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KIYMET KAVGASI 
Pamuk, tütün ve buğdaydan 

en aykırı fikir i~Jerinc kadar top• 

rak \C inrnnın yerdiği 'c yaptığı 
her ~e) de c'a_slı bir Kıymet 

kavga>ına giri~mek vnkti geldi: 

haz, temi/. \C do~ru olmağı her 

va,ıftan ustiin tutmak ve her 

kayµ,ıdan ııst J.\Örmek, )'eni yeti 

şen gençlere, yeni dnj(aıı müe' 

'csdcrc vcrcceJ.ı;imiz tcrlıire di»

turları bunlar olmalıdır. 

ISTANBUL KENDİLiGiNDEN_ GÜZEL .BjR ŞEHİR OLUYOR 

l•:ı 'c fikir i~lerımizin hugıin 

göze ~arpan bıiy.ık ebif!,i,qııalife'

ye aı dıcmmiyet 'erilişidir. 

Çabuk kazanç liıM, acele cri~

mck taınaı arasında firmalar ;;ıir

mekte ve ~öhrctkr sı>ıımcktcdir. 

Türk dam!(a>I artık kıymctkr 

üzerinde ı;iir(ınmcli ve emniyet 

vermek Jıa,sasıııı kaıaıımalıdır. 

iş içinde çırpınan ve beynelmilel 

temaslar yapan ht r şuurlu tlirk 

fdeafütinin istediği ve dilediği 

budur. -~z ufak, gliclımii;.: ve 

paramız ycttij!;i kadar, fakat 

her zaman mııhmmd \e ta

mam bir yapı mı yaptırıyoruz, 

bir kitap mı hastınyoruz, bir mal 

mı çıkarıyoruz, bir mckkp mi 

açıyoruz, bir ;arkı mı besteliyoruz, 

hepsini garplilc~mcl(c tlogrıı değil, 

son garplı gilıi tartmalı \"C 

ülçumıizıı ona gurc tutmalıyız. 

Bir tek mlikcmnıcl lis~ lıir ccm:

yctc 1crcf Hrrn e/İfi ycti~tirc-

bilir; )'UZ noksan mektebin ycti~

tirdii!;i okur pzarlardaıı hır tek 

şahsiyet çıkmadı~ı ulur. 

Bu cidal, nblıct \ c kıyasların 

dc~i~mc:,i demektir. Bize göre 

beş yıl eve/ine nisbet yahut 

şark milletlerine nazaran eksik

lere ıizıir bulmak dci(il, ınii<hct 

kıyaslarla azmimizi atqliycccğiz. 

Yeti~mi} olanların >ıkı kont

rolu vetisı:cc k olanlar lizcrindc 

•crt bir ınzihat lıaskı'1, garplile~

nıck \nine garplilik 'c hkrinıiz

dc hep bıı esasta11 kıymel ye 

qııalite aram~k, uzun tecrübcle

rinıizin bizi 1arktan büsbiitlin 

~ükup J..oparacak olan bu diinıim 

nokta>ıııa gcldi~im "zi zaııncdi
yomz. 

Falih Rıfkı ___ .. ...,... ........ 
Rusyaya karşı 

B~rlin, 25 (A.A) - Varşo

vadan bildirildiğine. göre Ro-
manya hariciye nazırının mez
~Qr şehre icra etmiş olduğu 

seyahatın hedefi Romanya ile 
Lehistanı-alAkadar eden mes'e
lelerlıl müzakeresi olup bu 
mes'elelerln başında Leh-Rumeıı 
askeri mukavclenamcsinin tevsii 
ve Moskova hOktlmetinln harp 
aleyhindeki misakı kabulll do
layısile hadis olan yeni vaziyet 
esasına müsteniden Sovlyet 
Rusyaya karşı takip edilecek 
müşterek siyasetin tespiti bu
lunmaktadır. 

Ne zeman dönecek? 
Hamburı-, 26 A.A - Mlldafaai 
mllliye nazın Cenubi Amerlkaya 
ağustosta avdet edecektir. 

Papa da bulunacak mı? 
frelburg Brisgau. Almaya ) 

ıs (A.A.) Katolik komitesi 
papayı yazın inikat edecek o
han kongrada hazır bulunmağa 
davet etmeğe karar vermiştir. 

Mevsuk maltımata sahip 
olan mahafil papanın bu teklifi 
kabul edeceğini zannetmektedir
ler. 

Yeniden lfe alınacaklar 
Berlin, 25 (A.A) Mensucat 
sanayii patronları ile amelesi 
arasında çıkan ihtilaf hakem 
mahkemesinin bir kararile hal
ledilmiştir. Kendilerlne iş veril; 
mlyen amele yealden işe; alı

ıracaktır. 

Jstanbul tarafında bilhassa yeni ın,aat artmakta ve lstanbul dsrli 
toplu bir şehir hallnl almaktadır. 

Tahkikat 1 Li~ şirket~ 1
• ,Hır~ıı; ç~tesi / 

Dün Paşal)ahçeli bir Temettüü yüzde ıs Şimdilik dört. kadın' 
Hanımın ırtahimatına "tir .. f>;ün bilanço . :ve· iki erkek tevltif ' 

müracaat edildi· tetkik edildi .- edildi 
----...... ........ .............-r • 

Casus Kasım hakkın- Temettüün yüzde beşi 
daki tahkikat ne oldu? ikramiye olarak me-

-·-~ murlara· v. erilecek 
Hikmet Beyin rahatsızlığı 

. Liman şirketi mecli•i idare-. 
si dün toplanarak şir

kete alt bazı me•aUI mllzakere 
etmiştir. Bu meyanda f!rtelln 
yeni sene bllAnçosu hazırlığı da 
mevzuu bahsolmuştur. 

DUn kendislle görüşen bir 
muharrlrlmlze şirket mlldllrll 
Hamdi Bey şu ma!Omatl ver-
miştir : · 

Çet~nin diğer_ efradı 
bugün yakalanacak ----

Taksim polis merkezi buson· ı 
günlerde Beyoğlu , Topane ; 
Taksim ve Şlş4ide bir çok tılr
ICatler yapan bir hk'slz çetetıioltl 

en mbhlm un~urlarını yakala
ıiıışhr . 

Topanede gramaloncu kııra- lngıliz • ransız, lıa·y n ı t 
Alman sefirleri Kabili tırkett /,r. betin dllkkaaından gramafon ve · 
Türkiye e/iri Hikmet beyle Rus 

plak çalındığını lşiden Taksim ı'l' lran sefirleri Kcibilde ka/mış-
merkezi memurları karabeti yan- tardır. 
farına alarak gramafon satan ' ==-~~~~- ,~~~= 

Yeni inşaat- var mı? 

devam ettiğinden Kadriye 
hanım ve rüfekası hakkın
daki tahkikatla dün de müs
tantık Nazım Bey meş.gul 
olmuş ve tevkifhaneye celb
olunan bazı şahitlerin ifa
deler! alınmıştır. Dün din

lenen şahitler arasında Paşa
bahçell bir de hanım vardır. 
Hikmet Bey bir kaç gün 
daha lstlrahata muhtaç bu
lunmaktadır. Pazartesi günü 
çıkarak tahkikatla meşgul 
olabileceği ümit edilmektedir. 

• Şirketimiz/11 hey'eti 
umıımiyesi Martın otıızıında 

top/anacaktır . 

yerleri gezmlfler ve nihayet AFGANDA ~ 
Karabet Sırp konsolosluğu ka-

vası Zeynelin oflu Reşit ve VAZI" YET 
•••••••• 

Istanbulda inşaat artıyor 

Emanet şehrin bir tarafını diğerine tercih 
·ve şehrin merkezileştirilmesi gayesini 

takip etmemesine rağmen Istanbul 
kendilig·inden toplu bir şekil aJıyor 

İstanbulda inşaat n11ntakaları 

jktısadl vaziyet ve fehrln umumi faaliyeti, lst-
anbul, eski dajınık 'ek~lnl tedricen kaybet

mesini ve toplu bir hale ,gelmesini muclq olm
aktadır. Yeni ın,aatın. uzak yangın yerlerinde 
ziyade kıymeti fazla ve nufusu kesif mıntıkala_: 
ra isabet etflgl anıa,ılmıştır. 

Emanet, ,ahrln .w•rKezıre,me ceryanına 
raöm n, ın,aat faallyetl azalan yerlerde de 
ihmal elmlf olmamak için yangın yerlerinde 
bahçeler ve ağaçlıklar vUcude gellrmeğl mu
vafık görmektedir .. 

Üsküdar ve Kadıköyün imara 

Şelıri11 lop/onma ilıliyacı karşısınd, Üsküdar ı•e Kadıköy bficdiye
lelerini11, lslanlml Emanet leşkilôtından tefrikı, bıı yerlerin imarın

da nıiilıim bir amil olacağını ileri siireıı bazı nıiıtalıassıslar, şehriıı 
uzak semtlerinin vaziyeti, kendi ~ddialarını lıaklı gösterdiJ!i kanaalin
aedirler. Mimarların miihim bir kısmı, lstaabıılda yeııi yapılacak bina
ların muayyen ve mazbııl bir plan ye şekle tabi lıılulması suretile 
şehrin imkdn nispetinde karışıklıktan kıırlarılmas111a ı•e intizam kesbet
mesinc, taraflardır. 

lstanh.ulun müstakbel umran ph'ını 
----

cı~.~ .Un fazla ~~nayı muhtevi bulunan lstanbulun 
müstakbel umran şekil hakkında Emanete verilen projeler 
şimdilik tatbU~ edllernlyecektlr. 

Emanet fen işleri müdürü Ziya Bey, dün bir rnuharri
rimize demiştir ki: 

- Emanet şehri Toplu bir hale getirmek tasavvurunda 
değildir. Bunu ihtiyaç yapabilir. Biz imar hususunda şeh
rin hiç bir tarafını ihmal etmemeğe çalışıyoruz. inşaat, 
geçen seneye nazaran biraz artmıştır. 

Bilhassa Balıkpazarı, karaköy, Şlşll ve Eminönü gibi 
kıymeti ziyade yerlerde inşaat daha fazladır. 

inşaatı muntazam bir şekle ve kayde tabi bulundur
mak mümkün değlldlr. Bu hususta bir mecburiyet olursa 
inşaatın azalmaı;ına sebep olacağı için belediye sadece 
tavsiyede bulunablllr. Şehrin milstakbel planını tespit 
zamanı henüz gelmemiştir. Çün ki Milli servete tabidir. 

Emanetin hududu imara mani mi ? 

Emanetin şimdiki hududu imara mani teşkil etmediği kana
atindeyiz. Ne şehri kllçllltmek ne de bir merkeziyet meselesi 

bizce yoktur . imar hususunda bir cihetin tercih vı ihmali varit 
değildir . 

lstimllk edilecek olan keresteciler yangın yerinde bUyllk bir 
hAI, buz fabrikası ve soğuk hava depoları yapılacaktır, lstlmlAkin 
(600,000) liraya ve bu tesisatın (1,000,000) liraya yapılması muhte
meldir • Bu tesisat için Emanetin bütçesi haricinde dUşllnuterek 
bir şekil bulmak zaruridir . • 

Faşizm büyük meclisi açıldı 
Roma, :!h (,\.A.) l>tdan ajan>ı lıildiri} r: Fa~izm hıiı ük mccli,inin 

ilk cebesi dün akşam Düçenin riyasetinde (Vcnc1.ya) 'arayında akdedilmiştir. 
Pek ziyade alkışlana. l)uçc azaları ,cJamladıktan ><ınıa nıccli,in, vatanın 
saadeti için inkilabın yürümesi için çalışaca~'t hakkındaki kanaatını izhar 
ctnıişıir. ;\liiteakibcn \1. Turati atidclıi beysıınanıcıi ok!ınıu tur. 

l'ışizmin büyük nı~cli<i mc..ai!>İne haşladığı şu anda ltalya Kralına kar<ı 
' ' sarsılmaz nıcrbutiyetini ifade eder. 

Müstantik Salih Bey de 
rahatsız oldutundaiı dün 
makamına gelmemiş, casus
lukla maznun Kasım hak
kındaki tahkikata devam 
edilmemiştir. 

Hüriyet için 
Londra, 25 (A.A,) - Bu

dapeşteden Dally Mail gaze
tesine blldlrlllyor: 

Maca rlstan huruyetlnln 
büyük şampl.>onu Luls Kos
suthun 01lmına bir yevmi 
mahsus k bul dilmesi hak
kında lort Pothmer tarafın
dan yapılan tekHf ı1>arlemen
tonun bu gü ü cel esinde 
icra edl e e litiizakeratın 
başlıca mevzu t kil etmek
tedir. Dahiliye nazırı muhte
lif hiziplere mensup meb'us
ların iltizam etmiş oldukları 
bu teklif lehinde bir nutuk 
Irat edecektir. .............. _ -
Taksim abidesi 

Malik Beyin raporu 
henüz tetkik edilmedi ---·---

Taksim abidesi etrafında
ki inşaata yakında başlana
caktır. 

Abidenin düşen taşları 
hakkında arzıyat mutehassı

sı Malik bey tarafından ve
rilen rapor henüz tltklk 
edilmemiştir. Hamit Bey bu 
hususta demiştlrkl: 

ı\\allk Bey bir rapor 
verdi. Fakat bu hususta söz 
söylemek selahlyetı abide 
komisyonu reisi Hakkı Şlna 
si paşa_ya aittir. 
~~~~~~~ 

~ KÖY HEKiMi ~ 
~ . .... ~ 
~ Muharriri; ~ 
~ BÜRHAN CAHIT ~ 
~ ~ ~ • Milliyet " pek yakında ~ 
~ Bürhan Cahil beyiı gazetemiz ~ 
~ için yazdığı milli ve edebi ~ 
~ bir meraklı romanı tefrika ~ 
§:: etmeğe baflayacaktır. ~ 
~ Bllrhan Cahit bey bu ~ 
~ eserinde fak81tedM yeni çık- ~ 
~ mış bir genç doktorun Ana- ~ 
~ dolu içinde geçirdiği şayanı ~ 
~ hayret macerayı, köy kızla- ~ 
~ nnın saf aşklarını blltun ku- ~ 
~ dretlyle tasvir etmektedir ~ 
~ • §:: 

~ KÖY HEKiMi ~ 
~ Muharririn şimdiye kadar ~ 
~ yazdığı bütün romanlar ara- ~ 
~ sında uslObuna yeni bir çığır ~ 
~ açan mevzularını yeni bir ~ 
~ yola sevkeden taze, canlı, ~ 
~ meraklı bir eserdir. ~ 
~ - Miillyet , karilerinln BU- ~ 
~ rhan Cahil beyin bu eserini ~ 
~ blltlln diğer romanlarından ~ 
~ çok derin bir le:azctle takip ~ 
~ edeceklerinden cqılnlz. r- ~ 
ti 1 il llJllJI 1 4 3 lif~ 

Şevketin sattığı gramofonların Bıı günkıi meclisimizde yeni 
bilanço11ıın esasların göriişiil
mıJştür, 

Yeni bilançoya göro şirketin 
bu seneki temettllll yüzde on 
beştir . Bıı sene memurlarımıza 
maal'esd pek az ikramiye vere-

Karabete alt olduğumu tespit et• 

mı,ıerdır: Zafere doğru 
Tahkikat buradan llerlemlf 

Hamdi Bey 
bileceğiz . Tevzi edilecek ikra
miye mlkdarı temettllün yUzdo 
beşi nispetindirki bu para ile 
ancak rubu maaş nispetinde bir 
ikramiye verilebilr . 

Son günlerde gelen tOccar 
eşyası az olduğu için antrepo 
buhranı bir az tahaffUf eder gibi 
oldu . Mahaza bu vaziyet mu
vakkattir . Bir iki vapur eşya 

gelirse eski hal yine yUz gös· 
terecektlr . • 

Liman haricindeki dalgıçlık 
hakkının Liman şirketinden 
nezedilmesl için bazılarının 
lktişat vekaletine müracaat 
ettiği yazılmıştı. Hamdi Bey bu 
mesele hakkında da şunları 

söylem iştir: 
c Esasen bizim imtiyazım;z 

yalnız liman içine münhasırdır. 

Bu sebeple bu haber ve mllra
caatta bir yanlışlık olması 
muhtemeldir.• ---·----

Amerikan harp 
tayyareleri 

Şevket bunlan Reşhlln annesi 
Cemile Hanımdan aldığını söy
lemi~tlr. Gemile Hm. celbcdll
miş fakat o da inkar yoluna 
saparak gramofonları Zemzem 
Hanımdan aldıgını iddia etmiş
tir. 

Zemzem hamm buldurulmuş 
fakat inkar etmiştir • 

Zabıta bunun üzerine bu ka
dınların evlerinde taharrlyat 
yapmış şlmdly·e kadar Beyoğ
ıuoda çalınan bir çok eşyaları 
bulmuştur . 

Bu kadar eşyayı iki kadının 
çalamayacağı düşUnlllmüş ve 
tahkikat tamik edilerek bu hırsız 
çete lııln ele lıa ti arı olan ıem:, 
zem Cemile lıanımlarla iki 
kadın dalia ve şöför Şev ket ile 
Reşit derd t edilmiş "'4 ç11ldtk-, 
farı e :Y•ludan ç denk esya
ve gramofonlar müdiriyet-c ge
tlrilmiştlr. 

Mamafi çetenin asıl baflıca 

efradı yakalanmamıştır. Bunlar 
zabıtaca maıom ve zabıtanın 

ellndelerdlr. Bugün derdestleri 
çok muhtemeldir. -----
YENİ MAARİF 
VEKİLi,.._lll!m 
Vasıf Bey 
Maarif ve
kili oldu 

Ankara , 26 
( Milliyet ) -
lzmir meb'usıı 
Vasıf Beyin 
maarif vekale
tine tayini ta -
tiklkl Aliye ik· 
tiran etmiştir. 

••••••• 
Va ıf BeJ 

Irak kabinesi 
Bir tUrlU te,ekkUI 

edemiyor 
Berlin , 2.'i (A.A Pekin-

den telgrafla blldlrildltJne göre Adana, 25 (Milliyet) - in
han hazırda Tchangtchungtcb- glllz şaraltl kabul edllmedl
ang ın kumandası altında 40 ooo ""'nden Irak kablnesı teşekkül 
ki . b ' 5

' şı u~unmaktadır. Milliyet edemiyor. Fırkalar relslerl-
perverlerın ellerinde bulunmak-
ta olan Tchef d ki k ne kabineyi teşkil için yapı-ou a ıtaat tak· 
vlye edilmi,tir. Bu son sehre lan tekllfler reddolunuyor. 

-=ımanullah Hz. rama
zanın sonunda Kiibile 
- gi.receğini bildirdi 

::>on günlerde Avrupa mer
kezlerinden gelen telgraflarda 
Afganlstanda vaziyetin Kral 
Amanullah Hz. lehine inkişaf 
etmekte oldujtu blldlrilmektedlr. 

Bu telgraflar, Afganistanda 
başlanan teceddüt harekatının 
yakında muvaffaklyetıe netice
leneceği ümidini vermektedir. 

Gün geçtikçe kuvetleri ar
tan inkılap ve teceddllt taraf
tarları, havalar eylleflr eylleş
mez, asileri imha etmek için 
noksanlarını ikmal ile meşrnı 
olmaktadırlar. Soğuklara rağ

men Kral Amanullah Hazretıe
rlnln a, kerlerl KAblle her gUn 
bj z daha yaklaşmaktadırlar. 

Kabilin tahliyesi 
· Londradan gelen telgraflarda 

Kilbllde bulunan (1180) ecnebinin 
İngiliz tayyareleri vasıtaslle 
nakledlldiğl ve tahliyenin de-

vam etmekte olduğu bildirilmek-
tedir. Ayni telgrafta KAbildekl 
logllz sefirinin tayyare ile Cc
IAlabat ve Kaııdahar konsolos
larının trenle Plşavura gittikle 
ri haber verilmektedir. 

Kilblle doğru· 
Londra, 25 - Pişavurdan 

gelen haberlere göre Kral A-
111anullah hazretleri Kii.biie gön
derdiği beyannamelerde Rama
mazaııın sonuna doğru Afıı;anis
tanın merkezine gireceğini bil
dirmektedir. 
Kabllda kalan sefirler 

Moskova , 26 A.A) KA-
blden bildiriliyor; Fransız .e 
lıatya sefaretlerinin KAbilde 
hareketlerinden sonra Klbilde 
yalnız Sovyet ve TUTkiye ve 
lran sefaretlerile Alman ~faret 
memurlarından bir kısını kal
mıştır. KAbille Hindistan ara
sında tayyare ile id•me edilen 
munakalAtın artık nihayet bula
cağı tahmin ediit11•ktedi 

Kral ••hine 
Venl Delbl, 26 (A. A.) 

Amerikan vo lngillz harp tay- ,- BU GÜN 
yareler! gelmlştlr. 

Röyter ajansı blldlriyor: Ka
bilden aııaa• haberler Amanu[
lab banın lehinde kuvetll bir 
cereyan hasıl olmuş oldu
ğunu ıcyit etmektedir. Kanda
harlıl•'• mllşarOnlleyhi Herata 
ıtdecek yerde Kaııdaharda kal-

ı ıııafa ikna etmeğe çalışmakta. 
dırlar. 

Bomba attılar ! 
Melbourne , 25 ( A.A. ) 

Şehrin şimali kısmında bu gece 
bir bomba patlayıp iki kOçllk 
evi harap etmiştir. Nufusça za
yıat yoktur. bu evlerden birinde 
uyumakta olan 3 ltalyan ile 
dljter bir kaç kimse mucize ka
blllnden olarak ölllmden kur-

l 2 inci sahifemizde : 
\ .u~o\ ada ycot ~eyler oluyc..ır ... 

'l • lJelçıka .. l~ran a ara~ınd.ı ~JJ"ı 
ittifJ.k mı l. 

.l - :-'ıla haberler 
4 'l'aribi tcrri~.1mıı: Temırı~o 

3 Uncll sahifemizde: 
Bir 1.ııy huzl.ar 1 "dt: 
1.aldı 

tulmuşlardır . Bombayı koyan 4 üncll Sabifcınizde: 
iki kiti motosikletle kaçmı~tır . """ rapoıu 

Adanada bahar ~ Fıtra 
.l- l·clC'k 

rna l u~ 

Adana, 25 (Mllllyel) - 4 ı .., (l;Jb • 

Adana kışı atlatmış bahar s Rorıı••· ıllkaı•. Kar11«,ur. 
· 6 ıacı sahifemizde 

hayatı ya,.ıyor. Badem, şeftall 1 h 
Y Hallı• ıııa us yuılar 

agaç ları ç 1 çek açmıştır. 1.....::.:::.:.;;.--..::;,..::,::.::;::_ __ ı 

İkinci cemre! 
Bugün suya düştü 

ikinci cemre bugiln suya 
düşmüştür. Hava iki gün
denberi ısınmıştır. Artık 
şiddetli sotuklar olmasına 

ihtimal verilmemektedir. 
Havaların iyi ııtmesl va

pur seferlerini diizeltmi -tır. 
Dün ak denizden Aster, An
kor, Detla ve Tevfll gotye 
ile seyri sefalnln lzmlr va
puru !imanımıza muvasalat 
etmlşlerdlr. ~eşltpaşa vapu
ruda bu gün beklenmektedir. 
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Mi~ÜYA'ffi(HARİÇ!.,EN!Aı:DtOl~ftt~J!T .. U~ E~EL9M.Et;Af!l lff•!•',HJ~-·rıerf .-,-:_ 
CENUP HUDUTLARINDA KA
ÇAKÇILIG A MAMİ OLUNACAK 

Rosumat umuıni müdürü 
İhsa_n heyin heynatı 

LEHİSTANDA YENİ KANUNU 
ESASİ İÇİN MÜCADELELER 
Yeni kanunda askerlere intihap et
mek ve edilmek hakkı verilecektir 

Varf9va; Bir kaç s1ne evtl 
de Marfal Pllıudski Lehista11 
kanunu esasisinin tebdili tllı:u

ınundan bahsetmişti. Riyaseti 
Cumhur makamı Pilsudıktye 

o zımen öyle kııvvetslı cörUn
'nllştUr ki .melt'usan ve ayan mec-
lisleri tarafıııdaıı Reisi Cumhur 
intihap edlldltl zaman, bu va
zifeyi hemen reddetmekte ıered· 
dllt cöstermifll. 

Şimdide yeni bir Kuıunesast 
teklif edilmek Uzeredlr. Lllıin 
mezkOr ltanuıı HUkflmet tarafın
dan detfl ltelkl bir kaç siyası 

fırka tarafından meclise getlrl
mek lsteniyorkl bu fırkatann 
,)\arşaı ile anlaşmış oldukları 

tahmin edilmektedir. 
Teklif edilmek istenilen ka

nunu cslsl anarşiye dotru atılan 
blly·Uk bir adımdır. Her nekadar 
mezkOr kanun blltlln kuvetln 
halkta olduğundan bahsetmekte 
ise de hakihatte her kuvet reisi 
hUkQınetin eline verilmektedir . 

Şimdiki kanunu esasi (126 
maddeden mürekkep olduğu 

halde , yeni kanunu esasi (143 
maddeyi i.htiva etmektedir· 

Yeni kanunda askerlere inti
hvp etmek ve edilmek hakkı 

verilerek, asker ocağınınn da 
siyasete karıştırlması cidden fa-· 
yanı hayrettir. 

Mecllıe getirilmesi tasavvur 
edilen yeni kanun esasinin ea 
~ayanı dikkat ciheti ise yeııi 
Reis htlkOmete bahşedilen hak
lardır. Bir gazetenin yazdıgı 

gibi yeni Reis ; Reisicumhur 
kıyafetinde bir Monarh ola
caktır. 

terin her ikisini fcıhetmoye 
mecburdur. Meb'usan ve ayan 
mefıuh bulundutu zamanlar
da in Rel&, kendi istediği, ve 
yahut naıtrları11, dilediği kanu
nlarıneşretmekhakla11a maliktir. 

Bu kanunu esasi reformu- · 
nun, Parlemeatoda kabul edil
mlyeeetiae hiç ~Uphı yoktur. 
O halde marşa! Pllsudskl mez
kOr kanunu esasiyi tatplk etmek 
lsteraı; Lehlllere buau cebrlle 
kabul ettlrmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Llkin malflmdurkl 
Marta! böyle bir cebr ver taz
yikten daima çekinmekte idi. 
Marşalın, bugUn fikrini detlş
tirlp, bafka tUrlll dUşUnUp dU, 
şunmedttlni, hAdlsat bize pek 
yakında ıtösterecektlr. 

1Fr••••d• 
Gene o iş! 

Tamirat meselesi 
ne halde? --Paris, 2~ (A.A.) Mü-

tehassıslar komitesi tali 
havale komitesinin vasıl 

olduğu neticeleri bu sabah 
dinle mlştlr. Tali komite 
Alman borçlarının ikiye 
a}rılmasını teklif etmektedir. 

Ecnebi parasına taalluk eden 
birinci kısım sabit olacak, 
hiç bir kayda tabi tutulma
yacaktır. Bu kısmın miktarı 
tayin olacaktır. Bu kısma 

dahli muamelatı Almanya 
lktlsadlyatı için zararlı ad
dederse ileride teşkil edile
cek ve lstlşari reye sahip 
olacak bir havale komite-

Yeni kanune~aslniye göre ise, 
Reisi hllkılmet dogrudan dog
ruya halk tarafından intihap 
edilecektir Lakin Rei i cumhur 
intihabına, yalnız ceza görme
miş her Lehli iştirak etmek hak-
kına malik oldujt'undan, halkın sinin reyine müracaat edl-
bu kısmı bu suretle Reisi cum- lecektlr. Bu ikinci kısım 
bur intihabı hakkından mahrum aynen teslimatı havı bıılu-
bırakılmaktadır. intihabı teshil nacaktır. mutahassıslar ayni . 
için yeni reform pilanına ıiöre teslimatın ne dereceye kadar 
ancak iki Reisi hUlı:flmet nam-
zedi gösterllecetir. • idame cdlleceıtlnf tetkik için 

Bun~an· mada Rei mebusan tali bir komite teşkil etmiş-
ve ayan ınealislerini feshetmek; !erdir. 
nazırları tayin ve azletmek , Parls, 26 ı A.A - ,)teb'usan 
mahkOmları affetmek hak ve meclisi sabahleyin icar bedelleri 
sallhiyetlerine maliktir . hakkındaki kanun iAyihasını 

Divanı ail Azası da Reisi müzakere etmiştir. Ögleden 
hllkOmet tarafından tayin edile- sonra Briand - Keliog misakı-
cektir • Divanı Ali, hükflmet nın tasdiki mes'eleside temas 
aleyhine çalışan her hanıf bir edecektir 
meb'usun meb'usluğunu refetmek Affedlldl Parls, 25 A.A -
hakkına da maliktl. M. Ooumercue Oavld ve Brucy 

Gine yeni kanuna göre hU- adlı iki kadın hakkındaki idam 
kümete sorulacak sualler, ve cezasını affetmiştir. 
IAyıhatar, azanın llakal be te Niçin yere indiler? 
biri tarafından . lmza edilmesi Parls, 25 (A.A. Akyaptan 
lazımdır, 11\eclla yeni bir kanun saat 24 te hareket eden tayya-
yapmak kuvetlnden de mahru- reci Pautar ile Le Brh saat 17 

,.,<&'llt. '\.~iri ~eislhükflmet.. meb'• de Rangoonda yere inmişlerdir. 
usan ve Ayanın kabul ettiği varın Bangkoka gideceklerdir. 
bir kanıınu imza etmemek hak- - .... .._ -
ına da maliktir. Lakın her iki 65 ev birden ya~dı 
meclis, mıı,tereken RelsihOkfl- Kahire, 25 A.A.) - Bllbois 
mele aynı kanunun imzasını yakınında bir köyd«: bugün bir 
ikinci defa teklif ettlklerl tak- · vanğın çıkmıstır • Bir kadın 
tirde ReislhUkOmet ya kanunu kömür· haline gelmif, bir kaç 

1 
mza etme e ve ahut mecila- kimse de yaralanmıştır. 

MIHlyetln ıarıhlieirikuı i .. 

TEMIRLENK 
tk· \·alıucttk l!;~ri dıiııdu. 1.Akin 
lıu >efe" dc~i<mı; hir çnk ~eyler 
buldu. 

Orw .\,~ada hlr lıub.um<lar 

üldiıjtu zaman. >a~lanı tcessıis 

cımi~ bir hiib.umct hıralmf!,'ı tık

dirclc cf!,'cr liyxkatı Ur>a oıı,lu 

ıtrine ı:cçcrdi. \k;;i takdirde, 
daha i~ i>i, lıiikiimdarıı tabi rılan 

di!!;cr rue'a hir meclis akdedcr
kr, yeni hllkiimıforı intihap cder
krı!L Daha ft:ııa-ı da. çoJ,: kere 
olduAtı uzrc, hiikumdar oltiııçe 
umumi hir mıicadek olur YC 

kim d:ıh11 ku' \ı:tli be tahtı o 
L'!c ~c,·irirdi. 

llu ıııi)!:fl'lli adamların ~llyle 

lir darlıı mc.-di ıardı. 

S Hükümtlarlık ıısasıııı 

ııııcak kılıcı yaka/aj'Oll el tuta
bilir. 

K:ızı;.ınııı o~fo .'rn11:rkınttc 

ı·tha>ll11'1 rcriııe ı:-cçmck i~·io 
ot -ek i;ı; bir tc;c!ıl•.-re lıoluııdıt 

l.:\kin h.ıyattııı nıakanı:ı t~n:ih 

ederek kaço . 1 lacı llarla ile Ce
lair de . emcrl..anttc gilriiııdiiler 

ı·e Tatarlar uzeriııde lıiıl..iim 

surmeyi i-<tediler. 
Ru eşn:ıda diıtcr cıııtrlcr kendi 

kalelerine çckilmi~ler. kendi ma· 
likanclerini mıidafaa \ e komşu
larına teca\'uz i>in maiyetleıindeki 
muharipleri toplımışlardı. Tatar
ların ba~a !!;eçmck için kahile 
kabileye harp açmak hıNı,;ttnda 
cskidrnberi hir zaafları 'ardı. 
< tltlukça kun·ctli lı i r rei,in 
arka ından ı:itmcf);c mU1 afal,at 
ederler, sonra da onu kırbaçla 
J;ı,,·arlardr. fak:ıt Kazıtanın ne'li 
tıikenmcmi~ti. 

1 laci Barla \'ı: Bı:) azıt Cclair 
f;e hu >crkcş ruhl~rı z:ıptedehile

rı:k adunılardan dejtillerdi. 
llu 1'an.1ıl z~manda, Tenı1rin 

lt:ılıa;ı Tural!'a:" ıniinzcıi l>ultın
dıığtt ~~nk ver ıt dli. l\:ırla ı..~-

AMEllh<ADA 1 Belçlk•da 1 
Yeni bir konferans GİZLİ İTTİFAK 
mı toplanacak? MI? 
Bırllo, 25 (A.A.) Waş-

fnıtondan varit olan bir 
teJırafa göre demokrat 
Ayandan M. Tydlngs bir 

takrir tevdi ederek Amerlkıt 
Relslcumhurunu Kellog mi
sakını imza etmiş olan dev
letlerden mürekkep bir kon
feransı lçtlmaa davet etmesi 
teklifinde bulunmuştur. Bu 
konferans berri tesllhatı, 
tahdit edecek ve tesllhat 
miktarı, takrir sahibinin 
fikrince her mem leketln 
ahalisi nlsbetlnde olacaktır. 

-1< ESiR SATIŞI YOK 
Waşlnrton, 26 ( A.A.) 
Ayan meclisi esir ticaretinin 
ilgasına alt olan Cenevre 
mukavele namesini tasdik 
etmiştir. Bu münasebetle 
M. Kellog Afrlkanın bazı 

mahallerinde hala zenci 
ticareti yapılmakta olduıtuııu 

beyan "e mukavelenin ayni 
zamanda mecburi sayin esa
rete muadil şeraiti haya-

tlyeye müncer olmasını mene 
matuf bulunduğunu ili.ve 
etmiştir. -----:1.a.gJ.I&ere-de. 

Yeni bir kanal 

Belçıka - Fransa ara
sında muahede 

Alman gazeteleri kı
yamet koparıyor, tah

kikat yapılmasını 
istiyorlar --- .. 

Bertin, 25 (A.A.) - Berlln 
gazeteleri 1220 senesinde 
Fransa ile Belçika arasında 
bir ittifak akdedilmiş oldu
ğuna ve bu ittifakın askeri 
bir ltllAfı ihtiva etmekte 
bulduğuna dair olan haber 
hakkında uzun uzadıya 

tefslratta bulunmakta ve 
Alman hükumetini alakadar 
iki hükumetten izahat tale-

bine davet etmektedir. Parls \ 
ve Brüksel hilkilmetlerlnln 
1920 senesinde cemiyeti 
akvama tevdi ve fakat as
keri maddeleri ifşa edilme
miş olan bir muahede ile 
yekdlterlne merbut bulun
dukları Berllnce meçhul 

detlldlr. Şimdiki halde şayet 
1927 senesinde Fransız ve 
Belçika erkanı harbl}elerl 
arasında bir askeri mukavele 
akdi havadisi tahakkuk 

Bütün gazeteleri 
topladılar 
_._........ ...... -

Cebelüttarlk, 25 (A.A.) - · 
Cebelüttarıkta çıkan bütün 
ecnebi ve yevmi gazeteler 
ahiren İspanyada zuhur eden 
isyan hakkında haberler neş
rettlklerlnden dolayı ayın 23 
de fspanyol memurini tara
fından müsadere edilmiştir. 

Dempsey taarruza 
uğradı 

~tıaml beach. 25 (A.A.)-

Sabık boks cihan şampiyonu 

"Jack Dempse}e bu sabah 

yatak odasında bulunduğu 

sırada bir el silah atılmıştır. 

Kurşun hedefe isabet etme
miştir. zabıta mütecavizin 

bir hırsız olduğunu zannet

mektedir. 
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J?.:ilZtlt'"inin .\uyork ınuhahirı;ün i"'tih· 
hırını naz.:ıran \\ 'a.;hin~ton. uyork 
l\o;uın. l'hiladclphic ı a l .ı» \ııı:clc' 

"l'kcnt::-.inden bir çok \..in1 ... eler zev· 
ı.:inin fl·i ... ıcınnhurlugu esna:-ındı gü:-;
terdijl;i harnhahlık ı c lütufkarlıkıan 

dolan ~]adam <'>><ı~lidp;c e 200 pır· 

lan ta ilt· miızc~ \Tll plHtindcn bir 
hro~ ve a~n1 n1adcnJcn f~O elnıa.la 
ıniızı:y \'t.'11 hir ~crd:ınlık t:ıhdiın t![ 

ıni~lı:rdir, 

Ottava , ~6 A.A.) Avam 
kamaruı Newbrunswch ve yeni 
lskoçya cyatetıeı·inl birbirine 
rapteden Chlgnecto berzahında 
bir kanal inşası projesi hakkında 
hllkflmctçc teknik tahkikat icra
sını natık bir karar sureti~kabul 
etmiştir . Kanal takriben 20 mil 
uzunluğunda olacak ve bir ta
raftan Bahri muhiti atlasf ile 
Saint jean limanı ve diğer ta
raftan Montreal ile mUttahidel 
Amerika ara ındaki ıne•afeleri 

yüzlerce mil kısaltacaktır. inşaat 
masrafı 10 milyon dolar olarak 

edecek olur ise bunun Lo- -
diJmi uldugu ri\ ayr• ulunan 

tahmin olunmaktadır • 
• Kaç llra tutuyor Lon· 

dra, 211 ( A.A. Sıhhiye ve 
mesai nezaretleri ile lçtimat 
sigortalara alt bütçe tahmlnatı 
79 milyon lngiliz lirasına balığ 

olmaktadır . Şıı hale nazaran 
2,50 milyon tezayUt . vardır • 
lhtlyarlık tekalldiyelerinin ye
kOnu 35 milyondan ziy·ade olup 
bir milyonu mütecaviz bir faz
lalık vardır . * Kar fırtınaları - L11n 
dra. 2Jı \ \ , L< •nd nıda 'c 
lnl\'iltrcniıı "ıır mahal .:rinde 
yeniden kar ) a~map::ı h:ı,lrmı~ 

'c dereceyi lıar:ırd ) Lnidcn 
tahll':-'ıfır tılınu~tur 

1 laıtlık mınt:ıkal:ırda kar iırtı
ı•al:ın hiıkı\ııı ,urmehtl· 'c ıııii· 
ı13kul,itı :~UI eylcmdtedir 

Jf 13 Milyon fazla 1 Amdra 
211 (.\ .. \.) ülki dcı•ir hwıçelcrı 
rnhminatı .lltt<.~ milyon ingiliz 
lirt"t olup lııı !'CrlC\c r.az:ıran" l .J 
ınily<ı~ tez:s~·Ut \.ırJır 

Ballkeıılr vlllyet meı:llsi 
Ballkesir, 25 A.A. Umu-

mi vilAyet meclisi bugün ı.ı te 
açılmıftır. 

lıir çnk · kim~efcr de 

l lacı llarla•ıtn ark:ı>ından Semcr-
1..ande ~itmi~lcrdi, Temir yc:il 
:ehirdc hir kaç yıız muharip 
ik vahıız kal mı~tı. 

llıı ,-ek:ı~·ii d~!!;l:ırınııı ıırkıısııı

dan 'cyretlen. ~imaldcki hiiyiik 
1 lan da :,ahncyc çıktı. Bir harın 

e\cl ıukuhulan hir is~anı dcrlıattr 
edcrcı.. kunctli hir ordu ile, tıılkı 
hir lıcrgir üliisiıniın ustı~nc 

ll:u~cn akbahalar ı;ibi, !\'eldi. 

Temirlenk diplomat 
! lanın l\'clnıc>i uzcrinc, Tatar 

emirleri. hu mu~tcrek tehlike 
ka~Mndt geri çekildiler. Yalnız 
Heyaııt Celairin memleketi, olan 
1 loccnt şimalde 'e yol üzerinde 
hir J..Rflı gibi oldul(undan tıera
zıt derhal oray;ı gitti \c l laıı:ı 
hediyeler takdim ederek inl..iyat 
etti. 

1 lacı Barlaya gclinı:e; C\·elcc 
ne kadar hareket giHermi~ be 
~imdi de o kadar tercddiit giis
terirnrdu. l\ııbilenlo lıütiin harp 
edecek erkeklerine emir verdi. 
Çiınkiı Tarıııı-ayin üliimiinclen son
rıt ıırtıl. kabilenin rdsliıtini lim-

karn' misakının ruhuna ve • 
ahkamına karşı bir tecavüz 
t-eşkll edeceıtinln kayt ye 
beyan edilmesiyle iktifa 
olunmaktadır. .-

La Haye, 26 (A.A.) Pa-
rl<l, ve Brükseldekl sefirler 
Franstz- Belçika askeri mu
kavelesi ile buna alt tefslra
tın bir felcmenk gazetesi 

tarafından tıeşrolunan me
tlnlerlnin doıtru olup olma
dığını fra~§ . \'C belçlka 
hü kı1m etler inden istlliima 
memur eifllml \erdir. 

Paris, 25 A.A.) Harici-
ye nazaretl R~!Çi!rn ile Fransa 
arasında 1920 de akdolundu
gu iddia oluııan ve ecnebi 
gazetelerde intişar eden as
keri muahede metni ile 1927' 
de kararlaştırıldığı ileri sü
rülen miltemmim ahkamın 
sahih ve mevsuk olduğunu 
beyan eylemektedir. Hariciye 
nazaretl Fransa ile Belçlka
.ıın 1920 Eylülünün }edlsln
de akdedilen ve sırf tedaful 
Mahiyette olan askeri itilafa 
alt muhabere evrakını aynı 

sene Teşrlnevelln ikisinde 
cemiyeti akvama tebliğ ettlk
lerlnl hatırlatnıaktadır. O 
tarihten sonra iki hükumet 
hiç bir • askeri muahede 
akdetmemiştir. 

İngiliz gazeteleri ne diyor ? 

l'ııris, ~h (.\ .. \) - C'azcrcler 
Belçika ik 1 rJn;a ara,ındıı ııkde-

muahcdcı in nc~ri hakl,ıntl;t ıızun 

uzadım td<ir:ıtta bulunmaktadır

lar. Le Journ:ıl ~azetc>i İn~iltc
rL'\c i:-nat olLınaıı rohin yc.ıpıln11~ 

nldug-t. iddia edilen komhincw
nun 'a~.ma olduj!;unu bpata ka!i 
lıuluııdup:unu ı :ızm:ıJ..tadır. ı·:chn 

<le l'aris µ.azetc'i hu mc!nız mıı· 
ahedcnin nc~ri hadi;e,inde Fdc· 
rııcıık-l!dçika nııiıım<elıatıııı ihh\lc, 
İngiliz dk;lrı uınumiyı:,ini nyak
laııdırnıa~a \ e ıııııhtcıncl bir lCl"<L• 

\ ıiz J..ar:ı,;ında l 'ran>ıklk!\·ika 
miidafaa 'i<tcınini tahrip etnıej!;c 

matuf lıir l(~Zl"tı: nıane rn~ı j);(i~-
niektedir. 

• 
Caulııi · r;:ızctc'i ıııulıancl 

. . -
muahede 111eı adılının ııe~redi!md. 

uzrc hir p:ızar .~ilııii nıatlıııata · 
te\ di l'dilnıc,iııiıı k:ıbinelerinin 

mukabil hareketlerini 4~ saat 
tehir etmi~ o!duf!,uııu kaydetmek 
tcdir. \latis r;:ızctc.,i muahede 
metninin CcııeHdc 'uku hıılııcaı.. 
tchlkı ıırifc~;imic .\!manya ile 
Fran~a al:l"'lll:t ac.ll'ıni itinıat Si.l~ 

ıııak için >'(111 dl'rc~c ihtimamla 
hesap edilnıi~ oldup,ıma nazarı 

dikkati ı:ellıctınt:ktcdir. llczkı'.ır 

g;ıızctı: hu sahte nsikanın s:ıhtc 

arnilleriııin ~ı·:,rnut~ nehri aııkal· 
Jarı ile mezkur nchirdı: seyri 
>dainc miitcallik ıılarnk Felemenk 
Ye; llclt;ika ara-ında cereyan <:t

ınektc olan muzakcratı d:ı sek
tcadar etmek ni ~·etinde bulun
makta oldul,lan ıııiitala:ı;;ıııı d:ı 

>crde\kmektedir. 

•enin iıİıİia edclni~·eee-p,ine kani -kalk~manııi" delilikten lıa~ka-l1ir 
<ılnıt>:tu. ! larp dmek fikrini 
ıkp;i~tirerd, kendi kahile efradı 

'e ;;(iriilcrilc lıcrahcr ccnuptal.i 
1 lcrnta doıtru ~iılcccp,i h:ıkl..ında 
'J'emire lı:ıbcr ~ollaıJı. 

Fa!..at Tcnıir Ye1il~ehri bırak
mak ıırzusunda dcgildi. llur:1>1nı 

~imdiden g-elcnlcrc kar~ı >ahipsiz 
hırakmak i;;temiynrdu. Onun için 
aıııca<ına: 

- Sen isletli[:i11 yere f[İf. 
dedi, ben Ha11111 nezdine gide
cegim. 

~imııldeli ~logo! r !anının 
nıiınlıit Semcrkant ııra/.ısine 

gelmekten mak,adı eski hukukıı
ıııı tak' iye etmekti; f:ıbt yagıııa 

ctnıel-. arzı"u da 'ardı. Tcmir, 
plaçk:ıcıların memlekete girnıc

mclcrini temin çare>ini duşiindii. 

Alaca~ ile oJtlunu Kabil daJl;
larından dogrıı ilerikmekte olan 
onun karda~mm nezdinc günderdi. 
l\cndi<l onunla hcr:ıhcr gidehi
lecek \ c yeıllardan emin olacakLı. 
Bir kıç 'J'tiz li1ilik bir kuvvetle 
on iki hin kiıilik hit ku1Tetli 

.\1nıı:<ıl ordıısuna ınııka ,-emetc 

~ı:\ oimİ\:ıcııjtını lıiliyurdu. 

(;erek kemli haha'1, !(erek 
l\a/.gan, ona, hu 1 larııa itaat 
ctmcme,ini na,ihat etmişlerdi. 

Çiınkü hu ~imaldel.i 1 lan hiitiin 
Tatar emirlerini keserek onlıınn 

yerine kentli adamlarını koyıı

hilirdi. l .akin ne olsa 1 lan, Temi 
rin Y8'1'i ,·e onun ecdadına 

htıknıctmi~ lıir :ıile}c mensup 
hir hükiinıdar demt:kti. 

Iltı takdirde Teınir için yapı

facak hir ~c~ yol.: gihi giıriinii

yrırdıı. Tarihçilerin ri,·ııyetine 

l\'iİrc Temirin hhllcsi efradı 

kanadsız birer 1.:ırt:ıl gibiydi 
\' e~ilşehirclc korku n terrddüt 
hiıkiinı siirüyordu. C:ıiıılercc hir 
çok muhariplerin, en güzel bey
girlerini 'c zc,·celcriııi alaral 
Seıncrkandi tcrkcttikleri gürliliı

yordu. Orada kaluak nıallcrını 

ınuhafazapt karar 'erıni~ olanlar 
i>c T~ıniri sakin giirtı)'Orlardı. 

llunlar Tcmirc miiracaatla on
dan. l,cnclilcrini hima}-c etmesini 
istiyorlardı. Tcmir b~ınlara ~tı 

ccnhı ,·eri ,·ordu. 

Anf..ara, 26 11\ıllyet) Ru•ıımat uınuıui mildUrU lh~an be} 
gllmrük işleri hakkında şu malılmatı vermiştir : 

-vesaiti bahriyemizin tezyidi için dört senede alınmak üzre bir 
buç~k milyonluk teklif yaptık. Bu para ile son sistem büyük 
motorlar alacağız. Yeni bütçemizde bundan başka fazlalık yoktur. 

Cenup hududumuzda kaçakcılıga mani olmalı: için tetbirler 
alınmıştır. 

Senay! bankası müdürü 
\nkara, ~lı ( \ liliiyeı ~. lla\i 

ve ıneıdin ha.nka .. ı uınuın ııılitllir~ 
lügüne tayin edilen Sadeddin bey 
per<:eniı< j\ıİlliı hareket cıkcrkıir . 
''erine tİ(.:ıtrı:t ınr"-tehi ıniıdiırU \'"akki 
Be~· taYin cdiln1i;;tir 

Moskova sefirimiz 
.\ nkara, '.?lı \ .. \) li11.-l.>1rn 

hurüJ.. eiı·imi/. l llı·c\İn Ha~ıp he) 
pcr~cnhr l?;ÜHÜ ınahalli n1c:ınuri~ccinc 

gitınck üzre ~chrimızdcıı ınlHarJk;tt 
ı:dccc~tır. 

Bir k•ç•kç:ı vuruldu 
Adana, 25 (Milliyet) 

Kaçakçı All Peşlavlyl kaçar
ken dur emrine itaat etme
diğinden jandaı·malar tara
fından vurulmuştur. 

Lehistan- Romanya dostluıtu 
\:tr~oYa, 2tı \ .• \ ) Hornan:a 

h:ıricİ~t.· nazın \1. .\lirııtH::-.~o p;11.ar 

günü sal' •'ıle~ in \ ·ar"o' :t) a mu' a.. ... alat 
ctıni..; j-.(3_ .. )·<11H.f;1 hatici~t: ııazırı \L 

Zalt·ski Romanya '\ıKO:'}a, ,._, '' 
( 'cko~l4..n ak ya ~crirlerilc~ hariciye 
nazoreti erkanı memurini ve knlıbalık 
bir h:ıı.k ~iılc>i 

l'<li 1 n-: t~tir. 
tArafından i<tiklıal 

Polls üçüncü şube müdürü 
Ankara, 26 (Milllyet) ıs. 

tanbul UçUucıı şube müdUrlilgil
ne mezkflr ~ube mlldllr muavini 
Hilmi bey tayin edilmiştir. 

Adliye Kalemi Mahsus 
l'ı\ildürü 

Ankara, 26 Milliyet' - Ad· 
liye kalemi mahsus mUdilrlüğil
ne Şinasi bey tayin edilmiştir. 

oı, doktorl•rı h•r'etf 
\ııkar•. '.!h \lilli\tt Sehn · 

n1i:t.t; ~~lt:ıı di" doktorlan hcv"t.·tı 
hih :t~ıta l{ci~i~umhur har.retlcriuc 
ar1:1 tnziınat e\·1eıni-.lerdir. 1 )nktı•rlat 
l;-.taııhula h;areket ;Ylcrni~h~n.lir. 

M. Klayton gitti 
Adana, 25 (Milliyet) 

Irak fevkalade komiseri M. 
Klayton Bagdada giderken 
buradan geçti. 

lçtımaa davet 
Atina, 26 (A.A. - ~\ecllııi 

ıneb'usan mUstacel projeleri 
kabul etmek Uzre mart ayı ni
hayetinde 15 gün için lçtlmaa 
davet edilecektir. 

Atlna, 26 (A.A.) - 1". Ka
rapanos Cenevrede bir müddet 
kaldıktan sonra Parlse gidecek 
ve Beigrada uıı;ramak suretlle 
Atinaya dönecektir. - İL.>İ. 1. ~R 

Devlet demir yolları ve liman
lar umumi idaresinden 

\'L'niı:t• ile \fvonkarahkır re ''unların ~tıı-rnıl:ıl,i İ>t:t,\(ıP!:mLın . ' 

Eski~chirden c\ııkar;na \ e ı·:sı.:i~clm!cn l laı·d:ırpa,arn kadar ""'" 
İstaswmların her han~i lıirine ppılarnk t.ızc Balık n;ıkli\ııtının 
1 .~. <>2~l tarihirhh:n nisnn cı~•> nıhayccinc J...a"'l:ır :.? ı .l24 nun1 :ır.ıh 
tarifeye t:ıbi tt:tulmak ~:ırtilc J..alıul n: nakkdilcccıı;ine dair mı:zkiır 

tarifeye hiriııd zcyl olmak iıh'l'C hir tarife taıı1.iııı kt.iuıtlı ı il~n .. luııur 

Fazla malumat alnı:ık \ c '"' ııı zktlr ıarifL"ıkn tcd;ıri\.. etmek ı,. 
teıcnlcr btasynıılar \C y;ı :ıııharl:ır nHıduriiıkkrinc rnııraı:aar etmeli· 
dirler.. 

Evl\.af Müdiri)retinden: 
,~ch1.adc l_,e,a.1.1111 aınhanntla lllt.'\l.:U[ d·Jrt :ıd· t ~\\Jr ınıah:ık. .:ır h:ı .. ınuı 

\apılan n1üzaycdc~indc '"'~il ... ·n fiat haddi la\ık. ~iirliln1tdiitind\!rt p:ızJdıld:ı 
~atılacaktır. 

'l':ılip ıılaıılann her ~iiıı 1 ,ı.;\ ıııın idarc.,.int rniır<ICtıad;111. 

l•:ykaf ınüdüri\· cti umumi~c--indcn: 
l\11mt·li ınuha-nımenı:~ı 11.'1000 "-uruş 
Fındıklıda hll\ a çclclıi nııhalic,iıı<lc k~in clvcnn Jurt diı·arJ:ın ihareı 

huluııan münhcdiııı cami in ıakrıhcn '.?0,000 den fa7.I• tuğla ı c l>ır ınikdar 
ta~ caıni ,.c mi.narcnin temel ta~l:~~·ı h:ttiç oln1:ıl.: üzere anka?.ı ~~u lira 
bedelle ınarul1 2;" inci <.'ar$<1.mh~l j..Ctıntı S:ıaı tında nıahallindc ih:ılci C\'rcli\·cst 
1 :l de (.'cnhcrli ta~tı l;\in C\ ~·ıf d;ıirr:-.in<leli .c11cun1cnde ilıalei kativcS-i icra 
kılınaco~ındoıı 11lipkrin ) c\·mı ınczJ..iır<lc her ikı ın•haldc htılunmÔlrn il;lıı 
olunur. 

fakar""7,;;,-;;°m ınüdürlt;;;i;;dc;ı:~--------------
hıymcti ınyhaınminc~ı lira IOO 

<.~t1.rşaınbada 'J'crci.inı:ın \~u. ıı~ı:-;, rnııhallc:-iı_1dc kilin 8-J.-8(J numır.t ile 
murakkar.ı lıirhiıine mutr><ıl ıkı hap hınenın harabiyctine hinaen temel 
ta.~lon hariç olmak u1..rc ınkazı diırt halü .miiddetic müza\'ctkı c konulmuştur. 
Talip olanlar ktımeu muiıammcııin ) uxdc ycdı buçup;u nislıetinde pey 
akçderiık birlikte mırdın '.?~ ııci <,'ar~ımha Kiinü , .. ı onda mahalline 
r:; te ('emhcrlitıt~tll ı•:,·k:ıf ınlidlıriiycti hina--ınd:ı id3re encümenine ınlıraı.::tatl;tl' 
il:ln olunur 

7htiyaç saalındo gelip 
nıılrocaat eden dostlar hakiki 
dost deı,fildir. 

Temir bi\vk dostlıır i;teıncdi. 
llihlc karnu; ı..an~ık hir kalaba. 
lık: ! lana hiicuııı için hir 'C>ilc 
teskil edecekti. 

' Hunııııla hcrahcr Tcnıfr lıazı 
tertibat aldı. lhti[alı\t ile lıaba
~ının cenu:csım kaldırarak mü

barek adamı \'c~il ~chrin nıezar
ltğına defnetti. 

Bu bittikten '"ıır~, lcndi,iııiıı 
akıl hnca>J olıııı Zcynccldinin 
l.\cY.dine gitti. Onun!:ı bütün 
gece konu}cu. 

"-ra!arıııda ııt: konu ~ııldugıı 
malum ılcjtil'ede Temir deı ri~i 
gun hııtıın menkul em ı alini to

planııı ıı h:ı*ladı. l lali> cin' atla
rını, giımü~ hinek takımlarım, 

hunların fC\lindc olarak ta :ılt111 
, c miicedıcratım topladı. 

üylc anlaşılıyor ki Zq neddin 
onıı mushımaıı camia,ıııa ait 
hazineleri açnıı~ bulunu ronlu. 
Çiinkii Şimalden gelen l lan ayrı 
bir dinden bir düjmaııdı 

llk defa olarak !\fo~nllar ı:iirii 

ndii. (İİÜiC µ:efen J...e~H -kolları 
· 'cıııcrkant yolunu ıutnıu~lardı. 
llualarııı nmw:l~rınılaki mızraklar 
parlı) or. geçtikleri yerlerden 
\aıtma ettikleri e~ra d:ı havrnn 
larmııı ıizcrindc !{eİiyorlıırdı.· ilahı 
arkadan ı.iıı ariler, hunları takır 
ediyorlardı. Mahsul nrnıi~ t:ırla· 
ları çignirerek, lıe~·ı;rlerini otla 
tıyorlar, hir rnraftan da ılerıfı. 

rorlardı. 
l\e~if kollarına J..ı:ıııaıı<la eden, 

zahit saraya gire~ep;i ~ıradıı orada 
>akirı ..-c tela.~sız hir adttnı Aii 
rünı:c ;a~ırdı. Hu tcmirlcııkti ki 
~elen kumandanı hir mi>afir J!ihı 
kar~ı it yordu. 

Temir onun ~erdine bir ziyJ
fct \'.ekti. Tcınir İ>raf edl'n:csinc 
hay Hn h<>J!azlatıı. :\logo! zabiti 
hu suretle hakil..atcıı hir misafir 

uzi yetine Aİrıni~. gen<; "' ,ahi· 
binin orada toplu duran malla
rına bakıyordu. llu \ '~Zivctte 

lımıları vağma icin kendi adam
larına İ7.in rercmezdi, IAJ..in Tc
ınirden hir rakım a,ırı ht!divelcr 
i'tedi. Teıııir de on;ııı aç giı~ünu 
do~ urmal, için htcdif:tini ı L'rtli. 

~Bitmedi) 



MILLJ\ ET . .. '" · rt:;ı:A.M UA ' ' 

MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

Tarabya cinayeti 

Katili bulunamıyor, 
Yalnız bir çocuk 
maktulü sarışın bir 

adamla giderken 
görmüş 

Tarabya clnayedne kurban 
giden şaksın henliJ: lclm 

olduğu ve kim tarafından Gidil· 
rUldllgD anlaşılmamıştır • Ceset 
Bllyllkdere tarabyada teşhir 
edildikten sonra dlln morga 
nakledilmlştlr. Cesedi yalmz 15 
yaşında bir çocuk tanımıftJr • 

Bu çocuk cesedin bulunduğu 
gllnden bir gUn evel maktulll 
bir köy! t.' kıyafetinde uzun boylu 
ve sarışın bir şahısla Tarabya 
yolunda gördUğünll söylemiştir. 

Bu ifade üzerinden MüddJ 
umumi muavinlerinden Fikret 
B. tahkikatı tamik ediyor. • 

Dlger taraftan bütan mer· 
kezler- cesedin birer resmi 
gOnderllmlştlr. 

Fl,akler patladı 

Hasköyde Ahmet Çelebi 
mahalleslnde SelAnlk 

mobadlllerlnden lbralıimln otur
duğu evin alt katında hane 
sahibi olan Rum milbadlllnln 
bırakmış olduğu mavzer fişek· 

teri patlamış , nüfusça zayiat 
olmamıştır. 

Kadaylfçllar dövUStU 

Balıkpazarında kadaylfçl 
LUtfUnln çırakları Emin 

ve Zeynel ile kadayifçl Ahmedin 
çırakları Yusuf, Ali ve Mehmet 
araııında kavga çıkmıf birbiri
nin kafaııını yardıklarından der
deııt olunmutlardır. 

DUnkU yangınlar 

Aynalı çetmede otııran 
Yorglnin evinden ve 

Silleymanlyede Hkerf matbaa 
mürettip odasından dOn a:ece 
yangın çıkmışııada her ikisi de 
derhal söndilrillmUştar. 

Aile yUzUnden kavga 

B et;ekte Dercboyanda ko
misyoncu Hayri ve kain 

peden Ati B. !erle mahadr 
Htıseylo atlevf bir meseleden 
kavga etmlfler ve birbirlerini 
yaralamışlardır. 

GözUnU çıkarmı' 

Yunan namıoda bir arabacı 
gazoz naklederken hay

't'anına bir kamçı vurarak bey· 
girin gOzUnU çıkarmıştır. 

Kaçak rakılar 

S amatyada Tevfik ve Bcy
oğlunda Semen soka

ğında Yaninin evleri ihbar 
üzerine aranarak kaçak rakı 

bulunmuştur. 

Zorlu bir kahveci 

Evclki gece Sabri nıımda biri 
Ara11 Camiinde Hasımın kah· 

Aeııiı>ı pt;p .-,,ıt. oy1111 oynayan 
kahve müştorilerllcrıııe u..ıt,.Wi~, 

kab\•cd Hasan bundan muğber ola • 
rak onu biçakla bacağının iki yerin
den yaralamıştır. 

5 llrayı alınce 

Dün HalıcıoP;la aslcerl lisesi 
müdürü 1 lilml beye eşklll 

mazbut bir şahıs müracaat ederek 
bir yerden kömür gctirdiğni ve 300 
lira vermelerini wylenıiş sonra asker 
l\lustafa ile par<J boıdunnağa gıder
ken bir beş liralık olıp kaçmıştır. 

Bir yalı yandı 

Dün Sarı"crdc $aray arkasında 
Saffet Beyin murnsamf ve 

<ti~çi Fehmi Beyin möstedr olduğu 

yalıdan yAngm çıkmı; ve yalı k~milen 
·andıktan .şonra .söndlirüle" bilmiştir. 

Şllphell ölUm tahkıkatı 

Bir-baı<tahanede tedavi edi-
. erek çıkan ve çıktıktan sonra 
öldüğü için ölilmü şüpheli göru. 
!erek cesedi Morga gönderilen 
Çangırlı Mehmet hakkındaki 

talıkıkııt Adliyeye intikal etmiştir. 
Morg raporu beklenmektedir , 

Bir ihtilas 
ll'titlin inhisar' idart(,i \t ~zne<lan 

R•f"P Beyin dört bin kü•ur lira ihı:i
lils eylediği anlaşılarak kendisiuc işten 
el çektirilmiş ve tevkif olunmuştur. 
Yakında muhake esine başlanacaknr. 

Vefat - .\fosilci il'todlarından 

girifzcn \sım Bey llr>mi Alem has
tahruıesindc dün akşam vefat efmiş
tir. Cenaze;i hu gün s:ıa.r onbirde 
hastahaneden kaldırılup Merkez· efendi 
maliherine rlefnrdikccktir. 

EMANETTE 

Yeni intihap 

MAARiFTE 

Hafriyat başlıyor 

MD i EF ERtK HABERLElt 

Maliye memurları 
Na.r-azetl';rin listesi bir' Eski bir saray enkazı Açıktaki memurlar bi
haftaya kadar Anke-J meydana çıkacak mı? rer vaz!f~ye ;tayin 

radan bildirilecek Havaların bozuk gitme- edılecek 
sinden dolayı bir müddet- Mallye Veka--ıetı ar•kta kalan 

Hakkı Sinesi ııata tarafın· d ... 
dan Ankaraya glltil· tenbert uran m \ atiye memurlarını scvindire· 

rOlea namzet listesinin tetkikin- içtihat mat- cek çok mUhinı bir karar ver-
dea ıonra yeni Cemlyed Bele- baası önün- ., miştlr. Malüm otdutu üzre bir 
diye Jntlhabatına başlanacaktır. deki hafriyata çok sebepler dolayısı ile me· 
Hakkı şınul patanın bayram· murlar arasında açıkta kalanlar 
dan evci avdet etmiyeceğl söy· bir iki güne her zaman mevcuttur. Halbuki 
Jendlğlne gOre , tesblt edllen kadar tekrar bu suretle açık· maası vermek 
namzetler! Pa,a posta ile başlanacaktır. devlet için çı;Jışınıya~ bir me-
lstanbul Fırka merkezine gönde mura para verınek qemektlr kJ 
recek ve namzetler bir haftaya Bu hafriyat zarardır. 
kadar llAD cdilmlf olae&ktır. n etlce s 1 n de Maliye Vekal~1ti he~ bu za-
lntihabatın da bayraıııdan evci eski bir bl· rann Onilnc geçmek ve hem de 
bitirilmesi kuvvetle muhtemeldir. zans sarayının enkazı mey- açıkta kalan memurların mağ· 

Hakkı Şlnaııl ~· her daire! dana çıkacatı tahmin edil· durlyetlnc nihayet vermek için; 
belediye için 36 namzet ismi münhal memurlyotleN bu efen· 
götQrmilştilr. Ankarada altısı mektedlr. diler! tayin edecektir. 
tam altısı yedek aza olmak Mat."'~acılık mektebi Vekalet bu hususta tetkikata 
Uzre bunlardan her belediye oovlet matbaasında cuma· başlamıştır. Açıktaki memurlann 
dairesi için 12 zatın namzetliği rtesl gUnU açılması maaşlarına tekabül edecek mlk-
tcrclh edilecektir. mukarrer olan matbaacılık kursu tarda maaşı oUın münhal me-

Namzetler arasında eski bazı afak tefek noksanların murlyctlcr yavat yavaf ba 
ikmali için pazartesi gUnUne efendilere teklif edllmekte ve 

azaya oazaren bazı tebeddilller bırakılmıf'ır. Şimdiye kadar k b 
1 

d 
olacatı kuvvetle muhtemeldir. muhtelif ş~belere kaydedilenler a u c enlerin taylnlerl lcr.a 
Fakat encümen ve •alr yerlerde J09 kişidir. En fazla çlokoğrall edilmektedir, Bu vııziyet dshl-
miltahassıs sıfatile bulunanlar tertip vo tashih şubelerine talip llodc yakın zamaqda Maliye 
ipka cdllmişlerdlr. vardır. memurlarından açıkta memur 

Sivrisinek mUcadelesl kalmı)aeağı taffmln edilmektedir. 

KadıkOy - Pendik saha· 
sında ılvrlslnek müca

delesine yakında başlanaçaktır. 
/Mllcadeleyc lpfldat bir şekild<' 

geçen sene başlanmıştır. Bu sc· 
ne esaslı tertibat alınacaktır. 

Emanet sıhhiycsl durgun su ve 
bataklık yerlerini şimdiden tcs· 
pit etmiştir. 

Lavha bedeli 
Tesviye meselesinde 
lhtilif çıkh. Emanet 

vekiletemUracaat etti 

Binalara tallk edilen nume
ro levha bedellerinin 

alınması hususunda bir ihtilaf 
çıkmıttır. 

• Kanunda, yalnız hane sahlp
lcrfndca levha bedelinin alına
cağı muaarrab olduğu için bu
nun diğer binalara tumutu olup 
olmadJtıoı tespit etmek üzre 
Emanet tarafından Dahiliye ve
kaletine müracaat edllmlştlr. 

VekAletten bu hafta cevap 
gelinceye kadar levha bedelle
rinin alınması tehir olunmuştur. 

Alınacak levha bedelleri, 
bütçede (75,000) lira olarak tcs
plt edilmi~tlr. 

Muhlis bey geldi. 

Şehremaneti Umuru Hukıt-
kiye mlldürü Muhlis 

B. Ankaradan avdet etmiştir. 
M umalleyh Maliye VekAletile 

Emanet arasında tahaddOs eden 
davanın aleni mllralaasında 
bulunmak llıre cttmiftf. Vekalet 
davanın 7 Marta talikini istemi' 
9urayı devlette bunu kabul ct
mlttlr. -------

KA'?Al41ft: 

Bacağı kesildi 
vetatlb SarıgDzelde oturan 
1 ·Hasan Efendinin il ya,ındakl 
oğlu lbrahlm Şehzadeiıaşından 
~eçerken vatman ömcrln idare
sindeki 1126 numaralı tramva. 
yıo altında kalarak sol bacağı 
kı=stımlştlr. 

Camekana çarptı 

3 896 nıımaralı kamyon dün 
Rize paşa yukuşundan 

ogeçerken Lazaro Franko mağaza 
sıııın bOyUk camekAoına çarparak 
parçalamıştır. 

Tabancayı karı,tırırken 

Bebekte oturan sandarcı 
Halil tabancasını kıınş

tırırken ateş alarak sol kolun
dan yaralanmıştır. 

Araba çarpmıf 

Hasköydc oturan lı.vram 
Mehmedio idaresindeki 

arabıının altında kalarak pek 
tehlikell bir surette yaralandı

ğmdan hastahaneye kaldınlmış
tır. Arabacı Mehmet yııkalan
mışttr. 

Karaköyde çarpı,tılar 

Dün Karaköyde saat dört 
sulıınnda yukardan ge-

len bir Tramvayla Otomobil 
arasında hafif bir müsademe 
olmuş ve halk toplanmış, bir 
çeyrekten ziyade şehrin en ka
labalık olan bu caddesinde 
murur ve· ııbAr sekteye uğra

m1'tır; 

Güvercin yetiştirenler iktisat mamesamerı 
Refik Hıfzı Beye ihtisas yapılacak oıaıı (Söz kitabı) 
diploması ve m2 dalya için iktisat vekaleti tara· 

verildi fıudan k<.ımlsyona ınurahhaslar 
Hükumet tarafından pos- intihap edil nlştir • .Murahhaslar 

ta Güvercin cemiyeti reisi meyanıLda ziraatçı meb'uslan· 
Refik Hıfzı Beye, güvercin mızdan bazıları ile Devlet şurası 
yetfştlrmeğl iş edlnmeak do- azasından Süreyya ve ziraat 
Jaylslle bir ihtisas diploması müsteşarı Ihsan Abidin ,vekalet 
verilmiştir. Güvercin ) etfş- Neşriyat Müdürü Cevat RUştu , 
tlrmekte fazla faaliyet ve Talim ve terbiye lıeyett azasından 

Ü ve iktisat vektUeti Meteoroloji 
gayreti görülenlere "g ver- Enstitüsü müdürü Tevfik beyler 
cin madalyası., verilecektir. tayin edilmişlerdir • 
Refik Hıfzı Bey madalya 

Esnaf cemlyetıarl 
ile de taltif edilmiştir. yevhit edllen esnaf ceml-

yetlerl yeni nlLamname
lcrlol bazırlanuşıardır. Nlzam-ISTANllUL BORSASI 

62.50 namelerin birer sureti berayı 
ISTlKRAZLAR 

1stlkraıı dıMH 1 Q2 
Düyunu aıuvabhlde 221 50 tetkik Fırka fstanbal heyeti 

85 ıcareılaı vcritmırlır. lkraıni~ell demir yolıı 8 

SENETLER 
Is bınkaSl 
An'Bdolu demir yol• 
1. Traııvay. Ş. 
1. ll. S. Slrlıeıi 
1. Su Slrlıetl 
T. Tütün J\. S, 
1. lle~lrmen Ş. 
Ş. DeJjrmen ij. 
J\. Çimento Ş. 

1. 'i'elelon S. 

18 
24 
79 

:ııı 
10 

8 
40 
80 
s 

75 
00 
25 

2~,80 

90 

Ş. M. Rcz.a Ş. 

S. Hayriye il 
TAHViLAT 

42.00 
00 
40 
00 
70 
so 

Anadolu} 1• T. 
V Y !. T. 

· · s. T. 
'fünel şirketi 

Elekrlrlk ıirkeıl 

Rıhtım SlrkeU. 
H. Paşa liman şirketi 

ÇL.14LER 
Loodro 
Ne\1:yor1ı:: 

Pır Is 
Ati na 
Cen~vre 

Rom• 
Bükrq 
.amsterdall 
Brüksel 
Solya 
Prag 

BcrllD 

Vi~ anı 

" 41 
4l' 
4,4() 

985 
4),49 

il 
18 

• • .. 
1 

• 
68 
16 

1 
8 

4,40 
I~ 

• 50.-
-.25 
00.00 
10.00 
55,75 
40,00 
a1,50 
!2,75 
54,00 
12,ŞO 

-.ss 
07,75 

49.75 

Darül'act:ze M. 
Darül'acezeye şimdilik muktezi 

evrakı matbuanın kapalı ıarf usulile 
münakısası 20 Mart 929 Çar -
şamba günü saat ondörtt.e icra 
edilecektir. Taliplerin teminat akçe
lerı ve teklifnameleriyle birlikte 
DarUfıcczeye müracaatları. 

• Darül' acezeye teslim ~artile mul<ıezı 
JOO gürgen odunun kapalı zarf 
usuliyle münakasası 20 Mart 929 
tarihinde icra edileceğinden taliplerin 
teminat akçelcriyle müesseseye mü
racaatları. 

IMn 
lstanbul Ziraat hanka~ından: 
Ankara MüdirJyeti Umumiyeıniz 

için yüksek rııaa:;la bir ltalyanca 
mütercimi alınacaktır. 

ltalyancayı yanlışsız yazmağa ve 
Türkçeden lıa!yancaya ve Jıalyanca 
dan Türkç<yO yanlışsız terciimeyc 
md.tedir rnliplerin 10 Mırı 929 
tarihint kadar şubemize mörac&atları. 

ı,;tanhul lsldn nıüdiriyrtindcn: 
Knzguııc\Jkta Avrnnıaçi sokajtinda 

!I numaralı haneye talihi evci olan 
Serczli Fauna binli .\hmet ile ·\yşe 
hi ııti ~lıı<tafa efendilerin 15 p;iln 
zerfmds t•kfl ·ettikleri haneyi almaz
larsa ıalibi ;;a\is ··olan ll!chm~ı Oşman 
efendiye wrilcceği; ılun olunur. 

On eensllk maa,ıar 

Maliye Vole.Aleti millhaka· 
ta bir tamim gOnder

dl. 10 seoelllrı. maaşı tahakuk 
ettlrllcnlerden, lstlhkaklarıoın 
dafaten tediyesinden evci, vefat 
ve ya sair suretlerle hakkı 

sakit olanlar bulunursa, eveıa 
maaşın, ııteltlsul diğer vere
s eye intikal muamalesioln 
yapılması ve veraset namı mu· 
cibince badehu te'dlyesi lazım 
gelecektir. Ancak, flmdiye ka
dar umumt muha ebe kanununa 
gOro maliye bütçesinde açılan 

rakamsız fasıllı borçlar için 
tahsisat bulmaya teşebbüs edll
dlğlnden, gerek on seneliklerln, 
gerekse aynı ıaretle masraf 
kaydolunan ve bütçede karşı
lıtı olmıyan sair borçların lş'an 
ahire kadar tedi)'eıl tehJr edil
miştir. 

sabık orman b•f mUdUrU 

İstımbul orman baş müdürti izzet 
bey ile Eskişehir orman baş 

müdürü Emin beyin becayişleri icra 
kıbnmışn. izzet bey becayişten mü
teessir olduğunu söyleyerek Ankara
y• gi~ti ve bıı becayişe mumm· 
Jeybin itiraz ettiği yazılmışn. Dün 
hmsat VekAletinden Vilayete gelen 
bir telgrafta izzet beyin vefat ettiıti 
bildJrilmlstir . 

Postada aul latımal 

G•laıa postanesi. memurlarından 
iki memura ışten elçektinl

miştir. Bu memurlardan hirJ. istimal 
edilmiş pullan paketler iııerJnde tek
rar kullanmakla ve digeri de telgıraf 
kısa adreslerindt sui i timal yapmakla 
itham edilmisler~ir; 

Halıç Ramaölla!' tarifesi 

Fen• havabrda Ramazan tarife-
sini tatbik edemeyen Ha\ıç 

vapurlan şirketi dün geceqen itibaren 
scrlerini munta7.aman yapmıığa basla
mışur. 

Vapur alınacak mı? 

seyrisefain idaresinin yeniden 2 
vapur satm alacağı söylenmekte 

idi. TahkikaUIJll4& gq-c ıdareye bir 
çok vapur kumdanyalan tarafından 

muhtelil ıdifat >•pılmakıadır. Fakat 
::ie)risefain idaresi ınutbka vapur 
almak tesa' vurunda deh ildir . 
GUmlllcUne tan komisyona 

Gümülçüııc tali muhtelit muba
delc Tiirk murahhas ve kltibı 

dunkü kom.aımyoncl plc Cü~CIİ· 
n~y~: ,gj~ıni~~iı. 

:i~•adi EL 

Mahsulat müzesi 
Bir haftaya kadar 

açılıyor 

Ticaret 'e zahire borsasının dün
kü içtimaında memleketimizde 

bulunan mahsultn tanıtmak üzre bir 
müze açılması ıekarriir etmiştir. 

Bu müz• blr bafıava kadar lıilş•t 
edilecektir. 

Müzeye vazedilen şeylerin cisnleri 
ve istihsal kudretleri tespit edilmiştir. 

Tomsk kurtarıldı 

I'• k kar tipileri ve fırtınalar es
nasında lrva ile adacıklar ·ara

sında karaya saplanan Soviyet ban
dıralı "Tomsk. vapuııı Semperpratus 
tahlisiye vapuru ıarafmdan kurtanl
mış ve dün akşam limanımıza gel
miştir. Vapurda şayanı ehemmiyet 
bir hasar yoktur. 

Kambiyo flatları 

loglllz lirası dün borsada 
984,75 kuru11ta açılmıf, 986 

kuruşa yük•eldlkten ııonr akşam 
985,5 kuruşta kapanmıflJr. 

Altın borsa haricinde 852 
kuruş ta açıtmıt aynen kapan· 

mıttJr. 

TUtnn aksperlerl 

Tütün müıahaısısı yetiştirmek 
için tütün inhisar idaresi bir 

Kurı; açmışnr. Kurs müdavimi olan 

47 eksperin imtihanlan bir haftaya 
kadar ikmal edilecek ,.e Ehliyetname 
alanlar cksperl\kle liiz~ınu olan yer
lere ıayin edileceklerdir. 

Ticaret encümenleri 
Dün toplanarak tetki

katta bulunmuşlar 
Ticaret kongrasından tefrik 

edilen encümenler dlln Ticaret 
Odıısında toplanarak tetkikata 
başlamışlardır. Encümenler sı· 
net kredi hakkındaU raporlan 
tetkik ve birer mütalaaıı.ame 

hazırlıyacaklardır. 

rv; tanda şiar 
i 
l Zeklitınızı, Fltrenlzl Ta7yart 

İ Cemiyetine Ytrinizl t 
ı Tayyare Cemiyeti memleketin 
ı mlJda/aasına çalışan bir mil· 1 
i essesedlr. Zektitınızı, Fi/renizi 1 
l Tayyare Cemiyetine vermekle ıi 
1 hem dln1, hem de vatani vazi- lj 
! /enizi yapmış olursunuz. ! e.. 1 
, Bu seııe Pıtır sadakasını 
~% • d • 

ı aşatıdaki mıkdar IJzerın en ! 
ver/feceffe Jstanbul Müfti/iğindenl 

i bildirilmiştir • j 
• ALA EVSAT EDNA. 

i 

1 

konıf kurUf kuruş , 

;Buğdaydan 33 30 26 ı 
l Arpadan 42 .4(1 O t 
•Hurmadan 150 104 78 ı • 
u~=~.1:: :~ • •• • :~ :! 

OskUdar • Kartal JOIU 

Vil!yct encüıııenl dönlı:ü toplan· 
masında. Oskiidar • Kutal yolu-

nun inşasD\I ihale cııolştir • 

Medr ... lere kiracı 

V ilAyet hususi idaresine devrolu
nan mecln:selerden (15) bıin 

ıoptan kirası için bir müessese Vllt
yeıe müracaat etmiştir. Teklifaı tet
kik ediliyor. 

latanbul flllml 

Şehremaneti namına tstan· 
bul fillmlnl yapan Is 

mail Bey, bir istida ile müra
caat ederek filimde muhtacı 
tashih olan 12 yerin dözeltilme
sl için iki ay mühlet istemlttlr. 

Alman sefiri 

Alman sefiri Her Nadolnl 
ve refikası Ankaradan 

şehrimize gelmişlerdir • 

Baro inzibat macllsl 

Yeni intihap olunan Baro 
meclisi lnzlzatı dlln ilk 

lçtımaını akdetmiş ve bazı şika
yet , vr kıoı tetkike başlamıştır. 

auıcamalln tamiri 

Uzun müddettenberlta -
mirde bulunan Gül

cemal vapuru havuzdan çı
karak Seyrlsefaln fabrika
ları önüne gelmlştlr. Gülce
malln dahili tertibatı bu 
defa gayet iyi bir şekle if
rağ olunmuştur. Vapurun 

yalnız teknesinin boyanması 
kalmıştır. Bunu milteakıp 
Gülcemal pek yakında se
ferlerlne' başlıyaciıktır. . ' 

L.MEMJ.E)(ET.!Ej 
Ede köyü mahsurdur 

r+" eriç ovasını istila eden sular 
buz tuttuğundan bu köye 

gidilemiyor 

Ankara-Pulatlı, Ankara-Sarıköv arasınd~ 
da telefon mükalemesi başlıyor 

Meriç nehirinin taşması ha~ebile dönüm fazlı ve Ödemiş 28031. 
mahsur bir halde kalan Kavaklı B•yındır 5940 Urla 10590. Koşadası 

kazası dahilindeki Ede köyü el!n ıçı- 13828, Fnça 4743, Mencmem 3762: 
laınamışar. Ovayı istill eden buzla- Sefrihisar 2640. Karabtırun 7852. 
rın üzerinden geçmek mümkün ola- dönüm noksandır. 
mamıtkı.ı olduğu gibi kayıklarda Netice inbaril• lımıir 'rillyeti 
~e~ olunma~~ktadır. mer.kör köy dahilinde kışlık zeriyıt evetli seneye 
ile ııtibat temınıne ~alışılmaktadır. nisbetle 34220 dünüm noksandır. 
. _ Edi~ede bir da gilndenberl eve!- haklmlerl 1 1 takdl 
kine nısbeıen bıru ıahafftif enuiş m Z r 
olan soğuklar yine b0$1ımiştır, İzmir müddei nmnın!sl lla>ın 

Safiyettin, ığlr cez..ı mahkeme 
Ankara - pulatlı telefonu reisi Yıltup Rasim, Foça hakimi 
~ • Telgraf n Telefon Umum Ahmet Hamdi, Kemalpaşa müsıtıınkı 

Müdürlüğü tarafından Ankara ile Vehb~ lzmir asliye ceza hakimi 
Eskişehir arasında tesis edilen telefon Cevdet, ceu hakimi Hulusi beyler 
hanında mükAlemat adedi günden vazifelerini iyi yaptıklarından dolayı 
ğiine etmalı:tadır. Ankara • Pulatlı, Adliye VekAletfnin ıakdiratını maz-
Ankara- Sanköy ve Eskişehlr-S•nltöy hnr olmuşlardır. Muhterem hnkimle-
arasmda da telefon mükıllemacına rimizi tebrik ederi&. 
bu günlerde başlanacakm • 

TUtUn latlhsalatı 

tzm!r vi!Ayetinin 1928 senesi 
tütün istihsalaıı hakkında inhi-

sar idaresi Baş Müdüriyetinden Ti
caret Sana~; odaıın• a<a~daki malO
mat gönderiimiştir. 

Borno\ a 1707 40, Kemal paşa 

217121, Menemen 270212. Feça 
634842, Urla 205963, Çeşme 668978, 
Seferihisar 207636, Karaburun l 34633, 
Seydiköy 1990521. Torbalı 842705 
Ödemiş 799446, Adagide 910448, 
Tire l 135472, Bayındır 2278211 
kilodan ibaret olup bütün vilayetin 
tütün istihsalatı 8416139 kiloya balıg 
olmaktadır. 928 seııesindelti tütün 
zeriyan 138407 dönümdür. Tütün 
müstahsillerinin adedi J 1928 dir. 
Fiatlar asg•ri 20 ve azami 205 ku
ruş arasında tcme\VÜÇ etmiştir. 

!zmlrle ticaret 

Şehrimiz ticaret odası lzmir ile 
ecnebi memlelleller ticaretha

nelerinin münasebatını remin için 
!Azım mesaiyi sarf eylemektedir. Odaca 
1928 ıenesi zarfında münısebatı 
tüccariyenin teminine dair bir ista
dstik tanzim olonmuşıor. Bu istatis
tikten onlaşıldığına gön: geçen bir 
sene zarlınka 93 A iman, 2!l Bclçlka, 
24 ltalya, 23 Yunan , 22 lngiliz , 
12 Amerika, 29 h•nı;ız, 18 Avus
ıurva; 17 Çekoslavakya, 15 Romanya 
9 Polonya.. !I l•pande • 7 Holındo , 
8 Japon, 7 Rus, 7 Ilint, 6 Bulg:ır , 
6 Macar, 4 Mısır ve beş te mu
htelif ınemleketltr ticarethaneleri 
şehrimiz odası vesatetlle lımir piya
sası ticarethanelerile münısebat tesis 
etmişlerdir. 

Kı,lık zerlyat 

tzmi_r. ticaret o~ası lzmir wayc· 
nmn ka1.a iubarile 928 Henesi 

kışlık zer1yatı hakkındı cvelki sene
lere nisbetlc mukayeseli bir tetkik 
yapmış ve şu neticeyi elde etmiştir; 

lmıir merltez kızası 2~15 T'rre 
2500, Kemalpaşa 2n48, Ç~me 2800, 
Torbab 10497, Berğamı 30100, 

Kutuluk keresteler 

hmir Ticaret odası bo sene bmi: 
riıhali kararlaştırılan kutuluk ke-

restelerden bir kısmınm şimdiden 

ithaline müsaade olunması için lkrisa, 

Vek:lleu nezdinde tesebbüsatta bu
lunmuştur. 1929 benesi için kabnliı 
mavakkat suretile 26 bin metro 
mikAbı kutuluk kereste ithaline karar 
verilmiştir. 

TUtUn mUbay•atı 

T iltün inhisar idırs.sin~ mlibıı. 
yu memurlan, Seydıköy ve 

bsvıllsine geçerek faaliyete başlamış
lardır. Tütünler tetkik oltınmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, buı Kom 
panyalardı yeni Foçıı ve havalisindc 
mübayuta giri~itlerdlr. 

hldlvlye v•purlel'I 

Haftada iki defa bmirc uğrayın 
Hidiviye vıpoı:lan bu haf. 

tadan itibaren yalnız lsıanbuldtıı 
lskenderiyeye giderkeD bit defa 
lzmlre uğrayacaktır. 

TUtUn zerlyatını talldM 

B ah kesir Tütün inhisar başmü-
dürünün riyaseılnde ıeşekkül 

eden bir komisyon ahiren ~iltyet 

dahilindeki bazı maıııtıkı.ı tütlln zen 
yatını tahdit için !Azim gelen kararla · 
verilmiştir. 

Aldıj!ımız malllmata naaran Tıır
>un Bey ,.. Susurluk lı:azalannda 
tütün zeriyao yapılmaması tensip 
edilmiştir. Bunlardan başka merkez 
Balıkesir kazası ile Gönan kazasının 
bazı köylerinde de tütün ekilmemesi 
m~ görülmÜ$tör. Vlltyeı, ticaret 
odası ınüralıhaslanndan mtınlı:t.ep ve 
ziraat müdürü ile türün inhisar Jdaresi 

ınütchassıslınnın ilı:işad olınk itti
rak ettikleri komisyonun mokarreran 
malı'ım olduğu ilzrc ditihı inhisar 
müdüri~ti umumlyesiade diğer vi· 
!&yedenle yapllaa ıahddaıl9 ıe.dit 
edilerek 8. M. M ne arzedllecektir. 

----..... -~--

Yarın akşam Perapalas 
salonlarında verilecektir 

Davetiyeleri kendllerjne vannıyaııların cemlye& 

merkezine müracaattan rica olunur • 

ı\leşbur ki.içtik vıyolonısr 

VOLFİ ~ 
j nin son ve veda konseri. l'rogram<la : SONAT A KR!i:UTZER . ~ 
• CONCERT üE MAXPRUCH HOSF.SFANTAISIE DE PAGANINI ~ 
axxxxxxxxx%%:X~XXIXXXIIXXXIE 
c:x::::::s:x: ... x::::x::::xıw 

FRANSIZ 1İYATROSUMÜDÜRİYETt•: 
:\fanın 2 nci ('uınmesi günü akşamı saat 21-.30 da ve martın 3 ncü C· 
pazar guııü maıinc olarak <aat l 7 de verilecek olan iki koııstrınde { 

,\ ,·rupaıı ın en meşhur pivanisti '.llan muallim ( 

ıamm edtcektir~~!~ur~~~'ar~~~~~nal ri)atro.uu<la 1 
vermiş olduğu cnsoıı konserinde büyük bir muzafferiiete mazhar olmuştur. • 
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BUGÜNI{Ü HAVA 
Dün en fazla hararet 13. en az 

6 dereceydi: 
f Bugün ruzgar hafif lodos esecek 

ve hava hafif bulutlu olacaktır. 

FIKRA 
NE YAPMALI? 

Has ve öz şaJr Faruk 
şu meşhur ve ayıp gedlgl
mlzden bahsetti: Milli marş 
yoksulluğu .. 

Bu acı ve feci gediği 

sözle sazla kapatamayız. 

Na.Ute uğraşmıyalım. 

Çünkü (UO çalıyoruz. 

Ve uta yüreğinin bütün 
saffetlle küfreden hamiyetli 
biri çıkınca ona hamiyetsiz 
deyenlmlz bulunuyor. 

Tarih bir yüksek kaldırım 
panoraması gibi bizi hem 
bedava temaşaya çağırıp du. 
ruyor. ibret ve insafla oraya 
bakalım' ne görürüz? Şunu 
göriirüz: Ut çalan milletlerin 
\\illi marşları yoktur ve ola
maz. 

Ut musiki ve izdiham se
faletinin yarı yuvarlak bir 
ifadesidir. 

Halbuki Marş herhangi 
dimdik bir mllletln "benlik 
<;esi" dlr. 

Peki, ne yapalım? 
Bu dimdik benliğimizin 

coşıtun sesini göğsümüze 

ve dünyamıza doldurmak 
için utu paramparça etme
liyiz, enkazını menfur, ber
bat tefin içine doldurup 
müstevli düşman gibi hudut
lanmızdan fırlatıp atmalıyız. 

Yani: o bitmez tükenmez 
dümtekmi? Solfej mi? Bah
>lne paydos edip işe baş

lıyalım. 

Ut denilen mşekkel herze 
var mı? 

M111i musiki ve mim 
· marş yoktur. 

Ut, hamasetin coşkun se
siıtl sefil bir eda ve nidaya 
indiren sefil bir alettir. 

Utu hala kendimize layık 
ıtörecek kadar kendimize 
düşman olmıyalım. 

Ut, geri kalışın timsalidir. 
Biz, ileri atılışın yefine 

mllletlylz. 
Meseleyi bu zaviyeden 

müşahede .ve mütalea etmek 
ıerekttr. 

F'ELEIC 
Yumufak keçi llornuzu ı 

Eminönıi taraflannda bir 
seyyar satıa bir kucak çüriik 
maz11 yere yaymış. geııme ge
.:ene ucuzca satmak isfeyordu. 
iki yaşlı kadın 1r,eçerken bir 
tanesi sordu : 

O /um nedir onlar ? 

Milliyetin- tefrikası 1 

Turşuluk patlıcan mı ? 
Hayır muz! 

- Mııı nedir ? 
Bu suale satıcı cevap vere

medi ona öteki kadın ı 
- A kardeş görmıiyor mu

sun ? Yumuşak keçi boynıııu! 
Dedi. 

GUne! gördük 1 

Nihayet iki gandür bir ku
tup seyyahı iştaha ve ihfiyacile 
güneş gördük _ Ben güneşi bu 
kış oldugu kadar hiç arama
mıştım - Ulemanın fikrine ba
kılırsa bu seneki kışın sebep
lerinden biri de güneşteki le
keler imiş . Dikkat ediyorsu
nuz ya! güneş bile insanın 

eline geçince lekeleniyor. 
Ceset rakm•k 1 

Cem'iyeti belediye azasındau 
kimyager N M_ Bey bizde de 
eçsaduı yakılnıasma tara/dardır. 
Ona sorsanız dünyada bundan 
ala şty yoktur. 

Bir kaç zemarıdır biraz tatil 
ettigi bu yoldaki konferans
lanna yine başlamıştır. iki gün 
eve! güzel kadınlarla birlikte 
bulundugu bir yerde demiştir ki: 

Canım • biz de güuller 
gibi can yakmıyacagız ya ! 
Ona şeklimiz • müsait degil . 
Bari bırakın da cesetleri yak
stn ! Hem bu suretle bir çok
larını mezarında rahatsız edil
mekten kurtaracağız ! 

Neveser 1 

Bu ismi tanıdınız mı ? Bu 
Seyrisefalnin emektar ve eski 
bir vapurudur. Rivayete ııa

zaran vapur üç dört gün eve/ 
iskele vazifesini görmek üzre 
ba/lı oldugıı Kınalı iskeleşin
den rıabedit olmuş _ ve uzun 
taharriyattarı sonra Çanak 
kaleye dolfra giderken Mar
marada yakalanmış. Ne yaları 
söyleyeyim , vaporwı bu hare
keti hoşuma gitti . Senelerce 
lıizmeltcn sonra böyle iskele 
yepılınca haysiyetine dokunmuş 
ve kaçmıştır. Çoğumuz Neveser 
kadar olamayız _ 

FELEK 

ASKERİ BAHİSLER 

Fransada milli sefer
berlik nasıl 

hazırlanıyor 
Fransa h-er hanıri hir muhorelıcd!" 

dcniıltrden abluh· edilerek harbe 
girer;c, yalnız hıJına muharebeye 
mecbur olacaktır. Uu takdirde Fran
sayı beıleyen mü>temlekelerl.c frtihat 
kalmırncaktır. l !Ali hazırda bahri se
fine ltıı!yı ,.e lngilir. fıloları, Fnn<ız 
!ilolsnıi:ı hakimdir. heY"'- Şimal ve 
gAJptl lngiliı filosu fAiıktır_ 

Binacnal~yh haricin 1ardımı "' 
maksızın, lıir \ U\ a lıirk~ç kindar 
devletin taarru~una ınaruz kaL1hilir. 
llu halde ~'ran~a valnız kc'lldi mcna
biile nıubıırcbe edeceklerdir , lıu 

me>clc olmasa da Frans. daima 
lnıwetli olmak mechuriyetindc<lir , 
Bunun için aleli.ccle · hir millı' ~cfcr
berlik kanunu rnpıldı , 'e k:ıhul 
edildi. 

Bu kanuna na.zarın i~ görmcğc: 

kudreti olan hiziın eski hir cabire 
göre ~·edidcn vetmiıe kadar her feıt 

kadın \'e erkek ~erek cephei harpte 
erisinde har işle. 

SÖNEN IŞIK 
Yazan MEBRURE HURŞIT -

l\'eyranın içini çeke, çeke: 
Cecc anneciğim, hunların 

içi11de annemin resmi yok mtı~ 

sualine far.la ehemmiyet ,-erme
den: 

- Calilıa yoı-. .. .Dcdi~i zaman
lar onun lıuyiik kitabı niçin 
öyle ytizlinc doğru kaldırdığını, 
niçin gözlerini s&kladıp;ını hiç 
merak etmezdi_ 

:\eyran anlamıyordu.-. Bu ka
dar re.<im içinde neden annesi 
\ oktu •. Onu ne zaman diişun,e.ne 
zaman 'ur'a hep bu'"yok~ccvabı 
ile mı kar~ıla~acakuY 

l\irn bilir. belki de ihti}ar 
lıacı uııutmu~tu 1 lklkı de şu süs
liı kadın ı,ırdan hi;i de '·o~ idi. 

l~tc cı zamanlar. kiiçuk .:\e>-
1 . 

1 
ran,dizlerini yukMrı do~ru çehr, 
başını sahi!eJere iyice yaklaştırır, 
hlitün bu manasız kadın çehre
lerinde hayalindeki o iri mahzun 
ye•il gözleri arnrdL 

h:n ~on sahife <le çevrildip;i 
l.aman, bu bir tlirlu bulamadığı 
ıı;özlcrin, halıza,ında daha hlıyül 
bir 'uzuhla canlanacak uzak meç
hul bir yerden Kelceck nüvazişi 
bekliyormu~ gibi başmı arkaya 
dayayarak dudaklarından ha;,in 

bir tebessümle ı;öılerini kapadı . 
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~eyran on iki ya~ına geldiği 

zaman sakin hayatlarını deP;i~tiren 
bir vak'a oldu. 

.\amık bir kaç zamandan beri 

MiLLiYET, ÇARŞAMBA 21 ŞUBAT 1929 
2ZS 

.. 1. :ıs·a ye 49 ... o••• a. ırw. 
rine yardıma mecburdurı bu meyan
da hayvanlarda dahildir. Atlar, öküz
ler, hatta köpekler, göıcrciııler bile 
askeri hizmete alınırlar. 

llügünkü muharebeler millet şe
klinde yapıldığından, milleti teşkil 
eden her cüzü zaferi kazanmak hu
susunda asker vazaifilc mükelli!tir. 
Mekteplerde gençlere spor, askert 

askeri.yeye terkolunur, mukabilinde 
zaferden sonro parası verilmek üzre 
mazbata verilir -

Bu milU sefer kanunu mucibince 
şimdiye kadar göriilıncmi~ bir kaide 
daha meydana cıkmıştır _ Muharebe 
ilAnile berabçr eşhasa ait bütün emllk 
ve arazı hükumet emrine bırakılır, 

mesela bir eviniz var vey• bir gazl
nonuz var hükılmet bu evi yapılışına 
göre ya bir depo Hya bir hastane 

hazırlana..'! eınleketi için mtlıru ca
nını esirgemiyen milletlor \'ltanper· 
verane sebatlarUe muzaffer oluyorlar. 

1311 vatan hissinin uy•ndmlmosı 
~·alruz kışlalara inhisu etmemeli , 
Mektepler, gazeteler, muallimler 
hülAsa bütün münevver halk. ~ep 
ahaliyi eyi bir kalp ve kuvvetli bir 
iman ile yetiştirmeli, ve öz Türk 
evladı doğ"arken kulağında Tiirkiya 
\'atanının teali ve terakkisi çınlama · 

"ütü~ Hi~~TE 
Eldiven 

ders vo talimler yaptırılır-
Kamplars çıkarılarak arazidan isti

fade ve aaşlar öğretilir, daha küçük 
lerede izci teşkilatı kabul edilerek: 
daha bidayetten askerliğe yetiştirilir. 

Kız mekteplerinde de spor, aşçılık, 
muhabere hizmeti daktilo, sargı sar· 
mak gibi derslerle istikbal harbine 
daha doğrusu harbe giden erkeklerin 
yerini doldurmak ü.zere cephenin 
eşya ve fevaZJmını ihtiyacını temin 
icin yetiştirilirler. 

Fransızlar büyük harpte insan 
ihti)"acını müstemlekelerden temin 
ederek harbi idame ettirdiler, fakat 
her taraftan mahsur kalmak tehlike· 
sine karşı insan noksanını bu kanun 
mucibince kadın ve çocuklara yük
letmişlerdir. 

.Bugün dünyaca rasdik cdilr ki her 
l<'ıransız çocuğu vatan hissile, vatan 
kaygusile meşbu olarak yüksek bir 
vatanperver yetişti! rilic 
- Bir Fransızm şarkı söylerken 

gözlerinden birer damla olsun zaferi 
terennüm eden göz yaşlarının dam
ladığı görülür-

yapabilir gazinonuzu da askeri ~aziııo 
olarak hali nekahattaki zabitarn bu 
gv:inodan istifade ettirir . 

Bir tahafiye dükkAnmız rnr, hü
kümet bu dükHna vazı yed ederek 
evvehi kendi.sine lüzum olan eşyayı 

alacak ( aldığı eşyaya mukabil bir 
makbur. \'erecektir ) , .. 
geri kalan eşyaya da nerh koyacak 
hu suretle ahaliye sahibine az bir 
kar bıraktıran ak eşya sarurmaj!;ı 

temin edecektir. llir fabrikanız var, 
hükumet bu fabrikada mermi yap!· 
tıraeaktır. (Bu maksatla fabrikalar 
mevcut makineleri icabında mermi 
sillh yapacak surette tadil edile bile· 
cek şekilde \aptlmakıadır) 

Artık harp zengini olmayaçakıır, 

her şey zafer için çalışacaktır_ Bu 
suretle emlAk hükCımete huakıldığı 

gibi arazide hükümctc terk edilecek· 
tir_ Kadınlardan müteşekkil amele 
taburları gelir tarlanızı eker_ biçer 
sir.e bir miktannı bıraktıktan sonra 
diter lıü yük kısmını cepheye !!;öndc
riL Tarla kirası olarak elinize yalnız 
bir kAr;ıı verilir. işte böyle bir millet 
kendislııe faik düşrnanlarm hucumu · 
na bile mnnız kalsa bu fedakdrlıklarla 
.zareri ka:t.an•r ve ölmeı. 

Vatan hissinin büyiiklüğü bir mil 
!eti her felaketten kurtarır. Mesel~: 

ı\lanıanlar hiç mağlup olmaz zannedi· 
len ordu ahalinin artık harbi isteme-

Harpte kadınlardan şöyle istifade 
edilmektedir, Alelılmum hastane iş

leri, Doktor, Hemşire ve l fademeler, -
muhabere hizmetleri, telefon, telgraf 
yazıcılar hütün dairelerin daktilolan. 
otomobil ve kamyon şöförler~ cep
hane, giden erkeklerin şehirlerinde 
bıraktıkları işler. rntman. arabacı. 

mağazall!"da hizmetler. askçri tarla-
larda i ~ kadın ziraat bölükleri, Yi7. demesi \'e alınan bahriye efradı · 

İıın isran etmesi yüzünden · muhnre
Tıthkimat için kadtn amele ca-

beyi kaybetmişti!". Ozaman müttefik 
burları, istasyon memıırları - köprü , bulunan Alamanya. Hul~arlstan, 
bekçiler • ronel muhafızlnrı . an bar, Avusturvn halen hep bu acıları çek-
depo işlerilc tütün top ve mermi mekte , -c tazminatı harbiye namı 
fabrikrları ameleleri, elbi~e. kundura altında milyonlarca lira \'Crmektedirler. 
imalathanelerinde kadın istihdam Harp esııa>ında yıkılan köyleri 
edilecektir, 1 lütnsa bütün geri işler lı~tan yapmakta ve hatııı öküzclri 
kadınlara tahmil edilecek ,-e lıu su inekleri ,-ererek galiplerin refahın,--
rcıle cephede fazh miktarda asker temin etmektedirler. Bunlara ilAvetcn 
bulundurmak imk:lnı elde edilecektir. 6000 tondan fazla gemi ıapanuya-

Çocuklarda sinlerine güre Hayvan cakları ı.~bi top tanarc ı•p:ımiı·aca-
hastahaııelcrindc tımar , ha~ rnııiarıı ldar re asker de toplıyamıracaklardır-
ycm 'c rn 'ermek , ccphcyy lazım Halbuki galipler ıııuharcbc esnasında 
gelen ıunıurıa - ' üt için çalışmak , sebat ettiler \ t galip oldular? bütün 
a::;ket1 ~azino . .-.in.cın:ı hizo1ctleri . ınüstcmlckclcrc :-;ahip oldular ve harp-
emir getirip gütGrmc~, gazete tcY?:il tc: zayi ctLiklerinı ma~hıplardan faz ~ 

çobanlık p;ibi umuıııl lıir.mctleri kabul !asile çıkardılar. 
edcıier - Rütün istihsal~! hlikömeti işte doha ,·aktı ,;ıılhta harp için 
1 1 ID=UI O ıt 41 & 11 il Ol U: ........ ~~I flLr~zı 

lıdır. Ancak busuretle TÜRK !\ llLLF.TI 
daima yükselecektir ...• 

Doğan Yıldız 

SIH':.'iLİH 

Melbusat 
-1 

insanın iç gllmleğlnden 
serpuşuna ve ayağındaki 

lastlğlne varıncaya kadar giyi
nip kuşandığı , hatta üzerine 
örtündüğü yorgan gibi şeylere 
"mellıusat" dinildlği malllmdur. 

Melbusatın faldesi, soğuk 

ve rutubet gibi havanın teslra
tından vücudu korumak ve in· 
sanın kendi hararetini zayi et
tirmemektir. 

Melbusat, insanın yaşadığı 
memleketin havasına, iklimine 
ve mevsimine göre pek çok 
değildir. 

Soğuk memleketlerde soğuk 
mevsimlerde _glylnllen elbiseler 
ile sıcak memleketlerde sıcak 

mevs!ı ırlerde telebblls edilen 
esvablar elbette bir olamaz. 

il il. 7.. 

Dr. Muhittin 

İrtihal 
Relgrat muhafızı r u:mf paşa 

hafidcsi, Sel<lııik tclı;raf , .c posta 
baş nıiidiirli rncrhunı l l~cı Agı\h 

bey.ıı haremi Fatma Ulviye hanım 
irtihal C)'lemi~ Nakka~taki aile 
nıakbcresiııc dc[iıı\ hakkı gufran 
cdilmi~tiL ,\ilah 
eylesin_ 

gariki rahmet 

~~~~~~~--,~-

Hazin bir irtihal 

Zıııiô i ıı l(cıı ç. güzel lıir J..cını 

şusu \ardı. Fakat bu güzel, genç 
zengin konı~u, bir whafiye 1110.
ğaztl'tnda satıcılık eden .%ahidin 
mevcudiyetinden hile haberdar 
değildi. 

für kere hile olsun, başını 

ÇC> irip Zahidin yü>.iıııc bakına
mı~tı. l lalbuki Zahit gece giindiiz 
genç, güçcl komşusunu düşünü

yordu_ Onu bir kere bag-tına 

bastırmak ıçırı haptını feda 
etınegc razıydı. Parmaklarının 

ucundan bir kerecik olsıın öpe
bilmek için, biriktirdiği C)(ı liraya 
harcamaga hazırdı. hir kere elini 
tutmak ıçııı ıo lira ıııa,;ra!ıı 
katlanırım diyordu_ 

Öyleya, o r;özel katlının ,;esini 
duymak, elini tutmak 10 liraya 
de~mcz miydi·? 

Değerdi uma. bunun için ne 
yapmalıydı. p;iizel kom~urnnun 

kar~ısma çıkıp : 
- Bana bir kere elinizi okşa

tinı-., size 1 O lira »ereyim! deye-
nıezdi ya! 

Ilanm nahiyesi Jandarma ku- 1 Nihayet lstanbulda kimsenin 
ıııand,.nı .~bdürrnlıman beyin / duymadiıtı bir hadise. bir yak'a. 
ym rusu ye lıakii> Cemal heyin 1 ne diyeyim, nasıl anlatayım, bir 
hemşire zadcsi Faik kısa bir has- ı ilün sayc,indc, Zabit mak•adını • 
talıj!;ı miıtcakip 1 favzada vefat 1 eldç ct;i, muradına crcdi .. C,'ekir
ct111i~tiL ,\\bincı be) an rn-.iyct 1 dekten yeti~me bir tuhafiyeci 
eyleriz. olan Zahit rcf..lam saye-inde her 

c ..... :il • ili _, 11 ,. -~ şeye mm·aHaf.. olunacaıtma. kadın-

G Ü NÜN LATiFELERİ !arın reklama can ıcrdiklerine 
kıuıidi ._. 

Tuz ticareti pek durgunmuş (gazeteler) 

Birader işler çok fena gidiyor. GOn otuy•r ıct dllkkllnın kapısından bakan olmuyor. 
Tabii , öteki .esnafın fhltlarındakl tuzluluk herkese kAfl gell or ... 

sık sık ınektup yazıı:Or ,-e kona
ğın kapıqnı scııelcrdir çalmayan 
posta mln ezziiıiin sokaktan 
geçi~i ile alakadar oluyor, bacı

ya, cevap gelip gelmediğini he
men her salıah soruyordu. 

Nilıaı et bir gün, bu garip 
faaliyetin sebebi üğ-renilmişti -
\'akitsiz yukarı ça!tJrıki.ığından 

dolayı merdi\ eden çtkarken çar
pıntılar geçiren ihtiyar dadıya 

bu haber nekadr gözya~ı döktiirdü. 
Samimi hayatlarını bozacak 

yeni, yabancı hir 'ima geliyordu. 
Sanki bu yetmiyormuş gibi ,'\a• 
mık. bir de, .\eyranla odalarının 

ayrılaca~mı, kiiçü!l;ün mürebbiye'i 
ile yatacağını söylemişti. 

Za valfı i htiyaın ııe ricaları, ne 
de ıı;öıya~ları bu kararı deği~-

tiremedi 

Bacı her ~eye razı idi, fak.ıt 

Neyraııı yabancı bir kadının oda
sına nasıl bırakabilirdi~ Kııç sene
dir gözünü açtığı zaman yanıba
şında gördüğü o küçük karyola 

kaldı-rılırsa o ôa::Jı yaşardı·/ l lem 
.\cyr(uıa da J(iiııahtı. C:eeeleyin 
yaramaz bacakları ile iistliııden 

fırlanır ı yorganı "elin ga,·ur 
karı;ı., kllkarda iirtcr mi idi? 

Süylcdi, ap;ladı fakat Namı~a 

fikrini dcjti~tiremcdi . 
l\: ğüne kadar gelecek olan 

, .. Vlis,, c bahçe üstündeki büyük 

lıalknıılu odıı ha;:ırlanacaktt 

ihtiyar bacı, \"eyranı yanın
dan alan bu yabancı kadına daha 
~imdiden öyle dli~mım olmuştuki. 

l\anuk eve genç bir lııımetçi 

Jılzım ulaca~ını da düşündü_ 
Bekçi çağırıldı, balı!ji~ vade

dildi ve yirmi diirt saate kalma
dan. eli yüzil temizce genç bir 
kız bulundu. 

İhtiyar bacı, lıalkonlu odanın 
temizlenip yerle~tlrilmesine ne
zarat bile etmek istemedi_ 

Bu azaplı intizar ıı;uıılerindc, 

onu en ziyade korkutan şey 

N•yranın bu yabancı kadını se
vebilmesi idi Babıı.oınd;ıaı, bu 

nıürebhlyeniiı ona ~üze! resimli 
kitaplar getirccegini duyan kii
çük, daha ~imdiden scnnıyor, 

her kapı ç:ılıııı~ta tclaşlu pençe
reı'e uzanıyordu. 

Zavallı habeş dadı, Neyranın 

o güzel masallardan sıkılabilece

ğini hiç aklına getirmiyordu. 
Onun: "Gece anneciğim" öldü, 
ne demek? İnsan ölünce ne 
olur·?" gibi garip ve ciddi sual

lerine cnap vermekte aciz gös

tererek: "kim bilir evlıldim!" 

dedij\i zamanlar kuçugtın dimK

ğında. bu ~kim bilir! ~ sözünün 

ne act akislerle yayıldı!\Jnı his

sctmi yordu_ 
fi:vet kim bilir? 

Baba her halde bilir 11ma ... 
Küçuk ona soramaz kL 

Daha o günlerden beri Neyran 
"bilenrlıirinl arayordu. 

Bir gün vakit~iz bir surette 
çağırıldıktan sonra ap;lı yarak 
yemek oda~ına gelip onu göıı;-

C:lizcl kııııı~u,unu ilıln ~a)'e· 

;;inde dtikkilna getirtecekti. 
Büyükçe şık bir karton aldı; 

lıı;;tik har[larl• p;iizel lıir ilftn 

yaldı 'c ak~am kapıp çekip 
giizcl kom ;;u,ıınun hl7.metçisine 
vcrdL 

1 li:t.mctçi aldığt i tAnı hanımı· 
na 1-(t:tirdi. 

J lamın efendi sedire ur.ıınmıt 
sijtara tellendiriyordu. \'erilen 
ilı\na ~öyle bir göı: attı. sonra 
daha dikkatfa haktı' 

Olurşe)' değildi! 

l 6 liralık Ural markalı eldi

\'eııler 8 liruı•a satıhvordu! Doğ-

. rusu lm kaçmlacak fırsat deltlldU 
Bu marka eldiveni 8 liraya almak 
kabil olmazdı. 

!•:nesi giinii iple çekti Ye sa
bahlayın derhal p;iyimll, siiı;lendi, 
sokaga fırladı 

Yarım saat sonra Zahidin 

süne bastıran habeş bacı: 

- Neyrancığtm, gördün mü 
başımıza gelenleri.. işte seni ben· 
den alıyorlar.. dediği zaınan 

korkup ağladt ise de yukarıya 
çıkınca babasının ~üyledikleri 
ile kendi kendine itinıl" etmek
ten ucandıgı bir sevinç duymuştu. 

O p;ün babasının gözlerini 
daha müşfik bulmuş, kollarını 
o korkunç yazıhanenin lizerine 
da yamak cesaretini göstermişti. 

~eyran pek anlayıp takdir 
edcmediP;i "haha" ıun sözlerinde 
o gün içine rahatlık veren ne 
hoş bir tatlılık bulmu~tu! 

'lcrran, aruk büyüdün. __ 
sana belki iptidalarda bel(cnmiye
cegin, yeni bir hayat yolu hazır
ladım... eğer çalıw, gayret 
edersen onu hiç te çetin bulmaz· 

sın: Buraya üç dört gün~ kadar 
bir kadın gelecek.. sana gtizd 
resimli kitaplar da getirecek ... 
onunla yaşıyacaksın, si)zleriııi 

dlnliyecek;in ... bilmedip;in ~eyleri 

ı;alı~tığı diikkkiiııın öniindc bir 
otoıuohil durdu_ 

1 !anını 
Jiikkana 
atıldı: 

efendi gtıliıın~eycrek 

ı;irdi. Zahit derhal 

tnıriniz hanım efendi~ 

~:ıdi\en i~tiyorum. 

Buyurunuz efendim ... 
l\iirklerin ara>ından. yıiziiklii 

ndis bir el, mücevher saatlı 
nefis hi r bilek uzandı .. _ 

Zahit bu bileği tuttu, eldiveni 
giydirmek babanesile bu ~ 
okşadı •. 

"tlu hulunıııa;.; bir andı. Zahit 
hu hir an için. hir asır y~adı. 

C:iizel kom~urnnun elini ok· 
~uror, sesini duyuı'ordu. 

1 lem de ne pahasına? 
llir biç! 
H lirayla bu ;;aadetc nail ol

muştu. Çlınki Ural markalı eldi
ı enlerde tenzilat yoktu. Zahit 
düşünmüş ve bu teıızil~tı icat 
etnıi~ti. f !anını efendiden 81\rayı 
alacak, kendisi de ü:r.crine 8 lira 
ekleyip kasap l (ı lira nrecckti 
\-c l<Jiralık rnaHafla, ğtııcl kom· 
~u,uyla tanışmı~tL 

J•:ldivenlcrin ele giydirilmesi. 
ıntimkun olduıı,u kadar uzun 
sUrdii. füı ıı;ıizcl. bulunmaz anı 
Znlı.lt kı,a kesmek istemezdi. 

Fakat bu ) alancı dünyada, her 
ı;üıel 'ieyin lıir sonu ,-:ırdır. 

ilanım efendi kalktı Eldfreni 
pek heycnmişti. Zahide dedl ki: 

llcm güzel ham de çok 
ucuz. Bana muhtelif renklerde 12 
çHt sarınız! 

Se/4mi izzet 

Liseler ınühayaat 
koıuisyonundan ; 

Leyli U.el~ıtc orta ve muımm 
mekh!plcrinin Ye prenntorlyumun 
l\Tayıs 929 gayesine kadar ihtiyaçları 
olan şeker, Martın H ncii pazar günü · 
saat 16 d• iha1esl icra kı!ı.nmak iW:e 
kapalı zarf u•ulü ile münakailya 
konulmuştur, Taliplerinin şerait! 1.n

lamık liu• gılıtailrıy liselindelı:I 
komisyon kitabetin• muracaatlrı. 

M.Keaıal Pş. l.ızliı sulh hukuk mAlı
kcmesia.dcn: M. KC1111I Pf, kuuııın 
Lala Şahin ınıt!Wle•iııcle ıııuldm ibn 
17-18 tc~riniel'el l<n8 tarihinde 
\ e[at eılon uıur çifttği mutasarrıfı 
],mail •itanın tırek:e,lne v11.ı'yod 
cdilmll' olmatlı esbabı matlubun aı- · 
rihi ilindan itlbaron bir ıv 7.arfıııda 
c>-rıkı müsbitelerivle be.rabcr M. 
Kemal Pş_. ka?.ası ~u!h hukuk mıh· 
kemcsinc milracaatlırı liirumu ilan 
nlunw·. 

iijtrencceksln .. anladın mı Neyraa~ 
Sen de bıına vadediyor musun, 
çalışacak mısın'\' 

Küçük l\eyranın, babasının 

yanından gülerek döndiiğümı gö· 
ren hacıya gittikçe artan bir 
korku p;el~tl. Tehliike biiyiiktü. 
Ya bu kadın Nenanın kall1lndeki 
yerini çalarsa. küçüğü ondan 
bütün manasiylc ayırır>a ... 

işte o 7.amanlar, gözleri dola 
dola "ieyranı hrıısına alıyor önüne 
en scvdijf;i yemi~leri yıp.-arak ona 
her dakika yenı bir ~C} il:lve 
olunan uzun nasibeler vcrı pırdu. 

- '\eyrancıgıru, sakın o ka
dının bardağından fü&n su içme. 
yiıziınü de öptürtme .. Seni yata
ğına almak isterse zinhar razı 

olma .. Dinliyor musun l'ieyran? 
Bu gavur karılan ınü,Jüman ço
cuklarına gareıdirler .. Seni döJt
nıcıı;e kalkarsa h..:men bana haber 
'er ... Hak o zaman babanı clinler
ıııivim .. Kııltap.-ı cutruğum gibi 

(Hitıııcdi) 



MİLLİYET'İN 

yeni bllmecemlz 
Soldan •ağa. 

1 DU\:ıra Sl\,lllan ~ev (5) 
1'irlı (J) 

2 Sitem (<ı) 

.l- Demir yolu (.l) ( 'cnıi cdatr,1) 

4 .19 dan sonra (-!) 
5- Kalının aksi ,-n 
6- ,U,i (R) 
7 l'a•onııı ı;etirdip;i kazanç \4) 

~:ırk vilaı etlerinden biri (.~) 
B ;.(ıyı[ın ak'i (6) !\'oc:ı 12) 

<) - :\efı:r (5) Süleyman p:ışarıın 

Rumcliyc ~cı·ti~ ~ey (;1) 

• 

EYLENCELERI 

Dilnkü bllınecemizln 
Halledilmiş şekli 

Yukardan aşagı: 

1 _ Pi< (5) Sporcu ııida<ı (2) 

2 - Güzel (5) 
.ı - Seyva (3) 
.ı, - Uir dfrhcmi hin •yt[l örten 

şey (2) ( 'ümleyi ı ucuda ~etiren şey 
((ı) 

R - (ırpı 1. 4) l'a' lamak ( 4) 
ô - Çok zenl(İn adam (5) 

7 - Biıyük hah~c (4) llanc (2) 
8 - Arkada bırakılan şey (2) .'\zı 

çok zarar \'eren sey (4) 
9 - Eski {;;) mulıarek _nehir_! ;Q_ 

•.::::~Millet Mekteplerine~:::• 
"Bizim Kıraat,, kitapları 

Yazan : Mualllm Ahmet Halit 
Maarif vekAletlnce blltlln Mekteplere kabul edllmlştlr. 

Millet mekteplerinden bir çoğu tuınları beğenerek alıııışlar

dır. Çok sadedir. birinci ( 18 ) ı < 40 ) 3 ( 45 ) 4 ( 50 ) 
5 inci ( 50 ) kuruştur. toptan alınırsa bllyllk teazllat • 

Umumi usull tedris 
Cemil Sr11a B. yeni yazılarladır. 75 Clltll 100 Bitmek Oz~dir. 

O ç Elma Beyin hi kiiyesi 
Muallim Ahmet Halll kllaphaneslnln çocuklara mahsus 

yeni hlklyelerinln birincisidir. Her sayfası reslmlidir. Veni 
. ... ,ıarı öğrenmek isteyenlere en doğru imlah kltaphr. 

B,. ~·20 kuruştur. [Muaalllm A. Halit kltaphanesl) ~Il• 
• ·······s··ıı·:-··ıı•H"il!'!'aunmı··ııı:11uuı·Hınnmnm:::::~:nı::ı·ı1:::2:::::::; ia"• ........ :u:::u~.:: .;.:ı:. ı ın ı =ı:nnı:ıı!! ::nı::nl ::ıa:n.mın:ı::::ı: .. : .:ı:u::::::. ....................... .. .......... .• il ?J! 

RESiMLi AY~ 
çıkıyor i 

;Si:-::::ru::;ı:;i:iJ!ii!r:n::ı:a:pfCDH 11•--=•11ıa-•m11a:::ı::::u::;:::::::i::::ı!!!! ~: ......... :ı: .•..•• - ...... --:::r::::::ıı:: llmlUtl - -f'l ... :m ......................... . 
Anıerikanın rekabet kabul ettnez birinci sı-

nıf yazı n1akinasının satışı için Anadolunun 
lnüteaddit sehirlerinde vekalet aranılınaktadır. • 
Bu hususta kabiliveti ve arzusu olan senna-
yedar ve tanınmış. ciddi n1üesseselerin "ihtisas 
sahibi olınası muraccah isede meşrut değildir,, 
"Makine,, ruınuzile tahriren Istanhul postaha
nesi 176 nümerolu kutu adresine n1uracaat 
olunn,ası. 

Üsküdar Kadıküy Türk anonim su şirketinden 
l\lerkezi Kadıköytınde i\loda cadde,inde i-;ı\ııin l '~kiicfar ,.c !\adı 

küy Türk .ıııoııim su şiı'ketl hissedarıı.n hevcri umumiı esi :ıo mart 
l 929 tarihinde sııat on beşte atideki ruznamede mundt riç meudın 

nıüzakercsi zımnında şirketi meı:kurenin Kadıköriındeki mcrJ,czi 
idnre;,inde ,ureti adiycde aktt lçtlman davet olunurlar. 

Rmmanıei muznkcrıt: 

ı - :\lcciisl idare 'c mitral.;ıp raporlarmın kıruti 

2- :ıı - 12 - •128 tarihine kadar kAr \C zanr he,a\ıile hilan~·o

nun tasdiki 

4 .\Teclbi idareden istifa eden iki azadan birinin yerine intihap 

ııJun;ın zatın iııcihalıının iıbdib.ı. 

.i \luddeclcri hitam bulan medisi idare aza,mııı tcrdidcn 
t~yinleri. 

(ı 19211 >cncsi iı,:in lıesahat nıul'ctti~i tayini. 

'\ frclisi idare 

İstanbul 1 lilaliahmer merkezinden: 
21 ,·ulıat 'IJ'I tarihli il;ln lıeneçhi zir şekilde ta<hih edilmiştir. 
1 C ;•u-tilen luzonl üzerine I\ lacar, Sırp, J fart\ in ter. \ lisktt<lı ıroın. 

\""Jlt'rika \\: 'l'r:tk\l' ınalloı:nnd:ın lstanbuld:ı ınevrut Yeya hariçccn getirilecch. 
ı buaıluk \I' emrklip;c elviı·;şli ( 1.200.(J(~) kilo hujı;da>• kapalı zar[ usııliyle 
tııülıa\'aa cdilcctktır 

...! \lacar. t.;lrp •. \tncıi~:ı n1.:1illn 'l'ip lizc:rint" 'J'nıkya m"JJ:ırı 01,. 3 
\nalizlr :ılına~aktır. 

.ı \ l:ıll:ınn ı;ııvallan ] lilılli•hmer t.ır•fmdan ita olunacak , < mallar 
l la~darpa~ada anhan.la \c~a \&~onda Çtn:ıH~~a doldtılllJl ~ikn1e nı.1,arifi 
müteahhide aıt olmak üzre ihale t:ırihınden ıııbarrn •zam! hır •r zarfında 
Pl'rderpeı tc,lim edilecektir. 

..J ·ı·c~lim müddetinin tc:.lim ,-c taksirinc cen1İ\et mtzundur. 
:; \l:ılların Cl'Sa[ınca tıhaddüs edecek ıııaliz farkı llorsa .\•hitr:ıjile 

hallctliln-ektir. . -
h 1 lıt.lliahmc• menşe ıtibarile cın• 'c ınikd•nnın taı in ininde •crlıe>tir. 
:" lta~ına ra'ıp olan!:ır he~er kilo numune ,-c 1

' 10 leh ınat ak:çesı 
t, '" nııuct-er hir lı-ınkıı kefalctnaaıosile 2 :\l•rt !/29 l 'uıııartc~i günü saat 
lıı•c kati-" lsranhııl l l'ldli•hmcr merkezine müracaat c'rrıelidirler. 

::; 1 lı te i Jll .liıtı•"l partinin bed li l>t•nbul Tıcatot 'e zahir~ ll•>r>A 
ıı·ııı oll•artakı ta: ınamam«ine tevfikan Tilrk Jir:ı,ı olarak nakden \'e defa

ten rcs\ İ\ e edil ..:ekti· . 

'J ı:n ınu\ ... ı.:r.:ut tt' lif edene tcklirinin ıncro1.c • uınıımıce ta.;tikini 
·'lt."11 ll'ı. ~ 1r ı ı:c,~p 't'rilt:cektir 

ın \lt·n1;..l"kı ":nl'.lı,\cdt·n .,u lıı "'11:--t;.ı ccllicdik·ct·k fhığdoı\Jar .,uınrlik 
tc minch·n ınu pi,~· • ntl:ır: teklif '-:ıhiph:rinin t·tl• h'·d1.:cc1 lr· i bedel de bu 
~ll-...u u n:ız,ın dik: .ıt(.; alınafarı. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 27 ŞUBAT, 1929 .'i 

işleri Türk 

anonim şirketi idare meclisinden 

Dahili ni:lamn~mcmizin 2::1 neli maddesi mucibince hi.'sedaranı 
umumi hey'etinin Y.irdeki nızn:ımed(' yazılı maddelerin mti7.akcresi 

için :rn :\lnrt 92•ı Cuınartcsi ~iinll saat onhe,tc- ~irkcti•\ lstanbulda 

!'irkccidc kain Limanı lıınıııda idare merkezirde ak, kk toplanmaya 
çağırılmaoı kararla:ıtırılnııwr. 

:'>!izmnaınemizin 2.ı ncii m:ıddc:<i ınuı.:ibınre ııldade tııpl:ınıaya 
gerek esalcteıı Ye gerek 'ck:l.lı.:t ı ];)ekal .'iO hisseye sahip olan 
zevatın, 2Cı nci maddeye göre toplanma !(ününe tckaddiim eden 
on gl1n içende hisse senetlerini ~irket idare,.i nıcrkzinc • ve ya Tiir· 

kiye iş Bankasının merkzile şubelerine tenli ile mukabilinde :ıl:ı
cak.laı makbuzu idare meclbine irac ederek duhuliye 'nrnhası 
almaları iktiza eder. 

ilhizahrat nızııanıesi· 

ı- ldarc meclisi ve murakıp raporlarının okunnıa-ı >e tasdiı..i. 
2- l 928 sene ·i bilançosunun ve kar Ye zarar hes:ılıının YC 

temettü tevzii hakkındaki teklifin tasdiki İl.: idare meclisinin ibra." 
3- idare meclisinde açılan azalıp;a intihap olunan zatın ıtzah

j!;ının tastiki. 

.ı, - ı C)29senesi bilanço,;unun tanzim 'e lllllllınl hLy'cttcn ta,diki 
tarihine kadar devam etmek üzre ~irkct ıni.ırakıplcrinin incihalıile 
tahsisat nıikdarlarının tayini. 

MahluJata vakfiye müdürüyetinden: 
Hidayeti ilun 27-2-92C) hafta (1) ııihareti ihln 27-::1-•ıı<ı C,'ar~amha 
''uruş 
~2:"8 

10888 

~00000 

IJa\ utpaı•ua llckimoğlu Alip~a emesin de (ı4 numaralı dükk;\n 
arsasının di>rtce bir hi~.sesi. 
L"sküdarda kadiyc ,;;ahalle•inde ~l\·acımurat sııluğınd• 1811 arşın 
mıkdannda ı .~ numara ile mürckkam ah~ar hanenin nısıf hissesi. 
Edirnckapı.-ında l lacınıulüttin mahallesinde 1.üküncülcr cattcsindc 110 
atik 1 :i2 cedit 72 arşın arsanın lllmaını. 

Gedikp:tş.ch Bostan :ili mahallesınde I.:ilise soka~ıııda 1) fltik numaralı 
1.lll()) orşııı R oda .1 ;ofa l matbah 1 -arnıcı mii:tcmil lı3nenin 
taınamı. 

l\idaycti ilftn t .l '.! 'J'.!IJ lı:ıft:ı 2. ııih:ıycti il:ln 1 Cl-.l-<12<ı cunı:ıııe;ı 
luruş . . . , _ 

ı .10000 Ferikiiy Fatin Ucndı sokağında .w No 4~0 ar~ın :tr'4!nın tamamı 
:10000 (arşı Keseciler sokağında I02 'o dükanın tamamı 
10(ı40 Evüptc Kırkmerdiven caddesinde 16 i\rı 1 (ı04 :tr;m .ır<•nın tamamı 
80000 <.'cnıbcrlita~ \tik Alip:ışa m;ıh;ıllc•i Ta1 ulpazorı ,.,t<ldc-i ~ ı c ~ i\'o 

uç odalı iki dükkdnin .l ıe hir Jıb,c.-i. 

llid"'ctı ilAn (>·3 1H'l hafta .1. nıhanti il:ln b·,l·'l'.?11 <.ar.aııılıa 
.l\uru~ 

2fıh!ı~ Sar11cr Fı...ııUıaprında l~-14-14 1 No. Kc,tane >U\lf ıı havi 
\ e rnaa fundalık hağ mahallinin .ıo hi>scdc 2 hi»c ı. 

(>900 Samat\ ada Sancaktar 1 layrettin mahallesinde Jo:ınirltı ('~-mc>i 
ğınd:ı '1<ı ı ·o. (ıt) arşın ar;anın tamamı. 

~'iOOO Bnkoz Yalıkiıy ~chilıurııu cad<.binde '.?+, '.!lı .!'2 '\o !i,"ll 
ar:-anın taın.ımı. 

:ıo<ıtKJ Ortak<I) küprtıha0~ o~'!ğınd:ı 4CJ \ e ( 'aıııi;<•rif 0<ık;!'.;ımL;ı !l , o. iki 
) üzlii lıil:\hı\'a I0.1 arşın :ır.<anın tamamı. , 

Jlida~ eti ildn '.!<J 1 <)~Q hafta •!. ııih:n eti ıl~n 2~ '.!-'l'.."f ,,r<.tıtılıa 
kuruş 

:121000 llcıojthı !:'i;anckarakolu k:ır~ısında l harita nııın,ıralı '.!6:' ar'ııı 
ar .... :ının tatnaını. 

~5000 ('emhcr1icı~ \"czirhan alc katında 24 ı o odanın 4 c~ f lıi~sesi. 
14;13.ı \·edikulcdc' 1 lüseyina~a mah•lle>inde l\lüt\ap >~ka~ında '.!f.'i arşın 

, c: ci, ~. nunıaralt arsanın ;l tc 1 hissesi. 
JOOO<KI llern~lund;ı Utip ı\1ustafaçelehi mahalbindc hli\ük jlarmaUapı 

Selanik bankası 
Ticaret ksııununun .lh 1 inci 

maddesine ve ntzamnanıel dahl

linin olbapt:tki ahkAnıına tcdi

kan, :'cl:lnib ll:ınka.-1 hey'eti 

umumiyesi 1 tl29 ":nesi :\'larun 

30 uncu Cumartesi ~ünii ;aMt 
1 ı de adiyen akdi içtima ede

cejı;inden, hiı;sedaranın ycrnıi 

mezkurda idarei merkcziyeyc 

teşrifleri rica olunur. 

Hey' eti umumi) ece mevadı 

atiye müzakere edilecektir: 

1- :\lcclisi idare raporu ve 
ıııurakıpkrın raporu, 

2 1 ıc,alıatm ta.,tiki ıle 31 
J\anunuerel J Q21"1 tarihinde rn
hakkuk eden temettuatın tara 

i,;cimali hakkındaki meclisin tek

lifatı , c :\leclbi idare .ıza•ının 

ihrn~1, 

3 \ lliddctleri lıi canı hul:ın 
\lcclisı idnrc :ıza<ının ~erine :ıza 

iııcilıabı. 

4 Ticaret kanuınıııun .ı2:ı 
ünnı ııı:ıdde>ine tcdikan \kcli>i 
idare aıJ1>ına ~ırkctlc kr1i mu:ı
melnc mezuniyet ica,ı. 

5 - - ,\lumkıpkrın tayini' 

.\kzb.ur i~tiına<la ha:1.1r lıuluıı
maı.. \T 1 a ycrlı.:rinc bir 'ekil 

gönderme~ ;rzu,uııcla bulunan 

ı.ıaı..l<t ı uo frnınklık 1 \15 adet 

hi,-;c >cnc<li kupürüne malik 

olan lıb;cdarnııın, hbsc scn~tlc
rini l lcıcti um<1miycnin in'ib
dındaıı .hir h:ıltıı e\ el, y:ıni en 

nihayet 2.ı \1art rarihir.e bdar 

zird~ ı;fütcrilcn mahallen: tc Hm 

etmeleri lazımdır· 
lstanl,ulda: ldarci :\krkcziye 

Selaniktc: Scl;lnih. Banl..ast 

1 lis_<e >en edatı, l lcy'eti umu

miycnin in'i\..adından 1 ~ gün eyci 
dahi yani nihayet 1 Ci :\l:ırta ka
dar zirde ğiistcrilcn mahallere 

•************" ....................... ~ • Bu of<ı;ım 

MELEK SİNEMASINDA 
c;oT. yaşlan doltürcn hı .... :ııi \e (aciah e: ~\"t.:t zegın bır dra.Jl 

KARANLIKTA BİR KADIN 

:\lüme ... ,Jle:-.i : MARiA KORDA 
BÜ\'ÜK l'ROC:lt\ \il 

··········~ • ·~····· •••+-+ 
OPERA SİNEMASI 

llu nkş•mdan iLth•rc· 
0

)1i\'iik pro~ramd:ı 
Cihan 11rt ti KONRAT VAYTIN mc bur 

anı,tlcrden AGNES ESTER HAZI ELIZA LAPORTA 
ve VERNER l\.RA VS un refakJtile tcnışil ctuJti mua,.zam lacıa 

PRAGLI TALEBE 
u ·rıc• ha·ıkfun lıuyiık ı•p• r ı-ı ~arpı•ıler ıden 

\ 1111. LINER tarahnchn 

Harp ile konser 
:\lct"kketinıızc '•c »ı '"):th:ıt c:~:l.I"\ S "\TK.\H :>Elll\l\ill.llEKI 
hll~ük kuHıp \C <cfarcthonclcrdc krınser ,·ererek takılır cdilmi,ıır Bu 
:-urctle muhterem halkımıı.a tanıttırnıiıı.h. üzere ~un er \crıncğc darct 
ettik. 

Alhamra 

~lihonl•r filmi 

,ehrazat •n 
ilk ira°'i miını•ehetıle \.Al.A MÜSAMEIH:.'il l\lume>•illeri: 

Nlkola Kolin, Marsela Albanl, Olta Parlo 
Petrovlç ,.c 10,000 aktör daha. 
.\luıika: Hl\1SKI KOl\S, KOi' un .'\ı•;ıın \l.\T eserinden mulıelıes. 

Fiıtlırdo znmmiı at ı oktur . 
\'a11·ete projtramında: Hus hry'eti mıı~annlıesi tarafından • Jilli ko>

tümlerile d~n. lftr melodiler 'c popüler ,arlılar. 

• • 

Bu akşam 
ve ,·1rııı ı s-;ıo mıtiııcsinde 

MAJİK SİNEMASI 

MAJİK 
dahi tc\ di edilebilir: Türk Triymu ı.rafmdaıı ı eıılccck 

Pariste: Kambnn ;nkap;inda 43 kıırıscrleriıı fiatlan: 

SiNEMASlNDA 

mlldiriıeti bu ak.anı konsen·atu
var mualllmleri tarafından \erile
cekKONSt:n miınaııebetile sinema 
seansı olmıvacağını muhterem 
ehaliniıı cnzarı itl•ıaa arze) ler . 
Yann 14-JO \e ICi.,, O matinele
rinde ııus I' \ 1,1 < 'ingrnr orke • 

numarada. Kredi Erın-ire D:ıljeri Sl \ \IU:; 
c dü Tünizi. l.Hcalar. !'i(J() \c 400 kuruş 

1, 1 11 m ·ın<la '><l Parter , ~'00, 150. HlCl • Paristc: >U 'ar o; • -
l\al~on , IOO, 75 • 

numarada: S<M ete .lencral · \1.\ Ti ı·:DE. 
- Meclisi idare l.oC'Jlor: ~ou ,c 400 kur~ 

Şehremaneti iliinatı ııaıkon: ıoo w o • 1 
parter: 100 ve 50 

tra ının refokatile 

J\tACAR RAPSÔDİSİ 
filmınin sıı ın•tıneıcridi: . 1 K ;o 
matlne;inue Tiırk Tri o ıı tara

ımduı tenz:i tlı fiaılarla 

KONSER Jliletler eı elen tedarik. cdilehileı;. ı 

~ehrcmaneıinden: hedeli kc~fi 24'.l ••••••••••••1111 l••••••••••••ııl 
lir> 80 kur~ıon ilıareı olan \ı·~-ol· ç k 

1ad• alemdar cadde>indeki üç ınu> r STako·lidiN!(l\'riEk.ıhMil hıRr cseır· ,- l ıyor ... 
luklu \'e~menin !'>:ı~·ak \"C !'>tlİr ınahn~ 

ilerinin tamiri açık miıııakı'8)a kon- 1 blllmum ~rklllerle ticaret· 
muştur. ı 9 \1ırt o'.!Q tarihinde iba- lıuelerl alltadar eyleyen 
Je;i ıolacaktır. Taliplerın şartnam~ \! ümeuili bir eser pek yakıada çıkmak 
almık \C keşif c1rakını gnrmek için l·:,ıll L \ \ 1. C: heredir. 
her gün , e münaka;ayı girm~k için 
mexkOr tarihte le>aıım mildırll~LDe 
g~lmelcri. . . Şark nıerkez ecza Türk anoninı şirketi 

caddesinde .ı , '<• Ur~r hanenio m;ıf hissesi. .. _ 
~0000 c:.ıata c•mti cedit mahalle-inde kur~ıınlu hııı <ı.-t katında ~ y ATRO 

numaralı od•nııı tamamı 1 
Ticaret kanunun JI> l el mdd d ile ııtzannıamei dıbillnın ahkAnıı 

mah uı.asına tevfikan ~ lllelb& ecza Türk anonim şirketi hlJ e

darın hcy'eti umıımlyesl benedıi ati ruznamei ınliT.akcratt.a munderl\' 

mevat hakkında icra! ınüzakerı zımnında 19211 mırttnm 30 ncu 
cumartC!li ~inii sut l !'I te şirketin btADbulda sirkecide Hora anclyan 

hanında kAin Merkezi ldare!!lnde sureti ııdlyedt ııkti lçtlnıaa davet 

JlallJa~ı cmlAki mılıliilc dörder hırıa müduetle aleni <•br~k ıııiiıaı cdeı c ,. 
konıılmtl,tıır. l\1L11.1vedcye i,tirak edecekler kwmetin yüıde Vtdı lıuçu~ı SİNEMALAR 
ni>petinde teminat olarak dürdiıncü. lıııfUnın ilıple guniı. n \>rt lı_uç~k:ta !..---""".'-:--:-~-:-::-:--
Çcnbcrli ta,t• lstanhul E\kaf müdiırföctinde mahlılltt ble~f muracaat Darülbedayi 
etnltlcri. 

[oEFTERÖARLiK''iLA 
.. 

İJan 
f ,jra kuruş nıaballe.-i ,okağı \o dn>i 
. 100 00 l\urı:AZ adı'ı Bahçeler 11 mülcrrer ar;ı 

ihale bedeli ddoccn istif• olunmak ~artivlc halida muharrer ar _ını_n 
mülki\ eti 24 Şubat 92<t tarihinden itibaren bir hdıı müddetle temdit edılmı:; 
oldugimdan talip ıılınların .ı :\ları 9~1 !'azar gün_ü »at 1 l te \dala• mal 
müdürlii)ıündc mllte>e~kil ~ombıon~ mıırı.caatları ılAn nlun~r. 

Türkiye milli sigorta 
şirketinden 

'\lz:ınınanıcniıı 2fi n.:i maddesine te\ fik:m l'ıirkiyc mılU sil-(orta 
,irkcti hissc<laranı ı •ı:ııı senesi martının '10 ncıı cumartesi gunu 
:aat oııdiirttt' ~irkctin ııınkezi id:ırc~i olan C'ıılacadn \''.Hada caddc
;iııclc küin ~Ttirl İ\ c milli. hanında aldddc surette ımk:ıt cde.:ek 
olan hey'eti umumiye içtinıaına da\ et olunurlar. 

Ruznamci mıızakcrat: 
ı \ ledisi idare raporunun kıraati 

2 \lürakıp raporunun ktraan 
;l _ ı ıı2H senesi pildnçosik kar ve 7.arar hc~.th;ıtınııı kabul "l'e 

tasdiki, meclisi idarenin ihrası ve Jıesahatın ııetayıcı hakkında mec

lisi id~rcnin td..lifatı. 
-l- \ledi>İ id:ırc :ızasıııın aidat 'e hakki huzurl:ırile nıudiiri-

yet tahsbatının tayini miktarı. 
,; ;\lcdlsi idareye aza intihabı. 

6 \ltirakıp iııthabı. 

7 Ticard kaııunnııun .!2;1 ndi maddesi ahkAınına tnrtkan 

grrck kendi n:ınılarına 'e gerek di~er ~irketiıı miidur ve ya ınecfüi 
ıdare azaları stfaıi ylc ~irk etle muamelel tüccari ı ede hulunanlar 
için melli.! idare aza,ına selıllıi yet itası. 

lli~er tıcr ı ru teklifat sermaye! şirketin as!(arı • .20 sine 
malik hissedarar ın iın:t.alarik içtimadan lılaka!on gun ~YYel ,irkctin 
merkczıne tcblı~ ılu!'-ııalıılır. 

(;crC'k H aleten 'c gerek 'ekaleten h\akel on his:;cye ııı~lik olı•pta 
irtinıaı ıııuzkfırda hazı lıtJunnıak bteyen !ıis,cdHrnn kanunu tica
retin '271 nd nıeddc,j ahk<lıııın:ı tedik~n yevmi ktiınadıın niha}et 

bir hafta eve! se•ıedatın ~irkeı merkezi id~rcsine emaneten tenli 

ı·tnıeıtc ıııtrhurdurlar. llccli;;i idare 

Tcpehı~ı tiyaıro,unda hu alt,-m 

~aıt !? 1 ~!lO dı 

~ yııaroz kıdm 

J.:nnırdi b ,ublıı \lııhırriri : 

:\ hNhip Zade Celil bev 

\\illet tiyatrosunda • 

Naşit hey temsilleri 
llu ı:ı·ce dü~un"ee mahkı\ıniyet 

komedı 4 perde llafız hiıseı in hcv 
ve ince .. az he~ "eti dondurmacı koYe-
rettosıı Raks 

Ferah sinen1ada 
( :aı:ı 

• h 'aryctc Filim 
!lale. \1, 1 !ermine 

Torafından l lall türküleri 

Dariil'acczc ınıidiriyetinden: 
b.ilrı 

Pirinç lıOIJO 

Patates RllOO 

\' cıatalinyaj!;ı .ıooo 
Yukarıda cins l'C mik,Jarları 

yazılan iiç kalem nıekıllıltın kapa
lı zarf U<uliyle 20 m!rt '12'1 

çar~ıınıba ~umi >aut on diirtcc 

ıııüııaı.a,ası icra edilecektir talip

lerin teminat :ıkçekri '~ tckllf
namclcriylt ıııürac·aatlırı. 

Jlc\ lec m:ltba.a.~ı muı.lurluğunde 

11. (: \ 1~1-

Ci han tarihinin 

/umumi hatları 1 

Beşinci son cildi çıktı 1 
!· 1111 e.:zıı 1 O,"\ kwu~ 

llcz dltlbi ı .ıs ~ 

.. \Je~in • 155 

olunur. 

Ruınanıei nıüzakerat 
1 ) 1 <ı28 >eııtsl fealietlne d•ir medb idare , c murı~ıp nıpor- • 

]arının kıraati, ı <128 31 Kinunueı-cl tarihinde kat edilen hlsabıt 
ile bilançonun tastiki n• Meclisi idarenin ihrası. 

2 ) · "iı:amnamei dıhllinin 1 ::!uncu made>ine te\ fi kın ınecli" 
idare a1.alarının kL,mcn te.:didi. 

3 ) '.\1urakıhin tayini ile nıumaileyhe ita olunacak u.:rctin r#piti. 

4 ) 192Q ,;en esinde mecli'I idare az:ılarına tesvi~ e ulıınııcılı. 
ücreti huzur ııııktarının tayin \'e re.piti 

:\ Şirketin idarei L' mumiyt:>inin tedviri ile mllkelld medi,,; 
idare ızalarındarı müdiri umumısıne verilecek ucret ,e tııh. ı:atın 
tıvini husu;;unda nıecli,;i idareye selihiyet itasi. • 

• h\ıkal ıirnıi he~ hisse senedine sahip olup ııhu içtimada hazır 
hulunmagı ;trzu eden hissedarım malik oldukları hi. 'e. >~nedııtını 
, e yahut nılleo,sc.,Kn malie tarafından muta ıe,ikıları ttcaret kanu
nuniın;ıcı nci maddesi ıııucibim:e l'eı mi ictimada" lüakat lıir hafta 
enel Sirketin ml"rkezi idıırc,ine tel'di edentdert 14zim !{Clir. 

' - \11~<'!.lsi ID\RE 

•Doktor Artin Horhoroni-. 
B_eı_ sojtuk.luP;ıı, idrar darlıgı. ı:°rıast, h_astalıkları, bel gt·' ~~ 1 

ekligı ıle fren~ıyı en snn u~ul 'e aj!ırı ~ ~ırıngalarlı katı 
teda\İ eder Beyol;lu Tokaılıyan <>teli y;ınında mektep 

;;okak ·o .11\. TuJelnn: Beyop;lu ::ı l .'i2 ~ 

Şirketi Hayriye hissedaran hey'eti 
umu111i_Yesi içtimaı 

1 lis,.:darın hcy"cti uınumıve,i .10 '\lart 91!9 (\ımarte;;i l(ilnü 

saat 14 de lrketı~ c;,ııcada l~crmencilerde kAin merkezi iduetjnd 

aleltde surette içttınaa davet olunur. işbu içtimaa su ve daha zlyadı 
hisse sahibi olan hi->~d.aran İ~tirak ederler ve ııhlbl rey olabilirler 

lluznumel ınıa:t erat 
ı- ı 4'.!b scne>i hesahatı hakkında mecll 1 idar~ Yt murakıp ra

porlarııın kıraatı 'e hc,ah:nı mezkılrenin ta>dikıle ınl"c:.ısi idarenin 

ihra:-ı. 

2 - lknı lı nı ıdd~c ı.:~lc) en dz.ılar ile i,tifa ctmi~ olan dz~nın 
yı.:rkrin• ;.;. intihabı. 

;ı -· lkınal ı ınl1ddct cyle)c'l '1Urtkıplerın yc "erine m ,rakip 
ııitihıbı ve Ucretlerinin taı·ini. 
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~büyük adamlar~ 
~ ~H1! JW owi 

Buda 
Buda çok eski za

n1anlarda Hindistanda 
)'?ş·ınuş yer yüzünde 
bugün bile bir çok 
salikleri bulunan bir 
mezhep icat etmiştir. 
Budanın mezhebinin 

esası kalplerden dünya 
nıuı, abbetine silerek 
yoklı ·ğ" ul"şınak. Tabi 
bu mezhep buVünün 
felsefesini hiç uyma
yan esaslardan ibaret
t;r. Fak~t zamanına 

göre Buda cok b,!!Yük 
bir adamdı. 

Bupa bazılarına gö
re lsanın dotımasın
drt n 557 sene evel Hin
( istanda ( Benares) 
şuhri civarınba doğ
muştur. 

Ol dokuz yaşında 

iken bir hukümdar 
kııı ( Y asudhada) ile 
evlendi. 

Buda ebedi hayata 
er;ş nek için sekiz ha
kikat yolu bulmu tur 
ki onlcı r da şunlardır: 

ı - Taassuptan, ev
hamdan, hırafelerden 
uzak, doğru fikirler. 

2 - Asil ve açık fi
kirli insanlara yakışa
cak ulvi gayeler, yük
sek hedefler. 

3 - S'.\de, samimi, 
doğru ve şefkatli söz
ler. 

4 - Do~ru ve dai-• ö 

n1a sulha ve· uyuşma-
ya yakın bir yol· 

5 - Hiç bir canlı 
mahluku öldürüp ye
memek. 

6 Cehah ti, ihtirası 
yıkacak mücadeleler
de sebat etmek. 

7 Daima itikatlı 
bulunınak 

b - F kri dünya dü
şüncelerinden uzak bu
lundurmak. 

uda bu e~. tar uğ
runda kırk beş sene 
çalıştı. Nihayet haya
tının sekseninci yılın
da öldü. 

Akıldan yana •••• 

Aklı üzerine gah ge
lip güh giden hir 

adama: 
- sen gar ipn1isin? 

diye sordular. 
· -- Akıldan yana so
rar ·an gaı-ibiın, ıncın
kkctin garibi değilirn 
Cl'\'a hını '·erdi. 

e la ile mecnun asalı 
3 

Babası, anası Mecnu- j Fakat Leylayı evde Afecnunun babası bu-1 Eşten, d~t~n ba~-
nun peşine düşüyorlar, bu!amayınca büshütün nun üzerine eve geliyor, sı buna en ıyı ç.arenın 
dağ taş demeyip aşıyor- fenalaşıyor, bağırıp ça- karısına olanı biteni biraz gezip dolaşmak, 
lar, nihayet ıssız bir ğırmaya,üstünübaşını anlatıyor, karı koca başka memleketler 
yerde oğullarını bulu- parçalamaya başlıyor. oğullarını iyi etmek için görmek olduğunu 
yorlar. Babası, anası Oğlunun hırpalanması- o devrin en meşhur he- söylüyorlar. O vakit 
~fecnuna söylemedik nadayanamıyanbabası, k' l · · h ı Mecnun yanına yükte 

b
. _ Le J b b ur erını, oca arını 

SÖ d.k 'h ır gun yanın a a- . . l h f"f h d x-. b. z, verme ı nası at . . . . getırıyor ar. a ı , pa a a a0 .r ır 
bırakmıyorlar. Bakı- sına gıdıp kızını ıstıyor. B" b. ·1 h - _ az eşya alıp seyahate 

. Adan1cağız memnun o- ın ır ı aç, er tur . . . 
yorlar kı Mecnun yola lu 

0 
d. 

0 
k-. lü nefesler, dua la r .. çıkıyor. Fakat gıttığı 

gelecek gibi değil .. Onu y Kr ve ıy .r ı. I · Heyhat hiç biri Mecnu yerlerde gene avuna-. . . . - ızımı sıze ge ı n . - .. . 
eve getırebıl.mek ıç~n: vermek benim için bir nun derdıne çare olmu- mıyor, hep şu sozlerı 

Leyla bız<le mısa- şereftir. Fakat herkeş yor. Bu kadar zahmet tekrar edıyor: 
firdir .. oğlunuzun ak J ı n dan çektikleri, bu k ada r vırap beıayı &fkla kıı .. ına bent 

D • b" l d t ] l h ld Bir dem belayı ••lı:lan etme cüda beni I)'e ır ya an uy u- şüphe ediyor. Akılla- para saç ı < arı a e Az. eylenme inayetini ehli dertten 

ruyorlar. Ovakit 1\lec- nıncaya kadar bu işe ı neticede hiç bir fayda Yani ki çok belalara ini milptela beni 

nun eve dönüyor. razı olaınam. ı;;ını görmüyorlor. -Bitmedi-

Hırsız kun1panyası 
nasıl yakalandı? 

Evelki gün Taksim 
nıerkezi memurlan 
gran1ofon ve plak sa
tan bir kaç kişiden 
şüphelenınişler. 

Bunlar Sırp konso
loshanesi kavası Zeynel 
Ağanın oğlu Şevket 
ile Reşit isminde biriy
miş, Bu plaklan, gra
nıoforiu nerden aldık
larını sormuşlar. 
Hık, mık, Şevket "An

nemden,, demiş. Şevke..: 
tin annesi Cemile Ha
nunı çağırmışlar. O 
büsbütün cevap veree-

• 
nıış. 

lsayı ne yaptınız? 
Eski valilerden biri 

yahudisi çok bir mem
lekete vali olmuş. He
men ertesi günü yahu
dilerden ileri gelenleri 
yanına çağırmış, ve 
şuradan buradan bahs 
açarak: 

-Söyleyin bakalım 
demiş, İsa aleyhisseJa
n11 ne yaptınız? 

- Efendim, çarmıha 
gerdik ... 

- Ya.. demek itiraf 
ediyorsunuz ha ... 

Ellerini çırparak içe
ri giren jandarmaya: 
-Bunları hapısedinl 

• • • 
emrını vermış. 

Yahudiler bir müddet 
hapiste yattıktan sonra 
rüşvet vereceklerini 
valiye bildirmişler. 

Vali yanına çağıra
rak sormıış: 
-Nasıl İsayı diriltti-

niz mi? 
- Dirilttik etendim? 
-Hani nerdedir? 
-İşte efendim, karşı-

nızda duruyoruz. Bir 
seneden beri aç susuz, 
üçümüzde İsa aleyhis
selama döndük. Daha 
bir kaç ·gün zindanda 
kalaydık, bizde İsa gibi 
göğe uçacaktık! 

Cemile Hanımın Zenı
zem Hanım isıninde 
bir de arkadaşı varmış· 
Beyoğlu taraflarından 
şiındiye kadar yirmi 
otuz hırsızlığı hunlann 
yaptıklarından şüphe
leniliyor. Tahkikat iler
liyor. Bakalım sonu ne 

· çıkacak? 

Gelecek nesillere yadigar 
Amerikalılar bu asırda icat olunan tey

yare, telsiztelefon ve saire gibi erişkin icat
~ann ka)lholup gelecek nesiller tarafından 
bilinememesi korkusuyla bütün bu icatlar 
İçin büylık bir abide yapmaya karar 
vermişler 

Bu :-' h;de, mısırdaki ehramlara benzeyen 
bir ehram olacak ve ehramın içine hu asırdaki 
icat oluran bütün makinalar, şimdi kul
landığımız eşya konacak, üzerine de nakış 
suretinde resimleri yapılacak. Bu ehramı 

kurmak ve içine bu kadar eşyayı koymak için 
bizim paramızla tanı (2ı;o) milyon lira sarfe
dilecekmiş. l)oğrusu büyük hin1met! 

Sizde bu fikirde misiniz? 
$Her hata, bir şeyin 

sui istimalidir. 
$ Vern1ek, iyi fena bir 

şey ka·l~aktır, insan 
vermek sayesinde dost 
ta kazana bilir düşman 
da ... 

-Ehliyetimizi fazla 
z.orlamağa gelmez, el
de bulunanı da kaybe-. 
rız. 

•Kadınlar, yirmi beş 
sene geçtikten sonra 
daima geri kalan birer 
çalar saattir. . 

İnsanın başına ge; 

len telaketlerin çoğu 
geceleri evinde otur
nıasını bilmeınesinden 
ileri gelir. 
. 1' Sırasında cömert
lik eden, gün gelir baş
kalarının keselerine de 
hakim olur. 

,..,, Bazı kalpler mer-
merden olur, takat bazı 

eczalar mermeri oyduğu 
gibi böyle yüreklere de 
tesir eden şeyler bulunur 

, Kusurunu itiraf e
den adam çok defa baş
ka )arının kusurunu gör-
nıez. . ' 

Zabıta n1eınurları 
Adliyeden ınüsade alıp 
Ccn1ile Hanınun evini 
aran11şlaı . Aşırılmış 
viizlercc eşya çıkmış, 

~ . l L • •• 
• ... • 1 ,il!:. 

• 

hi 
Cenup hudunda g·ene 

eşkıya yakalandı 
Dahan1 isminde bir ha~dutun kumanda

sında 70 kişilik bir çete cenup hududumuzu 
geçerek köylünün hayvan sürülerini aşırmak 
istedi. Fakat jandar;na kuvvetlerimiz eşkıya
nın bir çoğunu tepeledi. Yedi tanesini de canlı 
yakaladı. 

Bu, eşkıya reisi Daham ile arkadaşlarının 
kapana girdiklerinin resmidir. 

Onlar haydutluktan bıkmadıkça biz de 
terbiyelerini vermekten usanmıyacağız .. 
~- a - - n on n n n - - - - -

LE!!L= ~·~i!.a_ı. ~il! j 
Su ve hava 

Su ve hava hayatın iki men
baıdır, dense layıktır. 
Su ve hava olmasaydı yeryü

zünde ne insan, ne hayvan ve 
ne de nebat yaşamazdı. 
Fakat iyi ve uzun yaşmak 

için suyun da havanın da safını 
içmek ve teneffüs etmek la
zımdır. Canlı mahlukların ki
reçli ve temiz olmıyan sular 
vücudunu nasıl harap ederse 
bir yerde kapanıp kalmış pis 
hava da insanı, hayvanı ve 
nebatı mahveder. 

Loyit Corcun bir nüktesi 
Geçenlerde lstanbulal olsaydınız, sizi zehirler 

geleceği söylenen meş- öldürürdüm! 
hur Loyit Corç geçe'?~ demiş. Ovakit Loyit 
lerde Londrada bn C _ _ 
nutuk veri yornıuş. d_,orç gulmuş ve lakay-

k ane cevap vermiş: Nutkunun n1evzuu a-
dın aleyhdarlığı imiş. - Fazla zahmet ma-

Orta yaşlı. bir azda dam, ben bu teşebbü
çirkince kadınlardan sünüze imkan bırak
biri dayanaınamış, pür maz, sizin kocanız ol
hiddet kalkmış: doğum dakikada ken-

- Siz benin1 kocam dimi öldürürdüın. 
----

Sakatım bulabilecek misiniz? 

1 uıllaı sırı 
~t I' 1 a V tH İ p 
a ınııı kuı -
~umındaıı kaı;
mak isıiyorl.<t r . 
Fakat .lvı · ı 

saklaıımı . 
ereyı> <aL 

lanmı ·, hııluı ı 

hakal nrıl 
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Hasan kolOriyası kibar 
Kız Amelihayat mektebi 
müdürlüğünden: 

~,Hl ı..i: rcın ,-Jzt ınakinal:t rih: tcchiz edilt:n hu ... u ... i tlakLilo kur..;u 1 ~ Şubat 
tarihindt:nhtri \l'lli t:tfrhc k;ı~·dına ha7la.ıll ı~tır . 

'ı ın .. j .. tcnı. \"<ı~tı \;.. 't.: ( Hirtti 'azı ınakina.larilc tcchiz cdilc.rck talebe) c 
. · · d ı k'' · · ı · · N•mzct olarak ht·r tin-. yazı maki na .. ı uzı:ntı c ça ı~ınım -,tt"ı nı ven m1şur · • · . 

· . .. · · .. • ti .. acaaılan l:ııımdır ,· -~dcdilt:n 11.ın \{' B.n rerlt:nne b.:J)pt:tılletneJ\ ı~·ın .!-UtA t: rnur 

Şark Sigorta Anonim Şirketi 
lstanbul 

!'\Jıl. Siı:,ı ırtil ·\ nııııinı Sirhcti hi".i~cdaranı 
ıiltı"ıtdif pt..:r~t.:ınht.: ~ünü kahleır.t.:,·al . saat 
.'111 J.. hanında Uriincli l~atteki nıtrkczıd<ll· 
ınıuınh C\ t.· da\ et olunur. 

t.:lcndiler 28 ınart f'J2'J :arihıne 
Ol\ lıııçul.ta şirketin < .alaı~d~ 

•lelAdc iıı.ikat edecek Jıcv etı 

· Ruznaıneı müzakerat 
r - \ltcli<.;j idare r.:tpnruııtın k'raati; 

~ \ lurakıp ı:ı.pcırunun J..ınıati~ ... ·. 
1 C)'.!8 dl'ı rci Jıe,obiyc>iuc oıt bilAnço ve Urıı ;-.a~ar h~ılsalımm tla-dikı • 

. ı . r 1 ·r . . ·r eden nıcclı<ı 1 ore ~,. •rının ~l1,·e..:n dt.'\Ttı hc .. ~thıyc zar lnt. ~ ' aı_ 'ızı e · 
ıhr<1sı.; tl·nıc:ıuıatı ~ırkctin ... urctı tC\"Zll: 

flt2S de' rti lıl·ı.;:ıhh· t·si için ıntl:li"i ic.lıtre :\ı:ı .... 1nın huzttri\"c ucret· 

h.:riil· nHırakıhe ir;ı ı·dilcL"t:~ ücretin ıaytni: . . . .. 
;i l'l<,.?q dt.:\rc:ı J1c .. ahiyc:-i İ\'İll mcli~ı Hlarc aza'-ılt: mura"-ıhın t;ı~ını: 

( ( • ,. • ·ıı<li namlann::ı ,-c ~erek :-;ıir ~irkctlcr mct:li~i idare azot~ı 
J - •lTl'r. r.l: • _ l' · 'd 

vc\a. nHichrlen ıfatile sirkctinıizle icrai ınu:ın1elr Jıu .. u:-una ınec 1:-'1 ı :trc 
;iz;ı.:;ına n1c'7.uni\et \t• ~clah1jel ita..; ; 

IJıt;ı • ı:-..:ı~ ıııuı...a ,ı..:lcnaınenin -~' nru , ....... t..11 inl'i maLldclt!rİ 
ınııL·ihnu:c hl·{c.:ti t1muıni5e içtinıaın:ı i~tirak edebilmek için_ laakal ~.10 . 
hi'"'L· "'t')cdinL· Tnalik hi ... :-:cdaran cfrndilerin hile5a1c \ c' a . hıl' ek!ı.lc b~ını 
oldukl:ın ~cnL·d:ıll irlinı 3 t:ırihindcn laakal <ıtı ı.ı,i~n C\ el şırket . 'czne5_ınt.: 
'"'" ı,.,ınl'lıld•kı lıanl.olardan birine tenli ctnıclerı \'e lıııhapta ~ırı..ct taı:ı 
fındaıı ita 1..·dill'l'1..·k dulıtıli,·e ,.:ı ... ıka5trH ahz ,·c iıtilıs:a1 '" ıncleı; nıu.k~a~idir. 

,\fe~lı "'ı ı<larc 

Şark sigorta Anonim şirketi 
lstanbul 

·ark i"Orta \nnninı ,irkcti hb--cdaranı efendiler 2~. \lan. 1 'l2'1 
' " ' 1 . ' . ırihıııc nııb:ıılif l'cr>cmbc "İinü kahleac\ ııl >aat on hin c ,ır~etın 

ı':alatada ~ark lıanıml:t ıiçiiı;:,, kattakı merkezinde fc, k:1bdc· [n'ikat 

l lc·eek hcı 'eti umunıi\c\·c da, et olumu. 
Rl'Z\".\:\Jr.t :\TCZ.\ KER ,l,T 

!:-irkct """ 'lıuka\ cknamc,inin '· ı 9_ uncu m:ıdde,inin "6- ın.:ı 
f'i,r:ı>llll'l ben t'\·bi zir tadili; 

-~irl.ctın nukuclu mc' cudc,ilc ihtirnt akça,mın tcnnıiıc,i zım
nında nıc\ cut 111d•ali~ın naktcn hank:ılara tcnlii, de\ lct tahıil~tı 
ik sair c·slıanı ',. tal11 ilat muhavaa \'C flınıhtu, e~h;\'ı nııtnL'\ ıycnın 

.:ım ali i'il\ rı ı , m.,ı!C\·c tasarrul: lıakKma nüitcdair alık:\nıı kamı· 
oııı·,·ıc wı.fik:ın ,cJıir . ıc J..:ı-:ılıalanla cml:\ki i~tira ıe furuhtu YC 

ip;>lckkr lıakl,ıııdaki ahkamı kanunııcy_c tclfikaıı \ltnt 'ir\...etin, 
ipı •tek ını>' ahilindc ı~razatın;ı mahal ı eren enı\·:ılı ~a\ rı nıcnkulc~·ı: 

ı.ılıtı tuııcllııkunc ~cçirnıcınck ~artilc ~clı;r \ c kasabalarda Uin 
''.11\ ali ;!:il\ n menkule üzerine ipotek nıukabilind,• iknv"tt icra;.ı 
'c kl·1.;ıı;ı. ~irl«·tin tartı ta<arrııfunda bultınan cml;ik nzcrinc i-ıik-, 

r;ızilt krns• n· \alıut nıczk[ır cnıl;\kin kanuni kefalet olarnl-. ırac'i 

"' l ın~l:\ <ittilı-,Yf.~arar eder... • , ~ 
llıt.ır. \lali~ olduµ;ı. lıi"elt;r nıikt:ırı ne ılur><ı olsun hi"cdar 

·~ııu fcı k;ı\:\I~ lıC\'cti unıunıi,·cyc htiral-. C\kl.ıili!· ı e i~tinıa tan: 
hinden l;l:rkal lıir Jıafrn c\-cl ~ırkct ı·c1.ııc:;ınc ı cı a ı,tanhııld;ıkı 
lıankalanl;ı;ı birine hamil oldııji,ıt hi,:~c scncdatmı te\ di 'c lıulıapta 
,irkct tarnfınd:ııı ita edilecek dulıulin· ı :ırakasını alız 'L' i<tihsal 
~den lıcr lıi.-,cd:ır tkarct kanummu;ı ".l~~~iııci nıadılcsi ınucılıiııcc 
l•:ıiz oldu~u Jıb,clcr ni>pctindc reye ııı:ılik olur. 

İ·tanlıul 2;- Şlı,ıt ı<ır.ıı \ll:C'J.bl İll.IRE 

----------------------~ 
'f icaret i~leri un1un1 ~füdürlüğünden : 

·r l' ( umhurİ\cti ılc ~osrali:-'t SOY\c[ cumhuri\ctlcri iıtih.adı hükti-
O)l'lİ ~ ı:-ınd:ı uıLiıı":ıkit "l'il'arcr \ c '-'e' risı:fain ınuahcllcnamc~inin cılhuptilki 
~ıhl...:ltnı· :ı fı·\ !ikan mukadJcma tc~cHi icra kılırtmı~ olan ( tfl Scııdikat) 
·ınıt"·c~inin 'l'iırkl\c \t:kili ~crz '.'\:ılko c:fcndi haiz olduj},"u ~cl:lhiyctc binn.cn 
hı. kı:· re nıi.ir.ıc;ı:n\;ı ı..cndi .. inin mu ,·akkatcn 'l'ürkn eden ınüf :trcı...et c:-na~ında 

•nd"· .. ~(·--c\l' :tit hilclin1IL· ınu;ın1clatr ifa \t! hu nıuaıncl:\ttoın ınüte\·cllit 
,,ilcümlc deot\"İ(h: dtrec:ıtı ınchakiınin kitf(csiııdc nıütldci ınuddca alc\ h 'c 

ii1tünclı ":ıhı~ ~ıfatl•ır~lc hazır !1ulunmak üzc:c mliı"':'e!'~_il ~ıua' ini ( '. ·ak~~\~ 
\'oll"~nn ı cfl·ndh ı \crinl' \Cktl n~'P \C ta\111 cyledııttnı ıhh3r \c \l·~aıı...1 
lı\zıın:t\ 1 i

1

hr;ız l'' lcn~i~ \ c ı...c\·H \et b:tcctkik ınuvaf ık ı_l»·ülmü~ olınakla 
;v,." .. ı, 1 n ır. ___ _..,, •.. ,,...~-•-""!l·----~ .... , __________ '::":-::-::--

Mf. V. 

MATBAACILIK 
MEKTEBİ 

İSTANBUL 
DEVLET 
MATBAASt 
DAHİLİNDE 

AÇILMIŞTIR 

KURSLAR 
TERTlPİ 
TASHlR· 
TlPO~RAFl l 
LlTOGRAFl 
T E C f, l T 
çlNKOGRAFl 

GlRMEK ~{A RTLARJ 
TASHiH Kursuna: Orta ınek
teıı mezunları. 

ÇiNKOGRAFİ Kursuııa: Orta 
mekteple san'at mektepler! 
mezunları. 

TERTiP, TiPO, !,ITO, TECLIT 
Kurıııarına: Yaş ve menııe 
aranılmaksızın her talip ah
ııacaktır. 

J...;:.' \.. ,,.irJ~: 
. '-! I 
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Dfı' LET MATBAASI MOOOKLrCONDE~: 
A1illet A1ektepleri ıc;ın 

ŞEHİR l(IRAA Ti 
Neşredildi 

\taariı Vekaleti tarafından ihzar ettirilmiştir 

Fiyatı : 15 kuruş 

l(ÖY l(IRAATi 
Fiyatı : 15 kuruş 

-
Dil Encümeni Alfabesi 

Fiyati: 5 kuruş 
----

imli ve Tasrif f8klllerini havi 

Yeni Türk Ali abesi 
• 

Fiyatı : 7/J kuruş 
-·-~ 

}{usen E~ref: 
hevler 

Yakup Kadri, Falih 
trarafi.ndan hazırlanan 

Rfık: 

Seçme Yazılar, 
~ Fiyatı: ~O kuruş 
~ Ta~radan ,ipari~ c,knlcr 

•ı~.~"'tS~~~,~~~~ 

'fürki"e is bankası u-. . 
nuınıi ınüdürlüğünden: 

'J'ürkh·c iş hank3sının 17.nıir şubr:-i 
hinasıııın inşa~ı nıüııala!i:t\:l 'al.edil 
mi7tir. .\ltin3kn..;a'·" i~tir<lk ctmcı.. 

istc\cıılcra ~annanıc. nuıka\·clenaınl' 

:'tıfl'ti ve cam .. eri planlan. hanla. · 
.. l?zın .o\nk rn<laki umumi ınliJürlü 
ıtüne mür.ıcaatla 20 lira mııkohilinılc 
alabilirler. 
Tcl.lıfnamele•~ mutclıer hir hanla 

dat' alınaeıl. ~füX)(lJ Türl. liralı!. 
bir l.elalet mcktıılıurle beraber iinü · 
ınü,.loli 20 \ ı.n 1 'l'.!Q <;ar~unha 
günlı \iyleden cli'cl umumf müdürli.i ~ 
~limÜ7.e tevdi edilmi~ olmalıdır. 

l ınunıf .n1iü.llırlüıümüz hir giına 

fiat ka~Jı jlo1.etınck<i1.in diledi~i 

rnütcahhitlı! ihalec.il' !-t.·rhı:.-;ctir 

1 Damla 

Pertev 
esansı 

Mendlllnlzl bir 

hafta muattar 

kııar. 

. 
\"uksek mühendis mektebi muba· 

rııt komi.!ıi\·ooundan. 
· Meltcıl binasının i'.nündct.i harap 
nıcrdinnin tccdiden tniası IJ şubat 
m tarihinden itibaren :ı mart 929 
pa7.ar giinli ~ut on üç lıuçufa kadar 
m!inıka"ı a , azedilmiştir. Teminatı 
murakkate>i beş \"ÜZ liradır. Talip· 
Jerin re>lmltri Jlc şartname. mukne
lcnamt ,.e miinal..a<a programını 

atmık üıere mektep müdürüyetine 
milrıcutları illn ııluııur. 

Doktor A. Kutiel 
ı·:tektril.. ınal..inclcridc helso-

guLlu&u idrar darlı~<, Prostat ade
miiktidır. \'C lıelı:e\·~ekligi serian 
1e cilt ile fircııgiri atrısıı tc4ni 
eder. Karalciiyde Riirclc:çl fınııı <ırı
,ındı 34 . 

İPEKLİLER DAİRESİNDE 
(ı1\"c e!ııcn fi;ıtlar•a ,a, ant 1>tif:ıdc . . fır :ıt'ar 

Krep dö·sin ( :u1.el rcnklerJc ckl:iın 
ı:l\~ ınctro--u 

' 
Krep döşin hi c;,J .. \l n1uut~h~p 'J•)t:'. 

rrn~l<rdc metrn-,u • .-J•) 

" A ..-m .Jj 
En ili L'İfi" .ı:>o Krep d<!ışin ınetn~::-;u " 

Krep birınan ( :untlü1.: nıplart iı;·in .195 
ınetrosıı " K • • t ( :cL"'t ropl:ırı ic,.·in '.c :'(in ıno~a29(, rep ıorıe rcııl.Jcrdc frkl:lm fı•tı mcıro-u " 

Krep •• ~ık roplar ic,.·in ~on ınotb ·t25 azur ınetro(,u " 
Krep saten c ;undt.ı.ı ropl311 ic,.:in Sİ).th :>50 renkte n1clr<ı"'t1 .. 
Tual dösua <.' ıını,,.ır \"c a:-t:arlık iı.,·in 250 .. metrosu 

Alh ul:llA cins ( l'i•tit l<en ·3 'Jt:'. 
nıarka ınetro~u 

' .. ) 
" 

Stil ruplıtrı için 
ınctro.::.i !;:>ı. 

40(; 
" 

İ\ i cine:. 
rekllm l"iıtın:ı mctro::-11 
ekstra cin'. müntahap 
renklerde'. metn~<u 

250 Kr. 
275 

Velur 
Velor 

l <,'ok enli ;iıah ı·c ıa 350 ang ez l:lci\·erı metrosu 

•f ıanıamen ipel..!i ı e ;;on 6 5 () 
şı on moılı renklerde mctro>u 

Kr. 
,, 

i~>ekli Ç<Waplar: çifti 323, 2;)0 ve 13::> kuruş 
Prenslplmlz: çok sattp az kazanmakttr. 

KARLMAN ma~azaları 

Karaağaç müessesatı katibi 
umurniliğinden: 

Rarsal i•ııı 
Karuğaç nıez\ıaha..ındı zcplıedilecck hıfllnatm lı~r.;aklan e.whı taurın

dan lıilibtiyar zcbbiye ücretine mahsuben 11\Üesstı:e)'e terkcdllmekte oldu&ıın· 
dın l.ıu suretle miles~sen; mal olan hır.akların satt~ı ı:; Man 'l\?9 tııribi· 
hinden itibaren bir sene ·müddetle YC şanna111esine tel'fikan müzayedeye 
konulmuştur. Teklif edilen fiı·etler şayanı kıbul g'füüldü~ü tabirde alenin 
7 Mart ~9 l'er~embe günü 

0

onikide icra>ı mukarrerdir. Taliplerin a ımc 
için Utilıi umumlliıe müracutt.n !uzumu ilan olunur. 

Taşra müskirat bayilerine 
Fe\kallde 0uhulet ıcusteren yeg;ine ıııüe <e>c Kı\L ·ı falıfiulınılır. 

Rılı - "ouvıl • Şırıp uzcrine ttıpt'ln muımc1e yıpma · 

.t, içiıı < ;ı!atıJ• Kürckçilerde \cı ;ı,;.;ı~ .f. Kain! _...b-
ıııılıı.uınlaı:ı falırila<ına "ljtracot olııwııal.ı 

Mahafilin Kolon yasıdır. 
Hasan ECZA deposu. 

Bedava 1"'erzilik Mektebi: 
i\Taarif veke:lletince btanhukla bir gündüz 

''f erzilik i\1ektebi aı;ılıyor. Hu i\1ektep nehari 
ye ıneccanidir. ~lütehassıs ınuailinıleri 
Belı;ikadaıı gelınistir. 
~1ektebe ilk ~lektep ınezunlarile orta 

ınekteplerin birinci \'C ikinci sınıflarında 
tahsil güren talebeler alınacakttr. 'fa~ra -
dan talip olacak talebelere karyola Ye 

Yatak levazın1atı ve ia~eleri kendilerine ait 
~lnıak üzre yatacak yer teı11inine çalı~ıla-ı• 
caktır. Fazla nıalün1at altnak isteyenler 
Şubat nihayetine kadar her gün Sultanah
nıette san'atlar l\1ektebi ınüdürlüğüne ı 
ınüracaat etıncli<lirler. 

BUyUk ~ 
tayyare piyankosul 

Keşideler her ayın fi. ndedir 
2. ci keşide 11 Mart 

= ~ 

Büyük ikramiye: 
35,QOO liradır 

:E;S 
= 

::;:::::ı 

Bu kesidede 3.900 numara = E:i ' kazanacaktır El 

\'.\l'I 111..\1;[ 
1\ \ R \ Dl: il. l.l !\:; 

'l 'R \T l'U. l'\'I 

SAMSUN 

\L 

:.111?"'u Çarşamba 2. · ~nl)at 
JtünU ak~an11 '\irkcri nlıtırrunt.lan 
ıareketlc duıtru /.on~ldak. lnebolı~ 
!'\cım~un .. ( lrdu. c;ırcson. ·rrahz<•n. 
<.;urnll'n< ı·e Ri7.Cll' ~i<lcccktir 

--. 

MaKaı-nası Amerika. 
narı an birinci lrmiil· 
n:lan yapllmıfbr. BU· 
tan Avrupa makarna. 
larına müreccah ve 

Daha 
Tnf,il~t i~in 'iirkcci<lc \le adel d 

han• ıtti<alin<lc ,,~kenci hanında ucuz ur 
kain accnta ına miiracıat. Tcl. I ıı· 1 r ' 1 

_ ~ ır c c a lccru,,c ıcr \akıt 
l;ıanhııl ı., 1 ~ 

- s n r ı u ı ı ı ı I'"';·:::.:.;:'.· .::.::::·:; ı 1 
T rahzon ikinci postası 
(CL.MI IL.RIYl:T) \:lpıını 

21'-2-929 PPrsf'ınlıı• :ıksa1111 
• 

Cal:ıta ı·ıhlııın11rla11 lı:ırck«!lı• 
Zoıı~ııltlak, İııelı\ı\u, Sinoıı, 
Saııısuıı, l''ııyt,, Faba, ( lr
dıı, f;m·son ·, Tralıznıı , 
Hiıı\ 1 lopaya gidı:ıcı'k vl! 

cluHi.ıste Pazar iskcle.~i"IP 
Hizı:: Of, Siiımene, Tıabzrın, 
J 'nla\lıanı., Oiirelc. (;irc· 
soıı, Ordıı, Fats:ı, Saııısuıı, 
Siııop. lnrhrılı1y:ı ui(ı-ay:ır:ü .. 
gP.lı:rnktır. 

C.alatı k!i{lrü başındı nıerk•t 

aacnte>i Beyo~lu ~:>62 ,\le.;adeı 

hal\ı altında htlilhi daimi• ı~ıo 
[Jnbc aeentcii lstaobul. • 

ı;: ıvmeti \luhammcnc'i 
. !\uru;; 

ıs+aıı 
.. ";ınıpa .. a Buıiik piıal• mahal-
"• • . :~ıa {j 

lesinde baruıhınc scıkıııp•; .· numa-
ralı clrcxm scbı• 1>oıç ı olarak 
kullanılmakta olan . mandıra ar<a 
'.!O.~l hb e.ı JIMI '"' •de miızay<· 
dnc knnulnı~'ada talip ~ulıur 
ct~cınc<inc bin•"'.' (137.arlık suretivlc 
saulma<ı ııknrruretmiştir talipler 
l:ıçaıctin 'dıJ,t Y~di buç~u nislıe 
tinde r•' ılÇelerıylc martın ikinci 
cumırte<I l(tınü >aat onbe~tc çenbcrli 
ıaşıa ."k~,. müdüriyeti .Vlıhlulır 
aı~dün 1·etıne ıniir:ıc~atlan lazımdır. 

,.c ı,Jctmc I' \. . -

Muhasip aranıyor: 
ln~iliZ\'C hilen l,;r ınuha.-ıhc 

ihtiyaç Yardı:. \lı\bd:trların J\mt· 
rikan ı·:kspre, ll:ınb;.•ıı:ı nıurac:ı 
atları. 

Harbiye mektebi 
müdüriyetinden: 

Jll~"J .Solıat hidıı etinden ,'\'isamn 
birinci ha[ta-ına kadar llırl>iıe mel.. 
tehine Talchc laıt edilccetıir. 

craiti anlamak ıizere ı.tanhulJ• 
hulunın ı:cnderin .\sl:erlıt ~ubckrile 
t larlııye mekıehi rcdrtsar ~ııhe-inc. 
Taşradaki gençlerin de c•ı hüyiik 
a<kerlilo. ~uhe<i ,. Lılemlerirc lu7.u 
ınu ınüracaatı. 

fay dalı bir ilan 
Kiirk nıantolan ıııa~J1.anıızda 

ı; • \ 1 , aılc ik· kcfalet,il oUırnı.. 
~aııliyor. Mahmut Pı~ıt kurk\'li 
han ııerko T.T. ı eıs:; 

f<11nhu\ altıncı luılıık mahlcıntsin· 
clrn: '\lüddci lledia hanını tarafın 
dan müddei alc)h Cemil lıcı ıleıfıine 
ikame olunan tescili ta lal.. daı a ının 
18 2 '1.2!1 tarihli cet,ei tahkikatınd• 
ınüddei aleıhi mumailcl'ht akı teh· 
tiılta raıı;mcn hazır hıılıinınodı~·ından 
lıittalep hulul ı1<11lii muhakemeleri l•· 
nununun !l98 inci rnıdde~i mtıcihincc 

r;ıyap kararı ittihl7.ına ,.e tahkılatm 
4 ;l '1~9 Pcriembc ,;ünü saat un üç 

buçuj!.a !Jllikinc kırar ı·crilmi~ olmatf• 
vevmi tahkikatla hazır lıulıınma<ı ı e 
~ık<i takdirde ı;ı ıhen ı.lıkıkata ıniih• 
şeret ül~noca~ı ıchlit makamına bim 
olmol üzert il:l.n olunur 

•XXI Her Akşam fXXll 

(Turkuvaz) da 

Frankardi 



. 
Reisicunıhur Gazi Mustafa Kemal hazretleri mantvİ evlatları Nebile 

Hanın1efondinin şereflerine tertip ettikleri suvarede. 

Evelce ~eçilmez bir halde olan Y enicami 
1>ark1nın şımdiki hali. 

x+l'.;. 
.rı+ ~- ,.,......_, 

- ı..,l..l,.., 

Türkiyede ilk defa olarak verilen bir gü
vercin şaJıadetnamesi. 

l 

Ankara postası filmi birn1ek üzeredir- Resim ~eyecanlı iki sahneyi gösterınektedir. 

Taınir edilen Sultan 
Ahn1et camii 111ina
relennden biri 

HER VAKİT 
Demetrakopulos Biraderlerin 

ı. EFİS 

ahvesini içiniz 
\!Of.:.\ S,\\.'l'OS \l \ini ıı.: PC'RTOHl"o 

Amator harmanı 

-· .ıe-liur YAPINCAK 

Bin Söz 
Bir Resim 

l~~~IU~ 

IRESIMLIAY 
1 çıkıyor 
~l'~!!fJ~~ 
_..Lozan palas oteli .... 

Birahanesile Ankarada 
AÇILDI 

Bir otelde 11nn en son tekemmülatını gdrmek havas,; zaikayı en ı~hhi 

bir şekilde tatmin etmek istiycnlerin teşrifleri mercudur. 

SIPıınızııD~ 

ASAN İSi 

• l;ıapan Asıiç .... 

• 
ITOKS 

Yerli momulıltından: 

Krep Dö Şln • Krep 
Damur • Krep Jorje~ 
- Krep blrman 

gibi ipekli kı.nı~lar ve hcdi
yellk ipekli mendiller ve ~arka 
~it biletimle cuayi tezyiniye. 

llrodc cıhaz 'c çamaşır takım lan 
üzerine sipariş kabul edilir. \1erkcı i 

lstanbul Mahmut Paşa başında aynacılar No 7, 9, 11 Telefon 1 tanbul 2017, 
şubesi Beyoğlu tünel başında ı 'o 376, Telefon; Bt)Ojtlu 7 

Devam ve netaylçl hususlyeslıe meşhur 
asla rekabet kabul etmez 

AKÜMÜLATÖR .y· ·arta· }fAHKA-
MONOBLOK . · SlDIH 
Vartanın yeniden temin cyleclip;i ı.1 plaklı D. F. O :\lonol·

lok akümülatönı cesim olan kunetiylc.C'hc• rnlc,llukk,Ford, Do<lg:e, 
Nash, Essex, Olclsmobil, Ovcrlaııd, Khryslcr, ve aircı c varanıakla 
hali hazır~la en ufak lıir kuvvete haiz olan rakip akılnı~l.\töninun 
aynı [ iatlarıdır .. ynı zamanda unıunıi accntJlan c>kı aklimlılarürlcri 

[(her hangi markadan olıır>a olsun) kıymeti muk,ıddcrderi~ n " ıı 
Hauı;ıa almakta olduğunu ve yerine cln'i daha J;\ metin 'c mt ~a
bihi bir diğeriyle tehdit eylemekte olduğunu ih''l eder. 

Son ,i,tem şarj stnsyoııiylc 

Akiiıniilatör tamirine ıııahsus tar:tt cedit tamirhane,i ı ardır. 
L'ınunıi acantalan: 

Konstantin Dassira, ve .Jorj Dassira, Galata Von oda ea<ldc,i 
caddesi 66-68-70 ulak ve hiiyiik arabala~a. ve deni/. motorlcrire 
mah os muhtelifiılccna~ hoy cin<, ve kuv et akı.-nııhllcır toku d~lıt 
vardır. 

lzmir )iman ve körfez inhisarı şirketinden: 
Şirketıınl/. "Zero diz fin IAvc, maden kömüründen on hiıı ·ıoooo, ton 

kömür mbilıyaasını kapılı zar[ usulü ile münaka<aı a ~ıkarnı tır. \1 akasa 
müddeti J 929 Martının .ı ncü pazar Jlilnü n~leye bd>r olup 1 gün ;aaı 
12 ye kadar şirketimizin lzmirdc birinci Knrdoııdaki daire ındc bulunan 
mübayaıt ko.misyonuna tevdi ve ir~al edilecek zarflar kahul lıınıcaktır. 

Kömüılerın teslim müddeti 929 -enesi ui'"nı >Onundan J JO 'cnesi 
nisanı sonuna kadar bir sene olup 1929 nhanı ·"ımııııla ilk paru ~:ıooo. 
ton verilcr<k bunu müteakip her üç ayda ( temmuz 92'l, te~rfıtie\ vcl 'J29, ) 
( kAnunsıni 930, nisan 9JO, sonlarında ) ikişer bin ton 'c ı ahut nisan 929 
sonundan başlanarak her ay "6~0. ron lzmlrdc şata (.< 'l.J·) te;; im dilme~i 
ve bedtUnin her partinin tamamen te>liminı mıctcakıp tedi~c mc,ruttur 
:\lünıkasaya i~tirak edeceklerin kapalı zarflarla birlikte • .51~JÔ. Türk liralık 
Banka teminat mektubunu da miiba~aa kombıonuna te\Üİ etmelctj hlzımdır. 
\lünıkata neıice>inde ıtklif olunan !iatı ~lrket kabulde ın~hrar nld ğunu 

şimdiden beyan '° ilAn eyl.r. 
Kömünin evsafı '' saire hakkında fazla malumat almak i tı eni ·in 'ak-

Radyo şirketinin alafranga saz hey'cti 
- ılnden tvtl mübıyaat komisyonuna müracaatları lazımdır. 

fi .... ...-... ... llHHHl•Htltlltl .. IHl•UllllllllllHlll"fHllllllUIHllllllll.llllHllNHlllHlllllllll-

I .\IESTL :\il nOıı: HL'RI ' r~·ı·rı"' 


