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lnkdlp nt btr detişıklik de
mektir; telrimül iee yavaş ve ağ11 
tebeddol maDMll\8 ğelir. Tütk 
lnlalibt, bu güa bir tekamüle 
tabi ol•yor. Güa geçtikçe iıakıli.bın 
koyduğu uaalar, umdelu tabiata, 
ahlika, ürf ve idete, hasılı huya 

• geçiyor. 
Dikkat buyuruyor musunuz? 

Osmanlı devri•den müntekil bir 
eser, bir ne111e, bir idet, bat a 
bir terkip, bir kalım• bize arttk 
bahaf ve yapanot gelmektedir. 

K6prünün üzerinde hır fesliye 
ralPldilimizde bu mısırlı ve ya 
ıurfyek bizde ruh bir hal tevlit 
ediyor ... Sto~olm'da Rio-de-Ja
n&iro' da ONnın yerlilerine kut• 
kırmızı fMll, miltemadiyea l&Üa· 
au ılyah puıküUG biri nasıl görü
lüyorsa bl• ~ ayle. 

Demek ki ıapka, pek az bir 
mOddette biade ikinci bir tabiat 
oldu. 

Utt. •arfteri de Byle. 
S. inldlipları emredea kanun 

ite de kab•l ettiren türle mille
tim •eylidlr. Eter millete ban. 
lan kabul lau ... unda bir istek, 
bir la vea, batta bir mtlaarut 
olmaaııy_dı bu güıel neticeye 
kolıurltlda varılmazdı ... 

Dil lna1U1uadaki ldcimöl pek 
ciddidir. Ommanlı tabirleri sise 
art.le pek a,ları gelmiyor mu? 
bir kaı .nuı zikredecetim; 
bakımı lmtalalanaız nasıl eziyet 
çekeeftı 

Strbti hayriye ... 
f erkipK bir illim; g6ç söyle

aen ft gtiç yuılan bir unvan. 
Hele •taayriye,, ...• fitrı:at •• 
huenat firketi mi bu? Uyle ise 
neden yolculardan bilet parası 
alı7or? Sirketi tesis ettikleri 
zaman • \ayr • baıka manaya 
~Uyonnaf( aafta gibi bir mefhum. 
Bu ıirket bu gün teşkil edileydi 
llllİ, tüpl.eıia : • Boiaziç.i vapur
lan firketi,. olacaktı. 

Hele "Sanki Osmanii plıane,, 
dea clanme •oıaulı baakaıı. 
tabiri ne kadar aarıtıyor 1 Ken
dimin Panciri Beylerin, arap iz. 
:aetlerin d i d su yoruz. Gaw 
latadalci binanın lçine girdi~imde 
alaturka aetreli, kaloç - potinli, 
umye fettli, kandilli temenna 
edea aray ricalini, bendegiDmı 
anJ011111L Bazı ermeni ve nım 
kltlp ve tercümanların yeni ge
lm ecaebi tirlcetlenn isimlerini 
omaabcaya nalcletmeleri iae be
ni gildüruyor : 

IWsrinfit Felemenk bankası; 
Mcmelilci ıarlciye Franıız Ban-

•··· rı.;:: Eleadi, 7ah•t Yorga· 
.. ; fU ilimler MllWHD five-
IİH uygun delil mi? Ak
dtıllll Felemeek Bankua; Şark 
maalelretleri ,...,... Banbaı. 

Fakat ırba t&rk olmayan tü
rWerde osmanlaca laeall s.il ol
.-da. 

Hlllli :::- cemiye 
Hillli cemiyet 
Hi .. Jei etfal cemiyeti .. 
AMları kıamaaanSar amrna bu 

ierlcipler de t~nzimati lıayriye 
kob,or. Kırmızı ay; Yeşil &)' 

cem~eri; Çocukları eeirgeae 
deneti fena mı? Tek· tüle ıehir 
itrimleri de öyle. 

•iKDAM.,, '!' tefriktUı: 12 
Arsene Luphı 

Kapalı oda 
Yazan: 

Nau ke Leblanc 
Pa11J bu sesi tanıdı. Bcrnard, 

yaai Elisabethin hem iresi.. 
- Seu nereden geldin? 
- Ben köye geJmi§tim, ~i 

gördüm, otomohiJe bindiğini gö· 
rhce fırsattan istifade ettim. 

Paul Bemardın sual ve ce
'Vaplar na fazla yol açmak İBte· 

miyordu. 
Otomobili sürdü ve yıldırım 

gibi Karviny'ye doğru yol aldılar. 
Dü§man müfrezeleri gittikçe 

ııklaşı) ordu. Assa 1 ı ras geldiğı 
Alman ne~ r soru soruftu· . 

lumat topluyor-

Mamuretüı Aziz... Bedevice 
bir ieim. 'J'elgr~ç.ılar buna muba· 

rebe günleri ihtisar etmiflerdi, 
aonund& Elaı:iz kaldı . 

Dar Ü 1 be da y i i Dün şehrimize bir Tahkikat nihayet 
alkışlıyorlar. Japon heyeti geldi bitirilebildi. 

Kula~ı tırmalayaa, laacı yafı 
kokain mevkı iaimleri~a bır Darülbedayi turnada iken Kıb- Dünkü ekspresle şehrimize Sui kHt cürmiyle müDUDeD 

kaçı (bunların nasıl tashih edi- nsa utramış ve oraha Hamleti (Notaı Mamsoel) ve (Enane Mas· mevkuf bulunan Kadriye hanım 
lebilecekleri kavis içlncle göste· temail etmiıtir. Artiltler tiddetle aol) ismindeki iki Japon cena· ve rllfelca.sına ait tahlcilcat niha· 
rilmittir.): aJkıılaamt~ar. Kıbrıa Türk kon- rah ile yene Japon ordusu erki yet dün öğleden sonra bitmiftir. 

Çıbık - abat ; Yaban - abat 1 d d 
( Ankara vilayetinde. Haik zaten su oıu ün emanete gönder iA'i nandan (Nakao Hindeo) isminde Muıtantik Hikmet bey bütün 
bunlara Çahık ve Yaban • ovuı bir tahriratta Darülbedayiin her bir zattan mürekkep üç kişilik istiçvabları bitirdikten soma diin 
diyor). turnaya çıkı~ta Kıbnsa uğrama· bir hey'et gelmiştir. Japon cene- ıon dafa Kadriye hanımı tekrar 

Cebeli • Bereket ( Bereket • smı halkın çok mütehassis olduğu- rallan Sirkeci garında Japoa 18• dinlemit ve bu tekilde tahklksta 
datı? ). Bu vilÖ.. etin merkeziaia nu beyaa etmı'ıti nlha t ·....: r. fareti' ınaslalıatgüzan M. Haci- ye vermır.r: 
ismi de kCStü: smaniye ( Mer- El ı _ _._ b-1 D Kad · b ---• · · 
kan de Beı eket • dağı deyemez- yevrn ,.:nirae uıunan a· mota ile sefaret katipleri tarafın· tahk nye anım m~eldle aıt 
miylt?) riilbedayi Haziran bidayetinde ikat 800 sahifadir. r.vrakı ta-

GeJibolu yarım adasının üze· şelwimiıde bulunacakbr. daa iatikbil edilmişlerdir. hklkıye dün müddeiumumilite 
rinde Ece-abat (halk Ece-ovası Emanet, bu sene Darülbeda· Üç aydanberi Avnıpada seya- tevdi oha111H11uştur. Mllddei umumi-
diyor). c yiia yaE temsilleri vermesini ka· hat etmekte olan Japon cene· lik evrakı bayramda. tetkik ederek 

Beitüş-şebap (Hakkaride) (Ge- rarlattırmıı olduğundan Darül- ralları Tokatliyan oteline gitmit- mutallasını yazacak ve evrakı mü .. 
•çevi?) Hüseyin-abat (Çorumda). bedayi ay batından itibaren tem· lerdir. Şehrimizde 10 gün kala- ıtantiklere iade olunacaktır. Hlk· 

Oiyari-Belcir de hacı koJcuyor... k 
Boy-abat (Sinopta, yerlilerce: sillerine bqlayaealetır. Bu tem· caklar, bayramdan sonra An •· met ve Nazmı beyler de Karar-

Boyvat). siller Tepebqı yazlık tiyatro- raya giderek hükOmet merkezi· nameyi yaparak mahlemeye ve-
Vakfi-kebir (Trabzonda, sada- sunda açtk havada verilecektir. mizi ziyaret edecelclerclir. receklerdir. Kadriye hanımın lıa&i-

ce vakıf olam~ mı? • raa lbtidaaında muhakemesine 
Akça-abat (Trabzon) da yalnız Dahiliye vekili B. Alman mühendısi- baflanması multtemeldir. 

Akçe demek mlimkün. 
Sultaniye (Konyada) ... : iayan !lehreminine havat nin Ankara mimarı Emapelle 
~~ ~ J ~k 

Re'ı·el·alft ~Mardiade Ayaea h l l h kk · in vnntını plan öprüsü 
tercümesi: Pınar-bata~ pa a ı ığı a ın- l Ç .1 -r l' Gazi. köplıüaiinün projeleriai 

Gürei-muhaı (Kutomonide, da t l' t d• dün 'Jcabul edildi. Yaı;>-* olan Fr~a.z milbendia-
halk Güre veya Küre diyor). a ıma Ver l. lenadu il. Pljh ıle emaaet ara· 

T t>k bir •)'flzmaaı kalmayan Aalcara te4amaa · 'tin llü ımda proieaiD tanzai busuıuada 
Kırk-kili.enin ısmi Kırklareti'ne Ankaradan gel.n uberlere .-ı' . Jimm gela -.kavele ttmzım ve 
~hvhil ed

1 
ilddikten sdonra bu kyaba

1 
ncı göre ıeltremini MulHddtn 8. Da- = ~~-~Oa~-::nı~ parafe edlhniftir. M. Pijn bay· 

&:~:-:~? Y~:~ : R: ç:n: ~ıh -ı!~,!-:...'7! e-ı.e:-~~ ...,.._ ~--: Puise avdet ..ıecek-
lerinin çotu türk şive1i1ae tahvil da~i et ve ekmek pahalılığına Heyet Almu müllendlei •yan- Mahut kuyu 
edilmişti. l"akat her ne olwrsa bir gare bulmak husUBUDda ko- sen .. iD plenma kabul etmiftlr. Yılda wayının bahçesinde 
oilun baEı isimler kahyor, Bun- nuomaktadırlar. Bu plaa <Jirer plaat.d• daha bir ~~ldlntl olmu11 ve burada 
ların iç·nde ea garibi Aya-Sof,a amel Ye da'8 ila&aclidir. Pran- ~ " 
kelimesidir. Şehrimizi Kayser Dahiliye vekileti şehrimizde saz mlheadiıiaill plaaa valaa ,O. bir define bulunmak ihtimali na· 
Konstantin bina etti. "Kouıtaa- et ve ekmek fiyatlarının behemal zel görülmütHde tatbiki imkiaı zan dikkata ahnarak tetkikata 
tiniye. geçen güne kadar para- bugönkündea daha ucuz aata olmadaaı aalaplmııbr. bqlaDlllJf idi. Bu tetkikata ema· 
1arm üzerinde kullandıyordu. labilece.ıı..i llalduada elde ett'x.ı Fr• .. ı•• milbındiai vantı"'ı Detçe din de devan edilmiştir. 
Fakat artık büabütün unDbll· a •• - - ı-r ıs 
muıtur. Avrupalılar bile Com· malOmatı Muhiddin beye izah planla etld ve yeni Ankarayı yok Çocuk yurdu 
tantiııople yerine Stanboul yaz- et.ittir. farıetmiıtir. Yu...m plaı i~ Ayuofyac:la açılacak çocuk 
mata baıladalar. Böyle oldup Vekil« ha izah b4tda Jftu. tiwlı oldatu kadarda 8'.,wlr. yurduaa emanetçe, çoculdann 
halde Aya-Sofya kelimesi yıkı.. bul meb'uslarmın şehrimizde ha· Bu plan derhal tatbik edilecek tehzibi ahlakına hadim olacak 
lamadı. Şehir ve mevki isimle- ve Ankara kısa bir zaman zar-
rini dej'iftirmek, aarilettimıek yat pahablığı hakkında yaptak- fmda mükemmel bir tekil ala· eA"lence yerleri yapbn!maktadır. 
her yerde modadır. Ufak bir lerı anketten de iatifade etmek· caktır. Yurt haziranın birinci güııü 
iki ndeal anedeyim: tedir. Et ve ekmeğin ne mikdar açılacaktır. 

Leningıad (Petreıburg); Oslo _ı_ b'I . kild Pofl•fe Ekmek 10 para ucuzladı 
Chrimyanya ); AleksandropoH ucu&111ya ı ece#i ve ne te . e Polislere elbise verildi 

deağaç)... Hanedan isimleri ucuzlablabileceti hakkında el· Mayısın 21 inci gününden ıtiba-
deA'işiyor; me~eli lngiliz Kıra· yevm tetkikat yap,lmaktadır. Sivil zabıta m8Qlllrlarma yap- ren birinci nevi ekmeğin kiloau-

lınm aile ismi almanca • Sacbsen- ttrılm1t olan elbiseler dün akıaın na 16 kuruş yirmi para azami 
Coburg-und-Gotha,, idl, harbin Adi• M •f mem•rin dair'edea çıkbktn aoara fiat v•edilmit ve fırancala fiatJ 
başında "Windıor" oldu. tye Ve 88rl tem edihai ..... Buna uzarn bn ibka olunmuttur. 

Eaici tnrkler ekıer iMmleri ek•l . bayram gerek resmi, prek .mı 
deiiştirmezle.r yalmzfi~eye uı~· V l le:ri gelıyorlar. ubıta meawt.n ymi elbise tiyiD- Adlhlede 
rurlarm1.1. Bır kaç DHeal: Glnt - mit buhmacaldardır 
(Krlti); Midilli (1ditDi1U"); Nalqe Bayramı ~nuk &zere ıele- · Adliyede ta~nler 
fd&SI (Naboa); latenclil (Tinoa); Bı•r ı·stifa 
lstao köy (Kos); Gelibolu (Kaff- ceti y...._ adliye velcili Mcih· Birinci ceza mahkemesi baş- 1 

p_oli); Bolu (Poli1 Nıbar (Neo- mat E..t beyi• bugla tehri•İM Matbuat cemiyeti ikinci reili katibi adliye velciletince teka-
Kesaria); Konya \ılronion}; E:dir- ıauvaaalat etmesi beklenmektedir. Kemat Salih bey dün istifa et· ide ıe'Vkolunmuı yerine üçuncü 
ne (Adrianopoliı); Sivas (Seb.. 'Maarif vekili Cem.i Hüaaü bey mittir. ceıa mahkemesı bqkitibi Huı-
tuı), •· s., v. 1• Kemal Salih heyia cemiyete nü bey tayin edilmiıtir. Üçüncii 

Demek oluyor ki lıimleri de- de bayram içinde şebrimize ge- ait bam tlıleplerinin DUan itibare ceza mahkemesi baıkatlpliA'iRe, 
~r:rmek yeni bir moda değil· leoektis. ahnmamuınd.n iatifa effiti ... kitiplerden Hüseyin Nuri bey 

Zamanın tebeddülftnil teyit Her lkt vekllhniz bayramdan laJalıyor. Hey'ei merkmiye azası terfieD tayin olunmuftur; Mah-
içln İlimler ve terkipler üzerinde soma şehrimlzdelci adliye ve ••· bayr.amdnn sonra toplanarak va- kemeler bqkitipleri arasanda 
oynayabiHrlz. arif mü~ tMatw teftit ettiktea ziyeti muzakere etaete karar yeni buı tebeddtilit daha yap1-

CELAL NURi sonra Aakareya avdet ecleoelderdir vermiftir. lacalctır. 

oda göbeğine dfijeceğiz. Yoksa 
öyle mi ıstiyorsuouz? 

- Bayır, şehri gömr göl'llMZ 
duracağız. 

- Ya bizi muhasara ederlerse. 
- Kim muhasara edecek.? 
Kon· nyiniıı kilisesi maktaıf 

göründü. Şu tepede durursak 
kasabada ne oJup bitiyor, görü
rüz 

- Kaaabaııın ivine liripıe ae 
olup bittiğini göremez miyiz? Yal
... eeıı • yakalarlar88 kuqwıa dl-
961'1er. İstenen seni Koniayiden 
evvel bir tarafa indireyim. 

- Sil beni anlamamıpmız. 
Tnn hattını geçtiler. ~

aa ilk evleri görilndü. >. IODl8 
otomobil kasabanın meydanını 
bir yıldırım gibı girdi. 
M~da ikı üç yüz kadar 

asker VMdı • Hiç kimse gelen 
alman o omob ·tinden iüphe etme-
di. B" k doran zahitler 
ot li 1üh · m bir ıa-

tik§af haberi geldiğini zanneder
ken sevindiler. Oıtalannda da 
iri boyu ile bir ceneral duruyordu. 

Paul birdenbire otomobili dur· 
durdu ve mitralyöz! rin başında 
duran arkadqlarıııa komandayı 
verdi: 

-A&etl 
Mitralyözler gftme güme duran 

zabiı ve neferlere doğru İ§leyince, 
mödüt bir panik hami oldu. Bet 
dabb içinde meydu ölü ve ya
raklarla doldu. Ceııeral ve zahitler 
ilk mitralyöz kurıunlana lbnda 
can nırmiılerdi. Hayatta kalanlar 
bir nefeıte darma dagın kaçmıf" 
lardı. 

Paul ateıi kestirdi. 
Otomobili istasyou doğru silr· 

dft. Mitralyöz sesini doyan bura
daki kıtaat yardıma koşuyorlardı. 
Onlar da ateş altında darına dağıtık 
oldular. 

Paul biıttin mahreçleri taras· · 
sut i ı her ı ın te b r 

defa g' dip geldi, her taraf&an da 
Korviayı köyliileri meydana çık· 
tılar. Hepsi de Franaızlar geldi 
d"ye eevinıyorlardL Paul derhal 
bir kilise çancıd arattı. Çan ip
reti ötekı köyde bulunan Fran· 
91z zabitine her şeyia yolunda 
gittigiııi baber verecekti. 

Saat iki vardı. Beşte bir alay 
Koninyıye prmİf bulunuyordu. 

O ak§UD Bernard enişteainJ 
bir kenara çekti: - Paul, dedi, 
sana bir teY eöyleyeeeğim, çok 
merakımı mucip oldu, bir az da 
oüpbeli buldum, Demin gilisenin 
civannda bir sokaktan geçiyor· 
dum. Yanıma bir kadın geldi. Ka-
ranlıkta yüztinü iyi farketmivol"t 
dura. A; aklarındaki tahta J pa· 
puçlann çıkardığı sese bakılırsa 
bir köylü kadın olduğu belli idi. 
Konuşmasıda pek öyle köylü konu§· 
ma ı değil. Bana dedi ki: 

.. _ ( 'r , • H tı.cy O 

• - Sor, vahde hanım, dedim. 
- Bea buraya çok yakın bir 

köyde oturuyorum. Sizin alayın 
buraya ğeldiğini duydum, ben de 
kalkıp geldim. Kol orduda bir 
nefer var, ama hangi alayda bil
miyorum. Mektuplan gelm~ ol
du, tıhff benimkileri de aJma
mııtır. Acaba tesadüf bu! Onu 
tanır mısın? Çok iyi bir çocuktur. 

" - Adı ne? dıye sordum. 
.. _ Delroze, baş çavuı Paul 

Delroze, dedi. 
Paul pşırtlı: 

- Ne? Dedi, yani beni mi so
ruyor? 

- Evet seni sonıyordu. Bende 
meraktan yalnız hangi alayda, 
hangi bolükte olduğtınu söyledim. 
Amma akraba olduğumuzu söyle· 
medim. Kadın: 

"- Çok iyi dedi~ Ru alay şim
di Korv'ny(de mi~ dive sordu. 

'"- Y n eld , d im. 
"- Sı aul Delrozeu tanıyo 

I . 

Türkiyenin en sevi· 
mli Çocuğu kim· 

dir? 

Azke Nenin J. 

unığrol U.un L 

TOrklyenln en ya. 
k•••kh erkeGI kimdir 

MCSABA&A K.UPOlftJ 

N•42 

TQrklyer. a-
vlmll çoc .. .,. .dır 

MfJSABAI\. .-. ' 

N·~·-

HUl•l•rrllc 
Alman sefiri geldi 

Alman tefiri her Nadolal dta
kü tirenle Ank&radan şehrimize 
gelmiştir. Her Nadolni Anbra
da imza ve taati edilen Türk • 
Almaa hakemlik misaanm Al
man hilkümetine ait nu•haımı 
beraberinde getirmiştir. Miuk 
bir kuriye vasıta11yla Berline 
gönderilecektir. 

Avusturya taleheei 
Evvelki gün şehrimize maal

limJeriJe beraber Viyana Ali mek
teplerine mensup 24 talebe ıel-

miıtir. Avusturyalı talebeler düa 
Darijlfünuaumum ziyaret etmip 
ler ve ıehrimizi gezmişlerdir. 

Bjr talebe hey'eti geliyor 
Bugün şehrimize Sofya ziraat 

mektebine mensup bir talebe 
kafilesi gelecektir. Bulgar tr,lebeı 
şehrimizde bir hafta kalacak 
ve halkala zira mektebimill 
ziyaret edecektir. 

"- Yalnız ismini işittim. 
Kadına hayretimi belli etmeme

ğe çalı ıyo dum. 
" - Ister.,eniz arayayım ve sizi 

g rüştüreyim. dedim 
u_ Hayır yavrum, dedi, aceleli 

yok. 
AJlah allsh, hem seni candan 

arıyor, hem de sem görmekten 
çekiniyor. 

- Bu E•ul man DeJiaia olu-
yor? dedim. 

- Oğlumdur dedi._ 
- Oğlüouı mu? 
O kadar IB§ırmıştı• kadıD 

havretımi anlsdı ve kencllııi mii
dafa eder ~hi bit vazı~t aldı. 
Ozaman cebimden elektiril lamba· 
8llll çıkardım 'e kadının yftzfill' 
tuttum. Bir iki saniye ~le dur
du, sonra koluma oyle hır yu;ı.t' 
vurdu ki, lamba '1l~mden 4i1i
tii. Tekrar ben lambayı aradaJD. 
buldum. Yaktığım ,, ma:ı k dııı 

J 
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[BirinC'İ ı-;ayf'adan mabat] 

A vus ryalıl r u 

geri kalan yüzde 26,5 ğu devletin ı mektedir. Ancak bu netic haki
diğer umumi hizmetlerine tahsis katen pek üşkül ve çetin mesai 
olunmuştur. Şu noktayi da liave- ve zaman i tiyen bir işolduğu 
ye lüzum görmekteyim ki id rei her gün geçtikçe biraz daha te
lıu u iye bütçelerinden naha iş- zahür etmektedir. Bundan dolayı e- leri için 20 milyon, ilk tahsil her sene kah mecli i alinin irşa-
mıwafı olarak 19 milyon lira dile ve kah kendi elimizle bir ku
sarfedilmekt dir. suru tashih ederek mütemadiyea 

yerde tekrar mevkii tedavül çı· larınm verilme inde de esasla ia
karılmasından neşet cimiştir • ) lahat yaparak bunlar da azami 
bu rapor ve evrakı tabkikiye ica· sühulet .verecek esnalar arafbn
bı kanuniy ine tevessfil edilmek yoruz. Önümüzdeki en.ede bu 
üzere hukuk müşavirliğine tevdi ıslahab tatbik edebilecekiz." 
olunmuştur."··· Saraç oğlu Şükrü Dal!jalı borçlar 
bey devletle şirketler arasmdnki Dalgalı borçlar mes' elesine te-ner ahçe ile arşılaşı r • Bu mıktarm umumi nispetlere hedefe yaklaşın ktayız. Netekim 

ilfi.vesile mukayesesi caiz görül- rakamsız fasıllara masraf kayde
dükü taktirde nafıa işlerimize dilmek suretiyl bütçemizin sami· 
ayırdıkı ız mıktar yüzde 25 i te- miyetini ihlal eden ve bir çok 
cavüz edeceği gibi maarif için hususi mevzuat arasında kalmış 
tahsis ettikimiz para da yüzde olan ve hiltçenin masraf fasıll • 
14 ü bulur. Yüksek meclisin bü- nnu hiç bir rakam yazılmaksızın 
yuk ihtimamlarla ve hassasiyetler sarfolunan milyonlnra tesadüf 
ve vukuflarla ~evlet ~ yatına uy. edilmekte idi ki bunlardan 

~~~----------~~~ 

Şc ri fzd bulunm kta ol o 
Avusturya takımı ikinci maçuıı 
bugün F erbahç ile yap cak
tır. M" irlerimizin Galatasnraya 
kar elde ttikleri netice ve gös
terdilderi uvaffakıyetli oyun
d n son , F c erlilerin bugün 
Çetin bir i tihan geçireceklerini 
t hmin etmek mü.şkil değildir. 

Bah us geçen Cuma günü 
Ga!atasaraya k rtı oynamay n 
maruf düny afutbol kırah Şaferin 
de bugün tnkımm iltihak 
edeceği m bakk k olduğuna gö· 
re y pılacalc maçın ehemmiyeti 
son derece yükselmektedir. 

Şaferin de iltih kıyla son kuv· 
vetirıi bulan Avu turya t kımma 
kartı F encrin çıkaracağı talnm fÖ· 
ylc ol caktuı: 

Sadi 

FUrUzan 

R~t 

Ala Mwaffer Zeki Fikret Niyazi 

Bu takı lıiç şüp e yok ki 
F enerbahçeniD en kevvetli şekli 
değildir. 

fakat G lat saray maçında 
kolu kırılan K ehinin yerine bir 
di arkada ik mesi zaru· 
r i ha ıl ol ·t dır. 

Avusturyabl nn bu maçı ka· 
zanm ları ihti ali kuvvetli ol
makla beraber Fenerbahçenin 
ecnebi takımlara karşı daima mu
vaffak ola oyun sistemlerinin 
misafirlerimiıi müşkilata düçar 
edece i muh kaldır. Avu ury -
hlann bu sefer d ha muvaffakı
yetli oynayacakları tahmin olu
nabilir. 

Mis firlerimizin ilk maçta yol 
yorgunlukların inzimam eden 

u m 
Albamr dn: ÇapTr.ırı 1.-ı.z 
Op r : Ba/,;irenin kalbi ve 

vahşi ~dalet 
:BJf ve Rof 
: R kli v ika 
ada: Zehirli hançer 

AI md rda: rı zanbaJ; 
Fernhda : Harp ve aık Deniz 

kaplanı 

o 

saha acemiliği, geçen sefer bir 
az ksamalannı mucip olmuştur. 
Bu defa mahzur zaı1 olmuş sa· 
yılabilir. Avu turya takımının ilk 
oyununa b karak takımın kıy· 
meti hakkmda hüküm verenler 
bu ekipin hüoum battmda iyi 
.. Şutör,, bulunmadığmı iddia 
ediyorlnrch. F alcat bu takımın 
oyununu seyredenler 35 - 40 
y rdaya gelen mubacimin şut 

atbğını gördüler. 
Bu şutlardaki lsabetsizliği 

Avusturya muhacimlerioin iyi 
şut atam ması şeklinde kabul 
etmek bir az batalı olur. Düşün· 
mek icap eder ki bu oyuncular 

12 de gelmiş ve ·4,30 da 
y taktan Ç&karak sahayı ziyaret 
ctmiotir. Ayaklarında çemen üs· 
tünde oyn m ğa ahsus ayak 
kapları bulunan Avusturya oyun· 
oularmın iyi şut atamamaları 

üzerinde müessir olan en rnUhim 
secep budur. 

Kadıköy Orta mektebi- Kadı 
köy orta mektep talebesi evelki 
gün ittihat spor kulübünde bir 
koşu musabakası yapmışlardır. 

Musab kada Sadullah, Cevat 
Mfinif, T hsin efendiler birinci 
gelmişlerdir. 

lstanbul Futbol heyeti den: 
21 Mayıs 929 salı günü Tak

sim stadyumunda icra edilecek 
Resmi Futbol birincilik müsaba
kaları şunlardır: 

Saat 2,30 da Darüşşaf ka - Fa
tih hakem izzet bey 

Sant 3,10 da lstanbulspor-Be
ylerbeyi hakem Basri bey 

Saat 5 tc Kuleli - Harbiye 
hakme Salahnttin bey. 

B ayazıt Dairesinden: Başı bo§ 
· bulunup D ires e t lim edilen 

gun, memleketın hatsız hesapsız bu k" büt · d '-- ı . . . . sene ı çemız e ra.wm a-
ıhtıyaçlarım tatmın, azız vatanı rile ait oldukları fasıllara yerleş· 
her türlfi muhataradan vikaye ve · b l T ·ki · 
aynı zamanda İmran ve iktisat kmı u unuyor~z· 1 ~vı sanayı 

h d · k" f t · anununun prım erı, orman ve sa asın a ın ışa ını ernın gaye- .. . . 
l ·ı h h k 1 k t rt" mevaddı muştaıle muafiyetlerı· 
en e ema en o ara e ıp ve · k l ki b ld ld .ıı.. t . tuğ" k rk b"' mn arşı 1 an u yo a a ılS.mız 
~.nkzım e

1
. taı vef deza 1 ~el ne d~- tedbirlerdendir. Umumi bütçemi-

yu mec ıs ra ın nn ven en ı- . . 
rektiflerle cümhfiriyet hükumeti- zın y~~d~t ve m~sraf relrunları 
nin tatpik ettikleri netayici huzu- ~erçı ıkı yuz.on sekız mılron~ ~a
runuzda rakamların ifadelerine lığ olmakt ıse de devlet ışlerının 

rr: • icap ettirdiği diğer masarifata 
,, arıdat muntazom surette k b"I "d · h · ı •t • • mu a ı ı areı ususıye ere ı 

talısıl edılıyor. bütçe yekunları olan 50 milyon lirn 
terkediyorum. n ile belediyelere ait bütçelerin 

Vekil bey geçen sene bütçe yelcUnu olan 22 milyon lirayı ve 
ile tahmin edilen varidatın fazla- bütçeleri hey' eti celileleriniıden 
sile tahsil edilmiş olduğunu, bir tastik buyurulan ve mecmuu 
kaç sene evvel hissedilen mali 45 milyon liraya baliğ olan evkaf, 
sıkıntılaran 920 senesi nihayetine seyrisefnin, Anadolu ve devlet 
kadar kırk iki buçuk milyon gibi demir yolları gibi diğer mülhak 

ühim bir meblağın bütçe ema- bütfeler inhisar, bütçelerinin ye· 
netine deynolarek devredilme- kiinlan da umumi bütçe yeku· 
sinden ve bu mil1ara pek yakın- nuna ilave edildiği takdirde dev
d bütçe masarifinden hariç lelin umumi ve usust hizmetleri 
olarak borç tah kkuk ettirilme- için sarfedilmekte olan para mlk· 
sinden ileri geldiğini söylemi , tarının umumi bütçede yapılan 
gerek 927 sene i ve gerek içinde muavenetler tenzil edildikten 
yaşadığımız bu sene bütçesinin onra 335 milyon lir ya yaklaş· 
11 aylık hayabnın gösterdi~i makta olduğu tezahür eder • 
r kamlann memleketin bazı ak- Eski devirlerden miras 
sammdakı kuraklıga rağmen çok kalan borçlar 
şay~n~ ~e;nnuniyet netic~le~ a~- Eski devrin cümhiiriyete devrettiği 
zettı~~.1 ılave ed~~e~ .demı~tır kı: harici borçlar mes' elesi bir çok 

Buyuk meclısımızın butçede · ·· k tta bild" 
gösterdiki h s siyet ve verdi~i < e m mum er n onra ı-
direktifler bundan böyle bütçe ğiniz esas ve şartlar dairesinde 
tevazün ve samimiyetini ihlal itiliifuameye raptedimiş ve büyük 
edecek, bütçede kar~ılığı derpio mecli in itilafnam yi tasdika 
dilmemiş hiç bir masraf kalma· müteallik kabul buyurduğu ka

mış ve eskid n bütçe dahiline nunda koyduğu ihtira:z.i kayit üze· 
alınması hükOmetimiı.ce musam- rine yeniden açılan mükalemat 
mem bulunmuştur. Vergilerimi· ve muh.aberat neticesinde yüksek 
zin inkişafını gösterir tam mu· hey' etinizin kabul buyurduğu ka· 
kayeseli, yani vergilerimizin tat· nundaki ihtiy ti kayitlar bili 
bikleri devresine ait mulcaye&eli k ydü şart hamiller müm ssilleri 
r kamları da arzetmek isterim. tarafından kabul edilmiştir. Bu. 
Rakamların lisant ne yük meclisinizin çok kıymetli ir-

1 v köpe · 3 gttn urfmda sa· 
bibi mUracaat eylemediği takdirde 
sntıl ca~ı ilfuı olunur. 

B eyoğlu Dıireaindon: Galntad 
ya \Tl.l&u ile birli te bir Geçi 

fl.iyor? ıatlannı kat'i bir düstur ittihaz 
926Sencsi ma raf bUtceai de ve harekatını daim o düstur} a 

varidat bütçe inde tahsilfıt murak- tevfik eden hükumeti iı: bundan 
kam tahsilat, muraklcam, muham· onra itilafn me mucibince bu 

buluomll§1ur. Stıhfbi üç gün zar
fında mlmıcaat etmeıse satıla· 

mcnat1 sırasile şunlar: 190,103,544 ene zarfında hnmillere verilme-
190,158,854 191,277,886 927de: si meşrut olan bir kuponun tedi· 
194,854,619 194,580,554 202, yesi için muktazi paralan düyunu 
033,115 928de: 2-07,169,388 207, umumiye meclisi emrine tevdi 
159,199 187 • 242, 916- işte etmiştir. Evvelki gün aldığım 

BugUn bsyram mUnnsebetile fevkalııdo PROGRAM İki Filim Bir Arada 
Meşhur artist MERi PİKFORE tarafından 

BAKİRENİN KALBİ 

bu levhada yeni vergi kanun- bir telgraf hamillerin de kırkının 
larımızın tatbik başlangıqı olan iltihakile düyunu umumiye mu· 
926 senesinden itibaren muham- kavelesinin tasdi edilmit oldu-

1 menat ve tah ilatımızda yüzde ~nu haber vermektedir. Şu vesi· 
beş derecesinde her sen bir faz· ile de haber vermek isterim ki 
lalık t güst riyor ki iktisadi ha- cümhfıriyet hükumeti içinde poli-Hi!ısi komedi ile nynca 

VAHŞİ A ALET 
Mttthie eorgUze~t dmımı. 

Bu gilıı matine} r saat 13 te bnşlavacaktır. 

ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıldarı 
müteha ısı 

iR HEKiMi ŞüKR HAZI 

rıyat 

içti had 
2'S inci 15 yas nu hası çıktı. 

~ıuay, en "" bliytlk bir g&} e takip edı
rıız adlı baş mekale gn~onundur pek 

Ub·nıd r.Tolu:ıd uıde Şekip Satıh Zeki 
AB. Cevdrt heylen şi rleri .,.ar. Guvau 
rıun Dr G. LeBomın çok değerli )ıızılerı 
~ut IAuıaı ta "re ed riz. 

Telefon 2622 

. ,, 
1 KIÇ:R 

PEHfEV Dl~ IACUNU 

yabmızdn çok kat'i bir inkişaf tike kokusu bulunmıyan ecnebi 
mevcuttur. s rmayelerin hiç bir memlek tte 

G ne bu rakaml r bize ifade görmiyecekleri him yelerle inki· 
ediyor ki büyük meclisin yaptığı şaf etm ini mali v ikti di si-
mali ka?ı• .lar memleketin ihti· yasetinin bir umde i olar k ka-

l 
y çlarile ~-,ok mütenasip, tasdik bul ve takip etmektedir. 
ettiği bütçeler çok hih ve sa- Paralar deği tirilirken 
mimidir. Bu bütçelerin ifade et· yapılan sui istimal 

tiği ve tatbikleri neticelerinin ver· Evrakı naktiye tahkikatı hitam 
di!ri erkam, damga knnununda bulmuştur. lhr c ttan fazla olarak 
Y pıl n tadilattan bnşka hiç bir avdet eden miktar şunlardır: Lira 
verginin ihdasında veya hiç bir (89,000) 89 adet binlik 452,875 
vergiye zam yapılmad n Türk 18 115 d · b ı k 
vatana i tibsal kuvvetinin müte- • a et yirmı eşi 66, 730 
~ 6,673 adet onluk bu fazlalar 
mn iyen yülcselmesinden doğ· gö t riyor ki bir ui i timal ile 
muştur. Bu netice cümhuriyetin k k 
en knt'i bir feyzidir. Ve her yeni arşı arşıyayız. 
yıl memleketin biraz daha fazla Tedavül esnasında yıpran 

mukavel ye temas ederek hUkQ- d mas c en vekil bey 60 milyon 
metin şirketlerle akteddiği muka- b b u orcun tasfiyeıinden sonra 
velelerin hiç bir uretle ihlal edil· t d" e ıy i icap eden kısmının on 
mesine asla müsaade edemiyece· -ı-ı: · ı 1 u. yırmi mi yon arasında tabav-
ğini beyan etmiş ezcümle şlrket· vül edeceğini ve tediyesi hak.kın· 
ler arasında mukavelename ahki- d k" ka a 1 nunun meclisi aliye tevdi 
mını tamaınen icra etmemiş bir edildiğini söylemiştir. Saracoğlu 
v ziyetc düşen kibrit şirketinin Şükrü bey inhisarlar varidatının 

linden imli} az v işletmek hak· 
kı 1 d 

mütemadiyen artmakta oldoır..·na 
nın ın ığını ve devlet idaresi· ~u 

ve meclisçe tetkik edilmekte 
ne geçen bu müe se enin vaziyeti 
kanuniyesini tespit eden liiyihanın olan tarife kanununun kabulü ha. 
meclise verildiğini söylemiş ve li_nde ~eker ~e p~trol. in~r. re-
demiştir ki:. Türk çocuklarında cü- sımlen gUmruk ru umıle bırlıkte 
mhiiriyetle başlamış olan inkişaf tahsil edileceğinden ~eker ve petrol 
hazine ve vatan menfeatın çok inhisar idarelerinin muhafazasına 
daha iyi işletmek ve idare etmek mah l kalmayacağını, binaenaleyh 
kabiliyetini uyandırmıştır. Tak· bu uretle hem bir tasrruf temin 
rib~n bir sene zarfındaki mubaya· edi!ece~ini he!21 de ~°:ika .. kola~
ve ışletmede ski şirkete nazaran lık ımkam venleceğmı soylem11 
tasarruf yekUnu bir milyon liradan ve meçlise tevdi edilip bir tütüa 
z değildir.,, inbisannm temdidini diğeri tütün 

Maliyede yapılan isltihat zer'iynt ve alım sabmı hakk111-
V ki( bey hesabatm merkezi- d~~i. kuyudatın zürra. l~hine ta• 

leştirilmesi ve mali icraat sah • d~lını taı:ammnn eden ıkı kanunu• 
ııında yapılmakta olan işleri hır nn evvel tasdikini talep et
mevıı:uu bahsederek bu günkli miştir. Müteakiben Maliye vekili 
usulü h abiyemizin en mütekn- Amerikalı bir ticarethanem. 
mil garp usulü hesabiyesine açtığı bir milyon liralık krediye 
muv zi oddolunabilece~ini söy· istinaden kara yarı yarıya i~tirak 
lemio. Yeni u ulll hesabiye saye- etmek ve zararı Amerikalı tica· 
sinde bütçe ve mali kanunlann rethaneye ait olmak üzre inhisar 
tatbikatmdaki eşkal ve netayici idaresinin ahiren bir mukavele 
pek yakından takip etmek imka· imza ettiğini, her sahada mu
nının da elde edilebileeeğini ve vaffokiyetle çalışan büyük Türk 
bu usul netic i olarak maliye· varlığının hedeflerine yaklaı
mwn aziyeti umumiyesini gös.. mağa .. u~rnştığını söyledikten 
teren her aya ait mizanların sonra sozu bank lara naklederek 
muntaz man neşredilerek mües- geçen seneye nazaran iş ban
sesab maliyeye, bankalara ve kasındaki tevdiat mikdarının (1~ 
sair alakadar mahallere tevzi milyon, Ziraat bankasındaki tev· 
edilmelcte bulunduğllnu beyan dintın (~). milyon •. Emniyet san. 
ile demiştir ki: "Bu sayede önü- dığındalcının (3) mılyon lıra artb-

uzdelci sene mrfında 1930 bUt- ~ını ve bunlardan başka Emlilıc 
çe·m· · b.. ..k ı· · h d oankaaile diğer milli bankalar-

a ı uyu mec ısın ururun a d . . _ . 
iz h ederken bir sene ewelki akı tevdıabn da mutemadıyen 
bfitçenin tatbikı neticesini arze- yükseldikini söylemiştir. Milli 
decek, ynni hesabı kat'isini vere- tonaj miktarının da büyük bir 
cek ve bu suretle müzakere terakki gösterdigini kaydedeıa 
buyuraCBiınız bütçe erkamile vekil bey ihracat emtiamızın ki
m li hayahmır:d ilk defa ol rak milen satıldığını, milli sanayiimi
miıkayeseler yapmak fır atını zin gittikçe tekamül ettiğini ve; 
elde etmiş olacağız. Efendiler, gelecek seneden itibaren top· 
maliyemizde bu iılahat adımlarım raklarımızı ulamak işlerine pelc 
ttıran, maliyemizi )leni bir tekil- ziyade ehemmiyet verilecetinl 
rnüle evkedcn amiller arasinda ve 340 senesinden şimdiye kadar 
en mühim teliikki ettiğim bir kı· ikmaline muvaffak olunan 6S1 
sım vardır ki, ona kaışı bu mil- kilometrelik demiryolu üzerinde 
Jetin yüksek kürsüsünden teşek- mMnaknlat yapıldığı gibi bu sene 

kür Aetmeğ"i, ö.deme i lazım bir borç zarfnıda dah 500 kilometrelik 
telakkı ed nm. O sınıf en uf ğın- yolun icıletmex.e açılaca~ b • 
d b .... ~·· ,_ d 1 ~ .ıs ~·na e 
.~n ~n- uyu2Sune ı::a .ar gece. i anla dem!· tir ki: "'bütün bu i l 

gunduzlu çalışan ve sakın ve miı- y .. . . h kta ş °' 
t • b" h t . . d ) gostcnyor ı al n vergi na-
evazı ır aya ıçın e yoru ma- .

1 1 I 
dan, yılmadan uğraşan mali e mı e a man ~.ıra ar gene hallan 

d Ô 
Y refahını temm edecek ye I 

m murları ır. yle zannediyo- arfolunmakt dır r ere 
rum ki m liye memurlarımızın ·" 
dünyanın en eyi anJıyan ve en 
iyi işliyen mnliye memurl n da
vasını hakkile ortaya atocağımız 
gün çok uzak değildir.,, 

Tekaut ın elesi de 
lıallediliyor. 

Müteakıben vekil bey tekaüt 
mes'elesinden bahsederek de
miştir ki: 

"Hükumet vaitlerini yerine ge
tirmiştir. Bu uğurda bütün snmi- ' 
miyetiyle çalışr.:ıağı en büyük va
zife bilmektedir. Yapılması mev'. 
ut olan memurl nn tevhit ve 
te dili projesi meclise takdim 
olunduğu gibi hay tını devlet 
hizmetine vakfeden memurların 
yıpr narak işten uzak kaldıkları 
zaman da onlarm refahını dü-

K ıır Dervı§ ağa ak.aratından Bakır 
lı.ö) t ode Cnmi ıığında 12 nume-

ralı i: ç k d kk&ni!e lata:ıbuJ cıaddeliQ. 
dck.i 37 numaralı dtikkt\n kiraya vcrilmet 
u 15 Mııyı.atıın ıtibaren yirmi gttD 
mud etle tekrar: muıa)edeye rıkanlmıt 
oldu~un<brı ı lıp obnlenn Huiranın a}. 
tıoct pcr nhe gUuU saat tl"" _._ 
l · l b. 1 ~·e pey ..... çe. 
c:rıy ~ ır ıkte mulhak Vak.ıflAr idaresioe 

mliraeant ~tmc!eri. 

llP--'......,. BA TERIYOLOG _. ... 
Dr. 1ı SAN SAMI 

Bakteri) oloji laboratuvarı 

p k dakik k D tablilAt.J 
(Vıısçnnnn ıeamfilü kUre '-at tadadı. 
tifo ve J&ltma hııstaJıkları teşhUi,icaar, 

brugum. ccnhat ıa lilAti. lJJtra miler . 
op ıle fre:>gi uharru . Dıvii12yolundn 

lahmut ıurl cai karşlbmda 
T :cf on l . 9 l. 

t) gtu durdUncli hukuk H!i'imli in· 
dt'n: KUçt!k Pnuaki \eledi Ana la! 

c: C."ldı n \'ll!İ i bulunan Yani efeııdrnin 
ttıuvnk katen i t n el ç ktir ler<>k muma· 

istimal etmiş iseniz takdir C· 

der inizki ne diş etlerinizde ilti
hap ve kanamak ve ne de dişle
r"nizde gerek igara ve gerek e 
suveri saire ile tahassul eden sa· 
rı1 ık1 rd n er kain amıştır. Bun
dan m da (PERTEV DIŞ MA· 

umranmı ve ihtiyaçlarımızın tat- ve muhtelif şekillerde yanan mab
mini yolunda terakki ve tekamül volan evrakı naktiyemizin ne 
izlerini bütçelerimizde teb rüz miktar ın na mesruk lcullandı
ettirmektedir. H~r sene görül- ğını tetkik ve hesap etmek bit· 
mekte ol n varidat fazlalarımız tabi mütehassıslarm vereceği 

ünmekten bir an geri kalmamı _ 
tır. Bu maksatla mülki ve k ş .. . k erı 

Emrau dahiliye 

VEREM 

ıı.,h k ı. d , lğt' ):\lnız ıkın e olunnı· 11. 

S 14rı.< t ~umete mwıhu1r olmak Uzere 
ır~ 'l S t 
1 

c :ırın ryan hanında 34 numn· 
Hk t Z ki Derin mna kat vnsi 

ın kılındı ı l 1111unumaddt.'Din 371 nci 
lll;.. 

ı nıı.c. uce ı!Aıı olunur. 

U L)diğer macunlar gibi KUR
S N t ·hlikesi erzetmez. ZİRA 
Pertev diş m::ıcunu kı:ılay tüpler 
d un r. rı ı r e · · 

bir taraftan yukarıda saydığım hükme tabidir. Şimdiden arze· 
rakam ız fasıllara giren masrAf debilrim ki müfettişleri rapor· 
boşluklarını, verilen dalgalı borç· unda ezcümle şu büküm mevcut
ları karşıt mı~br. Bütçemizin 6 • tur. ( mubadelei ahirede zuhur 
mimiyetini temin için Maliye ve· eden bu fazlalık fersude evrakm 
"·!etimi znmi bir gayret s rfet- tamamen ip 1, ihrak edıleceg1 

yenı te aut kanun layihaları ha-
zırla~m.ı tır. Bu projeler bir tara· 
ftan ıştıgal haklarmı tahdit. diğer 
taraftan :rcrılecck tekaüt m an~la
rını. tez}ıt e aslarına göredir. Bu 
projeler ya ında meclise tnkdim 
edi c k r. O· ü ve dul ma ş-

e gbğtis ha.st.alıkları mUt~hassı11 
Doktor 

ŞE IP HABiP 
Ay of ya Y crebatan Haaı sa,ı.1• 

man apartım oında · p...,. 
t ·• C r. oba ve Perşenbe, Tol: lat. 



Git iğiniz yere beraberinizde 

K 
Fotoğraf makinası ile Kodak filmlttUai 

almağı unutmayınız. Kodak fotoAraf makina
ları "' filmleri ve lake kağıtları 

Alaminüt f otoAraflar için 

Minoteros kartları 
her ·erde . 

Posta ve Telgraf levazım mudlriyetinden: 
idare i1atiyacı i~in 300 kwo sıcim 300 ·ıo Çubuk mühür mumu 

1000 lcllo hurda leurJun ve 20000 adet tahta kapaol p2zarlılc surctile 
mübayaa oklMcaktu. 

paurltk !lS Mayıs 929 tarihine m dif C artcsi günü saat 
14 t.PİGl'a .hmacafıadu talıp erin yevmi m ıkurda yeni postanede 
ıe....a atidürıye inde müteşekkil mi.ıbayaat lcomisyonunrı mü
racaetlan. 
._ ......... -•••••••••••,.•••••••••• ••-• •c •••••• •••••••• 

E . k . [ mva.. ı:..... ı ıu 1 
IMıı .... ___ 111!99"_ ............. " .............. ••••••••••••••• .................. " ...... _.(...._ .... : 

Maha 1 1 No Nevı Mubamcn 
Lira kı. meti 

Wılııly ~Al• Atık:Nisbiye Cedıt:Hacı ŞUkkr 21 K~ aoe 10000 8 taksıtte 
... h . 'llO aı Ye 4Jtı 04iıldH ibaret olup lııir I04aü.ek iki heli odunlu ve 

~ 
\ava pıı ile ltı.ımpmıya wru tet•batı v~dır. 
ıftubattet haaenia bedeli aek.iz tü•iHe t~e edilmek ttzere 10000 

.., •• ile ve kap.h ,..f 11e11We 28-S.9'29 ı...tbıae miiııedif Mlı gönü 
U. ede mukaowdir. Ta iplerin •uhaaamen bedelin yüzde vedi buçalu 
iut iltçeleırı ve ya muteber beııka uıektuplanla Emvali metrulı.e satıa 
-~ı. • • ~ ..... SqMtt No Nevi Tamamının kıymeti 

IWtlııGf ~ Atik ~e 11 tahtıoda Uç dukkdnı m ıı Mullanunınesi 
Cedıt nisb: e 14. lı6, 19nu temıl Kondopolo Lira Sekız tak-

maralı Apar mAnı 20,00f) sitte 
Mlıtı•llltı: ~ daSr&den ibaret o up hn dairvı uçu ~vtilı. d~~ri kflçök 

.... k ... yeııliıfer od& .birer mutfak ve birer ha A Ç&matır ıfı tkı oda ve ilsennde 

...... YUdır. K~ya u\'11 \e lwıva ı tertıbatı nıe\Cuttur-
twlda MaQ muharrer apartm nm lı k t kaıtte tedı) e edilmek tiue 

31,000 Uıııa ~eJi aubammene ile ve kapalı :ıarf ı e 25-5-9-.29 tarihine mtısadtf 
P ini _. S de ..a-,,.edeei lll'Ulhrrerdır. Talipl r n tde 1 muhammeaeaill ytıtd 
yedi -il 1Mıı61e temnat ·~ le ve)a m her & a mektublarile Emvali 
............ kWÜjODW aliracutierı. 

• • • M, Nem No Nevı K ı, metı M uhammender. 
Lira 

S Mtr Raia ,... Svıieyawı ef. 5 mu ~ 500 petUı para ile 
temam hane 

Y..-ır Ktıriçi Vaıpw iekeleai 10 mııa bagçe ah· 1250 dört takaitte 

.... 

fAll haoe 
Mlllteıailita: Uç oda lıır mutbak bir hela 

"ut. aı~ ~ bizalılrında g llerildıfi veohile mWkiyetlerı 
........ ~ paw gü• eut lS d aleu aıt.ııa .de ile satılacaktır. Ta• 
....... • + ırm•• y\Hde yedi b çugu heııabıle t aunat akçeleriyle emvalı 
..... k.oDlilronuoa ınuracaadarL 

t. ~eYJ. 
P b • ı ıt ~bett .e.,ılad rl1 llÜk ma• bUço 

Sok-tı Nevi 
Atak Cedit Atik Çedit ımıa .Ballçr. 
ı.....to ŞaK Neli l mlikerrer ı,a k 

Kı ıneti mnhammeuesi 
Lira 

13850 SPkız takiitıe 
........ m._.. ... bahçe Ktsfk \tn 13800 lira b i m h men ile ve 

1ı11f111a *I ~-c: »6-91ı9 t.riWae aiieadif puart ~ ı t 15 te mli•yedesi 
1 =· ~leno bedııli mubammenin •tw 1,SO heW>ıle 1038 lira 75 kuruut ve 
Jl a.Du mektubiyle Emvali metruke satı• kornıeyo uua ruuracaatları. 

O + + aa· · ·t zmeı e ıut oıeı 
Sokatı 

u.et119 Caddei Kebir 
No Nevi hı enin kı) meti 

muhammiae ı 
Llra 

Atık Cedit 
ve ldifiik parmak 

kapa 
~ 1 
1 3 
3 5 

Y dıı am~ 
Marııf Sıoema 

25000 Sekiz 

• 

lunır 

5 9 93 95 

• No • • Nevi 

••• 

taksıt 

tarnamınw k1ymeti 
Ut·~ 

an 4500 8 tabilte 

8 • 

No Neıri fuıtıift&ye ait 38-120 tal8 ve ati l~s 
atık c.edit l Klgir hııwerı ia kıymeti muhammeııe&1 
11 9,ll ıutaular] Lira 

6400 eekiz taksitte 
r h d klaın \ki kat .. Mi•e bört odaıı olup ba dnka. 

kagında bird madh.l 'NJ'dır 11 numaralı dükk&ıun 

Asileri müna
ltasa ııanıari: 

Puadlıtilda il. K. vekaleti eatınalma 
komi&yonuudan: 

J ltallbul 1 .. ~19ti ton iaiıı par.arlık.la Uweai 25-Mayı• 
~ ıüe'\ı ..,. 14 re 7apı1eeats. Talipleria eartnımMni k.omisyoown111Ki. 

gıtwaataı "' tt'tıllıifiıa.ıe lll!Dıanı meıkGrdl bam bulUDm&lan. 
~lldhcı ifa edeme.yen mMealıJUt aa111 ve heeabuıa 296680 kilo saman abmaak 

llset• bpelı ıarfJa allllÜ.818Y• kooulm111tur. İhaleli l·llufrao·929 tarihbıe mtı· 
NCllf' °"'latı.I 19D8 8-nkamıfta llkeri utıa ahu komityOD1111da yapılacaktır. Şart
DMDeiinl ~ •e lekltfnameleırini •eraek illeyenJmn Smkamııta nıeıkOr lı:oım. 
we •lltMMt~ 

]{•palı zarfla mliııakuaya komulaa Sam8UJldak.i kıtaatm ihtiyacı olan cd•ııa lbale 
·~ntı.de taliplerila verdik.leri &at b&taah görtlldUiüıadea ihalesi yapılmaıuıatır >6-
929 tarimden itibarea bir ay sarfında paurltkla ihalesi yapılacqmdan taliplerin 
s....d.üi ukerı llatlD .ı.a· komisyonuna müracaatları. 
{ ki garaj ıntaeı kapalı zarfla milııakuaya konmuttur. lhaleai 1 Hazimı 929 Cu.mar-

lee gtiala saat ondadır. Ketfmi §eraiti fe.aiyesioi resmini görmek ttıre her gOıı 
Ankarada levazım sabn altna llomieyonıma ınuracaatlan ve mtinak .. ya iftirak ighlde 
o guıı vckünden enet te'minal ve teklif mektuplarını makbm mukabilinde koaıde
ycmu mezkur ri) aeetine vermeleri, 
y enitehirde itı~a edilmekte bulunan Mı1li mlldııffa vekllloti binasının • Kalöriftır • 

te ı!lllı kapalı r.Arf usu!il6 munak.ıısaya konulmuştur ibalr.ııi 3().5-929 tarihine ml1· 

rr J rr be gun \ ı:ıaat 10 dadıt. Şartname -~ teıaiti foııui} e ve projı,sini {!örmek. 
llıre htor ,ıun Ankarad•ı leva1.1nı !atın alma komi&) onrna gelmeleri; mUnakuaya i§ti· 
rak içinde o gün vakundan evvel te'minatl&rile beraber teklif mektuplannı makbuz 
mukabilinde komisyonu mezk1ir riyasetiıae \'ermeleri. 
S ankamııda lı:i kıtaatın ihtiyacı olan Sığır eti 80 Mayıt 929 pazar ~ ...ı 15 t4 

iı.te edilmek özre kapii.lı arf1a •Unakaııaya kOIUD11fbır fartDU1e almak w tf&. 
lilumelerim -.ermek ttzre taliplerin Sankmııtdaki ukmi taba alma komilyoaana mtl
rlela&lan. 
4 akaa mera ihtiyacı için 330000 kilo dakik kapalı zarfla müııakasaya konmuı· 

tur. lhaleei 29-&-m tarihin~ Çaqımıba glluU saaı 15 te Ankarada merk• sabn 
alma .koıailyonunda YapUaeaktır. 'Paliplerin teklifoamelerini Ank.a.rada M. M. V. 
merkez aaiao abna komieyonuoa vermeleri . 
9 hin adet haki reakte Saraç makaruı aleni nılluak.aaa ile almac:akbr. lbalee 29 

Mam 929 çarflloba günU saat 14 te ya.rıalacaktır. TaHplerin oartname suretini ko
miıyonumusdan almalnn ve nUmuneı.tıini kornieyonunıozda görmeleri ve ihale gttalnd• 
tomtna&rile komiııyönumnM gelmeleri. 
E•ıne ve BeJramiçle1'i Jutaatın ibCiyaoı olan ve kapalı aarfla munalruaya konulan 

aı~ etine ih&Je gönünde taliplerin vercliltleri fiat bahalı göriildllğiinden yemden 
kaµ lı :zaı fi una asa} a konmu tur. lhal •İ 21.Mayıs-929 salı glınil saat on albda 
F.Ainedc a'kerı eatııı alma komie onunda yapılacakl r. Şartname tllmak \"C teklifnamt: 
~etmek istevenlerın mez ,fu kemli; onuna m ra ları. 
K ırkalaçdakı kıtahn ıhtiyacı olan !lglr eh kapalı ıarrJa münakasaya k01lmbf hlr 

i.haletı, 27 Ma"' 929 Paurtesı gun saat 15 te Manısada ukeri utm alma 
komisyonunda apıla ak r şartnamai Xomı > onuını:zda vardır okumak iateyeulerio 
her gün kom ıyonumuz.a ve teklifname el'ını vermek ieteyeolorio Manisada ukeri 
t1ahn alma komı . o ına mliracaatlan . 
M anisa ve civanndakı kıtaatın ıhtiyacı olan elcllMiğin pifinneai kapab llU'fla aau
. naka111ya konm~tur. ihalesi 25 mı is 929 tarihinde eaat 15 te Mani•da uk• 

n satııı alıaa ko l! onunda apı)acaktır. 
Şartnamesini 8Ônnek isteyenlerin komUI) ooumuu Ve teklifoamelerioi vermek 

lete.ı enleırinde Mıınıssda askeri satın alma komievonuna murar.aatları. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L~~~~~~~.:.~~:.::~~.:::~~:: .. ~::ı:~: .. ::~ . .J 
l - FM.itdüı kıt.atı hayvanatı için 50000) kilo arpa (5) ...,. g liıdllmdea 

itibartu ıatil gönleri Ye bayram m\ltteaı:ıa olmak prtile (20) gla möddtıtle aı:.,.ıa 
IUf 111able münakasaya koonlmuıtur. Talip olanların ,erııitini görmek. thn ber gtaa 
Te pey ltlrmek isteyenler yevmi ihale olan 2Q.Mayı•9'ı9 Çartuba ,nnıı 11at (I') .. 
kap&lı IAl'flarile komisyona gelmeleri 

ız - Danca kıtaatınuı ilıtfyaoa için {240) kilo koyun eri Ye (IOO) kÖO k.um il 
5·Mayı•9l9 taribiııdta itibaren tatil gtıaleri ve bayram mliMaaa ellllk ..... 
sün mtıddetle ~lioakuai aleniye tll?CUle mllaallua7a komıh:nattar. 'l'allD ~ 
teraiöııf ırt>rmelt ltne her ga.a ve pe) al\rmek inleyenler yevmi iMle olu }g;:lıfa)'11-
929 Çarşaoba gttntt saat (14') le teminat akçaleriW k.ouiqOM ...... eleıi. 
C lbeti Aöeriyeee TÇtırılacak olu kirgir depolardan (11) .deıli faltelaWe •e(lılt 

adedi de İzmit ve DeTiııcede yaptırı~aıı Te J.5.6.929 iha.LJG bpab taıf tmDll 
icra kıbnacaAı Hin edil.mi§ idi. YeTJDi ihalede talip :ıubur etır Jijindea tadl ........ 
mllte- olmU Uıre bir hafta mtiddetle temdit edilmlf o1J1M111a tılllip ollnllır ..._ 
Cwnarte.i ııınu 1Ut 14 te kap&b aıflarile komiayoaa ıtlmeleri. 

Bakır k~yünde bsrat .fabrikalarında iıdl&t huWye + 18tamhul eatınalma komllyonnndua· + 
A ekeri Fabrikalar Umum mildiirlllğ\1 tarafından inp ellilibuk olu k\llatlm-

bane~e muktezi Makine ve t.terrttatıaıo itotna talip finulanıı lııa lapdeki 
ıarlDAIDeyı görmek üzre her gllıı k~onumuııa mt1racıud etmeleri 'f8 ita edilecıek 
tekliflere makinelere ait resim Ye katalotl&rı raptederek.. if11u ~ 8-lra 919 
gayeeine kadar Atıkarada Aam Fıahrlkalar Umwn nUldilrlquDe ~erl. 

······-··················································· f Mekatibi ask.eryie satınalma komisyonundan 
200 000 Kilo Koyun eti 
50 000 • K111a eti 

Harbi e, Sunrı, Topçu ve Nakliye, pdlltli K:içllk ı.bit ' h '• ....,... a 
biye, Topçu atıı mekteblerile ölcıtl tabuları. Gttlbaae 'Ye Ba,dıupafa WMbt ...... 
neleri. Kuleli. Halıoıoğlu. Maltepe lieeleri, ipı balada miktarlan yaalı K~ w & 
ıu ederi bir .-rtnamede olarak ve kapü tuf IUnleile ..... ehin 1*m. W • 
May11 9'29 Çaraanba gtin\t ııaat H te Harbiye meklebi 7ftll0lllw 't: öallDlleki ma. 
nataa maliallinde icra kıluıaoaktır. 'talipleriıı eartnameei ldn t6~ 
mttracaatlari )ftirak i~de §&l'tDameei Teçhile hamlacbldan teklif~ 1ftlDi 
i~ede aaat mııayyeneeine lladar mlisellel awnaralı ilmllhaher lllnMWMricle komllıpa 
n7uethıe vermeleri ilAn olı.ıuur. 

• • • 20,000 Kilo Sıfır eti 
Mıltep& Piyade atıı mektebi ıçin 20000 kilo Sıiır etl Kapalı ıarf mredle Mtua 

abnacaktu. llaalesi 29 mayıs 929 Çaqam.ba gUntt IMt l"SO de Harbiye aııbıbl 
yemekhaneleri önUndelr.i munak.88& mahallmde icra 11.ıluıacakttr. Talipleria pıtaam..& 
için komisyonumımı. muracaatları ve iıtiral-; içinde ıartııaıneııi veçhile huır=C 
tek.lif mektuplarım ihale gUnU ııa&h muayvcne1iııe kadar mllaelal il~ • 
mukabilinc komı ) on riyasetine vermeleri ıllu olunur . 

• • • 120,000 Kilo Sııır eti 
Halıcıofln. Harbi~ e. Suvari, Topçu Te ııakllye, Gedikli kBçtık lmbit ı.am.a., 

Ba) tar, Tıbbiye. Topçu : ı mekteplerile ~içil taburları. Kuleli. ~ linelerl. Gll
bane ve Haydarpaoa tatbıkat bastahıuıelen için 120000 kilo Sığır eti bir prtnamede 
olmak ve kapalı zarf usulile satın alınocaktır. İhalesi 29·Mayıa-929 çarpnba gllnl 
idi 14.3«> da Harhh e mektebi yemek.hane! ri önllodeki munakua mahellncle icra 
kılınacaktır. Taliplerin .rtnanıetıı için komis onuna miil'aeaatlan ve ittiralL içinde 
prtnııme11i veçlıile haıırlayacakları teklif mektuplarına yevmi ihalede uatı muayeae
ıine kiıdıı milıelsel numaralı ilmtıbaber mullabilınde komiıyon riyasetine flrlllelerl 
illln tııı 

O rJu ıhııyacı ıçl.n 200000 metre yerli mamulatından gılafhk beı kapah ıarf usuJi. 
1 ın aknsa a konmuştur ihale.;i 26 Ma 111 929 tarihine müsadif pa7.ar g ın\l sut 10 000 Kilo Koyun eti 

14 tir taliplerin tarlname ve numuneıiıu görmek Ueere ber gün Aok.arda levaıun 2 000 • Kuzu eti 
• 

abn alma k.omısyonuna mllracutlarl' ve mUllakaaa a ııtirak edeeelderio yevm ve Maltt!pe Pi ade atı mektebi için ballde miktullll'ı ıeıah ko''llll ft Kam ederi 
aut mua yenden ene) teklif ·~ t~ lllekt"'larının makbuz muk.abifiıade mezkilr bir ıartnanıede olarak ve kapalı :zarf suretıJe satın alınacaktır bıaıe91 29 \lay • 
kom.is) on riyasetioe tevdi ile mımakasa • !§tırak etmeleri Ülo olunur. Çarganba giınü saat 14 te Harbi.} e mektebi emek haneleri önündeki mtinakasa mahal· 

Menemen ve Kırkağaç ile Maoiaadaki kuat ıbtt acı olan UN kapalı zarfla ve ayrı linde icra kılınacaktır. lru p enn 'artı am ı ıçın komis:onumuza mttracutlm ft 

ayn '8f1namelerle mun&k.asaya l&.oomuştur. İhaleleri 25-Ma 1&-929 cumartesi gtlnll iftirak içinde şartnamesi 'leçhıle hu rlatacakları teklif mektuplarım ihale gthıtl .ati 
sut 15 te Man1B&da asileri satın alma komia onunda yapılacaktır. Şartname suteti mua' yenesıne kadar mueelse numaralı ibn haber mukabilinde komisyon riyaeti.ae 
komıtı) onımıuıda nrdır. Okumak İMC1ienlerin her gUa komiayoauınıua ve teklifname. vermelerı i in olunur 

~WR~~~.~~~au~~ıo~~~oo~~~~ ------------------------------

Manludaki lLıtat için ekm~ ~ : ma>11 .. ı 15 te • vakıf akarlar 
Menemendekı • • • • • • • 
Kırk~açtaki • • • • • • • • • 
Muhtelif mahallerdeki kıtaatın ihtiyecı olan ekmek aı: n ayrı §artnamelerle kapalı 

artla ıuunakaııa3·a konmu~tur ihalesi yok arıda l azılı tarih ae saatlarda Manisada as· 
kerl satın alma komis) onunda , apılacakhr şartbame 81Jl'etleri komisyonumuzda var· 
dı okumak itle euleriıı her gün komis onuu1u1.a ve teklifname! 1n1 vermek ilıte
veıılenn de Manitada askeri k.omısl onuoa müracaatları ilan olunur. 

. +•>·:· 
300 Adet l ün battani.> e 25 5 929 C11martMi saat 14.30 

5000 Kılo Yataklık yon • • 15 
2232 • Sarı 6ahunlu kosele • • • 15,30 
416 Adet Karyola • • 16 

5 Kasa) demir dolap • • 16,30 
Bal da cın vt-: mıktarjarı gosterilen be~ kaleın ayn ayrı şartnamelerle hhalannda

ki aatıarda pA1.arlıkla ıhaltıleri yarıı acağındaıı tal plenn prtname ve ouınunele~ini 
komı enumuzda görmeleri ve ihale glin ve eaatında teminatlarile lı:omie?ODUZA 
gelme eri. 

P aıarlıkla alınacağı ilAn edilen 1942 metre çq torbabk. beıe talip çıkmad~mdan 
ıhalesi 20 Mavıs 929 Cumarteei günü saat 13,30 da :vapılmak U1.ere talık edilmiı 

ttr. Taliplerin nttiıame ve, numunesnı komisyonumuzda görmeleri ve ihale gunllnde 
ıemirıatlarile komis onumuza gelmeleri. 

K a serideki kataat hayvuı.atı ıçin Tınkya arpatı kapalı ıarf'la . mon~aeaya kon
mut&a ihalesi 30 NiMu. 929 perıenbe ~lınn .. t 14 te Kayaerı uluın tatın alına 

komlıyoaunda yıapılacaktu tartaameal k.Olll18yonwauzda ID6TCUttur okum.ak isteyenle
rın komia onumullA ve teklifnamelerioi vermek isteyenlerin Kayseride ukeri utw 
alma kom yonulla vermeleri. ............................................................. 

l .. ~?~.~~.~ .. ~?!~~:! .. ~~~~:!~!!~~::!~~~?:!~~~? .. J 
Ç<ırlu 1e wda Cınaı Munakuuı 
84000 70< 00 Sılır eti Kapalı 
7500 5500 Ko} un eti & 

12000 9500 Sade yal 
660000 200000 Kuru ot 
9500 8500 Fuulya 
6000 6000 Bulgur 
60000 60000 y ~ eebr.e 
0000 5000 Pintıç 
7000 6.500 Me cimell 
4.~ 3900 Nohut 
9000 8100 Pabdflll 
2250 2100 Makaraa 
7000 0000 Sabun 
19000 lM>OO Gaı yatı 
1100000 800000 Odan 

• 

Aleni 
Kap&lı 
Aleni 

• 
• 

Kapelı 

1700 1500 .leytua }'Wtli Aleni 

lhaleııi 28-5-929 
Salı Saat 10 

ihalesi 29-5-929 
Çatanba llUİ 10 

C".orlu kıtaat ıhti acı için bervecbiball mende iafe•ia hhalannda gö@terilen fa. 

~ ihaleleri ıcra cdıleeo ktir taliplerin şaıtnametinı Çotluda ki sat1D alına ko
mityoaıeadaıı almalan ve ~rtnaıneM aıılı olan ıekilde ki teminatlanle vaktı rnu•y· 
yende meı.kt\r komiı ooda hazır bulurwıal&rt illa olunur. 

A ma ) da ılunan K.ıtat ihtiyacı için hır eenel~k te kapalı ıarf usulille mU~ıua.ya 
konmuıtur. İlıal"8i 29 Mayıs 929 Çar,anba gunU saat 14 de )ap lacaktır. l&lıp· 

lerio f0t!Sam8lai AmasyadU.1 &atın alma komisyonunda görmeleri ve teklifnamelerlni 
ıaezlLCr .1.omi6yon ri)a&etine bildirmeleri illo olunıar. 

C iheti uk.e.rİ)C e elverişli olnıayao ha) vanat her hafta Cumartr ı ve Çarf&Dlba 
gunleri Fatihte at pa1..anoda ve Pazar günleri &.kUdarda al pazarında heyet 

lıuzurtınde ml ıa edei alenı e ıle furuhtu mukarrer bulunduğundan t.ılip olanlann 
r. czkOr gUnlerd y ı.Je yedı buçuk temiııat ak.~lerıle m ıkQr be ete müracaatları. 

vuı ı ha ~&A ıh ba ııa edı ~tlr. Ha vanı olupta ı;at 

lıa1 ııı Sal nl ı kol k ra ırm K ()!tun b ""'· m ·rı e 
m ta 'l o nn ' 

ila <' r 

mdürlügündeh: 
Pazarlıkla kiraya verile<;ek emlak 

1 Şdı de ba nda Muhtesıp karağ z mahallesinde camii şerif 
so ~a· nda 16-17 cedit o konak arsası ve bostan. 

2 Şehz dehaş uda ·al nd rlıa e mahallesinde Şebudeba~ı caddetinde 
46-38 ·o. d, kan. 

3 - Çarşa ada Be' cf'&ız mahallesinde l' ethiye caddesinde 5 No. dttkkla 
4 - Edimekap1 denri Alı mahallesınde urdtin tekkesi sokalında 

Can~ da hatun mekt bi. 
5 - ~e ıreminı Karaba9 malı llesınde 27 o. Sad k efendi mektebi. 
6 - Mahmulpaşada cami ittisalinde 20 No. mP.ktep mahalli. 
7 - Çakmakr.ılrmfa Daya hatun mahallen Tarakcılar eaddeıfade 35 

No. dlikkin. 
8 - Çarşiyikebir hacı Hasan soka~nda 19 No. diikkin. 
9 - • • Çadırcılar 

10 - c • Hafaflar 
11 - • Guaılar • 
12- • c • • 
13 - • • Falcılarda 
14 - • • Kolancılar kapısı • 
15 - • • Kahvehane • 
16 - c • • 

31 • 
7 • 

19 • 
27 • 
30 • 
11 c 

14 • 
4 • 

c 

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

17 - Fenerde Aali yazıci mahallesinde mesçit ittisalinde 2 No. ana 
ve baraka. 

18 - Balatta Tahta mınare mahall ~inde çiçek sok nda 7 No. hane. 
19 - 3 c c 

20 - Üslttldarda Rum Mehmet pfl§a malıaU ımırlc rat•a vapuru iskelesi 
soka •ında • 6 No. dUkkin. 

21 - Üekildarda Rum Mehmet paşa çeşme meydanı cade-
einde 2 <'.f!dit No. dttkkln. 

22 - Osküdarda Gerede mahallesinde 92 \o. 
23 - Qskudarda Rum Mehmet paşa m~halleııı 

cMdeRindo 4 No. dUkkin. 
24 - Üsk udarda Rum Mehmet paşa 

caddesinde 3-1 No. dükkan. 
25 - Üsküdarda Rum Mehmet p ~a 

l o. dukkan. 
26 - t'1s udarda Rum Mehmet p a 

63 No. dukkım. 
27 - Ütıl~ darda Rum mehmet p kil 

desinde 13-15 No. d ! kA ı. 

• 

• 

• 

• 

DIO meyduı 

• • 

Balabaa eokatındıa 

çeş mej dani cacl-

Mllddet: 25 M·n .s 1929 Cuwartetd gOnH saat d )t( buçuğa ·adar. 
Yir · glln mıl idı-tle ilan edilen baJAdf.I. muharrer emlikın paııu·Jılda 

kiraya ver lınesmc bnc nıen ıdıı ece rıtr vt'!r · uıı tır. TRliP er ~arlnllmeyi 
ol umak ve teminat ita eılere ıcr a ıt taleplerini d nni &n e)·leme. ı •• 
1 taıılJul ~ vkııf m tdlırh etinde va f a ar ar mlırltlriuğiıne muracaat arı ılia 
olu 

ma umat almak: ısteyenle.r müıa.) ..ta 
oıaılrlr 





. 
ürk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip 

ettiği Böyük Eşya piyankosu ikramiyeleri 
Cins 

929 modeli Zl katalog Nolu beş kişi Buik otomobili 

• i29 " Şevrole otQmobili 

Pırlanta pantantif 
.. kUpe 

8üyOk saloa halısı 

Yüzük .. 
Pwrı.m.. pantımtif 

Ptlltin çift kapaklı erkek saatı 

• Kadm kol saab 

saba lakunı 

ipek seccade 

Hah seccade 

battaniyesi 

" .. 
• 

,, 
.. 
" 

• 
• 
• 

" 

" 

.. •tildısp 9Ulta 

• e&er-t.ak•l 
....... palalı . .. .. .. . .. .. -

H 

... 
" .. .. " 

81DtİID 

" 
" 
• 

" ... 
,, 
.. " 
• • 

. 

Adet Fiyat 

1 5000 
1 2500 

1 2200 
2 18.50 

2 900 

1 600 
2 500 

1 400 
10 250 
10 200 

2 1000 

.20 250 

80 100 
50 

50 

30 

20 
10 
10 
10 
10 

5 
5 

5 

>O 

• o 

s 
s 

,o 
50 

.a. 

1 
l 

22 

2 
1 
L 
1 
1 
1 
6 
7 

10 

10 
15 
20 

25 

30 

10 
20 
25 

30 
25 
20 

3 

ŞQ 

30 
s 

100 
50 

20 
10 -
20 
26 
25 -

400 
200 
2tlO 
50 

~ 
so 
so 
25 
25 

10 
69 3Pft ... 

Yekfuı 
LİRA K. 
5000 

2500 
2200 
3700 

1800 
600 

1000 

400 

2500 

2000 
2000 

5000 

8000 
500 

750 

600 

500 

300 

100 
200 
250 

150 
125 

100 
600 

~ 
6'Q 

'Si' 
500 
250 
400 
500 
aı?Q 

20 

25 

25 
45o 

400 
400 
400 

~ 
50-
50 
so 
25 

150 
71 

f1 !I Istanbu! Tramvay şirketi evkat tarif 
rACJ ı 929 senesi ~layısm 23 üncü günün 

Seyri sef ain 
Mrekm Acantesı : Galata 

Köprü başında. Beyoğlu 2362 
- Şube Acantası: Mes'adet 
hanı altıuda lstanbul 2740 

lzmir - Mersin sur'at 
postası 

(KONYA) vapuru 21 Mayıs 
Salı 12 de Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Antalya Alaiye 
Mersine gidecek ve Taşuz 

Anamor Alaiye Antalye lzmire 
uğrayarak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA)vapuru 21Mayı 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur· 
haniye A }'Valığa gidecek ve d 
nüşte mezkur iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayaraktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alımr yük alınmaz. 

Hıdıviye 
Vapur kumpanyası 

Köstence, lzmir, Pire ve lsken
deriy~ haftalık seferler. 

Köstence hattı 

20Mayıı pazartesi gün6 sa
bah saat 6 da Mısırdan gelecek 
RODA vapuru aynı gün saat 15te 
her sınıf yolcu ile eşyayı tücca-
riye alarak (Köstence) ye gidecek
t' r. 

Pire · f skenderiye hattı 
22 Mayıs çarşanba günü saat 

10 da Köstenceden gelecek olan 
RAOD vapuru 23Mayıs perşenbe 
günü saat 16 da her smıf yolcu 
ve aşyayı tüccariye alarak f zmir, 
~- . . . 

1 Haziran yaldapyor ........ ,..,_~ıuı. 
lunJacwkt~ Ona itia - .. enel 

&DLBR 

itibaren ilanı ahire kadar muteberclirı 

No HUTUT HAREKET Birinci 
Faaıla hareket 
-==-

10 Şişli-Tünel {
'Si§liden · Tttnele 
Tünelden·Şifliye ~6 ~~ 

11 Kurtuluş - Tfinel {Kurtuıu,tan·'l'tmele 90 
Ttiaelden· Kurtul•p .... 

~ 12 Harbiye • Fatih 

1 
{
Harbiyeden-Fatihe 
Fatihten· HarbiyeJe 

4.9 

r,n, .... -
14 Maçka • Ttlnel 

15 Taksim • Sirkeci 

{
Maçkadan-Töaele 
Tlilıelden· Maçk.aya 

30 

JTalcaimdea-Sirkeeiye 5,8 
\Sirkeciden-Taksime 10 

{Maçkadan-Beyuıta 7,9 
Beyuıttan·MackaYa 14 

il)') 

rİ): 16 Maçka • Beyaat 

18 Taksim • Fatih 

19 Kurtuluı -Beyamt 

ff abimden-Fıtibe 15 
\Fatihten· Takıime 

{Kurtuluştan·Beyuıta 6 
Beyuıttan-Kurtulup ıs.ı 7 

.,.c {Be§iktaştan·Bebe~ 
Cl'J Beşiktaıtan·Eminön\ine 
Q.) 22 Bebek - Emlnlnfi Bebekten-Emint>ntine 7 ,15 
~ EminönUnden-Bebe~e 22 J$ Emiaönt1adea·Beşiktap 
~ 

Cfl'ı 

"'°' 23 n--L.. Ak Eminönttnden-Ortaköye 15 

{

Ortak.öyden·Eminönttne 11 

.S vnaaoy • saray Ortakoyden·Aksaraya 22 
~ Akearaydan-Ortaköye 

il)') 

~ 

iS 

34 Beşikta,-Fatih {Beşik.taftan· Fa ti be 
Fatibten·Begıktaşa 

9 
18 

fAklaraydan·Topkapiya 6 
, • Topkapıdan·Sirkeciye 10,13 
32 Topkapı - Sırkeci lSirkecıden·Topkapıya 20 

Topkapıdan·Aksaraya 

~ {Akıaraydan-Y ectikııleye 6 
c..:ı • • • Yedikuleden-Sirkeciye 10 

oc:r: 33 Yedikule- Sirkecı Sirkeciden· Y edilmleye 13 
>-. Yedikuleden·Aksaraya 20 
~ 

~ 35 Şehremini-Beyazıt {i:~:=~g:;:~4 

~ 3 Be {Samatyadan-Beyazıta 26 
6 Samatya • yazıt Beyazıttan·Samatyaya 

&. el KEŞiDE: 

BCIVCIKIK 
50,00 

LIRALIK 

23 00 !3 
23 30 24 
6 09 ı 
6 18 1 

23 00 ış 
23 30 24 
6 '5 21 
7 09 22 
6 25 22 
7 12 u 
7 85 19 
8 ll 20 
6 15 22 
7 06 ~ 

5 81 
5 40 
6 00 24 
6 00 23 

5 06 
5 33 

15 

5 40 22 
5 ıM 22 

6 05 21 
6 51 12 

7 00 
7 28 



uhacır ar 
ne olacak 

C•ewe, 1'8 (A.A] 
~kvaaı ce.-iyeti tarafından 

letldı olunu .Mteeiler komisyo· 
'-11aeıaillai bittrfmiıtir. Komis-
)OQ bu ._._ . '"it . 
ı . .mee ons n ne mu ecı-

~h ıığandddan meırıleketin ta 
._ Y•tilıi kabOI, ww: de kendi 
e11ılelretlerine gcnderilmeleri 

•tır t' ı h.Jıt ıy ı derhll ve esasindan 
'i 01unmaaınıa imlcinsızhğma ka 
lla olnıuıtur. Bunun üzerine ko
l iayoa bunların bulunduklara yer· 
~e on aeıut daha kalmalarına 
E:ai lr vermİf bilhaua Suriye ve 
S Yana iltica edenler hakkında 
) Uriye fevkalade komiserliğince 
~Pıl.n programı kabul etmiştir. 
" 0?1iıyon 111üitecileri11 hukuki 
tGltiyetinl tnmm etmek için bü-

~ hülcftmetleri lcendi aralarında 
'ea ~lce aktcdilen itilafları ve 

•ıyc IW'e(erini tatbika davet 

::;ıe brar vermiştir. Akvam 
Y9tl umumi katipliği mülte-

~ere alt dahili ve meı kezi mua· 
dt lelerle bwadan böyle doğru

n doğruya metgul olacaktır. 

lfü§areket kongresi 
h)'an, 18 (A.A] 

Seyaelmilel müşareket kong· tea· 1 sabahlayın 'Bcılmıştır. Al-
~nya, Rusya ve lspanya da da
il olduğu halde bir çolt küku

-•tler mfimeHH göndermitler-
cllt. 

Gazle boğulanlar 
Lond a, 18 [A.A] 

~6yter ajansının Washington 
llluhabiri boğucu g ·1erin tesi
tiyfe Klevlant hasatnesinde ölen· 
et~ rıatesinc yakında yeniden 
~ kadar ölüm vuk' a ı ilave
" lftııa geleceğ'inden korkuldu-

~ ve böyle bir hal vukuunda 
0 tlllerin mecrnuunnu 200 ü ge-

~:!inl bildirmektedir. Bu en· 
ııl- r kaza kurbawarı tarafın· 
~ teaefflia edilen zehirli gaz· 
~ teliratının gayet derin ve 
'6teldi olmumdaa ve ölümün 
~ teoeffüaünden bir kaç 
c:._aoma anastZAn vukua gele-

' adea ileri gelmektedir. 

Sı.lılıi nıusalı~ __ , ____________ __ 
Seyyahlar 

Sağlam sinirler 
Evelki gün (Otran~) vapuruy

saatlerını tanzim etmek atileri ve la şehrimize geleıı 300 Amttikalı 
sinir cümlelerinin kuvvetlenmesi •eyyah dün şehrimizia muhtelif 
için büyük bir ihtiyaç teşkil et· yerlerinde gezmiıler, bu meyan
mektedir. Demin soylediğim hıf- da (Eyüpsultan) ı ziyaret etmiş
zısshhai akli müessiselerinin mü- lerdir. Seyyahlar dün akfam ay· 
şahedeJeri hoyle muntazam })ir nı vapurla avdet eylemişlerdir. 
hayat altında yaşayan ç-0cuk1arm Dlln limanımıza gelen ataıya) 
ne kadar sevimli, bedenen ve fik- ismindeki vapurlada bir mıktar 
ren gürbüz olduklarını gö::ıtermek· Amerikalı aeyyab gclmiftir. 

il , d ·se Türk-Soviyet 
mektep oldu. trenleri 

Hayat okadar yorucu onu ka
zanmak o derecede güçleşmiştir 
ki efkarı umumiyenin makesi 
oJan gazetelerde son günlerin en 
canlı hadiselerini hayat pahalılı· 
ğı ve dedikoduları teşkil ediyor. 

Londra, 18 [A.A] 
Ükranya Sovyetreri reisinin 

Ükr nyadR 1 fün on bin kcdar 
hil senin yakmda mek ep v,.. ko

. n · t kulf!bil h 1ine ıh g cluna· 
cağını bildirdi~i Moskovadan iş'
ar o n yoır. 

Ecnebi muhabirler 
Washington, 18 [A.A] 

Senevi yekunu elye a;&....164,-
667 ye bslığ olan ecnebi muha
birlerin mecmuu mikta nı sene
de 100 bine indiren bir kanun 
layihası ayan meclisine tevdi ol
unmuş ur. Yeni k nun snc k ş'm· 
diki konunun 1 Temmuz 1930-
da vuku bulacc: k inkızasından 
sonra mer'iyete gi ecektir. 

Vukuat 

bir intihar 
Dün Öğleden sonra Emirgan· 

da mühim bir intihar vakası ol
muştur. Emirganda Muvakkitane 
cadde8inde oturan balık dalyan· 
ları sahibi Hasan beyin 18 yaşm-

claki oğlu Ihs. n ::; n zamsnlarda 
münasebet tesis etmiş olduğu genç 
bir kızla samimiyetini ilerletmek 
istemekte ve bunu müteaddit da
falar bu kıza soylemekte imiş. 
Ihsan efendi dün de yene kıza 
aynı tekliflerini açmış fakat yine 
cevabı ret almıştır. Ihsan efendi 
bundan müteessiren evine gelmiş 
ve sustalı çakı ile kalbi/ıin üzerin· 
den kendini yaralamıştır. Söz 
söyleyemeyecek bir hale gelen 
genç, zabıta me'murları tarafın· 
dan derhal Beyoğlu hastanesine 
nakledilmiıtir. lhaan, hastanede 
son dakkalarmı yatamaktadır. 

+ Otomobil altında kaldı -
Evelki gün Haydarpaşadan geç· 
nıekte olan Hasan efendiye henuz 
numrosu tespit edilemeyen bir O· 

tomobil çarparak yaralamıştır. 
+Bir tane daha - Nişanta· 

şında oturan Münevver hanıma 
henüz kim olduğu anlaşılmayan 
bir şöförün idaresindeki otomo-

Moskova, 18 [A.A] 
Hadisatı olduğu gibi görmek ha
yatın zaruretlerine tahammül et· 
ınek suretiledir ki bu mücadelede 
muvaffak olunabilir, aksi halde 

Tlirk-Sovyet muntazam şömen
döfer ıervi i mes' elesiyle mefgul 
otsn Türk Sovyet şömendöfer 
k'Onfer naı mesaisini bitirmiştir. 
Gclec .. k kon· r~ns Haziran 1935 
da toplanacakt r. 

lıılyat ka\gasını kaybetmek işten 
biJe değildir . 

-,-=--

A ınerikalılar Rusyada 
Moskova, 17 {A.A] 

Rus·Amerikaıı f iuıret odası, 
tacirlercicn, sanayi erbabından 
ve bankerlnden mürekkep Ame
s-jkau he) 'efüıin öuümüzdeki 
T mmuz ayı zarfında Moskovaya 
geleceğini b"ld"r uşlir. 

I t l "ergısi 

Dur. gözlerini açan tıer 
fert bir takım ihti)açlarJa mu
kayyettir. 

Le Havı e, 18 [A.A) 
Po ta Tc · ve telefon miıs

ter-arı bey lm "lel posta pulları 

Cinsi •e ne' i beka::ıını temin 
için gayret ve km vet snrfetmek 
yaıstı) an her rant fert içın en 
büyiık \a ifedir. Gün olur hu mü· 
cadele kolny geçer. -zaman gelir 
hali hazırda olduğu gibi müşki· 
liitla malama) olur. İn an oğlu ilk 
yaradılışı zamanından heri l ir takım 
met ve cezirl r içerisinde zemamn 
zaruretlerile hoğu~a gelmiş gih za. 
mamyenmiş gah zaman ona galebe 

s rgi ini 
ı ili .. 

' 

bil Emin Önür.de çarı arak yara
lamıştır. 

-Ot Bir mütucaviz - Kızıl top· 
ra kta olurıı l Esma hanımi Ka
dılcöydcn Kml toprağa gitmekle 

iken rabacı 'Celal,, önüne çıka
r ak beraberce b:r gezinti teklif 
etmiş fakat kadın bunu kabul 
etmediğinden " Celal , bıçakla 

kadıncağızı baş ndan ağ r surette 
yaralamıştır. Kadının feryadına 
yef şen zab ta n em urları bu mü
tecavizi yakalan ışla ·dır. 

+ Jki aşık ar sında - Eyüpte 
kapu ç~şme caddesinde Arnavut 

"Hoıkkı , nın kahvesinde garson 
Fahr"ye, Şerbetçi Ahmet ile Meh- · 
met Nazif isminde iki adamla te' • 
sisi münasebat eder. Fakat her 

iki aşık dün kahvede lcar,.laşırlar 
ve d rhal münazaa ç k~r. n .... tice
de şerbetçi Ahmet bıçağıdı çe· 

kerek Mehmet Nazifi müteaddit 
mahalleri ıden yaralar ve kaçar. 

Polis yaıalıyı hastaneye kaldırır 
ve carihin le:.harrisine başlar. 

+ Bir sirkat - Eyüpte oturan 
fırka mutemedi Fikri beyin val-

desi Hayrünnisa hanımın evine 
Jbrahim isminde bir hırsız girmiş 
ve bazı eşya çalıp kaçarken ya
kalanmıştır. 

çalmıştır. Her halde her mücadefe
de olduğu gibi v.aifler herkesten 
evvel mübarAze meydanını terk 
etmi~Jer ve mukavimler sahneye 
hakim olmuı::Jurdu-

Hali lı:ızır me lemyet aleminin 
mukav met olçüı::u cıinirleıdir. 

Herhan~i bir münnka~ada siniri 
sağlam olan ferdin davayı kazan· 
ması ne derece miitcarife kabi
linden ic:e cemiyet ve milletlerin 
muc ... delelerinde de muvaffakıyet 
sinirleri sağlam olanların tara
fmaadır. Vak'alarm tahlili onlara 
kar ı alınacak i abetli tedbirler 
ancak smir sağlamlığı sayesinde 
kabil olur. Sinirleri zaif olanla
rın irad leri dahi zaiftir. İrade 
zafı ise muvaffakıyyet izliğine en 
belli başlı ~chepitir. Hayatta en 
bedbaht olanlar ıiı ·,.Jeri ve onun 
hayat saha ında müşahhaı:ı kudreti 
olan iradeleri zaif olanlardır. Bina
enaleyh her§eyden evvel sinir ve 

irade terbiyesi lfizıtndır. Bilhac:~a ço· 
cuk nr<la irıir >:İst minin k1 '' • 
lendirilmesi çok lazımlı bir iştir. 
Bundan dolayıdırki başk menı· 

leket1erde vücüde getirilen zihin 
ve sinir hıfzıssılıhasım hazırlayan 
müesseselerin en birinri hizmet
leri çocukların sinirlerini sağlam
laştırmak için terbiye sahasında 

yapılması ic.ap eden şeyleri ha
zırlamaktır. 

Hayata ilk defa gözünü açan 
yavru}a 'erilen memelerin zaman
larını tanzim i..i doğrudan doğruya 
irade 'e sinir terbiyesi alakadar· 
dır. İlk çocukluk devresinde inti· 
1..amsızlığa alı~an ve serke~ büyü· 
yen çocuklar bilahare çok zaif ka· 
rakterli olmaktadırlar . Onların 
vaktinde ban} u;;unu y p nak, uyku 

dir. Diğer taraftan ihmal içinde y 
k 1 ] unaıılıların hor"lan 

a an aıınki ise ruhi ve ~ismani "" 
bozukluklar içerisinde yüzmektedir. Atina, 18 [A.A) 
yaş ileriledikçe gerek eheve} n ve Hüküm et istiklal harbı esna. 
gerekse yaba~cı muhitin çocuklar sında akdedilmiş o1an isrikraza 
üzerinde husule gctirdıği tesirler mahsuben Felemenk hükümetinf' 
daha canlı olur. 20 bin lira tesviyesini tasvip 

İ d. el be etmiştir. 
z na a raber temeli atılan 

sinir manzumesi hu zamanda da Filipin valili 
etrafından biı çok eyler kaparlar. Washington 17 [A.A] 
Eğer ilk çocukluk devre inde Harbiye musteşarı M. Davis, 
sağlam le ku~ et)i b1r tarzda Philippine adaları umumi valilitf· 
yeti.mi~ ve ona hal a!':mdan sağ· ne tayin edilmiştir. Mumaileyh 
lam bir inir t~varü etmi;;se bu suretle yeni hariciye nazın 
muhitten gelen fena telkinlere M. Stimsona halef olmaktadır. 
mukavemet der. Siniri sarsılmaz '" 
eğer sinirh bir ailenin çocui!;u çocuklarını ılk aşta iken munta: 
ise ılk çocukluk yu_,ındada ihmal zam 'e metot dahilinde yaşatmalı· 
edilmiş e etrafının fena teJkinlu- dırlar. Zeka ı müsait ise bilo 
rine çabup kapılır. Görülüyor ki b ·yıe çocukların erken öyrenme
sağlam sinirin ilk esası izdi.v çta 1eri ve her şeye fazla alaka göster
aulmaktadır. Rasğele yapılan e\. meleri do~ru de~ıldir . Mümkün 
1 1 b"JJ oJdutrıı kadar einirlerinı· fazla anme er, 1 ıassa maddi menfa- ~ 
atle.r gozetilerek icra edılerı izdi- yormamak tenlıih etmemek lazım· 
\açlarm netice inde dün}a}a ge- d r h le baz ailelerin yaptık.lan 
len çocukların hem kendileri , e gibi bunlara ÇR} '~ kahve vermek 
hem de men up oldukları cemiyet ne büyük günahtır. Zamanla her 
ve aile b tbalıt tadır. fem- ŞCJ i 1 ğr nırler, heyecansız bir ha
leketimizde gok yı:ınh bir adeti yata ihti} açları vardır. 
hu müna ebetl • hırp lama) ı borç Şukadar ki e er esasen zeka iti· 
biliyorum; o da ıul n hasta olan· b rile rı kalını'- alar onlara ya· 
Jann e\Jenmeler"dır. Bazı aileler pılac k ltdbirler temamen ayııdır, 
bilirim ki hastalandıktnıı sonra benim hııradu } azmak istediğim 
heJki evlenir e iyi olur dı~ı::rek 7.ckai neş\iınümaları tabii fakat 
çocuklannı ~vlendirmiş1crdir. sinirli zaif iradeli çocuklardır· Bu 

Bu suretle yapılan bir izdivacın çocukları vaktinde yatırıp kaldır· 
mulın:ı ala mı yazarak m .. akcıl<'me mak, c:pora teşvik etmek, bahçe 

nihayet vereceğim; inirli baba ve)& işlcrile meşgul etmek çok foide
nnanın çocuklarının hemen Jdn ı lı ir. ) almz sporda ihtiras doğru 
kendıleıi ~hı ha tulıklıdır; lıilha a d ıldir; m1 tediJ i porJar tavsiye 
sinirli validenin te.siri babaya nis- etmelidir. Teni bunların en iyi·I 

betle daha muhinıdır. Bır kısım o- idir, kır ge meJeri izci teşkilatı 
c klar ı.... ruhi tereddi ıle mal ~11 \e· sinirlere kuvvet verir, çocuk bay
tişmekte ve hayat mücadelesin e 1 ıamları 1 u cihetten çok faidelidir, 
nıuvaffakı' et için matlup olan ır • ) alnız hu bayramlarda çocuklara 
de metanetinden mdırum bulun- cazJi dan .. lar ısmukinler gibi fanta. 
makta dırlar. lste ı;;aalum sinirin ziler )aptırrnaktan ziyade tabii 
ilk temeli evlenmededir. Ha)atta... ya~ları ile mütenasip eylenceler 
mm: affak olmak 1çin iJk art ağ- } aptırmak en terbiyevi ve ilmi 
Jam hır nile)e mensuı olmaktır. olı r. Çocuk ha)ramlarında çocu· 
Pek i} i doktor amma. c:evki kader- ğ ı benliğini ögretmek ne kadar 
le sinirli bir aileye mec:up iı;;em doğru i e onun sinirlerinin hazm

ne yapayım? Onun çaresi yok mu- eden iveceği şe)Jerle meşgul et• 
dur? m k o n· 1 f'lt zararlıdır. Çocuk 

Denizli muallimlerı 
Denizli, 18 [A.Aı 

d Muallimler blrliki bo gün ak
'ttitı bir içtimada yerli malla .. 

l'IQı koruınğa ve kullımmağa ka
:- Vermiı, derhal filiyata geçile
~k. iıachköy mamulatından yazhk 
~1~ikler celbine teşebbüs ed· 
"ltlliftir. 

Sinirli ve nıl an ha ta olanlar- ço uk ~ibi } etic:tirilmeli ve sade 
dan dü)aya gelenlerin kendi irade- tabii niınıa)işlerle iradesi kuvvet· 
Jeri dahilinde oJmaksızın oğradık· lend.iriJmelıdir. Biilug yaşı bilhas

ları muı::ıibetten nasıl kurtularak sa ehemmiyetle tetkik edilmelidir, 
rahat bir hayat ğeçirmeleri icap bu zeman kız ve erkek çocuklar 
etiğini ) azacağımı işaret et· için buhran yaşıdır, bir çok sinir 
miştim. Bu ğibi sinirli ebeveyn hastalıkları bu zamanda inkişaf 

~~~~~'!-ii!~"!"!-~~~iiıiİii!~---.~--.-----....,--:.-....--...._~~......,.-..~--=~~~~~~~"'"!!!!!!!!i!!!l!!!iii!!!i!!!!!!i!~!ii!iiii!!!~ii!!!iii!iiii!!!~!!!!i!!ii!!!!!ii!!i~!!!!!!~ eder, bunlara dikkat etmek ve ço

cuktaki fikri ve bedeni inkil&bı 
dıkkat etmek lazımdır. 

,'"':' .,..1·,.\~iJ:.~ ......... ,...:,~.,~~ ... ~_.~t .(j .... : . . 

'1ülakatlar 
Bükreş, 19 [A.A] 

liericlye nazın M. Mironesco 

~elırada gitmiştir. Mumaileyh 
. ıetecıJere beyanatmda küçük 
•tllif h . . rl k ancıye nazı arının omşu 

~t•deketler münasebatı ve Jcüçiik 
lifı te,kil eden üç hükumet 

~18lndaki itilafı daha ziyade 
I \tvetlendirecek yeni bir dost-
~k d"" d tk'k ~ Uaturu hakkın a te ı atta j 
....... _ klar .. ı . t' --.ca mı soy emış ır. 

Pdutelıassıslar toplann or 
Paris, 18 [A.AJ 

b l'\Jaca.kir devi ti rin müte
ti:~•ıları Alman murahhas beye· 

80 
ın ihtirazi kayit!erini ö~eden 

ta~ra te~kik etmiş ve bu husus

L 1 tetkıklerini bilirm'ştir. Müte· 
.. ~~s slar pazartesi gunu iki cels 

edec ı ._; .. 

- . ' 

Emlak ve Eytam bankası 31 Mart 1929 Vaziyeti 
Henüz talep edilmeyen (B) hissesi T. L. 10,000,000 Şermaye • T. L. 20,000,000,-
Derdesti tahsıl A) hissesi ,, ,, 4,432,512,65 ihtiyat akçeleri • ,, 314,306,22 
HiQ.sei iştirak n kabili gayri menkuller ,, ,, 1,985,869,- Vadeli ve vadesiz mevdudat ,, ,, 2,782,971,97 
K;sa ve bankalar mevcudu ,, ,, 2,558,010,70 Eytam hesabı carisi ,, ,, 5,594,534,93 
Esham ve Tahvilat cüzdanı ,, ,, 49,019,60 Harici muhabirler • ,, 59,974,78 
Gayri menkullerimiz • ,, 114,870,80 Muvakkat alacaklılar ., ,, 970,005,30 
Mobilye ve ilk tesis masraf; ,, .. 90,961,52 Nazım hesaplar • ,, 20,200,288,47 

Mobil ye 39,694,99 
İlk tesis 51,266,53 

potek mukabili matlubat .. 
Hissei iştirak mukabılı 
Müdevver emlak aabı 
Taksitleri 2,200,990,-
Adi ikraza kalbolunan 
Bonolar 
Gayri menkul mallat 
Mukabili ikrazat 

5enedat cüzdanı 
Muht lif t minatlı avanslar 
Muhtelif borçlular 
Nazım hesaplar 

14,792,20 

5,650,355,80 

" . 

• • 

7,866,138,-

726,473,66 
896,392,93 .. . 

• " 1,001,544,34 
• • 20,200.288,47 
T. L 1 49,922,081,67 

Umnm mttdurtı 
Halckı Safvet 

T. L. 49,922,081,67 
Eml&k ve Eytam Bankası = 

Uınum muhasebe mUdUrU 
Ziya Tah•in 

İlk çocukluk yaşından itibaren 
çocukları ve gençleri c:uya alı;. 
tı~m~k sağlam sinirli olmayı 
t? mm eder; bundan dolayıdır ki 
h~r ç?k B\Tupa ve amerika şe· 
.tıırlerınde ummi havuzlar yaptınl· 
mıştır.Hele yaz mevsimlerinde deniz 
kenarlarında bu gibi teşkillttan 
çok istifade edilmektedir. 

Sinirliler için musiki umumi
yetle zarar vermektedir. çok 
kabil taharrüş olan sinirleri muıikl 
ile büsbütün yorulmaktadıa. Al
kol ve diğer içtimai şehirler siaİr• 
lilere büsbütün zarat vermektedir, 

Onlar tam manaaile hillli ahzarcı ol• 
malıdırlar. Teoasüli terbiye meeele. 
side sinirJilerde ehemmiyeti haisılir. 
O huıusta ebeveyııin TBSi~i çok 
.-ıühimdir, buna 'Yerilecek ehem
miyet te çocuğua 9inirlerile alska. 
dardır, bqh bir makalembdede 
ondan bahaederiL 

Dr. Fahreddin Kerinı 
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m..IM Paı.ltdis efelldinin Bey
oğılaade böyttk bir bakkaliye ma· 
.... lW. lyi ----inden, 
magazumdaki oqid.dım ..aete· 
rileri g8ltd- pe .a,o.. C.'961· 
dagi nım bakall.n bu adeımaa 
haııki llatrle ellerilldeki müfteri· 
lm hile Mdıtam hayret ediyorlar. 
Fakat magaaıun rahatla Ntkola 
ismi'ade otuz yajlannda bir rum 
deffk.h. .. 

Geçen )'il Dimitri Pavlidis efen· 
di bir ay dinlenmek ~ Bilyük 
dereye gitmiıti. Bllbaeea 1&bahları 
sandaUa balıta 

0

gıkmaaını çok se
verdi. BOytıliderede illen Spiro 
Vakla. isminde G41atada büyak 
bir llandva mağa&ı1111m sahibi 
ite tMlfb. it B41amları hirbirierini 
~ ~ tm11dar, çok g&bllk ab
b-e olwlu. 

]iğ Of _. içinde öyle kaynat' 
tılar k~ amk bizim Dimitri efen
di ymi dostunun e.me Sik sık 
gidip gehneAP b&§ladı. Sebebi· 
de yek d4iJdi. 

Şpjro efeadinin 1~ yaoların .. 
daki kmı Anieliki tallammül edil
mez bir m.rık11&t1s ~ Dimitriyi 
hop o tarafa çekiyordu. Spiro, 
} Di dosta i§ ada1111 olduğu içia, 
kansı iee maeada n.W olduğu ve 
şen hikayeler so,Jediii için, kız.. 
lan Angeldi iee, 24 beygirlik oto· 
mobili oidup İfİB Dimitriyi seviyor 
lal(!iı. 

Ö1acak Qldu, bir g&a Dimitri 
oo.-. qddı: 

- Biliyorsun ki bekinm, An· 
gel'lki de benden hotlaamayor de
gil. Kmtaı hana ver, bu seferde 
akraba olalım. 

Ala, hedaa irili OUl sağlığı •• 
Sipr4) kızmı çapdı: 
- Da adam seni mes'ut eder, 

İ§İ de yolunda, ne dersin? dedi. 
Aıageli@i, genç kiz, anasının ve 

bt.bu ... ihramına dayanamadı. 
•f>ekjJ. dedi. 

Dimitri nipnlandı ve bir 
gün evludiler. Evlendiler ama, 
Dimkri pek ifini ihmal eden 
imaalaııda ~idi. 

Beyoğlune. inditi bir gün kal
fası Nik~layı Çlğırdı. 

- Ben artık evlendim, dedi, 
bir • dinlenmeğe ihtiyacım var, 
sana da tok emniyet ederim, ay· 
l•ğıaı iki yöz liraya çıkardım. 
BurU1m kendi magazan gibi 
idare edeceksin.. Şayet bir gün 
selı de Mlenmeğe karar verirsen 
5000 lira düğün masrafı verece-
ğim. Gördün ya benden daha iyi 
baba ıefkatı kimse gl)steremez. 
DiDIİtrİIHD ımksadı, Nillolayı bak-
kaliye mafızasıııa daha sıkı bag
Jamaktı. Ta ki bir 9e11e ilk Wtivac 
hayatınm bütün tadını çıkarsın. 

Nik:ola naMl teşekkür edeceğini 
bilemedi, dili dola§U, minnettar
lığını göstermek için bazı şeyler 
mırıldandı. 

Dimitri efendi: 
- Bir de mukavele yapalım, 

dedi. 
Mubvelıeyi yaptılar. Nikola 

evlenirse 5000 lira alacak, hu 
kayit ta mukaeeleye girdi. Artik 
Dimitri müsteribti. Dükkan her 
halde eekisinden iyi idare edilecek, 
kenditi de pııç kansı ile gel key
fim gel! 

Bir iki ay her şey tatlı geçti. 
Dimitri efendi ile karısı ara sıra 
maga1.aya geliyorlar, işlerin her 
zamankinden iyi gittiğini görerek, 
otomobile at1ayıp gidiyorlardı. 

Bir güıı telefon .. Nikolanm sesi: 
- Sasparakalo, sizinle mühim 

bir :se' konu acağım. 
- S yl kalım Niko, bu mü-

h' ı SC} D Ş •• 

- Telefonda soy1eyemem ... 
- Peki, şimdi geliyorum. 

Diınitri oeomobili ile bir so
lukta beyoğJu.a geldi: 

- Niıtlo - 'ftt? 
NAoJa paUOltuatı ,_ıı~ 

oekti. 

V alantinoyla evlenemedim. Çünku 
o lwdbin bir ad<J,mdı. 

Lond.St. 
N•.Y, 
P....W... 
Milanolt. 
Berfin m. 
So&aıe. 
Bri.belb 
Ginevre& 

~20F ........ 
ÇAK 

998 Ameter. "· 0.48 11..ıbr. 
12.48 v.,._ .... 
9.27. vllladrid..a...-
2.()4 .::ci... 

67. ama.. - Ben majamyı hıNk..,,orum. 
DiımitrWıı ~ bayr«ten 

agali: 

- Neden? .• 
-Çüaki bnakmap meeburum, 
- Canını sebebi ? 
- Sormazsanız daha i1i olur. 
- Evleaiyor BlU8UllllZ~ 
-Omm gibi bir şey ! 
-Cu.ını, saklama, aöfle ! 
- Seviyorum. Bir kadmı sevi-

yorum. 
- E, olur a evlen. Sana 5000 

lıra vereceğiai de vaat etıaiftir. 
- Fakat bu fimdilik mimkön. 

değil. Çaukü evlidir. 
- Bea taaır mıyım? 
-Em .. 
- Söyle be adem, kim bu ka-

dm! 1'.imiıı karısı .. 
..... Siıia .. 
Bu c~n BOllra 98tıki bak

kaliye JIMiızaiUUn bütttn ranal'i 
mulıteviyab ile beraber döndü, 
döndü, Dimitrinin ha§ına yıkıldı. 

Nihayet: 
- Ben senin yerinde elaaydım, 

bu qkı hoğardlm, dedi. 
- Boğmaya çalıştım, muvailak 

olamadım. en iyisi burasını bırak· 
mak .. 

Dimitri başını ellerinin aruıha 
aldı, düşündü, düşündü. 

- Hakkın var, dedi, gitfi, bir 
daha karıma görünmem! Onu 
onutmak i9in de evlen. Bana her 
ıeyi açak !Ö)'lediğlne memaunum. 
l5000 lirayı vereyim, bu para ile 
hem iş eahibi olursun, llem dünya
nın es gö.zel lazım bulursun, hem 
de bana düa edersin. 

~ tellerinden 91kan 
litif alaenk g~eoirı zulmetine o 
kadar güzel UJuyorc'u iri.. yavaş 
yavaş gözlerimin önünde her şey 
silindi, bfitiln havasım yalaz se-
maında toplandı. · 

Adeta gsşyolmuştuın. 
Falcat her halde ga.şyolan yal· 

nız ben de~ldim, o da Valantino 
da kendini sazmın tatlı ahengine 
kaptıFIDlfb. 

Onaaia böyle hae bata ne 
kadw kakbk, bilmiyordaaı. YaJ-
111! kendime gıel~ zaman et

Nfa sihirli bir karanl&k çökmüştü. 
V alantioo ile kalktık, atı yede

kte tutarak kol kola şelaire dön
diik ... 

Radolaa bu i~ mülAkattı.n 
IOIU'a arammla aemimi bir dos
hık başladı. Yüzil güzel olmak
tan ziyade cazip ve muaitlti. 

Sinemanm kendisi için parlak 
bir ietikbal salcladığını ea önce 
ben ketfettim. 

Bu keşfimi buı film aırelctör
lerine söylediğim zaman onlar da 
bua hak verdhr. Onlann hak 
vermesi ıitik amatörün dünya 
güzeli mqhur Rudolf Valentino 
olmasa demekti. Nitekim öyle 
oldu. Rudolf haristi. Bu şiddetli 
hıraan sevki ile amatörlüjii yıl
chzhktan ayll'all yolu dev adım
larıyla ve bir hamlede kat• etti. 

Mamafi Rudolfün hayabnda 
basıl olan bu bllyük tahavvül 
onun bana karşı olan samimiye-

Nikola paralan aldı ve patro· 
nun eline sıkarak çıktı. Dimitri Zeki Rıza 
efendi de, bir iki defa kansının Mubtiırem mü~terilerine kurban 

ramJarını tebrik eder. 
gözlerinin kayıp ettiği hu gencin 

1 bu suretle uzaklaşmasından mem
nUD oldu. 

$CIKCFIE 
Dimitri eve telefon etti: 
- Nikola gitti, dükkanda kim

se yok, ben bu akşam geç gelece 
ğim, dedi. 

Akşam geç vakıt eve dündüğü 
zaman masanın üstünde şu mek
bulu: 

"Dustum, ben Nikola üe bir
likte gidiyorum. Verdiğin 5000 
lıl-aya teşkkür ederim. lyiliğini 
unutmayacağım.,, Angiliki 

••m•••••••••••••••••••••••••ı • • : Davetler : 
'··························'' Bayramlaşma 

İzınir lisesinden yelijenler cemiyeti 
Itanabul hey'eti idaresinden: Arkada . 
Sarın bayramlagmak \!zere bayramın 
llçUncU Çar~mba gönU saat (15) ten 
(16) hya kadar btanbul erkek lisesi e 
te rıfleri. 

@ Halk Bilğisi Derneğinden : Bay
ramlaşaıak. füze bUtün arkadaglarımızın 
bayramın Uçlincii Çarşamba günü saat 
on begte merkezi teşrifleri rica olunur. 

@ Vefa idman yurdu umumi katip
liğinden: Bayramın ıkinci gUnU (Salı 
günü) saat 10 da ba1 ramla§nıa merasimi 
,apılacağından bilumum izanın mezkür 
günde Kadırgada talebe 3 urdu binasın· 
dalr.i kulUp merkezini teşrifleri rica 
ohrur. 

ALİKADARANA 
Itıtanbulda Zindan kapısında ip

çilerde kain 19 numerolu mağazam· 
da bana veklleten tedeftiırü umurU· 
umur eden mahtumum tarafından 
reyü amel kir ortağı sıfatıyle mağa· 
zaya kabul edilen Rasim Necdet be· 
yiıı amil ve hizmetine nihayet veril· 
ait ve mumaileyhin hiç bir ufat 
ve surette ,nağaza ile alakası kalma· 
mlf olduğundan muhterem müşteri· 
lerimizce ve umum allkadaranca ma· 
lum olmek üzre ilanı keyfiyet olu-
nur. Ahmet Hacı Hafizof 

ltriy at fabrikası 
Muhterem müşterilerinin 

bayramını kuthıtar. 

Uğurlu Gazi kişesi 
Tay~are pi ankoıunun her ke4idesin

de sattıifı biletlere behemehal b ) Uk 
ikrami) eler isabet eden, f:miııontınde : 
UGURLU GAZl KlŞESt Ahihi malul 
gazi Cemal Be), muhterem miışterilerinin 
kurban ha, ramını lehrık cdPr. 

ira ve Şair ra an çı 
yıldız Şirak konyağı ve 

Sirak Votkası 
Fabri~ası sahipleri muhterem 
mü§terilerinin mübarek bay
ramlannı tebrik üe kesbi §ere/ 

ler. 

Y armki Salı günü 
Saat 12 1-2 ve 6 dan 

12 ye kadar 

Bayram münasebetiyle 

NOVOTNi 
Birahane ve restoranında 

Büyük matin - konser 
Meşhur "V. Sterenat,, orkes· 

traımın müstesna 
programı: 

Taze bira, müntahap 
meşrubat öğle~e bütün 

bahçede tabldot. 
Grip mikroplarının dezenfekaİ) onu 

ıçin Sclıulke Mayer A. G. fahrikaaının 
mllselles markalı • LiZOL ~ maii gas et 
mUkemmeldir. Daima nezdinizde bir ti§e 
bulundurunuz. 

KURBAN BEDELi 
Tayyare Cemiyetine Kurban bedelini 

teberru edenlez çoltalmıttır. Bu teberrUatı 
makbuı mukabilinde almak \izre lstanbul 
Tayyare ıubesinin Cağa! oğlundakı mer-
kezinde bayramın birinci ve ikinci gUn• 
leri memur hulundnrulacaktır. 

Muharriri : Pola Negri 
tini azaltmada. Ormandaki teaa· 
düfümüzü ne o, ne de ben unu
tamıyorduk. Diyebilirim ki o 
gecenin şiriyeti her ikimizin de 
ruhumuza sinmişti. 

Rudotfla sık sık geıintiler 
yapıyorduk. Yene bu gezintiler
den btri esnasında Rudolf bana 
izdivaç teklifinde baluodu: 

- Bu zarif memlekette tek 
batına yqayamanm. Bir erlcetin 
himaye ve şaflcatinden müstagni 
kal8111ı8Zsın. Pola, seainle izıdinç 
edelim... Ben sevditim bir le-adını 
mes'ut edebilirim. Seni de naka
dar sevdiğimi artık anlamıpındırl 

Rudolfa karşı lakayt olduğu
mu eöyleyemem. Fakat, ne bı1e
yim ... Onu, bir az hodbin bulu
yordum. Bir erkeğin karşısında 
bu kadar itimatla kendinden 
bahsetmesini işitmeğe ah~mamış
tııa. •• 

Son zamanlarda RudoH güzel
liğine magrur olmağa b~lamışbl 

Rudolfun sinema alemindeki 
seyrini yalandan takip etmiştim. 

Sinemada kazandığı muvaffa .. 
kıyet cidden göz kamaştırıcı ol
muştu. Rudolf bilhassa kadınların 
ruhunda hakim olmuştu. Her gün 

kendisine yüzlerce mektup geliyor, 
bunların ekseriside muhtelif ta· 
bakalara meMUp kadmlann iliaı 
aşkını ihtiva ediyordu. 

Her kesin çıldırdığı bu güzel 
adama karşı ben nasıl lakayt 
kalabilirdim? 

Ôyle olduğu halde kendisine 
kat'i bir cevap vermedim. Beni 
sevdiğinden emindim. Kendişine 
sabır ve teenni tavsiyesinde bu
lundum. Rudolf bu cevabımdan 
çok memnun oldu. 

- Pola, dedi, beni meyus 
etmedin. Beklemeğe razıyım. Fa
kat burada senin yanında değil .. , 
Avrupaya gideceğim ve orada 
bekliyeceğim. 

Rudolf dediğini yaptı. Fru' 
saya gitti. Ondan aynldığım gün 
içimde garip bir hiSIİ kablelvu
ku uyanmıştı. 

Netekim öyle oldu, bu hissi 
kablelvuku çok geçmeden acı 

bir surette tahaidcuk etti. Rudolf 
apandisitten muztanpb. 

F alcat o haştahgını bilmiyordu. 
Bana Fransadan yazdığı mek
tuplar hararetli bir aşk destanı 
halinde idi. 

Bugün, bu mektuplar bende 
Rudolfun yegane hatırası olarak 
kalbı . 

Onun zamansız ölümü esasen 
zehirlenen hayatımı bir kerre 
daha zehirledi. Rudolfta Italyan 
ve Fransız kanı şayanı hayret 
bir imtizaç vücuda getirmişti. 

V algntino çok güzel bir aşıktı. 
Yaşasaydı, beni belki mes'ut 
edecekti. 

Fakat kader bu fani haya
bmıza tahalclcüm eden eliyle ha
yabmda bir sıyah sahife daha 
çevirdi. Son 
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