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MEDENİ VAZİFE 
Mgan vaziyeti artık tenevvür 

ettı. Onu vuzuh ile mütalaaya 
lnıkAn vardır. 

AFGANİST ANDA KRALIN KUVVETi ARTIYOR 
Memleket iki muha;;ım ordu 

gaha ayrılmış bulunuyor. Bir 
tarafta vatanı karanlıklardan, 

bataklıklardan kurtarma~a çalışan 
Kral Amanullah.. Diğer tarafa ta 

•nanelcrden, zilletten ve karanlık-
tan ayrılmak istemlycn mtıtaa.« ... 
zümre ... 

Afganistanda bu iki kun u, 

yani nur ile zulmet birbirlerilc 
mücadele ediyor. Vaziyetin izahı 
budur. Tarihin tecrübelerlıiden 

aldıgınıız derslere göre zafer, 
mutlaka nur istiyenlere mukadder
dir. Çünkü terakki ve medeniyet 
fikirleri saridir. Her hangi bir 
muhiti istilaya ba~lıyan fikir kuv
vetini durduracak biç bir mani 
yoknır . • '\cınacak şey boşu boşuna 
dökülecek kanlardır. 

Bu günkli vaziyette, yeni fikir, 
Afganistanda mutlaka yörüyor. 
Ancak asrın terakkiyatından çok 
geri kalmış olan bir memlekette 
bu işin kolaylıkla, mücadelesiz 
yürüyect"ğine hükmetmemek J;\. 

zımdır. 
Bazı frenk gazetelerinin yaptığı 

gibi, Afganistanı Türkiye ile ve 
Afganlıları Türklerle mukayese 
etmek hatadır. lkl memleket 
arasında, biı; olmazsa yarım 

asırlık bir mesafei terakki vardır. 

Bu mesa[e hem maddi, hem de 
manevl sahalarda görüleblllr. 
Onun için, inkılap ve teceddüt 
hareketinin Afganlstanda arızasız 
yiirliyeceğine ihtimal yoktur. 
Mesele o kadar basit değildir. 

Bir muhitte ya~ıyan, bir kanaat 
yerine başka bir kanaat yerleş

tirmek, bir idealden başka bir 
ideale geçmek dalma müşküldür, 
teblikel!dlr. Hedefe selamet ve 
zaferle varabilmek çin iptidai 
bir .yok istihı::ırata lüzum vardır. 
Afgan mtlcedditleri bl.l nokai 
nazardan hazırlanmış değillerdi. 

Afgan ihtitall, inkılabın za
ferini bir müddet tehir edebilir; 
fakat inkılap fikrini öldüreme1; 
hatta mütemadiyen ilerlemesin~ 

hail olamaz. işte, ibtilıUe karşı, 
Kralın ilk hareketleri başlıyor. 
Kandıharda bir hükOmetın teşek
kül etmesi, mukavemet taar
ruz kuvvetlerinin iyi ihzarı bu
nun mukaddimesidir. 

Medeni milletlere düşen vazife, 
ıslahatçı Afgana muzaheret et
mektir • Bu muzaheret, medeni
yete terakkiye karşı bir hürmet 
ifade eder. 

Amanullah 1 Iz. bu hiirmet~ 

herkesten ziyade, komşularından 
bekliyor. 

Geçenlerde Afgan Büylik el~i
sinin gazetemizde beyanatı intişar 
etti.Bu beyanatta Hint hükôme
tinin hukuku düvel ahkAmına 
mugayir olarak,tayyarelerlııi Af
gan toprakları iizerinde uçur 
duğundan, K~bilden ecneblled 
taşımak vesilesile emniyeti sui 
istimal ettiğinden bahsediyor ve 
"Acaba 1 J!nt hlik!lmetin!n bu ha
reketinden lngiltere lıükOmetl 
fıaberdar değil midir?,,diyordu. 

Bizim bildiğimize göre Londra 
Hükumeti bu meselede birarallı
ğıiıı ih\n etml-;tir. Daha geçenlerde 
Haridye nazırı, bu ölyasetl Avam 
kamarası huzurunda yeniden teyit 
etti. Afgan işlerinde, lngilrerenin 
iki yüzlii bir siyaset rakip etti
ğine dair, ecnebi matbuattıı. tesa
<lüf olunan haberlere inanmak 
istemiyoruz. Çllnkü Afganistan 
hürriyet, istiklal ve teceddiit na
'lltna çarpışmak istiyor. Bu ka
iar yüksek bir gaye uğrunda 
mücadele edenlere yardım etmek 
medeni bir 'azifedir. :vredeni 
milletlerin !ftkayt kalaınıyacakları 
bir vazifedir. Ye nihayet, İngi!
te:rc kendisinin, en medeni mil

letlerin ilk safında bulundugı.ıııu 

da herkes söyliiyor. 
Sllrlt \lcb'usu 

Ma/ımut 
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SİHHATİ EYİ MÜZAKERATI 

....... 

Vatanlarının davetine kOfmak Uzere dUn yola çıkan 
Afganlı zabltler vapurda Afgan sefiri ile dlger zevat 
tarafından ıe,yi edlldller. · 

=~~~=-~~~~ ~ 

İNKİLAPMUZAFFER OLACAK 
•••••••• 

Buradaki Afganlı zabitler vatan
larının davetine koşmak üzere 

dün gittiler 
Kralın (60) bin kişilik bir kuvvet topladığı 

haber verilmektedir 
Şehrimize gelen son malOmata göre Afganls· 

tanda vaziyet mUsalt surette lnkf,af etmekte· 
dlr. 

Asiler• kartı ( Kandehar • Meymene • Herad-
Mezarı 9erlf) hattı Uzerinde Kral Amanullah 
hazretlertnln sevkU idaresi altında toplanan 
askerlerln (CI0,000) klflyi mUteeavlı olduğu 
söylenmektedir. 

Afgan zabitleri gittiler 

Dün Afgan sefaretine gelen emır üzerine şehrimizde 
stajda bulunan Afgan zabitleri ltalyan bandıralı 

"kampldoğllo,, vapuru ile Odesaya hareket etmişlerdir. 
Sefaret Başk{ıtlbl Fazlı Mehmet Han da zabitlerle birlikte 
gitmiştir. Giden zabitler (60) kadar olup hastalık ve diğer 
mazeretler dolayJslle (4) Afganlı zabitin hareketi teehhura 
uğramıştır. Afgan sefiri Gulam Ceylani Han hazretlerlle, 
zabitlerin mualllmlerl ve lstanbulda bulunan Afganlı tale
beler, teşyi merasımınde bulunmuşlardır. 

Seilr Hazretleri , orduyu takviye için giden zabitana , vatanın 
kendllerlndtn bekledlğl mühim hizmetleri muvaffaklyetle ifa ede· 
celı:Jerlne emin olduğunu söylemiş ve lı:ısa bir nutuk Irat ederek 
veda etmiştir • 

Dün hareket eden Afe;anlı r;enç zabitler Odesadan Moskovaya 
ve oradan da Afe;anlstana e;ideceklerdlr. 

ilk baharda şiddetli hareket 
Kendileri ilk baharda ya·pıla'cak umumi taarruzun, 

asilerin kat'I hezimeti ile neticeleneceği ve vaziyetin çok llmlt· 
babş oldvğu kanaatindedir. 

Genç zabitler vatanlarının uğradıhı felAketten bittabi müteessir 
bulunmakla beraber, vazlfelerlnl ifaya çağırıldıkları için memnun 
olduklannı söylemektedir. 

Sefir hazretleri ne diyor? 
Sefir Gulam Ceylanı Hazretleri, dlln bir muharrlrlmlı.e demiş

tir ki : 
- Vaziyet iyidir. Yeni aldığımız malfimata göre, 

nihayet iki ilç ay zarfında Afganistan tamamen düzelmiş 
olacak ve ortada bir mesele kalmıyacaktır. Kış dolayıslyle 
taarruz tehir edilmiş olmasaydı mesele şimdiye kadar 
halledllmlş olurdu. Her halde asilerin layık oldukları 
aklbete yakında kavuşacakları kanaatındayız. Neticeyi 
sükQnetle bekliyoruz. 

Londradan gelen haberlere nazaran, karlar eridikten 
sonra Kral Amanullah Hazretlerlnln karekete geçe

ceğ'lnl anlayan asiler, KAblll qıüteakıben Celalabadı yağmaya 
koyulmut!_ardır. 

MAHUF İNGİLİZ CASUSU ŞİMDİ 
DE "SMİTH,, İSMİNİ ALDI 
loglllz ıazotelerine göre, 

Afganlstanda çalışan maruf 
lngillz casusu LA VRANCE (Lo
rens) lnglltereye avdet etmiştir. 
Fakat Lavrance ismini yine de
ğiştirmişti. 

çıkan resmini almağa muvaffak 
olmuştur, 

Korkunç şekilde 
hastalık yoktur 

------··..........-
Hıfzıssıhha mUdUrUnUn 
gazetemize beyanatı 

Ankara, 15 (Milliyet) Sıh• 
hfye Vekalet! Hıfzıssıhha umum 
mUdUrU Asım bey memleket 
ahvali sıhhiyesllc dlgcr mesall 
hakkında atideki izahatı ver· 
mlştlr: 

Bir milddcttenberi mücade
lesi ile ojtraşılan Konyadakl 
Kızıl hastalığı artık mllndefi 
olmuştur. Merkezde hastalıktan 
eser kalmamıştır. Millhakatta 
da aşıya devam edilmektedir. 

Ankarada geçen Ka. sanlde 
14 vaka kaydedildlğlnden bu • 
rada da tedablr atınmıştır. Bir 
iki gilne kadar aşı tatbikatına 
ba~lay acağız. 

TiFO NE HALDE 

BUyUk şehirlerin hepsinde 
de tek tllk tifo vakası olabilir. 

Memleketimizde mühim 
hadisesi yoktur. 

tifo 

KIZAMIK HASTALIGI 

Ankarada eheııi'inıyetslz şe· 
kllde bir kaç kızamık vakıısı 
olmuş, tedablr alınmıştı~. 

KABAKULAK DERDi 

Bu çok fazla ehemmiyet 
atfedilecek bir hastalık değildir 

ve şehrimizde ehemmiyetsiz şe· 
kildedir. Şimdiye !(adar çocuk· 
lar arasında 400 vaka olmuştur. 

ISTANBUL SITll\A MÜCADELESi 

Haydarpaşadan Pendiğe ka· 
dar olan saha ve b !hassa muha· 
clrlerln lskAn edik~ğl yerlerde 
sivri slnek1erln it' fı lçin kış 
mücadelesine başlanmıştır. 

Tilrk kodeksi bitti • Kanun 
mucibince tastiki Aliye 

iktiran etti • 930 senssl hazira
nından itibaren tatbik edilecektir. 

ALMAN 
BAHRiYELlLERi 

Emden süvarisi Cum
huriyet abidesine dün 
bir çelenk koydular 

Dün öğleden evel Emden 
gemisi namına Taksimde 
cumhuriyet abU!.*Slne bir 
çelenk konmuştur. 

Çelenk konarken merasim 
yapılmıştır. Merasimde önde 
Emden muzlkası ve bir k:ta 
asker bulunmuş çelengi ge
minin süvarisi abideye ko· 
yarken bando lstlklill Mar
şını çalmıştır. 

MlSAFlRLERF: KARAGÖZ 
~ Emden • zabitan ve müret

tebatı şerefine evelkl akşam 

Tepebaşında bir temsil verilmiş 
ve kendilerinin arzusu uzerlne 
Karagöz oynatılmıştır • Alman 
misafirler Karagözü alkışla· 
mışlar, bilhassa meşhur Yııluva 
sefasını pek beğenmişlerdir • 

Emden bugün limanımızdan 

hareket edecektir • 

KADR1YE H. HAK-
KINDAKİ TAHKİKAT Maıam oldujtu llzre Lavraoc~ 

ismini sık sık dejtlştlrmekledir, 
Hatta Araplar ve Afganlılar 

arasında çalışırken şeih ve Hoca 
gibi isimler almaktadır· Bu defa 
nın dl standa iken tayyare~I 
şav ismini takınmı,tı. 

1 Kadriye hanım ve rilfekası 
1 hakkındaki tahkikata devam 

edilmektedir, 

lnglllz gazetelerine g1,, e, 
Lavrence şimdi bunu da değiş
tirmiş SMiTH ismini takınmıştır. 
Yeni mister SMITH vapurdan 
çıkarken hiç kimseye görünmek 
ıstemenilş ve bllha<sa gazete
cilerle fotoğrafçılardan kaçın• 

mıştır. !akat bir gazete lotoğ· 
rafçısı Lavrancenln vapurdan 

Lavrancoln Afganistandan 
avdet ettikten sonra alınan 

yegane resmi olan bu fotoğrafı 
dercedlyoruz. \ 

icap eden şahitlerin mala • 
matına müracaat olunmaktadır. 
Diln cuma olduğu için Hikmet 
bey tahkikat Ue meşgul olma • 
mış, kimsenin !iadesi alınma • 
ınıştır. 

Şimdiye kadar yapılım lstiç· 
vaplarda Kadriye hanımın ifa
deleri birbirini nakzeder şekilde 
olduğlından tahkikat tamik 
edilmektedir • 

Atina gazeteleri 
ne diyorlar? 

1\1. PAP.\l\lN ATINAYA DAVF:T 
EDiL~ !ESi l\lUllTFi\ JEL\ lfŞ 

Atina, (Milllyet) Ankıırada 
cereyan eden Türk-Yunan mil· 
zakeratının flerlemekslzln de
vam ettiğini bura gazeteleri 
söylemekle iktifa ediyorlar. 

Türk hilkametlnden noktai 
nazarını tahriren tespit etmesi 
rica edilmişti Bu sabah çıkan 
gazeteler a14kadar bazı Tilrk 

mahaflllnin ıtazy kh ile Tllrk btt
kametlnln mukabele bllmisll 
olmak üzre Yunan emlaki hak· 
lı:ında •bazı tedabir• ittihazına 
teşebbüs edeceğini yazıyorlar. 

Gene bu gazetelerin iddasına 
göre zaten Türk hükllntetl bu 
kabil tedablrl muhik göstermek 
istemektedir. 

PAPA ATINA YA GIDECEKMI? 
,----~------Oldukça salahiyettar bazı 

Gazetelere na· .. -----"' 
zarcn M. Pa· 
paoın buğün

lerde Atlnaya 
davet edilme
si pek muhte· 
meldir. Yuna' 
sefiri buracıa 

şifahen izahat 
verecektir. Bu 
haberin doğ

ru olup olma
dığı anlaşıl-
mamakla be- M. Papa 
raber malam olan blrşey varsa 
o da Yunan hükametinln bir an 
evci bir neticeye vasıl olmak 
istediğidir. 

SABIK 1RAK 
KOMİSERİ 

Evclki glln şehrimize gelen 
sabık Irak fevkalllde komiseri 
Slr Hanri Dob<> dün ekspresle 
Londraya harekettetmlşt!r. 

Sabık komiserin fraktan ay
nlırken kral Faysal ile millaka-

tı esnasında alınan son resmini 
bu münasebelle dercedlyoruz. 

İRAN SEF ARETl 
lran sefareti müsteşarı 

Salt Han sefarethaneye alt 
son eşyayı bu gün Ankaraya 
götürecektir, Bir kaç güne 
kada.- da sefir gidecektir. 

FRANSIZ KABİNE
SİNE İTİMAT 

Parls, l 4 (A.A) - M. Po· 
lncarenln beyanatını miltea· 
kıp Ayan meclisi hükfimetln 
zıraat siyasetine mütealllk 
itimat takririn! kabul etmiş· 
tir. --·-MUHNIK GAZ 

KULLANILMIY ACAK 
Harpte muhnik gaz kulla • 

nılmaması hakkında Cenevrede 
toplanan kongra tarafından verilip 
httkQmetlmlz~e tasdik edilen k -

rara ait itillifnı:;ne sureti biltcn 
vilayetlerle beraber vilayellmfze 
de tebliğ edilmlftlr. 

••••••• 1 

Sabık Moskova sefirinin gaze
temize mühim beyanatı 

Harf inkilabımız Rusyada büyük bir 
alaka ve takdirle takıp edilmektedir 

••••••• 1 

lzmir meb'usluğuna intihap edilen Moskova sefiri Vasıf v-e 
yeni sefir Hllseyfn Ragıp beyler·dUn l(östence tarlklle ve Daçya 
vapuriı ile gelmişler ve ietlkbal edilmişlerdir , 

Fırka Klltlbl umumisi Saffet, Kılıç Ali, Meraş meb'usu 
Mltat beyler de Vasıf beyi istikbal etmişlerdlr. 
Vasıf Bey, Hüseyin Rağlp ı 

Beyle birlikte vapurdan inmiş ve 
o sırada kendisini karşılayan 

Efgan sefiri Gulam Ceylani Hıın 
Hazretleriyle samimi musafr 
hada bulunmuttur. 

Vasıf bey, Efgan sefirinl 
Moskova sefiri olan blraderlle 
görüştUğllnil, bu mülakattan 
memnun olduğunu ve sefam 
getirdiğini sllylemlştlr. 

Vasıf bey bir muharrlrlmlzc 
tU beyanı:ıtta bulunmuştur: 

- Rusye.dan iyi intibalarla 

, 

avdet ediyorum. Harf inkılabımız 
bu dost memlekettede blltUn 
medeni milletlerde olduğu gibi 
büyük bir alaka ve takdirle 
takip edilmektedir. pazar ğilnü 
Ankaraya haraket edeceğim. 

AFGANIST AN MESELESi? -Rusyadan tyrıldığınt zaman 
Afganlstaoın vaziyett iyi idi. Af· 
ğan Kıralı Amanullah Hz • 
nln muvaffakıyet! Rus Sovyet 
Hükumeti tarafından samimiyetle 
arzu ve iltizam oluommaktadır. 

Türk· Rus dostluğu. -
Müşterek menafie ve mtıte

kabil hissiyata istinat eden sa
mimi bir dostluğun yekdlgerine 
bağladığı Tllrk ve Rus millet 
ve bllk11metlerl arasında zaten 
mevcut olı;n dostane müoase
batın inkişaf ve tekllmüfilne, 
velev ki az bir zaman '.çin ça
lışmak fırsatını kazandığımdan 
dolayı ~ok mes'ut ve memcu
num. Rus Sovyet hükametlerı 

;tttlhadı ertı:anı ile yaptıtım le· 
mastardan daima ııııatıılmaz ve 

Vasıf Bey lstanbıılda iki 
gün kaldıktqn sonra Ankaraya 

gidecektir • 
iltihak etmek Uzerc hareket ettim 

Maarif vekaleti hakkında geze
telerde ıı:ördllklerlmden başka 

bir şeyden haberdar değilim. 
Çok aziz hemşerilerlmin , 

beni meb'usluklarına lnthap et
mekle gösterdi~' ~ri kıymetll iti
mattan mtıtevelllt teşkkllrleriml 
arzetınek üzere izm!re gitmek 
arzusunu taşıyorum • Fakat 
Anlı:araya hareket lllzumu kar
şısında bulunduğum için bu va
zifemi şimdi ifa edemlyeceğlm. 

lık fırsatta sevğlli milntehlplc
rimle yalı:ından temasa şltap 

..!d·:ıjeğim ... 
RAGIP BEY 

kıymetli halıralar saklayacağı'!!. Yeni Moskova sefiri Hllseyin 
Vekillet mevzubahısmı? 

Ragıp bey, bu ak~am Ankaraya 
- lzmlr meb'usluğuna intihap gidecek ve bir haftaya kadar 

edildiğim tebliğ olundu. Meclise Mokovaya hareket edecektir. 
----c:ı..-_...:.__ 

Yardım Pulu 1 

~fuhtaç edipler için 
herkitaptan on ar 

para alınacak 
----~-

Zengi11 bir Amerikalı ı'e 
Türk edebiyatı 

Güzel san'atlar blrllğl 
Edebiyat şubesi, hasta ve 
muhtaç vaziyette bulunan 

ediplere yardım için program 
hazırlamaktadır. 
Satılığa çıkarılan kitaplara 

onar paralık muavenet pulu 
llsak etmek suretlle bu hu
susta esaslı bir varidat elbe 
edilmesi muvafık görillmek
tedlr. Birliğin Edebiyat şu
besi, Beynelmilel fikir fede
rasyonuyla temas ve irtibat 
tesisine taraftar olup fede· 
rasyonla muhaberata baş

lamıştır. 

Amerikalı Zengin 
Amerikalı edebiyat muhibbi 

bir milyoner, TUrklyedekl edebı 
ccryanlarla altı.kadar olmuş ve 
bunlarin inkişafı için blrllğln 
Edebiyat şubesine ( 26,000) do· 
ıar teberru etmek arzusunu iz· 
har etmiştir. 

Edebiyat şubesinde yakında 
konleransltra başlanacaktır. 

Son tayinler 
Ankara 15 ~Mllliyet;-Erzin· 

can posta baş müdllrll Mustafa 
beyin vefatına mebni yerine 
Sivas baş mudil rıı Yusuf 

Sıvasa lzmir baş mlldilril 
Avni Beyler tayin edilmektedir. 

Midyat kaymakamı Sllleyıııan 
bey Tirebolu kaymakamlığına 

tayin edildi. 
Afyon Sıhhiye mUdllrll Şevki 

bey Urlaya nakledildi. 
Tapu Kadastro milfettlşllğine 

sabık mUfettlşlerden lbrahlm 
Haklı:ı, Hudut ve Sevahll sıhhıye 
mUdür maavlnllğlne Kavalı: 

tahaffuzhane müdürü salahattln 
beyler tayin edllmlşlerdır. 

BUGÜN 
2 lncl sahifemizde ı 
ı- Bcrlin. mektubu: :'\fatbuat baln

sunda uzun eteklermc:\ haua çıktı 
2- /~tina nıcktubu: Sırp·'{unan 

müza.kcratı 

3- Avrupada soğuklar 

4- Son haberler , 

3 üncü sahifemizde: 
1 - İstanbul Cunıa ·un! ~ı n:ı 1 

etıeni}•or 

2 - Spor , Kar l:oıusı 
3 - IHl~j_ıi ahmcrln yardın11 

4 üncü Sahifemizde: 
ı- llav.a raponı 
t- Fıkra 
3- Felek: f-laft. rıın ~J. sı 

4 - Roman, ımayc 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN ALDJO MEKTUP VE TELGRAFLAR - 1'011 ;Haberler ~ 

BERLİN MATBUAT aALosu RüsYANIN 
Yüksek tuvaletler arasında BORÇLARI 

Geçen senelerin kısa etekleri yerine uzun 
ve dalgalı etekler kaim oldu 

Berlln, 12 K Sani 1929 
(Milliyet) - Cumartesi günü 
nrilen matbuat balosu levkal'ıı 

de olmuştur. E.•A•en matbuat 
balo u Almanyıoın en yüksek 
balosudur. 

Biltiin nazırların sty ilerle, gaıe· 
ttd ve kibar hallan lldrak ettiği bu 
balo Tılrk balosunun verildlgi Mar· 
morsulde oldu. Daha sut dokuz. 
dan itibaren bütün Budabestcrs
ırasse hmust otomobillerle dol· 
muştu. 

Frak ve en yöhek nıveletlerle 
gelen erkek ve kadın misafirler 
arasında ~!manya ve Fransa na
zırlarının bir çokları, polis mti
dtiru, Beledıye rei>l, matbuat er
lı:Anı e<;nebl mahaftlden bütün 
ufera. onlar me:ı anında Turkiye 

Btiyak elçi 1 vardı. 
Kadınların tuveletlerl pek şa· 

)anı dıkkattı. Aylardan beri ha
ıırlanılan bu balo., her ·ı:nı: ol
du!\11 gibi bu •ene de en mukem
meli oldu. 
G~çen ııenelerin kı·a eteklerinin 

yerine bu ene 111.un ve dalgalı 

etekler kaim rılm tur 

Krep ıarıet krep aten ve ~i!on
arın krem, gulrcngi, san nu

an<lan arasında, ara sıra göze çar
pan • zun kalın ropları ile kadın
lar, l>alon n pikant tesirini ço
ğaltıyrırdu. Bn guzd zarfların 

mazrufu çok defa :&arfından bin
lerce defa yüluek paha vı drt
cedeldi 

ll:ıun ve dalgalı etekler ara
sında saklanan narin bacaklar, 
damını bir az hızlı döndüren 
kavalyenin mahirane hareketleri 
sayesinde büsbütün cuip bir 

~idi alıyordu. 
Şuruı kati ve muhakkali ki 

uzun etek kadına daha iyi bir 
figür veriyor. 

Gelen halk matbuat Cemiyeti 
azalarından iki zatın caniye et
tiklerinden müterekkipd. Kapalı 
bir meclis olduğu için bu çen
berin haricinde kalanların glrme
_ıne imk4n yoktu. 

Duhuliye (30) marktı. Patla
tılım ampanyalann haddi hesabı 
yoktu. Tombala dııha •aat on 
ikiye gelmeden bitti.Be~ cuband 
tannan ve oynak havalarile dans 
eden ml<aflrler pek neş'ell idi. 

Hu gunden itibaren . elecek 
baloya hazırlananlar var. 

Baloya i~tlrak eden beynel
milel sinema artistlerinden Henny 
Portan, l..iana Haid, Dita Porlo. 
\\ ılll I• rltsl'h, bel,Lillan 1 lan·eı 
V::ı. orada ldıler. 

Balo mükemmel oldu.Bakalım. 
Istanbul matbuat balosu 
olacak~ 

nasıl 

K. Ömer ----c..._.. __ _ 

SIRP-YUNAN MÜZAKERAT! 
Belgratta devam eden bu müzakerat etrafında 

•ıkı bir ketumiyet vardır 
Atine, 1Z [Mltltyet) - ITALYA YUNAN MISAK.1 

. Yıınanlatanla Vugoalavya Vanan meclisi meb'usanı dün 
arasında müzakerat cereyan fıalya-Yunaaistan arasındaki 
ediyor. fakat bu hususta alı- ırlsalu tasdik etti. Hem de itti· 
nrn malOmal(blr birini tutmuyor. faka yakın bir ekseri) etle ... 

· Belgratta dovam eden bu mil· Bu mlfakı, son derece Fransız 
zakerat etrafında sıkı bir ketu dostu ve Tan gazetesinin Atina 
ınlyet va(dır. Mamafl şimdiye muhabiri olan Makas isminde· 
kadar bu milzakerahn ikmal ki meb"ua müdafaa etti. M. 
ed1Jm1' olması da bekleniyordu. Yenlzelos ta bu misakın aktlnl 
fakat yeniden Belgrat hUkO· 
metince ileri sürülen mukabil kolaylaştırmak hususunda ken 

k dinden evel gelen bill;Ometlerln 
tekliflerden mOza erat uzamış· hizmet ve laallyetlnl methetmı~-
tır. lklnbl derecedeki bazı me- Y 

ail hakkında Sırp -Yunan nok- tir. ltalya ile Onlkl ada mese· 
tal nazarlarında bir yakıolık lesl halledilmediği için Yunan-
hasıl olduğu söyleniyor. Lakin lılar bu misaktan hotlaumıyor!ar. 
gUmrUlc, şimendifer ve bilhassa Fakat M. Yenlzelos böyle de-
liman fflerlnde benilz itilaf ol- mlyor. Yunan ba~vekill nutkunu 
namıştır. Belgrattaki Yunan şöyle bitirmlttlr: 
s liri Atlnaya çağtrılmıştır. Bu Yunan - /falya misakı 
erhalde kendlslndeıı izahat şark sulha için bir teminat 
Jmak ve talimat vermek içindir. teşkil eder. 

- -- fLAiAR •mı ______ _ 

İttihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hav·at üzerine sigorta ınuan1elesiH 
icra eyleriz. Sigortalan halk için n1üsait 

şeraiti havidir 2 
~terkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

• ııtP'<i ıılıuınmayan ~whll'lf'rd~ ıH·ı·ntı- aı·ıınm11ktııılıı· 

· .r. .... 'felııfon ' Beyoı'.(hı - 2003 

ı ımmm m IIDR 
BüyUk ~ 

E"l tayyare piyankôsuİ 
Keşideler her ayın 11. ndedir -

2. ci keşide l l Mart 

Büyük ikramiye: 
35,000 liradır 

Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır 

nııınıınıllllillflıfıııııw~ıımmırııımı 
lstanbul emvali eytam 
müdüriyetinden: 
. Emine Makbule hanımın idareye vefaen mefru~ h ""aa Şeh1adebafU1da 

I· cvziye mahallesınde Fevziye caddesinde atik J $er lıt .l(! numaralı bir kıta 
arsası bilmuzaı edt QSO liraya ıaliblne blı1ncı ıh: , ' lıı!icra 18-2·929 pazar· 
ıesl ıiJnü son ihale,; iora edilectğind,· . ' "anluın idareye milracur 
cvlemeleıt 

Müsait bir sureti tesvi
ye bulunuyor 

Loadra, 14 (A.A) - • Oally 
Matı. in Berlla muhabiri bildir· 
lyor : " BerHner Tagehlı.tt. Oa· 
&etealae nazarH Rus tur•lar 
ittihadı bllkOmetlala Ruayaoııı 
dalalerl•• olu bot'çlarınıa tecil· 
J•I ı~a Daw11 planına mllmıı. 
111 bir pılanııı mevkii meriyetı 

vuı te.kllftade bııluamuf oldutu 
rivayet edflmıktedlr. Ba teklifin 
Amerikan mahaflll maliyesi ta
rafından fevkalade clddt tala· 
kkt edllmlt oldutu söyleniyor. 
"Berllaer Taıtebllatt. M.oıkova 

JıllkOmıtl böyle bir earetl tes
viye· kabul ettltf takdirde banıin 
netlcetl Sovyet hllkOmetlnla 
Amerika tarafından ılyaaetea 

taDJnma•ı olacağını ill ve eyle
mektedir . Oawe planı yalnız 
Çar ve l(erenaky idarelerine alt 
borçları:ı tesviye~lni değil belki 
aynı zamanda Rusyadakl ecnebi 
emlakine ait mes'elenln hallini de 
derpiş eder . 
"Tagebiatt. Lahaydekl muba· 

birinin Royal Ducb mahaflllnln 
1\\. Cbarles Dewey ile Mokova 
ara ındakl mUnasebatın fevkal
ade ehemmiyetli olduğunu bil
dirdiğini yazmaktadır. Lehistan 
hOkftmetl nezdlndekl Amerikan 
mali müşaviri M. Oewe~ filha
kika J\\. "Hoover. la em'rnt 
dostudur ve yeni Amcri an Re
isicumhuru tarafından keud ~ıne 
mühim bir vazife tevdi edilmiş 

oldutu söylenmektedir. ............. 
Tamirat müzakerat. 

ne safhada 
Parls, 14 (A.A) - Tamirat 

mutahassıslarının bu g!lnka 

lçtlmaında Alman mutahas
sısı M. Melchlor Almanya
nın mali vaziyetinden ve 
mevcut vergi ve resimlerden 
uzun uzadıya bahsetmiştir. 

Alman nokta! nazarı 
Beri in: 14 (A.A) - Paristen 

gelen me"uk haberlere nazaran 
Dr. \1. 'chacht alacaklı olan 
de\ Jetlerin hali hazırda içtıma 

etmekte olan muta ha. sıslar komi 
tesinl kendi arzu ve teşebbüsle

riyle toplamı~ oldu klan nı H! 

lı.Imanyanın bu komitede her 
han bir atıfet talebi için değil 

belki yeniden tetkiki bir zaruret 
olan Dawes planı mes'elesinin 
ktklkine i~nıak eylemek için 
bpatı vucut eylemiş olduğunu 

be} an eoni~tir. 

Dr. Sehacht bu mesele mall 
nokta! na?.ardan tetkik edildlği 

takdirde hali hazırdaki vaziyetin 
mupbem ve binaen aleyh tehli
keli olduğunun görüleceğini izah 
etmi~tir. '.'v1umaileyh senevi tak
sitlerin 62 ene idame edilmesini 
muhik gösterecek hiç bir şey 
mevcut olmadığını beyan ve 
mes"eleye yeni bir ~ekil verme
nin buyuk mikyasta ecnebi ls
tikrazları almadıkça mümkün 
olmıyaçsı~ı.nın ilave etmiştir. 

*,Sabık nazırın vaziyeti -
Partıı, 14 (A.A) - Adliye mü
tahas<ıslarından ikinci grupta sa
bık maliye ntzırı 'ıl. "Klotz. un 
tamamen mes'ul olduğuna karar 
vermiştir. Ancak ciheti ad!Jyenin 
nazarı di~kaunı celb etmesi 
hızım gelen bir takım pislkolo
jlk hususiyetler mevcut olduğu

nu beyan etmişlerdir. 

AFGANİST ANDAN 
ÇIKANLAR 

Londra, 14 (A.A) - Bu 
gün de 4 ln(lllz tayyareslyle 

Kabilden Petavra 43 klfl 
nakledllmlşt1r. 

Prag panayırı 
Pragda büyük bir panayır açıl

~tır. Beynelmilel mahiyette olaıı 
bu panayırın mllkemmellyed için 
Çelcoslovalc hiik1llııcdnce hl9 bir 
gayretten gert durulmamtftır. Panayır 
merkezi Avrup.da 111 muız1am bir 
bina! olan cesim nrayda ıMa 

AVRUPADA 
Soğuklar 

İngilterede, Fransa
da soğukşiddetini 
artırdıkça artırdı 
Lo•dra, 14 r A.A.) - Oreen· 

vlc~ raıathaneei butiln sıfır 

altında ~ derece kaydetmittlr. 
8a 1895 tariblndeld bilyilk to· 
tuta maaavl dlr. 

Taymla bir çok yerlerde vı 
batta Londra ffampton clvanıı
da donmuftW'. Don Varringtoa
da M•l'J•Y .-1ır1 llıerlndeld 
köprilnUa çelikten çah11ııııı bil· 
kUlllp- -kıvnlmauaı ve yol llz•· 
rfııde talıtadaa kaldınmııı yük· 
Mlmeelat ve 1ıl•ııetıı;ıı Yarrlnı· 
toa 11• Qıeete vıı tlmaıt Oal 
ara.zlelnde m...,akaiatıu Jatnteı-
aı mucip oimu ıur. . 

Frenseda. Parlı,14 (A.A) 
8otut artmaktadır. •Savole•dA 
derecei hararet tek.rar dil,milş

tilr ve termometre nakı• 21 ifa 
25 kaydetmiştir. Trenler mühim 
teahhilrlere uğramaktadırlar. 

Paris 14 A.A.) - Frınsadın 
ve \ vrupadan gelen telgraflar şid 

detli sop;ugun ve kar fırtınalarının 

deam etmekte oidugunu biltlirmek
tedir. Bir çok akar sular donmuştur. 
Bir çok tı lefat vukuu bildirılmektedir. 
Fran.anın şarkmda termom_etre nakıs 
28, merkezi Fransada nakı~ \!b dan 
a ağıdır Trenler daima teebhürata 
u r .!l'aktaJı 
Dl§er memleketlerde 

Çekoslavakyada , .\lacaristındıı 
.e Avustur)ada karların irtifaı 'il mel· 
roya baliıt olmuş 'e demır yollarını 
kapatmtjur. '"içrede sol\'uk son de
rece şiddetlidir. Bilhassa ·Grı ons • 
da hararet nakıs JO dur. Viyana 
gazeteleri kömür ve içilecek su fık

tanı dolayısiyle >aziyetin vahim 
oldugıınu bildirmektedirler, Bir çok 
klmselenn burunları, kulakları ve bir 
takım azaları donmu,tur. 

Parla, 15 (A.A)- Parla mıntıka
sında dün hafif surette itidal kesb< ı
mij olan derecei hararet gece tekrar 
düşmüştür. Sal>alıın dördünde ttrmo
metre nalc11 >nu göstermekte idi. 

lngllterede grip aalgıDJ -
Londra, 15 \, \ ) - Geçen hafta 
zarfında lngilterede gripten olenlertn 
miktarının bine yıkın olduğu bildiril
mektedir. Evelk! hafta bu miktarı 
652 den ibrret idi. Sene başından 

beri lngilmede gnpten ölenlerin 
miktarı 2340 dır. Geçen sene ayn! 
devirde vefi ·at miktarı yalnız 714 idi. 

ZENCİLERİN İNTİ
HAP lfAKKI 

Kap, 15 (A.A.) - Milf· 
terek olarak akdetmiş ol
dukları celsede iki teşrif 

meclis dün bir takrir kabuJ 
etmişlerdir. Bu takrir M. 
Hertzog tarafından teklif 
edllml~ olan ve yerlllerle 
zencilerin intihap hakkına 

mütealllk bulunan iki kanun 
liylhasına ithal edilecektir. 
HUkOmet yalnız 8 kJşıllk 
bir ekseriyet elde etmlf 
olduğundan projelerin !lçilnca 
kraatl için lazım olan ekse
riyetin temin edllmlyP.cett 
bedihidir. 

iLANLAR 

Konferans serileri 
YUkset MUhendls Mektebi mU

diriyıtindcn ı 

f'rOfC$Ör Doktor Kerim B. W Şu
bat 9'il9 tar!blne mUsadtt çaqanbı 

günUnden itibaren her on bq gün
de bir çaflanbı günleri sut 15,5 ten 
17 ye kadar ceman 8 konferaıu ve
recekıir. 8 inci ve sonuncu kon
ferını 29 Mayıs 929 çarşanba gil
nQne müsadlf olıcaknr. Bu konle
ranJ ıeriılnliı mevzuu Kerim B. ta
rafından öntımttzdekl T-.rinlevve
linden itibaren Einştein Nuartyo· 
sine ait Konferans serisine methal 
olmak uzere: 

Fizik Matematik mebadisidir 
işbu lconferanı serlleri Gümiif 

suyunda vaki yüksele Milhendiı mek
ıebinln 6 numaralı Der1hane1inde 
vertleeelctir. Arzu edenler bu lconfe
ranslan ıalcip edebU!rler. 

DOKTOR 

İZZET KAMİL 
Emrazı cildiye, rr.np, yeni ve 

Clkl beboCııtlutuan -ıı tedal'I 
eder. ~ Kapı, Şekerci Hadllekir 
Uqılmdakl _ ... 1ıı1en "sr 

s~;iR{;;~Dt- TED İYE MUV AZENEM1Z 
Dİ TESLİHA T Te~kı-~at aktif ve pasif ~lmak üzere _iki 

buyuk fasıldan terekkup etmektedır 
lngiltereye Yeni tek

lifler yapılacak 

\\ ashlngton, 14 (A.A) 
Londrada bir Amerikan men
baından ıeten telgTaflara 
nazaran lnılltere hükOmetl
nln bahr1 tahdidi tesllhat 
mea'eleslnln halline &'lrlşll
mek Uzre yeni tekliflerde 
bulunması muhtemeldir. Bu 
telırafJar hakkında henilz 
matbuatta mutalAa ve tefsir
lere tes.ıdilf edilmemekte lıe
de l11gtltere tarafından böyle 
bir teşebbüs icrası kendile· 
rint razla hayrete dilçar et
mlyecek olan remi Amerikan 
mahaflll bu haberleri bUyQk 
bir alAka ile karşılamıştır. 

Dünyanın en büyük ge
milerinden olan "Levlatan. 
ile Amerikanın Bahri muhiti 
atla i ticaret filosuna men· 
sup dlıter on iki geminin 
satılması ayan hariciye en
cümeni tarafından tasdik 
edilmiştir. Bu gemiler 16 
milyon dolar mukablllnde 
Chapman müessesesine satı
lacaktır. 

VAPUR SATIYORLAR 
\Vashlngton; 14 (A.A) -

Amerlka seyri sefaln idaresi 
Amerikan ticaret filosunun 
bir takım gemilerinin 16 
milyon dolardan fazla bir 

meblat mukablllnde Nevv
yorklu bir kumpanyaya sa
tılmasını tasvip etmiştir. 

Suryede vaziyet 
Müessisan meclis 1 
kapandıktan sonra 

• El"Ahrar • gazetesinden: Alı 
komiserin teklifine karşı mileıısi

san meclisinin verdiği cevap 
hakkında leh ve aleyh olarak 
memlekette müthiş cereyanlar 
hakkında meclis reis vekili atideki 
beyanatta bulunmuştur. 

"\lecllsln verdiği cevap :Vlti
essban Cemiyetinin yeni bazı 

tekliflerini mutazamındır. Aıt ko
miserin teklifleri ne icin redde
dilmi~ctr·ı Diyenlerin gayeleri 
vardır. 

Ali kom!s~rln tekliflerini red
detmekte bir me~'ullyet vardır. 

Fakat memleketin mesallblne, 
hakimiyetine muballf olan şeyleri 
kabul etmekteki mes'uliyet daha 
büyılktür. Bu sebepten Alı ko
miserin ceklifleri cemiyet cırahn
dan arlz ve amik tetkik edildik
ten sonra cemiyet dahl .Ü! ko
misere verdiği cevapta hızı yeni 
teklifler dermeyan etmiştir. 

Alt komiserin bunlara muva
fakat edeceği ve memleketin 
mesallhlnl temin etmek suretlle 
halıhazır buhrana nrhayet verlle
ceginl ümit ediyoruz.. 

Ielıt.:l.aC:•nd.a 

Almanya ile dostluk 
Londra, 14 (A.A) - Le· 

hlstan hilktlmetınln Almanya 
ile her iki memleketin tema
mlyetl millklyesfnl temin 
edecek bir muahede • • 
ılmade olduğu rlvay1... 
mektedlr. Bu "Revue des 
revueı,. niln bu husustaki 
telkinine cevaben Leh hari
ciye nazın M. Zaleskl tara- I 
tından mezkilr mecmu•ya 
ıönderllen bir telgrafta de( 
meyan edilmiş olan bir tek
liftir. Mumalleyhln jeneral 
Oroeaer tarafından bu mec
muada yeni Alman kruvazö· 
rilniln lnfASı hakkında ser
dolunan dellllerde cevap 
vermert arzu etmekte oldutu 
rivayet olunuyor. Zira ı!l· 

malleyh jeneral bu fırsatta 
istifade ederek Lehlstanıa 
tec avaz kA~e afyet lor de 
bulunmakta oWutuaa telıaJh 

ı\nkarn 15 (milliyet) - lll 
lktis mecfüinln yeni meııni 

mevzuu olan cedfye muva7.enesl 
ile lştiıtal etmek üzere ankaradan 
başka 1 tanbul ve lzmirde bir 
komısyon ceık.11 edilmiştir. bu 
kumlsyol)larla ccmas etmek üzere 

İltanbul ve lzmire giden iktisat 
meclisi tlls1 kil.dbi umumisi Nu
rullah F,.sat bey ahiren .\nkaraya 

avdet etınittir. Aldığımız malıl

mata göre lstanbul ve İzmir ko
niliyonlan Ankaradı müteşekkil 

komisyonca teıplt edilen me ai esa
san aa1reııinde tetkikat ile iştigal 

etmektedirler. Bu komisyonlar bu 
meı;al programı içinde mühim 
tetkık mevzuları deruhte etmiş
lerdir. 

Tediye muvazenesi mevzunun 
hususiyetine başlıca ihracat mer
kezlerimiz olan l:ı:mlr ve lstan
bulda lntaci icap etmiştir. Anka
rada muteşekk:il olan komiS} on
da ayrıca tetkikata devam ettiği 
ğlbl diğer komı yonlann mesalsl 
de mutalea ve tasnif ederek 
umumi neticeler istihsaline çalış· 

m ı<lir 

l'ediye muvazenemlz etrafın

dakı teckıkat aktif ve pulf olmk 
W.re iki büyük fasıldan terekküp 
etmektedir birinci fısılda ihra
cat tlcaretimızln ve liman faali
yetimizin ve bilumum ecnebi 
memleketler hesabına icra edil-

mekce <>lan hidematın hust !yer
lerinden başka eyyahatJarır. 
ve ecnebilerin Türklyedeki ar!· 
yatı tahvilatı eenebi~e esbabın" 
varidatı harice satılan tah\'il' ı:. 
eCT'ebi tabıyetını haiz eşha< t 
rafından muba) na cdllen aı rl 
menkolat yeniden gelen ecnebi 
. ermayesl 'C al re ıılbl mevzular 
bulunmaktadır. 

bilb~ua ihracat ticaretimiz 
hakkında icra edilmekte olan 
tetkikat netice 1 fllyanı difkıc 
görülmektedir 

lk.lnct faSJ]da lthelat tlc4rccl 
için türkivedt faal olan ı!tnebl 
seonayeslnin senelik murettebau 
harice tediye edilen orta Licrec 
!eri devlet devairi nam ve hesa· 
bina memallkl ecnebiyeye yapı 
lan tedlyaci ıımumi)'c, ecn~bı 
memlek~ılı:rlndekl vatandaşlan· 
mlı!n <arfiyacı gibi çok muhım 

me\adı ihtiva etmektedir. 
Hu fa<illara mutealhk mevadln 

büytik bir kısmı şimdiye kadar 
lstlh>al edilmiştır. Bunlar tevhlt 
ve ta nlf edildikten sonra !ktlsaı 

meclisi aza,ından l'rabzon meb' 
usu Ha ·an beyin riyasetinde bu· 
lunan Ankara komi!yonu 1.ctlmı 
ederek mech.i ~l!ye arzedilecek 
ihzari raporun şekli nihai•lni t 
plc edecektir. 

Hrzlranln birinde inikat ede 
cek rılan meclis munhasiran bu 
mdde ile meşgul olacaktır. 

Edirnede suğuk 
Edirne, 14 (Mt!Hyet) • Fırtına (Zl\UR VE PAR.!!' ERGU.~ 

yollarda telgraf tellerini lcoperdJtı RİNDE BÜYÜK MüKAFAT 
gibi bir çok yerlerde de telgraf Yit ALTIN ;\IADALYA iHRAZ 
dlrek.leriııi eökmtlftur. tdinıealn için- EDF:N MARUF 
de l5e bir çok ıalııtbUI lebebiyet 

vermiştir. Ev ve duktniar yıkılmıftll'. İDEAL 
Sotukıan !iç tı.ı dondu. Meri9 

Jie. Tunca cqtı. t\fuhta~ çoculdar tçln 

100 lira tahıiş edildi. KONSERVALARINI 
l!imayel Eıbl konpul wmı 

Herııe1, btlıiltf na, tercih eder. gl il< ıoplanı:lı. 

1 Methur doktor Zergertu talkı\ ettigl 
mtJyaz feshi uıOI ilzro turetl lmaller!, hali 

Ankara, 1 il (Milliyet)- :Vler- tabiilerlnla mulıafıızuını temin edeı 
ruıın Elvanlı nahiyesindeki Krom NFES! MüKEMME 
madeni imtiyazının feshi Hey.eti SIH.Ht! 
vekllece takarrür etmiştir. 

FAHRİ KONSOLOS Her bir tecrtıbetı bayttk bir mu· 
vaffalclyeı, bir ılfetl Umum balı: 

Ankara., 1 ~ Ç lllllyet) - Bre- kaliye ınatazalannda bulonur. 
man ftbrl Türk k:onsolosluğun• 11-llııİı•ilİİl•mmm;;::ı:..I 
'.\fösyö Andor, kolonyaya Möayö 
Serman tayın edılm.lşdr. 

Diln alcfamkl yanrın 
Dün akşam kantarcılardı 

Zehra isminde bir kadının ika

met ettiği 9 numorolı •h1aP 
hanede yangın çı.lc"'1' ve bir 
oda kısmen yandıktan sonra atq 
Söndürülmti~tUr. 

ıtiae....ı•••••., 
TÜRK- MACAR 

MUAHEDESi 
Badapefte 1' (A.A) - Hartcfy. 

nazın Tllrk-Macar bitaraflık uz
l&fm• ve lıakem muJıedename
ılala taadlkıaa matedalr kanun 
layıhuıaı mecllN tevdi etııllfdr. ....................... 

l(LLOO MISAKI 
Adaa, 1' (A.A) Meel19 bu 

tece me~alslnl tehir etmezden 
evel yuııanlstaııJJJ Kellot mlıa· 
lana lttlratıne dair olu kuıın 
layıbasmı tasdik ıtmlfdr. 

iLAN 
; nalı:dlye ınöbacülı dai1'911 

ı,1 hannı aurea kattyede 
k ·c1>unyeıtnde bulunduıtu 

cıheı' e. bur;une kadar nezdlerlııde 
mukıbıll te•vlye ed!lmemış fersude 
evrak! nakdiye uba ının, yetleriııdelci 

maklıuzlın ıbraz eylemek ve mat
luplarını almak 11ıere, nihayet Şuba
tın 28 ine kadar, Cüma gilnlerlnden 
maada, hergün uı O,~ tao 12 ye, 
ve 2 den ~ e kadar, duYll:ı umumiye 
blnuındakl mübadele dalreaine mil-
1'9CUI eylemeleri beteluar "IC son 
defa olarak reca oluuur.o 

t.ba müddedn lıllaıııındu tonra 
metallbaıı nazır ldban ahnmamık 

mh11lı:utae muas olııc:aklan alaka· 

nebi memleketlere 
giden tficcar ve 

seyJahlara 
Banka ıommarçiyılı 

İtalyana 
~ye1i 700,00),000 

(ihtiyat a.kceaiı 
540,001,00) Liret) 

Traveilen (Seyyablrı 
çekleri) satar 

Liret, frank, İngiliz llruı 
veya doları frank olarak 
satılan bu çelcler sayesinde 
n ·e gitseniz paranızı kP
ıııaı. emniyetle taşır ve her 
e zaman fflter~eniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otell
erde, 'Yllpurla.rda, trenlerde 
~~ çekleri en küçOk tediyaı 
ıçın nakit makamında kola
ylıkla ıstimal edebiliT'!liniz. 
Traveller~ çekleri hakiki 
sahibinden baska ldmsenın 
kullanamayacağı bir şekilde 1 tertip ve ihtas edilmiştir. 7 

DOYÇE ORYEHT BAHK 
Tcsı. tanhl; 1 Q06 

Miıes•lslen; Dresdner Bank. 
A. Şafhıvzenşer Bank, Prıyn 

, uyonai Ban~ For Doyçlant 
idare merkeil; Berlln 
Şubeler!ı l>ıanbul, lzmir, 

Hamüurıı 
Galata lcıtmı t•lofon numroı~ 

Beyogl~ 247, :US, lik. 9M. 
lsıanbul kısmı ıa!•• ••Hrıro

s~ lstuıbu~ 1841, aMa. 
DepolU, .. ~ dlttln 

giimrüıu, ıefdon BlllllftllU, 

laıaııbul S227. 
mı..- b&llta muuııellll 

ren. "' ıı-.ı kualar icar 

1) 

l 

1 
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MILLlYETIN S_EH'R VE MEJ\1LEKET _HABE LER" 
Poli/TE 

KAÇAKÇILAR 
Bulgaristandan geti
rilen altınlar tutuldu _.__ 

Hicaza gitmek üzre Bul

garistandan şehrimize gelen 

.\hmet, Hasan, 

Mehmet ve 
Hüseyn ağa

lar vapura 

girerken hal
leri şüp hell 

görülmüş ve 
ilzerleri aran

dığı zamanda 

100 Türk ve 
400 lnglliz altını kaçırdık
ları görülerek musadere 

edilmiştir. 
Saı kıntılık memnu - l"yipte 

l;m:ıil, ll•cer hanıma ;arkıntıhk etti· 
ginden derde.'! cdilmi~tir. 

* Paraları çaldırdı - Sultan· 
hamamında \ti beyin hizmetçisi 
l Ja)ıın h:!nk:ly•t :\00 lir:t g"tlirürken 
ç:ıldırını;tır. 

Taşla yaralamı~lar Sakir 
ile ınehıııcı Gahııada hamal Sadıjtı 
ta.,.la ccrhctnli.::lcrJir. 

iki çocuk arasında - \ er 
''anıLı f ~ ,. ;md:ı \g:lh :ır\..ada;ı l ~ 
ya~ın<l;ı \ chpi ile kay~a. ctmi~ 'ı.: 
\·chph i \<tr;tlamı~tır 

Bıçak ve telıtit ı lrt;1kt1ydc 
\lehınct ;arho; hir halde ar\..ada;ı 
/.a.z.ıri\ı tchrit ·tmi~ \c l,<11..:ıri elin· 
den hıça~ı almak i;ıcr\..cıı \ lchmedin 
eli l-;c~ilmi\'tir. 

* ihtiyar değilmiş! \ler 
canda ı;a\'eı \ptull:ılı ihti> arladıgını 
"'") ll·rcn \ a ... il bnıin<lc hiriııc fena 
halde llay:ık atmı>tır. 

•Oyun oynayanlara karışmış -
\lcrc:uıda l'u~tu pa~a hanında :-e)ar 
kom; .. \ oıH:u l >nııih. . arkn.d<t;ıl.ırilc 

k:iha.t o~ naılc~ "'apka~ı 1 fa~ ık ı.:ı: 

karı~nıı~ 'c ( 'nni~ı dCJ~·rnü~tir. 1 lı.I\ rJ.. 
dcrde:'t cı.lilmi~ttr. 

• Hamamcı yakalandı Uüıı 
Kü~ük \fu,t•fa pa,a ham.1111111• ~iden 
~a.ıirc h:ınıının hir hırka 'c htt 

lira.'' ~·alınmı .... \ c 'arık olan h:ıın:ımc..·ı 

\,.-;ı..· dcrdL•:-ır cdilrni;-lir. 
* Bayılan kömürcü Siılc\. 

n1aniycdc l..(ıınurcli çınıgı ldri:-; ınar 

.ıktan tli.ıkk:lıl{lt baı ılmıi ı e man. ald:ı 
de'trilcrcl~ düll..:ının içi ):ınnıı~tır, 

* Otelde dayak fııslı Sirl-e 
ci<lc l .. kcndcri~ e otelinde ~a7.clclcri 
ha.;k.3"'111111 okıını!ı .ın;ı ıoe' <lan \'Cr· 
mircn Sal:lhattıı·ııı hali ıırnda oıuran 
.\lchnıct cl"cndinin .. inirinc dokuna · 
r:ık .·Jl.ahauini di.~ınütür. -·-

-~ 

~MÜTEF"ERJK HASERL~ 

HALA YtlK ... 
.......... 

Günlerdenberi gele· 
miyen vapurlar var 

- ··-1\ara<lenizdc karaya onıran 

Tekirdatı; v:ıpıım hala ktırtarıla· 

nıanıHır \':ıpurun tahlbi için 

Seı ri,ef;ıin idJı-csi llenıd:ır ı :ıpu· 

runLı ~lindcrıni~tir. 

On 1tün ..,,.el Batıımdan hare

ket c·dcn İlaha handralı ,\siriya 

ı :ıpunı MI:\ limanımıza !!;Clcnıc

nıi~tir. 

\':ıpıınııı lıir kaıarn "Arama;ı 

ihcimalint· lıin;ıen rnhkikac yap· 
pılmakrndır. • 

Yakacık vapuru 
llir nıııddcucnhcri tamir edil

mekte •ıl;ı -:cn·,cfoin idaresinin 

\ a\..auk 'apıırn lıitnıi~. ha, uzduı 

çıkmı;tır. \ apur Scyy ar bir ate· 

iye haline ırctirildiginden bade

nıa ) okıı la~ını:11 acaktır. İskelele
rin tamirinde k ıllanıl~cal-nr. 
iPEK SERGiSiNE GiDiLECEK 

\!artın dordııı den onseJ..izint 

kadar tkYam etmek ıızrc !.iyon· 
d:ı a,·ılm:ak olan ıpek~ilik erti 

'ine ipckçilerinıizin de i:tiraki 
takarr. ır etmi~tir. 

Gülcemalin tamiri 
( :ı kunııliı tamiratı lıitnıi~ 

\·c h.t•·ici taınirau İ\'in (;l) nu 
nı:ıralı ha,·za ~irn1i~Lir. 

Seyyahlar Şehri gezdi -
tvelki akşam Lotus vapuru ile 
8eruttan şehrimize gelen 110 

lcadar lngiliz ve Amerikalı scy
Yah dUn şehrimizin şa}anı te
tııaşıı )·erlerini gezmişlerdir. 

Bugün Marsilyaya gldecek
ltrdir. 

TEVZiA 1' işi NE 
·01DU? 

Alakadarlar tevziatın 
tesriini istediler 

Gayrı miıbadiller ccmi,eti ikinci 
roisi l'elıU lıey ~u beıaııatt• bulun· 
muştur; 

Ceçen gıin Cemal Ilusnü lıcyie 
gOrU~tük. 'fcyziaun tcsriini rica ettik. 
Cemal Hüsnlı be\' tc\Ziaıı,rı süratlc 
'\llpılına~ını kcndisi~in de arzu t:ttiğı· 
ni \C tc\·ziatın ccmj,ct hey'cti 
iuare;inee yapılm<'ını ten- p eyledi· 
gini ilaıe ettiler. 

flarici\e \C .\lali\c \ck:ilctlcr 
den CC\'IP beklenİ\<lr. c:elince uer· 
hal tevziat• ba;lanacaktır. Terziıtıa 
ııi,pcı ar:ınaeaj!;ı uoj\Tu ılcj!;ildir. 

\"akında kongr~ tııplanacaktır. 
l laıta hu hu;u,ra hiraz j(eç bile ka · 
lınını>tır. Caı ri mul»diller ara-ında 
hir ihtllM yoktur. 1 leucf hirdir. 

- -·-,...__ 

MAARiFTE 

YÜZDEONBEŞ 
l\1uall imlerin aylıkları 

haziranda artacak 
lstanbul Maarif müdüri

yeti tarafından yapılan yeni 

bütçeye na-

::~~:n ·,~:bz~~ -~ l 
ren muallim l3.J. 
maaşlarına 

yüzde onbeş ~ 

nlsbetlnde zam 

yapılacaktır. 

Bu zam sek- _ 

sen bin llra 

tut makta dır. 

) ENl MEKTEPLER 
Gelecek sene lstanbulun 

muhtelli semtlerinde yeni 
m~ktepler açllmak üzre 
,f\aarif bütçesine tahsisat 
konmuştur. Daha ziyade 
şube mahlyctinbe olacak 
olan bu mektepler Topkapı, 
Şehremini. Aksaray, Nişan
taşı. Kasımpaşa ve sair )"er
lerde açılacaktır. 

Bu mekteplerin bir kısmı 
için arsa ve bina temin 
edilmiştir. Bir kısmı için de 
tedarik edilmek üzredir. -·-G·ÜZEL S·\ \"ATLAR 
Hamit Beyin heykeli 

yapıldı 
rı:·~cl S;ın"atlar ah..uh:n1t:-ointlc 

runçtın he,·kcl diiknıek için \apılan 

ttcrübclcr OH\\ :ıff:tk IYCtll· llClİCclcn. 
ınişttr. 

\hdiılhak l l:ımit llcdıı wnçıan 
hl'\ keli ,·licu<lC" ı:-t:tirilıni~cir •. \kadcmidc 
çini (11:;1klar tc .. i .. t ı\·iıı _\\'nıpadan \;izım 

~elen malzeırıc \ c el.'nchi mtitahao:;ı:.ı:-> 
cellıcdilmi~ olc.luAu 11-in Hkında hu 
kı;ıın da raali\ ete ~cçcecktir 

,\kademi müdürü ,\amık J,ınail, 

profesörlerden Celil Esaı ve lsmaıl 
ı l:ıkkı ilerler. >0n·aıa ait 1'tılahlan 

ce ... pic için hu g,ün \nk;ıra.\a gide 
ceklenlir. 

Mağara çöktü 
J\danada lluruk charin<la bir f:ı. 

cia \·ukn hulnııı-;cur. ~iiınlır y~ıpıp 
:-;uınal..l;ı temini 1111'.İ::-ct cdcrı l lü~c~ in 
oJ;lu kora \ 1chınct onha.~ı i .. ıniı e 
bir adanı, zcyce~i Ze~oep, kızı ('c:ıı 

net. di~·cr \..11.1 1 lüıirnc Ye llırahimlc 

ınczkür ltir ınııttnrada ikaın~t etmekte 
in1işler. ( :eçcn f!İ.İn ~·aAnıur c;o;na ·ınd.,, 
hühin aile cfradi ma~arada oturnııkta 
iken .\ lchınet onba~ının <lınuıdı gc 
lcrel- mcrk<pleriniıı l-31 holdugunu 
Juıhcr \ı,.•rın~si i.L1.crint: \Jchmct on
ha~ı d:unıdilc hirliktc n1c.:rkchi ara 
n1aya ~ıdiyorJır. 

Bunlır Jtiıtikccıı hir az sonrr 
ma~arı hirdı:nhirc çi•kcrck .\Tehnlct 
onha-:-nn:ı ZC\ l'c_..;.j Ze, nch. Kızlan 

Cennet \C 1 fiı,ııe ile oj!;lıı llırahim 
ka ·alırııı altındı kalı)orlaı 

\ ı ,onr~ ıııa,a-•11 l\llcı eden .\leh 
rııct onha~ıylı d:tm;ıJ1 iimic etmcd;kltri 
fecı. ı..·urkıınç maıızaro ile k•1>İia· 
ş11· orlar. . 

1 )erlrnf fcl:lkctzcdclen enkaz al
tından ,·ıkam ıırlar. 1-'akat hu <er. 
dıha feci v~ tÜ\ ll·r ürpı..·rtici hir 
ınanzara ile ~ar~ıla::-t \ orh.ır . Fel:\kct
zcdclcrdeıı %c11ıeplc kıZJ:ırı Cennet 
Ye ı ıu ... nc yefat l'tmi~ler lhrahimin 
de ayaklan J1Jl\':ılann11~tır 

Za\"allı .\lehınet 1111ha~ı 7.c~ccı>iylt 
kızlarını defnettikten :-<Onra şehre Jt;C· 

il-re\.. Jandarma kumanuanlı~ını ,·ak'
:ıd;ın h:ıhtrdar ı..:lJni~ \"e harici hülük 
kumandanı lh-.n be' tarafından ıoh
kık.lta iptidar ohınma:'>ttır. 

\l~rrııh !!•rahim l>cl.11 ı~dıi\i 
Jı•,t•ııe' hldmlm"tır. 

İstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor ? 

KARLAR ERİDİKTEN SONRA 
~~~~-~~-~----~·=·~~~~~~~~-~~~~~ 

Şimdi karlı tipili günlerden bize sadece 
soğuk bir hatıra kaldı 

Hiç bu sıcağa kar mı daya
nıt ! Üç glla evel, sabaha kartı 
blrdeablre poyraz:dan lodosa 
dönen hava, beyaz tepecikler 
teşkil eden kar yıtınlarının 
üzerinden sanki ıslak bir silo -
ger geçirdi. Ve bu beyaz yığın
lar evvela damla damla, sonra 
mini mini ırmaklar halinde ve 
nihayet şarıl şanı, ortalığı ça
murlu sulara boğarak eriyip 
gittiler. Şimdi karlı tipili gUn -
!erden bize sadece soğuk bir 
hatıra kaldı. 

••• Bayazıt meydanındayım 
Daha üç dört gUn evci bu geniş 
meydan , henüz atılmış pamuk 
manzarasında idi • 

RUzgllrın tipi haliedc savur
duğu kar zerreleri yapıştığı 

yerde blllurlaşıp kalıyordu. Ara 
sıra bin ihtiyat ile kendi'le yol 

açmağa çabalıyan bir otomo

bilin karlar üzerinde silrllklencn 
kuru ve sağır zincir gUrültllsü 
ve aç kalmış köpeklerin uluma
ları fşldilen bu sahada , şimdi , 
kol kola seyrana çıkan çiftlerin 
neş'cll kahkahaları aksediyor • 

••• işidiyc>rılıık 

- Hu f!.·ece schz;ıdcdc 

o\·un ,·crmenıi~. \:ı~it hile erkenden 
kapa\ ıp ~icmi~. 

\"ahıı hıbcrinı;r. \armı. ~on1ü 
lcmedi~i için mc\(loııda \..alan ;ekız 
iılüvü kurtlar parçal•mış. 

• \ ..:ımı tanır.;;ın. Bu :-;abah. 
Zeyrcl ,·oku$undın incrkt:rı dlişn1ü~. 

nedir. tunarıı ki hu ~otuk şaka,-ı 
bir daha npmaz. 

Oee 
Soz <lündü dnla~tı. iıakıntz nc:n.:· 

lere \..adar geldi : ilen >ize il"' azıtton 
bahscdı~orduııı. \ 'a\..ıt ıam iı~lc z~ 
ınanı. ( 'snıinin .:ı, lu=-unJ.ıki şatlır\ an<l:ı. 

bir haç ki~i apte:- tazc1i\or1ar. J'apı· 
dan girilince hemen (ıracıkta y~p 
yeni "'lizel hir tütün ... au~ har~ka:-ı 
peyda olmu~. flnündc eli lı..·~pihli 
iki udarn konu~uyor: 

llahlım lııı ~iın heklirnrıt7.. 
Siizdc J{clcccklcr 

\ınan hilirmi ... io µ;cl:-inlcr 
1 )ün ha~·a ) üzi.ımü1. gül<lü\·dü. 

llıraz damd•n ılti«·r "ilıi cıldıı 
' " :una. n..; \"apalını . d&.\ aııamavara" 

:-;ordunı. 

f,ınıi b~kli,ür:'tılllıl.' 1 n\·lcl 

(.uldülcr 'c ,ınlattıl•r: 
l\inıi olarak, ~e\, .:ıh/:.ın .. Biz 

İ~Lc ~u v;ürdliltütaiz tcfank dükkAnı· 
ııın !iahihiriz. l{.:1111aıand:ı alış \eri~ 

olur di\'c lıura.'1111 :ıçtik ıc itli-in ne 
gelen \'ar ne ı:;idcn. () ~ır3.da. l..ırmııı 

kcfi~eli uzun nı:ı~Iuhlı iJ...i .:ırahın 
dükkün:ı doj'.'.rn p;cfdi~·iııi ~ürünce 
ko':tul:ır . 

- F:ıdd~I ya H\Clı .. 
hka: zal'allılarıe ~nla,ılan m•ıra 

namııı•t lıildiklcri lnı knd:ınlı. ,\it 
,-;anını !!ctircmc:ı..lılı..· . 

\ r:ır ;ordu; 
.;izde ıe,pıh nkı\.. 

\·a.r !'t\·di. :ıkik. mcrc:ın. şece
rülod .. küllühu ınc\ Cllt. 

11-ı a;·ar lıakıitılar lliri-i 'ı\..Ja,.ıral-
:-cırdu: 

l'a\' faraa .. 

kını 1·ol..mu inıi\' .. demek j.,li \ur 

ı-~hiy<li. ••• c:ciin !'izinle ınc~hur ~thıadc 
h~ınd• bir «•lan upalını. . ~imdi 
anlı,·orum ki nanıaıın~c\mt~. 

Ramazan gdme>e . mtl'~tcrilcri 
parmakla sa11lan şıı küçıicıik çaliıa
nelcr. bü>le pırıl pırıl ıanor. füatro 

:-ala;-laıvun J...aptl:.ırı hü\ le ( ch·an 

renkli ilAnl•rl• uolar, Zur"azcn bil· 
mem kimler, ~iıhret"iar l:ınlar \ e 
daha bilnıcnl ne ~a1. he~ 'etleri a.hr 

ın\ ürürü\·<lü 
, Bakıı~, ~u l..tlpının le' ha:-ına: l lcm 

:-.incnıa. hem tiratro, hcnı ince :-aı: 
~cınradan duhuliye 19 l..uru~. 

Nc ~ihirdir nt: kl.nunı·t t:l ~·ahuk-

ıuııu marifet ı.,ıihi hir şe\· · 

\ a 0 ,., Jıç' ·etleri nedir? 

,\dım ha~ındı koca bir ilan: 
._ ~;) k i~ilik :-az he\ t:". nıc,hur 

filan zatın id.:ırc_:o;indc ... . .. Fı1anca 

l lafı1_ her ııecc rnlnız humla l<'l(llrni 
cdccc"tir ... 

iyi güzel ama lıtı gazelhanı şehir 

ferin, hu nıuhtc~ern ~ız hc\·'ctlerinin 

icra\ ı ahenk ctli~lcri ~erler acaba 
rap;het Ai>rüyomıu. 1'f!'er lı:ına Miat 

tıklan do,i!;ru i ... c ha\"ır ! 
1 )un ak~aın na ... ıl..;:ı \olu du~up 

g:idcnll·n..lcn hiri anlatli; 

1'oca alond;ı tupu l\.lpu on 
hi,ınin \ irrni he,.; ld:-0ilil-. ~az he\. \~tini 

\ • 1 • 

dinh:mc~i ne hazin manzara idi. 
Ukadarıma geldi ~i ~unlara gide· 

\in1 de : 
El"cndilcr. <liyc)iın~ !'azla \onıh.lu· 

nuz. biraz da biz ç~131ım, >İZ ılin· !:\imdi ha-l:ınc\ c kaldırdı lor . 
Bizinl ınaha1Jcdc hir t•ıne l~ce şunlar hir lir.L hu t;ır,:ıfca· le\ İn!. 

'·ı ı· 1 lcrn hu !'>urctlc :.alon hiraz J.a.lı lıakkal 1-alın:ıdı. 1 lcp,ı 1-apatıp C\ it "' er '>rıın ıra ... 
J\..i-i t>irdeıı aııltlılar: halık ~iırünür._ 

riııc ~ittiler. .\c,-c itiraf f.:tmenH:li .:ıl!tJrka 
lla<:ıthaııcııiıı dc<li!!,'ine bakı· l.a , ·allah. ooo\..... ld 

l ı • · ı· t • ı çalm. ondan anladı~ını ' ıe' k • •· hr:-.a µ:ene k:ır ,., 1!;aı.:.ıknlı~- \ .S cti.ı ~arın1 ıra 111.tan .1111. '"'' 
8 e e J.a , :ıllah. >OOk.. j\ını iddia edenleri hile "ilk »rm•1. 

( )h .. l lclt ~likür. o korkıın1r· ~iin \ 'e c.loniip ~iniler. \d.ıınca.~ız oldıı~ .. 
len ark"'a attı!- 'ıı~u\.. tl.ıl~a-ımıdıı. han• hazın hazin hakıı: '\:ı-ıl hal- ...... ------ 1\.!· ... ~·-

WuuQ.1lıfbıaOtu.T..,.._~-...,..,&Jti.1l.1rJ&N ~ tLU:N WWWJ:ıh_,.4 .-W-Wltl•• • u ata_ wA __ r_-_-_-_-_ .... _-_T-_-_--_-_-_ .#..&S!.Y-.ıı.ır• 4'4-.0. 

J 1A VA E1 İLEŞTi 

Sokaklarda git gide 1 

ten1izleniyor 
Hava. tamam İl le ~idclt-ıini ka

Ylıctnıi~. dLin de kar ya!!;nıamı~tır. 
Sok:ıklardaki temizlip;c deı anı 

dilnıektedir. _ 'czafet ar:ılıa Ye ka· 

myonları har yı~ıılanııı rn~ıy:rrnk 
denize diikmii~lcrdir. 

Caddelerde hemen hemen hiç 
k:ır kalmamı~ olup mahalle 
.ıralarındaki karların d:ı miıhim 

kısmı crimiltir. 
Haydarpaşa-Pendik hattı 

1 laydarpa~a Pendik crenlerinılc 

hah\ tarife tatbik edilemiyor 
1 !attın açılması dıin :ık~anı;ı k:ı<lar 

hitmcnıi~tir. 

Karaya oturdu 
\ aııtlerze acente> ine meıı>uJl 

Fransız bandıralı .lak J\resıııe 'a· 

punı eı·clki :ık~am \ arnaya ı:it

mek iizrc Iİmanınıızda.n hareket 
ctmi:-> i ... ~de ~İ~ ylizlındcn J\arı . . 
denizde koırar;ı oturnııı~tıır. kur

tarılma.,ı için tahlisin: giinderil

mi~tir. 

Pi) a'ada ra~ 
bd hulmıı~ 
ayaklı Ye 

qıahıh Pas 
ttrma, lam 
bon, .salam 

ke,;ıııe ıııakinderimiz Kelnıi~tir. 

L'mumi depo ye accnt<ılıjtı 

lstaııbul ~alıkpazar \"a~çı sokak 

Xo -1- Paraskcraicfü biraderler 

T!. 1 t: 20'.l1 

EMANETTE 

Kulüp mü9 ........... 
G e n ç h i ristiy anlar 
cemiyeti hakkında 

tahkikat 
• 

.. chrenıaneti tarafiııdaıı ~enç 
hıristirnnlar ı.:cmiı·cti h;ıkkında 
tctkik;ıt yapılmakt;dır. Bıın;ı 'e
hep: ı.:emiyct kı.:ndi;inin mektep 
oldujtunu iddia \'C hu hususta 
lıirdı.: 'laarif idaresinden alınmı~ 
nılıs:ıtn:ııııe !(İısterdijti halde ku
nıktıpu Ye Jleyoj!lu ~ııhclerincle 
bilardo ovn.ıııclı~ı. az;ıdan aidat 
alıııuıııı ,;;) knıektedir. 

J falhuki hu j\ibi ~eyler bir 

mektepte deıtil :ıııcak kuliıplerdc 

ınıınıl.llndiır 'N) et tetkikat neti
cc,iııdc ı.:emin:tin kulup ttldu~ı 

:ıııla,ılıı»a Eır:ıner lıııradan ıuiihim 

miktar : · lıir resim ala<:aktır. 

Kurslar kalkıyor 
Cemiyeti llelcdiye biitçc l'TI· 

ı.:timeni tasarruf nıaksadiylc Za
hıtai belediye kur;ların;n ilp;a
>ına karar ı·errnbtir. 

ifa taktirde Zalıttaı lle!edivc 

mektebi hin a" na Darülacc~ı.: 
mıızikası ile l\cın;eı aturnt nakl

edilecek YC Dariilacezc nııızika;;ı 
Konsen atuvara rabtolunacartır. 

iLMİ ISTILAHLAR 
ilmi ve Fenni ıstılahların te

spiti hususunda mutalllası alın-
· mak üzre Anlcaraya davet edi
len 111Uderrisler heyeti ile Da· 
rlllfllno• emlal bu r•ııtu treale 

Spo_r 
Kır koşusu 

l\ılüskülata rağmen 
' 

iyi netice veedi . ·-· 
C:alata -ara~ Jıla rın senelik 

l\nı; - 1\ontert musabıkası C'uına 
~iiniı sabah! yin saat r ;;,:ıo tla 
Şı:li ı lııriyeti chehirc tepe;i ara 
sıtıda ~ apıldı. 

1 larnnın ı.;iızel olmasına mı?;· 
men yolların su, çamur , e karhG 

dıılıı olması kıı~unun çok mii:· 
kul:ltla cılm;ı>ına sebep qldıı. 

lluııunhı lıcrnber i'tir:ık eden 
(ıo) l.;i~i tanıamide ~ıtMhaka\'I 
hitirmcıc muYaf[ak oi<lıı\ar. R~ı
yıiklü, kıiçlıklii :ım:ıtiir 'P•ır<:uları 
ihtira eden lııı ko~ıı, biıtiin 
mü~kiıtata rn~nıcıı tam hir kır 
krı~usu ~eklinde ı c ı;ok zn kli 

çol.. meraklı 'l' \"Ok heyecanlı 
oldu. 

L\ buçuk kilıınıctroyu g-cizle
rinde lıiiYi.ıtı.:n hazı kinı,elcr ça· 
ınurlıı 'e. karlı bir h:n ada hunun 
yapılalıilcce11.ini Kiirdiilcr 
Xeticcdc Calaı:ı sarayını l 500ci,:i 

Behzat ~iizcl lıir ko~ııdaıı sııura 
hırlnci ıe her kı-sin hayretle., 
arasında çok J'Ct1Ç çok ycnı fakat 

atlatisnıin heı e,:Ji;i \'asır ikinci, 
• 

azımUr gayretli \lcmdııh iiçun 

dı ~ekliler. ~;m hesabiyle c:ıı :ız 

sayı alan Reiızadıtı rakımı hirincı 

mektep tıık ı nıla rıııda. .\i vaziıı i 'J 

ikinci, ,\liinııriın takımı .ııçiını.:li 

geldi. iiu nıu\11ffakiyetler ~a~am 

lliLALiAJl~fEHİl T 

\ Rl)ll\11 
-· 

Yarığından çıkanlara 
dün battaniye verildi 

•• 
Dün HilAliahmer cemiyeti 

Tatavia harikzedelerine 
200 battaniye tevzi etmişti~ . 

FcJAlcetzedelere battaniye ile 
beraber elbise, ayakkabı, sabun 
\'e çamaşır da verilmiştir . 

Harikzedelere yakında MHlO 
lira tevzi edilecektir . 

1 - -

'l~"EMl.EMET,JE 

TARSUSTA 
• 

CiNAYET 

ı 
Biı· kadın fe~i 

1 :-:ırette öldürüldü 
Geçen per enbe günü Tar

rnsta çok feci ve vahsivııne bir 
cinayet keşfedilmiştir.- Cıınller 
Mustafa oglu Halit, Murat 
oğlu Şevki ve kunduracı Baıti 

G-, A J \ 1' \ S A R \) 1) \ 1 
oglu Selim ismindeki klrii-

J f • I\ f l\. selerdir. Bunlar Perşembe giin 

DC\ \.ERİLE\ 
\l ÜS \:\IERE 

EGLE~ <:ELİ <•Llllf . -
OUn Galatasaray lisesi son 

sınıfı tarafından mektebin kon
ferans salonunda bir müsamere 
verilmiştir. 

11\Jlsamcredc maarif erkanı 
lise müdürleri ve diğer davetli· 
lcr bulunmuştur. 

Mllsamereyc istiklal mar
şiyle başlanmış ve ayakta di
nlenmiştir. 

Bundan sonra son sınıf ta
lebesinden Affan Necmettin efe

ndi tarafından bir nutuk söylc
nmıştlr. Son sınıf talcbcsl tara
fından yapılan zeybek raksı çok 
alkışlandı ve tekrar edildi. 

Nurettin ve Fuat efendiler 
tarafından verilen konser çok 
alkışlandı. 

Bundan sonra •Ağır başlılar 
namındaki temsile başlandı ve 
alkışlandı. Tcmslllcrden sonra 
bir çay ziyalctl verllmiş ve da
vetlilere mektep gezdirilmiştir. 

Hazin bir ölüm 
Kasımpıışada mukım Sllley

man Paşa hafldesi, mütekait 
binbaşı Remzi Beyin kerimesi 
Galatasaray lisesi dokturu Celal 
Tevllk Beyin zevcesi ve doktor 
Muhterem Beyin hemşiresi •Şeh
dane Hanım uzun bir hastalık
tan kurtulamayarak dün akşam 
genç yaşında olduğu halde vefat 
etmiştir. 

Cenazesi yarınki pazar gUnll 
Kasımpaşadakl hanc~indcn kat
dıntacaktır. 

l(edcrdldc alisine ve arka• 
da~ımız doktor muhterem beye 
beyanı taziJCt eyleriz. 

Allah rahmet CJlcsln 

ıı.;,.NLAR ----

«ADLER .. 
YAZI MAKINASI 

(.\dlcr, ın ufki hurufat tip 
ınıtiy:ızı mıınlıa-ıreıı \Dl. ER 
vazı ınakina .... ına ın:th~u~ bir 
ht"t~'iycttir 

.\r1.11 bulundııp;u kacl.ir çok 

kcıpı·alar '\ık,ınlalıilir. ildı.:hcti 

dayanır İlk ı azı m~ kiıı.ı", 
rn•ır, snc,indc: \DLLR fab-

l rib>ı t~r:ıfıııdaıı inıol olıınmu~~ 
tur. Hutun dunyada .lhlJ,Olllı 

nıakina >atılnıı:tır. Tiır J.h·e 
'el.. il unıunıilij!;i: lsrnnhııl, C:atı
ta \-1111 oda h:ın .'in ?-111, 
Po ... ıa kutıı..;.u, (~:llıt•, '44'.:"" .ı.\na

dolu vilart:tl~rı u,'in C\ i accntalıLla 

,t: ~e\·~ar memurlar :ıranl\ ·or. 

J,tanhııl \,livc mahk•me>i ıkinci 

·t:~ irc Zehra hııı.nıının \k-.ara\"<la 
,,ine\..lihaki-al caılde,inde ·H numaralı 

haneclc merhum lbr.lıinı 1,nıcr he\ in 
mahJun1u 'a~ar lbrahim b~~- alt-\ 
hine ikame c"edıAi da\a daıı dıılan 
ınıımoile hin r:•ı-terılen malı•lli terk 
ederek l'lı cı m ikamcıırahının mcdıul • 
>ld ~lı nı•halli mııht3C ve mııb:ı;ı·i 

uralımlan o lrnpd.ıki lelıliır \ar:ık:ı.'1 

n "'111a vazılan '-erhJcn .ınla~ılmış 

\C muddcivenin dahi il!ncn tchliRiC 
icrası h•kkımi>ki talebi mı" afıkı 
k.ın:ın g-oruh:rck , •l\"~l'hl e il:lncr; 
tchli(at icra~ıntt ~:ır~ır \erilmı~ oldu 
j!:nndaıı tarihi iıa.rdan iuh.:ırc.:, onl eş 
gün zarfında cc' ap \t:rmrk uzr .... 
ııllı:ıpdaki ı.la\Jı :ırzuhal ııı:ıhk<mc 
dil'tnhane,iııe t~lik kılınmı, olnıa~I• 

kcıfıvet ınılıının olmak üzre traletc 

Mu tafa oğlu Halidin metr~ • 
Güllzarı otomobile blndirer 
Tarsusa yarını saat me-;afeil 
bir bajta götürmllşlcr • orada 
on kurşunla vUcudunuR nıulıtctlf 
yerlerinden cerh ve k~lcttlkteıı 
sonra bağ kuyusuna atarak 
şehre avdet etmişlerdir. 
Cülizarın katledildiği esııad 
civardaki bağlardan birisinde 
çalışmalı ta olan bir adam slla 
seslerini lşidcrek mezkOr batı:a 
geldiğinde kuyunun ctraflndti: 
görd~ğil kan izlerinden şilpht'
lenmış, ve kuyuya baktığı zııll 
man da su llstllndc yüzen bl 
ceset görmesi üzerine derhııl 

zabıtayı keyfiyetten haberd 
eylemiştir. Me eleye \'&7.I yet 
eden zabıta hemen tahkikata 
başlıyarak katillerin derde.ti 
husu,unda tazım gelen tertlbalı 
almıştır. Zabıta bir taraftaıı 
katillerin derdesti için ıertibaı: 
alırken dlger taraftan da vazl· 
yetin vahametini idrak eden 
katil Halit Tarsusa avdet ede
rek keyfiyeti, ötedcnberi şeka
vcıte meJQf bulunan amca za
dcsi Mehmcdc anlatmış ve lkiSI 
birllktc asarı cUrmll izale etme!( 
üzre hayvanlara binerek me 
kılr bağa doğru ıtlderlcrkc• 
yolda, vııculların<la11 haberdar 
bulunmadıkları jandarmaların 
pususuna dllşcrek yakayı ele 
vermişlerdir. Söylendiğine na
zaran katilin üzerinde. Jcuyunuıı 
tahribinde kullanılmak üzre bir 
de bomba zııhur eylemiştir. 

Ka1111crdcn yalnız Selim il
rara muvaffak olmuştur. Şld< 
detle takip edilmekte olan mcr-
kumnn da buJtUn yarın ele ge-· 
çcccğl şllphcslzdlr. 

Katlin lkaındakl sebep öle· 
rcnilmcml~tir. 

Adana çifçilerine 
Çiftçilere ikrazata başlaya11 

Ziraat bankası şimdiye kadar 
üçyllz bin lira ikrazat yapmı. 
ve bu muavenetini temadi etti~ 
mektc buluıımuştur • Bu sene 
bankanın muaveneti geçen sene
den daha fazla olacaktır. Ban
kanın Ceyhan , Karaisalı ,.c 
Kozan kazalarında dahi bu nevi 
ik.razata başlamak üzre otduğıı 
haber alınmıştır . 

Bir sui istimal 
Adanada patrona Ayşenln 

926 senesi kazanç vergısme 
mahsuben tahsil ctıigi 50 lira• 
dan 24 lira~ını zimmetine geçir• 
mek maddesinden maliye ka
zanç tahakkuk memur muavinf 
Aziz efendi lıakkında ıısliyc 

Ceza mahkemesinde ccrcyari 
eden muhakeme neticesinde mu· 
mumaileyh Aziz efendinin rlişv• 

almak ve kaydı tahril etmek r.ıa• 
delerinden dolayı muhakemesi ağ• 
ceza mahkemesinin derdesti ril)~c 
bulunduğu ve hatta işbu cera· 
im•lco dolayı mevkuf olduğıt 
anlaşıldığından işbu davanı 

ağır Ceza mahkemesince rllye• ı 
edilmek Jlzrc evrakının Adan 
Müddei umumltiglnc tevdiinı 
karar verilmiştir. 
Kımyada Fakir Çocuklar 

Konyada iık mekteplere mU· 
davlm fakir çocukların iaşelc
rin~ yardım için idarei hususiye· 
bütçesinden 1250) liranın ınutc
mcdlnc itası takarrur etmiştir. 

Tabancanın kurşunu 
\tJ•nad• \!edineli \lchmet :~•· 

nın k·ıh\·e-:--ındı.. < ):-nı:ın oı,tlu \":ttcı 

'l'alıir oturın:1kta n .. c:n ıne;ı:klır ı....1h 

,-c, l' :\ lchıncr ilC' .-...;adeuın ~ehni:lrf 

\lchmct H ~aduıı", \fLı-ı:ıh il~ 
ın11J..3<lden1a harı ç r l' nuı na z.1 :ı 
cuillcrindc..·n hurad;l tr~rar k:I\ ~ 
cc.leccklcri sır•d:ı >;ılı \lclını : \~ 

a~a ınun:ıza.:l\ a rnc,·d:tn \C ilmı.:ınc~ 

ınak .. adilc \lı:hrncl \T S;ıdı.:~.ını 4!1,• 

kah\ eden çıi<mı, _ <lişar ç.ktı!J..ıtl 

:->tınrct. S;ıdetıir \lusr.ıf.ı~.ı hitaben 
ir:ılei Jı..;..:ında hıılunduğuntl;ırı \lo:-t 1 

:ı.<:ıhi)"ete ı:clip cclıindekı ıahaııe:ı\l 

çık ıraca~ c<nada parın.ı~ tahanca 
ııın tcıitinc dllJ..un:ır:ıl ate: n.':ııı,. 
ı.·ıkıtn ...:ur .. u 1 \ .:ırund:ı hLlur. · :ırk:ı 

da~ı ·rahin: i .... 1brtlt "lırc• ulıi\ el ıtt 
"'l hc1,:\ c:t \ cr.,i .. ti:. 

.\lcc'" ı ucrh:ıı l,crı'ı trd:1\İ m.: 
m.ekct Jıa,·on c ıı3lddıırımıı H t• 
aldı!ti cefilr.t<l. ~ mcıt - ı· 
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illiyet 
BUG(1• 1l(Ü HAV,\ 
R•-aıhanellc; aldı~ıınız ınJIOm>ıa 
c dun Azami hararet J 2, a.•gari 

o idi . hugun rüzgh mütehavvil 
escc<kıır. Hava kapalıdır . 

FIKRA 
NiYETLE AKIBET 

Tllrk silvan alayları mızrak-
nnı takmışlardı • Dllrt beş 

ı;oldan tozu dumana kahyor
lardı • Bir An evel lzmire ulaş
mak istiyorlardı • 

Türk süvari alaylan , alay 
alay çakan yıldınmlara dl!nmllştU. 
Çalttıklan , geçtlkleri yerlerden 
zafer , şan , hak , krırtul~ , 
dotuyordu • 

Tllrk slhari alaylarının arka
ında Türk piyade alaylan 
aynı yıldırım snratlle ilerliyordu. 

Yolda hızla yUrOrlerken ge
ne;; mOJazımıa ııızone çukurda 
bir ceset lllştl. 

Bu bir dUşmaa ııvad zabid 
!dl. A U bir tarafta., k.endl bir 
tarafta serilmiş ryatıyordu. Mü
lazım baktı, atı ile beraber 
yaralanıp dllşen dU~man sllvarl 
zabltlnln llzerlnden TUrk süvari 
alaylan geçip gitınl, ... 

Atın ve ıııunon nzerlerlndeU 
çamurlu nal l:ıleri bunu göste
riyordu , ve zabltlıt vlleudu at 
nallarını• alhnda yamyatıst 

olmu~tu • 
Neferlerden biri mUlazıma 

dedi ki : 
Beğim; bunun Ustll aran

mamış, belki işe yarar bir lılgıt 
filan çıkar • 

- Ara bakalım Mehmet ; 
Melımet aradı , koynunda 

knra kaplı bir cep defteri çıktı. 
Bölükte defterin yazılı olduğıı 

dili bilenler vardı • 
-'\Ull.zım birisini çağırdı , 

okuttu • Nefer : 
- F.fendim, dedi. Bu bir lla

hra defteri. 
- Şöyle yokla bakalım, ııe

ler yazmış? 
- Bakınız şurada mllhim 

bir kaç batır var ; diyor ld : 
( TUrk ordusunu bire kadar 
atımıa nallarına çitııetmed.en 

meınleketime dl!nm'y~ceğtm.) 

Gene; mülazım ıı.ııımıedl H 

ya•ındakllere ıııırıklandı: 

- Adanıcatzın •lyett, eyi 
alyet imiş ama, akıbeti klltft 
çıktı. 

l11te !Mı misallerle dU•ya ııt
reddl ki TOrke lrarfl klltR niyet 
beslenemez. 

geçlil!lni gördüm . Seslenece
ktim . Fflkat çepel o kadar 
mü ıiç idi ki canım istemedi .... 
O geçtikten bir dakika sonra 
bi; polisin onu takip eltiginin 
farkına rnrdım , merak eltim 
ben de hızlı yıliüyerek onların 
hizasına varmak istedim , o 
polis sur'atinl artırdı ve ses
lendi: 

Baksana efendt! Bana 
bak! 

Baktım karamanlı dostum 
daha fazla hızlandı, bunu gü
rünce koşmaya başladı, dikkat 
ettim karamanlı dostum da 
koşuyordu ... 

Artık bu koşmaya bir de 
benim ıştirôk etmem minasip 
de/Iildi. Nereye kadar koştuk
larını gôrmtk is/edimse de 
köprdrünıin kalabalığından elli 
altmış metre sonra gözden 
kaybettim, fakat tahmin ettim 
ki Emin önünı' gelmeden dos
tum yakayı de ı·ermiştir, çünkıi 
polis genç \le tetik bir adamdı, 
ha/bu ki dostum 47 numara 
yaka takar, mulahham ve bat
lamyos bir şı•ydi. Hadisenin ne 
olduğunu meralı.· dtim ama 
adamcagıza bir daha rast 
gelemedi/tim için işi anlaya
mamıştım . Her geçici merak 
gibi bunu da ertes; gıin unut
muştum. Üç gün 1?11el matbaaya 
henüz gl!lmiştim, telefon rakit, 
ben aldırmadım, çünkü ban<! 
erken saatte telefon etmezler . 
lakin arkadaşlardnn bıri aleti 
açlıktan sonra beni çaJ;ırdı . 

Alo! 
Kimsinız Begim ?- Der

hal karamarıfı doslumurı sesini 
tamdım. 

- Ben ! Felek I 
Çok gıizell Ben de To

kalofflu ı 
- · Ol Maşallalıt Tokaloglo 

efendi ı Şükür görüştül!ümüzeı 
geçmiş afsun ı 

- Ey11t1flalı garde~im , ve 
lfıki11 ben lıasta faları de/!ıldim 
ki , anladın mi , bana geçmiş 
olsun diyon ı 

- Hastalık için dtffel. üç 
dört gün e:HI köprü üstünde ... 

- Vay canına sen dt mi 
gordDndü olan nogadar tanıdık 
varsa korpDstı7nde mi toplaş
mışlar .. Hele sen biyol beni 
dinli dAı - annadın mı - işi bm 
scJnra deyivu_irim .. 

kiymettar bir mücevher bulun
muştur. Sahibinin o nispette 
bir mükôf at wrınesi ve mücev
ht'rin şek! ı'e nev'ini laym 
etmesi şartife zirdiki adrese 
müracaat eylemesi ilôn olunr. n 

Çok aldı Şimdi efendim. 
Sen de bir ilıin yazacaksırı. 
Raras1111 ben vereceğim ı De ki 
• O ceı•ahir ney fJor<>şsa b11lana 
hediye ettik gule gule kullan
sın . • 

- Bu nasıl şey yahu ı 
Canım senin nenegcrel:? 

Beni tanıyonya ! Eğer bir baş 
agrısı olursa beni ele ılr, lakin 
ilunırı altına imzamı neyimi 
goyma ı Sede • Ceı•ahirin sa
hibisi • deyivir yeter !. Ben de 
yarin omdan geçer qarası111 
ı·tririm 

Ben bliyle karışık şey 

yapamam, 
Parasinıırı degil mi? 
Olmaz sen bana o polis 

macerasını onlatma:csıııı i/ô111 
koymamı 

Canım J işin mi yok 
alfasen? 

Hele, hele ı Anlat ~unu 
bakalım . 

Öyleyse beıı telefonu 
ııeyi gapatıyorum , sen açta 
biraz da senin hesabına görü
şelim, bl!nim nıimerem: lstanbut 
beş, altı, yedi, sekiz !. 

(Jç dakika sonra telefonu 
ben oıtım ı•c görüştük. 

Anlat bakalım ! Arlık 
korkma! Muhavere gazete he
sabına işleyor ! 

Dinle! Bizim madama111n 
geçen yaz Tarapyaya neye 
gclmiştk. bir gece bizim ma
dam111 goysünıle ki boroşu neyi 
geyholdu, irtesi gunü karsını 

bolmuş aleminen beraber yemek 
sobasında yimek yirken kefirin 
ö1111ne ;;oydu! 

- - Kimin? • 
- Lakırdıyı neyi kesme t 

... •• 

UÇU~ İ~~TE 
PA S'fJR l\lA 

'lehmec dendı kahHde .lal- jEmant' ku.ları ~rmu•ak wı.!ılermi 
gın dahn oturuıordu... Arkadaş.ı erke e sokulmazlar. 
Hasan efendi omuzuna dokundu - fena fikir dc!(il 

· , ·~ var ne yok l\lehmct'? - :ıliıkcmmel fikirdir. 
- , 'e var ne de yok Hasan. Ben bu :;&}ede rahat ettim. 

Stn ııke,in-? Bir kahve içer mhin? Kız;ı, pa:>tirm~ ı dayadım m!, 
Çok ~ukur i)iy.iııı, bir kah- yere ımıldavamıyor. 

\C içerim. Ama <enin neyin varr * 
Pek dalgındın. .\fehmet ~fendi akşam evine 

- Beni dınle Ha~an, senin bir tahta pasonnayla gicıt ... sof· 
kızın var dej!;il mi•/ rada . 

- Vır. 

- t'slu akıllı oturuyor mut 
- lscer istemez. 
- .'\e gibi? 
- Onu u•lıı oturtacak Çil· 

rcyı huldunı 

- .Aman birader hende ı~tc 
bıı çareyi düşünüyordum. 

- Senin kv. tek durmuyor 
mu ? 

llayır .. Fihıaki gözumlc 
bir ;ey g<irnı~ll\m ama, tek 
durmadiitma eminim. 

- Hunun kolayi var yavrum. 
Benim yaptıj!;ıını yaparsın. 

S9ylc bakayım. 
Kıana ak~ım sabah pas· 

urma ycdirir~in. 
- Ne diye? 
- Koksun deye he ... l\Talumya 

Yemişim gtç va.kil gtcırken çi!p
ltrin içine aıtım. Çak şukıır bm
de gıırtııidunı ııiem de.,. Dedim, 
ha/buysa herif bulmuş cuideyien 
ilan ediyor. Btn dt cavap virırıeyi 

istiyorum .. Annadın mı? 
- Hala anlayamadıuıl Boroşu 

rıederı htrije veriyorsun! 
Ay ogull Ben de serıi bir 

zekavet adamı sanırdun, hiç ben
de boroş verecek kıyafet var mı ? 

- E. ilan sahibine cevap verl
ycrsun, boroş senin olsun. diyor
sım ya/ 

Buy ur d~di. 
Kuı;uk hanım 'u~ıinLi bum~ 

turdu: 
- Ben bu ıecc !rinamaya 

kidccckdm. 
Olsun. 
Ama okarım. 

- Bı:rı biiyle ·eyden 
marn. Ye diyorum • ·ana. 

Kızı çaresiz yedi. ~onra 

may.ı gitti. 
llnbarnıın i~İ ıahaıtL 

* 
' Hir ay ~ıınra. 

anll-' 

sine. 

:ııemct eftndi kavede gene 
düşünüyor. 

1 !asan efendi gene omw.una 
vuruyur: 

- 'e var ne yok MehmttY 
- Çok ~ey var Hn5lln. 
- Ne gibi? 

Bizim kız ~leh yüniı:lıi_ 

Demet 
Evet. 

- Peki ama sanıt akıl öy· 
retmiştim. 

Ftyd:ısı olmadL 

-- Dediği.mi yaptın mı? 

- • Yaptım ya. 

- Peki ~armusa.k kokuwyla 
erkeğe nasıl yanaştı. 

- Y a.n~ hem ek ııe yana-

1 ' 

Melek Sina asında 

İvan Mosjoukine tarafından 

Çarın ave · 
" minin ilk lracsi mlinasebetlle BOVOK GALA 

AO <:(' f..L. ı..t:R fllmınhı rı , ıtibı fll-'.RBERT l:lRE:'\O"iSI. • 

KlYAMETTE1' SONRA 
ıra m Jthi$ t.t hh~i L -eri 

Mümc,,ıllui; 1 lll \i .\R\~:R, 'iL.'- "ı.STJ<:R, \! . 'A '.\tr._:u . 

Gelecek hafta OPERADA a ~· 

MACAR 
muazzam c muı.,,,cm hlmrnirı ilk in• '' mıına!'<!h•·ıilc BÜYÜK 

GALA .MCSAMERESI llu fılm icin f PRIMAS BUS PALI) 
nin mc;hıır macar ~ingen nrkcw·.,ik • lae ıro !'Of. \ "'" nin 
orkcstraso icra)• ırrmııümat eckcelı.lerinden mtıhtercm clıali cıddcn 

muazzam bir tcmsıl gormüş cı!Jı<:akıır. \lu~ik ! odapu•ıonu hakiki 
lıir ,ahc,erdir. Fiaılarda zammıvat oktur 

il ...................... •ııııı...~~y ..... y-• ~~.~.~ ... ~ ... ~ ... -..,,...~ .... .......... ~,-_.._.._. ...... . 
Melek sinemasında 
Harikülade •C muhteşem bir aşk 
dramı olan 

il 

1 
TİY\THO 

\t 

SlNEMAL • .\.R 1 
Vera l\tirçeva Darülbedayi 

.'.lliımesşilleri; Marla Jakoblot ve 
Tcpeb"'1 ilyatroaunda bu jan Aujclo 

:~=========;:=:;• akşam saat 21,30 da 
Fermanlr dell hazretler Yıuınlti puır.qam, tam saaCIJ,l; 

FRANSIZ TlV ATROSUNDA 3 perde komedi 
Madam Mari Ttrtz Pierat i.le Muharriri : Mu<ahip zade Celal il. 

JORJ MOLOV ve MORIS 
FSKANO lıey'etl temslllyenln 
ilk. mıısa meres! olarak Hanrl 
Bernştaynıo şaheseri olan 

LARAFALE 
piJt!ll temsil edll..,cektlr. 

1 
. Dlter temslllerln proğramı 

tiyatro klşe&lne talik edil -
mlfftr. Kl\jeler bllet satışına 
devam etmektedirler. .... , ... ------------------~ 

Naşit bey temsilleri 
Bu ıecc Millet tfyatTosuoda 

Cazclhan Hafız llllseyln Bey 
ince saz bey'ett konser (Merdut 
l(adm; komedi dram 4 perde 
nıks varyete 

[Haftanı~ yazısı] 
BiR TELEFON 

MUHAVERESİ 

Şu sizin lıdlfiJnk gazdoıirl 
nevin yedinci yarpabım a I 

- Dur gazeteyi bulayim ı 
Ha ı Söyle bakayım ı Yedinci 
sayfeyt açdım ı 

gorenler , kursunu bej!endifer. 
artık bir bahşiş hak itti dediler, 
cikhardık on liralık bır gayme 
virdik, madam da borşaşıı neyi 
güysune taktı. O giinden beri 
her kesin gozü bizim borşota, 
numunelik deye isteyen odu 
viremedik, eş dostan bozuştuk. 

Bir gıin oıe/de bir yaz balozu 
oldu, bir tli çabuk boroşu 
aşmrken yakalandi, polise niye 
verdiler, bılader guz geceleyin 
eve hırsız girdi, yakhalandı, 

bnr~u çalmaguçün girdif!iai 
itiraf etti . 

B;ıktım ki <>l•cak gibi değil 

paşimdan de/ttmetüçiln köprilstiln
den dtnizt atacatıdım, polis g6r
dJi, yolıalORırsak rtza!tt olur diyı 
gaçtım ... Poliste emmı I ama j 
seglrtiyordu lltıl Ntyıt lilf l>e/4, 
Balık pazort11tt lldılım, lıanın 
birine girdim .. grrdim emme boroş 
t/imizdı pldt. 

O boroş silnnlldtir. 
- Boroşun sı1nnilsi ş/tsi olurmuJ 

şı~... Harbiye mektebi 
- Aklım almıyor. •• •• • • d 

· lsıanbul Mahlıeınei asliyesi len 
dairesinden; 

'dukaddcma llcyoğlu postane sol• 
gında Santıınıaryı ıpamımaııııı 4 
nümcrolu dıtirtsinde nıııkim iken 
efye\Ttll Parlste olup ikııacıgthi -c· 
bul bulunan Alfireı Allıertl efendiye; 

Senin arıiayacagın yapma 
tlnıas/ır, sa.fıici dtflil. &n Poriıe 
ntye vardıffım zaman youili 
ftroni(a almıştım, ltaşımıııı lıt/ıi 

kesildi. bir ktret tie sahici ıtemi§ 

bulunduk, artık yalanı deytmedik 
diyemedik, tlmkte kiıru,r intı1tma
yacaJ!ıdi, şu /Jellldam gartulmok 
icin attım gettl .... 

- Benim de alınıJordu ama 1 mudurıyetın en: 
imdi akit. Pastırın;ı fal.an para 1929 Şubat bidayetinden • 'isarun 

Dostlanmdan bin jarammtlı 
titri tüccan vard1r. Eberi ka
ramanlılar gibi de r.ıekre bir 
#idamdır. Oefen Çorşanba güru1 
köprü dslürrderr gtftrken bu 
damm hızlı hızft önümden 

l\lilliyetin tefrikası & 
.... 

- Tamamı Putla bir gorr 
çorabı resmı goru:pona ı işte 
itl11l o ilantn dibinde ki ılani 
bana bir oku ! 

- Dur J Buldvmı Dinle ı 
• Bularıma mücevherler. Eve/ki 
gr1n Yemit iskelesi civarında 

s N_E_ŞI 

- Dıvane mi oldun ~akın bo
fllŞ 1114/ırmı? 

- Htle dınlt., iki ~ 11"1 Ş(llUll FELEK 

etmedi. 
- Nasıl otdu bu işi anlar ba

kayım? 
- Nasıl olacak, bizim kız 

pasnrmacıyıt aşılt oldu. 
ıakleden 

Selı1mi izzet 

$Onraya beklediktm minimini 1 mu~tii. Bir türlü hnaln ısınamı- seye göstermediği güzelligiı:ıiıı, 
:yolcu d;ı kazaya uğr.ımı~tı. yor ve KAmranın •soğuk algın- biraz da yabancı gözler tarafın· 

~mJ.#a epice •r& yaşı dök- lığı,, da geçmiyordu. dan takdir edilişini hissetmek 
turnw~ olao 0 ı:ıuetli nk'a Bir çok müuakaşalardan 5onra istediği için gideriz.değil mi,hcle? 
lıakikacen kaynanasının tahmin karısını iknaa muvaffak olan Diye kocaştmn boynuna anlaraH: 
ccılgi gibi olmuştu. Yalnız biç Namık üçüncü defadır ki, kon- dy)ır ha~ bir tarzda sevindı ki, 
kimsenin aklına getfrmiyeceğl aıa başka, başka doktorlar ~- rumacizmalan artan, gittikçe çö

Yazan -MEBRURE HUR$1T- ş y, K.lmranın bu kazadan sonra tiriym 'Ye hepsinin, birbirine ken annesinin yalnız kalacaıııu 
bir vekar vermi<ti ki, t~· Konaktan bir adam gelmiş, c ki rengiııl, eski sıhhatli gülü- uymıyın tavsiyelerini, tenblble- duşfınerek tcreddlicler geçiren 

erin ğ<.Xıu ondan aynhna.ıwş siai görmek isti)·Or. demiştı şünü kaybedecek kadar sıırsıl~ rini yapmaktan gerl kaıruyordu. Namık karıcığının bu tatlı halile 
kirpiklerinin kıvrı bile - l fa)·ırdır in~allahl ~ olması idl Son hekim ki Bcyojthınuıı gösterdiği arzuyu reddedemedi. 
görülmedik hlr cv.ılıe buhıı"'° . ö .hmerck, başına namaz bezin} 0 ~ sık, hastalannıaş., ~ meşhur doktorlarından, bir Fran- Nigar hanım, evladından ayn-

lardı. ört n k~ııca~ hemen ~ ifiamıştı. Sllnki vucudüm:le, ş1-- sızdı ontarın zengin olduğunu lıcağı ğiin, adeta ~a gibi ol· 
Nigar hanım dilğundcn sonra fırlamış ve adaQ'.11 odaya almıştı. diye kadar kendini göstermek bildiği için, ufak bir İsviçre muş. degil istasiyooa teşyie git-

Kdınik lı:ınımı bırakmamak iste· seyahati tavsiye etti. K4mranın melı. aşağıya kapıya kadar bile 
~· c de kaca<ile heraber Na· Gelen bahçıvan Emin a(a idi. için frr~at gözlemiş bir ~ksiiriilı: b mi etli bl has alı k . k d kal 

"- cl di kü k be nıcnbaı vardı. Evin içinde, sabalt e ~ Y r t gı yo · cu. ıncce enrıam rnaınışu 
yıp ibıiyarladıkları fakir evden - ""y en m, çu Y Babasından mevrus bir istidat i te fetcan elini, oğlunun kal-
1, rı1'ımı~an lı:adınca"ız bir mud- selılm ~oykdl., ellerinizden öptü. ak~am, her <aat, onun kesik, kD-

, ' " "~ en ku··,.;;]i bir nezleden hile bini •·aldıktan sonra <imdi de 
dec ~onra yine B~kta'a dön- Dıvar kar mndaki ananın me- 1 ru ök!'tl;üğü lşidilirdi, Namık ooa 111' r • v-

' b müteessir olabilecek ciğerleri ~i- onu büsblltün alıp götüniyordu 
mu,tü. Fakat artık diki,<çilik et- rakla liyuyen gö1Jerini gördükçe kaç defalar: 

mdikl halde sağlamdı. Yazık değil miydi ona? $urıda 
mi11nrdu. Saııdcc ld:ıde vuzen tereddüt ediyor, lıir türlıi :ıöylc- KAınra" kızken de bo··yıe 

'~ • ' ... Fakat ne de olsa, bir miıddet daha kaç aylık öırıru kalnıııu ? 
d madı kııçuk eve eşya da aJ. me•e ccsar~t edemi,·<ırdu. Niba- · k ·· d. ~dl •-•··· 

ı. , u . ururınuy un. ye sorar, ...,...t için btanbulun rucubetli hava- Sanki ondan mra :1,'itseler, onca mı., hatta kaynana..<ma dıvar yet, ba<,·ını eıMı: k -•L-• ı h gu1 "'u ocasııun =win ur ayan acı sından uzaklaşmak, şu bitmek felaket gördiiktcn sonra yaşta ona yıkıklarını, b:ıhçe kapısını tamir 
ihtimali hiSsetmeyen genç kadın; bilmiven kışı~Davos~da geçirmek bir de evlat haşretl çt.ktirmcseler etunuek i>tediğinden b&hsetmiı;cL , 

- Daha dün :;ordun, 1 'amık, ifna olmazdı. olmaz mı j, ' Bilini or muydn 

- Gelin hanım bu gün mer
divende ayagı kaydı da, şöyle 

Karunuevdin karlı bir a~amı ... 
Beşıktaşcaki C'iin kapısı tel~ ve biru inciniverı.ll., slıi i>tlyorlar, söykdim ya öksiirmczdim. 1 lem Acı, acı ilaçlardan başka bir 0 1 Bu., . ıımıj!ı son gorüşü idi. 
lıızLoı çalındı . Kamıle hanımın alnıağot geldim, dedi. bu bir şey mi? Sen babamı gör- şey vermesini bilmiyeıı öteki Alu ayhii:ıno. gidiyoruz diyip de 
e yold~,ı olsun diye yeni KAmile hanım bahçıvanın ra- melidln, o öksürürken sııııkl içi- iki doktora hıncı olan KAmran, kim bilir ne kııdar 7.aman kala

nldığı kuçlik b~skm~ kapıyı mamen söyliyemediği şeyi anla- ndcn bir şey kopuyor gibi hın!- bu Fransızın tavsiyeslııl pek be- ı caklardı! 
uçnktan sCJlll'a içeri koşmuş, mışu. Kılmran merdivenden düş- ular gelirdi Benimki.si bir sogıık ğendi ve zaten çoktandır yeni, Bıı, onun ceZ331 idi, çeke-
elın maşa., man nlı ~tıran mü~ olacaktı. Geç 11aklt adam ıılguılığı • • • diyt cevap verirdi yeni memleketler tanımak loca- cekd. Naaıığın evlenmiyecegini, 
==ın gtlnderııWerinc lulusa, ahı a1 O s ne bş da oe llEll1' • ka,_ııvhn lıa$kıt · bü · lıa.fanna., mf an ıu 

birinci hafuı.•111ı1 ttdar Harbiye mck· 
lehin~ Talebe kıJt Wilttclcrlr. 

Şcrai&i anlaınak tiurc lsıanbulda 
bıılaoaa gcııckria Aslı:ctlilr fllbelalle 
Harbiye mektebi tcdMll şubesine, 

Taşradaki gençlerin de en biiyök 
ııskulilr flllıesi '"' lalemleıiııc ııız.. 
mu mllrııcaatı. 

seveceğin dilijün~li zamanlar, 
ne ğu r111l:ınmtio Jst:ilı.b&Je ne 
emniyetle bakmışCL 

Şimdiye kadar bayata baJ;la· 
nışının biricik ~iki, ~evglll 
Namığını, Bilmediği. gömıcdiğt 
uzak yabancı yerlere götilren 
arabanın tekerlek sesleri sokakta 
gictikçe !Öncrken, kenarı oy~ı, 
ipek yemenisinin ucu ile goz
yaşla.rını sllmeğe çıl.tjan zavallı 
Jı.1,calıklı kadın: 

- Allahcığım onu bana düny 
gözü ile bir kere daha r;ösu:r 
de ondan sonra canımı ali diye 

yalvarıyordu. 

Cenabıhak, bu duayı kabıtl 
etti, ve Nigar hanını dört ay 
sonra bir gece, sabaha karşı acı 
bir çıngırak scsile uyandı. 

Yüreği çarra, çarpa, elleri 
titri) erek yanı başındaki şamdanı 
yaktı, kapısı açık duran bid~ik 
odadaki arap halayığı. çingırnk 
seslerinin daha şiddetle &elmcge 
başladıjtı. halde bir türlü baj!;Çt· 
vanın uyanıp da açmadığı bahçe 
kapısına gönderdi 

K~ndbi de perdeyi kaldır· 

mıştı; alaca karanlıkta. hele ıg.Ja
(bitmedi) 

lsıaııbul icra ılairetla<lea. 

Şad su.. cfencliıın ıılcyl · ; 
t.ıaııbol Beşind hukuk mahlrmıesin 
deA isti)ıea) ,.. hcrayi lafa dalrnıiz 
tevdi e,letiği iltnıdan aıahlrtııınm le 
m~ley~n iki yü yirmi ala lila 
bedeli muscmoıı ile saan almış ol· 
du~uuz müfredau Utmda muharre: 
otuz bir parça eşyanın mahlıQmuı 
~h mtımaileyhe teslim~ bin kıırıı, 
ucntı ttkAletlc mı mı61rifi mılıke · 
me C.lullirıe uıötedair ve olveçlıilc 
ıarafın1'1 be ra yi ıchliğ tası i 
kıluıaıı i lı b ar nanı , , ikamcı~ 

Kanunlnlzin mecbuli}-cti hascbik 
teblig edllme~ 9Jmısını mebn 
muktezi tebligann ilanen icrası karar· 

gir olmakla Wibi Uanda.n itibaren bir 
nıalı zarfında !l'l7 dosya nıııııuosımı: 
müsıashibcn daire! icraya müracaat! 
hültıııü llSnı blrrlzı ifa ve te'hirı 
icrayı mU.telzim bir lılraı kanu 
ııert e ityan eylemcdl~Jnlz ıakllrd 
hülrılıü giyablnizle lnfuina ıevc 'I 
kılınacı~ı mal1ımuııuz olmak • 
lbbamam•run ıcbllgi makamına ka.ım 
buluıımıık üzre lanı leyli) cı olunur. 

lstanhul mahkemi aoliye üçunru 
hukuk dairesinde°' 

!adam A&lılya bintı Alklviyııdi 

Teodoronun ko«ası l:le oğlunda 'e· 
nişehırde küçük şişhane okaj';ınd• 

1 , 'o mukim iken ikaıncıgalı vr 
mesk•nl mechul IUristo veledi Y orgi 
efendı aleyhine ikame eylcdigi dava· 
dan dolayı sadır olan ve tarafeyn 
arasındaki evliliiJn boşanmaya lnkı· 
!«hına milledair bulunan S Şubat 929 
tarih n 9-1 adrrli il!mm U.tnen ceb· 
Uği tensip edilmiş ve tebliğ mcka· 
mına kaim olmak üzere il!mın sureti 
mahkem dlnnlı.ane:;inc ıalik kıJın.. 

ınıı ol illıl ohınu• 



• 

• 
enesı 

Güzel bir 
ürkiyeye 

, 

ınobilcilere 
Müjde Getiriyor. 
Yeni Gelmiş olan 

T 
fİPİNDE 

Lastiklerini tecrübe ediniz. Bu lastikler 
bilhassa bozuk Yollara mukavemet etmek 
için imal edilmişlerdir . lastiklerinde 
müşteki olanlar, Her halde bu Harikulade 
metin ve Dayanıklı Dunlop lastiklerini 

kullanmalıdırlar. 

) 
1929 

.'s---' .:;, • ' :~-·~ .~ ..... " !'!''""' .. . • : ' . 1 1 ' ' ' il 

İl J_,İYETİ 

du günkü yeni oılııı.:~eıııı.t: 

Soldan saga: 

J • Yaz ltış veşil dutan a~aç( J) 
3 - Yemek ( 2) Dahi (2) 
4 Solun aksi (I!) Nota (il) 

~ Pevgımberlerden biri ( 3) 

'öz (3) 
6 Nida (2) Zaptı raptı ihlal eden 

(3) Uzatı gösteren nida (2) 

1 - Çiğne (il) Karnını doyur (I!) 

9 - Neş'eli (3) 

EYLENCE~ERİ 

l>uıı<':Li ıl •.. ı~, .ımzın 

Yukardan aşagı 
1 ~ Kadınlık, erkeklikl8) 
2 - l)eğnek '3) 
3 - Nida (2) y JUDI (2) 
4 - Sporcu yqası ( 2) Ç-0kuıı 

aksi (2) 
!l -:-- Gece dogan (2) Hamamda 

su dökülen (8) Nota '2) 
6 - Bük (I!) 
7 - utilham 2) Yama(2~ 
8 - Solğun renkli '3) 
9 işe yırayış (~~ 

~taliye vekaletinden: 
l - Nisan-929 tarihinde lcraaı mukarrer Ma.Jiye müfettiş 

muavinliği musabakaııına ait şeraiti duhul 
Umuru umumiye! Maliye müfeıılt ınuıvinlill için 1 • , 'inn 929 tari-

hinde Lnanbolda ve Ankaradı bir musalıakı imtihanı küşat edilecektir. 
1 - Türk olmak 
2 - Mek4tibl lliyeden birinden mezun olmak 
3 - innl yirmi dörtden dun ve otuzdan efsun olmamak 
4 - .-;ımıetler tarihi il&ndan bilitibar 25 Mart 929 tarihine kadar .\tıka· 

radı \!aliye \'ekli eti teftiş heyeti riyasetine bı istida müracaat edecekler ve 
ıereceklerı ıstidalara ben echı ati evrak ve vesailtın birer su reel mııaaddakalınnı 
rapı eyleyeceklerdir 

1 Nufus tezker<Sİ 

I! - Tercumei hal varaklSL 
3 - I lizmeti muvazzafaı ı kenye ile ukeDel bulunmadıklarını dair 

men>up oldukla" ahzı asKer şubesindeıı almacak ve'11<aı rcsmıye. 
.ı, ~ahatkmame. 

5 lkamctg~hlarının adreiL 
lmıehana mubaşeretten akdeııı talipler bir muayeııeı '1hhiyeye tabi tutu~ 

Jacaklardır. Şerıütl IAzinıevl h lz olanlar tahriri ve şifahi olmak zre iki 
defada icra kılınaru m sııbak•) a i~rak edec-elıur. faeke yapıbıı musaba
kada bir defa ışıirak ıle muvaffak olnıiyacılar maruızikır ~ernti haiz olduk 
!arı takdirde ırra olunacak işbu müsabaka'" iştirak hakkını maliktirler. 

! nisan 929 tarihınde icra kılınacak olan birinci tahriri kısmı Ankara ve 
lstanbulda '-e tahriride muvaffak olanlann ikinci şifahi kısmı .\nkaradı içrı 
kılınacaktır. Tahriride mıl\affak olmiyanlır şifahiye kabul edilmezler. 

'.\Tusabakada muvaffak olanlar 3000 kuruş maaşlı müfettiş maavinliğinde 
tayin olunacaklar ve maaşlanndan mada seyabatlarında sarf edecekleri hık.iki 
seyahat masrafile •ynca 300 kuruş yôvıniye alıcıklardır. 

.Ylüfeıtiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren bir müfetdş refakatinde 
sitaj gördükten ve üç sene moavinllkte k•ldıktan JOnrı bir ehliyet imdharu· 
na tabi tutulacaklar vı if bu lmtllıaııda da mııvaffak olanlar dii<tbin k•ırut 

maaşlı dördüncü sınıf Maliye mülettişli&iJıe terfi olunırt1ı: ·'~ıU tecıilbe 1 f Vapur ınııı:ehhlzi aim He) 

~.-rd~~m;ır•s· rnnmında akılll bir •• n. müddettle A.vnıpay• .m edilecek- ~ey r l I ~ H 1 n lzmır postası 
,\ vrupadan avdet eden müfettişl~r hey'etl ıe..,·iyede <lalli ı.... sene lJ fi .. ,. .,... •••Iİl••••••• .. I Haftıılık !ula ve iır'at hatn 

müddetle ilayl nzife etmeğe mecburdurlar. Bu müddetin hftamından eve! 
h ı.kAk -L Anla ya no'tası Adnan vşaupbat!u rnıı •ı etten .n ı etmu. i.ıeyen müfettişler A vrupada bulooduklan zaman , I' ~ 

zarfınd,1 hazinefe kendilerine arfedilen mebaliğin heyette bulıınduklan her İ 
scnei klmile için yiizde yirmili binenzil bakiyesini hazineye bır güna itirazı (Ç~. 'AKKAE:I.) \apuru 17 18 inci P ZART.ES 
mahal kalmaksızın iade ı:deceklcrine dair \Taliye vekAled celile ine katibi Şubat pazar !Oda Ga'ata rih- gun:.I 16da Galata nhamındaıı hare 

adilden mu51ddak bir kefıleıııame ita eyleyecel<lerdfr. ~mm dan harekttle lwıır, Kulluk k<tle birıncı, ıkincı '" u~unc-u sınıf 
imtihan Poroğramı ve saire hakkında teftiş hev'eandcn ..nalılmat Bc.drum, Rad<h Fcthh·e. Finike, j ıacaluı vok• lan alarak doğru lzınir)e 

alın.ı.bilir. 

1
,,. ... Meşhur ~ 

KONTINENT Al .. 
azı Makinesi 
Beynelmi el rakkamlarını 

havi olup Tfirk ve Utin hu. 
ı ufatlı yaa makinelerinin en 
ın<ıkımııııelidıı. 

Nuvcı Bronsoviıza 
lmdbu poroıı,ramı ~ntalyaya gidecek \e döntiste gide~~~~T. işbu 'Uks vapurda h. 

1 - \laliı. e ve iktisat ilimleri hakkında umumi ma!Omıt mezkılr i,;kele !erle beraber 1 1 dır ıl t>babı ı tiralıat mucın en ok! ğo 
2 istikrazlar ve muhtelif ~ekillcri. borçlann itfası , tahvili ve tevhidi Dahan; :\larrruıris, "ııkız, Çanak- gıôi yolcular en buytık ote !erin ser· 

usulleri, Tiırkiye ( Düyünu umumi)tsi ) hakkında maldmst kal~, Geliboluya uı:tra2acaktır vis hideııııınnı bulacaklardır. Hiddeti 
.ı Vcrgilenn tarhında takip ~t:lmesı llzım gelen umumi kaideler d lsC)alw (20) suttlr. 

'iltlvasıta ve bilwsıtı yergiler. ••rınıye ve Irat üierlne mevzu vergiler ve Bozcaa a postası Tafoilit için GaiıtaJa Gümruk 
bunlırdan her birjnlıı flitle ve mahzurlan (Gelibolu) vapuru f tı ~ubat karşısında ite Fransez hanınd~ 12 

4 - Menkul olmivan emvalin tasarrul1H1a ait lwıunf malılmıt f h -uımarte. 16 da dare rı tı· numeroyı muracat Telefon Be.-ruoıu 
!l - Turki ·ede bugün taıbik edilmekte olan vergi ·ve resimlet ile bunların bol 1041 o_ •"il' 

fı --dan han:kecle Geli U ve ya ocy<>1tunda Penpılas ile 
tar ı. cıbayeti, tahsil usulleri ve yapılması flzım gelen lı::anuilt takibat _.. G ı 

6 M 1 •,.,...ki Çanakkale lmroı Ho- •atını-ay Ul'11Jlnda atta eyahar 
uh,.ebel umumiTe hmınn ve boh•nr.lri m !•il hlitrc ve tııbl .a,...... 

-'A k Ça k accntasuıa. Telefon; Reı-otn 166 
olduğu .,,,, kaı kler. mıll sene ,.. devreı hesabı ye, ıııuarilin tediye ve zcaadaya ~~ec:e ve na - ve J.~99. 
itası ~ murakabesi usulleri ıle Türlciyede bo hıuo·ıa mevzu ):ananlar kale LApııeld Gelibolııya uıtra- -~~;... _______ .:.__ 

. ~ .. \lal! u•uliı defteri, kua, Vilayet mal kalemleriııin muomelta he••· yaralı: ııeJecekfJi loalata.Sarily lisesi müdürlüğün-
bı)eferı ıl~ po ta ve telgraf ve rüsümat usulı) besabiyeled den: • 

8 Kanuni ma!Qmaı. Hukııku idare hukuk ve ceıa u5ulll muhakemeleri "Mersin sür'al posıası 1 _ . tart :ı...ı:"""' ·-L-'t :ı.... 
hakkında umumi ve mücmel maliım.at ...,...~u ııuı ..,. 

9 Ba it ve mürekkep faiz hesaplar, ni.5bct _. ıcıı~ilp ~&ideleri, lilsi· ( KONYA ) vapuru 16 retl tedrisiyesinln alınmasına 2S-
lei ad_ediye 'e endeslye, oaah ve hacim mc;ahalan, yeni miltyu ve vcziıa şubat >alı 12 de Galata rıh- 2-929 tarihinde başlanıla.cak ve 
usullen. tımından hareketle lzmi r 5 marttau muamel~e nihayet 

10 U,;u!iü defteri, basit ve muzaaf usuller bıkkında umumi maf6nıaL 
11 Tarihi malt ve <'.oğrafiy.; Türltiyenln tabi, idıd, ilr.tbadl cotnfisL Antaly'- ı\ltlye, \1ersine gt. nrikcelulr · 
12 TUrkçe ve Frın ızca kitabet 1 umara itasında fraıuacadan mada decck ve TAşucu, Anımor ~Iuayyen müddet 1.arfında ÜC· 

lngtliı.ce, \imanca , e ltalyancıya vukuf .. , ıııalt\mat dahi aynca nazan Al tiye, Antalya, lzmlre uğr~ retint tediye etmemiş bulunan 
dikkatn alınac,ktır _ yarak gelecektir. • talebenin taksitini tediye edJncc· 

lstanbul Ticaret ve sa
nayi odası Tophane 
anbarındau: 

1 ~ınbul Ticaret ve •anayi odası Tophan~ anhan blnalannın P'ort mües· 
'"'"' "e ıerkı d'llavı<ıle anbann ka.pınmı<ı re eşya<1nın Rıhtım şirketinin 
Kuru~corııe antreposuna nakil takarrür euııişıir. 

. akliyat•. 1 \tart 929 ıan1ıinde ba.lanılırak o tarihden ititı.ren bir bu
çuk avda bıtınlcccktir. 

l':şyasını . müdd.•ti meztare zaı:&ndı Tophane anbarmdan almalı:: İlteyeıı 
1. uccar keyfıyetı bır mart 929 tarlhıne kadar mektupla ınbar ldarsine btldl
nldıgl ıakdırde bu kabil eşya Tophanede alakonolacaktır. 

Kuruçeşmeye gönderilen euanın sevk ve nakil mlHrifl. Tophane anb 
tarafından tesviye olunacaktır. an 

Kuruçeom• etreposunı nalı::lolunan °'yanın Tophane 111tıuı da kaldığı 
mü~det!• tahakkuk eden arzlye ~at muayenede geçen ~ iki kat 
arzıye ucrederl anbar tınfesl mucibince Rıhtım şlrked tarafındaa b&r 
ve hesabını eshıbından istifa olunacaktır. an nam 

Hammıllye ücred de kezalik anbu Wifat macibiııce nlıca firttacl 
tarafından istifa olunıcakıir. 

Kuruçe,meye nıklolunan .. yı için Tüccar ya!nı2 bir kcrre hımmaltye 
verecektir. 

lstınbul Tophane Ticaret ve Janıyl Odua anbın 
Kllibl umumiltgl 

ı-~:::G7~~~~----~. ye kadar leyli olarak devam 
alata köprü bnndı merkeı ı. 

etmelerine müsaade edilmcyecea.
ıccntesl Beyojtlu 2562 .\1esadet 
htru altında hususi dairede 4i@ dr, 
Hubc acentesi l.stanbul. 2-Devlet hldemaonda aidatı 

lıan -
18 şubat pazarıeıd Trabzon, 

birinci postıısı 'l'•pılmıvacakor. 

~~---~----~ 
Devlet matbaası mudürliiğünden: 

TERBİYE 
Şubat nushası 

çiktı 
Maarif vele.Aleti Milli 
Talim ve Terbiye 

heyeti taratindan 
neşredilir. 

Nushasa ~ kuruş 

tekaüdlyeye tabt mü41a müsta

hdem ve devlet memurintne babf 
olunan hukuk ve lmtlyui haiz 
olan memurin ile mütekaldln 
eyta.ıı, eramll ço..-ııklarmın yüzde 

yirmi tenzillttan istifade edebilm• 

!eri filen ilayl. hizmet edenlerin 

bulunduldıın dalreleı:l muhase

belerinden muuddak olmak uznı 

al11114 olduklan vesikayı. milteka

Jdln, eytam, eraınil dahi m~ 

cuzdanlannı ldaremb:e lbru et· 
meler! ile kabil olabilecektir. 

Kirahk imalAthane 
btinyede denia kenarında klln 

muanal lmalttb111e IWalıkur. KUÇiik 
slnıl mtlesoese için pet elveritll de
po lçla dahi kabili i•tlmaldlr. 

G&lıtada Voyvoda soka&ında 
Agopyan hanında Bomoncl Şlrkcd 

mlidtlrlyeıine muncut 

Beynelmı lli rakkaml ne 
iyi hiAAp makirıe'ı n: ııp mıı 
tAAtdit bankalar v~ mali mıl 
P ~i..c:eler ıarafın<bn kııllanıl
maktarlır. 

Gavet ~lam nldıı~ıı için 
kat'yeİı bo111lmaı. 
T0RK.1YE GUMHUHY& 

Tl YEG.~. 'E DEPOSU 
A. Hom9tayrı Kıımpanyası 
Bey~lu Tekke dde~i 

583 ııumro 
Türkçe hunıfaılı Koııtifie!ı 

tal yazı makinelerinin y~nı 
Lltin alfabemize göre dejtlŞ • 
irlmesini deruhte eıltıriz · 

Vakit kaybetmemek 
için 

Pazarlıgm v~rdiği usanç vı kıy· 
bPn!rdigi zaman has•bile mağazamı
zın umum dairelerinde bir Şubattan 
itibaren 

Maktu fiat 
l: sulllnü tatbiki başlıd.ğını ahalü 

muhterementn enzan ıt1aına vazQlunur. 
Kadın ve erkeklere mahsus safi 

yün lngilfz kumaşlanmızın fev· 
kalldellgtni ve kat1yen ıekabct k.ı· 
bul etmez ehven flatlannı takdir Cl'en 
muhterem mU<ıerilerlmlz bu o~ulil de 

kendi lehlerine veni bir menfaat tel•klıi 
edeceklerini şüphı etmiyoruz. Gala
tada Karıkllyde TOPÇ'ılar cadd• ın 'e 
Bebek tramvavlan teveldruf mahıllnde 
53 numerolu 

Tayihman f ngiliz ku
maşları ticarethanesi 
Kadıköy Sur~yya !nemasında 

Bu ak11am (VOLGA VOLGA 1} 
illmi , methur Rus mugaoollert 
hey'etl Balalaykanın lştlrakile 
r;llıterllecektl r. 



I& ŞUBAT 
929 Cumartesi 

Vasıf Beyle yeni-scfir Hüseyin Raj!İp B. ~ü·ı ş~hrimıre geldi 

Evelki gece şehrimizde tertip edilen <•.\lqrikı azamn 
balosundan dikkate ~.ayan bir int;hcı 

............ ,ftftN'---•••--="~=---ı 
' 

i 
~illiyet 

Emden kruvazörü dün Taksimdeki abideye bır çilenk 
koydu ve bu münasibetle mer9tlim yaptldı. 

Dün 1lalatasarayhların kır kOfUIMl }'ilpıldı. Birinciliği 
Behzat, il<incillği Vasıf kazandı. 

-
H.ıalıann~cr ceınıyeti tarafı llWn dün Tata\'la 
:ırikzedelerine battanive ve çam:-:şır dağıtıldı. 

Dün Galatasaray lisesi ticaret kısrrıı nıezunlan 
tarafından dfln hir veda n1üsaını:resi verildi. 

Bin Söz 
Bir Resim 

Stan dard Serisi _,..,.. Dahlfi Donuk. 

. "' 
iLAN 

GECE SAN'AT MEKTEBİ 
Sultanahmette kAln San'at mektebinde geceleri 

Elektrik, Motorculuk, Tesviyecilik, Marangozluk, 
Mobilyacılık, (Tesisatı sıhhiye, Kurşunculuk, Kall
rllferclllk, Sobacılık, Banyo ve su tesisatı) Terzlllk, 
Döşemeclllk San'atıarı meccanen öğretilecektir. 

Şerait: 1 - Türk olmak, 2 - asgari 16 yaşından 
Azami elll yaşına kadar bulunmamak, 3 • talip 
olan ve san'at ötrenmek arzu edenlerin okumak 
ve yazmaları mevzubahs değildir. - 4 - ötretllecek 
san'atlara az bilen veya hiç bllmlyenler kabul 
edilecek ve bu san'atlara alt resim teknolujl ile 
Türkçe ve hesap ötretllecekttr. • 5 • Talip olanlar 
fUbatın yirmi beşine kadar mektep müdüriyetine 
müracaattan. • 

..................... 
pınn:..., SERİ YOLCULUK~:::::: 
~i Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin 
:ı Haftada iki defa hareket eden pn>ta tayarcleıi ile ,,abat ediniz. .. , 
!!i lstanbuldan Atinaya 5 saatte ve ,\tinadao Breııdiziyc 4 saate gidilir. 
55Mevki tayin ve koli postal mektup nakli için l.iı)ıd Tiryc<tlnonun ile 
•• :a oğlunda Calatasaray ile :\lumhanedeki yolcu idarehandrnne mti: acaat 
: :ı olunması • 
• ııı 1111 111 ı ı Telefon He ·o lu 2490·2127 ...ınıııııııı11111111 

1 ' .............. ••••••• 

• .. - ç.k zqrf, kan11z ve lfdltasızdırlar. 
o.ktor - MI lçlll bir fit• olsuıı PERTEV ŞURUBU lçirmedlalz. 

Kapalı kaplarla müskirat satan 
Bayilere: 

fspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Istanbul 
Bafl116düriyetinden : 

lıplrtO!U lçhller inhisarı tarafınd.a~ ( 7 5, 80, 200, 500, gramlık ) 
bandrollu ve mtmhur f!şeler dahılınde safisplrto ctıkctlcri üzcriı • 
deki fiamın yilzde on ( '/. !O) tenzilatJıı mevkii frulııa \alcdıl· 
nJştir. Bayilerin HUdavendigM hanında satı~ şube ine nıliracaatl a 
ilıln olunıır . 

Nefasetile maruf 

İSTAFİLİNA 
Markalı rakımızı bundan böyle 

Türk "ÜZÜM,, Rakısı 
Namile taktim cdeccğir. 

Galata; Ermeni kllsesi sokağı ili JJ : Telefon 
... Be.<oıın 277\! 

Marka lnğiJız 
Gramofonları 
h<!r ytınle aı ,ıvıım 

flınıııııi accı;t,ı 
ve dcpll ıı 

VaheOtUclyan 
Sultan hamam 161 e ı 2 

ispirto ve ispirtolu içkileri Iu
htsarı istanbul Başmüdüriyetinden: 

Ahalli muhteremenin saf bpirtoya olan ihtiyaçları nazarı dlkka ;ı 
alınarak pıyasaya handrolltı(7~,80;200,50U)grarnlık şı~eler dahilın<lt 
Galatada Rıhom caddesinde Kcfdi handa Cmum nılıdüriyet at, 1 
mağazasiyle, kapalı kaplarla miısklr.ıt satan bil'umum ha) il er tar a 
tından her arzu edrne l'tiketler!nde muharrer flatlarla serbe çc· 
<aolması temin tdilmiş olduğu il n lıınur. 


