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Da~1ilde Hariçte 

lstanbul-Anirara telefonu
nun dilp ıecrDbeleri yapıldı. 

• J~:;;,!:»c:,,:~o:;;; ~ 
Venizelos istif asını verdi. ıe

niden kabine ri'Jlasetine geıti • 
Hacdonald »1eni kabinesinde· 
lıi nazırların listesini 'JIBPIJ/Or . 

IS'.l'IUlllUL 

Şu siy~ıi icmalciği~le sizi. bir 
u güldüreı:e~im, İ~g!·lız btlrrıyet· 
severler fırkası rem M. Lloyd 
George cenaptarı, daha geçen glln, 
intihap güı'Ult~ııri sıraııiıda §U 

keran!etföruohlkta bulunmuş ; ha
rfiyen: 

" Yarın, bu adada ( Britanya· 
da ) fırkamm kahir bir zaferine, 
yeniden uyanmasına şahit olııca
ğın.ı. Adanın her noktasıbda mu
zaffer olacaaıı ... 

İkinci bir kehanetim daha var: 
nıuhaf111:akiirhır memlekette emsali 
görülmemi~ bjr şekilde çatlayacak· 
lar, patla,'acıılı:lar, kmllp dölİ:Ule
cekl6r... Buıılar uçuruma dos do· 
ğru gi dl yor'lar. ,. 

Neti<!eyi biliyorsunuz. Lloyd 
George'un partisi tarihin kaydet· 
mecliği kahkari bir maglubiyete u· 
ğradı. Rakip fırka için ne keha· 
nette bulundu ise bu kehanet ke· 
ndi hakkında nki oldu. Çatlayan, 
paılayan, dökülen, yuvarlanan ke· 
nBisi ile zavafiı fırkasıdır. Oh 
olsun? 

Bu derece nefse itimat kötü 
bir şey imit- Ejter Lloyd George 
bu nikhinli#i ile zengin bir bo~sa 
oyuncusu olı;aydı ertesi giin iflas 
etmişti. Fakat politikada iflas ça· 
bı{ı. unudulur. 

Ben ~ahsen Lloyd George'ıın 
' ' k' · · at et• zekasına lıiç bir va ıt ıtım . 

mezdim. Sebelıini söyleyeyım: 
Türk milletini ölıtfüş, mahvolmuş, 
b. . .ıen ve Yunanlıları 
llWIŞ HnD"" Jl 

t . G "''ı' Anadoluya musa at 
zmıre, arı.ı 

eden kimdi ? . . 
Kendisi. Daha o gün •u ın· 

giliz vezirinin şeşi beş gördUğünü 
anlamıştım. Avrupa haritasını hu 
hale sokau hu inatçı adamdır. Ters 
~tllr \'e Nuh der, PPygamber 
deınez. 

İngiliz siyasetine büyiik bir 
keramet atfedenler yanılıyorlar. 
İngiliz hata etmez deyenler ha· 
ta ediyorlar. 

Şurasını da ilave edeyim ki bu 
adam bakıki bir İngiliz bile de
ğildir, Gal memleketinclendir. 

A} lak kalan İngiliz amelesine 
haftalık vermesi 1,500,000 kişiyi 
tenlıel etti ve devletin hazinesini 
ahından kalkılmaz bir yükün ta· 
Z} iki ile hırpaladı. 

Eıter muharebe ve mütareke 
zanıanlarıııda bu muannit adam iş 
başında hulunm:ı.sa idi dünya bu 
gün hu ruHtebe sıkıntı ve üzüntü 
içinde kalmazdı. C. N. 

iktisat vekili geldi 
iktisat vekili Şakir, Roma 

sefiri Suat, rüsumat umum mü
dürü İhsan, müskirat müdürü 
Zekai beyler, dün sabah Anka· 
radan gelmişlerdir. 

Tyatı~o 1 

Anı·arıı. 6 [Ilus11si} 
lstanbul viliiyeti 927 veridat 

fazlasırıdan 100,000 lirmıın koıı· 
senaıvar ve tiyatro bincısı inşası 

için emanete muavenet olarak veril
mesi hak/andaki umumi meclis ka· 
arrı tastika iktiran etti. 

Beş Alman Telgrafcı 
izmir , 6 [ A. A. ] 

Telgraf merkezlerinde tet· 
kikatta bulunmak mcıksadile 
bir seyahat yapan 5 Alman 
müteha1Bıs şehrimiz telgrafha· 
neıindeki tetkikatına devam 
etmektedir. 

Adanada mahsul 
Adana 67 [ Hususi J 

Yağmur durdu. Mahsul çok 

iyidir. 

Adanada bir cinayet 
Adana 7 [ Hususi ] 

Kasap Ali, Mehmet isminde 
birini ağır surette yaraladı. 

CümhuriJ1et icin ve hallı. icln 
N• : 11536 CUMARTESİ 8 HAZiRAN 1929 

Filo dlin miti lzmirde Allo. Ankara! 

Reisicümhur hazretlerile komünistler ne Istanhul - Ankara telefon 
haşvekilimize ile zan ı muhaheratının 

k "l . t l ı· altına alınıyorlar? d. · ••b · h " d Çe l en İ3Zlfil e gra1.1arl. İzmir gazeteleri orada bulu- Ull teCrU . eSille aşları l. 

:filo iki kısım olarak V arnaya 
hareket etmiştir, Çarşanha günü 

avdet edecektir. 

' 

Dün Boğaz tt'-pelerinden filonun gidişini seyredenler. 

Şehrimize gelen ve dün sabah ı ğece yarısında bir vapurlaTarab
Varnaya müteveccihen hareket yaya avdet eylemişlerdir. 
eden İtalya hava filosunda bu- Tayyareler dün sabah saat8de 
lunan Hava müsteşarı ceneral Varnaya hareket etmişlerdir. 
Balbo ile filo kumandanı cene- Tayyarelerin Yamaya hareketle
ra\ Dö Pinedo şerefine İtalya r~nden .evvel 3 filo şehrimiz üze
sefarethanıesinde ziyafet verile- nnde bır cevelan yapmıştır. Bu 
ceğini yazmıştık. Filo ile gelen 3 filo 15 tayyareden mürekkepti. 
3 ltalya meb'usuııun da .ş:refine Bu 15 tayy~re bila~ara yolla~ına 
verilen bu ziyafette 43 kışı hazır devam etmışkr, fılonun dığer 
bulunmuştur. aksa mı da bunları takip elmişler-

Bundan başka şehrimizde bu- dir. 
lunan İtalyan gazetecileri de, Tayyare filosu varnadan Kös· 
tayyare filosu ile gel<:? go:.:~tcci- tenceye ve Odesaya gidecek , 
!ere Türkuvazda hır zıya!et Haziranın 12 inci Çarşamba günü 
vermişlerdir. de İstanbula avdet edecektir. Bu 

Filo zabitleri Türkuvazda kü- defa şehrimizde 2 gün kaldıktan 
çük zabitleri de Italyan iokantasın- sonra ltalyayd avdet edeceklerdir. 
da akşam yemeğini yemişlerdir. Filo ile gelen İtalya hava 
Zabitler ğeceyi Tokatlıyanda ge- müsteşarı ceneral Balbo, reısı
çirmişler. Küçük Zabitler dahi [ Mabadi 3 ıincıi sahifede J 

Müsteııtik Hikmet 
bey dün 

1 

Dahiliye vekili 
hu hafta 

teftişe çıkıyor. Ankara3ra gitti. 1 

Kadriye 
idare etmiş 

Hikmet B. 
vekaletin 
dayeti üze
rine Anka
raya gitmiş
tir. Hikmet 
bey, Kad· 
riye haııım 
ta h k ık atı 
hakkıııda 
vekalete şi· 
fahen iza· 
hat vere· 
ccktir. 

Izmir e 
gönderilen 
8 maznun 

l) =ı rı- ı c. • ...ı). 

elan 
·" hikatını 
ıııüstentik 

hakkındaki evratdar derdesti İr
saldır. Bu 8 maznun şunlard ır: 

Ali Riza efendi kerimesi Kad
riye hanım, k3rdeşi Nasır bey, 
kardeşi Hamide hanım, Nasır 
beyin arkadaşı Avukat Ahmet 
Vefik bey, aile Dokturu Aarap· 
çıyan efendi Pervant .Antranik 
Kadriye hanımın zevcı Ahmet 
Tevfik oğlu Faik bey ve Nasır 
beyin oturduğu evin sahibi Mm. 
Fofo ... 

Tahkikatı lzmirdede Hikmet 
beyin idare etmesi muhtemeldir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey 
Perşenlıe günü Orta Anadoluda 
bir tf'ftiş seyalıatıııa çıkacaktır. 

Vekil bey eV\·elii Kayscriye ve ora
dan SiYasa gidecektir. 

' Unıunli 
da 

nıeclis temmuz 
tophuııyor 

lstmıbul ııı cd i ö İ umumisi bu 

.: teııııııuzda toplanacaktır. 

l.ıııııımi meclis yol vergisi ve 

sair mühim me~eJcler lıakkıııda 

ıııüzakNattu bulunacaktır. 

Vereıu dispanoederi 
Şehremaneti. bu ><' ne dispan

serlere azami ehemmiyet vere· i 

cektir. 

Dispanserlere drvam eden h:ı,;
talardaıı ekserioi fakir oldukları 
için cliı,panser ihtiyacı günden gü

ne çoğalmaktadır. A1dığımız ma· 
lıiınata göre emanet, bu sene dis· 

panserleri tevsi ed~cektir. Bunun 
için emanet sılıhiyesi vilayet sıh
hıyPsile ıeşı iki mesai edecektir. 
Dispanserlerin teı·,iinden ;;oıırn 
fakirlere meccanen ilac; tevzi edi
lecektir. 

nan komünistlerin tahkikatı hak
kında atideki malumatı vermek
tedirler. 

Komünistler hakkındaki müd
dei umumilik talepnamesini alan 
Müstantik Ali Riza bey karar
nameyi hazırlamaktadır. 

Kararnamenin bu gün [ evelki 
gün ] bitirilmesi ve iddianame 
için evrakın tekrar Müddeiumu
miliğe verilmesi muhtemeldir. 

Esas mütalaanamede komünist 
maznunların cürümleri (komünist) 
olduklarından dolayı değil, fakat 
yaptıklan ve yapmak istedikleri 
iş noktasından tetkik edilmekte 
ve nazarı dikkate alınmaktadır. 

Mütalaanamede maznunların 

cürümleri şu suretle tespit edil
mi~tir. 

Türk ceza kanununun 147 
nci maddesinde yazlı olan cür
mün husul bulması için ittifak 
aktetmek maddesinden 171 inci 
madde mucibince cezalarının 
tayinidir. 

Maznunların yaptıkları cürüm 
İcra Vekilleri heyetini ıskata 
teşvik için aralarında ittifak Yı\· 
pmaktır. 

Bu cürmün cezası idamdır. 
ı:ı 7 inci maddenin (2) inci fıkra111 
mucibince bu ittifakı yapanların 
cezası 4 seneden 12 seneye kadar 
ağır hapis olarak tespit edilmek
tebir. 

Nazilli ovası çamur 
deryası gibi! 

Mayısın yirmi sekizinden 
Hazıranın ikisine kadar bila fa
sıla yağan yağmurlar Menderesin 
tuğyanını mucip olmu~tur. Sene
lerden beri mecrasını tathir edil
meyen Büyük menderes, Dağlar
d an inen sularla yavaş yavaş 
kabatmağa başlamış ve halkı 
derin bir endiş~ kaplamıştı. Di
nar ve havalisine de düşen yağ

murların husule getirdiği muaz
zam çaylar da mendrese i!tihakl 
edince korkulan felaket husule 
gelmiş binlerce dönüm arzı sular 
altında kalmıştır. Yapılan acil 
tedabir bu felaketi kısmen 
tahfif edebilmişse de mezru ara
zisini sular istila eden züraın za
rarı pek azimdir. 

Yavaş yavaş mecrası dönmek
te olan Mendiresin çekildiği mın
taka şimdi çamur deryası halin
dedir. 

=-

Mulıaberat için ınüteaddit yeı·lerde 
telsiz telgraf' istasyonları inşasına da 

karar verildi. 
Ankara 7 [Hususi] 

lstanbul-Ankara telefonunun 
tecrübelerine bugün başlandı. Bu 
tecrübeler üç dört gün sürecek, 
muhaberata ayın onbrş;nde baş
lanacaktır. 

Posta ve telgraf umum mü
dürü Fahri b ey bu hususta şu 
malumatı verdi: 

- lstanbul abonelerinin An
kara ile muhabere münasebatı
nı Istanbul telefon şirketi der'u· 
te etmiştir. Memurlarını temin 
edeceği gibi, tertibatı fenniyes i
ni de yapacak ve bu muhabe
rattan dolayı kususi bir üc,-et is· 
temeyecektir. Mu ha bere ıçın 
alınacak ücret telgraf idaresine 
ait olacaktır. 

Abonelerden• tahsi latta mü-
şkilata ugramarnak ıçın ~~-
rüşmek isteyenlerden g . :·ıı; 
lstanbuldan, gerek Ankaradan 
şehir abonman ücretleri neye 
baliğ oluyorsa, o nisbette depo
zito alınacaktır. Muhabere için 
saat sırasını beklemek mecburi
dir. İki abone arasında muhabe
reye ta ısis edilen <iı.ı'<lkalar<la 
şehir mükalemesi varsa kesile
cektir. Muhabere servisini icap 
ederse geceli gündüzlü lüzum 
hasıl olmazsa yalnız satt yirmi 
üç~ kadar yap?cağız. 

İstanbul· Ankara, muhaberesi 
başladıktan sonra, şimdi Ankara 
ile Polatlı , Sarıköy , Eskişehir 
arasında devem eden muhabere 
kalkacaktır. Bunlar Ltıınbul ile 
mükaleme olmadığı saatlarda is
tifade ederek konuşabileceklerdir. 

Ankara telefonu 
926 da 700 abonalık tesisat 

ile çalışmağa başlıyan Ankara 
otamatik telefon tesisatı geçen 
sene iki bine çıkarılmıştı. Bu da 
kafi gelmediğinden bu sene 1000 
abonalık bir tesisat daha sipariş 
ettik. 

Şehirler arasında 
Şthir!er arasınd1 

telefon şebeke5i . j~ ·. , 
::ıpılacak 
. ickson 

ile yaptığı- ==~~~'!I 
mız muka-
vele, mec
liste dahili
ye encüme
ninde d i r. 
Tatilden 
evvel yeti
şemedi. 

Mamafi şe
hirle ara· 
sında mu
lıab ere y i 
temin ede
cek son sis
tem bir sa
ntral sipa- FaLri lıcy 

1- Ankara, Eskişehir, Ada· 
pazarı, lzmir, Istanbul. 

2- Eskişehir, Afyonkarahi
sar, Manisa, lzmir. 

3- Afyonkarahisar, Konya, 
Adana, Tarsus, Mersin. 

4- Ankara, Kayseri, Sivas, 
Samsun. 

5- Manisa, Balıkesir, Bursa, 
Bilecik veya lzmit ( Şirketin ihti
yarına göre). 

6- Kayseri, Ulukışla veya 
Adana (Şirketin ihtiyarına göre). 

7 - Is tan bul, Edirne 
8- lstanbul, Samsun, Trab

zon (işbu hattın inşa edilmesi 
!ıikdirinde ). 

Bunlardan İstanbul - Anka
ra tahtelarz kablosu 12 , İzmir 

/ Jltabadi 2 inci sayifada] 
~~--.................................... ~ 
Az, öz 

Yükselen sehlr 
• 

Amerikada, LJıicago şehrinde 
bir bina yapılmaktadır: 10 kilomet· 
ro camekan, 200 metro koridor, 
5,500 pencere, 30,000 elektrik lam· 
bası, 250,000 mukım! (Yani Anka
ra, Adana, Bursa, Konya kasaba· 
Zarını içine alacak kadar büyük 
bir ev ... ) 

Bunun inşasına 50,000 ton 
çelih, 100,000 metro mük'abından 
fazl.a taş ve çimento gidecek. Otu: 
metro derinliğinde olan temeller 
158 kütleden miireHepnıiş. 

Bu muazzam sarayın on seki:: 
lratı daimi bir ticcaret sergisidir. 
TPpesindeki kule tiicaar/.arın kulü 
biidiir. Kulelerin biri 2,500 kişilik 
bir içtima salonııdıır. 

Bıı şeddadi sarayın İ•mine 
"Ticari e§ya JJa:ar1~, rıcımı veril
nıiştir. 

Bir tarihte Chicago ya gitmi~
tim. Şimdiki haZ.IP, Loııdra ve 
ı~ew Yorktan sonra (Paris ve Ber
linden euel) dünyanın eıı büyük 
şclıri olan Clıicago 1831 de ( 98 yıl 
eve/) miskiıı bir l:üy iıııi.ş. 29 sene 
sonrıı rıııfus l I0,000 i bıılrmış. 50 
yıl eve/ ise 300,000 i geçmişi 
.l\.iireiar;; üzerinde bu kadar lıızlı 
ilerleyen bir ueld~ vo/,·tıır ... J\.ii<;ük 
bir sahada Bulgaristarım ııufusıma 
.ı-akııı alıuli! 

Clıiı <ıgo yıı böyle dev adımları 
ile ilerleten merk,;ziyetidir. l"ep 
yeııi, an ~aıı esiz, tarihsiz bir 11ıerlıe:ı • 
Urrıya pabuçsuz gidenler az bir 
müddette milyoner oluyor. 

Bir riiya gör:nenıe n~üsaade var 
mı? Aııııdolunun bıı ~ünki hali. 
Amerilwnın bir asır eve/ki haline 
tamamı tamamına mutabıktır. 
Geniş bir saha. a.:: ahali, büyük 
tabii .wrret h·ayııcıldan ... 

."' ,., •• ı 1 riş edilmi~f 

Amer'.',alılar irıgi/i:lere l<ar~ı 
ğeldile1. zdj!iircl·/!,C l.:<Jrfı pı.'ccli 
gündiizlii çnlıJtrfar bıı feyyaz neticı 
haoıl <>idll. 

1 
1 

' i 

1'ül'kan Dcmirkim hamml:.r ı 
11!uhiddin beyin kı::ları 

Müsabakamızıo ~onu yaltla~ı· 1 
yor. 15 hazirand>' n sr.nı a rc .. im 
koym:ıya.,:ı•~ız ~e l::ırikrhui'.l o tR• ı 

rihtcn itibo•·<>o ;ııtiı.ı;opL,rıı:ıa l•-"-'!lı· ı 
•acıık!ıırdır. 

Kanun · ı . onra , hükıJ-
metin iştirah . teş ekkü l ed t cl·k 
ve şehirler arnsınd:ı. telefon im
tiyazının sahibi cle.cak ~irket 

bütün şimendlifer güzergilhmda 
bulunan büyük 1şehir!eri birbirine 

müteaddit develerle ~ "l'led.;cek· 
tir. 

Mukavelrye göre 
birbirine ba~ianııcak 
şunlardır: 

t~!!::f<ın!.:ı 

şehirk>r 1 

(Jnları bu 11Ptiı:cvP. V<trr]ırn.n 
istiklal ı;e hürri_, ·eırr. G&zı·~,?ıiin 
önünde nıii .~t r. !:l; e/e ait bir Ctli ı.!ıin 
biit:jo suluı~ırıı ,t!t~irii;-rorııın:. '_ (j~·o 
~e11 r. .,İl1f! fl,1.ifru 1-'f.fu:z!ıuida Alilletıi
~r.rı en b ,.)· :çiil~ lirnan 11 3 !nii~ urı 
ti.'rl:; (}rfa An~ d:ı: •·t ~'a ttrJHl~r;trrn 

[,;·r rrırr !.·, "=. ,,...!11.'. T'l . • ~ ;:ıii3utt 
ı :: rf.-. ..~· ·rk:. ı ,,,ı;:--ı ._; : ı ı.:r :r.c r .!:. a,. 
ı ·. r::;~ ı ru r:ı . 1 1;:i.'::an t 1ir!.; c ~c ht:ı 
i:t~dl! ycı .. na r: lir :.;~,~ ~ i .-t.· ol: ··-. 
i3t~ hi.ı , ::.: nu l ·on ~ ·~r/; , - {;, \ 

I 



Rumanyada 
ttya:tro 

.21Jmo &yatları BIUtretin umu-
111 lıİIJlltına niabelen pek okadaT 
..... 4e11dir. Keetaeam bwm 
,.. 'Ilı; tlDeei bet kunap sat laa. 
hlı ,_. boyuı muna on beş le~ e 
iDii ol8ll Romen paytahtında tabiı 

6'1• •• amemalar da o nıabette ............ 
6in.ci 11nıf localar bizim para· 

mııla • iki buçuk liradır. F.a ucu 
....,ktler ile yetmit bet kuruıtur. Pa· 
ur.. tlaJ1am güaleri müıtema ol· 
..t bN menımın ımüdadıaca her 
..- birer temail verilır- Bayram ve 
pamo ,unleri oyun adellen iki, batta 
1loe kUar ,.abelır • 

1'Jatle ~ olmakla beraber dört 
katM r, hir dtr ltal «iediklen binaci, 
ikiDci 11aıf mevkilerle koltuklarm 
balmadp kısmı da ıllve edecek olur
IÜ ...... yekOD bet katlı bır .. , 

,... çıkar. 
-- k1mı; bilim için eldukoa 

.. ,.., dikka.Ur. Bisde olciııiu gibi 
~ aralarında balta, keser ...ıen.. 
11 ıunf ediha-. 

- Nuıl? 
- ual m. bakın me aDlatayım. 

M..aa bD ÜIUI tlott perdelik Wr 
.,._ OJll•acab.r. Bu oy11111111 dlıt 
,..... deMrlan llkpmdaa twiıa 
eclllr, ı.. 181 vaktile yedi yeriae 
Jedetir. llltl9Uıaılt Hlme elektirit 
~anedlıt lfllım oıatu ftkit meyaaa 
cıUr; .,_,,_ • tı1atıo1nm ..-. 
katma çekilir. 
~ -..ı dahilinde dek• 
~ 911 .uru.ı bir ımılAtlla• 
Yaldır. Ba ... tbaaeyi billat ,.1 .. 
~ ıödöklen:aai uılatayı!D4 
ldlea tiyatı09UDUD dekor ve saıre 
~Mı çok ıt elerden mll
tepkifdir. T.mlik, dotemecilik, rea
•.rıt, boyacı ık, ay abıcd k, ku· 
..taM ft Niıften bu atalyelerur 
Wareleri mu..._ ı elle di edil• ... 

'DJMro kendiaio m •len her 
PJi ktDtli imal 1ıuı.ı r de . apar, 
iJllllanaı kendi matbı11 ada 

Ti1atro binaıın adam a il , tıq. 
tn ipi 1• kadar psdım, tet 1 et• 
tiaL lla -.ı bana di bihri i bir 
ldilka Wiılıirl erci Kat lu b9 
........ her tarif ada ı 
%i, l*ta)Wt 9'11911De a 
danlcı1ı terathı b 
klMlk ... aoın pabu pa en 
si alfulat aym teıuil in alh e ı ı 
)lir~ plv r, cep en .,..... 

Rada her attılım ad m bana, ean· 
ki Ulamı çipeyonnuşum gibi do
.kulMlu. Yttrilim mlad. olur •1• tınand m, benım d m mi • 
tisl ... :rtakle hialerlm el du gu 
Janıaı •oyuncak b le lı m eaıı 

ld111111J41ı. Mtlnevver olanlar mız ti at 
ft1P rallJet, 1111 atkirlar m z da bu 
nll!ılıle 111ukabil bıae c dl erler 
.ı.toler. 

1i)'llttonun bir m 
-~l kabul emıe'ceK. o 
114\a nn da rer m a bm olma· 
lan Jlill 111d r. BG ut Y b8 ımı 
EOata' eni i e t t d 
kitaua -.ın ken4 
~ tiyatroda or 
iH ıUld birer tahlilden başka 
-..1ı DUarl dı kate .tın ar-
~ bir milletin ırfan ve at 
ı..,. ... ııe b ?tik e ne henUni 
J8f. '*-rol oynayaca 1 eo ıl in 
....,. eder. f"dhakika bal n ı ti· 

• ıbAll,.;uı tefı l ı: 21 

palı oda 

z bu binaların JWı. 
Biri iyin ikıa 

yeal~lfı ... 
biudaı • 

Rom... arJıada. 

man ll'lo:~:~ııc da yaklift 
Zabıt 

- H bar ..... "" 
emir vena dikçe ateı Jc:fk l 

-e· r az 10 ra kont DMchil ._, 
gel ı ı. O sırada bir obüa W...: 
mn ça aaını deldi ve mülhit bir 
tanaka · e pat adı. 

- Km ye bir teY o!du mu? 
c ••. 
..- Hayır, hayır bir ıey yok 1 
Kö.t dedı iri: 
- Bernardı alay komandanı

nın yanı da ~riia~ çok 1evftl. 
dım. 

Bir defa nettıım 

'" ... ni1' .. ı 

,,,. .... 
Devlet davalan 

Devlet dairelerinde davalan 
İlltaç edecek avukatlara verilecek 
ücret hakkıada maliye vekileti 
tarafından baarlanan talimatoadle 
vilayete teblii edilmittir. 

Temettü vermeyen 
kollektifler 

Kollektif tirketleriu beyanname 
yerm~yenlerinden temettü vergi
ainia üç milli olarak almması, bu 
kanunun 1038' numaralı kanu· 
nun mer'iyete geçtip tarihten iti· 
haren mute•r tutulması viliyete 
bildirilmiftir. 

N•Nı•.....,.. 
Bir iflis karan 

Tüccardan esim Mizeohi efen· 
dinin ifll ıua karar veriJmif ve 
keadiıinin firar etmemesi için de 
polisçe tMıbir almJIU§tJr. 

Poll•le 
Şerif beyin avdeti 

Ankarada buluomakı._ olu 
polis mudürü Şerif beyın Pazar 
günü av et ed ceğine dair malu
mat gelmi§tir . 

Şerif bey dahiliye vekaletiyle 
yem kadrolar hakkında yakından 

temasta bulunmak ve izahat vermek 
üzere Ankırayı gıtmifti. Şerif 

nt••rfffe hey bundan ba§ka bazı polis mer· 

M k 1 d kezlerinde cereyan eden dayak 
e tep er e nyazıyat hadi el rinin esbap ve avamili 
Orta mektep tahsilini takip hıkkındada §ifahen izahat vere-

edecek olan talebelerin riyaziye cektir. 
derelerinde daha büyük bir meleke 
temıll etmeleri muvafık aoıiilmek· ••umana 
tedir • Maarif vekaleti, bu tene eni masa teşkilitı 
riyaziyat imtihanlanna ehemmiyet Bütün devairde old~ gibi rü-
verecektir. Bu makaatla lite ve or- ıumat ldmıtlnCle de 1~· 1e11e 
ta mokteplerdeki riyaziye imtihan- m~ ....,. tefkillb yapı
lın için sualler huırlananttır. lacakbr. Hus-!1- rDavmana tlc-

Bu IUlller, vekllet tarafından car ~hnın l8r ~de mu~le P 
kapalı ı.arflar içinde maarif ema- mesı icap ettilindeıı yem ppla· 
netine gönderilmektedir. bk mek· ~ tefkilltta .baı maular birle,. 
teplerdeki imtihanlarda bura ma- tirıl~ ~ m=-: 
arif idaresi tarafıadan h1Z11'la111n td~rdı de •--....ı....ı mem. ol 

all d L:t • d ı ktır ın e ---- ıe.mn .... su er a1111m e yapı eca • k 0 _ -...a-L:-.r. .a.ı.. . ca ur. llU .,..,.. ........ Nil" 

Ankara imar müdüriyeti resinde hm y.Uikler yapdecak 
Ankara lmar müdüriyetine Da· yenı mrtlk tarifemma tetklkin

hiliye V f'klleti mü teş.ırı Hilmi den ..aonra fada muı çok muh· 
bey tayin edılmiştir. temel n k ılıb önüne p 

Müdüriyet te kilitına ha§lan· çilmek m d ledb rler alma· 
mııtır. Bu teıkılat içm halen cakhr. R mat 1 are l muhtelif 
25 COO lira tefr k edilmı tir. Mü· ht a 1 rıadan lberet oldu
dürıyet imar ışlerı içın Maliye Ve· ğu'"ıdan ~murların ihtisaslarının 
ki etınin kefalet~ ile ıki nuJyon te\ iı 'çın 1 era} · edileceklerdir. 
lıralak i ,k aı aktine çalışılaca tır. Aynı m:ın a uzak yerlerd bu
Bu ı tıkra ın Ziıaat b&nkasından hmanlar I t nbu) ve ı~tanbula ya· 
yapılma ı muhtemeldir• Mudurıyet km iJ8,ett ki memurlarla teptil 
Aııkaranın QU ışmi de üzecıne ala- oluı 3 

ktır. Müdih,yet lir aya kadar 
tlıı181r.ıs Ola42kttt'. 

Sefaetda8* 

hen malümat stemek beni bura· 
y lcadar 1tvketti. Benaard bua 
D4'ZI eyler uletb.. 

- A , Bernanl tatoda olup 
blttnleri lize anlattı mı ? 

- Anlay•bildiklerini .. o. 
göre JızİD daha ziyade malllma
tınaz varmıt .. ı.ı,.-sil( ae için 
tatoda t-tclı f. 

-~--.. ...... 
dan.lıblf ..... N~--
raclq ... olda& 

ket mit parinç ziraatinin 
n t t tta bulunmak 

u re lk t v ılliti tarafından 
g t'rıJ~n it 1 n pirinç mütehu
s Maraşta yapmaleta oldup 
tet 'k tt ıı ben· a det etme• 
n ıt r. Mut ha ı n btı ıünlerdo 
d&nmea"ne nti ar ecli mektedir. 

Mü ehHııı mem1eketiınizin b6· 
tün p inç kilen y lerini gezeli· 
ti çin nkaraya d&nd6ktea ıon· 
ra tetkikat bitmit olacaktır. ınü
tebeaıs gelince kendiıinden tet• 
ki~b neticel ri hakkmda rapor 
ia necektir. 

Rapo alındıktan sonra piri
Df zerfyatımwn 111ahı çareleri· 
nin neye mütevekkıf olu~ •· 
....... ,, olacaktır. 

M...S -1'-«ll1e bclar 11-
pılın tetkikat zeriyat usulleri· 
miz ile tohumlarımızın ıslahı ve 
seriyatta fazla mahaul almak i
çin bllbaua c"bre istimali üv· 
liye lNllleceti anlqdmışbr. 

raber almadınız? Bernard bua 
• fnkallde hadileler ofclupta 

IÖylecli. Ba mblicle laads*eter 
nelerdir? Anlatan bulan? 

P,uı, kontun içli bir husu
metle malCll olclufanu anladı. 
Hali atvan ... keadisine .,. 
calibi ıGphe ,lıtnea bir adamm 
böyle kartı11wla leıt wt U.. 
•••atına taha•mll edemiyor 
ve la11Ufa balh,orda. 

- ŞlaCli .,...... ~ 
amaı andır denilliz? 

- Elbet 111mam, biz nerede 
.. birbirimizclen aJnlacata.. 

Paal blrd•blre konta clWG: 
- Haldcınm wr, dtıdL Ben 

lilia ..u.rinile ceyap ........ 
..... li& de beaimkilue.. U... 
betlala mukadderata beld timdi 
lron111M1t-• Mt on cG.ı.,. ......... 

Pal o kadar miteh.,ı, kli 
ld, koot .... rc1ı. 

... Bernarcls da oajlr•hm mı? 

Harp güvercini 
~-..a:- bdar _ _.. - llr-Memleietimizin her tarafmda .., ...... ,v r-

yetiştinlmekte olan muhtel1f cmıte •ut ~ devle hayli mqpl et
güvercin ırklan hakkında yenade mit olan bir ..... eJ• daha orta
tetkikatta bulunmak ve en ziyade dan kalkıyor: lı'.in itleri •.. 

IMin ~ri 930 aeneai ~ 
bu bbil hayvanatın taammüm etti- nan nıl;aayetine kad

9 
ikmal ed .. 

li cenup viliyetlerinde harp guver· )ecektir. ftler bır 'clereceye b 
cinlerini tamim ve bilhassa son dar azaıdı ından umu• d 
zamanlarda Almanyada elde edil· lllktelci muhasebe kısmına. ait 
mi olan kısa çekiç tabir edilen iri teşkilat kaldırilmıfbr. 
kafalı, uvvetJi burunlu adali Shav ıakin muhasebe muamelibnJ 
Hammerles namındaki ırkın tami· bundan IODl'a dahili,.. •W.... 
mi için hır heyeü mahsusanın bu beai ıdare edecektir. Wcia ..vlt 
sahaya izamı takarrür etmiftir. '1e i .. • memarlukla...-. bit 

İstanbul Güvercm kuf uhü tara· kısmı da Jigvedi miftir. lbtiJat 
fından ceıbe4Umıı ·olan FransJ,Z, basıl olu!ıea bunların yerine iic· 
Liege ve Anvers ırklarına tefevvuk retli m mur r alınacaktır. 
ettiği ve hatta şabm gıbi y~rtıcı Bu sene S,.lpriataa ve dvann
kuşlara mukavemet ettıji göriilen dan bir mikdar muhacir relmeli 
bu Hammerles güvercınlerinden mubtemeldrr. Banlar ama ... 
mıkı.rı üfi damızlık Almanyadan cekleri yerlel\cfe l•kln edilecek· 
getirilmektedir. Bunlar gelince gü· ferdir. 
.,.- ..,.khlaruaa ~ Büytk aıtDet mecliai aon cel
gibi 8'lvercin 'federasyona ı.rafın· ıelerniden birinde tark m,.,._ 
clu da aynca halis kan harp &1ver- lanndaki enmniD kayll,e q 

cinleri menklılanna daiJtılac.akıar. afiret efraclma tewii baldnwla 
bir "-1nl kablıl etmifti. 

Ruayaya ihracatımız Bu kanun ,.rk amumf mllfetlt-
Ru.,. le yapılan ticaret IDUU· Uk mıntaka11na aittir vo tatbiki 

veleai muel'Uce muhtelif mr.o.t umumi müfıt."::. ~ p
emıeamma Ru •1' ihreç edilmlli pılacaktır. n hedefi .-da 
~ım etmek • erazi sahibi olmayan bir lama 
.-..ında bilı •Ot- ·köylüleri ve •firet efradmı er-. 
k ı 1 n ziye mal k kılarak daha dllreffall 

et ve bu hu ı 1- bir hayat pçınlmeaim temin et-
ne 011lracaat et mektedir. 

Bu ticaret mukave m n muC1Gtm 
~mm t ktar. Mub· 
ve enin tetbıkatından mfite"f'lht 
bazı hu u 1 rın tarafeyn arasında 

hail dilm ve teferrüata ait olan 
bu gı 1 rın halli mümkün bu· 
lundu undan tü cara ımızın mOt-
kilJata tesadüf ettıklerı noktaların 
~ıbit Il1l t t 

'rutün hastaiıklan ile 
mücadele 

Memleketimızin mühim bır 
meyeıi olan tütün mah l m n 
bu sene hastalıkla oJatak- yelifmeıı
me ı açın Tütu ınh sar idarl'ıi 
bilylk hır al ka termı tır. 

Bunun içın ha tahklı t.iitün ytJtı. 
titen mıntakalarda hastaldda mil· 
cadele tedbır en ahnm tr. Akhi-

sar ha ali i hastabkJa tütOa 
pn mıntablan11 n mühbnı ol
duğu için bu Akhitar faa"ta• 
li ınde esaslı mücadele y&ptlmlf
tır. 

Mücadele iolerile meığul ol· 
mak için inhisar umum mfldUrlG-
16 tarafından Ziraat fen mildtlrfl 

esip Jllmur ... iştir. 
111, lmür9 ptaıieıir. 

bilmeme
'elem.... 

Kö kauunqıılQl tatbikatı 
Vali muavini Fazlı 8. lstuhul 

köylerım teltife çdacaktır. Fuh 
B. bilhassa t taınnıumm tatbi
kat l meogul olacaktır. Teftit bir 
ay d vam edecektır. 

24 ayda bıteçektlr. 

Ankaradan ıarba clopu ~ 
nacak kablolar 28 d~· 4 · 
cak ve bu kabl°*.·.~ 
d n itibaren IZmir •e Ad-. 
hettetıine _,,., ...... 

t lsb telgr*f 
Edarne ile l...,"1 .,..... 

muhaber•ita bulunm8 azre J. 
dirnecle k~ülc Mr mlnite W.. 
yoau: rapılwkbr. y ...... 
nakıuya koyacallL Bawhn ... 
da ~er ~müdanfft .. k• 
terine - 1ci 1' meibıdlr -
ve imkA9 t>-&~ IMa ....,.. 
kezlerd,en batka diteı -- Mo 
b~ lire mf retml muluablirat 
için ~lelim tu1pa1 ._ • ...,. 
k~. 

Balar Mı tanla Wnl.-.• -
icap echa k ... lar, , 
ajlnllarve ---~ 
Ankara telsizinin ,.,.,,.., _,.. 
yab alacaklardD'. 



l ...... Tebeddu·· l ...... 1 :: .. ·· ······ .. ~ H . H koşusu J\tacİritte .. -- -Aakara, 7 [A.A.] $! Atina, 7 [A.Al ai 
Bugün ,ehrimizde pt koşusu is Kabinede mühim tadilat jj 

yapılmıştır. Havanın yağ•urlu !! yapılacağı. zannediliyor. M. Ka· !! 
cJmasına rağmen koşu mahalli ff rapanos. ıle M. Doxiadesten U 
çok kalabalık idi. ismet paşa ne- :5 başka zıraat ve adliye nazırla· fi 
zaretılertlerile Adliye ve Maliye H rmın da çekilecekleri söylen- !I 
vekaletleri beyler koşuda hazır i! ~ektedir. Bahri} e nazın har- !: 
bulundular. Birinci koşu üç ya- ij bıye nezaretini deruhte edecek· il 
şmdaki yerli ve Arap erkek ve 5: tir. Meclis yeni kabinenin iı 
difi taylara malısustu· ikramiyesi ii teş~kki.ıiüne kadar içtimalannı i! 
1200 lira mesafasi d~ 1200 met· i! tehır etmiştir. ii 
idi. Yedi, hayvan iştirak etti ve ii Atina, 6 _l~osJ lı' 
Şaban efendinin suluku birinci, ii M .. v.eniz.c~os usulen ıstı!•· : 
Oımau efendinin ceylanı ikinci =: nanıesını reısıcilmhura takdı'? il 
geldi. ikinci koşu üç ve daha S etmi~tir. Re.isıcümhu~ .M. Ve~~- =ıı 
yukan yqtaki ve 1929 senesi s: zolosu yemden . k~bıne te~k~ı· 1 
zarfında .hiç koşu kazanmamış e: ne memur etmıştır. Harıcıye H 
halis kan at ve kısraklara mah- :i vekaleti .M. Mıha)akopulosa n 

tu lkr · · 500 li 5: teklif edilmektedir. ii 
saf
sus .r. d la8m00ıyesı t .rd':• mlkie: i! Zira .M. Karapanos mühim =I 

esı ~ • ~e ro 1• 1• 55 sefaretleı·den birine tayin edile- i! 
hayvan ıştıra~ . e~ı. Suphı paşa-t j5 cektir. M. Mıhalokopolosun ,.,. 
n~ • f-lyvanı bı!1f!Cı,. Şah~ ef~?· il kendisine yapıları teklifi abul • 
dının yuryatı ıkincı geldı. Üçun· !: edece~i kuvv~tle muhtemeldir. .ı 
cü koşu dört ve daha yukarı E::ı:::~:::n:::n::::u::.::::::r.=.: •• m:m!i 
yaştaki halis kan arap at ve Miitehassıslar 
kısraklara mahsustu. İkramiyesi p · 6 [ A A ] 
500 lira, mesafesi 2400 metru arı~, · · 
idi. Emin efendinin tayyarı bi- N.iha! .raporun mute~assıslar 
rinci, ftısan efendinin seyadi ikin- komıt~sının .yarın a~şam~ı uım.ı~i 
ci geldi. Dördfincü kofU t92g cel,sesınde _ımza edılecegı tahmın 
seaesi zarfında kazandığı lkrami· edılmektedır. 

Paris, 6 [A. A.) yeler yekunu 2000 lirayı tecavüz 
etme•it üç yukarı yaştaki halis 
kan iag_iliz at ye kısraklara mah· 
sustu. IJqamiyeıi 7 50 lira mesa• 
fesi de 2!f>O metro idi. ismet pa· 
şa hazretlerinin olgası biriaci 
Akif beyin klaakosu ikinci geldi. 
Beşinci koıu Uç ve daha yukarı 
yaştaki yerli ve arap kısraklarma 
mahsustu. ikramiyesi 400 lira 
mesafesi de 2000 metro iki. Beş 
hayvan iştirak etti. Halis bey· n 
dudusu birind, Cemal beyin giri-
{i ikinci ıeldi. • -------Maciionald 

Londra, 6 [A.A] 
M. Macdonald Röyter ajansı 

muhabirine İşsizlik mes'elesinin 
~•&lj"inıe müteallik tetkilitaa m..

isıni harekete getirmek için sa· 
balıleyin Downing Streete gitmiş 
oldujunu söylemiftir. 

Londra, 7 [A.A] 
Gayri resmi bir menbadan 

bildirildiğine göre hariciye neza· 
retini M. Henderson deruhte 
edecektir. Sabık hükumet erkanı 
cuma günü Windıora giderek 
resmi mühilrlerini kırala teslim 
edecelcler ve yeni kabinenin reisi 
ile başlıca erkanı bunları cumar· 
tesi sabahı tesellüm eyliyeceJc· 
lerdir. Yeai kabinenin ilk içti· 
maını pazartesi günü aktedeceği 
talamin edilmektedir. 

Londra, 6 

M. Poincare ayan ve meb usan 
meclislerinin hariciye encümen
leri reislerine bir mektup gönder
miştir. Mumaileyh bu mektubun· 
da büyük hukuk mütehassıların· 
dan Jeze, Dugeit ve Berthelemy 
nin harp borçlarının tesviyesi 
hakkında lnğiltere ve Amerika 
ile aktedilmiş olan 1929 senesi 
itiliflarının ayan ve meb'usan 
meclislerinin tasvibine hacet kal· 
maksızm munhasıran hükumet 
tarafından imza edi!eb·ıeceği 
suretindeki istişari mütalaalarını 
bildirmiştir . 

-"'T"' 

Y eni tayyare seferleri 
Oldorchard (Maine) , 6 [A.A] 

Hava bir~e ~.Y.ile mi ol
döfjDClad 1j in 
Assolant ve Lefevre niıı Oıseau 
Jaune tayyaresi ile Pariıe ve 
Amerikan fa}'l'_arecileri WiUiams 
ve Y anceyin Greenflast tayyare
cisi ile Romaya müteveccihe~ 
yarın sabah uçmaları muhtemıl-
dir. 

Cehellüttarikta fransız 
filosu 

Fransız 
gelmiştir. 

Lagos, 7 [A.A] 
filosu CebelUttariğe 

Avrupaya gidecek talebe 
Ankara, 6 [A.A] 

Madrit, 6 [A.A] 
Ce'1iyeti akvam meclisinde 

M. Adatci ekalliyetlerin himaye· 
si mes' elesi hakkında bir rapor 
tanzimine memur olan komitanın 
mesaisini teırih etmittir. 

Madrit, 6 [ A.A. ] 
Cemiyeti akvam meclisi içti

maınıp kü.şadında hatipler, sabık 
İngiliz harciye nazırı sör Austen 
Chamberlain hakkında sitayişki
rane sözler söylemişlerdjr. 

M. Birand, sör Austen Gha· 
mberlainin' ş i m d i y e k a d a r 
tanımış olduğu devlet adam· 
farının en ehliyetlilerinden ve 
en samimilerinden olduğunu be· 
yan etmiştir. M. Adatci, ekalli· 
yetler mes' elesinin tetkiki için 
ahiren Lon<lrada toplanmış olan 
üçler komitesinin raporunu ihzar 
hususunda sör Austen Chamber· 

lainin sarfetmiş olduğu ihlaskara
ne mesaiden hararetli bir lisanla 
bahsetm·ş ve bu gün komitede 
bulunmamasına teessüf edilen 
mumaileyhin kıymetini ve kud
reti mesa~sini fevkalade takdir 
etmekte olduğunu söylemiştir. 

Madrit, 7 [A.A] 
Cemiyeti akvam meclisi mu

rahhaslarının ekserisi boğa gü
reşlerinc..6 hazır bulunmuşlardır. 
Jeneral Primo dö Rivera ile M. 
Briand beş locayı işgal ediyorl
ardı. 

Paristeki grev 
Paris, 6 [A.A] 

Meclis, postacılann grevine 
müteallik istizahlann müzakere
sine başlamıştır. Sosyalist hatip
lerden biri, hükumetin ittihaz et· 
miş olduğu zecri tedbirlerin izahı 
~ ., ........ _,.. etmiştlK 
Bir komünist meb'u.s, grevin me
mu larıo umumi memnuniyetsiz· 
fiğinin banz bir deltli o dutunu 
sôyleiniştir. 

Paris,6 [A.A.} 
Meb'usan meclisinde postacılar 

grevi hakkındaki istizah ara ce
vap veren maUye nazırı M.Cheron 
külcômetin memurların vaziyetini 
ıslah için elinden geleni yapmış 
olduğunu ve 1914 bütçesinde 
1340 milyondan ibaret olan me· 
murin maaşatının bu ~ünkü but· 
çede on milyara baliğ bulundu
ğunu söylemiftir. Mumaileyh hl· 
kGmetin vazifelerini pek ala bil
diğini ve bunu ispat edeceğini 
fakat inzıbabn hakim olması fik. 
rinde bulunduğunu ilave etmiştir. 

Yeni başvekil M. Ramsey Mak
donald gazetelere şu beyanatta 
bulunmuştur:"Ônümüzdeki iki se
ne zarfında lngilterede yeni inti· 
habat olmamasına bütün gay· 
retimle çalaşacatım , Memleket 
her şeyden evel sanayiin huzur ve 
ıülc6net içinde inlcişaf eylemeaine 
ikirlerdeki ıerginliğjn izalesine ve 
hariçte ve <Jahilde emniyet ve iti· 

Avrupaya bilumum vekiletler 
hesabına gönderilecek talebenin 
müsabakası için yakında Maarif 
vekatetinde vekaletler murahs
larmdan mürekkep bir komisyon 
toplanaca'kbr. 

.Amerikada nufus tahriri 
Washington, 7 [A.A] 

Filo dün gitti 
11 nci sayıfadarı mabat! 

·madın iade cdilmesinem uhtaçtır. cümhur ~azretlerile başvekil 

Yanar döner han~n. -- 5 
Jluharriri : ? 

Hacı hanım Parıste 
Konyağa tövbeyle başladı, derken yüz 
boyama levazımı aldı, gizliden gizliye 
fransızca öğren.di, hatta ... hatta domuz 

eti yedi. 
- Her hakkı mahfuzdur -

Evkaftaki katiplerin hepsi J du. işte 0 zaman nafile namaz
şık. Yalnız Rukıye hanım lar ve oruçlar başlıyor. Bazen de 
alaturka... Sabık hoca hanım Matmazel Rukıye muzaffer olu
çok düşündü. Bunlar yiyorlar, 
içiyorlar. Kendisi her şeyden 
mahrum. 

Bir gün bir dükkana girdi bir 
şişe konyak aldı. Bir diğerine de 
daldı yüz boyama :evazimi te· 
darik etti. Kalbi çarpıyordu. 
Odasına geldi. Kapıyı sım sıkı 
kilitledi. 'Tövbe estağfurullah 
dedi. Şişeyi açb. Bin tereddütle 
bir yudum konyak içti. Fena 
değilmiş. 

- Ya leyi... Yi leyli 
-Aman ne keyfli şey bu ... 
Sonra bir az da boyalandı. 

Eli acemi idi. Kendisini afeti 
devran gördü, pek beğendi. 

O gece hacı hafız hanımın 
ruhunda bir inkılapçık olmuştu. 

&tesi gün istifini bozmadı. 
.... Rukıyc hanımın müdür 

beyle arası gayet iyidir. Onu 
olan bitenben haberdar eder. 
Evine gidip haremine yaltakla· 

yor: namaz, niyaz yalnız - bir 
gösteriş kabilinden - daireye 
munhasır kalıyor. Bu ruhlardan 
hangisi nihai zaferi elde edecek, 
ötekini öldürecek? Ne dersiniz? 
Şimdiki halde müftünün yeyeni 
de çelik gibi kuvvetli, fransızca
sını ilerleten, o dilde mektup 
yazacak derece terakki eden Mat
mazel de kaya gibi metanetli. 

Müdür Beyin, zavallı müdür 
Beyin başına gelenleri duydu
nuz mu? Kendisini fena halde 
azlettiler. Neden, niçin? Çünkü 
müdür Bey çok rişvet yemiş. 
o .. kadar irtikap etmiş ki sormayın. 
Lakın senetle rişvet alınmaz. Bir 
vesika bulamamışlar. Onun için 
mahkum olm mış, lakin el aleme 
çı~cak yüzü yok. Vakıa kendisi 
isnatlan reddediyor amma!. •. 

Şimdi müdür bey ticarete gi
rişti. ( Söz aramızda, sabık mü
dürün parası ço'c. Bir katır yükü 

nır. altın diyorlar. Vebali söyleyen· 
Müdür bey kendisine gece iş- lerin boynuna ! ) 

leti verip para kazandırır, bol Pariste coktanberi yerleşmiş 
bol izin verir. Rukıye hanım da- İskeçeli yahudi bir tütüncü var. 
irede biricik. Bizimki yemez, iç· O, müdür beye iyi şartlarla or
mez, para toplar. Ankarada ha- taklık teklif ediyor. Şu kadar ki 
fiften faizcilik etti. Beş vakit na- hiç olmazsa Pariste iki sene otur
mazında Rukıye hanım faizin malı. Müdür teklifi kabul etti. 
haram olduğunu gayet iyi bilir. Gidecek. 
Günahı üzerinden atmak için Bey efendinin bir katibe ihti-
d'mry....-. yaca v-. Bu pitip .kim elabilir? 

Günün birinde Rukıye hanım Eski müdür dlftindii, tafındı, 
bir kelepire de kondu: müdtır - Haydi şunu bi:am Rukıye 
bey ona bedava gibi bir ev al- hanıma tekl"f edeyim, dedi. 
dırdı. Rukıye hanıma : - Sana ayda 

Fakat hafız hanım hiç tertibini iki yiız elli lira, benimle Parise 
bozmuyor. Kendisine bir yenilik gelir misin? 
teklif edilince: -Üstüme iyilik &a• - Üstüme iyilik, sağhkl Bey 
klık! hazır, alesta... Peçe yerine efendi. Ben kafir diyarında, o ka
kahn, kara bir baş örtüsü. Çedik ranlık memlekett~ camisiz, mes
pabuçlar bili ayağında. İskarpin- çitsiz, hacısız, hocasız, gurbette 
le alay ediyor. Bununla beraber nasıl yaşarım? 
hafız hanım pek sinsidir. Hiç bir Rukıye hanımm kalbi hopladı. 
şey gözünden kaçmaz. Kendi kendine: 

Tuhaf bir şey söyleyeyim mi? - Resimlerini gördüm. Kim 
Rukıye hanım haftanın muayyen bilir Paris ne hoş yerdir... ahi 
günlerinde kayboluyor; aeaba bir kerre dünya güzüyle oralarını 
nereye gidiyor, ne yapıyor? da görsem. 
Tahmin edin bakayım! - Rukıye hanım. Biz oradayız. 

- Bir sevgilisi mi var? Hiç yadırgamazsın. Fransa da na-
- Haşa, tövbe, bin kerre mazını kilar , orucunu tutarsın. 
~L -~~~~~~ 

- Bir yere gidip içiyor mu? - Domuz eti yemezsin. 
- Asla, yüz kerre tövbe. - Ostüme iyilk, sağhkl 
- F armaspn lôcasına mı da- Bu işe can atan hacı hafız ha. 

bil? nım dört gün diıfü11dükten sonra 
- Yok1 yüz şartla bu kitibeliği kabul 

Parlamentonun iki seneden da- ismet paşa hazretler~ne atideki 
ha fazla devam eylemesine çalışa· tazim telgraf! rım göndermiştir: 
cağız. Ankarada re"sicumh r Ga.i 

Bu ifademden ameleler fırka· Mustafa Kemal ha:lret en. c: 
ıının diğer fukaların muhık ol- Boğaz içi sahillerine inerken 
mayan taleplerini kabul edeceği ilk düşüncem, Turk milletinin 
manası anlatılmamalıdır. iki sene· sevgili reisi olan zab asilinele
den evel yeni infihabat yapıla- rine benim ve italyan tayyareci
cak olursa bunun meauliyeti her liğinin taktiratı hörmetkiranemi
halde amele fırkasına ait olma· zi arz ve samimi dost uk rabıta· 
yacaktır. tarının İtalyaya b•ğladığı bu gü· 

Tahriri nufusa ait kanun la
yihası mümessiller meclisi tara
fından kabıU edilıniştir. Muhtelif 
hükiimetl~r mQmessiUeri nisbeti· 
nin 1930 tahriri nqfusu esa
göre olacağı hemen hemen mu
hakkaktır. ----

- O halde? etti. yeyeceği, içeceği, odası da 
Hacı Rukıye hanım son dere- müdür beydendi. Kıbleyi tayin 

ce gizli olmak tlzre fransızca dersi için bir kıblenüma aldı. Yola re
van oldular. 

Hangi fırkaya mensup olursa zel misafirperver memlekette 
olsun yeni bir hüldimete siyase- bulunmaktan duyduğum meaer· 
tini inkitaf ettirecek bir mühlet reti izhar etmek olmuştur. 
verilmelidir. F. to Balbo 

Lüzumsuz intibaplann mem• Anharada Bapzkil ismet JHJIG 

kurular arasında yaş 
Londra, 7 [A. A.) 

alıyor. Hem ne ilerlemif, bilseniz. Pariste tütün ticarethanesinin 
Fiilleri su gibi tasrif ediyor. Hattı 
nefis. Teliffuzu bile bot- Lakin üstünde bir apartıman var. Hoca 

hanıma orada bir oda verdiler. 
müdür beyin bile bundan haberi Kıble tayin edildi. Namazlar baş. 
yok. Rukıyebamm namazını lca- Iadı. 
çırmak şöyle dursun arada sırada Rukıyc hanım biç sokağa k 
nafile bıle kılar.Yeqilikler al~yhin· mıyor. Ya iıinde, ya odaaın~~-
de bulunur, fakat o kadar ııddet• ı _ Hanım seni Operaya Ö· 
le değil. Tango hanımlarla alay türelim. g 
eder. Kendisinin yetmitlik bir - O.tüme iyilik, sağhk ı 
hocaaı vardtr; her cuma ona gi· - Hanım, başına bir fapka 
der, elini öper. ahıretten bahse- geçir, bir az gezinti yapalım. 

E ki 2amand• hürrlye' yoktn. 
!lt>seli bir İn18D Hkab--. lılıJ• 
ğına hakim delildi... 

Adliye nazın Abdurrahmaa 
P8§11 merhumun huzuruna mek· 
tepten yeni çıkmıt bir milcWel 
umu11;1 i gelince: 

. - OiJum, mahalli memarly• 
üne sakallı git; emrini veriaıdi. 
Romancı Halit Ziya bey heca

~·~ beşinci Sultan Mebınede .. 
katıp olunca iradei seniye ile 
sakal koyvermifti. (Şimdi bu H• 
k4lın yerinde yeller eeer). 

Bıyığını tnş eden gayet ae... 
görülürdü. lttihaıçı viikelidan 
biri bir .kıza talip olur. Kayua 
peder namzedi: 

- Ben sakalsız nazıra kıs • ..,. 
mem! demez mi? 

Güç hal ile nazır beyi damat
lıp kabul eder. Bam teli aahYer• 
me~ Francois Joseph vari tabi 
v. • hep &enklik alimetl idi. 

• • 
Hasılı, en meşru malimiz olma 

çenemizin, ySJJaklanmızm, dadaja 
nızm iizerindeki kıllara .adlmls 

geçemiyordu ... O kıllar bizim delil 
ürf ve adetin malı addolmau· 
yordu. O devir geçti! 

Lif sutunwua dini karıftırmak 
gülünç ve çirkin olur. Banu.ala 
beraber bir az dinden, tarihten 
bahsedeceğim. Beyoilu çlp çata
m (nikah memuru) lJbeydullala 
Efendiden du)mUftnm: Siyer ki• 
tap14rına göre hazreti Peypllllae'. 
ara sıra bıyıjını izale eclermif. 
Pek yakında intİf&I' eden Fl'&llllS 
mftellitlerinden Emile Derme.
hem'in kitabında bu bapta sara
hat var. llalreti Peygamber bıyı
ğuu arada sırada keeer, kaatır9 
yalnız mfibarek eablma dokua
mazmıt-

Sakal, bıyık hakkında dlatur 
konamaz. Birine llBkal yalufır, 
bir başkasına yakıtmu. MeHll 
Abdülhak Hamit beyin. tair Bıala 
beyin sakallarını trq ediDlm ol
maz. Buna mukabil bazı -dam'
vardır ki bıyıkb mıdırlar, delll 
midirler? Farketmeyiz. Bu ua
palabıyıktan, Kayser varl b&ık 
bıyıktan, Ahmet Mitat efeadlala 
süpürge sakalından hoflaamıyor. 
Sakal, kirpi kıh ailri ... .w
rıae dok-ayor._ O. 

Vezüv 
Napoli, 7 [A.A] 

Vezüv yanpdatı, faaliyetiai 
artırmış olup indifalar müthit 
gürültülarle devam etmektedir. 

Yeni alman kruvazörleri 
Berlin, 7 [A.A) 

Reichstag meclisi kruvazörl .. 
ait tahsısatm ikinci kısmını ihtma 
eden bahriye bütçeaiai kabul et
miştir. 

Günün birinde şarklı layafe. 
tinden çıkmağa azmetti. Bir çok 
eşya aldı. Dükkanda arkadatlan 
kendisi ile hiç alay etmediler. 

RulCıye hanım aüılii, hem pek 
süslü. Rukıye hanım sinemaya 
gitmeğe tenezz&l etmiyor. Cece 
harlan hiç fena değil. Cazbant 
ne güzel icat. Kokteyl her halele 
viskiye tercih edilir. 

Ruby~... Rukıye, hafız ve ha· 
cı Rukıyel Günde iki saat 1ca,. 
boluyor, uzak bir yerde &anm· 
ca dersi alıyordu. Bir raddeye 
geldi ki ticarethaneniıı fraıwzca 
mektuplarını da hoca hanım ya
zıyordu. Ml\ftünün yeyeni .._, 
yürümüş, gencelmif, on kat da
ha güzelleımiş, siislenmif, 1e11, 
şuh, şataretli, hovarCla, iace, » 
rif, hoş sohbet, keyfiae ..... 
d.iinyayı anlamış. 

GördünUz mü? lliHt ... ,.. 
yeni ne oldu. Parisia ti~ 
bir türk yıldlll c#.otd.u-

(Bitmedl 

leketin_ iktisadi hayatında bais hazretlerine 
olduğu sarsıntılara bizzat şahit Türkiye toprağına inerken za• 

Wahsingtondan bildirldi~ 
göre lngiliz sefirinin diploması 
imtiyazından istifade ederek küul
lü meşrubat getirtmeDlek suretin· 
deki karan sefirler heyeti arasın
da tiddetli bir tesir basıl etmiıtir. 
Evening post gazeteli yaŞl&rla 
kurular arasındaki dahili miicade
lede hususi hir vaziJet alm.11 ol ~ 
duğu mütaleasıncla bulunduğu 
Ingiliz aefirinin bu hareketine te· 
essüf etmektedir. 

derler, hayır duaaanı alır. Deliili - Oıtüme iyilik, sağhk ! 
hayratcıtanı okur. Fazla olarak- On bet gün isrardan sonra ~ 

HiliUahmere tehe:aö !8° h~k~ykufal • ·~ ~· La Fonta· Rukıyelhaııım ticarethaneain Türk oldum. tı Alilerine derin hörmetlerimi, 
1924 senesinde başlamış ol· türk hükumeti miimessilleri i'e 

duğum harici siyaset yarım kal· lstanbul makamab tarahndan bu
mı tı. Bu siyasetin Lokarao mi- raya ınüvasalatimde hakkımda 
sakını ve Almanyanın CeJ11iyeti gösterilen hüsnü kabulden dola· 
ak ma du ünu intaç eylemişti. yı en bar teıekkürabmı arzeyle· 

Sonra bu siyaset feci bir su· meği bir vazife bilirim. 
rette yarıda bırakıldı.,, 1 F.to Balbo 

me ı aye ennı oıwr. memur arından biri ile sine 
Menemenli Hacı Rüştü bey ... Git gide Rukıye hanımda gitmete muvafakat etti. -~ 

Hililiahmer cemiyetine mühim iki ruh hasıl oldu: biri yobaz, Sir.~ma, ~nladi ki fena biı ffJ 
miktardaki emWdaden bir kıım•oı 6tekisi alafranga. detilmiş. iki gece soua k.adl 
teberrii elmiftir. Bu emlakin ce· Bu iki ruh Rukıye hanımın kendine gitti. tlkir. miiaa.,bet· 
miyet namına ferağ muamelesi nefsinde lcavıaya başladılar. Ba- siz kıyaft-ti M~.uıi dilı1'a.ti ;eki· 
yapılmak üzeredir. 1 zen hafız ha ım galebe ediyor· • ycrd•ı, 



Cumar.t :ıi l K D A 1\1, Ha .. mm 8 , 1299 

Bta HİKAYE ________ _. __ ..... ~....;~ HER GÜN il._' -~-~ ........ ----? 11-- ~ Borsa, Pi~aaa vaRyeti 
1 J 

Borsa Glzll Gllzlü 
- Oh, bak kalbim aaııl çar· ı klOmetN uzakta .• Wlimı, alt· • pıyor, . " • . . • ....,... Öyk yol ~de falan 6 Ha.ıran 929 
-B.-1 s&'dfilin IQtD delil IDl cfaM2.<htll,~,v~ böYle yere ne 

1 
M~R TV,!.·, 

iüz..._. &tJIB', • ~· F~er kaY,de pir 1~ Jii. ~ .t;:. BaL ~ 81 .?r~. Ant. 18.25
1
1 .. tam~ ~ n 

- ~ CUllB seR de .. otur- ev b...... li(eaaa metreıine l ·.,.... ~ i'3ik'a,. Sa ._. ;ı; 
duğum st1ütp k6ş Iİ~ b. h hftb~ o~kocas&na bir :yalan 20 Fn.F. 16.UO ~!:'Çek. il. HISSB SENWA'f'l 
dm ilrd~m Mı d 811{}1i6- H' • olllidli~ sonra a,.knu bulmuş .. ,~O ı.6eal 219. • Dh:!r 71. il......... lıus -.tllkır-. 
nettfm b • '--~ am. * ~- Ob, \lir 1Wta korku.uz, rahat bir 21 ::::'... s:;:5 to F._.BeL 116 Mltla--. 1'eu« ••...,. 

, ere~ venaı ~il· 1adett ..... oaJ&na, bayırlar ı ı A 8 ı ~ .19.so o.m..a ilk. 186 ...,. a. 
Bilirlİn ya hu ı..ct.ı.... m. onı..tn, ~nlar onI8ı.~ ..... Qura_ya o ııı;t.ım: IO ... ı... 805 J'dP(}lt »•MIRJ'OLU 
curdur. BeRİ• bar•• timi kim ~ec~ te kim görecek •. Ge- CA K Şboked ~ ıe.so ~ortat.r 
g<>rse herkue lıı:ia bDir ne olma· ce ewn Bnöa~ oturanlar, hani şu Lond.St. lOl~ 1 A .. eer. n. ı.ı1. .. 7 ...... ıı T..W~ mw ~-05 
dık şeyler yu11ıurdar. ıeee söküaetı denilen böceklerin ~:~!fre. ~ ;:_~ ı;: ~;::;:--· ~-= :::: : 

C haşaratın uA'ultusuo.u ve agaç 12· s.A " ,, ,. ıoo 39 Şark 

1 d
- anım sen de lfizumıuz teY· yapraklarının hışırtısını dinler· Milanolt. ~.13 =..': 11u-.,..Bana llc>sbn 

er ea telip dGfÜ')'onun. lermrı. Berlln aı. 2.lS Aha.U. ::.~ ~ s.ıuı· Antıdola Aa. 17 

-Ah, dütüalllf• mi? Seninle - Oh, hiz de öyle bir yerde Sofialev 6ö.87 ~ 15. Tra11mı1 7&'115 h1. u-.. 25.IO 

bilsen ne kolrıulu lft- __...... y .. ı- olaaydtk. GB~iıkeel b 3.43. M~•§._ ıoaı MADEN ŞJRKETLERI 
V il h

. ---~. . ı · ıaevref. 2.48. Be ..... tdia 26.80. IWpI ~ 
>0 rum. a a ı ıu t&tk ş6zlen bır - Arkasını dinle .. Ertesi sa- Altın . 

1 -...C, alto &a.... 97 

tek kişi berbat edebilir. Ah, ne hah arbk kendilerini dünyndan Mecidiye 1

1 

Boru harici ~;.75 ~ ,, l.f..SO ~ ~I ~ 
olurdu seniale bir hafta şöyle büıbüt~ k bi "l d Banknot 240.so Tlwk~ • ı...ar m..W.. ıot ' un uza r a em e zan- JSTIKRAZLAR Mwmer,..... 7 

bat ~a~a h~sten uzak, yalnız nederlerken, gittikçe büyüyen bir Itik.dah. 93.1250 E-oo { ı~s Tereipl DIGElt ŞiRKETLER 
kendımbı~, serbestce, lcorirusuzca gürültü, gittikçe büyüyen bir si- Düyunu. İ97. ~ ·mı "ı90> ... Tat.-.s. •ı lllt lılnMet-
yaşaya ılsek. Kol kola kırlarda, yan nokta .. O kadar adi ve tabii Dr. Yolu 7.30 ~ I9Q.8 T·erdp ~•·• ....._ ... 

bayırlarda dolaşabilsek. bir şey ki, insan artık zahmet 19Cn Gillll"6kler 11 Hıo8 .. :.f!..:! 40.25 •--&ııım 
- iyi aaama meleğim, dinle edip te bakmak için başını bile !:: ;.-ı:ı:;:Aıık. ~~ Şe~~!aııeı ld.K....,ı.n ~:: ~....= 

11.IO 
7.SO 
7.95 

18 
sı 

de h.k eaaa bir hilciye anlata- kaklırmayor. Bir tayyare! Fer- TAHVJLA1 " ::!_ .... Aa. 

9
'
75 

Nepaua 

yım. Evel zaman içinde bir deli- rier ile ıltet,re•i belki yalnız al- Anrdolo Dem. YolL ı 2 T..cip fDA) 40 ~ Tmk o-..._ 2.8Z 
S.50 

kanlı ile geaç bir kadın varmış. ~ıklan, belki kırda bulundukları Te-.rtlp (A.Bi.C.J '° 8 
" (F.Q.J 4S Şark Dettrm '7.20 IWıımunaı 

Sevişiyorlanııuf.. ~Jn ba,ıarlnı kaldırmışlar. 
- Bizim fibi mi? "-· Ô, nekadar yakından ge-

E b
. . . . J çıyar .. 

- vet, ızım gıbı.. ~adın "Filh l..!1_ k ·· ı · ı a~a yakından geçiyor, 
;o guze mıf.. d k ta' b' .1 E · !L. •

1 
er en, yyare ır sarsNmış, 

- enım gtoı mı b ~ dik' b' . . . . 
E 

· 'b' . aş aşa6 ı me ır ınış ınmış 
vet, seııın gı ı .. Eh, delıkanlı k' F . b' t k Mö d k ki b' . ı.. ecı ır ayyare azası. • 

. 8 yak. ıbenşı ~ ar 'b~ellçıBIF kş .. Df ezlye- törü mü bozulmut, pervanesi mi 
ım ı ım gı ı.. a at a a· k h . H .. 
J b ..ı li'---1 ruf b' opmuş, er ne ıse .. er gun 
ıan u ae 1U1D ı ma ır mu· v J . . gazete erde okuduğumuz kazalar-
ıarrır~ış .•. Kadın. da ~ani şu ki- dan biri .. Köy halkı koşuşmuş-
>ar alemı dedılden ve çok lar. Tabii Ferrier de metresi ile 
nsanların birbirleriyle her gQn beraber .. Tayyare Ferriyenin tut· 
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!MO ıeni yeni tanıştlkları aleme tutu evin yüz metre ileriaint: düt

mensupmuş .• Yaai her biri aere- mÜf. Tayyarecilerin ikisi de afır 
ye gitıe bir tanıdıia tesadüf yarala.. Hemen bunları kaldır
edtrlermiş. Hatta oa)ana taaı· mıılar, ea yakın eve götürmüş· 
madı~lan halde keadilerini ta- Jer, En yakın ev de Ferrier nin 
nıyanlar.bile çokmut .. Delikn· tuttuju ev .. Yaralıları aşıkların 
Iınıu işp; ferrier muoli: "Yahu yatatıaa yatırmışlar. Kadın he- Ka.Pa ..__ 

dün .. \,ah falan parkta bir az •en yaralarım sarmıı, şefkatle Yıkllllmlf töak "--_,P•· ~ MM Z::... 
doiaşbm ,, dese, öteki hemen: İ 'maml~. yaralılara bakmış, sen Dilf'ri ak~hır &acık = Ta..-u 
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Hb . d~- ··-~o~~~~~.. li~----~--~-----~-----~---" a erım var, umı,_, 1111 go· T b'" 
1 d bo o > H 1 da b - a ile 

ren er en arısı soy• ı • ceva ını Bi 'k' · b" "k b' · · K d d ~..ı ı M - r ı ı tayyarecı uyu ır 
verırmış.. a m a vre ese- k . ı.. h b · · . • re or seylıatine çıkan meşhur 

t
a angı . ır ~!~.tro!ads 1ııtme, ıs- iki tayyareci imiı.. Derhal sağa 
erse o pıyes yuzuncu e a oynan- 1 h b .. d ., . s· 'ki 
sın, mutlaka perde arasında bir so at a er g~n ~~ mış. ır ı 

dk ı. 
1
.. . . saa sonra evın aapısı otomo· 

tanı ı ge ır se am verırmış. De- b'll d 1 O d k l' , 
dim ya bunlar seviıiyor. Fakat . 1 e 0 muf.. ç 0 tor, po ıs, 
rbk t t k d d

.k ıandarma, meraklılar, ıonra da 
a asavvur c , ne a ar ı · h d' · hulca 
k tl 

'ht' 1 bul la ava ısı ta ıa gelen gazeticiler, 
a e, ı ımam a uşuyor r, f f b b' . 

b
. . . .. . d gazete otoğra mu a ırlerı.. Er· 

aman ır111 gormesm eye .. • b h ı ele " M 
K d k H 

. b' tesı sa a gazete or uhte-
a ımD ocaaı var. anı ır 

duydular mı rezalet 1 Bir gün rem üıtat • Ferrier cenaplarının 
kadıll tıpkı scain gibi : "Ah, ne ve metresinin isimleri, resimleri ... 

olur ıöyle bir hafta seninle baş - Vayyyfl 
başa, kol kola, rahat rahat, kim· - Aıalarsın ya artık öğrenme-
seden korkusuz yaşayabilsek .. ,, yen kalmamıf, rezalet ayuka çık
demiş. Hemerı kararı vermişler, mış.. Onua için şekerim, sen bu 
delikanlı ücra bir yerde gizli bir ıevdadan vaz ıeç te biz gene bu· 
yuva aramata çıkmış • Eh , bir rada kalahm · · Buradan iyi yer 
hafta beraber yaşamak için, ya· bulamayız .. Bir fey de olsa telaşa 
lan kıtlığına kıran girmedi ya, lüzum yok, benim apartmanımın 
kadın kocasına kim bilir ne uy- iki kapısı vardar · Hini hacette 
duracak, erkekte öyle .. Meseli birinden girdinse ötekinden giz· 
bir ııruı gelse kim bilir sen de lice çıkabilirain .. 
bana neler icat edersin, ben de 
mükemmelen yutarım,. öyle de-

ğil mi? 
- Olabilir, olmaz demem. 

- Fakat bUlllar gizli yeri bu· 
lmakta hayli zahmet çekmişler. 

Banyolara, kaplıcalara gide· 
meıler, baıka şehirlere gideme· 
zler.. Delikanlı ıöyle sakin ve 
şairane bir köy aramağa başla
mış .. Bir aralık bir ormanın lft:. 
narı.da küçük bir han bulmuş. 
Burada oduncunun balta se
sinden baıka bir şey duyulhıa· 
yor. Aradıtı yeri bulduğunu za. 
naederek ıevinirken bir otomo
bil gt\miı. lçiaden bir ses; 
"Vay, Möıyü Ferriyer siz bura
larda hal Böyle hangi rüzgar 
atb buraya sizi!. Tabii F crrier 
nin canı şıkılmış, bu sefer daha 
vzaklara gitmiı. Üç tren, bir 
araba değitti'rmiş, sekiz on evlik 
bir k&y bulmuş .. 

En yakın şehir de bilmem kaç 

Arrachat kalkütede 
Kalküta, 6 [A.A] 

Fransız tayyarecileri Ringo ile 
Arrachat buraya vasıl olmuştur. 

Alain Gerbault ne oldu? 
Havr, 6 [A. A.) 

tki senedenberi Fire • Crest 
namındaki küçük yatı ile okya
noslarda dolaşmakta olan tenis 
şampiyonu Alain Gerbault nin 
akibeti hakkında Fransız ıpor 
mehafilinde pek ziyade endişe 
edilmektedir. Mumailiyhin '" Bel
le - lale açıklarında görülmüş ol· 
duğuna dair geçenlerde intişar 
etmit olan haber asılsızdır, Alen 

Gerbault bir ay evvel devri alem 
seyahatinin son safhasını ikmal 
etmek üıre yeşilburun adalarını 
terketmiş ve 27 Mayısta Gas· 
kon ya körfezinde bulunan F ran
sız harp gemilerine taharriyat 
için lazımgelen emirler verilmiş
tir, 

Sermayesi: Tediye edilmiş' 
4~000,000 Liradır 

Umumi Müdrülük 

ANKARA, 
Şubeler: 

.A11kora Adana 
lstanbul 1 rapuzorı 
Bursa Bahkesi.r 
lzmir GireS-On. 
Samsun Edermit 

Ayvalık 
Zonjuldak 
KtJ!Yseri 
Mersin 

Mtisait muamelat, Kumbar.._ Kasalar 

Stresemann Pariste 1 İngiliz kıralına yaver 
Paria, 6 [A.A] Loadra. 6 [A.A] 

Buradan geçmekte olan M. Royal Oak deretaotu vuku bu-
StresemanD bu gün Almanya lan hadiseler dolayisile kendiıi
sefarethaneıinde mütehassıslar •~en bahaedilmiı olan yil&batı 
komitesindeki Alman murahhası Dwar kırahn bahri yayerlij'ine 
M. Schacht ile görüşmüştür. tayin edilmiıtir. ----

Fransız meclisinde Latran muahedesi 
Paris, 6 [A.A] Roma. 6 (A. A.] 

Umumi itlerde her türlü tc· Vatikan, Latran muahede ve 
tevvütlere mani olmak ve me- konkordatosunun taıdikına müte
murlara adilane tahsıaat temin allik veaaiki yarm taati edecektir. 
etmek makaadile sol cenah radi- R • h d h' h d 
kalleri tarafında verilmiş olan iti· eıc stag a ır a ise 
mat takriri mecliste 269 reye Berlin, 6 [A.A] 
kartı 32.S reyle kabul edilmittir. Reichstagdaki ıoıyaliat guru· 

pu reisi, dün Reicbatagda ~ku 
Meslekda§lık hissi bulan beyanatının tevlit etmit 

İzmir, 6 [A.A] oldğu elim iatib.ı M. Von Cür· 
Muallimler birliği yirmi sene- tiuae bildirtniftİr. M•tbuat, Von 

den fazla muallimlik eden snes- Curtiu ile ıosyaliıt fu1'4iaı iz•· ı 
lekdaşları şerefine bugün türk ıındarı olan •U• sıaıarı _.-"ıın· 
ocağında bir çay ziyafeti vermiş· da bir ihtilaf zuhurundan açıkca ! 
tir. ~1h~dmı:-ktedir. 

Kiifilk Haberler 111111-·~-;:UH 
• Okunmayan lr.e ime - l Haziran- Kaza 1 ar h 1 d 

dan iti.baron bilu- aUJDel"ın y-.ıi \.. ı ep )U J er e 
bqı{laıle cere~an eMili mali.mır. !velki olu vur 
tün Adliye emanet dairemde garip bir D.. · 
hadiae olmtafCUr. un gene Dolrn.ı L::ıhçcde bir 

PGM. ikinci wbelıi tarafından emanet otomobil • tramvay müsademeıJ 
dtıintiae aöaclerilmı ~Dk bazı enuın oldu. 
0Mlıılekk411'81iade bir kelime emanet me- Şöfcr "Asaf., ın idaresindeki 
ıwıru ıa.fuıdan bir tUrltl okwıamaııııı, 7-630 1 ~et Po4a ikiaci pıheaine telefonla numaralı otomobil son sür'-
mUracaat · edllerek bir kelimeyi okumak atle Beşik taşa doğru giderken mö, 
ıtaere bir meaa.r iıı&eıamif*. Bunun Uıe· kabil cihetten ge]ım fü :ıiktaş . F&ıo 
riae ikiaci tabe memorlaradan biri e- tih tram\ ayile şiddetle çarpışmıt 
maaet memuruna giderek okunma~ an b 
kelimeyi okumu§tur. Bu kelime • Sehpa> ve otoruo il hurdchaş olarak §(). 
dır. för de yaralanmıştır. Trann ayıa 

@ Raif Necdet B. - Aııkarada topla· 
nan iktiaat mecliai Alisine borsadan aza 
olarak giden Raif Necdet b. kula~ndan 
rah_ataıılanarak dlln tebrimize gelmittir. 
Raıf Necdet b. bir k.aç ~ne kadar tek.· 
:rar Ankaraya gidecektir. iktisat mecliai 
alisi muntazaman toplanarak tediye müva· 
zenemiı ha)J.~i ~erata devam 
etmektedir. Mecli~in btandan sonra ~U· 
ıak.ere edeceli mevat henüz tespit edil
memiıtir. 

~ Ank aradaki resim sergisi - An
karadalr.i resim sergisi bıı akıam kapana
caittır. Sergide bulunan tablolardan çoğu 
sat&lanpır. ( 

~ Madenlerimiz - lsveçli madenci 
bir grup Töri.iyedeld madenleri itletmek 
için muracaat etmittir. Bu mUracaat na· 
tia vek.ileti tarafından tetkik olunmak· 
tadır. 

l!8 Ay hakkındaki darbi mes:!ller -
Halk bilgiai deraeti tarafından ay bak· 

!kında Anadolu §Ubelerine birer teıı:kere 
göndorilmiı\ir. 

Ay hakkında, halk aruında söylenen tUr· 
kUler masallar, darbimeeoller toplanacak
tır. Bu malllıut köprilu zade Fuat ,bey 
riyasetiadelri ilim beyetı taraf mdan tetkik. 
edilecelriir. 

@ Orman kaçaq&l,ığl - Orman k.a
çakçWjını haber vereoek olanlara yaka· 
laııacak ka~ eı)lanm yUrıde elliai veri· 

leJ:ıir· 
2 

111.,.. fızt_ JU 
no Matlad. tak.ftb. 40 klilUıl' biıı dö· 
ıı• ı....rhk yapldajl halde kurt tahri-
1-tı 7i1allıulea aa.cak a.ı dor.ceaincle 
ttKlia clitdlebibıdt• bunca faaliyete r.pıen 
aacak aym töt6D aıktaruada elde 

-~ittir. 
Bu ıteae ~ .ttiatımlerirıi teaku 

etııekle berabec tarblaıını da nefis tütün 
) etiıtireo anıiye 8"iı&w ve çolr. eyi 
tUilin yetiıtirmek mabadile tarlaları tah· 
dit etmit* Ye tUıaa yerlore tUtUn dik.· 
mokteıı vu ~· 

Bu ~ ttıiliaclller hep eyi mahsul 
verecek. topmWNa dik.mi§ ve havalarda 
aon derece tı!'i gittili gibi dikilmek ~ 
re ihraç odilea tahminen 25 biıı dönüm· 
Ua ta!Mmile diltileceli muhakkak. adde
dibzaektodil'. 

Biıaaenaleyb bu ıeaeki zeriyat dtınıım 
itilmtle fazla oldntu gibi havalarda tu
tllıltıuin IU)IVttnomaama fevk.alide yar
dmı ettifiııden geçen HDODin Uç mieli 
~e ve nefia olmak prtile mahıul 
llmit edlt!Mllteclir. 

ı...trde çekirae mııcadeleei - lz
..,..e alllMlif mıatlblarda Çfkirp mü· 
o.cleleei faaliyetle devam etmektedir. 
~ Aydm, DeaiUi, !aparta vili· 

yedeli ile Motete ~llyeti.Dcle muhtelif 
aNlide gekirgeler Çlkımt 'Ye yapılen .. 
...h aııc:adliede bullmı 4 te S u U
milea imha e4lJmit&jr. 

..... ~ ~ .... gekirgıe 
91 ......... ia bariüılm y .... oldup 
İfİD ba ... linat meıauıllrı a;a4iteyaldm 
1'-alrıal ederek çıekilwe y~ in
nc.ı ..,....da mtkıad• yapmak aurotile 
imha ve itWa batlamıım. 

Kıt mttead.leti da yapdaıı olduğ11n· 
du bu 1eae zuhur eden gekirplor evebti 
&eDelere DM&ran çok u nhur eıbnittir· 

Yem .t,oa ntıflan - Yeai mail· 
ıul Myoa utlf)aruaa lımirde bqJammo
ıu. 3 okka 100 dirlaea Afyoc okkuı S2 
lirı&dua eatılm1fbr. 

Aclauda lr.eallea ba1vualar- Ada
nda Mayıa ayı zarfında aaeshaha dahi
liaa 4.215 koyun, 652 keoi, 101 inek, 
31 ölr.Uz, 85 0.. ve 2 manda ki cemau 
5087 reia hayvan ke1ilmiıtir. 

Bil' kaıll - lmairia Mibaaadar ka· 
riyeliııde ..Uim HarJUl1m Po1ru kari
yelİadea Yusuf otlu lı.rUaimiD bir mtlD· 
uu aetic..mde kayın valideli Kadir kı· 
zı Hayriyep kuma ile cerh vo katletti· 
lindflll derdoet edilmittir. 

Kar9ıyakadakt arteziyea - Kup· 
yakadaki aıteaiyea makiaeai yerinden 
sölLlilmlftör. Makine ıimcli eaki art.ay• 
ku)'tHUDU temialomektedir. Eaki kuyuda 
borulu kumle dolmqtur. Temizlik aıııe· 
liyeai bu ıun bitecek ve müiae yemi 
bqt•n ku)'u ka&JllDia baflayaoaktır. 

Kayeeri Türk~•:- Kayım 
Törkoe&luıda agalııD daktilo kUJWDUD 
biı'bıci devreli 15 imıinD 929 tarihinde 
bitceok ve 16 haıirandan itibaren illinci 
devre batlıyaoekt11. 

Baje&lara ikraut - baıiıd4t Ziraat 
bankası tarahada" lfİl:lldıye '•har haici
laıa ı-·n ıılnıı.; ~ıa <·' .. n ır ııı::t h ·ı~m bul· 

on sahanlığı ezilmiş, sahanlıkta 
duran bir yolcuda kol md.:m yara

lanmıştır. Zabı ta şbforu ) akala
mıştır. 

Bu noktada kazalar sık sık olu· 
yor, halbuki hi«;; bir tedbir alın .. 
mı yor. 

+Kaza kurşunu-) üksek kal• 
dırımda Tekirdağ otelinde oturan 
Nikola Galatadan geçmekte iken 
siJahcı dükkanında silah almakla 
meşgul olan bir şahsa kendisiude 
satılık tabanca olduğunu söylemiş 
ve odasına gotürerek tabancayı 
göstermiştir. Bu aralık tabangf 
ateş almış ve çıkan kursun Niko]a.. 
yı yaralamıştır. Mecruh hastane)IC' 
kaldırılmıştır. 

+ Samatyada İmrahorda otu· 
ran yirmi beş yaşında llya. Y @di, 
kule caddesinde 2104 numa~ı 
otomobilin altında kalmış, ~ 
surette yaralanmı§, rum hasta~o

sine kaldınlmıştır. 
+ Esrarkeşler- Şehremini~ 

Sare.çdogan mahallesinde Ma~ 
sokağıll<ia Bursalı Ahmedin h811J 
sinde Kemal, Fahri, Hasan, Ahı( 
lzz~t toplanarak esrar içmekte!&. 
iken cürmü meşhut halinde derdttt 
olunmuşlardır. 

+ Otomobil altında - 22 ya· 
poda Masasyan isminde bir geoç 
dün Üskftdarda Bülbül dere cad· 
desinde 2168 numaralı otomobilin 
albnda kalarak mub)elif yerlelÜL• 
den yaralanmıştır. Şöför Sifüıymo 
yakalannM§tır. ~ 

+ Kadın tavcılar - Yeni oa· 
mide tavcılık yapan Fatma ile ~i 
kadın Mehmet Ali isminde ~ 
adama adi bir saatı 20 liraya sd· 
mıtlarsada yakalanmışlardır. 
+ Tutuşan otlar - Defterdar

da kfhveci Ramazanın evine biti· 
şik oıan ahırdaki kuru otlar tutl.'f· 
muşsada sirayet etmeden söndü· 
rülmüştür. + Şöför Cemalin idaresindeki 
1823 numaralı otomobil AksaraY\\a 
Remzi efendinin kızı Müzeyyoııe 
çarpaıl§tır. Müzeyyen ayaklarııun,. 
yaralanmıştır. Şoför yakalanmştır. 

+Patlayan kutu - Sirkecide 
Pazarcık otelinde oturan B lga• 
ristan mahacırlerinden M• atala 
atanıa kızı 7 yaşında Hu~niyo 
din çöp tenekesinde bir kutu bul
muştur. 

Hüsniye, Ahmet ve Kamil il
mindeki arkadaşlarile beraber 
oynarken bu kutu müthiş bir 
gürültü ile patlamı~tır. Neticede 
üç QOCuk vücutlerinin bir kag 
yerinden yaralanmışlardır. 

Kutudaki madae, tahlil edit· 
mek üzere kimyabaneye gönde
rilmi.§tir. 

+ Defterdarda yangın - Def· 
terdarda Süleyman efendinin evin· 
de)vvelki gün yangın çıkmı§Sada 
söndürülmüştür. 

+ Kalp sektesinden - Anado
Ju oimendöfer makinistlerinden 
Hüseyin efendi lokomatifi tahrik 
edeceti esnade kalp sektesindoa 
vefat etmiştir. 

mU§tur. Bafoı)ara 100000 lira tovzi edil· 

miıtir. 
Kaçaa ıandık emiui - Izmirde 

Dikili malsandığındaıa 9500 lira alarak 

&a1ayyl1p eden sandık emini ömer Lütftl 
efeacli Rizenin Hope kazasında yalLalan· 
mııtır. 

lunil'deki komiınialer - YakalaaaD 
ko111t1Miist!eıılen 35 inın mub&k.omeıd• 
yümda batlaD&c&ktır. Diğer mevluı!lar 
tabliye edilmiıierdir. Bunların içllMi• 
§Chr~ı:n•ı.!"t' nJcr.••.u c.l~u!ıı.t!a uı ı .. 
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llaHaLlvelle va.dcll 
Penerbahçeli atletler tarafın

dan tertip edildiğini evelce haber 
verditiraiz Bayram, dün Kadı
köyürtdeki ittihat Spor sahasında 
büyük bir intizam içinde muvaffa
kıyetle iora edilmittir. 

Bayrama temiz yeknasak 70 
ıılletin resmi geçiti ile başlan
ınış ve atletler şiddetle alkış
lanmıştır. Havanın kapalı ve 
kısmen yağmurlu olmasına rağ· 
men oldukça kalabalık bir 
halk kilttesi müsabakalarla ala-
kadar olırıuş ve tiribünleri dol
durmuştu. 

Resmi geçitten sonra koşulara 
başlandı. Elde edilen neticeler 
§unlardır: 

100 metre - Hilmi, Suat, Ne
cati , Sadullah, Üı;man , Saki , 
Sait, Saki, İsmail , Haydar , işti
rak ettiler. Tasfiye koşusundan 
sonra yapılan Finalde Necati 12 
birinci, Hilmi ikinci, Saki üçün
cQ geldiler. 

200 metre - Hilmi , lsmail, 
H&11an, Yusuf, Sait , S~,dullah, 
Nedim, Reşit iştirak ettiler. Fi
nal koşusunda Sait 24 2/5 bi
rinci, Hilıni ikinci, İsmail üçün
cü geldiler. 

400 metre - Muhtar, H~san 
Raşit , Saıt , Sadettin , Nediıtl , 
Haydar girdiler. Haydar 50 115 
de birinci, Muhtar ikinci ve Ra
şit üçüncü 8'111diler. 

800 metre - Muhtar, Bedii, 
Reşit, Demir, Sadettin, Cahit, 
Hadi i§tirak ettiler. Muhtar 214 
415 te birinci , Sadettin ikinti 
geldiler. 

1300 metre - Bedri, Ahmet, 
Tahir, Demir, Sadetti, lbrahim, 
Mahmut iştirak ettiler. Ahmet 

, 4,56 da birinci, Bedri ikinci 
oldu. 

5000 metre - Tahir, Ahmet, 
Salahettin, Vecdi iştirak ettiler. 
Ahmet 17, 45 2/S de birinciJıği,' 
Tahir ikiıtc.ıiliği kazandı. 

irtifa atlama - Hasan Melih, 
Ihsan, Hilmi, Yusuf, Alaettin, 
Tahsin, Muzaffer iştirak ettiler. 
Hasan Melih 1,55 , atlııyarak bi
rinciliii, Tahsin ikinciliği, Hitmi 
üçüaciilüğü kazandılar. 

Uzun Atlama - Tahsin, Hil· 
mi, Bedii, Necati, Adil Reşat, 
Halidun, Alaettin, Haydar, fs
mafl, Saki iştirak ettiler. Tahsin 
~i, Necati ikinci, Saki üçü· 
ncü oldıtlar. 

Üç adım- Tahsin. Necati, 
Fuat, Saki, kenan, Suat, Haldun, 
iıtirak ettiler. 1Tahsin 11,80 at· 
layarak birinci, Necati ikinci, 
Kenan ü9öncü geldiler. 

Disk - Üç atlet iştirak etti. 
ve sırasile Necdet, Burhan, Mu
fahhan derece kazandılar. 

Gülle- Necdet, Burhan, Suat, 
Mehmet, Latif iştirak etiler Bur
han biriaci, Necdet ikinci ve Su
at üç.üncü oldular. 

4 X 100 bayrak - Atlet, Fut· 
bulcu ve c\enizci takımları arasın· 
daki müsabakayı atletler ka~an· 
dılar. 

Elde edilen derecelerin düşük 
olmasıF ener bahçeli atletleri nevmit 
etmemelidir. ilk hamlede kazanı
lan bu dereceler hatta ehemmi-

yetli bir muvafıkıyet bile teşkil 
etler. 

Fenerbahçe turnuvası 
F enerbahçe tarafından tertip 

edilen turnuvaya, şehrimizin Türk 
ve ecnebi bütün kıymetli tenis
cileri iştirak ettiği halde dün baş
lanmıştır. Tenis sahasında mem· 
leket gençliğini bihakkın ve mu· 

vaffakiyetle temsil eden F enerbah
çelilerin turnuvası daha ilk saf· 
hasında muvaffakıyetle geşmiŞtir. 

Dün elde edilen netaiç şunlar

dır: 

Galip - Yordan: Yordan 7-5, 
8-6 galip. 

Ratyanim - Şodvar: Şodvar 
1·6, 6•3, 6-.t gaI•p. 

Suat - Lenğ: Suat 6-0, 6•4 
galip. 

Kerakaş - Hile! : l<larııkaş 
gelmediğinden Hile! gııMp~ 

Sedat - Jöfredi: Sedat 6-4, 
6-4 galip. 

Ferit - Şefik: Ferit 6-3, 8-6 
gaHf>. 

Davit - Tevfik: Tevftk gel· 

mediğinden E>a\lii f'•· 
Ohaneııyan - Reşat~ Okanes

yan 6-4, 6-4 galip. 

Şefik: Ferit - Suat: Seclat 
(Dabl) Suat eki.pi 6•0, 6-1 getip. 

Karakaş: ŞH~n -:- . ~t: 
Sedat: Karakaş ~~~ 
Suat - Sedat ekipi gaip. 

Davit: Jöfre<\i - Snit • Şod· 
var: Sııit - Şodvıır ekiPi 6•4, 4-6, 
7-5 galip. 

Turnuvaya devam 
tedir. 

cdıamek-

Fuibol maçları 
Harbiye • Gt\lataıtaray maçı , 

dün yazihtııniz glbi, i~a edil
me11tiftir. lstanbııl şamp1poo.tsı· 
nın a;ıstl hal ledilec,eti lıakltrnda 
mıntakaca bir karar verilecektir. 

İkinci köme şanpiyonu 
Dün Tak.im stad)'omunda 

ikinci gr11pa ~nııup fUttıol tıt
kııııları arssındaki Hk maçhırı 80il 

iki müsabaka ile intaç ethlım, ve 
lstanbulspar takımı Altımırdııyu 
da yenerek ikinci kömenin şan?i· 
yonu olmuştur. 

& 
-- &&& -== 

••••••••• 
ABONE 

ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

Uç aylık Alil aylık Seııetik 
Dahil: 5 9 17 lira 
Hariç için : 9 16 33 
Ad•es teböili için 15 kuruı gönde-

rilmeli. 

IMn 
'J'ek si\tunda 
Alımcı sayfada 
Be; inci • 
DörcMıncU • 
Uçlmcu • 
lkillci • 

santiini 
$ kuruı 
50 • 
80 • 

120 • 
200 • 

Banka ,-e ,.. . ,oı;esatı Maliye il atılan 
ILWM>Si tarik')'• tabidir. Tiiitret mttd· 
tıriyetinln, ~rkııtleritı lasoi!i lıald:ııı<l· 
aiti i!Anlari!e kQtltii adilllıtıer ve alıO
niııı şirketler ilanları, sanlmıi otuı 
ıı..uruştur •. Devair ve müee9es'tdl rea· 
miY• ilanları, Türk tııeki<>pleri ve asarı 
ıntitıleşire iliıı!ıırı ııantimi yirmi 

ı.ııru§lur, 
!...s-~l'N'!lffli~·HHG>ltffti 

. ··~, ... ' ;~~ı··"~""'"= ... ,,~·~·~~-~-~~="'.. ... ~·~. ....... . . - "': .... -~-~-~<,~;F~;;..L' --~r=-=-w.,;-- --=r-' ~ .. - .?t;.:;:: .. .. .... :ıı;-;a•- t .. ·- .. ~· • o ~-.-stı: ..... "t ......... :E .. ~~TLJfi 

IV1Eiv1URIYETI IÇIN 1~~1 

1".lJS.A:B.AK:A 

E . BANKAS:tl; 
ANKARA·ISTANBUL·IZMIROE ! 

icra edilecektir. . 
; 

' . 
Teşkilatımızın daha ziyade tevsiini derpiş eden Bankamız bir musabaka imtihanı icra ederek 

• forme, amir ve memur alacaktır. 
• Müracılat edeceklerin sinni 22 ile 40 arasında olmalı ve müessesatı maliye ve bilhassa 

, ı Bankalarda çalışmış olmalıdırlar. 
Frasıııca veya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı tercihdir. Müptedi alınmayacaktır. 

: imtihan neticesi Bankaya kabul edilecek memurlar İstanbul, Ankara ve !zmir de dahil 
ı olduğu halde teşkilatımızın her kısmında müdüriyeti Umumiyenin münasip gördüğü mahalde ! 
: çalıştırılacaktır. l 

Maaş• İmtihanda derecei muvaffakıyete göre tehalüf edecektir. i, 
• Benk"Ya kabul olunabilmek için İmtihanda muvaffak olmak ve Bankaca ! 

• sureti malrremanede yapılacak istihbaratın da matluba muvafık olması şarttır. imtihana iştirak • 
: etmek ieteye~ler lstanbul •e İzmiı'tle şube müdii 1 iyetlerine, Ankarad ise mel))urin müdüriyetimize 
,9 Hazirıın 929 tatihfuden itibaren milraceat ederek imtihan duhuliyesi ye matbu bir tercümei 
hal varakası alabDecıelderdir. laıtliıan günü bu matbua doldurulmuf olarak imtihan evrakile 

• birlikte ~a tevı:ti editecekı:ir. 
Aıtllt v~;.ur olard: girmek illteJ"'.İlllll' ayrı ayrı imtehana tabi bulunacakları cihetle •• 

'imtiltan s~:'!ie 2 sınıf olar~ krtip e'.dilmiştir, imtihana 19 haziran paıar günü Istanbul • • ! 
'Ankaıa ve l~M~ saat tiçte miibaşer~t epatıc~r. • a i 

• J~.,p,'tfI.r m<Atrem olacak ve ' işıiraf\ edeısl:erden arzu edenler yalnız olarak imtihan edilebile· !H: 
cek~. · · 

, lPitfi1H1,~11, muvaffak: ol~larm adedi ihtiy!JÇtan fdlila· olri.Uğ'u taktirde de bunlar ati için kayt ~ 
edileceklerdir. Ş-ımdiye k~ıır Bankamıza mffıoacaat etl,erek memuriyet talebinde bulunanların • 
im ' · · · i1~6ltf. : 

• j • : 

"-

Kredi Lyone Bankası 
Anonim Şirketi 

T~ırı~t»ı.~_.e · edHm~. ser.maye ışs. milyondur. 
ıi J,lart 1929 tarihindvki hilançodut. 

Mevcudat 

Fr. 

Diiyunat 

Vadesiz mevdu•t ve seneJııt Fr. 
' 1 

~li!f;ibıttı cariye 
&laeı.~S!I vıı:cipüttediye hesabat 
Nliçı.hr 
Vaı,"tti scnedat 
l\'l!l,<lboUI lreı;stat 
S~ııei sıwl~nın kar ve zarar hesabı bakiyesi 
Mulltiıiif -Üıf9'it aitçal6Tı 
Temamen tediye eiiilmi~ sermaye 

1'r. 

941 .99'4.576;62 
7.~.'448.000,51 
829-~.956.20 

3.924.~.429,39 

4.32.5.~6i 
117.483.155,12 
35.003.000, " 

12.m.~!<et.4t 

4.775.891.242,79 
6.'ıll.170.434,24 

195.933.799,25 
4l6. 930.329,80 
387.626.339,47 
234.169.6~,90 

18;542.219, .. 
227.250.00, " 

255,000,000, " 

12.9:fa.514.085,45 

Meclisi idare Reisi Müdürü UmumHer 

·Baron Brenkar 

AU..if'INCH 

TAYYARE 

R. !\fason E.Eskarra 

BIOVDK . 
PİY A1VGO~~U

1 

S. el KEŞiDE: 11 HAZIRANDADIR. 

IBCVCK iKRAMiVE:;: 
50,000 Liradır. 

...... 

YA BİR 

DOKSA 
Almalı ya hiç saat 
kullanmamalı. Zira 
1) O K,S A katiyen 
bozulmaz, dakika 
şaşmaz ve tenıi
nath saattır. Fiat· 
lar ehvendir. 

Başlıca saat d tik· 
kiinlıınndan arayınız. 
Toptah sstı ş: 
RİKARDO LEVİ 
ve BiRADERİ 

lstanbul, Havuzlu 
hau 9-14 

Her cins saat deposu. ,.-----
Devredil~cek ihtara beratı 

• Kendi doltluraD tabancalar hak· 
kında• 01\beş sene müddetle 20 11-la~ıs 
925 tarih ve 283·298 numro ile 
eımayi mttdtıriyetinden bir kıt'a ihtir: 
berat: istih_sal kılınmıştır. Bu kere 
mezkur ıhtira furuht veya icara veri· 
lec_eğinden iştirasııın veya isticarıııa 
talıp olan zıwatııı İstanbulda Yeni 
postahane arkasında Aşır efendi ki· 
taphaııesi sokağıııJa Türkiye hanın
da 19·22 numrolarda ınul:im Yekili 
İstok efendiye mıiracaat eylemeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
•Kendi dolduran tabancalnr hakkında• 

onbeş sene muMetle 20 Mayıs 925 tarih 
v~ 282 287 No ile sanayi mtiditriyeıınden 
hır kıt'a ihtira istihsal kılınmıştır. Bu kere 
~eıkOr ihtira furuht veya icara verilece· 
ğıaden iştirae1nn ve)'& ieticarına talip ze. 
vaıın lstanbulda yeni postahane arkasında 
A~ir efendi kitaphane sokağmda tdrkiye 
hanında 19 22 numaralarda mukım vekil 
!stok efedniye müracaat eylemeleri, 

Devredilecek ihtira berab 
• Şeker vesairenin tahvili ve tef· 

riki amcliy<·si· hakkında onLeş sene 
müddetle 12 Temuz 1927 tarih ve 
566 numero tarihinde Sonayi mtidü· 
riytti ,den bir kıt'a ihtara beratı is· 
tilısal kılınmıştı, Bu l<ere mezkür 
ihtira fruht vaya icara verileceğiuden 
İ•ticarına ve ya isticarına talib olıın 
zevatın İ•tanbulda Yeni postahane 
kasaradın AşLr efendi kitapbana so· 
kağ:ında Tllrkiye hanında 19·22 nu· 
mernlarda ınu:'.im vekili htok efen· 
diye mliroaatları 

Devredilecek ihtira beratı 1 

• Kendi dolduran tabancaların 

Tramvaylar 
ı:;~Gen gün Emin önü Bebek 

lr,mıvayıııda bir vak'aya şahit 

oldum. Karaköyde tramvaya binen 
iki yolcudan kondoktor bilet iste• 
di. Bunlardan birisi iki adet Bebek 
bileti istedi. Kondoktör parasını 
aldı. Fakat Kabataşta iken tram· 
vaya bir kontrol geldi. Biletlere 
bakarken bu iki biletten birisinin 
Fındıklıya kadar verilmi~ oldu 
ğunu söyledi, elindeki numaralı 
kağıda bakarak bileti yırttı. Bir 
müddet sonra ve kontrolda gidin
ce biletci yeniden Bebeğe kadar 
bilet parası iştedi. Halbuki yolcu 
"13:!8,, numaralı olan bu kondok
töre parasını evelce verdiğini ye
niden ne parası istediğini sordu. 
Biletci bir takım küfürler ve fena 
laflar söylemeğe başladı. Her 
yolcu muztarip oldu. Mesele an
laşılmıştı: Biletci evelce başka bir 
yolcudan nasılsa aldığı bileti ver· 
miş, yeniden Bebek biletini kon
trol gelince vermişti. Kontrol da 
bunu anladı. Fakat sahanlıkta 
biletci ile fi~koslar etmişti. Bu 
mes "ele~ hakkında nazan dikkati 
celp etmenizi rica ederim. 

Beyoğlu: Hamal başı serkis 
sokağında Adil 

Mühendis mektepleri 

Mühendis ve fen mektepleri 
bu sene esaslı surette ıslah edi· 
lecektir. Mühendis mektebi, uzun 
zamandan beri devam eden çok 
eski bir müessesemizdir. Mekte
bin ıslahı için Nafia Velc8leti bu 
sene bir program hıızırlayacaktır. 

Ankara çocukları 

Ankara Hiınayei etfal cemiyeti 
şehirdeki bütün çocukların dişle· 
rine bakmaya karar vermiştir. 

veni neşriyat 

RESİMLİ AY 
Son haziran nnshaH çıkti. Ab

dülhak Hamidin dibi olmadığını 
iddia ilden yazılar ve meşhur me
celle muharriri Cevdflt paşa torunu 
ve Fatma Aliye hanımın kızıııin 
nasıl hnstiyan ve rahibe old:Jt...;.u 
faşeden makale bilhaaaa dikkate 
\>ayandır. 

Resimli Uyanışın 
(27) inci nushası çıktı. Bu ırnebada 
Ahmet İlı;an Beyin güzel bir me
kaleBi, Falih Refik Be:ılle Halit Falı· 
ri Beylerin şiirleri vr' Mahmut Sa· 
dık Beyin Şekeepir yazm vardır, 

"ISTABUL LiMANI,, 
Limana ait bütün muamelatı 

liman tarifelerini ve bi\tün li
man rüsumunu, istatistikleri, 
her türlü nafi malumatı muh
tevi bir eserdir. Her tüccar 
ve limanla alakdar ber ke
se lazımdır. Cila t nefiı basıl-

ı 
mıştır. "1. lira mukabilinde 
kitapçılarda ve liman firke· 
tinde satılır. 

latılılf 
F otograf makinesi 

ÇayJ·tessar, 1,4,5 = 16-5 san· 
timli 10 X 15 kıtasında Mentor· 
Re([eks bir fotog1af $ı;l>/ıl..tır gör· 
nıfk ve pazarlık 6'mek isteyenler 
lı€r gıliı sııat 12·2 ye kadar matba
amızda Keııa1t Hasi.p ~· müra· 
caatiarı. 

~ 25.000. 15.000, 

12.000, 10,000 llc. 1 R A L. 1 K 
·eKR.AMIVELER VE 10.000 

tetik tertiball hıı.klıında· onbeş sene fclcuıeok Bahri 
ın~dd,tl~ 20 l\1-.yıs 925 tsrih ve Btınkur 

Sefıt 

284 299 nıııl"•1'0 tahtrnda S..nayi 
aıttd•ırıy•Uııdeı:ı bir kıt'a ihtira beratı Merkezi 
lstiiısal lW1'<1ll!tı. Bu kflnl m~zhür . 
lhıfra frı..tıt v~ya kara 1:-eıil-eoe -,~11• ' A m 111 t ed r a m 
d~n ~tiıuıııa veva isticanta W'çıı p.Jatada k...., lıonl ~ ..ı.uıadıı 
obn ~oval••., İıta.,b'llıfo y e:<i poat•· ı ..tol' ~,. :mı ./l U....... 
h.ne crhs ncla ,\~u- ef"Oldi k:larba- ıı,..-... ,,_,,,._ ..._,_. 

~ r lldaıtu... ·- A ... 

ne so ' 'l):ıc..!a Türiııre haııuıda 19-2' ı.,_.,.. aıhut 16;- ı • ....- ı . ...r"' 
cuınerularda n;ucım v~:ıili J,ııok , m''"""'"" .. -ni,et kerııdar. ıı.n 
efendiı•e m~:ncaat eylemd,,i. j 

......-)' .. , 

. liAAL9'K IBI R MCKAFAT. 

u keşidede cem'an 3,900 numero~f.li 

, ... ~~~~ .. ~~t·!!:::!m,..~~~.,~~~·~~I ~ ... • .:9 ~ar-.. \ .. !1.:~~'fa",;"'l,.-';iı. •fY ... '~Y~li ..... ~ ~Jtrid ....... n~~~"=~h'i_, ) 
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• ( unıarte i 1 KD A M, Haziran 8, 19L9 

6 •Y vade 
VE 

lüks ve seri JS.MET Peşin para fiatile 
PAŞA vapuru 9 haziran 
Pazar pnü tam saat 15de 

Calata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kf" in acentası
na müracaat. Tel. stanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopati 

a centalııına müracaat. Telefon 
Beyo lu 854. 

Magazamızda bisiklet, gramofon, otonıobil lastiği saat, soba ve saire. 

~ Istanbul yeni postanekarşısında eski Zabtiye caddesi~de No 20 MEKiKÇi ticarethanesi 

~"'311a 

:ı Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

FIR UZAN 
J'apuru 9 Haziran 

PAZAR günü akşamı 
Galata 

nhtımından hareketle(Zongu· 
ldak, lnebolu, Sinop Samsunı 
Ordu Gireson, Tırabzon Surme· 
ne ve Rize iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

1 TafBilat için Sirkecide Mes
adet ham altında, acantasına 
nuracaat Triestino dairesi TeL lefon : lstanbul 2134 ı 

_. ACmdar zadeler 
vapurları 

Seri, lüks Karadeniz postası 

Millet Vapuru 
Pazar 9Bazi 

ran 

Giinü Akıam saat 18 de Sir· 
lieei rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
L nye, Ordu, Gire$0Jl1 Trab:wn. 

füzeye azimet ve Sürmene (Jt ak 
fıkebir, 6Örele) iakelelerine uğra 
yaralı avdet edeeektir. 

Müracaat mahalli: İstan· 

t
i Meymenet hanı altındaki 

yazıhane. 
Tıelefon: Istanbul 1154 

~!!!!!i!iı!!ii!iii~~~~~~m 
. . ,, ,, ...... ·C., 

Dqyçe Oryam Bank 
1Uihi te'sisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telef on Bey~ 247.248-984,985 

cw iıtanbul 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

Günde 12000 
Otomobil ıaıtigi 
~ ağmurlu bir havada } ol üstünde otomobillerden inip lastik 

tamır etmek kadar can sıkıcı bir şey taıotavvur edebilirmi&iniz. 
GUDYER lastiklerinin kazandığı muvaffakıyetin yegane sın:r 

buna her Jastikten ziyade mani olmasıdır. ' 
GUDYER, tam manası)le mfü·azeneli bir laı;tiktir. Lastik kısmı 

harici arızalara her cihetten mukaHmet edecek şekildedir. Bezi 
GUDYER süpertüist ipliğinden mamuldür. 

S1rf f iatının ucuzluğuna kapılarak fena bir lac:tik almak. İşten 
anlayan bir ot< mobil c:ahiLinfı yapn a)acağı şeydir. 

120 hin GUDYER lastiğinin imal edilip satılmasına yegane 
sebep her tarafının münakaşa kabul etmez muvazeneli sağlamlığıdır. 

Gözlernizin onüne 110 bin otomobil dış lastiğiyle 120 bini mü· 
tecaviz iç lastiğin teşkil edeceği manzarayı getiren. Bu GUDYER 
in dünyanın her tarafındaki fabrikasında 24 saat zarfında imal ettiği 
otomobil lastiği adedidir. 

Fabrikanın oniıdeki 81 binadan mürekkep esaı:: fabrikasında 
üç taknn amele, dünyanın GUDYER ihti)acınm bir kısmını tatmin 
için mütemadiyen çalıjmaktadır. 

Bir lasticin bu kadar fazla satılabilmesi için bir tek seher 
\ardır. 

MCKIEMMELöVIET 
SAGLAMLIK 

e • • • • 1 • • 

............................................................. 
f Defterdarlık ilanı ! .................................... ~ ~ ...... ~ ............. .ı 

SATILIK DÜl\.l AN 
Galatasarayda Hacı mi i m l 11 ı in 

apartımanı \e Ünyon s·t' 
aahibinin vergi borcundan \ ı ta ıhi ıl 
müzayedeye konulmu~tur, ta ıp o n rın & 

mllracaatları • • 
KiRALIK BAHÇE 

Kii~ıthanede Çağlayan ko 1\ ın n 79 d 
muhat iç hah ·esi ş raiti mul\arrer i n .. irn\8 
verilecektir. Senelik kirası 1000 1" adır. M z de t mdiden 12 h zıran 929 
çarşamba günU Def terdarl k ta ( ı O;,) • • 

KİRALIK ŞERBETCILIK MAHALLİ 
İstanbul Tapu ve kadastro m ıdllrİ) etin l n, n lik kirası 135 iirııdır 

mUıayede pazarlık suretile 12 H zır n 929 ar~ mba •unu defa rdarlı ta (38 ). 

SATILIK ANKAZ 
Y~şıll<oyde K )İ im h:ılle nın b e li bah cirnr nda l'i Or)a cadde· 

ıind madam Faney Du ul a a ı uz rın 9 odalı bina :ı.ııl az muhamı en 
bedeh500 lıra mtıza) ede 22 hazır n 929 cum rte i g nu Defterdar! ta ,; ap • 
laca tır (693). 

KİRALIK OTEL \E EV 

Hadıınköy satın alma koınisyonundan: 
ıt t n ı ti a ı 1 u:ınn Sade a • Bul ur, Kuru f • 

tur ıh 1 1 ı 29 ha ran 029 tnri ·ne mil dif 
H ıı 5 

MJususA 

Selanik dördüncü beynelmilel sergisi 
(Ziraat, senayi. el işleri) 15-30 Eyltil 1929 tarihine kadar devam 

edecektir. I tirak ~tmek arzusunda bulunan esham ve ya tıcaretgiblar 
fazla malumat almak için (lleyoğlunda Ağa hamamda) Yunan Cene· 
ral kon olato una müra aat edebilirl,,.r. 1::-tirak istidalan onümüzdeki 
30 TemQluz tarihine kadar sergi dairelerine müvaselet etmeleri 
luımdır. Yunan ceneralı kon olatosu 

İkinci kolordu satın alma komisyonundan: 
Saman Knru ot Od o 
kılo kilo kılo 

300000 · 400000 2020000 Behke"ir için 
150000 200000 Suaıgırlık İçiD 
4:>0000 40C 2 0000 

IJ 1 dn ı ık arlnri ' ı 
1:> te fı ti ıl 
1 m n , 

Asl<eri müna
ltasa ilBnlaıi: 

r····;~;d:khd;·;ı·M:;;üi;i··;~;;:~i;;······· 

~··············~~ı:::~:~~~~~:~~ .................... 1 
~ - Mektep diploması (yuksek mimar ve~a mühendis mektebinden mezun.) 

Hangi mucsseaelerde hizmet ettifioe dair vesaik. 
- Her dUrlu aıkeri iopaım kqifuame proje ve hiubatı fenniyesini yapmağ.a 

maktedir oldujJuaa dair veeaik. 
.J. - dK1DUnea bir memur içia lüim gelen evaf ve mesa1ayı pmil ye cami oJ. 

utuaa dair hUsnühal varakuı. 
5 - ~~erlikce bir iliti!i olmedılı ve hiç bir suretle mehldlm ve auiıöbret • 

hıbinden obnacLiıni ine edea veaik. 
Balidaki §V&İti liaiz ve 150 ile 200 lira ücretle İzmir mttstebkem meTkİ 
mi~htıuda. is~me talip mimarlarm Kıılada mttatahkem mevki inpat 
komıeyoau nyuetıne muracaatları. 

T eahhüdtinU ifa edemeyen mfltaahhit nam ve hesııbma S.nkamıtd~ kıtaatıo ihti· 
h. ıacı olan arpa kapalı zarfla mUoakuaya kuomuıtur. lhaleısi 15 haziran 929 tari· 
J 1~ e ~t 16 ~ Sankamııdaki askeri atm alına komiayooUDda yapılacakbr. Talip-
erın temmatlarıfe Sarıkamııdeki meakGr koıaisyoaa muracaatJan. 

.A. dana merkezile, Dörtyol, Meraiıı ve lalahiyede buluaıı kıtaat uyvanatınm ihtiyat 
olan kuru ot kapalı ı.aıfla münakasaya konmuıtur. lhaleli 20Haziraıı929 perıealte 

gUnil saat. 10 da Ailauada ukeri satın alma 1to•1oounda yapılacaktır. Taliplerbl 
Adanadalu ıne&kQr koınilyona moracaatJarı. 

K apalı ~rfla mUakıuısaya konulan Çorumdaki kıtaabn ihtiyacı olan 111tr eti ile 
odun ıhale gününde verilen fiat bahalı görtıldtıgUnden 18 mayıs 929 tarihind.. 

itibaren hir ay zarfında puarbk IW'etile ihale edilecektir. 
Taliplerin prtııameaini Çorumda askeri l&tıo alma komisyonunda görmeleri ve 

teminatlarile mezkur komiayooa muracaatları. 

····~····················································· Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 

~lıkla mubayaa ;?dilecek •>lıuı 30000 Jı.ilo pirince ynm ihalede verileD fıatlar· 
.haddi. iti~de gö~ülm~igioden tba~~ 10 haziran 929 pazartesi günü saat ıs ı• 

talik edılmııtır. Talıpterm §&rtnameımı komia, oDumuzdaıı abaalan ve ıartnamcde 
yazılı olan ıekildeki teminatlarile komisyonumuzda huir bulunmaları ilin olunur. 

E u~ ~in dort yüz kilo sade yağın verilen Fiatlar haddi itidalde görülme-
. dığ~nden pazarlıkla mubayaası takarrur etmişdir ihalesi 9-o 929 tarihine 

m~saaıf pazar günü saat 14 de yapılaca.~t·r. TaJiplerin şartnamesini gorme
lerı ve ~artnamede yazılı olan §ekildeki teminatlarile komisyonumuada huır 
bu]unma]arı ilin olunu 

G umuş suyu haatabanesı ihtiyaci için 2 -25 kilo koyun eti pazarlık 1Uretile ma-
bayaa edilecektir ihaleai 11 haııran 929 salı gUnU saat 15 de yapılacaktır. T• 

l ı lerin ıartnamesini kumisyonumuzda görmeleri ve §&rtnamede yazılı olan ıekildeki 
t minatlarile komis) onumuzda hazır bulunmaları illn olunur. 
2640() kilo sabuna )evm ihalede verilen fiatlar gali göruldugunden pazarlıkla 

ıauba.) aası talı.arrur etmiıtir puarlı~n ihalesi 12 haziran 929 tarihine 
musadif peqenbe günü saat 15 de )apılacaktir. Taliplerin prtname~ini ~örmeleri Ye 
§art namede yazılı olan ~ekildeki teminatlarile komil) onumuzda bam bulunmaJan 
ilin olunur. ••• Jımi Mıkdarı ihale tarihi Gunu aaab 
Arpa 216000 4 7 929 Perıenbe 15 kapalı 
Saman 405810 6 7 929 Cumarteıi 15 kapalı 

kıtaat ihtiyacı için balada mıkdarı yazılı iki kalem nıevadın hizalarında göJterilca 
tarihlerde ihaleleri icra edilecekdir. Taliplerin ıarbıamesini komiı) onnınuzdan almaı. 
n ve 14rtnamede yazılı olan ıekildeki teminatlarile ihale zamanından evvel komiayo
numızda hazır bulunmaları illa olunur. 

f ··~~;~;i:;;:;::.;;;;;..::~~:·~::;;::::;1 
.ı.. ........................................................ . 
E skiıehirde kol ordu binası dahilinde teait edilecek olan kalorifer tertillatı 150 

Haziran-929 Cumarteai günü eaat (14) te ihaleai icra edilmek üzre kapalı wf 
usulıle (20) ıttn mliddetle münakasaya konulmuıtur. Talip olaıılar pıtnameaiai göto 
mek üzre her gUn ve yevmi ihalede ~apalı urf larile komisyona gelmeleri. 

r ...................... . Bakır kl>,iinde barut fabrikalarında lmiltı harbi ye 

l ..... ~ .... :~-::.:~::=~=:~:::n: + S anatlar mek.tebinin ihtiyaı•ı olan 1088 çekı odun kapalı zarfla münakuaya konuı:-
muştur. ihalesi 1 temmuz 929 pamrtesi gunu saat 14 de icra kılınacaktır. itaya 

talip olanların teminatlannı havi mUhUrlU tekliflerini meddlr günde ihale aaatından 
mukaddem komisyona tevdi eylemeleri. 

M uhaf ız böluğttnün ihtiyaci olan 1500 kilo sade Tatı ve 600 çeki odun mlioal .. 
ta}& .ı.onulmuıtur. ihaleleri ayn afrl ve 3. TemmllZ 929 Çarpııba gUnU saat 

14 de icra kılınacaktır. itaya talip olanlanıı teminatlariyle meıkQr guode komisyona 
mllracaatlar1. 

ı······················· ..... ···~········ ... ···· .. •······· 

i ....... ?.~::~ .. :::= .. ~~:::::~:~~ ...... .J 
Saat 

72000 Kilo Yaı sebze .mUnaka11i aleniye ile 9. 6. ı929 Pazar 13.5 
12000 • sut • • • 9. 6. 1929 • ıs.o 
8000 Kıse Yogurt • • • 9. 6. ı929 • ıs.o 
7000 Ton KömUrtahmil ve lahlfye!l • • 9. 6. 1929 • 16.0 
Mudafuimilliye veklleti deniz kuvetleri efrat TC talebe iaıeai için yaı .ebıe ft 

~Ut yoprt ile komfir tahmil ve tıhliyeei mijoakuai aleııiye ile bir.alannda muharrer 
gtln ve eaatta icra edilecektir. Şartnrmelerini gormek isteyenlerin her gUn ve vermek 
iste enlerin teminatları latanbul müeneatı babrıye mulıaeibi memllöftl vemeaine 

1 nuıkbuı mul abilinde teslim ellikleri halde yevmi ihalede ve muharrer aatlarıada 
1 IW•mpaıada denôz oabn olma k..U.JOOuna m•WlUllan. 

Vakıf akarlar müdürlü
ğünden: 

Miizayedeye vaz ol11nan emlak 
Bahçe kapuda dördüııcU vakıf hanın zemin katida 12-4 No mıga 

ve hanın uma katında 18 ve 26 ve 28 ve 29 ve 35 ve hiria(j katında 17 
ye 20 ve 21 ve 22 ve 36 ve ikinci katında 2 Ye 4 No odalar 

Müddeti mtiıayede: 27 Mayıı 929 tarihinden 19 HUİftlİl '29 ~l)anb8 
gUnU saat on dort buçup kadar. 

Balida muharrer emlak kiraya '.erileceRüıden mUaay•,e .uolunm°'tar 
Taliplerin yevmi ihale olan son günün aaat on dört buçaRuna kadar artna• 
meyi okumak ve teminatı muvakkata ita ederek mUzayodefe İştira ·etmek 
üzre lstanbul Evkaf mUdUrlUIUnde vakıf akarlar mUdürlfllline mUracatlan 
ilin olanur. 

Evsaf ve mU§temilitı hakkında malOmat almak i~te;eoler mtUAyccle 
odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

ın1:11._ Doktor ~ıntm•t. 
Haseki kacluılar hutanesi Cilt 

ve Firenp Hekimi 

Cevat Kerim 
Türbe de Eıki Hilali ahmer 
binası. Tel: lıtam. 2622 • .: 
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