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Açık politika 
---

t ıer şeyde inkılapcı ola'l 'ı' · -
kiye Cümhuriyeti beyneltnıle, 
politikada da inkılapcıdır, 

1 MU~lf 'EKIU ~!~IF BEY l~TIFI mti~TiN. JEKUETE G~ ~~BiNE MEB'~~~ ~EMU ~~~N~ BElllN TAf/N EDitEtEGI DltBIRIUm 

Kunınuvustadan beri Av·t• 
patla meri olan gizli kapalı, ya 
lan ve dolanlı diploma5İ sistemi 
hu genç devlet için meçhul bir 
sekildir. Hükumdar sarayların
dan çıkma, istipdat ve ceberut 
r.ıahsıılü bn riyakarlık ve hok
l-abazlık çıgngmın «Talee
yrand>J la. «Meternich» te niha
•·et bulması lazınıgelirdi. Hal
İmki, böyle olmadı. Ayni siya
SPt tarzı bugün en halis demo
!;rasilerde bile geniş bir tat
brk sahası bulmaktadır. Bu gi
dişin harbiumumi gibi bir bü
yük felakete meydan vermiş ol 
ın~sı da onun itibardan düşme
~·ııe yardım edememiştir. Gere 
muharebenin ertesi günlerindf. 
bazı yeni siyaset adamlarının 
gizli politika aleyhine söylendik 
leri işitildi, fakat bu yalnız söz
de kaldı ve Cenevradaki Akvam 
Cemiyetinin tantanalı teessü
rıine rağmen eski anane, gene 
eJkisi gibi devam etti. 

İki yıl eve! hu cemiyetin u
nmmi toplanışlarından biri es
nasında M. Briyand'ın görül
Mekten korkan bir evli kadın 
gibi İsviçrenin Ü cra köylerin
ılen birinde M. Stresmann'la 
gizlice buluştuğu işitildi. Bunun 
üzerine M. Chamberlain da M. 
Musolini'ye denizlerde bir idilik 
tandevu verdi. Bugün ise Fran
sanın Yugoslavyada; küçük an
tant clevletleri arasında ne işle
~·ip, ne dokuduğu kimsenin ma
lumu değildir. 

Yeni Türkiye cloğ<lug u gün
den beri bütün bu alttan alta 
d<0lgalı ve sathi buruliuklar kı
rışıklarla dolu siyaset denizıne 

•ndişe ile kanşık bir hayretle 
L .. 1.>.'llaktadır. O kendi kam, ken 
lİİ canı pahasına hakkını kazan
lbğı ı.;unden itibaren her türlü 
Hnden, gayzöan, her türlü şüp
}; i arzu ve emellerden münez
~Lıı olduğu için ne maksadını 
bir takım girintili çıkıntılı hare
ketlerle örtmek, ne de beynelmi
,Jeı piyasada kendine bir takım 
~izli oraklıklar aramak ihtiya-

ııı hissediyor. • 
Buna rağmen, dünya yüzün-

de yapılan dostluk ve iyi müna
~"'bet, mukavele ve muahedele
l'ınin en çoğu Türkiye Hariciye 
Vekilinin imzasını taşımakta
lıır. 

Bu muahede ve mukavelele
tiıı hepsi, açık havada, herkesin 
~Özii önünde; her türlü gıllıgış
::ırı azade olarak konuşulmus, 

tı, .r!anmış, yazılmış, çizilmiş
ı,. 

l Sözumüz milli bir gurura ham 
C~ılmesin; bugün Türkiye 
t.ırnhuriyetınin beynelmilel si
,.~ et sıstemi bütün devletler 
l<ı:.·aiıııdan taklit ve takip edil
":1ege layık dürüst, açık ve dü-
1lıPtlGğii, açıklığı nisbetinde, 
ıı.ratik, asri bir sistemdir. Elve
~r l:i bunu kabul edecek ve kul-1 

1~~<1cak olan herhangi bir dev-• 
ttııı, iti raftan utanacağı bazı 
tı'°'qll . . k k 
~ crı, açıga vurma tan or-
' ~cagı bazı sucları ve altından 
1<i:lkaınıyacı:gı bazı agır taahiit-
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~~c::::ıg~~~===:::::ı=::::,. · 1H. Rivas geldi 1 Ha p1saneler 

Rütü11 vilayetler<: Cumh11riyet 111em11rlanı1111 terfih· 
esa.~ları hakktııda 11ıühi111 bir ta111iı11 gö11deren 

Dahiliye ı•ekili Şükrü Kaya Bey 

Menıurlarnı terfi~i ~er ~eyin ~?~~n~a~ır 

Maaş kan.unu mecliste müza
kere edilmek üzredir 

Vekaletin mühim tamimi: Terfi, kıdem 
zamanları, tenzili sınıfa uğrayanlaruı 
vaziyeti ve Cumhuriyet ıneınurlarının 

terfihi esaslaı·ı 

,1Jıkara, 7 ( illilliyet) - Dahlliy vekalet! memurlarc 
gay t mllhlm bir tamim yapmımı,tır. Bu tamtmdfl lderc 
memurluöu için razım gelen evsaf vo Cumhuriyet hllkO· 
metinin koyduj]u a•aslı:rdarı bahs ı.tl dlkt r. oıır deni. 
llyor kt: 

IKomisyo~un Atina- t hazirandan itibaren 
ya nakli AdJ. .1. · ı ye ye verı ıyor 
~··· 

'ozırlıhlar yapı/111afttadır. 
ı. Hivas 11lçi11 gitmiştir ? 

Muhtelit l\\U d 1 komisyo
nu reisi M. R1vas, t;,r kaç gUr 1 
evci Atlnaya 
gitmişti. Mr • ..-~~==:!i~~t 
Rlvas dlln Ta-
vera vapuru 
ile şehrimize 

~elml~tlr, I<o· 
nisyon reisi , 
riyasete inti-

habından sonr11 ·~~~ 
TUrk hltktlmetl 
erkllnını zly 
ret etmiş , fa 
kat Yunnr 
hUkfl eti er 
kanını aıoıııı; ' yar t edeme
mlşll, seyııh, tı •ı maksatla 
yapmıştır, 

• M. Rivuı Muhtelit komlı
yıındakl hey'etl murahhasamız 

rei~l Cemal HUsnll beyle komls· 
yonun diğer erkanı rıhtımda 

istikbal etmlflerdlr. 
M. Rlvas seyahatı hııkkında 

bir muharrirlmlze ~~ malOmatı 
vermiştir. 

Re;mi ziyafl'lltrdr bıı/1111-
muk fiuc styalıat etml~tinı Afina
da Yıına!I lıflkıinıetı erkanı i!L' 
1r11111s eflim. 

Mulıtel.. !:orı· yonı ~ Atmayu 
nakli me ''lesine ı,el ı•ce, nakil 
ı·csaıtinc aıt it 'tır. r a ı 1111)kfı1drı. 
İki /ıiikfiıı t , rn~ındı. er.yan ede ı 
nıfiaıf-uaıt1<11 bıı ı./J h11b rdar 
dıl i/, ~· 

Hapisaneler asri bir 
şekle ifrağ ve isliih 

edilecek 

Billlmum hapisaneler ı Hazi
ran tarihinden itibaren Dahlllye 
veklletlndın Adliye vekaletine 
devri takarrlir etmiştir. 

Bu karar ııHl.kadar makamla
ra tebliğ edilmiş, ve dtln hapls
anel umumide mUdUrler bir 
içtima aktetmişlerdlr· Bu içti• 
mada ı Hazirandan itibaren 
tatbik edilecek olan battı hare
ket tanzim edllmlştlr. 

Görülen !Uzum üzerine hapis• 
aneler mtidiri umumisi Nedim 
beyin yerine Şefik bey vekllet 
etmektedir. 

Avrupada mUıssatı cezaiye· 
fır ve baplsaneler Adliye vekl· 
!etlerine nierbut bulunduğundan 
h•ı .ım hasıl olmuşt'ır. ' 

Son dakika .) 

İstifa 

Vasıf B. vekaletten 
çekildi 
- ... ._ .. 

Cemal Hü.wıii hl'Y maarif 
ı•eklli oluyor 

1iirk ve }'ıınun baş ıııuruhha 

Cemal Hüsn/1 hey ı·c M. Paı 

Tilrk-Rum emlaki 
mahsup edilecek _ .. __ 

İstanbul ve G. Trakyada 
Türk ve Y11nall tebaasın111 
ve b11 iki yerde elabli R11111 

ı•e Türklerlıı em/Bili 
11ıalısup edilmiyecek 

Atına 6 (Apo) - Mevsuk haberler 

Ankara, 7 ( Milliyet ) 
Maarif vekill Vasıf bey ve
kaletten istifa etmiş ve is
tifası kabul olunmuştur. Va
sıf bey, istifasına sebep ola
rak ilk tedrisatın tamamen 
ldareı umumlyeye devri 
hakkındaki fikrinin hey'etl 
vekllede ademi muvaffakı
kete uğradığını, sanayi mek
tepleri hakkında teklif ettiği 
kanun layıhası hey'etl vekl
lece evvela tasdik oluna
rak B. ı'\\. Meclisine tak. 
dimi takarrür etmişken 
Dahlllye veklll Beyin itirazı 
üzerine tevkif ve reddolun- P,ÖCe muhadefc \'C cmlik meaelclcrin f 

dutunu zlkreylemlştlr. Fil- halli •Çın Cemal Hüsnü bey tarafındar 
haklka ilk tedrisatın tama- .M. Diyamandopulosa y&pılan ıoıı tekli! 
men lclarel umumlyeye devri !er berYeChİ atİdir: 

1 - Müshimanlar tarafından YWlanı"" 
bir çok tetklkattan sonra 

t:.ı.nda bırakıJmış butiin gayrı menkul 
hey'eti vekilece faldell bu- menkul emlik ve emval ile mevduat v' 
lunmıyarak şimdiki halin <mvali ticariye mahsubu umumıye tabi 
ldamesl tercih edilmiştir. dır. Mübadil Turk ve Rumlar arasında!< 

· Sanayi mekteplerine ge- iı;;tün huscsi ıhııı. tar kavaidi umuıniy 
lince bunların ld,areslndekl mucibince mehak'm hu•uru~da h : 
müşküliıt sebebile Vasıf Bey ıoslolunuı. 

ldarel hususlyeler varidatın- 2-9 ncu beyanı ameye tabı Turk te. 
dan yüzde iki alınarak bu- •.• ına ait Ve gar~i Trakya hududu bar 
nunla ı• tlyacın teminini dil- ,nde kam mnkıl ve g yr ırenku b< 

Şü.'nmüştü. Bu ikinci teklifin ıu"~ •mlak "' •mvaı Yun., hukıım ıır. 
:u# kal ~dtor. Turk e babı ' t'hka.lc n.l ıa 

1 idare! hususly lerln vazlye- le ediımı,, o!up ~.ır il ı..ııu ış.:allcnod 
tini güçleştireceği endişesi z,ı;,,'u•aı. eıqlak ,. uınııır. mab •ııtatt,.... 

11~ ~ııllp gelmiştir. HUkCimetçe ıe n dır Hüh~ met memurlnru madrl ifıti rçlaruııı L'"' 
refalılar111111 lemini meselesini de mühim ve milsiacet 
kaydile ıneşguliyetlerini11 ilk sırasına hoJJdu. ı'Wemur
laruı terfi ve terakkileriııin de ınuayyell ve n1111ılaza111 
bir 11sule baglaııması keyfiyeti gerek devlet işleri ve 
gerek 11ıeslek ve meslek mensupları içiıı esaslı bir 
ihtiyaçtı. Bu1111 da her hükı1ınei şubesi husu.~i mem11-
rin kaııunlatt ile peyderpey lemin etmektedir. 

_ _. ... o.._.- l!i!ll~ıııı.:..1. b .ı ihtiyaca başkn suretle Carbı Trakyada ki,,.,, e••b" ı ka 

Yeni kanundaki kayıtlar 

Dahiliye vekllllklnln tanzim ettiği ve B. M. Meclisinde 
müzakere edilmek üzre bulunan kanun her memuri

yete alt ve lptldaen memurda bulunması tazım gelen 
evsafı tesblt ettij.\'I gibi terfi keyfiyetini de kıdem ve 
ehliyete bağlamaktadır "Bilahare terfiln ne surette hangi 
kaideye tabi olabllecej.\'I zikredilerek denlyol' ki: 1 
hıdem sıralartnuı lespii edilı i olmas ıw gön elıli-

yefi aıııirleri ta,,.afuıdan le11zil 01111111 tezkiye varakaları 
ve tefti 'er neticesinde verilen rnporlarl' nazaıaı ı•e 
halelin miidürleı eıu i'nze 11ce ta<ıdik olunara ,<Jlnı 
terfilerine hak knza11a11lar heı· . cnı cuııılıuriyet bay~ 
ra1111na. n1iısadif 29 birinci leşrlu güııii ierfi ederltı·. 
Bıt tetkik ııeticesiııde terfii' ehli11eti olmadıklarır. 
karar ı•erileııleı o sene terfi edemez/el' ve llm·erle 
esbabı ıııueibesi kendilerine bildiriliı·. 

Terfilerin layiıı olu11r.ıı 11akitle yapılebiluıe.si içiıı 
kaymallamlarlo tahrirat ve nüfus mildürleriııe ait 
mahrem tezkiye ııarakalarının her sene nı.~anın birinci 
güniine hndar tanzim edilmi.'i ı•e vekilliiıe glitıderllmif} 
b11lıuııııası lnz1111d11·. 

Kıden zamnu nasıl yapılacak? -
Kıdem zammı olanlar bulunduğu sınıfa bu zammın miktarı ka

dar daha eve! terfi etmiş sayılırlar. Buna mukabil kıdem tenzil. 
cezası alanlar d4 bu terızilin miktarı kadar dılhı: sonra terfi etmiş 
gibi muamele gorttrler. Sınıf ıenzllinde verllecd; kıdem sırası 

cvelce bulunduğu terfi tarihine göre oll!r ve lndlğı sı ftıı kıdemin' 
muhafaza eder. 

Veklllik emrinde bulunan idare amirlerinin kıdem sıraları mah
fuzdur. Her ne suretle olursa olsun meslekten çıkanlar kıdem 
sırasını kaybetmiş olurlar. Tekrar tayinlerinde sınıfının en son 
kıdem sırasına kaydolunurlar. l(ıdem mecmuası her sene çıkarı
lacaktır. Senelik sınıf terfileri mecmuanın ikinci Teşrin ayına ait 
nüshası ile neşredllecekılr. 

...... 
Memurlarıll muracaat hakkı 

Kıdem sıralarına varit olabilecek mutali\alar~ nihayet Mayıs zar
fında vekllliğe gelmiş bulunması lAzımdır. Gelecek mutalAalar

da Veklllikce kabul edilecekler nazari itibara alınarak cedvel 
tashih edilecek ve tashih idare ınccmua~ı ile ne rolunacaktw ka
bul edilmiyenlerin esbabı mucibesi bildirilecektir. I<ı&~m defterle
rinde derece •ınıf ve isimleri bulunan memurlara cedvelden birer 
nUsha gönderll!!lr.Cedvelde sınıf ve derecesi mevcut olup da lıtim
leri bulunmıyan memurlar vekillfğe mUracaııt ed.:rek isimlerini ve 
memuriyetlerini cedvele koyduracaklardır. 

Yeniden tevki· edilen 1 
yoktur, iki kişi İzmire 

gönderildi --
fl'OmUniatllkle maznun i•mall 

Hakkı, Hüsnü , Hasan ve 
ın~hme! Veli isminde 4 kişinin 
yakalanarak MUddel umumiliğe 
verildiklerini bir gazete yazmış 
lsede bunlar ıuıun amelesini tah
rik etmekle n:aznun olarak 5gUn 
evel tevkif edilmiş , ve sonra 
serbest hırakılnıışlardır. Binaen. 
aleyh şehrimizde yenlılcn kimse 
tevkif edilmiş değildir. Yalnız 
lzmir Polis mUdtirlyetlnin işarı 
üzerine Niko ve Hikmet isminde 
iki kişi geçenlerde tevkif oluna
rak ILmlre gön ~rıtnıişlerdir , 
lzmlrdeki komUnlst tnhkıkatı

nın lstanbul tnhklkat ile bir 
alakası yoktur. 

Tür~lü~ü talıti ~ 
............ 

Muhakeme bir 
kaç güne kadar 

başlıyo 

TUrklUğU tahkl• etmekle maz
nun Hronlka gazctes mes'ul 
müdUrU madam Eleni hakkında 
istintak hoklmllğl tahkikat yap
maktadır. 

Tahkikat lAzım olduğu dere
cede inkişaf ettiğinden istintak 

hakimliği yakında kararnamesini 
yazacaktır. Muhakemeye bir 
kaç gUn sonra Ağır ceza mah
kemesinde bıışlanacaktır. 

• Romanya lıariciye 11azırı 

l ' · ı ( \ \ .\1. Briand arı .. , • .. 
J{oman;.,,. h.:ırici\l' 11a?.ır 1 \1. '.\1irc
nı: c< ile J{oman\ının Paris ..,cfiri 
\1, Dı' ıır. •. diı • n 1 ondra •efiri .\1. 
Titulc kt " •·ğlc temcıinc •lakııy
mu~t .ır 

M. Lltvlnof da gidiyor 
ı'\\oskova, 6 [ A.A 1 M. 

Lltvlnoff tahdidi tesllhat 
ihzari komisyonu mesaisine 
iştirak etmek ilzre Cenevre
ye hareket etr.ılştlr. 

lstanbııl ııııiddeı ıııııı11nisi 

Kenan bey 
Haplsaneler Adliye veklllc

tlne devredlldlkten sonra, asri 
şekillere ifrat edilecektir. l(anu
nıı Cezamızda zikredilen, ağır 
ve hafif hapis mahkOmlerl 
için ayrı ayrı hUcreler vucude 
getirilecektir. 

AIAkadar makamata hapisa· 
neler mUdUrlyeti aleyhine ve 
haplı;anede erzak meselelerinin 
iyi idare edilmediği hakkında 
bir ihbar vaki olmuştur. Bunun 
üzerine istaııbul milddel umu
misi l(eııan bey bir iki gUn evel 
haplsanr.nln erzak ve diğer 
meseleleri 1ıakkında bir teftiş 

icra etmiştir. 

Blltlmunı hapisanelerin Adli
yeye devrluder. sonr haplsa
neler mildUrlyeti umumiyeslnln 
lağvedilmesi muhtemeldir, 

Bir er ek ~a~ ını 1 _ ........... _ 
Maruf bir madenci
nin kızı galiba erkek 

olacak!.. 
Tı\aruf bir madencinin kerimesi 

Hanım görUlcn ıuzum üzerine 
yakında mOhlr.: bir amellyı:t ic
rası lçin Avrupaya glltürUlecktlr. 

Bu ameliyat neticesinde, ken
disinin erkek evsafını haiz ola
cağı şayi olmuşsada, ailesi 
benUz bu cihetin belli olmadığı, 
ameliyattan sonra kat'i bir şey 
söylenebilecegi kanaatindedir, 

----·-
Türkiye - ltalya 
Roma, 6 (A.A.) Resmi 

ceride Türkiye cumhuriyeti 
ile ltalya hükQmet: arasında 
28 Mayls 1928 tarihinde 
Romada imza edilmiş olan 

bitaraflık, uzlaşnııı. ve adli 

tesviye muahedesi ve mer

butıı protokolun tasdıkına 

dair olan emirnameyi neş

retmiştir. 

çare bulunmak mukarrerdir. Mulagıyyıp müsfiımanfara a'' mcn'ruJ vr 
Her halde sanayi mektep- gayn menkul bütün emlak ve emvaı ct-

1 k y~vnı tahtr i1'gal vt intifalarında bulunaı 
'!f(Oln apanmaSt mevzu /-ır ııii~ıesna Yunan hUkUme-tinc inri ..... 

bahsolmaz. Bilakis inkişaf- eder. 
ları düşünülmektedir. 4 - Garbi Trakyada etblı. ve m\ite-

rnekkin Türlc.lt-rt' aıt fakat sarbi Traky.fl 

* * * 
Ankara, 7 ( Milliyet ) 

Başvekil ismet Paşa Hz. 
fırka katibi uınumlsl Saffet 
beyi ve sabık maarif müs
teşarı Erzurum mebusu Nafi 
Atuf beyi çajl"ırarak mesele
yi tetkik etmiştir. Maarif 
vekaletine Gümüşhane meb

usu Cemal Hüsnü beyin geçe-
ceği mevsuk olarak hıtber 
alınmıştır. -------
Haftanın 

mühim 
haberi 

-

Her Türk talebt rıin 
iştirak edebilet•eği 
musaba ha 

20 ııisa11 Cumartesi 
gü11ü11de11 itibaren başlı
yacakt11-. 

Şimdiden kendini
zi hazırlayınız: 

- Haflamn eıı miihim 
haberi ha11gisidir. 

Türk gençliginin likri laaliyelini 
ve meınlekel i~leri üzerin~eki alaka
larını ~ogallnıaga malul olan bu 
müsabakaya i~lirak ~arllarını yarın 
tebar ııe~redecegiz. 

hJ•iudu haricinde kiin olan cmJik takı· 
s<• tabi olup Yun,;ı,n hulcü.mctinc int kal 
c~~r. 

'fürkiycdc kiin Rum ve Yunan cmlotkı 
ıçi:ı &tideki tekhrlcr de bulunulmuştur 

1 - Mübadele edilmiş Rumlara a 
bütün Eayrı menkul, menku cmlilc vr 
cmv;...I iJt mevduat ve eşyayı tıcariyc u 
mumi mahsuba tabidir 

2 - İ§tanbul hududu haricinde kaı 
ve Yunan tcbaa!tna ait bütün gayrı ı:ne.c 

k:.ıl ve ınenkullcr mahsuba dah 1 ve ta 

J - 9ncu beyannameye tabı yenı Tu 
1~biiyctinde bu. ıran ve 18 Teşrin· .. vt 
J!) 2 tarihinden evci rur.Kıyer'cn L;llm 
bu ı,,a Rumlara ~it butun gay ı ttıt ku 
tii.t ., .. menkul.it mahsuba tcı'li r. 

4 - Etab1i, fakat irari Rumlar a 
ıu~nku1 ve gayrı menkul emlik ve nv 

't<> ısa aahildir, 

S - lstanbulda c ahı mevcut ve tt~ 
tcn1ckkin hutlin Rumların lstanbul J. 

dudu haricinde k&ın menkc1 ve c.:ıyr 
ınt·r:r..111 tmliiık ve emval mahsuba t bidi 

T~.1run.1.1bı umumidC"n :--nUstC'sn~ oianla 
ş•ı ::.1.ırd: r 

ı - Garbi T akyad:ı e1 .abJ1 mı.ı .;.ımar 

!ar'1;11 Garbı Trakya d hilindc: 

1 
4-Jst.ı bula et 'li Runı n İ=• 

bu 1 huchJoU dah· iı.;lde 
P.t na 6 (An•ksar ıtos) A ı r.ıat 

ı-• Yı.: 1anı~tııı:·11n $Cn tı!k.lıll rı ha.k • n 

1 T· rKıylye c \Tabı an bahsederken '{ 
ı• "'IİStd , Dır ı•ıl1tf. vas l ı·, k • r 

iJı,; r..arck ettıa:ın l td1 • .iır Cl eg,ı 

er. rar.ayet oı1' .a la ma ~ıd rd '~ ,. 

l;.m'dlni ızhar cO:;yor. 
Yunanistan: tekli lcr muayyen a 

ı·o~aJa-ın. kabı.: etme nok asına ge ·1 

c.c A tır.a gazrı elcrı Y ıJnanıstanır: d1l 
ifa ed~bi]cceg taahhlitler a' ın.ı g cbı -
ccğini ıl;ive ediyorlar 

Vu..1co.nistanın cevabı ::et m.:.Jıiyetin~ 

Öe!li.:tlir. Yunanistan Tlirkiyeye ccvabır. 
cia muallak me-sele-ltr"11 halli arzusunı! 

bul•ır.~lugunu beyan ediyor ve şayanı ka 
tıul ı;Ormcdigi noktalar hakkında da fik 
rini h•~cııriyor. 

& ..................... ~ 

İlavemiz 
Bugün bütün mü
vezzilerde11 iste -

• • 
yınız .• 

T ··: ~-·,. ~: • .. ·~ 

İlli ı·nık... ı11üle11er'lli 
.. J'1#1't/PrP.r,Jıf, 

ı l•i.ı:GZi'.Jll--mıliililil-liiiiiiiı& 

, 
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l ll!!jyat l il Trii lelritası : H H RİÇTE iZ 

TE N -.ııı.sza • 

- _. ........ - J ~ilizlerle ticaret 
aflzı Şirazi ile konuşuyor Yunan gazeteleri 

hangi raftn tercü- ---Ruslar 66 milyar 
ranın büyük ·airi verdiği zarif bir reııa 

Temirifr bol bol hediyeler aldı 
la l or acaba? rublelik sipariş 

, yapacaklar Temir şimdiye 
kadar cenup 
ıhetıne bakını il. 
H ~di Kuh ll ll 

esını arka ın· 
daki Hindistan 
hakkında Temi· 
in erdiği ehem· 
nıyet ticaret yolu 
süste na, azdı. 
T ızlu çllllerln 
dağ sllsileleri 
Temirl İran top
rağından ayrı 

tutuyordu. 
lran mOhlm 

bir kısmı harap 
olm kla ter;ıber 

zametioi muha
auı etmiş bir 
ıtııdır. lran ıozu- JSJilr,,~.itr 
mundan fazla 
üren bir. en· et 

ve ihtişam devri 
,:eçirml tir. 

Orada şah 

örllldU ki oğul-

! rının goznnn 
kör edip kardaş
ıarını da OldUr· 

JUkten sonra gu. 

!erek, auayayı 

en mllnaalp su

ettc takıılm etti. 
ğlnl, altını kar- Tatar ordusu 
daşlarına vererek llatllnU ele 
kendi alclıguu söylemlftl. Orada 
hicviye f8lrl görllldU ki bu dDn· 
}ada talihin ııevdltl adamlann 
divaneler olduğunu söyllyerek 
arH jnşanın bu alemde kendi 
ekmeğini bile çıkaramadığından 
şikayet etmiştir. 

Gene İrandadır ki aba glymlf 
sumer şairlerle tasavvuftan 
bahsederlerdi. Oranın meclis
lerinde akller vardı. lçllmesl 
memnu olan "duht ri rez. 
• UzUm kızı - için methiyeler 
llylenlrdi. 

İrantıer cengaverlik teren
nllm etmefl, ilah ku anıp har
be gitmeye tercih etmişlerdir. 

Bir şair fllyle diyor : 
Biz şubedebazın e/inıfrl;i 

ııain zıyası1e gidip gelen göl
erdeıı b~ka bır şty dt 111/ız 
Tatarlar, lranlılara husumet 

r,östermlşlerdir. Hafızı Şirazlnlıı 

on hami.si olan Şah, zevkusefa 
çlııde omur sllrdUkten sonra 
hayatının son günlerinde Te· 

rle bir ittifak akdini istedi. 
endi mezannı hazırlattıktan 

ra Temlre fÖYI• bir mektup 
) uzıdırdı: 

Bllyfik insanlar bilir ki dünya 
. tarsız hir sahnedir 

Arif olanlar bu cihanın geçici 
gttzclllkleriııe göııUI vermezler. 

Aramızda ittifaka gelince; 
ben bunu ihlal etmiycceğiıı gibi 
yarın mııhşer gUnUııde de bu
nunla çıkmak i&terlm • Artık 

HUdayı kAinatın huzuruna gidi
~ OTUm. 

Vicdanımın beni muaıep ede· 
ceğl bir şey yapmadım. 

Yanıız lıısan tabiat ve haya
, dan ayrılmıyan hataları irti· 

k!lp ettim. Yer yUzll de bulun· 
d ğum ellilkl Bene zarfında 
akıllı bir adamın hayattan uma
cağı zevkleri hep ınttım. 

HUI a ben ya\'adığnn ıı;ibi 
U} orum. DUnyanııı hUtun bey
dellklerlni bırakı}orum. Al· 

lahdan, Süleyman kadar akıllı, 
nder kadrr bllyUk olan 

ı emır hakkı " ılnlma s lamcı 
.eroenni edeTim. Gerçi sevgili 

j';lum Zeynelabidlni size ema-
ıet etmeye hıı et yoksa da onu 
eveıa Allaha, onra size bıra-

r b acagınr a ihlıma/ 
b~nc m mkıııı mlı nr? 

ııııe ılo t ,ıaruk dıınyayı 

i' k olun bent 11 h l"~·du 
il •w ma rfr I dııenınıı r a 

/ştı • zden Ol' r C<i ı ba 
p u d n m ( r gurıa 

n 
SOllendlğln. g re Şah Bağ· 

ki hllk m ara da bllyle 
p yoll mı ur 

OldU o lları mi eti 
arında parçaladılar. Biri 

sfihana, diğeri Farlse , llbllrll 
lraza ve diğer biri de lra\lkll 

bir yere girdi. 
13 6 sen 1 kış movstmlnde 

Temlrlenk ,ımalden indi. Esfl· 
ha111n ı 

bir şehir kapu,urıa lıücıım cdıy.ır 

lbnl Batuta Esflhan şehrini 
ve halkını çok metheder. Temir 
harbe hazırdı, iakat mütemayil 
detlldl. Şllhııı mektubunu hatıl"· 
ladı. Başta Zeynelabldlnln amı
caııı oldııtu halde Eıfihanın bü· 
yllkleri ıı;ellp kendini karşılııdılar 
getirdiler. Temlrlenk bunlara: 

Halkın hayatı emindir. Ef!er 
bir haraç verı/iru şehir de tahrıp 
edllnıiytcH<tir. 

Bu kadar kalabalık bir ordu
nun eli boı;; dtınmek için buraya 
kadar gelmlyecetl afiklrdı. NI, 
hayet vcrtlecek para husu unda 
uyuşulilu. 

Şehir haricinde duran ordu
nun kıllmı ım girerek ehri 
gormeel tensip edildi, Bir mlld· 
det herşey ,yolunda gitti. Fakat 
bir glln lllllrımiyen bir sebepten 
Tatarların halk arasınd bir 
kavga çıktı. Bir lranlı: 

Ey Usllimanlar... diye 
haykırınca hnlk sokaklar ,çıktı. 

itte bu suretle 1·aıarlarla şehir 
halkı r ında kan dökUldll. 
Temir vakadan haberdar olunc 
son dcrace hiddetlendi. llç hin 
Tatarın llldUrllldüğtt de sllyle· 
nlyordu ki hunlar ar ında 
Şeyh Ali Behadır da vardı. 

Tatar ordusu ~ehre girdi. 
Temlr komam yapılmasını em
retti. Katliam botun gUn devam 
etti. Kaçanlar , saklananlar 
takip edildi, bulundu. 

Adam llldürmek iqtem ey en 
bir çok Tatarlar da askerlerden 
para mukablllııd baş sııtııı alı· 
yorlardı. Valaııllvlsin dediğine 

göre bir baş eveUl yirmi duka 
altınına satılmı , sonra bıınuJ 

yarısına inmiş, nihayet her .kes 
hlueslııe öUş•nl kestikten sonra 
hiçe inmiştir. Şehir yıığma edil· 
di. Bu suretle ıBfahanda yetmiş 
bin veya daha zl}ad.c odam 
öldUrllldll. Bu katliam evelden 
tasmim edilmif eeğlldl. 

Fakat Temirin adamlan öldü
rUIUnce o da intikam almaya 
mecbur oldu. Llkin bu intikam 
btından sonra franın diğer taraf· 
ları da korktu. Şiraz lh: diğer 
havali Temlre haraç ver ller. 
Temitin ııdı hUtbelerde okunma
ya başlııdı. Temlr • ah n sıaln 

erkllnına damgalı birer ferman 
verdi, Bunlııra şu surelle nüfuz 
bahşetll. unlar · emlre ltııat 
ettiler, Hepsi Temire tabi !muş

tu. Temlrlcnk frnnda halkın nt;ır 
haraç verdiğini gördtı bunu 
tallfif etti. . 

Rivayete gllrc Temir birgUn 
me,hur şair Hafız Şirnz ye ha· 
ber yolladı , kendisini çağırdı. 
Hafız son derece çeri an bir 
kı)afetle Temlrin hıı'iırı nn 
geldi. Temlrlcnk pek haşin bir 
tavınla ~a re dedi ki : 

5tn hır IGKltn ,_ T[tr ovylÜ· 

, • ~. M a bır b ryıınae uy le 
d or urı 

Fg,r Şırazlı 5eı•gillnı b<ııim 

gnnlilmü elife almak ı teseydi 
btıı onun ayakları alına Buhara 
tle Stnıtrl<andı de strtrdım !. 

Bu beyi senin de/!{! mi? 
bit medi 

Atına, 5 (Milliyet)-.\ ,badele 
kc !Tli•rnn un mı. .ıhhası ~ . J)i 

•"I) <kırı 1 ılc \1. ~1 w olo hir 
haltadan ·eri b ada b 'm.rnrl'1r 
\ vr.pada alunan 1ı iCl\c n zırı \L 
kar ıpanu \• -a\lt a\ Jet etmı · 
Bun. ıra mda ~'timal 
keder 
f ~rkı)e 
tekı. r 

re ::ın ttı 

fınd 

tk '· 
mu ereler 

:;.ı ndi\ c dar l ir şe\ ~ıı.ınaın :;ıtır. 

\luhadeh: k mı•\OD rd :\]. lti>a 
da ılr ka · Ln<l n '"ıeri l,urada hu-
lunuvor tınbııla a\dcı edecektir. 
\i. Hi\' burada \1. Karapanos ıle 

'!\ırk ma lh: ~guzrırın· da 1.1\arcı 

etını ur. \]. Rı\a:-- 'ur da t-ıç 

Mr gazet cı ılc goru,mcdi. \ 01-

1117. hu:ada husu ure ı..; ı.t' r. t.ıj1;..ı 
mahafild endisı il'. erat! 
netice hakk; da nıkbinıık J?;ıı termiş

t • fü•\e 1 \ cr._zel z, ırp -
\ unan mı ıkının ~ledı e ıo,dii mu 
na efietlk c\anaı bulunur!,: . bo,· 
le bir mıı;akın 1\irkı 't' 'unaru t::ın 
arasında da ak<ı ~mıdinı ızhar ct
m4"tir Hı. hu u cıki bcnnaııru dun 
ku mektubumda ~ulasa eım4tiın. l. 

· \ enize1 ' e anaıında Tüıki•e \ u
nan itilaf. hıt<k>nda 'le\'~ııatta ltulu
n"rken \' unaııbtanın samimi ııldu
ğunu idC: ı:ımışıir. "3j\ekilin bir 
itilifa va ıl ol•nak ıçin T urki,·e hiı· 

kumeunır. hu niı nivctindcn omin 
nldut;unıı <ö,·lemtiıir. 

Bu be natır. ukuu,dan l>ir ~un 
•onr.t d Yunan mC:ıu:ıtı l'iırkı\'e 

tarafından \iki olan tekliflerin Yunan 
hiıkumelinc,• tetkik edüme\e lı:ı~la

dıgını ) 11.dılar . Bu tekliflrr sd~hi 
ı·cttar olanlarca-tetkik edildi ten 
.-onra netice :\1. \'cnizelo bıldir • 
kçekıır. 

il hal •len yazan ~7.creler Tiirk 
teklifatının \"unani tan için fanlalı 

olmadığını oyliırnrlar. Çiınkü Yu
nani<tandıı şehırlenlc iıuluoan T!ırk 

emlilkiııin umumi tt>fivcde i>li<na 
rdilm i tcniyor. \tiDı hükıl111eti 

" zıınor. bunLtrın bedellerini arn 
olarak t 've etm m ecburivıtindc 
bttlnna ur lşıe Yunan nokrai 
zan dur. 

Mamafi bu etait dah ndc itt.31 
irukAııı nlmadığını ilAl"e eden gazıne
lerin un:: hükıimetinc mi, vok.a 
bu ı !erle doğrııdatl dogru a aMkası 
olan! nn mı !iklrl r '" ı:ercıi ııl
duğı ılüm d~· dır. 1. \ entz ·~s 
be' natmda hu !!kadar e ha•m tesir 
ı e n .z na tabi -ni ğuıı iJ~,.,, 

ediyor-
ura·· da ~· ıın "'·kat 

değil rııidirki Tiırki ı e t afını:lıır nki 
olan on tc~1ifaar. bir !!lraftan m • 
hı t bir hcfc. "Bfından a:ıkikiııe 
h !andığı \3Zılırk n na ' oluyu 
hu teıldbtın :=maı ediJmcdiğ" bir 
;.ıım da bu gu tc'c· 'furk teklilie 
inin mü it <ılm<ıdtğnı 'az'\ orlar .. 

M. Venlzelo Sel ttrte 
:\tin• (ı \ !ı :an intilııt · 

· an mıi: octi 1 \ \ · .. 
ldm g ımi l)rı b nutuk 
sovle.,.cektir 

\ ı kıl\ a , fı \. \ i11;1ılız 

~ana\1C'11ır1 tt:\
0

ct ı~ıralha .. a.., ı 

' 'ul etti~ ır .t.: ır , ctttJl"ı 'UtuUa 
\1. 1i4t O\ ılh dcmişdir ki : 

'"' in "ıı n \et m ua .. ehatının 
ı-k ~ ı c \\ • · aı' ıın 1 ~ltı.:re 
zarırına r'arak ha.-Kıı memlt"1 c.:tlt:rllen 
' k ınu 11aç ctmı tir 1 \ ct.niz.in 

' r• du H.'Ş senclık ıKtiı::adı progra
mı so\ et ln.J Umc ncc te ik.ı ıra

sında. ' ·u OUln1:ı~t ır 

Bu prograırı ~ıl\ yet r J~\anın 
gelecek <eneler zarfında eMc' ı 

ıncn: c rle ı-ı ı tıcar! m • 
melcnın de ece ini [e it edccckttr. 
,\Jaam:ıfilı lıu rn;ı; am ln~ılterc ile 
ıc • dilecek ;ktı adi ın ~a cbatt.m 
ıar ç • !arak tahak uk dtrnlccCKlir 
l'rogr•m tı6 :nih. rublelı ipariş 
derpi tmektedıl. ( idd; ~ıç kim e 
O\\Ct rJS"\:..lr. :l k-ıhL eti reUi,esır 

den ~üphc cdc-ıt-z ( iınKu O\' ._ter 
şimdi c t 1dar tca hu ı ınıic 

ıta d bılen vcgAne de>lctıır ~, ·-.· 
l"l(ilız m na c' - -ıe,clı.:.>i hal 'c 
r .. ı eL.'medi~- Jen ıngı'te•c ··c 
ol acık m Jaıne ı,ek Lhc nıt\ C[o;;ı;ı; 
kalac.ıt.ıır · 

.\ lamafıh 'ıır ;ırJM hl. \ nur 
, .• m li pr"ljlraın t mm cdilcbılirsc 

SO\)'Ct <{u,, ln~· 1 tı:-c; ola~iıkla 
150 mıl~rnlu ıpar tc 1 ıulunabilır 

f;jte< lngiliz k :lı ::ntt\azlara Ja 
pua v:ıura ııı.. c RUS\"'.l~'n ' g:1 ıer" 
den nki olacak ' - ı ~ihon 
i erl!ngc .bltğ cdılebt' mm 
mubaya•'ı 'e buv k lr nı et da 
bilinde lngiltere ,. ıta-ıvlo vapılacak 
bor;a muamelatı Iıu he •lı3 dahı' 
de~ildir \ncak lngn ere ile O\yctlcr 
a'ında ncoiş iktbadl hlr teşriki 

me ... ıu tlıploma Ik n1un:ıschatın , :ı.ni 
den tcr.<i sarıile k:ıbildir. 

f!J24 lnğiliz • ·ov)ct iul~tı ikı 
memleket arı<ı~.ia tezaıtit eden !C!j 

riki nıe>ai ıbtimallcr dcrecesinde 
tev il , e itmam edilerek tahakkuk 
cttir1 ~c Jt hutun mu azeun ı ntc:iC· 

leler geçen beş 'C'.'lc zadında halle 
dilmiş olurdt. .'o' vct ıkti dıvıl!~ın 
nazımları .,ıf11t.lc ~u kaaa:ıua'LZ J-i 
mezkur me.aı\ halltdilmed!kçc lngil 
tere ile ·o tler ar.ı ında ikti•adr 
te~riki mesırl m clesinm ralline 
imkdıı oktur 

lleksihadn bomba 

1 
ıl o, b \ \ leksıkıı 

hiıkı eti kıw~n'l, me ı b olup 
":ıir ıı:: ddctter: ber• \mer;kada 
me\ kd bı..nndı• makt:ı olan 
9~0 ki,inı g.: r.cğı demi• ~oh_; 

1 ızerıı tı( bi~ .;o b ım 'ıa bti n
ııc ur Bir \ ~; 1~ d ri) ~ <I 

em lımhn .., r" kur ıınln y n 
lanın ,'ır 

lla yada kar 
1 ı a. , \.ı\ - \lilan. '!"riya 

ıe, I dı, \loden. 'e ıolonp ~ehi 
]er; kJr ahın bıd:: mak•1dı 

linada bu/gar sefiri 
ıa, fı A. \ eni Bulg 
, 1 ı • ır ın 

1 
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Hep o iş! 
Amerikayı memnun 

edecek bir çar.e 
aranı or 

Lürdra. G \. ,\.) l{oytcr 
aı•n'ın o \\ a hın!(tıınd.u 'ıaber ;ldı· 
gına ırc tahdidi te 1 hat ihzaT' ko
mn .. ır1 kı \ 1J1en ı ınuri!.hha..,Jarına 
1
) hrı dt: Jetlerden her \'irin\; 111ua y~ en 
>ı ronı ıt) m. tarının r:ı\ın 'c te:-.pıti 
bakkındakı te lifin ,_J...ar dermopn 
edilme -.ı ıçin t.alinıaı 'crilmiştır. 

Reı.ıcc ııhc- l 1 !om \mc"ikan 
don.ır. :ıa..;ına n . .;pcterı tli~c· donar. 
malar, hıırp kınıetını ray,nden \ e 
m .. ~h dt.: \·ner a\ ı rıl'nını etlt·· 
bilecek '>ir m:.vazc ın muhtelıf 

dor-inmal3r • -1 .. 1nd:ı tcs .. ..;i ıçın >u 
c as t~7. r "'de ı.hclid tn1 ıcra.;;ınd:ın 

ılıa~t ir et tes\ ı,c 't 1m 

etmek•.dir 
Bir ı•apur ol11rd11 

L.Ordra, fi '\. \. U\Trktan 
mıla' D• p:ııch zetc ne bi!Jiril 

d ne g r. P ·ı. nnııntbkı H hın 

.ıı,r, tonluk f r: .,,,ı.... ran .. acl:ınti~i 
kı... ~ lll si e..;n 1 ında BmukJyn 
n~·ıkLınnda ,;::ımur o;;ığb~na • turıı111 ... 
tu. (~eıni'\İ """ iliırrnek i~in •apta 
n dın -sarfc[t ~i 1

>titiın "llc 'lİ ak m 
aldık . ]ı,ı,h:a cczıı csrubıı1da ~c'Jli 

\..lmLrı. t.."".,a ıı ... .ıd.ı ..;aplaı mı ur 
1 r ı.atlantı~. k •r rr.: K z. c J ~ 

Ç1t lll"I ,!;O C ıl tır \ apunJa 0()11 

--Fr-•ada 

Gazi hazretlerine mektu 
Bir Amerikalı mektep tafebesi inkılabı
mızın biiyiik reisine hiir. et ve lak irle

rini arzediyor 
Ankara 7 (Millıyet). Ameri-ıait mektep raporlarını ve talebe. 

!,adan bir cocuk Gazi hazretle- nin resimlerini neşrediyor ve fo 
rine su mektubu yollamrstır: i toğrafa alınmış bu hareket on 

«En ziyade hoşlandıgım şey, j !arı tıpkı bizim gibi, yani kiiçuk 
mille~lerin ve hassaten yeniTür 1 Amerikalı ltardaşları gibı göste
kiyenin siyasi, içtimai şeraitini' riyordu. Milletinize vermış ol
V"' 11izin hükumet idaresini tet- duğunuz yeni İçtimai adetler ve 
kik etmektedir. hurriyet dolayısile bütün Ame-

Büyük vatanımıza sizin sok-ı rikalılar hayretlere layık olan 
muş olduğunuz müteaddit yeni- liderliğinizi ve idarenızi methet
liklerin bir neticesi olan büyük mektedir. On üç yaşındayım ' 
eserler dolayısile tebriklerimi erkek 4 kız kaı-deşim vardır. ! ' 
kabul buyurmanız ebedi bahti- me1debin 8incı smıfmdayım. -
y:ırlığımı mucip olacaktır. En ı lecek sene orta mektebe girece
zıyade alakadar olduğum şey, ğim. Pederim maden mühendi-

1 izci hareketidir. Kendim de izci s' dir.Büyük vat nmızı ziyaret c-
teşkilatının azasındanım. Türk decegim, müstakbel günü can
izcilerinin harekatı haldcmdaki :Pn düşünmekteyim. Devlet;n 

1 matbuat raporlarını yakından ta '\-e idarenin reisi olarak daim<. 
kib etmekteyim. Türk izci kıta· muvaffak olmanızı temenni e· 
tarından birinde aza ve arkadaş der, hörmetlerimi takdim eyle· 
olmak beni çok sevindirecektir. rım.» 

I
Ceçenlerde gazeteler mektepten 
avdet ederken yeni alfabenize 

hı, 

RU .!- ŞE RER 

:r. * :); 
Usküdarda feci bircir.ayet 

1 

Müzakere var l 
Alacak yüzünden de koskoca bir 

adam öldürülür mü? .. 
Üsküdarda Selman aıı-a mahallesinde eski mahkeme 

altında .kahveci Ali Ekper, bir alacak meselesinden 
dolayı aynı mahallede oturan arabacı Hüseyin ile dün 
akşam kavga etmiştir. 

İtalya-Fransa ara
sında müzakerat 

I»r ,, h .\. \. ( ;azetclcrdc 
çıkan lıazı 'ı•hcrler hiltlfın• olarak 
,al hiveııar mah•tilc n:lzaraıı elyc' m 
lt:ılva ile cercvaıı ~den mUıakcreler 
tabii .. urette dc\an1 cım kteJıı Fran
fa hiç bır \1:ni teklifte buhının:ımı~~ 
tır. 

.\. \, 
.![ilt.ıı!tt':'İ ,·az1ror~ Fransa huklııncti 

lıaln ile Fran'a aaısında muallak 
hulunaıı hiıtun me;e]elenn hallı ıçin 

\frikııdıki har ız wprak ve mu<· 
ıcmlekderinc ait haı •tı mcnfaatlar 
mahfuz kalmak şartıylc, kemali mu· 
hoJA,atia muz1kePKta gıri<mc;tc h"7ır 

lıulunmaktıdır <'at golu ve l'ran-a 
nın 'urivedc • ız olduğu ıllari ve 
k:llct me:. clc cruıin c-uzaker.ıt hari· 
<.0ınde k~ımısı 1bı..:dir 

Floransa nıiiliikatı 
ı·arı , rı \.'\ - "Journal. ga

?Ctcsi ı · Chaırberlaın ~ lu»olini 
tr .. ında 'ukn nı1arı 1 "1Jl.t'lı;; ıttn 'er 
.ia ,da 1 1\1 ı. l r a •n• ııda 

u'atlc hir ı ıı 1 
etnır.kt y I" 

t nü r~ıne·1ni 

Tamirat mütehassıs/arı 

re , mutn.1 

ı ı: rıı: •tır. T 
dakı m zak 
ba~ıa:::c:::ııro 

.. - \luı hası !ar 

• 1 he~ 
c 

h k' ı 1 

.. ıcra 

izahat 
!l oru e 

:ını ar adaş]af'lıHı 
ıtlc ık·arı m 

nii 
r:· 

ta.t! 

Krezival 
I\ullannıası kolav ve 

Kavga bilyümüş ve Ali Ekper, Hüseyni bıçakla mütead
dit yerlerinden yaralamıştır. Hüseyin ölmüş ve Ekper 

yakalanmıştır. 

* * * 

..Teın~z nıa~keınesiniu ~ararı __ _. __ ....... . 
Bursa taklibi hükumet mahkumları

nın mahkumiyet kararJ hangi 
sebeplerden nakzedildi 

Bursa , 7 [ .\\11llyet 1 isabet görlllememesl , ve 
Mahkeme! temyiz taklibi Kademin askerler arastnd 
hükQmet mahkılmlarırıın telklnat ve teşvlkat icra 
mahkOmlyet kararını nak- ettiği hakkındaki mesrut 
zetmiştlr. Temyizin nakız ahvalin mahlyetlle cilrmii 
kararı avukat Asaf B. in kanunt teşkil edip etmeme· 
müdafaasına temas edl}·or. sinin fıkra! mllcrJmlyette 
Nakız kararında mahkfim· me"\-zuu bahsı tetltlk edil· 

lbo hakkında delall meme s 1 , Ev il ya -hoca 
!ardan ile rnustaia, Laz Ali Jlc 
tespit edilemeden ınahkQ- Yetimin ittifaka dahil edfl· 
mlyetl yolsuz giirllldllğü • dikleri hakkında sureti tarlie 
idama mahkum Cemal, Sabri 
dikici lsmall, asker Kadem, 
Kıımıı Sabrlnln hem müte

,şebbls, hem müşevvik sure
tlle tasvir ve ta vslfl cürüm
lerini havi mücrlmlyet ka
rarı ile kanunun tatblkında 

mutabakat ve iıkral kanu-
tayini mana::;ında 

nazaren mevcut esbabı mü
şeddedenln nazarı tliltkate 
alınmaması ve maznunların 
aynı maks3d1 cürüm etr, 
iında birleşen fili ve har -
ketlerinin başka başka tel<: 
kisine saik delilllıı dail; 
izah edilmemi, olması esbabı 
nakzı teşkil cdiyc1'. 

Baıı. ııı alr1c kr: •rr ı 

kat'ı ren şı.sm,.z. 

olan öksürüğü 

Pı•k nıtız'ıç 

keser • 

Ankara 7 ( illiy t). T ın· 
muzch Balkan ıuebc cemıycl· 
!eri murahhad -ınm ~tiral:ile 
Ankarada büyü!t bir ta1ebe korı· 
:;ırası toplanacaktır. Kongrada 
Türkiye, Rum ! ıya, uıgaristall 
ve Yı,;,goalavyanın c • m ırab· 
hası bulunacak. ltalya, Macar. 
Polonya ve Çek-Slovaky rniı· 
.ahit olarak iştirak edec k, Y~· 
nıtnistan talebe ittihadına dahıl 
ılmadığından Kongraya iştira!' 

fhvıı boru 11rırıda birıken 

balgamlari söktürür. 
":lmiy~cektir. · 

Bir/ık mıırahlıa~/arı 

Dikkat 1 .. ~oııat • fabrikasi 

miıstahzarntı, .. ~o,.•· ıınlibini 

havıdi.r • · 

ller c\ do buicıama;ı elzem cihanşumul 

ıı şohreti haiz Klarfeld Alpaka Bıçak , 
""1 ,-c kaşık soır.ı t:ı.kuıııdır. KLA.RFELD 

ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı iti· 
barlle gllmllş takımları yerine kaim 

-A.ııkara 7 (Milliyet). Jstaıı
bul hukuk talebe cemiyeti nıı.· 
mına şehrimize gelen murahhıl~ 
!ar avdet ettiler. Adliye vekİ~ 1 

k~ndilerini kabul ederek 3000 1 • 
raya yuıan yardımda bulunaıı ~İ 
kitaplar hediye etmiştir. Maarı 
vekili de cemiyete ve birlit•e 
nakdi ~dımda bulunmu tll' 

Hey'-et rıc ı akıt glılıyvr? ş 
Ankara 7 (Milliyet). RoJJ1 

ve Paris sefirlerimain Ceııd"' 
reye davetleri haberi doğru t: 
ğildir. Cenevre hey' etimiz Sa 1 

ya hareket ediyor. • ıJ lunur. Güzel modeller! her sofra lc;ln 
~~~~:!~~===! bir ızlncttlr. 

f yonkarahisar vilayeti ma
arif müdurluğundenz 

Dinar kızasııula inşa olunacak beş Der:<aneh moktep blaıw Upıl.ı a.ad 
'"ullle Nh•nın 14 üncil ıı;ilnil saat 1 ~ ıe ihale olunmak u- ıııilnıkauya 
vawlunm~tur. Tallplcrin şartname n projelerini görmek üzer< v!llyet 
~·ııcümeni dafmi-ine ırlira. •t olunmrn ilAn olunur. 

Hamdi beyin kızı öld , 
Viyana, 6 ( A.A.' VIY ~ 

elçimiz Hamdi beyin biİYil 
kızı bu sabah vcf&t ctınıştl 

0 
Mahaflll siyasiye ve ad 1 

1
, 

tarafından t essllrle ka~0• 
!anan bu zıya munııse 1. 
tiyle Viyana matbuatı e:;, 
mlz Hamdi beyin ked.ı' .V. 
samimi bir sureu.t lftlr 

1 
1 

lı 
1 
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1iLLiYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET ABE 
JJ-liiteferrik H. 1 Vilayette 1 M_aarifte 

. Yunus Emre , _ ıNecaticaddesi 
ril li ÇOCltkı - T .. k · · · · 'ht'f t 

Feribot işi 
Adliyede 

.KadriyeH. IKadınlara intihap hakL(ı 
Emin All B. Kadın] ara hakkı intihap \'Eri
lirse Fırkaca n1cmnunivetle karsılanacaı~ını 
ve fakat fikrince kadınların ter~ih ede~

1

ek 

____ Vilayet ıneclisi ka- ur şaırı ıçın ı ı a Sirkeci -Haydarpaşa 
rar verdi yapılacak 1 Feribot tesisatı lçiJı tetkikata 

Bazı evlerde tahar
riyat yapıldı ~a .4'ermayesini 

ınca intihara 
1 

kalkıştı 
• • 

ınul:aclrlerinden musevi 
ıanın og.ıı Yasef baba· 
•disine ermayo olarak 
Oldugu 25 lirayı çaldır· 
ı nıuıeessir olarak ken
lkti dnr iskelesinden inli· 
ılile kendl~lni der.ize at· 
de etraftan yetişilerek 

lıııştır. 

•r/ıoş1111 iıılilwrı 

l•aşadıı !(oltukçular için
turan Snbrl kafa)·ı tUt

len son .ı bıçakla kendi-
1 rnem- inden vurduğun
tane) e kaldırı•mışttr. 
('ot•ı 'ı 11araf;111dı 

;eşmede oturan 15 ya· 
& l\o~o namında bir ço-

1t ın.:cl!ul bir ','ahıs tara
~ıçakla iki yerinden vıı· 
~t. 
rsoııa ~ataşnıı.~ 

llıde oıuran Hamdi ka-
1 adam akıllı tUtsllledlk
ıa K.asımpa,ada Musta
tQh ve. ine gir.:rek gar•on 
lem~ saıa,ınca kahveci 
' .ızarak tabancasını 
le teşhir ~ttij~fo den Zabı
l~aln nmıştır. 
ir;,.\1111 ('arpım~lar 

llu otelinde oturan lsmail fi. Yenlcıınıiden geçerken 

1
aor; ile ı'Vlurııt tarııfın
j lirası çarpılmıştır. iki 
q Yakalanmıştır. 

Et lursızı! 
r:a Topçıılıır caddesinde 
i P Ali l{ıza efendinin 
,~a giren sabıkalı Kemal 

en yakolanmıştı r. 

Totaşdılar 
b·ı'ııamn idaresindeki oto· 

1
' dUn Beşiktaşta Alinin 
~l çarpmış, hasara up;-

1<?1/1 illi /ıırsız 
l~ltıide (\\lzrabi ve K.arrlk 
, lerıe M.nrpuççularda 

1
1>1 Aronıın dükkanını 

ı. ıtlı hırsızl ardan Ahmet 

1
·Hn cürmü meşhut ha· 
aıcaıanmışlardır. 
k Kayıp kız 
ı\ terzi jozefln 12 yaşın· 
1 1ll Rebeka Uç rıın •vel 
~ ıtltmek için evinden 
, ~bir daha dönmemiştir. 
~ abııaca aranıyor. 
, ':O<·u/l <;iğneııdi 

ı1~•t ı l de Pangaltıda 
~~ llıe t Şltk rll elendtnln 
ıı1 elci otomobil 10 y&f· 
~! Paskal çocuğa çarpa
ı/tuhıy~tine sebebiyet 
tıı. 

Yakalanmıştır. 

1 -·····---

~ 
!"li saııayi 
!q 
~lJe için teınen-
e bulunulacak 

~· .... ...,.._ ... 

.. • ı . de1•am ediliyor 
Balı(·eııaular11 da yardım Halk birliği dernetf tarafından - - • . . 

Yunus Emre için bir lhtl· F · 
o/uııacak, .~11n'i giibre fa! tertip olunmuqtur. ihtifal 15 cm.ut ·omı.yonu dün Şark demir 

y rnlları idare.inde toplDnmı~tıı 
.11apılncah nisanda Dartllfilnun konferans Bu içtimada ~irkecideki zahire 

.,.,_ salonunda yapılacaktır \e tuz depolaronm vıktırlması tebrrür 
\lil:L<t ~uını mecli>ı diln topiondı KöprülU zade Fuat boy ta· ctmi~ir 

\lacaıı '1ahi•c '.\lcrkczinin ~ ccız ralındnn Yıınırs Emre hakkında Ticor<t. bahrıyc nıüduru Zeki Be) 
kari\-.,, e nak ı \l•Jlk 'e, l mrırıyc bir konferııns verilecek, şiiri erile tıu ,, için intihap edilen yer çı>k 
kariı c<indc disp· er açılması çin akıntılı o!tluğunu. limanın iç tmıJında 

, kendi hakkında yazılmış olan te,Jsi mıı\·afık olac,~ını S<ı,·lemı"tiı·. 
takrir ıhrırc, ı ..:küdıtrt.l:ı k11\·mıkam ·•.. ~ bazı şiirler okıınacak tır. Yalı köıkii cır arın da deİıiY.ln de· 
kon~g· nşası Hütce ene; mt"'nlerinc Ç k b I • OCll ayrcımı /ıa:;;ır ığı rinli~i 2'i metro kndar oldu~u için 
ha\Jtlc o1undı... ma.;n\fın fazla ola~·ajtı ıınla~ılmı:,tır 

Ç •itada <,;amkça çifrli~ınde kor 23 Nisan cocuk bayramı için ı .- \isanda snn dd• ol.rak tnp· 
ıe~k.' ' npılma '· Kadıkinunde 0<- Himaye! etial hey'eti merkezi- lanılın•,ın• karar urilmiıtir. 
mır'" mahallr ~,. t "ı ıır kı.-•m yeal içtima ederek merkezi ıı- l-;omi~vonun ıaponı, \akında ~· 
arazır, lb 'ııır \j!; ınahalle<ine mumiden gelen programı oku- leceı. olan llelçi!.•lı mütrh•ı<sı.;lar 
ıh d muş ve feaU..-ete geçmlctlr. ıar.ıfından ıeı~ik oh nac;ık te,isata 

i ı \lüi h e~c :n nınc gıı11 e- , • · ı h Bu içtimada maarif mUfet mt " 1 proje azırlanac ktır. 
rılmi,' l ç ıra h:ııt muiııeı i lwlıuın.-ak 

h:a a lec •·ılehe tah'ı tltleri de hazır bulunmuşlardır. ferilııır rıhumınıı. ::>ark Jcnıır \Ol arı 
hokk ~da San'l'lar mcıae'ıl mudı Bey11elmilel talebe kongrası birrle,ccck •Jr~ 1.ı hcıfif ıİıc,l\li 
lüj;u ın re ere, bu.\« • c• mcn·~c Beynelmilef talebe blrli2"i kon- •ılarsk '"pılnı•,, teklif edilmi· ı·e 
ha "luPdıı. grası bu sene Peştede aktedl· akıntıv. karşı azun ı;clen feonı ter-

'~fesken hedell"rİ lecektir. tihat · ... pit ıı Jıınnı,ıur. Feribot n 
Telebe blrlia;i bu kongraoın purc .,,. sıra üzerinde 22 vagonıı 

:\ .. ) ııif ınüdürı\ L ilk mc .lep nıı.: 
alliınlerinc Yerı\ı.:n 'lıe~kcn para 

ını çoj!ılrılma~ını i;,tem~ı.::te lir. Hütçe 
cnctinlcnine gonderiltli. 

ıımMk lıak<-ııleıinın ıtihalıı Jd 
mt! !·i\ c,ci.ım ı: ne :t\;ı,lc u'Jnılu. 

llern 1 '1-1 nu--ıarılı ımhallcıeıin 

-çenı \ Jpı.t..:ı adl:'>Cr >lan ta .. tıK >l ınd~. 
NECATI BEY CADDESi 

i\ zanııı htp.sinir ımza-.ı \ e ,.l·rilen 
' ir takrirde 'J', p\ı,ınt" " 1 ), im• 

ha <\c kadar r;.dn c idenin \l ırif 
\'ekili merhum \fc,tafa ,c•!ı ıley 

nam 1 n:ı il.afcten ... \" st.:ıfa \cc:ıti ~r\· 

('adde-;i_ İ'imi \erilmesi iı;tenivordu. 

;\liltteiikan kabul ıılundw. Bu kar1r 
Şehrtnıanetinı.: hiJ,Jiriltrek i.;nlin de 
µ;iştirilmcsi cenıcnni cdihni~tir. 
SÜPRÜNTÜLEROEN iSTlf"AOE 
sııprüntü ve mezbaha bakayasından 

~un[ :;;ühre \ apılarak i..;tifade olun 
ma.•ı hakkındıkt takrir Ziraat cncu 
menine h:t\"ale olundu 

Balıçeı•a11/ara yardım 

zir,;.at CllCÜmtni bah\'C\BOJaı; htkkın
J da hı- rııı.::rır· hıtzırlı\·nr~ csı:-;1 şu 

dur: 
llu sen< l.ı; çıık oldu, sebze lıah 

çelcri harap bir haldedir. Yeniden 
fideler yetiştirmek zaruridir. Bıbçel'All· 
lar lefocilcnkn 'ük;ek fniı ile para 

alıyorlar. Bunlara Zirnut llanka<ı 
tosı ile \'urdım r~pılmalıdır. 

\'tlSt -

Bir iııtlhap 

vilayd .\lecli,ı a;ıaııtdın . \nkar• 
Zıraıt Banka,ı ınüdtirliiğline tayin 

olunan llaşit lley yerine bu gilu 
intihap yıpılıcaktır 

Abidelere tahsisat 

A bidol•r için tıbsbat ı erllmeai 
hakkıııdıki takrir 'ilheı meclisi 

bf.\tçe encümenine havn1e olunmuş 
tur. 

Dalıiliye ,Wüsteşarı 

şehrimizde 

Dahiliye \'ekılleti nıüsıe,arı Hilmi 
Bey. dün .\liJllJye müfctt~ligln 

de müfettişler ile idari huS<ı>at hık · 
kında l(Onişmuıtur iskan işleri Jçin 
de malumat alınışur. t·mum jandar
ma kumandanı Zeki pa;a da miHet· 
tişleri ıi yartt etmi~cir. 

Yeni mühürler gapiınlacak 
yeni Türk. harfleri ile yıpılacık 

re,mı muhürlerin niımune;I \'il!· 
yete )!;onJerllm iştir Bütün milhürler 
lıu nüıntıııeye giırc yapılacakur. 

Açık ıııaaşları ke.~ilecek 

K adro harici kalan memurlardan 
hususi mücs~e-.clcrde mlistıhtem 

olınlann almakta oldukları açık ma· 
•>ının kesilmesi bildirilm İi!İr ., __ ..,. __ _ 

tası·na~a mil-;:ı.it bulun:ı:cak uzunlu~ 
gelecek sene lstaubulda yapıl- asKarı ~o metre kadar ol~cakt.r 
masını temine çalışacaktır. 

Emanette 
Cemiyeti Belediye 

ı ilk içtimaını gelecek 
1 pazartesi aktedecek 
1 

1 

-
Divanı riyaset intihabı için 

yeni Cemiyeti beledi· 
1 yenin önümüzdeki pazartesi 

günü toplanması takarrür 
etmiştir. Bu lçtlmaa Şehl'e
mlnl Muhiddin bey riyaset 
edecektir. 

OskUdar tı-amveyı uzatılacak 

üskUdar - l(ısıklı tramvay 
şirketi idare mecll!li 

dün toplanmıştır. Oskildarla 
Tıp fakültesi Bailarbaşı -

Karacaahmet hatlarnı;n inşası 
için mukabil tekllfatta bu
lunulmuş, bu husu!lta 10 
rüne kadar cevap alınacak
tır. Bu ay nihayetinde iha
lenin icrası cihetine gldile
cektlr. 

15 temmuzdan itibaren 
rayların fertlyatına başla

nacak bir buçuk ayda bltl
rllecektlr. 

Harap evler yıkılacak 

Yıkılmak tehlikesi &'llste
ren binalar hakkında 

Şehremaneti tarafından tet
kikat yapılmaktadır. Bu me
yanda Saraçaoe baoında 
eski bir evin duvarı çatla
mış ve tehlikeli bir hal al
mış olduğundan yıkılacaktır. 

Hava gazı .tarifesi 
Hava ra:ı:ı yenı taruesının 

tanzimi için Emanetçe 
tetkikata başlanmıttır. Yeni 
tarife bugilnlerde tespft olu
nadaktır. 

ISTANllUL BORSASI 
lSTIJ<R,\ZLAR 

l<tlkraıı dablli 

1 

'"] 
Düyunu muvahhtde tı7 
lkrımlvell demir yolu • 

SENETLER 

lı baııkuı 

2~.00 

or. 
90 

40 

Ba!Jnund11 Romaııgaga 
gidilecek 

i.ı•nbcl H.11- Fırka;ı ıar.fıııdaıı Ro· 
•ıı ~,·aı·a b'r >'\>hat tertip edil 

mi~ur. Bu :-ıcv:ıh:n kurban havran11n
da ~apıJacıktıı, 
Seı·ahata .100 ki,ı ıştirak •decektır. 

Gtil Cemı ile ıı;ldller•'' alıı gon 
kalın ıokur. 

Yeniden gelen .~eyyahlar 

Dü•: jehnmizc ılO~en ah gelmiştir. 
"ıcyyahl3r hu~un ~ehr:i mizdcn 

avnlacak\ardır. 

:\isanın 1 .ı ün~c :-itclla Uitalya 
vapuru ile ;chrınıızc 40 ;e\yah R< 
lecekıir. 

Hastallk 

Sc} ri:;cla.in mtidürü Sadull ah B~~ 
h••tıdır. 

4vr11paya seyahat 
Bir Tür~ seyahat acentı;ı bir Turk 

. vapurile bu. ;ene vıızın \vrupıya 
bır <enhaı tertıp edecektir. 

:;ev•hate iştirak ilcıeti ~~O limlır. 

Talebenıizin segalıatı 

Darulfünun talebesi bu "ne )'•Zın 
Balkan meıulekeılerinc btr seva-

h&t yapacaklerdtr. · 
Talebe birliği bu >eyahatin projc;ioi 
hımlamıktıdır . Seı ahıt R•lgrıda 

kadar ~üreçekti r. 

Tasfiye ıneuzu bahis değil 

Malôl gazilere ait yeni liyıhıdın 
bıhsedllirkcn malili gaziler pa

zarının dı tısfl"'c edileceği yazılaıı~tır. 
Mezkur şirkcıt•n dün aldığımız mek
tuptl .şu izalıat 'erilmi~tir : 

~Azımızı r;önderllmi; olen resıui 
ıcı<lı:erede m ezkılr !Ayıbanın kanuniyet 
alabilmesi için dahı bir çok k:ınrJ

larduı geçeceği '" m&gv.ının daha 
bir kıç sene siparı,lorde bulunabil• 
cotlı bildirilmistJr. Ru itibarla biıylP 

bir t"fiye menu lı•hi< dep;ildir .• 

Komisyonun raporu 
Boğazlar komisyonunun g-eı;en se-

nt:ki f:.tali}"!t ve mu.:;ui ,ine alc ra· 
por Cemiyeti akvama gi:ınderilmişıir 

Vergiler hakkında ko11ferans 
D efterdar :;;erik Bey, dün ıı;ece 

Türk ocap;ında rcrgiler hakkında 
hirinci konferansını vernıi~tir. ~efik 

liey, kızanç, mu.-11.kkafat, 'era~ct ve 
intikal vergileri kususunda halkın 

bilmesi !Azım ~elen hu-.u5ltı anlat 
mıştır. 

Fotoğraf cı lara 

• 
Taharriyat esnasında bazı 

ıııülıinı oesauık ele 
ge<;irilmiştir 

M•btantlk Hikmu bey 
riye hanım ve r eka 

kındaki tahkikatR : 

başka vazifeleri bulundu[.tunu sö:Iecli ----
1 Ka~ın Birliği şinıdiden faaliyete girişti-Şimdi-
! lık belediye intihabatile iktifa edecekler ------Kadınlar ve belediye intihabatı 

c•ırımıze .c:c en . a. i iye ınıı tc,arı 1 [jJıni Heyin lıcranatı, kııt " tedir Dün c;,bak '.HC· Ş '- · · ı f> hı 

h'u,u Hüseyin Kadri lıcl'in tc·krar !arın belediye ıntı~alıatına i~tlraki meselesinin tekra• ,.ızel :-ı.-
mııliımatına müracaat cdilml~tir. nıc;;tnc sebt-hiyet v.rdi. 

Dün ayni zamanda Kır zade Çumhuriyct llalk fır~:ı>ı 1 t ı ı j ı b t ' an JU ' aı re ey eti rt':<İ 1 :ıııin ~ı .. 
Ahmet :\aci bevk, Leon Şemun Bcı· dün bir muharririmize demiştir ki: 
Tokııtliyan ı;ıır<onlarından Yani, Emin An Bayin mQtal6atı 
umum sigorta muha ebecisi Pardo . . 
f fü . . el'! . ti T eşkılAtt esasıye kanununun on ve on birınci madelerindc fntl-

e <'np, 
1
.er ıst!Çf\ ~p e 1 mış r.l d hap hak kırın yalnız IAıım gelen ~eraltl haiz "rkek Turklerc 

'J ıs marl etı\'le ba1,ı ev er e · ld · . 

h 
. - h . ıut o ugu tasrıh olıındu~u lçln veni beledıye kanun Iıtyihıısındnki 

ta a•rıvat Vdpı!mıstır. Hu ta arrıyat h 1- ı. k · 
. . · ' d kk · er ur.: aydından kadınların l;tif11dc edemiyeceıti kanaatindc..tm 

nence-ındc b~ı ~ayam . 1 . at Kadınların bu hakkı alması memnunl ati "" . mal~nıat Ye esıka elde cdilmı~tlr. Y mucip 
Bu~'1ıtı de bazı şahitlerin ına- K adınlar'._mızın intihap hakkını alması fırkaınız için bir hedef ol· 

liımatınıı miıracaat cdileceknr. dul!;u cıhetle bunun tahakkukunu memnuniyetle karşılayacap;ıı 
Gazteler aleglıindc dBva . Tıirk kadı~lar da erkelcler der~cesinde münevver oldJkiarı 

ıç!n kanun musıılt olunca fırkaya müracaatları kabul edlleceııtni 
ve fırka namzetleri aruında kadınların da bulunacağını zannedl-

Etilıba Pmhııdcnet .:emiyeti ile 
dokror ~cvket bn tarafından 

ikdam. Ak~am, \'akit. SonSaat 

refiklerimiz aleyhine bir garaz

kaa aııc rnşiyat dava'l açılmıştır. 
Bu davıı diı!;er gazeteler dava. 

sik 1;; ~isaııda Birinci Cer.11 
mıılıkem~sınde tevhlden ruyet 

edilecektir 

,1(·ık resim me.«<>lesi 

porrı fraıı;enin camcHnıııda 
bazı çıplak resimler teşhir 

edildiği hakkı:ıdıı Milddei umu

milik tarafındMn tahkikat yapıl

maktııdır. 

Ekmeh fiatı 
Buğday fiatı 

dilıJilgor 

Sadece bir 11olıta : ekmelı 
flatı bir türlii i11mlgor 
Soa günlerde şehrimizde buğ

day flatları bir kııruf kadar 
dilfmllştur. Fakat ekmek narhı 
değlfmeaılştır. 

Alllı:adar taclrler fiatlerln 
yakında ehemmlyetll surette 
dUteccğlDI, bundaa dolayı fth· 
rimlze fa:ı:la butday retlnııekten 
çekinlldltlnl sllylemettedlr. Ma· 
caristan ve Sırblstaadaa mU.alt 
fiatlerle tekll!ler batlamıttır. 

Macar buğdayları tona 226 
'ilinden 2<15 şlllne dUfmllftllr. 
72 ldlolıık Eknıekllk unlar 12 
lira ile 13 lira ara11ada t ... v. 
vllç etmektedir. Memletetfmlz; 
nıahaulltının iyi bir vaziyette 
bulundutıı ve kat'ı neticenin 
Mayısta anlatılacağı beyan 
olunmaktadır. 

Trakyada te{tişat 
Mülkiye milfettiŞI lmıdettin Soy 

Trakpd• ıefıişıt yapmaktadır. 

Süueyşten gelecek gemiler 
süvey~re \"eha \'ardır. ()radan gele· 

cek ~emilere muayene etlllecektir. 

ı~ 

ve t\matörlere 

yorum. 

Talimat ve müracaat yok 
M amafi ~imdiye kadar hrka merkezinden ba hu9U&ta bir talimat 

~elmedl!\i gibi henöz kadınlar tarahndan bir müracaat ta 

yoktur. F:v i;;lerini der'ubte eden bir kadıruıı belediye Mertle 
. meşgul olma"' tabit lsede belediye üalıl!ı ev işlerinlR !~alini 

mucip olacagı için muvafık olmaıhğı kanaatındıytm. AvukatlıJtı 
bile muvaffakıyetle yapan llyakath kadınların slyat faaliyette de 
muvaffak olmaları imklnsu: de~dtr. 

Kadınların tercih edecek vazHelerl var 
pııkat, kadınlarınl bu gibi illerden evel yapılacak denmt vazi-

feleri vardır ki ıounlırı terdb etmeleri dalıa faldeü oJut. Ka

dınlarımızın meb'\18 olmalanna, TUrk nlı:amı. içtlm1hlıı! g&teren 
teşkllltt e&aı<lye kanunu manidir. Bil tadil edllmedJktıe hilafında blr 

mutalAa inti.ıı:amı muhil bir hayaldan lbuec olar kanaatındeyJm,, 
Kadın blrlltil taally•U. 

Kadın. bJrllgi, lutlbap ıneselealle cbemiy«ll 90HHe lftigal ~ 
möstakbal lntilıabat için şimdiden nazı.danmaktadıı. Dıın birlik idare 
hıyeti toplan111~ ve kadınlara Jntihap hakkı veıtllrse gögttrilecek: 
namzetler etrafında 111üdavelel etlı:lrda b~ 

idare h.tyetl Çarşamba gtlnt1 bir içtima aktederd: lndhap ıııas
elesl lı.tık.k:ında lcat't kararını Jttibaır. edecfl:tlr,, 

Birlik şlmedlllk yalnıır. belediye bıtlhabame lkttt. -d: meb'• 
llliulı: lntlhabatıle meşgul olmanın zamAllı gelmedllfni ileri .sür
mekte ve tuahüraıa lüzum görmemektedir. 

-..~ ..... ~ ...... ~...ıllı..ıllıı...4..~ .. , ................. ,_.., ... ._....__ 

Parlıın (MÔSYÔ.., ALBErı;ı &at 

GÖNÜL iSTERSE 
Adolf Menjunan ..ıı ...-u 

CM<uro A lbeq) OôNOL IBTKR SW 
önümü.zdeki l() Nisan ~· .q.ııı. 

MELEI llNEMlSINDA 
BÜYÜK SUVAR~: olM'lk gömrllocebir. 

•xxxxxxxxxxxxe 
nltmll%dekl Perşembe akşamı 

ASRI SJNEMADA 
Kösterlltctk olan 

KADIN YOLDAN ÇIKARSA 
filmi kendilerini ho~ ke.e satan ~üul V< fakat hafif me~rep kadınların 
arzı endam etdklen knb:ırelcrdek ı ,afahıt sıhn•lerlnl mus&vvtr açık ve 
dekolte bir ttUmı!Jr. 

·.::::11::::::1::: :: :: : : : ; : :ı :~ 1:::: ~... ~· • • • • • • • • • 11111111111111' 11111111111. 

i~ · ANADO'Lü ............. ~~ 
~- -_ .. _ .. ----

~~~1 11 
sanayi birligl tara

. ııı ~eni gUmrUk tarife· 
11 1\1 sa~uylnin himayesini 
~!~· n Ankaraya gönde· 
~ , 1cı, ~!in şehrimizden 
ltı rıı,~tır. 
~~, "-nkarada bir haita 
1 . 
ııı~-· 

1 "hlerde ıı;ialıal 
ı·' ~u 

Hilaliahmer kongrası 
Yarın Ankarada toplanacak 

1 14 
Aııadolu donıir yolu )4 

l. Tranvıy. Ş. :o 
1. U. S. Şlrk•tl 

1. Sır Şirketi 41 

00 
ı:; 

25,00 

Her nevi developpııman ve tiraj hususatı ıs;ın 

her gün öj\"leden evet Beyoğlunda Tünel karşısında 
1-3 nümerolu 

KODAK 
SİGORTA ŞİRETİ 

Türkiye iş Ban kası tarafından teşkil edilmiştir. 

... -... -· ... --:: 
•t ~ j;Çğllnde yapılacak 
b;trıı 11 kında hazırlanaıı 
~%.:le üzredir. Buna 
~ıı,c aza ıe,kllatı daha 
1'ı el( iş itibarile birbirine 
~I Olan b 
1 
~~'c: illi daireler 

t tıı~k •ktır. 
.,~ istenen serwi 

\tıı 'ız • ., 
~'le 1 trubunua harada 

1 
lc,,,'

1
1•dltt aerrt bat 

1ttıııı Odaaı grupt .. 
~ '•b:tır. Serrlde ekse· 
ı,~~r. Y1 •tyaaı ••tlılr 
~ 1-r " lınacak cevaba 
~ 11~411 crııecektlr. 
ı ~~ Q Borsasında 
) ' orsa ~. ll ld sında yeni acae 

ı:~tı 1 • arc intihabı yarın 
ıı,,,, 

il,, ~ llı·fıtrı boşalıyor 
!j ~IJ>' 4 JY0 nu dUn Tlca-

a toplamı s, To-

HllAllahmer cemiyeti mer
kezi umumisi yarın Anka
rada senelik kongrasını ya
pacaktır. 

Konrraya v114yet merkez 
reisleri iştirak edecektir. 

lıtanbul HllAllaıtmer reisi 
AH pa,a dürr Ankaraya glt
mltttr. 
Y•naından çıkanlar 
Y •RJttadan çıkanlara dün 

de 10,000 liranın tevı:llne 

devam edllmlştlr. Tevziat 
bU&'ÜD bitecektir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
karar verllmltdr. 

Nisan sonuna kadar Topane 
antrepoları tahliye edllml~ bu
lunacaktır. 

S/ifçiJ/er cemigeli 
Ut mDstah ılları ve ~lltçlller 

T. TötiiD A. s. 
1. De~rmen $ 
Ş. Ooflrmeıı Ş. 
A. Çiment<> Ş. 

J. Telefon Ş. 

Ş. il!. Ecu Ş. 
~· llayrlyc 

TAHV[UT 

Aııadol• l ~. f 
O. Y. 1. T. 

Tiıııel jlıttli 

Eltkllıllt ıi1Mct 
Rılıtımı ŞllblL 

ıı. p... ll•ııa fid<tli 

Çl:lllll 
Loadra 
Newyork 
P11ls 
.w.ııı 

Ce11evıe 

Roıu 

llU.rq 
Aııısterd .. 
Brııbel 
~ofyt. 

00 

tO 2:ı 

411,0U 
- J5 
.ı+ 50 
31 00 

s 70 
18 :ıo 

i ,,,,. 
4,18,IQ 

ır 73 

Q89 00,-
O.tıl ıw.ııo 

ı• ~00 
af 91,QO 
t 54,7~ 

9 ~!50 

" Sf,SO 
1 iit,ili 

• n,oo ., ar,so 

Tlcarethaaeslne ınUracaat ve tevdi ediniz. Aynı gUnUn 
teellm olunacaktır. 

Türk gayrı mübadiller cemiyeti riyasetinden: 
~ -;i•ın 9611 tarihli gazetel erle 11-n od!len esbap dolayisivle ıcıhhıır 

cıli l mi: olan kunıruıa, 'li~ının onhirinoi ~e,.embe günil s~ıt on bcşı, 
t:;a.ııh•ldıı Tijrk noııtındı ın ikaı ed<cığı tıblig olunur. 

Bolu Maarif Müdürlüğünden: 
Akçı,.ı>ir :">iahlvoai merkezinde .\llimar :\ılukbil Kemal beyin ,.:sli~•hir 

ve altı dor~aneli yedinci tip ilk mektep pilın ııumunesin• tevfikan İnf••ına 
bı~ıı.ıulıp yalnız tema\ k11mı yapılmı~ olan altı der.anıl i ilk m<ktep binı 
sınlll ikmali İOiHll l 9269 Lira bıdeli kışifnım• mudhiııcc re kıpı ! 
zarf uııullle ve l.i • ·9!19 ıırlhinı mll!ldlf Cumartui günü saat on h•~tc 
!halui iı:r• lulutmıılı: üzere yirmi sün müddetl< münali.a•aya konulmuştur. 
Talip o\anlann t«&ltl &Rlımalı: üzere hıanbulcl<t lmnbul Maarif miidürlü~ü ııc 
ve Boludı -.!l!yet Kncıimen Kalemine mura•ut cylemolori. 

lsıe.-bul lkiaci Ticaret mahkcme:ı;io ~jna kaıa.r verilen Mıbr.a.u .Mcrdikyan e 
den.: !cndfrıin ahiren ctı1ha'>1 matlubile aktcttı g 

15tanbulda ZUldan kapunnda nalbur~r ~onkord~~o ~ · 4 .1~9,. tu~hinde mahkenıe.: 

--y ... 
•• angın - Hayat • Nakliye - l(aza • Otomobil • me 'ullye· :: 
:: ti maliye Sigorta tarını kabul eder. S:i 

' --A dree: 4 Uncu Vakıf han lstaabul :: •• 
•• Telefon: lstanbul 531 Telgraf: imtiyaz Si: 

•••••••••1&1•••ıu•• .. ı••••••1t•••••ı. ...ı••••ıı••••ı••••••••••••••••••••• • ••ıiııl ••••• ,......... 1111 ••••••••••••• ,.. ....... ııııııııııııııııııııııııııııııilll 

toJ~ E~oııres ~attın~a ınii~inı te~enınıülat 
l::ıt;tnhul Ye \ , rupa anısındıt en Jo~ru ,.1.: en :"eri mu,a ... w.lı\ı temin eden 

'.uvd ı -:k ,pr.s hattının l.ord Trie>tinu tırofın,hn l 11\i,an l <ı~q per~enılıe KÜ· 
nünden itibaren iki pınıııeli Tl·:\r~RE lüks rnlrn '"apunınu ye .\layıs ayı 
zarfında d&hi huynk STl·:l.I .A IJiT .\1. Y ". >apurıınu i,lcımeve bışlnacııtını 
htihbu edhoru z. 

c iayet büyük hacunı.iı olan hu_ He; ,.apı.:tu't\ t~ttnhtil ı liıl'r:t.\'I':\ vnpuriann 
en tük!'- \-c en serileri o!dııklıınna ~tiphc \'Oktur. (~r";İş "!l;ullnndan mııdı 
hın. :.ıncmw.~ı, jimnı!'-uk .. aıonu \ c· nttik.emnıel Oı· or .. e.;u·.ı:-.ı 0 J311 hu \ apur· 
!arın ,olculırı en büyük otellerde b:le arAnı~ao lıc,,u • nfo,u bulac,klırdır, 
~ura..,ı <lahi unutulmamalı ki l ..c:ıvd Trie~tinunı n ~1,11annın dl.in anın en 
ınL·~hurlan olnu, ... ı bir aıı"'<1.nc haline ;c!n1i-.tir. 

\H.: ~ t,ri1ı.'J't' Uah~·c:u:'i !:ıt1 lr:ad.rr j_ .. 1iJ1J.dc1r"t' r.ıJ·n1..:n ~ ı;.et ~c. ıac ücretini 
hi:-~uluınır dertcede tcnz!lt": karAr \'ı.:r1li~tn·. i'·ra hu \:'lplı· .ır ll 11 ç1)k yolcu 
ı~tiıp eJt!bile...:e~ıııddn. h.urnpan' anın hu ~ ıı, le 1 j.;.IJft. • •t!ı ı ı 1 1 

..'! ,olcu· 
lanııın nt."f'ine ft..·nı~ıttt.: k.1r:lr 'e-rrı ~t.r 

'f''lr n1i7İ t tl \ ib.tr rn ı. ,... rı r ı U!- ı \ l' d 1 ...,... tC'r ~ 

' 
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İngiltere - Riısya 'M~;~~~~~
1

~~-~kt0~,,~ ;-~,:n Salı 
A!ltIN UMD~ ·MILLIYn.m 

6 Nisan ım 

BUGÜNKÜ HAVA Rozetin köşkü 
gilnU akşamı Sirkeci nhnmından 
hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Glreson, Görele, 
V akh kebir, Treboln, Şiirmen, 

Rize ve Mapavri i~kelelerine 

azimet ve Fatsa ve Lnyeyeye 
oğrayarak avdet edecektir. Yük 
ve yolcu için Sirkecide yeni handa 
1 numrolu acentesine müracaat 
Telefon: lstanbul 3 1 O:! 

Bundan 95 ıene evel. 
Rusya ile ' ıöhret alan Ferruı iaııı•C 

in g i l tere doktor vardı. Söz ara•Jll n 
ce nükteler sarı""'"' 

her nedense ziyneti zarif, konuıka~ e 

1 

Ras•thıneden aldığlınız mıl6mıta 

göre dün hararet ızaınl 15 , asgari Tren dururdurmaz, Rozet he-! 
2 idi . llugün ruzglı hafif lodo~ men vagondan indi, mösyö Lam 

Yazan : Andre Blrabo 
şimdiye ka- damdı. Bir ak,am, bır 

!imlerin, tabiiyatçrların,. 
dar bir tür- muharrirlerin bulundu 

. ..;c.!::.;e::c.::ek::d;;;'·...;h;,;;•.;.;va~aç:;.;ık::or;;;. ____ _. puvanm boynuna atıldı. Fakat 
lü U y U ş a - mecliste doktor F erru5 

1 d zır bulunuyordu. _. "4, 
FELEK adam geriledi: I' mıyor ar ı. -Müntesibini en faı.ı' · 

Bu sefer , meslek doktorluktur. - Aman yapma. 
Hangi &an'at fada 

ka.zanıyor 

- Neden? 
- Dur, yolcular Çıksm, bek- I 1 

Jngil ter c , Hep bir ağızdan itiraZ 
-Amma yaptınız h•• 

Hangi meraklı müessesenin leme odasında otururuz, anlatı- yeni Rusya Pariste belki yüz doJıtcl tı 

_ bu işi tetkik ile mtşgul o/du
tunu pek hatırlamıyorum ama, 
biliyorum ki hangi san'atın en 
fazla kazanç temin ettitfni 
tetkik etmektedirler. Bu tetki
katı yapan müessi"eye bir hlz
men mahsusa olmak O z re 
arzedeyim ki en çok kar temin 
eden iki san'at vardırkl maal-

rım. 

- Eve gitmiyor muyuz? t 
ı•m11m11:12!1!11111ıımarsm ....... 

Merkez Acentası; G•lata köprü 
ba,ında . Bcyo~lu 2362 Şube 
acenteslı Mahmudiye Hani alanda. 
lstanbul 2840 

ile anlaş- yo~.;lbuki binden fazla 
mağa karar vermiş gibi e-örünüyorlar. Ev- var. Nasıl olur da doktor 
vela iktisadi . münasebat , sonra da siyasi müteammim meslek otur 

- Hayır. İ§te benim de söy-
lemek istediğim ııey buydu. Bu 
sahile, teftiş için geldiğim za
manlar, karım Pariste kalırdı. 
Bunun bildiğimden, seni davet Ayvalıksür•at postası 

Bazı köylerde bir taJl
1 

1 
1 

münasebat başlayacak. doktor yok. ' 
-- ---- · ·--· - Doktor bu umumi iti 

ettim. 
- Peki. • • 1 ,._ .. 

( J\Jarmarı) vapuru 9 nis~n 
Salı l 7de Sirkeci rıhnmından 
hareketle Gelibolu, Çanakkala, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, AyvaJı~a gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir
likte Alcunoluğa ug-rayacaktır 

L M kl 1 l olmadığını görünce Ağaya hay- tısında hiç sesini çıkarı" 
era 1 şey er kırdı: Yemekten sonra . 

LiNÇ NEDEN KALDI? - Bunun bir d~risini bul~- Ferrus, cebinden mendi 

'esef henuz • organize • olma
masına ralfınen çok ktlr temin 
etmektedir: 

Dilencilik ve dalkavukluk. 

- Halbuki diln karını geldi. . . R · di .. 
- Aksi tesadüf. Fakat ne ya- Ve gıtti. · · ozetın ver gı 

be ld adres tamam olmamakla bera-
palmı, n ote e otururum. be k"" kü" b ld 

Maal f 11 d k r « oş » u u. 
- ese ote er e te ya- E ahi R et h . h 

tak kalın dı H af d 1 yv • • . oz apıs anc-
a . er tar o u. d di h 1 1 .ki di 

B 1 ğmı? ey a . . . şte ı gar yan 
- enneoaca d kas ···· d 

P · d t deceksın· arasın a ar mı goruyor u. - anse av e e · K .. ·· d d L Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yt.k alınmaz. Sudan ucuz I _ İmkaru yok ... Ahırda ya- a~ınm onun e e ampuva 

Bir seyahat acentasının 750 tarım, ama Parise dörum:m. var ı.N f !Ak d •. 
1 

- .. .. ' M-=-:-e-r-s-:i:-n-s-iı-.r-'_a_t_p_o_s-ta-sı 
TOrk /ırası mukabilinde bir - Canını çare yok. - e e a et . egı mı m~syo 
&hrisefit seyahati tertip - Bulacaksın. Hiç bir ahba- Lampuva? ... Nıhayet hapısha Konya Vapuru 9 Nisan 

buı yok mu? neye girdi.·· Ama ben ona kaç 1 salı 12 de Galata rıhnmından 
etmeyi tasavvur ettiginl gaze- -Yok ya. kere s~yledim. İnsan doland. ır.- h k ti iz _ _ are e e mir Antalya, Ala-
teler yazıyor. Dotrusunu söy. _ Bı"-• -·el L.:-e ••'"- ve·- mak karlıdır. Ama, tehlikelidir 

·~ ~· IUlu -uuu • di Dah iye Mersine gidecek ve Taş 
/emek /tlzımgtlirse biz türkler din? de. Sözümü dinleterne n. . a ucu Anamor Alalye, Antalya 
seyahat tadını pek tatmıs de- _Hapishane müdirine. Seni geçen sene Arj:ı-nti~ aş_ıkiyle I 

h lınak tehlikesını gerırdi zmlre u~rayarak gelecekdr. /iliz. içimizde beş on para hapishanede oturtaman ya? apso . .".. · · --~~--..-iıiiı.ııliiı .... lııiıııılılıiııııiı...,; 
sahibi olanlanmız eter •para - Niçin? ... Mademki başka Ne yapsın, g~n~ hır sı:v~gı var, N .• Llı \APCRLARJ 
sahibi w isterse ya bir gizli oturacak yer yok, hapishanede ona para yetıştırmek ıçın çalıy- Jzmir postası 

b k otururum or ... 
kumar evinde alfırlı/!lnı ıra ır · Nini daha devam ejecekti a- Serf, IUka ve muntazam olan 
yahut Feridiye ve civannda • * * ma, mösyö Lampuva dü§Üp ba- ADNAN vapuru 
gece seyahatfan yapar . Bun- Rozet sivri burunlu, hoppa yıldı. Nisanın 
lordan hiç biri de: bir aşifteydi. Mösyö Lampuva SELAMİ İZZET 8 İnci PAZARTESİ 

- Şöyle Çanak kaleye ka- hiç bir zaman ııözünü kırama- günn 16 da Gılara nhoınından hare-
_, "t ! d b l n mışu. Hapishane müdirine tek- Yeni neşriyat ketle ( lzmire) ve Çarşamba gu""nil uar gı sem arzusun a u u - lif ettı·. Hapı"shane mu""din· kalen-

u /b k · h f' lzmirden lstanbula hareket eder. nıaz. na u ı seya a ıann der bir .zattı. Rozeti misafir et- Ceridei adliye - Adliye Veklletl 
• 'T' b · -r d · 'h t ·ı tarafından neıredllmekte olan (Ccri- Galata Gtimrilk kırşmnda Site , er ıye ve ı em ın " cı e ı e meg· e razı oldu. F h d 

del adliye) nln 80 numaralı Mart ransez anın a 12 numarada Umu-
o/an tesiri ne büyuktür • Ara- Bir oda haz:rladi. Bir gardi- mi acantalı&ına milracan Telefon 

~-· · ( f [ b n· s ıa~ı intişar ctmlstir. !lıı s ra şewınııze gc en a I! e gu- yen karyolası yapıldı. Koltuk, mııı;.ı. .. lm!liıDı_ı::_l!!ll___ Beyoğlu; 1041 

rupları komşu mil/eller mek- ayna kodu. Pencereye perde /rtihaller Bartın lu-ks-ve-siı-rat postası 

Amerikada 11k sık olan vakalar 
dan biri de "linç" tir. Filan yer· 
de bir beyaz insan dövmek cesa
retinde bulunan bir zenci ahali 
tarafından ta§& tutularak linçe
dilmiş diye iıidiriz. Bu linç tabi
ri nerden gelmi9tir, bilmezseniz 
öğrenin: 18 inci asırda Şimali 
"Karolin" de John Linch iamin
de bir lrlandalı kumandan var
dı. O devirlerde Şimali Karolin 
kıtası bir takım çapulcularla dol 
mu§tu. Yağmacılık, cinayet ala
bildiğine artıyordu. Evleri yakı
yor, insanları öldürüyor, rasgel
diklerini soyuyorlardı. Adaleti 
tatbik etmiye imkan yoktu. 
Linch bu ite bir nihayet vermek 
için, .fenalık yapan, adam öldü
ren, hırsızlık edenlerin cezasını 
ahali kendisi venin diye bir hü
küm çıkardı. Herkeıin gözü ö·: 
nünde yapılan fenalıkların ceza
sını halk tertip etmiye başladı. 
Bu sayede az zaman zarfında 
memlekette aaayit yoluna girdi. 
Halk korkusuz yaşamağa baş
ladı. Linç ismi de böylece, bü
tün dünya milletlerinin lisanına 
geçmiş oldu. 

tep/erinin Yılbaşı, Paskalya asıldı. Lambanın altına bir ro- ·-~••!111••~1111!1••! 
· 'b" t ı·ı an'annı man b1°rakıldı. 24 saat sonra, Elektrikle mücehhez muntazam YIKIL KARŞIMDAN! re saıre gı ı a ı zam '' Sabık "'rifat memurlanndan ve 

bo geçirmek istemryen talebe- mahpuslar §arkı dinleyip, levan Edremitli Kazım beyin Udbi Numi kamaraları ve güverte yolcularını Eski devrin cahil paıalarm-
sinılen başka bir şey degildlr. ta kokusu duymağa başladılar. ve Emllk bankası memurlınndan mahsus mülerrah Aydın dan birinin ağası Mısıra ııidiy
Yazımın başında ·bahsettigim Rozet mesuttu. Yalnız kendisi Nlzamettln beylerin pederi ve Ayaz mahalleri haiz ordu. Bir emri olup olmadığını 
7.50 liralık seyahata gelince için açılan kapıdan çıkarken gö- paşa zade Salih beyin kayın pederi vapurupzaretesigünü ımlamak üzre patanın huzuruna 

,r, l ·lfn. g"sü ııevinrle kabarıyordu. Ge- Rü•tü bey vefat eylemiştir. Cenazesi 8 nisan saat çıktı. Paıa dedi ki: Pek muı•a1 ık n masına ra6 ... en " d F dık 
celeri yatarken, yanındaki oda- bu gün saat onblrdc Çapa a ın ı (' de Sirkeciden hareketle - Kaç zamandır, ismini iti-

tiraz pahalı gördük, bundan d bir ka "li bul d - d"' udedeld hanesinden kaldınlarak M d l 
a b n un ugunu n- (Ere••ll zonguld&:c, Baron, Amııs- dirim. ısır a mumya ar var-rok daha ucuzca yapılabilece- ·· dük 1 d metfen! mahsu511na defnedilecektir. ,,..., d. dah h" 

• §un . çe memnun o uyor u. ra, Kuruca Şile, Cide) iskelelerine mı9. Nasıl fey ır, a ıç ıör-
tini kuvvetle zannettigim bu Fakat bundan Lampuva menı MUALLİM ANJEL medim. Gelirken bana o mum. 
iş tahakkuk ederse ne iyi olur, nun defildi. Sevgilisinin hapis- azimet ve av.det edecektir. yalardan bir tane ııetir. Aja e-
hem biz ora/an hem de onlar hanede yattığım düşündükçe FRNASJZCA Fazla tafsıltt için Eminönü ğilereıc pafayı ıelimladı: 
bizi görürler. sinirleniyordu. Rozet: Rıhtı'll ban 2 numarayı mürıcut __ Ferman efendiminL. 

Erkelı gi1ullil11 - Aman sen de diyordu, ne tedrishanesi Telefon : 2684 iki ay ıonra Mısırdan dönen 
• lktam • refikımızın bir sinirleniyorsun, ben çok mem- Bahçe Kapu Ertutrula -·Or. Ihsan .... _ Ağa patanın konağına ham~ 

erkek güzelliti müsabakast mınum ... Bu rece Niniye mek- karfı Tahir bey (sabık Ka· ıo·· k •• •• k b ı ••rtında koca bir sandıkla geldı. 
açtıgını biliyorsunuz. Bu mD- tup yazacağım. ıapyan) hanı. .MOkileme, SUrU SUrU U S!'~dıjtı aıağıda bırakarak, ken-

* * • 1 lh ı lh Kadınlara ÖuUrtlk ve nefes darlığı dııı patanın odasına çıktı: 
sabakaya üstadı şirıJ edep NİNİYE YAZDI: mt an ara zar. _. için pek tesiri! - Ho9geldin Aja, inıallah 
filorinalı Nazım beyde iştirtlk •Niniciğim, sana mektup yaz mahsus kurslar daM vıtr ı.:. .... ııa tır .... mumyayı getirmeyi unutma-
etmiş ve deniz hamamı kostO- makta geçiktim. -Fakat köşkü- • . ç . • - dm? 
mile çrkarffı/!t bir fotografisi- mü yerleştirmekle meşguldüm. ARiF ZEKi Beledıye reısı - Unutus; muyum efendim, 
rıin altına Nedim lisanından: Köşküm fevkalade ~üyük._ · Bir • · Btlediyelerin nazın dikkatine: mumya aşağıda duruyor. 

"Yok bu şehri,re stnin vasftlli/in çok odası var. Ahçım eyı. Beş '38.S~N~LIK Mlu.J TERZIHANS Emaye n-ebanl numaralan 25 , Paşa ıevinçle tll§lığa indi: 

olmuş !ana 1 «Rozet iyı' kızdır, dedi, ma- vı makine ile boyanarak imal edllaıekte Paıa baktı, baktı ve nıhayet 

madın mı be nabekar! .Yıkıl gıt kararak birden bire ağ 
kartımdan!• padı. "Ne oldun?" diye 

Cahil ı;ıata, ~eğer ~~ya~ı lar. 'Ditim ağrıyor" . 
Mısır carıyelerıne verılmıı bır verdi. O zaman hepıı 
isi mzannedermiı. laç sağlık vermeğe bati' 

Aklıma gelmemişti 
Çar idaresi zamanın

da Rals köylülerinden 
biri oğluna nüfus tes
keresi çıkartmak üzere 
nufus dairesine gitti. 
Fakat bir türlü İçeri 
giremiyordu . Endişeli 
bir tavt"I vardı. O sıra
da tanıdıklarında.ı biri 
omzuna dokundu. 

- Ne (~üşünüyorsun. 
Galiba bir şeye canın 
sıkıldı? 

- Çucuğu nufusa kay
dettireceği ın de ... 

- E ... ne var bunda 
sıkılacak? 

- Yaşından küçük 
yazdırsam « Mektebe 
neye gündermedin? » 
diye soracaklar , fazla 
yazdırsam askere ala
caklar. 

Ne yapacağımı ben
de şaşırdım . 
Ahbabı: 

- Yaşını doğruca ni
çin yazdırmıyorsun? 

Diye sorunca köylü 
hemen ellerine sarıldı. 

- Allah senden razı 
olsun. Bak ben bunu 
hiç düşünememiştim . 

KIJ.çllk şeyler 

-Ilık sütle ırırgar• 
-Pamuğa bir kaç def 

danum damlatıp ağrıYıl 
koymalı. 

-ispirto da iyidir. 
-Kızgın kumu bir 

de koyup bıralanalı. Dit 
nın en iyiilacı budur. 

-Vallahi bana )calfl 
yan diti çıkarmalı. . 

Doktor bu naaihatlej1ll 
aı gelmediğini görünce 
li ditinden çekti: . 

-Hadi bakalım, dedi• 
leketimizde az doktore" 
nu yine iddia edebil. ~ 
niz? A9ağı yukarı hep•~ 
t • ' onunuz ıtte .•. 

Mobilyeci 
dükka111 

-
- Bizim iskeı111 

mize bir kere ııl 
tan sonra. .. 

dilber Nedim,. tane de uşağını var.· İlh. • • > ERKEK VE l<ADIN HM:I lsMARl.AMA; .;..ıvanlze numaralar kabırtrııa 9, - Açın tunun kapağını.·· 
Bir perlsuret görllnmaş bir hayal Nini mektubu okuyunca: PESiN RESi ,okak Jtvbaları galvanize 45 kunfı Açtılar, bağlarını çözd~ler. 

b. d rll k dlr Mısırdan gelen hediyenin kadit 
Beytini yazaraz göndermiştir. demki büyük bir kö§kü var, ır - .. 'e sür'atle gün e mr te . olmu• bir ölüden batka bir şey çalıştığı <ründür . mıy~caksınızl 

FELEK kaç gün gidip misafir kalırmı .. ıı lem «ostahane yanıııd . Sirkeci renekc '•C fahrlkası ~ ,.. 

* Yarın tenbellerin 

---- - ---- etrafını çeviren sevdalı göz ışk tahassüsleri onu. -o. k.a. -1 . S. imdi .. <.s. uat Naci) kcı 1 a L~layı nasıl barın. dıra- j bu. h. ava için.de_ en~1· "Milllyet. in edebi tefrikası 23 v 
_ __..._.______ lerden, bilhassa san çiçek- dar şımartmıştı kı bı.itun dısıne butun bu maceranın 

1 
cak, onu herkese ne dıye ta- gıttıkçe enyıp 

K • • hekı• m •ı ten sakladı. Yalnız (Suc. 5mrünü yalnız b~r k~dına teferr~atını, mahrem k?- nı~acaktı ~e .. garibi (Le- farketmi~ordu.. '~s! 
Naci) kurasını çektikter 1ermekte tereddiıt edıyor- şelernı, heyecanlı ve lezız yla) aılesını bırakıp gurbet elınde bır (eC 
sonra (Leyla) nın pek du. anlamı hatırlatan keskin bukadar yola nasıl geliyor- gencini mağlup ed11ııl .. ~-Orhan Cahlt . haklı bir teklifi karşınında Bir kaç g~n (Leyla) yı (belsezon) ~okusu_n~ b~_az du ... Mamafi b~ ikinci me- ahı yazdığı mekttl ~ 

Bu akşamdan sonra (Su-ıraret duştu. TıJ?k~ ~ır kaldı. Genç kız evlenme- oyaladı ve nıhayet onunla- daha duya bılmek ıçın goz- seleya •. (Leyla) kararını yafına aşlarmş,ontl. · 
at Naci) ile genç kız ara- hümma nöbeti .gı~ı ılk lemi gideceği yere kendi- evlenmeği iki senelik Ana- leri gayri muayyen bir boş- verdikten sonra hiç bir dil- tedici kokusuyle .. sı 
sında münasebet daha tek: sayıkla~alan, ıhtilaçları ni d~ beraber götürmesini dol hizmetinden avdetten lukta mavi ince zarfı du şünce onu vazgeçiremezdi. tılsımlamış, tüssule

0
1 

lifsiz, daha sıkı ve lezzetlı agrr bır kesel ve raha- istiyordu. sonraya bırakmağa ikna daklarna götürmüş düşü- (Suat Naci) şaşkınlı- Simdi genç 8 

oldu ... İkisi de aşkın yeni v~:: __ takip. e_tti ... Coşkun Ve (Ley!§ bunu bütün etti. niyordu. Küçuk bir kalem ~ndan posta~an gelen öte- vaş yavaş ne ıJ& 
bir alemini keşfetmişler gon~er iltıhabıru kaybe- samimi arzusıyle, ailesini, Ve bundan sonra (Ley- tazyikiyle zarfı açtı. Genç ki gazetelerı, mektupları, dır mahrum .!( ~ 
gibi birbirlerni arıyor ~e den bır Y_ara gibi kuruyup rahatım, refahını feda ede- la) run tahassürle, ümitle kız uzun bir şey yazmiyor numuneneleri, tahlil edil- pek tenli, yap! ti 
buluyorlardı. (Suat· Nacı) kapanmaga başla~ı. Fak~t rek teklif ediyordu. Ve ha- artan sevgisi uzun mavi şikayet etmiyor, serzenişte miş kan raporlarnı hepsini lü, narin ve rrıua 
memundu ... Kendine re~- b~ ku.ruyan ve son~n g?- klıydı .. o kalbini ve istik- kağıtlar üzerinde devam etmiyor. Yalnız bir hafta- unuttu. Şimdi on iki numa- (İstanbul) kızınlfl3ııl 
~nı me.Yvasını, lezzetı- nu~ yıne ~~~at_ N?cı) nın halini (Suat Naci) nin ba- etti ... Hemen her posta bir ya ka~~r. (İzmir~ ::a.rikiyle ra gaz la~~~ır:-,ın yalnız !aşan ~araı.~ni ~ucjçe~ 
nı, usa~_esıne kadar veren daıma degışıklı~ ıstey~n ? şına koymuştu. Soluk ka- mektup yazıyordu. (Suat gelecegını, kendısını (Ay- masasının ustunu aydınla- ıster gıbı gozle~~ tııJ 
genç guz.e! bir kız tarafın- karar~ız, o ve~asız kalbıyd':: natları ve kırık gururıyle Naci) (İstanbul) da iken dın) a gelip beklemesini ri- tan biçare ışığında mavi rek tatlı tatlı d~Ş .;eti 
dan ~ev~lıyordu. Bu öyle San çıçek hala sıcaktı, hala başka hangi erkeğe el uza- ziyaretlerinde yaptığı gibi ca ediyordu. zarf ve kağıdın namütena- San çi(,eğini ö~ıc:r'' el 
z~ferdı kı en._ma~n~r. ~rke-- ~oluy.du. <:Jenç kızı daha e- tabilecek.ti. . . bu mektuplara da geç ce- Bu satırlar (Suat Naci) hi bir hülya zevki veren (Suat Nacı) 1' 
ğın başını dondureoılır ve hm bır akıbetten kurtaran Genç kızın bu teklifi (Su vap vermeğe, bazılarnı büs- yi yerinden fırlattı ... (Ley- baygın kokusunu emerek zarfı, kağıdı duda ıı 
b~~ka her zevki unutt.ura- (Suat Naci) nin diploma at Naci) yi çok düşündür- bütün ceval?sız bırakmağa l~) nın bunu y~pacağ~ru düşüniyor... . Bu . ko~u ne uzaklaştınn:yarak: gi 
l>ılır. . . . alması oldu. Genç. ~oktor dü. Tatlı. ~ir ökse gibi ~aşladı ... İçlı ve h~~çm (Le- ~ıç hatırına ge~ırme~ı~- z~andanbe~ı garıp b~r be- hayale ba~lanı~ePıe 

Ve (Suat Nacı) ılıkleıne artık kura çekecek, ıkı yıllık görünen ızdıvaç gönüller la) buna tahammul edeme- tı .. Genç adam hır an ıçın karlık scfaletı, acı bırtaş- ummadık bır se 
kadar mestolmuş bir ha!de mecburi vazifesini yapa- ve gözler avcusu güzel ke- di. .. Nihayet o da mektu- de bu seyahatin teferrüa- ra ınahrumiyet{ ç.öken bu lerinin ön\lr,e.;Utrı 

11
, 

geı.ç kızın satı çiçeğin aş- caktı. Bu vaziyet (Suat Na lebeğin pek hoşuna gitmi- plarnın arkasını kesti. Ve tını, şeklini, neticelerni dil- divarları isli odaya derhal es arlı kadını. !(Of 

kiyle biı mliddet yaşadı ... ci) nin boşalmaga başla- yordu ... Hep kadınlar ta- bu hal üç aydanberi devam şünmeğe çalıştı. Bu dar, tatlı bir (İstanbul) havası sun) un gen " 
:S ra y 1a a ~ h<> yan uı ak· aranlığı rafıııd 
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Usınanlı isükrazat 
Sabık (l<,w;ı>'k l'lm• aıor\\~•'<>'l<l 

,_ ıme oğnı :ın i1Lyu-u l fn\1,tı·-r""'Jl ı 
,1h 1 GRman du\'un umum '\"e 

) oai> l.uıpu.ı.ı lll&'ı lııı.une ~ 
.ıımım ~ S r.tr.!I ı ~~ koıuıollı 
ıahv.1atL,. ismin; taşıvan Jenl tah\•ı'.ler 
ile b·. ara mL "ad ele edilmek ilzr< 
tevdii ureuyle 

ZAFİYETİ UMLJ"MfYESinir zafi~-~~~ ac~~~ı~~ikti~ı~~a; ~e~~1~~t halinde 

ı-·· 1 ERSKIN SIKS 
'n n.ıki e 'Iiı:k~eye dili;en 
- en ı ,;ın venıder başıaması 
n nda f iL it '" r_JlJl)bnr~etı Hü- Ba suretle ibrız ve ya tcnti edi 

ti\ e • mı m :ne s ı ıra- !ecele .ılan esham ve tah,: ,;ı ,ekônu 

f 
'.·. ~ •ı tc ı... '.:ı 'c ımza olunan muu 

.ı ı la raı: 1 ll28 tarihinde O manlı dü\ ur. umumh-c<ıı re ~:mıli 

enaı:-c ın ın clı<ır 21 . lan 1929 
itibatisi velctl;.ıunun ° 40 ına balip; 
oldugu ıakdırc• mub' eknameler 
areti kaı'i) ede me,·kii mer·· yete 

gireceklerdi. 

ıJı 'rihli ıc"lıgatın muharrPr şerau 
rt inde ı.. t k olundu unu O -

1ıanlı ı tikrazr h~"' 'erin ~ nazın 
1 a a-zedc" 

... ıund :- maada 
tel Jtrnd.1 ıulun ı 

C\Iedi bt: keyfiı eu h mıllere eh
li!'; ctmckıc beraber hazıne bont'ları 

Fcan•ız anda hamillerine ~ı-.onsol:t ıaııvi.~~. itası 
ark dcdctlcrini:ı , e a\'llİ zamanda endilerine bu 

arlı t.J\ nu umı...m.vcsindeki ı b ı 
yenı tahvil ere mer ut o an hirinC: 

1 
eler ~in es' ıı s. :ı:ımmında mez- kupona mu. abil I? şilin' 1 O peni redi-

r det c lllume, eri ile 19 
uı ı anı , 'Y!r) .. arhındc "1.nzim 
m7.a oJ_nan ul\:avL·le··u•mc dah! 

mephu c t.ırafındaıı sti:t 
t.ın-nu t r 
:ııaa'a. .,.ı~ıka. han ;ı, fngilıere. 
•-a , .• 1 ''Ç'ede mUte ckk. hamil 
c mı\·e .. rı c -afındar ha~c·ce 

u 1\ sı\e t.:~en hu ıkı mu 
l e arr:ıl erin t ~: ınc 

• lu- Jr 
1 lanu_ n blıı..!ıi ı •tıdak. \ eçhıle 
•h ui< <·dcc<ktır 
1 - L zun , adcli ıstik ar.at ~aınil 

ı ·ın: 'I u k \ c h k::mcri~·fl' ı:ran-

" n :ıda5t tında .,ıunaıı Şark 

'::r h ;aıııno 4 ısan 1 929 

jn en .ll layı' l 921) 
1 ec tarafından 

ve~i ve fı Atı;tmus 1 <124 ten evci 
vade'e:i hulö etmiş olan 111utedahll 
matlubat scnedııtuıın k~pur. mıoru 

ham serip ot111: enedc lazımüllt'a 
"~Tukabı borolar_ ile .:bdili z.ım 
nında lılzımgelcn · !Dalı \'.:reı:ekttr 

• 1 '.\1ay• ı ıızıı ilıindcn "'el 
me\ uu bahıs kabul ni-beti •® a 
baliğ olmııdıjı;ı taktirde tılA:-ıameler 

müı:fe,ih ıddıılıınacak. 'e ha millere 
ıcdive edilmi~ < lıın rneb•lit;e ıııezkör 
ham:'ler uı eL kaı'i ede temelluk ede
ce\, 'e lt'-•di cdilmiı nlaıı llaziııc 
hrıncıları <ahiple• ine iade olı ıacaktır. 

Bundan b~ka ııahat içiıı_ lcclis. 
hamillerin aşacta gosterilcn müe se 
elerdc bulacakları teblil;lere müra 
caaı etmderıııı rıca eder 

. ' 'c aı i <:ed\ elde l\.c:zalik i,bu ilAndıı zikroluaın 
r ~ m.1 al.,. :ı 1hz .e kabzilc. te'di;.ıt için. hamiller kupon 'e tall 

J.. le c de k ısabtt c•- ~illerini aynı mtic ittin gi !erine 
nış fk m 'elı 1 urk tah\ilAu ibraz edtbllirlcr 
•ller ık isıın 1 <ı2S dahilic.·r Tilrkh-e Osmanlı Bankı» 

h i .-..ıı numaralı t<· ideden .ıtı a· 1,tanbııl t:alaıa 1,tanbulı 
~tos • 92 ( dahildir l tarihli ll•J\'ÇC Bank 

1 r. maralı kcşldcve kadar kura Gıılm "l<ıan ul 
ct f'den ! ramiı eli T;.rk tah\il;\tı llal~da zikro1nnaıı ıedh at Alman..-a 

ilııller il'in Lzcrlerinc bir iltihak nıstumı. llolçilıı, Fran.;a. lngilıere, 
' ı vnzcılilcc k olan tabı 'lc-inın Felemenk ve 1 hadak; hamıllerc 
~-· c: dahi 1fa edllcccktlr 

- l'JI ı ve 19ill " 5 \C Sabık{) mıınlı lmpuratoduğu, 
lı~ 0 

, r. tertipli buine bonoları nun inkısam• IJir:mıı~ OitYunu 
illeri ·çiP ; · bu bon lıınn ~.sabık umumıvc !\:kcli i 

'A lnglllz lirııSJyle llz.imllttediye olan istikrazlar. 
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MARKASINA 

Le e yapmaz, te
siri kat'i ve koku-

u la •ttir. Şişesi 
~,teneke i75ve 
pom ası 75 ku
r ştur. 
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'ıı.ıı ı~iıl 
')40 

15 ene , mınacla 

dakika şaşmaz 

SİNGER 
<a&tle:in ı kullanınız 

Fennı gozlUl..lerin · er evi 
D-,posU! l•tanbu' K<ipru Başında 

GRA 1 r<·: ı 1 v lllR<\DERı.ER 

u u da ı; cnlcn mebe~n !Duadi: hamıilcr •• ceGh< Pli••• 

Haı an l>o<..a i '.· r, 

J O dan 12 c kadar 

:ı intihahnu 'l ·•;an 'aıı .~l PU saat 

:a · hcır-a bina. ındıı icrn ~dilel'ı:ğinı.le 

hor-ava "ıulı.' ver lıııt n al•onL, müba\ aal'I \ c ını arl·-ı rt: ·!erini 

· l.ıir ,ıı t._ !:- •rsa) ı tc riiler iflr 'llı: Lir. 

Karacabey Harası müdürlüğünden: 
h.a:- cabt lfııra ı 

k;:ıyı:n f ! ni 'l. •J2 ' 
kuJndL bil, .:nnd! 

a iki!'.ci pani ol a\.. '' ·~tnn kı-ır 2:iO ba~ 
t !'!hine ~ıı ncl cum -ce gt,,ıi Hara mer
atıla<;a~ından t:ılip olanların } e\·mi mczl.:urdu 

I'! ırada bL .ınmaları ' n 1• ıur 
~----~~~-:-~~---;:~~--.:---:~-

Bil um um esnafa re esnaf cemiyetlerine: 
1stanbul Ticaret müdüriyetinden: 
ı . Es. -, esn ccmiı etlcıine kayttlan C"c-'ınr .. tduğundaıı gar ·at

ları hibıırile men up olmalar l4:ı:ını gelct' cemiyete ka\I cdilmi~ bulunanların 
tecdidi ka ıılar, h biç kıın dilmeme<1ş olanların kaı•thrı için biı ay 
müddet 'C'iim1ştir. 

2 - Hu müddet .:artında 'Düracnr edcnltrdn lem edilm4lcıic 

ka\"dh e ıııablrlldatı şe rh'c n <>ı!'edcn ccmivete karşı olan c ki borçları 

ce~ııetler rafından k<ıt'ivcn aranıimayarak, yeni kaııt edilecekler mi<i!Iu 
şimdilik ancak cüzdan be lile o cemivet!n nizamnarm;sınde r•zılı ta3hhıı 
dııt bedelleri alıllll...ıktır. 

3 'Esnaf ._cm! etlcrı, çcmıretlcrine kayt 'Cdilmeıliklcrınc .akıf olduk-
lan esnafın i im~e: ini zabıta' beledl;c memı!'"ların• '>lldıreccklerdir 

4 - ~aa eııeı hhıyr:ve tııbi olt.n esnafın ınua\ enci eri eskıden ıı . ıi';u 
gibi Lcmh<!lı:rdcn alacakları hu,ıyct urablan tiZ rinc ka~t olunacaktır 

O tlilıımam e•M.fın ilcrıde ceza garmemek uzrc hemen cemiveılerıne 
miır.ac :J ... n,... ı Jnm •· ;ı l\Si -ı: e il~n nlunur 

• 
Istanbul Sihhat ve içtimai mua-

venet müdürlüğünden: 
·ı de ihraz f.(ı; .n "' kaın"iıo'u .7.erınden ahaU 
lc....ekıır 

l 25 4 929 tarihinden sonra nm krasma dair kanun) nin i· 
çıkmıştır müsecc~l ve musaddak diploma kinci maddesi mucibince i<:rayı 
her )erde a ulu ve ya şahadWıame ıbraz e emi- sanattan men edileceklerinden 

SER • QLCU U K yenler ıle d'pbmcı_~rnı berayx tas diploma ve ya şahadetnamele-
II,AN tiıt ve tescil teslim eylediklerini rini tescil ve tastik için hcııüz 

'at !ı ı\ero-Ekspres ltaly n anonim şirketitnio __ N..ımı nesı v eri:~ ıoo adet vesaik ile i--ıat edemiyeııler ve teslim etmemiş olanların men-
. ı :: tayyare iane kutusu mal ettıri- zxyama binaen zayiinden nüs- sup bulunduklan Hükiimet Ta-

e !l aftac1:ı i cfa .kot L·ıkı po .mir· c ı ıız. __ le<:eğinden imale talıp olanlann'hai saniye diploma ve ya saha- babetlerine 25/41929 günü ak-
l' ~ <ıınbuı 1 \tına,,. 5 aatt. 'c \un:ı Bren ıe naıe gıı.' lır. :: 11 Nisan 929 Perşenbe gi.inü detname ahzine te ebbüs eyle- şanıma kadar teslim etmeleri ve 
\ ~ · ı iı ' 1'.clı po tal mck nak · ı,Çtn J.,u.·ıd I iı'Y" t ur. Ber ~§ saat 1 5 de pey akçeleriııi hamı- diklerini keza vesaik ile ispat_e· z~~ edenle~n de nü.shai. saniye 

"ttıcı,. CaJ ta araı· ile Mumhnneı.!01<1 rnkıı ide. ehanelerı"c m r ıcnat :: len piyango müdürlüğünde mü- demiyecek olan bil~mum E1;1b· ısını almak uzre aynı tanhe ka-
' 

1 

• :: teşekkil mübayaat komisyonu· ba ve sair mensubıni sıhhıye dar behemehal müracaat eyle· 
.. - -- ..;. . .... .,.. , 

DÜNYAYI ZA ETMiŞTiR 

Dun~anın b~ 
·t'a,ındaki otomo-

bilt::kr, 'tııdebake 
rin fa,kın 'ıks otom!'bil
'erir.·~ aı k~ 1 ~ ~ iktbad! 
ç~ ,ekli h~rıL :rnııin 

C'l17.;bc ve ~zdli*i ı;avrı kabili 
kıyıı' ldi.lj\vıu tm tik ,,e rakdird.: 
mtitte!iktirler . Hunun en bahir delili 
1 921' e!1esin 11 a,· zarfında la Erskln 
.'ı.ks 'Jtomobillerinin ·atışı bir ene L \"Clkine 
nazaren • 0 2:iO nisbetındc tecaı ..;z etmesidir. 
Kendi ınıfındaki arabalarının ,ampironu ılım 
Er-kir . 'ib •ııonıobifi. azami randomar 'e fcı·kal
Adı: c :"liyl't 'c i: irahat temin edecek yeg-Anc 
arabadır. 

,·tudelıııkcr <lort ·aranı dikkat tip arııh~ imal etmiş
tir: Er kın 'ikF. Dirc:ktor. , e 8 ;;i!iadirli l\omander 
ıe Prczidant ki tıer bi .. kendı >ınıfınııc ,ampıyo udur. 
~tudehaker. ] 1 cltııın 'c 22 heynelmilel rck rlı 
'eri !1!baları ıçin lıuı:.ın ~merikan resmi relmrlarııu 
muhafaza etmektedir Diger 1-j~ bir otomobil ıımill 
llrabefartnın mukemmc!i'\"etİIIİ \'<: CaTjp elciJerinf 
i pat eden bıı dere e parfak delıUer gö-terememi-tl. 
l mumı ııc ·ntalan: G. ve A. BAKER linütet, :'ll"l
heri: Pangıltı-Tıık im GRAND GARAG. lzınir hıt 
valisi .ıcentalı~' Fratelli Mainettı Sair ,iJ;lyat acen· 
taları: Bur-ada gazi Pıı~a cadda,inde ı tı'.! • ·o 'ahin 
Ticarethane,i. Ralik~irdc Dr. Talat ,'-ııhin ı·e Re,ııt . ' be der, l·:dirnede Pılo,of l.t:\i 'e şiırekdsı. Adanı 
ı\ler,in Ye Divarihekir ha\'aJi,i ııccnteliğl Adana Hncı 
Lıer l'.ade l\adrl \e ~ureka'1nın varlık tlcarethane~i: 

Karacabey Harası 
müdürlüğünden: 

Haranın li a:iro fazlası olan damızlık Jı:oyunlıınndan kuzulariyle · 
beraber her parçası lkiyüzelli~r ba;; olmak iizre (2400) baş nisa 
ııın (30) uncu salı gilnıi müzayedei aleniye ile h•rn merkezinde 
satılaca~ndan talip olanların şeraitlmizi anlamak ıızre hara idaresine 
ımiracaatları. 

... ... * 
Karacabey harası 

müdürlüğüden: 
Karacabq hııra<ının dam ı7.lık koyunlarından .~oo b~ dişi ;;~ek 

lieheri dorde~ ~"tizden murekkep iki parçada miizayidel aleni\" 
qe aulacağmdan ,emin anlamak arzu edenler her gun ,.e t~' p 

[OanJar ye\·mi ihale olan 5 ma~ ı 929 tari!>•ne nu '3dif pazar g(ı 
lfara i<far~sinc ınuracaııtları ılan olunur 

Çorlu Belediyesinden: 
Evelce ilan ve projeleri Şeh

remanetinde mevcut bulunan 
yüz yedi bin lira ~edeli keşifli 
Çorlu. su yolları ınşaatının 11 
Nisan 1929 tarihine müsadif 
Perşembe günu ihalei katiye
si icra kılınacağından taliple
rin yevmi mezkurda Çorlu Be-
lediyesine müracaatları ilan 
olunur. 
.'.<f:Jlllınrn~ :tl'.,..'"4 UlilliıWliıOll .uw11W<ll! 

Uy Ok 
;=rtayyare piyankosu ~: 
·~'"'; 

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

Büyük ikramiye: 
40,000 li adır 

Ayrıca : 20.(XX) 15.00) 12.oo:J 10.000 liralık 
ikramiyeler ve 10-000 liralık bir milkAfat. 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 



Feribot konıisyonu dün şark şön1endüferleri idaresinde bir içtima aktetnıiştir. İçtinıada 
Sırkeci-Havdarpaşa servisi hakkında bazı kararlar alınıruştır. 

Hilali Ahmer cen1iyeti tarafından 
mektedir. 

-1.iiiiiiiiii 

kurtuluş 

MİLLiYETİN EYLENCELERİ 

Bu gilnkll yeni bllmecemlz 

Soldan sağa: 

Dllnkil bllmecemlzln 
halledllmlş şekil 

ı (~<>ilerde hiten .J zaman (.5) Yukardan aşağı 

2 Koşların Lbl<l ı, ~e <izliği ı- Terbiye (5) 

· f.ıdc eden nid:ı J 2 .. ı:enerin bir oyuncusu " 3 / 

J · llü)JkıJaıfa k lüp (.Jı Saç • 'ota '2) Lzak nidası 2) 

eli (.l) 3 Ak>t (3) Kışın yağan ~J) 
4 - Ester (5ı 4 Peder yerine katm olan (4) 

' .:uWc (ll \a-t hajl;ıamak 5 Et 'atan '5, 
çin bez ~ t.ı Beygir (~1 Ekılen araz! '5, 

6 De.tur ni..c 'ı ~ 7- K~. amanır ku ·ıuğundıki yu-
: \ah• bır ha \in ı 6 mu~ak kemı 81 

8 <,er! a i< ! ı .ı Be~ • 2) 8 Eli ka ın<!:tJn c t (() 

9 ince 5 Z · an 2 9· Ayı )~vası (2, -lSTA:'\llCL \'ILA YETi 

DEFTERDARLIK İLANA Ti 

(Ta tavla) harikzedeganına para tevzi edil- I 

Şehremaneti ilAnatı 

Şehremanetinden: Nisanın 9 
uncu Salı gününden itibaren fı
rancolanın kilosuna 23 kuruş 
azami fiat vazzedildiği ve Ek
mek fiatında tebeddi.il olmadığı 

1LAN 
Elli bin metre minder 

kılıflık bezi kapalr zarf u
s.dile mubaya edilecektir 
münakasa 28 Nisan 1929 
Pazar günü saat (14) de 
İstanbulda Gedikpaşada Jandar 
ma İmalathanesinde icra edile· 
cektir şartname imalathanede ilan olunur. "' * * tevzi olunur teklifnamenin tarzı 

Şehremanetinden: İstanbul ve imlası şartnamede münderiçtir. 

Beyoğlu tephirhanelerine konfl- · ZA Yt: Rize vilayetine mer
rak benzin deposile tulumların but sabıkan Atina halen Pazar 
kapalı zarfla münakasaya kon- kazasına mülhak Hemşeıı nahi
ınmtur. Taliplerin şartname al- yesinin meleksur karyesinden 
mak için her gün levazım mü- Fındık ogullarından 1310 tevel
dürlüğüne gelmeleri ve teklif lütlü Mahmut oğlu Meı:it na
mektuplarmı da ihale günü olan mına muharrer nufus tezkeresi-
29.' 4 /929 Pazartesi günü saat yle askeri tezkeremi kazaen za-
15 ka~ar mezkur müdürlüğe ver yi ettim, yenilerini alacağ•mdan 
melen. hükmü kalmamıştır. 

:~ * * 
Şchremanetinden: Bedeli keş 

fi 2580 lira 97 kuruş olan Kadı
köy Halindeki Dükkanlardan 
bazılarının ikmali pazarlıkla 
ıaptrrılacağından taliplerin 8/ 4 
929 Pazartesi günü ıoaat on be
§e kadar levazım Müdürlüğüne 
gelmeleri. 

ZA Yl: İstanbul ithalat güm-
rüğünden almış olduğum 26726 
No beyannameye ait 5125 nü
merolu mahsup makpuzunu za
yi eylediğimden yenisim alaca
ğımdan hükmü olmadığ·m ilan 
ederim. 

Komisyoncu KEMAL 

* * * GA1P KÖPEK 
Şelıremanetinden: Ameli ted- Cç ;-ışında., kuyruğu kısa. bası 

risata ba§lamak üzere kursa de- bey8.7. lekeli kah" renginde. yeni 
vam eden bilcümle tercümanla- bir köpek eğerini Jföis beyaz bir 
rm 9 Nisan 929 Salı günü saat l'oks-'rerrn köpeği mahı halin üçürali 
9 da Beyoğlundaki fırka bina- çarşamba günü saat ı 2 raddelerinde 

•ıa:ııııı:ı~ıP"~D'""=:ı:ııii••••••••••••••••• .. sın<fa bulunmaları yevmi mez- lstanbulda Vakıf hanı ch·annda gaip 
• IA.LIYT: \ t·:J\ ı.ı.; rl. 1 ır - ~llariciye .-c Dahiliye binalarına hindcr- kürda gelmeyenlerin imtihana olınuştu~. Bulup Heyop;lunda \iman 

u. i tcmı de iperı.aık ı ' z edilecektir. kabul edilmeyecekleri ilan olu- mektebinde .\!adam Riklefse getirene 
lşbı: te<i "· pazarlık suret ie münakasaya vaz edilmiştir. ihale haziranın 

ıirinci cumarte'' gunu saat on aladadır .ıa~ip!('rin yüzde 7,5\J cemiııatla nur. iyi bir mükAfat verilecek lir. 
uczk~ gün \e sıat: .\laiilc \'ekAleti mıllı l•.mlak ıdareslnd müteşekkil 1 İSTANBUL MAHKEMEYİ ASLİYE 
kombvona ve malumat içinde fen hey"etinc müracoatları.) T. YATRO İKİNCİ TİCARET MAHKEMESIN-

Kü0uk .\•a,ofva medıe<c bi~a<ı VE SINEMALA DEN ' ' i~•-m.ıııi!imiii .. '9İ1İıİj111J1!111rl Müflis kasap .ade Emin bey tarafın· ,\rnarut köyü•.d1 7 9 numat3h hane 
Ş dan Amerikan Ekspres bankasına mer· l/ilavet encümeni daimisinden e hun cılup Galata Perşembe pazarında ka-

C, sap ıa4e 1-2 Numerolu anbarında mev-
Ba.: da muharrer emldk icara \tıilmek ('ızere 8 Ma},S 929 tarihine kadır e.t ınulıtelililcins mamul ve ısyrı ma-

Bu akşam umum kumpam.·a şe- ı 9s1 d L T .. ·· · h ı· N' nc.~ye]cyc korulmı~tur taliplerin yevmi mczkurd.l saat on bire kadar mu. en~ utun sen« ••ye ısa-
ıefinc tertip edilen fevkaldde müsa- ttın on altıncı ve on yedinci ,.e on seki· 

Tıp Fakültesinıden: 
1 ını' doku ne ı ,"alt gunü saat üçte Ttp l'akiCteslndc Profesor 

"Zi ıgcn ıaraıınJ.-, '1ivabct b:ıkkındl Yeriltcck konfenns& a•zu eden ıMn• 
1 lO:~··idcrı 'tCa ol Jı. 

merc komik dumbuUu hmail efandi oinci Salı ve Çanamba ve Perşem~e gün 
hey'eti tem.iliye>i tarafından Rahibin !eri sut ondan itibar.n on ikiye kadar 
esrarı dıram komedi "4,, perde Si· mezklo: depoda bilmü.ıaycdc füruhtu icra 

cdilecc~ındcn talip olanların yövmi ve 
ataıan.uaıiila -J{oman ~ ~ovarro.,,tırafın· vakti ve mahal mczkurda iflas masası 
dan temsil edilen muazıaın film, heyetine mürı.cat eylcn\tlcri luzumu il.in 1 
kat.tolu, duıs, varyete. oknur. 

Bin Söz 
Resim 

Yüksek muallim mektebi s<>n sınıf talebesi bu günden itibaren 
mekteplerde tatbikat gösrmeğe başlannşlardır. 

Bursa kozlu viran köyündeki 
icra edilmiştir: mezunlar ... 

ınillet n1ektbinin imtihan~arı 

Fototraf matinası monakasası 
Halkalı nebatat ıslahı istas

yonu müdüriyetinden: 
Mücs<;emizce alıncık olın blr fotograf mıkinası ıleni münakasaya 

konmuştur. Taliplerln şarait ve kataloğunu görmek üzre her gün defterdarlık 

binasında :\lüessesıtı ziraiyc muhasibi mes'ullilğüne ve münakasaya iştirak 

içinde yevmi ihale bulunan 24 ;\;isan 929 Çarşamba günü saat on ikiye 
kadar "teminatı muvaakaıeleriııi mezkur muhasipliğe bltteYdi saat on dörtte 
orada toplanan mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

. Posta ve Telgraf 
müdüriyetinden: 

levazım 

1 - Yesaiti nakliyede kullanılmak üzre mubayaa edilecek olan 6000, 
10000 kilo benziu kapalı usulile münakasaya vazedilmiştir. 

2 - 118 :'\isan 929 tarihine müsadif dazar günü ihalesi icra kılınaca

ğından taliplerin şartname almak için şimdiden münakasaya iştirak için de 
mezkOr tarihte ve saat 14 tc l!tanbulda Posta ve Telgraf levazım müdüri· 
yerinde mubayaa! komisyonuna müracaatları. 

Gümrükler U • M . imtihan 
komisyonundan; 

Evcik! imtihanları kazanmadıklarından ikinci ve üçüncil defa olarak 
imtihana j!;lrcceklerlc ilk defa olarak imtihana gireceklerin 1 O , "isan 929 
Çarşamba ı;linü saat 1.1,30 Gümrük Tatbikat '.\lektebinde bulue'.llalan 
lazımdır 

Aksarayda Hasekide bayram paşa medresesi 
Fatihte tabhane medresesi 
Pangaltıda ;' numaralı hane 

,, 5 ,, a 
Şehzade lıaşında ınkaravi lşmail efendi medresesi 

" " darülhadis bosnevi 
Be~iktasta şenlik dede mahallesinde osman ağa m~ktcbl 

Zeyrekte hamit efendi medresesi 
Çarşıyı kebirde 7 numarah dükkAn 
Ebussuut caddesldc 1 O numaralı hane 
Dökmeeilerde süleymınlyc sıni medresesi 
Arnavut köyünde 12-25 numaralı hane 

Vilayetencumeni daimistnden: 
BAIAda muharrer emlAk icara verilmek üıre 28 r\isan 929 tarihine kadar 

müzazedeyc korulmuştur. Taliplerin yevmi mevkurda sut on bire kadar 
müracatları. 

Bank jeneral Pur Lökom~rs Etranje 
Bankası Galata şubesi 4lerinin 15 Nii.iin 1Q519 tarihinden itibaren 

lstanbulda Sultan hamam meydanında kıl.in şubesine nakledileceğini 

muhterem. mü~terilcrine beyan eder 

Genç bir Fransıt 
matmazeli 

Muteber Türk aileleri nezdınJı 
hizmet arı\"Or. Taliplerin ( fraa>ıl 

- -~ 
rumuziyle lsıanbul postahancsi l 1 

nilmerolu kutu adre>ine tahrircl' 
müracaatları. 

Frengi tedavisi 
Müelli!i: Dr. Osman $crdcttl' 

ikinci tab'ı blr çok il;h·cfe 

havidir. Fiatı 50 kuruş. 

el; 
l~taııbul İkinci Ticaret mahkcrııe· 

d"". ol 
-j~~ta..'1.bulda Marpuççularda Bat11~ 

Hanı altında 49 nümerolu mağazada i#' 
kim Lırdavat ticarctilc müştaeil ı:;_s): ı; 
2i ve Lcvi şirkctilc azasından Da~Jl fi 
kinaı'.t, Jak Levi ve Samson Levı t 
dılcrin 6 Nisan 929 tarifinden itiba_rcflı 
1lnı iflisına ve mcsalihi if}ii.siycııııı ,ı 
y,~t ve tesviyesi zımnında azayı ııııb, 
ıncdcn Cclcil Fuat beyin Jürj komi5t

1
: 

r.vukat Marko Nahum ve Atıf bey 
1 

muvakkat sendik tayinlerine ve rrısi ı 
sıyle depolarındaki emvah ticariye 
C'!yayi .ıaidci beytiyesinin temh• itıe ıııV 
t.'\r:"akıı dcfatirinin celbine ve kcfale11 

5 
s.:ıddaka irae edcmcdig:i takdirde haP

1 

tevkifin~ ve bu baptakı kararın rrııı; 
katcn icrasına mahkemece karar "'ıı 
rr.iş fJl<luğundan kanunnamei ticart~,. 
iizyetmisinci maddesi mucibince ~ 
sendll-.Jeı i jntihap olunmak iızcre c. 
nlatlutun i1bu bin dokuzyuz yirj ,ı 
kuz senesi Nisanın Yirmi ikinci ~jll 
tcsı gUnü saat 14 raddelerinde rna:;,s 
nir. ifl~s muame]ltına mahsus 
cc1ııı.:1eıi lüzumu ilin olunur. 

----
1LAN .. ıııv 

Gemlik orman idarcsınıı\:ı< 
sadara ettiği küçük kumlll 11 ıı' 
lesinde ( 3) mağ"azada mev~ıl 1ı 
her kantarı 100 kilo itiba.~ .;ıff'~ 
minen 1229 kantar ltöm\l~~r' 
zayede kaimesinde ırıı· ~q 
§erait dairesinde 4 Nis~~ 9 
rihinden itibaren 24 gu11 ııı11~ 
detle müzayedeye vaz olU iıP' 
tur talip olanların gemlıl< 11,,ı 1 

sı orman idaresine mUrac 
ylemeleri ilan olunur· 

1 
'1:es'ul MüdUr: BÜRHA?<IJ>'l' 


