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~edtye muvazenesi 
~li İktisat Meclisi, Cumarteıi gü
"""'n beri içtimalarına başlamış 

uyor. Geçen ıçtimaın nihaye-

Baldvin çekildi; kabineyi amele fırkası leş il edecek 
• hük\ımetin bu meclise verdiği 

~lilı mevzuu şu idi: Memleketin 
re nıuvazencsi ..• Bu terkibin i

Cttiği mana üzerinde biraz te
~Uf etmek, faideden hali değil
: l'ürkiye, dünyanın her memle
ile iktisadi münasebatı 6lan bir 

~tttir. Bu münasebatın hududu 

1 
lıça geniştir. Bir taraftan bir 

i llıemleketlere ihracat yapıyoruz; 
tr taraftan muhtelif memleketler 
lriycye ıthalat yapmaktadırlar. 

1
tf tııcı'elc yalnız, resmi kuyudata 

•nit olan ithalat ve ihracat a
<laki nisbeti ve farkı bulmaktan 
t olsaydı, heaap neticesinin leh 
~ aleyhte mi olduğunu dnlıal 
:""lak mlimklin olurdu. Halbul.i, 

t muvazenesinde derpiş edilme 
1tölp • d 

:·· ~:::,:,",e~:':..:~.~:a::l>t;~~ 
, ~ki komisyonlar, nakliye ma· 
~ ... kaçakcılık yüzünden kayba
. Paralar, ecnebi teşcbbüsatı hu
·)•ainin alıp götürdüğü paralar 
1 ~1•ınen lehte, kısmen de aleyhte 
dtdiJecek şeyler vardır ki, bun
htsabını resmi kuyudatta bııl
İnıkan yoktur. Halbuki, im he

~ llıeınleketin tediye mııvzcne
t "11lhim bir tesir yapmaktadır. 
ı\ı; İktisat meclisi, tediye ı.uu
~•inde ehemmiyetleri bariz o

gibi iktisadi muamclatr haki
lı· Y~kın tahminlerle teıpit ede-

lr, 

ı~n 
~ ~ iUive edelim ki, menu, 
iyetJi olduğu kadar mUtkül-

;.~•hlıatine istinat edilebilecek 
11

tiki vesaika malik olan memic 
,.'hile bu tediye muvazenesine 
·1 • 
O. •cap eden bir çok husuıl mü-

tı hesap ve tetkik eım~;te güç 
lt]ı· 
~ ıyorlar. Mesela: Beynelmilel 
"'l!'tt 
· Odası, muhtellf men1!eket-

• lediye ınuvazeneıini bulmak 
'l'U.ikat yapıyor. Beynelmilel 

OJat Odası en ziyade ve•.:lika m•
M·I\ ltlcmleketler ha'.<kında yap
ı.ıı.'00larda bu kalemler hakkın
lı . farazi ve çok takribi rakkam 

1 'ktifa mecburiyetinde kalmak
·ıl{~buJ etmeli ki, ist•tistiki ma 
•n ı "t l'."z ,'i!ından dolayı bu mliş-
1,\·:~r~ıyede dah1 ziyade fa2la

•,kulatı tasavvur eden Ali 

t~ Meclisi, Ankara•h, Jstanbul 
liı · Urd, birer h.ısusi l:omıayo:ı 
~ •derek mevcut mal(\matı top

'1'a .salı§mıştır. 
· ~~•bi hesap ve tahmin meaele

\ kat'! bir hilküm ve rakkam 
,, ttınekten daiına kaçınmak Ja-

ı, liük 1ı aq- funet yapacağı ttşclıbüs 
\ı ~ gJam esaslara, sa~lam hesap
'/anmak inechuriyetindedir. 

lıa Yalnış bir tetkika müstenit 
1 ~li '•ketler menfı no:ic~lcı ve
'1._ İktisat Mechsi, bugün tecli
~ ••nesinin tetkik ve tespitine 

b·ıe hakikatin kendisini bul
~ e ona giden yola girmiş bu-

, tı• B k . 
~j ..• • u no tanın, ıktisaai va· 

\ı e~uı anlaşılma"' ncktaı naza
\~ · "tnnıiycti büyüktür. F..sascn 
·le İll:aYelere bir hamle ile, ilk 
· ıı,_ e "arıJamaz. Yüksek neticr

·.,aı, . . 
. ''~<1· •çın yüksek bir azm llt 
''1 t •ven çalışımyı göze almak 
.. li"'k" ~~ "ıec u .umeti~ lıu -~ııkuf ve 
tı 

1
, • lısınden ıst'd gı şey, gi-

< •tısadi f ,,. k .. }' ... , a"',ıy,·. ttC" cndısıne 
~ ·lar · 1,,.·lı 1 .'• 1mklin yollarını açmak 
.... ;. ktısaı Meclisin< böyle bir 

••t tc . d' mennı c ıyolL?. 

MAHMUT 

~~ ektepliler 
.\ı,ınc Müsabakası 

1 ı' haftanın yazılarına alt 
'<lı%~ haziran pazarr°'i günii 

~ 4tii1ıcı hafta 
~~ ~4~1 ran pazar &'Ününden 

~-~ı 
l~ ~11<1 rıtn pazar rününe 
'lı. llrdır ... ttı . 
~t Üddet zarfında 
~i 'ıtıizde çıkan en 

\Yi ttı haberi 200 keli-
'~1 &'eçnıemek üzere 
~11 ll1üsabaka me

tıa gönderiniz! 

intihabatı kaybeden ı•e istifaya mecbur otan 
38/Jık Başvekil Baldl'uln intihap esnasında 

nutkunu Irat ederken 

~Baldvin istifa etti 
' ...... . 

Muhafazakarlar hilkumet 
teşkilini ameleye bıraktılar 
Kral kabine teşkilini amele fırka
sına teklif etmek üzeredir. istifa 

nasıl oldu? 
Hariciye nazırının ispanyaya cemiyeti 
akvam içtimaına iştiraki teehhilr etti 

Londra, 4 (A.A.) -M.Baldwln,bu eabah ••at 10 da Wlnd· 
•or •••o•una gltml• ve orada kendlelnl yatıık oda· 

eındıı kabul etmı, olan krala letlfanameelnl takdim 
etmı,tır. 

Londra, 4 (A. A.) - HOkQmetln latlfaıı benuz ııan edllmeınlt 
ise de M. Baldwlnln bu zeminde ittihaz etmlf olduğu karar dlln 
aktamkl kabine lçtlmaından sonra malOm olmuttur. 

Vukua gelmek Uzre olan tebeddUIOn ilk netlceal Slr Auıten 
Chamberlalnln Madrltte inikat edecek olan Cemfyı:tl akvam mec
lisine lftlrak etmemesi olacak ~e mezkQr mecllıte lngntereyl 
lıpanya bUkQmetl nezdlndekl lnglllz bUyDk elçlıl Slr Oeorge 
Oraham temsil edecektir. 

Amele hükümetl ne %eman geliyor? 

Kralın, belkl de buıtUn ve nihayet yann, yeni amele hUkQmetlnl 
tefklle memur etmek Uzre M. Ramsey Macdonaldı, nezdlne 

davet etme~lae intizar edilmektedir. Şu halde yeni blllı:Qmet ka
maraların içtima için tespit edllml~ olan 25 Haziranda parlamento 
huzuruna tam olarak çıkacak ve o tarihte amele fıtasının bu 
içtima devresinde takip edeceği idari ve teşrii programın tasla
ğını yapacak olan nutku Kral! okunacaktır. M, Baldwlnl hemen 
istifaya sevkeden amllln bllha1Sa amele fırkasını intlhabatta ka· 
zaomı' olduğu zaferin semeresinden mahrum bırakmağa matuf 
bir battı hareket kabul etmek latlyormut gibi görünmek korkusu 
olduğu zannedilmektedir. 

Kaldı ki, mumaileyh bu suretle hareket etmekle intihabat mu
cadeleslnde milletin vereceği tar arın mana ve şumulll her ne 
olursa olsun onu memnuniyetle kabul edecetı sııretlnde mllnta
blplere vermiş olduğu söze sadık kalmaktan başka blr,ey yapmış 
detfldlr. 

Baldulnln ittihaz ettiği karar 

M, Baldwlnln ittihaz etmiş olduğu kararda şu mlllfthazanın 
da teılrl olmuttur. iktidar mevldlnl ele almasını muhik gös

terecek bir eberlyete sahip olan her fırka bu itibarla, parla
mentonun kUşadında tendi programının esas hatlannı çizecek 
otan nutku kırallyl tanzim etmek hakkını ibraz etmektedir. 
Binaenaleyh amele fırkasını bu haktan-mahrum etmek dotru ola-

maz Hiç fUpbe yok M. Baldwln başka tflrlU hareket ettltl takdirde 
parlamentonun l~lerlnl memleketin zararına olarak mUtkUlleştlre
cetfnl dllşUnmllttur, M. Baldwlnln hemen c;ekllmesl sayesinde 
amele fırkasının acilen bir kabine tefkll etmesi vo kabine erkanı· 
nm 25 Hazirana kadar kendflerlne &it nezaretler umuru ile Ulfet 
ve istinas peyda etmeleri imkanı basıl olacaktır. BUtUn ılyaıl 
hrkalar M. baldwlnln memleketin an menfaatlerine ve lngllterede 
mefrutl bayatın eareılmaz esası olan parlamentarlzm u~ulllnlln 
menfaatlerine mu\· atık buldukları kararını tasvip etmektedirler. 

* * * AMELE FIRKASI MEMNUN 
Daily Herald amele ftrkasının noktayı 

nazarını neşrediyor 
Londra, 3 (A. A.) - Muba

fazakllrlardan bir çoğu, M. 
Baldwln fırkasını liberallerle 
takviye etmeği kabul etse blle 
hail hazırdaki bllkQrnetln iktidar 
mevlı.llnde kalma11oın lı.at'iyyen 
Oıtlmall olmadığına git gld o 
daha ziyade kanaat getirmek
tedirler. Liberallerin ittihaz ede
cekleri hattı hareketin bu huıusta 
pek çok dahlU tesiri olacağı 

vupheslzdlr. 
Londra, 3 (A. A,) - Rllyter 

ajansına nazaran, ahvaldekl 
müphemiyete ve kralın yeniden 
bastalanmıt olmasına rağmen, 

lnglllz plyaeaaı metindir. Ve 
hatta devlet eshamı mahsus bir 
tereffll göstermektedir. 

M.Lloyd Oeorge, fırkasının 

dlter reisleri ile vaziyeti tetkik 
etmı, olup bu hafta zarfında 

liberallerin kat'T hattı hareket
lerini tespit eedecek olan bll
yOk bir liberal lctimaı akdolu
nacaktır. Bir kaç gUno kadar 
M.Lloyd Oeorge, Rugbyde bir 
nutuk söyllyecoktlr. Mumaileyh 
bu nutkunda fırkasının malı.-

satlarını ortaya atması kuvvetle 
muhtemeldir. 

AMELE FIRKASI MEMNUN 
Londra, 3 (A.A.) - Amele fırka

sının mürevvici efkarı olan Daily 
Herald fırkaaının yakında iktidar 
mevkiine geleceglnden bahsederek 
şunları yazmaktadır: 

Son dört buçuk sene zarfında M. 
Baldwine hlicum etmekten hali kal
madık. Ve şimdi gerek kendisinin 
ve gerek refiklerinin muannidane 
bir sebat ile takip etmiş oldukları 

siyasetin nihayet sonu gelmiş olma
sından dolayr memnun olmazsak bu 
pek gayri tabii bir şey olur. Maama 
fi bu hal M.Baldwininkat'iye'n tered 
düde kapılmaksızın hükumeti terket 
miş ol~asından dolayı kendisini tak
dir etmemize mani teşkil etmez. Si
yaact sahasında bir müddet daha to
pallamaktan ise çekilmeği tercih et
mek, işte mukadderatını metaneti 
ruh ile karşılayan aklı selim sahibi 
bir adamın yapacağı iş. 

KONGRE TOPLANACAK 
Londra, 4 (A.A.) - M. Baldwin 

TOrKiJe- fnnanistan 
1

Kadrire Hm.' 
Dün Izmire 
gönderildi 

. . . . -- . ..,...,_,.,. 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. Bilaralların le~lili 

kabul e~il~i 
Raberlerde bir lezal: Yunan hariciye 
· oazırıoıı beJanatı 

lzmir müddei 
umumisinin 
beyanatı Güzideler diyorlar ki~ 

Reşit Galip Beyin cevabı .•....• ' 

Reıtt Galip Bey 
ye tawif ve Türk nesillerine bunun 
•İlelebet muhafaza ve mildafaasın
tavıiye eder: 

Dıl u d . f{, c... Esas Tiirk Milletinin haysi-
n : "o rıye anım 1. •f · / k d .. . . . . . . 1m yet ı ., r mı/ et o/ara yapnıasr ır •• 

cBirinci vazifen Türk lstiklBlını 
Türk Cumhuriyetini ilelebet nıuh 
faza ve müdafan etmektir. Mevı:udi
yetiıün ve istikbalinin yeg8:ı~ tt1ml!'-
li budıır; bu temel •enin en klfn. tlı 
bJ:zinentlirt. 

gunii şehnmıze getınlmış o a Bu esas fatikl§Ii tamma malikiyetle 
lan muhtemeldir. Laznn gelen temin Q/unabilir • • Saltanat devvn 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. ettiği taktirde bu istik/Ale müemmen 
Tahkikat evrakını tetkik edece- nazaTI ile bakllamazdı .•. • 

Tarihin uzun asırları dinlemi o
lan kulağında ebediyete kadar Tiırk 
nesillerinin şu sesi çınlayacak: 

Atina, 3 (A.A.) - Meb'usan ve 
ayan meclisleri, amiral Konduriotis 
i yeniden reisicumhurluğa intihap 
etmişlerdir. Amiral, 295 rey, M. Ve· 
nizelos ise ancak 3 rey almıştır. 

KADINLARA İNTİHAP HAKKI 

ğiz, şayet Istanbul müstantik- c... Dokuz senelik ef'al ve icra
liği lüzumu muhakeme karan atımız bir silsilei mantıkıye il• mü-

. hakemele · · rü" talca olunursa ilk günden bu güne 
«Birinci vazifemiz Türk istik

lalini, Türk Cumhuriyetini "Je
lebet muhafaza ve müdafaa et
mektir. Mevcudiyet ve istikba
limizin yegane temeli budur; 
bu temel bizim en kıymetli hazi 
nemizdir !>ı 

ve~ışse mu nnın ı- kadar takip ettiğimiz istikameti u-
yetıne başlanacaktır. Şayet tah- mumiyenin ilk karaTln çizdiği hat
kikat noksansa biz ikmal edece- tan,- milll bir sır gibi yll/arca vic
ğiz ve ona göre kendilerini mu- dsmmızda ta~ıdığımız - hedeften 
hakemeye sevkedeceğiz. ~~la inhiraf etmemiş olduğu kendili-

Atlna, 4 (A.A.)- 70 meb'us bele
diye intihabatında kadınlara intihap 
hakkı verilmesini istemiştir. 

lTlLAF NASIL OLDU? 

Ağır ceza mahkemesi salonu gınden tebarüz eder.··> 
nun müsaadesizliği nazan itiba- Bu hedef, Gazinin belki mektep 

1 k muhak • El sıralarında bulundu~u zamandanberi 
ra a ın~ra • . ~e?ın .... - tasarladığı Büyilk Eser, yani cBilıi
hamra ıdaresındeki mıllı kütup- kaydü şart müstakil Türk Cumhuri
hane sinemasında yapılması da yctb idi. 

Eski Romanın ünlü şairlerindtr 

cHorace:t en büyU:k eserini tamamla 
dığı zaman: 

•Bir abide ikmal ettim ki ömri Lima, 3 (A.A.) - §ili ile Pcrou 
arasında "Tancno Arico" arazııı 

hakkında akdolunan muahede bu 
gün imza edilmiştir. Bu muahede 
mucibince Şili hükilmeti Tacnoyu 
Perouya vererek ve gene mezkur hü
kfiınete ita edeceği 1,200.000 İngiliz 

lirası mukabilinde Aricuyu kendi 

muhtemel görülmektedir. Gaziye fikirlerinin ve ruhlarını!' 
bütün kuvvet ve merbutiyeti ile inan 

tayyareJerı• anların iman parolası ve ebedi vah
det cephesi onun bu Büyük Eseri

tunçtan daha çok sürecek it demiş . 

mülküne ilhak edecektir. 

ltaıyıi 
yarın sabah geliyorlar 

Tayyareler nereye 
inecekler? 

Llmanırıızda bulunan Jtalyan , ................. ... 
~ muhrlplerl yann sabah şehri-

: Cuma güniJ : mtze gelecek olan tayyare tııo-
• a sunun lltlhalı.lyle Karadenlze c;ı-
: • · kacaklardır. Filo ayın 12 sinde 
• Aka OUndUzlln son yaz- : tekrar limanımıza gelecek ve 
• dığı edebi, mıııı ve mohalll • 14 Unde ltalyaya hareket ede
: gllzel bir romanını neşre baf- • cektlr. Filoda 50 zabit 100 kU· 
• Jıyacağız. : c;uk zabit bulunmalı.tadır. Mlsa-
• Çapkın k • tirler şehrimizde bulundukları 
: iZ • müddet zarfında Tarabyada To-
• Bu gllne kadar yazılmış : katlıyanda kalacıtklardır. 
: olan romanların dar çerçlve- • Kolordu, bahriye iter ve tay• 
• sinden kurtulmuf yep yeni : yarıcllere yapılacak merasim 
: bir eserdir. • için mııfassal bir proğram ihzar 
• Cicim Ali ye • etmiştir. 
• • : Zabitan ve efrat vesait nalı.-
• Çapkın Kızın. Anlı.aradan • llye flrketlerl tarafından mecca-= yazdıtı mektuplarla başlıyan • nen nakledllecektlr. 
• bu eser : Vail Muhiddin bey dUn fllo 
: Aka gUndUzUn • kumandanına ladcl ziyaret et-
• Çok zarif, çok ince ve çok : mittir. 
• yerli uılublle her zumre oku- • Filo 4 kısımdan mürekkeptir, 
: yucuyu peşinden sllrUkllye- : Bunların bir kısmı Anadolu 18• 

• celı. harekette ve canlılıktadır. • h!llnde omur yerinde duracak, 
• Ç k • diğer ile; kısımı ise Rumeli sahi· : apJıın ız : llade BllyUkdere önOnde denize 
• Ramanında Ankaranın • inecektir. 
: Anadolunun bUtlln genç Tur~ : Limanda bulunan iki ltalyan 
• kUn ruhu gizlidir. Cumadan • muhribi bu kısımlann tarfısıaa 
• sonra karllerlmlz gllnlerlnl • demirleyip flloyu tenvir ede-
• . • ceklerdlr. 
• zevkle gec;ırmeğe hazırlan- • v I k I 
: sınlar. • • .ı apı aca meras m 
•••••••••••••••••••= ltllyan tayyarecllorlnln lıtlk· 
parlamento açıldıktan sonra da mu- bal proğramıoın tatbikatına 
hafazakarlara riyaset etmekte de- Bahriyeden Miralay Celal bey 

nezaret edecektir. 
vam edecektir. Muhafazakar fırka 

bu günlerde hatır hareketini tayin 

etmek için bir konferans akdcdecek-

tir .. 

kada ~-..., ..... 

Tayyareler Karadenlze r!ttl• 
kten aonra tekrar ayın 12 ııln· 

de gelecek 14 dünde rtdecek· 
!erdir. 

---

dir. 
Gazi eserini cilmü fennin en son 

esaslarına müstenit bir Devlet> di-

Türk Milleti Gaziye kendi Ese
rinin ömrü için bu ölçüyü istihfaf 
etmek hakkınr verir. 

Dr. REŞİT GALİP 
Aydın meb'usu 

* * * 
Müderris Veli beyin cevab 

Bendenizce: Gazinin, her biri bir geçmesidir; ve, Büyük Türk !nlı:ila
dcha abidesi olan eserleri arasında br yapılmış bütiln bir felsefe siste
bilyUklük ve güzellikce mutlak bir midir onu yazmak türk mütefekkir· 
uygunluk ve birlik hakimdir; ve Bü- leri için mukaddes bir borçtur. 
yük Türk İnkilabının ber safha ve Gazinin duşunücülük dehasından 
her cephesi işte o büyüklilk ve o doğan ve yapıcılık dehası ile Biıyük 
güzelliklerden örülmüştür. Türk İnkilabı şeklinde hayata nakş 

Gazinin düşünücülük dehası, yapı- olunan bu felsefeyi türk münevver 
cılık dehası kadar büyUktür.Escrlcri ve mütefekkirleri, türk edip ve sa
ni insanlığın en büyük mefhumları, natka~ları, türk mürebbi ve mıider
en büyük mes'eleleri hakkında büsbü rıslerı ne kadar eyi anlar ve anlatır 

!arsa, ne kadar eyi duyar ve duyu. 
tün mustakil büsbütün yeni ve o nis· rurlarsa Gazinin eserlerinde ki bti 
bett.e cazip ve derin bir felsefe sis- yilklüğünğ güzelliğin, alem şumul 
temıne bağlı görmemek kabil deiil- kıymet ve te"ılrinin karsısı:ııda türk 
dir. Kanaatımca : Gazinin yapıcılık milletinin ğururu ve cih~nın hormcı 
dehasııııın her tecellisi kendisinin ve hayreti o derece artacaktır. 
düşlinlicülük do!tıasmın mahsulu olan VELİ 

bu sistemin, safha safha, fikri var- Ankara llukuk mektcbı 
hk halinden fili tahakkuk haline müderrislerinden 

* * * 
Sami Beyin cevabı 

Gazinin yarattıjtı eserleri birbirln 
den ayırmak ve birini diğerine ter
cih etmek kudretimln haricindedir. 
Çlinkli: nasıl ki bir Tilrbln makina
sının balkalarr birbrine bağlr iıe 
Gazinin e&erleri de öylece blrbrlne 
merbuttur. Nasıl ki bir Tllrbin ma: 
kinaaının halkalar.ndan hangial ge
miyi ileri ıürdüğünil bilmek ve seç
mek kabil dcğilae, Gulnin vuclide 
getirdl~i inkiltp sefinesini de hangi 
eaerlerl yürlittliğünü ayırt etmek-bu 
glin- mümkün değildi~. 

Gazinin eserleri bir (KÜL) dür. 
Ve bunun adı: BÜYÜK TÜRK tN
KİLABI dır. 

SAMİ 
Ankara meb'usu Sami Bey 
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Tepedelenli kanından olsalar 
ölürler fakat teslim olmazlar 

Milliyelil lelrika : 24 AYHAN 

MiLLiYET 

sene 
38 milyar 
17 milyon 

1 

borç 
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Kralın hastalığı 
Vehamet yok ama 

iyi ide değil 

A.Im-;yada 

·ı·ı ,A.ı 1 ı ı a . 
Bel~ika-Jlınanya arasın~a 
Doğrudan doğ
ruya bir itilaf 
aktı muhtemel 

Berlin, 3 (A.A.) M. Strese
mann, Belçika markları mes'ele 
sinin tamirat mes'elesi hakl<nı
daki müzakerat haricinde hal ve 
tesviyesi lazım geldiği fikrinde 
bulunduğundan iki hükfunet a
rasında doğrudan doğruya mü
zakerata girişilmesi için Belçi
ka hükumetine Cuma günü kat' 
1 tekliflerde bulunmuştur. 

Paris, 4 (A.A.) M. Schacht, 
bu gün M. Younga bir mektup 
göndererek Almanyanın Yıoung 
p!arumn tatbikından eve! Belçi
ka marklan mes'elesinin kat'i 
surette halli için yeni bir esas 
üzerine müzakerat icrası maksa 
dile Belçika ile bir itilaf akdine 
amade olduğunu bildirmiştir. 

Almanya bu müzakeratta kendi 
sini temsil için M. Ritteri tayin 
etmistir. ---·,·----

Temps satıldı 
lngiliz gazetelerinin yazdıj:tı

na gllre, Paristc çıkan Temps 
gazetesi satılmıştır. Gazeteye 
maruf lcvanta tnccarı Koty ta
lip çıkmı11 ise de satın alama
mıştı r. Temps M.Mel isminde 
sabık bir meb'usa satılmıştır. 
M. Mel, Perlyer bankasına Ra· 
bip olan zengin bir alleye men
suptur. -----Bu sefer geçebllecek-

ler mi? 
Sevme, 4 (A.A) - Paristen 

gelip burada karaya inen ve 
Nevyorka müteveccihen uçacak 
olan Fransız tayyarecileri "Co
uduret ile Malllon,. müsait hava 
beklemektedirler. 

Tehlike yok 
Napoll, 3 (A.A.) - Vesuve 

yanar dağının ba,ııca kırate· 

rinde yeni bir fetha açılmıştır. 

Bu fetbadan çıkmakta olan ıav 
kitleleri "Pompcl. istikametinde 
akmaktadır. Maamaflh civar 
kasabalar için bir tehdit te~kll 
edecek derecede dlğildir. 

~-2~:so11 ·Haberler· 
----

Adliye tayinları 
••••••• 1 

Istanbul agır ceza reisli~ine müfe 
tişlerden Ferit Bey tayin edildı 

Ankara, 4 ( Milliyet ) - isi Ekmel, Fethiye mllddei u 
Münhal olan dördüncü sınıf Ad- miliğine mülga köyccğiı ınuJ 
liye miifettliğine ceza işleri mü- umumt muavini Sadık, fethi. 
dürlüftü muavini Alaettin, Istan- azalığına Sivas müddei uJll~ 
bul agık ceza reisliğine birinci muavini Sefer hilml, fethi 

at3'1 
sınıf müfettişlerden Ferit, Afyon azalığına mülğa köyceğiz 

1 
Aziziyesi müddei umumiliğine dan Hulusi, Fethiye aıa Jll~ 
hukuk mezunlarından l\luhterem zimliainc köyceğiz aza miilBP 
Sami, Yozğat sulh hakimliğine ziyaettin, Fethiye müstıtn~klı~ 
Düzce müddei umumisi Bahaet- mülğa köycej!;iz müstanıı~. ·. 
tin üs.nan, Düzce müddei umu- met Saim, Köycegiz hakinılı(I 
miliğinc hukuk mezunlarından mülğa Fethiye hakimi j\lch 

Şevki, lstanbul asliye azalığına .K:ızim K_öyce~z m~ddei .~~~ 
Ankara sulh halı.imlerinden l\leh- lığine Fethiye muddeıunuını. .i 
met Ali, Ankara sulh hakimli- Hakkı, Köyciğiz mü,;rantikll"~ 

··ı,. F h' . ·~i ıtsı ğine derecesinı muhafaza kaydile mu 5 a et ıye mıistantı~ ol 
Aukara mahkemesi ikinci hukuk Sivas müddei umumi m0811Jı 
azasından Ali ulvi, Ankara ikinci ğinc i\liilğa köyceğiz azaS10

1
er 

hukuk azalığına anka;a asliye Abulğani beyler tayin cdildı d 

ceza azasından Nurettin, Ankara icra muavinlip;inc üçüııcıı 
~ş 

asliye cc:ı:a azalıj!;ına Yozgat isti- rece hakimlerden olduğuna v 
naf azası sablkasından Şükrü, verilmiş r'an lstanbul icrı Jllıt' 
:\lazgcrt hakimligine bitlis aza vinlerinden Şekip Hey 30Jir: d 

aşla Kula azalı"ına, takD 
mülazimi i\lehmet vcysi, Ergani " 111v 
osmaniyc hakimllgine Diyribekir harclrahsiz Çangri müddei 

0 

aza miilazimlip;inden Mustafa muani fHiseyiıı Ilüsnü Bc6'ı~~ 
LJ 30 lira maa,ıa Salihli 

1 

ı füeyin, kırkagaç müddd umu- ' 1ı' 
hakimliğine, talebi ile .. J' 

mili j!;ine .korku teli hukuk hakimi rah.< ı :r. Siııdirği hakiınlııtı0 ıııı 
E~at, Rize agır ceza riya~tinc miista[a l·:krem bey .JO lif& 
ikinci sını[ mufetti~lcrden ı\"ccati, aşl3. Rize ceza hakinıliginC~' 
Gircson mLiddci umumi muavin- yanı terfi Bafra müddei ııJll ,.ıı: 
likine hukuk mezunlarından Liit- si Hasan tevlik bay, 40Jira İııııı 
fü, Rize agir ceza reisliıtine An· !çel müddei umumiliğıJlC, , '" 
kara agır ceza azasından Tahsin birinci mustantikliğindcn :~~ 
beyler tayın edildiler. Mustafa bey 20 Ji~a 18ıe 

30 lira maaşlı lstanbul aza müla- Boyabat müstantikllğine. j]Sf~o 
zimiiğine derecesini muhafaza ile harclrahsız lslahiyc ~O ıı 
kaydile lstanbul m!:a mülazimlerin- tiki MUsllm Hilmi bey. ıJl~P 
den Ridvan, lstanbul aza mülazım- maaşla, İslahiye müstand ~ 
liğine hukuk mezunlarından Su- meslek mektebi aliyulala rrı t'f 
at Hayrı, Fethiye asliye riyase- !arından Hiiseyin Avni beY 
tine mulğa köyceğiz asliye re- edilmiştir. 

Incirlerimiz ve Ameril<tl 
Gümrük resminin tezyidi lznıirde 

fena bir tesir bıraktı ;~ 
lzmir, 4 (A.A) - lnclrlerlmlzln Amerikaya ithali esnssıııdırioıi1 

diye kadar alınmakta olan gömrilk resminin tezyidi haberi şe 
etkari umumiyesinde fena tesir hasıl etmiştir. ysY 

Amerika hükumetinin lzmir konsoloslugu mahal!J gazetelerfıl p 
Ugı neşriyau nazarı itibara alarak hükı'ımetl metbuaşı oeı,e!' 
teşebblisatta bulunmuştur. lzmir ticaret odası dahi Jazııngeıeıı 
bilsatta bulunm.ıştur. ----a----
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,~MİLLİYET,,İN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ ----
Jesaili nakliye 

Grev bitti 
ICatibi vurdu Otomobiller saat
l\öıniir a;;clesinden · tarını düzelttiler 

Azizin işlediği 
cinayet 

• 
Tophaned• llo,tanbaşında oturan 

\nırıür an1ı.;fc ·inden .. <\ıi.1. ye\·mivele
l'ini nuk .. aı ,·a1.ını~ dıye komür de
~"~ katibi İhrahım efendi ile kavi(• 
'u 'ek uç verıııdoıı bıçakla a~ır .u· 
tqrc \'Jı:tlımı~tır. (·arıh .\ztı bu 
ı1a\crıl·n s(lnnı. kaçmı~ m~Cffih ta 

.... f;H;j tetlavı ha .. tilne~e katı.iınlmı~ttr. 

• \1nıf qe{·nıediğlnden ken-
tlisini denize allı 

J '"c ta'eı1c::ıu1Jı:n _\hn1et \usret ef. 
4;,ııııfını gc.-ı.:nlen1c'.')inc..len meyus 
~'•k dun kendi,ıni 1 lal iç 'apunından 
~flİl.L' atmış~a d!. t•rral tan yt:ti~ilertk 
llilarılmı~tır. 

Bir bakhalı soydul•r 
ı\ ~'lravda 1 Lı-eki caJde;indc lı4 

numaralı hakkı! s.Uh elandinin 
ılıı~~lnını kılidı kırmak sum1lc 
~•kılı l·:theın ile , \hdullıh ~rtrek 
11 

\"<ık <~ya ç•larık kaçmıılırdır. 
ır,ızlardın i\hdullah vıkal•nmıştır. 

Hırsız kız 
S•rıııtvadı \li Fakih mıhıleslnde 
I) •tıırın Ay>c il. ın kızı 17 yaşında 
, tde:'I anneı.;.inin sandığını açarak 
le litı a..;ırdıktın ~ı;nr;a :--ırr• k:ıdem 
ı'''llı.-tır' 

llir muse11i tabancayla 
. inlllıar etil 
(\:Ptha~ıııtia • erki> sol..aAındı IJir 
~Pa.rtshondJ oturan -t.() yı11ndı 

lz :tf dün -;ah11h H~:~nıne hir kur 

1 

11 'iıkıırak ııırihar elOlİ1tir. Sebebi 
•ec 1 ı·· ulur. 

~arifte 
\Iecburl hizmet 

tı· 
;ıı· kısını nnıallimler 

~ark vih\yetlerine 
gidecek 

'ıııı\ıu.,ııim mekteplerinden "'.t· 
ıılup mecburi hizmetlerıni 

nu, ~ apnıamı~ olan muallim· 

1:
1n :>ttrk vilılvetlcrindeld mu· 

'il . 
llılrrk cdıdlll tekarriir etmi~· 

~ \ 0 kalctln bu hu,u;ta hazırlı· 
't~ kadro yakında maart! E:ma· 

ne tdıllg edib:ekcir. 

~e'"hum Asaf Paıa 
\ı için ihtifal 
Ud•rrı, merhum doktor Asaf Pş. 

t '•nej devrlvel vefau mUnuebodle 
t . 
• bulunan makber•~! ziyaret• 

ı ~0tktir. Arzu eden Akııbı dost 
\ 1•he~lnfn yarınki cuma (tlnü 

0nu çeyrek geçe köprüden !· 
\ hlteket eden Heliç vapurunda 

nıııalın rica olunur. 

\ı ~illet mektepleri 
, ••rlf idıre'l ıarıfındın ınlllıt 
·~~Plcrı hakkındı hazıılınmıkıa 

\\ 'llııtnım<H vfüe O&d<ml millet 
~ .. ~~erı yalnız r:sm! nıekteplırdt 

\t re.;mi muallimler dert 
t"!trdir. 

~,~ 
\:."P binalarının leftlıl 
••rır iuarLsi iınumuzdeld 

., eı·c-i i'in mektcplerimizın 
· 

1 lih·ır·ı 1 · ı · ı • v e ,·azıvet erın cer 
lı . . 

\ a,ı,tmhtır 
-~tif ,. '. 
1 '.nıını flehrer bıy dun 

'tlak d ;, · arın ıı .\laarif miıdtı· 
lıf·tr h · ev oldup;u halde 

ta"• ı. · 
'ı taldıe vurduna Kİt· 

•r·ı 1 1 . "an 'tanhu .~ uncu 
~ırnıi~tir. flu mekrehin 

'lltısait olduğundan bir 
• ıtta k · me tep itt haz edile 

h "•kiıd:ırdeki kız san ar 
1 1 

1ı.,k a çc,, ın dt,· arlırı da 
•Jı l:ı \c bina tamir edil 

r. 

ı],l b 
~,~; ... Uatkongresi 
~ ... l' llıauı TÜRK MAT· 

"ti •ıı~l::MIVETINDEN: 
, '1ı;htı uı Türk matbuat 
, ~,~1 lı~) 'ııı umumiye'! 
•I tan 
ı 1 tııa e~ 1929 Pazar rttnı: 

11 ecekur. Azayı aa
lu bthemhal t şrlflerl 

ıı~ 

-----
Şot<>rler saate hile kat

mak İçin yeni bir 
tertip buldular 

Cç gtındenbcrl devam et· 
mektt: olan >öförlerln ıı;revi 

diın sabah birmi~tir. Taksilerini 
tashih eden ~oförler dlın sabah
tan lrlbaren oromobil bekleme 
yerlerinde mlı~reri beklemege 

ba~lanttşlardır .\ncak mevcut 
taksilerin iıçte biri tuhlh edll
mi~tlr. Seyrüsefer merkezi bu 
grevden sonra şoforlerin yeni 
bir hilesine muttıli oimuşcur. 

Bu $O[örler rak,ilerine kırk yerine 
: l!O yazmı,tardır. ~·ııkat otomobil 

100 metro gitrlkcen sonra 22 

kuruş yar.ıcıığma 4\! kuruş yaı· 
maktadır. Bu suretle rerntmiyl• 
e~kl tılui Etarl yazılmaktadır. Dun 

bu suretle hlht yapan şoförlerden 
bir kı~mı yaklanmıştır, 

Şoförlerden mürekkep bir 

her'et dün de Şehremanetine ır;e· 
lerek halt eski iddialarında ıuar 

etmi~lerdir. 

Oiın •abalıtan beri tatbik 
edllen tarifede ki19!ık tak~iltr 
açıldıkları zaman 20 ve h~r ytiY 
metro için 2 kuruş vttzmakcadır

lar. 
Şehir hario ;çin ı:ıdip ;!,dıne 

otomobillere ~il kuru~ verilecek· 
tir. 

Rllsumatla 

Ne ciiret? 
2,000 lairlık lpek

llyl kaçırmak 
isteyenler 

Dtin Rüsunııt idaresi mUhim 

bir kaçakçılık mescl"ine vaziyet 
etml•tir. 

GtimriJk mlidlriyctinden aldı· 
~mı~ maltı.mata ıı;öre, lstınbul 
gumrtik anbanııda bulunan bü
yllk hlr sandık ipekli eşya, bu 
meaelede allkadar kaçakçılar 

tarafındın transit ~uretlle Roman. 
yaya göndermek iızr~ vapura 
sevkedllmek bahanesile gümrllk· 
ren ~ehrı çıkarılmı>cır. 

Bu kaçakçılı~ı vaktiııdv haber 

alın muhafıza memurları kaçak 
eHa sandığını ~irkeclde köpriilU 
handa bir Ermeni tiearetbane
~ind• bularak muıadıre etmiş· 
!erdir. 

Bu hadisede alakası olan Alber 
lımlndc bir komisyoncu tagayyüp 
etmlf H dlger allkadarlar vaka
lınarak haklarında tahkikat~ ba;-

' lanmtıtır. 

Kaçak ipeldller (20Ull) lira 
kıymetindedir. 

iılaznunlar. ,andıgın muhre
viyarını bilmediklerini \C kaçak

çılı~n kombyoncu alber tarafın
dın vapıldıjtını iddia ecmi~lerdlr. 

Bai miıdLir Hakkı fley, maz. 
nunların cilrumlerl heniız kat"I 
surette Ctsplt edllmedlp;lnl, mız. 
nunların vaziyetinde ı;örülecek 

memurlara lşttn el çektlrlleceğlnl 
söylemı~tir ------i',stonya ltonaolo&u 

E,ıonyının Türkive cenorll kon· 
solo•lu~unı tıyfn olu~an M. Ern.-t 
C webermır. ~ehrimize ~elmi,tlr. M. 
wehermın TfırkiıenfnbüyUk şehirle 
nnc fahri kon"oJo,Jır cıyin edeçek
tir Bunlınn turklerdon olıcıfını 
dun bir muharririıııizt soylemi~ti1. 

. \1. "ebermann avnı ıttlul&tı Yuna· 
nani~tındı yıpmı$ ve sehrimlıe .. \ri
nıdan K•lmtktedlr 

1/caret sarayı 
Dordün•ti ••kıl han karşı<ında 

in.t1 edilmesi rı ıvvur olunan ticarı:t 
in;asına yakındı hışlanı 

Borsa konıiı;erl Londraga 
gidiyor 

1 .ondrıd• 29 marttı topla"" cak 
llan l >.,manlı ·h.11nkı" hey.eti nınumi
e ine htilômetımiz namıt•a Bor~• 

ırn <rl l\cmaleıtin lloı-. hutalıgı 

ıı;ççmış ııldu&unJan, 1 t 1 laı randa 1..vn 
1 t edrck ;r 

Memlekette 
Şiddetli yağmurlar 

Bozantı ile Karapınar 
arasında hattı bozdu 

.\danadan ı;elen mıhlmata 

nalaren on ıı;tintlUr yaıtan yaıt· 

murlerdan tren munakalatı lnki· 
taa uıtratmı~tır. :-ieyhan nehri :ini 
olarak yarım mdrt! yüksdmiş 

ve bazı tarlalardan ekin demet· 

!erini. sUrüklemi~tlr. 
Bu seyl.ip yliııınden trenler 

ancak Adana ile Mardin ııra;ın

da i~lemektedir. 
Bozanti ile Karpınar arasında 

yağmurlardan hac bozuktur. 

Boğulan çocuk ve kadınlar 
l lıber ıldıl;ımııa gore, Sarıyköyü 

de su basmııtır, Çar~ıdakl bütün dük
ktnlar kapalı bulunmıktıdır. iki çocu · 
tu sular alıp ıötürmüıtür. 

Nazilliye iki saat mesafede kain 
lsabeyli köyünden !'lızllllye ır;elmekte 
olın bir kadın köprüden geçerken 
Mendereıln çılgın sulen hem kadını 
beın de köprüyü alıp götümıüııur. 

Bundan başka aynı günde Kıtacasu 
mıntalcasındın "lozflllye gelmekte 
olan bir kadın Nızlllinln Arslanlı 

(leyındı suların hücumuna maruz 
kalarılı hayvanlyle beraber botulmuf· 
ıUr. Kıdınotğız yetlın çocuklarının 

nafalı:uıaı remin için köylerde dolaş
mıktı lmi4. 

Sulırın an!'ııtn bıst;rmaaındın 
nulu<~a daha hir çok telefat olduftu 
ııt>ylenmektedlr. 

Sultanhi<arın 'iıhatlı çayında 

~inıdiye kız.dar su yoktu. 8tl son 
Y•~•mırlardın çay t•itıflı gibi sıılar 
yeJi '<ki7. metro yuksek11tindc olan 
kflpn1nuf\ üıerinden a~mışttr. 

Sultınhmrlılınn ifadesin• (Qre, 
bunJın ll!O .. ne eve.l vene tlöyle 
bir alcı olıııut, lıkıt ktıprynün lıze
rlnden su geçdıemifıir. 

Y amur tren yoilınndı da muhim 
ha.arıt yıptııı;ından treni« mun\lzım 
seferler yapamımıktıdırlır. 

Atlna sefareti baı kilttpll(Jt 
Haricive vektletl memurlarından 

Sedat Zeki hey Atlnı sefııeıt bil 
kldpllftlne tayin olunmuttıır. Aıfnı 

sefam! baı kttlbi Zeki N ehil bey de 
ıtaj i~n merkeze alınmıştır. 

Umuaı nıarangozlara 

Mırıngoılar Cemiyetinden: Ce· 
miyetimlzin Doktoru tarafından ••· 
nafımıT. Meccanen muıytne edilmek· 
re olup iliçları da Cemiyet tarafındın 
meccanen yıptınlır 

C'emiyetim!zt dahli olanların lil· 
zumundı Cemiyetimiz merkezine mü
rıc11ı11n Beyan olunur. 

llüvlyeı varıkalınnın tecdidi muı· 
meluine bı•l•nmıştır. Haziran ayı 

zırfında cüzdanlarınızın tebdil! için 
cemiyetimiz merkezine 'o yahut dı 
gelecek ıahılldarlınmııa ınilrıcuı 

edilme-ini. aleti takdirde ıabıtıf be· 
le<liye memurları tarafındın ıırh edi· 
lecek olan ccıtlar hakkındı hiç bir 
meiulilet kabul edemiyece~mfzl 

ehemmiyetle beyan ederiz. 

Davet 
Kyup Aıkerlik ::ftıbesı relıllğlnden: 

l Şubede mukayyet ihtiyat 
Piyade vUzba~ı J lasın Pışı oğlu F.k 
rem el. lstanbul .106 D. ".H/;·7tı. Pi 
yıde MU!a>.im .\hmft :)e1ki oğlu 

\!ahmut Sıl4hattın ef. l•«nbul .ııo 
D. "17ö7. Topçu Binbııısı Ahmet 
oğlu Yalıyı "iafi ef. Yarna 297 O. 
•3t 4 .ır. Diş tabibi \Jülılzim !mil 
o~lu \'uda el. lsıanhul 308 D. -~~.> 
S:IO. Tabip miılizim Refıll oğlu l>&k 
el. ı,tınbul ;ı 14 O. "\! l ,l .%8. Bıh 
riye 1 inci !\lilllzim J liı•eyin oğlu 

Senir Ahmet ef. Kıbrı, 302 O. 

";l/;70. Bıhrive 1 ınci mıllAzim Os
m•n otlu· Şereferıln of J11anbul .ıÖo 
O. Leı azım Zabit veklh Cemalettin 
oğlu Semsettin el. 314 il. "9718. 
lstanbul .\lav kttihi '.\lıı>tafa o~lu 

.im 1 likmtt d. Er7inc•n 29~ D. 
"ıll.J.Q'i. Tabur ımımı Jlı,ın u~lu 

Ramazan Hılmi eL ltkııdrı 298 ]\. 
":l27·28. 

2 - Efendiler ıııt<ı yoklıını)ına 

mUracaar eunemıılerdir. 'oklamılı · 

rıı11 \ apurmak ti1:r~ !:)ııhcı\ c müracıat
lan, gelmedikl•ri takdirde l laklınnda 
takibatı kanuniye yıpılac•~ı ilAn o· 

lunu. 

• ipek mensucatı için fabrika 
açacaklar Ticaret oda-ıııa ~dtn 
ınalllınata naz;tıan lsYiı;r• lliccırlan 
'l'ürki\c ticaret ha\aU ile cheınnıi)·edt" 
meşgul olma~a h:ışlaını1lardır. ipek. 
koıa,ı \'e ip<k m•rfücaıı hakkında 

tetkik11tta bL.lıınınaA& karar crıni~h~r· 

dir. Hunun çın \akındı 'l'ürki e} e 
ik. mütt:'ıa sı .. 5vnderı::1.:rkl~rdir. 

\ aı>ılıu.:ak tc·lk kattın sonra Kur'a 
'e\ıl lzrnırde ıpı .._ ıneıı .. tJca 
K•• ıçin fabrika!.ır ı•P•• ık 

Kazalar 

Feci iJ<i kaza 
Üç kişi yaralandı 
Bir kişi de öldü 

~ . - -
Bir kamyon iki tramvay 

arasında sıkıetı 

Dun Dolmahahçede feci bir 
otomobil Ye tramvay musade

mesi olmu~tur. 1 ladisc ~u ~ekilde 
cereyan crmi}tir· 

Diln sabah .\ksaraydan hare· 
kcc eden vatman .\h Saitlin ida· 
resindeki tramyay Dolnıabahçe 

önune dop;ru ilerlerken. Ue~iktaş
ran gelmekte olan vatman lsmall 
Alinin idaresindeki tramvayda 
Dolınahahç.:y~ mtlteveı:cihen ~el· 

mekrc idi. iki tramvay müteka· 
hil istikametlerde ilerlerken ~olör 
Alinin kullındıp;ı odun yukll! 
buyuk kamyon da htıtlln sur·a
tiyle Aksaraydan gelen tramvay! 
takip etmektedir. ~öför tramvayı 
surııle geçmek için direksiyonu 
wla çevlnni~ ve iki mukabil isti· 

ktmetrekl tramvayın ara~ına gir· 
miş ve Beşikttştan gelen tr.amnya 
blndirmlşdr. 

Musademe bununlada kalma· 
mış arkadan gelendlğer tramvaylı 

otomobil tekrar çırpt~mıştır. Bu 
~iddetli musademeler neticesinde 
tramvKyların ön kısımları burdu· 

hq olmuş ve Akıaraydın gelmekti! 
olan tramvay, hattan çıktıktan 
ronra sağ taraftaki cami duurını 
çırpmı,tır. Otomubilde parça 
paaça olmuştur. 

Bu musademe necice•ınde her 
ilet tramvayın vatmanı ve fen 
memuru ~:krem efendiler yüzle· 
rlnden ve ellerindtn ap;ır surctce 
yarılanmııjlanlır. Tram\ gyJardaki 

yokuiann adedi az olduıı;undan 
yolcular arısında çok a~ır yara· 
!ananlar olnıamı~rır. Yalnız J .3 
ya~ında bir çocukla madam ar~a · 

loı ve Ekrem efendı ınuhrellf 

yerlerinden y~alanmı~lardır. 
lladlse olur olmaz kamyonun 

şoföru heme.n firen etmiştir ı\ il 
ismindeki ~ofi\r polb tarafındın 
arıınmıkradır. 

Bu sebeple tramrnylar bir lkl 

saat i~leycmemi~tir. 

Bir kiıl IJldll 
Dün Tak.imde de hir otomo

bil kazası oimu~tur Saat bir btı· 
çuk raddelerinde h5 yaşında 

Alebi sendeleye sendeleye Tak· 
sime . çıkıyornıu~. 

Bu esnada 179 ve 590 nu· 
maralı Tund Şişli araba>t yan 

taraftan Aleksiye carpmı~tır. 
Aleksi yarılanmış ve basta· 

neye kaldırılmı,rır. Aleksl ha,ta· 
nede ölmlitttir. 

Alekslnln ı:c;edi l\lor~a götu· 
rillmll}tUr. 

VlllJgette 
Maaş için 

Kadrolar geclktl(Ji 
cihetle Vilii.get tes

riinl temenııi 

etmiştir 
Yeni sene dolayısı ile daire· 

ferin kadro ve maaf tediye 
emirleri blzzarure tehire utra· 
mıttır. Bu sebeple henUz maaf 
tediyesine ba'lanamamıttır, 

Bundan dolayı Vilayet, ıazım 
r•len makamata müracaatla 
kadro ve tediye emlrlerlnln 
te~rllnl temınnl etmlftlr. 

OUn Sanayi mUdUrlyetlnlo 
kadrosu da reımı, lsedı maa, 
tediye emri gelmediti clhetle 
maat verllememlftlr.1 

KÖY KANUNU 
Vail Muavini fazlı Bey, ya

kında köyleri teftlfe çıkakcatır . 
fazlı Bey Köy kanununun tlt· 
bile edlHp edllmedljtlol tetkik 
edecektir. Vilayete gelen rı· 

potlara gör~ Vilayetimizin köy· 
!erinde köy kanunu tatbik 
olunmaktadır. 

KEMERBURGAZDA MEKTEP 
Vllılyet hususi muhasebe mU

dUrU Cemal Bey ve baf mühen
dis dUn Kemerburraza gitmiş· 
!erdir. Orada yaıuıacak yeni vı 
sari ilk mektep blııaaı için tet· 
klkatıa bulunmaktadırlar. 

VEZNE AÇIÖI 

Mllteferrik H. 

ipotekli evler 
Hazine namına 
sigorta ettirilecek 

Borçlanma kanunu n1ul.'ibinı.:e 

mübadil, muhacır, harfkzede vt nıül· 
ıecilere horçlındırılın K•yri menkul 
emvali metruklı.!uin sigorta,. ettirilme~i 
I>ahiliy< \ 'ekll<tindcn alakadarlara 
bildirilmiştir. 1 ı.,ınmln hu kahil 
umval üzerinde haiz rıldu~u birinci 
dereccdckı ip•ıttk hakkı malın aynın• 

taalluk ctmekr<dir. 1 lallıukı 'an~ın 

ve .sair sebeplerle t!m\.·&li metrukenin 
lmmetl auşeccgi ve kalmayacı~ı 
da nazın dikkate illınmı?. i1azi 
nt: alacağının kar~ılıksız kaln1a.~1 

muvafık görülmeınişcir. ·rcmlik mu 
ımele>t yapan miıbadil. hArib<de 
ve ınuhıcirler ile mlilteciler aldıkları 
metrtlk malt ha1.ıne namını SİROrtı 

ettırecck ve ~igor[s bedelini dt: hli· 
kılmete borçlınacıklardır. lp•ı>ek -e· 
ncdennın ona gore llnif.im edılnıesi 

vekaletin emri lktızuınJandır. 

Kanunu ~ ledeniuin 780 inci 
maddesinde malın kıymetini düıü 
recck bir flil vc ya ihmalden dolayı 

alacaklının icap eden temlik ve ıod 
birler icrası için hakime murıcut 

edebilecel! ya1.1lı olduğundan ve 
temlik edilen malların bu madde 
muci!>ince ti Korta eıtlrilmesi !hım· 
geldiginden hundan sonra borçlandı· 
nlıcak malların ipotek senetlerine 
siıorta pırtsını odemek için de şart 

konulmaf! omredilnıitdr. 

Şimdiye ktdar olan temlik: mu 
ameleleri !çın bôyle hlr kaylt olmı· 
yıcıkur. 

Fahri memurlar 
~:m vali metruke idaresinden 

yeni kadro mudbirıec açılaı ka
lın memurlara kcyfıret tebtlıt 
edilirken kadroya yeni memur 
ilhe;i vekAlete yazıldı~. muva· 
fık cevap ıı;clirsc tercilian kcndl
lerı çılııma~ uzere fahriyen va 
zifclerint: devamda muhtar ol
dukları blldirllmi)tİr 

Emanette 

Ekmek narhı 
Aynen ipka edildi 
Buğday fiati düşüyor 

Son günlerde Am<rlkıdı. bu~dıv 
f!atlarındı yüzde on sekiz kadar te· 
nezzi.il olmu~tur. ~l'icıret KanL.11.:-.1111 
gtıre, .4.merikadı olan hu ıtnenul 

den şehrimizJc ancık bir ay sonra 
iıtil•dc edilecektir. 

llu ıy nrlındı 11.i vıpur bu~dıy 
~elm••I bekleniyor. 

Dün ekmek nırhı ıeıklk olun· 
mu; ve aynen. ipka olunmuşıur. 

f~mınet iktisat muduru Kemal Ö
mer lley. hlr hafta sonr• ekmek fiı· 

tında 1 O para tenezzül olması muh· 
temel bulundu~u •• ub•k, şehremini 
operaıor Emin llcy tarafındın ekme· 
fln ( IJO ) para indirileceği hakkındı 

Heri sürülen iddiaların dogru olma. 
dı~ını söylemişıfr. 

Zahire bor:-ia .. ını gelen mıhlmıcı 

göre, bu !llenekı mıh'iulıımiiz mem~ 

Jeketlıı en ~ağı 10 ıylık ekmek ihti· 
yacını ktri bulunmıktadır. 

Emanet kimyahaneal 

Şehrtfütni ,\luhiddin bey ema
net kımyahane;inln tevsii hak
kında ~u beyanatta huluıımuşrur. 

Emanet kinıvahanesi, 

yalnı1. lstanbuhın dcp;U. lıuriln 
T!irkiycdekl em,all müesseselerin 
en mifkemmdlerinden hiri ol

makla ml!frchiriz. l\imyııhane · 
nln faallyetiııl i<tatisrlkler l(Ö•te· 
rlyor. Klmyalıaııcmiz. ima!Atı har· 
blyeyc müteaddit unsurlar ver· 
miştlr. l<tanbulda yeni bir klm
yıhane re>is etmek istedlı(inılz 

do~ru dep;ildir. mc\'Cuc kimva· 
hatncnin cev,ii muta~a\'\'erdir ,, 

Asfalt yol 
~:nı:umeııi daimtl 'il:lyct \ edl

kule · Gazhane arasındaki yolu 
a;lalt olarak ln~ayıı karar ver· 
ml~rir. 

Bir beraet 
Dolapdcrc prıhs merkezi me

mU'L• iken v uile.iııi sui istimal 
H bir riJ.vet Jddia;ından doJayi 
f inci ceza mahkeınc>ın<:e Uç ay 
hap,ine. alcı ay nı~nıuriyetren 

mahrumiyetlnw karar wrllen Se· 
rall , cc•tı bııy hakkındaki ka
nır renıy zoı: nakzedllmi~. dun 
tekrar muhakeıne,inc devam edi· 

Balıkhanede pul mUdUrlyetl 
vezne~lodo açık gllrUlen iki bin 
kUtıUr llralık pul açığı lıııkkında 
tahl<ikata devam oluıımaktadır. ı lernk herıı\'tlne karar verilmljtlr 

k d ----.,.-•iP"!! a ar remdtı edile 

Ekonomi 
Istanbul limanı 

hakkında mülahaza 
Evvela ecnebi bir gllrUşU gözden geçlrcilm. Bu ecnebi görD? 

TUrklyeye dalma hayrıhah olan bir gazetenin detildir. Onun için 
bizce daha kıymetlldlr. 23 Mayıs 1929 tarlhll inglllz Mançöster 
Guardlyeıı gazetesi diyorkl : 

• Nisan ayındııkl nüshalarımızın birinde Yunanlstanın Pire 
limanında mensucatı havi •andıkların muhtevlyahndan mUhlm 
slrkatler vuku bulmakta oldugunu, bunun llnUne geçllmediı:-inl ve 
bUtUn tUççarla sigorta şirketlerinin bu halden ?lkayetçl olduğunu 
yazmıştık. 

lstanbul limanında ise son seneler zarfında bu hususta bUyUk 
bir eseri saJAh görUlmege başlamıştır. Limanda son uç senedir 
sıkı bl_r zap~u rapt mevcut olduğu gibi, inhisar halinde işletilmekte 
olan lıman ışlerl de mesaisinde eyi bfr intizam gösıermcte başla
ınısıır. tf~kikaten yüksek olan tahmil ve tahliye Ucretlerlnln lnul· 
rllmesl lçın ugraşılmaktadır. Aktarma edilecek mallar için Lttitan 
şirketi bUyUk teshll4t göstermekte ve alınan Ucret haddi asgarill.e 
bulunmaktadır .• 

Şu sltaylşli mutalaadan gllrUlmektedlrkl, lstanbul limaalitda 
bazı salılh hareketi vardır. Elbette bu salah hareketi .kendflltitt· 
den olmuş değildir. lslahatın en mUhlmml llmıtna relen geırilTerin 
boşalma Ccretlerlnde gorUIUyor. Aşagı cedvelde tertip edfldiıl:I 
rfbl bu ücretler son senelerde mütemadiyen tenakua etml~tlr. Ne· 
tekim l>cfaltma Ucrctl; 

1920 de ton başına 40 lira lke• 
1921 • " 20 • ., 
1922 ,, " tt 6,5 ,, ,, 
l 92S ,. ,, ,. 6,5 ., ,, 
1924 ,, " n 7,75 ,, " 
192lJ tt " u 7 75 " ,, 
1926 " " '' 4,75 " " 
1927 tt ,, ., 4,75 ,, tt 

1928 ,, .. " 4,7~ llraya dUşmUftOr. 
Diğer taraftan limanımıza gelen ve traa•lt ve aktarma m11a-

melffl yapan gemilerden, bu muamelolerdea dolayı roa ·ıaa 
llı:I lira aıınmağa bafllamıfhr. 

Maman bUtUn bu cUzel tedbirler ittihaz ediledursun, bir ttraf· 
tan da ehemmiyetle nazan dlkkata almalıyız iti, lstanbulun ifasına 
davet odlldftl lktlaadl vazifenin Hthı ıı;ittllı:çe daralıyor. 

MalQmdur ki, lstanbul çok evvelden beri bUtUn şarkla, bltUn 
garp arasında tavassut eden en mDhim merkezdi. Sllveyt kanalı 
açıldıktan aonra Uman sarih bir sukuta utradı. 

Şimdi do, (arpla Rusya arasında Jstanbul üzerinden yapılmakla 
olan bUyUk ticaretin kesilmesinden dolayı !imanımız ehemmlyeUI 
bir darbe yiyor. Artık Rusya dünya anbarı değildir, dünyaya 
buğday göndermiyor; artık Ruaya dünyaya petrol akıtan maltun 
detildfr, dOnya, petrolunu başka yerden alıyor. 

Bu iki sebepten birincisi artık tarihe karıştı, tesirini butun 
hissetmiyoruz. Fakat ikincisi son zamana aittir. tesirin! slddetle 
hissediyoruz. Netekim, umumi harpten evvel 17 milyon to~a çık,, 
gemi tonajı, umumi harpten sonra birdenbire 5 milyon tona dD~· 
mUftOr Umanımızın tonaj mıktannı nasıl yavaş navaf arttırdı· 
tını aşatıkl rakkamlarda cııruro:ı: . 

. Tona) mıktarı l!U3 do 17,42<,:'32 toı 

1920 " 5,683,000 " 
1923 ,, 8,3 t O,OOU " 
1926 .. 11,395,.159 " 
1927 " 10,24~,942 " 
1928 " 10,987,783 " 

Buıı;U• dlyoblllrlz ki, lstanbul llmanı eski beynelmllellltlnl tcayp 
, etmlf, Tarldyenln ithal, ihraç llmaııı halini almıftır. Onun lçhı 
denllebltlr ki. !imanın yükselmesi için bugün en nıllhim ~arı, «ırk 
dahili ve harici ticaret hacmının bUyUmesidlr. Umumi ticaretimizin 
hacmı bUyOmez<,e liman lnkl~afı geride kalır. 

lstaııbul limanını bu son vaziyete rııro dahi tetkik etsek, 
fenni cihazlarını kafi bulamaJız. Diğer Umanların müterakki nakli 
vasıtaları bizim nakJJ vasıtalarımıza hiç benzemez, dlter liman
lann antropozaj şeraiti ile bizim antropozaj feraltlmlz hiç kıyas 
kabul etmez. Llmanımız<la bjlğUn mevcut 77,716 metre murabbaı 
ve 4211,092 metre mikabı anıropozaj lmkanlarlle hutUakU ithal ve 
ihraç hareketlml:ı:I tanzime imkan yoktur. imkan olmadığı tüccar 
ile tahmll şirketi arasındaki mUtemadl lstarya ihtllaflannd:ın 
dahi anlatılmaktadır. 

Huıaıuı, lıtanbul limanında lennı ve medeni cihazlar yoktur. 
Clhazsızlık içinde bir çok emekler Hrl ediyoruz. Emin olalım ki. 
liman vasıtalannı teAis için ·yapacağımız fedakarlıklardan sonra, 
ecnebi sltaylflerlnla arkası ketllmlyecetf glbl, muvaffaklyetterl· 
mlz de kat kat artacaktır. 

Dr. Nlzaaıettln 

* * * GÜNÜN İKTISADl HABERLER{ 
İngiliz lirası 1025,5 te kapandı 

f)ün Bor~ada lngiliz Ji··a.,ı 10:!.l 1 1tön<lcrıTil~tlr. 
kuruş 10 par:ıd•n açılını, ve 1025 Dün altın .8ıH. kıırıı;t•r ve (' 111 • 

kuruj '.!O par.d.ı kapınmıtrır. fvc l lll!G5} ıcn muamc 0 ~·ımınstJr. 
Dün bürün muamele ~.OOOı l>rer· f k -. 

sli ra~ı dahili üzerine ın·uun.;1. 
Jinden ibıtret olma~ına rJtmen teref· olmaını~ur. 
fUiın devamı .. clki akşam lzmlrden • Var~ova tutUn sergisi _ 
günderilen kamhiyonun, :ıncak hor~a \'ar~cl\·ada ıçıl:ıcı\: ol:ın hc.vnelnu;•ı. 
kapandıkt:in 'onrı vurudn dı>1&\ıgıle tütün '-er~·i ine iştirak etnl.ek uzr.: 

ITmir~ i:ıdc~inden ileri ~clı.li~I hor· liitün lnhi:--~ır fdar~sindt: ikinci şubı: 
saJ<A ..;ö~ lenmektedir. mü<lUrlİ ·azını ,.e fen mu~a\ İri lh·.J 

llnr-• koıniserli~ı, henüz kaınlıiyo bevlcr dün ~tmlşlerdir. 
iılerind<kl intik~rı ve hıı • orunu • Ür mllyon lira 

T ermayeU 
yıpınltrın laaliveıini te<plt ede~emiş · flrkeı l çmilyıın lir. ,enııa1cıı 
tir. \ lameflh hor;ı komiserliği Bey· bir Turl. anrınım şirketı ıe;ckkul 
oğlunda hıll kahvehanelerde lıor;a- cımi~tir 

cılırın toplanarak havı oyunu oyna · llu ~irket mensucat fabrikalı., 
dıkluını poli; müdüriyetine lılldfrerek açacal.rır. :;ilrketio nıüe;<hfcri ıra,ın. 

bunuıı mın'fnl l ·temişıfr. da hıanbul meb'u;u Sureıyı P·•ı• 
Koınıserllk ecnebi paralar ve bil· ve bmıı lnhl>ar şirketi murahhas 

ba;so Llreı ,.e frank j;dkrınnın v.a;ı ,\l l\1ute de hubnmaktıJır 
mahi\ ı.:ti ,.e sureti ceminl hakk1ndı ~irk etin "Cı mıye,1· _. 1, t • 

. , · • v ... "" e-.ıs Hı 

tetkikaı yapmış 'e raporunu vekılltte naha grubu tarafındar. V<rilıııııı.ir. 

* * * 
Kamblo Borsası 4161929 
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!! 

:i.k.aye • Spor 
Fener bahçenin yarınki 

atlellzlm bayramı . 

Bu akı•m 

l\l~~LEK 
...... 1 Jarik. hayat. ka1.a ve otomobil ~iı.wrtalarınız _..iil 1//%.: 

Galatada t'nyoıı lıanınrla kaın fryon 'ı~..:ırta kumraıı) """" ~ 
: l'Yalınnız. ı 

IKRA 
l't•nl hey'el, yeni insan 

Hu muhitte ak.ayan şey 

nedir blllrmlsinlz ? Zira, muha· 
kluık, bir şey var ki akslyor. 
Kalı içten gelip dıta bulafaD, 
Ktlh dı,tan çıkıp içe sinen bir 
r. atsıılık, bir dlrenalzllk • na· 
sıl unlatmalı • bir kırık dölı.llk· 

lilk, bir sakatlık, bir aciz, 
bir uyufukluk ki lokllAp erle· 
rln!n her hamlealnl lanyor, 
her eserinin llnllne • bir ıet 
demeyecetfm • fakat, bir bulut, 
bir oııı:eden dev halinde çılı.ı· 
veri.tor. 

O , bUtlln esti devlrlcrln 
taranlıklanndan ıD:ı:llle ıll:ı:Ulo 
haıotl olmuf bir acalp bulut ki 
mut ıl itim verilemeyecek 
şelılller alarak, bir buhar, bir 
"mıthalk ıaz. ıtbl memleketin 
her tllteslne ber bucağına soku
luyor ve solıuldutu her yerde 
taıtffDne benzer bir ağırlık bir 
ıtmalı bava hasıl oluyor. 

man pek az olduğuna nazaren 
öteklik te daimi demektir. Ma
mafi, ürkmeme rağmen hiç is
tifimi bozmadım, benim gibi ür
ktüğü halde istifini boznuyan
lar az değildi. Ne ise o lazım de
ğil. Tam Emin önünden Bahçe 
kapısına giderken bir kalabalık 
gördiim, üzaktan seyre başla
dım. İşini gücünü bırakmış kah 
vecı, pastırmacı çırakları bir a
şağı beş yukarı gidip gelıyorlar 
dı, nihayet anladım ki: karşıki 
terzi dükkanından kumaş çal
mışlar. Sokağın bu hummalı ha
reketi arasında nihayet birini 
tramvaydan indirdiler, herif ne 
olduğunu soruyordu, ama halin
de emniyetsizlik okunuyordu, 
kumaşı aşıran bu imiş. Ben rıva
yete nazaran nakledıyorum; 

Terzinin komşusu olan pastır
macılar herifin pastırmasını çı
karmışlar, herif bir taraftan da
yak yerken öte tara itan: 

- Yahu on liralık bir kumaş 
için bu kadar dayak yenirse ya 
benim eskiden çaldıklanmı l:il-8az.ı rüyada, size de •·aki 

o"ur u bilmem! Koşmak ister· 
glnl:ı; koşamazsınız, bağırmak seniz ne yapacaksınız! 
ister nl:ı; bağıramazsıı:ız. Bu- Vurma! olan bakkal! 15 pa
nunla l>eraber, mefluç da degll- pel vereyim de gel ben de seni 
11ın·u1r,seslniz de kısııınamıttır; döveyim! demiştir. Dikkat et
blllrımılz hls~ederslniz ki bUtUn tim, halk hırsızın, yankesicinin 
mclekltınız yerindedir; fakat, sıcağı sıcagma amma düşman 
ı,ıe Mr aciz, bir aci:ı ki ;,.. oluyor ha! 
mini belnmusınız. işte büyük İSTE O KADARDIR. .. 
ir.kılap prcnslplcrf, idari H Derler ya! 
iç imal sahayc atılıp yilrllmete «İşte o kadardır ol hikayet!» 
1. ·adı mı, bu acze dUşUyor, ı Şoför grevi de bir nisan yağ
ın isim verllerneyen felce ug muru hafifliğile geldi geçti, ve 
r ) or. 1 bir kaç gafili ıslatmaktan başka 

Sebebi? Sebebi mi? Oh, gayet 
bıı•lt. BUyUk lnkflapçılar • Ytni 
ht:.ıfltı. yarattılar, fakat bunun 
iç'ndekiler hAll tski in un/arıtır. 

Şu şapkaya bakın, fU şapkaya. 
Bir ucu nasıl havaya doğru 

lı lkıyor, görllyormusunuz? ÇUn· 
kıı altında sank var, Emin olun 
ki lııkllabın her eseri eski insan· 
ı rın elinde böyle duruyor. Ve 
garibi fU ki - bir fena tesadüf 
eseri midir, yclı.ea haklkatta 
leni insanın eski in ana nlıpe· 
fen daha az olduğundan mı 

nedir? - bir çok lnklllp prenılp
lerlne bu adamlar lalalık edi
yor dalla ağızlan aut koka• 
k rpccik lnkllAp yauularıaı bun· 
tarın pOrsllmllf elleri llıriye 
dcğru yllrUtmek vazlfeainl almıt 
bulunuyor. 

1 
bir tesir yapmadı. . . Nasıl bazı 
bünyeler bazı h<:stalıklara karşı 
muaf ise, lehülharr.t bizim mem 
lekette greve karsı nıuattır. Ge-
çen tramvay grevinden sonra 
artık amelede bu nevi sergüz
eştlere karşı bir ihtiyat hasrl ol
muştu. Bu son şoför grevi de 
bunu takviye etmiş demektir. 
Muhakkak olan bir şey varsa 
bizde grev fikrini bizzat amele 
çıkarmaz, fakat zararı amele e
der. Dediklerine göre bu seferki 
şoför grevini bir takım ecnebi 
otomobil fabnkaları takviye et
mişler, çünkü ucuz tarife ile pa 
halı ve lüks araba işletmek mürn 
kün olınıyacak ve bu surette 
satış düşecek. Üç dört günlük 
hafif bir zararla kurtulmalarını 
şoförlerin zekalarına atfederim. 

FELEK 

eklepliler 11üıabakaıı 

Yeni Türkiye 
4 üncü gelen yazı 
Mektepliler müsabakasında 

4 Uncuıuıı:u Galatasaray llsesln· 
den 296 Necdet Bey kazanmış· 

tır., Bu yazı şudur. 
" La Bulgarfe ,, gazetesinin 

Türkiye ve Gazi hakkında yaz
dıgı ve ''Mllliyetln., bazı parça
larını oakl ve terceme ettiği 
makale cidden şayanı dikkattir. 

tıtakafe sahibi M. Pançodo· 
ref TOrki}edekl lnkllAplardan 
hareketle bahsederek, ~inin 
memlekete yepyeni ve asri ka· 
nunlar tesis ettfglnl ve harf in· 
kilAbının verdiği mesut netice· 
leri kaydediyor. 

* * • Balkan kom,umuzdan gelen 
bu taktir nidası hepimizin gu· 
rurunu okşamalıdır. Biraz dil· 
fıinellm : daha geçen senelere 
kadar bizi • hasta adam, lhti· 
yar ırk. müstehzi ve tahkira· 
mlz sıfatlarla tavsfeden avru
palılar, artık bizden sitayişle 
bahse başladılar. Hatta öyle 
de• let adamları çıktı ki Türkle
ri vatandaşlarına bir nümunel 
imtisal olarak Uösterdller. 

Daha son zamanlara kadar 
Türk topraklarını aralarında ta
ksim etmejtl do,unen Avrupa 
devletleri, şimdi bizle dostluk 
muııhedelerl akdediyorlar. 

Siyasi sahe.dakl Kredimiz 
fe\ kaltlde iyi olmakla beraber, 
ilmi, iktisadi aahalardakl inkl
laplarımızdır kı, asıl A nupalı· 
lann takdirini mucip oluJor. 

Maddi lnkilaplar,) ani sana
yi ve ziraata müstenit inkilaplar 
kolaydır ... ÇDnkU paraya mUte· 
vakkıftır- Fakat koca bir devle· 
tin mukadderatını degişllrecek 
manevi, fikri lnkllaplar çok 
zordur. Ç U n k U a a ı r 1 ar 
ister! zavahlrl değiştirmek ko
laydır; Fakat karamızın içini 
yani llklrlcrlmizl yeallemek, bu 
herkesin yapablleceğı bir 'ey 
değlldlr. Fakat bl:r. 1Urkler dört, 
beş senede, asırların yapama
dığını yaptılı! TUrkUn dehasın

dan,TUıkUn dehası demek olan 
Gazinin dehasından doğan nur
la bUtDn bunları vücude getir
dik.Şimdi Gazinin faheserl olan 
yeni bir Türkiye vardır! 

Hiç şüphesiz ki, bu eseri 
yaratan adam,ihtiyarlamış diln· 
yanın yaratabildiği en bUyUk 
bir tahlkayı dehadır. 

Necdet 

Fencrbah~e kliıbu atkti1.m 
h~yeti Cuma gıınii ~abah 

du'Kuzbuçukt!a kolordu kuman
danı Şükri ı':aili P. 1•imaycsinde 
oir atletizm l>ayramı tertip et
mi:jtir. Her•tne tekrar edilecek 
oıan hu !>anamda Fener bahçe 
Tlırkyada atletizm <abasında ha 
yır'ı bir rekabet teylidi >uretile 
bu memleket atletizmine nafi 
olma.ta çıılı;ııcaktır. Yarın l\adı

köy ittihad spor >ahası halka 
açık bulundurulacaktır. 

Tapu harçları 

SİNEı\ıfASJNDA 
·~imdiye kadar irae edılmiş büyük 
bir Franşı/. filmi. m"şhur vaz"ı 
;ahne JA.I\ f\ARO: \'ELLi nin 

est·ri 

ÖLÜM KANATLARI 
:\lümessilleri: llüyuk ,\iman }ıldızı 
:\l.'ıJJ\ l\RISTl\'ı\:\S ile :-;t:HL· 
LER filminde JA. \ALJA~ ın 
unuııılmaz mumc.,ili GABRIEL 

(;ABRIO 
C' muml duhuliye 3o k uruı 
Bütün localar 1 ~Ser kuruş 

Muktedir Muhasip 
Bir çok şirketler muhasiplik

lerinde bulunmuş muktedir bir 
Yeni ıapo harç kanununun muhasibe ihtiyacı olanların Ma 

Meclisten çıkması uzerine tapuda ksudiye hanında No. 8 Galip ru 
ferağ muamelelerinin artacağı muzuna tahriren müracaatları. 
tahmin edilmektedir. Telefon Istanbul 804 

Kanun temanıile halk lehin
dedir. 

[velce binde elli olan tapu 
harcı binde as c indirilmiştir. 

Meb'uslar geliyor 
R. \1. \ledbinin vsz tatili 

olm3>ı lizerıne mcb'ıı>larmıı yazı 

şehrimizde ıreçirmck ıizre ı;el· 
mej!e başlanıı~l:ınlır. 

Dlınkü Aı•k:ıra po;ta,!le kırk 
be; mehıMımur. gelnıi~tir. 

Radyo şirketi programını 
leneı•vll ettirerek 

Telsiz ıddonun bu ~ndci 
faaliyeti hakkında Radyo fen 
mUdüni ~unları >Ö}lcmiştir . 

:\lncııt alaturka parçalar 
iki ~uzu ıı;cçmcmektcdir. 

Her gıın 2:i parça çalmak 
mecburiyeti rardır. Binaen aleyh 
bir ha'tada mevcudu biter . 

1 lalbuki alafrangada parçalar 
çok oldıığuııdaa programı ayda 
bir değiştiriyoruz. 

:\etice şudur ki alaturkanın iki 
t'&ata tahammlllii yoktur. 

Bıı ,~ne hiiklımctin vereceği 
tah,i>atl.'.I roragramda tenevvfüi 
temin ctmc~e çah~aca~z. 

Darlilbcd:ıyi san aık:irlarından 
istifndni dii~ıinuvnnız. 

Arlı•ln tütlln atelyesl 
Tlitiın inhbar idare. i Art\ in

de bulunan :ıtelycsini lal(vetmi~· 
tir. 

Artdn aıelyesinin i~krini ba
dema Samsun fabrikası yapcak
tlr. 

Kiralık ~ane 
Mahmutpaşada rastıkçı sokağında 

bir ve ya iki ailenin ikametine mü
sait sekiz oda iki mutfak. iki hala, 
ve kuyu t"rkos ve elektriği cami ön 
tarafı Mahmutpaşa caddesine nazır 
15 numaralı hane sahibi yedinden 
kiraya verileceğinden taliplerin ma

halle bekçisi Mehmet çavuşa müra-
caatları. 

Birinci ticuet mahkemesin
den: 227/2124 No. K. Dape birader· 
]erle Istanbuida 4 üncü vakıf hanın

da mukim şark teşebbüsatı nafia şir

keti beyninde mütekevvin davanın 

esnayı muhakemesinde ikametgahı 

meçhul bulunan müddei aleyh hak
kında iliinen tebligat icrasına mah
kemece karar verilmiş ve mllhakeme 

nin icrası da 5/7/929 tarihine müıa· 
dif Pazartesi günü saat 13,30 da mu 
karrer bulunmuş olduğundan yevmi 
muayyende bulunulmadığı ve ya ve
kil gönderilmediği takdirde muame
lei giyabiye icrasına tevessül kılına 
cağı ilcln olunur. 

Tüıkiyııde hilafasıla ir .. ayı mııamele etmekte ııl:ııı 

ÜNVON s
1 

Kuını,ıuıya"ına bir k~rn uğramadan Higorta yaptırmayınız. \ 
1 

======------ Telefon: Beyoğlu - 2002 4iiiiıil~:i;i;DP.a' JI • • 1 * Şehremaneti ilanatı 1 
iılllırı:•••ı .. ı:::am:a11111c::::mı .. 111:111m11ıım .. lı::llm::ıı:z:Z:~m::ııı:.:ı::~~ 

Tarihi günıi maha.llı·~ı ıııt·,kı 

8.9,10,l 1 cumarıes~ pazar, pazanesl kuzguncuk, lcadh r •nah;tlld<O 
Kuzguncuk beledi) c m.- kıinı.le 

çarıamba, perfembe, cumane•i Beylerbeyi ye eh "r mahallatı 12.J 3,15 

16.17 

HU9 

20.\?2 
\?3,24 
2.'i.% 
2~.29 

(.Beylerheyi <ahık beledi) e mc liin<lc 
pazar ve pazarresi (,engelkö\li ye ktı1l ı 

(,'en~elküyıinde beledive sıhlll\t nıc\ kii methal inde 
Yaniköy ve Kandilli S~lı , c çarş•nıl>a 

Kandlllide fırka hin:ı,ı mcılıalind< 
perşembe ve fUmartesi (;()ksu yeni mahallesinde mc,·k:ı n1:ıhs~ı:-ta 
pazar ve pazartesi Kanlıca ·sabık beledhc mc' ~ii 
.•Rlı ne" çarşamba Çubuklu '1e\ kil ınahsıı,ı•' 
per~embe Ye cumartesi Paşabahçe ve lncirkü · 

, . (mektep biııa•ı kapnsıı 
2,.1,4.1 em. >alı çar{amba p.r~embe Jleykoz ve eh arı (belcdile me,·kiiı1<k 1 

6.:-. .. 4~nadolu ka\a~ı \e mahRllau mc' \..ii nıah lı:-.ts 
l\luavyen olan günlerde ~elemiycnlere Anadolu hisarı c,na!ı temmuzun 

onhtşinci ~nüne kadar .\nıdolu hisan iskele ha~ır.d~ki <laırL·t helcdn c b, .. 
nasındaki memuruna müracaat cdcl>ilir1er. 

Anadolu hi'3n daire>i müdürlüğünden; 
Bilumum rılçü ve kantar ve dirhem 'e ölçeklerin 1929 >cııei malin ' 1 

dam~a muamele•i yukarda yazılı günlerde mcmonı m•hrnrn ıaraf:nd•" 
mahallcrir.de icra kılmıcap;ından bu müddetin hiıamındu ıcsadüf edilerek 
damgasız ıarıı ,.e ölçekler sahipleri hakkında beledi\ eye müıcallik ahkitı"" 
cezaiye kanunu ıatbik edileceği ilin olunur. . . 

:\dalar d•iminden: 1 Kınalıadada sahil caddesin<kki 
Bürükadada kumsal mevkii kunı;al 

, l<kele civannda lielediye Yukarda mevkileri gi>Sterilcn dr,ııı 
gaz~no:;u ittisalinde 

!lü\ükaJ.ıdJ \ürük .\li mnkii 
1 le' beli ada d.~ Ahtıo<po a i>kclc,ı 

müntc~ı:ı~ında 

banyo mahalleri aleni müza,·rd' 
şurenıe ve I .;1 ~t:ne nıı.iddctlı.. ıı ~~ 
edilecektir. Tnliplerin o !.aıirnn cı. 
pazar günü . <1Jl l ·t tc <l3İrc encürnı:· 
nine mürac3atlan il~n olun~ır. -Taksim bahçesini 

Yaz sahnesi yarın açılıyor 
3 Kubanola ve Moly kun1panyası 

ile (AMOR) tarafından 
eğlenceli ve nezih numerolar 

lokantada alakart taan1 
.._.__. .. C::ı;mı.il:ıl::ııiıı:ıi:i:lıiııiıiıiıı:iiıaiiıiıi:ilıiı:lis:=-zm:ı:;:ıı!llrP 

Evkaf n1üdürlügünden: 
Kilo Cin,ı · 

:-soo Piriç Tosya 

2200 Sade )B!\ 

6000 Şeker 

300 zeytin yağ 

t<OOO Patates 
.ıooo Soğan 

::!6500 Yumurta 
500 Erik 

1200 Prin~ unu k 

Llkin bir Kamer, bir otomo
b!ll yUrlltcblllr mi? Kanıcı ne 
kadar iyi niyet, ne kadar azim 
ve hatta ne kadar zeki ve dl· 
rayet aablbl oıurea ol•un bu 
rnaklnalı arabayı harekete ge· 

·-.......... ".................... ••••• • •••• •••• ••HllMIU llllllllllH1111nııtııııııııııııııuı11111Nlll 

227/2125 No. K. Dape biraderlerle 

Istanbulda 4 üncü vakıf hanında mu 
kim şark teşebbüsatı nafia şirketi 

beyninde mütekevvin davanın esna
yı muhakemesinde ikametğahı meç
hul bulunan müddei aleyh hakkında 
ilanan tebligat icrasına mahkemece 
karar verilmiş v~ muhakemenin icra 
sına 5/7 /929 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 13,30 da mukarrer bu 
!unmuş olduğundan yevmi muayyen 
de bulunulmadığı ve ya vekil gönde 
rilmediği takdirde muamelei gıya
biye icrasına tevessül kılınacağı ilan 
olunur. 

Curaba hast~hııneslnc lüzumu olan berveçhi ba!A 9 kalem crı~ 

tirem ez. 
Ytni hayat bu mokıntdtn daha 

lwmplikeair. Balıuıu ki ber ci
hetten Kurunu vustal bir terolyo 
amış klmaeler bunu yUrDtmek 
~ yle dursun batta yOrtırken 
içinde blic oturamazlar; derhal 
başdllnmeı;lne tutulurlar. 

lfte zamnnın seli bQtUn bu 
mazi artıkları•• kıyılara atıp 
ıı.eçlnceye ve ytnı huya/o yıni 
ııısan/ar yetişinceye kadar mil· 
temadlyen hl ettiğimiz fakat, 
sebebini bir tOrlll keşfedemedl
tlmfz bu aklama devam edip 
gidecektir. 

Yalıup Kadri 

FELEK 
KAÇIYOR! 

Dün bir garip macera gör
düm: Esasen dün ötekliğim üze 
rimde idi, vaporla köprüye ge
çerken İtalyan torpidolarınrn 
attığı toplar benim boş bulundu 
ğum zamana rast geldi ve ürk
tüm. Vakra dolu olduğum za-

-·-- -- --
~-ııı!yct, ~D!_de~t tcfrlka11 71 

MİLLİYETİN EGLENCELERİ Mehtapta tenezziih 
Himayei Etfal c~miycti Heg· 

beli Yapurile mehıaı trı bir dcnız 
tenczzuhi.ı yapacııkur. 

. JO'· 
mlinakllbaya vazcdilerck l Jaziranın yirmi dokuzuncu Cumartesı ı; • 
saat onbe~te llıalc~i icra edilcceginden talip olanların ~eraiti 8013 

r 

' 
l 
8 

" 
Burilnkü yeni bllıııecenı!ı 

Soldan aata: 

- 1 Zc\k (4, "•fanın akıi (4) 
2 - Budala ( 4.l Sallandır (2 l 
3 - Genişin aksi (3) Birdtnbire 

(3.1 
4 - Eskiden kalma (6) Uzak 

nidası (2) 
6 - J\"ıı' (5) 
7 - Azı çok zarar veren ( 4) 

Zaman (2) 
8 !\oıa (2) Oynamak ( 4 ı 
9 - Suda kalmı~ gcnek (5) Ilo· 

n ak;! (2. 

mak lızere her gun levazım idaresine ve ihale !(Ününde idare 
t•f'l• 

lstanbul birinci hukuk mah
kemesinden: Millioto Türk Ano
nim Şirketi vekili avukat Cemil bey 
tarafından Ali bey ile Taksimde Fe 
ridiyc caddesinde 5 numaralı hane· 
de mukim Ahmet Faik bey aleyhine 
ikame olunan basene! 680. Lira ala· 
cak davasından dolayı mumaileyhim
den Ahmet Faik beyin ikametgahı 
nın meçhuliyetine mebni il5nen va
kn tecliğat üzerine muayyen olan 
müddet zarfında mumaileyh tarafın. 
dan laihai cevabiyye ita edilmediğin 
den müddei vekilinin sepk eden ta
lebine binaen hukul uaulu muhake-

_cu_··ı_n_c_ni_n_e_m~ü-ra_c_a,_at_ıa_·r_ı.~~~~~~~~~~~~~~~~.--"' 
Bir bııçı.ık asır.:ıı'lbcrl 

Dünkü btlmccen ızin 
halledllmlş şekli 

Yukardan aşa 

! Fıkara a 'cıii<n para (tı) 

!lala (4) l.czztı (3) 

Tevziat işleri 
ikinci li<tcye tlnhil emlak sa· 

hlbi J!.ayri mııbn.lillcrc yapılmakta 
r.lan tcv/.luL iknınl cdilmi~tir . 
üiı;er nl<\katlarlara ait dosyaların 
tctkikınc clcvam ldilmcktcdir. 
Bııttin dosy.:ılar ıeıkiK edilmeden 
C\ ·I ıkinci dda tc\ zint yapılma
yacaktır. 

İstlnye klJprüsü 
kin ye ~orrıi. üııuı istinat <lı· 

vnrlarının 1ıcton o'arak yapıl

ması karnrla~m~ur. 

ı\lutbak ve sofra için I' 
Margarin yağı 
l\ıARGARİNıer<y•~ı Y_<•ini 

tutan :;ıhht \ e 

besle}ici MARGARİN 
hır gıdadır. 
sıhhıye vekaletiyle ~ehremanetince 
ıahlil olunarak ncfı eti anlaıılmış 

ve imaline mü aade edilmiştir. 

MARGARİN'o[ra .v~ muıbak 
ya{!;ı. ızı mağ~u .. 

ya~lardan kurtarır. Bir ıecrübe 
kAfidir. lfer yerde .~RSL.\C'I 

meleri kanununun 398 inci maddeıi markasını dikkat ediniz. 
mucibi.nce giyap kararı bilittihaz ve T ı 8 ( M l H G l B ı N . 

· ·· ·· t d··~ ı·k a., arı m e ' r e devamı tahkıkatın 1 Temmuz 929 Pa t Al il it t I k ti 
'a ıı·•a -,) Beynelnıf/a/ kodınl zartesı gunu saa on o ... e ta ı ına " ~ ' " nr . . 1 ki . lstanbul. Taksim Ayazpaşa 

4 lleıaz ~~) kongra.~ı karar verılmış o nıa a mwnaıley Telefon: Beyoj!;ln 2223 -
- Faik beyin yevmi tahkikati mezkur- 0• Lj 

J 

~ Beıaz (2) Ce\tn, akan ~4) Rerliııde toplanac.ık olan bey- . .. . . . . Beyojl;lunda ,.atma • atun ma· 
tı i'>ıu· (6) l'ırlat (2) da ısbatı vucut etmedıgı halde gıya halleslnde vakfa ait (ı numaralı bir 

nclmilcl kadınlar kongra,ına mem- d ··d · · S bında tahkikata evam ve mu eının kıt'a ana bilmüzayede sarılacaktır. 
7 - • ap (:ı lchtimizdcrı Efaayi, \ıat hanım bcyinesi tetkik edileceği malfımu 8 llaziran 929 eumerıesi günü 
8 - • "ota (':lJ Gerdanın arko<ı " ·· · E k f 'h i<tirak adcccktir. Efzayiş -"uaı olmak üzre keyfiyet tebliğ mekamı- saat onbeşte ,.ncumenı v • ça 1 

•· 
(4, lesi icra kılınacağından taliplerin Is· 

J\iaruf • ! lacı ( "cmalf ,ad<' 
,c 

"'J laizi imtha1. 'l'ürlivc cu· ~h O\cU" 

" l\andiyalı çifte Samı .. mark•;, ~. 
bunlannı dayauıklı~ı 'c nda;dl ,'.1, 
hctinden menfaatiniz i~ın her 'ı'ıj" 
arayınız üeposu . \,ma tlıı 
Cemali zade Süleyman 5ami __..,..-;. 

, tJ~ 

l'ilango mıidüriı·ctimkn 'fal 1 ~ - •ıJ • ı:;jl•" ... 
rilecek olan ( 400, adcı "" c . J• r 

karar. 7.İmmt Ye demir baş c;ı.) ~ rııLI" 
terlerinin aleni p.zarlık >urctıl< 

1
,ur 

nakasası icra cdil.ccegindcn tab~ ,·ı.:ıı: 
·ı hırıı 

olacakların pey akçclcrı c . ,...ı 
(6·6-929) ıarih pcr embe glın". rd< .. r rlu~·· 
o~~este . piyangc mul u·.;vltl'lıf1' 
muıe,ekkıl mübanaı kc•ıtı•· 
müracaatlan. . ~ 
......,.,--,..-..,....---~-:::: h•'' 

ZA Yl: Ali mekt~plcr _ınuıduğ""' 
ciliği veznesine tevdı etınış 0, 'lleı.fı.e 
yüz yirmi liraya ait dört kı.t • fiil~· 

. ttıf11· ı makpuzunu kazaen zayı e ;~JJ 
mü olmadığr ilan olunur. ıı~, y~· 
köy içinde 17 numeroda Alel<t' 9 _ Yol ı!oşcnen l>ir nt\i zıft hanım yarın Rcrlinc hareket na kaim olmak üzre ilan olunmuş- ıanbul Evkaf müdilriyetinde orman 

<ı) edecektir. tur. ve arazi idaresine müracaat etmeleri vanidia. ı 

yollar bile yeni yetişen fidanlar- ka hisler duyrniyarakgirdiği ye yle kalırdı. sun !lir hırs-u-gibi evine yak- raktan bir drvar vardı. · ~:;J' 
çalılarla örtülmü tii. şil yuvaya böyle bir hırsız gibi Çok zahmet çekiyordu. Orma laştı. Kapı açıktı, hatta ocak ya- buradan bu gizli sohbetı diııle· 

Tsoun un kafası mütemadiy- yaklasmasından o kadar içlendi nın bu tarafı hiç ayak basılma- nıyordu. Fakat içeride kimseler miledinliyebilirdi. ;ı"ak:::ı:ııllı5t~ 
en işliyor, kalbi çarpiyor, alnın ki, hırs ve intikamla bir k;ıplan mış gibi idi. Bazen kalbinin çar· yoktu. Köpek arkasından geli· yecek, duracak halı ka ·a"uşıl fi 
dan damla damla akan terler gözü gibi parlayan gözbebekleri pıntısmı kendi de işityor, nefe- yordı.ı. Hassas hayvan onun E- Daha jandarma ~asaı~ t; "oJ1t

9
, 

Bürhan Cahlt hayvanın yelesini rslatıyordu, doldu ve yaşardı. sleri sıklaşıyordu. . Bazı aralık mine yi aradığını anlamış gibi verdiği haberle bır aıı. 11 0ııı-11;ı5 
Diiz ovaya doğru saldığı hay-\ bir yatağa kavuşmak zevkıyle Şimdi yeşil yuvada ne yapacak- Hayvanı, her ihtimale karşı, dallardan yeşil yuvanın beyaz dışarı çıktı.Tosunonu takip etti. kesilen benliğine hakıtllbi! r~ IC' 

vanınm !l"eı;ılemi kıstı, başını nasıl ko~up gelirdi. He.rkes ~~- tı. Emine ye ne diyecekti. Genç I bir iki adnn dü7 bir yerde ~a~l~ tül perdeli pencereleri göründü. Arka çamlığın çınar ve kestane dı. Şikarına saldıran aÇ 1ııprll ,, 
ı;ola çevırdı, eşkıya takıbe çık- lan bu cıvarda ne bahtıyar bılı- adam bunu cliimürken 1ınam Ha eh. Ve kendi ancak yüz ellı, ıkı Emine nin kırmızı horoz uzun ağaçlarıyle karışıp sıklaştığı ta- gibi aradaki dalda~;:rııl< 11.ı;ı 
mış h_i_r jaı_ıdarma çavuşu hıncı- yordu. .. . . fız ın lafı bir daha akima geldi.1 yüz metre kalan eve dalları ça- uzun öttü. Başka ses yoktu. Kö- rafa yürüdü. Tosun okadar he- tan ve drvarı ça~ır rnermi b

11 

yle gozlennden ateş saçarak Yaz guneşının altında kavru- ı O, kaılın kısmına goz kulak oı.I tırdatmadan ayak sesi duyur- pek te havlamadı. Tosun bir yecan içinde idi ki Em•:re diye Iudan fırlamış bı~. ·· •" 
d b. k ) 1 1 k • . f k duştU· '{vr 

çam oı;n:ınına oğru ır ara an çayır ar saps~rı 0 muş ura- malı diyordu. madan yaklaşmağa başladı. yaprak bile kıpırdatmadan kalın seslenmemek için kendini güç 1 'i _yuv~sına tt n bir sar'. bıl 
bulut gıbı uçtu. klıktan suyu çekilen dere sus- ·- ı;ıuı_ıu hatırl~yı~ca _birdenbire! Genç adam ateş içinde idi. gövdeli ağaçlan siper alarak so zaptediyordu. Köpek yol göste- k ~:e . aş~~ e Suat Jlla~ıı1R 
Ç~ o:manı... Bu:aya _il~ muştu:.:.: Yol kı~lam~ kapla- 1 ı;-nl? 1 • Ga_rrı ıbtıyarı hayvanın O, cephelerde, siperlerde can kuldu. Köpek Emine nin her rir gibi onu peşinden sürükler- ~ad gı 1 tıtre ··'"ıeri kanla'* l· 

geldıklen zaman ne eyı sevışı- yan bogurtlenlenn Y• p~akl~rı diz~.nlemı kas.tı. : · kaygusuna düşmeden yalnız kö- zaman oturduğu dere kıysında ken Tosun un kulağına kendisi- k u urmu~, goz da şaşırı11ç,,.e 
yorlardı. O üç odalı yuvayı na- ~ış dallan sertleşmış, dı- Boyle d?lndizgın e~~-y~klaş- kü, yuvası bilinmez coşkun bir yatiyordu. Genç adam ona yak ne yabancı olmayan bir erkekse To~ k arş~;:1r buıac~:, 
sıl beraber yapmışlar, beraber kenlen kurumuştu. maktan.~a ımamın dedıgıru yap- kin ve intikamla yerlerde sürü- !aştı. Küçük bir taş atarak onu si geldi. Derhal yere yatt.ı. u:ı a;k.t~ 1 d{rnağıncı<>dıl·ve 
süslemişlerdi. Ve akşamları köy Yavaş yavaş fundalıklar, sey- mak, söyle bir kere olsun etrafa nerek, hendekler atlıyarak düş- uyandırdı. Bir hamlede yerin- Şimdi yavaş yavaş sesın gel- yok .: 

1 • 1ır e\ip geçi>'o! 1 ;rı'" 
den, kasabadan heğbelemi dol- rek çamlarla başlayan ormana göz kulak olmak daha eyi idi. mana yaklaşırken de böyle ins- den fırlayan köpek karşısında diği istikamete sürtünürken ses şe suratı. e k~e nıudafııa~,ııtı' 
durup yuvaya döndüğü zaman yukarı Elmalı yolundan giren Ve Tosun şimdiye kadar eller anlığmdan çrkar, ateşte zağlan- sahibini görünce havlamadı, ku leri daha kuvvetli işitiyordu. Ka z~ten bu ı~ ankarşısırıdıı J<lldllf 
kansı onu ne sevinçle karşılar- Tosun artık hayvanını koştura- ni, kollamı sall:ıya saliaya vuva mış bir celik haline gelir, sün- laklarnı kısıp kuyruğunu sallı- rısıyle doktor Suat Naci konuşu kansız vaz;;.et "'i' ıeriı1e " 
dı. Ve o her zaman güzel bir ka· madığı için içi içine sığmiyordu. sına, sofrasına yakla..-ımakta, ge güsl;nü kınıtıa koyuncaya. içi- yarak geldi. yorlardı. Aralarında bögi',rtleıt nı arayan 

1 1 
jtrfle 

dına, temız bir sofraya, rahatı Bu taraf çok sıklıktı. Patk 1 , vinç ve ükunetlerc'en b s :riı hıPcını alıncay. kadar bö- Emine meydanda yokıcı To-' dallarnın sardt~ı çah an, yap-

'· 11. 

'~; 
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~1~NTE ~KABLO -. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 5 HAZlRAı'l, 1929 

8 inci defa yapılan MONT~-Kı\ ı; [ O c 1 : ı < ı r. < 1 

yanşlannda 64 rakipten yalnız 24 ü mahalli maksu

da vasıl olmuıtur. Bu yan~a l;tirık eden yegılne 

SITROEN' otomobili Bilkreş - Montekarlo arasındaki 

2,939 kilometroluk mesafeyi hiç bir anza göstermek
sizin katetmiş ve 

1NT1ZAM KUP ASINI 
KAZANMIŞTIR 

:ALTI SiLiNOiRLi 

-
ır 

,, l. !>. uro[ınd•ıı ku.aıııian 

ı muvafiakiyet C. 6 
• .lamlık. intizarrv 

.rc:\:et ye mil

"Titnel viirü-

iıü b:ıri7. 
: , ı ""~ttr tcrlt 

' .. 
lı 
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Tiirkiye Sitroen umum acentası: ~Attl~I ZlDE ~1KiH 
Beyoğl:ı 1stıklal Caddesi Anadolu Han No: 199 

löeyrı SJ!I io · 
b \ierkez Acentası; Galata köprü 
•ııncta . Beyoğlu 2362 Şube 

"•ntesı: Mahmudiye 1 lanı alııtda 
~tanbul 2740 · 

[ra~zan iki~ci po)tası 
1 \RAD~:'.'l'!Z vapuru 6 flazlran 
~~t 
'lı Şcınbe akşamı Galata rıhtı· 

1 ından hareketle ZonKuldak 
I• b ·~ 
f' e 'llu Siııop SJmsun Unyc 
'L'a Urdu (;irc·on Trabzon 
'1.cyc gid cck \'C lıf Trab· 

'ın, l'olathaııe Gircson Ordu, 
'a· 
'3 Samsun, ~inop lncboluya 

~rak r,e:ccektır. 

llnıir sür'at post ası 
r c;. 
' . ÜLCE~ TAL ) vapuru 7 .,,. 

~ •
1rnn Cuma ı 4,30 da Galata 

~~tıııudan hnrt!ketle Cumar· 

~~ S<ılıahı lzmire gidecek ve 
,11"t l-+,30 da lzmirden hare· 

~ Pazartesi sabahı gelecektir. 
;,~\'aııurda mükemmel bir 

~ ve cazbant mevcuttur. 

~tr b' ·'lq ~ ı~a hattına lsranbuldan 
~ ttesı akşamlan kalkım pos· 

\ 9 l lazirandan itibaren 
\:"t .. ;, ~nlcri kalkacakrır. 

~ar .. t .. na-m-es-·i-nd_e __ m_u_h-arr_e_r ·I 

i;'. mucihinca !000 kilo 
1
'- lıcziri 100 kilo kayna-

iJ ~i.ir 1000 kilo ham bezi 

' 
11

0 ls\'eç nefti 1000 kil< 
, lıstuhcı,: 1000 kilo misina 
1ıı 
'k 5,0 kilo zincifre 5o kil 

l\ı .. 2~ kilo sigatif. 
•h:n~~ ihalesi r 3 haziran 929 

r ıcra kı'ınacağından ra
ln s 

"lıı,1 la.t on nltıda levazım 

""' ~·ıııe muracaarları. 

~irahk arsa 
a, va!Wıar müdürlüğünden: 

\olunda Atik Ali paşa 
treavıusunda 9 5 :\o ar.sn 
, sureth-Je kirava veri ·r , , 
~~r a.lipierin 6 Haziran 

~'.'Jbe gününe kad.ır 
·\ kaf mudurluğundc 

1dar e ine \ e t! Hatiran 
ı 

ıat c nbeşte idare 
nıuraı aatları. 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 

- ~ 
KiRALIK 

KÖŞK 
25 oda Ortaköı- Taşmerdiven 
büyük bahçe, manzara, vapur, 

P b tramvaya üç dakika Telefon 
6 vlı~~an erşem e Deposu; Yeni postahane Beyoıthı 1566 

k h d Pl<'.l!Ll\'A'\ ZADE SAIT 
günü ak~aını Slr ecl rı tımın an Beyoğlu Dördüncü Hukuk 

hareketle ( Zonguldak, lndıolu, ;..••••••••"•'•1•6•111İ.; mahkemesinden: Müteveffiye ma· 
Gerze, Samsun, Ordu, Gircson, t A k • } dam Mehrube Gümüş gerdanın Bil· 
Tirebolu, Gurck, Vokhkcbir. Dok or . utıe yük Adada Nizam caddesinde 35 nu

Trabzon iskelelerin azimet ve Eleklirik llldkinclo•iıle bclsoRtık•"li"• idr.ıt merolu hanesinde mevcut eşyayı met 
Fatsa ve Ünyeye oğruyarak avdet darlığı, prxt.ı, ademıiktidor, bel t:evt<k· rukesi bilmüzayede fruht edileceğin 

!iği dit ve tıro!ogiyi a~rısız tedavi eder den talip olanların yevmi müzayede 
tdecektir. Yük Ye yolcu için Sir. vo.aı·• de B<re""i fırını sır.,.ında 34. 

r"- -' '' olan 7 Haziran 1929 Cuma ve 9 }fa. 
ziran 29 Pazar günleri saat on rad· 
delcrinde mczkür hanede hazır bu· 

• 1 Dalıilı' luıstalıklar 
y EL K EN c İ ınlifaluıssısı 

lunmaları illin olunur. 

lslanbul İcra dairesinden: .Fo
tini ve Konstantiniyc kadınlarla A· 
leko, Petro, Nikola, Vasi! efendile· 
rin bilesalc ve bilverase borçlarına 
mukabil terhin eyledikleri Istanbuf. 
da yemiş iskelesi caddesinde cedit 
40 No. mağaza borçun verilmeme
sinden dolayı indel müzayede beş 

bin lira bedelle talibi uhdesine iha· 
lei evcliyeai bil icra ihalei kat'iycsi 
için on beş gün müddetle müzaye· 
deye konulmuşdır. Mezl:ilr mağaza 
liman iskelesi üzerine müsadif cep· 
hesi dört kısımdan mürekkep astor 
kepenkli zemini beton çat''' ah,ap· 
Mösyö Esgembrı mahdum "" arc!,ye 
olarak kiralanmiştir. Yüz yedi arşin 
terbiinde olup hududu saraf Naum 
Eskinazi, Yani ve saircnin ınağaza 
larile mahdutdir. Yüzde beş zamla 
talip olanlarin kıymeti r.ıulıamninesi 
olan 10100 liranin yüzde onu nisbe· 
tinde pey akccsini teslim vezne et· 
melcri ve fazla malümat almak iste· 
yenler 926-5508 dosya nümerosile 
müracaat etmeleri ve ihalci kat'iye· 
si 22/6,929 tarihinde saat on alti)·e 
kadar icra kihnacağınden müsteri· 
!erin bizzat ve ya bilvekale hazır bu· 
lunmaları il3.n o1unur. 

VAPURLARI 

lan deniz loh Ye sur'al qos1ası 

VATAN 
VAPURU 

Haz~ran Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğrn (Zongul. 

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Glrcson , Trabzon , Surme ve 

Rize ) ye gıdecektlr. 
Tafsilat için Sirkecide yelken

ci hanında ktln acentasına mü-

1 racaat Tel. istanbul ı:; ı 5 • 

Bartın lüks ve süratpostası 

~lektrilde mücehhez muntazam 
hmaraları ve güverre yolcularına 

mahsus müferrahTfirk" 
mahalleri haiz iye 

6 ~~~i:n Perşmbe 
saat 18 de Sirkeciden hareketle 
( Ereğli. Zonguldak , Bartın , 
Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine 
azimet ve avder edecektir. 

Fazla tafsilat için l~minlinü 

Rıhum han 2 numaraya müracaat 

Telefon : 2684 

Tıp fakültesi ( 
, muallim 1 
' Kadıköy moda caddesi N 88 I 
~.....---... ·--- u""""' 

lLAN 
Tarsus şehrine getirilecek içme 

suyunun l:ı3le projelerinin tanzimi 
Mayısın ylımi sekizinci gününden iti
baren yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usulilc münlkasaya val.olunmuş
tur. Bu baptaki şeraiti anlam:ık iste
yenlerin lstanbul, Ankara şehrema

netlerine lzmir ve Tarsus Belediye 
riyasetlerine miiracaatlrn ,,.e yevmi 
ihale olan 18 llaziran 929 sah günü 
saat durtten evci mcktuplnrını Torsus 
Belediye riyasetine göndermeleri lü
zumu iidn olunur. 

EllK YE EJTIM l 
BlNKl~I 

Sermayesi 1.(),000.000 Türlirn 

nfaat ve Emlak fizerlne 
milsalt şeraitte 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka oıuamelib 

Kir ahi{ apartıman 
5 oda hftva gazı, fü hamam 

elektrik telefon. • ışantaş Teşvi
kiye apartımanı. 

KİRALIK KÖŞKLER 
Boı>;nzlçinde Çengciköyünde Çenkel 

köy kasrı namiyle mRruf ve manazın 
fevkal.ıdcyi haiz göşkier gerek tama
men ve ı;erek kısım kısımkiraya verile lstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon lstanbul: 3972 1 
cektir Gormek \'e gezmek isteyenlerin 
mezkur köşke müracaatlan ve yahut 

• Kandilli 67 numaraya telefon eylcmc{ ';•-•••••••••li:: !eri i!An olunur 

kadar te 

Telefon: B.o 1194 

~!~ 

Posta ve telgraf levazım 
müdüriyetinden: 

1 - Çanakkale haricindeki Adalar arasında bulunan kabloların 
tamirinde kullanılmk üzre asgari bir ay için önilnde kuvctll 

buhar vinci mevcut solan bir vapur isticar edilmek üzre kapalı 
zari usulile münakasaya konulmuştur. 

15 haziran 929 tarihine müsadlf cumartesi günü münakasası 
icra edilece~inden tallplerin bu husustaki şartnameyi görmek için 
her teklifnamelcrini tevdi için de tarihi mezkurda saat 14 te yeni 
postahancde mıif.ıaynat komisyonuna müracaatları. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

5-5 929 tarihinden 29- 5-929 tarihine k•dar münakasaya vazzedilen \11· 
kara hatonın Filyos Balıkısık kısmında inş• <•dileeck mcbani münaka5'sı g<i
rülen lüzum üıerine 10·6·929 tarihine müs~dif l'ııartesl gününe kadar 
tehir edilmiş olduğundan taliplerin evvelce i!Ar edilen şerait dairesinde 
evrakı lenniycsini mübayaa etmek ü1.re Ankarada Devlet Demir yollan ve 
lımaniarı umum! idaresi maliye ve muhasebe i~leri dairesi reisliğine iilzumıı 
miiracaatlan ilAn olunur. 

İspirto ve İspirtolu içkiler in
hisarı Umumi müdürlüğünden 

Evsafı şartnamesinde yazılı biri :ıoo,ooo diğeri 450,000 kilo 

olmak üzere 750,000 kilo iki nevi ispirro pazarlık suretiyle alına

caktır. Talipler mübayaa şartnamesini öğrenmek üzre l\lühayaa ko· 

misyonu kitabctine müraı:aar edecektir. Teklifler 1 Temmuz Pazar
tesi günü saar 12 iye kadar kabul olunacaktır. 

Istanbul mıntakası maadin 
mühendisliğinden: 

Bilecik vih\yerinin ycnişehir kazasının kirazlı yayla briyesinde 

kilin olup halen bükömet malı bulunan simli kur~uıı ve çinko m:ı
deninin bir sene zarfında tcscil olunacak (250000) lira sermayeli 

şirkete hukuku denedilmek ve teslim tarihinden itibaren bir se~e 
zarfında c;ki imalat açılmak Ye nı:ıdcn ocakları civarının l ·5000 

mikyasında muntazam topoğraf haritası yapılmak \'e mümkün ol· 
duğu kadar jeolojik \'aziyer irac edilmek ve bundan maad:ı rctkikat 

ııetayicinc göre i;ktmc projelcrı tanzim edilmek ve dördüncü sene· 
den itibaren senevi asgari (7500) ton cevher çıkarılmak ve yahut 
hava kablusu in<a cdilmis hıılı•nmak ve bu t.:ahhtidau temincn mili! ' , 
Bankalardan birinin 12500 liralık teminat mektubu verilmek ,artile 

mczkfir maden t:ıliplerine ihale edikcc~inden taliplerin 15 ' 7/929 
tarihine miisttdif Pazartesi gllnli saat ı 5 ~e kadar reminat mektup· 

larilc beraber kapalı zarfla iktisat Yckdlcti maden l~lcri umum mü
dürlüP;linc müracaat eylemeleri il:ln olunur. 

en asri ve en 

i\luhtcrenı mü)terilerinin her türlü istirahatini 

-,, ..... 

Golenkur caddesi (Kllş mevkii) 
98 bütün esbabı istirah•t asansör, tu
valet kabinesi ve banyolu 70 oda, 
Telefon, 30 IIA 60 frank. Telgraf ıd-
resi. 

Pıris, 2.l MUSOTF.L 

Dünyanın 
en n1~şhur 

Saatleri 

KİRALIK FIRiı T 

Beyoğlu Feriköy Ayazma de· 
resi sokagınd:ı 10'! numeroda 
kagir \'e 350 ekmek isriap eder 
dört odalı fırın kirahkrır. Tulip

lerin her gün saat ondan 12 ye 
kadar Emin Önünde Yeni camide
Bekir ekndl kahYehancsinde 
Emin efendiye müracaatları . 

Tashih 
Emlak te ey~m baokasındae: 

27 .'layıs ve 1 1 laziran· 929 
tarihli :\!illiyet gazetesinin beşinci 
sahifelerinde intişar eden "'Emlılk,, 
bankasına _ ait kiralık emlılk 

il!nının birinci fıkrasında 2 esas 
numaralı Garajın bedeli icarı 200 
lira yazılacajtı yerde .~oo lira 
yazıldıj!.1. 

Keza üçüncü fıkrada kahvc
cılik mahallinin esas numarası 
13<) y:ıztlacaıı;ı yerde sehven f ,l(ı 
olarak gösterildiğinden tashihi 
keyfiyet olunur. 

Bevojl;iunda Fatma hatun mahalle
sinde \'akla ait 11 numaralı bir kıt"a 

ar;3 bilmıiza\'cde satılacaktır. 5 hazı. 
ran 9'.:!9 ça:rşamha günü 5:tat onbeşde 

encümeni evkafça ihalesi icra kılına

caRJndan taliplerin I~tanbul Evkııf 
müdüriyetinde Onnan ve Arazi 
idare ine müracaat etmeler!. 

lleyoglunda Fatma Hatun mah:ıl 
!<sinde vakfa ait l numaralı lıır kıt'a 
arsa bilmüzayede satıllcakıır. 

5 Aaziran 929 çarşamba günü 
saat onbeşte ~:ncümeni Evkafça iha
lesi icra kılınac1.gından toliplerin ls
tanbul fakal müdüriyetinde orman 
ve arazi idaresine müracaat etmelen 
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M ET R U K E 1LANATI 1 ALTINCI BÜYÜK 

TA flARE PilANG~~D 
5 inci keşide 11 Hazirandadır . 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Aynca : 25,000 15.<XX> 12.<nl 10.<XX> liralık 
ikramiyeler ve t().(XX) liralık bir milklfat 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

EKSELSIOR 
Rilyük elbise fabrikasının 

Münıabap çeşitlerimizi görmeden hiç hır mtibayaaııa bLlunmavmız. 

Bey efendilerle çocuklara mahsus 
~on moda blç!ruierde ve teminatlı cinsten 
rnuhıellf lnglUz ve fanıazl kumaşlardan 

Kostümler 
ve spor kostümleri 

15 liradan 
itibaren 

!\lcşhur MA, 'DEL BERG markalı ve 
ro mökemmel gabırdlnden her renkte 

Pardesüler 
ve müntahap çeşitlerde Trençkotlar 

171 liradan 
2 itibaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
en son moda n her renkte 

müntahap çeşitlerde gabardin 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

15 112 liradan 
itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanelalardan 

6 J liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostümler 

Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Ayhk va haftalık taksltlerla muamele 
yapılır. ~ 

' Bat aerılan 
Aspirin 

komprimeleri 
Ue tedavi olunabilir· 

~ ntX kırmızı bondırollu hold1d ,,.,_ .. 
ombolllınıı dikkat ve bu mork4)'1 muıUTCD 
talep ediniz. 

KARON Alman kltaphanasl 
Heyoj!;ltıı Tuncl meydanında 523 

EMVALi 
~-~ .... -~ ........................................ , ... 
Semtl Mahallesi Sokağı Na Nev·i Jlaıineye ait hi,senln 

kıymeti muhammeneoi 
800 lira pe~incn 

RabıCıferi HacıMusııfı Çoban ç .. mesi Aılk 2 Cedlt4 fevkani adalan müştemll kAgir mağa
zanın 48 hisse itibarile 4 hisse tam 
ve bir hlısenin rubu 

AhlÇelebi Limon iıkelui 79 maa odalar dukkAnın J 20de 25 hissesi 2100 lira dört ıakslııe 
Ballda evvsafı muharrer emlAkin hizalarında gösterildiği veçhile hazineye ıiı hisseleri tahmin edilen bcdell.r 

lle 9·6·929 tarihine müsadlf pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir Taliplerin bedeli muhımmenin yüzde 
yedi buçuğu hesablle pey akçeleri veı a muteber banka mektuplarile Emvali muruke >atış k<•mlsyonunı müracaaılan. 

em ti 
Boğaziçi 

Mü~temilAtı: 
cı tamirdir. 

• * * 
Mahallesi Sokağı No Nevi Kıymeti muhammenesi 
Ortaköy MUıevelll atik 2 maubahçe ah~aJı: hane 850 lira dört taksine 

Bodrum ve çan arası ve iki kıttan ibaret olmak ilzre beı oda bir ıofl ve lkl halbı vardır mubıa· 

Edirne kapu emirbuhari kapu harici A.28-28m.C2(}.22 nalbant dUkkAnı 175 lira peşin para ile 
Bı!Ada evsafı muharrer emlAkln hlzalanndı gö1terildljti veçblle ve tahmin edllen bedeller ile 8·6·929 tarihine 

müsadlf cumartesi günü 'aaı 15 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin bedeli mubammenln yüzde yedi buçuğa 
ııesıblle pey akçelerile ve ya muteber banka melctoplırlle emvali metruke sauş komisyonuna mUracutlın. 

Günde 12000 Otoıno~iı ıasti~i 
Yaıtmurlu bir havada yol üstünde otomobilden inip 

lastik tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvur 
edeblllrmlslnlz. 

GUDYER lAstlklerlnln kazandııtı muvaffaklyetln yegAne 
sırrı, buna her IAslkten ziyade mani olmasıdır. 

OUDYER, tam manaslyle müvazenell bir lastiktir. 
L.Astlk kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edecek şekildedir. Bezi GUDYER stlpertlllst ipliğinden 

mamuldür. 
Sırt flatının ucuzluıtuna kapılarak fena bir !Astık, 

almak. işten anlayan bir otomobil sahibinin yapmaya
catı şeydir. 

120 bin OUDYER IAstlıtlnln imal edilip satılmasına 
yeıtane sebep her tarafının münakaşa kabul etmez 
milvazenell saıtlamlıtıdır. 

Oi!zlerlnlzln önüne 110 bin otomsbll dış IAstlğlyle 
120 bini mütecaviz iç IAstlıtln teşkil edecetl manzarayı 
getiren. Bu GUDYER in dünyanın her tarafındaki fabrl
kasıode 24 saat zarfında imal ettiği olomobll IAstlt 
adedldlr. 1 

Fabrikanın avnndakl 81 binadan mürekkep esas 
fabrikasında üç takım amele, dünyanın OUDYER ihti
yacının bir kısmını tatmin için mütemadiyen çalışmak
tadır. 

Bir lAstlıtın bu kadar fazla satılabllmesl için bir tek 
sebep vardır. 

M~KEMMEtiJET ve ~lGtlMtlK 

' 

s • • • l 

1 • 

FAR1NALI 
Dünyanın en sıhhi ve en 

nefis çocuk gıdasıdır 

1
1 DE HAIIMSIZLIK~RI 
. "t(LE.R, GAZLER_J 

c.\şt(I t4 LJ~şİLIKve YAN~AIAl{IHDA 
~ - <SODO-GASTRJN) 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

1(anuna mugayir haraketle maznun Kadriye H. ve 
rüfekası diln lzmlre gönderilmişlerdir 

~~~~~~~~~~~~~....:~~~~.;....~~----........ . / 
1 -

Flit, Pireleri öldurür ı 
Uyku vr istirahatinızin düşmanı olan pı

rcler cidden hayatınızı tehdit ederler (Fiil) 1 
kendi tulumba\!•:• sıkınıı ve •~nlzı •n 
muzir milcror•,r\• ıasıtai sırayeıi" olan pı· 
relerden, ıah•.a 'o;aularından, Sinek v• sıvrı 
Sineklerde~ t·JtUracaktıı 

Flit; ıahta vuruların, karıncaların veya 
hamam böc•klcrlnin gızltndiklerl • yuvaları 
lahrip, yumurtaların• ılna ·• ııılOmum haşa
ratı itlM edeı . ve aynı ıamanda ;ıze de ,. 
rarı dokunmaz ve kat'iyen ıekt bırakm•z 

1 Flit ) 1 sair haşarat Oldürücu adi ma
yilerlt karıştırmamalıd" Daha bOyilk ve 
daha kat'i tesiri sizt memnunfyetbah~ se· 
mereler temin edecektiı 

Tulumbasıyla Sıkınız 

ı·' tJ • - 161 
' " - . . • • • 1 · ,ptıtl",ıı! 

- c;· ~t· tr':~ 
Avusıurva fabrikaları heıaran san<laliveleri umumi •atış d•Po" obtll .nıı' 

. 1-l'" f•" Katırcı oğıu hanında 46-47 numara!• joz. N. Acıman telef on h~e , e ,r<'~ı~ 
Hamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve dôşemelik kndif~ üler. 111 fı fi 
kumaşl.r, mutenevvı ısıur, prrde mister, tül; keten p rdo, ört 0ıa1s~ 
erileri, piriç korniş maSJf pirinç ve lake karyolalar ıle çocuk lan' 
lı:a flaıına saulm•kıadir. Fiat makıurlu,. Han<la a<anwr ,ardır. )l' 

Devlet demir Yolları . "<leJ1: 
manları umumi idaresıll fe)' ~ 

h tarı Qr 
Ham maden nakliyatına mahsus 46-J46 nunıara uırc ,ın . 

haziran l 929 tarihinden ltlbar~n tatbik edılınek 11ı• ol· 
madde olarak aşağıdaki fıkra llAve edilmi;tir: urettt:I' d,o•11 

( fşbu tarlfe Derince veya lzmit istasyonlarına ını .ylet . ~et 
dl" 'c v< ı şartile Anadolu·Bağdat hattile iltisakı olan ,.,e~ 0 1,ın'ır c,ıc 

yollarında yapılacak maden nakliyatı için de tatbl tıiitlİn vk~,ı~ 
hat için ayn ayn Ucret tahakkuk ettirllmlycrek. et ıalı8 
demiryolları tek bir hat addlle bir kalemde ucr 
ettirilir. ) bstlafll 

Fazla mal O mat almak bteyenler l~tasyon ve~ 0 aın 
caat etmelidirler. 

Istanbul san'at mekte~i deJ1: 
müdürlüğUll . ~~:- .. 

kteb1 .ı. , 
ırk .ne ı..ıı' •' Sultanahmette Hanımlara mahsus akşam tcrz 1 

• tcclr · ~!1 

· · S 1 Ç · b "~ -ıierı ır dilmi~tır. Pazar Pazarıe~ı a 1 ve ar~am a " ed!lecc1't 1~ 
dört buçuktan 7,30 yedi buzuğa kadar devam he dc'3f11 
kabul edilen talebenin mczkôr ıı:!iııl~rde ınckt · 


