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ti.k h . 1 · Yı an unlar; ususı arzu arı· • 
Komünistlerden beyanname yapıştıranl_ar· tutuldu 

'ln • l . ' azarı tasavvur ar.ımıza en zı-

uygun olanlar değildir. Belki 
~&atın mantıkrn;, içinde bulun· 
(Uıııu . ' JI 1 . . z şaraıtc uyan, e ıası ım-

. İle ihtiyacı telif edC'bilen kanun 
'tıı daha büyük kıymetleri vardır. 

·~ içindir ki: -her kanun kolay· 
tenkıt edilebilir. Hele bütçe i

~kadar olan kanunlar aleyhinde 
"'llaa yilrütmek pek kolay olur. 
~ . . 

Ctn l{anunu bu nevi kanunlardan 

-ı,Şiiphc yok ki bu kanun ile en 

~""· .•n. karışık bir meseleyi hal
" k ıstıyoruz. Kanunun mali ha
~ızda temin edeceği intizamdan 

llıemurların hayatına biraz da
:rah. biraz daha vüsat verecek 

ı vardır. Bizde memur maaşı

''lığı eskiden beri devam eden 
dctttır. Bu derdi, yeni teşhis et
~•ğiJiz. Ortada şüpheli bir has

i~t Yoktur. Yalnız marazın tedavi
~hassa devlet umumi bütçesi ile 

dardır. Onun içindir ki: «me

ı.rı biraz daha terfih etmek müm 

1 dogıJmiydi? Filan derecenin ve
'llııfın maaşını daha ziyade yük-

ltıı.ğ, imkan yok mu idi?• gibi 
loı· . 
!;; ı ırat etmek ne kadıır kolaysa 

rlll cevabını vermek de aynı 
'"d i· ' kolaydır. 

11 iç bir devlet, memurlarının ha-
lııüsk .. J · · d ' . u atı ıçın e çırpınmalarını 
·\ '· Çünkü hayat müşkülatı, in
ı~. n fikir selametini selbeder. 
ınd 
ıl;ı ' selamet olmıyanların icra-
~ "•bet, hüküm ve kararlarm
~loı olur mu? Bütün bu müla
~ in yanında kendisini en ziya 

t!:iren hakikat, her nevf is
J nc:ık para ile muvaffak ol
'.Jr. Devlet her nevi icraatında 

~ ·ı t'. • 'llukayyct bulunuyor. Hu-
l;trcm kiltlttu• un kabul etti i 

~ ı Yaııabilm k için mas,af bi:t 
'"ıırbc' milyon lira ilave ctmcgc 
~ kalmıştır. Bugünkü ~arait 
t ~tı Parayı verebilmek, mem· 
lııı. •ahına büyük bir feclak~rlık 
'ıqlıdır. 

lı;ı,/ kanunu hakkında bir çok 
'-i~llıızden aldığımız mektupla
•; nue §oy le deniliyor. 

'eııı . 1:1' kanununun idari ve mülki 
1ı· tı llihayetsizdir. Cumhuriyet 

1 

~u kanun ile iftihar edebilir. 
Ook U •serin goze çarpan en bü
llin san,, mütekaitlerle itam ve 

•ı~ adaletten, nısfetten istifa
ı. '"tıı,. 
'lu~t ış olmalarıdır.~ 

' 'tenı k .. . b d d" arı ımız un an sonra 
\ı uyunu . "d .. tc umumıyc ı aresının, 

1' '•n ~ Al ·· k . • it, • manyanın mutc aıt-
' "'Ilı ~ tı,,i lre aramile yapılan mua- 1 
~ite garp devletlerindeki usul 

'>. lllle rı M. 1 . ·• ' tt GJ sayıyor. ese cyı mu· 
ı ~I: ~•'ak mütalaa edince bu za· 

' •rmek tabiidir. Ancak hü-
'(ı rtıi2j . . 
.)\ti d·· • ıçınde bulunduğumur. 

<I. Uşündüktcn ve bilhassa c-
ııL llıe•cut . k' 1 . ··ı 
~ •n-., ım an arı eyıcc o ç- ı 

~~111ııhu~'a "•rmek lazımdır. 1 
1.,1 •)a k'Yet ida.-csi, İşkodradan 
•ı.ı.Jun •~ar uzayan sakıt impara· 
~tlu ;uteka'it, itam ve aramilin 

, '4.Ztr· 
n do . ıne almıştır. Bu:ılara 

'lı;, tın b. . . 'tia ır sevgı ve şefkat ıle 
L ı. '{ 1°1duğuna kimse şüphe 
"Y anız hT •ark· ı ınmesi icap eden 
}•pıQc 1' 0 da bunların maaşla-

• 
1~tine :« e~ küçük bir zammın 

, Cıtine uyuk bir faidc temin 
ı ~il ,;ıukabil, devlet bütçcsi
ı..~«ıı,;eeğ; yekunun ağırlığı· 

1: '•in lore yeni vergi tahmil 
~rı Umum· b"" bu •ra 1 utçeden bu aziz 

ı~. l1;ıYd Yardım imkanını hükfı· 
1. " ı, •lbet 
ı "'unda te bunu esirge· 
~~i ~~ baıka hükumetin bu 
tılt 'enele~ar~rı!' lehine olarak 
oı. haı •tnı lçındc radikal bir 
~ "•ltıf b ele kararında olduğu
~~ . '4p,•ın~unuyoruz. Herhalde 

., ~ltıııyilıı an başka dayanacak 
''lt llıi!Jeı· • devletin bütçesin
ıı, "l:tk ııı.'~ &emahatından başka 
ı1,~1•nda ~ alan hulunmıyan bu 

tu•) «ımızın hali de göz
maıxıaktadır. 

Siirt Meb'usu 

MAHMUT 
• 

Yeniden 8 kişi tevkif edildi 
•••••••• 

Tevkif edilen komünistlerden biri kadın, 
yt.disi erkektir - Bunlar Rus ve Bulgar 

Bunlardan ecnebi olanlar hudut Jıaricine 
çıkarılacaklardır, diğerlerinin lzmire 

gönderilmeleri muhtemeldir 
Bundan bir kaç gece evel şehrimizin bazı yerlerine be-

yannameler yapıştıran komünistler hakkındaki tahkika
ta devam edllmektedlr. Bütün lşçllcırl komünistliğe teşvik 
eden bu beyannameler tamamlle zabıtaca elde edllmlştlr. 
Son hareKetl lhtas edenlerden biri kadın, yedisi erkek 
olmak üzere yeniden sekiz klşltevklf edllmlştlr. 

Bulgar ve Rus komünistler 

Bunlar Bulgar ve Rumlardan mürekkep olup hariçten 
geldikleri zannolunmaktadır. 
Tahkikatın alacağı şekle göre daha bazı kimselerin 

tevkifi ihtimali vardır. Zablta henüz bu husustaki tahklka-
tını ikmal etmemiştir. 

Bu İznılr tailklka/i/e alakadar 011? 

l stanbuldakl hareketin lzmlrdeki hareketle bir a!Akası olmamakla 
beraber komUnlsıllk hakkında adil takibata ilk defa lzmlrde 

başlamış olmak itibarile burada tevkif edilenlerinde izmlre 
gönderilmesi ve orada cereyan eden kom0nl$tllk muhakcmeslle 
tevhiden muhakemelerinin cereyanı lazım gelmektedir. Tahkikat 
bittikten sonra maznunlardan TUrk olmıyanların hudut haricine 
çıkarılması ve dlgerlerlnin de lzmlre sevkleri kuvvetle muhte
meldir. 

Tahkikat devanı etmektedir 

Zabıta ciddiyetle tahkikateta devam etmekte ve tahkikatı muk
ttım tutmaktadır. GörUlen !Uzum Uzerine yeniden bazı yer

lerde taharrlyat yapılmıştır. 
Tahkikat bir kaç gUne kadar inkişaf edecektir. Şlmdlye kadar 

yapılan tetkikata göre hareketin merkezi Istanbul olmadığı, vakit 
vakıt hariçten gelen bazı klm•elerln buraya gelerek bu kabil 
hareketleri ihtas ettikleri anlaşılmaktadır. 

O halde mesele kalmadı! 
••••••• 1 

Hanımlar Belediye meclisine geçer 
geçmez neler yapacaklar'? 

ilk iş şu olacakmış: Sili meselesini hal. 
Ucuz ekmek ve temiz, faal iş ! •. 

Nebahat hanım 
Dün kadın birliğinde Neba

hat Hamit Hanım tarafından 
bir konferans verilmiştir. 

Bu konferans, belediye ve be 
lediyecilikte kadınları alakadar 
eden cihetlerden bahisti. 

Nebahat Hamit Hanımı ka
nunu medeninin hadınlara ver
diği haklardan bahsettikten son 
ra ~unları söyledi: 

Belediye kanunumuzda her 
Türk vatandaşın intihaba işti
r&k edebileceği tasrih edilmek
tedir. Kadın r.rkek kaydı yok
tur. 

Nebahat Hanım belediyenin 
hükümet idaresindeki mevkiin
den,_ belediye meclisine aza o-

ve dinleyicileri 
!unca yapacakları işlerden bu 
meyanda süt meselesini kökün
den halledeceklerinden, ekmeği 
ele ucuzlatacaklarından bahset
ti. 

Umumi bahçeler, hamamlar , 
ve kütüpaneler tesis edecekleri-) 
ni ilave etti. 

Bergama, 2 (Milliyet).- Bu 1 
gün (dün) lş Bankasının Ber
gama şubesı merasimle açıldı. 
Mülki ve askeri erkan, müesse
satı resmiye, mali müessesat, 
hususi müessesat, hey' etler kü
şat resminde hazır bulunmuş
tur. Kaymakam bey bir nutuk 
hat ettikten sonra resmi küşat 
icra edilmiştir, ı - • 

Çocuk haftası Tuhaf şey MEKTEPLİLER 
BAYRAMI ·· 

Fuat Beyin beyanatı . : . 105 .Ecnebi ·7, Türk°! 
5 mayısta mekteplıler · · - . A ,... • : 

Çocuk haftasından b l l k 105 Ecnebı memura 
ayramı nası o aca - · · 

alınan neticeler · · ··- mukabil 12 bile çok 
müsbet ve parlaktır Maarif 'Eman·et~nin görülmüş .' 

··-- mekteplere bir 
Ankara, 3 Milliyet) Hlnıa· 

yel Etfal cen.- eti Reisi Fua~ tam İm İ 
Bey gazetemi- •11o:ım•ııe.~~ Ze ~u beyanııt• ı,; ı 5 Mayıs mektepliler 

Y 

1
· mıdı. Bu senede ilk 

ta bulunmuştur. 
j - Size çocuk talebeleri Ma-

niıfasının pek yısın 5 inci Pa-

bayra
mektep 

canlı olacağın , zar gUnU top-
d an eve ı ce lu bir halde 
bahsetmiştim kırlara, mesl· 
Hafta b ı tt i • relere ve mU-
Hafta esnasın• samere mahal-

smda her taraf• lerlne çıkarak 
ta yapılan te· eğleneceklerdlr. 

Geçen sene 
zahurat, vila• bazı mektep 
yellerden al• idareleri tale-
dığım harareti[ belerin! semt-
telgraflar tah- !erinden p ek 

mlnlerlmln daha Fuat Bey uzak yerlere 
fazla olduğunu ıösterdl. Memle-
ketin her köşesinde cemiyeti- gezmeğe götUr· 

mU~lerdlr. Ma
mlzln tanınmak istediği bUyllk bir arif Emini Beh
mevcudlyetin sesi duyuluyordu. 

Çocuklara büyüklerin daimi 
muzaheretlerl milletin gUoden 
gUne artan heyecan ve alakası 
memleketemlz de çocuk lnklla
bının pek yakında tam mana
slle doğacağına en bUyUk işaret 
olmuştur. 

Her sene çocuk haftasının 

daha mütekamil ve daha mun
tazam olamsı için ~imdiden ter
tibat aldık. Di,yebillrlm ki 1930 
şenesi çocuk ha tası hıı.zlrlıkları 
şimdiden başlanmıştır • .Memle
ket gazetelerinin çocl?ğ haftası 

esnasında vukubul n kıymetli 

neşriyatı bizi pe' de müte
hassis etıt. 

Biraz de yeni nıilOMl·mızden 

bahsedeyim· Gayeriln husuıu 

için gllncıen gUne inkişaf eden 
teşkilat mucibi memnuniyettir 
Merkezlerimiz ve şubelerimiz 

gittikçe vazifelerin! temin ve 
takviye etmektedirler. Bu hal· • 
tadan itibaren Perşembe gUn
lerl çocuk sarayında gebeler 
polikliniği açılmıştır. cemiyeti
miz bu şubede annelere azami 
dere~ede yardım etmek emelin
dedir. 

1 HAZİN ÖLÜi\1.. 
1 

Arkadaşımız Münir 
Bey dün irtihal etti 

MUnlr öldü. Matbuatın en 
eski, en dUrUst, en nafi unsur
larından biri olan ve "Milllyet.
ln te'essUsUnden beri aramızda 
çalışan Münir, dün can verdi. 

30 sedenberl, MUnlr mat
buatta çalıştı; gazeteciliğin ge
çirdiği bütUn inkllaplara rağ

men, Her neslin fa'aliyetlne 
karışmış, sessiz, afif son derece 
vazifeşinas bir meslekdaşımızdı. 

Meşrutiyetin ilk senelerinde 
kumarhanelerin aleyhinde yaz
dığı makaleden dolayı bazı se• 
flllerln tecavUzUne uğramış ve 
meslek uğruna bayatını tehli
keye koyan bir yara almıştı. 

Onu kaybeden bütün aile
sine ve matbuata tazlyetlerl
mlzl beyan ederiz. 

Cenazesi buglln "Etyemezde, 

çet Bt:y bu se
ne mektep ida
relerinin tale-
belerin! semt-
!erinden uzak Behçet Bey 
yerlere götUrmelerlnl menetmiş· 
tir. Mesela Boğaziçlnde bir ilk 
mektep talebesi Adaya gidip 
yorulmayacak, semtine en yakın 
müsamere mahalllne gidecektir. 
Bu talebeler ertesi gUn tatil 
yapacaklardır. 

Orta mekteplere ıellnce, bu 
mektepler talebesi için de sene
de 3 gUn toplu bir halde tene· 
z;zuh kabul edilmiş, fakat gUnO
nU intihapta muhayyer bırakıl· 
mıtlardır. 

ilk mektep talebeleri bayram 
gUnU için aralarında bir çok 
oyunlar tertip etmişlerdir. Şimdi 
sadece havanın mUsalt olmasına 
intizar etmektedirler. 

İngiliz memuruna tecavilz 
Londra , ! (A.A.) - Cenev

rcden telgrafla bildiriliyor : iki 
köylli dağlarda tenezzüh etmekte 

olan tngilterenin Bern ~erarcti 
katiplerinden ;'.! . I..eehe e sui 
muamckdc bulunmuşlardır . l\lu
maileyh her ne kadar bir çok 
sille tokat yemiş sedc yürilycrck 
avdete muvaffak olmuştur . 

Atlnada atletizm oyunları 
Atina, 2 ( A.A ) - ;\Iilll at

letizm konfederasyonu Eylülde 
Atinada Balkanlılar arasında atle

tizm oyonları tertip edecektir. 

Mektepliler 
Müsabakası 

5 Mayısı bekleyiniz? 
Birinci haftanın en mUhlm 

haberine alt mektupları kabul 
müddeti, dttn akşam bitti. 
Ankara ve Istınbul ile Anadolu 

mektepler! talebesinden bir çok
larının iştir ak ettiği ilk bafanın 
en mühim haberine alt müsaba
kanın netlcealnl 5 Mayısta ilan 
edeceğiz. 

.ı..kinci hafta 
lk,lncl haftanın en mühim 

heberlnl seçme müddeti bu ak
fBID bitiyor. 

27 lnlsan cumartesi 
. gUnUnden bu 

gUne adar gazetemiz 
de çıkan en mUhlm ha
beri seçip 200 kellmeyl 

• • 
Haber aldığımıza göre 

Doyçe Oryent Banktaki 
Türk memurların dördü 

mecburi olarak _ lstlfaye da

vet edllmlş, birisi de istifa 

etmediğinden • vazifesine ni

hayet verllmlştlr. 
Bankanın 105 ecnebi, yu

nanlı, ve musevl memuruna 

mukabil 12 Türk memuru 
bulunmaktadır. 

Bu kadar ecnebi memur

lara mukabil, 12 Türk me-
murun bulunması kanun 
ahkamına münafl iken ban
kanın buna rağmen beş 

Tilrk memurunun da vazi

fesine nihayet vermesi çok 

şayanı dikkattir. 

· SIHHİYE VEKil,i 

Refik bey bugün 
hareket ediyor 

Bugün Amerlkaya müte

veccihen hareket edecek 

olan Sıhhıye vekili Refik 
Bey diln fırkayı ve Sıhhiye 

müdüriyetin! ziyaret etmiştir. 

Diln fnglliz sefirinin kona

ğında Refik Bey şerefine bir 

ötı;le ziyafeti verilmiştir. Ög

rendlğlmlze göre Vekil Bey 

Amerlkadan jlVdctlnde Lon

draya uğrayarak orada 

dört gün lnglllz hilkOmetlnln 

misafiri olacaktır. 

Muhtelit 
1
mübadele komls-

yonu ikinci murahhası Nebil 
bey diln Refik beyi zll'aret 

etmiştir. 

Bergama, t (A. A.) - l{asa
bamız fş bant asi şubesi buglln 
mera•lmle açılmıştır. 

--
BUGÜN 

2 inci sahifemizde : 
ı- Uarıalık siyasi icmal 
2- Tariht terrtı.::amııi Tcmirlcr.k 

3- Son haberler 

3 Uncu sahifemizde: 

ı- ~Iaaril lıarcJ.eıJcrlmlzde yeni bir 

hamle 

4 Uncu aahlfemlzdeı 

lp~~~~;.JI 
ı B~araf a:ıı -:. Holştat, M, Rıva< 

Junanlılarla itilaf 
Yeni nıü~kilal ~ıkınazsa 

itilaf emri vaki~ir 
lilarallar dı fukaraya gidiyo~ar 
Teviik RUştU beyin avdetine 

tallken Yunan müzakerelerinin 
tevekkuf ettiği hakkındaki ha
!Jer doğru değildir. BllAkls te
maslar devımı ediyor. Tarafe)·r 
bazı noktalarda ltilAf etmişti 

Aldığımız malQmata göre A 
karada içtima etmek Uzre mul 
tellt komisyondaki reis M 
Rlvas ve bitaraf aza M• Hol~ 
tatd davet edllmlşlerdlr. Bit~ 
rat aza, hasta bulunan M. Ri
vaıı eylleştlğl takdirde. Pazar
tesi gUnO hareket edeceklerdir. 

Bltarafların lştlraklle yapıla
cak olan içtimalarda mevcut 
bazı kUçUk ihtilafların da halle
dlleceğl zannediliyor. 

Aynca mü~küllt çıkmazsa 
Yunan meselesinin halline em 
rlvakl nazarlle bakılablllr. ltilAf 
hasıl olmazsa dlger lmlAke de 
vazıyot edllmesi ve tekas mu
amelesinin bu suretle kendili
ğinden vukua gelmesi mukar
rerdir. Bu halde mubadele iş
lerine bltınlş nazarile bakılabi
llr tanaatı mevcuttur. 

1 •••••• 1 

1NGİLTERE GEMİ 

YAPTIRMIYOR 

Londra, 2 (A.A.) - Bahriye 
birinci lordu avam kamarasın
da beyanatta bulunarak tesli
lıatm tenkisi hakkında Amerika 
tarafından denniyan olunan ye
ni teklif hasebiyle bu senenin 
bahri programında inşasr der
piş edilmiş olan harp gemileri
nin inşası hususunun bila müd
det tehir edilmiş olduğunu söyl 
emiştir. 

Aımanya - Hicaz nıuahesi 
Berlin, l (A.A) - Almanya 

ile Hicaz arasında akded;1Cıiş 

olan nıuhadcnct muahcdcname'i 
Kahiredc imza cdılmi~tir. 
!8~=----.............. 

Tepedelenli 
A:: Pa~a ile Vasiliki 

Tepedelenll Ali Paşanın 
bir çok sergüzeştlerle dolu
ları hayatı adeta bir efsane 
olmuştur. Seksen yaşında
ki bir ihtiyarın sevgilisi 
genç rum Kızı Vaslllki 
ile olan macerası hayatı

nın bilsbiltiln meraklı bir 
geçmemek Uzre yazı
nız, matbaamıza yol
layınız. 

ı- Hava raporu· safhasıdır. Ayhanın Mllll-

~Jilnir Bey .arl.:adlşınuz 

Samatya caddesinde, 163numa
ralı. hanesinden kaldırılacaktır. 

ikinci ila/taya alt mek
tupları 9 Mayısa kadar 
kabul edeceğiz. 

2- Fıkra; Yakup kadri yet · için hazırladığ"ı bu ese-
J- Felek rl yakında tefrikaya baş-
4- Asli.eri bshi ·ter 

. Iay~ca"'•z'. . 
5- HikAye, Roman lliıiiiiii"iilili"iıiiiiıııiİlll••••• --~~~~~~~--;__..:.... ...... ~ ... 
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• Pılrlato tamirat meseleslle 
mışğul otan mUtahassıslar ko· 
mlteslnln mUzakeratı blr çıkma· 
za girdi. Komite atmanyanıu 
harp borçtannın tediye şeraiti 
gibi yalnız mali mesele ile işti
gal etmekte ise de, haklk.atta 
mUzakeratın malt cephesinden 
ziyade slyast cephesi daha ehe
mmiyetlidir. Çünkü Ren mıntaka
sının tııhllyesl ve Almanyanın 

garbt Avrapa devletlerile mu
nasebatınıu ıılacağı tekli bu 
Parls mnzakeraıına bağlıdır. 

Esasen Ren mes'desl mevzu· 
bahis olduğu içindir ki, Almanya 
Dawcs planı denilen şerait al· 
tında tedlyatta bulunurken, ta
mirat mUzalreratı başladı. Ma
!Qmdur ki Dııwes planı Alman· 
yanın galip devletlere vereceği 
mlktarıu hey'etl umumlyesinl 
yani sermayesini tayla etmemiş, 
yalnız senellk mürettebatı tes
pit etmişti. Almanya Ren'in 
tahliyesini mevzubahls edince, 
Fransa da sermayenin tayinini 
talep etti. Pe.rls konferansı bu 
sermayenin tespiti lçln yapılan 
bir teşebbOsten ibaretti. 

Esas olarak Almanyanın te
diye kabiliyeti kabul edildi. 
Yani Almanyadan verebilebeğl 

miktarda tamirat bedeli alına
caktı. fakat Almnnyanın kendi 
tediye kablllyetlcrl ile, Fransız
ların bu kabiliyet hakkındaki 

fikirleri arasında o kadar ihtilaf 
vardı ti henüz anlaşmak imkanı 
bulunmadı. Almanlar 3~ sene 
müddetle senede azamı olarak 
1,650,000,000 alt un mark, yani 
bizim paramızla takrib"n 800 
milyon llra vermek istediler. 
Bunu itilaf devletlerinin murah
hasları pek aL gördüklerinden 
kabul etmediler. 

Parls mUzakeratı bir netice 
veremezse, Almanya şimdiye ka
dar yaptığı gibi, bundan sonra
da Dawes plan. denilen şerait 

altında tedlyatta bulunacak de
mektir. Fakat bunun da çıkar bir 

yolu yoktur. ÇUnkU Dawes planı, 
ve sermayenin mlktannı tayin, 
ve ne de zammı tahdit etmiştir. 
~ayn muayyen, belki de na nlhaye 
bir zaman için senede fU mlk· 
tar para verllmealnl emretmek
tedir. Verilen para taksit deyfl
dlr. Sermayenin amortlsine yar· 
dım etmez. Çünkü ıermayenln 

mlktan meçhuldur. Eğer devlet
ler harbın ıonunda Almanyadan 
istedikleri tamirat bedellnde ıs-

rar ederlerae bu Dawes planı aı. 
tındaki tedlyat istenilen miktardan 
çok aşağı oldujl;undan, Almanlar 
her sene daha ziyade borc;lan
mı' oluyorlar demektir. Yani 
Dawes planı aahlllndeki tediye
leri borc;lannı indirmemiş arttır
mıştır. 

Diğer taraftan işin yukarda 
izah ettiğimiz ~lyast cephesi de 
vardır. ,ı\Uzakerat inkıtaa uğ

rarse Renin tahliyesi de geri ka· 
lacak demektir. Bu halde Alman 
hükOmetlnin vaziyeti de ma~
külleşmek lazımdır. Ştrezeman 

yalnız hUkQmetlnin.mukaddera
tını değil, kendi siyası mukad
deratını da Lokarno ve Ceml
yetlakvama rapteımiştlr. 

Bu sistemlerden Almanyanıu 
ııırdOğU zarar ve faydalara 
göre Şetrezeman ve mensup 
olduğu hllkOmet dD~Dp kalkacak. 

* • • 
lnglltere ve Amerika mena-

bilnden gelen haberler Cenev
rede bahrl tahdidi tcsllhat yo
lunda mühim adımlar atıldığını 

bildirmektedir. 
Karada slllhların tahdidi 

için Ruslar ve Almanlar tara
fından ortaya atılan teklifler 

llilliJel ) io Tarıfıi leir~uı : 68 

reddedildikten soara Amerika 
murabbası M.Huglı Glbson bahri 
tesllhatın talıdldlnf tekllf etmlf. 
Bu teklife göre Amerika yalnız 
bahri inşaatın tahdidine değil 
aynı zamanda, mevcut harp 
ıemlierlnln tenziline amadedir. 

Amerika murahhaaı, tahdide 
esas olmak Uzre Amerlkanıu 1 
Franzıs teklifini kabul ettiğini 
bildirmiştir . Fransız tek -
lifi , diğer tekllfierden 'u 
cihetle farltlıdır ki her sınıf 

harp gemisini ayn ayn tahdit 
etmez. Yani bir devlete mesela 
bir ve ya iki kruvazör inşa 

etmlyerk, bunun yerine tahtel
bahir yaptırabilir. Fransızlar 
tarafından ortaya atılan bu 
teklif 1927 senesinde Cenevrede 
müzakere edilmekte iken, Mr. 
Kullç bahrt devletleri husust 
bir konferanaa davet etmişti. 
ltalya ve Fransa Kullçln bu 
teklifini kabul etmemişlerdi. 

Konferans Üçler konferansı 
namı altında, lnglltore, Amerika 

1 
ve japonyadan maıeşekkll 

olmak Ozre toplannmış ve bir 
neticeye varılamamıştı. Kuliç 
bahri tahdidi tesllhat müıake
ratını hangi noktadan çekip 
almış ise Hoover de şimdi ayni 
noktaya çekip glltOrmUştOr.Blz 
Cenevrede Mr. Hugh Gibson'un 
beyanatının ehemmiyeti bu hu
dudu geçmedl~lne kanilz. Bahri 
tahdidi teslihat meselesi bir 
lngillz-Amerika meselesi demek
tir. inglltcre geçen sene bahrt 
tesllhat meselesinde Fransa ile 
anlaşmıştı. Buna bUyUk bir 
ehemm lyet atfedllemlyeceğini o 
zaman söylemi ştlk. Şimdi de 
Amerika Fransanın nokta! na
zarını kabul ediyor. Bu da 
ehemmlyetslzdlr. 

3400 kış; Ta~~i~i tesli~at 
ihtiyati bir tedbir 

1Mayısgünü 
Komünistlerle müca 

dele şiddetli oldu olarak tevkıt edildi Komisyon a~nslosla 
Srazburg, ı (A.A) - Bir ca- • d t 1 k Londra, 1 (A.A.) - «Daily-

susluk mes'elcsi keş!edilınl~tir. 1ki yenıuen op anaca Mail»Berlinden istihbar ediyor: 
kJşi tevkif olunmuştur. bunlardan . Şehrin şimal mahallerinde ko-

. Cen7vre, 1 (A .. A.) - Tahtlı- münist tahrikaçılanndan 3000 
biri almandır. di 1 h t k hah! . tes ı a omısyonu sa e- kişiye karşı 500 polis tarafından 

Paris, 1 (A.A.) - Aralarında yın or?u, donanma ve ha':'a kuv- açılan şiddetli bir mücadele do-
350 ecnebi bulunan 3400 kişi· vetlerı mevcu~unun, bılha~sa layisiyle Berlinde vaz'iyet pek 
nin ıhtiyati bir tedbir olarak e- m~slekten yetı~c:n. ask~rle~n. vahim bir şekil almıştır. Fecir
velden tevkif edilmiş olması sa- mık~arırun. t~hdıdı. mes el~sını \ uen itibaren her türlü siliihlar
yesinde bir ;\layıs günü Pariste tetkık_ et~.ştı;. Reıs komısyo- 1 la mücehhez olan komünistler 
büyük bir sükun içinde geçmiş- nun aglebı ı~tı.male naza~an haf Pankstrasse denilen caddeyi is
tır. İrtibat memurlarının tevkifi ta sonunda ıçtıma dev~~ıı:ıe ~u tila etmiş ve hemen barikatlar 

v:ık~t7n fasıla. verecegını bıl- vücude getirmeğe başlamışlar
Parisin bazı vcrlerinde komünist- dırmıştır. Komısyonun gelecek d 
!erin tahaşşüt projesini akim hı- Ağustosta yeniden içtimaa da- ırE. 

1
. d ki k ti · h 

1 - .. . . ın e uvve enn er şeye 
rakmıştır. Tevkif cdilcnlarin hepsi vet o unacagı soylenılıyor. , . .. .. .. . • Karar vennış gorunen numayış-
akşam uzeri huviyetleri tahkik AMER1I.A MÜRAHHASININ cilerin hakkından gelecek mik-
edildikten sonra salıverilmiştir. . FİKRİ tarda olmadığım gören mahalli 
~levkullar arasında meb·us Doriot . Washıngton, 1 (A.A.) - M. polis amiri maiyyetine ateş aç-
ilc cemiyeti bdedlyelcr azasın· ~ı~osnon Cenevrede muallem mağı emretmiş, nümayişciler
dan bir çok kimseler bulunmakta ıhtıyat e!radının su~h zamanın- de, bu ateşe hemen mukabelede 

da ask.e;ı .kuvvetlenn tahminin bulunmuştur. Bunun üzerine 
idi · de dahılıhısap edilmemesine mu hakiki bir müharebe zuhur et-

Saat yirmi iiçe kadar Fransa- f k · · 
va a a~ c:tmesının sırf kendi re- miş her taraftan kurşunlar yağ-. 

nın her hangt lıır tarafında hiç yı şahsısı olduğu suretınde bazı mağa başlamıştır. Oderecede ki 
bir hadise olmamı~tır. l~lerini Avrupa gazetelerinde görülen en yüksek katlardan mücadele
bırakanların aJcdi ııisbeten azdır. mütaleat resmi mehafilde hay- nin safahatını seyretmek bile 
Yalnız bir kaç alay münferit ;etle karşılan'!1ıştır.. Röy~er a- \tehlikeli bir hal almış ve bu kat 
surette \ e sükun dairesinde bazı Jansıruı:ı Aı;nenkan nyasetı cum !ardaki pençerelerin camlan kr-
:okaklardan geçmiştir. hılr daıresı~d~ saliihiyettar bir rılmış ve etrafa dağılmıştır. 

menbad-:ın ıstıhbanna göre M. Polis barikatlara müteaddit 
Meksikada nümayiş Gibs?n ıhzari tahdidi teslihat defalar hücum etmiş ve ancak 
Meksiko, 1 (A. A.) Kıszıl l:omısyonuı:da M: Hoove'. ~en 

1 
mitrelyöz kuvvetiyle zaptede

sendikılara mensup yüzlerce kadın almış oldugu talımat daıresın- bilmiştir. Komünistler okadar 
ve erkek Amerika konsolosanesi ö- d h k t k · d. 1 
nündo gurtilıülü nümayişler yaptık· e are e et~e. te ve şır!1 ıye 

1 
ağır zayıata uğramışlardır ki 

lınndan ve içlerinden bir takımı kadar~ kayd~dıim.ı~ ol~ ef al v_e, pek çok olan hasta nakliye ara
"Bütün Amerikalılar kahrolsun!, diye Iı:ırekatı muşarunıleyhın tasvı-ı balan yerde yatan ölü ve mec-

bıne ma.krun bulunmaktadır. ruhlarını nakle yetişememiştir. balllrdıklanndan konsolosaneyi hima- M G b M 
·. ı son_ .. Stimsona gön- Poıı·sıerden 3 maktul ve 24 mec ye için asker ve polis celbedilmiştir. d ld 

Bu ifte bizim anladığımıza 
göre, lnglltere ile Amerika ara
sıudakl teknik ihtilaf ve moş
kuıat kenllz bakidir. Bu ltibarle 
Mr. Glbson'un, telgraf haberleri 
tarafından "müheyyiç, kellme
lerlle tanıt edilen beyanatına 

lı:uru bir temenniden fazla ehem
miyet atfetmek doj';ru değildir. 
Babrt tabdlıfl teallhat meselesi 
öyle bir meseledir ki ne derece 
uzaktan tetkik edilirse halll o 
kadar kolay zannedlllr. Fakat 
yaklaştıkça mDştuıat zlyadele lr 
ı,te Hugb Glbson'un nutku, me
seleye en uzak bir görüş nok
tasından bakmaktadır. 

Hortumlariyle muavenet eden itfaiye ~ı;nış 0
. u~ b•r .telgra.fta tah ı· ruh vardır. Mücadeleler,zulmet 

efradı, polis ve asker nümayişcileri dıdı teslıhat ıhzarı komısyonu içinde bulunan şark ve şimali 
dap;ıtmışıır. tara~mdan ~o~yet he~'etinin ~arki varuşlannda gece de de-

_.;;....;._"""'!...!!!..!!!~~-,..-"""!!"""'!,... l tahdıt p~ensıpı~e muk,?bıl ol-:ı-ıvam etmiştir. Mücadele hali de 
cektlr. ÇUnkU umumi harpten rak teklı~ etmış oldugu tenkis vam etmekte olduğundan neti
sonra dünyanın vaziyeti değiş· prensipinın reddedilmesi keyfi- cesi hakkında müspet malılınet 
mlştlr. Rusyanın istinat ettiği yetinin usule ait bir mes'eleden ktur 

* * * 
lngtllz intihabatı geldi çattı. 

lnglllz hUkQmetl halta arası in
tihabatın tarihini tesbit ettiğini 

bildirmiştir. Verilen malOmata 
göre ayın onunda meclis dağıla
cak,. yirmisinde namzetler ııan 

edilecek ve otuzunda da intiha
bat yapılacak. 

Her Uç fırkada dört elle inti
habata sarılmıştır. iktidar mev
kllnde bulunan ınuhafazakllr 

fırka evvela mecliste ÇhurchUI, 
sonra da başvekil Vasıtasile fır
kanıu proıramını izah etmiştir. 
Diğer taraftan Liberal fırkası
nın lideri olan Lloyd Gorge 
programını iş izlere iş bulmak 
çaresi etrafında te.merkUz ettir
miştir.Filhakika bugün lngillere
nln en büyük derdi işsizlere iş 
bulmaktır. Lloyd Gorge' mutat 
olaa kurnazlığı ile buna sarıl· 
mış, vaziyeti fırkası lehine is
tismar etmektedir. 
lngllterede her sınıf hallı: arasında 
bir memnuniyetsizlik vardır. 

Umumi harpten beri lngiliz sı
nat ve iktisadi hayatı tabit cere
yanına girememiştir. lngillzlerln 
arzu ettikleri şekilde, yani umu
mt harpten e\·elkl vaziyete de 
hl bir zaman avdet edlleml e-

iktisadi esaslar bUsbUtUn baş- münb~is oldu~un1;1 ~e komisyon yo ÇOCU GİZLENDİLER 
kadır. Hlndlstanda lnglllz mas- hey'etı umumıyesının bu ret ke- . Dünkü 
temlikelerl lnglllz sanayii ile yfiyetinin teslihatın tenkisi hu- Berli~, 2 (A. A_.) -
rakabet etmektedir. Dünyanın susundaki hattı hareketini kat' gece musademelennde yarala
bUyUk bir tasını fakir dUşmUş- iyen tağyir etmediğini açıkca nan komünistlerin ekse.ri~i t~ki 
tUr. Bütan bu vaziyetler lngillz heyan eylediğin bildirmiştir. Lata. maı:uz kalm~ak .ıçı? ~z-
sanayllnl müteessir etmektedir. lendıklennden numayışcılenn 
lnglllzler bugün yann bu vazı- I e•tteır--~ hakiki zayiatı hakkında henüz 
yetin dUzeleceğlnl 7annederek '!':: hakiki bir fikir edinmek kabil 
dertlere muvakkat çareler ara- İ~T~HABAT FEALİYETİ olmamaktadır. 
maktedırtar. Londra, 2 (A.A.) - Üç siya 500 KİŞİ MEVKUF 

Değirmen taşı çeviren bir be- ~i fırkadan her biri namzetleri-
. Bedin, 1 (A.A.) - Dün za-

yglr tasavvur edilsin. Taşı çevı- nin kat'i listelerini tanzim et- bıta ile komünistler arasında 
rmek için beygirin önüne bir mişlerdir. Muhafazakarlar 584, müteaddit arbedeler olmu•tur. 
demet ot asıldığı flbi lnglllz amele fırkası 365 ve liberaller ~ 
mllletlnln önüne de fırkalar Nümayışçilerden bir kişi ölmüş 

k 4 7 5 namzet göstermişlerdir. bı·r c;ok kı'mseler de yaralaruruş-·eskl hali tabil,otunu asma ta- M h f '-" f k · 
u a aza"". r . ır .a. ekserıyet t•r. 500 kı·sı· tevkı"f olunmuştur. dırlar halbuki bu fırka liderleri k h li dı- • 

herkesten iyi taktir etmelidir- ~zanmas: 1 tıma .?lma grr.ı- o· LENLER ANLAŞILIYOR 
dan dolayı namzet gostermeınıs .. . 

ter ki "eski hali tabii. blr defa olduğu 31 dairei intihabiyedeki 1 Bedin,. 2 (!"'.A) - Ko~u~~
daha avdet etmemek Ozre geç- muhafazakar müntahiplere rey tlerden sımdıy~ ~adar 6 kışının 
miş, tarihe kavuşmu~tur. !erini liberallere ve müstakille- telef ve 6? kışını~ m~cr~h ?l-

ı~te •imdik! hUkOmetln ve ld t sp t edılınıştır 
Y Y ı re vermeleri suretinde talı· mat mus. o ugu e ı · fırkanın zafı eski hali tablly b. k ·· k 

iade edememesi ve bundan ita etmiştir. Hakiki zayiat ır aç gune a-
İRANDA DA YERLİ MALI dar anlaşılacaktır. 

tevellüt eden sukutu hayaldir. ) • ••-<•~ıHu~•~--
!ntlhabatta hangi fırkanın ka· Londra, 2 (A.A. - Tahran 

d h · d dan telgrafla bildiriliyor·. İran Amerikada 1 Jlayıs zanacağı hakkın a ta mın e 
bulunmak mUşkUldUr. Her halde sanayiinin inkişafını temin ve Chicago , 1 (A.A.) - Elbise· 
şu muhakkak ki geçen intiha- teshil maksadiyle İran şahı bü- cilik amelesinden :ıo,OOO kişi 
batta olduğu gibi hiç bir fırka tün devlet memurlarile meclis bir geçit resmi yapmı~lardır . 
kahir bir ekseriyet temin azasının bundan sonra yerli Komünistler de bir takım içti
edemlyecektir • Gerek muha- kumaşlarından mamul elbise malar akdetmişlcrdir . 
fazakar, gerek mesai fırka- geymelerini mecburi kılan bir e 
sını şu ihtimal korkutuyor. lntl- rıimame neşretmiştir. 

k·ı d bil 1 BİR MUKAVELE YAPILDI habatta hUkOmet teş 1 e e mes MİKADOYA NİŞAN YOLLANDI 
için tazım gelen nlsbi ekseriyeti Londra, 2 (A. A.) _ Mika- Cenevre, 2 (A.A.) - Tahdi
temin edemeyip te Lloyd Geor- aoya Dizbağı nişanını tevdi et- di te~l~hat komisyonu te~lihatm 
ge'un yardımına lftlkar etmek... meg" e memur olan İngiltere kı- tahdıdı hakkında Amenka, İn-

Bu vaziyette yardımı için istediği İ 
ralının üçüncü oğlu dük dö giltere, talya, Fransa Japonya 

babayı talep edeceğinden intiha- , 
batta asıl muzaffer olan Lloyd Jloucester Tokyoya vasıl olmuş ı ve Kanada arasında ileride ak-
Georg olacak demektir. ve büyük merasimle istikbal e- ı dedilecek mukavele metnini tas 

Jf. Jf. Jf. dilmiştir. 1 tik etmiştir. 

TEMIRLENK 
- - gider ve yenerdi. Temirlenk Ba 

gdat üzerine hücum ettiği za
man mayetindeki kuvvet çok 
cieğildi. Böyle bir vazıyet Cen
giz Han öyle bir kaç bin kişinin 
laşma geçip Bağdat gibi bir 

Er.iş telakkii ederdC Her han- Siberyanm en esid.kaıiiferlerin
gi bir çetin meselenin Temiri den biri olan Taungusilerin ve 
saşırtmış olduğu anlaşılmıyor. eski Türklerin ahfadi idiler. 
Cengiz Harun bu kadar buyük Mogollar gerçi Çine girmiş
bir askeri mehareti nasıl elde ler sede zamanlarındaki Çinli
cttiğini bilmiyoruz. Keza kendi lerle bir münasebetleri yoktur. 
~inin çölde nasıl olup da bu ka-

1 
Bunlar göçebe idiler. Sürüleri

aar mühim bir askeri teşkilat ni gezdirrirler, avlanırlar, oku
yapabilmesindeki esran da an- yup yazma bilmezler, nerede ha 
layanuyoruz. yvanlanru besliyecek otlak bu-

Rivayete göre zaptedilen bir diğer ondokuz kişi ise bir tek kaleye hücum etmeği muvafık 
şehirde bir Mogol tek başına Mogol tarafından kılıçtan geçi- bulmazdı, ne de Temirin karşi 
yinni kişilik bir esir kafilesini rilmiştir. valesini alırken yaptığı gibi u
yakalayıp kılıçtan geçirmek is- Temirin Tatarları ise başka fak bir kuvvetle bir kaleye hü
temiştir. Mogollarm salınış ol- türlü idiler. Bunlar kendilerini cum etmedi. 
duğu dehşete bakmalı ki bu yir hiç bir suretle yenilmez diye i- Cengiz Han Çine gittiği za
mi kişi hiç bir mukavemet gös- tikat ediyorlardı. Temirin meha man evela bütün şehirleri yakıp 
termeksizin bir tek Mogol tara- ret ve zekası ile temin ettiği mu yıktırarak cesim eyaletleri bi
fından buğazlanmaya razı olu- vaffakiyetleri bunlar kendi ta- rer çöl haline getirdikten sonra 
yorlardı! .. Lakin dahası var: lih ve kaderinin eseri farzediy- böyle karma kanşık bir sahne 
Bu Mogol askeri yanında kılı- arlardı. iizerinde harekaka l;eçti. 
çı olmadığını görerek gidip bir Temir de Cengiz Han gibi Temir olsaydı duşmanın top-
kılıç bulmak lüzumunu duyu- harekata baslamadan evel pila- !anmasına musade eder, ondan 
yor. Esirlerine, bunu anlatarak nıru temamile hazırlamak hu- sonra bu dusmanm üzerine yü
bir az sonra geleceğını, bir yere susunda itina gösterirdi. Lakin ıüyerek harbe tutuşurdu. Dai
gitmeyip kendisini beklemele- Temirlenk sevkulceyş hususun- r.ıa son safhada galibiyeti temin 
:ini söylüyor!. da Cengiz Han kadar mahir bir ediyordu. Temir de Napoleon gi 

Filhakika bu adamlar bekli- üstat olamamıştır. 1:-i bütün kıtaatı hazır olarak ha-
yorlar. Yirmi kişiden yalnız bi- Cengiz Han müşkülat ile kar- zır olarak yürür ve tam vaktin

.ri cesur davranarak kaçmak ~ılaşmamak yolunu bilirdi. Te- t. duşmanın esas kuvvetini kır
l:uvvetini kendinde bulabilmiş, mir ise müskülata karst ka ı mak işini kendi meharetine ait 

Temirlengin muvaffakiyetin-

1 

lurlarsa oraya giderlerdi. Şi
de ki esrar ise hala örtülüdür. malde ve Gobi çölünde oturan 
MOGOL TATAR KELİMELERİ 1 bu adamlar iri ve cesur adamlar 

Mogol tabirinin bir çok şe- dı. 

yler hakkında kullanıldığı l;<Ö- Bunlar Avrupaya geçen Hun 
r~~ştür. Bilha~sa .Avrupai~ !arla kardeş çocuklandır. O za
nıuellıfler bu kelimeyı muh~e~ıf man beygir beslerler ve beygire 
yerlerde. ku~landı~ar. Onun ıçın binerlerdi. Şimdi de bunların ka 
!~una daır. hır az ızahat ~erm.ek lan bakiyesi beyı;ire binerler. 
laznn gelıyor. Bu kelımenın . . 
rnenşeini bulmak için başlangıç- Çınl.ıler bunlardan ?ahseder-
taki safhaya göz atmak icap e- ken Hıung-nu derlerdı. Bunlan 
diyor. türlü ş.evtan.lara, zaracı ruhlara 

Başlangıçta bu kelime Mongl lıenııetırlerdı. . . . • 
·-kul veya Mung-ku şeklinde Mogollara karşı kendılennı 
idi. Bunun manası ise cesur ki- muhafaza içindir ki meşhur Çin 

hut ümti ki i d Hi 

Barem kanunü ne vakit ~ıkıyor 1 . 
Tadilat şayıası doğru değild 

Anknra, 2 (:\!illiyet) Harem tetkikatı devam ediyor. caı 
sütunlarına geçen tadil~t . şayıalan asılsızdır. Henliz mUsbet bir ~ 
yoktur. Enc(lmen hazırlık devresindedir. Layıhayı ancak önti" 
deki hafta ortalarında hey' eti umumiyeye sevkedcbikcektir. 

M. Gran~i Macaristan~a 
Gran~i Bü~ape~te~e pek parlak kar~ılan~ı 

lıudepeşte, 2 ( A.A) - İtalya hariciye müsteşarı l\l . Crancl 
refikası bugün saat on buçukta r•ıdapcşteye gelmi~lcr ve istıısY0 

haricive nazırı ı\T. Valko, başvekalet mlisteşarı :'11. avczi ile kal;ıtı: 
bir halk kitlesi tarafından istikbal edilmişlerdir. M . Grandi it 
ve l\lacar bayrakları ile donatılmış olan caddelerden halkın aJJ;ı; 
arasınada geçern otele inmi,Jerdir. -11 

Viyana Sefirimiz dönüyor • 
Ankara, 2 ( A. A.) - l\lezunen şehrimizde bulunmakta 

Viyana orta elçimiz Hamdi bey bu ı:ünkii cks;ıı esle şehrinıt 
müfarakat etmiş, istasyonda B. M :\lecllsl reisi Kazım paşa h3 

lcrile hariciye crki\nı, meb"uslar ve dostları tarafından teşyi cJil 
tir. Hamdi bey lzınirc ve oradan Triyeste tarikiyle \'iy3~ 
gidecektir. 

Edirne millet mekteplerinde 
Edirne, l ( :ılilliyet) - Bu gunden itibaren F:dirne ver· 

hakatındaki millet mekteplerinin imtihanlarına başlamıştır. 111 

hanları mlltcakıp yeni talebe kaydedilecektir. 
••••••• 1 • ~ 

Ya~ınur ınik~arı ı ~:~:ca~d:~~k ve kcndilcrınl 
Bu az yağmur gören \ıtı 

Nisan ayızarlın~a ınnhlelil ~!~:sur ayı g~~:~;:a ~~ru~·.,. t,, 

vilayetlerimize ~ü~en ya~- ~e~Af~y~~l~~~sa:l~~k!:. ta~a 
lllllflaflD lınilimelfe biSa~iJB Kanlı bir muhare~ , 

1
.
11 

Londra, 2 (A.A.) - re.of lf j a arı verden Röytere blldtrlti~ 
Afgan tahtını ele geçır~i 

Ankara 2 (~:.iı1 1iyet) - Nisan çalışan Nadir hanın J<ıl ııf h 
ayı zarfında memleketimizin lerlle Baha Sakinin tıır' ~' ~ 
muhtel!! yerlerine düşen yağ- lan arasında pek yııld ~I ~ 
murlar hakkında iktisat vekilliği kabllln civarında kııt1 111 ~~ 

d al muharebenin vukuunıı Ö meteoroloji enstitüsün en ınan 
zar olunuyor. 

malümatıı göre muhtelif yerlere --+o--

düşen yağmur miktarı şunlardır: /nglliz -Mısır 1tilA/I il' 
Edime 41, Lüleburgaz 51. Kahire, ı (A.A) - Nil ~ı; 

Şarköy 39, Istanbul 63 Göztepe sularının tevzii hususund• öl! 
53, lzmit 44, Adapazarı 68, hükOmetlyle lngiltz hu~ .1. '\ 
Balikcsir 67, Çanakkale 22, Ma· arasinda bir itl!A! hasıl ol~~ 

iz A d Nil sulannın tevzii ~a S 
nisa 59, mir 67• Y 10 44• ki Mısır-İngiltere itilafı ıt1 
Mugla 32, Antalya 44, Adana 23, nm iskası hususunun, ?ıfıS;I, 
Aylntap 84, Meraş 86, Urla 37, raatine laznn olan sudatl ;I 
Dlyarbekir 42, Mardin l t, Mili- ~ e.tmiyecek tarzda ic:c!JI'· ~ 
metredir. cegını natık buJurunakt 1\ 

Şim~ll Anadolu ile .. şarkt .ve Moskovada ı Msll11ıc6 
merkezı Anadoluya duşen mık- Moskova. 1 (A.A) - B\ııf' 
tarlar da şunlardır. erkAnı ile süfera hey'eti 1 '.ıı 

Rize 130, Samsun 69, Gire· merasiminde hazır buluonıll~~t 
son 69, Trabzon 65, Erzurum Bu merasime önlerinden eıe ıf 
11!0, Erzincan 133, Kars 117, kıtalar giden binlerce anı 
Sivas 65, Bolu 44, Kastomoni rak etmiştir. I 

l /JB 
40, Eskişehir 15, Kütahya 42, ispanyada gizli teri ,,Jı 
Uşak 47, Isparta 12, Ankara 6, ı• b 
Afyon 7, konya 4, Niğde 5, Londra, 1 (A. A.) ,...... r ~ 1',/ 
Kayseri 11, Aksar 13, Çorum 18, Mail, Perplgnandan istlh~ f~ 
Merzifon 17, Kır~ehir 18, Yozgat yor: Barcelone de yeni ;.ı~e A 
38, Tokat 81, Milimetre yağmur tertibau keşfedilmiştir. bir V' 
düşmüştür. kışlalarına kapaulmış ve ~(llr. 

Bu miktarlara nazaran mıntaka· tevkifata tevessül oJunııt i 
olJll ;' 

larin kısmı azamı bu ay içinde Jngllterede hadtse 
5 11 

9~ t ~ 
mezruıİt için lazım olan yağmu- Londra, ı (A,A) - ~e ,.JI ~ U 
ru temin etmiş bulunmaktadır. kadar ne Londrada ne ısebe~ ~ 

Yağmur mıkdarı az görülen yetlerde l mayıs mUO et~ı#. 
yerlerdeki mezruat bundan bir her hangi bir vak'a zuhıı;rııerııl: 
a eve! dü en a murlardan isti- dair hiç bir haber e 

' ~ 
göçebelerden mürekkep bir kit- muvaffak oldu. bÖ},Je ! 
le manasına gelir. Bunlar yuka- Cengiz Han işt~. sisİ ~,ı 
n Asyanm binicileri ve bir çok imperatorluğun mueı:.at0rl~ (" 
galip kuman~alann ba~alaı: s.a bibi olmuştur. ~mpe ıırcJı· ~r 
yılırdı. Ata b· •en beygır etı yı- esasını teşkil edıyorl a,ı:ıııı" eJıf 
yen ve bal ic;en bu göçe~el~~- ğer göçebelerden toP1 

, ııı~ ~ r 
den meşhur Yunan tarıhçısı le ise Cengizin ilk rrıafoit' ~ _; f 
Herodot bahsederken bunlara kendi hükmü altına a ei'teli • 
Scythian diyordu. Son Romalı- etlerden terekküP etfll ııer Y ı' 
!ar Hun dediler. Çinliler de Hi- v C . . bunıaria rlirı"e ( 
ung-nu namını vermişlerdi. Fa- engı~ ıştÇ·ne bile li'e ~~I 
kat bütün bu isimler bir tek ırkı zaptetmış, m: ştur. oeftıJ1'.~, 
göstermek içindi. muvaffak. 0 . u errıti ıı ·ııırv 

!arla ki Çınlıleri dl1 ı ~ 
Mogollar daima harp ve akın d ktan onra onla~ riııİ J 1 

halmdeydiler. 1162 de Cen~z ~le or:a Asya Tüt. eUf(ff1 ~ 
Han zamanında bu Mogol kit- . da kerıdı it oııı' 
lesi bir çok milletlerden teşek- mış, bunla; muvaffal< I_ 
kül ediyordu. :a alma a • p!i\ ıel, 

Şarktan garbe kadar Mançu- Bundan sonra. >'5~1 etti ,ı 
Iarm ecdadı, Tatarlar, Mogol- b' Jı:uvvet teŞ 1'ııl,ııJ 
lar, Karaitler, Celairler, Uygur azzam ır anın gerİfe ~I' 
lar bu kitleyi teşkil ediyorlardı. sonra dli~? büyilk pıt I' 

Mogollann başı olan Cengiz sammnı . a. i tı~ 
Han, diğerlerini yendi ve bu eldte e~ı.ştı~ol keliıtl~9 
maglup kltlebelerden koca Mo- şte on - -
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V ~ lVIElVıLEKET HABERLERİ 

intihar imi~ .. 
~ijffi ~irinci çıkaınıJa
~~~mdan kendisini 

denize attı 
11•ta rum mektebi mOdO· 
l1l Nedogo ef. nln kızı 

1 
1Ya bir müddet evet grip 
1•1ııtına tutuldu~u cihetle 

~~tebe, gidememiş ve Sınıf 
nc11ı~tnl elden kaçıracağı· 
•oıadığ"ı cihetle ilmltslzll· 

0~ • kapılmış ve evelkl gün 
1 kapı sahlllnderı kendl-

clentzc atarak intihar 
ı,tlr . Kızın deniz tara

Q sürüklenen cesedi 
~11köy sahilinde bulunmuş-

Fe, k Mustafa 
'tl '1 ecıde l lacı Sadık ef. nln 
Oo altın ve 400 kAğıt para
doJandıran sabıkalı felek 

\ ı, zabıtaca yakalımmışur. 
Mııstafanın 50 mahkOınl

~ 'ardır. 
f' t,, 

llıvayla otomobil ara
sında 

~g•.ltıda Bulgar sefaretanesl 
%nde şoför Basanın 1338 

~1alı otomoblllle vatman 
~din idaresindeki tramvay 
llıışlardır . 

Pencereden sukut 
q ·~taşta Simonun oğlu Artin 
"il evın penceresinden sokağa 
~ Ve al';ır surette yaralan-

t ı~P Der .:de Papas köprüsünde 
~ tan 1 2 yaşında Yorgi dün 

Ctten düşüp yaralanmışur. 

A •
111,. satıcı çiğnendl 

'\•oert nu onun idaresindeki 8397 
~%:aralı otomabli Pangalu

ııı 1 ısminde bir sancıya 
ış Ye sancıyı muhtelif yer
en 

)'arRJanmışur. 

~ ııııl~keteden denize 
ıııı·apıda oturan Boclos 
~ dinde bir çocuk iskeleden 

~rniışse de kurtanlmışur. 

ıl·· htreğe . çarph 
~r v·ı 

'ııı~İll ı linin 356 numaralı oto-
dı, dun Ortaköyde Tram

ı ~~ ila1\al ne çarpmış ve ön kıs· 
#} anmıştır. 

~•eık~t'akıa düello 
.\iı v gece Galatada Gavur 

i•· e Arnavut Ali namla
<ı k• 
l., ışı bir kadın mesele· 

\ ga ltmlşler ve bıçakla 
'dtr k 
•r;ıı t birbirini ağır su-

ıl l an-.ışlardır . 
"t ı ,41111 • 

·~ ~~ ~,. iladım gara/adı 
· ~ ~<lın 2:~ kızı 73 yışıoda Fıana 

"'ıı "'1-., udırdan koyüne glder
•tır 'çın Vanlı Cemal wa

ıuretıe yaralanmıştır. 

210 - -
~ 'ltıt .. lira çalındı 

l <-hu 
. "'• il tıut caddesinde evel-

l!ııı larııı Ursa1ı Calip bey ismln 
~ Iıııııır'"lolı edJlmls. 270 IJ-

)a~•I · Mıznunen eşref ismin 
< fı.. •nııııştır. 

r.·vı"" ..... ___ _ 
il -

' 11ı~.~l1tra/ayan baba 
\"hn ~.;ı ıutı1}ar mahallesinde 

•ıın1 , illa Mehmet, oğlu 
. nııştır. 

l ·~&tı--
~~~, tırıdıra/ar 

\,; ~ Ye• ,"•ndırala,.n bir los-
~.1' cı r değiştir; ccekor. 
-..._ na ında 
l\liı P <;ıl Şamındralann 

•ct1r.ıı muştur, bwılar da r. 

eo --ıı~ '"aıt-
~J~ ş•rıı feri/in işi 

ı.1..·I~ Os1ı:n~11Jlnde bir sabı
ıı "'ı 1 rııı arda Ankaralı 

' 1•vı nııe birinin 300 ' Qrııı 
s, Zabıtaca ya 

Villl!felJ!!. 

Dayak tahkikatı 

Beyoğlu idar~ heyeti 
tetkik ediyor 

Galatada l{apı içi Polla mev
tllndeki dayak badlaeslne 

alt evrak, yann Beyoğlu idare 
hey'etlnce tetkik olaaacaktır. 
Yannld içtimada dayak ataıı 

memurlar hakkında karar veri
lecektir. 

ihtida etaıek btegenler 

Vilayete gelen yeni ihtida 
talimatnamesi henl12 Maf

tlllllğe tıbllğ edllmemlttlr. 
Talimatname tebliğ edlllr edil· 

mez muameleye başlanacaktır. 
ihtida için 2000 kadar mllra

cuat vardır. 

Emanette 

istikraz 
itilafın tetkikine 

başlandı 

Şehremaneti ile Türkiye Milli ban· 
kası hamilleri arasında imza edi

len iciltfnamcnln teckikl için Cemiyeti 
belediye awları arasından aynlan 
mütehassıslardan mürekkep encümen 
dtin Uk Jçtlmaını akdederek tetkikata 
başlamıştır. 

Silt ucuzlıyacak mH 
nun toplanın Sütcüler ve lnekcller 

cemiyeti fU kararlan vermlşdr: 

1 - Kaymafı ılınmış sütler sal 
Stil diye sınlarak lhdktr yıpılmak

tadır. Buna mümanaat etmesi için E
manet nezdinde teşebbüsatıa hulun
mak;2-Sütlerin halis olmasını temlniçln 
emanet nezdinde teşebbUste bulunmak; 
S - Cemiyette mukayyet bütün sütçü 
esnahnın st<tış esnasında numaralı 

beyaz ceket giymelerini temin etmek. 
Cemiyet reisi mubarrlrimlu de· 

mlştlr ki; 
- Bütün bunlardan maada mun

tazaman damızlık getirterek lsıeyen

lere tevzi edlyoru2. 
Bu sene süt fiaılannda tenzUlt 

Umlt ediyoruz.. 
~ ......... 

YenJ otomobil tarifesi 
Dünden itibaren Emanetin yenl 

taksi ıarlfesr tatbik ediliyor. 
Gece zammı da 20 kuruş lndiril
mlşıir. Şoförler cemlyetl içtimadan 
vız geçmiştir. 

4dada su derdı 

H eybeli Adanın su ihtiyacını temin 
için çalışılmaktadır. Sahilde bu· 

lunan bir ıkl menbaın islAhına 

karar verllmlşdr, 

Eflimyaya aşık mı? 
{"engel köyünde sakin Hamdi 
~ efendi aynı köyde bir berberin 
yanında çalışan Efıimya isminde bir 
Rum kızını tabanca ile yaraladık
tan sonra kendini de kalbinden 
vurmuştur. 

Sütlerin muayenesi 

Hayvan sağhk Zabita 
komisyonu bazı 
kararlar verdi -Hayvan sağlık zabıtası nizam 

namesi okunmu§tur. Nizamna

meye göre her mahalde hayvan

lara tüberkülin ve diğer atıla
n yapılmaaı ve ıüt veren hay
vanların da memeleri muayene 

l'lunarak baatalıklı olup olma
dıklarına bakılmuı lazımdır. 

Komiayon bilhuıa aüt mu 

•ynesi ile Emanetin meıgul ol

maıı kanaatmı izhar etmiıtir. 
Buna çocukların ıihhah noktai 
nazanndan da mecburiyet görül 

müştür. 

Komiayon nizamnamenin tat 

bikab için tetkilata lüzum gör

müt ve bir rapor hazırlamıştır. 
Rapor lktıHt Vekaletine gön

derilmiştir. Bu hususta tahsisat 

ta istenmiştir. 
----

Hayvan sağlık komisyonu 
Hayvan sağlık zabıta komi

syonu, dün Vilayette Vali veki

li Muhittin Beyin riyasetinde 

toplanmıştır. l'{timada jandar
ma kumandanı, Vilayet ve Ema 

net baytar müdürleri, ziraat mü 
dürü, Encümeni daimiden bir a
za bul11nnıu9tur. 

Adliyede 

Piyanko işi 
hıiyllz kişi mahke

mede hisselerini 
istiyorlar 

Dün öğleden wnra birinci ceza 
mahkemeoinde 200 kişi ta-

rafından itimat piyanko ktşesl 

aleyhine açılmış olan Emniyeti 

sui istimal davasının rliyetlne 

dün devam olunmuştur. 

Davacılar, iştirak ettikleri bi

letler arasında bir de 34,482 

numaralı biletin de bulunduğunu 

fakat listede bu numaranın 24,482 

şeklinde gösterlldip;inl iddia et

mektedirler, zira 34,482 numa

raya büyük ikramiye isabet et

miştir. Davacılar iddialarını teyit 

için 24.482 numarnlı biletin iti

mat kişesinde mevcut olmadııtını 

da ileri ~ürmektedirler. 

Tayyare piyanko m!idürü Fikri 

bey!P muavini Ragıp bey ile Mu

zaffer hanım ve zevct dünkU 

muhakeırıede şahit olarak din

lenmlşlerdir . 

Fikri bey , keşideyi müteakip 

bir çok kimselerin Piyınko mü· 

diriyetlne müracaatla 24,482 

numaranın itimat kişesi tarafın

dan saulıp satılmadığını sorduk· 

lannı , mezkOr biletin kısmet 

kişesine sauldığını , oradan da 

Muzaffer hanım tarafından saun 

alınmış olduğunu beyan etmi~tlr. 

· Muhakeme bazı şahitlerin celbi 

için b~ka bir güne bırakılmışıır . 

BakırklJg cinageli 

A ğırceza mahkemesinde dün 
Bakırköy cinayetinin muhake

mesine devam edilmiştir. Bunda 

Nuri, lbrahim ve Mehmet isim
lerinde üç şahıs Nazmiye hanımı 
öldürmekle maznundurlar. Diln 
~·üzbaşı Nail beyle telefoncu Is

mail efendi şahit olarak dinlenii
mişlerdir. 

Yastık ve çarşafta görülen 
kan tah!H rap'.lru gelmediğinden 
muhakeme başka bir gıine bıra
kılmıştır. 

·---
Bir iflas karan 

M ahmuıpaşeda lr!aniye çarşı-
sında manifaturacı Kalpa

kçıyan efendinin evelki gün ikinci 

Ticaret mahkemesinde iflAsına 

karar verilmiştir. ı _-ırılar ve dük

Unlar temhir edılmiştir. Mııhke· 

me azasından CelU Fuat bey 

jüj komiser ve Rifat, Talha bey 

!er muvakkat sendik tayin edil
mişlerdir. 

Bütün emvali satılacak 
E velce iflAsına karar verilen 

Rı7.a pa':ı yokuşundaki çorap 
ve trikotaj fabrikası anonim şir

ketinin blitlİn emvalinin satılması 

mahkemece takarriir etmiştir . 

Spor --
Galataıaray llselli atletizm 
şampiyonası neticeleri 

100 ınetre Semih l J"l/10 Sadık 
200 • Semih (federasvonun ve-

receği karar üzerine bildirile
cektir.) 

400 • Nivazl 57"2ı 5 Asım 
800 • Niyazi 2' 21" 7/IO 

1500 • Htkkı 4' 55" l /5 
Gülle atma Şeref I0,92 metro C<ırjl 

Disk atlama Corjl 25,72 • Münir 
Utiksek • J\lürlr 1.60 • ~·aruk 

Xzun • Senıib 6,3 • Zarif 
Üçadım. Niyazi 11,75 • Münir 
Sınk • Saci 2.86 • Saffettın 

4X 100 bayrak yedinci sınıh al
ımstır 49 2/.5 Müsabakalara ıam 

S, 15 de baJaomışur, çok heyecanlı 

olmuştur ve çok eı 1 neticeler elde 

edilmiştir. 100, 200. sınk, gülle ve 
yüksek bunlar meyanındadır. Rlrincl 

!erin ikincilerin mıdalyalan mektebin 
konferans •alııı:ıunda tevzi edilecektir. 

genç Galasaraylılar pıir neş'eiçlnde 

yeni pisti terketmlşlerdlr . Genç 
çalışkan Galata saraylıları tebrik ederiz. 

lktısadi H. 

Ne kazandılar? 

Ticaret müdiri kasap
lar Şirk~tinin vaziyeti 
hakkında izahat verdi 

l etanbul kasapları Türk aııo
şlrketlnln Ticaret mlldftrtye

tlne verdlti senelik bilançoda, 
flrkelln geçen sene zarfındaki 

kazancı l 186,762 ) lira olduğu 
tasrlb edflmlştlr. Ticaret mlldllril 
Muhsin Naim Bey ffrketln va
ziyeti baklanda fU ma!Qmatı 

vermlştfr: 

- Şirketin temin ettltf kar 
( 81,147) lirası, yllzde elli beş 
hluesine sahip bulunduğu 

*Şark deri llmlted, şirketindeki 
hissesine. mukabfl olarak deri 
ihracatı işinden, (18,000)kUsur 
llrası diri hayvan işlnden,(30 000) 
lirası hisse senetlerinin ihraç 
fiatlarının yUkselmeslnden,37000 
küsur lirası Ankara, lzmlr ve 
r:rzurum şubeleri karından, ve 
(20,000) küsur llrası da nakllye 
ve Roğuk hava işinden hasıl 

olmuştur .• 
YenJ sigorta tarifesi 

S igorta tarifesi hakkında iza
hat vermek üzre Ankarya 

giden bey'et gelmiştir. Hey'et 
azasından Zühtü bey Ankarda 
kalmıştır, tarife hakkında izahat 
verecektir. -------A 

Ali kararlar 
Hey'etten çıkan yeni 

kararlar 
Ali katar hcy'etl ri\'&.<eıinden; 

işgal esnasında Eransızlar tara
fından Kilis zabıt kitahetine tayin 
edilmesinden dolayı hcy'etl mabou
saca hldematı devlette ademi lstih· 

damına karar verilmış olan Mahmut 

Avni Efendinin zabıı kltabeıine 

tayini keyfiyeti Fransızlar tarafından 

olmayıp Encllmenl adliye karan 

ve lcaymıkamhğın havalesi il~ usulen 

olduğu ve bu mildd~ 1 ..-INıda 

amali milliyeye muvalı'Tc~et ve 
.. s. ... ı Yl 

lruvavı milliyeye htzmet eylediği 

ve istirdadı milteakıp istiklll harbına 
iştirak ederek bilfiil ifayi hizmet 

eylediği tehakkuk eımiş oldugundan 

mumaileyh hakkında verilm~ olan 
kararın ref'ine müttefikan karar 

verilmiştir. 

• • • 
Ali karar hey'eti riyasetinden ; 
Fransızlara karşı açılan cidali 

milli üzerine Osmaniyeyi terkle 
hev'eti bükOmeıle birlikte Bap;çeye 
geldikten bir müddet sonra hükO
meti milliveden ayrılıp Fransız işR1ll 
altında bulunan Üsınaniyeyc avdetle 
mr'lluriyet kabul eıme<inaen dolay! 
hcy'eti mahsusaca hldem&tı devlette 
ademi i:-ıtlhdamına karar verilmiş olan 
Cebelibereket tapo memuru refiki 
Ahmet el'endinin işp;alden eve 1 
upo refakatine tayin edildiği 

ve mücadalel m;lliye başlangıcında 

h a r b a lş ti r ak ederek vaıifei 

vataniyesinl ıra ve Fransıılann bü
yük taarruzunda diter bir kısım 

memurin ve ahali ile naçar işgal 

altında kalarak eski vazifesine devam 
eylediği, Bagçeye giderek ifai vazife 
ve firattn Osmanlyeye avdeti vaki 
olmadığı ve amali milltyeye muhalif 
bir hareketi görülmediği gibi ahiren 

hükumeti mllllyece de polis memur
lu!ü vazifesinin verildiği resmi ve 
e;ayn resmi vesalkin mütalusı ile 
tahakkuk etmekte oldujtıından muma
ileyh hakkında hey'ed mahsusaca 
müttehaz kararın ref'ine müttefikan 
lı.arar verilmiştir. 

••• 
Ali karar bey'ed riy1<ednden: 
Yunaniler zamanında B•lat na

hiye müdlriyednl kabul eylemeslnden 
dolayı hey'etl mahsusa.ca hldematı 
devlette ademi lstihdamır.o k&rar 
verilmiş olan Cemal efendinin Balı
kesir Polis memuru iken kuvayı mll· 
!iye taraftan olması dolayısıyle bil'
Utizam tcşki!Atı mllllye tarafından 

mezkur nahiye müdürlügüne ıayin 

ettirildiği ve mildürlti~ esnasında 
tamamile amali milliyeye muvafık 

hldemıtta bulundup:n ve aon zam&n· 

Jarda Ynnanller tarafından hakoreıe 

uğrayarak h•pis ve işıen elçekdiril· 
diğl re<ml ve ıı:ıyn resmi vesaik 
mlinderecatiyle tahııkkuk evlcmiş ol

dıığundan hey"etl mahsusaca hakkında 
verilmiş olan karann rtfine miJtte

lıkan karar verilmiştir. 

Müteferrik H. 

Tayyare C. 
lstanbulda 20,000 

azası var 

Maarif Haberleri 

Üçüncü ve büyük mektep! 
Maarif J~mini Behçet Bey maarif hareket

leri hakkında izahat yeriyor 
T•yyare cemiyetinin lstanbul San'at mektepleri kendilerinden beklenen 

merkezine ve şubelerine kay- , faideyi veriyor mu?- Jimnastik şenlikleri 17 
dolunan Azama adedi gtttıkçe mayısta başlıyor-M. mekteplerinde imtihanlar 
aruyor . Mukayyd azanın adedi 

20,000 l teunii:ı: etmiştir • 

Kurban bayramına ha· 
zırlık 

Tayyare cemiyeti kurban bay

ramında deri ve barsaklann , 

cemiyet namına toplanması için 

hazırlıklara başlamıştır • 

Zeklit paralan 

Şeker baynımmda Tayyare ce
miyetine verilen zekılt ve 

sadakai fıtır paralarının sayılması 

bitmiştir. Yekön geçen seneden 

fazladır. 

Ocaflın geni azlisı 
Türkocağı senelik k~ progra-

mını bitirmiştir. Ru sene muh-

telif konser ve konferanslar tertip 

etmişti. Lisa~ kurslarında da Türk

çe ve ecnebi lisanları okuttu

rulmuştur. 

Yf'nl azil 

Ocağın azası 1500 zü müteca
vizdir. Bu hıılta da 70 kadar 

olan yeni aza namzetlerinin 

kaydı yapılacaktır. 

Tathir edilmigen gemiler 

Fenni ~urette tathir eclilmiyen 
gemilerın seferlen menedil

mesi için Tcareti Bahriye müdü

rüyeti tarafından bir talimatname 

ihzar edilmektedir. Bu suretle 

içinde fare ve saire bulunan 

gemiler seferden menedilecektir. 

Segrlse/Bin memurları 
seyrisefain memurlarının yeni 

bütçede ma~larına zam ya
pılacaknr. Zam kıdem ve ehlı yet 

noktaı nazarından yapılacak ve 

hazirandan itibaren tatbik edi

lecektir . 

* Rona bey - Samsun 
meb"usu Rana bey, tetkikat yap
mak üzre Londra ve Parise gide
cektir 

• Bugaziçi vapuru -
Şirketin "Altın kum" vapuru 
önümüzdeki hafta içinde llma
nıınızda bulunacaktır. 

Yeni buğdaglar 

Mersinden yeni bul';day mah
sulü şehrimize mebzulen 

gdmege başlamıştır. Buğday Iiat

lcrinin düşmcsı bekleniyor. 

Bir arsanın istimlliki 
Topkapıda Aksaray tramvay 

caddesinpe 55 numoralı dük· 

Un arsası yola kalbedilmek için 
lstim!Ak olunmuştur. 

iki tevkif 
20,000,000 lira değeri olan 

Değirmendere ormanını ele ge

çirmekle maznun Defterhane 

memurlanndan Enver efendi ile 

zevcesi Nazmiye Harum tevkif 

edılmi,lerdir . 

Edirnede at koşusu 
Edirne 2 (l\lilllyet ) - Yann 

saray içinde V alı Emin beyin 
riyasetinde blmayei et;aı men

featine ilk bahar at koşu~u ya
pılacakrır. Koşuya iştirak edecek 
atların hepsi ~elmiştir. 

Ayıntapta Jıongra 
Ayıntap, 1 (A. A.)- Mıntıka 

iktisat kongrası açılmıştır. 

Kirahk ve satılık 
Mezbaha ı civar, vasi ve hayvan 

beslemcp;e müsait mandra ve arazi 
vardır. Beyoj!;lunda Opera sineması 

karşısında şakerci Bacı Bekir üstünde 
Doktor SUıeyYa Kadri beye mü

rac•at 

l stanbulda Hanımlar için iki 
san'at mektebi açılmıştı. Bu 

mektepler fevkalade rağbet 

görmüştür. Maarif Vekaleti bu 
rağbeti nazarı dikkate alarak 
UçOncft ve bDyDk bir ııan'at 

mektebi açmayı kararlaştır

mıştır. 

Maarif Emini Behcet Bey, 
dlln bir muharrlrlmlze gerek 
bu hususta, gerek ma•rlfe alt 
diğer meeall hakkında fU be
yanatta bulunmuştur: 
ÜçllncU bir san'at mekttbl açılıyor 

•- Hanımlar için ak,am san'at 
mekteplerlnln biri OakDdar da 
san'at mektebi dahlllnde, dlgerl 
de Çapada "elçıık •an'at mek
tebi içinde idi. Bu mekteplerde 
dikiş, biçki, tezyini san'atlar, 
çıımaşir, brodrl, şapgacılık, Tllrk
çe hesap ve defter tatmak ı: ul
lerl okutulmakatadır. 

Vekalet bu mekteplere olan 
rağbeti ve aynı zamanda mek
teplerin mObim bir ihtiyaca 
tekablll ettiğini na:ı:an itibara 
alarak Istanbulu• ltalabahk bir 
merkezi olan Sultanahmette 
Üçler mahallesinde Terzlllk mek
tebi ihdas edilen büyOk binada 
llçancO bir 11an'at mektebi aç
mayı kararlaştırmıştır. 
Mütahassıslarda hocalık tdtctk 

Mektebla tertibatı fU bir llı:I 
cıın zarhnda lıemea ikmal 
olu acak ve azami 4-5 glla 
zarfında kllfat resmi yapıla
caktır. Mektebe alt kadro Ma
arıf Emlnlltıne tebllc edllmlştlr. 

Son zamanlarda Avrupadan 
celbedllen mutahaasızlardan Ma
dam Bokar, Martena ve Jof
redl de bu mektebin hey'etl 
tallmiyesl meyanındadır. 

Terzilik mektebi inkişaf tdiyor 

Erkek terzilik mektebi cıın
den gllne inkişaf ediyor. Talebe 
miktarı da artmaktadır. l:ı:mlr

den de 3,4geoç buraya kayt 
için gelmişler, bir haftadan beri 
mektebe devem ediyorlar. 

H. Suat B. hak.kında 
Güzel San'atlar Birliği edebiyat 

şubesinden: 
San'at ve maıbunt alemim'z' 

mensup ' "24. lmıa jfe şubemize 
varit olan aş.!gıdakl protesto me~ru
bunu bütün matbuatımıza tevdi edl· 
yoruz: 

"Cihan edebiyatının en büyillı 

"e edebi slmııJanndan olan "Vilyam 
Şekspir. in es~rlerinin (umanı geç-. 
miş anüka şeyler . .) olduğıı ("Şeks· 
pir• ln olsa olsa lng!Uzler için lay

metl tarihiycsi) bulunduğu, (Tiırkl
yede buniın lı.imsenin anlıyamıyı
cağı) tımnda •Akşam. gueteslnc 
bazı sözler söyllyen Hüseyin Suat 
l:•yin ancak kendi fikrinin ve zev· 
kinin SO\'İyesl hakkında müspet bir 
vesikadan başka manası ve şumulU 
olmıyan beyananm hem beynelmilel 
blr edebi simaya karşı, hem de Türk 

mllletlnln seviyesine kal'?I tevcih 
edilmiş bir bühtan ve tecıvil7. ssy
dığımız için ptomto ederiz.. 

,.- Satılık Mob!lye 

1 
!Ieman milceddeı bir halde 

kelepir fiatına satılık \'tmek, yaıaı; 

odaları takımları, Portm&nto. mut-

i 
bak levazımatı, Acem halı ve 
seccadeleıl Şişlide hastane nnmero 
77 Despot! sokagı 77 dimitrlades 
apammaoı karşııında 

• 

San 'atkdrların dalmT marabekesi 

Bütlln Sao'nt mek teplerlnde 
olduğu gibi bu mektepte de bir 
murakabe komisyonu teşekkOI 

etmek Oz.eredlr. IŞehrlmlzdeld 
yerli ve ecnebt bllyllk terzihane 
sahiplerinden bazılan aralarında 
bir mllrakabe komisyonu intihap 
ile müessesenin faaliyetini ya
kında tetl<lk edeceklerdir. 
jimnastik şenlikler/ 17 mayısta 

Jimaastlk fenllklerl bu ~ene 
Mayısın 17 inci Pazartesi guna 
Taksim stadyoaıunda yapılaca
ktır. Geçen ııeue şenliklere 2000 
talebe iştirak etıniftL Bu sene 
1800 O erkek ve 1200 il lrı:ı: ol
mak llzere 3000 talebe l~tlrak 

edecelctir. 
Tatbik edilecek jimnastik 

hareketleri tabedllerek mektep
lere gönderilecektir. 17 mayı.tu 
evet gerek kızlar, gerek erke
kler ayn ayn gllnlerde topla 
lıalde birer tallm de yapacak
lardır. 

Tedrisat uzatılmayacak 

Bu seae tedrisatııı bir mUd
det daha u:ı:atılacatından malO-

mattar detlllm. Böyle bir şayi
ayı ben ilk <lefa lşldlyorum. 

Müld mtlcttpltrindt imtihanlar 

Tedrl~atı hitam bnlmut olan 
devrelerin lmtlhanlanna şehirde 
ve mollıakatta baflanmıştır .Yeni 
kurslar da kDşat edilmektedir. 
lmtlbanlann neticelerini bir kaç 
glln so~ra teablt etmek mam
klln olacaktır. 

Bulgar muallimleri 
DUn millet mekteplerini 

gördüler 

Şehrimizde bufonaa Bnlgaı 
mualllm ve mUfettlşlerl dllıı 

aabab Beyazıtta blrleşmlfler v. 
bazı ilk mektepleri gezmlflerdlr 

Flllbe mualllmlerl dün başl• 
yan millet mektepler! lmtlhan
lanndan bir kaçında bulunmut· 
!ardır. 

Mersin hattı 

Fransızlar bize teslim 
etmeği kabul ettiler 

Fransızlar la müzakere 
devam ediyor. Fran11zlar 
Adana- Mersin hattının tara
fımıza teslimini kabul etmiş

lerdir. Hattın tesellümüne ka· 
dar geçecek bir ay :r:arfında 
hat hükumet hesabına işle
yecektir. Yalnız Suryc hu
dut meselesinde fransızla· 
nn malOm olan hüsnüniyet 
noksanından dolayı hcnllz 
halledllmemlş ihtilaflı nokta· 
tar vardır. Müzakereye de
vam olnnuyor. 

San1sun belediye riya
setinden: 

Sıı tesisatı tall şebekesi için !U
zumu olan malzeme <ı29 Ma mm 

on beşind Çarşamba günü saıı 1 S 

de pazarlık suretile ınubayu edile• 
cekt!I l\1alezemeyi vermek l•ıeyen 

ferin tcmina.tlınnı hamilen miadı 

muayyende Samsun l)dedlv de 
hazır bulunmaları iltn olunur. 





Güzel Helen 
-Melehte-

t!rlisllPri: ılfRryR /(orda, 
lfikardo Kortez, Ston, 

tBu film dekorunun azemeti 
~~ mizansen kuvveti itibariyle 
:ok ~ayanı dıkkattir. Film baş
! ıı a,ağı g<izel fotoğrafilerle 

; 
0lucluı-. Marya Korda, Kortez 

? Stônôyi ve tnbiidirler. Zaten 
~·: r;ımde artistlere ağır bir rol 
~1nıemektedir. Bu zenuin ve 

~~:~ cle!<or ve çerçeve icine daha 
~J'Crcsan bir mevzu konaydı ne 

- du.j 
~evzuu: 
"G 

1 üze! Helen" filminin mev-
~u tarihte görülmüş kılıbık ve 

, ;~ıuzıu kral olan Sparta (Yu 
,':'1ıstandaki) kralı Menelasın 
il Uliinçleştirilmişbir macerasıdır 
tı u ~ralın güzel Heleni Trualı 
•J arıs kaçırıyor ve Spartatılar "Güzel Elen. filminden 
d~ hUnun için Truaya hücum e- ıısmı öldürecek zannedilirken 
ı 1Y<ırlar. Senelerce süren mes- ıeli~!le bir surette onunla tek-
~ ~ . 
tar ~rua muharebelerinden son rar memlekete avdet ediyor. 
la S?artalılar bir hile ile Trua- Film bir dramdan ziyade eğlen
~.,ı;ıriyorlar ve Menelas ta ka- celidir. 
:ı ·ı:::::· .... 11111 ............................................... uı~ ......................................... .. 
:: •• .. :::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::: J §Son gunlerde Berlın sınemaların 

'.~,/f..iiçük Haberler lj ıian.biriııde · ~vaıdenbe.rg" de ~çlık 
R .... ;;~ -··-·····•·• ..................... , •••••• j. 1~n11 altında bır fılm gosterı/nu'itır. ~11. .............. ,..................... •••••• • • ... 

~ti' .. 'llerik;,i sineına ;]/eminin son Vt" 1 Bu filnı hiç bir tertibat yapılmaksr
:~k e:.ser/erinclcn biri olarak balı- zın sıri o hava/ide bulunanların ~a

ı, ~len "Nuhun gemisi" isminde kı yanı mecbamet hallerini gösterme~ i 
!tj, 'TJ etrafındayapıld.n büyük güriil cin ce1lrİ/111İf:tir. Filrnin göserilrnesi 
y~ . ~ 

tı.J ri:tgınen "n1Ütc.1vassıt'' bir filrrı 111; nıüteakip Aln1an Parlamentosu 

Ofo Öyleniyor 7000 figüran mu- Valdenbergiıı vaziyeti hakkwda 
'l'IJ n:ı fel.!j/<'ler "'.!lnı dekorlara rag- t,1/ıkikat icrasına karar verilnıiştir. 

senaryôsrınıın kıyıneti olmadıgı § Ester Ralston kapluınbaga çor .. 
•>er . s· . Ç 

"ll ~n z:ınıanrı:nna ait kısmında basını pek ~everrrıış. ızını clebi· 
il' asız ' e ç'Jcukç:ı şeyler olduğı:ı L;j,de S.ıit gjbi 1 , 

( /eniyor bu c: S:l'r lstarıbulda gele § Bir nıüddttir Jıa~ta olan Şarlo i-
·~. V"'~cektır. yile§mi.) ve calrşmaya başlamıştır. 

•rıorıınsalı kemencı filminden. 

MlLLIYET CUMA 3 l\IA \15 

ır===11~ft~d~====t;=ı~==;n~====ıı 1 Serseri Şair 
====::===~t~E::S~S~ı~=ı=~~=:ı==·· -opera da-

Izaha hacet yoktur ki sinema Artistleri: Con Barimur, 1 
'alemi şayanı dikkat bir inkılap Koııragt Vayt. 
ve ya bir tekamül devresi geçir- [Tarihi bir mevzu un ame· 
mektedir. Henüz tesiratı bize 1 rlkalılaştırılarak hikayesini 
gelmemiş olan bu inkılap "sesli gösteren bu flllmde durma 
film" mea'elesidir. Her terakki dinlenme olmadan mütema· 
hareketi gibi bu da er geç bize 

1

1 dl bir hareket vardır. Con 
gelecektir. Hatta elyevm Avru- Barlmur bu filmde tıpkı 
pada bulunan şehrimiz sinema Dug-las Faerbanks gibi can
direktörlerinden biri seyahati es 1 bazlık etmektedir. Con Barı
rıasında lstanbulda sesli film! murun bütün çevirdiği fllm
tertibatı yapmak mes'elesinide ! terde olduğu gibi bu filmde 
mütalaa edecektir. Burada te- 1 de maddi ag-rı ve acı çekme 
mas ettiğimiz filmciler ise başka 

ı sahnalarl vardır. konrayt bir noktai nazardan endişe et-
1 mektedirler: Vayt 11 ncl şart rolunda 

Sesli filmlerin söz söyleyen 1 mubalaga etmiştir.) 
ııev'inin memleketimizde göate- 1 Mevzuu 
rilmesine şimdilik imkan yok 1 :\ nci asnn ilk nısfımla Pari;te 
tur. Çünkü bu filmler umumi- 1 Frın ,urı Vilon ı<minde bir halk şı· 
yetle İngilizce ve nadiren Al-

1

1 iri rardır. Ru adam Bur on va Duka-
sına h•bret cttij!;inden l'ari~ surunun 

manca çevrilmektedir. Şu halde 1 dışına atılmıştır Buna rağmen yine 
bize yalnız musiki parcalarını · 
canlandıran ufak filmciklergele- şehre girdiğinden yal•lanıyor, fakat 

idam edileceği c;nada kralın lendinbilir, bu ise ne film ticaretini ne 
de halkımızın sinema ihtiyacını den 2-f saat sonra olecej!;ini söyle-

mesi zaten pek milves ·i; bir adam 
tatmin edebilir. Bunun içindir- ı olan kral serseri ş•iri astıracağı ycr-

19~ 

"Serseri ~alr., filminden 
k; biz daha uzun müddet yani de onun hayatına son derecede itin• 
l .. k ı· f'l y I c y k k.·ası kcn~i akralı.ılmnd•n hlr gence du,,uı·cır llur""•ma DukN \ ilnna ur çe ses ı ı m apı ın a a a- ediy.ır. \"ilon bund•n bil'i5lifade gene .,. 
dar!sessiz filmgetinneye mecbu sararlılardan birile evlenmek istiyo( vermek için kaçı ıyor. \"ilon bunu işkence ediyor '· ulJuıııı ek üzere 

kllrtar• or. l~ılmde sahne alışları biraz 

uzakıan yapılmıilır. ilk plJn m.ın· 

ruz. Lakin itin fenası dünyada I l.Akin bu sararlıyı Jlurgonya Dtı · işldince hemen scvgili>ınln peşinr iken ~ıra!, a<kerlnle vetisıp \ ilonu 
artık sessi_z filmimal.at.ı azalmak IS\, .. ,~ .. ,, .. ,,. .. _~~!~!~!:~!:!ı:ı!:it::i~"!'"·"~'~"~''~'"·"~"~'" .. _ .. ,,.~~ ..... ~~-A~ .. s~~f~'A .... l_.1 ... , ... 1 ...... , -...-~---------.. -.. 1-~----------~ ... 1'41'41'41 ... l I 

f b k 1 1 f 1 h 0."" "'''' ''""""""' ··;; Elza. 1 lı.lku ayartır \e elüıden k~r-
ta ve a n a ar sea ı ı me e cm ~ Miisab kal ~ tulur. ı f,ıJk, hu'"'··et """!anını El miyet vermektedirler. Nite ~ a ar ~ 

7.araları 111.dır. 

·kim Amerikanın 1929-1930 mev ~~~&..~ z;ınıı• C\inde ı.:nutmustur. Elza hunu 
-Majikfe- hir ı eJıve ile bırlıkt• iade cık• l &imi için yaptıkları 500 filmin 

l üçte ikisi seslidir. Bu gösteriyor 
ki sessiz filmler ehemmiyetini 
kaybediyor. İşte endişe budur, 
bir kaç sene sonra aceba göste
rilecek film bulunabilecek mi? 

ı • 1 C>ii:!><~l••--

1 Floransalı 
Kemancı 
-Alhamrada

Artistleri: /(onral Vayt. 
Elizabet Bergner. 

{Bu film tam manasiylc his
sidir. İçinde facıa ve cinayet ol
madığı halde hazin ve entere
sandır. Aile efradı arasındaki 
kıskançlığı tetkik etmektedir. 
Konrat Vayt iyidir, zaten film
de bu büyük artiste ağır bir rol 
düşmemektedir. Elizabet Berg
ner ismindeki genç alman aktri 
sine gelince rolünde çok beliğ 
olan bu kadın bugün Almanya
nın en meşhur artistlerinden bi
ridir ve kendi namına izafetle 
bir film şirketi teşkil edi\miıtir. 
Esasen Bergner Almanyada bü 
yük bir sahne artistidir. Eser 
UFA fabrikasınındır.} 

Mevzuu: 
Üvey ana elinde bulunan Re

ne ismindeki genç kız babasını 
çok sever ve üvey anasını kıs
kanır. Bu halden bizar olan pe
deri onu leyli bir mektebe ko
yar. Rene pansıyonda o kadar 
yaramazlık eder ki idare kendi
sini babasına şikayet eder; ba
bası da cezaen yaz tatilinde mek 
tebe F .oransa ya gideceğini ya
zar. Rene bunun üzerine mek
tepten kaçar ve pasportsuz hu
dudu geçme!· için erkek çocuğu 

Geçen sene \lajik binemrnnm 
mer<im sonunda ~österdiıi ile film Artistleri: GiislHt• frö· 
için :ıçtığı müsabaka usulünü bu sene lih, Betli A 111011. 

Majikten eve! :\!elek sineması tatbik [Bu film daha bir iki ay-
etti. :\ lajik te bu haftadan itibaren 
başlıvor. dır pıyasaya çıkarılmış yeni, 

"i\lelek. sineması dört haftad•Jır modern bir eserdir. Sahne 
giıstermektc oldu~u "ölüm fedaileri, tertibatı, dekor, fotoğraf alış
<.'ılı~ın b•kire, iki kırmızı gül, 'e tarı ve ifade ıtlbarlle yep 
rnızel ı:ıen. filmlerini ınü,abakaya yeni esasları havidir. Film 
ko\"muşru. l\izim tah minimize göre bu " 

· ·· Casus,, ismindeki filmde filmlerden "Cllum fedaileri ve fkt 
kırını, ı gül. !ı'mlcr;ndcn biri kat.:ı olduğu gibi bir polis memu-
ıı.cakıır. ru ile mücrim kadının aşkı· 

:\l•ıikın mu 'lakrn i>e bu hafı nı gösterir. Artistler, oyunla-
ba;lıy •r :\1 isabakava .. ~Ç • m kon rında bellgdlrler. Bilhassa 
muştur. Bunlar: • genç polis rolünde Frölih 

Bu haftadan itıliılcrı gı.stcrilıncye 
\ıa l•nm • ,\sf•lt. [ilmik -~arhoşluk mükemmeldir. Göz yaşları 
ve !'Jrı pasaport. lilmlerıJir. :\!usa· mebzul olan Betti Aman da 
ba"·' sonunda karilerimize bu bu- alel'ekser l)·ldlr. Filmin en 
sustaki kan•atıımzı y•zacağız. şayanı dikkat noktası "reji.· 
,.......................... de gösterilen tekamüldür. 

"Asfalt.. filminden 

poli< mcmnru l lulk. bir kJyumcu 
kıyafetine girer. Yolda kendisi- Bu film hakkında Avrupa dükkônında hır,11.lık ettiAi i~in '" 
ne rast gelen bir genç ressam o- matbuatı haylı yazı yazmış- kaladıAı Elza f;rnner i;ın111Jeki ka· 
nu mocel yapmak üzre yanına tır.] dını br;ıkola ~otürürl· n klllının 
alır ve yaptığı tablo büyük şöh- Mevzuu e,rakıııı almak için c\·inc ,..ııme,inc 
ret kazanır. Bir taraftan gencin Yeni bir polbın oğlu olan gene ' mü»aJc 'c ona rdakaı eder. Erde 
kız gibi tavurları ressamı şup- 1 • ' 1 1 1 • 1 1 1 1 ' ' 1 f 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' ' 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 

hclendirirken öteden kızını ara- BlR iZAH ı §Almanyanrn UFA fabrika.ı ya-
makta olan babası ressamın şöh krnda .,,,,.li film yapmaya ba~layacak 
ret kazanan tablosunda kendi Geçenlerde karilerimizden"Şe- tır. llk filmin ismi (Pazar günü üç 

kızı Reneyi tanır Derhal ressa- fik" Beyden uzun bir mektup buçukta) olup Dita Parlo ve Villi 

mma~elyesine gider~~ ~~elin 

1 

alarak bazı suallerine cevap ver Friç tar3fJarrndan oynanacakt". 

kendı kızına benzedı~ını so:l'.l7r. miştik. Bu meyanda san'at ve 
Ressam derhal kızın destı ız-[ .. 11.k .. b .1 ·h tt. - · . . "uze ı ıtı arı e tercı e ıgım 

dıvacmı ıster. osıra meydana çı- ., 
kan Rene babasının boynuna a- artistler de soruluyordu. Ben 
tılır, ressam da kızla evlenir. 1 J:,u süi'ıle cevap verirken ilk hatı ı 

rıma gelen iyı artistleri yazmış
tım. Bir iki gün eve! diğer bir 
kariim başka bir mektupla bana, 
~öyledigim isimler arasında 

(Mojukin, Çaney, Bernar, Göte; 
ke, Klayn Roge, Lilyan giş, Do 
lores Del Riyo" gibi meşhur ar
tistlerin neden bulunmadığını 

soruyor. Evvela şurayı izaha 
mecburum ki ta!<dir edebildiğim 
!;ütün ~rtistleri orada yazmama 
imkan yoktur. Bu son kariimin 

verdiği isimlere gelince: Moju

.l:in, güzel bir artisttir. Çaney 
coktan beri gözden clü~müştür, 
Bernar Götçe de bir fevkalade
lik görenlerden değilim: Klayn 
Rogenin sistemi sinema san'a
tından artık uzaklaştı. Lilyan 

Giş ve, Dolores del Riyo iyidir. 

§ An1erikadaki sınema müesseseleri 

tarafından vaki davet tizerine orayJ 1 

5idip bu kerre a"det eden ~·ok meş

hur Alnıan rejısoru ve tiyatro nıuta

hassısr Raynhaı ,vdrtinde sesli film 

1 !erden bahsederlrett bu nevı filml~-
rin sessiz filml"'rİ ımha etnııyPccgı

ni bilakıs her ikıs~·ııin sıne;:ıa sana

}'iini tekanıüle sevkedeccgıni .sbvle-

miştir. 
1 

§ Garrı Kııpcrın boyu 1 87 metre, 

llolk Lıu h•difeve fena halde lçe<ler 
Vl' I·:lzJnın, cı.inc ~idt·rek hcdh·eyi 
i3Je eder, ama l·.ız'.t ~cnç ve guze' 
pohı }anında :ı!Jkor "c hır"" 11j!;ı 
sefalet sebcbile }&ptığını anlatır. 

Ccne J lolk lıu Juzmc hıl-~n·der 

ıniltt"~ ~ olur 'e E.;l:ı\a ızdiz:ıç 
tek~· cı.lc•. Elı.ı Ja g.ır p şek Je 
h:ı~ lamı;;. ol..tn hL ına:crJ<.Lın hf ta. 
mı: !folku 5<">11'.'C l 'lamı 1ıır. 

Orı n aşk1:-ı tc~r'-le 'l l·ır r ·-
'ığı sef .. 1ct eh hı_ 'ıpmae·~ı 

ır .:J.f '-der. I Io'\. ht.1uı uzcrlnc f... 

men ,·.,,1ek ıste-r ·de I· .:ı hııak ~--z. 

m o sın ·.lzanın d •• olıır. e 
Paıi~t" !nr baııtGl\İ sr"up l:trın 

t V) ı c ite v, len lıü) ı.;~ hL hınnz 

se is..c. ... İ\<!T g 1.:r. 
1: ı erkek ar, ında mu, i~ b. 

cidal ı)I ır, l lnı~ ha ıanı üldı...r r. 
\"C pc ı~an ~ır hll""'e ~ a\ de~ 
c<le·ı·k "achoı ·IJ~:-.:l•~~ou ıııra( 
eder... P li:ı nıı;ınuru oLln haba ... ı 

o~lıınu tevkif c,Jerck adlhe)e ~ııt.ı 
rür. Llk n l•'.lza hemen ko~ar. hak katı 
onloıır 1 lolku kılrt:ırır, kcııdı ı!e 

tc\"lif olunur. I· :ln1 cazıp bir c ... cr<lir. 

§Klara Bav bir sirk içinde cere· 

yan eden bir vak'a tem~il ~decektir 

§ Klaıa Bov patatesli haşlanı"Y' 

bayıfrrnır~! 

"Floransalı Kemancı" 
filminden in1iş. 'Asfalt,, il ilminden 
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MİLLİYETİN 

Bu gilnkil yeni bllmecemll 
Soldaa sata: 
1 - Oyun Uğıdı (8) 
3 - Şiş yapan hastalık (2) Ter

ınomctro (6) 
4 - So taşıyan adam (4) •a. 

teki lıasulık (2) 
5 -lnck yıvruso (4) 
O - Vllhıtı şarklyedetı biri ( 4) 
7 - Gelecek uman (3) 
8 - Remil (3) 
il - Benzeyiş (6) ida (2J 

EGLENCELERİ 

DOnkO bllmecemlzlD 
halledllmlf şekli 

Yalı:arıdan atatr. 

1- Tarzı Uıde (5) 
t- Talebenla sınıfta otmdatu 

yer (4) 
s- Başkalık ( 4) 
4- Çocutı bataıı bduı (4) 
5- Calı (S) 
6- Bir uamız (5) ı.ez- (1) 
7- Reziller (6) 
9- Hüsnü nazar (8) 

Türkiye ş 
Seramyesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

Umumi ~tüdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara Adana Ayvalık 

lstanbul 'frabzon Zonguldak 
Bursa Balikesir Kayseri 
İznıir Gireson Mersin 
Sanısun Edremit 

.l\lüsait nıuaınelat, kumharalar, kasalar 

TÜRKİYE İŞ BANKASI MECLİSİ İDARE 
Ri. ASETİNDF,N: 

12 ~Jayıs 929 tftrihlne müsadff Pazar günü saat 15 ve 16 da 
çatıma davet cdiltn b ııkamız hıssedaran ale!Ade ve fevkalılde 

rey'etl umumiytsi ruznameleri berveçhi atidir: 

Alel:\de içtima ruznamesi 

1 • lecllst idare ve mtiralup raporlannın 1 ı aatı. 
2 928 S(nesi pilançosunun tetkik ve tasdiki. 

3 l\lürakıplerin tııylnl ve ücretlerinin tesbitL 

Fevkaldde içitma ruznameei 

l - yüz bin adet beheri on lira klymeti itibariyeslııde hamiline 

alt hisse senedi ihracı rnretile sermayenin beş milyon liraya iblağı 

2 - keyfi)'etin tahakkuku için lazım~elen muamelenin ifası ve 

ezcümle: 
A - hakkı rüçhanın sureti istimAlinln tayini 

B - nizamnamede bu bapta lazım gelen tadilatın icrası için 

meclisi idareye salahiyet ltaSL Mah:Uli içtima Hlmayei eda! çocuk 

sarayı salonu 

Evinizin apartımırunızın 
daima temiz ve parlak 

kalmasını ve . izin de 

m nun olmanı7.ı ırm 

edi,·orsanız meşhur ve 

mozadı taaffün 

Poliforl 
noget 
Cilasını 

nllanmanız lhımdır 

Her yerpe 
satılır. 

===~ YERLi MALI ... • 
PEŞlN VERESİYE 

Vatandaşlanmwa yerli mallanııa gO,.terdlklerl rağbete binaen 

KARA .mÜRSFL, HEREKE, FESHANE ve SÜREYYA PAŞA 
Mensu<"at fabrika! nnca Auropa mallanna rekabet edecelı: 
surette imal ttlklerl kumaşlar matazamızda mevcuttur. MezkOr 
kumaşlardan taksitle elbise imal etmekte oldutumuzu muh· 
terem mUşterilerlmize arz ile mUftehlrlz. Telefon: lstııııbul 1702 

Eminonu J_!K terzihanesi Hamza Zade Ahmet Hulusi ~ 

Avtı5torva fabrlkalan bezaran 11n<'allyeler! umumi satış depos;lstanb•Jidsw 
lJ•tıra ogıu hanında 46 47 numaralı Joz. N. Aclman telefon lsunbul 2409 
Hamış; aynı depoda em ai ÇC$lt perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz 
kumaşlar, mutenevvi ısrur, perde mi ıer, tıil; keten perde, örtiilcr; mar lccn 
derileri. plrlç korniş '!ll!lf pirinç ve lake karyofalar ile 9'JCuk k ryolalan bb 
rlka fiatına satılmaktadır. Fi:ıt maktudur 

MILLI1'ET MAYi~ 1929 

Küçük Ç ftlik Parkı Omnion Şark Sinai Anonim şirketinden 
Hisse senedatına 7 numerolu kupon mukabilinde 23 kuruş ve 

rileceıtı ve işbu mcbal1ğin 15 :Vlayıs l 92Q tarihinden itibaren Ga 

!atada Doyçe oryantbank klşelerlnden tesviye olunacal(ı llAn olunur. 

Şirketi hayriyeden: 
3 Mayıs 929 Cuma günü 
Havaların birden bire ısınmas1yle bcğaziçi~e 

çıkmak isteyen muhterem yolcularımıza sühu
let olmak üzere bugünden itibaren ilk bahar 
tarifesi tatbik edilecektir. 
· Yeni tarifede köprüden tenezzüh mahallerine 
yapılan seferler atide gösterilmiştir: 

Köprüden Y eniköy kavaklara kadar 
Saat 

8 9,30 10,15 12 13,15 14,30 15,30 

Köprüden Anadolu hisarı Beykoza kadar 
Saat 

6, 8 ( yalnız Beykoz) , 9, 9,30 ( yalnız Beykoz), 
10,15 (yalnız Beykoz) H , 12, 13,15, 14 (yalnız 
Beykoz), 14,30 , 15,30 ( yalntz Beykoz), 16,30 

AKŞAM KÖPRÜYE AVDET SEFERLERİ 
Aı .... :lolu kavağından 
Saat 

16,20 ' 17,20' 18,20, 19,20 

ve 20,20 de hareket eden vavorlar Rumeli ka
vağı, Yenimahalle, Me~rhurnu, · Büyükdere, 
Tarabya, Yeniköy, iskelelerine uğrayarak 
köprüye inecektir. 

Eeykozdan köprüye inecek seferler şunlardır. 
Saat 

15,30' 17,20 • 18,20 ' 19,25 ' 20,20 ' 
Anadolu hisarından köprüye 
Saat 

15,50 ' 18,03 • 20,17, 20,43 

21,20 

EBEDİ İLKBAHAR 

K ak~ 
TE~1tN EDİLİR .. .. 

Okbahann bütün güzdiı~ni vücude b•hşetcigi. ,bayatı kalplere 

verdiği saadeıi bir KODAK ile suhuletle tesbic ve ebediyen 

muhafaza etmek kabil iken geçip sönmeierlne meydan verecek 

!111 ................ ... 
Şehremaneti ilanları 1 

-------------Şehremanetinden; linltaparu ve 
yenı cami civarında icra edilmekte 
olan kanalizasyon ameliyatı dolayıslle 
li Mayıs ~9 perşembe akşam saat 
8 den 4 Mı yıs cumartesi sabah 
uat 8 ze kadar üsküpiü ve azaplar 
caddesi arasındaki unkapanı caddesi 
kısmı ile yeni cami civarında çilin
girler caddesınin mısır çarşı kapısı 
önüne müsadif kısmının vesaiti nalc· 
lıyeye kapalı bulunduğu llAn olunur. 

• • • 
Beyazıt Dairesinden: Yeni pos

tane civarında Hubyar caddeıinde 

Y ıldu: hamamı aokağı batındaki ou
ma.ra11z baraka ve ayaııofya meyda
nındaki camekan baraka ile şehzade 
batında Emin Nurettin mahallesin
de İbrahim paşa caddeainde 116 /92 

N o. dükkanın enkazı hedm ve nakil 
l!lesarifi alıcıya ait olmak üzre ka~ 
palı zar fusulile müzayedeye konul· 
muştur. Almak iateyenlerin şartna
mesini görmek üzre fen memurlu
ı;;una müracaat ve ihale günü olan 
29 Mayıs 929 Pazar günü ıı.aat 14 de 
kadar teklifi havi zarfları daire en
cümenine tevdi eylemeleri ilin olu
nur. . ~ . 

Üsküdar Dairesinden: Daire 
c!ahilinde yapılacak kaldırır:: lar için 
23000 ila 82000 adet parke taşı la
zımdır. Kapalı .zarf usulile münaka
ıı.aya konmuştur. Zarflar Mayıaın 25 
inci Cumartesi günü saat on dörtte 
açılacaktır. Talip olanlann tafsilat 
almak için her gün daire fen memur 
luğuna müracaatları ve teklif zarf
l"'ını da ihale saatine kadar daire 
encümenine vermeleri ilin olunur. 

Meclisi idare 

Balıkesir Eencümeni daimi
sinden: 

Balya - Bayramiç yolu için Atideki evsah havi bir traktör ile 

bir yol kazma ve tesviye maklnası kapalı zarf usulile mübayaa 

edileceğinden talip olanlann Mayısın 19 uncu Pazar günü saat 1 !i şe 
kadar Balıkesir vll!yet Encümenine miiracaatları !!An olunur. 

1 - Tıraktör 20 !la 60 beygir kuvvetinde ocoşenl tertlbannı 

haiz ve benzinle müteharrik olacaktır. 

2 - Tesviye ve kazmak makinesi 12 kalemlik kürek tertlbatile 

mücehhez ve kazma tertibatı 7 dlşll olacaktır. 

3 - Tesviye ve haflr makinası tekerlekleri eylleblllr tertibatlı 

ve aynı zamanda hendek hafrı için lAzımgelen tertibatı olacakcır. 

Satılık köşk 
Göztepe İstasyon camii kar

şısında Şehbender Beyin köşkü 

ve önünde iki dükkanı satılık

tır. 8 oda, 2 kuyu, 1 Frenk tu

lumbası, 3,5 dönümarazi, havuz 
ahır, ve envar meyve ve çamlığı 

ve denize nazareti vardır. 

Tayyare Piyango Müdürlil
ğünde Şeref Beye müracaat edi-

lecektir. 

~----.... 
' Muall!m ' 

Doktor Hafız Cemal 
Dahili, sinir ve çocuk has

talıkları mucahassısı 

Cumadan mada hergün saat 

(14-16) ya kadar Divanyolun· 

daki kabinesinde ve Cumartesi, 

Salı günleri (Rami) de (9-12) 

raddelerinde hasta kabul eder. 

Telefon: lstıınbul 2398 

ISfANllUL BORSASI 
iSTiKRAZLAR 

lstltruı dıhlll J 91 
06yııaa maubbldı iOı 
lbaııılyell demir yolu 7 

SENETL 
lı b111kuı 14 
Anodola demiz yol• 5IJ 
1. Tr111ny. S. 7 4 
1. u. s. Şlrktll 
t Su Şirketi 
T. Tütfln A !, 
1. Deltlrmeo S. 
$. Dtllrmeu Ş. 

A. Çimento S. 
1. Telefon S. 

41 
10 

7 

4 Ş. M. Ecza S. 
Ş. Hıyrtye 18 

TAHViLAT 

Anadolu} 1· T. 
D Y ı. T. 

· · 8. T. 
'fUnel şirketi 

Elettlrlt şirketi 
Rıhhm Şirketi. 

H. Paıa llmıo ılrkeU 
ÇEKLER 

80 

511 
15.00 

00 
ıo 

39.00 
10 

86 
:ıs 

00 
()<) 

65 
50 

40 
4,18,~0 

4,18,50 
17 ,, 

Londrı 

Newyork 
Pu!J 

'1!15 25,00 

Atını 

Cl,48 91.il 
it 47.00 
17 74.00 
t 5H' 
t ~o.oo 

. . . -----~------·-Şehremanetinden: Seyrüsefer Operatör 

CenC'fre 
Roma 
Bi.ıkreş 

Am~rcrJıru 

Brüksol 
Solyı 

11 oO.oO 
1 21,50 

··ucrkczi için imtihan ile memur alı- HALİL "'-EZAİ 
r.acaktır. İmtihan Mayısın on be,in-

cı Çarşanba günü ıı.aat 15 te icra e- BASUR ~1EMELERİ 
dilecektir. Boyu 1,78 olanların şe

ıaiti öğrenmek ve imtihan için kay
dedilmek üzre zat işleri kalemine mü 
racaat etmeleri il.A.n olunur. 

Fistül ve sıracalan ameliyatlı ame· 
liyatsiz elektrikle tedavi ve bilcümle 
ameliyıti icra eder, Öğleden sonra 
Dlvıny<>lo Acl flaoımm N. 20 

l!::u°;ü~;~~-::-ı ÖkııOrQk ve nefes dıı.rlıtı 
için pelı: tesirli 

-· lllçhr ~
iLAN 

Prar 

Berlla 

Viyana 

ı so.76 
67 '4(),0d 

10 411.00 

t ous 
8 .ıo. 75 

TıCARET ve ZAHıRB 
BORSASI 
- 5 -

Butday 
Yomuıatc 
Kızıla 

Stiıter 

Sert 
Dönme 

YumQfAlı •-
Sert • 

1929 

AZAMI 
K. P. 
00,00 

00.00 
00..00 
00,00 
-,-

ır.sGAll 
K. P. 
oo,00 
oo,00 
oo.ao 
oo.oo -.-

misiniz. Bir çocuk bile kodağı istimal edebilir. 

HER YER DE SATILIR 

İkinci Ticaret Mahkemeıin-
1en: Galata da Havyar hanında SO
fİRY ADIS biraderlerin yazıhane· 
sinde mukim ve Pangaltıda Hamam
la Eşref aokagında 24 numarada sa 

<in K. MASTORİDIS efendinin 
<\ıuerikan Ekispres Bankasına me
Jyun bulunduğu 4370 İngiliz lirası 

.oe 3 Şilin ve üç Penayı tediye eyle-
( '.Ilediğinden dolayı mezk(lr Banka
( redinde merhun bulunan tahminen 

Trabzon vlltyetlnln Maçka ve 
Santı ormanlanndan müzayedeye çı· 
ltanlup talip zuhur etmeyen böcek 
istillsından kurumuş 24000 metro 
mlkAp ladin eşcan bir sene zarfında 
kat ve ormandan çıkanlmak ilzre 
beher metro mlkAbı 2 lira bedeli 
muhammenle ve kapılı zarf usullle 

Romanya 

llulR•rletaa 
Zahire 

Çavdar 

oo.oo 
00,00 

15,19 
ı•.oO 
14.tlO 
ıo.ıo 

( 

) AıaminütMinoteroskart- ( 
) fotograilar 1 . 
) için aıı 

(l=O=O<>OO<x::<X>O<XR" 

Kira otomobillerinde tenzilat 
Şehrem·ıneti d ·n: İlk açılışta 60 kuruş :ıazan 

kırmızt taksiler 3u kuruşa 4J kuruş yazan siyah 
taksil~r 20 kuruşa indinlıniştir. 

Tak ımctro saacları cashih edilinceye kadar muhterem ahalimi;dn 

saatin gösterdiıti mikdardan 30 ve ya 20 kuruş indirerek para 
\ ermcl~ri rica olun lir . 

~ V~TNI BAH~E -~JRAHANE ve RE~T~HANININ 
KUŞADI 

1 laltt Frnnk Ttvhom ve şOrcktsı 
Hergün saat 18 den itlhareo; Profosör V. Sıemadın tahtı idaresinde 

nam koruer. 
Cuma günleri saat 12 den 15 e kadar; matine lı:on<er 
1 ~ M•vımn iıihuen: Tabldot Bahçede taam cdilebiiecelrtlr. Şark 

ve Avrupa ıaamlın. 
Birasının ndasctile meşhur yegine mahaldir. 
't·fi me~r nh:tt Mükemmel servi9i 

Tüccar ve Banka, memuru olmak için 
Ç•~ıml-a ve com•rtesl günleri sut 16 dan 18 e ve 19 dao 21e kadar 

iki sınır açılmışnr. Malılmıtı ıüccariye, lluıi hesap ve usulü delteri; Basita, 
muzaaf, p:ıkradomar . Amerikan usuliİ ve banka ıoılamelttı 4 ıy zarfıııdı 
klı:nllen ıedris olu:ıur. Son imtlhandı muvdfalt olanlara muhasebeci tıhı· 
deınımesi verilir. Ve iş tedarikinde muavenet edi!lr. Dersler 11 Mayıs cu
martesi günü başlıyor. Programı ı:neccanen almak ve kaydolmalı: için lstan· 
bulda Çarşıkıpı tramvay lst"'yonundı Amerikan lisan ve ticaret dersaneslne 
müracaat flususl dersler dahi kabul olunur. lüdürü Agop Pakrsdunl --------------- -------~---

lstanbul ınüessesatı sıbbiJe ınubaJaal koınisJonu 
riJasetinuen: 

Müossesatı sıhhiyeye 1 Hııı:ran 929 tarihinden 31 Mayıs 930 tarihine 
kadu l~ım olan bir senelik ade yağı. et, pirinç, teker, ekmek, mütenevvi 
mahrukat ve mek011tı lıayva"iY• ve sair erzakı mutenevvla tanzim edilen 
Hrtnamderi veçlıile ve kapa], zarf usulile ihale edilmek üzere münıka.ayı 
konulmuştur. 

Mezkur erzak tın et, ckmtlt, süt, yoğurt, sebze 28 Mayu 929 Salı günil 
saaı 15 te ve ılef'umum erzakı hirc ile mı:kOIAtı hayvaniye 4 Haziran 929 
Salı güni.I saat 15 te ve sıde yağı ile alel'umum mahrukat dahi il Haziran 
•J-29 Salı gimü saat 15 te flaılar haddi !Ayık göriiiddtü takdirde ihale edlle
cektir. Bu baptaki şarmamtleri görmek ve fazlı izahat almak lsıeyenlerin 

mezkOr komlsvona müracnaılan l!An olunur. 

:SOOO kilo tütün ile keza yine mer
ıun 1911 senesi 1 Şubat 1928 kopan
ı. elli adet MISIR tahvilatının fü. 
uhtu hakkında vukubulan taleb 25 

'liıı.an 1929 tarihinde tarafına tebliğ 
c vuku bul ... .ı.ı itirazıda reddediJmiş 
Jduğundan mezkür tahvillerin 14 

iayıs 192Q Salı günü saat onda 
Bahçe Kapısında kain dördüncü va-
kıf Hanında esham ve tahvil.it Bor· 
~.sında ve Tütünlerin dahi 16 Mayıs 

929 Perşembe günü aaat onda mev
" bulundukları Galatada Yakapa
ında kasapnamı diğer Ekser depo· 

,unda bilmüzayide füruhtları karar 
ir olmuş ve işbu kararı havi tebliğ 
ame mahalli mezkfirda sakin ned· 
unu mumaileyhe gönderilmiş isede 

Jliren oradan çıkıp giderek elyevm 
kametgahı meçhc l bulunduğu mu· 
,a,iri tarafından mahallen yapılan 

ahkikat ile anlaşılmış olduğundan 
!:aran riyaset aleyhine tebliğ maka· 
nıına yapılan işbu il.andan itibaren 
lıç gün zarfında dayin huzuru Mah· 
kemeye celp edilmek suretile itiraz 
edilmediği taktirde kararı mezkil· 
run iktisabı kat'iyet edeceği ve mu
'YYen gün ve aaatlerde mezk(lr Tü
tünlerle tahvillerin yazılan mahaller 
ile füruht edileceği ve işbu Tütün
lere ve tahvillere talih olanların da
hi muayyen gün ve saat ve mahaller
de bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

KİRALIK KÖŞK 
Göztepenin en güzel ve nezaretli 

mevkiinde Abit Paşa köşkünün ha
rem ve selAmlık kısmında icabında 

ı"lobilydi kiralık daireler vardır. Se
lamlık cihetinde oturanlara müra
caat. 

latanbul İkinci Ticaret mah
be:neainden: Istanbulda Marpuç
çul.ırda Bamatan hanı altında 49 nu 
ll'erolu mağazada hırdavat ticareti
yle iştigal etmekte iken mahkemece 
iflasına karar verilen Eskinazi Levi 
şirketinin marüzzikir mağazasında 
mevcut çatal, kaşık, oyuncak, çakı 

kırıatal ayna veaair eşyayl mütenev
via 6 Mayıs 929 tarihine müıı.adif 

Pazartesi günU ıı.aat 10 da mahallln
de bilmüzayede fruht edileceği illn 
clunur. 

şeraiti sabıka dairesinde 21 Nisan 929 
tarihinden 21 Haziran 929 tarihine 
kad<r iki ay müddetle müzayedesi 
temdit edılmiştir; 

Taliplerin ve şeraiti müzayedeyi 
anlamak isteyenlerin Ankarada orman 
müdüriyeti umumiyeslle Trabzon ve 
lsunbul orman baş müduriyetlerine 
müracaalan ilnn olunur. 

Arpı 
Mıstr 
Yulaf 
Keten tohum• 
Fasulyı 

Merdmek 
r\obut 

1 Börülce 
Baklı 

Hubu'bat 
Susam 
Kuşyemi 

Un 
Ekstra !k.Jtra 
Etslra 
Birinci yumuşak 
Birinci sert 

SATILIK MOTORLAR ikinci 
İspirto ve İspirtolu İçkiler Oçiıncu 

inhisarına ait olup Rusumat mu Razmol Kep et 
lıafaza müdüriyetinin Haliç fe- Paspal 

. 

16.-
14.00 
16 10 
ıo,ıo 

-,-
48,00 
00,00 
14.00 
00.00 
oo.oo 

-,00 
-,00 

1340,00 
1250,00 
1300,00 
ı ;,2;;.oo 
ı~oo.oo 

1150,00 

-.-
4Ş,o0 

oo,11! 
51.j,O(J 
oo.11! 
oo,O(J 

1110.00 

11 ~o.OO 
122~.oo 
12~0.oO 
1200.00 
ıc:!(l.oıı 

ı:erindeki atelyesinde bulunan lstanbul Hayvan Bors .. ı 
zirde ecnası muharrer motorlar 1,5,1929 Diri satı~lat 

111 
idarei inhisariyece tarihi ilan- Cinsi A<let U::

1
° ~ 

dan itibaren 15 gün müddetle 
müzayedeye vaz edilmiş oldu- Kıvırcık 
ğundan taliplerin bu müddet Dağlıç 
zarfında saat 14 den 1 7 ye ka- Karaman 
dar Galatada Hüdavendiğar ha Karayaka 
nında İspirtolu iı;kiler inhisarı Kuzu 
baş müdüriyetine müracaatları Keçi 
ilan olunur. Sığır 

1180 

1094 

-· 
40 
ş 

26 --
18 
~ 
15 

--
-

Maateferrüat Buğaz motoru. Danı 
Maateferriiat Kancabaş motoru Manda 
Maateferrii"t Taka motor. Ma
atef~rriiat T:ı.ka motor. 

Darul'ıct7.e MlldürlOp;Dnden; 
Bedeli keşfi ( 4S:I) llra (8:;) ktı-

Cinsi 

Et satışları 
Okka !!',~ı 

ıuıart " , 
ıc. p ... 

mştan ibaret bulunın Müe~seııe Kıvırcık 
ııs ıso 
ııo 190 

Çımaşırhan"i mılt!nı!annın tamiri Dalıç 
107 116 

milnakısosı kftpalı zarf usullvle 29 Karaman -Mıns 929 Çar ambı ~nU Saat Kırayalı 
ondörtte icra cdilecekttr. Taliplerin Kuzu BO 

70 
60 
73 
sıı 

yüdze yedi bııçuk nispetinde teminat Keçi 
akçeleri ve ıeklifnımeleriyle Daıül· 'ığn 

Danı 
Manda 

acezeye mürıcaadın. 

P!yan~o müdüriyetinden: 
Tıbettlrilecelı: olan ( 470,000) adet 

evlenme evrakının 4ı 5t929 tarih 
cumartesi saat on be~te ve (76000) 
adet evlenme cUzdını w dtfıerleri de 
6·5-929 tarih pazartesi gilnU saat 
on beşte mUnakasalan icra oluna· 
olunacağından talip olacaklınn pey 
akçeleri ile birlikte mezkür gtln ve 
•aatlardı piyango mUdilrlüğunde mtt
teıeklrll mubıyaaı komisyonuna mü
racaat eylemeleri iltıı olunur. 

TlYA.TRO 
VE SiNEMALAR __-

gü ve ,1c1•~ 
Mll!et dyauosu Bu n •Jl rı 
Naşit Bey teınsı .,,ııı 

Gündüz (Maçı DokıııdıJ.!U. 
hlt Dram 8 P. lifi· '#' 

Akşam ( Sevda tcoı:ball eııol"· 
medl 4 perde Kantolar [)il 



1 

1 

-··· .... -
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YAPACAGINIZ H.Ef)İYE SllE 
LAYIK OLMAI)DIR 

Parker Duofold mürekkepli kalem 
heın güzel hem faidelidir 

Bır Parker Duofold kalemim hediye ediniz. 

Bunu. pd, hoşa p;idece~inc \C minneti şükranı 

il'' cip olacağına emi., <>l:ıhilir inl7. 

(,erek şekli gerekse renkleri biıyiik lıir zevki 

• ' m i;e intihap ed;ldlklerine delildir Kalemin sapı 

hıç krılmaz ve her gün istimali netic'~sinde kat'iyen 

bozu!msz. L'cu be yazıyı kolaylıkla yazdırır ,.e 

gıiz,' , t rır. F.li yormaz zira s!pı gayet hafif ve 

nı ı·qzrnelidir 

Parker Duofold, elin birkaç hareketilc o kadar 

ülıukt, dolduruluyorki ne parmaklar ne de elbise 

lekelenmez. 

Kırtasıyenizi aldığınız mağazada Parker Duofold 

l..alcminı güstcrilmesıni isteyınız. Ye >ize hiçbir 

t~ ıh'ıildu mucip olmamak iizre, bir kere tecrübesini 

'apınv.. O zaman bütün fevaidini anlayacaksınız. 

1·:•1<e"1 Parkcr Duofoldden ha~ka hir kalem kulla

la'1abılirm's '1iz'i 

Fiatları: 

~@~ 
,~rıw rar e 
~ '&:; Duofold 

l,tJ11ı.,uJda G. DIELMAN ve BILL müessesesine miıracaat 
~ 

r-.r' 

~ Gramofon sahiplerine mühim bir ilan 
, }J Son defa radyo ile im!A edilen 

( omokord Gramofon plakları 
~t B Gelmiştir 
~ u k~rc en muktedir hanendeler tarafından okunr' 

» ve (1ck kıymet'i destekArlarımızın eserlerini 
ihr 

J ıva eden mutena şarkı, gazel ve fantazi 

: Parçalarımızı lırr kese tavsiye ederiz. l\lezklır 
PL~klan l•il ı\mum !(ram o fon mağazaların.da ara) ı n ız . l urhi · ·~( '. ;~ın ~m~mi mtimcssili ve toptan sa~ deposu sahipleri U:\ 1 ve ) 

ASK! Sultan hamam Havuzlu han 12-13-21 ) 

·~ n §18 ~ •• • Be_yoğlunun en güzel bahçesi olan • •••<> 
t PANAROMA 
~ bahçesi açıldı 
• ~ Cun~a gUnUnden itibaren her akşam 

~ •••• Ui~ EM ~ı iN~~ ~~z ...... ~~: 
~ ::::::11ıı- SERi OLCULUK ~::::::'I 
~ A.ero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin §§ 

:~ 1 
Lftada iki <lcf:ı h--ekct eden posta tayareleri ile seyahat edlni/. §§ 

~ 1 1~ .
1 

t ·nhuld:ı .\t 3\ ı ;\ ~:ıattc ve .:\tinadan Brendi/.ive 4 saate ~ic.iilir. S: 
:~ •i t~ı.ı ve koli l ' ııektnp nakli için Löyıd Tİrve;unonun Bcv :: 
~ ~lı1n ı. • . ... ... 
~ <,lllı ı.;.L ( alatcJ. Jray :mhancdeki yolcu idarehanelerine müracaat :: 

1, 11 
1 rn1~1 • 

"-!ı;!~···· 
--....::.:••··~~! 11 ' 1 ' ·ı·e 1 f n ""ı·o"lu 2·'Q0-21"')- ..... 11111111111111111 '• ---...:; •• ,, .ı,. • u .... ,.. ~. 4 ....................... . 

Manisa vilfiyctinden: 
ı, J; cı adedi kilosu 

klc 'ıeıabcr ,1;; 

\.ı ,, ~ ôlr l 
' ')~ 

4ll0 
l .'00 
100 

CY.;;afı 
IO kiıilık yirmi sitlllı 
.ı kıloluk çelik 
l kılnluk çelık 

Demir teker ekli 
'' ı 600 4 'O kilo sıkletinde 
ilaı <de 300 1 kilo >ıkl<tiııde ~elik 

1 °1ı,ınııı ııevı, mıkt1n, <vsa[ı nı•ıharrer yol aldn edev3ll (->000, lira kıymeıi 
,,.''le ~ 1 ,. eııc lıze·ınden 18 5 9:!<ı Cumartesi günü s3at on bire k•dar mild-
.,.,,tl., nen ııı k · 1 k · 

"•tı un• a•ava çıkarıldıjtından fazla tafsıldt ama· ısıeyenlcrin 
muayvcnc zarfında nafia b~ mühendisLiğine müracaatları 

()[) . * * * 
C\'t~ " kıio .. 

0 
ı k fi metre . ıu!ır ·le .\khısar- Göruiis volu güzerg~hının tayin ve 

't J,J•Uc , ' ının ı~ .an Hl 5. 9:!9 Cumartesi günü >aaı on lıuçug-a kadu 
,, lıie chcr ~•lometresi • l:','l) lira kıymcti mııhammcııe üzerlıdcn bpa ı 

Ilı he~ct·nıunakasaı ı çık ,.,J.,,~rır. "J"afsil1t almak i<teyen taliplerın nafi.t 

l{i;·~iik öskler-

MiLLiYET CUMA 3 MAYfS 1929 

"~KSELSIYOR,, VE YERLİ Y APl "HIZIR,, 
YAi\GIN SÜNDÜR:\lE l\IA KIN~:u-:Rl 

Bu makiPc: her evin, her köylin, her bina-

nın en lüzumlu eşyasından biridir. 

Makinelerimizin şu birkaç sene zarfında kur 

tardıp;ı ,ervet iki milyon liravı mütcl<IVizdir. 

Yangından kurtardı~ı binalardan bazıları: 

"!saklı nahiyesı, r,vziııt• ·•. <i' \nkarada 

lktısat \'ektlleti ıııcrh?. a t•o-.ıt. \arı, ] 1Pmil Ye 

Tahliye şirketi, Samsun hastanesi, Feriyc, Kı..m
kapı tütün lnhisıırı depoları, Sinop hlikômet 

konağı, lzmir memleket hastanesi • 
Yazıktır, günahtır, ,ıhhatimiz gi!Ji sen-etimizi 

de koruyalım, 

luks karadeniz postası 

M "l} t vaporu 5 ı e l\layıs 

Pazar gfıııii akşanı saat 18 do 
Sirkeci rıhtımından h ırcketlc 
[Zonguldak, lnebolu, 'inop, 

Samsun, Cn) c, Ordu, Glreson, 

Tr~bizon, Rize 1 ye nz "et 'e 

(Vakfıkebir, Görele) iskclelcrJıe 

de ugrayarak aYdct edecektir. 

;\lııl':ıcaat mahali. İstanbl 
Tialıkpazan ycııi tir~ret han. 
Telefon lstaııhııl 1154 
Dıkkat: Yazıhanemiz 10 

~ 
.\Iayıstan itibaren .\leymenet· I 
hanı alıındki maj!;nzaya nakl 

::c:ıl:u:uc:a:k:t:ır:.::::::::;:::::::::; 

Evlere, ticaretanelcrc veresiye veririz, har-

ınanlar için taksitle satarız. 1 !er nevi 

mahsulle mübadele ederiz. 
Maksadımız, memleketimizin malını, servetini korumaktır. 

G!latada, cskigümrük caddesi, samarcidi han ı ·o. :-,8 llalis Ye Sdahaddin Tele: lkyo!!;lu-1-H7 

... ,~==:::: 
....,.,,,., _ y;ıcoo:ıeooocooooc:xıoc:oocoxıooe<::ocooc ~(§:: 

~~2 

PERTEV SURUBU ~ 
co_cı 

Nfl1LEKE TİNİZ İN EN ffliRUf DOKTORL!iRINiN ~ 
TllKDIRllTINll 11/tlfl!IR Oll'/UŞTİR ~ 

CJ~ ı 
,!xıal:X.Xo:x:x:ıoooooocıoooOOOOOOooooooooooooocxxıcıoovoo~ ~· 

~~.~ ~.~,~ ,ı! ~J 
başında . Beyo~lu 2362 Şube 

acentesı: :\lahmudive ilanı alntda 
lsranbul 2~ .ı-0 

Bozcada - Ayvalık poslası 
( Antalya ) vapuru 6 :\layıs 

Cumartesi 18 de !Jıırc rıht

mından hareketle Cclibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Boz

caada, F,clremit Burhaniye 

Ayvalı~a l!;idecek ve Ayva

lıktan salı gunu hareketle 

Burhaniye Edremit Çanakkale 

Lapseki Geliboluya uğrayarak 

M ET R u K E i LA N AT ıJ •-"elec_ektir. --· 

Antalya postası 
Sokağı 

Atik Bahariye 
Cedit :'\:isbiye 

No Ne"i temamının kıymeti muhammenesl 
12 tahtıııda 14-16-19 

No lu üç dükkAnı müştemil 
Kondopolu Apartmanı 

Lira 
20,000 sekiz taksitte 

:\lüştcmilAtı; Üç daireden ibaret olup her dairesi üçü büyük digerleri küçük olmak üzre yedişer oJa birer 
mutfak ve birer hal~. çamaşırlığı iki oda ve üzerinde taraçası vardır. Kuınpıınya suyu ve hava gazı 
tertiban mevcuttur. 

Bal:l.da e\'safı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 20,000 lira bepeli muhammen ile ve 
kapalı zarf nsuliyle 27-5-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de mu1.ayedesi mukarrerdir t•liplerin 
bedeli mulıammenin yüzde yedi buçuk hesabile teminat akçeleri \'eya muteber Banka mektuplariyle emvali 
metruke satış komu5yonuna müracaadarı. 

Semti 
Kadıköy 

Yeşilköy 

Matıallcsl 

Raslmp~a 

Köy içi 

• * • 

Sokağı ·o. Nev'i?, I 
Süleyman efendi 5 maa bahçe na tam•m hane 
Vapur iskelesi IO mfa r\ıalıçe ahşap hane 

l\1üştemi1Atı: üç oda bir mutbak bir halA 

Kıymeti muhammeneleri 
Lira 
500 

1250 
peşin para ile 
dört tak!lltte 

Baldda ev<afı muharrer emlAkin hizalarında gösterildl)!;i veçhi le mülkiyetleri 26!5 '929 tarihine müsadlf Pazar 
günü saat l 5 de alent müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bedeli ınuhammenln yüzde yedi buçugu hesabilc teminat 
akçelerivle emvall metruke satış komisyonuna muraeaatlan. 

••• 
Semti !\la hailesi Sokağı No Nev'i 

P.o)!;aziçi Yeniköy Ayanikola Köybaşı 195 Gazino 

• Bülbüldere 7-72 Mağaza 

Bostancı Bağdat caddesi 4C)8 OükHn 
Balat Karabaş Vapur iskelesi 41 • 
Ji'encr Gülcaml Fener 275-240 • 
Kadıkriy Ra<lmpaşa Oton efendi 27 Ilane 

" • • 29 DükkAn 
Cnkapaııı 1 laraccı kara l\lemet Fener caddesi 7-19 

RalAd• evsafı muharrer emlAkin 6; S, 929 tarihine mu<adil Pazartesi günü saat 
mubrrerdir taliplerin Emvali metruke icar komisyonuna müracaatları. 

• • • 

icarı 

lira 
20 )ebri 
10 • 

96 Senevi 
72 • 

150 • 
240 

" 
6(1 

" 
270 

15 de temdlden mü•aycdtleri 

Semti \:lahallc;i Sokağı No Nevi tamamının kımeti mııhaammenesl lira 

( lnebolu ) YBpuru 5 Mayıs 
Pazar !O da Galata rıhtımından 

hareketle lzm!r Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
ıı;idecek ve dönüşte mezkôr 

iskelelerle birlikte Andlfli Kalkan 
Sakız Çanakkale Geliboluya 
ujtrayacaktır. 

! rabzon ikinci pastası 
(Reşit paşa) vapuru 6 MayJJ 

pazartesi 12 de Galata rıhtı-

mından hareketle lnebolu 

Sdmsun Gireson. Trabzon 

Rize Hopaya gidecek ve 

Pönüşte Pazar Rize, Sürmene 

Trabzon, Görele Gireson Ordu, 

Ünye, Samsun, lnebolu, Zon

guldağa uğrayarak ıı;elecektır. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

300 adet büyük kutu fla

yozan mahlôlü, !'iOOO adet. ç:t· 

lı supürgc>i , 300 !det fayrnp 

küreği. 300 adet sustalı yağ 

ibriği, ~00 kilo ıı;llngrit kı\adı, 

150 kilo katranlı kırcala, l 00 

kilo ı>pavlo, ı 00 kilo hey;ız 

komando, 500 kilo donyaı;. 

Yukarda mikdar \C cinsleri 

Yazılı on kalem .malzemd K•dıkıiv ( '.4feraP;a lzmir Atik 15 cedit 33 maabahçe gAgir hane 4500 sekiz taksitte 
MüştemılMı Altı 'lda bir ınutbak bir halA muhtelife mıi;tacden pazarlık 

Yeşilköy Serkeıiye ıotanbul caddesi 66 maa bahçe hane 4-000 • , suretile mübayaa edileceğinden 
MüştcmilAtı; hüvük ve küçiık onbir cıda bir mutbak ve iki halA taliplerin şartMmeyi gürmek 

fi IMa evsafı muharrer cmLlkin bedelleri sekiz taksitte tediye edilmek üzre hizalarında muharrer kıymeti iızere her p:ün ve pazarlığa 

ınuhammene ile ~~ .'i'Q29 tarihine müsadif cumartesi günü saat l.'i de aleni müzayede usulilesatılacaktır taliplerin 1 i~tirak :.çi.n de q ;\fay. ıs çarşam-
bedeli muhammen in yüzde zedi buçdğu hesabi le teminat akçeleriyle emvali metruke saaş komisyonuna müracaatlan ba p;ünu saat on altıda leva. 

• ıınınınmıııııııııf ınnııımmmııırıııııııııııııııııııımıımıımıııırıı• ı' ·---· zım rnüdiıriy:;: mtiracaatlan. 

=
. - B ll y u k .....-- EMtlK VE EITıM t:skişehir vil~yetinin Mlhalıçcık , kaıası dahilinde Çatacık devlet or-

manından senevi 7805 metro mik-

; tayyare piyankosu~. o•Nı•eı ~~~~ ~~ı~:~e::n 7,s:ı~~r;n:~: :;~.~~ _ == R 110 kat ve ihraç olunmak üzre beher = j metro mik~p gayn maınulu 552 ku· 
-= Keşideler her ayın 11. ndedir ==-ı ruş bedeli muhaınmenle \C kapalı = Sermayesi 20,0JO,OOO Tlirk lira, zarf usul ile 21 I\isan 929 tarihinden 

. ,. 4. Üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır ;=s: :ıs l\layıs 929 tarihine kadar :ıı gün 

1 müddetle müzayedeye çıkanlmıştır: Büyük ikramiye: "'aatve Emllk üzerine Taliplenn \'C şeraiti müzayedeyi 
- müsait şeraJtle anlamak isteyenlerin Ankarada Orman 

~ 45 000 liradır ~ müdüriyeti umumiyesile Istanbul, 
~ ' Eskişehir, Ankara, Adana orman baş 

Ayrıca: 20.0CO 15.(XX) 12.(XX) 10.(XX) liralık = Para ikraz eder mudüriyeılerine ve üthya, Konya or
man müdüriyetlerine ve Mıhalıçeık 

lkramlyeler ve 10.CXX) liralık bir mllkAfat. ~ orman idaresine müracutlan ilAn 

Bu keşidede cem'an: 3,900 Bil
1

ımuııı Banka ıııuaıııelah oıunur. 
numara kazanacaktır Tornacı ve tesviyccilere 

ııııımımı11111mıııımıııııııııııııımıımııırn~ııııııırn~ınıımrm~ 
, -· lstanbul Şubesi Bahçekapı ;\fokteılir tornacı ve tesviyeciıc 

Telefon Istanbul: 3972 ihtiyacımız vardır. Taliplerin Sütlü
cede Karaağaçta Zümre i'..ade fabri· 

İill••••••••••-,• kasına ınüracaatlan. 

'! 

SİNEKLERİ~· 
ve diğe,. haşa,.atı 

ÖJLDIDR.Ü 
KOKUSU SIHHT 

-- VE l. . TİFTIR •BE!!I 

kanunlar ve 

şerhler 
Kuruş 

250 Hukuk usulu mubkc

mcleri ~~rhi 

100 1 lukuk usulu muha";-

meleri tatbıknt numuneleri 

100 Şerhli k.ınıınu meckl'I 

100 Şerhli borçlar kamını. 
100 lla~iycli borçlar kamu;' 

75 1 la~iyeli ceza kamım• 
75 Kar'1nu cezada ılk t :ki' • 

100 :\lenı; " fiiller 

50 Rehberlı kan;.ınu l"!edcn! 

50 Rehberli lıorç' ır kaP mu 

30 veraseti lnti b . 'u 

125 Ceza tatbika ındareh' r 

50 SLi 1h hakimleri kar cır. ı 
Yukardaki kitaplarla 

kanunların umum! merkezi 
neşriyat yurdudur. Posta ıicrcti 

l alınınaz . Ciltli isreyenıer bebe. 
kitap için 25 kuruş zammet'lle
lidlrler . 

Kemerlerin 
Şah -eıi 

Metin •• hususi bir aikodan maınul 
cıyeı şık Rousscl kemeri lıall huır 
modası mucibince slze matlup ttnı~ 
sübil,. kalçanızı letafet: ve zarafet. vU
cudunuza yumuşaklık ve cevvıUyct 
verdili gibi do&ru durmanız:. da temin 
eder. Mıg-ua.Janmıza ziyaret ve mu· 
sa.ver kaıalo&umuzu talep t<linlz. 

Yeglne satıf mahalli: 
Parlstekl • 

~ 
lııanııuı fUbesı • Beyoğlunılıı 

Tllnel mevklinde , N' 12 
l'laıı 6 Llrıdın ldbm:n. 

- ... Meşhur-4-
KONTiNETAL 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rakkamla.rını havi 

olup Türk ve LArin huru[atlan 
yazı makinelerinin en mükem

melidir. 

Nuva Bronsoviga 

lleynelmilel rakkamlı en iyi 
hisap makinesi olup miiteatdit 
bankalar ve mal! müessiseler 
ıarafınnan kullanılmaktadır. 

Gayet sahlam olduğu için 
kat'iyen bozulmaz. 

TÜRKiYE CVMHURIYETI 
YEGME DEPOSU 

A. Hornştayn Kumpanyası 
Beyoğlu tekke caddesi 

583 ııumara 

Türkçe hurufarlı Koncinental 
yazı makinelerinin veni r .Atin 
alfabemize gOre değiştirilmesini 

deruhıe ederi?. 

I 
ARSEIVOFERATOS 
Gerek hastalığı müteakıp, 
gerek fa.zla çalısmaktan 
mütevellit fakrüddeme 
karşı gayet mıiessirdir. 

Eczanelerle ecza depola· 
rında bulunur. 

SA 'l' l L 1 K 

kıvmetli dükkan 
~ ' ~~niyet Sandığı Müdürlül!ünden: Liseler mubayaat komisyonundan: Aşçı ve lokantacılara 

l\araağa1<I• Zumrc Zade fabrikosı . 
aşçı dükkAnı bili icar talibine veri· 
lecektir. :;icra.iti anlamak üzere Per
şembe ve Cumadan maada her gün 
10 dan 16 ya kadar idare müdürlü· 
tüne müracaaılJ1.rı. 

., 
Bahçe kapısında tramvay cad

desinde pek çok irat ıı;ctircn 

mtikcmmel hir dükkAn satılıktı·. 
1 lasıın Ecza deposuna mliracaat. 

Telefon lstanhııl < 1 1 

ı , .ıhueı r nd. bu• G o e c 'ıt - ,(lzte; ede l\lı rJinntartkıılcSkağında 
.J nu".'"'laı ı!· ı ) ko~K nıli~r··ınc lıı :::=: bı.:raber 

rı k rıı • ,. r c ej!' ,den t ip olanların cı ı ayı <ı29 
' • 

1 1 "u1 
. fır . ~ e ı ile bcr c ,andık idare ine 

MaMa 
Dr. Hakkı Şinasi 



• 
l ..,. ... 

(FAY ·STON) OTOMOBİL LASTİKLERİ 
~ .. tün dünyanın şöhret ve rağbetini atideki evsafı sayesinde kazanmıştır. t 

, 

Bükülmüş pamuk 

-

Bükülmüş 
iplik 

Bükülmüş 
iplik katları 

Beyoğlu ciheti bayileri: 
Taks:r.: .'ı.rr.erikan garajı, Lcvi; llek ve şeriki 

Taksim: Otomobilciler kooporatifi. 

Galata: Kürekçilerde Artin Donikyan efendi 

Galata: Tophane Hacı. :\Iolla zade: :\lehmct be,·. 

Üsküdar: Şevrole acentası Sabri bey. 

Istanbul ciheti ve umum trakya acentasl 
Sirkeci: ~ur Han altında Şevrole acenta'ı 

M. Faik, A. Remzi ve şeriki beyler. 

J3ükülmüş iplik Bezin lastik mah- Gum-dippet Bezin lastik mahlü-
katlarının hilüne batırılma- denilen lüne batırıldıktan 

l~te bu ameli ye ile _ 
ipliğin her ince nok- .. 
taları Jfiscip;e karışa· 
rak , bezin !Astik 
haline gelmesini te' 
mln eder. 

'eşekkülü dan evvelki hali hususiyeti sonraki hali 

" . 

l 

Fayrston fabrikası tarafından meydana 
getiriln1iş olan balon ve kaınyon lastiklerinin. 
·liğer lastiklere teveffuku, sırf Fayrston fabri
kasının icatgerdesi olan ve Gun1-dippet denilen 
in1tiyazlı bir sistem dahilinde bezlerin yukar
daki resin1lerde gösterilen ş~kilde kauçuk 
nıahluliine batırıln11ş olınasıdır. Bu ameliye 
bezleri lastik haline getirir ve bezlerin hare
retten bozulnıaınasını tenıin eder. 

Ayrıca her bez tabakası 
dahilinde kauçuk bulundu
ğundan hararet kat'iyen da
hile geçemez. Buda binnetice 
lastiğe uzun bir hayat bahşe
der .. 

ı,ıe, Dünyanın her tarafında imtiyazlı bulunan 
Gum-dlppet sistemi sayeslndedlrkl; arızall 
yollarda FAYRSTON Hlstlöl kadar hiç bir IAstlk 
tahammül edemez. 

Yine bu sayededirki; Dünyada FA YRSTON 
lastiği kadar kuvvetli, dayanıklı ve mükem
mel hiç bir lastik yoktur. 

Taşra acentelikleri: 
Ankara: Foni acentası Koç zade Vehbi ve şeriki beyler 

Ankara: Şevrole acentası ."ı. Avni bey ,, 
Ankara: Bankalar caddesinde .:'llchmet Reşit bey 

Konya: GLizel zade Rllat bey 
Eski,ehir: AlAiyeli zade Hasan bey 

Balıke,ln Diyunu umumiye Hanında Hoşgör Hiiseyln efendi 

Bursa: Posta müteahhidi Hacı Recep zade Mehmet Feyzi bey 

Edremit: Benzinci 1 !asan bey 

İzmir: Büyük Salepçi oğlu hanında M. Bedreddin A. Edhem beyler. 
Aydın: Muharrem Çavuş 
Muğla: Istanbul Pazari sahibi Ahmet Hamdi hey 
Bandırma: Kont Ahmet bey 
Kastaıponi: Şevrole accntası kasap zade tsmall efendi 
Samsun: ]. ]. Hohştraser ve şürekası 

Gir(son: " " " ·• 

Trabzon: " " " " 
Erzurum: " .. " " 

:\l~rsin: Tar>u~, Adana, Ceyhan 
;\;iğde, Clukı,la, Ereyli, Karaman 
ve Selelke umum acentası ,. { 

Ford acentası Salt Arif 
ve Sait Ömer beyler , 

G. Ayıntap, !\'faraş, Mardin 
Dlyarıbcklr, Malatya 
Urfa umum acentası { 

Şevrdle acentası l\Iiıltü 
Zade Mehmet Hayrı Ali \'eli 
Mehmet All beyler 


