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lEYTUN DALI VE KILIÇ 

Harblumuml hiç değilse lnMn· 
lara harpten nefret etmep;i ö~ettl; 
işte, bu badire biteli onhir yıl 
Oldu; bütün devlet, siyaset ve 
likir adamları. milletler, zümre

ler hana !-.. . ~ pc ·inde koşan 
lar bile hep hunun yeniden vu 

kuu. imkAnsız kılacak çareleri 
•ıa\•p bu!Mnkla uğraşıyorlar Bu 
gayretle'i, bu Lchitle•i asıl ha p 

lı.ı~. oı ın kit eri ıı l).,;ı 

HUkQmet on dört milyon lsviçre frangı istiyor 
NEREYE KADAR • 

ilmi ıstılahlar Haydarpaşa infilakı ~on ~akika Bütçe encümeni reisi Üsküdartramvayının (C) harfine ait ıstı-• ...... . 
Yeni bütçe 

•• "' • • • Şakir B. in beyanatı Türkiye- Fran temdidi /ahlar Ankaraya 
Hııkumet sıgorta şırketlerın- Bütçede geçen ,çeneye •• b t .. .. gönderildi 

d 14 000 000 T. • ç nauıran 12 milyo11 liralık sa munase a l Bu sene hat fııkulteye Ankaradan. yeni 2,000 

•le m k lçın pc t · ıcıl ı ra'ır 
en ' , .ı.svıçre ,ı·angı fazla var - -~ kadar temdit edilecek- fiş geldi 

tazıninat i~ttfemektedir ene::~~ ::ııı~et M~cl~~yb~tı: flaricl vaziyetiıniz 1 tir.Ka~ıkö~ede otobüs Darülfilnundakl m !\ez 
d ' r ne\ i a\ ar.Ji ı'ıar ~ ı:; ıstcrış 
'ela' kı rı• k faz 1 bır ıı.•U . k 

Cıur. Bu~· nla berabe•, s 'h ye 
Unda şir.'di) e kadar auln adıır 

•rın k•salııtına ve kısırlıp;ına ba 
kı: cak olursa bı: umumi _Jh 
Certya'lının pek de şiddet,J · Ye 
hara·ctll olnındııtın·• ht kmetnıek 
1lıımgc·ir . 

Bir zamanlar Vilsonun ortaya 

•ttıı;ı o lnsaniyerpcn-cranc naza 

t!yelerin şiyaset adamları elinde 

nasıı kepaze ol h ur. ıınrlı 
Yoıuz. Ondap sonra muhtelif 

Unvanlar altında, muhtcliF vakit 

lerde öne ,urulen tahdidi tc«lihat 

tekliflerinin dn krler arasında 
nasıl i~indcıı çıkılmaz bir dedi 

~Odu_ halini aldıp;ını da biliyoruz. 
ha Ulh ıdealistlerinin cmcller!Rin ta 

kkukuna mani olan ve harbıumu 
n.1 lc•~kecinc'er sunr·ı bile dunyan , u . . 

tLnde halfı Dcnıoklcs.n kı ıc• ı 
l!sıiı tutıın 'l!ukadderaıın nevi c 

~·h ti nedir? Bu her halde 
evıctkrin dc.ymıık bilmeyen 

~ll4aJ~rından, büyük 'ınaaıın ,.e 

uyl 1 ticarecir çarpı~ıp sıirtL 
nu ı . 

'•"."ındtn, her ~ .Judı., arka 

Kumpanyaların müruru zaman iddiaları 
doğru değildir. Hükumet meseleyi 

ehemmiyetle takip etmektedir 

Haber aldığımıza göre hükOmet, bazı mühim ecnebi 
sigorta şirketlerinden 14 milyon fsvlçre frangı meta-

• . 
!ipte bulunmuştur. ı'ı\esele şudur: 

Anadolu hattının sigortası 

Anadolu demir yolunun garına alt mebanl ile tesisatı 
limana alt tesisatı 913 senesi martının 2 inci günü 

iki pollça ile bazı ecnebi sigorta şirketlerine sigorta edll

mlştlr. Bu kumpanyalar şunlardır: 
Helvelia, Avchen, Muııich, 4.1/iaıız, Nordentsch, 

Asslcura:r:iyoni Cenerali , Baloise Haınburg Bre men, 
Reıınione Adriatica, Natfoııal de Stetfin kumpanyaları. 

işte bu kumpanyalara edilen slırorta bedeli yekOnu 60, 395,878 
frılııktır . 

917 seneıl eylUluaun 6 ıncı zilnil aqamı saat dörtte ıırf bir 
kaza eııerl olarak çıkan yangın sıırortalı mebanl ve mevadt 
salreden bir kısmını tahrip etmiştir. Bu ziyanın yekftnu 14,000,000 
frank raddeslndedlr. 

Kabul ntmiyorlar : 

'n kJyr ayan mill;vllpcrverlik 
eıı b 
ib e l .ıtı~da-ı ,le , ı ehe ılcrc'. ~ 

ar 
ılma>a •erekı• . 

Fakat kurnp nyıılnr bu zayiatın lcabatını tanımaktan imtina et
mifler, bıını• tanımamışlardır. Bunun ıızeriae Anadolu demir 

yollar kumpanyası 11caretlbahrlye mahkemesine milrııcaat etmi,tır. 
Kumpanyalar h~,un üzerine bunu tanımamak için ileri sllrdllklcrl 
noktaları mahkemeye bildirdiler. Bu noktalar şunlardır: 

1 Ne iddia ediyorlar? 
1 - Bu ya11gı11 duşma11 taraf111da11 yapılmıştır. Şu l 

takdird<• hali harpte11 müte11ellit bir zıya karşısmda J::. 
1 lıe r,ad.ı .,. ~ ıııle mtnııı. 

~· ırın birinde ıL rcısic mhur 
c ı.. ... 

'to "' eın .. ıo.. u ... 

bıılumılmaktadır. l 

1 !\ız. Bi hti unıetin tik vaz.e · 
c 

1 n:lz ı muhafaza etmekw.~ !;a: e i ilı. lıaşlıvan bu mııkalec._ 
,,, ık devlet rei. 1 bize silahla 
.,~an." 

2 - Hali harp Jıasrblle ztya ihtimal8tı da artmıştır. 1 
.1 - Sigorta kumpanyalanna si/olardaıı blri11de 44 

ı 
varil 11itrotol11ol de11ile11 i11filah edil'i madde bıtl11nd11ğ11 
bildlrllmenıiştir. 

Şimendifer kumpanyası ne diyor ? 
liJ · ve gittikçe daha ılyadL 
~"'la ll"ıtnır neden zaruri oldu 

lehıtı ~ atıyor. \lcmlekctimiı 1, 
rlerım· . 1 ı· . d IF.tn ıçınL c: po ısteıı,ıan 

~rr.-adan b'll · · · ı ı ı vazgcçe ı r mı ınız . 

fe~~ır, asla, degilmi? C,:ünku o siv 
t" kıınsclcrin her dakika muh 
'llıc 
c 

1 
lCl:a\ uzıinden koruyor, 

ınızın 1 . . 1 1 . .y
1 

• ına ınızın ustunc e ıır 

Rcr;et rrcJeg-i gıhi ka!'aclarır 
beı. 1 ' C:Jruyor l~te, h• duttu 

' cycn "c.,· ordul~r, denizıcrdc 
l') <-1 -ıc, 
dı,~rıı cmiler, Jgızlarını ı:oklere 
hı, . açan topla• da size bu 

·llıetı ,, .. 
nr,.1 .,orrnektedir. sizin mal -

' \anı d teca . lı ı-ardan ıı;clccek v tızte . ., . 
llıckted' r, kar~ı ınuhalaza et-
• eh· ır. Anın içindir ki ~LKuliç 

ır .,.. 
ın~a - Caddeleri~ kıılabalııtı anı 

POıi n f . . k kı 1 Pare c crın:., ·as nl .ıki 
• ...lj l . 
''tir . gort nce rJsıl bir kalp 

llhşll1~
1 " •• d• var ·ı imiş "bazı 

lar111d "Mleri deniz kenar
!Jiiııeş~ dofas1rke11 bataıı l 
çlzuue 

1 hızıl/ıgı üstünde 
fJ/;rdii:ıe,, harp gemllerirıi 
i "ÇC ij 
ııt/ra1ıau Ylf' bir ııi<·dan 

il . " du, a·r ı.ş 
d ıfadeyc j. . 
e~ Jıiı,: bir keı· >ız kendiliğimiz-

r ı; t . 1 ınc llı\ve etmiyo 
j · lınıvJe ı ? n t.11 Cü •. ınıı mı.ta~ıktır 
rıka[ı y mleyı okurken Ame 
b lltıh/ni11 d 1 hi ha' a cta ~aira'1, 
ha~rın alan hotbinllğlne 
Yıı • .\ ı• •lrnakıan kenJin alamı 

L ' " '\) K 
<>r l{Vıd! . ' i!', l,aoı 11kş,.m 
r ' ı b me _J ctıTJin ,fuk a 

ı cm · tıı1n, r nı}et \, kı c ret 
I• l C r j k 

ın 

ı n 
k 

z 

c er n Dım't hr r ~ J 

1 • llec rın • 
ır lı 

v '" 

de ra ı 

'" na c 

r t 

Buna karsı Anadolu demir yolları kumpanyası fU kestirme cevabı 
vermiştir. 

ı - Yanzının sebebi kaza eserid!İ-; 
2 Hali harp dolayısile zıya ihtlmaıaıının artması ise bu 

kumpanyalar ile 20 teşrlnlevel 917 de yapılmış mllzeyyel bir mu
kavele ile halledllmlşrir. Aııadolu demir yolları kumpanyası bunun 
için de slıtorta kumpanyalarına bir !azla bedel verml~tlr ki bu 
mıktar 14,429,6.50 lsvlçre frangıdır. 

3 - Nltrotoluol denilen infilak maddesi ise ağır bir maddei 
klmyevlyedlr ve ziyansızdır. Bu ancak dlger mevadın karıştırıl
ması ile ln!llak edebilir. • Mahkeme kararını verirken 
Mahkeme bu suretle iki tarafı dinledikten sonra kararını ver-

mek !lzre bulunuyordu. Fakat bu sırada mütareke olmuş , 
davanın görUlmesi de kalmıftı. Ll\kin bu fasıla esnasında siırorta 
kumpanyaları , demir yolu kumpanyasının Berllndekl mUdilrlerl 
nezdinde teşebbUsatta bulunarak bu meseleyi muslihane bir surette 
hallıtmek için uj!"rasmışlardır. Nihııyet 3,000,000 altın mark tazmi
nat için tahriri tekli!ler de vaki olmu,tur 

Bu sefer de ne diyorlar 

Davanın tekrar ıtörUlme~lne yeniden başlanmak Uzre bulundu· 
ğunu anlayan sigorta kumpanyaları bu sefer de müruru 

zaman vaki oldugunu ileri sUrmUflerdlr. Lakin bu iddia 15 sene 
den ibaret kanuııi müruru zaman cletlldir. 

Pollçalarda yazılı oları 5 senellk mUruru zamanı ileri sUrUyor
lar. Burada bu meselenin hukuki cihetleri hakkında mllnakafata 
girişmek fikrinde değiliz. LAkln poliçalarda zikredilen 5 senelik 
müruru zamıının burada kabul edilmiyeceği şllphesizdlr. 

Türk hülıünıetl istisnai ;ı/ll'all daima nazarı dik· 
kate alaralı mesela lzmir ı•e Adana gangınlartııda 
kumpanyaları nıe.~uliyetten azade glJrnıüştilr. Halbuki 
bahsettiğimiz .~igorta kumpanyaları ise mevhum bir 
müruru zaman l.<itlsnasında11 istifade etmelerine mahal 
glJrülmemektedir. 

Hülllsa Haydarpaşa ilıfl/akı me.,elesi bu suretlf' he
nüz muallakta df'mekl/r. 

Hiikümet ve kupanya:_ 
Fakat mnlQmdur ki Türkiye cumhuriyet hUkOmetl ile Anadolu 

demir yolları kumanyası arasında aktedllen itilaf mucibince 
kumpanya, sigorta şirketleri aleyhindeki hareketine müteallik bak 
!arını da hllbOmete devretmlftlr. Bu takdirde demlryolu kumpan
yası yerine devlet müddei olarak kaim olmaktadır. 

8 gorta kumpanyalarının tediye etmeleri icap eden para doğru
dan doğruya Hazineye aittir. Maliye Veklll Saracoğlu ŞUkrU beyin 
faaliyeti ve fikri takibi il sigorta kıımıı:ınyalarının da nihayet 
bu ıtlbl çUrUk iddiaların kcndll rlnl ifa ına mecbur olduk arı 
taahhütlerden kur+ermıyacağını olamaları beklcnmektedlr. 

• 

t k tl . ışletılecek 1 komisyonu dün toplan ak şehrimize gel gaye uvve 1 ve 
mlştlr. Şakir 1 b k OakUdar-Kad "Cn harfinin muhtevi bu • 
Bey on güne · erra -tlf lunduğu fiş !erin kar,ı 

köy tram\'ay ı ki ı ı f • kadar muza- ı arı o an 1 mi ve cnnı 
keresine baQ- Fransa ile ceryan şirketinin Kadı· sözler tetkik edilmiş ve 

y köy hattı şebe· kafi ş e k ı ı I e rl hazırla· 
lanacak yeni eden müzakerat kesine alt şart· n ara k dil en dl men l ne 
bütçe hakkın- ı o ı 
da dlln bir cenup şimendüferine names ev ot gönderilmiştir . dün de 

Şurasında tet- (2000) kadar yeni fls gel-mubarrlrlmlze 
demiştir kf: 

218 

ı de temas etmektedir kik edilmekte- 1 mlştlr. Bu meyanda' "B, 
dlr. Şartnarnc ·ıktıktaa sonra. fişleri de bulunmak tadır. 

milyonu mü
tecaviz olan 
bil tt;:ede, gP- lı:.:ı:;iı;a;ımllliııll 
çen seneı,'e 

nl.<Jpetle mev- Şakir Bey 
cut 11 nıllyo11 fazlalık va· 
rıdatııı tabii inkişafından 
ileri yelmektedir. 

Memurin maaf!a.nna yapıl· 
ması dUfilDUlen umlar hakkın· 
dakl ıayıba meclise geldiği za
man blltçeden ayn ve mllstaldl 
olarak mllzakıre edllecektlr. 
Veni bütçe bilhassa iktisat, 
Sıhhiye ve Maarif itleri tahsi
satı tezyit edilmiştir. 

İNTİHAP HAKKI 
Kadın Birliği 

Avrupadan getirttiği 
nizamnameleri 
tatbike başladı 
Kadın blrllğı idare hey"etl 

dUn Ln lfe B~ anımın riya· 
1 

setinde toplan-
mışhr. Bu iç
timada, kadın· 
farın intihap 
hakkını lstlh• 
sal etmek Uz· 
re Avrupadan 
getlrllen al· 
zam nameler 
tetkik edilmiş 

ve bu hususta 
lllzımgelen te

.ı lıfe Bekir H. şeb bilsatta bu· 
luaulması tekarrUr etmiştir. 
Birlik reisi Latife Bekir Hanım, 
bu bapta lstlcale lilzum olma· 
dığını ve ancak gelecek intihap 
için iştirak mevzubahsolacağını 
söylemiştir. 

Birlik binasında vllAyetler
den ırelen numunelerle yerli 
mallara dair bir sergi açmak 
Uzere hazırlık yapılmaktadır. 

Blrllk Azalan yerli kumaşları 
giymeğe karar vermişlerdir. 

Son söz mü? 
Ziraat baııkası gayrı 

mübadillere kredi at;:amaz 
Ziraat bankası Umumi MUdUrU 
Şilkril bey dlin Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Şilkril bey , gayri milba 
dillerin , avans olıırak para 
almak Uzre vukubulan müra
caatları hakkında : 

"Ziraat bankasınııı bu 
tarzda kredi ar;ması nıüııı
kiln değildir. " demiştir. 

Hariciye vekilimiz relakahnda bir hey'el 
bulondo~u halde Cenevreıe gilmekledir. 
!vdelle M. Musoliniye iadeyi tiyarel 

edcee~ir 
4nkara, 91 (Milliyet) -

Evelce de blldlrdlıtlm veçhUe 
harici afyasetlmlzln hava· 
ıında hiç bir gayri tabl1llk 
yoktur. Ankara, ortaya 
atılan bedhahane şayıalara 
şaşmakta, muslihane mesa
lılne devam etmektedir. 

Bugünlf'rde hariciye uekl
llmizle Fransa sefiri ara
sında sık sık temaslar olu
yor. Bu temaslar hudut 
meselesinden başka Adana 
Mer.~in hattı etrafında vuku 
bulmaktadır. Bu hat şimdi 
bir Fraıı.çız işletme şirke
tinin eliııdedlr. 

Fra11sız .~ef/ri K. deşanıbron 
Türkiye mevcut muahede

lerln tespit eyledltl ahklm da
hilinde bu hattın vulyetlnl tcs· 
plt etmek istiyor • Hülı:Ometln 

Anadolu hattına alt iştira hak· 
kını kullandığı ve bunun bak· 
kında meclisten çıkardığı kanunu 
tatbik mecburiyetinde bulunduğu 
malOmdur. Haber &ldığıma görı: 
Fransa Tllrklycnln bu hakkını 
esasen tanımaktadır • 

Fakat bu hattın nıuay
yen nıilddetle kendi.~ine 
icar edilme.~iııi ya bir 
Tilrk- Fransız şirketi teşkil 
edilerek muvakkaten ona 
devrini teklif etmektedir. 

Vakıa bu teklif, Fran1a nok
ta! nazarından muhik olabilir. 

Ancak Türk devletinin ötedenberl 
tatbik ettiği şlmendlller siyase
tinin prenslplerıne tevafuk etme
mektedir. Bununla beraber tek· 
illimizde mevcut abdf abkAm 
ve Fran&anın menafii aleyhine 
bir nokta mevcut olmadığı lçin 
Parls mahaflllnce bllsnll te · 
llkkl edileceğine şllphe yoktur. 

Fransız sefirinin Parlsten 
..-------------. beklediği talimat şimdiye kadar 

Bu Gu .. N gelmlf olacaktır. Onun için 
Fransa ile olan ihtilaflı nokta
larımızdan en mllblmml olan 

2 inci sahifemizde : 
ı Ruı)"l.-la:lltere barı"ıyor mnf 
·ı· Son haberler 
J- 'faribl tef'1k:amız Temlrlenk 

3 Uncu ııablfemlzde 
t- rstanbulda at yarışları 
~ - ~ı ıccvher ht1"1:lZl mıhkO:m oıcı ·ı. 

4 ııacil Sahlfenılzde: 
l :dVI r .""'Jr 

Felek 
... K .lıD oıur c 
4 i l..ıye, n Kıırft t 
s K ·Jı.:. mha 

şlmendllfor işinin mllsbet bir 
şekilde hallolunacağını limit 
edebiliriz. 
ŞUpbe yok ki böyle bir netice 

hudut meselesinin daha Rllbuletle 
ballfnl, binaenaleyh Fransa lir 

olan siyasi, iktisadi milnaseb,•ı
mızın dAha çabuk bir surette 
inkişafını teshil edecektir. 

Tevfik Rüştü beyin 
hareketi 

Ankara 3 (Mllllyct) Harl-
clyı: vekili nisan haftasında Cc
nevreye hareket edecektir. Rlya-
setlcumbur kAtlbl umumisi Tev
fl be), a~kerı mura has Cevat 
paşa , Siirt meb'usu Mahmut 

şirket faaliyc ııl tevsi ede· Fakültelerdeki tali komls-
cektlr. Mamafih bu sene ha - yontar "D. harfine müteallik 
ttın kadıköyUne kadar temeldlae sözleri de bitirmek üzeredir. 
imkan görlllmedlğlnden yalnız 
iki hat yapılacakhr. 

Bunlardan biri ÜskUdardan 
Doğancılar tarlklle Faklllteye 
gelecek, diğeri de Bağlar batın· 
dan Karaca Ahmedıı kadar 
ufak bir hat ol&cak ve bu iki 
hat Fa.külte öallnd• lltrıe,ecek· 
tir • Şirket, HUk'1met nezdinde 
yeni bir t~ebbllıte daha bu
lunmuf hututu fmtlyazlyesl da
hilinde otobüs lfletme lmtlyazı
ııı latemlftir. 

Bu imtiyaz alıadıktan sonra 
flmdlllk Kadıköy, Moda clbl 
uzak yerlere tramvay y&pıla

mayacatından buralar otobfte 
ltJetllecektlr. Tramv&y yolculan 
tek biletle &ktarma suretiyle 
otobüslerle seyah&t edecekler
dir. Yani Oaklldardaa kalkan 
bir yolcu bir bilet alacak ve 
Modaya kadar ayal blletle 
otobusede binmek suretiyle 
gidecektir. 

Allkadarların nrdltl ma
lftmata göre y al hatlar ya
yapıldıktau ve otobflsler lfle· 
mete başladıktan soara şir

ketin ıtfinde 200 lira haaılat 

temin edeceği muhakkaktır. 

Sıhhi müesseseler 

Refik Beyin teftişi 
Sıhhiye Vekili Refik Bey, 

dün Etfr. I hastahaneelnl 
ziyaret etmiş· 

tir. Refik bey 

bu ziy aretın

den memnu
niyetle -bah

setmiştir. 

Refik Bey, 
imdadı sıhht 

ta y y a rel eri 

RejıK D.:y mübayaa edi-

leceği hakkındaki habe
rin doıtru olmadığını beyan 
etmiştir. Kendisi bugün 
Sıhhiye Müdürlüğüne gele
cek müteakıben bazı Sıhhi 
müesseseleri teftiş ede

cektir. 
Etlbba muhadenet ve 

Komisyona Orman mektebi 
rektörü Neş'et B.de iştirak 
etmiştir. .Merkez komlsyo-

Neş'd Ömer Bey 
nunun çarşamba günkü 
lçtlmaında "D, harfi de lnta9 
olunacaktır. 

Darülfünun divanı salı 
günü toplanacaktır. Bu içti· 
mada. hukuku dilvel mü
derrlslltınden istifa eden 
Cemil Beyin yerine hukuku 
esasiye müderrisi Ahmet 
Reşit Beyin getirilmesi me
selesi de tezekkür oluna
caktır. 

Merak, alaka 
ve heyecan 

taavün cemiyeti tarafından _..... · .... ,,,,,. 
Refik Bey şerefine Türk- ı ~ 

ocağında çarşamba günü .... ~ ~ ::; \1 ~~\\ 
~~a~:~ı v~~~~~!~ur.:r_ çay J \ ~ . -- . 'I 

Baro intihabı ~ 
Fırkaııııı tespit ettiği n11nı

zetler kimlerdir 
Baroda yapıla.:ak J ve 2 kinci 

•cı,likleri ile idar< hey.eti azalığı 
,;'ıabı için Cumhuriyet halk 

ırkasıııds, lırkr· ~ men<up avu 
kntlar toplanm· '. r lır 

Bı.. toplıınr ada fırkanın nam
zetlerini tespit !çın htJl-3p varı. 
rr·~:ı. Bt' i at ".!et c:e tespit 
k r:nıı~t 'i.ıı Jendlğir e göre 

ı ve 2 kinci •ei Jık Ue ııza '1k 
J • içın re} ııl" &\ Ul\df 3r ıra 

nda •:!".! ıll • ~;ıe•tuı 1 erıt 

Talebe okuyucu• 
/arımız sormakta 
devam ediyorlar: 

Müsabakanuz ne 
günü başlıyacak?. 

Haftaııın e11 11ıühl111 ha· 
berini seçme mil!ı«ıbakasr
nın başlıyacnğı günli ay
rıca illin edeceğiz. 

Siz fimdidao ktJiniti, tı"'. ~i 
se~.l!i~e aıı,ımnız ı 

c 

l . j 

d •' ı le 

} llkup luulri ilavemizi bugünmüvezzilerden isteyiniz l; y kendl~lne refakat eıl cektl•. 
Hey'etlmlL avdcttc Romaya 
uğrayacaktır Bu seyahat iııdel 

ı ıaıtı lll' • • lı.mı, \ l Galip, 
r~ t \ • hl beyler • ır 1 l 
m& ı k .. t ııstc "~ c "<r ev at 
ki'll oıJutu hLkkınd1 ala. c ırl r 
ketum daHrli c rlar. 

M
e'r '.! r ıçln, :mlc ı 
nıem! kel iş/.rı;ıd ~ı 

aı .. /ıkrı f., 
yel çc a K 

iç•n huzlffadıt•m, bil n."ç~~" a
nı~ şartları 2 incı sahifen:i deıiır, :ı.lyarct mahiyetindedir • 
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• 
iki tarafın casus teşkilatı Biitçe fazla para 

ile llapandı 
Zenı ve kadih için 
tarziye istenecek 

Londra, 30 (A. ı\.) (30) Parls, 3 ı (A.A.) Hüku-

Toktamiş, ne olup bittiğini vakfında 
/ıaber alıyordu. Temir de nillayet 

düşmanın nerede b11lu11duğunu öğrendi 

Martta hitam bulan senet 
mallye bütçesi 18 milyon 
(393,463) liralık bir fazla ile 
kapanmıştır. 

met zem ve ltadlh vak'alıırı 
hakkında meclise bir kanun 

1 layihası tevdi etmiştir Bu 
1 layiha zem ve kadhedllcn 
kimselere, sıiat ve mevklll::rl Fakat kesir 

te etlerini çöm-
lekte pişirmek 

için bu hayvan
ları. Feda etmek 
biç caiz degil
di. Beyğlri ol• 
mayan bir adam 
böyle bir yerde 
hareketten ma· 
hrum kalan bir 
adam demekti. 
Epice mlkdarda 
beyğlrin eldeıı 

~ıkanlması ise 

ordu için fela
ket olabilirdi • 
Hal gittikçe köt~ 
ıeşiyordu. Zabit· 
ter başlarına ne 
geleceğin! dü
şünmeye başladı

lar. Şimdiden 

sonra geri döo
~~k de tehlikeli 

ltfr şeydi. Geri 

• 

Bu11ltır c.-ısu.~ mu? 
Londra, 30 (A.A. ı · 3 kişi 

A vustralyadan vürutlarında 
tahtı tevkife alınmıştır. 
Bunlar ahiren çalınan bazı 

bahri planlar slrkatlnde zlmet
hal olmakla maznundurlar. 

Ce11up Jı.utpu11da 

Londra, 30 r A.A.) Nev-
yorktan blldirHdlğlne göre 
kutbu cenubi seferinden 
avdet eden meşhur kaşif 
Sir Hober Bllklns kutup 
denizlerinde tahtelbahir ile 
keşflyat icra etmek niyetin
dedir. 

• Iranda 
Japonya ile muahede 

Tahran, :JO ( ·\. \) .fapon-

' a ile lran ara ında aktoluııun 
'c en zirndc mazhıır miısaadc 

millet e>asına mı.stenit bulunan 
muvakkat ticaret vo ikamet '.ı!A
fı imza cdilmi~tir. 

ne olursa olsun, tarziye 
talep etmek için hukuk 
mahkemelerine müracaat 
hakkını vermektedir. ı\1.ah
kemeler bu gibi mevat hak
kında derhal hüküm ,·ere
cektir. 

Fra11sızla,. 111agl11p 
Boulogne-sur-mer, 30 (A.A) 

Hokey müsabakasında lngi!
tere Fransayı bire karşı 
sekiz sayı ile mağlup etmiş
tir. 

• Bir tayyare kazaşı 
Strasbourg, 30 (A.A.) 

Yüksek rütbeli leh zabit
lerinden ( Sokolosskl ) nln 
rakip bulonduğu bir tayyare 
dün öğle üzeri tayya~e 

meydanında deyrllmlş zati
tin kolu kırılmış pilot hıtflf ı 
surette yaralanmıştır. !(azaya 
uğrayanların ikisi de has- 1 
taneye kaldırılmıştır. ' 

Parls, 31 (A.A.) Meb'u-
san ve ayan meclisleri ma
yısa kadar tatlll içtima 
etmiştir. 

~:·: ·-· :::ttt:ı·..-·----··--···c::-·············ı·· ... ······:··~ı: t::=:::::::::.::··-· •••• -'"'= ;:a: ••• • :J$;,iji;::; :·;: ·:: :-:!:Ei ~r:.:~: :.:::: · ::z::: ::::: :.:: :. : :: ::: .:: ..... ::a -·····- •• •••••. -·- ..... ----···· .............. ········:;:: 

'nlllünce tekrar 
ölden geçile

cekti. Fakat bu 

eler asker yo
rğıın ~e zayıftı. 

Bilhassa Altın 

ordunun hiç gö
rllnmeyen bir 

Tenıiriıı harbettirJi Mogon 
hanları11daıı biri 

~1! Mektepliler için müsabaka üll 
H - ru; 
iın ~ :::: •• -rw ını yerde karşıların• çıkıvermeıl 

ihtimali Tatarlar lçla korkulu 
bir kabus gibi tesir ediyordu. 

Ba buhranlı andadır ki Te
mlrleok tavafilerine, yaverlerine 
yeni bir emir verdi. Bu emre 
göre her cenahın kumandanı 

lutaatil• açılıp gidecek av vura
caktı. 

Bu suretle dajtılaa süvariler 
vurdukları avlan getirdiler. Or
duyu teşkil eden yttz: bin kişi 

etrafa yayılmı~ oluyordu. 
Lakin ordunun merkezi oldu

ğu gibi duruyordu. Muntazam 
mesafelerle ayrılan ileri hatlar
daki askerler o suretle yerleş

miş oluyordu ki bunların teşkil 
ettiği vasi çenberin arasından 

kurtulup kaçmak dört ayaklı 

hayvanların karı değildi. 

Bu tertip neticesi vurul.ın dört 
ayaklı hayvanlar llerid en gele 
gele içeriye getirilmiş oluyordu. 
Diğer kıtalar da bu çenberin 
hiç bir toraiı açık kalmamak 
Uzre yerleştirilmışlerdl. 

Çenber bir kere t şkll ettik
ten sonra git gide daraldı. O 
hole geldi ki bir tavşanın bile 
kaçmasına imkAn bırakılmıyor 

du. Yarı aç olan Tutarlar tara
fından kovulan hayvanlar düş

tükçe avcılar arasında heyecan 
görUUlyordu. 

Bu suretle yakalanan hayvan· 
lar arasında vahşi hayvanlar 
da vardı. 

1 ğı efradı, ve dağ tepııııerinde 
yaşayan Badahşanlılar vardı. 

Bu sonuncularla Temlrln cvelee 
harbettiği malumdur. 

Temir bu kadarla mı:mnun 
olmamıştı. Nekkareler çaldırdı, 
harp kumandası verildi • Dene
blllr ki : Temirden evel veya 
ondan sonra Asyanın bu niha
yetsiz ovaları bu kadar muaz
zam bir ordunun böyle geçit 
resmi yaptığını görmemiştir , 

Harp emri verlllr verilmez 
bütün zabltlt.r hemen mevklle
rloe geçmişlerdi • Ordunun bir
birine uzak olan cenahları ara
sında bütün asker sevinçle hay
kınşıyord u • 

Ordu tamomlle harbe hazır 
olduğu gibi bUton ııskerln cesa
reti de mükemmeldi. Devrisi 

H ~! 
~ E 

m! En mühim haberi nedir? fil! :::· 'ı:: 

:::! --·-- - u:· 
1!11 HER TÜRK 1'AL.l1..BE BU MÜSABA· ~ 
mı KAYA fŞTİRAI~ EDECEKTİR... . fü! .... .. .. 
~11.ılliisabakamız ilk m:kteplerde'n itibarenın! 
mı ali tahsil sonuna kadar bütÜh talebe ~ıı 
•••• 1 •••• 

füi sınıflarının alaka ve merakını ve onlar mı 
!!l

1
i için çok zevkli bir meşguliyet teşkil [i;! 

mı :r: 
ıııı edecektir iiii 

1 ~~ mı 
:::: - -- :::: 

glin olunca ordu tekrar yürü- ı::: :::: 
yüşe başladı. i;ıı Mllllyet, dol}rudan dol}- cek. Ertesi .~ene e11 faz/a fü! 
G ·· ı 1 t ~ d -m ruyn moktopll :uırl· • ı:ıı o ge er opragın a l:;ı 1 1 1 f k t d 1 il h 11unıaragı teınuı edeme- ::!l .;,: er n a a o ayıs e er d .., . • . :::: 

Her şeyin sust• ğu bir yer... ifü aınll okuyucuıa. ını al!I· igı takdirde kup~ dıger iifı 
Gök yüzünde yalnız şah•nıerin füi kz.dar ed cek bir m ·sa- me/llebe geçecehllr. An- :-::: 
uçuştuğu görillüyor. Fakııt tatlı fül bak ;:-çac ' tır. Bu mU- cak birbiri üzeriııe ÜÇ fsli 
ötUşlerile öten kuslardan hiç ı:•· •••• 
biri yok ... Gök yıtzll Semerki.1n- !:il saln:ı'l<a, hem mektepli sene kaza11ırsa kupaya L!ii 
de mahsus olan o muhteş•m fü! kar;ıerlne vu uatı yakın· daimf surette sahip ola- ifü 
mavi sema değil.,. vaınız sis ::il da:ı tlk:p c;tmsık, !uım de aJ, Si~ 
arnsında vakıt v~ kıt alçak du- 1111 bir kaiem tocrUbcftl y;;ıp- c ıtır. . ij:: 
varlı bazı yerler fıırk ediliyor- ili! mak fırsatını verecektir 5 Haftanın ltııvadlslerı her l:!l 
d B ı k ffii • Cumartesi gününden Cumam: u. ura arı artı hayattan çe- \ .. ;

1
• MUs:ıbalıanın şrır ti o r ı ü u k d k h b :::: 

kilmiş, derin bir sllkQta dolmıs !li• 1 d g n ne a ar çı an a er· :::: . " •un ar ır: •.•• 
insanların mezarı idi. =ı! .. ferden alınmalıdır. !!il 

bni Batu ta bu memleketten ~g 
1
, •• 1 - frllu.:abalaiıyab _l11ıer 5 yazı rnüsvecldelerl bnf- füj 

bohserıerken diyor ki: SH ttrk ta eue U re ı r • tanın her güoUn~c gönderile- füi 
'Buraya gölgeler memleket! :n Yal111z "lllilllyct,, gazete.~i bllir.Yolnız mllsohakaya eire- lfü 

derler. Buraya kadar gelmek ifü memur ııe rıüstalıdenıi- bilmek için nihayet Pazartesi ifü 
cesaretinde bulunan tacirler il.1.i lliııill çocukları müsaba- gilnU saat üçte Milliyet mat- '::.1:ı.·ı.· geldikten sonra mallarını bıra-
karak çekilip giderler. Kürk ve , füj kaya dahil ol;ınıazlar. boasında bulunmak lllzımdır. füi 
deri bulmak için tekrar bırak- · ?!i '> u .r• ~ ,, d Yalnız taşradaki roektepll !i:! 

, ••.• - - nBııa zar,ın a k ·ı i . ı 1 ti ki i . ·:ı· 
tıkları yere dönerler. Burada :::: t ı d k arı er mız n Ş ra n temın j •• : 

.... ~ .... 
Münasebatuı diizel

mesi bellleııiyor 
lr»k na, . O \ \ ) llotbtıat 

lnyili,, •JJ .vi h -.i ur iasa<ı 

r... . \1. 1 cmr tin hi.. rnuıt.;..a.tını 

ııc~·et'llektedır f( ır,ant tu miıl:l 

k uPda dem'1 kı . 
lnırıız sana' .. ~ı r,.·1a \apı11-

c1k bu\ k nar 'c al:lk ll . dı. 

:-;l \\t.: 11 rıcl ~ırt: ıhı J,t l:.ı ipa 
r ,lc·itı icıa"ıııt teı;.}11) ctnıckttLtir 

lngı.lil: mutc,,cu} i~?crı bl. ıp:ı.n~ı 

k lınl etmci(c am:ıdedir 
.\ !. i(cııınant rci,ı lıulunduğu hcr

etiu .'100 milyon ın,:iliz !ıra ~crma 

\elı ;iOO firmavı tcnı..;l\ ctu~ini ~ii\·

Jr.di ·rcı "nnra ııeretın h:ı.şlıc::ı , :ızi 

c-:i-1.k·n ıı::ıhscdcrek dcıniştiı h.k hu 
yazı c nıUtcKahil meııfaat e:--ası d.:ıhi

li•1dc 1111 3a1cl~tı tic-'"i\Cilll ne ~cr.:ııt 

altında ı·apılabilcce~. hakkında anlaş

nıak:adı- llu nıe<clce n hallinı mllm· 

k:iıı kılac.k •miller ıııevcuttJr llu 
hlt,t:ı ı:ap l'dcn muza.kerar 1 Jaşla
ınrşıır 'c ht•\ l • -.,z n 111 ..;j biı kJç 

g,i.in zaı ıı da in i ·a[ cdehıli-

1 [, ..... "ctı m:..rı:ıhba'a)U <l~·ııl ulun
mıron bır knç lıüv.ık lr~iliz firma· 

:-:ına tı.:ma"' L·dercl\: deıni~tiı ki: Bu 
firm:ıl:.ır z1rt•n Hus~ ı ile k:1fi dere 

ccJe t"cnı~ muanıeh\tt ttcarivede bu· 
lunm:ık.tadırlar ve 1-;n\·ycılt·nn ikti:'adı' 

tcşkif i.tlarının rnc s ai~ınc.Jcı1 ıncrnnun • 
durlar ~l)V) "t mak ıtnatı tar.1fından 

ra.:. huda: n tcn,iz ve \·ıcdani hir 
ıarzd• ıia cdildiğı hakkında lngiliz 

:-;ln:t\icHcri arasında doğtn.ış ol.1n 

kan:ıat fngı :ız-Sovret ınünasebatıoın 

ıniıstaklıcl inki Jfınd1 mı. •'t lıir amil 
olacaktt 

1f :\TOS Hı\',\ !'!(( >Tı J KOLL 

'\losk<n-a. :ı 1 ı \. \ ! .eh maslahat· 
:!ÜZarı 'lo~kov1 protnkolunıın I ~eh 

, e Hon1.1n \~ı hük,"rnıetlcrince mus:ı 4 

ddak ır h:ı·· ıı So,·rct hlikümetine 

tevdi ctmi~tir. --.... · ..... ~----
JSTAl\llUL BORSASI 
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Avcu çenberinia daralması 

esnasında Tatarlen en ziyade 
hayrete düşüren bazı şeyler ol
muştur. Vakanüvlsln söylediğine 
göre ccıim bir erkek geyik var
dı ki ~imdiye kadar Tatarlar 
bunun gibisin! görmemişlerdi. 
Temlr llerlledl. Av ananesi mu
cibince oku ile bir kaç hayvan 
vurdu. Temlrin ok atmaktaki 
meharetl bu vesile ile herkesçe 
bir kerre daha tekdir edildi. 
Bunlardan çoğu yayı gögUs
lerlne dayayarak oku atarlardı. 

yaşayan insanların nasıl , ldu- illi gaze e er e çı an en için onlara ı:ıahsus olmak ifü 
"unu kimse görmemiştir. Bura- rg mühim havadisin /;an- üzre bu müddet bir hafta !fü .. ··rı·· ld" hkhd ı ... da yazın günlc:r kışın da gece- if:: gı.sı o ugu a 111 B uzatılır. iki yüz kelimeden ıı;ı 

ler uzundur.. f~i azami (200) kelimelik fazla Olan yl!zı müsabakaya ı·'ı 

TlCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

Bu avdan sonra ilk defa ola
rak osker doya doya yemek 
yedi Tatarlar yalnız yaglı hay
vanlan keserek şenlikle yediler. 
Mamafl Temlr orduyu atalet ve 
oehavete blrakmadı.Devrisi sabah 
ııvşilerblltUn kıtaata toplanmaları 

aı blldlrlyorlardl. Tem!r orduyu 
teftiş için emir vermişti. 

Temir bir müddet sonra , 
mernslme mahsus elbisesini 
giymiş , silahlarını kuşanmış 
olduğu halde göründü • Elinde 
tepesi altın topuzlu bir fil dişi 

asa vardı. Onun geldiıtini gören 
kumandanlar atl:ınndan indiler, 
diz çökerek mehmuzunu öptüler, 

Temirl yaya alorak takip 
ettiler Kendisine askerin vazi
~ eti hakkında iz :ıt verdiler, 
~llohların iyi oldu unu anlattı

lar. Temlr aske terin yllzlerlne 
dlkkotle bakıyordu. Bunların 
ara ında Barla oymağının tunç 
•Uzlu erkekleri, zayıf Selduzlular 
yl birer asker ıılan Celaır ovma-

lbnl Batutanın bahsettiği bu ~g e11 iyi yazıyı yazan ve girmez. Yazılar ya makine ile, 
yer şimal insanlarının roemle- :ı:: bunull e.~iJabım e11 iyi · yahut ta ıtayct okunaklı ola- l: ·u· .... 
kelidir, Eil;cr burada göcebe bir ;::; bir i'ade ile anlafall la- rak ve kağıdın yalnız bir lifi 
takım insanlıır varsa bunlar lill / b ı• "'k 'f. t rll tarafına yazılmalıdır.Her yazı jf;i 
T 1 · d 11 11 ö 1111 e eye mu o a ve e- . .:.: em rın or usunu g r r g rmez Hij kil ile talebenin ısml, adresi, m: 
her biri birer tarafa dağılacak- rH'' ce r. mensup oldu"'u mektep ve ;:;! . . 3 u fı" I , "k ... . & .ı.ı 
tır. ı.H - ua ıa 111 m11 a- · yaşı, müsveddenin sol tara- i'l! 

Cenupta Toktamiş yolun üs- !?.! /atlar - "!rlilliyet., haf- fına yazılmıılıdır. Yazııar•.,ıek ıli! 
tıınde insan olsun, hayvan olsun :.r ... i tallın eli i//İ ııazıeııu tepll m.Usabakll memurluğuna. llıl 
silip süpürmekte müşkülat çek- • ·!,; "8-"'aıı taleu' eı'je LO lira adresıne gönderllmelldlr. Ga- lı·,ı. 
mişti. Halbuki burada ise ordu ., 
girerken hiç insan yaşamamış 1 mı ~erecektir. İki11d geleli z'ete,ye glrmHiyeo yabzıl~r geri lliiı 
bir yere giriyor gibiydi. ı :::: •. •• .. 2 il ~erı ınez. er tale enın haf- ·'! 

Tatarlar burada 55 inci arzı fül 6 lira uçut1cuye ra tada yalnız bir yazısı milsa- ijıj 
şimaliye yaklaşmış bulunuyor- ~1!! ve bundan .~oııra gelen 1 baknyıı girebilir. !fti 
tardı. Temlrin izcileri, ordunun mı illi gazıg'! da bir'er lfra A . Mllsa~~kanın hangi Fll 
önünde yersiz. yurtsuz, alelode :m verileceklır. haftadan ıtıbaren başlı- fü! 
birer serseri gibi etrafa dağıla- iiğ 4 _ "!rlilliyet,. yazı y .. cağı ayrıca il!ln edilecektir.mi 
rak bu bllyiik çölde dolaşıyor- ;fü miikiıfatı _ Her talebe 7 ~üsab~ka. kaza.oanlar lfü 
ıardı. Vakanüvis, bunların ma- j?! "ka' t k d " nıuharrırlerıoın ıslmlerıyle be-';ü 
uıroat toplamak için Temir ta• !ili mu ,a azall ıgı z'!- raber"Mllllyet.te intişar ede- !J:: 
rafından yollandığını söyler. fü! mali merısup oldugu cektir. :m 
Hayır, burosı bir çöl değildi. ifil nıektep lehi11e 11u111ara ıı MUkalat kazanan her 

Tatarlar kendi kuyularına, men:- :m verilecek ı•e se11l' so111111- tolebe, sene znrfınıla tekrar 
leketlerine .sularına pişmiş kerpiç im da eıı çok ııumartı ha- mu aba koya giremez. '.!'.i ' 
yapılan şehırlerlne alışık ad&mlar-, fül h h " ,~· 9 Gazete Bıı~muha · ... , 
dı. Böyle olduğ.ı için şimdi k .rşı-. :r:: zanan me le e lhılliyet,. - • rrır· !m 
1 rına çıkan bu kUI rengi • ya~ i ::i! bir kıtpa L1ereceklir. b/ek- llğiııi • •• Usu baka hakkındaki İ ::i 

U 1 d 1 b 1 Y •••• her kararı kııt'i ve itir z ka- 1
1 ve zer o e nsıın u unmayan Sfü t b k k ·: 

vasi ovoyı büsbftlln korkunç j~-:- ep 11 upayı arıca bul etmez mııhiyetıc telekki ı·m 
görd!ller • .;ğ bir .~e11e muhafaza ede- , edilecektir. .!.! 

~:. ~ • · •••tı;' ••ı • ... •••: •ı • •••• • • .... • ı • •ı • • • '1'1'I'11' • •• '• •' l' •••• • ••••• '' I" '''''' •• •• • ••••• ••• • • • ••• • •••• ....,...: 
i.:::.:.!:!::u::::::::::::::ı:::H::!:!!!!:!:!:!uii!li:.::iH::::!:::::::.:ı:::::::::::::::::::::::::ii:il:: bitmedi 
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Ka~riye ha ıının müracaatı 
~ • a ....... ~---"'----

~ui ~ast nıaznınıu ka~ın, Hiknıet leJle 
1 

~ir saat ~örü~tü 
K adriyc hanım dün Hikmet beye bir mektUf 

1 
yazarak geç vakıt Hikmet beyle göru,me~ 

arzusunu izhar etmistir. Bunun Uzerine Kadriye 
hanım tahkikat odasına çıkarılmı,tır. Hikrrıe1 

beyle kadrlye hanımın konu,maları bir sai11 

devam etmiştir. 
D!in Dr. Salp bey de dinlendi 
K adriyc hanını \C nıfcka>ı 

hakkındaki t<thkikat·• deı anı 
edilmektedir. 

Cc1ziayııtapdan ~ahit olarnk ccHı
l'dilcıı doktor :;nip heyin ~elıa

dctinc mürac:ıat cdilmi~it;r Saıp 

heye \li Ril.a hq aiıc-inc ait 
bazı sliallcr mrulmuştur. 

Saip bey ıahkikatn 'nki~afıııa 

hadim bazı ~eyler >•iı lcınô~tir. 

Saip bey h:ırhi unıunıi zarııl 
nıııda Paşahahçede ııturdugunt1 

bu :ıile lıakkında malunıö . 
Yardır Saip hey )'a

0

"lız hu ı' 

hadet i~·in ç:ıcırıldıı~ınd:ın I• 

iki ı_;lıl'c kadar ına'ıaJli mcııı1 

riyctiııe a\ dL·t edecd.•ir 

Dün bir ki-!nı ,.ılıitlcr dulı· 
diıılenıııi.~tit. 11.ı~ ın ıat.ı ınııhi~ 

~alıit'cr diııkn~cc·kıır. 

* 
Miting yapıyorlar 

Talebe birliği vilayetten 
musaade aldı 

•••••••• 
Yerli malının sürümünü temin için 
darülfununlular teşebbüse giriştiler 

Talebe Jfüli!';i yerli mallarını 

koruma için lıir miting akdine 
karar ,-ernıi~ti. Birlik miting 
nıusaadesi hakkında diin akşam 
\'ililyetc müracaat etmiştir. Mi· 
tini(· Perşembe p;ünll Darlllhinun 
J,oııferans salonunda yapılacaktır. 

Darülfünun ,·e yllksck mek-

ceplerde yerli ın:ıllara ıılaka ,-e 
rap;beıi artırmak i~·i•ı propap;anı11 

leYhaları talik edilmesi de muy:ıfı1 

g;ürülmiı~tür. 1 !erkesi milli ,rı3· 

mulatı kullanına~a ıcş,·ik içiO 

tramrnylarla rnpurlara da prır 

pag;anda levha ı~ rı rnzcdileccktif· 

* * * 
Kabul edilmedi 

Ankara, 31 (ı\\llllyet) - -· Maarif müesseselerinin dogrucl 
maarif vekli.letlnce idare edilmesi mülahazaslle vilayet· 
lerln maarif için ayırdıkları paraların vekalet bütçesırıe 
ilavesi kakkındakl layıha hey'etl vekllede tasvip edilme' 
mlştlr. Bu layıha kabul edlleydl maarif bütçesi yirrJ11 

mllyon lira artacaktı. 

Kitapçılar murahlıasları Ankarada 
Ankara, 31 [Milliyet] lstanbul kitapçılar murahhııS' 

tarı maarif veklll tarafından kabul ve recalarını ariıe 
hallnde heyeti vekileye takdim ettller. Vasıf Bey, kital'' 
çıların taleplerlnl çok muhik bulmuş. elinden gelen yar· 
dımı icradan geri durmayacağını, taleplerlni isaf e<lecC' 
ğlnl söylemiştir. 

Vasıf Bey, vel aletin 
kitapçılara tabettlrerek 
yeni eserler hakkında 

söylemiştir. 

telif hakkında verdiği eserleri 
sattıracağını, ayrıca tabedllecc~ 
kitapçılara direktif verece~ııı 1 

* * 
Nafi yağmurlar 
l'e\'lı:ın, :ı 1 r \1· 1;iyct) -

Çukur ornya nafi ya!';mı:r yal!;

dığından ı;ifı;iler le' bladc sc

Yiniyorlar. 

Ka.-;ta111011i banllası yakı11-
da açllıgor 

j ncboht. J 1 (~!illiyet) - l\lcmb-
us Şdık B. ın tcşebbusüylc ve 

50,006 lira sermaye ile Kasta· 

manide bir banka açılmasına ka

rar Yerilmiştir. Sernıaye bir ay 

* 
ıır. Bankanın nıahadı t ,ekkuJıl 

ticnri~ '.il'llai ,.l' 1.i ·al n1• ..• 1111ciı.; 

iı..:ra.-ıdır. 

kaıaJrda ıubclcr r..~ı:aı:aktır. 

Edir11eddc Si11aıı ilıtlfali 
yapıldı 

Edirne. +ı < .\lillıyetı fltl 

gün bi.ıtün halk ve mckteplcri0 

i~tirakiylc mimar Sinan ıhlif:ıli 
yapılmış ve namına izafccdi1' 11 

caddenin tevsim 

edilerek a>arından 

Pa~.ı c:ımiin·lc nı 

merasimi icr~ 

olan Rı"t.: 111 

!ut 

sonra l 00,000 liraya çıkarılacak- rulnıu~tur. , 
tlHllllllltltt Hllllt IHlltllHllllMlllllllllllll HllllUlll llHU U•U 1Ul11UllII1111111UtH1111 t lf ••' 

Milliyet Matbaası ~11 
:: Son sistem nefis ve muhtelif ~1 

renkti basan mal{inelerle ~i 
-: 

--------·--·-·- mücehhezdir. ~ı ., ., ., ., ,, ,, ,, ,, 
--:: Bilumum ticari defterler her nevi --;; evrakı matbua, kitap fatura ve ilanlar 
g ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def---:: terlerimiz hazır ve satılıktır. ----

'• ,, 
•• :• ,, ,, ,, ,, ., 
•• ,, ---- Hariçten alacağımız siparişleri itina ile ihzar 

ve mahalllne irsal ederiz. 

., ., ., 
•• ,, ,, ., ., •• ,, -·-

-· -· •• --
Tab · islerile de n1emlekete hizml!t • 

Yegane eınelimizdir 
'l'ckfc,n: h. ınlıui «') 11 

,, 
" ,, 
'• ,, ., ,, 
-: 
' 
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ET ŞE VE MEMLEKET HABE Ll..A........:ı 
rı#:v m=sx= re 

iktisadi H. 
M' T D 

Afülef er~'h H. 

~srarb cinayet 
Tarauf a cinaJellnin 

f aill Jakalanllı 
bır ay kadar evci Tarabyada 
g Hasıınald çiftllltl mandıra· 
ları yamada bir ceset bulun· 
nıuttu. O vakitten beri yapılan 
taharrlyat neticesinde bu cese· 
din Rizeli Hızır çavuş olduğu 
ve gine Rizeli Mehmet namında 
biri tarafından biraderini öldllr· 
dUğU için kan gütme neticesin· 
de öldürUldUjtU anlaşılmı,ıır. 

Cinayet değil intilıar 

G!lztep:de bir k!l~lı:te bulu•an 
Saime Hm.ın ceıedl hakkın· 

datı:ı tahkikata zabıtaca devam 
tdllmektcdlr. 
Yapılan talıarrlyat neticesinde 

Saime hanımın oğlu Şadan Bey 
huıunmuştnr. 

Şadan bey ubt bir gençtir. 
Onun için vl'Jidcslnln OIUmllndcn 
bihaberdir u on gllnden beri 
ha•tahancde yatmaktadır. Saime 
~l~nımıo intihar ettiği anlaşıl· 
maktadır. 

Kadıııa dnyakmı? 
ehreminlnde oturan Seher 
hanım r.amında bir kadın 

kııvga netlce&lnde Ahmet na· 
ı:ıınaa biri tıırafıodan fena lıalde 
<lllvütdllğllnden çocuğunu dllşUr· 
ıııuş , Ahmet to yakayı ele ver· 
ıtıiştlr . 

•• Arkadaşını bıçaklamış 
(}stı:ıtdarda fınncı Hüsnü dUn 

gece arkadaşı kahveci 
.4.hrııet ile kavga ederek bıçakla 
r11•alndığından Zabıtaca yaka· 
tıınııştır. 

'Burnunu kesmiş 
t)ıın Osküdarda Süreyya na· 
v mmda biri Ahmedln kalı· 

5 t~ır.e giderek ortağı Nszm!den 
lira OdQnç ı temlş o da ver· 

:eyır.ce bıç..<tğını çokerek Naz 
h lnııı burııuııu kesmiştir. Nazmi 

11Statınneye kııldırılmış, SUrey· 
Yaııa karal:olu boylamı~tır. 

LagvedHen kalem 
f:acns nıildlirUyctl ikinci şube 
~c . kalemi lağvcdilı:ılş, kalem· 
a•·ilı memurlar kıGımlara tevzi 
"1nnıuştur. 

!!_azalar 

Feci öliim 
8tr kızcağız -pence
"eden düşerek öldü 
1( uru çeş;;de·-;;:;:arlık soka· 
ıııa i';ında oturan amele Sllley
dUnnı~ 15 yaşındaki kızı Nimet 
le . st kat odasının pençere· 
b:~~I silerken aşejtıya dUşmUt 
Gı 111ıı Çatııımıf biraz sonra da '1 ŞtUr. 

egglrler çiğnendi 
2•• 383 ~Un numarolu otomobil 

fılah Enııaıınun den geçerken 
l>ıırç 111Udun arabasıoa çarparak 
hıııd:laınış , beygirler! de fena 

Yarat mışlır . 

:\ı Bi;ta;iih 
lli~~n~t.ept ıı.'kcri lisesi müdür
ıarih en: Gazetenizin 23 /3 ı 929 

Ve J ( ~ınu,1 1. 17 numaralı nusha-
ı ıscrn· ,. enui : ız talelı<>inden Nuri 

ın~ih~rnı~. sınıf geçemediğinden 
lllı% der; lcdıl';i yazılmıştır. Lise
de .l-ıtılu~dscnesinin sülüsü ahirin· 
•rııtihanıarau~una nazaran henüz 
•rıaJeyh b ba1lanmamıştır. Bina· 
ıılrııarııakı u husus mevzuu bahs 
~akkınd a beraber sebebi intihar 
tedir. ıt tahkikat icr~ edilmek· 
kanaat 1u. 

1
anekadar kl-sbcdilen 

do ol • ıus >Gtün lıa ka merkez· 
u· ~'ttınd "' 

SUfctlc ~ h' an gnzctcnizde o 
rica ııl a~ ıh ve neşredilmesi 

tınur. 

-bayeı 
hı:anlıul ın l F. t ilıbayı baytarlye-

u ıadenet 
rııij 1 ,- ,, Ccmiy~ti kAtilıi umu-

t\·•ı \~\;Jl. 

ı! ni•an' ı !i:l 
urban' 9 alı gtinü fen 

•Jnmıı: ı 11• c 1 wJa ua ım Ahmet 
v ı~ la, ~ tıc)~cr!n -..::i dcyriye! 1 
f l '1.SclJıle y rıla k lhti- . 

1 ira~~ra imi "c lıLtun a.ı;a_'!ın 1 
at • • ve ycvr 1 me kt. t 

Bayta~·I J, 1:-llaydnrpa, ela ~. u! 
. •nııı , •al , .at mcktcb• de t • 

lrım rıca C\] riz nf n •• 
.. '-·ıClltn 

Emanetle 
E~IANET BORCU Sanayi Birliği Mimar Sinan 

Emanet dayinlerile Rapor bu ~afta An- Mezarı dün ziyaret 
anlaştı.Borç 940,000 karaya giJnderildl edildi ve mezarına 
isterlin kabul edildi, Dün mıııı sanayı bırıııti bey'ert çelenk konuldu 

k 
idaresi toplanmışlar ve yeni 

33 senede ödenece gümrük tarifesine kıır~ı sanayi 
erbabı tarafından hazırlanan ra-

Şehremaaetlaln 909 istikrazı 
hakkındaki mUzakcr• lata<; 

edilmlttlr • Borcun mıktan ve 
sureti itfası hakkında tarafeyn 
murah!ıaslan anlaşmıştır. Müza• 
kere elyevm mukavelename 
şeklinde te1plt cdllmlştlr . Bu 
müzakere neticesinde borcun 
mıktan azamı 940 bin laterlln 
olarak kabul edilmiştir • 

Mamafl koponlann bir mık· 
tarı kaybolmuş bir mıktan da 
yanmış olduğundan borç daha 
az çıkacaktır • Paranın y!lzde 
beş olan faizi de makul bir 
hadde tenzil edilecektir. Borcun 
itfa müddeti 33 ıeue olarak 
ipka olunmuştur • 

Et nevileri 
Emanet etlerin üzerine birinci 

ikinci, UçllncU diye nevi· 
ıerlnl ıostermek için damga 
vurmayı dUşllnUyordu • Fakat 
bunun kablllyetl tatblklyesl gö· 
rtllmedltlnden aarfınazar edil· 
miştlr. 

KiJpekler çoğaldı 

S on ıünlerdo sokak kOpeklorl 
çoğaldığından Emanet buıı· 

!arın itlafı için tedbir almakta· 
dır. Hlmayei hayvanat cemiyeti 
toplattırılacak k!lpeklerln eziyet· 
siz bir şekilde OldUrUlmçsl için 

Emanete. bazı tetblrler dermeyan 
etmiştir. 

Hayvan hastanesi 

Emanet Fatihteki hayvan has· 
tanesini 12 yataklık bir ko· 

ğuş ııavul sueretlyle teni edC
cektlr . 

Artık Tatavla yok 
T atavla isminin kurtulu~a teb· 
' dili üzerine dünden itibaren 
tramvay arabaları üzerine !(ur· 
tuluş • Beyazıt lavbaları kon· 
muştur. 

İnlıldam kurbanı 

Evelkl gün Aynalı çeşmede 
yıkılan apartman enkazı al· 

tında kalarak vefat edenzabıtai 
belediye memuru Servet efendi 
için cenaze m1raslmi tertip 
olunmuş, dUıı Maçka kabrlsta· 
nına defnedilmiştir • Cenazede 
Şehremini muavini Hamit , mü
fettiş umumi Tevfik bey.er 
Emanet müfettlf ve memurla· 
nadan bazdan, zabıta! belediye 
ve polıs rnUfrezelerl hazır bulun· 
muş, kabre 8 tane çelenk kon. 
muştur. 

Polis mlidUrUyetl inhidam 
hakkında tahkikat yapmakta 
olduğıı gllıl binanın vaktiyle 
neden yıktınlmadığı da Şehre· 
mancti tarafından tetkik edil· 
me!<tedlr. Servet efendinin aile· 
sine Emanetce ikramiye verilme· 
slno karar verllmiştlr. 

Birinci nevi ekmek 
fiatı 

Şehremanetinden; 

Nisanın ikinci Salı gününden 
itibaren Ekmeğin kilosuna ( l 7) 
kuruş azAmi fiat vazzedildiği ve 

fırancola fiatında tebeddül olma· 

dığı UAn olunur. ·-·-·--
Vergi borcu 

438,000 lirayı ver
meyenlerin iflasla
rına karar verildi 

Simdilci Barut lnhlsan firketinden 
eve! barut işini idare eden lbrahiın 
bey zade Lôdi Bey ve şürekAsından 
temettü ver~isl borcu olarak def· 
terdarlık 438,000 lira istiyordu. Ka· 
çak olan bu vergi borcundan dolayı 
Liııfi Bey ile şirket teşkil eden AIS· 

la, Fresko mahtumlan, Basat biraderler 
ve :'\ası biraderlerin emvaline lıacız 
konulmuştu. nu defa l.utfl bey ile 
Fresko mahdumları ve 1 'asi birader· 
!erin iflaslarına ua mahk.emede karar 
Hrilm'ştlr. 

Bunun üzerine bunlmn emval ve 
emilklne umumi haciz konmuştur. 
Lütfi Bey R.,syada bulunmaktadır. 
1. 'as ise mem1ekctttn kaçmıştır. 

l·~res~on ln 1\ I ercandcıld rnağzasına 
aync.a ha<"z k0nmuştur. \ ak~nda 
sendik hey·cti teşkil oiunac•ktır. lla
zine tercihan parasını tahsil edecektir. 

poru tetkik etmişlerdir. 

Neticede raporda bazı tıdil~t 
yapılınışar. Rapor tabedildlkten 
sonra bir hey'et tarafından An· 

karaya götürülecektir. 
Bu hey"et Ankıırııda muhtelif 

makamlarla temas ederek yeni 
gtimrük kanununun mUll sanayi 
için azamı faydalı olmasını te· 

mlne çalışacaktır. 
Hey'et bu cuma günü Anka

rayn hareket edecektir. 

Samsun şimendllfer şirketi 
heyeti toplandı 

S amsun sahil demir yolları 
bey'etl umumiyesi dün top

lanmıştır. Bu içtimada meclis idare 

raporu okunmuşnır. Şirketin yap

a~ı bi!Ançoya nazaran şirketin 
varıdat ve masarıfatında tevazün 
vardır. Şirketin vaziyeti şayanı 

memnuniyet görülmektedir. Dün

kü içtimada şirketin murakipll· 
ğlne Emanet muavin !erinden 

l\lamit bey intihap edilmiştir. 

Al pullu şeker f ab
rikasının bilançosu 
} stanbul ve Trakya şeker fab-

rikaları hey'eti umumivesi dün 
toplanmış ve meclisi idare tara· 

fından hrzırlanan raporu tetkik ve 

kabul etmiştir. 

Şirket ı;cçen devrei faaliyetin· 

de 481,580 lira olarak tespit 
ettiği kardan mühim bir kısmını 
fabrikanın inkişafına tahsis etmiş, 

bu meyanda Alpullu ispirto fııb· 

rikasını vücuda getirmiştir. Bu 

sebep ile nakdi kıl.r mıkdan 

l 36,226 liraoiar.: k kaydedilmiştir. 
Biiilnçoya nazaran Alpullu fabri· 
ka>ı 226,000 fnğiliz lirasına sigor
talı bulunmaktAdır. 

Adliyede 
--~ 

Elmas hırsızı 

Hizmetçi Lutfiye 
mahkum oldu 

Halk Fırkası mUfcttlşl Hakin 
Şinasi pıı~anıp Kadıköylindeld 

evinden elmas yUzU' ve birkaç 
11::elt çr.lmaL:la maznun LQtfiye 
ismindeki J;.adının muhı.kemesl· 
ne dlla 2 inci cezıı mahkeme· 
sinde devanı edllmltıtlr. 

Llllflye ismindeki kadın bir 
glln evin bahçesinden] ıirm!ş 
ve yatak odaRına kAdar çıka· 
rak mahfaza içinde bulunan 
dOrt elmas yüzükle kol saatını 
alarak tam merdivenlerden 
inerken paşanın manevt evladı 
Nermin hanıma tesadüf etmiştir. 
Fııkat hemen şunlan ı!lylemlştir: 

Hanım efendiyi görmeğe 
gelmi,tlml bir iş olup olmadığım 
soracaktım. 

LQtflye bu esnada fırsattan 

billa!lfade kaçmıştır. Çaldığı 
yUzUklerl de Hatice hanımlıı 
Rıza efendiye tertln etmiştir. 
Tahkikat esna ;ında maznun 
kndın yakalanmış ve yüzükler 
de bulunmuştur. 

Mevkufen muhakeme edilen 
LQtflyc dünkü celsede yüzükleri 
çalmadığını , kcndl&:no hediye 
ettlklerlnl , dlı:er maznunlur da 
yüzüklerin çalrnmış mal olduğunu 
bilmedlklerlr.I sOylcmitlerdir . 

DUnkü celsede paşanın refl· 
kası HUsnlyo hanım ve km 
·FabrOnnlse hanımla Nermin hıı· 
nım şahit olarak dlnlenmlşlerdlr. 

Müddei umumt LUtflyeoln 
tecziyesini, diğer maznunların 
beraetlnl lıteml~tlr • 

Mahkeme Lntnye hanımın 

bir sene hapsine diğer maznun· 
!arın beraetlne karar vermlşltr. 
DUnkU celsede Hakkı Şinasi 

paşa da hazır bı•lunmuş vo 
muhakemeyi dinlemiştir. 

Ameleyi talirilz davası 

Ameleyi işlerini terke teşvlt 
ve tal:rlk etmekle maznun 

Ali Vahit ismindeki şahsın mu· 
hakemeslne dUn 3 Uncu Ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
Maznun bulunamadı~ından ta
harrisi için muhakeme başka 
bir gtlne bırakılmıştır, 

nun btiyilk mimar Sinanın vefan· 
run 347 ir.ci 1,1 dönümil idi . 

Memleketimizin her tarafını bU}ilk 
dehasının doğurdağu yüce eserlerle 
süslenen koca Sinan için dtin Edir· 

ne, Teklrdağı ve Kırklarellnde ihtifal· 
!er yapılmıştır 

Dün bu münasebetle Güzel &an'at· 
!ar birllği talebe ve mezunları da 
koco Sinonın türbesini ziyaret ederek 
büyük mimarın mezavasını . riluet· 
ıııişlerdir. 

Cemil efendi geliyor 
Fransad• ~1r bulunan polis Cemli 

efendimn bu gıin Pams vapuru
yla şehrimlze gelmesi beklenmektedir. 

Kümrükte tasfiye 

Gümrük. .. memurlonnı tasllye için 
Bışmudur lsmail Hakkı B. in 

riyasetinde bir komlsyon teşkil 
eclilm4tir. 

Yeni bir sinerııa 
yeril bir grup Taksim abidesi arsa

suım karşısında 300,000 lira 
sarfiyle bUytik bir sinema binası in· 
şısına karar V!!I'J'llfştir. 

Şayia çılıaranlar Jrakkında 

takibat 

Son .zama~!arda ortaya asıl<ız ve 
mubeyyıç şayialar çıkararak bal· 

kın efkirrnı kc~tıran eşhas hakkında 
talıkikat 'e t•kibat icrası için Zabı 
caya emrediimıştir. 

Seı·serl torpil 

Gır0;•onla Görele ara;ında serseri 
bır mayna tesadüf edilmi~ ve 

lmhaHn• te;ebbüs olunmuş, vapur 
idareleri de ke~iveııen haberdar 
edilmiştir. 

Çalışhrma biııesı 
L alellde yapılmakta olnn ka· 

dır.lan çalıştırır.a yurdu 
b!nası lnfaatı kayll llerlemiştlş· 
tir. inşaat iki aya kadar bite• 
eıktlr. 

... DÜNKÜ. SKALY.A.~ Paskal· 
ya munasebetl ile, Beyoğlu cihetinde· 
kf ecnebi müesseseler dün kamlien 
tatil edilmişti. 

• r-;JSAN AYLIKLAR! \'ERiLi· 
YOR Jlli<tn umumi :naaıı bu !(Ün 

verilecektir. 

VİLAYETTE 

Polonez yolu 
Yapılmalı mı, yapıl
mamalı mı? karar 

verilmedi 

Vilayet Umumt Meclisi dün 
toplandı. Tahsili emval kurrn· 
nu muclblııce müsakkafat ve 
arazi vergileri taksit müddet· 
lerlaln tayini hakkındaki Def· 
terdarlığın teskeresi Bütçe 
encllmenine havale olundu. 

Maarif memurlarının makam 
maaşlarının tezyidi lçlıı Maarif 
MtidUrlUfUııden gelen teskere 
Maarif encümenine gOndriJdl. 
çaıalcayıı iyi damızlık gtind· 

derilmesi hakkındaki karar 
Makamı vilayete havale olundu. 

KüçUkkOyUn Rami karlyeslne 
raptı muvafık g;OrUldU. 

Polonez köyll yolu 
Azadan Mustafa Bey, bir 

takrir vcrereı, yollana lnşasın· 
dan ve bu meyanda da Paşa· 
Bahçe • Polc.nez yolunun bozuk· 
luğundan, tamiri IUzumundan 
bahsetti. 

Azad•n bir kısmı şehre cı
var yollar varken uzaklara nl<i 
yollarıo yapılmasının mU\·afık 

olmadığnı söyledi. Bir kısım 

aza da Poloııez köyünün say· 
flye yeri olmaŞı d1>Iııyısı ile 
bıı yolun yapılması luzumunda 
ısrar ettiler 

"Katibi adil,, yok 

K atibi adil !;minin ~norer" e tah
vil olunduğu Vılayete bıldi· 

riimlştir. 

l(azanç beyanuanıesi 
az 1ç beyannamelerinin veriımesl 

11 udcttl dün akşam bitm ıtir; 
Beyanname vermeyen!erden bu sene 
üç misli temettü almmıvacak, takdir 
sureu!e kannç alınacJkur. 

150 bin lira lazım 
Bu yol 12 kllometredlr , 150 

bin lira sarfı !Azım geldiği s!ly· 
tendi. Neticede: yolun keşfi 

yapılmasına ve bundan sonar 
müzakeresine karar verildi. 

!rfaarifte -----
Yeni birderD 

Jeomorfolojlmiider
risliğine Mr. Şapü 

tayin edilmiş 

Darülfünun fen f•kDlteslnde 
• jeomorfoloji. nawıle yeni 

bir ders açılmış ve arz t.'\bııka· 
tının cşkllllı:e alt olı:n bu kilrsU 
mualllmll~lııe Edebiyet fakültesi 
tabii coğrafya mı:derrlsl M.r. 

"Şııpü, tayin edilmiştir • 
DarülfUnuda devredilen Balta 

limanındaki damat Ferit yalı· 
sında açılma11 mukarrer deniz 
bayvanatıııı tetkik lı;tasyonu 

mlldUrlUğUnU fen fnkUltesl mü· 
derlslerladea Mr. Hovu der"u· 
hte etmiştir. 

Söz derlemee ky'eti 
Oz derleme hey·eı dlln l\\aa· 
rlf ır.GdOriye.ıude mutat içt!· 

maını yapmıştır . B'ı ~çilmııda 
g:lcn eserlerin tetklıi.ine devam 
edilmiştir • Ve bunlar ı.zeriııde 
gllrl!ştilmüttür • 
Hulıuk talebe cemiyeti 

Hukuk talebe cemiyeti hey' eti 
umumlyesl bugtln M111J 

tııleb• birll~lude bir içtima 
yapacaktır. 

Bu içtima:!& hukuk mezun· 
lannın yapmakta olduğu ata) 
meselesi ve dı.ha bir kaç me· 
sele ıtlirU~Uleceı.tır. 

Yaz tatili 
M illet mektepleri temmuzda 

2 ay tatil yapacak sonra 
tekrar ey!Ulde tedrisata ba~lı

yacaktır. 

Gece san'at kursları 

BugUn saat onseklzde lstan· 
bul san'atlar mektebinde 

halka mahsus ge~e san'at kura· 
ltm açılacaktır. 

Su lrurılarda 90 talebe vardır 
kurslar Elektlrik; tesviye ve mo· 
tor ve Marangozluk tubelerln· 
den mı:rckkepllr. 

Kurslar hem nazari ve hem 
de amelidir. 

Dan 11\aarif Emini Behçet 
bey kurslan tef'lş etmiştir. 

Mükerrer sigorta 
---

Şirket uıüdürtınün sigorta
cılara nulllu 

Milli i\Jükerrcr sigorta şirketi 

m. De ;\kstre tarafından Serkl

doryandn figorta ~irkctkri mü
dürlerine bir çay :liyafeti verildi

ğini dün yazmıştık. ;\!. De ~le
strasc bu mümısehctle irat ettiği 

uzun bir nutukta reassıfarnsın 
faidede menfaatlarini uzun uzn
dıye anlatnktan sonra hatime! 

mekal olarak demiştirki: 

Ankarada bulunduğum esnada 
muhterm cumhuriyet hükômetimiz 

sigortacılığa ve mükerrer sigorta 
teşebbüsüne karşı beslemekte 
olduğu al~kayı nce:nnuniyetle 
gördüm muvaffakıyetle tetevvücü 

için icap eden tedabire ve teş

ki!Ata tevessül eyledim. 
.\!. Demestral sirorta şirket· 

lerlle müdür ve acentalarının 

meşnı ve muhık menafilni mu
hafaza için elinden geldiği kadar 

çalışacağını söyliyerek nutkuna 

nihayet verml~tlr. -·---
Sut İSTİMAL MI ? -- -~-

Adana meselesi hakhıııda 
ne de11iyo& 

Adana tiltür. lnhgar b•ş miıdür
lüıninde suiisıiıııal vapıldığı anlaşıl· 
dığınd""· h ıni.h.!tirle muhasebecinin 
tevi<.ıf cu. dı• e" ober verilm4tir. 
I>u ıal=cr • t c ı İnl:-t1'ar umum 
mudurlü~u. ~ m •• ' ~ vcut de· 
i;'1dir. i\lüu ı · Jn llehçet Bey 
bu münoselıetlc dcmiştır ki; 

" - Vuktılc, ulj';e bir ll"cselden 
dolayı muhakcı ıe a'.tına alınmıştır 

ve bcraet etıni;lcrdir. llu yeni haber 
hakkında malumat sahibi deP;i!iııı. 

ihtimal de vermıyordum .. 
Behçet lley, yeni tütün kanun il· 

yıhasının müzakeresiıe i\lcclisi ida
rede devam olunduğunu. müzakere
ye meçlisin 1inümuzdeki içtimsında 
da dt\lm olJnJcagını soylemi~lir. 

Kadın tlıtln amelcs1 yapıak tütün 
amelesi. içtimala:ır.da. blhassa kadın 
işcilerin vazb·eti hakkında bazı karar· 
!ar vermişlerdi. 

Behçet bey lşçıkrin bu husu,ta 
idare nezCinde teşebbüste bulunup 
bulunmadıklan sualine cevaben <le: 

• - llu kararlann bizi a!Akadıır 

eden ciheti yoktur. demijtir. 

Cez v e 
Antalcya gençleri bir yobaza 

temiz bir ders verdiler 
Kozan hapisanesinden firar etmek 
istiyen ınahkumlar jandarmanın 
aldığı tedbirle tekrar cılitıkları 

deliğe döndüler 
Bir bç aydanberl Antakyada 

bulunmakta olan ve geldiği gün
denberl inkılap alcybindekl tez

viratta ve ve ricalimiz hakkında 
çok ağır tefeyvühatta bulumakla 

vatanperver Antakıa gençliğinin 

h:Ssly~n mllliyesini rencide eden 

bir yobaz bundan yirmi glin 
kadar ~ve! henüz i:lmlcrl meç

hul sekiz dokuz klşl tarfından 
'bir ğece yakalanarak adam akıllı 

dayak atılmış ve kendi~ine !Azım 

gelen muamele yapılmak sure· 

tiyle haddi bildirilmiştir. 

Yediği dayağın ve gördüğü 

muamelenin tesiriyle hasta yat· 
makta olan merkum dün lkJ 
yardımcının kolunda olarak evin
den çıkabilmiştir. Tahkikata na
zaran ismi All Haydar olan bu 

yobaz vaktile halHe ordusunda 

çalışmış bil~here Y unanistana kaç· 
ınış ve bir kaç ay eve! de 

Antakyayı gelmlşdr. 

Hapishaneden kaçmak 
istemişler arııa ... 

Kozan hapisanesinde müteaddit 

senelere mahkum bulunan Bekir 
oğlu Cafer, adı güzel Mehmet, 
Baltacı l\lehmet, '.\.1ahmut oğlu 

Mehmet, l\lehmet oğlu arap Üs· 
man ve l\lehmet oğlu Hacı 

Ahmet bundan üç gün evd 

gece yarısı hariçten tedarik 

ettikler! alılt ve edevat vası

tası yle hapıshane dıvartnı delme
ğe ve hapıshanenin penceresin
den attıkları yağlı bir ip vasıtası 

ile nöbete! jandarma neferini 

boğmak suretiyle öldürerek kaç· 
maya tqebblis ettikleri bir sırada 

keyfiyetten iki ay evd malumatı 
olan kaza ıandarma takım kuman· 

danı birinci mlı!Azım :\Iazhar bey 
tarafınd3n b:zz3t kurduğu pusuya 
düşerek hu mc u:· arıı..'•rına mu-

vaffak oJm[d:ı-ı curr· _ meşhut 

halinde <'.crı.l.cst ve mahfuzen 

bapisaneye gönderilmişlerdir. 

Kazanın Çanltk kariyesi civa
rında bulunan bir deyirnıeııe ev

velki gece müsel)ah iicl şahsın 

tecavuz ettiği haber verilmesi 

üzerine merkumanın takip ve 
derdestleri için mahalline kuvvetli 
bir müfreze sevkcdilmlştir. 

Silo teşkilatı 
Çiftçilere verilecek tohumları 

usull fenni dahilinde remlzlcmek 
ve bu münasebetle çiftçilerimizin 

iyi ve mebzul hasılat kaldırabil· 
melerinl remin etmek üzre ziraat 

bankası idarei umumiyesl Kon

yada bir (Silo) teşki!Atı vücude 

getirmek tasavvurunda bulunduğu 
memnuniyetle işidilmiştir. 

Bu maksadın teminini lstihta

fen Ziraat bank şubesi müdüri

yet!, zahire borsasından bazı iza

hat talcbetmiş ve bors! hey'etl, 
komiseri hacı Salt beyin iştira

kile coplanarak icap eden cevap

ları ihzara başlamışnr. l\lüstah· 

beratımıza üzre (Silo) teşkilAtı 
için, yedi, sekiz yüz vagonluk 
maıtaz~ ve anbar:ı ihtiyaç vardir. 

Halbukı konya buıtdny pazarın

daki umum m:ıı;azalar ancak 
üç yüz vagon istiabına kifayet 

edecektir. 
Tabanca atan hadın 

I• zmir gazete erınde ole ndı ı;· ,a göre 
Sdcnl"isarı Tıirablye mahallesinde 

otnran 11,lust ~anın zevcesi Rin~Az 
hamım • kocasının karadağ tabanca· 
Sİ! e l\lehmct namındo ir trı •!:i 
a~ır surette yarlll mıştır. ı ~.,::~ruh 
tedavi edilmek üzere lzmir mem· 
leket hastahanesine getirilmi~tir. 

~lecruh eskidenberl gayrı meşru 
emellerle Binnaz hanımı takip etmek· 

ıedir. Fakat Binnaz hanım kendlslnr 
iltifat etmemiştir. Aıı;m aşık nihaye' 
kadının evine girmeğe karar vennl. 
ve bunu tatbik etmiştir. Mehme· 
eve girerek Binnaz hanımın bulun 
duğu yere yaklaşmış ve uykud. 
bulunan kadının üzerine hUcuır
ctmiştir, 

Jile olduğunu kavrayımJYan Blnnı; 
derhal sıçramış Ye evlerinde bulun 
durduktan tabancayı alarak ateş eı 

mlştir, SilAh sesi üzerine z.bıtı ye 
tlş~ ve mes·eıe anlaşılmıştır.Tabklka 
devam ediyor. 

Adana soyguncıılan tutuld 
A danada Sarı Çıınıdo soyğuncului 

yapanlardan evelce yakalanan 
lar ifadelerinde orkadaşlanndan Şe~ 
honun da kendilerile müşterek oldu· 
ğanu söylemeler! üzerine bunlanı 

evinde yapılan ıaharriyat neticcsind' 
çaldıklan eşyadan bir yamçı zuhu• 
soyduktan adamlardan Süleyman d· 
merkumu teşhis eylediğinden Şeyh< 

derdest edilmlştlr. 

4sayış vak'alan 
Safranbolunun Bulak ktiyündeı 

Emin oğlu Hils eyniöldüren oyn 
köyden Çakır oğullanndan Mustafı 

Adliyeye verilmiştir. 

• Erzurumun Mahmut lcöyündeı 
Hasan oğlu Aliyi öldüren ve karde~· 
Mehmedl ağır surette yaralayan Ter 
ctnln Cıbrum köyünden Mehme· 
oğlu Tayyar ve dört arkadaşı Adliye 
ye verilmişlerdir. 

.. Maçlcanın Soiduy lrövünde" 
Kenç ığayı öld!iren iki kişi ~dliyeyc 
yerilmiştir. 

1 •••••• 1 

AT KOŞULARI 

lstanbulda 26 tem
muzda başlıyacak Vl 

30 ağustosta biteceJ 
- -

Tahsis etlilen mükafe 
mikdarı 131250 tiradı 

Hükiımetimiz at cinsini Jslaba faz 
la ehemmiyet vermektedir. Ba elim 
leden olarak bu sen ,.-at yınşlar 

için çok mükemmel ve geniş huduct: 
bir program yapılmıştır. 

Bu sene bütün Türk.iyede vanşlar 
29 Marna başlayacak muhtelif fası 

lalarla 22 Teşrini Saniye kadar de 
vam edecektir. 

Y anşlar: lımlr, Ankan, lstınbul 
Adına, Bursa, Sivas, Erzurum, Dl 
yarbek.lr, Kırklareli ve Samsun vlli· 
yerlerinde yapılacaktır. 

Yarışlar villyetlerde ilkbahar yu 
ve Sonbahar yanşlan olmak üzre 
üçe ayrılmıştır. Bu aynlıştı vtlAyet
lerin cğorafl vazlyed nazan dikkat< 
alınmıştır. 

1929 senesi ymşlan için 122.200 
Ura mükAfat tahsis edilmiŞtir. 

Jstanbulda bu sene ilkbahar ymt
lan yapılmayacaknr. Viiayetlmizdo 
yanşlar 20 Temmuzda başlayacakur. 
Her hafı Cuma günleri yapılacak 6 
haftada 3 Ağustosta bitecektir. Bun· 
!ardan başka birde Sipahl ocağı 
yarışı yapılacıknr. 

Bu sene Istanbul yınşlm için 
13,2.~0 lira mükAlat konmuştur. 
Ankarada ilk ve son Bahar yanşlı· 

n yapılacaktır. Bu seneki yanşiara 

daha çok hayvanın iştiraki temin ed 
!ecektir. Yarışlarda büyük bahsı mliş 
terekler de tertip edilecektir. 

Mübadelekomisyonı. 
Atlnaya nakli heniiz 

belli değil 
HUkiımctn daveti Uzerlne 

Perşembe gllnü Ankaraya hare

ket etmiş olan muhtelit müba
dele komıs,·onundakl Başmurah· 
hasımız Ce;.,ıı H üsnii bey dul' 
şehrimize avdet etmiştir. 

:\llıbadde komisyonu'lı.m Ati· 
naya nakli n:rsele 1 henuz bal. 

!edilmemiştir. Ilu hususta, her 

iki hükumetin tahsisat gô~"!er 
mcsi lazım gelmcktLdlr Yunan 
lıJarın tahsisat verip vermiyece

kleri henüz bclll dc~ildir. 
• 
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BLGC 1KÜ HAVA 
Ra<atbancden aldığımız malt\· 

rn.ıta g<~re azamı hararet 9. ssgarf 
ı J-'i. bu gu ı ruzgAr hafif \C mu· 
te:.av-.L e..,e'·cktır. 1 iıvı açık·.ır. 

ELEl 
!ve df•nir ? 

Dün kapudan çıktım gidi
du71, bifhrıssa bahar yakfıı

r'·en roğalan çingene kızı/-' 
ndan hır tanesi peşime fa-

' ;ldı .' Başka manaya hamlef-
·ncyiniz ! Par<' i temek için 
ırdım'fan ko, • j n 111 ! YtirOdOk, 
ir, dk l:ı;: h :11/c birlikte 
!ki cifi a.tım grldı: Artık 

c .im sabnm tıikınmck üzre 
. -en tam Cm .. ndm geçmekte 
ohf'ıgıımıı• diger bir ringcne 
rısı p.!Şimi hrakrıııyan l.1Za 
ı;!c svyl.-di. 

ı<.."ı" ne ı tanma:: şeysin! 
'e ·, yorsurz p< inden herifin? 

f'.n hu söze teşekkür mü 
•e,'s ıır mu iztuır edecegimi 
.'ayi'I rdcmcdim. 

1 isnu balığı 
E Jsım bilmiyonım, ansik
. di ulemasına sorar anız 

ı · nr ofdugıırzu anfatırlar: 

l/:ırptc nisan ayınırı birinci 
'Ünü halk tfrbirini aldatır, 

r ''una • ni0 a'I balı.ftı. ismini 
er. ·/er. Bir kar senedir bu iş 

lıı:.c de intikal etti ve nisanın 

>İr ,de lıer kes birbirini a/dat
n ı;!a çalışır. Bir dosfunı var, 

harfini "y" ![İbi telaffuz 
bir I avma mensuptur. 

n:in bıı balıs! görıişüyarduk 
I diki· 

Her gün bizim iı:m ni
wıım biridir. Dedi. 

J\ rtı /; bugün gazetelerde 
'ııvııi yalanlar gorür~ıinOı ve 
'Ibii ına11mazs1111z. Bu işirı 

'ıi de ifraıt rardırıfması nisanın 

irinc/e söylenm hakikalferi de 
·aran telakki ettiriyor . Onun 
·, indirki nisamn birinde dolfrıı 
;(J:: öylemenı . 

Hoyl'Bll Jıarelıetleri 

Sadı• kendimızd n bahset
mekle pek lıodgamlık oluyor 
Biraz da digcr canlılardan 
Fıafısedelim. işte size iki haber: 

I Tralqada bir katır 
Jolfurnıuş. 

'ı - lstanbulda sokak kri
'Jrkleri arttıf!mdan top!ana
ı wkmış. 

FELEK 

Kadın gözüyle 
kadınlara intihab 

hakin 
für kaç gün eve! gazeteler 

ı lanhulu ba~tan bn~a dolaşarak 
ı>Ul!lıı şehir hal ·ını hcyacaoıt 
evkedccek mühim bir havadis 

Hrdller . Or. ~ekiz ) aşıodan 
ukarı olan kadınlara belediye 

lntllı b tındu h"k verileceğini 

i!'\n eltiler. Fakat )ine ayni ga
z ·tel r , lstnnbulu çarpıntıya 

ugratan bu havadiıl ertesi gUn 
tekzip ettiler. "Her Türk,. tabiri
nin tefsirinde bir yanlışlıkolduğu 
söylendi . 

Bu tabiri, vesile ittihaz ede
rek, kadınlann kendilerine der
hal bir h188e çıkarmalan bazı 

resmt makamatça, mevsimsiz 
ve lüzumsuz addedildi. Fakat 
bu havadisin tahakkuku nazan 
tetkika alınırak, kadınlann fa
ldelerl mi yoksa zararları mı 

dokunacağı bir çok zevattan 
soruldu. Kadınların aleyhinde 
idare! kelAm etmek tedbirsizli
ğinde bulunmak lstemlyenler 
mes'eleyl kapatmağı tercih et
tlfer. Fakat bir kısım doktorlar 
zıınnedersem kadıolann }alnız 

ıalf ve hastılıklı taraflannı ta
nıdıkları için, sir.irden bnhsset
tller; kadıolarııı r.orm11l olr.ıa· 
dıkfarını ili.in ettiler; ve niha
yet sözlerine tak vlycı vermek 
en;elile, zevcelik 'c annelik 
vazifelerini ileri sUrclUier. 

ilk olmak işten bil• değlldlr. 
cumhuriyet sayesinde ve pek 
yakın bir lıtlkbalde bu hakka 
da mazhar olacajl:ımız şUpheılz
dlr. 

v~,: -, ·. ::. . 
~ '· 4: , . 

• !_ .,_; ' '~ . ···· ~ ' •· , •. ""'_ .... .-.ı. Kütü~ Hi~ 

Peki ama her g!inkU zevce 
ve annelik vazifelerlınizde ister 
istemez belediyenin pek hayatı 
mcs'elelerile yüz yllze gelmfyor
mıyız ? Evimizin içinde bile 
onlarla uğraşıp durmuyormıyız? 
1 te ortadaki hayat pııhalılığl ; 
et , sebze , erzak fiyallarınıo 

mUth!s surette yükselmesi. Bıı 

bizi alllkadar etmez mi ? Aile
lerimizi istediğimiz glb: doyura
mndıktan , sofralarımızdan yan 
aç kalktıktan sonra , ev haya
tımızda sUkOaet , saadet ola
bilir mi ? işte lstanbulun ev 
derdi. Buna karşı nasıl lılkayt 

kalabllirhı ? En basit yemek işi 

Efzayış Suat 

KUL ı\.K l\1İSAFİRİ _, 
Ebadelel ümmetten 

Yenı flarflule yazı yazmata 
baş/adrktıın sonra Arapça ve Acem
cenin manasız tabirlerin/ ve bu 
meyanda bilmem hangi baptan 
gelen cemi/erini, cenıülcemilerlnl, 
top yekfin atmalıydık. Fakat, ata
madık. lçlmizd bunları hô1" mı 
h{J/ti kııllananlar var. Hatta ina -
nırnıısınız •su. yıı şanma (!) ye
diremeyip ''mai teıiz. diye yazan 
eski aı abo·ı ıt11ıarınu lıi/e .ıra

sıra ro elı. · r cm Düır bir ı adc 
şöyh bir ıi<iıı giJrdr1nı: 

• ı::trafr crbuası ıınifllzzikir de -
kı1kirı il< mahdut bir bap /ıaırenin 

<ii/ils his,esi .... ,Arkadaş/ardarı biri, 
bıı s fer pişkin!if!e vurarmıyljllk 

-dekfıkin. e fena halde tııfu/ıiıı: 

-Al/alı al/alı. dedi. bıı da nesi 
ca111nı? 

Nesi olacak dedim, dılkkıirrın 
cemi. 

Onu anladık, faka/ kim yaz
mış bunu büyh ? . 

Cevap rerdim. 
Kını ya<arnk, "ebadelei üm

mellen. biri-· 
Kulak misafiri 

SIHHİ BİLGI 
Şeker ha.~talığuıa nı:ılısus 

tedbiri ekli 
2 

en iptldal temizlik susuz olur- 2 - ·ı aruk ye hindi eti nafıdir. 

~ >~ 

SİZ İŞE BAKIN ... 
Çok paraları 

yoktu, fakat çok 
muktesit yaşar

lardı . Her şeyleri 
hesapıydı.:\Iutlak 

masrafları, gire· 
cek parları, . il'l·· 
ma için sarfcdc
ccklcri ayrılmı~

tı. Huçelcrı 

d .zgiındü, ayak 
!arını yorganla
rına göre u;ı:atı 

yorlıırdı. fü,mın 

için lıiç sıkın tı 

çekmezlerdi. 

Bir g ın knrısı 

dedi ki: 

- Bcn!n1 cıı 

nım bir şey isti 
yor ama, olacak 

f'ihi değil 

Nedir bu 
bak:ılrn ? 

Bir geı.:e 

>eninle harda 
) c·ne · ye<ek._ 

"') K,1, karı 
sının bu İ'lcp;inc 
hak' enlı. 

/ 

mu ? işte odun, kömUr lhlfkArı. lfaşlama ve ıa 5ÖÜ, halinde olmalı; 
Adetimiz hllAfına • bir tipili miden n eyi zamanlannda kaz, ör- Böyle bir arzunun, barın ne Bill:,,ı,<n yiyecek. rl yemeği 
kışta iki • Uç hatta dört kerre dek eti de eyidir. Çiinkii hunfann olduj:tunu bilmııen hır kadın rnsarlıyorLırdı. 
odun, kömür alırken, ev kadını eti çok )a~lıdır; şeker illetlilcri ise "önlünde ~anlanması ı;ayct tabii Hanım; 
ne zahmetlere maruz kalma· d 1ı · · • •· · 'b· ı 'k me\& < ni~aıye ve su..,.erııe ~ı ı idi. Bunun için: -· \lı, diıordu, n anıuı an 
dı? l"te sUt mes'elesl. dd h d ı d d d 

Y vucu e araret yapan gı a ar an Peki, e i. hir ıotakoz ı emek. 
Çocuklarımıza her sütçünün h d idik! · · · ıldı ı 

ma rum e i ·,en ıçın meva Fakat i~ "pe~i,. demekle bit- Bey bn-ırı sal 1 ıyordu 
gtıgUmUnden çıkan sUtU verdirt- mü•ellidülharareden üçüncii,;ü olan 
meae, hakkımıza itiraz eden nıiyorJu. Hu lıar sefa,ınııı. buı- - H.ır f''ayoıı.zi tercih ederim. " ya~a şiddeti ihıivaciın vardır. ,\nın k , . 
Doktör beyler razı olurlar mı i' çedc yeri yo tu. 'emek masra· :\'ilııt\_'et kı'ın <ommd.ı j)aralar için günde 200 RJ'&m tere va~ı 'e . 
işte çocuk bahçesi noksan. Ev- ya zeytin nğına muhtaçtırlar. lına ehemmiyet \'etmeye lıilir- birikti. ı Jantın tm aktini be; 
lerlmfzde bahçeleri olmayanlar, 1'ebap. külbastı. file halinde sıjl;ır, Icrdl, faknr ı;itmek için elbiseye, 1 srrokinil'i ) ;rt'. 
çocuklarımızı hangi çocuk hah · kovun eti de eyidir çoraha. ı'karpi'1c ihtiyaç vardı. "an k c~. rn.ıtan:ıyla bardan 
çesinde cöturüp gezdireceğiz.? 'alc•lı. ıerbinli etler muzurdur. il ı ı. d. kb k h' 

• ev t e ,;eıı ıne · yu ·en· ır ıı·cri ginlı!tr F ıkat 'ıut ın lıu Ya sonra elektrik şirketinin IJ A. z. 
mUthif metalibatı, terkos kum- Dr. Muhiddin c'vap ppmmıılı. dı 1 lammın ~ö,teri~c raı;mcP., ~ene <ıkıl:ı;ar.· 
kanyasının tertlpcizli~i ? SUp· tm·:ılcti ~ok dckrılt ıılm ılıydı. dılAr. ~"v!c hirn kenarda bir 
rUlmeyen, sulanmayan sokak- 1 Çocukhaftas ( :ündclik ına,raf/nrındaıı im- / ma<a intihap cdıp otıırdt.lar. 
larımızın perlşanlı~ı. etrafımız- nıaı·a ho•ladılar ve biıtıin kı•ı 1 C:ar,oıı listc•_;i c;dircii. l'k lnkl-

ldk 23 Nisanda başfar • ' 
da her da a çökmege hazır ~:ııı=ı:a:ı::ıı::ııııı:mm~----iı bar projcsilc .~recinlilcr... ı arı hayal: P..ır nıa;r.ııez yolc viran dlvarların tehlike 1 ? . . . • 
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Daha neler ... neler ... işte bun- . G u" NU'" N LA~ Ti' F vr ERI 
lar, evimizin kapışından çıkma- ., J'J ~ ' 
dan, zevce ve an:ıe vazifelerini 
lfa ederken, her gUn çarpıttığı
mız dertler, her gUn geçirdiği

miz korkulardır. 
Bizim de zevce ve anne sıfa

tile , bir hakkımız yokrnudur? 
Bu dertleri izale edecak , bu 
korkuları ortadan kaldıracak 

kabiliyette bir erkek yehut b!· 
kadını belediye Aza'! olara' 
intihap cdemezmlylz ? 

Candan vatanımız olan mem
leketimize karşı erkekle kadar 
merbutlyetimlz olmadığını kint 
iddia eder? 

ı~tlklll harbinde Türk kadı
nının çelik gibi sağlam yiğitli

ğinden , evlAdını cenge atan 
bağrı yanık fedakarlı~ındaıı 

sitayi•le b11hsed1Jdl . 
HUkOmct merkezinde mermi 

taşıyan kollarla, kadın celldc· 
tini gö~teren bir abide rekzed:l
di. Türk kadını başındaki gü
neşle c~mhurlyeti, elindeki mi
zanla Adaleti temsil etti. Bu 
)Ok ek mUkllfatlardıın sonra. 
belediye intihabatı hakkına ma· 

• • 1 

- Eı:ncbl kır\t.:ıhırlcri -

Kaduı - A iıil lwNıhır iyileşti. baıw 11aıitk bir e.~ı'ıti' fjllP·• • ·nk~ııı aegil mi? 
Erhek - Se11 lnı Juwalara inanwn ... Havalar hrı !>< ıw bar ad•r. Birdenbire 

b-OzuiJerir. 

sul.ır arnsında ocvlrlerln, 
tarilıir., medeniyetin ve ilmin 
1 mal ettiği b!r halk taba
k Si ... rı!'C ı. .ı ı.rdu lıi Cil -.-

hemleri ve hoca tüs. :ilcrlylc dizleri dibi llc kurt n asalı 
gcçlrme~e çalışan b:çarc- dlnlcm-.9;c c~ ıı~ıut kah\ e
ler de vardı. (Suat Naci) hanede itr. ıy<iltt \ ' pr: fa 
kasabıının üzerinden bir O} ııam. t.ra m 1.kuın uu .ıı: 

samycll gibi esip ı:eç.!rck 1 gibi dellk:ı.nlılı rrn gençlik 
en gürbUz dellkaıılıları ne- arzu ve ihtlycıçlurı lç!.ı en 
slllerhıl körLıccek blr illetle tehllkell ~·e en ldrll nnce
harap eden o muzıır ve ııı.l!lra s!lriiklcnmeleri onu 
mühlik kadına çok lanet si nlr len diri yor, kızdırıyor. 

etti. Fakat bu laneti, genç ilk 1 bu azğın hastalıklardırn evci 
arzıılarını ihmal ve fsHl":fai 

1 
o kaim ve durr,un k;ıfalurlıı 

ederek gayrimeşru nıün:ı- mücadele etmek lli:t.ım ol
sebetler için akla ve ihtiyaca dugunu anlatıyordu. 

dil delikanlı sanki kalbi 
d rml! gibi, on bir nefes 
verir gibi l,onuşuyordu. (Su

"llııcl) ona çok lztlrap ver-
1erlen haklkatı anlatmak için 
, iitün maharetini rösterdl. 

iki arkadaş silkQnetle; te-
c &ürle anlattılar. 

Baktı, muayene uzun sür
medi. Zevahir herşeyl ifade 
etmekle beraber doktor (Su
at Naci) onlardan kan alıp 
tahlil yapmağt da muvafık 
buldu. 

Bat kahramanları, geç va
«11 bir gölge gibi, tıpkı (Mah
nıure) nln kenar mahallede
l:ı evinden bitap ve bir yı
~ın et 'e kemik halinde 
·ıktıktarı gibi ı;ıktıl:ır 

On giin soıır. lstıınbul) 

Hürhan Cr.hlt 
dan Ihsan Sami ı 1 boratu
varından gelen rapor mfispet 
neticeyi blı· ilanı lıarp oltı- j 
matomu &"lbl tebliğ etti. 

' Suat Naci) bütün gayre
ti ve merhametiyle işe baş
lamıştı. Fakat iki arkadaş 
ona gelmekte okadar gecik
mişlerdi ki bu zalim derdin 
izini kaybetmek için uzun 
bir mücadele lıizımdı. 

Kasabanın öteki gençleri 
(Mahmure) nin bahçe için
deki evinde mesti mahmur 
aşk saatları geçiren dell
kanlıları da muhtelif fasıla
larla doktor (Suat Naci) den 
istimdat etmekte gecikme
diler .. Bunlar içinde hasta
lı~ı uzun z:ıman gizleyen 
ev llaçl:ırı, kocakan mer-

en yakın tedbirleri bulmayı ( lstanbul ) da iken arlıa
namussuzluk addeden kasa- daşlarıyle ( Anadolu ) dan 
banın mutaassıp ve cahil bahsettikleri sırada uzaktan 
erkanı için duyduğu nefret mor çiçekli dağlarını pek 
kadar kuvveti! deıtlldl. özledll'I bu güzel memle-

Blr fen adamı gözlyle ketin ne kadar saf, ne kadar 
baktığı zaman bu yarı cahll, bakir olduğunu işitirdi. 

yarı ıörgüsüz fakat öz iti- ( Anadolu ) sısftı. Bakirdi, 
barlyle çok saf bulduğu fakat bu bekıiret onun yal
(Anadolu) gençlerine acıyor- nız toprağında, taşında. su
du. Yirmi yaşlarında, kanları yunda ve havasındaydı. 
bütün hararetiyle cevelan Bu çiçekli dağlar, bu 
ettlıtl ça~larda y babalarının yeşil ovalar ve o berrak 

sade yaşamak tısulkr!ni 
bile rnerd.ıt vr .. di 
blr rılıl k ve itlk .. ı ~~!lıne 

ıı; ılarma~a ç.ılışarak kör- 1 

lü)or,ezlllyor, zehirleni}ordu. 
Gı.iriiııüşte en KCr! ~e masum 
bi~ l oksuzl k, bilgf:;iılf 'C 

gc;rgüsüzlük hayatı geçiren 
bu kiiylerdc. kasıtbalarda 
en şeytani vis!ler (v!ces) 
ve ihtiraslar öyle salgındı ki 
bir taraftan sert bir inan 
ve adet çenberl içinde sıkı· 
lırken blr taraitan Jıı en kirli 
ve koyu şehvet çamuruna 
bulanıp boğuh) t•rlardı ... 

Doktor (Suat ·acl) kendi 
mesleki için pek dar ve 
istlfadeslz huldu~u kasaba
nın daha zhade bu züm
revi ve içtimai lhastalıklarını 
takip etmekte zevk bulu-

ama ıstakoz var.. Daha nelerde 
var neler ... 

Gar~on, dudaklarının ucuna 
sahte bir tebessüm Uiştirm~ 

bekliyor. Bey diyor ki: 
- Bize bir ıstakoz ... 
Birden bire garsonun tebessü

' sönüyor ... 
- Sen ... Sen misin, Vay be

nim eski dostum ... 
Bey başını kaldırır, o da gar-

~onu tanır: 

- Vay .. Sen misin'? 
Sonra karısına anlam: 
- Benim askerlik arkadaşım ... 

\' allahi <en i giirdüğüme memnun 
Oldum. 

Ve iki arkada,, eski lıJtırnlar 

dan bahsdnıl~~ lı.ı~'.at.ıl.ır .. l".1r on: 
- Dur, dedi sizi m~ııın ıı 

edeyim. 

bakıyor... Garsonla laubali konu
şan bu karı kocaya, herkes tu· 

haf tuhaf bakıyor.. Garson uzak
tan eski dostuna gene gülumsi
yor .. Gene yanına gelip eski ha· 
uralardan bahsediyor ... 

Karı koca kendilerini evde, 
aile arasında znnnedi yorlar ... Fena 
değil, de~il ama, onların istediği 
üç ay kış tasavvur ettikleri bu 
değildi ki... 

GArsuıı ·eski dost- fıslıyor: 

- kJ1;oz falan ycmeyııı ·
Size patııtesii güzel bir külbastı 
vereyiın. Cstiine de bir tatlı yer
,ıniz, olur biter ... Eski dostumun 
midesini bozmak istemem ben ... 
Gene taliiniz \'armış ki, bana 
ras,?;cidiniz. 

l ;c bakın siz! 
Nakleden Karı koca etraflarına bakarlar. , 

ve göriirkııo ki, herkes kendilerine 
C1111111111111111111111111111111111111111ııııı.. .4!ıııııııııırııııııııııııııııııııııııı 
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Keşideler her ayın U. ndedir 
;· ci keşide 11 Nisan 1929 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

= -= = 

;:::= 

~ 
Ayrıca: 20.000 t5.(0') 12.000 10.00J liralık _

3 -miyeler ve 10.0Q) liralık bir r.ıükilfat. ·-

Bu ı·eşidede cem'an: 3.900 ~ 
numara kazanacak -= 
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Karacabey Harası 

müdürlüğünden: 
liaranın kadro fazlası olan damızlık koyuıılsrın '.n uzulariyle 

beraber her parçası lkiyiizcllişer baş olmak iizrc (2-Woj lıaş nisa· 
nın ':!O) uncu >alı ~Llnli miiza cdei aleniye ile lrnra merkezinde 
,atılacağmdrrıı talip olanlnrın ,epıdmizi anlamak uzrc hara ldam;ine 
mı nca~tları. 

* * * 
Karacabey harası 

müdürlüğüden: 
Karacabey hMa,ının danıı1.lık koyunlarından ~00 ha' di~i şi~ek 

iicheri dörder yiizdcn nı rckhp iki parçada miızayidel aleniye 
l]e >atıluc:ı.~ıııdan ~craiti aı.laınak :ırzu edenler her gün ve talip 
olanlar yernıl ihale ulan -7 rrayıs929 tarihine mii,adif pazar giiniı 
ham i.larc,ı • nıiırack..ttlar• ilan olunur. 

· Frengi tedavisi \Tasrif cıninlijtind<n: 

lstanhuhla bulunduğu anlaşılan 

:\luclJifi. Dr ( l;nıan ~crdcttin. ı Kü·ıhn orta ıntk•ep tarih c• ;trafı .. 

iki ıd rnh'ı hir ~ok ilan! ri 1 muallimi Tahsın he) in ilç gün zar 
r d,ı .\bari[ rnıa etine ılrac at 

J-i,ıt ı kuru~. tme ı 

yor u. Bura(l.t birbirlerinden tiksinecek muhitlere düş
yaş ve cins arkıyle ayrılan 1 mü ş ı e rdl. Ve bunun 
bir k:ıç smıf hal!< vardı ki aksi d~ vaı dı. Bir çok erkek· 
birbiri kendi mnhltfne giire ler kadını lüzumsuz ve 
gııyrltabli \ e hatta behimi manasız bırakan çirkin 
zc •:derle malOld•ı. tahassUsler peşinde en yilı 

ihtiyar erkekler vardı ki kızartıcı hareketi yapmak
ııdalı llıtlraslıırdan geri kal- tan çekinmiyorlardı ... 

dıkları için bu mahrum!- Ve bunlar arasında en 
yellerinin acısını başka makbul bir ej\"lentl hayatı 
vas:talarla çı!<armak ister geçirenler yine (Kadir zade 
gibi kasaba işlerine karışır, Ahmet) le arkadaşlarının 
kaymakam aleyhinde tertl- teşkil ettikleri guruptu ... Bil 
bata girişir, dalma faaliyette· her köşesi rerl, her ej!'len· 
bulunan dedikodu ve fesat cesl iptidai olan sönük •nsa· 

şebekelerinden birinin ba- bada azçok uyanıkve gürbili 
şına geçmek hırsıyle yanar insanlar için kahvehaneden, 

tutuşurlardı · altmışaltı dan ve nlhayel 
Öyle genç kadınlar vardı glzll kadın Alcmlnden başkıı 

ki bir kaç ortağın paylaşa- vakit geçirecek, zevkalacak· 
madıkları erkeklerinde tam bir şey yoktu. Ve bu gizli 
bir kocalık bulamadıkları Alemler, gizil ve geçici kadın· 
için • gayritabii arzular his- !ar salg-ın bir afet gibi 

setmel'e başlamışlar ve bu kasahaları, köyleri dolaŞIP; 
cereyanla erkek tenııı ınıl. n bi medi 



Lugllnkil yeni bllmeccmız 
Soldan sıığa: 

EYLENCELERİ ı TİYATRO 
VE 

SİNEMALAR 
Ferah Sinemada 

Volga. Volga. 14 kısım aynca 
dünyanın en meıhur hokkaba7.ı; 

Melidis matlna 15 

Süreyya Opereti 
Kadıköy hale Tlytrosunda yarın aqam 

Göz yaşları 
:ı perde F •cıa 

Süreyya Sineması 
KABUS 

Program Pazar ve Çar~amba .ak
~amlıtrı Jc~işir. 

1 - ı\ğır ı;arckeı eden \~J · 
( 1\n lıı..oı ikinci 'ulh Ht:kuk 2 - Fruhı et \3) J"abul ~ııne· 2 Su taıı~an adam 4) :>:ota 

ille]( (J) ('2J n.ahl,cnıc•indcn: 
.ı Dünya (.n 3 :\ota (21 \nsızın (3) Dahi(\!) :'illik\ dfa saatçi Karnik Ser· 

4 · Yapmak (,l Cilt (3) 4 - Cet (3) Genişin aksi (.l; kisol efcııciiniıı tcr~kesi c~yası 
5 Kaı c (4) \"uvn (4ı 5 :\ota (2ı 'ota (:.!ı l\isanın ııçiındı ç·a~nmba ıı;ünii 
7 - Kerpetenle çekilen lJ) 6 - C·ı,ttrmck 1.1) C:ece (J) saat 10 .. Hı dıı Kadıkriytınde Cııler 

~.~! !.~.~! ~~! ! .. J 
başında . Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; Meo'adet Hani altında. 

lstanbul 2840 

Tra~zon i~inci pastası 
( ANKARA ) vapuru 4 

nisan perşembe akşan- ı Galata 

rıhtımından hareketle Zonguldak 

İnebolu Sinop Samsun Ünye, 
Fatsa Ordu, Ci reson. Trabzon 

Rize Hnpaya gidecek ve dünüşt 
p.ızar iskele~iyle Rize Of 

Sürmene. Trahzon, Polathane, 
Tirehohı \.irlSıın, Ordu l"at'a 
~amsıııı Sinop lnelıoluya 
tı~Tc'l\ arak ~cıL. e~ c·r. 

Ayvalıksür'at postası 

Önümüzdeki Çarşamba akşamı 

ALHAMRA 
SiNEMASINDA 

icra edilecek olan 

Sing-apur Gecclerı 
filmi \k.-;avı şarkın gizli adetlerini 
musa•:vcr pek canlı sahneleri 
havı. ınev~ımin en mrrak aver 
~inenın rı;eridir. 

IJ 

1 SABIRSIZLIKLA BELKLENMEKTE I 
!ı · OLAl~ MEŞHUR 
j Sinema yıldızlan JOIJN BARIMOR. DOLOREs KOSTELLOnun 

muazzam temsiiler! 

MAHKÜMLAR GEMİSİ 
önümüzdeki çarşamba akşamından itibaren 

O P E R A DA büyük Gala müsa-
meresile iraeye başlana;;aktır. 

Gala münasclll'tilc fevka;~tlelikler vapılacak •. •. 

• 
lluuwuwwuwww••.1ııı. 1 ........,,.... ..................... .A,.... ... ,.. ......... ........, ................ ........, ............ 

Oniimüzdekl Melek sinemasında .. 
Ç"arşamb3 akşamı ~ 

~ lrae edilecek olan A. ·ı:; !' m::'\SO:\ ,.e JAk BUKl\1 '\:' in mu•zzaın .. 

~ tem~illeri • ~ 

~ filmi sinema alem~~~~~r~n~ılabi ir«terecektir. ~ 
"";ji~x~;t.~~~c~ .... :;·~·ö .... ,,.,..... .....,,. ... • ............ 
Lii .... ~~~~ ··«>·•--

l 8 - Deniz orta,ında toprak !~J i . "011 (2) Lez;e· (:1) Dahi(2l A ~" r .,,llt.,iııin ~ul rnka~mda l 
ı·ur (~) 8 ~imendlfer (4) Beraber (2) 2C "'· 1 ınc;inde hilmuzııycd.: 1 

' .\ H:RSI. ') \'apum 2 Ni<aıı 
~alı 1 :-de Sirkcd rıhtımından 

ran·kct ( :cıil'olu, Çaıııı•,hala. 

1\ ç••k' ı..yu, ı:dr.:nıit Burhıt- ·il 
ni' c, .\ }\ alıj!;" ,l';idecek ,.e CENGiZ 

EVLA'TLARI 

• 
'l \ e<~ıtı naklı\'edcn hıri \~) 9 Yeni :ı >atı c p • ;\n cılıınur. 
lllıııı:ı:::==:ııııl3lllil.-EıaıE.,.ııiıııiı;:ia:::Jım:ıı:m•ıııxmc ...... 1ı::1n:1Elilmııı:ı;:;:~:::mıaaı:m11•~;;ıı;.ı 

Ç\ 

VALi ETRU Ell NATI 
\ lahalle<i • oklğı _ evi 

cedit 
hcvoglu l'an~altı Ccdlrliye 148 166 maa bahçe k:\girhane tamam 4100 sckız ,Jk,itte 

Müşteınil~tı flodrum kntında bir oda, bir mmbak odunluk \'C kömürlük. ikinci kat lıir •Ofa iki hııvük oda 
bir hal:\. (içüncü katta bir sofa '° dört nda ,.c bir hal:l. Dördüncü tar"ça kau:ı·.Lı iki nda ve 
bir buyiık taraça ıP mutbak \e mikdari kafi bahçeyi h°'idir 

ncdcli selcz sene ve müs.,; uhlttc tediye olunmak üzre hahlda ersafı muharrer hanenin ınuikh« i ı.~00 lira 
~~eli mllhanHnen ıic muza~edeye konulmuştur. h-4-C)':!.9 tarıbine müsadill" cun1arcesi günü ~aat 15 de mJz~ycde:>\ 

ıııu ·•rr ·Jir. T •;plc.iv }Lzde \edi buçuk hesahile .ı.ı~ hu~uk lira teminat akçelerini Mal sandıtın• tc<li11 ederek 
~lk1 ' buziarı \C\"a nutcher banka mcktupıarile ~ ~vmü mczk"llrJ.l cm\ .ıP metruke ı;arı~ komi~,· lOUnil ınüracaat 
' 'llelerl. 

• • • ::Oü \!~halle :-;okaıtı umarası .\cı ı 'l'emamınııı kıymeti ınulıammenesi 
ı:, ·oe;.ı Tlüsevın ağa Bayram ,·e ye~il at.k~l cedit2'1 K:lgir apartman lira 10.000 5ekiz taksitte 
· l\Ju,temıltn: Bodrum katile beş kattır Bodrumda kapıcı oda<ı odunlu:. \e komıir ıik hiriııci dairesi yedi 
': 
.. c.ı bır mu:1ıak bi lral:l ikinci \'C iıçuneü daire,i beşer oda lıir mutlıak hır ııal~ dördtincu tlaıresi üç oda bir 

; :ık ve tar ;;a : ısmı çam:ışırlıktır. 1"..ltktrlk ve terko:i SU} u tesisat \'t terlihilttnı ha~-idir. 
Bedeli .<:ıekiz .. ene ve nliı!'avi tak~ittc re·di~·e cdilınek üzere halada c\.·safı rnuhnrrcr apartuınanın 10,000 lira 

.. 'deli ınvbaııınıcn ile ve kapalı 7.arf u>cılile mülkll'eti mu7.3redeve çıkarıldı 7 4-92() tarihine musadif puar ~ünil 
t ~t 15 tc teklif z>rfları küşat ve hilinizan hazineden alınncak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin 
, "'de yedi bııcuk he>Jbile7.'i0lira teminat akçclerini mal 'andı/tın• teslim cde•ck alaenkları mal.buz VC\'A mı> teber 
''nk · a mektl.piarilc emvali metruke satış komlsvoııuna muracnatlan. 

it 
ı ı f 'angalııda ıı.tııl Soka~nda 6 No lu hanede me\'Cut eşyayı bcyt11 e 9 ~-929 tarihine ınirsadıı :-;alı giınü <Ut 

<le !!'.ChaUrn bılrnuzayede saulac&lmr. ıatiolcrtn mahalli ":ıtış knmbrnnuna müraeut el'l<mder. 

\Tahalle~ı 

( 'alera~n 
Soka~ı 

Sakıza~a~ı 
\lanaıor 

* ~. 

• ~-12 
1 7-1 <ı 

~C\'İ 

1 iane 
lcacı r1 

480 
.112 

~ened 

Hu~tcmpa':'a Aılkapanı altı JM :\1a~az.:ı ':'~ 

l locaalı IAJıccihı.. .dtk ~~ kAtrirh:1nc (l;\ Şehri 
Tot3\la l'apo;cgl 0 ı 15 l iane JO 

" f'ôıntım :\da 5· I 1 ı·ah•rı<dc mevcut 2tı kalem cışa -o lira 
d 

111 lıh1.1 '''"s.:ıfı mdh;rrcr 1.·tnııkin ıca·a r:ıptedilnıck üzre 2 ·l' 1J'.?9 tarihine ınü~Rdif ~a,ı günU sa..ı.ı IS de tcmdi 
~1.a, cdl:lcrı rnu 1ı.arrerdir ·raliplcrin emvali metruke icar komisyonuna mı..racaat cylemelerı 

L· lstanbul ıl 
{ 

11llan şirketinden: 'ı 
(~~ton gaz yağı CioJ ;,:;n benzin 
( ) ) ton mazot 

ton makine yağı ı 
(S· birinci nEvl 

' ton makine yağı 

{
< ikinci nevi 
~~)ton silindir yağı 
s ton halat 
ltJ~O) met!"o bez hor-

f ~~~Çift pirinç r kor 
(loo) mavna k alası 
( 00t>)) adet kaol 
n adet kainder 

da.,~lc'hta cini& ve mlk
llle Yazılı olan malze
tc:aı:lınacaktır. itasına 

<g Olanların 10nlsan 
g '<ı tarihine kadar 
tıı~(ft<ıda Haydar ha
!forılt "1Ub yaa komis-
şı 11011~ m Uracaatıa 
reı-ı ille eri görme
runu: ka~ah zarf de
laı-1n1 aa tek if mektup

s tu u 'müdür
' rı oı e~dl dilmesi 

" rıu • 
1$eh llll tnUdUr!Uk 

' renınneti ihinatı 
f .. t h " ı d.tir, . 

. ı,, . uh •. . ırr._, : dıı..1tta kn-
. a.H ınin 1 

" ' l'.tıı~ t ıatap bl:elc· 
in icara ' nıa\ı baraka mahal 

~ ~~1ıııc1~n /~Ptı nıukarrer bulun
'~ iııq l'aza~ 1P. rılanların Nisanın 
)~lte tesı l(tıııiı saat ı ~ d 

trıcunıcPinc . , ı;.. 
ıı olunur murn.:aatları 

~ * * 
'tıp·..n-. 

, -.uaneı ııJ~r· B ! 
•a ::; 1 k · e< el! keşfi 

,' k için . ııru olar hazinei 
• ~Jl a ·ık ~ ·1Ptırılaı.:ak etajerli 

<ltı,ı r •ç rnunaka'ava kun . 
•l,sı < :.!I 1 ııısan 112<t tar hındc 

" ) •lCHKtı T ]' ' . il' l , 1 . • a >Jlıtrıtı ~Hrt-
C 1.C 1 k t- ". l \ ı a ını giJrrnc:k 

~ e~ l\llıı \" ıııiınak R\8 

ıç ı rr r ta~;Ltc l '" 

------~-Ecnebi nıeınlek~tlere 
giden tüccar ve 

sevvahlara 

Banka ·Konııneı çiyale 
İtalyana 

Sm ıııayı•'İ 700,000,000 
(llıtiyat · akçe~İ 

540,000,000 LirPI) 
Tnnı•llrr8 (S .. yyahiıı 

;Pklııri) 'nıar 
Liri, fr:ııık, İııgihz liıası 

Vf'\'a ılıılal'I fraıık ıol,tı:ık 
'atı ııı !111 ··ckl"r sav"-i111l 
mı· \'ı' :.ıit,p{ıız pnr:ınızı kr .. 
mali ı>nıııİYclll' l:\sır vı• lırı . . 
c·zanıaıı ,,ter. niz diiıı~ aııııı 
her "1r:ıfinda, ,,eJ:irrle rılr>ll
erclP, vnpıırl:ınla, tıwılcnlo 
bu çpJ,IPrİ rıı kıiçiik Judival 
için nakit ıııakanıııırl:ı krıh
vlıUı ı>tiına: l'ddıilir,iııiz. 
Tınvı·i lı·r~ çrkl·•ıi l ıakiki 

~:ılılıiııd ·ıı b.t,kı J,iımeııiıı 
kuill:taıııııavar:ığı bir ckilılr 
!Pr!İJ> 'ı· ilıf~ıs odilmi,tll'. 7 

Zingal şirketinden 
lVIuhasip aranıyor 

~ır dtmiı.in .\yan cık lılctmc 

idare çin ı.. .~lıi mtızaafaya 
'ı.kıf tc~riıbcl !bir mu ha. ip ı ua 

vİ'line ihtiyaç \'ardır Talır olan

ların bilcümle vesıkalarıııı hami

len 5 nban 929 tarihine kadar 

her gün saat 12-14 ara. ında ~ir

ket!ıı Calacada llahtiyar hanında 
tiçUncu katındaki dairei mah;;u 

ıında ınuhascbı.: ınııdiriyetine 

muracaııt evlemderi. Almanca 
biltnlcr tercih olunur. 

Rtyoğlund• Fatma hatun mahalle
sinde \ akfı ait bin vilı; metro ınu. 
rahbH mahal 27 ni'a·n 929 cumırte 
si güau saat on bcıte 1 tanbul J·;, .. 
k.af mLidüri:ı;etiıJJc eııciimt!ni idarci 
l.\kafça ihabi icr" kılınmak üzere 
rr Jz~v~d~\c \az ed lm;ş oldtığun<lnıı 
talfrı.t'rın a 7.İİ \ '<ff) t idare ınl' 
r- r . ı .. tl ı 

i 
-DOYÇE ORYE NT BANK • 
1 Te>ı · tarihi; l 'IOIJ 

.\lıie.si>leri; ürc,dneı Jlank. 
\. ~~fhavzcnşer llank. Frarn 

'.\'asyon•I Rank For ll·ıı ;ianL 
ldare merke:'ı. Gerli;-ı 
Şubeleri; t~ranhul. lzmir, 

1 fambıır; 
c;aınca kısmı tcl.:-fon ıı1.ıo1ro.su: 

Beyo~lu: 247, 24e, 984. '85. 
lstanbul J..ısnu rcleıon nun1ru

'u; lstanbul; 2842, 2843. 
llc:posli, 1~tar,U11lda lullin 

gUmniğü, telc"on nı..nrnsu. 

ı, tanhnl 3227. 
Bilumum 1ı ,ka ıqu ındatı 

uno ve husu<ı 1.,. 3.lar icar 
,acur. 8 

-Meşhur -

K()NTiı 1ETAL 

Yazı Makinesi 
Bc}ndmilc'· 

olu1 T •.• 'e 
vazı '11 lk ıclcr ın 

melidır. 

kri;anılartnı 'ıa\ ı 

rI, 'ıu ufatl:ın 

en n.u ~'ll 

Nuv~ Bronsoviga 

llcyııclmilcl ral.bnılı en iyi 
hiı:ap makine..;i olup ınütcatdit 

bankalar 'c tnal. ınüessi~eler 
ıarafınnan kullanılnıa!.1adır. 

(~ayet salılam oldcğu için 
kat'iyen bozulmu. 

TÜRKIYI': C\ ;\11 il Rl\'ETI 
Yf.(;ı\\'F DEl'OSl' 

A. llornıtarn Kumpanyası 

llernğlıı tekke caddc.<ı 

58.l numara 

·ı c. kçe hurufatlı Koııtinental 
~:ızı ınal~onclerınirı ~t:ni J .. t\tin 
alfabomiıc gore de{tiştirilmesiııi 
dcnıhte ederiz. 

dü .. u-k ın~zkür -kclekrk bir-

li«w \lıutı<)lt • ıı u)trnyacaktır 

(;l ilıohı içın ~alntl \Ole> 

alınır, ı t.k ~lırm~1.. 

Mersin sür'at postası· 
(\!.\[ l\ILTT ŞF.\'i\F.T P\Ş.\) 1 

Vurunı ~ Nis~n 
'alı 12 de Galata rıhtımından 

lı:ıreketlt! lzrnir 11.ntalya. \la 

ı 

\5)U ıizerinde hı ka;;;ır~ııı. 
~.;_~ 

ilan 
.\dara . ının Bıı;kı dere ormanın- '~~lilt:..ll~ 

Ş!varıı hayret .. bir surette ~ineınaYa 
a!dırdıi!;ı \'iktnı llüıronun layemut eseri 

dan l(•yrı mamul metre mikalı hesa

bilc iki bin yüL kayın vüz kırk dort 

ıhlamur lıeş ,·üz elli ikı kökn•r 
c~cnrının dört senede kat ve ihracı 

beher ın<tremii.:~p >.s11n iki lira on 

kuruş, ıhla.mur dört lira. küknar 

üç lira bı:~ k, :r;,,ış bcdtU ~ı·k rcri 

GÜLEN ADAl\1 
filmi meşhur akt<>r KO "RAD \ \ YT ile dılbcr \e 
FILlll'~ tarafındsn '1ıu1 uk bir reali1.m ile temsil olunmaktadır. 

ınüzdcki perşembe ak;,;ıamı hlt\·ük Gala ~uvare5i olarak 1 
iye \!ersine ~idccek 'c T:ı<
.;cu _Anamur ·.\Jaiye. \ııtııl)~~ 
lzmıre ııJ!r:warnk ı?;eleccl:tir. 

~lm15!!1"'1o:0!1:1IHll!Z1:::;JİJ•z:ım•m ı il c ilan ve ~arrnam rsindek mc \ i2r 
Bartın llıks 'c • rat postası 

;\1 A J i K S İ N E 1\1 A S l N O A 
rrııcibiııcc kapalı zari ı lılc 2.;ı. 

k:ı;~:~~~~~:\:'~~~:~[~ }~;~~~:~:~~ :::ar tn~h~:~,:J.)~r ~-:1~1cı~7şh~:~ Fotor.ral rıakinası nıllnakasası 
:;;:~~~ll~rt1~[~i~nr Aydın Taliplerin Kocac l'rmnn miidiıriıc- Halkal9ı nebatat ıslalıı ı"stas-

tinde kr miwoı ·ı ınur natl.ırı iiAn 

YapUrtıpzaretesı"f\lllllİ olunur. d • t• d 
l ııı-aı' s:ıat yonu mü ürıye ın en: 

l '.' de Sil'keddcıı hıırdetlc / 1;oımı•ıı> BUMONf/ !abrİ~iJSI ~ \lı:c''"'cml ce alınacak olan biı fotoj!;raf ınakinrn aleni munakasay.a 
'Erc~lı. './,Ollf;tılıL', llıırtın, \.ııas- • 1 konmıı 1tıır Talipl< iıı şarai. \c hat•loğunu görmek iizrc hrrgün defterdarlık 
ra, Kunıcn Şiir, Cilk) i>kclckriııc DOPPEL bıraSJ 1 lıinarn•cia \lüesse,atı ziraiye muhasibi mes'ullüA·iıne ,.e münakasava iştirak 
azimcc \C ankt cdcccktır. • için de yc\'mi ihale lıulunap '..?4 !•an 929 Çarşamba günü <aat on ikiye 

)• ı f '11 çıkmıstır lhl kadar teminatı ll"l'''"k-·elerini mcıkı\r muha;lpiijte blıte,·di saat on dönte ·a/. a ta ,, ; t ıl'iıı Enıiııünli ' 
h h 1 nr~Ja ınpl.ı 1ı;ın ı ıuha\'J koMı .. vor.u:',,. ~elmelcri 

1 Rı tım an ~ r -a~a ım.~acaatı~!::!:~h~c:r2)~·c:r~d:'.:c_:s~a~t~ı:~ır:.=;:=~!.! -:: ı. I.\ ·ı,t ı. ·ı R.\\J\" \ \ :Hua;rı Tclehıı • .!6S4 y ·ı · 
öZJE:zı:.ıı;oı:::;::;ilmi~~'l:!ml35 • ozg at vı ay ~tinden: 1 1 LAN 

Al.E\lllAH Z \llEl.EH 
\'.\Pi ·ı:'r .. \IH 

M "11 ·t Yaporıı 1 l e \ı.,aıı 

Par a ·tesi g1111ıi aks:ııııı 
Z l 'aal 18 ıJ,~ 

Sirkt·ci rılıtımındım hareketle 

Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsı;n. Ordu, C.ircson, Tra

hizon, Rize \'C 1 lope ] ye azi 

met \L' \'akfıkcl,ir, Cörelc) 

iskclckriııc de oıı:rayarak H\'llet 

cdce~ktir. 

\lıı. ;ı. a:ıJ ırıalıali: İstııılı' 
lfalılqıazan yt•ııı 
T,·: t•fı .ı ı i '1aı hı ıl 

Iİutı't'l lıaıı. 
ı 154 

ı.\i.\J \"\Hı<l.\RI 

Hzmir postası 
Seri, llil<s ve muntazrmı olan 

An NA vıpı rlı 
U . ısanm 

1 inci P AZ \hTESl 
ıııinfı 1 fi da (;•Ja:a nhamın hn ~.1re 
ketle lzmire) 'e (,'ar~amha gtinlı 
İ:tmirdcn 1-.t..;.nbulJ. hareket eder. 

( ~ahıta ( ;ümruf kar~ısın<la Site 
f'rın'ez hanında 12 nuın• .. ada l mu-

Y lll.~at · Y erk"' t.r'kınııı ı;o;; 5 
J~n ':",) ') kiJomctr H.13 İn~il tdi!ccck 
rnl '" menfet.k ı-~l•ll lh 19 
kuruş beJeli kc,.iilc \ c. l P"I ıarf 

usuliylc :\i~anın· 1·izinci Paz.ıı..rttsi 

~aat on eşte 1hnlc cdilm ~.; tizrc 
ınünuk:ısaya kı)ntılmuşnı:· ralip ul:ıı:

l:ırın tı:'mina.tı k ınıınh-clL ··ife encU 
ıueni \ilt\\·ctc fenni lıu~u ... at hakkında 

rn:ıllımat nlnıak i .. tcyı.:"licrin YnzJ;Cat 
nafin daire "ne rn ıracı:ıatlan ilıln 

olunur. 

ihsan Sami 

GOı ı OGOK aşısı 
Ucl.:iv,ı:.u: luf'.lu \ c ihtiio.l:ılına kar..-ı 
pek t · ırli Ye talt.' n\ ı~tır. 

1 ltvan\blıı (1 18Cf 

1 ı:\n 
\ia\ 1 ka1.aqnn r.1lıi ( ;aıi ~,a~a 

n~hi\·csini:ı mahi :ık~Jl (.)fmaııından 

>ekiz '<ne müddeti ihale il" '" ka 
p;;lı ?.arf usulile 28728 metre mikAp 
\·am ve Jf•OO meıre mikArı at•an 
!lŞ..:(ln mı z vedt:,·c \ıkarılıp 4 Ôi ... an 
CJ2{) taniindt hı.ım ınü .... ;ıvcde-i 
nukar:-cr t~ ılunmu,·ı:.ır. ·raliplcrin ve 
t 1 5:at almak istey enlt:rin ihale mer
kexi olan \ntalıa muzaıtde \'e 
'bale komi'\ 'lnuna kJzada ın ıaml' 

1 
'dt merrıır1 t;ı'! .. una ls•ınh:..ld:ı. orman 

mi ac ntalıgına ın 1 ·;1•.:aat. 'fl'lefon ha~ mü\iurızetine ~\rıkaraUa IJ..tı:->at 
lh~Yo~IL 10-![ \ C1'~~cune n1Lraca.ıt•a,1 i1rtn nlırıur 

YELKENCİ ı 
\ .\ l'l'HL.\llf 

J'.\R.-\ DE iZ Ll J\S \'J: "L 'il'.\ 1 

ıı,ı:ı r \. ı 

SAMSUN 
ç:arşanıba \ tpl 1 r 

ı ·ı un 
.ı 

jrtinu «k-;;ın11 "nkeı i rıhtımından 

lıareke• c d"~' u fZongıı dak, ine 
ho1u, '.'iaınsun. ( >rJu, Girt"son, 
1rolıt.un. Sü;mcne 'e Rize ) ye 
~;dccektir. 

Taf>il;\t için Sirkecide \'elkcnci 
hanında kAin ~centasınıı müracaat. 

1 Tel. lstanbul ı 5 l 5 
!!..~--~-~_:!iiiiiiiiıııiıiıiılıı .... ...,~ 

Türkiye vapuru 
:\i,nnın ikinci ~lı glinti sıı.at 

1 ~ de Sirkeci 'lhtımından hare

ketle doi!;ru Ereyli ve %onıı;ul

dak iskcleleriııc azimef' edecel,tlr 

T.1f;ililt için 1-:nıln önıindt 

rıhtım hanında 2 numerodaki 

acentellginc müracaat- Telefon: 

i,tanhul '.lbK+. 

Zile belediye riyase
tinden: 

.l kıloır,• eden ka aha\R ;,afe cdl
lcc~' .. u ı şaatın;:ı m· k!a7İ rr uba' a:ı 
cdi1 ...:~ı)o mcı l hı ru· ur ur l 

'c kene,·ır ılc h ıl at ' pı na ı 'e 
hır ~crr > '20 an ..., .f "in1 ı: ' ,1 

h!.1 rirat. \C kapan sı '" rı baJa 
h n1~·ro :'Tlik<1' ın "•13 tak tcnıhatı 
mıh•-ık e i 'c ılaca tc r lama 
ha\ L'. hilun11ırr n1al ı.: e ııı~satı he· 
ledi \ e\ c ait olr· LJZrc ,ttıdı \ r Yt.: 

:.mele ucı. aıı p~zarlıl\ ı;;u tr 1 1.' talibi:le 

\ erilecı.:g;nrlen hu lıu:;ustai\i trbabı 
ihtisa:t \ e ienııin \'C daha far.la 
nıaliımaı almak nrıu eJcnlcrin tahrilı 
ıldndan itilı•rcn '.!I ~[in zarfında 
Zile helcdi~ e~inı.; ıniinle:t:ıt etmeleri 
ilan olunur. 

Yozgat vilayetinden: 
\ ozgat· \·~rkhy ıarıkiııin (:-.;o t

.'i ı·e .17.~ + I~ kilr>metrolnrdaki ikı 
köprü do~eınt !eri betona t•hvil edil· 
mek üzere (811, lır:ı h kuruı bedeli 
keşifle '° !.apalı ıarf u;ulilr nısanın 
sekizinci pazaı1e-..i g\ınti ~aat onbeştt 
ihale edilmek üzre ınunab-•ıa ku 
nulmu~tuı r ılip olanların teminatı 

kanuni\ elerile encuıueni vil~) ett. fenni 
hıı,;usat kakkında malOmat isıeven 
terin \ ozgat nafü dairesine m'üra 
...aaı1tları ııl.ı. ıılwı;,u; 

Ltınhtıl Tramu< şinct. 2.1 • lart 1929 terihindcn ic 'ıaren, aynca illn 
cJıl~ıiş .,Jaıı scJr eler ,13tıannı nıu{ir tarife mucilıınte, SLl.1;.fu'\' 11:\· 
.\J.\\ıl K \Rı\KCi\'. \Z.\l'K\l'I. S)SflA:\f.KARAKOLU, TARL \Il.\~I. 
ıarikı c l\c,·a1.ıttan Ta~ımc kadar me'3fe üzerinde OTOllÜS >evru 
>cforlcritıe tekrar ıpıid . rdilrceıiııı fün ile ke.;bl şeref cvlrr. 

1 
2 
.1 

:.? 
1 :ı 

4 

Beyazıt Tak<im t >mbü, hattı ben eçhi zir i kıt' ayı lıHidiı : 
BE\ \Z!T l·:~Jl.\Cl '(.. 
J:\ll'\Ö:\( \ZAPKAl'i 
:\Z \l'l\APl Tl·:Pı·:tı.\~l 
TLl'Ell \Pi T \J\.'l~l 

ücretleri: 
KIT'\ ücret• 

• 
• 

h k.;r..!;; 
f() 

14 

IO parn 
10 • 
!O • 

ırı ııı • 
Gazi kupril"u re,mi Jah uldui!;u halde 
Zirdeki kıt'alaıd1r: ile ızıta Eminonüne 
llcvazıttan fi.2'i 
ı-:niinön ünden ı ı • .!fi 
,\1.apk pıdan 1 fJ. ı;) h.2~ 

Gazıkopril 

• 

ücret ce:,·elı: 

.\1.. ı'•rıı>• ·r 
10.2., 
1),25 

rl!smi 

Ba~ına 
H25 
10,25 
lı,25 

Tcpepehaşından 1 t.2S 10.25 h,2.'\ 
'l"ak~imdı.;n l fı.~5 I t,'..!5 1 O.~.; lı,2S 

6, 25 
10, 2.) • 

14, 2 i 
Hı, 2'i 

Taktim-
16,25 
14.~5 

1 O,\!~ 

:Hu ücretler bllıl inkıta bir <efer ıçln mıı:eberdir. Bir kıt'a üzerinde ta
manıcıı ,efcr cdılmedigi halde dahi Jcret tam olarak ,tifa edilir Karaküy 
kiıprü:;ü münJ•·jye..,i ·ulculara aittir 

Otol uslcrdc iç bir tenzilit 1 ıb ıl edilmedığındeıı rc<m' elbisen lilıiı 
olan.ar dahi ~ı\ c j!ilJi tıcreL \Crme~e mecbtırd:.ırla"' 

Tranl\J)larJ ılduğu ,;iM me. rı \e ihıiıa'1 duraKlar m3hallerı 'ev-
halarla gc >tctilmişı. 

1·ram\ J}lar iç n verıiıni~ ,)i:ın p:ı .. 1 ır. abonm:ın kar'lcleri, a.ske~ tenzilAt 
pssolar "" T mel rascıl ı l >t ıı ü< •e k ıbı.I olunmav.ıcaklaıdı· 

l't ,hm 1 h mar l 9LCJ 

t:ıi~~~:=l:::3J -------
Mübayaatta 

Be nda 1 ı la.1 ( 'de in~ l'·ı"i ,hane kl-i"'~' ın . ~ 1 l8 n·,nıaralı 

~AZA ÇEKOSIJOVAK 
Tıcarethanesinin en mükenın el kumaş

lardan mamul gayet şık 

Kostümler, pardesüler ve 
p&ntalonlarını 

görıneden rnüb~yaatta bulunmayınız. 
yüzde 20 tenzilattan istifade ediniz. 

Devlet matbaası müzayede 

komisyonundan: 

f.' •det fı~ı .,ki ulak \ e buvük 
1000 !.ilo rnl.rihen ktır~ıııı IApa" 
1 .'if\(1 _ • «ki ı·inkrı 

ı ()() ndet hl\ aıı;azı abajuru 
J lX) .. ş1şcsl 

ı.~ • boş damacana 
200 • şlşr 

J • 100 bekli hara~a<ı ,.a 

• 200 ' 
• kırpıntı bahe pre<i 

BaL\Ja ecnuı muharrer ın \.alem e~\l pat.•.lık surctıle >atıl~caktır, 

Talip olanların yeımü miızayct!c c lan .o i•an 'l~tı ııdhı ·,c n·ıfo"lif 
(~umartcsi günü ~:ı.at tf; te ınatha1\a •uılrac ıt!ıtrı ll n ohı 11ur. 
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~.. > ,- C11 . Ürk bankacılıgı~~~ . 
~ l\lilli iktisat mües.5cselerimiz arasında ömrü~ 

cnüy h ş altı seneyi geçmiyen İş bankası, 
17 -

· l l 1 kt k. k h·ı· · d d DeYecİ koştu gitti, 
f, ür {\.İn .•n acı ı a ı a ı ıyetinı osta a H-k 
duş,ıı,uıa da göstermiştir. Altı sene evel u ılmdar o rulları <l.a 
Bankanın ınevcut parası (2) ·milyonu buluyor- ~ ·jolla8~ına devam çttı~ 

~. du. ı'> : ,ün ·ii mevcudu ise (1.4) milyona ya-~ er. ıraz sonra devecı 
' ..J A a k. · l k ı:. k b k gene karşılarına çıktı· ' ·ınuır. ra a ı 12 nıılyon u ıar , an ayı~ A led' d ' 
ı. kuraı ve idare eden tutumlu iktisatçılarımız ~ b ~an, ~ 1G e-

için göıiüs kahartıcı bir şereftir. Yaşasın, v1cmdı ub~~a ım. enç-
. ~T ·· k b k 1 x. ı er en ırı : 

V( nı ur an acı ı,.,ı . N ı b ı d . _,, ~~. . , , ~ , ~ - ası u ama ın 
l~enviı eevlenecegiml gösterınek için araya mı. Bir tarafı b~I. öbür 

(i~çenlerde Perapa- araya şu cevabı buldu: ta~af~ yağ yül·lü değil 
l: -;ta veril"' bir balo - Fakat beyefendi, ınıy?ı ~ 
t 1a.-ıı da. Selim bey, dedi, n1ahim ihsanınız lkır.cı atıklı: 
< r'·adas1nın kulağına bir lamba ş'ş'!sİ ancak - Devenin üstünde 
' .rilerek ans edenler bir defa kırılıvor. Ben bir de kadın vardı · 

' • Üçüncü ilave etti: 
arc sında bir genç kıza buna ne yapayıın. - Kadın gebeydi de 
iş ıret etti : galı'ba .ı 

Deyişiklik yok! 
Yakında nişanla- De\'cci gene şaştı. 

PAZARTESi ı - NiSAN 

1 nü •. n1i.ı ·: 
- I-Iavı!'. 

- Peki, nasıl olur da 
bir gözünün l·ör, yükü
nün bal ya~·,üzerindcki 
kadının gebe olduğu
nu bilirsiniç .. yalan 
söy lüyor. unuz .. Atın 
şu kerataları zindana .. 
,,. Üç gencin elini ko
lunu bğlayıp muha
f ızl~ r zicdana götür
düler. Hukumdar ovul
ları hiç bir l·abahatsiz 
hapsolmalarına kızıp 
ağ adılar. Birer köşeye 
büzülüp oturdular . 
Akşanı üzeri deveci 

bir de baktı ki devesi, 

yükieri v karısı sapa 
sağlnm dönüp evine 
geldi. IJemen valinin 
yanına koştu nıes'eleyi 
anL ttı. 

Vali: 
-öyleyse, dedi, genç

ler kabahatli değil .. 
Onları zindnndan çı
karın ve huzurunıa ge
tirin !. 

Huktimdnr oğulları 
sırayla valinin kzrşı
sına dizildiler. 

Vali: 
- ,.\ffedersiniz evlat

lar, dedi,sizi haksiz ye
re incittin1 . Devecinin 
devesi, malları ve ka-

..,..,..to•eaeoaıeıo•••e~ '"'••••••• .. ••~•ıoıeıeceaeı•••• ğ k · t b Ahmet beye bir gün 
n..ı ·a ım ız ış e u- - Yahu bunları n~sıl ı 

dur. Güzel kız değil mi? sordular: biliyorsunuz! dedi, mu- Bakalım bulabilec.K misiniz'? 
- Güzel ama, o kız - karına çok düşkün- hakkak siz eşkiyasınız, 

pek zengindir de... sün galiba. Nasil, ilk deveyi çevirip malla-

z · ı Be evlendiğiniz zamanki rımı almış Olacaksınız - .engın o sun.. n 
hu kusuruna rağmen hislerin ile bugünküler ki her şey inceden in-
·ine onunla evlenece- arasında fark yok ya! €C hatırımızda. 
ğin ! Ahınet bey lakayda- Deveci bağınpçağır-

ne cevap verdi: maya başladı. o sırada 
Yalnız bir defa. 
H<ısan çok beceriksiz 

hir uşaktır . Kırdığı 

lanıha şişelerinin ne 
}·addi vardır ne hesabı. 
l~fe1.1disi çağırıp azar
ladı: 

Şu bir hafta içinde 
kırdığın lan1ba şişeleri 
yirmiyi huldu ! . 

-Hiç fark yok, akşam- oradan geçenlerdt: bir 
lan eve yaklaştığım oldular. Hukumdar o
vakit, gölgesini perde- ğullarını yakaladıkları 

gibi o şehrin valisinin 
de gördüğüm vakit ilk huzuruna götürdüler. 
zamanlar nasıl titri- Deveci işi başından 
yorsam şimdi de öyle. sonuna kadar anlattı . 
Fkat o vakit sevgiden- sonra sual cevap sırası 
di, şimdi korkudan. üç gence geldi. 

· ·----- Vali uçune birden 
23 NİSAN döndü: 

H:--san. kendini haklı Çocuh blJyramrdır. 
Kayıkçılar bir su aygırından korkup ı Üç inekten biri kaçmış, nere· 

- Siz deveyi gördü- kaçı orlar av,ır nerede Bulun! ye saklanmt ara rın J.töst~rin ! 

1\ılilliyetin tefrikası 45 

•• onen ışı 
Yazan -MEBRURE HURŞIT -

h;r ırz hırsızı gibi kapıların klli· 
dini söken' evladının masum uy
kusuna bile hiirmet duymadan 
şeni ta~avvurlarla kansına saldı

rnn bu selit adama: 
'enden nefret ediyorum._ 

çekil! Yoksa kendimi aşağı ataca
~! dedim. 

Fakat o bir şey görmtiyordıı. 

Cozkri öyle korkunç bir hırsla 

dolmuştu kJ bütün heyecan ve 
lztırabıma ra.ıtmen gene Ekrem
cı~mi duşüncbildim ve AJJah
tnn yavrumun uyanrnamasını 

nlyaz et m. Evet aruk ben bu 
adamdan bir canavar gibi kor
kuyordum. Belki o anda yavrusu 
kalkıp bağıracak olsa arzusuna 
engel olduı>u için onu bogmak
tıııı blle çckirmlyecktl. 

Sczümu henüz bitirmemiştim 

ki ıiz.ri ne . atıldı., kolumdan 
yaka!ay•p be'1i od rın orta>ına 

<aYurdıı. Çıp11k Haki nm gür,.1-
tu } arma ıştı. Fa'>at k .. ÇL 'fL•mün 
ha: if bir mırıltı ile dond.ığünü 

du du O e nadn on.ın uyan-

maması, babasile anasını bu 
ıı;renç döğüşte görmemesi Jçln 
hayaomı bil vermeğe razJ idim. 

Kolumun şiddetle ağrımasına 

ra~en boğazımdan hiç bir 
lztirap feryadı çıkmadı. Hattıı 

onun, yenileceğini bilmek sevinci 
ile suratında korkunç bir tebes· 
süm, galibiyetinin zevkini iyice 
tatmak emelile yavaş, yavaş 

omuzlannı çıkararak tizerlme 
doğru yürüdüğünü gördüğüm 
halde bile gene sustum! Bağırma
mak için dudaklarımı kanaorca
sına ısırdım! 

Geliyordu... şikirının kaçıp 

kurrulamıyacağını bilen vahşi 

bir sırtlan emniyeti ile acele 
etmeden, her adınıda dura, dura 
gdlyordu. 

ilen_ ben... ne yapacağımı 

bllmiyrrdum. o yaklaştıkça ben 
de ı;crllivor gözlerimi uyuyan 
evladımdan ayırmadan eriliyor
dum. 

Bir an geldi ki durdum. Ar
lr.a a uz~n n ellerim, dayandı, 

gezindi, aradı, çıkacak, urtula
cak bir yer aradı! Birdenbire 
avucumda soğuk bir şey hisset
tim. Bu, aradığım kapının tokmağı 
ldf. Yüzümde onun ispirto kokan 
nefC$inl duydum. elim tokmağı 

çevirdi. ne lstedltlmi bilmeden 
oğlumun uyuduğu odadan uzak· 
Jn~mak emelile çevirdi 

Tokmak döndü.J arkam ser
bestledL Büyük bir çeviklikle 
geri sıçradım. Kapının kanadını 

örtmek istedim, fakat araya aya
ğını komuştu. .. Kapatmadım! 

İçeri girdi ve zalim elleri saç

larımı yakaladı.. çektL.. çcktL 
bile~ne doladı. 

Başımı arkaya attt, soğuk 

melun bir pençe çıplak göğsüm

de dolaştL .. etlerimi tırmalıyarak 

kanatıp acıtarak gömleğimi yırtıp 

parçaladı. 

Son bir gayretle kaçmak kur
tulmak istedim. Başımda duydu
ğum büyük acıya raı;men saç
lanmı kurtaramadım_. bağırama
dım- buğırmak istemedim._ yal
nız ellerimi yüzüne attım, tır
naklarımı batırdım, saçlarımı tu· 
tan, çeken bileğine d:şlcriml 

sokmm_ ısırdım_ ısırdım •. 

Saç diplerimiiı kızgın iğneler 

batıyormuş gibi kıvrandırıcı bir 
ncı Ue sızlamasına ra~men, du-

daklumıın kenarından kanları Ağzımı açmadığımdan, Jerlm· 
sızıncaya kadar ısırdım. den kıpırdanamadığımdan cesaret 

ikimiz de yıruçı birer hay- alarak hiç durmadan söyledi .. 
van' olmuştukı lztlraba dayana- Hem de gülerek siiyledl.. 
madı., bileğini çekti! Saç!anm Sanki neler söyledi? Bunu da 
kurtulmuştu. Oda~ın sofaya çıkan blllyor muyum? bir şey duydum, 
ikinci kapısına koştum.. B~ım yalnız bir şey_. 
dönüyo gözlerim kararıyordu._ ondan sonra kulaklarım tıkan
Tokmağa uzanan ellerimi iki dı, o zalim cümlenin uğultulu 
kıskaç, kemlkleriml ezen iki akislerinden başka bir şey duy. 
kızgın demir parçası yakaladı.. madL .. Bana nasıl karar vere
Kollarımı sırtıma doğru çektL. bildi? Kimden imdat isteyeyim? 
çekti ... Kavuşturur gibi kıvırdL Boğulıyorum_. 
Büktil. Omuzlarım çatırdar gibl · . • . . . . . . 
oldu ... Koltuklanmda dayanılmaz Sofadaki emekdar saatın çat-
müthlş bir ağrı duydum, boynum lak sesi ile kendime geldim. 
yerinden çıkıyor sandım .. Bütün Elimde kalem, dizimde zavallı 
susmak, bağırmamak gayretime defterimle kim bilir kaç saa~tır 
rağa'en, boğazımdan boğuk hırıl- düşünüyorum? Delki de düşün
tılı bir inilti çıkn. yataga doğru müyoruml Gözlerim camın !ize
fırlanldığımı hissederken kendiml rinde, dışan çıkmak kurtulmak 
kaybettim! için çırpınıp duran küçük bir 

Fakat Allah bu azabı k4fl pervaneciğin hareketlerini takıp 

görmemiş olacak ki gözlerimi ediyor.. Zavallı pervane, balı· 

açabildim •. Neden ölmedim, ne- çeyl, yeşil ağaçlan, güneşi! yol
den çıldırmadım? Hıç olmazsa !arı, açık havııyı görüyor ... 
neden gözlerim sönmedi? Karatçıkları vuruyor_ çırpını-

Bcş günden tıeri onu görm!i- yor mlı'ı mlnl başını çarpıyor_ 
yordum, dün akşam geldi ve uçuyor .. ko~uyor ... çıkmnk, kur
titremeden, merhamet duymadan t , istiyor. l;te durdu 1 Bel
kar;ıma dikndL Söyledi .. Söyledi. 1 .. , de diışunüyor, neden kurcu· 

Dilinin zehlrlnl kalbime yavaş lamadığını düş:inüyor! 

yavaş akıtarak, hiç korkmadan, l:.limi uzattım, korktu, knço. 
ı;arsı duymadan söyledi._ Yavaş yavaş açtım, bir lahza 

". ..... - • lfı fı
-----n 

Hıkı::~ı ~rın ~ İJ 

nsı sağ ·alim gelnıış. 
Fakat Ş'l sizin deveyi 
görıne ~en her şeyi bil
menize aklıın ermedi . 
Şimdi söyleyin b::ıkalıın, 
devenin bir gözünü 
kör, bir dişinin ek!'>ik, 
yükünün ynJ" bal ve 
karısının gebe olduğu
nu nasıl anladınız ? 

En büyükleri atıldı: 
- Babanuzın küçük

ten bcı-i bize öğrettiği 
dikkat sayesinde .. ~1.c.
sela b ... n baktım ki bü
tün yol boyunca otla
rın bir tarafla bulu
nan an yenmiş öbür 1 
tarııftakiler kalmış . 
Bundan devenin bir 
gözünün kör olduğunu 
anladı:n. 

Aşkolsunl. 
Ortanca atıldı: 
- Ben cie, dedei, ver-• 

deki izlere dikkat et-
tim devenin üç ay:ığı
nın izini gördüm. Dör
düncüsü yok . . A nldHn 
ki bir ayağı topaldır. 

- Aşl\'.olsun 1 
Vali sonra gene sor

du: 
- Peki, dedi, devenin 

bir dişinin eksik oldu
ğunu nasıl anladınız ? 

Ee küçükleri atıldı : 
- koparılan otlara 

baktım, dedi, bir diş 
yeri eksik koparılmıştı. 
Anladım ki devenin bir 
dişi yoktur. 

bitmedi 

arandı, küçük başını oynanı_ 

kanatlarının son bir defa daha 
çırptı, uçtu gitti J 

Kuçük pervane kurtuldu. 
Onu ben kurtardım.. Beni 

kim kurtaracak? "Üç günün var .. 
iyice düşün, karar vır!,, dedi. Bu 
akşam güneş batınca biri bitmiş 
olacak. Yarın Pazar, Pazartesi 
akşamı cevap istiyor 

Pazarıesi! Ne ma!Om tesadül 
Tam o iğrenç gecenin haftası! 

Belki de bunu bilerek söyledi. 
- "Pazartesi akşamı kat'! ce

vabını isterim. iyi düşün: Eğer 
razı olursan hayatımız eskisi 
gibi devam eder, yok eğer 
burnunu kırmıyp da inadında 

ısrar edersen, üzerine evlenirim 
ve pek tabiidir ki evladımı da 
yanıma alırım_ 

Gözlerimin cansız bakışlnrın

dan, bütün halindeki bitkinlikten 
hıvvet alarak du;madı ... Söyle-
di. .. Söyledi 1 

Daha neler dedi bilmiyorum ? 
Beynimin içini oyan. didikllycn 
"Cç günün var ... Üç günün var! 
Düşün, lntil:ap et ! • Sözündan 
başka bir şey duymadım ... 

Evet hatta küçligümün ğözle

rinde bile~ Annecim, üç girnün 
var ... Düşün!. rccasını görür gibi 
oluyorum._ 
. . . . . .. . . . . . 

Z!lvallı kız 

' 

-1~·;. •a 
~o 

'' ~o 
l(uruçeşmedc amele' ıt 

lik eden Süleymanıq Pot 

kızı Nimet hanım, eviı1 ~h 
üst katındaki camları ;l: 
silerken ay2ğı kayı9 nş 
düşınüş ve çok geçme'.~: 
den ölmüştür, tehlike >e 

yerlerde dururken ihti ~: 
yatlı olunuz. ıu 

92 
KuJar .. nl ke. miş ac 

.. n .. yya ı.,mınut.. bl 
Usküdarda rasladı 
eski ortağı Nazmid. 
beş lira ödünç istem' 
vernıeyince çakı İ 
adan1cağızın kulağı 
kesıniş. Böyle de o( 

takhl· olur mu ? 

Dalgınlık 
Bir gün meşhur ııl 

madan « S » beye r:.t 
geldim . Hal ve hat 
sordu, sonra da: 

- Hanım efendi na 
Dedi . Ben güler 

cevap verdim: 
-Aman hazret keo& 

ne gel, ben evli dt:ğilİ 
O vakit özür diled 
- Sahi affedersin e 

olmadığınızı geçen 
Hanın1efendi de söY 
mişti amma ben un 
tum. Dal ınlık bira 
Gece mi sabah mı .. bl 
yorum • 

Saatler yürüyor- Durdu 
yorum! 

fşte horoz sesleri .. Ne o f 
bah mı oluyor? 

Tan yeri mi ağarıyor? 

mlyorum... Adınlık lstemlyO 
Uyanmasınlarl Kimse uya 

sın-. Tabiat ta uyanmasın! 
Hayır_. hayır_ değiU Bu d 

gün pazar değil cumartesU 
martesil Daha pazar gel 
inanın bana.. •son gün,, o 
yaklaşmadı 1 

Koparmayın !Takvimin 
ğını koparmayın 1 "Cunıa 
kalkmasın ... "pazar ,,ı gürnıi} 
istemiyorum ... " son gün~ 
yakla~mak istemiyorum 1 

Ekrem, yavrum, küçü . 
biriciğim l Uyuma artık ... go;· , 
aç seni göreyim ... birbiri~ ' 
relim! 

0

sana doya doya bV~ 
korkma, güldüm diye ıco, 
"doya, doya,, dediğime gıı• 
Sana doyulur mu hiç ? Sa' 
ı;ünlerce, yıllarca baksarıı 
doyabilir miyim hiç 'i 

Ne o , mırıldandın 'i ııe. 
vı~ 

çağırdın? Ne Uedin 'i 
çüğüm, uyu' ... lztirabımı ı 
mck için gözlerini açmıı 1 

o~ 
yorum •. ne okuyorum 

bi 
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is macunları ın e •• mu .. m li • r HASAN 
Ecza 

deposunda 

~AFİ YETİ UMUMiYESinir zafi~J~~!,' a~;~~!,~~i~ı~t~z~ ~:~!rei~t halinde ~sınanlı isti razat ~anıillerine ilan 
~ ~ılak ve E~aın Bankası 31 Birinci Kanun 1928 larmiq~ekC Bilan~osu ı · · 

.'\IE\CLDAT ve i\1ATL0BAT l)ÜYL\l\T 

~abık lJ nıan lmrarıtorlu~unn 
ı.,kı me vj\rnan Duv ınu l mc,,iıe 
~le..:lisı, U m,;ı:ılı ' )i ... nu tanu ni\ 
,inin tensı 1 ·i '~ ·rurkiyeye diJşen 
his~c servi ini.:ı yen den ha_c;Jaması 

zımnını!. r·rkİ\e { vm'>urn .ıi 1 lu 

1 

1 

Osıranh lmparatr r 'g Jıozıne 1 on 
lc.ır. n • 5 r 1928 '"r ol 
uh, uau,. ism:.nı ı ,. :ın 'cnı t h' 'il 
~e l ilclhara ıuıJ .. · 1c f'l 'mck uzr 

te,·dii urctj\~ıe 

leoıız talep edilmlyen hisse seııetleri 
lcrdesti tahsil • A. hissesi" 
lisseı iştirak mukabili gayrimenkuller 
\asa ve Bankalar mevcudu 
larici muhabirler hesabı 
1ıham ve tahvilat cllzdanı 
•ayrimenkullerlmiz 

10,000.000 00 
4,707,466 15 
1,873,015 50 
2,534, 169 7 4 

94,881 .'i6 
31,705 60 

114,870 1:10 
89,591 22 

Sermaye. 
Vadeli ve vadesiz mevduat 
Eytam hesabıcarisi 
Harici muhabirler hesabı 
Muvakkat alacaklılar 
Tahsil edilmiş fakat vadesi 
gelmemiş faiz ve komisyonlar 
Muvakkat alacaklılar 

14,303 82 
427,455 40 

20,000,000 00 
2,565,399 33 
5,688,444 99 

139,781 96 
576,264 44 

~Obilye ve ilk tesis masrafı 
'10b1Jye 

le' lk tesis 

38,324 69 
51,266 53 

Reşit ve yetim oldukları -
Gayrimalum yetim fafzlerl 1.14,505 22 

ırl Potek mukabili matlubat 7,769,313 56 Nazım hesaplar 
Safi temettü 

'8,804,397 K8 
551,937 ~6 

iıı :•hsll edilecek satış taksitleri 
ıısa vadeli lkrazat 

arı :lun vadeli lkrazaı 

2,089, 7 40 00 
3,600,727 35 
l ,4S4,286 78 

~ır nşaat üzerine hesabı cari 
Potekli adi hesapı cari 

kel Potekli senetler 

• ıeııedat cllzdanı 

473,246 79 
101,897 3!1 
49,415 25 

673,3:0 62 
892,0IO 19 
741,H3 ıı.t 

tı ·~Uhtelif teminatlı avan•lar 

. ot 

çUt' 
gö• 

rirffe 
b~~ 
1co" 

• gıil 
sa' 

ıııııı 

•\Qhtelif borçlular 
~28 senesine ait olup 1929 senesinde 
•clbUttahsil ipotekli matluba! faiz ve 
~fınisyonlar 45!i,074 38 

htellf borçlular 285.358 66 

;~zıın hesaplar 18,804,397 ıı~ 

48,326,22.'i 86 48,326,22~ 86 

Emlak ve Eytam Banka~ı kar ve zarar hesabı 
Birinci devr€i hesabive 

~ 

lt111ııellf faizler 7·16,211 34 
401,096 43 
123,61l 39 

fılcsariii umumıyc 

Eytam faizleri 

351,0n 8U 
211,181 06 
l 39,tl!7 \!6 

"ııhtellf komisyonlar 
&ııkalardan tahsil olunan faizler 1 ec!lyc olunan rnulıtclif faizler 

Kfi:ŞİDE TARİHİ 
:~OlfAZİRAN929 

Eşya 

1,270,924 16 

ilk tesis ve Mobilye Amortismanı 

!ık tesis 

r.\obilye 

BAKiYE! TMETTÜ 

12,816 

4,258 

Eytam Boı;kası EmlAk ve 
n1 ;m mll~ ır 

Hakkı Safvet __ ...,,.----~------"'" 
l 'mun) muhasL·be ınlH.ıJıru 

Ziya Tahsin 

a 

BİLETLER 
BİRER l.İRAl)lR 

f 

17,074 00 

551,!l:H 26 

1,270,924 16 

Türk 
parça 

Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000> liralık< 1000) 
ikramiyeyi ihtiva eden bu piya11kosuı1da çok 

ı:ıadide kıymettar eşyalar vardır. 

Ha<>ılatı. inşaatı bitn1ek üzre olan 'füı·k Ütakları l\1crkez Heyeti binasının n1efruşat 
'"' tesisat na sarfedilınck üzre, bu ::.ene d:: zengin bir e~ya piyangosu tertip cdilnıi~tiı·. 
Bu piyan~oda ikraıniyeye ıo bin lira tal·si<; rdiln1i~tir. Bu :-cnı:'ki ikraıniyeler geçen 
~nckinden çok daha kıvn1cttardır. ~L~rkez lfevcti hilhao.;~a verli csvaınızın revacıııı 
ten1in için ikran1iyeleri;1 kısn1ıaz:.ınını en nefis . yerli n1aı11ulütından ,intihap etn1İştir. 
Arada lük · otonıobiller ve beheri 2üt,'o-'.!5Uo lira kıyınetindc pırlanta pantantif ve küpeler, 
beheri biner lıra kıvn1ctinde hüyük salon lıalıları, pihi.tin erkek ve kadın saatlaı·ı, salon 
t~Icı111ları, elmas ~:üzükler,· ipek seccadele ·, so parça nadide İıalı seccade, 1ıııo lira kıynıe
tındc ıııiııyatüı- ı-csiınli paraYanalar. Hcı·eke hatt.aniyelcri, Herekenin ipek yastıkları, 
Y~rli fi.ıbrikalanını1.ın ınaınuhitından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme derne
i';ık· Hih~liahnıcr Sanat Evinin en zarif ve rn nadide el iş~erinden ikiyüz parça eşya 
varclır. Ikran1ivclerin n1ecn1u nıiktarı bindir. 

1
, ~1erkcz Hey'~tinin bu pıyangosu ~iındiye kadar Türkiycde tertip edilıni:;; eşya piyango-
tının en zenginidir. 

Doktor A. Kutiel iMeşhur HAYRABOLU) 
1 lc~lr'k J 1 

1:ı.li\·c \'ı,;loi. ~:eu ~ayrı 

mul·adilier komisvonuna herayı 

te kik ir~a\ olunan dosvam meyanın· 

dakı ıa>füc talepnamesi zayi olmuş

t · U-,h:ıi c.·ınLvesuli alacagınıdan 

c.;;:: i • in ıüi·anu olmJdığı ihln oluntı · . 

11 •ç !' ~o-de Kt'r ~lı sı•kağında 

19 numernlıı hanede sakine !\"'ala 

mübaılillrıirdcıı Hcfia !ıınti k:ir.ım . 

lstanbul dördiincii Kalibi
adilliğine: 

. q~ •lrarlTIOkıı~:.1:r ;~;osta~~~~- HAYVAN \C El\1.T AA 
ı:gly .:• ızbelgcvşek, <ı, cilt ile PANAYIRI 

,.., 1:1\ • eder. l\ara-
'""Ydc • )ı rr-' . 

...... __ '11 fır .11 sır ırh. a .14. ı 

ÇU(TI -~ 19 Nisan .Cuma günü! 
, :n "' •• 1 açılacak ve bir hafta 

. odar devam edecektir 
1 il 

~ .ı tlLf 
o],• ğ 

0.\ vl(, \ K \ 

f :ıı 11.RI 
Bu L ... ti 

ı: ·ı 

r ' ~r t i 
\( 1 \ \J 

k ıp 

l. 'l' 

e l 

l'Eırn:\ :\iY,\L \'.\KFI. "IH:\: 
::'işhde izzet paşa sokap;mda \ alde 

ar.ırumanının 7 numaralı dairesi 
ıı. mı gün mfddctlc müzaredcve 
k lnuI u~tur.~futrnak L rcycfl.lc e mti

uvedc (".Ünü olan 'isanın 'irminci 
(' martc 'fiaü saat unbcşe kadar 
1 tanbu .vkaf müdiiriveıı de pcr 
tC\ nival idare : ıc \'f'YJ cncünıtrıe 

l>EZE. n:KSIYO .. ; bu gün için 
elzem bir amelivedir. En kuvvetli 
ve en n1ükcmru1:I nıu.ı:uh uı:ıffun i ~e 

::iülke ve '\laıcr .\. G. fabrikasının 
mamulatı olan tIJZ< >L ıbr 

Zayi: Derununda l skiıdar .: 
kcrlik. vuhesin le l aJdrı ıın tl'r is teı.. 
kcreıni muhtc'ii clizılan.:ı11 zayi ettim. 
\'COİ!~inl ~·ıkıraQ~·ıınd:ın hük nu \~ık 

1.Atıf Bin 1 lacı ;\Jchcrc JOJ 

.... ahtı i tic:ırımd:ı. hul11n:1n Sultan 

l lamamında .14 ıılimcr<ılıı 'llll~at) 

adlı tic:ırctlı·tncdc ıne\ cut nuınifatu 

racılııta hıh.:~n1le cıntia ,.c eşya 

'c demirbaş lc\·azını • ıle dukkAıı 
üzerindckı hukukc ticari\'emi bedeli 

rr•kbuzum ~ukabilindc Hcvoğlunda 

K · ri tao sokağında Kordu,·a ilan 

12 numeroda muk m Emıl Lcvi 

Efendiıe kat'i)cn 'ıev \C fiıruht \e 

e · 1 c ledı•im 

\ı. !< \" \C\• j 

tamam r 

den c\fı •• 
M lliı t.: c !!li\·'e ıl!hıırıı taicJ 
cdei-Jm. 

l\: dıkı \ ıde \Jul .ır-1 -da J.il -.\·o 

Kr tonı n lı ıc inUc rnrı tc_: en nıı kim 

Kokulaıı iıJle eden 
En mUkemmel muzadı 

taaffündur 

Sıhiıatİ'lL' it!rıilk:\r k:tdınlanıı 

:ırniıni u -tuc.lur. 

Zehirli dc~ldir. B.ı,Jıca ceza 
dcpolarilc t'C7.a.nclcr \C li.rt~a~ 

ma~ l'lrınJa 'lt·lır. 
~:ı::mı;ı::::.::::mı~::ı::==::.:=ıı--

15 ~ene tcın~13d.:ı 

d:ıkika şa:nı:ız 

SİNfiER 
s ıaıicr.ni kJllanıııır. 

F .. nni gozluı lerı;-o her ııc,·'i 

1 
)cpo-;li: 1.)tanhııl Kuprii n::ı~ nd:ı 

t:i{.\.\I \TOPOJ.O !lllt;\Dl:RU:R 

ı!'"•h•ca~d•i .. k•c•nd•i•ıı•e•l•ra•ş .. r••lı•n•akS·DY.~c=,k•-~ 

1 

!idır. FakJt ter 'c ıazc kaiınak 
ıç' ı ın.,.hu i,Jr •ııl illi 

POKER TRAŞ • İÇACI 

ı. tr..ş o!malıtk Tııl< itl<r nden 
sakmınl7.. !O adedi atmı; kuruş 

cur l'mum! deposu l,rnıbulda 
1 •hıa l":ıl:ldc rn numa:11d•. 
.J.\K lll':K:\LO • \'J; ~ımıı-:1 

iiiaı:;iiıı:ı:a:m ............ a-.. 
~ARK nı:CIR~n::-.ı.ERI TCIU. 

,\ \O'.'\l:\1 ~lRKJ·;r!: 
l li . cdarlar umum lıe~ 'eti, dahli! 

niz:ımnnmesi ve ticnrct ka:lununun 
maddci mıhso'< ın:ı teı fikın 2 l 
. "ba.., 'l:!C) tarihine tesadüf eden 
Pazar ı:ıüoü saat 11 te ~irketm ıd·re 
merkezi olan. ( ;aıaıada i Jıııer ,\bıt 
r lln birinci kat 8 niimercıd:ı ılciı\de 

~urctte St"nclik i\·timaını ak<le\ leye 

cektir 
\lüzakere olunacak maddeler: 

ı - ld:trC' ı:ıı... • .Jisı Ye 1nur-tkıp 

ra•-ıorlar .. 11n < 1i.tt"!ll3:-ı 
'~'8 ;en hılarç . Ur YC 

zar1r lır ap!J.rın11 '1~t1" 

ı~ '" h~'" ·ı t"nı ılıı"' ı. 
J 'lcraKıp "'n 

~c cclc in . ., ,.cspırı 

\C k ·!iJe 

;\"ezk ,r .,:im:. dahıl olacak hı,. 
.slJarlr ıç .. i~- '1rihf.,dL"n !-..al nn 
J!:UO \C' ak ı'onlannı şır'.ct k..;·::?.!a 
r n:ı " '.:!' \'c' ı 1

1 mi.a: sc~clcr 
d 11 q!·H .. ·aki.ai ı m:ı n.uz vc\a nıcktu'.l· 
lan ıhraı C\ \~mc,_ri rica nlnnl~ 

ld;ırc lll'\'·cı~ 

T\l\!U. lı'.Itl Ti lll'Kl'I\ 

\! \lf'T\IF<;I. f >I·; ' 

lr ı· l•a c ıiı k l:ımı1.;ık ~Ltlıı 
\\ rup:ı incklerı 'c _air hry,ı;ııat 

:ı ·is:m J 1)29 Çar~aır'ı:ı ,;aat on 
lıuçLkta B:ıkırkoy !sra.,yon ci\ a· 

nnua ~ukran çifli)tind~ bilmiiza 

;ede satılacaktı;. 

E\up nlh m:ılıkeınesınden; 
:\lüddei; :;ulevmanıycde nmlrc,e 

odalannda mukim Zülfikar efendi 
vekili Nişan Ef. 

:\1. le: l~yup kızıl ınesçıt ma 
halle>indc ~8 :-;, hanede Sakin 

lOmetıyle h"mıller mume< iller an 
,ında i .ı 1 bzıraıı ı ı~ıs 'ırih . de 
Pa.rb.tc tanzım \ c •-rıza olu~ıan muka 
vclcnamcnirı mec''~in 21 •arr 1929 
tarihli ıcbliı:;at da muh:ır~r şenit 

daire inde ıastik olunduj';unu O 
manlı i'tikraz.1tı hamillcrinir na7"m 
ıuıt3ına arzcdcr. 

Bundan maada l'ran;ız mandası 
talıtındl lıulun>n Sark dcvleılerinin 

' snı:ınlı düyunu tımu miy c-;i ndcki 
hi:-;selc.:rinin tr">Vİ)e-.i zımınında mez 
kUr devletler ınümc,silleri ile 19 
ı, -ırunus:ıni 1 <t29 tarihindt ranziın 

ı c mzo duran mukavelename dahi 
düveli mcphuse tarafında'l ta:.-ti~ 

olunmu~tur. 

.\lmanıa. Bd~ik:ı, Fran ·a, lngiitcre, 
ltalya \ e !S\·içrcde müteşekkil hamil 
ier ccııti ı cık.; tar:ıfından ha millerce 
kabulü tav~İ\'e edilen i~bu iki mu-. ' kavclen<.ım e hami 11 erin ta=-vlhine 
.-ır.1.oh nur. 

i hmıllcrin bbulii aıaj!;ıdaLi veçhile 
t.bakkuk edecekıır. 

1 - l'zuıı rnddi istikrıızat hamil· 
lcri ıçin: Türkiye hükOmctivlc Fran· 
!'tZ mand.:ıc;ı tahtında lıulunan ~ark 

de' !etleri lıc~Jbına 4 '\i,;an 1929 
taıihinden itibaren .il \lavıs J'l2<ı 

ı~ ihım· kadar, \lcclis tarafınJ;.~ 

Bu ~urctıt: , Lr;ız \ c ' t-.. di CL 

1 cck olar c halT' , c ıah\ 'e!.ıl:: • 
'>srıa.nlı du\'un, •nu:-li\r-ct I\.'. u~m3lı 
itihari...;i \Cki'.ırıunc, 0 4'> ,a. b31 o 

<'hluğı: ı kdirde muk8\ elcnamelcr 
sureti k.J.fiyede '11C\k ı mcr·ivt• 
girecek e-diı 

:'lleclis. b~ key ıeıi hamıllcre ıelı 

lil'; etmekle lıenl er ':ıazine bonoları 

hamillerine ·ı-:on,olit ıahnlitı_ ita51 
ve "\ ni zamanda kndilcrine hu 
yeni tat-\·ıııc--e merbut c lan hirincı 

kupona nı;•kabil '' şilın lO peni tedı 
vc'i ve b ~\Jtu ~us l 9"1.4- tcrı evcl 

ı ,·adden hını etnı , olar muıcdııhil 
matlu!ut se,edannı Ckupıın nmort 
esham serip t~z senede Jozimulitfı 
• \ Iük ' il ıonobı • ile tebdili zım 
nında ltzınıgelen talimaô vercccktır 

.ıı '1a11 JQ2'l taribin<leP evci 
me\ zıııı 1 •h: L' ul oi-lıeti 0 l-0 J 

balijt olınadı!l;ı takıırde • ·~ nameler 
rniinfe!'ih .ıddohınacak. ve hamıllcrc 

tcdi) · Ldilmi\' c,Jan nıcl•alip;c ıne:r.kUr 

hamıller >Ureti kat"11·ede ıemelluk ede 
cek. ,.e terdi edilmiş ı lan 11.nine 
1)(ınol3rı .::3hipferine iade oı nac ~~tır 

Bundan b~ka iı:ıl at için. \le,' .• 
hamil'erın •şada gostcrilc, mucs>c 
•elcıde hc'acal.lor tcblib'ere mü;a 
t:aat ccnıclcr ıi riCJ cth:r 

tcdivrye \aLedil:n \e a,aj';ıdakı cr<hcld~ hczalik ı~ııı, il:nda zikıol~naıı 
gö:tcıilen ınehalig-:-ı nhz ve kıhz1 e te'Ji,ıt ç·1, haınilicr lupon \C tı. 

2 Ke~idclc~de l'llra ic;:ıbct C't· \illcnnı :ı\nt rıi.ıes e')e1crin giı.,;clcıınc 
memı; lk•amİ\·cli Türk tah\ il:\tı ihr.z edebili, fer. 
·hamillerı ık :\isan 1'125 ~ Jahılidir) Türk.ve O maolı Ban~a;ı 

1 mLll • J 1 '1Um~rnlı keşide •·~ itiho- J;tanbul (;aıaıa lstar'ıul) 
1 re~ .\ğ ,t s llJ28 r c!a';: ır tarihli J)i,yçe Bank 
• ,l5i " macalı kr<idc'\c !.adar kura Galata 1 tanhul 

1 

isahe• ede.n. ikraı •heli Türk tahvilatı s.ı~da zikrolunan tcdİI<' \lnı.nva 
hamıllerı ıçın: l \urlerine bir iltihak Avusturp, Belçika. Fransa. lnl'iltere, 
vizc~i \· ızcdilccc, .. olan t:'lh\ illerinin l'elemcnk ve ltalyndakı harnı il ere 
ilııa. le: dahi ifa edilecektir. 

.ı - 'ili 1 ve ıııı:ı b • ~ \C -"•hık ()>mantı lnıp..:a•orluğu· 
19112 .- u h tertipli h.ızinc bonoları ntı•ı inkı-.ama uğrnmı~ llüyunu 
hamilleri için: i~bu honolann "-"alıık umumiye :\leclisl 

A lngiliz lirasıyle IAzimilttediye olan istikrazlar. 

iSTİKRAZAT VAD.ELER 
J.ktC'l f'C 

Kııptcn dıv· oluna 

r:ı~ı 

cak geyn 
-afi m '>· 
la~ ( J) 

lngilir. fi 
Duıuııu mıı,ahhidc i.ı Edül 19'21 4'2 O o 8 

();maniye 181)0 ı .ı Eylül !9~4 O - ı 11 
Tömhekı i;tikrazı l.f \~usto; 19'!-t o ı - i ı 
(1 ıı 1 l :"9tı J 4 ı,Jnunusanı 1 ~:l:l O 2 5 
C:ümrlik ıcıo'.) i·tikrazı 14- K~nunu;ani !925 44 o ı ı 

Baıtdat dell'ir ynlJan inci s:•i 1 \fart l'J~l< 51 it 1 11 
• 4 ırıı 4 14 ldnunı >ani J92:'i .J7 O l - 11 

" 0 4- 190i 905 14 KA~unusani 1925 J9 1 U • 1 - 11 
'J echizatı askenye 1 \!art 11128 4l> o. ı ı ı 
Bağ 'aı tlC'llir vollan \!nl"i seri 2 Klnıın· a,i 1 rı28 I 40 ') ı - fi 
l\a !ar r' '.Dır ı olları .~ncii •eri •> h.~nunus ,i 1 Q28 O ı - ı ı 

• 0 4 llJ08 1-t K<lnunusJ.,i 19'.!5 1 .ıı ıı 1 11 
• • 4 ltJ\)11 14 Klnunue\el f!)H .ıo O f 11 
( ıumruk 1()1 I :..? f{jnunus:ıni 19'18 .14 tl 1 1 
0 ,1 ,; I9f4 14 'feşrinis_,li 192ı ll 2 ı ı 

B Teziyitli Fransız fr.angı ile IAzimtittediye olan lstikrnzlor. 

İSTİKRAZAT 

40.000,000 franklık .'.;ark demir 
\Ol!arı 
0 

0 ~ i 90.1 Hü 'ıınu 

Soma llandırma 

llüdeı .le :;ana 
T\opv·ı ovac;ı ı~kast 

sa\ dl\·e 

\' Al>ELER 

t 1\.lnunu~anı 191-°' 
1 \fay 192~ 

Teşrinie\el 191! 
Teşrinievel 1924 

<> .\~'ll<tos 19~4 ten 
1 CJ 'I'eşrinissni 

19·24 c kadar ,·ade;i 
hulul Ct'!'iS fair. 

1 

ak n l 

K' po:; l.L\C oh' 
ı:uma 

rı.s:: 

51 
l7 
27 

t.:ak ,.:ı\ 1 

ı mcb 
la!!; J ) 

J'ran••z h. 
10.2~ 

10.20 
10.20 
10.20 

trımamcn 

C) Tezyitsiz Fransız Frangı ile IAzimUttedlye olan istikrazlar: 

Ahmet efendi ~iınmctindc ınuekkilı - T 
ııiı· bi~ kıta k:\r·r:ıdil St"'"'!cdi ınu(..:ihı KEŞi. D. L"LERI. N ( akdcn tc 
nce alac.ı ~ ol" I folinınin r_ -ı; ,-e İSl'. K 1.)A z A'l' IJ ~diye oluna 
mas.ari[ m~!Jakcwc \C ticrct \t,;:k~! t \. .. 1 cak ~.1}rl 
talı<ih talc1'iy!o ık=e evlcdij!;ı dam- 1'arıhi ınuma safi meh· rası 1 () 
dan dolan müddei aleyh namı a 

1 -------------1---------ı---ı-!lL.!._ 
ıasôr kılınan celpname 7.;ılmna 
mıiddcı aleyh mezkiır bınede bulun
madıj!;ı ·•ıbı ma alli ikıt!"•: de 
meçhul oldujtu ın.hallc muhtarı ile 
mub~ir t af odan verile., ıneş. ubat 
tan a'11aşılmış ve nıüdde, "leı he ilıln 
ile tclılıgat icra:ına kar , cr'lmi< 

rıiduğundan yev"li ıııııh• kcmeSnoyı: 
lJ"ll paz~· güne <a!t or. iç buçukta 
tayin kılınmıı oldu~undan yenn ,.c 
vakn mczkCırda müddei aleyhııı haıır 

bulunma>ı ak<i t:ıkdirde hakkııı<la 

muamclei gıyahiYe ifa olun2caı;ı telı· 

lig mdmnına kaim olmak iızc-c ilin 
olunur. 

::DDr. Kenan Tefik 

l(adın hastahanesi ı 
d<•!;ı•ı- 'c nn.ıhi Yalcııl:ır t! 

·,abul olıınur 5t 
~i!ii':l':)Şişli Bomoııti.U 

~, n1cn .a r uhvıl~u ·rc~rinic\·cl 'c l\:\nu

nul·\el f9~4 ile Şu .. 
hat 192~ ke,ıdeleri 

!lehe• a· 
ınoıti ıah 

'ilit için 
ır s 95 

r ın ı r 
r.ırgt. De 
her ik a· 

mh dı ı.ıh 

,ifılı için 
1 o u :·0,40 

(1) işbu sııtunda gııst< ılen mebali~in muadili lıııınıi"crc, " "ıo nt'1, 
nnın ıl~ı h:ı. ':'İ tı.ırin le •'1r 7 ~un ~ün vıst.1 kaml1i,·c_ -.u uze-rınd n ..,,ıha!H 

par1 tı.; ,. rl1 ek · 

1·ürk Gayrı Mübadiller cemiyetinden : 
< .c~cn çar a,1ba .;ıinü ıç;.c:ıa~ da.et cdi miş ola cemiv h--ıi heı ,. 

urun, ''".si c g.ın CI\ ı.;ri\et h:ı~ ola ıa ır. b·nae-ı içtir."' edem uıdu 

it.'ndar ccmivet nızamnarr:e.,inin dnkuzurr P" :!desı J. ık.1.:ıına tc\ fık 
ıı~vctı um Jmı,,;en ı J • ri.,.an '<J<!IJ tar 1ine mu-.Jdif ç~r~~::nl.:ı:ı rrtın s:ı t or. 

döıtte ''· c 'l'ürk ocığında ı ·timaa ıia\ct edilme,.· he~ L:ti idarece k .. ar-rir 
olduğu ve ıı Z'l[""J18n1cnin or. nrıı m:ıddesi ml;cibin"'" l'u içtimada ish:ıti 
vücut eden aze111n ınıkdar• her kaça baliğ olursa. olsurı r"'zn:..,,.,cdc rncv..:ut 
maddeler hakkmda kırar j, ·ha~ dilcçeği ı: " olunu 
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Evelki gün Beyoğlunda Aynalı çeşmede yıkılan apartıman enkazı altında kalarak vefateden 
zahıtai helediye memuru Servet efendiye tertip edilen dünkü cenaze merasimi 

Eskişehirde Millet mektebinin birinci devresini bitiren hanımların 
grup halinde resimleri. 

Başvekil ismet Paşa hazretleri tarafıııd. 
•ct.Wr ""'t.·••p ı .. h '• ~,,. ltr rtı l aıuthı:• 1 ' ' 

...... illUıtaltt ı-~ ~~ ' • ,ı11.t. 

. a <riri ~,ülnln kanununun ilgası hakkındaki 
ı ıııet J1:'Şa hazn:tlerinin nutukları kövlere 
~ ,zi t·d;ı ek ün·e t:ıbolunnıaktadır. 

-..... , ,, - -
\•'U ~m·a lahr k113n hc?.aran s•nclalııeleri umumt satı~ deposu: lstanbuld• 

K ı cı o ''J h;ooınıl.t 46·47 numaralı Joz. N. Aciman telefon lstanbul 24t)•l 
.amış; a, oı Jepoda envai çeşit perde , e do~emelik kadife hare ve fantaz. 

kum:ı~lar: m:..ıC\: lC\'"\I ı~tl.!r, perde mi~tcr, tul; keten pcrd~ ortüler; maroken 
deriler. pr ç k ırnış ma<if pirinç ve lake karyolalar ile çocui< kanolal~n fab 
rika fıatına •. · moh1dır F•at maktudur. ·-- -l""V"'~ FE il 11\! SON- sözO: ~ 

;;a•f41 

"";~,! ~,!,,~,~ °"IB }' 
elefon cihazını faalh et sahasına 
tL Ru cllıazlar 11 O ve ya 220 
<:>ltluk mütena\ ip cervanda 

i~lcrler. 

Bıııün A vrupanı'l dinlenmesi 
nı.cmendir. Tecrübeler ha;cnizde 
\C ya 

HE L Y OS 
\I Jcsse eler odc meccanen er• edllir GalatAdı Po<tahane 

~ kar,ı rnda Hazaren hınınd, • ı 14 ::CX:X:: / 
PERTEV ÇOCUK PODRASI 
ilk valide olmak şt:refı 1 Jhral eden hanımlara 

tavılye ol ,:·abılir j 
ı ı ı,;C''Xıl\ onlar m hivetı gayri mn Qm her hı:ngl 

'ılr podrı ile ç ı · kl .,.,ın ~ n e ı.'.!Ssas c.t 
' rini ~a}rı k bı,, teda •• cılt h ıklarına m ı 

•e a olmak tehi ics ne "1a•u •dt • 

ıdncı veya t ~unc ne zud -ı yetlşt rmlş < ~ 
~ Je _r onun hausu kı • e•; c.;.• t.ıkci3 

etml~len'ir. il!r , ere tecrUtc ed, _ı.. 

..... 

MiLLE T Mt 1\ • rı rm 
~ 

nı .1 .. 

Eskişeh:rde Millet mektebinin birinci devresini bitirenlerin grup \ 
halinde çekilmiş resimleri. 

Ka)'':ieri köy 
yaparlarken ... 

1 

l 

muallim nıektehi talebesi saf halinde ve jinınastik 

Kazanç beyannaınelerinin tahsil şubelerine 
verilınesi ınü<ldeti <lün bitn1iştir. 

E.MtlK VE EITlM BlNKlSl 
Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20,000,000 Türk lirası 
Mer~ezi: A N K A R A 

Şubeleri: lSTANBUL ve /ZMIR 

Mevcut ve inşa edilecek BİNALAR üzerine 
uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

Mevduata ve aile tasarruf sandığına en 
müsait faiz verir. 

Bil'umum Banka muamelatı 
lstanbul fUbesl: Bahçe Kapı Telefon lst 3972 ..................................... ,,, 

10 
Diş fırçaları 

o cııik. ve fer noktat r azarından 
en te..,ız fırça!Rr•lır. C'in,le•1 mukem 
me· dir llt:W''·'·'' '"l~··"i;1:ı! 

Her ye de 4:' kuruş fiatla satılır. 

Okzijen sayeı:;inde istihzar olunan Bl()KS 
diş ınacununu da kullanınız. 

· MES'UL MÜDÜR: BÜRHA11N•E•TTlllD11~.r'1~ 
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