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Yeni '!;;m~~k. tarife-ıealkan sulhu ve Türk genç.li ile İtalyan ve Sırp darülfünu 
lerı arijes111de .. 

• -- 1 YERLİ MALLARI e ' 1ı· 1·~· 
Memleketimizde iktisadi şuurun oanavı u.ır l"I .. . 

•yandığı tar.ıh.ten itibaren yerli mal-ı J 9 
ı~rımızın sürümunün tezyidi sık sık Kumaş ve deri 
nıcvzüu bahsolmuştur. Fakat bu saha ihtiyacı diişiinülüyor 
da y~pılan şey.ler, söylenilen sözle- Teoi gümrük lariiesi için ıe~ebbüsattı 1 

bulunmak üzre Ankaraya gidiyor -... -
Yerli malları korum·.k için 

haıırlıklıırıı devam edilmektedir. ~··-

e nisbetlc hemen hiç mesabesinde
dir. Yerli mallarım!zın himayesi meş 
rutıyctin ılanından sonra ortaya a
tılmıştı. Hatta bir aralık "tstihlaki 
'-filli'' atlı bir cemiyet tesis ediİmiş
,i. O vakıtt;;ır. berı ne y~pıldı,' cemi
Y<t milli istihlake ne suretle yardım 
ltt'' Memleket san'atlarından han
~ılerinin inkişafı temh olundu? Or- Tiirk, Sırp, İtalya dariil/ii1111ııluları diinkii samimi i('timada 

\l~kadarlar,ın izahatına güre, 
ncv.:ı;t lah•~alarırmz. piya ada 
metrosu (18-20) lir1va satılan 
kumaşlar ınustc,ra, herkesin 
kııllandıjtı sııP;lam ve ivi kunıa~

lan temin &icbilccektir. 

Tarife konıisyonu tarafından 
tanzim edilen .ve B. M. Meclisi
ne tevdi edilmek üzere alakadaı· 
encümenlerde tetkik edilen yeni 
gümrük tarifesi için Milli Türk 
sanayi birliği tarafından Anka
tllya bir hey' et gönderilmektt>
dir. \at..,;aki eserden müessiri anlamak is- -- :;:'.:il<' 

Sana)i ve· maad n banka>ı 

mudtirlı Sad.ettin bey, yeni ıı;üm 
dik tarifesinin tatbikına beşlJn 

dıktan sonra yerli mamulatın 

liatlnrı tezyit cdilmiyec·ep;ini söy
lemiştir. Şchrimızdekl deri fabri
kaları ihtiyacın y zc:' yctmi~ini 

temin etmekte olup yakında 

rugan inıalı\tına da lıa;iıyacakier 
ve aj!;u>tO>tan ,onra ıncmlcketi
mizde dcricllik tamamen Türklerin 
eline gcçece~tlr .. 

tersck neticenin kuru laftan ibaret 
aldıgına hı!kmctmek zaru etini du· 

Yarız Fakat bu· netice, hiç olmazsa 
bizim için bir ders teşkil edebilir. 
Veni ham _ ve teşebbüslerimizde da
ha başka yollardan yürümek lüzu-

~arüllünun~a saıniıni ziJalet 

llıu u telkin eder ... _ .. Türk Italya ve Sırp darülçü-
Memleketunızın ıktısadı vazıyetı ' ' J 1 

Bugün akşam tehrimizden 
hareket edecek olaiı bu hey'et 
merkezi hükUmette ve meclis a
zasile temas ederek yeni tarife 
yapılırken millı sanayiin hima
yesini rica edecektir. 

Hey'et Sanayi birliği katibi 
umumisi Nazmi Nuri, Süreyya 
paşa mensucat fabrikaeı müdü
rü Atıf Sürreyy ve Vaııf Bey
lerden mürekkeDtir. 

Ve yakında ::ıev.kıi tat?ika ~azoluna• nunluları arasında dün samı 
tak yenı gumruk tarıfelerı dolayı- ı 

&iyı~ yerli ~llan"'.'."~. ~ürüm v_e is- mi bir tezahür yanıldı 
t 111lakı mcs clesı busbutun yenı bır r 
8'ıflıaya girmiştir. Bu yeni safha bi
~iın için hemen hayati bir ehemmİ'
Yeti haizdir. Evdce memleket haya
t, iktisadiyesinin 'tanziminde tam 
bir istihlak sahibi olmadığımız i
Sin kusur ve noksanlanmaı ihti
htımızn dahilinde olmıyan se1"'p· 
1e:c atfediyor ve bu suretle kendi 
~•ndimizi teselli eyliyorduk. Ar
lık bu vaziyet değişmiştir. Bundan 
'01ra karar ve harekctuniıın iyi 

V N fo~ı neticelerinden yalnız kcn· ı 
1itniz me ,'u) olacağız. . Ve iktı· 

". 
:ii kudre• v ... ka11ıl.yetimizin ölçü· 

.hd .ran kendimiz bıitıin 

t y.ı , :cr'ccgiz. Binaenaleyh 
t e·, hı·,..... et faa iyctın ve gere'< 

is sı 1cl ı:- nsup c ~n bil 

la .ırı 1 tu ıgrr mes ıJ)iyc 

r Tlı n ı lr..t :c ectp şimdi .. :ın JJ.. 

l;. " len tc-:!.;ırlcrı .ıl "li:la buı;ii-
n v yarır. 
r 

n muhım mc 'ele(' .. 

t>, 1 
t ~ tı..: r c ar'"sında yeri& malı.ı· 
lı -tzr-ı istihsal ve istihHikini art· 

1 ·~k tcşcbbusu, hiç şı.phc yok 
'. L ı..ı er evci l.atıra gelen mühi'r"I 

r 
es eledir. 

akat ., y !n.z prensıbı ort •ya at· 
';ı k•a Utmez Bunun br ' ameli 
q Y'ltta toha <kukunu temın etmek 

1~' 1 tndır. İktisadi bayatta hıssi dü
tı l'J.c~ıcrden ziyade iktisadi kanunla
' n ~hcmmiycti vardır. Hele on pa
''ll 

ı;,, ın Gı!e hesabını tutmak mecbu
ıeı· 

Jııı 1nde olan fakir memleketlerde 
kanunlar bütün insafsızlıkları i

)'~t\>~2iyete hakimdirler. Onun için 
lı Ilı il .. .. • 1 . ~i a arımızın surum mcs e csı-

.~ llıuvaffakıyetli bir neticeye isal ... , •. 
ı,1 111lıek için.her ~eyden eve! ikti
l"ıı.ıkanunlarımı göre halletmek la · 
ıı, 1 ır. Bütün iktisadi tedbirleri-

'-de ol d • . '-' rı· 
1 ugw gıU'J, .ye ı mallarmar_. 

-~t~·illlayesinde de asıl gaye, mem· 

th.... 
1
tt uınumi refah ve servetının ··••n· 

lj>t , 1dir. Memlekette inkişaf kabi-
t' 

11 oı · ,, _rnıyan veyahut uzun müddet 

t.,. . fıatından çok yük&eğe mal o-
1- ''tihsaı b ı · · h' ~._ şu e erının ımayesı, 

~ n boş k' .. a ~ on ışının servet yaprnası-
1•r. !~kabil ıimumu fakir düşürebi
ıı,_~ h·ıllıayesi iktisadi noktai nazar-

' ıı. nı f k .. "! ı· 1 'tıır:> •• uva ı goru en yer ı ma • 

• ·~ .. •Urümünü temin için yalnız 
~ •ıı .. 

"' UcyYideler kafi degildir. 
~. l!ar · • '" gerek ınalıyet fıatıncla 
~ • "ek 
~!aylık ·s.ehliklcre arzında çok 
'<l;ı lar gôsterilmelidir İktisadi 

)(jk '11 'stehlik lehinde olarak en 
~ <oJ" 

~~u u oynıyan rakabet kalkın· 
4.ı~~kYerinc ahlaki hisler, ve va
~ cı,,,_ nıuhabbct ve tesanüdu ka
•r ı . ...,,.., i t'hd 

' s ı af edilen gayeye 
c, '· 

'·~ '•le d d.ı.n h. •v!et ve gerek halk tara-
1 ı~ıı.,1 'l'llayeye mazhar olan istih· 
r ~ crıne k . . . . 1 ı 0 d ınu abıl hır vazıfc du-
•<1,~ i a bıdayette az karla ikti-

• atıhsaı 
, Ve haık .ve arz teşkilatını tev 

,1 
1•ıı., " ın ıhtiy<ıc~tını mümk:in 

t:ı.zca v k , . aJct e o. yc<ı tcmınc 
' · · · Yeri' • · t 1 ??ıiz 1 &4mıl ve mUstah ... 
"t u ~ •• 1 t 

J •lct a nek r mu~ 

' ••••• ••+---

Gençler arasında sulh ve müsalemet 
lehinde nutuklar taati edildi 

Hatipler bu kabil toplanmaların sulha 
hizmet ettiğini söylediler ve Türkiyeyi 

alku;ladılar 

ltalyan ve Sırp talebesinine ziyafet 

D lin ak~am T{;rk talebe birliği tarafından Da
rUUUnun sa!onunda' sehrlmlze gelen ltalyan • 

ve Sırp DarUlfünunluları ş;E.reflne samlmf bir 
çay ziyafeti verildi. 

Bu toplanma mUnasebetile tesadUfUn· bir ara

ya getirdiği Uç millet gençler! çok hararetli 
lezahUra ta buiundular ve dUnya sulunun deva. 
devamını temenni ettiler. DarUlfUnunda TUrk, 
ltalyan ve sırp gençlerlnln mu,ıerek bir grup 
hallnde fotografları alındıktan sonra talebe 
arasında ha3bUhallar cereyan e:;;tmrt;1tır: 

Talebe birliği reisinin hitabesi 

Z i}afet esnasında Talebe birllğl reisi Ferruh Bey bir 
nuluk Irat ederek davetliler! selılmlamış ve şunları 

söylemiştir: 

- Size kardeş diyorum. Çünkü genrliğin hususiyeti 
.~aminıigel, arıklık ı•e kardeşliktir. Her ınilletin kendi
sine mahsus reııkleri uar. Fakat bunların bir araya 
gelnıesile gençlik ı•e samimiyet bayrağı oluyor. (brauo 
sesleri ue alkışlar) Sizlere, yabancılar arasında olma· 
dığınızı aıılatmak istiyoruz. Yaşası11 ltalyan, Sırp ue 
Türk genrllği! 
Alkışlar ve ya'a sesleri arasında biten bu nutku mUteakıp Bey

nelmilel talebe ittihadı Balkan komitası Tllrk murahhası Dr. lbra
him Bey de bir nutuk söylemiştir. 

ltalyan talebe reisinin mukabelesi 

Bunlara mukabele eden ltalyan talebe ıurubu şefi Dr. 
Roso demiştir ki: 

- Buradan memleketimize çok iyi hatıralar götürü
yoruz. 

Türkler nasıl Büyük Gazi Hazretlerlle 
larsa biz de Musollnlmlzle iftihar ederiz. 

iftihar ediyor-

Gençlerimizi ltalyaya davet 

Türk talebe hir'ıg. tarafından 
talebeye tttksitlc yerli kumaş 
almak ıçın bazı fabrikalarla 
yapılan tema,lıır iyi netice ver
miştir. 

·Birlik. ytrli malların revaç 
bulmamaı;ı layikUc tıııınmaması 

ve pahalı zanncdilmt"Sinden ileri 
p;eldij!;ini dti~Lıncrek lstanbul ci
hetinin ticaretgah rJ'"ın ııııntaka 
;ınd;ı biiyıık bir T!(i açmal 
teşdıl'u ·ünde bulunmuş ve hu
kunıct tarafından ın\isuit surette 
kar•ıl2-ıını~tır. ~nkara,· ı gillen 
talebe mürah~ a.<ları b ır ın gck
ceklcnl• . 

••••••• 
Mile Edda 

Sinyor ,~lu-
so/ininin kız:1 
lstanbırla ge
liyor 

Roma, 6 (A
neksartıtos) 
ltalya Başve• 
kili M. Muso
llnlnln Kızı 
Mile Edda ls
tanbula hare-
ket etmiştir. Matmazel Edda 
bu ziyareti seyahat maksa
dlle yapıyor. ----·---

7 Tevkif 
lzmirde yeniden 7 

komünist tevkif 
edildi ... -

Y eıılden 26 kişi daha 
teuklf olunacaktır 

İz.mirde kom4ni&tlcr hakkındaki tahki
kata dün de devam olunmuftur. Şimdiye 
kadar isticvapları bitmiş olanlardan 16 
kişi hakkında tevkif müzekkeresi kesil
miş ve hapishaneye sevkedilmişlerdir. 

Evelki akşam isticvap edilen Nikolanın 
istintakına devam olunmuştur. 

Hapishaneye scvkcdilenlerdcn modelci 
Kerimin refikası kocaslnm hapishaneye 
sevkcdileceiini anlayınca teessüründen 
ağlamış ve kocasını hapishaneye kadar 
takip etmi~tir. Diğer mevkuflardan ko~ 

misyoncu çıralı Yahudi Salamon Polis 

Nazmi Nuri Be11 
Dün bu hususta katibi umu

misi Nazmi Nuri Bey bir muhar 
ririmize demiştir ki: 

- Yeni gümrük tarifesinin 
mühim gördüğümüz noksanları. 
nı nazan di1 ·ate arıederken ta· 
kip edecegımıı gaye tarife B. 
M. Meclisinde tetkik edilirken 
büyUk tesir göşterecek olan nok 
sanların tashihini temennidir. 

Bilhassa pek mühim bir nok
ta vardır. Yeni gümrük tarife
sinde umumiyetle her şeyin 
gümrüğü tezyit edilirken bu va
ziyetten istifade etmek isteyen 
bazı kimseler spekülasyona kal· 
karak tarifenin tatbikınden evel 
fazla miktarda mal iddihar et
meğe kalkacaklardır. Bu suret
le piyasada fazla mal bulunması 
sanayiimizin bir müddet de olsa 
durmasını mucipolacaktir. Bu 
hususta biraz geç kalmak çok 
mühim neticeler dogurabilir. 

Maruzatımızın ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınacağı ümidin 
deyiz. -----Akdeniz kongrası 

Malaglda toplanacak bey
n.,lmilel Akdeniz fenni ietik~a

Tllrk gençlerini ltalyaya davet ediyoruz. Fakat bu davet,Tllrklye müdüriyetinden hapishaneye kada. aiila
kadar gllzcl nlmıyan memleketimizden ziyade teşkllAtımızı yarak gitmi~ ve: 

ıtöstermek, iki memleket geçliğini yekdlj\'erlne dııha yakın bulun- ...!.. Ben neyaptım ki beni hapis ediyor-

fatı kongrasına 

iştlrAk edecek 
olan DarülfU
nun coğrfya 

mllderrisl İb
rahim Hakkı 

bey dlln bir 
muharrirlmize 
demiştir ki: 

durmak içindir. Bu temas ve seyahatlar dllnya sıılhunu daha 10"· 
ziyade tarsln ~dcek mahiyettedir. Demi.·•ir. 

- Kongrada 
balıkçılık ve 
sllngercilik, u 

Bizim memleketimize çok kalabalık olarak gelınenizi rica ederiz. Zabıtaca görülen lüzum ıizcrone yeni-
den, erkek muallinı nıcklebinden Arif mumiyetle deniz 
i~minde bir gençle Ahmet Kayanın bi- mevadı ve CC· ilk fırsatta yine güzel Tllrkiycyi ziyaret etmek arzusundayız .• 

Sırp talebe reisinin nutku 

B undan sonra Sırp grubu reisi M. Anton Slonyak ta Türkiye 
hnkkında iyi temenniler izhar ederek bu tarzda toplanma

ların çok faideli olacağını «öyltmiş ve şunları ililve etmi~Hr. 
Türk topraklarında lta!yan tnlebelerlni selamlamakla mem

nunuz. Bu toplanış istikbal için bilyük limitler veriyor. 
Balkenlar ve hatta bütlln dllnya gençleri arasında dostlukla bu 
ıtibl t~mıı.sıarın mflhim bir tllslri olacağı kanaatindcyl.n.,. 

Bu sözler de alkışlarla karşılanmış, Türk lta!yan ve Sırp genç
leri, bu Uç millet için üçer defa "Yaşa. diye bağırarak tezahüratta 
bulunmuşlardır. 

• /falya darülfünuııluları gitti 

raderi Yusuf, ı;an'atJar mektebi mezun- reyanları mev / Hakkı bey 
larından İsmail Hakkı, araba tamircisi 

zubahs olacaktır .• 
Asım, Ali bey, Nuri, Niyazi ve Saftcr e- f d Kongrada tara ımız an bir 
fendi isminde yedi kişi daha tevkif olun- askeri müşavir de bulunacak-
muşlardlr. Yeni tevkif olunanların istic· 1 k 
vabına kısmen başlanmıştır. Tahkikat ve tır. nglıtere ongraya iştirak 

etmlyeceğini bildirmiRtlr. isticvabata gece geç vakta kadar de .. ·am ,__.;.... _____ ...:,v ___ _ 
olunmuştur. 

Tevkif edilenler arasında t.Yeni A$lf:t 

gazetesinin baş muharriri İsmail J-Iakkı , 
beyin kayin biraderi Nuri efendi de var
dır. 

Mumaileyh ıeçff'o/e.dt! tevki edilmiş, 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 
1 - ~J. V 1ı_clı ~ııo. heyanJtı 
2 Son lı.ıber er 
J· ·r.ı.r hl tc'·J tnıı:r. ı·cmı 'ent 

fakat o ıünlerdc tahkikat· tamik edilme
miş olduiu için serbest bırakılmişti; ya .. 

pı'":'l.:ı tahkikat neticcs.indc Nuri cfendi~in 

I• tnlynn ve Sırp dıırülfünunluları, Türk gençlerine adres- tok ar tevkif ne ıu ·arn görülmuş 'Ve di : 
B:erleriylc beraber tcvk•f edilmiştir. 1 

lerlnl vererek mektuplaşmak arzusu göstermişlerdir. Evelce tev if cdilet 17 kışı ile bera- ı 
3 Uncu sahifemizde 
\'il .. ) er ıl le! r_ cdı cı.:ı.· r 

i · la\o ıl'ı k:ıdın çıld[ d~ • t nıçfn'l. 

KADINLARIMIZ 

Altıncı ·kadın avu-. ' hatta ·işe başladı 

Zabıt kltıbi lcıaı Asım h:ı
nım stajını ikmal ederek avu

katlık yapmak , 
üzre Baroya 
müracaat et· 
miştlr. 

lclal hanım 
Beşinci hukuk. 
mahkenıesinde

t:J kltipllk va
zifesiden istifa 

· etmiş ve avu
katlık talep
namesini Baro• 
ya vermiştir. 

lcıaı hanım 
dfln dendisi ile 

/dal Hanım görllşen bir 
mubarrlrimize şunları ~oylemiştir: 

- Stajımı Hukuk ve Ticaret 
mahkemelerinde ifa ettiğim için 
avukatlık hayatımda da bilhassa 
hukuk ve ticaret davaları ka
bul edeceğim. " 

lcıaı hanımla kadın avukat· 
Jann yektınu altıya balft ol
muştur.-

Halit Bey 

Hakkı11daki karar deulet 
şura.~ınca lastik edildi 
Şehremaneti 

seri Halit bey 
olan bir ihbar 

şirketler kom
hakkında vakı 

üzerine em ıın eı ---~~c:ııı 

1 

JI. Vnıizelos11n riya~, 
altında bir içtima nkcf 
lundu ue tekliflerimi:: tet
kik olunarak Yunan mu-
rahha.çına yeni lalimnl 

ırerildi 

Ne olacak 1 
ıon tekliflerimiz ------
M. Papag yeni 
talinıat aldı 

Tekliflerin1izdc11 bazısı r 

kabul tdilmiy ;i 
bildiriliyor 

4.ti11a,6 ( 4nellsaı rtıJ< 
M. Venlzel:ı.,:ın rl l -
·deki bUy~ komi 

encllmenince 
tahkikat yapıl· 
mış ve muma
ileyhln mucibi 
mes'uliyet bir 
hali görülme-

diğine dair mıız
bata verilmişti. 

j lııınarak yani TUrk t:ı il _ r• 1 
tetkik etml~ ve bu h:ıs • 

Bu k rar dov- hl4~~~ 
Jet furnsı tara
fından da tet
kik oıunarıtk 

ittifakla taatlk 
edilmiş ve Ha- Halı/ /Jey 
Jlt beyin iade! memuriyetine 
mani bir hill olmadığı ifade 
edilmiştir. Halit beyin Şehremini 
beyin emrile buglln yarın tekrar 
vazifesine başlaması memuldllr. ------ --

--·---
Mutahassıslar esas 

ittihaz edilecek ralı.
kamı arıyorlar 

Pari~. 5 (A. A.) - :\1. Schachıı~ 
birbirini müteakip :\1. Morcau, ;\J. 
Sıamp, :\!. Pirclfl, M. Franc<tui ve 
:\1. Younı: ile icra etmiş olduğu 
mülAkaılar gayet mtisaiı hir ,ckilde 
cereyan eımiştir. Tediye edılcc<k 
yekunu ıayln etmekten ziyade ko, 
mite tarafından tesis edilmiş olan 
kadro dahilinde \iman borcunun 
taksiclerinin adet ,.l. lnikclarını tespit 
için c~a3 ittihaz t<lifectk rakamın 
tasrihinc çalışıltnakta oldıı~u zannc
dtlınektedir. 

\libait <eraiı altında cereyan 
etmekte nlan mtizakc·arın en meraklı 
safıa,ına girilıni~ oldui;u zannolunu· 
yor. Bıı muzakcnt!'l ait netıcenin 

8 lla 10 gUne k•dar anla~ılaca)tı 

tahmin olnnuvor. 

J-ra11.~a11uı malallbi 
parı~, ":\ ·\. \ ·ran ~azetesi 

tetkik komisyonunun \ocı ~ 1 
nıııtlc lerl t m!k v re 
IA etmı,, M. Venize :> 
bazı naktalarda tadllitl:ı 
bulunmuı:ı, son laHmal tı;ı,,.. 

plt edller k r. .P paya o& • 
derilmlştlr. 

içtima devam cttiı:i ı·r.da 
firari 1 tonhul rııml rı ce 
tinden Uç murahhas, Vcniz-\ı .ı 

ziyaret edere'k alil.kad:ırl!ltı ı 
noktai nazarını bildirmiş Yur, '1 

başvekili de haklarının ıyar. t 
edileceğine dair kendilerine te
minat vermiştir. 

müzakereye devam için 
Papaya verilen talimat mek

tum tutulmakla beraber Türk 
tekllflerinlrı kabulil mahiye
tinde olmadı~ı anlaşılmıştır. 

Bitaraf mübadele azasın
dan M. Rlvas bugün lstanbu
la hareket ediyor. M. Dlya. 
mandopolos ise gelecek cu
martesi günü lstanbula ha
reket edecektir. 

Haftanın eıı mühin1 
haberini seçnıe 

müsabaka!u 
yJzıyor: lııgiliz hankası müdürü :\1. 
Owcn YoLn~ hazır olduğu halde .\1. 
~thaclıt ile icıa ctınış oldugu müli 
kaııa kcndiw: ~ re,pit ermek istediği 
mikdan soylemi~ ,c fmısız maıali TUrk gençliğinin bUyUk 
bini müdafaa eımiştir Alman uksiı bir alaka ile kar\Uladığı 
lennin adet ve mıkdan hak ınuaki mUsabakamızın başlıya-
~zakert'1 ı sslanılmıııır · 1 cağı gUnler yakınıc:ı.,.ıyor 

1 1 Şiındiden kendi-
nizi hazıı·layınız: 

' .~ııa, ' ı adıınJar at r' rsa ye... ,.,_ >ı.ı. d 
'~ ve a o kadar '<c' vlıkla 

~ •ıh k a cdi,ir. 

Napoli Darülfünununa mensup olan ve "Türk- ltnlyan,, be mc•kJ! arın miktarı z4 c lı;ıli;ı oı-j 
dostıuıtundan bnhseden bu ttalyan faşist gençıerı 35 kişilik mavk1•?ır· Bütün müvezziler-

• enıdc, tcvkifat yapılacaktır. Tevkif . l 
bir kafile olup dün akşam Umbria vapurlle Radosa hara- edilecek eşhas lç 11 26 ozar müzekkeresi! ~- F·!~: r pcru den ilavemizi iste-

4 ün eli Sahifemizde: 
- Ha/tamıı en mühiın 

haberi lınngisidir? 

ZEKt MESUT 
Edirne meb"usu 

ket etmişlerdir. Sırp gençleri do bu gün Sofyaya gidecek· kcsilmişı··. j' J Tan.mcı.ık bah•I • i 
lerdfr. Bunlarin bi~ kısmı f~mır haricinde bu· 4_ llik~yc, r-ım.ln Yffl z .. 

lunan ve te,kılita dahıl e~hastır. '-------------1 Jh ___________ _ 

i~tirak ~erailini ayrıca neşredese~iz .. 

:VA f-a l --
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1 Af f§SSo~ ~aber~i i~-·. 

Fenalık yapanların akıbeti l ......... 
Bunun manası : Temire karşı gelenin 

başı kesilir, demektir ... 
dUşttnUyorlardı. Tatarlar bu ytl· f kayalar atılarak tahribat yapıldı. 

.&maer•~•-

Balırı/an gemi 
Kanada hilhılmeti 
Amerikayı protesto 

etti 
1 ·uyork, [A. A. J Kanada 

M. E ZELO U 
BEYA~ATI 

Türk-Yunan 
misakının akli 

Atina. 2 [Mllllyetl \lec· 
lbl meb"usanm diıııku içtimaında 

Ba gari•*-n.da 

Komünistler -----
Bunlar gizli bir kon
ferans toplamışlar 

Sofya, 5 A.A) Geçenler-
de meydana çıkarılan gizil 
komilnbı te~kilıltı hakkında 

Yugoslav ya \ uranlstan do.<tluj1;u, yapılan tahkikat neticesinde 

Ankara şehrinin planı 
Mütehassıslar, yeni yapılan geniş caddeleri 

fazla masraflı bulrnaktadırlar 
\nkara, tı ( \liı:tyct ) \nkara şch i ·~iıı \iman \C l:raıı,;: 

müteha;sısları rnrufındaıı hazırlanan planlar bir ikı ;un~ kadar •:·ı 
hcv etine ı crilccektir. 

ksek tepeye u7un müddet bakıp Mamaib bu 511retle ya~ılan 
kaldılar. Bakmaktan bap inin tahribat kaledeki mUdatlleri 
başı döndU. Burası okadar yü· pek o kadar endişeye dUıUrecelr. 

hükumeti \\ ashlngtondaki şeli

rinc hariciye nazırı :\1. Stinısona 

Yerilmek uz re tıZ\1 n b; r nota 
göndermiştir. Bu notadıı lnp;iliz 

bayraıını hamil lmalone ı;emisi· 
nin bntırıl~ olma ınd:ın dolayı 
prote<toda bulunulmaktadır 

Harici .~iga.~et deijişmiyor 

ltalya Yunan ti'' ıkı ve Türkly~ maksutları UçUncU entcrnasyo· 
ile müzakernon ccn anı ctrslında j- nelin e.mrl a~tında komünist 
beyanatta buluıımu-tu•. : şebeke mi yemden tesis etmek 

\ldııtım malı\mata l'.ızaren bıı sene he· rc'l yapılar kalıu'. 
cdılccck im plana p;orc olacakt, . \iman mutc'ıa sıs plan,rıda hiç 
bir -chirdc mi>li oloııy:ın \C \nL: anın hu. u h·ct•ni gıı tere., ~,.ı\cvl 
planı11 orta,ına almaktadır. ksekti ki atılan oklann hiç birf ğlbi dejtfldi. 

isabet etmedi : ÇUnllU muhkem kitlenin ken-
Lakln Temir ne behaS1na dine bir ?CY olmuyordu. Bu 

olursa olsun burasını tahrip mulıasaramn Uçltncll ge'*ll idi 
etmeden testim olmaya mecbıır ki Sayid Hoca namında birinin 
etmeden' bırakmalı. istemiyordu. kumanda111 altında bir k111m 
Sapsağlam bir müstahkem yeri asker kale duvarına tırmanmak 
bırakıp gitmeyi tedbire muvafık tefcbbUsOndıı bu lundularsada 
bulmadığından geçip gitmeyi tutunacak bir yer bulamadıkla-
reddeıti. nndan işte muvaffak olamadılar. 

işte bunun u-,erlne Bedalı Temlrlenk ustalanna bu sefer 
şanlılan çağırarak bu yüksek yllksek,kalenln bulunduğu kaya 
tepeye yaklaflllanın çaresini ile bir hizaya gelecek kadar 
aramalannı emretti. Bunlar cesim bir iskele yaptırdı. Tatar-
sarp kayaların üzerinde keçi lar bu iskeleden kayaya geçmek 
kO\ alay an adamlardı. Lakin imkanını temin ettller. O 'laman 
etrafı tetkik attlktıu sonra yetmiş iki bin kişi l~e koyuldu. 

Bunlar nöbetle gece, gUndDz 
Temire menfi cevap getirdiler. ellerindeki aletlerle çalışarak 
Lılkln Emir buna rağmen ne kale duvarının dibini delmeye 
bahasına olursa olsun mutlaka başladılar. 

orayı zaptetmek iıtlyordu. Dl· Nihayet yirmi kadem kadar 
ter yüksek bir yere çıkarak bir delik açıldı. Kuiedek.ller 
bu sefer bizzat kendisi tetkikat- bundan korktular. Müdafilerin 

reisi Takritll Hasan • bunun 
ta bulundu. Neticede derhal üzerine Tatar Emlrlue hediyeler 
ipten vo aıtaçtau merdivenler göaderdi. Lakin Temlrlenk , 
yapılma11nı emretti. yapılan haber ııönduerek ttasanın tes-

\~ asbinı;ton, 5 ( \.A.) - ·ihzari 
tahdidi tcslihat komisyondaki 
\merika murnhh:ı mı kabu1 eden 
'\!. 'timson \ merikanın >iva<c
timle hiç bir deği~iklik olmaya

ca!!J."' ve l\1. Koolidje in tayin 
etnlti vrçhclerl'ı baki olduğumı 

heran etmiştir. 

M. Hooverin fikri 
\\'a lıinıı;con, 5 1.A.ı\ ı - - l\I. 

11•)0\ er bahri tc,killıtın tahdidi 
mes'el inin halli, harp gemilerinin 
km ,eti ,·e hunların muayyen 
sını!larıı ayrılm~-ı hakkında iti· 
laf husuliylc tc~elli cddıileceJti 

fikrinde lıulunduğtınıı beyan et
miştir. :\l. Hotwcr Akrnm cemi· 
ı·e•ı ih7.arl komi yonunun bu 

uzun ip merdivenleri da~n slv- lim olmasını bildirdi . Fakat 
rl çıkıntılarına tutturabilmek Hasan bunu kabul etmedi. 
için hiç bir şeyd .. ııert kalın· Bunun üz.erine Temlr davul-
madı. Etrafta ne kadar yDksek lar çaldırarak htıcum emri ver-

1 me' efenin hailini kolaylaştıracağı· 

ı nı ıımit cylediıı;ini de ilive 

evltmi~tir. 
ıt- :\IEKSIK \ iLE \\!ERi-

ıtaç varıa ııstllne çıktılar ver dl. Tatarlar kale duvarının 
oralardıtn ip merdivenleri fırla· altındaki bir kısım direkleri 
ımaya bafl&dılar. Merdivenler Ya&' dökerek tutuf(urdular. Ate' 
bir kere lllftlrfllnce Tatarlar bllyUdU. duvarın bir kı mı lls-
hemen tırmanıyorlar iliştirilen tündeki mUdafllerle birlikte 
yere çıkınca oradan da bafka yıkıldı. Tatarlar lıura~an içeri 
merdiven atarak dalla ytıksek httcum ettllersede Umltıiz bir 
yerlere tırmanabWyorlardı. mukavemetle !Gartıla~tılar. Te-
Yukarıdan .. atıya tllf yag- mir o zaııtaıı blenln dlter kı-

dınlıyordu.Uldn Tatarlar buna llllllanndald dlreklerede ateş 
ratmen merdlvenlerfnf kullan- verdi. Siyah ve kesif duman 
maktan geri durmadılar. Nlha- yllksellyordu • 
yet bn suretle daga tırmanan Kalede bu suretle yeniden 
Tatarlar orada durup ok ata- l(edlkler açılırKen Tatar ordusu 
cak yerlerde buldular. Neticede da l~rl ıtrlyordu. Relı Ha1anın 
buranın mftdaffi olan GUrdl•r ell ayatı bağlandı, k yanın te-
daha ziyade dayanamadılar, peafnden aşagı atıldı. Harbe 
teslim oldular. girenler girmeyenler tefrik edil

Temirlenk ordusu bu yollar-
dan, vadilerden geçerek denize 
lrıccekti. Tatar ordusunun kar· 
.-ına şimali lranın ElbOrz dağı 

çıktı. Bureda da GDrcl taudakl 
gibi zaptı mDşkUI kal ter vardı. 
Lakin Temlr hiç yorulmaksızın 

bunları bir iri ardınca eline 
ge ·l·dl. 

Eveııı teslim ol rı için 
m dal. ere haber g .• derlyordu. 
Der~al buna itaat edlllrse halka 
bir ziyan olmuyordu. 

Bu mtıstahkem mevkilerin 
Oçll vardır ki an'anata rcçerek 
meşhur olmuştur: Kalata ve 
Takrlt. Birincisi dağ tepesinde 
doz bir yerdi. Gllzel sular akar, 
stırOler için yeşil çemenler bi
terdi. Fakat dnğln tız:erlnden 

boşanıp gelen su aşajtıdakl 
boğ.ızda barınmayı imkansız 

bir hale getiriyordu. Tepeye 
çıkılamıyor, kalenin bulunduğu 
sivri kayalar zap•edilmlyor, 
aşağıdaki bOQ:azlardanda geçi· 
!emiyordu. BllAhare lran şahı 
Nadir Şah da hazinelerini bu
raya saklamıştır. 

HUcum1a tepeyi zapteımek 

lmkAnsızlığıoı gllrea Temir 
adamlarını boğum aıııııaslp 

ıı;ördllğll taraflarıııa yerlCftlrdl, 
beklodi. Neticede tepedeki mD· 
dafiler arasında ~algın bir has· 
talık çıktı. Tcmlr de bu suretle 
orı:sıııı aldı. Buruı ileride 
lcnllanılmak azre tamir edildi. 

ikinci kale de Takrlt isimli 
olup Olclcye karşı bir kayanın 

ttzerlne yapıtnı tı. Bnra.~ı mllS· 
talı.il bir kabile tarafından ya
pılmı ı ki bır kabile efradı 
yotınra tecavüz: ederek bir. bir 
ceznya t.iğramat sızın tekrar 
buraya gcllp emniyet altında 
bulunurdu. 

di. Tatar ordusuna karşı lıar
betmlş <Jlanlar öldUrllldU. J\afıı· 

tarı göğdelerlnden eynldı ve 
bu kellelerden kuleler yapıldı. 

Bu kulelerin il erine şöyle bir 
levha kondu: 

Ferıalık J ap ın ar n ak•bt•ı 

ıştl' hudur' .. 
Doğrusunu lem k il.zım-

gelirse bunun mal! ı ~u demekti: 
· Ten1,rın ar , 

/enlerin akıb t 
ri kaleyi ı 

yıkmamışlar, Temlrin kuvvet 
ve kudretloe bir şahit ol~un 

diye bunıı bırakım ardır. 

Bu insan kellesi den yapıl· 
mış kulelerin gece.~rl pınldadr
ğım öylerler. 

HUld a ıa'lcrlt kalesi de on 
yedi gün zarfında Tcrnlrln eline 
geçmf~I. Bu suretle Temirlenk 
,ımal memleketlerinin, Aral ve 
Hazer denizlerinin, lramn dat
lık aksamının ve Kefkasyanın 
hakimi demekti. Buğ n Hora
'an yolu onun Ulke inden geçi
yor. Nlşabordan Almallkc kadar 
kırk şehir ona haraç verlyoro 

Lakin hona mukabil ba?:ı 
mfthlm zayiat oldu. Emlrln mec
lisindeki emekdarlar auldı • 
Hıtay Beltadlr Syr nehrinin 
buzlarına dUştil, Ali Befıadtr 
bir çasus tarafından hıınçer· 

etndi. 
Temlrln kUçllk oğlu Omer 

şeyh ise Kafkasyada bir ok 
darba ııe dDşllp llldO. Hatta bu 
hadl~e sırasında Temlr bHe 
zor kurtulmuttıır. Ömor Şeyhfn 
öldOğU kendisine haber veri.ın
ce Temlr tela'! ve h yecar. gös· 
termiyerek . 

\ffaıı ye dı, e11e Allnfı 

aırJı • 
Demekle ;ıktifn ederek Se

merkande dönmek emr.~ı verdi. 
Yolda ye il şe rln vak nl'ald 

K \ ARASIND ~ .. · \\ ashington. 
~ ı A. :\. ] Bahriye nezareti 

. ınaloa hukftmdi dahilinde bulu
nan ve ~leksika a ilerinin hu 
tarıdlara ricat etme~! [ızerine 

tehlike ka~ı ında kalan .\ mcri 
kalılar diğer ccnclıilcrl konınıak 

için Topn\obanpu \imanına bir 
torpido nıuharrıbl göndermi~tir. 

Diıter tııraftan a ilerc ait bir kaç 

tayyare \mcrikan idare-ine tabi 
· o ~ehrinc mükerreren lıomlıa 

attı!';tndan harici) e n:ızııt ti \me

rika topr.ı~ <~lıl11nc bomba at· 
maktan tcYakk1 etmeleri için 
n il ere ı eıııdc ıhtaratta hultınul
ırı>ını ı ırhi~e r zgrctrndcn tcı!ep 

ct·11işt•:. 

fi.fek ika a /eri perişan 
_k ık ~ • \ '\) \sflcrc 

1.tta ''"" :.ın .., k:·v\et
~ n : Ja d.:ı c."Lr ~ H l 

(,. u ı t ı h. 1 d hil• C:v 
ı1 1lrntı r r 

il'; o ju rL H ~u 

l C\" 1
· t ırr.•İ ir.ın 

.ıfül. ,I ·r hır 

ffil;.~ı.. 

ret_ iT tz 

ı,galı c.:rin 
r.p , \er 

.5ıddetli bir fırtına 

lO 

c , 'rk, rı \.A \ h· 

ede 'uku bula•ı hır fırtınacl 

!O ki,i telef >c ;;o ki~i mcc 1 t'lı 

1lmı ;tur. Fırtırıa 50 mil l!."?>'5-

liğiıı& bır a" ıdn r;ılınbatı" ı 

\e\ .ıın dnıi~, mczruat '.: bır 

çok çıltlikleri mahı ct::ıı tır. llu 
binalardan biri ,ıkılırkcn bir kil 
Jın!.ı ırt ~c>cuk cnk.v. •ltınd,ı 

halını ttr. 

Unıumi grev 
Twı (1 ( \. \ ' Tremvav 

memur ve mu,t2lıdcmleri umn.,.,I 
,:;rC'\ i!Anti"l k ·· ır \ · m ,tir. 

Birdeniz kazatıı oldu 
p3 ,.; • 6 \ \ ı C'hık~ TO 

mbunc gıızctc-ınir \ a,ıngtondan 
c!dı~ı bir lıabcrı: ıı;orc bir Arnc· 
rikan tnrpıdo m· : ,rıbi 'ıtr hı..vıık 
\ elk nlı\ çar · ştı·. 'dk'"1'li 
batını, knpt n' e ıki t f ı o'"ta
Clal' k, , l oımı , t r. T u•p •o ım -

harribı !>aft ·.Lttc ~'l<'a ;c~

rnmt~tır. 

· - . 1 olan Moskova memurlarının 
i\J. \ enızelosun beyanatını hu- k . . 1 . 1 K u ·st . . . e ıerısı e e geçmışt r. om nı 

Usatc:. ŞU ;urctlc bıldıreı:cıtım: tahrlkatçıları mart ayında Or· 
- -Zaman ~cçtikçc aradaki ıınla hanlyede gizli bir konferans 
~arnamaılık dn znil oluyor. ~e akdetmlşlerdi. Köylil ve amele· 
!ılnik limanında ~ırp, 1 im at ı c )'i vergileri vermekten im•lnaa 
<; 1 Joyeıı knllığı için ıazım gelen ve Komünistler fçin iktidar 
• ' mevkifni isteme~e teşvik eden 
tcshilfttın go. terilmc'i e0:ı,ınn tahrikcuyane rlsııleler tevzi 
btinadLn itila[ b ..;!ıı k:ıbıl oldu. ederek propagandada bulunu· 
Bu itilafın akti lll kr.dar ıncm· yorlardı. Zat;ntayı aldatmak 
nuniYcti mucip ılduğunu ~i:ıster için tahrikatcılar propağanda-

1 kr iki mütclıa~>l> da yeni \llpılan ı;cni~ caddelerin Ankara 
ı;ibi bir ~chir içın fazla m.ı raflı clduj!;u ıikrinl ileri 'urıncktt·dirler 
Bumlan ba,ka bu caddelerin 1'1~\·cut nüfus ile daima ı' 111<11 edil· 

' memiş lıir ~ehir nıanzarıı,ı arzcckc~i ilaı e ı !un maktadır. 
P'·ınlardan bin tercih cdil·nı.:c ı·:ü~l ııı:ılınllc- nın ka;,nnda~ı 

eski park yerinin lıuyıik bir gi',Jc Lnh\"il cdılmc-ı ıçiıı plaıı 3 

ktiçul. hir telıeddul yaptırılacaktır 

Adapazarında da zelzele oldu 
me>~ hacet yd.~ur. !arına içki aleyhinde mücadele 

fta 1 \'unnn misakının akti sosunu veriyorlardı • 5 kişi 
tevkif olunmuştur. 

Adapazarı: 6 A.A Bu gece saat bir buçukta cenuptan şlm:ıl• 
doğru on saniye devam eden bir zelzele olmuştur Zayiat yoktıır· 

İranda karışıklıklar o/buğu tekzip ediliyor 
lıcr 1ı 0ngi iiçuııcu bir de,·lctin 
aleyJıınc o 1 m n d ı ğ ı n ı n he r 
tarafça anlaşılma ' ayrıca mem
nuniyeti mucip oldu~u gihi 

"ırp· \ unaıı mi akının da hiç 
kimse ıılcyhinc ~cvrifnıi~ olma· 
dıp;ı da ıınla~ılm:ıktadır. l icr iki 

ıni>ak yakın ~arkta sulhün idame
,;i için ıımil olmaktadır. 1 lattı• 
ımibal8ga etmeılen diyebilirim 
ki hu mi>aklar yalnız ,·arkın 

ıleıtil, \nupanın ulhü i ·in de 
umum! 5urette hedimdir. Diğer 

kom~ularımızla evvela Türkiye 
cumhuriyeti ile onrn da Bulga· 
ristaıı krallıgila muna;ebaomızı 

tanzim ı·c ikmal cdcr>ek kendi· 
mizi ıne,;ut cdcceP;iz. 

Eilbede hareket oldu 
Sofyada, 5 A.A. Geçen 

sene hareketi arzdan fevkalılde 
mUteees~ir olan Fillbede yeniden 
bir hareketi arz olmuştur. Halk 
korku ve teıaş içindedir. 

Bulgar - Yuııan nıünasebatı 
Sofya, 5 (A.A.) - Bütün 

gazeteler Bulgar tazminatı hak· 
kında M. Venlzelosun parlamen
todaki beyanatını uzun uzadıya 
tefsir ederek Bulgar tazminatı 

ile Yunan düyunu arasında 
herhangi bir münasebet tesisine 
lmklln olmadığını ehemmiyetle 
kaydediyorlar. "La Bulgarle. 
gazetesi Bulgar tazminatının 
bir harp borcu oldugunu, hal· 
bukl Yunan dilyununun muha
cerete taalluku sebebiyle huku
ku şahslyeden bulunduğunu 

yazıyor. 

Kral seyahat ediyor 

Prag, 5 (A.A - Mütenekki
ren seyahat etmekte olan Bul
gar Kralı Borls Lanı şatosunu 

gezmiştir. M.Mazarlk burada 
Kral şerefine bir ziyafet ver
mlttlr.Bun4an sonra l(ral fehr· 
emuetinde l'rag tebnmlnl ta· 
rahndan kabul cdllml\lttr. Çc
koslavak gazeteleri bu ziyaretin, 
lslavların mukareneti nokta! 
nazarından, haiz olduğu ehem
miyete dlkkatı eelbetmektedlr. 

Berl'n, 6 A..A. l\\Ulenek· 
ki ren ~eyııhat eden Bulgar 

kralı Boris Berline gelmiftir. -·-

Türk - Yunan misakı 
Türkiye ile nıi,akııı ~imdiye 

kadar iınzr. cdilıncmcsi her iki 

hiıkOmctiıı sııi niyetlerındcn \'e 

1 a hıınu ihmal ettiklerinden de

giidir. :;;una eminim ki .\ııknrıı da 

Atina kadar, her iki. memleket 
arasında d tane mukarenet tesisi 
carelerinin mimi urctte aran
dığııııı cmrıim . !.'aka• her iki 

tara[ d.ı hı~ mi-akın sa~lnm esas

lara i linat etmesi için, miibadelc 
yii7.' •ıden çıkmı< olaı1 lıliyiik 

nıL ai!ııı halledilmesi YC iki tıı· 

rafr yıizbinlerce HtanJa~ı" hu
hirnııa crallul, eden ıktisadi 

ı.;;h •\e'"i" ,ı,:7.clti'me<i :, zumıJnu 

' 1 1 er· ıi ' ·c: r 

\t Ycııbe'-ıs 1 • · !. •onra 1 

~rnbil!il•amıdu. 

ı İng-iliz miralayr 
it:IB. ı mır·:ıi • ' r edL•ek \urun 

':ile t tının r '"ti' '1 ,"' <I 

retle 1ı, h · m· :ır. 

ı Bedevilerin eline düştü 
1 iki kabile çarpışıyor 

a ı a ıl ı \m , ' \. 'ı - \1"c '" b \ 

c!:c:~k 

i ı ek 
o·mac' 

........ 1 .. 

r : in 
\ti; 1 

hu ıı · ml .. ki nıiı,kuliltın 

·ıkLimeıniıı hü>niı niyeti 
ı 1 ıı ileri cldi~in; 'ciylc
\ ·lı~ ' ·'I' ı.;;t ettiğini 

l'd tı'.r•m. r,,r[, m·t1ıııatı 

ıkılırct ir hı n ı nive•i 

olrr· lı~ııı· '•ll eli' k'c :j ı ~-.<et:c 

h .. ' • ık c,li\ıır il rd.ct \C'"Sııı 

ki ')", :rk hukL.~1-•i bu pıırüzlu 

mesaili11 h ,u ı.,,!I }eni bir proje 

tevdı etrniştır. Bu proiq ı layık 

nlJJ b"tlın er ır.:"'i)'ctilt tetkik 

edeLcğiz.~ 

Ba,,·ekil bııııdan "•rra itil;\[ 

hu.ut~ hakkındıı rekr.ır unıidini 
izhar Pderek Bul ı.r Yıman rnuna-e-
hatına geçi" . t c. Bu hu;;ıı>ta 
\lec\i. t< c r,\ 0 e•lc'l nl'."tk:ı;;aiar 

hıırnrctlı o1rnu t ,r. 
1\T. \ en!zelo; Bıı~;.ari t .. ıı hak

kında eze:.; le unları ) 'uni,t:r: 

Rul~ri ıanlıı iiıl.l.ın ız iyi 
bir ,ar, tc h '~:nı;tcr. Fal-at 
reli .,., ~cr;ue~ tL"ıri cnc,·1.ıı 

1 L ııca rcti~L' hııkkmıl:ıki 
ümhlcr ele · z1k'ı. Yı ınistan 

it•:.Lril ,.,,ı.; rP~ıı:·il :ıcc gir(1igi taah
lıııd· tı taı if ı·a k· n vcr

'lli ı;r 1 1-ln m•·a ıede t~bı ola-' . 

ı:ien Ar.ıp kunc dnc kurnamb et 
mekre 0\311 ınir.l1e, .. Pt·akt: .. :ıhirtn 

Survc huü11Junun lıir Fı·a ~17. k·: rt· 

kulu tarıhnd., : r:ıl edildi~i /,qfl~ivle 

dolaşmakta l)Hhıg 1 1 K' mınd:ı hedc\ı

lcrin cl1nc Ju:-.mJ~tur. l\l·r ıla\· Pe:ıke 

~ovııhnuş \C 01ı,.;.rn. te tG; d.1rni~· 
tir f.1kaL .ıihayct ~o • !'ır ~C\h tara· 
hr<l:ı, ha\ıatı kurt '-:;ı e hır Fran~ 
:'' z de' r_, e~i..,c tc\ di cdi ı~· !r . 

İki kaflill' aı·asında mücadele 
!\il:.:-, ~ .. \. \. 1 hn ·or ha\·a 

le imle \rap aşıı ctkrı • a'ındaki 
ınür:ıdclcvc Uaır ..-elen un 1:· b~rlt:re 

gorc münazaa ya lra,, ıı.ra 'I ındı.: hulu
nan ~amıner nşircti 111..: . urı c ırazi

sindeki !\nzc a~ircti :ır:ı:sınd"ılır. Sn 
rve topl'n~tn:ı ınühiın ku\vcth: taarruz 
ettiklerinden \nze nşireııne 'ardım 
için Fran:ızlAr ıarafınıl:ın ıııkvire 

kıt&atı gundcrilmiştir. :-<ammerlile.-in 

pü,kurıuldü~ü m a\Ct cdı:~ıekıedir. 

--·-111. Kellog Fransada 
l'an•. 5 ı \. \. '\l. KelloJ!: ile 

refikaı,ı .;aat on biri ÇC\ rck geçe 

-.;ı..,_. 

Kulpazatılığa kar~·ı 
('cııc · ·. 5 \. \, l'a."ı:tc·i 

v.;unıi he\ .e ınılel l'ır koııft.:r.ırı 
akdcdilecc ur. llu kc nft rııh kalpa· 
:ı:anlı ,ı re ı -..\c aıt muk ı 
\ ı...lı • kık 1 ., rktıı 

inkara. (ı (.\ .. \ ı - :t~ırimiz lrnn <cfareti \zerbayc.ır vi~l\C
yuindc karı,iklık çıktı~ına ve ordu kııınandanlannıt' makt. l c" . ı· 
p;ünc dair imi,ar eden lıahcrlcri tLkzip ctı'1c:ktcılir 

Bursa mahkümları hakkındaki karar 
Bursa, 6 (Milliyet) Bursa ağır ceza mahkemesinin taklllı1 

hUkQmetclfer hakkında verdiği karar mahkemei temyiz taraiınd:t~ 
nakzedilmlştir. 

* * 
lzmirde at koşuları \ 

1zmir, 5 (A.A) Yarı"i ı c 
islah encumeni fıli,inin bu cnclik 
ilkbahar ikinci at koşusu bugün 
icra edilmiştir Birinci koşu liç 

yaşında yerli ı" arap dl~l taylara 
mahsus idi. \lesafesl 1 000 metre 

olan hu ko~uya Salihlili Halil 

efendinin Dıırduru isimli bir tayı 
iştirak ctmi~ Ye ı akl! mııaJ ~eninde 
gtlmiştir. ikinci koşu dört 'c 
daha yukarı yaşta Ye btı koşuya 

v;clinceye kadar km~andııtı ikraıni· 

ye yekunu 500 lirayı tecaviiz 
etmiş yerli ,·c arap Kt ve kısr11k· 
!ara mahsus idi. l\Iesafe>i 2000 
metre olan bu ko7ııy11 ;- at i,rir:ık 

etmi~tir. 

1 fafv. l\Iehmc:t efendinin \kr· --- ---- - -

ı1ıırupada yaz snah 
l'ari-. r. (A.A Resmi c0 11c'cde 

ne<roltın:ııı bir l:ıırnrnamcı c gvre in-
' ~illere- llclçika \ c I· elcmenk ıle ha>1l 

olan io.ıli\f lizcıinc li"} 2l ı .ın :~ece· 

si ~ ... 1 .! i tc \: '!7. ': rtire ~et.11ccek, 
5 ;- 'l'cŞrinİC\ el gcc~ ı saat 24 tc kış 

•...::ti l•aşlıvacnkur. 

iJ./ı.~ı haririye nazırı 

Pır 6 \, lı 

nazırı lif' be~ l'arısc re :nı ' 
PioPJ.S, n 1\.,\ \1. h11 nı ılı: 

""' ·:ıtl\· 10 c1 ·mh ı c ı ,.. hat J 

'" \: Goıd.ı l r :ısı ılc ''C '. ilr 
cu.nhı.r \Ct :ırtı nı.!.ı 111' c ı e·u 
iat~e..-i hakkL1da nk<lıJl tıan mul ,ele 
prul·lh.oh.:·ııı iınz c.:nışlt: ·. ---('inliler tayyare ısmarlıyor , 

1 >mira. h \ \ (, ııı c ·cc 
::::p .... :1:,;o \l.,; kı:-Jmen tc '.unı ~rf!"':ış fıl 
duğu tl\ 1rcTc~c , ... ....,imrtcn lngiltc· 
rcyt• Deha\ illand i .eminde ı ~ :.l) 

varc -ıpari., ettnişti:. 

· Çanghay{'ek f!lrdi 
l ,ndr.ı. (; \. \ Jcnc 1 l ır. 

ka. ·ek J lan 1>\.c Ml:lhaıp ;;ırrıi i.!: 

* 
g-ııhu birinci, ~J. Jı:ıte,;in \In~al· 
!ahı ikinci, mirnlı} \ı ni bcyio 
1 laccacı üçüncii gelroiitir. L~unci.' 
ko~u üç vc daha yukarı ) 11~ı;1~ı 
yalnız halis kan :ır:ıp ııt ~c ki' 

raklara nıah,us ve mesafesi 12oı1 

metre idi. Bıt koşuyıı 4 at iıri· 
dk ctmi~, Gclal bryin Kapp;iriı"ı 
birinci, lktısat Yekilı Raiımi be~ir 
\lestingcti ih.inci, ·\tıt tıcyiO 
l'rimrolii tıçüııctı gelıni~lir ııır 
~inci koşu dört ve yukarı ya,ra~-1 
yerli ve arap :ıt ye h;;rakf~rl 
mah~us idi. '.\Jc511fe,i 2200 ınrtf'L 
olan bu koşuya :; at i~tirak cı 
miştir. Fikret heyin Karncıı tıer' 
birinci, Rakı z:ıcle J J:ıkkı be) 1 

, -asibi ikinci, '\lehmct hc,·i 

Ohcr:ımı u_ç_uncu __ gelmi~tir. ,.,,,, 

l.T\Nlll'l. BOR .\Si 
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Takrft hücumla aptedllecek 
gibi d • ld'. Aksaray f hrln bir mu det l 

k Jdı. Burada Uy 1 

Yedi ı;ylılı grev 
\lo ·o'''· ~ \ \ l.ıtuanıa 1 

rnk dııter u r ır C: ı tua 0hudatını -tl111ann:1nın ııçığı 
ifa m< ·ni i t r" lkrl n, 5 \. - bc·,e · ğı 

Et satışları 
Okkll fil'

11 

&i 

Tem r ya laşt tı vakit kale-
• ıı p b r ı ı. !lm etmeme

.......... , 1 dl. 

1.1 v 
z k ldı. emir de taş 

<0t k lç!n mD eak ben ustala· 
rın ıı emir vererk nnncınıklar 

yaptırı:ı. YD!ı:aek 1 kelcler kur· 
durarak taş atmaya mrhaus 
olan aletleri bu lakelalerln Us· 
tDne yerleştirdi. Bu ıurıtle ka• 
rtıkl topeze fa ılasız suretll 

ıın rln t ' b ' 1 1 
Ernıntc 

~ey n de goı:ı 
T mir m teakı ın-

da g;ttıkçe kO l ım~ , ~&k· 
tıııln bUyulr. bir ı mıııı atranç 
tahtası bıtŞında geçirmiştir. 

Dil{UndUJtll Hylerden kimseye 
bahsetmemiştir. 

Nihayet büyük istila hareke· 
tloe ııeçtl • 

bitmedi 

eim et n n T.im ol protoko-

m. 
'\:"tar 

bu :,..u, 

., 

ı. ub y,ın .csikayı 

\.'\ 
a a ı 

am \' 
e e 

li lr · da 
i \" '1 

i :;lha 

(rlrip çıkan altın 
Lonra. tı A. \ '.! \c llnisanda 

lngilt~ıc'" <)()() hin altın lnf:iliz Jırası 
ginwş 'c lngiltereden 9 hin lngiliz 
lirası ç.ıuıu,ıı, 

l:la hl LI bıı l::ı ı 'a ctıhı iza· 
' bat t>rnıiş, 13ulı,arbrdan i t~r.en 

t27Hf ~L ı.."l 11; 1 ! .ı. 1 ' 1 .. \ı.:! 

ı u,.. . tiun r, ı ra ı'.,'- ı ~ }. ~!"t 

rtı ı \I. ÇJ' ı ıız 1 ı,_ hu 
rn,. ele ctrafı,,(~i-;ı ım. ,,ıka alar 

uzu:ı ~iırnıü,tur. 

Bu vcsik ile Bulg:ırbtan hak
k.J11da söylenen ,eyler acı olmak

tan kurtulamamıştır. 

2s.ı mt yun ın k ır ı. O milyona 
1ndi iltr. tir. İLAN -· d t2ü00 hilometro Bes 'ıin nkım mamul ~ -ım ısır 
tı fi' 11 e _ 1. _, 

1 
, kanalı zarf usulile mubavaa e-

ı • ~ -.. - . k N' dilecektir müna ·asa 27 ısan 
~. cılcr · n ıll • f. gı en ! \'t d 
~!ar 1 ı r 3 ı! llindı Cını ar•· 929 Cumartesi günü saat 10 e 

;ını:bi icra , ıa te lılııl ettikJerı 12000 İstanbulda Gedi.kpaş~da jan~ar 
kilonıeın•luk hn\J >cyahaıını ı ı gun· ma i.malathanesın~e ıc:a edıle
dc biıirmiılerdir. Tayyareciler Fran· cektır şartname . ımalat~anede 
saya diıncr dönmez mesafe rckorn_ıı~. tevzi olunur tcklifn11111;enın ~a~zı 
kırınaıta teşebbüs niyetindedirler. imlisı şartnamede mündençbr. 

Clnııl 

h.ı \·ın •.. '11.. 
Dal:ç 
Karaman 
haravaka 
Kuzu 
Keçi 
Sığrr 
Oaııa 
Manda 

K P 

110 
10!! 
100 

• 

1 

f 



•• --------· --- ·=--r.-::rç:ı:::g. 

MlLLl\ET PAZAR 1 NlSAN 1929 

MlLLiYE:TlN ŞEHİR VE l\/JEMLEKET --AB ERLE 

l1{i intihar 

ı\~ üntahirlerden biri 
hastahanede öldü 

1 - Talıblm<lc kezzrp içerek 
lr lıa r1t • eş MıUs cdc:ı Arls!ldl 
b ~ıal,nn de ııtmllştur. 

2 - Sarıynrde oturan 2Gya•· 
lurında kahveci Kadri Efendi 
h kel eden kendini denize atarak 
1~ ti har etmek lstcmişsedc kur
tıınımıştır. 

Çocuğa çarpmış 

Fı;tlhte Fevzi paşa caddesinde 
bisikletçi Fethinin bindiği 

motosiklet dlln 8 ya,ıoda Salih 
h111inde bir çocuğa çarparak 
teh!ikeli ~urette yaralaD"tştır. 

Tramı•aya atlarken 
L'ml~Onil. Bebek a,fcrlni yapan 
L .. tramvay arabalarından bi· 
rlne Halit isminde bir çocuk 
etıamak istemiş Fakat muvaf
lak olemıyarak dUşllp bacağı 
lırılmı~tır. 

Acemi hırsız 

Sııtıkalı Mehmet, Beşlktafta 
Niyazının evinden öteberi 

Çalarken curmll me~hut halinde 
Yakalanmıştır. 

Yavrucak merdivenden 
düştü 

n Un saat 12 raddelerinde 
J Asmııaltında Kan bur banınaa 

9 numaralı odada oturan Nedime 
hanımın oğlu 4 yaşlarında Hay
ti merdivenlerden dllşmck su· 
tctile hafi! surette mecruh ol· 
ll'u~tur. Hayri Etfal hastahane· 
a!ne kaldırılmıftır. 

Gizli rakı fabrikası 
aeşiktaşta Yenimaballede Ka· 

pemacı sokağında 16 numa· 
'blı Misakın evinde gizli bir 
rakı fabrlkaı<ı meydana çıkanl· 
t<.ı•tır. nu ev arandığı zaman 
l zn;ı ve saire bulunmuş ve 
b:r takım kaçak müskirat ele 
teçnılştlr. 

---~-Eıızalar ------Vapur karaya oturdu 
eyrlselain ldareolnln Meraln 

vapuru Ayvalığu giderken 
karaya oturmuş iıede kurtul• 
llıu~tur. Mersin, yolcularını 
tYvı.l:ğa çıkardıktan sonra 

tanbula haraket c mlştlr. 
Vapur kurtarıldı 

l'lltlln idaresinin geçenlerde 
Ayva!ık civarında karaya 

Ofııran "SUr'at. isimli vapuru 
~llttarıfl!" tür. 

'lavaÜı kadın 
°Vilayet konağmda 
bir kadın doğurdu 

ve çıldırdı I 
b Dun Vilayet iskan dalreıinde 
lr doğum hadisesi olmuştur. 
~ita mubacırlanndan bir kadın 
1 aınııc olduğu halde işini takip 
i}.tı iskan idaresine gelmiştir. 
b :ra:ı zibnönden de hasta olan 
il luıdıoın sancısı tutmuştur. 

lf Defterdarlıkta odacı Şerife 
h ~"•m çağırılmış v• çocuk alı
l!ıı~tır 

\ıı l(ız olan bu çocuğun ismi 
,_ ıayete nlşpctle Veliye, diğer 
l tııl de lskAne nlşpetle Sakine 
-
0nıı:ıuştur. iskan memurlan 

~;111ıırında para toplayarak ço• 
h Yardım edeceklerdir. 

to Çocuğun annesi doğurduktan 
~ ~r• cinnet eseri ıusterdlğln· 
.,'Q Tımarhaneye kaldırılmıftır. 

~Sküdar-Haydarpaşa 
,:ııırnvayı dün mUnaka-

Ya konuldu 7-8 grup 

0 
ı,.ırak etti 

~-•a 'klldar • Selimlye. Haydar
'a;1 tramvay hl!ttı için kapalı 
~ıış llsuııı ile münakasa )apıl· 
'-b;i rnıınakasaya 7-8 ecnebi 
~arrı ~ 8 iştirak etmiştir. Teklif 
~llt Qıtrı a,.ııarak yapılan tetkl· 
llıan et1ce inde en ziyade Berg
tfn•n ve Honıbold mııessesele· 
l•şıutrekliOerı mlllAylm gOrlll· 

1trcııı • Bunlardan hangisinin 
Uce;ıı<!ı edileceği henUz maltlm 
~· ;ı k •. Bu kısım llzerlode Uç 
" Bdar inşaata başlanması 
, rrerdfr. 

IJl'i •• ;_- -' . nı11uadillere para 
;, ınubac.. lcrden cınlAk sahibi 

r Pılnn hi:inci kısım te\iZi 
h rı:a CIUO) kişilik bir liste 
l>.ırlaıı m k 1 ·ı· r •rd. b •·tar ır cvıiatu bu 

1 IJı ıır. ısı muhtemeldir 
' ıllcı kııngrası da <,.,ar

u lt. ıl na ktt4 

~al!rifte Emanette 

Sanat dersleri Yeni reisler 
Kırk elli yaşlarında- Divanı ri.l}aset nam-

. ' . zetleri Fırkada tes-
kıler de gelıyor pit edildi 

Sanayi mektebidde açılan ter
zilik, elekttfkçlllk, tcsvlye

clllk, maranıozluk şubelerinde 
tedrisata devam edilmektedlr. 
bu dersler fazla rağbet gOr
mll~tlir, derslere 40·50 yaşla· 
nndakl zevat da iştirak etmek· 
tedlr. 
Jılelıtebe gltmeııen çırnltlar 

Sanat mektebindeki kurRlara 
dı:vam etmeyen c;ırııklarıo 

lıtihdam edilmemesi için Şehre· 
manctlnc müracaat edilecektir. 

Evlenecek muallimler 

Resmi ve ecnebi mektepler· 
deki muallimler evlendik· 

feri takdirde kendilerine bir 
halta mOdddetle mezuniyet ve
rilmektedir. 

Ecnebi miltehasMslar 

Meslekl tedrisat mUfettlfllğlne 
tayin edllen ecnebi ınUte

basaısları bUgUnlerde şehrimize 
gelecekler ve sanat mekteple· 
rinde vazlfelerlne başla} acak· 
!ardır. 

Feıınf ıstı/alılar için 

DarUllUnundakl merkez kO· 
misyonu buıı:lln toplanarak 

fenni ve ilmi ısıılahlarıo tespl· 
tine devam edecektir. 

!Jfiiderris lsıııail Hakkı Bey 

Gıızel sanatlar blriltl mimari 
şubesi, DarUlfUnun terbiye 

. mUderrlsl lsmail Hakkı Beyı 
neşriyatı dolayıslle fahri azalık 
unvanını vern1iştir. --·-----
iktisadi il. 

Pamuk ihracatımız 

Adana ne kadar pa
muk ihraç ediyor? 

1928 Senesi Kanunusani ayı 
zarfında Türkiyeden Cinevre, 
Venedik, Tiryeste, Hamburg, 
Havr ve Anvers limanlarına ce
man 3,957 balya pamuk ihraç 
olunmus, 1929 senesi Kanunu 
sani ayı zarfında Hamburg, 
Havr ve Anvers limanlarına ih
racat vuku bulmuş; Cenevre, 
Venedik ve Tiryeste limanları
na 2,900 balya pamuk gönderil
miştir. Bu 2900 balyadan 1810 
tt Mersinden Tiryesteye ve 1090 
balyası Ja İzmir ve saireden ih
reç olunmuştur. Mersinden çı
·{aıı 1810 balya pamuk Mersin, 
Tarsus ve Adana mahsuldur. 
hu mılrtarm vasati surette yüz
de c:.ltrruş Adana mahsulü ola
cağı rnemuldür. 

ZİRAAT BANKASI 
VE KÖYLÜLER 

İzmir gazetelerinde okunduğuna göre 
7.irnat banka" , lzmir kaza mer· 

kezind< 928 ••nesi ikrazatından ala
caklı bulunduıtı 70 bin liraya yıkın 
paranın bu sene tahsili mümkün 
olmamasına rağmen, müracaaı eden 
köylülere ufak mikyasta para ver
mektedir. 

Mayıstan lllbıren lzmir dıhfllnde
ld rençpetlere umumi ve vasi mfk. 
yasta para verecektlt. 

Zıraat bankası son aldığı ıed

birler meyanında kooperatifçilik de 
vardır. Bu sebeple yakında merkezi 
lzmirde olmak üzre bir tütüncüler 
k:opoeradfl tesis edılccektlr. Tesis 
olunacak kooperadf bütiln tfltün 
müsı~hs!llreriol ortaklandırıcak fekli
de olacaktır. Tütüncüler kooperatifi 
için !Azım gelen projc'er temamen 
tanzim edilmişdr. 

Verilen malOmata göre, Ziraat 
bankasının ttitünculere yapacağı Uc
razat beş sene vadeli olacaktır. Ban
ka ikraza! için tertibat ılmıktadır. 
Bunnn için banka umum müdürlü
ğünden talimat beklenmektedir. 

Mallann ihracı 

İstanbul limanını gelen yerli ve ec 
nebi selainln bazı makinı ıksamile 

allı ve edevatının tımirinJe bunlann 
karıyı ihracı esnasında ve gemllere 
Uzım olan komanyı ile sair malze
menin hini tahmilinde cereyan eden 
muame!Aon .adeleşıirilme~I için 
Ticaret odasınca tetkikat yapılmak
tadır 

Ticaret ko11grası 
Tioret odası umum! kongruı 15 

l ·ısında tcplanncaktır .. 

---Yeni Cemiyeti Beled!ye Ata· 
lan dUn Halk Fırkasında ~Halt· 
kı Şln si patanın · riyasetinde 
toplanmıf ve divanı rlyr.~et 

namzetleri tı:splt edllmlştlr. 

Birinci reisliğe Sad,,ddln Ferit, 
ikinci rela!lğe de cabak Şehre· 

mini Tevfik beyler ıuı.mzettiler. 

Dllnkll lçtir..ada enc!lr.lenlere 
tefrik edilecek nıınıı:etler de 
te;p!t olunmuştur. Cemiyeti Be· 
leıllye bu hıılta içinde fevkalade 
resmi bir içtima akdedecektlr. 
Bu içtimada latlmlAk, Defterdar· 
tık ve u!te• ilk gibi komisyon· 
fara tefrik edilecek yeni IU.alar 
intihap olunacaktır. 

Feci bir /laza 
Bükrcş. 5 (A.A) Ki~inef eksp-

resi Bobok yık.ınındaki bir istasyon
da hattan çıkmıştır. 3 yolcu vagonu 
devrilmiııir. 20 ıtlef ve <ıO kadar 
yaralı vardır. IGr ve fımna dol•yı
slle kurtanna amellve~i güçtür. Şim· 
diye kador enk&z alundan 16 ceset 
çıkarı l nıııtır. ____ _........,.. __ _ 
Seyrlsefain bütçesi 

Bütçe müzakeraıında bulunmak 
üzre Seyri•efıin Müdürü Sadullah 
Bey, bugiinlerde Ankaraya gidecektir. 

Sadull•h Bey, ıdarenin yeni büt
çesi için Jemiştir ki; 
"- Bütçe esa!I ıtib1rile. gecen nse 

bütçesinden farksızdır. Kadro.la ten>l
kıt ,.e saire mevzuubahs değildir. 

Memurine bazı ufak zamlar da 
düıündük .• ------fi_!llgt>de 

KADRİYE II. 

Dün de bazı şahitler 
dinlendi 

M üstantlk hikmet bey, Kad· 
riye hanım ve rüiekası hak

kındaki tahkikata devam etmek
tedir. 
• Dün sabah balıkeslr meb'usu 
Hüseyin Kaılrf. Adalı Sair bey
lerle Maçka Palas kapıcısı Mevlut 
ağanın malOmatına müracaat eılil
miştir. Bunlardan maada dijter 
bazı kimseler de isticvap e<lil
mi~dr Kaılriye hanım dün bazı 

şahitlerle müvıcehe edllmiştlr. 

Sporcu Adilin liliimü 

Bir maç esnasında sporcu Adilin 
vefatına sebebiyet vermekle 

maznun 1 lüsamettin efendinin 
muhakemesine yarın 3 ncil Ceza 
mahkemesinde deyam edilecektir. 
Bu celsede ehli vukuf raporu 
okunacaktır. 

Casuslukla maznun 
casuslukla maznun Kasım Tcv-

fiğiiı muhakemesine 15 Ni-
sanda Ağır ceza mahkemesinde 
başlanacaktır. l Jazretl l\luham
mede açık mektup yazarak dini 
tahkir etmek cürmüyle de 3 ncü 
Ceza mahkemesinde muhakeme 
edilen bu maznun tevhiden mu
hakeme edilecektir. 

Mezbeha sul istimali 

Mezbahada suyl istimal yap
makla maznun memurlardan 

Ahmet Avni, Şükrü, Alaettin, 
Sadettin, Süleyman efendilerin 
muhakemelerine 11 Nisanda de
vam edilecektir. Şehremanednden 
Karağaç mezbahasının irışasınılan 
eve! ve ronra lhtlsap resminin 
ne şekilde oldu~ istilam edli
miştir. Emanet muhabiri Cemil 
bey de şahit olarak davet edil
miştir. 

Baro lııtihabatz 
Yeni Baro mecıı,ı. inzibıo namzet

leri 24 nisanda illn edilecek ve 24 
nisanda Baroda intihap yapı!acanr. -Zeytin yağlarının muamele 

vergisi 

T
ürkiyedon ihtaç olunanz eytln yağ
larının gümrüklordon lmrarında 

muamele verı;isinin fstifı~ına esas 
olacak olan kıymetlerinin takdiri me
selesinde bazı müşkülata tesadüf 
edildi(;inden bunun salim bir usul 
ılnndı cereyanını temin için Ticaret 
odası tarafından zeytin yağ ihracile 
ılAkadar bazı tüccar davet edilerek 
mlıtalAlan alınmıştır. Bunlar tetkik 
edildikten 6ônra bir karar verilecektir. 

Müteferrik H. 

Malôl gaziler 
~-

!n araJa ~eJ' et 
JOllUjOf 

Yeni çıkacak bir kanuna gllre 
maıaı gazilere muavenet 

hey'etl 1 ğvedllecektlr. Layıha 

çıkınca mr.I 1 gaziler pazarı da 
tasfiye edilecektir. 

Di{(er tıırafınn mr.lOllerln 
Ziraat banknernda bltlkml\j 
ır:Ul:lm bir miktar par-sı da 
vardır ki bu para da malQller 
arasıoda taksim edilecektir. 

Fakat mıılOller daha başta 
bir şekil doşanııyorlar. Anka
rayll bir hey'et gönderiyor. Bu 
bey•et bugıın yarıo merkezi 
hükOmete hareket edecek ve 
hllkOmctlc , meb'uslarla temas 
edecektir. Hey'et bankadaki 
paranın tevzi e<lllmlyerek lşle

tflm"lnl ve pazarın da mlllt 
bir me~her haline getirilmesini 
temin edecektir. 

Zelzele oldu 

Evelki gece sahha karşı şehrimizde 
hafı! hır >e;ze!e ol:nuşrur. 
Yeııi icra memurları 

İcra dairesi i<lert haddinden faılı 
ol•n kalemlerde memur adedini 

çoğaltmak niyetindedir. 
Romen talebesi 

R ecel Karni vapuru ile dün şehri
mize 200 Romen talebesi gel

miştir. T•lebe şehrimizde dört gün 
kalacaktır. 

Kaçak rakılar 
Taksimde Halepli sokag;ında 23 nu-

mecalı Yunanlı Yaninin kavesinde 
(irli hır rakı imal~tha.nesi bulunmu~, 
büyük 1'ir kozanda SO kilo kaçak rakı 
musadere cdi~miştlr, 

}J;.racat veslhalan 

T.caret odası Rusyayı ihracat yı 
pan tacirlere gönderdiği bir tııı!l'm

dc yanlış men~c şahıc.!etnamclcri 
kullanılmaması bildirilmektedir. 
Yargllıır hakkında konferans 

Türk Ocag-ından: 
Defterdar Şefik Bey tarafından 

•ut 21 de Türk Ocağında konferans 
verilecektir. Herkes ıcleblllr; 

Hakkı Şinasi Pş. 

S alı günü Ankırada toplan•calı: 
olan Hlltb ıbmer kongrasında 

hazır bulunmak üzre Halk fırkası 

müfettlşi Hakkı Şinasi paşa bu gün 
Ankarayı J(İdecektir. llıkkı Sinası 
paşa Ankarada bulunduğu müddet 
esnasında Baro namzetleri meseleslle 
de meşgul alacaktır. 

Yangından çıka11lara para 

HiWiahmerde Kurruluş yangınından 
• ,nlara ait paralar vardı. Liste

ler t<tklk edilmiş, dünden itibaren 
tevz!aıa başlanmışor. 360 kişiye para 
verilecekdr. 

Ressamlara 

Anlı:arı rlşiesl ımsergisinerak etmek 
isteyen sın'ııktrlır; eserlerini 

24, 25, 26 Nisan sut ikiden beşe 
kadar Alay köşküne göndermeleri . 

Altın madalya 
'T'ürk hanımları eslrğeme derneğine 
.l lzmir dokuz eylul sergisinde 
milll nakışları ıadtiren alan mıdalye 
verilmişrlr, 

Tebdil edilecek 
cUzdznlar 

Arnavutluk Konsolatosundın: 
Arnavut tebaasından olanların 

lkımeı tezkorclerl yeni Türkçe huru
fotlı tebdil eylemek üzere Hük~med 
Cumhuriyece muvakkat bir müddet 
tayin ve llln buyrulmuş olduğun
dan Konsoıolamuzdan eski Türkçe 
hurufatla tabiiyet verekasını almış ve 
senesi murur eylomiş olan!ann hernan 
Konsolatomuzı mürıcaatlan lüzumu 
beyan olunur. 
Kayıkçılar nereye gitsin? 

Şirketi Hayriye ıdaresinin iskclele
r!nden müştori abn kayıkçıları 

Ticareti bıhrive müdürlüğüne şikAyet 
ettiği yaztlmışıı. Bu şikılyetin köp
rünün Eminönü cihetinde bulunın 

kayıkçılar haklunda olduğu ınlaştl· 

mışur, 

Eklspres pos(Bları 

Ankarar• gönderilecek müsıacçl 
mürasclAıın ekispresle sevki h•k· 

kında emir verilmiştir. Bu kabil mü
reselit saat 17 ı c kadar verildig-1 
takdirde okhpre c Yetişdirilecekıir. 
Ancak bu müra<elatun iki kat ücret 
alınacaktır. 

Poı;ta-telgraf miltelıassısları 
po•ta ve Telgraf için getirilecek 

iki .'\iman mliteh3Ssısı yakında 

şehılmlze gelecektir. • 
Erzurum, Trabzun, Sıvas, Adnna, 

DiyaribekJr, Konya tclgrafhanelerinede 
Hük makineleri konulması t&karriır 

şetııı~dr. 

1 
Vilayetler I'J•E ETTE 

Nasıl idare edilecek? Bütün millet o ( yor 
Müsteşar Hilnıi B.in .. 

izahatı Yalnız Kutahyanın bir mahal esinde 
~-

Kadınların bel diye inti-
habında hakları var mı? 

millet mekteplerine devam edt!n 
Kadın, erlcek 2959 kisidir f darı tetı.:ı:.:at için ltalyaya gl· _ _ ' 

decek olan Dahiliye VekAletl Kütahya, 3 (Milliyet). Bura- kursa kabul edilmemişlerdir. 
ınUsteşan Hilmi bey ve Umum da son ayların en mühim meş- Kabul edilecek mıktar kırk ki 
Jandarma kumand.anı Zeki Paşa galesi okuyup yazmak oldu. şiden ibaret olup i:;im!eri mıica-
dlln VllAyete gelmıflerdlr. H lk · T" k h kk. d 1 · · · • Hilmi Bey ve Zeki p,.şa, a yenı ur yazısını a ı· e e nyasctınce ılan olunmuş· 
Vali vekili M• bittin, muavini yle benimsedi. Bilhassa bazı tur. 
fıtzlı, \'ll~yc~ J~r. c a ır. ~ k~man. ~ınt~aıa,rda.ki a:zu ve ı;ıuvaf-j Mücadele heyeti ~~isi .doktor 
dam lialıl Fıkrı l • k rı ı.ıy et , f.,. ye. ta ımınlerııı çok ıevkın- Cevdet ve maanf muduru Ha 
etı"f~lerdlr ı 0 l'f'll t d' · · k ak ' b l d k la l:ky'tt buraı:a bı:rı !s!llız!!· ~ · ı e •• eu ısını urtarac • sıp ey er arasın a ·arar ştı· 
rafla meş.ğul olup lıııfta içindi: tılsımın bu yazıda olduğunu an-' nldığma göre mücadele daires· 
ltaıyaya hareket edecektir. !adı. Kadıruarla erkekler, ço- civanndaki (Gazi paşa) ilk me

Dahlllye Vekaleti MUstefan cuklarla büyükler arasında bir ktebinde tefrik edilen dersane
"tecllm111 Bcdy, d

1
ll0

1 
Vklll~yettı gaz•· müsabaka var: her kes daha ça- ler, öğleden sonra kurs olarak 

ere cm şt r • b k d h . • .. • k . deli 
• - jandarma kumandanı u , a a ıyı ogrenme ı a- kollanılacaktır. 

Zeki Paşa ile birlikte idari tet· smdadır. Sütunu mahsusuna Burdur viliyetinin (Bucak) 
klkat için ltaiyaya ğldcceğlz. dercedilmek üzre takdim etti- kazası memurlan başta kayına. 
Bu balta içinde ~itmek istiyoruz. ğim fotoğraftaki grup İstanbul kam olduğu halde umumiyetle 

Belediye intihabatı da deyi!, Kütahyanın içinde de- yerli malları kullanmağa karar 
Yeni Belediye kanunu layı- yil, Annuteli nahiyesinin Sa- vermişler ve kara mürsel ve sa• 

basında kadınlara da intihap buncupmar köyündeki bir mil· • '11' f b ·k 
hakki verilip verilmcdlj!;I busu- let mektebinin kadınlar dersane ıbar mı! ı la dn aDlarha siparişata 
sondaki suale Hilmi Bey dcmlf· · · .. t . Ok Ş amış ar rr. .ı a evel Ava• 
tir ki : sını gos enyor. uyuş, yazış, nus kazası memurini de böyle 

" - Yeni Belediye kanunun- toplu yaşayış kadınlanmızın' bir teşebbüste bulunarak milli 
da TUrk olmak ve haizi tcralt fruhlla'.111ddadolb~uğdu -~a?a: kıya- varlığı göstermişler idi. 
bulunmak belediye intihabı için et enn e e ır egışıklık yarat 
kabul edllmlştlr. Kadın erkek mıştır. Müdavim hannnlan baş- . İ~r ~kti~adi Mmtakas~ 
gibi bir ko;ıt yoktur.. larında müfettişleri, hocalan, tı~an vazıyetı hakkında İzmır 

Bu mesele hakkında evelce nahiye müdürleriyle birlikte Tıcaret odası bu hususta mil-
gtrck Ankara buauol muhabiri- hi ilim 
mlzin yaphğı ve gerek burada gösteren fotoğraf harf faaliye- m ma at toplamıştır. 
yapılan tahkikatı yazmıştık. tinin memleketteki tezahür ve Geçenlerde yapılan umumi 
Meselenin esası fU idi ı müvefakiyetinden bir intibadır. tahriri nüfusta İktisadi Mınta-

Hlç bir fark gok Diğer ınanatıkta olduğu gibi kanm ihtiva ettiği 93,907 kilo-
- Veni Belediyeler tefkllatı Annuteli nahiyesinin hemenımetre.~urabbaı sahada 2,338, 

kanunu IAyıbe.sında lntlhab için her köyünde böyle güzel vaz'i· 9~5 ~şı bulunduğu tespit edil
• her Tllrk • tabiri konulmuş- yetlerle karşılaşan ilk tedrisat 1 mış.tır. Mm taka mesahai sathi· 
tur • Bu tabirden kadınlann- müfetti§i, Fazıl B. bu müvaffa. yesme nazaran beher kilometre 
da intihabata iştirak edecekleri kıyette genr nahiye müdu"rü iskelesin. den vuku bulan ihraca-
çıkarılmıştı. " 

Bir fakat var Kaya B. yin kıymetli faaliy~t ve mektedir. 
Fakat TeşkllAtı esasiye ka· fedakarlığından takdirle bahset- 1927 senesi istatistiklerine gö

nununda kadınlara lntibr.p hakkı mektedir. Mümkün olursa köy- re İktisadi Mıntaka liman ve 
verllmcmlf olduğu cihetle yu- lü hemşirelerin el yazılanru da iske'erinden vuku bulan ihraca 
karıd:ıkl teklldı tefsiri dot;ru göndereceğim. Merkez kazası un umumi kıymeti 99,493,408 
olmıyacatı meydaııdadır. mevcudu 8400 dür. Annuteli na liradir. Beher nüfusa isabet e-

Villlgetlerln idaresi hiyesi müdavimleri 1456 kadın den ihracat kıymeti 4253 ku-
VilAyetıcrln idaresi kaııunu 1503 erkektir. nıştur. 

baklanda da Hilmi bey deınlf· Çocuğu büyüğü bu kadar is- Mmtakanm 1929 senesi zar-
tir iti: tekle okumaya koşan Tür.ilin fmda hariç memleketlerden it-

·- Yeni kanun ile valllerln atisi hakkında ne kadar büyük hal eylediği ticaret emtiası 33, 
ealablyetl tevsi olunma,, dev- ümitler beslesek haklıyız. 531,718 lira kıymetindedir. 

let otoritesi takviye olunımıttar.. Sıtma mücadelesinde istihtam Beher nüfusa düşen ~thalatın 
idare/ hususiye/er edilmek üzre yetiştirilecek kil- kıymeti 1433 kuruştur. 

ldarel hu&uslyelcrln kaldın· çük sıhhiye memurlan için Ko- Ticari muvazenemizin haki-
lacağını bazı gazeteler yazmıştı. d b" k 
Bu hususta Hilmi bey diyor ki: nya a ır urs küşat edilecek- ki bir müş'iri olan istatistikler-

" - fdarel hususlycler, Tct- tir. Kursa devam için yüz talip den anlaşılacağı üzere iktisadi 
kllAtı esasiye kanununa mııste· racaat etmişlerdir. Bunlardan Mmtaka dahilinde mevcut be
nit bir teşekkUldllr. Ona muha· yirmisi vesaiki lli.zimeyi tevdi her nüfusa isabet eden senevi 
lif bir kanun çıkamwz.. d'kl · 

etme ı ennden kırkı da evsafı ihracat kıymetinden 2820 ku-
Poli& ve jandarma matlubeyi haiz olınadıklarmda ruş fazladır. 

Polis ve Jandarmanın bir· 

leftlrllmesl lçfn de Hilmi bey: Evkaf mu·· du·· rıu·· g" u·· nden: "- Şimdlllk bOyle bir t•Y 
yoktur,, dcrı:l~tlr. 

Dalı/lige /Jlemurları Guraba hastan ·~inde mevcut ıpeks sisteminde müstamel rontken 
Yeni Dahiliye Mcmurlan ka· makinasının ıemdlden icra edilen müzayedesinde fazla bedel ile 

DUDU llyıbu.ı da MecllH veril· 
mittir. • talip zuhur etmedlJinden Nl~anln on üçüncü Cumartesi günü saat 

/sfanbulda kadastro onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edlleceıtlnden talip olanların şeraiti 

Şehrimizde kadastro faaliyetine anlamak üzere hergün levazım ldareslne ihale gününde idare encü-
devım ediliyor. Kadastronun hu- menine muracaatlan. 

dudu . Şehzade başını ltıdar giımlşdr. --;::::~i"."'.::""";'."~~:--.~---7::::::::--:::7:'.i~--~--.--.--
Dığer ıarıftan kapılı çarşıda bit- lstanbul ıcnı dııresinden: iştirasını yüzde beş 7amlı talip 0 _ 

mek Uzredlr . Bir haftayı kadar Aktarmacı NikoU hali hıyıandı tınlar ve daha ziyade mılOmat almak 
kadımo yapılan yerlerdeki emllk Türldye MilU slgoıtı şirketinden iJ- isteyenler kıymeti mubımmlnesinln 
ve arazi .ahlplertne senet vtrllmeie dkrız eyledlgl bin beş yilz lirayı yüzde onu nispetinde pey alcçe.dnl 
başlanıcıhr. mukabil vefaen fenğ eyledigl Bey. ve 928-234 dosya mümerosile miJ. 

------ otlunda kazancı mıhılleslnin 11ıtçı zaycde şubesine müracaat etmeleri 
Yeniaen beyyah gelecek sokağındı atik 9 cedit 13 nllmınılı ve 25 nisan 92) tarihinde saat on 
Nisanın on üçünde lstellı Ditalyı tevsi intikal ı maa bahçe bir bap altıyı dadaı ihale! kadyeı;J lrrı fıı-

vıpuru ile şehrimize yeninden seyyah apartımın varisleri tarafından borcun lınıcağı ilin olunur. 
gelecektlt. verilmemesinde.ı dolayı otuz gttn mUd-

Bugün Abazya vapuru ile şehri· dede icra kıbnan müzayedesinde utanbul ilclncl ılcarer mahlcemesindeııı 
ınlze (80) kadar Amerikab ve Fran- bin beş yilı lira bedelle talibi uhde- S.S.C.t. Ticareti hariciye ban 
&ız seyyah gelecektir. 9 Nisanda da sine birinci ihale~! yapılarak ihalei 1 kasının Moldavski ef. nin zim-
Lotüs vapuru ile (150) seyyah bekle- katiyesi için on beş gün müzayede· metinde alacaği olan f29000) 
""'~1.:tedir. k"'- lir · · · 'f ye konulmuştur. Hududu: Tıri~ w.ur anı ntemını ıstı asi için 
.ı;.mlaJ{ veıtam bankasının :fs: 

tanbul şubesine izafeten avukat 
talha B. tarafından Ali vehbi ve 
Mıstafa B.Ierle İstanbul da ke
restecilerde 58 No. mağazada 
muknn Ankilopulo E. aleyhine 
ikame olunan matlubat davası
nın icra kılman tahkikkatmda 
~~nl~rdan Ankilopulo E.ye teb
lıgedılmek ve cevap verilmek 
iızere dava arzuhal suretinin e
velce ikamet ettiği mezkur ma
ğazaya gönderilmiş isede maıYa-. ~ 

zaı mezkürenin muhterik oldu
ğu cihetle bu nan:da kimse ol
madığından bilbahis tebligat 
yapılamadığı teblig ilmühaberi 
zahrindaki muharrer mübaşirin 
şerhinden anlaşılmış olduğun
dan merkum Ankilopulo ya on 
beş gün müddetle ilanen tabli
gat ifasına ve tahkikatın 25 Ni
san 929 Perşenbe günü saat on 
dörte t likine karar verilmit ol
duğu ilan olunur. 

Azize H. ve Sare bind N!kolanın merhun bulunan ve Galatada 
ve Mustata ağa verselerinin arsalariyle Rıhtnn şirketi antreposında bu
mahdut iki yüz beş arşın on beş lunan 9. Sandık grizon derinin 
pannak bina ve elli üç ır<ın bahçedir. bilmüzayede satrlması mukar· 
Muştemilan sokak cihetinden üç rer olduğundan taliplerin yev
buçut, bahçe cihetinden beş katlı mi müzayede olan 14 Nisan 929 
kiırir mücedc!et bir antlre, zemini Pazar günü saat 14 de mezkur 
elvan çini taşlık dört merdiven başı antrepoda hazır bulunmaları i
taşlık dört dairede iki aralık dört 1 1_a-:n:;;:-:o:::lun:-:-:u::r:::.=~..----..... -kiler dört helt maa miiştemilAt ze· İSTANBUL İCRA DAİRE-
mini çini maltız ocaklı dört mutfak. SİNDEN. 
sokak cihetinden ikinci ve üçüncü B. 

ır <leyinin temini istifası ikaıhrdaki odalar şahnişli bahçe el-
çin mahcuz ve furuhtu mukarectinden ikinci ve üçüncü \e dör-

düncü kotlardaki odılar da balkonlu rer lokantacılığa ait müteaddit 
ve bir kısmı iç içe ve bir kısmı kü- sandaliye, masa, tencere, tepsi, 
çük on sekiz oda maa miiştemilaı bıçak, çatal kaşık ve buna mü
çarr . .ışır'ıınc muhdes odc Juk ve masil eşyayı saire işbu Nisanın 
rn•laz ocaklı salaş mıdak zemini onüçüncü Cumartesi günü saat 
bewn ıaşlıkfar üzerinde vehiri !içün· dokuzdan itibaren İstanbulda 
cü kaıca altı göz odun ve kömür Valde hanı tahtında iki No. ma
mıı;azası iki arılık ve salreyl muh- ğazada bilmüzayede funıht e
ttvi içi ya~lı boyalı eloktirlk ve dileceğinden taliplerin o gün 
ıcrkos suyu tertibatı ve nezared fcv- muayyen olan saatte mahallin
kalAdeli fekty bin yedi yU7. on aln d : hazır bulunmalan ilan olu
Jira kıymetli mezkOr ıpartıınarun nur . 

•• 



4 MlLLIYET PAZAR NiSA:\ 

- ., 
1 
Tetkık ettım ermeni papası ka şunu ilaveye l!l·ıım vardır ki Har- husule gelen tezayüt malzeme fena-

1 
yerine bir ı'ıaham ikamesinde brn neler loğuracagı bi !inemediği i- lığından ve iyi malzemenin terci

' hana ve karilere dokunur çin T'ırk tayyareeıli.<i yeni tayyare- han Alnıanlara verilmesinden dolayı 
ltr imal.ne 1J~tc baş'amıı Oulnuyor· fena bulmuştur. 

ci/ıct yok, ben Je tashih ettim. 
~ . 1 • ı:.r 1 ·~\iLLiYET ,TtR FELEK du. Bu yeni tayyareleri Almanlar Hulasa, Von Hoeppner bu kitabın-

1929 ..... -

ÜÇÜ 
' :\ı 29 gördüler ve bunlarla pek güzel U· da Türk tayyareciliğini daima istıs-

I TA l'YARECİL/K çu~larc'a yaptılar. gar eykmis, ve, bqhran ve husran-
1 B o G r ~K o H '.\. y ı\ 1 Bu ifadelerle ~unu i2ahctmek is- !arla unuttuğu ( 1) haki katın yerine 

l ı u 0 .ı. d h r ret JO ı az VON HOEPPNERİN tiyorum ki Almanya kuvayi havai- masal doldurmuştur. 
Kaynana zırıltısı! 

l\,>ı •R \1a if ıııüdürü 1 lasip ' 
ccnebı 'Tlektepler muaWı !erin~ ., 
:llüeyy.', ~lusta!a P.ofet bc):o:;n • e 
deri Priştine kun: u:Janı <: l··akı \li 
!lıza pa~a lıa~rı.: ·ri dokıı:~ 'l' t1an 
heri ınii;- .ı:lA c !J. ı :ıastJlı: t:ıa e 
haı-•ıı ola:nıv'fal· Lsküdar<la Tı r.~ 
Ba.;ı cadAr •.. dek. l·:ıne~in ." ' f:r.t 
etmi~ \C r.ilc m:ık !.'ı:;i o1:ır. T\a .:a 
.ı\hmc le def ne' ~• - •\ 'hh ·t 

< r .. ı ~ tı: ın lıafıı ı KİTABI! 1 yc_si Tiırk tayyarediigini ögrcnınc- Gelecek yazımda er kama istinad e-

l k ı M.ulu ıımı.11 liarbı umı.;. Jdt.: Almanya kuvayi j n:ısl~r,. tanımam~ş]ar v~ bun~ ileJe- derek Türk ve Alman eıhasın gör-
havaiyesir.i i·Jarc etmiş olan Vo.1 b,t ıhtıyaç da görmemışlerdır. dükleri vazifeyi de mukayese ede
Hocppncr (Almanya ve IL'" har- Von Hoeppnerin kitabında bizi a- rek hakikatı göstereceğim. 

liudm fıalbi 
bı) namıyla hatı-atmı neşretmiştir. lakadar eden eyi bir mevzu daha ŞAKİR HAZIM 
Bu kitabın Türkiyaya ve Türk tay· var. Ti..rluyadaki cepheleri tahiye 

· • / Od I · yarcciliğiGe ait salıiıelcrint karıs· için Macaristttnın Herkolisbat k.ıaa-ar .. ,fl , , .aze e ıs- '.ı 

1 de bır {.·acımla bir erkek tırdığıınız zaman ~atırları dolduran awıda Zl t•yyar,l :.< bir kuvv<tin 
malumatın hemen karnilen <.ıkat ol- t~!ıs:d c., ıuutıı v bu tayy«rclerin 

mem hıı:ı.,i sebeplen dül'cllo 1 duğunu görmekte mi.ı~~ilat çç.kil- bir uçu t.i ıV!acar~ ncian ta ~taı1-
' rıcJe mccbı!r olmuşlar ı•e mez. bvl~ uça·.ık zamanının en biiyük bir 
. .,r,·ı karşıya g,l;-:ıişler. Evelb Von Hoeppner gibi yalnız Alman- muvaaffai<:iyetini Alman tayyareci
w t!ll lııırada falso \'ar. Hiç yanın değil fakat bütün merkezi lik tari!ıine kaydettikleri söylMıiyor. 
ı ' n /:admla karşı karşıya devletlerin istikbaliyle oynamış bir Yalnız tasviredilen vaziyet her 
ı' ıf!o ı tf .. ·,- 111 • ::ı Ne ise, mü

c::e t1banca ile olacakmış. 
'ek - ismı luıtırımda değil -

sı 'u/11 çekeçc,l;i zaman 
şısmdıı{·in•n nihayet bir 
m o!ılugu•ııı düşünerek ta

nca·ı111 lıaııaya boşaltmış' 

ı ' 

; at Jta n:a:eı OLiet hasmmın 
· Jbini nişanlayıp ateş etmiş: 

'.ek a1tır surette yaralanmış 

, lıa/d,• bile /\!atma zele ı· 

I ı uzatıp: 

Rarı~ııt· deıtil mi ? de
Matmazcl de lfıtfan gıi

en lıır damla ;aş dilşür
Bu lı:ıdi c l:adırıırı sılalı-

f, rı ~•'' ııın nı mcrlıa ,2/siz 
! ·,unu gtislcrır . Silôhlı bir 
ırılu kıırşı müşfik da ·ran-

1 
zatın verdiği bir sürü sakat malumat halde Tlırklcrin lehine ve ~erefirı 
kendileriyl raptı i•tikhal eylediği- Türk tayyareciliğiııe aid olduğunu 
miz bir J) !ctinTL:· kiycyc kar':?ı gös l ırae eder. Bu malzeme lıalindc yığıl
sterdiğ\ alakayı d ... '!OStermeğ:e hiz- mış tayyareden 12 sincMacarlar vaz' 
ınet eder mabi>etted'r. Bu zat ve ı ıycd etmi~ler ve hudutta yaptıklar: 
mümasillcri Türki ·a.,. ı ve Türkiya- llÇuşJarfa Uç beti haftada bunları kı
ıım. ihtiyaçlarını teıkik etruelc: Jü- rıp geçirmişlerdi.Geriye kalan 12den 
zuml!nu hissetnıcmiş1erdi,.,...İhmal e· uzun uçuşla gelen dört taneoinden İ· 
dilen Türkiya, Bt .. Igarya, hatta A- kisini Tlirk tayyarecileri getirmİ'!· 

, vusturya Macar.:ıtan harbın bitiş !er ve diğer ikiden birini getiren Al
şeklini çizmekte Jıu:ıdı::n dolayı a- man tayyarecisi tayyaresini Edirne· 
mil olmuslardır. Alrn:mlarr ıstila e- de kırmıştır. Bu da, muvaffakiyetli 
den Fransız kini n r ~eyi unuttur- uçuşlar tabiriyle ve bir halci iftihar 
rr.akta en büyük ml! ssir olm·.ıştur. h~lindc Alm~n tayyareciliğine male

Flistin, Makidonya hezimetleri garp dılen şeylenn yarı,ından fazlarının 
cephesinin sukutu: ;criini hazirlıyan Tiirklcre ait olduğunu gösterir. 

1 y· V H •· h t yeı:ane kuvvetler de,:il mıdh. ıne on oeppner ın a rratına 
Bunlar belki bı, az fazla derin. 1 dönelim. Bu zat Macaristandan bir 

münakasaşt uzun sür ... cek kadar mü- · · çusta gelen bu tayyarclerın Çanak 
him me~'elclerdir fakat surası mu·, kale mı.dafasında müdafilerin kuv· 
hakkaktır ki Alma;ıl.r bu zibniyetle,. vet ve cesaretinı takviye eylediğini 
yani kuvveti ve eyi ~eyi kendine in-1 söyler veÇan:kkalc zaferini isti~s.al
hisar ettirerek çalısmışlardır. · d•n sonra Kııtel-Ammareye gıden 

Von Hoeppner Kitabında öu nok- bu tayynreler mal surinin ınctaneti 

KlJLAK 1\fİSAFİRİ 
Pekmezli malıal!ebi 

Rwk, çıkolatoo'an bira. daha 
açık ... fi,kat çok serimli. Sarhoş 
ama ayık/an yüz kat hazır cevap, 
l'C her halinden sözü sohpeli ye
rinde bir adam o/dujJu belli .. Gtldi, 
kadınlar/fi sırasında bir yere ilişti. 
Aynı hizadaki karşı sırada oturan 
/ıir. hanımu bakarkrn yanlışlıkla 
biletçinin aya~ına /Jasıı. Kındi 
farkında dt/!il ama biletçi ihtar 
ftf ı' 

Affedersiniz! 
Başını çevirdi · 

Affettim , fakat elmeıenı ne 
olacak !.. Dedi. 

Fakat aklı fikri karşısrndaki 
tazedeydi . Yalnız sululuk filan 
yapıyor .~annıayııı. Bilakis adeta 
ibadet ediyor gibi vecdü istiğrak 
içinde bakıyordu. Taze de fıkırdak 
mı fıkırdak ... Baktı bakıştılar. gl/1-
dü, gll/ı1ştlller . Belki biraz cllret
kôrlı/ı ele alsa alııp götUrecekti. 
Fakat sadect zara/el taslamatı 
tercih etli ~ Cebınden lıir ayna çı
karıp baktıktan l'e aynayı bir de 
tazeyt doğru çevirdikten sonra 
içini çekere/.:: 

- Alı, dedi, pekmezli nıahalle
biye bayılırım ama rıe yapayım ? 

Kulllk nıisafiri 

gaflrtiııde bıılurıarı erkek
!!/ ne fıale "i'ld(gini göste

bu fıadise çok ~ayanı 
·ııttır. 

· rr'ahvetmi~tir der. tayı serahatl_a soyler ve Luna garp İ BİLGİLER 
çephesini kuvvetten dü~ürmek şüp- Çanakkalenin son giinüne kadar u- SIHH 

}'eı li malına ragbel ! hcsini verecek her T· , 01·eyi daima red çan bizler siperlerde kahramanca ö- -----
1
-
11
- 1-1
---

Şeker e ne nıahsus ,\/tmfdctind• bifı ·km ı'e dtttim diye tarzı hırekctini de ila-, len ve dögüsen cesur ve aslan Tür- tedbiri ehli 
'.•f.i/{m /ıı1kim olmak• isle- 1 ve eder. 1 kün se,.finc taadi edecek kuvveti "' 

il f/' · 1 !< ·b· ' Biz iddia ediyorJz ki Von Hop-· kcndımizde bulamıyoruz. Kiıtta U· - 6 -
rnı ı tmı ;•ııp ı5 ı gı ı · . . , .. .. .. . 'I b a muatt ra ş k · 
d / . ! 1,,ner vazifesi itibariyle Türkiyeyi.ıçanlar da aynen.boy.ıe daşunuyor. "eşıa a e·ersız 

C yer: ı ma ma ragbct ,.. . ç k" 1 ·d 'h . f kahve ve hafif Ç&\. lı.ehvc , .• çıyda 
· . .. Bulgarrstanı ve dı cr'J.erın t.ı.yyarc- ana a c.: e en mu' m vazı e, ense- ancak '"s·ıkk:ırin i,.lu ilin_ ,ckerlcri 

·u hınıave ctmemız taz.ım- c•likkrile birlikto n eyice bılmek ve rcfli i · elli beygırlil: motörlıi küçü· kullandnbllir. 
' "u rıol..taıla herkes nıutte- tanımak ıztırarındJydı, ve bu mes' cük l.ıir tayyareyi uçuran efendile- naharat uınunıl\·etlc ınuıirdir, 

T f . Fakat yine mıiltefik ele onun en mühim bir vazifesiydi. rindir Alman uyyareleri geldiği ,-aJnız hlrız tuz. 
l••ı ı!ı, .. ız ki J'erli malı •'a'Pan, Hadiseler bu ınakd tarzın temamel" zaman cepheler kurulmuş. vaziyet Gayet eker~, niıa<ralı 

J hamurlar. pi<talar. şuruplar, 
' 'm miicssiselrr de bu himaye aksi hareket edildigini gösteriyor. tavazzuh eylemiş iıulunuyordu. Ma- >eker!. bittabi bal muıirdir. 

~eyler. 
kamış 

!'C raf!bc'i tezyit re teshil Türkiya barba girerken. Türk tay- haza Çanakkale bölüğünün ekseriye * * * 
fdrcek mesai ibraz etmelidirler. yareciliğinin ba~ına bir Alman mi- ti mutlakasr daima tilrklerde kalmış- :jeker illetlilerinc mah>u• gıdayı 

lazımi gönderildi ve 0 zaman Tür- tır, ve bu işte bir şecef varsa onun )'C\·mi: Nasıl bM lıemşclırinıin san'a· 
kiya tayyareciliğinde yiizhasdarla da ynrısmJan fazlaer Türk tayyare· C){)() gram kemik dahil olduğu 

tını muha'azaya mecbur isem ·ı · · 1 · k · h ldı ko · ~· bir teşkilat vardı. Bu tayin Türki- cı erıne aıt ve ayı tır. a yun etı 
ıı lıcmşehrim ele benim bu v H d • k' b . 70 100 gram Rulüten ekmeği ve yeye verilen ehemmiyeti irac eder, on oeppner yaz ıgı ıta r şı-
lıareketime ciddi saay ve sami- Bu milazım efendinin bütün harp se- ~innek için Türk ordusunun zaferle '" ~t~am yeşil sebzeler 
m iyetle mukabele etmelidir · neleri zarfında ne is gördüğünü, ne biten parlak muvaffaiyetlerini top· ı 50 grtm balık 
. \rıcak böyle olursa bu i Ş gibi muvaffakiyetler kazandığını lacnış ve bu zaferlerde Alman tayya 100 gmn kırrm 

f k t . k · d ğ · h' ı f 100-200 wram tere ya"' rıirür. Zat~n bizim mem e e ın sorma lazımıelir. Buna cevap ola- recının oyna l I mu ım ro Ü ce - " . &' 

Kalabalık bir davet esna. ında, 
her kes, Sabire h:ınımı dinliyor
du. Sabire hanım. saatta 120 mil 
yapaı hir motörbot motiirü ~ibi, 
yüzünü ekşitiyor: 

- \man, diyordu, bana ı:elin
lerden bahsetme ·iniz. Herım al 
çnk, sefil, rezil, al lakstz. n(fte 
bir gelir'ın nr. 

Bu söz iızeriıır, S~hire ha 
n11nın 'anın~ hir hey y·ıkl~ştı. 

- - 1 !anım cfr:ıdi, sizi tdı:ik 

ederim ... Saydııtımı: sıfat\:1·1 11a 
z:ırnn, 5 tane np;Junıız Yar ele
mektir, mademki 5 tane ıtı:li i-
ni:r. var 

'>ahir~ hanını biraz afol aYnr~k: 
Ha) ır clendim,ddl, 5 tane 

d~ğil, bir tek oı;ıum vnrdır ... Bi 
ricik oglı•rnu da ı>Ç sene eYel 
maalesef cvlendinilm. 

::>u halde oıtlunuzun 5 tane 
kamı var: Biri seHI, biri alçak, 
dl~cr üçü der rezil, ahhksı/~ 

a~ifte ... 
- Yok dcndiın, relinim 

olacad kadın, lııı beş sı!fatı da 
kendinde cemetMİ~tir. 

- Oıilunuz kinıdir dcndinı? 

- ,crn5i be) ... 
- Tanıdım.. .\ma biz her 

kesteJı ı;e!inimizln methini İ?idi

yonız. 

- l lcr halde henden deP;il... 
Piliç ~ibi, kı;; p;ibi .ı~luma 

,ahip çıkıveren bir kadını nasıl 

methede bilirim? .. 
* * ,;, 

Şemsinin karısı , kavnanası 

olmaSaydı, bahtiyar olacaktı ... 
Kadım:aj!;zın rahatı, huzuru 

yoktu. Kocnsıle rahat konu~aınu~ 
rahat ıturanıaz, rahat yataın·ız, 

yattı nu btcdiği z:ımaıı kali,nmaz, 
lıaş lıa,a kalan.uz , ,·elha-ıl 

j,tediği hiç bir ~eyi yapamazdı. 

Kaynanası daima tepeoindeydi. 
Sabire hanını , canlı lıir mezar 
ta~ı gibi tepesine dikilip durur, 
\'C durmadan her fırsatta lıay

kıtırdı: 

· ~Alçak, sefil, rezll, ahlnk'1z, 
ıışlftc ..... 

.Biçare gelin sinir illetine müp
tela olnıaj(a başladı. 

* * * · f '-- · d' 60 ~ram peynir kendini iyi tutmus mıiessiseleri rak şunıı söylemeli ki Türkiya tay- oı ... ıem ılave e ıvermiştir. Ha-
1

. Z Sahire hanımın propag.ıııdası 
llal·m'a fl!Ul"'~ak· olmuştur. yareciliği barba girdiği gibi hiç bir kikatlar temamen böyledir. H U. h:dd' l k I 

. 
"JJ' Dr. Mu ı lfl tesirini gösterdi. kr esi ge in· .'ı't·sel·' uacı Bekir müessisesi tek.Unül temin etmeden çıkmıştır. Sina cıplıesinde epey müddet ka· 

\ 

,lini dı\rcl.inci.ı k:ıtı'l p •.:a~ in· 
den a~al(ıya :ı.ttı.. 

Kaırn \ ·ı de '.ıanıın ranı lıu 

c:-nadfl 11... _cr('n 1 llnı.intlep .'!'t'Ç. 

1 
\ ordti C.:ini b.ı,ı ,ın ·Uıııc 
dwtti "~ kavnan°•ının bo\ · unu 

j ı•rıı~da lı;rakrı:.. . 

Sabire hanırr n lı<,vnu ltıııda 

cylevo 

Sam ·liO lktı~lll f~t mi . ı. n ı:, ı 

snhiplt:rinden '.: Sam'-U"l c r ıdAn 
\li l 1n /'~ıôc \hın 1 ı ley 
t!r:ık ln rJ!ı:ıt t:' 1 ıı.. ll ıı ı.: ,• 1e ,z 
p ... k ;.,(; ,.. iken ı l'[mr~ . \ ı;: 

1\.17.C•I ( !113 1 küdatı.1 ~ •ıh 

h.u,·u-..u C"lÜdt: ı · 18; r,ıllnaı ılı 
hen ''"dC' bldır 1: a., Sc~it ik bb
rhraııına dcfnuhınınıJ~~tıı 

İSTANBUL YATI MEKTEP
LERi MÜBA V AA KOMİ

SYONUNDAN: 
Gazi P~'i'- } ınc~t1.:lıir-.dc bir 

1 ;ıt' a \c•)inamcsı ı.ucibince y.lpıla· 

c k L;ızr t1dilat k.ap.:ılı zarf usulile 

ı mı:.nıs i ya <?nu ~u2tur. İ 1· -.tcsi 
ı ?5,'41929 Per$tn\Jc günü ba '6 da 
Ortaköyd,, Gazi ın~a yatı m .tebl 
müdürlük daircs._ ıdc icra ccL!ı:cek· 

tir. Talibltr 7/5 ~~ nisbctınde ki mu 

vakkaı t~minatlarını fındıklıda Gü· 
kaldı. ı:clinc ıı;r ıcı·cik "lnrnd. 
kaynar:H ölclııktcn 'tııwı 

zct san·a•l.:r akad nı: ~ınde yllksek 
kı,ca ın.·ı kcııJisı 1ıi cok '" nli~iııi 

rn~ktcplcr muhasC 1J, uı ... tevrl iylc 
anladı. .. flahtivar, hıızıır ''C sükun 
i.;inde ~n~aınaı:ta lıa~lsd · ,r .1 lal 
ya~ıynrjar . 

1\1"<1) ı getık c ithaf ediyo
rum, Jıi,seyi ka}ran:ılar \lk:ır<ın. 

·ai l 1en 

Sellimi İzzrt 

makbuzunu tci:lii zu~·fı içine k 'yma 
lıclirlaı· 'l\. :lifler i'. r c'1.ı g:u l ~a-

f at on )C buçu :>cı k~tlar kemi yL;ı. re· 
ısliginc v rihr. li ır . .Jartn"" .ıc. kt:· 
şifnııme horgün Ort .. köyde Gazi pa 
~a yatı mektebinJe komisyon katip· 
Iiğinde garülcbiıir 

lstanbul Sihhat ve İçtiınai mua
venet müdürlüğünden: 

25, 4 929 tarihinden ~onra nın icrasına dair kanun) nin i· 
müseccel ve mu~addak rliploma kinci maddesi mı'ıcibince icrayı 
ve ya şahadetname ibraz edemi- sanattan men cclileceklerinderı 
yenler ile diplomasını hcrayı tı:!' diploma \'C ya ~ahadetnamcle
tik ve tescil tesfon eylediklerini rini te~cil ve ta-tik için lıenü:t 
vesaik ile ispat €'demi yenler ve 1 teslim ctmemis olanların men
zıyaına binaen zayiiııden nüs- sup bulundukları Hiikumet Ta
hai saniye diploma ve ya !)aha- babetlcrine 25 ~ 929 3"ÜnÜ ak
detname ahzine tcselıbüs eyle· şamı .a kadar t<.' ,!im etmeleri ve 
diklerini keza vesaik İle ispat e- zayi edenlerin de niishai saniye 
demiyecek olan bilumum Etib- sini almak üzre ayni tarihe ka
ba ve sair mensubini sıhhiye dar behemehal müracaat eyle
(Tebabet ve S,uabatı sanatları- meleri liizumu ilan olunur. 

:Fotoğrafçılara ve An1atörlere 
l ll'r nevi de\·ı.iloppeınAn \ r tiraj hu_,ıı ... ıcı için heı 

c\'el lle)·oJ:lunda Tünel kırıısinda 1-3 nümarolu 

KODAK 

',tin ilıtlcden 

'l"i~ırethınr;iııc ınlir;ı 1ac "e t~Ydi ediniz. \ynı ~·iıılin :ık~amı 

·' u "' v H il den soı;uttıı. Nedt!ll her aeçen gl1n, binlerce on oeppncr Türkiya harba gir- lan bir Alınan tayyare bölüğünün an il 
6 d'"' b' ta B ·· ··k B 1 d Biçare tar.e, arkRda~hmnııı bile rakip önünde, basit bir ::ıan'atla ıgı zaman ır yyareyc bile malik defteri amali karı~tırıhrsa görülür ozoyu e ediyesin en: 

1
~~~ t '~' ~ ~ t "~ 

J buhınmıyordu diyor. Çanakkale har- ki Felmi ve Von Blılov ismindeki i- Bozöyük kasabasına bir saat kendisinden ba~ ÇcYirmeğe !'aşla- nıe ro ını g 1 ere e ınu avaası• mııl'a);·:ık olmaktadır? şte bının en kritik devirlerinde uçan v~ ki Alman zabiti bölügün yegane şe· mesafeden isale edilmiş olan ka- dıklarını görünce, derin bir ne,·- U J ı 
yerli malı yapan VI' satan vazife gören Tiirk tayyarecisi ve tay ref ve muvaffakiyct menbaı olmuş- bili şürp suyun keşifname ve midiye kapıldı... d ] 
hemşehriiere bu sırn öftrenme- yaresiydi. Kanal seferine giden yine tlır Bu vesilelerle sunu kayde Jü. projeleri mucibince kasabanın ""'" Tütün in hi arı uınunıi nıü ür üğünden: 
/erini tavsiye cdai;:. Türk tayyaresi ve tayyarecisiydi. zum vardır ki umumi harpta Türk kenarında bir su deposu ile Kaynanasını kııtletnıe~c cesaret Sam,un fnhrıb-ı için J '\00 metro mılcabı muhtelif tlı'atta kereste P""'° 

Bı'r [u hih ·' Erzurum yollarında karadenizde ba- tayyarecilik teşkilatına giren Alman kasaba dahilindeki aksamın ik- l Şe k . .h lık sureıile alınaca~ından tamamını YCVa bir khnıını ita ;ı talip olanl•nn 
a ıulamaynn m,inin ·arısı, ıntı a-

Diinkı1 " Mıl/iyı'f " le Balık tan tayyereler ve bu badireden sağ- eşhas vazifeden ziyade zaman geçir- mali inşasına başlanacağından ra karar Yerdi. >.ncak hu ,uretle " 0 4 teminatlarıle ı.ı .+ <J2'1 cuınarte•ı [\İıııı »at 10,:lO d• (;alatada mtilıa11•~ 
sağlam kurtulan yine tiirktü. meği ve belki de ke · doldurmağı ı Nisan 929 tarihinden bilitibar kombrnnunda bub.mıları e yeırni 'nczkıire kadar ei:'ıdı or;renınek LlZl" ser/ıeııhasile ru•qe/ti,.im bir rahat edehileerktl. 

v 
6 İstanbul boğazında dolaşan Ru; esas ittihaz eylemiılerdir. Büyük bir 1 Mayıs 1929 tarihine müsadif mezkur komis\'ono miiracut:arı. 

;antezi bentte, bir ermeni pa- filolarına kar~ı uçanlar ve bu ugur- tali sizliğimiz esfri olarak. hiç bir: Çarşamba günü saat onbeşe ka- Bir ro\'eh·er. lıir kama, biraz G 
pasına alfm hikaye clllgim da ölenler Almanlanıırydr?... hüsnü nivyet mis:ıli göstermemişler-! dar otuzbit gün müddetle ve istriknin, bir köıniir ınaltızı, hlr ~ Teminath KimyeVİ Übreler 
ıııkan/fl kalırama111 ermeni Hulasa Türkiya harba gireken bir <lir. 'kapalı zarf usulile ınliuakasaya dr kalın ip satm aldı.. ller turlü mah,ul iyin kimyevi ı;lıbrelcriıııiz ıardır. Tcıninaılı 
pııpası olmayıp haham oldu- mevcudiyetti ve Alman yanın Sek- Türk tayyareci ti '. diğer memle- ! konulmuştur. Talip olanların kayl'!ııasınm bol küfür anı- Ye tecrlibelidlr. Tarife rinıizl bteyiuiz. :ı;au~ lcposu: lloLn 
,;una bir ermeni dostum söy- sen kadar tayyares'ne nıukabil sekiz k.tlerde olduğ«ruı< 'kaine olarak l sartnamesin" dairemizden talep rııp, klp l~rı çarp·ırak akı:ıa çık a~a. fi:bu:;,uut c:addcsl. '1 :>/,:>F--:~~~::;ıl!I 
~l~fı~'..ı~·e;.;~~ıs~l~ıi~lı;...;e;f~m~e~m-l;,.,~'s~te~d~i~ ... o.n~t~ayy!!ııa•r~e~ç~ıka'!'l'r~ı>~·o:r;d.ıı .• B~~un~d~a~n~b~a~ş.-~h""""r~ba...iig•ir•d'i~i~a·d•e•tı•o•o~la~r•a_.k·e;k3~.·.ş~v~c~Jre~tm...ıe•le~r~r~i~la~n~o~h;ı~n~·u~r.Cc:"""""!' ...... "'"'tı•~ı"'!!"l•ir_.u.n8d=R,;..;g;elm;,~-h~nmnüın•1 ~k~c-·n·-..;.-~ ~~~[E~~t,..~u~l~lı~a~z~a~d~e~rn~~a~h~t~u~m!!,!:la~r~ı~[:~~~~!o:;e!!!!' 

Cnzıltoprak) - arasmdal·i!canlı bir şÜr gibiydi. [Suat çek, uzun sakı ü;erinde boy,yürüyor, yolunu- bekliyen Yibi denizde yıkanı~. yüıer 
hat boyundaki köşklerden 1 Naci] bu tiiy gibi hafif, ya- nu bükük bir papatyaya 1 yeni perestişkar~ara . ~ar- ke~ ya".aş . ~avaş ?aldı~ 
birinin biiyük kızıydı. Sıktı, prak t,ibi narin kızdan hoş-,lıenzeyen güzel [Leylfı.] na- maklarının uçlarıyle ıltıfat,Golgelcrı endı ve denız es 

• • e ımı 
--+-L-

'

zarifti, sarışındı, sarı çiçek- lanm<.kla beraber abbsına, ı elere, meyvekrc ve çiçekle edip geçiyordu. . lmer oldu. (İstanbul) un etl 
Bfirlıan Cahlt ti. (Kiiciikçamlıca) da bir c altın gibi sarı saçlı, dur- re musallat olan ziyankar Nisan güneşi gibi bazen güzel guruplarını. göstereı1 

ya.Jancı gözler, yabancı ko- ve candan gelir. 1 teyzeleri vardı ki ( Su:ıt; gun sathıııa ormanların, i bir kuş gibi daldan dala, ısıtıp bazen kaybolan [Su- [Fenerbahçe] nın kalıO 
kular ve yabancı adetler [Suat Naci] [İstanbul] Naci) ailesinin eyi doslany-;göklcrin aksi vurmuş bir renkten renge konup kal- at Naci] nin bu okşayıp gövdeli ağaçlan karard!j 
içinde yaşayanlar bazen bir da iken her gün emdiği. dı. Bir Cuma günü.genç krz (!Öle benzeyen manalı göz- kan gönülsüz ve kararsız geçtiği genç kızlar ve ka- Mavi dalgalar koyu yeŞI 
nefeste, bir seste, bir renkte sinirlerne kadar içirdiği bu !arın, LLeyla] ile [HUiya] lii [Leyla] ya daha çok ısın- tıbbiyeliden okadar vefa- dınlar gurubu arasında en yapraklara döndü. İki gı:ıt~ 
br. memleketlernin ruhunu ihtiraslı, vahşi kadın koku- nm (Camlıca) ya ge!dikle-- uı ve gözlerin, hareketlerin sızlıklar, öyle ihmaller gö- fazla hırpalanıp örselenen birbiri üzerine yapışmış ı"1 
bulur, hasretini duyarlar. sunu duyunca başı döner rigi.in -tey2enin evinde tabii ancak gönülden gönüle an- rüyordu ki bütün gururuna [Leyla] olmuştu. Genç kı- siluet gibi geri döndüler. 

Bazen beklenmiyen bir gibi oldu. Elindekizarfı bir tesadüf onları tanıştır- !aşanlara mahsus bilmecesi rağmen mağlubiyetini ifşa zrn sitemle, serzenişle baş- Ihlamurların bayıltıcı kO' 
yeı·de nagihani kulağa çar- burnuna yaklaştırdı. [İs- müıtı. I-fat boyunun bu iki iki genci birbirine asına etmekten kurtulamiyor, hır lıyan teessürleri heyecanlı kularını emen (Leyla) de: 
pan eski bir şarkı nağmesi tanbul] da iken en leziz si- ı:ıık ve gifacl kızı gene; fakül- yaptı. çınlık. kıskançlık bahanele- bir fırtına kadar vardı. Bu- rin bir zaıf içinde genç ttb 
insanı iliklerne kadar ser- nelerden ciğerlerne çektiği te talebesini epey meşgul Bu aşinalık evela sakin riyle acı acı ağlıyordu. luştukları bir akşam [Fe- biyeliye yalvardı : 
mest eder. Bu tıpkı mıun bu nefis ve muharrik koku- ettiler. Aksami.istü çilehane' bir sevişme ve anlaşma ha- Ve [Suat Naci] gülen ve nerbahçe]ye doğru gider- - Beni ihmal etme. bl' 
zaman ecnebi memleketin- yu mavi zarfın elyafından yolunda gurup seyrine c;rk- !inde devam etmişti.Sonra ağlıyan sevgililerden mü- lerken genç krz kalbindeki rakma (Suat), sana okadıır 
ne başka hava. ba ka koku, koklarken gözlernin önün- tıklan zaman ince. dolam- birtarafın şedit iptilası, bir rekkep şerefli bir kafilenin bütün hınçları, kıskançlık- ihtiyacım var ki ! 

şka dil, ve ba ka çehre de bu kokuyu siiren (İstan- baclı. ni.ikteli sözlerle bir-,tarafrn ihmal ve lakaydisi etrafını çevirişinden okadar lan birer birer saydı, dök- Ve bu sıcak günün gece, 
içinde bunalan. ~ir i':1sanın bul] un bütün ~şina kızları, hirleri~!n.. daha mal rem,! buh;anlar. fırtınalar yaptı. mest ve mağru~~~ ki ar~a- tü ve ağladı, ağl~dı. ye devrettigi ılık çiçek JtO!ı 
ınzızın en cancıger bır dos- ve kadınları. bılhassa [Kı- daha gonulden doslarr oldu 1 Sakın bahar havası bulu- daşlarının verdtgı [DonJu- Ve [Suat Nacı] o kandı- kularnı teneffüs ederek bil, 
tuyle karşılaşmasına ben- zrltoprak) ın sarı çiçeğini. lar. tlandı. şimşekler çaktı ve an] adına cidden müstahak rıcı, sevdirici, aldatıcı söz- çeler içinde yürüdüler. dı.ıt', 
~er. Bazen bir nefeslik ko- <Leyla) yı hatırladı. Küçüğü [Hülya] bir yağmur bo. andı. olduğunu anlatmak ister !eriyle genç kızın yaraları- dular. tekrar yürüdi.iler " 
·u bir damla renk ve bir Ve mektup, umduğu gibi\<lamla denize benzeyen en- Bu nemli bulutlar ve yağ- gibi bütün bu pervaneleri nı sardı, sarmaladı, teskin kayboldular. 
'·melik mus'ki eski bir [Leyla)dan geliyordu. p;in gözleri ve ipek gibi pen- murlar [Kızıltoprak] alev e- etti. Güneş sarı baf?lıklı, 

do kadar hısana ·amin1i (Leylfl) (Feneryolu) ilr h ren i ' · 
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NiLLIYETİN EYLENCELERİ 
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l'!'U ıl<il y, nl bilmecemiz 

"ı>ld~ n sa ren: 
.. , .,_ ço u1 JJı ın c vnadı.~ı :\ 

Lı, vı b. 

1 eııiın ,.., 

1 )un~ ,1 

l ·1 1.k 

Dantel örüien 

ev nlmamak üzre 

~ııryedo bir şehır 

(.'nk u ır _ ' uı 

1are 

D"nkil bllmeccmizln 
halledllml~ ş•kll 

Yukardan aşağı 
Yük rı ifa? ı '1ak·ız 

la.n 5 

" 1 ll:kiımdJr -1 
Bile~e takıl.•n (7 J 

4 
vı r-t'?ıa 

5 
2 

h -

\ linareJe <lktınan 
.3) 

Ba:-da•tın ' tlçüğü 1 5) :\ota 

l\'eucelrr (7) . - Üliıler için drıkülen \5) 
l"ırlat 2 Zaman 2 8 

ll l '•t mde jimnastik ,-apılan 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
3. ci keşide· t 1 Nisan 1929 

üy .. ık ikramiye: 
40,000 liradır 

lıllLLIYET. 

l TEŞEKKUR 
Vukuu vefatlle ailemizi derin 

teessürlere gark eden validemiz / 
Hasırcı Başı kerimesi İsmet ı 
hanımın cenaze merasiminde bu 
lunmak sunıtile ailei kederdide
mizi tesrır ve taltif buyuran ze-I 
vatı kiramla cenaze merasimin· 
üe Polis efendiler ile ni ·amiye 
ve bahriye ve jandarma asker 
kardeıılerimizi iştirak ve bahrcn 
naklettirmek suretile pek büyük 
lütufkarlıkta bulunan Selimiye 
ko::unwmı Antddin Paşa ve 
J"lndarnıa komand;ınr miralay 
Halil ve bahriye komandanı Ce
lal ve Polis 'müdürü Şerif ve ü
çüncü sube müdürü Hilmi bey 

ı 
haze.-atına ve Kadıköy merkez 
memuru Süleyman bey efendi 
ile :;eyrisefain idaresine minnet 
Y>! k.-anlanmızm iblagına ce
ridei fe,-idelerinın ta·ıassutunu, 
rica ederiz efendim. Umüm Ha· ' 

ı srrcıbaşı ailesi Reşit Paşa hali
lesi Yegane. -------

' 

TEŞEKKÜR 
Vukuu vefatı ile ailemizi d;t. 

ı hun eden sabık müddei umuiyi 
ıı.skeri Reşit Pa~anın kain vali-ı 
desi büyük kain validemiz Ha
sırcıbaşı kerimesi İsmet ham-· 
mm cenaze m rasiıninde bulu
'1~n bilcümle zevatr muht~reme
ye kendi namlanmıza arzr şük
raniyet eyleriz. Ankara Harita 
Mektebi müdürü Binbaşı Rauf 

Akhisar nahiyesi müdürü 1h-
san. 

lhm\>v ternkkuf mahalli, 'o 1 ~ 

DCH\TOR ED. 
~AHi'i ZAH1n 

~ PAZAR ? 1929 

Harik, hayat, kaEa ~ otomobil sigortalarınızı 
G:ı.latada 1'nyon h ıntla kttın l'nyoıı sigort'l. kıımpanyru ııı& 

pyatmnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muame1e e1mek~ olan 

ÜNYON· 
Kumr,:ı.nyasıııa bir kere uljnı.madan sigorta yaptırınıı.:vımz. 

iiiiiiiii~~:i~ Tclef0n: Beyoğlu - 2002 •?ii!!!!mii:Z.i 
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KOl..İNOS <lişlerinizi, diş etlerinizi ve 
ağzinızı temizler. Ko!inosu. vıi.cud.a 

getiren tcrkibat ağızdakı tehlıkelı m!
kropları imha eder. Diş agrılarına dış 
etlerinin şişmek gibi rahatsızlıklarına 
mani olur. Kolinosu kuru bir fırça üze
rine koyarak dişlerinizde tecrübe ediniz 
agzınızln nasıl temizlenip ferahlandıgını 
hissedeceksiııiz. 

OLYNOS 
OENTAL CREAM 

Tilrkiye için depoziteri: MAUR!CE l'Al(AGGI 

Beyoğlu, \'erıedik ~okaiı. lbrahim Pa'e aparlı :nanı 

en snıı sistcnı di~ tr<ladha
ne ine nıurnca~ır ediniz. Ku
run. ·lıriç, kautçuk takımfar ., 
dol~, ·a,· \'C•airc eı• ml'kcnı 

Aynca: 20.000 15,00Q 12,00Q 10.003 liralık r:ıcl surette yapılır -. 

ikranıiYelcr ve 10.(X}() liral k bir mükafat. =- 'hı·cdll fiatlar tlWiift:lJi 

Bu l<est"dede Cem' an : 3.900 !!§*.;;; Zayi: Lt.ıl'bal tlcaıcti dahi- \ı·ustun·.ı fulırıkal:tı, lıc/.ara,ı s.1n~ ·it c!cri ını•tı:ııı •a"~ 'cposJ;t~nL"idıın 
• =· l\•tırcı llj:\lu 1ı.~'ı1<1J ·it J~ n ıın:ırJlı joz. N. Acitıı:ın tc el ııı l•t:ınhul 240'1 ' liyc ~iinıru~u '1iidııriyc•tindcn n Umara kazanacak ~--· __ IJanıi;: a, •ll dep UO Cill' ÇCŞit J.Cruo it <liı>enıc'ik bıdi_c hare \'C fanta, 

-~ a.lmıs nkh1gun1 .Hl~.1 nurıcrolu kum~~1· , müten· .. ı;~i ı.:t· .. r, 1 erde 1nis:e:·, tı:l; k ::-ıı 1.,crde. ·or~~lcr; ınarrıh. ıı 

'I "". 

1

1nı:;m: 11; ıımıı ı ili ı mı ımıı !1'
1

lrl 111 ım_ı ı_ı :_ı __ f!_m_ı1_,_Jt_~_~_ı_r __ ~ :.:.:ı.:.:ı._....:.:__~_.r_a~-~ı_l:~_z~u~z-·ı_y_j -'-'~-~~-~ :_11_,_ft_ı~_: i_rj ~-c~_1 ;-i __ ı· :~ ~ 1~;t_ı ~-~ n_· ~-ı~;\, ~~ 1 rr;1~'. i~ak'ı~:,~.'~c • ar • lar l ic ç ,:, •r ~ ._ : .. - -

VE:RCHLİLEHF:, SIRACALILARA, UZVIET 
VE P.EHIK ZAYIFi.IKLARINA, HAl'flL~ 
VE siir ViREN KADINLARA,ÇOCUKlA
RIN BiİYÜ/'fCSfNE, KEHIK /(/RIKL/Kl.A 
RiNA, HASTALIKOAN KALl<ANL4RA .• 

istanbul hayvan l- ors ısı 
intihap hey'etinde~: 

1 
lay, an lınr'<ısı idare hey'eti lntihabatı 9 Nis3n Salı ;.ıünu saat 

• d~n 12 ye 1.adar Karaa~çtakl hona binasında icra edileceğinde 
·•ya mukayvct bütlln abone, miibayucı ve ~im.~arların reylerlni 

~al etmek ti1.cre ıneı:kOr saatte borsftyt teşrifleri ilin olunur. 

Şehremanetinden: 

. ~ 1 ~ 'l 1 ' 
'ı '"·· Hlrıta 
~ \ctı 

ııtım:tralı ~rsa arkı~ında yü7.si.ız 

:'il ctrn 
murabhaı 

1 ;';i,63 

4-08 

l\I. metrosunun 
kıymeti, kuruş 

,)()() 

800 
'ı ' ıoa ~ooo 
j , 2.'i 'harita numaralı 105,B:i .ıso 

I .' ı.ı ı ~44 _ ar<alar yanında 3~ nu:ııara 772.!iO :ıoo 
Ars·ı Hnıııda kö<e ba~ında :14,20 l.'iOO 
4~ ı 'Jmaralı ~.J2,:i0 l hOO 
!'~ ınuk('rrcr nun1a.ralı 72 J 200 

~ı·rıvu, mahalle,indc 4~6 numaralı ar;n yıuıında 185,SO ,ıoo 
1 'ay caı!deslnde 48 numorah ar·adan aynlan I~ 1~00 
"ıaray ~·angı } rinde Emanet malı arsalar satılmak için am aın ka-

• ''rfla müta\rdevc konmuştur, Taliplerin şartname almak için her gün 
'k i'tıı ınüdi rlu~üne gelmclcı1 Ye tekli[ mektuplarını c • ihale gunü olan 

'9<ı pnar ajnfl saat l 5 şc kadar mezkur müdür!u , vermclerı. 

* * * 'ıant''İ Jcn ~ 'rııetn .\1. m •rosunun 
murn:)haı kı,·rncti:kunış 

rnaı ıI• a v11.nınd:ı 2,80 metro vüzunde 4:',GO 
_'b-;ınc. il hana~a m;haJ!esinde yeni sokakta 106,,'i8 
~ <) metrt 1 uı. caı.:de üzerinde 1~.:-J() 

·~ t' garttı ~ r • ırd& ı• 19 numı-alı arsa'" nında .<l,20 
. · rh,,. •ilah ile irde 26 ıncı adada o!8 

d 17!l I ımara.'ı arıo:~ ar1uı~ını.!:ı 80.40 

ı,' 2150 ->7 numaralı l 13.:;() 
tııa d 

ııı. ı lluınarıı.;ı ar~:' arkasın a 56,10 
~, 1- _, 

, · mJ, alle!indc 565 uumarıuı arsa nnında <Jtı,6Q 
~ . 

ln '11\Jsı k •• pı karşısı"da 18 adada ~i.80 
Cıb,. . d gou 1 ·'! 4-0 •-;ı nı .ıl !ın<le (ı9 a a 1 o numıır& ı .,, , 
·nınt1a 

deı,'l•nt! I' J l h 11 · d z· . ı· .. -<ık il •a a ı:ın:i.ğıt ma a c.ı;;ın e .ıncır ı 
q'-<<l a~ında l .'i inci a~da 
l tJı,., 1 . • o 
~d-ı ' ""' HalnhannAı mahallesi nde camı './, .1 

250 

IJOO 
;-oo 
500 
,ıoo 

4-00 
200 
S(J() 

700 

~~~ . 1 
'c ~ ':tn nı }erinde emanec ın•lı ar .. alar .ı;;atılm:tk ıçın ayrı a\·n mü· 

1 ..,,· ~· •·n~lmu)tur 28ı4, <ı29 tarıdnde ihale•i ol•c1ktır T•liplrrin şart
ıııu~?'me~ i· " her gün müznedcve girnek iı,:ir nıezk~r tarihte leva-"llrfu~ r f;. Jrı ,elmeferi 
~ql )'":"':""-:-~--~~~~---~.,...~~~~~~ 
tıf) ·ll:a · thalat Gümrüğü ı\tüdüriyetinden: 
' , 1~<:uval kırnı1zı toz biber 

nıikd 
ınuh•rra kırmızı toz lıihcrin bf"cr kJ!o,ıına onikl 1 'l . 

k ıı 
ı 'r UP•r' 1 'e oıuz kurus ht ılak re. mi mü,tcrisine alt 

' ı r' k !usu tllt •• ı ;, a bı uhtc ıPıledir. Daha faz. 

'1-·ı 'i a~·~ <ı u .:aıı gunu Calata satı~ ko-
l r 

ı lBelsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Ftnnin en son u>ulilc kat'i 

olarak e<kı -.·e y<ni bc!soğukluğu. 
fren~i. idrar darlı~ı. bel geı-ıekli~i 
ve mesane rohaı.•ızlıkları tedavi 
olunur. 

Hevoğlu Tokl'.!ınıı ,.n,nda 
mekteıı 'okık :\'o ;15 Tel: 8. O. 
;lf 52 

MAMA 
Dr· !fakkı Şinasi 

J<:n <ıbbı çocuk gıdası 

Kiralık büyük gazino 
lluyiik \d:ııla i>kclc h:ı~ıııdaki 

2 n'tm,·rolıı ıı;azınova talıp ola

lar, sahibi .\bdcndc 50 numarada 
l·~ref bey~ mtirncaat 

Darülaceze Müdürltigünden: 
Darülacezeye ait koca Mus

tafa paşada Cambaziye maha:. 
lesinde Atik meşeli mescit Ce
dit Şd.itler sokağında Atik i9 
mukcrrer Cedit 33 numaralı ve 
650 lira l<imeti rnuhammeneli 
maabağçe hane 5 Mayı& 929 
!'azar günü pazarlık suretiyle r 
a:ıtılacaktır. Talip olanların yüz 
de yedi buçuk niabetinde pey ak 
çeleriyle yevmi mezkiirda on
dörtten onaltıya kadar darül'a
ceze heyetine müı·acaatları. 

*** Darül 'acezeye muktazı iki bin 
kilo patatesin kapalı zarf usuli
yle mÖlıakaaasr 29 Nisan 929 
Pazartesi günü saat on dörtte 
icra edilec:ektir. Taliplerin yüz. 
de yedi buçuk niıbetinde temi
nat akçeleri ve teldifnameleri 
darül' acezeye müracaatları. 

Ki HltlK 
\lııçkıı l'alıbta bafıçe tara

fından dbrdı.ndi apartıman 

mobllyalı ı cya mobilyasız 

devren ehYen fiatla kiralık
tır. Dcrunundakilcrc 

KEFALıJJ'lf 

DOKTORLARA SORUNUZ 
SAF1'RlkAt...SiN .. 

HOMPRİMI! KAŞE.TOZ VE GRANULE 
Günde 3'•d•t y11hot 5 k1J!fİk 

o'uklara fll5ıF, 

Toptan ve perak(;nde 

KREPdöSi 
' En iyi Bursa krepdöşin! en ucuz flatla 

TOLACl()(;LU 'FEHMl KAYA B. 

Lll 

1 

~~ Otomobil aı.,anıyor 
w/. k //. .\z kullarıılmı• bir lıinck , 1nıobili lıı'nıuah·.e alınac~ ·cır. 

~ ::;ar:ıcakbnn ut?~' :bil• ı nıarkJ ını ve ınodelini ';Az'iyct ve 

'tt tcrtıbatı uıru'lıt\l>lnl 'c ><>n fıan~ı paı.galtı ı .ı•tahane,ı 
pCJ>trc.t~nt: 11. \I: rumuzilc mektuplarınt gi.inılcnneleri. 

~/7Z.. ~· ' · ~ .f2l "'W~~~~-~~i:'~i 
lstanbul Liman İşleri İnhisarı Türk Ano

nim Şirketi idare meclis\ riyasetinden: 
21 'füan 929 t'fihindc rnp!ana"ı~ı cyolce il~n edilen !cvkallde umumi 

hev'et ruznıme!-linc \'akj olan talep Ü7.erine ü;;üncü \ c dördl.ıncü madde 
ol~rık zirdeki iki maddenin <laha ihhe edildiği ilAn nlıınur: 

3 :)irlcet dahi il nl'Rmnıme. inin otuz beıinci madde<inin tadili, 

\sl1 Tadil teklifi 

~-üzde on meclisi idare azı•ını \"iı;-de bef mecll!i ıdı.re azaıına 
ı:üzde beş müdirın ve memurine yi.izde ~ekiz müdiran ve memurine ....... ' 

.+ - \Jccli<i idare azasının hakkı huzur mikdarının ıe-piti. 

Karacabey Harası müdürlüğünden: 
Karacabey Harasında ikinci parti olarak koçtan kısır 2.~o ba~ 

koyun J 2. nisan -Y29 tarihine nıllsaılif cumartesi gunıi Hara mer

kezinde bilmuzayede sattlacap;mdan talip ola 'Krııı yevmı mczkurda 
llıırnda bulunmalıırı ilan ulunur. 

l 

._ Bu gün - bu gece ~ 

ŞEIIZADE BAŞI HİLAL Si E 1 \ '-1 
SiNEMA, TiYATRO. VARYETE 

'\inemada mtvsimin .ki ~ uvtık !ilmi bir· len 
ıı n llt<• bl,rmıanı R ·\\IO ' 'O\' ,\il() tar,; n ı 

1(0 SAN ŞOVALYE 
Muazzam film. Estanlı Afrlkada sergüzeşt dram 

komik Dombullu lsmnll efendi tıırafında (ŞAiRLER] 
operet 3 perde, Matmazel Dudu bale hey'ctl tarafın
dan danslar dilctolar \arı ete nümerolıırı. 

\Joguii~t.ar.1n csrarcngız c 1 1rın ı 

çöllerındrn. T:hctln 'a 1an-ı 
J.J,-, lıir ~vk al~rlard:ın !'I ,, ı.. 
car me ·d•n1 çik ın 

~Erı~ız HıN Evı!TııRı 
\ ,.:ı. u i :c' ı kası:g ı hu: l 

«. ın a. ı ·rt·ııc•l;.:e!di·ler. 

1 Ü f){) VJ:" İ nın vn'r <Jhn 
ccti~-i \'e ·!le-.hur ~niı:tferın rem"il 
cttiklcn bu c.·ıh e:o.er ünümtiıdc~i 
l a~aml 1 .-•• T\lınd n ltH srcn 

ltH~f1• Rl, iuenıa0ıuna 

u ı <;:ır~an1 Ş~ 
mırıd:ın ıtıt ~ren 

fil ll ' (;_\!.,\ ~lT \iti· ll ola 

'FRANSIZ St 'E.YIA 
\' E TİY ı\TROSl D ı\. 
clilbet , e çapl" l\OLIN h OR ıı~ 
peic hi.::'~ \ c ''ll ı ~ lmctlı .. ı 

\SK PERİSİ ... 

'

' L', R 1) u T ı rıhl 
I' ı.-,ıı. r 

1 nıı Ç'l :ır.ıl, gun on m;ı 

ırc ı.10• 1<l:ır ~o t"'rJcc kur. Pu 
ti., ı:ıt c ! ) r.ıati le '-ıcr 

l \Jh<,t 

(;()N[J, İSTER~E 
film:dlr. I,an .\atının iç u:ünü 
büyük rest< rar ·J ın lüks ı c ihli· 
şarıa 1 ı :çrrJc i<ış -p'>r ·ı 'e 
beynelmilel , )l4'.:ıl1...r~c 1 .i ha ; .. tı mu· 
~~vvc: o1an hu emsal ı .,: filim 
.\DOL!' \l \'\il t:ırafııı(hn şavarıı 

lıa\·ret !Jır Jrrtte ccms,ı ojunrnaktadır. 

<'inümüzd.ki. IO :\işan 1 •)'.!~ çar.

1
1 

. ~amb:ı aJ.;.~ıım'ıtl:t!l itibare"l J 

;\fELEK i 
SL ;E~f \Siı . DAr 
~ 

~ JIK ~I 'E~Al~u~lf~ 
~el· ~ek haftaki ıır ıgramını.~ \lı\-
(' .\.R R \ J>,'OI>I 'I. ·ı:-; unwılmnz 
münıes;lıi \'lf.r.1 FRI<,: ile genç 

dı!ber ve prk <evimli .W'.ll. 'I ' 
JL'.CO mın çnk merak•ver 
tt·m,;;iUc-i 

'ffLA' KAl)(ı T 

1.:ncnin Ci.1 , .1u 

e>C'I h() R \ 
"atr ınema ~ 

\'AYT ile 

"'&~ıEN . lüiM'··'" 
filrniııin pcr~ı:t:~bı· ak,.an1ın<lan 

lı~ri irac ctlilnıekrc oldtığıı 

J\'lAJİK Si~El\ılASI 
hu s ·ans.. h ı ·nhıoç uJl[J':ık· 

tadır llL gjn '' 16 .JO mrti
nc-: • ~ he ..,, 11 c; .... ,arcdc ":.!O 
k.:i!ik hiıvu,: ur senfon k cır· 

.:J\ eı.lc 1 ı ... "J · rca1i.ıt nll . .:.;:ınr I .... 1cal ırınzı 
C>tr ·ı. 

·'den 
eJin.z. ıe!cri.ıın k·c'i>• i JAN li\ARSO 1 

----:::ı:ııı:m:=-==ı=• 

Ev~af uıuunı ınü~ürlüğüuuen: 
ı,,,~·ı:ıiı..lc yaprınlıtı:.tk cı\an (Jtclın in,~a:ı.tı ~cr:ıiti atı)C dairesıntlc ,·cnidcc 

kapalı zar[ tı>ulile iki ay müdd~tlc tl'ünaka•lya l'Bztdllıui~tir. 
l \lüıı:ık•;aya iştira~ edecek olan müteahhitlerin mübendi>lik ve 

mimarlık kanunu mucibince diplomaiarı musaddak ulmıları \'C yıhtıt inşa· 
atın her türlü mes'uliycti kanuniye l'e idariıc 'e fenniyeslnl kahul ve 
ifa eyleyecek mezkQr musaddık \Csaiki h•mil diplomalı mühendis ile bilu
mum Jnuıın1...:l:\tta n1U4tereken nH•5"tıl ofm:ık ı.izcre tefriki me!ai etmclt'ri 
m~rutrur. 

2 Teminau ıuuvakkate teklif edilen flaıın ıüzde ı·cdi lıuçuğu<lur. 
3 t:sulü l'eçhilc tanzim ve imal olunacak zl'Oır ll-fi-Q~9ı per~enbe 

günü saat onbeşte Kay<eri ı,;ı·kaf idaresinde açılacak ve en oı fiaı teklif eden 
zata mczk~r fiat mutedil huluııdu11u takdirde müdirlı-eti umumi,·rnin ta.dlld· 
ne talikan ihale olunacaktır. Tekliflerde mnkalıil şart der'11evan edilemez. 

-4- Talip olanların fazl• tafaij~t ve izahat istihsal <tmok ve şeraiti 
iennivt-ı,·j ::ınlrmak ve proje ve t{'ferruatını ·ılnıak ü7.re ehlivctl fcnni,·elerini 
ınüş'ir ınusaddak ı·esika ile h<rabcr her pin lmıııhulveKa1>cri l·:vkaf 
müdürlüklerine Ye Ankarada i':l'kaf ı:mum mudürltiıtü inşaa: ı c tamirat 

yüksek mühendis mektebinden 
diplomalı mühendis 

mektebi bctol'ıırme nıi.'·.ndk YC ;ehrcma"cti 

şabık betona ıc mlitnha,:,:ı ı 

1 !er neyi i'l ,J•t \"C pro el eri tabirle \'C ''lu,ait 

ııpnt !11~ ı t'1 ~ tı d.ılına 'llCVCut cc,,eb· ve yerlı ı stı'arınıızla 

Tt "nenin her ta•ııf !lda ıı ş:ıat ';lİıt ıh tlt'rnıi i,ç :iklcrı 
den.lıte olunur 

HEU Güı S \AT 3 TEN S E K. \D1\R: 
G\Ll\T\ (\'.VJER l\RİT Hl\N 

B. O. 6:~ K -\T :~. TELEFO 

Bilumum esnafa ve esnaf cemiyetlerine: 
lstanbul Ticaret müdüriyetinden: 
ı ı·:~ııafııı c: .. naf <:emi.\ etleriııe kayıtlan mecburi nldu.-undın ~ın·ar~ 

lan itibarile me:ı,up olmaları !Azını gelen t·cmıyeıe kayt cdilmi, hıılunanlMJI 
tecdidi ka11tları ,. hiç knt <dilmemesı: nlanlaruı kayıtları için bir ay 
müddet >erilmişıır. 

2 _ Bu mtiddcc ıart.ınd& muracaat edenlerden kare cdilmi~1erin 
kHdive ı:ıahhiıdaıı şıhriı·c ı e sa ~Jen cem11 ete kar~ı nla~ eski borçlan 

cemi:•tleı tara ıııdan kat'lrcn anı: novarak, ' ni bpt cdikcek!er misillu 
~imdilik ancak cü•dan b•ddıle u cerrıiı C' '1 tıı'3mmr.ıe-ınde ı·azılı taahhü· 
dar hedeil<.:ri alınacaktır. 

.l ı•:snaf c-eınhcıl ·ri , çcmiıet'e•inc kal'! eıfüınedik <ıinc ,akıf olduk· 
lırı c .. nahn ı~imlerıni zabıt.<ti belt'<li\e nıcn: tır~ :-ına 1 ıldi eı.::eklerdir. 

4 - ıVIUa} tnei sıhhıYt') c tabi olan e.!'nafın mua eneierı c k den lldu.gu 
gibi cemi~etlcrd(n nla ... aklan hli\'İyet \arak 'an uzerine kn~t olunacakor. 

O Hilııını.an csn.ıfın ileride ceza ~i,y·mrınt:k ür.rt: hen1e'l \.'enll)'t:tlr~ırıe 
müracaat(& kı}t oluntn3.lan l&\Styc \C ı ·'n )JJnur. 

I 
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; c m 

• • 
ili Bin birgece e şe i!t;L 

Ya !ancının mumu yatsıda söner, .-~~....,,=====:::;;:;;:=-"'------=-"""': 

Yalana kaptırına dili hemşeri! 
Doğruluk bil ki her müş: ü ü yener, 
Bükülmez doğnınuı1 beli hemşeri! 

O >ğru dokuz kö_vden koğulınuş ama, 
)ünra yalan ile kuruln1uş ama, 
H:ıklının t\.·r,·adı bogulmuş aına, 
Sen hal·ka alıştır eli hemşeri, 

Yalan b' r s:>ylenir, iki sövlt>nir, 
ı "ihavet: «Yeter kes ... hen vutmam)) denir, . -
• 'ı ıl dol'lıal •rın kolayca y. nir: 
\' t'.liye sovlt r en deli hemşeri! 

'ala na ~ lış 1· k, her huy Jan fena, 
.. > ,· a i11an'1 azlar kin1seler snna, 

·ıllı ne ·ı vernıez ·~lana, -

- 22-

Hükumdar oğlu bu 
hikavevi dinlevincc şaş-. - . 
tı 1·~,laı ve derin bir 

~·-......._ 

~ 

llllU~~~-11 ~~C:'.:~~~~3jLJi~i~ ı ı 1 taı-a. ı.a .auaı 
. yağnıurlnrı ba5ladı. Bt 

nu geçtin. Yolun orta- 1 lenıesin . dınleınıyor. nıcvsiın yağ-murlan çif 
sında ):r a ·slan bey- Bir gün öyle geııe - Pe1

- ala, dedi, ya- çi için pek tay(~alıdır· 
keli ·ardır. O arslan dalgın, durn uş bakı- r•n halkı t<")la alıın ı ı · ı ] ·r 

< ' • ' • ._,marız {I ıu sene c {I 
ht.ykelinin ağzından vordu. lTzakü n kızın onlanıı go"z-ııtıı.ı önün- · - • ı k · - yıizun.ıen sı .:ıntı çe ~ 

;ı:;. ·ınc ye daldı. zehirli bir su fiş nrır. hadcnı lerin<len birinin de kahramanlığını aös- · u · 
ı.> t J l:'> nııyecegız 
uu n~aceraya a ı an O suyun hir c; ı lası geJCliıJ-ini fiırkctti. Onun ter bak:ılım. h'-' 

g nçlen a:ıplayarnazdı. bir adama tesadüf eder- hangi taşlanı. bastıgıt a H J ·k t t · ·· Çoc f{ ası 
Ç .. I·.. k ı· .· .ı .. .. J a u a en er esı gun ...----...,....,.,....,......,.~-ı 

'a ana k ptırına dili hemş· ri! u, ~.u , (ne ısınue e se ö_Itlu:ur. . ne tarafla~do n yürü.- hükunıdar oğl ın~ seyre 
l\t. S. he\e, U)annnştı. Oıy·ehrn kı b u da dül'Yüne dık at ettı b' 1 ı · · 1 · t' 

J'Cl:'--F<Oilil"l!7•11!•_. ... _"""_rr:ıı~--,__..~,-cı: ı 0 . .ı • 'b .. un · · ın erce {iŞi ge n11ş ı. 

l _ ,gu~ıuenu ıtı aren geçtin. l'çü cü hir ej- cehin<len bir ktığıt çıka- O, büvük bir cesaretle 1 

i/çiıh fılıra aı hukun1 ar og·lun<la ra- d h d ı · · l L • • • • • • • ~ ld D 1 d 
1 

I . k l d er a var ır .·ı ağzın- rı o _'o un Partt'lsını ıl"'rı atıldı. Ezberledığı 
:S1t1p lrurtu um! erya kayba ur u. 1~at.. ~~u: . ka nıa1 ı. dan att:şler saçılır, bir çizdi. I<endi kendine: taşlara basıyor, öteki-

; · a · efe ıdi, bir silah · ., nlı Ali Eki r ağa 11 ıdş zı nındı urca a- kıvılcını bir insanı kül - İş kola y)aştı! !erine ayak dokundur- · 
~ ç ı kon.şusu balı' çı Nesi- ' , ıp uruvor u. . . • 
• 111 ·,ı. 0 < geçme- nlaçi ile konuşuyordu. .; H-k. d ~l etn1cğe yeter. dıyordu. He nen yenı n1uyor<lu.Bazan tecrü- ı 
"il sattı: - u un1 ar o unun H. k el 1 'h . lh' 1 . . . d' ı. 1 be . . ı· ı . ,. Nesirr:açi anlatJ)'Ordu: b d l l v ~I t' t nı ar oğ u ı tı- e ı e erını gıv · ı"ı ı- ıçın e ıyle o taşları .

1 
- Nıçin sattın, aıye u ~ gın ıgı ı ı ıyar d b .. l . . . l h k- · d' l 

S
·ordular, l>ı'r ku"uru - Balıkçılıkta benim h .... d k yar an u soz erı ışı- cını ta {tt ü ômdarın muayene e ınce a tın-

~ ~ k t 1., . ş· d'k ancının gozıın en aç- d' 1 ld d V ! d' nıu vardı? ç<? a ınım var. ın ı . d B' ,. ınce ÇOK meyus o u, huzuruna çıktı, kızının an « ın n n » ıye 
l ı - sepet . 1 . ğ· ma ı. ır un vanına r k k h . . k . 1 1· d k' _ Kusuru vardı de- ) 1 - cı ıp aş ,., ki 1 .H- ı . ın at gene o ızı atı- saravına gıtıne ıste- ses er ge ıyor u ı on- I 

nıck te ne kelime, hiç sarkıtsam içi nah böyle ya ~şt~ sor< u. u ~u!n.- rından çıkarama<'•· diği~i söyledi. )arın altında hirer tu- Çocuk haftası y;ı k :ı-
1 

. h d f" d baluk dolar. dar oglu da derdını 1 _ . _ , zak vardır. şıyor. 23 Nisanda b~ -;;hı-
lir gün e e e vur u- Ali Ekb Av. alt _ anlattı. Hancı dedi ki: Artı { gun geçmıyor- liukumdar evvela b I c . . d ıJ 
lrtınu g·ırn1 d'ıı11 er ga ın d k. h-k· d k ğ ·• t k Bo"ylelı"kle heykelı"n yan u ıaıta ıçın e ç 
l:'> e · da kalır mı: _ Çok güç bir işe u ı u um ar ızının ~u. a nasına verme. 

<
1Kahahat sende, iyi _ Behey na puhte nlerak sarnıışsın. Allah sarayının yolunu bek- ıstedı, sonra baktı kı önüne kadar geldi, elin- ~~~ll~r~mğ;:n~~~~;e;~;..· 

n:şan almıyorsun ?~» k' . d d' ö - bal k d 1 y 1 .............. ". ••• ~ ............. u..................... d l . k l d ğu 
<.'.<.:yenler oldu ama ışı e ı, zuı~ ı. - yar ın1cın o sun. a - L• en ı ıcı savur u Bu vesile ile Hiınayeı 

l 
çılık e_dende goreydı.n. nız ben san. elimden nana.nalın mı? gibi kafzsı koptu, yere r l . . fıfl' 

1 en<lin1İ sat..1.cak deği - H b l kl b' h etıa cemıyetı tara ı 
eppt a 1 a.r meunım geldiği kadar vardım ır ana tar düştü. dan memleketı'n htf 

dim ya, silahı satıp oldt:ğum sahıle yıgılıp t k . t . ~c-k Er d k' ı 
kurtuldum. d tad ka b t: ıne ıs erını . ..x. sen ın e ı pa a düştü, tarafında müsabakalıJ1 

erya or an y o- d' b h' d halk uzaktan alkışlı- yapılacak, toplantı)ıJf 
Bozukluğum yok! luptu ağa!... sene ır u şe ır e ya-

E k k Şıvoruın yorlar, fakat: tertı'p edı'lecekt'ır. 
Zengin bir Ha ım E- n üçü parçası · .. , · nıinönünde 'framvay Küçük ~luhsin coğraf:.. . Hukumdarın kızı~ı - Bu bakalım ars- Hepsizihatırladı.k! 

beklerken iki çocuklu yaya çok meraklıdır. bulunduğu kuleye gıt- lanla ejdtrhayla ne Fahire hanım bl~ 
bir. dilenci ka.rı y~nın_a bir gün sofrada taba- n1ek için bir yol var ır. yapacak? diyorlardı. seyahatten avdet etrflr 
g lıı;> sadaka ıstedı. Dı- ğındaki tatlıya bakarak O yolun başlangıcın- Hakikaten arslan ve ti. geçkin bir hanırı1 
lcncı bu nıuhteşem ha- sordu· da ki kavanın önünde ejderha ile çarpışmak sordu: 
nımdan hiç ol~1azsa beş - Baba, benim tatlım bir heykel dikilidir. daha güç oldu. Güzel bir seyabıl1 

on kuruşluk bır ~daka tıpkı A v_rupa ~~ı:itas~- Kapıyı açnıak istediniz Bir tesadüf ona ars- yaptınız? 
umarken avucuna on na benzıyor. Nıçın hı- mi o heykelin kolu Yuı·,an başvekili l\ıJ. Venizdos, nıı'llet mec)ı's- lanın kuyruğundaki Fahire güldü : 
para sıkıştırıldığını gö- lirmisin? d f 1 b' 
rünce hemen iade etti: - Hayır yavrum.. yayı~ .an ır a?ıış ır lerinde hir nutuk söyledi ve hu nutukta ara- hileyi göster~i. Ejder- -Sormayın dedi,OC: 

Teşekkür ecerim, -Avrupa, dünyanın en ok gıbı ~~ılır. bır yum- mızdaki ihtilalin kapanacağına şüphesi olmadı- hanı? ateşlenne göğüs diğimiz Şehirlerde t9 
hanımcı~ım bozuklu- küçük parçası değil nıi. rukta sızı paralar.. ğını söyleyerek hüsnüniyetinden bahsetti. Acaba gerdı ve muvaffak oldu. rihi harabeleri dolaşıf 
ğum yok!.. ' bah;ıcığım? Haydi di/elin1 ki hu- inanalım mı? bitmedi ken he sizi hatırladı~1· 

l\1illiyetin tefrikası 50 -- miycceğı;:-aglamalc, yalvarmak uğ~;-;;~detinrln -yıkıhnasma Demin sofrada yüz~e öyle 1le bekıiyorum!-İlk önceleri kıldı, ıw"Şu uçtu ... Neyran !!! 
lstr ,., ıyorunı. Boşuna zahmet etme tahammül edemiyo~. Niçin fena fena bakıyordu ki korku-

1 
onunla bu_ kad~ alakadar yalnız kaldL .• evet yapay~ 

. 
1 

bil k .
1 

ti İa susuyor 0 Niçin benı karşmma yorum 1 Kaçmak, uzak uzak oluşunu begcnernıyordum ama Kapı yavagça wruldu. 'il> f 

nen ~e ~ımu ıy cc • at ye e an alıp bu ·anlaşılmaz hareketini yerlere gitmk, bambaşka bir her zaman da derim ya, " Her zun kız duymadı ... darbelet , 
ki o adama v~rmıyacaksın ... dedi. izah etmiyor ? Sebepı ? Sebep kız olmak istiyorum... iyi biten şey iyidir !" Çok çok klaştı ... Neyran gene du~ı 

Bu kadar ınsafsıı:lığa dayana· yok Misciğim ! Baba beni hod- Misciğim gel ! Sana yalvarı- memnunum Ra.'l. Keşke küçük yor, görmüyor, gözleri .~ 
madım, isyan dolu bir sesle: hinliğine kda ediyor.... ben ... yorum gel ! Hiç durmadan, te- basanın dediği gibi sahici bir mektupta okumadan, aJlll"' 

J -Baba, peki niçin? Söylesene ben ne yapacağım? Bu hayta reddüt etmeden gel... Yoksa ... Peri kızı olsan beni uzaktan dan öylece bakıyor. ; 
Yazan -MEBRURE HURŞ T- niçin? diye bağırmak bağırmak r:asıl dayanacağım? yoksa bilmiyorum artik ... kor- okuyup ~fleyi~ b~: kuş yapıver- Kapı hafif bir gıcırtI ile'~ 

Blldiltimlz ycı:Ane şey babamın, Ekrcnı o akşam biiyUk anne· istedim. faka~ ağ.zımı açama- Bilsen annesizliğimin za- ku yorum, kendimden de korku- s~n d.~ nı~an günu .Y~a ';'~~~· dı ve küçük Hasanın ürkt:1' 
Ekremin babasına ka~ı duyduğu sile konuşmuş, babasının babamı dun. Bırdenbıre bıleklerimi ya- vallılığıru ne acı bir surette an- yorum 1 bır ko~e~ıkten senı .• guzellıgını, zü göründü. 
bUyuk kin! Sebep? Sebep? işte tanıyıp tanımadığını sormuş. .. bU- kaladı! gozlerinde hiç görmedi· l~orum... bari o ols~ydı ! .Şu NEYRAN s~adet~~ seyredebılsem ··" - Perikm ben geldiın· f. 
_,yok .. Bilmiyoruz., anlaıniyoruz.. yUk annesi hafızasından emin; gım hır parıltrle: aglamaktan yanan gozlenın, 12 . diye bıtıyordu. Neyran başını kaldırdı·" # 

- Neyran öleceğini bilsem bir anne elinin nüvazişlerine Mektup gideli on gtln olmuş- Zaval.lı. N. eyr·an· •mektup elin- lUmsüyor, fakat öyle ınaıı'A 
Ekremin babasından bahsettikçe iki aile arasında ne eski ne de al d eli w· gene seni o adama vermiyece- öyle muhtaç ki ... zannediyorum tu ki Neyrann Misten cevap - e, se nnın guzel renkli yas- cansiz bir gülüş ki ı Göı 1 

babam tuhaf bir asabiyet gelmiş, yeni hiç bir ahbaplık olmadığını ğim. Niçin ... niçin diye sorma, ki o, derdim ne kadarda büyük dı. Sevindi, odasına kapandı, tıklanna kapandı ... ağlıyamadı, iştirak etmediği bir güliiŞ• 
birdc;ı bire: • lsmL ismi nedirY • kat'lyetle söyllyormuş. Ekrem ağzinı açma! dedi. olsa tecssürUmü avutabilecek telaşla z'.'-rfı açtı. .. . hıçkıramadı, boğazı kısıldı, ku- dudakların gülüşü 1 f 
diye bajtırmış ve Ekreınin cevabı bana anlatmaktan çekiniyor, fakat Bileklerimin acısından göz- biraz olsün iztirabııru teskin Daha ılk satırlarda gozlen rudu... şakaklan zonklamağa - Perikızı sana bir şe1 
lizerine onu yakasından tutmuş babamın dımağından şüphe terime yaş geldi de gene sesimi edecek hiç kimsenin bilmediği bulandı, elleri titredi. başladı... tirdim. r 
ba~ını aydınlı~a çevirmiş. boğu.lur ettiğini, boğazına sıınlıııak iste- çıkaramadım. Korktum Mis ... sözleri bulurdu 1 Öyle zannedi- Bu, Neyranm s'.'-a~etini te- . Misin sevinç dolu yazıları iz- Kız Hasana balayor .... ııe i 
gibi ba~rmış: ylşinc başka bir sebep bula- babamın gözlerinden korktum yorum ki haşam onun dizlerine brik eden çok nes'eli hır .me~- tirabını arttırıyordu ... her cilm- ayni ölü tebessümü ile b~ 

- Sen ha!.. Sen hL. bu se- ve akluna Ekremin itiraf ede- dayasam, ince parmaklarını sa- tuptu. Zavallı Mis, Nevmıt ki- lede vaziyetinin hüznü ile istih- - Peri kızı bunu o ve 
ferde elimden bunu alacaksın ha? madıı;tnr hissediyorum. mediği düşfü~~csi geldi. çlarımm araı;.ııda dolaşırken zın son felaketli yazılarını he- za eden, yarasını didikliyip ka- kimse görmesin dedi... b' 

Babam Uç giin odasından çık Kemikleıimi sızlatan eller hiscetsem, ııcfesim bu kadar k1- nü.ı: almamıştı... ı1'•a:1 bir acılık buluyordu... Neyran elini uzatrnıY0f ~ 
Vı:rmije.:cğim.. vcrmiyeceğlm.. madı ve beni yanına almadı. Nf. O "l k k k ıt' 1 gevşeyince kaçtım, koşa koşa sılmaz, gözlerim bu kadar sön- da bir sürü hu ya uruyor,, eş e bu mektup gelmeseydi ! hala anlamıyor... Ha~afl Ji1' 
ben seni nasıl tanımadım, bu hayet dun sabah aşa& Jndi""'m N ı· l'k kı f t' ·1 K k f 1·1 · · kl ·.. ı <Y • " ı;• odama çrktnn, yastığıma kapan mezdi 1 eyranrn ge ın ı ya e ı ı e I eş e e a.•etının büyü ügunu yalı tırnaklı parmaklar , v 
hl ya net dolu gözleri nasıl oldu zaman onu hahçede buldum. dim ... ağladım... Fakat yok ... işte 0 da yok ... ~.im ?~lir ne güz.el _olacağ~, bu kadar feci bir tarzda yeniden rinin üzerine beyaz bir Ş~~ ~ 
da tanımat~ım? Çehresindeki tahavville şaşnm. Söyle Mis, ben ne olacağim küçük lüğümden beri peşimi şımdilık seyahat ımkanrnı gar· anlamamış olsaydı 1 rakıyor ... bakıyor ... yaıı:S"' 

Ekrcnı c!ı,arı çıkmak isteyince Birdenbire değişivermiş, konağın şimdi ? Baba ile iki düsmana bırakınak istemeyen felaket ka· milyarsa da her halde öbür ya- " Gelecek yaza yeni yuvana zarf... ı;l 
ırnpının ö ı_;ıe ı;eçmlş: fena günlerini hatırlatan o kor- döndük. Geceleri Ekremi gör- sırgası beni bu hazin teselliden za onlann yeni yuvalanna mi- gelir aylarca kalırun. Kim bilir - Peri kızı, oku onu .. 

Bırakmıyağırr, elime geç- kunç gözlU baba olmuştu! meğe gittiğimi· nerden hissetti bile mahrum ediyor... safir geleceğini söylüyor, bazı belki de bir kaç sene sonra beni istiyor ... 
t kten sonr serl bırakrııyacağı m• ,\Us, se:I bile 

0 
mUşfl.k ahen- bilmiyorum, dün akşam ye1:1:1~~- • Artık uyanmağa, canlanma· yerlerde de, sevgili .:~'.ebesini blisbüti'~ i tcrsiniz ... aı:;a artık - Kim ? (. 

c!. k t ~ tıl k · ı ten sonra bahreye çıkan burun ga çalısacaab"ım. Saadetim'ı azarlıyordu, ona bu kuruk mac- talebelenmden korkacagım Ran Bu Neyranm dudııkltı 
ı ere • ,o dzına a ma ıstem ş, ginl kaybetmişti Kalhiınl nasıl ~ ~ 

ı..· d t d ı il · b kapıları kilitledi, anahtarları ce kurtarmak için mademki beni rayı daha evel anlatmadığı için sen öyle saman altından su yü- dökülen ilk kelime. 
·1ır en r, en e emış, e nı il· P"'r•la-'.ı~nı bilmlv. orınuş gibi t f ' · · bine soktu, ylizüme bile bakma- mUdafaa edecek kimsem yok tatlı, tatlı damyordu. Mektup : rüten sinsi bir yaramazmışsm - şte o... . 
' a götıırnı!iı 'c vere yuvar· ı h,, merhamet duymadan: d k . • ki ,, z l b " t te 0" . • dan o asına çı tı... kendım çarpışacağım! c Benim yaramaz Rancığun, ··· ava lr kız u Ş ...... ıı~ 

lanrt' ş - Ncyran hülyalarını unut. Korkuyorum Mis 1 BüyUk Evet Mis, babamla çarpışa- nişanlandığınrzı müjdeleyecek Neyran asabi bir kahkaha ile ne de çabuk anla<lı .. pa•"" 
l~te h uk bih klerlmiz bun- ı Seni o ndama ''ermlyece~m. delilikler yepmaktan korkuya- çağinı... yazık değil mi bana? olan mektubunu, senin dediğin gülüyor ... "Yeni yuva" ! Han- ne telasla zarfı yrrt•~of·"ı1i 

el ın ıbart' Se'ıcblnl sorma, bunu da söyle· rum. Babamın adi bir kaprisi Neden hayatnm zehirleyor 1 gibi dört gözle değil sekiz göz- gi yuva Mis ? Yuva çoktan vı- lt t~e 



~IILLIYET l'.\Z.\R 1929 

ALEMŞUMUL 
ARKA uvv rubu Kansı-z1ık, ademi iktidar, ro-miitizma 

sinir, verem, sıraca ve kemik 
hastalıklarında nafidir. 
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Bu llltı ı:;ilindirli 4.\.r. b 
otomobılcderı lıilı: 

nın kah "liveti 
• 

en ıul ~külpe ·e 

de 
1.·oı htı. 

hrılJrt.le ,/ıışurııyor 

sa~ız.:n . . ŞO· 

obl kı nanm ş 

1!12!1 kk elinin, bo oto· 
ınobil aleıninrl~ \"ÜC'UdP getirilen rn mü• 
krm'lıel hlr eser Jlduğunu ila,c edl· 
yorlar 

11 • • "44a /• tJr C'•t·rrl 

1 '9 modclı Raid tin ııttfhUT ı peıten 
supaplı motôril eski ni3pPtle 17 "/, 
daha razUı lrnnet ide cd ·r \'c hu luıv
\"Cl ve kahilıyrı \'lte3 de· 
j::ştirmevi ~ıamı deretttıc 
kolaylasbrmıstır. Par 
bir hızla ıa ile gayet tatlı 

'lie ha ırücu hır •ür'al eldr .. .ıcr. 
Bt11ZiA.allJ1.ivJ!'t ise cs.kı modP!Jerln ay

tı:ıis'k"f!lpcsent otomobil iler bi
a nın ııiJlşlne hayr•n olmak-

. . 
k bu 
tad:J". 

Bu bU_..1 .. k nhiliydinc, müthiş aur aı 
ve atikligıne ~'"n yeni Ruicki kunan· 
mak son dertce kolaylaşmıştır. Tecrilbe 
etmi' olanlara na~aren, ıster kalabalık 
ca ister azao yollarda glsım bu 
arabayı kullanmak için lıiç g•yreı sarf 
etm~ğe Juzum yoktur. 

4'iı <le tecrube •diniz . . n ıick ecen. 
talan crobe içm cmrıruze amai!t!dir. 
l~~lıcrlerhıi t~rıe gayd Plvirl'11 le· 

di\'<' tarzlarını, ve rab-c rıka hatasına kal"Şl bir 
11enellk garami usul u 
sorunuz .... 
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tiTurkA Şirk ti, lkvoğlunda, Toı<atlıyan karşısıada. Tel. Beyö~.u 2866 
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VERESiYE 
6 ila 8 ay vade ve 

75 ku~ıs 

tlnftalık 

Taksıtlerle 

'l'rençk ~ 

Lac 'crt I'•· d <(. 

l'n l r ı -h.· . ..,ttirn 

K.zak -ıc~k elhLcleri 

1 la.1" ,, 

, .• 1-c· nc\i lnı:iliz k· maŞi<J..ıı 1 
tırb ıl .ı....ını on_. t\opıu:ı:ı~ı l >. 

15 'fi 1 'ftıka• elhise majtazasında 
hu iil\:11 l-.:e5İ murac.aat ediniz. 

.-• 'fESHİI~A·r-11! 
MENTEŞ KASAVI 
leunbııl < c!:\! bev han \o .ı.ı 

peşr1en hiç hir par:ı \·cri1meksizin 

\'r.Rf.~l\'F. 111-Jl 1\E\'I E~\ \ 

SEl:IZ AY VADEYLE 
~fa u: m:ıJtazaiJ•da~ ı u-nam: • 

--- temın c-lunur ---ıii 

VAPORLARI 
Kara })eniz Po. tası 

BÜYK LİMAN 
vapuru 
9 • ısan Salı 

i!" nü nkşa·nı ·- ci rı' · ıL " 1 .·ı 

{ 

ha ckctlc ZQr. ul "· 1 _b . ·, 
ı;~m,un, Urdu, {; e.. n., ( nrc!c, 
\ akf· kcb·, Trebı,' , , urır.cn, 

! Rue ve l\Japa" , ,eJelu·: .e 
1Zııret ve Fat h L n\ <'> C\"c 
ııtrıırıırnl· u !et • ~e ,; \ uk 

ve yolcu i in ··; ctde \eni h:ında 
1 ı!~"'.'1rnlu · • ;e m:. J· ı;,·. 
Tcı m: 1 ul .> ı u:ı 

• ·1tası; C:ıl:ıta kı)r r ..ı 
'ıaşında . r.ev ıjtlu ~ l!ı2 
:ıt..:entcsh ı n1 rtı\ 1 lan: a··ı 

J-ıa~hul 284!' 

iRi CI fOSTASI 
( RL 1Tf"\ ':\ l"apunı ı< 

• r u, e, pıre \1 il t.nl il' 
Yanıklar, intanlı çıbanlarda 

1' m \"et ı "er müncddip 

\'isa" Pıız:trte i 12 le (.ala\~ 
nbtı:ı:ıındıın ·ınrcketlc lncl·"itı, 
~ınnsıııı. Gir n., Trabznn, Rize, 

Hop<t}·a .gidecek ve döm:şte 
Pazar is ryle Rızc, .. rnıı. ,,._ 

'frabzon, (, ircle. Gircson , 
Ordu, l rm . .., • ıım-un. lnebolu, 
Zllnrulöıta tığra yar~1' ıı:clccek 
tir. 1 larekeı gc:':J yuk kab~ • 
olunmaz. 

v bütün haş ratı ve umur
talarını kat'·yen öld. ür.Leke ı• 
yap az9 ·S·ri kat'i ve ko u-

<e muazzam taaffün olan 

İKA TRİN ~~rı~;. 
Kullamnl7. istifade muh<ıkkakrır. 

Ayvalıksür'.at posta~ı 
( '\Jarınara' ,·ap~mı ıı nisım 

Sal. ! i dc :-rrkccı rıhtıırund:ın 
hareketle (,e'ibolı.., Çan:ıkkul:ı, 
l\'iıçuı ku~ ıı, Edremit Bıırha
ni,·e, Ayıulııta gi<lc.:ek \f 

döniı~tc ıncıi ur i kclelerle bir 

likte ~ltanoluğıt ıgı:aya~aktır 

c. 

=:::ı --::; 
c .::ı 

~---== 
:.::ı 

su a iftar. ı :\T~hur eczanelerde huhınur. 
hmırdc .\1argomocc7.a d· po;uudo 
YC Hursa ~ctha;ı T Urkı>c, -;am 
ruıı h.11mer, lfr1hz •n Sita ı.'<..7.ane· 

Şişesi 50- Tenekesi 75 ve Pompası 
i5 kurustur. 'erinde 

Avrupada hasas ığı ile söhret bulan en son sistem ahizelerde~ 
,.- NCRA .._ 

ahizeftorı akllnıulatör anoı pılı bobin ve anten külfetinden kurtardığı kibi 200..2000 tuli 
mevce 'kadar biitiin avrııpa -stasionlarmı p:ıra=rtsi: alır" 

Cereyan l!_olunan vilayetlerde acent wraniyor 

,-. '==-
~ lambalı mütenavip cereyarı 

Oo§ruda prize takılacak 110 v 
120 27 v 
220 v· 

K. 3. W r.EREYA ~! MÜTENAVİP 

K 3. G MÜTEMADi 

Galata Voyvoda caddesinde 45 ... «ULELİ .. elektrik maazası 

Celibollı için ~"11!;112 yolcu 
alınır, viık ıılınm:ız. 

TiYATRO 
VE 

ferah sinemada 

> ı 1 ıor 
1 av;: ı J 

bazı: '\lc.ıJı m ır. 

r 1 

1 

Na~~it Beyte "ileri 
.\!illet •ııaır ına. Bu k 

,e,·da faciaL·ı ınccıı ı pcr~ 1 
di.ıl'ttn Fi~tlaı~ 1." ılar; o 2r<0 
mc,ki: no ..!·hl !ır 20 

iş lst yenııeı-e 
lstıınbul Vl!Ayetlnd.en: 

ttı. fü. ıı:.!lllıll. illi: il. 1Jıı>ill 1"111=
1 

At Yarışları a 
ıvıı yet tahrirat ke.lemindc~OO 

kuruş ınaaşıı 1 i <kitabet mUn
hnldir. Talip olanların evrııkı 
mUsbltelerlle blrllkte VllAyet 
tahrirat kalemine mora, aat C)'· 
lemeler!. 

DİYARBE'KtR 

V1LA YETİ DEN: 

1-

2 

3 

İ\·rk ... li v•rı~ ı·c ı ;dh ·~teri l<h a.sctınd n: 
\ arış ve 
ın .\la1 

lılh ~.ncumenı ft!J3i n~ımına mı "1l tr.lK\ 'a .., ni. olnı:tl\ uzr- ~:· Balur \r 
'l2C) ('uma ~Üıli l\ırklarcli Jncıkczirdc , ... t•ıl.:ıı :ıkc. 

h . .t) \l' ku."ıul mua:mele"5ı lJ ı\Ja, .;;ı CJ2:9 Pcr.ıemhc.· gunü :'.':tat ll:l :-0ckizc kadnr \ :->tla 
")fifa kavt ' kahtı' \~pılmav.:ıc:ıkur 

ontlan 

Hariçıeo nıuracaat cdocckler ıalim2r da.re ·;u!e hav, anının mukcmmel k:llir. ,·c ·.re 
ko.1unun numa· a 1111 ıcl " 1"'ırklarclı ı.J .. ve L: I·:uc n1enı rı\a unc \ 'trı e ı 
mür.1c1at rtmeli , c ı~ ;1ci m ..ld nazar• c..;k ate ı:ılmlf·dır1 

ın 6-r 

:::::::; 7507 lira 94 kuruş b:delı kcsi!li 
:_:_ numune hastanesi tamiratı 20 giln 
==: mliddetle mün:ika:ıaya konularak 20 ·-== Nisan 929 'Tarihine müsadif P. ar 
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Yeni cemiyeti belediye uası dün C. H. F. milfettlfl Hakkı Şinasi PAfA tarafından vukubuMlı davet üzerine 
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