müterakki 
talebe için yeni 

TecrUbe dersl meccanendlr. Her asrı lisanı UOretlr. kurslar açılıyor. 

( A N K A R A ) ''i:lPl~l'ıı 
7-2-929 Pcı·~cn;ı}ıe aJ;şamı 

Galata rılıtınııı\rlaıı.hıırükelle 
Zon!(ulda.k_: fnebolu. Şiqop, . 
Sam>ıııı, Unve, Fal n. Or
rlu, fiıl'e~on ', Trabzon , 
Rize. Hopaya gidııook ve 
d~nü~Ie Pazar iskeles.iyfo· 
nıze. Of, Sürmene, Trabzofı, 
i'olatlıane, Tirbolu, Gire-
5?n, Ot·du, Fatsa, Samsuu, 
Smop, !rırho!ııya ullravarak 
gelfcektiı. · ~ · 

iz mi r sür' at pos ı ası 
(İr.mir) vapuru 8 .\Tar-t 

cuma 12 de Galata rihtımından 
hareketlç cumartesi 1 O da 
lımirc gidecek Ye Pazar ı 3 de 
lzmirdcn hareketle pazartesi 
ırelecekiir. 

Yap~mfa mükenını el lı ir 

orkestra \'C cıv.bant mC\'CUttur. 

1 
Galata köprü başında merkez 

a>cııtesi Beyoğlu 2562 l\1esadet 
hanı altında husq;:! dairede 420 
Hnbe acentesi lstanbul. 

I SADIK ZADE BiRADER-.. 
LER VAPURLARI 

KARA DENİZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

SAKARYA 
apuru uç b 
Mart arşam a 
günü akşamı :->irkecı ı ılıtı -
mındaıı hareketle ( Zoııaul
dak. İnebolu , Sams~ın , 
Ürdu, Kiresoıı, Trabzoıı, 
Surnıena ve Hize iskelelerine 
azimet vr aYdet edecektir. 

Tafsila.t için Sirkecide Mes. 
adet lıanı altında aceıııalı
ğına mııracaat. Telefon: 
IsıanmLnl 2134 

Zayi : Nüfus tezkeremi zayi 
ettim yenisini alacağımdan hllk· 
mu yoktur. Hasbiye Vu~ u f. 

!~~~~~~~~~~··ı~~~~~~~~~~~i• 
• FER:\l~T. 

alınır. OE\'IZ TUTMASI rab ısızlıklannd• çok m"cso.irdir, • fllA'n<:LI ,ı:; BRNGA • l\llLANO. , : 
. -~ .... ıiiiiiıiiilııiiıilıııiiılill~iiiıii--İlııl ..... 

' . ' ') ll • 1 • -.. ) 

· ll!iyGk \lir itina ile ıecriiue edilmiştir. 
. l lt ' ' ' . • .. 

ı'o:vrı~.\'\1' r· lılstip;inln h•riç 1ı<mı bııııtın mü. 

' ' kemıııcl bir surette imal ediİdiğini derhal gö;t~riyor. 

Uaha ziıade ıslth edilmiş olan siyah IMiJ;inin . 
/ ~şınması hiç nı~sabesindcdir . Cerek yollarda ye g•· 

rck<e laboratu,ar<l• yapılan uzun teeriiheler lıu key· 

fiyeti parlak bir suretle i s~at ctmi~tir, 

.Bu es\ı.abı me~nl mutlaka 

KO'.'\TI:\' <\NTAL l~stiğini istimal ctliniı. 

Türkiye için umumi deposu : 
lstmbulda: llenclbara h•nınds OUSTAVE KAHN telefon lst ll91 

Doktor Taşçıyan 1 .üsk~dar Tramvay 
Parls Seririyatindan mezun ve Şırketınden: 

28 sene tecrübeli Frengi ağrısız Şirketimizin ray YC sair mal-

iğııelerle, belsoukluğu idrar darlığı zeme mtınakasası hakkındaki te

ve zaafi cinsiyetin elektirikle kat'i idil mektupları temdiden 1 Nisan 
ser'i ve ağrızız tedavisi Eemin 929 .pazartesi günü saat on beşe 

ününde, timlr sokağında N. 4 kadar kabul edilecektir. 

~ KIMYAKER ... - idare! umumiye 

Dr. Cevat Tahsin Liseler nıübayaat 
TAHLILHANESI kon1isyoı1u d . 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek Il an , 
mesane, idrar yolu , üremi, akamet, Leyli li<elerle orta ve muallim 
kum. şeker, romatizma, 7aiflik, mekteplerinin, ve prevantoriyumun 

<olucan, renya, cilt, sinir ve sair Mayıs 929 gaye<ine kadar ihtiyaçları 
lıasıahklarm tamamile teşhis ve olan şeker, Martın 24 ncü pazar günü 
ted3'ileri için · iDRAR KAN ve saat 16 da ihalesi icra kılınmak üzre 

sairenin TAHLlLATI yapılır. Dl- kapalı zıırf usulü ile münaka•ıya 
VAN YOLU • BiÇKi \'URDU konulmuştur, Tıüplerinin ~er:ıici an· 
alanda. Jamak üzre ı galata.>aray li;esindeki 

komisyon kitabetine muracaatlrı. 

Pırasidıi •ı liraya 

sat~an şapkayı yal-

·l6·4< il umaralı odalara müracaat 

etmeleri rica olunur. 

Kirkağaç J\lalmüdürlü~ündeıı: 

Refikasile kerimesini mahalli me
muriyeti olan Kırkağaca getinnek 

üzere l 5 gün mc"r.uniyet ile 7 ı ·929 

tarihinde keskine gittiği Ye miiddeti 

me'zuniyetini bir buçuk aydım ziya

de tecavuz ettirdiği halde henüz 
memuriyeti başına avdet etmemiş 

olan raridat katibi Mil efendinin 

müstafi addile yerine başkasının tayini 
derdest bulun ııı ustur. 

Şehrenıaneti ilanatı ı 
' 

" 
• .. 

Beyoğlu Dairt'i Encümeninden: 1 l lacıminıi 
Cemiveti umumile azalı~ı için Yazıcı 

intihap hakkını haiz olanlar ıarıfın· Kuloğlu 

dan intihap olunacak 7.eYatııı isim Emincanıl .. ~t 
' • 

* 
terini }ıaü rey pusulaları \larıın Yenişclıir 
sekizinci Cuma gününden iıibareiı Tatarla • 
aşağıda güsferilen emel mucibince 
lıergün dokuzduçuktan onaltıbuçuğa 
kadar kabul edilecek re Dmeadet 

belediye kanıınunnu 52 inci maddesi 
hükmüne göre her müntehlp 12 ki· 
şiniıı adını bir pusulaya yazıp ,·e 
altıııı mahalle ,.c sokağını Ye otur 
duğu yerin sayısını göstermek sure
tiıe mühürleyip veya okunaklı ol.arak 
imza edip bir zarf içine koyarak 
kapatıldıktansonra Dairede toplanıniş 
olan intihag .Encümenjnc getirecek 

YC mezkur. kanunun 53 üncii meddesi, 
mucibince bizzat rey Yermeğe gel
meyen tahriren reyini ıerebileccl. ve 
bu suretle reyini \ ereck olan zat rey 
pusulasını bir zar[ içine koyup ye 
Reise karşı yazacı~ı tezkere ile bu 
zarfı diıer _bir zarf içine koyup gön· 
<lereeek ye reylerin kabulü on gün 
sürecek bundan sonra intihap pusu· 
l ası getiren olursa kabul olunmaya 
caktır. 

Calata ve Tophane ciheti 
12 Mart Salı 

Cukur Cuma 1\ Tahallcsi 
llcyozıı 

Kemankeş 
Kılıııcalipaı• 

li:arabı~ 

Ekmekçibaşı 

Çu·uşbaşı 
Süheyllbey 
llyasçelebl 
n erterdar _.,. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Toplıauc \ 'C Cındtklı ciheti 
l S Mart Çtrşımba 

Seferketh üdı Mahallesi 
Sormıgir • ve sirkecimesçit 
Fatmahtun 
Ümer A\'ni 
Molla Çelebi 
Selime hattın 
l 1. Recep ' e p~rıelış 
Perizat hatun 
Cihangir 

Beşiktaş ci rarı 
l 4 Mm Perşembe 

C 'ihannuına 

Türk J\li 
1\ lüradiyc • 
J)ikllitas' 
'l'CŞ\iki)·e 
.'\bba,ağa 
Ekmekçibaşı 
~rnlik dede 
Kaptan Jbrabimaıt• 
Sinan paşayı atik 
Hacı 1\ labmut 
Ortaküy 
,\ lecidiyc 
\'işne xade 

J\asımpa.şa Ciheti 
l 5 l\1art Cuma 

'\ ahyak,'tüd• 
TahiaKadı 
Jlattferlrnt 
( 'am i ikcbir 
( :aıi ha~an paşa 
Süruri 

Hacı Hüsrev 
Eyühüm Ahmet el. 
Sahaf musl ıhattin 

,, ınunıttin 

ilacı Şaban 
ilacı Ahmet 
Kul aksı?. 

Ka>ımııa;;a Ciheti 
ı 6 Mart Cumartesi 

Scyitali çelebi 
Nalıncı H. Hasa" 
Büyük piyale 
Küçük " 
Sinanpaşa 

Çatma masçi t 
Bedrettin 
Toz koparan 
Yel deyirmcni 
Scferlkoz 
Kadı Mehmet ef 
J\urı çelebi 
Siri cci maslahattiıı 

ı lasköy Ciheti 
17 Mart Pazar 

1'eçcci piri 
Kircmltçi 
1 lacı şaban 

Piri paşa 
Türşucu 
Abdüsselam 
Sütlüce 
l\aj';iıhane 

Beyoğlu ciheti 
8 Mart Cuma 

1 luseyinağ• 
Kamcrhaıun 

Asmahmesçi t 
Tonton 

Dolapdcre ciheti 
9 Mart Cumartesi 

•. ahkula 
San!Gtfi 
Sehsüvar 
lloca•li 

" 
• 
• 
" 
" 
• 
• 

" 

" 
" 
" ,. 

" 

" 
• 

" 
" 
• ... 
" 

" 
• 
• 
" 
" 

" 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 

• 
• , 

• 
" 
" 

• 
• 
• 

• 
• 

1'arıı!..üy cilıcıi 
lO Mart Pazar 

Okçuınusa m:ılh1llcs! 
Alacaınesçit 
Jlacıama 
Arapcami 
Yenicami 
Yolcuzatlc 
Emek yemez 
ncrekcizade 

P.tpgıı!u Ciheti 
11 Mart l'azarte,i 

J\:aY.ancth<1Şı 
1\yaspA$a 
h". Mustafa çelebi 
Jl'iruıag·a 
J\. l'aııgaln 
i\.fe.şrutiyet 

Feıiköy 

* 

" 

" • 

" 
• 
• 

• 
• 

neyazıt dairc5inden; J\lart 9 
cumartesi ( Emin>inan, l\limar Ke· 
maleddin. Ueyaz!l. Saraç );hak. 'fav 
Ştntaşı, !\]imar r la\'reddin. l\enıal 
paşa, llabahasan, alemi, C:uralıa r lü 
seyin a~:ı, lnebc\•) 

l\lart ıo pazar (.\lahnıuıpaşa. Dayı 
Ilatıın. 'l'>rakçıl~r. Daya 1 fatun, 
1\ lahmutpaşıı. C:.'clebi oj!;lu aleddın, 

Seh l\lehmet Cc,l:\ni, l loh<ır. 1 fo. 
capıışa, .\ lcr'can ain' . ' 

l\lm 11 pazart"'i (Ş.,lmırnr heı. 
Behram C:.'nış, Çadırcı Ahmer çelebı, 
Muh,ine hatun. l\azani Sadi, .\ı~ona, 
'fl1tbentçi llüumeddin, Kttip Kı•ım , 

Yalı, M~ih pa~) 

Mart l (ı Goınertcsi (Balaban ·~a, 
molla Ilüsrer, Kalcnderlınııe. Camcı 

ı\li. Kırkçeşme) 
l\1art l7 Por.ar ( llinbir direk , 

,\Iemdar. Molla aliyülfena.rl, ishak -
paşa, Küçük Aya<ofva, C'anktııtaran, 

Sultannabmeı ) 
Mart 18 Pazmesi (lloca gıyUtt · 

tin, Yanız crsinan. Demirtaş, Sırı 
demir, Tahtakale, Rüstempaşa, aiti 
çelebi; Süleymınil'c. Zındonkapı. 
llacı Kadın) 

Ccmircti unıunıİ\ ei lıeledircn iıı 
üç yıllık müddeti llitnıek ür.eredir 
Yeni intihabat için tanr.im ,.e 8 ı-uıı 
müddetle mahallat& talik t'tlilen def 
rerler kaldınlmıştır. 

Talik müddeti zarfında !..im.>e itiraz 
etmemiştir . Eshabı ara !>Alada ,·azılı 
gilnlcrde daireye müracaat ile reıle
rini intih;,p sandığına atacaklardır . 
J{ey \'Crmeğe gclmiyenler re~· yere 
kasınm altına saıih adres \'C imzasını 

yazarak bir zarf içine koyup bu 
zarfı yapıştıracak ,·e encümeni intiha? 
reisine hitaben yazacağı tezkereye de 
yine sarih adre~ini ye imza~ını )'azıp 

bu tt>kere ile yapıştırdığı zarfı diğer 
bir zarf içine koyup ğimderccektir 

• şdırcmanerinden: Şeh ~1ehmot 
Ceylil.ni mahallesinin Ba!ıçekapı cad· 
desinde ;ıg , 41 • 1 , 3 nuıııuralı iıç 

kısma müfrez Dllkk:\n 3 sene müd
,detle kiraya verilmek üzere kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur; Tali-

' fılerin ~artname almak için her p;ün 
· . ~cvnıını. ınü<!ürlifi:üne gelınelerj ve 

.teklif zarflarını da 28-:l-92!) pcrıcmlıe 

günü saat on beşe kadar nıczkör 

müdürlüge Yçrmeleri. 

• 
Belediye intihaba-

tında rey verecek-
lere: · 

Anadolu Hisarı lıeledile dıiresı 
intihap riyasetinden: 

l stanlıul belediye ~anununun fö! 
nci modde>ine teyfiJ.:an 1\larıın seki 
7.inci ( '.unıa gününd«n itibaren dört 
gün zarfında hitam• ermek üıre ce
mireti umumirtc b~lediye Azalığı 
i çlıı rey kabulüne mubaşeret edile
ceğinden ını!ı•ll~ t. müntehiplcrin lıı 
reylerini ,·erıııek ıçın atlde terin o 
lun aıı gün!ordc kandilli göksü cadde-
5indeki d11re merkezine "elerek inli. 
j, p edecekleri 12 zatın" esami ve 
rou, azzah küııy~lcrini bir Pusulaya 
tahrir 'e altını ıınza ederek bir zarf 
için• .koyup intilıap sandığına atmalaııı 
, .. hı?.zat rey \'ermej!;c gelmiycek 
?lanlar 5Jüncü maddesi mucibince 
ıntlhap edecekleri zatın i;imlerlnl 
han rey pusulalarını bir zarf içine 
koyarak l~nciimen reisine hitaben 
yazacakları teskere ile birlikte tekrar 
bir zarf derununa \·az ye o surc~c 
göndermelidirler. 1\u diirt günün hi· 
tamından sonra intihap pusula<ı giııı· 

deren ,.c ya getiren olur$rı J..;anunun 
36 ıncı madde>ine tcYfikan kabul 
olonmayacağı ilan olunur, 

Anadolukarağı. :\1Jrşah ~lchıııeı 
Ef. Beykoz, Yalıki.ıy, l'aşahahçe, ln
cirküı·, 8 mart 929 Cuma. 

c;ulıuklu. Kanlıca. J\. J lisan, Gök 
su, Kandilli 9 l\lart Cumartesi. 

\'anikör. Kuleli. Çengelköy. Bey
lerbe!". Roıtancı başı. Küplüce, Bür
lıaniye , Kuzguncuk, lcadiyc. l loco. 
Hasaan Hatun mahalloleri 1 O ve il 
MArı 929 Pazar \·e l'azarte'i günleri. 
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B i n Söz 
Bi r R esim 
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PERTEV ŞURUBU . . 
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fJ!ILIK YllGI IÇ!L[f1{Y{N 
. ttfıLfıTTll Vl t:ZCÜ!1Ll' 
: Z/if ire Tİ Uf1UNİYE 
: Kl1N5tZLIK :ıtJttfİ l)Ttttfı : 

·· -·· . 
,· GOGU_~ tfllS TfıLIKLflRI 

: ~lfUi\.lf Vl t1U5U5İL E 
: ÇO\.UK.l ,4f.Ofı ,l(.t Sf?.f Tlf 

VUKU ":ıtN KEl1İK 
Vf CİLT tffıSTllL!KL!iffJLf'ı 
t1Ült1t N (10!1/! T!Zt1fılfl{( 
011 çot.' Fıuruıt." ı~ r rr' F 

Ttflilı lUll{N., a llUSUSu 
TEYİfJf N OliHfLİ vf ÇOCUK 
!1/JST!Wl<11Jlfı' nıiTfttfı5SIS 
l!JFW/ıfl ~ . '.fıJO!f fVlf'Ofi 

lı Vf Tt8Rff{fV,~·'1f ltfiİNf N/ilflM 

OlflN B" ffUJT!iHZRlfOIR 

ıı 

M/\Hf\LL! İf'1ı'\L İ , il / 
fERTEV flf BRİKlfS/ g 

:5/anbul- (enb~rlıtaj 

ecnebi bir Macar 
Elek ik fabrka<ı mcrk<zo hükı'ı

m e \e Tiırli'ycnin bi!Omum di~cr 
' ·ayctlcr",de tan ırnış \C elektrik 

l ' ıvk mc ıı;ul ac1n ılan e vahut İ)I 
r l\f nu • •• :ı zar1an aramll.l\radır. 

1 abnk mı ı uk-ek • z' kıc c:ıb>Z!arla 
ır ı -fr atnrkr tc · " 1 dckır;kiye 

'Tl:ı?ztm 1\:lc, elckır'k S3ntra;'c:!'ini 

ın ' p "l' r.i ı.ml ı c ı.tkdimle 

m c c ckır k ış t inı ıeahhtit 

edcr ;\ ut1Caat ITt kmpladır \drc> : 
"l cktrotecbrnkJ~ nımuzılc 1 tenbul 
I! ·tc'. lksrol 'ahıhı ·u:c, n !ley. 

Matbaacılara ilan 
Zon~ulcfak yük ek nıadcıi mti

hçndı" mclal:>i •krs · kiraplannın 
tabıyesı 25,':!.<J'.1'1 rnrihirdcn itl

'ı:ırn '22 g~n mııddcclc ınıınaka

fll}tl konulınu;;tur. )crn·ıirıi .ınla

mak ı-•cycnlcrin 1 <aıılıulda ~ch

r..,;mnn,:ti ci' n1adt.:n mın • 

takn>ı mi.ıbcııdi•ııp;iııc Ye Zongul

dakıa nıck ıcp müdü riyetine mıi 

rac:ıaı crlcmclcri \'e tekliflerinin 

112 lrahk depozito akı;n,ın ı havi 

t.apalı ZJrilar ile gl'lcı:ek 18 

.\laman t ı·cl mektep 

ljseler muba\'a rı t 
kon1isyonundan: · 

Ercnkrır lisesi ite Erktk mual
lim mckıebi ve KandilG, Çamlıca ve 
Pre\3n1oriumun \lais 92') gaıe;ine 
kadar ekmekleri \larnn 24 nci ·Pazar 
giinü ihalesi icra k ılı nm ak üzre ka

palı zarf usulu ile munaka,aıa ko
nulmuıtur taliplerinin şeraiti anlamak 
üzre (;alaıa, aı il c ndeki komı, 

yon ~it:ıhctıne murıcaaılan ----
Kiralık depo 

Azap kapıda Un kapanı 
ktiprUsU el arında depo 
ve fabrikaya elverişli va 
boş katlıdır. 

{; ta 1 c r. 11 ı c. oJ o 
,. 

r 

., 

- · ----- --

Hurunıka ıazeteslnde Türklütil hakaret neşrlyatında11 dolayı Keşlşotlunun mımakemeslne Büyükmlllet mecli

sinden verilen emir üzerine diln birinci cezada başlanmıştır. 

C:velkl gün ve dün Ntvyork, Şlkotlan, Tever Seyyah vapurlarlle şehrimize gelen Seyyahlar şehrin muhtelıı 

yerlerini dolaşmışlardır. Amerikan Seyyaların Topanede TOrk matalarının teşhir olundutu Salonu zlyaretlcrl. 

} 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Dem rakısı 
Halis üzüm vt:: anason
dan mamul leziz ve 
sıhhi rakıdır 

Tecrübe eden bir daha 
ayrılamaz. Fa bri kası 

lstanbul Galata Aarkadı soka!!;ı .35. 'o. 

~ •~a.ıı~ 
LASTİKÇİ H"9SEYİN HÜSNÜ VE ŞERİK!! 

1 

• 
iT 

• §!§~™™! ! . Beyoğlu lstlk!AI caddesi 336 numaralı ve hiç bir yerde ii 

ı şııbeNsi o0lmıAyaMn m
1
• aRru!ALİ : .. 

rft kund ura mağazası : 

i Hu kerrc hayrarn muııasebetilc büyLik hır i,tıık .:el ·Jet • ek • 

" gerek yerli ve gerekse ı\vrupa erkek. kadın ve J.ılha, :ı çol. 1 1'1 

kiramına arz ile kesbi •erci C\ lcr 
' - fi• 

l+!M~N~:ı.!M~ §!§ı+ı~~~™ 

"' 
ı\vusıurva fabrikılan he,r,aran sandallyeleri umum! satış dcpo.<ıı; l ·taııh.,ld ı 

Kaurcı oğıu hapuıua 46-47 numaralı joz. N. Aciman ıdefon lsıanb .ı 241<1 

Hami : aynı depoda envaı ç •it perde ve döşemelik kadife hare ı·c fanta?.ı 

kumaşWtr, mutenevvi ı tur, pcrdl! mister, -tük keten perde, ortülcr;, m rokcn 

derileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ite çocuk karvnlafa ı falı 

rika f!atına sanlma!<tadır. Fiat makrudur. .'I 

sırıınlzııt>t \ 'erli mamul:1.rın dan : 

IASAl llSIİ Krep Dö Şin • Krep 
Damur - Krep Jorjet 
- Krep blrman 

gibi ipekli J..uına~l ar ı c lıcd'

yelik ipekli mendiller 'c -ıırk:ı 

;\it bikümle c,ı ay i tczyiııııc. 

Brode cıhaz re çaıııaıır takım l arı 

, eıifl e s;parf~ k:ıhul eJı!ir. le ·czr 

lscınbul .\Jahm uı Paşa ~ımla ayoacıla< No 7, 9. 11 .1'clcfaıi fıtauhıı l :!\11~: 

şube51 Beyotı;hı tilncl başınJa • 'o .1 71~ Telefon; lksıığlu 7, 

aı~~mnııt~~ıımrunıırr .. ,. ...... , .. 
il BUy_Ok 
§iatayyare pıyankosu 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
2. ci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 
35,000 liradır 

Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır 

--

= 

mıııınıımım~mıııı11ımııı ~iı• 
Adapazar ahşap ve denıir malzenfc 

in1alathanesi T . A. Ş. den 
Şirketimi/. hisscdarnn hey'eti umumi ycsi m:ır tın otuzuncu ı;iinii 

saat cındörıtc alelade içtima akdedcce)!;inde n ni1.anın:ımci dahiliıı in 

yirmi sekizinci maddesi mucibince lılakal he~ lıis.<c sahi hi olan lı i "c

(laran ,.e ya mlime,;sillcrinin yevmi içtimadan l:labl on e; ı cl'cl 

lıis;;e ;enttlerini ~irkcıimizin Calatada ııi~asıacıyan hanındaki nıc•·k~'Zl 

ıılarcsınL tenli \'~ nıııkal>;' !1dc dırhul kartı nlP :ılaP il;\n ol,ııııır. 

Rıızııamci nıi.1'.akcrat: 

\ecfüi idarç '. nııırakıpkr r.ıp< r!,ırınııı l ır r \ c ıı.c_. , 

ıclarc azala"l'lln tclırie ; 

2 Jlcrnıııulıi 1111.il<lllH! ıc z. ınt ı.' ı. 

.} - \,, hnkkı 1 ,\) 'ırını c l 1•i. 

Bayram .rııklaşınca her 1 
tııraft,ı ıtlış, veriş ba, ladı. 

B A k lı .+ - '""•ak1'1 iı •ihabı 'c ııcrct ~in t. ı ııi. 

ayram mana .... lbetlle n ara ve anadolunun mu telif }erlerinden ş~l·rin1lze Ofr ~ok , ................................ 1 ...................
........... , ......... ""' .,., .... .. 

zevat gelmektedır. ' il.' L , \il •ıül' ı, ı ı • ı 
......... 
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