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. unLşiıı kızgın harareti ortahgı 
i, .,,, 
,,. ~ rurke:n, içimizde de ayrı bir a· 

l•n alevir.i hıssediyoruz. Kuraklık-
ı n 

. rnuztarip lıalk, çorak tarlalarıla 
t~:eiirnüzün önünde canlanıyor. 
Vakıa bu sene memleketın birçok 

;ırıerinc faydalı yağmurlar yağdı , 
•kat bu rahmetten mahrum kalan 
~'rler de az değildir. Fennin hari
ı·~'.4r doğurduğu bir devirde ya~ı-

Paydos Efendiler paydos 1 TUrk milleti tekme lok 
değil, centilmenlere yakışan ·bir oyun tarzı istiy 
ve ••• Bunu bize verecek yeni kuvvetlerimiz var 1 

d
oruz. Bu asırda gözlerini göğlere 
" b ~rnek \"C yalnız başımızın üstündı.: 
llık . "la nıış olan bulutlardan medet um 

~ k, acizlerin işidir. Halbµki hayat 

1
" teri!kkinin manasını anlayan me

ıı: ~tıiler tailiatin şiddetine karşı m:ıh 
~ ın '" mütevekk'l kalmazlar. Çun
~ Ytn~ hayatın bir manası da tabia
ı.bh.akım olmaktır. Unutmama!I ki 
~· lllt za~"edildigi kadar sert değil 

1
1~· ln..,,n•.or fen ile çalışma ile onıın 
l~~Vtt!erini kendi lehlerine çevire 
~~rler J\'!t'deni memleketlerde göz-
1, lllıı;i kamaştıran bunca bankalar. 
·~in \'e servetin eserleridir. a· 

1 
ıtde !uyun yokluğu kadar hazan 

0ltıu -k gu da bir afet oluyor M•nıJC-
ttin b' • 

lı:, ır tarafı kuraklıktan muztarıp 

~ n Oa~ka bir tarafı sular altında ölü 
\ 
/•.bataklık halinde kalıyor. • 

!1;.r •bıatın htikmü ve cereyanı nr o
\; !la •lsun, Türkiye hcr~yMıı C\d \ 
'<t • 
l't ~ıraat memleketi olmaJıd,r. Bu-

~'.~ ilk çaresi tabiatla ınıicat1eleyi 
takrnl etmektir, tabiatın S•! t~ğint 
r, .en toprağa J5zım olan canlılığı 
~nı •, n kudretilc vcrmcğc çalışmak-

"· 
1 

, lte cumhuriyet hükı'.ımeti bu za-
"•tcn "lh l k · d"f ,. mu em o ara şomcn u er . ~ . 
, tetınc: olduğu k:adar, su sıyasetı-

"- •le h • b" h . . '"'!!.} us ıı ır c cmmıyet vermış 

'>lı,ıUnuyor. Önümüzdeki seneden i-

Crcn tatbikata giri~iyor. 
•, 1 .'><nlcı·dc muhterem Nafia Ve-

lrf ~ 
...._ •n gazetemizde intişar eden kı-
""<tfi lı h"k" . . 1 
t, • cyanatı, u umctın su ış c-
t~Y'a.ııetiı,dc nasıl yürüyeceğini 

1 eriyor. 

ı1.~ t<:ncdne kadar sarfedilmck 
•t . 

ı, ,~u ışlcri için yüz milyon lira-
l~ 's:ıt kanunu.'1un Mecliste oldu 
). b'::liımdt r. Bu gibi işlerde para-
1!, b,'lllak kadar, onun kul;anmasmı 
ı ·~ ~rıı k l~zımdır. Nafia Vekaleti 

'<le . cepheı;indc de çalıilnış, yapı 
lıııı4 

1llcrin esaslarını tespit etmiş 
·ı~,:"Yor. Vekalet herşeyden evvel 
~~ ' 1

• Ve fozla su getiren nehir ve 
~nın.:ın tahribatına mani olmak, su
~. , Ya muhtaç olan yerlerde barj

-~i\kanaliıasyonlar yapmak, hem 
~, ~ 3zanmak hem halkın sıhhati
~ .. :'Uıııak için mühim bataklıkları 
~nıı. llıak yolundan işe başlamak az 
1 li~tdır. Hisaba, ihtisasa, paraya 

'ıı.ıtta1ı:;ı'dcn her nevi teşebbüsler 
S4 . muvaffak olur. 

1~'. ~Şleri mesaisinin hududu yok
~~l!a u Bahada nekadar çalışılırsa 
~- t le · · 
'tllt h·· _Yızlı neticeler alınır. Onun 
~ ııı"kumet, bugün teklif olunan 
'1•t. >.ı'.1Yon ile iktifa edecek değil-

··ı1~ Uhterem Recep B. diyor ki: 
lıınra 1•lısisatnruz sarfedildikten 
"'•·- l'ü, ti!' ·ı l' 1 k b' · ~i h ı mı yon ıra ı ır 

~. \) ilıtılesi daha tasavvur ediyo-

1 
ıı,, •ak bir istikbale ait olan bu 

,_, Uru .. 
•fıııı Soylcmekten maksadım, 

C:tirı d . • 
ı.kr.b <mır l"Ollarına muvazı 

~ •l~on 1
1 

_•n 1950 senesine kadar 250 

· 
11 oı,1 '.ralıJ: bir külfeti göze al

ı.5ijPh:~Unü tavzih etmektir'. 
•n·ıı 812 V k.lb · h' ba ·· b 0 ,_ • c ı cyın, ısa mus-
,~, «n t·· . .. f 
ı ~ aıa .... mınatına gore sar ını 
· 'ıo cagır.ıız paranın yekiınile 
'>it,. lllilycn d" .. 1 
ıı. "'li< 

1 
• onum arazı su aya-

! 1\, 1~ · ıırçok yerleri bataklıklar
t lt b .. tahribatından kurtaracağız. 
• ~ " urıı· 

ttti . ıt ve tasavvurlar tehak-
l~ı v tı l:iin, memleketin İktisadi 

'1i b·c doJayısile kudret ve kabi
ırdenb· 

>re degişecektir. 

' MAHMUT 
Siirt m~b'usu 

• 

Riza 

Kemal 

Bu cana kıyan 
ikiliğin s o n u 
geldi mi ? . Cu
ma günü kırı
lan kol ve ba
caklardan a
kan kan şim
diye kadar ya· 
pılan günahla
rı ödedi mi? •• 

Zeki 

Kadri 

Hadise nasıl oldu, yaralılar 
kimler? ... 

Evelkl gün Tak· 
sim stadyomunda 
yapılan Galatasaray
Fenerbahçe maçının 
tafsl!Atını dlln yaz
mıştık. Üç oyuncu
nun hastaneye kal· 
dırılması ve dört 
beşinin de mecruh!· 
yeti ile neticelenen 
ve Türk sporculu· 

• 

gunda bir leke teş- Zavallı kıırbanlardan: Melımct /ıastancde 
kil eden bu hadiseye bu gün dün Taksim merhezlnden, hadi· 
tekrar avdete meclıurl>luyoruz. senin muhtelff safahatına dair 
On gün sonra Avusturya malOmat almış, hastanede bulu-
takınıı ile çarpışcak olan milli nan yaralıların da ahvali sıhhly· 
takımı teşkil edecek olan oyun- yelerlnl sormuştur. 
cuların birbirlerini öldürürcesine Maçın ilk dakikalarında ga-
maç yapmaları şüphe yok ki latasaraylı Latif Bey tarafından 
umumi bir teessür uyandırınıştır, dll,ürillen Fenerbahçe müdafii 

Polis tahkikat ya~ıyor l(adrl Beyle, Fenerli Zekl Beyle 
Tekme ve küfürle başlayıp bir karşılaşma esnasında yuvar-

m~cruhlyet ve arbede ile netice- lanan Galatasaray müdafii Mch-
lenen hadise hakkında polis met Nazif Beyin vaziyetlerinin 
tahkikat yapmaktadır, vehamet kesbetmedlğl, kendi· 

Mecruhlardan hastaneye kal· !erinin ifade verebilecek bir 
dınlanlar Fenerbahçedcn l(adrl, halde bulundukları Taksim mer-
Galata•araydan l(emal ve Meh• kezi tarafından Müddei umumi· 
met Naziftir. Ancak dün akşam llğc bildirilmiştir. Gerek l\adrl, 
kendine gelebilen l(cmal polise gerek Mehmet Nazif Beylerin 
şu ifadeyi vermiştir: kast ile mi yoksa kazaen mi 

Birinci haftaymde Sahihten bu hale geldikleri do tesblt 
gayri kaııdl bir tekme yedim, olunacak, muhtelif şahlllerln ve 
oyunun sonunda kendimi kay- bilhassa hlkcm Vela kulUbün-
betdm.. den Necmeddln Beyin de maıa-

1\emal Bey Amerikan ha•ta- matına müracaat olunacaktır. 
nesinde tedavi edilmektedir. Zeki Bey ne diyor? 

Vlne Polis tahkikatında Fenerden Bu hadise hakkında Fenerbah-
l(adrl Bey Latifle çarpışmış ve çe kaptanı Zeki Bey bir mu-
bunun üzerine l\adrlnln kolu harrirlmlze şunları ~öylemlştlr: 
llç yerinden kırılmıştır. Galatasaray ku!Ubünün 

Ztki hu •/Jzıl .11iyltdi mi? kuvvetine lt'üsavl bir kuvvet 
Tahkikata nazaran Zeki Bey tesis edildiği zaman bunlarla 

Galatnsaraydan Mehmet Beye maç yapılamaz. Çünkü onlar 
kasdl bir tekme atmış ve de- için her vasıta mubahtır.Oyun-
mlştlr ki: da asabiyet havası esiyordu, 

l\Aşkl iki ayağı kırılsaydıl Çünkü Galatasaray oyuncuları 
Zeki Bey bir muharrirlmize: en müstehcen küfürleri söyle· 

"böyle bir şey söylemedlml, yorlardı. 
demiştir. - Dünkü hadiseye Alaeddin 

Polis tahkikatına nazaran ka- Beyin sebebiyet verdiğini sil-
bahat müşterektir. yleyorlar? 
Bu hadisede Sabih, Latif, Zeki -Zevcesinin ırzına kadar küfr-

beyler maznundur. Maznulil&r ederek Alaeddlnl kızdırmışlar-
dün isticvap edilmişler ve kefa- dır.Galatasaray iyi tekme atan-
lete rapten tahliye edllmlşlerdlr. !arı takımında koç kibl besli-

Sahaya atılıp arbede çıkar- yor, icabında en müstehcen 
mak isteyen l\ulell talebesi de kllfUrlerl de yapıyorlar. 
Merkez kumandanlığına teslim 
edilmişlerdir. 
Yorolann1ayan oyuncu yok I 

Hadisi!' esnasında yaralanma
yan bir oyuncu kalmamıştır. 

Diğer taraftan maç esnasın
daki müessif vak'alar nöbetçi 
müddei umumiliğine polisçe 
ihbar edllmiş olduğundan, Adli
yece tahkikata başlanmıştır. 

Müddei umumi muavinlerin· 
den Necmettin Bey tahkikata 
memur edilmiştir. Necmettin Bey, 

Hadisede hokl'n1intlt kusuru \!aTmıdır' 

Sebebi yet veren Necmi 
beydir. Avrupalı bir hakem 
böyle bir oyuna bir dakika bile 
mOsade etmezdi. Öyle blr oyun 
ki dayak yiyen ve atan belll 
değildi!. Federasyqna müracaat 
edeceğiz ve bu oyuncuların dis
kalifiye edllmtslnl isteyeceğiz. 

Ayni zamanda maıikeye de müra-
caat edeceğl:t': · " 

( Mabıdi 3 üncü sıhifeds ) 

Taypre pıyank<)$u diirı Da -

rülfiinun konferans salonunda 

her zamanki mcrn imle Ye kala· 
halık bir: halk kitlc'i huzurunda 

çekilmiştir. Talimatname- mucibince 

J ·2·3 Ye 4 iincii ikramiyeleri kaza. 

nan ınımr.raların nihayctlcrindeki 

çift numaralarla nihayet bulan bilet 

!ere .30 lira amorti isahu etmiş· 
tir. Diinkıi keşidede yalnız 4.'i 

ve 15 bin liralık ikramiyeler 

çıkmışur. 

Diğer iki büyük ıkramlye bugü

ne kalmıştır. 58825 numaraya 

45 hin ,·e 41208 numaraya

da 15 bin lira çıktıgı cihetle 

25 ve 08 ile nihayet bulan 

numaralar 30 lira amorti .ılacak-
!ardır. kc~ide) c bu gtin de devam 

olunacaktır. Dünl:.1.1 ke~idedc 

ikramiye Kazanın numaralar 

şunlardır 

45000 lira kazanan 

58625 
15000 lira kazanan 

41208 
4000 lira kazanan 

43301 
2,500 lira kazanalar 

18128 41450 541\43 ;J8677 
552 'l034 

Diğer numaralar ikinci sahi

lemizdedir. 

Berlin sefiriın~ ~erni 
Berlin sefirimiz l(emaleıtin 

Sami Paşa dünkü eklspresle şel!
rlmlze gclmlttlr. l\eıualettln Sa· 
mi Paşa bu günlerde Ankaraya 
gidecektir. Dün kendisinin is
tasyonda aldırdığımız bir res. 
mini dercedlyoruz. 

Meksikada bir yangın 
Mek.<iko, 10 (A.A) Ytiksek 

bir da~ iizerinde Uin ikhipila 
kasabası ahalisinden 40 çocuk 

ile 20 µ;cnç hir kaç günden 

beri devam eden bir orman 
}anµ-mında )'aıımı~lardır. 

Kürilk 111111 konferansı 
Bdgrat, IO A.A) Yugo>lavya ha 

riciye nazın 20 Ma),Sta Belgraıta 
İoplanacak olan küçük itil:if konfe
ransına :ıit programı t:mzim etrnh:tlr. 

-------
Bilatallar Jnkaraya ne glleü 

hareket ediJorlar ? 
!\Juhtclit miıbadcle komi<yonu 

reisi !\J. Rivas cyileştil(inden bi
tara!lar yarın Ankaraya j!ide 
ccklcrdir. 

Bu >eynhnrn M. Ri\a,, M. 
1 !olstat dan mada katibi umumi 
'f. Sima dıı iştirak edecektlt. 

Tıırk heyetinden mürahhas Ne
bil Bey] miişa,ir Mitat Bey ve 
Kerim Bey de ayni günde Anka
rnya gidccekleröir. 

Yun~n hey'etl mürahhasa 
reısı '.\f. Diyamandopulus ve 
müşa,ir ;\I. J\1amapulos ise An
karada bulunmaktadırlar. 

Muhtelit komtsyuonn Ankarada 
ki mesai tarzı henliz tespit edil
miş değildir. 

Yunanlılara göre 
:\ıinadan schrimiz rumca ga

zetelerine gelen telgraflara bakı

lırsa .\tina matbuatı yunani;tanın 
C. Trakya Tlirk!erinin seyahat
Jarı hakkında takviclat k"nmasıııı 
istemektedir. 

Bllaratrarın rolü 
Ccn :\.i;'. ad :ıı gelen tclgıraf

Jara güre Tıırkiyc ıle Yunanistan 

bitarnf nıiıbadelc aza,;ınııı .\nkara 
müz:ıkcrcsine iştirakini kabul 

etmekle beraber heniiz oynaya
cakları rolıi k.1rar!aştırmanıışlar· 
dır. Yunanjstan lıitarafların ha
kem, Tıirkiyc ise mııtna<sıt 

roliinu nynanıasını teklif ccliyor

larmı>. 

Te_v_z...,..i a-t-a-İ:>aşlan ı yor 
Gayri mübadillere tek-

rar para verilecek 
EmlAI< sahibi gayri mUbadlJ

Jerc yapılmakta olan tevziat 
ıısteslnln ikincisi hazırlanmıştır. 
Liste buKUD Gayri mübadiller 
cemiyeti hey'etl idaresi tarafın
dan tetkik edilecektir. Tevziata 
iki,üç güne kadar başlanacakıır. 

Tevziat komisyonu verilen 
karar üzerine bir büro halinde 
çalışacaklır. Büro rlynııetıne 
Salih Bey tayin edilmiştir. Di-
ğer taraftan cemiyet hey'etl ida
resinden ikişer zat sıra ile ko
misyona gelerek tetkikatta bu
lunacaklardır. Bu zevat çaJ.ış
tıklan gllnler için aynca hakin 
huzur alacaklardır, 

tir. Okurlarımız tarafın 

büyük bir ehemmiyetle 
kip edilecek .olan bu a 
tin ce\·apları. 

zuu şudur. 
"Milliyet,, süt 

larında peyder 
- Gazi nin dercedilmek sur 

en büyük ese- le g~ze!emiz. f 
• • şeref lı bır vazifes 

rı nedır?. ifa etmiş olacak 

Ka~ıtbane ~önn~o 
momle neticelenen ~ir 

if rel alemi -----Banka hademe>inden Sadeddin, 
\leh met, Ali Kemal, Saim, 1 !ayrı, 

'i!iyazi el. ıiamın

dn alıı orkadaş 

eğlenmek için iki 
~anda\ kiralıyarak 

Ka!!;ıthaneye git~ 

mişler. kafayı tüt" 

'üledikıcn sonra 
tlönilştc "':tndal 
lan içinde qçr:t ~ 
maga t>a,larnışlar 
hiraz ~oııra k:ı\· 

g:ıy:ı ba~lamışlar. 
k:ı,·J?::ı <.~nasında 

başka hir 'anda la 
rakip olup üne 

~cçınek ı<tıı en 
Osmanlı banka<ı Boğulan rııcıık 

Ihsan memurlarınd•n 

Ihsan efendiye hademeler küfür cı-
. mcğe Ye biraz sonra tecavüze ba~
lamışlard r O sırada hademe Saded
din sandalından lh. an efendinin san

dalına atlamış 'f!...hiçığını çekti~i gibi 
Ihsan demlinin J!:iı~süne saplamış, 
.anda! kargaşalıktan • dnrilmlş, ve 
zavallı Ihsan elendi denize düşerek 
boğulmuş, bütün tahorrhata rağmen 
t.:csedi bulunamamıştır. ~adcddinin 

arkadaşlarını hamil olan sandal da 
devrilmij sarhoş hademeler denize 
.dôkülmüş ise dr. el raftan ~ cti~ilerek 
kurtanlmı~1ard!r. ------·---Yunanlstanda çiçek hastalığı 

Atina, 10 (.~ .. ~) <;içck 

salgınından ıloiayı melı·u,an .'-e 

ayan mcdislı:rinin lçtima.1 dave

tinin bir kaç gün tehir ~dilme

sinc karar vcrilmi~tir. lngiltere· 

den gelen yolc11lar hakkında 

sıhht tedabirler alınnıa~ı emre· 

dilmiştir. .• 

Mektepli) 
Müsabakas 
tlçiincü hafta 

Oçüncü haftanın haberi 
mayıı 

alt yezıları ::~!~a 
bul ede 

Dördüncü haft 

1~1 m.ay.~s Cuma 

-
~71 

günunden 

mayıs cuma 
nüne kadardır. 

Bu müddet zarfında 
zetemlzde çıkan en 
hlm haberi 200 k 
meyi geçmemek il 
yazıp, müsabaka 
murluöuna gönderi 

. Hind/standa lıoler 
Cakutta, IO A.A - :je 

Koiern hüküm sürmektedir. ) 
takriben 90 \3k'n kaydedilmekı 

___. .. _ 
Bir yumrukta öldü 

\'iyana, 1 l {A.A) - .hu:ıu 

\C Macar ıkl buk;iir arasında 
lan bir ağır sıklet bok; maçında . 
boksör kalbi üzerine i>abet ec'e. 
~umrufun te~iriy1c \·cfat ci:mi~lir 
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1 ~~~.:._ı:c™!;::;:~~LAR 1 ~lii~JS~o~11LJH~ad;b~e~rr]l~e~r~~~~ 
Rusyaya tecavüz Parlamento ~apüDIJOf 

Yasilikinin a,k ~ö,eğinde rn1aya ~alarken 
Kayalar arasından biri seslen~i: -" Hey .. 

~ınsin sen, nesin 1 .. ,, 

Huduttaki hadise 'ark denıir JOlları 
;~~:::ın~i::::ı:alO- Kralın son nutku da okundu E~irneJe Yunanislan~an 

::.!:a ~~:·ıa::-,:yf!-:' :::~ Londra, 10 <"· A.) - Parıa- geeıneksı·zı·n yenı· bı'r 
mentonna feshine alt nutku 9 

hazırlılılar cOrUlmektedlr. Bas· kralide bllhassa A vrup devlet- ~ t 1 k 
lllliJtli lllrbl: • AYHAN macı dınllea ve lıteye beriye ıerl Ue mUnasebatın doııtaaı 11 J11 ~1 11 C11 

baslımlar yapan çetelerin Ru11 U U U U 
olduğu beyan edllmelıtedlr. MI· 

hududunda flddetll hareketlerde kadoya dlzbatı nişanının tevdii 
bulunduğu cıırotııyor. Basmacı için japonyaya bir heyet izamı 
harekatının batında Hazreti lngııterenln bu memlelı:etle bil•· 
Sahip deallea bir reis var ki bu nO mDnasebatıaı ldnme etmek 
adam Özbıkletan ve Tacikistan hususuodalıl arzu11uouo yeni bir 
Sovyıt arazisinden çıkanlm~ dellll ve muallak beynelmllel 
olaıı lfhUıtı başına geçerek meseleleri muslihane bir surette 
Rus· Afcan hududundaki Taş· halletmek bususnndakl azminin 
lıurcan arazisinde bulunarak bir nlşanrsldir. 
Ru hududuna taarruz etmekte· Amerikan murahhasının son 
dlr. Hazreti Sahip evvela altı nutku bahrt teslihatıo tahdidi 
yllz klflllk bir çete tefkil ederek meselenslnln yakında tesviye 
bunlan hudutta harakete g"Cçir- edileceği balılııoda yeni bir 
mlf, sonra bıınlara öteden be-
riden bir takım çeteler daha llmlt uyandırmıştır. lnglltere 
llthlak etmlttlr. hOkOmetl klmyevt harp memou-

Baha Saki nln emri Ue tah- lyetlne alt protokolu mllteka-
llye edllmlf olan mahpuslar da blllyet kaydlle kabul edecelıtlr. 
bw çetelere kanşımftır. Hindistan kanunu eaaslslnde 

Kaııyalar tırasınian biri seslendi: 
Huduttalıl Hanabat ara.zfııln- yaptlacalı ıslahat hakkında bir 

de de kurba~ı donllen çetelerin rapor tanzimine memur edllml~ 
- Hq ••• Klmıla ?- faalfyetl &0r1llmıktedlr. Bu.ala- olan Stmon komisyonu progra-

HuıFt Paıanm uzatıp ken- ler arasına düşmekten kurtardı. nu teşldl ettıtl lıavveııer nçyUzll mınm blrtaı:ı kısmını ikmal et-
'cliai.ae verdiği ıu kiğrt parçala-! HW}it Paşa: bulmuştur. mlş oıuıı raporunu hllkOmete 
J'.R1(fa kim bilir daha ne kötü Ne var o "I ? Çok daldın Afganlıtandan Rus hududuna te,,dl edecektir. Nutku kraıt - g um • kaçanlann verdltl malftmata • 1
ftyler vardı? Kağıtlar elinde titriyor. Kork- gOre Boha Said Klbilde bir b lan sonra dıhllt mtselelere 

Ahi .. İlyas bıı öğütleri işi- mak. sencileyin yiğide yaraşır meı:Us toplamıftır. Bu lçtamaa temas etmektedir. 
'dip duydukça ıuun, çok uzun mı? iftiralı etmek ıızreRus hududundan Nutukta işsizlik meselesinin 
1senelor Tuzunu Ekmeğini yedi- diyordu. İlyas bir şey söyleme- kaçıp Afıtantstanın şimalinde daima hllkQmetln batlıca kay-
ği Ali Papya karşı derin bir nef di. Ömründe korkmuş adam de- oturanlar da Kabile kadar &"el· gısını teşkil ctml9 olduğu, fakat 
ret d rd ""leli S k . b"li f km mitlerdir. işsizler miktarının son aylar 

KahuyuyAoı· up. b k dar gı · e~s ~k.1 1
• P r k ~var Eskiden baskıncı olup ı<u;yadan zarfında mllhlm miktarda azal-

pe ı qa u a a- madan soyledı en pe arma Afganlstana baskın yapan liaskın dığı beyan olunmaktadır. lngillz 
şağtlık olııun. . mert tanınan gitmişti. cıların Kabilde lbrahlm Bey is- san11yiinln yeniden tensik! ve 
koca ihtiyara acep ne olmuştu? Bir başka zamanda olsaydı mlndo bir rel~leri vardır. Kabil- patronlarla amelenin uzlaştırıl-
, İlyas uzatılan kiğttlan alır- Hurşit Paşa mutlak dilinin be- deki içtimada Sovyet Rus h~- ması zihniyeti şüphesiz devamlı 
ken elleri titriyordu. Ve sonra !asını bulup çekerdi. İlyasm dud!'oa karşı harekata gcçıl- bir salahın esasını teşkll ede-

Ankara, 11 (Milliyet) - lz
mlr-l(asaba demir yellan idare
sile aafla veklletJ arasında ha· 
zırlanan ltlllfname Perşembe 

&"llnU imza edUmlttlr. 
Şark demir yollan yapılan 

ttlafname ise yarın imza edlle
cektlr. Her iki ltltafname mecli
sinin bu devresinde mllzakere 
edilecektir. 
Öğrendiğime gOrc Şark demir 

yollarile tanzim edilen ltftlfna
mede yeni esaslar olduğu gibi 
şark demir yollarının Yunanls
tana girmeksizin kendi hududu
muz dahlUnde yapılacak mfl&la· 
kil bir batla Edlrneye bağlan

ması hakkında ~rkctten bir 
mektup alıomıftır. 

Bu mektupta, şirket, malt ve 
fenni şartlar bilahare hflkOmetle 
blrllkte tespit olunmak llzre yeni 
yapılacak hattın da imtiyaz 
mllddetlnla, şark demir yollan
nın 28 sene kadar kalan lmtJyaz 
müddeti ile beraber hitam bu· 
laı:ağı tasrih edllml~tlr. 

Şirket melıtubu ile llç sene 
zarfında hllkQmete vaki olacak 
teklif Uzerlno fenni ve malt 
şartlarda uyuşulduğu takdirde 
sermayesini kendisi vazedip 
bu doğru lıattı loşa etmeğl ka• 
kul etmektedir. 

Maaş layıhası 

1 
M. Mousolini 

Dostumuzun Islan 
bula gelmeleri çok 
şayanı temenni o/-

akla beraber he
nllz b6gle bir ka
rardan haberdar 

değiliz 

Ankara, 11 (Mllllyet)
Bazı lstanbul gazeteleri 
ltalya Baş veklll Mösyö 
Musollnlnln yazın lstanbu
la geleceğine ve Dolma

bahçe Sarayında Reisicum-
hur Hazretlerinin misafiri 
olacağına dair haber neş
retmişlerdir. 

ltalya ile milnaseba
tımızın en samimi vazi
yete girdik! bir zamanda 
ltalya HilkOmetl reisini 
TOrklyede aramızda gör
mekten çok memnun 
olurduk. 

Fakat burada alil.kadar 
mahafllde yaptığım tah
kikata &"Öre maatteessüf 
böyle bir ziyaretin mev
zuu bahis olmadığını öğ

rendim. 
Bu haber, olsa, olsa, iki 

devletin hüsnü munasebıı
tından mulhem olarak şayi 
olmuş bir şeydir. 

ış bankası 
Bütllnn şubelerde 
muamellit son de
rece muntazamdır 

( Ankara 11'Mllllyet) - 00 
beş &"ll•den beri lf bankatl 
fubelerlnl teftlf etmekte ol•• 
mOdllrU umumt Celal Bey avdet 
etmiştir. 

Celal Bey bu seyabatındl 
Bursa, Balıkesir, Edremit, AY· 
valık, Bergama, Jzmlr ve Jstaıı• 
bul fubelerlnln muameıatıııı 
teftlf eylemiştir. 

Bu s~yahatı hakkında sor· 
doğumuz suale cevabrın Celal 
Bey mutat tebessUmlle denılf" 
tir ki: 

- Şubelerimizin mesaisi I•· 
ilzam dahlllnde yllrllyor. sutd• 
muamelat normaldır, hatta ııor 
malin de fevkindedir. 

Tahlisiye idaresi 
Ankara, 11 (Milliyet) - Trtıll· 

siye umum müdürlüğU bütçesi ıııe:;. 
liste ruznameye alınmıştır. Yeni b 
çede ıdarenln meclisi idaresi ilf' 
edilmiş, yalnız lstanbulı iuhlsar ~ 
fullyetlnin blitlln memleket sablll• 
rine teı;mill için tabsiHt konmuştıJI'· 

Tayinler 
Anlcıra, 11 (Milliyet) - M.rlll~ 

rls kaymakamlığına, sınıfile Oloburl 
kaymakamı Osman Şükrü Bey ııırtD 
edllmlştir. iP 

• Maliye müfettişi Şevket Gıılş· 
Bey dördüncü sınıf maliye mufetll 
llğine tayin edildi. _

1 

Meclis nıllzakerah 
'Ali P d'" .. nd.. l . d" "k .. fk . ·ı k mesıne lıarar verllmlştır. liu cektlr. Yeni meskenler inşası 
, aşayı uıu u: sene erce şım ıcı o esme yenı ece lçti1t1ada eski Buhara emir! de meselesi e,yl bir yoldadır. Nazır-

Ankara, 11 (Milliyet) - Ba- ... __________ ._. 

Yakuplar kariye .. 
Ankarı, 1 1 (Milliyet) - ıvıaıı: 

vlllyetl merkezine merbur Y aJcııl' .ıı· 
kariyesi Torgutlu kazasını bığl 

dağlarda ~!arda ak saçlı baş~- z~~ :rokt~, yapılacak daha bulunmuştur. lar, kanser tedavisi hususundaki 
m kendi di%i üzerine koyup hır mühım ışlen vardL Moskova, ı O ( A . A • ) - ehemmiyetine binaen radyum 

rem layıhasının tetlılklne devam 
edilmektedir. Tetkikatın daha 
bir kaç &"llD sllrecejtl anlllfıl
maktadır. ana gibi uyuttuğu eski efendisi Hurşit Paşanın elini Öpme- Pravada gazetesi basmacılann satın al ak için toplanacak ser-

IAJi P11=yı. • • den "ôtaktan" dışarıya sıçradı . ..,,.. Sovyet hududundaki son hare- mayey" iştlralı hususunda mu-
Ali Paşa ile ne gürültülü gün Gece yarısı çadır öbekleri ara- b h tabık kalmı•lardır. ·----·-kil.tından a is neşrettiği bir v 

ler yqarnışlar, ne kanlı cenkler smda karan beyaz kepenekli İntihabatta namzetler 
de yanyana çakmak çakıp omuz Nöbetcileri geride bırakU. makalede diyor ki: Basmacılar !J,000 kişi 
omza VW'Uflllll§lardı? Karanlıkta "Yanya· gölüne" kızı!' orduya karşı giriştikleri Loodra, 11 (A.A) - Avam 

1 
İlyas ııilahtar kaç defa Pamuk doğru yonulup gidiyordu. mücadelcck tahsisatlarını herhalde kamarasının 6!:> azalığı için Zelzeleden ölenlerle 

yaralananlar 
pek çok 

t B h S k. · bo J h · · hail hazırda 1708 namzet vardır. 
sakallı Tepedelenliyi kollan an\ Silahtar !yas, Dağ eteğinde e a a · ının ŞO an azıncsın -
sma alnuş, göz göre ölümler- gidiyordu. Hurşit Paşa ordu- den almıyorlar. B~smacıların ha- 588 Muh~azaklr 
den kurtarmıştı. Daha düne ka- gahı çok geride, bahçelerde dağ rckatile ancak Afpı l - Sovyct 566 Amele fırkasından 
dar onu nekadar hömıetle se- arasındaki düzlükte kalmıştı. hudutlarmcLı sulhun ih!Ali mer- 506 Liberal 
viyordu Yarabbi •• Nekadar çe Bu dondurucu Ayazda İlya- kezi Asya hakkındaki emellerini 31 KomUnlst 

- k ·ı · · 27 Bitaraf ' V. S. tin bir saygı ile Ali Paşa için sın dag· tarafında ne işi ola bi- temın etme . vL-sı csını anyaıı 
d 1 J•k 1 ı b'J' Namzetlerden 67 isi kadın 

ölmekten çekinmiyordu. lirdi? Evet bu adam nereye gi- ev et a" acar o a 'ır.,, 

Tahran, 1 O (A.A) - Son zel
zeleden musap olan havalide bir 
seyahat yapmış olan Horasan 
valisi vermiş olduğu raporda ölen 
ve varalananlann miktarının tak
rıben 3 bin kişi olduğunu beyan 
etmektedir. Uir çok kasabalar 
harap olmuştur. Binlerce kişi mes
kensiz veya gıdasız kalmıştır. 

Şirvan şehri tcmamcn harap ol
muştur. Binlerce ki~i meskensiz 
veya gıda_ız kalmıştır. Ahall 

o civardaki köylere iltica etmiştir. 

olup bunlardı.n 28 1 amele fır-
Ve şimdi. •. Ali Pşa çok bo- diyordu? Seraskerle ne konuş- Litüanya sui kastı kasın dandır. Jrlanda müstesna 

zulınuştu. Sebep olnlarm yedik- muştu? Aldığı kağıtları nereye l\1eme~ ıo ( A.A. ) Gazetelerin olmak üzre ele geçirilmesi için 
ht:i tuzekınek yüzlerine gözleri kimlere göstermeğe gidiyordu? ne~riyauna nazaran Litıianyo darül- mUcadeleye !Uzum görlllmlyen 
ne dursun. Seksen yaşında ada- Ya o Hurşit Paşanın koynun- fllnunu ıalebcsinden \'osilius :\!. azalıkların miktarı yalnız iki 
mı ceylan balatlı nazlı kadınla- dan çıkarak İlyasın eline tutuş- Voldemarnsa yapılan sui kasra iştirak tanedir., halbuki 1924 fntlhap-

ıöhmetıvle ıevkı[ edllmiıtır. \'o;ilus 
ra Ağuladiyorlardı. turduğu "Nameler" in içinde bir elbÔmb:ısı ile elinden yaralan- farında bu miktr.r 32 idi. 

Vasililıi: Kira· Vaııiliki .•• neler yazılıydı? mışcır. Eski başvekilin nutku 
İlyas silahtar içinden hükmünü İlyas sert esen ovultulu Rüz- Çinde mütareke oldu Berlln, 10 (A.A.) - Londra-
veriyordu ki: eğer Ali Paşa di- garları gövüslüyerek "Ynya'' Tchcfou, 10 (.\, .\ .) _ Amerika dan telgrafla bildiriliyor: Ab-
nini değiıtirip hiristiyan olmuş- gölünün". D;ığ etegindeki ka- ı konsolosunun tova suttı üzerine pert Hail de Irat etmiş olduğu 
sa mutlak dGra Vasiliki» nin yalıkları toslayan girinti yeri- Tchefou nun 25 kilometre garbinde bir nutukta M. Lloyd George 

Yeniden :zelzele oldu 

gözlerinin ortalık yerindeki yan ne gelmişti. ı Hin Fııshan sleni m ı: ha sara eden sulh fikrinlo anca!;: klgıt llze-
gmlara düşmüş ve yanıp külkö- Burası kayalarla çevrelenmis milli kunetlcrle 15 günden beri rinde terakki etmekte 'Olduğunu 

Beri in, ı O ( A. ı\. ) - Tah
randan bildiriliyor: lranın şima
linde yeni zelzeleler olmuştur. 

IOO kasaba tcmamcn harap ol
muştur . Küfus telefannın çok 
oldugu söyleniyor. 

mür olınuşttir. küçücük bir köy gibiydi. Kaya-ı bu şe~ri müdafaa eımekıc olan asi ve milletlerin sulh ve mllsale-
Tevekkeli Yanyanm «Aya lar arasından biri seslendi: kuvvcıl<r arasın da bir mütareke ak- met lıakkındakl niyetlerinln ha-

Nikola» Papazı her pazar günü - Hoy ... kimsin! 
1 

dcdilmı şUr kiki ve muspet detllinl ancak 
Ali Paşanın sarayına gelmiyor- İlyas durmadan cevap ver· Çlnde muharebe . ciddi surette tahdidi tesllhat 
du. Pazarları Kira Vasiliki iba- di: . Changhai, 1 1 ( A A . ) _ icra etmek suretiyle gOstere-
det ediyor diyorlardı. - Silahtr İlyas ! ya sen? ceklerlol söylemlftir. 

belçika- lran arasında 
Röyter ajansı bildiriyor: Kanto- -·---

Bakalnn Ali Paşa da Kira ile - Ben Tahir Abbas · B 1 k 1 dö dU 
beraber papazın önüne diz çi>- - Öyle ise kayığı yanaştır, nun bombardıman tayyareleri u gar . ra 1 n 

Londra, 1 O (A.A.) - Tahran
dan bildiriliyor: lran ile Belçika 
ara,ında uzun müddetten beri 
müzakere edilmiş olan muhade
nct, ticaret ve seyrü sefer mu
ahadei daimlsı imza edilmiştir. 

küp ba§ına gövsüne tapınmıyor benim ..• durma;alnn ! Kwansi kovvetleri ile mi.ı~tereken Sotya, ı ı (A.ı\) - Bulgar 
muydu? _ Gel kardaş • .. Kayık bu- hareket etmekte olma>ından şüphe kralı ecnebi memleketlerde mıi-

Huq:it Paşanın kalın sesi İl- rada. . edilen liloyu ıtaata mecbur et- .~nckkircn Japağı ocyahatten 
daldı irak hayalet- bitmedi ı m[,;lcrdir. avdet etmiştir. 

T . 5069 54379 39879 ayyare pıyangosu 9050 35882 48469 
----..-:---='---- 50335 5463 19µ0 

DOnkO keşidede hangi 35490 5469 57231 
+9238 53800 34193 

numaralar kazandı ·ı 21000 54926 35161 
- - -- 508(> 30448 9550 

Dil.nkil keşidede kazanan numaralar bıner 3319 24254 17305 

liralıktan itibaren şunlardır : 10903 55596 35569 
35260 45707 59931 

1000 lira kazananlar 125131 38522 21746 18631 6294 31307 1607 
5955 9584 5703 42044 34517 50321 35435 58013 46191 45459 41058 
4551 29994 57636 11793 53422 19778 32549 26672 2147 9361 46401 

21654 10176 46139 14601 33440 36201 6110 19168 45938 39577 42943 
30075 50214 38172 7763 33219 48178 13714 29682 53034 

500 lira kazananlar 14234 50829 6910 58600 35682 43520 3908 
23762 51841 7620 40934 10173 57524 1736 55486 15923 11841 52859 

1165 10483 736 46187 44520 27080 51973 54961 40736 17754 21104 
47104 36194 53628 2106 41179 21629. 15165 32091 16907 
30645 29721 8617 33544 150 lira kazananlar 50614 27062 34288 
13806 9210 45727 37779 49089 51957 12130 9825 38943 7052 7976 
36891 42726 10145 30577 421 59365 27764 38531 50212 14006 57174 
12796 39786 40766 16818 55499 17286 41633 31556 38122 14317 25797 
56886 10740 46553 15625 44354 23652 31299 4302 

250 lira kazananlar 56208 25947 38539 19303 33910 39793 18441 
11515 
23842 
12282 
54219 
44713 
22528 

3577 49014 17170 7312 37768 45066 34027 55193 8047 1492 
37389 59008 35486 15195 32079 29838 24506 48552 34080 28294 
12722 29337 45661 9485 53012 47352 37100 31747 24031 28319 

5809 35873 22852 20121 34210 1875 2845 80 lira kazananlar 
48020 55781 16291 26847 42312 38012 5843 29801 58642 8942 
46044 6818 2004 2803 12485 33320 44270 42951 18060 42570 

50514 47970 10347 
37137 21517 48672 
59942 47414 55565 
21603 44597 25025 
24548 12533 50536 

1167 53058 59562 
49397 20234 34810 
35023 51153 17489 
35879 55703 34557 
29080 21216 27554 
52965 47371 20060 
3751 13716 34395 
4682 3518 7617 

14377 50740 32391 
52289 52256 37531 
37547 17306 31028 
54560 7580 56329 
56678 34817 40888 
13495 46461 7948 
35936 33720 9618 
28471 45464 1521 
26461 54903 57329 
13191 33494 40919 
43914 26623 17030 
42627 28580 58937 
23016 5897 32393 
47232 9637 30774 

3419 27946 
10868 15145 

4702 25515 49126 
25689 38732 30821 

13894 
36 

1384 
28328 
32980 
26829 
23809 
32266 
21960 
57783 
26326 
40564 
59622 
8451 

53891 
6055 

59170 
1351 

51867 
50668 
18200 
47817 
16894 
13410 
41875 
39886 
25H59 
55339 
7907 

42953 
37091 

25216 57062 11220 36551 
46577 36215 23655 4444 
12802 27564 33575 15729 
22188 16686 7652 26698 
25727 13380 21639 20795 
45126 35308 10276 03126 
31092 51415 45825 44872 
59596 13961 45000 11234 
7054 33561 18411 29320 

10997 17046 14333 42394 
23115 58415 9952 59790 
2328 42555 30540 282 

21154 40270 49280 51511 
27862 55632 41822 43588 
38100 48943 16191 47355 
47168 51559 21857 7686 
35935 8687 45594 58678 
8290 50 lira kazananlar 

25575 8286 4628 12967 
27613 40558 40974 17756 
47581 7943 52470 5241 
35298 46631 19522 54789 
33632 6919 12732 53704 
24122 28793 18833 51123 
50713 34903 22657 44289 
43808 14558 35664 52908 
57453 51948 6973 59749 
16950 50898 52570 43815 
4976 49213 3292 42078 

27974 14995 46325 28542 
32078 3994 34847 28690 

41990 
52426 
14438 
23391 
46660 
53126 
32119 
27908 
16985 
27215 
59311 
6482 

15249 
51311 
42592 

1662 

11198 
51794 
52760 
17623 
15161 
42859 
12817 
21879 
37278 
22810 

31186 
.'18662 

5671 

·Darülfünun bütçesi 
kabul edildi 

Ankara, 1 1 (A.AJ - BüyUk Mll
leı Mellsl bu gün reis vakili Nuret
tin beyin rlyatinde toplanmıştır. Ka
nunu medeninin mevkii mer'iyete 
girmesile 810 outnaralı kanunun bük
men tlga edilmiş oldl';ıı hakkındaki 

tefsır mazbaıası, Korkuteli Kazasında 
bekAr oglo Halilln fazla mahkt'ım 

ofdugu beş senenin al!i hakkındaki 
Adliye encümeni mazbatası müza
kere ve kabul edilmiştir. 

l\tüteokiben darülfünun ve yüksek 
milhendls mektebi 1929 senesi bütçesi 
kanunlan müzakere edilmiş Darül
fünun bütçesi: 889.342 yüksek mü· 
hendis mekteplerinin bilrçe~i 280,700 
lirıı olarak kabul olunmuşnır. 

Meclis pızanesl günil ıoplana
cakor. 

Sabık bir vali 
Ankara, 11 ( Milliyrt ) - Sabık 

Genç valisi lsmail Haki..• !leyin affı 
hakkında meclise veriten IAyıha ad
liye encümenine havale edilmiştir. 

En ıiı ü1ı1ıiı mesele 
Patis, 10 ( A. A. ) - Mü

tehassıslar komitesinin müzakeratı 
hakkında bir makale neşreden 

" Temp • gazetesi en mühim 
mes"elenin müttefilcler arasındaki 

müttehit cephenin muhafazası 

olduğunu yazıyor. 

Yllksek tedrisat rıi1· 
dürll istifa etti ,. 

Ankara. 11 (Milllyel) - a\ ı 
arif vekaleti yllksek ted~• 
umum mOdOrll Rllştll Bey ıs 
etmiştir. 

Milli mudafa8 
müsteşarlığı re-

Ankara, 11 (;\!illiyet~ _.Ullft 
ni lhias edilen Mudafaaı ·~teŞJ'1 
müsteşarlığına Kara ınu• ıı' 
Naci paca, Kara miıste~arlı~. 
da muavin Halls pa~a tayın 
mlşlerdlr. 

Cezaların tecili 
Ankara, 11 (Milliyet) •· "';:; 

ilsin pazartesi celsesinde b: ıc
mznameye alınan cezallrl eytl' 
elli hakkındaki la)ıya jJe Secl!C" 
sefalo bütçesini muza kere 
cektJr. 

Merhum Necati BeUJ/l 
ailesi içill 

~1"'1" 
Ankara, 11 (Milliyet) - ·kadı>'!' 

meb'usu Saim Bey ve (53) .. ~ ~~u· 
merhum Necati Beyin buyu e ı·e· 
desi Remziye Hanıma ikramlYk,ııııl' 
rilmesine dair meslise bır .~c~· 
telı:lil etmişlerdir. Teklif bütÇ• 
menine havale edilmiştir. • eJll 
Hariciye enciiJll 

toplanıyor ,,ı· 
Ankara, 11 (Milliyet) ~:ıı.

clye eoı:llmenl yarı• 
davet edilmıştlr. 

9927 14978 37714 5161 1 18998 24116 39016 
2320 41957 57642 36888 46817 46489 22847 

25570 9415 27962 22898 19137 33491 38016 
15197 47496 57663 52559 55969 24354 59270 

37013 25643 40496 59540 20575 40412 11607 

15029 47428 5631 31846 29705 57441 58384 

1801 16782 12698 59998 6284 40853 10385 

39143 18865 28009 12134 11195 21614 44359 

52422 24796 52274 23918 8374 17294 4204 

9881 11614 47220 17003 22616 16415 49492 

48805 37748 39612 54404 39188 36157 21904 

53111 56891 31306 43866 14173 57549 515so 

4283 ll338 19134 15034 36184 36393 46904 

1264 38361 39772 56841 42751 20434 16315 

40064 58955 52283 17831 7242 44290 12208 
39535 45928 ll637 47532 48498 26221 49697 
11485 

27595 41443 28123 25513 2658 27797 34594 
34075 19825 19660 32546 51283 40656 14384 

6306 55833 41080 42926 27519 5297 3096 
53328 40129 59397 7277 5505 6922 

17887 
46935 53333 6758 19937 24524 46502 

43575 
49596 58536 21456 10234 25036 • 2135 

19954 110294 21602 45941 28507 59538 38947 
57546 

9509 31123 43258 59307 38947 55368 37460 
15321 32429 40695 40695 5645 560 

35236 
83 .'17536 53301 55759 49327 20232 51950 

34042 45020 1697 11176 21827 402711 
49799 

211757 211628 41462 56209 12868 43418 2s4' 
17599 5264 25043 7842 48123 57977 

1estf· 
25882 3887 6230 5357 9129 48597 

1 

~ 
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ŞEHI tN '' M.LLİYET ,, 
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j Komsiqonlarda 

.....,,._,,la:=;~~~J>~y,o;ı,.~.,,.J""" ı Tediye müvazenes i 

aıiın i~in oüello 
~~ ~en~ birbirlerini 
~ı~akla yara1a~ı 

Rapor Ankaraya gön
derildi. ithalat, ihra
catımız ne kadar? 

\Jnkapa;;;nda oturan Ahmet 
~ !\azım, Osman ve Enver 

1 'llıında Uç genç kendi mahal· 
titrinde oturan Cemlle hanıma 
~ıt olmuşlar, birbirini kıakan· 
~'ta başlamışlar. Oilıı Uçlştk 

~.•ışı karşıya gelerek kavıaya 
/1•ınışlar ve neticede bıçaklara 
d •vranmışlardır. Daha tetik 

1~~Vranan Enver sustalı çakı ile 

1, •alı:lblnl ağır surette yara· 
d llıış falı:at mukabeleten Osman 
, ' En verin kürek kemikleri 
y'•stnda 2 derin yara açmıştır. 
c ''•it Uç atık berayı tedavi 
~~trabpa'a hastıtneslne kaldı-

llııştır • 

Sabıkalılar ı•uruştu 
~•bılı;atı Sallh ile Abdlllkadlr 
ta •rasınde dUn Galatada kav• 
1~ Çıkarmış birbirini bıçakla 

1111Uftur. 

8ir çocıık çlfinendl 
~,ı1"393 numaralı otomobll dlla 
tıı •tada All !9mlnde bir çocu-

çlhemiştlr, 

liıı. rıı ıır "'b'"'ıç'"'a""ğ""ıı""e sapladı 
~ •ra glloıllkte fırıncı lımall 
ttııı •rkadaşı Ahmet ile kavga 
•tı 1f fırın bıçatile yüzünden 

•ca yaralamırtır. 

8ıı:ah saplıyaıı ('ocııh 
ı· llı 1 a Yaşında Suphl namında t,. Çocuk Mevlevlhanode ayni 

Gı~:a bulunan Emin namıada 
!tsı: bir çocu.kla münazaa nell
l~,i~de bıçakla yaralamıştır. 

Yıtkalanmıttır. 

Zorlu hlracılar 

~'11ih!e Hasan halife mahal· 
l;tl t•ınde koltukçu Sabri Ef. 
ıı~,~ıtıırı olan Samiye H. ile 
lı~d aı11 ve Niyazı EJ. ter tara-

•n dayak yemiştir. 
. 

~ 'IYırmnlı lsterheıı 
~·bit l' poıts memurlarından 
ltb; aıaı t::ı. Gedlkl deniz mck-

Q 
1•1cbeslnden Recep ve HL• 

lına~~tııdllerlc kavga ederken 
tiıt~ trını uyırmak için araya 
1ıııı 1 , ~1Yıı el. yl blçakla yara-

tlır. 

IJı; 
v ille lefli!J olıır mu? 

. ., :~~I tece '\aat 2.ı ıe Şehr
~•n 811 neıı Şehremini tabibi 
, tııı~, ey ile Zabıta! belediye 
~lıı,~ 1 •rınıJs.n Haydar efendi 
~ 4iktcdlg;ınc göre kafayı tlltsll· 
1 ıı tin sonra Aksarayda meh· 
QI\ Sıh~dlnlo pastaneSiDC Cide· 
ı,!'ıad nı t!tporu latemtşler ve 
, "l'nda• dllkkıln da uyuyan 60 
ı\''k lbrııhlm ağa}ı uyandı 
'' döv !ı ı~, ~ ınıışırr ve dükkan Cf· 
11tl~t ırnıı~ıardır. gllrOltU U-

'lıQ'~ı '?•nan mahallellnhı fer· 
~,1btıcd~lıcn pollslor koşarak 

1aıdı Ye uıemurunu yakala· r. 

ıı,,.h --·- -
t ~ırkı larelt11de ko.7u 
ı:~,,,t~~cu. ıo (A. A.) lsllh 
"ıllııı 01 nın blltlln Trakyaya 
ı,1tb·'~Q~•ı. üzre tertip ettttl 
~~ 11nu, ~oşuıarı bugun Kırk
~•; '1ıttrc .Ynpılınıştır. Son llç 
ti ltlıi~t lık Ctı bllyllk kOfUda 
ı ;~'dı lıtanbullu izzet beyin 
ı1>dt~ \. lkinclllğl Mandıra kö· 
qı ·•nııı, •vfik beyin Tayyarı, 
~liıblti 0~1~'.'· Zııbitan kofusun-

1 lır, 'ti Yüzbalı Şevki bey 

~u~lı ı~:;~~~{ 
,,«b/1 <ı Vilayetinden· Beledi 

1 td 1 . 
10 'krıı k 1 en birinci derecede 

< ıJ ~ den 1 ı 1 "h o mak ve U.,heri 
.,. 'l'll b l 

<; llıilct " unmak ve yevmiye 
\t, clı• .~''. •zami üçyüz elli ve 
"ı ı°"Pi,h 1 

•det olmak üzre Kü-
l ı., illlt -
.,. ıL \ ltr "e tcvkıf hanesinin 
t '•tj Yıtıtt• .. h 
':.?\ t~ci 

2 
rnu ammineli ck-

ı,,, hn·
3 Mayıs 929 tarihındc 1 

lr U &.ilı 
~ t~ ltıı, ıılt onhe:;de mUna-

• 1• tııak Uzre olbabta 1 
t ı. ~·Serait dahilinde 1 

"'"'ldt ındcn ıtıbaren yirmi 
""' t ı, v. ı.. 1 \ıltıi c ı:wpalr zarf u-
"i.lıp1cr·tnunakas~ya vaz olun 
1\ ltlt 

"'kır t'"nınat akcalar1ni 
1. ~ 1 nıc kt 1 . 1 

t1 d 'JP eruıı yevmi 
~Jnakasa komsiyon 

~.. •Yv.ırn· . 
ı1,, ı saıre f" hapıs-

,.,_. .rCt 

~ •yı kb z muKa- ı 
enı rl lu be 

Memleketimizin tlcarl muva· 
zenesl hakkıada tetklkatta bu
lunan komlRyon, hazırladıtı 
raporu dlln Ankaraya gönder· 
miştlr. 

Komisyon azasından Vehbi 
Bey, Al! iktisat ıııecllslnde mev• 
zuubabs olması mukarrer bulu
nan bu rapor hakkında bir mu· 
harrlrlmlze deml~tlr lcl : 

Komisyon, lstanbulun, 
eıntiamız için mühim bir ihraç 
ınerkezl olduğunu nazarı dik
kate alarak vaziyeti tetkik et
miştir. 

Gümrük lstatlstlklerlno gör• 
ihracatımız (1926) da takriben 
yllz doksan milyon Türk llra~ı 
kıymetindedir. 

Komisyon muhteuı ihracat 
emtiasını tetkik ederek bu su· 
retfo gUmrllk rakamlarınela tas· 
hlh miktarını azgart yüzde be' 
olarak kabul etmlftlr. 

Bu taktirde ihracat emtia· 
mızın kıymetinde (10 mllyon 
liralık bir fazlalık olur. ihracat 
ticaretinin klrlarıda lllve edl· 
lince gllmrllk rakamları üze
rinde a•garl yUzdc on kadar 
bir tashih yapılması lazım ge· 
lir ki bu tashih neticesinde 
ihracatımızın (210) milyon lira 
kıymetinde olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

Tahvillt ve esham bedelleri 
memlekete giren seyyahların 
urflyatı, ithalat muamelatından 
alınan komlsyonlar, limanları 
mızdakl komanya 'c lhrakıye 
işleri de tetkik edilmiştir. 

ihracat ile ithalat arasında 
belki 20 - 30 mllyon liralık bir 
fark vardır. 

Tediye muvazenesinin tespl· 
tlndtn sonra bunun mtnıleket 

lehine olmasını temin için icap 
eden tedbirlerin millalıaza edil
mesi da iktisat meclisinin ruz
nameslne dahildir. 

Bu meyanda Türk evr•kı 

nalı:tiyesinin latikrar bulmaaı da, 
hayat palıalıhğı denilen buhra· 
nın tahfif ve izalesi hususunda 
en mUhlm amlllerdendlr . ., 

~ * * 
Hayat pahalılıDı 

mesel esi 

Ali iktisat meclisi azasından 
Vehbi B. 

1 i•y•t pah•lılıA•nt thir <le ~unları 
sü\"lcu1i~tir; 

· 1 f:t~ıt p:ılıalılı~ı- n1e;;eil':'İ ikti~ı.<ll 
•ıir me~elc oldu~unı gii!"e, pflc&.ret 
odal;ırının c.:n ,·akındın takip etme 
leri liızımgclcn bir nıc\Zudur. Bu 
mcvrnd•, faizlerin ı iık>ekli~i. muh 
telif ticaret \"t: ~·ınıyi i:-lerindc: aı 
kız3n1_:!.ı ikdf:t cdihne~i, p1ranın i~· 
tir• kıymetinin sukutu b~hi <ioğrudan 
.ırı~. uu ıicarr:r taalluk eden Rmllier 
mevcuttur. 

·rit.:art'."t odala~ı bu na~\"zu<lı sakıt 
ve l:\ka,·t bir yazl\'ct alıtn;tzlır. 

~;ındl me.-rlr. h" u p•lıılılıf;ından 
hah<etrnek de~ıl. hunun tehrin ve 
ızıle.;.i çarelerini aramıkt:hlır. 

-- ·-·---
İzmir linıanında 
150 tonluk kUkUr' 

ate' aldı 1 
lzntire jri<len Fran.-ız handralı 

<l.oılis) upuru ıle Roma llanbsına 
ait r t 50 t rnıı kukürı ıı:elmi 1 ıir. 

,\lenderek Jı~ın~ın:ı demirleyen 
ı apıırdan şıtları lııı~aulılııı sırada 
1'ültirtler atCi' ıtlmı~tır. ~at üzerinde 
10() ~·u\'J.la )':t~ırı kükürt klnıilen 

~ ınnıı~tır. 

\ıq alan kuktiı1ler J..e,if lıir du-
' ının çıkarına~ıı lıışlıyınc• (1 .otüs) 

vapurunda ~ ıng-ın c;ıktı zınnedilıni~, 

ve hıyli tel~;ı mucip ı.lınu~tu. 

~(fthınil \'C tahliye ~irketinc ait 
roınurkorler Yr tuluınhalııtr derhal 
, ınıı:tn m•hılliııe ~iderex yınıı:ıııı 
~iindlirnı~c h1~lamı~lar<lJr. 

'\te~ :1lmı~ <ılın kükürt çu\'al· 
J.ırının ıniihim \...1:;n11 denize :tulnıı\: 
<urcıılc tehlikenin Clnüııe ıı;eı·llmiştlr 

l angın ınaluı.llinc Kiden 1 .lının 
Fen her'cti derh&I t•hkikııı başl• 

nH~tır. 

l ;eç vıkıc kad.r t•hkikaıla ııt 

~al cddıııişıiı 

' ın~ının ttnıclelcr<len vcvahut 
\-apur nıii .. tahttınlcrinden birinin ~i· 

i!arı are~indcıt i'Uhur l:Uİ,'ti tahınin 

olunınaltadı ... 
'AHc:ının vapur ·ın1hırlaıınc.la bu

nan digcr ~ükiirtll·ıe .. i.rayt:t ctnıe 

mc .. ı için ıcdhirlcr ahnnıı~:ır. 

Za:rar 'e 1lyın ıniktırı nHihirn 
bır ekuna hıliğ q\mıkt•dır. 

• i, e de ıahl.lk•t ) apılımktaJı 

MJLLJYET P\Zı\R 12 l\T \ \lS Hl29 

VE HABE LERİ 
-~---

VillJyetle 

40,000 lira .... ~-
Yol parasını vermi-
genler de veriyor 
Yol vergisini vermlyenler 

çalışhrınak üzre yollara gönde
rlllyor. Diğer taraıtan çalışmak 
istemeyenler de yol parasıııı 

veriyorlar. Bu suretle bu hafta 
40,000 lira tııh•ll olnnmuı muh
temeldlr• 

Yeııi cemiyetler 
VllAyet umuru hukukiye Mil· 

dlrlycttne yeni cemiyetler tef· 
kili için müracaatlar vaki ol· 
maktadır. Bunların ekserisini 
ıpor kulUplerl teşkll ediyor. 

iskan işleri 
iskan umumi Mlldllrll Hacı 

Mclımet Bey, dün lskAn idare
sine gelerek metgııl olmuştur, 

Heybellde mektep 
Heybeli adada elyevm Rum 

eytamhanesl olan bina , harp 
esnasında hllkQmıtçc satın alın

mı' ve Bahriye mektebine mili· 
hak Çarhçı mektebi ittihaz olun
muttu. Mütareke esnasında Ali 
Kemalin Dahlllye nazırlığı za
manında Rumlara verıımı,u. 

HUkQmetln malı olan bu bina 
hakkında Defterdarlık geri alın
ması için tahkikata batlamıştır. 

Blnanııı satın alındıfiı tapu 
kaydl Ue do tebeyyün etmı,ıır. 
Bu husustaki evrakı Defterdar
lık, BUyülı:adadan latemiftlr. ---·· .... -
Emanette ------

Eski istikraz 
Veni itilaf tasvip 

edildi 
c~miycti belediye fırka grupu 

dün fırkada t;planmı~ \ e l~ma-. 
netle Tiirktye ınlllt bankası ara
sında imza edilen ltil<lfnameyi 

tetkik etmı~tir 

lt//8/111 esasları 
lıildfııaıneıe nazaran 12,100 

lngiliz lirası kıvıneti itihııriycsi olan 

1-S numaralı kuponbr lınhn cdl
kcı:kıir. 9-3:- numaralı kupon
lar ıc<liyc edilecektir. l~manct 
harpten evci Türkiye bankasına 

verdi~i 2,IL•:-,b56 lira 91 ku
nı~u <) - 37 ıııımaralı kupan
larııı faiz ve komisyonu olarak 
bankaya terketmektcdir. ifa para 
kuponlara taksim edilecek, netice 
l 5 el'lül <ı2ll a kad:ır Emanete 
bildirilecektir. h'.uponi3rın tetllyc 
zamanları her ~ene 15 cyllll 
ve 15 mRrttır. itfa tarihleri de 
1 ;i nisan ve ı 5 te~riııicv~ldir. 
ltilAfıınınenin ıııcriycti iı·in C't:m
i yeti belediyenin ta>tiki 'c '.\la
li ye \'ek:ıletinin tlc kefil sıfatile 

ta:<\ ihi Jazıın ı:dmektedir. 1 )amil 

fer de nilı~yct 1 hat.iraıı:t kadar 
:lluhteliı nıuhak~nıedeki dan· 
larıııt geri alnıaii:t mecburdurlar. 

Dıinkiı fırka ~ruhu içtinıaın

da itilMnaınl' ıa;;dp ulilml~tir. 

Bu p,linkii Cemiyeti hclc:liycyc 
sn kcıltınacaktı r. ·--Romen jlmnastıkcllerl 

24 mayısta ge!lyor 
2~ :\l~yısta ~ehıimizc gekcck 

olan Rrnııcn talchcsl sey~ aha tini 

\"ck:lkte bildmni~tir. 
Bu taldıc Roman rn terbi rci 

bedeniye ınek.tdJi ,ui,iııc m~n
>Upturhr Ye f Oô kişlJirler. 

Romanı nlı ı:;cnı·ier buradan 
Yunanistan Ye .\!ısıra µ;itkcckkr

dir. 
Tcriıivd lıcJcnive talclıcoiııe 

bizim tie<len terhiv~-i t~lchl'<.I 
refA~:tt edecektir. · 

Talclıc ~ehriıııizde hir hafın 

kalacaklardır. 

1500 seyyah geldi 

Dün ak~nnı .\lıırnn handır~lı 

\laııtc \lı11 ark, \upuri!c 1 .~oo 
\iman aıııdc >en ahı ~duiıııizc 

:.;;e 1 ıni~lir. • 
Sevyahlar diin ~C\: ı;ddil..Jc

rindcn ~clırc çıknıaını~lanlır. L\· 
g'liıı hıırad.ı 1-~laı:aklardır. 

Fratbll. lı:dıtlıralı l'aradtlaın 

'apurilc de 100 kadar >cpah 
µ;dıııi~tir. 

Tlbbıyelller bayramı 

lfoı;un "Tıhlıi) L'iikr [ıqy rnını,. 

olıl(!:ıı f\·in Tıp faktıltc;iıı<k mc

",iııı ppılacal.ur . 

HANIM ÖYLEYSE 

ÖLDÜ! 
O DA 

Kori~orda fel!ik fellik aranıyor1 
du· 

- Gördünü;ı: ınii olanları, benim 
dosya takımi ile meydanda yok 1 ••• 
Hiç kimsenin kendisi ile alakadar 
olmadığını görünce bir kat daha si
nirlendi: 

- Adostlar burası da ana baba 
meydanı. . . Her!<es kendi derdine 
düşmü~ !. . • Bizim dosya kay ip diy· 
orum size .•• 

O sırada mübaşiri gördü ve kırk 

yıldan beri aradığı adanımı~ gibi ar
kasından koştu : 

- Efendi ağabey. . . Efendi ağa
bey ... 
Adamcağız da şaşırmıştı: 
- Hayrola hanım. . . Bir sey mi 

söyliyecek•in? 
Kolundan tutup çekti, kö~ede ten 

1:1a bir yere götürdü ve orada pek 
mühim bir meseleden bahs•diyor
ınuş gibi manalı manalı hareketler 
yaparak: 

- Ayol, dedi, bu nasıl i · kuzum? 
Bizim dosyayı aradınsa bul .. , 
Mübaşir, duruksadı: 

- Hanım. evvela sen kimsin? 
- A, •. A .... A ... beni tanımadın 

ını? Hacı Ata efendinin gelini de-. 
ğil miyim? 

- Süphanallah. .. . Canıın btn.~. 

- Ha öyleya, o zaman sen yoktun 
hurda ... Neyse.. . Şimdi zahmet 
sana ama şu bizim kayıp dosyayı bu\ 
Juver. Ne dii§ünüyorsun ya .. Nafa
ka davası idi. Hacı l\ta olacak he-' 
r'ifin oğluRamiz efendi düğüne :>,itti 
diye elime boj k.iğıdını verdigi gün
den beri daha on para alamadım ... 
Mübaşir yavas yava~ kendini top

lıyordu: 

- Kaç s•nelik i~ bu? 
- Ne bileyim hen. . . yedi sene 

var, yok ..• 

- Demek sen yedi seneden beri 
i~in ark;ısını bıraktın~- .. 

- Sorma oğlum. Nadidem gürle

Adliyede 

Ana katili 
Ahnıediıı dün nıuha
kenıeslPe devanı 

edildi, şahitler 
ne diyor? 

Sırapınar kö.yUnde. annesini 
parasına tamaan vahşlvane bir 
surette balta ile kııtleden Ah· 
medln muhakemesine dUn Ağır

cezada devam edllmlşdr. 
DUnkU muhakemede 8 şahit 

dlnlenmlştfr. Şahitler Ahmed! 
oduna giderken gördUklerlnl, 
annesinin gelmedlğlnl söyledi· 
tini haber vermlfler, vak'a ma· 
hallinde cerek çocutun gerek 
annesinin yırtık ve kanlı göm· 
leğlnl naaıl bulduklarını, katil 
çocutun aleti cürüm olan bal· 
taları ahırdan kendi eli ile nasıl 
bulup çılı:ardııt;ını lfıde etmı,. 
lerdir. 

Ahınedln bu vahşiyane cina· 
yeti irtikaptan sonra anasına 

alt olan altın dolu llı.l torbayı 

bakkala tesllm ettiği mevzuu 
bahlq otmuş ve bakkal da şahit 
sıfatfle celbi takarrllr etmiştir. 
Diğer bazı 9ahltlerln de lstlmaı 
için muhakeme ba15ka bir gllne 
bıralulmıştır. 

-""""~-
Hroııika gazetesi ıııeseleıJI 

mııstanllkliğe ı•erildi 
Birinci Ceza mahkemesi Türk

lüğe hakaretkılr neşriyatta bu
lunan meadut Hronlka gazete
sine alt davanın rUyetlnl sall· 
hlyetl haricinde görmüş ve eY· 
rakı Atırceuya göndermek 
Uzre m!lddei umumlllğe sevk· 
etmişti. 

Müddei umumilik, Hroolka 
tahkikatını 6 ıncı mustantlkllğe 
vermiştir. Mustontiklik gazete
nin nefriyatındakl tııhlr.lr cür
müne kanııRt lta11l ettikten sonra 
gBl~tenln mes'ul mUdllrU l\\. 
Elcnlyl Atırceza mahkemesine 
sevkcdecektir. 

yip gitti, Vefa efendiye vardım. O- K 
da arkasından kötürüın bıuterdi. I>RiV~: HA.Nl~l 

• Şu kuru kafa neler çekti,' neler ... Kadriye H. ve rüfekası 
tahkikatı ne safhada? 

- Sen ~İtndi onu bırak ..• Yedi 
senedenberi davan ne oldu ~iye a-
rayıp sormadın a. . . ' l Mustantlk Hikmet ve Nazım 

- Doğrusu soramadım... Beyler dlln de Kadrlye hanımı 
- Hamm, öyleyse ben bi• ~ey so- lstlcv:ıp etınlşlerdlr - Kadriye 

' hanımın lstlcvabınR lllzunı rayım sana .... 
S • ·ı gör!ltdUkço devam olunacaktır. - o, og um ... 

- İnsan yedi sene yemek yemese Romanyaden Bulıtarlstana 
1 goçmı~ olan Ferdinin celbi için ne o ur.... ,.. 

- A ... ölür elbette.. . teşebbüsatta bulunulmuftu. 

Ö 1 · d d . Talıkl•at esnasında, mevkuf· 
- y eyse senın osya • stT.lerc . 

.. ·· ··ıd .. h 1 1 -Sarın cürilmlerı Jıakkıoda kuv-omur o u anım.... l ld 
veUI ılelAll tc.;bit cılilm ~ o U· 

- - 1 ğuııdaıı, tabkilrntın ikmal! için 
Kurbanlık 'koyun 1 FerGlnin ceımeslni beklemek 

20 • 30 llra arasında ica;ı etmiycceği de tahmin oıun-
satthyor ı malı.tadır. Bu takdirde tahkikat 

!\urban lıwraınıııın ,_ al-1
41 

__ . ilnDntüzdeki harta içinde hlr ka-
l rara raptolunacıktır. 

nrn>ı tlolayı-ılc ,rııı bir hafta Zlr- -------
fında lıınir h:n alisinden (.~,200) 
kadar koyun ı:dmi~tir. 

llunlilrın fiatlcri (20 .lıl) lira 

kadıı rdır. Kurbanlık k<ıyu n br 
nıl'zhalı.ı resmine tııhi rılnı:ıdı.ttı 
için 1 '..?·J) lir:ı dahil uı.:uz ,tttıl
ınakudır. i l:ıy\ :ın bur>chı koıııi
scrli;tinı.: giirc. lıayram.1 katlar 
(2:i.001l) k<>yun ~ele.:"k olup 
k11rnıı fiari diı~cccl-tir . 1 liin 
J lusır bh!c,i kuzuları ( r l)IJ 

.kuruştan; k11\·uıı (1 ıo, dan, >ıgır 
(85-110) dıın · >atıl:rn;tır. 

----··•·...-·-
Sanayi ınezunları 

.bkcrl s~m) i ıııcktebiııtk·n 

hu sene çıka'1ık cfcııdi:c'riıı inıti

hanLm dün bitıııi~tir. 
l ~ dökünıcll, r 5 tmn:tı.:t. ,J 

ıııuddci, lıO tl',\·iyı•ci, .H nıa
raııı:-cız ulnıak iı1.re 1 ~.'i efendi 
ınczuıı ulmü.tadır. 

.\kıuıılar lıu ha[rn hir wda 
nıli:-aıncre~i Yı..·rct:cklir. ·----
Üsküdar ve Kadıkö-

yiin elektirikle 
tenviri ici 

\ııkJro. ı 1 \ 1 llil et 1:-:t:l 1!,ul 
~ltktidk şirkcti ıı1iiUllrü ,\J. J lan:irrı
~in .o\nkanı ~ı:~ :ı:ıatı l·hl·ınıni~·etli hir 
ınt:~elı.:)c tı.:tlluk ctnu:ktt:di. l~tanlnıl 
tlı:ktirik ~irk\!li l .. liid~r \ e l\1dıki~\' 
t11rafının tcnriı .. hııku~ln1u l\adıkov 
h3\.]!.J7.l '-ikl'tİ!'!L\'., .satıa i iınını~tı;. 

·:llill \"t.:kfılcti tl·n\ irat için santralın 
ııılı-ıcıılleo An"d"lıı <' 1 hcıimle vapılıııa 

:'tnı iltiıaın ctıtH;ktcdir. Bu vuı.İ\C't / 
kr1r~ı .. n1Ll:ı .irlo.:t.. ·1 \ıı.lllı.lu tar;1f,·1~la 

istı4:lh~ıli1. ~akın ard.ın. :ı~lclti ih 
ti:nal s~~;.r,\>'lthtI ele' ıı.i!\. j .. i'ı 1!1·11 

Li~!·pı~ t:.l-·1.· ,! lr\l1.;ıınt:kt1.:-~ir. ILı 

t !~J:r1.le aıca .... -~ 1 Lı ı ... ~ n e :.__ -~ı 
• ..p .• . • 

Galtasar ay -Fener 
( Birinci sayfadan mabad ) 

_ h'()ltıın ı·r ltrıc· 'l:f<ırı 1:,rılıı.rl t•yıınculltr 

~;~ r/ııı't trttYdr :.ı 
Fener, Gıılatasaray maçı 

için hiç bir igorta şlrkednin 

böyle bir tdtllil kabul etmlye
cejtlni zannediyorum.,, 

Zeki beyin her taralı yara 
içindedir. Ensesi do Nihat beyin 
manlkürlU urnakları ile yırtıl
mıflır. 

,\'ilıııt bry rıı· ı/;qır? 

Galatasaray kaptanı Nihat 
bey de bir mulıarrlrlmlze 

şunları ,öylemlşlir: 
Knbnlıac bl:ılm muhclmlor 

dedir. Evvela sıfıra kartı altı 
sayı yapsalardı, Fener de dUnkU 
kUatahlıga yeltonmudl. Dayak 
hakkında bir py söyleyemem.Bu 
hadise Alıleddlndcn çıkmıtlır, 
ve bir pıın dahtllnde tortip 
adl!mlşllr. Kemal Şefikin cltorl 
patladı, Mehmedln ayat:ı kırıl-
dı.,, 

/.111/i\ J.~üdıriyrlıne /lt' ı·rrilrn TQJIQ.{ 

Dun Taksim PQllı Merkezi 
lii~ağıdal<I raporu Polis MU

dürlyetlne gönderınlştlr. 
"Olln Stadyum dahilinde bu· 

ıunıın Galatasaray • Fenerbahçe 
ku!Uplerl ııruında yapılan maç 
esnasında Fenerbahçeden Zeki 
elendi topla Galatuarııy kale
sine gelmekte iken oyun beki 
bulunan Mehınedln bacağına 

vurmak suretlle mecrulılyetlne, 
diğer Fenerbalıçeden Kadri efen
di ve Galatı. saraydan Latiften 
topalmak Uzre yekdiğerile mü
sademe ndice~lnde Kadrinin 
s?ıkut ve kolunun mai.alından 

çı!cma~ınu 'e dl)!;er Kemal eien
t'I dabl ~t dyumda!1 çıt;arkeıı 

l '"!liıntl 

3 

Ekonomi: -------Tarifenin il{i ıuhlu ı1okta-
sından ikincisi: ·--...-. ............ ,.., ___ _ 

Ziraat mı, Sanayi mi? 
Bazıhm diyorlar ki Türkiye ziraat memleketidir. ve öyle kala· 

cak<ır. Bazıları d11 ı'!yor!ar ki, hayır, garp nasıl sanayi yapıyorsa 
biz de yaparız. Bu iki fikrin arasında bir de miltavassıtı var. 
Müdafilerine göre ihraç ettiğimiz ham maddeleri rnıtrr.ul ibraç 
edecek kadar sanayi ıazımdır. 

Bu görüş lhttlAfının en çok tczahUr ettiği saha gilmrtikierdir. 
Tarifedeki bin küsur maddenin bir kısmı ziraat, diğeri de sanayi 
maddeleri olduğuna göre hangi kısım maddelere yllksck himaye 
yani gümrük koyarsak onların inkişafına o kadar yardım etmek 
istiyoruz demektir. Eğer fazla himayeyi ziraat maddelerine tevcih 
edersek zlraatçiylz, eger yüksek gllmrllklerl sanayi maddeleri 
üzerinde tekeli edersek sanayiciyiz. 

Usul itibarile, ziraatcı veya sanayici olmıığa karar Hrmek 
mukııddcmdlr, tarifenin tıınzlml muahhardır. 

Bir tarifenin rakkamlarına şöylece bir bakmakla istihdaf ettiği 
iktisat glyeıl kavranabilir. Biz. mecll~lmlze ıelen şeklide tarife· 
mlzl görmedik: bu hususta malOmat vermemiz kabil değildir, 

Ancak, umumi bazı mutııaaı serdlle ziraat, sanayi mevzuuna 
temas için diycbillrlz ki: Başta zlkr edllen mUııhaııran ziraat vt 
ya sanayi lddaları çok cezrldir, münteha telekkllerdlr. Diğer mD· 
tavassıt telckkl ise modrcn sanayi telekklsl dıtlldlr. 

Munhasıran zlraat, deniz atırı memleketle, mUstemllkelere 
bırakılmak temayUIU içindedir. Ollnya buğday anbarı Argentıne. 
dllnyanın et milveu:il Australla gibi yerler munhasıran ziraat ya· 
pıyorlarsa oralarda ziraat adet bedava &ibl olduğundandır, ma· 
sulfslz ve e'\tenslf-~lddetalz yapıldığındandır. Mllnbasıran sanayi 
memleketi için de ilk şart kömür ve demirin ve ya su ve madealn 
yan yana olmasıdır. Belçika ve lnrlltere bu hususiyetleri temin 
ettiklerinden sanaylcldlrler. 

Türkiye ne o ve ne de bu memleketlere benzemez. Hususi.)·e. 
timiz şudur ki, hem sanayle çok mllstalt şeraiti haiziz, hem de 
yüksek rant, yanı gelir getirecek topraklarımız var. Şu halde? 
Evet şu halde, mademki iki iktisat tarzının vasıfları var; sanayi, 
ziraat mUsul derecede mi olmalı, yoksa bir tarafa temayül 
fazla mi bulunmalıdır 5uall kendllltlnden önUmilze çıkar. 

Buglln filen mncuı vaziyetin tetkiki bize doğru yolu göstere 
blllr. Vaziyet şudur: 1927 resmi statlstlklerimlze göre 

Ziraatla çalışan Tilrk ııüfıısıı 9,5 milyon bıı 11lifıısıı11 ziraat ı~tılısa
lcil111111 kıymeti 350 milyarı Türk lirasıdır. 

Halim ki sarıariıfr çalışan Tiirk rıı1/ıısıı 250 bin bıı rıiifıısurı im.ıl 

rlliği mamıı/ıit kıymtli .ı30 milyon Türk lirasıdır. 
Rakamlar hiç bir vakit bu kadar beliğ oltr.aınıfler ve tarlı: 

lktlsadının temayutünü göstermeye bu kadar )'aramamışlardırl 
Dr. ,Vtzamettin 

"' * * 
(;ÜNÜ:\1 iKTISADf llAREKJ1:1'LERt 
J#. Yerli nıal sergisi - C 11. 

F.ırkı .. ında açıla~ak olan ... ergiyc i:tl· 
rik edecek fabrika mümc~;illeri dür 
san•ı i birliğ·n,!.: ıopfaıı,rak serg: ye 
surrti İitirakltri hakkında ~ıjrü 1mu~ 
lcr.!ır. 

Ser~l ttlinı:ıı.n:unc ... j -.cr;;i komıs· 
yonn tıırafındın h11zırlan111ııktadır. 

.Ser~ide ind>atı t<nıiıt için Hr 
poli.; kıımi,.trli~i tesi, etli!Lccktir. 

Fırb l>inı<ınd• hırik ihtimaline 
karıı bir ıtfa.ire ınlifrozesi Ye !Azım 

~elen terıilıot h•zır lıulur.dıın:lıcıt.w. 

i\'lıın:tfih "IC!';!lyc ~e1ecek malların 
~j,,·ırtah nlma't d"l mtc.-huthlir. 

1lün <ergi 1.omls~liğinc 1lani; 
Rey intihap edilerek lkıi,.ı \'ek~le

ııne hildirilmi;tlr. * Tophane anbarları 
l'tnl ınüe;;e,i Toph&ne anhırlınnd• 
tımir&t ,.e t~dil:lts hışlııım,ıştır. 

·ramirıtın lıir av k•dar devım 
edecc~i ıannolunmıkı.tlır 

J#. Şinıendl!erden tlklye! 
~ar~ dt'rnir ) (l\ları kurnpanya:tının 

t•hıııil ,. uhlı)c iılerinc ıit ~ikl 

)'<ileri tetkik il':, dun T!carrı o;1a 

!'ında hrr komi:.t\:nn tnplınmı~t1r. 

J#. Yeni mavnalar - ı,tın

bul l .lmın ~ırkeılnin lp•riı eıti~I 
mamalardan (!O tıne 1 1 l(elnıişnr. 

i\1ıırtbakı (40 nıarnm~a Ttır1m 

evele k•dar K<iCL'cktir. 

* Hayan borsa ·ında - l la•
\·.111 hnr'j'I ld::rt mecli.;i azı.:ınd"n 

Rurhanctun Heyın i'tlfa .. ı üzerine 
dun toplanın intihap hc,·"eti ·ytni 
inühıhın s11lı KUtıi.ı icra .. ınıt k!r!r 

'ermi,or. 
Har:-ı.ik :--ı•u,.uıın hor"ı' 11 ilh111i 

iı;in hazırlanın rapor 'ı::nı hr-\'eti 
iJırc l11rıf111dıtn cetkik edılt\.'C:ktir. 

* Ecnebi ~trketlerlnde Ttırı. 
Ier - Şehrimi <ıteki e~nehl ~irht

lcrin ha1.1lan nıiinh•I \Ukuhuldukçı 

Tiırk ı.lipleri tercih eJ"·ckleıini 

.:ı-oy lrnı ı:k tcdir. ·r h;ıret ınüdU ri yetin ı o 
ı~hkl'.ııı Jc ım ı:ımclaedır 

)#. Sir;ort• şirketlerinde -
\lüıeho«ıs nanı7.eJi olarak Türk 
1nrmur almıyan :-i~onı kurnp1n a.
lan hakkında hazırlsııın rapor hue;lln 
lku-•t wko\lı ·ine ~i•nd<rile~ektir 

•• 
Kambio Borsa.sı111.'i/929 
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h:Jirıu:ı d•blll 1 00 
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mak suretl ile bayılmış oldu
ğunu iddia eylemlttlr. 

Mecruhlır Jıastaneyo aevk
olunarak tahkikata devam edil· 
ntelı:tedlr. 

r. * * * 
Hadiseyi yukardan beri 

teessiirlerlmlzle ve biltltn sa
fahııtlle kaydettik?. Nasıl?. 
azını hazin, azmı feci?. Ha· 
dlse hem bir kaç Türk gen· 

cinin koluna buduna mal 
olmuş. hem de nezih tilrk 
sporculuıtunun arık alnına 

I 
karıl bir nokta kondurmuş-

tur. Bütün , bunlar niçin?. 
Hep bir dava için detll mi?, 

Galııtasaray-Fencrlıahçe da

vası! Senelerden heri Türk 

sporculutu için tlıılın11 hlr 

·, · halini h 1 

TAHViLAT 

Anadnlu} 1. T. 
il. Y. ~ ~: 

Tünel ıtrkett 
l':lektlrlk ıırkett 
l\ıhum Şirketi. 
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raa nlha:tet işte böyle alev 
aldı. Şimdi soruyoruz. 

Bu ihtiras ve bu cana 
kıyan lkllltln sonu rcldl mil 
Cuma gilnü kırılan kol ,.e 
bacaklardan akan kan bu 
günahı ödedi mi? .. 

Mazi ve tarih olan şöh· 

retler için tahmin ediyoruz 
ki alacatımız cevap şu ola

caktır: 
Paydos efendiler pay· 

dos! Artık Galatasaray .fe

ner kundagı yok. Türk sporu 

var. 

Biz çocuklarımıza spor 

budur.. dl:te tekme tokat 
gii~termek deJ!"ll, centilmen

lere ) akışan bir O} un tarzı 

hıra km ak ve ll:Ö!ltermek 
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ASRlS l'MOP.:!l 
il :\tavıs 192Q 

Hl GÜı"'KÜ HAVA 
Dunku !ula hararet 111, en aı. 

9 dcrcco id~ Bu gün bava açık 

"tJZgAı lıafll poyraz uecekılr. 

ı .. ı açıktır. 

FIKRA 
Edebiyatta genlllll 

eskilik 
Daracık edebiyat alemimizde •· 

peyce kuvvetli bir ııürültü uyandı
ran Salcespeare hadlaeai, bul bayi
tle bir temrin üzerine da'fet etti. 

Edebiyatta yeni ve eMi vannı 

dır? Yenilik bir meziyet, ealı:ilik bir 
kusur mudur? Veyahut bunun aksi
ne olarak eıki eserlerin yenilere ter 
cih edildiği valn midir? 

Bundan yüz aene cvellnc gelince
ye kadar eski eaerlerin yeniler üze
rindeki rüçhanı hemen münakafa 
götürmez bir hakıkat gibi idi. Ro
malılar olaun, kurunu vuata ve re· 
neaanı Avrupalılan olsun güselli
lin ve dofruluğun hep antika me
tinlerde saklı olduğuna kani idiler. 
kadim Romalı f&ir Horatiuı'ün 

manzum mektuplormda, ea1r.i kitap
J.onn yeniler• tercih edilitine karfı 
acı şildyetler vardır. Reneııaııı ... 
irleri, san'atır.trlon yeni ile ••ki ara 
11mda çolı: buhranlı devreler geçir
diler. Onaekizlncl aa .nn bütlln ede
bt ve bedii mahaiUleri Yuen ve Utln 
usta işlerinin birer kopyaaınden i
l,arettlr. Ulı:ln ondokuzuncu aaırda 
bu telelı:lı:inin kökünden defittli!:i
ni ve yeninin eıkiye üstün tutulma
ia batladığını görüyoruz. Bunun se 
hcbi felsefe ve ilimde terakki ve te
kimül nazariyeıinin rcvacmdan baş 
ka bir fey değildir. Fen ve ilim is
pat etti iri insanlar ve bunların ese
ri olan medeniyetler hep yukarıya 

c!oğru yükselen bir tekimlil battı 

takip ediyor. Bu faraziyeye inandık
tan aonra, haydi haydi, san'at ve ede 
hiyatts da böyle bir terakki veteka
m!ll mevcut olduğuna hükmetme
mek mümkün değildi. 

Halbuki beynelmilel. umumi ede
biyat tarihi, bu tan: teleklriniıı ne 
kadar yanlış bir 1ey olduğunu bize 
~ün geçtikçe iıpat edip durmakta
<İır. Biz bugünkü Londra hemtehri
ıinin, medeni tip itibarile, kadim A
tinalı vatandaştan daha ne kadar 
yüksek veya daha ne lı:adar •ta ol
duğunu sosyoloji ve tarih mlltehaa
aıslarına bırakrrız; ancak mesele 

aan'at ve edebiyata dokunur dokun
maz bütün mevcudiyetimizle haykı
cabilirlz ki bedit eıcrler bütün iJAhi 
§eyler gibi ezeli ve ebedtdirler. Hat· 
ta aktüel olmaktan ziyade ebedldir
ler. Nice yüksek dehalar tanırız ki 
devirlerinde enlaşılınadılar ve taP
aları bize mezarın ve aaırlann öteya 

kasından gelebildi. 
Bu dünya ylizil dllrt bin yıldan 

beri, Homiros gibi bir fllirc asi yu
valık edemediği gibi hiç bir devir 
'Sbaks~are kıratında bir dram de
hasını daha meydana getirmemiştir 
Mamafl, bunun böyle oluşu bizim i
çimizden herhangi birimlıi Shakes
pcere aleyhinde dü1ündüğümüzü 

ıölemekten menetmemelidir. Bugün 
dünyanın bertarafında Sbakespeare'i 
lıeğenmiyenler bulunabileceği gihi 
tızdc de bulunabillr. 

Shalı:espeare'i sevmek ne yüksek 
bir zevk ve kültür nişanesi iıc onu 
aevmediğini söyleyebilmekte okadar 
yüksek bir vicdan ve fikir hüriyet
perverliği sayılmalıdır. 

YAKUP KADRİ 

FELEK 
LA0BAL1LlKI 

Bızdc kökündeı ıökülmck lizrm 
g• len fena bir huy Y-dr. Ne oluna 
olsun ıihhat ve hayatı umumiyeyi 
alakadar eden yasaklara ehemmiyet 
vermiyoruz, ama yalnız halk değil, 
bu yasağı tatbıka memur olanlar da 
aynı Jliibaliliği gösteriyor. 

MTLLIYET 
Si 

Y emişlerln dili 
MOellln : Mllkı l7fl Alelıı Jilpr 

-ı-

Peru taclrl~rlndeıı milyoner 
M. Jüınjoze Ollvıro matmazel 
Zozot ParlEete qık olın114tu. On 

bq gtinden beri genç ve gtlul 
bd1nın peşinde dolaftıRı halde, 
yüa bulmıımto. 

demkl hanımım kendisine yüz 

'ftflDeRe karar verdi, hiç olmazsa 
hediye olarak bir sepet elma 
göndermeli değil midi Y ,. 

Melanı dmılann adedini ı i 
ye lblAgettı. 

-3-
Zo.ıot Paı:lsct evde yoktu. 
Melani evde yalnı.ıdı, Porucı 

bJı mektup getirdi. 
Melıninln iyi bir huyu vardı. 

Hanımına gelen her mektubu, 

PA.Z.Alt it 1929 

Bu gün 

OPERA. SİNEMASI 
Raflı1'r GR!Fr1Tin milhlm e eri olup pek çok ıakdırlere 

A.tiERİKA 
tıım MUmcs tiler~ LlO!\'EL BARl'.\IOR KARL 

a ·nca lkl kı<ım ık komedi -BUtiln şehir halkı hu r:un 

ASRt SlNEMA DA 
göııerllmeiıe olan :'-llTA ;'llALDl ENi (), ORA ,.. lGO SiM in 

mükemmel ıem~lllcri 

KADIN KURBANI 
~ayını hayret ilimini &örmeğe fit.ip cdccektlt. Her ıqım meşhur ıllrlc dıMÖZ" 

Sera Ahmet 
icral lCblyat etmektedir. Bu gtln saat 16,~ matinesinde VARVF.TE - = Bu gün 

MAJIK ~INEMJSININ 
HAM 

Küçük Prenses 
Münıesailui 

Bu g11nkCl yeni bilmecemiz 

8oldıın eata: 

1 - Şehrimizin mef)ıur bir ra-
hibi (6) Nida (i) 

2 - Derinin ıln (t) Nota (2) 
3 - Düzenbaz (S) 
4 - Mersi (8) 
5 - Bankadan mukabilin• para 

verilen kAğıı (8) 

EGLENCELERI 

Dnnkll bllmecemlzlD 
halledilmiş şekli 

Yukardan afatı : 
ı - Kısırp ~) 
il - intihapta toplınn (S) 
S - Yetişmek (7) 
4 - henin mulıaffefl(2) Fırlat ( 
5 - Kayıkta açılın (6, Bir ıır• 

ilki aleti (2) 

Foll- Pariztyerı dyatro1unun 

tulı '" çapkın ılı:trlahıln lşlerlne 
bakın, lılzmetlnl gören ihtiyar 

bir kadın vardı. Malını bu kadın, 
bir gün M.Jiıan-jozc Oltdencvaroya 
bir bardak su vermiş, balışlş olarak 

zengin Peruludan bir .ınn lira 

llmıştı . O ,;ünden sonra , 

M. Jüanın, hanımlyle yaşaması 
!Azım geldl~ne karar vermıştt 

bır kere açıp okur, sonra gene Bebe Danlels 
usulcacık, ustalıkla kapardı. 

vagl ve serin salonunda 

LARS HAN~ON ve ]tNA 
MA NtS in J(lizcl temsili 

GURUR 
;' - Ôntln aksi (4) Hasır valm 

biçilen (4) 
8 - Yemete tat veren fey (3) 
9 - Fena olmayın (3) Meşk 

(5) 

6 - Hticum (4) Cda (Bı 
7 - Ufak (5) 
8 - Hava (2) Nota (il) Rak•" 

(S) 

Bu mektulıu da u~•;lcacık., uwı- === 
Bu giin (S) 

9 - Hayvınlınn yediği (:j) fiılf 

Sabah saat on bire doğru, Zo
zot Parlzet zili çaldı. l\lelani~I 

ça~rdt Dediki: 
- Melanl, yemelı: odasına git, 

sepetin içinde yemişler var. Altı 
tane; en iyilerinden cima seç. .. 
Bir kARıda sar. Palas otelde M. 

Ollvaroya göttır. 
Bu emir Melınlnln çok boşuna 

gitti. Demek hanımı, M. Jüanı 
iltifat etmeRe karar vermişti.. Ne 

iyi haberdi bu... 
- Peki hanımcığım, şimdi 

götürürüm. 
-i-

;\felanlye ne vakıt bir iş söy

lense, muhakkak homurdanır, işi 

söylene, söylene yapardı. 
Fakat o ~abalı gık bile de

medi. Elmaların en iyisinden 

.ın tane ayırdı. Güzel bir kağı

da sardı, ipekli bir kordeleyle 

bağladı, pabuçlannı gidi ve_ 
Kapıdan çıkarken geri dündü. 

Aklına bir şey gelmişti: 
~ M. Olivaroya alu elma gö

türmek biraz ayıp olacak. 1\la-

ACINACAK ŞEY 
Bu ıütunlar alelmlltad, daha ziya

de nct'eli yazılara mahıuatur, lakin 
araarra elemlerimizi, enditelerimizi 
de burada oöylemelde karlin iıteme
diği bir ıey yapmadığrmua kaniiz. 

Cuma günü-muta.drm hilafına o
larak- Galatasaray-Fenerbahçe ta
krmlarının aenelik müsabakalann
dan lkinclıini aeyre gittim. Şahit ol
dulum manıara bana elim bir inki
sar hisai verdi. Sene )erce rakalıet 

etmit bu ilı:i büyillr klubUn araam
dalı:i maçta tarafeynden üç kiti aa
lı:atlanarak haıtaheneye götürüldü. 
Oyuncular birbirlerine karşı, nıza

mm ve inaanlığm mftsaade etmediği 
~ekilde aert ve kaba oynamağı kafi 
görmiyerelr binlerce kişi önünde 
döğiiştüler vepollıle ayrllmaya mec 
bur:lyet haııl oldu. Onutmayın ki 
bu birbirini bir Poruj lftirasile ha
rap etmeye çallf&D ve maal, eıef k11-
men de muvaffak olan 'ilı:i takim on 
gün sonra merkezi Avrupanm en 
kuvvetli futbolcularından (Avuatur
ya)takimına karşı Türk futbolunun 
şerefini müdafaa edecek. 

Esasen her zaman lüzumundan 
fazla şitlrilen bu maçlarda senelerin 
biriktirdiği an,anevt rakabet, kon
trolsuz ve baskısız kaldıkça böyle 
feci netice verdiği sporla edna mer
tebe meşgul olanlarca bile malfım i
di. Buna rai!;mcn bu tehlikeli maçın 

lıkla açtı, okudu: 

"Güzel matmaze4 

" Ne kadar meyus olduRumu 

imktnı yok teasavvur edemez

siniz. 
" Urun mUddet bu mesut ~U

nu bekledim. Geldl Fakat maal

esef mesut olamdım. Olamaya

cağım da. 
.. Bana bir çok dafı: 

"Sizinle ne valot elını yemeRe 
nw olunam, o zaman sl.ılnle yı

şamaRa da razı olurum_ O za

man size elma gönderirim. Beher 

elma 1000 frankor. Elmalann 

adediyle bana ayda laç para 
vermeniz lıizmı geldiglnl anlal'Sl

nız! demlştlnb. 

"Elmalarınızı aldım. 12 tane 

Maalc,ef size ayda on i.k1 bin 

frank vrrecek servete malik ıfe

ğlllm. 
"Derin bir yese kapıldım. Bu 

mektı.:'.ıu aldıgınız zaman Parisi 

terketmlş olacağım .• Sizden çok 
derin bir yeisle ayr:lan heniara
da ~ıradı hanrlıyınız - Olivaro.,, 

Nakleden 
SelAml izzet 

sinde 107 Hayret eteadlnln ya
zı;aı fDdUr: 

Gilmrük tarifesi 
Geçen gtln Türk ocağında topla

nan fabrika mlldürlcrl çok şoyanı 

dikim sözler söylemişlerdir; bunlann 
en mühimleri: hariçten gelen ecnebi 
mallanna fazlı gümrük konulması ve 
yerli mllının .. ıılması için hllhısu 

resimli reklamları ehemmiyet veril
mesi gibL Bu sözler çok dogrn fakat 
bizim hanım ve beylcrlmlzde yerU 
malını giymek için bir istek olmalı
dır. Aramızda ycrU modası çıkırmaı 

lıyız. 

Bizim Bursa ipekleri, Herekc, Ka· 
ramürsel kumıtlan lnglllz kumaşı 
diye sattıklın kumaşlardan çok iyi
dir. Bizim memlekette yün yokmuf 

Biz Avrupayı yünlerimiz! cUzl 
hır fiyata satıyoruz, onlar bize kendi 
yünümüzıi fıbrtkalannda işleyerek 

yüksek fiyatlı salıyorlar bi7.im ku
maşlar kaba 1.. Evet Fransa lngiltcre 
kumaşlarlyle mukayese edilemez, 

Biz e er wzümUıde sabit kalır

sak fıbrik•lanmıım sermayesi artar 
kazancı çogılır o zsman ,.\vrupadan 
malclneler getirir ve biz de goğsü
müzü gere gere Avrupa kumaşlanna 
rekabet ederiz. Bu çok yaKında bek
lediğimiz bir günde olacaktır. Türk 
milleri bir işe başl&dı rıı azır •ıde 

sıblr kalarak nihayetlendirerek ölke
slnln her tarafını fabrikalarla doldu
rur. 

idaresi futbol aahaaının en .caif, en !!!111•••••••••••-
mütereddit ve en korkak hakemine 1 TJY ATRO 
tevdi edilmi,tl. Eğer bu lıtc ka11t 
yoksa idaresizlik, baeiretıizlik oldu- VE SiNEMALAR 
ğu muhakkaktır. Cuma günü kendi im•••••••nım:ım•mii 
başlarına bırakılmış yirmi iki tane 
müteheyyiç genç eğer daha berbat 
bir vaz'lyete düşmedllerae bunu iç
i.rinde aoğuk lranlilığını muhafaza 
edebilen bir kaçma medyundurlar, 
hakemin lltmiyen düdüğüne değil! 

İbretle g!lrdüm iri sahada bu fa
cialar cereyan eder, ve poliıler, bir 
hukuk umumly~ mUcriml ne olduğu 
gibi oyuncularla temasa ge~erlerlren 
rn i~in zorla başına ccenler ve fut. 
bolun idarcıile birinci derecede 
mes'ul olanlar, uzaktan ama çok u.. 
zaktan bu yanan at •i Seyrediyor· 

Naşit Bey temsilleri 
Millet tiyatrosunda Bu ak~lllJ 

Hafız Burhan B. aaz heyeti tarafın

dan konser Naşlı bey tarafından 
Kırmızı fener piyes 4 perde 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Melek Sineınasın~a 
.,,,..,,,,,,,A BOV ve ŞARL RO JERS bu 
haftanın en mükemmel tcmatan ol 

AL BENi 
filminde muzaffer olmaktadırlar 

filmini seyretmelisiniz 

lltveten: SPOR ve GEı~ÇLlK 
serisinden SENENiN SON 

MAÇL Musallkaya iştirak 

etmek için biletin koçanını 

1 1 muhafaza ediniz . 

Barik, hayat, kaı.a ve otomobil sigor1alarınızı 
Galat.ada ünvon hanında tiiıı Onyon sigorta kump&nyıısırıa 

pyatınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
Şehzadebışı 

HİLAL 
SİNEMASINDA 
Bug'dnden itibaren 

CASUS 
filmi gösterilecektir. 

Komik İsmail efendi ve hey'otl 
ıe11111Uyesl ıarafından ayrıcı bUyUlı: 
vaf!ere numaralan 

Piyango müdüriyetinden; Mevcut 

numuneleri veçhlle ıabeıtlrllecek 

olan (250000) adet tıhaklcuk cedveU 
ile ( 50000 ) adet ıalepnsme ve 

(10) adet dcltırln 14 Mayıs 929 
Salı gün ti saat 14 te aleni suretle 

milnokuısı icra olunıcıtından taba 
taHp olıcaklınn pey akçeleri ile 
birlikte piyango müdilrlö&unde mU
t~ekkll mubıyeat komisyonuna mü
racaat eylemeleri lltn olunur; 

5~::::::• TEPEBAŞI GARDENi ~::::::~~ 

li R e j i n a v e J o e, T r i o R o j e r t i s il 
ğ~ ve Düo Leontin v ;; 
EE 'l~ırılından her akşam eğlenceli ve muvaffıkiyetll numaralar E§ 
cmtıı 111111111111111111 •• • ••• .............. • ........ '1111111111111111111111111111111. 
11ı1ııııııııııııııııııı111ıı111111111.....- ~ ı•ııııııııııııııtııııııııııııııı 

H . van borsası İntihabat Hcy'etinden: 
Ahiren yapılan Hey'etl idare Azalığı intlhabım.a celep aza ola

rak i tihıp edlleıı -Bürbanettin Beyin istifasına bin ıen yerine dlger 
bir celtp aza inuhap edllece~nden Borsaya mukayyet bilumum 
abone, mübayuacı ve simsarların reylerini istimal etmek ilzere 
Mayısın on dördüne miisadif salı günü saat ondan on ikiye kadar 
Borsan teşrifleri IU.n olunur. 

Milli 

Her çe,ıt 

Gazmotörll 
otomobil 
traktiJr 

allitı ziraige 
dersi verilir 

ve talimi 
gaphrılır 

Mektep garajıadıı TAMiRCiLiK tatblkah gllıterlllr. 

Yarınki Pazartesi akşamı s. 1s de 
Yeı devre ba,ıayacaktır. Tahall mUddatl dört aydır. 

Ders ramanlzırı işi OLANLARA DA uygun geilr. Ocret 
fO tallmle 50 llra, 20 tallml• 60 liradır, takalt ile 
alınır. Ta,ralllar için çama,ır yıkanmaaı ile yatak 
ayda 8 llradır. 

lnglllz motor fabrikalarının en meşhurlarından 

''TANGI,, 
Her nevi mahmkıtla işleyen motorlar. Tulumb~lıır °Ve saire. 

Fazla ma!Qmat ve izahat için Ist.uıbulda yeğAne vekili olan 

Galatada Küçük Millet hanında 15/ 16 numarada TAKAR Efendiy 

Kumpanyasına bir kere uğramadan ııigorta yaptmnayınıs. 

Telefon: Beyoğlu - 2002 _.--;,, 

OROZDl-BAK 

En ıenrtn çetltler 

En ucuz flatlar 

Za)'l föför ruhaatnameal 
8-68 numerolu otomobllin şö

Jör ruhsatnamesi zayi olmuş

tur. Yenisini alaca~ımdan bulan 

zaun fındıklıda 1 08 numerolu 
"Lakonfians,, mahrukat deposun

da Louls Sangursky efendiye 

müı..Afat mukabilinde tesllıni rica 

olunur. 

AHALrt MUHTEREMEYE 
1LAN 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
Istanbul Şubesi aklamının Ankara 
caddesinde BabıMi yakinindeki tim 
diki binadan, 13 Mayıa 1929 da, Ba
yazıtte Iatanbul liaeıi karş11ında E
lektrik Evi teımiye edilen yeni bi
naya nakledilecekleri muhterem Is
tanbul ahalisine arıı:olunur. 

Bunun için Iatanbul Şubeai akli
mı 13 Mayıs 1929 Pazartesi günü llğ 
leden sonra kapalı bulunacaktır.Ce 
reyan inkıtaları ve saire gibi müıte 
cel hususat için ahalll muhterem~ 
yevmi mezki\rda !!!!leden sonra Be
yoğlunda Tünel meydanında Metro 
Hanına, Telefon Beyoğlu 916, mü
racaat edebileceklerdir. 

l!An 
Oamınlı Bankası gişeleri, Mayısın 

ı S !nd Çarşamba gUnOnden lrlbıren 
lş'an ahire kadar zirde muharrer sa
atlarda açık bulunacaktın 

ı - Galata idare! mcrlı:ezlyesi ile 
Tstanbul Şubesi: 

Eyyamı ıdlycde: 9,30 dan 16 ya 
kadar. 
Pazar günleri; 9,30 dan 1 ll ye 
kadar. 
2- Beyojtlu Şubeıl; 
Eyyamı adlyedc; 10 dan 12,SO a 
kadar, ve 14 ten 16 ya lı:adar. 

Pazu ıtınlerl; 9,30 dan 1 ll ye 
kadar. 

--"' Ihsan Sami "'ı-• 
Gonokok Asısı 
Belsoğukluğu ve lhtll!tatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyolu ultan Mahmut tür
besi karşısında No 189 

İLAN 

Zayi ol 
Kuunpaşa fubeslnden alılllf 

dutum terhiı tezkeremi kasalll ;. 
ettim. Yenlslnl çıkancafımdao . 
mu olmıdıltru ilin eylerim, Kfll' 
paşa Dlbığbane meydanı i4 •'" 
ralı hanede 818 teveUUdU Afili" 
otlu Musıafı. 
~~~~~~~---,.,,, 

il An 
Kurban bayramının dö'° 

cü günü Bordurda yap~..ııi 
lan pehlivan güreşinin 24 v .,,,... 
rana tehir edildiği ilin ol~ 

htınbul ikinci Ticaret maJıkcııı•ı::= 
lmnbulda Sultan Hııır•111 ıı' 

Havuzlu handa 6 numeroda ~ 
elbise ticaretiyle mUftıgll Hot.~ 
Dovlis kolektif şlrlı:etlle fÖ ti" 
mumalleybUmının l 1 Mıyıı ~ fi 
rlhlnden itibaren Ulnı lflliln~ 
mesalthl lflblyenln rüyet ve t•~iıı' 
zımnında azıyı mahlceoıeden "" 
beyin Jorj komiser ve avuk•t, 

Frera ve La:ıarak.I KtlrlcçiJoglu ıeıl'! 
dllcrln muvakkat sendik tayin ti 
ve msğazasıle dcpolınndıld e;:,.. 
tUccarlye ve etyıyl zaldeyl b<f,; 
•inin temhirin• ve evnlo d•, 
nln cclbınc ve kcfıled muı;,, ff 
lrae edemedikleri taktirde h•k11,ıııı 
tcvklflerlne ve bu bapralcl cf lf' 
muvalı:katen icrasını mıhketır• """' 
ru verilmiş oldu&undan ıcan:;::'bfll" 
dcuetln 170 inci maddesi 111 t ıı' 
daimi aendlklerl intihap oJunııı:n, 1" 
esbabı matlubun işbu bin do ~ 1f11 
yirmi dokuz senesi Mayısının · t4' 
milsadlf Çarşamba günil saat on,,..
mahkcmcnin lflAa muameJAtınD '1 
1115 odasını gelmeleri 11.iZUlllu 

olunur. -4 
Doktor A. KUT~~ 

Eleklirllı makineleriyle ~ 
..... idrar dlrlıAı. ~ jJt ~ 
lidar '9 bel Q8Vf8klİğİ, cıl~ 
giyi ağrısız tııdavl eder ·~ 
BOrelıcl fınnı sırasında .. 

- Tepebı~ıdı: ıESTilJI 
D O R ~efl' 

Birinci sınıf oıutbd • 
_ı rı· 

öğle ve akşam ıaaPl'• · .. 10 
ıı:ırıe" 4 kap yemek ve e 

kuruş. ·rıı 

1 daima taze bı eıeleı 
ve nefis ve müteneVV~ 

BEL vtJ 
hanesi 

Bahçe ve bira "'' v• t .~ 
Denize. Boğazlçln~ats t•b"";j 

ınanzarai frvka!Adeyl kişiden "' 
zln en llılf bahçesi 1 !aıal•Y~' 
rekkcp orkestra ve d• lflı<' 
dehle ve kiloluk şlşd•< 

1 
ve 

ehlr !ianna ıııuıen••• vaıJı' 
»ısa Si mezeler saran m•e-

26/5/929 Pazar günü ihaleı>i 
icra kılınmak üzre 33 kilo yerli 
çayi 13 kilo ıhlamur çiçeği ve 
45 çeki mahlut ve 236 çeki me
şe ve keza 8 çeki mahlut hatapki 
ceman beş kalem emvali maz
buta müzayedeye çıkanlmıştır: 

Talip olanların Haliç orman :::::;~ .. ~~Sl 
idaresine müracaatları illin olu-

Vapur salonlarında, tramvay içın
dc, sinemalarda sigara içenler, tram 
vay basamaklarında her §eye rağ

men asılanlar bu il balile-rin eleba
'ılandır. Esef ki bunu men'e memur 
biletçiler, kontrolörler aldırmazlar. 

Bu bal çirkindır ve ruhi inzıbataız
lık alametidir. Umumi nizama riaye
tin bir zevki vardır. Bunu tatsak o 
• man bı. bası boz •kluğu yapmayız! 

lardr. -· müracaat ediniz. <llll- _ 
FEI,EK 

Müsabakamız 
-fkhıcl hattının en mİİhtm 

haberleri~! Reçlp yazmakta 4-
Unc:lllft..-U kazanan Kabatııs lise-

~va kllr:katürU 

ile' endin ise klrabı alayını 
- Vo_ be\enmedim. Ama dur 

blılrlvoru 

~Satılık Müstesna bir otomobil 

~
~~ Fransanın nıe~hur deloney belvil markalı lstanhulda görül

nıtmil bir tipte !I dakikada açılır kapanır müceddet otomobQ 

~} Mttlıktır. Ar;ı;u edenler şı.banede Beyoğlu belediye dairesi 

Yardım sandığı 
Blrlnd .... lklnd derece ipotekle 

eml&I< Uı:erlne Para verilir. 

Gılıta Eaki gümrük caddesi .Ada •••••.;.•--.::; 
Han ıolefon Beyoglıı Bıl87 -

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'---j~ alanda 111inerva ga,.a pobWrler. 



İDETARİHI u •• BiLETLER 
30RAZ1RAN929B YUKBİRERLIRADIR 
EŞya piyankosu 

[BİLETLER TAYYARE BAYtl.1KI.ERİNDE SATILIR] 

ürkocaklan Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeler· 

Cins 

1Capa1ı 929 modeli 27 katalog Nolu bet klflllk Balk .. 
929 .. ŞeYrO!e otomoblH 

Pırlanta pantantlf 
.. küpe 

Büyük salon halısı 
\'ilzük .. 
Pırlanta pantantif 
PııAtın çift kapaklı erkek IUtt 

" Kadın kol saatı 
Salon takımı 
ipek seccade 
1-laJı seccade 
1-lereke battaniyesi 

• 
• • 
• • 
• • 

liereknin !anlazl ipekli yastıfı 
• • • • 
• • • • 
1t • • • 

llereke kumaşından yasnk . .. " 
1-lerekenin ipekli mendili 
BeyKoz Fabrikası mamulatından bııvul 

• • 
• • 
• .. .. • 
" .. -

• 
• .. .. 
• 

mektep çantıısı 

e~r takımı 
evrak çentası 

• .. 

Adet 

otomobili 1 

1 
l 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
ıo 

10 
10 
ıo 

5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

20 

Flat 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 
ıo 

15 
20 
25 
30 
ıo 

20 
25 
30 
25 
20 

3 
50 
30 

5 
100 
50 
20 

Yek6n 
LiRA 
5000 
t500 
2200 
8700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
300 
ıoo 

200 
250 
150 
125 
100 
600 
ıooo 

600 
250 
500 
250 
400 

PAZAR 12 MAYIS 1929 

BUyilk elbise fabrikası tarafından takdim olunacaktır. 
Müntahap çe~lderlmizl görmeden hiç bir mübıy11tıı bıılunmıyınız. 

Bey efendilerle çocuklara mahsus 
Son moda blçimlerd• ve teminatlı cinsten 

muhtelif İngiliz vr fanıazı kumaşlardan 

Kostümler 
ve spor kostOmlert 

15 llradan 
itibaren 

Meşhur MANDEL BERC markalı ve 
en miikemmel gııbırdinden her renkte 

Pardesüler 
Te müntahap çeşitllrde Tiençotlar 

1 'lI liradan 
2 itibaren 

Hanımlarla y~ • kızlara mahsus 
en son moda ' her ,kte 

mU• hap ._rde gabardin 

Ma. tol r 
ve Kasha eni ,tJar 

15 1(2 •.. ~..ıan 
itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

6 ! liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostümler 

ÖlçO üzerine ısmarlama için hususi daire 

Ayhk ve haftalık taksltlerle muamele 
.... yapılır. ~ 

~ M W W " 

~irgeme Derneğile HllAliahmer sanat avfnln Şömen dö tabi, 
PekJ.ı bluz, yasnk, çııy takımı. masa örtiisil, ipekli konblnezon, 
~Şarp, çamaşır takımı gibi nefis eşyalan 

50 
231 

ıo 

Çorlu Belediyesinden 
11-4-929 tarihinde ıeh!e 
edilmek üzre münaka-1 sada bulunan su yolları 

3~~~ 50 inşaatı 25 mayıs 929 
lrtf bir oya 

~I lşi blr abajur 
1 ~rd<bin 

1 
1 
1 

lk· 1Parça ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanımsıga- 22 
;a tabaksile on bir adet gıimUş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 

1~elisl Türktipl minyatürlerle işlemeli bilyUk paravana ı 
C 1 ltüçk paravana 2 
''Ye 

11 
t musanna çerçeveli minyatür 

11tat :Nu;I elendi tarafından bronzla yazılmış levhA 

• • • • • • 
• • " • • • • • 
• • • • • 

• • .. • ~·· . . 
lıtahya çinisi 50 santim tulünde vazo 
~ .. 50 .. ., kavanoz 

" 40 ,, arzında tabak 

.. 60 ,, tulünde vazo 

2 
1 
1 

1 

6 
7 
ıo 

3 çHt 

20 
25 
25 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

20 
25 
25 

• 450 

400 
400 
400 

50 
50 
50 
50 
25 

125 

71 

ıoo 

Cumar.tesi günü saat 
on beşte ihalei kat'iyye 
si icra edileceğinden 
4 mayıs 929 tarihinden 
itibaren 20 gün müd et 
le temdit edil ığinin pro 

şeraiti anlamak 
üzre taliplerin Şehre-

• Je ve 

M ET R U K E iLANA·T~ 1 maneti~~~üracaatey-~~ !)okagı No Nevi Kıymeti mubaınmenesl li:- lemelerı ılan olunur. 
~ llıu . Caferağı Bahariye caddesi 87 maa bahçe klglr apartman J0,000 sekiz taksitte -·-- ----------------
~~ ~. Şteınıl~tı: Zı>mln katiyle dört kaı ve üç daireden ibarettir zemin icar iki büyü~ oda bir muıbak ve bir V h "k ~ ~ t ı t ~ ı ~ 1 ~ 
' ~l:~~ırlılc. Birinci dalresl Uç odı bir m~tbak bir kiler v~ b.ir .hall 2 ve 3 üncü daireleri dörder oda nnıua ve e anı an ası s IJD u ~u esın en• teıııı, er muıbak ve birer hali her dairenın odunluk ve kömilrluğü bahçededir hava gazı ve kumpanya U Y ı 
lit ~lltıı.•ıı vardır. Esas numarası Mevkii Bedeli icarı senevisi 
,. ~ap •vsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte ıedlye edilmek üzre ı 0,000 lira bedeli muhammen 
~·11 ıııu~lı zarf usulile 29/5/929 tarihine müsadif çarşamba günü saoı 15 de müzayedesi mukarrerdir. taliplerin Lira 
ı..'..llıı~e s •ınmenin yüzde yedl bu• u~u hesabile teminat akçeleri ve ya muteber Banka mektuplariyle emvali 9 - Galatada kireç kapuda Erzurum hanı müştemilatın- 350 

•~ş komisyonuna müracaadan dan mukaddema merdiven altı elyevm dükUn 
Emlak ve Eytam F\3nkasına ait balada muharrer emnlin. birer 

senelik bedeli !cari şeraiti atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır: "~l{SELSİYOR,, VE YERLİ Y Apl 
YANGIN SÖNDÜRME MAKİNESİ 

Bu makineler her evin, her köyün, her bina· 
nın en lüzumlu eşyasından biridir. 

l\1akinelerlmlzin şu birkaç sene zarfında kur
tardığı servet iki milyon lirayı mUtecavlzdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 

a !saklı nahiyesi, Feyzlatl lisesi, Ankarada 
lktısat VekAleti merkez laboratuvarı, Tahmil ve 
Tahliye şirketi, Samsun hastanesi, Ferlye, Kum
k,pı tütün lnhlsıırı depoları, Sinop hUkftmct 
konağı, lzmir memleket hastanesi • 

Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz 
gibi servetimizi de koruyalım, 

Evlere, tlcaretanelere veresi ye veririz, 

harmanlar için taksitle satanz. Her NEVl 

"HIZIR,, 

mahsulle mübadele ederiz. 
~~ Maksadımız, mcmleketlml:ıtn malını, ıervetlnl korumaktır. 

•. eskı camnık caddesi, samarcldl han No. 7,8 Halis ve Sellhaddln 
Tele: Beyotlıa • 1447 • ...,. .. ,... 

l - Müzayede müddeti 18 Mayıs 929 cumartesi günürıe 

kadar olup ihale muamelesi yevmi mezkörda saat on aloda icra 
olunacaktır. 

2 - Bedeli lcıır ilk taksiti ihaleyi mütealap verilmek üzre üçer 
aylık milsııvl taksitte tediye olunacaktır. 

3 - Müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçe 
kapudıı EmUk ve Eytam bankası Istanbul şubesine müracaat 
etmelidirler . 
........................... ~ ... !!IS~ 

Halis meyva suyundan ve şekerden· nıanllıl 

OLİMPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

Kalbe ferahlık ve İnşirah verir ------
Eınl8k ve EFanı ~ankası lstan~ul ,u~esin~en 

Satılık çayır otu 
Veli efendide ko'11 mahali çayır om 15/5/929 tarihinde bllmü

zayede satılacağındad tııliplerln yevmi meskdrda saat on altıda 
Bankamızı müracaat c:tmdert. 

-
0 """'"'•11r. 

mmırrm 

EBEDİ İLKBAHAR 

Bir kodak·, 
TEMİN EDİLİR 

llkbahann bütün güzelliğini vücııde bahşettiği hayatı kalplere 
verdiği saadeti bir KODAK ile suhuletle tesblt ve ebediyen 
muhafaza etmek kabil iken geçip sönmelerlne meydan verecek 

mislnlz. Bir çocuk bile koda§ı istimal edebilir. 

HER YERDE SATILIR 
• 

A1°~~!ıe~tMinoteroskıart-
ıçın arı 

~><><:x>ı~e=::><><>~C><><><><xxxxxxxx 

lslanbnl ınüessesalı sı~hiJe nınba1aal koıııisJonu 
riyaselin~eo: 

Müessesatı sıhhiyeye 1 Haziran 929 tarihinden 31 Mayu 930 tarihim 
kadar llzım olan bir senelik sade yağı. et, pirinç. şeker, ekmek, miltenevvl 
mahrukat ve mekOlltı hayvaniye ve salr erzakı mtiıenevvtı tanzim edil~ 

şartnameleri veçhile ve kapalı zarf usııllle ihale edilmek ilzere milnakasayı 
konulmuştur. 

Mezklır erzaktan et, ekmek, süt, yoğurt, sebze 28 Mayıs 929 Salı günil 
sut 15 ıe ve alerumum erzalcı salre ile melc1llltı hayvaniye 4 Haziran 929 
Salı günü sut 15 ıe ve sade yağı ile ılel'nmum mahrukat dahi 11 Haziran 
~9 Salı giinti saat 15 te fiaılar bıddl !!yık göriildüliJ takdlrde ihale edile
wekılr. Bu baptaki şartnameleri görmek ve fazlı izahat o.lmalt isteyenlerin 
eOzlc1lr komisyona milrıcaaılan illn olunur. 

KARON 

SİNİRE . . ~ 
BAYGINLIGA 

YÜR~K Ç~RPINTJSINA 
EMSALSiZ DEVADIR 

HER ECZANEDE BULUNUR 

Alman kltaphanesl 
lleyol(hı Tünel meydanında .'i23 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumi İdaresinden: 

Geçen Ramazan lıayrammd~ olduğu mlsillu ':·ırban bayramındn

da Seyahat edecek yolculara 16· J 7 Mayıs 929 gece yarısından 26-
27 !\layıs ~ece yarısına kadar tcnzilltlı bayram r;:rifcsl tatbik 
olunacaktır. 

Fazla malumat almak arzusunda bulunulduğu takdirde lstaslyon
larımı7.a müracıat munlao>ı ilan olunur. 

1SP1RTO Vr: İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI 
ISTA~BUL BAŞ 1\-IÜDİRİYETlNDEN: 

929 seesl birinci raksirinc ait bey'lye tezkerelerinin tecdldine şlm· 
diden başlanmıştır. :\çık kapalı şişelerle müskirat satan bilOmum 
hayılcrin yctlcrindeki tezkereleri tebdil etmek i.izre Galatada Hüda
vendigdr ! !anında lstanbul Baş mlidirıyetine müraeatlan IJAn olunur. 

DiKKAT EDiNiZI! 

üayoar~a~a~a Demir yollar ınu~ayaa konıisyonunoan: 
Aşal(ıd:ı yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından tallplerln 18 

mayıs pazartesi giinü saat onda kom1syonda lsbatı vücut etmelerL 
1 00 Adet Buşon minyon ı Amper 
100 
100 
800 
900 
soo 

.. 
" 
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.. 
• 
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20 
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.. 
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plyankosunun altıncı tertip dürdüncıı 
keşldesl yapılmıstır 

Bu ı;ene Askeri Sanayi Mektebinden çıkacak 
efendilerin imtihanları bitmiştir 

HASAN 
ZRYTiN· Y A!GI. 

Dı•nı amn en 'cziz ,.e ndis \C saf ve halis- }ağıdır. Paris, 1.Jn· 

dm, Rı n ada rn lııipık mukMat n altın madal~·elcrile Fransa hari

ciye ııvarcü \C rürkiyc ~cfarcti tarafından mu.addak birinciliği 
ve ~alı:ıtktnamcyi ihraz etmiştir 

\law.nezılc, s~lat;ıda, yemeklerde, pilavda Hasan zeytin yaJıı 

•qiınal nlı. ız. Bilhıı::sı mide \C bağırsak hastalıkbrından muzıarip 
ıılın kım'dcrk •ikenıpcı ı-crlcr belıeıııchal l fa,an ze\'tin yajtını isti
n'<ll cınıdid;rlcr 

<,'tinb .;.ıltır, J.unı, ta~, hobrek. safra, sarılık ve karacij(er has•a
lı~l<ırilc z;ıfı unn ıniycıle 1 !asan zeytin yaj(ını içinız. 

Kilıılı:k ~i~csi ıoo. varım kilo 60, sııH beş okkalık \e daha 
hııı uk tcnckclcn!e okka-ı 125 kuruşa Hasan F.cza deposunda ıop-

1nncıl;;ra t~ııtılaı. m~rkasına dikkat ediniz. 

o~ 
Gram of on sahiplerine mühim bir ilan 

Son defa radyo ile imi:\ edilen 

' Hon1okord Gramofon plakları 
Geln1iştir 

l' u hrc rn m ı!..tcdir hanendeler tarafından ııkuna-ı 
' c pek bv:rıctfi ı!estekArlarımızın eserlerini 
ihıh ;ı ldcıı nı.ıtcı>a şarkı. gazel ve fanta1.i 

parı;alarınıı1.1 her ktsc t;ıv•iye ederiz. Mezklır 
1 plıH.Jan lıılôm:ım gramofon maj(azalarında ar.ıyını;r, . Tlirkiy 
1 ıç•n ıımıırri mıınıc<;sili YC toptan ~atı~ dcpo<>ı •ahipleri LE\ 1 ve 

1 .\ <;J\I "ııltJ:. h~mam flanızlu han f 2 1.3~2 I 

o 
i..,.Dokumacı Aranıyor~• 

lııı:c \C kalıa i~kr i~in öokıımacıya ihtiyat; \"ardır. Talip· 

!erin Balatta "lircyrn paşa. '\len<ııc:ıt fabrikasına derhal 

muracaarlan. 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİN 

Dün Borsada inglllz lirası 1001 kur şıı kııdar fırlamıştır 

Diln şehrimize bini mütecaviz Alman seyyahı gelmiştir 

11 DEFTERDA~rti{T' İLANA Ti 
• ....i!l!!'!lll!l!ll!l!llll!l .. '!ll!!lill!ıımıım!ll!!llll"'!!'~ı::ıııı ...... ,. 11.IR;\LIK ll!\HC,'I•: K~p;ıthanedc <."ai!:lıyan k<l künh -o dnnüm mıktarmda 
etrafı duYarla mu hat iç bahçesi, ~cr:ıiti mukarrercsi mucibince üç sene 
müddetle kirava \Crilecelıir. Kirası 1000 liradır. \lü- ZO\l"de,·c 2 haziran 

1 Iİiilııliıililiirlıkta 1~0~) 

SATlLIK GAYET ŞTK KiBAR EŞYA 
ı Btiyuk jardiniyer, 1 açık konsol - ayna, 12 ınııroken s:ıı~

dalye, ı j!;ardrop, 1 lavamana, 12 ki~ilik açılır kapJnır yemek 
ma,ası, 1 ta~lı orta masası. Ltizunıu olanlara ııyj!;un fiatla 
satı laca~ tır. ;\Jobiiyecilere satılmaz. Cal~ta Tiitıin inhisarı 

-) umum mtitliirlüğ11 Salih Ihsan beye nıiıracnat ( 

\ı1a:1rif 'tkAletl ı•elile!'iinin rt!'ml ruh~arnamc~ini haiz 

HALK DAKTİLO DERSflANESi 
Sirkecide ~ahin paıa ıııcll karşında Der\'İŞltr <tıkağı No 1 ~- 9-20 ara
'ında arzu edilen saatlerde hanımlara ve beı·lere esa<lı hir metot dahi-_ 
!inde 'e muhtelif makineler üze,rindc iki ayda daktilo o~reıildi~i gibi 
~erek )Cni gerek kullanılmış bıfumunı yazı makln•l•rı '" ı.lernıaıı da 

her yerden ucuz olıraı.: satılır. 

Bin Söz 
Resim 

Cemiyeti belediye azası dün l:. H. F binasında toplanmış \ e 
Emanetin borçları mes'eleslnl konuşmuştur. 

Dün Milli Sanayi blrlltlndc bir l~tlma Japılmış ve yerli mallarımızı 

)ı 

~.::y=~=. :A L:P:lK=. 1:1 ~=, A:N:n:ı c=i~-=kiT~!ir~iiimii;iiii;•·;~ı; ;ı·;iiii~;'m;u;· şitu.,~r·:. ·:;e.ş;~-h;r·r~:;; .• ~=:aı~-,;:~-i:ne·,=ı~ .... =~.i;l'!'!'l;~~l~:~~~Er : 

1 
Merkez Acenıası; Galata köprü• pıda 1 faticc sultan nı:ıh·1 

.. 1 

l!IlİY SÜf'al p0Sl3SI bışında . Beyo~lu 2362 Şube küçük De~irnıcn ,ok:ıg::ıı~ 3. 
• acente<ı: Mahmudiı·e ilanı alıııda " - h l hc'ıO' 1 

r.,".:; 'e [ Sfil etpaS, a vapuru lst;nbuL 2740 ''0 anenin '" cep . ,ıo'W 
23 metro murabbaı ,:ıh~·/ı o' 1 

12 Pazar giinünden izınir sür'al - Posıası • F.manct malı a"aııın nıc~r,, 0$~ı ~ıa,_·ıs itibaren - t ~· ~ 
(M. Ş. P~a) vapuru 14 :V!ayıs rabbaına 12 lir:ı kıynıe ~' 

Galata ~;~1:;::inıİzmire Salı 12 de Galata rıhtımından satılmak için mii7.ayc9cıe;:ri~iO'~ h k ı 1 · A 1 :\l'l mu,sriır. 2 Hziran <)2 .• 1~ ~r hareket <>dccektlr. arc ete zmır, nta ya, , • ye, .. . 
M · e "d c k e T ihalesi. olacaktır. Ta_liP. ıerflel f., kamaralar YC Servis ~on derece ' ersın gı e e v aşucu· 
A AJ;li A ı K nameyı görmek ıçın rl,ctİ mukemmd, Hatlar mutcdilfür. namor, · ye, nta ya, uş· l in " r,• 

adıısı lznıire ugrıryıuak gelecekti müzayedeye J('irmek ç_ wrı# 
K,ı\RA Dl~NIZ POSTASI 

Anadolu 
\ A PL RL 

12 Pa n \1Arıs Zor 
p;tilllİ akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru (Zonı;ı.ıl

dak, lnthoiu, Samsun, Ordu, 

Circsoıı, Trahzona j!;iclecektir. 

Tafsil:lı için Sirkecide yelken
ci hanında kAin acentasına mü

racaat. Tel. lstnnbul ı :'i ı S 

re C:afatadıı :'ıkrkez rıhtım 

hanında Cclipidi ve Stafilopati 
acantnhp;ına mlir:ıcaat telefon 
Bcyol(lıı R:i4 

\'erli mallara ra~het ediniz 

• 

Mis 
A nupa lavanta, podra, ko

lonya, krem ve diş past~\ann;ı 

laikıir. 
• 

Atlrcs: Nuruosnıaniyc eadddcsı 

ikbal kıraathanesi karşı~İnda. 

-TllBZftN blftlMCI PUSTill 
(Cumhuriyet) vapuru 13 

nıavıs Pazartesi 12 de Galata 

rıh;ımıııdan hnrcketle lncbolu, 1 
Samsun, Circson. Trahzon, Rize 

IJopaya p;idccck Ye dönüşte 
Pazar iskelesiyle Rize, Siirmene 

Trabzon, Tircholu C:ireson, 
Ordu, enyc, Samsun, lnebolu, 
Zonp;uldap;a uj(rayarak j!;Clccek
tir. 1 larcket J('ıinii ylik kabul 
olunmaz. 

SovtorgflOt 
' ( :\'oHırcısiski ) Yapımı 13 

'.\layıs Pazartesi j!;Ünu de her 
sınıf yolcu ile emteai tııccariyc 

alarak doğru Sddnik; lzmir, Pire, 
Yafa, Port-sait \"C lskendcriyeye 
hareket edecektir . Taf<irnt için 
Galatatfa ~-inili Rıhtım hanında 

acentalıj(tııa miiracaat 
Tdcfon Bcyııp:hı 23SR, 2.'iOI, ı 62 

• 

Yl\kla vapurları 

BAHTfi\ EKSPHl·:S 
POSTASI 

1 .. .. 2 \"3Jlllfll \"2-n onu )İSm 13 mcı 

P t · v;unU akşan11 c;:aat azar eSl ı 8 de Sirk<ci rıht -
mmd•n hareketle ( .\kça ~<hir, 

Alaplı, l':rcyli, Zonguldak. Bartın. 
.>\masra. Kuruca -:;ile \C C'idc ) 
hıkelclcrinc azimet \"C avdet cdc

ccli.ıir. 

Müracaat nıahali J~min önii lzmir sokak 
'nümeto 20 Telefon: lstanbul r;J99. 

tırihte lc,·azım ınıı< 

~lmelcri. . . . 
• ~ııı111\•' 

Bavzıt dairesinden: . ,1 ~Pi - ıJnı.ı. k 
deniz hamamları . ·3p Jc\C ' ı 
lı zarf usulilc nıuza}'f' · J1~111• 
mustıır. lshu nrnh:ıJılc ·ıini 

"' , . ı;:cr:t 1 ~ 
vapnıak iste,·cnJcrın ' ,.,,,r$ 1 . ı ·ne ' 
lamak tizrc fen ~ulıe,ı ~fi 

· 0ı~n · I 
caat Ye ihale gunıı .. o;;ıat c, 
\"lS 92CJ pazar ı;unll . rfJ . .'1 1 · · · ıa J~ 
kadar tekli facı h;l\ ı. ·. 1 .ııı ' 

mene teı·di cy!cmclcfl 
1 

• 1 * •)ı: Ş t L 

. · . ıııırg• -~ 
Şchrcmanctındcll. ki'" 

ı 1 ,iııdC 111' 
sında piyasa ca<' r. .1J; ıı 

1 . . k . ·in a~ ', 
kirn,·a 'erılmc 1\ ı.-ııir:ıP 

J •) p• • -r~ 
ycdeyc konmıışwr. - . ktır. · · 

"h" 1 . h Jcsi ol:tC•I . -iıl 
tarı ın< e ı a · .. c?~ '" 

·i ı;orrıı J; !erin <artname~ ·rıııe 
. ' . . d . c 1(1 ı•'' ~un nııızaı e n . .,ıııı 

. ı C\ :ı'"' 
ınczktlr r:ırılıtc '· 
hij(iinc j!;clmelcri. 
.:.:::.::..::...:...-~~-~.~ rı f. IJ,\. n ,IJ ı 

1 lzmird< ııuıu,n• ,.fr~d;{ 
ınt:kte JI . oJl '\ 

rulu jandarma 1 ı \>la'"'' ,~v 
1 laziran •nl) don ·. nclıl- ,~ 

hlf ~t ,ı .. 
gayesine kadar eti 01.ı. ·ııtıl 

k .. .,p;ır ı·n' ' olan ekme \!l . on liri" ( !!ıı 
birinci cuınarcc~l J!"I • ,·c k•!'.dı 

. .. "jdılcl c rııııt· 
lirmı ~un ml 3 z,ctıl ı 
· .. k•""'·:ı ' b• usulilc muna )<. .. ... 8k1t1 1 1'" 

1\1 ·ur c.,. ı 

•) • • C/. t""' ~ - . . . ~ rr~tf • ., · .ı; 
zirar.?J~. b1{1ot:ı cra ı.;11! ıJ ıv 
onheste mektep!• 1 

111
ek ,r el 

' 1 · .,-en 
1 _ -.eraiı "~· 
• ' •• 1,p;ıed ıı 

!erin hı.:r gun ·:ssı':ırl . ı'l~ı 
müdiri\·ctine mur:ıı.: l'~'°~eıi 

Azan;! \•J(•~, ı· ... r 
J i<XH~l 1 St__ıOI :i•• 
JOOOO 2.000 
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lı 

.. 


