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TÜRK-YUNAN 
MESELELRRİ Tüccarlık sınıflarında yerli de:ğisikli.kJer 

Harici siyasetimizde o kadar açık 
t>lmamtza, 0 kadar fedakarane hare
ket ettiğimize ragmen hala bir tür
lü hal edilemiyen meselelerimiz var
dır. Mübadeleden doğan Türk-Yu
nan ihtilafları, can Sıkan ve bir tür
lü hal edilemiyen hu mesele !erden 
biridir. Yunan ·gazett:leri bu mevzu 
ttrafında tenkitlerinde, hatta teca
\IÜzlerinde devam edüp duruyorlar. 
Fakat müspet vakıaların yanında 
kuru sözlerin ne ehemmiyeti var? 
Biraz insaf ve mantığı olanlar, ko
nuşmaların müspet bir neticeye var· 
tnama]arr mesuliyctini asla b~ze ~tf 
cd Dl""zler. Biz bu işte fedakarlıgrn Wo 

azamisini yaptık. Nihayet her şey 
gibi bu fellakarlığın da bir hududu 
vardır. 

Ticaret odası umumi içtimaından bir intiba 

Değişiklik yapıldı 
İki memleket arasınaa bir itilaf 

lıusulünün faydası her ikitaraf için 
~hic; o1:nazsa-ayni derecede müsavi
dirı Onun i<;:in fedakarlıklara heı· i
ki cihetin de ayni nispette taham
mülü zaruridir.Meseleleri ameli nok· 
tasından hallc çalıştık. Bunun icin 
evvela muvazaaya dahil olan emlak 
hakkında bir karara varmak h.tedik. 
Bu muameleden mütevellit fat1<ı ya
ni Yunanlıların borcunu asgaı i had
de tenzil ettik. Muvafakat covabı 
vermediler. Bundan başka bütıb ıne
seieleri yeniden derpiş ettik. Her 
tnesele için cezri ve kati bir şekli 
hal bulduk. Bir teklif halindo bun
ları da Yunanistana billlirılik. Bu 
teklife göre, Yunanistanın mevcut 
ınuahede ve itilafnamelere göre uh
desine düşen bütün mecburiyetleri
l:endisine en muvafık olacak bir se-
kilde-yapabilecekti. • 

Atina, bu esaslı ve iki memleket 
arasında devam edüp giden ihtilaf
ları hal edecek olan tekliflere müs
pet cevap vereceği yerde bilakis mev 
tut ihtilafatı ebedileştirecek bir yoc 
la girmek istiyorlar ve o y·1ldn bir 
teklif yapmağa kalkışıyarla;-. 

Atina mahafilinrlc söylendiğine 
Jl~re bu teklifin esası her iki mem
le~ctte mevcut mı..ibadil ve g;;,yri 
tnu:ıbadil. iadeye tabi veya muva
z:ıy;ı dahil eml~kin un1umi S:..!retll! 
t~ r:rli.ri ktymct edilmesini istihdaf 
\.:\t1yu•. Yunanlılar, bu tekliflerini 

jJ;;: kabi liyctini kestiremiı·ccek 
olan efkclrı umumiye nazarınd3. rna
,.ul gôstermek için bu takdiri kıy
;netın bitaraf bir heyet vey:ı hcyct
er tarafından yapılmasını ilave et
~ekte .~işler ... Böyle bir teklifi 

1 
abul ıçın önümüzde menfi misal-
er olmamalı idi. Halbu ki GarbiTa

rakyada kırkbin Bıılgora ait taktiri 
kıymet meselesi var ki, iste doku
zuncu ya:;ına girdi, fakat haıa intac 
•dilemedi. 

a·İkilıin g.ıyri mübadılimizc ait tak-
ırı krymct isi de henüz neticeJen

llıc<Ji. İki scı;c zarfında yalnız alt
nırş:ycdi tanesinin muamelesi ikmal 
olllna b. 11 . . . .. 

1 
ı c ı. Bıı teklıfın kabulu farz 

0 
unsa her iki memlekette birbuçuk 

~ilyonu tecavüz eden ve Türkiye 
~c :'Junanista nın her köşesine şii· 
1; _ulı. olacak olan böyle bir muame-
11 ·ıt;ı. · icin asırlar laıımdrr. Bu-
l a hukukifirağ ve intikal mııamele
~a~~ıı(lcıı t .... lliit edecek ihtilaflarda 

kıi'' ~1.tınursa işin içinden nasıl çı
ka~bıJır? Bu tekliflerini bir şart ile 

llt 
.. 1 .~ 1 edebiliriz: biz de onlar gibi 

lil1 sa emlake vazryet edelim. He-
m p ve tetkikat neticesinde borcu
•huhz Çıkarsa tediyeyi şimdiden ta-

ut edcb·1· · t · SÖ l' , 1 ırız. stıtradcn şunu da 
mlu 'Yehm ki, biz İstanbuldaki rum-

arın cmJ'k' k -· . 11~ . a ıne onmuş degılız 
t Psı cmlaklcrine istedikleri gibi 
>sarruf et k . . b' me tcdırlcr. Halbukı gar-
ı Taraky ı ·· k i . a ı tur 1 rın {:mlilki bila 
stısna y 

ol Uııanlt lar tarafından zapt 
Unınustu·r B ~ .. . . 

r , · · u emlake yuzellıbın 
ıı..1 }crt t 1 . . 

g 1 c: ırı mışıır. Döı t sene İ§-
. a t.ıhJi" d"i b . 

Jı.:rc ·· k t · , c ı en azı ev· 
mu a 1ıl, garbi . .. 

klcrin ar•zisı .. . 1 arakyalı Tur-
. . '4zerındc 1 

cırlcrınc köyle . rum mu ıa-
r ınşa d·ı 

ıml;1k cdilccc" i .. e ı miş ve is-
• b soylcncn b 

nın bedelleri ver·ı . u araz1-
1 rncrnıştir S 

manlarda Garli T · on za-
k 'k rakyada b. 

tet ı yapan tetkik ır ko · 
onu rcısı M. Hoista rnısy-

"l" • nın 
raponuıda açıkça izah edildigi 'b· 
lıu 7avallı halk serbes bir suretf: 1

' 

il.. isini süremiyor, işine gideıniyo~~ 
~0nkü bir dehşet ve tehdit havası 
)Una mani olmaktadır. 
_İktidar mcvkline geldiği zaman 

~~tün ihtilaflarr hal edecek bir 
c~snü niyetle işe başliyacağını vat 
t en IVI. Vcnizelos ve onun taraf
u%1•rı. bu meselede Yunan efkarı 
tleı~~ıycsine karşı gidilemiyeceğin
mam ~m ~urmaktadırlar. Şunu unut
Umu· .ı kı, bu işlerde Yunan efkarı 

mıy · 
orsa T··csı ne kadar hesaba katılıy-
lalıa b~rk efkarı umumiyesinin de 
olması 1 Yuk mıkyasta hesaba dahil 
·~1iycmi azımdır. Çlinkü efkarı umu· 
Ve asab~ bu_ meselede hassasiyetin 
,tııiştir. ıyetın azami derecesine gel-

MAHMUT 
Siirt Meb'usu 

Ticaret odası kongrası her sene 
değil üç senede bir toplanacak 

Vekalet beşinci sınıf tacir sınıfı ihdas 
ve kayıt ücretlerini tezyit etti ........... __ _ 

Ticaret odası umumi katiplerinin badema 
iktisat vekaleti tarafından tayini mutasavver 

ODA NİZAMNAMESiNDE 
MÜHiM TADiLLER 

J•fanbul Ticaret odası nizamnamesinin 68,101, 
116 ncı maddeleri lktısat Veklletınce tadll 

-.!!!lerek şehrimize tebliğ edllmiştlr. 

Kongra üç senede bir toplanacak 
Bu tadilata göre her sene toplanması lazım gelen umu

mi kongra bundan sonra her üç senede bir kere 
toplanacaktır. 

Yine aynı tadile göre tüccarlar için bir de beşinci sınıf 
ihdas edilmiş ve ücreti kaydlyeler tezyit edilmiştir. Bundan 
sonra birinci sınıf tacirler 50, ikinci sınıflar 30, üçüncü 
smıflat 20, dördüncü sınıflar 10 ve beşinci sınıflar da 5 
lira ücreti kaydiye vereceklerdir. 

l<ATIBI UMUMİLERİ VEKALET TAYIN EDECEI< 

Haber aldığımıza göre, mezkur nizamnamenin bir 
maddesi daha tadil edilecektir. Bu madde katibi 

umumlferln tayinine aittir. Malum olduğu üzere şimdiye 
kadar bazı mahallerin umumi katipleri Ticaret odalarında 
intihap edilmekte idi. Badema bu mahallerin ve bu 
meyanda lstanbul Ticaret odasının umumi katibi de 
lktısat Vekaletince tayin edilecektir. 

<:;on intihap hakkında vekaletin fikri 

Buna sebep son defa lstanbul Ticaret odasına intihap edilen 
kAtibi umumi meselesidir. Yeni kAtibl umumi intihap edlllr

ken vekiUetin fikri alınmamıştır. Bu nokta vekAletln nazarı dik
katini celbetmlştir. 

İNHİSAR İDARESİ HARİCE 
KÜLLİYETLİ MİKDARDA 

TÜTÜN SEVKİNE BAŞLADI 

FAKAT T ACİRJ~ER TÜTÜN İDARESiNDEN 
ŞiKA YET EDiYORLAR 

1 ••••••• 

Tutun inhisar idaresi son gün
lerde harice toptan tütün 

sevkine germl vermiştir. Bun
dan dolayı bir çok tacirler, 
kendi klİrlannın eller'aden 
gitmesini vesile ittihaz ederek 
şlkil.yete batlamışlardır. 

Bu şikAy etin başlica sebebi, 
tütün almak için memleketimize 
ıelen grupların, inhisar idare
sinin flallarını daha müsait bul
makta ve bu ıebeple piyasadan 
tutun mübayaa etmemektedirler. 

Bu hususta tütüncüler encU-
meninden Gani bey bir muhar
rlrlmize fUnları söylemektedir. 

., Filhakika liilürı idaresi bir 
devle/ miiessesesiılir. Rımdaıı dolayı 

lııikıimel hazinesini düşiirımesi 

gayet tabiidir. Fakat bıı meyanda 
me111/ekeli11 iklısadi vaziyetini de 
nazarı dikkate alması ve arada 
bir muı•azerıe bıı/wıması /{jzımdır. 
idare Tütün Tacirlerinin rakibi 

idare piyasada bize çok kuv-
vetli bir rakiptir. Buhal böyle 

devam ederse bütün tütllnculer 
mesleklerini değl11ttreceklerdlr. 

Bu gidişle bize tlltllnden ekmek 
kalmıyacaktır • 

Ziraat bankası memurları 
onkara, 23 (mllliyet) Ziraat bankası hey'etl idaresi her sene 

memurları na yapdığı yüzde beş zam yerine bu sene tevklfatsiz 
maaş vernıe 1 k 
h B k 

g ararlattlrmıştır. Bu usul tatbik edllmege başlamıq-~ 
r. an a hazı ' 

r. • • randa yeni binasına geçecektir. 

İZMIR iŞ BANKASI BİNASI YAPILIYOR 
Ankara, 23 [Mll_lyet) lzınirde inşa edilecek olan 

blna~ı Ankaradakı merkezi umumi binasını yapan 
1 ıale edilmiştir, inşaata yakında başlanacaktır. 

iş bankası 
Nafiz Beye 

Sam şehri dahilinde müsademe 
l\ilis, 22 (A.A ahıren dürziler tarafından şamııı Salihlye maha!Jesln 

yapılan tearuzda dört Fransız ıskerl ile ıo mills maktul diişrnü tür. 

Mahkemeler ·Ekmek 
FİATLARININ 
UCUZLAMASI 

Bazı zevatın i?leri. MUHTEMEL 
başına geç geldıklerı _, __ _ 

Teftiş ediliyor, 
netice nedir? .. 

1 

anlaşıldt şehremini Beyin 
-.. - ekmek meselesi 

Adllye müfeıılşlerl mahke- h kk d b t 
meler! teftişe başlamışlardır. a ın a eyana 1 
~\Ufettlşler son günlerde cexa 
hukuk, ve ticaret mahkemeleri
ni teftişe başlamışlardır. Müfet
tişler davalann surıtl cereyanı
nı, kalemlerdeki dosya ve def
terlerin sureti tanzimi ve teşkl
IAtı tetkik etmekdlrler. 
Devam etmeranler da var 

Bu teftişat esna~ında bazı 
mahkeme Aza ve reislerinin 
vazifelerine muntazam devam 
etmedikleri görOlmUştür. Bunun 
üzerine bu zevata birer istizah 
varakası gönderilmiştir • 

Teftisat daha bir müddet 
devam edecek ve mllfettlşler 
teftiş neticesini bir rapor'.Jıallnde 
vekAlete bildireceklerdir • 

Bekarlık bahsi 
Lehte, aleyhte dedi 

kodular uzadı 
BekArlık vergisi hakkındaki 

mllnaka,aıar devam etmektedir. 
BekAr meb'uslardan bazısı, 

böyle bir vergi ihdas edilmeııl 
faidell olmadığı kanaatindedir, 
Darülbedayl artistlerinin ekse
risi de bekarlık taraftarları 
arasındadır, Bunlar, san'atkar 
evlendiği takdirde, mesleği ile 
alil.kası azalacağı, zaten kazanç
ları da kafi addedilmeyeceğlni 

artistlerin lllMIŞI rı kendi !!ahne 
elbiselerine bile yetl\jmedlğini 
söyleyorlar_ Bir çok bekarlar, 
vergi olsa da evlenmek niyetin
de değildirler. 

Bazı bekArlar da, evlenmeğe 
meslekleri mani olduğunu ileri 
sürüyorlar. Mamafih evliler 

verginin ihdasında şiddetle ısrar 
etmektedirler. 

Sahtekarlık 
inhisar şişlerinin ban
drollarını çıkararak 

muhteviyahnı 
aşırıyorlar 

Bazı sahtekarlar Müskirat 
inhisarı idaresinin, şişeler 

üzerine llsak ettiği bandrol
ları ecza ile şişeler üzerin
den çıkararak muhteviyatını 
muzır rakılarla değlştlrmek
tedlrler. Bunun hır misali 
ahiren cürmümeşhut halinde 
yakalanmıştır_ Bu gibi sah
tekarlar hakkıRda şiddetli 
.takibat yapılacaktır. 

ıslahatı maliye 
Ankara, 23 (Milliyet). -

İslahatı maliye komisyonu 
bu günkü içtimaında arazi 
layıhasının müzakeresine 
dev" 111 etmiştir. 

.• ııırn1111ııııuıımı ıııııırnıımıı, ıı.ııııı ~ 

Para 
SUi İSTİMALİ 

Maliye vekilinin 
mecliste mühim 

beyanatı 
Şimdiye kadar bin ııralık

lardan (89) bin (25) ilralık
lardan (450) bin (1 ) llralık
lardan (6673 lra fazla bu
ıunmu t • tahkikat henüz 
bltm di. 
[ · tkım nıe/n1111 sı 11 l111balerinıiz

cte okuy111ııızj 

·ııııı~ill.lllll!~illlll~lllll ·IUll!ll.ll'' 

Un 
-----
mevaridatı 

çoğaldı 
Vali vekili ve Şehremini Mu

hittin bey, muhtelif meseleler 
hakkında dUn bir muharrlrlmlzo 
aşadakl beyanatta bulunmuttur: 

EKMEK MES'ELESI 
Un resminin tenzili flmdlkl 

halde ekmek flatının pahalan
masına kat'I surette mani ol
mnftur. Emanet ekmek lflnl 
ciddi şekilde tetkik ediyor. Bi
re:ıilya da un flatları da kııı
mın düşmüştür. Gelen un çoır:a
haca fllphe yoktur ki ekmelı: 
flatı tenzil olunacaktır. 

Un resminin tenzfll un fiyat
lan llzerlndc tesir icra edea 
değirmencilerin fıallyetlerlae de 

ani olmuftur. 
BiR MÜRACAAT 

B·~ı lllccarlar VllAyele şöyle 

Şehremini 1\-lııhittin Rev 

bir müracaatta bulunmuşlardır: 
Ticaret muahedesi akdolun

mıyan bazı devletler müvare
datından gllmrllk resmi 16 misil 
üzerinden alınır. Bu meyanda 
bulunan memleketlerin bazıla
nndan un ve buğday gellyor. 

Tüccarlar buraiardan gelen 
un ve buğdayların bundan istis
nasını temenni etmişlerdir. 

Muhittin Bey bu hususta: 
Mes'eleyl sllkOnete arzet

tim, demiştir_ 

Yali fabrikası 
Emanetin yağ fabrikası imali 

için şimdilik kat'l bir karan 
yoktur. Bakkallar cemiyeti bu 
hususta evelce bir mllracatta 
bulunmuştur. 

MahlOt yağ m.eselesine gelince 
· Nizamname mahlOt yağ satışıuı 
men'etmlştir. Bu meselelerin hep
sini hUkOmette tanzım edilmekte 

olan gıda! mevat hakkındaki 
kanun halledeektlr. 

Şlflldekl fabrika 
Şişlideki ekmek fabrıkasını 

işleteceğimiz doğru degildir. Bu 
fabrika davalı bir iştir. Esasen 
bu fabrikama masrafı ağırdır. 

- -

Ç1NTAYYARES1 
Bir Çin tayyaresi şeh

rimize geldi 
Hamburgdan hareket eden 

bir çın me~tep tayyaresi şeh
rimize gelmıştir. Tayyae Jstan
bulda 24 saat kalmıştır. Tayya
renin birinci pilotu Danimarıı:alı 
M. Yukansa , ikinci pilotu da 
Çeng namında bir Çinlidir • 

Tayyare &erlin, Prag, Peşte, 
Belgrat ve Sofya tarlklle şehri
mize gelmiştir. 

TUrklya-lsveç mUnasabalı 
Türk\c \C l<\eç ırNnda aktt~ 

tHlmiş olan til'.'aret \'c ~c) ri ~cfJin 

mu:ıhc:de.'.ıinırı tasdikine ait \ esaik 
e\elki guu Strıklıolmd;ı teati eciilmiştir. 
Muahede tasdik edilen nü,halar teati 
edildikten onız gün snora tatbik edil
me e başaııacakıır. 

Sanayi müdürü 
umumisi Recai 
B. in beyanatı 

Raporda araşit yağı 
için de bir kısım var 

----
Şehrimizde bulunan Sana

yi müdllril umumisi Recai 
8_ lstanbul sanayi mlldilril j 
Kazım B. le beraber zeytin- . 
clllk ve Zeytin yağları hak
kında ki raporunu hazırla· 
maktadır. 

Dün Recai Bey kendlslyle 
bu hususta görüşen bir mu
harrlrlmlze demiştir ki: 

-Roporum11z11 ha:ıırlamaktayız. 
Rapor garp vilOyetlerindeki zeytin 
mıntaka/arındo yaptitımız bir 
buçuk aylık bir seyahatten sonra 
gördDllimliz şeyleri ihtiva etmek -
tedir. Rııpcr ımum1 harpten eve/ki 
zeytincilik 'le yogcılığımızdarı baş
lamakta, harp ve m/1badele do/a
yısi/e düşen zeytin sanayiimizin 

1 Zeplin balonu 

ııe gibi tedbirlırle yükse/ecelini 
ihtiva etmektttlir. 

Raporun son kısmı memlekete 
aratlt yarı ldhall ıra,.ısında 
yağcılığımızın vulyedae tahfıls 
edilmiştir.Tabii aetk:e lıaklı:ında 
bir şey söyleyemem çok nazik 
bir meeeledlr. 

Memlekete araşit Yatı itball 
muzır mı ? yoksa faldell mi ? 
Raporumu vekalete takdimden 
sonra anlllfılacaktır . 

Recai bey gelecek hafta An
karaya gidecektir. 

··-~---

Mahut Tatavla 
Kurtuluş 
namını 

caddesi 
alacak 

Şehremaneti Tatavlanın 

!sın.ini değlştlrmeğe karar 
vermiştir. Emanet vaktiyle 
canllerln, yankeslcllerln lltl
cagahı olan fakat bugün 
bir çok Türk ailelerin otur
duğu Tatavlaya l(urtuluş 
caddesi ismini koymağa 
karar vermiştir··-

Emanet bu fikrini Vilaye
te blldlrmlştlr. Uizımgelen 

muamele görllldllkten sonra 
bu caddenin ismi Kurtuluş 
olacaktır. 

Yarın Istanbulun 
·üzerinden geçecek, 

şehri telsizle 
selamlıyacaktır 

ıçinde Rayihştağ 
reisi de dahil 

olduğu halde 75 
yolcu vardır 

AmerJkaya muvaUaklyetle 
gitmiş olan Zeplin balonu 
bugün Konstans gl:lll civa
rındaki üssünden hareketle 
şarkta bir cevelan yapa
caktır. Balon Fransa, ltalya 
Yunanistan tarikiyle Ana
doluya geçtikten sonra pa
zartesi gllnü lstanbul üze
rinden geçmesi pek muh
temeldir. Zeplin balonu 
Bulgaristan, Romanya. Avus

turya tarikiyle Frldrlshafene 
dönecektir. 

Balonun içinde Raylhştağ 

reisi m. Löbe de dahil oldu-

ğu halde 75 yolcu vardır. 

Zeplin muhtelif şehirlerin 

üzerinden geçerken telsizle 
selamlıyacaktır. 

Harp başladı 
Milli hükumetin 

düşmanları harekete 
geçtiler 1 BUGÜN 

Londra, 22 (A.A, - Pekin
den Dafly Mail e bildiriliyor: 

Hankodan gelen habealer 
milli hükOmetle l(wansi deki kuv
vetli hizip arasında harbin zu
hur etmiş olduğunu bildirmekte
dir. Piştarlar arasında atef taati 
edilmeğe başlanılmı,ıır- Nanken 
bUkQmeti acilen 80 bin kişiyi 
selerber ederek çepheye sevk
etınlştir. Çephede bu kuvvete 
karşı koyacak 70 bin kişi var
dır. iti merkez arasındaki me
safe 500 mil olduğundan büyUk 
muharebelerin vukun için daha 

2 inci sahifemizde : 

t- fran~.:ı ;eı ıçınde 

2 :'ion haberle 
a ·- ·ı :ıriht cefrık. ... ll:l Tcmı ı nk 

.i üncU Sahifemizde 

1- D:ırulhell. y 
dn ıı Kid 
cdilere.J.:ı ·. 

-1 üncü SaJıJleın zde: 

1-

bir kaç gün geçmesi tazı..-. ~ 1 dek, 
Yakup KaJri 

Mamali ceneral Çan-K""~all, 4 Kulak nıba!iri 
meselenin sulhan _.,.ryesı ıçln 5 ~pnr haynıı 
bütün nufuzuaıı 19ttmal etmeğ- fi ! lika'<. rnnıon y '· 
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-YARIN: ~ -BUtUn mUvezzllerden ( 2) numaralı -
- ilavemizl talep ediniz, ve çok eğlenceli 

BÜYÜK MÜSABAKA 
sına istirak adi iz. • -'. Varır, ilil.vemizin zengin ve mütenevvi rn nder~catı = sayesinde çok tatlı saatle geçirecek,· iz. 
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2 MILLIYET '.\IA:R 

MİLLİYETİN HARİÇTEN ALDIG • ELAR 
..... -..sa da 

Milli matem 
Sıırbl.•*--d.a 1 
·Her iş Kralda 

Parlamentoda 15 
azalık kaybettiler 

A.-e J.kada 

Petrol konferansı 
Bütün dünyadaki petrol 
satışı üzerinde tesir 

edecek 

ara istimali • 
suı 

\f och)uıı öldü~ü sah 
günü atem günü 

olacak 

Toplanan meclis yenil 
bütçeyi yaptı 

Londra , 22 A.A.) Hal ha· 
nrda ı parlamentonun devamı 

Maliye vekili mecliste 
beyanatta bul 

mühim 
Parla, 23 (A.A.) . ·azır-

lnr meclisinin .> armkl içti
m ında Salıyı mlllı matem 

gfinü olarak abu! \ 11 n 
etmeSI muhtemeldir. 

arcşal Foch un cenaze 

m ra simi milna ebe tiyle 
Salı gDnü esham bors 

kaJ!fllı bulunnc ktır. 

Pprls, 23 (A.A.) are 
Foch un naşı bu abah 

B lgrat, 22 ' tı. Bu ak-

am kra nıa<etl altında r3zır-

laı- mtcli"i 1929 l{IJO sen ine 
ait çe ile ma• ı k;ıounur kaı't 

ıırett , te r t et'llı~m .ecli 

nazaretler n mesa rrcgr•'llınt 

ıan.p edem , lxınlann derhal 

tanlkiu karu ';: miştır. 
• azırlar ".!leclı ı J,uba, 

} , m nkı ·e ,llı huk 
riy'~ tku-ndl muta t' rat 'llL 'c'e 

hakkcıda tetk.lkatta ' u lunn• tur . 

nıUddetlnce hllkQmet 15 azalık NUyork • 22 (A.A.) New· 
kaybelmittlr. Lib rallar l amcle york: Tlmes gazetesi Royal dutch 
fırkası 12 azal.k ka:ııaıımı br. namındaki petrol grupunıın reisi 

Mt>tıııırhot mU obak-ını lr Heary. Oeterdlnclo l'i Uyorka 
kazandı mlltevecclheo yola çıkm~ oldu

ğunu yazmaktadır • Mumalley 
Loodra. 22 A:A.) Blnba- lallmüzde.lcl h11fta zarfıod~ top• 

ol ~egrave beyıtelnıilel motör- !anacak olan kooferansa iştirak 
bot slr'al yarı~nda galip cet- etınek Uzre Amerikan ~trol en, -
ınlşür. Şa piyonluk kuptısını titllsü tarafından davet edllmiştir. 
A erlka rcl lcumhur nıua lnln· Konfcrıınsta petrol istihsal ve 
dwı alnı llzre wa~hlngtona i tıhlaklne dnlr mahlm blrrııpor 
~deııektlr. tanzim olunacaktır • Amerikan 

n u 
_....... ..................... --

(100), (25) ve (ıo) liralıklarda şimdiye kadar 
m~ydana çıkarrılan azlahklar 

Yeni kanunda tedavül mıktan 158,748,563 Iircı tespit edil 
ııpr uçüncu dördünc.ı yed.net ter- ı;: iklir 

tip olmak üzere beş tertip inde Eski evrakı ruıktıyemiz bır 

ihraç edilmiştir Bu tertipler bi· tevali etlen kanunlarla vaziyeti 

alleslyle ceneral VC)pnd 
hazı~ olduğu hald tabuta 

konulmu tur. 

• SlyasJ cinayet Za.rrcr, 

2 - 'kçlıul bir ~ı ı 
• "oı OS!İ gazetesinir mm! ınınıt 
öl t. •tı . (' vetin- iya ! 
mahiyette öl.duJ;n .ıanncdi il-or 

iki gUnda Uç m•61ublyet mahafill bu konferansm dllnya 
l..Qlldra, 22 A. \ Munb:ı.1 yllzllndekl petrol mUstahsillerl 

Tlô lard meb'uslu~u çiıı. ıapılan ın ile petrol taclrlerl arasındaki 
r-bıtpt& lı ·rallerin Rimzedi bzan- mllnasebatı ıslah edeceği muta-

Ankar- 23 (A.A J • Biiyuk Mil· 
!et eclısi bugun reıs vcJ<ılı Hasan 
beyın riyaset; nde toplanmı tır. İm
ha ec!ilen tvrakı naktiye miktarrnın 
tespitı hakkındakı kanun layihası

nin miızakerestne geçılmeşi dolayı
sile evrakı naktiyenin tebdili neti· 
c~sinde bazı sui istimallerin mey· 
dana çiktığı hakkında vaki neşriyat 
etrafında sorulan bir s1 ·ale ccv(lhcn 
Maliye Vekili Saracoglu Ş"j krü bey 
demiştirki : 

rınci üçiı.ncü beşinci ve y inci k1.1kiyesini sureti kat'iycde sag 
tertipler filvaki noksan zu r et· baglamış bır vaziyettedir. Bu 
ıuiştir. Yalnız dördilnçU t p dir arzettigim gibi hukuki ve tc 
ki bu fazlalık vardır. Kendi tertibi mes'ulleri vardır. Teftişit yapı 
dahiline alındtğı zaman arzettiğim tadır. Hukuki ve matı mes'uller' 
gibi yüzde yarımdan üç dört misli beyyiın ettiği zaman mes'ulleri O da has 1 ndı 

Londra 22 A.A. P rl ten 
rö.) tere blldlrlltyor: Umumtharpte 
Se!Anlk cephe ine kıımaoda et
ıiıış ve onra Suryede fevkal'ade 
komi erlikte bıılunmut olaa cc-
nerııl rrail vahim uretle h 
tııdır . 

Sury• il• Frtt 
J>arl , 23 A.A. ·ııeye-

Fran a ko lteııl tarafından ve
rilen ziyafette . de jouveed 
kamil laklp cttltf cay la 

rycnlo tktl adi sahada lıllls
mart ve Fraııaa ile Sorye ara· 
sında devamlı münasebetler te-
ılııl oldtığllnu <il e r. 

ltalyan hey'.ıtl 
Pariı, 23 A. '· Mareşal 

fochııu <:90 19'"'8119inde 
bulunacak olan lıalyao hey'ett 
murahhaMSı Pllr' e gehnltdr. 

I p uyad.a 

Darülfünunlar kapah 
adrlt, 23 (A.A.) Dariil-

ıunun mualllmlerlnden M. 

Slmooava mili mecliste mek
tepler hakkında verdlğ'I bir 

takrir müna ebe.tiyle beya
natta bulunarak darülüinun

ların kapatılmasının fena tef 
ıtrlere yol açmasından kor

kuldutunu sliylemlş Te hil
kOmetln talebeye milşflkane 

muamele etme ini talep et

miştir. Maarif nazırı verdltl 
cevapta hilkOmetln soğuk 

kanlılıkla ve metanetle ha- j 
reket ettiğini, et keyfiyeti- ı 
nln ise huzur ve silkOnun 

avdeti için elzem gllrilldüğü
nil beyan etmiştir. 

A•p~I- -
Çarpı,ma a hafla lal" 

P avcr: 2:1 (A.A ( Oyter) 
manullah hanın taraftarı olan 

kabilelerle Baha Sakinin Waf
tarları arasında mllsellah müca
dele cama ntı baş!amıştır. 

11\usadenıeler k lı ve lcMletll 
bir şekilde devam etmektedir, 

'e"ı Dclh~ 2 \ . · Tc nl 
mecliste hır?cıyr ~ · te.;2!t .. gt11i.i· 

da k a r;el kın:ıl;:hkl.ır esna· 
sında hiç ingıiiz \t ı hını 
teba nm ıelef ollll<IJll&Ş oldu~nu 
beyu cm~ir. l lı.li hıısırda Kabilde 
bir takım iman T lrao, 'eRu · 
tabu ı bulunmak1&dır. 

al.m•-.:rad.a 
Alm•n harlcly• nazırı 

Londra. 2'! \. - ·an ile· 
moda bulunan M. Sırcsemann Alman 
milleti kendisine idmat ettikç~ vati

en istila eımlreceğini be ·an 

Y•nl ta .. rrut ted rterf 
Belgııu,. ~2 A . .\. \11la ajan-

"· Krabn rİ\ aseıi altı ad• iç•Jnıa eden 
mccli i nUu.ar mu rcrarına da\f° 
ııldeki taf ıl!tı vcmıt'ktedır. 1 g 
ram derhal tatbık edilL-..'C ıır 

1 iliye n<?.aret'oi mt ı mc· 
rauanı ı · nııiuzlano tc.ılı:ıtırulan 
kurtarmak. kı.nıırilrnıı ıeınamii tath 
kicH temin,_ a.;;ı)· ış takr ı·: .. ha ın 

mal ı e canını ma•uni\ et alııııa 

alınal. " ıııb.tyet bıııun idut 1J1cka 
ı!Wn.,_.i r~ dil ı e i h eım 1. ola-
caknr 

ıaahhtidatı 

ol tır 

\dlı e 
t hiı 

lloııd n 

fı "" ıtlar! 
tarzır. 

ımnda 

l pt 

ıanzim edt 
neurctle 
r kan nl ır ıhzır 

e al 

tır. 01 ı<"treı naureıi !ıaricl naıreti 

ıeşı ik ıçnı h bır d.tl i d ' 
ed rktir. 

\kdedılOll bu ıın tıcarı:t ua· 
hedt.e'e i en kısa bı müddet zırfıııda 

cdll.ec•~ ' e lıu ' llC 7.ıı,rfm.ia 
tı••rct muahedesi akıcdılm•ı•n hOkö 
metlt.rle ınuıakeıaıa gırlşilccck · /.ıra 

ıhra ta murak.a.be 'azo[unacaktır 
&!yan nezareti [>11'11 k ı 1 e hır ınu ı 

hede ve IDJ>iuma muti hakkında 
bir kam n ı dar edc<·ekıır. aaril 
D<'ktl'rtl •edri n hakkırıd:ı • ıı nı 
b r kaııur çıbracakıır 

ll ıı Lı ım ırekrepler 
ıcn ı; olıuıa,.;;ık la f ,._ et k e 
dhe '" umr~ sııaseı ınr ı ıat 
cd ~ktir. lill. baı la ile m11>tı:1C n 
dinar n lit ':ran temin .ı"uuacakıır, 
Bunun ıçln rne nltke-e 'tın iı'ıal 
cdilecekur Dığcr ı afta'l H rgi 
u ,.!<ri de 1 Uh edılecckıır. Posta 
telgıaf neurea, nemarlan ar:ı ı ıda 

tensikat apıc;ı 'c muamtlAu m 
nla ttkahul eım I' ta \ e 
•ol~raflıane kapaulacalmr. 

Parlse gldec•K hey'•t 

Be • ad, 2 \.A.) - \ a-eşal 
Foch un cenaze mera-iminde bu· 
lunacak heı 'et bu· ak~am hareket 
edecektir. l lcy'ct, barlıi\'e ı azı. 
riylc ha"a ahyına me

0

nsup 20 
ki ~ide n ııı' •kkı:ptir. Fraföada 
bulunan hutun 'ırp zabitlerine 
mera,ıme iinir rma ıle ı tirak 
etmeleri ıçin emir \CrUmıştt• 

Belgrat, 22 (A.A.) Me.ııye 
nazırı dinarın hali hu.rdakl pl
yasaaı Uzerloden istikrarlrun 
temlııl için bOtUn tedbirlerin 
alınmıf oldutuau beyan etmlftlr. 

bcııdler her tarafa su re zi eder I de. E N K 
'e kiınklerle her eve su gellrdL { eyleri 
Şch!r halkı bu kolaylıklar içinde ı' k 1 c • lıaşına ekcek 

1 eme ) ı ııı · ı dl ça ı m }a muht4 oJawian va. . . m n· 
ardL ~--'· rı·ı .kı · ulan hır kı:çIYI vn·· ' . ... lllCl"llı.a n J er r rtn.ılJ .. . • • o 

dcdıklerl kırmızı renkli esvaplık zevklıydı: 
kuma~larını tezgAhlarında dokur rin rap olaıı taraflarına 
lar, tczgahtarının gıcırtmnı din- lin • buraları bir harabe idi. 
lerlcr, su aatlarmdan akan dam- ~crkantlilcr bunun için ı;ııylc 
lalarına bakarlardı. Bu kırmızı derlerdi: 

deııı·en kuma,lar A' rupada da .. AUahırı yaptı,, dalma iyidir. 
mc,hur olmu,, krinıson denilen. I emır geldiği uman emer-
clns k ma.~ n adı or~dan kalmıştır. kantl. ler kend ine Jıanindan 

• rmcrkamıı:er, dun) anın en "aşırı d recde hu,nu kabu • güs-
arif k~hatmı } apmağa da ınu- tcrdiler, lııırarı:tle kar~iliııfılr. 

1 affak olmu~ urdır. Dunyanın en 0 " 
na r an., Cihangir" ,,.ili un. 

Jzak yerlerinden gelen kAn·anJar 0 

Se vınlar ıerdiler. Temirin ibtişarn 
· merkandin kapularından ueçe- ·1 

k .., ı e gözleri kanı~tı. :\!aıııafi Se-
re -giucrlerdi Şehrin kemerlerin. 
d bl merkant halkı esnıp Merinde 

en rinlr ıltında,diikkAnm için· lh ' 
tf~ıs · ahibi olduklarından Temi· 

m llu e ükaınct ' kı. 1 ıaaeında bulunmaktadır. 
iki giın zarfında uç muvaffakn·et<iz Otomobil sanayii ile karşılaşmış bulunuyoruz kip edilecektir. 

il e am~or \Ya51ıington, 22 (A.A) Dlln Şimdiye kadar vuku bulan tefti · Öyle zannediyorum ki bu su ' 

Kadın ıneh'us mecllst• akşam ticaret nıızrrı M. Lamont 
Londra, 23 A.-') 24 yaş· taralından Aınerikada sıınaylln Efendim eski evrakı naktiy cnıizi 

şat esnasında vakıf oldugumuz şu !imal son zamanlarda yeni ev 
fazlalık gösteriyor ki yer yer evra- ıaktiye ile mübadele edilirken 

larında mllrebbiye mis jenny hail hazırdaki eraiti hakkında 
Le Nortk Lanark intlbç daire- neşredilen bir tebliğde yalnız 
inden parlamentoya aza inti-

hap edilmiştir. ll\l~ parlamento- inşaat sana.)ilnde inhitat görül-
da sosyalistlerle blrllkte otura- ıuekte oldugu beyan edllmek-
cakbr. tedlr. Otomobil sanayii birinci 

TrttçkJyl Is lyorlar kAnun - Subat devresinde 1928 
L oc1rs., 22 A.A Röyter seneshıin ayni devresine naza 

Berilı.den ltM»er hyor: ren yllzde yUz bir tezayllt gös-
Tretzkinlo AlmM toprağına tumlştir. • 
ıtrm e m ade edilmeyecetl Tayyareciler l•na vaziyette 
nlııı resmi surette beyan edil- 1 Berllıt, '.!2 (A.A.) Ntıyork-
mi~lr. tan blldirillyor; YUzbası Byrd 

Bir tayin ile Uç arkada~ı hllA HsOlhare· 
Londra, 22 (A.A) ıs aml kelerinden 200 k;ıometre uzak 

ral Aodrcvson Cemiyeti akva- ı fena bir "azlyette bulaamalrta-
nım daimi L tfşare enclmenl dırlar. 
nezdlne bahriye nezareti ınU- Şlchletıı bir kasırga 
mcsııtH tayin edllml~tlf'. Merillton ' Ala bama • 22 A.A.) 

BoQucu ııtız meselesi Burada zıılııır ~en bir ~ır-
Londra 22 (A.A.) Daıly ga esnasında iki zenci ölmüş 

Mali gazetesinin Berlin muhabiri 20 ki agır suretle yaralanmı~-
bildlrlyor ; tır. 
Relchstağda kimyevi harp aley M.Hoov•r bul rruf yapıyor 

hindeki Cene\'re protokolllnun \\'a ngton , 23 (A.A.) 
tasdi n nıiltealllk müzakerat hl. Hoover tasarruf yapmttk ve 
esn ıuda komlnlst eb'uslar- ayoı zaınaada içinde bıılunan 
dan • Stocker Almanyanın zabitlerin yeol harp gemilerinde 
klınyevl l ı al t fabrikalarının ça!J~malarını lemin eylemek ıııak-
blr kaç saat içinde boğucu gaz- sadıyle .. Mayflower. namındaki 
ler l.aıalAthaneleriae tahvil edl- riyaseti cumhur yatım bozdur-
lecek urctte ıc 1 edil ış oldu- mata karar verıu"ştir. Mayflower 

yeni evrakı naktiy,mizlc mlıb..ı<lcıe .. kt naktiyemiz üzerinde her kesin 
ye başlarken mübadele l'leticeye bildigi bir sui istimal yapılmıştır 

dogru başladıgı vakıt eski evrakı Bunların sebeplerini tayin etmel' 
naktiyemiz arasında zan ve tahmin miktarlarını hakiki olarak tespit et 
ettigimiz boşluk tahassül etmek §Ö· mek üzere meşgulüz. Arzettiğiır. 

yle dursun bil'akis b.ui yerlerde rakkamlar noksan olan miktarı tar. 
meydanı tedavüle atıldıgını bildi- hettikten sonra vuku bulan fazla 
gimiz rakamın fevkinde paralara !ıklar değildir. Harice çikannış ol 
tesadüf etmege başladık . Bunun ü- duğumuz paranın avdeti esnasında 

zerine Maliye Vekaleti bunun nere- zuhur eden fazlalardır. Onun için 
den neş'et ettigini ve kimlerin se· bittabi mütehassıslar lazım gelen bu 
bebiyct verdigini ve me~·uııerin yüzdeleri bil'ahara bulacaklar ve 
kimler bulundugunu anlamak için mes'uliyetin de kimlere teveccüh 
kuvvetli bir hey'eti teftişiye gön· edeceği sureti kat'iyede tespit edi· 
derdi. Elyevm bey"eti tefti iye tef· lecektir. 
tiş vazifesiniifa etmekte berdevam- Bu maruzatımdan sonra evrakı 

dır. Bittabi varacarumıı neticeyi naktiyemizin meydanı tedavülde bu
Meclisi aliye a riz ve amik arzede- lunacak olan miktarını ilave etmek 
cegiz. Yalnıı şimdiden bu safhala· laıım gcliyorki heyeti celileye tak· 
rın bazı noktalarında rakkam ola- dim edilen kanun bununla alakadar 
rak elde ettigirniı neticeler varılır- degildir. 
ki onları hey'eti celileye bildirme· ı Bu fazlalığın mübadele esnasında 
ği vazife telekki eıliyorum: ·nazarı dikkati celbedip etmediği 

Bin liralık evrakı ııaktiyc mizden hakkındaki bir suale cevaben de 
ııeksen dokuz tane yani se ksı:ndokuz demiştir ki• 
bın liralık meydanı tedaviıle konan "Mübadele vaki olu<ken bu faz. 
paradan fazla çikmıstır. Bütün bin !alıklar bittabi nazarı dikkati celbe· 
lirahğın yekunu umumisi üzcrind~ 
nisbet olarak t sbit edilmek iktiza 
ederse yüzde 1.613 bir fazlalık zu· 

demet. Yalnız arzettiğim gibi mu· 

gunu beyaıı etml .. tlr. bir zamanlar aıntral Deweyln 
' a.oılral zemlal .idi. la ı- etmi dernektir. Malumu aliniı 

Kaçakçı gemisi tut\lldu in liralıklar ikinci, be~inci ve ııl· 

adelentr. nihay<.:t.ne yakla~tA*ımrz 

q_1 ııar"'"a ! i;setmiye o..1.Şladrl .. T;i1 >..-: 

yı.;uın l c-rt.'.lraLPı<\a nw;&yrcıı bir 
[l.ı-:c.:ı• !anı ?·C .o.n 1 ir r.-olıh1dcley\l 

başladık. Her yerden telgraflar al
madık>a hangi cins paramızdan ne 
kadar fazla zuhur edeceğini tahmin 
etmiye ioıkan yoktur. Ve ne vakit 
ki yalnız uzak ~ehbcnderliklerden 

gelecek bir kaç kuruştan başka bir 
mes'el kalmadı ne vakitki mevcut 
yeklınları topladık o zaman farkına 
vardık ki ınevcut evrakı naktiyemi~ 
zin muhtelif cinsleri üzerinde faz· 
!alıklar vardır. Ve bu fazlalıklar 25 

1 
liralık 1000 liralık ve 10 liralık üze· 
rindedir. 

1 a ile ihtlUH 
Lahaye, 23 (A. .) · Ha

riciye bütçesinin liJa.ı mec-
11 inde müzake 1 esnasında 
h rtcl.> nazın sahte Ütrccht 

muahedesine alt vesikaların 
sıhhatı hakkında kendisinde 

pek kuvvetli ş.ilphelcr uyan

mış olduğ'unu, mamafl bun

ların neşrini mani lmağa 
lmkAn bulunmadığl ı öy
lemlştlr. nzır al adar 
hüktlmetlerden izahat iste

miş olmasının efkArı umu

mlyeyl tatmin ve hasıl olan 
· şüpheleri izale mal<sadına 

matuf olduğunu tasrnı eyle
dikten onra Belçika ile 
Felemenk arasında bir ltlla.f 
husule gelebll mesl için 
karşılıklı bir itimat tecssü-

sünü pek ziyade arzu ettiğini 
temin eylemi tir. 

Vunanlstand• lnıııız h•y'atl 
Atına, 23 (A.A. lngiltere 

elçisi ile Yunan bakrlye nazırı 

}eni ln&fllz babrl hey'eti hak
kında iki seneUk bir mukavele 
imza Cimi lerdJr. 

rin . diki rnuhtc"Şem luı·ııfccine 
rağmen k me bundan on 
. eııee ' d kendi aralannd n hiç 
kimsenin nazarı ehemmiyetini 

cdbernıiyerek bir g.,J " gibi 
geçmi~ olduj:'uııu hatırl.ıdılar 

Biz: de o zaman · ha. ' anlara 

arız olan salgtrı hir hıl'talıktan 
htl[ad ile ;\IQ olları n JI :;urup 

·ıkardıklarını da unutauım1jlardL 

cpsı e\ iniyordtt Gumii 
ler. e ı gi) en a•ılzadc-
aı canoozfarı, en yapanlar, 
. evinh o r<l . hep 

Çul'kiı T~mir on.an 
vermekten affetm i~tl. Fakat buna 
mukabil ınları ça · man ıcbar 
etti. • 

Temiıln nezaıctl nlcındJ ,chıin 
)ıkık duvarı tamır edildi_ ~chrın 
kapuJarmdaıı höyük çarşısına 
kadar ~ addeier açılllı: 
Buralara caş döşendi. Gene Te
mirin sıkı emirleri sayesinde ce-

Nuyork, 23 A.A _ B elizede tıncı ter t ıp olm3k üzere üç seri in
mukayyet olao lmalone namın· ti şir etmi§tir. İkinci ve beşinci ter· 
dakl JngUlz ıemlslnln lıaçakçı- tiplerde tedavüle çikarılanlardan 
lık yaptıgı anlaşıldığından dUn lıir az noksan vardır. Yalnız altıncı 
iki Amerikan sahil muhafızı tertiptedir ki (103) tane fazla var
ile muharebeden onra gar- dır Bu 108 fazlalık nazarı itibara 
kolmuştur. alınır ve bir az evel arzottiğim yüz

lmalone durma ı için kendisi- de nisb ti yalnız krndi tertibi da· 
ne verilen emre itaat etm mlştlr. hılinde hesab edilecek olursa fazla
BUtun tııyfa kurtulmuş, yalnız fık yüzde dördü bulur. 
zenci bir bahriyeli boğulmuştur. İkinci fazla zuhur eden para 25 

Nuyork. 23 A.A. - DUn liralıklnrclır 25 liralıklardan dört 
cenup eyaletlerinde esen ka ır yüz ellı bin liralık evrakı naktiye 
g& yllz ndcn 4 kişi telef mu~ ~ ! kandan fazla olarak geri gelmiş-
ve büyük baıarat olmu~tur. ti r. Bunun bütün yirmi beş liralık· 

Amertkaye gidecek !ara nisbeti yüzde u,114 tür. Keza-
n1uhaclr tik yirmibeş liralıklar ikinci ve be-

Vaf ıton, 23 A, A. ) - 1 iııci altınci yedin i tertip olmak Ü· 

M lıaceret hl e ine alt olup 1 zere ihraç edilmiştir. Bunlardan yal· 
kongra tarafından reddedilme- nız ıkinci tertip müste&na üııt taraf
dij';I takdirde 1 temmuzda ıaki tertiplerden fazla zuhur etmiş

Hakkı Tarık bey (Gire•un) aceba 
mükerrer numara kuJlanmak sureti· 
le bazı noktalarmı meydana çıkıy

or? Bu elde olan ve fazla zuhur e· 
den evrakı naktiye hakkında tetki
kat yapılmısmıdır? Bunlar içinde 
ayni numaralı evrakı naktiye görü .. 
nüyormu? 

Maliye Vekili·- Efendim fazla· merlyet mevkilne girecek olan tir 
yeni kanun ilılnci derece dev
letlerin hi er nl u suretle 

Kalan fazlalıfın yüzdesini bil· !ık budur Eakı evrakı naktiyemi• 
mek iktiza ederse görülürki bundan tıpkı yeni. c~rakı ~aktiycmiz gibi 
meydanı tedavüle atılan paranın! bir kısı~ ıhtıyatı cdıyordu. Meyda .. 
~üzde y di bııçuguna çcık yakındır.• nı tedavülde dolaşan paralar eski· 

tespit etm lıt dlr. 
Çetı; lovakya 2.871, Oan

marka 1181, f'lalandya, 46<J Le
tonya 236, LltUanya 38'1, Fele
meak 315'3, ervej 2377, Lelıls
tau 8524, 1 veç 3314. Esbabı 
muclbe 14.)'lhası bu taksimin 
şiyasl bir maııa ı olduğu te
IAkklslaclı bulunulması IAnm 

Ondansonra fazla zuhur eden ev· ı dıkten yıprandıktan sonra yenileri. 
rakı naktiyemiz on liralıklar üze- l<! tebdil ediliyordu. Meydanı teda
rindendir. On liralıklardan 66,735

1 

vWden çekilen kısımların da imha 
lira fazla ı:elmiştir. v,, bu umum edilmesi lazımdı ve imha ediliyor
on lirahklara nisbetcn yüzde yirmi 1 du. Eskiden ortaya atılan paraların 
derecesinde bir nisbet gösterir. Yal· edindiğimiz malumata nazaran ma· 
nız on liralıklar birinci ikinci ter- al' esef numaraları z:aptedilmiş de· r idi 1 lteyan etmektedir 

nup tırafındaki tepenin bir takım 

scrıeril~re meskea oldugu gurü
lcrei. bura;ı onlardan tatlıir edil· 
dl. Oraya hir k11le :rapılmak unc 

ccmeller ııtıld1.; 

Tenıirin ord u , birle nchriıı 
ara t'ldakı d ı ıır kü) lı:rde konıık· 
lı.rl.ıl';J z:ımıın y llıır yapılır, lıah

çc~crin etrafına duvar ÇC\ rilir, 

) erin ııl a l:ıı;aınlar kaı:ılırdı. 
1 1klı1. nralıaları ıle cfal(l ıırdan 

err gr;ı.mc tzıı!ıırı getiriiircl. l r· 
gançtar. 1 kr~ttan Tatar m ari 
!erinin nıuhafa:;: •rıda olur.1k gc 

tirilen lŞ 'e san.at erbal ı hep 
cmerkıı tte topla ıı ordu. Gdel' 

lıır ili tarafı da kıl\ ai. ıığıı.ç

rih h. r cııdJ erden mu te· 

balıktan ~eh rın çi) arlardı Kala 
. . l <l• ılmu tu. 
~dı ruı manzara · . lıi d 

bire dej!;işci. ,,fa ı 1 renk. r ,en 
4· 

an en çok evdi i bir renk 
Bu mık & bu 

van mavi gök vüziinu, suyuıı 

nihayet iz Jcrinliğ:ni , . .., yüksek 

dağ sihilelcrlni l'atırlatır. Temir 

1 leratın parlak, mavi çinlleı;ini 

görmü~tü. Onun için burada yeni 

yııptırdığı binalar ger piç, tllj\la 

gibi şeyler yerine .,:inll~rle sl:~lc

ı-ıyordı.. 

1 te bu ,clıre lıwıım iı;ie gök 

Kant yılni ~lan ~clıir de dediler. 

rkantlil E.m'r Ttmiruı 

hr hangi bir lıukdnıdara bcnze-

mcdığıııi an aını:;l.ardı. Bunlaf 

nrasm uylt:ncr bir öz 'ardı 

onun 1 11<.kında; 

Demirrf.rn el.... 
1 h .. rı arılı . · k:ıl.. atının 

L ' t.ın e geçerken ht:rke< lıircr 

tarafa çekilirdi. Tcmir, l\nra oğla- 1 
nın U:l rüıde. rıah \Cti crkaııı \ e 

ımi~avirlcri bulunduğu halde ge
çerken lıunların kırmızı Ye gü· 

müş işlemeli e~ı apları yerden 
kalkan t n araı~nda g?ze çar-

ınl1racaat cesaretinde 

bulunan davacılara nadir lt:.-:ıdüf 

edilirdi. C!h bir camiden çıkar

ken, g~h bir kemerin gölgesi al

anda duJurken ı;.öriı1!irdli. Bu 
esnada uzun cübbeli mollalar 
kı:ndisin dwıl rda bulunurlardL 

Temir, yaln17. harpte kendisine 

hizmet eden adamların lakırdı

larını dinlemeye tahammul eder. 

dl . Egcr kar~ı,ına iki adam çıkıp 
da bir birlerini itham edecek 
ol:alu Tcmir bu husu ta hemen 
hükmdnu verir, bunlardan birinin 

kafası ınalyyet ,iJahşnrlarından 

lıiri tarafından u urulabilirJi. 
.Semerkant halkı 1 lanzaJenin 

l" rgançtan Aral denizine kadar 

nasıl 0 dc!iıtinl ıızun zamanlar 
unuımamışlardır. Çllnkü o zaman 

garp yolu halılarla iırtıilmiış, 

Temirin lıulundup;u çadır kılap
tanlı kuma~lıırla siıslenmi ti . 

Hanzade yüzünde duvag-ı ol
dulu halde, bir devenin wtıııda 
geldi. l\laiyyctindeld sUab~orlarl• 

nustur gihi hlr naktai nazarı m 
~ ctza ediyorlar. Düyunu umu 
ık daha evel . m~ydanı tedavül 

;aramızın miktarını tespit e 
ir vaziyette idi. Ve bu tespit e 

vaziyeti rakkaı;nla hize tebliğ 

Vf übadele esnasında fazla çika 
akkamdır ki bunların mevcu 

yeni tamgalanacak bir para de 
Hakkı Tarik (Giresun) bir 

efendim. ~imdi mua}'Y'CG müdd 
çinden çıkılmamı~ olduğu için 
badele edilmemiş ne kadar esk 
rakı naktiye oldujlunu tahmin 
orsunuz.? 

,\lalift , ·ekili mübauelenın b 
dığı günden itibaren onuncu g 
ııü de te•piı etriltıen sonra he 
muhıelıf r;•ıetelerde ,., mulıt.:lif 
mll'etlerde ıeUallarla ilanlar 13 

Sonuncu a>a geldW zaman hu 
lan tekrar ettik. Bütün lhtiına 
ın1.<1a ragmen l lakkı Tank bey 
dinin i~oret ettikleri gibi haki 
halk nez:lindc kalmıi bir m 
para ı ıeı cuırur. \ alnı7. mıd 

devlet '".'1İIİ ile bu paranın ka 
m ·ı için ne yapılmak llrJm 
i>t biı hq»lni drrp · enik ve 
sınl vıpnk 

Hu paranın nu' tar> azdır 
he on ,trmı h Uti tt• oıi il 
bir tesır ' apmıştır. il p;ıra bel 
gun geçebılir ümidile yüzde r 
otuz, kırk hlr farkla alaralc ti 
yapanlar me\eut olduıiunu da 
\Oru>.. luhteüf ııllyetlerdcn 
murac'1tlar 1aki olmu~rur. u 
lannı te;pit ederek bildiriniı: d 
!:'avanı dikkoı hiç lıir rakkam 
mrdılcr 

lluıtin redabiri aldık cırud 
paranın kalmama ı için çalıııık: 
bu V&Zİ) tt karşı~ındn ~·ine par 
mış ı,e ~:ınııedıvornm ki hucu 
tı:dabır ve dikkate ragnıen ce 
para ınıılııfau etmek i>rarmda 

lımmu~ oLınJaıın lıu yukü çek 
l:ııwı geli • 

Tedavülde kalan par 
\nkara, 2.1 (.L\J · 8.:\1. :\ 

aınin bıı günkü içtim:unılı 

olunan kanun şudur; I~ şubat 
tarihli \ c ·il l numaralı ka 
blrt.cci 'e il.inci maddeleri i 
n saıı t.141 tarihli \"C 6~4 nu 
knunu ık i ncı madı.lcsinde meık 
mil on ufaklık madeni meskk 
evra ı nakci ye ile btıbdall husu 
ki kavitler tayyolunmuş ve 
nunue el J, l tarihli ve 701 
ralı kanuııun birinci maddesind 
harrer imbA ıalkıan 2,2l 
tedavül mikıan l 58,H8,563 J' 
rak ta•blh ve ~ pit olunmuş 

Ceneral Saray Oldu 
Parlı, ga (A,A) - Ccneral 

vefat eıaıi~tir. 

~linin cihazı yüklü olan 

girlcr, develer bu alıyı 

ediyordu. Gelin ıt!ayı Tan 
emirler tarafından istikbı.1 

Ak~am olup da güneş 
!.en kuru bir nııg:l.r ıktı, 

çadırları 511'may başladı. 

birer ı~ık \'eren fenerler, 

açını~ ı açlara a ıldL Bu 

çadırlann etrafında yakılan 

ve anbcrlcrin dumanları 

kıvrıla yl1heli rJu. Temi 

firlerle birlikte zlnlyor, 
da kölckrl de nklı mi. 

lıaşlanna inci!er, altınlar c 

tardı. 

Bun<l~n bahseden \"ak 

diyor ki. 

"ller ~ey akla hayret v 

olup gamu kedere mahal 

Büyük otağın tavanı gi:ık r 

yapılmış olup bu zemin 

ı:kkl kıymetı•- mücevher 

bitm 
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1\/IlLLl Y E:T1N ŞEH1R VE lVİElVlLEKET HABERLERİ 
MAARlFTE: 

't'cıskanç koca İnkılap müzesi 
Zevcesini altı yerinden Maruf ?azı zatla~dan 
yaraladı, sonra kendi- eserıstenecektır 

sini de vurdu Müzeler müdürü Halil 

ETelld gece Beyoğluada tum- B. in beyanatı 
baracı yokuşunda bir cinayet 

olmııştur • 
Yako fsml11d bir adam zev· 

ccsi E'l'demıyayı ~ luska•ıyeır 
ve füplıe cdlyonnvş, • O ıece 
bu şüpbesinl zevcesine sllylemlf 
o da akst bir eeV11p ırcrmiş 
bundan kızan Yako E•ıteımlyayı 
ağır surette alh ycrhıdeıı yara· 
lam111 Ta t-m<flgfnt • Ol4Unaelı: 
kastne T1UR11flor. Kan koca 
Bey<>ğht zvldlr bulw :sbtd• 
tedavi ellllmektedlr. 

Gizli bir fabrlka 

HaHç Fener!n6e Vwıılll• nınıle 
bir rakı fabdkası bulun· 

muştur. Bu Fabrikada bulunan 
200 kiloluk bir kazanla 100 ki· 
lolnlı: taçalı: rakl (ISllO) kilo ci· 
bre ve ıalre mıı.saderc editıaq• 
tir. 

Sadettin Bey 
PoHs dördüncil şube mfl.. 

d ürlilğüne tayin edilen E
dirne polis müdftril Sadc:tıln 
Bey dün Edlrneden telmiş
tlr. Sadettin Bey bugün 
Yeni vazrtesrne başlıyacaktır. 
Dört sene eve! mllli mü
cadele za:manlıınnd11 ayni 
vazifeyi mııvaffakfyetle ifa 
ec!en ve mim mücadeleye 

Yardrmı olan Sadettfn Beyin 
Şimdi de muvaffak olacağı 

Şüphesizdir. Kendlslnf tebdk 
ederiz. 

Göztopadıa yangın 
GOzte~c istasyon cad~lu-

dc otııran Liman ~lrketl 
hcy'eti idare azasından Hamit 
beyin kl>şkünUn bacasından dUn 
Yangın çıkmış ise de derhal 
sö dftrfilmttştür. 

Kadtn yHıı:Cnden arbeda 

f:'iruzağada Tülbentçisetavmıa 
d06tıı Sal&luutln Ue bua~r 

oturan arap Meserretin evine 
eveıı gece Ali , Haydar , Cafer 
Ve Aziz isminde dllrt arkııdaş 
l!:lderek Kamer lsmiıı.de bir ka· 
<lını görmclı istemhJer , kendi
leril!e kapı açılmadığı için kapıyı 
tekmelcnıeğe bqlllllllŞlardır • 
lia!J.annda takibat yapılmakta· 
dır. 

Feci bir kaza il" adıköyünde A\oda cıuWeslnde 
' oturan Scl~ııik mlıbadille

riııden lbrabim beyin 4 yaşın.
daıtı kızı Naciye hanım dün 
:~kadaşlarik oynamakta lkea 

•denblrc önüne rtıkan 2-433 
0•11 1lle.ralı şoför Ynsulıın idare· 
611111 •kl otcımobilin altında kal· 
:~,'. sae; bögrU ile bacağından 
T •keli surette yaralaımıış, 

1ıp falcuıtesinde tedavi altuıda 
a ınnııştır. 

Sek.tedan öldlJ 
s·~•islaiıı lostromolaru da il 
lazin:S~lt d!ln akşam arkadaşı 
ke.ğınd ahım.de Doğramacı so
oturnı :ki evıne ıı;ıtmış, orada 
nalık a ta fken Ozerine blr fe· 
ııırna ~:lcrek birdenbire dllşüp 
kalp ş · Muayene neticesinde 
anıa~ 

1 
sektesinden vefat ettiği 

yr ınıştır. 

G 
Bir çor.ul( çlGnendr 

al:uada Bursa . 
.vladam 'l'eo . <Melinde oıua 

~ında Telonaş ~arunın oi!;lu 6 ya
slnd•n ~lCJt ~n topçular cadde
nobil ırhında kzlar~ 11urnaralt oto
ralanmrşı.r. ŞoCo. Jah'("- lıacatı ya-

K " ·-$hı ız.ca,.ıza çarpnı · 

Dün? Davmpaşada Etycnıe:' 
sındcn snrıde Çen 23-a cadde-

! Ali o ~ ıın
'1l~r, !ı otamobi SUiarı efetıd;. 
nln 15 yaşında kızı Zeynclıc Çatpa.. 

rak yar:ılamı~tır, 

Kadın kavgası 

I(•sımpaşada omran K clzım Ef. inin 
zcvce>i ile Şefika Hanım kavga 

ederek bb:birleıiııi ~lerdir. · 

.. Hcat.hanada ölmUş 
Uç gün eve! arkadaşlan tarafından 

}aralanan ~min<inünde seyyar 
ıaucı ,., . L d ·· ım· .. 1( " n cerrauplşa a o ııştur. 

r;~beaan kur:şun çali:mlar 
l'\. asıo:ıpaş;ıda Siı:ıan P:ışa c:ımıinin 

ktrr~uııJarını çfilukeu Recep, Salih 
ve An , ınet isminde üç kişi yakalan
rnış · anı,r. 

Kumar oynsbrhırk-
I( •sıınp:ı~a ilerberiyedc MIWllfa 

V't) &ılih isntlııde iki ki~ tuı.-
tukları k de kuınat -ıı 

lnldlAp tnilıesl komkyonu 
•imdiye kadar Ucl lç,tinla yap-

ırııştlr. Bu 19-~ 
amalarda Gul 
Hazretle rl n ln Şlflldekl hane- • 1 
!erinde llÇll.ac:ak 
qlaa mlzeye 
ne gibi eşya 
ıfreceğl konu
fUlmuştur. 

Dün m1lze
ler mOdUra 
Halil B. ken
disini ziyaret 
eden bir muharrlrimlze demiş· 
tir ki! 

- Şimdiye kadar iki içtima 
1841tık.. lııkıtap mllzealııe ·evci· 
ce de sllyledlğlm gibi - dlger 
mllzcitrdea ~ya. allnmayaçaklır. 
Henüz kimseden eser isteme
dik. Bir kaç i~madan ıooca 
lstık!AI harbine iştlrAk eden Z6-
Tattan PSer isteyeceğiz. 

Halil Bey Nisanda Berllnde 
toplanacak asarı etika kongrası 
hakkında: 

- Berl!cde topla<tacak olan 
asan atllta kooıı:rasına her.im 
murahhas gidec~lmden lıal>erlm 
yok. Binaen aleyh şlmdnlk ha· 
reketlm mevzu bohsolamıu.. 

Demiştir. 

Grip varını? _ ............. - -
Sıhhiye müdürü grip 

yoktur diyor 
Evelkl gliıı aı.şam reffkleri

nıizdeıı biri şehriml'ı:de ~ çok 
olduğunu yazmıştı. 

Dün trlblıt çok olup olma. 
dığım soran bir ınııhıırrlrimize 
Sihhıye müdürü Ali Rlza B. 
demiştir ld ~ 

- Şehrimizde salıı;ın halinde 
grip hatta şiddetli QJ!Zlc lıile 

yoktıır. Yalnız bavaların müte
madiyen tebeddffiU hafif nezleye 
sebep olabillr. Fakat bu umumi 
değildir. 

AH Riza B. gene bir akşam 
refik.lmlzde sıtma mOcadefesi 
hakkında yazılan bir yazıya 

cevaben de demişrrr ki : 
- Sıhhiye vckdleti sıtma ma

cadelesinln tendi pır.ruslyle 

yapmaktadır ve yırzıldığı gibi 
J 4 irin »nı değı'l çolı: dıılnl farta 
hlr para sarfedllmektediT. Şeh
remanetinin 2.000 lira yanlınn 

mevzuu bahs blle değildir. 

Prens Seyfettin 
Davası hangi safhada? 

Mısırda. mil:ı:cııılaı:ca İııı&ilis Liı:alık. 
serveti hacir altında bu!Wl&ll ve bo
r:ı.da zahmet içinde ya~amnta mahkıim 
olan Prens Seyfettin davnvası soıı 
günlerde büsbütün çapraşık bir saf
haya girmiştir. 

Mısırda halmıı yere bu serTI:te 
va~ edc:ıı lcr Prcn.q J 60,000. lngi
liz lirnsı tutan senevi varidaundan 
amc.olı: 1200 ilııi> VmM~ rızı oı. 

muşlar ve i1ı.i seneden heri hrııdisine 
•yda l 000 lagillz lirıw: ııi.slıetlııod.c 
bir maq bağ!:ıııı~l=lt. 

Fakı alıiren. bu pamda Prcnsia 
ihtiyacına sarf edilip edi1-diği 
:.ıakkında şüphe hasıl olduğ>ından 
lresllmiştir. Geçenlerde Prensin aile
sinin bnra1"', be i~ ıahl:Hı için gön
cldrkligl bir ıı..vclw bu lrususu, J> 
zınıgelea iımı..t ~ h....,ınn da &. 
mnda.ıı döııme~e mecbı.ır almı.ışnır. 

l.şiıı aldığı şekle göre Preııı; 

Seyfenin!n şerait kanuniye ve resmi· 
Y•yl haiz ellere tevdii takdirinde 

b<i•lin varidaıının kenis!ne teslim edi· 
lcccğr ımlaşılırWa:ıdir. Hatta ail>tnin 
bu husuıa Hükümetlmizl: bir ıı:ürnca
arıa bııJ.un&cılğı da aynca haber 
aliııınıştır. 

Esnaf cemiyetleri 
Esnaf cemiyetlerinin tasfiyeye 

tabi tutulacağı Yıızılmışı:ı. Anka
radan Ticaret müdüriyetine 
cemi yeti erin tasfiye listesi gonde
rilmiş ve tebligata ba~lanmışur. 

E~kiden 60 cemiyet vardı. Bu 

cemiyetler gelen listeye nazaran 
i ·ı · dr. Bunlann bir 

MEMLEJCE TTE 

Kanlı vak'a 
Bir polis yaralandı, 

bir bekçi öldü 
Bilndm bir kaç giiıı evci Bergamada 

zabıta memurlan il~ bazı eşhas 

uasmda wanca tabant•J• musadcme 
olmuş.. bir paliıi ~mış 'ile bir 
bekçi ölamstilr. 

MUııallladcn gelen malllmaıa göre 
vlk'aıun ltahraınanlan bir evd.r rakı 
içip kadıa oynauyorlarnıış. Mahal!e 
hıılkmm Tlllri şik~yeti üzerine polis 
Ahdülbdir efendi ile rcl.akatiıldekl 
hir mahalle· btlçlsl bu eve gitmisler 
kenıilcrini lara!mlıı dneı etnıişferdir. 
Fakat kalal .. ı adıım ıkıfü tütsülfi olan 
bu. heriflu lrcndileıi.ne sil4hla 11J11ka
lıele etmifkrclir. NcOcede Ab<1ültııdir 
•fendi yar:ılanmış ve bekçi de maktul 
diişmüştür. Zabıta tahkikata başlanllş 
ve lniller yobfaı:ııııışnr. 

Ilgaz yolu 

Son karlar llrnr.ı tamamile 
kapam~ur. l\Lrtın sekizinde 

Ilgaz kazasından çıkarılan posta 
daha ~astamoniye: r;tlmediği gibr 
aym giinde K"ıısromoniden ÇJkan 
posta da l!gaY.a varmamışnr. 

PCJf;talar yollarda kalroışnr. 

Ilgaz kazasında biri~en postalıı.
rm Tosya yolnyka getirilmesine 
teşebbüs c:di}mj~r. lnelıolıro· 
geçen Pa7.ar glinü çıkan posta ela 
Ki:frede bt"klemektedir 

9' Eyfl!I sergisi 

9 Eyfüf sergisinin bu sene aı;ıl~p 
ı~!mam;ı.'ı meselesi günün mu

him meseleleri meymfl111 r;irmişrir. 

iktisat Vek!letinin emri mucibince 
İzmir Tlcarer ınii<Jürü Ziya bey bu 
husustaki tetkikatın• devam eanekte
dir. YakHMlıı ro')Wl'tınn carızim ederek 

veblete gôn<ltrecektir. 
Tic:ırcı Müdürii Ziya bey 9 e;-hıl 

scry;isinia enlld \'C g<'ÇCB seııcl:i 

~ki erde aÇJ!ma• ııokai nazanııı. 
mnva!ık bntnmoakuclır. 

EMANETTE 

Ekmak va et Ratı 

Sen yapılan tetkika:a nazaran ekmek 
rnırhmm bir mödder dah~ ttbdıline 

imk~ıı görülmemektedir. Et fiıttı d:ı 
şo gönfcrde !ııecck ~bi değildir. 

Geçen ~ene htı me'r.!imde ıehrimizc 
günde 300 hı7.u geldiği holde bu 
sene 30 m1ı.,..,ı 35 knzı.r t;elm1'ktedir. 

5 o Ş!rk&tlnfn lowtt11faM 
Kad•~öy sa ıirketi sokak kapılan· 

mn üzerine koynı;ı.kta olduğu nurrrd· 

rabnn yeni harflC'l'!e tchdili için nbo· 
nelerden otuzar kıım~ istcmeltte ol· 
dırğo abonelenlen ba7:t!ım tıı:rafmdan 

şiL\vet edilmiştir. Şehremaneti bıı 
hustıst:r tetkföır yıtpmal<todır. 

t50 fıra ikramiye 

Şidetll' iratlar esr ır;mda hallriı İliI· 
yük mınıvenme butınıdırg-ıı i~in 

Yeşılltöy 3aiı•tai belediye maaüni 
fiti.mü bey Şehmııaneıi tanıfından 

150 lira ilumııiye ile ıılti~ C>lunmtiştur. 
Tasfiye kararları 

Mülga Şehremandi inzibat komıs-
yonu u.rafından verilen tasfiye 

tarariannm hil1cma olınadığımo dair 
Emanet cnciimmıin.ee yen· bir karar 
veriılıııiştir- l:lffıaanaleyh inzib:ı.t ko
misıromınca ınüddetl nizami~yi 

doldurmada ıı:Uiide s ... ıoı"""n 
baz• mmıntar- ıclı.rar nzifc e almn
caktır-

Zatntaf bdcdfye tallıııatıtamesJ 

Znbttai belediye talimatnamesinde 
bazı tadi\M yırpılmaktadır. Buna 

lllUf&Jl ooomobilleriıı öıı li•lıaWı 

radyatörün ıtltında arka IAvhalar sol 
çnmuriugım hiznsında olacak, önde 
ilr,i beyaz , arkada bir k:ınnızı fen~ 

bulnııdıınılacağı gibi taksi v.. plak
lanru!a yanında da bire< feıoer bulu
ıracaktıt. Taksiler de sol taraf yuka
rısına. koıı.acakm. 

H•:yyan borsasında lntlhap 

Hayvan borsasmm yeni t:ılimatna
ml'Si ımıcibiace ~lond.t yeni 

meclis intihabı yapılacaktır. Ticaret 
odası Hayvan borsasının ticaret, oda
sına raptını müduCaa etmekte idi. 
Unlbnki lktisar vekaleti aksi şekilde 
hareket etmiş, lxırsamrı adaya rap
tından sarfınazar Adam11 borsa mec
lisinde bulunan a=1J11 meclisten 
çılırını~tır . 

ı , .. - . 
.-.AHKE El.tR_ ~ 
~-----

Türk sahnesi inkişaf 
~-~--------~~~-

Tevziat Casus Kasım Dar ül be da yi için 10,000 lira 
daha verilecek 

6 liradan 200 liraya İstintakbitti,.maznun . .... 
kadar veriliyor mahkemeye verildi Emanet yenıden fedakar ık ederf 

Yana stamta. emliikl mfi-
sadere edilen gayri ınü-

· san'atkarların terfihine çalışacal 
Casuslukla mıı7.nuır duhınım Darülbedayi bir de operet tesisine çalışıyl 

Kasım Tevfı'k haklmdaki Wı-
baditlere dünden itibaren ... ~ ı I L 

Şehremaneti, Darülbeuap nyıı:~- amı >l<m.ir 5eyahatınıı. iıştiı 
tenfata başJannnştır. Dün rosıımı tamırmell' asrl ~mu· etmemeleri bsfiyt=de ın:ıil cıln 
alakadarlara tevzi edilen pa- kemrneI bir hale gctinnek için ıre müem:sede y:ılııız Tüı:k 
ra (2,500) liradan fazladır. bu müesseseye şehrin bütçesin.. tistler kalmışur. f:akat sar 
& .uılar arasında (200) lira den miimküo alQıı(u kadaı: feda· h:ıyanna girenlerden N'err 
alanl...r ~ldug;u ılbl asıcari dördüncii mfu.. k:ı\rlı!k yap--ıı. mır\'lhk: ıünııe.k.- Ş'ahil;a. Nebahet, Hulya, Af 
(6) lira alanlar dA 'Vardır. redir. D:ıriilbeda) iUe yapı:facU: Zehra. Fahire, ve Prenses M· 

Düa t32) kişi münt.cı&at ı:antik Sahh bey 1sla:Fııı:tt tmmr etmel Uzre mi- hibe Hanımf&a çı:kilmiı ve ( 
tml t --ı ııırafmd.n. mi~ ' e ~ ve para anm an ... ,. ar- kat: kra edlimiş_ ve Şcltrc:miai kadıa i~tıı.. 

dır. Tevzla1a Pazartesi ırftnü vaP' Ciillmişti • Muhiddin: bey, hu müessese bii.ı:- Yent mar.c 1 edenler 
devam edllecektir. 'Tevziat Maznun biitim lştlçnpbmıcfa çesme on bin illa ilave ve. san· 
komisyonunun bankada <4:J) Polisteki ifadelerini inkar etmekte . atldrizrı ~rf'itt ftllll:k. iç' Ma· 
bin Ura kallat parası vardır. idi, bunun üzerine tahkikatı ya- cıığmı söyiemlşti.T. 
[u. m'k:iar yeni varidatla. pan Polis memu;lru:ın.ın ına!Mtıı- A vnrpl!J'l{ sipariş ed'ileır sabne-
tezayüt edecektir. tma müracaat edilmiştir. kasım ye mahsus. cleluin'Tt tertibatı, 
4 Dunca vo lklnCI 'obeler son defa okrTk bir kere daha gurup ve nıJu y:ıpaa sema lıım
polis dördüncü müdiirliğüm: tayin lstiçvnp edildikten sonnı ~tintd: halan, riiııgar makiııcsi, ıiineş, 

olulm\ E"dime polis mil<llirü k 
~aıJeııin ~ .,-..,,, şehrimize ~- bakimi kararnamesini yazm1ş ve ar~ yarıp:, duıiz. bul: clmmın,, 
Muma ilcyb hugiiıı. JeDİ nzües"'-c evrakı .Müddei umumili~c veI- yagnıın manr.ıııılaı:mı uııin edeıı 
l'ı•~ay.ıcl!ğı gibi ildıtd be ndliir- miştir. Müddei uımıınilik ·evrakı büyük profektör gefmrşm' Mif-
1 ~e li)'ln. cdfü:ıı döı:diiıııeü şube: tahkiltiye}i Ağır Ceza mablrnne- devvcr sen·ar gelecektir. 
wüı:!ürii Söktü b.,,,ı.o iıugWı. -ıazii.,. sne Hrmiştir. Dekor işlerine çok ehcmnıl-
sine boşlayaeal..-m. CUzdan l~ln edam Bfd rmuf yet veril.erek <Wmi b.ir ressam 

Haklu Şinasi P. ~ lkı adam öldünnck Te bir ka- a ınmış ve marangozhane tem 
Bir lm; ıı;ündenbcrf rahocıız olaıı . dını yarafamakJa maznun Besim 1 

Hallt flrk•s• miİfcıtişl Hakkı o unmuştur. 
Şinasi pıı~a iadei afiyer etmi' <iün oğlu Ahıııedin muhakemeıd bit- OnbeşrncJ yıl diJnUmD 

maitamrna gelmiş.tfr. miştir. n arülbedayi in rınbeŞncl yıl 
Bora11 komhı:ttri hasta '.laznım kcndi51nc hüviyet dönümüne trsadüf eden 29 

yeni n:ıiirac:ııat eden ham 
larda. sahne İ\;İll !Azımr;c 

""sat bulııııaııwııışnı:. {§)itişi• 
ibarn olan ıkOOricn:: llO\'I .ı:ım· 
lard;ı nam:m:: ol.1n1k lltilıatt ffi 
]erden Talar beyin •Jön pr6m 
rolünü ifaya ınilsteit buiwulu 
Darülbednyidc söylı:nırıcktcdlr 

Evdce daı:ülbedayide çalı, 
ol k Bitwımcty. fi 
Ame · .c;förliik J•prııak1..-
V cfat Netılffde V&T. Dariitbed 
arrisrlerl anısında vefat eden Iı 

vafıhi.r, Aıli!, Rıza l"azıl ve F, 
bey kr!n haw:alannı. tebcil i. 
bk propam iııı7.ıTlanııcaknr, 

K ambi.yo bors.ısı komiseri Kema- cüzdanı tedarik ederek aske<di::n Mart Cuuıa ~itrtii ahamı, lon-
1 

fedc!in bey ahiren hastalandığın• kurtulmak için Çmrlcada Ali Sl'rvatvıı:rm iştiT&kiie Tepcl:ıa~ı 

.A rti&lı:rden Has:ın Cent t 
.h:eroayanda .li:omiserlik y 
mi!.ktadır. 

don ~•zifesfuc ge!eınemekmlir · isminde bir adanu öldürmüş ve ii2e 
Kemaleddin bey hastahanede tedavi tiyırtnısunda böyiik bir müsa-
edilmekredi~ Tindeki hüviyet ciizdarunı almıştır. mere vcri!C'Ccl:tir.Bn mü. ımende 

Maznun cürmünii gizlemek için · ,.._., ı..-.. D ül. '-" -' h k Atletizm •rtranörQ arost ........ p ~1 ar .... -..11.yı a -

f)ari.iiheda.yl Artistled ape 
tcmsılicri için d•ns •e mu 
de rslerl olrna kr:ıdır. 

Talclıe4u de istifade 
bir ~111 da öldürmüş ve Habib" ı .. d b" k of -ıı. 

Atletizm aııtrenörü ve askeıi mek· ıun & ır o erıms vere......, şdırcmlrıi bu ll'tistlrrlıı: JCr 
tepler atletizm ıı;wallimi Her kaı.l:mı da yarala:mı.,<ttr. Maznun bürün san'atkirlann h:ızır bulun- ııenatıınr talebtsmdcııdc n 

Abraham• bugün me7Jlnen Alman- bu l\Ü'fivet c:ii7.dııaı ile Adapa- du~ Iıi:r parçıı remsi! edilecek, f.a~ n!ilerek opertt yaJl1ltnl1:' 
J•ı• gidecektir. zanna kadar gitmiş ve burada KaragO:ıı oynanacııknr. Darlilbe- mmrııhk görüyor. Bn fş içm ! 
Antrepo buhranı etrafında k l "l m d " k" ya a anmışur. ,. azm: ını u dayt tn eski san'a~l<ırından rupadan bir mütehassıs ~tir 
Limanın antrepo buhranı hakkında. muhakeme: uetke.sindc 448 nci <:.di ve Raşit Riaa Beyler de, cektir. !Ik temsil olarak eski cı, 

tetkikatta bulunan gümrük kon- madde mucibince 24 sene ag;ır .,... 
tıırol müdürü C.mıiT bey Ankanya h:ıps~ müebbedcn fıidematı am- sevı:l:ikleri parça!anı bu müsame- !erden ooiı:ı-in büııı-lanması dü 
mt-'<tir. rede temsW. etmek iiz:rr av-et r.ü i.tedİI!. .,. - .. , mcden memnuiyete ve 24 sene 

Kurtardaa .. otııW de tahtı mafıcurlyctc alınmasına o!tmmtışlardır. Şehremini beyin 
Evdlti t;iln Gülcema1 TifPU"' karar verilmiştir. Nbanda -yahat war beyanatı • 

Ad•lar cıvarmda tecrnbeler:i es· Maslak fııclaS• narlılbeda.yi Ni&n lptiıdası.nda Oarülbedayl ve famB.Şa 
nası.oda Danr•va gitmekte olan bir turneye çıkm.ak üzre haz.ır· lerr hakkında Şehremini Muh 
motörün ;, m ht eıtlği görülmüş, Es:bak Bolu ıneb'U511 V aınf bey l k d P .. .. tin Bey di!n bir muharrlrimı 
kurtarılmışnr l\lasfalı: ,.0lıındıı otomobil anma ta ır. rograma. gore mu-

. , k şu beyanatta bulunmuştur. 
ku ..ı. h hı d essese tam adrosu ile. 37 temsil Tl!rk ocaAtnd'a çocuk aerglsf ilamı ~e otomo i earilmiş ve '"Dariilfıt<fnyi ı:ittikçe lyileşiy 

Tlirlı: Ocağından: kızı Bdlds Hanımı ölmş ve akraba- için bu seyahan tertip etmiş olup ger~ noksan!arı yok dtf!ı1dir; 
Qeağımı.z Çocnk hıdtzsıı:ım boışlın- şından da bir Hamm agır surette Adana' Mersin, Antalya, Kıbns. kat banlar da zamanla ikmal o, 

f;ı.CJ olao 2a nisanda bir çocuk lzınir, Aydın ve Ak.hisara gidlle- nacalttrr. 
;ergisi açılacaknr. !3u ~erginin Is.tan- yar:ılanmJ;tı. Vefata sebebiyet cek, Şe~pirin eserleri de oyna- "imdi DarUfbedayi 17 inci . 
bulun bütün anneleri ıara'1ndan r.iva· vermekle roıı.znuo olan Vasıf Y· 

ret edilmesi temin edllmege çılı~b- beyin lığır Cez.a m:ıhkcmes.inde rıacaktır. dörrümOnil idrak ediyor. Bu mü11 

1 muhakemesine başlanmışur. işe ba<,Jadı"' zaman Türk ka- sebetie lıa hafla bir gafa müstım 
cııknr. Ser~itlc çocuk arm odafarı, t• rısi veriiertktir. 

d 1 -ki·- ı....t w.ı Dün •ahitler dinlennıi•tir.Rels dınından mahrum bulıınan Daru·· ı TEŞld f gı • arı, orun~ ~" _, • "" an Ve ' ' • OPERET L 
bti .. --'-L• _ 1- run· • 1 Vası.f be\_ e •u suali sornıu~rur. d d n 1 T k k d tun """" ·~ I< :u a'uım:ııı ' be ayi e i c ça ışan lir -a mı MObt111 bfr karanmn cta 
teşhir olıın&eakor. Çocuklara müte- - Sölörlük bilmiyordunuz• sııflör Refika Ilarumdır. J\Iütare- var: Bir operet fJey"eff lcf 
.ilik •ndıı, elbise, varak takımı, oyun· ehlı'yetnnmea•·•de yok.tu ıı.e için tıı ı 

~ · ' ~ kenin ilk senesinde Polis müdü· e6cccflr. Bu operet oranı 
cak ve sair lcvaıımatın1 .!;ergide te~· otomobil idare ettini~? esaslara ıstJnat edeeetfl' • 
hir etmek iote~'fmferi1> bilahor.ı ken- - Otomobili iyi idare ede- rö Arnavut Tahsin bo yoldald Bol Mrette hallmııızın k 
dileı:ine iade ofunmrlt ü~ ııihavet çeğ:ime kanidiın. hatta o Künlerde tcşehl:ıiislere engel ofnıuş. Kadı- lbtı)'açlıınnı temine çal"'ac:ıı" 
!O K 9'19 taribioe Wlar TÜrlı: k" ·· d h k Afif ·v "' imtihane bile girecektim. oyun e sa neye cı an e Haflrrmnıa tiyatroya kartı 0 
Oc.ııı;ı müdiriyetine bit makbuz Diğer bazı şahitlerin celbi hanımı tevkif ettirmişti. rağbeti gftt{kçe artıyor. Netek 
mukabilinde teslim Cllllcleı:i rica için muhakeme bıışkı bir güne Sahnede Türk kadın artisrlerln Bu ı;taınazaıı a, bavalann 
~~ k d bıra ümıştır. istikran ancak !.mık ;ı:afe.riııden erectde feaa cftınesfne ra 
nırk ocaljının Yıl dönUmU Bir katllln muhakemesi 

1 
_ . Darlllbedayf !lor pce dolmu, 

Tllrk Ocağından; sonra mümkün olabi rnışnr. Bıt lti'"-rl• bu &elleltl Oartı 
25 '" 929 Bir kumar meselesinde dolayı ..,_ -

:..art paznrtesi günii akşa· Başta Elize <11ııemecyan ol- dayi bOtçesi de. ıııltnıı:ııln 
mı ocnğ:uı yıl dönümü münaschetiJe Şiikrü mninde bir a<.lamı katlet- duğtı bıılde ekseri Ermeni kadın- vufyete glrmlşt\r. 

oc:ı.l: sakuıunda bir milsamctei rak· mekle rnazntrn asker Eminin .. _ ........................................................ - ............. ~ ............ &<!, ... _, __ 

siye verilecektir. Bütiin ocakh kar- muhakemesine dün Ağır Ceza Tayyareli seyyahlar Verilen ikramiye 
dt;lerimizin aiieTerile birlikti! saat mahkemesinde devam eclilmiiti. Alman bandıralı Osipnıı va- Bnndın bir kııç g>iin 
21 ek teşrifleri ricn olunur. 1\1"-'-·! · mi "'-ın· ı"n •---~en 

'''" cı umu """" .....,,., pmu ile diin sabah şehıimize Tütün mlıisarl ertamna 20 
Yol paraamı vermlyenler katil !ili ile ınlicrirniyetini tııJep 

T arik bedeli vermiyenler hır ermtş ve karar verilmek üzre 2A7 seyyah gelınişili:. Bu vapurda lira tevzi ~eati Jatıl ~ 
sene yfülytt yollannda çalış- muhakeme ~k tir guııe bıra- ayrica bir de royyare bulunmak- para ııııuıyyen olan mikd•r üz 

tınlac3k~ Bu mükelleflerin çalış- lnlmışur. tadır. Seyya!ılar bu tayyare ile nelen geçen hafta içıiıde bayraı 
nnlması için vila~ettea tahsisat Emnl~ sut lstlmal dün akşnma kadar rehrrmizin dan bir ,;ijfJ •oura Ankaı 
istenmi~tir. Bu para ile IS çadır w.crinde dol~Jsrchr. Ba giin dan ,;elen cıı:ıir • ilıttine tecil 
ve 6000 çekiç alınacak ur. Bu se· Emniyeti suyl istimal etmekle Siıellela vapuru ile ı I 5 seyyah ediJmi;;dt. 

1 maznun Oariil'aceze daaıga 
ne çalışacaklar bn seneki vergiy c daha gelecekıir. 
venniyenlerdir. Diğer ba!ı:ayayı baş memuru Talat,mua,·inl 11' zı, -~--
vermiycnler bıı:ıılanlan soma ç..- damga memuru Jsmail 

1 :1.akkı PG M · dlfrU 
lışıc::ıklardır. efendilerin muhakemelerine dün Hasta buluna11 Polis Mil-

• devam edilmı~tir· !\Jemurlar(600) •c<' 
:il.dlwadi &". ç· kl dürü Şerif Bey lytteşm..,...ır. 

lirnvı ziJnctler:n.: ;e ırıne e maz Bir kaç güne kad11r vazl-

Borsada dunkü nunııuıar. ,:,oıı bır ikı ~ahidiıı re.~ı_n_e __ ~e!:.c:~.__ı~r_. -----. t celbi lçin muhakeme başka bir __________ _ 
vazı ye güne kalmıştır. sanın ilk hafı.asında yapı-

lnrlllz Urası dün borsada Baro macıısı ınzıbatı lacaktır. 
99~ kuruşta açılmış, 993 

'!Grk- fransız mahkemesi 
kuruşa yükseldikten soara aroya mukayyet ve Halk 
akşam 992,5 kuruşta kapan- fırkasına mensup azalar Türk • Frıııısız muhtelit 

Flilm' kontrolu 
sınamalarda gösterilme 

te olan flllmlerln kootroJI 
lçln, e.Iyevm fillmlerl kontr 

eden Polis ,\"\.üdürlüğü te 

cumam Mustafa Bey de d 
hil olmak üzre, bir hey' 
teşkH olunacağı haber alı 

mıştır. 

mıştır. Düyunu ınuvahhade yarın fırkada topfanacak- nakem mahkemesi reisi I\adriye H. mesele 
Rapor na oldu? 221>,5 flrada açılmış, 228 !ardır. Bu içtimada yeni ı\1. Ascrln önümüzdeki ayın Müstantik Hikmet B 

Altı aydan beridir otomobil lfrı:::.::;.an:ştrr. 
92

,125 il- intihap edilecek olan mec- ilk haftasında şehrimize gel- Kadriye hanım ve rüfek 
taksilerin ucuzlatılması içın· 5 li llsl lnzııuıt azaları hakkında mesl mukarrerdl. Mamaiieyh hakkındaki tahkikata dev 

rada açllnuş, 91,62, raya l bl ildd d 
hazırlanan rapor encümene gön· dü şt.. ten sonra ak. şa m hasbuhıı.I yapılacaktır. stlfö r m et aha gelmeye- etmektedir. Dün bazı şah! 
detilmiştir. Fakar bu rapor encu· 9 ,875 lirada. Kapanmıştır. eden lnzıbat mecllsl yeni cektlr. Esasen bu mahkeme- dlnlenmlştlr. 
mene gelmemi~ir. Encümen rei · Altın borsa haricinde 846 meclls intihap edfllnclye nln Türk- İtalyan mahkeme- Hafta sonuna kadar m 
muavin erit bey rapordan ha- kurnşta açılmı 846,5 kuru kadar vaztfestne devam si bu ayın 27 sinde 15 kadar nunlaruı lsUçvabına başı 

~~~__,...-~--~--~----------~ ...... ~~~~~~ ...... ..:....~ . .,_~~--''--'--~~~.;:;...~ 



\ULı;ı re:r PAZAR 24 MART 1929 

i8"'i: k:I ... , i. ·· aye., OK ... B. 'ICA 

s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig•tl•z•l•er•l•••d•e•h•rl&niiiiha•y•l•h•u•y•un•uiiiiım•mY•-iiii•u/!riiiia•ş•a•niiiiiii~b•l•riiimd•o~st•u•miiiiiii•b•a•n•aiiii,iiiimke•n•.niiiibı•ş•k•ı•tü•rlLiı düş~ü:nm::e.~ln:e~im:k:An:-7-:~:::~;:~~========::::::::::::~::::::::::::=:=:~";-iiıi~~~R:az::ı:ynn::-:ann:::e•.iiiiiiiiiiiiiiiiiil • B •yıA·t redlyor. Yüzünün ne tarafından Anonim şirketlerin 928 senesi yoktur. Şu halde Olimpiyat mıglobt - " .. .. H • " -Ala. . İş babana haber 

ı ı "" bakılsa ya bir Char/es Beaude- zarfında yaptıktan temettülerin ~~:yrl !~:~~y: ~~~~~n:~duçg:kf~i~! uru il 1 I" llYC' vermekte kaldı.Fakat, sizi şim-
lairln veya bir Pau/ Verla/nln son- kuldsasını havi bir • bülten • tesir etmekte ve efkln umumiyenin ) r ~ 1 ~r.. • L diden temin ederim ki, razı 0-

tünlerlnl hatırlıyoruz. Tıpkı k l lur 
ASRJN UMDtSI •MiLLiYET. Ttl 

22 MART 1929 

BLGÜı 'KÜ HAVA 
Dun azami hararet 4 ıskarı 1 idJ, 

Ruzgar poyrau esmişti, süran sanl· 
yede <) metro idi. Bu gün Rı;zgar 
mutavas ıt poyraz seeecktir. Havı 
bulutludur 

Edebi bahis 
"EylOI. müelllfl 

Muasır Türk edebiyatında 
bir eser varmıdır ki her hang1 
bir orta halli Avrupalı muhar
r.rln eserile boy ölçUşebllsln ? 
Bu suali arasıra kendi kendi· 
m•ze sormak mutadımızdır.Şlm
diye kadar buna bir cevap ve· 
rtııp verilmediğini bilmiyorum; 
lakat bana sorsalar, derhal, 
•Eylül" romanını bir tanecik 
örnek olarak gllsterlrdlm. 

"Eylül. yalnız yeni TUrk ede
biyatı içinde Avrupahlann her 
hangi bir edebi eserile muka
yese edebileceğimiz yegloe ki
tap değil, belkJ TUrkçenin ye
gdne romanıdır. Ne ondan evci, 
ııe ondan sonra, tahlilf roman 
tarzında bukadar tam ve mtıkem• 
mel bir şey daha yapılmamıştır. 

Fdtbiyatı adide mektebinin 
tek bir lddluı vardı; TUrk ede· 
blyaıını tamamı tamamına garp 
edebiyatına temeqsQI ettirmek .• 

Bu iddiayı o mektep mensup
! rı ara~ında bir tek adam ye
rlııe getirdi ve hakıkaten bütün 
şarka mahsus şeklllerl kırarak 
bQIOn şarka mahsus an'aneler! 
)ıkarak baştan başa avrupaklrl 
bir eser meydana koydu; ·Eyıoı. 
mUelllfl Mehmet Reuf bey •.• 

·Eyıoı., muasır TUrk edebi
yatında bir büyük lnkı!Abın adı 
olduğu kadar, muasır TUrk nes
llı:in hassasıyc/ınde de bir dlloüm 
noktası olmuştur. "EylOI, çıktıtı 

0'1 aşkın bile ne olduğunu bilme
) en gençler bu derin ve aaıl aşk 
rnmaoında onun yüksek estetl
ıııe erdiler. 1820 Almınyası için 

Werther ne olmuşsa, gene aynı 
devrin Fraıısası için Adolphe ne 
idi ise 1316 dan 1326 ya kadar 
uzayan devr c nasında da 
Hehmet Rau/un "EylOl. il bizim 
lçın llylc bir şey olmuftUr. O 
z:ı::anın Tllrk gençleri ilk defa 
!arak "EylOI. de medeni bir 
san gibi sevmeyi ve sevğlyl 

it ekslr gibi tahlll etmeyi öt· 
endi. "EylOI. aşkta lsko/astl/in 
e rasyonelin sonudur. Edeblyann 
u en başlıca mevzuu bir donmuş 
alıp olmaktan kurtuluyor ve tam 
vrupnlının insant den anladığı 
ahlyetı giriyor. 

Mehmet Rauf bey nakadar 
erinden derine Avrupalı bir 
üe11lf olduğunu bize yalaız 
EylOI .u ile ispat etmemiştir. 
edebiyatta olduğu kadar ha
tta da tam bir avrupalı muha· 
r örneğidir. içimizden yalnız 
mesletl ve fikri namına bu 
tınyanın bütün valtlerıoe ; ca
belcrlne karşı kulak tıkadı, 

zyumdu, bir dakika edebiyat 
cine başını uzıatmak zatını rııs
edl; tıpkı renesans devrinin ha-

li ıan•atkArlan gibi başına sert 
ştan yastık yaptı, kuru ekmeği· 

bir katık bulamadan yafadı. 
yatının fU son safha ında 
bOtUn tanınmamış, rağbet 

rnıemlş dehalar gibi ihtişam
bir elalet 1 inden hayretli 

ı'111ll 

Kö 

onlar gibi yaşadı ve 11pkı onlar gösterdi. Bütün anonim şir et er teessürü de buna inzimam edince _· Size minnettarım hanım 
Eibl ölecek. içinde şayanı hayret bir nisbette teşkllltın lstinatgAhında koskoca bir GO .. NU-L oı· şı· efendi. ' Yalnız, kararınızı de· 

Türk edeblyannın bu en ... - yani koydogtı sermayenin bir rahne açılmaktadır. işte bu ~n teş· ğiştirmeyiniz. 
dık, en metanetli emelı:dan aene• mişll - klJr bırakan bir şirket ki!Ann elkln umumiye muvacehesin- Yanağının.üstünden dişlerini 
!erden beri bir atır hastalıkla gördllm : Kasaplar cem'i yeti I de nazardan düşmesinin sebebi budur tutarak: 
yatağa dUşmüf bulunuyor. Ken- B 1 k ve bunun neti~••• olarnk vaz"iyerte 1 - Merak etmeyin .•. Aman 

, 1 d ı Allah ziyade etsin I U Ş r, et zaaf müşahede edilmektedlr. Son 
• ,ini gClrenler vUcı.dun a ya nız 200 ()(}() . .

1 
h ne acıyor. . Kararnnı değiştir· 

beynin har.kette kaldı"ını . fıra ı t er sene Olimpıyat hezimeti teşkiila şimdlye . . .. " meyeceğım ... yalım: dışçıyı de. 
allyleyorlar. 200,000 lira kO.r etmiş I kadar hiç düşmediği hir girivcye ğiştireceğim. 

Fakat, Mthmet Raafun bu yı- Ben ne l!!f_8C•Oım 1 düşürmüştür. Bu işin içinde çalışanlar 
glne hayatta kalan uzvunun B ı z im gazetede arkadaşlık bu fena vaz·ıyeti görunce derhal 
hail eser doğurmaktan hail effi/!imiz bir harem alfamız hare.kete gelmışlerse de neticede 
kalmadığım söylersek klmae mes'ul görülen kafile reisinin mua-
lnanır mı? Biz haber verelim ki var. BekO.rlardan vergi alına- ~eıesine kimse rın•ım,.arsk höykce 
Türk edeblyan, fll anda sine· ca/!t hakkındaki rivayet çıkınca işi • idarei maslahat ve arkadaşlık. 
sinde bllyle bir harikayı taşı· bıı arkadaşı fıir fasa almış, •~aslarına tevfikan 'ı•lle k•11mlar, ve 
maktadır. Türk edebiyatında soruyor: koca bir teşkllAn feda etmeyi bir suç
cehtln n aşkın bu emsalsiz Ben bekdrım / Vergi ver- luyı hatasını söylemeye tercih crtller. 
timsali, aan'atın bu mütebessim ecek miyim, vermiyecek miyim?. Bu hareket te teşki!Atın 1kinci istinat 
kurbanı geçen ıttın bllmem han- Ben buna cevap veremedim! g~hı olan • samimiyet, uknumnua 
gl vasıta ile bana ıon çıkan mugayir idl. 
bir eserini gllndcrmlf. Bu eser f ELEK Bu ıştc çalışanlar pırı pul alır 
büyük bir lnkıllp romanıdır, takımdan olmadığından bir işi yapa· 
yeni harflerle yazılıp basılmıştır KULAK madığını ve vücudunun teşkilata za· 
ve baştan baş.a asil bir heye- MUAFllU rar verdiğini ğ!lrünc• ı,;ekilivcrmeli-
canla bir kalp cJbl çırpınmak· Baş asile konuşuyor dirler Biz bunun emsali 1 ~eçen 
tadır. Bu gürıka yazımın ırıevzuunu hey'etlerde gördiık , hatta bu 

Boynu bükük bir hazan da- gu··nlerde bile verinde durmak ve 
1 b 1 yine telefondan daha doğrusu , 
ına enzeyen bu san clltll k ta· bu keşmekşte ımk uğraşmalc için 
bın yapraklannı çeviren oldu telefoncu matmazelden alıyorum. 

Çoktarıberi onlardan bahsetmek i<tifa etmiş olanlar vardır. Çok mu ? kabının üstünde • Maarif 
Vekı1ltflnln takdirine mazhar ol- için bir vesile bulamamıştım. Dan acınır ki böyle hasbi işlerde bile 

1 bir aralık bir yere tele 'on etmek büıün muvaffıkiyetsidlklerine ve muşlar . • tarzında b r cUml• ,, 
okuyoruz . Eğek bu takdir kuru /ı1zım geldi. Epice alın teri d(}k- bütün zararlarını rağmen istifa etmek 

tükteıı , bir haylı sabırsız/andıktan istemeyen ,mahrum hırls\er. vardır. 
bir iltifattan ibaret kalmışsa ne sonra nihayet cevap geldi . Bunlar her dürüst adam gibi sıra· 
yazık 1 Bu numara başkasl/e kanu- sına gelince yokluklarla teşldlAtı 

}'akup Kadri şuyor ... Kızmadım, bekledim. Biraz hizmet edecek yerde akidelerini bile 
sonra mikrofonu elime aldıtım feda eberek yerlerine yapışmaktadır. 
zamu11 aynı nıastehzi seı. Bu ınllleıc cecl ve hazin elem 

- Bu numara başkasıie konu- dakikaları geçirtmiş ve 1928 Olim · 
şuyor., Yine bekledim. Yine aç/tm: pivatını türk tarihinde hir unulmaz 

FELEK 
Yukat"dan ve •ı"k•d•n 

Cuma günü bir sinema sa
lonunun en kalabalık matine
lerinden bil ine kirdim ı·e bal
kuna çıktım Salon agzına 

kadar dolu idi/ Şöyle baktım; 
herkesi ı•e başı ne kadar güzel 
görüyordum bilseniz I şüphe 

yok ki bütan seyirciler güzel 
ve muntazam adamlar degil 
idiler . Bu müşahede bana 
ôgretti: insanlara tepeden ve 
arkadan bakınca her kes gilıel 
görünüyor. Demek daima aşa
ifıdan alan ve • hakpiay. olan
ların, asıl yüzıerini gösterme
yenlerin hoş görünmesinin hik
meti bu imiş I 

!!!!_ancı zlyat"ctçllet"I 

Size garip bir şey hikdye 
edeceglm: 

Cuma gllnü, oturdugumuz 
apartımana biri dişi biri erkek 
iki ecnebi zair gelir ve içlerin
den dişisi: 

Ben evdce bu aparfımanda 
oturmuştum, manzarası gllzel
dir, müsaade ederseniz şu mös
yöye göstereyim I derse de ken
disine müsaade edilmez ve 
gider. Acaba bu bir saygısızlık 
vak'ası mı, yoksa bizim evin 
içini görmek için yapılmış 
dolap mı ? diye va/de merak 
etti, bense evde bulunamadıtım 
için müteessir oldum I 

Et ve ekmek 

Et jiati artık merdivensiz 
yetişilemiyecek kadar fırladı, se
bebini sorunca : 

- Hayvan telefatı çok oldu! 
Diyorlar . liif.. in iktisat i /erile 

s,ınra sizi raruyım mı ? )&ra yapnu~ onlar i<;in ~ayanı hayret 
Bu numara hu~kasıle konuşuyor. bir hırs, bizler için de sezayı ibret 

Artık siz olun da sinirlenmeyin. bir ltvhadır 
B:irhaneddin Mamafi tuhaf dtffil mi. ben yine 

kızmodım. Yalnız.· 

Matma zet dedım. başkaslle 
konuşan senmisln yoksa numaramı? 

Kulak misafirl 

Spor bahisleri - --Teşkilatın zaafi 
ldraf etmeliyiz lı:I lflerl hiç bir 

kıydı tabi olmaksızın tenkit edilen 
masını göre erktnı en ağır şelcilde 
muıhaza olunan yegAne hususi mil
.,,. e bizim idman ittifakıdır. 

Bu sebeple elklrı umumiye ne 
zaman bır spor münakaşası olsa 
bunu derhal "dedi kodu. diye vısf

eder ve bilmeyenler de mul"escJ 
bunlar pe~ çoktur - bu şayanı tees
sür bir hadise zannederek hemen 
kapanma. ını isterler. işte bn menfi ve 
nabeca arzu da bazen teşki!Atı zuf 
getiren ım1\lerden olmUftur. 

Teşkillt. yeni bir müessesedir. 
Buna Rıımen bü n yesinln tahammü
lünden beklenmiyccek kadar lf gör
müştiır, ve bunu lki şeye medyundur 

1 - HükOmetln c!ıtl hlmıyesıneı 

2 Aıasının samimiyetine; 
l~te bu iki Amil zayıflayınca t .... 

ldllt zaaf peyda etmlftlr. 
ı: nutmamalıyız ki biz bin ıttrlU 

nııariyelerlo., sporda galebe ile mağ
lObl)et ara ında fırlc olınıdıg"ıru söy
lesek, ispata çalışsak maal"esef müs
pet •ahıda hlç luvaıetl olmıyın 

blr metaı <atmaya çılışmı~ oluruz. 
Rllhas" beynenlmilel sahade mağ
lubiyet hiç arzu edilmeyen bir şeydir, 
Rundan başka Ollmpiyatlar ve dünya 
~ampiyonluklın haddi zatinde nakadar 
sponip bir ;ey olursa olsun netice iti
barile bütün milletler bu mOsabakalar 
propaganda için iştirak ederler. Dün· 
va bövle dilıUn!irken hlzlm memle· 

Serbest sütun 
Taksim abidesi 

DUn Malik beyden şu mektubu 
aldık. 

Erendim; 
Muhterem gazetenizin e-elki g!inkü 

nushuında "Münakaşa. serlavhuı 

ılımda yazılan fıkrayı okudum. Bu 

fıkrayı yazın zat gazetelerin Y Mart 
tarihli nush .. ındaki beyanatımı oku· 

muş olsıyd.ı ve abide komisyonu 
azuındın birine soroıuş olsaydı 

verdlıtm raporda iklim hskkındı bir 
kelime olmadığını ve abidenin yıkıl

mak tehlikesine maruz olduğu iddi 
ısında da bulunmadıjı;ımı anlamış 

olacan. Ben yalnız abide ıaşının 

sathen · çatlayıp döktlldüğünll söyle
miştim .• Onayı sürülen iddianın bir 
münalt~ılık ömrü olduKU, mesele
sine gelince ; Bu zınn netice hak -
kında da bi.,.y bllmedlll anlaşılıyor. 

Zira benloı raporum ile Şehremı· 

neti bey'etl fCJınlyesinin raporu üze. 

rlne dört ay evel tqın 4,000 lira 
ıarflle beyhude yerı cl1Alanmuınd111 
sarfı nazar edtldigt gibi M. Kanonlkı

run son taksiti olan i0,000 Ura da 
verilmemiştir. Bu para, taşın su ge
çirmeyen sert bir madde ile delile 
ve çatlıklın kapatıldıktan ve bu 
masarif tenzil edildikten sonra ken
dl5in e verllecelctlr. 

l 'lç blr menfaat takıp etmeksizin, 
sırf memlekete hizmet maksadile all
kadarların nazarı dlkkatını celhetmlş 

bir vatandaş.o karşı meseleyi bilmeden 
n anlamadan bu tarzda isnatlarda 
bulunmak ve bundan blllstlfade b!itün 

Ferdi kapT'.lan çıkarkP.n sor
du: 

- Ne vakıt geleyim? • 
- Öbür gün gel, do:duru-

rum bit~r. 
- Ya bu gün ağrırsa. 
- Pamuğu çıkarırsın, ağnsı 

durur. 
-Peki ... ha, bak unuduyor

dum, biraz eve! Nuri beye ra!l
geldim, konuştuk. 

- Sen bir gün gevezelik o
dip söyleyeceksin korkarım. 

- Peki ama, bunu sen neye 
söylemiyorsun ... birinin kızıy
le evlenmek istemek ayıp bir 
şey değildir ki. 

- Ne yapayım, ben srkılga
nım. 

- O halde derdine yan. 
Arkadaşı gittikten sonra,diş

çi Arif bey bir müddet düşündü, 
vfr kendine çeki düzen verip, 
bekleme salonunun kapısını aç
tı. .. Açtı ve hayretle duraladı: 
Nuri beyin karısı ile krzı orday
dılar. 

- Buyrunuz hanım efendi. 
- Size ana kız müıteri gel-

dik. 
- Bendeniz için ne şeref e

fendim. 
- Evela Lamianm dişi.ne ba· 

kmız, benim işim daha uzun, 
sonraya kalsın. 

- Nasıl emrederseniz. 
Lamiayı muayene odasına al

dı, koltuğa oturttu, ağzını aç.
tınlı: 

- Dişlerinizde bir şey yok 
hanımefendi, yirmi yaş disiniz 
çıkıyor, rahatsızlık veren odur, 
biraz müsaade edin. 

Pensini aldı, pamuğu ilaçla
dı: 

• •••••••••••••••••••••••••• 
ilim adamlarımızı rencide etmek, 
bilmem ne dPreceye Jcadar doğrudur. 

OariiUiillti• •• Yuuek Maheııdı. 
muallim mektebi Arziyat muılllıııl 

Malik 
••• 

Anealyapa bir vakti 
Aldıfımıs bir mektuptan anlı~ıl 

dığına göre .A.ntalyıda Bekir PlfA 
valcfı denen bir vakıf vardır. Buna 
alt dükktnlar beledlyece maili lnhl· 
dam dlyc yıkılm ... yeniden yapılmalı: 
üzre keşti yıpılmıour. Fakat tnıaata 
bllt başlanmımıo olup basılau Evkaf 
almalctadır. Bu yllzden evlat istifade 
edemedlıtl blldirlllyor . Merellnin 
nazarı dlltkatlnl cclbederiz. 

- Açın efendim. • kımtlda
mayın,dikkatla muayene etmem 
lazım, hem size söyleyecek o 
kadar çok şeyim var ki,. . . bu 
sırada söylediğim için affnnı 
istirham ederim ... Sizi seviy
orum hanımefendi, kuzum kı
mrldamayımz. . bunu size, bir 
türlü itiraf edemiyordum ..• 

-Ay ... 
- Affedersiniz, acıttım gali-

ba. . Şimdi elimin altındasınız, 
söylemeğe cesaret ediyorum. 
Kmuldamayın, tentürdiyot su
receğim. İşte oldu. . Şaştınız 
değil mi. 

- Hayır, yalnız neden bu sı
rada söylediğinize hayret ettim. 

- Ne yapayın çok sıkılga
mm. Benimle evleruneğe razı 
oluyor musunuz ... 

- Ben razı olurum ama an
neme de sormak lazım. 

Lamia çıkar, annesi gelir. 
Koltuğa oturur, ağzım açar: 

- Ağrıyan bu dişiniz mi? 
- Hayır, öteki. 
- Evela bunu tedavi etmek 

taznn. 
- Emin misiniz. 
- Evet. . söylemek l!zım. 
- Anlamadım. 
- Yani 1:loldurmak laznn. 
Burgu makinesini hazırladı. 
- Ne yapacaksınız. 
- Biraz oyacağım. 
- Eyvah, sinirlerim bitecek. 
- Korkmayın ... 
- Ay .. Ay .. Ay ••• 
- Korkmayın. . . Size iki 

kelime söyleyeceğım. . . knnıl
damaym. . Kızınıza aııtmn. 

- Ay ..• Ay ••. Ay .•. 
-Kımıldamayın, canınız çok 

acır. . . Kuıruzla evlenmek İ• 
ti yorum. 

- Ay .• Ay .. Ay ... 
- Durunuz, dünyada yefa-

ne emelim bu izdivaçtır •• İşte 
bitti. 

Hannn efendi kalktı: 
- Olur le}' değil. . 
- Neden efendim. Ben iyi 

bir aile çocuğuyum. 
- Ben sizden bahsetmiyo

rum, makineniz beni mahvetti. 
Canını hala acıyor. Siz de 

tam sırasını buldunus. 

- Ne yapaynn, çok sıktlga
nnn. 

.- Çağırınız Lamiayı. . Lft
mıa kızım,beyefendi sennile ev
lenmek isti or, razı mısın. 

N 'deden 
Seli.il' •zet 

YEN{ NEŞRİYAT 
En gUzel hikayeler 
Resimli Ay mües ·esesi 1928 sene-

si zaafında neşredilen hlklyelerin en 
güzellerini bir arayı toplayarak bir cll 

halinde neşretmiştir. E•erde bir kısım 

hiktyeci!erimizln kendiler! tarafından 
beğlen!U;:ı seçilen yirmi kadar küçtik 
hikAye vardır. 

Teşekkür 
Refika ve valdemlzin vefan!\ 

dan dolayı cenaz7 merasiminde 
ve şifahen ve tahriren teessür&· 
nmıza iştirak suretile hakkımızdi 
izharı muhabbet ve nezaket gös
teren zevatı kirama hlsslyan 
şükranlyemlzl arzeylerlz efendim. 
Ttitiin inhisarı blrincl 

şube mtidiri 
Adil 

lrtlhal 

Kerimesi 
Leyi! 

Mülga l larblye nezareti sıhhıye 
dairesi haş kAtlbı merhum Necip 
Beyin zevcesi ve merhum :\lü
hendis Bahaııttin ve Ticaret Bor
sası komserl .\kır ve Devlet 
demir yolları memurlarından Safi 
Beylerin valideleri [\afla :\im~t 

hanım irtihali dar! beka etmiştir. 

Cenazesi bugün Kadıköyünde 
Kadife sokağında 6 numaralı Akif 
Beyin evinden kaldırılıp Osman · 
ağa Camıtnde namazı kılnaralı: 

Karaca Ah mette vedlli h!ki gufran 
edilecektir. Cenabı Hak mazhan 

rahmet eylesin. 

lstanbul ikinci ticaret mahkeme· 
alndenı 

Mahkemece mukaddema llAnı ıflA
ıına karar verilen tütün tüccarından 

kasıp zade Emin beyin osmınlı han. 
kasına merhun ve Gılıtıda gilmrUlı 

karşıAındı Site Franıezde klln Mos 
kof hanının bir kısmında mevcut 
Trabzon mallarından birinciden be 
şincl neve kadar ve daha ışığı nev" 
iye cinslerden ve artövin mallardaa 
Uçüncü ve dördtlncü nıvl ve lzmlt 
ve Adapazarı mallarından lklncldeD 
beşinci neve kadar vı Balıkesir malı 

dördüncü nevi ve Edime malı Uçtıncü 
ve dördUcU nevi ve muhtelif menşeb 
kısmen lskenderlye kiri mamul ve 
kısmen gayrı mamul ve 925 ve 9'lO 
seneli mıbıull ve cemac sası denk 
ıutttıı bin dokuzyilz ylrmt dokua 
senesi Nisanının birinci Pızırteli ve 
müteakip günlerde Mat ondan 011 

ikiye lııdar mezktır Moıkof hanı de
posonda bllmüzaylde ıanlıcagından 
daha fazlı malumat ılmalc ve mallan 
görmek ve satın almak lldyenlerla 
mezkOr mahalde ve günde aluınııı 

kilosu 126 kuruştan ve ednasUUD 
kilosu IO kuruşa kadar olan kıymet
lerinin vasatisi olan kıymed muhım· 
menelerinln yilzde onu nı.betinde pey 
akçelerin! müteshlben hazır bulnma
lan ılln olunur. 

kimi 
--, di~ Bu iki-kelime ~n~n ne-1 fa böyle genç bir kadınla 1 vuş, sen hanımını yalnız bı- j ortaklığı insanı okadar <ıer- bi sevindi. 

kadar hoşuna gidiyordu. serbest, rahat konuşabildi- rakma. mest eder ki gayrişuuri bir Bu bilhtil hayret okadar 
O sevinçle doktora cevap ği için artık vazifesini, ka- Ve bunu söylerken gay- haraketle gözleri güler, du- derindi ki genç kadının ma-

verdi; zamerkezini unutmuş, (E- riihtiyari beyaz perdesi kı· dakları haraket eder ve gö- sum bakışları iki gün göz-
Ben okuyorum dok- mine) ile uzun bir haspu- mıldayan pencereye baktı. nülden kopup gelen bir ce- lemin önunden gitmedi. .. 

8Urhan Cahlt tor B. hale dal~ıştı. Kestirme keçiyolunu ta- laş ve meserretle selAm ver- Ve nihayet ilçilncil gün 
imdi elinde güzel cilt- çirdikten sonr birdenbire - Hangi mektepte oku· (Emıne), hanimefendi- kip ederek çamormanından meğe haz_ırlanır. Bu (Daıs- doktor (Suat Naci) çamor-
miş, bu nefiş kitabı evi- başını kaldırdı: . dunuz. nin ona bütün yeni çıkan çıkarken düşüniyordu. Or- sıla) dedıkleri memleket manındayd!. 
çevınyor, inanmamış, - Demek bu ~ıtap a~, (Emine) tatlı bir hatıra- kitapları yolladığını söyle· man bekçisinin genç karısı hasretinin garip bir tecelli- (Emine) 

0 
sabah ilk d _ 

hayale düşmüş gibi göz- si~ ?kuyorsunuz oyle nıı? Y:. ~~eliyerek birkaç kısa diği zam~n ~en_ç adam ~i- onda n~ garip :esir bırak- sidir. . fa odasından kmıs. a::.
ni açaaça sahifelere bakı- kuçuk hanım. .. .. . cumleyı .. (l.Iev ~da) H. Ef. raz evel ıçer~. ~.1rerken _gor- mışt~ Bır. f7vk~l'.1~e şey keş- (~uat Nacı) vaka ya-~an:- dallarnın yol verdiği ~çık-
' dudaklarnı oynatıyor, Artık ona butun koyka- ye ola~ t~sad\>t". c:ından ne- düğü dolu kutuphaneyı ha- fetmış gıbı, bırısıne verile- cı hır memlekette degıldı. 

1 
kt bi . .. 

di kendine mırıldanıy- dmlarna söylediği gibi: ka- kadar ıstıfade ettıtı;;..,.i. an- tırladı. Bu güzel ve genç cek milldesi varmış gibi içi Fakat (İstanbul) dan çıktı ı. an .~i kes~ın pro~ektor 
u: dınım, hacım, diye hitap e- lattı. . . kadın demek bu. heybetli. içine sığmiyordu. çıkalı şöyle kafa dengi, ca· zı.~a~~ ?ı d gıren guneşte 

Garip şey, garip şey .• demiyordu. Bu küçük ha- iki senelik bir. temız ve ın- ormanı içinde başlıbaşı- İnsan u~un bir seyyahat- na yakın bir dost söhpetin- yun orıyor ~·. , 
yret. mm cümlesi gayri ihtiyari ce aile yuvası corak yerde na bir \erndi te, ecnebi memlekette ya- den okadar mahrumdu ki Onun gehşını ilk defa 

münzevi, durgun kaza dilinin ucuna gelivermişti. bitmiş bir yebanigül gibi (Suat ~) yarını saat- hancı insanlar arasmd~ ya- bu havai alemi gibi çamor- dizlernin dibinden ayrılma-
rkezlernin uzağında, ku- Tuhaf bir tesadüf olarak bu sönüp gitmeğe mahkum bu f-en fazla !1e z _ nrlanheri şarken bir nagihani tesadüf manıniçinde kütilphanesiy- yan (Prenses) haber verdi. 
çaınormanı içinde bü- hitap ta (Emine) yi müte- güzel kızı nasıl kurtarmış. m..itehassır k.ıldıgı tatlı karşısına vatandaşlarından le, (Prenses) isimli köpeği Atnallarnın kuru oprak 
bir edil.>in güzel bir e- hassis etti. ona ne kuvvetli bir hayat ınusahabayı bırakıp h ~ - hirisini çıkarır. . Onunla ve divarla rnı s·'iJeyen gü· üstündeki akisleri uzaktan 

ini zevkle okuyan bir ka- (Antalya) da (Nev Eda) vermişti. r. « bindi~· · · ·, ( tta muarifesl olmasa bile zel resimleriyle bu genç ka- (Prenses)in kulaklarnı oy-
tesad tif etmek hakika- Hanımefendinin yanınday- Genç kadın anlatırken sun)ona teşekkür için me~- . • n aşinalık adeta sa- dım görünce tıpkı devria- nattı. Çevik ve titiz köpek 
hayreti mucipti. Ve ken .o.{Onağın hizmetçileri (Suat Naci) dikkatle, lez- keze kadar gelmek i~tedı. mımı • <iosluk derecesin- lem seyyahatinde, ecnebi- heman yerinden fırladı. Ha 

Ç doktor (Suat Naci) hanımın bu gözde evlatlı- zetle dinliyordu. (İstan- Genç doktor mani oldu: de kuvvetıl örünür. Ve ler arasında bir memleketli, nıma gelecek herhengi bir 
le bir muddet gaflet ge- gına (Ki.ıçilkhanım) derler bul) dan çıktı cıkah ilk de-1 Olmaz (Tosun) ça- toprak, hava, , manzara bir hemşerl raslamış gi- bitmedi 
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MİLLiYETiN EYLENCELERI 

Bu günkü yeni bilmecemiz 

Soldan aağa: 

Dünkü bllmecemlzln 

halledllmlf fekli 

1 Kurulup yakılan(4) Derdin 
Yukardan aşatı: 

ı - Mümkün (5) büyüğil (4) 
i- Sobada yakılan ( 4) Şanı ( 4) 
3 - Denızde yaşaysa (5) Re-

2 Kuş yemi (4, Kırmızı (3) 
3 - Köle (3) Çoğun aksi (2) 

mil '3) 
4 .\lerkebln nidası (2) 4 Namus '2) 
5 - Taharri 'S) 5 - . • ehrin küçüğü (5) 
6 Köpek '2) Vrandırmak (4) 6 Vesaiti nakliyeden biri (5) 
7 Söz 3~ ltaaı etmek (4 7 - llır göz rengi '3) \lukaddes ' 4) 

8 - I.uıumlu 15) Bir erkek ismi (S) 
9 Kırmızı ' 2J ToprRktı bulu-

1 - 'fota (2) Çok (5) 

9 - Parlatan boya '4) görülen 
~ey (2) nan (S) 

.... ! !arık, lıayat kaza ve otoınohi[ ~igortalarıııızı ~ -
G, ıtada fny n hanınıla kAin Cny~n 8igorta kump:uıva"1DA 

pyatırınız. 

Tiırkiyeı..le bilafasıla icrayı muamele etmekte olaıı 

ÜNVON 
Kumpanyasına bir kere uğrama<lan sigorta yaptırmay•ııız. 

11--- -. - .... Telefon: Beyoğlu - 2002 4iiiıiiiiiiiiiiiii 

Fotograf aınatörlerinc ve seyyar fotogrfçılara 
Ala minut fotograflarınız için her halde 

MİN UTEROS 
Kodak kartpostallarını kullanınız. 

Cinsi mükemmel ve daima memnuniyet bahş semere vtrlrler. 

ller yerde satılır. Kodak fotograf makineleri · Kodak 11ual
llmleri -kodak kağıtları. 

.. ! 

Öksürenle,.e Kat,.anı Hakkı Ek,.ern 

SON 

FiLf PS 
Pilsiz H' akümtı!Atör,ilz tel~lz 

·elefon cihazını faaliyet -;ahasına 

•tt Bu cihazlar 11 O ve ya 220 

ltlıık mlitenavip ceryanda 

llilli~;ııı i~lerler 
• llltün Avrupanın dinlenmesi 

rııie mendlr. Tecrübeler banenlzd 
l' ya 

HE L YOS 
Müe;se<tferinde me c oc.ı crn edilir. Galatıdı Posıahıne 

karşısında Hazaren hanında No 14 

PERTEV ÇOCUK PODRASI 
ilk valide olmak ştrefini lhra:ı: eden hanımlara 

tavsiye olunabilir. 
ÇÜNK!: onlar mahiyeti gavrt malilm her hangi 

bir podra ile çocuklarının nazik ve hassas dlt

Jerlnl gayri kabili tedavi cilt hastaltklarına mub

tela 01mık tehlJkeslne maruzdur. 

ikinci veya üçüncü nevzadını yetiştirmiş olan 

valideler onun havasu kıymetini çoktan takdir 
etmişlerdir.. Bir kere recnıhe ediniz. 

~~---'.::'."----~~~------~~~~~-:--:-~~~~~~~~ı 

Devlet deıniryolları veli-
ınanları uınui idaresinden: 
lkı adet demir koprü münakasısı 5 mıvıs 929 Pazar gilnU <ut ı 5 te \nkarada 
umum! idare binasında icra edil~cektir. \lünakasıya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplannı ve (2650 liralık teminatı mtivakkatelerinı yevmı mezkOrdı 
sut 14-JO. 8 kadar umumi idare yazı işleri müdürlügüne vermeleri llzımdır. 
1 alipler munıka" Şannımelerini 500 kuruş mukabilınde Ankarada malzeme 
dairesinden flavdarpa,ada mubayaaı komis,·onıından tedarik edebilirler. 

Beyoğlu Dairesinde: 
Ruam .\1ıicadele talimatname.inin ikinci Maddesi mucibince 

Beyoğlu Oalreslndekl beygir, ester, merkeplerin 929 mart sıhhat 
yoklamaları yapılacajtından hayvan •ahiplerinin sıhhat şehadetname
leri ile birlikte hayvanlarını aşağıdaki cedvelde gösterUen gün ve 

mevkilerde ondan on altı buçuğa kadar bulunacak Baytara muayene 

ettirmeleri ve muhalefet edenler evamirt hükO.mete itaat etmevenler 
gilıi tecziye edileceği ilan olunur . 

23 marttan 3 f re kadar Beşiktas, Ortaköy, Beşiktaş Z. B. mevktl 

23 • • • Fındıklı, Tophane, Tophane z. B. 

23 " K • • .\.zapkapı, Perşenbepazarı: dalred~ 

ı 

9 

nbandan 8 ze kadar Kasımpaşa., Dolapdere, Hasköy, Hasköy 

mevkl!nde 

• 
8 

18 ze 

• 
• 

Beyoglu civarı • dairede 
Ferlköy. KAathane, mecidiye ve civarı 

l'angnltı Z.11. mevkl!nde: 

-Diyarıbekir Belediyesinden: 
\!tide.'' hulııl evi d );ı alde , ! orn:arı inşaatına talip zuhur 

e mcınu,tır i• '1tn yırmıncı Cumartesi ~ıinü saat on ikide pazarlıkla 

il kı' i>ışası haKkında kararı kat'i ittihaz 

olun< 

ftflLLlYE:"l' 

Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Güstav Kuto ve Sempaı K!ılpyaa 
efendiler !le Madam Zaruhi ve ls
tanbul Emvali metruke müdüriyeti
nin tabu tasarrufunda bulunan Bey
oğlunda Tomtom mahallesinde L!
nardi sokağında eslcl 3, 5, 5 milkeqer 
ve yeni 5, 7, 9, 11, 13 numaralarla 
murıkkam ild bap hane ve üç bap • 
dilkkln şuyuun izalesi için birinci 
ihalesi zımnında oruz gün jddcıle 

müzayedeye konulmuştur. !,unlardan 
eski 3, yeni 5 numar.ılı hane birinci 
katında cümle kapısından g!rildikıe 
derunlnde sıhnnç bulunan zemini 
mermer sofa, Terkoıı ıeçhizaunı hı· 

vidır, üç büyük, bir kücük oda, bir 
sofa, bir matbah, bir hı!A, ti.>t katta 
üç büyilk, bir kUçük oda, camekAnlı 
bir sula ve muhtacı tamir mıtbah 
ve bir hıll ve bir taraçayı mııhıe

vidlr. Hane ktrglr içerisi ahşap olup 
kısmen muhtacı tamirdir. Kiractst 
Mikael efendidir. 

7 cediı numaralı hane ve 9,11,13 
numaralı dükkAnlara gelince, dükkln
lar k!gir olup hanenin kapısından 
glrildlkte zemin! mermer taşlık ild 
oda bir aralık bir muıbak ve bir 
hali, üst koııa dört oda , bir hail , 
bir sofayı ve elektrik ve terkos tec
bizaunı havi olup kiracısı Madam 
Annadır. 9 ve 13 numaralı dükHn
lar Hamil efendinin tahtı isıicannda 
olup 11 numaralı dükkln boştur . 
Hudutlar bir tarafı Sent Antuan kili
sesi apartmanı , bir tarafı doktor 
Mezburyan apartmanı ve bir ıarah 
Linardi sokağı ve bir tarafı diğer 
müşa hane !le mahdut olup tamamının 
kıymet! on bin ~!muş doku1. lira 
kırk kuruştur. MeıkOr gayrı menku
ltta ıalip olanların tarihi illndan 
itibaren otuz gün zarfında kıvmetl 
muhımmenenln v~zde onu nisbetinde 
pey akçesi ve 929-975 numara ile 
28 nisan 1929 Pazar cünü saat on 
beşe kadar müracaaıllrı ilAn olunur. 
__;~~~~~~~~ 

lsıanbul icn dıire•lııden; Belkıs lı. 
la zevci Ilı.an ıbk b. :rın ıarııde 
Hilseyin h. den istikraz eyledikleri 
medaUğı mukabil vefaen lera! eyle· 
dikleri Boğaz içinde kandillide Göksu 
sokağında atik 6,7 cedtı ~5-22 No 
cebelin ve bir çnvaldı.ı mai lezizin 
havi oldujtu elyevm Göksu cadd•sl
nde cedit 25 No bir bap sahilhane
nln ve22 No bir bap ahırın dört y!lz 
hisse !ubırile seksen sekiz hissesi 
borcun verilmemesinden dolay! ibılei 
evveliyesinin icnsiçin otıız gön mü
ddetle müzavedeye konulmuştur. 

Htidudu cephesı tarik, arkası lebi 
derya tarafları Kıbrıslı Mustafa paşa 
ve Abut ef. sahilhanelerile mahdut 
dürt bi" küsur arşın murabbaında 
bahçeler derunonda ve hu kerre küşaı 
ve tevsi edilmekte olan ve Göksu 
caddesine kalbolunan ıdk 7 cedit 
22 No ahır mahalli hariç olma!t 
üzre caddenin sağ cihetinde bulunan 
cebelin tahmlnen alıı dönüm mik· 
barında olup sat tarafı Abuı ef. sol 
tarafı Atiye h. arkası Cemile Sulta
nın dağ mahalleri önü tarik ile 
mahduttur. 

Sab!lhıne ve mU.temilAu alel
müferedat mesah•sı berveçblzir be
yınolunur; 

Sahllhıne 981 llt11an 1170 selamlık 
bahçesi l 467 kayıkhane ve harabça 
Umonlulc l 08 taksim su haznesi !IS 
harem bahçesi &48 çamaşırlık ve ha
mam dairesi 158 maıbab bahçesi 126 
matbah mahalli ve ahçı odası 112 
rıhtım 2S arşın ıerb!!ndedlr. 

Sıhllhanenln mtiıtemillu barem 
ve selamlık daireleri muntazam mttr 
tefi ıq duvarlarla ve mutbah dairesi 
de gayrı meşuf taş duvarlı müfrez 
ve derununda emsaline nadir tesadüf 
edilir yirmi ayale t~ merdivenle inilir 
ıyızmanın tavını kıı;men tonoz ve 
kısmen nıturel kayadır. 

MezkOr i&bilhıne kısmen çam ve 
sair zineı ığaçlanle mutarrah bahçe
den glrlldikte camekin!ı meth•ller 
iki anrırc Uç mermer taşlık. sekiz 
sof;:, atlı koridor iki aralık maa çeş
me aydınlık mahalli bir kiler ve kn· 

mürlük Çifte kurnalı mı· ıouk!uk haımm 
dafresi Ye helci 'emanıcn zeminlerı 
leke•iz mermerdir ve hir külhan on 
hehl yirmi 'ekiz oda ve çamaşırhnn• 
mıa teferrüıt ve tarasa gerek harem 
ve gerek seltmlık dairelerinde çifte 
merdıvenler ve sa!reyi muhtevi tavanı 
on •ekir. bin Ura kıymeti muham 
meneli içi dışı vığlı boyalı kısmen 
muhtacı tamir ahş•p olup Anadolu 
hisarı dairci llelcdiyes! müstecirdir 
daha fazla maliımat ~26-5918 l'\/o. 
dosyı~ındadır iste ~ enler müracaat 
edebilirlor. 

mezkOr hissenin ı;tira ını. talip 
ol•nlar hisseye musıp kimeti muham
meneslnin yU•de onu n!sbetinde pey 
akçesini icra veznesine teslim etme
leri ve 25 nisan 929 tarihinde saat 
on beşe kadar ihılei evveliyesi icra 
kılınacaj!;ı iltn olunur. 

• 
• 

PAZAR :t4 MRAT 1929 

T YATRO 
VE 

SİNEMALAR 

5 

Fransız Tiyatrosunda 1
• Bu gün saat 17 de matine olarak 

,._____________ meşhur fransız piyanist 

I SADIK ZADE ~ER7I' 
LER VAPURLARI 

KARA DEı ·tz 
MUI\TAZAM VE LÜKS 

POSTASI Darülbedayi 
SAKARYA 
;:~::Çarşamba 
günü aksa; . ~JJ"keci rıhtı
mıııdan hareketle ( Zongul -
dak. İnebolu , Samswı , 
Urdn, Kireson, Trabzon, 
Surmeııa ve Hize iskr·,. .,., 
azimet ve avdet t'"L 

TafsilAt için Sirkecide ıles
a<let hanı altında aceııtalı
ğına muracaat . Telefon: 
r~ı :mınhıı l 2134 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
BÜYÜK LiMAN. 
;~P~~~n Pazartesi 
günü akşamı sureti katiyede Sir

keci rıhtımından harekede (Zon

guldak, lnebolu., Samsun, Cnye, 

Fatsa., Ordu, Glreson, Görele, 

Vakfı kebir, Trabzon, Sürmene, 
Rize ve Mapavri iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. Yük 

ve yolcu için Sirkecide yeni banda 

1 numrolu acentesine müracaat. 

Telefon: lstan bul 3105 

Tepeb~ı tiyatrosunda bn akşam 

ıaaı 21,SO da 
Nedim 
S perde 

Halit Fahrinin manzum piyesi 

lrtihal Kudemayı memuri

ni harlclyedt:n [lafız Sami bey 

vefat et,,.,lştlr. Mumaileyh hüsnü 

bulk ve sahihi hayrat bir zatı 

ıl.11 sıfat olduıtıından cenabı bak 

ailesine sabır ihsan buyursun. 

TeşekkOr - Ptk sevgıli babamı
zın elim üfulü dolayısıvle löıfen ce
nı7e mer~simine ve IAyezal matemi· 
mize !c er surette işdrak buyuran 
zevaıı kiramı yaralı kalplerimizle 
arzı teşekkür ed· 

Muhsin 1 :\lün!r ~~min 

lsranbul ikinci l"icaret i\!ahke-

\lahkemece mukaddema llAnl-

Yves Nat in 
Veda Konserı 

Programda: Betoven-Bah-Şuman-Dcbusl-Llstz-Defala-
i.\lendelson-Faure -Prokofief 

John barlmor - bolores 
nun son temsilleri 

Mahkumlar gemisi 
pek yakında OPERA DA 

akşamı bulunmahsınıs 

ADAM 
mesinden: 1 
lflasına karar verilen Tııtün Tüc

carından kasap zade Emin Beyin 
r.:mmın ............ ..-.... -=ıı: ............ ma:ı~ 

~~~~:;; ~:~r~~~a~şı::~~: s~: ı·· ••••• ••••••••••••••.••• 
Şimdiye ı ıar trnrlilen sinema Uramlannın en fecllnl tasvir eden 

Fran<~zde kAin Moskof hanının 0- LU• M FEDAJ"LERJ 
bir kısmında mevcut Tradzon • 

mallarından birinci neviden ve- + diğer hiç bir filmle kıyas knbul etmez kuvveti! ve dahiyane bir 
dinci neve kadar ve Geyve malı • eserdir. 

ikinci ve ilçllncü nevi ve Hendek +•. • • • • • • • • • • • ••••• • •• • ••• 
ı~------------ı--··-·······-· 1 malı birinci neviden yedinci neve Bu gün 1 • • 

~ey r-, , f I ft ~adar ve bafra rna1ı birinci ne- MAJiK BILLI DOV 
lJ 'll • 1 vıden clnncı neve l;dar ve Balı- Sinemesmdıı siı<> ılcl aut! pek Sarı Zanbalc f!lmJnin sevimli 

l••••İll•••m••lllr• kesir malı iklnd neviden altıncı hoşça geçirecek olan bir flllm milmeısllesl 
Ayvalıksür'at postası neve kadar ve Artuvin malı AVİ TUNA GÜZELİ GELİN 

( MERSiN) vapuru 26 Mart birinci neviden beşınci neve ka- Mümesrilteri: HARRl LIDKE - ;t.. 
Salı 1 7de Sirkeci rıhtımından dar ve ı<:dirne malı üçüncü nevi LIA MARA sevimli ve sempadk D UV A U { 
hareketle Gelibolu, Çanakkala, ve muhtelifllnıenş'e ye 926 ve cioeto nnlstleri BARlNG ,,. JAK- i 

1 h 11 i d fllmlnde. Utveten EVERET llült Küçükkuyu, ülremit Burha- 925 senes ına su er n en ve SON: bu giln saat 16-SO matine-
niye, Ayvalığa gidecek ve kısmen lskenderlye kArl ve Sam- sile her akfllll suvarede zengin t TON tarafından iki kısımlık komik 

dönüşte mezkur iskelelerle bir- sun Uri a:ıamul ve kısmen gayri ve vasi repenuvarlanndan mün- !ALHAMRA da 
tikte Altunoluga uğrayacaktır mamul ve ceman 481 O denk f.:h•p parçalar tagannl odecelclerdlr. ••-••••••••••••••• 

Gelibolu için yalnız yolcu Ttıtün bin dokuz )'ÜZ yirmi do-

kuz senesi Ni~anının birinci pa- SİNGAPUR Busı:Un alınır, nik alınmaz . 

Mersin sür'at postası 
(KONYA) vapuru 26 mart 

salı 12 de Galata nhcımından 
harekede İzmir Antalya, Ala

iye Mersine gidecek ve Taş
ucu Anamor Alalyc, Antalya 

lzmire u!tfayarak v;elecektir. 

1zmir hattının 1stanpuldan 

alı lımltten Çar~amba gllnlerl 

hareket eden seferleri mülga

dır.. dl ger iki seferde vapur 

lstanbulda ikişer gün kalacaktır. 

Zayi: Büyükdereden oıo
mobille gelmekte iken derunuda 

bazı evrak ve -tatbik ıailhilrümle 

bir mıkdar para bulunan el çan

tamı zayi ctdm. Bulan zann 
lçindelc1 paralar kendisinin olmak 

üzre yalnız evrakımla ıııhürümıin 
iadesini rica eylerlm.Aksltakdirde 

yeni muhür hakkettireceğtmden 

zaylin hükmü olmayacaktır. Kü

çük Bayram sokak numara I O 
Gülizar hanım. 

ÇIKTI 
Bilumum müL. •. 'iesann alAkadar B 

ŞERi !Ll 
olduğu 

DA.\lGA KANLJNU 
REHBER! 

Bu gün çıktı 

Mülıarriri: Türkfr• iş bankası 

pul müfettiş! 

ALI SALI\! 
Tevzi mabılti; Kanaat kütüphanesi - Vlatı: 150 kııruş ~~~ 

.... KIMY.\KER ~ 

Dr. Cevat Tahsin 
TAHLILHANESI 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
mesane, idrar yolu, üremi, akım•~ 
kıım , ~eker, romatizma. zalfllk ' 
solucan, tenya, ctlr, sfnir ,·c sair 

hastalılclırın wn•ınile teşhis ve 
ıedıvileri için · iDRAR Kı\. • ve 
salrenln TAHLILATI yapılır. Dl 
VAN Y LU , BiÇKi YURDl1 
altın 

1 
Melek Sinemasında zartesi ve müteakıp günlerde 

GECELERİ Kibar mahaflle mensup bazı 
saat ondan on ikiye kadar mez- kadınların mutefesslb ıthlalunı 
kôr Moskof Hanı deposunda Ra:non No~rroıiılııı•••i vı mOptelA oldukları asrf 
bilmüzaylde satılaca~'!ndan tlah~ iııı••miııiiiiııiıı•• aafabah terzil eden 

fazla ma!Omat almak ye mallan • • " • 8 
• • • • • • • • • B ' ' !i R AN 

görmek ve satın almak isteyen- • ÔnUmll%delcl perşembe alcşamı • filminde meşhur 
d • MaJlk sinemasında •· BRIGET HELM ferin mezkO.r mahalde ve gün e 

a!Asının kilosu 13tl kuruşt~n ve • iki filim - lk1 şaheser • arzı endam etmektedir. Gece 

k k k d " Sema Ateşler iÇiNDE• batakhaneıerlndeld sahneler ednasının ilosu 1 O uruşa a ar " ' • ı eanasında tam ve mükemmel 

~~;~~~~~~~;~;;:~:r~:ı~:E :K:~:=~~n~a::,;~~:=~~ rfü:~~:::
0

:u::r:t::::. 
müsteshiben hazır buıunmaıan • Bahar neşıdelen • sund• emsalsiz muzafferiyetlerıe 

• mümüssillerl: Lora Lap• e gösterilmekte Olan Leon Porierin ilan olunur. 

: lante ve Olen Trlon • VERDÖN 
•••••••••••••• 

Beyoglu beşinci sulh hukuk ha
klıııllğinden : 

Güıtav Kuto ve Sempat !Udpyan 
efendilerle maılımı Zıruhl ve ltuubul 
emvali meıruu müd!lriyetlnlu tahu 
warrulunda ohıp Beyoğlunda Llnardl 
sokatında atik 7, cedit 1 S, numaralı 
hane şuyunn izalesi n birinci ihale
sinin yapılmaaı için otuz gUu mUddede 
müzayedeye konulm~v. Mezlctır 
haneye cümle kapmndu glrildıkte 

:\sri Sinemada, 
Bu gUn saat 16,80 da 

VARYETE 
Hanımlara btrw kutu BRİLLO 

Beylere birer paket SEN-SEN 
mermer tatlılcve ittisalinde bir oda ve bir 
maıbah, ikinci katta iki oda bir halt 
ve genişce bir sofa, UçUcü katta ve çoccuklara da ÇlKLETS 

genlf bir sofa ve !ki oda ve bir halt, 1 mecanen tev Zi edilecekılr 1 
dördüncü katta gealşce bir sofa üç -ı•n••••••-~ 
kUçilk oda bir hallyı ve elektrilt teç-
hizatını havi olup Usı kaı ve merdi-

venler! mııhtacı tamirdir. Müstectrl eve! 
madam Erini katızaya lzafeten muh
telif müddetli lconırato ile avukat 
Cem!! bey ve musikıcı Nilcolı ve 
matma'°I f:rlnl, terzi Karend ikamet 
etmekdedir. ,\1ezb0.r gayrı menkule 
talip olanların tarihi i!Andan itibaren 
onır. gün zarfıoda k1'·meti olan dön 
bin seklr. yüz doksan liranın vüzde 
onu nisbetinde pey akçası getirmeleri 
ve daha !azla malumat almalı: iste
yenlerin 929-976 numarasıyle 28 
ni an 929 pazar günü saat on beş• 
kadar müracaaılın !!An olunur. 

ŞAMPANYAI 
alıın renkli kopilkler arısında 

çıl,,.-ınlı«ı temsil eden 

BETfY BALFUR 
un bir filmi. Gelecek hafta 

ALHAMRADA 
~:mrızı dahiliye 

VEREM 
ve goğüı hastalıkları mbıaha•sısı 

Doktor 

I1tanbul llclncl Ticaret mahkeme
aindenı 

MUfllı Mnlut efendiye .alı üç 

inek ve bir beygir snıılması mukarrer 

olduğundan taliplerin vevml müza
yede ulan 3 Mırı 929 tarihine mü-

sadif Cumartesi günü saat 15 Şişlide 
Feriköyünde Ayazma caddesinde 

inekçi esnaf kıhns! önünde ~r 
bulunm•lan ilAn oluııur 

APANDtSIITEN 
TevehhUm etmenıek için en 

birinci tart munkabız olmamak
tır. Ekseriya Apandisit uzun 
mUddet kabızlık utıceslnden 
hasıl olıtu banıak iltihabı koll
basll vı sair mikroplan faaliye
te koyarak iş bu hastalığı tev
lit edebilir. Bu mahzurun defi 
için her eczanede bulunan : 

LAKSATlN BODO 
Nam mDsh!I tekerlemelerfnl 

evinizde bulundurunnz, !Uzumu 

tarihi sahne ve tablolar süper 
filmi önUmUzdekl 31 Martta 

RANSIZ TfYATROveSINEMA
SINOA irae olunacaknr 

Malık:emeı asliye ikinci dcaret da 
iresinden: Mahltemece 19 mat 1929 
tarihinde tftlaına karar verilen İbrahim 
zade Lütfi ve Kemal Nu! f!rlı:eti 
şürekuından Kemal Nası efendive 
ait ve Beyotlunda İstlklll caddesinde 
Galaıuarıy pasajında 5 nilmernlu 
dairesinde mevcut eşyayı beytiye k!
taphane kıtap ve saire fehrl halin 3-
4-929 Çarşamba günü alafranga s .. ı 
15 raddelerinde furu ı olunacagıııdaıı 
talip olan!ann yernı '° vatkı me'
kiırdı hazır bulunmalan ıica olunur. 

z:>or. Kenan TevfikC:: 

Kadın hastahanesi,> 
dojtum ve ceraht 'a~ 'alar 

kabul olunur 

Şişli - Bumonti~ 

Zayi : Hı le askerlik şubesinden 
aldığını asker! vesikamı zıy! ettim 
Y enl!lni çikarmık üzere mUrıcaaııa 
bulunduğumdan eskisinin kükmU ol 
madığını Uln eylerim. Firuz ağıda 
Beyoğlu caddesinde 144 nilmroda 
mukim 317 tevellütlQ Mehmet oğlu 
Mustafa. 

Müzmin YARALAR 
Yanıklar, lntaalı çıbanlarda 

Kuvvetli bir müneddip 
ve muazzam tuffün olan 

• • n 
SIKA TRJN Barb~ 
Kullanınız. lsdfad• muhakkaktır. 

Meşhur ecunelerde bulunur. 
lzmirde Margonıoecza depoıuuda 

, .. ı=r.ı._. __ • ______ d ŞEKİP HABİP Doktor A. Kutiel 
i<;lektrik malclneleriyle beiso-

halinde çilekli, kayııılı leziz fe
kerlemelerden bir iki tane ylyl· 
alz. Kabzı muannit! defederek 
tabiatı tanzim eder ve antlaep
tlktlr. Her ftkerlemelerlnde o. 
15 Fenolftaleln mevcuttur. Arzu 
eden doktor beylere numuneal 
taktim olunur. depou Bahçe 
Kapu~unda Şekerci Hacı Bekl
rfn arka~ında Mehmet Klt1.111 

ve Bursa Setbaşı Tnrklye, Sam 
•un Kamer, Trabzon Şifa eczıne·J 

leıinde _ 

Davet 
Altunordn aza ına; ğukluğu idrar darlığı, Prostat ade

mliktidar, ve belgev<eklil(i, cif ı e 

E engıı ağrsız teda\ eder. Kara-
klıvde Borekçı f n ıı ,ındı 34. 

Ulhen•d• mU•amere 
~4-3·29 pazar ıı;ünil saat 19,30dı 

gillhanenin yedlncı müsamere! tıbbt

yesi icra edileceğinden arzu buyuran 
etıbbanın teşrifleri 

Ayasofyı \ erebaıan Hacı Suiey

man aparumarunda Cumarıes~ Pazar
tesi Çarşamba ve Perıembe. Tel. 

29 Mart cuma ttUnU öğltden evel 
sut onda umumi içtima yapılacağın 
dan aıanın 'sııılübUn Kadıköy merke 



~Evlen hemşeri!~ 
Eğer tutuyorsan cebinde man~r, 
Hemen çöp çatanı imdada çağır, 
Bekarlık vergisi ağır mı ağır, 
Eğer aklın varsa evlen hemşeril 

Düğünü derneği at bir kenara, 
Ellere yedirme avuçla para, 
Haline uygunca birini ara, 
Eğer aklın varsa evlen hemşeri! 

Bekarın masrafı evliyi geçer, 
Y'llu karanlıktır, ayağı sürçer, 
Nihayet kimsesiz dünyadan göçer, 
Eger aklın varsa evlen hemş!ri! 

Evlen de evinde bulasın şenlik, 
Giyıue pantalonu arkası delik, 
Ha .. ılı iyidir hoştur evlilik, 
Eğer aklın varsa evlen hemşeri! 

~1. s. 
~f.:J 

Yunanda malı mülkü olanlar 

PAZAR .. t .'\ 1929 

-

Kasımpaşada Dere 
- ıı - f kafamı «Tak» diye bir j Hukümdar bunu ca-1 - Size bir hikaye a~- beği caddesinde kah-

Gelin siz olun da yere vumıyayın1 mı? riyeye, cariye de banr 1atac:ağım beğenırsenız veci l\tustafa ve Sadık 
sabredin. 1

1

am otuz do- Bır de gözümü açın- anlattı. >te~ı kızlan burakıp Efendiler müşterileri 
kuz gece bu hal de- ne bakayım karşımda Yıldız Bey bu hika. lenı alır mısınız?,. dışarıdan görünmesin 
van1 etti. o ahpabım tüccar o- yeyi pek beğendi. Zn- Yıldız Bey ~at 1 bir diye masaların, pey1'e-

Nihayet kırkıncı ge- turmıyor mu? ten yorulı:nt~ştu. Sara- ccva.J. ver~edı; . ferin altında kurrar 
ce merhamete geldi. O - Bak, dedi, bütün yına çekıldı · Uyudu, - Sız hıkayeyı bir ovnatıyorlardı. Fakat 
da benim gibi ağlama- bunları sana dilin1le istirahat etti. 'cerre a?latın bakalım aÇık göz Polisler işi 
ya başladı. anlatmış olsaydım i- Akşamlayın g~ va~ Lla .. dedı. çaktılar kahveyi basıp 

l\lademki senin nanmıyacaktın, iste- it uyanınca mavı elbı- O zan1an Lokma hepsini yakaladılar, oh 
olmayı vadettim artık din1 ki kendi gözlerinle seler giydi. Çin huku- Hanım şu hikayeyi an- olsını 
sözümden dönemem göresin! Şimdi ~nladın- mdarının kızı~L?kman, !atmaya başladı. Kavgacı kadınlar 
dedi, fakat bir dakika mı bu sırrı.. işte bu ın köşküne gıttı. Koca karının güzle- . 
bana mü aade et, öte- hal hepimizin başından Lokınan Hanım yıl- rinden ateş çıktı. hemen l 
ki odada biraz siislene- geçtiği için siyahlara dız Beyi etekleyip kar- kukiımdarın huzuruna 
nip öyle geleyiın· bü --ündük. şıladı. ka;tı, yaşlı gözleriyle 

G.nç kız birden göz- Ben de hemen ahpa- Oturup konuştular. -Hukfundarım,dedi, 
den kayhaldu. B~kle- hım tüccara bir siyah Yemekler, içkiler, ge- ben sizin gibi bir kah
dim, bekledi .n, ne ge- elbi-.e ~ e irmesini söy- idi, karınlarını doyur- ramanın dadısı olayım
len var, ne 6rİden. Ar lediın. dular. Birazda kafala- da elin dağından gel
ka3ından çıkıp nereye İşte o zamandan be- n dumanladılar. O va- miş yabani kızı bana 
gı•tti bakayın1! Dedim. ri bu matem elbisesini rkit Lokman Hanım tokat atsın .. 
K~lkmak istevince üstümden çıkarmadım. dedi ki: bibnedi 

~=:::::=:ac:::~~~ -=r.,....,....~:~lllıC*Cac: :.-::~ft"'Cac,1•P 0 1:11 >*« m m m m n m a m m :a m m m ,,....,..~ 

Çekirdekleri cebimde r Tatavla nın adı kurtuluş oldu 
Meşhur Fransız şairi ı ha~1kırdılar. 

Viktor Hügonun l<a- O zaman l\fadame . ' 
rısı l\iadame l 'ü~o hir Hügo bir kurnazlık dü
gün çocuklarına bir şü · (!ü:. . . . 
okka ka vsı alınıştı. - • . xlığınız hır ş0y de-

' 

Beyoğlun da oturan 
KAzım Efendinin kanS\ 
ile komşusu Şefika Ha
nım evvela ağız söğü
şünden başlayark kav
gaya tutuş"lluşlar, bir
birlt r!ni güzelce döv
nıüşler. Ayıp yahu!. Akşam ~fra~:a koya- ğ~l . fiyet olsun Y=1l~ız cağı zaman hır de ne bır ko~k;ııı1 var. Ç~ıcır

baksın, f(aysıların ya- deklcrını de beraber 
\,. nsı gitn1İş. Sordu: yutmuş olmayasınız. 
Yunan men~Jeketle:ind~ mal~ mü~k~ kal~nl?r _ Çocuklar, doğru Çocuklardan en kü-

Karı koca uygun 
- Kuzum, mendilinde bir 

dügüm var, o ne? 

pek acıklı va~ıyete duşınuşlerdır. HukUmetımız söyleyin hu kaysıları çüğü hen1en atıldı: 
hu zavallıl:ırın daha fazla beklemeğe tahanı- kim yedi? - Sen hiç nlerak et
müHeri olmadığını e-örünce Yunan tabasının Çocuklar hep bir me anneciğim, çekir
mallarından hisse ayırıp kendilerine dağıtn1ağa ağızdan: dekleri olduğu gibi 

- Karım ısmarladığı F.fl 
unutmayım diye bağlamış. 

- Yahu burada bir mahalle olacaktı adı da 
Tatc-ıvla idi. 

- E, batl söylediğini Japun 
mı'l 

karar verdi. Bu günlerde tcvziata h<şlanıyor. -Ben yemedim! diye cebinıde duruyor!. ... 
- Kendisi burada ama adını Yunanistana 

kaldırdık. Güle güle kullar»ıınla r. 
- Yok. bu sekr de o söy

leıneyl unuttu. 

•• on n 1 
i~e 0 esnada şimdi hemen h~ yatağının içine oturdu, tı.ına dikten sonra çok güldüm, - mi bilmem ... y~a .geldi, kü- diven !'8şma çıkan annem §a· 

· · her gün tekerrür eden hal baku sonra birdenbire hiç hir gözlerimden yaş gelinceye ka- çücük ellenle dızımı okşadı, şın:mş. • •• 
:ı:ladı! zam~ izah edemiye<:e~im bir dar güldüm.. mahztın gözle~.yüz~e ~ke- -Ne~~ nın.~cığı?°1! ne ol-

B'rdenbire hafıflediuimi ka- anlayıçla, hıçkırarak göğsüme Sahife burada yarım kalmıştı. rek,dudaklan tıtnye,tıtrıye .Be- dtm? Diiştun mu? dıyıp dur-
nat~ gibi olduğum~ hi~et- kaıı:andı. Neyran vaziyetini değiştirdi, nim güzel anneciğim!" dediık ve muştu. . 
tim. Yükseldim.. yükseldim... •.; g-Ün sonra yola çıktık ..• yanma döndü. Yastığı başmm fazla duramadan ~d~1;~ Ekrem bütün bu ge<:eJI fe~ 
artık tavan, oda yoktu ... boş- Ekrem bana bir şey sormuyor.. altına biraz daha çekti ve tek- Biraz sonr.~ ~rdeyı kal • geçirdi ... 1;1yudu~ sonra bı· 

Yazan -MEBRURE HURŞIT - lukta ı;a!lanıyor gibi idim. Ne ' yaııu.t demin geleli, kucağrma rar okumağa koyul~u. b~ .. Buy~. ıhlamurun boalf- le hep içim çektı, sıçra~.""!' 
• • kl:ıstı· idim? Ne olmuştum? Bilmiy- çıktı, mini mini ellerile yüzümü 25 Nısan 19 na gıtmı§, yuzu koyun,. Y u yıkladı. Ben de hemen g~ 

n aldandıgıma, a .. lm-JJII noktalanmm benden UZ? • rum Yalnız .. d" '" le 01,~adıktan sonra. "Benim gü- Tarabya boyuna yere yatmıştı. Bır ba- bir vummadım. Bu yaşta bir • .. 1 ·ı ark - h" ttim. koca bır uı;u- o . gor um .•• -.em ~ . . d hal - . di " ,,, mt~ OUZ goz en e, ~~u m 
1 gım ısse · · · · a- ördüm? Onu da bilmi vcruın? zel anneciğim, büyük anncrn.: İşte beş ay evel kahkahala- hane ıle er aşagı m . m~ çocuk için bu derecede, hassas 

re yıkılıp1..vukseklıg~ çıka~- rum, ayak!~ ~tına~ da s ~ünkii gözlerim yoktu .. ben ne diyeceğiz" diye soı<.lı.. İlk nmla çmlıyan koca yalı. Ek- bahçeye çıktım.• ayak sesımı olmak fena. Büyüyüp hayatın 
nm~n altında or, biı.~enbı- kat, zayıf bır ko6~· · mtey~~- ;ucudümii bırakan bir nıh mu önce anlamadnn. remle, koştuğumuz, ısaklanıbaç tannnıştı. ~emen koşa koşa ya- çirkinliğini gördükçe. ne yapa. 

En emin, en sadık ulyala- z'.1115~! nereye ~ sam ıep ır: "dim? .AnJaınıyonım. Bt'lki de - Neyi nasıl diyeceiHz? oynadığnnız ağaçlıklı bahçe.An nuna geldi. cak. • 
~:ğ~ eller, en doğru, en : . b!rl~nnı al~~~~ga çalışan adi ~i bir zaman anlamıyacağnn. . - İşte baba ile dönm~diğimi- nemin daima gülüyormuş gibi Altın gibi parlıyan güzel saç- 2 Mayıs 19 
fık dıye sevdiğim gözler bu ı 1 r ıı:ı~~ suru~1:1· . rd . k onları gördüm sanki yan zi,.. ki;rülerek parlıyan gözleri. Ha- laruu okşadrm. Tarabya. 
net" kt b k bumın sevgılı sımala a şım· ya 

12 
· ! hl ~ .. ~ı. b B dır bak d dı s· ı..~ 

. 

1 

yaptı an sonra, en ;:ı rtı - ·· edi - · ·I lannda imişim gıbı vuzu a 1 - Doktor babayı başka sana- cı kalfanın dort .... ~ asma en- - aşını kal ayım, e- Of gene başla t ır -.. za-
k,me inanabilirdim?Ne•·eyelıak- dwn. · · .~ı;ne gı: 1~~ ~ gördüm öpüşüyordular . . ner.ie' toryoma götürdü. Biz ninerı tarisinin eteklerini savur:ı, sa- dlın. mandır beni rahat bırakmıştı. 
tınısa karanlık . gördür.ı ... her den k~rku~· · •ıe~r iı1;,~~- ı idiler bilmiyorum! Bunu gör- hasta diye İstanbula gidiyoruz. vura ev işleri~e .. nezaretı .. Od~- Uzun kıvırcık kirpikleri daha İşte ge.ne hep. gidiyorüm. . e": ~ehrede yalan, nya o'·uddm. . . birdenbıre dolan bu ~. . y memle beraber bir ses, evladı- - O da gelecek mi? mı toplıyan kuçuk Kevsenn go- hiila ıslaktı. dekilenn hepsı bunun farkında. 
f~zlerimın ~nune dostlarm~ız, sızlıkla, dünyamı~ e~- .n~:..uı::~: l mm "Anneciğim, babam oyun- - E!be.tte ... sonra ..•• has- ze girmek emelile koşup çalış- _ Sen ağlamI§sm Ekrem r hep soruyor. • "Se~de bir şey 
d "lnbuldaki ahbaplarımız gel- pak kadını diye bı ldıgım arı:ı ' "W,rmı getirdi mi?" diren in- talığı ~eçınce gelecek... ması ... her şey · · her kes bı- Gülmeğe çalışarak: var, bana söylemıyorsun. Bu 
~Kocaların munis b.ıl:ışların- da bile şimdiye kadar giireıne-ı · 7" sini duydum.Artık alış- - Öyle ise sen niye o akşam raktıg~ · · pb• ! 1 _ Elime diken battL. çok dalgınlık sebepsiz olur mu? 
.. 

0 
~k~am "kan" yı ;ıtlatıp diğim bir "iç yüzü" araınaga sıl~ ı> : ~nn o çekiç darbe- 0 kadar ağladın? 'acl1 ben Jeğiştim. Hayır, acıdı! dedi. Kulağının dibinde top patlasa 

7cvgılı ye koşabilmek imka- kalkıştım. Içen koşftı.•-tim. - Hangi akşam? . . 1 bı:_ ,ile değişmemiş gibiyim. . . Küçüğüm yalan söylüyordu. haberin ol~ıyacak, nedir sak· n.~ ar<ıyan .. planl:'lr, zevce ferin Hayalimde tecessüm eden ve min boynuna ar · i Ekre- - İşte o benim ınıdemı boz-\ Ç" . . gene gülüyorum, gene Ufak bir diken yarası onu ağ- ladığm ?" dıyıp duruyor. 
~ ıdebessumlen ~ras:r.Ua o en lekesiz telakki ett!ğ!m doğ- sözlerimi anlryamıyaca~ .• mı duğum akşam.... kon• ·ayonım. Yalnız bı..nları !atamazdı. Bilmen neden sus- O kadar çalışıyorum. O müt

'lı n ·p'?6tundan aldıgı ht r!ıyeyi ru nasiyelerde bir biyanet d:ım- · şünmedcn: "Bak bana Ekr • . _Sen ruya gördün küçüğüm ı yap ''>ki bir makina... twn. Bu mini mini kapah ruhu hiş "hale" galebe çalmak istiy-
:ın e Yutturmak c•ı~~ı :ı_: ta- gası gönneğe, işittiğim bütiın şimdiye kadar benim yavrum- ~eşin vardı, ondan olacak! Ba ..... .ı annem merak ediyor. sıkıntılı suallerle üzmek isteme-. orum .. muvaffak olamıyorum. 
an~/c.kerlemeler goroum. · lakırdılarda gizli, saklı bir clü- dun fakat bundan sonra senin oyunc · hani babam bana ! "Ner., "<:r evladnn? Ne düşünü- dim, sadece eğildim, "İşte bak Etrafımda durmadan konuşsa-

dr :n.t~'. ~id=da hep btnu bul- şünce, kirli bir yalan bulmağa de bir çocuğun var. Bu "benim" beni görm ccek? .•• neden 1 Y;''ı:u~ ) '!oksa mektup mu ge- b~r~ya batt:!" ~ye ~zanan ı:ıini' l_ar, anlatsalar belki ku:ıuı~ca-
na aldatma~~··· ald:ıtmak .. başladım.·:. .. . Ekrem! Beni buhran dakikala- -Ayrılmak . c~ktı' ~ıyor. Zav~x~. ~.ala~ mı;:ı J?.~agm.ı .oP;,~· emdım. gnn .. fakat nasıl söyliyeyım? 

Parrıı kl · Kararmaga bashyan gczlen- nnda kurtaracak sensin artık diye -·Jmf'sm hissetmıyor ... rolumu oyle gu- Kuçuk henfım ın mukave- Nasıl "Susmayın! Ruhumun dikledi-~ an;:1ın ~r.:ıs·r.da di- rnin önünde kırniızı, san ziya- senin de, hasta, zavallı .~ir ev- ~ '.A:U,eci "im bak se zel oynuyonun ki. •• Yalnız Ek- meti artık tükenmişti. Kolları- kaçıp kurtulmaması için daima 
i te bir~ımb~a 

1

1;: ":İ~t P~rçası, !ar uçuşuyordu.· çıldırıyonım !adın var .. hangimiz sendeler- gülüyorsun :en; gözlerin da a re~ beni biraz olsun anlıyor nı uzattı, kucağıma çıktı, başı- konuşun, beni meşgul edin!" 
ydu enbıre .. ker;ıı. haıe ko- sandım. Başımı avuç_lanıııın i- sek öteki onu tutacak erni kü- dal .. 1 .. ' ar ha ..• dün akşam üzeri iki nı boynuma dayayarak, hıçkıraldiyeyim? 
liımil': en uyu ıt~Iırrm ~ çine aldım, sıktım .. sıktzru, a<T- çüğüm?" dedim. a gu ur.or~un. • • .. .. •.. . gelmişti, onlann hıçkıra ağladı.·· Of siıylemiyeccğimt ıle beraber bütun istinat ndan bağırıncaya kadar srkt~ zavallı yavrucu - d ., ~~.:J:uı~~ - ~çufımıe, bıtmek iyen sorgulan kar-- Misafirlerimin gitmek iste- ' . 

~um saşxr ı, a"' • ......._.. guç gelınesın !' ele- şısmda 11eler- ~ktiimi hissetti diklerini haber vermek için mer- bıtmedi 
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MII.LlYET 

Alemşumul 
Marka a u 

t 

J)iı .. eksiyonda 6 dakil{a! .... 
i·tc o zaman 1929 Buick 111odelinin yürüyü unun 

tatlılığını duyarsınız ...•........... 

• 

. . . . . Müsaade ediniz sizin için bir tecrübe gezintisi tertip edelim •••. 

BAKINIZ NE GEÇİYOR 1.... ırlar per; nı.asall:ırında c' 'uğu gelir ki, bir arabanın kuvveti 
hız:ıı., seasizcc, , . ., kolayca k.ıyıp gibi gözünüzü ııçmıidan kayp O• ancak benzin sarfiyatının yüksel· 
gt•'iyor• •.• Be, dakika geçmeden hır .•• ma!l.Zaralar bir siııema mesile artar. Buickin tepeden 
ıbu parlak tecrübenin ehemmi- şeridi gibi kayıp gider. supaplı meşhur motöru hakkın-
yctıni kavrarsınız. Şımdiye ka- Ve bütün bu muva(fakiyetler da bu farziyata lüzum yoktur. 
dar görUlmemiş bir şey! . . benzin sarfiyatını çoğaltmadan l 929 Baickinin elde ettiği 

D~lıa sür'atlımi gitsin ... her elde edilmiştir. Her keııc öyle muı:afferiyetleriıı nedeJı ileri 

ne ŞLU"'att~ olursa olstlil gayet B u 1 c K geldiğini beş dakika iclnde dı· 
kolay idare ed.lu-. Dağlar, bay- rcksıyon başında öğrcııirs.niz. 

GENERAL . .MOTOR3 MAML'LATI 

~-T .A.Ş. Oto bil Ticareti Türk Anonim Şirketi, Beyoğluıı<la, To'<atlıyan karsısında. Tel. Beyoğ.lıı 2866 

AGll{SA 
V ıO 1 . su. 
CSilrcHr •• 1 

f.RENE 
TBRAN 

KA:Ml· 
DE 1 

n:ıklarıııa ~" mc,hur Goktorlar ııuııtından tavsıye clııuur. IŞTIHAYI açar ve MI 
11a ap VCJB Yermut ile kerışık ıılınır, oı.~lz TLTMASI r hatsıı:Jıklarıııda çok 
ATELLI 5 ANCA· M.LANO 

• 

~~=ı:;;;:;::;::=:~:::::.:::~:=:iii~~ -m=::==:=I=aı;ıı;::;mmııı:m;:;~msıı.::::ımllilZ'i:: 

Gümrükler U. ~. lstaı1bul mubayaat komsi
!onundan: 

~- \ ulil-e mnık ı a"ı , .. ılaı ;,İ ''l.id n açtA 
a a ıyı 
' :\h.ı il.ti. ' la\1 1 28 Pcr,enıt>r 'Lır;.ı 4ıtt 

.ı 
\I· , '" /. \b a hda l't<I ı şan 

1 ( da • .ılor nda apılacak"ı r 

4 
,.., , r ".':1 !'oaını \e numune\i g •rm 1:.\ ı tı\ı-r. c k >Clc 111 rJ1 aac f'mrı ilirtc 

ı n . 
11

. · a a mck l tı\ enler tcmt: ı ır:ckttıp 'e \ -:ı:ık · i\ le \ t: :tl:ı , :ı1•lı 
e ı ır ""r 

eshur- .. 
ı·o. ··ri. 1·:·rAI4 

fazı akin si 
Rrın el ral..i:;ımlınnı ban 

"" ·r""'· a,_ \C l.tnn hutufatlan 
azı "' ı. 

• 
1 "'n~ı'°'"'"n cı u e.m ••lıd: 

T 

' u v:ı Hror~ lVİ_ga 

ınlı ~n İ\ri 
le c 

l p 
ti. luia \,. • ·lup 'D!Utcattİit 

"'•lı rafı nan kulla ı1 d 
Gı rı lılaın , 1 

ıı'tycn boı:ıılraız. 

TCRKl\"I~ C'\ ~u il R.ll l 1 \ t-:ı: \ J•; Df:l'O L 

o\. ~lıırn,rım K pa a 
tın 1 u teUoe dı.h<ı 

un \c ·ıatca k ım .. ıı.:ona 

Deniz nıübayaat komisyo
nuı1dan: 

1 U.000 metre ldrba.: K.apalı zarfla 26 Mut 'al saat ı 3 
Kıp•lı tJttfla 29 1.act • •lı s .. c 14 

2.000 kılu ku ele 
2.COO r \Uel.& 

~apıh .zar la ı 1art ·.ı, •aat 15 
Q, 0 metre <ale!Je c!biseliğıi!d\Crt kumo, 
;1?5 • k.aputlugu 

4.000 • cbıı clbi eli.ti 
~'0.000 • "mcrikaıı bezi: J\ap&lı , .. r ı -lı l\lart ,s.ı. .ut Hı 
llcnu ltu> 'ctkn lhtiy.ıcı içia nıkarda uılı k\"WDI kap.ılı ...-rflı ~6 

ruırt ::'ılı gfınü hiulırınılıki saaılcrdc talibi hdc lıı• ihale edflcı:ektir Şartr\O· 
mdcrini Jl'.ll"mtk i eycnlorin her ~n 'c a •ka,.yı i'tinık edceeklerin. 
Ye\"Ol \-(' \aktı IOl:IY\'Cl"ldC l\a\IIDJlll~ldıt O~niz m\ihı~·-ıt komis~OOUMl 
mürıt:ı..1thtı. 

1 tanbul Tramvay Şirketi 
()to1 i.i · ::.eyrü sefeı· .cetYeli 

2.i !art rnırn .tıırihiudeıı emri ahire kad:ır muteberdır. 
Tarlaba~ı \zapkııpı • 'arak.öy tftrlkı k 

HA\ A:l.IT • TAK l 1 hattı 
l larckeı Seferler llk on 

!:il.\' >\Z.rı TAK J:\J 
l latıı 

nıah 'li ıırıısıudakl hıırcket harckc-t 

Be} ıızıııan 
fa mden 

at 
7 .s I! 
., l !; 

Mat 
19.s 2. 

t tan bul nafia fen mektebi müba Taat 
'Omi yonundan: 

;\fay". '929 gayesine kadar mektelıi11 ekmek \c selıze ihtiyacı miınık&· 
..aı;ınıa talip 91 mı~ 31 Mıııt i:!9 Pa7.1t gtınli aaı ı 4 de ihaleleri 
•ap<lm•k G7.tt münııkanu ku.n..tduj!undetı ııliplerin lhıle ~nil mek~elci 
~on ı ona ınürı:.c12dırı 

P!ı.Z:\R 24 MART 

el s 
1929 

u Kansızlık, ademi iktidar romatiz
ma, sinir, verem, sıraca ve kemik 

hastalıklarında nafidir. 

,9-"!"!!""'~~~~~~~------------------------i 

• KEŞİI , TARİHİ 
30JIAZiHAN929 

şya 
• 1 a 

BİL .E1'L EH 
BİRER IJR~ı\l)IR 

s 
Türk Ocakları Merkez heyetinin <50000> liralık ( 1000> 
parça ikramiyeyi ihtiva eden bu piyankosunda çok 

nadide kıymettar eşyalar V'.ardır . 

• 
Hasılatı, insaatı bitmek üzre olan 1'ürk Ocaktan ~terkez Heyeti binasının n1efru~at 

ve tesi ·atına sarfedilmek üzre, bu sene de zengin hir e~ya piyangosu tertip ediln1iştir. 
Bu ri)angoda ikramiyeyt." 50 bin lira tah ·is e<lilnıi::;;tir. Bu ki ikraıniyeler geçen 
se kinden çok daha kıvnıettar<lır. .Merkez Heyeti bil ha· ·a yerli eşyamızın ı--·\·acını 
ten1in için ikranıiyeleri;1 kısnııazanıını en nefis yerli 111amulatından ·ntihap elıniştir. 
Arada lüks oton1obiller ve beheri 2000-2500 lira kıynıetinde pırlanta pantantif ve küpeler, 
beheri biner lira kıymetinde hi.i\'ük salon hcıhları, pihitin erk k ve kadın 'aatları, salon 
takınıları, elnıas yÜzükler, ipel: seccadeler, su r~ ,·ça nadide halı seccade, 4 ıo lira kıyme
tinde ıninyatür re inıli para ,·analar, Hereke battaniyeleri, Her kenin ipek yastıkları, 
yerli fi1hrikal<ırnnız n n1amulatın<!an zarif bavullar, e rak çantaları, E irgenıe .derı1e
ğile Hilaliahnıer ~ anat Evinin en zarif v ~ en nadide el i:;;lerinden iki_ 'Üz parça eşya 
,·ardır. İkrami,·elerin n1ecı11u miktarı bindir. 

~terkez Hey'etinin hu pi_ ang-osu şinıdiye ·kadar Türl·iyede t ·rtip e<lilıniş e:;;ya piyango
larının en zenginidir. 

bir ilan 

1 

•• = 

IIlllllllillillmıııuww.u 
e·yuk 

~tayyare piyankosu 
l 1 Keşideler her ayın 11. ndedir 
- 3. ci keşide 11 isan 1929 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

A}rıca: 20.000 15.00'.) 12.00) 10.000 liralık 
§§§i lkrıımlyeler ve 10.000 liralık bir mOklfat. 

- Bu keşidede cem'an: 3.900 
~ numara kazanacak 

m.ı~~mnıımıımmmııııırıı ıımıım~mnı~ 
J-.1"\ "HL 1. TRtl.:\l\"AY ;lRl\t:TI 

iLAN 
btaıılıu" Traımay ~ııı..c' 2.ı lr ~ ıcııhmdc" itibaren. ayı:ı ·ı !Un 

rd lıui~ faa cyrrı e!cr ut:.ıırım nüş'i:r ı.ırlk l'.lluCJbince, ·uı. T '\. · 11 \. 
1 \.11. h. \R \l\Ö\". ;\Zi\.l'K \l'I. ·ı~Hı\ f;KAR ı.:oı.u. Tıml.<'.ll\:;>ı. 

ıanıd ılc 11e•-uman Taksıme kadat mesafe ı.ızcrındc OTOR( <cyru 
•dccler'nc ıd;r tptıdar edilecejtiıri ıl4n Le kesbi şeref e !er. 

cyv:ıt T m Otobu · bam ber..-cçhf t.lr 4 kıt&\~ hıvıclit : 
llJ::) A.Zfl' t:.\I~ "0 :l 

2 L 11' 0 ı ( \Z PK rı 

3 7~ 'K '\J'I TEl'f . ~I 
4 "J1':l'E !\l'I 1'r...-;:u.w 

Oıobus eler iıcr._ıcn: 
ı h!T uw:ıl !> kuru, 1 O para 

:ı? " ıo • ıo ~ 
ıı • • 14- • 10 ~ 

Gaztltiiprit 

• 
6, ~5 

IO, 2~ 
14, ~5 

Bir ~ güne l:ııdar piyasaı•a çıkarılmak ur.re 
dir Ru 1.-ı:rc en muktedir lııınendder tarahn· 
d n okunıın 'l'e pek kıymetli bcstekılrlıınmızın 
eserlerini ihth a eden mutena şarkı, ga;r.el 

•. 16 • 10 • • 
Gazı iwpı ilsu tt•ıııi dıthil oldugu t..ıdc uı.:rC{ cet• eli: 
Zird kı Jm'alardnı: lk,-.ma F..minıiniin• Ar.. ıpuva T . .,...... Ta •• ım. 
~cyamıan 1i,25 ıo,•u 14,tl 
Eıı:iruınundcn lı,:.!5 tı,.!I 1 O,iS 

16,~~ 

14-,':!;i 
10,~5 

ı e fıntazi pıırçalarınıııı lıerke,;c taniyc 
ederiı. :\leLkur plaklar yakın bir zamanda 
bilumum gramofon nuızalarında sııtılmağa ba~layal·akttr ~urk!) .~ 
için umumi mumessi'.i "c tvptan satış deposı sahıplerı 1.1. \' 
l c l.A.'1\1 ·uı n m f:fa ızlu han 1~·1 21. ...... 

OTOMA TIK BÜFELER 
• crmaye_yl uınalandmruık L,.in en i >tir. 1ukcınnıel 

tesifat.lıı, her 'ıanı;-. bir 1 !,ıınta 'eyabut kah\ chancden 
istifade kabil.lir Bu tc isat için muraca.t ed.:k~ek } er \ irnn:ıda 
ı luber \'l" ' llıclm otomatik. üfeler f:ıbrib,mın n~cnt· ı: 

kut 4lladrcsidir. l lcr turlıi rnnlum:ıt \'c pro,-

Koti. Ublgan. Piver. Ger n •• •..;.j 
I ab laanın hakiid e ns e ıilr kokularını topt.ııı fiaan• pcra- ~ .. 

kend sa:an ZA.: 1 ' .ecza 'e ıtrıyat <lcpo udur. ZAMA. ' ccu 'e · 
ıtnyaı .deposu k kulu abıınUr, uç sıılan, lTe111ler, umılet podra \"C > • 

.\zapkapıdan ı 0,2:> ~ 6.25 
TL-pı:pı:lı~ındın l 4,2:i I0,2.'> 6.2.:I 
Tiik~ımJen lb,2S 1~5 10.!S li,2!1 
Bu ücretler bHl inkııa bir ,-eler i.ın . Bir kıt'a U..riade u -

mameıı cfer cdilmcdtıi JıalJc dahi ücret tam ola istifa ecllllr. ~raköy 
üpr· u mw:urivc.si yolculara aittir. 

ıru · !erde hiç lr cen>;İLlt kabul edı1mcdı&indeıı resmi elbi;crl !Abis 
!anlar da!ıi sh iller ı;lbı ücret vecmete mecburdurlu. 

l'ramva lan.la ldugu gibi mecburi ve lhtlyal'I duraklar mahalleri IC\ · 
ha, la g<merilınişıir. 

~ rom,.vlac içın -.rilmı, olan pasolar, abonman karneleri, ulce .. renzıl~t . 
pa ları " 'l'uncl pa oları Oıolıüslcrc 'L.-.bul olunmavacaklardır. 

• htanbul tr. '1l&rt 11)29 u<lurıre 

,._.,.,. Ermis-Emniyet-Kartal ~:v 
1utt t .1ı;.o ne lıbd 1 :ı 

lınalıı.ıhancmızın \uzu mcıeca\I& muhtelif kon crv< ne\I 
muaa hu usl 'c > cru ıccbı J sa esinde mcnılekctımız 

olanık ;alnız fabrikamız t •fında imal edilen \"C \ 

zcrıınna rekabet edecek bir n fasctte olan 
Dublu Konsan Tomates tı ııkımlır1nııı da depo udur 

ZA.\1:\.'J Jo;yon ve kolonyılannda lılr damlı sun"! voktur. Çiçek ~ .\luhterem mıiştcrileirmize ta\>ı\'e ederiz . 

csaııslamıdaıı ııwıwldiir. ı{;"()munellk şlşclul meccanendlr.) l ıanhul. ~ :::::::::;:::::::::::;::::::::::::;:::.::::::,_.:,:m:,:ııta::,:za:lı:n:n:::d•~sa:tı::;lı~ 
.... Aahçekıpu No. 37 Sabık ırı.çıyın eçzınesl ..... MES'UL MUDUR : B 
• 
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!~rkanı harbiyei un1tımiye Reisl Müşir Fevıı 

1

1 

>aş:ı Hazretleri, şehrin1izden Ankaraya aYc1et 
tmiş ve merasimle ~tikbal olunmustur. 

T)ünden itiharrn Taksim ile Bcvazıt arasın<!: 
işlcn1eğe baslanul~. rdır. 

Bin Söz 
Bir Resim 

Gayn mübadillerden Yunanistarıda emlaki olanlara dilnden itiba
ren nıütegayyip Yunan emlaki varidatının tevziatına başlann1ıştır . 

• 

• 

5ıtn1a rnücadele nuntakalrrı reisleri Ankar;> 
-' aki kongrada kararlar verdiler. 

Oseana i mindeki Aln1an seyyah vapuru lin1anı1111za gelıniştir. Btl 
1 vaptuun hir de tayynresi vardır. 

ı' Oarülbedayi :5 yatına bastı. Bu ıeçeıı seneler TUrk temaşa hoyetınde çok mühim bJrmerhala tetkll eder ; çoaktt evvela lıallumıı:a az .;oıı: ıııuntnzam bir tiyatro :ııevkl verebildi. Bundaıı batk• ilk Tnrk sahntslnln temeller! atı1J11, 
ıveT~, ~ udaınOa blrlııct defa DarUlbedayl hsanerlslnde temaşa hayatına ıfrdl.Şehremlnl Muhittin beyin dedltf gibi Darttlhedaylln bazı nolı:sanları vardır, fakat bunlarıa ıfttlkc;ıı ikmal olunacağını plzde Umlt edlyoruz.Yll dOnUmtl mil~ 

ile ı11n'•tklrları• reılrnle· rlnl dercedlyoruz yazısı sa~fa 8 te. : 

" • 

1 

ı 


