
Faal bir siyasetin en müessir 
<llıillerinden biri de diplomatlar 
a~asındaki karşılıklı ziyaretler-! 
dir. Milletler de fertler gibi f 

GAZINİN EN BUYUK ESERİ NEDlR VE NİCIN? 
' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· .. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-

tekdiğerini sevmek için tanış-[ 
llıağa muhtaçtırlar. Şüphesiz r 
tanışmanın muhtelif yolları, 

1 llı~htelif şekilleri vardır. Fakat 
~lletlerin mukadderatını sev-

Maas liyıhasında hi~ bir memurun zarara uğramasına meydan verilmiyecekfir 
il idareye memur olan devlet 
~damları vasıtasile tanışma, 
.tınların en kuvvetli ve tesirli
~dir. Milletler, hariçte kendile
rı~; temsil eden diplomatların f 0tdükleri muamele ile edindik
~ duygulara ve getirdikleri ha 
1' l~re karşı çok hassastırlar. 

Galatasaraylılar Fenerbahçelileri iki sayıle mağlup ettiler 
Barem IAyıhası İş bankası Galatasaray ,.Gazinin en büyük. 

~838, .~33~1~1.ll , , - Yaurm-~;,uJ,m~~,IJy'eeti naJip neldi eseri nedi~ Ve niçin? a1:hin, beynelmilel hayat vazi
Yttınin icap ettiği dostlukların, 
'~laşm"-ların temellerini kurtak için devlet adamlarının te
~ ssum ve muhabbetle bir kaç 
~fa el sıkı§maları kafi gelir. 

~iri ~t 1 d !I 9 Gazetemiz baş muharriri Siirt meb 'usu u Hy ırı nıesıun• toplanıyor Mahmut Beg memleketimizin bütün 

ıl!etler muvacehesinde ceryan Hiç bir 
~den bu manzara ciltlerce yazr
~t~ kandıramıyacağı kalple
~ ~ıt anda teshir etmek kudre-

menıurun 

zarara uğrama
sına meydan 

veri im iyece ktir lli haizdir. 
Y Bir kaç gün evel Avrupa se
\ıalıatından avdet eden hariciye 
'lcilimiz Türkiyenin menfeatı 
~ına epeyce kalpleri teshir et 
'lı' ş .olduğu halde aramıza gel
ti ışti_r. Cenevre de Türk cumhu 
~etınin sulh politikası esasla
ı.n'· hürmet ve dikkatle karşı
~t an, orijinal bir tezle izah ey
~ en Türk diplomatı Berlin ve 
:.i1~ ziyaretlerinden de bize 
Ctjı ı~tisaslar, güzel haberler 
~bi l'ınıştir. Bugünkü nesil bu 
~ 1 ihtisas ve haberlere pek 

1 ~k olmadığı için onların zev 
~aqı d~mla damla tatmak ister. 
~ sıyasetin tarihi bizde an
~I Lozan müzake'.:ele_rinde~ 
ı~ ar. Ondan eve! Turkıye, sı
~t ?Yununun başkaları taraf
~ı n ıstenildiği gibi kullanılan 
llıiıttaşı addolunurdu. Türkiye 
(), t'Şebbis ve müessir değildi. 
ti~ı· alnız Avrupa siyasetir.in 
bııi 1 Veya açık kararlarını ka
~~e~tın.eğe mahkumdu. Cumhu 
\~ Turkiyesi için böyle bir 
'ıır :Yet artık tarihe kavuşmuş-

~q~tisadi ve tarihi zaruretler 
i"ltı ' milletleri yekdiğerine 
ı!._ ıı~Ş.tıran mühim bir unsur 
'ttı,;sıkolojik amillerdir. Mil
'1e Ilı arasında karşılıklı takdir 
bit htılıabbet hislerine müstenit 
l\ıııe~~eti ruhiye zemini ihzar 
~ tn ıkçe siyasi ve iktisadi teş 
ite ~Sai pek de kolay olmaz. 
~hu ~hir devlet adamlarının 
eti tılh~k muvaffakıyeti bu ha
~~ ?eyi hazırlamak husu
ti~e l!;"rülür. Bu itibarla, Ha-

le ~er "ekilirnizin gerek Berlin 
; ltı~k Romada daha doğru-
1~ı1111 an ve İtalyan milletleri 
~ h•t: a. bırakmış olduğu tesir 
lliı·hu/~r muvaffakıyetinin 

1 • li:ıı delillerinden sayıla
tltııettsasen Türkiyenin dost 
~~ etler için dostluğu ve 
~ leıı::e~i. istenilen ve diğer 

Rü/Çl' c11cii111c11i reisi Şakir Bey 
Büyük millet meclisi biitçe enciimeni reisi Şakir Bey 
diiiı sabah şelırlnılze gelmiş ve akşam trenile tekrar 
Ankaroya al'det etmiştir. Şakir Bey, encümen fara
fıııdan maaş dereceleri /ıakkındakl Harem kan11n 
lilyılıa.~111da ı•e lıe.~abat cedvellerlnde yapılmakla 

olan tadilata dalı' şimdiye kadar ~iJylar;en şeylerin 
ya11/ışlığını söıılenılştir. 

Meselenin ruhu nedir 
Vaziyet şu merkezdedir: Barem terflhtcn ziyade tevhit 

ve teadülü istihdaf ediyor. Fakat Bütçe encümeni lmkil.n 
nispetinde bazı küçük zamlar icrasına taraftardır. Bunun 
için esaslı tetkikata luzznı görülmüştür. Her halde Barem 
kanunundan hiç bir memurun zarara uğramaması temin 
olunmuştur. 

Encümen bu gün de toplanacaktır 
Encümen bu gün de toplanarak maaş kanununun hcsa

batlle iştigal edecektir. Encümen tetkikatını ;; güne kadar 
bitirecek ve sonra mesele Millet meclisine intikal edecek 
ve sür'atle neticelenecektir. 

Memurların tasnifi meselesi 
Encümen, memurlar silsilesi arasında intizamı muha

faza için tasnif işine çok ehemmiyet vermiştir. 
Hükıimetln teklif ettiği maaş derecelerinin (17) den 

(18) ve ya (19) a lbla(/ı nıuhtemeldlr. 
Encümen, şimdi 22 lira olan asgarl memur maaşını 

(40) lira olarak göstermeğl muvafık görmüştür. Henüz bü
tün hesabat bitmediği için bu da kat'lleşmlş değlldlr 

Barem hanun11ndan istifade ctmlyenlerin hakkı 
nıüktesepleri nıahfıız kalacaktır. 

Mamafih yeni ve muaddel layıhaya nazaran zam gör
mlyenler pek az olup bunlar, pahalılık zammı olan yerler
dedir_ 

Yeni bütçe ile ne vakıf meşgul olacak? 
Encümen, maaş meselesini intaç ettikten sonra yeni 

bütçe ile meşgul olacak ve Baremin bütçe üzerinde ya
pacak• teslrlerl tetkik edecektir. 

Gümrük tarifesi tadil edileceknıi? 
!•tta. 5

1 ~ 1 ~ de, beynelmilel 
tııılM ozu ve yeri sorulmak Encümene verilen en mühim iş ağustostan itibaren 

)<ı-~i eq;n bir kuvvet olarak te- tatbik edilecek olan gümrük tarifesidir. Bütçe encümeni 
'lıit •~tıg·' rne~ı büyük Gazinin bunu umumi surette gözden geçirerek memleket için ma
~<lilıirn ~/~nı Türkiyenin en kul ve faydell olan bütün talepleri nazarı itibara alarak 
~ tık vasıflarından bi- lazımgelen tadilatı yapacaktır. 
~%~d . • 
1

h ~ "'·iis: temeıı atılmış olan . Yol kanunu da çıkarılacak 
tıı •ltkı Vat'. samimiyet gay-
ı ltçe i~~· htinnet siyasetinin Naflanın (240) milyon llralık yollar kanun layihası da 
t~ <ı.r ışafına ve diğer mil Btüçe encümeninin bu devre! lçtlmalyede çıkaracatı işler 
'>~ •inea~~~~ da akisler hasıl meyanındadır. 
\ ~ oıa.nUtun. k_uvvetile ~~lı~- ~~ - -· ~-

lıtı Yeııj ı· harıcıye Vekılımı- Af d K ı k t t 
l~etice?atetlerindendemüs gan a ra 1 aa ının 

surıh er elde edilmiş oldu- ı 

Y14'fq)f;~~i MESUT bir mu~~.f!,akıyeti 
feJ,d~ a11da elçiye Moskova, 9 (A.A) ~ Termezden blldlrlllyor. Becçe Şaka taraf-

~~~~-. 
1
1
0
{ lllektubu tarları Mazharı şerife (10) kilometre meıafedekl Deydey istlhka-

• ·•, mınl Gulamı Nebi han tarafından kumanda edilmekte olan Ama-
'tt'ıııi bir leh A.A.) - Amerika nullah taraflarına iade etml~lerdlr, 
l~'ııı' oı,11 dit mektubu gön-
ıı '1~ 4 

lqr. lıtb~r adam tevkif 
•1 ~lııı °'ıııtrik Vkuı elçinin ken-
1Iıt~1'~ta baya avdetine ma
l( ·~ir, lll 4nduğunu iddia 

11,,,ı 
~; .. ~ ıui;t···k· 
~t R'•t onferan.u 

Komiinlstler lzmire 1 
yollandı 

Evelki gün tevkif edilen 

Bu milli müessesemiz 
bir senede 1 ,300,000 

lira kar etti 
----

Mayı•ID on ikinci Pazar gUnU 
iş bankasının heyeti umu

miye içtimaı olacaktır. 
Bankanın yeni binası henüz 

bitmediği için içtima Çocuk 
sarayında yapılacaktır. 

Baııhanın 11111vaffakıyl'li 

iş Bankasının, lıey'etl umumi
yeye arzettiği pilaoçoya göre 

928 senesindeki kllrı bir milyon 
Uç yüz bin kQsur liradır. 

iş bankası son zamanlarda 
bir çok şubeler daha açmıştır. 

Bu yeni şubelerin feallyetf, 
ancak 929 senesi pilançosuna 
dahli olacağından gelecek sene
nin daha ümitli \'C feyizli ola
cağı tal:min ediliy_or. 
H:s.~afarlara /ie ı•erllecek? 

idare ~ Prli~ 1 hissedarlar 

Celal J:Jeyefe11dl 
geçen sene olduğu gibi yılzde 
onbeş tevzllni teklif etmektedir. 
Müessis hisselerinden her blrl
o~de yirmi beşer lira verilmesi 
mukarrerdir. 

Yeni şubeler aç-ılacak 
iş bankası bu günlerde başka 

yerlerde de yeni şubeler açmağa 
karar vermiştir. Bu meyanda 
Erzurum, Diyarıbekir ve Isparta 
gibi merkezler vardır. 

Sermayenin tezyidi 
Fevkalllde hey'eti umumiye 

fçtlmaında, idare meclisi serma· 
yenin bir milyon lira daha tez
yldlnl ve yeni çıkarılacak hisse 
senetlerlnin hamlllne muharrer 
olmasını isteyecektir. 

yeni çıkarılacak hisse senet· 
Jerfnln tevzlinde eski hissedar
ların hakkı rüçhanı tanınacaktır. 

Eski hissedarlar, ellerinde 
mevcut hisselerinin dörtte biri 
niı pe'.inde hamiline muharrer 
hisse senedi almak hakkına 
malik olacaklardır. Bu suretle 
gerek şubelerin ve gerek ser
mayenin tezyidi bu mllli banka 
için yeni bir inkişafa vesile 
olacaktır. 

BUGÜN 
t. inci sahifemizde : 

ı- Tarihi tefrikaınıı; ·repcdtlc;ıı71 .AJl 
J'a~a \C \";t~ilild 

2 - Spur ; Uünkü nı<ıçfor 
3 _.. ~on haberler. 

3 Uncu sahifemizde: 
ı-.tanbul Cuıntt ~lirıh:rl na~ıl etle .. 
ıll) )r 'l 

2 • Sery:ıh ccllıl i~in TIC rııpln1alr. 

4 Uncu sahifemizde: 
ı - 1 la\ a raporu 
2- relcl.. ffaftanın )'.11.ı:-.ı 

3- llil..J.) c-. R rn.ın. l;arllo.ıur 

"kl;1 
( .\.,\ ) Kı.lçuk 

Ctlc, 1 ){ r . r' fır tran 1 20 

5 komünist de dlğerlerlle 

beraber muhakeme edilmek 
üzre lzmlre gönderilmişler

dir. 

Hudut haricine 
lstanbulda bulunan Beyaz 

Ruslardan Marl isminde bir 
kadınla kardeşi Yorgonun 
komünist propagandası yap
tıkları ve vaziyetleri şüpell 
olduğu anlaşılarak hudut Yarın Ya kup l(adri lleı in 
haricine çıkarılmaları takar- Şeksplr meselesi lıakkında nefis bir a" k •• l,t tr • 
rür etmiştir. , 1 !ık,_••-"---------_. 

• l güzide/erinden bu iki suali soruyor 
Okurları mühlnı nıev- J\T• • ? 

Dün Galatasaraylılarla Fe .. 
nerbahçelller arasında ya
pılan Şampiyonluk maçı 
çok hararetli olmuştur. 

Maçın ilk kısmı beraber
likle neticelenmiş, ikinci 
haftaylmde Galatasaray ha
kimiyeti kazanmıştır. 

Oyun iki saylle Galatasıt
ralılar lehine neticelenmiştir. 

Beşlkta:;. - Vefa maçı da 
"Jcr..,;,erllkle hitam bulmuştur, 

(Maçlar hakkın
daki tafsilat ikinci 
saihfemizdedir.) 

~art ~iınen~ülerleri 
Hükumetle Kumpan 

ya arasında itilaf 
oldu .. 

Ankarada hükOmetle milzake-
. rede bulunan Şark demir 

yollar• murahhasları M. Duvls 
ve M. Şaserl dün .sabah şehri
mize gelmlşlerdlr. l(umpanya 
murahhasları dün Parlse hare
ket etml~lerdir. M. Duvls An
kara müzakeratı hakkında bir 
muharrlrimlze demlştlrki : 

- l(umpanyanın mukavele
sini yeni iktisadi şeraite tevfik 
etmek ve kumpanyanın hükQ
mete borcu olan paraların su
reti tediyesini tespit eylemek 
için hUkOmetle temas ettik. 
Müzakerat bitmiştir. 

Hazırlana!\ •----• ltlltlfname an-
cak büyük 
Millet meclisi { 
tarafından tas
tik olunduktan 
sonra imzala
nacağı cihet • 
11tmdl bu hu
sus ta izahat 
vermiyeceğlm · 
Esaslarda mu
tabık kalınmış 

olup henüz. in· 
taç edilmemiş 
bulunan bazı 
teferruat Uzc- M. Paskal 
rinde kumpanya umum mUdUrU 
M. Baki mefğUI olduğu için bi:ı 

Parlse dönUyoruz. 
HUkQmetle anlaştığımız \ eralt 

dahlllnde ltlltlf kat'ileftlğl tak
dirde 'fi". Baki yeni mukaveleyi 
imza edecektir .• 

Harbolııyor 

Londra, 8 (.\. A.) - Changhai 
dan gelen bir tclgrafname Nankln 
ile Kanıoıı un resmen Kı anz>i ye 
harp ilin ermiş o!du~larını bildlr
mcktedir • 

•• • 

zularla alakadar etmenin - 1 ~ l Çin • • 
nekadar büyük ve terbi- Baş muharririmizin mek-

yetkAr bir tesiri tubunu alan ze-
oldujjun11 söy- vat cevaplarını 
/emeğe hacet ayın yirmisine 
varmıdır?. kadar Ankarad 

Bu elzenı kendi adresine 
ola11 noktayı göndermek hlt-
düşünen gaze- funda buluna-
temiz baş mu- caldardır. 
harriri Siirt Bu mümtaz 
meb'usu Mah- zevattan ayrı, 
nıut Bey "Mil- ayrı cevaplar 
liyet,, namına alınıncaya ka-
bir anket açarak en dar gelen cevaplar neş
giizide edip , muharrir, redllmlyecek, bunların mah
nıütefekkir ı•e profesörle- remlyetlne son derece rl
r/miz/11 bu ankete !ştirak- ayet edllecektlr. Verilecek 
/erini kendilerinden birer cevaplar gazetede .rarım 
mektupla rica elnılşllr. sütundan fazla yer tutma

Bütiln okurları- ması da ayrıca rica edllmlş
mızı şiddetle ala- tir. Okurlarımız tarafından 

büyük bir ehemmiyetle ta
kadar ederek hiç kip edilecek olan bu anke-
şüphesiz pek terbi- tin cevapları. 
yetltiir resirleri ola- " Milliyet,, sütu-
cak bu anketin me- nlarındapeyderpey· 
vzuu şudur. dercedilmek sureti 

- Gazinin le uazetemiz çok 
en büyük ese- şerefli bir vazifesi-

. d• ? ni ifa etmiş ola-
rı ne ır. . caktır. 

Tek ekmek 
---··--

Yapılan tah
kikat bitti 
-·-

Ekmek ucuzlaya
bilecektir 

Bir nevi ekmek kanun 
layıhası hakkında memleke
timizin her tarafında icra 
ettirilen tetkikat bitmiştir. 

Layiha yakında Millet mecli-
sine verllecektlr. Tek ekmek 
kanunu un piyasasındaki 

karşılığı izale edecek ve de
ğirmen ter yalnız bir nevi 
ekmeğe mahsus Halt.. unu
nu çıkarmağa mecbur tutu
lacaktır. 

Şimdiki piyasaya göre bir 
nevi ekmeğin rekabet teslrl
le 12-13 kuruşa satılacagı 

anlaşılmaktadır. 

TeK ekmek kanunu tatbik 
edildikten sonra değirmenler 
85 randemanlı un istihsal 
edeceklerinden, ekstra ve 
razmal unları ancak ruhsat
name ile çıkarılabllecektlr. 

lstanbul meb'usu Hüseyin 
Bey, hayat ı;ahalılıtı hakkın
da icra ettiği tahkıkat etra
fında Ankarada meb'us ar
kadaşlarıle görüşmüş ve ek
mek flatlnl layık olduğu 

hadde indirmek için hazırla
nan rapor iktisat vekaletlne 
verilmiştir. 

Mektepliler 
Müsabakası 
ikinci hafta 

Mekteplller müsabakasınıı\ 
ikinci haftasının en mühim ha
berine alt Ankara, lstanbul ve 
bUttın Anadolu mekteplerinden 
gelen yüzlerce yazı arasında 
birinciliği Harlciyo Vekilimiz 
Tevfik RUştıı Bevln seyahatı 
hakkında Erkek lfseslnden 79 
Mehdi Efendi kazanmıştır Meh
di Efendinin ) azısı 41lncıİ sah!· 
femfzededlr. 

Maatteessüf ikinci ve UçUn
IUgU kazanacak yazılardan mu
alllm mektebinden Hasan Sükril 
efendinin yazısı geçen hıİfta)a 
ait bir mevzuu aldığı ve Ankarı 
Ameli hayat mektebinden Fet
hiye Hanımın yazısı da eski 
harflerle yazıldığı için mUsaba-

lı:aya girmek hakkını kaybetmiştir 
DOrdUncUlüğU l(abataş llsesir 

den I07 Hayret, beşinciliği de 
Feyzi illi lisesinden 92 Ahmet 
Hakkı efendi kazanmışlardır. 

10 ve birer llrtl mükafatlarını m'1t 
baamızdan almalarını rica ederiz 

Üçüncü hafta 
Üçüncü haftanın haberlerini 

seçme zamanı dUn akiam bitti. 

1 \ 
Buna ait yazıları 

15 mayıs Çarşamba gU
nUne kadar kabul 

edeceğiz. 

Dördüncü hafta 
m.ay_ı_s Cumartesi 
günunden -

ını mayıs Cuma günü-
L ne kadardır. 

Bu mUddet zarfında ga. 
zetemlzde çıkan en mu. 
hlm haberi 200 keli
meyi geçmemek Uzre 
yazıp, müsabaka me
murlufiuna gönderiniz! 



TEPEDEL. ENLİ 

Alt PASAvE VASlLlKl 

Ali paşa çok bozulmuştu 
Tevekkeli Aya Nikola papazı her Pazar 
günu Ali paşanın sarayına gelmiyordu 

MilliYBliD !elrikası : 3 AYHAN 

MILL1YE.T 

anlar ne vere~ilirler 
Alman murahhası 
Amerikalı mütahas

sısla görüştü 

parla, 9 (A.A.) - M. Scbac
ht M. Yoıınıu ziyaret etmiştir. 
Mıımalleyb muhtıranın tanzimi 
için Almanyanın tediye şartla· 
rının ve Yoııng planının telif 
ettiği taksitlerin derin bir sure• 
tte tetklJd ıazım geldlğlBI ılly· 
lemlftir. M. Scbacbt bıt vesika
yı yarın sabaha doğru tevdi 
edecetlnl ümit etmekte bulun
duğunu nan etmektedir. 

Almanga ne verebilir 
Paris, 10 (A.A) - Parl.s ga· 

zetelerl yazıyor: BDtun mute
bassısların fikrince senede 2 
milyar 200 milyon mark idem ek 

kabiliyetinde bulunan ve M.Young 
tarafından yalnız 2 milyar 50 
milyon vermesi teklif olunan 
Almanya her sene 2 milyar 100 
mflyon miktarında bir mablAğı 

pek alt tediye edebilir. Almanya 
bu miktarı ödemekle iki buçuk 
milyar olarak teıplt edilmiş olan 
Oaweıı taktıltlne nazaran gene 
eyt bir tas.arnıf temin edilmf' 
olacaktır. 

Kaftancıya: - tez, içeri al 1 lü sovuktan d?11" çekm_eğ~ yüz 
--emrini verdiler. Işığı. yaktır- tutmuştu da, ışte kendi.len uy
drlar. Gelen adanı çadır kapısı· kuda değillerdi, gözlerini dört 
ndan eğilerek.ten içeriye gir açmı§lardı, gecenin bu vaktinde 
mişti. Boyu o kadar uzundu. Ali Paşan~ ~aşina kiyametler 
Kırmrzı benzinden kan fışkı- koparmak ıstıyorlardı. At..merikada. 
rıyordu. Sırtında tüyleri sovuk Hmşit Paşa: ? Amerllıada ihracat artıyor 
tan çanğallaş:ıp donmus siyah - Hazır 1?'11sm _İlyas ~y ·. : Nevyork, 9 (A.A) - Amerikan 
bir gocuk vardı, siyah pala bı- diye sordu. Ilyas: silahtar ~!im · Ticaret nazaretlnin son istatls
yıklanru kmmzı yanaklarından göğsüne götürüp baş k~s~ı, btı tlğl, Amerikanın inglltereye 
kulaklarına kadar burmuş uçla- işaret: ''.hazrrım"', k'.';1~m .. b~ olan ihracatında fevtaldde bir 
nru sivriltmişti. İŞ,e verdım, sıdkını butundur ! tezaynt kayMtmektedir. Halbu 
Gocuğunun ön çaprastları ma'nasına geliyor~u. . ti iogllterenln Amerikaye. ibra· 

iliklenmemişti. Aralık yerinden 1 Yan ya serasken Hurşıt Paşa catı tenezzill eylemektedir. 
"!ahlı " ·· ·· ·· rdu. \ koynundan iki üç kahat çıkar- Vıısglngton, 9 (A.A.) - Ha· 

sıSahtı"gyıang:r:~~ gümuş·· kaba- mışt_ ı, bunları_ İlyas silahtara riclye nazırı M.Stimson mUte-
lultsısların Almanyaııın Amerl· 

ralarla bezeruni§ti, tilki kulaklı teslitedecektı: . 
1 

diğ" ~ kaya borçlu olduğu mebaliğden 
yatağan bıçağı: ha. .. deniı:ı~e - §te 5':111~ ~oy e . ım. ga- tenzil talebi için Amerika bll· 
sıyrılıp ytlbrrdıyacak gibi tetıge vurlann grzli namelen oglum kametine kat'iyen mOracaat 
alınmıştı. bunlardan birini ben Aliye yol- etmemiş oldıtklarını beyan et-

Kemik saplı Palanın yanı- lamıştmı, okudu. Ru.?1 gavuru- mişür. HaziM" eazareti erkbı· 
na üst üste getiri.imiş sanılan na faydası dok:und,..~u anla- mn tenzilat mes'clest hakkında 
kabzeleri savatlı iki "kubur" dı. Ama seslenınedı, anladın aralarında fÖl"~tllkJerl rivayet 
yerleştirilmişti. Haki.katta ku- mr? 1 ediliyorsa ela hiç bl.r teblijl: ya-
burlar üst üste değil yan yana İlyas gene başını sallamıştı: pılmamıştır. 
silahlığa sokulmus.tu. Alışkın anladım, bil~yonım. demek isti- &rllnd_e_h_.,o_.m~ünlstler 
olmayanlara ilk görüşte 0 zan- yordu. Hu~~-Paşa: Berfin , 9 (A. A.) Parlsten 
ru veriyordu. - Al, gotur, arkadaşlarına lılldir:iliyor. Ahiren ı.vklf edil· 

Bu adam irisi: Tepedelenli göster· Y azrkt - • mjs 
0 

IAn 28 komünist açlık 
Ali Paşanın eski silahtarı nyas diyerekten elinde uçları titriyen gre.vl yapmaıı-a ba•lamı•fardır. 
ı·di·. · dörde bükülmi> .. ~;.;...tarı silah- " T T ..., -s·~ M.aksatları, kendlleTrne memıırln 

Selam verip elini göğsüne tara uzattı. tarafından siyasi mahpns mua· 
bastırdı. Sonra Hurşit Paşanın lıyas bu kiğrtlan ne yapa- melesi yapılmasıdır. 
yanına ilerledi, bir ~~i kırdı. caktı?. Kiınler_e götıiriip göste- Beyırelmilel kömür nıeselesi 
Dizkapag" ını yerde serili ke.çe_ recektt? Hurşıt Pasa onları JJe-· r-- 9 (A A ) _ isticar! . . ·~ H b u.uevre, . . .,. 
üzerine dayadı. Paşanın elını reden ele geçu;nuıtı. em a- lktisııt komitesinde M. "Depey-
optü. Bas. kası olsa eteğini öper- kalım bunlar bir takını uydur- 1 hoff beyne+milel bir kömflr 

l d ""l eli? r m •• di. Yahut ayağına eğilirdi. ma şey er egı mıy · tevzii merkezi ib<!ası fikri aley-
İlyas sonra çadırda diz üstü Silahtarın aklı o derece ince hinde bulunmuş ve bu fikri hl!.· 

oturan Mehmet Pasaya döndü eleyip kına gibi üğiitecek deği l - yall diye tavsif etmiştir. '"jou· 
0 yana doğru'.du. di. Ne bilsin o. . . hep v~ ~erk:s haux", iki taraflı ıtildllnnn bub· 

Mehmet P şa elini öptür- bütün eşdost Ali Paşa ıçın g a- ranı halle kafi gelmiycceğl lddi· 
m cdi. İlyasın elini kendi iki a- vur olup gitmiş demiyorlar mıy asında bulunmu~tı<r. l\".smalleyh 
vucu arasına alıp okşarcası- dı? • . konferansı olduğu yerde sny· 
r.a sıvazladı: ta!:dir ettiği !iğit l bıtmedı makla maabaze etmiştir. 
damı kendisilc bi r tuttugunu Gün.eş tutulduğu gün 

d ! Yunan parlamenlo.~u (AA) anlatmak istediei ~nlaştlıyor_ u_ · Medarı, (Sumatrıt) , 10 · -
~ Atine, ıo (A. A. )- M. Ven ize- 1 l ld ,. d 

I. lyas silahtar geri cıktı. gıdı_p Küsuf bava bu ut ıı o u.,un an 
zelos avdet etmiştir. Meb'asan 1 b"I 

Otak kapısmrn ic yanmıa diz anc<ıll bir kaç saniye görü c ı • 
_ ve ayan meclisleri 13 Mayısta 1 1 d ü · b ı · u 

Çöktü. Gözlerini önüne indir- m ş se e g neşın a esı m şa-

<li : içtimaa davet edllın.iştir. hede ol11Umnştur. Fakat elde 
Bir tayyare kazası edilen fenol neticelerin ehemmi· Evvel :zamanda büyükler R 

Gassel, 9 (A.A.) - otter- yeti bakkında lştlbah edllmekte· 
yanında böylece oturmak adet- d Pr ..... b tt up bir 

D l l 
am- a.,-e a ına mens dir. 

ti. ·. _ otur. er erse otwıı ur, .... 1 tt ye-
tayyere mecu .. Y sure e • • Ceneoı·ede toplanan kom.ite 

0 orulursa cevap verildi, büyük ı - 1ı ... olmuştur Üç 
~ nmış ve ar-r • CeneVTe, 9 (A.A.) - lstişari 
~damların yüzlerine beraber ııı ı t-• f ı-ıış .. ·r 
u Ş "'e 0 ·~ .,. • iktisat komitest, beyııelmilel b"kıiamazdı. Fakat etrafa bak- fi ı bir gh-' 

u en ~,..., iktisat komitesine yapılacak inak da riayetsizlik sayılırdı. s · t N ı e 9 (A.A ) 22 
aın aza r • · - vasayanın taırzimine ait mflzıı· 

anlasıldı mı? İlyas silahtar bu- bin 500 tonluk La Fayette ge- kerelerl bitirmiştir. 
nun için önüne bakıyordu. misi denize indfrilmlştir. Ba Romangada affı umumi 

Hursit Paşa sıkmt:ı içinde gemi Fransa ile şlmall A111erita BUkreş, 9 ( A.A. ) _ Resmi 
~ordu: arasında lşllyecd:tlr. c--'de umıunl af karamamesi.ııl 

- Nasıl İlyas ağa hemen Büyühblr müttl'rib "'' 
neşretmiştir. 

gidecek misin? dediğin hazırlık- Parls, 9 (A.A.) - M.tıverrf.h Meksikada Jı:a.rılJık/ık 
lan gördün mü' ıs.te bu gece bir Gustave Scblumberger vefat et- Meksiko, 

9 
,A.A.) Hlt.kO· 

tarafta ateş ve çira uyandırt mJştlr. 
madık. [ *] Bahri Lutta hız met kuvvetleri, Colotlanda bir 

Ali allah bilır ordunun ıssız- Londra, 8 (A.A.) - Bir ltı· kilisede toplanımş olu 1600 
lığından emniyet duyar. Ali tiliz grnpa, Bahri Luttan tuz asi katolijl:i dağıtmıştır. 68 ası 
inan etmese de kaleyi be.k.liyen- ihracı lmtfyazıııı alm~.ır. telef, 48 1 mecruh olmuş diğer-
ler imamlamı pek tutalar, sen mmır:amııııiıı .. :m______ ler dağlara kaçmıı;tır. 
ne dersin? iLİ. l, \R --- Lllüangada tevili/at 

_ Ah môre Pasam. Aii Paşa İrtihal Kovııo, to (A.A) - M. Volde· 
kanmaz. 

- Su uyur dii~man uyumaz , 
derler! 

Bu meseli Mehmet Paşa sö
ylüyordu, H~rşit Paşa başını 
•alladı, tasdiketti, evet: "su
uyur düşman uyumaz!,. diye 
cok meshur bir söz vardr, bak 
Şu gece yarısı dağlarda kurtlar 
ushr uyum aş be ki: Yan ya gö-

[•]Mum yandırmak ates uyan
dırın.ı~: yakmak parlatmak. alev
lendiri canlandırmak demektir. 

Tücc.ardan madenci ve t.e-
esteci Mehmet Arif beyin 

biraderleri Hüseyiıl' Hiisaö 
bey, dünkl coma günü saat 
Dil ikide lrtJlıal eylemişler-

dir. 
Cenazeleri bügiln saat on

buçukda Mehmet Aa:lf beyin 
Şişlide büyukdere caddesin
deki konaklarından lhtlfalatı 
lazlıne ile. laldırılarak med
fenl ebedlslne tevdi kılına-

maıaıı ın yeğeninin sıhhl vazi
yeti salalı peyda etmektedir. 
Mayıs su! kasdına iştirak: etmiş 
olmak töhmetiyle bir ki" tevkif 
ed~tlr. 

Btlltuıroe reis 
Londra, 8 (.\.A,) • ankinden 

bildiriliyor; Kouominıang denilen 
merkezi icra komitesi, 24 ar.adan mü
reklı:p ve Çinin &Ji idare bey'etini teş

kil edecek olan bir siyası meclis 
viicude getirmiştir. 

Ba meclis ceııeral Tchiangkaic
hek yi riyasete getirmiş ve bu su• 
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ALDIGIMIZ 

~i de dahili 
nınhare~eler 

Kanton kuvvetleri 
donanma üzerine 

ates ettiler 
' 

lnglliz hariciye müsteşarı 
nın Avam Kumarasında 

izalıah 

HABERLER 
:.Jııııg.tı.ee:re~ 

Bü~ôınetin lib1i 
Tamirat hakkında 

bir taahhüde 
g:ırişilm emiştir 

Loodra, 9 ( A.A.) - Avam 
kamarasında Pa.rlstekl müte
hassıslar komitesinde Young 
tarafında yapılan teklifler 
hakkında sorulan bir suale 
cevap veren Churchill şu be
yanatta bulunmuştur: 

Canton, ıo ( A.A) - ca o ı •fngiltere hükfimetl Parls-
kuvvetlerl 9 Mayıs sebıı lnn cıa teki lnglllz heyetine hiç bir 
Macao lstibkdmları yakınında zaman talimat göndermemiş· 
Kwangsi kuvvetlerine muzabe- tir. Bu heyet müstakil müte
ret etmekte olmasından şüphe· has< ıs lardan mürekke ptlr. 
lendllderi Çin donanması ıızeri ne 
ani olarak ateş açmışlardır. Onla r faydalı görecekleri 

Ayni zaman da askeri tayyn- it er tu·· rıu·· kararlan almak 
reler gemilere bombalar atmış· hus usunda tamamen se rbest
lardır. Mtlcadele yarım saat sür· tı ~ıer. Maır.afl bu karar lar 
müştllr. Bir ~ok telefat vardır. İngiltere hükumetini hiç bir 

çın fil~su Ghameen açıklarına taahhüt altın ıkmaz. Hü-
glderek ecnebi ganbotalrrn ya- kftmet umu i v zlyetl yenf
runda demlrlemistır. Cııntonda 
panik hllklllll sürmektedir. Şehir den tetkik eı ... -. ... te muhtar

Mezuniyet imtihanları 
Mektepler hahlıında iki 
mühim tamim hazırlandı 

Ankara, IO ( Milliyet) - Maarif, lise ve muallim mekteple 
İmtihanları hakkında iki mühim tamim hazırlamıştır. Tamime gö 
muallim mektepler! ile pedagoji sınıflarının mezuniyet imtihanları 
1 Temmuzda başlanarak 14 Temmuzda nihayet verilecektir. M 
ııllim mekteplerinin mezuniyet imtihanlarına tabi sınıflar 15 Ha 
randan 25 Hazirana kadar muallimlerin muaveneti ile dersleri 
çnlışarılacaktır. Haziranın 2 5 inden nihayetine kadar dersler ra 
edilecek ve bu beş gün talebeye istirahat zamanı bırakılacakar, 

Bu sene ınuaalim mekteplerinde bazı imtihanların tahriri yap 
ması tensip edilmiştir. Bu derslere ııit imtihan sualleri Vek:ı.Iet 

mahrem olarak gön<lerilcektir. Mümeyyizler Vekaletçe tayin :ıdil 
ccktir. Tahriri olacak imtihanlar muallim mekteplerinin 4 ün 
sınıflarında riyaziye, 5 incide terbiye, ruhiyat, terbiye tarihi, iç 
maiyattır. Lise ve orta mekteplerde de riyaziyat, edebiyat, frZ 
ve türkçedir. 

Borsa, ölçüler ve gümrük liiyıhaları 
Ankara, ı O ( Milliyet ) - :IIaJiye encümeni borsa Jayıhasın 

te tk ikatını ikmal etmiştir. Bu layı ha doğruca ruznameye alına .. 
ve bu içtimada görüşülecektir. 

iilçülcr layıhası dahiliye enclimeııinde tetkik edilmektedir. Gii 
rük layıhası meclisten cedveller okunmadan geçecektir. Cedvell 
hakkıııda itirazlar dinlenecektir. önünde halen yedi ecnebi gemisi dır. 

Fakat ecnebi memleket- • - - - - - - - - - - - - - ~ r 

:::,:.:,::;~:;d· ::::;: :~:~~ ;r;.~ ~~:::~~~-1:: ~ l ·~Mı-o-~ ., 
mıısteşan, Sir Locker Lompson, miyesfol teskin maksadlle 
Çinin hali hazırdaki vaziyeti 
hakkınd·• bu giln Avam kama- matbuat tarafından neşre-
rasında şu beyanatta bulun- dilmiş olan tekliflerin kabıı
muştur: le şayan olmadığını ve hiç 

" Orta Yang-tse vadisinde t>lr zaman kabul edllmlyece-
aııl.ren oldukça mtibim bir salAh b iki 
husule gelmiştir. Ve bu vadi itini söylemek e arzu 

hafi hazırda tamamen mllf hu- olunab;,:i:li~r~ .• ~N~~===:: 
Jı:ümetin kontrolu altında bu· .. JL.ı\,.l\LAR 
ıunmaktadır. Kwııngsl nin mağ· M 
lup olan Uç jeneralı, kendilerine Ma a 
lnglllz himayesinde olduklarına 
dair teınrnname verilmek şer· 

tlle cldalden vaz geçmek arzu-
Dr. Hakkı Şinasi 

sunda bulnnduklarını söyle· En sıhhi çocuk gıdası 

ınişlerdir. Van nafia sermühendisliğin-
Jeneral "Ghangkalsbe, mu- den: Van-Gevaş-Bitlis (Kotum) 

llasamatın nihayet bulmasını ta- tarikının birinci kısmında (50972) 
cil için bu teJillfi kabul etmiş lira (22) kuruş, ikinci kısmında 
ve bunun Ozerine llç asi reis (54205) lira (65) kuruş, üçüncü 
lngillz harp gemilerine bindiril- kısmında (31096 ) lira (29) kuruşluk 
mlştir. Gemi kendilerini Şang- muhtelif cins ve açıklıklarda ima
haya götürecektir. Chantoungta 

1 majl;Ulp ve perlşıın edilmis olan latı sunaiye inşaatı iki senede ikma 

d ·ı k ve bedeli usulüne tevfikan jenerat Chaug.tung-Chang eya- e ı me 
Jeti terltetmlştlr. Hıristlyan ma- tediye edilmek üzre 1/ 5/ 929 tarihin 
reşal Feng-Yuh-Siang ın kuvvet- den 1/6/ 929 tarihine kadar bir ay 
leri Cbantouogtan Honana sü- müddetle münakasaya konulmuştur. 
rlllmllş ve eynletin kontrolu Talip olanlardan münakasa şeraitini 

ank:in hOkOmetinin itimadını öğrenmek ve evrakı keşfiyeyi gör 
haiz bir jeırerıılıı. tevdi edilmiştir. r.mek isteyenleTin Van vilayeti nafıa 

Tien. Tsiııde bulunan mlllf ' baş mühendisliğine müracaatları i-
knvvetıer lıall ı·:ızırda Honvnın lfuı olun:_:u::.r·:.._ _______ _ 
şimaline doğr:ı •veccUh etmiş· İYANO 
ferdir. J\iareşal Fc g· Yuh·Sien- MÜKEMMEL P 
gın b!ltUn • taraftarları Nankini Meşhur EHRBAR markalı 
terketmişlerdir. 4 J\'iayısta Kw- mOkemmel konser piyanosu sa· 
angsinln kuvv~tleri Kwang-tun- !ılıktır. Herglln öj1;1eden evvel 
ga girmiştir. Canton erkllnı is- saat 10 dan 12 ye kadar Şişlide 
flllya meni olmak için ganbot- Terkos su kut esi civarında 
lar göndermişlerdir. Vervant kalfa apartımanı kar-
Jngilterede tekaüt masrafı şısında Harslm sah (eski Celal 

paşa ) sokağında 8 numerolu 
Londra, 8 ( A.A) - Tekaüt evde görlllebm.-. 

nazın Avam kamerasında harp
tekaflaiyelerlnin muhasamatın • _ _. DIŞ T ABIBI __ ,.. 
hitamından beri İngiltereye 913 A. EDENBURG 
milyon lnglliz lirasına malolmuş 
olduğunu ve bundan istifade 
e.den mütekaitler miktarının bir 
buçıık milyona baliit olduğunır 
beyan etmi{;tlr. Aym devre es
nasında Fransa ile Aknanya 
Aynı maksatl'a 500 ve 400 mil· 

Kuronlar (22 ayar) 5 Lira 
U stik diş l 1/, " 
Bütün çene Q:lstik) 35 " 
Beyo~lu Soflali sokak No 32 

•• ( Tünel pasajını p;eçerken ) -

FLtr. FLIDA. FLlTOKS 
yon sarfetmişlerdlr. Teke.Ot na. Toptan ve perakende satış 

zırı, öııüınllzdeki 10 sene zarfııı, mahall1 

da barrı bul ve yetimlerine ha- man ecza ve ıtriyat 
zinenin tediye edeceği meblağ Z a deposu Bahçe 
miktarını f5 miryon lnglllz lirası 

tahmin eylemeldedir. kapı No 37 

-= 

~ı1111ıııımuııııııııımumımmmı~ımııııijmffinmı~•m • 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük .ikramiye: 
45,()()() liradır 

Ayrıca : 20.0CX) 15.000 12.000 10,00) liralık 
ikramiyeler ve t(}.(XX) liralık bir mQkAfat. 

Bu keşldede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

Dün Galatasaray 
Fenerbahçeyiyendi 
G. S. 2 - Fenerbahçe 1 -
Beşiktaş Vefa berabere 

kaldılar .• 
.- Şampiyonluk maçlannııı en 

muhimi olan Galntasaray - ~·ener 

bahçe maçı iki tarafın bir buçuk 
saat devam eden gayreti netice· 
sinde Galatasarayın lehine neti
celendi. 

Saat beşte iki takım 
Gıılatasara y: 

Ras.im 

dizildiler 

Burhan i\lehmer 
Suphf Nihat Mithac 

Mehmet Kemal Necdet Liltif Kemal 
F!>nerbahçe 

Rıza 

Kadıi Sabih 
Cevat Fikret M. Reşat 

Ni vazi Ai;ı. Z•ki Muzaffer Ne,·zat 
Oyun Fenerbabçenin seri bir 

akınıle başladı. Oyunun ilk de· 
klkalerında iki takım da bir 
birini tartıyordu. Oıruncu daki
kada Kadri topu sllrım LAtife 
çarpmak istedi düştö ve oyun
dan Çıktı, Dakikalar geçtikçe 
Galatasaray deha ağır basıyor 
ve mlilıacimlerinln kale önllnde 
fazla ve !OzOli pas yapmaları 
sayı yapmalarına mani oluyordu. 

Yine böyle bir e.kın esnasında 

Nihat Necdetten aldığı bir geri 
basını hüsnü istimal ederek ki!· 
şeden GelataSarayfn ilk gcılünü 
yaptı. Bundan sonra Fenerbah· 
çenln devamlı sıkı akınları. 

Hefteymın ortalarına doğr~ 

AIA ufak bir çalımdan sonra 
Fenerin ilk ve son golUnü attı. 
Birinci Haftaym Or.lllatasaray 
mulıaclmler.lnln netice verıı.ıe· 
yen bilcumlarlle bitti. 

Galatasaray I· Fenrbahçel • 

lhincl Haftaym 
Oyun Galatasaraym hücuınile 

başladL Fakat Fenerbabçe bilhas
sa müdafaası Galatasaray muha
ciınlerini " of sayt " vaziyetinde 
bırakıyordu. Oyunun onuncu dıı
kikasında Galatasarayın bugün 
pek eyi oynayan müdafii Meh
met, Zekinin pek sert bir darbesi 
neticesinde olcluğu yere yıkıldı, 

ayağından sakatlandı!ıt anlaşılarak 

götürüldü. 
Bundan sonra Galatasaray on 

kişi ile oynamağa başladı. Bu 
sırada her iki kısım bir kaç gol 
kaçıdı. Oyunun yirmi ikinci dıı

klkasmda Alaaddin Mldhata lö
zumsuz bir tekme arkasından bit 
yumruk vurdu. Mukabele 
oyunu bir müddet durdurdu. Bu 
s!rada. bazı mufrit tarafdarla
rın aylarca evvel olduğu gibi 

y ı ne Galata saraylılan <l öv -
mek arzu ve gayreti sahayı mu
hafaza eden inzibatların miida-

·lle bertaraf edildi. 

çenin neticesiz bir kaç ııucu 

Top yene Galatasaraylılarda l 
det ilerlerken Fikret bir ce~ 
vurdu, Necdet mukabele ef111 
istedi. nakem Neçmi Bey 
tasarayın rırta muhacimini 01 
ndan çıkardı. 

Şimdi Galatasaray dokııZ 
şile oynayordu. Fener bahçe 

sırada bir kaç akın ya.ııtı. ·s 
akınlardan biri esnasında i\•lı 
.N'evzııtın aya!';Jndan bir roP :~ 
Fakat ::Hiştü. Pen altı! Fenerh·" 

J q,. 
tar::ıftarları bağırmaya haıır · 
Fikret hazırlandı. 

Düdük, plase bir şüı. 1''13,r 
G 1 tJ" mükemmel bir yatışı. a •. ~11 

layık olmadığı bir maı;ıubıY 
ku rtulm uştu. .

1
, 

GalatU'aravın üç kişi oY"1'.· . k' muhacim hattı yene ı•encr d'.
1 

ıar · :;,ıkı~ttrmaya basladı. Ru ~ırtı 0,ııı. 

tif 'lilıattan aldı~ı bir pasla (lı 
saravın galibiyet goHinil vaptı· ~ . . ~ 
beş ona dakika daha d<' 3 h•ı' 
Galata<araray bir gallhiyede 0,tı 

· kaı• dafa olarak şampiyonluğu 
111 

0Yunculardan maalesef as:ıl.ı; 
• b•r. .. 

zan oyun tarzından aynca 

cejtiz. e"'"' 
Bu mUblm maçtaıı 

oyunların neticesi. olJll 
Beykoz biraz durguıı 

4
,.11 

la beraber eyi bir oyu~ ıı 
ra SUleymanyl bire ıc
sayı ile matlup etti. ,.çı ç 

Befiktaş • Vefa ııı ,cJ '/ 
gazel cereyan etti. oe ır o 
gerek Be~lkt&f tenılZ ~ .... J 
dan sonra Uç ilçe ~!:, .. 14 
clrlar. Befilctatın b"" aı>efllf 
yedik.ten sonra ber tetırl 
mln etmesi şayaoı ~· 
Buna mukabil Vefa d• 
nHc bir oyun gösWd1• 

* * * Mll.lıfm bir graÇ 
fııttıOI 

Parla, 9 (A.A.)- fraıısıı 
çında lnglllz takJJlll 4 sıı"fl 
lamını bire karf1 

ma~ 
Almanya~ tJI 

.-Qııııı 
ın. Ştrese11- ıJtil 

hlm bir ııo e;c~ 
Bertin 9 (A.A) -~1ndB11 

' 1 d tara 
m8.tbuat cem ye ariclYe 
rilen bir ziyafette ~ın si 
Ştresman Alınan}' bl! 

hariciyesi bakkın~~esııt•11 ıt 
irat etmiştir. M. essıllne 

e duyun ın -"' rat v C evred.,., n 
etmiş vıı en wrıe 

ınesa ııJI 
komisyonunun . te,ııııa 

d ek terki ıJll' 
kelam e er . keyıtye 
sası olan tenzıalt oinııısl"1 
temaı; ed!lmeoııŞ 
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~İLLİYET,,İN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 
··-~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

~ı .. 1 t 1 d'tl 1 ııın e e ıuı 1111 

1 Sena~ cel~i meselesi MT;;~~eJ;ıun~a Hiınayei ettalin rar~ıını 
Şehrimizde 250 çocuğa 

''Hıdrellez,,· 
---- .. ·-- --

Yedikulede mevsimin en civcivi' pa yırı 
-----•ff• - - ----

aradıkları Bir 5~tg~u~~uluk elbise verildi - ... ......,. __ 

rla iş istiyolarmış .. 
"Allah zelzeleyi bedaYa yapıyor-a, bu adanı 

para ile sallanıağa üşeniyor,, 
sızı 

antrepo sahi
binin zabıtaya 
llıiiracaatı 

b:ıı Edı; -~~ı namında 
r antrepo sahibi zabı
llıilracaatla Feyzi ve 

~llııh namında iki kişi 
11
ndan iş vermedlklnden 
le tehtıt edlldl~lnl bil-

. lştır. 

;~oföriiıı marifeti 

1~r Ha~lmln ldare~ladekl 
''~ numaralı otomobil Or

Yde ;; }"&~unda Ekrem lı
; bir çocuta çarparak ya· 
"1ır. 

}·ag· "" rl hırsızı nll 
Qı ., 
~t •ıuda vapurundan 8 te-

Yağ çalanlardan Nuri 
'~ınıştır. 

' ---hı k ayıh{'ı arasıııda 
C• . k 
· h ele>inde !,.arıkçı Raif 

• ı·an~ııı Ycrimlcı{ ı:eçerkcıı 
,i'"ııcr i.k.elc'i kı~ ıkçıların· 
chnıer f;ı• ınL· çıkarak il-life 

, "1karnıı.tı . 1 lakkımlıı. cah-
" ' aJlılma~t~dır. 

~'~ nereye gitti? •• 
)r,~ı 
1 1 

Unda Tozkop:ır:ındıt td-
~\ 'r a'efin kızı '"12) ya 

, "za lınba,ınıı darılarak 

t.Çıkıııı:. bir daha da ~el 
' 'r. 

8afııe rnliceııher 
t 

1 
1 

\ •t-il 'c kir"l<t.• i-minJc 
SJ~tc ınuccı herl'i y11kalK· 

ı;. .......... ~ 
iltııııaga atlarken 

' tı . 
,,.,. 1>ıııindc biri llıın ''en 
''it .. 
~ 

1 
~)t:ı traııwa~ a ntlarken 

r ~'l'lıı~. h~,rntlan varalan· . . 

11 
&sto11ta darp!. 

''lu ı 1.ınb li .. ,rındıı otıı·aıı h-
tıi ııJ rıı•ıddci umıımili!!:ı 

tı Uden Cc,at 'e Fııdıl 
ijra t .. 

{' 1'1ıa dun ka\l(a ı;ık-
tıat l 

iıı> ıe\' bastonla ! 'adıl 

' ~~lınden ya alamı~tır. Talı
. ~ılnı~ktadır. 

~ııa - s 
ııtt11 hırsızlık 

. lıtt.t . 
~ :;,,, aıı ııjt.ı malıalle· 

"'! 
1 ' 1•1ıhul k11 mektebi ,, t . 

'"ır tınıı~n J ladil'e h~nııııın 
:SJ.1 • . 

n ... · ~ırcrck k11nıctli bazı 
··ıı, tı r • 

~fi 

~- aıa<'ak .. .. d '114 g11z1111 eıı 
h •t<1 
•r,n a. Kllr bakkalda 
tece ıtıiitekalt Şevki 

tt teıı kahveden çıkıp 
ıı s"~kcn iinüne amca 
~~ YQ ti çıkmış ve bir 
~I~ ar~ilrıden Şevki Beyi 

~UŞ· 

~!.,l<ARAR 
·ı· htv'eı· ı t · ı ı\ ı.:.ct.!l<len: 

ı t ' maıı h . . 
l~I t ..... tk ;3. eyın mıvttfndc 
~ tı~~ ' ııdarnıa holük kıı 

J 1~1 iıı 1 
ıı, •~ •)J ·1. "ıınmuındın '" 

s 1 •kle· ı . 
"' 1 ~ı ıl <.en rautr l:;m1JI 

11~; itil~r 1 tı:ına,ta htılunırık 
l.\j 'ft ltı.uh ~Uluhu t~·,.j.., Vt 

~'~•t •lır olan hürı·ivet 
'' '

10
• ı ·ır · Ilı ııı. i d ,, ıil \'o\lı-dı,ıtı 

•h 0 en ıı ~ ı 'll ~~ı ( rı ı ı ıı..ıkcrı 
ı ~•ı 1., 11 1•rafıudın ni .. tıeti 

t' uı ınış 
"' -tb'•I· k 1>l1n pİI ıdc 
"I ~· ı .. b •kır ccııl den· 

~ ~ • 1
' c ıtczı etındc. .... 'd;... ,(•bi, 

4 'gt 'ft ·•~ tf'"eyanırdı 
na, tıtar 1,mııl Hakkı 

•ınıın · 
ı, •\ t:t ' 'lladıtı 

<•t 1tiLlf " 
' 'ııı•liıııııı· kulu. u ıo,ıül 

- .. 
Eksik olan konfordur 

5 soyguııcunun 
takibine başlandı 

Jtı !tı <ene .ı lıi,layetinden 

bug .ne kadar ~chrimvc ıı;ckn 
seV\ı:lı miktarı g-eçcn ,cnekindcn 
:-:oo kadar fazladır. 

llu.,.iinlcrdc tk şehrimize mu· 
~ . 

him mi ·tarda •C} yah gckcektir. 
Crlen 'r:"Yahbr ıiç ktsımdır. 

l lu,ıı·İ Yapıırlarla e;clenler, ıııiin · 

fcriJcn p;eleıılcr. traıı,it sureti le 
gdcnkr. 

l'ı.:.~em.1 e gunn 'fa:-_ .. ı..;,.;.s. a\'det 
eden ·ı • ,~- ka,. m"tcmc<li Fahri 
hey 'e refikı mahkeme k:ltiplerinden 
lıir efendi ile kiracı;ını br: ki,i 
1"'ar3u..;a hir saat mı.:safcdt! bir mı 
halde tnkif ederek iızerlerindcki 
paralarını Ye l'olır! lıniıı !>azı 

cşyıt,ını ~ldıkt:ııı !'Onr:ı J?;i>r.lerinl 

l lıı.•U>İ lıir seyyah \·apıırile 

gelenlerin hüt~ekri acentalar 
tarafındıın id~re edildiıtinden 

m 'ıhim lıir para lıır11kmamakta

dırfar. \Jıinferidcn gelenler uzunca 
mıiJd.:t şehrimizde blmakta 'c 
epi para bıraknıaktadtrlar. 

ve ellerini haıtlıyarak eırardaki 
lrınol. kenarına hırakarok [irar 
etnıi:lcr. hhrl lıev \e arkadaş· 
lan d•Jtt saat kadar bir uğraşma 
nıticesinde kendilerini kurtararak 
gece yarısı Tar.<u<a gelebilmişlerdir. 

\erilen haber lizerine Jandarma 
kumandanlııı şiddetli takibata lıış
ınışttr. 

= 
Süne mı1cadelesi 

Hir ~chrin seyyah ~ehrl ola· 
lıilmc'i lçin miiteha.;,ı,ı:ırın knna
atinre iJ,.i ~ey Uzımdır: 

Talıiat ve a,ri knn;ur. btan 
bul tahiatııı hah:ctti~l 1-(lızellik

lerlc dolndur. llurava gelen sey
yahlar hayran kalmaktadırlar. 

1 ııkat ~srt konfor Pıaattee>siif 

çok nok,andır.J 
Turing l..ulupten a!dııtımız 

nıalı'lmata n:ımran scyyalı'ar 

hi1im lıirind sınıf addcttiP;imir. 
ıııd:erc - R,ınJar iıı.:iiııeıi ,;ını'i 
otdkr (lklıııtıınu sii)·knıcktc '~ 

geceleri de hiz lııırayıı uyuma~a 
gelmedik: lıizi ııpemı a µ;iitım n 
demektedirler. 

;\kmkketimizc v;ekıı scy: ah
lara fevkal:\dc ,;iıhulet µ;ıi,tcril

ıııektcdir. Bizde yapilaıı pıı<aprırt 

ıııuıımclc,( ,\ıııeri' mlakindcn ı;ok 
dah~ >tıhulctlidir C:ıiıııriık mu· 
ıtmek:;indc de ~'>k ~' hnkt ibraz 
nlihıektcdir. 

Cclen 'cyy:ılıl,ır billıa <A lıu 
nokt:tcbn nıemı>,ııı kalnı:ıktadırlar. 

Aloylılnıizdekl propagandalar 

Şehriıııi1.c ~den ;;en·ahları \'fıl
lariııdan Çcı 'rmd; \·in ha;içte, 

bilha;"ı Yunaııbt:ınJa tiirlli tiirlıi 

propag-aııda yapılıııaktRdır. 

Mir ay kadar c\ el ~chriıni1.e 

1-(elnıcktc olan .\mcrik:ın 'cyyar 
dariılfıınunu Pirede hıılundııl(u 

esnada calcbı: :ırıbıııda nıeııılc· 

ketim iz aleylıindc fn bl:idc 
prııpa;ı:and3 y•ıpılmı~tır. Hunun 
u1.erın" >eyyar dariilfunun geriye 
diinıııli~tur. 

Buna Erınenlleriıı \mcrika Ye 
ln~ilteredc mcııılcketinıi1. ıılevhiııc 
propa~andaları d.ı i i~' c etıııcl.. 
l:lzımdır. 

illısırdan gelecekler 

B ıı sene :\fı,mlan fazla scv...ah 
geleceği tahıııııı cdilnıd.te.dir. 
\hır k1Jn,o\o,lııı?;u Turiııjl; kıı · 

ldıe nıııra<:a~tla ,eD ahat nıc,'cle
lcri hakkınd! nıalılıııat i'tcıni) 

'c lıu >ene :\Jısırd:ın !:Clecck 
olıı:ılar iı;in "C ~ekiltk hir prııg
ram takip edillmesi nıun:l'ıp oln
c.:ap:ını ~ornıu~tur. Kon:-:olo:'lu~a 

f;lzrnı ~ckn ınalılmat Yt:rılırıi:tir. 

Tuıing kıılııp sC)'y~h i>lerimiz 
hakkındn hir eser de hazırla 

ıııaktn ,.c prnplgıında vesaitini 
tC\''İ etmektedir. --Emanette 

Buz fiatleri 
Bu sene buz kaça 

satılacak'? 

Buz flatları hakkında Mez
baha mecllsl idare reisi 

Tahir Kevkep bey demlştlrkl: 
lmtlyazname mucibince 

buz her sene hazirana ka
dar 5 kuruş, 10 paraya; 
sonra da 3 kuruş 10 para
ya satılır. Bu sene de öyle 
olacaktır. 

\leı;in ve Tar<os mınt•kasında 
yapılın <iudetli nıücıdcle ncıicesinde 
!'Üne hı?cresi henüz 7.arar Yern1ek 
zamanı gelmeden lıiiyül. ınlkya•ta 
tenaku~ etmiştir. 

!\'lütchassısların fikrinı.:t: nıah:;u 
Utıa hı'ar olmaıacaktır. <.'ünkii bu 
hu~u~ta l.:Hyh.i hıı ınüthl~ lııt~~rcye 
kar~ı \·aktinde h:ı7.ırla.n3.n bir mücı· 
dele açınt~tır. 

lkı:'at vckMeti:ıin bir emriyle 
'iıntlı mınıaka addedıl ıı \ler in, 
.\dana. Gazi .\yıntaıı. < rl•elilıereket 
'e ~ fer.ış \ ilhctlerinden huP;d•)'. 
arpa He sap Ye saman•n \~u5tos 
IJ~'I urihine k•d•r fhra ~ı ıııenolun 
ınu ~tllr. 

U ~şak kong-rası 
l ;ftk ·ricarct odast h.un~ra:o.ındıt 

mübinı hıızı 1\:!rıtrlar \ cril:-niştir 
ı,ı,n~ranın \ apıln1:ı .. 1111 i..;te<li~i 

mühiın ıne..;\:lcleri a~:ı.~l\a yazı\'oruz 

l ııA h;ılılan • \nıeri~ada pek 
çok ra~lıct hulnıu; tıır \merika hu 
kUn1etiııin halılardıı.n ahlıif,ı 1' 0 fı5 

giiınrü~ re:.1111i11iıı mutc:<lil hir: h:ıle 

indirilmc ~ i için hliklın1etin1izin h:~eh 
hli:iıtt.1 hıılunmı..;ı tenıc:nnı tdihni~tir 

\l·f!1n'."·:ı '"~ Fransa.dil lran ,.c 
·Yunırıi:'t.a:1 h11tli1Pll!l l,l\·a.;cn halıl·ı 

rımır.Jttn ~ıklt:t ii;:crindı.:n gümriık 

re~mi :ı 1 1nın~kt!tdır. 

1 hlılorıtn' !. digcr nıcııılekeılmle 
imal cıfllcıı lıolılorJ•ıı pek mükem 
ıncl o!Jıı~und-l'l .-. ıJ...l(t i~iharilc onlar 
dırcce:-.indt" ı>lın:tdıgından rc\açt;ın 
dü,mcktcdir. 

Bunun için Türk lıalılaıına fiat 
i.izt·rindcn güınrUk re!'ııniniıı alınmı.;,ı 

için tesebbü.;11a.ı hulunıı!nırııı;ı üae 
nilnli:-rir. 

Kaçakrılar nıalıkum 
Eı lcrindc k•ı·ak >i~ara kAğıdı 

tutulnıık ınııdde:-:inden 11117.nun 
\danada :\lıı<tıfa ı c aıhda~ı Ahmet 
hakkında n1u~1akenH: neticc~inde 
10.~.JJ.f,<J;l kuru~ l'ezavi n:ıkd itıtına 

kı1rıtr '~rilnli 1 tir. 

,tfıkara fotoğrafrıları 

A nbra, ıo \lilliycr .~n· 
karl fotııp;r;ıf~·ıla·rı bir cemi

yet te,kil l'tıniılerdir. (, 'emiyctin 
bir de tca' ün >:ınılıjtı hu 1 uııac~k tı r 

SUNA HAŞERESlLE 
MÜCADELE 

Adanada Suna bulunan ma
hallerde mücadeleye faaliyetle 
devam edilmektedir. Crheti as
keriyece mücadele emrine yinni 
beş asker mücadele nıuakkiple
rinin refakatlarma verilmiştir. 
Mücadeleye hummali bir suret
te devam edilmekte olup yevmi
ye beher nüfus liiakal yarım ok
ka miktarında Suna haşeresi top 
!ayıp imha etmektedir. 

Haşerenin en ziyade mütekii
!>if bulunduğu mahallerin Kila
dor, Deniz kuyusu ve Çimeli 
kariyesi mezrııatıı;ıda bulundu
gu söylenmektedir. 

, 111, 1 • h., h rı • ılcı hdırlı~ırı 
' a , kctı ıı:• rfıln-cıt;ğ 
" 'inek iliin m kıupla 

•1t 
tt~ı \c Cttı 

1 
' hır 

a'>it ( ltnaı~tı f:rk~nı •~kc.·riyc 'c 
:; ı 11at '-lir ... c\'atin şahaderi!e tıha· 

I Kk k c' cdi~ire lıinıcn ınuınailc~ ı 

BİR KUSTAHİN TEVKİFİ 

Cebelilübnanda Türkiye lehi
ne hakkı hiyarınr istimal ederek 
memleketimize gelen iğnatyos 

oğlu Sadullah Müdevver ismin
de bir serseri hükumet aleyhin
de tefevvühatta bulunmuş ve za 
bıta memurlarına karşr.dunnak 
küstahlrğınr göstermiş oldug un 
dan derdest edilmistir. İğmı.t
yos oğlu Müdevver kim bilir 
hangi iblisane niyetle İzmire 
gelmiş bulunuyor. Mahkemede 
bu 'cihetin de tetkik edilmesi 
muhtemeldir 

h "Uc 

1 

".ldı hey"cu ınıth:>ll5i1''4 Yerilnıi~ 
, 11 11 3. :1.r r fine ıııLt efıkan k:lf"! 

' r 

Parkta danslar yapıldı 

Himayel Etfal cemiyeti lstanbul 
merkezi dUn cemiyet şube

lerinden ve mekteplerden gelen 
250 çocuğa elbise, ayakkabı, 

şapka ve muhtelii hediye tevzi 
etmiştir. 

Elbiseler çocuklara Sultan 
Ahmet camisinde tevzi edilmiştir. 

Vail vekili Muhiddin Bey 
've Merkez k11mand11nı Emin 
paşa da hazır bulunmu~lar ve 
bir çok çocukları kendi ellerilo 
glydirmlflerdlr. 

Tevzlattan sonra çocuklar 
önlerinde bahriye bandosu ol· 
duğu halde GUlhane parkına 
gitmişlerdir. 

Parkta bando çalmış çocuk 
dansları, yarışlar yapılmış ve 
mUkl!atlar tevzi edilmiştir. 

Çok {'OC11klular 

Yedikule tramvay durak ye
rinden biraz ilerde üstünde yer 
yer otlar biten kocaman bir ke: 
mer karşınıza çıkar. Yedikule
nin drş kale kapılarından biri 
de budur. Dün bu kapının önü 

Altıdan fazla çocutu 
valdelere de elbise 

birer de kuzu verilmiştir. 

olan seyyar satıcılardan geçilir gibi 
ve değildi. Testisini kapan, işpor

tasini omzuna vuran, soluğu o
rada almıştı. Bir kayna'!madrr 
gidiyordu: 

Cemiyet yakında çocuklara 
yeniden elbise tevzi edecektir. 

M/Jteferrik H. 

Pahalılık __ ... __ _ 
Tavuk fiatlan da 

- Tazeden al, tazeden al! .. 
-Haniya gevrek simi . .iii ... t!. 
- Fındık içi, ceviz içi, badem 

içi ... 
Ceketi omzunda, kasketi elin 

de, kolları dirseğe kadar sıvalı 
bir kopuk sordu: 

- Canımın içi de var mi? 
artıyor.. Ve heriften alacağı küfürle 

, karışık cevabı işitmemek için 

Pahalılık devam ediyor durmadan uzaklaştı. 
Her şeyde olduğ·u gibi Tekath yaylı arabaların dizil 

bilhassa turfanda sebze flat- diği tozlu yolun başında koynu 
ların da ihtikar vardır. Pat koltuğu yiyecek sepetlerile do-

• lu bir kadın avaz avaz bağırr
lıcanın tanesi (151 kuruşa, yor: 

kabak ve taze fasulyanın - Seyir seyran bizim neyi
okkası 100, enginarın tanesi mize imiş. İşte yine Mahmure 
(30) kuruştur. Balık fıatların- meydanlarda yok. . . Mahmu-
da gayri tablillk vardır. s re!. . . Malı ... mu. . . reeee !. . 

c~liil he1Jlll fikri ı kız nerdeysen cevap versene .. 
Bir arabacı sordu: 

1; l'anka·ı unıuıııi ıııiıdıır'!:c 
CcW Bey. IMv~t pahalılııtında 
81(ır [;\İzlerin de ıe,iri oldıı)tı~ım 

lıazı lııınkalHrın faizleri ns~arı 

1 ~ den ba~lavarak .1'1 c !..adar 
çıktıl(mı, isr<ıf hayatı ~ a~~y;ınl:ı 
nn da calilıi tfü.k:ıt -ıırcttc art· 
tı~ıııı lıcyaııctnıiıtir. 

L nıumi h;ırptc Emanet gı

dalara azaınl fi:ıt 'azı salMılye
tini hai7.di. 

Emanetin bu i~lcrlc ttkrar 
ugrx~nıası kahil ı:ıirıilmektedir. 

Emanet mu~\ ini 1 f:ınıit bey 
lııı et pahalılı~ı hakkında di
yor ~i: 

- .\k7.halı• mcdbi idare 
rci>iıııkn ka,Jp.lar sirkettnin 'C· . . 
hinle et ticareti yapmadı~ı cc' a 
hını aldık. 

- Yeşil baş örtülü bir krz mr 
idi? 

- Ha. . öyleya, başına ye
~il bağlamrştr. Aman nereye git 
ti kuzum? ... 

- Belki senin ki değildir.Be
nim gördüğiimi.in yanında bir 
delikanlı ... 

Kadın, heyecanla sordu: 
- Mektepli mi, başında sır

malı şerit var mı idi? 
Osrrada yeşil baş örtülü bir 

krz koşarak geldi: 
- Anne, nerdeain allah aşkı

na, deminden beri seni arıyo
ruz!. . . Zavalli, Mahmuresine 
kavuşmanın sevincilc ne diye
ceğini şaşaladı: 

- İlahi kızmı, aklımı başım
dan aldın!. . . Hesna hanım· fi. 
Hin nerdeler? 

- İlerde gidiyorlar ... 
Düşe kalka kafileye karrştr· 

mıie&delesi her )~ydeıı ncl par:ı !ar. O sırada arkadaki büyük 

Tavuk da pahal1111dı 

Şehrimizde tavuk: flatlerltıln 
t 40 kuruşa çıkması üzerine 

bazı tacirler Ru~yadan tavuk 
celbine teşebbüs etmişlerdir. 

/<ırka ocağı açıldı 

Dun llğ'leden sonra Cumburl
yet Halk fırkası Fatih nahl· 

yeslne merbut Ihsan Bey malıal
lesl fırka ocağı meraslmlc kllşat 
olunmuştur. Bu mllnasebetle 
ocak binasında bir mUsamere 
tertip olunmu,tur. Bilhassa bazı 
mektepli Hanımların oyunları 

çok muvaffaklyelll olmuştur. 

Şlrltel/11 yeni N1p11ru 

Şlrketlhayriyenln yeni yap
tırdıtı "Altunkum. vapuru 

bu akşam limanımıza gelecektir. 
Şirketi hayrlye idare nıecllsl 

rclıf Necnıeddln molla Bey de 
dlln Avrupaya ııtmlftlr. 

Aııkar11daıı gele11le11ler 

lopanya ıellrl ile Alman ceneraı 
koasUIU dlln Ankaradan şeh

rimize gelmi,ıerdlr. 

Misyonerleri koıını11 ce111lgll 

M isyonerleri kovma unvanfle 
bir coaılyet tetkfllne te,eb

bUı edilerek evelld glln bir fçtl 
ma yapılmıftır. Tespit edllen 
şeyler Pazıırtcsl gllniı toplanı
larak ı:UrUfUlecekilr. 

kervan da hareket etmişti. Bu 
kervanda kimler yoktu ki: 

Susamcı Arab karıları, davul 
çala çala gelen İyip oyuncakcı~ 
sr, elindeki sarımsak demetin
den birer tane soyup yanında
kine ikram eden Topkapr dil-

Şehrimizde panayır 

Ticaret odası lııtanbulda bcy
nelmllel bir panayır yapmak 

fikrindedir. 
Bu ı,ıe uğraşan komisyon 

panayırın ne fekllde oıacatını 
tespit eınıı,tır. 

Panayır Uç ay açık buluna· 
cıktır. Panayır için llzını (elen 
~00 bin lira sermayeye Vilayet, 
Şehremaneti de iştirak edecektir. 

. -.. 

Kadriye H. nıesele.d 

Kadriye hanım ile dlğar mev
kuf arkadaşlannın ıstıçvap

larına bugün de devam edile
cektir. Mevkufların lhtlllttan 
memnuiyet mUddttt bittiği için 
10 gUn daha temdit oluamuştur. 

Bu müddet zarfında Bulra· 
rlstandan ıetlrlleçtk Ferdi ile 
mununlfJ'tP muvacehe edilnıesf 

muİıtemeldir. 

Vapur rekabeti 

Seyrhıelalıı idaresi Karadeniz 
11ceııtelerlııe bir ıamlm glln· 

dererek hususi vapur acentele
rile re!labct edllmeınesinl bll· 
drlmişllr. 

berleri, değneğini kararak, sü- ermeni dayanamadı: 
müğünü çekerek: «A krzrm, bu - Allah zelzeleyi bedava ya 
yol daha bitmiyecek mi?» diye pryorsa, bu adam sizi para ile 
soran hanım nineler, güzelce sallamağa üşeniyor! 
bir kadın görünce horoz gibi ka Bu ne iştir zo. . Tarifen 
bararak sırnaşan mahalle tosun yoktur senin? ... 
ları, daha burada tipleri hatırı- Bu söz, salıncakçryı kızdırdı 
ma gelmiyen kadmlı erkekli bir - Ne tarifesi be. . . bunda 
sürü krmseler. . tarife benim keyfım. . . Kimse 

Peki ama, bunlar böyle cum· yi zorla bindinniyoruz ya ... 
bur cemaat nereye gidiyorlar? Ekmek mi bu ki narkı olsun?. 
Efendim bunlar,-sizin anlaya- Kimsede ses çıkmadı ama sa 
cağınrz-Balıklı üstündeki Er- lmcağa da artık kimseler rağ 
meni hasıahanesi bahçesine gi- bet etmedir. 
diyorlar. Haberiniz yok mu, bu Ötede masaların ha. ında se 
gün orada panayır var, panayır! petlerini açrp--allah, ıl'e verdi 

Bunu belki siz haber alama- se-yalancı dolma, soğüş, bö
dmız, fakat ben daha geçen se· rek ... bugün için hazırladıklar 
neki ziyaretimden gününü tes- nevaleyi ortaya döken ermen 
pit etmiştim. aileleri şampanya niyetine pat 

Bir tarafını hisar dibi, öbür !ayan bira şişeleri karşrsrnd.i 
tarafını bostanlar kaplayan bu keyif çatıyorlardı. İçlerinde aş 
uzun yol, araba ile çok sürme- ka gelip nara atanlar bile vardı 
di. Hastanenin önünde indim. Drşarda hastahanenin önü z 
Bahçeye doğru yürüdüm. Fa- yaretçilerle dolmuştu.Meğer bu 
kat bu bahçe serbesçe girilir gün aynı zamanda hastanenin 
bir yer değil. Kapıda birisi 0 • yıl dönümiine musadif imiş. Ka 
tcrmuş, bilet kesiyor. Bizden de pının önünde bayraklarla süslen 
usulüne tevfikan on kurus aldı- mis. bir tak duruyor. Üstünde 
lar. Bahçeye girebilmek hakkı- şu cümle yazrlr: 
ıır kaTanmrştık ama içerde bir «Hastanenin 97 inci yıl dö 
tek boş sandalye bulmanın im- ııümüıı. 
kanı mı var ki. . . Haber verdiklerine göre bu 

Gelişi güzel dolaşma~a ba~- gün Balıklının da günü imiş. 
!adını. İrili ufaklr ermeni dilber Bir çok kimseler Hidrel!ezin ke 
!eri salnıcakların etrafnıa top- yfini belli ki bugün çıkarıyor 
lanmrşlardr. Artık beğen, beğen !ardı. 
de beğendiğini al 1. . . Vakıa Hidrel\ez Pazartesi ~u 

İçlerinde sahiden güzelleri nü gelip geçmişti ama tatil gü 
de var ama tüylü yanaklı, ko- nüne tesadüf etmediği için bun 
caman el ve ayaklılar arasında dan kimse bir şey anlryamamrş 
bunları seçip ayım1ak öyle pek ti. Dün işte hem panayır, hem 
kolay değil. Sonra 0 konu~ma· hidrellez, ikisi de bir araba çık 
!arı nedir? «Mega, çega. gdlas, U. 
gudes», hep böyle «ç» «g» bol- Kapının önünde ihtiyar bir 
luğu arasında gacır gucur öten adam, elinde tuttuğu küçük ve 
bir lisan!. . Şimdi nöbetle sa- sıska marulları turfanda bir 
lıncağa biniyorlardı. Fakat sa- meyve gibi 6elip geçenlere gös
lıncak başında duran adam da teriyor: 
amma aksi imis ha ... Tam ke· - Yerlinin yerlisi, Yedikuk 
yiflenecekleri ;ırada inclirmeğt: nin malı. · · 
kalktı: Fakat fi atını sorup ta tanesi 

- Hadi bakalım ... Matına- onbeş kuruş cevabmr alan uzak 
zeller ... Başkaları da sall:ına- laşryor. Yaşlı bir kadın elile yok 

k ladrktan sonra: 
ca !. · · _ Ayol, dedi, bunlar yerlı 

- Peki ama, şimdi biz sal- b 
malı değil, aksana burusmus-

landrk?. .. . 1 b'I 
Y 

. ar ı e ... 
- ok, sız sallaıunadmu da Marulcu bu söze fena icerle-

ben sallandım! eli: -
- Başka bırakma/;!ll. . • 

-Saatine baktı: 
- Vakit geçti gayri ... İkin 

ci postaya kalanlar arr: para 

- Kusura bakma ama, o se
nin kendi buruşuklu~un, 1-Ianrm 
dedi. 

verecek ... Öteden bir ihtiyar M. S. 
ııtı ıııı ı ııııııııaeııııtı•aıııııııııaııı 

Bir rivayete dair 11/tlk fiyattan 

Dün kartı gazetelerinden A nkarn, ıı \lil 1hct) - llur
blrlnde At Mussollnln tem- 'ada tiflik mııamek,1 haıl~
muzda şehrimize gelece)tl mı~tır. Fiyatlar ~cç~n 'eııedeıı 
yazılıyordu. (.ıo kuru~ n,,k,~ııdır Hu ı:-unku 

Şehrimiz mahaflll bundan fiat ı ~-' kıını;t.ır. 

ademi malılm11t beyan et
mektedir. 

Tayyare piyankosu 

Tayyare piyankosu 6 ıncı ter· 
tip dllrdOncu keşldesl buglln 

çekilecektir. 

Komiserlik l111t/Jıa11lart • 
Pollı komlserlltl imtihanları 

Haziran iptidasında Jcra 
edilecektir. 

·-· 

Balıklı Pf!ııauırı 

Dun Balıklı panayırı olduğun
dan bir çok Ruınıar Yedi 

Kule haricine çıkarak cğlen

mlflerdlr. 

1karet nılJzesl 

Gıılafusaray 11.Jeslnde talebe 
tarafından bir ticaret mflze

sl açılmalı.tadır. Ticaret borsası 
da bıma muııılıeret edecektir. 

Rumeli Hi.~aruıa lranırıag 

EmioönUoU • Bebek tramva,t 
hattının Rumelf Hisarına ka-

dar temdidi için yolun tesisine 
başlanmıştır. 

11.\\1..\R -----------:\ l uallim 

l)oktor Hafız Cen1al 
Dar 1, sınir '" ço ·uk hn< 

talıkl:uı mucaha,,ı<ı 

Cuıııadan nıada herıı;iin sı-at 

(14-liı) ya kadar l>i\anyohın 

<lakı kablne;ındc ve Cumartesi, 
~ah ıı;~nleri Rami de (Q·I~) 
raddl'leri•ıde ha<t:ı k:ıhul eder 
Tdeloıı: J,taı:bul 2JI).' 

[ · 
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BUGÜNKÜ HA VA 
Dnücn lulı buuet 20, en ıı 

IS derece idi. Bu g(ln havı açık 

n rUzcit po7ru olmuı mub· 
temeldir 

alm!f olurlar. 
• • • 

Ben bu hakiki vak'ayı ar e
datlara anlattığıııı zaman içle-

---------· rinden biri dedi ki: 

E 1 
-Bereket versin bb de bu 

ftanın yazısı çeşit aklı başında yankesici 
yok! Yoksa halimiz neye vanr. 
Aman yankesici diyince aklmıa 

300,000 frank bir vak'a geldi, aize anlatayım! 
Bu rskk•mJ 1:onmce bir acr- dedi. L!ldn birdenbire saatine 

maye yahut bi.r ptyankonun bu- bakarak: • 
yük ikramiyesi zannetmeyiniz. - O! çok g~ ~alnıış~! ın
Bunun ne olduğunu şimdi size $8 ilah ';1!lsait bır ~il~de ~ız~ an
anlatacağım. Vakia mahtyeti latmm. diyerek cı~tı gıttt; U
fcna bir şeydir ama şeklini an- muyorum sayanı dıkkat bır a
layınca insanın bila ihtiyar dam olan arkada$ımın anlata
taktir etmemesi kabil değildir. ı-9~1 • sey de savanı ıhklrnttır. 
lıte vak'a: Belkı haftaya bunu ıı~ı,ı.,ı.,.;m, 

Parisin belki de dünyanın en FELEK 
büyük kuyumcularının bulundu 
ğu, rü dö la Pe (rue de la Paix) 
.sle bir büyük kuyumcu dilkkaru 
lıa §ık, temiz bir müşteri gelir, 
bir tek ve büyük pırlanta ister. 
Mağazada mevcut bütün taşla

Mektepliler 
Müsabakası 

Jlcinci hafranın en mühim hab<!rı· 

·n gösterirler, fakat müşteri ,,; s<!çip yazmakta birincıligi kaza

müşkilperest görünür, ve hiç nan lstanbul <!rkd: Jisesind<!n Meh

bir şey almaz, kalkar. Tam 0 di Efendinin yausı şudur: 

ıırada diikkin sahibi pırlanta
lardan birinin eksik olduğunu 
görür ve hemen kapıyı kapayıp 

Hariciye vekilimizin 
~egahatı 

fik müşterinin çıkmasmı men' Aaırlardan ben varlıgmı bütün 
eder. Mca'ele müşteriye izah o- cihana tanıtan ve bu ugurda çok do
lunur ve derhal çağrilfuı bir po- fa canını fedadan çekinmeyen Tür
liıı memuru tarafından üstü ba- kün bir murahhaımı bundan 8 ac
§1 aranırsa da bir şey bulunmaz. ne eve! (Loitcorç) huzuruna kabul 
Ancak bu gibi vak'alarda tat ve etmeye tenezzül ctmcmitti. Türk az 
incinin hırsızlar tarafından yu- minin, Türk varlığının kalkdığını 
tıılduğu vaki olduğundan ku- zannedettk kendilerini a.rıa kadar 
yumcu şık müşterinin, kuvvetli çıkaran Avrupanın ileri gelen adam 
bir müsil verildikten sonra na- lan büyük GAZİnin bu ıiyaactini 
ı:arct altına almmasmı talep e- anlayamıyacak kadar acizlik göa· 
der. Yalnız bu halde eğer çalı· terdiler. Türk amıi yuca GAZİNİN 
nan şey şuphelenilen adamda ckhaaila 6 acnc içinde Dünyada biç 
çıkm,,zsa tazminatı maneviye bir millete na.ip olmıyan bir ıcrcfle 
vermeyi de alel'usul taahhüt e- ylirildll. Artık avrupalılar gördüler 
der. Müşteriye (40) gram hint ld: 
yağı verdikten sonra yirmi dört 
ııaat beklerler, pırlanta meyda
na çıkmaz, tabii haysiyeti ihlal 
edilmiş olan mü teri mahkeme
ye müracaat eder, kuyumcuyu 
300.000 frank tazminat tediye
sine mahkum eyler, paralan a
lır gider. 

Kaybolan pırlantanın ne ol
duğu büı.runez bır esrar olarak 
kaı.ır. Aradan dort sene geçtik
ten sonra her hangi bir cürın 
scbebile tevkif edilmiş olan bir 
kaç kişi yekdiğerini ittihama 
çalışırıarken vukua gelen itiraf 
!ardan mahut pırlantanin ne ol
dıığu anlaşılır. Bakiniz ne ol
muş: 

Kuyumcu düt:kfuıma girip 
tek taş bir pırlanta isteyen ve 
hiç bir şey almadan çıkan müş
teri kendisine arzedilen taşlar
dan birini çabucak alıp elinde 
hazırladığı sakız parçasile önün 
de oturduğu masanın kcnarmın 
altına yapıştırmış. Kendinden 
bir iki saat sonra gelen diğer 
bir müşteri bir cep saati beycn-
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Karplarında genç, dinç, uyanık 
bir mlll«t var. P«k yalı:ına gelinceye 
kadar haıta biradam nazarda bakan 
avrupalılarm kralları, Rciai cümhur
ları bu gün Hariciye Vekilimizi 
hürmetle karşıladılar. Artık fÜphe 
kalmadı iri onlar kadar lrudrcth, on
lar kadar azcmctll. onlardan kat lı:at 

tettfii bir Türkiye vardır. Yilkack
lf ğimizi henll.r anlayamıyan Avrupa 
daki bazı adamlar Tevfik Rtiştil b<!
yin temsil ettiği TUrkiyenin cela-
detini, içtimai ve aiyui hayattaki 
mcvkiinl bir defa daha gönnilt ol
dular. 

İ!te bu acyahatln neticesidir ki: 
Senelerden beri kanlı harplere sah
ne olan Akdeniz ve Trakyada ebedf 
bir ıulhu ailkiln dcvamcdccek bu 
müddet zarfında bilyük Türk elleri 
sevgili vatanımızın i.mar ve itiI.aaına 
çalışacaktır. Altı bin aencdir Türk 
enbüyilk bir millet olmuı kıyamete 
kadarda böyle olacaktır. Gilncı Tür
klyciçin doğar, her ıey Türkiln
dtir ve Türkün olacaktır. Çok yaşa 
büyük tchberimiz 1 

Köy hekimi 

. tlLLl) t.."f CL \IARTESI lA Yl:ı 1929 

Pestil 
\'llldlıriyetin umumt kAtlplllt 

kaleminde, sekiz daktilo hanımın 
içinde iki erkek. memurduk: Za
hltle ben. 
Hanım kızların hepsi de Zahide 

hayrandılar . Sabahtan ak~ama 

kıllar, teı;blh çeker gibi. Zahidin 
ismini ap;ızlınndan düşiırmezlerdl: 

- Amıın Zahit bey ne tuhaf 
adamsınız ~. 

- V ıllahl öm\lnılniız Za hi!L 
- IJAhi Zahit bey L. Böyle 

şeyler n('rden de aklına gelir! .. 

• • • 
Bir akşam, daireden çıktıktan 

sonra, bir bakkal dükkAnında pes· 
ti! p;ôrdlim . Aç gözlü değilim 

ama, içim çekti . Dukkana gir
dim. 

- Şuradan on kuruşluk pestil 
ver! dedim. 

Adam tam pestili saracağı za
man, şeytan dürttü." 1 ler tuhaflık 
Zahidin aklına ıı;elmez yH... Ben 
ue bir tuhaflık yapayım ! ,, 
dedim ve pestil tabakasının bir 
ucuııdan tuttum, bir iyice yala
dım. 

- Fena, dedim, 
kayısı yok mu? 

- \'ar. 

erik bu, 

B8kkal kayısı pestilini aldı. 

Onun <la ucundan tuttum, lyıce 

emdim, yaladım ve damağımı 
şaklatarak; 

-- Bu da fena, dedim, siyah 
erik restill veri 

- Peki efendimi 
On kuru~luk siyah erile pes

tili aldım ve çıktım. Eertsi gün 
dairede, daktilo hanımlara anlat
tırn. Kırıldılar gulmekten. Yalımı 
Zahit somurttu. Benim beB;enil
meml çekemem~ti : 

- Bakkal yapdığını gôrme
ml~drl dedi. 

......... 
Akşam daireden çıknktan 

sonra Zahidin koluna girdim, 
onu bakkal dükAnına götürdüm. 

M. Zade R. bege 
Ve bir ıı;lin evci yaptıpnı pbi, 
blltün pestil cinslerini yalayıp 

emdim. sonra on kuru~luk pe>til 
alıp çıktım. 

~:nesi ırun hanım kızlaıa gene 
ınlamm. 

Hem hu 'efer f\ÖrdU !\Ör
medi yok.. dedim, Zıhit bera
berdi. 

Zabit hanımlann kfthkahalarına 
kızdı: 

- Adam. •en pestilleri yalar
ken .,..na bakıyordu ama, bakar 
kör ıı;lbi bakı~ordu. Aklı başka 
yercıeydı onun, ba~ka ~y duşü
nııyordu' 

-4-
Per~embe günü, öyleden biraz 

eve! çıktık. Çıkuk diyorum, 
çiinkll yanımda daktilo hanımlar
dan biri <le vardL Kendisini 
yeme~e davet etmi~tim . 

Yolda dedim ki. 
- Sizinle benim meşhur dük

kAna uğrayalım mı ? Adamıı na-ıl 
oyun etti~ıni göstereyim. 

- Hay hay 1 

DükkAna girdik . Bermutat, 
bakkal pestili saracaftı sırada 

tuttum, yaladım : 
- Fena, dedim, bunu lste-

mcm. 
Bak kal 1'a~ını salladı . 
- Alacaksımz, dedi, yııl!dmız. 
Öyle şaşaladım ki, adam hay

retimi anladı, dedi ki : 

- Her zaman akşam usıu 
geliyo snnııı, slzc i~te<liıtinlz gibi 
bütiin pestilleri valanvoruın. Hal
buki şimdi oy!e 'r emc ıtimi ye
dikten sonra hen hepsini birer 
kere yalar ağ'.r.ımı taclı?andırırım .. 
Uııba yemek yemedi'.11 ! 
f jtzım dört karı~ açık kaldı. 

Baki.al iltve etti: 

- M üşterlmsinlz, sizi darılt· 

mak istemem. Şimdi yemeğimi 

yerim. lster·enlz yarım !;3at sonra 
tekrar ıreliniz. 

Selimi izzet 
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Bu rilnkil yeni bilmecemiz 
Soldan aata: 

1 - Hane (2) Dışın aksi {2) 
Şuph• (3) 

2 - YilAyctlerimizden biri ( 4) 
S - Beş Vlkına okunın ( 4) 
4 - Başı hayvanlara kıtlıım 

(l! ) lstınbuldı meıhur mnt ( 4) 
5 - Çifte fisc~ne doldunılın 

(5) Yerinde ıtır olan t•)" (3 ) 
b - Nldı (2) Temele çıkılan 

f<J (4) 
7 - Dilini ıür "emri huır, (4) 
8 - Değiıtirme (5) 
9 - Gcniıin aksi (.l) , aprık 

\anon şey (3) 

EGLENCELERİ 

Dünkü bllmecemlzlo 
halledllmlş şekli 

Yukardan •t•&ı : 
1 - Yarma (2) Sopa {S) 
2 - Yazık nida!! ( 6) Uzak 

nida.'\ (2) 
J - Oosı (3) 

3 - Müslilman (S) Bcyu (2) 
:; Nota (2) 

6 - Sıcaktı tenin döktüıtl (8) 
Ez "'emri ha~ır,, 

7 Huıusl ııhsı mıhşuı ( 4-0 
8 illallah {6) :-ioıa (2) 
9 - Xik.ihtın evelki mera.im 

(S) 

Çorlu· Belediyesinden 
11-4-929 tarihinde ıeh!e 
edilmek üzre münaka
sada bulunan su yolları 
inşaatı 25 mayıs 929 
C um art esi günü saat 
on beşte ihalei kat'iyye 
si icra edileceğinden 
4 m~yıs 929 tarihinden 
itibaren 20 gün müddet 
le temdit edildığinin pro 

şeraiti anlamak 
üzre taliplerin Şehre-

• Je ve 

yarınki 
Paz" 

Bu gilnkü 
Cumartesi v • 

ıı:unlcrt 

ASRİ SL -EMAD 
:>aat ı o ı 2 matinesinde ııı•ıh 

Ttirk dansöıti 
SERA AHMEDIN 

tşttraklyle V ARIYETE 

HILIL ştlNdibM
1

iSINI 
C yAdanSıııbÜ 5 

filmi bqlıyıcakar. 

sinemaya niçin gidi 
Her gilnkü yorgunlukl•r 

istirahat etmek ve r;Uzelcedl 
lenmek için sinemayı gi si 
Fakat stcaklann hasma•ıyle 

1 
ma salonlarının havası ıa• 
eder ve pirelerle tahta Jcıı 
kat'iyen size rahat bıraknıaJ. 
nema müdürleri Avrupada Y' 
dı~ glbl her aeanstan 5on~ 
!onlara t'LITOKS serperler, 
başaran öldlirmüş salontın )14 

sını hem dezenfekte edip tıZ' 
hem de ona güzel bir koku ' 
mlş olurlar. 

lııanbul Asliye Malılı:eıııefİ 
ci Ticaret dairesinden: k 

Mahkemece furubtu 
olan Karqıçta aoguk hı>'• ı)(~ 
da mevcut 372 varil bal, l~ 
1929 çarşaııbı gilnll saat on 
ikiye ve kabil olmıdıgı ~ 
tııkip eden günlerde furubt 1 

il4n olunur. 

lııanbul icra daircıindtP: Jı] 
Bir borç için cümlesi ıı,ıl 

mımulıı.ıından olmak ve ıeftrf l1' 
bulunmalc üzere buhar taıın~ ırı• 
mı, kırma, doldurma, ıyrrrıı; fı1 
nderl, müıcaddiı moıör, 1 

gllnü uat 1 ı den ltlbucn dl 
çılınlı, Saka çqmc .alı:aıı" ol" 
N. k114ıüyü fabrlkısınd• ;ı 
llln olunur. 

----~-
Satılık halle~ 

~'.ogaziçinde Kaoııcadt · 
iki dakika mesafede ol~~~t 
yalı gibi ve nezareti fevk ııoY 
haiz gayet kullanışlı ycrıl ıer~ 
hamam ve çifte tuluınb•51 ~ıl' 
teşkllAn ve muşambalı. Jlll ,J 
kAfl çiçek bahı;esını r,rıpl' 
odalı hane satılıkur. t 
Balıkpazannda MaksudlYe ııt 
No 85 te sahibi Del"1' 

müracaatlan. 

satııık köşk 1 manetine müracaat ey- Göztepc İstasyon~· 
Türk sigorta şirketi lemeleri ilan olunur. ~~~~eh~~~~ 
lttihadıMilli 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH ıır. soda. 2 kuyu, ı aıi ~" 
İcra eyleriz. Sigortaları halk için müsait luınbası, 3,5 döniifnlll' Ç>rır 

şeraiti havidir 2 Karaağaç Müessesatı katibi :~e~~n;:::r:;:,. 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı Umumiliğinden· Tayyare Piyango. ac>'' 
.' rııtPsl ııhuınnıııyaıı '.e ıir'<'rde acf'ntıı a"nııııınkta lır • ğünde Şeref Beye rniıf 

~ Tr 'ııfr ı : Brvn~lıı - :?O!H ~ Karaağaç Müessesan Paymahalli ahırlıriyle Mezbaha karşısındaki :;le::;:c:::e:kti:::":.:.r:... ----~· 

D l t tb d .. ğ .. a.hırlarda 1 Haziran 92!l dan 1 Haziran 930 tarihine kadar tera- s t ıı • r ev e ma aası mü ürlu unden kum edecek bil'umum hayvanat gübreleri şeraiti muayyene dibi- a 1 ~ .., 
llali hazırda matbaa ambarında müterakim ve bir sene zarfında !inde müzayedeye vaz edilmiş ve 31 Mayıs 929 tarihinde badez- ,...,oJO 

lzmlr · Bındınn• delll"' teraküm edecek kırpma mqin parçalarile on santim arzına ka(1ar zeval saat ikide ihalesinin icrası mukarrer bulunmuştur. Talip olan- taz&S'tıd' 

kenar kAğıtları müzayede suretile saula~akur. Talip olanların 80 !arın şartnameyi görmek üzre kAtibl ummiliğe müracaat eyleme- rinde brkığıç 
Marıs 929 tarihine musadif Per~embe gunu saat on dört buçukta !eri ve yevmi mezkörde teminat akçelerin! hamilen müesstsede eczanesi saııbkıır. TaJlpl;.ct'd~ 
matbaaya mi.ıracaatlan. hazır bulunmaları il An olunur. sahibi Şcmstteln bcytııı .- -~ 

Suat Nao:i bu dedikoduları en daha ele di':erse öyle ateş püs- tembellikten, cahillikten, eğlen- süriylc dolu olan kadıncağızın isteyenler var. He~!>"' 
sonra duycıu. En tekilfsı.z konuş kurup hemen kapı dışarı etme- cesizlikten herkes birbirini çe- bu samimi yalvarışı hastalığın dik, yalvardık. Hat~ Jı 
tuğu jandanna kumandanı onu yecegım. kiştiriyor. Ahlaksızlık!. aslını bilmek.le beraber genç a- kere yüzleşti, zorla 
bfr akşam kasabanın yegane ga Ve sonra birdenbire aklına Jandarma kumandanı onu is- damı yine harekete getirdi. Ses yor. . ediği .,,f 
zinosuna davet etmişti. ~asaba gelmiş gibi başmı doktora doğ- tediği gibi söylctememişti. Da- çıkarmadan portatif ecza çan- - Kendinin ıst 

Bilrhao Cahlt bağlarından iki çekilmiş halis ru yaklaştırdı: ha fazla israr etmedi. Lakırdıyı tasını aldı. Hatice nineye bazı aceba? adıJJI' -~ 
Kimsesi olınadığı için buraya getirdiği yosmanın geri döndü- üzüm rakısmı zorla içerken jan - Lakin şu kaı;abada çok ah- değiştirdi. Biraz daha içtiler ve tenbihlerdc bulundu. Beraber - Bilme~ e~l lİ ~!?"'." 1' 

ıiitıtaraeşmın yanına gelen genç günü soylüyordu. danna kurııandanı lakırdıyı dö- laksız insanlar v:ır, dedi. Hani kalktılar. aşağıya indiler. Yaylıya biner- ke gibi kız. Bır ıp~tJJ1ediıJI" e" 
kızın bıraenbıre avdet edişi Ha- Ve bu havadisler arasına da nüp dolaş.ınp eski Mahtnurc şu senin süthemşire yirmi gün Lcylarun dedikodusu da, dok- ken sordu: yini görmedim, ışııır aıtı' ~ 
tice nine ile ber:ıber Leyliiyı ta ha canlı, daha garip rivayetler vakasına getirdi: kadar burada misafir olmuştu torun hayatındaki mevkıi gibi - Nesi vardı, bıraktığmız za tü laf çabuk duY,ul tll"1• ~ 
wyan kasaba kadınlarmı hayre- de karıştı. Doktorun bu güzel - Fettan kan, dedi. Şimdi de ya. . Onun için ne laf çıkar- az heyecanlı mahdut bir zaman man ne haldeydi. dun diye ııöyleJJllY0 , .. lP 
tt> düşürdü. Hele malınüdürü- İstanbul yosmaamı geri yolla· Adanaya gitmiş, orada gençleri mışlı\r biliyor musun? içinde geldi geçti. - Evela gözleri karardı, an- zü kapalıdır. aS guıı~ 
rıün hannnı, zaten vaziyetinden ınası için vilayet merkezinden kırıp geçiriyormuş. Lakin şöyle Suat Naci omuzlarını kaldır- * • • ne yüreğim çarpiyor, dedi. Son Artık yakıcı Y taf1P" • 
halinden şüphe ettiği genç kızın emir aldığı söylendi. Bu rivaye- böyle ama ne güzel, ne oynak dı. Ehemmiyet vcrmiycrek bak- - Aman doktor B. ne olursa ra düştü bayıldı. Hep başına ü- tında sapsarı olaJlbiildll~i 
bu ani dönü üne kenc:Ii kendine te inanmıyanlar genç kızı gelir kızdı değil mi? Ama sen onu tı. senden olur, biricik evladımı şüştük. O sizin bıraktığınız ilaç caktan bo~~-·~eıııer, ııö f'I 
bin türlü mana verdi. O gıin ken gören Aydın sıhhiye müdü- görmedin galiba. Kadir zade - Sözde o senin sütkardeşin sen kurtarırsın. Yavrucuk yine tan koklattık, biraz ferahladı, bulanan ~gurt •

1 
gide!' fi 

bahçelennde toplanan konu ~ün onu kendisi elde etmek i- Ahmet onu bağdaki köşke ka- değil, İstanbuldan getirttiğin hasta! gözünü açtı. Ama çok korktuk. arasında dı~ a~f eıı dııJI' 
kom~u arasın~ .~e?ç dokt?run çm yo_lunu beklediği~ uyı!urdu padığı vakit ben hepsini posta eski metresin.niş 1 . Bucak eşrafından Hakkı Ef. Evlatçığıma ikide bir bayılma- lan her v~~n di. si -
bu guzel mısafın ıc;ın çok lakır- lar. Bı.r başkası Leyliinnı İspar etmiştim. Kw iki gün merkez- Suat Naci bir kış havası gı- nin kansı gözlerinden sicim gi- lar ariz oldu. Hiç görmediğimiz nahiyeye cnştı~ evi ~ ~ 
dı söylendi. Malmüdürünün ka talı bir gence kaçtığını işaa etti. de alıkoydum. Sonra kaza budu bi yirmi gün onu eve bağlayan bi yaş dökerek yalvarıyordu. şell- . . Hakkı Ef. Jt1!1 0ıı ilıJ • 
nsı imalı, manalı bakışlarla bu Bu garip rivayetler Leyla Kı du dışarısına çıkardım. Yaman genç kızın ince hayalini hatır- Cemile yine hastalanmıştı. Suat Suat Naci bir şey söylemeden en büyük kona!?J~l bİ' ';si~ 
genç kızın bir sütkardeşten zi- zıltoprağa gelinc~}'.e, Suat Naci şeydi. lamağa çalıştı. Leyla o kadar iz Naci nin gözlemi bulandıran bu yaylıya atladı .. Araba kasaba- bahçe içinded~siı. ıe" ~I 
yade İstanbulda pek çok olduk- çam ormanına gıdınceye kadar Jandanna kumandanı bardak bırakmadan gitmişti ki kalbi bi haber kalbini de acıttı. Onun dü dan çıktı. Bucak şosesine girdi- Çarpuk.' he~1 er icİıtdel' ;~Ct 
lan rivayet edilen serbest kız- devam etti. Ve kulaktan kulağa dolusu rakıyı bu hatıranın şere- le titremedi. İsteksiz, zevksiz, $Ündüğünii gören ihtiyar kadın ği zaman ihtiyar kadın hala hlar, ~ı;:~clı a J{abS c' ..)( 
!ardan biri olduğunu anlatmağa 1 dolaşan bu havadis ta çam orma fine son damlasına kadar içtik- sırf bir hareket yapmış olmak bu durgunluğu gelmekte tered- Cemile nin zaman zaman gelip eve gınlıy~rdudeıt ('tlcır',.tcıı. "jı1j 
çalıstı. Kasabada onun fikirleri nmda dünya ile aiakasıru kes- ten ııonra göğüs geçirdi. Meze için kadehini uzatarak dudakla düt ettiğine hamlederek mcrha- giden bu esranengiz h~stalığmı ıli;rili rne~d~~~ofııdll·rclt 1"'~ 
mutlak bir hakikat gibi kabul e miş gibi görilncn Ernineye ka- olarak aldığı yoğurtlu patlıcan rma götürdü. Ağır ağır içti. met isteyen bir sesle ilave etti: anlatıyordu . Suat Nacı sordu: mıle yi ~ü .. öeki .eıl1 11 1!!..,ıı: 
dildiği için bu mütalaa dilden dar geldi. Ve işin aslını bu her- kızartmasmı şapırdata şapırda- Sonra dişlerinin arasında bir hi- - Babası da İsparta ya git- -Niçin evlendirmiyorsunuz? ceren ıı önun e~rTler ~;i cl":JJ 
dile, evden eve canlı radyo ma- kesten uzak, dallar ve çimenler ta ağzına atarak çapkın çapkın yar parçası ezerek omuzlarmı ti. Senden başkasına emniyeti -Evlenmiyor ki! far Gene .kr:ı:~ gcilr'e p1 

ki 1 · 1 d h l ld D · · d b' "b" d d K d - Nı'ç"ın? 11ıkt:ı sııhıtnınbıdr ~ ._,,va na any e er a yayı ı. a- ıçın e ır serçe gı ı yaşayan bu baktı: kal ır ı: yok. uzum oktor, yaylı aşa- ~ 11v 

ha Leyla gittiği akşam kasaba- münzevt genç kadından başka - Ne zamandır kasabaya - Burada herkesin kendine ftda hazır... - Ka~ab~d;ın tutta Antalya yordu. Yıı 
da herkes doktorun İstanbuldan bilen yoktu. böyle yosma düstUğft yok. Bir g8rc bir ~lemi var. İşıılzlikv-11, Kalbi ana .ıafının blitiln tees- ya, Burdur a İsparta ya kad"" 
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MASLAR 
' Beyoğlunda lstlklAI caddesinde 

KARLi\fAN 1\IAGAZALARININ 
tPEh..LİLER DAİRESİNDE 

En son moda ve en 
müntahap desenlerde 
metrosu 625, 550 ve 

Ropluk, tamamen t:ıbi1 ipekli 

cazip desenlerde metrosu 

kre~ Ura Ta .. amen ipekli, rop a ve mahtolar için 
metro u 

@01190 Fgntgzı· terııi ••ten, zearıa m••te••r Ou U U U için c:Uzel ve mıılttellf renlt· 
ferde metroıu 

iPıı~- J-u .. no_n __ _;tam~ amea tabii lpekll pek 
~l li çok ve güzel renklerde 

metrosıı. 

32 

750 
925 
675 

Yünlül~r ve Pamuklular dairesind~ 

~~lar i~in lanlazi kumaşlar :!:~~~~::,e~~i ı 50 
, ~~sölin ~ö len emprime ~~~~~~~~:;!~ ı 50 
~ron J . 11 yazlık roplar 3 9 o 
. a ti~ orje en :r.~ m~~:;;:~~ 

~len 
~ ~öşiJı len 

i~ rı~ıazi kuına,ıar 
~ 1h~ len 

yazlık roplar 
için son moda 
kumaş metrosu 

rop ve mautoluk, 
gayet yumuşak: dm 
metrosu 

kostüm tayyörler 
için en mükemmel 
cins metrosu 

'~o emprime 
; !hi;mprimu 
~r~ mn~rime 

Manıolok: son 
moda kumaş 
metrosu 

yıkanabilir cins 
son moda desen
lerde metrosu 

yazlık roplor için gayet 
mukcmmel desenlerde 
metrosu 150 , l .W ve 

tefri,ac için en 
son moda met· 
!")SU 

ı\1A \'IS AYI ZARFINDA 
. Yazlık mantolar, roplar ve •apka modelleri 
ıçııı iki el katta cazip ve ••k bir me.har açıl· 
trıı•tır. 

·MOTEURS 
BERNARO markah motörr " ""'ot6rlıl ou tulumbalan 

~l .... _. ' b'., ~~ · _,..gozha•, ıe .. irful " tıamirt.n.w lçlı • •~, .. ,..,. " 
~;':'llll\ ""'• " taıa kari' u>ıı uaı il .+ ..... - VE ll!IÇf VE TARUW 
""'I """ ·-~ SU TULUll8Ai>ll - ..,.C ol<wi!I 111 .. ..,U Ilı - lıa· 

~, Tıın.10 .,_, - ..._ - - - •-ı ıila -: 
....._. ~RAFT VE OSTROVSKL sahibi: Fred, V. Kraft 

.... Suııaı. Huıı,. Afıt ,_ - y- 1111 - Ut T, ST. 2904 
a llliuu, " ..... i Glı.ta JttMıl _..... .. 1! T...,_ .. , .. ıu 254! 

v - -~r elJlet demiryolları ve liman-
. ın umi idaresinden: 

I ''1JjlC J 
'\ i ' Uzumu rılan nsetilen tar-ıbıı_ 1n mtınakasa.'t 3-b 929 . l 

lı'· . :ıar ( ı 'i) de Ankarada Bou pt'l:ı•m <'"~lz~c d:ı!rt-
'lı 1~ Ct'.ı erektir 

MlLLIYET CUMARTESİ 1 1 MAYIS 1929 

• 
Işlerinizi teshil YELKENCİ-ı • 

maksa(liyle • • • 

Bu yeni llapış ttıtumb.ası 'Sev!'Olenih 
ıur'atini te;yll tt1en a'nille-rden biridir. 
(,i.V- pedahne '.Jasttgını~ .ıınde 1tamyona 

baş ao11dıırilcu bıl' haret.et ueı ir 

Tüccarlar «Şevrolenin 
sür'ati işlerimizi inkişaf 
ettirmiştir» ... diyorlar. 

İşte memnun ve muıehayyir 
yeni ~evrr,/.e sahiplerinin bazi 
hak ıh sahadıııı. 

«Hiç şiiphe yok ki işlerimizi 
inkişaf ettiren sür'atleri· 
dir ••• Seriüsseyr olmala· 
rı itibariyle az zaman zar. 
fında külliyetli miktarda tes
limat ifaya imkan veriyor». 

VAPURLA HI 

lzmir siir'al poslası 
Lük• \'C t 
seri smetpaşa \'apuru 

12 Pazar ~ününden 
:\layı< itibaren 

Galata d!'~~~i~Izmire 
hareket edecektir. 

kamaralar ve Servis son derece 

mükemmel, flatlar mutedildir. 

KAR.\ DE~tz POSTASI 

Anadolu 
\''\Pl'RU 

\L~~ıs Pazar 
giınu ak~amı Sirkeci rıhtımın· 

dan harekede doıtru (Zongul

dak. ine bolu, :'aınsun, Ordu, 
Circsoıı, Trahzrına gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide yelken

ci hant"da kain accnt:ısına mu-

1 ' raca·ıt. TeL lstanbul 1515 

1 
hanında Celipidi ve Stafilopati l 
ve Calatada :\Jerkez rıhnm 

,Werke7. 
haşında 

·cnt.ısı; ( ;aJ:ıra ho·1 ı 
B o·,.tu ~.1fi2 ~u!·~ 

acente<ı: \lahmuJh c 1 h"ı alr·ı' ı 
lstanuul !:~ ro 

TBABZOK BffilN~I POSTASI 
(Cumhı:rivet) va:-ıuru IJ 

mayıs Pnzarte>i l 2 de Galata 

rıhtımından harc'hetle lnelıolu, 1 
Sam mı. Clre on. T ralızon, Rize 
l lopaya gidecek H dönıişte 
Pazar iskcle.<iylc Rı.ı:c, ~urıneııe 
rrabzon. Tirtbolıı < .irc>on, 
Ordu, Cnye, !'anısıın, lnebolıı, 
Zonguld:ı)l'a uğr:ıy:ırak !!:dccck 
tir. Hareket ı,rı.ınıi yiik kabul 
olunmaz. 

Antaıya PDS'331 
(Anal:ırta) vapuru ı '.! .\favıs 

Pazar !O da Galata rıhtımından 
iarekcrle İzmir Külluk Bodrum 
Rados Ft!thire Finike Antalyaya 
gidecek ve dönü~te mczkılr 
iskelelerle birlikte Dalvan ,\hır· 

maris • akız Çanakkale Geli· 
lıolııva uıtra, acakt•r. 

izınir Mersin sör'aı Posıası 
Yeni Şevrole k:aınyonu l>ugün 
6-SİLİ.NDİRLİ lıir motorla 

m ücelılıezdir 

«Mahalli maksuda o kadar 
çabuk vasıı oluyor ki mua· 
melatımız tasavvurun fev· 
kinde tezayıit ediyor.» 
''Hali hazırda daha çok tes
limat yapabiliyoruz. Çünkü 
Şevrolelerimiz gayet seriüs
seyrdirler.• 

acantalıı;ına müracaat telefon 

1 lkvoğlu 854 

ı===== 
ı SADIK ZADE DİRADER- ı 

(M, Ş. Pa~a) vapuru 14 '.\layı; 

~alı 12 de Galata rıhtımından 

hareketle lzmir, Antalya., .-\lAiyc 
:\Tersine gidecek ve Taşucu 

\namor, A!Aive, Antalya, lzmire 
ı;ıgrayarak gelecektir. LEH VAPGHL.\Hl 

Bu 
lat 1 

yeni kamyona. ilave edilen tekemmü· 
bir cok müessesa.tın inkişatina. medar «Sür'ati hasebiyle Şevroleyi 

intıhap. ve tercih ediyoruz. 
Ticaretimiz· ıçin son derece 
faideli olmuştur. Çünkü se-

KARA DEı ·ız 1 
~1 -, .TAZA~l VE LCs11. 1--,,....,..,....-...-..,.........,....--

p o s r A ı Sablık odun barçalan 
olmuştur. 

Bit çok mücss~~ttın lnkitatı yeni kam· 
yonun ıUr°atınc medyuudur. Bu keyfiyet 
iılcrinin teı.ayü.dünc pek büyük yardımı 
dokunmuş olan i~bu kamyonların ıahıp

lcri tarafından teslim vr t.:ısdilı; cdtl· 
mri~ir 

Bugün 6·silindirli )'Cni motörU sa ye· 
sinde yeni kamyonlar. eski modcllcrınc

nataren kuv\fctindc t/9, sUr'atındc 1/4-
tahmll kabıliyctinde ı/:> ni•petindc bır 
faikiyct temin ve asri mi.ıe9Rsalln her 
turtı1 ihtiyacann:ı tetabuk edtrltt. 

Emin, şılı 
RaRbcti ammeye mazhar kılan Scvro· 

teıua bUümum cnab bu yeni kamyond .. 

dı mevcuttur. Üt')b5!ll!rin futıyeti e-a· 
yet emin ve ~lıman thtımımt tammc ılr 

müemmen ve cvkat c:et\relinc ıamam-:n 
riayctk.iı.rdır. fcaa yollarda meş'u hart-
keti gayet uysal olmakla na.zile eıyanın 

hıç bır gum has.arata marur Wmama· 
sını vı: yolculann rahat bir 'Sur,ttt otur 
malannı temin e<ıer. Şckh hariciıi de •k 
olup bizzat nakliyat nıüeue.esinin temel· 
tuunu mucip olur. General ,\\otors malt 
premiplerint tevtiken - ki bu bapta acen· 
taıuı tabillı Ycreetllttdir - 6-sillnd.irll 
Ştvcole umyoounun bedelini t.edıyto el· 
tıfiniz mlıddetçc kendisinden istifade ım• 
kanını verecektir 

rj teslimat ifaya imkan bahş
etmiştir.,, 

«Şevrolelerimiz sayesinde 
mallarımızı en uzak mahal· 
lere en kısa bir zaman zar· 
fında teslim etmeğe muvaf
fak olduk ve bu suretle hiç 
ümit etmediğimiz yerlerde 
işlerimizin inkişafına vesile 
oldu.•, 

Ve şimdi eskisine nazaren 
daha büyük bir sür'at ve 
daha mühim işler! 

ŞEVROLE KAMYONLARI - General 1'1otors Mamulatı 

Türkün en büyük zevki 
Kendi 'ş[ için kendi malını kullanmasıdır. Ecnehi mall.:ınnın fevkinde oldug·unu, bir 
anlayabilece~iniz 

Perçin fabrikası mtirekkepleri 
lliitün yazı i~lerinizdeki ihtiy~lannıza cev:ı.l? nrccck bir miıkcınıneliy~ı:rcdir. 

Bütün kırtasiyecilerden arayınız. 

~~~~;;b 
1 FİLDA sinek, sivri sinek, tahta 
1 

kurusu, pire, güve ve bütün 
haşaratı .:umurtalarile kat iyen 
in1ha ve ifna eder. Leke yapmaz 
tesiri kat'i \'e kokusu :•ı hhi · 
latiftir. FLİDA haşaratı öld 
ren bütün nıa yiat arasında b 
rinciliği kazannııştır. San'at ve 

1 

rekabet aleminde dahi en vük-- . 
sek mevkii şahadetnanıelerle 

İn Önü 
,~a~:;.s pazar 

günü akşamı Sirkeci rıhtı
ınmrlan lıarekellıı ( Zongııl
dak. İnebolu, Sinop.Sam ıırı, 
Urdıı, Kireson, Trabzon, 

Surmeno ve Bize iskelelerine 
azım~t ve avdet edecektir. 

TafoilM için :Sirkecide Mes. 
adet hanı altında arentalı
~ına muracaat , Telefon: 
Tsıanmbul 2134 

, . Al:\1 \.APLRLARl 

lzmir postası 
Seri, IOks ve muntazam olaa 

ADNAN iiııtUn 
13 inci PAZARTESİ 

gün O ı 6 dıt Galata nbnmındaıı lıarc• 
ketle lzmire, \'C Çarşamha gimıi 
lımirdcn l'tatıbula hareket eder. 

t;aıaı:a Gümrük karşısında :>ite 
ı:ian~·c·~ h:ını::ıda. 12 numarada l mu
mi :ıUtntah~na ın~caat. ·ı cİt: nn 
l!cyo~lu: 1041 

Fa 
n e r ı 

v " 
gınce mu~ 

lar a i in 
miştir. 

ihraz etmiştir. Çünkü yarı ya
rıya daha ucuz ve tesiri yüzde 
yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 75 ve 
ponıpası 75 kuruştur. l\1:ırkasına 

dikkat. Hasan Ecza deposu. 

, 

·· viBüriiN 
HA.ŞA~ATI • 
YPNV~7)11.:,ARI llE 

l(ATİYEN 
iNHA EDEft 

/F1<.e JAP/llRZ 
l(Dl(USU 

J.ATI°.!: TIR. 

Tersane fabrikalannda inşa. 

attan çıkan takriben :ıo çckı 

nııkdarında odun p:ırçaları sa· 
tılacaktır t?liplcr müzayedeye 

i~tlrak etmek iızrc 13 '.\layıs 

Q29 tarihinde .aat onaltıda. 

levazım mudurlü'i'.ıne 

1 atları ilan olunur . 

mt.rac'1~ 

AHALtt MUHTEREMEYE 
lLAN 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
, Istanbul Şubesı aklAmmrn Ankara 

caddesinde Babrali yakinindeki şin: 

diki binadan, 13 Mayıs 1929 da, Ba
yazıttc lstanbul lisesi karşısında E· 
lektrik Evi tesmiye edilen yenı bi• 
naya nakledilecekleri muhterem ls
tanlıul ahalisine arzolunur. 

Bunnn için Istanbul Şabesi akli
mr 13 Mayıs 1929 Pazartesi günü öf 
leden sonra kapalı bulunacaktır.Ce 
rcyan ilıkımllırt ve safre gibi müsta 
ceı 11ususat ıçin ahalii muhtcrer:ıt 

Y'"""'' mc küd:ı. öğleden sonra Be· 
1 } oğlumla Tünel meydanında r.!etro 
H ~ma, Tel n Beyoğlu 916, mü-
a.çLı.at etle' .il :!l'.1.erdı . 

1 

~c ııı. c:rıı-

=lr*loma-
• raz e•-

• 

: a~ıı i~tirak ed~nkrin cek'i[ mektuplarını ve ( 4~ı) liralık 
ı~~L'akk;ıtclcrmi yenni mezkdrde at ( ı.ı,:ıo) a kadJr M j • d 
'er C azı İŞieri mLt! rltiğune vermeleri lazımdır. aari em an e tın en: 

~ < ~- J h J ~artl'at!'ekrıni (250) kuruş mukabilimk Anka- ~ Sultanahnıette Terzilik mektebi dahilinde hanımLır için terzilik. 

A<lapazurı Sulh Hakimliğin-ı 
den: 18 Mart 1929 tarihinde vefat 
eden Zahire tüccarı Küçük Osman 

1 

efendinin terekesi mahkememizce 
tasfiye edilmekte ve bu mey:ınd:ı 

merhumun alacakları mahkememiz
ce tahsi 1 ve borçları da yine mahı<e 
m<miz vasrtasiyle ifa edilmekte ol· 

ı,ı n ·csı muhasebesinden llaydarpaşada mubay·ar ko moda, çaına~ır, ~apka ve saire derslcrıni ıhtn a eden bir ( Ak~aın tedank etlehilirler 
~--..:.::.:;.:::.::;~':.:...-----------·- sanat mektebi) açılacaktır Talip olan hanımları!' her r-ı.n (ı.:ıo)dan 

li nl rı o i i~aresin~en: 
h!1r İl·nt ıh r .. _ ve tcıerruau UlUnaka.)ası 8 ü: 9'29 

~ m;,ıJzt:tne uaıresınde icra ~dilecektir. 
t mekruplannı ve (1350) Türk liralık 

d· · • c O da t · 5,JO a kadar umumi idare 
P'ı•ık IJ ur r lı.: zı dır. ~J 11ip?cı ınuııakasa şartnamelerini 

111 ohı ' rt .._ 'kuada al e~e dab'c lmlcn, llaydarpaşad4 
dan tedarik cdebilırl•r. 

(6) ya kadar mektebi mezkur miidıirl'ıftt ne m'•rac:ı:ıt ey!emclcrl 
D!n olunur 

lstanbul Sıhhi müesseseler mübaayat ko
misyonu riyasetinden: 

Emrazı Akliye \e asabiye hasranesi iç-n kapalı zarfla nıUnaka
saya konulan çamaşır makinderine verilen flat muvafık görülme
mediğinden 14 ~layıs 9'% tarihine mıJşııdif Salı ünü saat 1;1,30 da 
ııazarlıltla mubayaa edileceği ilan olunur. 

I duğundan mumaileyhe borcu alan· 

Hafif H za·ıf n rnl Ja . rr ve h r ,apkalanmız ve gayet 
wt. z~ keren iskarpınkrimız ge:mi tir. l let ne\ t ~on moda yeri: 

maır ]atı sağlam iskarpinierıl!'iz her ye ' n uccr;: a'Jrak topta·, 
per" .._ rie saalmakrndır. 

Us ii<Cİ s yin 
• ıcarerhart leri 

!arla alacaklıların 10 !\" .yıs 929 ta- ~~ (t-
rihine kadar nıahkemer.üe müraca- ~) (E-
atları ve merhum hesabına gönderi- ~) ((-
lccek para ın dahi doj;rudan doğrn- i) . ,. .. (E-
ya mahkemeye irsali lazım geldifi .. Muhtelif modeller üzerine buyuk stok (E-
illn olunur. ~~~.-.. Bevo~hı l<tilcl11 =Uie.J :167 11.U..U..U.U.16.L:. 



f)lın Himayeı etfal cemiyeti taratindan ( 250 ) fakır çocuga elbise 
Yerilmiş hu n1ünasebetle Gülhane parkında güzel hi.r n1iisamere 
) apılınıştır. 

J)ün <Galatasaray-Fenerbahçe) maçı çok heyecanlı oldu ve Galata
saray bire karşı iki sayıle galip gelerek şampiyonlugu kazandı. 

, 

-

~· 
l)ün havanın çok güzel olması tesirffe halktn ekserisi, sayfiye yer-

lerine giderek kır gezintileri ve eğlencelerile baharın sefasını 
:;ürınüşlerclir. 

• . . . 

1 
• ~·~ '.< ~ ' '~ r ,•• 

J)lilliy~t 

~-~-------~ 

iLANA Tı 1 1 E tyl VA LI -METRUKE 
:-;emıi \faballe•ı Sokağı o ·evi \luhommen Kıymeti lira 
hadıf.oy l 'afera~a 
\lii; amılatı: u • kat ,c altı 

panı.ı sunı tertibatı vardır 

atik'>ishiye cedit hacı şiıkrü 21 K:lgir hane 10.000 sekiz ıaksiııe 
od•drn ibaret olup bir mutlak iki hala odunluk ve kiımıirlük ve ham gazi ile kum-

Bal;\do cnafı muharrer hanenin bedeli <ekiz taksitte tediye edilmek üzre 10,000 lira beleli muhammen ıle ı·e 
kapalı zarf usulilc :!8-.5-92CJ tarihine musadif Salı günü sur 15 do müzavcde;i mukarrerdir. Taliplerin muhammen 
bedelin vüzdc \cdi huçu~u hesabik teminat akçeleri ve ya muteber banka mektuplariyle tnl\·ali metruke >atış 
komi-,;·onuna. mür.ıc:1caları. 

* * * 
Srınti :Vlahallesi Soka~ı :'\o 1 lazincyc ait 38· 120 tam \C stil üs hissenin 

atik cedit kıvmeti muhaınmenesi 
Eminonu Bcrnird 11 9.11 (KAgir ına~azalar · l .ira 

lı4-00 <ekiz taksitte 
\Hiştcmılatı; Q :-:o lu dükkanın iki kat üze-ine do" udrn olup hu cükkAnın T.üled >oka~nda bir de 

medhali vardır 1 1 , o IJ dükkünın h.-·aq yoktu~ 
l\ala<la evsafı muharrer emlakin hazineye ait 120 hisse itibarile .18 tam ve >ülüş hissenin bcdtli sekiz 

tak<ııtc ıcdiH· edılmek üzre 6400 lir.1 bedeli muhammen ile ,., kapalı zuf usulilc ,J fı 929 tarihine musadif 
pazar .. nü aat 15 de teklif zarflarının küıadı mukorrerdir taliplerin bedeli mubammenin yüzde yedi buçuğu 
hesıbile 480 lira teminat akçeleri veya muteber banka mektuplarile ı.mvali metruke satış komisyonuna muracaaı 
rylcmelcri. 

1- Tepeba~ında: HESTORU _.j 
DORE 

Biriııli ,;ıı'ıf mt.tlıak d'• 
iiP;lc YC akşam rnanı!arı: 

~ıı 
-! kap \CnlLK \C cknıL"' 

kurUf 

dainıa taze bira 
Ye neli- Ye nı·ırcııcn i meı• ı,r 

J{okuları izale l'Jen 
En mükemmel muzııd< 

tııııfiilndur 

Sıhhatine itinak:\; kadınları 
samimi do~tııduı 

Zehirli değildir. B:ı;lıca c.c~: 
depolarilc eczaneler ye ıır 1 ' 
ınağazalrıml:ı <atılır. 

~.,,:~~ .. ~?.,~ 
Denize, lluı\"azıı;inc ı o ad31''.a 

manzaraı re, kal~dc\ 1 b .. : .. ~e :1rill1:' 

zin en lltıl bahı;e ı , 2 kinlen ınu ,. li. ... 
rekkcp orkestra \c bala!"'~" ·· 
deMe '.c kilolck 'i, lmk •nıc ı;~: 
ehir fıattn3. mutcnc\·,·ı ve n 

mezeler sa.can maA'&:1.ası vardır. 

Emlat ve e~aın lıantasi lstan~ul f U~esin~eu ; 1;?ri~!~~y~~d~7·~!~. 
r ;\Jevkii ye nevi .. ve 28 sene tecrübeli. Fr~ng_dr8' · <a, m~ııara 1 nsız iğnelerle belsouklu~ıı de~· 

2-l ~i~ldc izzet pa~a ~iHiği arazisi dahilinde Tuğla furumı darlığı ve zaafı cinsiyetıll dil' 
Balida cı ::ah muharrer tuğla [urunu icrnsı nıuktazi tamirat müstecire ait olmak şartilc icra cdilıııwk ıizrc tirkle kat'i seri ve ağrısııı t\ır 

müzayedeye ıazcdilmi~ Ye l B mayı;; 1929 tarihine ınüsadif Cumartesi günü .aat on altıda ihalesi v:isi Emin Önünde, İzmir 50 

mukarrer !ıınımış oldu~undan taliplerin ~ulıemizc miiracaat eylemeleti. ğında No. 4. ___... 

HEREV EHULlJNMASI 3 M.{TH1M VE 
KftT. y ~N l A7JM KIYMETLi İLAÇ 

1
1 DE HAZIMSIZLIKL~RI 1 

it<LER, GAZLE~I 
c:\şt(iM LEl(ŞİLİKve YAN~ALAl{IHDA 
~ <SODO·GASTRIN) . 
MnstahzarıPEK. r~·cS/RlİDIR 

AFirE~i ~ ~U.MiY 
-- SiNiR ZAFiYETi ADEMllKTIDAR 
VE NEl<AHAT HA.lİNDE OLANLARA 

NORO·FDRTiN 
müstahzarı pek tesirlidir. Bilumum eczanelerde 

MUZMi~ Vl\RALAR 
J~I 6 .. ,\~L"R.\NTANU CIBANLlfRD 

~'"''" ·si t<ATR iN lI -~ 
merhemi pek tesirlidir. ailumunı eczanelerde 

Ta-;rada: Bursa Sctlıaıı Sclahattiıı hcı·, ~am-;un Kamer, Trabzon , , 
şifa, Siva> şifa.. ·\dana :'>lustafa Rifat hey, Konya, ;\ J usta[ıı CeYdet 

cavnclcrindc, lznıir ;\Jargonato ecza dcp<NPıda. 
\"il,\yetlcrdc ao.:cııta araıııyur: Bahçe kapıda \l.IZO 'i YC BOT fO:\ 

rnuracaat. 

BİSİKLETLER 
Ehven ~ zarif - sağlam 

' 
Vilayet daimi encümenindeJl· 

Gazi Paşa 

İstanbul 
Beyoğlu 

lleci1. kariyesi 

lstanbul 

Jö ZEF PUllLIDES 
YAPRAK 

48 
5 

49 
19 

3 

lirn 
7~7 

36~ 

457 
.182 
:' .38 

1657 
2148 
1058 
IJJ<J 

l) 150 

kurll~ 

ııS 

~ .ı 

(11) 

41) 

oo 

KOMiSlON TiCARETHANESi 
TÜTÜN SATtŞI 

- - Jı 1 
t , ı' ; ı ~ ' '-• bOI ~ 

• - • < lst3° ~"" Avu<turva fabrikaları hezaran <ontlaHveleri umum! satıj dcpıı.. 1,"I 2 1 . • 1 f n 1-taıı f•Pl 
){atırcı ogıu hanında 4fi 4~ numaralı Joz. N •. Acıman tc e ~ ar< , , ~< 
1 lami~; aynı depoda envaı çeşıt perde ıe doşcınclık kadı.c h Jer; ııı 1~ 1 · 
kumaşlar, mütı:nt\"' i u.lur, perde mi!'>tt:"r, tül; kctl'r pcrdl·, nrtU ı:ıtarı :ı 

·ı · · · k · ·r · · ı-• k ı ı ·ı c k ~,ır,<> _,,, en en~ pınç omıs ma~ı pırınç ve ilJ\C :ıryo a ;ır •,c ço _,,,.. 
•lb fiatma <atılmaktadır. Fiaı maktudur. • J1"' 
Devlet demiryolları -ve IıJll8 

ları umumi idaresinde~~ııııır•'~·;:' 
ldaremir.e h\ıtımı. olan kalay ,-e antınıuvan ımınaka,a·ı_ . ·ktİ'· ~ıııP ,,~ 

günü saat ( ıh) da \nkarnda malzeme daire>inde icra ~dılr',~()(ı · 8 nıi"'",,,ı 
saya iştir~k edeceklerin teklif mektuplarını ve kalay. içın 1 ~ıctk~rd' ·Jl 
için (150; Türk liralık teminatı mll\·akkaıelerini >"'mı .f<rİ i:lt 1~11· 
(15,30) a kadar l 'mumi idare yazı i~leri müdürhığünc 'crm~ 0ı 3rad• ,ııı 
Talipler münaka<a şa·tnamclerini .. JOO kuruş mukaJıilirıdc tedarik cd11' 

ıemc dairesinden 1 laydarpaıada mübavaaı komisyonundan , ~-

~ınlak ve EJtaın ~ankası lstan~ul ~u~esın 
"AE<.IR,, ve "SCALDIS., markalı maruf bi5ikletlerinin Satılık çayır ot~:ıriJıinclC 1~:~.ıı 
umum Türkiye merkez depo,u: lstanbul :\larpuççular Barnaıan 1 lan Veli efendide ko<u nuılıali çayır otu l:; :; ııırı t ,,ıı 

' . . ~-dı ;l~ 43.45. Posta kutusu htanbul '·o 409 zaycdc ~atılac:ıgındad talip~crin ycyıııı nıu ' 

Ankara<la Türk fotoğrafçıları birleşerek bir cen1iyet vücu<°ıe getir- 1 Bankamıza müracaat ctıııclcrı. :E: 
. 1 d. R . { . . . 1 . gQ!:!illı::w=li~~LU· ::.._ ____ .!..__:Q··~k~s~~r~e:.!'2!'!~!;.:':s~~~~n!!!ı!!H!!!!a!!!k!!k!!ı!!E~k~r~e~m~_J----.Jn!~S.:'.Y.1~1Y!QE:Y~~:--. ..!B::::Ü~R:.:.:H:.:A:...N ...... .__ ___ n_ıı!j er ır. esınu e cemı ·etın n1üessıs erı örü n1e .:tc ır. 


