
1staııbal. 

Halkı okumağa 

alıştırmak için 

Halkı okumağa alıştırmak 

başlı başına bir mesele halini 

almaktadır. Türk mUletinde dlmaği 

ihtiyaçlar zaten pek azdı: Harf 

lrıkılı\bından sonra hemen hiçe 

lııdi Bunun ayan Babılllde çıkan 

beş on halk mecmuası idi. Bir 

kısmı üç dörc ay evelinc kadar 

:Virmibin, otuzbln basan bu resimli 
haftalıkların aylıkların sürümü 
birden bire iklblne hatta bine, 

beşylizc düştü ve sahipleri bunları 
birer birer kapamak mecburiyetin
de kaldılar. lık tecrübe devresinde 

\iraz ümit veren gündelik gazeteler 

de rağbetten dü~meğc ba~ladı. 

Aramızda humı iktisadi 'cbcp

lcre yiıklctcnler çoktur. Bazı 

husu,ı bilgilerimize ve giirii'ileri

ınizc dayanarak biz de bu iddi-
1 

tııın doj(ruluj(ıına inanmı~ızdır. 

licrhaldc matbuat ~,naatı buh

ranının yegane 8Cbcbi hu dcğibe 

bile en mühim . clıeplerindcn 

birinin bu olduğuna süphe yok
tur. Böyle oldu~u taktirde, halka 
okunıağı ucuı-Jaşnracak çareleri 
bulup hazırlamak hükt'ımete, yani 

MaarH Vek~lctine düşer bir va

Zife oluyor. Bu \' ekAlct butçesinc, 

her şeyden evel geniş mikya>ta 

ttbı ve neşir işleri için cpice yiiklii 

bir fasıl ilave etnıdidir. 

Bugün müellifler var ki kitap
larını bastıracak matbu bulamı
}or; matbaacılar var ki sermaye

lerinin en ufak bir kı mını bile 

~r b;ıogl ir f> rln mJl dt rı 
lıııa hasredecek u:ti}cttc değil

dirler. Bundan başka n~lr-yani 
bayilik-teşkilAtı okadar iptidaidir 

Ci, bir eser en mükemmel ~erait 
içinde yazılıp hasılmış bile olsa 

gene menıİekeıc dajl;ılıp yayılH
llııyor. çıktığı yerde kalıyor. 

i\Jathuat Aleminin oldukça 

Pişmiş bir mensubu olmak itibarile 
'~er bugünün neşir teşkllAtı mu

"ır sisteme göre yenlleştirllecek 
'llursa her sınıf okur adedinde 

)iiıe bin nispetinde bir yllk~eliş 
tiirülecektir. 

1 farI inkılAbı gibi mühim ve 
lı.yırlı bir hareketten sonra bu· 

"1 de üzerine almak biikt'ımete 
~r. Zira bunsuz onun yilriiye
lıııeceğine inanmak İ7.ahı güç bir 

kllet olur. IHulet tabi IHI 

~ benim8eme11ece.lı 
°'ıırsa harf inkı/Abından 
'91tıedif1lmlz hep suga 
""1ecektlr. flamı diyebilirim ki 
1\irk milleti irfan itbarile tari

~n hiç bir tfcuinde düşmediği 
dcrckeye inecektir. Rtit[in gör· 

llu~Ümiız. işittiğimiz ve sezdljti

~ ŞC) ler bize bu karanlık akı
n dev ııdımlarllc yaklaştıjtını 

9llıııeriyor. 

Yakup Kadri 

BUGON 
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Yerli malı giymek • 
yemın 

TASFİYE Bl111 Çocuk reisleri CEMİYETİ BELEDİYE 

Yeril malı giymek için dün çok hararetli bir miting akdeden binlerce genç 
Darülfünun konferanı salonundan çıkarlarken 

.ll!::...;:.-== ..... ..,_,. • 

Mitiiıg dün yapıldı 

Memurları tasfiye 
eden komisyon 
artık dağılıyor 

- -·--
Memurinin tasfiyesi için mu

ayyen olan üç sene bittiği ci
hetle tasfiye komisyonlarının 
ikmali vazife ettiklerini yazmış
tık. 

Vilayet tasfiye komisyonu bu 
hafta içinde son içtimamı ya
parak mevcut evrakı tasfiye et
tikten sonra Dahiliye Vekaleti
ne gönderecektir. 

~-·----
Türkiye-Irak 

Dün Ocakta toplan
dılar yapacakları 

işi g6rüştüler 

Ayni zamanda Ocaklara 
giJnderilecek tamim/eri 

yazdılar ---
Dün çocuk haftasında Türko

cağının idaresini eline alacak o
lan hey'et: idare reisi Orhan B. 
katibi umumı Sevim hanım, mu 
hasip Mübener, balo komite.il 
reisi Nahide Hanımlar, müaa- · 
mere reisi Nejdet ve Balo, komi- : 
seri Kemal Beyler Türkocağın-1 

Şimendüferleri için ~üza- da bir içtima yapmıtlar ve ço-' 
kerat cereyan ediyor cuk haftasında yapacakları iti 

ı - gorü,mü,lerdir. 
hak-Türkiye arasında Nusaybinc Dün' b""t"· y·· k ki . u un ur oca arına 

kadar yataklı vagonlar ve Nusaybın- 1 k t • k 1 1 eh . . yazı aca amım a eme a ın . 
den sonra otomobıllerle serı, mun- ... . • 

·· k rt t · · · · dün Ve yevmı ıazetelere ıöndenle-tazam muna a a emını ıçın I .. ·· ··ıd·· M" 
Haydarpaşada bir şimendüferl<r cek yazı &r ıoru§U u. uaa-
konferansr toplanmıştır. Konferansa merede Sitli Terakki mektebi 
devlet demiryolları namına Zihni ve tarafından Çindanll F eyziye 
Niizhet ve Cemal beyler, İrak de- mektebi talebeleri tarafından 
ınXyolları murahha11 M. Born, ya- Şark dansı, Selim Sırrı B. ve 
takh vagonlaı:: umum müdür mua- talebesi tarafından lsveç dans· 

Her sene 4 Nisan yerli malı bay.ramıdır vini M. Marka ile Nusaybin müdü- lan bir komedi, münakqa, ço-
rü M, Oduan iştirak etmişlerdir. cuklar arasında sıhhi durut ınü-

H atin ler: "Askeri ve siyasi zal"eri kazanan Dün ö~le~e~ evci.ve sonra i~i cel- aabakası ve Feyzi Ati talebesi 
".I' J • . se aktedılmıştır. Muzakereye hır kaç tarafından operet parçaları ta-

f ürk iktısadi za-teri de kazanacaktır. dediler celse daha devam edilecektir. gann!. edilmesi takarrür_e~ti. 
' J • " d v Musamerede ocak reısı tara-

' e ..... ' il Memnun egil fından bir nutuk da İrat edile-
Binlerce genç badema yerli malı kullanacağına yemin ett er, cektw-. 

her fürk bu yemine iştirak etmelidir İngiliz-İtalya hariciye nazır- Bir de piyanko tertip edile-
/arı arnsındaki mülakat cektir. 

Darülfünunda dünkü miting 

T Urk talebe blrllOI tarafından dUn 
OarUtfOnun konferans salonunda 

bir miting tertip edllml' ve yerli malı 
kullanmanın lüzumu etrafında heye
canlı nutuklar söylenmı,tır. 

Saat ikiye doğru konferans salonu 
temam ile dolmu,ıu. KUrsUnUn ön Un-. 
dekUçUk bir sergi vUcude getırıımı,11. 

Yerli mallar teşhir edildi 

K •ramUrsel, Hareke, Feshane, Beykoz 
tabrlk•larının, ,apk•. ipekli kuma,, 

elblaellk kuma• ve bavullar sergide t••· 
hlr edilmekteydi. Mitlnjie darUlfunun ta· 
lebeal, lise talebaal, hanımlar ve halk 
.... r•K atmı,ıardlr. 

Birlik reisinin nutku 

Türk talebe blrlltl reisi Ferruh bey bir 
nutuk Irat ederek bugün harbin askerf 

cepheden lktlıadi cepheye intikal ettltlnl 
ıılyledl ve nutkuna şöyle devam etti: 

Bu mitinge iştirak ettlf11nlz için sizlere 
te~kkllr edttek def11llm, sizi tebrik edi
gorum, çlJnkü oatani bir va:ılfege koflu
f1unuzu görilgorum. 

Senede harice elli mll11on liramız akıp 
gldlgor. Bu rakam mevcut paramızın 
üçte biri demektir. Bunun llnüne geçmek 
heplml:ıin en büyük ue en kudsi bir oa
zifenıizdir. Yapacağımız vazife belki ağır, 
belki korkunçtur. Fakat yılmayacaf1ız. 
Hiç olmazsa geril malların lüzumunu 
kalplere işliyeceğiz. Teşebbü.~ümüz belki 
bugiin semere vermlgecektlr. Fakat bunu 
yarına '!!Jılamak, milli bir nıefkure ola
rak kabul etmek lazımdır. 

lzmirden gelen telgraf 

Bunu müteakip, birlik reı;I lmır yeril 
malları koruma cemiyetinden bir telgraf 

aldıtını söyledi ve telrrafı okudu: 

"Azi:ı Türk; sizin mukaddes hamlenizi 
tebrik eder ve mesainize bütiln kalbi
mizle iştirak ederiz. 800 lrişinin Mim
/arını kabul ediniz.,, 

Blrllk reial allzUııe devam ederek dedi ki : 
- Oıerfmlzdekl elbiseler! yırtalım d•mlyorıım, 

-·-- - Hey' et gelecek hafta gine ic-
lıunlar eskidikten sonra yeril malı alalım. Yeril Fransızlar bu IİIUl6kata tima «!decektir. 
malı gi)mek için sizi yemine- davet ediyorum. memnun olmadılar mı? 

Binlerce gene genıhr etti ., MDR_\HHı\S HEY"ETi 
Paris, 3 A.A. / - Tan 

Binlerce genç "yemin ederiz ı. dl~ haykırdılar 
ve kttrsüye iktisat dolıtoıt Nhıtmmeddln 

AH bey çıktı. Nizameddln bey ~on :ı:aferimlzden 
bahsettikten sonra, sözünü yerli mallara nakle
derek nutkuaa şöylece devam etti : 

- -~ ..... 
gazetesi yazı~ or: ha1ftber- 1 Ö .. •• 
lain • Mussollnl mülAkatır 1 numuzdeki Çarşam 

Türkiye bugün tarihi bir diJşman kar
şısında bulunuyor, bu düşman askeri 
kisveye büriinerek karşımıza çıknıagan, 
glJr._nmeyen dehlizlerden aziz memleke
timizin iktl.~adi har/mine sokulan bir 
düşmandır, ecnebi malıdır. Bunun tesiri 
tıpkı bir şarapnel tesiridir. Şarapnel 
düşman kütlelerini nasıl paglmal ederse 
gabancı mamulAtta yerli mamu/Ah IJgle 
mahvetmektedir. 

mühim bir 

1

. baya şehrimize 
hadise addet- geliyor 
mek yan !ıştır. 

Fransız efkarı 

ıımumlyesl 

Londra ile 

Roma arasın· 
dakl müna· 
sebatın mııh-

·,ansa hariciyt 
adenetkAranç ... ı:ırı M. Briand 

olma sın dan ancak mem
nuniyet his· seder, çünkü 

Türlrige dünganın en garatıcı memlelrellir bu muhadenet, sanılmaz 
Aziz memleketimiz düoyanım en yaradıcı esa11nı Fransız-lnrlllz samlmt 

mcmleketlerladen biridir. Tllrk sanayi ve mamu- lttlAfı te kil eden tesaaüt 
lltı bazı asırlarda diğer memlılcctlcrden çok f 
yDksekti, bir zamanlar garplller, TUrk nıamuıatına siyaseti için pek ehemmi
kıskançlıkla bakarlardı. Tarihte Tide loacalan yetil bir unsurdur. 
batlı bqına bir mUe&sHedtr. Macar baş oeklll ital11ada 

BttyUk dlhl kapltulasyoalan kaldlrarat rarbc 
bUyllk bir darbe vurdu, artık (llmrDJı: tarifelerini 
kendimiz tayin edeceğiz. Artık iktisadi lıtiklali
mizl ilin ediyoruz. 

iktisadi zaferi de kazanacağız 
A rkadaflar ! askerlik sahasında kılımıza doku· 

namayan ecııeblieria iktisat yolunda öaU· 
mUze çıkmalarına tahammül edemeyiz. iktisat; 
yolunda da zafer yine TürkUn olacaktır. 

Bunu mliteaklp muhtelif fakülte talebeler! mu
alllmler söz alarak yerli malı etrafında hararetli 
nutuklar ıllyleırılşlerdlr. 

4 Nisan geril malı bayramıdır 

Y üzlerce imzalı bir tahrir okundu, bunda 4 nl· 
san ıllnünUn bayram ittihazı lstealyordu. 

4 alsan rttnUaUn yerli mallar bayram ıtlnll ol
maaı alkışlar arasında kabul •dildi, ve miting 
nihayet buldu. 

Sırp darlll/ilnunluları 

içtima devam ederken saloaa 11ehrlmize ıeıen 
SırpdarUlfUnuniuları da geldiler. Şıbrlml:ı:e relen 

ırubun reisi bir nutuk Irat ederek Tllrlı: cençtlııt
nln yerli ıııalları etrafıadakl hey,camııı bllrmetle 
aellmladıtıaı söyledi. 

Talebe sQkOnetle datıldı. 

Roma, 3 (A.1\.) .\lacırisıın 
başvekili kont Rethlen 1\ 1. Mossolinl 
ile görüşmek üzre buraya gclmişdr. 

Sıhhiye vekili 

Tıp f akü!tesini gezdi 
ve tetkikatta bulundu 

--~ .... ·---
Dlln Sıhhiye vekili Bay Hay

dar Pa,aya geçerek Tıp faktll
teslnl ziyaret etıalftir. 

Refik Bey dün faklllta blna
aını gezmltler ve derslerde bu
lumutlardır. 

Slllhly• vekili Beye fakUlte 
tarafıadan bir çay ziyafeti ve
rttııdttir. 

Sıhlılyı vekili Raflk Bey 
Guraba haatahanealnde tefttı;te 
bulunmuttur. 

-~-·---
Hariciye Vekili Tevfik RUftll 

beyin riyasetindeki hey'eti 
murahhasamızın ayın onuncu 
çarşamba gUnU şehrimize gele
rek aynı glin Cenevreye &i-1•
cetl Vilı\yete bildirilmiştir. 

Hey'etl murahha1amız için 
ekspreste mevkıl mahsus ayni· 
maaı kumpanyaya da teblit 
olunmuştur. -----

~ananını ınü~iı 
~a~erini se~ıne 

mosa~atası 
Tllrk gençllf1inin bil
gilk bir allJlıa ile 
karııladıf1ı mtı.a
bakamızın başlıga
cağı gllnler gakın-

laşıgor 

Başvekilin sıhhatı 
Berlin, 3 (A.A.) - Mtlllerin 

ııbbl vayiyetl hafif surette lyl-
1 .. mlştir. 

t Beynelmilel şeker meselesi j 
Cenevre, 4 (A.A) - .Akvam 

cemiyeti iktisat komitesi heyeti 
murahhasasile şeker m(itahassı,;

ları ara,ında bu sa hah ilk içtima 
akdedilmiştir. Reis, mutahas.ıslıırı 
munlekcılerinin vazi,eti h:ıkkında 
izahat vermej!;c da\ct etmiştir. 

Yeniden soğuk başladı 
Londra, 3 (A.A,) - Parls ve 

Berlinden Fraaaa ve Almanya
nıo bir çok yerlerinde sotukla· 
rın avdet etmiş olduğu lılldlrll· 

mektedlr. 

Refik bey hastabanoain MI· 
tün dalrelerlal ayn ayn gezmlf· 
ler ve kotu,ıarda haatalanıı 

sıhhatlerlyle ayn ayn allkadar 
olmutlardır. 

Refik bey haatalıaaeain ye
meklerini de muayene ederek 
mükemmel bulmuttur. 

Şimdiden kendinizi 
hazırlayınız : 

4lma11ganın Tiran sefiri 
Berlin. 3 ( A.A.) Almanya-

nın mo&kova sefareti musteşarı 
Tiran elçiliğine tayin edllmlftir. 

Bulgaristanda kar 
Solya, 3 (A.A.) Havalar 

birden bire soğumuş Sofya ve 
civarına kar düşmütllr. 

Vekil bey hastahanedea çı

karken ser tabip ve tabip 
Beyleri ayrı ayrı tebrik ederek 
gördilklerl intizamdan dolayı 

beyanı memnuniyet etmiflerdlr. 

- Haftanın en mUhim 
haberi ha11gi.~ldir ? 

l~rak feralli~i aynu neşredece~iz __.. 

Birinci ve ikinci 
reislerin intihabı 

Halk firkasma mensup Cemi
yeti belediye azaları yarın fir
kada toplanacak ilk celsede ya
pılacak olan intihap için nam
zetler tespit edilecektir. Sadet
tin Ferit beyin birinci reislikte 

Sadettin Bey 

ipka edilerek ikinci reisliğe dı 
Milli saraylar müdürÜ Sezai be· 
yin namzet gösterilmesi mul 
temel görülmektedir. 

Kopanlar 

tediye ediliyor 

Osmanlı bankası tarafından 
uzun müddetten beri lh

zaratı yapılan dilyunu mü
vahhede kopanlarının tediye 
sine başlanmıştır. 

1 lık tedlyat dilfı yapılmış
tır. 

Kadriye H.meselesi 
Kadriye hanı'!! ve rüfeka· 

ıı hakkındaki tahklk&2 de
vam etmektedir. Dütı bazı 

şahitlerin malOmatına mü
racaat edilmiştir. 

Bir aralık Kadriye hanım 
tahkikat hey'etl huzuruna 
çıkarılmış, ve kendisine la
zım gelen sualler sorılmıştur. 

Sünni - şii Kavgası 

Londra. 3 (A.A.) - kal
küta dan "Dally Mail,, e bll
dlrlllyor: 

Hlndlstanın şimali garbi 
hu dudla nndakl Sünnilerle 
Şiiler muharebeye hararet
le hazırlanmakta ve silah 
ve mühimmat fabrikaları ge. 
ce rflndüz çallfmaktadır. 
Milta•rrlz olan Şiiler ilk bir 
m ı~lublyıte utramışlaraada 
kendilerini matlup addetme
mektedlr. 

AmerlJrada içki gaaağı 

Nuyork, (A.A.) - Umumi 
araya milracaat neticesinde 
Wisconln hOkOmetf ıekenest 
kahir bir ekseriyetle içki 
memnuiyet! aleyhinde rey 
vermiştir. Bu mımruılyetln 
ref'lnl talep etmektedir. 

Parls, 4 (A.A.) - Parla 
ile Şerburr arasında yapılan 
bir tecrübede bir ıür'at 

katarı bu mesafeyi saatte 
115 bazende 150 kllometre 
ılr'atle hareket ederek 3 
aaat 18 dakikada katet
miştir. 

Viyana, 3 (A.A.) Kabine 
lıtlfa etmlttlr. 

Hilsrev BBfl gellgor 
Sofya, 3 ( A.A. ) - Tür-: 

kiye sefiri Ankaraya hare
ket etmlttlr. Mumaileyh 
orada ıaezunen on IMt rün 
kalacaktır. 

••• 
Hü1rev Bey, dünkü kon-

vansiyonel ile şehrimize 
gelmiştir. Bugün Ankaraya 
rtdecektlr. 



ı l il Tdi lelr~ası : « 

Altın ordunun bütün 
sına kondu 

• 
mıra-

/,fi.kin Rusyayı istiladan vazgeçmesi çok 
rrziihim bir hadise olmuştur. Temirlenk 

ııazarlarını başka yerlere ('evirdi 
Temir, ordıı· 

unun avcu hat
larını yeniden 
ileri sllrdD. Fakat 
bu seferki mak
sadı Volğa neh
rinin her tarafı
nı sardırarak o 
vasi eahada ne 
b ... lursa hepsini 
ganimet olarak 
zaptetmeye ka
rar vermitti• 

Tatar ordu u 
rtık soğuk 

yerlerden cenııp 
rafına iııerek 

aha ıcak saba
lara lnlyorcfu. 
fakat bu ordu 
) llrlldllkçe, tıpkı 
daj!:dan yuvar
lanan bir çığ 

;!;ibi Ö"ünde ne 
ı>Jlıırsıı onn da 
alarak ilerlll-

ordu. Onun 
için llkOz koyun. 
deve sllrU!eri 

) ıd kçe blly. -
... u. Atlar, r~ t 

b11ıun hay-
ır zaptedi-
• çoıt 'dıkça 

'dı, Temırlenk ordusu sarp daj!larda hare dıyor 
o n b ~ka yol üstllne nnllm ettiler, ordunun fevkaUlde 

lif eden tarlalarda buğday, kahramanlıklarını yadetıller, 

h. r gibi ne mahsul varsa Çöllln zaptı hikayeleri diye uzun 
.psl yağma edildi. Onnanlar uzadıya şarkılar yaptılar. 

a ındaki blltlln köylerın genç Yemek bitti 'araplar içildi. 
rkek ve kızları köle ve cariye Artık çalgıların sesi alçaldı. 

o' rak alınıp götUrUldU. Rusya- Sazlar ince , hafif , adeta inler 
) ı bir baştan bir başa i tlla gibi havalar çalmaya başladı. 

eden Tatar ordu<ou servet namına Parlak yllzlU, dilber cariye-
or ıda ne buldu ise aldı. Bul- lerden yoz tanesi ayrıldı. Sun-
dukları kıymetli şeyler Tatar- ları soydular , ~ıyab saçlan 
lamı hayretini mucip oluyordu omuzlarına dökUldU. onra bu 

.\HLLI YJ:T CC.\1.1. 1929 

HAR.ÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
..4.:Uma.nya.!!,!! ~~ ~i•1;nn~ 1 

5iddetli soğuklar N d' h d t• / 
ı Aı•rup da11 g~len lıaberler j auır nanın av ue 1 

gene{< 11c1laşt1 
1 

ı 
Bcrlln, 3 (A.A. Bütün Y ni-Del i 3 (~.A) . 

Almanvıı yeni bir so,i\'uk dal-) öyt r multabirı blld • 
ga ı !tında titremektedir. rlyor : . 
Cenube do,i\'ru yıı,>ılmakta ' Amanullah han ıle 
olan bu dal a şimdiden rakibinin malik ol~uğu 

1 şlmalı Italyaya ve şarki Fran ~~vetıeı:i~ a k rı ka-
Sa) a eri mi~! r. Son günler-- bılıyetlerının ne dere-

1 de <>ılır derece ı etrafında cede olduğu alQ 
1 dola an ten:- oriıetre c!aha d ğild(r. vrupadan Af· 

1 
aşa,i\'ı inmek temayülünü gil- a istana av et etmhf 1 
steri olan adlr han va tinde, 

H:;:-araf buz tutmnktadır.j yetiştlglta dirde_ha-bin 
Hatta son iki hafta zarfında önün g _çl~mesı m~h· 1 
hemen hemen ;azı andıran emel gör lme~edır • 
bir havanın czvakını tatmış adlr han çok nüfuzlu-
olaıı lngiltere de bile ·vaziyet ur ve ta ta ~a~z~t ı 
böyledir. Soğu un bu bekle- 1 Olanı rın hangısının 
nllml: ·en dönüşünden en zl- memleke~e daha muva- I 
yade müteessir olan memle- j fık oldugu hakkında 
ket i kandlnavyadır ki bura- karar v rm ğe memur 1 
da termometre dün sıfırdan m llibir m:-c isi içtlmaa 
aşağı 18 dereceyi göstermek- davet etmıştır. 
te idi. .. • •••• • • 

\ t STL ]{) ı\Dı\ ......... 
'( .... · dJl?; ını f,.tanbuı ı J?;clip 

t'ırı j!; ı R ı aneden r rduk. 
H. ne ce,abı \e : 

1 a • at ta onlanndan hu 
h ı "ır n•h ahıadık. Hu 

1 
-chepıe imdilik kaı'l bı• ,ev soı le-
n e7. 

Lehi 1;a-dn 

bir Rus tr •hif rdildi 
\ar~ova, 4 A.Aı Sovyet 

ticaret hey'et! tlzasındanJ\\.Opa
nanevezin ikamet teskeresini 
hamil olmama ndan dolayı iki 
N sıında Bıunoviçte tevkif edil· 
d ğl mezkfir şehirden bildiril
mektedir. 

Ba-sı•ehil istifa etti 
Londra, 3 (A.A. ) Rllyter 

ajansı Varşov dan 1 !ihbar 
ediyor : Henuı. teeyyllt etmlyen 
bir şayiaya göre Leltlstan baş
' eklli M. Bartel in istifa ettiği, 
diğer kabinenin teşkiline şim

diden teşebbüs edilmiş olduğu 

rivayet olunu) or. 
Lehli seyyalılar geliyor 

Başvekil çekildi 
Viyana, 3 A.A. Reisi· 

cumhur riya eti altında topla
nan nazırlar meclisinde başvekil 
M. Zeipel memleketin mazhar 
olduğu mes'ut inkişaf ve yapıl
maşı mUmkün ıslahat hakkında 
izahat verm ştir. Ancak şah.ı
nın b ıslahatın icrasına bir 
mani teşkil edeceği Lannında 
bulnnduğu"dan çekilmeğc karar 

verdiğini söylemiştir. Reisicumhur ı 
bn istifayı kabnl etmişti. 

Viyana, 3 (A.A) - Nazırlar ı 
meclisindeki beyanatında baş
vekil M. Zeipel Avusturyada 1 
bulunan bütün fırkaların buglln 
realist . namu ·kttrane ve yalnız J 
bir tarafa bağlanmaktan muh
teriz bir harici siyaset takibi 
JUzumunu it Hm ettiğini beyan 
eylemiştir. 

Berlln, 3 (A.A. M. Bar-
tel in riyaseti altında Leh kabi
nesinin istlfMı teeyyüt etmiştir, 
M. m ileyb ltalefi olacak mare-

tngliterede 

- lntilıabat 
~fuha/azaklirfar nıüuıde

leyt• hazırlanıyor 
Lond•a, 3 (A.A 6 nisan 

da mulıafazakArlar bir miting 
yapacaklardır. Buna fngı terenin 
blltün muhaiazak!lr teşkilatı iş
tirak edecek ve miting esnasın
sında !11. Baldowin lnt'lıab t 
programını izah ve teşrih ede 
cektir. 

İntihabat mücadele i 
hararetlendi 

Londra, 4 (A.A - intihabat 
mllcadetelerlne memleketin muh
telif me atletinde akdedilecek 
bllyllk ltınglerle başlanacak 

ve bu mitingler de muhtelif sl
ynsi fırkalann reisleri nutnklar 
Irat edeceklerdir. Bunlardan 
başka 1 gllterenlu hemen he· 
men bUllln şehir 'e lıatta ka· 
sabalarır.da bir çok büyllk ve 
kOçDk mitingler ;yapılacaktır. 

HllkOmet erkanından tın 

) edisi, muhafazakdrların proğ

rar nı izah 'e müdafaa ve bu 
a at ılc başlıca ııiyast mer

l<ezlerl ziyaret ed ceklerdir. M. 1 
Uoyd George llnümczdekl halta 
zarfında sihldlye kadar llberel
ler için :iabtı gayri kabil bir 1 
kale olmuş olan Manclıester de 
nutuk Sil) liy .cektir. 

Bütan bu nutuklar , milyon
larca sarniin tarafından dinlene
cektlr. Takriben 27 milyon 
mllnt:hip lntihıuata iştirak 

edecek ve intihı.bat 2 milyon 
lngillz tlrası.rn mal olacaktır. 

llindista11 tayycıre yolu 
Kahire, :ı (A.A) lngiltere 

hava işleri nPzın sör Samuel 
Hoare u hamil olduğu halde 
fngllterc • Hint seferini yapma
ğa çıkan büyük postıı tayyaresi 
saat 13 te lskenderi) eye gelmiş ı 
ı o buçukta gene havalanarak 
ak am üzeri Gaze yere inmiştir.' 

ilanlar 
1 tanbt' icra daırc< nd· n: 
lh<an llc)in .\itin. il ,den borç 

nldıno ıki hm liraya mukabil lıirincı 
dcrt•ı..'eltı;: eminar gô~tcr ıl"rı HahıAlıdc 

an nlarımı 
~~~--~jij<+.•C>·-ı~--~~-

B. M. Meclisinde kabul 
edilen la yıhalar 

\rkam, .ı \ \.) 
bııgıııı •cis \ekili 1 1 

I{, \I. \,, 
· n ıevın 

rh uindc t ·r ır-ıı~ı: . Ceza 
u. ul r: ~hak eri ha' kınc.ıki 
kamın .ıv.h 111 ml z· ~.c.ıne 
gcÇ"ne ı dolayı ile ld. } e 'ekili 
\lahn::.t E.,at bC) atıc! i r tk 
ıraJ etır ;i r 

L!ucrem t '-:ıdilcrim, Reisi 
Cuırhur hazretilcrini rutu.Kla 

rınd.ı buyt. - ~\'etİ".:ZC ta dim 
olı.ndı.; •ı nu hey.ııı bu} urd ukları 
C mh "yet .\dliyc>inin nnu ka
OL"" trıı'oan " >0 1 ,L • c lan (\.:za 
nıuhakeme•~ri L'L· , icra. ifl;ls 
\C < Ll''t. tk:a-cti k.ınunları ta

- a'lJC"r. bJzırlan ı-nr Ta1 ribcıı 
1 :>ıHt nıaddchK 1 rr mcvııua ce-;. 

' ki ctırcktc oı.m ka~- 1 d:ın 
cua ııulıkcınckri L ı: J k~'luntr 

l;h ıh. ;nı } uk- rn dinizin 
m • lJJ ve rn ' ~rnc arze mı 
ht '.ınuYnnrz. Dijter'erı" c'c ıird 

\luccı?kıbLn h ,if ll\' 

na dev~ ederek \Cm 

h 'kında uzun /. ıJıı .ı 

ve ~id etle .. 
mıştır. 

nutk 

tn i 
ı Jh 

ı~I 

\ı.t y~ \l:ıhmut 1-.. t 
H ·ı den ,oıırn si\7. ala nıulıtdiı 

hatiple• k:ınunuı '•t.tutııe>as>ye

<:mılında bc)anatca hulıına a~ 

kalıulul' ı teklif q emı,!t•<lir l!ıı 

mc\·aııda ~oru .:.ır oir "'tınlc ı:cva· 

be 

h:ıl k 

ııııJl m da ı.a n ıli '\bd '-

lıcv ilmı, cdı'cr veni 
kanununun . ıll1 

~Lır1yı a-kerldc ktkik cdilnıckt~ 

lıulundliğll ı·I': o ı htş ) i 1 
ı<iine kadar mc~·:; heyeti ,r•u · 
n1İ\l inın nazarı t.l!'>\İhtnc tlff >it: 

~ıskeri ce~a 

nac·1 ınt ~<l\ lcn1 1 ştir. \h !L·akı )l.il 

kanun l.ı;ı'ıa>r bir kıil hıı,"ndı 

reye \Jzedı"Lrcl. ka ıııl o1'ın 

haren c>Par gt. fa,ıfa ile takdim mL,. ur \ledis C! m te uıuı 

edc',ilct:cj?;imzı t muyor /. , toplanııedktır. 
~ ........ •~CIC>••~-~~~ 

Salıtekiir bir eczacı nunıarını ~ıil halimı· mur. kere ed& 

\kar ı (\lılll\·ct 1), nunLu 
\'otkıt f l:ınınJa ecLa.:ı l\ıgaın f,iıkor 
t:f "ciin PJ rnUdU.u rncr,;'ulü t l<lu~u 

~ihh:ıt CC''l'l ;.1! hi\c c:lı.:-"O .. L.l<lan 
ılın~ı Sc\ drı k ıriolıat •ııı :ıltrnda 
s ıt1 1 ır ec Jnın tc r ldugu tahlii 
netice-inde onla>ılmı> ve Kirk.1r d. 
m:ıJıkcmeyc \erılmiştir. 

icra ve lflli.s kanuııları 
\nkill"a, 4 "\lillh eı B.M 1. on 

ı>;ün fı,ıLı ile. ıc•l, ifü '- ıcoret ka· 

cekt ... 

Kaymakamlar aı·cı.~ında 
\nJ..arJ 4 .\r ,ec ı..uş 

ada;ı h.ajimakamı ~lemdu; hırka~ıl 

;,,ı}makırlı .:ıa, l •,ul l'·ılis ıı:'i 

t Jr1 ı ne ( im.,ı. zck sabık ka•· 
ıı- ım \lu le m he\ IU ·cı in \b 1 

a,~ .. nmı "'ın'l t:ıvıı t.:dılmi lerdiı· 

'io r n kaı nakı!"ı ili b"',c! 

EMLAK VE EYTAM BANKASl 
~ 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
\levkıleriı le ev-afı mah-u ası zirde muharrer üç ınrçı nıl:ikin aıı~r ınu· 

.zavrdc,·c konulm~tur. 
1 \lfiza;-ede apalr zarf usulcı ı edic ihale 2~ r,an Yi'l tanhınO' 

Altın, gllmll~, snmur kürk, kıy- kadınlara kendi memleketlerinin 
metil derOer hepsinin gözlerin! aşku sevda şarkıları slJyletfldl. 1 \'ı:.r oı ~da 't'le'I babtrkrc 

,., ıre ;ı:rıu ı.~ripıc bir cyahat 
ıcra ı:ı-nek ..ız•c 1 UO !., , k hi r 
hey et bu ıı:~n p.,10. yacg' t.ıre

ket edecekti•. ) ter eti h.ı;ınd.ı 

al Pilsude 1 uhtelil iırkalar 

reisler! ile .J!!Uzakerede bulun
maktadır. 

'nllrme>cit rnahalJe;inin Ciğal oğlu 
n k~unda cedit 1 O. 12, H rı. ka 
diıncn Cl'\ .. ıı intik:ılli ü~· hap hal"cnin 

yirmi dOtt lıi> c itibarivle 'etli hı;,.,i 
hl in .. i ıhale ı 'apılma.ı..:. U:: c otU7. 

gün ni.ı;r.:ı' ~deve koııulmu·tur 1 lcr 
iiç ıı...,nin hıdudu: ı°ızh<" !er dcr
gdhı ,\azmi hey hanc.-i re ( 'aj!'a!
,ığlu yoku~u,-lc ınahdu ıur. \\c-ahası: 

Ankarada ıdar.,. ınccli-i huzuriyle ic -a edilecektir. Talip olanl • b beı miı1 

kün hi?-a ınd.a gh:-;terilen mikdarda tenı:. at ır e ine ınccbın olup hu teınio•' 
Y1lmk.ı,ını teklif mtktuplari}le berahcr makhur. mukabilinde hiz.r.at ~• al:ııl 
ih•le mec\i;ine }eri;mek üzere caahhütlii rıl:ırak P"'''l" ccıdi ederler, 

k mııştırdı. o kadar bolluk Kadınlar keodilerlnl esir ederek 
:ç.ndeydiler ki her Tatar as- alıp götllren bu Tatar beyleri- 1 
!-erinin hissesine dllşen altın nin kar~ısında şarkı çağırdılar. ı 
gllmilş, deri gibi kıyın.etil şeyler, Nihayet zafer şenlikleri bitti. 
değil sade kendisinin , batta Volga sahillerinde bir haftadan 

1 
blltUn çocuklarının bile tmUrleri beri devam eden bayrom bitince 
oldukça ihtiyaçlarına kifayet Temir ordunun kumandasını 
"d~rdi. Seyfeddioe bırakarak kendi i 

Her Tatarın eline geçen kllrk· ı Scmerkaode avdet etm~k. üzre 
ler, kumaşlar bJr katırın sırtına ordunun bir kısmını ıddı • cebri 
) Uk'etııi;orlardı. Doğrusunu söy- yDrllyllşte yola çıktı. Ordunun 
temek Ulzım gelirse her adamın kısmı kUllisl arkadan kendlni~ 
.~rnc geçen servet idare edemi- takip edecekti. 
eceğl kadar fııztu idi. Onun Temirin Semerkand- avdeti 

her zaptettiklerl kıymetli orası için pek bG) Uk bir bay-
~ yleri ıemamen taşıyıp götüre- ram vesilesi olmuştur. ÇUnkU 

ceklerinl nlayınca bunlar- sekiz aydan beri hiç bir haber 
da bwy!ik bir kısmını olduğu alınmamıştı. Semerkantlılar mu 

ib b;-rakmaya mecbur oldular. zafier olarak dônen Emir p"k 
uhtelif kollardan hareket bU)Uk bir sevinçle karşıladılar. 

en Tntar kıtaatı, nihayet aşağı Artık istila tehlike ı geç 'ş 
, arda hepsi bir yere geldı ı bundan sonra emerk t şeb· 

ı dı. Te ır bir ha ,a şenlik rine Mahm yel emerkand • 
ılma$ı iç n ordt una mu yanı ~ mnhafaza ve himaye 

de v"rdi. ed mlş • unvanı ,·er im' tı. Te-
Buln dukları ) er hakikaten mirlenk Toktamişl istediği yere 

ıı c r şenlikleri yapılacak gitmekte serbest bırnlimış, 
bir erdi Tatarlar burada onu takip etmemişti. Altın or-
ccnuptan y u k sek vadileri dıınun vasi ülkesinin şimal ta-
ok aya) ak gelen ıcak rllz- rafı artık teşadllfUn lutfuııa ka-
gardan ko !anmışlar, ı.uyll.k lmış demekti. Temlrlenk Han 
nehrin akı 101 dinliyorlardı. nnvanlle bir lt\ogol kumandanını 
Artık şimal!n sisi, dumanı maziye zapt9dllen yerlerin idaresine 
karı~mış, gitmişti. şimdi geceleri memur etti. Fakat bu hakimi-
parlak gök yüzünde ışık veren yetinin icabı olan bir hareketten 
mehtabı seyrediyorlar, bütün başka bir şey değildi, Netice 
ovanın pırıldadığını görüyorlar- ölarak Toktami~ Uç sene sonra 
ar. Yalnız vakıt \'&kıt geçen tekrar geri geldi. 
bulutlar niha: • iz ovanın Dzc- Filhakika üç ene onra Tök-
' ne gölgeler salıyordu. mlşi tekrar Ter.ıirlengin hudul-

Gecelerı bllceklcrln muttarit larına tecavuz eılerkeh gilrUyo-
itllşll, oradan oraya yer~ız. ruz, Temlrln ftlkesi Hazer deni-

) urtsuz dolaşan ku ıarın güzel zlnin şimaline kadar lmtidat 
ı~uşu toprııgın ılık kokusu ediyordu. 
fatar ordu una tatlı bir rehavet Temirlenk Toktami in yeniden 
erdi, Temlrin ad mları tatlı harekete geçtiglni ögrcnince 
e baypn bir uyu,u luğa dal- son derece hiddetlendi, kendisi-
) ne şlddetli bir mektnp yazarak ı ar. 
Teınir bunların ej!:Jence ve dedi ki: 

Okunie\ ki bulunmaktadır. 

P0Jony<1 cyıahları \lı ro, f'ili,tin 
'e . uri}eyi Z.\ r~tten 'ınra Tele 
ctk :'11a)ısın sekiziııtk 1 tanh 
ge <l' Kll-. ! ebJt hC\ 0Lt h·• ka 
~ ın ..,eh.-ı:nizd1.: kı·J;ıc 'tı 

Yeni tayyare tiplrri 
1. 1 ~ ! Pt,,~ 'a ki 

·ıç _ c2~ ~art 

k r1 un recilik 
H ct:.)ttrİ de 

!ık i n R t• 

em 
13 ı 

1 [{'Jl' t 

1 t 

)rik b· ~ 

r' lin R. 

'il ıaı' red 
rı Ut \ ~le 

r. • 

ltalyada fayy:ıre l aza'l1 
R"" " >\. ı ltı 

vole "u hamil id ğu h '< 
abah 'tornadan •ekct c. ıs ı r n 
lırJ> ar llıı·dılrr < c•cd 
~uştur. ça 

• 
Alekslka asileri maglup 
~l< ıım •' \ \ Jiır ne r 

~ g_n surcP biı r.· ıharc..,edn son 
m carr. i~ m p celi er 3 rler 
,..nnı 1 ı ikametin r'"'at etmekte 

\ ru ılmet ~' r 1c 1 t1 "'aJından \a 
k ·ıdarı tak , u\ nır. ' ıadır. -·-Alma1111an11i verdiği para 

l.oııı.lra, ·' \. \. \'arı ren 

-·---
~1-de 

Milliyetperverler 
kazandı 

Şanghay, 3 (A.A.) - Çang-
' kayçekln Klyuklyangadakl 
karargahından blldlrlldlğlne 
göre milliyetperver kuvvet
ler, dün Huangçov da cere
} an eden bir muharebeden 
~onra Hankovlulardan 5000 
e lr, 4000 tüfek ve 21 top 
almışlnrdır. 

Berlln. 3 ( A.A.) - Han
gıyu chrlnin mllli hüku
mete alt sefainl harbiye 
tarafından topa tutulduğu 
ve " ller ele ba ılann bu
radan firar etti lcri ankln 
den bl dirilmektedir. ... ....-

Uç , üı t•lli altı :ır~ın terbi inde ara 
z den u1. )Cdi~cr aı"ır. uç hin:ı 
m •cbakl i uç hanenrn aı·dr,lrk ma 
hallidi. ~--Ştemilfttı: 1 ler uç 'ıane 
har •'~r. k' ~ır dal!: le ı .'ı,•p olup lO 
•). Jı rL 7.. n.Jtnİ ıntrmcr l ır ffi thal ik 
~ora be~ nd:ı lnı ıntır\ ek bır 'emek 
oda ı İ'ir held bı drıı ı Hr sahrırıç 
bir a;dınlık bır ıara'"" l1' ılıteda.r 
Cc det il. kınmlır. 12 l .ı ~.ne 
11.: de ı\nı u n: :ı tı • H: 1K1 

hamlede l'ırer • , ınc\C t ır 12 
0 d:ı \rtln ı u Ja nll cı ~n 

4J1ler ı ~ -iır 1 1c c ır. ı '1Ct k· · 
ında btrt:r ~" 1111~ \ c hcı ı.iç hane 

de tc k 'e e'. tırik ı ardır l'nla 
'nahlı,.. - '12~ 2h!J J t dıı '.ıdadır 

l'a e ır 
J 1 1 ' \ 

, m ıp 

.. ,d p< 
c 1 \ 

h ' 

\ z ., 
ıalderı 

2 ihale bedeli hen•eçhi peşindir 
.ı Talip olanların L'nıum müdiirlüğe ıeya ı,ranhtıl \eç:ı lzmir •utıt· 

!erimize ıc )ahut \dan• Dcfterdarlrr;ına miıracaatla mufa»al ~ortnameıniP 
muı.1l:ıa etmeleri '° ınuzu-edeı e ljtırak halinde bir nu,ha,rrı. bir lira bed•I 
mukabilind" alıp imza H tekli! mektuplarına raptetmeleri icap ede::-, 

l "'ımı . ·,,. .\lc,·kı ·e, Te'llinat mikJşll 

10 

\danada 13ucak mohalle<indc 
Sipetli ndde-inde 
\daoada J\"Wlabçılaru~ 

Knıerlı \C lnaplr 
kar' de inde 

lira 

.ı "· ik hap a ap 
Jukkanı 

88.QO " ik hap (ı75 
,IJkUn 
.,~c!ıkvandan mahlül 141~) 
tar · ıı ıki kiıçüf;. çiflik ni 
aptıda muharrer hmlutllrı 

muce >eı nlmak ş 1"tİ)·lc 

t krıberı HOO 

I-lilaliah1ner İstanbul merke:.dnden: 

Tak 
emek 

cek 

(~uı\ı 

\ e 
c.: t , er 

,. rn uzer e \ ır qı, l ır'I intcr. \liK etdorı m, il ızıl 
rin len l bul" "' \'lift ıc 'w r. ictcrı ~otirilecel' 

li OO,UOI! k, Bu~day ar>a!ı z.ırf u ıılrl 'liiha":r" cu.1 

'Tru1. ' i d zlc dıge a1le tı > ti7:c ın "Jı 
,, \!alların ~u' alları 1 lıı L. mer •1 •dan v ıle ek n m _ ı 

re ı ı,.u ali .ı doldur 1p he 'ru\ah ın r "Tiizd._ n 1 'm'"'\ ı~ 11 
_;__;:_ __________ , le ;!;lam lıir surcıtc dık ncıı ve il nlarpaşada ı~on \eıa anborı k•d 

\al:İ ıiacak lıilLumlc ına ırıfi k lıul etme} ıah ut edec tır. u.syadP ·ı eorc. 11ahKn-ı ın •ı: 
111• k f f •k d •l'.J • \lufli \ ahraıı 'oulıuııı an EtcııdirL· ı Mallar pe\dcrpeı· re hm edil cek 'c cemıyc• ... :n mJJdctı 
ı,.llSa as l e l ul ıemdit " ı Jr:~innc mczur- olacaktır. 

dl nanııaturir. em\ ıli! ın 1 Q2<J sen ~i 
Moskova , 3 (A.A Tass 1 , ınır <J uncu "'· ıo ımc \lallarır. ev,afım.a teh•ddu edeLek analız farkı llrır-• \rbirf" 

ajansı bil diriyor : Kellog mlsa- ,• nba, ı ne Pe>,emhe ıı;uıılerinde halledilecektir: 
kımn taı<tlkl dola1rslle nt. Ut- dokuz 1.ıııçuktan ıtıbarn muma- h l:l: a nıer men'c ı. arilc .:in, ve rnikdarınr ta1<ode ser'ıe,tir. 
vlnoff Fenlandıyayı kendi na- ilcıh \':ıh aın '-Lbuh)aıı ,fcndinın 7 lrn.-ma ıalip ulanlar hc~er kilo numune \e • IO teminat akça" I>" 
mını ~ıyan protokola iştira . f;tanbı !da \,ır Efc~•\i kıtaphanrn '" muteber bir l\anb l;:efalccnamesilc ıcahhü.ı edecekleri malları nıhaçct 
etmeğe" davet eylemiştir. c:ıddesindck m•i\J'-" ıııda hümuzavc- gunde te,\im edeceklerini. de ta rı1ı e' !emek "reılle ı; an 'l',>9 l ~~5·~ 

de trııht ,dilece~indtn talip olanların r;un!i sut IJn bıre kod.ır J,tanbul 11: ' !ımer merkrzınc ınuracaat etııelrdil Nehirde hog"ulanfar h - A ,e,m \C \aktı rw r.kurda masa ey- 8 ller teslim alınan partinin:. ııc ı lstaııb~ Tıcarct \C zahire bO'~ 
11\o kova, 3 ( A.A.) · Amor etine •ııunı~aat ,, !,nwleri lüzomu nın rıllınpt~ki ı.. matname ıne te\ ikan Tur'- "ra,, cJ.rr1k nakden \"P def• 

ııehri sahlllerlnde işleyen bir ilan olL ,ur. te vtve edilecektir. ~ 
b 'Hril \OT \ !il 'll ·nm, tdnı at feribot batmıştır. Dokuz ki~ 1 -----.,.,..-'.".-'-----:::-:- <ı •'n muvafık Ş<'Kit tek,iJ <·dene, •eklif nrn merkeıi unıumıcc bb 
bedeli JJlara tc» İ\ l c.kc:c ~ ı,ıarbır! t:mvalı <Ham ırüdüri-

boğulmuştur. .d temınen uç gun >on·a cevap ıcrilctekıir. 
rn!.;,itlı•iıı mı da \C <1dcdini İr r-da iştirak etli et ndcn: l·uaı l'aıanı. 1 arnc 'e 10 ~lemalilti ecnebiıedcn hu hu•u,a nır \'İlrut edecek Buıı-day ,o~ 

- fıen mef & b~:Unan l\adıkııyünde . · d 1 " "." ı , ,ı·. k •mik ı"e 1'ı gır J\\ k 3 A A 1 ° rük resmınden muaf oldu•undan rekliı· -ahr11ler;nı'n •1lep ede<ek _,; br • •- ' os ova, · - ran /ırh:wp3Şa m= alc;ındc Fener cad- n ' 
• dirnıc ı r ıht .'l'ir sefiri !11. Livlnofa bir nota vere- de>inde ~ ik 1 c:cdit hh il:\ 74 nu· bu dheti nazarı dikkate almaları lazımdır. 

- ı ı ı 11 lbalei k ''eden <orır:ı kC\ et '•tanlı Ti ret , .• zahire r rek hükfimetinin Moskova pro- maralı ınaa oda aı bo,ıanı •r muza- ı 
Ölt•ıı sefirill CCJllJZCSi tokoluna iltihak ettiğini bildir- ,er.le he~ !-in U;i ,uz Jiuya talihine ınd2 kayı ve ıek edih cektir: _/ 
J'ari , + \ \ \ıncrıkanm birinci ih:ılesi ıcra krh::-mış \e 1.4- ı ---------·---------..-------

Parı sc!iri \l \i)ror fl:ırrikin - 'l29 < ccnı:ınesı u~u ıı=• · a ıve-
. b b l inın ıcra mttki. rı.;r bulunınu~ ol ··- 1 d 

•irııhaılarına mani olmamış- • Behey arJaPı suı 11rılmisi11, 
• ır. Tcmlrlenk, ıTokt mı,t za- şeytarrmrsm?. Hır 1 rlı kemli 

ıniştir. ! · ... _, · ı·· "Cumhur'ıyet" sog-uk hava mahzenler•" 
•'t:n Z• m~-n ımı ~- sa ar _yapıl- ı lnglliz tayyaresi bul namıyor ı!u~ndan talrp olanların idare c Yakınua ıanhulda 'l'ütun gümrıı,tiin caçılacak'ır .,.../ 

, mış, cener l'c ;ng bir ntıtuk 1 ~ldııar, J .\ \ ! h.c'ldi in cıunıccat c}lemc • ı . 

-m.· .ti~ 1 den ıç l>lr lıai>rr alın mıyan. • • . mlak ve Eytam bafl" ;}tcdih:D mubteşe altın ve m mlcketind rahat d rmı.rıp &nş-
gilmO~lc süslenmiş çadırın için- kal ,- ıoprnğına 11111 ullal ,,fıır-

1e main·eti erkanı ile oturu;or, sun ~n son mu • t ı>t ı.dı-
'11Uhıırfpler gOI sulan serpilerek J.•ll cezayı ıınıı//utı 'ı.ıı. Btnım 
genç cariyeler tarafındaa gcti- ı kuzu ıdıgım zaferler• iırnn, Harp 
ı!en yemekleri )l)Orlardı. ıle sıılh ar,, mJıı beJ11t1 •1111 }ark 

·ı aınr ordu,unda saz şairle- yokııır elbc 1ıe hı.ı,.~ ogrcflmışmdir. 
rl de vardı. Bunlar ellerindeki Serı l:er..m d «'EıJ11Ul da duşman-
ıılgılıırı ile gelerek mecli !eri /ı .rnı du tccrube etim Şimdı sana 

şenlen diri) orlar, akı) elerin da- gme soruyorrım. lı nardan hm-
ğıtıığı hurma. şaraplan içili,-or- gisi111 tercih roı a a ı,,, 
du, Saz şairleri Temir ordusu- tek su~le hemen '' ıı ı er', 
nuıı kaı;uıdığı zaferleri tere- bitmedi 

!JCllideı; +bir darbe -.;mııhcr l (.re s ıavyarcsini hu! İnebolu beledıye rıya-
1\\el<siko • 3- A.A Federal n Jk içir yap.!' ın caharriı t seme- setinden: k d 

""Vvetlere en up süvari kı a B rn .... ,,ıu beledi>< ı deknnk fabri- as 1 n an .. ""' • resiz kalmı,tır. u tayyare ı.ı "" larl jimlnez de iki g:ün Süren ,rnda me,COC Sc tur tnl \"C mJ7.0!la 
harpte maglup olan Asileri takip voku hamil olduğu halde .H miıtelıarn' mot ru ı le 'll k , c ~ehir 
ederek mczlr:Or şehrin 11 mit mJrtta !'ydne) den İnjiilıcreyc dahilinde iıuai h•t es• au'.lda .,.alrş-
timalinde kAln bir noktada İ'Jrcket etmiş ıdi K ne: ııden mağa ınuk edır lıir ı çı'c lüzum 
bunlara Y·etf•mlı:: ve "'8Diden 1 ı·arclıı· L. 'c•·cıı· 0 ehri \.·uz Jir~dır. \r· 

Y Y ' alman on tel iz \ ynı.1 ıan a ''UZ 
mil bir darbe iudlnııistlr ' z• edenlerın y•tl rinde bulunan vc-
A il ria bu on ~Uolcrdek.ı'za: mi l'"Ct afedc mecbur! surette oikal nn \eva etlerin· k .ıvlc m~l-
yiatı 2 bin telef ve e<ofr olarak karaı a irnıi · olduğunu hilt!•rmekte tup ve adre,ıc in 1 5 l/2<l tarıhirı · 
tahmin edilmektedir. idi. kndar Jlelcdİ\c •"" c ınc , ırd rcıc 1 eri. 

Adada kiralık kösk 
ı 1 

Re r ı(.ıf'I 
.> 

138 Hu~ ukadada iz:m'Jlda , 'cıero~lu k.,~k e"ı 

ııami\ le nuru! ÜÇ bap l:.o,k. 
il :ld3 ınu:ıorrcr ko,kkr 1 ir sene ınuddetle 'e pa7ar •kh ı 

cc~irı~h.:n talıplı.:un ~ubcınizı ıni.ıraca:ıl evlcıneleri. 

1 5,ıo 
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ı Sırp talebesi Müteferrik B: 
1 

_ Dahiliye vekaletinde 
Dlin ticaret mektebi 

le/ebesi geldi lstlşart mahiyette bir 

EmanettB 

Tebeddllller 
'-~ı~SE'i' l ULU 

komisyon çahşacak 
y uı;oslııvyı ticaret mektebi 1 Bu komls;;,-;un vazife 

talebesi vorıuvu ~eçırmek r - . 

Siciller Dahiliyeye 
sı·ı~~;manı öldürerek gönderildi 
ı·ağıthane deresine 1 

atmışlar 
1
Belediye erkanı ara-

sında tebeddill 
olacak mı? 

·· d.. b ... · h 1 i 1 ve salcııhlyellerı nedır? uzre un sa an şe r m ze ge · -mi:jlerdir. Dahiliye Vekilliğinin ahiren 

Bundan 3 ay evci Slllhtar 
ağada kömür amel esinden 

SEıeyman or•adan kaybol
muştur. O zar::an Seyfettin 
ile metresi Emetiden şüphe 
:!dilmiş fa,·at ceset buluna· 
ını1dıgından katiller vadll in· 
kare sapmışlardı. 

Süleymanın cesedi niha
yet dün Silahtar ata köprü· 
ıü yanında bulunmuştur. 
Cesedi gören maznunlar cü
rümlerini itiraf etmişlerdir. 
Katillerin itirafına zl\re Sü
leyman ile Seyfeddin Emetl· 
nin yüzünden kavra etmiş
lerdir. Süleymandan yüz çe
viren Eınetl, Seyfettlnle blrllk 
olarak eski dostunu öldür
müşler ve dereye atmışlar
•Jır. 

Hayı•aıılar iirkmilş 

K'''tınpaşada \lchm~dfn aratıa
'ı:ıın ha vanları uı .. erek 

ı._,,,ıııap;a l•n~lamı~lıır ve dıl~n 

bul• naıı . lahmedln <ajt hııcaıı;ını 

kırmışlardır 

Ka('akçı bir Yunanlı 

B yoglundıı :\nadolu lokantası 
'1!hibi Yunanlı Tıunanın dükkt· 

nı ~uphe üzerine aranrnı, ve IOO 
p;ram kokain bulunmuştur. 

Tama yakıılanmışur. 

(HJzünü çıkarmlf 

U .. ,ımd rda tuzcu -~ hmetlc balcı 
!\azım kahv~d~ oyun O)·· 

narlarkcn kavga etm1$)er ve Kt
zım bir yumruk atarak ... hmedin 
J!;• •7.İln•ı çık;ırmı ıır. 

- -· --
Dahllly• Vekaleti lıtanbul be· 

lcdlye dıılre m!idUrlerlaia 
elclllerlnl letımlf ve bOtlln sıcıı. 
ter dUn Vekllete rönderllmlftlr. 

Delr• müdürleri arasında mU· 
blm tebeddllller olacağı bu me
yanda Bıyotlu mUdtlrU Haı:ım 
Bıyta lskln mlldUrllltllno, Kadı 
köy dalr111f müdürü Nazif Beyin 
Beyojtluna tayin edlleceklırl 

söylenmektedir., Bundan bRfka 
Nazefetl fenniye mUdUrll Meh
met Ali Beyin de b~tıt bir me
muriyete ııakledllerek yerine 
Seyrüsefer bllf memuru Ihsan 
Beyin taylal muhtemel förUl· 
mektedlr. 

/tfsige nıaki1111Ları 

i tfaiye için yeni makiaalar alıa
mak llzre bütçeye tahsisat 

l\oamuştur. Maklnalar ahnmata 
bafllUlmıştır. Bunlardan bir ara· 
zöz dün tesellüm ıdilmlttlr. Bir 

• m erdlvenll araba ile Uç arazöz 
dı bir kaç ııune kadar tesellüm 
olunacalı.tır. 

Menb11 .•uları şirketi 

Yugoslav talebesi ıı;arda talebe verdi~i karara nazaran Vekilin 
birliği ftzası. Yugoslın y» !Oefareti ve bulı;nmadrğı zamanlarda 
erk:\nı ve ~ebimizcleld Sırplar Müsteşarın riyaseti altında ve
tarafından istikbal edılmışlerdfr. kalete mensup bilumum umum 

\'ogoslavynlılar dı.•ı ıoplıınup müddürlerle uf ı:ıuhm Jaı:ıda.~a ku 
. . . • man anı, te tış eyetı reısı, mer 

mmnge de gıımlşlerJi~. . l alebe kezde bulunan mülkiye mlifet-
mıtlngden sonra Darulfıinun ve tişleri ayda iki defa her ayın on 
Fen fakiılteami gezmişlerdir. beşine ve son haftasına tesadüf 

Yogoslav tafebesi bundan eden per§embe günleri saat beş-
sonra talebe hfrll~ne giderek te vekillikte içtima edeceklerdir. 
geç vakta kadar orndR kalmış- Bu içtimalar istişari mahiyette
lar<lır. dir. Karara nazaren bu içtima

Yug<Hla') alı talebe •cfaredıane larda: 
tarıfındım mi<afir edilmişlerdir. A - Vekillikten verilecek iş-

\11'8flrlerc talebe birliğinde ler tetkik ve müzak~re oluna
Danılfiınunda ve efıırethanede caktır. 
:ı:iyefetler verileckrir B - B:er müdtirün şubesine 

Tılebe ~ebrlmlzde lıç dört taalluk eden İfilerin sureti cere-
gun kadar kalacaknr. yam hak~mda vereceği malft

mat teekık ve noksan görülen 
Bulgarlar da geliyor cihetler olursa bunlarrn ıslahı 

Bulgar cemiyeti bahriyesi tara· çareleri dtişünültir. Noksan gö-
fından 2<1 nisnndan 1 ı ma- rülen cihetler kanun ve nizaınla

ylsıı kadar deı am etmek üzre rm kifayetsizliğinden ahvali 
lstıınbul ıçln bir •eyfthar tertip fevkaladede maruz kalman müş 
edilmi~tir. 

Ru~ seyabata muhtelif meslek 
erbabı BnlKarlar iştink edecek· 
!erdir. 

külat ve aaireden mütevellit i1ıe 
buna çareler aranacaktır. 

C - Vekilliğin işlerinin en e
yi şekil ve surette cereyan et
mesi, kolay ve çabuk görülmesi 
esbabı araşdınlır. Avrupa teşki-

l stanbul menba suları flrketl mu- llAnlar Jatı da tetkik ve mütalea oluna-
kavelalne riayet etmedltfa· -~l!llll!ll!!!!lm••~•-!111!•• ı 

Birinci Ticaret mahkemesindenı rak mem eketimize kabili tatbik den Şehremaneti bu baptaki la ı l 
mukavelenamenla fcshlac kanr İstanbul Riza Paşa yokuşunda Ça- 0 n an ayrı acaktrr. 
vcrmlf ve firkete bir protesto vus Oğlu Hanında Trikotaj ve ço· ~-.Merkez ve taşra tcşkila-

1 1 rap•ılılı: Türk anonim •irketinin 2 tın an ınsanca ve paraca tasar-fllnderm ft r. • • f "mkfutl 

Ağaçları korumak 
Nisan 192!1 tarihinden itibaren lllnı ru 1 arı düşünülecektir. 
ifliaına ve meaalihi ifllıiyesinin rü- . D -. Taşra. t~§kilatmm en e~ 
yet ve taafiycai zımnında azayı mah- yı şekilde te.~tışı ve murakabesı 
lı:emeden Danıt beyin Jüj komiser hususlan muzakere olunacak

H imayel eışcar cemi- ve dava vekillerinden Sıddık Sami tır. 
Para almayınca ve İıunall Acih beylerin muvakkat ~ - Kanunların, nizamların 

yeti neler yapacak? ocndik taylnledne ve mağuaaıyle emırlerin hakkile tatbiki carele-
1 dbimdc Yazıcı 'ol ağında ri ihzar olunacaktır. · 

raııdcnıcu \laryamın do~tu depolarındaki emvali ticariye ve eş· F 

Memleketimizin en büyük Irat yayi zaidei beytiyeıinin temhirine - Memurların ahvali umu 
blcdijti parayı kııpnraıuamasından roenbalarından ve hllrlce v• evraku defatlrinin celbine ve bu miyesi ve terfilen ve hüsnü hiz-
kızarak yerdeki halıları kesmistir yap<lıgımu: ihracat maddelerinin baptaki kararın mu,akkaten icrasına metleri göriilenlerin taltifleri 
81 h Çigvnendi hususları müzakere edilecektir. r ÇQCU en mühimlerinden birilii de ağaç mahkemece karar verilmiş olduğun· 

H I' t R h dd dan kanunnamei ticaretin 170 nci G - Vekillik şubelerince ya-~ydar n~a< a ı tım ca e ve an-aç mahsulleri oldu~u ma- ı k ı~ "hal lima 
· d ı · " · 6 d " maddesi mucibince daimi aendikle- pı an anun ayı an, ta t-sın L ·.;,;ıt neyırı ya~ııı a l" d ah 

um ur. ri intihap olunmak ilzere esbabı name, iz atnameler hakkında •ı)thı \lusıafa}ıt 1 titı3 numaralı i lalbuki mevcut ağaçlardan mütal b 1 aktır 
:ııomobil çarp3rnk ha~ından ya- matlubun i9bu 1929 aenesi Nisanın ,.. eaŞ eyan O unaf c · 

bir çokları bir çok esbaptan 20 nci Cumarte11i gu··nil oaat 14 rad· u - u_abat tar_ a ından yazı-ra I. n mı~tır. J ~ t1ar 
· f · k ı dola'.'I harap olmaktadır. Mem- delerinde mahkemenin ifliis muame- an umumı tahrira ve anıla-So ör ya a aıımı~ur. _. d ki ı 
Bir şofı'örün marifeti Jektcimizln bu kiymetll servet lıltıaa mahsus odaaına gelmeleri. rm a temas ve tezat ar tetkik 

--~---------olunacaktır. Ve muamelatta a-S of ör Ferhııdın idaresindeki menbaını yıibeltmek n halkımı- İstanbul Birinci Ticaret mahke- henk ve intizamı temin için 
, 1-253 numaralı oıomombll zm a!(ı~tan yaptı~ı istifadeyi en mesinden: mukta1!i esaslar konulacalı:trr: 

dün l{ıısımpıışada ÇöpçUler so- yüksek mık dara çıkarmak için hima- 1.r 1/929 tarilıinde ilanı iftasına ka- H - Muhtelif şubeleri alaka-
Jıaıından geçerken aynı mahal- k rar veri imi~ olan Beyoğlunda Aı- j dar eden vakayı· ve hadisat ve 
lede oturan Halit Efendlnlo 4 yei e~car cemiyeti teş il e<lilmlstir. hamb k da 17 ı -

k" I{ ıı ı Bu cemh.·et her tarafta arazı- ra •CŞ«Sın 3 nümero u , muamelatın her şubenin 
Yaşında ı ojtlu • r ye çarpa· dükk§_nd_a man.ifaturacı Yorgi Culis ihtisası ve meşguliyete 
rak yaralamı\ltır" nin haline ıı:öre yetişmesi icap efendı 3ımmetı_nd~ alacağını muvak- benin ihtisası ve meşguliyete 

1 

E~l.'tll~L~~~E~~"I'!i 

8 Kom nlstin daha tevkifi 
~aarifte 

Ne zaman? 

idman bayramı 1 

·--
Li,se ve orta me"fltep
ler talebesi hnzırl;ğa 1 

başladılar ---
L ise vo orla ıaoktoplerln 

()·mnastlqııe bayr11mlar1 
yakıolaşmakta o!duğundnn mek
teplerde uırırıı~tigue raallyetıoe 
ııerml verllmlffü". 

Lise ve orta mekteplerde 
Maariften föndırflcn program 
üzerinde her aktnm tatbikııt 

yapılmaktadır. 

B yrama ı,tırak edecılı. ta
lebeııin doktor raporunu almış 

bulunmaları esas nıtulnıuttur. 
Yakında Taksim sıaciyuıııun

da bir tecrUbe yapılacaktır. 

Çbıicllilr 11trl11esl 

Güzel san'atlar alı:ademl~lıtde 
açılacak olan çini atelye 

slniıa inşaatı bitmek üzredır. 
Çini atelye&hdn ldlşadı gclı

celı: hafta yapıl11calı:tır. 

Terzllllr 1111be~i 

Uzun müddetten beri lı:Uşadı 
dü,ilnUlea lstıınbul san'at· 

!ar mektebindeki terzll!k fDbe
slnln !!!Nisanda açıhnllsı takıır· 
rllr etnıı11ttr. 

Bu şubeye Uç te hanım talebe 
kaydolunı11uftur. 

- - ---------
Adliyede 

lsklin işlerinde sür' at 
İskan i§inin sür'atle bitirilme 

si için çalışılıyor. Mülkiye mü
fettişleri için de Vilayette bir 
oda ayrılml§tır. Müfettiıtler her 
gün tetkik ve ihzar komisyonla
rının çıkardıkları dosyaları tet
kik ediyorlar. 

Bu komisyonlar tarafından ' 
yaprlan işlerin doğru olup ol
madiğı da ayrıca tetkik olunu
yor. Diğer taraftan da Dahiliye 
Vekaleti işlerin çabuk bitmesi 
için tetkikat yaptırmış ve bu 
hususta ihzar ettiği yeni tali
matnameyi Vilayete göndermiş 
tir. 

Fatma hızı öld1Jre11ler 
Dtin Ağır trY-ı mahkcme$1nde Ka-

bakçı köı1J clnıyeılniıı muhı 

keme~ine bı>ianm)ftır. Hıltl ve Fatma 
Kabakçadı bir km öldHrmelcle m•7.· 
nun bulunuyorlar. 

Halli, müııhede içın Tıbbıadl!ye 

gönderilmiş ve muhakeme bqkı bir 
güne kalmıştır. 

-- - . - -- - - ·- ±Li 
Hlmayei etfal biIUl.91 

lzmir gazetelerine göre Nikoliden başka 
lslnTFh !da fe11ki/ edilerek lzmire gö;ıde

rilecek daha bazı komllnistler varmış ----İnl:lsar idaresi tüfün mübnyaahIUJ devanı edlgor-
SatılmJJmtf lülünlerln miktarı pek azdır 

ızmirde kı•münistler hakkındaki ı lan hlr mııddet için yeniden in· 
tahkikata devam edilmiştir. kltaa u~ramış. akşa:'.'1 ustu •aat 

:\!evkn!lardan 1'1r tısmı muvacehe dört buçukta beklenen po ta treni 
n!L 'muşlardır Çukur Husevınc: kadar p;e'crck 

'•led'<•Flan• n stlc\ ap edilen orada vıkılıın bir varmanı:ı önur 
hirınin bıızı ını.:.;ı ı itirafatı üze- de durmuş ve Bandırmadaki tren 
rlnc ~ehriıııi;,.Jc '~niden 3 kişi gelip yolculnrını almrnyakadar be 

tevkil edilmiştlr. lenmi~tir Randırmadaki eren 
Yeni tevkif edilenler: evelce Ballke;;lrden >Mt doku7. buçukta 

knmıini tlik mbeles.inden aı&h- Gukur Hü eyine J!;eçmit ve ancak 
kemeye ver'llmi' \ e beract et~ ikl <aat ,0 nra f7.mir , ,lculıın=u 
olan llulıı;arl.,ı;.nlı :\luhittln Ue kAmilen alarak band;rınllya avdet 
Hllminin I.:arde~ • "afiı ve acente etmiştir. Rüyük mü vok.a kuçut. 
memurlarından :' lamon Alber- mü oldugu tahkik edilmiyen 

tt'd r. varmflntn vıkılma~ı bir ka7RVI 
• afiY. beyannİımelerl gece <ebebly~t v~rmemi tİT. ' 

şehrin bazı yerlerlııe ya~tırırken ILl»t-----~-----< 
yekalınmış olan liaranıoz llil-
mlnln kardeşidir. Bu iki karde~; 

btındftn hir ~ne evel de Ka~ı 
yakAda be'11nname yapışarmak 
me•ele~lnden dolayı mahkemeye 
v~ri1mlşler ve mahküm olmu~

ludır. 
'\alamon Ail-erto tahltye edil

ıni; ti, fftkat mevkuflardan tılrl
nin bu na dıUr yeni lhb11ratı ıl7.e

rint: Jun tek"r tn k.if edilmiştir. 

\Jaranıı;ıız Hilmi ile Salıınıon 

Alherto ve , afjz ile Muhittin 
muvııcehe edilmişlerdir. Bir çok 
yeni 'c mııhim me,c1der mey
dana çıkmıştır. Bllha~ ·• ınıırAngoır. 

Hilminln Jenl itira' dtı ~imdi-ye 

kıı.dar ~zil kalmı~ 1ı r ı,'01' me
~eleleri tn01'Jana ç.ıl, nııtur. 

Ruradakl bticv:ıhaı uzerinc: 
bcı •. ıbulda hazı eşb: ·ın tevkifine 
lu.wm ıı;önlldiljl;ınıL İstanbul vi
ldyctine rdıligat yıpıldıjtını az

mı~tık 

lstnnbuldh kvkif edilenlerden 
bir kişi d!irı şehrimiz.o ~edrll~. 

.Su şah•ın ismi mekı:um tuı:ul

mAkt•dır. 

'\lamafl l~anbtıldan tevkif 
edilt rek getirilecek daha bir çok 
kim eler varmıij. · 

Defterlerde tahrif 
t ıınir lsk!ıı dairainde ~ kayt 

an Uzerinde yapılım, olan 
tahrifatıı >.tlllldyt müfettişleri 
büyük ehemmiyet vermektedirler. 

Esas ka ytlan müfettişler tara
fmdan tetkik cdU!ncc tahrifatın 
pek çok olduğu anlaşılmıştır. 

ETABLISMAN 

• 
OROZDI BAK1 

BÜTÜN IST ANBULDA 
EN UCUZ !J AL SATA,. • 

TICARETHANEOI. , 

Y eru gden me• ıwlilt uı;ıı ar 

TENZILATLI; 

Fiaılarla satılır : 

l\uruşıın ıubaron 

Krepon basması 40 ,, ,, 

ı.ıoalln yUnli.1 HO ,, ., 

Kad f• baStna5t 94 n ,, 

Yün Yelekler 326 ,, ,, • 

k•dın m•ntol• ' 
rı ( f•r:tıtzı) 1250 " " 

Kız aı1tarlhırl 47b 
(6-15 Y••ınd•) " " 

Erkek çac;ık 
K-tamu (Spor 300 ., ., 
form•••) 

i::rkek çocuk 
pardesUlerl 660 .. .. ' 
Erkek çocuk 
koetUmU 

Erkek ~uk 
ko.tUmU 
( l•clvert ) 

Poplin gömlek 

750 .. ... 
• 

9oO '' •• 

200 " ,, 
• 

f•n•l• aarf ,.un 175 .. ,, , 

Fan•I• 1 .. z yUn 128 ,, ,, ..: 

fantezi erk•k 
çorabı 

25 .. 

MUaalln kıtdtn 971 . ıı 

.. j 
~5 tonilatoda;;y";;ka,:;- yelkenli eden a~acın çogaltılması için fi. lı:aten kayt ettırmıı olanların 13·4· nazaran tayin ve tefrikına ait 

si' ve motörlü gemiler danl•klıır te~ls edecek ve burııda 929 Cumar_teıi günil saat 13 buçukta mütalealar denney"'1 olunacak-
ccl 4-12·927 tarih ve 5901 numa- yetl~ecck fidanları aşıladıktan mahkeme ıflas odasına gdmeleri i-ltır. 

Şimdiye kadar C. H. Fır
kası -alt katım ışral eden 

Himaye! Etfal cemiyeti lstan
bul merkezi dilndon itibaren 
Halk Fırkası binasının ya· 
nındakl sokaktaki yeni bi
nasına nakledllmlştlr. 

Eslı:I ve yeni defterlerin mü
teaddit yerlerinde illveler, silin
tiler bulunmakta olduğu görül
mektedir. 

ıı;orabı " 

MU••ttn ıı;or•p 871 2 
. 
; 

.. l 1alı kararname hükmünün Mar- sonra cnzı ~decek. agaç sız ara- !An olunur. 1 I ...,_ Kayitlerin taıuimi ve a-
l"rıarada işleyen yinni beş tonila- zıyı ,un'i u,uııerle te cir ederek Ademi iktidar 1 lahı çareleri de aranılır. Ve i-
1odan yukarı olan yelkenli ve çıplak dngları ,·c~illetecek ve cap ederse mütehassısların fik-

vtöriü gemileı· ha <kında da I f YI·: Bf.I. C:F.VŞf:KT.lt.INI rinden istifade olunacaktır. 
lathiki sihhat ve içtimai muave- a~a ·farın ınu ıa aT.ası ıçln çalı~a - En müessir deva Seroin hap- J - Bu maddeler haricinde 
l~t vekaletinin 2-3-929 tarih ve calmr. landır. Deposu İstanbul Sirke- kalıp da vekilliği ve devairi a-
lg/ 1389 -numaralı tezkeresile Cemiyeti yapacağı i~erdtn cide İskenderiye oteli ittisalin- lakadar eden ve heyeti teşkil e-

·ı 

ÖldUrnlen kbµc-kler 

Halbuki muhııcır ve mtlba
dlllerl en çok a!Jkad•r eden ve 
muhacirlik sıfatını bildiren c:su 

Emanet bir senı zarfında kaytlarının hlç bir suretle tebdil 
Istanbulda 6,508 köpek edilmemelf ve bozulmaması ll· 

öldiirillmilştür. Köylerden zımdı. Yapılan lltvdere ait miıs
lstanbula son zıuruuılarda pet ve<ıalkten hiç biri meydanda 
bir çok aç ve serseri kö1>ek yoktur. l'apılan teklifi üzerine icra vekil biri~i de ,u kenarındııki ka- de Ali Riza eczane · dir. Taşra- den zevat tarafından teklif olu-

1eri heyetinin içtimamda tasvip , ilk ve söğut ıı;ibl çııhulı: yetişen ya 150 kuruş posta ile gönderi- nan muhtelif hususlar müzake-
a~' kabul olunmuştur. ve ıcr k.csiıı her zaman i~ine ya- lir. İzmirde eczadepolannda ve re edilecektir. 

Bınaenaleyh Akdeniz metha- 1 1 k !\! Irgat Pazarındaki eczanede bu- Mü.zakeratın hasılası maka-

geldiğinden onların ltlAfı :\Iülkiyt milfettişlerl bu husuı
lçln tedbirler almıştır. Bir tııki tahkflı:aıını genişleteccltlerdir. 

c 

1lldc Canakkale, Karadeniz rayan agaç arı çoga tma ·or. · em lunur. 
h f d bl k ------------ , mı vekalete arzolunacaktrr. 'lıethalinde Anadolu ve Rumeli leketimizin er tara ın a r ço T 1 b 1 k' 1 Müfettişler ve müdürlerden 1

·nerleri hududu dahilindeki akar sular. nehller vardır. Bunla- 8 e e e itap arı b" . . be . 
ın mıinave ıle içtimada vu-~!orınara havzasındaki limanlar rın etrafında sayısız agaçlar ye- serisi ku bulan müzakeratın bir hula-

Qsında çalışmakta olan safi ti~ır. böyle dereler eksenya ağaç- J E Q L Q J J sasrnı müteakıp içtimada heye-
l>ırıui b s tonilfıtodan yukarı ıızdır te tevdi edilecek ve gelecek cel-
r~5 Ton ·harıç) hacmı istiabi- Buralarda da odunsuzluktan ı o Kuruş seye ait ruzname de tanzim e-
~llde olan yelkenli ve motörlü b dilecektir. 
':ıin dahi buharlı sefain misil- mıişkülat çekflir. 1 lalbuki u ff E N D E S E 

h 1 ti t . kt -· kill•t Yeni vapurlar ı Marmara havzasında işledik- a aç arı ye Ş ırme e muş " 
ıruvasalat edecekleri liman- yoktur I• yalnı7. kavak ve söP;ü· 1 inci kitap arsllyadaa alınacak vapur-

! o k lan tesellüme memur olan ~ <la sıhhi istintak ve pratika- dun dıılını kcsm~k ve bu dalları uru~. Seyrlsefııln mildir! umumi mu· 
il.ıı istisna edilmiş olup işbu li- bu ağaçların yanına dikmektir. Orta mektepler için avını Tahir bey 15 ıııııaanda 
a.r !ardan hareketlerinde keza Bundan sonra aruk hiç bir Maarif VekAletlnce Muaf· Marallyaya gidecektir. 
~ıarıı sefain gibi memurini masraf ve zahmet yoktur. llmlerden mürekkep bir / Sadullah B. 
~~sinden kemakan patente ve ...._ hey'ete telif ettirilmiştir. 5eyrlsefaln yeni blltçeııl muza· 
~ \'ıze alarak rüsumu sıhhiye- Top kapı mahfili ··--~ - keresinde hazır bulunmak 

.... akb k b"li d" d lı racııat ahali! Uzre mUdlri umu 1 Sadullah " uz mu a ı te ıye e e- Topkapı mahfili temaşa şu- ı m ' 
d . Y · b f D E V L E T bey pazar ıtllnU Aakaraya gide r ır ırmı eş sa i tonila- besi bu gün biri sabah saat 11 1 cclı.ttr. 

köpeğin ltlAfı Emanetçe TütOn satışı 
tutulan hesaba ıröre bir ' Tutun lnhlsıır idaresi tardm-
llraya mal oluyor. J dan Torbalı vı: Glvurköy hava-

l11pango/ hey' eti 1 llsınde riıtün m!lbayusına devam 

Dün gcldlğıni yazdığımız ve edilmekt~dir. 
arasında bazı dlplomıtlftr da lnhis~r idaresi memurları ta-

bulunan l~panyol hey"eti buıı;ıln "rafından ~imdiye bdıır yapılın 
Ankarava ıtideeekdr. mübaıaa mıktan 120,000 okkaya 

Amerika gemf!;i gitti baliğ olmuştur luhtellf şirket 

G eçenlcrde limanımızı gtlmlş ve tlltiln tiiccarlan da mübayaat 
olan Amerika harp ıı:emlsi yapmışlardır. 

dün gltm1'tir. Ghıırköy ve Torbalı baval1-
Yenlden seggah geltyor sinde satılmamış, kalmış olan, 

yüz binlerce liraya haliA olan 
Bugün şehrımize 1 50 seyyah 

tütünler şimdi pek azd gelecektir 
Devam saatleri 

iJ'Iiiheııdi.~ taleb~slne cevap 

M uhendıs talebe cı:miyeti ta
rahndan ahiren aktedilen 

Mevsimin değişmdi uzerine 
n. .. yukarı işbu yelkenli ve , kt t ı b da k 
"'torJü sefaine ötedenberi ya- debil umum me ep a e e ve 1 ATBAASI Totonya onser 

gelmekte olduğu gibi usul mual~imlerine d_iğeri .saat 15 de 
1 

Bugün saat 17 de Totonya kongra miınasebctlle Gazi Haz-
~ llizama tevfikan bir Türk li- mahfıl aza ve aılelenne olmak Satış yeri kulubünde bu}uk bir kon- retlerine ve Ba~vekll Paşaya va 

İzmirde memurların vaz.ifeye 
devam •aatiırı dep;iştirllın.lşdr. 

Memurlar sabahleyin ı;aaı 9 
dan 12 ye kadar çalışacak., öğle 

vakti iki saat istirahat edecek-
~~ ktynıetindeki mücellet pa- üzere Topkapıdaki salonunda -.,.15-ta-n-h-uı-ıc-ra-sın--:da...;n;...:_____ ser vcrilecekılr. Recep beye arzı tazimat ve ihd-
\ı;ı e verilüp mezkur sefaine "mahfilin kuruluşunun beşinci Bir deyni mahkum hı oi Askerliğini bltlrmlyenler ramat telgrafları çekilmiştir. 
llıı. l"ılıara havzasmm hududu o- yıl dönümünü tes'it" münasebe- i•tifası 7.ımnında mahcuz ve fu- T l dil · Ahiren bu telgraflara bilmuka-
~ "'-k ve Karadeniz Boğazları 1 tile büyu""k bir müsamere vere- ruhtu mukarrer olan un d ... ni e çı e . mi yen ve yahut hiz- \'llAyettt:n yapılan tamim 

<! cına sefer açdaca o deniz-, . .. ıo '!san 929 urih1ne mü>adlf Çar· metl flllyel askeriyelerini bele cevaplar gönderilmiştir. üzerine memurlar bu oııretle 
filie apotaj yapa bilumum cek?r. Muı-amerey~ matbuat ~amba günil Galıtada mumh•ne cad· ynprı ıyanların kat"lyen 'ıiç bir 1 Çoculrhaftas 1 vazıfe görmeye başlamışlardır 

'tıı .,n hakkında cari bulunan u- erkanı ve memleketın tanınmış de indı merkez rıhtım h.ru uAcmde memurlyet\ı:_ ~abu! olunmamalan Bir yarma yıkıldı 
~ • 1e ni,zaır:ıtı sıhhiyeye tabi san'at muhibleri davet edılmış-ı saat 14 de furuhı olunaca~ .JIAn DahUlve e .. ~Ietinden Vilayete 23 Nisanda başlar 

bl... d.l ı d iiiıııll•-••••••••lli ·lzmir-Bandırma po ta Jr.ıııar-a !ardır. Jerdır. olunur, te ı" e ı m ş r. 

!erdir. 

[ mereerlze] " 

Boyunb•I• lpekll 4.5 " ... 
Son kataa 1amı., parçaıarnıdal 

l 
BÜYÜK TENZiLAT 

Tlcııret işleri umum mtidilr
l!lğündan: Ecnebi anonim ve <er
mayeı:i eshama mi•nkasem lr
ketler hakkındaki SO Teşrlnlııani 
380 tarihli kanun ahktmma tel' 
fikan Tilrkiyede ıfayı muamele!" 

mezun kılınan Ecnebi ŞJrketlertnde
(Bank belej pur letr anje) şirket· 
bu kerre muracaada ~rketln 
lıtıınbul ve Galata Şubelerinin 

ı Şubat 92P tarihinden ltibarer. 
tatili faaliyet eylediıtınt ve dil

yün. ıeııhhudat ve matlubatile Hu-
kuk ıımur ve nıuamel!nnm 
( leınalikl Şarkiye Fransız Ban 
.lwl) na nakil ve devir ve resllnı 

edileceğini bildlrmiştlr. Diğer 
taraftan (Memeli.ki Şarkiye Fran 
sız Banğası) da müracaat ederek 
mezkılı şirketin dilyün ~e taııh

hüdaanı ve matlubat n huku 
kile umur ve muamclAnnı kabuı 
ettigini ihbar eylem~ olmakla 
mezkur Banka ile al!Kıdar olan 
!arın '\kmalikl Şarkiye Fransız 
Bank.asma vr icabında 1stanbul 
mıntııkası ticaret mtidtirlUjtiine 
luznmu mtiracarları il.An olunur 

Ferah Sinen1ada 
2 rilim Aşk uğrunda katti ve 

Donkişoı: Duztaban bastıbacak ay· 
nca Dilnyaııın n meşhur hokkabuı; 
Metidl• Mstln•. 1 ıe 
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Bl TGÜ 'Kt) HA v A 
Du dzaml ~a.aret 14, •<~art 2 

ı gJn ruz~ilr muhtelli i•tilca· 
"' rJen -eeektir. Ya&mur sağnıi!;ı 

r 

Fıkra 

Üç fasıllık laf 
Birinci fasıl -

l:.fendim, au yıni harfler 
yilzUnden gazeteler okunmaz 
oldu. 

Hl\kkınız var, Ben kitap 
tilbilylm, bir tık kitap satamı· 
yorum. 

Ben mecmuamı kapayacğım 
ç.lnkü okunmıyor. 

klıapcı1ık müthiş zararda 
ıızizim, gayet müthiş zararda, 
~e yapacagımızı bilmlmiyoruz. 

- tlllkılmet yardımı olmazsa 
mahv 1duk ghtl. Ne yazan var 
ne okuyan, ne alan, ne satan. 

(Anasının örekesi) adında 
bir kitap bastım, muhıırrtrlne 
forması başına tamam tamamına 
ik! buçuk lira verip mülkiyetini 
a!d:cı, bir çok matraf ettim, Uç 
yllz tane satamadım. Okuyan 
yok monşır, okuyan yok! ve 
saire .. 

ikinci fası/-
Bıtader; Ben köyde, aabl

)'•d• otururum, köylUyUm. Çift· 
çl;:-lm. Allah razı olsun bu yıni 
harı1erden. E"kllerlnl sekiz sene 
çalıştım öjtreneınıdlm, bunları 

seidz haftada öğrendim. 
Ben de öyle bllltder. Fakat 

okuyacak bir şı)· yok. 
Ben unutacağımdan kor

kuyorum 
- Yahu ! ben ney~e ne. Kırk 

b şl afhm, iakat bizim çoluk 
çocuk hep öğrendi. ille kitapta 
"itap, okuyacak bir şey .. dlylp 
duru}orlar. Amına bulmak ne 
nıllmklln. 

Vlllyet merkızinde var, 
(it al. 

Saçmalama, be bllader, bir 
gazete 5 kuruş, bir mecmua on 
kuruş, hir ldt•p elll kurut ..• 
Blr~r tane almak için vlllyıt 
merkezloe gitsem :ıltnıı~ beş 

kuru~ l~in en az Uç günümden 
vı: on lira nıasraftan lılıtcatım. 

Üçüncü fasıl 
Sabahtan akşama kadar ça

lışan halk , okuyacak bir fty 
almak için ıtllnicrlol ve kazaaç
lımııı feda edem.ızler. 

Tabi, ayat;ına bcklemcmell ; 
ay ajtın ucuna kadar gitme il. Bu 
teşk!IAt yapılamıyorsa .. 
Ayıpttr, inkılabın okunıa. yaz

ma feyzine ifılra etmeyiniz. 

FELEK 
.hı11ı Beyfe11di11ill teessüril 

Dıinki " Vakıf " re/ikimizin 
başmakalesi, Nisanın birinde 
bu refikimiz tarafından karilere 
ıediye ellilen • Balık • fardan 
bahsediyordu. Refikimizin baş
nııılıarriri Mehmet Asım bey f 
lıu makalede kendi imzaşile 
neşredilen haberlerden şikayet 

·tmPkle ı·e böyle lôtifeleri hoş 
rıirnıemektedir. 

• 

lokaııfa da balık ısmarladıtz 
zemQıı: 

Ne batıgı emr«iiyorsu
nuz ? Eiye soran garSôna : 

- Nisan balıtı olmasın da 
ne olursa olsun ! Cevabını 
vermiştir. Bizim arkadaşlardan 
biri dün benimle beraber o 
başmakaleyi okudu~ıı ıeman: 

- Asım beyin şimdiye ka
dar imzsını attılft yazılar içinde 
en ziyade merakla okunanı bir 
nisanda çıkan iki telgraf idi, 
ne yazık ki onları da tekzip 
etli ! Diye hayıflanıyordu. 

Gazel erkek ! 
" Cumhuriyet , refiklmlıirı 

• Oüzel kadın • müsabakasına 
mukabil "/.'dam • arkadaşımız 
da bir " Gıi zel erkek " müsa
bakasına başlıyor Ümit ede
lim ki bu mflsabaka da Türk 
kadınlarının en güzelini seçen 
müsabakaya benzemesin . 

Vakit mi var ? 
Bir dostum 11ar,. hemeR he

men lıer garı kendisine rast 
gelirim. Dün gine gördüm, bana 
gazetelerde ne var ne yok diye 
sorarken koltugu11da bir demet 
gazele taşıy<>rdu, dedim iri: 

Yahu l Kolfu/!tında bir 
demet gazete var, okumuyor 
musun ki benden soruyorsun ? 

Ceı•ap verdi: 
Ah kardeş okumaya vakit 

yok ki! 
Neden? 
Neden olacak. müsaba

kalardan 1 
Bak , sayayım da dinle . 

Sizin Miliyette •en mühim~ haber 
ı'e • çapraz kelimeler • Cunı
huriJ•ctte " en 5üzel kadın _ -
ikdamda • en güzel erkek • -
Vakitte • bekarlık ı•ergisi 
bütün bunlarla ııtraşmada~ 
okumaya vekif kalmıyor ki! 

FELEK 
~-----,,---.,...._ ____ _ 
SIHHI BİLGİLER 
Şeker rahatsızlcğı11a 

tedbiri ehli 
- .s -

Schzclcr: 
'.! Salatalar. lıhaııa 

natidir 

kan;c 

cur~usu 

3 \lercımek. 

,ulya ıı;ihi nişai ve 
pancıı Kibi ~e~crli 

nudur 

rıohut, 1-:ııru fa
havuç, şalğam. 
.<ehzeler m··m-

4 - l'irinç nıuti'<.lir. 

\lep alıtr: 
l "ılayho~ ci ma, .rmut. şeitali, 

kav<ı. çilek, a~aç çileği kararcı ye
nllir,e hiç lıir 7u.1rı voktur. 
~ !iadem. fı;ıık, ceviı, ~bl 

yağlı meyva1ar çok taydalıdır 
3 \ <miı glbı de kabul olunan 

zeytu' hem ~i4ı htm de\'ld·r 
4 L!nıon. çok cadı olmavan 

portakal ııır zar.ırsızdır, çtinku bun· 
larda hulunın ,eker yer elma.ııındı 

nlduA<ı Kibi uzvh·etce c•er hırıkma · 
yan "leı üiot.. um inde ki bir eker
dir. 

3 - ,\nanıs üzuru. kavufl, kır· 

puı, hurma, incir gibi ziı·ade şekerli 
ve ke tane ıı;ibi ziyade unlu m•yv

0

1lar 
mut.irdir. 

:V!e,rubat - En Allsı menhı ,.e 
bizim Kırahisar - (ıtli maden sula· 
ndır. · 

6 \leşrubatı kuuliye Aslı 
caız dc~ldlr: tatlı şarapla. hu<u<ile 
-cfeki~terin den dolayı ~im çok 
muzlrdir. 

If. ıı. z. 
ılfuhiddln 

h 4' . ~•)Y.e·~ 

üytik muzıfferiveti kazanan mm.,. 
Senenin en zarif \'e en ştn filmi 

GÖNÜL iSTERSE 
Makas makas üstüne! MÖSYÖ ALBERT 

Adolf Menju ve 
kimdir? 
Katlan Karvan 

ilk kocasındoın l O ya~ında 
lıir rıg!ı, ı ardı. 

ikinci ko:a.:ı ··:-.eninle hru
paya h'İdelım,. dedip;I zaman ilk 
izdivaç mah>ıılıinü beraber gö!lir· 
mck istemedi. 

lbrahlıni a;ag-ıdaki kom· 
~umuzıı bırakayım mı? 

Emniyet eder:;en bırak. 

- Biraz hoppa, hsfifmc~rep 

bir kadın ama, lbrahimi seviyor. 

O halde pek illd. 
Kari koca, lbrahimi Şeyda 

hanıma h•rnkıp, :\.vnıpaya gittiler. 

*** 
Hir abalı, )eyda hanım 

hinıc lıaktı: 

lbrahlnı. 
- ~e l'Hr1' 

ibra-

.'açların uzanıı>j, 

lıere götıireyim. 

>tni ber-

- ·en de beraber mi gele 
ceksin? 

- ~:vet. 

Beyıı~lundaki ,ık berberlerden 
birine ıııtrilcr. lbrahinı aynanın 
kar~1'ına oturdu. ~cyda hanım 

ela, gazete! re "aknııığıı ha~ladı . ." 
\' e bir aralık, kendisine dil katlı 
tllkkatlı bakıp, oturnıa,ını 

dun bir bey gördıi. 

unu-

~ Tamam, dedi, adam bana 
a,ık oldu., .. Berber' 

- Buyurunuz beyfendL 
diylp de beyfcndi onırdup;u zıı

man. Şeydanın içinde bir sevinç 
uyandı 

Saçları kesilinceye, tıra~ı bi
tinceye kadar, beyfcncli ;ı;ozterini 

~eydııdan ayırınndı. ~cyda 

- \lukenınıd. eledi. bu lıey
fendile ayni zamand11 çıkarım, 

solwkta benim'c k<>nu~ur. 

DedJ~i gilıi ı aptı. ile) dcndllc 
aynı ıanıanda çıkt• Yalnız çıkarken 

lıtrocre beyefendinin kim c.ldu-
unu ıırciü llcrlıer: 

-. z .. ngin hir beydir, lıcr~tın 

aynı saatta ıı;ellp tıra~ olur. dedi . 
. okakta, lıır müddet beı icndi 

~cyda) ı takip etti: Fakat sıkılgan· 
dı, :;uz uyleı emedi. 

~:rtc>i gün ~eyda: 
lbrahiııı, dedi. 

fln fendi ıınlaı dı 
lhr~hiınin ,aÇ!ı~rı kh:ılırken, 

beyefendi ı;-'ııc ı:iiz cttı 
Gene beraber çıktılar. 
Gene hey fendi ;öz söylcvenıedı. 
Daha crtc>ı p;iın. 

- llırahim. 
- l~i'eııdinı. 

-(;el ı;açfarını alahn» yaptır· 
alım Saçlar afabnı.l' yapıklı. .. Sonra 
biraz daha kısııldı... '\Taklneve 
Yuruldu: · 

Üç gün clııha berbere taşındı· 
!ar. Bevfendlyle bakıştılar. konu 
~amsdılar. 

Dördııneiı ıııııı: 

-lbrahim. 
- Efendim. 
- Gel ~açlarını tırlıj ettire-

llm. 
Allah göskrmcsln. 
Göster~ln . 
Hayır. 

~vet. 
lbrahim itaat etmek mecburi· 

yetinde kaldı Fakat berber duk
kunınıı yakl~tıkları zaman, ko~tu, 
Şeydadan evel ı:irdi; \' c doğru 
beyfendinin yanına yakl:ı~ıp: 

Benimle. lı~rabcr gdin ha
nım sizi kapıda bekliyor, dedl. 

lbrahinı, >u\larını föturadan 
böyle kurtardı c bl>yle ·cydaya 
bir a~ık daha knzandırdı. 

:'lakledın 

Sell1ml izzet 

lrtihaller 

Müessif irtihal 
Erbnı barbı'. ~ foriklip;lnden mü· 

tekait \'usuf Kenan Paşa dün sabah 
inih~l etmiştir. Cenazesi hugiin saat 
l l ,30 da ~işli O;nıanbey Cabl soka· 
gındaki han1'<'indcn kıldırıl.rak llğle 
namazı Trşviki5e, camisintl• kılınarak 
makberi ınah,usuna defnolunacaktır. 

i·'eZJiiı abl~k:iye-ile temı~ilz etmi~ 
olan müjarünllı:yhin ufulU mucibi 
teessüicür. Kedrrdıdo alle<ine bevanı 
tttziyt!t cvlcriı · 

·1eıµ>hhür 

FRED NlBDONUN ESERLERİNDE~ 
ŞEYTANI RAKl(ASE 
CiLOA GRE)' in son temsili 

OPERADA 

ğ~~rm~=••---
1 J.rAnın cıı şen .:rı C."'ip 1 ~ ·1 \ " en 

f\.()LE 
i)nümti1.Jcki Pa. ~r r•ııai ~:ıat 1.J.,.JO ıııatinı.:sinden itibaren 

FRA'\'SIZ Tl)ATR•> ve S1 ' t:l'vl\SI DA 
gü"tcı ile~ck olan • 

ASK P~RtSi 
·> 

filmindt: :ır1., en<l;tı11 cdecc;Ktır. f\:\h fanl:tzi ve kıın1ik, l\:Ah hİ:i3i 

sahnc'.erk m1Hmal ·•tan hu dramatik komcdi,,ftde <leholtAr Klll.l•:N 
\1 O J( en nıJ:kilpe<cot hcdadpcr\'eranı memnun \'e a!Akadır 

edecektir 
I inmiş~ Frın~ız Sinema ve 1'iyatrosu reıli..;t muganniyelerin 

Kıraliçe;i olan J l\ .\1 AR~ O yu aıı~ajc etmiştir. flu m<şhur 
artist her akşam ve Cumarte~i ile !'azar günkü Hı l :! matinelerinde 
tağanni edecektir. ilk tagannisı iinümüzdekı l'azır günu motinesinde 
b»la1acakur. 

Şen, şuh ı e dilhtr arıiot 

BİLLi 0()V 
carnfından 

SARI 
ZAMBAK 
.1\.ynca iki kı.;ın1lık 

p;lünçlü komedi 
•Gilndilz 1, 3. 5, 7 gece 9 

IPI ms:ıllE!IM-J ... İ K--~1911 

1 SİNEM ASINlı\ 1 dün ak~amki Aala nıiı .nmere,ı 
mcv3iınin en parlak .... uvıre:-0! 
addedilebilir. Zıra KONRAD 
VAYT ,.e f\'U;R\ FIL!Rl'\I'.\ pek 
,,-üzide tem•llleıi 

GÜLEN ADAM 
filmi iiındi,·c kıdu mi•li nııne,· 

buk lıir mt11 afiakivrti ihrıl. 

cuni~tir. 

Cerek bu ıuua1.1.am film ıerek<e 

maesmı Pollamklnln bilvtik bir 
ınahareti san'ark~r~ne ilt tertip 
ectijti mu,ika ad•ptısy,.,ıu medit 
Ye sürekli alkı~larla karşılanmııcır 

Bugun birinci maline 12 f 2 ca 
lıaşlayac'lktır. 

Senenin en mu~z:1.am. en muhte 
~cm fihni 

CE ' GİZ 
E V f, A T ·l, A R I 

Rugi.ın 

ELEK sinemasında 
:ılkı~la~·acı~ınıı ilm han;;i.;idir· 
Cuma gttnlinüıü hoşça geçirmek 
için mutlaka inıihap ıdeceğinl~. 
lük- ı e ihti~amın cims•li cımışa
ların en cazibi en gilıell olan 

KONFETl 
lilmıdir. Sut 17.:JO matin<!indt · 
l\iıarlı \ıpoliten o•rkıları. 

;\ 1 atine saatleri: 
i·t·l~.~ •I 17.I ~ 19. Sul'lre su~ll 
2(,.l 4 :.:1 

C'uma _.günkü matiııcıhi pek 
ho.şça geçirınck i~terseniz 

.\LHAl\1RA 
Si~EMASINDA 

gô'1tt:r ·ınektc ol.ıı.n, ek.rınu1 en 

lılil'iG, 1"ıld11.lmnda RAMON 
NA V ... RO nun ıuıazııaaı tcm~lll 

'1 GAPUR 
GECELERİ 

filmini seyre<lini• 
llAı eten, iki kı.ımlık kıhkıhılı 

bir komedı 

l;bu ('uma v;ünU erk ok, kadm 
~eııç. ihtiy•r her keı; 

FRAJ\fSIZ TİYATRO 
VE SİNEMASINDA 

irae edilaıtkte olan 

VERDO .. N tarllıl r 
hayaller 

nım <n muazzam kahr1mınlılc 

sıhnrlcrini mtı<avver pek merak 
aver \'e emulsir. sUperfllmln\ 
se,-reuneğe gıdecekıir. 

Geçen sene RUAl\1 hastalığı- ' \, ,.~"zer ne iıi kasır~•ı,rnkımla 
nm devasını bulmak için çalışır- \LH '\ ;\lft \ Kadıkuy 1111<1rlı ojtlu tiyatrosu 
ken hastalığa tııtularak vefat e- SL .EJ\l \SlNDA nu aki•m komik Ahmet ve 

den aziz fen kurbanı arı m~rlıum : '.üiiıiiijiı~s;~;;~~ll~•:rm;i~n;• ~h~a~nı~m~ta~r~afi'"j"iujd!im~uisiamieijre Binbaşı AHMET ve Yüzba~ı 
HÜDAİ beylerin ölü.,llerini~ · lilıı- Toptan ve perakende 

senei devriyesı münascbetile KR p 
0 
•• SIN 

yapılan ihtifale liitfen •.e;;rif bu-
yuran muhterem zevata meslek 
ve mektebimiz r:amma ar;.ı sük- ' 

~:kndim d · ran e erim efendim. En iyi Bursa krepdöşin! en ucuz flatla 
Hcrbc•· saç 1 arını uwn bırak- Askeri Baytar Tatbikat Mektebi 

mı~, ıclclinı de kısal ısım. mud!rı Miraiay TO LACIOGLU fEHMI KAYA B. maıı;ezasınds 
Hcrhcrc uırtiler. HALİL. Cai<makçılar v i9 lstanbul ~ 

Ankaradan gelen bir arka-
1.ışın riı'ayetine göre mumai
'ı' ·lı bu işr u kadar içerlemi ki 

•. ııı ıyei. ıa edebi tefrilıuı 20 - -külteye devam -cc1erken ka- di. Fakat (Isparta) vilaye-j hakkak bir t~hlÜ{edcn-l~ur- zü sarrİı d:ıala~ ediyor~du. • • h k• • dın gözlerinden küçük bir tinin (Bucak) nahiyesinde t.ulmuş ve bir insan kurtar- (Suat Nacı) nın çık~ıgını 

Oy e ımı iltifat görünce bütün ciire- bağçe tarla sahibi (Hakkı) mış gibi rahat rahat nefes görünce başını yere egerek 
tiyle ona muvaffak o1n1a- Ef. nin bu masum ve saf alıyor, daha serbesr düşü- sordu: 

Bfirhan Cahlt ğa çalışan ve pençesine al- kızını nasıl mes'ut edebilir- nebiliyordu. Vazife a~:kı - Doktor B. (Cemile) 

Gençlik, bi.hassa irade veı açılan bu sahne, gen-;lik ve <lığı her vaziyette ve ya~ta idi. bir hekim gi i a~ıı· bir sc;;lı- ·ine hasta mı? 
arara fırsat vermiyen an- mahrumiyet gibi iki azğın kadınlarıvahşi bir kartal gi- (Suat Naci) aç bir kurt genç kıza hita•> etti. 1 Bu e.e ukadar alıştığı 
arda en şuursuz, en m~hlik ata benzeyen hislerle onu bi didikleyen genç <loktoru gibi, bu hazır ve müdafaa-ı· - Size biraz geznwk,do- .. halde yiı:ıe bü~ükanne1.r·r o
ereyanlar<ı; kapılır, gıder. tehlikeli bir uçuruma atma- bu anda zapteden ve (Ce- sız şıkara hücum edeceği laşmak lazım (Cemile) tl. /nu.nla yuz.lernı sarıp gözle
~u anlar bır bahar havası- ğa hazırlanıyordu. Genç a- mile) yi muhakkak bir aki- anda onun koyu turucu a- dedi. Her gün biraz ka:-ahı rnı yere dıkerek konuşiyor
ıa benzer ki şuur hatların- damın alevlenen gözleri, bü betten kurtaran şn olmuş- vuçlarnı, kınalı parmaklar- dışına çıkın, ağaçlık altında lardı. 
ıa tavakkuf etmeden do~- tün saflığı ve masumiyetiy- tu. nı görünce bütün bu haki- dolaşın, sık sık bağa gidin. - Az bir şey büyük H. 
udan doğruya sinirlere ve le sedire uzanan bu yaban- ı Suat Naci) terbiyeli ve katlarla karşılaşıverdi.Genç Ve ... ve her yirmi beş gün- dedi doktor. Onu bira:ı: çı
<atta kemiklere kadar işler. gülünü kavrarken birclenbi- temiz bir gençti. . Hatıra- adam geçici bir sinir buhra- de bir ilaçlarnızı almakta de karın, gezsin, bağa götürün 

Bu zaman insan maddi re irkrildi. .. (Cemile) nin lan bir isimden ve birer gün nından kurtulmuş gibi ken- vam edin. hava alsın. 
ıir varlık değil bir hayala- bileklerini, ellerini bekleyen lük, birer gecelik eğlence- dine gelince bütün ciddiye- Ve onun cevap vern1esi- İhtiyar kadın içini çeke-
:minin fevkalbeşer mah- açık avuçları pençe pençe den ibaret kalan (İstan\:ul) tini takındı. .. Hiç şuphe- ni beklemeden selanıladı: rek homurdandı: 
u~larına ben;;;er. O anda en kınaları gözüne ilişmişti. kızlarıyle sevişirken hiç bir siz kasabanın herhangi bir - Şimdi Allaha ısmar- - Ah evladım, söz din-
ıuytik gtinah bile renğa- Bu anda (Suat Naci) nin endişe hissetmez, vicdanı delikanhsıyle evlenince da- ladık .. Yıne hu tarafa gelin- Jiyor mu, bu sabah anası, 
~nk camlar arkasından &"Ö- bütün o şuurunu kaybetti- bir izdirap duymazdı. . . ha mes'ut olacak genç kızın ce size uğrarım. babası bağa gittiler. Onu 
unen lezi;,; n1ıryvalar gibi- ren ihtirasları körlettL Fa- Çilnkü aşklarnı an:ularıyle hayatini zehirlemekten kor- Ve genç kızın süzülen da götürmek için o kadar 
lır. Bu püriştiha, muharrik aliyetten kalan dima:,:ı ha- bahşeden bu kızlardan her- ktu. Onun saf ve masuın za- yalvaran siyah pırlanta gi~ yalvardılar. Gitmedi, git
ne_yvaların ne gayrikabili ekete geçti. Bir hamlede hangi biri onu müşkül bir fiyetini küçük ve basit ted- bi gözlerne bakmaktan sakı medi. Sonrada hastaland; 
tınap cazibesi vardır. genç kızı sıkıp ezmeğe ha- mevkide bıraksaydı nihayet birlerle silip yok etmekten narak yürüdü. Sofaya çıktı. sizi çağırttık. 

Beyar.ıt dalresindon: Hızır Bey 
mahalle;inde Zeyrek caddesinde 146 
No. maa Oda DükkAn ile 148 - 150 
No; Hanenin hedm ve nakl masrafı 
alıcıya •it olmak üzre kapalı zsr( 
usullle müzayedeye vaz edilmi~tir-
30 Nisan 929 Salı günü saat 14 te 
ihale edilecektir. Almak isteyenlerin 
oartnımesinl görmek üzre len me· 
murluğuna müracaat ve mezkOr gün 
ve saacten eve! teklifi havi zarflıtrı 

daire encümenine tevdi 
ilin olunur. 

* * * 

eylemleri 

Taksi ocomoblllerl için konacak 
I;JI)() küsur ~:mayye lavha açık mü
nakasaya konmuştur. 28 Nisan 929 
cırihinde ihale,ı olacaktır. Taliplerin 
şmnameyl görmek için her gün mü
naka;ava girmek iı;in mezkt\r tarihte 
le'"zım müdürlüğ'ihıe ıı;elnıeleri . ,, . 

Sehromauetinden: Şchzadchaşmda 
darülhadls Ila>1Mit• medrc«si içinde 
5 numaralı oda kirayı nrllmel; 
üzre açık müzayedeye konulmuıtur, 

2o.ı4 <11!1') tarihinde ihalesi olacaktır. 

Taliplerin şartnameyi giirmek için 
her gün mü•ıvedeye girmek için 
mezkOr tarihte le\'lzım müdürlüğüne 

gelmeleri. 

*** 
Şehemanetindan: lılaiye ıçin ılı· 

nacak ~500 metro hortum kap.tı 

zarflı münakasaya konmuştur. Ta· 
!iplerin ~arınıme almak lçm her ıı;ün 
'"""m m!ld!lrlılgüne gelmeleri ve 
teklif mektuplarını da iha.le günli 
olan 27 + 92'1 cumartesi günii saat 
on he~c kadar mtıkur mudürlüğe 

~~"' 
5,bremanerinı:lrn : 

1 v .. ı 110 ıl:\ kırk orasında 

olmak ıımle itfııiy• mMd<iyeıind•ki 
gurup amir ıncavlıı!l~lne ıu•lup ev
saf "e ehliyeti haiz bir memur tayin 
edilecektir. Talip olanların Emanete 
miıral"' f :ırı. 

2 itfaiyede teşkil edilen tahrip 
müfrcze'i için iki memur alınıcıkcır. 
~:ve1ce istitıklm zıhltlllinde bulun
muş müstafi ı eya mütekıitlerden 
tahrip ,·atıftsiııde çalıtmığı kablli· 
y<ti vücudiy!ISI müsait olanların cmı

nece ıntiracıııtları ildn olunur. ....... 
llcyızıt dalre;indcn: Daire lıudu· 

dunun muhtel!! yerlerinde perakende 
olarak bozulan yayı kaldırımlan 

ufaltlı ta.mir edllecel<dr. llllcümla 
malzemesi müteahhide ıUt olan bu 
ameliyatın metro murabbaı ilı1erloden 
fiaıı kapalı zarf usullle ve bir sene 
müddetle mUteahhirtıgı münakasaya 
vazedilmiştirl Zarflar llS Nisan Per
şembe gilnü suı on blfte kttşıt 
edileceğinden talip ola.nlarlll fen.iti 
fennlyesini tttrenmek ıız.ra hn >U
bHine vı cetUfıı i~n de Dalre en
cUmtolnı müracutlm lltn olunur. 

Yalvaç sanayi ve Ttcaret ano
nim ~lrketl hissedaranıruı: 

Nizamname mucibince 1!8Mırt 
9119 tarihinde yapılacağı illn olu· 
nan 1 ley'etl umumiye içtimai 
hssbeltcap yapılamadığından 1 
Mayıs Q2Q Çarşamba günune 
talik edilml~tir. Hissedaranın teş· 

rifl~ri Hiıumu ilAn olıınur • 
( 1 ) ruımamei ınüukcrat ı 
Hey'ett idare ve murakıp Rapor· 
!arının kiraıt ve müzakere~!. (2) 
Müvaııenel hesablye. (3) M!lra· 
kıp ye Hey'etl idare intihsbL 
(4) \Hlrakıp ve 1 ley'etl idare .ıc

retleinin tes iti. 

şey söyledi. Annesini, ba
basını bağa gönderdikten 

sonra hastalık bahanesiyle 

kendini çağırtan bu saf kö· 

ykızının zekasına ve desise
sine hayret etti. 

Hayvanın üstünde ağır ağır 
merkeze dönerken nergiz 

gözlü (Cemile) rıin bu ma· 
sum tuzağına düşn1ekteı1 

kurtulduğu için seviniyor· 
du. O. böyle ne vak'alar, rıe 

şeytaniyetkarane hastaJı1'· 

lar görmüştü. Fakat burı

lara hep (İstanbul) muhi

tinde tesadüf etmişti. Dah<1 

fakültenin ücüncü sınıfırıd<l
henuz bir reçete yazmasırıı 
beceremediği zamanlar ne 
hanımefendiler onu bir ırıii 
tahassıs gibi yatak odalarl1~ 
davet edip uzunuzadı kerıd1 

!erim muayene cttirmi!'>Jer· 

Do~tor (Suat Naci) nin zırlanan ellerini geri çekti. onu nikahla alabilir, haya- başka çare yoktu. Büyük annesi. bir köşede (Suat Naci) ihtiyar ka- eli. 
1,.-ı alt!nda birdenbire (tstanbul) da, daha fa- tını ona göre değiştirebilir- (Suat Naci) şimdi mu- mindere oturmuş yüzü gö- dına teselli verecek bir 

[ 



KONFATI (Melekte) 
[B11 fllm karnaval havatını tasvir eden zegln dekorlu bir eserdir.Artistler iyidirler.] 

' 

Mevzuu 

Roksan ve Karlo isminde iki v;enç karnaval mevsiminde br
blrlerile sevlşirl~r. Kont Ferıro ismindeki kırk beş!Jk olgun adam da 
uıuz altı yaşında bir kadını ıevmekıedlr. Kontun bu ışkını haber 
alan hıluı ihtiyar ve deli Kontes ~'eraro işe mUdahıla etmeye ve 
kontun bakllmen st\·ip sevmediğini tecrübeye kırar ı·erlr. Ru niyetle 
tahtı himayesine aldığı gUzel n genç Roksanı kont F eraroya taktim 
eder. Kont bu güzel kadını görUnce llk dildadeılnl unutur ı·e artık 

Roksın !le meşgul olmaya b14lor. 

ihtiyar Kontes bundan memnun görünmekte n Kontun eski sev
(lllal de hadiseden çok mUteossir olur. Ukln Kont kırk beşlik Rok· 
un ise on sekiz yaşındadır, zevkleri, hisleri ve düşünceleri biiabü
tün ayndır, Konrun yaptıft şeyler ve sürdüğü bayat ona aykırı gel
mekte ve Kont da Roknru bir çocuk telıklcl eylemektedir. Eğer 
bunlar bir blrlerile evlenirlerse bir müddet sonra Roksarun rn parlak 

, zamanında Kont hastalıklı bir ihtiyar olacak ve ikisi için de bayat 
,_,,,.,,. ,\ıammül fersa şekla\acak. işte bu mülahaza üzerine Kont Rok<an

·an vaz geçiyor ve tekrar eski sevdiği l..&dını avdet ediror Roksan 
ı karlo ile birleşiyor. Artıl Kontes, Koııt Feraronıın aşkkından 
nindir 

=MailkofiliarGeiiiiSi~:ıcm~.:ı:::~u::öPe:rilcia: 
4rtlslleri: Dolores Kostello, Coıı Bariın11r. 

~ leu eser meşhur fransız edibi Rahip 

tcvonun "Manon Lesko" ismindeki çok 

ruf romanından çekilmiştir. Artistler güzel 

11 ~ <le filmin ilk kısımlarında şayanıdlkkat 
~ ıızunluk var. Film baştaraflarda romanın 
lııttıııne sadık kalmış lsede sonlara doğru 
~ ~ fazla bir hareket vermek için eser 

'tı~lştırllmlştlr. Con Barlmur oyununda mil

i\ C<ldtt görünüyor. Dolores kastello çok 

ltılıni Dekor ve elbiseler güzel güzel.] 

~evzuu 
·. lınyen şchıindc bir otelde 1 ~30 .<en esi .\1ayısındr 
· ~·~•h. ~öl'ı\ye Fabyeıı dö Gnyö İ<minde bir illhiyat 
't ~... Parı>< gıtmek üzro posta •rabası beklerken 

" bır arıb• geliyor. Bu arabanın içinde Manon Leslı:o 
\~de pek güz•\ bir kadın ve onun biraderi ile, Baron 
ı1ı.,%y isminde bir zindost iniyor. Baron, kızın bira· 

~i lkn• ederek onu birlikte Parl'c götürmeye karar 
l »or. Bunu te>adüfen öğrenen \ e l\lanonu görür 
1 ııı,,. A'ık ol•n Siivalce dö Fahcen hem-n :\Tanonla 

~~ • • J J 

•r kaçıyor_ 
1 
;i genç l'anahtın otellerinden birinde oşkın en 

• •nlarını ya~ı yı>rl•rsa da biraz sonra paralrn tlike
ıq't .. Diıcr taralt•n \lanonuıı biraderi Andre Lesko dı 
. :~'lihttan 1 ir an f•riğ; olmıvarak ııih"}et kız kard•
' ·; .~ldu~ veri Kt;fedivor \e Fabyenin gaybubetinrlen 
,'11~•de !\lanollu alıp gotürüyor .. ·öı·alye d•ı l 'abyen 

ÖR!<cnlncc >'ıdi~I l<adının kerıdlni terkettiğlnl 
• ~dtrek içkive 

ıııar_ r'abıenin 
'1 . 

u. lfürından biri 

•n~~l't•rmak için 
~ııanun anık 
;·olmuş h•r 
• Oldtıgur. ı 
tllıLk Ü7.re 

.._ lııbn z 
... ,._ b ~ap:i .. e 

'"lron !\10r 
! ~ llıetre.ı ol 

4 & • 
~ il' 01\iıor , e 

•by : b eı on· 
• ~ot".ıınduklan 
l!.ı ltirü ı·or 

"'·•nıe •· · . bt "••non 
~ ~I 
\.ı ~ l'nan1.a - \ 
' b .. ı sonra tık
•t •. "'lU: .,, ~ ,ıııwlır 
~ı,~ 'Ptiye na
'"ı n .!llıırıany 
u 1 •çin i\lı-
'lt •bııelerlo 

'bı 'llrd ı tıı 1 ııruyor. 

~ .• • evveıa 
llluk nazırını 
• ' ttrı <: 

ııı; · onra 
'ıııııc bn bindi~i 
\,.. ınıvor 

·~~,.,C . \'C 

ı ı·ak 

Görenlerin tenkidi 
Sinema medeni hayatta tiyatronun 

çok fevkında bir mevki tutmuş ve 
halk ar.sındı tiyatrodan pek çok 
fazlı rağbet bulmuştur, onun içindir 
ki her evde u çok sinemadan bahs
edildiğini lfldr ve her tabakadaki 
insanluın bir film hakkındaki fikir
lerine resadOf ederiz. Halbuki tiyatro 
böyle değildir. O yalnız sın'aı er
babına tenkit hakkı kabul etmiı ve 
üst tarafının fikirlerini milbimseme
mistir, çünkü tiyatro sinema kadar 
" Popl.ler • d•ğildir. 

Singapor Geceleri (Alhamrada) 
Artistlerlı Ranıon Novaru, .Juan I<ravfort, Ernest Torans. 

Bir mllnakkit sıfıtile film seyret
tiğim zaman aldıp;ım netice alel'ekser 
karilerimin, seyirci sılatile görüşlerine 

oymadığını muhtelif vesilelerle müşı· 
hede edilenlerin filmlerin yaptığı tesir 

noktasmdan teıkikını daha munasip bul
dum bu suretle seyircilerin ekseriyeti 
ile benim aramda lhtillfı nazar hasıl 

olmuş oldu. Bir takım filmler var
dır ki onlar her cihetten iyidir, 
l\1eyzuu mantıki, sahneye konuşu 

iyi. oyunları All, dekor zengin, fo
ıogu.fi kusursuzdur. Buna ne taraf
tan baksanız bir şey diyemezılniz, 
IAldn bir takım filmler vardır ki 
bunları filmcilik dilinde "Komer<l
val, yınl iş ftltııl denir. 
- Haddi zatindt bl9 bir fevkallde
liğl yoktur. Belki kusurlan da nrdır 
amı halk onu tutar ve sinemacı o 
yüzden para kanııır. Bir diğer kısım 
da vardır ki bütlln hllsnünlyote rat
men el ile rutulac&k halde değildir. 
Bunun için ne deseniz boştur. 

Şimdi şu ulak hıılbadan sonra 
lstanbul halkıaın şu günlerde tlfıdığı 
bir baleti rublyeden bahsetmek iste
riz. Bir kısım seyirciler vır ki onlara 
dünyanın en muı·ıffık filmini gös
tersenizı 

- Saçma şey! diyip geçiyor. 
Ben bunu ewell tesadüfe hımledl-

yordıım, "kin sonradan gördüm ki bu 

temadi ediyordu. Dün bir iki iı adı
mile bu bah~I gllrllşürken bana dedi
ler klı 

r 

• 

[Bu film epey zamandıre kranda görmedltlmlz 

"Ben hur" milme1111l Ramun Novaronun eser

lerinden biridir· Filmde hareket ve bilhassa son 

partilerde çok hareket vardır, Mevzuun esası bir 

kardeş muhabbbetlnln aşka galebe edebfloceğ'lnl 

göstermek istemesi itibarile biraz şanyanı mill&

haıa ise do fllm caziptir.] 

Mevzuu: 

"Jereml. isminde ihtiyar blr gemicinin •Mark, Noab, 
Jttel, Mıteo. isimlerinde dört oglu vardı. 

"Nıtan, ismindeki gemilerinde en kUçUlderi olan • jilel,den 
mıduı gemicilik ediyorlardı. Jtiel Prisçilla i<minde bir kızlı 
sevlılyor, "Nııaıı, ~emi•i büyük bir seyahattan avdet ettitf 
zemın Prisçilfanın pederi, Kızını ".Jcremi. nin bllyük oğlu 
Mark ile nişanland~ halbuki kız Markı sevmiyordu. Jüel bu 
hadiseden çok müteessir oldu ve gemi tekrar seyahıtı çıktılı 

zeman o da bindi. Mark ise Prisçıllının hndlsinl 
sevmediğini anladığından, kederinden kendini içkiye vurdu. 
Yolda bir büyiik fırtına olmuıru bu fırtınada Markın kardeşi 

M1teoyu dalğa kapıp ı:<>tllrdli, Jüel de onun yerine serdümen 
oldu. Sertayfa bu tayine kızdı ve Slngıpur limanında 
Marktın intikam almı~ı karar verdi. Sıngıpurda bir 

- Bunlara bUtün dünyanın btfen
diği bir filmi göster>enlz yine bıyen
mezler, çünki onlar bunu bir şey 
anlıyorlar densin diye go~terlf için 
yaparlar\ 

Filvaki ben de buna J ındmı, bir 
kısım halk yar ki onlar beyenmc
meyl hüner sanıyorlar. ı.aJ) 

fırsatla Markı bıçaklattı. onu Singapurda bırakarak yalnız Jüıl ile avdot etti ı·e ]iielin Markı !hıncı ettıf;ini 
babasını haber Yerdi. Babumın itimadını kaybeden ,lüel kendine sadık beş on kişi bulup tekrar Singapura 
döndii, kardeşi .\Jarkı buldu ve avdet ederlerken ser tayfı. '\Tarkı öldürdüğü için serbest kalan Prioçillı ile 

....... .. ...... Jile! birleştiler. 

Gülen 
n Q 

adam (·Majikte) 
4rtisfltr: Konrad Vay/, Meri Fifbln, Bakfanova 

''Otllec adam,, ftlmlnden (Jl\ajllı) "0Ulen adam,. filminden (MaJlk) 

[Bu film Vlktor Hugonun ı tı gibi sahneler çok iyidir. j de ırltzel •rkek olsaydı ese- 1 "KompraçlkOi, i~minı ala1 ve ço-
bu isimdeki romanından Bu film hakkındaki ekseri rln ınuvaffaklyetlnden şuphe cuklırı çalıp onlara bir takım ameU-
alınmıştır, Hugo romıın111da kırltlkler lehdaranedlr. Yal- edllemeı:dh Konrat Vayt" gU- yat yaparak sarayları ve •:.Ok.lere pal-
yaşattığı e"has ııe ihdas nız bazı fransız tenkltlerlnde len adam" rolünde kusur- yaço yetiştiren bir ttkıır. adamlara 

" ~uzdur Fil d h k vererek onu paskal lıallne ı:etirme;ı 
ettfğf vakaları ne kadar iyi filmde çok şiir mündemiç ol- ~lli.ka ~ardı~ J e are et ve ve 'ıilAhcre ç<ıcu~n r.orı <lduğu 
tasvir etmiş ise filmde de duıtuna işaret olunuyor. Biz- • . · m•idana çıKa•ak onun h•yaunda 
bunlar o kuvvetle temsil ce eser gftzeldlr, Eger mev- da F s~rm me1·zt1G on yedinci ım- bü>iik vak'ala.r tahaddliı ıvleıııesidir. 
edlmştlr. fnglllz sarayında- :ıu mtisalt olsa dil filmdeki 1 orldng:.ı,tere kı1 r•l.ları~ddan bıkıncid.fakın Bu ıUm Konrad Vıvtın Ameri 

• rı. a:ıçar ı ı:-ı;mın e ır 11. ımın k11da .. L.uivarsa! .. 1;rmaS1 hessbını 
ki entrikalar, panayır haya- güzel kadııılıırrn yanır.da bir o~lıınu ortadan k ld . k ; in on çcvird:Jti bir !Umdir 

·ş:11~1~~ılı':ll/~!~f1hi;.uı~'l1HllllHıFfi'~llfith;ıa·ı~mnıı HıTl!A:tlı~r;;:ı~~~t~Sl (J IMBi;'lı~ber 
Sitıenıacılar telaşta '" ipekçi karde~ler tarafından btr 

Alman Radyo ~lrketl miıdlır- Yeni gümrük tarifesi kaç ,..amandaıı beri Darulbedsyi 
!erinden blrlsi geçenlerde ıı.azcte- . lla~er.•ldıtı;ımız ıı Köre veni güm- artistlerine çcıirtilmektc olan 
lerc nrdip;i bir m(ilılkatta ı .. 2ıı rük tanfesınde Türkiıeve ithal eJile· " Ankara po~tası ., 1-mindekl 
senesinin hitamırıdııı en'e\ Radyo ctk mamul filmlerin kll~~ı.nd:ın 1 :i<K> filmi tıap;layı:ak ve yazılarını 
istasyonları 'a.ıı~sile. Radyo kuru~ .r.,im alınma<ı mukarrer imiı. yazaı:al.. olan Rejisör - ~~rtujtrııl 
~lnenıamıı;rıft, neşriyatınA b~lı- l\1üternsm borda bir fılmin ı~ ~ilo \Tuhsin B~y Darülheclayi ile 
nu:ajtını söylenıl~tlr . ~~ c r geldiğine nozaran film lıa~ına :!I!~ turneye çıkngındın bu iş vapı· 

lira gümrük resmi yerilecektir, llıli lımanıı~ \C fllıııin irae'i ııelcı:ek tahmin cdlldlıti vcciıile bu 
hazırdaki tarife mucilıin,-e filmin htr mcı·simc kalmı~tır. 

süz tahakkuk ederse sinem~ sa- --- .. •• .. ·-· -·- 0~-
b J kilosuna yalnız .1 lira re<inı \erilmek- :1 lirayı da 1 ~ lirayı çıkurmıktadır. !onları un an bir haylı mtltc-

tcdir. Bütün fil!nriler ve "'İnemı sı- 1 l:ılbuki hizim rncn1lekeue film "an'atı 
esslr olacak demektir. \'akıa ı · ı · · 1 1 batta en ıptida.i <eklinıle hı·ıe ,_·ııktur-1ıp erı re .. mın l L'J '°ınemc(i için te- '( 
henür. RadY<»İııemıtografi Hlet· şehbiı<atta hultınac·aklnılır. ki bunu himaye için resim arnrılmış 

olsun. Ejter resim hu miktara ihldt; 

Bizde fihn sansürü 

Şehrimizdeki sinemalarda ~s

terllen filmlerin şimdiye kadar 

san<iini yalnız Polisçe y~pılmakta 
idi Bir aralık bıitün sinema film· 

lerlnin erkAnı harbiye, ;\1aarlf ve 

PoU, mürahhaslarından milrek-

kep bir komi-yon tırafınd'n san-

leri piyasaya ı;ık'j1 ta taamnıum llun\ordın lıirile gonıiıtik; bize oıunıır;a haddi zatında pahalı olan 

etmediı!:i i~iıı belki lıid:ıveten dedi ki: fl\mleri iıhal edemeıer<k llcuz ı·· b 1 "ttı'rllmeo. ı' ', · "' J{İ i Pl) i~~e san~ür ... ,, 
bundan istifade ~t!Lıılcr p~k Hl. Yeni •ı ·re memlek•t m!mu- lıı l.ı Fd" ~etırebilecejl;ız. llu halde 

sür edllmc~i dtışiinillmiı~ i.;e de 

Dahllıy~ vekAlctince yine eskisi 

olacaksa da llad\'o ile ·i:m cös l;H e ın"'" u'' h ın.1\ ~ iı;ir hır :-.cyirL·ı ınik<ları aıalacak \'e ~L·rck ten."İJl •. :dilnıi~tir. 
ç '· 1

'.: i rı ~ re ınlnİ aı ıı rnıı; ~ bizim kaxıı.ncı m11. J?;erek .. e hükli·nct 
terildip;; ~ayi uiL -~ da t ı'ııl her . ı his;esi ı eis ette ek.ı!ıcekllr. ıı llu ~ eı an-.a ıı;c s•erme'< !<;in dııır-



uruyor becan 1 
Sevdalile doldu Cehennem yolu, 
Ah vuruldum diyen vuruyor becan ! 
İnsan şaşırmasın sağile solu , 
Olmadık hulyalar kuruyor be can . 

Ya tabanca çeker, ya zehir içer, 
Zorlu ölümlerden bir ölüm seçer . 
Kendini harcayıp dünyadan ge Tr, 
Dal gibi çocuklar kuruyor h, c n 1 

Gönül çekmek nedir, ahmağın işi, 
Akranından derler azarınış kişi , 
Ben beğenmiyorum böyle gidişi , 
Doğrusu pek fena sarıyor be can! 

Başka yapılacak işlermiz ıni yok , 
Arasak, münasip eşlermiz mi yok, 
Avı çiğneyecek dişlermiz mi yok , 
Dal gibi çocuklar kuruyor becan ! 

M.S. 
ı:,,..,. ........................ ,... ..... ,.. ................ ... 

Bin blrgece 

- 21-

Hülroındar oğlu bir 
türlü yatıp uyuyamı
yor. Acaba başına ne 
geleck! 

Diye düşünüyordu. 
Ôyleya bu kadaJ ba

bayiğit başını hu bela
dan ancak canın ve
rerek kurtarabilmişti. 

Gece :yarısına doğru 
birden kapı ugırç» diye 
açıldı , içeri bir kız, 
hem de valinin kızının 
ta kendisi girdi . 

Çocuk tel~şa düştöı 
- Aman, dedi, Ha

nımcığım. Bu saatte 
burada işiniz ne? 

PE 1929 

ali • 1 

lemi yor muymuş. her gün şurda hurda oğlu da lAfa karışıp 
Meğerse şimdiy~ ka- konaklar yapıp bir haf- sordu : 

dar ölüp giden geçen- t.-ılık yol gitti . Nihayet -Konuştuğumuz me
ler hep bu hileve kur- bir büyük şehre ras sele nedir. &na da an-
han olmuşlar. " geldi . Bu şehrin bina- latır mısınız? 

Halhuki vali hükfun- ları, sokakları çoı· gü
dar oğluna bu sağlam zel ve süslüydü . ~ir Hükümdar oğlunun 
ahlaklılığını görünce, hana indi . Beş altı sa- yabancı olduğunu an
içeri girdi, onu alnın- at istirahatten sonra larnakla beraber ciddi 
dan öptü : şehri dolaşmaya çıktı . ve emniyet edilir bir ı 
-Kızım, dedi, senin Etrafı gezip gördük- adama benzettiklerin

gibi kahranıanı zevce- ten sonra yorgunluk dendertleriniaçtılar. 1 

1ığe kabul ederse ne almak için bir kahve- - Bi&im bir htlki\m- ı 
mutlu ! haneye girdi. Kahve- darumı onunda gayet 

Üç gün üç gece dü- sini içerken yanında güzel bir kızı var, de- ı 
ğün oldu. Ortanca ço- oturanların konuşma- diler, bu ku biraz aca- ; 
l'.Uk ta böylece o valiye larına kulak verdi . 

)ün darüHl"ınundi 
yerli malı giyiln1~ 
için binlerce kişi tarı• 
fından bir miting yı• 
pıldı, nutuklar söyleı1 
di , yerli n1alı giyec, 
ğlne herkes yemin etti 

Kokain A --

dan1at oldu. İhtiyarın biri : yip tabiatlıdır · Gitti ı 
Şimdi biz geleHm - Bu kız bunca deli- Allal,ıın dağına bir kule ı u.,_..:;:1.: 

ktiçük oğlana 1 kanlıların başını yedi. yaptırdı · Cariyeleri, 
1 .&yoğlunda bir :~' 

Kartvizitleriniz 
cebimde 

- Sizinle gülüp oy
namaya geldim. 

Gözlerini de ben Ne nıünasebet Ha-

En küçuk hükumdar Hala bu işe takat ge- uşaklanyla orda otu- kantacı memleketı 
oğlu ortanca kardeşin- tirecek miyiz? ruyor. Rahat otursa ınizde kokain l<. 
den ayrıldıktan sonra Diyordu. Hükumdar iyi ya .. Hayır, davul- çakçılığı yaptığı İÇ1 

25·5;~·;d·~ .. ~~r~; .. y·;j;i'i;~;k ~~~~ı ~~~':ş:~ı:n!i:= li:::;~~ı~;:ic\":. 1 
Şevket beyin bir uşa

ğı var<lı, gece gündüz 
İçt'ı :ti. Bir gün Şevket 
ht•\ uşağa c;ıkıştı : 

Ya hu halde sokak
ta gezerken sarhoş diye 
yakalarlarsa? .. 
Uşak n1üsterih cevap 

verdi: 
- Siz hiç merak et

nıeyin beyefendi .. 

Fatına, senelerden nımcığım, dedi ne ni
beri Kerim beylerin kahlıyız, ne nişanlı .. 
Evindedir· Sadık' fe- - Canım aşk nisan, 
dakAr bir kadındır. Bir nlkAh dinler mi? 
gün kendini bu sada- - Aşk dinlemez ama 
katinden dolayı met- ben dinlerim. 
bedenlere dediki : Hükı'.imdar oğlu bun-

- Ne yapayım, bu ları söylerken hep kızın 
aileye çok bağlıyım . bu hareketinin bir tu
Hele çocukları pek se- zak olması ihtimalini 
verim. Üçü de elimde düşünüyordu . Onun 
doğdular. Umarım ki için kız ne kadar ısrar 

. _ ketlere haber gönderttir ler, bir daha iflah 0 

Kim gelip kaleden mazlar. Kokain, esı1 
beni ahrsa o gence va- gibi Ş ~ylere sakın alt 

mayın 1 
racağıml """"'~ • .,..... 
Kızın güzelliğini bi· Usta tenbih etti 1 

len, duyan gençlerden Rıza bey , yemeği~, 
kimisi kalenin etrafın- yedi. Masaya eJ 9tı ~ 
daki hendeği geçeme- diş karıştıracak ar1ı 

Kartvizitlerinızi da
ima cebimde taşıy~ 

ı be ettise o da kabul etme-
bir gün göz erini de n k i d. Memleketimiz, yüzlerce seneden beri bakımsızdır. 
kapayayım. me te nat göster ı · Vanmızı goflumuzu, Istanbulda Padişah saraylarına 

yi~ kimisi yolun ü:ze- bulaaJ': !!leSı!:ıJ'~"' 
rindeki heykelin kılıcı- hurda kürdan 1 1 
nın hışmına oğrayıp, Garson sıkılandl ııı 
kimi de yolunu kaybe- vap verdi: 
dip öldüler. Fakat hA- _Bizim usta koı.Jıı 
le\ bu uğurda taliini lan meydanda blt9~ 
denemek istiyenler var, mayını diye tenbih e~ 
işte onların akıbetin- Dişlerini karıştırdı1' 
den bahaediyoruz. sonra yere atıyorlP 

rum; 
Kısa ve pahalı .. 
- Biraz evel hanımın 

terzi borcunu öderken 
1 avatın mükemmel bir 

Nihayet kız çekilip yolluyor, kendimiz olurlle kıt kanaat geçint11orduk. 
tarifini keşfettim. işte: gitti . Bu gilzden bir gere bir çivi çakılmadı. Cumhuriyet 
Hayat tıpkı kadın el- Birde ne görsün, haki- hüktlmetl harap memleketi. ger ger imara çalışıyor. 

26 sene zarfında yeniden 10,000 kllometre demtryolu, 
bisesine benzer: çok katen vali elinde kılıç 6 liman yapılacak (16) milyon d6nilm toprak sula· 
kısa ve k pah'ah .. · kapının arkasında bek- nacak. Bu az iş değildir. bitmedi m·ş ta ondan!, -

Niğde Vilayetinden : 
Ni&dE muhasebei hususiye akaretinden olan çifte 

Han civarındaki Çörmük Hamamına mevcut proje· 
ye gôre ve keşfinde muharrer (158474) lira bedeli· 

1 
{e meydana getirilecek Otel Banyo ve saire gibi bil
cümle mebani müsteciri tarafından İn§a ve beı sene 
zarfnıda ilanal ettirilmek ve Hamamın icar müdde
ti on be~ sene olmak ve muhasebei hususiyeye senevi 
bir icar verilmek ve iıbu on beş senenin hitamında 
meydana getirilmiı olan ve elyevm mevcut bulunan 
ın,.bani muhtacı tamir Te termim olmaksızın sağlam 
ve noksansız olarak idarei hususiyeye aynen devr ve 
t «lim edilmek ve bu müddet zarfında vuku bulacak 
kaffl'i tamirat müstecire raci olmak ve eski hamam
dan yeni banyo mahallerine nakl ve isale edilecek 
ınıyun yapılmakta olan proje ve keşfi dairesinde ma 
sarifi İn!aİYe ve teıisiyesi de keza müstecire ait bu
lunmak ve mebanii mezkU.renin rusfı her halde ikinci 
ene hitamında yapılımı ve hey' eti umumiyeıi beş se

nede ikmal edilmiş bulunmak ve inşaat yapılmadığı 
ve şeraite riayet edilmediği takdirde her vakit icarı 
feshe encümeni vilayet selahiyetdar olmak ve icarın 
feshi h1ı.linde müstecir elli bin lira tazminat vermek 
ve bunun için de Banka mektubu ve ya Emrk üzeri
ne teminat irae eylemek şartlarile Nisanin yirminci 
cu .ıartesi günü ihalesi icra kılınmak üzere yirmi beş 
Rlİn müddet ve kapalı zarf usulile mevkü müzayede-
ye konulmuş olduğundan talip olacakların Encüme 
ıi vila e.~e m .. racaat eylemeleri ilan olunur. 

VEÇHIN TARA VETf iÇiN 

YALNIZ 2 ŞEY: 
1 KREM PERTEV 

2 PERTEV Podrası 
BU MÜSTAHZARAT: Senelerin 

cilde yaptıtı tahribatı izale edip gü
zellltl tezyit eder. Yarım asra karlp 
bir müddetten beri imal olunaıı Krem 
Pertevin memalik! garblyede blle ,,,;oı;.:~~~tj 
emsal nln imaline muvaffaklyet hasıl,,.-_. 
olmamış müstahzarımızıo mfıkem· ~-=--~~ 
mellyetlne bürhanı kafidir. 

Hiızat kend~ \:ıvrnlarını 
G!akso !it hesler'n (,'i,;nh 
biliyorlarld Gl>ksn ID'Kfl p 
lardon arl, vitamini 1 ol n 

uf bir unsuru gıd•ldlr ve 
bunun içindir ki •aravı kı 

ralı dokıorlan bile Glak· 
soyu tavılye ederler. Sizde 
ya\nınuz ıçin Glaksoya 
tercih edınl7. Acantalan: 
J. V Vııal ve şlirekhı il· 
nitet lstınba! posta kutu· 

Bank Jeneral Pur Lbkomt! E r nje 
Bankası (Jaıata şubesi l~lerinır 15 N:ısaıı l 9l'* LArihındcn ltilıaren 

lstaf''lulda '• tan hamam nıvydanında kılin şulı1ı;tne nakkdlleceğlnl 

muhterem nıU !'erin bevan eyler. 

MALLARI 
yapabilmek için maklnalır 

fabrikalar te81ı!atı 

Motorlar ve Sanayi cezalan 

HİLMİ N A1Lt 
lstanbulda Sirkecide 

Han 21. 29 
Nur 

Mevlut kıraati 
Ayandan merhuPD Raif. F 

kertmeai merhume llısaP 
hanımın nıhuna ltbtf ed0. 
üzere Nisanın 5 ncl Gut. ' 
öğle nanıuını miltealop Ak~ 
da Valide c&ınll ~indt ıııe"~ 
nebevi kıraat tdlltcejijnden , '*' 
ba ve ihvanı dinin tcşriflel'I 

•ız::mıc::ıE:ilil::m1ımm-=ıı--ııı:ı ·~...-ıı!l!l!'lı:m ______ 'I olunur. 
JSTANBl'L vti.XYETl ss-------~ 

DEFTERDARLIK İLANATI 
.. __ lm•a 

İıunbctl vllt,ed defterdulı&ı kadrolllndan ıçııkta kalmış olup elyevm açılı: 
mııqıııa mllstahık bulunan 111uamele vergisi Wıakkuk muavini Atıf, maktu 
tebliğ memuru Cavit, istiblü: tebliğ memuru SeWıaıı!n ve diğer Stlihattin 
ve Al! Kemal efendilerin şehri halin yedinci Pazar giintl !laat onda Defter· 
darlılcta lıbatı 'fllcuı etmeleri ıelmeyenlere ıçık maaşı nrilemlyecejti illnen 
tebliıt olunur. 

Bilumum esnafa ve esnaf cemiyetlerine: 
Istanbul Ticaret müdüriyetinden: 
1 Esnafın eanaf cemiyetlerine kayıt .• n mecburi oldutundaa san'at-

lan itibarile mensup olmtl•n llzım gelen cemiyete kıyı edilmiş bulunanlann 
tecdidi ka ·ııları ve hiç kayt edllmemısiş olanların kayıtlan için bir ay 
müddet verılmittlr. 

2 - Bu müddet zarfında müracut edealerden ksyı edllmhlerin 
kaydiye ıaahbHdaıı '9hrlye ,.e ııreden remiyoıe ka.qı olan eski borçlan 
cenı;yıtler tarafından kaı,ven aruııimayarak, yeni kayıt edilecekler misillu 
şirn' 1ik ancak ctizdan bedellle o cemıyetin ninmıııme~inde yazılı taahhU
dat bede"e:1 alınacaktır. 

3 - Esnaf cemiyetleri, çomivetlerlne kıyı edllmedllderınt vakıf oldnk· 
lın 11nıhn blmlcrinl zabıta! belediye memurlarını bildireceklerdir 

4 - Muayene! '1hbıyeyı ıabl olan esnahR muayeneleri eıklden old11#11 
glbi cemiyetlerden alacaklın hıiviyet varaka.lan Uzerine kıyı olıınıcaktır. 

O Bilumum e.•nafın ıleride ceza görmemek ilzre hemen cemiyetlenne 
ııılll'IC&at ı t ohınmıltn ıuatşe ve ll6n Qlıınur. 

intihar etm 

2 r;ciuci~ 
Dün çıktı. eski 118 . l 
lerle en son ese'" 

:ı:::::ııım::sı:sı::m:~~"".: ~, 
lstanbul Ticaret ııl 
düriyetindens _, 
Süt istihsal edenlerle el' 

lar ahiren birleşerek vucıı ıı'' 
tirdikleri cemiyetin idare el 
ti intihabı Nisanın yedit' 
zar günü Beyoğlunda 
kan ı;efarethancsi kllr 
Hüseyin Recovi9 Af?3~~ ;~ 
daki cemiyet merkezın oıı: 
saat ondan on altıya ~881~~' haba devam edileceğı 
rana il.An olun 



Bu günku yeni blfmecemız 

Sold:ın sağa: 

'atılan ıer (5 C t (8) 
2 l·ak t 5 
.ı 

,:;;_ 

\ •ırlar 4 
\ <-lr su '=i 

l t çalan ı .) 

C ;eçc: "l 4 hapı • awagı 

Dünkü bllm cemlzln 
halledllmlf tekil 

Yukardan aşağı 

1 lua\ neı 6 '.ılb<t 2, 

2 
3 

Omuza urtiılen 4'ı 

r;eçu nkçe ı4) 

4 - :'llcarka fı Goıa 2\ 
o; oıba k.abı .. l{.)rnI' ak5'ı 21 

şy 
• 1 o u 

Türk Ocakları Merkez heyetinin <50,000> liralık ( 1000) 
parça ikramiyeyi ihtiva eden hu piyan osunda çok 

nadide kıymettar eşyalar vardır. 

' - zak nida 

\'ılı. kadı 

1 

2 1 a '" paketi 9 Zeı .l ı "tJa 2 l 
• - ışe açılın alet ıs 

8 liovun k ı 2 Hakpcrve~ 4 

Hasılatı, inşaatı bitmek üzre olan l'ürk OCa.klan l\ferkez Heyeti binasının n1e&uşat 
ve tesisatına sarledilınek üzre, hu sene de zengin bir eşya pi_•angosu tertip ediJıni:;;tir. 
Bu piyangoda ikraıniyeye 50 bin lira tahsis ediln1iştir. Bu seneki ikraıniyeler geı;cn 
senekinden çok daha kıyn1ettardır. .l\1erkez Heyeti bilha.,sa yedi e;.--yanuzın revacını 
temin için ikranıiyelerin kısnııazan11nı en nefis yerli nıaınulatından intihap etmiştir. 
Arada lüks otoınobiller ve beheri 2000-2500 lira kıyn1etindc pırlanta pantantif ve küpeler, 
beheri biner lira kıvmetinde büyük alon halıları, pilatin erkek ve kadın saatlan, salon 
takınılan, elmas y'i.izükler, ipek seccadeler, '-ll parça nadide halı seccade, 400 lira kı~ n1e
tinde nıinyatür resimli paravanalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipe]- ya tıklan, 
yerli fahrikalarıınızın ınan1ulatından zarif bavullar, evrak «,:antaları, &irgen1e <lerne
ğile Hilaliahmer Sanat Evinin en zarif ve en nadide el i~lerinden ikiyüz parça eşya 
varclır. İkraınivelerin mecmu n1iktarı bindir. 

e 
ce 

1 

ttl 

• 

.J 

<ı C:ıft .. 

• 

şte bakınız Parker 
Duofold Kalemi neka

dar kolay bir surette 
dolduruluyor 

r 

l1 • 

.. her Duofold kalemi ile nı habera
ıJJ.ızı her yerde ve her zaman 

yapabilirsiniz. 
" ı • ır • 1o'l1 ıf.tıı ! <a ıe bak ıan zi~ ·' yazma 

rırırl••ı ı ,, ıa eıh enın '" ..... ı·uıldı bı ek erli K .r 
hı .ıttc l dah c 7 '"'m \C daha n:ühı.,,dir. 
ı J..ı !r" ..ı bi P.ıırker 1

) c r ld eı-tjni ul!anı n -., artık 

' z k '1Z bilı ge '1Je •. 
ı ırc k a emler'. · 'dduı mak için a ·ro b·· e•e ıt .yaç 

'. 1 •w 1 ı c!nıdımn•k n • kolaydır. \ •lr 'l:! uç har xeıi 

1 L .un !lzeıirde~! •iyah k ;>ağı 
• \.ı! .. i:J.rM<ık,. 

') lliıgmeye lıa.c ve hlemi ın".ck. e1>e 
<; • ı~arırmak. 

' 3 !'!ini düğmeden kalı.lırıııak. \lıirekkep 
• .cndı kendire k:ıleme çıkar. 

'iq» ancak bir kaç oanlyc •ıirer. Leke· 
ve nt.. r iniz, nede .Jhı erıiz 

C '"' eı ı:-uıe r ~ li oLm PıuUr [)ııof >ld 
" ekk •pı kal emir ' şekli haricisi kıtılmaz! 
ır madı."'dcı ın !'tut zarlı, ucun uıtın 

ranm ı ı c<ınde P.ırker Daofold 
ın 'll" nu ılfe 1 ullanaca~ ltZ hl" 

l\1erkez Hey'ctinin hu piyangosu :;;imdiye kadar Türkiyede tertip ediln1İş eşya piyang 
!arının en zenginidir . 

SON 

l'ibiz Ye .1kıınıı:lı\riirsıiz td,i?. 

telefon dhazını faaliyet •,ahasına 
1 • 
attL Bu cihazı.ar 1 10 'c ~ a 220 

ffl~~~~fjj~Jj , ~ıtluk mı. en ı ıp et~ anda 
111 i~leder 

Bütiın '\ nupanın dinlenmesi 
müemendir. Te,.,. ıbe1er ha~ rizd 
Ye ya 

HEL YOS 
:\ltıe>'C•tlerinde meccanen ıc a 'lır. <ialatada /oSıah•n" 

.... kar~ı,;mda Tlıızaren hanında , ·o l 4 

Aydın emlaki milliye mü
dürlüğün4en: 

Aydın l lııkıimet kona~ı fo,caunın olbaptakl p~uıe ine nıtıtııbık 

ulmak Ye el"rnkı mıınııka a nıC}'ıdındn mc\'ı.:ut fıat lisre ımlcki Ma!

1 "--" ... ,\ ' l 

1 . \ nı>tun·, fabrikaları hcu.ra.n "ndalh-cleri um ıml satış dcp ;;;(,'1n\ıuldmı 
' Katırcı Ojttu lıan da 4r,.47 mımar.J1 ,Joz. N. Aciman : e!efon 1 "'1nbul '.240"1 
' tl•m.ı;;; aı m depı.ıda c.ııı ai ~ ., t r>C' e c J ı~ · ı.adiıe 'larc , c fantY. 
kumaşlar, miıı.ııt 'li ısnır, perde ıc-, ·:..J; letC'• peı;dc, ırtı.il • maroken 
derileri, piriç k mı< masif pirınç \C e l..ıı: lalar , e çıııc k kan-o >lan fab 
rika fiatına atdıııaltadır. f' llll ınal:tııdur 

tayy re 
Keşideler her ayın ıı. ndedir 

3. ci keşide 11 Nisan ı 929 

zenıeı in~iyc btimal olunarak kc~ifnıımc ı·e ,artııamc ııh.k:l.mına 

.emarnilc riajet otunr.-:ık ,•rrti c bede i kc~tl olan iki }UZ }İrmi altı 1-"'= 
tıin sekiz ·uz lir~ sekiz luru~la hır ııy muddetlt- munııka arn ko
nularak 17 :\!art <ı2•J tarı::ndc haddi lilnk hulundu~ı takdirde 

Büyük ikramiye: 
40000 liradır 

Aynca: 1j),OO) 15.00[) 12.00D 10.00() liralık 
lkramlyeler ~·e tO.O:JD iralik bir mil Afat. '\Taliye \ ckAleti cclile,inin tastikına talLKnn ıbale ının icra edilC'eı:~ 

üıln cdilmi~ti. 

\ l'\'lni mezkılnla ıazı taliplerin yeti~Cml'nlc • gibi l ~1.1 e b:ıbı 
makbule dolayıslle ı• .. ınakasıı kecnlemyckiın ru1ulnrak \enıdeıı \ e 
l ~ m· t 'l2'l tarihinden ııibareıı kapalı zarf u'ulı e ,... ;anın altıncı 
~ı.:"tlt'.•t.; ! '' uı saat l:; te A Ydın Yilt\ntı nıakı:mır c :ı tonlE·ı~ca • 

.,ır. y n ınah,u~urca •h1!C'ilnc aıt mu:ımı:Je 'm k ~ i•1Tu 
;,'1l!' ım.:ldct.c munnkr. J)=t kom :dnt,un ·111 t ı p ~ .,:-

== Bu keşidede cem'an: 3.900 -1 
numara kazanacak 

~, ,H 1!1 ı : ı. ll ·l ! 1 IB!llt~~ı ıı ~ulllı ıı t .ttr 
Evka müdürlüğünden:! 

•cntcsı; \ ı 1111 

l;;ra-bl _841. 
fr '•1! . 

Bozcaada postın ı d 

· (;e ilıo)u ı · , · , ı , r. 
-... ı·ı rte;ı 17 lt J·.r 
mır; '.'1 

1 . i> k <-
Jf L C 

. ·ı' l ' 

;: ·.ıad . .1 • c ·ek ı c C· ~ 

kale 1-.r ki (,eJı1 ı "' a ı 1 

\ •ak gd ktJi .. __ --1 

.!~~~~~,~~ '-~~~~~,sı ·: ,",,ı 
har.· etle 'l'l l\ııll Bodrı.:r 

Raı:o !·et' }• 'ini:..~ 1 .tııl. a a 

ı;idc'CCk \ e ( t>lllhtc •lL 

isl., eler e 1 ,rJ , c \rc 

kıl.lan • :ıku <;an.ıkk. o • ~ 
!, iL a t k •I 

( 1 :.,.ı I'\, • 
i·• 1' 12 , ıt 

rı t...- nd"i1 r k .. 
~ n, lıirc 1, n .. ~ 

il p·,a k " .,( 
Pa1.a ıokc \ • ! 'IZl, L:rn 
frL zen., r 'c., L e 
Urdu, l ny , :,ınn;~:ı. b 

7.o !!1. '•ğıı l\ ar. lece 
ar l:tre • '' a l 

.Ka ıköı-u • Ha} rr ,.,, • 
d1 · h "ıın• " \dJlr in ! 
Jf ·ııa i 1 ' r' 

k~hYC ()ı; k _l' , . lt '.' " 

Ja;,·'ı '(:rrnit ,, 1.,.;.tth.~ •. ir <.:· 

r;cliıtiııi JU(llJ) r:ı bata htC· · 

\en 'ardır " t ı , ı i r J 
9~Q t rih 1c ı :ıı · ktır. 

' ZJ\C t mel 

I •> g . . Jt 1 (ı Ja leve.ıım 

:Jll:U.i •· : . ."l e: .. u. 

Kuvvet ve sıhhat 
l\nııı llıyu vç lnh·Jcı·ı 

tukvl)le <:tl~ı 

Arsenoferatos 

'lluzmi<' 

ile temin 
edilebilir. 

1.cz .. nelerle ~ez 

d pııl:t.noo" 
buluııur. 

\'ARAL.\R 
Yanıklar, lntanlı çıbanlarda 

ı.. 'er. ı• un J ' p 
e ırı1a7. r.ı 1 9.:ıffun r 1a'l 

SİKATRİN ~'. ::,c 
J\'•ıllaıı ·11z. l:.Lı .. c rnı tıı. 

'Tt·şhu~ ec'lanelt"r e , ·ılu r. 
l.ım::Ji-. \T ·gu ttC'" l' u -t 

ı ·ı c 
ıc teminatı r 11 ak kate nkçcl ri nakden '~ ) t h ce ~ er 1 

l r &.tla kefıılctl ıtr. ı..Jc~ekkri it> l ir ha ta tm de f ~ mı L"l'.l!le 
1 

1 C 'an Ut! bi., 7. '" T ti::=:::zıı::==:::;:;:::;ıl!!!!l;::::::=:::::::ıliiu 
kı' a: rnunaka da ulip ?.ur ~ ermediğinden ne: nunc 

f',, ' ı ,crıı,ı'•' l<t1r 'ulu G. Dlelmann ve Bili, 

Tele lor· 
Ja~ıf raralar Mü~ürlöğö 
o • ll,'\4 1-tftnbul Bıhç-e kapıda dqrduncü 

\ ııkif hand~ No ! :-. ı H 

b:mlak ve tahvilat ınukabili para verir 
Peşin faiz alınmaz ve muhammin ücreti 

ve sair masrafı yoktur. 

li 
~ 1 .. ~~mrükler um~m müdür-

ü.gunden: · 
h h.ıinLllll>int (j_ C) tarilıinden •ibaren müntk&Sna kunulun lzmir 

'1i. ır· arlan taıı: rnıının ihaluı tahsl•ar temin edilmemesinden tehir 
rtııı"tur 
' f'amırat• mczkıl· e 1 m,an 92CJ d&., 20 nisan •ı2Q ıarih:,c kadar 
' u m ddetle ş rtnamenin ba.z• maddeler! •adı1 edilmeı; •Uretıle 

1dc ı k palı rfıa m-nak , .• k nmuştur 
·: Bedeli k,şfi (71400 ı emıiş bir lıin durty~z !iradı;, 

Bede~ ı" alesinın .ul ıi 20 bın lirayı geçmemek uzcre tC"!llinat 
-llbu ı:ıukabıJinde ren eçhı pt;in \ erilecekt r. 

~ \luaLdel şartnamenin alınmas i~ın \nKarada le\azım mudur! ·~üne 
r. "1 ı e lzmırd •unriık ba~ mLdür1.ıklerıne ~ürıcaat cdilme;i 

'1,'siiplerın '"eli<. ilanda t< ilen maddeler c!alıilimle muddeti 
t'ıe,ınd.ı ""'el glimro ! !er um m ır. ,dürluğüne m_racaıtları ,.e tccn!

~ur~klrate in tediıcsi. 
>k \nkaracl:. um m Gu ~ kr < r Jtu de :.!I "isan lt'i 

1t • t redir. 

ı:hln· tntmcle ·.in Ayc n afıa lı ,ırwhendi Iıgın n \C daha z Hıdc 
tııJ>ilılt almak İ<te\c '"•i~ <le kezalik >ıa~ rııuhendi !"' f.ml ·ı 

P-ıllıYc nıiıdırıyet .ıe mıırncamları ilıin olunur. 

I~\ ntzııı a.pn.rt mantı ızın 
daima ıemız \'C p:ırlak 

1.:alm:.ısmı ve ~izin de 

ınt:mnun olmanı,..ı arzu 
eıliYor:.anıı: me~huf ve 
muzadı t ıafflin 

Poliflor 
noget 
·Cilasını 

Knllanrnanız l:lzırndır 

Her yerpe 
satılır. 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
Sam. un fabrikası ıçin 1500 metro mıK:'abı muhtelif eb'atta kereste pazar. 

lık suretlle :ıhnacağındu tamamını veya bir kısmını tı~a Wip ol•nlaruı 
" ,4 ıcıııinatlıınle 1 •,1il29 c'tlnıartesi günü saat IO,.W da Calaıada ınübayaac 
k j,rozııındiı ru e yevmi mezkııre kadar eb'adı (ığrenınek iızre 
mezkLu: komisyona nı cutlarc 

1 

çar~ ba ?;Ü at un he.; e pıızarlı · ;,n cdıl e • d 
talip lıı.nlann , er ti a ' mal. uzrc her wÔ JC\ :ı.z:ım •1iarrsine v ı: 
ihale nüde ifüırL t•nc• :nt"line %!"" raLıı:ıtla, . 

Tıp f"'.akültesi reisliğinden: 
T p Fakultc'<i.ndc munba~ olan birinci e ikinci 'erin\" u harı i' e 

rnudcrn, m ' ti. · hllmlı> aka iki mııaYin ta~;,; cdılecektlr. 
"falipleri!l mü ba'i..a111 dühtıl ~eraıôni ,.e imtihan 111e\7.Ulıırtnı anla 
mıık 

fyou arahisarvilayeti ma
arif müdurluğunden: 

Dıııar kaza ıuda ı11<a nluruıcak ih,,ş Dt"t:S>.neli mektep binası kapab urf 
U:tolilt' ıS.1.ilın "ı UllC'L gJ.nü saat I 5 tc ı~e lıınmak iizre m~l'.asa'a 
n.ıolıınmu tİır Ta11pk in şartname 'e pro·e eflni gormek uzere ,il! rı 
E.ııciimeru c mi:; oiunımsı il.in l ır. 

Bolu Maarif Müdürlüğünden: 
Akça-ehır ahi\ ·i me kezinde \imar lu' hil ·cmal 'be11n F.sti- bir 

\e alı: Ueı an I' ' ci t p ıl. me ep l>i.:an umune ;·ıe t<l (ikan ın a ına 
başlanılıp >alııv: emel ı mı \ ,ıılnuş lan al ı licrsaneli k mekıop hina
>ının .ik'm:ı.lı in,utı IQ 'I <ı 1 .ir. 'i>ec:e•ı k • r::ıaroe muclbınce ı·e knpal 
zarf u ulile ı e 1 ıl 4 ~2Q t :ıh e mıi ac!if C martc i gu J saat o~ be tc 
ihalesı icra kılı ak ~ c , :ını gun rn•ddetlc ınunak ı• L:.ınulm tur. 
Talip olanların şer t· .alam.-ıl. uu• e l<tanbr lda 1 a "ıul laarif udurluğfuıe 
,.e 1Bo1uda \il!yeı t:ncumcn alem•n ·mclcı:ı. 

arar çil İDİ müzay 
Gazinyıntap Defterdarlığından: 

Toptan \'e)"& peraken...ie >Uıctilc. satılığa çı ·anlan ,ıaa.r çilliı:i muzııye 
desı urthl illndan ,;.• arcn ir tı:ıfıı müddetle temdit edildiı; mn oluıııır. 

( 

HALİL EZAİ 
BASUR i\lEMJ~lk:l~İ 

hs::.. ' ·ırncaları nm ·1 'atlı :nnc 
liyabız clcl.trilde tedaıı ve bkumıe 
mneliyır icra eder, O!';leden onra 
Dh-nn ,"OJo Aci Hao•mrn '. ,,!Cı 

Doktor A. Kutiel 
Elektril makinelem!e be; o 

ğukfulu idrar darlığı. Prostat ade· 
miiktidar, ı·e belge,·şekligi, cı.!t ılc 

firerıgiyı ağrı<ız tcda\I eder ..:arı· 

ö ·de Borekçi Urını r nda J4. 

OlPJ,OMALI ECZı\CI 
Mühim bir eczane için genç 

ve muktedir bir eczacı lazımdır. 
Bahçekapu Mazon ve Boton 
ecza depoııuoa mllr caat. 

f aıih ullı ic•a mdan; Bird.- eni 

mahL.ur.::: .i bi , ""W:ln is -ııı 

Jo l:ıhcuz ıı ıp f Jr h· '-•r • 

\ C" len bı a c;or;ıp lak 1 •n 

... h· ıh r·, u u: c ı; n~ "' --tc 

ıc: de aat ın ~çı "çukı fu u' ::ile 

l 1mo l>Ck cJıı 

mezwılan ce~ 
O lsıırı9-9 gJnU ıaı 

be, e 1 tanbul ticaret udası .ılonun
d:ı akdı mokıırrer feıkal dcluııgra\'a 
cemıvet azasının re;-rffle1i eh nırni\ctle 
rica uıunur elendim. 

ı-u~ '"ETi gı l.\ ım 
MC5'ııl Müdür: BORHANETT!N 



Tük millt talebe birli~ tarafından yerli mallarını kormna için. dün Darülfünun k.oıniCrans 
salonunda bir n1iting yapılmıı,tır. Yerli mallan k<>M.tma içtn hararetli nutuklar söylenmiş ve 
~·erl i n ıa lların giyilmt:~:.,c karar vcrllmittir. 

Hiınavei etfal c.cn· 
yeti dü(1 yeni binasına l 
tasınmıst ı r. • • 

Bütün Polİ'i efradı 
se me müsabakası d" 

Sıhhiye Vekili Refik Bey terefine dOn Tıp fakültesinde bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Möderris ve muallimler bulunmU8lardır. 

•ı 

--------l!lf!!lll--~~~--~ 

... 
' Çocuk bayramında verilecek balo içjn çocuk

lardan murekkep hey'et dün toolandı. 
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Ylal 46 ıııa tedrisat devroai Nlaaa 18 de başlıyacaktır. Tedris uaulllnil vevesaitlnln nıillı:emııı rj 
llyeflaf p...ıı: için mektebi ziyaret ediniz, ve yahut Proğramı lsteyltılz. Tel : B. O. 250e ııı 

AMELi OTOMOBiL TALİM DERSLERİ ARTIRILMIŞ'rl R t~ 
ÇOI( MÜHiM. - ·'Şehrimizde açılacak muazzam otomobil fabrikasına ~a 

ıı:ırebilmenlz için moU!r ve otomobilin ne olduğunu ve ~e 

SÖKÜP TRKMA A~IELİYATJNI ŞİMDİDEN GÜB l\IE LİSİ İZ ~a 

! için ·m iişteı·ileı· le 
aceııtal ı l{la ı·ı 11 

Geııeı·al Motoı·sa }(a1·ş1 

emniyetleı·i vaı·dııi? 

GeNERAL Motoeeı ilet' ttpte ve her fiatta araba . 

takdim eder. 
Her seoekl lmallhn kentfyetl fevkalAdesi, daha iyi 

öir cina, daha dua bir flat ve daha bilyük bir- terakki 
temfn eder. 

Taksit ile tedlyat hu9Wtıında General Motorsun 
gösterdl{lf siifıtlletten hem aeentalıklar hem de nıiiş
teriler mütesavlyen müstefit olmaktadır. Oeneral Mo· 
torsun bir .enellk garanti mektubu bozuk parçaların 

bilAbedef tebdUfni temin eden mühim bir fstifadedir. 
İşte bunlar, müşterilerle acentalıklarıa General Mo· 

tors ve 111Bmul4tına kar .. itimadı tamıne bealemeleri· 
M itıJkiıı batı~en en kıavveUi delAllden bir kaçıdır. 

aC11Cral Mo1<>rst111 ()it QllflOOlif aıardırı 

CADU.LAC • LA SALLB • VAUXHALL BUICK 

OAKLANO • OLDSMOBJLH • POHTIAC • CHEVROLET 

CAMIONS CHEVROLET ve CAMIONS O. M. C . 

• 

Bir KOi'<TIN.\.:'\'T.\L IAsıiği intihap il 
ve pau lıııa-1a la>arruf yapmaktır Q 

TO iYE VEKiLi Gu't v 1\a' ~ 
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