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e de ye 
üyük ziraat 

yenilikler 
sergisi çok 
getirdi 

Beı11D 3 fUbat 1929 (MUllyet)
Dört seneden beri tekrar edil
mekte olan (yeşil hafta Ziraat 
111rgt~ı bu sene fevkalade mll
kemmeldl. Sergi Berlln şehri 
tarafından idare edilip Prusya 
ve Almanya Ziraat Nazırlannın 
himayesi altındadır. Sergi umumi 
ııraat, iktisat, ıllt, nebatatın 
be lenmnl, ziraat lılabatı, Or· 
maa, bahçe, elektrik, kadınlara 
ziraat Ogretme, kllmes hayvanatı, 
av, balık tutma, tavtan ve kOpelr. 
fUbelcrl olmak Ozre U1 f11beden 
mOrelr.keptlr. Sergiye 119 te
şekkOI iştirak etmlttlr. 

Almuyada bili hazırda mev
cut olan ziraat buhranı son 
ulhaııına ıelmlftlr • 

Serci bu kadar ihtiyaç içinde 
kıvraaaıı çiftçilerin derecel mu
vaffalayetfnl gOatermek itibarile 
et>k tayanı dlkkattt. Almaayada 
her keace kabal edllıalf bir 
kanaat varsa o da ziraatın halk 
ile b0k11metln el ele vermesi 
ayeslnde kurtalabllecegldlr. 
Sergtnla tertip uıulll çok mü

kemmeldi. Glrlllace ea evet 
nebatatın nasıl beslendiğine alt 
kısım gOze çarpıyor. Her kesin 
nazan dlldı:atlnl celp ve kolay 
anlıyablleceğl şeklide tertip e -
dilen levhalarda nebat azası 

tohum toprak, gQbreleme, gübre 
envaı gQbre tecrübeleri V.ı. 

gOsterllmlştl. Tohumun ıılahı 

uyeslnde hektar başına 600 -
850 kilo fazla hububat alınıyor. 

SUtçOIUk şUbC-ı!nde ıote alt 
her 'eyi, bQttln yenllllderl gOr
mek nıUmkUndO. Bu şubeye Al
manyanın her tarafından 508 
ıat ve ıot mamulat tefekkOlll 
lftlrak etmiştir. 

Almanya zirai vul7etlııl 
göıteren kısımdaki lavhalar pek 
fay anı dJkkattl. l{OylOnOn 5.9 
milyarlık borcun altında aaaıl 

ezildiği rtızel bir tema De lrae 
edilmişti. 

l(Omn hayvanatı fUbeal iki
ye taksim edilmişti. Birinci kı

sımda bir şubedeki bUtUn yeni
ilkler ıosteriliyor ve propagan 
da yapılıyordu. 

Burada 4000 yumurtayı blrdn 
l~leyen oda kadar büyQk koloçka 
maklnaları gördük. Almanyanıa 
yumurtadan mUtevellit senelllı: 
hasılatı 205 milyon TUrk lira
sıdır. Almanyaya mubtellfmem
leketlerden 2700 milyon yumurta 
ldhal edilmektedir • 

Tavuk, gQvercla, kaz vı. ıla 
tefhlr edildiği ikinci kısım iH 
bakmakla doyulmayan blrman
zara an ediyordu • 

Tefkllatı ziralye şubesindeki 
lıtatlstlld harita ve re;ılmlerle 

her ~ubeal ziraat hakkında mü
kemmel rıalQmat veriyordu. 

lrva, laka şubesi bizleri çolc 
alakadar etti. san·ı yağmuralet
leri, aanlyede 220 litre su çe
ken makinalar gördük. 

BugOnkO gllnde elektrik zi
raatta mühim bir mevki almıf

tır. 
Genç köylU kadınlara mah

sus mektep numuneleri, bunlara 
merbut ders mutbak, çamaşır

hane, otu odası, sııtane, tavuk· 
ane ve bagçesl nazariyat için 
bir dersene vardır. 

Onun yani başında ipek ve 
dokumacılık, bahçevaalık şube
leri... Ormana tahsis edilen 
yerde yangın, su ruzglr, çiçek
lik, don, kar, dulu, muzlr ve 
faydalı nebatat, orman hayva
natı, insanların ormanları nasıl 

tahrip etikleri gösteriliyordu. 
Sepetçllige alt bir ~ube de 

vardır. 

• •• 
Yeşll haftada aynı zamanda 

beynelmilel bir avcılık sergisi 
açılmı~tır. Burada avcılığın ta
rihi ve hali hazırdald mevkii 
teşhir olunuyor. 12 maze, 122 
Alman 4 ecnebi avcı cemiyeti 
lttlralı: etmlftlr. 

Burada bir çok mllHbakalar 
yan~lar tertip edlllyor. Balık

çılık, köpek, kedi ve tav,aıı 

fUbelerl çok lntereeandı. 
Şehrin muhtelif yerlerinde 

her glln her fube hakkında 

mllteaddlt konferan•lar veril
mektedir. ve,ıı hafta gOrQlme
te çok llyık bir mehşerdl. 

Kerim Ömer 

Hep o mes'ele etrafında 
Yunan gazeteleri hala tatavla 

yangını için neşriyatta 
bulunuyorlar 

Atına, 7 (Milliyet) - Yunan 

gezetelerinden bazıları, bllhwa 

hiıkömete mensup gazeteler mak· 
adı malısuala bir takım neşriyatta 

bulunmaktan vaz geçmiyorlar. 

Taravla yangmı vesile!ıile bu 

gazetelerin neler yazdıjtını blldlr
aıiftim. Heatla gazetesinde nq· 

· ıedilen ve Tatavladuı yazılan 

bir mektupta.. imzasını koyan 

adam, Türk ıtfalyemtin yangın 

gecesi fealiyet göscermediıtini iddia 

ediyordu ve yangın mahsus 
ııöndürülmedi~ni yazıyordu. Sü

tunlıınnda bu mektubu neşreden 
gazete bir çok hüktımet adam

lannın mckalelerini neşreden nim 
resmi bir gazetedir Fakat dene

cek ki bu mektup hususi mahiyet
tedir. Beyoğlundan bir adam u.
raf ındıtn yazılını~ Atinaya gön

derilmiş, buradada nşredilmiştir. 

Lakin bu bir safsatadır. Çünkü 
mektubun nereden geldiğini her
kes 1-ıili yor. Bundan başka bu 
mcktLbun nim resmt bir gazete

de ne redilmesi keyfiyeti mana
lıdır Gene bu gazetedir ki sütün
larında neşrettiği bu Tatavla 
mektubu nun münderecanndan 

bahsederknen lstanbuldaki İngiliz 
sefirinin yangın yerine gittiğini 

tekrar edip duruyor. 
Sa yanı dikkat olan taraf bu 

gıı/.etenin Atinadaki lngiliz ufi· 
rinc bitap ederek kendisinin 
hiıkOmeti metlıuasına Yunanlıla 

rı11 tcşekkülannı bildirmesini te· 
menni ediyor. D rıek ıstiyor ki 
Jaravla V?. " [·ınboldaki 

lngiliz sefirinin Rumlara kar~ı 
gösterdi!';! ıı.!Alı:adan Yun1111istan 

daki \"unanlıların minnettar old

ugıınu anlatmak istiyor. 

fakat bir de Hestianın bund<ın 

~ka gülünç bir ~ ftl' ki 
o da İngiliz Hariciye nazınnın 
lngiJU nüfuz ve itibarı namına 

lstanbuldaki $Cfiri ıı:en çajtıaınuı 

ihtimalini ileri sürüyor. Bu Yu

nan gazetesinin böyle ~tereye 

akıl öğretme.<i cidden gulünçtür. 

Hu neşriyatın ifade ettiği şey 

ancak \"unanlılann bize karşı 

gayri dostane neşriyatta bulun
mak için hiç bir fır~at kaçırma

dıklandır. Halbuki bu neşriy~tın 

hedefi bizim aleyhimizde oldugu 

kadar da onların hesabına gu
lünçtür i \tc berı gazeteler ne 

ise ne, fakat gılya pek mutedil 
oldu~ söylenen nim resmi bir ga

zete de böyle neşrıyatta bulunursa 

tarafeyn arasındaki mesailin mü

z3kerksi ırasında bu yazılar 

her halde mll>ait bir muhit 

hazırlamaz fikrindeyiz. 

Havalar fena gidiyor 
Peşaver, 13 (A.A) - 4 as

keri tayyare kAbllden 58 
kişi ıetırmlştır. Bunlardan 

beşi Alman sefarethanesi 

memurlarındandır. 

Peşaver, 13 (A.A.) - Fe

na hava ve kar kllblldeld 

ecoebllerln tabiisine devama 

mani olmaktadlJ'. 

MiLLiYET 14 )l'RAT 192<J 

Soğuk dehşet PAPALIK 
Şiddetli soğuk ve müs- RO:\'IA TIÜKÜ}IETİ· 

tevli hastalık var LE AKTEDfl,EN 
Londra, 12 (A.A) - Don

durucu soğuk ve müstevli 

bir şeklide hüküm sürmekte 
-.ılan enfülanza ihtiyarlar ve 

bllha sa yaşı 65 1 geçmiş 
olan kimseler arasında mü

teaddit vefiyata sebebiyet 

vermiştir. 

ÖLENLER DE VAR 
Ölenler meyanında 72 ya

tında vefat etmlf olan ami

ral sır Edmund Freemanle 

zikre şayandır. Parlamento

da Azasının üçünü kaybet

miştir. 

İngllterede soğuk dalgası 
şiddetini artırmış ve bir çok 

yerlerde K.ar fırtınaları hil

kılm sürmekte bulunmuştur. 

Bazı demlryollarını açmak 

için Kar maklnaları gönde

rilmiştir. Bir çok trenler 

oldukları yerlerde kalmış, 

bazı trenler de büyük teah

hurlerle vasıl olabilmiştir. 

Yaya gidenlerin bir çogu 

düşmüş ve bunlardan bir 

kısmı hastanelere yatırılmış
tır. 

* Hir çok da ha-arat- Lond 

ra, 12 ( .\.A) Bütün .\vrupada 

hüküm urmektc olan söguk dal

!(W•ı dun şiddetini katiyen kayp· 

etmemi' ve bir çnk lıasarata 
' hais olmuştur. 

Tahdidi teııllhat teşebbüsleri 

Londra, I 2 (A.A.) Amele 

,o, yal st en tem IS} onııli icra 

komite ·i bu gunkı. içümaında 

hır luırar ureti kabul etmi~tir. 

Cemiyeti akvama tevdi edilecek 

ota "Ct tahdld 

me,aisini mti 

ikmal' adilce 

tahdidi t lhat 

kn ornınun 

un olur olmaz 

ve bir ıım mi 

muahedesi akd 

olunarak bu ·urede butün mil

letler tarafından edilen mutantan 

valderin tahakkuk edeceRi iimidi 

izhar olunmaktadır 

Tahclldi teslihat ihuri koıııis 

vonuna hlr tezkere gönderilmesi 

de karalaştınlmı~tır. llu tezkerede• 

komisyonla beynelmilel tred ün

yonlar federasyonu ara'lnda •ıkı 

bir temas tesi i •uretiyle tahdidi 

te«lihst lehinde müşterek bir 

faaliyet icra;ına ut bir plfın tan 
zlmt teklif edilmektedlT. 

Beynelmilel koopratifler bir

liğine de bir davetname göndt:· 

rilerck bu harekete i~tirak etmesi 

tal~p edilecektir. 

icra komiteşi bunlardan b~· 
ka bir karar sureti Jaba kabul 

etmiştir. Bunda Yugoslav ~osya 

fütleıile olan te-;anüt teyit olun· 

maktadır. Amele so.-;yalist fırka

lan Yugoslavyada demokrasinin 

yeniden teessüsü lehinde Yuğos· 

lav sos y ıı.I demokratlarına muza

heret edeceklerdir. 

* !~sizlerin miktarı -- Lond

ra., 12 (A.A) - :\le,ai nazareti 

Şubaon dördünde lngilterede 

mukayyet iş.•izlerin 1,369,!1000 e 

balip; oldugunu i!An etmi~tir. Bu 

miktar evelki hafadakine nazaren 

25,578 ve geçrn senenin aynı 

devresine nispetle ~06,347 kişi 

noksandır. 

• Baş başa Londra, 12 

(A.A) - :\!. "Macdonald,, ile M. 
"Lloyd George,, M . Baldvvm 

tarafından kaha! edilmişler ve 

mumaileyh ile uzun mi.ıddet gö

rüşmuşlerdir. 

:Vl. Baldwin, M. 'Vracdonald 

ve :\l Loyd George Manş tüne

linin in:j8Sına müteallik teklife 

dair tetkikatta bulunmak üzre 

MlçKAVELE 
• 1 •• ii 

fTALYA P PA, IN '\ıll -
TLAK HAKİl\lİ\ ETİ il 

TANIYOR 

Roma. 12 (A.A.) Papa 

ile ltalya arasında aktolunan 

muahedename bir mukad

dime ile 27 maddeyi ihtiva 

etmektedir. Bu muahede

name katollk dininin devletin 

yegane dini olduğunu teyit 

etmektedir. ,\\uahedename 

Papalığın Vatlkan üzerindeki 

mllklyetl tammeslnl bllls

tlklal ve mutlak hakimiyetini 

ve ali hakkı kazasını tanı

maktadır. 

Muahede münhasıran Pa

palığın hakimiyeti altına 

vazedilmiş bir "Vatı kan 

beldesi,, ihdasetmektedlr. 

Bu vesika ltalya hüküme

tlnln Vatlkan beldesi dahi

linde bir istasyon bir demir 

yolu in a edeceglnl ve Va

tlkanı diğer devletlere doğ

rudan doğruya raptederek 

telgraf ve telef•ın servisleri 

vücude getireceğini natık 

bulunmaktadır. Diğer mad

deler Vatlkanda ikamet eden 

eşhasın sınıflarını tasrih 
etmektedir. Bu maddeler-· 
kilise erkanının ve Papalık 
sarayına mensup olup Va
tlkanda ikamet etmlyen 

• t 
eşhasın haiz olac,akları ma-
aflyetlerl tarif eynektedlr 

Sı:flr göndlll'Ccek 

Rrınuı. l 2 (.~ .• o\i: • Pııı 
ita! a muahtdc<i İtalhnın Pa alı IJl 

hukuku Ju' ele t~vfikan sefir 
17.am ve kab ıl etınek hakkını 

tanımakta olduğunu naoknr. 

Papalıkla ltalya bir İtalyan 
sefiri ve bir Papa ·ekilf vasıtıı

iyk tabii si~·asl munasebat tesi
lnı ta;ı\ıhıit etınemektedirler. 

V ııtikan belde'i dnıma bitaraf ve 
taarruzdan masun addedilecektir. 

reşkill düşunıilen komitenin \a

zile.si ıt· .sureti terek.kübü hak
kında mıız:ıkcratta bulunmuşlar

dır 

• Hlmatayaya çıkacaklar -
Londr;ı. 12 (AA.) - 1924 se

ne.·inde Hiınala ya dıl!;lannın 

Evret tepesine çıknıağa te,;ebblis 

ctml.ş va fakat muvaffak olma

mış olan İngiliz hey'etl seferlyesl 

hu7.lar ortadan kalknltan sonra 

te~cbbtısünü tekrar edecektir 

* lcrat hey'et Londra, 12 

(A.A.) - İki meclis izasından 

bazı zevatın iştirakiyle teşekkül 

eden icrat hey'et Şubanıı l 8inde 

toplanacaktır. 

• lrlandalı lhtllllcl - Belfur, 
13 (A.A.) M. De Valerı bir daha 
uı~ter toprağın• ayak basmamak 
şaniyle hemen tabliye edilmeıil tekli
fini reddetmiştir. 

* Loadrada (12-) derece 
Londra, 12 (A.A) - Dün Londrada 
sıfırdan qağı J 2 derece kıydedi.lmlş· 
tir. lngiltere baştan ~a bir buz ta

hıkasiyle örıülmüştüı . 

• Basrada tesisat Loodra, 
13 (A.A) - Buguo "Plymovth. tan 

Basreya bir çok büyük deniz tayyare
leri hareket edecektir. Basrada btiyiı"k 
bir üssil havai vucude getirilmek 
üzredir. 

• Iskoçyada kar - Londra, 

13 (A.A.) - lskoçyada ve Cal 
memleketinde müthiş kar fırtınılan 

zuhur etın~ oldugu bildirilmek!Pdlr. 
• Yangın - Londra, 13 (A,A.) 

Londradaki Trocadero lı1nuı Ue 
Mark Masons Halı yangıolar netice
sinde kısmen harap olmuıwr. Hasaraı 
mühimdir 

Fr.__ll!ln.da ---------
Tamirat işi 

Muteha.ssıslar artık 
bilfiil işe başladılar 

Parls, 12 (A.A) - Müte
hassı~lar ile mua vlnlerl Al· 

men' anın umumi vaziyeti 

hakkında M. "Schachtn tara

fından verilen izahatı dlnle

mişlerdlr. Bundan sonra mü

tehassıslar memleketlerinde

ki vergiler ve ilcretlere dair 
fikir taatl etmişlerdir. 

Henüz hatırlardadırkl Al

manyada mevzu olan vergi

lerin kVersallles~ muahede

sini imza etmiş olan memle

ketlcrdekl vergilerden ~~aıtı 

olması lilzım gelmektedir. 

Parls, 12 (A.A) Müte-

hassıslar bu g-ün içtima ede

rek vazifelerine müteallik 

ve umumi mahiyeti haiz 

meseleler! tetkik eylemişler
dir. 

iki grup var 

Bcrlin, 12 (.\.:\.) - Paristcn 
\lııı gazfte',rinc hildiriliyor

\h ta •• ı-,ıslar komite i iki grupa 

ayrılmı~tır llirısi .\iman murah· 

lıa<larından, dill;eri de alacaklı 

de' !erler murahhaslarından mii

rckkcptir. \merikalılar hcnuı: 

fik rkrini idıar etmem~Jerdir. 

Foş iyi- Parb, 13, (A.A.) -
\lare~al - Foch _ un dun sabah 

vahamet peyda ,den ahvali <ıh· 

hlvesi ak<am (11.eri ivile~miŞtir . . 
Soğuk Parb, 12 r \,:\. ) 

Soguk dalga~ı bugıiıı de devam 

etmi~tir. Pariste hararet .ıfırdan 

aşaıtı 14 derecedir ..... ....__ --
Del.-;lkadn. 

Müzaheret birliği 
toplandı 

Brüksel., 1'3 ( .A) Cemiyeti 

akvam muzah~ret cemıyetleri 

beynelmilel birliğinin iki celse

~ine muhtelif memleketlerden 

gelen -ıs murahhas lştirik etmiş

tir. o\rjantin ınurahha51 :\1. Slvoll 

~i\Jonroe,, dusturu, beynelmilel 

para 'e istimal meseleleri hakkın

daki noktai nazarlarını müdafaa 

etm~tir. Bunun üzerine ceryan 

eden ~araretll milzakereye lngiliz, 

Fransız, Leh, Macar ve Japon 

murahha! ları da ~tiril: etmiştir. 

Arjantin murahhasının bilkOmeti 

namına ileri sürdüğü fikir ve 

muddea wvip olunmuştur. 

a-aıuar1.e.._ .. -----
Limanlar dondu 

:::ofya, 12 ( A.A ) - Burgu 

ve Varnadan gelen heberlere 

nazaren .kara denizdeki Bu1~r 

limanları buz tutmu~tur. Buz ta

bakası sahil boyunca lmtidat 

etmektedir. Kalınlıgı üzerinde 

yüri.imeğe müsait bulunmaktadır. 

Bu hadi5" 1873 den beri ilk 

defa ı·aki olmaktadır. Demiryolu 

mllnaka!Au pek ziyade müşkill

leşmi~tir. Soj:!;l'ğun devamile ia~e

de mü~külat çekflmesinden en

dişe eclilmektedir. 

• Leledlye latlbabatı- Sofya 

12 (A.A.)- Rulgaristanda mev

cut 93 şehirden yetmiş altısında 

icra edilen belediye intlhaban 

netayici lı:ııtiyesi hüktımet Uste

sinın yüzde kırk alu nlsbetinde 

mu~affak olduıı;unu göstermiştir. 

Bu nispet ı 926ya nazaran yüzde 

iki buçuk fazladır. 

• Alm1111yeda kaze oldu
Berlln, 12 ( A.A) Berlla • 
Stutgart 110.r'at katan gece ya
n!ll B~ - Chemaltz lıta&!'O -
aunda Berlln - M.unlcb sür'at 
katarlan ile musademe etmiştir. 
Bir telef, 3 ağır ve 13 lıaflf 

D1ecrulı "'ardır. 

~ S.011 Haberler 

İzmirde kıtaatı teftiş 
Ankara, 'J '\1iUlyet ) - l::•kılnı lıRrbıyel umt nlve relıl 

muş r fe>•ı nrdu muJeuı erınden atı. a rctin ve lnett!Jt 
pa ır, kı aat t ft•ş etrr ek ı_.n iz 're hareket ettiler 

• • o 1 • 

ita ya - Yunanistan misakı -·-----M. enizelos söylediği nutukta bu misakın, 
Vunanistanın iki büyük garp devletile olan 
münasebatında müessir olamiyacağınranlattı 

Atına, 13 ( A. A.) Mecli i meb'usan ltal}a 'unani>tau 
do,tJ• k nı akın c;unrıı kıraatınde ta:;t k t:tmi~ur. 1. \ enızelos 
irat ettiği nutukw bu misak sayöinde iki memleket arasındaki 
rı< iıı ('81 et do t :ıe halle<lilec<"Jiini \ e bundan bo}tc Yunıınistaıı 
ltaı) 1 mıınasebatlnı~ bir asırdan beri Yonaı;istanın ikı biıyuk 
garp de\ et ile otın ını ~aschatı ka .ır dı 't~nc H! mııhabbetk:lra ı 
oL•cagına ı;arct ctmı~ 'c demi~tir ki: 

"\ unani-taııın ıkillıı.yuk l{arp ,:~ı ktı ıle olan hiı,nu murı~><:ba
tıııın devamı ıdn nıiıc>sir nlmlvacagı µ;ibi pek \'akında vuku bola
rngıııı llnııc l"ttiğiııı crhcst ıran-it ıncidesınin hallinden -onra 
\ uıı,n ]a, ya ı e ulan ınıırasehatım11.111 e-kisi ı:ibi !'llmiı:ıi olma ina
dıı mani olnıiyacaknr. 

/ li!!t:r tarnftan hu mbal-. yakmdıı :ıarkta ;ulhtin mullllj:ıza ı ye 
burada \' 'lani tarım işgal etmekte olduıı;ıı mcvkiin tar-ini iç;n 
kil metli bir temınat tc~kil eder. 

· Adanada şiddetli bir zelzelt! oldu 
Adana 13 (A.A.) Bugün saat 12 yl 5 geçe şehrimizde 

şiddetli bir zelzele olı.ı~;ştur . Hasarat ve zayiat yoktur • - ......•. 
mekll!lll.kn.d.a Ankara Polls kadrosu 

Yeniden bombalar 
çıktı 

M k "k ·ı AA.) Reısi-e sı o.:>. 
cumhura \]. Porte~ıı;iliıı katolik 
unsurları hııkumet aleyhinde 
tahrikatta hulunmakta olmakla 
itham eden dünkü beyanatı 

gerek kendisi ve gerek jeneral 

Calle' tthJit mektupları almı~
lardır. ~lilil ihtilalci fırkanın 
ba:jlıca Azasının ikanıetgahlannda 
yeniden infilak etmiş bir takını 

bonbalar bulunmu~tur. MezkOr 
fırka M. CaUes ile jeııeral Obre

gonun 
tcdii-. 

sivRsctini takip etmek-

Lehi.•~-d.a 
==~~-=-
IKTISADt MÜCADELE 
VAN)Va I!! (A.A.) - Hariciye 

nıızırı \ı . Zak>kl ayanda irat 
etti~ nutukta r ,ehi•tianın cihan 
1ktlsadiyatı mücadelelerine iştiraki 
için muktazi ledakArlık ve mena
fiin seyyanen taksimi ve bu mü
cadelenin cihan şumul olması 

lüzumunda israr etmiştir • 

• Cenubl Afrlkede. 
l{ap, 12 (A.A.) lld mecJislıı 
müşterek bir lçtlmaında başve· 
kil M.. Hertzog zencllere intihap 
edilmek hakkını bahşeden bir 
kaauıı layıhuı tevdi etmlşdr. 
Bu tekUf bDyO.k bir muhalefetle 
lr.arşılaomıştır. 
mıştır. 

\nkarıı, 13 (.\Jillıyet) - An
kara -polis kadru ·una (50) memur 
Ua\ c edilme i tekamır etti. 

Ticaret umumi müdürü 

nkara, 1 J(.\llUiyet) Ticaret 
müdürü umumisi Sadettin Bey 
l~tanhuldan geldi . 

YANGIN 
Eski liman binaşı ihmal 
Yüzündan tamamen 

yanacakh 
Dün akşam saat on dokuza 

doj:!;ru C:a!atada eski liman daire 

sinin tist kaundan yangı çıkmışur 
Bina ahşap oldu~ için ku v

vetll itfa tertibaı alınını ve de 

ni1.den de l~tifade edilmek sure

dle, Gnlatanın tlcaretgAhıru 

tehdit eden ateıı. bir odanın 

tavanı lle 110fanın tevanınm bir 

kısmı yandıktan sonra sıindüriıl

mıiştür. 

Gecke yapılan tahkikata göre 
ateşin zuhuruna, bu metrük binayı 

otelltthaz eden lrlllofaldı bir takım 

serseri çocukların r-aknlclm man
gal sebep olmuştur. A.ralannda 
9 · l O yaşında çucuklar bulunu 
bu serseriler dün akşam yakalan
~lar ve Polis merkezine sevk· 
edilimşlerdir. 

, Hlndlat•nd• lttfl .. f blttt
Bombay ' 12 ( A.A.) - ttayat 

tabn seyrini yeniden aı-ktadır. ,~===~ .... ~&~ıo~_;u~': • .:.:.:.:.:.~!!! 
DUkkAıılar açılmakta ve dcarot 
canıanm•ktadır • Müzayede ile sarış 

* Felemenkte ı•ngın -
Amesterdanı, ti (A.A) d.eldeııa Subattul~ lnd cuma cOnU..balı -
belediye dairesi bir yaatuı ••ti- 10 da Beyotlanda Halul<Ar G.a 
cıııılnde harap oımuftur. Bu (Pangaltı Unwıl "'ddealnde US 
1Jrada bir çolr. ıaymetU nrak numerolu lıanede bulunan ef}'al• 
ve evrak malızealerl mabvolmut- mOzayede snredle ıııflmcelea saula· 
tur. Olter bir yantuuta bir c:abır. 
tiyatro !le Yanındaki kahve Otoman ve urt bııtpe ıabnıltn 

salona alı ıışyalar, moltet lı:atife ve yanmıştır. Oçıınco. bir rantında 
itfaiye \lşlaııt muhterlk olmnf!Ur. ipekli perdeler, markctıl mualar "" 

• Slrblstıında kaza oldu- jardlnyer, uri ratak oda ı.ıa.., 1 
Belgrat, 12 (A.A) - Bir yolca adet bronz karyola, dolap. Javobo, 
treııl amele aakledeıı diğer bir karyolalar, büfe, yemek muuı, san
trel\..ı ~rııırı'tı' 20 kiti yara- dalyalar, portmanto, bakır mangal, 

lanmıştır. bunlardan bir çotuııuıı gflmllş tııtlı talam~ tepsi, çay ve 
vaziyeti O.mitsizdir. tabek ıakımlan, yazllı.ane, kiltübhane, 

• Balkan m ar ah ha ılan bıtoayer, maroken kanepe tabım, 
( A A ) Cemfy... yağlı boya tablolar, çini soba, biblolar Bruksel, 13 · · - ~ .. 

akvam ekalllyetlc• komisyonu Balkan •sahibinin ıesl. gayet eyi halde bir 
devletleri müm.,,;illleriııden müreklcep plon gramofonu, yaldızlı konsol 
tali bir kombyon teşkil etmiştir. Bu ayna, •meler, Çlıı "" Capon nzo 
koıniSyonun maksadı teşlclll mezlcQr lan ve .lllr Cfy&lar, Anadolu ft Acmı 

hah ve ıeCCJdeled Pey allrenlerdeıı devletler arasında akalliyedere müte-
allik muahedeler ahklmının taıbikm- 100 de 25 teminat akçesi ılinır. 

da zuhur edecek ibtiltfatı bal ve 
fısletmektir. Komisyon milli kanunu 
esasileriyle cemiyeti akvam ve KeUog 
Briand misaldanrun telif edilmeli 
lehiııdetl Franaız karar ıurednl 
kabul ~tir. 

• hk karar - Brillı:sel, IS 
(A.A) _ Beynelınllel cemiyeti ılı:

vama muzaheret cemiyetleri birliği 
bir karar sured kabul eımlştir. Bu 
karar suretinde beynelmilel mesai 
blirom btıro memıırlaruun mesai 
müddetlerini tahdit eden bir muka
velename tanzimine ve cemiyeti ak· 

· vam mecliSI de Bulgırisıaruıi müş

kül olan iktisadi nziyetini nazarı 

dikkate alarak mezlcbr memlekete 
yardım eaııete davet olunmakradıc. 

Darill'aceze mildllrlıı.tUnden: 

Alu ay miiddetle narbwı nolcu 
nına yevınl b~ yü.z lı:lloya kadar 
birinci nevi ekmeğin kapalı zarf usu 
llyle 10 Mart 929 pazar gllnfl şut 
on döme mllnü:asuı icra edilecek
tir. T alipleriıı yllzde yedi buçuk ku
ruş nlsbednde teminat akçeleri " 
ıeklllnamelerinl Dartıl'aceze hey'edne 
tevdi eylemeler! 

• 
Daı11lıee7!ey'e molctazl 20 ıenelta 

beyaz peynirin kapalı zarf osuliy1e · 
münak.uuı 10 Mart 929 pszar gllnl 
saat on dörtte icra olunacaktır. Tı-

. !iplerin yüzde yedi buçuk ııllbeılıNle 
teminat ıakçeledyle Darülaceze,.. ıııli
rınetfe 

r 

( 

l 
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nı 
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Poli/TE 
Zavallı amele 
Elektrik teline doku
nunca kömür kesi

lerek öldü 
Bakırklly lıtasyoa amelele· 

rlnden CelAI otlu AU beklema 
lllahalllnl temi· 
ılerkea binanın 

üzerinden re
çen elektrik 
teline dokun· 
nıuş ve derhal 
:ereyanın şldde· 
tinden yere yı· 
kılmıştır. Ali 
yapılan müda
vaıa rağmen 

ku rları 1 ama· 
mıştır. 

• Cürmü meşhut halinde yaka· 
·andılar - lsmail ve Celpon namı
•da iki sabıkalı hırsız Yenipostane 
arkasında komisyoncu Aiber 
efendinin yazıhanesine girerken 
yakalanmışlardır. 

• Kondut'a hırsızı. - Bll
yUk çarşıda Ayarcılarda Fersl
nin haffaf dUkkAnına giren bir 
sabıkalı ayakkabı çalarken ya· 
kayı ele vermiştir. 

• Etejil tutufmu .. - Ka· 
dıköyllnde Namık Kemal cadde· 
sinde Azize hanımın hanesinde 
manral devrilerek yanrın çık· 
mıt v• kadının etetl tatuştuğu 
gibi odanın da bir kısmı yandı· 
tı halde sllndUrUle bilmiştir. 

• Tramvayda yangın -
Fatlh·Harblye t ramvaylanndan 
birinin dlln sabah yolda motörD 
ateş almış ve rllc;IUkle söndD· 
rUle bilmiştir. Bu esnada yolcu· 
lar bllyük bir beyecaaa düşmlls· 
ıur. Bir kısım yolcular kendile· 
rint tramvaydan attıklan rJbl 
iki kadın da bayılmıştır. 

• SEKl EDEN ÖLDO - Pan· 
galtıda Simin sokağında otu-

ran Agaval dllrt fündea beri 
baneslndea çıkmadığ'ındaa me
rak edlhnl~ ve ev açılmıştır. 
Agavnlnia evde CllDall bulun • 
muştur. Bu•un kalp. selttcaladea 
llldUğU anlafılmıftır. 

• BACA TUTUŞMUŞ - Ta • 
tavlada Sefa ıokatında komlı· 
yoncu Kompanosua ıoba boru• 
sundan atet çıkmışaada derhal 
sllndürUlmllştur. 

• Av kurban• - Bundan 

EMANETTE 

Kızak alınacak 
Karlı havalarda nak
liyatın bu vasıta ile ya
pılması düşünülüyor 

Amele çalıfmaya 
devam ediyor 

Şehremaaed karlı zamanla,.. 
da tehir dahilinde etY• ve sair 
nakli lçta kızaklar ısmarlamıf
tır. Hamit bey duglln Şlfll ha • 
rlclnde bunlardan birinin tec: • 
rubeslnl yaptıracaktır. 

• Amele ı;atı,ıp durlyor
Şehremaned ameltsl karlan 
kaldırmaya dün devam etmiş· 
tir. Köprü llstü tamamen temiz· 
lenmıştlr. Ana caddelerin de 
artalan açılmıştır. Kadıköy ve 
Boğaziçi caddeleri de mllmklln 
olduğu kadar temizleamiştlr. 

ISTANHUL BORSASI 
iSTiKRAZLAR 

lnlkruı dahili 1 'it 
Dtıyunu muvıhhJde nş 
ikramlytll demir yolu 8 

SENETLER 
ı, bankuo 
Anadolu demir Jol• 
L Tranvay. s. 
L ıı. S. Sirkeli 
1. Su Şirketi 
T. Tötün A. S. 
L Delirme• Ş. 
Ş. De~lnnen Ş. 
A. Çimento Ş. 
1. Teldon Ş. 

.. 
113 

10 

• 
40 
30 
8J Ş. M. Ecza Ş. 

Ş . Hayriye ıı 

TAHViLAT 

Aııadolu { 1 · T. 
D y t . T. 

· · 3, T. 

,t!I 
00 
80 

tiO 
45 

16 
t7 

fi 
99 

••.ıs 
05 
45 

IO 
10 
IO 

•• 
TUnd ıtrketl 4,51 

F.lektlrlk ılıked -
Rıhtım Şirketi. 19 
H. Paşa UmlD 1ırtttl -

Çl.1.LltR 
Londra 986 -.-
Nn-yorlt 0.49 11.75 
Parla il -.60 
Atlu il oo.oo 
l .. cnnre • 85.SO 
Roma • 40,00 

Bökrq 14 87,:IO 
Amstenlla J lt.SO 
Bröbc:l • 58,75 
Sotya 67 87,50 

Prq •• 87.:IO 
Berlı. • 08,50 

Vlytoa • 49,50 

dllrt ıun evci KAtane cihetinde TıCARET ve ZAHıRE 
llrdek avına çıkan Emin ve Fu• 
at efendiler avlanmakta iken BORSASI 
atılan ttıfenklerden çıkan saç• 13 Şubat 
malar kazaca Emin cfeadlye 
isabet eylemişti. Emin efendi 
aldıtı yaralana tcslrlle tedavi
de bulunduğu bastueda vefat 
eylemlttlr. ___ _ 

Te,ekkUr ederiz 

ButdaY 
Y•maıalt 
Kızılca 

Stiltcr 
S<rı 
Dönme 
Yamaıalt ., ...... 

• 

• 

Dllrdüncll yaşını idrak eden 
gazetemizi hararetle tebrllı: eyle· 
yen Karagöz refikimize teşekkür 

Sen , o-o 

ederiz • 

Jlom••J• 
Bulgırlctaa 

Zahire 
ILANJ.AR Çudar 

• Arıı-
Ticaret müidrıyeti u- Mısır 

Yulaf 
rnumiyesinden: Keten ıobume 

Yanğin, hayat. nakliyat ve Fuulye 
Mercıme• 

kaza sıgorta muameladyle i~tığal Nobuı 
eylemek üzre ahk4mı kanuniye Börlilct 
dairesinde tescil edilerek elyevm Bakla 

Hububat 
hali faali yette bulunan yerli si- Susam 

gorta şirketlerinden lstanbul u- Kuşyemi 
mum Sig'.lrta şirkeu bu kere Ua 
müracaatla Türkiye Ziraat Ban- EUtrıı EkJUıl 
L - A . ' k • n~ AaSl nonım şır etinin gerek mü·. BlrtacJ ,,_mapk 

diriycti um umlycsinin ve gerekse Birinci au1 

h.ıl en mevcu t ve bihlharc açılacak lllnct 
Uçüncl 

olnn şube ve sandıklarını şirket ııumoı 
namına yangın, bayat, ve nakli- Kepek 

1928 
AzAMI ISGARI 

x . •. L P. 
-,- -.-
-.oo -.-
-.oo -.oo 
-llO -,oo -.- -.-
-.oo 00,00 
-.oo 00.00 

111,17 u.ı• 
ı4,- 13,l!O 
ıs . 20 ı~.vo 
00,00 00,00 

-.- -.-
86.30 16.10 
00,00 00.00 
11.30 ıl.'O 

-.oo -.oo 
00,00 00,00 

00.00 cıo.oo 
00.00 00,00 

ısoo.oo ıaoo.oo 
1280,00 1175.00 
ı .... o.oo ıaoo.oo 
ooou.oo 0000.00 
0000.00 0000,00 
0000,00 0000,00 

yat Sigorta muamclatiyle lşdğal Pnpol 

ermek ve hu muamelattan müte- lstanbul Hayvan Borsası 
vellit bilcümle daavidc derecatı 12,2,1928 Diri satışlar 

mchakıının kaflesinde müddei, Cı'nsı' Adet Kilo ııyab 
müddei aleyh ve üçüncü şahıs uaml ugar 
sıfarlanyle hazır bulunmak üzre Kıvırcık 50 ~ 84 

Dağlıç 418 SO 37 
tali accnt1: nasp ve tayin eyledi- Karaman 1433 89 46 
ğin i ihbar ve Sigorta şirke tlerinin Karayaka - - _ 
teftiş ve murakabesi hakkındaki Kuzu - - -

Keçı· 
25 liaziran 1927 tarihli kanu- 32.5 20 31 

Sıgı r 147 16 32 
nun sekizinci mmldesl mucibince 
muktezi evrak ve vesaiki ibraz 
eylemi~ ve keyfiyet bittetklk mu
vafık gürülmli~ olmağla !lan 
olunur. 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makineleriyle belso

guklugu idrar darlığı. prostat
aderniikddar, ve belgevşekJigi, 
serl'an ve cilt ile flrengiyi agrı 

sız tedavi eder. Karaköyde Börekç 
fımı gruında 8•. 

D ana 5 18 20 

!111- BAKTERiYOLOG _ _. 
Or. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvar, 
Pek dakik kan tahlllAb 
(Vascrman reamillü) küreyvar 

ıadadı tifo ve ısıtma hastalıklan 

teşhisi, idru, balgam, -crabıt, 141ı

lilltı, Ülut mikroskop! ıı~ frenğl 
taharrisi 

Dlvaoyolunda Sulun Mahmuı 
ıliıbcal karflllJlda Tlefon ı.. 981 

E 
MAARiFTE: ı 1.1" ~ RJv uae"'a• Ptı"!I 1 MAHKEMELER~ 

ro ... ı EFE " rvwM'ı..s." 

ltmt ıstılahlar 
Dil encümeni tarafın

dan tespit edilecek 
Maarif VekAletl, ilmi ve fennl 

ıstılahlar hakkında temu etmek 

için Darülfünun ~-

1 

eınlniyle mü. 
derrislerdcn mü· -

ÇOCUK 
HAFTASI 

23-30 Nisana kadar 
sürecek tombalalar 

tertip olunacak 
Bu sene 23:30 nisan TOr· 

klyede ilk defa Himaye! 
Etfal haftası olacaktır. Bu 
münasebetie bütün mem· 
lekette oldul(u gibi lstanbul 

rekkep on bq 
klşllik bir hey· 
eti Ankarayı 

davet etmiştir. 
Hukuk, iktısat, 

tabliyat, kim ya 

felsefe, coğrafya 
ve tarih zümre-

merkezi <ie şlmdl,en faaliyete 
lı\ geçmlştlı. b.ı hususta mer
IQ kezi umumiden program ve 

talimat beklenmektedir. O 
hafta tombala tertip edile· 
cek ve her şube tarafından 
müsamereler verllecektlr. 

lerinden birer, op fakültesinden 
iki müderrisle op, Hukuk, Ede
biyat, fen ve lıahiyat fak ultelerı 

reisleri heyete dahil bulunmaktadır. 
Darülfünün emininin riyase

tinde olan bu hey'et cumartesi 
giinü An karaya hareket edecektir. 

Darüllünun bey'etinin müta
lbsı nazarı itibara alınarak Dil 
encümeni tarafından ıstılahlann 

şekilleri tespit olunacakor. 
Darülfünun divanı dtinkli lç

dmaında hey'ete luım gelen 
program tespit olunmuştur. 

Müderrislerin bir kısmı ısola
hann IAdnce olarak tespitini mu· 
vahk görmektedir. 

M. Refik beyin yerine.. 
Devamsızlığı dolayısıle m!lş

takJ addedilmiş olan Fen Fakül
tesi Elektrik müderrisi Refik 
Beyin yerine Robert kollcj mu
alliınlerindon mühendis Halit 
Bey veküeten lntıhap olunmuş
tur. 

•Avrupaya Cdllcek talebe
.ı\ vrupaya ikmali tahsil için ıı;ön

derilmesl tekıttür eden Darül!ü-
nun mezunlarından on dört kişi
nin seyıhan tahsisat meselesi 
dolayıslle teebhura oğramışor. 

Bu gençler Ank.araya bir mu
rahhas göndermeğc karar ver
mişlerdir. 

• MU•amere tehiri - Jllefts 
aan'atlar birliğinde bu peıııembe 
yapılacak olan mıısamere ha· 
valann dDzelmeslne lntlzarea 
reıecek r.erşeaıbeye tehir edil
mittir. B rllkte açılacak olan 
eergl m~samereden aoara küfAt 
edUecektlr. 

Kar yok 
( Blrlad sayfadan mabat) 

otoaıobll sahibi Şakir Ahmet 
efendinin başına lıabe eylemiş, 
mumaileyh atır surette yara • 
lanmıştır. 

Galatada Helvacı ıolı•tJnda 
Evkaf ldarealnc alt olup kun· 
duracı Rafaelln oturduğu evin 
çabsı ite Yübek kaldınmda 
Zurafa ıokatında oturan lsak 
efendlnla evi biriken karlara 
dayuamayaralı: çökmüflerdJr. 

TREN SEFERLERi 

Aaadolu ve Şark demir yol· 
lan banliyö tırenlertoln buğOn 
muntazam ıurette lşllyece~I 
temin edllmektedlr. Düa Avru· 
paya tiren cldebllmlş ve eke•· 
pt"rea OD ıeklz buçukta (elmfştlr. 

HenllJ: ortalıkta karlann ka· 
ldınlmaaı dolayıslle mekteplere 
devam eden talebe ancak yllz. 
de on beş kadardır. 

itan 
• Ödeml~ln kazganlı karyesinden 

Osman kerimeleri Vesile ve Feride 
ve Osman oğlu Mehmet zevcesi 
Nesibe hammlann vekilleri avukat 
CelAI bey ile kazganlı karyesinden 
hacı Mehmet oğlu Osman kerimesi 

Nafize hanım meyanelerinde mütekevvln 
mliddeilerdcn Vesile ve Feridcnln 
biraderi ve Nesibenin zevci hacı 
Mehmet oglu Osman mahdumu 
Mehmedin 331 senesinde tahtı sila
ha alınarak muharebe! azimede ölüm 
tehlikesinde kalarak kayboldugundan 
mumaileyhio kayiplığına karar itası 
davasından dolayı cari muhakemede 
keyfiyetin kanunu medeninin otuz 
ikinci maddesi mucibince cerldei 
bavadi51c illnı IOzumuna mahkemece 
karar verilmiş olduğ"undan ber mucibi 

karar mutagıyıp Mehmedin bulunduğu 
mahıili bilenlerin veyıhut ka,.boldugıı 
hakkında malumatı bulunan u ı tarihi 
lllndan ltibuen bir aene :tarlında 

Ödcaılt hukuk lıülmllglne blldir
JDClcıt IOıunıu lllıı olunur. 

lstanbul merkezi maarifle 
birleşerek her mektepte ce~ 
mlyet hakkında konferanslar 
verilmesini temin edecektir. 
Türk ocağında dahi biltün 
hafta zarfında muhtelif ze.,a< 
tarafından konferanslar ve· 
rllecekttr. 

Himaye! Etfal lstanbunl 
hey'etl merkezlyesl içtima 
ederek muhtacı muavenet 
78 çocuğa elbise yaptırılma· 
sına karar verllmlştlr. Bu 
çocukların bir kısmı Hlma· 
yel Etfal müesseselerinde 
ibate ve iaşe edilmektedir. 
Çocuklar elbise ile beraber 

pelerin, ayakkabı ve kasket· 
de verilecektir. 

• Bil' vefat - Tllrk ·Ermeni 
Katolikleri patrik kaymakamı 
Obannes bey Alekaanyu dU.n 
vefat etmiştir • 

• Orman tallmatnameSI -
orman talimatnameslnl hazırla· 
mak için orman mütehassısı 

profesllr Bemebardın riyasetinde 
teşekkül edea komı.yoa evcik! 
glla yaptığı ihzari içtimadan 
sonra dün ilk lçtlmaıaı yapmış· 
tır • Bu içtimada lıtanbul ve 
Antalya rrııp reisleri birinci v• 
ikinci mıntaka ormanlan bak· 
kında izahatta bulunmuşlardır • 

• KAR MAKINASI - Nafia 
vekAled Şarlı: demir yoııan ld•· 
resine behemehal bir kar ma • 
itinası mubayaası vı karlı h• • 
valarda 1Cferterl ıekteye utrat• 
mamuı ıçta kati tebUratta bu· 
lunacaktır. 

$ Gayrı mUbadlller - Altı 
ayda bir toplanan gayn mtıba· 
dlller koacruı yakında toplana· 
c:aktır, 

• RU•umat v•purlart- Ma
htelU ecnebi tlrketlerl Rüsumat• 
kaçakcılık takibatında kullanıl· 
mak için ıUratll vapurlar sat· 
mağı teklif etlmlşler, dlr. Bu 
teklifler tetkik ediliyor, 

• Yeni mektepler - Ma· 
arif vekatetl bu sene Kastamonl 
Erzurum, Malıtyada l'IUaalllm 
mektepler! lnfa ettirilecektir. 

* Tasarruf kutuları - iş 
baakuı tarafındu getirtilen 
10,000 tasarruf kutuları tüken· 
dlğinden Almanyaya yeniden 
tasarruf kutulan ısmarlanmıştır. 

• lp•kcllerlmlzl davet -
Uyonda martta açılacak tpelı• 
çtllk sergisine Bur~• lpekcllerl 
de davet edllmlftlr. 

• MalOI gazllet'. - Malili 
gaziler Ziraat bankasında biri· 
ken 500,000 lira ile bir malOlln 
bankası tesisini HUkO.metten Is· 
drbam için Aokaraya bir heyet 
gllndereceklerdlr. 

• Doktorların içtimaı. -
Etlbba muhad.enet cemiyeti 

heyeti idaresi dün Türkocağın· 
da mutat ıc;tlmaını yapmıştır. . 

Bu içtimada KAtlbl umumi· 
nln raporu okunmuş ve muza. 
kere edilmiştir. 

* Battaniye tevzii - HilAU 
Ahmerin mUbayaA ettiği kömür 
ve battaniyeler cuma gllnll harlk
zedelere tevzi edilecektir , 

Muavenet komisyonu dün de 
Beyoğlu dairesinde içtima etmiş 
ve yardım şeklini müzakere et· 
mlştlr • 

Türk Ocağından: 
Ocakta verilen hafta konferansı 

muhalcfeu hava dol ayısile bu haftaya 
tehir edilmiştir. 

• Ta•flye karort verildi. 
Memurin Tasfiye komisyonu 
dlla VllAyette içtima etmlşdr. 2 
ıt Defterdarhktaa, 8 zl tuz 111-
lılllnıtdu olmalıı lzN 10 ••· 

Bir ay hapis 
Bir merkez memuru 

hapsediliyor 

nın muhakemesi 
dün OçüncO Ceza 
mabkemeslndı 

hitam bulmllş• 
tur, Merlı.ez 

memuru bir ay haple cezasına 
mağkOm olmuf ve cezası tecll 
edilmemiştir. 

• lfl3a etti - Asma altında 
f'apas oğlu hanında 23 numarada 
icrayı ticaret eden Hacı lbrahlm 
Halil efen dinin ikinci Ticaret 
mahkemesinde ınAsına karar 
verilmiştir • 

• Sabri bey. - Mahkemel 
Temyiz azalığına tayin edilen 
sabık Ağır Ceza relıl Sabri 
b~y önümilzdekl Pa.r.ar gllnU 
Ezklşehre harcKet edecektir. 

• Doktor Cemal bey tarafın
dan refikası alevhlne açılan 

davaya buton ikinci ceza ma· 
bkemcslnde devam edilecektir. 

• SiNEMA DAVSI - Opera 
sinemasında Mllddcl nmumt 
muavlnlerlylo sinema sahibi 
C:evat bey arasındaki dava 
mahkeme! Temyize intikal etmiş 
ve Temyiz DllrdOncll Cezıı da· 
!resi de ademi mes'uliyet kara· 
n vermiştir. Bu karar Temyiz 
bey'etl umumlyesl tarafıddan 
naiuedllmlştlr. Son d fa dava· 
uın nakzen rllyetl de hitam 
bulmuş ve DordUncD Dezıı da· 
!resi eski karannd• ısrar et • 
mittir. 

lı.nt•adl H. 

Gemilere su niçin 
verilmedi? 

Fırtınalı günlerde 
liman işleri sekteye 
uğradı fakat bunun 

sebebi var 
Liman Şirketi hıkkında vaki 

olan bazı neşriyatta Şirketin 

vapurlara su bile vermeye muk
tedir olmadığı idda edilmektedir. 

Bu hususta Şirketin mlidürü 
Hamdi bey demiştir kl: Bu hafta 
tekmil fırtına ile geçti." Bu yüzden 

değil vapurlar, insanlar bile susuz 
kaldı. Geçen pazar p;ünü de liman
da hiç bir vapur ve geminin 
işleyemediği bir sırada bir vapur 
su istedi. Bizde su olmadığı için 
veremedik. Ej(er şirketimizin 
kusurlan bu gibi haklı sebepler 
den ise biz bununla iftihar ederiz. 

MEM1.E~ETTE 

Edirnede kar ve soğuk 
Edime, 6 ( l\lilllvet ) Bir kıç 

gündenberl devam tden ~uru soğuk

lu, ve şiddetli hrnnı bu gün me
.zan gömUldil. 

Soğuktan dolayı dört gün tatil 
edilen bütün Edime mektepleri bu
günden iıibuen tedrisata başlanmı~
ıır. 

Slnekl!den ltibuen iki metre kar 
vudır. 

Bir hafta içinde grip fevkallde 
arttı. Bilhassa bu hastalığa lhtiyu 
kadınlu tutuluyor. 

Hırsızlık da var 
On gilndenberi Edimemizde hırsı z

lık vukuatı oluyorı gecede bir kaç 
ev soyul uyordu. 

Bundan bir h• fta evel bir evden 
1 Sb eşibi rlik. vüz •l nn, bir kaç yüz 
lira, elmas kilpe, ge rd:uıl ık çalınmış 
tı. Bu hırsızlar, yakal»ımışıır. ........................... 
mur hakkında tabliye karan 
verl lmlştlr. 

• Tapu mUdUl'U. - Yeni 
Tapu mlldllrO işe ba şlamıştır. 

• Vll3yet mecllsl.- Vl!Ayet 
umumi meclisi 1 ma rtta topla
aacagından azaya davetiyeler 
rödberlllyor, 

• Kaçak kAat - Kuzıuncu· 
)f;ta Salt Paşa korusunda koru· 
cu Mahir ve Turk tütün şi rketi 

deposu cece bekçisi Recep is
minde iki ş ı•hsın nezdlı.de lı:a· 
çalı: ıtrua lı:ladı bulwuıralıı 
muader• edUlllifdr. 

:Ka~•e.rlde 19"J"ill i:ye• 

Tam 42 sene sonra .. 
Kayseri memleket hastahane.. 

sinde bir gün" 
Hekimlerimiz bütün yoksulluğa karşı 

duruvor ve çalışıyorlar 

Kayseri memleket hastahanesi ve /Jllyllk /Jir feragat içinde çalışan hekimler, 

Kayseri, 12 •ubat (Mllllyet)-j Belki fennin lcab ettiği her şeyi 
Hani bazı insanlar vardır; renç bulmıyorsunuz... Laboratvara 
olduklan halde slmalannda el· oğnyonıunuz, orada tıbbıa ber 
illik bir insanın buruşuklutunu arzusu ile tanışamıyorsunnz. •• 
) aşlan pek kllçllk oldugu halde Fakat siz bunlann fevkinde 
saçlarında bir çok senelerin bir şeyle Dilet etmiş oluyorsa· 
bırakabileceği beyaz telleri ta• nuz 1... BllyUk mahrumiyetler 

fırlar .. Onlann nayatın ilk rene;· içinde çalışan ve bundan zerre 
ilk devresinde bulunduklann• kadar yılmıyaa rcnç bp badlıa-
bilo ıı;Uçlllkle inanırsınız ... Tali, lerl .... 
kader onlan hayatla ilk tanış· Hastane, bu sene muhasebe! 
tıklan bi r ~•;nanda, senelerin bususlyenln kabul ettltf tahsl-
ellnde yı;>ra•.Jınnıt bir ihtiyar aatıodan hiç birini almamak 
balioc koymuştur. betbahlığında kalmışhr. Bir gaz 

Kayaerlnln memleket lıasta• mütehassısı gctlrlldltf baldo, 
neıl dı bu lnıanlara benzer • onua arzu olundutu fekllde ça • 
Zatea , ınun hayata adım atışı da lışmasını temin edecek teferruat 
rarlp olmuştur , OUnlerce dot· celbolunamamıştır. Halbuki rcır. 
ması beklenilen bir yavru rlbl, hastahklan; Adanaya yakın bir 
onun da meydana celmesl için derecede Kayserlde bulunmak. 
senelerce intizar edllmlştlr • tadır. Halıcılık iyi, dikkat vı 
Temel atın• merasiminde , bas· illa• edllmedltl takdirde, çalı-
tanenin etrafına dikilen akasya tan amelelere Trahum yadlglr 
ağaçlan ' torunlannı rören bir bırakmaktadır. 
ihtiyar haline geldltf halde , Hastanenin en gllzct klişesi 
hastane bir tUrlll ikmal edilme• Rontken dairesidir. Kayseri lb· 
mlştl , Tam kırlı: iki senede .tlyacatım temin edecek olan 
ikmal edllen bir bina .. Amerl· Rontken, hastane içi• bttyllk 
lı:alılar bu tarihi duysalar ,yentx bir varlıktır. 
bir rekor keşlettlklerluden Be• Başhekim Hayr1 Dlllnr be)' 
vlnlrler • ıon zamanlarda IDka bir kısım 

Hastanerla lç!ae ctrdltlnlz yaptırmıştır. Bu kısmın odalan 
zaman, kendinizi eakl uaul ya- her tttrlO lhtlyac:ata elvcrtşll bir 
pılmış büyük bir kışlada zanne· tekilde yapılacaktır. Robdll· 
dersiniz... Oenlt koridorlar, şambrtan retlrllecektlr. Bu su· 
yüksek tavanlar ve aleiact.lo retle, Kayseri zenglnlerladen 
geçtrllea çerçeveler, bu binaya hasta olanların, daha muntazam 
ıoğuk bir sima verll'IŞtlr. Baş- bir şekilde hastanede tedavi 
hekimin odasına girdiğiniz dakika edUcbllmclert Jmkln dabllinc 
ilk hissettiğiniz soğukluk, yavaş girecekdr. 
yavaş zail oluyor. Orada, bllyllk Kayseri memleket bastu• • 
bir ferağatla memleketteki sıhhi sinden aynhrken, meslek aşkı· 
ihti yacı tatmine u~aşaa renç nın, rençllk faaliyetinin bayok 
ve fedakAr doktorlarla tuışı· mabrumlyetlerle çarpışarak vO· 
yorsunuz. Onlar, slzo bulama· cuda retlrmlf oldutu kıymetli 
dığınız, elde edemediğiniz ümit- bir eserle tanışmıt insanlara 
terden pek fazla ıunuyorlar... mahsus bir hazzı taşıyordum ... 

Amellyathaneye ctrtyorsunuz Hikmet Şevki 
-•••••••••••• ••• ••••• ••••••• ••••• ••••' ••••ıu••••••••••_. .. ,.., .. ,'"'"''"''''' .. ''''" "'''''-' 

- ltA.NLAR 
(E-llar ı k ııayaı -u:ık l ıyal - ka.la -oıomnbil -mes'ııliyeti malıyeft 
~gortalarınızı yaptirnıaılan eve! 1$tanbulda Bahçakapuda dOrdnncO ~ 
•)) v"akıf hanında ikinci katta ~: * ANADOLU ~· 
~ ~ 
~ Anonim TOrk si!'or!A şi rketine müracaat e.iiniz. ~ -» çnnk n Anadolu şırketi en mQsait şeraiti ıbraz etmekt:Ri!ir. ~ :» .ANADOLU "gorta şırk_etinın muessi8i Torkiye lş bankaRıdır.I~ 
tE- Hilkümet ,.e hOkOmetle alakadar mrıessesat si;;or alarında hakkı t 
~ rOçhaııı lıaız ve temetttıatının rub'u hOkumete aittir. ı 

~~(E-Tplpfrır. : 1 ~1.ırılml-53 1 T l rı.rıaf adrı«ı . i stanhııl-lmt iya; 

---- --- ·----
Matbaacılık mektebi müdür vekaletinden 
I~ıan.bulda Devlet matbaasında bir matbaacılık mektebi açılmıştır, Mektep 
1emp 
Tashih 
Tipografi 
Litografi 
Kırma ve Tecllı 

Çinkografi 
Şubele rine ayrılır. Tıshih şubesine Orta mektep • me7.nnlan; Çinkografi 

kursl.mna Ortamekıeplerl e Sanat mektepleri mezunları diğer şubelere l\tatbaalard' 
ve aıclyelerde çalişan i şçil erle yeniden matbaacılık ı;anaıına inıi;ap etmek lsteve· 
vatandaşlar yaş ve menşeleri nazarı itibara alınmaksızın kabul edllir. · 

T ahsll müddeti iki uncdir. Yalnız tashih kurslan her sene dört ay devan 
eder ve ıenede iki devre yapılır. Mektebt girmek isteyenler her gün ötlcden 
ıonn suı 8 llt 5 llUlnda Devlet matbusını mUracuc et111etıdirler. 
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arkadaşla oturuyorduk. Cebin- teaddit konserlere ihtiyacı olJuı;unu Aıw zamanda Sezay! Ali, l\lu- ŞampuYarı ı apıldı.Saçlar J.. . 

.\S~l', •·:,11,f.Sl •,\!ILLl\'CT,TlR 
ı,; ~l:B.\T 1929 

BU Gür 1KÜ HAVA 
Di:~ en ıazb hararet zait 3, 

en a;ı: nak...ıs yıırım dcrcı.:ı,;ydL 

Bugun lıöyanırı kapalı \"C sisli ol
i---2:' mu'.ıtcrnt:ldir. 

FIKRA 
iLK TAYYARE 

Milli mübadelenin ilk za
manları idi. 

O zaman maden kanatlı 

tayyarelerlmlz yoktu. 
Bir kaç bez kanatlı, kul

lanılmış tayyal'emlz vardı. 
Bez kanatlı tayyareler 

gergin dursun diye bezle
rinin üstüne bir ilaç sürer
lerdi. Bu ilaç düşmanların 
memleketinde vardı. Bizim 

tedarik etmemiz kabll değildi. 
Kuman danlar, us talar, 

tayyareciler düşünmeğe var
dılar. Ne yapalım ki tayya
relerin gevşlyen bez kanat
lanna bir şey sürelim de 
o madde gibi gergin tutsun. 
Yoksa başka türlü uçmak 
kabil olmıyacak. 

Halbuki düşman tayya
releri vızır vızır üstfimfizde 
işliyor \'c zararlar veriyordu. 

Bir genç tayyareci atıldı, 

dedi ki: 
- Ben bir çare blliyorum. 

onu yapalım. 

- O çare nedir? diye 
sordular. 

- Çok, pek çok kayna
tılmış patates suyu, o madde 
gibi bir yapışkanlık peyda 
ediyor. Patatesi kaynatalım 
ve tayyarenin kanatlarına 

onu sürelim. 
Herkes birbirine bakıştı 

ve silalı arkadaşlarından 
birisi dedi ki; 

- Yahu; uçarken yağmur 
! ağaı-sa ne olur? 

l(anatıar gevşer bizde 
ineriz. 

· Telıl!ktıli bir iş: 

- istiklali., vatanı, için 
oğraşan bir mlllet için tehlike 
korku, kaza, ölüm yoktur. 

-- Bu söz üzerine koca 
bir kazan patates kaynattı
lar ve ilk tayyarenin kana
dına sliı·düler. Kurudu. Ka
ırntlar gerildi. Genç tayyare
ci uçtu ve ilk uçuşta bir 
düşman tayyaresi düşürdü. 

Ondan sonra patates suyu 
!le çalıştılar. Ta, çelik, ma
den tayyare filolarımız olun
cıya kadar, bunlarla kahra
manca uçtular ve zaferle 
diiğüştiiler. 

Bunu dünyada yalnız ve 
ya lıı ız Türk tay ya·reclsl 
yapar. 

~ELEK 
Oruç hali! 

Dıin dalr:ııılığilc nıeşlıur bir 

.VTilli \"Ctin tefrika~ı 6 ,, 

den sigara pakti ini çıkardı, bir yazmıştık.. Ru defa mcmnuniı etle hittin Sadık, l\ksut Cemil re Ncz;h - K H A nıdu. J~ bitti. 
'( b . k işittik ki kıymetli musiki~ina-larımıı beyler gibi güzide san·atk;\r]ar da U .... ÇU .. t\ ı· ~~~[ 

sigara aldı. } i rifı ça tı ve dan Cemal Reşit. Seyfettin ı·c Sezayi bazan oulo re bazan dt müşterek Ykr'-- Ahın~t lıcı· gene emretti; 
sigarayı af!zma, kibriti de Asaf beyler Türk tiriyo lıeycti unrn- şekillerde konserler tertip cdcrlcr;e . - Tekrar friksiyon yap' 
onwı ucurıa getirecek yerde, nile konser \"crnıcğe başlayacaklar- memleketimizde nımikinin tesir sa- Genç kendini güç nıtuyort'~'· 
kibriti ağzıııa yaklaştırdı, tabii dır. Tiriyo, oda mu;ikisi meyanında hasmı genişletmiş olurlar. V j ,, BENİl\f J(ÖSE SAKALJM! Fakat .\hmct bey oralarda dcğt!· 
ağzı yanınca aklı başırıa geldi. sayılan ıe keman, piyano l'iyalon- Musa Süreyya di. l\latrıı~ genci kudurımağa k 
Ben güldüm, 

0 
da güldü ve selin müşterek aheııgile icra edilen ______ , _____ ~ lının bir teline bile makas YUr· rar \ crrni~ti. Friksiyon taman 

bir faaliyet tarzıdır. SIHHI . k ı ı ı ı r kemalı saffetle: Bu terkiple husule gelen musikide BiLDi ma. niyetint e t eği < i... 'arısını olunca .\lırnct bey işi uzatmanı 
- Ramazan ! Malum ya! armoninin bütün zenginliği me.-cut· çok >LTCrdi ama, bunu bpat için ba,ka çaresini aradı Ye lıultb; 

Oruç insana dalgınlık veriyor. tur. Her biri avn av.Tı ve geniş bir l{IŞ SEBZELER] sakalını kestirmek ve ya kırptır- Sakalımı tıra~ et 
' Lahana - Pek eskidenbcri m» Dedi ve sigarasıııı yakarak surette ifade kudretine m:ılik bulunan rnak lüzumunu lıis,ctnıiyurdu. - Sakalınızı mı 

h ru[ bir nebat cılup kapuska dahi 
!::meye başladı. üç mühim Ye akademik sazın itti adı Ikr zaman saçlarını kescıı - [~,·et sakıılııru! • denir; lahananın suyu ve elyaft çok 

Yeni bir tabir•. her ne>i tabassüslerin izhar ve ibla- berber bo,<tu, oturdu: Dcı·lı"r te·Ia<lı ınu"'t"ı·ı·ı·e ·ı·"ıı 
gına imkan rermcktedir. Bu münase· olduğ1mdan lıazmi güçtür, mide \"C l\l d d ' ' " ' • 

Oazoz deni.len mahut açık ba"'ırsakları!a gaz pe"da e>.·lcdi•·indcn - ura' e i, ~,u saçlarımı bir güz attl Ye gene ise ko,,uldu. betle en büyük bestekarlar tri yo • ' • " • ' 
şişede satılmıyan içkiye arka- için eserler yazmışlar ye kıymettar suilıazimdfn muztarip olanlara eyi dlizelr, birde friksiyon yap. Telaşlı genç yerinde duramıyor. 
daşlardan biri yeni bir isim ibdalar da bulunmuşlardır. gelmez. Lahnanın bir nevi olan Kor- - Peki efendim. fakat gitmiyordu da. 

·r· . h , . . ld .. nabahar nisbeten daha kolav_· hazın 1\1 k ı· ı ı k ~ k ı 11 l'k bulmuş, Dil derleme derneiiine ınyo ey ennln nejretıııış o u.u a rrsı e ıne n t ı. tam ·esme- ;,a ·a traş eti < ı -ren soıır3 
5 lı olur. ithaf ederim. Bu yeni isim: paoğrama nazaran konserlerde ça, - ye başladığı sırada, içeriye mat- Ahmet bey : 

{ Y.elli b fj d' nacak besteler cidden alaka uyandı- Lahana ve karnabahar, nebati ruş iri çam yarması gibi, klistah Artık bıı:ıg·m manası kalmadı, 
· şer e ır. racak mahiyettedir . Her konserde albuntln ı·e potaE, manyesi, hadid, ta nırlı bir genç girdi, 
Ne zaman gelecek? Bet0ven. llavdın, Mozar, ,Subert, d şu bıyıkları da tıraş et bakayım. . , fosfor emlıhiıı en zengin bulundu- - Murat işin uzayacak mı? 
Bir çok şey vardır ki haya- S, uman, ltavel gibi üç nevi mektebe Artık genç sabredemedi, ğundan oldukca möıtaddi n miikavvi - llavır efendim_. On daki-

illl bekleme uerlerini teşkil mensup bestekarların eserleri çalı- ı - ~apka:;ını kapınca çıkıp gitti. 
J l ,.. ki oldugu gibi mideleri kuvvetli olan Katla biter. 

ederler. Mesela bakkaflar: nacak '° ilk parça kıas~ i ·· ncisi Ahmet D. sukalsız bıyıksız bl-
0 tik "ç·· c··5·· d moclcrn b'r şeker illetlilerinedc ispanakdan sonra Genç biraz dnralııdı, sonra r man -, u un u u e 1 ro~tı ama, kiistah rakibini de mut 

- Ramazan ııe zaman ge- besteyi teşkil edecektir. en muı·afık bir sebzedir. tekrar sordu: 
lecek? Diye beklerler. Meselı1 Heyet proğramı terbiyevi maksat- Lahanada kükürtlü bir zeyti tayyar n • linl Ah - Benim acele isim var, on etml~tL 

I h ·'f b z - vem c e met... , * ame e ap a aşı ne aman ge- !arla memleketimizln•musikl nziyeti· mevcut olup esna)'İ tabhında hasıl 1 dakikııda bitireceg"ine emin mHn9. - Söy e yavrum. 0 

lecek diye bekler. Mesela mek- ne göre en muyafık bir şekilde tan- olan ray.ıhaya ,·e midede peyda ettiği _ Evet. Ak~:ım eve gidince kendini 
karısına sesinde tanıttı. Karısı 
fevkalade seYindi. Kocasmın boy
nuna s:ırıldı ... 

t ·1 · t · t' ç·· k" konserlerde bu . - Demek istcdi.ıirni )'aı)mı-fep mensupları, atı ne zaman zım c mış ır. un-, · gaza sebeb budur. " - Beklivorum. 

gelecek diye beklerler. Mesela ~::~in~mil:;uh~~li/as~:m~a~~~j.';;; Lahananın hazmini teshil içln yaeaks~~t:di~in nedir? Ahmet bey gencin klistah-
kitapçılar posta ııe zamaıı istihatelerini takin ederek aralarında pişirmeden evci 4,5 dakika kaynar lığına feııa halele sinirlendi.Fakat 

k d b 
,. - Şıı sakalınla bıyıklarını ı 1 

gelece iye ekler. Mesela ki Ü'lup , e ifade farklarını rnukaye- suda bırakmak ıe çok pişirmek ses çı 'armac ı .. 
, kestir. B b k k fiuka•ayı lıalk yaz ne zaman d l'zımdır. er er on ela ·i a sonra is,ini 

Eh!.. Ahmet bey de i~in ~loğ
nısunu söylemedi. " se"c imkan bulacaklar ıı·, kon;er hey'· • · h b k N , · A met eı·in ·arısı aciye b d l k 

gelecek diye bekler ve bütün eti bazı defalar aralarına iki san'aıkAr Lalıaııanın çoı-bası, soğan ~niş itir i. •a ·at J\hmct bey yerin- -Karıcığım >:ıkalımlıı lııyığınıı 

inat tığruna feda ettim; demedi. 
- Kurıcığım dedi, senin uğ

runa sakalımla bıyığtmı feda 
ettim. 

/ I lıarıım kocasının boynuna sarılıp ı ı lk d s!anbullular sfanbul Su Şir- daha alup kentet şeklinde faaliyette ile gayet latif sal•t•sı, turşusu, envai c en ;a ·ma ı. 
va! varan gözlerle. baktı Ahmet n ı k ı ı keti ne zaman su verecek ve bulunacaklardır ki bu suretle ayrıca remekler Ye dolm•sı otur. ' - oaşım, ço' ·ir!i, < ec i, 

Jstanbul bu şirketin elinden Bırams, Frank, ve Düpen gibi üstat- ı f.B.Z. bey somurttu: ~ampurnnla yıka. 
ne zaman lwrtcılacak diye bek- ların da şah eserleri dinlenecektir. Dr. Mıılıittin Bunun inıkiinı yoktur. Hem Bu oldukça uzun işti. Berber 
ferler. San'atkarların mucibi memnuniyet dikkat ettim, ne vakit züppe· işe koyuldu. Kiistah genç oldnğtı 

kararlarından biride umum• mahsus iLANLAR •••• 1 · b 1 d X· 1 · ı· d Bütün btı bekliyenleri az genç erın u ıın uı;ıı çay ara gıt 1P yer c tepinıyordıı. 

d k olarak muanen akıamıard• \"erilecek Mevludu nebevi g·eısen bıı·ıklarımla sakalım gö-

n.:ıklı:ı.le:n 

Selami izzet 
çok tatmin e ece cevaplar olan konserlerin müteakıp günlerde 
ve hadiseler gösterilebilir, lakin, de ayni program!. talebe ,.c muallim- Ramazanı şerifin beşinci cuma züne batmaya başlıyor. 
su bahsine gelince onwı rıe za- !ere tekrar edilmesidir. Yüksek mu- günü cuma namazını müteakıp -Sen de garipsin ama! O genç-
man geleceğini kimse bilmez, sikilerin. genç talebelerin ruhları merhum Kefeli zade Hacı Meh- !erden birini beyencceğime senin 
ve şirketten ne zaman kurlu- üzerinde derin intibalar ve güzel te· met efendi nıhuna mevlildu ne- sakalınla meşgul oldug·um içi.n 

l 1 • h · slı1er yapacagı şüphesizdir. Binaen bevi kıraat ettirileceğinden me- memnun olaca~ına kızırorsunı. 
acağımızı ı:ımse fa 111lll ede- aleyh sırf gençliğin musiki zevkini 

mez. FELEK uyandumak maksadile yapılan talebe rhumun ehibba Ye din kardaşları _.- Tabii kızarım. Benimle 

MU LAK 
MilAFilli 

Gıirıiltıt ııe horultu 
Geçeıı gece, bilmem saat kaçlı, 

matbaadarı çıkıyordum . Dalıa 
dojjrıısıı yaııımda iki arkadaşım 
olmasına nazaraıı çıkıyorduk. 

konserlerine mektep idarelerinin Eyüp Sultan camii şerifine davet evlendiğin zamana en çok sah-
layık oldağu ehemmiyeti ,·ereceğini olunur. lımla bıyıklamıı beyenmi~tin. 
ümit ederiz. 1 - ı•:,·et ama o zaman btyık-

Üç müteşebbis arkada~unızın bu Şehremaneti ilanatı sız adanı yoktu ki... ITcr neyse. 
kararlarını alkışlarken diğer kıymetli d b 1 llı.·ç olmazsa git e iraz tıÇ a-
san'atkArlarınıızdan bunl•rn peyrcY Şcbremanetindcn: G:ılatada eski 
olmalarını temenni ederiz. Mesel! Borsa hanında alt katta J .1 numaralı rını yaıılarilll kesdir. 
teganni sanatkılrlı!';ında mümtaz bir oda kiraya verilmek: i.,U..açık rnüza- - Hak bunda hakhsm. 

............... 1!!1111 ............ ... 

1 
Komedi Ernascz sosycterlerinden 

me~hur trajediyeni 

MADAM MARİ TE-
REZ PlERAT 

ile jORJ l\10LOY ijtiralJlc \"C· 

rilecck olan Gala nıiisaıııcreler: · 
ünümüzdeki pazar akşamındao 

itibaren TTanri Bcrnştnynın ş•h-

eseri otan 

LA RAFALE 
piyc.;i ile 

Fransız tiyatrosunda 
baılıyacaktır. 

Eğlenceyi seı•en seı•en arkadaşlar 
arnsındn gidilecek yer lıakkında 
miinakaşa çıktı: 

liyakate mazhar olan Nimet \'ahit vedeye konmuştur. 9 3 929 tarihinde • • • 
hanım efendiden yüksek san'at eser- ihalesi olacaktır. Tııliplerin 7,5'/

0 
te- Akşam saat be~te yazıhanesin- ••ll!lm••••••••••ıııı::ıın•ı• .. •&oıi!a•1111aı•-

lerini dinlcmej!;i bir çok musiki mu- minat nkçelerile levazı~1 müdürlü- den çıktıktan sonra Ahmet bey İtimadı Milli Türk anonim 
- Filaııca lokantaya gidelim. 

lıeııı yemek yeriz, lıem rle biraz 
çalgı dinleriz. 
.,-Hayır, ben oradan hoşlanmam. 

Tepe başıııdaki [. . .] c gidelim. 
- Amma da J'Gp/ın lıa ... Dün

yanın en carı sıkıcı yeri ... 
Nihayet birisi kızdı: 
- Canım dedi, /ııllıl an/ala. 

rııadıkmı ? Ben giirii//iiUi /Jir yer 
istiyorıım . 

Bıı glirii//iilii giirii//iisiiz müna
kaşası bak/mı ki sokak ortasında 
uzayıp gidecek, saate bakıp kısa 
kestim: 

Azizim dedim, saat lam on 
bir. Bıı vakitten sonra giir/iltiilll 
cyri bıraksanız ıla lıorııltıılıı bir 
yere ğilseniz ! 

Kulak misafiri 

i\'IUSİKİ BAHSİ 
Yerıi bir konse faaliyeti 

C:cçcn rnckalelcrimizin birinde 
hir çok ·musiki muhiplerinin güzel 
musiki işitn1ek ZC\ kinden mahrum 
kalclıklarmı ı·e memleketimizin mü-

hipleri arzu ederler. ğüııe gelmeleri. doğru berbere glttL .. Ama saka. 

= r !3d"' =ı = ...._ 111 ,., -111 .. 1111M111ııı .. cır.ıı,,_eiı:1:ıııooıı•ııııoııı11..,.1..,.11-mı=__.c111ııoıııa.,..•ıc11..aıı:ıaısD 

GÜNÜN LATiFElERİ 

.,_fckkcr.;i şu"KitmrITTıı iStiyorum!,. 
climlcsilc nltiist nlmuştu. 

- ı·creceğiniz Ct:Yabın her halde-hiç korkma, her halde uda ;eni 
iyt _olacağını zannediyorum. Şim- reddetmez. demi~ti, 

şirketinden: 
Ticaret kanununun 361 nci maddeslle şirket muka1 elenamesiııin alıkA

mın<ı tedikan ltimadı l\lilli Türk sigorta •noniın Şirketi hissedulan 1929 
~en esi l\Jartının 17 nci Pazar günü saat 14,30 da Galatada Yoyrnda cande
sinde itimadı Milli hanında ( sabık Bag"dat han ) şırket merkezinde in"ikat 
edecek lıcy'eti umumiyei adiye ictimama daı·et. olunu.rlar; 

!Tissedarl:ınn hcy"cti umuıniyeye dahil olabılmek ıçm Ticaret kanununun 
;ı71 ııc'i maddc!'lne teyfikan ictima tarihinden bir hafta c\'el yani g Mart 
<J2f) tarihine bdar lıi~selerini şlrket nıerkcz!nr hittevdi dubuİiye varakası 
almaları rica '" lstanbul fiankalanna tevdi edilecek hisse senedatı makbuz
larının te\"diat mahiyetinde olarak kalıul allecep;i ilan olunur. 

nuz~AMf.I MÜZA\illRAT; 
l l\Jecli>i idare raporile mürakıp r•ponıııun kıraati. 
~ 928 ı;enesi bilftnçosile kAr ye ıarar lıe_'ahatının kabul n ta5diki 

,·c ıııezktlı· sene neta-~ci muamclfttına dair ıneclısı ıdarcnın ibrası. 
3 Q28 senesi jçin n1ürakiLe yerilecek tahsi5atın tayini Ye 929 senesi , 

içiu mlira}dıı intihabı. .. _. .. . . j 
4 - fıcoret knnunuııun 32.1 ncu nıad<le;ıne te\ ltkan şırketle ınuame-

};ltı tliccari\·eclc bulunmak üzre ınccli~i idare azasına. nıctuniyet itası' 1 

. i\ICLISI iDARE 

Devlet demir yoiiarlüinumi 
idaresinden: 

J -t-2-29 ela nıunabsa~L kra cdikcck cılan vagonet aksamınııı 
nu;luıldcti ha\ adan t1cılayı 2-3·29tarihin~ talik ctliltli~i ahlhadara11111 

' . 
malumu olmak [iue Han olunur. 

-----

o EN ISIK 
l\'c zengin, ne asil ailelerin 

J,ızlarını layık bulmadığı ::\amık 

büyiik servetlerinin yegane vari· 
si, bu biricik kıymetli evlat, bir 
zarallı dikişçi kızından başka 

sevecek kimse bulamamış mı idi? 
Ona bunu anlatmak istediği za
man .\"amık dalın annesinin lakır-

dilik allaha ısmarladık anneciğim, l\amık hiçte üylc du~iııırniyur, 
ben akşama yemeğe gelmirece- bilakis kendbini, Kı\nırana layık 

ğırn, merak etmeyiniı. dcmış, za- görnıiyor, gölzeriııi fazla nur>uz, 
v,ıllı kadını arkasında şa~km bir kalbini fazla ihtiyar buluyordu. 

-fındaki h;kaıı"ç ı1azarlımn elemi
ne ehemmiyet vermeden, ı;ahaıı
p;urlu ;,p~tin al kurdelesini çüz
nıeğc lıa~lamıştı. Odadaki genç 
kızların hepisinin ğözlerinde 
içinden ne çıkacaı:tını bilmeden 
oyuncak kutusunun açılmasına 
bakan o, meraklı, ateşli çocuk 

bakı0 ı vardı. 

mın yanında yiiriidii. Fakat anlı
yamadı~-ı bir nokta vardı: llyku
sunda gördci!!;ü bu erkek ona 
cansız, rnlgun i\amıı:ta bcnzcmi
yen, kumral kınrcık ı;açlı, !Uci
vert deneck kadar koyu mn ı·i 
güzli~ ateşin bakışlı, hayat ve 
sıhhat dolu bir delikanlı oluyor 
du. Bn kimdi'? l\ı\mran bu adamı 
tanımıyordu? ı'i iç in yanında 

yuruycn, ona öyle tuhaf, tulıat' 
bakan Namık değildi? flıı da 
nerdcn çıknıı~tı. 

' Yazan -MtBRURE HURŞiT-
Daha odaya ı;irişindcn, annesi 

, 'ıim lıir scyden bahsedilece-, . 
,ini anlamı~. akşam yemeği için 
.:ıı•irlcrini nlmag:ı gelen kAhya 
'··ıclını lıcnıen sa\"lnıs n· endise ' . 
i'c <ıj\luııa tliinınii~tii. 

\cretlen ı·c na.;ı l lıa~lı yacağını 
·,-ı,ıceyen \mmk biraz daha dü

t'lıilnıcl. için cı·cla annesinin 
,rıl:ırıııı "nrıııış >'•nra birdenbire 

lıil' ll:l~h1ntl'f~' yapanıadan: 

\ ıncc iµıııı, belki rnııa 

. · p ı;cıu:el ... Buı cyknıneğc 

• r \ crı.Unı t: :-;, )\lcr;o;em ~as,·a-. , 
111~ .. l,;ln1ra111 i .. ti\"urun1 ... 

ı:ı ladı i\·in -cnckt:dcnbcri, bir 
· rlı ""l(t lıayııllcr bc,lcmi,;, git
,.,' Yerlerde ldziarı tetkik ctıni~ 

.ıı ıt>i'"ııi. en glizcli'i hile :\a-

mığına layık lıulrınııyarak [iziil
m[iş olan zaı allı anneyi, lıu süz 
çok ><mnu~tı. Scnelcrdcıılıeri 
onun C\ lenmck i;tcmeyi~ine ı·e 
nladııı:ı yegane ''sahip,, olarak 
kalmanın Yerdi!(i emniyetli zcıke 
artık o kadar alı~mı~tı ki, lıazan. 
dlişlinccyc daldı!(ı zamanlar, göz
lerini hasretle yaşartan kiiçlik 
tonıncukların hayali bile tesir-
lerini kayhctmblcrdi. , . , 

Bunun için oi(ltrnun K<lmrann 
k:ır~ı Iıc,fvdip,i alakadan korkma
ın ~~ ciddi, ıjatık j i.izlınli güre, 
ı;ür.c l<iiçliktcn heri ne h1ssas bir 
1-allıi,nc ıııatçı arzuları olduğunu 

Lıntıtmu~tı·. /'.aten lıir kaç giin
dür ·a rn~ın l\ayritabil halini 
'ınbnı;•J, i~in ,·ırrınıp dman mii- . 

dısı tamam lanıııadan: 
- Anneciginı, her zaman fı

karalıjtın, şerefle çalışmanın lıir 

;dllet olınııdı!1;ını ı;iz kendiniz 
siiy krcliniz. Şimdi neden fikriniz 
dcği~iror? Kümrnııın ktı,uru yal
nız parasızlığı be bunda aikmizi 
lckdiyccck ne gibi bir nıalııur 

olabilirY Beni mes'ut edebilecek 
bir lı:ıcfücclc nicin böyle tcreddlit 
cttigiııizi anlamıyorum. Unun iyi
lip;indcn, ııczahctindcn hana da
ima lıah,cdcıı, >İZ degil mi idiniz? 
Şimdi bir ~ey >öylenıcyiııiz, dü
~Liniinüz ... ]kimizi de kıracak ba
rckctlcrdc lıulunıııamaklııtım için 

halde bırakarak,çıkmı~tı. Ona bu kusurlarını uıwtturmak 
- 6 için biiylik sevlıisindcn başka 

Nigar hanımın karar Yermesi 
uzun >Ürmemi~ti. 7-ııtcıı o, daha 
oglu konuşurken. muka \"emct 
edemireceğini anlamıştı. Yalnız 

Kılmile hanımı gürdüp;ü \'akit, 
bir türlü dili varıpta hızını isti
ycmiyordu. 

Günler geçtikçe Kanııgın na
zarları daha i;rt!rla annesinin 
ı;özlcriııi arıyor \'C her yc:;ilc 
ile sabır;ızlıgını anlatıyordu. 

Bir akşam üzeri, oglunu ça· 
ğırıp ona: ' 

- 'lamıkcı~ım, Kamile hanı
ma mcs'cleyi açtım ... Senin gibi 
bir tlama,\a malik olacaı;ıııı rü· 
yasında bile ı;iirmcmi~tir... l:\u 
~lin kızı ile konuşacak, fakat 

bir şeyi olmadıgmı diişlinüyor, 
okadr masum ı c ilahi bulduğu 
l\amranın sefalet çeke, çeke pa
raya nckadar aıık olduğtınu aklı

na lıile getirmiyordu. 
Ccnç kıza gelince, o öyle mes

ut bir rüya içinde ya~ıyordu ki.. 
.:\iıan sepetinin gcldigi o gü

neşli günü biitiin ümriincc unu
tamıyacağmı zannedi)·or, insanın, 
zaman ile servet ve refaha da 
alı;;arak, elde edemediği başka 

arzuların peşinde ko~mak i,;tiye. 
ceğini hiç ta>:t\'\1.lr etmiyordu. 

Amtın ya llahbi! o ne glindü, 
o! i\lalıalledcki lılitün akranları

nı ba~ma toplaınış, reni zcngin
igin vcrdiı1;i zalim neşe ile ctra-

Bıı lıiivük sepette neler yok
tu, ncler .. :Bir çok telaşlı el, içine 
clalmlş, karma karışık bir halde, 
yakaladıkları şeyleri aydınlı~a ka

ldırıyorlardı ... 
Kı\mran, arkadaşları p;ittikten 

daha çok sonra da, pencere 
ömındeki uzun minderin üzerine 
dizdiği hediyelerine lıakırr•r Ye 
iimr[inde ilk defa olarak lıüyle 
hep birden gi.ırdliP;li btt kıymetli 
şeyler, gözlerine canlı bir par
laklık rcriyordu. 

O gece riiyasında,salıaha kdar; 
inci ve cima> ya!1;nıurları altında 

ay gibi parlıyıın ı;ihlrli bir peri 
elht,;esi He, uzun boylu bir ada-

za,·allı Kamran, hu adamı 

hayalinin dogurdup;umı bilmiyor
du. l lcr c\leıımek ça!(ıııa yak
li!şan genç kız ı;ibi., bu laciı·crt 

g;iizlü gıızcl :ıdamm da. >cncler
cknlıeri mini mini dimaıtınııı en 
parlak lııill·aları ile lıe,lcndi~·in! 

lıatırl<ıınıyordu. !\imle c\ len irse 
c' J, 1''İ'1, lıalıcri olmadan yaratıp. 
şekil ı·crdıp:ı hl hayalin daha 
kaç defalar ı•nuıı tecriihc>iz nı

lınnu didikliycc~ğini. "tnnımı yor 
( llitıııcdi) 
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Bı.. günkü yeni bilmecemiz 

S oldan s ağa: 

Dünkü bilmecern,zln 
halledilmiş şekil 

l - Turkiyer.in en büyük goze-
ıe,; (8) 

:ı - l'cygambcrlerJen biri (3) 
3 - Kredi (6) 
4 - Çomurad• giyil en (6) 

Kota (2) 
5 - \"ermek ~.l) ÇılııM yapı ş -

tırılan ilaç ( 4) 

(j - ff!sanın böreği (~) Orta (J) 
7 - 1\ lusabaka (J) 
8 - Sakal kesmek ( 4) Ç.ocuk

l:ırm emdiği ( 4) 

9 - iklimler (!J) 

Yukardan aşağı : 

1 - T ürklycnin en çok okunan 
gazeteş i (8) 

2 - Kurum (2) Cet (;1) Kota (2) 

3 - Nota (2) S ıkarak süt çıkar-
mak (6) 

4 - Köpek (2) Ateş tutan ş ey(4) 

5 - Luzum hissetmek (7) 

6 - icra (;l) 1'\otı (~J 

.r - Y azmağa mahsus sey (5) 

8 - Yüz >ene (4) 

9 - Büyük (,l) Dünp (·~) 

Mahliilatı vakfiye müdüri
yetinden: 

Bidareti il~n 13-2-929 ha[ıa 1 nihıı·ctiilıln lu-3-92!) cumarte;i 
l~uruş 

ı. 0000 ierikiiy fatin dendi Sokagmda 39 No 450 ar~ın nr;ının tomomı 

.10000 Çar~ı keseciler Sokağında 102 No dükkAnm tamam ı 
!0640 Eriirde kırk merdiı·en caddesinde 16 i\'o lfı04 arşın ar;snın tomamı 
81)000 Çmberlitaş \ tik Alipaşa mahallesi ta\'\lk pazarı çnddesi ~ ıc ~ No 

ü~ odalı iki dükk<lnın 3 de 1 hbsesi 
llid1yeti il:ln 6-2-929 hafta 2 nihayeti ilan G-3-929 Çari•mlıa. 

Kuruş 

~ll(Ju~ Sarııcr l'ı;t-kbayınnda 17-14-14-1 !'\o: Kestanesııyumı havi 
kahve ,-e mnn fundalık bağ mahalinin 30 hbscdc 2 hissesi 

ı ,<)()() ~amatyada Sancaktırhayrettin mahalle>inde Emirlcrçcşmesi snkağınd 
11) • ·o: (t9 ar~ın arsan ı n tamamı. 

5.1000 Bcğkcız \"nlıküy Sel\-iburunu cadde~inde ~-1-. 20. ~:! :\o: ;;;;o nr~ıan 

ar.:':tnın tamamı. 

.>00UO Orrnkiiı Küpıiibaşı sokağında 49 ve Cami~eri[ sokağında 8 Xo 
iki 'üzlıi bil~hava 103 orşın arsanın tamamı. 

Bidayrti ıl:ln 21) 1-929 hafta .1 nihayeti ilan 27-2-<1'29 ~:arşamba 
ı\:uru~ 

• !2J0t)(t gc)uj!;lu ~i~;ılınc kor.kolu kar~ı;ında 1 harita numaralı 2(ı~ "'i'" 
ar.;;a.nın i~unanıı 

2~000 Çcnherli taş Vezir han alt katında 42 ı'\. odanın 3 tc 1 hissesi 
1 ı;ı.H YcJikııledc 1 lü,;c)in af!;a mahallesinde l\lüty•r ;okaj\rnd1 21!' orşııı 

,-c ,J,:l ıaımarah ar:;anın il tc l hissesi 
:ıı O(){l(J J kıo~lmıda K:ltip i\ l u>ıar. çelebi mahollesin<lc llii,ük kapı caddc

~indc ;J ı '. kAgir hanenin nı~ıf hissesi 
t-0000 Galata ( :ımii cedit mahalle.<inde Kurşunlu han ü;t katında 5 nııına 

rah oılı11ın tnmamı 

Bidayeti il:ln '.!.1- 1 -'l29 hafa 4 nihayeti il:ln 2'.! 2 fJ2C) c;:ır;onlıa 

l~uru~ 
ı 66u7 C:alat;ıda !\rap camii mahallesinde Bergamut >e>i-.ığınd;ı .1 ,\, diil-U 

nın 96 <l3 U hi::i:>C!'Oi 
ı 'i.1~00 Samatyadn Sancaktnr 1 l ayretllıı mahalle-inde Kııcamu;tafo p:ı;·ı cad 

de;indo çınar mevkii 1 numaralı mcşnı•hanc ve itti;alindc 1 tılıınan 
'\ lü:'tcdsm Çil\"UŞ camii ar5:ı . .-ının tamnn11 

~.'>00 O;küdml;ı lcadhc mahalle>indc Bcdros kalfa ><ık·ı~ında ~~ /\o 1 '.!o 
ar~ın arn:~t nin tamamı 

10~00 Küçükpazar 1 locahayrcttin mahallc,indc Kazancılar cadclc,iııck '.!8 - o 
dükkılnııı 8 de 3 hi;scsi 

llal:ldakı wıl:\l,i mahl1ilc dörder hafta müddetle aleni olaral. ınuuycdcıe 
konulnrnıtur. '' Tiizayederc iştirak etleccl,ler l.11 metin ı üt.de yedi buçuğu 
~ı-pctimlt· tcminnt olarol. dürdüncü haftanın ılıale gıimı on diırt lıuçııkta 

('cnbcrli ta)tu ~ l<t:ınbııl Evkaf müdüriiyetindc mıhllıl~t kalemine müracaat 
l·tmeleri. 

~1ahl lı l cl tı va kfiye n1üdüriyetinden ·: 
l~ıvmttiınuh~ınnıcnc:-ı 1 larita :'\o. 

- l.in 
S'.!o; 2 
<);"~O :l 

9090 4 
;-._l'.!fı ~ 

;;rı ;" (ı (ı 

112:-0 7 
',;; 10 ~ 

&o:ı;ı 1) 

7080 10 
~.HO l I 
:-~ r::? I':! 
~185 ı.ı 

:'lliklaı·ı zıraı 

-ıs~ 
fı48 
,,(1(1 

-ıo-; 

;~J'..! 

118 
;,l<J 

~ i ' • 

ıf-\I 
4 ıı 

Be\ cı~luııJa Bı.:drcttin mdhallcsin<lc ~1~3nc kara\...ulu Bcyo~lu lıclcdiyc 
ılJırc-i briı;111Ja traııııa) cadıle,indc bol~da kıymeti ınuhammene harit:ı 

ı umıı: l:ııile miktar 'c ııraları y:ızılı on iki parça ar;a '2.1 ikinci k:lııun !J2'1 
t.rihindcn itibaren yirmi sekiz ~ün ınllddetlc ı·e knpalı ı:ırf u;ulile mü,,ye-

.. lc\c l~onulınu~tur. 'J'alip olanlar l>al!<l.:ski kıyınt:ti muh:ımn1einelcdnin ) lizdt' 
\Ctli bııçııj!.u ııi·pctiııde pey akçesi ı cı a b:ıııka kcfalwuıııe;ile teklif mck 
t ıplınnı yevmi ih:ıle olan ~O şub3t rı2q \·ar~aınha P'Li'lli ~:tat on d·Jr .. tc l\aJa.r 
1 nnbul c:\kaf ıntidiiriycli hina~ında r rriitc~ckkil id:ırc: ı:ncümcninc tc\di 
1:\ lcınclcri il:\n (l(unur 

ıı ıı 1111 rı ı ı ı ıı ı ı ıuımııı ı tı tı ımı nı ıtıı ı ı ıııııı ım~ mm ~~ ıı ı ı tı tnıı 111111 ı 
I Büyük S5 

~tayyare piyankosu! 
= 
2:2 Kesideler her ayın 11. ndedir --
=-..~ , 2. ci kes ide, 11 Mart --- ' 

Büyük ikramiye : 
35,000 liradır -... --

~-= --= 
= ~ --

BARTIN POSASI 

1 TAVlT. ZADE MUSTAFA 
ve lıir:ıdrrlcri vapuru 

Muntazam Ayvalik Postası 

Selamet 
vaporu 

Her. Pcrşmbc gü 
nü Isıanbuldan ha
ı ckrlle ( Çanak kak 

ve Körfez) iskelelerine uğra
rarak Ap·alıga azimet w 
aynı tariki!' htanbul :ı avdet 
edccckıir. 
Mahalli müracaat; Yemiş Tayi( zade 
biraderleri Telefon: Isıanbul 22!0 I 

DOYC:E LE\' Al\1' LTNIY~ı 
Hambıırg, Brcın, A ıwcrs, 
İstanbul ve Bahri Siyah :ıra 
sinda azimet ye avdet ımını:ı. 
7.·m1 rosl:ısı: IJ:unburg, Drcm, 
Stctin. Arn·ers vr Rotrrd:ım
cl:ın lim:ımınız:ı muvasrlcti 
bcklrncn Yaporları ; 
Döçlaııd rnpuru 1 O Şubata doğTu 
C:otenlıof " 13 • " 
Döçland • 15 ~ 

Atcno • 18 • 
Ostse " :?2 

Burgaz. \ aroa, Küstence , Kala~ 
re lbrail için limanımızdan 

hareket edecek npurlar : 
Ostse ıapuru 22-2;J Şubattı tahmild~ 
Sam<» - '.:!8 Şııbot 3 Mm 

llamlıurg, Berem. :\nver;, lloterdam 
ye Eançip; için yakındı limanımız-

dan hareket cdcck vapurlar : 
Sıos npuru 1J-l4 Şubatta tahmil 
C:otenhcıfvapuru 1J-ı5 Şubatta " 
Atcna , J 8-22 • 
Düçland - 15-18 " " 
Tc!.irdıi' ıc bandırmadan Londra, 
.\mel". Dünnkcrck ye 1 lanı\ıurg 

iı·iıı hareket edecek 'Jpıırl:ır; 

::;ic" \ "purıı 1 ~-18 Ş.ılıatta tah. 
Fazla taf~ilal için Galalaıl:ı 

Ovakiıny:ııı J fanınlıa kğiıı 

l
ı~ı,rnın.ıi arrıılclii(~ııc ıııCırnca:ıl 
l eldoıı : Ucycı;;lu 641-647 
•m:ıımııı ............. . 

Fntih Sulh dt>rdüncii hakimliğin-

den. Hasan efendiyle Feride ıe 
Hediye hanımların şayıan muca>arrıf 
oldukları l laydarda llaci ishak çık· 
maz soka~ında 2 niimcrulu hanenin 
izalei ~uyuu ıunnın<la fi.iriilıtu tekar
rür eylediği cihede 17 mart 19~9 

pazar ı;linü >aat cııı altıda ihalei 
c\eliyc~iniu icra.;ı mukarrer lıulun· 
mu~ oldıı~und:ın talip ol•nların kıy 
meti muhaınmine>i olan (!:lOO) bin 
üçyiız liranın yüzde on ni;petindc 
pcı akçc>ini mü;teslıihen miir:ıcaat 
eı lemeleri il~ıı olunur. 

Sevrıset oin 
T rahıonikinci po tası 

( Hr.,ITPAŞ:\ ) ı:ıpıırn 
ı ~-2-929 P~ı r·mhc aks:ıını • 
Galata rılılııı ııır!:ııı lıarekrtlc 
Zonguldak, 1 ııdıolu, ::->inop, 
Samsun, Üm·c, Fatsa, Or
du, Gireson-, Trabzon, 
flize, 1 Jopaya gidcc.:k. ve 
dönüşte Pazar iskelcsıyle 
nizc, Of, Siırrneııe, 1'r:ı lızon, 
Polaılı:ıne, ÜLirele, Gire· 
son, Ordıı . F:ıg:ı, S:-ıınsun, 
Sinop, !nrholııya uğ-r:ıy:ırak 
ı:e'crokl iı-. 

jımir sür'at postası 
(lZ\llR ) npunı 15 ~ubat 

cuma 12 tle C:alata rihunıından 

hareketle cumartesi IO da 
iz mire gic\ecek ye Pazar l il de 

lzmirdcn hareketle paz:ırt~si 
p;ciecekiir. 

Vapurda mükemm rl bir 
orkestra ı•c cazbant me\·cutnır. 

Bozcaada postası 
(Gelibolu) vnpuru 1 (ı şubat 

ı.:umarte,ı IG da idare rıhtı

mımlan hareketle Gelibolu 
I .apscki Çanakkale Jmroz Bo
zcaadaya gidecek ye Çanak
kale Lapseki Gclibolup uj!;ra

yarak p;clecckt'Ji 

Anıa ya postası 
(ÇAT\·\KK'\t:L) vapuru l ;

Şulıat pazar 1 Oda Galata rih

tımından hareketle lzınir, Klilluk 
IJodnım, Rado<. Fethiye, Finike, 

.\ntalraya gidecek ıc diiııiiştc 

mezktlr bkelc !erle hera\ıcr 

Dalyan, ;\fornıari>, Sakız, Ç'aııak

kale, Gelibolu ya ujtrayacaktır. 

Karabiga postalarımız için 
14 Şubat Ç;ır,amba giiııündcn 
itibaren tatbik edilecek seyrii

~crcr proğramı 

('u1n:trLc:;i~ \~arşt:ımha 1~0:-;~ 
taları: ht:ınbuldan hareketle 
'J'ckirdatı;, t\1ürcfte, Karnhigaya 
gidecek ve Tckirdağa ııl!;rn
prak ~clcccktir. 

Pıızartet:i post:ı., ı : btanbuldan 

har.ketle Tekirdağ. l\brmara, 
Erdek, Kurabigaya ı;idccek Ye 

Şarkiiy, i\lllrcftc Td,irda~ıı 
uğrayaral, gelecektir. 

Pcr~cmhc po;t:ı.;ı: btanbuldan 

hareketle Tekirdağ, Şarköy, 
Karabigayu gidecek Ye Crdek, 
:'lfarmara, Tckirdağa ıı~rayarak 
gelecektir. 

G:ılata köprü başında merkez 
acentc;i Beyoğlu - '.!5h2 l\1e,.det 
hanı altında Lususi dairede •120 
1 Iube aecntc;i lstanbul. 

I~ Millet mekteplerine 
)'cgclne 

EN SON 
taYsİye edilecek 
VE EN DOGHl, 

KIRAAT İ 
SABRİ CEMİL 

Her kes için hilinn1esi }(ızuınlu ilıni, 
ahlaki, vatani, ınilli parçalardan seçil
n1 1ş Ye en son in1lcl kaidelerine 
vazılınıstır. " . 

Fiatı 45 kuruştur. - ·-Millet mektepler i 
ALFABESİ 
SABRİ CEMİ L 

Fiatı 20 kuruş . - ·-Millet mektepleri 

Yazı Rehberi 
])ört <leftcnlen ibarettir. 
Her hiri 5 kuruş . --·---'foptan al;ınlara yüzde 60 iskonto 

• • 

ikdam Matbaası 

MÜHİM 
Jlluhalefeti ~a· a dıılavısile mulıte•<oı J,alk;:1 büı:.' lir k;sıı: nın 

Derya.lar canavarı 
\lııazzam filminin müme,ıllı dehm\r JON BARRİMOR u 

Seyrcdememij ve diğer tarafta" l\lacar Çinkene orkestrasının ~ehrimize 

1 
l'lktti 7emanilc 'etişmc<inr madden ~ayrı mUmkiin hulun muş olmasına 
binaen DERYALAR CANAVAR! filmi önümüzdeki 1 fi şubat cumar-

•••i güniıne 1 •• ~., (matineler dahil) 

MAJİK SİNEMASINDA 
ipka edilecektir. Binaenaleyh Yll.LI FRIÇ. DITA l'AlffO ve Lll. 

D.o\C:OVER in temsili binaziri 

Macar Rabsodisi 
.Süper filmi (l'Rl:\1AS BUS PAL!~ nin tahtı i!)arc>indeki meşhur !\!acar 
orkestmının iştiraklle Gala sm·Aresi olarak Or.Umilzdekl cumartesi 
akşamı saat :?1,5 da lraeslne başlanacaktır. Fiatlarea zam 
yoktur. 

i\Tacar Çhhne orke>tr;ı.<ı. Cumartesi akı•mındm itiharen her ak
şam gece yan<ından sonra MAKSi\! de \a>İ rcpenu\'aıından mLntahap 
arçalar alacaktır. 

•• . ; ··.- ' . • ,-:': = -:=..z· •••• ';.· 

DÜZTABAN VE BASTIBACA<-;IN 
en gu;~el \c en ınu,azzam filn1i 

DO N KI Ş OT 1 

-• 
~ 
aı 
.a 
aı • --• -U)-

-İstanbul Tramvay Şirketi 
Evkat Tarifesi 

H~ıttA.ZA.l"W SEHviSI: 
ı 92cı scne;;i ~ııtıatın 11 inci ~iinlindcn iti haren 

Birinci Son 
No Hutut Hareket Fasılo hareket hareket 

'[' l n,. G' ~, ~G "'.1~ ( Şişliden- üne c ·• ""' •-r -
10 Şişli-Tünel \ 'fiınelden-Şişlire 9' :,02 24,!IS 

{ 
Tataı !adın-Tünele .ıo· 20.~0 2J,30 

11 Tatavla-Tünel Tünelden Tam·laya '.!I.:ıo '.:!!, -

{ 
J !arbiyeden-Fatihc fı' h,O'l 2.:19 

12 Harbiye-Fatih Fatihten-! ıarhiyeı e <r lı, ı <ı 2,44 

{ 
Taksiınden-Sirke.:iyc ~· !f ~.ıo 20,0~ 

15 Taksim-Sirkeci Sirkecidcn-T•k>ime ıcr :-.:ı~ ~o,:ıo 
• ıo· - ı 5" ( l\1açkacbn-Bay0zite ,. -

16 Maçka-Bayezit 1 ııa,ezitten-Maçkaya Hı' 24' :.4:' 2,40 

18 Tal{slm-Fat lh f Tak;imden-Fatilıe 15' :- -lfı 1 [.ül 
\ l'•tihten-Tak,ime !& .• 2 1 1-4~ 

<l (ı" 12· 0 101 
T 1 B it { 

Tatadadan-Uaıezi e " - • 
19 atav a- ayez Bayezittcn Taıaıl•ıa ı;r ~.;;o 2 1.~ı 

t Beşikta;ran Uebc~e 
Bcşih1;ışton. ı :ıniniınüne 
Bebckten-r.minonünc ~· 

22 Bebek-Eminönü 1 Eminiinündcn Bebeğe ır> 
ı llcbekteıı-Karaköye .ı~· 

1\araküı den-llebc~e 
Bebekten -lleşiktaşa 

.. Ak .{ Ortaklinlrn-Ak;arar• ıo· 
23 Ortakoy- saray\ Aksac:ırdan-Ortaküıe 21' 

( Onakürden-1 .. tihe "6' 
24 Orlak~y-Fatlh \ Fatihten Oırnküı c 

h { Bcşiktıştan-Fatihe _, 
34 Beşlktaş-Fatl Fatihten-Beşikt•ı• W 

ı\k;araıdan Topkapıya 
Toop\.apıd•n-Sirkeciyc (ı' 

S f Sirkeciden- Topkapıya cı· 
32 Topkapı- lrkecl ı Sehremininde-llarezite N' 

l llayezitten-Şehreminlne 22' 
Topkapıd•n- \k»•ap 

f
Aksuar' 
Yedik 1 eden·SirkccİI e u'. 
Sirkec". . • 1 (1 

33 Yedlkule-Slrkecl\ Sama'.yadan;lla!cıide *~: 
llorezııtcn-Ş:ımatyaıa -~ 
Y cdikuleden-Aksarıya 

9' 

l•,01 
f1ıt]2 
h,:10 
•\1l 

?.?, 1 :
'.! .01 

(ı,::IC) 

(ı,lı8 

~0,~'1 
~ r. ı:> 
~ .. 
;-_4(i 

(ı.12 
ı~~ i1 
:\09 

20,36 
~0.~8 

u,IO 
(ı_:ı;ı 

:-,13 
20,::i4 
'.!Ll9 -.-

. 
21,47 
22.:ı 
'.!4,41 

J,2;:; 
2,11 

'..'0.4~ 
21,(7 
24,1{ı 

ı ,4:\ 

• 
2-1,50 

l.~(ı 

1, -
1,2.? 
~,02 -. 

24,~0 
ı.ııo 
1,04 
1,29 
2,07 

1 

Dllıer (/\\ARYA JAKOBIN]) ~ 
\"C sahne urk.JJJ ı g ıç \. ı.: S""\·imf 

(JA~ ANCELO) dün nk m . 

l\'l·:r.ı:K Si ·ı:\IA,-1. 'D.\ u 
ir.i.e rı.1 u1':ın en ~orı t ··' ill ·i 

VERA MIRÇEVA 
fi 'llinde pek P' lak muvaf[aki 

yet kazanını, lanlır. Lchbtanın 

Jı31·as tohakası ara<ı da cereyan 
eden ku\\cıli ve mukcmr.el bir 
dramdır. 

L 1 Jaşiye' J k• akşom 7.C"gİ." r, 
\'aryctc numerolan. L 

Konrad veidt 
• • ......... ti 

J İvan MosjoukinP · 

-Çarın Yaveri~ 
il • , 

Dün ak~:ım 

Alhamra siqemasında 

Raspotlnln muaşakaları 
Filminin irae'i mtinasehctik 

~llon hmculıınç dolmuştu. 

R .. f k muhteremeye KARAGÖZ oyunu ile l{ıı; kitar 
U a af 1 mnzlkası 11 tagaıınile'i fcı kal~de ~ 

İstanbul barosu riyasetinden: ~n~'"'~·arr~·k ~old~uı~ar. ~!!!!!!~ıı 
ırı'.:!o sene>i mart irtidasında tab ye neşri takarr[ir eden baro ~~ 

cı h:Mtılll ikmali i~·in tecdidi kayt ınııamek>iniıı ifa<ı ~ıi~um.namci dahili p R A G L j ) 
liktiza-;ıııdan olma<ına !ıiııaen tecdidi kayt muamclcsınm ıknıali zını-

1 S b t C) 2 C) ga\·e ine kadar ye hesaplarını bpatarak kayıtlarıni T A L E B E n ıııc a , tı a . ' . , . . . _ 
tccdıt ettirmeleri tık~i ukd"·de tculıdı kayda tal·p olmadıkları :mla;ılac:ı-
~ındnn isimlerinin Jeı haya dercrdilme~ cce~i tebliğ , c il ıh !J\unur. 

Nafia Fen n1ektebi Mübayaat 
komsivonundan : 

:\kd<bimizin \Tayı <ı'.?9 gayc>ine kJtlar T:' mek \C• yaş .'ebze thtivacına 
,«, -.,i ihalede Talip 1 kın 3dığından :'11eı-adı ı\lezkl'ırcnin 28 Şııb;t 929 

l'cr,.mb giln. >a•t 1 t t:ıli\ıinc haleler ,pılım' Gt.er.: < •• muı şU\ undı 
mı.:ltc:bc ınÜHh.:a:ı.tlArı. 

J{ onferans serileri 
'tık;ck l\lühendı> l\lcktebi mü 

tliri,·ctinden: 
l'robör Dt>kcllr Kerim LI. ~o Şu

bat <i21J tarihine müsadıt çar~anba 

~tinü~den itibaren her on beş gün
de hır \3rşanb~ günleri snlt l S,5 ten 
17 ı c kadar ccman 8 1-.onferaı» ı e· 
reccktir. 8 inci ıe sonuncu kon 
fcrans 29 !\layı< 9l9 ı·arşanba gü
nüne müsacüf olacaktır. nu konfe
ran~ ~cri ... inin mc,·zuu l\crim B. ta 
rafından omımlızdcki Teşrini C\\"C• 

!inden itilıartıı Ein;tein Kazariye
sine ait Konferans >eri,inc nıcıh.ı 
olmak uzere: 

Fizik l\'latcmatik mebadisidir 
!<bu konferans serileri Gümüş 

sunı;ıda vaki ıüksekl\lühcndis mek
tebinin (ı mİmaralı ller;hanesinde 
\'Cri!ecektir. \rzu edenler hu k<ınfe. 
ran,(arı t•kip edchilirlc· 

ımg:ı• Bizim ~ın=mı 
.::ı ••.• :··· .... 
:!il lokantada mı mı . ım 
l::ı ' ıı:: U!l'l'r .. ı. nlhc günli nk-:an11 ll l .. ;;=

1 : ... l ) ,. 

i :Hnıü ıınure Kıı ragöz-Vantrllogj;!j 
... • ·ıı 

:m ......... Incesaz ~::·ııııı: liii:iHr"" ~:ı :11: 

1 Üciinc:ii Kolordu 1 
mi.ıba~:aat konı~iyonnudanj 

L\iincii kolordu satm alma 

kombyoıııından: 
Kolordu kıtaatı ihtirııcı için 

iki lıiı1 kilo zeytin ) agı pazarlık 

suretilc mubayaa edilecektir. P:t· 
zarlığın ihalesi l (ı şub:ıt 929 

tarihine nıii«ıtlif cumartesi f;[inti 
saat on diirttc icra edilecektir. 

taliplerin ııiiıııunc '" şartnanıc
ı:ini !(örmeleri w i~tırak edecek
lerin ıaktı munycnclc 1.omis,·o-. - . 
nuınnz münakasa salomında lıa1.ır 
hulıınmaları i!An tılunur. 

* Ciheti askeriyeye ch-cri,li ol
nıtran haıTanatın. her lıofta Cumar
tesi, Pazartesi, ('ar~amba gunlc:-j 
Fatihte re Pazar gunleri L\kudarda 
.\tpaı.anda mü~ayeıleialrniye ılc \ıır 

heı 'et huzurunda >atılac•J!;ından talip
lerin cııanıı ınezkOrcd. hazır hu' n· 
aınları ilıln olunur. 

Vefat - Eczacı l\tibar t-11.•n 
he in prdd Karahc• rfcndı ' fat 
etmi~tir. C'en:ıze ınera$:fm cıım:ı 

~i.ınıi on bird~ !>urpaR< lıt•ki 1-.ıli,ed 
icra edilecektir. 

I\lti111c:-:.-i'ı 

Verner Kraus " 

I~~~; \C 

Sll\Ei\1AL \H 
...... :ıı:m ........... .. 

Darulbedayi 
Tcpeboşı ti,-mosunıla lıu nl.;Jın 

saat 21,50 da ,ve Cıımo ınoıinc s.o· 
ı~,!'10 eh 

Sağanak 
l'i-·•; -t perılc 

:\lulıarrlıi 

Y akup l~ adri Bey 

l{adıköv 
Sürcy) :ı Sinaıİıa5t 

\ ' olga \ Tolga 
Ramaıan hitinciı c kadar lıalk ı;iın 

lerimleıı mado her ak~~m iki louı uk 
prowam. 

Naşit bey teınsillcı-i 
'\!illet tiutrwunda ~ozclhan lı 

fız 1 ll.ıscyn he~in ince:-at. he,, 
konser - ''inr.· l\ör oğlu ope • 
perde fiakırcı kın :ırctıl cu danc 
~ctr 

O;ıcnt' 

HALİL SEZA 
BASUR 1'lE~1EI .ER 

J'i tül re sırıcalar• ameli, atlı a 
Jirat.;;ız t~ck rıklt tcc'a, ı 'c hı ..... rn 
an1eli ati İC'r·ı <. iı.:- r, <>~le e nr 
lli"ııı vol ı \cı l lnnıam • u. ~o 



e~r..J.• Öter hemşeriJ 

:< ~"~"'"'""""~~'\.~'<ll~#M'f; 
~ 0 
~Evvel zamanda~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

Dügünde oynasalar .. 
Ozan1anın ta biri le 

- saf- köylülerden biri 
lstanbula gelmiş. 
:)urada burada do
iaşırken hemşerilerin
den birine raslamış, 
beraberce bir gazinoya 
girmişler. Köylü, bflk
nıış ki ortada yeşi l 

·ıı Nasıl zengin olmak istemezsin ki, 
l{okozluk, ölümden beter hemşeril 
Zengin ne söylerse diyorlar: Peki, 
F ;:ı kire: <'Sus artık, yeter hemşeri! » 

J! ·Ü çuhalı büyük bir masa 
r ı 

~ ~ 
ıt rr 
i: :r 
;; '[ 

·n var, ve bu masanın 
:ıı etrafında elleri sopalı 
·;: adamlar, yuvarlakları 

ıı 
Cebinde var ise üç beş papelin, ' 
Korkusuz, her yere uzanır elin, 
Takke giymesen de görünmez kelin, 
Para her eyıbı örter hemşeril 

bir birine çarpıp duru
·~i yor la r . Adanıcağızın 
·il hayretten ağzı açık 
:; kalmış, şaşkın şaşkın 
rn bir nıüddet balondık
lll 
ii! tan sonra he.mşerisine 

i 
· ; 
1 

l{uvvet baki kalmaz, bir gün solarsın, 
Yüzün katmerleşir gamla dolarsın, 
Eski günlerini anar ağlarsın, 
Gençlik, gözlerinde tüter hemşeri! 

-~ sormuş: 
R - Bu koca masa ne-
i dir? 
·ii - Bilardo .. 

:ı 
İşler düştümüydü böyle hengftma, :ii 

L ~fangırın var ise bulursun ınama, - ~ 
Zügürt, hindi gibi düşünür ama, · iı 

Zengin horoz olur öter hemşeri! .K 
. . M. S. ,K 
11:!!,,_ ___ MIM,M)W:' n '-1'~ il 1:1 il il' C~i!'ı.1! 
Jli&i'~=:Ai= J!..•·-- 7Cll:;;: .r\..~ ·~·- • ,;:::-ı: , _, ,.ifai 

Şen olmanın esrarı 
Her hangi birimiz et- gözü ş:ş insanlandüşü

rafimıza bakacak olur- nun. 
sak çeşit çeşit adamlar En samimi ahpaplan 
srörü:-üz. Kimi gençtir bile onlarla konuşmak
de üzerinde canından tan ve beraber bulun
bıkmış bir miskinlik maktan büyük bir iz
vardır, kimi ihtiyar- tirap ve istikrahduyor
dır da t~şı sıksa suyu- Iar. 
nu çıkaracaknıış gibi Hayatta temiz, şen, 
kuvvetli ve sihhatli sevin1Ii ve kudretü 
görünür, yüzüne neza- kuvveti yerinde gözük
man baksanız şen ve mek kadar tatlı ve 
mütebessimdir. H a- ıftihar olunacalr bir şey 
nımlar, Beyler bunun var n11oır. 
sırrı nedir, biliyor nlu- Öyleyse !intizam, 
sunuz? her şeyde intizan1l 

••• 
Atuntazam yaşamak! Bakalım bula.-

~taddi manevi bütün • • • • 
işlerinde intizamı se- bıleeek mısınız 
ven bir adam sade ı,rü
ler yüzlü, zinde vücüt-
lu olma kla da kaln1az. 1 

.\.-
,.--~ 

Z ihni n d e daimi bir 1
_,_,; 

açıklık, gö zle r inde j ~ . 
sevin1li bir parlak lık 
vardır. 

Bir de yattığı kalktı
ğı, yediği içtiği. yıkan
dığı, tıraşolduğuzama

. nlar beLrsiz saçı başı 
karma karışık, yüzü 

burauakı iıaykuş bir fare 
yemek isteyor, fakat göremi
yor, fal'eyi hulun da gösterınl 

Bu cevaptan bir şey 
anlıyamayarak üstün
de ne yapıldığını so
rupta << oyun oynarlr '> 
cevabını alınca: 

- Allah allah, demiş, 
bunun üstünde oynıya
ca kla rına düğünde oy
nayıpta para kazansa
lar olınaz mı? 

F1rtJnanın dlvelerhıdea 

Nasip Bey t'ırtınay1 
bahane ederek son va
puru kaçırmış, sonra 
gitmiş barların birin
den !<ansına telefon 
·edivordu: 

_:Karıcığım.. hava
nın dehşetini biliyorsun, 
doğrnsu gelmeğe cesa
ret edemedim, yazıha
neme döndüm, gece ya· 
rısına kadar çalışaca
ğım, sonra otele gidip 
yatacs-ğım. 

O vakit telefonda ka
nsı dedi ki: 

- Peld ama kocacı
ğım, galiba yazıhanene 
on iki kişilik cazbant 
getırdin de öyle çalı
şıyorsun! 

Mutbakta .. 

Hanım ahçı J'a: 
-Ayşe Hanını, ister

sen sana biraz yardım 
edt'yim .. 

Aman Hanımcığım 
bugün çok işin var, brş 
ka bir gün olsa daha iyi 
değil mi? 

Çok iyi yapıyor 

Doktor- Hanımefen
di , zevciniz~ kat'i bir 
isti ra hat lanın .. 
.Hao.ın r V' 't D:>k

tor Bey her saat, her 
dakıka ben de bunu 
soylüyorum. Fakat 
söylediklerimi kabil 
değil dinlemiyor 

- Çok iyi yapıyor. 
Hanımefendi.. Çok iyi, 
kendi istrahatini te
min için doğrusu fev
kal'ade bir başlangıç .. 

Istanbul hava 
borsası 

............. 1 / / 
'-.,.~ · -./ __ , )-

' . 

~~ 
_r'.L'~ ...-L»---f 

l(apandı ... 

&rometre vükseldi 

.,., ın1uı :;ıra t ıı:ı tla r ı n 
düşmesine geldi __ .. _. ____ _ 

Tahkir edllml~ 

Şayeste Hanım ağ
layarak kocasını kar· 
şıladı: 

- Artık, dedi, bu 
kadar büyük bir ha
karete tahan1mül ede
mem. 

- Hayrola s.eni kim 
tahkir etti? 

- Kim olacak annen .. 
-Ne münasebet .. Ta 

Ankaradaki kadın se
ni nasıl tahkir eder .. 

- Dur anlatayın1 .. 
Bugün senin namına 
bir nıektup geldi. Aç
tım baktım annenden 
Adresi sana olduğu 

halde mektup nasıl 
başlıyor biliyor musın? 

Kızım, sakın bu mek
tubu kocana vermeği 
unutnıa 1 Söyle baka
yım, bu tahkir değil 
de nedir? Benim, mek
tubunu açacağımı annen 
nereden bili yordu. 

~WawR$'.@#.&#/aW/#.a0'~~ 

~ Bilmeceler ~ 
ıt~~~~~~~,~~~ 

1 - Çıt demeden ça
lıya duşer: 

- Güneş! 

2 -· Çarşıda bulun
maz, çevreye konmaz, 
ondan tatla şey olmaz: 

-Uvkul 
8 - Bir küçücük sel 

taşı, içinde bekler aşı, 
p:şirirsen aş olur, pi
şirme zsen kuş olur 

- Y unıurtal 
4 - Altı tahta üstü 

tahta, içinde bir sarı 
softa! 

- l~ac'enı. 

5 - l{at kat amma 
katmer değil, kızıl 
amma elma değil: 

- S'lğan! 
6 - ı\lavi atlas, İğne 

batmaz, terzi biçnı. ,: 
iğne kesmez: 

-Gök yüzü. 

GUle gülo kullanın 

Vaktile An1erikan · 
gazett'lerinden biri A
bona olmak istiyenle
rin paı ·a yerine kendi 
mahsullerinden gönde
rirlerse kabul edilece
ğini ilan etmiş. Bir kaç 
gün geçtikten sonra 
matbaaya kocanıan bir 
tabut getirmişler. Ta
butun içinden şöyle bir 
mektup çıkmış: 

ıc İlanınızı okudum. 
Pek memnun oldu ın. 
Sanatım tabutçuluk -
tur, n1amulatımdan bir 
tanesini gonderiyorun1. 
İçinde çok rahat ede
ceksi niz. Abonayı yeni
lediğim zan1an bir baş
kasını gönderceğin1. 
Bu sayede muharrir
leriniz, aileleri ile be
raber tabutça sıkıntı 
çekmeyt'ceklerdir. Gü
le güle kullanınız efen
din1 » 

Bacanak 

Izak, A vraın:\ sordu: 
- l{art visitine Azra· 

ilin bacanağı diye yaz
dırmışsın, o da ne de
mek? 

- Canım bilmiyor 
musun. l{ain pederimin 
iki kızı vardı. RaşeBe 
Sara. Raşeli Azrail 
aldı. Ben de geçenlerde 
küçüğü Sarayı nikah
lad1n1. Şimdi anladın
mı? 

Ost kattaki gUrllltll 

Hanım - Kız Hatçe 
bana bak, bu yukarıki 
kattakilere git sor ba
kalım deli mi oldular 
da böyle gece yarısın
dan sonra tepinip du
ruyorlar? 

Hizmetçi - Peki E
fendim sorayım.. Ha
nımefendi cevabını 
bekliyor da diyeyimmi? 

Her mahalle kendi fıkarasına 
yardım edecek .• 

Fırtına ve kış üstü örtülu bir çok sefaletleri 
meydana çıkardı. Zaten küçlükle geçinenler 
soğuğun ve pahalılığın bastırması üzerine 
büshütün aç ve oakımsız kaldılar. 

l:sı r çok ınerhaınetl i ve kaiL>ı ıyı ınsan i at" 
bunla ra yar<lını et ınek istiyorl.ır. Fakat kim 
hakikaten nı utaçtır, kim değildir bilmiyorlar. 
Jşete Halk fırkası bunu düşündü. Her mahallede 
frı/ .. ·ir aileleri tahkik edecek her birini zengin 
h i I' 'l; 1 P VP nn •·tf'nn: 

- işte sizin tikaranız, bunlara istediğiniz 
gibi yardım ediniz! 

diyecek. Allah bu insani teşebbüste bulunan 
Ha Jk fırkasından razı olsun! 

[~:=~~~~~=:::nD 
Birbirimize yardım 

edelim! 

Bir büyük acem şairi:''ln
sanlar bir vücudun ayrı ayn 
uzuvlarıdır, onlardan birine 
bir sakatlık arız olursa derhal 
öteltiler de müteessir olur.,, 
diyor. · 
-Pek doğru değil mi? İnsan

ların bazısı fakir bazısı zen
gin oluyorsa, bu sade l{endi 
kabahatl~ri neticesi değildir. 
Tenbelliğinden dolayı fa

kir kalmış insan pel{ azdır. 
Ötekiler ya mensup olduk

ları aile dolayısıyla yahut ta 
talilerinın sevkile o hale düş
müşlerdir. 

O halde, karda İ{ışta ek
mel{siz, susuz, aç, biilaç kal
mış kimseler biliyorsa!{ on
lara kudretimizin derecesinde 
yardım edelim'? 
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Amerikanın en birinci mamulatından 
Yazı maklnalarının 

en mükemmeli olan m kin sıdır. 

Tllrkiye umum Acentası: Kff. KRQUB Galata fü ;ır sr kr. °1'> numero 1 
T ..Jefon Beyo~lu 1'\61 

Dünyanın En Meşhur Dalton ve Moroe ve Odhner 
En Mükemmel ve 

He:,,ap Atakineferi 
En Metin Hesap J\!Iakineleridir 

~'i...-.. -----·-.;·.--;,,.;ıiiiiıiiiıii.iıiİİiıiiıııiiiii.-"iiiiii-.;iiiiiiili•iliiiliiiiiiiiiiiWia-•-•••'•rıı.ty_aıi;_~~:l- m_!l5l!1t ~r_altle _ acentalık_ ls_!C'.Jef!lerin lstanGuld~- um~ nl _ acental!Jı:ına muraceat 

KIZ Ameli hayat mektebi 
müdürlüğünden: 

Maarif Vekaletinden= 
rnıpodan sanat tedrisat ve ~len için celp edilenlerin yaıunda ~dam 

edılıuck ve onlann atalye meıailerlle tedrisat hakkında tahrlrcıı ve ya fif~eıt 
verecokleri ızahatı talebe re al!kadarlua anlaımu ve ttrctim• etmek daima 
muuı.hasmlarla beraber bulunmak icabında da onlarla beraber sovıhata çık
mak üzere fıran"sçayı aşina tercümanlua lhdyacımız vudır. 

Jlu tercümanlıklara talip olanların, bulundukian mahallin Maarif emaneı
Jcı ne ,-e ya müdürlükieıine müracaatle alacu an fişleri evrakı müsbitelerine 
müsteniden tanzim ve mezkur mıkımlua tevdi eylemeleri ilin olunur efendim. 

Istanbul mıntakası Maadin 
mühendisliğinden: 

lsparra '"ilılyetinin Keçiborlu nahivesinde kAJn olup hukOmct malı olan 

Kiıkıirt madenile tabrika>ının. 
ı maden mahallinde sondaj ve tcckıkat icrası ve madenın jeolojik 

ve ropoA'ırıfik h.;1ritai muntazamasının cersimi için bir :-;ene mühlet ita 
edilecektir. Ancak bu mühlet zarfında yapılacak ımeUvat e makine için 
asgari olarak 20.000 bin lira sarfı muktazidir. 

2 \"erilen bir -.ne muhletin ink.ızasından eve! ( aktioıı bedeilermin 
tamamı t•hsil edil mi~ olmak şartiyle ) 400,000 hin liralık bir 1 ilrk \nonim 

Şirketi tf .-;is c ılunarnk madenin devri meşrutcur 

J - ~ırkcnıı ıcşkılindcn itiburcn üç ay 1.arfında mevcut fabrika tarafe · 
nııı teşkil edcccjtı bir ehlihibrenin tespit edeceği bedel mukabilinde Slrket 
tarafından iştira , >lunacak ı c bu bedel peşinen teı;viye edilecelmr. 

4 - lkıı ı; ene içınde i~lctmc. içın ihzari ameliyata ibtidar edilecek \o 
bt. senenin nihn~etindc i~bu ihzari amehvat imal:lt.t mahaştretc mÜl!İ! 
olabilece~ d<rcccdc ilcrikıniş bulunacaktır. 

'i L çunci.ı ene zarımda a gari .ıooo .e muteakıp enelcrde de kezalik 
a, ar 4:iOll tor. ınU>afl.1 Kükürt çıkanlacaktır. 

( ışbu ilanın imamında maden uhdesinde ıllarur eden taiıbiıı tanzim 
edecek mukavele ye şartnamelerin imzasından ve ihaleıi ~mir kararname
nin teatlsinden imtına 'c yahut badel ihale şartname ve mukavelename 
ahkAının• rfarct>lzli~i halinde irat kayıt edilmek üzere ,\1ill! bankalardan 
alınmış 2U,000 liralık kefalet mektubunun itası suretiyle ibale,i kabil oldu 
g-undan taliblerir. k:ıpalı zarfla 28 Şubrt 1929 ~rihinc müsadif , Perşem.bc 
günii saat 15 ~c kadar iktisat wkaletı maden ışlcn umum ınuduriugune 
mrıraca:rt eylemeleri il.in oflınur. 

\\l' ~ta~~ · a~-~iiti ,ın. . . ! \LI' \El.~ ... ~ '-l" .. l 
\vusturva fabrikalan hcıaran sanclaliı·elcri umumi saa~ deposu; lstanbuid;ı 

Katırcı op;ıu h:ınında 40 4: numaralı joz. N. Ac;iman telefon branbul 1!40Y 
Hami.,<; aynı depoda envai çeşit perde •·c doşemelik bdife hare ve fantazı 

kumaşlar, mütenewi ıstur, perde mister, tül; keten perde. oıtiller. maroken 
derileri. piriç Jrnmi~ maoif pirinç ·c lake karyolılu Ue çocuk kuyola.lan !ab 
rika fi3tına saıılma!ctadır. Fiat m•kt;!ıdur 54 

lstanbul Ticaret ve sa
nayi odası Tophane 
anbarındau: 

J,tanhul licar~t '1t:: ana)'i (Kia~ı ·rophane anban bınalanııın l"ort mties
se:;csine terkı dolavısıJc anbarın kapanması ve eşyac:ınıo llıhom ,trketinin 
Kuru~e~ıne antreposuna nakli takarrür etmiştir 

·al-diyara 1 \lart ~Q tarihinde b•~lanılarak o ıarihdrn itiharcn hır hıı 
çuk ard• bitirilecı·ktlr. 

~:ıp ını muddeu meıl;tlre zarfında Toplwıe anbarındaıı almak bteı eıı 
Tüccar keyfi) eti bir mart 929 tarihine kadar mektupla anbır idarsine bildi 
rikliği ıakdirde bu kabil e~ıa Tophanede al•konolacaktır 

Kuruçeşmeve gönderilen eşyanın sevk ve nakil ma•arifi Tophane anb;ın 
tarafından ıe_;,·iyc olunacaktır. 

Kuruçeşmc etrep•»una naklolunın eşnnın Tophane anbannda kaldıgı 
müddetçe ıahalkuL eden arziye küşat muayenede geçen gun ikı kat 
arzhe ücmleri anbar wilesi mucibince Rıhtım şirketı taralmdan antıM nam 
ve hesabına cshabıııdan i.>tifa olunacaktır. 

Hamm•lh•e iicreti de kezalik anbar tarife<i mucibince nhtını şııi<eıi 
tarahndan istifa oiunacal."tir. 

Kuruçeşmevı· naklolunan eşya için 'füccar ~alnıı bır kerre hammali~·c 
verecektir. 

i -tıınbul Tophane Tlcaret ve >anavi ( ıdosı anhan 
Katibi umıımili~i 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

(Dik) marklı c.rnoo) kilo kalın maden yagı pa1.arlık surcrılc alı
n:ıc:ııtından itaya t:ılip olanların numuneyi ~örmek ıizre muracaat
lan 'c ı :l-2 •ı2ıı tarihinde ınübayaat komisyıınund~ <aat onda 
hı lıınn•:ılar• 

MÜKEMMEL İNCE SAZ 
Galata Şişhane bahçesi Jale lokantası salonunda 

HAFIZ BÜRHANbeJin riya,etindekl Türk musiki ~C\" etı 
şerelbulul eden Ramv.anı şeril!P' da.hı 

gecelen ~emafissabık ıcrayı ahenk edccet;ı ve aileler ıçın mahallı ınahsu., 
tdrlk cdildijtlni mulıtcrem bcdayipencnna tepılr olunur 

..... istafilina Fabrikası 

. ieşhur y APINCAK 
içkilerin en ~efisidir 

brikası: Gal:ıta Ermem Kifüesi 
o..ı . . - -. . 1 

Rakısı 

No. 31-33 
il 

l~dirne \'İlayeti defterdarlığından: 
l~ocz 'e l;>sala golleriyle Enez dalyanı "e Enez iskelesinden sahile 

l •dar 1enç nehrinin nı.,fının ve Enez kaza<ı dahilindeki deniz aabllile 
mezkur iki uzaıa mulhalc bilcümle balık avlanma mahallerinin ve Edime 
c;varnı,lakı hudııdumiliirc habilirıdeki :\foriç Arda, Tunca nehirleriyle gölhaha 
1'arako>1nı ı c oairc goilwıı balıl rusumu 1929 senesi martından itibuen 9J2 
<cııesi maı1 nihayetine kadar üç sene üç aylık olmak üzre 20 ktnunusanlden 
itibuen mürur edecek OtUY. günün müteakip şubaon onsekizinci pazattesi 

,ünü saat ilçte ihalesi icnı kılınacaktır. Şerald müzayedeyi anlamak lateyenlerln 
~:dlme deferdarlıeına mtincur .,temelerf . 

RESİMLİ PERŞEMBE 
• • • 

Uç mühim haber 
" Babı Ali bu n1e111leketin hütün 

Babı Al ·ını·n esrarını içinde saklıyan bir yerdir. 
Resimli Perşen1he şimdiye kı:ıdar 
mektum kalmış olan bu esrarın üze• •• •• 

ıç yuzu 

Ne olmak 
istersiniz? 

rindeki perdeyi kaldıracak ve Bab· \li
nin içyüzünü me\-dana çıkaracaktır. 

Hangi mesleğe girmek istersiniz? 
Kararınızı vermeden evvel Resin1li 
Perşcınhede her mesleğin en salahi
yettar adamları tarafindan verilen 
n1alunıatı okuyunuz. 

Bu hafta RESİMLİ, PERŞEMBE okuyunuz. 

EMVALİ ME1TRUKE İLANATI 
:;em ti mahallesi '6kağ1 '() nevi dairc>i ican lira 
llogııziçi \ cnimah•lle Pa7.;ırb.:ı'ı 17 \panuman 15 

• " • • ~ 15 

• • 1 1 fi 

• • • 19 dilin ıs 

• !\.ili.a 1 ()';! C\ 25 
• • C\ alunda dükil~ 15 

• • 102 1 .. 16 
Halat ilacı is• Keme~tı 41 4i. 45 •partıman 400 
llıiıiıl•clı Yılı 'Vlacar 12 czzane MO 
ı\k<at:ıj Kiup h..:Liıın K.-ır:ılrnl 12 14-16 .ır~ ve meyhane ti~ 
) t:ni c;uni Hoca Aalaı:ıiıı \sma ala .'i7-S1 dülı:An i'l 
llogaz i~-i Bovacı löy Konı caddesi :ı iradı a~a s 

• 'i dükln 5 - 5 • 
• • 11 • 5 

1 1 • ~ 

< :atat;ı ~ ... p L"amf ~ı.~arııcılıır .'ifi-52 • 30 
• Eski \ ıgk_.paıu 14 llO 

• 
• 
• 
• 
• 

s 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Salada .... rı muharret cmlikın 5-3-929 tarihine lnU>IWf Salı pınu S81{ ıs de muzaydeleri mubrrerdlr-
Taliplcrın emvali mcttule icar koıııi.>yonuna müracaat eylemeleri. 
-------- -- -- . 

•••Doktor Artin Horhoroni GaiatL<ıaray lisesi miidürlügün

1\t-1 ~ıı~.l;lıığ•ı.. idrar dariığı.. portııst. hası:alıklan, bel gevş
ekliği ih: frc·n~iri en ~ıın usul ye ağınsv: şırıngalarla knt'i 
tcdal"i ~der llcwı.ıl.'. ı ·ı ııkathyan oteli vanında mektep 

-aıı- sıık.ık \u .l.5. Tcidon. llcynıtlıı ,ı 1 :i!.! ~ 

Hilaliahmer lstanbul merkezin
den: 

Cemiıc·tiıııi1.ııı maı.ı olup Balatta kı:;me ka}ada llammami Mu
hittin ıııahallesindc 2Q arşın anada kain 65-71,65 73 atik \e 
L-edit numaralı iki kıt'a hanenin muwyedesi neticesindeki üat az 
görulmıiş olduj!;ı.ından ~uhatın 2 ı inici Per5enbe ı,riinü merkezimizde 
tekrar muza,·cdc) c de' am olıınacıığı ilıln olunur 

ACELE SATILIK EMLAK 

den: 
l - Mart üçllncu taksit ıiç

reti tedrisiyesinln alınmasına 25-
2-929 tarihinde başlanılacak ve 
5 marttau muameleye nihayet 
verilecektir. 

\luayyen miıddet zarfında üc
retini tediye etmemiş bulunan 
talebenin tak5 itini tediye edince
ye kadar leyU olarak devam 
etmelerine müsaade edilmerecek-
tir. · 

928 Senesi mezunu ~ınımlann ahadetnamelelerinin muamclesının ılcmal 

ve te\ zü !Çin 929 şubatııun ı 8 nci güntıne kadar Mutlak mektep idare ııe 
müraeaatlan !Uzumu tchlığ olunGr 

1'EŞNbH <<PERTUSİN» ŞURUBU 
Firmalı 

Cihazı teneffu 1 rabac.ızlıkla11 ve bilhassa boP;ma<:a ö uruk, 
mti7.miıı ve hat lıron it ncfe darlığına en mue ·r bir deva 
olarak etibha~a tıı\-sive olunmaktadır. 

Butiın eczııhaııe e ec.za Jcpolannda hulunur. 

E. TEŞNER 
Pot>tamdalec7.av• Tılıhıvc \e mu. tetızerao kimvev:lve fabrika ı 

umara 

Emlak ve eytam 
bankasından 

Satılık mahaller 
1 ı Pangaltıda Canba7.1Je mahall•sbde 

\ 1 

lla • 
'l'uıta ı . Dl 

Irat! ar<a 

.'14 'i,lidc lxzet paşa arami dahilinde 
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ııs 
ıın 

118 

119 

12! 
f 51 
15~ 

15!1 
!54 

Kadıköy un de 'oıtürlu ı;eşaıedc rs.ı 

Cağloğlunda 'ıhhive mudiırlüt;ü yanında Duldı:An 
fkıbeliadada Riihban mektebi volunda 6 ccdi! mukerrer Bahçe 
Hoybeli adada bbas paşa sokağında 5 cedit numuah Bahçe 
Biiviikodada "izynıda atik 25 cedit 7 No rsa 

• Cakomi sokağında 69 numara Ara:ı:ı 1-2 lıbse 
• ıu.ında S numaralı Bat 
• Cakomi soğafında 71 nucııra, fundalık 1 -2 hl se . ,. " ... . .. 

Rıhtım soltaıtmda 26 numaralı kah elıaııe f ·2-
• Aran!kol•da J7mükerrer numualı Baı l-2 • 
• cem sokaıtında 39.41,41 numaralı &l;•ebahçe. 

• El;ıe sok~da ı 1 numaralı ~ 
• Yorgola mevkii maa bahçe pzino 1-2 lılae 

KadJrı? &.tanlı malıal1eslnde lıaııe • 
llıivübdada nl7.amda 34-86 numaralı Dilkkaıı 

• Ayanikolada 71-2 deııizden dolma nhnm arsası 

• • M aıımara bağ mahalli 480-768 hisse 
• • 'l3 • • 480- 763 

Bal!dı mcı·kii ve nev'i yazılı emlAk pa7.arlıkla sıolacağından talip 
-oianlann hergun şubemize mütacaatlan. 

ISTA.: "BUL YII.AYETI 

DEFTERDARLIK İLANATI ... ~--~ ............ 
• S:\'ll[Jl\ RAB.\.. Dolmabahçede mi.ı?,;a i tabiı am'•e ahır'•noda bı 

adet banka arabl5~ muh mmeıı bedeli 100 hm, müzayede .8 şub t lfl'!<l Ja 
defterdarlıkta ı apılac-akor. 

ı\ 111.J.K AR.\B \l.AR. Oolmabalıçede mülga isıablı amire ahırl:ınnda 
18 adet talim ve nakliye arabaları, muhammen bedeli 250 lira. mUzn• 
'l8 fUbar 1929 defterdarlıkta yapılacaktır. 

S \TiLlK ARABA Dolmabahçede mtilga ısu.blı amtr< abırlannda 
ı Kdeı nalliıe arab .. ~ muhammen tıedeli SO lira miluvede l!R Subat ım 
da defterdarlıkta Y•Eılıcaknr . 
_ • SA TIT;IK SAÇ \'E DEMiR - Kııt&Oga~u topçu muhımnut deposunda 
5000 kilo mıkdannda, muhammen bedeli 125 lira milu.cde 28 Subat 929 cı. 
defterdarlıkta yapılacaktır 

_•Kiralık 'ebze baHçeJi, Beylcozda bu yük çayırda on bet dOnı.m ve bıl9 
besıde vardır, ldruı 60 lira. icar müddeti 3 senedir, müzayede li Mart 9i9 
da deherdar\ıkta yapılacaktır. 

.. • Kiralık seyir mahalli. Beyierbeyind lstavnızda lıarapdır loraa 10 ._ 
mU?.&yede 6 Mut 929 da defterdarlıkta yapoiacaktır. 

*_KlRAUK DÜKJV.N-Tophanede mektep altında o 4$7, -hı ıı 
bedeli 96 lira, müzayede 6 ınan: ı929 da Deftetdatlıtte yapılaceblr. 

KlR.ALIK DÜKKA: -Tophıınade mektep alnııda 459 No, mnham
bedeli 96 lira, mti7.ayede 6 ınan: !929 da Defterdarlıkta yapdacaktır. 

• KIRAilK OÜXKAN - Galaıada lZl(l bpısında meyil yolcUfımde 
No 7. kirası 72 lira, müzaıedc 6 mart 1929 da defterdarlıkta yapılaı:akur. 

* KlRAJ JK T.\RLA -'lişııntaşında Fehmi p:ış.ı kon.~ arkası.oda 8 
dönüm, muhammen bedeli 104 lira. müzıvcde 6 mart l <l'tQ d~ defterdarlıkta 
yapilacaknr. -

Emlak ve Ertam Bankası Is 
tanbul şubesi Müdürlüğündenı 

l\:iralık c.;azino ve Bahce 
~ nıun~rt ı :\Tevkii 

15 BelıekteQ 5 o umaralı 
gazino ve bahçe 

Bedeli ican 

Lira 

6300 

Ava Sofvada kain Ahnıet Abut efendi ko
nağı. büyftk bahçesile yanındaki Aleın<lar 
sineması ve arkasındaki kebir arsa birden 
ve ya ayrı ayrı acele ve müsait fiatla satıla
caktır. Evin içindekilere müracaat olunması. 

'2· -0.:vlı:t hldemaunda aıdati 
tekaüdiyeye tabi maaşla müsta
hdem ve devlet memurinine hahş 
ol•ınan hukuk ve imtiyıızi haiz 
olan memurin ile mlılekaidin Emili: ve Eytam bankasına aıt halıl.da muharrer maa bahçe Re-

-Deciz mübayaat komisyonundan: 
DeniT. Fabrikalarında imla ettirilecek olan tente yelken, Vardasilo 

Haportıı.. Top örtüsü ve sairenin iınallyesi alenl münakasa ile 14 

şubat 929 perşembe saat l 4te ihale edilecektir. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve yapmalı: isteyen

lerin yemi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada Deniz mıib&yut 
komisyonuna ge1ıııelerl. 

eytam, eramil çoc.:uklaruıın yuz<lı: bek gazinosunun bir senelik bedeıi ican ~eraiti nti ve ile mu7.ayedc-
ve çıkarılmıştır: yirmi tenzilattan isti fadı: edebilme 

!eri filen ifayi hizmet edenlerin l - :\Iüzayede (.kapalı 1.arf) usuliyledir. Talipiı:r ihale:.i gunun 
bulunduldan dairelcti muhasc teklif mektuplarını hir zarfa koyarak bedeli icarın yıizde beşin !>e-
belerinden ınu:addıı.k olmak u e petindc depozito akçesiyle birlikte tevdi edeceklerdir. 
almı~ oldukları •t!sikayı, mutl '' \1üzayede muddeti 16 şubat 929 cumart i günune kadar 

e>lup muamelesi yevmi mezkOrda saat oo altıda icra olunacaktır. 
idin. c} tam, eramil dahi maaş ,ı \luzayedeye iştirak etmek ve daha fa~la tafsilat almak iste 
cüzdanlannı idaremize ibraz et yenler Istanbulda Bahçekapudaki şııhemiu müracaat etmelidirler. 
~eteri ile kabl! olabileL'Cktir. 
----------llllı::s:::~Dr. lhsanC#-4 ı 

Yardım Sandığı 
Emllk üzerine pan verilir. 

Galatada Adahan! No l-2 Tele
fuııı Beyollu: 8837 

Öksürük şurubu 
öuııro.tı: ve nefes darlıtı 

içi• pelı: tesirli 

~--- llAçtlr ca:a:a:rll 

Darüttalimi Musiki 
nmaunda her gece V eznedler

ekl salonda terennümsaz olacaktır. 
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~4 ŞUBAT 
29 Perşembe 

1 
•illiyet 

Bin Söz 
Bir Resim 

Ankaray:l gitm1' olan lr.gitiılerin Irak fev kalAde komiseri Sir 
.ilbert K; y ın et naplan re,iındc Haı~ciyc vekilimiz Tevfık Rüştu 
,. ' le hirhkte gôrüın1ektcdir. 

Şark denıir yolları kunıpanyası Anadolu demir yallan idaresine 
ait kar temizleme makinesini kullanarak Avrupa ile muvasalayı tc 
min etnıiştir. 

İln1i v fenni ı tılahlar nıeselesi ile n1eşgul olmak üzre Darülfünun müderr=s1erin<len n1ü 
·kkep hir ht.y~t cunıartesi günü .ı-\ııkaraya gickcektir. Dün Dari.ilfunun divanı bu hususta 
r progranı yapmiştn·. 

~ehr~n1nn ti çeşıne :;uyunba balık çıktığı ha 
kkın<laki ibban tahkik etınekte~ ir. Resiınde 
hu halık görülnıektedir. 

Şlrketi. Hayriyeniq k6prüdeki iskelesinin sakfıoı teşkil eden saç 
malar, kanıı ·;ikletınc ınukavemet edemiycrek çökmüştür- Dün iske 

kL4'rnen tamir edilmiştir . 

Tütün inhisar idaresi tarafından Beyazıtta bir tütün sergisi küşat 
ediln1İştir. Ramazana nıahsu,; olan bu sergide idarenin en eyi tütün 
lerden mamul cigaraları teşh=r edilmektedir. 

-
MUHABER.\TINIZI 

:\lükemmelcn 
parmal!;a amade 

bulunad 

1 yegane ,eri 

makine 

OLIVETTİ 
Yazı rnakineddir. 

Yeg-ane dipozıtcri: c:al:ıt.ı l 1 ı · ·ı 
:okaıı;t ıo n ı da 

VITALI BENB !llASTE 

•ADLER» 
YAZI MAKINASI 

(Adler) ın uf"i hurufat t"p 
imtiı azi mtınha irrn ADI. F.R 
yazı makina ına mahqıs bir 
hust'Siyettir. 

Arzu bulunduğu kaıl.;r ç k 
kop)alar çıkarılabffr. liei, ı •i 
dayanır. ilk ı :ızı makin , 
1898 sn, inde \Dl .l"R fa ı

rikası t~rafından iın 1 oluıım -

nır. Biitün dün\ ada :!60,000 
makina <atılmı,tır. Tı.irkt}C 
vekil umumilijl;i: l<tanbul, Cala
ta Voy\oda han . "o 7-10, 
l'Mta kutus ı, Calaıa, 447 Ana
dolu vila etlen i~in e ıcenta ıklar 

"evyar memurlar nranıvor 

~Meşhur .. -
KoN·rıNENT AL 

Yazı M inesi 
Beyne: mi el r:ıkl..ıın arını 

havi olup Tiirk \ı 1.ıliıı lııı. 
ı 11fatlı 'azı makııı ı ınııı tn 
ın :·ı ken1 ıı ıd idiı. 

Nuva Bronsovirra 

Beyne! milel rakkaııı' ıı 
iyi hisap ıırnkiıııı,i o.ıı 1ı ın ı 
ıeatdit lıaııka._ar ve ı.nli nııı 
C!'Si~eler 1arahnılaıı kııllaıııl-
maktadır. · • 

(;ayet saf: lam. olduğu için 
kat'vcıı lıozıı,maz. 
ı:üilKtYE cı· llll HYE. 
Tİ YEnA. E DEPOSU 

A. Horn.-tayıı Kıııııpanya ı 
Utıyoi"(lıı Tekke Latlde ı 

583 Jl il 111 J"() 

Türkrı' lııırııfıt ı I' ıı ·ı e ı 
ıııtal yPZI ııı:ıki11p'1Ti1ıın ·ni 
L:Hiıı alfahcıı11·ıt' .,(•I" dıı.,,i -
irlnıc~ini derııhi ııd 'riz · 

30 DERSLiK .__ 
BiR KURS 

BERLITZ 
mektebinde 

L
Ecnebl memlekette bir müddet 
bulunmıfa ıanıdlldir. Ve fluça 

daluı dn-.ndi' 
&yoğlu 356 lsıik1'1 caddesi 

Dişlerimin halaskarı 

Ferah sineması 


