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Ticaret odasi kitibi umumisi Ticaretimizde anarsi var diyo 
Bayat pahalılığı 
Hayat pabalıhtuıa karıı gel

~· httkametin ve belediyelerin 
b!r '•ziCesi olmakla beraber, ay· 
121 ~anda halkın, bütlln müe· 
tehliklerin de bir vazifesidir. 

Mee'eleyi sarih bir surette or
'-Ya koymalıyız. 

Şiklyetimiz nedir? 
Bu pklyeti açık bir şekilde 

kfornıuI6,, edelim - ifade edelim: 
. Uınuml pahalılığa, yani Cihan 
1StibaaI buhranına kar§ı gelmek 
bu nesil için kabil değildir. Dün· 
Y• bunda m.Uttefik! 

Paralan ahın olan, nakdi 
~ dolayısı ile düşmeyen yer• 
l~rde bile hayat eskisine (1914e) 
121~tle pahalıdır. 

Atalıdaki cedvel albn pra 
geçen memleketlerdeki pahalılığı 
gOaterir: 

lsyiçre ytızde 162 tezayüt; 
Amerika • l 70 • ; 
Mıaır (ea u) • 155 " ; 
İ?ıgiltere • 167 • ; 
İsveç • 172 • ; 
Norveo ,, 184 • ; 
Finlandiya ,, 1~ " ; 

Bizim istediğimiz bu delildir. 
Maksadımız hakıkı cihan pi· 

Yasasına gelmek, hatta yakla§mak-
tır. 

Cihan piyasası Iatanbul piya· 
Basından ucuzdur. Meseli Yunanis
landa, Bulgariıitanda hayat daha 
'Ave\\mr. 

. ~:diyarlarda gerek bele
dıye, gerek rnii!tehlikler kontrol« 
daha ileriye götürmiiflerdir. 

1
. Biz de (belediyeler, müsteh· 
iltler) kont.rolü sıln tutacak olur· 
Bak fiatlar ayni seviyeye iner. Me· 
&ela 100 yerine 75! 

Esnafın şlmarıklığına karşı 
gefıneli. Müma!!il mal Beyoğlunda 
7Se, Aksarııyda neden 35e olsun? 

Belediyeye bir vazife düşüyor. 
Fakat müstehlikin, müşterinin 

de Vazifesini unutmayalım. 
Başka memleketlerde, acaba, 

~üşteriler nasıl bir rol oynuyor· 
r da esnafın gaddarlığına karşı 

geliyorlar? Dik.kata değer bir 
~es' ele! 

••• 
1
. ld&şteri esnafa §(>yle karşı gel-
ıyor: 

. 1- İstihlak Kooperatifi ( veya 
8111dikaaı ) teokil etmekle. 

Bir dairenin memurları , bir 
~ahallenin ahalisi birlik oluyor· 
~ r. Toptancıya başvuruyorlar. 

11~takendecinin kazanacağını ken· 
'"4ttli bllnıyorlar. 
h. 8uııun için şirket tegkiline bile 

aet yoktur. Rivayete göre, bfade, 
ti'elee mahalleli bu işi görürmüş. 
A. rı eT, yirmi ev birlik olurlar 
/i 81'lla-altından toptan eşya alırlar. 

tadaki fark ehemmiyetlidir; me· 
~Ja bir okka sabunda 25-30 kuruş. 
~ ~naf müşterilerin uyumadığını 

ii;ı:ırunce itidal kespeder. 
F •kat müstehlikte hiç bir hare· 

:et eörmeae artık gaddarlığına 
'1dut yoktur. Bulgaristan koppe· 

~tifcilikte pek ileri gitti. Haydi 
ı:ı: derece teşkilat yapamayaltm; 
ol daire, mahalle, sokak birlik 
,, toptan qya da alamaz mlyız? 

ol - Belediye bu işe ön ayak 
\r uyor; Tüccarı, esnafı topluyor 
't: e onları müşterilerle yakia.,tı· 
1Yır, fıatları tespit ediyor. 

, .. talyada bu sayede fiatlarda 
• o...ıde 18 fark hasıl ohnu_tur. 

Hayat paltalılığı iJe mılcadele : 6 

Ticaretimiz anarşi Acem ba1ııu 
le çı· nde bulunuyor Bir dostumla konU§Uyorduk; 

• dedim ki •.. 
- İramn hiç hlr J_~yi olma· 

• • J k f • • halw kiftdir. O ~r 'f'e la· 
Başka memleketlerle hızım mem e et mıs lelerle süslü •i~ ~d~r, keıı-

hJ k . . .:" l Ü dt batlarJli\& bir buyük mede· arasındaki paha ı nıspetı tuy er rper- niyet delili addedilme#e liyık 

bi ed• deı:ll od? ten r manzara arz ıyor. l>ostwm cevap verdi: 
. - İran halısı güzel bir şey-

dir. Fakat maale8ef bir mede· 
n~ti detil, an~k iptidai ~~ 
cemiyet hayatımn ıspatı olabilır. 
Bilyük sanayi merkezlerini halı 
yapmaktaki aczi işte bundan 
ileri _ _geliyor. Anlatayım: 

V taiyea esaslı surett,e kurtara'bilmek için 
yapılacak iki tedbir t'ai dır, birisi emtaa tica
retimizi anarıiden kurtarmak, ikincisi de kredi 

bolluğunu temin etmektir. 
... 

Ticaret odası katibi umuınisile 
müderrislerin fikirleri. 

lstanhu)Qki hayat ve maişet pahalılıpnm seltepleıini araştırır· 
kea aerek devlet mekanizmaeı içinde, gerek piyasada, bu va.U
de '• &6tlemele lln 'ahiyettar olanların da fikirlerine müraeat 
ettik. PaluiWıja amil olan muhtelif sebepler hu tarzda ortaya 
d4Jdllflace maraz bütün manzaruı ile ~ edilmit demektir. 
O.dan 10nradır ki tedavi çareleri arallU'. Yalmz faür atlelerbı 
delil, en seaainlerimizin bile üstüne çöken bu kabne, es.Jı ted· 
hirlerle isale edilmeyeo::ek DialıiyeHe dejildir. Yalnız vaziyeti layı· 
kıyla kavr&\mak lazım geliyor. 

Ticaret mektebi müderrislerinden ve ticaret borsa81 umumt 
katibi Nizamct .. n Ali hey şu fikirdedir. Deyor ki: 

- Türkiyeci( , 
~~~ hayat P!haWığı-

nı iki mleasire 
irca etmek zaru· 
re ti vardır. Biri 
dünya hayat pa· 
ha lılıtı~ ıa Tür· 
kiyeye inbisa • 
nndan mütevel
lit pahalılık, di
ğeri Türk hayab 
iktisadiye s i n i n 
icap ettirdiği 
pahaldık.. Bizim 
gördüğü müz , 
bu iki müessirin 
tereküblin den 
tahassul eden 

I 
bir pahalılıktır. 
Dünya istihıali
b gittikçe tan
zim edilmek üz
ere olduAundan 
bu cihetten ol
an tesiri pey
derpey azalıyor. 
Türk iktisadiya
bnın ta 0 z im i l'leareı mektenı müderrınerinden Vehbi B. 

nispetinde bizdeki pahalılık ta tannın azlığına müteallık bulunan 
azalacaktır. Acaba iktiaa diyabm· bu nokta, hayat pahalalıtımızda 
azan nesi pahalılığı tevlit etmek- çok esaslıdır. Eğer paramızın 
tedir? kredi güçlüj'ü dolayisiyle banka-

-Halı ancak el ile yapılabilir. 
Onun için külliyede halı imali 
kolay bir teY delildir. As halı 
yaj>ıp satmak ve kazanabilmek 
içııı gftnde on on beş kuruıla 
çalıf !:,~a razı ytızlerce aIDele 
kul ak iham. Bu kadar u
cu ücret mukabilinde gün6nü 
satan insanler, bayabn, iptidai 
1118İfetİD basit kazanç im1'im
nm gayet mahdut oldntu yer
lerden hatka nerede bulunabi· 
lir? Hah san'atında İran, fıka
rabğı ile dünyanın makinelanna 
meydan okuyabiliyor. İranın 
Avrupalılaştığı gün halı ölmüş
tür. -Ahmet Haşim 

1 pjx~nkonun son 
1 kısmi da dün sabah 
l merasimle çekildi 

Piyankoaun mltebaki kısmı 
dün çekildi. Kazanan numal'41a
n dercediyoraz. 

20000 
Lira kazanan numara 

36854 
12000 

Lira kazanan numara 
58380 
10000 

Lira kazanan numara 
33513 
4000 

Lira kazanan numaralar 
25851 53185 
31256 14967 

2500 
Lira kazanan 

24676 
58534 

numaraıar 

56790 
46496 

(Mabadi iç aabifemizdedir) 

Tıp bap-amı 

Doktorlarımız dön 
bayramlarını ·tes'it 

ettiler. 

Darül \ ~nn eıabai Neı'et Ömer B. 

Fakültede bb 
masamere 

verilerek bir 
fOk nutuklar 
irat edildi. 

Tı.p mürataipleri 12 Mayıs tarihini Tip bayramı oı.ai ıı.r.. ...... 
etmiılerdir. Bundan SOl'll'a her sene 12 MayıMı 7q,la alalradar ~ 
bayram yapar ı 'm ve bu minasebetle müaamereler Wlip ~ 
NeUJıiın diu ,rıs olması dola:yuiyle Tıbbiyeli/ar """"' bir _,,.... 
yaptılar. -. 
Merasime saat 

on üçte Hay· 
darpaşadaki Tıp 
faldlltesi bina • 
ıında başlandı. 

Fakültenin ka
pısında genç 
talebe tarafm. 
dan karıılanan 
davetliler bay· 
raklarla tet:ıin O· , 

l~uuş :C:-ridor- FaJdlltedeki dtlnka mSeameN 

lardan geçerek büyiik salonda Neşet Ômer bey BOD ve .,..h 
toplanıyorlardı. Muayyen saatta hatvenin büyllk Gazinin irpdı 
müsamereye başlandığı zaman ·ı ld ğı T tedriaatuma 
salon davetlilerle temamen dol· 1 e ab 1 ve ıp 
muş bulunuyordu. kendi öz dilimizle yazılmata ba· 
Kalabalık arasında Fakültenin !andığını kayddetmiı ve mesleki 
bütün hocalan, maruf doktorlar, tesanüdü temin ede•• bu top)a. 
ferik Pertev ve Hilaliahmer reisi nışı düşünen fakülte talebesiai 
Ali paşalar görünkmekte idiler. l şayanı takdir buldupnu illve 

Müsamereye Bahriye bando- etti. 
sunun muvaffakıyetle çaldığı Is· Bilahara proğramın musiki 
ti~lal marşı ile baılandı. Aya~~a kısmına geçilmiş ve Niıdet Vahit 
dınlenen marştan sonra Darul· h M d H izzet 
fünun emini Neşet Ömer bey an~m, •, am .ege, . 
bir nutuk iradetti. Darülfünun Nezıh, Mea ut Cemıl beylenn 
eminini nutkunda hülasatan de- iştirakleriyle hazuruna nefia bir 
di ki: ziyafeti musikiye verildi . 

Türkiyede ilk tababet cereyanı Saat dörtte Faldlltedeki mera. 
Borsada baılar ve muhtelif devir- sime nihayet verildi ve davetliler 
ler,. tarihleri ~şarak .103 se~e Süreyya salonunda tertip edilen 
evel~ne . ~adar ıl.k şe~ıyle gelır. çay zivafetine götürüldü. 
Eskı dını tedrııat ıle • Ul6mu 
iliyei diniye,, tedrisi halinde 
tarakkiden daima geri kalan bu 
taluil uaulü 103 sene evvel ya
pılan kurtarıcı bir hamle ile 
dinin çerçivesinden sıyrılmış ve 
yalnız dünya işlerile alakadar 
olan meslekin istiklali kurtanl-
mlfbr.,, 

lng·iliz lirası dün 
1002 ı~uruş 20 
parada l-r,apaııdı 

Para mıktarı ile eşya mıktarı larde müdahbar olan kısmının 
ara s ı n d a ki muvazenesizlikten gittikce azalması ve binaenalayh 
ibaret olan pahalılık, bizde eşya banka haricinde tedavül eden 
mıktarının azalmasın~an m.üte- kısmının çoğalması da nazarı 
vellit olarak izah edılmek ıcap dikkate alınacak olursa pahalılı
eder. Filhakika Türkiyede eşya ğın ikinci bir sebebi görülmüş 
istihsalatı azdır. Diğer taraftan olur. 

!lusabakamiz 
lngiliz lirasının evclki gün bir: 

denbire · ükselmesi piyasada his
sedilecek bir tesir yaptı. 

idhal edilen eş~ ticaret tar- Şu kısa mülahazattan ıonra 
zımızın son derecede ( desora· . . b. lacak 

1 • ) 1 vazıyetı tes ıt etmek ve yapı 
anise - tanzimedi memış 0 ma- t dab · · .. k 1~- ı· 
sından dolayı azdır. Tab.ii d. eğil e ırı gQ$terme ıanm ge ırıe, 

mi k tt k t k denebilir ki, bu. tedbirlerin birincili midir ki me e e e ı ıı o 
mıktarını ' teşbit eden bu iki emtaa ticaretimiz aTUJTfİden kur- l · 
emtaa mıktarı, yani mili! .istihsal tanlmalı, ikinci&i de kredi bollup ~. 
ve idhalat mecmuu nakafı bulu- untemin etmeüdir.,, 
nunca pahalılık baş gösterıinl V 
Denecek ki, idhalitımız müte· ehhi hey ne diyor? 
madiyen artmayor mQ.ı? Buna llctisat mecliai tbalıntlan ve ali 
mukabil denir ki istillsalibmız ticaret mektebi müderrial.erinden 
mütemadiyen azalmıyor mu ? Vehbi beyle ele göriifttık. Yehbi be
Ve keza dencek ki idhalatımız yin söylediği aözler, daha ziyade bir 

Dün öğleden evel lngiliz lira• 
1004 kuruşa kadar çıktı ve 1002 

1 kuruş 20 parada kapandı. lngilis 
• lirasının bugün yükselip, yüksel
miyeceği malum değildir. 

Mamafi Isterlinin bugün bir 
J mıktar düşeceği tahmin ediliyor. 

1 
lngiliz lirasının tereffüuna se-

bep olmak üzre yeni gümrük ta• 
ı rifesi m~vzu ~ahs edilmektedi~. 
ı Yeni tarıfede ıdhalata fazla gu. 
' mrOk resmi konulmuş olman 

sür'atle artmıyor mu? müderris aözüdür,yani namridir.Veh. 
Buna mukabil de denirk.i is- bi bey hayatı ne ucl.fz, ne de pahalı 

tihsalatımlz daha çok sür'atle buluyor. Diyor ki: 

dolayısiyle tüccarın kanunun tat
bikından evel fazla mıktarda 

Leyli H. Rabia H. Sacidr: H. ı idhalitta bulunmaları lngiliz li· 
Müaahakamıza devam ediyoruz. Bu günde üç küçük ıe- j rasının yükselmesine sebep olu-

Mabadı 3 üncü sa fô.dal vimli yav.mnua fotograflarıaı dereediyorP:r. vormuş. 



Hr: @iiıı bir _.., ... 

Bbde "" onlarda ı 
Gazete _,_ 

lastıt"ı'k orta bir 1ı ...... 
llRde yMI bir fM•• tuiı o..._ 
maktadır. 8-ID •ereklı bikly~ 
Iİllİ ,... .... •kleclecseti•· Hi
u,.,.. -Lıddl.e almak lue, 
bizde. • ...,.tiye\ .... (1908) 
bir gtlndeldı ıazeteaia aaal Jm. 
ruldut-e an.deyim. 

••••• Heaa. pek ıeaçtim : tuı
madıtua bir sabık mutuamf
tan t6Jte bir meJd\ıp ald•: 
•...a •Grriyete evfak ft •.....

tiyete edak bir ceride ibdua ha· 
brıGun lcW olmaltn bu bapta 
müdav.W ......_ buı.mak Gire 
•..•. allmerola daireyi tetrlfleri 
tadanu oluav, v. s.,, 

Mewlm heaüı yaz oldut- Mi
de bir elma kOrke bürln•lt ı... 
de .. dan Wri il• bir elki pzete 
aulabiri.... Mabatlannı aalattılar: 

- lir ceride hlia ediyorm. 
-Niçin? 
- Zira erkim ittihat bile yiiı 

vermiyor. 
- y 1111, uvadla, matbaa, aer

..,. ? 
Aldı muhbir : - Bey efeadl· 

ain )lalem~ kala damlar. 
Me•wt,9"e il.n Wr çok 11,thalar 
yaım11lar. $11rleti, edebi uerlerl 
de nrchr ki lüc; biri mGııatefir cle
tildlr. ••••r bir ••• .. baa
mat'J tGbamu. Ara ııra 1eni 
mı ll•r de '""ıklar. 

ll11t11ıllif .,., - Ahibha da 
liitW• .. ~ 

-Ya...._? 
- O da J8ftf yavq pllr. 
-MatbM,..,..ye? 1 

- FJadim, bir nuahanm...., 
rafam lderiıl, 011U IManl, ilda
.._...,.... .. it baylece dt-
.. ec1 •• 
ıı.; J:.!? ......... Wr 

- J(aY .a, M,im? O,.. laa
~- eHrlerlm Yar ki., 
mftll•cle ba111ruw çeat par
~ ..,.,... 

Mullahlr:- Ha bey efendi, lla 
Namllc Kemal 

- Sermaye! bu • mühi• .. y, 

s:teci nam1etlerinln hiç akıl ve 
liDe ı.a.emifti. Buauala be

cr 09 terldbi il8fill bir nam 
.ıtaada ...... bir ..... çaktı. 
~ .. Hltli bet iclaıt llyiha, iç 

bir ı..ide, - farW tiir 
bor• cedveli. Na der-

.. utatohnqfMüeuil-
lerin brfguacla utandım. 

Fwbt idari liyihalar devua 
~ •\lf, hafta IODWlda 
1f .. .,. dlftil; ,...te iH •• M• 1111 yaptlmuma talik•0

• mi
l iti ... kapadı. 
........ Wrlr liJiUlan 

_.. bUttrmek i.tlyor. Yb 
O.. tedarik etti. HavadillD •-
ml)'lll oldup.u sördO; bir ay 
**8 ... ,. tekrar illtipra ltaf-
W.. .. 

o.ete feaa halde. Derken 
•ıWı bir memur çıkb. Büyük· 

ka•ı: 5 
Anene Lopin 

Kapalı oda 
Yaı&an: 

Naurke Leblanc 
odaam yanı be ında değilmi? 

- E t, burası ı.avallı anne· 
min b rı id.. Babam burası ile 

mü a ~r n kapalı tutulmaıını 
f!mr m , Y eromda bir kilit taka· 
r k ın htar nı b b ma gönde.r
m · tl Ann min H'fdi"i bütün eve 
b d •. Bud\ arda babamın doıt· 
la n aan bir r sama yaptırdJiı 
bu uk hır yağh boya resmi var· 
mı . Babam bu resmin anneme 
ç k h n edı m söylerdi. Bu sa· 
b b d rın anahtannı 

lerden bir çetanan elftn&ı bili
yormuş. Uylluı ıazetai bir fM· 
taj sahifeline d6ndü. So.ra bir 
mmllteHı peyda oldu. Mua be
, ... geçti. Aykldı muurrfr, mD
bir, nnıNhhih tuttu. Bu derme 
çatma gazete muhterem lcarile· 
rin byıtmlıtı aeticeeiade lstaa
bu1un en fazla satan abifeai ha
line geldi. Ukin dört ay geçm• 
den pe eski Hvİ)Wİ•e imdi. 
Bir münuebebi& aewrtJatta do
layı kapandı. Hatırlanızl O g6a-
ler ,.Uzden fazla ıazete iaat edil
mitti. Bmılann bir taaMİ bile 
zaman. dayuamadı. Neden? 
çüakü maksat ıazetecilik detildi. 
Matbaa yok, sermaye az, mes-
lekten yetiıme mulıarrir bul•· 
mamıı, hepıi derme çatma. 

Çok şüklr pifuada amatör 
gazeteci kalmadı. Fakat bu ilti
haleyi pçirebilmek içla 15 HH 

teorüdecle bul•nmak liıl'm imiıl.. 
Arbk kaleminden kan d .. layan 
bir Mt elllidea yazdıtı llyiha
ları 11epet.ek için yevmi pıete 
Ç1karmıyor .•• 1908 Sulannda 
yüzlerce ... elik ballnclan çıkan 
millet ruete deni._ te)'İll ne 
olduğunu bilmiyordL 

Htlrrtyet devrinde gazete ÇI· 

bna.ıt İtte bu adeh tebean 
....... intlt-r etti ve olmachı. 
O ,enlerde b .. ._ ..wfelen Wr 
,tSlden r~lrimı: • Ne ul ... 
ltktar lmtşfz, deyecekslnlz. Helkı 
bir u çeken lcalem kavplan 
idi. Y oba ... adis pıetecilltl 
.... .,.,a.mamafbr. 

KllVVetll, lmdred, sermayeli, 
._taam bir tahrir he7' etine 
malik bir pzete ihdas edilmemit
tl ld lııalk-Amap&cla ve Amerika
da olchatu lfM-rueteye gın1111, 
alı .. n, ıezete kendisi içia bir 
ilıtty.ç laaliae pisin ••• Dikkat 
ettillb mi? Bizde en çok maval· 
fak otan (yani sabn) gazete, bir 
nevi duyguyu iıtiımar edendir, 
•etell taauubu. Halbu ki gaze
tecilik bu cleiildir, bundan batka 
bir ıeydir. lıte buaua içindir ki 
kari miktan müstebr alamıyor •• 
Buu mukabil Amapanın blta
ref .. tbaatı, haYadiı guetelsi 
daima karilerini mulaafaza etmek· 
tedirler. Soa bir hesaba ~re 
Datif Mail'ia atqı iki milyona, 
karii, aeklz llil yoaa yaldqb. 

e. netice bizde de bud ola
bilir mi? EYetl Fakat ta tutla: 
gazetelerimi& onlar ıibi mOcelı
bez olmak tarh ile ... 

Yeni teknik, yeni mekanik. Bir 
pzete ihdas etmek bir demir 
yolu, bir kanal, bir fabrika yap
•aktaa farkıızdır. Y armki Jazı
mı okuyunuz rica ederim. 

CELAL NURi 

nin içinde titriyordu. Birinci kata 
çıkblar. Kapının önünde durdular. 
Genit ve yüksek bir kapı.. Eli•· 
betbin se i titredi: 

- Sen aç, Paul ! 
Anahtarı ur.attı, Paul bir ~ 

rişt~ asma kilidi açtı. Geno ka· 
dın kocasının boynuaa dolandı: 

- Paul, Paul, bir dakika 
dur Ab,=1>ilmiyonun kalbim na
sıl çarpıyor. ilk defa annemiıa, 
hayalinin nüne çakıyorum. il-. 
de <lüııyada en sevditim adam 
yanımda iken.. Sanki çocukluk 
bayabm yeniden bqlıyor. 

Paul kamını göbillle batı: 
- y ahlll çocwduk uyıtm 

detil, kadualık bayabD et. beraber. 
Eliaabeth bu deragdftan kuv· 

vet buldu: 
- Girelim Paul dedi. 
Paul kapıyı itti. Tam kaJ'fıda 

ik~ pençere araamda y.ğh boya 
bir kadın resmi vardı. ~ lisabeth 
bu resmin önünde bir mahudeyi 

.. 
Dalıili ve müteferrik lıaberler .. 

~-------------------..--------·----.. _______ , ____ __, ____________________ , 
Emanet borçlannı Ajanslar kongreıl 

tentr: ediyor toplamyor. · 

dt. ~eti .. ~~.% ı:: 
Ttir~ mili hn1ha111la akte· 
dilen Ye nelce parafe ecMlmit 
olu itillfnameyi ma..kere et
miftir. 

Muhiddin B. söz alarak demif· 
tir ki: 

- "Şimdiye kadar 90') borcu· 
nu YenaeyifilBİZİD tebebi eman• 
tia borcuna sadakatsizliğinden 
dolayı değildir. Harbin ara7a gir· 
mMi moratoryom illa editm.i 
bim boreumuzu vennemete mee· 
bur bıraktı. Hamillerden eberiy• 
tiain miimeesillerile usun mfm· 
kerelerden 90Dl'8 bir itillf )apddı. 
TımbiniF.e anetmek fizere para· 
iie de edildi. MukaYelenia uh rll· 
fekaya datatıldı. Encftmeni mab· 
sus davaya iştirak etmiyen bamiJ. 
leriıı mukaveleden harıç tutul
muı hakkında bir fikir serdetti. 
Ufak bir ekalliretin hariç tutulma· 
smda hiç faide yoktur. Mukave
leDia ayMll kabulüuü teklif ed• 
riıa. Sonra mukaYele reye kondu 
ve ittifakla kabul edildi. 

''''""'--Tilavet encümeni 
• 

Lcameni 'rillyet d6u içtima 
etmif Ye İaönl feWr yatı mek· 
tebbıe Jlam plea mesarlfiD sar· 
6na karar yefilmittir. 

Bapratla mücadele 
Haoaratla m6 :adelaye daha fa. 

la ehemmiyet Yerilmesi tktüıat 
yeklletindm vlllyete bildirilmiıtir. ,,.,., .... 

Gazi köprôıü 
Gazi köprüefinfba İlltuı için 

proje yapacak olan M. Pijo•• tet· 
kikatma devam etaı8ktedir. Ken· 
diei emanetten hazır notlar .ı..,. 
br. Tetkikatını yakında b re
cektir. 

Konservatvar 
Taksimde bir konsetyatvar 

bi1'a11 inşası hususunda umumi 
viliyet meşlisi tarafından verilen 
karar ve mazbata dün telgrafla 
dahiliye vekaletine bildirilmiştir • 

Polisle 
Bir iddea 

'Maliye memurlanndan İbrahim 
bey tahsil eylediği ~ lırama 
yankesiciler tarafından çalındığı 
teklinde bir iddeayı amirine ve 
zabıtaya bildirmiftir. Bir taraftan 
polie, bir taraftan defterdarlık 
hadise hakkında tahkikat yapmak· 
tadırlar. Mamafi polis me'murlan 
bu parayı galmalda mazuunen 
Kadri isminde bir gençle bunun 
amea11 H Uti yakalalDlflardlr. 
Tahkikat oeticeei bugün bellı ola
caktır. 

seyreder gibi duruyordu. Odanın 
göliesi içinde, aaneeillİD ç hre
sinde bir hlilüa semi: 

-Paul, bak, nekadar gizel ka
dın! 

Paal yaklafta, bir hakıfta p 
leriıaPı hadakalan böyiidü, ap1arı 
bsilmifti. Elisabedı korktu: 

- ~aul, ne oluyonun? 
Paul kapıya dolfu geriledi, ser· 

bot Wr adam gibi •llanıyordu. 
kolları iki yaua Ciltti. 

- Bu kadın, bu kadın .. eledi •• 
- Paul, enplm, ne oluyomm? 
- S. kadın .. BaJ.mı öldiren 

kwlm •• 

-s-
&ferberlik emn 
lılfltblt ittihamı derin bir 6 

kdt takıp etti. Elisabeth bir tGrlü 
kafuına girmeyen bu IOD cüm
lenin manasını kavrayamayordu. 
Kocasına doğru iki adım yflrü l 
gömleriDin içine baktı: 

Umu• matbuat müdürü Ercü
meat Ekrem B. butl• ehıimize 
releoektir. E..elhaent EkNm bey 
ıeluimizde toplanacak olan ajau
lar kongreıi baklanda iltihzaratta 
b.lunecaktır. 

Haarllle -Mekteplerin tatili 
lllumwn mektepler kurban 

.,..... dolayilile mlmüzdeld 
cmnarteei pnünden itibaren bir 
Wta müddetle tatil ppacaldar
clar • 
Mekteplerde kabakulak 

Şehriair.de bazı mekteplerde 
IOD plerde kabakulak lıuta
bjı çıkmıtbr. Bu yüzden mek
tepler ıılrı bir 11hlai teftiı altına 
alUllDlftar. Kabakulak hutahp 
çıkan mektepler derhal tatil 
olunacaktır. 

Malllıemlerde 
- İngiliz doktor 

Madam Rozanın vefatma eebe
biyet veren İngiliz doktor "lak 
Mikleıko,,nun muhakemesine dün 
devam edilmiı ve müdafaası ya· 
pıhnııtır. Dr. hakkında 2 haziran· 
da karar verilecektir. 

AdllJHHI• 
Adam kaçıran Jandarma 

"Behçet Münir,, isminde bir 
phıın firanna sebebiyet vermek 
ve imza taklit eylemek cürüm
lerinden mamun bulunan sabık 
adliye karakol kumandam hak
kındaki enak ıurayı devletten 
gelmlı ıre miiddeil umumilikçe 
berayı muhakeme birinci ceza 
mahkemelİDe ırerilmiıtir. 

Bitaraf izalar 
Türk· Y wau müakereaine itti· 

rak edecek olan mübadele komie
yonu baları bugün ankaraya gide
cektir. 

- Ne diyonun Paul, dünyada 
buolurmu? 

- OlurmUf. Ben de inanmaz· 
dam, hlll inanmık iıtemiyorum. 

- Aldanıyonun Paul, muhak· 
kak aldanıyonun. 

Paul bir defa daha resme bak· 
tı ve iliklerine kadar titredi. 

- O, docli, o •. tanıdım, baha· 
nı öldüren kaduı! 

Eliaabethi uyan etti, eliDi ıid· 
detle ıöbüne vurarak: 

- Amıem katil olaun ha •. Baba· 
mm hayatı kadar sevdigi kadın 
katil olsun. Zihnim duruyor. 

- Tanıc4m, O .• ta kendisi 1 
- Paul, bu kadar müthiı bir 

iftirada bulunma! Cinayetten bu 
kadar sene sonra, nasıl böyle bir 
iddiada bulunabilirsin? O zaman 
aen çocuktun. Hatıraların seni 
aldatmq ..olabilir. Nihayet öldfl· 
eıı kadmı gördünıc bır iki da· 

l kadan fula gormedin. 
- Göreceğim kadar gördüm. 

Mecruhların 
ifadelen alındı 
Few • Galatuaray m•9uada 

YUba gelen son hadiH hakkında 
Tabim aerkui tahldkata devam 
etmektedir. 1.abıa me'murlan 
din de meoruhlarm ha.tanede 
ifadelerini allltlflardar. 

Tabim merbd bagia tala· 
kikatı ik..a acleoek ve evrakı 
müddei um...uite gönderecektir. 
Müddei ... milllc te hadiaeala 
tahldkabaı müstantiklerden biri· 
ne havale eyleyecektir. 

NGleferrl• 
Hazine vekilleri 

Haine vekiJleri dün içtima 
etmit Ye Huineye ait daYalar 
hakkında bazı kararlar verilmiştir. 

Bir tevkif 
Şile maliye memurluğnda bu· 

lunduğu esnada ihtilasından dolayı 
hey' eti idarece hakkında tevkif 
mti?.ekkeresi kesilen İbrahim bey 
dün zabıtaca tevkif edilmi§tir. 

İbrahim bey ağır ceza rna1 ke· 
mesinde muhakeme edilecektir. 

Vukuat 
+ Ş ka - Sirkecide kebapçı 

Rasi ağa ile hamal Süleyman 
taka ederlerken Rasim Süleymanı 
elinde yaralamıştır. 
+Yangın başlanğıcı - Feri· 

köyünde Bahar sokağında zebra 
hanımın tsvinde dün yangın çıkmıt: 
sacla söndürülmüşütr. 
+ Dünkü kazalar - Son 24 

saat zarfında 3 otomobil kamsı 
oldu: 

1 - 8 · 64 numaralı otomobil 
harbiye mP.kt bı kar§ısmd Feh· 
mı isminde bir çocuğa çarparak 
yaralamljtır. 

2 - Şoför Mustafanm idare
sindeki otomobil harhıyede sucu 
Ni§&D8 çarparak yaralamıştır. 

3 - Bolulu Hasan isminde 
bir genç 741 numaralı otomobilin 
altında kalarak yaralanmııtır. 

irtihal 
V aıington büyük elçiıi Ahmet 

Muhtar beyin haremi Kerime 
Muhtar hanım dün aabab Yefat 
etmiıtir. Mumaileyha bir buçuk 
aeaeden beri rababız bulunmak
taidi. Cenazesi bu sabah aaat 
on buçukta damadı Muhtelit mü
badele komİlyoaunda Türk mu· 
rahbua Nebil beyin Şiılide laa
lukar Gali caddesindeki hane· 
ıindea kaldınlarak Betiklaf& ve 
oradan da Oıküdara nakloluna
cak ve Ôz beyler kabriıtamna 
defnedilecektir. 

IHiç bu kadının çehresini haya· 
tımda unutur muyum? Ben naııl 
mevcutum, bu kadının hayali de 
mevcut.. İşte karşımda duruyor. 
lıte göksünde de kenan aJbn bir 
yılanla çevrilmiı bıoı duruyor. 
Ben &alla bu hroıtan daha evvel 
bahsetmedim mi? Sonra o siyah 
danteli.. O kadın, gördtiğüm Jca. 
dm! 

Elisabeth: 
- Sus, dedi, seni menediyo

rwn. 
Ve elini kocaıınm ağzuıa gö

türdü. Fakat Paul sanki artık 
kansının temasından iğreniyor

muo gibi geriledi. 
O zaman Elisabeth hıçkırık· 

lar içinde diz üstü dü§tÜ. Pau· 
lun gozlerinden ateıler fıtkırı· 
yor, yumruklan acaip bir takal· 
luıla ııkılıyordu .. 

- O kadın, o kadın., işte 
elini kaldırıyor ve babamı vuru
yor .. 

Meninden mektup 

Namranda bir 
soyğunculuk 

On bet gündenberi T...-0 
Namrun yaylaamda iken pçea 
P911embe Tanusa avdet ed• 
Cumhuriyet halk fırka11 TartUI 
kaza mutemedi Fahri beyle 
refiki mahkeme katiplerinden bir 
efendi ile kiraaaım bet mG11llJla 
eıhas Tarsusa bir aat moaafeo 
de bir mahalde tevkif ederek 
üzerlerindeki paralarım ve Fallrl 
beyin baZ1 qyaaım aldıkta ..,. 
gözlerini ve ellerini batb,_,.k 
ciYardaki Irmak kenarma terld
le firar etmiıler, Fahri bey ye 
arkadaılan dert saat bdar bir 
uğraıma aeticeainde kendilerille 
kurtararak ıece yan1ı T...
gelebilmiılerdir. 

Verilen haber üzerine jandar
ma kumandanlığı ıiddetli takfbe
ta baılam1ttır. 

••• 
Menindea yazılıyor: - ..... 

sin ve Tanuı mıntakuuıda ,.,... 
lan fiddetli mllcadele aeticelbac:le 
Snne huerai henüz zarar ~ 
mek zamanı gelmeden b6yGk 
mıkyaıta tenakuı etmiftir. 
Mütebauıaların fikrince ........ 
latta buar olmayacaktır. ÇGak8 
bu huıusta köylü ba mGthit ba• 
şereye karıı vakbnda hazırlanaa 
bir mllcadele aç ıftır. 

Arnelei mükel e e kafile lra
file buğday tarl,W nc1aa Sime 
toplamakta ziraal daireli icep 
eden bütün tedabiri ittihaz • 
infaz eylemektedir. 

Mü~ahedatıma nazaru topla• 
nan SOneleri11 mıktan çok fala 
olduğundan faaliyetin ümit ballt 
olduğu kauti hasıl edilmiftir. 

Vali beyle Tarauı bymalcuu 
ve ziraat müdür ve memurlan 
bizzat mücadel yi tatbik etmeac. 
tedirler. Makamı aidine aazaraa 
mezruatm hali llazın mucibi 
uı9mawaiyet bir derecede ve. 
bereketi geçen senekinden fazla 
olduğu aalaııJmaktadır. 

llctiat vekiletinin bir emriyle 
Süneli mantaka addedilen Menin, 
adana, Gazı ayintap, Cebelibe-
reket ve Meraş vilayetlerinden 
buğday, Arpa ile sap ve umaam 
Ağustos 929 tarihine kadar ihraca 
menolunmuştur, Ba emir piyau 
üzerinde derhal tesiriDi YllPIDlf 
ve iki gündenberi alavere mua· 
melat dahi dunnuı gibidir. 

Bundan mahalli fabrilcaJann 
iıtif ade edecekleri ve bittabi 
çifçilerimizin de mutazarrır ola
catı görülüyor. 

Polislere işten 
el çektirildi. 

Buı 91bua dayak attılclarm. 
daa dolayı haklarında takibab 
kanuniye icra edilmekte olaa 
kapı içi polil memurlarından U. 
dile ile alakadar olanlara ~ 
yetçe itten el çektirllmittir. 

Bu kibus!u haYa sanki ~ 
yor muş gibi, Paul birden bire 
kapıyı açb ve adeta met'Wll ocja
dan kaçtı. 

Geceyi deli gibi omaaaclll, 
karanlıkların içinde geçirdi. ciaa
yetin iztırabı bir dereceye kadar 
azalmııtı, fakat Paul hayatmcll 
bu gece kadar ızbrap çektiliJıi 
bilmiyordu. O gece halile ve dilile 
bir deliden biç farkı kalme•qb. 
Zihnine~ ~ 

kar§ısında eanlanıyord• : 
"Ben baba lwtmm ka-
zını seviyo~ 

Hili sevıy~u? 
Seviyor ki ağlayor. 
Şafak kerken, El~ 

kapısı onünden g998ıkek odı•"' 
gatti. F'akat dikkal etti ki, bibi 
artık eskisi g~ çarpmıyor, 

Katil kadına kartı olan ldDi 
qkını hu u a uğratmış •• 

Artık karısını bir daha gör
mek ıatemıyordu. 

[Bıtmed 



Berlinde 
lllilsademe 

8erUa, 11 (A.A] 
~ Berlia cival'lllda PNnzlavda 
bir lllüaiatler ile zabıta aruında 
idi ~l'plMaa ollRf, bir ço!· 

at ~lfbr. 
Berin., 11 (A.A] 

Soviyetler lailatmeti M. V o
l'Otilofun 1 Mayı1ta dylediji 
ll~tukta, Almanyamn dahili işle
l'lne lcan ... k fibi bir niyet pt
lllcditini Almu sefirine beyan 
'baaittir. 

Reval, 11 [A. A] 
r.u ilıllaabat baflam11tar. 

Geredede rahmet 
Gerede 12 [husuıi) 

B.ata mebml surette yat· 
~'Ar ,..... MablUlitua tiddetli 
:~ .;I QJdu. Halk bu vazi-·-\Cll - d-.ce memaun ve 
-~İlaç ip.dedir. 

Mutaha&818lar 
Paria, 12 [A.A.] 

Jo....ı pzetellaİD Berlinden 
~ RMUa Ama aiyui 
~ • M. Sc~ aratan· 
~. ~ W.. ..-ıc.tm netice· 
~~~•ektedir. 
'l'~leria tılbimi hakkindaki 
~--- hklifinill kabul edil
llaelerini .e.kln kılacak bazı 
t.dilita ~it BerliDde zan-
llol"n~. · mmahhuiyle 
llliittefflder m ...... m al-
"-n ibtirai kayit:leriai clalaa mu
tedil bir tekil .. kabule matem•· 
)il olduklan n.ayet ohmayor. 
8erliade lalkim olan bir zaana 
llazaru mii\eha11ıılar konferan-
•ının telkın ve teklifleri Temmuz 
~i .. f< •'•4'-wlttefiklerle Almo 
ve Aderibn murahlaaılanndan 
lnürekkep bir konferansta tuclik 
edilecektir. 

Polis misakı 
Roma, 11 [A. A] 

M. Y.w_.i Pariı misalcanm 
~eriyet ••vldha• girdiJini natık 
qnun l&Jilaalmı meclise tevdi 
tbniıtlr. 

İngili&ler galip 
Brubel, 11 [A. A] 

ı, .. _ID(ltu talamı, Belçikalıları bire 
......,.. be, ayı ite mağlup etmiştir. 

Bir mülakat 
Berlin, 11 [A.A.] 

M. Utvinef ile M. Streıeman 

-~. ----idam edildiler 
Kowno, 11 (A.A] 

'---~aidalaur Schaulen divam 
"IQ'bi tarafntdan idama mahküm 
tdiJea 4 tetllit ~aftan lehindeki 
~'llracaab reddettltiııclen bunlar 
dUQ ıece idam edilmittir. 

Amele kazandı 
Brisban, 11 [A.A] 

<l•eeuland eyaletindeki um· 
~i iatihabat milliyetcilerin ame-
e ,fırlcuına ka"ı kat'i zaferile 
~~ı~elenmiftir. Bunlar 24 amele 
ı,.~~sı ile ancak 29 meb'ualulc 
~ •• br. ----

Berlinde Grev 
Berlin, 11 (A.A] 

Demtryollan amelesi birliği 
trev ilin etmezden evel yevmi
Yelcrin artıralmasına dair olan 
llıatalibabm bir ~akem heyetine 
rz ve tevdie kara\ vermiştir. 

lindbergın te~ekkürü 
Aakara, 12 (A.A] 

d ilk defa tayyaresile Avrupa
ı;n Amerikaya geçen tayyareci 
ta ndberge Türk tayyare cemiyeti 
t rafından ibda olunan murassa 

Y •re m&dalyası münuebetile 
:u~ail~h cemiyete teşekkürle
~· ve Türk tayyareciliğinin mu· 

"cu akiyetle iakipfma dair olu . . . . . . 

yeni bir harp! Mısır kıralı 
aleti yapıldı Alınanyada 

Loadra, 11 [A.A] 
Temmuzun birinde Olimpiyatta 

açılacak olan beyaelmilel tayyare 
leJ'l'İU preaa dö Gal tarafından 
kütat edilir edilmez hava işleri 
wuaretinin tahtelbabirlere yer
leftirilmek üu• aynca inşa ettirip 
ıimcliJe kadar azami bir ketu
miyetle muhafaza ettiği yeni bir 
ta11are tipine att bazı esrar ifşa 
edilecektir. Deniz altında düı· 
manın naıan dikkatini celbet· 
ae~ IMr lıapi bir tarafa 
aaldeclleWlecıek olM bu yeni 
aleti. fevl.ı&de mühim hizmet-
ler ıirebilecek. harp gemileriyle 
tefl'!ki mesai ederek bunlara 
takdiri ıayri kabil muavenet· 
lerde bulunacaktır. ----

Yunan Reisicumhuru 
Atina, 12 [A.A] 

Milli meclis 23 mayısta reisi· 
cumhur- intihabım yapacaktır. 
M. Kouadouriotis'in intihabı 
muhtemeldir. 

Bombayda veba 
Ozaka, 11 [A.A] 

Bombaydan gelen bir gemide 
veb• çıkbğmdan llhhiye idaresi 
hastalıtm şehre bulaşmaıım 
men için fevkalade tetbirler 
almııtır. 

Berlin, 11 (A.A] 
Gazeteler Mııır krala Fuadıa 

baziramn albamda Berliae gele
c:etini bildirmektedtr-

Viyanada nümayiş 
Viyana, 11 [A.A] 

Avusturya faşiıt ve 10Syalist 
teıkllitının pazar pnü yapmak 
niyetinde bulanduklan alaylar 
esnaaıada iki taraf araaıDda •Ü· 
sademe wkuu ihtimaliae mebni 
polis tarafmdan fmalide inzi
bat tedbirleri abnmııhr. 

Hayat pahalılığı 
[ Birinci &ay/adan mabat } 

Neden belediye, viliyet hak
kına istinaden bu işi görmesin? 
Bunu da y~pmazsa gördüğü iş 
nedir'! Gibi bir sual hatıra gelir. 

Bu ~eye varmak için mas-
raf ta m değil. 

Belediyeler orada değil, halle· 
ta lakayt. Bu takdircfe emaf 
meydanı serbes bulmuşlar demek· 
tir. Köte bqı bakkalı, manavı, 

sütçüsü, kasabı, v. s., sülük gibi 
bicare halkın kanını emiyorlar. 

Kontrol noksanından ve bele
di ihmaldan dolayı muhtelif ka
lemler üzerinden vasatı yüı.de 
25 zararımız oluyor. 

Bu demektir ki bu gün 100 
liraya geçinen 75e kolaylıkla 
idare olunabilirdi. 

Yüzde 25 az bir yekun tutmaz; 
gıdadan, vücuttan dortte bir zarar. 

Hasılı istenilen şudur: Masrafın 
bir kısmı ihtikara gidiyor. Müşteri, 
meşru bir ticaretten başka satıcıya 
ağır bir vergi veriyor. Bu vergiden 
kurtulmanın çaresi? 

Himmet 'belediyeldrle bir.zat 
müşterilere kalıyor. 

Lakin aldanmayalım : bütün 
kerameti şehremanetinden bekle
mek revayi hak olamaz. Bir· az da 
muhterem halk menfeatini bil-
melidir. 

Kasap, bakkal, manav, cerci, 
hatta tuhafiyeci şımarıklık mı edi
yorlar? On ev, yirmi ev birlik ol· 
sun; aranızdan uslu - akıllı birini 
mutemet tayin edin. O zat gitsin, 
fıatta, tartıda aldanmasın. Eşyayı 
toptan alsın ve gozünüzün onünde 
size tevzi ve teslim etsin. 

Bölye yaparsanız Koçoların, 
Yankoların, Petroların edep izlik 
derecesine varan gaddarlığına ma
hal kalmaz, fiatları ~iz kendiliği· 
nizden tadil etmı olur unuz. 

iKDAM 

hey'eti 80,000 Çocuk, lş bankası 
umumiyesi dün 

o plandı 
w 

Ankara, (12 A.A] 
lı bankası hey' eti umumi i 

bu gün toplanarak bankanın 1928 
bilançosu ile nıe~hsi idare ra~ r.u
nu tetkik ve muzakere etmıştır. 
bilançoya nazaran banka. geç:n 
sene bir milyon 362 840 lıra kar 
temin etmiştir. Küllıyetli iktarda 
ihtiyat ,e fevkal'ade ihtiyat akç _
led ile sermayeye aıt olan teme t 
hissesi tefrik edildikten onra ge
rye kalan paradan iş ba kası g~-
çen sene olduğ~ gibi bu sene~~ 
hissedarlarına yuzd onbeş, mu-
essislerine beher hissede yirmi 
beş lira te'fzi eylemiştir. İçtimada 
hazır bulun n m liye vekaletinin 
mümessillerinin teklifi üzerine 
hey' eti umumiye . raporu mütte~
kan tasvip edılmış ve ayrıca mu-
dürü umumi ile meclisi idareye 
beyanı teşekkür edilmesi ittifak~a 
kabul olunmuştur. sermayenın 

tezyidine karar verilmek için bu 
içtimada llzım gelen nisabi ekse-
riyet mevcut olmadıpndan hey' ~ti 
umumiyenin fevkal ade ~larak ıç· 
timaa daveti ve keyfiyetin aynca 

· r etmiştir. 

70,000 gene açlık
tan ölmek üzredir 

Berlin, 11 (A.A] 
Vilna taraflarında hüküm sü

ren açlığın pek endişe verici bir 
tarzda yayıldığı 80 bin çocuk ve 
70 bin kadar gencin adeta açlıktan 
ölmek d~recesinde oldukları Var
şovadan bildirıliyor. 

Bir infilak 
Belgrat. 12 [A.A] 

Zagrep yolu üzerind bir bom· 
ba infilak etmiştir. infilakın bir 
kaza veya bir komünist tetkilita 
tarafından yapılan bir suikast 
olup olmadığı hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 
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Türkiyenın en ya
kl••klı erkeQI kimdi 

MÜSABAKA KUPONU 

N•3a 

TOrklyenın en ••· 
lmll çocuQu kimdi 

MCSABAKA KUPONU 

N·sa 

HOmkü karaku .. 
Geçenlerde Ame,iP.cia çok 

.. , ... .tikht lııir malaal~e cere· 
}'MI eCmİt= lleflmr zeacinlerden 
btrillia km bir ....ı.mri seviyor
~ llr _. ~ ormuda 
batb bir bala ..-bn 16rmttt 
•e derllal 
ta ha MHllll ;jii!8iiiiiii 
çekerek la· 
an ttıeriae 

ıteo etmiş 
ve savallı)'ı 

bir anda 
dtirmU~:-- · 
Kız cina· 

yet mıhke-
mesinde ha
kime demiş 
ki: 

"Feci bir 
cinayet işleı-
dim. itiraf 
ederim fakat bu dnayetl sırf onu 
aşkından, onun yttzflDden yaptın 
Binaenaleyh bu clirmiin cezasını 
da benim yerime onun çekmesi 
lbımdır_,, 

Hakim hadiseyi uzun, uzadıya 
tetkik ettikten sonra ne karar verse 
beğenirsiniz? "Kız cinayeti aşkı 
yüıflDden 'Y_'.apmıştır, binaenaleyh 
a'bnın mee'ul olmuı lbım gebr,, 
dıye muharriri durup dururken 
10 .ene hapae mahkum etmez mi? 

Meşhur hikayedir: 
- Zamanın kadısı bir k•D 

seviyormuş. Fakat ~u kıl. bir.göz~ 
kör olan Kadıya daıma dermış kı: 

-"Seni ne yapayım. Komoumuı 
avcu Ahmet efendinin hiç olmazsa 
iki gözU var; onunla evlenirim 
daha iyi,, 

Aym nakaratı her gün dinleye, 
dinleye nihayet canına tak diyen 
hikim hemen bir emir vererek 
avcuyu yakalatmış: 

- Gel buraya hain herif demiş. 
Sen geçen gün yolda bir muslu
mana "gözün kör olsun,, demişsin. 
Bir adama gözUn kor olsun demek 
o adama küfür etmek demektir. 
Allahın yarattııı bir adama küfür 
etmek ise Allaha küfür etmek 
demektir. Allaha küfür neuzübillah 
dinden çıkmak demek olduF,a 
göre k11asa kısas hükmünce 9ımdi 
senin de gözünU çıkarmak lizım 
geliyor.,, demiş ve hemen zavallı 
adamın gözlinli çıkartmıştır. 

Amerikalı hakim de Kadı gibi 
anlatılan pek dertli bir adam ola
eak ki, verdi~i hükümle hükmü 
~fU iyi bile golgede bırakmıt 
blalunuyor. ~er b tilıı bikimler 
Amerikaiı gıbı kadınlara 'Takiple
rini oldürmek hakkını verir Te bu 
cUriimden mütevellit cezalan da 
sevdikleri adamlara çektirirlene 
alimallah btttUn hapishaneler deli· 
kanlılarla ve mevcut mezarlar da 
genç kızlarla dolar. 

Allah hemen cümlemizi bu gibi 
hikimlerden muhafaza buyursun ... 

ESat Mahmut 

Ta ırada 
Sütten zehirlenenler - Mani· 

sada sutteii 70 ki ide tesemmUm 
aliimi gorl\lmuıtur. Olen ) oktur. 

Bir kamyon köprüden düttü
Edremitten Balikesire hare et eden 
un vüklU bir kannon 57 ini kilo
metrede tamir edılen 1 oprl\den ge
çerken Uç metre derinliğe yuvaklan· 
mı tır. insanca bir zarar olmamıştır. 

lzmirde plaj - Hılili ahmer 
çeşme ıl calarında ve denizde tesisat 
\'apacaktır .. Karşıyal,a 1 dil 16,000 
lira sarfile hir plaj vapılacaktır. 

lzmire idhalit artıyor - 1923 
senesi zarfında ecnebi memle!,etler-
den lzmir limanına 19,051737 lira· 
lık emtiai ticanye idhal olunmuştur. 

Bunların altı mih on liralı l ltal-
yadan dort buçuk milyon liralıih in· 
gilt red , bir buçuk milyonu Fran· 
sadan, bir mil)onu Holan adan, bir 
milyonu M sırdan \ e bir milyona ya· 
kın da Alman adandır. 928 n si 
ıthalat 1stasistiklerine gore Izm re 
33;,31718 liralık ticarı emti ithil 
edılmiştır. Şu halde be en zarfın· 
daki ithalat 14 milyon artm tır. 

Atet alan kükfirtler Fran ı 
bandıralı Lotu vapuru 1.zmire 150 
ton k lirt g tirmiştir. K k rtler ~at
i rıı boşaltılırken ate almı ve hır 
ş t üzerinde 100 uval yakın ku· 
kurt ~anını t r. Atee alan ÇU\ allar n 
ınuhım kısmı denize at lmak sur~tıle 
tehlıkenin n i alınmıştır. Yangınınz 
sigaradan çıktığı zannedilivor. 

Anadolunun her 
tarafına feyizli yağ· 

murlar yağıyor. 
Ankara, 12 (A.A] 

Bu ıün Ankara ve bavaliaine 
çok feyizli yatmun.ı yatmata 
baılamıtbr. Aidatımız mafumata 
töre yatmur orta Anadolunua 
her tarafına düşmektedir. Yat· 
mur deYam ediyor. 

Eakitehir, 12 [A.A] 
F ayclalı ve stlreldi yatmurlar 

yatmata bqlamıfbr. 

---. 
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Muharriri: 

On~ gözUnilll bebeli gibi be
bmr. Elinden gelee Efterpiçaya 
bir çar~ bir peçe tedarik edecek, 
pencere.ini kafesleyecek ve kapı· 
sıam önüne bir sim siyah barem 
81141 dikecek. 

Likin Sokrati inhiaan aevmez. 
Köşe bucakta ne kadar dilber 
vana hepieini arar, bulur. İlkin 
kendiı~ sonra ba,blan... Antika· 
c~U:' koyumcular da öyle değil 
mıdır? Ellerine nefis bir ter geçi· 

t4' iit • "da ıce ıpb ona evlerine abılar, 
ıra çıkan mftfteriye devrecleaW. 
İkindi ilsttt ~tah en hl

yük zeyki Tlbimdeb Tcbaele 
kadar bir veya W tur ya ..... 
sonra Omski puıahan.UW. came
kanında oturmak, geleni geçeni 
seyretmek ve gelene aeoene kaa
disini 1eyrettirmek '" ha anıda 
av avlamaktı. d~ .. 

Omıki?... Bu pulabane, bu 
şekerci diikkiaı, bu kahvehaıae 
bir indir. Oraya prip - iki manası 
ile garip • kimaeler clnam eder. 
Adeta bir bonadır. Komityoncular 
muamelelerini orada yaparlar. 

Tellil Mişcna, Omıkiden d rt 
adım ötedeki köte baŞ1Dda bekler. 
Yağmurda, tipide bile nöbet nok
tasından aynlmu. Alıcı ile ubcıyı 
gözlerindeıa anlar. Birini yakalar 
yakalamaz hıydi Omıkiye .... 

Evet! Şimdi Sokrati bir tüccar
dır. Mektepler kapanınca sokağa 
fırlar. YaniJere, Koçolara, Spirolara, 
Eftimakilere yanaşır. Birahane ~e 
sinema masraflarından asla çekin· 
mez. EA!enir, gezer. Bütün Be) o -
lu ve Tatavla cihetleri aanki kendi 
mülküdür. Polisin hayalinden geç
meyen ederde noktalan .. ardır. 
San'attan zevk alır. 

Sokratinin gayesi, "megali idea,, 
sı, Be} oğlunun bir az kanım em· 
dikten eonra .. - ( bu eonrayı bir 
miktar ötede anlatacaAız. · hazır 
olunu!) 

Sokrati, Beye son derece udık
tır. Baba, ..... oauı. kıs her ge " 
Beyi eylendirirler. Bey eakitlen 
hatır ve hayaline gelmeyen zevkler, 
safalar içinde bofulmuttur. Akar
ları aatlL Bu paralan hep elmasa 
yatmyor. Parti büyüyünce Sokrali 
ile Franııanın, İngilterenin yolunu 
tutacak. her kili-at lirası ılnn lira 
olduğu halde memlekete dönecek ... 
Sokrati bir kul, bir köle sadakati 
ile velinimetine hizmet ediyordu. 
Asla alış verişe bile karıştırmıyor, 
fakat Efendisi gerek bu hizmetlere, 
gerek sevimlilili.nr. mtıkifaten 
oğlanı bir miruyedi paşa zade: 
gibi lüks içinde yaşatıyordu. 

Fakat Tatavla dilberi mak adını 
kimse') e açmaz. Y alruılan bile ne 
düşündUğünU bilmez. 

.... Sokrati böyle Tatavlanın 
ileri geleni olduktan sonra her 
yerde izaz ve ikrama nail oldu. 
EBkiden yı zline l alr.:m yan çelebi
ler yıl başında, yortularda ziyare
tine geldiler. 

Bir sabah, büyük cüsseli, çalı 
süpür esi gibi kocaman ve yamın 
bir sakalın sahibi muhterem hir 
papaz efendi kapıyı vurdu. Eftor
piça pencer d n pap zı görmesi 
ile ') ı inden hopladı. r f! Ar· 
himandrit papa Kirilos hazretleri 
Y ohaz o~lu Sokrati Efendiye geli
yor. Kahve, sigara, konyak (ve 
on lira ) ikram edildikten sonra 
papaz, Tatavlada Sokrati gibi bir 
gencin ileri gelenler sırasına gi~ 
diğini görmekle pek m<'mnun 
olduğunu söyledi ve teşvikaua 
bulundu. Sokratinin papaza bir 
gizli öyleyeceli vardı, Ef terpiçayı 
dısarıya çıkardılar. SokrRti, metin 
bir lı anla: 

Ey mukaddes rehber! Ben, 
duanız berekln ile az çok para 
kazanmağa .bqladım. Sizi temin 
edenm ki bir sene)e urmaz iki 
yüs, ilç yüz hin lira sahibi ola
catım-.. 

- Sana hayır dua ederim, aziz 
nlit. 

• -: Buı:a~an . 8?nra ne \'apmak 
11tenm, bilır mısıniz? Atinaya hie> 
ret etmek, su katılmamış halia 
bir yunanlı olmak, ve, açık .ayle
yeyim V uleftiı ( meb'us ), ibtiyar
lığımda da V enizelos partiöaden 
tenuiaetia < ayan > olmak .... 

- Seni takm ve tebrik [I 
Kiriye Sobatil Yabus ..-
bir ıauihatun var: Bu 
itibaren okumak ve yumak 
neceksin, baau aaaa milli ve 
liıaıala emrediyorum. 

O gün Sokrati dene k~ 
Papa Kiriloe her IÜll KOIWl6a 
soblma geliyor ve SobatiJi ll1r 
Hnele mttıaener etmete tlb-
flYordu. ( Bilm.a) 

pahalılıkla 
mücadele 

[ 1 inci .sarf adan mabal] 
- "Hayat pahahlıtı ile ulat-

rmak İltedijimiz iktiaadi baclile, 
yalnız qya ve para münuebet
leıiPin dejiımeıinden ibaret d .. 
gildit, belki daha çok pDİf W 

ıumullü bir hadisedir. Pabalahk. 
inzi dqil, belki mtıtemacli ft 
kolaylıkla ıeçmeyecek uzun Wr 
bubraıun mevcudiyeti demektir. 

Hayat pahalılığı ile mücadele 
iki kısam da toplanabilir: millpet 
tedbirler, nenfi tedbirler ... Ma.. 
pet tedbirler müateblikin dalma 
artan lhtiyacmı göz önünde ba
lunduraralc ona ihtiyaç ve ilti
mil qyaaım mümldln mertebe 
ucuz ve bol olarak temin edecek 
tedbirlerdir. Bu meyaada iltib
uli çoğaltmak, para bymetlal 
arttırmak, servetin tedavlllibae 
mani olan tahditleri kaldırmaJr. 
müstehlike talep ettiği eşyayı ~ 
~min etmekle olur. Burada o q. 

zife kime teveccüh eder? Bittalll 
her şeyden evvel istihail itini 
üzerine alanlara yani siraat, .. 
nayi ve ticaret erbabına... M ... 
leketimizde ve her memlekette 
ilk vazife bunlanndır. Bu meya
da istihsali teşvik edecek teclbU
lerin ittihazı bittabi devlete te
veccüh eder. 

Müspet tedbirler meyanu:da 
radikal olmamak ve palyatif tede 
birlerden olmak üzere m..ı& 
belediyelerin ihtikirlarla miica
delesi, belediyelerin eşya fiatlan 
meselesilc alakası ve en ba,&k 
(milsteblik teşkilatı) demek ola 
belediyenin bu iti ciddi ft &I 
surette üzerine alması da 
zikredilebilir. Menfi tedbirlere 
gelince bu her tevden evvel .a.. 
tehlildere ait olan tedbirlerdir • 
Bu meyanda ihtiyaçları taWi\ 
etmek zikrolunabilir. Mesel& 11-
da ihtiyaçlanm muayyen mıktar
da azaltmak ve yahu keyfiyetea 
yüksek olan maddelcı erine key
fiyeten dun maddeler :· ame etmek 
gibi ... Yahut müstel ' ık bir çok 
ihtiyaçlarından ferag:ıt etmeBclin 
Ziynet ve lüks eşyal r gibi .•• 

Hayat babalığı oyle bir ma
ratdır ki bunlarla mücadele a.S 
tedbirlerden Zİ} ade 1 iısbet tecl
birlerin faideai v r. llıtiJaca 
tahdit ve ihtiyaçtan f rapt balia
de degil, belki istihsalin ilatip
ca tam tevafuku halinde bu ma
raz sükUn bulacak ve k...U lciw• 
çekilecektir. 

Bir hey' et planlan 
tetkik edecek 
Ankaranın A ı ilç mtlla-

ha ısa yaptırılan pi nlan ~ 
ve kal tin } ı t tkik bir jtlıl 
hey'etme tevd olunınuttor. Jld 
bey' etı meyan nda şebreminlikle
rinde bulunmuş bazı znat ile 
birlikte bir kısım meb'ualar ft 
gazete bq muharrirleri YU'dlr. 
Hey' et ilç pllndaıı birini iatibap 
edecek ve bu plin tetkik ol1111a-
caktır. 



ş ede 
kazanan numaralar -msa 

DO@ ira kazanan 
tparlilar 

aas' 36347 48121 
2 1127~ 55509 

AACIC>.'> 56207 38:308 
~284 35043 
.tananl r 

s 39648 41689 
55269 12412 74.89 
BniO 48924 s31s 
69 11191 48304 

4'8003 48839 
250 Ura kazananlar 

52930 -'521 o 49093 42626 
21821 13203 51916 118.55 

6064 3092S 2627 3 39988 
5664 202 55883 943 

36116 3~8 56890 32080 
10027 54492 19624 5133 
466 5 S906l 58002 58607 
27344 22465 10392 17229 
3720S 10439 49832 43492 
26231 22062 47701 31720 

150 Ura kazananlar 
113 24318 11070 11191 

14765 24?. 5 22203 59164 
35568 47096 10185 26531 
8419 37753 11207 52318 
8914 24422 18825 43366 

49833 43005 50605 44771 
28889 8323 21834 31094 
5 945 26161 36374 57909 

8654 49440 
9699 47519 

51359 1781 
15 03 50780 
46 79 7349 
58709 2C80 
24. 59 48%9 
27744 40516 
2848 26927 

45168 24200 
11118 
2450~ 45360 
s32ss 53')11 
30864 31 72 
55446 27489 
34068 35093 
13388 4631 
18305 480 6 
14716 9014 
S83Sl 552tli 
29742. 4ı390 

46207 48285 
42923 20548 
19400 54192 

40479 
26558 
30128 

49639 
526 

25872 
52588 
11795 

15191 
37494 

7529 
56902 
28089 
34523 
37966 
27309 
10353 

6612 
36477 
38706 

0803 21714 32560 
54531 32653 7121 
51486 60S9 3785 
48635 51 081 15309 

40451 
48875 
21789 

44968 
36029 

1306 
351 

50275 

43940 
22558 
m19 
53942 
51449 
13039 
55285 
23544 
50387 
26996 
44410 
42447 

18224 
6079 

50720 

80 liı·a kaz nanlar 
~2778 28718 12450 9100 
35119 47822 6358 54225 
41321 19434 11360 30339 
58193 21674 42903 14471 

[Birinei sayfadan mabat] 

55240 35070 41217 30466 
17298 12324 55528 16486 
15055 48451 27322 15934 
22130 503-51 44635 45889 
49006 52198 2692 53839 
24418 3704 37064 15369 

245 24481 18827 44108 
49381 45535 27706 34497 
53380 1992 4 36224 20913 
42387 55909 35865 43028 
53295 47588 

50 l..ıira kazananlar 
21365 44595 13533 19351 
24576 46760 51095 12791 
45644 50558 21404 20189 
48518 7882 32509 10625 
22496 52339 23698 46025 

288 39655 20112 48355 
36717 1034 280 28560 
11223 31251 51782 17143 
22676 23733 47242 39071 
10157 53410 52506 5741 
53093 6364 20376 40041 
6847 26244 58585 21505 

40224 22409 12243 18841 
22300 42562 40848 54501 
32872 41368 31650 39086 
18894 4045 14197 37855 
51433 157 S9162 22718 
16831 26992 28652 51252 
27025 55837 42220 6298 

3716 29857 7071 59857 
25497 59600 32233 14652 
53326 8697 32838 364 70 
46547 25744 57103 24837 
30491 6334 40278 29492 

1914 2782 58763 2413 
10438 21839 41488 9103 

5359 10511 24670 18911 
27982 45283 8555 7980 
57955 26625 2819 36986 
23105 3139') 26403 49789 
26840 51854 31489 5123 
48523 34252 17726 11417 
36853 9837 18831 21437 

3980 3872 34351 14618 
18831 49927 10874 9756 

2416 26301 48626 32968 
20325 14567 15463 6468 
27394 50390 27461 46425 
47482 51199 3J1499 17490 
39769 59163 19976 5520 
31014 22570 14895 20977 
13785 227 52992 29628 
54655 21876 13498 1133 
45037 50767 19891 33658 
57757 37857 29346 35880 
9075 13882 31959 7548 

47006 57102 8207 1800p 
18151 22369 

Amorti kazanan 
numaralar 

Sonu 25, 08, 80, 54 
olan nuınaralar 30 ar lira 

7577 36926 1078 50785 aınorti kazanını.)ardır. 
47494 1360 41153 12256 
18416 26027 53555 21400 
32672 42444 59990 22876 
30389 32126 41798 5163 
57890 18466 4863 38113 
1 5~95 20297 2 S04 4 "99 
13721 41715 13672 37980 

10 hin iralık 

müküfat 
En son çekilen 10000 
lu alı ... fatı atiueki 

47 76 2767 42 89 273 o nun a ·alar kazanınışlar-
34761 s114 LIBm 43143 ı dır: 

9815 48587 34447 31612 6036 14944 
6301 
7300 

20384 
9097 

24782 

55775 15967 59785 33195 5"">571 
16899 31041 4518 54656 
133 6 1-0808 29134 53072 ] 6009 
19294 3993 37408 25531 8834 
7318 57168 21530 5681 

27l40 60000 i 8946 35281 
30681 1152 51635 11325 

587 27792 42086 17896 
3 16885 51970 49875 1 

314 o 14::> o 10226 
13170 14573 44815 
41494 34 26 59209 
5 071 46 • 6 25649 
503 8 42674 4 65 
329 4 
5 29 
125 5 
~a 
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Bu akşam 

NnşitBeyde: Naşit B. 
Alhamrada:Kuçıik Prenses 
Operada : Amerika 
1\lc\ckte : Al Beni 
:ftlajikte : Gurur 
Asri i cmada:Kadın kurbanı 
Aleme arda: Sarı zanbak 
Fer 1 d : Harp tıe aık Deniz 

l.ap am 

• • egr ceraları: 6 

Bana ilk aşkı tattıran ressamın 
buseleri ile gaşyoluyordum 

''Bütün 

S. ci EŞiDE: 11 HAZRA 

- ., • 

1

: • ve adenıi 

i ::;t::ai~~~~~ (NIY~~n~rL:~~=e'zun ,• !. Yenz ve eski bel soguklarında (Ozonoterrni tatbikatı.) 
Adr~ : Yeni Po tahanc kar ı ında \'lora hanında birinci kat. 
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Çanakkale Jandarnıa ınektehi 

Kilo 

nıüdiirliiğünden: 
14000 Arda 
15000 Saman 

280000 Odun 
Çanakkale Jandarma ~eni efrat mektebinin Haziran 929 tarihinden Mayıs 930 

ımyesiııe kadar bir senelik hayvanatının ihti)acı olan yokarda miktarı yazılı Arpa 
5amnn ve Odun mUzayidei aleniye ile 9 Mavıs 929 tarihinden ifibaren yirmi gUn 
rntiddetle münakasa)a yazolunmuştur 29 Mayı 929 çaıaamba günu saat on altıda 
taliplerin \ereceği fıatlar komis3 onca haddi itıdalde göruldtığU taktirde ihalesi icra 
kılınacaktır taliplerin bu baptaki şartname}i görmek ,,. izahat almak Uzre Çanakka· 
lede hükumet dairesinde mııte§ekkil koınjcı\ onu mııhsu~ı nn nıUcaatlan ilan olunur. 

•DOKUMACI ARANIVOR ' 
ince ve kaba işler için dokunıacıya ihti -

yaç vardır. Taliplerin Balatta Süreyya paşa 
Mensucat fabrikasına derhal mfiracaatları. 

1 etanbul İcra Daire,.inden : 929-3104 
K. A. Istanbulda Tahta kalede kain 

buıı fabrikası sahibi olup Parise azimetle 
Paristeki ikametgAhı meçhul A :ıam 
Me~ulam efendiye. 

Salmora ve ŞUrek.bına Milli Bira .,.e 
mtırubat Türk Anonim Şirketi hisse 
senedatından terhin ettiğiniz hisse eene
datı mukabilinde istikraz eylediğiniz yir· 
mi ilci bin beş vüz liranın temini için 
merhun ve dain tarafından irae olunan 
hisse senedatı haciz edi!mi§tİr. Oç gUn 
zarfında te viyei de) in olunmadıRı tak· 
tirde merhun ve n:ıabcuz hisse senedatının 
furuhtilc tesviyei deyin kılınacağı malü· 
munuz olmak ve ikinci ihbarnaırle tebl~i 
maknmına kaim olmak Uıre ilanen teblılf 
olunur. 

G alatn tUnel civarındaki ValiJe kethu· 
Jası Mehmet pava vııkfındıın Billur 

sokağında 10 numaralı me.tbaa mahalli 
mU1.a~ ede suretile kiraya verilecefinden 
14 Mayıs 929 Çarşanba gUnü saat 15 de 
btanbul fakaf müdiriyetinde encümen 
ıdareyi evkafça ibaleeı icra kılınaca~ından 
taliplerin ııeraiti anlamak ve pe) Urmek 
fiıere Plnent" bn ıı\da maktep aokaıtmdn 

ı .. h ıı ın b > e • u ı .. a 1 rı. 
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Dalıç 
Karaman 
Kara) aka 
Kuzn 
Keçi 
Hığır 
D nn 
1·· ili 

Adet A gari \ aaıi 
K. P. K. P. 
103 115 -
90 - 110 

100 115 ---
4..? 6 -



AIAka ':y;;.:;:;;e maçlar 
eeyredeceğiz. 

M.Hıeet Awupa takımlarıaln seyretmek her zaman ele geç
: lııawetta.rinden biri olan mez bir fırsat teşkil edecektir. 
~turya taknmnm, maruf dün- Bayramm üçüncü günü Fener-

~. futbol kıralı Şakrle birlikte bahçe ve Galatasaray rakiplerini 
lllillfl>la bayramanda ~hrimize gete- mübadele edeceklerdir. Son gtin 
~k Gç maç yapacağım yal:llHşbk. Mısırlılarla Avusturyahların kar· 
~ du~ mun bir zamandanberi şılaştınlmaları da muhtemeldir. 
._~a takımtan ile kartılaşma· Avusturya takımmın kıymeti 
~ınız için b6,ie bir temas ar- bahsına gelince: Viyana gibi dün· 
""çak 6zle.u bir ihtiyaç haline yanın en kuvvetli butbol merkez· 
leh.ipi. Avaaturya takımının lerinden birinde profesyonel ee
tiııar.a hu ilttıiyacı tatmin ede- çinen bir takımın bize nazaran 
'-ktir. ihmal edilemiyecek bir kuvvet 

Avulluryablar•n şehrimizde üç teıkil edeceği muhakkaktır. 
~ 1apacaklarut1 yazmıştık. Bi- Bilhaasa Şafer aibi bütün dün
l'iaei meç misafirlerle Galatasa- yada "Futbol kıralı" namı ile ta:y aruındt, ikinci müsabakada nman bir oyuncunun takımda 
-.btdlçe ile O}'ll&nacaktır. Son buluamaaı AYMturya ekipini mü· 

~e "8ncü maçı Galatasaray· Fe- mallil Avrttpa takımlanaa tercih 
'erb.h41e muhteliti yapacaktır. ettiren en mUlıim bir sebeptir. 

Bu ftçüncü maçın bilhassa çok AvuMul'ya ite yapılacak maç· 
'•tere.an ola-0atı muhakkaktır. larm çok mühim olacatını yaz 
L b mışbk. Buna ilaveten bu karıı
"IQQ gö lcrde ç kan kuvvetli ir 
'-Yıaya nazaran bu maçlarm he· laşmalarm futbolculuğumuz için 
~ti tembiyui yeni bir tasavvuru adeta birer imtihan teşkil edece· 
ietbilc IRffküne çıkarmayı dü- ğini söyleyelim. Fakat nekadar 
linıaektedir. Bu taeavwra naıa- yazık ki bu miihim temasın ara· 

fesinde Kadri ve Mehmet Na
._ reçea laafta gelmeıi mukar· zif gibi çok kıymetli ikl 
-.. oldup halde gelemeyen Mıaır müdafaa oyuncumuzdan mahrum 
"'-ında bayramda şehrimize tet kabyoı uz. Cuma günkü maçta sa-

1 Haziran yaklaşıyor 
B•ın<lan sonr1 yalnız yedi yazı kul· 
lenı1acaktır. Onun için bir aa evvel 

ADLER 
Vazı maklneıerı 

tedarik ediniz. 

A t> L E R makin••• 
Avrupada ilk imal cdil~n yaıı maki· 
nesidir. Tıırihi imali 1898 dir. Bttttln 
dtinyada timdiye kadar 38000 
AD L IE R maklne•I 
eatılmıttır. Harflerin muvazi vuruıu 
bn mar~ı& malwus ve müabuardır. 
Anadolu için aeyyar memur arıyoruz . 
Türkiye için vekili umnmi R l Ş AR 
V O L E Galata Voyvoda ban 7 • 10 
Galata posta kutuau 447 

Bib111tum yazı ve hesap makin&· 
ları atelyası : mü tebassıs bir Alman 
ms inistiuin tahtı idares"ndedir. 

Tütün satı§ı 
ISTANBUL iCRA RiYASETiNDEN 
Unkapaoında ameociya deposun· 

da mevcut 320 denk hendek ttitünU· 
nün beher kilo!u 25 kuruş ile talibi 
uhtesiadedir yeaidea M.yııın 29 inci 
Çaqamba güall saat ondan on ikiye 
kadar müza7ede ile satılacağındaµ 
talıp olanların yevmU Te meskurda 
mahallinde bulUJ1acak memuruna mU· 
rıcaatları ilan olunur. 

i············ı·············· BOMONTı fabrikası i 
i DOPPEL i • • : Birası i 
• • : çıkmıştır • 
:. •••• her yerde satılır •••••! 

EN SACLAwl RUS DÜNYANIN 
OTOMOBiL LASTiKLERi 

Otomobilcilerin faaliyete geçı:netıile ber otomobil eabibi llstiklerin 
metaaeeini dtitilDJDep bqlamqbr. 

Halbllki REZINOTROST hülalmet kauçulc unayı trüatü ve bu 
hUIUIU evelce dtışündQtWıden her eb'atta her keseye elverifli 
ve dünyanı• her tarafında tanan•ı gayet metin otomobil lis
tikleri imal ederek bu cilaetteıa teredcl6de mahal bwakmamatbr. 

HER YERDE YALNIZ RUS REZİ
NOTROST MAMULATI OTO!\'.IOBİL 

LASTİKLERİ fsTEYİNİZ 
Merkezi lstanbulda dördüncü Vakıf Hamnda No. 23, 24, 25 

REZ•OTRosT· 
Telefon lstanhul 1018 Telgraf adresi 
Rezinotrost. Türkiyenin bütün şehirlerinde 

satış mahalleri vardır. 

Laleli harikzedegan devairi müçtemiası ::.'1n~:!~ 
Tayyare cemiyetinin lilelicle kain harikzedegin devairi müctemiaaının birinci dairesindeki 6 ve 27 

~· 32 .. ve ~ .ve i~nci dairesindeki 1 ve 38 numaralı haneler işbu Mayısın 16ncı peıemlte giiaü ve 
uçGncu daıreaındekı 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 15 ve 18 ve 26 ve 34 ve dördüncü claireıiadelci 3 ve 7 
~e t .. 3 ve 26 ~e 31 ve_ 33 n~maralı ~aneler dahi Mayısın 19 uncu pazar günü saat ondan on ikiye kadar 
bılmuza)lede ıcara venleçeğinden talıp olanların eyydmı mezkurede pey akÇ«=lerini alarak devairi müçtemia 
müdüriyetine müracaat eylemeleri iliıı olunur. 

Buz ııanı 
Karaagaç müessesatı katibi umumiliğinden: 

15Kinunuevelden Mayıs nihayetine kadar olan müddet zarfında mevkii tatbika konulu kq tarifOI 
mucibince buzun beher okkası beı kunışa sablmak lazım geliyoraada bu sene aıcaklann erken ıelmui 
halkın buza olan ihtiyacını arttırmış olduğundan on beş Mayıs 929 tarihinden itibaren yaz tarifeainin 
tatbik oluucatı ve bu tarife mucibince tarihi mezkiirden itibaren buzun okkası her yerde üç kuru .. 
satılacağı ilin olunur. 

irtaıek ve ilci ~caebi tabmı- katlanan bu iki genç Avusturya
lhn aynı günde F enerbaaaçe ile lılara kartı oynayamayacaklar ve 
Catataaarayıa kartısına çıkarmak bu suretle: hem münferiden iki ~ 
trlevzuu baba olmaktadır. takım, hem de muhtelit defansı 

(• .. şapkaların en ucuz, en sağlam ve en zarifi ++~• 1 
ş;;r:'• meşhur K::ürael fabriÖiih=a i ,

1 ... 
•) Bu kere imal etmekte olduğumuz en son moda yazlık~. 
•) gayet ba~if ve zarif tavşan tüyü şapkalarımız şayanı tavsiyedir. •!• 
+•:• ( (• htır.l:ul ~ultEn l:ı n ~m ikııci \akıf benı altında+<••) 

Hasseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir haıtalakları 
mütehassısı 

SiNiR HEKiMi ŞüKRO HAZIM 
Nakdi fedakarlığı müstelzim zayıf bir teşekkül halinde kala· 

\'e çok tehlikeli bir teşebbüs caktır. 
ltlahiyetini haiz olan bu tasavvur d b 
•lhkika tatbik oluaursa lstaabul Viyana a ir maç 

•porculan için görülıaemit bir Viyana, · 11 [A.A] 
fıraat teşkil edeceği şüphettizdir. Avusturyab ve Macar iki bok-
8u takdirde bayramın ilk günü sör arasında yapılan bir a~ır 
~Nray • Avusturya maçı sıklet bo~s -~a~ında _macar bok
lle birHkte F enerbahçe • Aresenal sör kalbı uzerıne ısabet eden 
~iisabakası de yapılacak demek- bir yumruA'qn tesirile vefat et· v bu ilci mühim maçı bir ar•d• nıiştir. . .. 

akıf 8karra;= 
müdürlüğünden: 

Müzayedesi temdit olun~n emlik 
1 - Befo&lunda Hüseyin ağa mahallesinde Fendıye caddesınde 74-76 

No. hane . d !bil h w d '>3 
2 - 8eroğhında Katip Mustafa Çelebi mahaHesın e ı::o agın a ... 

S - ıfe~:0~7:aa Kamer Hatun mahallesinde Eleni sokarsında 11 · 13 
No. fiane . 1. k w ,1_ 10 N 

4ı - Kulekapıaında Şahkulu mahallesinde Merdıven ı so a• ·ınqa o. 
dUkh~n . 

5 - Galatada Kemankeş mahallesjnde Yenişehır s~luı~·nda 40 No. 
dukkan w 

6 - Galatada Kemankeş mcıhnllesinde Çomlekçi sol agında 16 • 18 No. 

ma!:'!:aza 
7 - Galat ,fa Arap Camii mahalltsinde Mahmudi.\ e ~okar; nda 6· 4 No. 

dükl,an . 
8 - Tophaıı~de Tım Tım mahal.esinde yeni çarşı caddesınde 144 • 138 

No. di.ıkkan • dd · d ı ı 2 N 
9 - Tophanede Suheyil li y mahslk~in le T P•"I ar ca esm e .. , l o. 

l dııld ·n 1 1 d l N O - Topb n de firıız ar.a mahallesinde Kadiri er yo ı.uşun a ı o. 

dukk n 
11 - Çar~ıda Sipahiler soka;;.ında 22 No. dükkan 
12 - • Tarakcı hım ,, 14 • 16 No. dlıl\l(an 
13 - • Ptisg lcUl rde 4 No. dU!dtAn 
14 - ,, Yorı-.ıancdarda Hacı M mi~ sokağında 70 No. dükkan 
15 - ,, Çadırcılar soJ,ağ nda 123 · 53 No. dl\l~kan .. 
16 - Kadık°Jvünde Cafeı: ağa mahtılleşinde Beyazıt Kethuda Gamıı tah· 

tında 18 No. dUkkin 
MUddet: 18 mayıs 929 cumarte i gUnti ~aat on dört buçuğa kadar. 

Müddett 18 M yıs 929 cumartesi glin ı saat on dört buçu~a kadar. 
. I'irrni gt\n müd etle ilan eıhlen balarla muharrer emllkın pazarlıkla 

~ıraya verilme::.ine En ımeııi ıdnrec.:e karar verilmiştir. Talipler ~artname\ i 
~ \\ltnak \ temırıat ita edere\ ic ra ait taleplerini dermeyan eylemek ı in 
i ~tan bul F \ ı af n i dir ctiı de , akıf akarlar müdürlüğüne müracaatları 
lan olunur. 
Oia E, af .v~ mi' temıl tı hal J nda m_aliımat almak isteyenler mUzayede 
-....:.:..;1 dakı · l pnrıın ı ol U\ abılırl r. 

Y · k~e { Mühendis mektebinden: 
Yuks k mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: 

~ 'Yu · n • 1 1 ı::ı bır adet (Pedal) makinesi 18 
ttı? 11 l t ti l &i unu ih"lesi icra .edilmek uz:e. aleni 
ı:ı. 1 1 3 ta ipl rm l)ubaptakı ımrtnsmeıını ıör· 

6 l zre ~ nd 9 mel tebine mUI'ftl't'latlnr1 ilAn olunur. 

r----E:.~-.;;;;k~-~---1 
:. ............... -... -------.. -·-·· .. -· .. ···-·······-···········-···-..... __ ....... _ ... : 
Semti Mahallesi Sokııit No Nevi Kı,.metı muhammenesi 
Kadıköy Caferağa Be.dem altı 4. Maa dükk&n k~ir Pama· Lira sem taksitte 

11rcıyan Apartmanı 12,500 
MU§temilitı: Zemin katile altı kattan ibaret ve dort d ireyi havi ve taraça kısmi· 

le beraber tahtında bir bap dükklnı mUştemlldir. Bırinci dairesi üç oda, bir mutfak 
bir bal& 2,3,4 ilncU daireleri dörder oda birer mutfak, v~ birer hala altıncı kat t&.(aça 
kısmı olup btırada iki oda bir mutfak ve çamaşırlığı ve çamaşır asmağa mahsus ta· 
raçası vardır. Odunluk ve kömUrlUğU zemin katları kompan)a BU\U tertibatı vardır. 

Ballda evsafı muharrer maa dılkkln Apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edil· 
mek üzre 12500 lira bedeli muhammen ile ve kapalı 1.arf usulile 30-5-929 tarihine 
mUsadif per~enbe gUnU saat 15 te mUzaveılesi qıukarrerdir. Talıplerin bedeli muham· 
menin y uz.le yedi buçutu heaabile teminat akçeleri ve ) a muteber Banka mektupla· 
riyle Emvali mefruke satı§ komisyonuna muracaatlan. 

Çanakkale Jandarma mektebi müdür-
lüğünden: 

~ilo 
J200 
1300 
3000 
2000 
2000 
6000 
4000 
1000 
1000 
1000 

Sadeyağ 
Zeytinyağ 

Sabun 
Beyaz Peynir 
Zeytin tanies 
Gaz 
Ş ker 
irmik 
Un 
Konserva 

Kilo 
5000 lspanü 
7.500 Lahna 
7500 Prasa 
1000 Patlıcan 
1000 Kabak 
3000 Taze bamye 

500 " domates 
1000 Kereviz 
7 500 Taze fasulye 

10000 " Bakla 
4000 • Üzüm 

Çanakkaie J 'ndarma yeni efrat mektebinin Haziran 929 tarihin
c!en Mayıs 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
cins ve mıktarı yazılı erzak aleni müzayede ıuretile 7 Mayıs 929 
tarihipden tibaren yirmi giın müddetle münakasaya vaz olunmUftur. 
27 Mayıs 929 Pazartesi günü saat on altıda taliplerin vereceği fiatlar 
komiayonc haddi itidalde görUldütü taktirde ihalesi icra kılına· 
caktır. Talıplerin bu baptaki ,artnameyi görmek ve izahat almak 
üzre Çanakkale hükQmet dairesinde müteşekkil komisyon mahsusuna 
miıracaadarı ilin olunur. 

1 
Vakıf akarlar ı 

müdürlügünden: '. 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

~ehri lira Ta ipleri taufıpdıo teklif olunan bedeli icar 
4 Fatıb ci\rar nda kuaırulu nıoecit mahallesmde bakkal 10ka-

ğında 44 No. hane ) 
Mttddeti ml1ıayede: 8 mayıı 929 tarihinden 15 mayıs 929 çaritmba: 

glinli aaat on dort buouia kad'1' 
Bılt\da muharrer emlak kiralık olup hizalarında gOf!terilen bedellerle ta· 

lipleri uhtelerindedir. Encümeni idarece bir hafta mliddetle temdidi müzaye-
delerine karır verilmiştir. Faıluile talip olanlar son gUnUn saat on dort 
buçuiuna kaJar is onb ıl evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar mUdUrlUAüne 
mit ·ııcaatlıır ·ı~n ol our. 

lsbınbql Sultan Mahmut Tiirhe&i. Telefon 2622 1 
Devlet Demiryolları ve liınan

ları Umullli idaresinden: 
Önümüzdeki kurban bayramı için 15-16 gece yanşı.n.dan 25-26 sec. 

yansına kadar ıenzilli tari.fe tatbik edüecektir. 

Evelce ilan edilmiş olan tarifeler bu suretle tashih olunur. 

Tüccar ve Banka memuru olmak çin 
Çarşamba ve cumartesi günleri saat 16 dan 18 e 19 dan 21 e 

kadar iki sınıf açılmıştır, Malumatı tilccariye ilmi heup ve uanlG 
defteri: Basita, muzaaf, pakradomar Amerikan usultl ve banlc:a 
muamelib 4 ay zarfında kimilen tedrii olunur. Son imtihanda mu
vaffak olanlara muhasebeci şahadetnameıi verilir. Ve iı tedarikinde 
muavenet edilir. Dersler 11 Mayıs cumartesi gflnü başladı~ Prog
ramı meccanen almak ve kaydolmak için :ısfanbulda Çarşı kapı 
tramvay istasyonunda Amerikan lisan ve ticaret dersbaaeaiııe mll
racaat Hususı dersler dahi kabul olunur. 

Müdürü Agop Pakardani 

Balıkesir Encümeni daimisinden: 
Balya - Bayramiç yolu için atideki evsafı haiz bir taraktör ile bir 

yol kazma ve tesviye makinesi kapalı zarf usulile mübayaa edilec• 
ğinden talip olanların Mayısın 19 uncu Pazar günü saat 15 şe kadar 
Balıkesir vilayet Encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 - Taraktör 50 ili 60 beygir kuvvetinde otoşeni tertibahnı 
haiz ve benzinle müteharrik olacaktır. 

.. 2 - T eıviye ve kazmak makinesi 12 kalemlik kürek tertibatile 
mucehhez ve kazma tertibatı 7 ditli olacaktır. 

3 - Tesviye ve hafir makinesi tekerlekleri eyilebilir tertibatla 
ve aynı zamanda hendek bafn iç.in lizımgelen tertibatı olacaktır. 

Çanakkale jandarma mektebi müdürlitünden: 
Kilo 

55000 Sıgır eti 
1,2000 KO)UD • 
12000 Kuzu • 

Çanakkale jandarma yeni efrat mektebinin Haziran 929 tarihinden Mavıs 930 
,..:ı 1 e ine ka~ar bir senrfelik ~~1ti) a1c0ı olan 5SOOO kilo sıgır, 12000 k Io ko~ un, 1200 

: o k.u:ı:u eti kapa ı za usun e Mayıs 929 tarihinden it hare ı 20 g ıı ınUddetlo 
mi nııkasa) a vıu:olunmu!ltur. 30 Ma ıs 929 Per;ocnbe ıu ,.aat 16 da tıılıpleriD 
\er cej?i fiyatlar komi,.~ onca haddi itidalde gurüldı.ıgu t gk "rde ıhaleaı i rA ıuqu. 
taktır. Taliplerin bu bapdaki şartnamed ,.. rm k · h t aJ k 1 ıra r ..... k~•IHe 

d 
. d . t--J e v ıza a v-o-

hı.ıkllmet aıresıu e mlbegekkil komis~ onu ,nahsusa ın racaıı 1 ılin olunw-. 

Asarı atika ınüzeleri müdüriyetinden: 
Muzeler id~esince bir sene zarfında yaptırılacak fotoğrafi ve klitcler 

kapalı arf .usul~le Haziranın be§inci Çarşamba gtintt sut 15 ~ ihale edilo
cek tır. Talıplerın şeraiti 0 rrenmek uzcre Aasar Atika Mtizeleri Dahiliye 
Müdüri} etine lll\lracaat etm~leri ve teklif mektuplarını, teminat akçelerini 
muhtevi olduğu halde zarflarda • Fotograf • ifaroti olarak MUzeler Mubayaat 
Komıs' onuna teı.lırn etınelım lAzımdır. 
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BARTIN ıtı~e POSTASI 

Elektrikle mücehhez muatu.am kamara 
farı ve gtıwnıs yolculamıa mahsus mitfcr· 

rah_ma~ Aydın vapuru 13 
rı baız Mayıs 

Peraenbe gttnü 8ftat17de Sir~~den 
~ hareketle (Ere~lı. Zon 

gldak,Baıtta, Amasra, Kuruca §ile, Cide) 
iskelelerine uimet 11e avdet edecektir. 

Fula tafsilat için Eminönü Rıhtım han 
2nwneraya milracaat. Telefon: 2684 

Y elkenCİ Vapurları 
•.ııı~•deniz lüks ve slir'at postası 

SA UN 
VAPURU 

ıwl~ıs Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh

tımından hareketle doğra Zon
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gireaon, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası

müracatla. Tel. lstanbul 151 

Hıdıviye 
~ lı:umpanyaıı 
K~ lzmir, Pire ve lsken

deriye taaftahk seferler. 
19eDderlye -Pire höttı 

IC&steace hattı 
11 Ma)'d pazartesi günü sa

bah ... t 6 da Mwnrdan gelecek 
RAŞIT fti>Unı aynı gUn saat 15te 
ber n1' yolcu ile eıyayı tüeca-
r!Je alerak (Köetence) ye gidecek
tir. 

15 Ma,11 ÇMf&Dba gfinü saat 
10 da KMeaceden gelecek olan 
RAŞIT vapuru 9 Mayıs perıenbe 
günü 1aat 16 da ker sınıf yolcu 
ve 8fY8Y• tüccariye alarak İzmir, 
Pire ve lıkenderiyeye gidecektir. 

Dalla :ıiyade malumat almak 
iateyealer Galatada Çinili rıhbm 
hanuun zemin katında M. Killci
riat Valbe ıürckasma müracaat 
etmeleri. 

U•va.t awııu.neleri veçhile tab eıtirıle
LY..l.eak olan ( 250,000) adet tabskkuk 
cedvıeli ile (50,000) adet talepname ve (10) 
adet defterin ı4 Mayıs 929 Salı giinU 
saaf on dörtte aleni surette muuatasa.sı 

iora olWNCağından taba talip olanlann 
pey akçeleri ile birlikte piyango mUdUr
lugtıade •Uteıekkil mulisyyat komisyo
mıaa a1iraca6t eylemeleri ilan olunur. 

B eyoğlunda Fatma hatun ma
hallelinde vakfa ait 6 numa

ralı bir kıt'a arsa bilmüzayede 
sablacalctır. 8/Haziran/929 Cu
martesi günü Hat on beşte en
cümeni Evkafça ihalesi icra 
kılmacajından taliplerin Iıtanbul 
Evkaf Müdiriyetinde orman ve 
arazi idaresine müracaat etmeleri. 
J atanbul 6 ıcı hukuk mahkemesinden: 

Aliye hanımın kocaSl Lalelide harik. 
zedclan apartm.anlanoın 2 inci dairesinde 
32 numarada Nuri bey aleyhide ikame 
olunan boıaama davasından dolaj ı gı) a· 
bea 1adı.r olan S teerin~ani 928 tarih ve 
2.8-542 numarah hükmli iliimı gt) ahinin 
ve mumail&yhin mahalli ikametinin meç
hul bulunması laasebile tebliğ edilmediği 
mahllcei uyeti ihti)ariyesile tebliğe me
mur mübaıiritr tab~iyeşinden anlaşılmış 
\·e illinco tebliğat icrası kabil olmadı-
gından mahkeme dh·anhane ine talik edil· 
miı bul11DB.n ilan suretinin hukuk usulu 
muhakemelerine dnir 1086 numaralı kanu· 
nun me..adı mahsusaeına tevfikan tarıhi 
ilandan itibaren bir mahzarfında itiraz 
edilmediği taktirde muamelci Jazimei knn 
uniyeuin ifa edilectjti malllm olmak lızere 

iliu olunur. 

S ultun Ahmet Sulh icrasından: Haliç 
Fenerinde Abdi Subaşı mahallesinde 

338 numaralı bU) uk danş salonuna ait 7 
ıdet tahta Uıcri muşambalı kanepe 10 
dört 8) aklı tahta masa 13 adet üzeri tah· 
ta sandal ya 9 ince hasır ı hindi tu) unden 
supiır~e l otuz santim arzında ve yetmiş 
santim tulUade ayna 1 Fıransız mlistamel 
J.İ) ano 1 llilı:Us lluba 1 adet yaldız çer· 
1,-e\eli Gazi paşanın fotuğrafı 20 soba ho
r •11 mııa ı'lireek 7 kligid abonos 50 alek· 
tirik r.npulu 10 mtlskilrat kadehi ı küçük 
';.Up ı harap halı 2 mUstamcl bnyrak l 
mu amel 1Jba l kahve manğah ınrıa te· 
pc e kazı ı l bakır tencere maa kapak 
l aç tav ı 3 tepsi 2 çamaşırlık 3 kepçe 
2 ı ı e bira ka:;ası 40 şiıe 1 istihllk 
lt fteri l el çanta ı Mn~ ısın 14 Salı gUnU 
p t on uç de Haliç Fenerin de 326 nu
maralı hanenin onUnde furuht cdilece
l!ioden t:ılip olnnl rın ye\m ve vaktı 
ıneıkUJ'Ja m murıua muıacııntl:ın i.L&n 
olunur. 

1929 İlkhah:ırmın hii)UI\ si prı~i 
Galatada Karaköyde Voyvoda sokcıgı karşısınd 

E 
Büyuk elbise fabrikası tarafından takdim olunacaktır. 

Mtintchap çeşitlerimizi görmeden hiç bir mühayaatt.a bulunmayınız. 

Beyefendilerle çocuklara 1J1ahsus 
Son mocb biçimlerde Ye teminatlı cinsten 
muhtdif İngiliz ve fantazi kumaşlardan ::-

K O St Ü m le r 
ve Spor kostümleri 

liradan 
itibaren 

Me~hur MANDEL BERC markalı 
mtikemmel gabardinden 

Pardesüler 
ve müntehap çeşitlerde Trençotlar 

17 50 liradan 
f itibaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
en son moda \'e her renkte 

mtintehap çe§itlerde gabardin 

~Cl.r1 t:e>lCt.r 
ve . Kasha Trençkotlar 

ı liradan 
' itibaren 

PANTALONLAR 
renkte 

.s 
faneıaıardan 

liradan 
itibaren 

Çocuklara mahsus gayet 

çeşitlerde dayanıklı kostümler. 
Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Ahyllk ve aftalik taksitlerle 
muamele yaplllr. 

Istanbul ithalat gfımrüğü mudiriyetinden: 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
4 
2 

13 
1 

Saııdık 

" 

Balya 
Sandık 

• .. 
Balya 
Sandık 

• 

ZKE 
AH 3006 
CM 
DA 
VK 
vs 
co 
1 EMH 
BT 
Bili 

~ 

195 
153 
911 
900 
390 
346 

23 
306 
20 
16 

15 

Kilo 
" 
• 

" 

• 

" 

Pamuk mensucat fudrabk 
Demir kıskaç 
Yünlü pamuklu mensucat 
Müstamet elbise 
Arası pamuk yün teli 
Pamuk kadife 
Gıramofon 
Pamuk mensucat 
Pamuk ipliği yumak halinc:le 

" • ,. • 
Kokulu sabun 

• D T 10 " Ssrdalya balığı 
• S 1 T 119 • Boyalı mühendis masası 
" S B 5315 350 " Karamela şeker 
" J B C O 345 " Çizgili defter 

Balya R L 3014 6172 " Müceddet tehi kanaviçe çuval 
Sandık F V V 55 " Örme sun'i ipek kıravat 

Balada muharrer eşyaların 13 Mayıs 929 tarihine müsadif Pa

zartesi gününden itibaren İstanbul ithalat gümrüğü 6 numaralı 
anbannda bilmüzayede sablacağı ilan olunur. 

BASUR 
MEMELERiNİ 

AMELİYATSIZ 
KURUDUft KANI KE6ER 

D:UHY!\DEEMSALSIZ DEVADIR 
HER ECZANEDE BULUNUR 

J\lüzayedeye vazolunan ardiyeler 
VAKIF AKARLAR l\fÜDÜRLÜGüNDEN: 
Bahçe kapıda Şehmehmet geylarıi mahallesinde hidayet camisi 

tahtında ve Türkiye iş bankasının isticannda olan 21-1 No. ardiye 
Eyubda camiikebir malıallesirıde bostan iskelesi caddesinde ve 

kibrit inhisannın isticannda olan mihri şah imareti 
Müddeti müzayede: 25 Nisan 929 tarihinden 18 A1.ayıs 929 

Cumartesi giinüne kadar 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğirıden müzayedeye vaz 

olunmuştur. Taliplerin ·yevmi ihale olan son günün saat on döt 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzayedeye~ i§~!ra__k etm~k üzre lst~nbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar mııdurluğunc muracaatlan ılan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkmda malumat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlannı görebilirler. 

Ahalii l\fuhteremeye ilan 
Türk Anonim Elektrik Şirketinin Istanbul Şubesi aklamının An· 

kara caddesinde Babıali yakınındaki şimdiki binasından, 13 Mayıs 
1929 da, Bayezitte Istanbul lisesi karşısında Elektrik Evi tesmiye 
edilen yeni binaya nakledilecekleri muhterem Istanbul ahalisine
arzolunur. 

Bunun için Istanbul Şubesi aklô.mı 13 Mayıs 1929 Pazartesi 
günü öğleden sonra kapalı bulunacaktır. Cereyan inkıtaları ve saire 
gi.bi müstacel lıususat için ahalü muhtereme yevmi mezkütda öğle 
den sonra Beyoğlurıda Tünel meydanında Metro Hamno, Te"lefon 
Beyoğlu 916, müracaat edebüeceklerdir, 

Ş ehremanetinden : 25 paket 
on ikilik 25 paket on alblık 

beyaz mukavva, 200 kilo yan 
kağıdı, 50 kilo kaim kırmızı 
karton, 100 kilo tutkal, 1,30 
top İngiliz mücellit bezi, 5 
kilo İngiliz dikiş sicimi, 5 dü
züne ince beyaz makara, 25 
tura tezgah sicimi, 2000 ta
baka sırt kağıdı, 1000 iç yan 
kağıdı, 20 tura şiraze, 25 tura 
meşin, kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. Taliplerin 
ihale günü olan 5-6-1929 Çar
şamba günü saat on beşe ka
dar teklif mektuplarını leva
zım müdiriyetine vermeleri. 

Ş ehremanetinden: Temizlik 
işleri Hayvanatından ( 2 ) 

Merkep (2) Esp (5) Beyğir 
(2) Tay (2) Ester (1) Kısrak 
Mayısın 15 inci çarşanba gü
nü saat dokuz buçukta Fatih 
At pazarında müzayede ile 
satılacağından taliplerin ma
halli mezkUrda memuru mah
susuna müracaatları. 

KOLİNOS ditleıinfzl 
dif etlerinizi ve ·~ 

ıiruzı temizle,.. Koh
nosu v6cuda Reliren 
lerldbat ağızdaki ıeb· 
li kili mikropları imbl\ 
eder. Diş agnlarına 
dit etlerinin •işmek 
gibi rabataizlı1darına 
mani oJur. 
KOLİNOSUkuru bir 

fırça O.zerine koyarak 
ditlerinizde t ec r üb e 
edinb ağzınızın naııl 
temidenf p rerahJandı
ğim hiasedeceksinlı. 

KOLYNOS 
OENTAL CREAM 
Türkiye lçlo depozlterl! 

M"URlCE FARAGGl 
Beyoilu, Venedlk aokalı, 
lbrahım Pap apartımanı 

} etanbul krıısından: Seher hanımın borç 
aldığı 320liraya mukabil birinci derece 

ipotek olan Begikta~ta Türk Ali mahalle· 
sinin gazino sokağında cedi ı4 No maa 
bahçe hanenin nısıf hissesi otuz glln mil· 
ddetle icra kılınan mlizayedesinde Uç 
yUz elli lira bedelle talibi uhdesine bıtin· 
ci ihalesi yapılarak ihalei kat'iyesi yapıl· 
mak Uzere tekrar on be§ gün müzayedeye 
konulmu~tur. Hududu: Mehmet ef. arsası 
Emin ça~ hane ve bahçesi Hafız HU· 
se) in ef. hane ye bahçesi ve gazino ıo· 
kağıle mahduttur. 

Mesahası: yUz elli arşın terbiinde ara
ziden 98 argın hene ve 52 argın bahçedir. 

MU§temilii.tı: Hane ab§ap ve üç kattan 
ibaret olup iki sofa beş oda bir koridor 
iki bela iki komtirluk bir mutfak bahçede 
bir kuyu ve üç ağa,cı vardır. Hanede 
medyune sakindir. Fazla malumat 928-
ı2033 dosyadadır. Yuzde bej zamla talip
lerin kı~ meti muhammenesi olan bin bej 
~Uz liradan hisseye musip mikdarın yüz
de onu nisbetinde pey akçesini teslimi 
vezne etmeleri ve 3Haziran 929 tarihinde 
saat 15 e kadar ihalei kat'iyesi rapılacağı 
illin olunur. 

J stanbul mahk.emei asliye birinci hukuk 
dairesinden: Zıraat Bankası vekili Yu· 

suf Ziya hey tarafından müddei aleyhler 
Seyfettin bey ile Istanbulda Eminönünde 
Mes'ut bey hanında S.6 numaralarda 
mukim Salih Zeki bey aleyhi • 
ne ikame olunan 30592 kur1'j alacak 
davasından dola) ı mumailey himden Salih 
Zeki beyin ikametgAhının meçhuliyetine 
mebni ililnen vaki tebligat üzerine mu
ayyen olan 9 Mayıs 929 tarihinde gel
mediginden hakkında gıyap karan ittihaz 
edilerek hukuk usulu muhakemeleri ka• 
nununun 401 inci maddesi mncibince iı
bu kararın ıııı ve 142 inci maddeler 
mucibince i!Anen tebligine ve devamı 
tahkikatın 17 Hazirım 1929 pazartesi 
gUnll saat on dörde talikıne karar veril
miı olmajtla keyfiyet, tebliit nuıbmıu 
kaiıD olmak üzre ilan olunur. 

S üleymaniye ukerlik ıubesindea aldı
ğım nufus k!itadı ile beraber asker 

vesikamı zayi ettiın. Yenisini çıkaracaıım 
eıkiainin hükmü yoktur. 

Siridli Mehmet Emin oiha Bıari 

f Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 
·· · ····· ··············· · ·· · ·· ··· ··~·~·~·~·~·~·· ............... ~~ ....................... 

ihalenin 
Mikdarı erzakın cinai mUnakasa ıekli tarihi gilnft aaatı 

ı04000 ekmek kapalı 16-5-929 Perşenbe ıs 
46000 Babaeskiye 16-5-929 ıs 
24000 sıgır eti • lS.S.929 Cumartesi ıs 

6000 Babaeskiye aleni ıs.S.929 ıs 
24000 koyun eti kapalı ıs..5-929 ,. 15 
6000 Babaeskiye " aleni ıs..5-929 " 15 
3000 sadeya~ı 26-S.929 Pazar ıs 

ıaoooo saman 26-5-929 ıs 
6000 kuru fasulya 27-S.929 Pazartesi ıs 
6000 mercimek " 27-S.929 " 15 
6000 nohut 27-5·929 ıs 

400000 arpa kapalı 28-S.929 Salı IS 
300000 ot • 28-5-929 15 

5000 bulgur aleni 29-5-929 Çar§8Illba 15 
sooo pirio .. 29-5-929 ıs 
1000 makarna " S0.5-929 Perşenbc 15 
1500 kuru Uz\im " 30.5-929 • 15 
1500 zeytun yatı • 1-6-929 Cumartesi 15 

900000 odun kapalı ı-6-929 • 15 
Ktrklar elindeki kıtaat ihtiyacı için berveçhibala mevaddı iaaenin hiuılannda g01-

terilen gUn ve saatlarda ihalesi icra idilecektir. Talip olanlann ıartnamesini krrklat 
elindeki mubayat komisyonundan almalrı ve yevmi ihalede mahalli ticaret odastnd&IS 
musaddak vesikalarile mez'k.

1
ur komilyonda hazır bulunmaları illin olunur. 

A masyada bulunan Kttal ihtiyacı için bir senelik te kapalı zarf usulille mUnakaaaya 
konmuıtur. ihalesi 29 Mayıs 929 Çarpnba günU saat 14 de yapılacaktır. TaliP: 

lerin şartnamesini Amasyadaki satın alma komisyonunda görmeleri ve teklifnameleriııl 
mezkt\r komisyon riyasetine bildirmeleri ilan olunur. 

P azarlıkla müzayedeye konulan nakliye deposında mevcut beş ton vakom yağıd 
talip zuhur etmediginden yeniden pazarlık suretile müzayedeye konmuştur ihalesi 

ı4-S.929 tarihin müsadif Salı gUnU saat 14 de icra edilecektir taliplerin gartnameaini 
komisyonumuzda görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile Taktı 
muayyende hazır bulunma.lan illn olunur. 

ı Bakır kö{.ünde barut fabrikalarında imıi.ltı harbiye 

.. • • • • • ! • • • -~=~: .s:.t:~=~:: ::ı:-:::::::~:~. • :! • • • • ,.-
900 Kilo Taze bakla ıaoo Kilo Kuru soğan 
900 " Semizotu 5700 > Muhtelif cins taıe falalya 

3600 • Sakız kabalı 8050 • Patates 
800 • Taze bamya 400 • Ispanak 

3600 .. Patlıcan 100 • Dereotu 
2000 " Kırm:zı Domates 130 • Maydanoı 
1250 • Dolmalık ve salatalık 

yeşil biber. 
Aakert sanatlar mektebinin Haziran 929 ilin 30 ikinci teırin 929 tarihine kadat 

ihtiyacı olan Ballda cins ve mıktarları muharrer sebze mUn11kasaya konulm~tur. 
İhaleai 3 Ha:ı.iran 929 Pazartesi gUnU aaat 14 de icra kılınacaktır. İtaya talip olaD· 
lann teminatlariyle beraber mezldlr gUnde komisyona milracaatları. 

•• 100 Kilo Bamya 100 Kilo Domates 
300 c Sakız kabağı 50 Y eıil biber 
350 • Patlıcan 200 • Prasa 
150 • Bakla 700 • Patates 
350 Ayşekadın 700 • Soğan 
Muhafız bölilgUnün haziran 929 ili 30 ikinci tegrin 929 tarihine kadar ihtiyaCS 

olan balada cins ve miktarları muharrer sebze mUnakasaya konulmuıtur. lhalesi 3-
Haziran-929 pazartesi gUnU saat 15 ıe icra kılıuacaktır. İtaya talip olanların teminat· 
Jarıle beraber mezkur günde komisyona miiracaatları ilin olunur. 

M 
uhafız bölüjlünlln Haziran, 929 ila 31 Mayıs 930 tarihine kadar ihtiyacı ola9 
6600 a~ari 7800 azami kilo Sıgır Eti kapalı zarf usulivle münakasaya ko~: 

mugtur. İhalesi 2. Haziran 929 pazar gUnU saat ı4 te • icra kılınacaktır. Şartnameııi.J>l 
görmek isteyenlerin her gUn komisyonumuza mUracaatları. Ve mUnaka.saya iat~~~ 
etmek isteyenlerin teminatlarını havi mUhUrlll tek.lifnamelerini mezkOr gUnde iıı-'0 
saatından mukaddem komisyona tevdi eylemeleri. 

A 
skerl sanatlar mektebinin Haziran 929 ila 31 Mayıs 930 nihayetine kadar ibtiy .. 
cı olan 16425 asğari 27375 azamt kilo Koyun eti kapalı zarf usulile mıınakasa,.. 

konulmuştur. İhalesi 5 Haziran 929 Çarıvnba gllnll saat 13de icra kılınacaktır. Şart: 
namesini görmek isteyenlerin her gUn komia, onumwa müracaatları ve münakaııar
igtirak edeceklerin teminat ve teklifnamelerini havi muhurlu mektuplarını meıkil' 
günde ihale saatından mukaddem komisyonumua tevdi eylemeri! 

H 
aliçte tersane önünde su üzerinde ve ya batmıa gemiler feshedilecektir. Bu baP" 
daki şeraiti görmek isteyenlerin her gUn komisyonumuza mUracaatları. Ve feshe 

talip fırmalarıo mayıs g&) esine kadar Ankarada askeri fabrikalar umum mlidiirlU~liP• 
milracaatları. 

,-mmı~ D o ktor 41m111111" 

1 Haseki kadınlar hastanesi Cilt ı 
İ ve Firengi Hekimi 

iCevat Kedin~· 
Türbe de &ki Hüdli ahmer 

ı binası. Tel: lstam. 2622 
llQUll.lllllHllHllHHlllllUUIUllUI 

13 Pazartesi 929 

1,19 11.10 16,06 19,l T 21,05 s,.f!I 

7,'8 ı. u 8,49 12,00 l,"9 7,15 

Mu'ulMüdiri ı ESAT MAHMIJ1 


