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BAI(ll\1 Türk kadını ........... -. istikb lin. kuvvetli vemühi 
olmaya hazırlanıyor 

çok 
• 
1 nsuru 

lieı· şehirde parkeic~i sökül-, 
llıiiş caddeler, sıvalan düşen, b •. r 
lllıları çöken yapılar, taşrada 1 
lökük ve çukurlu şosalar, ku-

1 
___________________ , 

llıınuş fidanlar, solmuş bah-

---

I 

Heyet geliyor' 
Bugün ekspresle Ce
n~vreye hareket 

ediyor ...... ___ -
Hariciye velıilimizin Roma

da Veııizelosla nıiilallalı 
mu/ıtemeldir 

r~aarif vetalett 
Cemal Hüsnü beyin 
maarif vekil.leline 
tayiııi teharrür etti 

Maaşa zam 
Memurların derece-

1 leri Heyeti vehilede 
tespit edildi ---Hazira11da büyük, küçük 

nıenııırlara onar lira 
zanı var 

4nknra, 9 ( Milliyet) -
Cemal Hüsnii Bey bu ,ça
bahki ellspı·esle gelmiş ve 

Tahdidi tesllhat konferan- Heyeti Vekile evelki günkü istasyonda Adliye vekil 

Çeler, ayağı kopmuş köprüleı·, ı 
'l'İ taşlan arasında ot biten eski 
~ol parçaları, hepsi bize bugün
~ü tnedeniyetin büyük umran 
'•rrının ne olduğunu gösterir: 
bıı sır bak•m'dır. Asırlardan be
ri Anadolunun bütün cehdi bu 
ruzde boşa gitti. Her şey ya
~11dı, yıkıldı tekrar yapıldı, ve 
r~ yıkık kaldı. Yeryüzünde hiç 
~r tnilletin haznesi ve kudreti 
~Vatanı bin kere yapmağa ·ye
ljfeıncz. Nam bırakmak için bo-
~k yolların yanıbaşında yeni 

sına gldeck .. -----.ı Malımut E.ça/ Bey tarafın- içtimaında memurların dere-
Darülfünun kimya darülmesalslnde çalışan hanın ... :- olan Harlcly( celerini tespit eden proje mü-

rımızdan bir kısmı. Fakat dikkat ediniz: resmlmlzde 3 erkek Vekili Tevfik dan istikbal edilmişllr. zakere edilmiştir. Son tekarrfü· 
r Yola başlamak, kuru çetme· 

ltrin ortasında yeni bir çeşme 
).'Pı:nak iş başına ge<;en cetle
~llıizin kötü bir göreneği- idi. 
herkes kendi ismi kalmak için 
a,kasını unuttura unuttura en 
~u kimseden nişan kalmadı; 

talebe 3 kadın talebe vardır. Bu şayanı dikkat bir tesavldlı'. 1 Rüştü beyin Ceıııal Hüsnü beyin ma- eden ıekil ıudur: 
~ = arif vehUetine tayini ta- Dereceler 17 dir. Kanun üç 

Erlre''ler "nvetıı· hı'r re~ahef kaıını's· ıuda rlya~et!ndekl nıanıen tekarrür etmiştir. merhalede tatbik olunacaktır. l ~ l U 1\ IJ " U murahhas h- Tayini milli iradeye iktl- Birinci merhale 929 Ha:ıiranın-
ey'etlmlz bu rall etmek üzeredir. dan başlıyacak, ikincisi devair-

~İPsi:ı: fıçı asırların haznelerini 
:e enerjilerini bir damla nem 
·~tınadan alıp verdi. 
Bakım terbiyesi Cürnhuriyet 

lleılinin en esaah ihtiyaçların
~~dır: bizim öl,ümüz yapmak 
._dar belki daha fazla bozma
~k ;e bakmak olacaktır. Ken-
' ltendimizden devlet bütçesi
•: kadar bütün hesaplarımızda 
~ masrafını ana noktalar
~lı .hiri gibi _dü§üneceğiz. Ken-

'lıı:ı: yeni bır tey yaparken, 
\~llt yeni bir §ey için fikrimiz 

1 
1ken, her vakıt bakım imkin 

'k 1 - -L"'aı·şı ıgını arayıp soracagız. 

~nı karşılığı olmıyan işleri 
~:e iki, belki yarı yapıi) geri 

'i.nı bakım masrafı olarak a-
ltııış· ıık elbet bin kere hayırlıdır. 
. ışH-Tarabyc yolunu bildi. 

1 
İz her şehremini iki deh 

~iltı: baJ,ımsızlıktan ziyan O• 

>il Paraların yekUııu bulunsa, 
İıııı Yekün bir kaç mislini en eyi 
~elliz yolllilrından daha sağ
h'ııı \'e güzel yapmağa elverir 
it b 
~ eıap kar,11ında kalırdık. 

ili ~ka.r~ yol ve caddelerinde ay
ıı.· l.eyı görüyoruz; dar bütçe-
~~111Yüzbinleri ile döşediğimiz 
~ollann on metresinde bir o-
ftı 11bi1 on kere sarsılır. Muh-
lıııı ertı Nafia Vekilimiz bir Av
'lı~ - ıeyahatınden döndüğü za
d~ ~.: "Bakım, bakım; esas bu
~tt b' diyordu. Kendisi bugün 
h~ . a.lum ananesi, usül ve mec
•ı;1Yetleri kuracak makamda 

FALiH RIFKI 

fjij/k;~d;ı kar 
!..\' -· ....... -

0f11ada 6 günden 
be,.; har yağıyor 
ll111k • 

hn llnlarda yeniden başlı-
SQfy kış devanı ediyor. Dun 
ltke:dan saat bir buçukta ha
buçuk eden posta tayyaresi 4 

ı\ıı tıı Yeşllköye gelmiştir. 
SQıy:nn maıomata göre dUnkll 
u~q,:lstanbul havai vaziyeti 
Sor' 

)ij~ Yadıı 5 "'llndenberl kar 
~1Yo ., 

U111y r. l<ar Filbeyc kadar 
E or. 

. dirned 
llrdır e kuHetll yağmur 

•••••••• 
Türk kadını doktorlulıtaıı 
başlıyarak her sahada mü
him bir kuvvet arzetmeye 

başladı 

Tilrk darülfünun ve liselerdeki talebenin 
hemen yarıs!nı hanımlar teşkil etmekte 
ve hayata çıkanların adedi glln geçtikçe 

memnuniyeti mucip bir halde artmaktadır 
Kadınlarımız iş sahasında 

kadlnlarımız ı, ••h••ında ve lrf•n h•yalınd• bUyUk 
muv•ffakıyetler gllelermakledlrler. Kadınlarımız iş 

hayatında ilk defa ol•rak mu•lllmllk sahasına atılmı,tı. 
BugUn ••hrlmlzdekl mualllm adedinin nıafmı kadın mu· 
alllmler ıa,kll elmektedlrler. Bu sahada oldui:iu gll11 
dljier mUhlm ı,ıerdade kadınlarımız mUhlm roller lfzı 
atmektedlrler. 

Talebenin hemen nısfı kizd1r 

I" ık, orta mekteplerle liseler ve muıılllm mckteplerlndekl 
tıılebelcrln hemen hemen nısfını kızlnr lşğ:ıl etmektedir. 

Memuriyet hayatıııada. atılan kadınlarımız nispeten 
daha güç ye daha zoı· mesleklerde de muvaffak olmuşlar
dır. Mesela kadın avukat, doktor mimar, ressam, dişçi, 
eczacılarımızın yekQnu mühim bir mlkdara baliğ olmuştur. 

Kadmlarunızm yüksek tahsile alakası 

Hukuk fakültesinde 543 talebe bulunmakta ve bunun 35 nl ha
nımlar teşkil etmekteılir. 

Darlllfunıın Felsefe şubesinde 25 hanım 35 erkek, Edebiyat 
şubesinde 15 hanım 40 erkek, Cogrııfya şubesinde 19 hamın 26 
erkek talebe devam etmektedir. Yllksek rnualllm 111elı:tebl namı
na da 13 lııııııın Edebiyat fakillteslnde okıımnktııdır 

illllıiyııt fııkl:ltesinde44erkek ve bir haı:ım talebe b~lur.maktadır. 
Bu talebe hanım ilahiyat fakillteslni terketml~tir. Sanayii Nefise 

Dişci, Eczacı mekteplerine de hanımlar devam etmektedir 
Darülfllnun bir iki sene zarfında 150 hanım me'zun verecek , 

ve bu hanımlar tş ve meslek sah~sında erkeklere muı:dll roller 
Ha edeceklerdir. 

Hanını talebe erkeklere nıuadil olacall 

Kadınlarımızın tahslle karşı gl:sterdlkleri rağbet tu şekilde d;:' 
vam edecek olursa beş on sene sonra DarUlfuı:un \'e YUksek 

mekteblerde kadın talebeler erkek talebelere muadil olacaktır. 
Bu rakkamların ı:-Unden göne tcınyl'dtl ve kadınların iş haya

tındaki muvvııffakıyetlerlle iş sahasında erkeklerle şiddetli bir 
rekabete girişecekleri muhakkaktır. ilk mekteplerimlzdekl kız 
talebelerin yekOnu da bu hakikatın pek yakında tecelli edeceğini 
ıösteriyor. ıstanbuldaki ilk mekteplere 18,G:ıe kız v:> 21,571 erkek 
talebe devam etmektedir, 

- . 

Buz meselesi 
Şehremini beyin 

beyanatı 

- -----~ 

lktısat komitesi - ........... _ 
nelere karar verildi 
ve neler yapılacak 

fstanbulda buz imali ve füruhtu 1 C~ne~r~, ~ (~. A. -. A~vanı 

tuıy0; Ç?rluya kadar devam 
Uar h • Sıllvrfden lstanbula ka
~a açıktır. 

BUGÜN 
ı 2.iııci Sahifemizde: 

< cncı.: red h 
t- 11 c azırlıklar \ e tahJidl 

imtiyazının Şehrcmanetinc verilmi~ cemıyetı ıktısadı komıtesı M. 

1 
olduğu malumdur. Dünkü gazetalar-1 Trendelenburgun riyasetind" 
da bu imtiyazın Şchrcmanctinden a.1 toplanmıştır. Şeker sanayii 
lınarak imalatın serbest bir surette 1 mes'elesine temas edilmiş, reis 
bzrakılacağı yazılmıştı. Bu haber ü- mutehassıslar ile istişare neti-
zerine diin bir muharririmizi Şehre- cesinde elde edilen neticeleri hu 
mini Muhiiddin beyfendiye gönder- lasatan bildirerek bunların lü

2 ' ıaua .\mcrlk,ı 
3- ~~n "ıaberlt. 

1 uihl t t . 
c nkamız: Tcmlrlen.:. 

ı_ ~' Uncu sahifemizde 
apı Dede kaç 

tabın· 1 oJJu:unu 
"- l'en ıa edersuıl7.? 

ırı ~ - .Bcşlkta <.af.1[~ r y 
De gun 

dik. Muhiiddin bcyfendi ıııuharriri
mize şu beyanatta bulunmuştur: 

- Buz imali imtiyaz•~ın Şehrema
nctinden alındığI ve imaıatın ser
best bırakıldığı hakkındakı haberler 
asılsızdır. Bilakis Emanet iabrikası 

• bu sened011 itibaren yevmi 75 ton i
~ Uncu 

ı 11 sahifemizde: mal edecek surette tevsi olunmuş-

1 
t '1\' 'ar r .ı. tur. En temiz bir sudan ve en sıhhi '< 
, J.:~,~ b Lır •arzda imal olunan Emanet buz. 

zum ve faidesini göstermişti"" 

gün şehrimi , ce yapılacak tasarrufat kartılık 
zc gelecektıl'. F:snaf bankası tutularak 930 bütçesile, üçüncu-

Murahhas hey f:.:::::::~~::::;::ı:ıı1ı1 sü de mali vaziyetin müsaadesi 
nisbetinde müstakil bütçelerle 

etimiz Hay- Tevfik Rüştü bı H d meclise teklif edilmek suretile 
d&rpaşada Vali ,-c Vllaytt İSSe arlara yüzde tedricen tatbik edilecektir. 
erkanı tarafından karşıla- 13,60 tevzi ediyor Kanun bütün dereceler için 
nacaktır. ayni zamanda tatbik olunacak-

Murahhas hey'et bu gün Bankanın lılr senelik klrı tır • 
ötleden sonra semplonla Ce- 12,104 liradır Bu s.eneki tatbikatta büyük, 
nevreye hareket edecektir. küçük bütün memurlar 10 lira 

Eııııaf bankası hissedarları kadar bir zam göreceklerdir. 
Atlna, 8 (Fos) - Londra- hey'etl umumlye!il dUn toplan- üçüncü derecenin tatbik edi-

dan &'elen tel- 11tıftır. leceği zamanda memurlann ek-
grnfnam elere Bu içtimada bankanın son seriyeti ilk zamma niabetle 15 
gllrc !nglllz bir senelik mesai raporu ve bl- lira kadar bir zam daha görmüş 
tazetelerl Tev- lan ço&u tasdık oludmuflur. olacaklardır. 

Yeni ldnrc meclisi azalıkla- L~ h .. p hal 1 k zam flk Rilştil B.ln ayı aya gore a ı ı 
rına lstanbul meb'usu Ali Hay- niı kalkıyor. Uzaklık zammı i-

yakında Ro- H ki dar, Isparta meb'usu a m çin de ~u ahkim konuyor; 
may vuku- Rıza,. Zonguldak meb'usu Ce!Al Aleliimun memurlar üç sınıfa 
bulacak seya- Sahir, Mllll saraylar mlldllrll ayrılarak bunlardan iki aınıfHe
hatlle .eşgul Sezal, r.vukat Halil ve esnaftan yeti Vekilece tesbit edilecek ma 
olmakta ve Cevdet beyler intllıap tıııımışttr. hallerde 3 sene mecburi hizme
bu u Türk • Hisscdarlnra yllzdı 13,60 te tabi tutulacak ve bu mahal

nlsbctlnd~ tcıııetlil tevzllnc ke- !erdeki hizn1ctleri için kendile-
Caı•a/ Paşa Yı; '1 me•- rar vcrllmlştlr. Dııııkanın geçen rine kıdem zammı yapılacaktır. 

elelerllc al&kC.dar gormekte· senedeki l~azoncı 12,104 liradır. Kanunun bu seneki tatbikatı
dlr. 1ı Banka hissedarları bir ay nın bütçeye tesiri 5 milyondur. 

Tevfik Rüştü beyin Ro- sonra toplanarnlı: sermnyenin Ağnam resmine pek az bir 
mada M. Venlzelos ile mü- 1 (500,000) liraya iblatı hakkın- zam yapılmaaı ve bazı verğile-
IAkatı müsteb'at değildir. ' rin tevhidi ve bazı verğilerde 

Roma 7 (Fos) - Buraya mevcut tefavütün ref'i auretile 
gelen haberlere göre Tevfik 5 milyonun mühim kıamı te-
Riiştil bey nisanın yirmisin- 1 ı mın edilecektir. 
den sonra buraya gelecek-
tir. Roma mahaflll bu ziya- Yeni bir safha mı? 
retln ehemmiyetini tlzkar 
ediyor. 

Tevfik Rü~tü bey !~oma
dan Derllnc gidecektir. 

Atına, 8 (Fos Elefteron 
Vlma gazetesine göre Yu
nanlstanm son Türi< teklif
lerine cevabı görünüşe gör.; 
itllafperverane ol:ıcaktii' . 
Mezkilr ı;azete Türltlyeııln 
de aynı Euretle hfireket ede
ceği ümidini izhar etmekte 
,.e mıı:ı.llait meselelerin haili 
evelkl niza ve cldallerden 
<lclayı bu kadaı· ıztırap çek
miş olan iki millet arasında 
meveddet tesis edeceğini 
yazmaktadır. 

---+•-----

Baro riyaseti 
- -

Emin Ali B. Fırkaca 
riyasete namzet 

gösterildi 
Baro meclisi i~ ':Jat aza

ları ve reis 
namzetlerinin 
C.H.F tarafın
dan tespit e
dildiğini yaz
mıştık. Baro 
riyasetine Bu 
sefer Sadett111 

Ferit bey nam- E. Ali Bey 
zet gösterilmemiştir. Fırka 
Emin Ali beyin reis namzedi 
olarak tespit etmiştir. 
=-~~~~~~~~~ 

~ ilavemiz ~ 
~ ~ 
~ Yarın sabah bü- ~ 

-J 

llcy'cti umurıiyc içtimaındon 

hir sahne 

dakl tclı:lifl mllzakere edecektir. 
Banka mlldUril Fııik bey, bu 
paraların tıııııamen esnafın kredi 
lhtlyl!cına tal?Sls edileceğini 

söylemiştir. -·-.......... ....._,_ __ 
Kibrit inhisarı .......... _ . 

Kadrodan 7000 lira 
tasarruf edildi 

____.,.. .... _..,..__ 

Mefsuh ,ırketle hUkO
mst arasındaki lhtlUii ----

Kibrit ınlu;ar ıdaresinden aldığım'" 
malumata göre, ıdarenln bdrosımcfan 
katibi umumilik, iki nııifettiılik \'c biı" 
lla::ın k~· !:i kaldırılmış (~000) !ira 
tasarru: olı nınuştur. 

İhtilaf 11asıl halledilecek? 

Hüklımct1 mefsuh şirkerc ait bütün 
,·c<ait \'e molzcnıclerle Sinoptaki 

fabribııın dcnedilme<i için. şirket 
sermayesinin ~·üzdt:: altmı~ı nispı.:tindc 
tediyatta lıulunmağı teklif ctmışıi. 
Şirket mümcsslleri ancak sermayenin 
yüzde scheninin yerilmesini iddia 
etmislcr ,.c şimdilik mesele muallakta 
kalmıştır. 

Sinopta yıkılan fabrika makinaları, 
hükümet tarafındanon, belki Herekc 
cıvannda inşa ettirilecek yeni fahri· 
kaya nakledilecektir . 

Kağıt resmi 

Gabriyelln evinde 
neler bulundu -·-Kadriye hanım ve rüfekasının 

tahkikatı , dllnkil istlcvaplarla 
daha mUhlnı 

bir salhaya
dahil olmuştur. 

DUn , Rus 
klltUpllnesi sa· 
hlbi Leon Ba
yolo ile , ilya 
isminde diğer 

bir Ru•, Ladi
ka isminde bir 
Rum ve Sin-
yosoğlu aport- . 
mnnının kapı- Kadrıy~ !1111. 
cısı Mustafa şahit olarnk dln
Jenllmişlerdlr. 

şahit olarak dinlenen Gab
riyel ismindeki Ermeninln evi 
arandığını, dlln haber vermiştik. 
Bu taharriyat çok mllshet ve 
mühim neticeler verm!stlr. 

Gabrlyelln evinde 'bazı şa
yanı dikkat ecnebi gazeteleri, 
mühim evrak ve bir takım sl
IAhlar bulunmuştur. 

GörUlen !Uzum llzerlne Kad
riye Hanımla Nssır Beyin dlln 
tekrar istlcvapları yapılmıştır. 

BugUn de bazı şahitle! din
lenecektir. 

Kadastro işleri 
Tasnif ue tanzim ediliyor 

Beyoğluımıı tahdidi 
bitmek üzredir 

lst•nlml kadastrosunda şimdiye 
kadar kadastro \'C planları ikmal 
edilen kısım13r ~zerinde umumi bir 
teıkik "c ıa;ıııi yapılmaktadır. 

• 

Dogum facıasının kur
banı Lamia hanımın ölii
mUnden bir kaç yiln eve/ 
alınaıı hususi bir resmi 

-

tanıia H. ın ölümü 
Muhakeme bazı 
sabitlerin dinlen-
' mesi için talik 

edildi 
Dotum eaaaaında Lamia 

Hanımın ölllmUne sebebiyet 
vermekle maznun zevci Cemal 
Beyin muhakemesine dlln Ajı;ır 
Cezada, öğleden eve! devam 
olundu. Doktor Kenan Hasan, 
Atıf ve Lamıa Hanımın ze\ el 
Cemal Beyler mahkemede bu
lundulnr. Ebe · l\lübcrra H m 
gelmemlştl. 

Muhakemenin dUnkll celse
sinde Mllddel vekili Sadi Beyin 
talebile, maznunlara, riyaset 
tarafından bazı sualler tevcih 
eclllmiştlr. Llmıa Hanımın, bir 
miras mea'elcsl yilzUnden sırf 

çocuğu kurtarmak için lhu:nı 
ile lllUmllnc sebebiyet verildiği 
mevzu bahs olduğundan, dok
torlardan bir takım fenni husu· 
sat sorulmuştur. J\\aznunlar 
kanaat ve mutalallarını uzun 
uzadıya anlatmı~lardır. 

Bundansonra bazı şahitlerin 

dinlenmesi takarrür etmiştir. 

Celll Bey isminde bir ~e;,ıt 
Trabzonda bulunduğundan, ora 
ağırccza mahkemesi tarafındar. 

istinabe sureılyle ifadesi alına 
caktır, 

lltuhakemeyc 22 
devam olunacaktır. -- -

nisanda 

hütahyada kar 
Kiltah} a 9 ı'1illlyct ) - Ge

ce yağan yağmur sabah kar. 
çevirmiştir. Kar devam ediyor 
mahsulata faydası vardır ----·---· ~··---
Haftanın 

miihim 
haberi 

-

. ı,Jf 
Her Türk talebeııİIJ 

iştirak edebileceği 
musaba ha 

20 nisan Cunıartesi 
gününden itibaren başlı
yacakfır. 

~ Şimdiden kendini
zi hazırlayınız: 

~ay , Rrnıan Iarı Ş.chrimi~in il~tiyacatını maazi-
, 11 • 11 kr 1 
~-----·-- /•detın temıne '<ıfayet edecektir. 

M. T rendelenburg şeker sana 
yiinin bu. günkü vaziyetinin tıp
kı kömür sanayii hakkında ol
duğu gibi istihsal ile istihlak a
rasındaki müvazenesizlikten i
leri geldiğini söylemiştir. Komi 
te pançar zeriyatı hakkında i
kinci bir istişareden sonra gele
cek Haziranda bir rapor hazır
lamağa karar vermiştir. 

~ tün müvezzi/erden~ 
~ ilavemizi isteyiniz.~ 
~~~,~~~~~~~ 

Ankara , CJ (\!illiyet) - \lubiclit 
encümen kağıt tarifesini henüz te.,pit 
etmemiştir. Kdjl;ıt re;minin tasfiveyc 
uğrayacağı, muhtelif k4!tıtlara muh
telif resimler vazolunacığı anlqıl

maktadır. 

Bu İi hiıtiktcn sonro kad;ıstro 

faaliycıine yeniden başianac1ktır. 

Kadastro hev'eılcri Beyoğlu m•lıal
IAt>.rı•T• ıahdidi bitmek ürm!ir. ::'im
diy• \u.ou ._,. il"r<; ıw.ballfy~ bıJ.u 
k3damo yapılmı;tır. 

- Haftanın en miihim 
1 Jıaberi ha11gisidir ?. 



1ıl1LL!YET 10 

HARIÇf A ALDIGIMIZ HABERLER 

E İRLE.NK Fr---·-..... 
Müzakere basladı 

' Ne diyorlar 
Yalan lakırdı ve ahmak dost Başvekil fırka reisle

rile neler görüşüyor Litvinof misakı hak
kmda deniyor ki Te11ıirill ell çok nefret ettiği şey bunlardı. 

Akılll düşmanı daima budala dosta 
tercih ettiğini .flöylerdi 

f .ıt • arın bir sözU 'ardır: ı kesildi. Dahlll harbe sebep olaıı 
• hmuza ııyaıtını ko. an eğe- lran şehzadeleri idam edildiler. 

r de çı ar. Yalnız Zeynelabidin ile Çelebi 
1 te femirlenk bu sfzlla doğ- namında biri hilsnll muamele 

r 'ugııau 1 ;:ıııt etmiştir. Temlr gördlller • Şlrazıa , lsfahaoın 
derdi ki: sanat \'C marifet erbabı, şairle· 

E kı bır a k r.n ne rlltpe, ri, güzideleri hep Semerlı:ande 

~ J- r.ı h•ısu ırnda ekstğı ol- götUrUldil. Bunlar orada itibar 
" a"ıı r. Çunk ı b;ı aılamlar gördüler. 

ıaıf.ı~ıı ltıyıkıır. Temire karşı 
fcmir bir işi )apamayıp llzilr- b. 

ıer öu•an adamları sevmezdi. ırleşiyorlar 
ileri) c doğru adım atmayarak Fakat blltOn bu muvaffakl-
g~rl çekilen, mQşkQllUlan kaçan yel!erinl gllrdOktcn sonra Te-
• d amlnrı da sevmezdi. Bilhassa mirleak aleyhine diğer bazı hU-
nlımek adnmlara ka~ı sabn klimdarlar tarafından bir ittifak 
tukenlrdi: yapılmaması gayri kablldl. Garp 

Bir çok defalar şöyle dediği cihetindeki hllk.Umdarlar bir bir-
dilmiştir. !erine elçiler ) olladılar. Mısır 
- \kıllı bır Ju,nıırn budala bir sultanı, Temirin Asyadakl bu 

1a .!aha az •arar/ıdtr. Olkesinln bu kadar geni !emesi 
Arab Şah ismindeki vaka kar,ısında laka) t kalmadı • 

rtivi Temirl şöyle tasvir ediyor: ÇllnkU Mısır sultanı Suriye , 
-su emir boylu, iri kafalı, Şam, l(udUs havallsinede sahip 

) Uksck alınlı bir adamdı. Hem bulunuyordu. Diğer taraftan 
v1!culçe kuvvetli, hem de cesur Bağdatlakl sultan da Temlre 
IC:l. Derisi beyaz. mizacı şiddetli kartı laknyt kalmadığından bun-
!di. Azası ku.vctli, omuzları tar arasında elçiler gidip gell-
geni~. parmakları kuvvetliydi. yordu. Dijter taraftan garpte 
Sakalı uzun, el!erl sertti. Sesi l(ara Yusuf namındaki Tilrk-
1 alındı, sağ ayağı topaldı. men reisi de Temlr aleyhine 

Kendisi orıa ya ·ta iken ol- bir harekele geçmete lıazırlıı-
duğıı llzre ce ur, tıpla bir kaya nıyordu. 
gibiydi. 

Yalan sö)lemekten ve şaka 

etmekten ~on derece nefret ederdi. 
Kendi hoşuna gitmese bllcı ha
kikate itibar ederdi. Bir de ne 
taliin acılığı ile e'yus olar, 
ne de saadetle şımarırdı. Acem
ce iki kelime vardı ki kendine 
düstur ittihaz etmişti. Rastı , 
Rusti. Bu iki kelime kuvvet 
doğruluktadır manasına gelir. 
Az söyler , bele llldUrmelı:ten , 
yatma etmekten , kadınlanıı 

harlmlne taarruz etmekteıı 

bah,ettiği biç lşldilmemlştir • 
'11.ert a kerlerl vardı. 

Temlrln saçtan erken ağar
mıştır. 

Aralı Şahın bu tasviri şayanı 
dlkkattır. ÇUnkll bu vakanOvls, 
femlr tarafmdan esir edilmiş 
olduğundan ona karşı husumeti 

rdı. Onun için bu ıurelle 

. erdiği malOmat dlkkata şayandı. 
Temir ordu u tekrar lran Uzt

rinc bir harekette bulunmak 
rnziyetlı:de kaldı. Temlrlenlı: 

lrıındn eski şahın oğnlarına ve 
ııilesl erkanına nOfuz ve itibar 
'ermiş, bunları buiundukları 

yerlerin iılare ine memur ct
ml, ti. lllkln şııhın Mensur 
ismindeki bir oğlu daha o za
man kı:çnıış d ğlara çekilmişti. 
Ortalık yatıslıklıın sonra idi ki 
Temlre itaat etmeyen bu şeh-
1ade lınrekete geçti. lslahnn ile 
Şlrazı aldı. Zeyıalabldini esir 
ederek gözlerini kör etF. 

Bu suretle iranda dahili mu
lıareb bn !ayınca Tcmlr de 
i !aşşaşln denllen adamların bo
lı!Ddııklan yeri gidip basmak 
lıususundakl azmini icradan 
uldı. Haş,aşın, Şeyhfilcebel 

denilen reisin emrine tebean Aa
yada siyasi suikastlar yaparak 
ileri gelenleri hançerle llldOrOr-

lerdl. Fransızcada katil manasına 
gelen il! assala kelimesi işte 

bu Haş~aşln kelimesinden gelir. 
Şeyhulcebel denilen Hasan 
Sabbah, adamlarına haşiş lçl
rerek onlara tilrlU lilrlil hayal
ler gösterir, kandırırdı. 

Temirin yanında ordunun az 
bir kısmı vardı ld bu kuvvetlere 
kilÇllk ot;lu Şah l(ub ile Hanza
denln oğulları komanda edl
}Orlardı. Bunun Qzerlne Şah 

Mensur Beyaz kale denilen 
yerde ordusunun bir kısmını 
bıraktı. Burası eisanevi Rll.stem 
Zalin zamanından beri başka
ları tarafından, hiç zaptedllemoz 
diye söylenlrdl . Bir kayanın 

Uzerinde olan bu Beyaz kale 
hakkında lranlılann pek kat'i 
bir ltikatlan vardı. Lakin Temlr 
buraya hUcum etti. 

Neticede Beyaz l(ale Tatar 
ordusuna kar ı dayanamadı. 

Temlr burasını aldıktan ~ara 
asilerin takibine devam etti. 
Mensur firar etmişti. Maiyetin
deki ordunun ğ ve sol cenah
larını torunlarındıın 11\ehmed 
Sultan ile Pir Mehmede tevdi 
etli, kendisi lrPZll hareket etti. 

Mensur Şlrazda Tcmlre karşı 
dayanmak istedi, IAkin şiddetli 
bir muharebeden sonrıı lmfnsı 

Bağdat esasen Tatar ordu
sunun ileri harekatı lçla bir 
bedel olabilecek bir mevkide 
idi. Bajtdat ıtrtık Harun Re,ıd 

devrindeki ihtişamını çoktan 
kaybetml~, gUzelllğl geçmiş bir 
kadına benziyordu. 
Bağdatta şimdi Ahmed ismin

de bir sultan vardı. fakat o da 
Mısırdaki mem!Olc Sulanı tara
fından himaye ediliyordu. Bu 
adamın bir çok hazinesi vardı. 
Hazinelerinin lchtlkey• düşme
sini dlişllnerck Temlrln llerlle
yen ordusuna endifell bir na· 
zarla bakıyordu. Ahmed,Baf;'dat 
mQft011UnU hediyelerle Temir• 
gllnderdi. t"akat dlger taraftan 
da Kara Vuıura elçi ve hediye 
yolladı. Temlrlenk mOJtllyU ne
zaketle geri gllııderı!I. Direr bir 
rivayete göre ise mensurun 
başını Ahmede yolladı. 
Huıasa ne olarsa olsun Ah

medin hediyelerini almadı.Bağ
dadın teslimini , hiltbelerdc 
kendi namının okunmasını ve 
bir de basılan paralarda kendi 
adının basılmasını istiyordu. 

Bunu haber ıılınca Ahmed 
kendini emniyet altına alır.anın 

çaresini dllşUndll. Alle'<!nl 'e 
paralarını kaçırmak içi ı terti
bat aldı. Diğer mUlllflkler!nl 
haberdar clll. Hudut muhafızla-
ı·.na emir vererek Tatar ordu
sunun geldiği anlaşılır anlatıl· 
maz gllvcrclnlerle kend!slac 
mektup yollıınmasını tenbib etti. 

Ukln Tcmirln içeride bulunan 
casusları bil tertibatı öğrcnd.ler. 

Temlr berşeydeıı haberdar oldu. 
Vııkıt geçirmeden Bağdadı ııl
mağa l<arar nrdi. Evela Türk 
menler tarafından her hangi 
bir harekete mani olmalı: için 
onların Uzerloc bir süvari kuv
veti gönderdi. Sonra kendisi 
hııreket elti. 

Alımedln hudut muhııf,zları 

ilerldın Tatar ordusunun tozu 
dumana katarak gelmekte ol
duğunu anladılar. Ahmede p-0sta 
gllverclnlerl yollandı. Mes'ele 
haber verildi. Huduttan içeri 
dahli otur olmaz Temlr , Bağ

dada bir haber yollanıp yol
lanmadığını sordu. Hakikati 
inkar etmeye kimsede cesaret 
yoktu. Tamir, Ahmede vaziyetin 
bildlrildlğlol anlayınca kendisi 
tarafından yazdırılacak haberin 
Bağdada yollanmasını emrelll. 
Şunu yazdırdı : 

• Rir mDddtl eve/ gorülcrek 
Tatar ordıısıı olduJ!ıı bildirilell 
atlıların Tatar olmayıp Ta'ar or
dusundan kaçmı olan TDrk'!lenler 
olduğu a laşı/m.ştır. 

!ık haberi alır almaz A ed 
hemen kaçmanın yolunu tut
maya hazırlanmıştı. Evela ha
zinelerini ve all:sial n ehria 
öbür tarııfınıt geçirmişti. 

bitmedi ······---Milll TDrk Tnlebe hlrliğ'nden: 
ı 2 Nisan Cum..; gc;nü s .. ı 10 d.t 

Tur· Oc1ğı l ıanbul merkezinde 
i<ongra toplar oa~ ndan "" cem•y•t 
rr r.ıh' ı !a , jfl i. 

Parls, 9 (A.A.) - M.Mlr
enesco "Matın. gazetesi tah
rir hey"etlnden 1. Sauerve
lna atideki beyanatta bulun
muştur. "Lltvlnoff protokolu
na alt müzakerat esnasında 
sovyetlerln Besarabya hak
kındaki mutaleatına dair hiç 
bir imada bulunulmamıştır. 
Rusya ile siyasi münasebat 
iade edilmiş olmakla beraber 

Berlln, 8 (A.A.) - Başve
kil M. Müller ile hizipler 
reisleri arasında vuku bulan 
müzakere iki saat devam 
etmiştir. Hiç bir karar ittihaz 
edllmemlştlr. ~Hizipler yarın 
toplanacaklar ve verecekle
ri kararı başvekile bildire
ceklerdir. Berllner Tageblatt 
gazetesine nazaran bu mü
zakere butçcyc müteall:k 
mes"eleler hakkında bir iti
lafa vasıl olduğunu, ancak 1 artık yeni bir vaziyet vücut 

siyasi mü küll\t hAIA d bulmuştur. Bu vaziyet lca· 
ş ın evam hınca sovyetlerln Besarabya 

ettlğl~I göstermiştir. mes'ele 1 de dahil oldutu 
Berlın, 9 (A .. A.) - Bütçe halde her hangi bir sebep 

hakkın~a muhtelıf fır~al.ar ara- ile olursa olsun, yalnız umu
sm~a .bı.r u~laıma .zemını b~lun mi bir misakı değll, fakat 
d.ugu ı~ı~ bır _koalı~yı;ın. kabıne- bizzat teklif ettikleri bir mu. 
sı. te,kilı !emın edıldığı zanne- kaveleyl lhlAI etmeksizin 
dılmektedır. Romanyaya taarruz etmeleri 
n-•z• -- mümkün değildir.,, 

RUSYA VE İNGİLTERE Son içtima • 
Berli"!, ~ ~~· A.) - Mosko- Paris, 9 (A.A.) - Mütehas-

va~an. b.ıldı~lıyor: Rus hava İf- sısl r bugün müşterek bir 
lerı reıaı halı hazırda Moskova.- - ı ·tlma akdedecekler ve Al
da bulun~"!' ta. olan lngi!iz ti- ~an.tanın ödeyeceği takslt
caret hey ~tıne, Rusya.daki tay- lerl:ı mlkdarı hakkında mil
yare fabrık~l.arı~ın Rusyaı;un zakeratta bulunacaklardır. 
bu husustaki ihtıyacını temıne 
kafi olduğunu ve hükUmetin bu Son nutuk beğenilmedi 
İş için lngiltereden sermaye cel Pari:;, 8 ( \.A) :'il. Benesin 
betmeğe, nİ_Yetİ olmadığını be- son nutkundan bah>eden ~Temps~ 
yan etmıttır. ~. gazetesi lı · hazırdaki müşküller 
l:ııııg!I&erede "!>~ ve ardı arası kesümiycn ihtiras· 
- . !._. lar kıır,t ında munınileyhin iıhar 
YENİ TEKLiFLER . . ctmi~ olduğu nik inligin müfrita· 

Londra., 9 (A. A.) - lntıha- ne olduğti mut:ılAa,ını serdetmek· 
bat mücadelesi . münasebetiyle tc ,·e bazı meselelerin ~ünhasır:ın 
~· '-;oydg.orge lıberal fırkası re- rıliccnahanc düstur'arlıo. hali kabil 
ıslerıne hıt~ben fırka programı olmsdığıııı il<hc cı !emektrdir. 
hakkında hır beyanname nesret s- h -ı·z il l kk d k. · t" • · up e, . 'u ı ıa ·ın a ı umu· 
MI§ ır. ' 

HÜKUMET ALEYHTAR- ~! azım. ~ul.hW1 <leı·amlt lıir şe· 
LARI kilde tölrlot temin etmek gibi 

Madrit, 9 (A. A.) _ Hükü. bir detıcere. Yası! olaca~tır. Fa
met aleyhinde propaganda. yap k8.t nec!p H~~Uerin nlıfuzura 
mı§ ve ispanyanın siyasetini k&ru korunı1 ıtımat etmek su(e
tenkit etmiş olduklarınde.n do- tiyle sulh dııraıına lıizrnek etm"ek 
layı tevkif edilmiş olan avukat btem~k bir hata bir dalaklır. 
La.scaater ile muharrir DevaUe l\T. Beoe btr dheli taktir edecek 
Incalm ve gene muharriı-lerden derecede lWzla rrrnsttir ye rnıı 
Dubois bu gece tahliye edilmiş· nutkıınu pek fazla harfiyen tel:;ir 
!erdir. etmekle b~·iık hir lı~uya dü
İNGİLTERE- HİNDİSTAN ~ulnıtiş olur. 

Londra, 9 (A. A.) - Hand- Yeni harp genıileri 
lay Page namındaki hava mü- , . ,. 
naka.latı şirketi lngiltere-Hin- 1 arıs., s. C\.A l . • ı~ı. ~yı 
distan servisi için 40 kisi nak- zarfınd;ı han-ız bdr,yc ı demze 
!edecek bir takım t yya;eler si- vedi harp r::cm' i icıdirccektir. 
pariş etmiştir. .i!,000 ton:Jk "ıo~iı~ krU\nörii 

DAHA 35 BİN SENE bu meyandadır. 
Londra, 9 (A. .) - Sonba- Tahliye ile alakadar degil 

harda Londrad içtimn etmi~ Par», 6 ( A A ı - Lcho de Pa-
olan beync!mile .ab:rukat kon . · ı · ı · f b" . . r., r,azetesı i\I. 13rıanc ı c A.~ıan 
eransı ır rapor ~eş~etmış~.ır. 5efiri \on lloe eh nra ınd.ı , uku 
B.~ ra.pordan_ a.nlaşz dıgınn r,ore bulan n;..ı ~l atın Jteı1 ıırazislııin 
k~rreı r:>.~a ~nsıınların d~h.a 35 t hliy. ine tı..:ıll!lk cttiı;inı tdcri 
bııı sen~ ıhtıyaçlanna lt?.fı ge- e lem kt d" p 
1 k kt d d l 

.. .. ' e e ır 
ece mı ar a rna n rnmüru ·F i f /, 0 d 

ve petrol vardır. a n eue ıazaga ugra z 

"(,/ıa nbeı·lallı , 11 al'deti Berliıı, R (. \.A - Cent redoıı 
1 

" •'ra n ( \ \ S , bıdirilivor- Fr= ~ !ı;.,biyc nazırı 
~ ~ " ôr ,.,, •ıst<:rı l\1. Painlcrc Gcıc rıaL.yf .!:de bir 

ChamJer'ain l'uguP lıaip eı·a- mcrasimdc lıaıır hulıınurken 
hatıııdan a\·tkt ctnııştir düşmü' sıhhi vaziveli ihtimamla 

~fısır hariciye nazırı ıeJ:ıviye miıhtaç· oldu!iandan 
LonJa, ·'! r A .. ~) · -· i\lısır hııri hemen Pari,;e göturulnıü:tur 

ciyc nazın hafız .\IHi bey lngil
terc iıe :\I1>m ıılikadar eden 
nazır mbe1ekr ha' ında ln"ilterc o 

hükOnıetiylc muzakcrdc bulun-
mak iizrc Londraya grlmi~tir. --BİR TARAF ÜŞURKEN 

JSTANllUI, BORSASI 
!STIKl\AZLAR 

• !);tik.razı t.'.ablll 1 g3 
Oiiyuau muvahlı.lJe 2Jıj 
ikramiyeli demir yolu 8 

SENf.TLF.lt 

h buıuu ı 14 AnaJolu ,!emir )Olu 2~ 

J. ·rranYay. Ş. ~8 

2S,OO 

70 

25 
4IO 
;5 

Nuyork, 8 (A. A.) - Bir sı
cak dalgası şehir ve havaiisini 
iatili. etmiştir. Yarım milyon 
halk Coney adasına iltica etmit 
ler ve banyolara girmek sureti
yle sıcağın ~iddetini tadil eyle

!. l T. S. ~trketı 25,00 

mitlerdir. 
BİR VAPUR BATTI 

Milano, S (A. A.) - Vana 
namındaki Rus vapuru bir fır
tına esnasında Dalma.çya acık
lannda batmıştır. 37 ki,i olan 
tayfası mahvolmu,tur. 

TALİP REDDEDİLDİ 
Amsterdam, 8 (A.A.) - Hü 

k\ımet sahte Utrecht muahede
si haltkında tahkikat icrası ta
lebini reddetmiştir. ----halpaz.aıılığın men'i 

Cenevre, 9 'A.A.) - Kal· 
pazanlığın öııfinü almağa 

matuf beynelmlTel mukave
lenin tasdiki maksadile ıç
tlmaıı davet edilen diplomat
lar konfe. ansı açılmıştır. 
konferansta 35 devlet temsil 
edilmektedir. 

!. Su Şirketi • 
T. Tütli• A. S, 
l De~lrmcn Ş. 
Ş. Dclirmca Ş. 
A. Çlmroto Ş. 
l. Tet.ı.ıo Ş. 
Ş. M. Ecn Ş. 
Ş. llıyrlye 

TAtıVlı.AT 

Uy 2T. ~\ Anadolu} 1· T. 
· • 3.T. ~ 

Tünel ~lrketl 

F.lektlrik şirketi 

Hıhum Şirketi. 

11 Pııı Umıuı ıırkcıt 
ÇULER 

Londrı 

CcncV'te 
ıtom.a 

Bükrcş 

Amstrr.!ııa 

Brıllscl 
Solya 
Prag 
Bertin • 

41 
10 

7 
34 
JI 
5 

I& 

00 
00 

42.00 
30 
:ıo 

00 
70 
50 

40 
40 
4.1 

4,ııı.so 

4,ıs.so 

17 75 

oo.so 

it 
37 

''·~ s 
56,SO 
9ı.oo 

54.75 2 
9 

24 
1 

3 
68 
15 

8 

S9,00 
31.SO 
~ 
52.2!5 
00.00 
55,00 

02.os 

192!1 .. 

·so11 Haberler 
Hilaliahmerin senelik kongrası 

Kuraklık mıntakalarına yeniden yaı·dım 
yapılmasına karar verildi 

Hilaliahmer isminin kırmızı 

teklif t!dilmiştir 
aya teptili 

.\'lka n ıı C\ \) llilali 
\hnıcr umumi krıngrac ı 1'1.:,.(t,. 
toplanın~tır . ko~ !13 Trabzon 
mcb'us ve lluyıik millet mec 
j,! reb vck• i 1 ı r l v tara 

fı'ldan aç 'mıştır ıti)aseı: lluyı' 
nıillet ıncdisı rcbı k:lzı :ı ra;a 

hazretleri ikind •·t. liklcrc 1 lakkı 

şinasi ve Eski~eh , mnahlı.ı,ı I<· 
mail paşalar k.\tirlik'cre Kars 
mcb"usa doktor >lt'-cttin ye Koca· 

eli nıeb·usu salahttt 'l beyler inti· 

hap cd•lmi~lcrdir 
Kazım Paşa 1 lazrcılc;i riyaset 

makamını ı~gal eder k r•yascte 
intihabından dolayı kongra aza. 
!arına tcşckkiir ctmi~tir. Rapor
lar kabul \'C 1 <1:2<) f 1).10 l'tılÇCSİ 

tasdik olunnıu~tur. ·izamnamc 
mucibince yerlerine yeni!cri in· 
tihap edilmek üzre kur'a neti 

ccsi çıkarılmış olan be~ azadan 
Çonım ıneb"usu Dr 'lustara, ıs. 

parta mcb\ısu C\lukerrem, Edirne 
meb"tısu Şakir,Siirt mcb,ıısu. Iah
mut YC .\laettin zade I !asan 
Bevler yeniden intihap olun-

J ' * * 
Barem liiyıhası 

tetkik 

nıt.~tur 

>ından 

l likmet 

:\kr\.. 1.i umı: ! a1.J 
Kil: hııyuk c .. ,.'nıiz 
Bevin azıfcsi dolayısıle 

:\lustJfa addoi:.ın·•ak ) , ,ı,c l' i
;Lti Cuırh-.r Utib' ı mur. ' '{ev· 
Ek Bey intibaı , ti 'mi~t;r. 

geçen sene kur:ıklık ııııııtrk.ı· 

J3rıııa ya ıılan '00 l' lıralık 

yarılır.'.ı ılavctc., '..!50 l'in liralık 

tahsisat nrihıesi 1-:ıkkımlı.ki ı mu· 

mi merkc7.iıı teklifi kabul edil 

miştir . JJudan unra ı ..ırah 
lıaslu tarafıncJn ypL1Jn tek· 

lifler okunmuş ' Rei. i (_ ı.. nhur 

1 lıızrct'.~rilc Ru) uk \! .et lec· 

!isi rt'İ>i kazını, ilasvckil !,met, 
Biıyuk fakAeı harbi ·c rrı"ı l'c\ zi 
pa~alar hazratıııa knngrcnin tazi· 
ın:ıtını ıırz için be, ki;ilik bir 
hey"etin divarı riya,etçc intihabi 

yapılnuşttr. 

Tekli!lc arasır.ıla 1 !illli ahmcr 
isminin kırmızı a\'U tcbtili ve 

:\Iayısm son hafa,ıııın 1 lil:\lı ah 
mer hartası <ılarak kabulu tek· 

liflerini mtitazaınmın ikı teklif 
,·ardır. Konl!ra nihant bulroustur. 

* 
hey'eti 
edildi 

vekilede 

Ankara, 9 ( Milliyet ) - Mallye \•eklli Saracojtlu Şllkru Bey 
bana şu beyantta bulunmu,ıur. 

" Barem tayıhlsı llzerlnd• bey'eti vekl\ede yapılan tetlı.lkat 
ikmal cdllıuiıı ve esular tcspi.t oluıımuftur. Vekalet ıavıhayı 
tanzim etmektedir. LAyıha yakında meclise taktim edllecektir., 

Muhtelit mübadele baş murahhaslığı 
Ankara, 9 ( Milliyet ) - .Muhtelit milbadele komisyonu TUrk 

hey'etl baş muralıha«lığlnıı Tevfik !(amil Beyle Mustafa Şeref 
Bey namzettirler. 

Fethiyede üç defa zelzele oldu 
:\luğla, 9 ( A.A ) - fethiyedc şiddetli olmak tiıcrc üç defa 

l{arekcti arz olmu~tur. ha,;arat yoktur. 

Rusyaya göre İngiliz-Amerika münasebatı 
:\loskova, 8 ( .\.A ) - Bü gün açılan l\Toskova ve elvan soryet kon· 

fcransında H Rikof hükumetin raporunu okumuştur. M. Rikof demijtir ki: 
ln~liz - Amerik itilMaıındall gerginlik bu gün beynelmilel haranın karık 
teristik bir niıane idir. Bu mtina<ebat cihan harbinden c>elki lngihz \iman 
mUııasebıuni hatırlaııyor. 

- - - --~- - -- --- - ------ - -..---

Vickersin ticaret raporu 
Şirketin vaziyeti maliyesi hakkın

daki rapor neşredildi 
11\eşhur Vapur inşaatı, Esllha, lirası olarak kaydedllmiftir. Bu 

Çellk ve makine inşaat şirketi senenin bilançosu, yeni anonim 
ve sair marııf mllesscsatın sa- şirketler! (new Companies act) 
hlbl Vlckers Limitedin t 928 in kanuauua tatblkea tanzim edll-
senelik senelik raporıı şimdi diğlnden, eskilerinden daha 
intişar ctmiş:lr. ftbıı Rapordan, mufasHldır. MOdUran bu ka-
şirkcUn fevkalll.de kuvvetli bir nunun mevkU tatblka konula-
vaziyeti maliyesi ';.lduğu anla- cağını evvelden keşf etmişlerdi. 
şılmaktadır. Bu hal, başlıca son Muhasebe muamelatı da daha 
senelerde vaki olan lslabatla, basit ve daha atlkar bir surette 
şirkelln lngillz ıenııyiinin esul tanzlm ve tertip edilınlştir. 
harakAtındn atnıış oldutu idari 1928 senesinin ticaret kllri, 
vazlyetlııe atfolunmaktadır. şır- ıı:ar.-: mcsarlll dahil olmak Uzre, 
ket bılançosunu 21.268,040lngil!z bDtUn meaarlf tarh edildikten 
liraslyte kapan mıştır, bunlar- sonra, 1,249,214 ln&illz lirasıdır. 
dan 12.506,662 lagiliz narası 1927 seneslndo ise 1,275,995 ln-
teıpit edilmiş matlubat , ve gillz lirası idi. Bu adede , tali 
8,761,378 lııgillz lirası da mual- şirketin, ır.ezkQr senede şirket-
likta ve ya emre amade olan !erin hisse senedatını , ve şlr-
pıatlubat teşkll ediyor. Bu emre kellere yapılan rkrazat, defter-
amade malubata karfl cari terine kaydedllerclc , umııınl 
olan mUkellefat yalınız4,283,854 zarar ve ziyan tarb edildikten 
lnglliz lirasıdır. Muallakta lı:a- sonra tlrketin tevzi ettiği te-
taa matlubaıtau ancak 5,415,665 meıtU derecesindeki kllr da 
lnrııız lirası istikrazı dahlliye dahildir. Tahvlllt faizi, mUdUr· 
ve nakta tahvil edilebilir. Şlr- ter maaşı ve kazaaç nrgisl 
ket, kuvvetli vaziyeti [maliyesi tediye edildikten sonra, 939,903 
dolaylslyle, her bir işe malen lag.lllz lirası kar kalıyor ; t~7 
ve maddeten kolaylıkla lttlrak senesinde ise 992,985 ve 1926 
edeblllr. senesinde 562,284 lnglliz lirası 

Tespit edilmiş ınııtlublta ge- idi. 250,000 lngillz liralık bir 
lince, bunlar bilançoda peı. meblağ geçen "ene 238,2ll 
mubalazakAr bir surette hesap lngiliz l\raaı. idi - MUdllrlerin 
edllr.ıfştlr. Mesela Vickers Flr- tensibi ile, ihtiyat akçesi be"8-
ma•ı meşhur tali şirketi olan hına kaydedildi. Mumaileybım 
ve mllfterek Esliha, - Çell - ve 8"/ı ıemettU teklif ediyorlar , 
Vapur inşaat işlerini ld,are eden bu da , adi eshamdan vergi 
tirketin 11,999,380 ingiliz liralık iadlrlldlkte, 262,730 lnıtiliz lira-
adi ve mUracalı ebhamı, bilan-
çoda yalınız ö,189,355 lnglllz ıı- s.ına baliğ oluyor. Bu veçble 
rasile kaydedilmiştir, Melropo- - 208,772 lnglllz lirasınıı mnka-
Utan-Cammel Carrlage, Wagoıı- bil· 217,704 lnglllz lirası yeni 
ve fiuance Compauy nam yeni hesaba geçirilecektir. 
tali ştrkctlalıı 3,251,150 inglllz ''Tiınes. bu ticaret raporun-
llruı ldmetlude olan adl ve dan mufassalan bahsederek , 
ve mUracah eshamı ıla 2,721,813 şirketin takriben 161 

0 kazan-
inglllz tırıısı olarak hesap edil- dığı11\ n falı.at ht.lı.1\tıuuı yhn-
,..ı~tır: Diğer tali şirketlerindeki sını tavzi etti*lnl gösteriyor . 
so• raycler de 3,595,4!!3 lngiliz Bu tedbir "akıllı ve ihtiyatlı 

Hey'eti murahhasamı 
Ank. rada parlak bİ 

surtte teşyi edildi 
--·-·-

Ankar, 9 (f.\illlyc 11-
rlciye Vekili Tcflk Ril ii 1 

ve rcilkası Hanımekndll 
katibi umumi Tcvf 1 

1 hey'etl murah!ıa_;mın d'., 
crkıiııı cksprc le Cem., r..: 
hareket etmiştir. Hey 'et 1 
tasyonda ı'ı\erlls 

killer, sefirler ve harici. 
erk:inı tarafından teşyi cdı 
ınlştlr. 

istasyon o lcadar lcafab 
!ık idi ki hareket saatı ge 
dlgl zaman tlar!ci}e Velıi 
ve katibi umumi te }le g 
len zevattan bazılarıle vcd 
edememişler, treni kaçı 

mak lhtimalilc karşılaşnıı 

!ardır. Hariciye \' eklll 
katibi umumi Beyler tr 
yürürken atlamışlardır. Is 
Paşa Hazretleri bir az so 
aldıklarından istasyona g 
memlşlerdlr. 

Hariciye Veklline Sa 
oğlu Şükrü Bey vekalc ed ) 
cektlr. 

Nafia ııeluilelı biıuıı;ı 
.\nl;.arJ, <ı \ \lilfi\'ct llu 

nafia Yek~leıi için. Ycnı c ini 
bina yapılacah.-rır . \.:kalcı ~ım ı 
Devlet d•mir • ol13nnın hır.ık~ 
apartımana ı:cç«:el-tir. 1 loı kt ' 
rında kalemi mahsus laldı::ıhı 
\perine id.ırci umumiye ka~c~i ı;., 

adılccektir, 

İZMİRE KAR Y AGDl 
lzmir, 9 (A. A.) - Dün 

le üzeri başlayan yagmur 
gece sabaha kadar devam 
miştir. Sabahleyin hava a 
ğı zaman civar tepelerde ~ 
yağmış olduğu görülmii~ 
Bu mevıimde kar Izrnir içiıı 
stesna bir ha.ide teşkil etme 
dir. 

bir siyasettir. deye tarif e 
il yor. 

Senelik kAr, Vlckers - Ar 
rroogs, Limited ile akted'f 
satış mukavelesine gllre, ~a 
tarın alıkoyup yeni şlr~ 
devredilecek mUşterek mal 
bazı Akıllara duşen kllrın k 
ncını da ihtiva ediyor. Bıı 

kısmının ıılıkonmasılc, t• 
Vlckers - Armetronge, Limit' 
kazancını da dUşnrmllş oııı 
ve bu veçle 1928 senesi 1 
temeltu vermek lhtimııll kil 
yor. Veni, Vickers- Amıe 1 
nıs Limited Firmasının bllatl 
sunda gösterilen k!lr bilaıl 
nun bir ııllshasi, birleştıril 
zamanda takarrur edlldigl ' 
le, Vlckers Company liC 
raporına rnptedilıniştir. I• 
balde beklenilecek vasati ~ 
dan aşağı batıyor? Vickerf 
Armstrougs, Limited t69• 
lngillz llralık safi bir kar 
!eriyor ve atideki vecle tn~ 
ediyor : 105,000 lngillz l~ 
tacedUt sermayesine ve ıt1 
baki 64,765 lngt!iz lirasır.1 
yenl1ıesaba geçiriyor. Bil$ 
18,50.l,008 inglıiz lirasiyl3 1( 

nıyor, bundan 5,246,515 iti 
lirası muaııaıctakl matl 
teşkil ediyor TaahUdalı ı ,ot 
lngllı lirasıdır. 

Geçen kanunuevvel 
Vickers, limitedin rızaS 
Shelfleld- ve Open sbav- fO 
kal.arı bOtlln orada yapıtnı• 
ki işleriyle ( baazl esliba 
rlşlerl müstesna olarak) ve 
swlckdekl ıstampa şubesi 
kers-Hrmstrongs Umltedılc1 
rılarak, Engllsh Steel corP 
Uou a geçmiş ve bu da 'I 
Limited, Vlclı:enı - ArmstrO 
Limited ve Cammal Lalr el 
nln blcUınle menafllnl btrlıiff 
mek maksatUe Çelik sanal" 
teessüs edilmiştir. Arz etti 
veçhlle Cammel Lalrd et CI 
maSJ, şlmendQfer mevadl 
barrlke meselesini MetroP0

: 

cawmal Carriage, Wagon e 
aııace Company nln nıctl 
amal gama ederek, MetfO I 
Cıımmell Carrtage et fiti r 
Compaay Unvanı aıund• 
ıeşmışt!r, ~ 

Bermutat, 31 kllllııo ~ 
t 928 de mUdOrler ttcarel. 11 
rile Vlckers, Limited ve ti" 
kederin zimmet ve rnatıııO 
gösteren bir bordero 1 

ederek, rııporn rnptetr.ıf• 



MİLLİ 

arısını vurdu 
----

·;aman ekmek hı
rını i1ıi defa sap
'111a rak kaçmış ---
1skudarda Çavuş dede 
.ailesinde oturan Enver 
evelld gece zevcesi Ha-
Hm. ile kıskançlık yil

den kavga etmiş, müna
bilyüdükçe büyümüş, 

detlnden kendinden ge-
Enver ef. masa llzerln

bulun nn ekmek bıçaıtını 
ıtııtı gibi iki defa Hatice 
ımın vücuduna saplayarak 
;mıştır. 

C:.rl!ı koca Zabıtaca ya
anmıştır. 

Alılaksızlı/: yüzünden 
Kartalda fıiı· cinayet 

'art:;! kaza ıııa rn1'i K~rt do~-
1.. rıt' köı·. . L. ..;ule• man ile 
dr ı a , 'mla ik; koylo ara-ıııda 

• MiLLi\ ET ARŞAMBA 
-
!~ AN 1929 

- ~ . -~ ~ 

_..___TİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABE 
Ticaret odasında 

Üç müdüriyet lağve
diliyor . Müdürlerin 
yerine raportörler 

tayin edilecek 
- ··-

İstanbul Ticaret \'e Sanayi oduı 
idare heyetl dun mplansrak, şube 

müdürlilklerinde vukubulan i,tifa\ar 
dolı;ııiıle miinhal kal&n ·aziielcrin 
d•h• faideli şekilde yapılması iı;in 
yeni bir teşk.ilic pr >ıe;i hozırlımı,ur. 
Oda moc .:linin he gıinkü içtimaında 
bu proje müzak<rc cdilecekur l'ro· 
jeye göre. Ticaret[ hahrlye, ticaret 
ve 'anayi ve helk, de nqriyat mü· 
dürhıkleri kaldırılar.ık bı Tetkikat 
ŞL.bcsi,. ihda~ nlunucak. ınüdtir!er 

verine 1 rapuııor bulu , takt· . 
lhporıodcr ticaret ., , - <anayi _ 
-ıicare~ \ e sa a~·ı \ergi \'C kredi ... · 
•dc•ıı \ c kara li\at• ı·e diğer 

bs~rt ı;lcr. le ıc~g 1 ı..·akl •rdır 
ıelre rapı r. ırlti~linc Galip 

Hahtırar Beyıe aı ci muhtemeldir. 

Emanette 

Abide havuzu 

iki metro genişliğin-' 
de olacak , içine 
renkli anıpuller 

konacak 
........ - . 

Taksim abidesi etrafında bir 
ha ı·uz in~ası tnkarr( r etmişti. 

havuz ııhideııin ~alde<inden itt 

haren iki metro geni-liğiııde 

olacaktır, yani 1ıanız abideyi 

temnmil~ ihttta c,lecektir HaYU· 

;.un içine renkli cle1'tri'· lamba 
farı kor.acak ye ııbldeııir kaide· 

lerindcr han za ular akac ktır. 

\lıi<leyi ihata edcc k olan 

hanız e•rafınacla ayrıc~ bir hahçe 

inşa celi ı:cekt'r E nane~ Bahçeler 

müdiriwti A' rupadan getirttiği 
a,;ri lıöh<,·~ plı\ıı ı:rıııı tctkık et· 

mektcdir 

'l'rB'Tlıav '·kLti :\laı" bida . ' . 
yetinde .ıhidL etrafına ınal:a~ları 

koy~c~ktır 

J(on<ıervaluvar binası 

Maarifi!!. 

Mesleki ted
risat 
- ... ...--

Fransadaıı getirilen 
iki miitahassıs 

işe başladı --
Mesleki terlsat için Fran

sadın cellJedllen iki mil
tahassıs, M Rovatle ve zev
cesi Mndam Rovatle dün 
şehrimize ıelmlşler ve işe 
başlamışlardır. 

M. \'e M11d11m Rovatle F
ransadn Rube şehrlndekl bil-, 
yilk meslek mektebinin mil- l 
d!lrlerldlr. 

11\iltahassısların vazlfelerl 
ha:ckında maarif Emlrıi Beh
çet ey demi ılr ki: 

Adliyede 

Adliyede sırkat 

Tebligat n iidiirünün 
saati bir macera 

geçirdi 

• "ecmeddin isminde bir yan· 
kesici diın AJliye tebliıı;nt mü
düriı .\lu<tafa Şevket Beyin saa

tini yeleğinin cebinden ~aklı~ı ~nde 
cürmü mc;hııt halinde )Il 1 "al<ın 
mış ve derhal Birinci Cczıı ma'ı
kemeslne verilmiştir. Necmeddin 
Altıncı Hukuk mahk.,'llesi ~alo· 
nunda kalabalık olan ;;anılin ara· 

sındıı marifetim yapmıııta yel· 

tenmiş \'e 'amiin ara~ında hulu
nJn Tebligat !ıidilrii \fustafa 
Şe, ket !leyin yclcj!;inln cebine el 
ılh:u;', ,aati çıkarmış, fıık.ıt aynı 
:ı:amıtnda kuv\·etli hir kol da 
bileklcıio.den yakala" •,tı . Der 
Iıal wbıt varakll!i tut·ılmu~ ve 

Ba~isane ~ol~u 
·ı8 tanesi kadın ol
mak üzre hapisane

de 7 53 kişi var 

Hapi.>aneleriıı .\diıyc emrine 

vcrilıne>i olduğunu 

/taratından 'YA· 

pılan tcf<işatın 

netlce-i hir ra· 

por ha !inde ı·ckAlete Mldirilmtk 

üzredir. 'npılaıı tefti~atts gerek 
I mel'Lıf!Jrııı, gerek m~l lıusların 

vaziv tlerinin eyi olduP;u görıil
Pli .,.ı•;r \laJTI1fi hapisanen;n fazla 
;zdib•:n ela .ıyriuı nazarı dikbtı 

~cll . t .ıi t·c. 1 lullıııkl ci\ ar hazı 
vil;\; c ill'r hapi~a nelerimkn ele 

Müteferr: H. 
Aile. mı 

Her vatandaş 11 r 
aile .;smi olması 
liigıhası 11ekaletlere 

gönderildi 
-- -ff er vatandaşın de lakabı t:din 

mesı hakkındaki !Avı'·a mı:. 

talnaları alınm '· uzere B.ı vek 

!etten vekaletlere önd~ idi 

1 <ıao da yapılaca1: nuhs 'tah
riri için hazırlana•. ]Avina u•ayı 
devletçe tetkik ediln1iştir· mec
lise seı·k edilmek ıizeredir. Bu 
lılyıbaya gcire cıao n <inde. 

~ayet kabil olursa nufus t•'itmu 
den ba~ka zira~ sınai Ldent 

tahrir de ~ apılaca tır 'lurııi 
tahrire hazırı k olmak uz r · bu 

nıutcU ) erlerd~ rec•uhe t. nrlr 
lcri yapılacakt •. 

! la i ıncd~ n ,icil.launı c tt' 
memur kom \on, !>ir 
tetk.ıkntt·ın -onr• m . '•'nl 't r 
miştir. 

ak 17. !ıir ç ), . k ~ iızund~n • 

Oda reı. H •li llamdi flc, Hni 
teşku;ltla hi't bir memıJrıJn açığa 

çıka"t1 "11•·1cağ .!, '" rh•ne anbarla 
rını~ K 1mlb1 \U7.undcn tı::rtip ha· 
ri::ind~ ·ılan t:nc'TI pl.1r , 1 u rr!U ı:: 

sesenin hı 1 k >ğı 1• JZancııı t~k .. im 
c. ilccc~nı. k v!ll, .;,. • e er '11 aş 

nl~pel·.ıdı ikrırnitc ·ahet• muhternel 

T"k~ln1 :ı.i)J<lı..:-=: har~. ıııJ.i. y _ni 
ve a:->rı' hı ko. 'ierva.tu\ar 

'· - .ı\lüt:ıhns~ısl11r mesle
ki m k'.epleri, se.n'at mektep
lc.rlnl, \'e nw htellf meslek 
kuı· lıı.rı·11 te t'~ et'e-::e';.!erdir. 
Her il·isi de b;giin vnzifeye 
br."lı1d.ıar. M. Rovat! · ,,ıa,ı
b:ıi ~r.:ı'atl~r. mektebini Ma
<lı: .ı Roh.tıc d Selçu~ Ha
tun ır \:tel:>lnl teftiş etti. 

. ikinci Ceza nıahk.!mc>inde mn

•iek nıc ediln ı;ıir. Polis e.:atı 

efendi 'c bir •,.ulı14ir ~Ht it <ll~ 
rak diı)!...-!1dikten 'oıırıı fı ar hap 
şe m~hkt\ıııi~ etine \\arar Yeril mis 
YC kendhii tevkifqneye n3kledil-

, ·hrlnıiı hapisane•ine mahkı~m 

,e, :,edilmektedir. Geçen'erde l\.a~
PMieye ~öre •iın\ll :e · ndar 

Yefiyat ve •~velliid n ı ıvdı 

nufus memurları tarafirıdan 'apı. 
lırken hademtt adlı e aek:'ı',tine 
merhı:t hali ıııedenl -ııem· •'arı 

ga 'r' nı t r 

Bekit- lıir ıır• k bıçıı)!ırı çek 
ı p;ilıi 'u'ev ıa .n ız~rine sal 

ı.ıı, '· kı• p naili ye -c len j'Ck 
r sure t ~.ır '.J·ı'lı·,tır 

ile' ir ıntl ırr.ıa!ar ta"afınd~n 

tıa · de rJc:--t 11un 11 t '· 

Paliosıı:m çaldırmış 

':ıti .. ıı: otıırı ı 'a:m cf. ~chade 
bıı.,ımh ~,ı!c kı ·~ath"'1C<inde 

drttrkcn Yanplı '! t1'at palto· 
r:ı çalmı~tır. 

Tal'lık hırsızları 

;chrcmiııındc oturan ~t:rif hanı
' mııı c\'nine hı•sız ırirerek '! 1 
\ uıl;uııu çalarak kaçmııtır. 

Aralıadaıı d/i.,lli 
~rL·ıl;,.·,·indc :ır:ılıacı 'ldımct 
..ı >iiratla araba-1111 ;tircrkcn 
:ıi(ıy:. dlijcrcJ.. ,;ı~ bacaj!;ı kırıl

l)tl r. 

Biı· kız çiğnendi 
fı-~00 numaralı otomuhil dun 

0

İ•pııidaıı >iır':ıtk g-cçcrkcn Ra,el 
;ımında \ıir mu;cYi kızına çar
·ırak ,.u(mhıın.'1 muht~lif yerle 
1ıdcn yaralıınıı~tır. 

Po.~ta çuı•alımıı nasıl 

<·11/ındıyı 11nlaşıldı 

B cyoıtlu!ıcla 'ılustaf;ı i>miııde 
bir nd:ıının sırtında mektup 

~•lu l p· t;ıı\ ah g4)Clirtır\\ n yxk~· 

ndıp;ıııı diiıı y:ıznıı,cık. 

Rıı lıtısu,ta po,tacıı )Upılan 

·lıkil ıt ikmal edilnıı;tir.:\lt1'tafa

''r. torban pe,tn kamyonu ( ;a\ata 
rı~tanc'i üniinclc dururken çaldı

·ı anla ~ılinı~tır. 
:\Icnrnr po,tnncyc g-irdiği zaman 

nföriin ııtonınbili beklemesi 

~zım gelirken içeri j!irdil!;i tespit 
dilmi~tir. 

llu cihet tahkik edilmektedir. 

Eve taaruz 
Seı uglunda ı·:ıcni namında bir 

kr.dının cehren e,·inc girmek 

''•ren 'c dcTJı!rlc ~apıcı Önıe
ın lı• ııı ) aran \lustRfn ile lla

t \ ıkala. ını !ardır 

fJa11ak afsıı çoba11 

n• dnlıı 1 iı>• · J· oturan 
l.ııT' '' ni ı c de oturan 

ban \ririn kendı inı dogduğıinıi 
ı!d" "erek zalı·t \ .ı ınurarn8t 
"n1i.l r -

.., . 
. e lın• nıu·ııenne C\ ı;:eJilnıi~I 

\rıt re Hıkalar'tıı-w. 

C.-ımtarı götürürken 

pn d klıda tın ali ınet•uke\c 
.• ııt oır hınuda (Jturan ı\·usf.et 

· ınındc hin mezkur h · , anenın 

ım .mnı s,•k ı.ıp 1 füArda yeni 

: ıt uı;u C\'C •otılrıirken yRkayı 
'°l''"'l1İ;-t . ......... __ 

• •'>ile hadisesi 
1 l>;.a• ka•·ır lı . • ııı:ı .:a et ctıııecıigi 

c•hL •Ic ti\ ·•in hııp a nıahkOm 
\ ' 1 t 1 r rnt c. r.: ' UT tara-

1 ıhın k Ja, 
; ı 

~l kıı 111 

oldt;l\. nu 'İı 1 'Tll • 

Japoıı serg;.~; 

Şchrim·z<de lapnn ·r~isinin 
a~·ıJm.ısı b!ri1 ıy (\rlf'l\il tt.' jr 

l'in:isı in~a..;ı t lk rtn\i~tir. 

Bina Em ~k -ır ·c !nı.I n 1lına,ak 
lıir :ırsa iızeriııcle in~s er< lccektir. 

' !\onser\'atuv:ır l ıa.:--ı sinenıa~ ti~ 
\ att0 \ e L')I!. • ' 10!li rı ! ihtj\ rl 
~dectktir 

-·· ............ - -Sp ~ --

' miştir. ~cc:ı '.idiııin 'ı'.r. ~ok. <:11-ı:- ı nlsa,lan !,azı rıahi.li,nl ır l(etiril· 
"ıılıın vardı, uzerı nrn. m~ı zanrnn nişti. bu c-iinlerde d, f<lirneclen 
cebinde Polb ahık İ>Jl;imemuıla- [ mahlnlnı ı;di 
nndaıı Zeki Revin re .:l'i zuJ-. r il ' · 1 

rilecel,tir . llu 
etmi~tir. 

mahkt\mların na

kledilen son p~r-

tarafmd~n va•'11a. ti 

."'1. Hofsfadt ur..dJ 
edilmi tir Sehet ı dl' ]" '"lll'"d:ın 
bekkııcn e~yamn he lız ;;clme
mi~ ln'n.-ıdı . 'er/!İ J\:ı•a köyde 
f:ski liman ~irl;eti hi Rsınc!a 

lJ8Z! küprii.,İİ 

İ'paıııada trıplenan lıdcdi~" 1 
konı-:. .. tt ... ına i ... tir .k L"!en f .iTI.:tOLt 

Gah~tase.ray-Beşiktaş 
rn;çı 19 nL.nn cc.;ma 

g-ürıü yo.pıfa~!lk 
fJLn ok~am l)~,;.n:;,~.! f ıtbvl hcy"e 

J\eıı,!i<i Yıık~Jımdı,(1, zaman et
rafındakilere hi.; '1kılmAdaıı izahac 
vcrmış Ye q~er sa tm zen c 

}ıkırdııınasa idi, Tt:blig-at miidll-
rünün, bajına p;dendcr ıı-ıkn ı.onra 
haberdnr olnbileceıtini de il:h·e 
etmiş ·e mahkeme huzurunda 
dirmiınıı te,·ll ctnıek istemi~tir. 

ti o!ıııa>ı muh- M ezuncn memleke• ad-

temeldir. Hadema nan I\luhtdıt ıı 
ıehrimız hapisa misyonu bıta:af --
nesl•ır mahktlııı Holstadt bu ı:·ünıe}yor 

açılacaktır. 

Sigorta 

Siı.;ona tarifelerini tet~ikç me 
mur olan komisyon ı·ui[csiııi 

iknıal t:tn1iitir. h"'n;! ... \ on ya~ ız. \ 
harık sı ıırta t.uife,iııı tespit 

ctmi~ ı c lıazı t"ıızilılt y~pmı~tır. 

R~prır lıı. g-unler de lkt!,at ,.c. 

Ulerine ~öııderilecektir. 

Yeni nıaııııalar 
L im:\n ~irketinın 'Rartıııd:ı yap-

tırmakta hu\onclu~ıı yeni 

mamalar gelmeıte bailamı~tır. 

lııgilter•) e flpari~ celile!' dtıbalar 
bir iki ~! a ~;tılnr gelecektir. 

Ha(Jvarı bor:.n,.,ı i11tilıabatı 

İJBfll'Jdı 

Dilo Hayv.11 borsası yeıM 
, idare mecliııi lntlhabatına 

başlanmıştır. 

borsa tarafındım yeni aza
lıklara Fırka:ım namzetleri 
olan lstanbul kasl\plar şirke
ti idare meclis! reisi Ahmet 
ve clep tüccarından bıırha
nenddln beyler intihap olun
muş ve iktisat ,·ekıiletlne 
blldlrttmlştlr. 

VekAlet te iki aza tefrik 
edecek, ticaret müdürlt Ti
caret ve Hayvan borsaları 
komiserleri ve Şehremaneti 
mümessili lştlraklle yeni 
meclis tekemmül edecek ve 
tııllmatııame mucibince eski 
meclisten 4 Aza ayrılmış 
olacaktır. 

Ekspı·es gecikti 

E kspre" treni dört >aa ılık bir 
teelıhtirle gelmiştir. 

Yelli po.~ta memuı·ları 

po-tRhaneJe ta.,fiyc neticc~inde 
inhilal eden memuriyetler" 1 

:.:,t:ı ç metnuriar ahnm .ştır. 

ııeı"cti (,ui k .. pr.bunun plAnııtl 

y.ıpnıap:ı mnh. , eden ını. cndı, 

:\!. !'uzo il~ henılıtr Paristen 

btaııbu'•ı hareket etmi~ttr. 

Dayak gokl 

Erııaııct hazı ,e,·vnr <:<nal~ 

clay.ık o tıc:ı .<iiyl~"~ıı z~h::ai 
hckdiye nıcım•r;arı a' rnı\:ı 

tahkikat \apma~a lıa~l••llljtır - --
Adada t;ıli mektep 

M RKrif idare•i ,\d;ı[Rrda tali 
· bir mckt, p açn onğ.ı 1-" ~" 

,·,rmi~tir. :\l~ktt•p nıu!ıt.lit nia 
cak ı e Bııylik y:ılı:ıt r lerhell 
adada :ıı·ılac.ktır. 

Ye11i tütüıı depoları 
T ittim inhi<ıır ldare'i .\rth in, 

Tire Ye Bitliste depo açmak 
üzre hlna miılıl\"~asııı~ karar 

ı·crm~tir, 

Türk tiıtirn eri, .\., rııp:ı Ye 

. \ meri kaJa nnıtalıa,,hl;;r t:ır:ıf ın· 

dan tahlil cdılmi, <e nılulltını 

diğer tiıtJnlerJ~n az oldugu re>
nıtın kspit cdjimi~tir. 

,\khl.ıırdaki nıtün nıucaddcfi 

Ye h:ı~tıtlık iuılc edil hitmi~ 

mhtir. 

Kaçakçılıkla mücadef.e 

Dun tell(rafla Tiıriıı' inhi'ar 
idare.ine 'crikn ıııa!Cımııla 

gön-, .\dttııada 2:-, -tıJ.1 • deitcr 

J.;açak cip;ara Lgıdı huluııarnk 

mii,aılere olun nı ıı~ur. 
Sıı~ l1ir ay zcr'mda cenııp 

hudııdLmur;da ~ nl;:n;nnaıı kaçık 

cı~;ı.ra kagatları mıktan 'tı0,000 1 
defter l-.adardır. Lvelki gtııı \y

dında ' 1 .JOv,OUO kapk cığ3nı 

k;\Jı;ıdı hıılunmıı~rnr 

E sperler !mfihani 

Ek,;pc;kr• m~lbu so, ·• ıel 
imtil.an dun ) a )Jııll';-tır . . 

lki tüti1n şirll.e!i 

Şc~(mız le l •ri Fr !' ı. dlJ;el'l 
\ ııcr;b\ı olmak uzrc iki 

ıut ı ,ır.;cti daha tee;,lh Ltmi;tir. 

Edirne polis nı/idiirü 

Edirne po!i•. miidllrlı!~mt·tavın 
ultıen Fe\"Zı R per~cml'e 1'Ünü 

mahalli memuriyetine hareket 
edecektir 

H.arga l'e çekir(Je miicadelesi 

Rozet hasılatı 

top~ r. .nş \ c J" it: 'l 7 l ' bu l'U~ 

nıad· :t•baren !ı şlat" ,, ' karar 
v ~ytitr. F•~kıt < ;aıııta~ar.t,Jıları bu 
hafca hal\ISU bul: .. u .• d 1 

0
u cihetle birin

~·· köınC).! me!l ıp :,1\ ıuliı .... Jcrın 
Hk r.ı:ıç a: • ~·cleı:c\. cı.aııa_ 1ıa~Jıy:ıcıt.k· 
tı r. 

Hileli mi!llfs 

nakledilnıcmcsi için tc~clıhlisatta avdet edecektır. : mahı

buJ.ınqJ1r"ktır. Haiu:İlı ıaTiilri 

Hu cuo1a g•1i u \,kl"ri :-ena\i-1 IK· 
l::.:ıo~lu. f 1:.ı~·hı~·t. .... ht 't: t .·i\tid · 
R<~ler~c\I takınıl.:ı br!ıln,«·•k· 

brd•r. 
l ıı i•an l"lll'1• ~ünu df) Sül~ı 

mani\, \ti•. Fcr.,r-Heıkn t:c~ikııı· 
(,alt'" o;; • ._, \tIJi ·111 l.liip \·:ı;pı~n .. -;ı'k 
rır. 

. . 

I fllsı lıileli ı;örıılduğü için tc~-
kif ~tlilen i~ı~unım hanında 1 

numarııda lkı.ır.•t <andı~ı alı•.ıi 

.\uri lıler .ı\g-ır Ceza nıHhkemc

>ine ,·erllmi~fr. .\l:ı ·nkı~·· rıııın 

ekst:ri<mi lıir çok bı;,,,fz ka

dınlar te~kil den lıu nıHmıııcın 
ıııuhake-me>'rıc ı ,•ıiimiu le'·' lı•ft.1 

iı;iııde ba.~lmıscaktır. 

f,tanhııı tcvkifhane,inde rn ii 
kadın olmak tı'l.rc 274- ıııevhııf 

ı·nrdır. 1 Jarıhııtode i•e nıRhkıiınlıtr 
75,l k!.,idir.ki 4-~ini kRıhnlKr tc<kil 

etmektedir. \lıhpu~l;ırıı 'Rdecc 
ekll'~k \ e su YCri!ıntktc_ lıR ta 
olanlar i..t\a\ i edilır:e\..t\!dir, ~ı:ıh:ı 4 

tiarı un1u~~~~'·t:t itibariyle İYidir. 
Rnn!arı'l .,!;,de dayak atm~krnn j 
ve kA,lııı oyratmaktaıı ınahkı•m 
olanliir l'J1İ)'t"edir. 

Gerede Kihibi ı:dilliği va~ıtauile 1 . g , . . 
l . b l b' . . V"-'b" d'll'"' l>t•n ııl II"r.cı tıcarc ' ,bkcmc- Eyup sulh mahkem"aı'ndeıı. ·. s .. an u ırıncı .~~11 ı a ı ıgı . d ""' 

eanibi alisine ~. : en: Muıldeıye F.ııma hanımla mü<'.dei 
Eieııdim Müflis Avun.lukıad~ 'ı.rau de: aleyh ,O:thcm Zehra, Senıye ve Sü-
ktanbulda Küçük hacı ka- tar~fından teklif olunan kon!torda- ı 7p H.i o iıüsııu ve Hüscyın ef.rin 1 

.. .. . . 1 •0 tonun clcvaınt. n1Wıak.!r•;;i 20 I~isan ';ayian ·nutaS3rrif olduklari B~ıa•ta 1 
oın c:unı~ cıv:l~ ın< a ·r ıTumara- _ .. .. ·4 

.. ~- • 

1 l ~d k' •-'; ·d H l l929 Cuınacr« 3 • ~unu oaat 14 c to· iıa:.ıami muhittin Mahalle•ini11 ayi· r ıaıı. e mu ım .t.ccaı an a-
11

.k .ı·ı · 1- · ·ı· ı 
. ı e ı mıs o ow..,u ı an o~unur. · · b kk· l k " d sı ı·k 4" C er z:!d'' Sırrı ve Rasıın ve arni.{- · b .e a • so a.,ın a a ı ve ı . 

vul Kö, Üil~C 2 mımaralr h;;mede ı lbtz.t.bul birinci Ticaret Mah- No .. l~ ve be-; yüz kırk yedi !ira ~i
ve elyevm ıstmıbulda Ketenci- kcme~inclenı . rr:etı muhammınclı bır bap v" oa
lerdc &tbuıı..:u ha ıııııl.t 9 ;n.ına- Yeni i'•t•h•nc arkasınciQ Ti1rki- latl.O. hidir Çavu~ M. Aznavur So· 
ralr y:ı.uhanede mukii;ı Bolu- ye Hanında Tüt\in ticaretile mü,te- kağinda kain C. 22 No lu bin yüz 

.r ' il · d doksan lira kiymeti Muh.ammıneli nun ~ara çayır mana csın en gil iken ıo Mart 929 t~rihıoıde ifla· 
İly~~e. zade Şu"' ''ru .. ve bı"raden· k 1 bir' bap ki ceman iki bap kJrkir ha-~... - s;'\, sına hü molunmu. o an Daryos Aı·-
Hal[~kr beylerle 1 O Ağustos 927 diti Efendinin hususatı iflasiyesinin ne Muzayedcye vazedilmi~ ve icra 
tarlhi!1de tanzim ve II Ağunos ruyct ve tcsviyc•i zımnında Avükat kılman ihalei evveli yesinde mc•k:ir 
927 tarihinde Istnbul birinci Fotaki efendin;n asaleten Siııdik haııelerdm 47 No. lu hane Beş yüz 
Koatibi adilliğince tastik olunanı tayin kılınmı~ olduklarınd;m müfli lira ve 22 No lu hane dahi sekiz yüz 
Koliektif şirketi mukavelesi hey si merkum zimmetinde alacağı olan dli lira ile talipleri uhtelerine iha· 
n·ı.~ı·zd •' te"tı' ol•unmus. "e ycdı'n 1 'k . . lei evcliyclcri icra kılınmiş ve iha· 

;u. '- u. v a.ı.·ın anunnam~ı. tıcarctin 199 ve 
.-.· ın,ocJU?~ı· mucı"bı'ttCe taraf"'". · lci. kat iyelerin in i.crasi zıınnındd ta 
.... u -- H•ı. 200 Uncü ınaddı::lcri mucibince tahki-
c.l"I'. "'.·1 dokt'.Z bı'n yu"z ~·ıtmıs. aı·- '. d' . yın kılınan ye·;;.:i m~ayyende ı.> z. 

.;1 - q. ttı ıyun .ıçin tarihi jl·ir.da!1 itibaren 
•.ı lı"ra seımav• va.··.ed•-'lını'o, ,_·c,.de . . d kür emlake talip zuhurctmedig,n-

J..... - ~- yırn11 gün z;.rfın a scncdatııu l\ıla_h-
:ıhı'ren ~;u"'reka'cJ,o . S.ı·i.'.~rı'ı' v'.e T-r-.ı~. den on bes gün müddetle yeniden 
.... _ t4 ... .... _ ı.ı-: !ıo:em·" l:iltibinc te:;lin1 c.:yl~ıncleri ve 
k b 1 · .. 1 ilcinına karar vcrılıni~. Olduğundan 

I C.\ c:ı"l ~}' ı t~"ü.dtleti ınezkürc bita:nı.:1dan sonra 
1 K · d ber rnucibi karar mahkeme mczkür 
arı cçecı za e Hayri beyle o- ,;ç günde yani 29 Ninn 929 Paıar-

ı':ın l'ollektı'f s.ı"rketı" dayı"nlerı· Emlakin ihalei kat iyelcrinin icrasi ' osi 30 Sll• ve l Mayıo 929 Çorşanba 
1 . 2 1 Q~9 Peqembe günü saat on dör-

ına :ll~Ct.ı.'!~y .. günlerinde iflK muamcl~tına mah 
elyevm ınuh'lkcmeleri derdesti sus Odasına gelerek Sindik Efendi- de taJil: kılınm•s olduğundan mez-

.. , l kür emlake talip olanların yüzde on ruyct l)ll UnmllŞ Ol1na1::;la b~ra- }er miivaccheslnde alacakJ~t«OI ispat 
ber Şl.rketı· mez .. "u· eını·n 1'flası ı · '"tl pev akcasiyle ~ hkeıretrin icra da· _a. H ve kayt ve tantik ,.ttJrnı:- erı ·;e ınu 
J h. . , yıresıne murac.:ı.at etmeleri lüzumu a ı ')ayı ounuş olauguııdı.11 deti mezktirede boatt v.icut d-mc-. 

ı.3.n olunur. 
iU~~ariiile~rha vükni ve Hal=lt1 yen alc:~:1klılar h.-kkınd..... !~'"nunu 
ve Sım ve Rasim beylerle lıey- mez! urun 210 u~rn ıru:dd 0sine tev- -Sultan Ahmet ikinci su h 
ııimizde miinakit 10 Ağusto~ fikan muamele olunacagı ilan otu. hukuk mahkemesinden: 
927 tarihli şirket mLıkavelesin!!ı nur. Müddei Cemıl ve MchMet Halıt 

dördüncü ınaddesinde Ha'.,kı' ve şüre'<isına izotcten Avukat Ha· 
ve ı• n heylerin sirket namına lıasmmda Milliyet gazetsile i- !ıs lı:yin müddeıaleyh Saraçhane ba
\•azi irr,zaya nı •zuniyetlcri hak· 1am ve ıtördüncli nusbasının tas şınd• Hcrhor Caddesinde merhum 
kmdaki oe!~hiyetin ilga ve ya tikile gazete ile birlikte tarafr- Suphi pasa koııagmda mukım Meh
tahriri me~urıiyetimle takyitve ma iade;;inı ve be~inci nusha- met Ali bey zimmetinde bir kit"a ••· 
tahdit edilmesi husu6unun bü- sının dairci valalarmda hıfz~- net mucibince matlubu bulunan 250 
tün şürekayaiblağ ve Milliyet: nı talep ve istirham eylerim e- liranin mafdiz ve masarifi muhake-
gazctesile dahi ilan ettirilmesini fendim me ve ücreti vekakt ve tazminatin 
talep eder ve arzettiğim husu- 31 Mart 929 tahsili hakkında ikame eylediği da· 
su kabul etmedikleri takdirde Gerede Kazasının Dert di- vanın ic" kılınan muhakemesinde 

H aliı:in temizlenmesl m selesi. 
bıır~da çıkarak enkszııı dhcrt 

aidivctl hakkında cıkan bir ihtilafi 

yiiztlnden nlduğu gibi kamıştm 

ihtilafın izalesi için Deler şura • 
:-;ına rr raı.:aat L""tii: ııi~tiır. l~mancttc 

IJdtcrd~rlık ta bu l'nkazın ken 

dilcrin~ ut oldugunuda iarıır e;:. 
mektedir. 

1 fıılkTn tathıri için (300,000) 
llr~ -arfma liiz'lm göriılii rır. 

Poll.t; 'alltnlflrl 

P"lblerin münferit t rbiye ve 
r::lirnkrlne dev~m ~ U 'Or 

.\tı~ <t\mc mu,:ıba!..J51 da l>itm 
u7.red ir. Birinci gelen!ere Po .. 

ınii<llirü Serlf he} cara 1ından 
~nereoimk mukAfatlar1 veril cekt' 

Prof e.~nr weg(llJndt 

H :ımburg U!'I\ ersıte~l akli has 
t tl klar rıuderrlsl profesöı: 

w~~ ~mdt \ l1>1rdan ,ebritıılı 

gcln·l~tir. R ... yin vt ru <a:ıayf 

,.e n~ıı ha<talıklar, •t;:.f! V'. 
· ,- s· h' b · \. cınııet . . ı,'1 ı ııtu~mir. çir'VVC 

,ımfı a\Akadr.r edrn >91 .,,llar 
lı:ıkk.ındıı dariilfıınuıı ve gulhı. .. 
>crlyııtında konfertn;; vereceirtlr. 

Tefflz komlsgonu 

Tdllz komlsyoıu dUn Vilayeti 
tahrir mlld1l rUaUıı rtyaacttn

de toplanmıştır. l\\Ollı:lye mllfet
tl~larl de konılsyonl nıı me&ııl

ınii~ tctkk cdlyoflllr. 
Kambiyo f.1Bflan 

oun hor ·ada iaR"iliı :ıra<ı 9!!9,. 
kuruştan açılmm: \ e l811. 

kuruşa du~mugtur. ne~ 
Diivunu "lU\"Rf ;de _ b, 

den, btikrazı dallli Q3,2ı; tel' 
muamele ~örmUş ~r. 

MUaa ere 
Güzel >an'atl11: h :i mudilrlü· 

ıtilnden: 11 \lisan 1929 Perşembe 
güniı . ut 17,gO m~ •mereyo 
başlaMcakıır. i\Ten< > aza ıle davet· 
lllerin tt~rifleri. 

14 seyyah geldi 

ff ii:lli \lınıcr cemiyl'ti l<tıınlıul 
mcr~ezinin ha) ramın birinci 

ı;iiııii teı zi ettigi rozet ha,ılatı 

tespit eclilmi~tir. 

K ar~a \'C çekirıte mUcadcle:;i
nin munta1.am ~ surette 

yapılması ıçiıı Ziraat mudurlycıi 
bazı tertibat almı~tır Hillıa,,a 1..ar· 
~a it!Afı ile mııkdief 1J!anlarJaıı 

mutlaka lıir 1.nr~a iiklurmekri 
istenllecektir. Hu miikelleflyeti 
yapmı) anlarclıın uçcr lira ceza 

alınacaktır 

I bu lıu&ııstan dolayıhiç bir mes van nahiyesinden Bayram za- müddeialeyhin ikametgahi meçhul 
uliyct kabul etmiyeceğimi ve de Emin oldugu anlaşılmasına mebni müddei 

M c'ajeri kumpanyası"'ın l 
vapurlylc dilıı tahki

scyyah gelmiştir nbe günü 
Bu >eyy ahJaıcrilmiş ol· 

mlşlerdlr ve l{İıı. bizzat ve 

llu hesaba )(ore Çatalca dA 
dahil nldup;u halde ha<ılat il.200 
kıı•ıo liradır 

• 
i1>talislik müdüriyeti 

J stııthti ~ rnııduriyeti ıımumiyesi 
'ılı·ı"~sı encıimenlerden çıkmış 

ır.eclis 'erilın~tir 1 ftyı 1ıa bu 
iP 

Villlyet meclisi 
V ıh\y.,t ümumi me.:lisi bu gun 

top!anacaktır. 'lecll-ln müd 
dcti bir 8Y nlup bu gtin bitmek 
tedtr 1'1kat henıız ikmal 

tic:. l.5 

ve mukavelenamenin mevaddı Umumi 1280 vekili bir kit'a '<net ibraz ederek 
5arilıasına adı:.mi riayetlcrinden Hıı~usl 5 7 istik tar ve sabit olmadığı takdirde 
dolayı şirketin infisahını talep Yedi nusha olarak tevdi kılı- yemin teklif edeceğini ifade eyle-
eylemeğe mecbur kalacağim nan ihtarnameden dairede malı- mesine binaen giy.ıp kararının biray 
malfımları olmak ve ona göre fuz nushai asliyesine mutabık müddetle ilanen tebliğine verilmis. 
üc:; gün ııarfında cevap vennele- okn iş bu nushasr Milliyet mat- ve yevmi muhakeme olarak 16 Mayıs 
ıi için altı nıısl•adan ibaret lh- baasr Müdüriyeti aliyesine bera- 929 tarihine mil•adlf Perşembe gil
tarııarnelcrden hir ııııshasmın vi ilin tevdi olunn.ak üzre h- J nü saat il de olmak uzrc tayin kı
Istanbulda Ketencilcrde S" tanbul birinci Katibi adilliği jlınmış oıdu~undan yevmı mezi<urııa 1 

buncu hanın la 9 numarada şli 1 memıırlyetl a1iyesıne irsal olu-jitlraz ve ma'hkemeôe ısnati vileut et-
re' adaTJ Sırrı ve Rasim beylere nur. 31 3192~ i'ledigı takc'irde hakkında gıyaben 

1 S"krü Kaib dli: uar:ı•ı ıcr:ıedl 

· .kil resmi 
gldec~ klerdlr. . d 

O t illi ır e grya
r 8 Y ~acağı ilan 

G eçenlerde ' 
yı dtıY8rl (,----
. trosımd~ 

yolunu kapRtmı lk u 
.aı.umrr 

lermt·sl dün bi 1 ·adaşlar 
ı, ~irr hııt l'l 1 om.~ 
laıT' :tır. l lıtttı.?" 
pı-·de ekik r _ 

-· 



a 'ıaııd<n aldığımız ma!Q
nazaııa diın 3zaml hararet 7 ve 

1.5 deı:eee idi . Dün sabllb 
cdi ~ kaJar yığlD ya~ıır 
metredir. l\ug!in ruzg;l.r mu

V\'tl esa:c.İ<. hava balıf bulutlu 
r::,n ~ç.k olacakar. 

pd tJ bir karııın lôyiha
gôre bir sene sonra he
in bir aile ismimiz ola

r. Filvaki - zannederim -
z lfzde aile ismi yoktur 

den her gün bin 
.e~ iJ!e maruz kalırız. 

unun tuhoflıgını en iyi 
epltrde görürsünüz. Bir 
a dört tane Ali Rıza, üç 

Is ail Hkkı ve bir kc,ç 
A met Ali vardır, bütun 

irbırinden ayırmak 

ektep idareleri talebeye 
ra kor, talebe de birbirine 
t il.ar Hatta bu numara 
a ar o kadar hakim 

ı ebe birbiri ini isim
değıl ıok def'a kürek 

flml/Jn gibi numara veya 
Tarı ile ratınrlar. Şimdi 

: olunca tabii her kes 
eı,'.ncLd anılacak ve yanlış-
''" ' l ki kate 'lk, yalnız mes e e 
taliin a&rinin !eve/hinde. 
ne de sa kendi başına 
ce iki k-ıliba Aslan o/ful· 
düstur i falan gibi afili 
rn binlerce namzedi ola
ve aile isim itasından 
en netice elde edilmiş 

ca/dır. 

er kapalı nedir? 

ık sarık resimler bahsi 
de J.alrm yürüten Toplu 
arkadaşımız dünkü Va
iyor ki: 
Htr kapalı şey örtülmüş 
afıdan ibaret değil midir? 

;ır ıs at! Her kapalı 
rtufmiiŞ bir açıktan 

ir. 
Güzel ve çirkin I 

ı..ı refikimizin J!ü zel 
m sabakası başladı. Ka
ba masabaka ile cidden 
I bir raz'iyetc diiştuler. 
ede çıkan resim okadar 
mr}al g<Jrülüyor ki sa
glizr/ligi hakkında fikir 
ıf. ek iml.dnsız oluyor. 
r taraftan • Vakit ,, ,t"i . dünkü nushasında 

ıar '" cdt7m ,, olarak 
..,Jsılan onsilitçi Asaf 
u hareketi protesto et
Mumaileyh diyor ki : 

Ben fraş o!dugum gün-
alıl Jakışıklı delikan
Beni en çirkin erkek 
rı edenler için kendini 
:re teşebbüs eden ol

ninı için, oldu ! 
FELEK 

EDEBİ BAHİSLER 
Bll gllnki1 Rus edebiyatı 

Rus edeblyatı yüz senelik yep 
yeni bir edcblyattu. rılvakl on sck:l
lincl asırda pek mühlm Rus fairlerl 
yetişmişti. Fakat nesir, doha doğrusu 
müstekil bir mensur edebiyat , on 
dokuzuncu asrın llk otuz senesi için· 

de doğdu. Puşk.in, Gogol, Dostoyevsld 
muazzam, emsalsiz bir abidenin bı
nilerldir. Onları Tolsıoy ve Turgen
yef takip etti. 

l\lahdut bir makalede bürün rus 
edebiyatını (özden geçirmek müş
küldür. Esasen maksadımız bu ıünkU 
Rusyanın "edebi vulyetlnl. tetkik 
etmektir. Bunun lçln bir iki hafta 
cve.l intişar etmiş olan ıayet kıymetli 
bir eseri takip edeceglı;. Bu eser, 
genç Rus muharrirlerinden M. Vla
dimir Pozntrin Rus edebiyatı pa-
noraması isimli kitabıdır ki onda son 

otuz kırk senelik cdebl c<rey1nlar 
hakkındı pek müfit mı!Omat bulu
yoruz (1). 

Rus edebiyatının hariçte t.tnılan 
ve takdir edilen şubesi nesirdir.Hılbukl 

M. Pozn<r'c göre şairler, o edebiya
tın en ziyade dikkate şayın unsurunu 
teşkil ediyorlar. 1899 • 100 nesli her 
şeyden. çon bir sair nesli olmuştur. 
Bunıann ıruında en mühimmi 
Annensld dir. 1856 - 1909). Aynı 
nesle mensııp büylik bir edip de 
Va.<ili Rozanov ( 1856-1919) idi. 

Rozanov harikülade bir sanatklr, daha 
doP;rusu bir muharrir ş•hsivetinc ma
likti. M. Pozn~r'in ona · hasretti ,i 
sahifeler eserinln şüphesiz en güzel 
kısmıdır. O sahifelerin birinde soyle
diP;i şu sözleri kaydedelim, çünkü 
oalar bürün rus fikir alemine 
şamııdir: 

"B•zıları Roıano\'dn bir filosof 
görmek istemişlerdir. llu yan'ıştır. 
Ruslardan şimdiye kadar ne filosof, 

ne de metod ve sistem adamı çıkma
mıştır. Buna muka/J/1 Rus mu
lıarrlrltrlnin hemen htp~l teft/sUf~ 
kalkışmışlardır . • lşıe bürün Rus 
muharrirlerin!, bihlassa Tolstoyu tarif 
eden veciz bir söz. Filhakika Ru> 
ruhu, Rus hassasiyeti mücerret su
ıcmler yaratmaktan ziyade umumi 
surette "tcfelsüle. müstaiıtlr . Bu , 
samüel ııtlann vasıfianndan biridir. 

Aynı nesle mensup olrılak üzre 
D. Mcrejkovski, S. Hlpyüs, r. Solo
gub, C. Balmont gıbi muharrirleri 
sayabiliriz . Bunlar umumi nokt&i 
nazardan büyük bir kıymet arzeı
memekle beraber ruı edcbiyaonın 
lnk:l(<alın• çok hizmet etmiş 
sayılıyorlar. Fakat onların fevkinde, 
bütün muasırlanna hakim 
bir şıhsivet vardır: Mıksim 
Gorki. G<ırki bir nevi tlmsaldir; ço
cukluk, gençlik bayatı kendi lttndinc 
bir ~ıh-eserdir , bir şah-eser ki 
muhuririn yaıdı&ı kitaplıır ona bir 
mabalt tcşkll ediyor. Gorkinın gerek 
~tlnnda, gerek eserladc e:ı 7..iyade 
dikkati celbeden vasıflar, şayanı hay
ret bir hnssasi..etle ırkını bas bir 
nevi merhamettir. "Bir ne>i. dedım: 
en .amcrhametli. rus muharrirlerine 
dikkat edini7_· on!ınn merhameti 
muıncn bir zümreye münhasır kalır; 
bu merhamet, tabir caizse içtimai 
bir mahiveti halzdir. Halbuki bütün 
be~eriyetC, zengin ve fakirine, zalim 
ve mazlı'ımuna, yer yüzünde yaşayon
lann ıımu beyetlne merhameti! lıir 
nazarla lıakmık bana daha insani 
geliyor_ 

1885 le 1905 araıında bir realisJ 
mektep dut;muşıur ki bunun men
supları Korolenko, Bunin, , e başlan 
A- Kuprin. dir . Kuprin Cupta çok 
ıanınmış bır rom1ncıdır . E<erlerinin 
lmmı azamı tercüme edilmiş ve 
şöhret kaznnC!tşnı (ezcümle DUtllo) 
f'akat bir Ru~ edibi olma!.: ıribari!e 
her kesten ziyade seldlılyet sahibi 
olan :\L Pozner'e göre Kuprln. yük
sel.: bir muharrir olmadıği gıbi ze
ıııoıunı anlamamış, bedii ihıjpçlanaı 
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eb oma. ) 

ÜÇÜ 
Rusyada dahl kıymetli eserler vilcut 
bulmasına hizmet edememiş ve ıerl 
bir aksül'ımel tevllt etmiştir. Bu 
aksill'ameltn bafında Aleksander 
Blok bulunuyor. Blok (1880-1921 ), 
muasır Rusyanm şüphesiz ea büyük 
şairidir. M. Pozner de onu müste<nı 
bir şahsiyet ve pek yüksek bir edip 
olarak r;ostermektc tereddüt etmiyor. 
A. Blok l 917 lbtllaline şahlt olmuş 
ve ihtilalcilere iltihak etmişti. lhtllall, 
On lklltr isimli eserinde terennüm 
eıtL Bu suretle lhdlalin en büyük, 
hatta "resmi, şairi oldu. On /kiler 
lntlşar ettiği vakit büttl.n Rusya b.lkı 
onu ezberlemlşd, M. Pozner' e göre 
Blolc, bizzat ~ilrd/r. Denilebilir ki 
ihtilal neıl!ne mens p olmadığı, ken• 
dlsl lhdlt!a lştlralc etmediği btldc 
Alebander Blok rus ihdlallnln en 
mühim un&urlanndın biri olmuştur. 

1.- Bakkaliye 
Atmasidis Hınzır oğlu 

A. Bfok'un nesline mensup ehem
miyetli muhar.irler arasında Andreyi 
Beli ve Alckseyl Remlzov vardır. 
Remizov, Dosıoyevsld yl h•tırlatan 
ve genç rus edipleri üzerinde büy ilk 
bir nüfuzu ol1n bir romancıdır. 1. 
SmelyoY, Sergeev, Zaitsev, Andrcev, 

190!5-1914 rtallst mektebinl teşkil edi
yorlar. Bunların arasında en mühim
leri Leonid Andreev (1871-1919) dır. 

Andreev'in, Edgar Poe'u hatırlatan bir 
hus slyet tırzı vardı. Onları, Anna 
Akıııaroya, O . .Mandelstam gibi mu
harriler istihltf ediyor. Bunlardan son
ra da bu gUnkiJler geliyor. 

1\1. Pozner, rus ihttlalinln edebivat 
üzerindeki tesirini şöyle tarif cdiyn~; 
"Edebi snhada ihdlal vuku bulına
"mış~r Daha dotrusa 1'u !lıtiıaı a!J
'"imi ml.:;htcli[ devir ert:e r,oründü. S\ n
"bolizm;n iptidasında, Gorkrni ı il · 
"hiklyelcrinde, ve ,bunlard•n çok c
"vel, Gogol'un eserlerinde. Rozano
"vun 1Qt2 de ne~reıti~i Yalnızlık, 
"Belrnb 1913 de yazd•~ Si Peters
"burg, B!Gk, K!ebn .. ov.~ıe lhtilAI 
"bunlarılır. Buna mukabil 1917 ihtı!Ui 
• edebi ve bedii kıvmctlerin veniJcn 
• taktir n , tasnifine sebebiyet ver-
• di ~e, tarihi her hangi bır vak'a 
• r;lbi edebiyatın seyrini değiştimıck 
• kudretini haiz olmalc.;ızm mukaddem 
• devre men!up edlplcrin e5crlcri 
• hakkında halk•n zevkini dc~iştirJi. .. 

Vak'a bir akşam üstü, çok 
geç va.kıt, Atmasidisln dükkrt
nında cereyan eder. Veznede otu
ran kız kepenkleri çeker. Atma
sldis seslenır. 

Marlkal 
Ameso&l 
Her şeyi hazırladın mı? 
Evet. 

- Taze tereyağı.na Ycjetııllnle 
margarin karışurdın mı? 

Karıştırdım. 

Süte dörte üç su koydun • Bazı edipler Yar ki e.crleri hugiin 
• zirmi otuz sene evcik! ıar8\·etlerinl mu? 
• muhafaza ediyorlar: meseld Gorki, Koydum. 

Peynire kireç suyu atttn • Bel~ Remizov., O. l\landel~tam ... ~ 
fakat bu gfinü ya;ıanlar kimlerdir? 
Bir çok şair, nasir var. Birinciler mı? 
arasında Esenin (1895-1926,şüphesiz Attım-
en büyüğüdür. Esenin neslinin en 
yüksek şairidir. Ond1n soara gelenler 
Borls Pasternık ve Marina Tsvetaevadir 
Ne bunlar, ne Esenin, kendilerin
den yaşlı olan Aleks1nder Blolı: kadar 
ihtillli benimscvememişlerdir. Blok, 
ihti!Alin en büyülr, yegane hakiki 
şairi olarak gösterileblllr. Nasirler ara
sında en kıymetli muharrirler olarak 
A. Pilniyak, Zamyatin, lvanov, Lldya 
ScyfuUna, C . .Fedin, A. Neverov, 1. 
Baben sayabiliriz. Pilniyak,ın Çıplak 
sene, Da4ılmış zeman, lvanov'un 
14fj9 numero/u :tıhfı tren, Nevcrov 
un Taşkent, bereket şehri, Babcl 
in Kırusı suı•ari isimli eserleri bu 
günkil ha5Sa<iyctini ifıde ediyorlar. 

Kremaya asld borik koy
ınağı unutmadın ya? 

- Unutmadım. 
- !'okmuş yumurtalara süb-

llnıe şırınga ettin mi Y 
- Enim. 

kforun alona, ağır çek
sin diye, mukavva yapışordın mı? 

- ~pıştırdım. 

- Mal konan tarafa mey-
letsin diye teraziyi eğeledin miY 

- Eğeledim. 
- Ruı:ün kaç tane bozuk 

Ura geçirdin? 
- 12. 
- Azdır_, Bunu telafi için 

defter hcsubı alı,vcriş eden müş
terilere yüzde 40 zam yap. 

- Peki. 

lhtilM, edc\ıl ın'anclcri, tabii 5ey
rini taklp etmekten menetmedi. lhti
lllin ı:etirdiğt yenilik, değişiklik lisan 
sah.,ında his,edilivor . ;'llcseld L. 
Sc)fu!ma, lvano,·, Bahel gibi genç 
muh.rrirlcr Rus diline Sibiryı, yahut 
Odesa (üdesa lehçesi yidlşle karı-
şıktır) lehçelerini, sair romancılar öz Şimdi gel beni öp. 
rusç•ya Ükranya lisanını, Tataroavı, - Peki. 
hatta FcnlandivalılarJan ve Lehlerden _ Bu gece odanın kapısını 
ılınmış kelimeler iliİ\'C etmişlerdir. 
Genç ru; ediplerinin farikalarından açık bırak, bir kolayını bulursam 
biri de hakikat aşkı , toprak oşkı , seni ziyaret ederim. 

saoşlarının önüne geçilmesi için 
bazı tedbirler alınacak. lçtlmaa 
ben riyaset edeceğim. Her saf 
mala kötU bir nesne karsonp 
müşteriye sürmek rezalet oldu. 
Bunun önüne geçmeliyiz! .. 

2. ltirafat 
Müşteki değilim ama, bana tem

bel denildiğini lstmem. 
Ama siz deyeceksinizkl: Ne

den arada sırada dinleniyorsun? 
Bunun iki sebebi var: Bir kere 

dinlenemiyorum; sonra dinlen
memek hoşuma gidiyor. 

Diniendiğim zaman yoruluyo
rum. Halbuki yazı yazarken hiç 
yorulmam. 

Yazıdan 1'aşka neyi mi seve
rim? 1 ler şeyi SiJ?;arayı, içkiyi, 
sabahlamağı, ~~zı, sözü, güneşi, 

yağmurlu havayı; sim siyah oldu
ğu için Çin mürekkebini, bem be
yaz olduğu için kan; yazılarımı 
okuyorsunuz diye sizi ve ... Ken
dimi çok seviyorum. 

Neden mi hikaye yazarım? 

1\lesle!tlm değildir. de ondan. 
Gazeteciyim ben. 

* * * 
'\eden mi gazetecilik ederim? 
Çünkü mesleğim değildir. Ben 

romancıyım. 

Romancı olmamın 

Hikaye yazmam. 
'i- 'i- :(. 

sebebi mi? 

huduısuıı bir <;adeliir, l'ilnlyaJ.,n de- __ Peki. Hlkıl.yeyi nasıl mı yazarım; 
dlf;i ıı;lbi "yalaız hayatla ölümün 

- Mühinı bir ,,ey daha. Su··t- Gııyet çabuı-ehemmiycti olduıu bir devre. mah- ' "-
su, olau, p5ikoloji~e karsı şiddetli çünün çırağı sana ~ataştıP;ı zaman Şu halde hikAyc yazdığım 

Bu akşam 

MELEK SİNEMASINDA 
B Ü YÜK S U VA R E olarak üç aydan beri Avrupada 

mütemadiyen gösterilmekte olan 

GÖNÜL İSTERSE 
(Mösyö Albert) 

gayet ccn, zari[ ve eğlenceli bir !ilimdir. 

1\fetrdotel ALBERT rolünde ADOLF 
MANJU Lukanı KRALl ro'ü:ıde 
KÖHLER Amerikalı kadın rolünue 
KATLEı~ KARVER. • 

Bu günden itibaren 

ALKAZAR SİNEMASINDA 
KAMÇILI MEDENİYET 

filminin iraesine b;a~şl;an~a;c~akt;ı·;;;;l;45C;4~r:~ 
.................. 
§ HA YAT'FıRTiNALARı 

S 
Mümessilleri : 

Oolores Kostello - Beti BIAyt • Vamer Oland • Mal- c 
kon Mak Gregor. ~4 

Muazzam süper film •4 
:~ a~~:da Opera Sinemasında 
~xxx:xıxxxxxıexxxxxxxxx-x~:~x·m 

~ı 

Bu akşamdan itibaren saat 21,30 da 
FRANSIZ Sl'.'IEMA ve 

TIYTROSUNDA 
sevimli ve dilber bü\'ük artist 
!(OLEN MOit 

en mükemmel temsili nlan 

AŞK PERİSİ 
Çok merakaver ve heyecanlı hissi 

ve komik filiminde size ömrünüz~c 
unutmıyacağımz dakika.lan l{eÇirte
cektir. Büyük Parls artisti Jı\ 'il 

MARSO her altşım emsılalz muzaf
feriyetler kazanmaktadır. 

Yarın akşam ASRI SiNEMADA 
KADIN YOLDAN ÇIKARSA 

gayet güzel ve mütenasip vücutlu ılOftelertn azı eııdam ettikleri, ve 
h•dilerini her kese samldırı gece bataltbanclerlndckl ssbnelerl musancr 

tıyet cazip bir eser. Bürün halkımızın mutlaka görmek isteyeceği bu film, 
dilber ve sahhar yıldız 

i!Avetcn: 

NİNA VANNA 
tara!ındaıı temıll oluR91alıtıdır. 

MAREŞAL FOŞ ue mua:z•m cenaze menslml 

Pek yakında Hanrl Bataym 
şaheseri 

i 
Asya üzerinde hakiki bir. k~ırgıyı 
1ndıran Cengiz ahfadının ıstik!Allerl 
uğrunda yapmış oldukları mücadc-1 leleri ıı;österen, Rus 

iv. P u D o v K t NI ~ılıın Ba~re 
\ in dahiyane eseri 

'I C!~~.~~~~~~~I 
filmi, macstko J ak Lemişln ta~tı 
idarıısinde büyük bir senfonik 

orkc>ırasınm i~tirakile 

lLHlMHA 
SİNEMASINDA 

film.ini sevrctme e hazırlanınız. ti 
.... J1ı&ı.lliııııımaııiiıl .. ıımını...ı11aı 

lrtihaller 
Yeni maıbaa sahibi , .• esbak maarif 

müsteşarı müderris Ali Reşat Bey dün 
ak.;am füceıen irtihal etmiştir. Cena
ızesi bugilıı kaldınlacalcııa. Reşat Bey 
uzun müddet marif işlerinde ye 
tarihı siyasi muallimliklerinde bulun-

bir kindir. llu suretle \eni rus ede- ses çıkıırmnda, hesabı ek~ik g~çir. zaman saat ileri ~idiyor. güzel ıemaşalara haheşger olan 
hiy;ıtı maıldi, şehvani, 

0

"Jıaı atj><:ceşt, _ Peki. 't- 't- * m;ıhtercm halkımıza 

muştu. Kendisinin siyasi tarihe ait 

bir çok telifatı da vardır. 

bır edcb!y•ttır. l\J. Pozner e göre 1 ı 
hissedememiştir. bu cdeb!nt "tımamile milli ol:ıp - Amn tt·mbihleriml unutma. Karilerimi 'ever miyim'/ BU AK.ŞAMDAN 

fler yere sirayet eden •ymbolizm mcmlekcıı hudutları haridne çıkmak - L'nutmam. Y nlnız benim de Elbette. Onlur benim hocam- . -

Zazl: Galata günıruP;ündcn 
aldı!\lm 1 1 -1-92<} tarihli ve 2831 ( 

Rusy•y• da girdi; anc•k d l!;dcıtJ emelini beslemivor.. bı·r rı·cam "ar. ,,
11 

cuma ız· ı·n itibuen gösterilecektir. Bu emsalsiz No depozito makbuzunu za:,;i 
ve ncşvün<ma bulduku memleketten l•,ıc bu edehh.·ınn , .• ,·aş ,.,,,.. • u dır. Bana yazı yazmasını karile- eser mPvsimin , , ••• ettim. Yenisini çıkarcağımdan 

başka bir yerde muvaffak ol3madığı için bevnclmilel bir kıymet ve ehemfnivet istiyeceğim. Nişanlımla geznıeğe rim öğretti. ı SAN'A'f ·.[JAD'l'ASI ı 
----- - · . .ı .l' . mczkôr mabuzun hükmü olma-

' I) y. Pozner, Panorama de ke,lı etmesine yeg~ne sebep ıe gideceğiz. Am11 sakın söylemeyiniz, ka-
la Littfrcture Russe. :'.'ia~ir! . Kra, belki bo kadar milli olmasıdır. Olur. Ben de cuma günü riler hunu bilmemelidirler. teskil edecektir. Fiatlorda zammiyat <lığı ildn olunur. 2\J. Gls.ıryan 
Ps · ·: REŞ 4. T NURi. yokıı m. içtima var. ;"\!ah 1 il t nı al S ellJmi İzzet , voktu r. -":.\!i!lai!h!ı!t!!u!!!!m!!la!!!r!'ı.'!!!"'!""!!'""~~~'""'!'~ 

- j &iTkindi ve dognılmak-iste~ 1 daha tazzik etmekistecli~O 1 bakarım~ j Sari hastalıklara karşı 1 Naci} .b~ ar~~ık Ölen iki.ha~ 
di: zaman biraz evel gelip ge- Müddeiumumi dışarda c;ok lakayt ve cahil olan bekçısını gozden geçırclı. 

-Rahatsrz olmayınız kil c;en huylamşın daha kuvet- kalmıştı. Onun yanına gel- (Anadolu) halkı böyle kur- Biçare adamlar, bir hiç iig-
çükhamm. Yatarsanız daha le tekerrür ettiğini gördü. dikleri vakit sordu: şun vepiçak yaralarını ga- runa ölmüşlerdi. İkisinin de 

> Bürhan Cahlt eyi. Ve genç kızın bileğini Genç kızın gergin vücudu -İfadesini almak lazım yet eyi tedavi etmesini bilir- başlarında yakından gelmiş 
bak, düşüp bayılıyor On sekiz, on dokuz yaş- tutarak nabzına baktı .. İn- ağ'a düşmüş bir mercan gi- Bir manii yok ya doktor. ler. Hükumete haber gidip birer rüverver ku~unu ya-
öy korkmuş ki! larında lapiska saçlı, dol- tizamsı::lık varclı. Kalbi din bi titriyordu. -Onu yarına bırakırsa- doktor gelinceye kadar on- rası vardı. Söylediklerne "e 
adır&ılarla köşke gir- gun vücutlu bir kız sedirde !emek lazımdı. Cebinden ü- Size bir ilaç vereceğim. Ra- nız daha eyi olur. Yarın da iar yaralarını buz gibi so- yerde görünen izlere bakı
(Hacı Yakup)Ef.nin yartyordu.. tülü.beyaz keten mendilini hat edersiniz. beraber geliriz, muayene e- ğuk suyla yıkamışlar, ağız- lırsa gelenler içinde yarah
t altında başında ge- - (Zehra) kalk kızım, çıkardı. Genç kızn1 göğsü- (Suat Naci) yüzünü bu derim.. !arına tütün basıp sarmış- !ar vardı. Kan lekeleri bağ 
hı ile sapsarı, saçı, sa- hekim geldi. ne yaydı. Sonra yüzünü ya ılık ve gergin mintakadan Şimdi bağın yanındaki lardı. (Suat Naci} çantasını dışarsına aşağı dere yoluna 
birine karışmış, elin- Samur gibi bir sıra kir- vaşça yaklaştırdı. çekerkengöz göze geldiler. fundalıkta yatan yaralılar- tekrar açtı. Gazlıbez, ten- kadar gidiyordu. 

1 
itli Çekip daliyor, pik yavaş yavaş aralandı, (Zehra) nın uzun kirpik- (Zehra) nın bir yeşil ha- la Üzerlerine birer velense türdiyot, lizol şişelerini çı- Vaka şöyle olmtı~tu. 

:raya t ... aman şal sa- taze badem gibi iri ve ye- li ı;özkapakları aralıktı. deme benzeyen büyük göz- çekilen ölüleri mua~1ene et- kardı jandarmala:r içinde o- Gece sabaha doğru dört 
Neticedcuyu şişesini şil iki göz göründü. Baba- (Suat Naci) onun gergin bebekleri genç doktoru dil- mek lazımdı. na yardım ede.::ek kadar eli atlı bağın yanına gelmiş. 0 

rdusuna llayıp şa- sının kırık, gamlı, harap se- ve diri göğsüne yüzünü değ şündürecek bir çok şey ifa- Yaralilardan bir tanesi çabuk ve iş bilider vardı. sırada sabah namazına ha-
emir buderne süriy- si işidildi: dirdiği zaman bu diri vetaze de ediyordu. (Molla zade Ahmet) in ar- Tütün ba~ılı yaralan tek- zırlanan rahmetli (Kadir) 
silerin ~ - Korkma kızım korkma vücudun üzerinden keskin Çantasındaki portatif ec kadaşların<lan İsparta) lı ra rtemizleyip sardı ve (İs- ağa bunları görmüş, gelen
~~sur d~:ırnandanı se- doktor B. yabancı sayıln1az. ruzgar geçmiş bir göl satlıı zahanesinden biraz (kordi- bir gençti. Bir kurşun sağ parta)lıyı hastahaneye yol- ler içeri atlayıp üzerine çul· 

e or 10 (Suat Naci) (Hacı ya- gibi huylanıp titrediğini his yal) biraz (bromür dö so- bacağının kaba etini ya- lamak için jandarma ku- Ianmak istemişler. (Kadir, 

uıtan il· doktor~ B. kup) E~. _ni?:. güzelli~ni u- setti. . • . . dyum). çrk_ardı. • lamış, biri de ~elmiş, içerde man?aı:ın~ söyle i. _ ağa bağırmış ve ilk kurşu-
ttl, kend u kızcagıza ı zaktan ışıttıgı kızını ılk de- Kalbının hareketını ta- -Bır fıncan suya sekız kalmıştı. Ötckı yar ah (Ha-ı Mıidde ıumumı vaziyetı J nu 

0 
\'eli:Üf <:ıonra ötekiler 

Mensur adam bir,{a görüyordu. marn duyabilnıek için pozla on damla koyar,içersiniz,de cı Yakup) Ef. nin adamla· tesph ediyordu. Y'aralılar1ajk .. k - h.~ ' '"' d , tağ 
ayanmaıcı-ı. Kansrône (Zehra) korkulu bir ka· genç kızın kalbi arasındaki di. Bir şeyiniz kalmaz. So- rından biriydi. Omuz ba- vakanın sağ kalmış şahitle- 1 oş ·e ucum e erK"\' 
!r mUhP ! ... b r Il .ıyanır gib: titredi, ger 'n Ve :Crt ad leyi biraz ra )ÜZUID Q}t;r 9. Den e}İr ından yara}arunrntı. rİ İfad 'P '.(]'}er. (. ;ıt • 



l~Jebc el l~lıapla;ı serisi 

JTENDESE 
lıırinci J.. tap 10 1..-urn~ 
iJ..iııti kitap :-~5 .. 
l ~l'l1 Cll :-.;; 

" 
JEOLOJi 

ı O J..t. ru~ 
FiZ\ OLOJI 

, o knuş 

H \\ ~ ;\T 
15 l ilnl~ 

Orta mektepier için 

Dikkat ediniz 

Diş ınacunu 
ı •· . ... zımp.,a k1gıdı Jeıneı. 

•' •• \J .• T>i 'c ı tem zkr ' ağzı 

ı' '1 \ ıtc c cJ ,. J>arI:ıtmak 

\'l ' a dınnak'a kabı ;lir O 

..s • ~al cdcc~ ıniz ıra:cunlar:"l 

l• ' 1 d:1k1 .... , at .. e ... -aiti fen· 

,_.i 'ad olma<ı k:Hidi~ 

Pertev di? macunu· Tamamen 
ttrı \"C sıhhi şc. at'\ ca-ni olmakl3. 

r tcrn:ı izdir 

ış tabipleri cenıiyetinden 
anı~ 12 inci l uma ~ü kon

a ak, dileceğınden umum aza ar
d.1 ·u:·ı:~n •a•· 10 da cemiyet 

· ezın te._rif c i •ica olunur 

lah3t ı.nırnak nnc:ık 

Standard 

n akla abildir. hcro~lunda f;tildal , . ~ 
""''İnde 370 I" merolu 
:~fiER mağaı:alarır.ch 
'<:•: 14- 1 Cı lira. 

l ~hremaneti ilftnatlı 
S!ıni!çi ~oahııa nazan di~hliae: 
.'ehr rnaneıimlen: 

IHdcml su anılı ~inıitler 

L ıılardan yapılRrak yliz 
:ıtda<:aktı 

Beheri hı. g,ranı yezninde 

\C 15 udcdi lıir kilo 
Lcktir 

. J · .\d, L ıılan;;ı • 
ı·c;ı;ı;cn ııoks:m 

' 1 ıııdıt• ıc.ı lnnl,•. 

* * * 

ıın. 1 cdc
çıkar~ı r 

MlLLlYET. 

ın~nı 
Demir yolları ve li-

manlar nmumi idaresinden 
Fe,-,:i Paıa-Diyarbekir hattının l 50+222-000+238 etüt IJlometrelerile 

işaret edilen noktalan arasınJa bulunan on çimcü kısmın tesviyei türabiyc \'e 
mıl:lrı Eınaiyesi 28',l'<ı2Q tarihinden 16 41929ııribine mdsAdil Salı ~ü sut 
ıın dört buçuğa kadar kapalı zarf ··~olile nıevkiı münakasaya \'alolunmuşrur. 

Teklirnameler \'aktı mezl..-ı)re l;adu ı\nkarada De•let demir ,·ollan ye 
limanları idarei umnmiyesi kAıibi umumiU~ince alınacaktır. talip olanlar 
mezkur kısma ait mukavele, şartnsme ve \'ahidi kıvasli fiat cedveli ile evrkı 

fenniye takımını kırk lira mukabilinde almak iizre l\nkarada Devlet demir 
yolları ye lıman!&rı idarri umumir•Si. maliye \'C muhasebe işleri diaresi 
riya;eıine muııcaat aylemeleri lü?.umu ilan olunur. 

Devlet Demir yolları ve Li
manları Umumi İdaresinden: 

2Jti aı.let 'agon 5tbt:!Sl munaka-ası 4}1ayıs 929 Cumartesi günü 
saat (16) da Ankarada Bolu palasta malzeme dairesinde icra edile

cektir. l\lünal.:asıra iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ye (550) 

liralık teminatı mm·akkııtclerini yeymi mezkurda saat (15,JO)a kadar 
Umumi İdare yazı işleri mtidurlüğüne vermeler! J~zı111dır. Talipler 
münaka,a ~artnamclcrini (200) kuruş mukabilinde Ankarada mal

zeme ı.Jaire-inden, 1 lttydar Paşada mubayaat kômisyomındaıı 
tedarik edebilirler. 

l•MetM .. ~ 90M0988G88~DOM•M 
<?nliıniızdcki Pa7.artesi alF.:anıı <aat '.! f ,!30 da 

Tepe Başı kışlık 
tivatrosunda 

Meşhuı· nıugaıuıi11e 

~ 
1:ı:~1Jcöy Ja rei Brlediye.s'nden. 1 nNON YAtEN 

tarafından i:k resitali 
verilecektir. 

ekten baş/ayara.< küçük Bebe· 
; Çnıek suretılc ilcrsindeki Jla-

11~ y;ıJı~ı önüne karlar olan cad
·,IJ: 15 mc,roya tevsii içın t.inzim 
ı, ,,h ve tcnsibc ıktiran eden lıari- :\la.kur rcsit1! erin programı için Fran.ıı: ti\"Mr ı u l,iıeler.-
ıı1 .. aırr Jıey'eti fenniyesi korida- ne müracaat 
r~ ,hlık edilmiş olduğundan ıs "S~~eO@~= 
\::h 'fr~da ;şbu mahal civarındaki '" CJ00@@@••··~ EIMllHIMIMMDCNi 

1 C-n/fıkin daıreye muracaat/a- · 
ı:., •

1 
lr.Or istilnmet hattrrıa bir dı-

" ,.. 1 1 ı,.1 
1 ıJ ııp o m.ıdığını beyane.y .. 

' 1 zım gelmekle :ebligat me
";'1· k, iırı olm011.c iizcre il.in ofu. 

l---------lı~a t vektıletinden: 
ı.ıill(ı ı· 

lııı., ıra be<ldi keşif oları ve 
<liı,. '.' d ı ı rman ~iftliğindc inşa 
~ııc•k olan lid•nlıl';:ı ait hin• pa· 
e İlıl!sureliı• ~~ Xbaıı CJ29 tarihin. 
'' h 

0 •dılccet;inden taliplerin vrı • 
"'•>kQ • 

'llıeı: . :da Eaaat oıı h~te lklis•t 
u • 1 "«at i<lerı umum müdtirlu-.. f:t}. ~ 

~rı il:ln olunur. 

,, lıaıı 
'.lapa; t 'll9 tarihimle \ eLtt eden 

-,,,
0 

arı tuccarlarından bçiık 
· efen' ı:ı 1• Ya terde inın rc')ıncn 

,.
1 

tnesbuL: t•lcb iızerine ka· 
ıııtııı . ıııı~ 'c i,bu lasfiyenin moh
ı .ıni l va ıt a ile i1.:r3.'i.1 takarrür 

ı ... , ' ıufunı . ~ı . ·"•nin ,. n 16 a keylıyet kanunu 
1"h"" .... uncu maddesinin rıkra.i 
'tıı »ına t r ·•il"' 1 ev •kan lfoen tcbli& v• 
ıl ıtcıı l 1ıın • ı . • acağı ı lanlarl • borç 
\ ı ın · · :ı ~ •• cı ıl.ln ınri ı ol:cı ıo 
~ -~ tarı! . d ·•ın ~ l en Jbarca bir ay 
al; ' "1alıkcınC\ e ınıırncuı eder k 

· >Orç' ır.ı k vd · 
IJ ıler ctt.r'-... ~ -1 '{C 

n ıu•urunJan sonr'l vaki 
l11'r 

il-, '1 13.tlann na .ır 
~-ol··nu 

nıı:.ı 

0 kto A 
.~ıe··ur~ ._KUTiVEL 
u, ı~ ttıakmeleriyle belsog"uk-
~ " arıla 1 -. Ve beı r ıgı, prostat, adcmiik· 
11 ağrısı. gevşekl'öi, cilt ıle lir n· 
~ i 1' 'edavı eder . Karaköyde 

ırırıı sırasın~a N• 34 • j 

Makine-Elektirik ı\ı\ektebinde 
1 l.\layıs 1929 Ça "Şa•nba gu"nü tedrisata ba•lanıak üzre ıı·n am = - . -§ clel."trik \'e Dizel ~u\ıeleıine ait dersler içi.-ı ye~i kay,t muamelesine E: 

§ ba,lan. ıştır. <:alatada çinili rı!ıtım hanı arkısıııda ( \rapyan ) hanın• E 
811111111fllll) lıiıişi~ ;\Takinc • '\loti.ır Elektı·ik mektehi fJlllllllllll-

•SERM.AYEDAR ŞERİK ARANIYOR~ 
l\lotiir ile ır.iıt~lıa:·rik 'e her bir tertiba~ ile kurulmuş, hazır ye 

elyc>m i 1lenırktc olan bir fabrikaya sermayedar şerik aranıyor. Sair 

hususat sonca ~iı~iilmck üıre taliplerin eı·tlemirde nzeclebilecek· 

teri sermaye mıkdariyle mu\'azzab odrcslerinln l>tanbul p<btanesi 

... 176 nümerolu ~uıuy& "A. 

~ehremaneı!nden: !\ lctrom urııbbaı: 1ıf etrom urabbaı 
salılSJ kıymeti kuru~ 

l\lanisalı l\leimet paşa mahalesindc 2'I14 numaralı arasa 48,50 400 
7'18 harit• numaralı arsa arka•ındo 9,50 400 
32 Adaba 2G,80 900 
b6 Adada ·l '28 numaralı l S,66 2000 
llrls:ım be) mahallesinin kırkçeşme c•dde>indc 27 l\o. 42,G(ı ;lOO 
Manisalı l\lehmct paşa nıahalle•inde '.:?Ol No. arsa yamnd• 24,82 ':"00 
6 Adada 2 '!96 numaralı 41,20 ııoo 

65 Adada 719'i2tJ numaralı ar~alar nrkcıııda 14,77 <•OD 
58 ,\dada 88189 numaralı arsalar arkasında 36 i ·o. 8,45 200 -

Çırçll' yangın yc·inde yukarda yazılı Emanet malı arsalar satılmak için 
ayn ayrı açık muııyedeye koomuştur. l 5, 929 tarihinde ihaleli olaeahır. 
Tatı;:ıleriıı şa~·"1C)I gurmcl;: için her gun, ınüzoyedeye girmek için meıkOr 
t ıihte levazım mtidurliığune ~e!melerf . 

Atustafa şamh mahdumu müessesatı Türk 
Ticaret Anonirn şirketinden: 

l• cm 'ır hcy«ti umuniyc lçt'"llaı n·dccde ynpılan IIAn 

r - Lıince 7 Nisan 'l2<ı Pazar r:Unü ı dedilı ek istenilmissede Jdzım 
ı;c c.' nisabı kant 1 hıılur:ırr:ıdığında:ı talık edilmiş v; 29 J\'isan 
1' re ·~i ti saa 2 ,ı çtimn cdilcc iti W ı o·unıır 

ÇRRŞ.\\UI.\ IÜ 

. . .. . 
ızmır sur at post ası 

(GfLC'E,1\L) rnpıını 12 
;'\i;;an nıma 14 •. ıo d:ı Calata 

rıhtımmdaı\ hareketle cunrnrte 

si sabahl İzıııicc ı;idrcek YC 

pazar l +,:10 ela lzminlen hare· 

ketle pazartesisabahı g-clccekiir. 

Yapurcla mükemmel bir 

orkestra \·e cazbant me\·cuttur. 

1929 

...... JJarik, lıayat. J..aza w oloınohil ~İıfoılalarıııızı ~
~ c:aJ1.t.ıda L"" )' II iı.ı.nıııd.'\ kilin (nynn Sig'Ort·t. k ııı, 3.ll\ l ·' l 

1 ıfyatırın1z. " 

Tiirki)CıiL• lıılaf:ı,ıla icrayı nıııanwle Pfııwkıe ıılaıı 

ÜNYON 
,_ 

Türkiye İş bankası meclisi idaresinden: 
1 .. !~ l\layıs 1929 tarihine mü5adif Pata- ı;ünü saat 15 de Tıirkiye iş 

hankt>ının ;cnclik •lelAd l ley°eıi umumivc;i icıima edecektir. 
2 12 l\fay1> 19211 tarihine ınü,adif Pazar günü >aat 16 da ~cı 'eli 

umumin: fevkaU<lr l•ir içtima akdetecektir. 
3 ..: <ierek akl:ide \'c gerek fevka!Adc he<eti umumiye!erin her ikisi de 

Ankarada Bankonın umumi müdürliil, bina>ınd.ı içtima edeceğinden mnhle
ıem hissedarlarımızın muayyen güne Ye >aatta bu içtimafanla hazır bubnma
lan rica oluııur. Gerek asaleten \'e gerek vek:ileten elli hisseye malik olan 
hissedarlar hcy'eıi umumiyelerc iştirak edebilirler. Ancak .ekdleıcn gdece'.< 
ze\·atın şah;en dahi hi,,edar \'e rey sahibi olma" l:\zımdır. 

Hacı BağJuıar De-ğirmenci
yan efendi vefat etti. 

İstanbul malzemei ins.aıyc tüccar. 
mutcberanından Hacı Bagclas.::ır l>e-

1 
~ir~cnciyan _efendi cvclsı gUn vefat 
etmış ve cc ... ızc merasimi bt~gün ~..ı 

11 

at 15,30 do Beyogl" -ıda Da' ıkpa. , 
Ermeni klJsesin<lc icra ı ~111..ccktır 

1 

\ __ Mumctileyil lı:ıta:ıbtıll'Z"' en csitı 
tuccarlarındı:.. ... hırı (. aun ticaret ~-le
minde göstcrmis oldL:ı.ğ~ .;jsnu h 

ve muameleden dolayı _ ....... ıeti E 

l:·ka tar<frnd.n t .dint.ı r il ol 
L:U .. tu 

\laruf "lagJzalardan ' ı ""' 'la 
iilı•mm ıeır. · n rlL ;ur &!2=ı::ı:~ 

Doktor Taşçıyan 
l'::r; ., r \. ir(111 nı zun \ c 

28 sene h:crutcli F cn•ı ;ı M 'l ., 
;:!!lelerle, l:elsouk idr l1 1rlııtı 

\ e z:ı:ıfi cinSİ)'l't ı clcktı- ~ kat'ı 
~eri ve r.ıı;. lt?. teda\ i i i'cnıir 

öniındr. lzmir uka:;ında . 4 

Bir buçuk asırd11nbcrl 

l\lurıı[ "l la.:ı Cemali 7.ndc~ \e 
•ı laızi ımtiyaz Tıırkiye (\•-nhııri 

yeti,, "Kaııdiyalı çifte ::~i ,.,n 
kalı sabımlarını dayanıkbgı ' ne 
fascti cihetinden menfaatiniz ı, 
her yerde araı,nız. Dcpcıs-u .• \sma 

altı )facı Cemali zade. tileym:ın Saını 

PARISTE ıı·:E llOTELl 

Go!enkur caddesi ( Kliş me\'kli ) 
113 \ıütün esbabı istirahaı-asansur, 

tu\·alet kabine.si vr banyolu ~O oda, 

Telrfon. :ıo i!A (ıO frank. Telgrıf n<l· 
resi. Paris 23 i\lUSOTEL 

Bir efendi aranıyor 

Heyeti umumiyclerc iştirak edecek olan muhterem hUcdarların, malik 
oldukları his e senetlerinin ınikdar \'C nümerolarını heyan eden bir ced\'eli 

( 10,000) at1ct Kıli!;ıt YC zar! 'e nkil göndermek istedikleri takdirde bu ced\'el ile beraher şubelerimizden 

l'sulü muzaarfay• aşına ve m•ha· 
kimde me\'cut c,~akı takibe ınuktc· 

dir bir efendiye ihliraç var,iır 

lscanbul Sirkecide l Iamidiye ıurbe>i 

(l l-ni;an-929) t:rrihinde pazar- nlabilecekleri formüle güre tanzim edilmiş bir ,·ek!lctnameyi içtima ıı;ünün-
lıklo mübayaa olunacaktır. den bir hafta e>·el Bankamızın ldarei merkeziye veya şubelerine te,·di eyle-

cadde$inde (.\JODRE\' TER7.lfl A 
• 'ESi ) ne müracaat 

Taliplerin 
0 

gün' Jaat 
1 
b da meleri lüzumu nir.amnamei esasimizin (50) nci maddesi icabatındandır. 

A 4 -- AleUde ,.e feYkal~de hey'eıi umumiyelerln müzakere ruznamelcri 

Kiralık Park krnzım miidlirliı~ilııc muraca- aynca ilin rdilrcrktir. 

,·;ELK~Ncfil 
ISTANBUL VIL.illll!Y~Ellll,T!l!ll _______ I 

\' APUHLı\ nr 
KAR:\ DE:\IZ i'OSTASI 

ANADOLU 
rnpurJ 10 C· . . b 

l\i;an • aı.;ıaın a 
giin[i ak,anıı Sirke · rihtını•n

daıı l>arekctle doj!'r ı (Zongul

dak, İnebolu, '.'-aııısun, Ordu, 

Gircsoıı, Trabzon, :urmenc n 
Rize) ye gidecektir. 

Tafail:it için Sirkeddc yelken
ci hanında kilin .ıccntasıııa m [i
racaat. Tel. htaııbul 151 S 

Devlet nıatlıM!t müzayede 

komisvonu riyasetinden: 
üoyç aıar'·a ·1-0 l•evgır ku' ,etinde 

ı;az motfhü 
K<inirg marka ' , beygır k •n-e-

ıinde ııatemam ,-c hurda motör 
Tançi marka l '• bcrgir kurre

ı:c<le hurd.ı moıör 

Klayton Şotloro' 20 lıcy::ir kuv
wıinde eski motor 

Pahliç markalı zarf makinası 
!! Pek eski torna ıezg~hı 

I Çift İstanbul boyımda hur<la liıo 
makin ası 

1 Kıl drnere tezgAhı 
2 Kırık tel dikij makinası 
1 Biçki 
1 Kartı ,·izit makina<ı 
1 Damga makinası 
19 Lüks lambası 

Ifordc demir porçabrı 15000 kilo 
Bal ye çemberi 1000 " 

Devlet matbaasın
da mevcut ve isti
n1ale gayrı salih ma
kine ve sair hurda 
eş ya 25 Nisan 929 
tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 
15 de müzayede su
retile furuht edileck
tir. Talip olanların 
matbaaya müracaat
iarı ilan olunur. 
q.ı:;;:ı B• '••J e ı c , .""'1 ... ,.. • 1 ,.. Jti"i'. 

DEFTERDARLIK İLANATI 
D~lf!!~!l"i!'lll!!i~C!lfl!!!!B~lll!li!--li!ll ......... 

KİRALIK TARLA, Büyük Derede Hacr Osman bayrrm-
da Souksuda 30 dönüm, kulubeside vardır, kirası 52 lira, icar 

müddeti üç senedir, miizayede temdiden 17 Nisan 1929 da Def-
terdarlıkta (303). • 

KİRALIK DÜKKAN, Terse.nede valde kızağr yanında 
N. 16, muhammen bedeli 210 lira, müzayede temdidcn 17 Ni
s;ın 1929 da Defterdarlıkta (203). 

* * ...,.. ' Edime Defterdarlığından. 
20/1/929 tarihinde üç seneliğe müzayedeye konulan Edir

ne crvarındaki Meriç Arda Tunca nehirleriyle göllerinin rusu
ınu saydiyesi Maliye Vekaleti celilesinin emri ahirile bir sene
lik olmak üzere 21/3/929 tarihinden 20/4/929 tarihine kadar 
Iıir ay müddetle yeniden müzayedeye vaz edilmiş oldugunrlan 
Lalip olanların Edirne Varidat ida resine müracaat eylemeleri 
ılan olunur. ' 

, .. azlık sinema tc.,~ine müs:ıit ve 

park olarak istimale eherişli Beşik 

taşın en işlek ınaho!lesinde ~lehmet 

Ali Paşa kona~uıın ,·a<i lıahçck i 
tirap vcrilccekıir. Taliplerin C:ahlod• 
:\lumlıane un fabrikası sahibi l laşt:n 

beye mıirac"3lları 

Daktilograf aranıyor 
Ttirkçc \'C i 'ra• LCI!) ,ı \'akıl 

bir Turk da1;tilog•a[ hanırra ih

tiyaç vard•r. Ta ıpkrin T B ru 

muzile Lt:ıııbu' 1; (ı m 'l'eroı 

Posta k•;tusu a ire İrc ;,..Jır r(~ 

müracantları. 

lstanbul asliye birinci hukuk 
Mahkemesinden. 

Müddei MILLİOTO Türk Anu· 
>:• ,;, '-' nim Şirketinin beş kıt'a senet ve bır 

SATILIK ANKAZ Eyüpte Abdulvedut mahallesinin polis kıt'a to"ütnamcve müsteniden min 
kar:ıkolu arkasında baraka ankazr, Muhammen bedeli 60 lira, hasbelmecmil alacagr lıulur.an (59ı, 
Müzayede 'temdiden 17 Nisan 1929 da Defterdarlıkta ( 420). 65) liranın tahsili tllebilc müddeia-

* * * leyhüma Ni~n t1şmda Mesrutıyct 
KİRALIK ŞERBETCİLİK MAHALLİ İstanbul Tapu ve, ma!ıallesindc haci mansur sofaıgın

kadastro müdüriyetinde, senelik kirasr 135 lira, müzayede tem· d~ 58 numarada rn •kim H-ı,.yn Uı 
<liden 17 Nisan 1929 da Defterdarlıkta (384). vı lıcy ile çenlıcrli taşya vrzir hanı 

* * * karşısında tavukpazarı sokağında ıı 
KİRALIK BAKKALİYE YILDIZDA İstanbul polis mel;. numarada Şavuş zade Ahmet !ıcy a· 

tebinin, senelik kirası 3..55 lira, Müzayede temdiden 17 Nisan leyhlerine ikame eylediğı da'va ar-
929 da Defterdarlıkta (377). _. - ~ "' zuhalı ve mcrbutatı suretleri berayr 

* ~· * teblig miiddeialeyhümaya gönderil-
KABAT AŞTAKİ TAŞ İSKELE VE HAVUZ KİRAYA miş isede İkamet galarının mechuli

VERİLECEKTİR, Senelik kirası 850 lira, müzayede temdiden yeti lıasebile tebligat yapılamadığı 
17 Nisan 1929 da Defterdarlıkta (376). olbaptaki teblig ilmihalıcrlerinc mü-. ,. , 

* * * 
SATILIK MOTÖR, Süleymaniyede askeri matbaada 

muhammen bedeli 120 lira; müzayede temdiden 17 Nisan 1929 
da Defterdarlıkta (339). 

Adet l\lünakasa zamanlan saat 
M -39000 l\Ietre kışlık elbiselik kumaş :ıo-4-29 ıo 
16-18000 • " kaputluk • ;l0-4-29 14 
8-16338 , yazlık elbiselik • 1-5-29 ıo 
0-l 5000 Çift kundura 1-5·29 ı 4 
O- 7500 adet Yün battaniye 2-~-29 l4 

BalAda beş kalem eşya kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir. münabsa 
ğün ve saatleri ba!Ada muharrer olduğu veçhilc lstanbulda Cedikpaşada 
jandarma imalathanesinde İcra edilecektir. Şartname imalAthanede tel'zi olunur. 
Teklifnamenin tarzı iml:l ·ı şartnamede münderlçtir. 

lıaşiri tarafından verilen me ruhat ~ 

tan anlaşilmakla hukuk usulü mu-
lıakemeleri kanununun 141 ve 142ncı 
maddeler mücibincc tebligatın İla
nen icrasina karar verilerek icrayı 
tahkikat 8 Nisan 929 tarihine müsa
dif Pazartesi günü saat 14 talik kı
tahkikat 8 Nisan' 929 tarih. müsadif 
Pazart. günü saatl4talik kılınmış ol
mağla saat ve yom muayyende ilanen 
kuk usulmahkemeleri kanununun 
398 nci maddesi mucibince gıyapka · 
rarı ittihazına 401 ve 402nci maddel
ri mucibince ilanen teblig ve tahkı
katın 9 Mayis 1929 Perşembe günü -(E- BEBEKTE ·))- aaat 13,30 talikine karar verilmiş ol· . , 1 makla yom müayyende ya bizzat ve 

BAKTERIYOLOU 
Dr. IHSAN SAMI 

• 
Bakteriyoloji laboratuvarı 

Pek dakik kan tahlilltı 

(\'aserman teamülü) küreyvaı 

tadad,ı tifo ve ımmı hastalıkları 

ı~lıisi, idrıı.r, bal&"a.m., cerahat ıah
li!Au, Ültra mikroskopi ile lrenğl 

1 
taharrist 

Dhanyolıında Sultan Mahmut 
.,::.esi karşısında Ticfon k 981 

ramvay tevakkuf mahallı No 17 h t ta fi da v k'I -~ · 

TOR E l
ya o ra arın n r;ır ve ı re_...l 

DOK D. gönderilmesi ve aksitakdirde gıya· 
ŞAIJNAZAH ın ıb•n tahkıkata devam olunacağı ilan 

en son iİ!tcm di~ ted viha- o_ı_u_n_u_r __________ _ 

nesine müracaat ediniz. Kıı· l\Edıküv i\lısırJıoıtJ•ı t';atro n·•da 
ron, briç, kamçuk takımlaı Bu nk•am llcrmroe, k~mik Alımet 
dolgular Yesaire en miikem· Sal, maz!uın hev \e arkaJ1şlırı 
mel surette yapıhr. , rafından \şk ku ban. ko e·1 ı 

l\lutcdil fiatlar t .1 nerde 



,,, 

Jli Jlf~t 
r 
1 

l 

-· 

Rüsun1at n1eslek mektebi kıyınetli gençler yetiı,tirmektedir . Resmimiz 
olan gençleri ve muaJJin1lerini göstermekteidr. 

l 

bu sene n1ezun VilAyet n1eclisi Dolma Bahçe caddsine ınerhun1 Maarif Vekili 
Mustafa Necati Beyin isrnini verdi. 

Kayseride yeni bir hayat doğuyor. Kayseri lisesinin nıusikiye çalişan 
g_~ns_l~rj_ve _m_~~!!izıl~~LH_ _ _ _ _ _ _ _ ~ __ _ . _ __ 

Edirnede minıar sinanın büyük eserlerinden Seliıuiye canıii 
resimlerim_i~d~_görülmektedir __ __ __ 

• • Çünki "Fa rina! "dünyanın 

Besleyınız en iyi çocuk gıda>rdır. 
Eczane ~~t~~;a depolarında ocukların zı '' arina ,,ile 

MİLLİYETİN 

Bu güı!kil yeni bllmcccmız 

Soldan ıağıı: 

(Jvuıı ) _ i .) 
.! (;a.., \ur ı- oeak memleket 

1 1 l 
ı r lrup nld ) Rus\3da 

a:•I"-" hı millet 
4 ııc,gır ~ l' 2J 

.5 1 .ıulan \er .ı 

t, f -::·~ıka 4 . ·ark ınu;,ıki-in-

rn h:: ı (.lJ 

~ - ııa,, ha" ıratın yattığı 

er 4 

<J Zıl '8) 

EGLENCELERİ 

Dilnkü bllmccemizln 
halledilmlş şekli 

Yukardan a~ağı 

l - llarnıt \C". , '1 l•iri (fı) 
'fok~n aksi 2) · 

2 - lbti J 4 
3 fucup nıc! ı 2. Boyun 

• k i ('2! 

4 Sanatkaı tı) 

5 1 Ilı vanau vahşi~ den lıiri ~.J, 
fi - .\z ıslak (.5) Şişkiulik 2) 
7 Zıraat alhtı '4) 1\luıbak leva

zımından lıiri 4, 
8 · \yrı Gl) Beyaz: 2) 
9 ;\ydın 'illytti sekencsine 

mah.<us isim fJ) 

IstanbuJ Millf Müdafaa Vekaleti deniz 
abrikaları müdüriyeti umumiyesinden: 

Deni?. fabrikal:ırı dahilinde yapılacak binanın in~a ı kapalı z:ırf 

ulilc nı . nahsa) a 'azedjldiğiııden talipkrin yevmi ıha le olan 
·4 9'.?'l t~rıhimkn mı..kaddı:m ~artnanıcyi gôrnıek uzrc nıüdiriyc
ııi" le1 azı ııı "; mul·ayaat komi-} omın~ her ıı;un m· ncaatları:-:ın 
cltını.ı ılan r,iunu~. 

KaRon Alman Kltaphaneel 
Bcyu~lu Tünel mcydaı.ın<la 523 

KO~İNOS dişleri, diş etlerini ve 
agzı .tema men temizler. Dişlerin 

çurumesıne sebebiyet veren mikro
pları oldürür. ve boyl~ce ~~zın miikt 
ıg.melen temızlenmesıne hızmet eder 
\'C saatlerce imtidat eden bir tatlılık 
tesiri bırakır. 

Kuru bir fırça üzerine konulan bir 
parça maksada kifayet ettiğinden 
dolayı iktisadidir. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

Türkiye için dıpozllerl; MAURICE FARAGG'. 
Be700la, Veııecllk Soka§ı,hınlılm Pıp ıpartımanı • 

• 

·-
f Li DA 

Sinek, Tahtakurusu, Güve' 
Pire ve büyük haşaratı ve 
yumu:rtala:rını kat'iyyen öl
dürür. Leke yapmaz, tesiri 
kat'i ve kokusu latiftir. 

Şişesi 50 Tenekesi 75 ve 
Pompası 75 ku:rustur. 

Hasan ecza deposu 

• EmlaK ve eytam Bankasından: 
Satılık Çayır otu 
Çıpıcıda Kahvehane itti>alinde tahminen 200 dönüm mikdarında çayırotıı mah,ulıı biçtirme ,.e 

toplama masarifi mli~terislnc ait olmak üzre 22 '\isan 929 ıarihinde bilmiizayede sntılacaktır. 

Talip olanların yevmi mezkurda saat on aluda Bankamıza müracaat eylemeleri. _-
~~~~~~~~~--

.. .. .. .. to,000 Kilo Avrupa kınnabı mübayaas• 
Gıımrukler muhafaza mudur- Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
lüğünden: ;;oo Kilosu ıs :\Tayı> 929 ve 500 kilo;ıı ıs llazirAn 929 tarihinde Azapkapı aııbarına cc:Jlrı' 

edilmek , 11rtile 10000 kilo Avrupıı kınnabı pazarlık ~uretilc alınarntı;ındsn itaya talip olanların ııı 
7 :\crnaralı \f,>tora vazedilecek az rniistarncl hir makina ile gıi\"crte 

aksamının cliz"i tarnir.tı alcnı ıı:ün.ıkasaya konulnıtıştur_ \lünaka'a \"C ihalit 
kanunuııdaki ~rraiti haiz olan taliplerin müdür!) ctimizdeki şartname ve 
kqifnamc ine itti!A lı~ ,ulundcn onra münaka<a g.ınti olan ~U-4 '!'.?9 <'umar 
tesi günti <aat 14 te depozito akçesile mu haf azı nıudüri! <tindeki k0ml~ynna 
aıür:ır~at:Jn. 

' neyi giirmek lizre her gün müracaatları ve yevmi müııaka,;a ulan 17 :\ban 'l::!•J tarih;ndc 
10,JO da Calatada mühayaat komisyonunda · • 7,5 teminatı nıurnkkatelerilc bulunmaları: / 

.. 
OksOrenlere Katranı Hakkı · Ekrem Mes'ul Müdür: BÜRHANE'f'fj 

•• 


