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::~i~:~~::::~~~~~~:::~ı~~=: Talebe Birli~inin lnkara~a tu;ebbüsleri Bir iııtihap Maarif vetilliği Rıhtım işleri 
Viliiyet·meclisi aza
lığına sigortacı Rıfkı 
Bey intihap edildi 

tak, ancak devamlı bir istikrardan 
doğar. Cemiyet hayatının herhan-
ki cephelerinde olursa olsun "mu
vakkat'' hissinin uyuu iınsanları 

lııaddi ve manevi zabıtalar haricine 
Çıkarak hayal ve avantür alemine sev 
lı:eder. Bu haleti içtimaiye ve ruhi
Yenin cari olduğu milletler de, istik
balin alacağı şekli tahmin etmek 
hayli müşküldür. Çünkü içtimai is
tikrarı henüz tesis edemiyen mem

leketlerde hayatı umumiye adeta te
ladüflere tabidir. Bunun ıçın istik 
bale de hakiı olmak !stiyc, cemıyet 
le.rin her şeyden evel "ıstıkrar0 er 

\ına mL ... tenit tabii hayatı.kurm 
1 zımgelmektedı! 

\font :.ım ve medeni bir ce.!: 
t• isti rrar umumi hayatın her sal 

ına mil o' lıc.ır Fak2t asıl 

- mai .:.ıdaki ıst krardır ki, d.ger 
t:cpnelere ait olanlar._.a da vdcut ve .. 
rir İktisadi, idari ve siyasi sahalar
daki istikrar hep içtimai istikra:.n 
~eticeleri addolunabilir. Aceba c~-

'' ·yetin esasına taalluk edip "içti
~utı istikrar" dediğimiz nizamınbaş

lıca amilleri nelerdir? Cemiyet ve 
llıillet hayatmm ilk içtimai parçala
rı hiç şüphesiz aile teşekkülkrödi,, 
llinaenaleyh istikrarın her şeyden c
~et aile teşkilatında teessüs etmiş 

~lınası lazımgelir. Sonra ailenin üze
'İnde yaşadığı bir toprak ve içinde 
hıııunduğu bir muhit vardı. İkinci 
dorecede istikrar bu toprakla muhi
~ da şamil olmalıdır. 

'I'ürk heyeti içtimaiycainde aile 
"tikrarı ötedenberi bazı mühim se
lıtpıer tesiri altında biraz 28if kaJ. 
llııştır. Aile istikrarmm iki mühim 
lıııiii vardır ki, biri aile bağl.mnm 
~liveti, diğeri de ailenin .zaman i
lindeki devam kabiliyetidir. Bizde 
itki nikah ve taıak usülleri aile bağ
ltrı •on zamanlara kadar, adeta ko
~cak bir derecede gev§Ctmiş ve çü
l'iittnüştu. Cumhuriyet kuvveti Ka
nunu medeninin kabulü ile l u saha
~ki noksanlığı kaldırmış v' aile teş 
•latına, şimdiye kadar mahrum kal
«.ıh kuvveti vermiştir. Ailwin za
'tıan içindeki kuvvet ve devamının 

ıı trı tı:ıühim müessiri de ail~ i:ıimleri-
~İr, Bugün başka milletlerde iki üç 
~ senelik nesep ve tarihi malum 

nJC ~·Çok aileler gösterileb'l 01iği halde 
ıs •de ekseriya bir kaç batın i'.eri gıt 

lıc1t mümkün olmıyor. Aile gnrııru, 
~lliyet i"ruru kadar, vatan sevgi
'niıı kuvvetli bir unsurudur. Bu 
lıırur hiç şüpheıiz her ~eyden eve! 
~le mefahirinden, aile isminden ile
~ tetir. Fakat bunlar maır.m olmaz
~•miyet de kuvvetli bir e:.rrji 
tı bamdan mahrum kalmış olur; 
~Un için aile istikrarmın bu saf
tı, ltıı da herhalde temin etmek 22-

"'ti vardır. 
~ 'l'~prak ve muhit istikrarı da çok 

,tı ~.~Uk bir ehemmiyeti haızJir. Aile
# ~ llıuayyen bir toprak üıt;inde ne 
~ f. dar fazla kalırlar, ve ne kaJar 

e• 

~fi ~<la bir eser ve iz bırakırlarsa, on
<'' ~'daki say kudreti ve vatan sevgi-
~ ı.ı.. ele o nisbette artar. Cüzü fortleri 

,b•· .'~n e' ~ \-. ve mekc'in içindi! mütemadiy~n 
ıe' ~'~en cemiyetlerde kuvvetli ilti-

~ noktaları bulmak müşküldür. • 
btt ildi ihtiyarı haricind-:: mücbir 
~.'•lı.!p olmadan ecdadını:> tGprak
~ ~ •. faaliyet sahalarını terkeder0 

'at~ndaş en azizbağları kırmış 
"ııı· ktır. Fertler başlı başma bir 
lıı1'Yet teşkil etmek için kifi kuv
~ •re malik değildirler. Biraz da 
1',.,:• memleket ananeleri, bagl•rı 
ti bi dır. Avrupa milletleri, herhan
~t~ r.~•beple, kendi memleketlerin

ff- '•ı iı.nıerce u•ak yerlerde te,kiha-
~I b~ılıtıiş vatandaşlarının kabirleri
~ ı e 
··ıı i . llıuhafaza ve hatıralarını tes-

111,. ~,~'" hiç bir fedakarlıktan geri 
ıf ~~ortar. Bu yalnız bir gösteri§ 
~ lı' ,.hr.dı ile rnidir? Hiç şüphesiz kı 
ı' tı, ' aaıı maksat dağılan aile kuv

!11' '~nı <>h.mde:ı sonra bile mar.evi 
ıt11 t: ita toptu bulundurmaktır. Ce"'lli
q 1 ."ilııı Y;tında i&tıkrarın liizümunu 

ı:;ı~, ~ en milletler için aılo ıstil< 
'ııııa:r. suretle tesis ve ta~viyeye 

~aruri bir hareket~ir. 

ZEKİ MESUT 
Edirne meb'usu 

•••••••• 

Talebeain yerli malı kulla
nılması teşebbüsü Ankarada 

hüsnü telakki edildi 
Balkan talebe 
birlikleri kon 
grasi Ankara 
da toplana
cak - Adliye 
vekaleti hazi
randa hukuk 
Cemiyetine 
2,000 lira gön 

Fahri Bey derecek Nihat Bey 
Maarif, Adliye, Nafia vekilleri ile Şurayı 

Devlet ve Divanı muhasebat reisleri 
mühim vaatlarda bulunmuşlardır 

TUrk talebe blrllilne alt bazı ı,ıerl halletmek Uzre An· 
kereye giden blrllk murahhesları •ehrlmlze avdet 

etmı,ıerdlr. Birlik murehheslarınden Hellt, 
0

Nlhat AiT, ve 
Fehrf Beyler takip eHlklerl ı,ıer meyanında yerll mallı 

mee'eleel ile de me,gul olmu,ıardır. 
Yırll malı meselesi Ankarada bUyUk blr alAka uyandırmıştır. 

Relı!cumhur Hz. talebe murahhaslarına bllvaeıta muzaheret 
vaat buyurmuşlardır. 

Vesaiti nakliyede talebeye teshiliit 

Talebe murahhasları vesaiti nakliyede tenzilat meselesi hakkın
da da alAkadar makamata m!!racaat etmişler. Yalnız y!!ksek 

tahall talebesinin bllumum vesaiti nakliyeden azami tenzllAta tabi 
tutulması için bir Jayıha hazırlanacak ve Nafia vekAletine 
verilecektir. 

Anadoluya talebe seyahat/arı 

Talebe gruplannın Anadoluda seyahatlar tertip etmeleri 
takarrUr etmiştir . Dahıtıye ve maarif vekilleri bu se· 

yatlarda talebeye azamt tenzilat ve muzaheret vadetmişlerdir. 
Talebe birliği hariciye m!!d!!r!! Halit bey Ankaradaki temııa

lan hakkında fUnlan söylemiştir. 

Ankarada Balkan telebesi kongrası 

M aarif vekllletile temas ederek Balkan, Peşte kon
graları ve bir bülten neşri hakkında bazı esaslar 

tespit ettik. Türkiye, Yugoslavya, Romanya, Bulgaris
tan talebe birliklerinin Ankarada bir kongra aktetme
leri takarrilr etmiştir. Dört millet talebesinin iştirak 
edeceği bu kongrada, ağustosta Peştede in'ikat edecek 
beynelmilel kongra için bazı kararlar alınacaktır. Bu 
suretle Balkan talebeleri beynelmilel hongrada müş
terek fikir ve menfaatlarını müdafaa edecektir. 

Türk talebe birliği tarafından bir bülten neşri ve 
propaganda teşkillltı yapılması kararlaşmıştır. Gerek 
Jıongra gerek propaganda için lllzım gelen tahsisat 
kabul edilmiştir. 

Adliye Vekili B. ile temas 

Hukuk talebesi namına Ankaraya giden Fahrt Bıy bir muhar· 
rlrlmlze şuntan söylemiştir: 

•Adliye vekili Bey mUracaatlarımızı hUsn!! suretle kabul ederek: 
cemiyetimize büyillı: ve nalı:dt muavenetlerde bulundular. Bu me
yanda 1 Haziranda muhtaç talebeye 2,000 lira gönderilecektir. 
Aynı zamanda vekllet neşriyatından mUhlm mlkdarda hukuki 
kitaplarda gönderilecektir. 

Hakimlik ve müddeiumumilik/ere tayin 

Yekli bey badema hukuk mezunlannın mahal tasrih etmemek: 
şartıla 10 gUn zarfında hakimlik ve milddelumumlllklere tayin 

edllecelı:lerlnl kat'I olarak beyan etmiştir. 

Maarif vekAletf de bütçesine bir talebe tahsisatı faslı koyarak 
her sene talebeye yardım edecektir. Şimdilik 500 liralık klğat 

verecek ve ayrıca 200 lira muavenette bulunacaktır. 

Talebe murahhaslarına verilen vaat/ar 

Nalla Vekili B· Şuayı Devlet ve Divanımuhasebat, reisleri de 
hukuk mezur 1 ırından tayin için mıtracat edeceklerin diğer 

müracaatlara tercih edlleceklerlnl vadetmişlerdir •• 
Talebe murahhasları Ankara Hukuk mektebine misafir odll

mlflerdlr. Hykuk talebeal reisi Fahrlsl Necip Ali ve mUdderrls 
Cemil beyler murahhaslara azami yardımı yapmışlardır. Ankara 
Hukuk mektebi talebesi de samlmt surette murahhsları ize 
etmişlerdir. 

Heyeti askeriyenıiz 
14 ni.§anda geliyor 

14 nisanda limanımıza 

gelece kNovroslskl vapurıle, 
Afganlstandan mufarakat 
eden askeri hey'etln avdeti 
~eklenllmektedlr. 

LONDRA YA AVDET 
EDİYOR 

Boulogne, 7 (A. A.) - ltal· 
yadan avdet eden Sör Chamber
lain Londraya dönmek üzre dün 
aktam buradan vaııura binmiı· 
tir. 

Rıfkı B. 22.'>, ihsan Arif B. 
8i5, Fikri B. !Jt rey aldılar 

--~-
Ankara 1lraat bankası 

mildilrlilğülı tayin edilen 
Raşlt beyden 
inhilal eden 
Vilayet mec
lisi azalıği 
intihabı dün 
Darülfünüh 

tonunda icra 
edilmiştir. 

intihabat 
fatih, Bayazıt ;,- f 
milntehlbl ıııa-ıı~ .. _, , y; ,,1· 
n il eri, Cem 1- l;liiliiiıliiiii.;Sil 
yeti umumiye Rıfkı Bey 

azaları ve Maarif Sıhhıye 

müdilrlerl iştirak etmişler
dir. C. H. Fırkası namına 

sigortacı Mustafa Rıfkı bey 
namzet gösterilmişti. intiha
bat saat 3 de icra edilmiş 

ve tasnifi ara neticesinde 
225 reyle Rıfkı bey intihap 
edOmlştlr. Tasnif neticesinde 

Ihsan Arif bey 85, Fikri bey 
31, Faik bey 13 ve diğer 

bazı zavatta beşer onar rey 
almışlardır. 

Ka~riJe H. meselesi 

Cemal Hüsnü Bey 
Ankaraya gitti 

C. H. Bey Vekalete 
tayin edileceğinden 
resmen haberdar ol-
madığını söyl~yor 

Muhtelit mübadele komlı
yonu T~rk hey'etl relıl Ce
mal Hüsnü Bey dün akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. 
Cemal Hüsnü Bey dün ken
dlslle görüşen bir muhıırrl
rlmlze bu şcyahatının komis
yon lşlerlle al kadar olduğu-

1 

nu. Vıısıf be,Yln yerine Maarif 
Vekaletine tayin edllecetıne 

dair olan haberden resmen 
malumatı olmadıj!°ını söyle
miştir. 

M.RIVASIN iNTiBALARI 
Cemal Hüsnü bey Atlna

dar avdet eden komisyon 

Yenidesı bazı tahar- \ 
riyat yapıdı ve şahit

ler dinlendi 
• 
1 stlntak hakimi Hikmet ve Na-

zım beyler dün da Kdrlye H. 

ve rüfekasının tahkikatı ile meş

gul olmuşlardir. 

Dün, Tarııbyada mukim Ma
dam Elcni ile :\!adam Klara ve 

Gapriycl isminde bir Ermeni şahit 
olarak dinlenmiştir. 

Görülen Jiizum üzerine Gab
riyclin evi de aranmışiır. 

Alınan maltlmat, kafi bir dc-
111 ele geçirildiğini teyit etmekte
dir. 

Bu hafta içinde sekiz, on ka
dar şahit dinlenmesi mukarredir. 

Türk- Yunan oıünasebatı 
SeIAnlk, 7 - Ayan inti

habatı için buraya gelen M. 

Venlzelos kabineyi teşkil 

ettiği zamandan beri yaptığı 

işlerden bahsetmiş ve Balkan 

sulbü yolundaki mesaisini 
anlatarak Sırblstanla ltllAf 

hasıl olduğunu, ltalya ile de 

samimi münasebatın tesis 

edildiğini söylemiştir. Başve

kil bundan sonra Türkiye 
ve Bulgaristan ile de ayni 
suretle misak aktlne çalış

maya devam edeceğini llAve 
etmiştir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı- İngiltere. ltalya hariciye nazır!arı 
arasınd.ıki müHlkattan sonra: .. 

2- Son haberler 
3- Tarlht tefrlkan11ı· Tcmlrlcnt 

S Uncıı sahifemizde 
ı- Te!fü ;ııerl hıı.lıkında yeni bir 

t:arar4 
ı- Bir genç yok yere intihar tcşeb· 

bU!U ıdc bulundu. 

4 Uncıı aahllemı. 
1- Hava raporu 
t- Felek 
S- Kulak minlitl 
4'- Sın'at aleminde 
S- Spor bıhhlcrl 
6- Roman 

lemaı Hüsnü Beg 
reisi M. Rlvasla görüşmüş
tür. M. Rlv as Atlnııdan iyi 
intibalarla avdet ettiıtlnl be
yan etmektedir. 

Aldı ımız malftmata göre 

tekllfatımız hakkında Yunan 
gaztelerlnde çıkan haberler 
noksandır. bu tekllfat ara
sında emlak meselesi ile taz
minat işi de vardır. 

Buz imtiyazı 
Emanetten alındı-Bu 

sene satış serbest 
otacak 

l~velce ~ehremanetlne verilmiş 

olan buz satışı imtiyazı Emanet
ten alınmıştır. Bu yaz buz ser
best sanlacnktır. Emanete ait bu
lunan Kara ağaçtaki 50 tonluk 
buz fabrikası bu sene Emanet 
hesabına çalışamayacal(ı için bu
rası kiraya vcrilecelı.tlr. 'Mamııfl 
Kara ağaçtaki fabrika muattal 

kalsa bile günde 80 ton buz çıka
ran üç fabrika mevcut olduğun-
dan ve şehrin ihtiyacına 7 5 ton 
kafi bulunduğundan buzun geçen 

senelere nisbctle haylı ucuz satı
lacağı tahmin edilmektedir. Birde 
Emanet buzu Hamldiye suyu lle 
imııl eylemekte idi. Şimdi b'Jza 

sar!edilen su şehre kıılacajtı gibi 
buz yapacak fabrikaları da fillt
relenmlş su llc buz yapmak mec 
buriyetlnde hulundurulacaklardır. 

Sırbistanda Kar 
Belgrat, : ,A.Z) - Pek şiddetli 

bir soğuk hüküm slirmektedir. 
Sıırıybosnadıı kann irtifaı 30 
santımıtroyu bulmuştur. 

Muallaktaki mesai/ 
Nafia vekl1leti ile 

halledilecek 
1 

Geçenlerde Ankaraya gl- ı 
den Rıhtım şirketi müdürü 
M. kanonJ avdet etmiş ve 
dün bir muharrlrlmlze de- 1 

mlştlr ki: • 
-- Şirketimize alt hallc

dllmemlş meseleler hakkın- j 
dakl tekllfatıınızı Nafia ve
kAletlne bildirdik. Bu husus
ta müzakereye başlanmasını 
bekliyoruz. Bizim arzumuz, 
lstanbul limanının ıslııhına 
dair olan talepleri kabul 
etmekdlr 

Serbe t mı.,taka hakkında 
da· hükftmetle muhabere
deyiz. 

Istanbulda anterepo buh
ranı yoktur. Hatta bir çok 
boş yerlerimiz vardır. 

Yeni inşaat Ankara mü-
zakeratının neticesine mual
laktır. Rıhtım olmıyan yer
lerden para aldığımıza dair 
şikayetler haklı olsaydı 

hükllmet bizi menederdi. 

Liman durgun bir halde
dir. Bu hususta tekllfatımızın 
iyi bir tesiri olacağını ümit 
ederim, 

1 Şirketimizin hasılatı gayri 

1 kafidir. Üç seneden beri ser
maye~arla faiz verilmemiştir.,, 

~\ı\üşavirlik 

Muvaffak bey tayin 
edildi 

Fuat beyden inhilal eden 
Muhtelit mü-
badele komis
yonu Tilrk 
hey'etl mü
şavlrellıtlne 

ı\\enemenll 
zade Muvaf· 
fak bey tayin 
edilmiştir. 

Muvaffak 
bey elyövm 
Gümillclne tali komisyonu 
reisi bulunmaktadır. Bu 
günlerde lstanbula gelerek 
vazifesine başlıyacaktır. 

Bingazide harp var 
Bingızi, 7 (A.A.) ltalyan kı• 

ıaan ileri harekata devam etmek
tedir. Bir hali[ kol 6 Nbanda Bir
bughedaıia civarında erbabı kıyım
dan bir grupu inhizama uğratmış ve 
160 telefat verdirmiştir. Yüzlerce 
deve iğtinam edilmlşdr. ltalyanlann 
zayian 15 yerli maktul ile JO kadar 
mecruhtan ibarettir. 

Sırbistanda kar ya!'Jıyor 
Brlgrar, 8 (A. A.) - Bütün mem• 

Jekcrıe soğuk hüküm stirmektedir. 
Şehir ve civarında ve vilayetlerde 
mebzul surette kar yığmaktadır. 

Timsahların yediği insanlar 
Nüyork, 7 (A.A.) - Panama 

mıntakasında 5 Amerikan askeri 
timsahlar tarafından yenmiştir. Aı· 

kerlerin bindikleri sandal devrilmlş 
ve içinden yılnıı üçii ağaç dallarına 
asılmak ve bu vaziyette 11 sut 
kalmak sureıll'le kurıulabllmlşlerdir. 

~eJrisef ai ~· •,, · ... 
Bu 8Cne ;) r .il "O ı 
lirayı n1üteca\ izdiı --
Büyük bir vapur alı

nacak, müdür muavin' 
Tahir B. in beyanatı 

Seyrlsefaln yeni bütces! 
5 milyon lirayı mütecaviz 
olup geçen sene bütceslne 
nispetle fJ 0,000) lira kadar 
fazlalık vardır. Şimdi alın
ması mukarrer Gillnlhal 
sistemindeki iki vapurdan 
başka yeni bütceye de bü· 
yilk bir gemi mübayaa 
için tahsisat vazedilmiştir, 

Seyrlsefaln umum müdü
rü Sadullah Beyin rahatsız
lığı dolaylslle Ankara seya
hatı teehhüre uğramıştır 

Müdür muavini. Tahir Bey. 
Florya ve kumkapuya lskelt 
inşa edlleceğl doj!°ru olmadı
tını o civarın ihtiyacı ~!men 
düfer ve tramvay ile temin 
edildiği için vapur seferleri 
yapmata lüzum görülmedi
ğini, yeniden müsait şeraiti, 
küçük ve büyük vapur bulu
nursa alınacağını, lzmlr 
vapuruna çarpan Tadlıı 
acentesinden (9.000) lira taz
minat alındığını, acenta. 
Beynelmllel formül muci
bince tamir günleri !çir. 
ayrıca istenilen parayı ver
mediği takdirde mahkemeye 
müracaat edileceğini söyle 
mlştlr. 

Haftanın 

miihim 
haberi 

U' 

Her Tilrk talebeniI 
iştirak edebileceğı 
musabaka 

20 nisan CumartesJ 
günilnden itibaren başlı
yacaktır. 

- Şimdiden kendini· 
zl hazırlayınız: 

- Haftanın en mühim 
haberi hangisidir. 

Türk ~eoçli~ioio likri laaliyelin · 

BURSA İSKAN İŞLERİ 
Bursa, 8 (Milliyet) - lakin 

umumi müdürü Haci Mehmet 
bey lstanbula gidecektir. Haci 
Mehmet bey Bursa iskan işleri
nin muntazam bir sistem dahi
linde cereyan ettiğini, tefviz it
lerinin bir an evvel ikmal edil- ve memleket ifleri üzerindeki alaka 
mesi i~in az.a~i tedbiler alındı- larıaı ~o~altına~a ıııatul olau hl 
ğını soylemı§tır. oıösabakaya i~lirak farllannı: 
GENCLER BİRLİÖİ GALİP 

Ankara, 8 - «Hakimiyeti 2inci sahifemizde 
Milliye» kupa maçında geneler okuyunuz ... 
birliği, Muhafiz göcilnü bire 
ka191 iki aayrle maıdup etmi,tir. 



r 

f 1111!!). 1di •• iti: •• 

TEMIRLENK 
•• Ortülü bir kadın geliyor 
Bu genç ve gilzel kadın, Temirin 
oğlu tarafından tecavQze uğramış, 

adBlel: iatlgordu 
Hafu Evet, efendimiz, tlu 1 

benimdir •• 
Temlrlealek dQ9UadU, sonra 

dedi ki: 
- Bin &merkandl ıenekrce 

ofiraşarak kılıcımla aldım. Şlrıvli 
de başka mımlekttlerln gtLzıllllcle
/uini atıp Semerkande g6tfJrDyo
rum, Stn ise böylt bir şehri Şlraı:tı 
bir kilf/Hr hannna balışlıyorsunl-

Hafız evd(J tereddat ·. Sonra 
tıbessOmle lU cevabı vtrdı · 

- E/endtmiz, 4ft ben bukador 
masrlf o/dutum irin fU giJrdfietJ
nUz bu perişan kıyafete girdimyal 

~airin bu cevabı Ttmirin hoşu
na gitti. Hafıza bol bol htdiyder 
.,ererek kendisini gtri gönderdi. 

franın saz şairlerinden pek 
çogu Temlrla arkasından Se· 
merkande gitmişlerdir. Temlrfa 
OçUncO otlu Miran Şah gındlnl 
içkiye vermlfti. Bu genç, lca· 
hında c .. ur, fakat zalim bir 
adamdı. Son senelerde Temlr 
Hazer denizi bu•allslnln idare• 

sini Miran Şaha verml9tl. Kendisi 
bir sene kadar Hindistan tara
fına gidip avdet edince otlunua 
deli olduğunu haber aldı. Miran 
Şahın çılgınca bir takım ı,ıer 
yaptıtJnı, altınları pençereden 
sokaga serptltiJıl, 'kendtslnla 
attan düşerek yaralaadıtJaı ve 
öyle öyledlg!nl babasına an

lattılar. 

Brn, dıınye:ya lıllkmedtn 
adanun ottuyıun. 

Miran Ş.h buadaa 90llJ'a 
Tebrlz ve Sultaniye şelılrlerlaln 
kale duvarları yıkılmak Uzere 
emir verdi : 

Temlrfn oglu tarafından vc
rflmlt bir eıın1 yapmamak 
kabll detlldl. Bu emir bir ka· 
nuıı d-aktl. FmlaJdka ba fdılr
lerln kala duyıulannı yıka.aya 

başladılar. lranlı ••ruf bir fi· 
lo.ofua otlu Cllmllf. MJraa Şa
hın emrlle Yahudi ıaezarııgına 

ıomoımnştar. 
Bir gUn Temlr sarayınıa ka· 

pusana yOzll örtOlll ve koyu 
renk bir enaba btırflnmllf bir 
kı d a r;ıldl. l(adıaın berabarlude 
kım e yoktu. Bir ••Y fıaıldadı, 
derhal sarayın kap arı n ta
dına açıldı. Derhal k .. dt<tlnl 
Temlre haber verdiler: 

Şahın kızı sizı yalnız gör
mek istıjor .• 

Bu kadın HaDLade, Temlrln 
en bUyllk otlu Cihangirin zev
ceslydl. Temlr ile yalnız kalınca 
gllzel yu·ıUndekl OrtUyU ııır ta
rafa çekti ve Temlrfn ayakla
nna kapanarak dedi ld: 

- Ey bOyiik cmlr.I.. Btn smin 
ııjflun Miran Şahın bıılundııRıı yer
den geliyorum .. 
Kadın başına gelen feltketl 

anlattı. Miran Şalı kendisinin 
harlmlne tecavUz etmiş, evini 
basnıJf, taaru:ı: etmişti. Kadın 

bur.ua tafsUttını verdikten sonra 
haykırarak: 

Ey Emir Temir, dedi, ben 
smden himaye ~kUyorıım. Adalet 
isterim 

Hanzadealn zevci çalı: yata· 
maınıftı. Temlr bu oğlana ken
dlae veliaht tayla etmlftl. Cl
haaglr de, öıııer Şeylı de öl· 
mllflerdl. Temlrln, onlar öldUk· 
tcll sonra Miran şah ile Saray 
Hatundan olan en küçük oğlu 
Şah Rull kalllllfb. Hamadenln 
ölen Clbangirden oğulları vardı. 
Şah Ruh, han:ı:adenln oplla· 
randan pek yatu detUdJ. Zaten 
bu çocuk her şeyden ziyade 
tahıllı meraklıydı. Tatar yaea11 
mııclblııce Temlrltı •lraaı Han
udenln otııltarlle !Uru Şah 
arasında bunlardan birine kala
caktı. Temır Hanzadenln büyük 
otlu Hallle Mlylk 1tır laıım 
arazi verdi. 

Miran Şah e ıefalıet uğru
nda kendial malıvettf. Bu su
reti• Han:ı:ade kendi oğlu 
tçta amdapndaa çok şey temin 
ıtııılf oldu. Bu kadııııa cesareti 
fayaat takdirdir. Çüalı:11 Temlre 
otıııııu flklyet etmiş derhal 
hUkmedllmeslnde israr etmiş, 
Temtrfn karfısında korkmadan 
ıumuftu. T lr, Haıızadeye 

bir çok ihsanlarda bulnndu, 
oğlunun dul z~vces!nln itlbannı 
yUkıielttl. 

Miran Şah 
olduğu halde 
na ıı:etirildl. 

oy ıınd.ıı kement 
ah ının lıuzarıı- 1 

lr o-"'ıunn 1. !!YU· 

tını b&ğı~ladı, ıalrln elind•lrl 
tklan aklı. 

Teaılrta bJddctl Miran Şalııa 
adamlanna lı:nrtı boşandı. Te· 
mir aedea deadfl:ırfal fena şey
lerden meaetaıedller diye llldU. 
.rtıttU. Bllnlar ara11nda maruf 
plıhır de vardı, dalkavıılı: ve 
tıflılar da... Bir tıllı, Miran ş.
lno dfter adamlariie birlllı:te 
lclaQı edllaıek Uı:re götorDIDrkın 
bunlara ,Oyle dem'ltlr. 

Haydi şırlıdi d~ /Jniime geçi
tıiz, Şah ilt btrnbu tJ!ltnlrken 
fwıi arkada bırakırdınız:. Şimdi de 
oltdt gitsenize!_, 

Orta Asganın sahibi 
1388 ıenealnde elli Uç yaşın

da olan Temlr artık Orta Asya 
il• franıa yegane lıtlkDmdan idl. 

Hakikatte botun bııralana hU
kOmdarı olaa Temlrleak sadece 
şu unvanı haizdi: Temlr Qıırlgaa. 

Ourigao muhte,em manasına 
gollyordu. Ttmlrln ismen met
bau olan biri vardı ki bu da 
Cenpz Han ıUIAlulnden gelH 
Han idi. 

Bu Han hakikatte Hiç bir 
. mevcudiyete mallk değildi. Se
merkaırtt'C onun için bir saray 
yaptınlıaıf, ıaalyyetine de bir 
kııım asker verilmbtl. 

Hlll a Temtre nispetle hiç 
bir eheııılyıtl kalmaınıftı. 

Tamirin gU.den (ÜH büyü
yen lmparatorluğaaa da bir isim 
vırflmemlfti. 

Teıııire Maverayı Nelı1r Emir! 
unvanı da veriliyordu. Bu naınla 
hUtbelerde anılıyordu. 

Ttmlrln bu hUkmU nUfuzu 
sade bir şeye lstlaal ediyordu. 
Orta Aııyaıııa adamlan oymak
ıano ltqlan tarafından idare 
ed111rcH. Baılar lcab1114la ba•
kalarınıo tararıaa hicret ederek 
hayatlarını yeni efendilerine 
hasrederlerdi. Bu da olıııazsa 

kendi aralarından lılrlnl ba(I 
olarak intihap ederler ve bııaun 
tuzuna lftlrak ederlerdi. Oyınak· 
farı Ue aıat;rur olH bu adamlar 
kendi hllrriyetlerlae ve elde 
ettikleri her hangi bir imtiyaza 
son derece laakanç oldukları 

ılbl kendi ailelerine lı:arşı da 
pek mllstebit davranırlardı. 

Bu adamlar mücadeleııln fay
dasızhtını anlayıncaya kadar 
Tamire karşı koydular. Ondan 
ıoara da onun tozunu yediler. 
Banlar Temfrden bir el ile idare 
etmeğe ihtiyaç vardı. bunları 
o zamana kadar hiç bir şey 
blrleştlrememl\ltl. 

Şimdi bunları Teın1rc itaat 
arzusu birlt11tlrml\I oluyııntu. 
Temlrfa şahsı onlar için kanun 
demelrtf. Temir yeni bir yer 
zaptedlace bunu ya bir ogluna, 
yahut da adamlarından birine 
tevdi ederdi. Temi re ka'lı mes' • 
al olan vaHltrı Daroga derlerdi. 
Temlr lntlzamın:lığı sevır• zdl. 
Onun için mesela bir yerden 
geçcı'lctn yılak bir köprü gOr&e 
hemen oranın valisine bunun 
tamirini emrederdi. Eski kervan 
earaylar tamir ettlrilmi•, o yol
larda yınl ıniaaflrhaneltr yap
ttrılaııştı. Yollar laşın bile mu
hafaza cd!Ur, bozulan yerler 

tamir ettirilirdi. Yolcuların emni
yeti için muhafızlar tayin edU
mlftl. Buaa mukabil kervaalar
daıı bir (Umüş para alınırdı. 

Temlrlenk teabeWğe son de· 
rece d .. maadı. Dilıacilltl iş 

edinenlere kar,ı, flddetll lıare
ket ederek buııların her tarafı 
istlUI otmC!llne ani olmuştur. 

Yol mnhnfızlan, belrcller bu
landukları yena a ayişlnden 1;on 
derece mes'ul olduklanndan 
meseli bir yerden bir şey çalı
nınca bunlar ônu tazmin etıııeye 

mebardurlar. 
Temlr vatl ülkesinin h ç bir 

tarafıoda her hangi bir ilıtilaı 

çıkmaması için lJek ziyade U)a• 
nık buhınuyordu. Onun şiddetll 
azmD iradesi alıı"da ordu M>n 
ılerei:e zaptu rapta ıuallkti. Te
mlr bu ordu l?e iftihar ederdi. 
Ge11e bu ordu ile bfttlln Asyayı 
zapctrneye r.;:mettl. 
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_H_A_R_fc_ç_T_E_N_A_L_D_IG I_M_I_Z_H_A_B_E_R_LE_R_, ••• !' · ~-li~~~r·Jıi 
bwU•er-4!' :Fr-.n•ad.a AJ.m.a:DYu.!!!! 

~~!!:~~a:~~!~ Balya ile ınüza~ere AL~~°:L~!~E!ş~ü- Yeni gümrük tarife~ 
ganaftabulundu MUALLAKTA~KALAN ZAKERATTAN sı"nde tadı"laAt yapıldı 1 MESELELER §İKA YETÇİ.. . 
Londra,7 A.A.) - M. Mus· HALLEDİLİYOR Berlin, 7 (A. A.) - Alman 

ıollnl ile mülAkatından son- Paris, 7 (A. A.) - Journal matbuatı tamirat hakkındaki Tarif ede lüks o-to_m_o_b~i-ll_e_r_l_e eski vapur· 
ra "Observer" gazetesi mu- gazetesi bu günkü batmakele- müzakeratın almış olduğu buh· 

hablrfni kabul eden 5 r Cham- sinde Fransa ile Italya arasında ranlı &afha hakku:da uzun uza- /ara fazla gümrük resıni konmuştur. 
berlaln lngfltere ile ita! a muallak bulunan i~lerin bil~as· dıye mütaleat dermeyan etmek- ---

.. Y sa Trablus hududunda tashıhat te ve Almanyanın mali istitaa- Tarifl! mayı.~ta meclis lıe11'eti umumlye.~ine ı•eri/ece//' 
arasındaki munasebatın iyi icrası ve Tunusluların tabiiye- tini kale almaksızın müttefikle- tir. }'irnıi senelikten fazla ı•apurlar i('ln güzde !l[i: 
olduğunu ve diğer devletle- ti mes'elelerinin iki taraf için rin son mutalebatını bile artır- gümrük ko11uyor. 
rln menfaatlarına zarar ge- adilane bir surette halledilebi- mış olan mütehasııslarm bu ha Ankara, 8 (Milliyet)- Mus-jnanlarla yeni vapurların gii~' 
tlrebllecek mahiyette telAkkl leceğini beyan etmektedir. reketlerini şiddetle tenkit eyle- lafa Ş~re~ Beyin riyasetinde top ı ı·ük resmi az, eski vapurlarıtl r 
edilmemesi lazım geldiğini Paris, 7 (A. A.) - Temps mektedir. Komünistlerin müta- lanıuı •ktısat ve maliye encü- ~e fazladır. Yirmi seneliktel' 
beyan etmiştir. Sör Chamber (tan) gazete~_i ~adisatu;ı ~ran- leaları umumiyetle betbinane-. menlerinden mürekkep Muhte- fazla olan vapurlarla vesika!" 
lain Fransa ile lnglltere ara- sız-ltalyan mukalemelerının de- dır. ; lit enciimen gümrük tarifeleri bulunanlar için yüzde yüz re 
andaki lülifın Almanya ile vamına müsait bir !~ alma- MARESAL HlNDENBURG 

1
1 l~tkikatı_ı_ıı ikmal etmek üzere· sim konmuştur. 

1 Ü b blıh sından dolayı memnunıyet be- - dır. Encumen bundan sonra ta- T 'f 1 d 1 k · ı; o an m nase atı assa d k d' ki HASTA arı e er e meme ette ııı• yan e ere ıyor ·: rife layihasını bütce encümeni-
teshll eylediğini ehemmiyetle "Frans~ .ile ltalya arasında Bertin, 7 (A. A.) _ Reisi ne verecektir. şafa müsait olan kısımlar hiııı' 
kaydeylemlştlr. ka. r,ılı_k_ lı ıtımat esasına müste-,cumhur Hindenburgun sıhhı va Aldığım malumata göre tari- ye edileı·ek fazla gümrük ko~ 

BUyUk bir maç t eba A h muştur. Makinaların küçükle!' nı munas t vrupa sulhu- ziyeti hakkında dün neşrolunan fe layı ası meclis hey'eti umu- büyüklerine nispetle daha faı~ 
Inndra, 7 ı\.A) - lnı;iliz Ye nu. n muhafazaı_ı .için kıymetli raporda, bir kaç günden beri mi miyesinde Mayis bidayetindcı 1• 

b 1 
himaye edilmi•tir. Zira büyii• 

Fransız orduları takımları arasın- ır zaman ve atın mede iyeli- de rahatsızlığı ile karışık bir müzakere olunabilecekti:. Bu ' 
da yapıları nııı;bi maçında lngi· nin ?1üdafaası için bir zaruret ı· enfluenzadan mustarip olan ma layıhanın bütcenın müzakeresin ler teşvikı senayi kanunu ile r 
lızler 'ekizc br~ı 2 ı <ayı ile teşkil eder. reşalin reı;mi işlerle meşgul o- den evvel de görüşülmesi k vi- sasen himaye edilmektedir. 
gnlip gclrni~lerdir. 3 MİLLYON FR. HASILAT lacak derecede eyileştiği, fakat yen muhtemeldir. Tarifelerde inşaata, inıJ * · Paris, 7 CA. A.)- Büyük pi- tamamen iadei afiyet edinceye Ogrendigime göre Muhtelit müteallik malzeme reı;imlerİ 

.1nlihap faaliyeti yano üstadi Paderew&ki Fran- kadar ihtiyatlı davranması icap encümende tarifeler üzerinde de tenzilat yapılmı,tır. Metili 
Loııdra. 8 \ \..\ . ı- Daily faprcs sada verdiği l·r.nseı·lerin hasıla- ettiği zikrolunuyor. bazı ehemmiyetli tadilat yapıl- kette mevcut mevadı iptidaiY, 

gazcte$ine nazaran intihap cedvelle- tı olan 3 millyon frankı harp mıştır. Ezcümle nakliye hayva-1 den numaralı ipliklerin günır~ 
rinde mukayyet müntahiplerin mik- dullarrna teberru etmiştir. İTALYA GAZETELERİ natında, makinalarda, vapurlar-ıreımine zam diğerlerin de ı 
dan 28 milyon ,. >imdiye kadar İSVİÇREDE NE DİYOR? da, otomobillerde tenzilat yapıl- tenzilat yapılmıştır.Muhtelit 
gösterilen namzetler 1640 ur Lozan 8, (A.A.) _ Bir tren Roma, 8 (A. A.) _ Italyan mıştır. Luks otomobiller ise, o-

1 
cümendeki münakaşat ve miit' 

Kadın namzetler kar ile mah&ur kaim.ıştır. Bir matbuatı Fransız-ltalyıuı mu- tomobiller faslından tefrik edi-!kerattan kendi encümenletİ.r 
l.on<lrı. 8 r \. A., - l'ç siyasr kaç lokomotif yoldan çrkm~- naaebatının ıslibı için yeuiden lerek bunların gümrük tarifesi- haberdar etmek maksadıle b0.

1 

fı ka tarafından 6~ i kadın olmak tir. Biere ile Morııes arasında müzakerata girişilmiş olduğu- ne zam. yapılmıştır. Bundan baş çe encümeni azalarından Afıı. 
il2fe ıı;.uı nuuzeı gosı rilmiştir. ln- münakalat munkati olmuştur. nu bildirmetkedir. ka hancten memleketil'!lize ku- lis (Bursa), Niyazi Asım, Sal: 
ıihabaıın neticesi ne olurs" olsun m:iliffii-iffiı'. . :ı .:rarnıımı.iliili!füf.'l!!il!t rulmuş olarak gelen otomobil- 1 Vahıt beyler müşahıt sıfat~ 
ı eni pulamento ıeşcl-kulıı itibariyle ii!I - • - _.... ............ ·····r: !erle parça halinde getirilenler mezkur encümen müzakera~ 
şimdikinde farklı olacal-ıır. ~ Mekteplikr için müsabaka arasında memleketimizde kurul da bulunmaktadırlar. Tarı 

Çünkü :i8 i muhala1.ak.!r olmak gii - ·· masını temineu farklı tarife kon komisyonu namına T ı·a~ı 
\lzre 83 hdar A1.a meb'u luktan n ~ muştur 1 b' H b h k-Jll :::i --..v.1 .... "N!aJ'•r . . me usu asan ey, Ü u 
ızgeçmck nhetinde oldgldannı bil ·mı ...-. ~ ~ ..._ __ 'W ·j Diğer taraftan memlekete da- namına maliye vekili lüzuıııO 

diroıqlerdir. Hııbiy~ nazın Sir 1..s.- i!'li • ha ziyade yeni Yapur cetirlmesi da encümeni tenvir edeceld~ 
minr; \\'onbioıı;~-on Enm>, bugün İfri E ••h • h b • d • ? ' için beynelmilel vesaiki bulu- . dir. • 
bir nnıuk irat e<lerel muhafAzakir ım n mu ım a erı ne ır. * * * 
lacın p~t~oda.ma hışlamıştır. Hu = H 

11 
b · 

;:~~n.:~7,:ıı~:::ıi;-t•·honu ı•r 1.lıi. HER TÜRK TA L~BE BU MÜSABA- . İ a İa ıner HUllllDİ · kOD~raSI tO~laDIJOr 
Balina bahklaruıı himaye ·:ı: 

ye~:!:~ :az~~ · ;k~ano>l::;;;~iz~:. 1 KAYA İŞTİRAK EDECEKTİR ... 
1ikl 

.... 1 ı .. : tin · erini kcŞctmck ıç;n ...,ışaıı bey· m· 

~0~;:!~ b:~u!~~;~~nsu~~~;~~~; ~Mı 'sabaklımız ilk mekteplerden itibaren·: 
Ruzname e dahil mer:ı:ular ara.<ındı ~ ••• =.ı· ali tahsil sonuna kadar bütün talebe ~ 
fazla miktar da adanm~ndaıı dolayı iÜİ 

inkıraz tehlıkcsin~ maruz bulunan bılı mı sınıflaruıın alaka ve merakını ve onlar~ 
naları himaye etm de nrdırn .:ı için çok zevkli bir meşguliyet teşkil 1 
Y:u.a:u.••••-•• :ı edecektir ii11 

Meclisi ayan intihabatı ~:. - ili 
S ( AA) A ı··· , ... ellnlk 7 . . - yan .::: M d - d d ğ .:!f 

intihabatı 'münasebetiyle açı- ~~ 11~:~· mC:.ft~P~n ka~ı: c·ek. Ertesi sen~ en fazla mı 
lan mücadeleye iştirak etmek ~ ıertnl fakat dolayıalla har nu~~ıarayı tenıın ede~e- H~ 
üzre Selanlğe gelen ba ·vekll ~i! aınlf okuyucularını ala- dlgı takdirde kupa dlger ·hl 
M. Venlzelos tkt Jara mev- :fü kadar adacak bir mUaa- mektebe geçecektir. A11- §. 
kllne geçtiği ıamandan beri !~~ baka açacaktır. Bu mU- cak birbiri üzeriııe Ü{' ·: 

Senelik varidat (961,001) , nıasarif iB 
( '148,43 7) liradır. 

Ankara 8 (MllDyet) Hlllllahmer umumr kongrası yarıu fJtV 
salonunda toplaaacalı:tır. Ruznamede umumi merkezin teklifli 
vardır. Umumt merkez: lcuraklılı: nııntakaRı için 2500 liralık taıısı>' 
verthueslal teklif etmektedir. 

Veni sene bütçesinde varidat (961,001) lira, masarif ise us.'ı 
lira gösterllmelttedlr. imdat ve muavenet tahsisatı olarak 100 ~ı 
lira konmuştur. Ankara namıoa kongraya vilayet mutemedi p_ıl' 
ve avukat Mllmta:ı: boyler iştlratı: edeceklerdir. 

* * * 
Müsellah Afganlılar iraJI 

hududunu geçtiler 

c 
d 

l 
ç 

hükQmetln g'o .. d .. ,,_.. işler ır.! sııbaka, hem mektepli ene kaz111ur.<ıa , Jı11pagıı !:·: 
r UıoU :il· karllerlna vukuatı yakın· d . • mı 

hakkında izahat vermiştir. ::ı! d n takip atmak, hem da aımı s11rt?tte salıip ola- ım 
M. Venlzelos hükQmetin Tür ~!bir kıılem ıecrllbaaı yap- caktır. ı::! 
kiye ve Bulgaristan ile bir füf·ı=· mak fırsatını varacaktır. 5 Haftanın havadisleri her ıt" 

Tahrllıı: 7 (A.A1 - lrau gazetesi mosellah yuz kadar Alır:"' 
lının "Kar., yakınlnde iran topregına akın yaparak yagm:ıı:cı 
ettlglni bildiriyor. Bir çok lranlı maktul ve ya mecruh dUşmtıştı 

* "' * Millet meclisi müzakeratı 

Ya 
80 
lı 

!l! tr Cumartesi gtlnilnden CumalİH 
dostluk muahedesi akdede- .:H MUaabakıının ,ar arı gününe kaı!ar çıkan haber- 1!!1 Ankara, 8 (A.A) - Büyük Millet Meclisi bugUa reis ve 

k ıh .,. d 1 kt :!i ,unlardır: d !ffi N ti Ali b 1 1 1 d .__,, re su u,.run a ça ışma a il! _ b k h ıer en alınmalıdır. E!ft uret n ey n r yaseı n e toplaumıı;tır. Türkiye ile Macarl9".: 

J 

devam edece""lnl blldirmlştlr. ··ı: 1 - Mu.~a a aya er 6 -y azı mllsveddele ı h ı- ı:=y kırallıgı arasında mUn'aklt bitaraflık, uzlaQma ve hakeıa mub-"'"/: 
6 ;-;.I rrJ: I b · b 'il r 8 

••• Y ~P. ı urk la e e gıre ı r. tanın her gUnllnde gönderile- lı:: sinin tasdiki hakkındaki kanunun, ecnebi memleketlerde tateb t 
Hind- •nnda 1 Yalıuz "!llilligel,. gazetesi bilir.Yalnız mUsııbakaya ıı:lre- !~! sureti tahsili hakkındaki kanunun ikinci rnUzakereııl yapıl' k t 
SİDDETLİ BİR ARBEDE meın11r ve ıııüstahdeıııi- bilmek için nihayet Pazıtrteııl füi kabul olunınuştıw. ..l tı 
• .. u u t 0 1 Milli t rn Mandıra ve agıUar hakkındaki kanun laylha.a.ıoın birinci ıııU,.. 
. 

Londra, 8 (A.A.) - Röyter ninltı "Ocukları musaba- g n saa Ç e ye mat- :ıı •• : k t ' b d b 1 k •A •j __ e_r_es_ı.y~p_ıırnı .. ştır. M_ ecli_ı perşembe ıtünU toplanacaktır.. ~ :• 
a1anaı Labore dan istihbar edi- :ı kaya dahil olamazlar. ~un a u nnma ız:ı:ımdır. i:f: - - - - -- --- . ... ";:' .. 
yor: iffi 2 U fi zarf. d Yanız t8'radakl mektepli il!! ı'.l:n.d.e 

Mü&lümanların fevkalade im tİerda a ~ıkan ın e a kartıerlmlztn ı~tırakinl temin iii! SÜKUN ÜMİDİ VAR ISTANllUL BORSASI 
hiddetini celbetmiş bir eserin :ig ga.:e e. e . . n için onlara mahsus olmak ~H ISTIKRAZLAR 

.. llif" 1 k ti d"l h ı muhlnı haııadıs111 han- o:ı:re bu ınUddet bir hafta ~:il Shanghai, 7 (A.A.)- Havas ı .. ıkrw dahili 1 93 
mue ı o up a e ı en mu ar- • • .. h .. .. d ••· · h b' · bild' · o•··· hltld ı .. R . 1 . . • gisı oldugu Bıuıln a u:ı:atılır. iki yllz kelimeden m: aıansrnın mu a ın ırıyor: ., ••• muva e ı 6 
rıı aJpU un cenaze merasımı .••• ıı~"j Ch ka' h kin ltmaı.,,.ıı <kml< yolu 8 
dolayisiyle müslümanlarla me- fül azami (200) kelinıellk fazla olan ynzı müsabakaya :ı _ang ıte e . .ka:ı:anm.~ $!: ·rru:ıt 
cusiler aruında bir arbede ol- e11 igi yazıgı yazan ı•e ginııez. Yaular ya ma ne ile, i! oldugu mu~affakiy~n da~lı 1 bant.., • 

mu9tur. 200 kiti yaralan.m19tır. bunun esbabını eıı iyi yalıut ta gayet okunaklı ola- 1 buhrana hatıme ~· ~ldugu :....Soıu doıalr roıu 
Arbede ancak poliain müdaha- •• bir ifade ile atılataıı ta- rak ve lrllğıdın yalnı:ı: bir mutalaaaı. 5erdedılmektedır .. Ce-ı ı Tranvar. ~. 
lesiyle hitam bulmlJ!tur. /ebe e miikAfat t•erile- t1lrafına yazılmalıdır.Her yazı n.eral. 1,~1ı hazırda. orta Çınde I. u. s. şırtett 

MECLiSTE ktg ile talebenin ismi, adresi, i sıyası bir kontrol ıcra etmekte 1. Su Şlrkett 
BOMBA TILDI ce ir. mensup olduğu mektep vı 1 ve ~ kontrol mali esasların T 1Toı:,.: s. 

A .'l - Haftalık mükA- yaşı, mftsveddenln sol tara- ıı tevsııne medar olmaktadır. Ta- 1 ~ ~ 
Yeni-Delhi, 8 (A.A.) - Rö- fallar - "Milliyet,, haf- fına yazılmalıctır.Yazılar"Mek 1 n hminl_er ~.il~fma. ~on ~uhr~~ I !. çım';~ ş. 

yter .ajans! bildiriyo~: Te!rii • tanın en iyi 11azı!Hnı teplf nı.tıaabaka m-rlutuna Nankın hükWuetıDlll vazıyetım ı. Telefon ş. 

14 

2• 
78 

41 
10 

7 

31 
s meclıste Mcaret cemıyetlenne ta[nbol/o 10 l' adresine aönderUmelldlr. ,,_: tarsin etmiş olup memleketi Ş. M. ıtcaa S. 

•1 .. k d h""k- 1 yauuı .. • • ıra .. .... aı muza erat esnasm a u u-1 iki . zeteye glrmiyen yazılar ce..ı ihya ve yeniden imar ve i.aıaıı- ş_ Hayriye 18 
met ııralarma iki L--ba abl· !! vettoektir. acı gelen rl ·· "t L! _,,ı_.,__ de • · TAıtV" •y uouı l"C lnıez. Her talı n haf- 1 na muıaı uır ....,.un vrınııı """ 

:::t:·s~::r~~ ç~ P':!,~!~~ ! !e 1':,,!!!nC:,:;11 

2g:~: ~:!:::'";r:!~ıı~~zısı mosa- j geleceği ü it ediliyor. ~·~'•} i: f: ; ; ;t 

~ olmuş ve oturan
1 

lardan çoyğu ım iki yazıya da birer lir• A MU a_balra 20 nisan- f;ıi Hicazda . mlisadeıııeler Tuneı şlrk:;ı T. "' 1~!1 Q 

agu- surette yara anmıştır. a- :§! veriltt:elltir. cıımartcııı .lıaftıtSından f.lekt!rlt tlrbtl "
1
" ~tr 

rala~anlar .. ar~s~nda. meclisin lffi 4 _ ".'~lilli1Jel,, yarı jtJbıırcu b~lıyacaktır. "=!i Londra, 8 (A.A) - Cldde ve Rıhtım Sl<ketı. ~ 
1 G • " 7 M b k •··• Basradan gelen ve yekdlgen"nl R. Paıa liman ·•rteu 

ma ıye muşa_vırı sır eorg.e ?.:ıı oıükAfafl _ Her talebe Usa a a kazananlar :::: '" Schusteı· ve hınt merkezi komı- ı .. muharriri rfnla i mleı1ytc be·:::: teyit eden lıaberlere nazara ÇEKLER ,; Q 
lesinin katip ve mürahhaaı M. •• lllUkllfat kazanıfıgı z~- raber"Mllllyet.te lııtfşar ede- Hcazl ve Naclt Kralı lbıı~ut Londra 990 rt 
Roy vardır. Polis deThal binayı ::-. man men . .;up oldugt1 cektir. Irak erazislne bir çok kerreler ~•~'Y°'t 0·!! P 1lı 
sarmış ve hazır bulunan eşhası ~~ mektep lehine 11u111ar11 8 Mftk!fat kazanan her 1lkın yapouş ne orada yııgrnacı- ~~'.~ 91 

aramıştır. iki kişinin üzerinde !iü ııerilecek ııe 1>ene sonun- talebe, sene zarfında tekrar lıkta buluamuş olan "Akvan., 
bomba ve roveJverler bulunmuş !ffi da eıı çok numara ha- mtlsa alcaya gire ıara karfı bizzat bir ufer yapn-
:ve tevkif edilmi lerdir. !jğ za11a11 mehle.be "llfilllget., 9 - Gazete Bftfmuharrir-' ! rıık onlan şldd tle cezalandır-

BİR MUHARRİR ÖLDÜ 
Paris, 8 (A.A. - Muharrir, 

filosof Edouftl'd Shure 89 yaşın· 
da oldu':u hold vefat etmiştir. 

ğj! bir ku11a ı•Prl'C'f!klir. Jlek- llğlnla mUsabaka hakkiada.kl .. M tftn• lbnl un kavvetıari 
•:::1 her kararı kat'ı ve 1 Jrız lctt• 
:_ lep bu llupagı anc.alr bul etmez mehi} elle telekk,I &ailarl SUılMa Jaltalamış ya 
:.ıı.'.ii. bir seııe 11111/ıafaza ede- edilecektir. . ılı. onlara ag.ır zayilt verbirmiştir. 
··ı: ;r· reisleri Feysal Devle maktuller 
~i:~üi;~ n!H i iifi ~ ! ~ g~ ~ iU ! i ! ~ ~ ~ fi~!Hfi ! !! ~ifi !i!iii ! fi g !~?i! ~!i!~!il~!i!!ii!! 1 ::~i~i; ;~i; ;i; :;.::::: s: ·; ara s • n d od• r. 
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MYLLtYET SAU 9 NlSAN 1929 3 . __ ...... . 

MlLLlY E:T1N ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLE 
'" 

i 

Bir genç zehir içerek 
ölmek istedi 

yenlkapıda oturan Vaa:arsat 
namında 17 yaflan.ada bir 

•raıenl genci, babasllt iyi ı:e
Çlncmemeelndm dolayı mnt .. 
••slr olarak kendi canına kıy• 
ınaıı:a karar vermlf ve Akaa• 
rayda bir kahveye rfderet 
ı smarlad ığı çayın içine bir fişe 
lcntUrdlyot döktükten ııonra 
bir hamlede lçmlfdr. Biraz 
•nara V ararsak •lddeUI sancılar 
IÇlade luvranmata bafladıtıııdan 
baataneye kaldırılmıttır. 

Bir çuval mektup 
Eveffd gece flruzağı cıdddeslnden 

sırtında dolu bir çuval taşıyarak 

C•Çen Hüseyin namında birinin va
tlrcıı şüpheli cörUlerek çevirllmlf 
Ve çuvalın içi arındığı uman için· 
den muhtelif eşhasa alt mektup ve 
&•zcte paketleri çıkmışor. Hüseyin 
llıcselenin tamik! lçln karakolda 
•lıkonulmuştur. 

Zehlrlenereh IJIQm 
}( Uçük mustafapaşada oıııran Iranb 

Beytullıh annzııı ölmflf w 
<~sedfnde zehirlenme aitim! görill· 
düğünden tahkikata glrişUml~. 

Otomobillerin t;l#nedllllerl 
}( IZıltopralı:ıa oturan Meanıre Hm. 

dun lhlımur caddesinden geçer· 
\en mechul bir otomobil kendisine 
Ç•rpara1ı: hafif surette yaralamışıır. 

Osman namında bir şöför Sıımat· 
k•dllı geçerken Posta memunı 
; •ınıı El.ye çırparak yaraladı&mdan 
=-bıraca ı akalanmıştır. 

Bir randevu evi 
~•rot.unda Macar sokağında GGI
~ lzınn lşletılgl gizli randevu m 

bııaca kapıtılmışar . 

Vapurda bir haza 
}l·htımda bağlı bulunan Fezara 
, Vapurundan don mavunalara 
,1h Verilmekte iken vinçten kurtulan 
"lr A.o. b. san..,.. mavunacı Zekeriyayı iaa· 

!it kolundan yaralamıştır. 

Maarifte -
Derece farkı 

MDderrislerin çoğu 
dereceler in kalkma

sına taraftar 

ff ukuk talebe cemiyeti 
şahadetnamelere kona11 

derecelerin dlter fakOltelor
de oldutu ı-Ibl kaldınlmaıı 
için bir talepte bulun
muftu. Bu mesele divanın 
llnümQzdekl lçtlmaında tet
kik edilecektir. Divan aza. 
ıının kısmı azamı derece
lerin kalkmasına taraftar
dırlar. 

Anlldol11 medeniyetleri 
lulltlunda 

nan OOzel san'atlar aka· 
demlslnde DarQlfOnun 

mQderrlslerlnden M. Gabrl· 
yel Anadoluda şimdiye kadar 
yaşayan medeniyetler hak· 
kında bir konferans vermiş· 
tJr. Projeksiyonla bir çok şey 
rıısterllmlştlr. 

Dişçi mektebi ıallilı edildi 
oarillfilnun diş tababeti 

şubesi son ıınıf talebesi· 
nln çalıştıtı klinikler yeni 
vesaitle mükemmel bir şekle 
ı-etlrllmlştJr. 

Bu kliniklerde mualllm 
D. HOseyln TalAt Beyin 
nezareU altınd\ tedavi edilen 
hastalar rnnde 80 kadar 
olup bilhassa son zaman· 
larda ratbet artmıştır. Bu 
ıene mezun olacaklar ara-
11nda Mustafa K4zım bey 
isminde bir doktor da bulun· 
maktadır. 

Emanette 

yangın aletleri 

iktisadi H. 
Hayvan borsası 

Aza intihabatına bu 
sabah başlanıyor 

Hayvan borsası yeni idare meclisi 
lndhabıtını bu aalıah saat onda 

başlanacaktır. 

Yeni ıallmatname mucibince boru 
uuı tarahndan idare meclisine iki 
ua intihap edllecektlr. Cumhurlyeı 
Halle fırhsmın uııuederl kasaplar 
flrked idare meclisi reisi Ahmet ve 
celep tUccanndan Burbanenin bey· 
ferdir, oııer ll ua iktisat veklletlnce 
ıayln olunacak ve flmdilı:I mecllltcn 
-' ua çıkanlac:.lı:or. 

Zağrep kongra&ı 

f stınbul Ticaret ve Sanayi odası 
llO Nlundı •zığrep. tehrfnde 

toplanacak beynelmilel ziraat, ıuyuru 
ehliye ve ocomobil sergilerine davet 
.ılilmlftlr. Oda idare heyeti, ali.kadar 
ıaclrlerln lftlralderl için tcşebbUaatll 
bulunmağı muvafık görmü~tilr. Oda 
meclisi yann toplanacslrtır. 

Un re11ml 
zahire tacirleri bizimle ticaret mn• 

ıhedeıl mevcut olmıyan Brezilya 
ve Kınada unlanndan yüzde l S 
yerine Amerika un lan ııJbl °1o 12 
resim abnmasını talep ennltlerdlr. 

TİCARET KONGRASI 

15 Nisanda toplanacak latan
bul ticaret mmtakuı konrra
unda limanımızm vaziyeti hak
kında mutahaaaıı Ali Riıı:a Sey
fi Beyin raporu da mevzu bab
aolacaktır. Bundan batka Şir· 
ketler komiaeri Remzi Beyin a
nonim tirketlere dair raponı 
nDDameye alınmıtlır. 

KAMBİYO FlATLARI 

Dün boraada Inıriliz lirası 989 
kuruttan açdmıt ve (990) Jru. 
ruıta kapanmıfbr. 

Düyunu muvahhade (217, 
25) den, istikrazı dahili 93 lira· 
dan, altun 839 kuruttan mua
mele görmüıtilr. Borıa baıki.
tibi Hasan bey yeni borsa kanu-

• •• , nu itile meşgul c-lmak üzere 
Bır arozoz, ve merdı- Ankaraya ıitmiıtir. 
venli araba geldi, Üç ET FİATI DUŞECEK Mİ? 

Vilayette 

Tef/iz işleri 

1 Temmuza kadar 
muamelesi tekem
mül etmiyen metruk 

emlak, Hazineye 
kalıyor 

Temlllı: lı:anıınunon tatbllı:ında 
istin idaresi ile emlW metruke 
ldareıl arasında bazı nokta! 
nazar lbtlllfı cörUlmUştU. Bu 
nokta en dyade Temllk lı:anu· 
nunun altıncı maddeıl Uı:ertnde 
toplanıyordu. 

iskan ldnrcsl t temmuz 1929 
tarihine kadar temllk için em
lake talip olanlara mahıus blr 
defter açmışa • Bu deftere, 
o zamu henüz Hazineye ta· 
ırıamı il• devrolunmıyan em· 
Jllı: hizasına, talip olan muba· 
clrlerln isimleri yazılmıftı. 

Fakat Emlald matrut• lda· 
real muamelesi telı:emmaı etmo
mlt olan bu gibi metruk emil· 
kin temllk olunamıyacntı kana· 
atında bulunmut ve bunlsnn 
Hazineye intikal etmeıl lazım 

geldlıtl nokta! nazannı moda· 
faa etmlftl. 

Metıele bu şekli alınca ne 
ıuretle muamele yapılacatı HU· 
ktıaıetten ıorulırıuttn. Bunun 
uzertao Teııılllı: kanununnn al· 
tıncı maddcal tefsir edllmlttlr. 
Tehir don Vilayete blldlrllmlttlr. 

NASIL TEFSiR EDiLDi? .. 
Kaau.aua altıncı maddesinde· 

lı:lı • bu kanunun merlyetl tart· 
bin• kadar teUlı: edllmemlt ve 
ya tefflz edllmek azre bulunmuf. 
kaydı fU surette tefsir edilmlf" 
ttı. 

• Merlyet tarihine kadar lıdh· 
kaka mUıtenldea vaki mUra· 
caatlann tevsik ve tespit saf· 
halanoı c:eçtrmlt ve yalnız teffiz 
komlıyonunıın karanaa lkttraaı 
kalmıt olmaıı ııızumuııu ifade 
eder •• 
MESELE TEV AZZUH ETTi 
ı temmııı: 1928 tarihine kadar 

yalnız tmlllı:t talip olmak, tem· 
llk halr kını vermemektedir. 
temlik muamelatının tekammuı 

etmesi lazımdır. 

Adliyede 

Alı.deniz işi 

Ereğli şirketinin li
manı matlup derin

likte açmadığı 
anlaşıldı 

İzmir de komünist tevkifatı 
yeniden üç kişi tevkif ve yedi kişi de 

kefaletle tahliye edildi 

Civar vilayetlerde zannaltında bulunaa komünistlerin 
A lı:denız vapur Zonguldak Izmire sevki için ihzar tezkereleri gönderilecek 

limanında karaya oturmuf, Jzmirde tevkif edilen komü- · .. 
Seyrlscfala idaresi de bu kaza- nı"stl t hkik t _. edil Tamune gore Karşıyaka bele 

er a a ma vevam • diyesi 400 B b · · nıa müsebbibi olduğu için Ereğli mekted" , umova eledıyesı 
flrlı:etl aleyhine dava açmıştı. Mev ır. • 300, Buca belediyesi 200 lira 

lldacl Ticaret mahkemesinde .. ~!ardan Muallmı oldu- koyacaklardır. Her talebenin a-
dfta ötleden sonra bu davanın ~u ~o~ enen Kadri efendinin ifa yltk masrafı 120 lira olarak ka-
ruyetfne devam edrlml•tlr. DUa· esHı a ~h ıştır. bul edilmektedir. 

• apıa ane ·· d ·1ın· 
kU celse llo muhaltcmerıln bir 1 kufi Yd goT en 1f o-
ıafbası hitam bulmuf ve Eretll an mev ar an omacı Ra
flrlı:etlaln limanı 25 kadem de- g~p; .m~vkuflarla muvacehe e-
rlıılllı: dılmııtır. 

te açmadıtı sabit olmuştur. E . . · 
Ancak vapurun Ereğfl şirke· velki gün Sabahettin, Mele. 
dnlo romorlı:örlerlyle cerri esna- tep Muallimi Ali Alp ve Meh-
sıoda da bir bata olup olmadığını met Çavuı nammda 3 kiti da • 
tayini icap etmlf ve batalı ta- ha tevkif edilmiştir. 
rafı teablt için bir ehlivukuf Dün yeni tevkifat yapılma-
tefkfll takarrUr etmiftlr. Ehli· mııtır. 
vukufun teflr.111 için mablı:emı latiçvap edilen mevkuflardan 
azasından Rical Bey naip tayin yediıi ikametgah senedine rap-
edllmlştlr. tedilerek ıerbest bırakılmıttır. 

Ehlivukuf Alı:denlzfn romor- Serbest bırakılanlar San' at. 
körlerle cerri eanasıada yapılan lar mektebi mezunlarından ı.. 
manevrclere ve fenni hususata mail Hakla, Asını, Sabaheddin 
dair kaoaatını tespit edecelı: ve Muallim Ali Alp, Rıhtun Şirk~ 
mahkemeye bldlrecekdr. ti Puvantörlerinden Safder ve 

Spor kurbanı Niyazi efendilerle Mehmet Ça-

Adllln ölUmUnden maz. vuıtur. 
nun olanın muhakemesi Şimdiye kadar hakkında mu-

vakkat tevkif müzekkeresi ke-
Blr maç eanasıada Befllı:tAf ·ı nl (19) ki 'd" 

Jı:ulObOndea Adli beyi.o tekme 11 en maznu ar fi ır. 
ile ölUmUue sebebiyet vermekle Cümleei Hapiıhanede bulunmak 
maznua Hasamettln efendini.o tadır. 
muhakemesine dfln oçaocu ce- Civar Vilayetlerde Komüniı· 
zada devam edllmlftlr, tlik meseleainden dolayi zan al-

Mubakemtnla dUnkU celae- tmda bulunan kimıeler yakında 
slade ehil vukuf raporu okun- Izmire ıretirtilecektir. 

Gizli bir çete 
Aydın villyetl dahilinde bir 

müddetten beri bilhassa köşk, 
Sultanhlsar, Kuyuculı: ve koçarlı 
nahlyelr rinde ıoygunculult ve 

el altından fidye! necat istemek 
cür"erkrinl göstermiş olan gizli 
eller nihayet meydanı çıkarıl 
ınıştır. 

Köşlt nahiyesine tabi Koçak 
köyünde bazı zeytin hırsızlığı 
vak'alan olmuş ve nahiye mU
dürü bunları derdest ile tahkikat 
yaparken diğerlerine alt bir ip 
ucu da ele geçirmlştlr. Tahkikat 
bu noktadan tevsi edllml• 

' ' blltlln çete efradı meydanı çı ka-
nlmışnr. 

Elde edilenler Aziz. Hllseyiıı, 
Yusuf, Mehmet, Ahmet ve Sallh-

tir. Şuradan buradan çırptıkları 

altın, gümüş ve zlnet takımlarile, 

mavzer ve çlftelerlle yakalanmış

l&r ve Aydın hapluneslne sevk 

edilmişlerdir. Tıhldkat tamik edU mu,tur. Raporda, ölUm hadise· Bunlara ait ihzar varakaları 
sinde HUsamettla efendinin bir ait olduklan Vilayetlere gön. 
taksiri olmadıtı ztlı:redllmekte derilmek üzredir. mektedlr. Daha bazı eşhasın tev 
idi, 1 Mayıs (Amele Bayramın) k.ıf edilmesi de muhtemeldir. 

Çocukhajtas 
ınuhalcomenln gelecek cel· da mevkuf maznunlann muhte

sealade bir karar vertlmeal lif yerlere beyannameler atmak 1 
mabtemeldtr. için bazırlıklar yaptıklan tah- 23 Nisanda başlar 
SDleymanı IJldürmekle. kikat eanaamda meydana çıka- ill•••••••••-

maznun nlmıttır. 

OçUnca istintak dairesi, Slllh- TAHSİSAT KONACAK ANKARA PALAS 
darağa da SDleymaaı GldQr- İzmir Vilayeti hesabma Av- (ANKARA) 

Eteği tutuşmuş 

·~; }\ lra gümrükte bir kulbede oturan 
.\Jı ~Un Aponun 14 yasındaki oklu 

ıf' bi~•t dün aı•ş yakmaktı lken eteğine 
l•~ kıVılcım lsa~et ederek üzerini 
ııı °'•ita başlamış, Ahmet farkında 
lt~ad~fı için vücudunun mtıhtcllf 

arozöz yoldadır Hayvan boraa11 komiseri K~ 
maleddin bey, yakında et fiat
larının ehemmiyetli ıurette düt 
meai muhtemel olduğunu, mu
varedatın artmıı olduğunu, bil 
ha11a sığır fazla bulunduğunu 
ve buhran olmıyacağmı söyle
miştir. 

İtfaiye için alınmakta olan 
yeni maklnalardan bir arazöz 

ceçea a:On tesellOm edilmiştir. 
Bir merdlvenli araba da celmlt 
olap iki ıtüne kadar gUmrDkten 
çılı:anlacaktır. Oç arazllz do 
yolda bulunmaktadır. 

DiKKAT EDiLECEK CiHET 
Fakat bu yalnız emlaki met· 

nke içindir. Muhacirlerin mil· 
badeleye tabi etbaataıı kalan 
emlak, nevaldt talep olunmut· 
olursa olsun, muhacirlere temlik 
oluaacakhr. 

metle maznun Seyfetdola tatlç- rupada tahsilde bulunan talebe- Blltlla odalarda telefon, sıcak 
vabına devam etmektedir. Sıy· ye geçen sene az muavenet e- ıuyu, kalörlferl vardır. Husust 

fetttn polise ra,vet teklif etmekle dilmiş ve bu yüzden efendiler buyolu apartmanlar. 
de l!laznun bulunmaktadır, hak· müşkülit çekmişlerdi. Bu halin Odalann fiatıı 8 • 8 • 10 ve 12 

•rtndcn yanmıştı r. 

/(jJ 
llıriik komisyoncu/art 
lmtilıanı bu gün 

Cu.rıı rük komisyoncularının im-
'· tihanları bugün on üç buçulı:ta 
"Pıı . k l ~O ·aca ·tı r. mtihana girecekler 
lııe kışı olup bunlardıın girrL!k 
ı .. tıııyenJer için 24 Nisandı da 
···tlh 
(' an yapılacaktır. 

lı~c"k bagrarıu hazırlığı 
Q 1ıııayei ctfal cemiyeti 53 Nisan 
tcb Çocuk bayramında yapılacak 

L tikler • • . Vi d 
'tı ve ~a ı rc ıçın yana a 
~•tallar bastırmıştır. 

ıı_Yr nlar l;; kuruş mukabilinde 
~ktı a llı günii pnstanclerde satılı

r. 

,., ·, 1~0:c~k ha ftası zarfında halka 
1 'İlııı· d ı lnıck üzre afişler bas

lı IŞti r. 
i l ar· l in l ış erde Gazi Hezredcri-

atlar •t .. ) ci et fal hakkında il ti· 
1 

<lu 'ardır it . 
1111 1lflların faaliyeti 

1 tıın , · . 
l eı •tlal cemiyetine men-

'ıı iç; Jl hanımlar de çocuk haf
°ı't ı.," dun Fırkada top lanmışlar 
Q, eç set" · 
t ·~ c 1. ırının refikası tara fın -
~Uıııı tl rıl cn bir teklif ka bul 

J ' •. 
' lan ı rnı 
:~itin 1 ar t:· gUn şehrimizin 
't"~r •anırnlarını tespit ede-li ._ r. 

u ~eh . 
'~k "' ın b İste anımlardan oyun-
~etiJc ...... ~ "ek, faki r ''"tır çocuklara 

Q cç~ lc·~e, li t 
lı h Ola \11Zı,e uıtn•nda şe-
e n z ııt«I !ı Jivc ba, 
~~ 1 

1 
":ı inlcrınd n , ururl 

. re ı\gn rı.L.J'la ıuhaf edilmek j 
taaı Ctt • .canıı ı... hır me• !it 
\ıcvıı c ktır. ' 

tı•ı ite L 1 h lcdl ye mc 
Ve 

' ınn t met" rlnl 
l t 

Tehrar alınan memurlar 

Evelce ŞehremaoeUode tasfiye 
komisyonu ka~an ile mUd· 

ded nlzamiy Teri ni doldurma· 
dıklan halde baz ı memurlar 

tekaftde Hvkoluomuftu. Bl!Abara 
encOmenl emanet lı:ararlle bun• 
lar haklı:ındakl karar refoltın· 

mu11tu. Bu kabil mcmurlanu va
zifelerine iade cdllmeıılne baflaa· 
mı,tır. 

Lağam malılna11ı 

Şehremaneti 5000 liraya bir 
!atam tatblr maklnası almıt· 

tır. Bu maklna Kadılı:Oy daire
sine verllmlt olup Kodılı:öyUnde 
kullanılacaktır. Belediye az bir 
Ocret mukabUlnde evlerin laıtam 
lannı temlzleyecektlr. 

Halit Bey işe başladı 

D evlet Şurasınca halı:kındald 
meal muhakeme koran taa· 

tllı: olunan Şehremaneti flrketler 
komiseri Halit bey memurlye· 
tine lede olunmuş ve dUn vazi
fesine ba,ıamıştır. 

Hamur maklnaları 

Encümeni Emanet iki ay zarfında 
hamur mak inası r;eılrtmeyen 

fınnlan lı:apatmağa karar vermlştlr. 

Marangozlar cemiyetine 
girilecek 

Marangoz, Do~ramacı, Kutucu, Tez-
ıı;Ahç ı , Tornacı , Parmalı:lı k çı, Se

petç~ Clllcı esnafının marangozlar 
cemiyetine mecburi kayılan hakkındı 
bir ay mühlet verilmiştir. Aksi Ük
dirde zabıtai btledlye memurlın ısra
fından yapılacak tcftlşat neticesinde 
cezaya OlrıyacaklarJır. 

Daktilogı at aranıyor 
Türkçe ve Fransııcııya vakıf 

bir Türk daktilograf hanıma ih

tiyaç vardır. Talıplerln T.B ru
muzlle l•tanbul 176 nümerolu 

ı' ısta kutusu adresine ta hriren 
li' iracaatlnrL 

YUMURTA İHRACATI 
Yumurta ihracatında yolıuz· 

luk yapan Musevi komisyoncu· 
lar hakkında takkıkat icraıma 
bıaılanmııtır. 

M. Mabadelede ma111 

M ubteUt mübadele komisyo
nuna tahsisat geldiğinden 

nlssn maaşı verilmiştir. 

Yetimlere muavenet 

Mekteplerdeki fıkır ve kimse
siz çocuklara öğleleri sıcak 

yemek vermek için her ayın 

ilk cı.uıasında nakil vasıtalarından 
birer kuruş alınmaktadır. 

Seyrisefaln idaresi 6 nisan 
1927 tarihinden 20 mart 1929 
tarihine kadar bu yavrular için 
4043 lira toplayarak HilAll 
Ahmere vermiştir. 

Daglnler vekllfi!}I 

Münhal bulunan Türk daylnler 
vekilllğine Müskirat U. 

müdürü ZekAi ve yahut Maliye 
müsteşarı Ali Rıza B. ]erden bi
rinin ıntibıp edileceği söyleniyor. 

Balhan ajansları kongrası 
toplanacalı 

Mayısta Tarabyada toplanacak 
olan Beynelmilel ajans kon-

gruından bilistifade Balkan ajans
ları mü1t1essilleri ile Anadolu 

ajansı arasında daha sıkı h!ı" 

irtibat temin için bir kongra 
aktedilecekr;t söyleniyor. 

Üçüncü müsamere 

Güzel sanatlar birliği tarafından 
verilen müsamerelerin ü

çüncü~ü bu perşembe verilecektir. 

11-Iersin vapuru geldi 
Geç~nlcrde kazıya uğrayın 

Mersin vapuru dUn limanımıza 

gelın4tlr. l\lühlm bir basar yoktur. 

Tefsire muvafık olmıyaa 

tefftz yapılmıt IH emlak c:ertye 
alınacak ve banua yerine muba· 
dll emllld muhacirlere tefflz 
olanacaktır. 

KIJylüye verilen arazi 
yabtane kllyD clvanndald em
"-llld mllllyedH lı:öylUyı arazi 
verllmlftt. 

80 parçaya taksim edilen bu 
arazinin tapulan bazırlanmıttır. 
Bu hafta içinde sahiplerin• 
verlJecelı:tlr. 

Şiledeki me11ele nedlı'! 

Şile kaymalı:amı ile, Şile ha· 
kim ve müddei umumı~ı 

arasında ba:ı:ı lhtlllf çıkhtJ ya
zılmıftJ. Bn hususta Vlllye• Şile 
kaymakamından izahat latemlf· 
tir. 

Şile kaymalı:amı da tozum cö· 
rUIUrse buraya çetırılarak kea· 
dlslnden izahat alınacaktır. 

Ecza flatları talimatnamesi 

Ecza flatlarını te•plt için ya· 
kında bir komisyon topla· 

nacaktır. Komisyon bu aene 
flatları tespit eden bir talimat· 
name yapacalı: ve 1930 ıenosln· 
den itibaren bu tatbik oluna· 
caktır. 

Yolda çalışdırılacahlar 

1928 ıeneıl yol vertfılnl 

vermemi~ olanlann isimleri tes· 
plt edllmlfUr. 

Bunlar Haziranda yolda ça· 
lıftınlacaklerdır. 

Gümrühte metruh eşya 
flatılığa çıhrılacak 

Htikômeı. gümrük resminden 
aşa~ fiat verildiği için gümrük
krJe çürümeğe mahkôm kalan 
milyonlarca lira kıymetindeki 
eşyanın müsalt flııtlarla satılma

sını temin etmek üzre bir kanun 
laylhaaı hazırlanınışnr. MaJ1r
vek:l.letl, bu meıele halledillnoe
ye kadar, mezkOr eşyaların imha 
edilmemesini teblil ettn4tlr. 

kında gayn muYakkat tevkif önümüzdeki sene de vukubul- liradır. Amerllı:an banorkestre,ı 
karan vcrllmlftlr. maması için mülhakat belediye- erkek ve Jı:adıalara mabans 

Maznun cDrmOall inkar et· Ierine vilayetten bir tamim gön perulı:lr salonu, çamaşırhane, 
mektedlr. ~erilmiş ve bunun için bütçele-

6 
cara), teala, kOtllphane, yatalı:lı 

Kıymet biçme davası blttt nne para korunası istenmiştir. t.".'..,~-'~..!~a ncen~!!:_ 

Beyotlunda lstlklll caddesinde 
Postabaoenlo buluadutu bl· 

naya,dun kıymet takdir etmekle 
maznun, takdiri kıymet komta
yonundau Rafit ve Mehmet Ce
malettin Beylerin muhakemesi, 
dOn hitam bulmUftur. 

Bina bir mftddet evci badi· 
ılae tefviz olunmak O:ı:re iken 
lıdrdat edUmlt olan mflbadıl· 
Jerdm Lut1T Arif Bey şahit 
olarak dlnlenmlf, bundan sonra 
müddei umumi de bUkme kati 
delil buluamadıtından maznun
lann beraetlerlal talep etmlftlr, 

Hey'etl hakime de Rafit ve 
Mehmet Cemal Beylerin bera
etlerloe karar vınalştlr. 

Vergilerin clbayetl uaulll 
ıslah edilecek 

A nkaradan gelen malOmata göre 
maliye vek!lednde vergilerin 

ve bilhassa kazanç vergisinin 
tarzı cibayetlnl ıslah çarelerini 
tetkik için pek yakında bir ko
misyon toplanarak tetkilcat yapa

caknr. 

Dilmeni kırılan vapur 

Barom civarında fırtınadan 
karaya düşerek dilmeni kırı

lan ltalyan bandıralı Fablzyo 
vapuru diln bir romorkör tara
hndan cerredll~rek limanımıza 
getirilmiştir. 

Iran sefaretinin telulbl 

Şehrimizdeki Iran sefareti Ira
nın Afgan arazisine tecı vüz 

edeceği hakkında 1ngillz mena

bllnden çıkan haberleri tekzip 
etmektedir • 

Dilenciler yakalanıyor 

Sokaklarda ötekini berikini ta· 
clz edaı abU:ah dllcnd1erlrı 

ratma, Karanfil, Elıf namında üç 
kadın poll9çe yekalanuak Adli
yeye v ril~lerdlr. 

EMtlK YE EITtM . BlNKl~I 
Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20,000,000 Türk lirası 
Merkezi: A N K A R A 

Şubeleri: iSTANBUL ve lZMÜl 

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

Mevduata ve aile 
müsait faiz verir. 

tasarruf sandığına en 

Bil'umum Banka muamelatı 

Galatada Karakllyde Voyvoda sokağl karşısında 

EKSELSİOR 
Büyük elblse fabrikası tarafından takdim olunacaktır. 

MUnllhap çeşitlerimizi görmeden hlç bir mtibayaana bulunmayınız. 

Boy efendilerle çocuklara mahsus 
Son moda blçimlerde ve teminatlı cinsten muhtelif lng!Uz ve 

fıntazl knmaşlardan 

K t " l ve spor os um er kostümleri 
15 ııradan 

itibaren 
Meşhur l\tA; :OEL BERG markalı ve en milkemmel 

gıbardinden her renkte 

Pardesüler ve müntehap çeşit- 25~~adan 
!erde Trençotar ıtıbaren 

Hanım efendilerle genç kızlara mahsus 
en •on moda ve her renkte müntahap çeşitlerde gabardin 

Mantolar ve Kasha 15 1/2 llradao 
Trençkotlar itibaren 

Ölçil lizerlne ısmarlama için hususi da ire 

TEDIY A 1T A BÜYÜK TESHlLA T _.....____.._ 

~-- ' •• 



.'9 bir damla yaş dökmemesi için 
•lı uyku ve durak bilmeyen anal11r 

ve babalar I DDşllnf1R vt emin 
olun ki çocuklarınız kadar~!-
kate, himayeye , bakılmaya 11e 
sevilmeye mahtaç binlercı Ttlrk 
yavrulU vardır . Onları kolları 

arasında sıkacak , onları 
BUGtNKÜ HAVA 

Ra·atb ~eden 'lldıl!ımız malO
ı gorc dlin Jerecei hararet aza

r ı ı O, nıı;a 5 idl. Rugün ruzgtr 
, • vo ıt poyraz esecektir. Öğle
en e' l k•ıvyetl~ öğleden sonra 

h ı ~mur ihtimali vardır. 

1 emzirecek nineleri, koruyacak 
babaları yok! Onlar sırf sizin, 
benim ve hepimizin rahmQ şef
katimize amltferini, degil amit
lerini hatta canlarını batlamış-

ELEK 
lardır. Onların aJ!zı , dili , eli 
yok ki siu anlatsın ve mer
hametinizi tahrik etsin . Hem 

Biz oluyor muyuz?I tercih ediniz ki ben onların 
Gazetelerimizde yeni bir ha- htsabına size yalvarayım ... 

ner okudum : Maruf madenci- Veriniz! az, çok, bir şeyi veri
lerimizden birinin kızına g6- nizl Onların anası Himayei 
rfilen lüzum üzerine Viyanada Et/al cemiyetine veriniz! Bir 
Jmeliyat yapılacakmış. Bu amt- damla çocuk yaşı kurutsanız, 
ı at neticesinde Hanım ~ız~n bir yavrucak karnı doyursanız 

t rkek olm?sı da mulıtemı?f ımış. ve bir masum hıçkınk sustur-· 
'~ havadıs. tahakkuk ederse , sanız, bir bira içmiş olmaktan, 

· klere bı: nııf us zam, . k~- bir Şarla seyretmekten ve bir 
lard:ı11 bır adet iar~edı!m~ş ktlat etlencesinin çorak zevkin

r lacak. E asen bu kabı/ cınsı- dıın daha yaksege çıkmış olur
' t ihtidaları o kadar çok ki sunuz! Veriniz; verelim! 

' na o kadar ehemmiyet ver- FELEK 
ı e/e lüzum yok . Ancak bu 
rrıünasebetle bir noktaya na
zarı dıkkati celbedecegim. Hiç 
e 'ekten kadın olmuş olana 
f 1düj ettiniz mi ? Hayır I 
Çı.rıkfi böyle şeyin ııukuu jokl 

bC! kadınlıınn ·erkek olabil
' /eri halde erkeklerlıı kadın 
mamaları kimin /ehıne ve 

nin aleyhin dir? 
arlp bir merak 

lnsarı/arın bir çok garip ha
'·etleri ar ki tababet bun
rm topuna birden -hastalık. 
miş ı..• tasnif için birer isim 

•ydıırmııs. Bunun içinde titiz
r, ayaşlar : hırsızlar var, fa

l ıt diger bir sınıf hastalar 
, r ki Doktor Mazhar Osman 
Bı::Jfendi eserlerinde onlardan 
belısediyor. 

Dünkü gııutelerden birinde 
'Je}oğlu fototrafhanelerinden 
lıirinirı camekanında açık saçık 
" nıugayırı aru haya resimler 

t, ·tıir edildigiııin Müddeiumu
" Uiğe ihbar edildigini okudum 

.: ıtüşıintlüm işini gacanü 
ıırakıp a/lah rı ·ası içiıı "edep 
ıe haya • muhafızlı/!t 
•den kimdir? Bu hadise bana 
buna benzer. ~ Hasbeten fil/ah. 
ilıbaratta bulunan yüzlerce ada
mı hatırlattı. Bizim mentleı et-

bu bir merak. daha dolfru
ıı bir hastalık ki tababet he· 

nuz ismini koymamış. 
Çocuk himayesi 

Kari/erimin, bir hayırlı iş 
ı zerine merhameflerini tahrik 
imek istiyorum. Nisan ayının 

ıı haftası h Çocuk 
o/tası .. dır. Baharın ilk gan
rini beşeriyetin baharı demek 
1n çocııklurta hasretmek ne 
cnidardır. Ey! her biri yavnı
•nu kucağtndc, tufan . seven , 
f: ·ıı ·aıı , ·edire11 ve besleyen, 

--------..!!.'1!!'Yel, lıı edebi tefrikası 24 

Bir sarhoşluk hikayesi 
Geç vakit tramvayla eve dö

nüyordum. iki sarhoş EminönUn

de atladılar. Zilzurna bir halde 

ldller. Araları~da lılr içki ofra

~ının milnaka-ası başladı: 

- Uç şişe •ade ben içtim. 
- Oha .. Nerde üç ,lıe en 

dördüncü kadehte zum olmuştun. 
-· Hasan sonra gidlp öttii 

değil mi~ 

Üttü ama ne iitui· Nah 

böyle böyle sardalyalar çıkardı.. 
- Biz de aı pisboğazlık et-

medlk ha! 

- • 'eydi o yahudi turşuları 

bet. 
- ~u•L Aklıma geldık.;e ... 
- Yiireğin mi bulanıy0r? 

Baktı, yüzünde tuhaf kırışma

lar oldu, ~onra ba~ını çevirerek: 

- Yüreğim neden bulansın, 

dedl. Şuradan Barbaya uğrayıp 
iki limonlu rakı daha içeceğim 

geliyor. 
Kulak misafiri 

SPOR BAHİSLERİ 
Bildiklerim 

-11-
Olempiyatlardı futbol hezi-

meti elim ve unutulmaz bir facia 
olarak kaima~ına sebep yalnız Ams
tırdamda oyunu kaybetmemiz değil· 
dir. Türkiye efkArı umumivesl Z.g
repten itibaren her gtın yeni bir 
mağlubiyeı haberi alarak dilhun 
olurken futbolçuların taahhüt ettik
leri milli vazifeyi unuııralc blrbirine 
dütmelerl ve ihtilAflarını lmnbulda 
intişar eden gazeıe ~üıun:arını ge
çirmeleridir. 3eyahatin baıındın iti· 
baren Jlin geçtikçe daha ziyade artan 
bu fena dedi kodıı'.ardan lstanbul 
matbuatı şikAveı ctmekıe o!c;iu u lcadar 

hekim· ---

şahlan ıemas eıtlflm tfinalırım da kımdaı galebe beklemek <afdllllk kafile rel•!nln ba~ketsizllği bu fal· 
bana b çirkin şeyin neden önüne olurdu soyu da cev•psız bıraktı. &n• so· 
ıcçllmediglnl !Oruyorlor. Ben !H b4a Milft takııııııı Pragdakl ikameti ve r&l'911nız Vahyi beyin avdetinin yeği· 
hıreudere her kesten fazla mUıect· orada yaptı!Wn maçlar o kadar ren· ne sebebi kendisi terbiyoi bedeniye 
ılr olcluQ'Um ~ focbol kafilesinde- siz ve nahof idi kl e~r İlin içinde hocası olduj!;u için maarifçe Olem-
kt •oyuncu _ pzetecl, !erin biı'blrl ıalıtf haysiyetlerimlz de kırışık ol- plyat oyunlarını görmeye gönderil•· 
a1.,lılndı yudıklırı yazıların gazete- masa bu baptaki hıvıdisleri oku· ceglnden oradan •l•cağı tahsisatlı 
\erde çıkanlardan daha ııtr ve çirkin mamayı tercih edecektik . iki gtın kendi başına rahatça seyah&t etmeyi 
olduiunu faktı g•zeıeye keçmedeıı geçmiyordu ki yeni bir ma~hıblyet tembı idi. Çünkü, futbol kalllesinde 
eve! blln1ann ııdll edllditlni de bl1!- haberli• kareı1ıfmıyalım. Bundan do· kaldıkça kendisine :\Jaarlften tahsisat 
yordum. l•yl oradakiler namını hissettiğimiz Yerilmesine imk:ln \'Oktu 

1ıtanhuldt bulunan futbol federu- hicap bizi !asan huzuruna çıkmaktan 
yonu Azası hele reis! :\Iuvaffak beyle, menedecek kadaı derin idi. Bugün 
ben dört mafwı )&ğ•n tenkit, mu oellm dakikaları dUıUndilkçe y<niden 
ahaze n iıtihımlara karşı hiç bir azıp terleri dölcmekteyim. 
iktidarı olmıyan adamlardık. Kafile lstanbul gazet<lerl Pragadakl ka-
relal bize btr satır yızı yamJmakıa f!lemizin en acı matlııbiyederlnl 
ve oradaki vaz'ıyetl bize l:ıııh etme- yazmakla blılremeöik!er! emada ma· 
metne idi. Biz bUttin bu hücumlara yıı;ın l!k hıfusınd• lzmir mıntıkasın· 

daıı Vıhvi bey bırdcnbirc l.t.nbula 
kartı k:tiı süktıt klh cevııpla mukı· avdet etİI. Biz Pragadı!d ,azıyeıl 
bele ediyorduk, ldkin kimseyi ikna 

bilmediğimiz lç!n tabii bu haberi 
edemiyoıduk. Bır gün geldi ki gaze 

Burhanettln 

ŞEN'AT 
ALEMhUıtl 

Bir sergi 
Türkiyede reame çalı§an gençler

den bir ka~t Ankarada bir sergi a· 
çıyor.Bunlar Avrupadan gelen genç

ler ... telerde ınti ar eden futbolcu mek- gazetelerden öğrendik, kafile reisi 
kendi kafile$inden bir oyuncunun O gençler ki bir zamanlar lıen on-

tuplan artık ıpor ve d gazketecibll!k lstanbula avdetin! bize ihbarı lüzum !ardan çok bahsettim. Kabiliyetlerin 
ıçın leke tejkil e ece r 
~elclaldı. Ben t.ıınıın daha f•zlı de- görüyordu. Yabyi beyin neden dolayı den hararetle bahsettiğim yazılarr

!st&nbula avdet •itilin~ neden >onrı 
,·ımını muhlik gordilm ve federasyon ma dudak bükenlerin, omuz silkenle-

:\luvaffak beye yazılmış husuıt bir 
riyasetine bir tak ir vererek oyun· · ka b ·· b · t d mektuptan öp;rcndlk. Kafile reisi bu rın r~ısına ugun enı u an ırma-
aulann pzetelere mektup yazmala- mektubunda Vah,·i !•evin itaat!'izlik yacagından emin olmak istediğim 

Tam mile otomatik yeni 
pedal makinesi 

" OTOMAT HA YDELBERG,, 
1929 Moda il 

Asrt matbaacı ıçlo on elverişli olup Iıer gllokU alelAde işler 
için aut bir matbaada bulunması elzem tamamlle otomatik bir 
makinedir. 200 tiraj lçhı elverlfll olduğu kadar 10,000 ve 
butta 100,000 gibi azim bir tiraj için dahi elverlş!!dlr. Saatte 
3000 nllııba verdlltl ıı:lbl iki kalıp ile altı bin nüsha vermek 
kudretini haiz olduğundan 

rının me ı'edi1me inı ıalep ettim. Bu· 
ettiğin! ve bundan dol1'i lstanbula bir sergi ile çıkıyorum. . O 1 1 1 SÜR'ATLE 

nun ıızeıine klfile reisine telgrAfla avdet evlediğlnl sövle)Ordu. fakat ı EN M STACEL S PAR ŞLER N 
ıeb!igat yapıldı ve .lya bu •7 men' böttin bu hik~)ede Vahyi beyin Bu sergi mükemmel ol. a ~ bile: IKM LINI TE iN EDER 
edı!dl C.e ek ben gerekse muvaftnk ;;enç bir ııayin m:ıhsul\i olmak tiba-

. ' ' kendi mı. dondtiğ'ü yoksa iade mi TUr dya mUmesalllerl : 
bey, la le reW Şeref J:.eyio orad•, edlldl,ı ~nt olmuyordu. \'ah,·ı beyin rilc vicd•nnnı rahatlandırıyor. Nisa- souRLA BI • AD ELER VE ŞÜREKASI 
o~ uncıılar üzerinde biç bir nufuzu k ııın on bc•ı' nci günü Ankarada ac_ı- V 

onlaıtı~na na7. ran ta ımın tam rne· , ~~~~~~~~~_!~~~-=-~~~J!!§§~!!!!!!!!~ 'almadı~mı bilmiyorduk. llu telgraf sılsi kendi kanaatine te,·alıık etme· lacak olan bu sergiyi viicude getiren 
gitti, fa' at ne<rivat bitmedi. Karlle- dı'""nden dol•vl Prngda dah• fazlı · .. d' o ı .. •• ., · • ı·esimlerı gorme ım. n arı gorme-
rim!n m,lsnadelrr le burada bir parın- kalma ·ı minMip g/\rmemiıtı. Hu- den yazdığım bu satırlar bir iddia-
tez •Ç'D•lc isteri.o. Jill! takımımır.ın <us! surette görii•tU..,•- zeman da · • b'l' v o~u dan ziyade bır temennı ola ı ır. 
928 Olempiyat 'eyahadndeki eıııs•I- aşa~ı yukarı ayni ~evleri tekrar Sergiyi genn zaire §Unu aöyle-
•iz e htrikul!d" hezimeti esbabı ctri ve takımımızın orada kimsesiz mek lbımdır ki bu gençlerden ba§· 
aranırken bu gazc, cliiğin de birinci ve pek bakımsız olduğıı!ldan, kafile ka; Erzurumda. Pariste ve İstanbul 
derece menH Am 'ler arasııia kaydı re'·! 'lerel beyin her gOn ve •.ece 

f d da "' ~ Akademisinde çalı!llll bir fôk genç 
ldzımdı;- Bu i1 tıkım e ra ı arısın ge•melı:ten baş alıp ta iılere bakma 

1 1 l hd 
0 kıymetler var. ki yarın onlar iddia· 

mevcut o ma&ı Azım ge en vı et dılhndan, antrönor Tot llella da ka-
d k ,. h · · ki 6" mızı itmam edeceklerdir. 

ve tesanü il o B=r arap ctmışur filenin i"''" ve ibate i;!eri\e u~r•'tı"' 
b d kı 1 d d -.- 6 

• •· ELİF NACİ u yu2 en ta tıı e ra ı orasın a için a•ıl vazife!lne b!hakktn bakama· 
hasıl olan geçimsizlik, infial ve dığındın acı acı bahsetti. Bu sözler ı 
husumtt sevk!le oyuncular bir nakadar doktu oluC'a olsun Y•hyi ırfihaller 
ecnebi meınl•kttte birbirine silAh beye hotbehot Pragı rerkederek foan- rmc::ıı~~ıa:ı~~~l3S!?!!:~E!I• 
çekm~!erdir . Takımın dleiplln ve Helzn bir irtihal 
maneviyat vaz-iyeti bu kadar clema- bula avdet hakkını veremezdi; Vahyi Büyük Gazete sahihi Zeki C'emal 
ver olduğu halde kafile reisi hiç bir bey bir milli vazife ifası için oraya beyin biraderi .7.ıya bey tahtı ıedn-
tedbir almıığa hatta hadiseden bizi sevkedilmişt~ kendi hesabına seya- vlde bulundutu Cerrahpaşa hastane· 
haberdar etmeye bile lüzum görme- hata çıkmış gibi cını isteyince dönüp sinde dün pek g-enç yaımda irtihal 
miştır. Efradı birbirine tabanca çeken gelemezdi. Bu hareket kendl<inin bir etmiştir. Yarın nıe;:kıir lııstanedoıı 
ve reisi bu * ipazı ayneden ta· tazminat vermesini intaç edebilirken öğleden evel cenazesi kaldınlacaktır. 
.............................................. 0 ....... 9, ...... ~··· .. ········~ 

GÜNÜN LATİFELERİ 
Gazetelerde ~üzell!k müsabakaları devam ediyor! .. ~--........ ..,..~------~----~ ~crlfrO'.~ 

Evinizi ve 
sıhhatinizi 

Mayi şeklindeki 

FLİTOKS 
ile muhafaza ediniz 

Sinek, sivri sinek, tahta kuru
su, pire, bit ve saire bütün bö

cekleri inıha eder. 
FLİTOKSUN kat'1 tesiri 

yüzde (100) dür 
kokusu Sıhhi ve 

güzeldir. 

~~~~~-~~~~~~~--~~~~~_... 

Devlet Demir yolları ve liman 
ları umumi idarsindn: 

[faydarpaşa Uman idaresinin ~ l laydarpaşa,, Romorkörü miin•· 

kasa suretile ve yemi ihaleden 30 giin zarfın da tamir ettirilccckrlt· 
Tamirat şartnamesi ı laydarpaşa Uman baş müfettişliğinden alınab!llt 
ve romıırkör, arzu edenler tarafından Haydarpaşa l!manında gör!I· 

.,a, ı ocacı;;ım 11lrt1z para kazanma iı;iıı ş:iylc bir iş buLak.... lebllir. Taroirnta talip olanlar 200 lira teminat akçısile birllkte cek 

Kocası ikimiz de resimlerimizi çıkartalım sen kadınların ır!lzelllk mıisabakasına liflerini 17 .+ 920 tarihine nıtı,adil Salı gliniıne kadar zari dahilinde 

gtr. Bende erkeklerinkine dahil olayım belki birine lilti ı,az'!nırda be on ara alırız! fla <lar ıa~acla katibi umıınıili• tevdi cımckrl lazımdır. 

yan düşünceyle yerinde i :iemekodasına yen( bir-ŞC. Bir- Şey değil, kimsesiz biı -bir cinayet . -haberi -getir-! Va kanın ehemmiyeti 
duramiyarak kalktı, gaze- kilvermeği, banyo yeri ha- kızı vardı. O da baskısız meseydi vazifesini bile unu, g~n~ doktoru harekete g·e
teleri, kitapları bir tarafa zırlamağı tasarliyordu. kaldı. Bakacak kimseside tacaktı. · · 1 tırdı. f 
nttı. Yakın bir zamanda Ve biltün gece uyuyama- yok. Bugün telgraf çekip Gençlik, vazife ~ş!:ı, ye-

1 
. - Ya .. ·· (Ya~up) E:: 

( Istanbul) un en şık ve za- dı. Sabahleyin (Hatice ni- buraya getirteceg"im. Ne ni bir hadise.ye şahıt olmak nın kızı. nışa.nl~. dıyorlardı 
B!lrhan Cahlt · d h N l b ltıl . . b' kal .h . ~ ·ı· k rif bir kızının mi afir ola- ne) onu kıpkırmızı, şişi in yapayım, kardeşlik böyle n1er&kı onu bır an a azı_:- - ı.şa~ ıydı ama u kl' 

Genç adam kalbının ır- manın ı tıma ı yo tu. cağ odaları dolaştı. Bu 0 • gözleriyle görünce sordu: zamanda belli olur. (l-Iatlce lanıpsokağa fırlattı. IVIu- çırmak ıstı yen de evelce . 
ıuire dikenlendiğini his- Kansı olduğunu ~öylemez- ı' dal~rdan birini hemşir~~ i- Toktor beğim nen var nine) çipil gözlerini kır-· dediumumi onu ka~maka- • z~ ist~m.iş _babası verme~;~ 
· (Leyla) geldiği za- di. bekarlığını bilıyorlardı., çin ayırmak lazımdı. Gun- Uyumadın mı? pıştırarak b:ışını salladı: mın odasın~a beklıyrxdu. I Sımdı nıkaha hır hafta k 

n çamorınanına nasıl 1 Nışanlrm de~se ~yrı ev _tut~, düzleri hizmetine b~kan, Gelecek mi afir hakkın- _ Çok eyi edersin tok-. Dün gece yıne sarı bağlar- ı kaçırm~ya kalkmış. 
-lcbileı:ekti. Ve derhal ınak mecbunyetın_deydı. Nı akşaml:ırı yemeği verdik- da ona küçük bir şüphe bile tor, sen de yalnız kalmaz .. da bir cinayet olmuş, iki ki- - Kını bu? , 
cıkul bı:. sebep b~ldu. Her kah olmayınca bır çatı .al- ten sonra evine giden (Ha- hissettirmekten çekinen sın. Kaç ya!)ında kızcağız? §İ ağır yaralanmış, birisi (İsparta da (Molla)_ ıııe 
-nan koylere gıtmek va- tındabarınmakonubelkıde tice nine) ye yarın sabah (Suat Naci) kederli cevap Ehemmiyet vermiyor ha dmüş. Hayvanlara atlayıp delerin (Ahmet) ismırıd. 

ıfesi değil miydi ? yerinden edecek de~ik.odu- bu haberi vermek, herkes- verdi: tırlayamıyor gibi dudakla- giderlerken müddeiumumi bir delinkalı. Jandarma tcıı, 
(Leyla) yı her gittiği lar yapardı. Zaten ıhtıyar: ten evel onu hazırlamak ıa- -Uyumadım (Hatice ni ı rmı büktü: kısaca anlattı: . . mandanı ayaküstü bir ~ 
re götüremezdi. o şüp- lar genç do~torun mecburı zımdr. ne), dün aksam (Istanbul) -Bilmem, ben (lstan- -Bu vaka yenı bır şey, kere yazmış, bukadar bil W 

c.:ıiz gezmak, görmek, her muayenelennden ku~ku.la- (Leyla)nın hayaline o- dan bir mektup aldım. Bir bul) da iken mektebe gi- öyle kız oynatma, rakı iç- veriyor. Bakalım gidince 
--re beraber gitmek iste- nryor, gençler k;ndıle~ne kadar dalmış, onun gelişi- sütannem vardı. Zavallı bir diyordu. Herhalde büyü- n1e gibi değil. etraflıca anlayacağız . . ~ıw 
ecekti. Fakat bu muhitte ~aklaşmayan, alemlenne ni okadar benimsemişti ki denbire ölmüş. . mtiş, koca kız olmuştur (Suat Naci) okadar meş- Yirmi dakika sonra~~ 
nu yanında taşımağa im- dar.~m~yan bu (lstan?ul) bunun derin bir sevgili ih-I (Hatice nine) boynuna şimdi. guldü ki merak bile etmedi. rinden giden jandarnıa a9' 
in var mıydi ?. Zaten da- ke 1 ~n ı~ından gocunıyor, tiyacından doğduğunu his-,doladığı gazbezini çekip a- Ve dertli dertli ıçını Zihni tamamiyle (Leyla) kub Ef.nin baf kapısııU 
a ilk düşünceleri arasında oca arı ~r .salgın hastalık setmiyerek adeta uzak bir!larak acı acı eseflendi: çekti: nın hayaliyle dolmuştu. tı, girdiler. gr 

tanbul) d_an gelecek_ ~u ~uaye~esı~ı bahane ederek diyarda yıllardır hasretini -Ne diyorsun toktor, -Ne yaparsın .. Yetime Müddeiumumi oun aldır- Kiraz, dut ağaçlan ve oJt' 
zelve şık ma1'1Cık ıçın ~~- yeıe gıron çıkan bu tığ cC'ktiği genç karısını bekle- Allah sana ömür versin. bakmak sevaptır. nıadığını göri.ince devam· ra sıra gül fidanlarıyle dr& 

r isim bulmuştu. Kasa- ~. 1 d?k~~ı:un gen? ~ızlara yen bir menfı gibi içi titre- Yaşlı mıydı? (Hatice nine) nlanasız, etti: ,bağın tepesinde, perrıpe 11 nın hlakın, telfıkkilerni ~?Z dil ~tıgınden şıkayet e- ye titreye.gözleri çiçeklenc Bu sual 8.2 kalsın onu yalnış bir kaç arapça şeyler - Dün gece sarı bağdaJkli köşk görüniyordu. 1~<' 
ce 8nlayan ~enç doktor ıyor aıdr. ciçeklene odadan odaya gi- güldürecekti. Kendini tut- mırıldanarak ielne lıoıijl.a.dr. biııinı (Hacı Yak.Jp) Ef.nin darına kumandanr <'11 

T yla) dan iithemşirem (Suat Naci) genç kızı rip çıkıyor, elindeki gaz tu. Ve (Suat Naci) okadar kızını kaçırmak i;;tcmişler.lyanyolda karşıladı. 
i e bahsedec ktı ... Bura- hemşiresi diye kabul,.etme- l'mbasıyle her tarafı, her --Eh, dedi, pek okadar dalgın, öyle .ermestdiki hü Adamlarlyle vuruşmuşlar, - Aman doktor. 
"d "r ı ..,~rabe. e kar·u ver ı. Yarı ,~vinç,\kö$eyi gll:.den g iriyor, değil. Zaten hastalrklıvdı. k metten iandarına ırelip kız da ha ta yatıvorınu . 



ı 

MİLLİYETİN 

Bug!inkü ye ı bllmccemız 
Soı Qn sn t: 

Dunkil bllmecemlıılo 
halledllmlf fekli 

Yulı:ıırdan aşatı 
aın ,d,ı ,ek -" tı Boyun 

Cllt 3) \laıurknda hir ma-ı l 

'ef c llorr•ımlu •hay-
an .ı 

kam (4 

2 Çiğne 2 Ayı JJVISI (2) 

•• Kahve •ahı ·6) fııoyı {3) 
4 Ramazan ıyft!etl <.5 ı Kuru 3- Doğruluk (6) 

Çaı 1 2 ı 

1 

4 Köpek (2) Aıam!ldan 
'I- lsıJfha '1 ~ Üstu, nbi <3l (2 

Sir"e'ldifer (4) fk•ln n ört- 5 ~lahvetm:k (41 Büyü (4) 
6ü '~ 6 Dert, acı 6) 

biri 

:- ' ama ' Orta ıl) ' :'.'lota 2.) 
~ - lncc ha <tc.ık (S 8- KAttb.rıdll '5) 

• mrk > f:.;.c;;ıiy:ı;,f e;,;k;.,· .;.fı.,ı .,,.~~...,...;9F'TJ""'l ':oııifh_.•!"rr'!. ,.c,.2ı_B.,ır .... ~a:ar3p11111111a l!"e"'t>-4 

·ttih-adl 
9 

illi 
Türk sigorta şirketi 

<ırik ve hayat üzerine sigorta ınuaınelesiH 
İc;a eyleı;z. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi idare İ: Galatada Ünyon Hanındadır 
-\<'nt si ııl,ııtıııııaynn ~··hiı·lerole ıwt>nt<• ııı·ıuımı l<tı:ı•hr 

.... 'l'Alefon : B('vof{lu - 2003 

I~. K. riyasetinden: 
- 1 

'2 n1;mara yelken bezl 

1 
kapalı zarf usullle 
92Q salı saat 14 te 

16 - 4 
4 ,, • 

'2 Burı~atalık p;ıradin halatı 
7' 2-
1~ J'~ 1 "'1·k l'f h "1 
1• . ırııe ıe ı · ı a at 
, ~ kıl o Cı rc~la 
~'J Paket :<Jakinc ag ipli~ 
-~ , hpa\·lo 

16 - 4 - 9i9 safı saat 1 5 te 

~ kilo halmumu 

~? ~ı. ?I 1. \'. Dez fabrikaları ihtiyacı için balAda muharrer mmeme 

ı,~1 rır.da muhnfrer giin ve saatta ihale! kat'iyeleri icra edileçektir. 
-~anıcsini ı:örmek l<teyenferln her gün ve vermek isteyenlerin 

ty°' . 
•halede l\a,;ımpa~ada Dez. '.\!. K. müracaatları-

lstanbul Sihhat ve içtimai mua-
25 venet müdürlüğünden: 

ıııus ı4;929 tarihinden sonra nın icrasına dair kanuıı) nin i
ıe Y ecceı ve musaddak diploma kinci maddesi mucibince icrayı 
hn1a. Şahadetname ibraz edemi- sanattan men edileceklerinden 
li~ "er ile diplomasını berayı tas diploma ve ya şahadetnamele
~,~ -~ t~scil teslim eylediklerini rini tescil ve tas tik için henüz 
~ıYa 

1 
1Ie ispat edemi yenler ve teslim otmemiı olanların men

h~ ~rıa. binaen zayiinden ntiıı- sup bulundukları Hükfunet Ta
".-~~ye diploma ve ya şaha- babetlerinc 2S.-4/!l29 günü ak
tlı~ı;".~ -"hri7lc ~v~DDüa ~y)e- şamma kadar teslim etmeleri ve 
6'ıııi tını keza vesaik ile ispat e- zayi edenlerin de nüshai saniye 
b, ,,;ecı;k olan bilumum Etib- sin! almak üzre ayni tarihe ka
('l' e1ı ~a.ır mensubini sıhhiye dar behemehal müracaat eyle

a.bet ve Şuabatı sanatları- mcleri lüzumu ilan olunur. 

ı:.;uüı:ııııiıııı 1 ımıı 1 . t ~ı ~~· 1 

BUyUk 
,tayyare piyankosu 

keşi deler her aYJn 11. ndedir 
3. ci keşide l 1 Nisan 1929 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

:\;rıca: 2CM:XXI 15,00) t2.<Xn 10.(XX) liralık 
B •kraıntyeler ve 10.(XX) liralık bir mükafat. 

u keşidede cem'an : 3.900 
numara kazanacak 

1 i
1

J'JfilllJJ!ı f 1 
1 :1jrı' 1 

\ ..._ Bir inŞaat müesses.i ~ 
' r" l•ıluda 1 . .. 

1-'r. ça ı~mam uzrc tecrübedidc ve Almanca 
•rsız. 

·Ca \'c kııhilse daktllograflye a•ina Türk bir 
Hır ·1· . ' 

. alıplen'l b•... (" 1 d 
..,.zat ,a ata a Voyvada caddesinde 

'- nnci yan hanında 3 neli katta 

NJ-

K' l'J 14 
Uen. nı: »ııralra nıtiracaat ~llri~~~iiEC::iın """~• 

ız satın alm~ komisyonundan: 
kılo sabun 

'al '•nhı .ıo. 4 929 '>alı giinil •Ut J 4 ıo 
k ' ıhr!yıc: için 'Uzumı ol•n hı!Ma muhırre; zooo 

• 
t vcnleruı Ur. ıtaia. tıfi 

a uın a, 'Da komi y 

MtLJJYET. 

MAMA 
Dr. Hakkı Şinasi 
En sıhht çocuk gıdasıdır. 

Darül' aceze mUdiirIUgünden: 

Dariil" acezeye tarihi ihaleden 

itibaren bir sene müddetle yevmi 
yüz yirmi kiloya karlar muktezı 

sütün kspalı zarf usuliyle mlina

kauyası 1 Mayıs 929 Çarşamba 

günü ~nat on dörtte clarül' ace

zede icra ve zarflar küşat oluna-

caktır. Taliplerin yüzde yed! bu

çuk teminat ~kçeleriyle mura

caatları. 

* * * Dar(ıl' ncezevc bir s1.:rıe için 

muktazı bın k•lo pirin~ unur.;m 

kapalı zarf u ·Jiyle mıı• nbsası 

r Mayıs 92'1 (..'ar~amba günü 

saat on dörtte icra edilecektir. 

Taliplerin teminat akçlerile mli-

racaadar1. -------------
l{iralık Park 

\r ı!Jk .;;inema e.;ı~iue ı~Usait ,·e 

par' ol,.ak istim le cherişli Beşik

ta, n en i~lek ıı:_ lesinde :llchmct 

Ali Paş konn •nın ':ui bahçe'eri 

kiraya \'cı·~cek"tl Taliplerin Galat•d• 

:\Tu nha:·e un hhrıkası salıibı Haıim 

beye rıilracutlan. 

Bir efendi aranıyor 
L's;.:h.i mtız t aşına t·e m.ıhs-

kimde mr\'cut cv·~kı ıak!lıe mukte 

d!r lıiı e[enJi,r iiı~yaç Yardır. 

btanbu! Sirkecide Hamıdive türhe<! 

cıdde inde (\IODIU:,' TF ZlHA-

\/ESI 1 ne raıirnc.nı. 1 

laslaınoni or"IDau muunriyelindeıı: 
Taşkoprü kaza ı dalıil!n·'eki Der· 

bent ormanında -ıe-cut t•lup 25-2-
'l29 dan 25 ;ı.9211 tarihine kador 
müza;-edeye çıkanlup talip zuhur 
etmiyen '.!()()()() metro m!kAp devrik 
çam ejcarı 2 senede ormandan çı

karılmak üzre cvrelki şerait \echi!c 
~O 4-92Q S•lı günü saat 15 de ihale 
olunmak üzre beher metromikAhı 

12~ kuruş 20 para bedelle veniden 
müzayedeye konıılduğıında talip o
lanların terııinıt paralırile beraber 

Kaswnoni orman mildürlıigündeki 
komisyona gelmeleri. 

Zayi: İnebolu "lufus dairesin
den almı~ olduğum ."llufus tezke
remi zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yok

tur. !nebolunun Çeşme mahıılle
sinden Boğo, oıtlu 3 1 O tevet!ülü 

Karabet. 

lstanbui Mabkemei Asliye ikinci 
Ticaret mahkemesinden: 

Müflis KasıpZ>de Emin bey tara
fından Ayonyan ve Osmanlı llank&· 
farını ayn ıyn merhun olup Galata
dı Gümrük karşısında Sitefransez 
deki Moskof hanında mevcut muh
telif cins, mamul ve ~ayrı mamul 
(48!0) (385 i) denk tütıin senet hı
l!ye • '!sanının yirmi ve virmibirincl 
ve yirmi ikinci Cumartesi ve Pazar 
ve Pazartesi gııleri <anı ondan itiba
ren on lldye kadır mezkur han ve 
depoda bilm üza) ede satılacağından 
talip olanların tütün! erin kıymeti 
muhammine!erine nazaren her iki 
kısımdaki mallar Jçin yirmi beş bin 
lira ve o;ıbe~ lira paroyı ,-.ya o 
mıktardı hankı çdcin! müstesbiben 
vevm ve vakit ve mahalli mezkOrdı 
bulunacak olın if!As masası Jıey'ctıne 
müracaat eylemeleri ildn c!l1nur. 

Belsoğukluğu frenği 
olanların ne.zan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kıt'i 

olarak eski ve yeni belsoğukluğu, 
frengi, idrar dar!ıgı, bel ~evşekllji;i 
ve mesane ve bilcümle kadın rı 

hatsızlıkları tedavi olunur. Beıoaıu 1 
Tokatlıvon yanında mektep sokak 
No ;J5 Tef: B. O. 3152 

20 nisan cumartesi ve 22 nisan 

pazatesi günleri saat 21 ,ao da 

TEPEHJl ll~Lll Tl_HTHOSH8DI 
Büyilk ve meşhur \!acar Viyolonist 

JOZEF ZİGETİ 
tarahndan iki konser verllecektl 

SAL! o 

DOYÇE LEVANT LE~IY 
Hamhnrır. Brem, Anverh, 
İ~tanhııl vi'l A:lhri Siyah ara 
siı :da rızimet ve avdet munta 
zam pusta~ı: Haınbıırg, Brem. 
Stctin, Anvers ve Hoterdam. 
dan limaııımır.a ınııva~Aleti 
beklenen vapnrlar ; 
:\Jarmıra vıporu 11 nisana doğru 
Akaiyı • 17 • • 
Jupiter 20 • • 
Galllea ,ıo • • 
llurı;az, Varna. Kt.istence, Kıl•s 

,·e lbrail için lir;ııanımızdan 
hareket edecek ,·apurlar: 

:\ki va vaporu 12-14 Nisandı tıh. 

Hombıırg, Berem, Am·er.<, Roterdaın 
ve nançig için yakında !imanımız

dan hareket edeck v&purlar: 
Ofella v•poru l l-l 5l'i!sandarahmi,dc 

Jupiter 20-23 , " 
Kariben liatu'.'la gidecek vapurlar 

:\bmara ,·apuru 10-12 nisanda 
ttıhnı!lde 

F az!:ı tat ila1 içiıı <;a]atada 
Q, ,k'.ınyaıı Ilaıııııda kaiıı 
ıınıı.ınl :ı.renıeliğine ııııııar·aal 
TPkftın : Be -o lıı 641-647 

Z.ınguldak ıc a daı csınden: 
ııır dcynin ıeı:-in! ı t' a ı ımnın~ 

Koz"ıda 158 2.'3 numaralı m•d 
kömilril ocaklarının bifmil.ıavede sa· 
tılmasına karar ve ilmiş ol1uj!;undan 
hcrmı•cibl kar; l 'i '!!;an l29 ıri
bindcı: itibaren bir mahın hitamında 
halei cvvcliy~sınin ve on beş gün 

onra da ihale knt•vesiı: n icra ı 
mukacwdiı 

. 1ezktlr ocalclar bı..yük, istıfan, 
ke~mef1 pıpa,- namk·iv!e tlört da 
mardan müşeklccl olup h ··kı im 1ı 
<),'i lrtif ında 2.35 irti'aına dar 135 
meı•o irtifa teşk 1 edip gsıbe doğnı 
io tıdtt ume'.·ı· \e dort damar 
(155200 ton koınlrli muhtevi olup 
ht: mıktardın şünr!ive k•dsr !slilısal 
olunan ve m2bcma istih,alde zayi•! 
,·erecek olan mıkıar bdr:tenz!I 
,J.139-0 lira kıymeti havi J J 1300 ton 
ihraç ve !urııht olunacak kömür 
meycut ve harici teşisıunın kı) mtti 

dahi 7100 lira olup hey'eti mecmuası 
4o490 lira kıymeti mııhımmine-!nden 
bulunmaktadır, 

[~hu ocak c(lmlesi kahllı istimal 
depo "e funınu hftl'i h!r harman 
dördeı gözlü biri k~gir lıiri ahşap 

ik.i amele kulilb i ve 'l.'iO metro 
ıulünde varagele ;iç olu' _ kı$men 

bozuk ve noksan dört yüz metro 

dekovile hatta köhne birer çavus 
ve kontrol kulübeleri altı kdgir üJtü 
ahşap bir yazıhaneye müştemi!dir. 

lştirayı talip olanların kıymetı 

mubammlnesinin yüzde onu-nisbetin
deki depo etmek şartiy!e münadi 
yedindeki mezat kayimc5İne pey ver
meleri ve daha ;Jyade malumat al
mak mezkOr ocak haritasının ve 
kıymeti muhamminesi raporunu gör
mek istiyenlerin Zon~uldık icra 
dairesine müracaat eylemeler! illn 
olunur 

Isı. Oirlnc! ticar<t mahkeme.inden: 
O.latada • "bastıciyan hanında 

tticcardan Semiz zade Abdurrahman 
beyin Sovyet So,yalist Cumhuriyet
leri ittihadı Ticareti hariciye bınka· 
sına bir kıta hisabı cari kabul mek· 
ıubu mucibince deyni olan tıl 6 
lngilir. l!rasının temini istifası için 
J 9 Ağusıos 918 tarihli KAıibiad!lden 
müsaddak bir kıt• rebinn&me muci· 
hince merhun hulunan iki $andık 
ipek tülün satışı mezkOr banka tara
fından talep edilmiı olmağfa ıaleh! 

mezkılrun ticareti berriye kanununun 
7i6 ıncı maddesi mucibince bir 
gtlna itirazı varsa mahkemeye bildir
me•! lürumunun i!Avesile rahme 
tehllp;ına dair mütteha.z karar muma 
ileyh Abdurrahman beyin ikametgii 
hını terkle Eskişehire gitmiş bulun• 
m•sına mebni ıch!iğ edilcmedijl;ı 
mübaşir ıarafındllll verilen meşru 
hattan anlaşılma~la mezkur kanunun 
767 inci maddesi mucibince mahke
menin içtima salonuna talikı keyfi 
yet edild!j!;i gibi tarihi !l~ndın itiba

ren ilç gUn z•rfında rahinin bir 
itirazı nr-o mahkemeye bildirmesi 
lüzumu tltn olunur. 

Üsküdarlılara müjde 

Komik Naşit ve Şevki 
ilıı:S::m••1•k••h•••••••~ beyler birlikte Çarşamba akşamı 

ati 1 ane Ve Csktidırda inşirah tiyatrosunda Ko-

arsa mJkler mtısabaka<ı. Tefst!At of lfln-
lanndadır 

Şitlide Bulgar çarşııı Arpı suyu 
sokağındı i4 nilmerodı klrglr ve 

maltı tışh ve bir bahçenin ortasın
da k.Ain ve sahnncı, terkos suyu ve 

elektriği havi 12 odalı hane ile 

lAnclo, brik arabası 
ve koşum takınu satılacaktır . 

Arpa suyu sokağındı 22 nümt 

Ferah Sinemada 
Şehrazat ili k111m aynca dünyanın 

en meşhur hokkıbuı Me!Jd!J 
ı:ııatlne. 18 te 

• 

Sürerya Sineması 

Milyarder kadın 

l <ıanbul mahkeme! asliye birinci 

ticaret daire"1nden: Türkiye Sanayi 

,.. \laadin bank•sı tarafından M. 

Hermın Bdenıen ve \!. \'iktor 

Himelekırp aleyhine ik&me olunan 

alacak davasının esnayi tetkik ve 

rüyetlnde lkımetg;l!ıı mecbu! bulunan 

milddclılcyhl mumaıteyhima hakla

rında illnen icra kılınan teb!iğata 

rağmen yevmi muayyende !sbati 

vücut etnıed!l';inden H. usulu muha

kemeleri kanununun 298 inci mad

desi mucibince haklarında ittihaz 

kılınan gıyıp kararının 141 inci 

m•<ld<ye tevfikan ili.nen ıcblığını 

karar verilmiş ve emri muhokeme 

12 \fayıs 929 Paz_:- günü ,,.ı 

13,30 da icra kılınacağından k•nwıu 

mezkı\run 142 ı~d ımdde -iıtin hi

rinci f•krasına tcdikan m&bke ne 

divanhanesine talik kılınmış cıldu,tun
dan muma!le , imJnın .,,,ın neşri 

tarihinin fcrdıı~;ından mntt1'""r olmak 
üzre on g-ün zatFırıda ct::vap ve··me· 
diği takdirde knnnmı m•>.kOrun 4-0.'i 
ve 408 incı maddeleri mucibince 

~ ~~~'.2";~~~ı!:.:;,~ 
Önümüzdeki perşembe akşamı 

ASRİ SİNBMAD\ 
KADIN YOLDAN ÇIKARSA 

pek açık ,.e dekolte t; "1ofan havi bir eser. Bu f :imde arzı cndlnı 
eden nim üryan bir ~ok alüftelenn l(Üzd ve m"tenas!p \~.:ür'•-ı 
cidden temaşageranı tehyiç edecektir. 

Kabareler, ıı;ece batakhaneleri a~ifteler, işte büt• ı bunlan [!im 
gorecekslniz. llll'eten: iki aktüalite; iillmli ı;azete ve l'c e 
Gaumont l\letro. 

lstir'lhat ~snasında \eni artistler t ıfınililn 

• 
OPERA Si 

)'arıc ~:ın<l3n ı Jl :ırc ı r ...... ,:1ur ı'" L r 

FRED '\İBLO\l 
es~rlerinC~n 

ŞEYTANİ RAKKASE 
c "':ll. >İlrc i 

CİLDA GERLY-KLAYVBROK 
hi'si ve heyecanlı c.r' :ııal drom ayn~• ~ kısıı !• - k ınik e , aki · " ucr \C kabpl etmi• addo-

d h h k Varyt:te p!' ~ ·amında arzuyu un1 mI Gzcrinc ya.·n ~ hır ra. _a lunac:ıkları n"ı • 'ı!r a a mu n e-
bü\_ '•1 "rı·~,: r1 ır meye kabul ole ımı\ac•kfar l>ir av 

müddetle ilin • 01 r K \'l 11LE_' Z.\ '\JMIT ve FIDY GRL BL t fınd 

i Llaı~UliCf' ilairesinı•en ~cro~,, ~~~ckİ:ii=••nt - n~~m:~~-ste ~sekJzi::'::•r ~~ 
r. .;iz EVLATLAR Ylranada ıuu ay 

Osn1<t c.e.n · 

alacagm~an dolayı .Bcya.;:;1tta. Emin bey 

m~lıal'l"sİnde Darbhancyı Atilıc ve llasan 

paşa karakolc c inde c5kt 79 ve yeı 

rJ 77, 79. ı. 30 nume ·olu uç bab dukk1ıı 

vr- bir bat> hane yarım hi~scsi ıhalcyi 

cvvclıycsı ıcr:.a kılınmak üzre 30 gun, 

ınilddetle :n .. vk• ınuz.ıycdeyc vaz'olc:-ı.- J 

mu~tur. 

Mezk.Ur nıah:ılhn umum 1csahası yiız 

yirmi altı buçuk ıırşın terbiindeolup bun 

dan yl.ıı: y· hıi aitJ .ır ın Jlailalh ıki :.ıh-

~ap ebtı ;eC. · r hanenin kapı su y;ın so

kaktadır \"C üı:~r.nde bir nı.imero va··dı.;;: 

hanenin .zemin katı~da bir taşl~k ve Ö·~.ı J 

atık di4rr :l~ilık bir hela ve bır kapı u.s 
katta bir aralık üzerinde iki oda zc:nini \: 

tahta, halen matbak olara!t kullanılan 

mahall v:ırdrr; derununda Galip c.e•ıdi 
salrindır. Tramvay ı: drJcsindeki iki c.iük-

klndcın birinin zen1iııi çimento döteli 

olup kahve hanedır <lt:runuodılci elektrik 

tertibatı kiracıya aid<lir. İçinde Mehmet 

efendi sakindir; digcr attar dükkinında 

Ahmet cfr.ndi sakin iscdc kapalıdır. Hü
dudu bir tarafi fırın, diier taraf 7 nü· 

merotu hane ve bir taraf darbhancyi a

tik sokaıı önü Aksaray tramvay caddesi , 

ile mahduddur. Kımet.ı. muharnmincsınin 1 

yü:-o:dc onu nisbct .ndc pey akçclerini a
larak 929/308 dosya nümelosıyla 11 Ma· 
yis 929 tarihinde saat on dörtten on al-

tıya kadar İcıtanbul icra dairc$İ müzaye

de şubesine bi.ıza.t veya bi!vekile müra
caat ey1emclcri ilin olunur. 

-Meşhur
KONTiNETAL 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rakkamlarını ha\i 

olup Türk 'e Ldrin hurufaı!arı 

yazı makinelerinin en mükem

melidır. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkamlı en iyi 
hisap makinesi olup müteatdit 
bankalar ve mali müe<siseler 
tarafınnan kullanılmokıadır. 

Gayet satlam oldup;u için 

kat'!ven bozulmaz. 

TL RKlYE ('\,\ili IURlYJo:TI 
Yf.GA '\f. Di':POSlJ 

A Hom;ıavn Kumpanyası 

Hevoğlu tekke caddesi 
58.1 numara 

Türkçe nurufatlı Konıinentııl 
yazı makinelerinin yeni Lldn 

alfabemize göre değiştirilmuini 

YALDA 
PASTiLLERi 

serinlik ıerlr. 
TeneffQsO takıivı 

eder. 
ılltlln ecıane •• eeı• 

4opolarlnda 
utııı ... 

VALDA 
imi 1 ta,IJ&• htalıır 
d dıtalep..W. 

,\sya üzcrındc lınkikl 

kasırırayı andıran Cenl(IZ 

nhfad·rıın istiklAlleri u~runda 

)'ıifu'; oldı; 1 ·'m mlic Jelele--' 

gö<r< ren ft\ knlade film 

arın akşamdan 
itibaren 

A.J,HAMRA 
• İ~El\IASINOA 

ÇILGİ~ BAK[RE 
mümessilleri: 

JA N .\:\J l~LO, 
· r::'ll\lf LIX ve ~uzr \ ERNO:'\ 

lJİK iİN~Ml~ININ 
ge[.,,ek haftaki proğraınında 

Jfi::\I il"GO ile vtu,t FRIÇ!n 

tem;itlerl 

YILANkADIN 

fevkoiı\de alkı~lanmış enfe · bir 

fıim ~ ı.ı:ne;c ~ster:-eniz ı-.ıın ı.k

~a: lL itil> ,n 

rı el ek ~ineınasıu~a 
-rıe edilecek c>!an 

Gönül lsteı se 
(.i\lu vö \lbrnı 

filıntnl giuip görlinu <. 
mümes,!llerf: 

ADOLI' ı\IEl,JU 

l~~S enes~ :emc.tü s~~.)l. in 
tfdivıtı 

htanbul Tramvnv şlrl:•• hi '<cda
ranını: 

~~ \Tarı 1929 tar.:ıiııde sureti 
adlyede in'lkaı eden lstanbul Tram
vay şirketi hfssedaran heyeti ıımu

mlyesinin, J 928 >enci besahiyeiine 
salt temettü his>•sin! bi>se senedi ba 
şını 9,50 lsvfçre fmıgı olarak cıu:bit 
eyfedip;i hl«•dor•nın nazarı ıttılaını 
vazolnnn.r. 

işbu meh!Ag, 15 N!ıan 1929 tari
hinden itibaren 11 ve f 2 numaralı 
kuponların tevdilne mukabil. lstan
bulda şirketin merkezı idaresinde 
ve Osmanlı Bank.sının gişelerinde 

filmi gösterilecektir. Bu nefü lsviçre üzerin• k.,şiJe cd_ilmi; bir ~e.t 
. olarak ve yahuL 1'Yıçre uzerıne tediye 

\ e meraka\ er fılml temsil ıününün kambfvo ıalcl hesabı !le 

1 eden maru. f artistlerin şa.hsi-ı 1\ttk lirası larak ve BrUlı:!el de 88-48 
yetlerl eserin ibraz edeceği numarııda "-Pıi caddesinde socıctt 
· . . Flnancl~r~ de Transporrs et d'Enıre-

1 Azım muzafferıyetlerın zlma prises lndüstnelles nam şirket nez· 

nıdır , dinde tediye olunacaktır. 
- lstanbul. 28 mın I 929 

Devlet Demir yolları ve liman
ları Umumi idaresindenz 

Devlet Demiryo!ları \e Limanları idare<! deınlryoluna ait h!IC'lerin 

satışı '" b•gıj muamelltı Ue iştigal etmek üzre Yataklı Vagon ıfrkeıile 

Ga!aıada Köprll bı~ındı bir · ce ıt• te.isi hakkındı bir mukavele ıktetml~tir. 

Bu mukavele mucibince Anıdoluyı gidip gelecek yolcuların bJgajları mez
kCr acentadı teslim ve te<ellüm olunacaktır. 

Acenıa bundan mı•da paket mııamefAtı ile de işü~ol edecektir. Fazla 
tafsil~ı ıçln ist•~•onlar ve ıcenta vazıhanelerine talik olunan f!Anları müra

caat edilmelidir. 

BE'ı NELMİLRL 

SERGİSİNDE 

- Tuna limanlan ve nehir ve 
liman naklh >tı 

2 - A ı1 efekdrik sanııi! 
3 - Oınmolıi'1 ~ve moto•lkletler 

4 - Hadyo tesuıaıı için hu;u;t 
pavvonlın vardır 

1\lacaristın ~anıyiinin mctheri Gümrük resminden mü!lte,n.ıl mü-
teaddit ecnebi ıüccırlannın meşherleri - Seyahat ücuntında tenzilA~ 
~ark ve Bu!gor şömendiferlcrinde '\25, Yugoslav ve Romanya şömen
diferlerinin avdet seyahıtlarlnde • 0 50. Macarlstındın azimet v-o avdcıte 
01 50 hududu serbest mürur lçin vize ücreti alınmaz. Sergiye iştirak ruh· 
s~°ına:nesi 150 kuruşıul. Kayiı ve ııfsi!At için Budapeştede sergi idarc;iııc 
MEMLEKETLER ARASINDA nakliyat ve mu vasalaı T. \. Ş. 

ı (lntercontinentılot Ankara l•ıanbu! - lzmir 

-· • •• • • • Galata Ç!nUI Rıhtım Han • ...... 

· ı 
1 

PANAYIRI 
11-26 Mayıs ı <J29 

Alemşümul ve beynelmilel 1928 sentslnde 81 memldete 

alt 7 14~ tüçcar ve san'atkar iştirak etmiştir 

2,000,000 Kişi ziyaret etmiştir. 
Ey :;atıcılar! dünyanın dört köşesınden )("Clecek milyon'arca 

mtişterilcrle temaııa geleceksiniz 

Ey muba.yaacılarl l\Iii.>tahsa!Jan muh n akMmt l~ı , en scın 
tekemmWAt ve icatlar, l!c her cms numu eW.. CiH !:ıul .. c hın~ 

Her tl!rlü ta! l!At için nulracaat ma UI: {l ta~! ul ;a Jbrdö 

•'-a" "l~)O . ..ı,.__ 



r- azı hemşeri! 
Havalar gülmeğe başladı bize, 
Şü!;ür geçti kışın hızı hen1şeri l 
Razıyız isterse to1, çıksın dize, 
Özledik vallahi yazı heınşeri f 

Kaç aydır ne çektik kardan ayazdan 
Yolun<luk, farkımız kalmadı kazdan 
B kkala vererek bolca piyazdan, 
Ayrı ayn çektik nazı hemşeri 1 

Kömüre kapattık bir kaylı para, 
Uymadı evdeki hesap pazara, 
Doktorun, terzinin açtığı yara, 
Yürekte onulmaz sızı hemşeri f 

Eü~ün kış gönlümüz kaldı kapalı, 
Görelim kırlarda yeşermiş <lalı, 
Sürelim boğaza doğru sandalı 
Özledik vallahi yazı hemşeri f 

Njif j i.V.f)f't*Mf;\i!!..!.!•".!112'' 

l\Iılliyetin tefıikası 5 l 

M.S. 

Dostlarım var 1 
Hüsrev efendi pek sı

kışmış vaziyette dost
larından Malik efendi-
ye müracaat etti. 

- Aman dedi, ocağı
na düştüm, bana (2») 
lira verebilir misin ? 

Malik efendi sordu : 

- Ne yapacaksın: 
- Öğle yemeğine da-

vet edilecek do")tlarım 
v·r! 

n 

enış 

rBin 
•=· -

bir gece 

-23-

Artık sarayın kapısı
nın önüne gelmişti . 
Fakat kapıda hiç bir 
anahtar deliği yeri 
yoktu. 

Anahtar elinde övle -
aranırken hirden anah-
tar elinden fırladı kapı
nın bir tarafına sokul
du. ~1eğer iş anahtarı 
ele geçirı~kte iıniş. 
Kapı mıknatıslı oldu
ğu için anahtarı çek
n1işti • 

Anahtarı çevirdi. 
Demir kapı gıcır gıcır 
açıldı Hüktinıdar oğlu 

içeri girdi. haden1eler, 
cariyeler karşı 1adılar. 
Sultan hanın11n odası
na gütürJüler. Sultan 
hanın1 huktinı<lar oğ
lunu iltifatla karşıladı, 
yer gösterdi . 

- Kahramanım, dedi, 
dünyanın üç büyük 
müşkülünü atlayıp gel
diniz, şimdi dördüncü 
bir müşkül var, siıe 
dört tane sual sorııca
ğıın, bakalım cevap 
verebilecek nıisiniz? 
Hüküın<lar oğlu: 

Ppk /' 1·\ ( <;'f i. <:H'.l l-

- : · ··-··.~ ~ - ··:· --·-._.-- --- -- -

m 

lerinizi sorun! küpeleri evirdi, çevirdi, 
- Yo, suallerimi şim- sonra cebinden üç tane 

di soracak değilin1 .. inci çıkardı verdi. 
O ,gün geçti, ertesi Ertesi gün cariye 

gün de geçti . Üçüncü gene göründü. Bu se
günü Hüktimdar oğlu fer elinde havanda ezil
yalnız odasında oturur- miş eln1as tozu ile ka
ken su'tanın cariyesi rış nış toz şeker vardı. 
er nde bir çift küpe Hüktimdar oğlu düşün
içeri girdi , küpeleri dü, taşındı masanın 
verdi : ü.,tünde duran bir fin-

- Sultan hanım, dedi, can südü gönderdi. 
bunların cevabını isti- Cariye tekrar geldi, 
yor! Hüktimdar oğlu bu sefer elinde sulta-
•••••• .................................... ~ .. ••••••• 
Vasıf beyin istif ası 

nın yüzüğü vardı. 

Hükümdar oğlu yü
züğü görür görmez ce
binden bir yakut taşı 

çıkarıp gönderdi . Ca
riye bu sefer elinde iki 
yakut taşıyla geri gel
di • Hükümdar oğlu da 
cebinden bir kehrübar 
bilezik çıkarıp verdi: 

- Artık, dedi sualle
rin cevabı tamam oldu 
zannederim 1 

O vakitu Sltan kapı
da gözüktü. 

- Buyrun , dedi, ba
bamın yanına gidelim! 
hükümdar oğlu da bu 
daveti kabul etti . Kız 
babasını görür görmez 
boynuna atıldı: 

- Bu genç, dedi, su
allerime de cevap ver
di , önce ben ona bir 
çift küpe gönderdim, 
evlenelim, demek iste-

Vasıf bey çekiıdl Yerine t.im geıeceh? dim 
0 

da buna bir İnci 
~1aarif vekili Vasıf bey, bir ihtilaf yüzünden 

vekale~ten çekildi . ilave etti, çocuğumuz 

• 

Dün akşam traınva}' 
yolunda sızıp kalaı:ı 
bir sarhoş, bir kazayıı 
uwamadan kaldırıla
rak evine gütürüldiı · 
İçkiyi böyle Aleme mas· 
kara olacak dcrectde 
ç ıekte mana varını Y~ 

Postadan 
hırsızlık 

Evelki gece Beyoğl~ 
posta hanesinden sıl'' 

tında bir çuvalla çıkaJ'' 
ken Mıstafa ismind'
biri vakalanmıştır. ÇıY 
val açılmış içinden t~; 
nınmış kimselere aı 
mektuplar çıknııştıJ" 
Polis tahkikata başlı' ~laarif vek<iletine Cema 1 Hüsnü ve yahut ~1afi olsun demek istedi, 

Atuf beylerden birinin tayin edileceği söyleni- sonra şekerle elması ~~ .... ""-.. .J'Diı:t:J'""-~I 
yor. Fakat henüz kr ti surette kimin geleceği karıştırıp gönderdinı . f Çocuk haftası 
ı . ,, , ğ · ı ' : r. bitmedi f 23 Nisanda başlar :?. 

- --· ~oı 
,. 1yor. ,..,u.,,_ ----:_ ... .,~ u.wıu;~ utı~•Şlu ·<.ı.ı. ~.,,.i.·:,-.u., ge..c yaz nere, ben onun her ıeyiyim, na· ta, Ekremin ilk mektubu ile bat tın. •• onu sevmek istedin, ~ 

&im azaplı saatleri düşün ve be- sancığa uzattı. mus~? Sen de benim her §ey. te!ıevvür, onun gitmiyeceğini, Fakat olmadı! Sen Cenabı g~ 
ni affet!" "' "' • im değil misin? bu hayata nasıl babayı yalnız bırakmıyacai;ır.ı km çizdiği şeyi bozmak kiist , 

rördürdüğüme danlacak m~ım? emi !» cümlelerini karal~dı. _ .v: 
1 
ad bırakır k~çarım? ,!•t:me, bu- la<lı. . fakat o zamanlar böyle itiraf et, utanma, hatta se\I ııJır 

y alr.cı düşün Neyran, on iki ak· Pen kızma yardım edebıldıgmı nu benden ısteıne! dıyorsun. ceğildi. • . Neyram kaybetmek bile 1 Belki artık talile barı~9 
şamdır deniz kenarında geçirdİ·j görmek sevinci ile kızaran Ha- Peki Neyran, beni dütünmüyor lt'e~süründen doğan lnskanç bir belki artık gözyaşları bitti d . 

1 
Neyran bu mektubu iki defa Eylü ün başlarında yıldızlı, tahammül edebileceğimizi bir clğıcndikten sonra azalır eibi o- lığında bulunmuştun! Allah~ 

-MEBRURE HURŞIT- daha okudu ... gözlerindeki büz mehtaplı bir gece. kere kendi kendine sormuyor lan seniz bir acı idL nah işliyen, kendini le~s u~ll il' 
Yazan . . ne rağmen ona ye i bir 1ayat 1 Neyran küçük masasının ba- musun? Şimdi kalbini koparan. göz!.., muna atan karma çok acı bı:~oı 

Hasan ıx;ncerenin başında, çaresini bulmuyor? Bılııen, b-,nı g ':nişti. Ea,;m k:ı!.:,,·dı, y:nak ıında dü~ü üyor ... elinde Ek- "Ben ömrümün bir kaç mes' rini karartan, beynini uğulda- za tertip etmişti ... O evlii(.ll';tf 
bahçeye bakıyor... Neyran ıe:".diğini aöylemene ne kadar ıo~!ndaki yaş'ıı.rı ildi. Ha~am .-~~in b_şinci mektubu, düşü· ut ayını da ba~ıı:ya .med!unum, tan vahşi bir kini var! açlıktan kıvranışını göre, g~~ 
onu unuttu bile... okuyor ... de-, mühtacım ! . . çaeırdı, yanına oturttu, El<tem· nuyor. . . ona bu darbeyı ındırmege hak- Eski büyük yarıısmı bu kadar ölecekti. .. bu büyük iztirııP ,,ıı 
minden beri boğazını kurutan ı Neyran aöyle, benı şevıyor- den bahsedil<liğirıi duymak için Artık bazı parçaları ezbe~in. kım yok!" diye yazıyorsun. Fa· feci bir suı·ette yeniden açmağa ki iğrenç lekesini biraz olS .• 
hıçkınklarrtutmağa c;alışmıya- ıun değil mi? Ne var ya Rab- sorgularını müteaddit defalar de ... ne diyor? Neler teklif e- kat Neyran babanın seni felii- sebep olan Neyrandan nefret e- silmiş olacaktı! Halbuki se!l;çi'. 
rak ağlıya a"'lıya okuyor... bi? Saadete bu kadar yaklaşlı~~ tekrar etti durdu. . diyor? kete sürüklemeğe hakla var mı? diyor ... kabil olsa onu önunde sen ne yaptın? gittin onun P1-~ 

•' Neyra.·ı" güzel Neyran bi- tan ıonra onu ka.ybedecek ne gul Hasan da çok bır şey bilmiy- "Neyran beni sevdiğir. içir. Sd O ~enin bütün günl<.:rini saadet· işkence ile kıvrandırmaktıı.n ni aldın! Aptal gibi, sersefll gır 
ricik Neyran'ı ' n.ah iıledi~? Korku':'o~! Ni-

1
ordu. O "bey" ~mu çağırmış, na bunu •.öylemeğe, hatta sen- le nurlandırma~ borcunu taşır- zevk duyacak.• buna razı oldun! İşte tafll ~ 

Bu sana yazdığım ilk mektup çın korktugumu da bılmıy..:rum. l "Hasan, şen Per! la~mı &.ever· den bunu ııtemeğe hakkım var. kın bu manasız ınadından neden Onun can~ız tebessümlerini, dete kavuşacağım zannetti ı? 
değil mi ? Ben ki onu saadet ve Neyran ne olaca.ğız? Babanın sin, eğer onu sevmd~~ek ıst~- · · ~az_ı _olacak~ın Neyran! Sa. vazgeçmiyor?. . . .. ağlamaktan kızaran gözlerini bir anda da karşına kim çıltt ;ıJI 
neşe dolu isterdim ! Ne yazı.k bu anlatılmaz hal~~ ~azı ola- sen bu mekl~bu gotu~, elıne ade ~~~~ın, _belki ~-e h~y.atımızın . r;ıeyran. benı, senı . ~evdıg~m gördükçe seviniyor, gülüyor... O ... O değil mi? Bunu J\!~·ı 
ki sana iztirabımdan başka bır I cak mıam? Saadelımızın boş ye- ver. Sakın kimseye gosterme, ne buyuk bır tehluke ıçınde çır- gıbı sevmıyorsun! Senın yenn· ~-akat ~~nl.ar ~z ! Oy le bir şey. . yaptı. . . tabiata karşı gc!d~ıl' 
şey yazamıyacağım... ı re yıkıldığını göreceksin de ae- bir fey yazarsa bana gelirir~in; pındığın~ ~örd~~ten sonra, kllr- de ben olsaydım bu kadar tere4 oylc muthıı bır şey olı:ıalı, N~!- için hatanı yüzüne çarptı· ,j1 

Dü~ün Neyran, on iki gündür ıini çıkarmıyacak mı&m? Ney- burada bizim bahçede beklıyo- tarmak ıçın elı.nı uzatmıyacı>k düdü bile aşlmna hakaret 1eyar· ranı kıvrandıra, kıvı-andıra ol· varlanacaksın! Bu tokatıll al 
seni görmiyorur:ı ... ne olduğu- ran bilsem! Beni aevdiğinı, bep rum"' demişti. mısır~?. Korkma Nc:~ran,. bub:ın dım ... Neyran saadetimiz ö- dürec<: ·öyle biı- iztirap bulmalı da yuvarlanacaksın! 
nu, ne yapttğmı, ne düşündüğü o deniz kenarındaki Neyranını Zaten Hasan PeTikızmın '.• da bızı a~fc;decek, o~en geçin- lüyor, boğuluyor, sender. imdat idi ki yıllardır çektiği azabın hın 
nü bilemeden yaşıyorum. O olduğunu, değişmediğiı'.i bil. den ağladığım, günden güne sa· ce o da bızı mazur g?r~ek... istiyor! Uzat elini Neyren, elini cı alınmış orsun... -13- .,1ı 
müthiş günün akşamından aon· sem, aana gel, bana kaç derdim! rardığını biliyordu ... Gülzarın . Hem sen.d~n ne ıstıyo.rum? uzat!" O ha! Karısını çalan alçağın Neyran tereddüt ve İ~1ı;ıil' 
ra bir daha deniz kenarına gel· Fakat korkuyorum Neyran .... öteki hizmetçi ile: ''Zavallı kü- Bır zaman ıçın babanın evınden Neyran başını avuçlarının İ· oğlu ha! Nasıl oldu da o melun dolu iki gece daha geçird1• ıe' 
medin; Gelmek mi istemedin? Ne aöyliyorum? Neler yazıyor· çük hanım hasta oldu, yemek· u~aklaş~anı, ona ~u suretle se çine aldı... bakışları tannnamıştı? tün düşüncelerinin aras~d.ıı,ıf 
Yoksa bırakmadılar mı? Bunu um? Sen değişemezsin değil mi? ten içmekten kesildi .. ıu bey. nın de ısyan edebılecek, hayRt· - Ya Rabbi ne yapayım? Ne O ha! Karısını çalan alçağın miz vicdanının sesini işıd~~r 
da bilmiyorum... Kaıbini bir kere bana verdikten fendi de ne inatçı şeymiş! San· tan saadet payını alabilmek İ· yapayım? diye mınldamyor... oğlu ha! Nasıl oldu da o mel'un du. Bu ona: "Babanı se"1

6
cfl 

Her gece yeni bir ümitle ora· ıonra onu almazsın değil mi? , ki adamcağızın ne kusuru var· cin lazım gelirse mücadele kud .. E~em ona bu çılgın . tekliti ba':ışları tanunamıştı? sun, onu sevmelisin! Yal~_ıt fı$~ 
ya koştum. Saatlerce bekledim, Neyran ne olacağız? Ne ola-' dı? Hem de çok zenginmişler .. reti gösterebilecek_ bir kız oldu- ıkıncı .m~ktubundan b:rı. yıızı- Namık sanki insan mı? Dün- mes'ut ettiği zaman degıl,vıı'e' 
bekledim ... gelmedin, gelmiy. cağız? Başka bir Jey dütünemi· Sabahları ben kapının önünü yı· ğunu anlatmak istıyonım! yo~, kimı yalvarıyor, kımı ısrar yada acaba onun kadar ahmak, bini kanattığı zaman da s:_ıı I' 
orsun Neyran .•. Bari ne dü· ı yorum ... söyliyemiyorum .. Bu karken görüyorum, otomobille Neyran yap bunu. • . teklifi. edıyor. · · onun kadar sersem biri daha var !isin. Zaten baban acınrt13g Jel'' 
~ündüğünü bilsem! Bu da yok. .. kadar yıkılıp harap olacağımı geçerken hep gözü pencereler· mi kabul et. •• yanımda olsan, Fakat baba, baba ne olacak? mı? Şu dolaşan, gezen kız kim? yık bir hasta değil mi? Sa~ ııO' 
arıyorum, mazimi kanştırıyo- tasavvur edemezdim ... düıün. de ... ona da yazık değil mi?" gözlerine bakarak aana: "Hani Kaç gündür Neyranla konuşmu Dü~ün, düşün bakalım! Bu ka- ne mani olduğu için oııU 5sf 
rum. • . Hiç, hiç bir şey bulam.ı· mek, konuımak, kudretini bile. diye konuttuklarını iıitmişti. benim iradeli, azimli Neyranım "! yor bile. · · y~r~yüşü n"' bitkin, ~?_lekeli, mel'un aşkının malı gö~emelisin ... yaıı:ız b~ıı&e 
yorum. . . bana aen veriyormuıaun ! Şimdi - Peri !azı ağlama! Ben ne Hani bana deniz kenarında aş· omuzları ne duşult. . . sulu ıştc ! detı müdafaa etmege, eli~ 

Ne yaptını? ~e oldu? Niçin her yanım düşük ... parçalanan istersen yaparım ... söyle, hiç km kudreti ile büyüdüğünü, sö- Neyran anlamıyor ... b'lbada Onu büyüten, bu hale getiren geldiği kadar kurtann ... ğ• 
eni bana vermıyor? Ya aen? ümillerimle beraber benliğim- üzülme! yliyen nur yüzlü sevgilim?" de· iztirap çeken, inleyen bi~ hal de sen, budala! Fakat daha bit· malısın!" diyordu. 
caba ıen de bende nefret edi· den be bir ıey koptu sanıyorum. - Hasan timdi sana bir ki· sem, sana da §U içimi dolduran var! Düşünüyor ... ne vnr? Ne. medi ... uzun, uzun iztirap se- 1 t Ek · n nıeıttı' 

lecek bir ıey mı buldun? Kaya- Neyran söyle bana, beni sev- ğıt vereceğim, onu kimseye göa cesaret ve cüretten verebilsem ıi var? Bilmiyor •.• yalnız his- neleri geçti ... yaran kapanır O j e .reının so ı:' 
lann üzerinde geçirdığim o İş· diğ:ni söyle!~' . . termeden götilrün~_n,_ emi_? • tere~dü~!erini unuturdun 1 sediyor. • • ~nu_~ _d~ gecelerin~ gibi oldu ... hayattan. zorla, di· " a ona· 1 mu"~!' 
·enceli saatlerde hep bunu dü§ü Mektup boyle bıtıyordu. Ke- Neyran kalktı, kuçuk bır ka· Dilnku mektubunda: "Ekrem uykusuz geçırdıgını, hatta belkı dine, çarpışa sen öe bıraz "gül- . Neyran: ~zak :ş, n e\llıı~ııf 
üyorum.. nara ufacık yazılarla ıu ibare ğıt parçasına: "Ekrem, yazıla· atkımızı felaket ve gözyatı üze- de ağladığ:ııı anlıar ıibi cluyor. ,mek" payını almak istedin... bır zaman ıçın ba ar:ı; 1y:ıc:P. 
Neyran niçin gelmiyor? Ni. sıkıt tırılmıştı: 1 rın iztirabımı biraz olsun uyuş- rine kurmıyalım. Bu har ketim Evet Neyran yanılmıyor,. bir köye çmldin, günahın kızı uzaklaş 1 O zaman a • eO' 

ı;hı gelmiyor? Niçın kurtulmak "Neyran Hasan ıeni çok ıe-\ turdu... hiç korkma,Neyranın babayı ne bale kor? Düaün bir Namık ta iztirap içinde .•• Bu na "kızım" diye bakmai!a çalıs· bıtı:tl 
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hareket'c Zr 'di lneb 1 , 
amsun, t)rdu, (;• ... es n.. ( ı re ... , 

.<Ii kıymeti No. ve mü§temiliıtı Borslunun ismi 
135 610 7154 Bc§iktaşta Abbas ağa mahallesınde Ha-

7S 4110 

220 901 

't ~ 2'4 ! 

500 1134 

181S 375 

Hs :.nı 

126 205 

ıso 260 

ısoo 2870 

?20 1710 

14919 

334 

440 

l 

lo 5 
sao 

467 

Vakfıket;-, .,.r1.ı ı, " san pata dtresı sokaiında eıki 12 ve yeni 
29 N .seksen aryın arsa üzerinde aiıfap iki 
kattan ibaret dört oda, bir sofa. bir mut· 
bak ve yetmiş ar!ın bahçeyi havi harap bir 
hanenin tamamı Fatma Pakize H. vas111ı 
A hmct SeWıa ttiA :ıt. 

11454 Paşabahçesinde İncirköyünde atik Sulta· 
niye -we cedit Teniyol ııoJu.iında eski 68 

mükerrer ve yeni H o.doban ar,ın arsa 
üzerinde ahpp ki kattan ibaret bGf oda 

bır sofa.bir mutfalı: bir kuyu ve altı yüz 
on arşın bahçeyi Pıavi bir hanenin tamamı 

Türk Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık ( 1000) 
parça ikramiyeyi, ihtiva eden bu piyankosunda çok 

nadide kıymettar eşyalar vardır. 

Rize 'e lap Hi ne 
\e Fat.'ll ve ... ıı Chh 

.i edec.· ır ' 
.~cıdehıh 

Aşık Ahmet Ef. 
' R \l~.\I~ 1 

ı çıb urda 
ıaoıs Süleyınaniyede Sarıb&yazıt mahallesinde 

Camii şerif sokagındaeski 3 ve yeni 5, 7 
No. iki yüz elli arpn arsa üzerinde ah§l'P 
üç kattan ibaret selamlık ltııımı dört oda 
bir sofa lıaretıı kısmı altı oda. üç sofa, ha
rap bir mutfak ve beş yüz otuz dört arşın 
bahçeyi havi harem ve sellmhkh harap 

Hasılatı, inşaatı bitmek üzre olan Türk Ocakları ~ferkez Heyeti binasının nıef~at 
ve tesisatına sarfedilmek üzre, hu sene de"ie°ngin bir eşya piyangosu tertip edilmi tir. 
Bu piyangoda ikran1iyeye 50 bin lira tahsis edilmiştir. Bu senek-i ikranıiyeler 
senekinden çok daha kı_ ardır. :\lerkez He~eti bilhassa yerli e~yamızın revacını c ıt:Jh kı 

bir hanenin tamamı Ahmet Muhittin B. 
12609 Beylerbeyinde vapur iskelesi Araba.-

cılar sokağında esiri 13, ıs. IS, 2, 4. 6 veye
ni 2. 4, 6, 8 N o. biri üç yilz otuz dört arşın 
arsa uurinde ahşap üç kattan ibaret oniki 
oda. iki sofa, iki mutfak ve altında dört 
dükkanı ve diğeri yüz on arşın ana üze
rinde ahşap iki kattan ibaret üç oda, bir 
sofa, bir mutfak. bir kuyu ve yetmit altı 
arpn bahçeyi havi iki hanenin tamamı 

temin için ikramiyt:lerin - ·· zamını en nefis yerli ınanıulatından intihap etmistir. 
~er.... l:uı 

"oT:ı,..,.,.,,,t ecza d· I"'' ıu,!J 
ve Bum ı:rlı:ı;· Türk c "",, 
sun A.ımcr. '.{ rabzol! ~ıfa L' ·:.r~n Arada lüks otomobiller ·e be eri ~oou-~500 lira kıyı11etinde pırlanta pantantif ve küpeler, 

beheri biner lira kıyn1eti bü rük salon halıları, pilatin erkek ve kadın saatlan, salon 
takınılan, elmas yÜzük1er. ipek seccadeler, so parça n~dide halı seccade, 400 lira kıyme
tinde minyatür resinıli paravanalar. Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, 
yerli fabrikalarıınızın mamulatından zarif bavullar, evrak çanta an, Esirgeme 
ğile Hilaliahmer Sanat Evinin en zarif ve en nadide el i lerinden iki:üz paF\-a 

ennd 

Zehra H. 
12619 Yeai camide Çelebi oğlu Hoca a!aettin 

mahallesinde Asma altı sokağında eski ı, 
3 ve yeni 5, 7 No. altmış üç arşın üzerinde 
kigir birer kattan ibaret iki mağazanın varchr. İkran1iyelerin mecmu n1iktarı bindir. 

ı-ıım111İİll-----· Galata kôpru 
- Şube 

udive Hani alnnda. 

tamamı Ayşe Sıdıka H. 
13086 Çubukluda Rifat Paşa mahallesinde ve 

sokağında eski ve yeni 26 No yüz on arşın 
arsa üaerindc yarun katı k:igir bir katı 
al&§ap olmak üzre bir buçuk kattan ibaret 
ÖÇ oda, bir sofa, bir mutfak ve doksan ar
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

ı erkez Hey'etinin bu piyangosu şimdiye kadar Türki~'ede tertip ediln1İş ~ya piyang 
Tra zon ikinci pastası 

.Mustafa çavuş 
13504 Çengel köyünde mukaddema mezarlık el

yevm Bakırcı başı sokağında eski 19 ve 
yeni 1l No yetmiş sekiz arşın ana üzerin

de ah~ üç kattan ibaret bet oda. iki sııla 
bir mutfak. bir kuyu ve elli iki arşaı bah
çeyi havi eskice bir hııncnin ıaııaım ,,.,. 
Mehmet Hikmet B. 

13675 İğrikapıd.a Hacı :tıyas 111ehalleıinde bak
kal sokatıuda ellı:i ve yerli 6 No altını§ 
dört arşın arsa ü.eerinde ktgir bir kattan 

ibaret bir oda, bir sofayı havi birhanenin 
tamamr J'aik Ef. 

15'93 İyiptıe Cezrikasnııpaşa mahallesinde otak
çılar d:ağmda eski 5, 7 ve yeni 5 No alt
mış bet arşın arsa üzerinde kagir bir kat
tan ibaret üzeri tahta iistVne çimento ile 
~planmış zemini toprak ve hariç ve da
hıl dıvarları sıvasız bir dükkanın tamamı 
Ali Ef. 

16709 Galatı.da yolcuzade mahallesinde eski ve 
yeni Dibek ıolı:ağında eıki 8, 10, 12, 'S ve 
yeni l, 3 No yüz yetmiş arşm 1.rsa üzerin
de biri kagir üç kattan ibaret dör oda üç 
se>fa bir mutbalr, bir Inıyu diğeri ke,,..; üç 
kattan ibaret altı oda, bir sofa, his byu 
ve IBÜprrek lı:ırlr aqıı> kadar anhğt havi 
muhtacı tmnir ilı:i haneai-a.mı u
rittin İıımail Hakin, llelııııet Ca,it, Hü
s~yin, Nerit Fatma Seniha ve Ane lıle· 
diba ve Ayşe Sabiha Hanımlar 

1'99S Süleymaniye de Deve oğlu civarında De-

lannın en zenginidir. 

Emlak ve Eytam ba 
Esas .'iıımarısı 

14! 

Satılık 
:\Tevkii 

• 
ına 

kasn 
Hocap>Q• ınaballuinde Camiı şerif sokatınJa atik 22 cedit !~ numaralı 
kArgir dırirc ııtik Maliye şubesi 

Balida mevki ve e\'<afı muharrer bina satılmak uıeıe müzavedeye vaz..ıilmi:, n 2Q .sısan 9~ cıu:ilıiııde 
ibııle<i mukarrer bulunıno~ ohluıtundan taliplerin yeHıü mezk rıh saat on :ıılcda bm am.ızıı ll!!Jr3Ca&t eylem · 

Emlak ve Ey am Ba 
mum müd-r ğun e • • 
1'4Hlıi> n cffafı molıtu.saı-ı ~rılc m rrot bit" parç'il mülkün 'WŞt ~ye kna ro.r. 

s -
1 - üzayed• kapalı. :ıarf usulhle~ lbale \!'.! _ 'iSaa 92< ıarlhlncle a ldoıt i fuızıırt le i•ra edile· 

cektir. Talip olı.Qlar airde. ~sterilen . mikdarda ıeaıi t iraesine. meçbur olup bu teminat ' te!ı.!if melmıpla· 
riylr beraber makbı.rl mukdrillnde bizzat ve )"•huı ihal<' :'ıiecr ine \'etışmek üzre ıaahhıitlu olarak post3 a tO\·di 

ederler. 
2 ihale badeli ilı.ıı.ycyi müteakip peşin olarak alırur 
3 - Talip olanlarııt lstanbul yey:ı lzmir şubrlenmi;ıe ve v•hut \Jcrkez 10nl:lk müdürlüjtü e milr:ı a:ıtla mufassal 

~artnlDlcmizi mııulaa etmeleri ve müzavrdeYe i i1':1k h:ı!!:tde bir u ha'im bir lira mukabil" de alıp imza ve e.ldlf 
aektuplmııa npteııneleri icap eder: 

Umumi numtn Mevkii "' 1 
145 Bojl;aziç~ Beylerbe ·ı Bosı:m· K:lgir, brano;yan tre-

cıbışı >Okn~ı p<\512 ..,, ·: ıemll:lıı Ilı: 

ı· k.1<1,.ınıı.da . w nboını v:ırdır 

.JS40 zıra kJl'r antrepo ile 
~ ma maarsa m.ı 

Temuı.ıt "i.L. 
191 

mi""f mahallesinde Paçacı sokağında es
ki 14,16 ve yeni 18, 20 No altını arsa üze
rinde dansa ile kargir dört buçuk kattan 
ilıaret ..ıtı oda üç sofa ve altında bir dük-
kanı haYi bir hanenin tamamı Abdullah .1\ .1\ 

ft Ali dendiler. 1 E M 1 M E T R u K E 1 L A N A T 1 1 1705a ~k~~ K~pıtao İ~ahim ağa mahalle-
smde ~"§• oglu so~agında eski ve yeni 2 
No ıatihman mahah us yuz ve cama.kan ................ msı::ııı:ıı= ...... llll::lli:IBClllClilllllll .. IBllll .. m:ıllll!ımllllClll ........ lm!!llll ........ i 
malaali üç yüz otuz sekiz artından iba.et 1 Taliç dahilinde fenerle bal t arasında baştan kara olarak l' ıtmı; bır ~altlc oulunaıı fenertıahçc vıpunınun 
olan_ ve erkekler tarafı 13 kumalı ve bir ~ılıazırtle 111 ad"e· olan 850 1 peşin para ile i in \!4·4- masudi[ Ç r~ambu gunü 
büyuk mermer taşlık tarafında iki katlı saat ı 5 de müzaı etle;i mukarrer Tallpleriıı yüzde bu uk lu:;zt.ile tem'.nac ık 1 nlc Emvali mrtruke 
ve alt katı dört ve üst katı keza dört od 
SOJ'WVl'IB mahal ini vr lı:aciın!U" ~. aaıı'.: idaresinde ıııwtc;cllil 5atış 1,;.omi3TIJ1"'ltla m raeaato\ !emelari. 

aynı t;oksima ltı ve 116? arıım lıalıscyi ha . * * * 
kuçük h~am namile maruf iki kısma mü" Semti :'vlahallesl So ~gı o. ,ı 

Hane 

ic-.ın lira 

kasım bir hamaımn taınanu. Halil B. n l:;ıdıköy C:ı!e. a -akızatacı 
17411 Balatta Hocaali mahanesinde Demirci 50_ H~U&dı :\fan 

kağmda eski ı..ı ve yeni 28 No altmıs altı U 
zunçarşı 

arşın arsa üzerinde lı:irgir ilıi kattan' iba- Galomı 
ret iki oda, bir ufak sofa ve otuz iki arşın Beyoğlu 
bahçeyi havi bir hanettia taıaml. Ali :ıığ;ıo 

llüst•ıapa<a 
Hocaal'i 
Tatıl\·la 
Tımtım 

J:> 12 
17 1 

\I:ı,bza 
k;Iğjr bane 

lım 
lllrJlııı:ıwJr Rlt!>CUt 

;ı 12. 
ııı 
s 

ve Fatma Makbule hanımlar. 
ı 7373 İyipaultanda Hocaali mahallesin.ı., Bü- 1181 \da evsa.I mulı.aırer oaıFıilıa. icııra rar.ıoı:w:.mek ı.izett. '14-929 ıatilıin müsadif • , sıat 

kal ~-okağrnda eski 3,5 ve yeni 5,7 No do-k zarlık la müzayede! ri m l;:e it=:ı komi; onıma; mül:aaal: ~ Temd:ı:ri.. 

·enevt 

• 
~ebri 

" 
lira ~ 

ıs te pa 

~f ~§•~i~:.,~~d:.,ah:p !1ıa1;.ı:: Mu .. tte· hit Erını· s E . Bergama poata ve •rl.graf ıu-~1~ tefns edilmiş bir diikloit>ı ,,., dükün ;n yet vak memuru efendi im.-

( J\.\RAD~:. ·rz) ,·apuru ı 

ni,;ıın perşembe ııkşamı < alaca 
stanbul ikioci Ticaret mah- nhnmındıın harekede Zon u!d:ık 

kemesmden: eb hı ,'i:lop ."a.ms n Cn,·e .. • 
Müflis ·· t şirltetine ait olup Fatsa Onlu, Gireson. Trııb~on 

Taksimde süt toplama mahalli Rizeye ve O Trab:ı:on, Polat· 
altındaki mağazada mevcut eş- hane, Gire,;on, Ordu, Fatsa, 
ya 14 Nisan Pazar giıni.: sa;ıt Samsun mop lnehnluya 
onda mahallinde •:e keza sirl·eti up;rayıı.rak ırelel:ektır. 
ıre.zkıirenin. G. M. c. Geneı al B-:--...;;...-::-~--::------ıı 
Motors1I1Mkahi ·adet kamvo.- Ayvahksür'at postası 
rf'tİ 15 · 929 tarihine~ ( :\larmarıt) •apuru 9 ni!an 
sadif Pazartesi gur:ü saat Cl"lda ı 7 de - eci rıhtımından 
TwkWn meJd. =+ ~ y-
edır fnıht ....,\;t--::: • .,,_ ..ıJ~- ~ olu, Çanakkala. 

"'----~· r--..u ut"WLUI .. f..dremit l:lurha-

Ecnebi dlere ek ve 
giden tüccar · me:ıı.tilr · kelderie bir 

se_ovahlara ıığray-acaknr 
· J • için valnız \'"oku 

1 ·· · arııunaZ. · 

İtalyana 
Scrnıa .i 700 000 000 

(llııi cat kçesı 
540.cro,ooo u t) 

Tr: velleı·. ( ~ . ın 
çekleri) •a 

LTt, fıw. İn"iliz 
ve ·a rlo rı 
, t" 1 n hu 

Uoyçlaııı:. 

1 -ELKENCiJ 
VAPURLARI 

KARA D~i1Z PO.'TASI 

ANADOLU 
"~~0 Çarşamba 
günıi a~"llmı :irkect rihtıının· 
dan hareketle doğru (Zongul
dak., lnebolu. : aınsun, < ırdu, 
Girc,on, Trabzon, !'iirme'le ve 
Ri:ı:c) ye gidecektir. 

Tafsilat için ::;irkecidc yclk<'l"!
ci hanında kain acentasına miı
racaıır. Td. İstanbul 151 Ş 

!LA . 
J;15umoni vtlt etinde. Tışkoprıi 

ıtansıQm derbent ormamııdan iki 
semnle çıt:uılmak üzre ınüz:ıvcdeve 
çık-arıtıp ra · zuhur enneycn 20000 
m.:tte mikAp devrik çam e:can evclkı 
şeraitle Ye belın metro ınikAp I 25 
kıırnş bedelle .ıo nb:ın 
Cl29 ~tı güıuı sut 1 S de ihak 
olwımak üzere • enideu müı:ayede.e 
konmıışuır. Talip olanların .\nkaraıla 

orman mıidüri~oı:i umumi esile K'as· 
ıamııui armam miidilrl ennc mur:t
c 

ıçinde ltUJll}'u,,., etrafı ia}'l'l -ı.dırt dok- Kartal . ~siyi~ Berg Hukuk malı· 
san yedi aqm bahçeyi hım. lair ha.nıtnin kemainc mu'ta istidada İs· ı"nden·. tam•- F "d .,._,__ G-1-~· rrı e, ""™lllC JııtNilıa ILanımtar- tanbul Fatih nüfus :şube~inee """"" 
~-.. ndi~ı--. Narı. Hüseyin Nuif,,., Hasarı Kons~rva fabrika( n Tiir A onim şir- mtıkayyet zevcesi Zeynep ha- tiıı; 247. 2 • - iırkoy tariki üzrrinde ... ~ ~' rs b 9 dan 34S 12 kllometreve 

17391 .,..,ğhuıda Beılrttı:Uı müallniade yeni- ketinin: nıım 22 Eylfil t..140 tarihimde ·tan ııl kısmı tel nıımro· kadar olan kısım ıarikin imalat 
yol ea<Wc ·, ıfe Hlri 19 __ ; 

17 
Na alt- üt ulda ka=- ~ ·n >u; t,ranbııf; 2842, 2843. . 

~ ,,-- ' nayc ve şosarun tamJrau rsa t\'öı 
mış '"?m arsa ibrriııdc Jdgir iki kattan i- Galata Per~mbe P117.ıor ~~ n oiu ;azılune tnde lııso;c enci:- ev tlik edip o n.

1 
flepo:ııı. lstanbulda tütün 1 bedeli ke fi olan 7378 Iita 90 ku· 

baret iki odoı biri ızfak ol:malı: üzre iki sa.. !erinin Q nümerolu kupon! rı ı tediye-. i fl!bo ısaı:ı:m ı;; ıııci t byfiy.ıtj giımrügıi. telefon numrosıı. nış. bedel ile 2:i nisan 929 Perş.,mbe 
f.ı. ufak bir Dıthğı Jıayi bir hanenin ta- 1.-. ı 1 ıanbul 3227. günü saat on boşre. kıpah zarf usu· 
enamı. Remai afa. güıriuıdt:n sonrall l'azart i:. Ç r· - ı:.ıyi!ı tur. "li .. ~. 

17493 Vsküda-'- "- 6yet Uı teeçı md- ıılo Bı1.ı.ımum baokı muamelatı lile münııkasa a vazedilecektir. Ta· 

ı ,,.. .... lisniye mahallesi.t>dc harem Saat 10 d 16 ya k.ad:.ır baro il birlikte kbu:ı: m kııbilitıd · · ktl 
slu:lesi . "?lı:almcla ealri 9 ve yelli 'ii lŞ, layı ~ra .. ınm~ ta olan m _ ! uno '" ~us i kasalar ıcar lipfürin bedeli k · yilzde yedi 

17 No &ın yıı. aelı:seu selli ar,.... .. cesllıa olu an retkii:atı icra olumırıık takip ed tN;tye Jceır.ede mudclai ze't'cesi muma E::r=a=eur...::::ı::ım .... ••mms•
1111

.; I buçu!';u ru.spetiııde teminat akçesi 
:ıerin~e ahşap .üs b~ katt:ı.ı:ı U::::-.:. gününde hisse eı:leıi kı:ıpmıu için yüıı.le yirmi b ş buçuk 'e ileyh.a Zenıet hanmırn ikamet- d .. k veya banka mektnbu ibraı etmeleri 

oda, hır •ofa. bir mutfak, bir sanı.ıç bir seı:ıe<iıtı knpcııılar · 2-?S kuru~ ita ohm •tıı:. gabi ec:lıul bu duğundan \. emı l tidar lllz1nldır talipler tafsildr almak için 

il?•tan kuysu olmak üzre i.ki ltııyvyu ve --------------------------- b: liğat ·crasımı talep ey- \ E. BEJ.. ;E,\.'SEl\1.l~i. 'K Yozgat baş miıbendi•liğine miıracaı: 
bın ~z yetmi._ arşın bahçeyi ııa.,; harap kerrer ve yeni 12 0 y\iz yi.-ıni aT~t •~ 1_ aki f k E .. . d S . hap- etmeleri iLlıı olunur. 
ve dı~er yüz altnıIJ aqm aru lizerincie. ü:wriluJc ah ap ikı kattan ibaret dôrt -"' v .ı7!' v m~v~dı gö- r: dn mDuessır etva beroınl s· k 
a~p !ılı kattan ibuet iki odayı miişte- ili ..,ra ve yirmi ar m inde biı: mnt- nıı c:~ an ıatı a ve I arı ır. eposu stan u ır e-
mıt alnı.ık üzre iki hanenin tunaııu F fağı ve yüa ellı arşm ~eyt vi bir l!ıa- Yetiye: 't'e evrakın mahke~e cide İskenderiyc oteli ittisaiin-

17 
54 

ma Naciye hanım. ı:ıim umom• di tal"k edilmesin- de Ali Riza eczanesidir. Taşra-
Kan_dillick mezarlık ka ınQ ı.s Hacı H fız e m ı :ılı E. kı- ya 150 k. posta ile görıdcri-
Y.enı 6 No ~ yüı seksen aqın ;ona iü:e.- y ....,. ~= ve nevile meTb ve zı:ıı.ışt mi!.1tı =zılı ml;ik hiz:>.. • ı.. lt"r. ı· zını"rde -·ad~ı~~-"- "e 
~de ahşap ur kattın . - ''"ı"-' --'- - L_,__., _ _,_ '""''"'le . .. . .r- 1 ~~ ~~ ... ....._ • 
.... tında -: ~· >& - ·-~ larmda gostenkn uc=4'"""'" • ....., n uzcnnde o N '29 • u Irgat Pazarındaki ceza bu-
b. metruk ıre istimale gayri s:ılih rihiııe müsarlif Cımwtm günıi saat on btıçuktm · ·· yed"e-
ır hal.de olmak Gz,.., cıa!ıo>ş oda. bır sof 7e mübaş et ol ral: saat on altlda kıymeti · te- • • lunur • 
~~bara iki od smı ve .ru: cavib eylediği tıkd.irde) lı::ıti brarlarmm • muk;ı ret - bun_~;,.. ye ıca- -:K:=.-":'l-:k:--b~--,;ıı----
rap ik """t m - b"r mutfak ve ha· ğtrndan talip olanlarm mezkılr günde s t on ar"" kadar Sa:tdrk beb - ~ ·.,. il ır ı üyü.n. azino 

1 '"'"'1 ve bir kuyu ve d"" t b" ·· İd · · 1 1 · .,_ 1 ·ı1 k yüz k rk b . . or ın uç aresıne müracaat ey eme erı ve on altıdan sonra vuku bulacak mü· ~ön ermesi si takdirde ilYa· Buyıik '\dada Jşk J haşmdaki 
ta eş ars.? arazıyı havi bir köskün racaat1arrn kabul edilm~yeceği ve mezkür crni.lıke cvt•lce talip olanla-f ben muhakemço.--· ··•· t d' 

17979 
. Zalııde han- k . L- ___ ,_ ha b .oınt' nı ıye e I· 2 mımç•olu guzınO}'ll talıp ola-

Ko M -· rm_ .ah .... r.cr sııa,,..~ . .-ır ulıw.madık.ları ve ba.şb wı11 zuhur ey •• • . . 
sin~~ ç ı~tafapaşada Alifakrh mahalle- Iedıgı takdıtdc cvelkı t.alıpl~rın kcfiyct ctmi~ adıfatw:: cakları luzu- l~ı f:ı,. ",_ cdilmesı lar. ' ıhi lad mle G numarada 

u ~rçe~mc soka<>mda cskı" 8 mu·· . . . l ol ~ d 
h mu ı .ın o un r. ı·eca ıı C1'Cft ;ıın. E~rd lıch rıı ır-ı · ır 

lLı\ 

Karadeniz boğazı tah· 
isiye müdüriyetinden: 

Warenın \nııdolukavağındaki 
b r memurlu münhal bu 

lunduıtwıdAıı evsafı bnuııJ1eyi 
haiz taliplerin 14 cari pazar 
gilnü . :uıt onuçtı: Galata rıhtı 
mında :\larltlm hanındaki nıerke:ı;t 

idareye gelmeleri. 

Mes"ul M.ü<hir B.URHANETT!N 



Bin Söz 
Bir Resim 

Avrupada hasaslığı ile şöhret bulan en son sistem ahizelerden 

,.- NORA-.. - . . 
ahizelerı akümül~tör anot ~ıli bobin ve anten ~)!etinden kurtardığı kibi 200-2000 tul~ 

m~vce kadar bütün avrııpa stasionlarını para:itsiz alır 

Cereyan bulu'!_an vilaletl!!rde acent aranivor 

3 lamb!!!lı mütenavip cereyaf'\ 

Doörudan prize takılacak 

--

110 v 
120 ı27 v 
220 v 

K. 3. W. CEREYAN! MÜTENı\VİP 
K. 3. G, . • Ml TE ADI 

Galata Voyvoda caddesinde 45, Nl<ULELİ.,elektrik maazası 

-p~:;;::;::::~--iiili:ı-•-;;----:;--- ·-------
Af yonkarahisar vilayeti ma" 

Darlllfünun mOderrllllertllden M. ıaltrlyel tarafır darı dün ıruzeı sımunr cKademısmcıe Anadolu aoıcıelerı hakkında 
projekslyenlu bir konforanı vvnm"tır. 
• 

lal.1 

DOn Darilltilnun konferans salonunda mOnhal meclisi umumll VllAvet azalı!'!ı ı!:tH•:ıbı yapılmış, Fırka namzedi 
ırortacı Rıfkı bey intthap edtlınJşıtfr. 

t 

1 

cIDkA 
Beynelmııeı scyır v.: seferi 

havai şirketi 

Yeşllköy tayyare lstasyorlu 
Yolcu, Posta, ve Koliler 

için seri nakliyat 
BÜKREŞ, SOFY.\, BELGRAT, 
BÜDAPEŞTE, \'iV ANA, PRAG, 
VARŞO\'A , NURA.'IBERG , 
ISTIUZ8UiG, PAR.IS, LONDRA 
BRDKW.. l'lERLIN, A\!STER
DAM, n Avrupenm bilumum 
tayyırı:ı lsta!yonu olan şelıri için 

J<"'?llİ hareltd 
~nmuaı malOmat için atfd

elr.t ~ake mUracaat oluna : 
slDNA, telefon YefUıtwıll4' 

vataııı' varonlaı n lı:ıık 
Beyollıı 48:! . 486 . 
Jlletta, Beyotfu 1 Of! • 3'99 
Mllrmaro' Blank Baıılı:a 
IŞlM\Jıot 601 
'-«atı RObul , 

Be7otJo 20a • 204 

arif müdurluğunden: 
Dinar kazasında in.- olunacak beş Dorsancli mektep binası kapalı zarf 

usu1lle Nl.nnın 14 üncil gilnü saat 15 ıe ihale olunmak üzre münak•~•Y3 

vazolunmaşrur. Taliplerin şartname ve projelerini görmek üzere \'i1Ar'1 

Encümeni daimisine milracaat olunması iltn olunur. __.,, 

. Dlsl .i"i muhafıtZiill etmek hayatı kurtarmaktır 
Otuz senedenberl tarzı IS' 

tlhzarındakl nefaset ve kud· 
retl fennlyesinden naşi her 
kesin memnunıyetıe istiııışl 

•• 
cuııı:i PERTEV Dl~ 

MACUNU ve ya 

.)ERTEV DİŞ TOZl 
bu maksadı temine kllfidi_::.,.., 

~~~~~~--~~~-~ 

\A I~ \ ''' 

Avuaıuna fıbrlkılan her.arın sandailyelerl umumi sarış depos;lsıanbııld10; 
KamQ oııu !ılnında 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon İ<ıanbul 2.ıO'i 
Hamı.; ıyuı depoda envai çe~lı perde ve döşemelik kadife hare \'e fa01~, 
lwmqlar, oılltennVi wmr, perde mister, ıill; keten perde, örtüler; marok•~ 
dtıllerl. ptrlç kornlf mulf pirinç ve lake karyolalar ile çocıık karyolaları f• 
rlka fia.tuıa saolmakıadır. Flaı maktudur . 

• Fli a 
Sinek, Tahta~·urusu, 

, Güve, Pire ~ 
e bütün haşaratı ve yumurtalarını katiyerı 

öldürür. Leke yapmaz, te'siri kat'i kokusu 
l~tiftir.Şişesi50tenekesi75ve pomp3:Sl 75 kur~[vr 

Markasına dikkat ediniz. Hasan ecza deposu ...,"'"_.,,......,, ....... ~---~ 

içinden iki quval mektup ve evrak çalındıtı söylenen 1 
Beyotlu postahanesl 

ııltlııJ' 
Darillfilnun diş tababeti ~ubesl klinikleri çok milkemmel bir hale ıelmlştlr . Muallim Dr. HilseylnTalat Beyle muavlnl~lnln nezareti 

son sınıf talebesi tarafından günde 80 kadar hasta tedavi edilmektedir. 
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