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BÜYÜK ESER 
Times gazetesi Ankarada bir 

l'Urk IQgati için çalışıldığından 
bahsederek bizim imla JOgan

ınızdaki kelimelerin sayısı ile ron 
lngııız !Qgatındakl kelimelerin 
sayı sı arasında b: r kıyas yapıyor: 

kÖYLERE KADAR HEKiM GONDERECEGiz 

Aradaki fark yüzbinleri bulmak
tadır ve ışin lç ytizünü bilmi
Yenleri ürkütebilir. 

imla llıgatl eski bi r kitabın. 
ol duıı;u gibi kopyası idi. ~imd i. 
Üstünllc çalıştığımu bıiyuk ,Qgat 

içinde bu de mc çatma eser bır 
'arma gibi kala caktır Arap Acem 

ke:.""'?,lerini bir carafn !:ırak•nız, 
bu lıigntta öz Türk keli
tııelerillill sayı.~ı eıı büyük 
tııilletlerin kaınus kelime
lerinin sayısı ile nisbet 
edilebilecektir. Çünkli o da 

Ç~k e>ki, geni~ kültlir yapmış 
buyuk bir milletin söz kitabıdır. 
1'ürk kelimeleri, hiç bir kitapta 

dt~i!, .evde, rnkakta: tezgahta. 

l'Urk oğullannın al';zındadır. 
Komisyonda çalışlln arkadaş

larırnız Çekmek gibi her zaman 

~Ullandığımız bir kelimenin de
rinleşe dağıla dört beş kişiyi iki 

tiç gün ograştırdıjtını gormckte
dirlcr: Bu kelime, üstünde işlen 
dikten sonra dipdiri bir ~ahsıyet 
•lıyor; yirmi otuz kola ayrılıyor; 
~Uansı üzerine bir vüzuh geliyor. 
bdlarca toprak altında kalmış 
ıt gömü açılıp temizleniyor 

ctbı, insana heyecan ve sevinç 
~li . 
~ }llr. Bllmcdiltlmlıı: binlerce 
eliıııeden başka, bu memleketin 

:
0harrirlerl her rntırda kullandı · 
llıız kelime ert nekadar aT. 

!trıı!ormu~uz! 
, k llir kaç gün ls ranbııldıı kalan 
~da,Jarımızdan biri esna[ tnha-

nın yalnız bir kısmını dola
ş,ıtak Ankarava binden fazla 
%1 h . . . 
h 

a getırdi. Bu dil ne biiyuk 
az ·nemr, Jııgat bitt ijı;i zaman 

ti.ir"ce"· ı· k b 
1
.' ı; ı z. ·a ·at u ylik. ek milli 
ıın evi t i . . .. 

l 
_ ve anı o ması ıçın ust-

erı .. 
ne vazılc alan hutün heyet 

Ve I 
~ iklr adamlarının ~uurla. 

~anın r ı yarak ve bezmiycrek uğ-

~~aları h\zını gellr. 
v~ l'iirk edebiyatı şimdiki ıevh. 
it alııkanlık nôhctinclcn kurtu
d~· ii;. Türk kelimesinin tadını 
•. Y<luğıı , Tlirk lahikalarının zen
oınliıı.: . 
d ~·nı n ııl nclt ~ ı zaman, Türk 
iline . .' . •o ) epycnı bır rem ak ve 

"'"çl"k 
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1 ıı;elccek, kum \e sarı 
Prak lı 1 n ırt en b:rc fı~kıran kay-
a~n . 

tınd sc rı n 'ı: lcyizlı . tı)·u al-
tilr a crı glizel baharların cenneti 

anı:. Yeşil olaca ktı r. Türk ltlg:ıtı 
tim ıılrnı yan .\ n.ıdolu !(İbi anl ,ı
krı ıy~ Tiırk hıılk ının derinlik-

nı · 
nıa 1 g:o ·teren bir kc~if gihı 

Cakıı • 7·· 
es~i · · ımes o zaman bu 
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Tasfiye . bitti 
Memurları tasfiye 
edecek komisyon 

müddeti bitti 

'ehremaneli memurları arasın a da 
bazı leheddüller oldu 

Yerli malı _._.... ___ _ 
talebe mitingı - - -

Dün Ankaradan 
g·elen te1g-raf 

Sıhhiye vek ili bey tıp talebe$lnill verdiği fay zıyafeti11de 1 
Memurin kanununun m vak

kat maddeler! mucibince izleri 
görUlen memurlann Uç sene 
za rfında tasfiyeleri tazım geli 
yordu. 

Hüklimet mitinge miisade 
etti, yarın binlerce talebe-
11in iştirôkile yapı/ac,akf 

- ===-= 

~ı~~iJe vekilinin beJanatı 
•••••••• 

Memleketin mutahassıs 
doktorlara ihtiyacı vardır 

En büyük idealizm kiJylere 
kadar doktor giJndermektir 

o SÖZÜM ŞUDUR: ÇOK ÇALIŞINIZ 

•••••••• 
SIHHİYE VEKİLİNİN İZAHATI 

~ -
DUn Tıp talebe cemiyeti tarfından Sıhhiye 

vekili Refik Bey 'ereflne bir çay ziyafeti 
verllmlftlr. Refik Bey, talebe ile hususi ve sa
mimi hasbUhalde bulunarak bilhassa mUtehas
sıs etıbba ihtiyacından bahsetmlf, Avrupada 
blle mUlehassıs az o lduAunu, Almanyada 
{44000] doktor bulun asına mqkabll mUtehas- · 
sıs ların[350) kadar oldujunu, memlekellmlzde 

. [7500] doktora ihtiyaç olduğu halde [2300] 
tabip mevcut Olduğunu söylemlttlr. 

Sari hastalıklarla mücadele 

Vekil Beyin izahatına göre, bu sene flrengl, 
Sıtma ve trahom milcadelelerlne ehemmi

yet verilecek: 5 doğum evi yapllacaktır. 
Refik B. çocuk vefiyatını azaltmak için sUf 

lflerlnln düzelmesi ve doğum evleri tesisi 
zaruri olduğunu ve bUtçesl, sıhhiye vekilletl
nln bütçesinin iki mlsli olan lstanbul Şehre-

. manetlnln sUt meselesini halledemeglnl llAve 
etmittlrr. 
vekil B. müstakbel doktorlara , memleketin ibtlyl!cını temin için 

çok çalışmalarını tavsiye eylemiş ve hasbUhall şu sOzlerle bi
tirmiştir ; 

- Eell biiyük idealimiz köylere kadar doktor gön
dermektir. işe, e11 iyi yolu tutarak başladığımız için 
muvaffak olacağımız kanaatındayım. İş başında kal
mağa talip değilim. Fakat gençlerimizih, yapacaklarını 
görmek içill Nafiz Paşa merhum kadar yaljamak islerim.,, 

Talebe cemiyeti reisinin nutku 

Ziyafet esnasında talebe cemiyeti reisi TalAt bey , bir nutuk 
irat ederek Refik beyden bir peder şefkati gördüklerini , bu 

sene ilk mezunlarını verecek olan Tıp talebe yurdunun , bikes 
talebeyi kurtardığını söylemiş ve talebe namına yurt hatıralarına 
alt bir albüm taktim etmiştir . 

Vekil B. İll talebe cemiyetleri hakk111da fikri 

R efik B. dUlhamlt devrinde gençlerin çekti kler! mUşkilat ve· 
tazyiklerden bahisle demiştir ki ; 

- Talebe cemiyetlerillin m esaisine çok taı·aftarım. 
.l'akat çok ("alışmak ve disiplindeıı ayrılmamak lazım
dir. Vatanın pek çalışmağa ihtiyacı ı•nr. Yükiimüz, 
tahmilllerin feı•k11ıde büyüktür. Soll sözüm şudur: Çok 
çalışınız! Bellim kinısem yoktur. Yapyalnızını, yegiine 
arzum işlerimle meşgul olmaktır. Aınerika seyahatın
dan so11ra yine sizlerle görü.~eceğim. 

izdivaç meselesi ihma.l edilmemeli 

izdivaç meselesin! de ihmal etmemelisiniz. Mecburi hlzmettea evel 
evlenmek doğru değildir. Fakat 35 yaşını da geçirmemeli. 

Vekll bey vereme tutulmuf olan iki talebenin sıhhatlle de ya
kından alllkadar olmuştu r. 

Bundan sonra Vekil Bey telebe birllgini ziyaretle birliğin faallyetl 
ve bilhassa ecnebi talebeler teşkil!tlle münasebetleri hakkında 
birlik reisi Ferruh beyden ma!Omat almıştır. 

Beyııelmilel talebe kongrası 
Ferruh Bey beyn~lmllel kongraya hazırlık için Mısır, .ıran, Bul

gar, Rumen, Sırp talebe murahhaslarının lştlraklle lstanbu:
da bir konıra akdına teşebbüs edildiğini blrlli!;ln 27 l\\lllet ta'e
beslle nüııascbet tesis eyi t!iğlr.' sllylemlştir. l{eflk Bey bunları 

memnuniyetle karşılasmış ve Alman)'adakl tal b hay h'ldan 
bahsetmiştir. Vekil bey a_yrılırken birliğin hatıra defterin •Çok 
ııcvl-ıdl'Il,cUmlc ini kaydederek hissiyatım ifade etmiştir. 

l(anun 1927 senesinde tatbik 
mevkı ine konmuştu . O tarihten 
beri te~kll oiunan tasfiye !<omls
yonları acizleri görülen aıenıur· 
tarın tasflyesllc meşgul olmuş
tur. Söylendiğine göre tasfiye 
müddeti bitmlttir. Esasen muh
telif dairelerin hemen hepsi 
acizleri tahakkuk: eden memur
ları t111fiyeye tabi tutaıııştur. 

Şehremanetinde 

Türk Talebe birliğine ait 
i şler hakkında teşebbüsatta 

bulunmak üzre Ankaraya 
giden talebe murahhasların
dan, dün birlik idare heye
tine bir telıraf gelml~dlr. Bu 
telgrafta, Dahllly• vekAietl
nln, vukubulan müracaatları 
muvafık gördüğü ve yerli 
malları içi miting akdına 

Şehremaneti memurla ;dbat 
komisyonu dUn toplaıı•ış

tır. Vaılleler!ne reç rel a gn
dan fazla memurun cez!\laadı
nlmasına karar vernılftfr. Bir 
kıaım memurlara da lbtarnamı 

gönderilmiştir. Bir kaç lnemur 
da szlolunmuş ve bir kaç me
murun da tayinine karar veril· 1 
mittir. ı 

ı ·' 
. M. VENtZELOS 

Yeni teklıflerimizi 
tetkik ediyor, ya
kında cevap verecek 

YenizElos bizimle illıal la ralları 
nlnanıınu leııılt em: • 

Ati na , 2 ( Arıeksartito ) M , 
Veni:ulos dlin Parlamentoda lıeya

na//a lı ıılıınıırkeıı m/Jb adelı• ve 
hilhassa emlak meselesindeki ilıli

lıifw Türk- Yıına11 misakınw aklı

na mani o/dııjfıın ıı. Ali1111 htJk.ı1-

1 melinin ılilıifı samimiye/le arzu 
ettiJ!ini beyan vı• Ankarmıın da 
ayni ililıif emel/erile meşbu o/c/u
Jtunıı ve a/ôkadar eslıabı emlı'ik 

tarafından yapıları tazyik111 arza 
edılen ililafı ,orilncemede bıraktı
ffını itiraf etmiştir. 

Venizelos beyanatına devamla 
Ankara tarafını/arı yapılan yerıi 

teklif leri tetkik etmekle oldıığıına, 

yakında Yı111a11 nvktııi rıazarını 

Ankaraya bildireceftini söylemiş, 

ga: eteler ile efkı'irı ıımnmiyeye 
itidal ta vsiye etnııştir. 

M. Venlzelos diyor ki •• 
Atlna, 2 (A.A.) - M. Ve

nlzelos Yunanlstanın Bulgar
lar tarafından vaki olan ta

mirat tediyatından kendisi 

için tevkif edilen mikdarın 

kat'ına ve günün birinde 
Almanların tamirat tedlyatı 

meselesinin tanzimine tabi 

bazı şerait altında muvafa

lcat edebileceğini meb'ıısan 

meclis inde beyan eylemiştir. 

Otomobiller 
m!!BiL r-

fenni muayeneye labi laluldu 
Şehrem•n•tl tarafından 

otomoblllerln fennl mua. 
yenelarlnl yaptırılmı,tır. Şo
förlerin sicilleri de tespit 
olunmuftur. 

Takside lfllyen otomobil· 
larln ön ve arka numara
ları da deil•tlrlllyor. 

Bu ı,ıer ile t2 memur 
mefjUI olmaktadır. Ema· 
netin bu emirlerini ya p· 
mıyan fOförler s e fe r den 
menolunaeaktır. 

ehremanatl aut muayene 
yeri rl için tet lkat yaptı
rıyor. Muayeno yerleri ya
kında açılı:ıcaktır. 

' 
Şükrü Kaya Bey 

müsade eyledltl bildirilmek
tedir. 

Talebe blrlltlnln, yannkl 
mlt!ög ve koncrasma davet 
edilen mekteplerin ekseri
sinin kız ve erkek talebe-

leri bu teşebbüsü alkışlarla 
karşılamışlardır. 

Kongraya binlerce talebe 
iştirak edecektir. - __ ___, __ 

~~illere -Hindlslan 
Londra, 2 ( A.ı\. ) Yeni 

lnglltere - Hindistan hava 
hattının küşat resmini icra 
etmekte olan hava işleri 

nazırı Sir Samuel Hoare 
dün Atlnaya vasıl olmuş, 

ö~le yemeğini lnglllz sefa
rethanesinde ve akşam ye
meğini mösyö Venlzelos ile 
yemiştir. Mumaileyh bugün 
lskenderlyeye müteveccihen 
tayeranına devam edecektir. .......... 

Haftanın en mühim 
havadisi hangisi?. 

Talebe arasında merak 
ııe büyük bir alaka ııyan
dırall bu müsabakan11zın 
başlıyacağı günler yak
laşıyor. 

2 
inci sahifemizde 
nıüsnbaka şartla

r11ıı 11eşredi1Joruz. 

·---· !Jliisnbakn11111 ni
zamnnme~i deıı eh olaıı bu 
ş1;-raiti kesip saklayınız. 

Tahkikat işi 
Dün de dört şahit , 

• r 

dinlendi 

Jabiller arasında marul ü{ 
.apnrı:nnıuz Yar 

Mevkuf buluaan kadriye 
hanım ve rüfekası hakkındaki 
tahkikata devam edilmektedir. 

Müstantik Hlkmıt bey dUa 
mühim bazı tahltıer dinlemiş

tir. Bu meyanda Kırzade Şevki, 
zahire borsasından Feridun, 
Kalkavan zade Ismall, Alımdar 
zade Hafiz Aziz betlerin şeha· 
deline mUraacaat edllmlftlr. 
Şimdiye kadar dlaleneo ,ahlt
lerla yekftnu iki yüzü tecavD.z 
etmlftlr. 

Bir kaç ıtüne kadar mevkuf
ların latlcvabına b~lanacaktır. 

Mevkuflardan Ahmet Vefik: 

Muhtelit encümen ve ı\\ a -
mut Muhtar Paşanın istim 
hakkında izahat veren se ~ ~i 
sefaln müdürü Sadullah Bey 

Ne ~isa~ ... ne kita~ Bey evelce isticvap edllmlfti. 
lıttcvabat esnasında tahliye 
edilen maznunlardan Ali Rlza, 
Bankacı Kemaı, Fuat Şemaı M. Muhfar pş 
Beyler do isticvap edilecektir. • 

Polis talimleri nezeman din-
--- lenecek 

1 nisanda başladı 
Bugün_ atış birinciliği Seyrisefainde aranan 

talimleri olacak dosyaları bulamadı 
Polis mifdürU Şerif B. in 

beyBllBfl -----
Polislerimizin mDnfırlt ter-

biyeleri hususuna aon derecede 
itina olunmak
tadır. Bu hu
susta Polis 
müdürü Şerif 

bey, · dün bir 
muharıiıiııılze 

bu mes'ele 
hakkında ,u 

izahatı ' .. niş-_ 
tir. 

" />nfl.,.t ı tn 

senelik münferit 
• terbiye talimle
rine I Nisandan 
itibaren başlan 
mıştır. 

.'.fer k tz /erde 
yapılıyordıı. 

Şerif Bey 
alırılık talimleri 

Ytırındau ( buıtünden) itiba
ren de atın birlncllltl talimler! 
yapılacaktır . 

' 

Bu blrincillklerde kazananlar 
altın kupa ve muhtelif hediyeler 
vırllecekJlr . 

1 evhit olu11acaklnrmı ? 
Polis ile Zabıtai belediyenin 

tevhit olunacağını bir gazete 
yazmıştı . Bu hususta da Şerif 
bey, diyor ki : 

" - Polis ile Zabıtai 
belediyenin tevhidi arzu 
olunur; fakat bize böyle 
bir emir gelnıemştlr . ., 

YENİ MEKTEPLER 
Ne şekilde yapılacağı 

Vilayet meclisinde 
görüşülecek 

Vilıiyrlimiz dıılıilindt' yenıdtn 

46 mektep inşasına karar ver/i
mişti · Bu mektepler birden yapı
lacak ve parası beş se11ede ödene
cektir. Bunun için iki btıçuk mily nn 
lira tahsis edilmistir. 

Vali vekili Muhittin Bty, para 
mukassi/en ıw//i11ce faizı de ola
cağ111da11 bwııı muvafık görme
mektedir. Mekteplerin se11evl tahsis 
olunan 250,000 lira ile ı•e bu pa
ranın yettiği nispette mektep binası 
inşasına taraftardır . Bu mesele 
Vilôyet meclisinde konuşulacaktır. 

Hariciye vekilimiz 
Ce11eı•re seyahatı Vilayete 

tebliğ edildi 
--aa.--• ~ 

Muhtar pş. Almanya
dadır, davete icabet 
edip etmiyeceği belli 

değildir 

Ank:arada, tahkikatla meşgul 
olaa muhtelit eacümen 20 nl
aanda Mahmut Muhtar paşayı 
dlnlemete karar verınl tir. 

Mahmut Muhtar pafa Alman
yada bulunmaktadır. Kendisine 
davetname gonderilmlftlr. 

· Bu tahldkatla al kadar olmak 
üzre Sıyrlsefalnln o zamanki 
MecHci idare azalan ile, Müdirl 
umumi Sadullah Bey Ankaraya 
davet edilmişlerdi. Aldığımız 
malOmata nazaran, bu avans 
mes'eleslne ait doıyalar Seyri
ıefalnde bulunamamaktadır. Şu 

takdirde avans ifi idareden 
ı•çmemlştir. Bahriye ve Maliye 
nezaretleri kendi kendilerine 
bu karan verınlfl•r ve idareye 
emir vermişlerdir . 

Mahmut muhtar Paşanın da
vete icabet edip etmlyecegl, 
bittabi şimdtllk maıom değlldlr 

Seyrlıefaln Müdlrl umumisi 
Sadullah Bey de dosyelerln bu
lunmadığını teyit etmiş ve de
mlftlr ki: 

" - Mecll.~i mebusan da 
bu avans meselesi hakkın
da takibat yapilnıası ka
rannı vernıişti. idarede 
arattık, dosyeleri mevcut 
değildir, ki(" kim.~e de bil
ıniyor.,, · 

·--~----
Jmınastik şenliği 

Geçen sene mayısta memle
ketimizde ilk dclayapılan idman 
senetlklerl bu sene de yapılacak
tır • 

jimnastik \lenlljt"lnln bu sene 
geçen senekine nazaran çok 
daha iyi olması için çalışılmak 
tadır • 

jimnastik tenllkleri şehri-

mizde bu ıene de taksim qtad
yomunda yapılacaktır. Şen ilklere 
yalnız lise ve orta mekteplerin 
kız ve erkek talebeıl f\Jtlrak 
edecektir . 

Şenlik proıramı vekaletten 
Maarif Emanetine gelmlf ve 
mekteplere tevzi edllmlştir . 

Geçen sene 10 mayısta ya· 
pılan jimnastik şenllklerlnla bu 
sene henuz ne vakit yapılacağı 
takarrür etmemı,tır . 

Yarın •· mııı 

Hariciye Vekili T evfi k -5 -Rüştü Beyin riyasetinde ~ 
E 

Cenevreye gidecek olan 
heyeti murahhasnmızın ha
reket edece h 1 ında 

şehrimiz r smı makamatına 
malQ~at verilmiştir. 

--
numaralı ilAvemizi 
müvezzi/erden is
teyiniz 

ıı. 1 



'IlJ.LlYET 
- - - - -

( Mill~el l in Tarihi le!rikası : 42 HARİÇTEN ALDIGIMIZ 
• 

lHhıı.dl ·-·-

. . • .... • . Tam!!at işi 
1 

ılı Dil S ~e lir 
Toktamış canını zor kurtardı Müzakeratın netices( l\lf . . ..... 

. . . hakkında bir tebliğ 1· ıecusıleıle n1uslu-
T. r askerlerıne verıleıı emır şu oldu: . AA> M s h mani ar birbt.rlerı·nı· 

't Tı f "" /d •• ' ,.,.. • "l Parıs, 1 • • • c ateh! 
U ve 0 ur• '1 .f ! mır lll ıayet mtitehaSSISlarıo mesaisi bakk.ın- kes• d • T ., 

duşmanlarını kılıçtan geçirdi dakl mütaıaatın bervechl ati alk:p UJ u ~ 01 ar 
Tcmlr ile ır.aiyetl nehri geçip 1 dele , açlığa rağmen ordunun ne ·re Ajans \\'olfu mezun kıl- K .ıa. (~.A., ~ally l\\all_ 

ileriye doğru yollarına devamla 

1 

Temir hakkında gene bUyUk bir mı tır. yazıyor.Hlndıstantn şımall garbı 
bir ormana dalını lar ada bütün emniyet ve itimadı vardı. Müzakerat temamile dos- hududu havali inde kain Ko-
ordunun nehri geçme ı ıçin iki Temmuz ayı olmasına rağmen tane bir zihniyet dairesinde ce· rum vadisinde ~unnllerle şiiyler 
gün lazım olmuştur. yağmur ile kar da eksik olmı- reyan etmiştir. Bu mOzakereıe- arasında yeniden karışıklıklar 

Temir ordusunun kAmilen bu yordu. Altı gün ordu lstlrahal rln mevzuu beynelmilel mDna- zuhur etmiştir. Bunun sebebi 
taraia geçtiğini anladıktan son- etti. asker ~--dırlarında dinlendi. sebetleri bir çok seneler için . ..-- d t · şiiylerın 1917 de Sünnilere karşı 
ra Temlr etrafı arnstırmaya bir LAkln bu istirahat müddetı· bı·ı- mali noktai nazar an anzım , .. k 1 icra ettlklerl kanlı muharebat 
kal daha ehemmiyet vardı. Bu meden, Temlr herkesten evel etmek ve harpten miras ~.an neticesinde onlara terk ve ıef-
araştırma neticesinde unu an- çadırını terketti. 0"1u o" mer meseleleri kafi surette tas ıye ı ., rik o unan arazinin hududunu 
!adı ki nehrin ilerideki geçit Şeyh yirmi bin kişilik bir or- eylemektir. teşkil eyliycn Kohat derbendi 

· d k k 1 Mamafi bu mükalemeler daha yerın e bUyU bir kalabalı dunun bafında olarak ileri nln iki tarafında şily!er sOnni-
mevcuttur. geçml~, ı\ltın ordunun rasladıgı (bir çok zorluklar karşısında terin karşı karşıya bulunan bir 

Vaziyet şu idi! plştar kıtaatını süpürmeye mu- kalınılacağını ve mUzakeratın takım istihkamat vücuda getir-
Toktamıs oraya kendi kuv- vaffak olmu~lu Temir bundan haylı uzıyacagını tahmin ettir- meleridir. 

.-etlerinden bi b"I' b i ü mektedir. Bir itilafa vasıl ol. r parçasını yer- ı ıslifade ordusunu ce r Y • İki unsur arasındaki gergin-
leştirerek Temlrin düşmegi için rUyDşle ilerllettlkçe llerlletti. mak ve bu çetin müzakerelerde ' lik 0 derecede bilyüktilr k'ı hal 
bir ıuzıık kurmu · tu y dl u Alt d icap ettiği derecede sabırlı ~ • 1' g n ~onra ın or unun ve mevkii pek tehlı'kelı' addet-

! bl 1 ld davranmak hususunda her ta-Bu suretle pusuya yatan bayraklarını, topu r ta e mek razım gelir. Bahusus ki iki 
du k 1 · h ü oı ı · ' raftan hüsnü niyet gtisterildi-şman ·ıtaatı kendilerini sık o an cesım ayvan s r er nı taraf arasında ciddi karışıklrl•-

HABERLER 
\ ,-ı .. de 

1 Harp başladı 
--~ 

çilıde gene han 
gövdeııi götüı·üyor 

Londra, 1 A.A ) Daily 
11\all in Şanghay muh.ıbıri ya 
zıyor: Çlnde yeniden dahili harp 
hüküm sürmektedir. Milli hü· 
kOmet reisi Tchıınngkaiclı<:k in 
kuvvetleri ile Asiler arasında 

Hankow da bDyük hir muharebe 
başlamıştır. Nankln hükOmetinin 
bir tebliği \\"ouhan kuvvetleri· 
nin blltUn cephe boyunca rica! 
halinde oldugu ve cenupluların 
Haokow a 20 mil kadar yak· 
!aşmış olduklarını iddia etmek
tedir 

Yangtse vadisinde ecııeblle-

lngiliz hece cemiyetinin Gazi 
hazre_t_ıe_r_i_n_e ___ t_eşekkürü 

Cemiyet, milli alfabenin islahı dolayıs1le 
hükt"ımetimizi de tebrik etmektedir 

.\nkara, '' (\Jilliycr) -- 1 lccc\İ sadelışirnıc cemiyeti 1'i:ısk•'' 
~ubesi katibi umumbinin imza,ilc G ızi hazrctkrinc cc\ ap gel 
mi~tir. Bu cevapta cemiyd, milli alfabe\ i islıllı i~in cc;arct '' 
kunctlc attık lan han eden dolayı hem Rchicumhıırumuıu YC Jıcıı' 
de lılıklımetimizi tebrik ettikten ,,oıırıı, ~nylc dcnılmckte.dir. 

•Tedris Pe tahsil yolunda mazının e11ka::ını çoçukla,1fl 
ayafına takılmaya bırakan bizim gibi milletlere yol Rüstcrdi"· 
lerınde11 dolayı 011/ara teşekkür ederiz.,, 

• Cazi Hazretleri µ;önderdikleri Cc\'apla birlikte cenıiwtc :ı\f:ılı·' 
mizlc beraber bazı kraat kitaplıırı da yollanıı~lardır. · 

Hariciye Vekili Berline de gidecektir 
.\nkara, 2 (:'llıllhct) llariciyc nkili Tc\'fik Rll}tii ile' 

C'cnC\Teden, Romadan başka Rcrlinc de uıtraYaC:aktır. 1 kvcf' 

müdtını uınumilcrdcn '.\ıınıaıı Rıfat Rey de iltihak edecektir. 
1 leyct µ;ı:lcccJ.. ,;alı µ;unü hareket cdıyor. 

Barem layıhası etrafında müzakere/el 
.\nkara, 2 C\lilliyctJ :\laliyc vekili bugun !,met 1'~~ 

,_ ı · ı· · gördü" jtinden mtlspct bir netice elde a6 aç arın arasında gız ıyebilı- · lar zuhuru halinde itişaşatrn 
yorlıırdı • Yalnız şayanı dikkat Düşmanın çadırları da gö- etmek Umidl hlUa bakidir. Hiodlstanın o taraflarında ~skin 
olan cihet Toktamişln bu pusu rülllyordu. Temirln ordusu Bu Bombalarda ne ? sair kabilelere intişarı kabildir. 

rin vaziyeti kararsızdı • ingillz 
ve Amerikan memurları Çin su
larında bulunan bahri kuvvet
leri kılfi telakki etmektedirler , 
iakat Japonya, kendi kuvvetie
rir.i bir kaç torpido muhribi ile 
takviyeyi muvafık ve zarurt 
görmüştür. Ecnebi kadın ve ço
cukları Nankinden çıkarılmaga 

başlanılmıştır . 

lıazrctkrile uzun müddet gtlrıı~mti.:;tur. Bu µ;iirıı~nıcdc Barem la~ ih3' 

etrafında mlızakcre cereyan ettil!;i kuv\ etle tahmin cdilınektcdi 

Kazım paşa hey' eti Taşken de muvaselet eti• 
kuran kıtııaıının, Tem irin ordusu zaten harbe hazır bir haldeydi. Paris , 2 (A.A. Pöti Pa- • ·-· 
nehri geçtikten sonra, bulunduk- Yalnız bir emir verildi. Temır- rl~yen gazetesine göre Lille ileri hareketi 

Londra, ı (A.A.) - Daily 
Mali in Kant<ından haber aldı· 
ğına göre komünist oldukları 

şüphe edilen bir ço!.: eşhas 

orada idam edilmiştir. 

ıarı yeri terkederek çekilınege lenk bUtlln askerin attan inme- yakınında klin Haliuin polis Allahabat, 2 ( A.A. ) 
başlamış olmasıdır . !erini, ilerideki düşman çadırla- koınlserli~i önünde mechul blr Kral Amanullah kıtaatının 

Lakin bu Temirl ııldatmak rına hücum edilmesini, emretti. şahıs tarafından bir el bombası b d ı · aşın a o arak l(iibll üze-
için yapılan bir hileden bafka Bir de elde mevcut bllttın atılmıştır . Hasara! ehemmiyet- rlne yürümekte olduğ'unu Bir yanğuı 
bir şev değildi . 1 erzakla yemek pişirilerek i~tiba sizdir . Nufusca zayiat yoktur . f k il _ Bir 

Yoksa Al:ın ordu hlç bir ile yenmesine de mlı~ade etti . Cenaze kaldırılıyor ~- ~.t yo arın bozukluğu • Lizbon, 1 (A.A.) 
zaman, geri çekilir gibi görün- Ordu on ekiz hafta yol yö- Par!s, 1 A.A) Amerika yuzunden harekatın bataetle yangın neticesinde 4 bina 
dUğU zamanlardakinden ziyade rümUşıu . Katedilen mesııfe az sefiri M. Myron Herrlkln ceua- cereyan ettlıtlnl bildlrmlştlr. harap olmuştur. 
tehlikeli olmamı•hr. s,~imdf de de"'ı'ldl ' ze merası"ml nı'sanın dördüncü ~:::::=:.~::-···ı··=··-·•-•••••·~-••U--•••••-•-•oto .. ootootHOltttttttttUtUt 

Y ,.. ~··-· •u••=:!ii·•..: .... • ••••• ..... e-·-··--·····-·· ... -··••••••u••·•·••·c•••••••••••·--
Temiri aldatmak için geri çekilir Altın ordu , Temlrin böyle gil.nU sabahı yapılacaktır. M. :::;-···•.... .. .. .. ı:.::::::: .. = =··:::::::::a.:n:.:::::::::::::::::::::::::.::::ı::::::::::r: 
gibi yapıyorlardı. karşısına geldiglai görünce mu- Poincare bu münasebetle hükO- im Mektepliler için müsabaka !Hl 

Fakat Temirlenk bu hileye harebeye ha.ırlandı • met oam•oa bir nutuk söyllye- ::;; lill!l!I !ıl! 

aldanmadı. Çünkü ordusuna Tokıami~ln adamları Tıttarları cektlr. Touvllle kruvazörü sefi- mi •• ~,...., .A. ~-~ füi 
verdigı emirde butun kıtaatın bu böyle görüverince ilk duydukları rin naşını Amcrikaya götüre- m_; ..... .a, ~J. ~ .1.-,_ !iil 
lunc!uliları hatları muhafaza şey hayret etmek olmuştur. cektir. mı -- mı 
etmelerini, ilerllenmemesini bil· Bunlar Tatarlerın buraya u "/ ki ? m; !Ü::: 

ırıag up m :::: E ••h • h b • d • ? ı •: dirdi. Bir de geceleyin hiç ateş kadar gelmelerine şaşıyorlardı. füj n mu im a eri ne iT _ i l 
yakılmamasını emretti. Tokta- Sanki şimaldeki bUtUn her yere Parla , 1 A.A.) ingillz ve !fü ~ i ! 
mısın hilekarlıgına kar'ı Temi- sahip imiş gibi Tem irin cesaret l'ransız takımları arasında ya- !!i! - - -~ ·---- l 
rin de düşünülmtış tedbiri vardı. edip de buraya Allın ordunun pılan Rugby futbol maçında in- .... 1-l FR TLJ" R rıı L ·· : · 

Akşam olup da her tarafı çadırları önüne gelmesini kolay- glllz!er altıya karşı on altı !i!! _.. K 1 A ~BE BU l\tf USABA- •İ 
karanlık basınca Temlrin tefrik lılda akıllarına sığdıramıyorlar- ·ayı ile galip geımı,ıerdlr. i=-__ !-r.:.·~:.'': K A )Ti\ I'S.c rıırn· AL - ED L~CF~KTJ.R ... 
ettiği süvari mUfrezelerl çıkarıl- dı. Temlr lı;e soguk kanlılıkla İngiltere - Fra11.~a . •, 1 l'- ~ l'.. • 

dı. Bunlar dufman kuvvetlerinin beylfrlerinl dinlendiriyor adam· Paris, 2 A.A.) journai :::: 
karargahının etrafını ku,ataca- !arına ceaaret ve kuvvet vermek !!E 
kıardı. ıçin hiç bır eyden ıı;erı kaı- ~:~:~i: ~~:::;:;11~7e ~:~~=- !!!!Müsabakamız ilk mekteplerden itibaren;m 

Oğece geçtikten sonra Temir mıyordu. 1 F .... AlA falı "[ ···· Temlrln 1 tiğl bir makalede nglliz- ransız fül a l Si sonuna kadar bütün ta/ebe g:!l: 
ordusuna hareket emri verdi. P ştar kuvvetleri ittifakı intikam emellerinin hu- ••:ı ••• 
Ordu günlerce garp istlkame- son derece seri, çabuk adam- sulOoe mani olmak için idame f:!! Sllllffarznın afaka Ve merak ini Ve Onfar §ii 
tinde ilerledi , Ural dağlarının lardan mUrekkepti. Temir o iii: • • k fül 
basık vııdilerlni geril, türlü tUr· gece ordusunda hiç ateş yakıl- edilmedikçe Locarno siyasetinin '::!:.; •• ı. lÇln ÇO zevkli bir meşguliyet feşki/ .:!fü 

• tatbiki mümkUn olmıyacağını !I - ,., 
ıu balaklıkl11rd11n yoluna devam mamasını tekrar emretti. Maiy- beyan etmektedir. General mil· jijj edecektir ffii 
etti. yeli erkanıla konuştu, fakat geç talllalarına şu suretle nihayet :m ___ _ m: 

Batak ,.erleri .,.erip de açık vakte kadar bunlarla meclis 1 ı::ı :;;: " " • vermektedir: • şte bunun için- ı::j ::ıi 
yerler çıkınca gene cebri yürtt- kurup müzakereye !Uzum gör· dir ki akdedildiği tarihten beri mı Milliyet, dogrudan doğ· cek. Ertesi sene etı {.azla 1iti 
yUşle ilerledi. medl. 25 sene geçtiği halde samimi :::! ruya mektepli kari- / • d :::ı 

Toktamı ın neynptığını öğre- Kendine yakın olan erkan, itilaf hayatiyetinden bir zerre ifü lerlnf fakat dotayıelle har numarayı emuı e eme- ?!: 
nmek üzre keşif kolları gönde- Temlrın oturduğu yerde, halı- i 1 L •• !1.1. aınlf okuyucalarını al"· diği takdirde kupa diger l_!s __ _ bile kaybetmem şt r. o 
rildi. Gıdlp gelen bu izcilerin !arın üzerine uzandılar, onun • -•~ !l!l kadar edecek bir mUsa- , mektebe geçecektir. An- :fil 
getiwdiğl mahlmat asıl maksadı etrafındtt uyumaga başladılar. Amerikadn i:~ baka açacaktır. Bu mU- 1 cak birbiri üzeri11e üç füi 
temin etmiyordu. ÇllnkU Tokta- Yalnız po ta tatarları bekliyor· - jfü sabaka, hem mektepli ı sene kazanırsa kupaya ifü 
mışın kendisı nerede bulundugu tar, bir yere götUrfllecek bir Şiddetli bir fırtına ı!ji karilerlne vukuatı yakın- d . • m: 
anlıışılmı)_ordu. Hiç iDpheslz ki ı emir olursa derhal gitmek üze- Newyork, 2 (A.A) - Şark. g:j dan t:lıklp etmek, hem de a11111 surette wılıip ola- m: 

b gi 1 · ı h b ı d 1·11 ı caktı~ ... : Altın ordunun sahibi olan bu re ey r erın azır u un u- merkez ve garp eyaletlerin- :fü b r kalem tecrUbasl yap- •. ifü 
adam en glizel ve en genç bey- ruyorlardı. Temirln muhafızları d k 1 tdd 11 bl !fü mak fırsatını verecektir. 5 Haftanın havadisleri her mı 
girlere malikti. da bekliyorlardı. e vu ua. ge en ş e .. r j!lı MUsabaltanın şartı arı Cumartesi gününden Cumamı 

Fazla olııra Altın ordu her Bir zeytin yağı kandilinin fırtına dün 11 kişinin -ölu- ·i~ şunlardır: gününe kadar çıkan haber- füi 
h ide rz.::k H le~azım cihetin- altında yalnız başına oturan mllne sebebiyet vermiştir. :ıj: 1 - Miisabakaya her terden alınmalıdır. mı 
c:.n de pek t r mevkide Temlr dllşDnüyor , .önündeki Hasarat milyonlarca dolar !11! ]',' k . . . 5 yazı masveddelerl haf- !::! 
id Butı..ıı b lıırn ilaveten şatrıınç tııhtasmın üstnndekl tahmin olunuyor. · §f: ur. ;ateb~ gırebılır •. tanın her gUıı!lnd~ gönderile- ifü 
Toktaınlşb kafa tası içinde ufak muharipleri orııden oraya • • . !g! Yalnız M llıyel., gazetesı bilir.Yalnız mUsabakaya 2ire- !;:ı 
klmbllir nasıl gizli bir hile da- götürüp getirmekle saathırca Tahdıdi teslıhat iııj nıeıııur ı•e müstahdemi- bilmek için nihayet Pazartesi mı 
ha ,ardı ki bunu er geç mey- meşğul oluyordu • \Va<hlngton, 2 (A.A.) - r.~ nini11 çocuk/art müsaba- gUnü saat ü~le Milliyet mal- mı 
danıı koyacaktı. femlr lıer şe) i dUşUomuş , Belçlkadaki Amerikan sefiri f:~ kaya dahil ola111azlar. bııasında bulunma.k lazımdır. ifü 

Toktamlşln leri kuvvetleri her teşkilatı yapmıştı . Ordu mösyö Hugh Glbson tahdidi , illi 2 _ Hafla zarfında Ya!?ız. taşradakı mektepli füi 
Tcmlrln izcılerinl •örünce ara yedi fırkaya aynhyordu. Diğer ':;:; gazel l d ('lhn 1 d karılerımlzln iştirakini temin m! 

it 
·ı kt 

1 1 
h 

1 
teslihat konferansının lhza- .... e er e .. ı .-n . . • ... 

Jarıııda bir çarpışma oldu. Fa· tara an o am ş n at arı bir :::: . ıçın onlara mahsus olmak :::: 
kat ku•oıız toktarui~ kavaa"ı yarım daire teşkil edecek surette ri komitesinin altıncı içtimaı :!Ji mühim haııadisııı lıa11- üzre bu müddet bi h ft füi • • ' hh H.. "si " h r a a .... 
ıızı~tırmaya lüzum görmedi . ııerilemeye ba~ladı • ıçın Amerikan mura ası EE gı. oldugu akkında uzatılır. iki yüz kelimeden ifü 
Altın ordıı şimdi yeniden flmale Ordunun sol cenahı da mer· tayin edllmlştlr. f-Ü azami (20<)) kelimelik fazla olan yazı müsabakaya ljli 
doğru ilerllemeye başladı. Tok· kezi gibi ileri kıtaatına ve esas kalmadı ifd <'il iyi yazıyı yazan ve girmez. Yazılar ya makine ile, ~il 
tamı~ her halde şunu anıamı~tı: kısmı külliye malikti. Merkezin Yortuııun tadı ffii bu11u11 esbabını eıı iyi yahut ta gayet okunaklı ola- nii 

T t 1 k 1 d arkasında Temir malyyet kıtaatlle Berlin, ırA.A. lngiltere de • k e kil"' d ı bl .... a ar arı sarsma , on ar an ·!ii bir ifade ile anlata11 ta- ra v .,ı ın ya nız r :::; 
k t 1 k k d. · 1 1 "'erlde bulunuyor , en emekdar dah'I oldu"'u halde bütUn garbt !ir. 1 ' t f ı ı d · H ·! • ıır u ma en ısı ç n tamamlle • ı "' : . ..: leb .. , "f. 1 il ara ına yazı ma ı ır. er yazı ·ı 'ı 

Ü kil 1 · serllmi" adamlarım refakatinde A d h güneşli oldu"u m: ye ııwııo ll rer e- . . li· m nı • n o mıyac'.lk bır şeydi. ' Y vrupa a ava " :::: ·ekl. ile talebenın ısml, adresi ... : j 
ki T k ı · d muhııfaza ediyordu. Ordunun h ld Al h tarafında lijl <' ır. ' :ı:: .. n o a amı' ·n UşündUgü a e manyanın er !.:! ,, .., ,., Ik "k. mensup olduğu mektep ve !j!! 

hile Temir ordusu için daha en mUhlm kısmı merkezi idi. sağııak halinde yağmurlar yağ- ili! •> - ııa,ıa ı ı11u a- yaşı müsveddenin sol t !:ii 
hı k b 1 h 1 bl Lakin sa"' cenahta , Temlrin ki d B h ı k ı a ,·or ":ı f. ti "u·ıı· ı h J' ' ara- "l' v ın ıı ı eı er azır aya lecek " ma a ır. u a pas a Y ·, - !.i.!..'. a ar - "'.'ı .•ue " a - fına yıızılmahdır.Yazılar•Mek i1•1·: •• i 

Şe'·l'dc' dl Altın Ordu "' ı küçük o'-lu Miran Şah kuman- tularının tadını karırmıştır 1 •·. , . , ma " • • ·::ıs ta11111 en ıyı yau.~1111 tepli müsabaka memurlu'-uııa lfö 
istikametini tutarak gitmekle dasında ordunun pek güzide !':.. "' • lr· 
Tem rlenk ordu unun ilerisine erk ı vardı.· Asilerle cidal ';m yazan talebeye 10 lira . adresine gönderilmelidir. Ga- ;iı-1

1 I 
gcc;mış ol caktı. Geçtiği yol· Bundan başka fedallı:r ser- Londra , ı (A.A) - Röyter : jiy ııerec·elıtir. İhi11ci gelen zet~re glr~iyen yazılar geri j!li I 
lorda av h.Jy analı olarak den geçliler de bu cenahta bu- ajansının Nııyork muhabiri bll- 1 i!ll 6 lira üçii11cüye 2 lira )·erı mez. er talebenin haf- .fü . 

b 1 
IUDU"Orlurd B 1 I b Ş diriyor : Asiler Escalonda İlün ~ i::l b d [ tada yalnız bir yazısı müsa- fü! [ ne u a hep nl ı;lllp süpü· , ı. un ar n aşı eyh 1 !fü ııe. llll an so11r,.a ge .en bakaya girebilir. :.:::-.· •. ' 

recek, rem r kendisini takip Ali Belıadir vardı. Buna • deli federal kıtaatına karşı bllyük ·k d b / 
i t · ld cesur. manasına tulu behad'ır bir zafer kazanmış olduklarını füi 1 1 _yazıya a ll'eı· ıra A Müsabakanın hangi lfü 

etın. s eyınce l o a ordusun& - . :m ı•erılecekllr. hafiadıın itibaren başlı- :m 
yedi·ecek bir şe) bulamiyacaktı. derlerdi. ve ceneral Artiz de dahil pldu- im 4 - ".lllilliyet,, yazı ı yı.cağı uytıcn ııan cdilecektir.fül 
Toktamış şımalın mechul ve de- Tcmlrln kuvvelll olan sağ ğu halde 400 federal efradın ·ı- · m: 
rin y.rlerın d lacak, medeniyet , tarafı şafakla beraber harekete maktul düştujtünU bildirmekte- • 1;~ miikiifatı - ller talebe 

7 
MUsabaka kazananı ar !!!: · 

l!i! "kaf.· t h -a ıdı muharrirlerinin islmlerlylc be.iô=i 
görme en uzak an ''eri geçti ve dUşmana ilk hUcumn dir. Bundan ba.:ka ıo saat de- •••• 11111 a a.. ı 111 za- •. ,. , ere ' 

1 

!!!! p "td " raber"Mllllyet.te intişar ede- ifü 
g rec ktı. yaptı. vam etmiş olan bu muharebede 

1
, llii 11uııı nıensu o ugu cektir. r-

A S f 1500 federal askeri esir edil- -·· / l i fı; -ri .. adamları zaten açtı- ksaçlı ey cddin ismindeki : ! .. "' ... 11ıektep e ı ııe u11111ara B Mükafat kazanan her 
miştlr. ;;; 

r. Giı~idc ığıo şiddeti de emir beşblıı kişilik bir akıncı i::i veı·Uecek ve selle so11u11- ta1ebe, sene zarfınıla tekrar ,,: 
\\"aşhington , t (A.A ı - M- ... ı ·-

ıı ttı. it n o d ileri kollan kuv\ etinin başında olarek son- eksi a federal kıtaatı Sonora ;~! da eıı çok 11u111ara ha- müsabakaya giremez. ~~ 
l r :!tada Te· derece birce are le ileriye geçti. hükll etinde Muco da bir mılğ- m~ zaıı(lII mektebe "il/illiyet., ~ - Gazete Başmuharrir- i:~ 
d n i oymak beyi' Maiyyetindeki k . vetl teşkil eden 1 b- 1 " • d A ·ı ::•ı • . !lğinln müsabaka hakkındaki l!ı: u ı) e e u,.raı: . .;r ır. sı er füi bır fıupa tıerecektır. IJfek- her kararı kat'! ve itiraz ka- I• mir o u 

zayiat büyilk bir idi : Meksiko, 2 A.A) _ Federal i!ii ep u .upayı anca bul etmez mahiyette telekki • 
a • t ölır.' ta. akıncılara v rdiı>;I kumanda şıı orada taarruza geçmi lerdlr • •· l b k k 1 
ın uy:ı "• dı . - L ı " ~cı ı ıt ı·r uiciiirl) ı<ıt atı ıısilerl Limon Slnaloa !fü bir SE'n<' mulıafaza ede- edilecektir. 

bil• n hı ·n ·aı fC hjd.. ;Lmedı do a~lub ctmi tir. irJiiiiiliiü-ii!üüiiU'rim'fiiUl'•''rrjj'llmllililiiiifiüiliiiiiiilll~ 

ı• bir .ok 
Orduda bu 
tee ıı_ 

lılıım 

\nk:ıra, ~ (.\.A) - K,\zım pa,anın riya-eti altında \fgani-ıamla hulu•. 
makta olan '[ürk hey'cti askeriycşi Rusya tnrikile 1\irki\·<:Yc a\'Ôt.:t t.•tnıe 

üzre .ı:\fgan topra~ını tcrkernüş bulunmaktı.dır. l lc\'·cci a~keri\'emiz ;ıJu1:ı.11 

malı)tn.ıca gön.: ·raşkcn<lc ınuy.:ı ... alat etmiştir. . . 

Türk - Bulgar cemiyetinin faaliyeti 
Sof ya, ı (\.A.) -Tiırkiye s~firi 1 ltMev bey bugün Ttirk-Hn 1 ~11 

cemiyeti azaqm ve- rei•leri profe;lır St<ıuaynufu kabul ederek uıoı 

miiddct p;örü~nıii~tıir .:cıniyctin pek yakıııda ta~rada ezcıııııl• 
Ru-;cuk, \'ama ve l'lcvnc de ~ubelcri tesis edilecektir. 

Htı; yakında Bulgar meb"tı;ları gazetecileri ve tlibl"ariar,fan mürek ~ı 
hir hey· etin \nkarayı zİ\'aret ctnıe--.inin ceminindf'n <le hab~f'ttni•air. I\ 

tarzda ıc~kilatın .\nkarad~ da yapılma..>.ı teklifi uzerınc sefir elınd;n gde!' 
yap:ıcağını vadetoıiıtir. Bu konuşmaları müteakip sefir ta:afından cc:ııi)-t< 
nzıl-.ına hir çay ziyafeti Yerilmi~tir. 

Amerika gemi.çirde ziyafet 
1 )ün ti;tledcn soııra liınanımızdı 

b~)unan ~\nıcrikan gemi'.'>İ kun1an-

danı \C \'i> .\mimi Uanontara[ından hir 
çok da\·etlilerc çav ziyafeti rerilmiş~ 

tir. Ziyaf<t .\k anı yediıc kadar de· 

vaın ctmi~ ve dan~ edilmiştir. 

t..gl.I'&er~de 

Ölüler abidesinde 
Canneı, 1 (A.A., "Havas. 

Fransrz-lnglllz şenlikleri mUna· 
sebetlle tertip olunan alay ölü
ler abidesine gitmiştir. Misafir 
lngillzler abideye bir çelank 
koymuşlardır. Alay bundan 
sonra Eduard Vll in çiçekler 
ve bayraklarla tezyin edllmlş 
olan abldeslno gllmlşllr. Ouc 
de Connaught, fransız bahriye
lilerine bir geçit resmi yaptır
mış, samimi itilafın 15 inci yıl 
dönUmllnün hatırasını teyit 
için yapılmış olan plakın örtll
sUnll açmıs ve bir nutuk Irat 
ederek biraderinin iki milletin 
tarihinde derin akisler hasıl 

edeceğini siyasi taşebbüsünlln 

eiı~ll'miyetinıleo heyecıuıla bııh

setmlştlr. 

Londra, 2 A.A.) impara-
torluk eczası arasında hava 
ııenl !, bu~ün beşinci yıl d · 
nUmilnll tesll etmektedir. Bu 
müc~sesenin teessüsUnd~n beri 
tayyareleri 4 milyon mil mesafe 
kat ve ıoo hinden fazla yolcu 
nakletmiş ve bunlardan hiç biri 
ufak bir k:ıznyıı bile uğrıtma

mıştır. 

Ye11i bir rekor 
Londra , 2 (A.A. - ingiliz 

otomobilcilerinden l(aye Don , 
Brooklands yolunda yeni bir 
rekor tesis etmiştir. J\\umailcyh 
havanın muhnlefetine rağmon 

saatte 131,5 mil sUralle seyret
mistir • ihtarı !Azımdır ki bu yol 
ancak 120 mil ~ürat için tertip 
edilmiştir • 

Londru , 2 (A.A) Röyter 
Paristen istihbar ediJor : Pa 
zartesi günü mareşal jofire un 
hanesinden mühim bir yekılna 

blliğ olan banknot esham sirkat 
1 

edilmiştir. ........... - - ' 
Birleştiler j' 

Stokholm, 2 (A.A.) - Ti- i 
caret gazetesine nazaran So- ı 

galfor namındaki Belçikalı ı 
kibrit şirketi lsveç kibrit tr- , 

östü ile 16 Sogalfor) c karşı 
1 lsveç nlsbetlnde mübade

lesi esasına müsteniden ta

mamen blrleşmeğe muvafa
kat etmiştir •• 

Sıhhiye vekiline ziyafet 
1 .. ürkiyc lj:czacılar cemi\'eti ı~rt' 

fından sıhhizc \·ekili Refik. Hcv ı 
refine dün ak,;am Tokatlivand;ı ltif 
ziyafet \Crilıniştir. · 

Sabık Sl11erek valisi 
Ankara. 2 ( Milliyet ) - Siveıel 

sabik ,·ali.<i Abdülfettah Bey usfı 
veye tabi tuiulmuştur. 

ISTANllUL BORSASI 

ISTtK l\AZ[..\R 

1stlkraıı dahllt 
Uüyuou mı.ıvabhtt.le 

lkramtyell demir yolu 1 

•12 
211 

8 

'F.:"IF.TLER 

1:; bankası t 4 
Anadolu demir )'olu .! ı. 
J. ·rranvı)·. ş 'i't-1 
1. t '. S. Şirketi 
!. ~u Şirketi 40 

·r ·rürüo A. s. ''' 
1. IJeğirmen Ş. 
Ş. Değirmen S. R 

.A. ~jmento S. 
ı. rel-fon s. .. f 
~- ~ı. r.:cza Ş. 5 
$. 1 l.ı\rl\ c: 18 

TAH\'IL.\T 

Anadolu}~ :f·_ 
ll. y _,· T. 

1· net ~rketi 

ı:ıcı.: ıri.1 ~r··cu 

40 
40 .. 
4.,1 

,, 
<O 

l'ıhtım rket! ı. 

iL P''" 'im ·ı .lrke ı 

ÇEKLER 
Londrı 

'\t:'ı\ y •rk 
Parts 

Atlr.ı 

rene~· re 
Homa 

ll•krcş 
,.\rıı tcr,1ım 

Brukscl 
~of ya 

l'raı: 

lltrlln 

lstanbul 

2,4,1929 

<:insi 
Kıv•r ·ık 
na~lıç 

l\ar.ıman 
h:ara\·aka 
Kuzu 
Keçı 

ı.;!~:r 

1) ' 
\ anda 

Et 
Cinsi 

I\!\ ı: cık 
J)a~IÇ 
l\.,;am:ın 

Kara,·aka 

1 J() 

ll,4•1 

·~ 37 

• 
•ı o 

27 
;,50 

1 
,.;,ı1' 

3 ",,fi 
~.c! 

h~ ~::fil 
"' ı vı-</J 

3 -~" 

Hayvan Borsas' 

Diri satışlar 

jAdet Kilo !ı~ 
ır.amt 

241 46 ts 
176 30 ~ 334 42 

2011 60 
ıol 

23 2.ı ıf 
!07 17 'I 

2 30 ı1 
20 IH 

satışları 

Okka rıott 
A 'l \ 

f;, p ~ 

lif; ·~ !07 
,., 

100 ı tO 

110 
6H 
50 
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'MtL....-lYETlN ŞEi-ıiR VE ME~EKET HA ERLE 

Bir tevili/ 
Nikoli namında bir 

ram komünisti 
tevkif edilc1.i 

Dün vapurla /%mire mu
hakeme edllnıe/tı için 

giJnderlldi -lzmtr vııayetlnln lş'an Uzerloe 
orada tevkif edilen 11 komU· 

nlat ile alakadar olan Nikoll 
namında komUnlııt bir Rum 
tevkif edilerek dan lzmlre ıon
derllmlftlr. Nlkoll lzmlrde tevkif 
•dilen komünistlerle birlikte mo· 
hakeme edilecektir. Şehrimizde 
büyük bir mücevherat majtaza· 
sında katip olan Nlkoli en azılı 
koınUnlıtlerden biridir. 

Katır11ı tekme.,; 

BakırköyUade batı bot bıra· 
kılan bir katır 8 yatında 

R.ecep namında bir çocuğa çifte 
atarak sol gözünü çıkarmıftır. 

Kadın yiiziinden 
Galatada rı.ı.anav Sallh ile kö

müre!! Omer bir ~~rmayeyi 
ra\ .J~amamak ytizünden kavga et
tııiıkr, ncucede Salih tabanca 
:c Ömer! bir kaç yerinden vara

ıan1ı~tır 

Dünkü yangınlar 

Dun gece Vefada oturan bak
kal Ahmet efendinin evinden, 

Arvaz hanı altında 1 O numaralı 
lllohllye ma~azasındım yangın 

çıkınış•ada vAktlnde yetlşilerek 
'ındit rııl m li ~tii r. 

Hırsız çırak 
lr apalı çar~ıda hazır ayakkabı 
{\. ·atıcı Abdurrahman elendi 
Pt i e muracaatlR çırRgı Mırzanın 
<.ooo lira kıymttinde bir çok 

"tırak kabı ~aldığını 'öylemi~ ve 
1~lıkıkat netkc•indc \!ırza ile 
~Yak kahı <ı.t~ıı :ı~c;ı '\lebmct 
'·~vce;i 1 !atkı! \ c oglu lsmall 

Yaklllanmı~tır l~karpınler bulun-
1ıu~tur. 

Bu 11asıl bar? 
Çar~ıkapıda sakin \'angel dün 

Çenherlita~ civarında bir 
lıura 1'!dcrck biraı otıırmu~ bir 
~raı·I\ bar •ahihı :'llalik bey ile 

knvga ederek h m dayak yedi

~ni, hem de 1 00 lirasının aşı
"'dıp;ını iddin ttti~inden zah•tacıı 
'ahk ika ta haşla" mı, tır. 

Toslaştılar 
11ir tramvay iki otomobile 
ç~rpfı, birini rahnedar etti 
[)tın Sirkecide vatman 273 

tiamdl Efendinin lda .... 
•indeki tramvay ,ofllr Sab· 
ti Efendinin otcı ınoblll ile 
~llsademe eımı, ve orade 

11 liran •oför Kadrinin 732 
11 ıtıaraıı olomoblllnl de rah· 

111111ar etmlfllr. 
Şişlide bir kaza 

l)un o,man Beyde ' ! 17 nu-

1. nıarah otomobil ~eçerken 
·~ . . 

tnı bey ztv~esi J<'eraset Ha 
nıııı 

a ~arpıp ccrhetmiştir. 

Altı ev yandı 
l)un KHrHgümrıikte '\lolla A•
·• kıda Şükran hanımın evin 
~tn 

}a }angın çıkını~ ve alo ev 
nrrıı tır 

8ir çöpçiiye çarptı 
l:)tın 2-304 numaralı oto• 
aı 1111"'0bU Harbiye cadda· 
Der 8 

çUpçU Mehmede çar
bı) ~k nuıc:ruhlyetıne aeba. 

11 varrnı,ur. ------Teşekkür 
1' al.si;: heın,iemin hazin öl!l
Vc llllınden ıniitevelllt tecsslirat 
tat~ ~tirabatıınızı tahfif ve bizi 

cena ve teselli eylemek üzre 
v ınera·•nıtne iştirak eden 

vazı ile 
ler 'cya şifahen taziyet-
i u bezlet'Ilek ldtufkArlığında 
rı ~.. an z vatı kirıırna biraderle-

'""<' b k.I) lrl!kte ~lhayetsiı tc ek 
~ Ve mfnreıtnrlık r 

'llLlı• rem ga?.ctenız n J tfu 
lJt • 

nca ed .... l 

lzmir sergisi 

9 ey/dide ilçilncll 
sergi muhakkak 

açılacak 

lzmlrde mevcut komllnlat• 
lerin adenl 14 oldu 

İzmir ılcareı odası salonunda Vali 
Kizım pışı Fırka müfettişi Z!lhtii 

Mutemet Salih, Tlcar<ı, Stnyl ve 
mesai müdürleri , Borsa komiseri, 
Tlcaıet odası hey'etl, Belediye reltl, 
sergi komııeai tz111 beylerin ve oda 
umumi UdbJ Turgut beyill 14tiraklle 
bir içtima yıpılıııı' ve 9 Eyldi ser
tf.tl lıakkıııda ıılhıl karar yorilmltdr. 

Karınn bnltaası ,udur : 
Birinci ve lkınc:i şergiler muvaffılı 

olm~tur. Gerek mahalli ve gerek 
memleket lkıısadiyau itibariyle m11-
vıffıkiyeı barlıdir, Üçüncli urp bu 
sene behemehal yapılmalıdır. lkbsaı 
vektltti de geçen ••ncki gibi mua. 
veneıte bulunmalıdır. lleynelaıilel 

~ergi için hu <en• derhal faaliyete 
gcçUmelldir. Beynelmilel sergınln 
binası , zamtn~ ıekli, hulba bilttin 
~eralti üçüncü 9 E:ylül <ergisinln 
nllıayeılnde ergiye işdrak edenlere 
ve bütün cihana lıir he ·annımc Ue 
bildirilecektir 

lzmlrdakl tevklfet 

tzmirdc tevkif edilen komünistler 
hakkındalı:i ııbkikata dün de Müd· 

deii umumi Hısın. Polis müdürü 
Ômer.Müddeii umami bıt muavini 
Hıyder ı ·aiti beyler tarafındın ~ ·am 
olunmuş ,.e bunlardan bazıları ittic 
'"P ve müı ıceht edilıniılerdir. Ko· 
münUler ayn, ıyrı dairelerde ihü 
l&ııan menedilm!şlerdir. ;\dil ye ve 
polis tahkikatı tamik ettikçe milphem 
noktaları dı tenvir etmektedir. 

hlı defa tevkif olunan marangoz 
Hilmi ile maklnlıı Tevfik te dahli 
olmak üzre komünistler 18 kifidlr. 
Bunlar arwndı Kenan dahil de~ldlr. 

Diğerleri l!!e Kerim, Kerimin kar
deşi Fahri. Ahmet klya, Enıer, AH, 
Mu~tafı, , · urettin, Hllm~ Şükrü, Kadir, 
Tornacı Ratıp ve bir de Salımun Al
ben naaıında bir vıhudidir. Bunlardan 
Nurettin, Yeni ..:..,. baş muharriri 
lsmail Hakkı beyin lrı in hiradrri 
olduğu tnl~ılmıştır. 

. 1umaileyhln komüni~tliklc bir 
alAkısı olmadı~ iddia edilerek tah 
llv«i için Ailesi tarafından ıeşebbü
s~tta bulunulmu~a dı muvafakat 
edilmemiştir. Çünkü kendisi hakkın

daki rıhkikıt ikmal edllmemiştlr ve 
elde edilecek netice hakkında bir 
kanuı huıl olımamışıır. Komilnıstler 

tarafından şimdiye kadar muhtelif 
zımınlarda şehre atılın beyanname· 
!erin n"1'ede basıldığı lıelli değildir, 
bu husu.~un ıımiklnc başlanmıştır_ 

Tahitikaıın ve müıebıkı lıticvıbın 
daha bir kav ıtJn devam edece~ 
ınlışılmaktıdır. 

Riişvet davafll 

Mıniudan bildirildiğine ıı;öre bit 
rüşvet meselesinden dolayı 

sabık lzmlr Nafia baş mllhendbl 
Murtaza ve lrnlak zade Hasan Beyler 
ıruındı cereyan eden muhakeme 
hitam bulmuştur. 

\luhılı:eme netic .. inde Monaza 
Beyin Huan beyden ıldıfı 11197 
liranın lsıirdadına. Hasan Beyin de 
rüşvet ol arık verdiği 1 llOO llrının 

kendblnden cezayı nakdi olarak tah
siline ve Murıua Beya verilir iken 
yakalının 200 Uranın Huan be!' 
lıdesiııe -.. Mıırtıza Beyin dört 
buçuk ıy n•ife!inden mahrumiyetine 
hnr verilmiştir 

Pollae bina 

P<ılls müdüriyeti VllAyet düyu
nu umumiye binasına taşın

dıkt takdirde şimdiki HükOmet 
konagının Polise tahsisi için alfu-
dar makamat neıdinde teşebbüste 
hulun muştur 

Bakterlylojihane binası 

Sıhhiye veklll Refik bey Bak
teriyolojlhanenln yakındı ta· 

mamen Ankaraya nakledllece_jtini 
söylmlştlr. 

Konferanslar 

ı• stlklAl lisesi .müdürlüğünden: 
Maarif müfettişi umumllerfn-

den Rlfat Necdet bef, Tarafından 
Şehzade başında mektebimtzln 
konferans salonunda Çar~amba 

günu akşamı saat 2U de "inkılap 
edehlyaıı. mevzulu bir konferans 
verilecektir Ilcrkcş gelebilir 

Tohslldara ikramiye 
Silini k8z ı hu usi muha<ebe 

tah&ildarları vergi tahril. rını 
1 yüzde 85 nispctincl~ yaptıp;tııdan 
1 1-ıırc maıı lkra niye ıle taltif 

iktısadt H. .l\IAA RIFTE 

Talebe yurdu 
MÜTEFER~ H. S p 0 r 

Hayvan ~orsası tKt tFI_.As Senenin mühim m 
Beş medrese darill- İfHls eden iki şirketin 

Meclisi idare azası fiinun emrine verildi açığı 150000 liradır Galatasaray bu mühim nıa{ 
için mr~ uf kalecisini ge-1· nasıl intihap edilecek 

Borsa komiseri Kema
lettin B. in beyanatı 

Hayvan bor!aaına atı mesail balı
kındı lkıısat Veklletile ıemu 

etmek üııre Ankaraya gitınlf olan 
aıezkı'lr borsa komiseri Kemaleddin 
bev şehrimize ıvdeı cııııiştlr. Mn· 
m.U.ytı bl111a111 yeni bana hakkın 
dakl intihabat mesclctlnl ,;Orllşmilşrilr. 
Yeni meclisi idare Azaları intihabı 
şu •ekilde yapılıcıkıır. Meelite yılnıF
borsıdı mukayyet aboneler luıibap 

edilecektir Azanın biri i celep, birisi 
lı:ısap olacak d!~er iki ~1.ayı da 
vekalet lnı1hap edoc~kılr. Mecllli 

idareye ılcırtt mıidiınl \fubı..ın, Za
hire Bors .. ı komi .. ri aklf, Bouı 

kômi<crl Kemalettin Beylerle Jl!mı

netıen bir mümessil i~tirak odeceictlr. 
.\leclisi idare 9 Azadan ibaret olı· 

cakıır. intihap için bir hev'cı ıetkll 

edllmiıtir. 

Bu hey'et yann ilk lçtimaını 

akdederek indhap lılni görüşecektir. 

Bir iki ıı;ün evet bazı rüfekaml& 
Hayvan Bornsının IAA"'edllectğ!ııl 
yazaıı,ıardı. 

lı.ldılJmıa malıllo•t• gore.lknsat vt• 

klletiböyle birıa .. vvur be lemtmekıcdir 
Bu luııuııa Hıwvan 8orıuı komiseri 
Kemaleddin Bıy ckmiftir ki: 

Bor .. mızın hıynn sahiplen için 
möftr oldutu muhakkakur. Hayvan 
ve et 11ııoları intizam ılnna alın

mıı;ıır. &raa eıln pahalı olmasında 

kııi'yen Amil deA'lldlr. 
Bor ·ımızın aldılJ. rui.ın okkada 

20. 2~ paradan lborettir. Oitcr :umlar 
borsmıılı alakadar detıldir. Et eter 
palıılı ise bunun sebepleri bqkıdır 
ve bu da bizimle allık.adar değildir. 

Etin ucuzlaması ile meş~l olma<ı 

lt?ım a;elen daire başkadır . 

Kambiyo flatları 

lngil~ Jir•>I Uün borsada 989 ku
nı<tl acıfml\I , 990,5 kuru~ çık

ııkıan . onro akşam '190.25 kunı$tı 
kapanmıı;ııı 

Düyunu muvahhaue 2'21 lirada 
açıl111J4, 221,2~ liravıt yükseldikten 
sonra yine 221 lirıd:t kapanmıştır . 

Altın bomı ' rıcinde 842,~ ku· 
ruştı açılmış ' 84.~ kuruşta knpın -

mıştır • 

Emanette 
Va:ıife şehidi Servet B. in 

allealne muavenet 

Beyo~unda yıkılan bir aparu
mında oturan ihtiyar bir 

kadını kurtftrmaga çalışırken en
kaz alunda kalarak vazifm uıt

runda şehit düşen Zabıta! bele

diye muavinlerinden Servet B. in 
aile•lne Emanetçcı muavenet 
edilmesi takarrür etmiştir. 

Bir defaya mahsu~ olmak uzerc 
Zabıta! belediye muavinlerinden 
bir buçuk, bat memurlarınkin
den lkl~er diğer Emenet memur
lannın maaşlarından yüzde yarım 

kes.llmelİ ve Servet B. in ailesine 
verilmeıl takarrür etmiştir. Bun
dan başka Eemınet kendi bütçe· 
sinden :iOO lira verecektir. 

Hilesiz Sili 
t!:manet llimayel t:tfallıı mil· 

racaııu !!zerine Süt damlası m!l
e&SeRiine temiz \'t: hilesiz silt 
temin edeceği cevabını vermiştir. 

/tf aiye otomobili 

Emanet lr!aiye için son sistem 
Amerika mamulAundan yep 

yeni bir yangın otomobili almuş
tur. Dört horrumla lşllyen bu 
makinenin tecrubesl ~aray bur
nunda yapılmışur. Otomobil 
yangın başlangıcında ayrı bir hor
tumla ateşe kimyevi bir madde 
sıkarak derhal ·öndürtiyor. 

Recai B. gidiyor 

B ir aydan beri sehri!'lizdt' bu
lunan Sanayi mi.ıduru umu

mi:;! Recai Bey zeytincilijtimız 

ve zeytin yagları hakkında snna\'ı 

müdürü K!zım Reyle birlikte 
hazırladığı rapurur .ı bıtiı m l~tir 

Heca! Hey bu jilİll ak~am trt:
nlylc Ankaraya hareket edeı.:ektir. 

Recai ile\ rnpunııııı da bcrsher 
goturecck ve \' e'-.llcte takdim 

Buralarda taşradan gelen 
muhtac talebe ibate edilecek 

DarltlfUnıuı talebeıl arasında 
lı:lmaeslz olanlanıı ibatesi 

için Fatih , Beyazıt ve Şehzade 
bıtı clvannda bulunan be, med· 
reseala tabılel tekarrOr etmiştir. 
Bu binalar talebe yurda haline 
eetlrllerek bllbıııaa lıtanbula 
tafradan &•leıı talebenin yer 
leftlrllmeal muvafık gOrUlmltt
tllr • Bu medreseleri IUzull ola· 
rak lffal edealeria tahllyeal için 
tetebbOsatta bulunulmuttur • 

Yeni kitaplar için hazırlık 

M aarif vekaleti, Darülfünun
da 111rl harflerle çıkmıt 

eserlerin yınl lıarflerlı tabbedll· 
mesl lçla bunlarıa llıtnlal tı
teııılftlr. 

DarOlfüaundalı:I m•rlı:oı: lı:•· 
mlıyonu bugUa toplanarak il• 
mi ve tennr ıstılablann tespiti
ne devam edecektir. 

Maslaşrıkln kongrası 

Edebiyat fakUltesl retal KOp· 
rUlll zade Fo.ıt bey, Hazlru 

tptldaAıada Ukranyada topla· 
nauk "TUrldye Ukraaya" ta• 
rlbl mUansebatı hakkındaki 
mftıtaşrlkın lıonrrasıaa davot 
olunmuş ve bu hususta bir ra
por lbzan da lıtenmlttlr , 

Fuat Be} Agustoıı lpttdasıada 
lıveçlo Lunt şehrinde toplana
cak olan Beynelmilel edyan 
tarlltl kongrasına da ittırat 
ede~k olııp "Türk-Moğol" ipti· 
dal dlalaln lalam tarikatları 
Qzerlnclelı:i tesirlerine dair bir 
rapor hazırlayarak koarraya 
gOndennlftfr. 

Darülfflnun divanı 

Darülftiııun divanı diU ıoplanm19· 
ur . Bu içtimad.1 Tıp !~kültesi 

Dahili ha.talıklar müderri• muavin 
ilklerine Dr. Muzıl!er " Fazıl hey· 
!erin tayinleri tasvip 1,tit Hu
kuku düvel mütlerriolijtibe Cemil 
beyin yerine Ahmet Reşit beyın in 
dhabı ve hukuk fakiilteı;I diploma 
Jannd>n derece farklannın kaldırıl
ması meselesinin müzak'r~l ~elel·ek 
içıimaa tehir olunmuştur 

Yunus Enıre ihtlf ali 
Darülfllııunda yapılacak 

Halk bilgileri deme~! hLıyük 
Tlirk şairi Yunus Ernr~ için 

1 :5 ni&andıı bir ihtilal yapma~a 
karar vermiştir. 

ihtifal Darülfünun konferans 
salonunda olacıktır. Köpnilü 
zade Fuat beyin riyasetinde 
bulunan bir hey'et ihtifal 
pragramını hazırlamakla meşgul
dür. Dernek diğer taraftan Maarif 
Emanetine mi.ıracaatla her orta 
mektep olan ~ehirde ihtilal ya
pılmasını temin etmiJıtlr. 

IJsklJdarda mektep 

Maarif müdUrlyeti t'•kiic!erda 
yapuracağı iki ilk mekte

bin yerini tespit etmi~tlr. 
Bu mekteplerin biri lhsanlycde 

digeri de ~tlamM Ta~ında yapı 

lscai:nr. ------Konservatuvar 
TaJıslnı ıneydanının en 
şerefli yerinde yapılacak 

Veni koa111rvatuvar binasının 
Takıılm abidesi civarında yapı· 
ıacajtını evelce yazmıttık. 

ı.;arcl hususiye de konserva· 
tuvar binasının infaıııra 100 bin 
lira ile !~tırak edecektir. 

Konııervıtuvar blna~ı Taksim· 
talimhane meydanının en müsait 
bir yerine yapılacaktır. 
Binanın projesini yapmak için 

Emanet hey'etlnlu Avrupadan 
avdeti beklenecektir. 

Bu hey'et Avrupada konher
vatuvar binalarını da tetkik et
mektedir. 

. -Rus emlftkl 

Ev eke vazi'\ l't nf unan ht} aı 
Ruslarft ait eınl! < Ddrerur

lıktan 1.ıraat llankaHrR c. 'rolun 
muştu • Bu e"'h k r 8 par\acl•r,: 

ikaf 
Harlciyı Vekaleti Istar.bul 

memuru Halil Hakkı beyle mer
hum doktor Süleyman Nııruan 

paş .. aın hcmşlrc&i Raii.ı ha
nıının Beyoğlu Belediye da
iresinde evelki gU~ alkahları 
kıyıldığı haber alınmıştır. 

fnrnfe:ı-n• saadet temenni 

Birim:! Ticaret mahkemesi dün 
ild iflas kararı vermiştir. 

iflaslarına karar ''erilen iti 
şirketin açığı 150,000 lirayı ceca

vüz etmektedir. 
Flncancılarda Çavuş oğlu ha

rundakı " Trikotaj ve Çorapçılık 
Türk Anonim şirket., nln bir mü

ddet evci Birinci Ticaret mahke· 

me inde lflAsı talep edilıniştı. 
:\lahkeme bu U5tısta terklk.at 

yapmakta ve "I 00.,,bln liradan fazla 
~rmayesl bulunan bu şirketln 

borç ve alacaklarını te6pft et
mekteydi. Tetkikat dtin bltmit 
ve d!lnkö celsede Tıikotaj w 
Çoraplık TUrk anonim şlrkeıi

nln ı 00,000 lira açıkla lftbına 

karar verilmlşttr. 

Bu kırar üzerine ~lrktte alt 
mtl~!esat mahkeme tarafından 
temhir edilmiştir. 

tf!As nıuımc~lnl r!lyet için 
mahkeme hasından Daniş bey 
Jüi i:omserl ve lsmall Ag.lh bey 
slndik tayin edilmlş!R. 

Mil/lis ikinci şirket 

Birincı ticaret mahkemesl"Suha 
Selim şürekası manlfıtura 

şlrketinın lflAlına karar verll-
miŞtır. Çak.makçılarda Sabri Safa 
hanında bulunan bu müea..e~e de 
temhir ldilmlştlr 

Bu şirketin iflAs muamelesini 
ruyet için jüJ kömlserllğe Cemil, 
sindii:liğe de Şlnw ve Salvator 
efendiler tayin edllnıtşlerdir . 

Her iki ~lrketin iflA~ muame
lerl intaç edilerek babı matlOp 
bir müddet onrs mahkemeye 
davet edilecektir. 

Bir hırsızın mahkOmlyetJ. 

S
erserilik ı:ıirmile maımun Ri

zeli \lehmet oğlu Bekirin 
muhakeme i dıin Birinci Ceza 
mahkeme ·inde icrft edilmiştir. 
Beklrln dört >cnedcn beri ,ere 
serilik ettiği mütaadlt lımızlıklar 
Yaplı~ı anla~ılmı•ur. 

Rekirln dört ay muddetle hl· 

dcmatı ammede istihdam edll
me-;inc karAr verilmiştir 

Seyyahlar gitti 

L imanımızda hulu11an Berezilya 
ve KMnada <ev ah vapurları 

dün akşam limAnımı7dan hareket 

etmiştir 

Cuma guntı llmAnımııll ıı;ele

cek olan Lolt kumpanyasının 

Azya ı·ıpum lle 200 seyyah 

şerimizi ılyarer edecektir. 

Liman tallmainanıea/ 

T !cani bahrhc miıd(irlugunun 
hazırlııdıgt yeni limanlar ni

zamnanıc~ı nıüsveddc$İ i kmııl 

edilmek üzredir. l lukuk mdşa

' irli~ de tahkikatını bitirdikten 
sonra mlİ>\ eddt' bir dAh;ı Gö7.

den ııcçlrikcck ve VekAlete !(ön
d~rilccektlr. 

Müfettişlik imtihanı 

Y enlden alınacak maliye mü
fettiş mua1•inlerl imtihanına 

diın başlanmı~tır. 

Ti.caret kongrası 

I ,tanlıul. 'J1,·•r<'t. ırıntaka.sı kon
gra•ı .\ı~anı!' \ıtn.1'1ndc topla

nacaktır. Bu konn ran Ticaret 
mlidurlüj!;ünc mcrbtıt bilumum 
ticarrt oda<ının murahh!•lnrı işti
rak ed• cektir. 

Sinop Kibrit fabrikası 
vıkıldı 

Haber aldıı>;ımıY-a göre., mef
'ııh kibrit şirketi tarafınc'nn 

Slnopta vak tfle inşa ec!ılip hi!A 
!ıare duvnrlnrı çııtlaırı olan 
kibrit fahnk ı<ınn ahirerı l azı 
tarafları )ık,Jmı~tır 

Anıerll.a krtll'azlJrü 

Dau ojjlcden •onrıı. lım3nı.Tl"ızda~ 
Amerikan :\mıra! e!I'ı ındc hır 

~ay :Ghat'ot. ermişur. llazı mdtıck 

t•lcbelcrt de d n gr~p ınue g<m.~i 

~<zmışknii 

Leh sefiri 

fstanblllun fuı
bol fıuıtplyon· 
lıığonu dllrt ... 
nedenberl ma
tevallyea mu-
hafaza eden lru
IUpı Oalatıaa
ray ... 

Dört ~•aedea· 
bort ııu .-ıı._ 

yonlııta •• J•· 
kın namzet ve 
fBDJplyona en 
kuvvetli rakip: 
Fcnerbalıc;e.,, 

DOrt -ecıen-

berl - llGytk 
emeli bu llrl lı:ıl· 
itip araaında de
ncı llld• •tıılelr 
iken bıı sene 
mutemadr ray
retııe dotnJdan 
dotruya fllll· UM Ankaradll mlJlılm nıaça hotırlanırktn 
plyoa lı:ıılUbe telıllke lrt1lleoı l 'lrl puan tarlı:ia takip edlyoı 
Befllı:tRf... bundu hafta bıı mualı.ldp h· 

• • • 11111 maçlarda Fenerle bernbeı 
Uk -çlannın Ulr ıhvrulade olmllf Galataurayı yeumit. 

lıer zaıııu olduto cfbl yine Oalatuarayla lllrllkte Fenerle 
başta &•len: GalataaaraJ"· beraberel lıalmlf tekb1fına da 

Ulrıııaçlanııın ilk devresinde Oalataurıy-Fenerbahça m& 
fAmplyon takıma flmdllllı: talı- tellttııl !!-1 gibi adamakıllı bir 
lllı:e olmaktan uzaklqan. F... farlrla mattup ctııılftlr. Bu va-
nerbabçe.. ztyet hiç dllfanmeye IQzıım bı-

Ulı:maçlarının lllı. devreli H· ralı:madaa tapat eder lı:I Beşllı· 
tlceelndı tamplyon takımı adım tllf bu sene lıer zamandan fu. 
adim talı.ip ettljtl ve ondan la muvaffak olmUftor. Bu ba· 
ancak llrl puan nolı.ean aldıtı klkab bir u tabftf etmek lıter· 
anlaşılan vı etır ikinci devrede Hk dlterlert çalıfmadJtıadaa, 
Galatasarayı yeneblllrıe onun ldmau11 ı: oldapodu Beşlkt., 
dört aenedeaberl üıttlnd• htı· 
kUm ıOrdUitü famplyonlulr PO.• bıı muvafıldyıtl elde ıtmlttlr 
tuna kurolmB11 çok mulıtemel deyeblUıü, fakat lı1l bir fay 

ifade etmez iti". zira raıtblyet 
olan: Betlktaf.. ve mağl.ıblyet bu gibi ııebepl~ 

* * * re mQstenlttlrler. 
itte bu Cuma llkmaçlannın Teblllı:ıyl anlayan Gı't'"'" 

ikinci dnrcal baflarlı:eo ve bu rayın on bOf rttndenberl ciddi 
başlangıç Galatasaray-Bqllı:llf ıUrette ç&lıfmaıta b8'1adığını , 
maçlle olurlı:eo futbolun ve aç 
başlı lı:ulübüa içinde bulunduğu bundan bulra bu mtıblm maç 
vaziyet budur. Bunun içindir ld için maruf lı:aleclııl Ulviyi getir-
bu Cuma Talrılaı Stadyomunda dlğlnl gördük. Hiç şOpbeslzdlrtı 
yapılacak olan "Galıtaaaray-B•· bunlar tehlikenln bir az önüne 
şllıtaş. maçına ıeuenla en mU· gec;llmeeial mucip Olmıı11tıır; va 
him maçı denıek bu "mühim. Galatasaraylılann rnmlara kail' 
kelim11lal tamamll• yerine sar- yaptıklan tallm maçlanndaıı 
fetmiş oluruz. Fllhaldka llkıoac;- blrinclılle ikincisi arısında san 
farının ilk devreılndeld resmi kırmızılılar lehlae tayanıdlkkaı 
müsabakalarla bıyraıuda yapıt- farlı: vardır • Fakat bu benıız 
mit olıa buRuel maçları &Oz kAfl delildir • Oyan tarzında da 
önüne getirecek olııraalı. bu tatbik odllmesl llzıın gel90 ci-
ehemnılyet k1ndlliıtiıden ıney- betler vardır . 
danı çıkınıt olar: Bu çalıtmadan sonra liri 

Galıtuıray birinci devrcdı takım arasında husule gelee 
Feneri ve Beflktqı y_enmlf, yaklıtmayı ve bu mUblm maçıı 
bermutat !>afta ; Bctlktllf mu- aasıl bir netice vcrebllecetfol 

tat rakibi ycnmı,. Oalıtalilarayı .l~!".!.~~!!!!.!.~!!"~~~!~~!~~ 
·:r~;lı·;;~-·;,·;k~~;i;;f JJferhan Nafiz Pş. 

Son günlerde ehrimize gel~n 
Terko.- <u şırketl umumi mu

dıirü M Don Junn bir kııç gtıne 
lı.adar A.nkarıya idecektlr .\1. 
Dom .Junan dün kendisiyle gö~
şen hir ınuharrırlnıizc }'t:nI proıe
lerin nafia vek;\lrtınclc tetkik 

ed!lmtktl oldu~unu ımtiyazııı 

temdidi ile yem mukavele akdi 

için Ankarava ~dercp;inl söyle
ml~tir 

Tahlisiye müdllrü 

Tahlisiye umumi mtldiirü Nec
mettin bey geçenlerde Anka

raya gitmi~ti. Necmettin bey 
Ankaradı Tahlisiye idaresinin 
bankada bulunan paraları mese
lesi ile. idarenin bütçe müzake

ratında h~zır bulunmu~rur 

Tahllsize umumi mlıdürü lku
'aı vekiıletiyll" de tt!masta bulun· 
du~ tan 'onra iki gune kadar 
>c~ nnıizc a\'dct edecektir. 

Aınerika sefaretinde 

E nlki nkşam \merlka sefiri 
_ ı. Cre\· tarafından eı;ki se-

l retbanc binıısıda llManımızda 

bulunan ~ Rolev•6h ~ kriivııörü 

K..cptan , zahitleri ile Amiral 

Doyton şerefine bir zlvafet ve-
rilrr.;şcı. 

Zhafette Kolorclu kumandanı 
Şukru "iaıll Paşa hazır bnlu'l
mu,rur Zlyafetteı sonra bl• M!l
sa-ne ·e verl'miş ve geç nkte 

kadar devam cdilmıstlr. 

V efannı tees<Urle haber verdi-
p;iml7. ( Şeyhületihha) Nafiı 

paşa merhumun cenazesi dün 

Beşlkraşdald hanesinden JhtlfalAtı 
lAyılca ile kaldırılmışur. 

Cenaze namazı Sinan paşa 
camllnde kılınmış ve orada Or. 

F ahreddln Kerim bey tarahndıın 
merhumun meıayasından bahis 
bir nuruk lrad edilmiştir. 

Fahreddin Kerim bey demiştir 

ki: 

- Merhumun öJumü de hı
yan gibi mes·ııt olmuşrur. Çünh 
bu hıyar her kese nasıp 
olmadığı gibi bu ölüm de herkeSt 
n•slp olmaz. cenaze mera.<lminde 
Sıhhize vekili Refik bey Hakk, 
Şinasi paşa ile şehrimizdeki bütün 

doktorlar hazır bulunmuşlardır. 
Cenaz~ Eyibe nakledilerek 

defnedilmiştir. 

Serom yok mu? 

Bir kaç gun eve! Er'Ilenice 
(Verçinlur) gazetı·5lnde o 'a 

kit rahatsız buluna" m• ~tantlk 
Hikmet Bey için (serom antist· 
reptokok) IAzım olduğu halde 
Şlş'ı eczanelerinde bu scromum 
bult!"lmadığı yazılm u. 

ıhhıye müduru Ali Rızıı bey 

bu husustıı deınt;tir ki: 
Bu meseleyi tahkik ettik. 

() eczanelerde bL vardır ve o 

giınkrde hiç hır talep vakı ol· 

ıraırJ<Or 
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1928 sene<l temettü hl"e<inin 

l \!Of. 1 '""ILLIVl!T. Tlll 
.l 1 '•<10 ,929 

sizden bir tek ve batta bin çift 
Mektep) istemeyiz .. ÇUnkU .. 

ÇUakU: BUyUk (TUrklye lakı· 
labı) nı kafalara ve rOnUlltre 
aklde, iman halinde sokmak 

vazifesi ile mükellefsiniz ve 
mUkellellz. 

Kütü~ Hlmt'. 
tedlyıtı 

lstanbul Tramvay şirketi hisseda· 
ranına; 

27 lllırt 19~9 tarihinde •uretl 
adlyede ln"lkat eden lstınbul Tram
vay şirketi hlssedaran heyeti umu· 
mlveslnln, 1928 <enci hesalıi\'csine 
alt.temettü hissesini hisse senedi ba
şına 9,50 lsviçre frangı olarak tsebit 
evledlği hissedarının nazırı ıttılaına 

·--------·--

Milliyet Matbaası _, _. 
Son sistem nefis ve muhtelif g -.. 

renkli basan makinelerle g --.. -- -· 

1 
B (,Ü KC HAVA FELEK 

Aşifte • 
----.. mücehhezdir. §§ -· -.. 

rı 1 :>mı t araret 19, asgari 
'1 l U\ ~ 

J!utlu 
ce lodo:t ese~ 
cak ,. 

1 1 H.A 

Sesli kunduralar / 
Ögreniyoruz ki Avrupada 

ses Çıkaran ayakkap/arı moda 
olmus, bu modaya ilk önce 

3ir can11erici mesele lngillere sarayı kira/isinde 
Bu azımı tallın ve terbiye ittiba edilmiş, hatta Amanullah 

hey eıme ithaf ed'yorum. O ta- han oraya gitti/fi zeman bu 
llm v t~rblye hey'etl ki TUr· sesli kundura/ardan bir çift 

i)'en .. ı (Kafa lnkıll\bı)nda bil- I yaptırmış. Bu iş bizde de eveli 
yülı. ve imanlı bir rol almış ve 
'11 l f,'lk ohnuttur. . vardı, potin kundura devrinde 

Çok zı:mandır JıırgUr etme· gıcırtılı kundura yapan kurıdu
JIJ!:I iz bir !·om,umuz vardır . 'acı ılarbunu pastırmalı yumurla 
o ce u tarif edeyim : Orda ile yaptıklarını söyleyerek böyle 
- her Balkanlı "'ibl - kurşunu b 1 d il ıber Pdlcrcn. m Jm Sene " ir çijl isteyen müşteri er. en 

, o bo nbayı çok severler. Fnkat Simonun a:onuna girince. bir 
) birde pastırmalı yumurta parası 

( Nefis sanatlar ı da çok sever- kaç kljinin ıua,ındı. (07.emondı 

1 O d k dl " ı · ı k alırlardı. Geren sene e><er bu er • • a en .,z erın en- • 5 tanıdı.. Titredi. 
dilcri t:ı .ımaktım ziyade kendi- moda nıeı•cut olsaydı bizim 
lcrln!) hancılara tanıtmak işini Ahmet ŞükrO bey bir çift Rozemond, hayatında bir dc-
'>llirler. Orada( Vatansevenllk)ln çır/ak kundurasını susturmak virdi. Her l(Un, chcnınıiycr,iz gibi 
ııtckl ııdı , istıhsalcillk) tir , ve için ıeytu rı yatına batırmaz ~uriıner ınkisıırı hayal'erle. mahv-
orada (•"llllydçlllk) ağız!ılöfUne olan bir ajktı .. (\ıunucıı tam ve bu çifti giydll!i her gıin bir 
kulak vermez • Orada kOylUyU dört ene geçml~tL Ondan ayni· 
k rı ı d' ı ı .... ,nan pilaki gı'bi kokmazdı. Avrupada " ıye en ıren şa r son.~ dıktan sonra, Parl>tc duranıamı~. 
J-rıınsııı: ~irini bilcmcdll!:I için her şeyin sessizi makbul iken 
t lıkır etmezler. Orada piyesine kunduranın seslisinin moda Fasa gıtnıi~ti. Orada, senelerce 
romanına ( avam diye alçakra I metresinin hayali ile yaşadı: ve 

T o uşıındaki hikmeti anlayama-
iitlraya ogrıyan) özhalkı sokan yın a? yam~, hııtıraları nihayet 
snhicl edibin e erine ( edebiyat dırn. Şüphe yok ki bu geı•eze nl,;yıın:; karı~tı. 
harici) demezler· kundurayı giyenler hırsızlık ve fakat, i~te garip hi tl's"dlıfle, 

rada kafa ve his züppeliği gizli aşk seyahatleri yapamaz Parbt avdet eder t:tmcz. karşı· 
) oktur. Orada ilklr, sinir, para tar. Aceba bu modanın ortaya smda Rozönıcıııdu bulınu~tu 1 la 
ıevlyesiııin derece•I - olduğu atılmasındaki maksat bu 
gibi. itiraf edilir. or .. da birbl- yana bi.iylc ne Hcayip tesadüfler 
rint öldUrUrler: Cemiyeti yaşat- olmasın ?!. \'ardır 
mak için,.. Orada çok cevciik- ,')()() lira I ;\la am dö Sent Slmon. ya· 
!eri kurşun ve bomba fabrllı.ası ) ından kopmu~ bir ok ıı;ihl. ona 

Okt f k t N ııs sanatı Vazıifıe kurbanı, Server E'. }' ur a • e ar 1· dot;ru :.:cldL 
akııdcm!si ve ımııı tiyatro isminde genç bir zabıtai bele- ı\ziz seyahım, da\'etiml 
vardır ... Orada her şey (orası diye memurunun bir kaç !!Ün 
içindir... Orada resme. şiire, ~ kabu' edip, yeme~c ıı;eldij!;iniz 
.ılclitlak sanata ve alelltlak eve/ enkaz a/1111da vefat etlilfini için, ize çıık te~ekkür ederim. 
kUltilre - has kUltUr dığlldlr - elbette duymıışurıuzdur. Bu Sizi misafirlerime takdim cdc)~m. 
shcmmlyet verilir... Orada her biçare gencin ailesine Emanet R')zömondla karşılaşınca, genç 
~ey (Bulgar) dır ve her şey 500 lira verecekmi•. bıı parada kadın hay kırdı: 
Bulgarlık için dlr.,. v 

Orada zarif , tUzel , şık bir Merhumun ı•aldesi, hemşiresi ~liısyö Pelleren !. Riz -çok 

( \l·ııı Tı'vatro \·armı~ , 192.' te eski aşınalıınz
1 

, v '' ı•e uı·cesi arasında taksim · 
yanmış, tiyatronun ne oldugunu \lal Sofrada da, lıirbiri-

edi/ecekmiş. Zaten bir hayat · k bilen bu komfU hemen muasır nı;ıe ya ııı>ınız. 

k 1 ı il 1 1 l müıoacehesinde hir bir kıymet zev ve m mar e anı r ne r Sofrada, aralarında yalnız ko· 
g.::çmi• ne vakit bitlrmi blllr ifade ctmiyen: 500 lira bir de '• · caman bir demet çiçek vardı .. 
misiniz ? rn2s sonunda , yani böyle taksime ugrayınca ne İfe 
be~ sene sonrll... .if d d d Al Fıkat konu~nıalarına mani olmu 

y yarayaca5 ı mey an a ır. -
Açılma resmiodc ne kepaze yordu. manyada bir adamın kıymetini 

bir adaptaslyon, ne de manasız \'emeğe oturur oturmaz söze 
zUppe bir eser ... Hayır .. Ölmüş 10000 mark olarak tespit et- ba~larlılarY 

tll . "! ı ı · (D ı ) mlşler. Bu .5()()() lira J. adar "1 ı .., r mu ııırr rın uvarcı ar ·c kadar ı•maııdır ,ıurada, 
admı!ııkl meşhur bir eserini ediyor, aceba bizdekiler orada-

ynk ur ızi 
oynamış. Kom··umuz bu tamir- kilerin onda biri kıymetinde mi? 
:len çıkmış (l\\illi tiyatro oun FELEK 4 Sc· .d;r. 
yeniden açılma resminden duy- Parbi uZ 1<me•iıniz. mir 
duj!;u şevkı , tıar!ı ı umumiden Mühim blr eser Cok ö1Jcdinı. 
}Cdiği dehşetli tekmeden çok TPRK SAN'ATf Sizi de lı•ımdn nzleyenier 
daha Ostnn tutuyor. v~rL. l<tc lıoı·k konu<tular ye 

Güul san ·atı ar akadenıısi mi- ' ' 
Biliyor ki bomba i\lllmdür, '-'en• kadın, eski a',ıkından "iiz-

&inema sefildır, nutuk palavra · marı tarıhi ınuallımi Celal Esat " • " 
dır. Kitap kiiııp tabiinin zalim- Bey mi/it kiitliphıınemize rok gii- !erini bir lılh:t.a ayırmadı_ 
ce kllrıdır, fnkaı, fakat (tiyatro) ze/ bir eser hediye etmiştir. "Tllrk Pdler~n maıivi, m'.lziııin mes" 

Yazan: Rey111011 Ja11tt 

vazolunur 
işbu mehlaP;. 15 ;\/Isın 1929 tari· 

hinden itibaren 11 ve 12 numaralı 
kuponlann tevdıine mukabil. lstan , 
buida şirketin merkezi ldoresinde 
ve O ·manlı Jlankagının gişelerinde, 
lsviçre üzerine ke ide edilmiş bir çek 
olarak ve yahut, İsviçre itzerlne tediye 

--:: Bilumum ticari defterler her nevi --g evrakı nıatbua, kitap fatura ve ilanlar 
ucuz \-c güzel tab olunur. Ticari dei

:: terlerimiz hazır ve satılıktır. -----.. ·-- Hariçten alacağımız siparişleri itina ile ihzar 

ve mahallln e irsal ederiz. 

·-----· -· ------------·-------------· ---· ---· ----.. 
~ününün kambiyo raici he~ıtbı ile : : 

'fütk lirası ılarak \e Brüksel de ~848 :: 
numarada Napıl cadde-inde ~ocl~t~ 
Fluanci~re de Transport< et d"Entre· 

Tab işlerile de memlekete hizmet 
Yegane eınelimizdir 

---.. 

• 
:,, fraya ,ampaıı 1 ~dciıği 

zaman, Rozömond, 'azodan bir 
~'içck J..ı.parıp. Pcllcrene verdi. 
flu esna a, ofranın <ibir başında 1 

oturan lıir erke!!;in. ka~ları ~~tıldı. 

Yemek bitti. 1 <:ınek Jd~ ·"ıdan 

çıktılar. 

kö~esinde 
buldu. 

l'cllcrcıı, >alonun bir 

Rozoıııand · yal1111. 

Rozümond. o k~a ~ıinlL 
rlmizi un udalım. 

- Tabii, e,a,cn eski masal o! 
Ru eski ma<alı tazeleyemez 

miyizt Güzlerınuzden. hana kar~ı 

hi;;,iı ııtınızııı ı.lel!işmetli~lni anladım. 
C:cı ç kadın kalıka~ayia g-uldlı: 

e'~rc zahip ollltu;u1, ?'" 
Fıl\ ak i lıiraz roppalık ettim ... 
.\ma size do~nıyu söyleyeyim. 
;\Ja,anın i)Jı(,· haıırıda oturan 

aşıkıını kızdırır khkaııdırmak 

istedim .. 
c\~ıkıııız 11111 

i)y Jcya ... lll t ene bu~ mu 
uuraydını ?.. Çok iyi, fakat gu· 
hınç ola-:ak kııdar k ,kaııç bir 
adam ... Geliniz sizi tanı;tırnyım ... 

'akled n 

Selami izzet 

pri~e.; lndi.i!-itrielle~ nam şirke[ nez
tlinde tedi\'e olunacaktır. 

!stanlıul, '28 mart 192<1 

llev ı~lu ikinci -ulh flukuk mah 
kemesinden : 

.\hidJei ~:lektrık Sirkeıi vek.li 
\bdullah bey·n llcp~ltuıd1 i,ıikl~: 

c•ddesınde .\ıııJolu pa ajı v:ınında 
J 9~ num .·ah diıkk.tnda berhe Fikri 
efendi aleyhine il ame c\ ledij.\i ten 
\İrac \'e tesi:ıat \t: eı_:hizei t"!ekt;rJkjye 
..: ... manından :ıl:ıl.:ak dı:tva~lndan dolayı 
ınüddei alc\·hc yazılan J.1\ tti) e 1.ah· 
rına. müba..;fri \'c 197 nuınaralı dük 
k<ln müst"cciri tar,fından verilen 
me~ruhattan ınıımaileyhin ik:ıınetgA 
hının meçhul oldıı~u mlaıılmakla 
hitt•lep yirmi ~iın müddetle i!Aocn 
tebligat icrası karaqı;ir olduğundan 
yevmi mahkeme olan 2+ Nisan 1929 
~ar~amba saat .ın blıde mahkrmeye 
biczat gelmeniz \ eya vekili musad· 
dak göndermeniz ak~I taktirde hak· 
kınızda muamele}i gııablye icra olu 
nacıgı tebligat makamını kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. 

Yozgat vilayetinden: 
Yozgat-Yerköy ıarlkinin ( 750 + 

5 ve ;J75 + 12 kılometrolardakl iki 
köprü dö~•melcri hetona tahvil edil: 
mek üzere (811) lıra G kuruş lıedelı 
keşifle ve kapalı zari u;ulile ııısaııın 
>ckizinci pazartesi ~ilnü . aat <1nbeşte 
ihale edilmek üıre mitnıkasaya ko· 
nulmuştur talip olanlann teminatı 
kanunil'elerile eııcumeni \·ilAyete, fenni 
hu,usat kakkındı malOmat isteyen· 
le-in Yozgat na!ia dolreslne müra
cıatlan iHn olunur. 

il yeni 1-elediye tahmatınA muvnfık pW<ı vız'lycsi en 

zari! \e gayet metin hnıpak!ri şekilde imal olunmuıtur. 

Sür"atle \erine takıtır· 

~Tüccarların nazarı dikkatine~ 
Oteden beri mııhcrem miı~terilcrimizin te~ ·ik \e arzı 

k. "1dile;in1 memnun C<lccek de·eccde ınuntazuır hi• 

DEN1Zve 1'RANSİT İŞl .. ERf 
i.;in ık ~ayanı itimat Acen,alaı remin edilerek .ıı rıca 'fıir ~ııbe 
ku·:ıdilr l1c ıııiıha~crec ve denıir ycılları i'ra-İ) onlnrınftd~ 

\1ESAJıj:Ri SURETİLE UFAK PAKE 
sevki \'atın' daha ~eri '.ıir sttr>tte icra cykdı"ımi1.i ar/. c vlı:riı. 

·------·------ Telefon: lstanbul 3911 · 2. 3 

11 ıcd8\ i i~ın bir çare vardır. O d• : deveranı 
demi ıahıi l.ılan terakümü demi izale eden 

SLOANS LİNİMAN 
l..;tiına!i<lir. t;ünku .'Ioan:; l_,ininut:.1 seri ve ınü 

l!S..;İr tcdafi Ye sancıl ırı tt:ski~ cdı:1 • f~czanc!crde 

satılır. 

-· -· --------

Mahlulat müdüriyetinden : 
HiJaıeıi il~n .ı .ı •)29 thfrn \ n]hayetı ila; 1-~ 929 Çarşamba 

Kuru~ l\akır koyundt.: Ze\ttni 1
\ mahallesinde I·lavar ~ok:ı~ında atik '..!I 

25500 cedit ~.} numara ile ıııürakkam arsanın tamamı 

227R Darnıpaıada hekim oj\"lu ~lipaşa cadde;inde 6-ı numarıl· dükk;in 
;1r5asın1n ruhu hi.-:.;esl 

:lh08 Davuıpaşada heklmoğlu \lipaıa cadJe,inde ~ 1 ~ııınar1h ılü kan 
arsasının dörtte bir hisse~i 

12~00 Davutpaıada hckimo~lu Alıpaş• cadJe,iııdc 511 atik ve cedit 82 
numaralı fevkinde ııdayı nıüştemil ahş•p dükk.inı:ı di>rtte hir !ıı,sesl 

24:;oo F,dlrnekapıd• l laacı \fohiddın mahallesinde kcpenkde <ck.c~ındo 
10 numara ile mürokkam 14.~ zır• ar-anın t•mamı 

l800tl Edirnekopıdı hacı Muhiddin ınaballesinde kepenkçiler "nkagıııdı 
12 numara ile mürakkam 120 zıra arsa,mın tamamı 

18000, Edirnelı:apıda hacı Muhiddin mahallesinde Yusuf a~a sokap;ınıla 6 
numara ile mürakkım 11!4 zıra arsaıım camamı 
Ridayet lllıı 27 -3-'129 Hafta ı2) nihayeti ilin 24·4-929 C'ar;amb• 

kuruş 

90000 Fen koyünde Fatin efendi ;okaıl;ındı •tik 39 'io ( 45<~ ) zıra 
arsasının tamamı. 

70000 Çarşambada Beyceğiz mahalle.inde ve caddesinde ( 68) ~o ile 
mürakkam ( 1!4 1 arşın dôrc oda iki sofa lılr kuyuyu ıııüıteınll 

ahşap bir bıp hanenin tamamı. 
250 Bebekte Hamam ve Bebek caddeoinde tıhtıuda 1Jui.i.4nları nıuıtcnıl! 

atik (90) \'e bllf defa mükerrer No mUrakkam hamamın yii& N 

iki hine itibarile bir hissesi. 
lı2.'i00 Rtistem paşa mıhılleslnde mahkeme sokağında atik ve cedit ('.!O ı 

No mürakkam mı~azanın onaltı hisse itibarile iki lıi>slii 
2500 Gılatada kemıokeş kara Mısta paşa mahalle>lnde topçular caddc,ieJc 

1114 No mürıkkım dtikkanın hali mahlOliyette kalan \UZ sekse:ı 

hissede beş hisse•! 
Bidayeti ll~n 20·3·11119 !lafta (J; nihheti i!An 17-4·!J~9 (,'ar.amlıa 

180000 Gedik paoıda Divanı Ali mahallesinde külhan >Ok~ıııda 9 l zıra 
:ı oda 1 >Ofa 1 mahzen 4 :>!o hanenin tamamı 

60000 

50011() 

RU tem paşa mahalle>lndc papa; o~lu hanı ıi<t kmndı IH ır 

l li ~o odanın tamımı 
C<küdarda Selimi AH efendi mabıllesınde ıtik 141 cedit l<ı.ı • c 
fevkındc iiç odalık h•neyl miışıemil ınuRttal fu•ıınun 120 hi·seıle K•'' 
his.;e)i. 

1 Oôl)() Küçük pat.arda hllCI Hayrcltin mobıt;eoindc k•ı:ın ılar cad,lesink 
28 No .lo zıra ahıap diikkfoın 8 hi»tde Uç hisse<!, 

llld.-eti il:ln 10·3 <n'> l lafca '{ nihayeti ilin J0.4.Q >l) ( ar,a:ııha 

Kuru~ 
1~600 Haskoı ,viıhmut ·~· mahalle<i Jemirci Ohants >ohj!;mda 2ıı ~O hem böy:esi blr (Milli tiyatro san'atı •namını taşıyan ı•e çok uts3adeıleriniya~ıyordu,ehırke- YE 1 'İ KA )rSERİ Ü:\ilİT Nanlİ)'eS, irketİ 

her ~eyd:r. Bir ~\illet tiyatrosu istifadeli olan bıı eser kıymetli lime ile, 'lıazi derhal can'an•yordu. numaralı (180) •rıın arsanın tamamı. 
,. ~ı .. 

1 1 
b. bl tetkikler ortaya koy111akiaı11r. f

0 stanbul, Bulık pazar Rallı· ı·skelesı· 2,1~"> ~ütl~cede \1ahmut•~• mahale<in<le d•mıcl oı.1nnes soh·•ınJa tfJ· 
nıın gurece. "zme • ın r Tl1rk <an'atınm ,ıran ıe Actm <en~ kadmın, bo~alı kirpık u ' " 

ne t da bl b' 't ebbUste " ~ 18 numaralı { 4-()() ar~ın ;1rsanın tnm.ıın.:. 
•~ı ı: n, 11 •r e~ n 'at d t i ·ıı· len kirpt•l\_Or, '' sııst"kl·•n za I' 1 \J J,t ıılıtıl _•ıı·.> tlcnı·7. 'ııııe•t" 1-.·ı·n'··' ı.ı2 daha kuvvetlidir. ~an ı" an ayrı ı·e amam •' mı ı , ~ • e e 111kr c• e , , • u~ .,..~-n Taıa\wa dere ıçı •ok1~mJa 21!) numaralı ı ıO or ın ""'"'n ı.maını. 

Dar 'lhedayl za .... ııı 
1
"

1 
seci)' J'İ lıavi şahsi hır ça11'11/ o/. m~r ,ozlcrk konJıı..yorlardı. J~27Cı Be" ~ILında 1 Hisevin •.~• maha\ie-,~do :'llacar cadde~in.!e cııı •18 

Şl•lı ye, \e bir uydurma ari • duğunu nıuspel ddıllerle ispat Pcllc"cıı a ıust ııl;ııu,t.ı . numaralı l IO arşın ar;nn.n tamamı, 
rdm bu eserı kurilerimı.e tavsiye (' k d ı ı · ·· 8 lllO il ·ı·o~· n·' \ • " f • ı ı k ı··'- k ·' ı ı ) toli•'l 'yi tıır. m \·e neşir için .ı:nç a ın a, vcım en lC>' ı mü L• • • c ,.u u; ıııcıı.rn <e .retı ıe ·Mn u u u .. u ar ·asınua 
ederken ('elı•l E,af Beyı tebrik , k G h ·t ' ><ı ı •~rn•:ıc bırak .. ıım, ıakaı muh· na e· et ım ·anır.· p;iiruyo• lu. ı ıcm Tentinatlı Kimyevi übreler •rı nuın•u arım "'anıe tamamı. 

t~ er "-~ıf Bey, fakat muhterem ederı. · ~und.ın tabi' re olabilir li? Ro- =......, 'lôili......; .ol·idaki eml~kı m.Jılute dünler 'ıafta muddc• e alc ıı <'lank m izayeJeye 
(Mi rtt ;m ve t.rblye dairesi), 1 llcr turlu mah,ul için J..;nı)e'1 ~u~ırelerııııız Krmulınuştır. ~'"•)edeye i, ·ak cdcl'ekle kl\ın.·' nizde ıedi iıuçuıtu 
bu ~ e(Türk m ııı tly.ıtrosu)nu Çocııkhaftas 1 anu, 11ıırnktıkla'"' yerden lıa~Ja. · 'e tecrul elidi•. Tftrifckrinıızl isteyiuiz. • atı 1 ni;lıetinde teırinaı nlarak ,fı,, el' 1cıı aıım ı •a1e g• nu >aat ''" dort iıuı;u <:ı 

ıı. tikhak a , ııın lıir ııroıe J · dd · ,. ı ı 1 1 ı ı k ' ı · ~ \T hl',., · mı "izle.den hckllyoru. 23 Nisanda başlar .ı>lıs-uut .:a esı. u ~·' "enıerı •1şt·ı <t.1nıu ·r ın. ı \'etın.e • •t cnı c mu 1 at 

~_;~~u~n~~e~r~in~l~z •• ,J;::::;:::ı;~~~~i:'!~~~tııı!!!!:El~,~~n~ıd~a~lı~a~şl~ao~ı~ . ._-;:c..., .... !""!!!!"'~~~-~~ :r..;ı;;u~lh;a;z;a;d;;.;.e~m,;.;;a;h~t;u~m~l;a~r~ı~::_·:~~~~~-;,:.,:"ı:~;:ı;J..;e~t;m~e~k~ri• . .---..,-.. ... ..::,_,..., ..... ~""'!!1!'"!0"=-="'!"'""'!'""" .. "'!!'!!!!"'ur.!'!"'O""!' 

vazifesi bir saat ller<lekl muş kervan yolcusu gibi hekimlere hiç güverılerı yok.. nız erkc:·ıerden ve yaşll ka· 1 

h:aza merkezinde olan dok- çamormanındakl serin yuva-ı Zaten sana hekim bile de- dınlnrdan geliyordu ..... ~Suat 1 

korucunun genç karısıyle merkezinde oturamaz, barın- bir tüysüz nahiye müdürü ve ince boynu, bÜlün gibi . - -
torun bu hücra ormanda yı keşfettikten ~onra kaza dikleri yok. Hani (Bocak) ta 

1 

Nacl)nln gölgeli mavi gili:lerlnl 

başbaşa oturmasını da hoş maz oldu. var. Seni onun kardeşi sa- yürüyüşünü gören olgun, 

hale g~lmlştl... Ka·abanın 

akıl hocaları. ebe hanımlar 
hocanımlar bütün tüssillerl. 
hatmllcrl, papatyaları. dua· 
larıyle (Cemile) nin derdine 

~are b lmağa çalıştılar. 
Hiç biri kıtrctmedl. Nl!ıayet 
(Hakkı) Ef. bir ~ün nahly• 
mi.idıirUne dosça bu çnpra· 
şık meseleyi dertleşirken 
müdür ona h ükQmet dok· 
torunu ta vsiy e e tti... Onla r 
(Suat Naci) yl tanıyorlardı 

V e tanıdıkları iç indir ki bll 
genç (lstanbul) delikanlısına 

gelinlik kızlarını hem de 

Doktor ( uat Naci) genç 
k.ı. nlıı ko.ı rken onun bu 
başbıı, 3 sllhpetten zevk al
dığını. fal<at heran bir tehll· 
ke kar. ısınd:ı im i ş gib i he
y ecanlar. çarpıntılar ıce çlrdl
l':'ini hissediyordu. 

\'e ne samimi. ne g ü ze l, 
ne k ıvrak mahlil ktu . 
Alım lı güzel det lldl. Fakat 

n e k iirpe vücu du \ e ne diri 
~öğ ü vardı. koyu kumral 
sa\larını bebe biçi m inde ke
Sl}·or. alnında Tari f, k eskin 
bir ~ ı ra kakül bırak ıyordu. 

Fakat onun bütün cazibes i 

gözlerinde toplanmış gib iydi 

k oı u«urken ı:-iiz l erlnln parla 
y ı ş ı çevrilişi, örtülüşü n e çok 
ŞC} li;ıde cdl} OidU. 

Doktor l u:ıt '.'oacl) bazen 
ı:e nçllıtln \ e mahrum iyetin 

Bürhan Cahlt 

verdiği arzu ve iştiyaka 

onun di r i ve olıt"un göi';ı;üne 

bakarak içini çekiyor, bazen 
uzun zam an bir fiki r a rka

da\fından m a hru m kıllmanın 
verdiği samimiy etle onun 
lakırdılarını · dinliyor , din
liyor, bakıyor, dinliyor ve 
yine bakıyordu . 

Gözü ve gönlü beraber 

lezzet alıyordu . 
,Bu arkadaşlık ortaya 

garip, ifadesi müşkJ I btr 
vaziy et çıkarmıştı . Henüz 
on ları başbaşa g ör en olma
mı~tı ... \ ' a ka çamormanının 

yeşil ırö lgelerl altında ara
larındak i masad a y a bir 
çay takımı , ya bir k aç ki · 
tapla onları ıörenler b ir 
cfirünıden , bir günahtan 
b a h se mlyeceklerdl. Fakat 

aörmezlerdl. Öyle bir mu- Her gün hükumete gid ip nıyorlar.. ı ıçll, utanı:-aç köy kızı. rı onun 
hlttl ki el altından ahlAk resmi vazifesini öğleye ka· Suat Naci) müst.ımızde 'tcndllerlne tatlı bir musiki 1 

kaidelerin i çirke fe b ulayacak d a r yaptıktan sonra hayva- ike n bile askere alıııılı)!"ı .,ı gelen kqnuşmasını da ' 
fenalıklar yapılırken soka kta n a atlayıp bu dnr sokaklı, hald e bir ı-özünü kaybettiği ledlklen sonra sık sık 1 
h e rhangi bir kadının yüzü atır havalı sıkı ntılı, kasaba- için çürüğe çıkarılan (Raşlt 1.1slalanm111ta başlam ı şlard ı. 
açık olarak gitmesine t a- dan fırlayıp çıkıyor, en y a - ata) y ı tatlı tatlı din liyor, Zengin bir n a hiy e m erkezi 
hammül edemezdi. kın köylere gidiyor, ı s ı tmalı onu memnun e tmek için olan (Bocak) ta lle rl g e le n-

Kasabada kız mektebinin yerhırde çalışıyor. Köy ağa- köye öbür ırellşlnde s akal !erden (Hakkı) Ef. nln nari n 
mualllmlerl, dzmlr) mualllm larnı toplayıp konuşlyor, on- koy uverecetlnl söyllyordu . (Cemile, s i vardı .. Civar de-
mektebinin yetlşdlrdltl iki lara paket paket kinin kom- Hakikat, ayaklarına k adar llkanlıların ruyalarından çık-
kızcatız ilk defa sokakta prlmelerl datıtıyordu . ırollp kendilerine ilaç veren, mayan <.Cemile) nln ondürt 
manto ile ve başları batlı Köylüler ayaklarına kadar hal hatır s oran bu hükOmet yaşındanberl çektiği ı:-lzll 
olarak çıkarken kahvehane gelen bu hayır sahibi dok· doktoruna bütün civar köy - bir derdi vardı . Vücutçe hiç 
köşe lerln den homur tuyle torun ıençlltlnden başka ku- !iller teşekkü r ediyorlar, gel- bir arızalı olmadığı halde 
başlayıp meellıl idareye s urunu bulamlyorlardı .. (Ot- dltl zaman ağırlamak için muay yen zamanlarda va z ife . 

kadar &'fre n o kalın cehalıt nez) köyünde harpten sonra ne yapacaklarını şaş ırıyor- s ini görmesi lazım g ele n 
y ü zünden kıyafetlerini de- köyün yegAne erkeği kalan tardı. F a kat hepılnln kalbin- hara ketl onda derin lztlrap· 
ğlştlrmeye m e cbur olmuş- (Ra,lt ata) ona zaten on iki de g izli bir üzüntü vardı. Şu lar ve endişe l e rl e t a h a kkuk 
!ardı. evlik köyün hastalarından iyi y ü r ekli doktor ne olur ediyordu. 
Doktor(SuatNacl) botucu b ir bahseder k e n için i çekiyor: .biraz daha yaşlı, başlı, kı1mll Son zamar.larda bu hal 
sahradan geçtikte n sonra ııe- - Ah doktor B. d iyordu. bir insancağı z ol saydı . ailesini şüpheye düşürecek 
rln ve yeşil b\r su b. ı bul· Bu bizim kadın l arın 111\cıı, Mamall bu temenniler yal- kadar gayrı muntazam bir 

bir kadın hastalıtı için 
muayene ettirmeyi nefis· 
!erine sığdırmıyorlardı . ( Ce· 
mile n ln lztırab ı , meselenlıı 
ciddiyeti ve bilhassa nahiye 
müdürünün ısrarı ( Hakki 
E f.yl ikna etti. Bllh assıı 
davet edilen c Suat Naci 
g e n ç kızı y üzü gözü sarıl• · 
yanında bir çok teyzeler. 
n in eler o l d uğu h a lde mua· 

yene etti. 
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"1ILLfYETIN ÇIKTI :ııı111111wııını:mm ı.... suyuk ~ımın111.11mı mı'\ 

ın~l~~n •IMl:adar 1 İslam tarihi 1 
DAMGA KANUNU =t Asrı saadet - Sadrı lslAm .-
REHBP:RI "'31 

§lll D cllt. 3-4 bin eahlfe 
Bu glin çıktı Asrımızın en yllkHk aıımıertaden mürekkep bir lsıam ~ 

Müharrlri: Türkiye iş bankası · akademisi tarafından ya:ı:ılmı~, fazıl muharrirlerimizden Ömer ~ -J:~ 

ŞERHLi 

MERİ PİKFORD un 
Son ve mükemmel komedisi 

Küçük satıcı kız 
, .~~:d. O P E R A DA 
~ ----

-1:!5 
1 

pul müfettişi 3 Rıza beyfendl tarafından ııavelerle terceme ve ikmal edil- m b •• 

AJ.I SALIM ~mı,, eski harflerle basılmıttır. Şimdiye kadar, fark ve garpta= DBo·ııv'•e'"~ •.. ffi,7.ı~, Asri· ,s .. ın'nnakeşaMmada a • .. .. ~ bu kadar muazzam ve kıymetli bir lıtam tarihi yazılmamıftır. ~ . _ 
TevY.I mahılll; Kanaat kutuphane•l § Her tarafta pek büyük rajtl:ıet ka:ı:anmıttır. ~ 

Fiatı: l~U kuruş 1 ~ Dokuz cildinin eczası 12 , bez clltllsi 14, metin clltllsl 16 ~ 

DI.PLOMA I I ECZ "CI .,.. llradır. Posta ücreti Türkiye için 125, ecnebi memleketler için ~ :\ ·' lliıtun duny•nın'" bilhassa şchnmız 
' "" E3 300 kuruttur. Bunu bir defada veremlyenler iki, ilç tak~ltte de ~ hal•ının •r.· dıği genç d; er ve •c ·ic 

MUlılm bir eczane için genç ::-- vereblllrler. e. li d•lıi sınema z•ld· 1. ı 
nkü yeni bilmecemiz 1 

Soldan aaP;a: 

Dünkü bllmecemlzln 

halledllmlf fllkli 
ve muk•cdlr bir eczacı ıazırndır •. = Bu fiyat kurban bayramına kadar muteberdir. __ f BİLLİ Ü() V 
~c:~ç~ke':o~un~ 1'.~~.::aı.8010n ı ~11111' .... A;e:,.:ıııluılıiııiımm:mmıİıttıiıiıııı:ı!~ı11lıınııııılıılıunıİı;jılııiırnnııııııııu1 ııımııııuıııııııııuıuı:ıi; · 

un bu sene 
ibda tti~l en 

1 !<kemle 9) 
Yukardan Afatı: 
Mey dağıtan (4) ;\Jerbut (4) 

i! - Miltefennin (.J.1 2 - Kırmızı (2, Vadeder (4) 

,} Rabıt edatı (2) Blrdenbire(8) 8 Şumııllan<lırmak (6) 

Sınıf geçmek için sorgu(?) 
Özen (4 ı 

\'erinde a~r olan şey 'S) 

Bir şevde ısrar (;;) 

1-im 12 
~liicevher 'S) 

(8) 

4 - Bir isim '.S) 
~ Zaman 2) Hibe ,6) 
(> - Nota (2 ı Beyaz (2) 
7 - Aceml<taıı (4, Çatının ilstü 

8 Burgu ( 4 ) 

9 \lav kllşkU yarını 

- • 1 l:ırik, hayat. kaza Ye otomobil ;,igortalarınızı ~ ~ 
Galataua "ııyon hanında kfiln C'ny'ln sııznrt:ıı kıınıpanya-ıncı 

[•yatırınız. 

Tiirkıyerlt> bilafiısıla icrayı muamele tılınekte olaıı 

ÜNYON 
Z ııııpan} as111<ı hlr ker• uğramadau sigorta ynpl ırnı ayııuz. 
~ · · • Telefon: Beyo~hı - 2002 _ _ _ 

~vkaf müdürlüğünden 
llursaııın '\ltıparmak caddesinde buharla müteharrik un dej(ir

. O ile d~nınunda lıulunan ınakinalıır \'C mezkür caddeye nazır kA, 
hane ,.c altındaki üç dükkan ,.e ayrıca amele odaları Ye odun 

\'e bahçenin mülkiyeti, ihale bedelinin rub'u peşin YC muteba 
..1 heş ~enede n beş müsavi taksitte lstifa olunmak ve işbu tak-

~ er için mezkür mahaller Evkaf umum müdürlüğü namına birinci 
. recede n birinci sırada ipotek \'&pılmak ve tec:Hyat münhasıran 
. 'kden olmak \'C ihalei kat'lyesi f,vkaf U. müdürlüğünden i.>tizan 
; 1 rtıck kayit ve ~artlarlle kapalı zarfla (10·3-92<ı'\ tarihinden itlba
ıı .. müzayedeye çıkarılmı~tır. 

ı . ~ alip olanların (661) numaralı müzayede kanunu mucibince 
'~·)0) J'r.ılık teminatı müstııshlben (4-4-929) perşembe giinlı saat 
~~ hndar Bursa F.vkaf idaresine müracaat eylemeleri. ·------En iyi Viyana mamullta 

BİRA MAYASI 
Kilosu 160 değil yalnız 70 kuruştur. 
Beyojı;lunda: ·~ea Aıı;ora., ·Ermb., ~ Kip~e!i., Calatada: 

1\araköy N'o 24 E. l\lerlas, mağazalarında satılır 
Umumi deposu: Oalata Çeçeyan 

Han No 13.15 
.....,.._;.._..;.....ı.... telefon: Heyo~Ju 1ol1 O 

fJ· ~ -----
ılaliahıner İstanbul 'merkezinden: 

• 
r.ıırüleıı !uzum iizerine .\1aear. ~ırp, Hartvinter \lik;etdol'rım. Rozıfe 

~kıa ve <:ıire mallerinden lstanbulda mevcuc ve ya lıaricten getirilecek 
ı..,.•kıiğe cl\'crl;ll .J00,000 kilo Rıııtd•y kap•lı zarf usulile mUhay .. edlle

ır. 
'.' 

'lukya maileri 0
; 0de <l analizle diger ınıller tip üıerinedır. 

, , \Jallann 1=uı·alları HilAliahmer tarafından \'erilecek \'e miıteahh.it 
aı Çu\·allara drıldurup her çuvalı merkezimizde numunt'I mevcut siclm
~lanı bir <ııret'e dlkmeıi ;e Haıdarpajada ,·•ıı;on veya anbara kadar 
olacak bilcümle ma arifi kabul eımeyl taıhhlit edecektir. 

ı,ltı ı - ~lnllar peyderpey teslim edilecek ve eemiyet te~llm mtlddetinin 
dit ve tahiı'1e mezun olacaktır. 
' ~l'I i\lalların evsafıncı1 tehaddüs •decek anıliı farkı Bor<• \rhitrıjile 
dlleeektir: 

1 

; - lhl~liahıuer menşe ıt! >arile cins ve mikdannı ıapnde s.rbe.ıı. 
'ı Ilı lı,ı, ına talip olanlar beıer kUo numune \'C 

0 10 teminat akçı>ı ı e 
tıı / 1•ber bir Banka kalıletnamesile •eahhüt edecekleri •. nallan nihayet kaç 
!: ,. tesl'. "l edecelılennl de tlirlh cvlemek su; etlle 6 ısın 920 ('41marteJi 

8 \ıt on hlre kador lıuohul HlllÜıhmer merkezine müracaat eımeliclirler 
- 1 lcr Ie3ilm alııfan pıninin bedel! lstanbul Ticaret 'e zahire lıorsa,ı 

'İı 1lPtaki talim>ın•mes! e tevlkan Türk llrı'1 nlauk ~2 1 den ve del"aten 
ı • edilecektir. 
~'n ı-;,, m"vıfık erait ıeklil edene, ıekliflnin merkezi ııınıımice kahnlinı 

,1 •n iiç gün ~nr• cev•p verilecektir 

h'~ r i\Iemallk ccnehlycden bu hususa ait \'Ürut edecek lluğday l!'Üm 

ll~n 

Zayi olan miihürümle 30499 nu
mara it ma;ış cUzdanının ,·enisinl çı· 

kart:u: 'l ı!ıttıdan e:;kisinin hukrnü yoktur 
Behicenin vasıye5l 

:\eb!hc 

ZA YI: Aksııray askerlik ~ube 
si ' ı e • alını~ o!dıı!!;unı karton 

terhi.' te7.kcrcıni zayi ettim, 

l lo;kıdeın mnh:ıJle,inden ;} 1 1 

tevcllutlu Vefik bin Hilmi. 

TİYATRO 
n; 

S1NE1"1ALAR 
Ferah sinemada 
\! Filim .\şk u~runda katli ve 

Donkişot: Düztaban, lıı•ti bacak. 
Dünyanın en rne,hur hokkabazı, 

.\lelidi< ın•tine 1 ~ 

Panız;altı tiyatro undA yarın akşam 
Komik Ahmet Bey Hermiııe hanım 

Şarla l\hzlum •. ıit bey ve arkada~ 
lan par•. namus komedi dram :ı perde 

Kıdıküy Hilll Tiyatrosunda ! 
Bu ık;,am cihan komikler müsabaka" 

Naşit, Şevlci, Cevdet 
Beyle!' Büyülü kıtıp 5 perde ko 

medi Varye~. D•n<, Monololt Ye saire 
Fiyıtlor 4S kuru~. ---

Sürcyy~ Sinema: 

ÇIPLAK 
Kadın 

Şimendöfer 

İnşaatında 
Çalı7mak 

bir muha,ibe 

uzcre tııııronlara, 

tanıirhanc5i usta b:ı~ısııın ihtiyaç 

·;ardır (;aıatada Tünel civarında 

Latif ham ikinci hat Esemenli 
yazıhıne,ine miira•:at edilmesi. 

İstanbul icra daire
sinden: 

B"'iikuıta !\luı aıiive mıhalle•inln 
:\ilzhctiye caddesınde 27 No haned~ 
mukim iken elyevm ikınıetgdhı mec· 
hul Vefa B. Yeresesinden mAhdumu 

\ hmet Necib Beye 

i\lurisinir. Vefa Beyin Ağl\·at san 
<lığından borç aldığı paraya mukabil 
,efotn mefruğ ba!Ada adresi muharrer 
27 \fo. bir bap h•ae burcun veril· 
ıneme~ınden dolayı ifa~" \ ecJbc~ c 
daveti mutAzammır. ihha.r" me ika· 
ınet~Ahınızuı rnc\·hullyctinc 'Jınaen 

tarihi il~ndan itibaren hir •ı zarfında 

'126.'97.lı< dosya ""· ile bilmürac•a 
' nrcunu?u vermcııi ~ ve '_ı kanuni 
hir ic a· dermeı :ın c\'lemediltinlz 
t•kdirde hilmüzavcdc s~t: ac~j!;ı chlilt 
1nakam1na kRim olınak üzeri.! i!An 
olunur ih5tııhden nuaf nlduğundın teklif sablpıerinın talep cdecekleci bedelde 

, U n:1zarı dikkate almalan lazımdır. 
...:.:.· k.~~alel kam eden sonra kcyfiy•t lsranbul Tice.ret \'e ıahıre Horsa· Hali taeflyeda umumt 
~ ve tescil edilecektir: nakliyat ve t caret TUrk 
I.T~-~--.;.;.;,.-----------1 Anonim Qlrketı taeflye l\.aR Alman KHaphanesı Y 
~ 0n llevol!;lu Tunel meydanında .12.3 memurlul)undan: 

} h Tı;flye halinde bulunan şirketın 
~ t rcnıaneıir den: CJ2i! mali mıaslne alt hi.~edarlar 

. 1'-ıı d '•b 1 t re•lnden: umumi hey'etl 2 l\layıs 9i9 saat 1 ~t• 
ı • lesı 

11,
11 

s<>l<Jğı No Yeni ponaban.e arka>1nda Türkiye 
( •'Jr•b• 11. •/t• Traıa\'a} caddesi 2-l.I hanında '1\ numarada alı.ti içtima 

• • • • 24~ ede"e.girultn ıılzomname ahkAmı 

• • • • 1!47 mabsusa;ına tevfikan h!~sedamıın 

• • • 249 te!ltye mernurlutını rnürıcıaılı du 
\l~I hullv• varakası alnı•ları rica olunur • • 

• • • • 2S:ı 'l5~ i{u,name 
it ... • " 2l'i7 

\' 259 ııl,. ~;k•rd - • • • 
ı "'ık il 1 )&<ılı 8 dtıkktııuı &Dkazı hedm ve nakli alıcıya alt olmak uzre 
' tc IJ e >atılacağından talip olanlınn 8 Nl•an 929 Pızareıı günu saat 

•ır. ~· . . . . 
ı\\ .ncumcnıne milracaatları ılln olunur. 

~11~arif VekAletlnden: 
1 •4tlhı 

ls10 n nılınarlık ruhsatname~! almak lstlvenler!n ımtikanlarına 
ıtı. 19\!Q c . 

r ·\Jcad umarte&I ıı,unti l~tanbul Fındıklıda kAln Gtızel ~an·-
. \itk eıııt•inde b~lanııcakar 

'lı~ •dar 1 '•~•at , 0 anların mezkOr tarihten <Ve! :\kademi mudurltijtuııe 
''C cyleıneleri ilAn oı,1nıır 

ı 'f"aıflye nıt:ınur ve ınuralabi 

n n •ıporlarllc bilançonun kıraati. 

.! Tasfiye memurlarllı mura 
ı<ıbfnln zimmetlennın ibrası. 

~. luifı ıden tısl!ve memur 
!arının ) e<lne diğerlerinin in~hıbı. 

·l )lurakıp intihabı. 

l'!Omu lllJ""i ticariye mektebi 
mezunları cemiyetinden: 

, ASRİ LİSANLAR 

R • 

Beyoğlu: istiklal caddesi 356 
Her lisan için hususi ve 

umumi dersler 
1 den 1 ı Nisana katlar at deki lisanlarda yeni kurslar 

açıyor: 

Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, 
ltalyanca ve saire ve saire ... 

Tecrübe dersi meccanendir. • 
lıi!C:...-=---...,:ı.-

Foto ğTaf c ı l ara ve Amatörlere 
l ler JlC\' i dc\İllLppcın.ın ve ti raj husu ... •tı için her ~1.1n o~!eden 

e\ el lleyrıtlund• Tt!nel ktrş1'1~d• 1 -:1 mimarolu 

l(ODAI( 
·ricar~thane:-ine ınllraı·aat ve [ı!\"dl ctli•ıiz . \ynı nunlin akşamı 

11u e n~c1 ~_,eri 

Ge ç 

irat"Sr 

z 
kalbi 

1 (e~rv Bataillc ın şalı e<eri 

ÇILGiır BAKİRE 
'.~;::~: l\ıffiLEK SiNE~lASINDA 

10 \;banda lıa lana,ai tır. 

ÇILGll\' BAKiRE filmi MELEk Si. 'EMASI nın 
terti > etti ti durt ı;:ın mü~ab;ıka~ır.ın 2 nlimcrolu filmidir 

;:;:ıl ıı rsızlı k la lı~klediğin iz 

3 'İS1\ 1'A RİIJt GELDİ 
Hu 'lıune:cl etle 'iıı: nıtııinı .ıir sı-rı if~a cdcı.:eği7. Son gün

'cnle ı:vl;pıni, ılan DOLORES KOSTELLO ye 

JOHı BARİl\101~ nisanları esnasında 
l\IAflKÜ~1Lı\R GEl\IiSi 

ııamJle Ç•Jk ce\ccanlı ,.c tıı ·u"ı ı e avn· zannndı aşklanrı hütiln 
kalpkrilc ifade cttil-ki ga1et Ş31l&ne bir t'trı vücude gct!•mışlerdir 

OPERA SINE~IASINA 

~~-~C:T!l~~~~rfj 
lstanbul kasapları Türk anonim ;:;; __ 
şirketinden: 
Şirketimizin hev'etl .ımıım•ye,i tı mayı< l 92lJ pazarre-i giin • ı 

Icvknladc olarak ıÇııın~ edece!!: len lıi"ednrnnın ı~ iıııa.ı tftkıc.ldü~ 
eden on .giiıı z~rfıııda 1-' scntt erini ~irk t ıncrk, 'ınc kayt cıtır-
ıneleri ve l• 'llHI' , ;);An( ~aaı o .d• '1 11ıı "l hl dRrl&nn ,i ket 
merkezini te~rlllcıı ilan n ıııur 

l~uzıruııei ınüzaker:-tt: 

Bütun f,tan' ul lıalkm'n Carden 

ı u, J .'i, .ı.ı nci ırnıddclerin ıirdc nn.'ıttrrer old, !;•. \'CC~ile ı.1dili 
:\Iaddc lO Tııyin edilen zanıanl~rda t~t' ve edilı :e,en 

taksitler için hi. ~una ihtara !uz, ın kR1 13
1 ıwı l' ' l'ntıll a Jldujtt· 

"ünden itibaren ,,irkcr lehine ' ıırak .en<d <ı " he• lıivlc f:ıız 
" ll3Cda a!k,şladığı dilb<• 'c çapkın 
yurlıtülecektlr . 

lllısc senetlerinin talep olunan ı~ksltlerinı teşyi ;ede t<•q' .. r tJe!' 1 J A 1 ı E l\t( ARS() : 
hissedarıJr gazetelerde bir ay · • ., aüı. ııe~redilecek ;j..I Llnr ııııq i. ı 1 

ve snr. Uı\n tari 1,lndcn itlbarcr \)i:: ~} 1arfında horçlanı·ı ilavıı: O;ıumcıztlckı l'n•r .ıunclcn 
dayet olunurlar 811 ınuddet zartıııda dGhi talep olunan ıak . itleri ı•ibaren 

tasfiye etmeyen H•,edarlar ifayı deynden imtina ctnıi~ ııddııhınarak 

hisseleri ~irket tarafından btanbL.: bor>alannd~ attırıln.:ak ve e-kı 
senetler iptal edilerek yerine aynı niıRıerolım 

Yerilerek iptal edtlenhiss• senedarınıP n,im roıları 

ııluna.:aktır. 

havi \'eni <en etler 

'azetelerle ildn 

:atılan sendin s.:m.~nılıas.ıla>ı mezkur bedii muharrer \'c ıııuayve

ııindeıı dun ise aradaki •ark esnediıı sohlhi e\'elinden istifa ,.c fazia 

oldujttı taktirde fazlası kendisine iade ııluııur. 
Madde t!'i - '.\lecll>i idare aıa>tndan her lıiri bedeli kıymeti 

asliyesi itibariyle serıua rei ~irket .. ı yüzde I lrmlslnc muadil kıymet• 
havi hbse seııetini ~irk ete tevdıc rıccburdur Şu J,.a,Iar \arkı scr-

111ayel ,irketln yıizdc ylrn,ıi 2ıı,·• lirayı teca\' z ede •e 'qzJas:,ı 

tevdie me< bur de~ıldir Bu lıis't <enet ri eza !"dan bıık7ıdujtu 
mecı, i idarenin ı ~\' e•i mıul"'ıyc c telırn ·ir e kad •. r wrı n~t h~k· 

nıundc ııhıp uzeriııc •atılıııavıı\.ıtl!;ına dair .1ır damga \ ur,ıla ıık ~ıfz 

cdilc<:ehtir ::;cnedatı mczki\n:nin ·ıtılnıama ını temin etmek 1Ldi'i 
idarenin rnmlel ,·azalfindeıı oıJp Pksi haldtn mcdhi idare mr< ,ıJdur 

\"!adde .ı:; .)irkctıı teınett 111 •atıyei seı e' yeşi der ıo•. 

ihtiyat akçasına tc rık edlLlikten ,oııra hakiy~si l'' em h' .\ı .r •na 

hisselerin cümlesıne hlr1 11l·ı hi,,ei teı';ctn. ela;ak ta ,:i~c cdi 
len şermaye fı • ltas11~ kifayet edecek ınchbğ, •r.nıycn rı c·ıa 

kigı herveçhlzir tai>~im oiJnat.aiaır. 

10''" macllsl idareye 
10•, mUee islere 
3 ' , meclisi idarenin tesbit edecoOI şekilde 

ikramiye olarak ,ırketin doğrudan dol' • ı· ı ', ıı ı li ,rı
rak yapmaktı nldup;u m.ıamclatta ınu;tahtc'lı mcnıuo ı'le ı;;; • , ik;rd 

lıbsei temettü olarak 'ci'Sedar:ıııa 

:\!adde .17 tay cdllmi~ti.;.r.:..... ___ ':'."'~:-:---------

Gaİatft lthaİiit Gümrüğü müdüri ı•tind•n 
!)6 çuval toz kırmızı biber rıhtım antrcpo,ıında 
2 r kabuklu pirin~ " 

r Rugday unu üç nuınenılu anlım.la 

paket çinkl !eten " 
sandık pro_iöktör aksamı • 

pavket eralı matbua • 

BalAda cin§ \·e mıktırı muharrer e~ya .\banın dôrdum:u pe"emhe 

guntı saat ikide Galatada ithal~t gümrugiıııde mUzayede ile ••tı•acap;ı 

UAn olunur. 

- Harar ~illiID ınüzaJe~esi tenı~it e~il~i . 
Gaziayıntap Defterdarlığından: 

FRA \SIZ · t,.,F\1 \ \e ·ı '"" ı-unı:!:I 
r czı ('n ı iaın ede 't'k ı- \ .ll..irt 1.con 
Poiıior ,.~ l eru.:ıia( .. ir. VC' he\('Canlı 

e-eri n:RDÖ\; tarihı hayaller 1 
filn1in, g,idip "C)' rediniz ~ 

~~·•••••••a 

f -' ... ' lh. akş:ım 
AL( ( Al\1RA Sınoma mJa 

Si T(;APUR 
(;ECEL EHİ 

ın~me»ili: RAl'ılU:\ '0\".4.llRU 
Bu f 'm \ I• \ U'.\ denil•r mlıt 

hi~ afctiı hıaklnı oldııı"tu :tk)arı 

~a..rkın sl'fih 't: mütele .. ~lh ınLıhir ! 
]erini nu.;a\-\'tr<lir. ' 

ll~vct•u: iki kı-ıııılık k•hka~:J'lı 
hir knını di e... ............ _.. ........ ,.., .. = 

CENGfZ 
EVLA 1'LARI 

' :\.!1vı uzerınd• hlr kı~ırııa ) 
t!mt.ılı gorülmemış ku\\tt \e 

hti*amı haiz bir fllimdir. 

l'~RhT~. :\il q: 1 l< n :ı.t 

C~olenlı;.ur ~addc:-l 

Bu axşam 

M ~LE K SIHEMASINOl 

butün 

filimınin ılK lrıe5İ 

•ııklar; kalrlcrt;'de du' 

dı klan en ınce hisslı·ıtı tllövir 

eden bu filim, tu><'.eı crııı luk> 

ve ihtiıamı kıı!ınların gilzel!iğl, 

gece kama.alının çılgınhklan sa 

ye<indc ~ kiki .... aıın •e zevki 

" ... 
1 ~:nı um ~.alıJir. 

\TERES 1 )r E 
6 illi 8 ay vade ve 

c 

tan hı. 

;o; ıuruş 

Haftalık 

Taksitleri! 

Pardesü 

Palto -K'ı~tlim 
\ laıu11 -· .\1 'Samba 

elhiseleri 

J fal1r \·e 

1 nı 'nı 

ı...ınaı an Is 
ı,, pı uba~ı \o. 

1 
' ' lın1huriyet" o~·uk 

'füan 929 Çarıambı günü saat 
h"'te f<tanbul ticaret oduı salonun 
d• akdı mukarrer fe1kal~de konıı;rayı 
ccıni~'et aza:,ının ce~riflerl eheınmiyetle 

rica otunu! efcrıdim. Toptın veya perakende •uretlle satılığa çıkuılan Hara• çifligi mü1.1ye 
dc<ı tarihi ilandan itibaren hlr hdtı müddetle temdit edl 1 dlği iltn olunur. 

93 btıtlin e.,habı i~~ ahat ~ ,ır, ... or~ 
tuvaltt kahine~i 'e 1ln olu .:-o •da. 
'l"eleloıı. ,l<l fö tiO rank. 1 el)" ııl ad 

reSL f'ari; ~3 \ 1 l'~O'I P.I, 
i5fhk~[ ?t'' 

l ilor k ·r ı• 

l 1 ı, !iZ t:• dıı t 

lı 1 ·anb . -la 1 .' n 1 'E'ı"tTI tD \.kE ' .. cdı ~l. 

- •mır--
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Yerli mali kullanmak hepimieze borçtur 
Türk talebe hirliği herkesin )'erli malına 

rağbet et •nesi için yarın Darülfünun konferans 
salonunda bir toplanma yapı;or. 

~lalılın ya böyle hüyük toplanınalara miting 
derler. 

Bu ınitinga hütün mektep talebeleri gelecek
ler. 

Nutuklar söylenecek, herkes yerli malı giy
nıeğe davet olunacak, karar altına alınan mad
deler hukümete bildirilecek. Te1ahurlar yalnız 
konferans salonunda yapılacak, sonra herkes 
dağılacaktır. 

Haydi bakalım gençle çalışın, bu iş milletin 
1 esesine, devletin hazinesine çok faydalı olacak. 

Küçük fıkralar 

Deniz suyu içmeğe 
hazırlanın! 

Ruzika i minde Çek
oslovakyalı uir doktor 

çabuk ihtiyarlayıp çök
memek, bilakis günden 
g"nc gençleşmek için 
yeni bir usul bulmuş
tur. 

Bir çok adamlar üze
rinde tecriihe yaptık
tan sonra lleniz suyu
nun insanin vücudunu 
daima sıhhat ve ku
vette tutmağa hizmet 
ettiğini anlanııştır. 

\ yapacaklar diyeceksi
niz! 

Onun da kolayını 
bulnıuşlar . Kimya -
hanelerde tuzunu ve 
diger madenlerini ko
yarak sun'i deniz suyu 
yapacaklar. 

Biz Istanbullular va-
• 

şadık desenize ! 

Bulun bakalım! 

- 19 

Hiddet topuklarını 
aşarak hareme girdi, 
ihtivar annesini karşı-

• 
sına aldı : 

- Sövle bakalım ka
dın, d~di , benim ba
bam kim? 

Annesi birden sarar
dı: 

- Ne demek istiyor
sun oğlum. 

Vali sesini bir kat 
daha yökselterek ha
ğırdı: 

- Ne demek istediği
mi pek ala anlıyorsun, 
söyle benim babam 
kim .. yoksa seni öldü-. 
rürüm! 

Diyince kadın ayak
larına kapandı : 
~ Oğlum, gençlik , 

cahillik kusuruma bak
ma .. Ben bir vakitler 
bugünkü ahçımızı se
verdim, seni ondan ka
zandım. 

Vali bu neticeyi öğ
renince az kaldı düşüp 
hayılacaktı. karşısın
daki kadını elinden gel
se boğacaktı. Fakt ne 
yapsın ki ne kadar olsa 
anastydı. 

ı\1iiteessir, perişan üç 
hukümdar oğlunun ya-

söyltdiKİerinizi işiuiın. j rabııı yapıldığı üziiın
Hemen hepsini sorup de insan kanı bulaşığı 
soruşturup öğrendim . var . 
Yalnız merak ettiğim Vali hayretle haşını 
nokta sizin bunları na- salladı . 
sı l anladığınızdır 1 Ortanca kardeşleri 

Üç genç evela mah- dedi ki : 
cup oldular. Fakat - kebabın etinden bir 
sonra hakikati söyle- lokma aldırrı, ağzım 
n1ekte bir fenalık gör- suyla doldu. Bu kadar 
n1ediler. Büyük kar- sulu etlerin ancak kö
deşleri dedi ki : pek südüy1e beslenmiş 

- Şarabı ağzıma alır koyun Vt! kuzular da 
almaz içime bayğınlık olacağını vaktiyle bir 
çöktü. Halbuki başka kitapta okunıuştum. 
şaraplar ınalumya in- Oradan hatırıma geldi. 
sana neş'e verir. Bun- Vali şaşkınlktan par
dan :ınladını ki hu ş<~- mağını ısırdı. 

-- - -

Polisle belediye h!rJ.~ş•yor ! 

1 : 

En küçük kardeşleri: 
- Affediniz beninıki 

çok küstahane bit iddi
aydı ama zatı aliniz de 
itirf buy urdu ğ unuz 
veçhile bu bir hakikat
tir .. Gelelim buna na
sıl hükmettiğime: Şu
raya misafir olduk 
ol:ılı a~zınızdan yemek 
lakırdısı düşnıüvor .. 
Muhakkak sühilenizde 
bir ahçı var diye dü
şündüm. 

Vali, hu üç kardeşin 
aklına, fikrine, zekft
sına hayran oldu . En 
büyüklerini bir kena
ra, çekti: 

-;- Ben seni kendime 
danıat ve muavin yap
nıak istiyorum, burada 
kalır mısın? 

Diye sordu. Oda gitti, 
kardeşle rıy le konuş

tuktan sonra razı oldu. 

Her dem taze kalmak 
istiyenler yemeklerde 
ınuayyen mıkdardeniz 
suyu İçecekler . Peki , 
sahilde oturı-ı n lar için 
hu kolay, ya İçerlek 
verlerde otur<lnlar ne 

·~ . nına geldi : . 
· · · -- Çocuklar, dedı, de-

Y ni Jelt:t1ıyc kanununa g~re Be l .t)C reis
leri ve n1eınurları Valilerin emri altına veirli
yor . Şehremanetleri de öyle .. Bunun İçin di
yorlaı· ki o vakit ayrıca b ·led;ye nıeınurlarına 
lüzuın kalnııyac~k. Polis nıeınuı-ları bu va7iteyi 
görecekler. Hô>r polis merkezinde belediye işle
rile nıe~gul bir masa bulunacak. Valla, iş1er iyi 
ve yolunda görülsün, bazı esnafın ihtikarına ve 
pisliğine bir çare bulunsun da ister ayrı olsun 
i"ter hir . 

Huktimdar oğulları- 1 

nın en biiyügü düğün · 
dernek kurulup valinin 
kızıvla evlenirken öbür 
iki l<ardeşi de seyahet
lerine devam etmek 
üzre yola koyuldular. 
Az gittiler, uz gittiler, 
dere tepe düz gittiler . 
Haylı mesafe aldıktan 
sonra bir gün önlerine 
iki yol çıktı , biri sağa 
sapıyordu, hiri sola .. 
Bi'ıvük kardeşi : 

- bitmedi 
B k . k b' k d . k 1 \ nıin. sizin şarap, kehap u ope ır e ı ı ova ıyor • 

kldl. nerede ara ·ın'. · \'(' he 1' m l H Jdcı: l! • 

•• o 1 1 

li ci!\im. bnh~ bir ı~a~ı. ·t.ir - ~!(eceyi uykusuzn ı;eçinnişti. , Mil sesimi çıkarmadı~mı görün: -ı:,;n~ b;kmıyor .. du .. o 2am11n Ö~üne 
vokarı dola~ıvordu'. Sen hunun Gözlerinin altı çokmuş ve ce: geçnm, yUz(lnu görebilmek için 
~e korkunç · hir ey oldu~mı !llyahlanmıştı. I - Burl'ı çalı: ı:uneş!L şu ça- yere diz çöktüm. <;özleri kapalı 
bllmez<:in. Düşün ' bir kere. baba ı;ınmek i<tedl fakat dudaklRrı mın altına ~delim. dedi ve sanki idi.. .. dudaklarında bile renk kalma-
hıılı hızı dolaşıyordu. bu ilfkell ajtlar gibi büküldiı . arak ayakra duracak kuvveti nııştı. 

Yazan 
adım <e~lcrini ben yıllarca hep - Nen var babacı~ım? dedimY kalmamış gibi hemen agacın - Babacım! Darılıyor mıının 

MEBRURE HURŞIT - titriye rltri.ye dinledim. O kolumdan tutnı ve meraklı dlbindekl kanıpeye onırdu, kolla- hana·! dedim. 
Ekrem Ncyranın gd~b ~ene 

ıçkırıklada doldıı. Zınallı kiiçtik 
\lİ F.krem- genç kız gnzltrinl 
t\"ll1&daıı dü~unuyordıı. 

'edrn bu akşam onu hııhı 

·ok seviyordu? Hem hu hüyillc 
•cvğıd~ çok derin bir şefkat 

adeta bir nnnc mubıhhetl vardı! 
Neyran kalktı. Başucundaki 

abajurlu lambayı sondürdü, pen
l'ereyc yaklaştı, perdeyi kaldırdı. 

Gök yüziindc daha tek tük 
yıldızlar vardı ~h ık gözleri 
karanlık gölgeli a,açlann ara
sından. denizi çabucak buldu ve 
dudaklarında göz yaşlan kadar 
hazın bir tebe sUmle o aziz 
ruhlu annenin on feryatlarını., 

on ihtllaçlannı bogan bu kor
ktınç • mezar. a baktı.. baktı... 

vt yavaşçL kim ·e neye söy-
1 l~nl bU meden: 

Onu çok. pek çok .evt
)l !'Um.. anne_ anneınlzl diye 
m lldandı 

li ciğ!m, 
lliJmıyon m, rL}ada mıyım ya 

ıı r muvum bil orum.. Hıil 

yalarımın, ümitlerimin kanııtla 

rını kopKrdılar... Ülil j!ibiyim ... 
~e diıjl!neylm? Ne yapayım~ Ril
mlyonım' '11s, çare? Sanı yal
varıyorum gel orada durma ya
nıma e;el! .·aad~tlmi yıkıyor ... Kal
bimi par~alıyor... Bırakma beni 
yalnız bırakmL.. Kurtar! 

~e diy.:yim1 • '11.>ıl anlatayım? 

Kalem elimden düşuyor - \"ok 
kudretim yok._ 

Aksam iızeri 

11-lisdgım., şimdi galiba biraz 
daha sakinim. Sana er şeyi an 
latacagım. 

Onlardı! Tıpkı konağın küçük beklediğim cevabı merdivenler- rını iki yına açtı. GÖ1Jerini açtı, iki elli~ bıt;jınıı 
yemek odasında, gece Annemin den inerken verdi: -Orada durma, yanıma. gel kaldırdı ve titrtyen bir sesle: 
karşısında yere yatıp domino ~ ~1em mi var Neyran? Hiç dedi ı;e gözleri karşıdaki duvarın Sevdlgin için mi? Hayır 
t"'larile kurdtı"um e,·ciklerl; bir şevlm yok.. 1 la, <ahi biiyük sarma<ıklarınd11, bM,ını çevirme- • . ~- da ıl -. " , • ney ran... ..,..na r mıyorum ... 
yıkıp devirecek kadar duvarları bir scvinçim var. Bir d~ ... bir de.. den yuzıime bakmadan deHııı yalnız büyuk bir acı duyuyorum .. 
sarsan o müthiş adım seskri idi. ne var? Bil bakalım! Kaşlarını etti: dıJşun bir kere, en benim her 

Korkrum ::O.Ilı;, ı,ebehini bil· kaldırıyorsun, ~aşıyormuş gibi - Neyran! Birbirimizi aldat- şeyimdin! Sen gıdince ne olaca-
meden korktum ve küçükken yapıyorsun değil mi? Hadi yara· mağı hiç )uzum yok, değil aıi? ı:tım·? ihtiyarlığımı nurlandıran 
yaptığım gibi hemen kaçtım, maz! Artık geçti 0 günler. ı;ana Onun için anlamıyormuş gibi bu se,·gih ışık sönunce ne yapa
Gecıı Annemin odasına girdim. inanır mıyım hiç? Bak .. . bak .. yapma! Sana neden bahsedeceğimi c&ğımY Nıısıl guleceğlm, nasıl 
lhtiyıır bacı: .bir de kızarıyor• sanki bir ~ey- billyor.11n. Belld dudakların yalan y~yııcağım? Bak una bir de 

- Ne oldun Y Benzin sap den haberi yokmu~ gibi yapıyor! söyler, fakat gözlerin hakikati neler söyliyorumY Unut Neyran 
san... dediği zaman bu çocuklu- Hem bunları söyllyor, hem gizHyebilecek kadar ıecr{lbe gör- bunları unut! Baban her halde 
ğuma kendim de ~aşum ve p;lil- de gülmejı;e ça~arak omuzuma medl. Biliyorum Neyran, nasıl senin saadetinden başka bir şey 
düm. dayanıyordu. olsa bu giln gelecekti ... nasıl olsa dtişünmemege çalışacak ... feragat 

Bup;un tam bt:,ın<.1 ıı;unu olu · l Baba odasında dolaşıyor , e demek lstedlıt;inl anlamış- bir gün seni kaybedecektim... ve fedak:\rlık:larla dolu olan 
yor. Perşembe sabahı idi. Kah- diye ıirkecek ne vardı, dt·~ilmiY ıım . !lak :\olisciğim sana da soy11· yalnız.. eserine, sonuna kadar devam 
vıılıı için bahçeye indiğim zaman Bir kaç dJkika onra onun tatlı ytylm: Babacım, eden böyle şey- edccek-
ba!Jamın henuz gelmemiş ddu- sesim işittiğim z•man hunu bt:n Ekrem! son gôrduğ\lm akşam, !er soyliyorsunY ;\lisclğim belki daha çok şey· 
ğunu •ördüm ve şa~tım· çilnkıi d.: kendi kendime sordtım. gör!lşmck uzere bir giın tayin - Hakkın var • 'eyran ... ba- !er söyllyecektL fakat bllmiyo-
o daıma erken kalkar, ben inin Fakat ~imdi .• Şimdi •ormu· etmest için hahama mektup vaza- ban ihtiyarladıkça kötüliyor, rum neden, birdenbire dizlerine 
ceye kadar büyük çamın donda yorum. E!kl kara gıınlcriml cağını •Öylemlştl. ~'akat hen bu kendini diışünmekceıı senin sııa- başımı dayadım ve del! gibi bıç
lk.l fincan kopıiklü kahvesini ıçer- hatırlatarak yı.:zumü olduran o kadar acele edecegini tahmin detin! unutıyor ... onu sevıyorsun kıra hıçkıra aıtlamıga başladım. 
dl Gulzarn sordum, o da babayı ad•m s.:slcrlnde yakın bir feiA- etmemiştim . 4te babamın kJna) e- degllınl. , 'eyrın? Babam da ~ırmıştı.. Hem 
görmemlştl. keti haber veren mıııemll bir ler, tatlı istihzalarla anlatmak Başımı kaldırdım ~"vfls... Bu gillUyor, hem de saçlarımı okşa-

Yukarı çıktım, odasınırı kapı 

1 
ahenk buJprdujt.ına inanıyorum. lstedlgt bu idi! l sorgu babanın ağzından bir hıç- yarak: 

~ı'.la ~lcılm. dini ım. offtda onunla karsıla tım. Her Bahçeye lndl!!;ımlz 1.11ıııan dAiıa kırık gıbı koıımıı tu Fakat o hllA - Ne var NevranV 'eve ·~-

2 --

Kadın parmağı 

Gala tada oturan nııı· 
ı v Salih ile könıüı' 
aınele-sinden Ôıner i~·i 
arkadaşnuşlar. Fal•~t 
aralarına Arkiloisn1iı · 
de bir kadın girmİ'>. 

l(adın senindi, heni111• 

di, diye kavgaya tll' 

tuşmuşlar. S"11!h ta ıı: 
casını çekmiş ômef1 

yaralamış. Yahu, eli~ 
haspası için birbirini!.' 
ne kıyarsınız l 

Barda kavga 
Kum kapıda otor811 

VangeJ Divan yolun(.ıı 
Nermin barına gitnııŞ• 
adam akıllı kafiıvı çe~· 

• 1 
miş. Çıkarken harıt 
"a hihi .\inlik efeııc!i ile 

k, ~gaya tutuşmuşlıı' 
birbirlerinin başını g& 
zünü yarmışlar. 
Şimdi, biri paral~fl' 

mı aşırdılar, öteki r8~~ 
parasını eksik ver 

1 

diye iddia ediyormtJŞ · 

Çocuk haftası 

23 Nisanda başlar 

~(I 
lıyorsun? Yoku ııcn de ı a.r~'eı 
hocanın kızı gibi ~ Babıcıııı, ~ 
ığlanm, hem giderim" mi dl~ 
cekslnV Sus bakayım... heın ~·, 
ra gözlerin kızanr, karışıJ1~ 
hal Diyordu.. ; 

Islak yana.ldanmla utana. ~ q 

na başımı kaldırdığım uııı•11 ıı 
nun kirpiklerinde dıı tltrfyeıı 1 ~ 
lar gördiim, boynuna sarıtd~ 
kucağınM çıknm, gözleriınl ki 

dım ve sallana, <allana: ~ 

- Babacım ..• benim c•,:, 
babacım . . onu çok sevıyo ~ 
ama ı;enden de ayrılmak tstC 0, 
yorum . . . Bunu seni diişiin u 
ğiim için değil, kendim Jçi~ 
tlyorum! dedim. ~~ 

Birdenbire kollarımı b01'1 rı' 
dan çekti, bileklerimi ıvuçll 
da sıkarak, sevinçle • ııt~ 

Neyran sen de' gtt ııtµ 
istemiyorsun değil mi? "'

01 vr 
kalacaksınız . . beni yal111ıgl". 
rakmıyacaksınız .. . dedi .,e I)f 

!erinde, yuıiınü genç!eşdrtfl 
alevle söyledi .. söyledi :Orll 

Bilsen 1\lis, ne tasa"' 
ne hülyalar kurdu! Bıınl <1 

0 
anlatmıyaca!(ım. Yıkılıp c~ı~ tıl 
tatlı emellerde şimdi bilY"" ı.l'~ 
zehir. boşluklınnı, zavaliı11

0 ı• 
nı gördükçe kalbimi ~ızıaıa 
blr zehir varı 
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~cuklarınızı ''Farin 
Yeme lerinizde ve 
hastalıklarınızda asan zey in yağı k ilanınız Kiloluk şişesi 100 kuruştur 

HASAN ECZA DEPOSU. 

~sınaııh isti~razat ~aınillerine ilaır MiD E 
· ' ık 1 J man l~;-a'ltorluğım~, 

1 
< ısmınlı lmpAratorluj!;tı haııne hono· 
lınnın ° • 5 faizli 19.!tl konsolit 
tah\ilau ... iı:minl taşıyan )'·eni tahviller 
ile bi!Ahan. mübadele edilmek üne 

HAZIMSIZLIKLERt, ŞiŞKlNLiKLEHİ, Gı\ZLARL EKŞİLiK ve YAı\1\ıIALARl'\"DA (SODO G \STHI.) 
mustahzarı pt!k tesirlidir, bilumum eczanelerde bulunur. 

mc >br \an IJu}Unu l n1um1\esı 
le ı. () :ı .. rılı J~..Jtu uruumivc· 

irin tl',.. ik• ' 'l ""rid._:eyc di.ı~en 
hı:,~e ..,; ·r\ i:-ıının \'c~ıdcn ba..;Jamısı 
'im ıın~ Tt•rkhe ( ·umhuriıeti llü
kümetİ\ le haıriller rnümcs illeri ara
>ında 1.l l lcıiı~n ICJ28 tarihinde 
Pari-.re tanzim 'c imza olunan muka 
\·ı.:ll'Y"':Jnıcnt-ı ınec.'i.-,jn 21 'Jart J02C) 
tarihı rclılig3.tıllda muh:ırre:- ~crait 

dairl'"'Jl de ta~tik olun<.hı~unu Us· 
manlı i<tikra7.atı hamillerinin nazan 
r•ı 1 aına ar:zcdcr. 

Hundan maada Fran.ız manda::.ı 

taf'!ımh l'ulu ıan <.;ar~ dcdetler'.nin 
osmarlı düıun" umumiyesindeki 
hi"" ~ riııİC" ıc \iye i zımmında mez
kiı. eYletle• '.llüme illeri ile 19 
kiinuı -:an f9) t3rıh.rıdc tanzim 
'e ım ,.t )l ınan ınuka\elename d:ıhi 

l U c rrıc .... hl. c t .. arı ı ·:tan ta..;u!.;: 
rıl urrn u ~t Lır 
.\lın:ın\a. !Mç• :ı. 1 rnnsa, ln~ilt<•e, 

ha!rn 'c 1 \IÇ•eck ıııuteşckkil hamil 
h "'rıni,etlcri t:ırafından hanıillen:e 
1, ıhı Hı tav~İ\t l'dilcn işbu ik.i mu~ 
1 tı\ ıcn.ınıc ·hanı ili.erin cas,·ibine 
ıı zcı\uı)l!L 

· ı:ımi erin k ·I ulU aşagıdaki nçhıle 
ıakh.uh. cdrcc1 tir. 

- L ·,.u ' IU• li istıkrazat hamil
e ıc n: 1 ~ k11. ı ukOmetiyle Fran-
11. ı."'.ı..,da<>ı t tınJa l'ulunan Ş3.rk 

e .tlerl' he °'ın• 4 • ·ısın 1929 
' ' ıııdcn 1 en JI \layıs 19~9 
• ıne kad~r. \leclts tarafından 

<1i '' , '"di • 'e a<a~ da ki ccd,·cldc 
ter- , meh:ıligjn ahz \"e kabzile 

" l\c,Jdelt·r..1,,,_ ura isabet t:t 

-,, n••s lk anı ı clı 'l 'ijrk tahvilitı 

h:ıı ıillcn ile \i 1'12;i ! dahilidir) 
llrihli , .ıı numar1lı kesideden itiba-

te,·dii suretiyle. 
Bu ~urctlı: ibraz ve ya tevdi cdi · 

lecek olau e~ham ve tahvi!Atın yekOnu 
Osmanlı düyunu umumivesi resLilma!i 
itibari si yekununun ", 040 ına baliğ 
oldugu takdirde muka\'clenamelcr 
sureti ka(iyedc mevkii rncr'iyete 
gireceklerdir. 

:'-leclis, bu keyfireti hami!lere reh
li~ etmekle beraber hazine bonolan 
hamillerine "'Konsolit tah\·ihltı .. ita..;ı 

YC ayni z11ııanda kendilerine bu 
yc~i tah\'illerc merbut olan birinci 

k poaa mu ;abil 2 şilin 10 peni tedi· 
yesi ve () · ~u~tU'." 1 Q24 ten evet 
vadeleri hıı!ıll etmiş obn mütedahil 
madub.:ıt scnc<launın tkupon amorti 
c:.ham serip) otuz "cncdc Jazimülitfa 
".\Tü•alıil bonolar. ile tehdıli zım 
nında l:\zıınJ?:clen talimalİ \erecektir 

.ıı \layı; 1 ll~IJ tarihinden evci 
mc\ zuu hahi..,:; kabul ni~bcti 0 

1140 a ı 

lıalil'; olmadıp;ı taktirde ti!Mnamclcr 
mün[e ih addolunacak, \'e hamillere 
ıedim edilmiş ,,lan mcbaliğe mezkur 
hamiller >ureti kat'iycde temellük ede 
cek. 'e terdi edilmiş cılan 1 lazine 
bonoları :-ahiplerinc ıade oluf1acaktır. 

Bundan başka iz·ıhat ıçin. ,\leclis. 
bamillcrin ·~da go:--tcrilcn mncs~e

$cle•de bulacaklar• teb!iı';lere mür:ı 

caat etmelerini rica eder. 
l\:ezalik" i~bıı i!:lndll zikrolunan 

tc"diyat ıı;in, lıamıllcr kupon ve tah
villerini aynı müc:'~C'-clerin gi~elcMine I 
ibraz edebilirler. · , 

• • • • • • • • • • • • • • 
• 
' • • • • • • • 

TlfBİiBETİ tt!lllfl.flNIN 
Dfrff /f EYİ5İNİ YERİNE· 
İKAHE EDENEDİGİ VE . 

ttAl.İttflllfTDfi Tf D!IViİ 
ENfffıZ NOKT!iSIND!tN .. . . 
EN 11Ufflt1 /LlfÇLFf RIN 
TERKİBİNDEN iN!iL 

EDiL'1İŞTiR 
Türkiye 
lmnbul 

O>ınanlı Bankası 

1 ı· C'>..~~(I~ 
u (!5(;Cf ı.:ı>e> 

'c• \ı; t•» ııı2ı; dah idır) urilıli 
ı.11 numaralı kciideye k dar kura 
aııe "-ltP'l ik aıııi~ eh ·ı ürk tahvillt1 

Galata rhtanlıul 1 
!Jciyçe Bank 

Calata (lsıanhul J 1-------
1~ıııiller. için. L .erlerine bir iltihak 
\ • !:: ... e<liıcCl'k olan tah\·illcrinin 
hı ızilcl 

&IAdı zikrolunan tedivat \!manya 
.\\'usturya. Belı;ika, Fransa. lngilterc, 
Felemenk ve ltalyadaki hami!lere 
dıhı ifa edilecektir. 

,j - llJ 1 \e lllJJ O g .5 \e 

·~ı..: '' tı wtipl haz.ne bonolan 
ı~nıillcrı ıçın iıbu lıono11rııı ":Sabık 

'\ahık Oımaıılı lmparatnrluğu

nun inkuma uğramış Düyunu 
umuıni}C. ~fccli..;i 

A lngiliz lirasıyle IAzimiltıedlyc olan lsdkrazlar. 

iSTil,HAZAT 

1 Jı ~~ıı rrıtı\ 'ıhıdc 
ı 'lani'c 181( 

'r, ıı 'e'>i ı ;kı 
1 '5Qı 

'•1 'llrllk 1 Q() l J tıkfıt?'I 
.....,ir \ > -ı 1 nci 

• 1 ( 

l'll'<Jl 
l'ce1 İ1: • u~ktn\ı:! 

1t " dı.:1111 o11an C)"Cİ seri 
1 ı, dcmı r llar1 Jnl.u seri 

ı I U8 
l 'l( IJ 

f: ıır ı 1 il 1 

• '" 1 .ı 

VADELER 

1 + Eylül 1924 
ı + Eylül ı 924 
ı-ı. \j!;ıısto< 19'.'·l 
ı ı Kanunu.am 1925 1 
ı + han~nu,-. i 1925 
1 :\in ''J'2 1 

· ! h ın_nu ıi ı •ı~5 

1 K., ~n- ani 1 '125 
1 !art l IJ28 
2 f,!n ınu ani 1928 
·• J...Anµnu ani 1928 1 

14 KAn.:nusani 1 CJ25 
14 l\A, ıntı,\d l'l\?41 
2 h. un ~.:ani f()· 8 

ı 4 Tcşıını ı 1 •ız4 

:\a~ccrı tC: 
Kupon !diye oluna-
numa cak gayrı 

rası ~afi meh-

.J7 

46 
ol-O 

JI 
.ı() 

.14 

lağ (1) 

lngiliz lır 
o ~ 8 
() - 1 - 1 ı 
o 1 - 11 
o 2 - s 
o 1 11 
0-1-11 
o 1 - 11 
11-1-11 

1 

o 1. 11 
0-1-11 
O· 1 ·il 
o 1 • l 1 
0-1-11 
o 1 • 11 
o ı 11 

--.2),_;e~z;i}~t~t~li,,;,,F;ra;n~b;';z~f~r~a~n:g~ı;i;le;..;l~ılz~i~~ı~ı.ed..;;iy~e...;o~la~n;;..;İ~s~t~k~ra;z;l~a~r~ ... 
akteı1 te 

1
1.Ul}l n di\•c c lun,1 

1 V ADf~LER ' nLına- c:ık ay<i 
rası safi mcb 

...___·~--------!'-------~·--- f 1) 

%JJf~J. ;!ln fr 1 lı "ark drmır 
~nl'ar 

11 10n.J Ht .urnu 
Stıır il 1iandırnıa 
ı ıu, c ' Saııa 
·~ı n l ( \ I .,! İ :1"1 

l~Ttl\. HAZ\ 1' 

' Kanu ıısanı 19'.!~ 

l\Iaı·i.< • 9~8 
·re~rınic:vcl fCJ24 
Teşrinicvel 192.J. 

(J \j!;ıı>t" 19 '4 teo 
1 Q "J't~rini~ani 

1924 r kaı.lar -.de'1 
bulu! ctm ş faiz 

1 

.5 I 
2;-
27 

: Fn:ıns·z Fr. 
I0.25 
10.20 
10.20 
10.20 

t:ırnaıncn 

• - • akdcn tc-

J\ EŞ l l}~~LERIN diye oluna 
cak. ~ay::i 

Tanhi sah mcb-
ıurnaı;:ısıJ 

1 _________ _, _________ ----;J.1.!__ 

t 1 \ l~tı 

ı1cn ı:ı 
ıb u 

Tcı;;rinic\·el \"C l\<\ntı 

llUC\CI 1924 ile Şu 
bs. 1925 keşideleri 

.!28 Beher •· 
.<29 
J,!O 

morıi tah 
'ilat ıçin 

J(o 95 
Fransız f 
ı ang-ı. Be 
ıC ık a. 

C""I\ ,JJ U. ~ 

'il:it için 
o :-0,41J 

aliıt rr ,adili lıamı re, tedil e ıı, ''" 
uf'! vi :ıhi\·o \,; uıe irdt:"' ~;~ . t 

7e Katr nı Hakkı Ekrem 

1 

1 

Kemerlerin 
Şah eserJ 

Metin ve hu•u•l bir trikodan nıamul 
~yet ~ık 

Rousael kemeri 
hali ha7.tr 111odas1 mucibince tlze 
matlup ttnasübü, kalçanıza letafet ve 
zarafet. "·ücudunuza yumupkhk ve 
ccvvıliycı verdiği gibi doğru dur
mınıtı de temin eder. Mıgaza.lanm1Z1 

· ziyaret Vl~ musav\"cr kataloğumuzu 

taltp cdıniz 

,.egAnt satış mahali: 

J. §§el 
de ?arls 

şubesi Beyotlunda, Tünel mcvkiind< 
N•2 

flau 1 llradaft lllbueadlr 

Bir buçuk asırdanberl 

'\larnf "!lacı Cet I ' /.:ıdc ~ 'c 

"I !·• ~· ımti\'az Tıırki\'C (\ımb;,ri

ycıi. '"Kandivalı ~,fıc !-anıi.. mar

kalı sahunfarını clayanıkh~ı 'c ;ıc
fascıi cilıctindcn mc"fa:ttiniz için 

lıcr venle nrayını7~ Uepo,u: ı\,ma 

altı l lacı ( 'cmnliıadc Sulcym:ın Samı 

Doktor A. Kutiel 
Clektri• ınakinelcrirlc hel;o. 

jı;uklugıı idrar darlıp;ı, İ'rosta< ade
miiktidar, Ye hclgevşekligi~ cilt ile 

fircngiyi aA-n:'ıZ tcda\"i rder. Kara· 

k<>ydc B<lrekçi fınnı sı~J;ında J4. 

ll~n 
lligada hımayeietfıl \'cttmleri men

faatine ;ılmak uzre 26 .\isan 92'J 
Cuma günü büyük hir l'ehliran 
güreşi yapıbcaktır. 

Lira 

J.'iO Baş 'ehhan• 
7:i Baş :ıltına 

:.ı.o BL1,;., on.ara 
~>O hu\'UI\: ortaya 

Dığcr ı ehlil'anl :ıda rı::,n.ısip ,ı '" 
mtveler \erilerek~ 

Yozgat vilayt!tinden: 
Yozgat \ r•ku, t rik ııın 80.'it< 

den 7':'1 'J kilorc otla. nşa edilecek 
vol \C men'e le 47;;01ı liro ırı 

uru~ t cdelı k<şılle 'e kapalı zarf 
~uli\1c '" ısan.1 :sek ırc Pazaıtcsi 

a. ın lıeı c ıh '~ cdilmcı. tizre 

,iın ık aıa kı nulruştc Talip dan
lanr te mı at kanuniıc' rilc e c_ 
ıncni 'ilavl'te te,nl hu~c at hak Kında 
mal(ıınat almak ·tcvcnler n \'or.g:ır 

nafia daırc«"ne 

oh.nur 
ınürac1atlı:ın il:in 

_, 
YELKENCİ ı· 

YAPl.HLAHI 
KARA OF:: ·ız u:.'KS \'E :SLR'AT 

POSTASI 

\lecmuu 

Ci't . !il "'ayı : ı .1 çıktı 

:\lf \'.:\L t, T. ! ley cll uırn
fından ııeşmlunur • 

SAMSUN 
A \'UStun·a fabrikaları heznran sanılaliyekri umum! sa~ş depodstanbuldıuı 

Katırcı ogıu haoında !6-4~ numaralı Joz. N. Aciman telefon 1 tanbul ·2409 
1 lamiş; ayııı depoda envai çeşit perde ye diişcme!ik ksdife hıırc ve fant.ız Fiatı 21i kuruş 

ı·apuru ,J 
:\"isatı Çarşan1ba 

kum~şlar, mütcncvli ı;tur, perde ıni>ter, tül; keten perde, iınülcr: marnken ;\liıracaat mahalli: 
J.erilcri, pirit; kcımi> masif ,Pirinç Ye lake karyolalar ik ~"Ocuk karvo!aları fab DL'VLL'TM· ATB \AS[ 

günii akşamı Sirkeci nhtımından 

hareketle doj!;rn (Zonguldak, lnc
holu. Samsun, ()rdu. (~ircson, 
·rrabzoıı, Siirmcne ve Rize ~ ye 
gidecektir . 

rıka fıatına satılmaktadır. l ıat 'llaktudur. b r, l l 

ııııııı~~ıımmııımuı ıımnmıııımııımmtı~ıı ~ mııııı~· [Şehremaneti ilanatı 
B U Y U k - \nadot • 1 li;on dairei belediıc<inuerı: 

T:ılsillt için ~irkecide ,,;lkenci ::== f.,uzkuncukta lcadi~e mc,kıinde 

ı;tayyare piyankosui 

;\Jerhez ~\centl51~ c;nıatı köprü 
b•şında . Beyojtlu ~!.lb2 ::iııbe 
acentesi; .\lesadet 1 !ani a!tındo. 
f;tanhııl 28111 

iznıir sür'at post ası 
'(;('I.{'L\l \L) Yapuru :i 

;\ban ctınıa l .J., :ıu da Calat, 

rıhtınııudan hareketle cıınıarte 

si sabahı lzmire gitkcek Ye 

pazar l 4.:10 da iz mirden hare

ketle 11:ızartC<;ı;ahahı "dccckiir 
~ 

\'npnrda nıukenınıd lıir 

orkc>tra ,.c ı::ıziıanı '11CYCutıur. 

T ra~zon ikinci pastası 
( \:'\K,\R \ , ı apuru 

nisan pcr~cmbe 'tk,amı Calata 
rıhtımından lıarekctfc]..onıı;uldak 

lncho!u Sinop Sıuns 
Fatsa Ordu, Cire on. 

Rize 1 lopap gitiL'C · 
pa7.ar i kl'ic>iylc 

SLirnıenc, Trabzon, l>(llathanc, 
Tirc'ıolu Gircson, On.hı Fatsa 
Samsun Sinop lndıoluya 

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

~ Büyük ikramiye: ~ 
~ . 'Q,QQO liradır ~ 
=a -
=-- Ayrıca: 20.000 15.000 12.000 10.00!) llrahk ~ 

ikramiyeler ve 10.000 llrahk bir müklfat. 

=- Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

mıı•ııı ııırnınııımrnıııırııııtııııırııınııuıııııma 1111 
p::::::• SERİ YOLCULUK ~::::::'I 
~~ Aero-Ekspres italyan anonim şirketitnin EE 
•• I laf tada ikı defa hareket eden posta tayarelcri ile seyahat t:diniı. :: :: :: 
:: btanbuldan ,\tiııaya ~ <aattc ve .\tinadan Brendiziye 4 :;aatc gidilir. :: 
E::\leı·ki tayin ve J,;nli po tal mektup nakli için Löyıd Tirye<tinonun Ber :: 

55 ua-tun<la Lalata araı· ile ~lumhanc<lckl \ulcu idarehanc~erine müracaat :: 
-- rl .. --:: olunması. :: 

ii:::::m::::::::::IJı. Telefon Bcyojtlu '.!.J.90-212;' ~ --

1 DEı:I~R~~~LIJiti iL1NA Ti 
han 

•-u_l!:..;r_a_v_a_r ı_ı k_· ..;l!;.;..'e_ıe_ç_· c_k_r_ı r_. ----):1 'l' 8 hnı in edil e'.I 

11,:' Si,an <ı21J Knllınlar:t hedeli icar 
) .ıra kuru< m•hallbi >oka•·ı cinsi ~ ,, ı:rkcklerc ' ~ 
~O llurgl7. ada manastır halık vuli mahalli 

Tükiye seyri>e•:ıın iılatc>i , ~ .50 lkıheli • Rıhtım • " 

m.ıtcknidin, cyt:;nı ' crıım'- 2~ ~O • !~~~~~men • : 

lin , \!art •J::!tJ maa~ln•, b3lı\- 00 l,'amliıııanı • • • 

da '11Uharrcr l(lltılcnlc \erile· 50 l\lllalı • rıanaSL • • • • 

ce"irık '\1.ırt )Ok ır .t>ını 'an- 205 • la• len "' nosu ötııin 'e" • • 
h J 220 ,, ı. Ke c.: ıtti~linde ":') ,. 

tırarnk na.r.,ı.ıt:!•l:ı .... it/.· "lldır. ,ıoo ., r İ"kc ede ,. .. ,. 

li•--lstanbulmamamıı 
Liman şirketinden: 
(4) ton gaz yağı 
(25) ton benzin 
(100) ton mazot 
(5) ton makin yağı 

birinci nevi 
(5) ton ma ine· yağı 

ikinci nevi 
(2) ton silindir ağı 
(25) ton &1alat 
(500) metro bez hor- 1 tum 
(30) çift pirinç rako 
(400) mavna kalası 
(1000) adet kaol 
(500) adet könder 

Balada cins ve mlk
darı yazılı olan malze
me alınacaktır. itasına 
talip olanların 10nlsan 
929 tarihine kadar 
galatada Haydar ha
nında mubayaa komis
yonuna m Uracaatla 
,artnemelerl görme
leri ve kapalı zarf de
rununda tektlf mektup 
larının umumtmUdUr
lüğe tevdi dilmesi 

1 ilin olunur. 
Umumt mUdUrlUk 

\. 
has.aınoni \llh etiryc. T a,kopru 

kaza~ ,ın dlrh ıt nrrnanırdan •ki 
enedc çk rİlma uzr, ,u7.avcde' c 

çık ıı ;ı talir zuhur <'ne, ı 20000 
m .'e mik~p deı il çanı ese ı r\·c'kl 
en.it'e ve l e'ıer metro mı dp 125 
kuruş \İrmi para '· _," .ıo rıLar 
<J2q alı gunu aat I' d • ale 
'>j·1nl!"~k. u ıere \cnı..._ mL :.ıı ede\C 

llal~ı.la m.harrar balık mı, mahat;er•ııin hırer enelık iç.ır muzavcneleri 
1 4 <ı'!IJ tarihınden itibaren •Hr at .cmcit c lilmiı oldu~uııdan talip olan
!arcı .... 'J2CJ tuihindc \dalar mal 'llııd· •lu ,üne muracaatlan ıl:ın olunu .. 

18·,l q~? 

* * • \TILlK r \ · \, ıı, er a•lı\. :lai c inde mehut. ç an•htarl.ı. mııl! 
l edeli •o lira. muıavcdc ııı . : an '<J".!9 da •)cfıenlnlık•a .JJ3' 

* )j: :t: 

nm 

~ \ l • .IK E\ ,.e DLI-1.; \ .< .atada ül ç ı !usa mahalle ,Jın :"'c'ı•c,ar 

cadde ıı.le ıl • 11, ık k tta altı c da_ ık tJ,:ık. İki hal~. 'ıır oufo, hir rıııt 

bak ;ı ta\&P ar ı a!tını.:J du kJr· ' ıruır, etiz taksitte ~Jtılmak şar·ide 
muhammen kıymet; h750 lira, müzayede kapa.: zarf u<;,,liı 'cdir, talipler ~O~ 
hralık teminat makpuzlriyla ıeklliııanıclc"inı ~'O 'i an \121l tarihinde 1 t nhul 

Dcftc-Jarlııtındaki k •mi5\<'na \'e•eccklcrdır .'42 • 

* * * S \Tll.11\ lll'hl\ \\' ve OJ) \1 \H. ı:alatad• ıenı cami ınahall•·.inde 
Fermcnecilcr sokağında 97 '\. kı\~ir bir dükkin ve üsttinde, uç katta üç oda, 
>•~ ı.rafı , 'ikoli mağazası sol tarafı l lirbtu dükkdııı nrkası Kürek1,iler caddesi. 
senede getirdipJ kir:ı ~;:;o lira. muhamınen kn ml'ti 1700 lira ınüzayedc 20 
• 'i>an 1921} da 1 ldtercn~lıkta .;;ııo ı 

* * * S.\Tll.IK lll l\K.\ "\' 'c OD.\L.\R, C&latada Ytnicami mıhollesinde 
~ ernıe .ccilrr sukağında o 81 kılrgir bir dlikktn ustun de ild katt:ı ı!·i oda 
re bir hela ,,;ıjt ıara1 ı Hilmi cfendinın >tıl tarn'ı ·\drcdiginio ma;.az1ları ar
ka•ı kurekçller cadde<ı cnedc 2~0 !ıra kı. a gewıncktedır. , lubammen kıy
meıı .ı.•OO liradır. \lu1.a\ ede ~'O L ,an 1 <J29 tarıhinde llefterdarlıktaf'i8CJ 

1'1H -1.LIK B.\hK \1. DL'ı·a\,\:\J, TopkApı sarayı d•hilndc Gulhane has
unc i ıt•b:Ii~dc, sen.tik kirası 130 lira. miızJvede I~ nisan l'U<ı da D•f
tcrıla l•kıa \ :ıılacnk ır t5fi ı 

* * * S \'l'll 11\: IJTO~IOBll. Calata<arav li'est garnıında 225 num.r•lı dort 
ktıtlik f· lat ms:kalı. muhammen 1 edeli iki 'ıin liradır. muzawde 18 ni<an ' 
1()211 da IJclterJarlıkta ,·apılacaktır. (~IJ1 

Devlet Demir yolları ve li
marilar nmumi idaresinden: 

Fcı7j l'a a Dı~arbeım amnın ıso+2:rı OOtJT:!,18 <"ut ~tıometrçler• e 
iş•· et edilen tı1 talar-: ar ındı l'tılunan ~lnOçunr kı mrı tcS\i,·ci turc!l ,e ve 

1 imalao maiye ı !8 J IJ~<J ırihrnden l~ ı il2'ltnrohınc musadif :ıh gu~ t 

on ı.l<·rt huçuğa kadar kapalı ?.ar: usı.'"le n:.\k munakasaıa \87.'tıtuna: tur. 
'l'cklifnameler 'Jktı czKure kadar An~ ıda Devlet demir rnllatı \C 

!i;ııanlan idarei uın·ınııre i atibi mc:nil!~in.:e alınacaktır. talıp oı.~ıar 
"J1e;-kOr kı ına n•t ınul a\·elc, şart anıe ve ,·ahidi kıyasii fiat ced,·cli ile e,·r'lkt 

>abık 1 lamamcı başı lahik Suı ahı.ı 
başı >Okajtında \ e \ a ıf pa~a koşk~ 

ittisa!ind" ~- ~ numaralı hanenı~ nıaıı 
inhidam olduğundan 'c r.ah, ur·ınur 
refi için s&hibi •in ikametgAhı mc~h. 1 
ıılduıı;undan on beş gun zarfında 
def"i mahzur edilme;i edilmcdigı 
takdirde dairece clıniıe kanunJnuıı 

ıne,·addı mahsu:>a.~ına tc\:likan ınua. 

mele vapılaca~ı ilan olun r. 

* * * 
Üsküdar d:ıirıl belcdfre<innrn 

( .. ~küdArd:ı doP;ancılar p~rkııulı' ı 
\'ılı:ı mahalli ile 1'1 ·ıklı pul: kapı 
lannın ramin bedeli kc._;fi nfır 50:' 
iıra .5X kurıı~ o.....:erınden kap· ı zer 
usulile münaka,aıa koılmu,tur. Zur
lar Nisanın 24 ncil Çarşamba gur J 

saat 14 tc küşat edileceğinden ta!, 
olanların meıkılr glın \·e saatte daıre 
encümenine \·e şartlarını anlam:ııı-.: 

i~in de F. :'-!. tJj!;una müracaatları. 

*** ~ehrcmanetinden: 

Yemişte icra edilmekte olan kan•
lizam>n amelivatı do!ayısite Kutuc" 
lor, Kıble çeş~e, lpçiİer ye ,\rah 
cılar caddesinin :\leyve 1 lali önün ele 
Keresteciler caddesine rapteden yolu, 
a :\isan 929 tarihinden itibaren \ e
saiti nakliyeye kapılı bulunacağı ilan 
olunur. 

*** Cihangir mahallesinde Ö1.~u 
kağında 12 numaralı haneye : 1 tll
varın maili inhidam Ye tehlıkel; hır 

halde ıılup sahibinin bulunamama>: ıa 
mebni tarihi il!ndın itibarc ı ~4 saot 
tarfımla defi mahzur edi. '.lledijti tak 
dirde dairece hedim suretile ma•z • 

nın izale edileceği rehli~At kar·mh e 
makamına kai'.Jl olmak u - c ıı ır 

olunur. 

(',küdar ::iuh · idari'" den: 
L kıidarda .\ ahor ınah . , ıı 

Doğan;ıtJı c dde inde 1 ı2 lu 
bone ı ıhıbe ı lunırc ·. ıır- 1 
lz!".lirde birader . ıat ı lı 
be\: ne dınde mukun llt.1u u hil H' 

ver 'ıne~irdcn J.ednıeo def ınat-z 

hak' ırda 1( K~·ııınuc\ el r '8 
hın-. lht "Mn>e J:Qn 
cl'a:n ı:vıl ı ' r ;t C\ 

!ıall• m k 1 u 
\ c 1 

n 

c . 
u' t 

'iJr.- ı'l 1 

a 
.ı[ t:\ 

J ı ı· 

ılm. 

m .• e om 
en t< n 

k " ,ıctlmilc '"hJı ma 4 .~, ""di: 11c 

J::u e e kJzası ıı..:rı 

h.: ınc dffi ıa ı. ... :n 
1 JI JULL 

-Meşhur 
K<>NTİNE'l'Alj 

Yazı Makinesi 
Bc)nclmılcl rakkamlarını ha 

olup 'l urk ı c LAMı hu u!atlar 

\17.1 ma"k""ıcJennin t.."'l 

melidir 

Nnva 

lın nclmı .1 r ' aır. 
ht r rr ınc ll p ın 

han .. 1 
\O: mah nu 

taı ınnan Kullan lmah ~ır. 

e 

' 

t;a~ct • lam OIÖUl"ll 1 

kat ıvc ı be: 1 maı.. 

T( RKI\ !' 
\ f.G 

/\ ile r 

('\ :\ il Ki\ C 1 
(, !) ı• 1 'l 

"' 
t 1 k 

, 1 11 

Turk,c h J..., ll(ın 
~ zı m.ı.ı ıcfer 1in eıu 1 .ırır 

onnıu..;L.... .ı alıp nlanlıu:ın \ karad:ı 

orman miidüril'cti tmı:11ive ıle has
t1non orilan1 'lllidUr vctJne müra· 
c1atları, 

'cnnııc • kımını kırk lim muk•bilinde almak üzre Ankarnda Devlet de"!lir dcroıh!e e,kriz 
y• ilan 'e mantarı id;:.el umumiye<i maliye ,.e muhasebe işleri dıarc•I ı 1=:i:iiıiiııiiiiiii:i::J;c;ı;ız:;::::::::;:ii3s::~ 
riıasctı e muracaat ny'er"cle i lüzumu ilan olunur, Mcsul Müdur. BÜRHA ~ETTiN 

alfahem!l ır deıt , l'r ~c i 



Sıhhıye Vekil~ Refi~ bey şeref ine dün tala ~e berliğinde bir çay ziyafeti veriln1iş ve bu 
1ü~asehetle vekıl bey ıle talebe arasında hasbıhal yapılmıştır. 

---· -- --~ 
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• ' 
Evelkigün irtihaleden en yaşlı doktorNafiz paşanınccnazemerasinıinepekçokzevat iştirak etmiştir 

\" ) 

den lİr • 
an -şehrin i,e g 
u ~ırl· ·ci arı 

ecel· dariılfünunlu geçleri istikbal için dün daı itlfünun talebe-.;İn - ! 
be 1 1işl<'rı; de ıni af irler gelm nıislerdir. 

Bin Söz 
Resim 

1 
• 

c.7la/'?97· 
CJro~o&Yde ~- / • • 

fi ayton 980 Dolar 

Tudor t 149 Dotar 

• 

Yinl> Ford lfattn;. iii mi8line 
falılan otontol>illerüıı ltangisindeı 

bütf111-şu tekem111tUdt• bvlurSunıo. •" 

Tamamlle çellk karoaerller 

Saatte 90 ıa. 108 kim. 

l30/1IO kim. bir teneke benzini•> 

lreveralble atsiemlnde 

Dtreksyon tertlbatf 

Houdallltl lftalkalı Jdrollk amortla6rıeır 

Her biri tamamıte ka1M1h altı fren 

Muhtellf renk intihabı 

Harekete setlrme ve tenvirat 

elektrlkledlr 

, Umba ve klakaon tertibatı vo!lın 
6zerlnde 

1 it alet tablosu lambası , 

On cam parçatanmaz"Trlplex.,tlr 

Elektrlkll cam •llicl 

Spor Ku ... 111HS Dolar Heraızhia kart• anahtar 

• 

Standard Kup• 086 Dolar 

Benzin s6stericl 

Kllometro aaatı 

Ampere metro 

Arkada selenlerl a6steren ayna 

Taırylkll • tulumbası 

K açık modellerde komple 
e y kpare ç ilk parmakh 

tekerlek 

Yeni Ford halclkaten milyoner 
layık fakat milyonlarca halkın 
alabileceği fiatte bir otomobildir. 

Her türlü markadan otomobil 
• 

görünüz, tetkik edtiniz, nihayet ylfl'• 
Açllt Spor 970 Dolat' 

Kamyon fa•l•I 890 Dolar 

Ford seçeceksiniz" 

Ufak ,an 

.İ<ompü kamyon 

b<J11le fabrika lr.aroserlli, 

B u fıo flaı· Tii rk limn nlnnndaki 

FORD arentalartndn gümriJkle'tt<

m i§ üılemeğe kazır bir hald6 

les li111 fi.atıdır. 

TllPOILlB BU PllTl.EBDE~ RlRİÇlİI 


