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İdarehane: 
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T~lgraf aılrt•si: & Telefon numaralan: 
f stanLııl, :Milliyet ' İltan Lal, 8911 ·- 3912 - 8918 

Goıt'I r' n:aıbat..yıı c/t hu•u•lc.r .ç/rı n:ılotJr/yıtı trürocaal tdılmtlıdır. 
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KUVVETiMiZi BiLELiM 

Lozan muahcdc>inin ikthadi 
,afhası; r :rbın affetmedij!;I bir 
zaferdir , 

İktisadi zincirlere gerilmiş bir 
0smanlı Turkiycsiyle muameleye 
alışmı~ olan bir kısım garplılar. 
kapitıilasi)«msuz bir Türkiyenin 
vucuduna hir türlii tahammlil 
edemiyorlar. 

TÜRK DİLİNİN 

Onlar ~u ihtimal ıle mLiteselli 
oluyorlardı: Tiirkiyei haricin mu
zahereti olmaksızın Jktisadcn ya
;ıyamaz, Türkiye ma:;arifi adiye 
biitçesini bile tevzin edemez. 

Zaman ve tccnibc bunun ak
>lni göster& Cumhuri)·ct Türki
yesi ıçin umdukları akıbet gelip 
;atmadı. içtimai 'ahadıı. başladığımız 
inkıh\p hareketleri, nn;' alfakıyet 
yolunda. ınutemadiycn yüriiyor. 
Dört seneden beri bütçemizde, 
teknik hakiki bir tevazun var. 

Türk dili. çok zen
gin ve yüksek ifade 
kabili yetini haiz bir 

, 
Ru, diişmanlarımıı için bir sukutu 
hayal olmalı idi. F<İkat onlar 
rııcyııs olmadılar, Faaliyetlerini 
lıaşka cephelere naklettiler. Kuv
\ etlerini propogandaya verdiler. 
:'\1 m c ctın umumi hayannda 
l:ıır lıı...'ıran oldugnou. mühlik 
bir ikti.:ıdi buhranın memleketi 
hanıp cdccejı;lni etrafa yaymağa 
haşladılar. \·akıa. hu ya~garalar
ıla hakikat namına hir mana 
yoktur. 

\nrnk,~ura"1nı da ıtira! etmek 
hızını ki, bu !:ibi propagandaların 
zara •:ıı !!;Ürmiiyor dej!;i iz.:\fescla, 
bu t.lhrik;\t hıisnii niytti rılan ye 

Tiirkiyedc çalı~mak istiycn bazı 
ccnchi ~crnıaycdarları tercddiıde, 

tevahhJ\~ cvketti~i de '\:ıkıdir. 
Bizi mutces ir c-dcn cihet, bu de
ğildir. Hariçte, aleyhimi/dc israr 
ve inat ık çah~an anasırın var 
lıgını daima dcrpi~ cdiıonız. Ru 
faııliyete kar~ı, me\·cut vasaiti
mlzlc nuicadclcyl csaı:cn vatani 
hir vazife lıi!iyoruz. Snn zamnn
bnl:ı ikti>adi \·aziyetinıizin, arizi 
1 ir a lycttc olduğunu bu sütun
l:mıa ccfcatl:ı izah etti~im!z ikti
sJdi 1 uhran ,ayıatının memleket 
dahilınde mesafe knzanmasıdır 

ki en huı uk tee•~uriinılİzü mucip 
oluyor 

y.ıtandaşlan yese, ne' midiye 
~cvkeclecek olan bu gibi rivayet
lere inanmaktan tahzir etmek 
istiyonız. Bu, en ziyade matbu
ata dlışcn bir vazıfcdir. 

Türktyenin iktisaden ne vazi 
yelle bulundu~una hükmetmeden 
evci, kendi kendimize ~ıı sııal
lcri sormalıyız; 

Bu günkti btihsalatımızla, mem
leketin istihsal kabiliyeti arasın

<laki fark ve nispet neden ibart
ı:ir? Turkiyedek.i madenle, orman 
lar lc\mtlen i l~tildi mi'? Ti.rkiye 
topraklarından hl~ olmazs.ı ziraac 
babasında 111.anıi randman alındı 
m. 'i J laricl ticaretimizin in ki~a
f ına hızınct edecek olan liman 
ve ,iinıl'ntliikr in:jo:ıatı hitam bul
dumu ! 

Bu mcs"elclcri mutıılaa edince: 
iktL~adl Yaziyet noktai nazarın

da m(·mlekrt hesabına meyus 
olmnk del:il, lıilakis mem~un 
olmak ve 'I'iirkiye milletine me
vut olan refah ve ikbale hir an 
evel kavuşmak için <l.ha büytik 
bir emniyet ve itimat ile çah~

mak icap eder. 
Piyas:ıda, umumi hayatta bazı 

mü~kiilat oldur;u inUr edilemez. 
Fakat aynı mt~klilaı, diinyaotn 
her nıemtektinde az çok bir 
farkla mevcumır. KLraklık gibi, 
ıugpn gibi arızi scl:cplerden 
doğan 'ıkıntılı vazıy.tlcr_ hava
ların ımisalt gıtmesi ile ve mah
wlauıı bereketli olnıaq ile ken
dilij'irdet• ıail olur, 

11 r ıakk, :ıleyhimi/.dc yapı

lan ıahrikı\ta knpılmn alım Ye 
kendi kun·etimizi eyi hikliın. 

Mahmut 
!':Urt 'Jeh'usu 

dildir. 

İSMET PAŞA HAZRETLERlNlN ~UTLK 
LARINCN METNİNİ DERCEDİYORLZ 

Paşa Hazretler! diyorlar ki 

Unıu efendiler, 

TUrkçemlzln söz kitabı bizim çok yUzlUkten 
beri sezdljlmlz bir eksiktir. En nihayet bu 
eksik te tamamlamak için Cumhuriyet ya,ayı
ftlla kavu,mayı beklemı,tır. Acı ile anlamalıyız 
ki flmdlye kadar dilimiz sınrrları açık bir yurt 
kalmıftır· Bu yurdun içine glr~:lek suçsuz bir 
dalıf idi.Daha fena ve acıklı olan vatan çocuk
larının bu dalmayı kendilerinin arayıp özleme
sidir. bir dilin sınırı söz kitabı ile çevrilip çer
çlvelenlr. Yuce toplanmanız dilimizin sınırını 
çizmek, onu zorlanmaktan korumak için kurul
mu,ıur. Toplanmamızın söyl&fmeslne baflama
dan evel size öz olarak lstelermlzln ana çizgi
lerini saymak isterim: 

Türkçenin söz kitabı 

T Urkçenln söz kitabı meden bir mllletln umumt ya
,ayı,ındakl bUtUn sözleri derlemekle kalmayacak· 

tır. Asıl değimli olan nokta ekim ya,ayı,ının bUtUn lstele
rlnl düzeltip doyurmasıdır. bunun içindir ki Dil derneill
mizln tutumu pek doj)rtı va vuru,ıu olarak bUyUk bir 
eri.kin dilin bUyUk bir söz kitabındaki bUtun sözleri diye
lim ki bUtUn anlatı,ıarı TUrkçeye geçirmek tutumunu 
bulmaj)a yönelml,tlr. bununla biz iki lflemeyl birden 
••ilamı' oluyoruz. 

Blrlnceleyln daha ilk kurumda dilimizi engin bir düze 
genişletmiş, lklncele)'ln medeni bütün anlatışlara tam 

denk gelecek sözleri dilimizde durgulamış olacağız. Dalma 
ayni anlatışa karşılık olacak sözler ilk önden bize alışıl

mamış bir işlet! verse de p..:.k az zaman sonra tadımıza 

uygun hele durgulu olması ile yerinden oynamaz birer 
yüz alacaklardır. Söz kitabı birleştirmesinde Dil derneği 
(lstılah) dediğimiz Ayırım sözlerini çeşit gldeklerln işedi
nenleri yardımlyle varılmağı hem saygılı lıem yakışık 

alır bir gidiş saydı. 

Kimler daha iyi sezebilirler? 
Düşünülsün: Vuruşlu olduğuna sarsı gösterilmez her 

yuce bilginin lşedlnenlerl kendi gldelerlnln dllekle
rlnl dışardakllerden daha iyi sezeblllrler. Hele onların 
bilgi benliklerinin ince duyguları hem anlatışa, hem söy
leyişe tatlı gelen uyguyu daha iyi seçebilirler. Biz lşedlnen
lerlmlzln M;retme yorgularını kendi öz yaşayışlarının ve 
Devlet düzenindeki duraklarının gereklerini tartabiliriz. 
Fakat Dernekte çalışan her arkadaş ayni bulunmadadır. 
Dilimizin varlığını korumak sevgisi işte yalnız bu lşletidlr 
ki sinirlerimize güç, çalışmamıza zevk verecektir. 
Efendiler, bundan sonra sizin bakışınızı pek değimli olan 
öbür noktaya çelmek isterim. Söz kitabının varlanması 
nihayet bir yılda bitirilmek gerektir. Bu gerek üzerinde 
ne kadar kalınsam azdır. Türk dilinin sözlerine şimdiye 
kadar alışılandan başka biçimde yüzverlrken eğer anla
tışları biran evet durgulamazsak dilimiz çok tehlikelere 
açık bırakılmış olacaktır. Yazılışı Türk harflerine uyma
yan bir çok sözleri bırakmak eziminde kalan istek! kendi 
ekimine ve tadına göre söz bulmağa veya yaratmaya hak 
kazanmış oluyor. Bu bulunumun sürekllğl az zamanda 
dilimizi eskisinden başka yönlerden ayrıca dalış ve kap
layıfa açık bırakmıf olacaktır. 

Yadırgayacağımız sözlere karşı: 

Eski şark. sözlererlnln .. kaplayışından kurtulmadan yeni 
Garp sözlerinin düşunceslz ve ölçüsüz dalışına uğra-

yacağız. Bununla Türk dlll Türk eklmlllerlnln çevresinde 
yabancı ağlar içinde boğulmuş oturuş ile kısır kalmış 

tohum beneklerine dônecektlr. 
Bu yayışlarımla sakınılacak köşelere işaret koyduktan 

başka kitabımıza çabuk varlık verilmesindeki değimi ka
barıntı ile göstermiş oluyorum. Şimdi yüksek toplanma
nın söyleşmesini açacağım. Bir yıl içinde söz kitabımızı 
her halde varlayacak ölçüleri ve tutumları bulmak başlıca 
isteğimiz olacaktır. 

Abone )8 llAıı ürretleri 
GazettmJzde 'kan yazılRnn bolıolın mahfuzdur 
AlıonP !art lan ... tlan ürife i 
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TASFİYESİ YOLUNDA İLK ADIM 
İHTİKAR VAR Darülbeda yi 

1 --~ 
Gaz ve benzin fiyatJ lslaha ~uhtaç mı~ 

Reşat Nurı ve 1. Necmı 

Vilılyetln tanzim oıuaaııı Hu· 
susi muhasebe bütçesi Vail Vekili 
Muhittin beye verllmlftlr. Bütçe 
4,200,000 liradır , Muhittin bey , 
bütçeyi tklk ediyor • ..y.ıa kendisine 10 bin lira 

muraf edilen ve vazlyednln 
tespiti istenen prens Seyfettin 

HükQınet , yolların inşaatı 

için yeni kanun ihzar etmiftl • 
Kanun , Meclise verilmiş olup 
çıkmak üzredir . Fa~ at kanun 
henüz çıkmııdığı cihetle Villyetla 
yol programı eskisi gibi beş 

senelik yapılmıştır • 

PRENSİ~ l\IASARiF! _ ....... .:--.---
Prens Seyfettine ayda 
on bin lira veriliyor 

Haber verildiğine göre umumi 
yollar için Nafia Veklletl yol 
vergisinin yarısını alacaktır. 

Eski paralar -----fazla yırtık eski pa-
raların tetkiki ay 
sonunda bitiyor ---
Eski paralarda~ fazla yırtık 

olanlar Dtıyunu umumly.ce teb
dil edilmeyerek bunlar bir ko· 
misyon tarafından t~tkik olu
nuyor , tebdill mUmklln olanlar 
tebdil ve olmayanlar da imha 
ediliyordu. Bu paraların tetkik 
sıra ile olduğundan iki ay ka· 
dar sürdllğll cihetle eıhabına 

bir makbuz verill)'ordu, Komis· 
yon şubat nihayetinde vazifesini 
bitirecektir. Tetkik edilmek üz
re komisyonun elinde on bin 
lira kadar vardır. Şubat niha
yetine kadar alınmıyan paralar 
Hazine hesabına varidat kayd
edilece tir. 

Mısırda prens Seylettinln 
emllklni idare eden prens fbra
him burada yapılan masrafların 
tespiti için veklll Zekeri) a Beyi 
lstanhula göndermiştir. 

AIAkadar mahafildea verilen 
maıomata ıörc Zelıerlya Bey 
Prens Seyfettlnln validesine 
gönderdiği mektupta masraf· 
!arının tayin edilmesini Prens 
lbrahlm nıı.mına istemıştlr. Ay
nı mahafilden teyit edilen habe
rlere göre bugüne kadar Prens 
Seyfettin namına istenildiği ka
dar para veriliyordu. Bu mck· 
tuplıı yalnız prensin şah~i ma~· 
raflarının deruhte edilmek iste 
ndlğl söylenmektedir . 

Prens Seyfettin namına şlm· 
dlye kadar takriben ayda ( 10) 
bin Türk lirası verilmekte olduğu 
beyan edilmektedir • 

TÜRKlYE-fRAl\ 

Ticaret muahedesi 
müzakere{;ı ilerlivor 

~ 

Sıtma mücadelesi Hudut '''de halledıiıyor

Busene lstanbulda mü 
ca~eleye başlanacak 

lstanbul Vilayeti dahllln-
de sivri sinek ve sıtma mil

e ad el es ı ne 
bıtşlan mıştır. 

Sıtın"' mil ca
delesl riyase-
tine Artkara 
sıtma müca
dele reisi A-

sım bey tayin 
olunmuş ve 
şehri mlze gel 
mlştlr. 

MÜCADELı:. MINTAKASI 
Milcadele mıntakası; Hay

dar Paşadan Pendiıte kadar
dır. Adalar da dahildir. 

Buralarda !!lvrl sinekler 
ve tohumları öldürülecek, 
durgun sulara ham petrol 
dökülecek, sıtmalılara kinin 
da j\"ı Jtıla ca kt ır. Mile ad ele 
memudarı da gelmlşlerdlr. 

Jandarma maaşları 
jandarma maaşlarına zam 

icrası için jandarma bütçe
sine asğari bir milyon lira 
tezyidi talep edilmiştir. Bütçe 
encümeni bu talebi tetkik 
ediyor. 

BUGÜN 
2 lncl sahifemizde : 
ı- Bcrlin mcltubu, ~fa~lup tlbiat 

\:tr~ısında. 
2- ~on hahcrl<r , 
3. 1'4rihi ttfrlkamı1~ Teınirlınk 

S llncll sahifemizde: 
ı- ~l<mlctcı haberli 

4 üncıı Sahifemizde: 
ı T ,,,~a r.apo~u 

2. 'ıkra 

J l"rll'k· 
4- Sıhh• bılgl 
5- Roman, Ti~' .~yt. K~rılatOr 

Fruği hazretleri 

lran ,.;efirl Fruğl hazretleri 
dünlıü trenle Ankaraya git
miştir. Sefaret Mllsteşarı Salt 
han ile sefaretantnln diğer 
memurları da evcik! gOn An
karaya gitmişlerdir. 

Selaretanenln eşyası da An· 
karaya naklolunmuttur. Bu 
Surette lran Sefaretanesl An
karadaki binaya teınamlyle 
yerleşmiştir, 

Buradaki bina yazlık olarak 
kullanılacaktır. 

• TiCARET MUAHEDESi 
Tllrk-lran ticaret muahedesi 

müzakeratın1ı Tahranda devam 
oluntıyor. Ancak lran HükOnıetl, 
sefir Frutl Hazretlerinden bazı 

malOmat ı~temlftlr. Sefir, Harl· 
clye Veklllmlz Tevfik Rllftu 

Bey ile &llrllştllkten sonra cevap 
vereçektlr. 

HUDUT MESELESi 
Türk • lran hududu mesele· 

sinde eqaslar evelcı tespit o
olunmuftU. Yalnız, bazı fenni 
husıısat kalmıştır. Bu mesele de 
bu sefer kat'I şekle rabt ,.e 
hallolunacaktır. ------Hilaliahmer de 

toplanış 
HllAllahmer merkez hey· 

'eti bu gUn toplanac ktır. 
Bu içtimada Kongra gUnU 
tespit olunacaktır. 

....... ,.. . 

Kumpanyalara göre ihtikarı 
bakkal ve esnaf yapıyor 

Bu işe çare yokmıi? 

Son gunlerde bazı muhtekir. 
ler gaı ve henzın fiat!arını arur• 
mışlardır. Halduki !iatların ytik
selmesinl icap ettirecek makul 
bir <dıep yuktur. icra ettlj!;imiz 
tıı.hkikata göre, gaz ve benzin 
kumpanyaları fiatlere yeni bir 
zam yapmanu~lardır. Elyevm kum
panyalar gazın kilosunu 27 ku
ruşa ve çift tcnekslni x 1 O ku
ruşa, benzinin kilosunu 26 ve 
çift tenekesini de 73!i kuru~a sat· 
maktadırlar. Kumpanyaların bu 
günkü !iatları altı ay eve! tespit 
edilen fiattir. 

\1aha!lelerdeki bakkall•rdan 
bir kı,;mı da gaze <u karı~urmak
tadırlar. ZabıtaiBelediyc memur· 
lan bu kabil hile yapan bakkal 
Ye esnafı lddcıle takip etmek
tedirler. 
Diğer tara'tan gaz kumpanyalrı

da gaz 1 ;ıra u karıştıran bakkal 
ve esnafa gaz ve benzin verml!• 
meğc karar ycrmi~ledlr. Bazı 

taraflıtrda ga1.111 okka,: ıokuruşa 
:<atılmaktadır. 

J labcr venldigine göre bilha,sa 
Anadoludıı gaz !iatları pek ziyade 
yüksdmi~tlr, inhisar ldarc<Jnln 
nazımlık vazifc:<inl ifa edeme
diği, kumpanya!Qrın lıarck:ltını 
yakından takip ttmemektc uldu
~u kunetle iddiR edilmektedir, 

Ineboluda gazın okka ı 80 
kuruşa çıkmı~tır. lnhi~ar idaresi 
seyirci vaziyetinde kalmaktadır. 

Telsiz telefon şirketi 
Ankara, ı 8 1, A.A) TeL!z 

te]e·on şirkeıı~tn \ azlyetl hakk· 
ında haz' gazctelC'r tarafından 
vıı.kl neşri) atı tckılp ederi7. bll"a 
iris hııkLimet şlrketı !Gkviyc ve 
himaye etıııegc karar vcrmi~ 
bulnn"llaktadır. 

, • il\ 
1 · Temirlenk 
. BugUn tetrlkamıza 

ba,ladık 

Dün okuycularımıza v<ı. 
dettlğlmlz gibi bügün 

Temlrlenk tefrlkamıza baş
lıyoruz. ikinci sahifemizde 
bunu okuyacaksınız. Te
mlrlenk cihanın en büyük 
fatihlerinden biridir. Pek 
ciddi tetkikata müstenit, 
ayni zamanda pek tatlı J>lr 
tarzda yazılan bu eser 
Temlrlenk ismini verdiği
miz büyük cihangiri olduğu 
gibi tasvir edecektir. 

1 
Görduğunüz resim Temlr 

t leııgl, tahtı üzerinde otura
: rak dün) anın her yerin· 

den gelen clçllerl dlnlcr-
ı-cn gi;stcrlyor. 

--

Beylerin beyanatı 
Eskiden daha iyi idi 

Darülbedaylde sahneye vaz. 
edilen bazı eserlerin 

ve edebi kıy-

met itibarile SEH EMA, ETi 
hücumlara ma 1 1 1 
ruz kalması 
üzerine bu mil · ! 

hı mevzuu bahs I 
olmaktadır. !I 

DarUlbedayi-
ln slmdlkl va- 1 1 ı il 
zly•tfnl şiddetle 
tenkit eden l ı 'il 

1
.
1 Hüseyin. Süat I' 1 

bey , tiyatro-
muzun evelce t..aha iyi bir 
halde buluaduğunu ve karışık
hğın izalesi için bir hey ,eti 
edebiye teşklll zaruri olduğu· 

au ve piyeslerin intihabı işine 
artistlerin müdahele etmemesi 
IAzımgeldljtlnl ileri sürmektedir. 

Re,at Nuri B. nediycr? 

Bu hu~usta mutalaasını öi· 
renmek isteyen bir mu

harrlrlmlze ÇP" ktşa müellifi 
Reşat Nuri B. 
Darlllbedaylde ~---":'!"'~ilim~ 
oyaanan eser· 
!erin kıymet-

leri münaka'a 
edile bileceğini 
·Deyyus. ve 
" Altı şahıs m· 
uharrlrlnl arı· 

yor , tarzında 

eı;erlere taraf - &iıiiliıiiiilı:İiiiiıiıııiiiıııııı;i 
darolmaclıtını, 

bazı iyi piye • 'q . ı ;'\urı ne 
ler vermiş olan bu mile sese} i 
fazla hırpalamak doğru olma
dığıaı sOylemış ve şuaları lllve 
eımı,ıır: 

Darülbtda}'İİ islah için ç..ı 

para Jdzımdır. Mı1essesenin karışık 
olduğu iddıasuıu 1:rlince, Darii/bf
dayi, eski geçirdiği fır/111alara 

nis~l/e şimdi süt liman içindedir. 
Dağılmak tehlikesi yoktur. 

1 • Necmi B. in beyanatı 

İbrahim necml Bey , yeni 
piyeslerden yalnız ·!{ör tın 

hem edebi , 'ıem de sahnc~J 
•Sağanak pi ' 
yeılnln yalnız 

edebi kıymeti 

haiz bulundu
jtunu , diğerle· 
rlnln kıymetle 
pek dun oldu· 
ğunu söylemlı 

ve sözlerlnt 
şöyle devaır 

etmiştir : 
ı. Ncçını /f. 

Helt vodvıi/erin hepsi mana
sızdır. Fena ve uygunsuz eser/erın 
leva/isi Darıilbtdayiiıı şöhretini 

b<Mar ı·e bu miiessesmiıı yıkılma
sına, salaş tiyatroları deTt'kesine 
düşmesine sebep olur. ls/ııh zor -
dur. Piyesı intihap işile temsil işi 

blrblrindeıı ııyrılmıılıdır. intihap 
için bitaraf ve ehliyetli bir lıqeli 
edebiye Mzımdır. 

Darülbedayiln kıymetini glJste
rectk mühim san'atktrların eheriy4 
sahnede gllrülmesiııi ve bilhas. a 
Raşit Ri:ı:anın yerini tutacak bir 
j/Jn pr/Jmye yetiştirilmesini temin 
etıoçk neticesi men ftdir. 

Kadın san'atklrlardan Ne
yyire, Bedia ve Şaziye 

mevcuda nazaran ilk safta ol
makla beraber bu cihete de 
çok ehemmiyet vererek daha 
tyllerlnl temin etmek icap ediyor 
MDstakbel konservatvarın bir 
şubesi halinde bir tiyatro mek
tebi tesisi hakkıadakl proje ih
mal edilmeseydi yeni ve daha 
iyi san'atklr )etlştirmek için 
lmkln hazırlanmış olurdu.~ 

Şehramlnl Bey hey'eti 
edeblyenln ta,klll mee'ele
slle henUz mefgul olma· 
dıjiını söylemlftlr. 

Nezihe Hanımın piyesi 
· Kadın Birliğinin eski reisesl 
Nezihe Muhittin Hanım, •Göl&e 
isminde bir piyes hazırlayarak 

D:ırlllbedayle tevdi etmiştir • 

-
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, 

ağl ta --··· •...•. 
Tabiata karşı koyan 

Türk milletine yeni 
hedef verdi 

Gazi 
bir 

Asil Türk milleti hiç tereddüt 
etmeden bu hedefe doğru 
bir an evel yürüyecektir 

.6apo•T••• 

Filonun tahdidi 
Tokyo hükumeti bazı 
şeraitle~na hazır ı 

Bertin, 17 ( A.A Tokyodan 
blldi!ildJgine gllre Japorya !Lr ·~· 

J kadar de et de ay~ te na ·•ll•ı 

1 
mevcut > dukçı filosur. veniden 

dıı etmeğ aın ade bu!· nduf:'ındaıı 
tahdldl ı~!.ilııt konferansının 1931 

&enwnde 1\-ılmaa d,vetlnl ırz:: etmekte 
oldıığo rlva ycı edi!mifıir 

l(:h-i•kd 

RomAl!llyad!lla_ 

Şimendiferler güçlfi!c. 
le işliyor 

1 

H 

Zeplin gidemiyoı: 

B 1 b' .. ı·· M • Romanya şınıendilerlerl - a on lr tur U ısıra 
Bükre,, .ıı ~ .,. üe"';11·ollannda l gönderilemedi 
mwıakaılt gil~lu it cereyır etı gındtr , -~ 

.M i\t' Dı «b \ uşovayı seyahaon Rerll 1; (A.!o Lokal 

15 mana tehir ·ınısıir j Amzelıı-eı azeteslne nazaren 
• Gene t ldı - Bilkreş. 11 "Graf Zepplln" in ~tısıra 1 

(A.A.) ı !akk. hıvar sahibi ~1acar-
lar hakkındaki müzakerat movııkltaten doıtnı icra etmesi mutasavver ı 
ıaıı ecl! .nı,ır olan seferin bir tak•- rr ·~- · 

llcDIAta tesadüf etmek. "ldu-1 
tu zann ed llm ekte dlr. :ö ı 

"' . . ·~ 

SÖZ f • • 
ı{LANIYOR 

Ant 

ile te,rikl 

öıtl orrı 

' ruı" r :ır ıl 

Arka a. 18 /\\ 
ıı:lşı r. U:yflıa yaı. 
veriJecekt"r. 

• 

n , 
, \ ipmaK ~in D1l her'ed 

c n ~ ' unur rr dcrısıerl 
ı. r k e' 1ı L J, '1rt tespıt em:' 

ır ..;; u ı;ıkctktır 

ıHA:ll İK\Jt\L EDİLl)f 
.ı Ma&f la}ihısının tetkikatı ikmal edil 

r la il ye Vekl!J ıa•ı:fıııdan be) 'eti vel.:ileyc 

İzmirde mektepler açildı 
17.n ·r, 18 ı\ ') ec J r.np salgını hıfifledigınden mektepler ugür. 

açilın ar. 

B rlln , 9Şubat 1929 lülerı verllıııai, dl&er tarıfıan un•· 
[Milliyet J ful:relif dev· ı )1J bedcnlyeıılıı ~ Aıııdohıda 
leı!erin zira! , 8 ,fyeı!erini tetkik etınet tımlmı .mabadlle .. •uthıne .v.e bu~ı 
üzre bı.'"' muddcrten beri seyıhıttı aıiltefem tesisat vuctldc geunlmı~rrr. 

Yeni Fas valisi 
Par;,. 17 (A.A.) - Fransanın l"u 

aınuml valisi M. • Saınt " bu akşam 
Parts ıen ha ~ et edecek, Pazartai 
gunu • Cazablınea • ya !(itmek üzre 
\la 311 ada '"P"" btnecektlr 

Londra, 18 (A.A) - Kraliçe 
alaal aorı:iyl ziyaret etmek lizre 
Bopordar. Londraya gelmiştir. 

Hava Yene eojjuk Lo-
ndra, 18 (A.A) Resmi tahml
ııler d reccJ hararetin itidal 
lı.esbedeccglni bildirmiş olması
na r~men dün ı;ecec!e şiddetli 
bir doa hlıkUm sOrmOştilr. So
Cıığa bir dı! kesti bir sis inıl
mam etmiş olup bflffia Londra 
havallsinl Ort.n"ktedir. Soğuktan 

mllşkDlatın sebehl Berlln ' 
tarafından Londrada bu hu

sus hakkınde. vuku bulan 

l.stlmzaca lngillz hükıl metinin 

J>öyle bir seyahatin şeraiti 

Sırbi tanın yüksek teşrii meclisi 
Bel rr 18 ( /ı..A Yevwı gaz.reler bu -::t " "H«ck teşrtf medisl< 

'·~el k~lüne e selahiıet .. dur 0laa ktı ıınu nefreanişıerdir. \feclls Belgn• 
salıı t mviz re'<i W. !ifw1uyanoviç in .lya;eıinde on sekiz. azadan müte 
şeı k dir K nuı ~ naza·an mecliı baş\'eklletin istt art bir şubesidir. MecU• 
k ırıın lın~•lm ihzar itmlyecek fakat kendisine tevdı edilen lıvilıalan ıetki> 
rde•e mııtala•• .ı bildirecektir 

b" makta olan B. 'd. M. ziruıçı Çiftlikte .~ ana koyun \ardıı 
az dan 'i ızgaı 'Vleb'usu fa1ı in l•ekçllik ubesı de miilıiındir. 1 azıra tahtında muvafık ol

ma)'lleağı suretlnd:: cevap • 
"·erllml, olması 

be' l!er'ın de ognmııtır .. \nkara· 100 fnetlilr modern >ır ahırd.t ıyı 
1' w l .~. \.) - Tunus beyi 

• ·idı \1 mtJt. beye veliahı onv ~ın 
"\C~~ 

Jakl (; zı çift.ı~ini mc,ııffıtldyetle cim ınek ve m&ndılar yuioı:icl+ıııek- --r- ~o • a --- -
lda e etmış r lan bu mcslı:kıa$ımızla, ıediı 
mem'c!c t z ·utın·'I ıerelıl !ude bil· \ıçılık şubesınde iri CW.;e)' çıfı 
JÜk aınıl ola!' hı. \ifıll hakkındı lı.ıyvınlan eld< etmek nıaks•dile >&'· 

IFŞAA. Czu~ı. E. TAHKIKt •• 

Berli • 17 (A.A> Ciheti M MECLİSİ MÜZAKERATI 
b • hupuha'de bulııadııt. lierlin du· uddem ı 'onus kıırıklan bc~lenmektedlr. 

1 H buz krzalıınnddn telci olan
tor,o mfkd.ırı J al~ız dün IO kl
şfdir. il; azan lann pollaması d::ı 

bir çok ki clcriıı telef olmala· 
rına sellebi)et \'crıı:ıJştir. Buu
lıırın nıilidarı nıechıılllOr, Son 24 
saat zarfın 'a nelcc buzun ta 
Z};kile pııtlamı~ olar. su l>oru 
ları y·etirıe mı" akı.at su 
borıı ıı vazcdöJ"' t r. 

dl·} eni.• emr ıiz~r.n. µ,_. 
ıı ceı·~·a ür---.c . m~ ... -

....... ' 
Maaş Kanununda tadilat nod.t buyuit bir çifdi&i beraber 11yı- Hıyvonatm iaşdini temın içı• 

rctımız esnasında Talıoin bey Gazi -,.oncalı\<;, çayır, mısır ve pacar 
ç;"' ''-•intn K1Sa ınaticf. hali ve ı~tik· zıraatı \'&~f mikyasta vıpılmık-tadır. 
balı hakkında çok k'\ mottar izahat <,'iftlilı.ıe bir de asi tavukçuluk 
rcrdılcr. şubc<i t<.slc edilmek üz· cdir 

Çiftlik bund.tn üç seae ovel 5 Çiftlik istihsıları ıımumiy<'ile 
"1.Vısta tesis edılmişrir. '\nlı:a1:2 •ta- Ankara fluiyacatı pdaı~e!!i için her 
SWPunı 4 kJlometro me~afededır sn rıaT.Jmltk var.1fe~ini gorüyor. 
llıli haıırdaki vaziyetine gelm<ıion Yaıla mınııka'lnın mütevali kurak· 
"el ataklıktı, orada mahviılmu~ bir lı ına ıa&men ..ıç <cnedir çiftligin 
koç çiftliıJn enkazı vardı. Çiftlik 18 b'ıiladı~ı •zimkar rnfda muvaflakıvec-
\i'omea-o nıluıı<le H A lıcara ~,. le rurümekte ol..!qı:••nL ııorüvor 7 

t4ehir hııtının tarafeynindcdir. Çift- <,'ifıük bu Vftl.t<et• d<ıloyisile 
lli;in •·ü•'au ı :;o hin dön!imdur. m hlıııte lırhııkkııı rumonc olmakıa 

TefekkUI makaado: w channd.tkı on ıli l• \u rl! ·;ıarrf - --
Çlflligi tesi.tcr. 'Ilak;ıt halka lh•ıı 1~1tıoı tel1'ııı ve te<h 1 etmektedi 

'lümune olmak, ziraat aledennı <,'iltlitin elde etııti huhubar 1\1 
ıamim etmek. iyi tohnm alın.ık bıl· <V•afra oldtıgundan her '"r•lt•n 
hassı ivi koyun ve inek leıi:ılrmek tohumlu olarak i•tenmekıedır. 
suretile mdtcıi hulcııme< Cl\"ltında • • • 
asr1 hır mue;ı;;ise 'ucuue eurmek•en A vrııpa ~;·~likl<rınin biı çoğunun 

zırerla çıktıjl;ı l'u devirde Gazi çift 
liğ,nin a. nca yuk<ek bir kazanç 
temin etmesi çok d!klutı ,ıyandır. 

• 
ı 3 '"ttir. 

Bir çc-1.: tctlokArfık,ar yıpm•k 
suret le Reı'i cı.mbur hazretleri 
ır ıı:t:l.tn rcsis bu urn!an bu müessi· 
scde, memlc\e~e mii$tı!ısil lrollırm 
\'U:ı 'atı c ı1i, ~ na1..aren l.7.Utı ve 
Jlyla •Jır• kıs. •ın ıi.tfu.df icabao 

'l•zan d ikııı alınank bilhuaa maklnılı 
zırraı ~ ı kabul tdılmi rir. 

Çiftlitin aıulıtdif ; c...de l 8 
trak•c.rö, 5 ~arrnan makinesi, 1 biçer 
dö~er, 13 blçet btg-lır. 1 ~ büyük 
mP-.zrr, ,.. ııttaddit ııı.ıkina ve 

kımyonlan '·''· 
:\lıkinah zıraı~a muv•ffıki~edi 

neticesini ıemin için çiftlikle her an 
fulivetı.e bulırnaıı modern hır atehe 
•ardır .. \tclyc ve çıfılijtin ınakin~
cililr kı mı bır mektep mıh!; etin
dedir. 

Cç sene zarlıııda 150 Ti müte
a' iz köyhı ÇOCuğu bandı -ıı 
makinist olarak ycı:!şmlş -e meınle
kton mub·eüf rrrlcıine dağılarak 
htın hayatlannı kaıanıvorlar ve hem 
.:C memlekete nafi olııvorlar . 

Çlfllkte ltayab umıunıye 

\Todenl ıhthacın icabı veçlııle 
1 

tanzim edilmi$tir. \lıt.inistler için 
•!n oJatır, banyo \t <luş ınah1.llcri 
lol..1nta, ı uma. bilmivenlere mohsııs 
mtkttp ıçdm"ittf. 

Ç1ftlil; he eli uıı,Jınl.'CSJ biıııl•n 
lı •ılc çcıl; uzı:ldır. 

.\r;açlı!;lar "" ıdadiı . 
~11 ıe,,ısatı 

·um c ınihaT. NJ1miye layık 

bir cscrdır. (iç >ene zar~nda ~ 
"ni mııt'ca'İ7. orın•n ıj!;ao, park, 
ıO hin lıaı:. on hinden hılı ""'" e 
ağa ı ,;ar.•cdilm~ '" sen< limll<: 

iktırlm t~»İt tdiltı•imektedir. 

~yvaııcıhk 

.\1ıihimdir llıllı><" koyuncufu~a 
elıemmiyd 'erıfmel;tedir. Rir tara~an 
cinslerini ı>lalı·. damızlık olar•k kof· 

Bize ~nlıülın bıı modem teşkila 
ıir: büyuk fedAk!rlıldarlı vücude 
«•idi ine şuphe yokcuc. 

(,'ifılık Ankara şehrinin bir mest~ 
mahalli lııllnf almıştır. .. 

Tabsın beyın b11 kıymetli izaha
tı.na. bi>ıaı ılteckn Nrt t>ildiğiml7. 

bir hawu de efk:in uıaıımiyeı-c 
arzedin·roz. (;azı hazretlerinin çiiılik, 

ı·e ma•t lıcyetlle çok meşgul hulun· 
dukl.rıaı t>•ıvtik t>ir memnuniyetle 
p;orU\OfUl: 

lln memlrkeııeki felahı zirrıi ve 
ik ndrnm ba~lıtlıt;mı delildir . 

( :azi. Tıırk mi 1 eıU.., okluğu kadar 
ııhiata da oşıktır. ÇHlı~i ıinr<t bu
·urmadıklar gunler >arılabilecek 

kndar azdır. Hir ommnbil Çan kaya 
ile \ıltl orısındo .ahah , otle , 
ak auı • ~de hır "la bir kaç 
ckfa gıder, ı;elır <:.Ozınin yüuek 
dehalanndan memleket ikri:adiyaunın 

yük.st:lme yollarını gôsrertn pltıılıl)Tlı 
pek vıt.uıcla ~ıreceğioıiz 11rnhakkaknr. 
Gazi çiftliğinde çok mc~ııl olmak· 
tıl:ır. f fer şubenin en ince cefernıatı
nı ~ad.ar sur·ac marurnatlan "arthr. 
Bu gııyrı müsı ~denle ço1' oral: 
ve baıaklılı: ıızrri ıe • ilen çılliıtin 
hali Cızialn kendilerine ınılısus mu
Yıflıkiycıferin, bir nıuzı~ciİL 

Ktrim. Ö1rıtr ----...,.. ........ --;;,._ 
Su basıyor 

rina, 1 ı (A..-\.) - :ı.t.lıodanıı 
" TrakT&dakl feyuanı., bir ldlket 
Şcklinı alımbadır. Has.aı 19İlyon
lara baliğ OlmaJıtador. , azırlardan 
iklıf alnoda kalan yerleri &Öra~ 
giım"ıııir llükılDet •ıuıvmeı için 
Wısısat ııa etmlştir. 

Mllllyetfn tarihi tefrikası t 

TEM 
Beşyuz f'i'İ ene eve! bir 1 

adım uıınyaya hakim olmak 
l!ted!., lıer teşebbusünde muvaf
fak oldu. Biz bu adama Tcmir· 
lenk dıy ru,. 

LENK 
Dünyanın yansından ziyade 

ordulan ma~lııp etmiş, şehirleri 

altıı•;ı etmiş, onların yerine 
r ted•ğt yolda yenilerini inşa cı· 
mıştlr 

Tamirat işi 
Mütehassıslar şimdilik 

ne ile meşgul 
oluyorlar 

reın rapııru:..... , . ;rı me~ 

ele i) le alaka<l.tı o.:ı.ık :jz. 
re bazı klm~elerln ıicamet-

- ·-··-· -----
ırt•r!ıınna~ 
et~. iş~" 

taharrlyl't lcr:ı 

Un resmının tenzili hakkındaki kanun 
kabul edildi 

----
Berfin, 17 (A.A) Parfstcn Kadın M b'cslar- Londrıı, 

varit olan nimrc~ml bir habere 18 (A.A) 1 r' rne todakl 3 
nazareo m!iteha•st~lar komitesi fırka 'imd y c kııuıır · fıadının 
ilk celsesini na.,.·es plamnın ilk namzeıllğini va:ı.eııu"ştlr. Ba 
tatbik edi!digl 4 sene zarfındaki naı~ıet'e•deı ;<, ' ıı.me·~ •ıı·ka 
o ret tatbikına alt noktai na- sır.a 19 I• Iihr-'11 c • ~ i muha-

• zarların teati~lne tahsis etmiştir iaıakf fırka) n1cn ~ıpto..ır. 
l(omite hennz hiç bir karar itti- Cin 1 llHl'c mcr.~· p m'l,;ta1 

haz ctmemi~ıir. Bu hafta zar- bei meb·~sl'lrır. y,Ju baW, o'ı; 

fında tııti bir !lıkım me•· .. ıeıer!n csj?• ·a~,' :~·im • • ~·. 
tetkikile lktifR edı-c~ktlr Kömr ı,.ıl- ı; ıı-l ;:ıor 

Muhtarlyetçllere kar,ı Londra, 1 .\.A . Berri 
Mulhavz, ıs (A.A.) Yukarı Avrupada hQk!lm rnıekte olan. 

!30Rüı.AR PATLADI 

Bcrliıı, 18 (A.A.) Bir 
lıa'a gaı .. kazanı patlıyarak 
Mnlerc.P. ~lloıtr.:.m ıı.tırlığın
,. ta., ' e ıı1ı> l eı.ıe fi 3tP.ye 
hcrlyc iırlatmı,,, l>lnlerce 

camın kırılmasına sebep 

olmı• tuı. Altı kişi atır su
r ... tte Jiralanmıştı. 

Bı: r!ı ı : 7 1 :'· .4) ~C.!'11 •• 1 

_ı. akının .. olr lazometrenıo 

lnfllük netireslnde 5 kişi te

lef olmuştur. - .__..,., __ _ 

Anlı.ara, ı" 'A.A.) - B. M. 
Mecli11l bugU, :ela vek!H Nuret
tin Ali beyin rlyuetlade top
lanmıştır. Olresua BeledlyeslH 
elektlrlk tceslsatı için Avrupadaa 
gdlrilea maklc.. .. allt ve cdevan 
ile nıalzemea;ııın 29 bin 1-ll'l': r 

iradi' r ibaret olan ,Umrllk res
minin aHlııe mlltedalr kaau• 
ıayihası kabul edllmlştlr. 

Mallf kanununll" 2llact mad
deslrl" tadlıtne r'qir tanua 
laylhaeı birinci 111 akereslnde 
kabul olunmuştur. 

Buaa aazaran 9 cemaziyel
evel 1290 tarihi! harclrab karar
namesi ve ll'!•zeyyeıatı ve 11 

bel · ttl ltarartyıt muvakkaten 
tehir oluna bilir. 

Madde 3- Bu tanuaua ııaır
ma neşri tarllılndea ve 15Tefrfn• 
saııll 929tarihlae kadar mer'idlr. 

Meclis C11marteal gllnll mc:
' ..ı.~,., devam ;decektlr. 
I 

i Hınıızlar yakalandı 
İzmir, 18 1 \lllllyct) - .\luhir. 

ıılrlrıtlar yap;n yedi kişilik bir 

hıN• J.:umpm:ı~· v•k»lanmı~tır 
Tapu harçları 

Ren cemiyetlerinden bir çoğr r fevkalade soğuk nrtmı' oldu
M. Poincareye bir telgraf çelcerelr ı tundsn ltömllr ihr" · cı tez11züt 

ctmİ• vfl bun •n \zerine •r~lz- --ı muhtariyet taraftarlarının tab- • 
likter :evcil. eJmlş buhran!ar- , rlkltına karsı ittihaz etmiş of dutu d•ıı ve on enclerdcld grev- 1 

~• .. bl111t:and • --=-'-_...;.. ___ ·-- .... ~ agustos 132 •arllıll mlllklye , 

Ankara, l ~ (Milliyet) - ls
lüıaa maliye komisyonu tapu 

harçları layihasını ikmal etmiştir . 
Layiha bir !<aç giıne kadu 
bey'eti vek.Jler ·e.ılecektır. Yunanistanda itilaf 

azlmkarane hattı hareketten lerd~n mUtee ir bulnomakıa 
dolayı kendisini tebrik etmişler olıuı maden kllmllrO bavzala- , 
ve ana vatana kaJlı olan daimi rında faaliyetin artmasına bafs 

Hariciye nazırı her noktada 

JttlıH olriuğuf1 •• söyled' 

tetallt tanunu•un 29nncu mad
slnln 2,3 ve 51nct fıtralanyle il 
A(U toı 1325 tarihli ukerf te
kaut ve istifa i:anunaaua59uacu 
madct~ıılnlıı 3.4 ve 51ftcl fıtralan 
va mema·:'bıla ~ .. kerlye
alnt ita --•da ma.,ıannııı 
aurcd tıdlyesl hakloada14Şabat 

ve Iayetcıayyer sadak.t ve elmuştur. Bu faaliyetle ırnazl 
ihlasları hakkında teminat ver olara~ ıoal vlılyette hfr .>ı:lih 
mllllerdlr • • görUlaıekte ve b zly<.' .abi· 

• Hava lylleftl - PariJ. 18 Ile~nıet• yaklaşmaktadır. 
(A.A >- - Hın ıııalisus surette Gazeteci ve 'illi Lıı~dı. 7 

miıliytınleşaıi;tir. Sabahleyin saat ( \ ı ·' l<jhı '-;•zeT< · t'>. 

al~dı lıar>rct sıfırdan yui<an üç d.... ";llurthclıf;" , 'ıat 1 r,;ın, ıı" """ 
rece idi. f .oııdmb bir ~eyktl ~kifocck 
Iıı--•

Asilerin reisi 
Tahran, 17 4. \. Havas 

Ajan-~ ı>ilerin r.Werindrn o!ı:>p bir 
müddet evci Belııcistan üagbı:ına 
ılııc:ı <ımiş bulııııan "\Tal-ıauı. ha· 
nın mutavuı cttigiııi bildinııdctedir. 

Jf. Almııaya ile - Tahran. 17 
(A.A, Hava _\i<n.<ı lrarı ile 
Almanya arasında miinak.it ticaret 
"e daimr dostluk muahede.inin i.ıa7a 
edilJiğinl bildirmektedir. 

ltalya - Vatikan 

Jf. Bliy1lt bir sergi • 1.onr• . 
17' ~ .. \, lngilrer~ "anayi ~ergVii 
ar11'? 3\,hıaknr Ru nrun1.:ehC"'"' 

\·erııc- •k zlyafc-ue preı•(' ı '~:ı i e 
M Baldwin noruk sodt • ef.- ••di-

• Donan nehirde ,,ordra, 
1. 'l ..... ) flt.ı lı•anlar 1.,. Ttt5 

nehrinde ~yru5lfcrı temi ".,..rktc 

'c nchır o)UzLı:ı ''"' r;• ıurm ~ C 
*Cenubi kutupt.. 1 or.t• 
ı\..\, !\'.~; r;eorgt..1 \\"ı l ' 

zi 11 fnin kıt .. l!'fa nıerbut n::ıdr,r ': 
lcıt"ad•n bir ~-d r;eç• erle :ı.~•ııııı 
t.1kı ada dır ı!ıar01: lıuln•dut u 
ttbviı; eylemi~ otdt.t.:ıdıı ılı• 

Roını. il .\, ) lrıılya hükiı 0 1 l·utuı> "Iltnta!U!.'ı lı.ırir ı c..f:ı :ıı• rr 

metinin Pip: . ıııakamı11.1 va.ki '>lan r 1 •-lılh_ '11[lthl('.:.~~.. -
ııuli ıaahiidıııına karşılık olıwık uı.rt :if!tpq-ya.da 
bir ı<a1ıra'- •kd..d t(j >••ı.t<ı re'1rnen 
tPkzıp edili vur Buhran b =tti ı 

•. Vatikan ve Cftll.yetl Altvııml l\tr!Uı. ı;- \.. , - 12c.rı '•, 
1-'ari> 17 (A.A G&zetelcr J>ıp•· ~e'd blr batıcı: göre ı::1llın nıJide 
fık makamının cemi eti akv~ dah;J İ •ıniıı efaıı d.ola. · ı ~ bit rakını 
Vhrıa,;ma ait hulunau zan "' t&hıııir · 1 malllüıolorı flrrnıe~ a:zusun" izhu 
leri umumiJ~tlt bi r:ıraF.ı. bıratma.., etmesi ·'.zerine ('nn.trte1;; a!Ürıu zohu 

tadır. etmi; t)(ar. huhnH"' 'ınt .. ;r·er t·lılı!ı~ ~ 
--·-- h<>lkdilııüşıfr. 

... lsve~te kar - rsıokolılm. 18 \ladrid, ı. ( \ ·) - ,ıı. i'rimo 
( .\ .. \. ) fJiinden beri hüküm de Rhwı nın ıruya i>df.a ettiğine da;r 
süren şiddetli kar fırtınası munakUu ecnebr menlıalardrn '•"' olar. ho' er 
bir kar daha güçleştinnı<tir. ckzip ılıınuyrır. 

--.;..;.~.;;.;,;,.. .... _..._~ 
kcllelemıucn yaııılmı.ş kuleler. Atila ı;.ibidc d<."ğiklir. Çünkıi 
sırmalı çadırlar arıısında, .\ vru- kendi kcndıne, çölde bir Roma 
p.1nırı kapılarında tahayyül edi- tesL~ etmiştir. 
len be. •dam Awalılarca: daha Kendi tahtını kendi yapan hu 

3el,crııde, 17 (A.A., Ha-
riciye nazın Vunanlstaırla Ya
~ottlavya arasında muallak ba
lunon ıktisııdl mea'cleler haJı:
kında tam bir ıtıltf huauıa nıt:
Jıakk::ıt oldııguıııı beyaıı etmlft:' ... 

Nımr bu !tllAfa şlmdide.
ha•ıl olınuş aazarıy!e baktıtını 
da ilAvc etmiştir. 

+ Kar yUzUnden · Zat;rep, 
17 (A.A ı Yuka• · Sloven yalla 
\e Lika havallslnde külliyet;• 
surette Jlltan kar demlryonar 
mCnakalatı ttlgraf ve telefoa 
mııhaberı:ıımı ekteye utratmıt· 
tır. Bazı yerlere· karın irtifaı 
on • e n eıro1.• mlmu•tur. lıeı 
ır.:ııı~kasıntl' ı11rıl'etl. y!lkseı
me~I lıarln•ın erlme~ine ve 
\ azd.ır oc~rlnl.ı taş:ııasına bals 
oln nstur. -'J ., ' U •. •• • , .1 ..... ) \ .. 

H 
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l:>ı l•na~:ılm. Tıc•rrt ı 

t '-'tlıt" en zimgelen 
.1c: .r..ı 1 ~ Jpr'a--a~ını 

ıı. 1 
l' mu.Jbin~c 

1 '"t: "'f k ( f:ın rica ret 
~.. c ' n· mııkı' efe 
ı;;e• e' lcd~le 'Cra 

. k • ık;;fü.ı .. 
~... • .... 1 

1332 tarihli taaunaa vel5M.ayıı 
1335 tarihli hardraJı kuarna
meslnl• 28 llU" •addeal ve 13-41 
ıeaesl muvaz•, kall&Dtlllaa 
61 inci maddeaiıdıı 1 llıd ve 3hıcl 
lıkralan ve Mart 1921 tariltll 
hakimler kanaawıun Hl uncu 
maddesi ve bu kanuna malıallf 
sa· .lhkam muırachr. 

UN RESMi 
Mlteaklbeır an resminin tft:ı:IB 

batkılldald kanua faylbuı ma
zakere ve atideki .. ldlde kabul 
olunmuttıır: 

ı ıo mart 1832 tarlhll tari
fe kanununun !IS tarife namara
!ının evvela fıkrazında muhar
rer bugdaymı reııml ullsı :•
sal ıauhafa:ı:a olunara'r c ;ısh< 
192!! nlbaye.fne kadar 4 · kurl'Ja j 
tenzil edllmıştlr, mezknr tarife 
dea sonra lcra vekilleri hcy,ed 
l~bıı ·c~ır. mlktannı IOzumnııa 
göre 60 ııunı~a kadar tezyide 
ın • .'., •• ~,· 

rın<'· n' kı r· 
r-ı~ k ~ r. • le ·l o. ı. ~ir haldır !'emir-

ne~ans dt"'i "1 Y. • • 1 ' 

.\\ r •ı. 

~ l'\.l- fen:!< ,Hur.ı '" l'~i~inde ~uninduı;u 

1 
za-ı:ı~~Jır Ki A' rupa kralları Jçi-

• !er, ne' cupla fOllamı~lar, "llu·, c.:"t' ıyl tanınmı<tır. • adam )mrüııün kısmı •zamıl'ı at 
luup rıldıığu talak.etler ve üzerinde geçirmi~ir. inşa ettir

bals olduRu nü şeref itibarile dıği hinalarda her hangf bir tarzı 

r bnkr. rı!ı• 

hak -
1 ' } ık rat.ır r iL•' thndarı '11 do uk J 

lıı' 

gı rım;.cxd.- l\u rn &l Ccne. 
ı. 

iki cihetten tanımışır. mimariye tabi olmakcian a kendi 
Temirln uuşmanlan. kendi<\. · fi J 

, arz .. UJIU yapmayı ı'rcı ctt. 
ni ver viizuni.ı harap •C:l'n bir .1mı vıı'kmıdın t!.rel or· 
kurt dıye söyiedtler· ı endi inden ı:« <' ·.!'ti munzevl bir >t 
o;onra 'ele'ller ise onu bir arslan kayalaıın ve ~ivri rcr ı,." c 
ve bir u'lJn!11r dıy~ tav ıl emler. ne y•nı hlr ,thir l: ı, :ı.-r 

• "l!d. k 
\'e"''I 

nı\'ı t~ 

rp I 

ın 

' 

1 

ı \ ı , , - i t.tt !> ta • -nek · eyın· ce 

"'' r imp toru \fanuel de 
rt rkn ren udım diledi Dön 

i knı t ı.rarıı ı~.ı !'emir ,tzdıne 
t 'Jl ı .. n IVIJO ftmır-

nk r• )IZIY " 
Jır cm~ ... 

Vae~ Bey Ankarada 
Ankara, 18 (A.A.) lzmlr 

meb'usu ve sabık Moskova 
ıeflrl Vuıf Bay hP&iln ~eh
rtmlze celm.lf. iata.syooda 
B.M. mecıısı reisi Kazım 
paşa hazretlertle dahiliye, 

ınallyı, nıudafaal mutiye, na 
fi n ·eklllerl meb'uılar ve 

oostları tarafından karşılan· 
mıştır. --...------Yu11a111tı.rın ,.nı bir 

martt.tl 
<;ar'ıl T<ikud&ki •·ırklar yeni 

hırfleri •bul ede-. ek ı.ıekteplerdo 
bu suretle ıedriaaı yapmayı hrar 
Yerm~ludi. Bu surttle Türk çocuk
ları u zamanda .kuyup yazmayı 
ötrenmı. olıcaldar•k Fakıı Yunan 
~likiımoti bu drisotı 111eneımi~tir 
Bundan bah,.den V enJ Adım. b" 
suretle Türk ıkılUycıtııln en mOlılm 

bir ııakkına dolı:anıldıft!edan llrlycı 
ediyor ' 

Alğanıstalla ,:idea tayyareci 

, eni .Jeihl, . 8 (A..A.)-Afgı 
ni;ıant.!1 mechud olarak karayı 
lnmı~ .ılıın tayyareci mti!Azlm 
''harımın bugün bir tayyare Ue 
p,." ·•r- ıdtmi~tir. 

l-ulli,inı 11irRışur Şam şehrini 

.alı.ıp <ı~mı~ 'ialep, S..bll •• 
Bagdıdı •apreuniştir. Dalı• nice 

yerler feıheonl~ nJce muh!re 
~!er bzınm~ oldog11 Ktbl 
cihamn en büyük bükOmdarla 
nndar ••n Türk J:layezıde de 
kerıı gehıı, ·ı. onunla harb~
tir. ônıı l'enmlştir 'e esir 
etm.!$tfr .. 

1 re- C'lr.:vııo böyle diyor. Bu 
• .. cıJıt"rkRrtte l'ern•nrı ~Hi1i· 

!faş n ıçta ptk mute\82:1 şe· 
mir Jçl"de yeti en bu ıılamın, 

bir çolC fatihler meydana getiren 

Urla \ } ıd.ı 'ılr parça top-aklı 
ı:-·· lı vvanınd n fazla h~ lılr 
,e} t } o T mır'ellK., ne Buy k 

Dıınyanın iki kıta ından gelen 

tlcareı: kArva· iarı leıııırlengin 
guıe~Ahlınnda blrleşl•dl I' ~yıı 
!nıperatorluklarının muau.am ser· 

vetlert e'm~ geçince femtrl n.., 

bli ervetkn kcndı arzu ettığl 
g-.!ıı ar~-ctd· dağ tt'pel·· nje, 

bir ay irnJe, !Atıf kA ·~eler 

lnıı;ıHz şaırı • lilton bile or:..ı keyfile yapılan h 
1 

şı n 
ksranlık bir tarzdı ta• lr ediyordu. Rus ı~ a•ın !'.' ~- • , , \ • 

alrle•in tur! rı.:rliı hayali hal tacı lmu ı t Taç , ,ı, 
\ 

vıır nı ve 
d' gdııg. 
hukOm 

ııı.'~ dL ya ın en flJ!ll Prt p 

lerlnı v~ \inden, \1 · 1 n ~ • ·, 
sefl rl ıı;orm u t . l}u f'fçı 

renk <il •vnr rliye c 

1 ram •' in ~tir Ç'i' kü 
uzu 
il 'ık lskl'T!J~r ibı bır hi.kı.m arırı 

Qğl , nt de ( enırfz Han gıbi l'ır 
ka e •eisl de~ di. 

ken er n edonyt ılar gibi 
bır etı,(.(:np;iz Hanın da - k'- l 

o r ur• 1 ~akat r '"mir kendi 
aı!!Jcrınl hnoı !Oplamış bir 

ada·m 

V\j~ et •d: 

. kldeı. kor kc.-ııne r cmır 
lengı mtrha t net' r Hı ez, 

ı;aocıar t.ır m dtı e r ııırıa·dı. 
Fakat ıı uö:ıdur kı bu aılr,m 

· e cıi lu ıı J!,ıbl ,anıı.ıyor. lı, an 

tasvı•Jcrlni takip eden şey tarih- Temı"" ., r r 

çıJerin ~;..K ltıı Olm ,'lir tar fırrlan , 1 edı] . ır 

1 1 emırlenk kOJa~ .. 8 
4

lcS. lf,, f ar.h temırft ' 

f e 1 .e~ aı anlardan Jeg; Jır mu l'ıf .\' r p! v ' ~ • 

Ç --ıkiı hiç ~r. sal nat h edJ· zı.' uzadtv~ • ıl t ver M 

r ıı '™'">;! dc~ıldır. Hı dan \ enedik. ve ırac ı 0~ u -C· 

<l •'·ii. lı\!t kendisi lr ~!tanat ı i.si., ..ıl >etıc ır ~'cbıu~ > .-.. c 

vo .• ude getirdi. Romayı işgal eden gibt \vrupa o Zlnan ıı;e. ı,tı 
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nı t tmt 
nnp!· rs 

'er ıhr 

ricmdc, l'lf 

lı • 

r• 
v ır, 

n 

rı ~I 

r 

ır ıın 11.lar K ıtaate 
m > ve !ı1.. ..ıı lraru 
t ıl ' kıaıı. •o •a Tehrlrl 
' ·uıtan be · i eıbeım~tir 

e dahi Harir f!pe.k) ve ilah 
k ı J.hannı alorak ve f~rme 

r <tanı, F:tzurumu, KUrdl ını 

apetmlşor Hını pıdı,:tlım. 
,et1111l~ on•ın üllce•lnt!e'l kısm 

nık a kı.zuk o Jrsa ol 

derv~da 'ı:r yeri vardır .• 

Bunft rağmen,A vrııpa ~ · kıım 
da-farının .n ~asız gururları yü 
zıınder. ·ı tr.lrltngc lAyık oldu 

ehe'l!miveı ve mevki >erllmedi 

tarih sabifeleriude yalnız onul 

bitmedi 
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LL 1 

Fuhuşla mücadele 
Bir esrarhane ve 4 
kumarhane kapatıldı 

Polis müdilrlyetl 
fından evelkl 

Beyoğlu ve 
Galata clhet
'crlnde }'apı
lan ani blr 
teftiş netıce

Si.:de Taksim
de h\ada m 
E!enlnlıı ran
devu eviyle 
fophanede 
bl r esrar kah· 

tara-
gece 

Yesl ve Bo~tanbaşında dört 

kumarhane seddolunmuştur. 

Karaajjaçta kavğa 

Karaağaçta tapa fabri
kasında motörcü En-

\ er ile rakadaşı marangoz 

Mustafa arasında dün kavğa 

çıkmış, Mustafa, Enver! ba

şından yaralamıştır. 

Tiyatroda sigara içenler 

Şehremaneti varidat 
mümeyyizi Ferruh 

beyle Panğaltıda siltçil Ali ve 
ı\1ümln evelkl akşam Millet 

tiyatro sunda belediye nizam-
atı hilafına oyun esnasında 

sigara içtiklerinden hakların
da takibat yapılmak üzere 
zabıt varakası yapılmıştır. 

Çarrı,tılar ve dövU.tUler 

Şoför Mehmet ile Aşot Ga
latada otomoblllerlnl bir 

birine çarpışhrdıklan gibi yek· 
diğerini de fena halde dövdllk
!erin<len Zabıtaca yaltalanmı'
lardır. 

kasaba dayalı: 

F~thi, Fahri, Ahmet isminde 
üç arkadaş dili! Hasköyde 

lıasap Cemali dövdüklerinden 
yakalanmışlardır. 

Scıb;kalı Aziz yakalandı 

S .bıkah Aziz SUleymııniye
de oturan Remziye hanı-

mın evine girerek öteberi a~ı
rırken yakayı ele vermiştir. 

01.;nkU yangınlar 
yaksek kaldırımda Alem kUtOp 

hanesinden ve K.UçUk pa
zarda Dolap sokağında Derviş 

Beyin hanesinden dUn yangın 
çıkmışsa da yeti~ilcrek söndü
rUlmliştllr . 

Kac!ıköyllnde Mllhllrdıırda 
l'ııteoğlu sokağında o

turan mUtekalt biııbaşı Kadri 
beyin dUn soba borusu tuıu,. 
mak suretiyle yangm çıkmtf 
lscde derhal itfaiye yetişerek 

ııöndUrmııştilr. 

Kur.un 'hırsızları 

Karııgllmrükte Fethiye e&• 
miinden on ıavha kul"fU• 

aşıranlar yakalanmışhr • 

Sami efemllnln liraları 

Sirkecide Bosıııa oteliı d ~ 
oturan Sami efendi 1 :ı 

ır a ını çalındı~nı iddia ettltladen 
tahkikata başlanmı~hr • 

kur,un sıkmıf 
rperzl Arif Zeld beyle da· 
.l madı arasında e,.elkl 

glln kavta çıkmış damadı, Arif 
Zeki beyin üzerine beş el ııilAh 
atmış isede isabet cylememiştlr. 

Polls tasarruf sandıı)ı 
poıis ıasarraf sandığı ser· 

maycsl, son bir aene 
1.arfında bir misil artarak SO.OOO 
liraya belığ olmuftur. Bu ser
mnyeyi esaslı surette istemek 
için lngiliI polis tasarruf san
dı!.lan nizamnamesi nazan 
dikkate alınarak bir proje ha
zırlaıomıştır. 

Bu proje , mart iptidasında 
toplıınacnk olan hl sedarlnr 
hey'e:lnde mllzııkere edllccelıtlr. 
Hl edarlar (3,500) kadardır • 

;-·:\Nİ{~\RA-PAI~AS 1 
f (ANKARA) 

ı 
BDtlln oııalnrda telefon, sıcak 
su) u, knlllrllerl vardır. Hnsıı&I j 

, ban)olu apartmanlar. i 
j Odal;ırın flatı: 6 • 8 - 10 ve 12 

! liradır. Amerikan ban orkestra, 
erkek ve kndınlnra mahsns 
perukar salonu, çamaşırhane, f 

1 garaj, tenis, kütüphane, yataklı 

ı.~~~~~'~:.~~.:~!.:~t~ı~·..: 

M RIFTE 

SÖZ KiTABI 

nıı Emcümenl Söz kit-
abının tanzimi için 

mesaisine 

devam ediyor~ 
Larusta mev-
cut 128,466 .., 
kellmeden 
il! nl ara alt f.?..:: 
olan 43,466 ~ 
kelime çıka

rılırsa 85,COO 
kelimemiz 
türkçe mef- !""I 

hum !arını bu. U il 
lmak lazımdır. 

iti 
lstılahlar öz Tı'.lrkçe esası 

üzerine tespit edileceklerin-
den Lıselerde okutulan Arap
ça ve Acemce dersleri bu 
sene imtihanlara müessir 
olmayacak ve gelecek se
neden itibaren lağvedilecek-

tir. 

Tahkikat yapılacak 
Millet mekteplerine devam 

etmlyenler var 

Milltt mekteplerinde tcılris•t• 
devam edilmektedir. Ders· 

lcre devam etmiyenlcr hakkında 
takibatı kanuni\ eve başlandığını 

yazmıştık. ;\lektche dcyam etmiyen~ 
lcrin adedi y!izde heı olarak te•pit 
edilmi~tir. 

Sebebi anıa,ıldı 

Fakat yapılan tetkikat ııetice
<inıle mekteplere devam 

etmiycn halkın son karl•r ve muha
lefeti hava yüzünden derslere gele· 
medikleri anlaşılmışur. Şimdi ahvali 
tabiiye avdet ettiginden tedrl ·at 
muntazaman l't:reyın ecmektedir. 
Şimdi devam ctmiyenlerin adedi 
ancak yüzde bire lıaliğ olmaktadır. 

Bunlar hakkında takil.ıat yapılmakta,lır. 

düşünülmektedir. 
Ru merbutiyet tezgAhların hu

susi vetini ve serbesti sini ihlal 
edecek mahiyette olmıyacakar. 
Hereke fabrikası tezJiAhlara lazım 
olan halı ipliğini hazırlayıp ken
dilerine verecek ve piyasanın 

tuttuğu dt:sen ve resimleri tespit 
edecektir. Eyi boya, eyi iplik 
ve makbul desen ve resimlerle 
hazırlanacak balılar Hereke fab
rikası tarafından harice sevk
edilecektir. 

Bundan başka iktisat \" ekale
tince de bu i~ler için tahsisat 
konmu~cur.Tezgahlar mücssiseleri 
bu mcs'ele ctra!ında fabrika ile 
al~kadar olan Senayi ,.e Maadin 
bankası ile temasta bulunacakor. 
Haiıcılıj!;ımızın ve tezıı;ahlanmızın 
inki~alı için çok ~ayanı temenni 
olan bu teşebbüsün biran evci 
neticelenmesini temenni ederiz. 

Bujiday nereden geliyor 
• J stanbul Vilayeti, ticaret mıi-

durlüjtüne bir te;ckere 'l"aza-

Yeni intihap 
Q rtaköy spor kulübtı umu 

mi klflplltlnden : K.ulU· 
bOmUzOn 15 Şubat 929 tarihin· 
de içtima eden kongrasında 
C.H.F. Beşiktaş mahlyesl mute
medi Hasan Tahsin beyin riya
seti altlnda teşkili tekarrıır 
eden hey'et lzalıfına atldeld 
zevat lctlhap olunmuştur. Hasan 
Tahsin B. Memet Enver B. 
Mustafa Aptullııh B. Muamer 
B. Bekir K.emaı B. 

Bir yat gellyor 

ıspaııyadan hareket edenMa
rlyıı K.rlatina lımindekl yat 

çarf nba gtlnU sabahı saat 7 de 
takriben 100 seyyahla Pire 11-
manından buraya muvasalat 
edecektir. Bu yat çarşanba 
akşemı saat 12 ye kadar bura
da kalacak, bo seyyahlar şehri 
gezecekler ve yat Berut, Hayfa, 

Dersler uzatılacak mı? 

'T'!rlsaun martın on beşine kadar 
.l temdit cdil<:ce~i hakkında he-

rak lstanbulda istihlak edilen buğ
d•v, arpa ve saire pbi mahsulatı 
ziraiyenln nerelerden temin wil-

lskenderlye tarlklle ispanyayı; 
a,.det edecektir. 

Behçet Bey 

Ttıtlln inhisar Umum mlldOrU 
Behçet Bayin, blrmanl zuhur 

etmezse çarşamba gllnO Anka
raya hareket etmesi muhte
meldir. 

nüz bir iş"ar yoktur 
,\lillec mektebi mu•llimlcrinin ma-

11şlannın borduroları yapılmıştır. Bir 
iki ~üne kadar maaşlann te<lhesine 
ba~lanacaktır. 
Şinıdiyt kadar 29:\ 't 1 ~05 dı.n oylık 

mektep açılmı~tır. 
iki aylık mekteplere devam eden

lerin adedi 30.58.}; di:ırt aylık mck 
tepi ere 73,87 5 kişi dcrnm ctn:c tedir. 

Terzi mektebi açılıyor 

Yakında açılacak l1lan terzi 
mekteplerinin muallim kad-

rosu yapılmıştır. l\lcktep için Sanat 
mektebi yanında bir bina kiralanmıştır. 

Konferans verlleceı< 

Önümiizdeki Çarşamba b'Ünu 
mühendis mekthinde meşhur 

nazariyenin sahihi Aynşıarn hakkın· 
da bir konferarı. verilecek ve kon. 
ferans sekız hafta devam edecektir. 

B•• senelik program 

S elçukhaıun kız sanat mektebinde 
tedrisata devam edilmektedir. 

Mektep için beş scnell1c progTam 
yapılmışar . Mektepte ınütahassıs 
Madam Bokar na7 .• ırl ve amel! ders
ler vermektedir. Ş3pkacılık, dikiş " 
resim dersleri için de yeni müıalıas
sıslar celbcdilmiştir. , ut beşten sekize 
kadır gece dersleri de verilmektedir. 

Alde Memolre 

Orta tahsilde hul1111an talebeler 
için Talim ve Terbiye daire 

slpce mııtJha,sıslara yaptınlan .-\ide 
Memoirem Devlet Vlatbaasınca tab
ına başlanmı~nr. Eserin tabı l\!art 
nihayetinde bitmiş olacaktır. 

Müzakerat 
Türk-Yunan müzake
rata Ankarada devam 

ediyor 

dij';ini sormu~tu. ' 
Ticaret müduriyednce yapılan 

tetkikat nctccesinde bu sene 
şehrimize gelen mahsulatı zirai 
yenin yLizdc yirmisinin Trakya 
mıntakasından yüzde onu Ana
doludan ve yüzde yetmişi de 
memaliki ecnebiycden gelmi~tir. 

Ticaret müdürlügü bu hususu 
\"ilhcte hildirmi~tir. 

intihap feshi 

Uzun Köprü Ticaret odası 
intihabatının usul;;Liz ol· 

duğu anlaşıldıjtmdan feshcdilmi~tir. 
Y cnlden intihabat yapılacaknr. 

GISynUk ticaret odası 

Btitün senelik varidatının 
130 liradan ibaret olduğu 

anla:ıılan Göynük Ticaret odasının 
lagvJ takarrür etmiştir. 

Me7.kôr odanın işleri badema 
Zonguldak Ticaret odası tarafın
dan görülecektir. 

Esnaf cemlyetlerl 

Ticaret mtidürlüp;ü, esnaf 
Cemiyetlcrınl teftiş ettir

mektedir. Bu teftişe sebep bazı 
cemlyetlerin bütçesini sui istimal 
etmeleridir. 

Ezcümle cemiyet mecli>i idare 
azalarına bütçe harici olarak 
fazla miktarda hakkı huzur ve
rildiği ihbar edilmi~tir. 

Ticaret muahedesi 

Tastik olunan Türk - lsviçre 
ticaret ve scyrisefain mua

hedesi dün Vilayete bildirildi. 

Ticaret bankası 
Ticaret ve Sanayt banlı:ası 

idare mecll81 Azasının latifalan 
dolayıslyle şubatın yirmi birinci 
gUnU yeni meclis azalan intihap 
edilecektir. 

Postada tebeddüller 

Ankarada cereyan eden Türk
\'unın müzakeratt devam etmektedir. 
Son ,;üolcrrlc tlnadan M. Pap,.·a 
göndenlen talimat Ankaraya vasıl 
olmuş \'e bunun erralmda ba21 ıe· 
ma<lar olmu tur. Yunan mıhofilinden 
~,kan haherlere göre mtizakeratın bu 
günlerde sUr'ıtle ilcrilc;ı:ıenırsi ~?"Ak 
kıymetleri etrafında C al Hu u lüdiriyeri umumiye kararile 
beyle yunan murabba ı l'\'t Diya an- lstanbul Po~ta ve Telgraf baş 
dnpulos arasında ppılan tetk• ıın mtidiriyeti dahilinde bazı tebcd
hiııım bulmamasından ileri gelınek.edir. düller )apılmıştır. Bu teb~ddülde -Çifçilere vardım idareten Beyoğlu mudürü TalAt 

J bey Galata tel~raf merkezi mü-
Ziraat Banka kurak mın- dirlyetine Galata müdürü Fevzi 

takalardakl çlfçilere tohum bey l~tanbul Paket ve Paket 
alabllmelerl için 740,000 Ura Po~ta müd[irii Feyzi bey de Bey. 
ikraz etmeğl kararlaştırmış· ol?;lu merkezi miidiiriyetine nald-
tır. edilmişlerdir. 

Hudut haricine 

Hudut haricine çıkarılması 
takarrür eden Roznuvar 

da müstahtem beyıı:ı Rus Sen· 
yonun pasportuna alt vize mu
amelesi bitmek llzredir. iki gü
ne kadar sevkolunııcaknr. 

Polls nizamnamesi 
•radll edRmekte ola.o polis 

nizamnamesinin tadilan 
bitmek tızredlr. Yeni şeklln 
yakında teblitJne intizar ed.11· 
mektedlr. 

Polla mUdUrU 
oolls mlldürü Şeril bey 
r bir iki gUne lı:adar Edlr

neye gidecek ve birkaç gtln 
kaldıktan sonra avdet edecektir. 

Sallll bey gitti 

Reflkaııı hanımın ameliyat 
ve tedavisi için bir aıG· 

ddettenberl fehrlmlzde bulunan 
Bozok meb'usu Salllı bey Aa
karaya gitmiştir. 

HUseyfn Ragıp bey 

Y eul Moskova sefiri Hll .. e
yla Ratıı> Bey butıın 

Anltaraya harelı:et edeclı:tlr. 

Ankaraya giden seftrlar 

I rak, Alman ,,. lıalya seflr
lerl dOn akşamki trenle 

An karaya hareket etmı11ıerdlr. 
Hacı Mehmet Bey burada 

İskAn Umumt mlidürü Hacı 
Melımet bey on beş gtln 

daba fehrlmlzde kıılacaktır • 
Mehmet bey dün teffiz komls
yonlannın lçtlmaında bulun
muşJur . 

ı, kanunu 

i ş kanunu lllyıha~ının Şura
yı Devlet Tanzimat dal-

realuce tetkikine başlanmak 
üzredir. 

Ticaret muehedesı 

Devletlerle akteclllecelı: ye
ni Ticaret muahedeler! 

al tetkike memur komisyon 
Hariciye Müııteşan Emin B. de 
dahildi. 

* Bir tashih - Dünkü nua· 
hamızda Hlllllahmer Cemiyetine 

yapılan teberrOlerdcu bahıeder: 
kea, Ayd• Oteli aalılbl· hırahlm 
Beyin 100 Ura verdltfal yaz
mıfbk- lbrahlm Bey 100 Ura 
detn 1000 nra verml~tlr. Bııııa 
tuhfh edem. 

ETT 
-~ 

ımtiynzlı şirketlerden Maliye 
Vek Jeti tarnfından elınnn 

verginin bir kısmı Şehremnneli
ne aittir. fakat Maliye Vcı.:9.leli 
şimdiye kadar Şehremanetine 
hiç bir hisse verl'\C . 'ştir. 

Adana adliyesinde geçen gun 
bir facıa dmuı, bir erken 

e•ki zc> ce.ini bıçakla . on bir yerin· 
den pırahyarak blüm haline getirmiş-

Fakat, anlaşılan sevgi hi>5i eh' 

galıp gelmiş '>l cıık ki bir gfö 1 t::' 
ile 'ilüfer .\danaya k•çmışlar, Halle 
ştiphcvi davcı etmiş, kan koca oim· •. 

tir. Vak'a şudur: dıldm anlaŞllmış mahkemeve Hr; 
Şrhunıaneıi r vct kar-

şısında ŞurııJı [ mUr:--
caat ederek h1aliy: \"e"·aıc 1 
aleyhine duva ııçmışıır. Dnvanın 
aleni mllrafaasıoa pazar g1lntı 
başlanacıtkhr. 

Şehremaneti kendi hukukunu 
mlldafaa için umum Hukuldye 
Müdürü Muhlis beyt ıtllndere
cektlr • Bu paradan Şehrema
netinin hissesine düşcrı mıktann 
mühim bir yekQn tı it ıu söy
lenmelıtedlr • Muhlis bey cuma 
güaO Ankaraya gidecektir . 

Şokaklara levha Konacak 

nahilye Vekaleti Şehremane
tine bir tezkere gönder

miştir. Bu tezkerede denilmekt.:
dir ki: 

"Yeni harfler münase~tiyle 

şehirdeki sokak levhaları kaldı

rılmıştır. Y enileride h<\l:i a.'ılma

mışor. Bu hal itfaiye ve Posta 
için müşkiı!Atı mucip olmaktadır. 
f.evhalann bir an eve! imaliyle 
takılması l~ımdır. 

ilk içtimada cemiyeti beledi
yeden tahsisat istenecektir. 

Otomoblllere yeDi plaklar 

eni otomobil pl:iklan ta-y kılmıya başlanmışor. Rir iki 
gune kadar seyrüsefer merkezinin 
ta);n edeceği müddet zarfında 
bu tün ot• >mobiller levhalarını 

deyi~ti rmi~ olacak tir. 

Beladlye kanunu tetkik 
edlllyı>r 

Şurayı Devletçe tetkik cdl· 
len belediye kanunu 11-

yihası.. :\ledise sev kinden evcl, 
Dahiliye \ ek.ileti tarafından 

sondefa ınıitalı\aı;ı alınmak üzre 
Şehremanetine gönderilmiştir. 

Dün Cemiyeti belediye fırka 

gurubundan tefrik edilen bir 
hey"et !Ayıhanın tetkikine başla

mıştır. Hey'et Emin Aıı, 'adettin, 
Ferit Raşit, Vasfi Raşit, Nurettin 
:\lünşi beylerden ;\hirekkptir. 
lley"et tetkikatını bir baltaya 
kada ı kmal ederek mütaUasıylt

birlik e \. ekAlete gönderecektir. 

Fırkanın namzetleri 

Belediye lntlhabatına ali 
ilk Cflıall 1tanunlye altı 

glla sonra bltecelı:tlr. Ba müd
detin hitamı akabında Halk 
Fırkası uamzederlnl Ula ede 
edecektir •. 

Emanetin ltOrçlen 

E
maaet vakdyle Periye 
balllı:asından aktetmif 

nldu&u lıdkrazıa unellk talı:sl· 
tini )'eni bütçesini koyduğu gi
bi muhtetff borçlan önümüz.deki 
sene zarhnda 800,000 llra Gdt
yecektlr. 

• 
Hamallar ve Emanet 

Emanetin flmdlye kadar 
kendisine tabi olınayaa 

Rusumat ve Şlmendüfer ha _ 
mallarının l~lerlle de mefıtııl 
olacaktır. • 

KllprU klfeal 

l(öprU ayaklarının terfll 
ameliyesi blttltfnden 

havalar açar açmaz lı:lşelerln 
inşasına başlanacaktır. 

Yollar katranı. olacak 

Enı1.net ve Vilayet hududu 
dııhlllodo badema yollana 

katranlı olaralı: lnşa~ı takarrılr 

etmiştir. 

Kadıköy rıhtımı 

Emanet kendisin• latlkaJ 
eden Kadıköy nhhmı

nıa ferağ muamelesi yapılmış. 
150000 lira kıymetinde takdir 
edllen nhtım arsalannı atmağa 

başlıyacaktır. 
~~-~•4•~•wı~••~•..-~~-

Teşekkür 
Yakıtsız ve çok acıklı 

61UmU ile hepimizi kedere 
boljan kard•flm •Şahdane> 
nln cenazesinde bulunan 
va taziye eden dostlara ... 
rntmlyetle t .. ekkUr ederim. 

Doktor: Muhterem 

.\lüsklrat idereslnin . a!ıık memur mişl<r kadın kıiçiık olduğu için ıl 
lanndan Sülerman efendi, eski maliye aya, ethl.. • • aya m:ılıkllm olmaşlıı 
müfettişlerinden merhum Kenan beyin Bu arada :ulcı·man cfcıdi de Ad 
kızı ile erlenmiŞ; bir müddet sonra anaya geinuş ve t•ın mu<!Jetiııı lıitı 
da aralannda geçimsizlik başlamış. ren zevcesi bapi;aneden 'frbesı bı· 

Bu sırada Nılüfer, komşu5u kun- ı rakıldıgı "':i' da, kadına bazı tel 
duracı hmafl !le sevişmiş. Bir taraf- liflerde btJ.ıımaş, ret e<vabı •lmt: 
tan aşku allka bahsı ilerlerken dil';er bunıın füerinc bıçai!;mı çı.kerrk tam 
taraftan kazı koca arasındaki müna~ OR bir yerini delik deşik etmi~tiı 

feret büyümuş, nihayet aynlmak Kadın ölüm halinde hastanen:, e l 
üzre mahkemeye mür . .:a:::c.::aa:::t...:e:.;;tm~iş.,;le.:;L..eı..,k,.o•ca•s•ı _da_h•..:P_L-.neye nak ledil m4tir. 

KADRİYf .. H. 
Doktor Arapyan 

tevkif edildi 
Tahkikat mühim bir 

safhaya girmiştir ---Mevkuf bulunan Kadriye hanım 
ve rüfekası hakkındaki tahkikata de
vam cdilmi~tlr, Dün de bazı ~ah..ıt1erin 
malOmaıma mıiranat edılmıştir. 
Şimdiye kadar dinlenrn baıı milhim 
şahi~lcr şayanı dikkat ıfadclc"1' ver· 
mişlerdir. 

nu meyanda esti meclisi vllav<r 
aza>ından Emin Ali Beyle Zehra 
l larumın mal'Omatl:ınnı murırıat 
r<lilmi~tir. 

En mra doktor Arapyın din 
lenmiştir. Doktor Arapyan i tiçnhı 
müreakip ıevkif ed!l~tir. Arapyanın 
tnkili talııikaun mühim bir safl11va 
ı;irdiıinl gô;termekted!r. · 

\liistantil< Hikmet lky ~cç nkta 
kadar uhkllmla mcşıul olmuştur. 

Bugün de bazi kim.elerin dlnlenmc.i 
muhıemcldiı 
Tıhldkat netice•inde mevkııf bu

lunan kimselerin t.ondrıv:ı ~tmek 

teıcbbüsünde bulundukları anla~ıl· 
mışnr . Faka! bu seyahat i çln 
l&zım gP!cn pıı.raya malik olmayan 
mevkuflnn mali bir yardımla allka 
dar olup olma.dıklan calibi dikht 
görülıuk'tr.lir :\' ııkat Vefik bey de 
geçen sene bir petrol mr<clrsi için 
Londraya gitmiştir . 

PARA VER1LD1 
Rasathaneyi tekammUI 
ettirmek için Fatli1 Bay

in lstadiOI tahsisab 
Vekllet kabul etti 
Maarif Veklletlnce tAnzlm 

edUen yeni sene bütçesine lataa
bul Rasatanesi için konacak 
tahsisat hakkında VekAJete iza
hat ,.ermek Uzere Ankaraya 
cldeD lstanbul ~•satanesı M.a
dUra Fatin bey bernçhl ati 
izahat vermlttlr : 

- "Önümüzdeki ~eııet mali
ye butçe&i ihzar edlllrtı:ea R•
aatbaaemlze llzım bazı allt ve 
ede,.atıo temini için Vekllete 
izahat ·,ıermeklltfm tabltdlr. 
Halen vasaltlmlz: bize lı:lfl gel
mekte lıe de mGesaeseyi daha 
ziyade teklultllo isal edecek 
bazı nevakısın da ikmali icap 
etmelı:tedlr. Başlıuııuı bazı blea 
114velerlni ikmal etmek ,.e söy-

ledlgim nevakısı satın alıtıak için 
lsteditlmlz para büyUk bir ye
kQn tutmıyor, Bunua !Çin Veka
let de talebimi terviç etml~tlr, 

Halen yirmi saatim ceefşliıt'n4ıı 
Zays adeseli bir teleskurumuz, 
sismik teşkllAtımız, mı~ııati~. 
zelzele ve elektlrlklyeti nesl:ne 
aletlerimiz mevcuttur. Bunlnr
dan bazılan büyük aletlere kı
yasen llçllncll derecede iseler 
de buğlln işimizi ıı;llnııektedlr. 

.wuıessesemlz bir hey' et ra~ııt· 
hanesi şeklindedir • Vakıa tet
kilAhmız vasi değıl, fakat 1912 
senesinden beri on yedi senedir 
rasadan kaydettlgl için ve istld
lall\nmız mevzıt oldut;u için 
yüzde seksen tutmaktadır • 

Bir mnessese ne kadar mü
kemmel aletlere malilı: olursa 
olsun lstldlAlltı aletler değil, 
fen adamları yapar. Onlar da 
senelerin biriktirdiği kuyudata 
ııazaraa ,,. kıyasen söyler. 

Binaenaleyh müessesemizin 
yaşı arttıkça latidlalAtımızdakl 
isabet derecesi de o nispette 
yOkselecektlr, bu her yerde ve 
her valılt böyledir. 

MAHKEMELEAii1 

Tatavlalılar 
Yangından maznuı: 

olanların evrakı 
Adliyeye veriliyor ---

maznun 
ve hu hususta 
ihmal ve lakay
dileri olan kim
<eleri lstiçvap 
etnıekteclir. 1 le

nüz yangına •ebehlyt·t vermek! 
maznun olarak kimse tevkif el 

me~tir. 
Yangına sebebiyet vereni. 

hakkındaki tahkikat inki~af t• 

mektedir. Tahkikat ~akında bit 
cek ve ·evrakı tahkiki ye :\ 1 ıiddt 
umumilil!\· verilecektir. 

Sabri Bey Eskl~ehirde 

M ahlıcmei Temyiz azıhjl;ına n; 
edilen Aj(ır Ceza rei"'i . ·.11 

hey Eski~ehre gitmi~tir. lstanh 
Ağır Ceza riyasetinı.;. henw kim 
tayin edilmemiştir ":ıl'ri lıl 
ayni zamanda \dJiye iıtiha 
memurin encünı!nindc aza b 
lunmakta idi. Yeni tayin cdi' 
cek reis ayni 1.amanda intiha 
memurin koınt,yonu reisi ol 
caktır. 

Yol kapalı 
Tramvay yoluna yıkılın r 

diz sarayı duvarlannın enka 
dün akşama kadar kaldınlam 
mı$tlr. Dün vak'a mıhalliı 

Şehremaneti hey'eti fenn" 
müdürü Ziya bey gitmiştir. y, 
Jun bir an eve! açılması iç. 
Emanet ve -rket amdcsi müşt 
rcken çalışmaktadır. Yolun h 
kenannda itfaiye otomobili< 
geçecek kadar y~r açılmı ı· 
Hu giin de tek hatnn açılabilec\ 
söyleniyor. 

Şehremaneti her hangı bir tc 
like önünü alabilmek için, de' 
rın kalın kısımlarını da yıktır 
caknr. \çıkra kalan ağaçlar r 
mııteahhide Terilecektir. 

Fırtına var 
Karadenlzde si devam etme 

bera~r yı~urlu ve ~iddeıli 1 
fırtına başlamı~tır. 

Beklenen bazı vapurlar geı 
gelmemişlerdir. Ayvalıkta kar 
oturan llü.eyniye vaparu J sa 
sonra kurtularak dün limanımt 
getirilmiştir. Sivastapolda kaza 
up;radığt telgrana lild'r'I· 
vapurdan henüz mütlmmi 
ma!Umat yoknır. Bııı;Ln Karad 
nizdcn yalnız Ankara vapu 
gelm~tlr. 

Avrupa tlrıınlerl 

Avrupada kar biıtun şlddetı 

devam ettij;indcn tr~nler ç 
mli,külatla gidip gelmekted· 
:ırbi5t~nda fazla kar hulund 
~ndan Avnıpa postası dün h 
reket edememiştir. Ek~rres 

yedi buçuk saat trahhurlc ge 
11 de gelebllml<tır. 
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)L en fazla h•rıre· zait 4 , 
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IK A 
HALiS TÜRKÇEYE DOGRU 

ismet Paşa gereği gibi 
/ıalis tiirkce taraftarı olduğu
nu gösteriyor "Söz derleme" 
hey'etlnln son tetkikleri, bize 
bir kere daha ispat etmiştir
ki, "aranırsa her sözün bir 
türkçesı. bulunablllr. filha
kika gerek ismet Paşanın 
pişdar olduğu yeni dil tec
rübeleri , gerek eski metln
lerln tetkiki giln geçtikçe, bu 
iddianın doğruluğunu açıta 

çillarıp durmaktadır. Bu de
liller karşısında •Efendim, 

her şey iyi ama, halis tilrkçe 
ile ilmi bir kitap yazılablllr
ml?. diyenler bile susma~a, 
bekleme*'e mecbur olmuşlar
dır. 

Şu vakıalardan anlıyoruz 

ki, büyük Türkçülük hare
ketinin iki mühim cereyan
larından biri - yanı ırkcılık 

ve Turancılık cereyanı rnlllf
yet ve garp Türkcülüğü 

cereyanına galebe çalmış

tır. Bu itibar ile bir zaman
lar bize müfrit görünen Ziya 
Gök Alp şimdi muhafazakılr
lar sırasında kalmıştır. Tu
rancılara nlsbeten daha re
alist olan Ziya Gök Alp 11-
san hususunda halis tilrkçe
den ziyade munis türkçe
nin, orta sınıf tarafından 

konuşulan türkçenln, daha 
açlk bir tabirle l<ıtanbul 

tfirkçeslnin tedvinini isti
yordu. 

Ulkln zaman Ziya Glik Alpe 
hak vermedi. Anlaşıldı ki 
lstanbulda orta halkın ko
nuştugu dll edebiyata geçer 
geçmez eski mııstalah os
manlıcanın bir tercümesi 
haline inkılap ediyor ve hiç 
bir veçhlle Ziya Giik Alpın 
aradı~ı samimiyete lrlşeml

, 
Tilrk dilinin en yüksek be
dlaları gibi okuyup !lkren
mektedlr. 

Demek ki bu sun'I ve 
melez an·aneden kurtulmak 
için her şeyde olduıtu gibi 
lisan hususunda da radikal 
bir adım atmak, konvarısionla 
rabıtamızı kökilnden kesmek 
lazım geliyordu. 

işte ismet paşanın son bir 
kaç nutku bu ihtiyacın ifa
desidir. Memleketin fikir er
babı arasından buna itiraz 
edecek hiç kimse bulunnıı

yacajtını zannederiz. 

Yakup Kadri 

~Ü/ÜNL\ÜKLERIMi% 
DAROLBEDAVI 

Gazeteler OarUlbedayi ida
rHI için yakında yeni bir sis· 
tem lı.abul edllccetlnl yaziyorlar. 
Yeni sistem ıtenllen müstakbel 
usul hakkında verllen maltlmata 
nazaran Cemiyeti belediyece Uç 
ve hariçten edebt mUtahassıs 

olarak ta Uç aza intihap edlle
cek, bu altı klşlllk heyet şeb· 

remanetince mllntahap bir reisin 
riyaseti altında Darlllbedayiln 
edebi ve idari bUtun işlerini 
görecekmiş. 

Yeni denilen sistem hundan 
ibaret ise , bunun yeni bir bu
luş degll , bundan dört beş 

sene evci mevcut tarza bir av
det olduğuna hllkmolunablllr. 
Çünkü evelce de Oarlllbedayli 
emanetçe müntahap , Azası 

Ulyenazil , idari ve edebi •nlll
hlyeti haiz bir meclis idare 
ediyordu. Değişen şey olsa 
olsa bu defa llza arasına cemi· 
yeti belediye azasından bazı -
larınıo da ithalinden ibaret ka
lıyor demektir. 

Milli tiyatromuzun yegane 
görünür varlığı olan Oarlllbedayl 

için esaslı bir şey yapmak ra
zım olduğunda şUbhc yoktur. 

Yalnız bunu hakikaten işi 

ileriye ıtötllrecek safim hır şc· 
kilde olması ıuzumu da gözden 
uzak tutulmaınaiıdır. Fikrimizce 
ba, ku m"ml.lcctlerdeki mürnıı
sil teşkiUHın .;sullcri hakkında 

malQmat toplanarak, memlekc· 
tlmlzdc bu işle meşgul olmuş 

zevatın mUtaHlaları nfınarak 
esaslı bir şey yııpmak daha 
muvafık olur. 

FELEK 

yor, Ollıkat edilecek olursa O /ıep müştekidir. Haııaılan 
Ziya Gök Alpten reyiz almış .~ııda11 , sıcak/an ı•e sogııktarı. 

orta yaşlı neslin - edebi ne- Bütıi11 /ıayalı hir şey /ıeyen
slldcn bahsediyorum- bütün mt'mekle geçer. Haı·alamı ~ubal 
yazıları terkipsiz bir Edebi- ayı zarf111d11ki nahoş tabedılıi
yatı- cedide lisanından başka ldtı ü:erine - bilmem ciddi, bil
bir şey deglldlr. Vakıa Ede- mem latife - diyordu ki: 
blyatı- cedldecilerln kullan- .. " Artık . camm iki gıl11 
dıkları lügatlerden bir çok- us! ııste lodos ı·stırmeye mıı
ları tamamlle atılmış, unu- vaffak ıılamıran rasathaneyı 11~ 
t 1 tur fakat 0 devir şa- ılıyc kapamaz/ar. işte ekserı 
u muş ' · t d' · · t t 

1 Si 1 1 1 edeb-
1 

ıs e ıgımıı şey er, yap ıı;ımız r veya na r er n n . . · 
1 • h t b I" t teme11111ler bu kahı/ılır . sama arı, ıesa e ve e .. ge Aslan avı ı 

hünerleri. hillasa Edeblyatı
Cedldenln scntııksi henüz es
klmemlştlr. 

Bu glinkü gençllk hala 
Süleyman , azlfln nesrini ve 
Cena!l Şehabettlnln nazmını 

.\lillı\·ctin tcfrika~1 11 
-' 

Dikkat ettiniz mi? Yel'lııi 

arkadaşlarımdan lıirinıle yeni
den bir aslan al'ı lıikıiyesi 

çiktı .. işin J.:ııribi /ıımıla11 bir 
iki sı•nı• evet bizim m•cı Suidi11 

'' 50 EN IŞIK 
Yazarı Ml:.BRURE HURŞIT 

ı,cc tanı " ~ıralarda idi ki, 1 !arı son müphem merhamet his
,,tanİ1ı;!da,ı a'dı~ı hır mektupta ttn-1 !erini de kaklrdt. 
'll i .n rahaMz olduğunu ıiğrcndi. 1·: kisi gibi Kamraııdan kaçnıı· 
l'L,, aHkt i~in iyi hir [mattı. yan :\hinirin ~özlerinl' o her ilı\nı· 
\ar>tlıııa a ha~lt)lln saadetini, aşk:ı takaddıim eden ·nezahet w 
,..;r inıdcl, kcıcasını, bu kadının chcdi arkada~lık_ t:ı,Jnırı hak•>· 
dinden kt.rtarn.ak 1~1.ınıdı. l;ırın yerine, zenıanın a7.lıRıııı 

/.a :ıl' ~en aııne tedbirinin hilmckten miıte'Vdlit sabırsız, aç 
".:cci':i ,ıJ..,i l<>iri lı.,. tasanur arzulu hir lıakı~ gclmi-ti. 

<.:demedi. * 
\ 'ında lı· lıırkrı .ckn ııyrıltt· -oyk me,\ıduz, üylc nıco u· 

ı· ırtl'· lıi ,,·de -ı, ı e •ıefi,lcrin· dıız ki, arkıunızda lıırnktıl(ımıL 11.tı
c l., ı'aı iç• ı fcdak idık \"a· •ap için, hır an uıowı Mcınıak hb•ıni 

ı :ılık (ı ull"i [c.-:ı;..,.ıt lı:ız .cleriııe dıt) lllt)Ontnı. J-fana enin ~undi 

ıli' cılııı~)a .\lıın;ı t h.ıl·•ırnn· ~ıı ""ıtırları okurken ne kıvran 
i, :)u lıc'lıtz kat llqıııcıncklc: dırıcı lıir acı ile inleı ccegini 

C'ru ıt •, , C) ıır ''"1.ındat diı,undukçc .t·Yi•ııyunım, ıı;iılu 
Jıı,ıııeı ı: ı m ılc. lıaherı ,rııı tercd- ) urum. (.'uııh. ı ,en, paranla, ' . 
dııt ,.· c '. • e • ı .lııvduk· en dink ~i·ıle 'mi k.ın'ıtştırmı,,· 
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0 ........ T -t.k·aye. 
aslan avı menakibini yazmı~ 

olan gazetenin eski şeriklerin
den birinin simdi müstakillen 
sahip oldugu sabah gezetısın
de yine bu nevı aı·cılıktan 

bahsetmesidir. A.N. Bey ismin
deki bu arkadaşa dün sorduk: 

z 
şem bir ~alon çıkarsa elbette duçarı ~--- -------- Kadri Cemalin içi b!raı rahat· 

!adı: 

- Yahu! Sen hangi gaze
tede çalışsan bir • asları avı • 
açarsırı, bu nedendir ? 

- Aslan payını sevenm de 
ondan! 

su yUkselmlyor 1 

Haftalar var ki oturdu/!umuz 
apartimana su çikmıyor. Üçün
cü kata kadar geliyor . orada 
kalıyor. Bunu makamı şikO.
yette bir arkadaşa açtım , 
dedi ki.· 

olur unuz; yerlertl» halılar, koltuklar, 
~e?.longlar ., 

Kalllrlf.r !le mtisahhen bu sa!onın 
bir taralında biııe. diğer taufında 

berber. manikcir: ıçeriy• dojtru zarif 
bir ha1 uz hamam goiıcjtine kadar 
hayret uzanıyor. i<te)<TI vüze ytize 
bu hl\ uzdan içeri girer 

lçcri•i, g"bek taşı, Kurnalar tıpkı 
bizimkiler ~ibi: va!nız belki l(ürlllt" <Ü 

olsun dire ta>lar tahtadan, lif yeıine 
büyücek tır.~ fırçalar~ kese yok; tellak· 
lar bizimkiler gihl yıhyor. hıtt• 

masaj yapiyorlar 
Amerikalı \"e ,air bilcümle seyya· 

hinin rchberler;nde hu hamamın 

isım ve re~imleri vardır- bizimde 
gitti~inıiz hnmam ecııebılerle dolu idi. 

ı\e olur ham mlarımm!an bir ta 
ne~I huna heflz~tilo::e 

H. s. z· 
Jl. Muhittin 

-- Garip şey! Ben de dör- ------------
düncü katta oturuyorum. fakat HALK SÜTUNU 
bize su geliyor! 

Anlaşılan sizin suyun yük
selmeye istidadı yok! . Ceı•ap 
verdim: 

· - Hakkın l'ar ! Benim gibi ! 
FELEK 

SIHHI . 
BiLDI 

Hanıam ve istihmam 
flir fırank duhuliye ıle girilen 

f'ari; Tiirk l\oıncıı haıfüınından 8. 10 
• ··ank ;!c çıkdı~ımıı halde yine mem· 
nur ohır..,unuz. 

.\ledhal koridnrunun rihavctindek• 
kııeıeıint.lc hir kızdan kamarn numa 
ra>ı alınırken· uazarı dikkatiniz ccllıc 

ılcn kartpo;tal koilck>iyonindın !ıir 

fırank mukabilinde bir daııe ulnrnj!;a 
ıncchur kalır~ınız. hu cı\le hir nermin 
elilc n k:ıdRr nnıik:\nc irac olunur ki 
ihtirsmtn \ e nezaketen almnınak mii 
mkun dcj!;ildiı 

Hu koıidoruı medhalden itibaren 
''I~ tarofındaki kamarnla.-ın ııunıcrn

nuz ,·cchilc gircr-.iniz .; hir t:ıraftan 

e:\:ıplarınızı a-.ar diJtcr taraftan utü· 
lcnmı~ tcıniz h:ırpnm takıınlarını gi
~·cr ... iniz. kamaranın z:11nan1 cihetin 
dc•ı kepıdan •irdi~iniı \"cmarı h•vret 
içind~ kafır:"ınıl' .. ıa.hif k~r:;ıınıza orta 
'llıd.1 ınükcn101e1. nıuzc\ \ ~n hir lı:ı

\ tıı: '1' ,, ttlı\ .,il la çık r1n rnu'Jte 

Gureba hastanesinde 
Diın Karilcrtmi,dcn lııri tarafın· 

dan \lzılan mektubu kı;men dere· 
ederek C:uraha h:ı<tancsfnin knlotifer· 
!erinden bahsetmiştik. Dün hastane 
scrtahabeıi bite hir mektııplo i'ahaı 

vermiştir. Şiddetli soıı;uklarda boru· 
farın patladıj!;ı sonradan tamir edfl. 
di9;i, hararetin I\?. 16 ara•ıııda bulun· 
du,ll;ıınu bildiriliyor. 

IL4Nl.AR ---· ILA T 

1~ Eylılf '12h tarihındc ~00,000 

lira "trnlA\'C ile tc.,,ekktıı eden Kon:a 

clcl..lrik 'l'ürk anonim ;>irkctinin ihraç 

cdecejtİ aksıv.ınlar.t oıit sojtıık damga 

bedeli ııl:ın :iı~.Kl liranın müddetı 
kanuni) c;i olan .1 ay zaı fında yani 
18 lıirinci Kılnuıı 926 talihinde müf 
~a Konya \.Uri<latı mah:-usa idaresi 
ve7.nco;inc teslim \e varidat ihbama· 
me>inin lstanhul baş müdürlüğüne 
irsal kıiındı9;ı anla,ılmı; i ede olvaltiı 

ilJı,;ıt vapılıp ) apılmadığı meçhul 
bulnnmıış ve binaenaleyh şirket hisse 
:-ıcneılıtını bu ken·e talı.ettirmiş ol
dujl;ıınd:ın soğ·uk damgarı gayri haı i 
olan ><·ncd•tı mcıktirc dam~a resmi· 
ııiıı te<Uye cdilll'ı nlduji;ıı atik damıta 
kanununun .ı.ı •ıciı madd~ inin ;ı cU 
fıkra mucilıiııcc ıl:\~ olunur. 

Küçü~ 
Çifte caın devirme 

------------- sizi k' rık edcn·ıı, a. ;ık meı; ~t 
ve bııhtt)'R c,lurıuı .• 

Bu 'l'leK• ıp ta pek oyle fe\ 

kuUde lıir ~C\ 'llınadı ama, ne 
çare, fazla diişiin'.lleğe, uzun 
yazmaga 'aku yoktu. 

:\lektupları z:ırfa koydu, k
padı, po<ta\"a gönderdi. 

f.rtc>i gıın Kadri 
\lebrukc ha'lınıdan 

aldı: 

Cemal bey, 
~u mekt~hu 

~ Cemal bey, demek siz de 

lıiliyordunuzL Hu ıı;iın liçte ıı;e-

""'~ , liuizde 1-(Öru~elim .• 

l"ıdrı Cemal be) n sabah iki 
mektup aldı. Tabii cvela birini 
açtı, okudu: '- \zizim Cemal be>. 
kocam e\ elsi gün \ efat etti, 
hayatta ) ap} alnız kaldım, bana 
alıyınız nıebruke .. 

Sonra ikinci mektubu açtı, 

tabii onu da okudu: '-\luhterem 
Cemal her, ~enih beyk evlenme-

Cemal lıev afalladı. Biidigi 
neydi'! _ ·e iç!İı ve ne diye p;idip 
görü~ccckti. .. Hiç hir ~c) bilmi
yordu ki ... 

. aat tiçte 'llebrukc hammın 

kapı>tnı çaldı. :'.föafir odn>ıııa 
girdi. Piyanonun ustünde bir 
mektup vardı. Bu kendi yazdığı 
mektuptu. 

~l\luhtercm hanım erendi, sizi 
tebrik ederim, artık mes'ut \'e 

ıtc k:trıır verdim. l lörmctler. bahtiyı1r olunuz .• 

:;'aciye.. Eyvah!.. Zarfların üstü yanlı~ 
l\itdri Ce·ıı:ıl hey ytizünü ek- yazılnıı~, tebrik mcktupıı tazi)·.~, 

~itti. Bir taziye nıckuhile, bir taziyet mektubu da tebrik yerine 
telırik mektubu yazması lllzını gitmi~ti . 

ıı;eliymdu. \ldınıke haııtm ,.,Java girdi: 
.\la'a'ının lı:ı;;tııa ı;cçti, bir Sefa J!eldiııit. Cemal be):. 

müddet dii~undiikteıı '°' ·a yaz. Kocamın beni fevkalı\de hırpıı!a-
ma"a lıaJadı: t h " · dı!(ını, şenlerden beridir bet 1a t 

-\1uhterenı hanım efcııdi;\°cr- ya~adıgınıı demek siz de biliyor· 
diğiniz haberi tecsslifk okudum. duru:t? .. ı·:nt (\~mal bey, yat.· 
Eski dostluğumun lıutiın samimi· dıjj;ınız gibiJıuııdaıı sonra me. 'ut 
yetilc size acıdım ... ~ \'l' bahti)·ar ulacaıı;ıııı ... l':ıkııt >İZ 

- Sizin ,amımi d htu'lUZ 
du~ ııalır. ıden. ta runL J ~. 
!>akı an ıdan mc 'ut Jıgı· 

nızı anlı\ o·c" ıı .. Fala· fi !nd;ı, 
rı lnd;ı · !' .. 

\, ıhil'l 'ıir hela,la Ut " k 
t :luJtun nıemn· 'l., C\ .ne o\ det 
cıtı. ctt ve şu mekt"lıu lıuldu· 

"":iız de mı ba .a acıyur şunuz1 
"ica ederim, mektubumu alı~ca 

men gelir''" ne yapacağımı 
,aıırdım. Ban:ı ııçıkça her şeyi 
SU\ lcylniz , "aci. ~,, 

\1 sana hir muamma daha!. 
Bii<l1 gı bir şe~ voktl. ki, ne söy· 
lcveccktı?. 

Kalkıp • aciye ha:,ıma gittL 

1 lanıM efendi heyecan içindeydi: 

Bu izdivaca nlcyhdar olar 

sizink lıcralıer ıın kl~l !aha yar 

Senih hey çoı.. çapkınını~, bir 

çok maceraları \armış, seviyesi 

diı-;kiinmü~. !\uzum, bildikleri

nizi açıkça sôy lcyiniz_ 
Cemal bey yutkudıı. Senih 

beyin hayatı hususiyesi hakkt:>da 
hiç bir bildiği yoktııamA, ç:ı·,. w 

hilme<i l~zım ıı-eliyordu: 
\ allahi hanım dendi. ma

demki size bul.atları ıı söylemi~· 
lcr, lı,·n artık ıı-izleyemem, .'cmilı 
bey ayet lıerl>ııt bir adamdır, 
size l.l)ık tleıı.ı dir. 

- ~ıı halde hen de c:v lcrımek
ten vazg-eçiyoruııı. 

!\unu ~oylcrken harnrctll! l\adr 
Cemalin cll~rini 'ıkıı ordu ... ili~ rt 

Kadri Cemal de' irdijti iki çaıııııı 
hoyle kı:ndi!ij!;ınden kalkıp verli 
yerin~ yerlc~tigiııe afall:ım4 
~a~ıy0rdu. 

N.d:icdı·n 
, Bu yaıdııtı pek nıllhim lıir iç yiızllmüzlı na>ıl biliyordunuz9 

şey de!l;ildi ama, fena da sayıl- l•_..io.-------...,;ı..----------------· 
Selô.m/ izzet 

d --------- IL4LAR _' ________ _ maz ı. ,. 

~ lttihadıMilli 
Sıra tebrik mektubuna g-eldi. 

Bira?. daha dlı~tindlikten srıııra 

onu da yazdı. 

·· \luhtcr~nı lıanl'll Türk sigorta şirke i 
arik ve havat üzerine sigorta 

~:ı:ııc:Jııı:tl~:..-·~~'!lııııll~.ı.o.r.~Jflll ll•-t:til',..._J Cllll_ll_lll-.. ••Aıo..ııl!l-4 _ll_Olııııe_M .. RR•lllllf•!=::,.=cc::ıı.---r:"'111 .... ll• 
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İngiltercde intihabat mücadelesi başladı • Bu mücadelede Uç fırka reisi 6aldıYin , .~ lhUOnald ve 
Lloyt Geor e ( Loyt corç yarışırlarken görünmektedir • Acaba han isi kazanacak ? 

daha dını:ııı;ıma ilk tcfckkiır ka-
lıi!iycti ıı;eldiıti z~mandaıılıeri 

kendi mı 'adcttic;iın ,CYj!;ilimi 
hana ıınııtturmu,tıııı. Onu, daha 
dogrm;u hayalini aldutmanıa sen 
;;ebep oldun. l~tc o µ:eldi, heni 
aklı... Gidiyornz .• 

~ Hu sevda oyununda borçlu 
bhm gene ~eıı>in. Çiinkıi ben, 
bir taraftan senin o soğuk hile 
olnıa.;ıııı hllmevcn miskin mu· 

habtıetinlc üzerime yıgdı,ın ~er· 
!erden sib lıcve,lerimi alır, dlğıır 
raraftın da ... \nlıdı, de~il ml9 
işte lıcn hunu yapnııı urunı 
Senden i~rcndijtim kadar paran
dan dı nefr~t ediyorum. ~Onun,. 
için sakladıgm1 temiz Iıu,t:lcrinıi 

çalan, ,ana, ne lıuyük bir kinim 
oJdu[!;unu bilsen korkarsın. 

"l Iınumı biraz olsun teskin 
edecek daha ne yazayım: 1stcr
ıııbiıı o acemi, 'arsak ellerinle 
hırp:ıladıc;ın lıütün bcnligimdcn 
"ona. lll' ze\ hli pa) l1r hazırla
dığımı anlata~ ını mı~ Sus, ;;uı; 

llılis! mi diyor;;ıınt DimaJtın 

i~kenceye 

ne çabuk 
rıyur:-iun! ... 
me> uduz_ 

ne \ıtlıuk ı·eniliyor, 

merhamet tli\c buj?;ı· 

llil,cıı.~ llil,cn, ne 

Kılrnran~ 

Daha çok genç ya~t• "Saıısı> 
yonııl" romanların te> irine kapı
lan. "i<terlk hir ruhun orad~n 

huradan kapma fikirlcrilc dolu 
olan lııı nıeknıp ke~kc Xamıc;ı 

hil~hiitiin çıldırt-·;ı idi ! 
1 lalbuki • ·amığın kuruy1111 

haııçerı»indcn lı iç hir feryat 
çıkmadı. ölü lıakı~lı ~ozlrrin'dcn 
hiç hir yaş dıı.mlamadı. 

\ alnız !(Ol<ündc , i<l'dctlt hir 

ağrı duymu;, sanki içinden 
medigi, anlıyanıadı~ lıir 

kop.1rı l ıııı;tı. 

bil· 
C\ ' . 

Url.ıı yerinde, ba~ka fıiri, belki 
:'lliiniri, Kılmranı öldiirınok arzu. 
larilc- mücadele eder, icra ctml· 
yecek bile <ıl>a, bin hlr çe~lt 

lıitlkam pılıiııluı ta,avvur ederdi. 
~amık, tıpkı kliçliklen oldugu 

gibi, ddale lüzum ;.rörmcdcn 

maP;lubiyetini kalıul ctnıi:, :alnız 

içinde lıüyiık bir ~eyin i"tldllğliıııi 
hissctnıi~ti. 

Stlhevll'tı ı hile ıı;urnıek ıstcnıc· 

mi~. hemen erte>i 1-(ltnu hu musı

hetli ınenılı:kctten kaçnıaıı;a karar 
\ ernıi~ti. 

lstanbula, evine gdiııcc)·c J..a
du hep riiya içinde !\ihİ hareket 
etmi~ jl;ozlerinin iıniındcn o mel"
un mektubun hain kelimelerini 
kop;amamı~tı. 

• ·ııı;ar hanım c\clAdıııı yiyip 
hitiren derdin 'ehchini ügrcnnıc· 
den, bir sabHh. yarap;ındu iilu 
hulundu.1.ıtı:ıı "\amık ne ukittir 

hu acı ~iinlın ) akht~llJ.tını. ı.;ürlı

yordu. 

,\nııe>inin defninden sonra 
Namık hiishiitiın dii;tu: 

Koııa~ııı "l,ııçıık tarafı" deni
len, he~ odadan nıutc>ckkil 

kısmına çekilnıi,, evin !tızunısıız 

kalahalı~ını >Hvnıı~, y~ııında hahı·~ 

'dadıı.ı ile h•P;çt\'Rndıın ba~ka 
ldm-cyi alılwymak j,tcmemi~tt . 

icra eyleriz. Sigortaları halk i~·in ınüsait 
şeraiti havidir 2 

,\1erkezi idaresi: Galatad::ı frn)on llanındadır 
tı lı•ıt n 111:..) aı\ ~t·h i l'lt•ı·~tt• ıt 4 't'H l(' :~rau ı nu ~"la•t1 ı· 

.... Tt>ll'liııı · lir \'nğlıı - 20D3 ~ -

Türkiye rş Ban kası . 
Sernıayesi: tediye edilrniş 4,nuo,ouo linıdır 

Uıııuıni ı\1üdürlük 

Ankara 
Subeleri: 
' Ankara Adana Av,·alık 

Istanhul 'l'rahzon 
. 

Zonguldal· 
Ka vscri 
~le~sin 

Bursa Bali kesir 
İzınir Giresoıı 
Saınsun Edreınit 

~hisait nıuanıelc\t, kun1harnlar, kasalar 

N~ınııµ;ı L \ iHt g._ıbi :-:c' L·n ihti
yar hal'ı.c\ in lıL·r i~iııc ycti~iyor. 
~ ur.:(!"i lıilt kendi i pi~iriyonlıı. 
< )nu 111Ütl''."'ir t.dcn yı:~)1nl: ~c~ .. 
, 'aııııl("ın hali idi. Bir ~ecr ;an· 
cıhııııı1 ta asan-ıki kilerden zcnce-' ~ 

fil alıııaıta !(ittijl;i zııınan lıu\"iık 

taraf.ı .~cçilcıı ar:ı kapının ardıııa 
k:ıdar açıl.. ııldui!;uııtı ~iirmii~ ,., 
lılr bı;' defa lıa"L·r ı ermeden 
odasına p;irdifii zaman, , aını~ın, 

, elinde hurnııııı ~ııahtarı, deli g-ilıi 

kendi kendine konu~tu~t aklınn 

gc1nıi;-ti. 

,\cal a o kadar ~i,ldctlc ~cçil

ıııı:,ini ıııcnctti~ı ) crt:, dayana 
nııyarak kı:ııdı •ııi gitıııi,ti? 

Kadıncaıı;ız lıa~mı uzaltl, ikı 

yaııınıt haktı H içiııtiL·ki nıerak 

Ye endi,cve ııııtb\·emet edemi-' . 
ycrck iı;eri ~ınli. lıııtıin kuclrc· 
tini toplıyarak siır'ntle ml·rdh cıı· 
!eri çıktı. l\t kata ı:eldifii zıt 

ıııan yıırej.(I hızlı hızlı ı;arpt) cır 

du. Odanın kıphtnın altından 

ince bir ı~ık battt sızı] rdu. 

İhti)ar lıııcı, \U\11~\ıt aııaht:ın 
\'ekip fcizıimı kilit dclij!:ine ııy
dt ·du. 'ıl tarnfta. ") n.1:;1 hen 
zııyen u7.ıııı bir ~C) in onund., 

~amdar dtırtty!•rt!r-. Ba>llll o.ı·· 
ııatrı, ~cı1.lt:rini ı aıııı k:ınlırdı, 
hir ~ey pircım·di. 

TAnı ıı :i!rada kulaıtına, tu~ 1~
riııi ı rpcrten derın bir hı lı 

rıkl:ı hcr:tht'r, soıNız hir L'lcnılt 

soleııileıı: '· h.:lnır~ıı ! l\ılman. ~. 

fcrl"atları ~cdı. 

"aııki hu SC>c, a\ !ardır hı• 
ılııraıı J..c,uı e>ki t·ı iıı lıcr lıiı 

'tarıı\ıııdaıı ttJ1.la) ıı:ı, lı11.in lıir 
'· J.:aınraıı .. L. l\:iınran ! ... " ( 'ö;lJ .ı 

Acldi. 
::;,mkı cvdı:, J..ı,;ı lııı zaman 

için l!iird.ıj!:t çıl~uı g-ıızd firari 
yi :ıny:t'l, j,teyen, titrek hir 
seda ytik•l•lir ~hi oldu! 

Bacı o gctt'deıı ilihart'n, ı 

ınıl(a ılat ;ı ziyade açıdı, gizJı 

)!;izli onun için r;o7. y~şları d•iktu. 
Hıtn cdi 

• 



:MfLLlYJ<;T SALI ŞUBAT, 1929 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ 
~-'..,.;:;..~•!...,...:::~~-'"'-,....::.' ..... ı:.... 

iLAn 
T :aret bı un nun .~61 ve 970 

incı madJeleri .,_'ık ına teı fik.t.'l, 
tt•hat Değıreıcncilik Türk annnlm 
"r etı lı eJa anı h.c\' t •11nL.mi\·eq1 

Yannki ~o 

MELEK 
ubat 19~9 çar,amba ~amı 

SİNEMAS NDA 
~il!ii!illlı•· I,;rkegın vucudunu~llilliitJ~ Uçüncü Kolordu ılr 
.: .. il . ı; :: guze e~nren r. . . . i! ROUSSEL KEMERi H ubayaat kom ıyonnudan 

! 

,, 
c 2<ı L • la ı ı 4 urc par.ar 

I! . llcdrniU:Zi H * C tetı nskerıyeye elverişli .,J. 
:i ın cd t-r ve •11 mı•an havvanatın her " fta Cumar· 
•• • .J ' 

ij otc'.'1atik hlr ii t~L Puartes~ Ç şamba gtinleri 
!: ma aJ tc ıri· ı: i'aııhte ve Pazar unk-ı O küdarda 
il le zıif ıe tır !! .\tpa1.ıınnda mlizavedeialenive ile bir 
ji l iıı-usi taz. ji hey"et huzurunda atılacağından talip 

il nu ... .ıat on bı;, ç• kta şu' t n rrı.e ezı 
i l• ı nlan Calatada Om ı 't h 
nını.la 1 ı. 2, lJ \c 15 n·ınıara!ı 
dairci r. h <ada dı en ~-· ınaa da· 
ı·et olu urlar 

!! yik ve rr;ko :! lerln eyvaını mezkOrede ham bulı. 
! :· •• 1 ·ı 1 , :i sunun oo ı :: am an ı An o un ur. 

Ruzname muıak r~•: 

i\llcli ıJ~ıre r 11 r\J, 
! - \lu:akır ıaponı 

•• , n ue· :· Ço 1 d . 
1 il rece elastiki :i * r u akı kıtaat Ultiyacı için 
H ii otuz alu hin kilo patatei mubayıaaı 

Bu gunkü yeni bilmecemiz 

Soldan saga: 

aleti tıı 
,ı 

4r 
5 

nın nk;o;i 
7 
8 
q 

( •UZCl C li kuş 17 
1 hıcum 4) Hir :Ylusiki 

f.lin içi 4' 
l\aşlann üstü (4) 
Külhanbey nidası (4) Kısı· 
4) 
c\ylardan biri t5' 
Kaçakçılıp;ı takip edenler(5) 
\'okun nk;i (3) Y apmak(3) 

Yukardan aşağı 

- Tencerenin ağa baba•ı (~) 
lriyan, e;otiri bir mahluk '3l 

Dünkü bllmeccmiıln 
Halledilmiş ~ekil 

2 Vırl•t )' anarda~d.ln 

fışkıran :l) 
3 Sıkı Kunduranın ayakta 

yaptığı tahribat (5) 
4 Beyaz (2. Terbiyeli (5) 

il - :'lllhayet (,J) 

O - Küçük (5) Kırmızı (!) 
1 - Kuzguni arap (~) 

8 - Bir $eyin sonu (2) 

nidası ~5) 

cı 

9 Kasabın >attı~ il) l>tiridve 

elması (4) 

3 - :ıı KAnunncycl 1928 bilAnçn-

sunnn ıasdik11 le tenıen;.1un .;ureti 
tt:vzii 'c i~lılı de' reı muıl.mcl~ .. i\·tn 
m ·eli i iılare Az ının zımmetl n 

nın ibra ı, 

4 \ledi-i ıdarc ~z:l•ıodan mud 

Evkaf müdüriyetinden: 

deti hitam bulan hir ftr.anın intihabı 
muhnrn; ~lrketi ıneıkOr niznmnamei 
dahillsinin ,14 üncli madde ı hükmıi 
ne tevfikan, esnleten -eva ,·ek~lcten 
lhHI 1 O hisse <eııcdin~ nı:\lik olan 
bis.>cdaran mcclı:->i ınl.!1.lUr içtin1ııında 
hazır bulunabilmeh uıre \C·ı mi içtı 

maa takaddüm eden on gıın zarfın 
da hilmil oldukları hi<sc -enedatını 
Şirketin veznesine tevdi e\ lemclerı 

IAzımdır. \1ües ·c,att mali\ eden -ene· 

dat mukahilindc :ıhzedileceh ,·esa · 
rık hi;<e scnedatt makamında kabul 

olunur. 
.\leclt ı idare reı.;.ı 

1 locı Sak r Z:ıdc l lacı 1 lustafa Kilo 
1200 

Cinsi 
Zeıtin \a~ 

~!iOO l1'a ... ul ye 
.l(KI ~:ıtlc \a~ı 

ıoo Gaz 
Fıkar.ı imar<" erine hlzumu nlan bal:lda muhaırer dort kalem erl'k aleni 

munaka ~ \ :ızcdill'rt:k martın virminci Çar~ımba Jt~niı ı::aar onl'c'-t ihalc-:1 
ıcra cdileı:cğın<lı.: 1 t:ılip oıanlann şer&iti anlamak üzre.: 1 C\ :ı rn1 d.ır ... ınc.: ve 
ihale 1( nuııdc ıd . .ı c en..:Umcniuc muracaııtları 

Hilaliahmer cemiyeti mer- 1 

kezi um um isinden: 
( 'cmittctimiziıı l':~kişehir ilmharında nıcvcut on thl"uz adet \Tok:\tJI cıto

mobili 1 lasta n:ıklııc otomobili haline ifrağ ye ıncıkOr oıomobillerin ıizerine 
1\oruscr imal ettirilecektir ihalesi ishu Şubatın virmı >ekizind günti Ani.arada 

((ADLER» 
YAZI MAKINASI 
\tiler m ullı hurufat tip 

i•ııriı azi munha,ircn \f)l, E.R 

\azı 

1 {il:\liahn1cr ıncrkezl umuıni~inde icra cdilecetinden bu hu.;u:-ta ki ~artnanıc\ i htı~l' .;.;i \ettir. 
alm•k uzerc taliplerin .\nkarada llil:lliahmer merkezi uınumbine •en lstan \r;tı hulundugu kad;;r çok 
bulda C'oğaloji;luııda lstanbul llll;l.liahn.er merkezine ve vabut E,ki•ehır de kopvalar çıkarılabilir. llclcbeti 
Hll:lliahmer onıhon müdüriyetine müracaat etmeleri il~n olunur ---------------'.'"""-------------! dayanır. ilk ~azı mukinası, 

Kara l)eniz Postası Hanım efendilere 1898 sncsinde ADLER fab-
BüyUk Liman vapurıı 21 1 rikası t~rafından imal olunmu~· 

::;nba1 Büyük bir fırsat 
1 

tur. Rutiın chinyada .ıuo,ooo 
Perş mbe Bayram yak- makina satılmı~tır. Tur kiye 1 e . la~ıyor kürk ıı vckıl umunıilip,i:l<tanbul. c;aia 

ı.ruııiı abamı Sırkerirılıltnııııdau ı ta \'o\_-,oda han •ı ~-10, manto arı yüz 
lıarııb·tl•· (ZPtl!.!llldak. İııebolıı, 1 1 l'ı»t• kutt1>u. Calata. ·H~ c\na-

. < c 30 tcn7.ilat Saımıı\J. F:tb<ı. Unl11. (;İnısnrı, l d•>lu vilavctleri için eyi acentalıklorl 
liiırı•]p, \·akfı kı~lıİL Trahzon ile ma~azamtz \t ;enar memurlar oraııııcır. 
Sınıııt'ııı•. lli1.c Yı• \fapavri) da >tıtaılnıakt ••lllİİll_•M•A•K•S•l•M•.•dıİe•-ı• 
iskı•lı-lı•rİııl aziıııel Ye dır. 19 !:iubat 'armki ~alı nkjamı \lak; imde 

avtlel L'UC!'Cklıı. \"ıık Yl:' yolcu 8 ay \:tdc ile suvarnlc gala 

ıçiıı Sıı kı•ı;iılu Yl'lll lıa11ıla 1 nunı. kefalct>iz olu C<>nilmcmi~ h.ıy~k n.üs.baka 

rolıı :tCl'lll••,İm· ıııi'ırara.ıı TPle- rnk veriliyor. kazananl•ra Foto l'ran<ez tarafından 
lt•ll: [,Jaııhııl 3105. siiq>ri•ler takdim edilecektir· ıDO\'IA.) 

.\lahmut pa~ada psrlsk repar. ıu11ırında ~ PRIMAS , ...................... . 
lllı'ıl.:I: 1.1':\'.\.\T l.f.\IYE 

H. ııılıııq.r. llr«ııı, .\ııYt•rs, 
bt;ıHlıııl \r H.ılıri Si)~ılı ara 

si111la aı.iııır·I w ;ıyılf'f ııııı11la
ı:uıı pıı.,J;ı,ı 1 hıııhıırg, flrPtn, 
Skitıt. \11\«I' Ye' (loı1rrdalll
l~lll lıınaııııııl'l:ı mııYa~ı·lrli 
IH'klı·ııı·ıı Ytıporl<P' : 
IX·çlond ı op11rıı linıaniınııda 

Atcna 2 l Suhrna doj!;rn 
" ) 

Hur .ıı \ •tf' :ı. Kfı:-.tcncl.·. Kahı~ 

'c.: lhrail İ\:ın limanıınızdan 

h:ırcket cd •ek vopL.:-lu: 
< l·"t'C ı,ıl"" ı J:2 2,l Sııhaııa tahmildc 

anıo.. .. 28 Suhat .J '.\Jart 

1 l:ıınh11rj\. llcr«m, \m er;, lloterdam 
\ c ı·::ıııçi~ için \akında Jınıanımız-

d:ın hareket edeck ıapurlar: 
l >~1çl:ın 'apunı limanımız da 
\tena .. 1'2-2.~~uhattn tahmildc 
1) le< - 2.ı 24 -

k Ürk ç ii Han RL":i l' \LI • çingene orkestra>ı 
Beyko T. rnnı>az parçalarıle ve lıntaziyelc.ile 

.siıi gaşi edecektir. Sofralarınızı c\·el-
lst. ltııs ~ den temin ediniz 

Harbiye mektebi 
müdüriyetinden: 

1 q29 .";oiuh•t bida_\ l'tindcn \'i~anın 
birinci f a:r:ı:.ıoına kndar J l.ırhi\'c ınck 
tehinc T:ılchc ka\t edilecektir 

~eraiti anlan1ak üzere 1:-ıtanbulda 

Kotinınlar ve sürprizler· 'l5 Şubat 
aı..~amı veni nümcrolır (' mı ve 
pa,;ır p:ünleri tekınil pro~ramla matint 

ve dansaııt. 

DOK SA 
1ıuıunan ı;<ncıenn ,,kertik ı11bc1en1e En mükem
ııarbive mı..-kcelıi tcdri-.at ~uhtsinc.. 

Taır:ıdaki gençlerin de en büyük mel Ve tam 
a>kerlik şube-;ı " kalemlerine liızu· ayarla saattir 
mu mür:ıcaatı D k · k 

,,,.._ ......... H ......... ,._ ............. -- ....... _ ........... 0 _,, a ı aşa-
ı ııı~ ıııs1'f\11 ı şmaz temi-i Ferit Ramiz inattı 've eh-
; l'arİs ÇoCUk lıastahanc'i \C ! evn fiatla 
; ı..ıiııik r'ımorfik sabık ıııuadnıe- İ satı ım akta! rinden. C,'.arpık ~ııcuk di~lerini ı dır. 
1 duzcltır ve t~da\'J eder. Beyoğlu Ha~lıca saat dukılnlarından 
! Tiinel ı,tik!AI caddesi ~o 421 arayınız. Toptan satı~ 

il \eti! \ c on g münııkasava konı.lmu tur. ihalesi 
··taran r g ı ın ga- ıl 3-3·9~<) ııau guniı şut on dörUc 
!! yet muka- !! Çorlu milbayaar komi.yonunda ya-

!i \ m olması ıtibarivk arzu !! pılaeakur. Tahplerln şartname sureti 
il ulu 1 k . :ı mu<addakalarını Çorlu mübayaat 
:: < u!!ıı n_lar u1.attlabıl~esı !i kom' ıonunda gonnelerl ıe yevm 
il <:l\C·'·cdc her tarafı tcmamrn il ve >latİ Cllll\ enci ihalede ~artna· 
il do~rultur !! medc ~azılı olan şekildeki teminat· 
i! ( ... , !i l~rile (,'mlu milbayaat komisyonu 
ij . ROL·:; Ll.) kemerini giyiniz~ münakasa falomında hazır hulunma· 
lı sızı ~·cııçle~tirerck nırndumı· !i _ı_ar.;.ı..;ı""IA.;.n_o.;.1.;.ıı;.;n.;.ur _______ _ 

n Zll yunıu~at.ıcuk \'C stkla~tıra- !i Lski~ehir ı\~livc mahkemesinden: 

q calaır. \lusaı·ı er tıırifcmizi iste-!! ı·:l..isehirin 1 facı .\li lıev ımhallc 
il yiniz ycf\anc ,atı~ mahalli İstan-H <indt• ,\dem \ a,li he\ memaliki 
il bul ~uhc;;i bulunan Bcvrıgluııda jj •cııelıi,ede ikamcL~ahı mechul karısı 

1 .. Fazıl• hanım aleyhin« ikamt evledi~l 
tunel mevkıindc ;; • ho~anma d11a<ında karısı müddei 

mımı. J. Rouşsel ticaretbanc>i4J!filiİ •leı hının ikametgAhı mechul olduğu 
ikinci Ticaret mahkme<inden, anl14ıldığından istida senetinin hir 

;\lüO;, llifat \'idal efendi.e ait olup nu•hast 9 ı;ubat 929 tarihinde mah· 
rıhtım hanındaki ,.,

1 
h•n~'inde bu· keme dinnhanesine talik kılınarak 

lunan masa, halı. vazı makinası çini on gün zarfında cevap vermek üıre 
soba. ı·e saire şehri halin 2.; nci pa· keyfiyetin talikı. llltt olunur. 

zartesi )\'Ünü saat onda bilmiııayede 
satılaca~ıııtlan talip nlanbnn mahalli 
nıezkılra gelmeleri ılMı nlııııur. 

lstanhul '\iııhkcnıeı \.!i,·c ikinci 
1 lukuk f)airc,inden : 

İLAN 
Trabzon Vlllyeti dahilinde maçka 

onnanlannın Trabzon ve fazunım 
yolunun ( 89) uncu kilomctrosıın 
dak! ormanlarla ( Yınbo!11 dere· 
sinin sağ ve sol ahilindc Saııta ) 
ormanlarının (600 hektar '.ı>atındeki 
ormır kıt0n<ından rahmmen 21000<1 

rtnnu C oiÇ fil Hr Cd'len 

flebektc merhum ı ılat hevin 
ko~kündc mukim l>-,ınan be\ htm~i

rclcn Pakize ~. \\Cll. :--:erer 'e 
:-:ıirc hannnlar tar:ıfındJr. Be\ lerl\c-

1 
metrcı nıık:tr 1 uı..:e 1'-tıla nd ku 

\llllC ( amhc.ı caddc,mdc 54 elli 
<loı t . nurnaralı porta1'alct nab:ının 

hanenıııd~ mukim ( nke> \hmeı \dil 
11c\ ah:\ hını ik.unc l'\ l'-dıklen alat." k 
Ja\ a~ı: d:ın dola\ ı Jll7.lt~ ve lic<..· i 
ttcbliğ ır ... al k'lınan d:ı' ctiYl.'Tfln 
mumaileyh ı\hnıeı \dil lınin p;ös 
terilen mahalde bulunm~dıl!;ı ve 
halen ikaıneı~alıının meçhul bulun 
duğu cihetle hıla ıdılııt iade kılın· 
dı~ı ıı\baptakl d;.ı\ ı.:ı, :ırıc z·thnndak.i 

ını:~ruh~ttan :ınl:ış1\ nı"° , c mt.ddeller 
ımiddeı:ıle~hiıı lk ıınctı:;ilııııın meçhn 
liycti ha-.ebivle i1·\ncn tebL~ınt ta!c.., 

re talebi nki 11 •fıkı •antm ~uru! 
•nu~ oldu~ıı!la 
m:ıhi<eme dl\ h 
d.t>c ı,ed ııl 

1.:ntdcn im 11. \ t 

• '" talı idman 
i ruanı 

tdınei p eın J!l.inl a.:ıt ontıç 

buçıık adtlcl ııınl lı el ttalıkı t 
tahkikat ıa 1:111 il ZL ıı J!:C• · ı -.i 
YC\ .ahu:. taı 1f1n1.ı.ı. ha n ' OlU 4d 

dah Hkil Kondcrnıt'ı ı·c ak•ı takti<le 
hokkııı<la f!;ıva\ı kar:ırı it<ih:ız oluna 
cagı ın:ılum olın:ık 

ilıln olunur 
~~~~~~~~~~ 

ikinci 'l'icıret mahkenıe,!nden: 
:\lüflb siit ,irketine aıt olup Q,ku· 

darda polis mcrke7.t k:ır~ı ında sut 
toplama mahallinde mC\ Cilt muhtelif 
borda ut ~iığunı!er~ masa. ;andaliı e. 
onbe~ çeki mıkıannda ke ilmi~ roha 
odunu \'e üç teneke l1enıin 'c sair 
">la 2;i S11bıt Q',?9 tarihine mti! odır 
( 'umartc!'l f(ünlı !<ıj:tl ond:ı 'c J..ez_a 
Tık,im sut toplama mahallinde hu 
lunan keza süt ~ü~umleri nıulıtclil 
ho\·da Un.kır katan "c ınotor 'c tekne 
\'e demirden m•mul sıit dcp•ıları \c 
makine \'C :ıl;ltı \C hoş g•tz tı:nclc 
1eıi :-anJ;ıliYl" \C n1a::ıa \c muhteli
Hilcin' tahta \C saır t:Ş\a 2;;; 2 f)lQ 

Pazarı >i saat t·nda \ c hanbul Sa 
na<arıon hanmdc .ıı numerolu dairede 
mc\cut avize bı~ muş:ımh3Jı ın:ı~:& 
'e \n1erıkan ~i-.tt:m hilııt \ 1.: ~ aı1h3n1.: 
YC l\oltuk \ c ".t:ıd.:ıli~ c \ 1.: ıılon, 
:-:od:ı. ~iıt gu~Umlel"i \'t" c;-V3\İ aıre 

'...!:- ';! C)·,!<J C..:ar~aınha. ~unu ... aat onda 
n1ahallcrin<lc hilınüz:ı,edı.: f·11ht edi 
IL·Cc~irlll• n talip olanların t;niıı olu 
n:tn gı.in ,.c s:ıatlehJc eş' .ınln hulun· 
<lu~u nuıhallcrde h~zır huhınnı1tf;ırı 
llı\n olunur 

iLAN 

kı .. ını eh ın nr c ı,.;ırr•nd:ı 
ka"t 'c l nn:ınllan çu;.arılın.o.k Uzcre 
bebe· metro mik.Jı 2 lira lıedelı 
nıuhoınınenlc \ c bp:ılı zarf usullle 
ı,:.!i)J.;:\numı-:ıııi <12<1 tarihinden 2!J 
.:\i,.ııı <r,;ıı t.ırıhint kadar üç ay müd· 
detle ve me\ cut ~artname \ e mukı· 
veledL· ınııharrer şerait daire inde 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

Teklif namelet Trabzon \
0

ilA) etin· 
de müteşekkil komisyon mahsusuna 
verilecektir. Taliplerin 1t şeraiti mii 
zayede~j anlamak isteyenlerin Anka 
rada orman müdüriyeti umumi -c·ılc 
Trabwu ve lstanbul onnan b~ mü· 
uüril'etlerine rıüracutlan flAıı olur.:ır. 

Şehremaneti ilanatı t 
:'ehrl111a.nctıı11 ı..:n: H:ıhçı..: J)ll ınu 

.\rahacıbr cadd ı de ı'J cı J'.ıııanel 
malı di.kkan ır , ı> gzn nılıafetine 

·adar kırl\:t ıc ilınd. içın kopalı 
zarfi;ı tnUza\ ı.:dt.•\ c konmu tur 'l'a 
liple·in ~artnonc< imak uzre her guıı 
J~c\azıın •n diır· p ınc ,..:;e'ml:!cr '' 
ıd<li mektup .·ını da 10 ,l 929 pazar 
ı;ın,.. -.J:ıı.. ln lc;-c k.dar n1cıktir 
miıdL; iL~ ~ 'cr·11c\cri 

Memur aranıror . 
Bır re mi rnue~ j .. edt:. 0~ ...a:ıt \:J 

;.1,ift·dr: hulunn1ak vr 2'1- -.nat :--erhc!'-t 
kaltnak uzerı..: bır mı.:muru Jtltİ\3Ç \ar
dır. l:ı~t: 'c ih~ut- .. i tcmın ,1luıuu.::tk 
ve iki hin k1rr ı . nıaa,ı :ı ... Ii \erile 

l.'.cktir 
\li tah-.il ~ore.,lcr \C fıran't~ça 

hil~ıı!t•r ıercih ohınaC3'ktır 1'alip olan
l:ırltı ıercumeı Jwllc.:riııi 'l ndrt• !erini 
ha\ i hır rn uıhıı \,-..ıtlı •1u :ıiar. 
il;1n.ıı ... ubt·~inc \1 1. rlırııuzılc g~ ı, 11 
llcrnıelcri. 

Perte\•niyal 
al·anıt1ndan: 

vakfı 

Zıı tl1.o nı • haı l enı .ı , 
· ı ı m g. n 

TllUL UL"t.:, lllllZ:l\ ÜI!\ e \ zol ·r 1' 1 . • ., unrnl ~tnr 
• :ı ıp crın 'e,··ni nıuza\·cdt olaı~ 
~uh:ıtın vinnı üı·ı·ı·ııcı·ı· (. . " LJITii1flC"'l 

~ünli -.aac onhc-.l' kadaı l.;.;tanhul C\ -

!..af nıüdırivetind« l'ertn nh al 1<larc· 

:-tne 'e tncü1nc--:ıl.· ınu:-acaac cınıc 1 eri. 

Çarın. Yaveri 
:'11ümesslll: IVAN MOSJOUKINE 

,Yannkl 20 Şubat 920 Çu~amlıa ak~amı 
Jan Valjaenı unııtulmıtı bir ı-urette 

Gabrlel Gabrlo 

Alhamra sinemasında 
KADIN PEŞİNDE 

l layatı a.>riytyl musavn~r 
endam cdedcktir Her ak~am 

dramında 

unları 

.,_,, .. ,.,·....-~·~''-'*'--...:..-~~'-.. '-- ....... o4c-.. ~ ·- -· ... 
.,, .... " ............ - ... ~ ........ ---.. .v- .... •----.. - ...... , .... ~ ... ~.~ ...... ~~~ 

l!~i Nadam Marl Terez Pierat ılc Jorj Mo oy ı-i 
l-l ,c Morls Eskand ıu en ı Ga.a \.;-.ıın re! rı ı~ı 
!'l Hıı ak~~aı mm aat 11,l :-. dL Fransız tiyatrosunda fi! 
ı i l.ı"ıcn lkrnariıı cıı nL :hur e·~ ı •ılı ıı 'i 
.~ı LE COEUR PARTAGE ;~; 
.'!varınkl Çar,amba akşamı Plyer Volfın ,aheserl olanl~I 

!~l Les Ma rionnettes )~?~ 
:-,Perşembe akşamı de Brleu nın 3 kısımlık piyesi olan-=· 

~ Blanchette ~-
cuma akşamı Raı;inin en meşhur trajedısl olan ı,ı 

~ PHEDRE l~· !;, .. _ ............... ~.... ..._.,_ ............. _ ... _________ .. -· .. ····- .; 
' 11,.:~-~~~- -~~ .. ~ .. ~ ....... ~ ... ~-~-~ ... ~.:'-~ .. ~o4 .. ~o4 .. 41f°-~-'-~ll -
BİR KAl)Lı r 

;\ lunıc"ilt •i, 

l\ılARİ K<>Rl)A 
~-~ .................. ~ 

,, BEt HUR un kahrftnı:ını 1 
RA~1()ı. r ı OV RO ................. 

... -~ Meşhur ._, 
K<)N'rlNEt 11'AI~ 

Yazt Makinesi 
ıı, Yı ı•ıınild r:ıkkaınlarını 

lıavı nıııp Tiıı k '" Litliıı lııı. 
ı·11taılı \:tl! nı ıkıııt>ll'r ıııin eıı 
ııı tkf'lllllll'llılıı. 

T ') • 
• tı\',\ 1:>ı-on"'""ıcra 

BE 1 f l H un t ,tmam 

R \i\f() f)\ \RO 

f!fuhim HAn 

l\1Iajik sineması 
ımiduri\eti 

C Prlma bus Pall) ııln 
.\!acar cinUnc orkestıa<ının 
her gün saat lfı. l-2 ve 18 

1-'.2 matinclcrilc >Ul'arclerdc ı:ıı~t 
21. 1-2 de 

~3:c_ar Rapsodisi 
hlrnının iraLsı C>Msında ic 

rayi tcrcnn ııınat cdt·cc·p;ini 

nıulıtcrcnı \ ı: 'e!ak:\r ınıi te· 

rilcrinc 11rz t'\.fcr ...................... ~ 
• : 1-Iülyaların en tat-! 
ıİ hsı Çılgınlıkların: 
15 en çılgını i 
i ŞEHRAZAT i 
···················~ • TıCARET ve ZAHıRE 

BORSASI 
IS . ııhat l <ı2X 

8utday 

'I ck1rdağ \.c handınn:u.lan l .ondra, 

\n,·er..:. l)iinnkcrck \c 1 latnburr; 
için hareket cdccc-l -.purlar; 

Doktor A. Kutiel 
~~~! .. l!.::.1~~~-~~:~ ... :!e:.!..!!!.cl..~~tJ RıK.ARDO LEV. ıe Biraderi 

stanbul, Havuzlu han 9-14 
Her cins sıat deposu. 

l':\raJ..i nıkdi)c mlı la<lclc <lair'..~i 
bukcrre hesabaıını sureti katiyede 
k•p•tmak mech!tri\etindc hulundujtu 
cıhetle. huıı;tine kadar nezdlerinde 
muknbili tesviye edilmemi' fer ·ud 
evr11ki nıkdil t a. halımın, ) ~tlerındek~ 
makbuzları ibr•z cılemcl. \c mat 
luplann~ almak uzere, nihayet Sııba
un 28 ıoe kadar; C'üma Künlcrinden 
m .. '13, hergün saat Q,~ tan 12 , c 
v~ 2 den ~ e kadar. duyun umumiy~ 
hınasındakı milbadcle daire,ine mü
racut C) lem~leri betekrar ve son 
defa olarak reca <ılunur. 

~i,lide inci l'o~:ı >nkağında \":ılidc j 
apartımanın Y nümernlu ıJaire-.i. J\üpru 

ha~mda \·alide h•nı ıahttn<b '.!·8 nu-' 

}\ı•yı 1 I' l~L\~ l 11\llf' 

j,·i 111<.ap ıııakıııı·<İ ,, ıı_ı ıni'ı 
ı~·:ıldit hlllık:ılar w ıııali ııııı 
t""İ~Pleı· taı~ıfıııılaıı k ıljaıııl 
ıııaktaıiır. 

(;avct s:ıj!laııı oldu 'il için 

k·ıı'yriı bozıılıuaz. 
T'i"Rl\lYE Cl ":\il il iH YE
Tİ YECA. ı: l 1El'0Sl; 

.\. l lorıı.::ı;ıyıı l\ııınıı:rnya"ı 
Hı·vn~lıı Tı•kkıı radılı'si 

583 t 11111\l'O 

}'umPŞAI.: 

l\ı., 1ca 
Sufttct 

Sert 
Uonru~ 

l 
Az.ı~ı! 
l\ p 

~-'J 1 :.t.) 

;: 1 ,/~ ır.ı 
17,3 ... 

~io \ apuru l '' 18 Şahatta talı. 
Fazla ıafsilal için Galatada 

Uvakiıııyaıı 1 lanınba k~in 
umıııni :wPnt,.lı~İııı\ müracaa 
Telr.foıı ; lll'roğlu 64ı-6478 

ILA 
\nkara \ il~\etl Kıd1<1ro heyeti 

, İ\ asetindcn : 
l\oda<trusıı ll"T& ve •kmal edilmiş 

olan nıahalfauan fc11.i pı,a ttozkıırt, 

\C lıı»tani nıaholferindeki emnli gayri 

menkulenin ka)ıtlaıı tc~i... edilerek 
~chri h:ı.lin 21 inci pcr~cınbc gUnün

<len iti haren :-tıH:t 'l' haritaların tev
ziatına ıni.ilıa~crrt olun•u:aj.!.·ındıın bu 
nıohallerlcr dahilim!• cnmılı gayri 

mcnl...ulc' c ~ahıp ııla.ıılarııı nü hı~ cüz
dnıılnrnıı nıü,ta,hıhcn e:<ki ,·il:lycr 

t1.ona~ıtHn ü:-.t knundaki Uairci ınah~u
Sil.\ i.l ınllrth'"ı:ıtl·ırı ·ı l ı,Jurıı: 

~:lektril. mıkintlerivle hebo-
gukluğu idrar darlığı, Prostat ade
mllktldu, "~ bclgevşekligi serian 
, .. e cılt ılt· ~ıren,;iyi •lt'ısız tedavi 
eder. Kınıkı"·de llorekçl Fırını '1r&

sınd• ;14 . 

lıaıı 
/,onguldakta sahilde inşası ınu

kmer hük6rnet konağının (42,300) 
lira !..eşil b~-dcll temel kısmı 16-3 92!) 
cumartesi günü kaı'i ihalesi yapılmak 
üzre münıka.a!a komılm tur. Talip 
lerin münakasa ~aıtnamt>I proje plan 

ve sair errakını görmek için Ankırada 
!\1alive V ekli eti :\1iltt emltk miidur· 
lüıtüİıe lstanbul ıe Zonguldak Def· 
terdarlıklarına müracaatları i!An olunur 

1-ı•ııhul icra daire;inden : ffü 
dc\ni m:thklİmu hihin trmini i~tifa51 

:1.1mnında nıtrhun ve füruhtu mukar
rer Pl:ın lıir adet ıın deJtirnıt:ni ~ ı -
~-920 tırih n mU,adif per~cmbe günü 
saat on ııçtl' çar;uda Sandal hedes 
t.'lııtnd.ı furuht olunıcaıt1 ilan nltınur. 

l~tanbul iiçlıncu hııkuk mah

kemesinden: Salim efendinin zevcesi 

Mahmure hanım aleyhine mah

kemeden bo anma)a dair htlhsal 

eylediği ilam mczburenin ikameci 

meı;hul olduğundan ilanen tcb

llg-ma kırar verilmiş ıe bu bap

taki ilim mahkeme dlvınhane!tine 
talik edilmi9 rılmıkla tebliğ ma· 

kamına kftim olmak üue i!An 

olunur 

l\\anisa Vilayetinden: 
\ ılı\vet \luha•ebei lıusu,i~esine 

·H~I:! lira l 5 kLıru~ oıulıanınıcıı k". 
metinde defter '" saire tah'ettiril.e
cektir \liinaka~ı müddeti 9-3-191!9 

cunıarte"İ günlı ..,ilat on.ı. kadardır. 
mikıfar ı e etn aı hakkında taf ;ilat 
alm•k btiycııleriıı \'ilhe l\Tubasehei 
hu<n,İ\°e müdiirlüğilne müracanlan. 

işbu müddetin hitamından sonro 
mcta1lbatt nar.ar itibara alınmamak 
tehlikesine maruz olıeal. lan •laka. 
darına aynca arıolıınur. 

Kendi kcn me 

D AKTİ 1 A(X'JI{, \Fİ 
.\!11lıarnrl Muallim Hamit 

75 kuru' 
Muılliru Ahmet l lalil l\utu hane,i 

mcrolu piy11zc1 <lukk.inı. J\(•pru lla':'ın<la 

\'alide hanı tahtında ~ ııuınerolu 

dük kin \'e !2 nümcrolu oda , c 

mezkılr hın Llahilin<~e 1 fı- ı :' nünıe 

n1lu ma1?.ı.7.a. 

'Uk. ... ttk mUht.:"ıtli~ ıneku.·hı ıniih:ı· 

yaa !...nmb\ oıııınc.i;ın. 
'.\Tektep <u J:,horattl\ cınn;ı nnıkt.:zi 

cam1ıa.rın papalı ınrA:ı ıniın1l .ı'a"t 

intı~ edilnıedi~indcn '.'O Sc' n• IY•n 
Çar,amlıa ;tünn ut on b 

paıarhkltı ihal~~i 1cra edile ı.:~ 

ııluı ur. 

btanbLıl Pcarct ıııudıı H 

l<tanuul pcmkenLfc 'c <e 

k 

ccını tin. 1 nıc..' ı:udh eti h 

:'!Ol J ih:t\ et \.. ill J! unu.:ın 

nıt.: t..ör .:~mı,lt ın~k 1\ 1.t csn.1fın 
ıncnlıuh r.1ılut..1·ın ccıııi\cdt ·ine nıu

rac•atlan liiıt1m11 illn 0!11nur. 

• 
i 
1 

Tiııkce lııırnfallı l\.,ıııiııeıı "' . . . . 
ırıtal vazı rnakııınlernıın yeııı 

l .:ıtiıı alfaherniw ~nre clı>ğİ~ -
irlmesini cl11ruhle ndııriz · 

lstanbul Hayvan Borsası 

ı 7 ,2, ı Y28 Diri satışlar 
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l\ı' ırı.:ık 
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4.,,x::.... Seli hemşeri! 
~~ 
~... Lugat paralamak merakından geç, 
~~ Çevir şu Türkçeye dili hen1şeril 
•~ J)erleyip toplayıp iyis\ni seç, 

ıı ::;:~::: ::::~~ ~ 
tt ~ Lafı birbirine ş:>ylece katıp, t~ 
r ~ lstılah kuvusu içine batıp, ~~ 
ı 1 J)ec irtnıe-kendine deli hen1şeri! ~: 

t ~ «Su:ı il> niçin ders1n türkçesi ((sorgu• t~ 
; ~ ı 'e<len söylemezsin «keder»e ı«l<aygu» ~~ 
~ ı<Hi » dennıez a güzüın var iken ((duygu)) ~· 
~ «Gece» ye at koyına <'leyl»i heınşeril ~~ 

t~ İsınet Paşanuzı ne diyor dinle ~~ 
( Arabın dilini ver esen yele, : 
- ·rürk yaratıcıdır. girdi nıesele ~ 
f ~ Biz geçtik aşıln1az seli heınşeri! ~ 
-~ ı\1. s. ~ 
:X%XXX%XXX~I%IIII%X%%I~ 

İstanbul Şehrem-aneti hamal
l~rla mesg-u] olacak 

E 

Zeki hizmetçi 
Veli Beyle Hanın11 l ııunıetçiyi hir güzel 

r>ervin i ·ıninde yeni hir h~slayıp lakırdıyı ya
hizn1etçi alını ·!ardı. E- vaş söylemesi lazım 
vin iı;in<le neler yapa- ~l<liğini anlattılar. Er
c<>ğın'. hangi hizınetle- t i akşr.ın Hanım so
re b: kac:ığını anlatır- la>ğa çıknııştı. Veli Bey 
keri, kendilerine haber misafirleriyle otur u
vcrıncden yatınaması- )Ordu. Pervin gene 
nı ten')ih t·t · T. O ak- saat on birde yavaşça
ş·ını kalab:ılıı< :nisafir cık içeri girdi. Beyin ta 
de ·:>n.ı. S·•at on birde yanına kadar yaklaştı. 
1 izın tçi salonun kapı- ({ula ' i 
sını .ıçtı ve bağırdı: Hevetcndi hen vat-

Hiş bana bak lia- nıaya gidiyoruın. · 
nıın ben ar: ık yatn1aya İş bu sefr·r hii:hütün 
gi ti\(>run1. h rbat ol111u:;;tu. Bütiın 

Vl li Bey ,.e Hnnınu nıisafirler \'di B~yle 
iznwtcinin hu terbi ye- hizıııctçi, i a ı·a ·ın<la hir 

siz! ğ'n( en tahi ır·ıl - :ıı !aşına var zann<·tti-
Cl!Jl o dul ar. Ertesi gün ler. 

lflU.lYKı, SALl 1\1 :)UBAT 1929 g 

~.~ ~~~""'-~- ~ "~ 

l~er~ clı~~~~~~ı 
OldUrmek yok 

İspanyada son defa 
ecza k<lc ununda bazı 
deyiş;ldikler yapılnıış. 

Karşı karşıya g-e ç ip 1 

kılıçla veya tabanc.ıvla : 1~~~<:"~~,-~;:~~"-1 
düello ed~nlerc şahitlik 
yaranlar katil cezası 
görecek, karısını bir 
başkasının koynunda 
cürınü meşhut halinde 
görenler bile onları 
ölı ürenıiyecek. Öl< ü
rürse bayağı bir katil 
gibi nıuhakeme edile
cek. 

Demir perdeler 

Avrupada büyük ti
yatrolar da ya ngınn 
karşı bir ihtiyat olnıak 
üzre sahne ile seyirci
Jere nıahsus nı aha 1 
arasında bir den1 i r 
perde konmuştur. Bu 
perdeler tabi yukarıda 
dlirülü bir halde bulu
nur. Hini hacette indi
rilir. Her akşanıda 
prO\'ası yapılır. Şinıdi
ye kadar provalar daha 
tiyatroya kinıse gel
n1ezden evel yapılıyor
du. Fakat son karara 
göre, hütün seyircilerin 
yüreklerinin rahat et
nıesi için herkesin ö
nünde yapılacakmış. 

Vanltnldler mektebi 

Biz böyle bir mektebi 
ron1anlarda okuyor, 
sinemalarda görüyor, 
fakat hakikatte mevcut 

1 olduğuna ihtin1al ver-
111İ)on uk. H~' lbuki Al
ınan ya<. a (Hanıburğ)ta 
22 seneden heri bövlc 
bir nıektep varmiş. 
~lüt;ürü de yankeseci
likten çekiln1e bir l...eh
liy111iş. Şimdiye kadar 
t~ n rnııu talebe yetiş
tirip ş·'1hadetnan1e v~r
miş 1923 de bu mektebin 
<Prağ) da birde şuhesi 
açılnıış amn1a galiba 

yakup ısnıınoe l>ır 

genç sin~malarda gö
r'l,-,r ıı hırsızları. .. 

a .- ııuı. 01:u1ereK kı
yafetini değ;ştirdi ve 
gözüne kestirdiğ·i yer
lı>rİ avıı~i!·• );•sl .. ı'.ı. 

• 

• < ..... u..ıu..ı .... .ıa.ı·ı 1.a ••• an 
sordular. Şu cevabı 
verdi: 

. \vıp <leğilva, n1erak 

fazla rağbet görmenıiş . . 
ki 1925 de kendi kendine :,ınu.ıı ı1a pıs .• ane ... c" 

kapatılnıış. ı hu kötü nıerakının 
M.er.olunaa tebessllaıler cezasını çekiyor. 

Amerikada seıtıcıla- · -----
rın nıüşterilere karşı WA?A"A» YEN) ~W/////.~ 
vakitli vakitsiz sırıt- ~ ~ 
malan ınenedilmiş. ,~ Türkçe dersleri ~ 

M- h . b ~ z 
1 uste ZI te e<;- ~ lbrablın Necmi Bey ~ 

süm. ~lüşte!"ilerin bir ~ . . ~ 
1 d h ~ b" ~ Bu kılaptan hır taııe alıp ~ 

nıa a a a aşa5• ır ~ z 
fia t teklif ettikleri ~ nkııvnn. Daha yarışma gd· ~ 
z~nıan esnafın nıüs- ~ medıın okuyup yazmağı ka- ~ 

h · l ~ it:e erile birlikte i'ığr eııecek- ~ 
te zıyane gü üşü. ~siniz. Euııdan Jaha kolay~ 

:2 Eınniyetsizçe z ~ 
tebessüın. .ı\tüşteriler ~ bellC>ten kitap yoktur. Dur-~ 

· · I ~ ıhıın dııvmaılıın dcmp\·İıı lıa'~ 
n1alın ıyı veya sağ an1 w,,/////#////////#'//,,.••Y/h'bWY////#/a-h 

olup olınadığını nıua- rnı söyledtkleri vakit 
vene ederlerken esna- esnafın itimatsızça gü
fin emniyet-;izçe gülü- lüşü. 
şu. . 4 - ~lüşteri hangi 

3 - ltinıat-.ızça te- malı alacaJtına hir 
he siinı. ~tiişterilerin türlü karar veren1e
ucuz hir şey i;;teyipte diğ-i zanıan iki dük
bunu uş:ı k veya hiz- j kancının kaı·şılıklı gii
nıetçilcrine akhklan- Jılşleri. 

~"Si ~~~-"l'>.~"\'=:?&.~ 

~Evvel zamanda~ 
~. ~~-t~ıt~m..~~~,~~'~ 

lstilah merakı 

Vaktile sarıklı bir 
nıektep hocası varmış, 
ıstilahlı söz söylenıeğe 
rek nıeraklı iın;ş. l)ers 
o!{uttuğu çocuklarda 
da bu mçrakı uyan
dırnıak i. ter, öz türkce 
konu:;;·1nlara hiç n1cr
hanıet etmez, frılakava 

• 
yatırıp sopayı atarn11ş .. 
Bir gün Hocafendi, 
yine böyle dersveriyor
nıuş. .ı\1evsim kışmış. 
.ı\1anga l<lan her nasılsa 
sıçrayan bir kıvılcım 
hocanın başındaki ka
vuğu tutuşturmuş. Ço
cuk' ar, bakmışlar ki 
kavuk ateş aln1ış ya
nıyor. Fakat hocaya: 

« Ka vuğunuz yan ı
vor! » demek kimin 
haddine düş ·nüş. ,\ra
lannda düşünüp taşınıp 

Felaket karsısında 

Sınn y _ vekaleti iyi bir şey düşiin<.ıü : Her 
hangi bir afet karşısında, mesela: Zelzele gibi, 
yanzıo gihi felaketlerde .... 

nihayet :;;3yle bir ıstı- Havadan gelecek imdatlar yani tayyareler 
lahiı ibare uydurn1uş- vasıtasile insanlar kurtarılacak, hasta ve yarcı
lar: lılar şehirden şehire götüı·ülecek, ve bunun ı( n 

- Ey hocayı ziken1al, ayn bir tc·şkilat yapılacak. 

i::5~~~~:,:~:fı~;%~ l]:ı=~~C.I~:ı 
ala narı n1angaldan 
bir şirareicevval sıçra
varak seri alül'aliniz
deki kavuğu i:;;'al eyle
n1iştir.n 

Fakat sözünü tekn1il 
edip n1eranunı anlatın
cıva kadar hocanın 

• 
b: • şındaki kavuk çok-
tan yanıp kül olnıuş ~ 

İşte bir zanıanlar ıs
tılah p~ralan1ak n1e
rakı hu derecelerde idi. 
Şinı<li ise Hükunıeti
nıizin ön ayak ol111ası 
sayesinde öz <lilin1ize 
döndük. Nemutlu bize. 

Çocul\luk 
Küçük Kan1üran an

nesine sordu: 
-Anne. Çocuklar 

gökten ,gelirler değil
nıi? 

Evet yav.run1. 
Vallahi anneciğiın, 

beninı şiındiki aklını 
olsaydı hiç gelınezdiın. 
Tabi orda mektep yok .. 
ders yok Burada haba
nı ın azarları da caba .. 

Kaınüran bir gün 
elleri, yüzü, gözü tatlı 
içinde annesi~e koşa
rak geldi. 

A'nnesi hi<ldetli hid
detli sordu: 

- Hu ne hal böyle; 
- .Anneciğinı va ilahi 

hic. kahahatin1 yok .. 
st~nin dün gece kayb
olan düğnıeni aradın1. 

- Nenle ara<lın? 
- Re,;el ka vanozııo-

.da .. 

Yemekler 

Vakıa yemek için yaşan
maz, yaşamak için enir. 
Fakat yemeden yaşanmaz. 
Hem öyle rasgele yemek te 
kafi değildir. Muayyen mil -
tarda et, muayyen mil{tar
da sebze, muayyen miktar
da şeker ve saire yemek 
i~ap eder. 

Sonra mideleri ve bağır
sakları kuvvetli veya zaif 
olanların da gıdası ayrı ter
tibata tabidir. 

Kimi tavuk, balık gibi faz
la beyaz et, kimi sebze çok 
yemeğe mecburdur. 

\"'"emekte dikkat edilecek 
mühim bir nolcta da 
yem emele ve her gün 

ayni saatte sofraya otur
maktır.Yemek üstüne y e 
yeyen mezarını dişi ile kazar, 
bunu da unutmayın. lştihanız 
henüz varkensofradankalkın 
ve tanıamile acı](madıkça ye
ıneğe başlaınayıı1. Bütün has
talıkların başı midededir hal. 

en 
çok 
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stelin,, gelmistlr. Hasan ecza deposunda 
,, 

Güzellik veya çirkinlik mevzuu bahis ise; 

r1'ı~ 
&<;""" ( 

Hiç şüphesiz tuvalet hU1Usunda Pertev mOstahzaratıaı 
kullanmamak büyüle bir lhmaldlr. Güzelliğin temini ve bek.ası 

berkesin istimal etdği Pertev mflstahzaratı ile mümkündür. 
Çünku: Krem Penev, Pertev tuvalet podrası, Pertev Briyantini, 
Pere' Kolonya suları, Pertev Dlşmacunu. Pertev Tırnak t..i!Ası 
ve sairesl en müterakki memleketlerde bile henüz enıull 

yapılmıyan pek nefis tuvalet eşyasıdırlar. -.... Nefasetlle maruf ... 

İSTAFİLİNA 
Markalı rakımızı bundan böyle 

Türk ''ÜZÜM,, Rakısı 
Naınile taktim edecı:ğlz 

Galata: Enneni klisesi sokagı il 1 -33 : Telefon 

lııı- Be"ın,ın 'l772 

11 BAKÜS ' 

• 

Bayram slparlflerlnln kabuUıne bafladı 1 i, 
Slparltler sıra ile gönderlllr. 
Telgraf adresi: lstanbul BakUs • Tele~on il 
B. 7723 Mektup adresi: şı,11 kır sokak 
Nq 79 

rr·========::::=================================ı'1f 
-· lstatlllna Fabrlka .. sın 

Meşhur YAPINCAK Rakısı 
lçkilerln en Nef!!idlr 

Galata Ermeni Kilisesi 

DE.\'Ll".'l' \TATBAA'I \'1üdürlüğiinden: 

YENİ NEŞRlY AT 
Çocuğun pisikolojisi 

ve • 

Tecrübi pedagoji 
Clapariden den mütercimi H liseyin Cabit bey 

Fiatı 155 kuruş 

Tiirk edebiyatı tarihi 
Müellifi Köprüli.ı ;1.ade \lehmet Fuat bey 

Fiatı 150 kuruş 

Mufassal Türk tarihi 
Be~inci kitap 

\1 üelllfl :\L Şemsettin 

Fiatı 150 kuruş 

Evkaf Müdüriyetinden: 
Şehzade !cv,wm ambarı ile Üsk[idarda ahmediye imaretinde meı·

cm mListanıel Yün ı·e ot minder, yastık, zeytin yağ fıçısı, koltuk, 
sandalye, kerevet. seyar mutl.,.k arabaları dökme soba hurda demir, 
hurda bakır ve buna mümsaU hurda eşya ayn ayrı aleni mi.ıza

yedeye vız edilerek Şubatın yirminci Çarşanba g(inii saat on beşte 
ihalesi lcra edilecektir. 

Talip olanların şeraiti anlam11k üzre levazım idaresine ve eşyAyı 
görmek içinde her g[in öyleye kadar mezkfır anbar memurluklarına 
müracantlan. 

mıır~ııııııııınıımımrnıuıuımıı ıııı~ııımıı•ıııııııı 
~ BU Ok ii 
:tayyare piyankosu;: 
- - Keşideler her ayın 11. ndedir -

2 ci keşide 11 Mart 

= 

Büyük ikramiye: 
35,000 liradır 

Bu keşidede 3.900 numara 
kazanacaktır 

'! 1 

Ermis - emniyet - kartal 
Müttehit konserve fabrikaları Türk anonim şiri<etı ·darehanesi 

Galata perşembcpazar numara ~ - sermavt-'\İ : 1511 ı~w 1 iirb. lırasl 
telefon Beyoğlu 3723 - imalathanesi · ı\ Vl-l ıısa nn ı H '1.1 ıç ı tel f )ll 

İstanbul 3254. DİKKAT: Konserveler1ıniz ôiğf':- hiluıı1un ıstihzarat
tan kolayca tefrik edilmek için etiketlerimiz iızerinde ınt-vcut olan 
alameti farikava dikkat buvurulmnsı ınercudur 

f
0

EMVALI METRUKE iLA 
Divarıbekir Bele

/ di' Psinden: 
re on beş kilomeıro me· 

zel Jt vesinden gelen 

bamırvot uyu k sabayı uç kllomeıro 
me' t ı bir nolı:tıdan font boruya 

ılın•,..k dthilJ kasabadaki ıuisaıın 

icrıısı t b Man m tarll\inde ihale 

edilmek uzcc uoakaıa kanunundalci 

şeraııe r i a ·ı k•palı zari usu ille 

nıünak~.,a~& \az.' olunmuştur. Mi.ıaa 

kaç; , ""~ lan kı:;mın bedeli 

ke .~ yi;·ı ~ 1 "''ı beş bin ::.ekiz yüz 

liradır \lehd ı den ~ehre uç kilo

meıruı a kadar lan eski mecra Be

ledi'.,., !/mir edilecek gerek bu on 

iki kilometruluk kısmın demir bc'<uya 

akhza>ı gerek aba dalıilindek •ksam 

müteferria ınşaatına muteallik muhuı· 

men dorı yüz liralık kısım sinin 

ot•\'ede münakasaya nz"ed!lecektir. 

Pr.,ic ve münıka a kaimesini muta· 

lea 'e tetkik etmek üzrı A11kara 

ve bıanbul Şchremanetleri hıy'eti 

fet1nı)e,ınc müracaatları ve ehliyeti 

fenni" "e malıveyi 'ııi• tılipleruı 

münaka•• şeraitine riayetle kıpalı 

zarfla.tını Diyıribekir B'ledlye riya· 

setin~ ita ve irsal etm\;L.ri ilin olunur. 

Scmıf 

Bocazıçı 

mahallesi 
VenimıleıUı 

sokağı 

Pazarbaşı 
No 

-17 

nevi <J..il.ll"C't ica ırt 

\pa.munın 15 

• • • • • 16 • 
• • • • • JI • 
• • • 19 Jf!kh ıs • 
• • Kl1lu. IOi v 25 • 

15 CY alıında düldn • • • • • 
• • 102·1 ev 

l:lalaı 

Büyiikada 
Aksa.ray 
'feni cami 
Boga7. içi 

ha ı..ı 
• 

ı,emeral9 4L 43, 4S ıpartıman 

16 
480 
240 Yılı Macar 

Karako' 
Astru1 la 
Koru cadde~' 

ı: eu•nc • 
Kltip Kasım 
Hoca Aalaıtin 
Boyacı k.öy 

12 '4-16 

57-51 
arsa ve me1bane 

di!kAn 

iJ( • 
72 • 

3 iratlı arsı 5 • 
• • • 5 düHn 5 • 
• • • 7 s • • 
• • • 9 • 5 • 
• • • 11 • s • 

(~alata An!.p cami l\olakarıcıl&r 56-5'.: • 30 • 
" 14 • 

&lada 

Eski yıgkıpanı 
5-3-929 tarihine evsafı muharrer emltlıın mü!'adii Sılı günü sıat 

komi~\·Onurıa mt.ırac:ı1t eylt>nJcıeri. ·raliplerin emvali metruke icar 

~ . 
15 de mlizaydcleri mukarrerdir. 

"" .... * 
Semti Mahallesi Solcağı No Nevi lı:.tn 

lira 
180 
360 

Üskildu 
Kadıköy 

lfakırköv 

Yeni mahalle 

Osman•t• 
Sakır. ağacı 

Anılonaki 
:\1uhtar 
Taşlıan 

20 
60 

102 
1 ()() 

... ne s 
• • 
• • 

., • • • • 
• • • 101-1 • 

84 
72 
84 • 

Bulada evsafı muharrer eml•kin 21 -2-929 ttrlhine mü<0dil perşembe 
muk.trrerdir. T•lipler ı Lmı a mem.kc icar komi y >nuna miir:ıcaaılorı. 

günü sa<' 15 ıe temıfiden mfiz~vedeleri 

l\1aliye vekaletinden : 
1 - Nisan-929 tarihinde icrası mukarrer Maliye müfettiş 

muavinliği musabakasına ait ~eraiti dubul 
Umuru umumiyei Maliı c müfettiş muavinliği fçin 1 - Nisan 929 tari

hinde lswıbulda ve Ankarada bir mıısıbaka imtihanı küşat edilecektir. 

l - Türiı: olmak 
2 - Mekltibi füyeden birinden mezun olmak 

3 - Sinni yirmi dörtden dan ve otuzdan tfsun olmamak 
4 Namzetler tarihi ilandan bilitibar 25 l\ hrt.929 carllılne kadar Aııka-

rada Maliye YekAleti teftiş heyeti riyasetine öa rstmı müracut ed celder ve 
verecekleri İ>'idalau hen·echi ati evrak ve vesaikın Qirer sureti musadtlakalannı 
rıpt eyleyeceklerdır. 

1 - ;>; ufus rezk.eresi 

2 - Tercümei hal varakası. 
3 - Hizmeıi muva77.afai a•keri)'t ile mükellef bulunmadıklanne. dair 

men<up nlduklan ahzı asker şube<inden alınacak vesikai reşmi.e. 
4 Şıhademame. 
~ lkamotg:ihlannın adresi. 
lmtehana muhaşerctıcn akdem rallpler bir muayenei sıhhiyeye tıbi nıtu

lacaklardır. :)eraiti l~zimeyi haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak üzre iki 
defada icra kılınacak musabakaya iştirak edecektir. F.velce Yııt>ılan musaba· 
kada bir defa iştirak ile muvaffak olmiyanlar maruuıkir şeraiti haiz oldok
lan takdirde icra olunacak işbu müsabaknıa ıjtirak hakkını malilnirler. 

ı nisan 929 tarihinde icra kılınacak ol~n birinci tahriri kısın \nlcıra " 
lstınbuldıı ,.e tahriride munffak olanların ikinci şifahi kısmı \nkar•d• i...-a 
kılınacalmr. Tahriride mu•afrak ı>lmiı aı:ılar şifahıve kabul edilmezler. 

Musabakada muvaffak olanlar 30oo kuruş. ınaa~I• müfettiş m:ı•l\iııJJ~""de 
tayin olun•caklar ve maa,ıanndan mad.ı sey:ıhatlmnılıı ,.rı cdc,·ckleri lıakikl 
seva.hat masrttfilr aYtıca t-160 kuruş "ü\·ıni\ e =ı'aı:aklarJır. 

. Müfettiş mua1i~liAJnc kobul tarihinde~ itibaren l>ir nıiıfeıti, rtlakarindr 1 
sitaj gördükten ye üç sene mual'iııliktc kaluıktan sonnı h>r clıl11er imtihanı
na tabi tutuJıcaklar ve iş bu imtiha.nd:'l da nıu\affak ofanln" dfırtbiıı kurllŞ 
ınoa-la dördüncü sınıf Malh·e müfetrişli~ine rcr{i olcınarak ikmali rccrül>e 
ve ınümare~e 11mmtnda ~kılll bir "tnc ınu<l .. !ltdc \ \ ··upa\ a iz·ım c<lih:cı_iı;
lordir. 

.\ vnıpadan a\dd c<ltn müfettişler lıev·erı tcfıi~iıede ekalli 11cş sene 
müddetle ifayi ,·azife etme&e mecbw·durlar. Bu ınüddecin hitanııııd•ıı C\el 
h"J"eıten infik~k rtnı•k bte,cn müfetti>ler \vrupııda bulundukları ıaman 
zarfında hazine e kendilerine sarledillıı mebaliğilı hey'erıe bıılundukl•n lıer 
senei J..<lıni!e için yüzde ~ irmisi hittenziJ baki~·esini haıiııele bir güna itir ;11 

mahal kaim•ksızın iade edeceklerine dair i\'lalhe \Ck~leti celilesloe k•lrihi . . 
ıdilden musaddak hir kefaletname ita erlcycc•lderdfr. 

imtihan Poroğramı n saire hakkında teftiş hey'ctınden mılôm«t 
alınabilir. 

imtihan poroğramı 
l - Maliye ,.e lktiSllt ilimleri hakkında ıımuml mılılmaı 
2 - l<tikn!.zlar "' muhtelif şekilleri, borçların id•sı . ıah\'ili ve tevhidi 

n•ulleri, Türkiye ( Düylmu umuıniyesi ) hı' \.ında m·ırnmat 
.ı Vergilerin tarhında ı:akıp edilmesi ltlzım elen umuınl k:.ıdclcr 

bila\'asııa ve bilnsııa vergiler • >ermaye ve irat üzerine mevzu Vtt{ı'iler H 

bunlardan her birinin foide \'e mahzurları 
4 - Menkul olrni\'an emvalin ıasamıfuna ait kanuni malômat 

5 - Türkiyede buiün tatbik edilmekte olan vergi ve res!mlt" il_e hunları~ 
tuh~ cibayeti, tahsil mulleri ve yapılma<ı tr.ı01 gelcn kanun! takıbaı 

6 _ Vluhasebe(umumiye kan nu ve bnbaptaki mutalht. büıce ve tabi 

olduğu esası kaideler. mal! sene vt devrci hesabiye, muanfın tediye ve 
ituı ve mürakabesi usulleri ile Türkiye e bu. husasta mevzu kaıiunlar 

7 _ \lal! usulu defteri, kaza.. Hayer mal kalemlerinın mnameliıı hesa 
biyeleri ıle po;t• ve tel•raf ve rusümıt usula hesablveleri 

B Kanuni malOmaı. Hukuku idare hukuk ve ceza usulü muhakeme! rl 
hakkında umumi ve mücmel malumat • e 

9 Basıı ve mürekkep faiz hes!!.plar, nısbet ve tenasiıp kaidelen, liilsi-
leı adediye ve hendesiye, satıh ve haclnı ıııesıhalan, venl ınlkvu ve · 
usulleri. vezın 

1 O Csuli~ defteri, basit ve muzıaf n uUer haldruıda umumi mal1lmat 

11 T~rihı mllll ,ve Coğrafi ya, TürkiyenJn tabi, fdart, iktisadi cogtaffsl 
12 Turkçe ve hansızca kitabet (Numan itasında Fransızcadm mada 

1 izce, .\imanca ve ltalyıncaya vukuf ve mal()maı dahi aynca nızan 
dikkaıa alınacak-nr 

Deniz mübayaat komisyonundan: 
26 kalerd fi:czayı Tıbbiye : 
Deniz kuvvetleri Eczayı tıbbiye f.lllban ihtiyacı ıçin puarlıkla to ..,ı. 

m Çarşamba saat 13 te mübayu edilecektir. Şartııame&inl görmek laıeyen
lırin her gün ve vemıek llUıyenltrin yevmi ihalede Kasımp~ada O.nlz 

----------
!STAI'.\Bl L ViLAYETi 

DEFTERDARLIK İLANATI 
iLAN 

Kıymeti l\luhammenesi 

lira kuruş - mahallesı • sok:.ıı - No - cinli ıaluiıuA • T• mllfteaıilMı 
6:\00 flnbelı Ad·ı yalıe1.dde (1117) ahşap hane (1) 

Zemın kan; odun komtirlük 
Bil'incl ~at; ıfü <1to~ iki oda bid l&f clöşemell nfalı: lılr ıoflı bir h&IA 

hırit.•cn matba.h 

ikinci kıt dôrr oda bir sofı Userl ve cuafı kipi.it bir datua Ucüncii kM 
dört odı bir ufak sofi bir hail bir balkon ayn sakaf altında bir oda bir 
matbah hanenin ilci tarafında vası bahçe sarnıç ve kuyu. ihale bedellnio 
nısfı peiiin "e nuıfı digeri ihale ıarıhinden bl< sene sonn nakden vw 
tam:ımen i<tifa<ına kad:ır hazine namını birinci derecede lporeldl olmak şar

tile balAda mulıaırer hanenin mülkiyeti 2 ~ubat 929 tarilıidd•n lıibıren 

bir av muddetle ve pazarlık suretile müzayedeye voz edilmiş olduğundan 

ıa!Jp olanların martın 3 Uncu pazar günü saat on dörtte Adalar mal 
müdiirltiğünde mütc~eldJ1 satış komiryonuna müracaaılan illn olannr. 

müzmin bır hale 
gırehilır . Binaenaleyh ağrıyan yel'feri 

' ' Sptrosal ,, r:ıahıüıü 

tamam4~• 

nüf~z ..,,. 11 .ı egitne ı!aı;tır , 

'Bor·r;F·vil) de 
~~.r-.mul 

~~~~f~ Kokusu ve lezzeti nefis 

bur· 
Sütlü çikolata ııı 'e) ınız, 

ve çocuklarınızrı (·· verınız. 
DiKKAT: Yarım lltrellK her "ıır çıkolaıa plakı bır buçuk , 

kadeh ıtit kavmaıtJ"a mua~ !dır. 

Samsun Vilayeti l ncumeni Daimi inden: 
Samsun Mımlelıet ıs ı çin f .'18 ve Flrengı llastıne'I ıçin 42 

kalem muılecaı merbut 'Tl a kaımesl veçhi e yın yirmi }edınci giınü 
saat >il beşte lhalcıi ic a ik .J7.t ı, arf ••ulile trkrar m ·na 
kasayı ltonulnı şıur. Talıp n ann ınunak.c vo ihale kanun ı te' , an 

i• eden teıoıalııat alı:çeslııl vl lttubu hır .arııı v tok fnamevi ka alı 

d ler biz zarfa koyarak ihale gününe kadar Samsun vlllı etı daimi encume
nme ıevdl eylemeleri il.tıı olunur. Mualeoat listw lııwıbul • ıbhıye mudur-

. deri! r . 

• • 

Ayvalıksür'at postası 
MER iN vapuru 9 ~u t 

S..iı f 7 de ~ırkecı rıhtımından 

hareketle Gellbolu, Çanakkale, 
Küçiıkkuyu. Edremit, Burha· 
ntve. Ay~alı~ gid.:..:ek ve 
dönuşte ınezk r iskele erle b · 
ilkte Altuno uğa u!l;_rav acaktır 

Gelibolu için ı alnız yo cu 
alınır, yuk alınmaz. 

T rahz n ikinci posta ı 
( K.ARADF .... "l'IZ ) \apuru 

21-2-929 rtıı"Şembe ak5i1ını 
Galata ııhtım.nrlıın hareketle 
Zonguldak. lneiıo. :ı, Sinop, 
Samsun, {Jnve, Fatsa, Or
du, Gıreson ·, Trahzoıı , 
Rize. Hopa ya l{id<3fı>k ve 
d~nOşte Pazar iskelesiy e 
Rıze, Of, Sürmene, Trabzon, 
PolattMııe. Oörela, ı ;ire
wıı, nrdu, Fatsa, Samsun, 
8ıncıp, lııebohıya uğrayarak 
ı.tP.'.eı:ekıiı~ 

Kiralik dükkan 
Bostancı iılı:ela Gu!00tu 

bir sene müddede kiraya veri
lecektir. kart ihalesi. uı fUbat 

''.f29 tarihinde icra lnlınaca
ğından tallpleriıı müzayedeye 
iştirak eylemek: il2N mezlı:Or 
tariht~ saat 11 ~ !avazım 

m üdilrHiğüne milracutlafl. 

Galata köprü bqında merltez 

aacnıeti S.yolJu i56i Me11det 
hanı altında lılllUıl dairede 4'i0 
Hube uental lııanbnl. 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

KARA. DENiZ LÜKS \ 1 
SÜ'Rı\ T POST Aii 

VATAN 

• 

ı~ 20Çarşanba 
giinll alqaını S!Lker-; nLtrnıodan 

ek.ede dotru Zonguldak, l.nebolu 
Sa111SU11, Onlıı, Gııaoıı, Tnbzoo,' 
sıımıeııe, ve ~· gidecektir. 

Taflil&t için Strtı:ectde Mesadeı 
lıaııı ittİMilnde yelı.eııcl h111,1ııcM 

ittin acen- mllncıu•. Tel. 1 
..::ıaabul 1515 

1 

AİZ R BUGAZll 
BDZISmnwl fcfl 
YALDA 

PAITILLIAiM .......... -llÜtü·- ... _ 
MpolatıW!l 

Mtıl 

VAt.D.ıiı. 
.....,ta111aaıu111w ............... 

SİNEMALAR 
~·'."lill .............. .. 

Da:·ülbedayi 
Tepe ba~ı livarroıoode b11 aJq.am 

SU( 21 ·30 dt 

.\ynutOa ludısı 
l\omedı 6 perde. Muhırridı Mflta

lıip zadt Celal bey 

Ferah sinemasınJ~ 
• arıey ranbaz hey'etl aynca 

varYete "inema ~aı 



6 

-

D 

f ilkt mekteplerinde faaliyetle tedrisata dc\·anı edilmektedir. Bu ayın nihayetinde birinL:i de\ renin imtihan
larına başlanacaktır. 

Ank~_a Ticaret odası kongra hey'eti içtima halinde 

1 

Orman anıenejmaıı hey'eti yeni talimatnameyi hazırlamak iizre miitahassıs \Ti s o 
Benhardın riyasetinde toplandı 

T Tomerik Yapunı ile şehrimize g-clen seyyahlar dün \Ji.i7,ey! ıı;ezdiler. 

, 
fslahı hakkında münakaşa : apılan Dariılbeda~ i lıcy'ctindcn bir kaç siıra • 

ı --. Ankara E.mlAk 

göstermektedir . 

• 
Bankaı;ı yeni merkezine nakletmiştir. ltesim yeni bınayı 


