
~ ~nsrar •on9re~ıne geıen 
ıı Uifa 1 aslar lslanbulu zira 
»aretlerlnden fevkelAde mü
tehaıılslfrler. 8u zl11aret 11enl 
IUrlılJH111I clha11a tanıtmak ııı
bar11e ,........, ıdn eolt 1ta-
11ırı1 oldu. CUHHURIYE1 ICUI VE HAUC IClll 

~sıanbui 14Wlıu.-ııadan A;ı"1a· 
~a dogrM >1a1>ıl . n biiJ1ülf ha 
t1a seferleri icin mUhim bl• 
merh•le oluJ1or. Bu gQzeı toı> 
ragın cazlo ve cagrafl vazı 
yeti bu vatan lcfn bulunm•a 
nimettir. 
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~ Alanslar lfonerasine gelen marahllaslar 

lJltAHHASLAR DÜN IST ANBUL 
GEZDiLER VE AKŞAM 

YAT KULUP,,TE YEMEK YEDILE 
5 DEVLETiN iSTiHBARAT ADAMLARI BU Zi

YARETTEN ÇOK MÜTEHASISTIRLAR. 

Kongraya iştirak eden murahhaslar bir arada ..• 

Dünltü iM shamıı.da bütün taf· 1 lar tarafından istikbal edilerek J lardır. ziyafetin sonlarına doğru 
ıilatile az mız üzre Ajanslar doğru Yat kulübe gittiler. Mi- şehremini Muhittin bey irat ey
ko~ ·ı içtİmft~ı evelki ıafirleri Yat kulübün kapısında Jediği nutukta kongrenin içtima 
gün Tar~;;....ki "Su~mer Pa- ~u!üp midi.ri Cafer Fahri bey ma~alli olarak Istanbulu intihap 
las da aktetti ve mütekabil au· ıstılcbal ettı. etmış olmasından dolayı şehir 
tukİardan Reiıieumhur hazretle- . Murahhaslar kuliibün bahçe- namına hissettiği memnuniyeti 
rile ~ekil paşa hazretlerine sınd~ ~e salonlarınd~ bir müd- i~ade eylemiş ve misafirleri se-. 
birer tutınat telpafı çektikten ve det ısbrahattan ve Dıl yolunda laınlayarak muvaffakıyet temenni· 
kongreye ait intihapları icra ey- arabalarla küçük bir tenezzüh- sinde bu1unmuştur. 
ledikten sonra ilk celsesine ni· ten sonra tekrar kulübe gelerek Murahhaslardan Havaı ajansı 
lıaJ:et ver.Ji. ~.·~. 9,30 da. Anadolu ajanaı mü- müdürll. M. Menot cevaben bir 

~Şehrinıiıe ait ilk intibalan dunı Aliettın bey tarafındaa şe· nutuk ırat ederek murahhasla
pek mükemmel olan lstanl!tulua reflerine kqide edilen ziyafete rın lsta11bulda gördülcJeri hüsnü 
güıelliii ve kendiİerine karşı icabet ettiler ve pek güzel ve kabOlden feYkalide mütehassis 
göstercliğimiz misafirp~~erlik neş' eli. geçen bir g~ceden sonra ye m_üteşekkir ~-l~ukla~ını, . bura· 
karıısıada memnu~yetlermı tek· otellerıne avdet ettıler. da kıtaplardan ogrendıklen efsa-
rardan zevk duyan murabhaalar, * * nevi bir şark yerine sür'atle 
bu ilk içtimadan sonra, evelki lstanbul, 26 [A.A] garplalaşa~ mede~i ve teceddüt-
akşa91, gijzel bir sofra başınd~, Beynelmilel müttefik ajanslar P.~rver . ~ır muhıt bulduklarını 
Ineorleketimizin maruf gazeteci· kongresi azaları şerefine dün ge- soylemıştır. 
l~ri, münevverleri ve bu zevatın ce Tarabyada Tokatliyan salon- Bugün içtima yapılmayacaktır. 
a•lelerik tanışmak imkanını elde larında şehremaneti tarafından Murahhaslar bu günü istirahatla 
ettiler. 150 kişilik bir ziyafet verilmiş- ve şehri gezmekle geçirecekler, 

Tarabyadaki Tokatlayan otelinin tir. akşam Anadolu Ajansının Büyük 
Pek güzel ve denize bakan salo- Kongre azalariyle matbuat er- adada Yat kulüpteki ziyafetinde 
llunda ve mükellef bir ziyafet kanı ziyafette hazır bulunmuş· bulunacaklardır. 
!basası başında vukua gelen bu iiiiiiiioiiıı!!ililliil!iiiiii!iiiiôi!iliiiiiiiiii•*~-!!iiiii~~~.......,e;;,,~~~~~i!!lm!~!iiiiil!!iiıiiıılO!iiiıiiiiil 

teınasm miaafirlerimiz üzerinde Sanaıi blrlisi dün toplandı < 
Pek b&yülc bir hüsnü tesir bırak- - - -
tıtı ~'-· Nitekim Şehre- T•• k f b •k t•• J • A k b• 
inini Y..hittin beyin nutkuna J ur a rı a or erı n araya ır 

b~;•bn-:Uk a:::·~~n 'k~~;: heyet göndererek vergiler 
~eial ve Havas ajansının mü.meı· bb b ) 
•ttl, bu tesiri açıktan açığa ıfade için teşe üstta . u unacaklar. 
~ .ve bu ziyaretten pek müte· 
~• oWuklannı ıöyleyerek ka· 
dehi"i bir çok gilzel temenniler 
arasında refetti. 
. EveHci gece yarısı istirahat 
•çin odalarına çekilen ajans mu
rahhasları dün refakatlerinde 
teşrifat memurlan ve Anadolu 
~i•namın muharrirleri olduğu 
tealcle lstanbul tarafma geçerek 
Şehri gezdiler, camileri, müzeleri 
Çarşıyı ve şehrin şayanı temaşa 
daha bir çok taraflarını ziyaret 
eltiler. 

Bu gezintiyi müterakip aktam 
~~_pt ~.30 da köprüden kalkan 

Heye. hu akşamki trenle gidiyor. 
Dün sana)İ ... --------~~!!111.!1!~~~ 

birliğinde umu- ı 
mi hey· et içtimaı 
oldu. Bu içtim· 
ada sanayi birli· 

ğine dahil bulu

nan bütün fab • 

rikatörler bulu
ndu. 

Müzakerenin 
~ada. vapuruu biajlerek 

buyGk adaya hareket edildi. mevzuunu mu· 
ı_ 8u aefer için huausi surette amele vergisi ' • n- 1 
.. ~iı edilen .. Kaaelıada " bay- oktruva mes'eles· un top anan Sanayi birliği 
~la~a. ıüalenmİI ve murahhas- teşkil ediyordu. Bu mes'eleler etra· fabrikatörleri temsil eden 10 
tarı~ ımraluıtları esbabı ~aam~n fi da htelif tabrikatörler söz al· zattan mürekkep bir hey'etin he· 
~ırı edilmişti Denebdır ki u- ın mu 
t.rıhulan bu ~n güzel köşesine dılar. Fabrikalardan .. a!ına? ~:er- men yarınki ftkspresle Ankaraya 
~'1Pbldarı gezinti misafirlerimiz gilerin Türk sana) ıının ınkışa· hareket etmesine karar verilmiş· 
~Zerinde bithaasa tesir. uyaa~«· fına yapacağı te'si;terd~~ bahs· tir. Bu4ıbeyet şu zevattan mürekke· 
&d. Vapur Fenerbalıçeyı geçıpte ettiler .Fabrika sahıplerının elle- ptir: 
R_alara yaklapaoa murabbaglar rinde bulunan mütedavil sermaye Sanayi birliği umumi katibi 
ı...ttzel tahif'atın kaf'şııınd« adeta ...... 0 n cüzidir Bu ciizi sermaye· Nazmi Nuri bey, Debagat fahri· 
·•ıestol "b" d"' e_... · kal l H kk B muş gı ıy ıter. . kü fı le olan bu rüsuma an ilamına lsmai a ı ., 

Saat sekize d~ru Büyük· nın, ye nu 
82 

'k l lı Sabun fabrikaları namına Faik 
~~a) a gelindi ve iskelede tahsisi üzeride t fa~~k~~rk:ı~:y:: B., Mensuc.:at fabrikaları namına 

, .. firler adalar kaymakamı masına ma e en 1 Atıf B. Krep ciöı:en fabrikaları 
"' el d" ··d·· ·· ı· caktır ';/ tn· ı ıye mu uru. ve po ıs me- Bu' sebeple dünkü içtimada, namına Salih kemal. ~ebatf yağ 

T•n•re ~le lflndldnlıe doırul 
Istanbul, Garptan şarka 

• doğru seferber için 
Ciimle akeamını virgül, nj- mihı•m hı•r merhale oluyor'. 

işaretler 

da ve istifham ile ayırmak 
usula nispeten yeni411r. Eski lstanbul garp-
kitaplarda bu gibi i§aretlere 
tesadüf edilmez. Bunların tan şarka doğru 
tftrkçe metinlerde istimali büyük hava se
edeblyatı cedide ile hatlar. ferleri için mü
Okuyoıu tanzim etmek ve him bir merhale 
fikrin anlatılmasını kolaylaş- olmaA-a başladı. 
tırm•ktan başka hiç bir gaye11i Hindi çiniye git· 
olmayan bu mütevazı yardımcı mek üzre yola 
itaretler, son !enelerde, ha- çıkan iki tayya
kımsız bir bahçedeki zararlı reci, muazzam 
otlar gibi azmıt ve fikri yut- ta y y a r e le rile 
mağa haşlamıştır. evelki gün teh-

Şimdi bazı edebi yazılarda rimize geldiler, 
cümle, mikroskopla bakılan 
bir "kamamber,, peyniri par· Yeşil köydeki 
çaeı gibi baştan başa, bu tryyare hanga
mikrop şeklindeki işaretlerin r ı na i n e r ek 
kaynatması altındadır. K a r ar g a h a Hindiçiniye giden tayyare 

Buna sebep, alelumum "safi ld ı A d 
edebiyat ile mueiki arasında mı r 0 u ar. rıa olu ajansı- lstanbul, 26 [A.A] 
tevehhüm edilen mnbaliğalı mn aşakıdakı haberinden de anla. Hindiciniye gitmek, üzre eve-
münasebettir. tılacağı üzre bu iki tayyareci, Fı- lisi gÜla Paristen hareket eda 

Zamanımızda yazılar, sanki ransız bınbaşısı mösyö Arraşart ve tayareci Arrachart ve refiki Rir· 
şarkı gibi okunmak için yazı- M6ayö Rignot Paristen Bükreş not dün saat 10,45 te şehrimize 
lıyor. tarikile Istanbula gelmişlerdir. muvasalat etmiştir. Tayarecller 

Eskiden cfimle nihayetinde .. . halep istikametinde yolların 
bir tek nokta konulurdu. ı Eğer hava muaaıt olursa bu devam için havanın müsaadesini 
Şimdi ise, kırık bir kalem aabah erkenden Halebe hareket beklemektedir.ler 
ucundan eıçramıı mürekkep edeceklerdir. Halebe vardıktan • • 
1erpi.ııtilerl gibi cllmlealu 80- sonra oradan Hindistan tarikile Roma, 26 [A.A] 
nunda, orta.ıında, en akla Hindiçiniye gidecekler ve ayni 35 deniz bom bardunan taya. 
gelmez yerlermde, arkası gel- ·1c .1 d d k . resi Mayısın otuzunda Tarantacla 
meyen bir takım nokta katar- tarı 1 ~ • av et e. ece lerdır. 1 H k t top anacak ve Akdeniz tarkf 
lannai tesadilf ediliyor. er ı ı ayyarecı geçen sene kısmında bir cevelan _yapı:ftk 

Bil aoktalar niçin? de ayni seferi icra etmişlerdi. üzre hareket edecektir. Bu taya• 
Bu noktalar, aizde, etimle- Buıdanlan Mösyö Arraprt Fran- relet Atinaya, latanbala, Varaa, 

yi bayp bir "Tremolo,, ile annı en genç ve en cessur tay- ve Odesaya, K"ostenceye ujraya• 
bitirmek içindir. yarecisi addedilmektedir. caklardır. 

Ciimle orkeıtrumın davu
lunu harekete getirip ~- F r an sız 1 arla 
bürdetmek için de sırayla 
nidalar, istifhamlar diziliyor. hudut 

Fakat iş bununla kal&a ğene 

eyi~on senelerde edebi metin, i h ti ı a f 1 m ı z ·' 
güveler tarafından kem.irilmit 
l>ir kumaş aıibi yer yer, esra- Paris, 24 [A.A] 
rengiz boşruklarla dolmağa Havas ajansı bildiriyor: 
başfadı. Bir kelime, beş nok· "Le .Tournal,, gazetesinde 
ta, bir kelime, dört nida, Saint-Brice Suriye ihtilafı 
yeniden üç nokta, soıara mes'elesinde Türkiyenin 
geniı bir hoşluk, yani fikirle, Lahv divanına müracaatı 
mana ile yüklü zannedilen ._, 
uzun bir sükut! dilfunüldügüne dair'' Tims,, 

gazetesinde intiıar eden 
Manalı kelimelerden ayade haberi mev~ııubahis et-

manuız işaretlerden, ve cümle 
karartıeından ziyade kaat be- mekte ve hakiın Erııestin 
yazlıtıadan ku·ıvet almak ia- kararını hududun talıdidi 
teyeıı edebi yazımn iıtikbali, eınmında yerine tatbik 
me_yus dütüncelere mevzu etmek kabil olduğunu, fa
teşkil etse yeri yok mu? hat eger Türkiye mes'e-

Ahmet Haıim leyi Lahy divanına götür
mek isterse pre11.~ip mes
elesine avdet edileceğini Mahmut Esat 

beyefendi 
yarın gidiyor. 
Adliye vekili Mahmut Esat 

beyefendinin bugünkü trenle Aa
karaya gideceti yazılmıştı. Vekil 
bey hareketini tehir etmiştir. Ve
kil bey bu akşamki ekspresle 
gideçeklerdir. Mahmut Esat be
yef endiye Asli mahkeme birinci 
reisi Feyzi Daim bey refakat 
edecektir. Mahmut Esat bey dün 
hiç bir resmi ziyarette bulunma
mıştır. 

fabrikaları namına, Selim 8., 
Tevfik, Kerim, Midhat beyler. 

Bu hey' et Ankarada başvekA· 
let, maliye, İktisat vekiletleri 
nezdinde teşebbüsatta bulunacak 
sanayi erbabının mali ıztırabını 
anlatacak, ht.ikQn1etin himayesini 
isteyecektir. 

yazmaktadır. 
Bu takdirde tesbiti la

zımgelen yegane mes'ele 
Emestin hakemliginin usu
l ünde olup olmadığıdır. 
Fransa Lahy divanının 
kararına emniyetle inti-
2ar edebilir ıukadar ı,arki. 
bu tanı hallin ağır bir 
mah•uru olacaktır. Oda 
hudut hadiselerini tevlid 
eden bulanık vaziyetin 
UMJnıasıdır. 

icra ve iflas 
kanunu 

eylülde başlıyor. 
Yeni. !cra ve iflas kanunu ey

lülden ıtabaren tatbik olunacak
br. Yeni kanuna nazaran iflas 
işlerine icra dairesi bakacaktır. 
icra reisi Refik hey yeni kanun 
hakkında mufassal bir şerh ha· 
zırla maktadır. 

r...... M USABAKAllIZ ........ 
1 

1 Tür ki yenin en 
1 sevimli 
: çocuğu kimdir? 

Azize Nesrin H. 

Bu gün nrn-.ahakamıza de· 
' 8 m edi'o.r ve ~on kuponumu· 
zu ne .. rcdn ruz . Karilerimiz 
bu son kuponu da kectikten J 
sonra, mu~abd:anuLm hi~a- 1 
mında. ilan ~r!ecı•0iı 1iz gti'l· ~ 

i IPrde ıdar mi c g• tirnıck iı::rc İ 
E bunları 111uhafaza etmelidir· a 

ler. ) anndan itibaren yalmz ! 
sevimli çncuk musalı!ık.a_ına ~ 
devam ede c" iz ve çocukla· ~ 
rmnzın r cimlcrini derce hı:ı .. i- İ 
ramn on (' . n '·adar de\ am e 

.eder k o ıa :b~e hl"r il .. i ı rnsal ~-~ 
fkaya ı tir.ık e • n' "rile ·ı ·i n~ 
5 be>& ndıkJni re :n•J,.r· l.e-ip i 
: " . 
: rr n<lerınderini • ica edl'ceJ;iz. i 
• t> li ....................................................... 
TOrkiyenln en se
vimli çocu{lu kimdir 
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Zaman geçmelde içtimai tip
ler de değişiyor. Bunların şekil 
ve emnilini ancak roman tesbit 
edebilirdi. Maatteesslif bizde o 
da yok! Hnkıki bir tipten hah· 
sederP.ğim; Jakin bunu tarif et· 
mek için henüz ıstılah tedvin 
edilmedi. Affınızı rica ederek 
masal ü lubunu ihtiyar ediyorum. 

ak'a gerçe tir, yalnız iQim· 
]eri de(;i~f iyorum. İçtimai tet
kiklere esas olııcsk bir tim al 
bir mi al... 

.... Asri >eyle Asriye hanım 
ir birini gece alemlerinde, bar· 

lnrdn, sinemalarda, otede heride 
fl)k görmüşlerdi, fakat yekdiğe· 
rine takdim edilmediklerinden 
tanışmıyorlardı. Ayni cinsten iki 
enmuzeç araQında cnzibe vardır. 
Giinun birinde A ri bey ve As· 
riye h nım tanıştılar. İlk müla
kat pek amimi oldu· erte i gece 
mes' eleleri hallettiler. 

- Hamın cf. sizinle evlenme
ği cond n, g nulden i terim. Uzun 
boylu mukaddimelere hacet gore· 
mem. Size istediklerimi ap açık 
söyleyeyim: Anadan, babadan kal· 
ma bir han his esi var, ayda altı, 
yedi yilz lira getiriyor. Çalışmasını 
hiç se\·mem. Giino. batmadan so-
k ğa çıkmak udetim değildir. En 
sevdiğim ... lem, gece alemidir. Ev, 
oda, Dôı.eme, yat k }emek ... 
bunlar nazarım la hi ti . Ev, eli 
par, ahın bar! Bar a ab h rn k ... 
~te hay t bene bundan ıl.ıarettır. 
) le bir zevce i terim ki gündiiz 

ln n fret et in. Ö) len } emeğine 
~\~sis edilmiş bir kum~um olamaz. 

ktdkc, k za... Evim yoktur, 
ki !üstür bir oda)a yırmi lira aylık 
C~ciyorum. ıze liirnnt..ı, pudra, 
U,dak boyu J, ka~ boya~ı, 

, lı~ e içırı ne ıst r rıız 'erırim, 

~
eımnımi}cll takuını cd ruu. 

r gece l ir e Tle ı e giaec · 
. Lakın c' masrafı namı de 
1den ayda ellı liradan fazla 

~ y ıste} ct;k olur ... anız 
ıiana ze\ ce eılamaz ... m11! Gorulme· 

cek ) erlere ma::ıraf ed nıem. El
bi enın mükemmeli? Pek ala. La· 
kin iç donu? Ha) ır ! E,.: eı.ytı ı ? 
Neuzübillah ... Odamı gornıem. Sa
baha karşı yatağıma gırerim, bar 
ıaatinde so ağ çıkar ın. Bu ha) nta 
iştirak etmek isti) or mu~unuz? Çn· 
buk Ö ylC) iniz. 

- A i B y Efendi, canıma 1 
minnet ! Her Pre beni eğlence, 
yerlerine goti.ır hık ten ~onra ... ben 

'

vine )3p yım? E\dc oturmak için 
vlenmiyorum la ! Benim de bir 
ok paı a eml kim var, fakat irat 

t
etirmİ)Or. Eğer onları .atabilir· 
eniz daha fazla eğleniriz. E' et! 
m izin gibi hn}at anlamış biri 1 

~o yaşamak iQte.rinı. Ah! harlar 
-ndilzde açık o) aydı... Gunde 
lli kahve içer, uykumu kaçmr· 
ım. Hayat caz bant dini m k ' 
ans etmek içindir. Ev k 

olacak derer ohne, süne e, fer· 
sude d gilim, çok :.iıkür güzelim, 
Beyim. 

.... Muhterem karilerim, oku
duğunuz sntıılar hayal mahsulü 
bir masol, yahut mizah fıkraı::ı 
değildir. S'z , bütiın ciddiyetimle 
J 929 en ıı in bir çift tipini 
nrıedh r ı . Bır takim 'ntan· 
d 1 rım tı b \le anlama· 
) b ) <lıl . u tip bize m ılı-
u zann dilme in; cıhan harbi· 

nin fer 1 mda, l er )erde, en 
dindar m mi tlerde bile, bu 
enmuze 1cre ~ık ı;:ık te .. adüf edi· 
li)or. 

Aı::ri l y. Ac;riye hanım ... 
Ze\ k 'e rfo piyaQası hunlarla 
dolu. &ki pn azade ve miras· 
} edi tipinin ) erine eeçen bun· 
Jardır. 

Bu g~nçl rın hepQi tenbel ad· 
dedilm m li ır Aralarında geceli 
giındü lti lı ıp, onra, bir e· 
nelik em klcnni bir haftada he
der edenler de az değildir. Hele 
kodınlnrın, t>nç kız]arm bu ha· 

yata iptilaları içtimai nizamı 

körletmektedir. "Economie dome· 
stique,, dcnil<'n ev idare i. dahili 
raunt ve huzur ünden güne azal
maktadır. l\1add1 ze\k, her ze,ke 
takaddüm ediyor. 

Bu h11J memlekı:-timizin iktisa· 
diyatı ~ ern e de menhus bir te ir 
icrn etmekte. lf 1.1.,arruf fikri geri· 
Jiyor. Her rvet mü'Vakkat. Top
t n zevk 'e sefa ı derin ve kar n· 
Jık bir sefalet takıp ediyor. Bu 
µ;ün en > ük. ek efohet mahallerın· 
de, )Brın en ko)U bir ye ı;:in içinde. 
~laddi ~~1 nrelerle hissi ve fikri 
cğll'nccler bir lıirıni velyedemiyor. 

Edebi} at, kitap. tiyatro. ev ale
mi ı:ı'le h vah. ta ru.C,.,hep uku· 
tt • anki ) rın k vamet J.-opa· 
cakmış gıbi -. ur patla.,ın. çal oyna· 

sın! Acele bir ) a nyış, sathi bir 
görü,. 'fe belki de acele bir olüm, 
acele bir inhitat. 

Heı halde bütün diinyada içti· 
mai) nhn dcği,..tiğine şahit olu
yoruz. Küreiarz bir içtimai buh· 
ran bulutunun içinde yuvarlanıyor. 
Hangi hed fe duğru, ıyi bir hedefe 
mi, fena bir hedefe mi gidiyor? 
BıJ mcm. - Cdlil .. \.ari 

Yuna on ması 
ta viye ediliyo . 

Atinadan nımca gazetelere ge
len bir telgrafa göre Yunan hü
kumeti Yunan donanmasını tak
viyeye, bilhassa hafif sef ain 
ipnrişine karar vermiştir. 

M. Venizelos yeni bahriye 
programı ve bunun tntbiketı 
hnlckmda lngiliz tensik heyeti 
reisi amiral Tirel ile müzakerede 
bulunmaktndır. 

"!J(DA. CU., uz tef.-i1'4 r: ~ ' mel bir mukabil taarruzuna ka~ı 
gelmek için butün vadiyi tuttu. 
Paulun bolüğü istirahat çekildi
ği için, bu fars ttan bilistifade 

Arı:ıcne upi'? 
.... 

{fipalı oda 
Yazan: 

oturdukt. n sonra, eltet kendisini 
beğer clirm r, degil mi? Sonra 
b:nbr ı bu lrndml , ş tonun bek-
cisn in v ı m rrensi zehir--
lem l · ı ıdd'a ediyordu. 

Paul > r lı z bitin boğazına 
atılac k oldu: 

- Su d aı, bir tek kelime 
inzln iste . . Ah, eğer yaralı ol
mosaydıı , .. rni boğazlardını. 

Alm n z biti bu ani hiddete 
n, Paul ve Ber:ıard 

:ı çı · :ır. 

ra akş ma kadar 
u.manın muhte-

t 

aul ve Bemnrd ormunda ve ci
varda yeni bir mezar aradılar. 
Fakat hiç bir iz bulamadılar. Sa· 
at beşe dokfu jersme ile Rosalie
yi defnettiler ve mezarın üstüne 
çiçekl r diktiler. Paul diz çöke
rel: intikam almağa yemin etti. 

Paul yağa kalktığı zaman Be
rnardı bir kenara çekti: 

- Binba ı ile köyde görüştü
ğün k dm arasında bir müşabe
het olduğuna emi misin? 

- Kat'iyen emini . 

- O halde gd, ben sana bir 
kadı resminden bnhsetmiotim. 
Gidip bu r smi görelim ve b na 
ne düşündüğünil tırsın. 

Paul, ş toda kapalı odanın 
bulunduğu k smın o kadar h rap 
olına.dı n dık t mi ti. Fakat 

mektep binaları 
Encümeni vilayet dünkü içti· 

maında şehrimizde yeniden inşa 
edilecek mektep binaları hakkın· 
da müzakcratta bulunmuştur. Bu 
ene 23 mektep inşası kararlaş· 

rnı,..tır. Bunlar 19 haziranda ihale 
edile ektir. 

eni Sene kadrosu 
1 tanbul vilayetinin yeni sene 

biıtçe i ile kndro~u henüz Dahi· 
li}e vekaletince ta dik edilip gön
derilmemiştir. Bu itibarla vilayet 
memurlarının haziran maa ları 
bu ny vaktinde \erilemiyecektir. 

adronun ancak haziranın hnf· 
ta ına doğru gönderilmesine ih· 
timal verilmektc<lir. 

Sö) lcnildığine göre lstanbul 
emJii.ki milli) c kadrosunda esn lı 
tenkı at yapılmış ise de vilii}ctin 
c::air şubelerinde mühim bir de
ği ildik yoktur. 

Teffiz işleri 
1 e Iı7. komisyonu dün içtima 

etmiştir. Bu ıçtimaa ilk defa ata-
rak maliye müfettişi Ahmet B. de 
i~tirak C)lemiştir. Ahmet B. ko· 
misyonla mali meseleler hakkındnı 
mütahas ıs sıfatiyle bulunacaktır. 

lUe plerin teftişi - I · 
tanbul mektepler~ııin teftişine 
dünden itibaren ba laumlştır. 
Umumi imtihanlara kadar tefti at 
de nm edecektir. 

l\t. Emin 8. - J\lilli talim 
ve terbi}e rei i Mehmet Emin, 
aznd n Rıd an :\azif be) ler şeh
rimize g<:>lmi) r \e yeni kitapJar 
'e De\ let matbaasının mesaisi 
lıekkrndn nı ~gul olmu:;;lardır. 

* * Halk bilgi i 1 tanbul merkezi 
:ıalim ve terbiye daire i reı ı 
Emin B. şerefine bir zıyafet ve· 
Tecektir. 

Bir tct ık he) "eti - Z1raat 
banka 1 tarafından vrupaya gün· 
derilecek olan tetkik he) ·eti bugiın 
şehrimize gelecektir. Bank ııın 
Istnnbul :. ubc i müdiri Cevdet dey 
de bu hey' ete drıhil olacaktır. tet· 
kik seyahatı 3 ay devam edecektir. 

Halk neşriyat! - Maarif 
vekaleti halk terbiye şubesi mü
dürü Reşat Şemseddin B. Anka· 
radan şehrimize gelmiştir. Reşat 
Şemseddin B . burada kaldığı 
müddet zarfında halk neşriyatına 
a t işlerle me gul olacaktır. 
~ 1 tanbul Brendizi ha,• 

hattı - 1 tanbul - B11endizi hava 
hattını idare eden tayyare şirketi 
bu imtiyazını ba~ka bir şirkete 
devr...,tmi~ tir. Yeni şirketin mü· 
mes illeri bugünlerde şehrimize 
gelerek tesisatı teslim alaoakl r 
'e Ankaraya giderek Hükumetle 
müzakereye gireceklerdir. Bundan 
onra, Bu) ükdcrede vücuda gcti· 

r:ilmesi lazımgelen bazı tesisat 
yapıl caktır. 

merdiven yıkılmıştı. Kapılar, 

mobilyeler, taşlar, duvarlar bir
birine girmişti. Güçlükle birinci 
kata çıkblar. 

Paul, Kontes Dandvilin res
minin bulunduğu kspah odanın 
kapısını açtı. Girdiler. Burası 
m rmilerde ve son infilaktan 
bir derce' masun kalmıştı. 

- Duvara bnkl 
Ba mlar. Paul şaşırdı. 

"Resim duvardan alınmı§tı." 
Bu, P ul için bir inkisar oldu. 

F k t aynı zamanda da has ın 
ehemmiyet ve kuvvetini gö teren 
bir delildi. 

P ul, resmin ahndığı duvara 
y kloştı ve muayeneden resmin 
çerçevesile alelade alınıp götü
rülmü oldukunu anladı. F kat 
duvarda bir imza ve bir tarih na· 
zarı dikkatini celbetti. Kurşun 
kalemle yazılmış iki s tır: 

Tarih: 16 eylı.il 1914 çarşam· 

ini ilap müzesi 
lnkilfip müzesine ait iştihzarat 

yapmakta olan komisyon dün şeh· 
remini Muhiddin B. in riyasetinde 
içtima etmiştir. Bu içtimada mü· 
zede teşhir edilmek üzere şimdiye 
kadar komisyona gönderilen ve· 
sikalarla eşyalar tetkik edilmiş 
ve müzenin mevcut eşya ile Hazi· 
ranııı 15 inde açılmasına karar 
verilmi)ır 

Gazi köprüsü için 
Gazi köprüsünün projeleri için 

şehrimize gelen mühendis M. Pi· 
ju Pari e a\ det etmiştir. Proje· 
lorin yapılmasına ait mukavele
name Piju ile emanet arasın<la 
teati edilmiştir. 

Ceza nıahkemelerinde 
Ceza mahkemeleri bir kaç giın· 

dür rUiyet ettikleri da'vaları ta· 
mamen te'cil etmek tedirler. fah· 
kemelere yeni da'vaların gelmesi 
bir ay kadar sürecektir. 

Kesri mu za 
ayihası 

e ·ıiyor. 
M liyc vekaleti bütün vergi· 

lerin kesri munıamlarım tev
hidi hakkında bir layiha hazırla
mış ve bunu geçenlerde meclis 
kabul etmiş idi. 

Haziran birden itibaren tat
bik edilecek olan bu kanun dün 
vilayete tebliğ edilmiştir. Yeni 
kanun tatbike başlandığı taktir
de hem mükellefin verecekleri 

verginin mıktarını bilecek, hemde 
hnzine daha fazla istifade ede
cektir. 

• e 
taksıt er· 

Bir refikımızın yazdığına göre 
Reşadiye dritnavtının inşa tak· 
siti olmak iizere Türkiye milli 
bankasına verilmiş olan 500,000 
ingiliı lirasının istirdadı için doğ· ı 
rudan doğruya müzakereye baş-
lanmıştır. Hükümet paranın aynen 
altın olarak iadesini talepetmek
te, banka ise kaat para olarak 
vermek istemekte idi. Cereyan 
etmekte ol n müzakere ilerile
mekt olup mahkeme kararına 
lüzum görfilmek izin bir sureti 
tesviye bulunması muhtemeldir. 

eni taksiler 
Emanet dün eyrisefer merke

zi ne ;tak il er hakkında yeniden bir 
emir gondermiıtir. Bunda, haziran 
birden itibaren bütün otomobille· 
riıı yeni taksi tarifesine göre ter· 
tip edilmiş taksi kullanması 
hildirilmiştir, Ay başında yapıla· 
cak kontrolda yeni tak i koydur· 
m yan şoförler şiddetle tecziye 
edilecektir. 

ba akş mı. imza da binbaşı Her· 
mannl 

Binba ı Hermannl 

Birden Paulun gözlerinden bir 
ışık geçti: "Hermann .. Hermine." 
Hemen hemen aym kelimelerden 
iki ayn isim • 

Hermine ile Hermann isimle
rinin ikisi de aynı harflerle baş
lıyor: H. E. it M. 

Kendisini iki defa öldürmeğe 
kasteden iki hançerin apındaki 
harfler •. 

P ul yazıya dikkat etti: 

Kadın yazısına benziyor, dedi, 
ve d şündü: 

- Kadın yazı::a.. peki ama, 
bund n ne mana çıkarmah? Y 

bu binb şı ile köydeki kadın ay-
ı in andır, ye.but.. karşımızda 

birbirlerine çok benzeyen biri ka 
dm, biri er.c:ek iki insan v "· 
ikinci şık daha do2-ru ol a ae· 

mi? 
Bundnn bir kaç gün ene] Şelı· 

remininde Ka&baş mahallesinde 
otuıen in~sat müteahhidi Mehmet 
Zeki beyin zevcesi Fatma Zel-iye 
hanım, komşusu Feride hanımla 
kavga etmiş, bu kavga esnasında 
bayılmış, lir müddet sonra da 
ölmüstü. Şimdi Zeki hey müddei 
umumiliğe müracaat ederek ka
n ınm zehirlendiğini iddia C) }e-
mektedir. Müddei umumilik bu 
şekilde vaki olan müracaatı nazarı 
dikkat almış ve tahkikat icrasını 
şehremini polis merkezine havale 
eylemiştir. Polis bu huı,u ta tah· 
kikat } npt1ktaıı sonra müddei 
umumilik lüzum görürse Zekiye 
hanımın cescclini çıkararak morga 
gönderecektir. 

Baroda i çtiına 
Avukatlar dün baroda toplan· 

arak yaz tatilı ve yapacakları 
tetkik cyahatları mevzuları etra· 
fında gortişmüşlerdir. 

ırancala fiatı 
Şehrcmanetinden: 
Mayısın yirmi =-ekizinci Salı 

gününden itibaren frncalaya 22 
kuruş onpara azami fiat vazedil· 
miş ol<luğu ve ekmek fiatınde 
tebeddül olmadığı ilan olunur. 

Çocul •Jakımı 
-1 

Süt veren kadının vev . 
annenin memesindeki hn talık· 
lor hakkında geçen def ki 
lıasbibalimde yazmıştım. Bu 
gün de v lidenin diğer hmta· 
lıklnrı hakkında bir parça 
} ıızmnk istiyorum. Şurası mu· 
hal kaktır ki validenin ha talığı 
çocuğun ıbhan tizeri.nde mu· 

irdir. V lidenin hafif bir 
hummaya tutulması emzirdiği 
çocukta heden ıığırh~nın nznl· 1 

ma ına le bde inin bozulma· 
ema sebep olabilir. Bundan 
dol yıdır ·i anne uzan efiren 
bir ha talııta tutulduğu zaman 
cmzirmcnıelidir. Tabii bütün 
bu vak'al rda Lir hekimin fi.k. 
riııi alın k, onn göre hareket 
etmek zaruridir. Bu gibi lıoliitta 
en mavafıkı eiitnine me~'ele
sidir. Sütnineler jki nevidir, 
biri çocuğu evde hnkaolar, bir 
diğeri de alıp götürenler ve 
kendi evinde bakanlardır. Siit· 
nine intihabında bir takım 
~ortlarn rioyet lfizımdır ld 
hunu da yanna bırakalım.-Lok-

mrın Hakim 

ortasında 
ocasını 

döven adın! 
Küçük Haberler Dün akşam üzeri Ankara cad· 

1 

desinde bir hadise oldu ve 

Yakup B. - Sam un-Sivas ~ mc~ ilk mepte.P ~ü~ir_ i 
d · ıı m"d' · Yak p B 1 Suhey]a hanım zevc' Polıs uçun• 

bemır yoh ~rı. u ılreıce t ru · cü übe me'murlarından Adil 
ugun şe rımıze ge ı . . . . 

.A. E b · k ti s· h f bey, şemsıye ıle adam akıllı v ene ı şır e er - ır a - .. .. , 
tadanberi şehrimizde bulunan lk- do~du. Vak a şu suretle cereyan 

tisat vekaleti ecnebi şir ·etler ttı: 
müdürü Hamit bey bugün Anka- Süheyla hanım sirkeciden oto· 
raya gidecektir. mobille Babı aliyi çıkarken vila-

Ağa camii - Evkaf idaresi yet binasının önünde zevcine 
Beyoğlundaki Ağa camiinin harap tesadüf etmiş ve otomobili dur
bir hnlde bulunan cephe diva- durtmuştur . 
rını yıktırtarak yerin kıyın tin· Süheyla hanım mahk me kar • 
den istifade için oraya da bazı riyle ayrılmak üzre bulunduğu zev· 
inş atta bulunmak tasavvurun- cine birkelime bile söylemeden elin· 
dadır. deki zarif şemsiyesini Adil beyin 

Mısırdan memleketimize vücuduna, yüzüne vurmu ve bu 
gelecek olanlar - Son Mısır ta· I hadiseye bir çok halkın seyirci 
biiyet kanununun mer'iyet kes~ olm sına rağmen darbelerine bi
pctmesi üzerine Mısırdnn mem· la tereddüt davam etmi~tir. 
lcketirnize hicret etmeğe amade l Bu esnada anasının elinden 
'' 40- 50,, bin kadar Türkün bu- kurtulan çocuğu da babasının 
lunduğu haber verilmektedir, yanına kaçınca müdire hanım 

Bunlar, yeni kanun ile Türk bu sefer çocuğunu da dövmeğe 
ve Mısır tnbiiyetlerind n birini başlamıştır. 
intihapt serbest bjtakıldıkl rıo· Suheylfı hanım hir kaç kişinin 
dan onl r da Türk tabiiyetini araya g'rmes üzerine dayağ 
tercih etmişlerdir. Şu kadar var- dev m edemeyeceğini anlayınca 
ki, bunlar, nak'l munmel sinin do .. ru po\is müdüriyetine gide· 
uzamasından fazla bizardırlnr. rek uçüncü şube baş memuru 

fıı Edirne valisi gitti - Bir Sadık beye zevcini şikayet etmi • 
müddetten be.ri mezunen şehri· tir. Diğer taraftan mektep müdi
mizde bulunmakta olan Edirne rrsinin hakkında lazım gelen evrak 
valisi Emin B. dün vazifesine av- tan:rJm olunmuş ve tahkikata 
d t etmiştir. başlanmıştır. Hadise maarif em • 

Turing kulüpte - Turing netine yakın bir mahald vuku 
kulüp heyeti idaresi dün bir iç· bulması dolayısiyle maarif mü· 
tiıno aktetmiş ve bu tçtimaa dürlüğü hadiseyi haber almış ve 
polis müdürü Şerif bey de iştirak 1 müdire hakkında bu cihetten de 
eylemi tir. l tal kıkata ba~lanmıştır. 

rek.. Çünkü aynı adam dün gece 
hem bunu yazar, hem de nasıl 
korvinyide kDdm kıyafetinde in· 
samn karşısına çıkar? Sonra da 
bu sab b Alman zabiti kıyafe
tinde karşımıza nasıl çıkar? 

Paul kapalı odadan karısının 
evveke yattığı odaya geç.ti. 

Burası bir enkaz yıgmı 

halinde idi. Lakin bir kısmı ha
rap olm nı~ tı. Burada bir lav • 
bo, bir de yatak vardı. Bir ge· 
ce evvel bu yatakta birisinin yat· 
tığı anlaşılıyordu. 

Paul masanın üstünde alman
cn v fransızca gazeteler gördü. 
Mrınıc zaferinden bahseden ha
\adis kırmızı kalemle çizilmiş ve 
ltın da şu yazı yazılmıştı: 

/ 
"Yalan 1" altında da imz ye-

rine bir H. 

Paul düşündiı: 
- Haa 1 Demek ki biz bin· 

boışı cerıaplarınm od 

1 

Bemard deai ki: 

- Ocağ bak ! Bin aşı ce• 
naplan galiba bu gece bazı mu· 
zır evrakı yakmış olacak .. 

Fılvaki ocakta yarısı yanma 
kağıt külleri duruyordu. Kısmen 
>anmış kağıtlardan bir şey an· 
hım k kabil olamıyordu. 

Artık her tarafı ~ "lllağa ba -
lndıl r. Yatagm aha da bir el· 
bise paketi buldular. Paketi açın
ca hayretler içinde kaldtlar Bır 
köyliı k dın el .,ıs si.. B mnrdın 
korvinyide gôrdü0 u kadının el· 
bisc i.. Hotta etrafı altın yılan 
çevr li bro bılc orada duruyordu. 

Bı b, şı.ı n od mda bu elbi· 
eyi b 1 k ınütlı iş bir şeydı 

P, ul bu bro u ta çocukluğundan 
berı tanıyordu. 

Odada ılci koltuk d ha yardı. 
Peul 'c Bcmard geceyı burıı.d• 
geçırmcl)e arar verdiler. 

(Bit nedi) 

~' 



Ankara 26 [Hususi] 

IlükO.met, fur:an muahedesi mu· 
cibin~ ecnebi tebeasına memnu 
olan sanayi ve meslekler hakkına.a 
bir kan&ın layihası hazırladı ve 
meclise ıevhetti. 

Bu. ka,.una göre doktorluk. diş· 
çilik, ebelik• eczacılık~ kaptanlık 
~oförlUlc, ınaltini&tlik ve emsali bir 
rok san'aı t.ıe küçük iıcilikler ecne
bilere memmu:Jur. Kanunda ecnebi· 
leJ-in hey'eri vekile kararı alınmak 
:§artüe bu stıraıatlerı icraya mecbur 
olduklan zikredilmiştir. Müktesep 
hakUın Loztnı muahedesi ile tasdilı· 
edilmiı ola1ılar kanunun şümulü 
haricinde bıTakılmışlordır. 

Muhtar pa§anın Divanı 
aliye sevk karan 

Ankara, 26 [Hususi] 
Mahmut Muhtar paşanın diva

ru aliye ıevkı hakkında muhte• 
lit encümenin yaptığı mazbata 
tab'a verildi. Yarın mecliste ruz
nameye alınacak, sali günkü iç· 
tirnada müzakere edilecektir. 

Meclist-e, divanı alt teşkiline 
karar verilmesi kuvvetle muh
temeldir. 

2 mukavelenin ta:;;diki 
Ankara, 26 [Hususi] 

Hollanda ve Letonya ile akt ... 
tdilen ticaret ve Seyrisefain mu· 
kaveleleri B. M. meclisinin ya· 
tinki içtimaında tasdik olunacak
tır • 

Giimrük tarifesi 
Ankara, 26 [Hususi) 

Gümrük tarifesinin tab'ı bitti. 
Bir kaç gün içinde mecliste mü· 
~akere edilecekt\r. 

Japon heyeti 
Ankara, 26 [A. A] 

Şehrimize gelmiş olan Japon 
askeri hey' eti bu gün büyük er
kanı harbiye reisi müşir Fevzi 
Paşa haıretlerini ziyaret etmiştir. 

Son yağmurlar 
Ankara~ 25 

Metoroloji müetısesesinden alınan 
'>ıalumatıa 24 .Mayıs saba1nndan 25 
~ayıs sabahına kadar Ankaraya13, 

3 
°n.raya 15, l"ozgada 15, Trabzona 

1 
• Aksaraya 6,Sıııasa 3, ~ır§ehre 

16
1• Afyona23t Dörtyolall ~.ı::eye 42, 
;artaya 29, Boluya 6. Kuıahya)"a, 
•Ski•elıre Deni::lfre birer, Mu~laya 

2 : ' . 
· Aallıhnna 25, Çoruma 21. Kar-

scı 10, Aycbna 7 Milimetro ya!
l'>ıllr )'ağmıştır. 

lzmir ve Mağnisa rasat istosyon
laı·zna civar cıraziye ve daglara 
sqtancık halinle€ yağmur ve dolu 
rcıgm11. Ma~nisa zirveleri doludan 
/Ya~lanmz.ı. Bu beyazlık 3 saat 

1
;1;am etwıi~tir. Buraya gelen ma·. 
41l-ıaıa göre biitün m.P.mlekette rwfz 
r~m urlar yagmış. hiç bir tarafta 
•lftaklık ıehlillesi kalmamıştır, 

Damga kanunu 
Ankara. 25 

11I<ıliyece Damga kanununım 
;~teti ıatbilrine dair izalıname şek· 
/."'de hazırlanan 4 talimatname ı'i-
4Yetlere gönderilmtştir. 

8ir nümerolu talimatname dam· 
t;cı p l ·ıı . . . ı·ı . . t 
1
. ll u amı erıne lııttıl'. •zncı. a· 
,~'l'l?ıname, damga pullarmm ilsalı: 
.<: 1Ptcılile r~im nı cezayi nakdi· 

t 111 J . d' sureti isti/asma aazr ır. 

1 CciJncü talimatname nisbi resim
~derı bahis iiçiincü faslın alıliii.· 
•P.ını t.a.hlil ııe taıızıh ctmehtedir. 
r Döıdürıcü talimatname damga 

ı: ·~11ıınwmn muafiyetlerini izah 

ı 
1
•1 or. Sirketlcre ait akı;amm tavzi

ıı. . 
~1 l?çin he.~irıci lıir talimatname ha· • r ~ 

annıahtadır. 

lı"l. • • • 1 • 
.ırara ~uı lSb?~~ ~ ~ı 

,], Y· IT r. l .. ,-t!r!:n.raD. ~.5 
\ f' tır\U i- t.l:lŞt1L'lT,ltJl U• 

11 "ıırrr:frr. sı.ı fr:timali hakhın· 
ı raL 1 t t'·il.in(?. deı:am edi

t. 1 ::, l:artrıvll /mdar 1.arannı ., .. 
m 

Mecliste 
Ankara, 26 [A.A] 

Büyük millet meclisi bu gün 
saat on dörtte reis vekili Nuret
tin Ali beyin riyasetinde toplan· 
mıştır. B. M. Meclisi muhasebe
sinde icra kılınan teftiş ve tet· 
kik neticesi hakkında meclis 
hesaplarım tetkik encümeni maz~ 
batası ve 1928 senesi hariciye, 
milli müdafaa, maliye vekaletle
rile deniz emniveti umumiye 

' -
bütçelerinde ve bu bütçelerin 
bazı fasıl ve maddeleri ara!:ın
da münakale yepıiması hakkın
daki kanun layihası ile bütçe 
encümeni ve Türkiye ile lngiltere 
hükumetleri arasında, Ankar&da 
15-1·1929 tarihinde akit ve im· 
za edilen seyyar ticaret mem~r
larınm numuneleri hakkındaki 
muamelata dair Türk - Ingiliz 
mukavelenamesinin tasdiki hak
kındaki kanun layihası müzakere 
ve kabul edilmiştir. Meclis yarın 
saat on dörtte toplanacaktır. 

Havzada 
Ilav:::a. 26 

Gazi Hz. /erinin Havzayı ilk te§· 
rifleri tarihi olan 25 Mayıs 335 
yıl dönümünü bu gün cımdan re 
yürekten kopan emsalsiz te=ahüratla 
kutluladı. Merasime topçu efradı, 
biitün mektepler. 1.aso. balı!ar ııe 
/;öylerden gelen binlerce lıalk işti· 
rah etti. Gazi Hazretlerinin ikamet 
ettiMeri binanın önüne çok zarif 
taklar yapılmtfft husaba baştan ba· 
§a donanmzştır. 

Merasim alayı büyiil~ mektep mey
danından 1ıareketle Hükumet cad· 
desini takiben Gazi binasının önil· 
ne geldi. lki hanını tarafından 
tar:ıman bih"üf..· Jlalaskarm biiyiik 

) . . 
kıtadaki resmi hürmet meddinde 
asker, lıalk, mektepliler resmi selii· 
mı ifa ederek tarihi fotoğrafın etra· 
fmda geçit resmi ·yaptılar. Mera
sim, istiklal mar~ı ile ba§ladı. 

Muhtelif zeı;at tarafından nutuk
lar irat ıı·e merasime nihayet ı1eril· 
di. Gece asker t:e mektepliler tara· 
fındnn fener alayı tertip edildi. Şe
/ıir ba§tan başa donandı. Topcu a
layı mülwllef bir ziyefet verdi. 

Emanullah 
Bom bayda 

Berlin, 25 [A.AJ 
Bombaydan bildirildiğine göre 

Efgan kıralı Em3nullah han 
Avrupaya gitmek üzere şehri 
mezkura vasıl o!mu.ştur. Kıra! 
Emanullahın galiba ltalyaya yer· 
leşeceği Rom adan bildiriliyor. 

Not: Havas Rcuter ve Tas 
Ajanslarından bu hususta bir 
malumat gelmemiştir. Resmi 
menabiden de teyit edilmeyen 
bu haberleri kaydi ihtiyatla neş-

rediyoruz. 

• * 
Londra, 25 - Efgan toprağı ha
ricine çıkmağa muvaffak olan sa
bık kıral Emanuilalı han hazret
lerinin atide takip edeceği prog
ram henüz belli değildir, fakat 

müşarünileyhin bir müddet ~~
manyada oturduktan sonra mus-. 
lüman memleketlerinden birine 
yerleşerek orada vatanın~ olu~ 
biten işl~rin inkişahoı beklıyeceğı 
zannedilmektedir. 

Zcpplinin seyahatı 
Berlin, 25 (A.A] 

Graff Zepplin balonunun önü
müzdeki 15 gün zarfında Ameri
ka seyahatına çıkacağı Friedrich· 
shfen den bildiriliyor . 

Sosiya1istler 
Magdeburg, 25 [A.A] 

Sosyalist fırkası kongresi açıl-
mıdır. 

. ' 

Hamburg, 25 [A. A] 
Dün yangın ve dolu ile ka

rışık bir fırtına çıkmış, şehrin 
şimali şarki kısmında büyük ha
saı·ata sebep olmuştur. Ektnier 
pek çok hasara uğramış, telgraf 
ve telefon telleri harap olmuş
tur. Müteaddit yangm zuhur et· 
miştir. Bir kişi ölmüştür. 

Borçlar nıes'e1esi 
Paris, 25 [A.A] 

Alacaklı devletler mütehassıs
ları müttefiklerin murahhaslarına 
bu sabah M. Şaht tarafından 
verilen cevabı tetkik etmişlerdir. 
Konferans mehafili müttefiklerin 
noktai nazarile Almanların fikir 
ve mütala.aları arasm..:la pek bü
yük bir fark mevcut olduğu ka
naatmdadl!·. ~ 

Rekor 
Lebourge, 26 [A.A] 

Tayyareci Weiss ile Görier 
uçuşlarına devam etmektedirler. 
Gece yarısına kadar saatte 188 
kilometre süratle 3889 kilometre 
kat' etmiş oldukları söyleniyordu. 

Pal'is, 26 [A.A] 
Tayyareci \Veiss ile Görier sa

at ona on kala yere inmişlerdir. 
iki tayyareci 21 saat zarfında 
saatte 185 kilometre sür'atle uç
mak şartiyle 5000 kilometre kat
tetmişler ve şimdiye k&dar Fer
rarin ile Delprete tarafından ka
zanılmış olan rekoru kırmıştır. 

Akalliyetler 
Madrit, 25 [A.A] 

Akvam cemiyetine yardım 
hey'et1eri birliğinin umumi içti
maında ekaliiyetler mes' elesi 
hakkındaki rapurun müzakeresi
ne ba~lanılmış bu mes'clenin bey
nelmilel hukuk enstitüsünün tet
kikine havale edilmesi ve bu ens
titünün beynelmilel bir mukave· 
le hazırlanması hakkındaki Fran
sız teklifi kabul edilmiştir. Bun
dan sonra ekalliyetler mes' el esi
nin hey'eti umumiyesi hakkmda 
en iyi ve seri bir hal sureti ara
mak için Avrupa efkarı umumi
yesi mümessillerinin akvam ce
miyetine mütehassıs olarak inti
hap edilmesi teklifini havi bir de 
karar sureti kabul olunmuştur. 
Birliğin mesaisi hitam bulmuş

tur. 

Papa ve Roınanya 
Bükreş, 26 [A.A] 

Uyan meclisi papalık maka
rnizle akdolunan konkordatoyu 
9 muhalif reye karşı 95 rey ile 
tasdik etmiştir. 

~Iuharrirlcr kongresi 
Madrit, 26 [A.A] 

Beynclmiiel muharrir, müellif 
ve bestekarlar kongresi, mesai
sini bitirıniştir. Kongre dağılma· 
dan evel verilen bir karara göre 
müellif ve muharrir cemiyetleri· 
nin hepsi üç hukukşinas intihap 
edecektir. Bunlar arasında isti
şari komiteye ve beynelmilel 
mahkemeye aza tefrik olunacak
tır. 

Papa - Italya 
Roma, 25 [A.A] 

Ayan meclisi 6 reye karşı 315 
rey ile ltalya ile Vatikan arasın
daki muahedeyi kabul ve tasdik 
eylemiştir. 

Avunduk zadelerin işi 
Avunduk zadeler alacaklılarıyla 

müzakerata devam etmektedirler. 
İflastan kurtulacak olan Avunduk 
zadelerin Kon!..:.ordatcsu bugün 
imza olunacaktır . 

.. 

,~.::J!",,, ... ? (,'ıihie bir !fı#-if"iz ~:Jltfa : 

'' Al ah l{ısnıet edeı~s ~ 
seni de hoşa~ !Hl ! " 

Yazan: . 
Afrikada dört aylık seyahatmda1ı yeni cfünen 

Laydi DOROTI ~11LLS 

- . ... Yüzün Sudan bahçe le- ) 
rinde açan güller kadar güzel. 1 

Şeyhin bu şairane ilanı aşkım 
dinledikten sonra, işin teferruat 
cihetini mevzuu bahis ettim. 

- iyi ama, dedim, sizin iki 
zevceniz daha var... Biz bevaz 
kadınların bir huyumuz vard!r: 
kocamızı başka kadınlarla pay· 
laşmak istemeyiz! 

Şeyh ciddileşti; 
- Evet, dedi. Ben medeni bir 

adamım. Beyaz insanların adet
lerini bilirim. Onun için siz bana 
varacak olursanız diğer karıla
rımı boşayacağım 1.. 

Merak ederek sordum: 
- Peki, zevcelerinizi boşamak 

fenamza gitmez mi? 
Şeyh cevap verdi: 
- Birinci karım için aldırmam; 

çünkü o hem ihtiyar, hem de 
çirkin ... Fakat (burada sesi mah
zun bir ahenk aldı) daha genç 
olanı için bir az üzülürüm. 

Çünkü o hem gençlir, .flem de 
güzeldir. Fazla olarak iyi huylu
dur. Amma siz israr ederseniz 
ikisini de boşariml 

Ben daha ileri gittim: 
- Pek ala, fakat bir zaman 

gelecek ki ben de ihtiyanayaca
ğım. O zaman benide boşayıp 
üstüme genç, güzel bir kadın 
alacak mısm? 

Şeyh gayet tabil bir tavurla 
cevap verdi: 

- Inşaallah... Eğer Allah kıs
met etti ise ... 

işte hakiki şeyh hikayelerin· 
de vaki olan da budur. 
. . . . . . . 

Bazan, insanın başın dan hatır
lanması hoşa gidecek macera
lar da geçebilir. 

Böyle bir macera büyük sah
ranın cenup şehirlerinden birin
de benim başımdan geçti. Bura· 
ya şimdiye kadar hiç bir oto
mobilin geçmediği üç yüz mil
lik bir çöl yolu üzerinde 
kamyon yürütme tecrübesi yap
mak üzre bir adam getirtilmişti. 

Bu adam katil maddesinden 
dolayı mevkuf bulunduğ·u Jıapis
hanedcn yeni çıkmış bir fapan-
yoldu; bu adamın çehresini göz 
öniine getirebiHrs~niz. Bir kaç 
yerinden bıçak yarası taşıyan, 
tıraşı uzamış bir yüz ... Her lisanı 
konuşan bu serseri iki "peni,. 
için. her hangi bir kimsenin bo· 
ğazını kesmekte tereddüt etmezdi. 
!(anlı kaHlle .. 

Benim bu adamla yalnız ba
şıma yola çıkacağım işidilince, 
bütün v~he ahalisi dehşet içinde 
kaldı. Bazıları beni men' e kal
kıştı. 

Yolculuk kcyfli olmasına hiç 
keyfli değildi. Levazımımız çok 
eksikti. Yol tahm:n ve tasavvu
run fevkinde eziyetli idi. Çöl de, 
istediği zaman insanın karşısına 
çıkarabildiği bütün maniaları 
karşımıza fazlasiyle yığmakta ku
sur etmiyordu . 

Açlıktan yarı ölmüş, dili 
boğazı kavrulmuş bir halde, ek
seri zamamm.ızı o menbus kam
yonu kum tepeleri üzerinden itip 
aşırmak, hendeklerden çıkarın· 
akla geçiriyorduk. 

Yorgunluktan bitap düştiiğil
mllz zaman olduğumuz yerde 
uyuya kalıyorduk. Altında barı
oacak hiç bir şeyimiz yoktu. So
nra gündüzler ne kadar sıcak ve 
bunalhcı oluyorsa, geceler de o 
nispette soğuk ve dondurucu 
oluyordu ... 

Katil yoldaşım, çektiği taham-
mülfersa zahmete, kamyon yiizün· 
den ~ığradığı eziyetlere rağmen 
sankı bir çocukmuşum gibi tistü 
me titriyordu. 

Kendisi için getirdi~i halıları 
benimle birlikte kullandı; kendi 
lc!yınotli suyunu son damlasına 
kadar benimle beraber İ\lİ. Bai 
na yiyecek bir şey bulmak için 
muhnli mümkin kıldı. 

Kaç kci·re beni uyk::ıda :zımcnt-

tiği sırada kendi paltosunu üze
ri ıne örterken onu yakaladım ... 

Daima bir arada birbirimizle 
haşır neşir olduğumuz halde, ara
mızda hiç bir ayrıhk gayrılık 
bulunmadığı halde bana karşı 
o kadar civanmerdane ve oazi· 
gane davrandı ki, dünvada hiç 
bir centilmenin bundan· fazlasını 
yapabi1eceğine ihtjmal veremem. 
Çölaşkı! 
Sonı a, vartayı atlattıktan sonra 

bir hafta süren bu kabustan kur-' 
tulup gideceğimiz yere vardı
ğımız za~a~, en ufak bfr hediye 
ve ya mukafat kabul etmedi· bi· 
lakis rnuvaffak1yetimiz şer~fine 
beni içkiye davet etti. 

M innettnrliğından bahsettiğim 
zaman yüzü kızardı! 

- Madam! dedi. Cölbana sizi 
sevmeği öğretti. Sizin ayarıBız da 
bir kadına burada her zaman te· 
sadüf edilmez. Sizden bnska sev
diğim tek bir kadm var ki, o da 
Mukaddas Bakiredir. Bence her 
ikiniz de aynı derecede mukad-
dessiniz! Yarın 

Ma-vi gözlerin ... 
E _,~-- az:e:s 

ltlacaristmıda "il(DAM,, 

Peştede siyasi 
faaliyetler 

Budapeştc, 26 Mayıs 1929 
Lehistan hariciye nazın M. 

Zale kinin Budapeşteye gelmesi 
buradaki siyasi hadiselerin en 
mühimini teşkil etmektedir. Le· 
histan hariciye nazırının seya· 
hatı küçük iti!af konferansının 
açılması zemanı oldu. Leh hüku
meti filhakika küçük itilafa da-
hil değildir. Fakat küçük itilaf 
erkanından Romanya hükı1metile 
Lehistan arasında ittifak mua-
h~desi vardır. Leh siyaseti ib
resi Romanya değil, Parise te
veçcüh etmiştir. 

Roma hükumeti Mecaristanı 
siyasi birliği içine almış, küçi.ik 
itilafa, bilhassa Yugoslavyaya 
karşı tutuyor. Lehistan hariciye 
nazırı M. L.abeskinirı Budapeşteye 
yaptığı seyahatin gnyesi şu su
retle tefsir edilmektedir: 

- " M. Zaleski kont Betlen 
hükumetini Lehistan ve küçük 
itilaf siyasi ibresine çevirmeğe 

çalışacaktır. 11 

M. Zaleski şerefine baş vekil 
kont Betlen tarafından siyasi 
ziyafet verildi. Bu ziyafette nu· 
tuklar, söylendi. iki memleket 
arasında samimi dostluğun ve 
jtilafın teessüs etmesi lüzumun
dan bahsolundu. 

M. Zaleski ile kont Betlen 
arasında yapılan hususi müza
kerelerde M. Zaleskinin, Macar 
baş vekiline şu teklifatta bulun
muş olduğu tahmin ediliyor. Ma
caristanin Lehistanla bir ittifak 
aktei:mesi. Bu suretle ve mütea
ktben Macaristan ve küçük itilafı 
teşkil eden Yug·oslavya, Roman
ya, Çekoslovakya arasında dahi 
bir itfüihn temellerinin atılmasına 
çalışılmışhr. 

Macar erazisinden bir k!smmın 
Yugoslavya- Romanya - Çekoslo
vakya işgali altında bulunması 
yüzünden Kont Betlenin böyle 
bir itilafa kolayca yttnaşmayacağı 
tahmin ediliyor. 

Bununla beraber M. Zaleskinin 
seyabatmm bu hususta biı mÜza
kereye bHşlanuısı iı;in zemin ha
zırlamağa çalışacağı da tahmin 
oluurnaktndır. 

Bu vaz.iyet kar~ısında Rome 
h"l " ,. . 1 Ur{UnlellnmGc yerli faaliyete h~~b-
yac:ığı t ... ın ıi:1 ediiiyw. 1 

'·Harem,, mahalli 
kaldınlmalı 

Haydar paşa ve Kadıköy bek· 
leme mahallerinde erkeklere ye 
kadınlara mahsus ayn ayrı mahal
ler vardır. Kadınlar için bulunan 
bekleme mahalline "Harem de· 
niliyor. "Harem,, in hugü~ hiç 
bir manası kalmamm1ştır. 

Hatta kadınlar için olan bek· 
leme mahalli paravanalarla tefrik 
edilmittir. Nazarı dikkati celp 
etmenizi rica eyle1'im. 
Kadıköy Moda caddesinde sakin 

ibrahim 

Polis erkanının tebdili 
Bir müdc!ettenberi polis mın

takaları amirleri tebdil ediliyor. 
Bu amirler mıntakalannda vaıi 
tecrübelere maliktirler. Halbuki 
yeni gittikleri mıntakada sabıka
lılara muhiti iyi tanımak için 
zaman geçecektir. 

Hapishaneden henüz çıkınıt 
sabıkalıların tanınmamalarından 
kolayca faaliyete atılacakları pek 
muhtemeldir. Bu itibarla poliı 
amirlerinin bu zamanda tebdili 
muvafık değildi. 

Polis müdürü beyin nazara 
dikka tını celp etmenizi rica eyle· 
rım. T&1ksimde tarla başında 

sakin Tahsin 

Trauıvaylaı·da biitün bu
ttın pencereler açılmamalı 

Tramvaylarda daima sağ taraf 
pencerelerin açık bulunmasına 
geçen yaz karar verilmişti. Bu 
karar bu yaz dahi kısmen tatbik 
ediliyor. Ancak eksireyetle sol 
tara{ pencerelerde açık oldu
ğundan yolcular cereyana ma .. 
ruz kalıyorlar, nezle cinsinden 
hastalrklara yakalanıyorlar. Na· 
zarı dikkati celpeyleriz. 

Tophanede sakin karf. 
lerinizden Haydar 

Heykeltıraş olma kisteyen 
bil" genç. 

Ben şimdi devam ettjğim mek• 
tt'lpten sanayii nefise mektebine 
nakletmek istiyorum. Sanayii 
nefisenin heykeltıraşlık kısmında 
tahsil ile bir heykeltırat olmak 
fikrindeyim. Filhakika heykeltı. 
ra~lık bizde henüz ileri gitme• 
miştir. Bu düşüncem ne dere
ceye kadar muvafıktır. 

l<ızıltoprakta karilerimizden 
D. F. 

Cevap: Kendinizde heykeltraş. 
hğa istidat göriyorsanız, sanayii 
nefise mektebine gelüp tetkikatta 
bulunursunuz, mektebe girmenizi 
temine çalışırsınız. 

.. ~Vatın an yavaş,, lav hası 
Çarşı kapıda bir türbe, Çen

berHtaşın karşısında da bir cami 
var. Bu türbe ile cami tramvay 
yolunu darlaştırmaktadn·. 
Ttraınvaylar sür'atle gitttiklerl 
için yoldan geçenlerin ezilmeleri 
tehlükesi vardır. Bu iki mühim 
noktaya şirket "Vatman yavaş,. 
levhasınt ol sun talik etmelidir. 

Çenberlitaşta sakin 
Fazıl Sabri 

N uruosnıaııiyedeki 
hela açılmalı 

Nuruosmaniye camiinin avlu· 
sunda uınumi bir heli vardı. O 

civarın halkı ve çarşı esnafı bu 
helaya gelirlerdi. Şimdi sıkıntı 
çekiyo!'lar. 

Sehrenıaneti bu helayı ne 
za~an pçlıracaklır, bilmiyoruz. 
Fakat bir zaınon evel açılmasının 
temini için nnan diklrati celp 
ei:.menizi rica cyleriın. 

Nuıuos•:Hıniycde sakin 
Fazlı 



• 
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Vukuat 

Telsizle komed a -0- Bir hadise - "Son saat"m 
yazdığına göre Evellci gün tünel
de garip bir h dise olmuş, baba· 
sının meb'us olduğunu söyleyen 
genç bir mektepli seyrüsefer m -
murlarma karşı gelmiş, kendisine 
ceza verilmiyeceğini iddia etmiş
tir. Bu genç mektepli Kabataş 
lisesi talebesinden Mardinli Şev· 
ket Necip efendidir. Tünelde 
parmakhl:larm üzerinden atlamış 
ve bu memnu hareketten dol yı 
memur tarafından muahaze edi· 
lince: 

' 
Ed~ Sonamour acele edi· 

yol'.. Ude birliğindeki içtimaa 
y şe 

Biri! ntis bı da yeni yazdı· 
tı bir ro için oradaki müna· 
kkit ~ının tenkit yaııla· 
n m olsun deye istifa· 
de c 

Bu ro da1 Rolande ismin· 
de bir kız ar ki, şeytana tak· 
l k br cak kadar zeki olan 
kocasını, başkalariyle sevişmek 
ve ihanet tmek için bin defa 
al atayor. 

Edvar merdivenleri dörder 
dörder indi. Doğru birliğe.. Bir 
saat kadar yo oturdu, 'ya otur· 
madı. 

AztJ. ın çoğu gelmediği için 
içtima olmay cağını haber ver· 
diler. Eh, artık or da durmağa 
mah l yoktu. Edvar gerisin geri 
ev dö dü. Bakb kapı ar lık du· 
ruyoı:. Allah, Allah bu da ne? 

Yı vnşça kapıya doğru yürüdU. 
rde kansı deyordu ki: 
- Git artık Ali h lana, şim· 

di nerde i c gelir. 
- D ha gelmez.. Bir de du

daklerandan.. sonra giderim. 
Edvar kendi i tutamadı, solu· 

ğu iç,erd aldı. Karısı sanki hiç 
bir ey olmamış ibi koltuğa 

otunnu tu. 

Edvar sağa sola baktı, kimse
leri göremedi. Sap sarı bir h lde: 

- F annyl dedi, burada birisi 
var. 

- A, .• üstüme iyilik sağlık, 
fdm olacakmış? 

- Konuıtuğumızu işittim. 

Fan y bu defa sesini çıkara· 
Oladı. 

Edvarın içtimadan bu kadar 
çabuk döneceğini hiç aklıma ge· 
tirm mişti. 

Koca ı bir aı: dikkat etse, kon
sol alt t rafından bir çift erkek 
iskarpi ini pek iyi görebilirdi. 
Konsolun üstünde de konserler, 
konferan 1 r ve saire dinlemek 
için bir telsit cihazı duruyordu. 
Edvar onsol yaklaşınca, telsiz 
borusund n bir ses duyuldu: 

- .• Bir kerre daha dudadal\· 
lcirımdan.. Vay.· işte kocam 
geldi. 

Fanny pür zafer atıldı: 
- Ayol ben telsizi kurmuş, 

bir komedi dinliyordum. Sen 
içerde bir yabancı mı var zan
nettin? 

Edvar kulaklarına inanamadı. 
- De ek telsizmiş .. Bu müm

ı<Un mü? 
Daha y klaştı. Hani telleri 

bir yokl sa, lanıl ko edinin ner· 
de oyoandığını anlayacak. Karısı 
b men abldı: 

- Sakın dokunma. Bak bu 
s6yledikleri komedi ne güzeli. 

Arlık zanparaya tiyatroculuk 
t bir v zife oldu. Bereket bir 

- istidadı olduğu için komedi· 
ye devam etti. 

.•••. Bura ı Vandan telsiz is· 
1syonu.. Bu akşam saat sekizde 
bıiyük Primadonna Giraldan Car· 
menden ü'üncü perdeyi söyleyecek. 

Fanny dedi ki : 
- Artık buraları manasız. Ben 

cıbazı k patayım, haydi sen de 
~ mek od sına git 1 

. - Y okl kırk yılın başında ses 
l1i geliyor, bırak ta dinleyelim. 

- Aman Edvard, sen de ne 
in tçısın. 

Fannynin aşıkı hiçte böyle 
knpana kısılmamıştı. Fakat artık 
rolünü nihayete kadar ifa etmesi 
lazımdı • Yarım saat sonra 
ne biliyorsa hepsini de söylemiş· 
ti. Sermaye tükenince ne yapsın? 

on olun üstünde duran yazılı 
ka lardnn birini aldı ve oku

b şladı: 

- •. Son baharın kırmızı 
yaprakları altında Rolanda 
aşıkını bel:leyordu ve biliyor
du ki, kocası evde J;endiaıni 
bulanıaymca.,. 

Edvar şaşkın bir halde ayağa 
kalktı; 

- Ne, ne, ne? .. Ayol, bu be
nim yazdığım romanı okuyor. 

- iyi ya, demek ki romanım 
herkes beğenmiş, telsiz de oku· 
yor. Meşhur bir adam oldun. 

- Olur şey değil, ben bun
dan yalnız bir kaç münekkit ar· 
kadaşıma bahsetmiştim. 

- Muhakkak onlar beğen
diler, daha kitap çıkmadan rek· 
lamını yapıyorlar. 

Edvar yerinde duramadı, se
vincinden şapkasını aldığı gibi 
doğru birliğe koştu. Bunu hangi 

münekkit arkadaşmm yaptığını 

anlamak istiyordu. 

O gidince öteki de arkasından 
yall h sokağa .. 

F t Edvard hala elini sıkacak 
münekkit arkadaşını arayor. 

1 Açık sütun 

[Ba ütundaJd Fikirler 
aahiplerine ittir.) 

Eczaneler tahdit edildi, bir 
çok eczacılar faaliyetten men 
olundu. Bu tetbirin ittihazindaki 
maksat ne idi? tahdide tabi olan 

eczanelerin Anadoluya naklet· 
melerini temin mi idi? Fikrimizce 
eczanelerin tahdit edilmesinde 

ki ma.ksadm bu olması lazımdı. 
Çünkü Anadoluda bir ecza
neye m iik olmayan şehirler var· 

dır. Eczaesi bulunan kasabalar 
i e ayılabilecek berecede azdır. 

Ecanesi bulunan bir nahiye 
bile bilmiyoruz. A •m suretle 
eczaneye malik bir köyümüz 
yoktur. 

Bu vaziyetten şu netice çıkı· 

yor : Bazı şehirlerimizde, doktor 
da yoktur. Eczanesi bulunmı· 
y n bir şehirde doktor olsa bile, 
doktorun yazacağı reçetelere 
göre icap eden ilaçlar yapıla· 
mayınca doktor neye yarar ? 
Kazalarda, neb_iyelerde ve köy· 
lerde eczane ve doktor ol· 
madı§'ından hastalananlar, eyi· 
leşmelerini, yaşamalarını tesa· 
düfe ve talie medyun bulunmak
tadırlar, 

Eczahanelerin tahdidinden mak
s t, açıkta kalacak eczacıların 

Anadolunun eczanesiz şehirle· 
rinde ve kasabalarında faaliyette 
bulunmalarını temin ise neden 
imdiye kadar yapılmadı? Eczacı 

mektebinden her sene diploma 

alan talebe ne yapıyor? Nerede 
çalışıyorlar? Eczane açmak 
ıçın ermayelerimi yok? Ecza· 
neye mnlik olmıyan kasaba 
halkana masrafını temin ederek 
eczane açılmasını temin etmek 
icap eder. Açılacak eczanede 
eczacı mektebinden diploma 

- Bana bak, banal Ben 
meb'us oğluyum1 vız gelirsin! 

Demiştir. Bunun üzerine me· 
murlar bu efendiye Cümhuriyct 
kanunlannın istisna kabul etm"'· 
diğini anlatmak için kendisini 
seyrüsefer nıerke:ı:.ine götürmüşler 
zabıt varakası tanzim etmişler, 
kendisini ikametgaha raptederek 
mahkemeye vermişlerdir. 

ft Yasak mıntakada - Polis 
memurları Raşit isminde bir 
erkekle Cemile isminde bir ka· 
dını yasak mıntakada yakala· 
mışlardır. Bu adamlar hakkında 
tahkikat yapılmaktadır . 

O Bir cerh vak'ası - Evelki 
gece Hasekide şöyle bir cinayet 
olmuştur. Hakkı isminde biri 
ile oğlu Ahmet, Galip isminde 
bir gencin evine giderek kendi
sini evela sokağa çağırmışlar ve 
sokağa çikarttıktan sonra ikisi 
birden harekete geçerek Galibi 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralamışlardır. 

Bu esnade Ahmette yaralan· 
mış ve sokağın bir tarafına yığılıp 
kalmıştır. Galip hastaneye kal· 
dınlmıştır. :carih baba ile oğul 
polisçe yakalanmışaır. 

Kavga! - Hasköyde ay· 
nalı kavakta oturan kömürcü 
Hasan ile, Simsar Hakkı kavg 
etmişler, kömürcü Hasan simsar 
Hakkıyı adam akıllı dövmüştür. 

Bir tecavüz - Aksarayda 
Seydi bey mahallesinde Mehmet 
efendinin evine evelki gece Yu
suf, Halit, Raif, Hakkı, Ali ve 
Şaban isimlerindeki adamlar ta· 
arruz ederek Mehmet efendiyi 
vurmak istemişlerse de feryat üz
erine yetişen polis memurları mü· 
tecavizleri yakalamışlardır. 

Çocuğa çarpan bisiklet -
Şahin isminde bir çocuk, bindiği 
bisikletle kum kapudan geçerken 
Şemsettin isminde bir çocuğa 
çarparak hafifQe yaralamıştır. 

.ıGıt Y nngm - Aksarayda Kaz· 
gani sadi mahallesinde Mehmet 
efendinin evinden dün yangın 
çikmışsa da yetişen itfaiye tara· 
fından söndürülmüştür. 
~ Bir cerh daha - Jandar

ma namile maruf Hasan ismin· 
deki sabıkalı evelki gece F eridi· 
yede Ali isminde bir genci sus· 
talı çakı ile iki yerinden yarala-
mışbr. H an zabıtaca yakalan· 
mıştır. 

-O- Rakı ve bıçak - Rüstem, 
Hasan, Mehmet, Nuri isimlerin· 
de 4 arkadaş Pangaltıda bir ev
de sarhoş olarak kavga etmişler 
ve birbirlerini bıçaklamışlardır. 

Otomobil kazası - 1·277 
numaralı otomobil dün Pangal
tıda Mari isminde bir kıza çar· 
parnk vücudunun muhtelif ma· 
hallerinden yaralamıştır. 

alan efendilerden birisi çalıştırılır, ~:=;;:;;:;;:=::;=:=;:; 
~ayine mukabil kasaba [ Çıkan eserler ] 
halkı tarafından açılan eczanenin __ _.._ ___ k ___ l ___ ..... 

l d.ğ yaşama yo u nısıf bıssesine sahip o ur, ı er 
nısıf hissede sermaye koyan ka- "lstanbul verem mücadelesi,, 
saba halkına ait bulunur. Bu su· cemiyeti tarafından neşredilen 
retle yakın bir zaman z rfında mecmu nın Snci nusha ı "Kader,, 
Anadolunun pek çok kasabala- matbaası tarafından nefis bir 
rında eczane tesis edilmiş, bas· surette basılmıştır. Kıymetli ya· 
tnlanan halk sıhhatını ve haya· zıları vardır. okunmasmı tavsiye 

tanı talie terk etmemiş olur. ederiz. 
Duyduğum gibi - "Duydu· 

Bu suretle doktor bulunması ğum gibi,, namı altında bir roman 
meselesi hakkında dahi ameli ve inti§nr etmi~tir. Bu romanın muhnr· 
müspet Lir kararın tatbikına da riri "~1unir Te\fik he\ dir. Roman 
ba lanır. - Ahmet Muhip mcrnklılnrınn tn\::İ) e ederi, .. 

Mali ve 
vasayet. .• 

Berlin, 24 Mayıs 1929 
Paristeki mütehassıslar komiı· 

yonunda yapılan müzakerelerin 
uzaması ve müteaddit çıkmazlara 
girmesi Berlinde ki siyaıi ve 

iktisadi mahafllde asabiyet husule 
getirmektedir. Yapılan müza· 
kereler imdiye kadar belki tam 
bir inkıta~ düçar olacaktı. 

Fakat muhtelif siyasi men· ' 
fa tlar, Almanya sanayi ve ikti· 
at erbabının arzulan müzakerenın 

muhtelif fasılalara rağmen uzama· 
sına sebep oluyor. 

Amerika murahhasları daima 
Alman yanın borçlar ınm tahfifini 
temine çalışmaktadırlar. Fransa 
karşısında tamamen ezilmiş bir 

Almanya görmek istiyor • Fra· 
nsa murahhas1an ise mali ve ik
tisadi, binnetice siyasi aciz için· 

de kalmış zebun bir Almanyanm 
mevcudiyetini idame maksadına 
vasıl olmak fikrini tahakkuk 
ettirmeğe çalışıyorlar. 

Fransa ve lngiltere gazetele· 
rinin bu hususta yaptıkları neş
riyat Berlinde alaka ile takip 
olunuyor. Mezkur gazeteler Ame· 

rikamn Cümhur reisi M, Hoove· 
rin Almanya lehindeki hattı ha· 
reketi aleyhine şiddetli bir mil· 
cadeleye girişmelidir. 

Mlitehassislar konferansmd 
mevzuu bahsolan mes'elelerdeo 
en mühimi beynelmilel bir ban· 
kanın ihdasıdır. Beynelmilel 

banka, Almanya harp ve tamirat 
borçları, Markan kıymetini muha· 
faza etmesi gibi işlerle meşgul 
olacaktır. F ranıa ve lngiltere ma· 
liyecileri ve mürahhasları teşkil 
edilecek beynelmilel bankada 
kendi mürakabelerinin tesisini 
istiyorlar. Amerika maliyecileri, 
murahhasları, bilhassa cümhur 

reisi M. Hoover beynelmilel ban· 
kada mürakabe tesisine muhale· 
fet gösteriyor. Almanyanın lnğil
tere ve f ra nsa mali mürakebesi 
altına girmesini istemiyor. 

Bütün bu hadiseler ve hare· 
ketler Almanyanm kısmen in· 
giltere ve Fransanın, kısmen 

Amerikanın mali ve iktisadi man· 
dasına tabi bir hale getirileceğini 
gö termektedir, 

ilkinin dolaşıp 
geleceği yer! 
Af, kanunundan istifade ede

rek hapisaneden tahliye olunan 
mahkumlardan 100 kişi yeni cü
rümlerinden dolayı poliıce ya· 
kalanmışlardır . Bualar muha
keme edilerek mahkum olduk· 

lan taktirde seki mahkümiyet 
müddetleri yeni mahkClmiyetle· 
rine ilave olunacaktır. Meşhur 

atalar sözüdür: Alışmış kudur· 
muştan beterdir! ,, derler bun· 
larda işte o alışmıt cinsinden 

insanlar ki daha hapishaneden 
çıkalı iki hafta olmadan tekrar 
deliğe girmek yolunu buldular. 

S. Ahmetteki ta~lar 
kaldınlmalı 

Dünkü Borsa, Piyasa 

Ingiliz lirası1ıın son fır U)' 

ve Borsa - Piyasa vaz yet·. 
lngiliz lirasının son 2 hafta bazı mahdut tacirlerin bu yoldaki 

içindeki temevvücü piyasada mli· hareketleri de Sterlinin tereffüünü 
him bir aaramtı, dikkate şayan muvakkatan da olsa muhafaza et
bir vaziyet husule getirmedi. mesine bir amil teşkil eyler. 
Gerek ithalat ve gerek ihr cat Maliye vekaletinin sterlinin 

son tereffüU ve temevvücü hadi
tacirleri görülen tereffüün arizi seleril yakından alakadar ola· 
olduğuna kail bulunuyorlardı. rak, bazı tetbirler ittihaz ede
Filhakik 1000 kuruşu tecavüz ceği kuvvetle s5yleniyor. 
eden Sterlinin daha fazla yük· Borsada çoktanberi hisse· 
selmesi ihtimalini derpiş edenler dilen anarşiyi izaleye doğru 
de vardı. Fakat bu gibi eşha ciddi bir adım teşkil etmesi iti· 
mahdut miktarda bulunuyor, bari bu aJakayn ehemmiyet 
hakikati bilenler İngiliz lirasının atfetmek lazım gelir. Bu me• 
1000 kuruştan aşağt düşmesini• yanda şu ciheti de şimdilik kısa· 
bir gün mes' elesi olduğunu beyan ca kayt etmek lazımdır: 
ediyorlardı. Sterlin üzerindeki Türk lirasına sabit bir kıymet 

vazı, di!er bir tabirle Türk para• 
son temevvüçlerin neticesi, han· sının istikrarı zamanı artık yaklaş· 
gi tarafın mutalaasının daha mış addolunabilir. Devlet bnnka
musip olduğunu kat'i bir suret· sı teşkiline ait hareketler oldukça 
te göstermedi. Sterlin 997-998 ilerlemi~tir. 

arasında dalgalanıp duruyor. De\llet bankası, aynı zamanda 
1000 kuruş olması ve 1000 i kıs- Türk lirasına sabit bir kıym t 
men tecavüz etmesi de mümkün- vaz edeci bir banka olacakbr. 
dür. Anc k ihracat mevsiminin Bu itib rla Borsa anarşisisinin 

muntazam bir alış veriş i temine 
artık gelmiş olmasından, hatt terki mevki edeceği zaman uzak 
bazı ihracat eşyamızın satış mu· dekil demektir. 
ameleıine bile başlaıımıı bulnma· Türk lirasınm ozamana kadar 
ımdan dolayı, Sterlinin düşmesi şimdiki kıymetinden daha ziyade 
bu günlerde daha kuvvetli bir kaybetmemesi için maliye vekfi· 
ihtimal olarak nazara alınmak leti icap eden tedbirleri ittihaz 
lazım gelir. etmekle meşgul olduğuna göre 

bu itibarla, sterlinin son hafta· 
Piyasada daha fazla ithalat lardaki tereffüünü arızi olarkk 

işlerile meşgul olan tacirlerden kabul etmek lazımdır. 
bir kısmı da, bazı bedbinane mu· .----..::c=-=----,..,,,,,,~--. 
talaalar erdine, yeni gümrük 

25 A U)'lS 
Onııi Okka 

Adet Asgari 
fintı 
Azami 

kanununun tatbiki üzerine Sterlinin 
daha fazla yükseleceğini söyle· 
meğe başlamışlar, bunlardan bir 
kısmıda yeni gümrük kanununun 
tatbikinden evel bazı mallan faz· 
laca ithale teşebbüs eylemişlerdi. 

Bu kabil harekette bulunan 
ve ithalat stoku yapmak iste
yenler kaç kişidir? Rüsumat 
müdüriyetinin bu hususta müra· 
kabe yapması icap eder. Çünkü 
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2 - Knsımpa~o.da Seyit Ali çelebi mnh ilesinde Mandırn so!\ağında 

25·29 • o dUkkiin 
3 - Çekma~tlar Daya Ho.tııo mahallesinde Ham:ı.ı ndn 7.9 No 

kiirgir depo 
4 - Çakmakçılardn Dn.} a Hatun mnhall inde \ nlde lımıınd.ı 21 :'.':o oda 
5 - ' c c !\Iedrec:e ittisalinde 35 o 

dUk~n 
6 - Zcyreltte Hoca aktar mahallesinde Ze,; rek caddesinde Çe~mc arl\n-::_: 

sındn arsa 
7 - Küçük pazarda Hoca hayrettin mahnlJesiııde Ayazma hnpı.ı itti .:ı· 

linde 3 No dukknn 
8 - Şehremini Deniz eptnl mahallesinde Tt pk:ıpı caddesinde 338 No 

dükkan 
9 - Babıiilide Lala llavr tlin mahallesiudo Fntma Sultan soknbın<la 7 

o Aynışnh Sultan mektebi 
ıo- Hoctıpn da Karaki Hüse,; in çelebi mah e:.indc bctlıane cad-

desinde 11 o arsa 
11- Çenlıerlit(lft Tarnk p:ı.r.:ırında Çilingirin solrnihnda 2 No dııkkiin 
12- SUlcymaııiyede Ask ri matbnası l\arşıs.nda 11 :\o Ne, ruz Hatun 

mel,tebi 
13- Beyazıtta Simkeşhnne derunundaki camiin hariçten olan kapı 

mahalli 
14- Kumkapı Çadırcı Ahmet çelebi mahallesinde çeşme sokağında 20 

No ar 
Müddeti: 1 Haziran 929 cumartesi gl\nU c;ant on dört buçuğa kadar 
Yirmi ğUn muddetle ilan edilen halıda muharrer emlakin pa:r.arlıl,Ia 

kiraya..._ verilmesine Enclımeni idarece karnr 'erilmi tir. T:ılipler şartnnm,.~ i: 
okumak ve t minat ita eri erek icrra nil t 1 pi erini rlermİ\ nn e} !emek için 
İstanbul E'<kaf mUdüri) etinde \al,1f a nrlar m dırlil~unc m"'rt!ct::ıtlnrı ilan 
olunur. 

Evsaf 'e mUştemiJfıtı hal krndn m C mnt nlm:ıl, i t ~enler nHizsyede .. 
odasındal,i eri misil raporunu ol.m abilirl •r. 

Va f a 

aza ika 

a 
•• 
u 

·raya ver 
0 

ecek e 
e 
aş 

1- Fenerde Ali yazıçı mahnlk inde Mesçit itti~alındc 2 fo arsa \'C 

dllkkin 
2- Balatta Tahta minare mahaJJec;inde çiçek soknğmdn 3 No hane 
3-" • 7· 
4- Dörduncu Vakıf hanın birinci katında 27.28 No odalnr 
5- • • · · · 39 oda 
6- Çarşambada Bcyceyi~ mahallesinde Fethiye caddesinde 5 No dllkl,fin 
7- Edirnekapi Deniş Ali c l\urettin tekkesi Sokağında Can 

fed3 hatun mclaebi 
8- U kUclardn Rum Mehmet pa~a mahallesinde Balaban sokağında 63 

No dukklin 
MUdd ' 5 Ha iran 929 Çarşamba gunu saat on dört buçuğa kadar 
Yirmi gün :\tddetle ilan edilen ballida muharrer emlakin fpazarlıkla ki· 

raya verilmesiue Encümeni idaıecelkarar verilmiştir. Talipler şartnameyi 
okumak ''C teminat ita ederek icar ait taleplerini dermiyen eylemek için 
lst nbul Evkaf mUdiriyetiode Vakıf Akarlnr müdürlU~Une müracaatları ilan 
olunur. 

Evsaf \'e mUştemil&tı hakkında maltlmst almak iste:;-enler müzayede 
oduındııki ecri misil raporunu okuy bilirler. 

u u 
2J 

~IAYI~ Ça:rşamha 
Günü akşamı Sirkeci rıh

tım nda?ı hareketle doğra Zon
guldak, in bolu, Samsun, Or
du, Gire .. on, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gidecektir. 

faf il:1t için Sirkecide Yel· 
ci Haıııuda kain acentası
tiracat1n. Td. I la bul 15) 3 

-- ~ 
' : :\~' 
~~ · l 
f{ uru bir f&rçn OT.eri

ne onulac"'K Koli
, nos dl t:ı:rnlarinda kn

lan ~~mek rırhklZ!rtm 
cıkn ir. Tebhkcli mi
kropJnrı fınb2 eder. 
dio ag Hnrm • d.,. erin 
çürcım sine, di~ et :i· 
o i n tmına14lnmm:ımı 
mnm olur. L:im ·n
den '.lora n ntlcr~ 
:ıglzdıı 1 iz ve ı.ı if hır 
reyıho Jm ksp cg.dn 
c;erin olme:nm !cmiıı 
eder.Kolinosu tecrübe ~ 
edinıı., bu f!'crübc ne· 
ti ceu olıırok cı tıgıımın 
ne kcdnr temiz oldu
~unu bis;cdiyorun: di
vec 's nfo. 

• SAİP 

<-

L E R mak~nesı 
Avrupnd ifı, "mal di't·:ı ~azı mnki· 
ııc~dir. 1 rıhi imali 1&98 dir. Bıltün 
d ll)lldn fm.di\ e kadnr 36000 

ADLE makin Sİ 
tılmı~tır. Harflerin muvazi \Uru u 

bu m rl-.m a mnhsu ve nıilnhasırdır. 

Anadolu için enar mC'mtır moruz. 
1ilrki)e içın ,e.k

0

ili umnmi Rl'Ş \R 
\ O L E Gıılata Vol \·od~ hnn 7 · 10 
Gnlnta posta kutusu 447 

Bilumum )an ve hes:ıp mukina· 
lsrı al 1) ı: mu tebasıs bir Almnn 
m 'k "ni tin ıı la 1 tı İGıtr< indedir. 

Emrazı dahili~ e 

VEREM 
ve glığtls lınstalıkları mUtahassııı 

Doktor 

ş BP 
A) a_of) a Y crebntan Hacı Süley

man aprtımanınd Cumnrte:ıi, Pauır· 
tesi, Çar anha \"C Perşenbe, Tel: Ist. 
3035 

\ ,.. ' . ') ) 

r a ) a ı 

şuhesınen 
Kiralık emlak 

}_, . numarası .ıllevkli Beden ican serıevisi 
Lira 

· .. } 
t) 

139 
140 
157 

Galatada Sirkeci iskelesirıde fl.lezbaha 11/ıifettişliği altında 18 .No garaj 
Galatada Kireç kapıda Enurum hanı müştemilatından dükkan 
A1açkada Silli lıhane caddesinde kahvecilik mahalli 

200 
276 
150 
400 
780 
87S 

" " karşısında gazino mahalli 
Beyoğlu Şişli J.f eşrutiyeı mahallesinde 
Meşrutiyet Apartımanının ikinci dairesi 

" 

" 

" 

" 
" ,, 
" 

üçüncü " 
dördüncü" 
beşinci " 
altıncı " 

900 
840 
840 

157 
157 
157 
15i 
157 " " sekizinci " 850 
157 " " dokuzuncu" 780 
1.57 " '' orıuncu " 840 
157 " " onbirirıci " 600 

Emlôk ı·e Eytam Bun/wsına 

mı.iza)edeye çzkanlmzştır. 

1-flrfıizayede müddeti 6 Haziran 
on altıda icra olunacaktır. 

ait balada mulıarrer emı~alin birer senelik bedeli ıcarı şeraiti atiye ile 

1929 perşembe gıinüne kadar olup ihale muamelesi yevmi mezkiırda saat 

2- Mıizavedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçekapzda Emlô.k ve Eytam Bankası Jstanbul 
Şubesine mziracaat etmelidirler. 

G • ay a "'yetinden: • 
Z. 

1- Gnzi ayinhıp hapisanesinin 1-6-929 tarihinden 31-5-930 
gayesine kadar 130 000 kile üzerinden bir sendik Ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile munasaya konulmuştur. 

2-lha!ei katiye 1-6-929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. 

3 - T eHifnamder munakasa kanunu mucibince yapılacaktır 
kıymeti muhamıncnesi beher kilo için 20 kuruştur. • 

4 - Taliplerin Ayintnp Tahrirat müdüriyetine müracaat etme
leri ilan olunur. 

Çanakkale Jandarına ın ktebi 
ıııüdiirlüğüııden : 

Kilo 
14000 Arda 
15000 • turum 

2b000U Odiln 
Çnr.:ıkknlc Jaııd .. rma 'eni rfrnt mektebinin Hıııir:ın 929 ınrihinden Mayıs 930 

~a1 e ııı • kadar bir .enelik h:ı) 'linnntıııın ihti)aCı olnn ~ol arda miktcrı ~aı.ıh Arpa 
~ıımnıı \ e Odun ın ın) i ei aleııı) e il 9 Mıı) uı 929 tarlhindC"n fübtart'n ) irmı gun 

dd tle mLrı. k .. a mwlunm~lur !:9 Mn>ıs 929 çar~nmha günll saat on altıda 
tnHplr.rin HTt'<'<'ı{İ fi:ıtlar konıis~ onca haddi ıtidıılde görülduğıl tal· tirde ihalesi icra 
kılııı:ıcnktır. tr.liplerin bu h:ıptnki artmme) i görmek ve izahat almak Uzre Çanaltka· 
1 de l.ilkuınet dairesinde m.iteşckkil komis~ onu mahsusuna mUca:ıtlan illln olunur. 

ikkat 

ayan hayret g·üzelliği ancak KREM 
ERTEV ile idame ve temin kabildir. 

Çanakkale ·jandarma mektebi mildürlliğünden: 
Kilo 

55000 Sıgır eti 
1 ~000 Ko) un • 
12000 Ku:r.u 

Çntıakkale jandarma yeni efrat nıektehinin Haziran 929 tarihinden Mayıı 930 
gn)e iııe kndar bir <>nelik ihthncı olan 5~ kilo ıgır. 12000 !'ilo koyun, 1200 
kilo kı:zu eti kapalı uırf u ulile 10 Mıı~ ıs 92Q ıanhinden itibaren 20 guo mUddetle 
ınunakasıı~ n \uzolunnıuştur. 30 Mn.rı 929 Perşcnbe gllnU at 16 da taliplerin 
\CJ ece i fi) atlar komi ) onca haddi itidalde gurUldUğU takdirde ihah•si icra kılına· 
cııttır. T lıplerin bu bııpdalti şnrtname1i gdrmek \e izahat alm:ık litre Çanakkalede 
hilkumeı daire inde müteşekkil koınis, onu nuıh u a mlırar.aatları iliin olunur. 

1-Iadınıköy nübayaat komisyonundan: 
Çatalcanın Hadımköy ünde ki kıtnatın lhti) acı için Pirinç \'C Nohut kapalı zarfla 

1:ıkarna ile )edi kalem taze sebzP. aleni rııilnakasaya konmu~tlır. İhaleleri 29 Mayıs 
229 tarihine müendif çnı anha gUnU uat 14, 15, 16 dıı l!lrtısiyle Hadımköy mUb:ı1 aat 
kom is> onunda ~ apılacaktır. İınya talip olan tarın §srtnaınelerini görmek için her gUn 
,e mUnakası:ıya iıtirnk ideccklerin de mua7ycn gllndo teminatlarile komisyonumuza 
mlıracnnıl:ırı il!in olunur. 

müdürlüğünden: 
Şehzade anbarile Üsküdar imaretinde mevcut müstamel bakır 

ve hurda pirinç \re tunç ve kaşık, bardak ve tabak gibi sair eşya 
ayrı ayrı müzayedeye vaz edilerek Mayısın yirmi dokuzuncu Çar· 
şnmba günü saat on b~te ihalesi icra edileceğinden talip olan
ların şeraiti anlamak tizre her gün levazım idaresin~ ve ihale 
günü de idare encümenine müracaatları. 

~- 1 Hasseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıklara 
mUtehasa.sı 

.~iNiR HEKil\1li ŞÜKRÜ HAZIM 
nhmut Türbe i. Telefon 2622 

KIR ALIK 
DördünrU vakıf hanı zemin katında 

depo \'e ııntrepoya mllsait rruıjfauılıır. (ll) 
mumara)a mUracant. 

J sıanbul icra dairesinden: Manok Ma· 
rik~ an efendinin mııdam Mabel lstok· 

d<ln i tikrnz eylediği paraya knr§ı vefaen 
firağ C)lediği Gnlatada Yeni camii şerif 
mahallesinin Penşenbe pazarı caddesinde 
atik 51, 53. 55 numaralı Uç kıp dükklin 
hıılen el~ e., m ıruıa dUkk&n han muma· 
ile~ bin uhde inde olup borcun 'erilme
mesinden dola}l ihalci encli~csinio 
icra ı için otuz gun müddetle mUu} e· 
de)e konulmu~lur. Hududu : bir tarafı 
Yani bir tarafı Rüstem efendi ve bazen 
Ahmet be~ hir tarafı I.auıri ga71 ri men· 
kulit.ı Unii yol ile mahdut arkada avdm· 
lığı havi tahminen iki yUz dokuz ~r§ID 
terbiinde arsa Uzerine bodrum \e zemin 
katile beraber altı kat tam kllrgir olarnk 
bina edilmi olup bodrumun zemini 
çimento ~e )Ckparedir derununda Kohen 
efendi ınuııc.cirdir. kmin katın ki iki 
dukk!n 1ıa1en bUyilk bir dUk.kdndır 
mezkur dllkkiinın zemini çimento olup 
litı zirai.) e mağoza!l olarak altmıg be~ 

lira icarl:ı Alımcı .Nazmi beyin tahtı 
inicanndadır. Zemin kalı ban medhali· 
nin zeınini çimento olup ma aza ve 
bodrum medhalini ha..,;dir. 7..emin katın· 
dan maada banın dUrt katında beher 
htıa üçer oda ve merdiven bn§bnnda 
emaye çini musluk tenekeli ve mermer 
zarlı di.irt hl'layı ha'ti olup yalnız ikinci 
kat biri buyuk iki odadır kapılar ve 
dograınalar ya~lı bola merdivenlC'r çi· 
mento EAhanlıklar çiçekli çini merdiven 
korkulukları demir parmaklık Uzerioe 
ahşap 1.ôpeştelidit'. Elektrik ve tcrkos 
tertibııtlıdır. Birinci katta iki odada ayda 
otuz lira kim ile Ahmet Nazmi bey 

ı er od:ıdıı S)da on beş lira kira ile 
Osman Niyazı IJeJ. ikinci katıa bir 
odada ayda on beş lira kira ile kalemkllr 
Necmi bey <liğer bUyUk odada ayda otuz 
lira kira ile Meteromidis gazetesi. ÜçUn· 
eli katın Uç odasında nyda kırk lira kira 
ile Halil Asaf ve Orhan be~ ler. Dördlln· 
cu kotta bir odada on he lira kira ile 
tornacılıır cemiyeti sakindir dilfer iki 
oıla bo§hır maıı dllkkAn hanın kıymeti 
muhamminesi (29,260) ~ irmi dokuz hin 

iki yUı. altmıı Jinıdır. Kontorııt ve sai· 
releri hakkmda daha fazla mıılOmat 
(926-7095) numaralı do yasındadır Lcte
) enler mUracn t edebilirler i§tirası08 
talip olanlar kıymeti mubıımminesioin 
) tııde onu oishetinde pey akçe ini icra 
,·eme.ine teslim etmeleri ,.e 29·6-929 
tıırihinde Cumartesi gUnU saat 14 den 
l 6 > a kadar Istanbııl icra dairesi muza· 
~ede {Uhesınde ihalei evveli) esi icra 
kılınacıığı rıdnn mU~terilcrin hilzzat ve )& 

Lilveldile hazır bıılunmıılan Hllrı olunur. 

Asari atika müzeleri 
Müdüriyetinden: 

Muzeler idaresince bir sene zarfında 
yaptmlacak fotografi rn kliıelcr kapalı 
zarf nsutile Haz.irnntn be~inci <;.arpuıba 
gilnU at 15 te ihale edilecektir. 

Taliplerin şeraiti öyrenmek uzere 
Asarı Atika muzeleri Dahili Muduri> tine 
mUr caat etmeleri 'ie teklif mektuplartn1 

teminat akçel~rlni muhtevi olduğu halde 
zarflard • Fotogrnf • i~ill'eti obrak ınJ· 
zelcr Mubıı)aat Komisyonuna teslim eınıe
leri lizımdır. 

-27 Pazart:esi 9~9 

Tulu Öf:le 1iklod.d,"ı.puı Yat u loı1sk 

:z.ııo ı 1zı ı :.G:iu ı9,ao 2ı.2s :ze 
7,9 J ıı n 1 a.:·· fi:::öôi:l.59 ~ ~ 

~es,ulMüdiri : ESAT MAH 'vilJ1 


