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BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı- Til.rih1 ıe'·!l r.ıız fencdc.: cr:.ıt Ali 
p .. ~.ı c \a:ılh 

~on hatıcrlcr 

:{ Uncu sahifemizde · 
1-· h.ı oı;ıdi hara~ctlcr 

4 Uncu sahifemizde: 
1- llava raporu 
2- Eı kroı • ) 'akup naıJ r ı 
r.- Ecle\: 
4- Hoın a n. Hik.~yc. Knrika tUr 
5- Mad<o işlcrlmta 

- • ....... "" &ur. 

Sanayi Birli/tinde dı/11 yapılan içtima 

Fa~rika s~M~leri 
Anhraya bej" el gönderiyorlar 

Şehrimizde teşviki sanayiden 
istifade eden fabrika sahipleri 
dlln sanayi birliğinde toplana
rak muamele vergisi hakkında 
görUtmUşlerdlr. 

Müzakere neticesinde de An· 
karaya altı klşlllk bir hey'et 

gönderilmesine karar verllmlftlr. 
Teşviki sanayiden istifade 

eden fabrikalardan şlmdlye ka· 
dar tecil edilen yll:tde bir per· 
!miler istenmektedir. Buda hr 
faprlta için asgart setiz on bin 
lira tutmaktadır. 

Gidecek hey'et bu fabrika· 
ıardan muamele uerglsl alın· 
maması ve buna mukabil Prim 
verllmemeslnl veya verginin 
prilme müsavi oimasını isteye
cektir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprll· 

sUnlln planını 

yapan ve şeb· 
rlmize gelen 
mühendis Mös• 
yö Plju tetki· 
katına devam 
ediyor. 

Mösyö Piju 
dün Emanete 

de gelmiş ve 
hey'etl fenniye 
mUdUrU ile U· 

zun müddet 
ıörUfmllstor. , M. Plin 

Mü~a~ele komisyonu ~ilaraf 
azası Ankaraya gittiler 
Muhtelit mübadele komls· 

Al. Rırn• 

yonu bitaraf 
reisi M. Rlvas 
ile azadan M. 
Holştadt ve 
kltlbl umu
mi M. Slmon 
davet üzerine 
dün akşam 

Ankaraya git· 
mlşlerdlr. Ay
ni trenle Türk 

heyeti m!lrahhasasından 

Mltat. Kerim beylerle altınc ı 

tali komls· 
yonda Türk 
delegesi Baı· 
rl bey ve iki 
katıp de An
karaya git
mişlerdir. 

Mürahhas • 
Nebil bey 
kaynvaldeııı 

hanımın ve- M. 11oııtDJt 
fatı üzerine seyahatını bu 
güne tehir etmiştir: 

Heyeti mürahhasamız 

beraberinde bir çok evrak 
ve vesaik götürmüştür. 

Yunan heyeti ikinci mü· 
rahhası M. Tokas da_ bir 
kaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

An karadaki 
bir hafta on 
devam edeceği 

t edlr. 

lçtlmaların 

gün kadar 1 
söylenmek· 

Türk-Alman 
Münasebatı pek 

samimidir 
Berlin sefirimizin 
şehrimizde beyanatı 

Şehrimizde bulunan Berlln 
sellri Kemalettin Sami paşa dlln 
bazl dostlarını ziyaret etmiştir. 

Kemalettin Sami pa~a Türk· 
Alman mUna~ebah hakkında 
Hariciye vetlll Tevfik Rll,tU 
beyin beyanatta bulunduğunu, 

bu beyanata ilave edilecek bir 
şey olmadığını söylemiş ve ez· 
cümle demiştir ki: 

• - Almanya ile vaziyetimiz, 
iki dost devlet arasında hüküm 
suren hUsnO mllnascbattao mlll· 
hem olmaktadır. 

Türk-Alman milletlerl ara
sındaki siyasi revabıt en ufak 
bir itil&! ve teredOdU mucip 
olmayacak derecede tablf bir 
şekilde devam etmektedir ... 

Bertin sefirimiz Kemalettin 
Sami Paşa fChrlmizde bir iki 
glln daha istirahat ettikten sonra 
Ankaraya glC:erek Hariciye ve· 
tAletl ile temaslarda bulunacak 
ve bayramı burada geçirecek. 
Ayni zamanda TUrt • Alman 
ticaret muabedeal de tetkik edl· 
lecektlr. 

u l 

Misakı Temmuzda 
Ankarada imza 

edilecektir 
Roma, 12 (Aneksartltos) -

Koryera della sera gazete
sinin istihbaratına göre 
Tevfik Rüştü B. in Romaya 
vuku bulan seyahatı Türk· 
Yunan lhttlMlarının halli 
hususunda fevkalade hlzmec 
etmiştir. 

HattA Türk· Yunan mls:ı-
kının temmuzda Ankaradn 
imzalanacağı şimdiden be· 
yan edlleblllr. 

M. Venlzelos misakın i m 
zalanması için Ankara::: 
gidecektir. 

• 
~rıfJiliz lirllsu 
1,000kuruş10 pa

rada kapandı 
DUn Bor1ada lngiliz llraş ı 

(1 ,001) kuruştan açılmış, (Qgr 
kuruş ( 30 ) para) a dUşm li 
tekrar (1,001) puruş (30) para
ya çıkmış ve nihayet ( 1000 
kurut (IOJ karada kapanmıştı r. 

Borsacılara göre, lnglllz lirıt· 
sının biraz düşmesi lzmirden 
ve lıtanbul ihracat tacirlerinden 
borııaya (15,ooo· llralıt kambiyo 
vOrlldundan ileri gelmiştir. 

Dun Borsada ( 16,000) liralık 
lsterlln satılmıştır. 

Kambiyo temevvllclerlndo ih· 
tlkAnn amil ~up olmadığı bak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Altun (866) kuruştan, Ünliye 
(207 .~s ten muamele görmUştUr. 

Mektepliler 
Müsabakası 

Üçüncü hafta 
ÜçUncu haftanın haberlerine 

alt yazılan yarın akşama kadar 
kabul edeceğiz. 

Dördüncü hafta 
lffJ ~ay.'.s Cumartesi 
ı..::.ı günunden it;' mayıs cuma gli· t:.: nüne kadardır. 
Bu müddet zarfında ga. 
zetemlzde çıkan en mU. 
hlm haberi 200 kail. 
meyi geçmemek Uzre 
yazıp, müsabaka me. 
murlujuna gönderini~ 





,, 

Hırsız evlat 
lkı 
rııı boş çeki ve 2000 lirayı 

arak Romanyaya kaçtı 

QPera sınamasının sahibi Lf· 
-Q tor Papayanko bundan bir 

ddet evet Atlnaya giderken 
,,~ıııa husuaatına sarfedll· 
'it için iki çek lmzalıyarak 
~r'ıııa yazıhanesi çekmecesine 
~t'kınış fakat çeklere bir meb· 
'tı Y•zmamıttır. Llğor ef, nln 
lııı q lsptro bu çeklerin mahfuz 

11~8dutu çekmeceyi açarak 
ıı, erı almlt ve sinemada ortak 
lı' dlter bir zatın da 2,000 
~-"•oı aşırarak Romaoyaya 
ı..ıÇıq 1Ştır. lıplrooun bu çeklerle 
'aı ktdan ne kadar para aldığl 

Qrıı detıtdlr. __ .....,....,,,,,, 
l ı Kızı aldatmış 
\1°~•Panında oturan 23 yaşın
l'lı a Ahmet isminde biri, 17 
ı1d1nda Emine isminde bir kızın 
tıqd izdivaçla blkrlnl izale etti· 

en polisçe yakalanmıştır, 

:,. Olmendüferci çiğnedi 
1\ ldıköyöode 6-223 numaralı 

1 
°tonıobil şoförü Mehmet, 

llr:dUrer ateşçilerlnden Osmana 
~il, ltak. ağır surette yarala· 

Şoför yakalanmıştır. 

~ 1<6ylünü11 liraları 
~•bık111ı Sarı Ihsan diğer bir 
~'Ilı ''kadaşile beraber Çerkeşli 
~'d •nıo 300 lirasını aşırmı~ 

' Yakalanmıştır. 
ır 

ı, estkasız arzuhalcılar 
1\ '~aıı çarşıda vesikasız ola
'lı ıı'k arzuhalcılık eden Naci 
~~ .. •mdı efendiler Zabıtayı 
ı. •ır 
~ııb tltlklerlnden haklarında 

•ta başlanmıttır. 

'

I 4ksarayda kavga 
0:•rayda Külhan sokatında 

~ ~tan köprü tahslldarların
\ind hıncı ef. bir alacak mesc
"'' 1~n dolayı sucu Ahmot 
~ ı.ıı '. kavga etmiş' aucu köp
~ 'lldarını fena halde döv· 

0
deq Yltkalanmıştır. 

~ı~" fÖ/örün nıarif eti 
oı,'cldcn süratle geçmekle 

~laeı n 1357 numaralı otomobil 
'-ıııı,r Sadiye çarparak yara· 

· Firari şöför aranıyor. 

·r~ir esrarkeş öldli 
'ıı ıı::eşıerden İranlı Hacı 
~ rı, an Galatada ııturdugu 
ı ı,0 °tenudc birdenbire üze-

•lık gelerek ölmüştür. 
-i~ h 

ıı, aldı yanıy01·du 
·~ n Ilı· rılapdcrcdc :\Ialakato 

•l'11r; 
~il ;«.ı roturan ;\!adam :\lari 

rj a l ~~ •e- ~kesi ı •kJrkcn 
'll'ıı tut• ,,nttt; \'C ısti 1ndada 

~;it 
ı ~ 1 P.ır surette vandıktan 

)\ ~ll lılt ~bilırı~t ir.. 

1J n t~e~ kavgası 
t, ~lıdarda Çolak :in.ın 

, h,,l,lle 'ndc l.i:th !~fendi ile 
ııı· ~'li s 1ı~1 • ırrı hirhirile kaı·ga 

l'a Ve ncticcdL )·ckclioı:•ınl 
ı·a " 
· 'al.ımı~lardır. 

b . 
~1ı1~6"1'ardan düştü 
• ~t l'<!e u • M ~1~ batı •nusevı ektebl· 

I._ oı Çenın duvarını yık-
111~ Usı~n Mehmet ata du-
tııe ilden düşerek ağır 

l'ıtr ı 
..;, anmıştır. 

~ •l · &ir lııtlhar 
lQ llercd . 1 c 'il . c lus ~cfarethane-
, ~ Ustabtemlcrdcn biri<i 

l P-ıCCe • . ,. ._ 
laraı ıntıbar ka<dilc kcn
~•Ştır 

·\e, •. .--_ 
'ııı f

1
1Jahlar gitti 

'• ·:ı:ı:ın ~elen ~cyyahilc lima-
n ~'lluru :llontc Scnanıes) 
~ 'tk dun ak~am Ak-

i q Ct . · 
ı - mıştır ıı "b ,-," ,.,,,.,,,,,,...; 

ı, '/' IJ11/ık(·ıl11rı 
ı, ~ •l 1~111/aresi ( <lıkçıı 

tıııiye 
10 

•nn otedenberi 
ı'-ıa c '<•mekte olduk
' rı h' . ı ır ltt \ &re mu-

I , Iıunu ~ac~c~ k dcreccı i 
''-' uı dıren hı tawa-

ı lıt l!Jk .q, kkınt1a • 1 .ıları ) namı 
t ~ . . 1 tant-uı '· 'Ct 

tı 1 'J tar . d v "·1 an l mu 
1 ~ılın ıeklıf kabul 
g c 1 ma m 

ı ı ed e 

Emanette -
Pek musip 

Hayvanları baş aşalJı 
tutanlardan ceza 

alınacak .. 
Tavuk, hindi ıibl ehil hay

vanların ayaklarından tutula
rak tqıoması zabıta! belediye 
nizamnameılne muhallitlr. 

Bazı kimselerin buna riayet 
etmedikleri görUlmüştUr. Bu gibi 
•fhutan nakdi ceza alınması 
Şehremanctlnden belediye da
lrelerloe bldlrllmlştlr. 

KiJprilnün tamiri 
Şehremaneti bu sene tllprll· 

nün tamire muhtaç dubalarını 

tamir ettirecektir. Emanet ,ım
dlyc kadar dubaları başka mu
csaesata alt kızaklar da tamir 
ettiriyordu. Bu defa Emanet 
kendi~! bir kızak yaptırmağa 

karar vermiştir. 
Bu sebeple Emanet 200,000 

lira tahsisat verecektir. 

Çocuk bahçesi 
Şehremaneti Gülhaue parkında 

çocuklara mahsus bir bahçe 
yaptıracaktır. Emanet muavini 
Hamit Bey, bu hususta tetkik 
yapıyor. 

Çocuk bahçesi parkıo muzl
ka cihetinde yapılacaktır. Bu· 
raya kum dökUlccck, atlı karın· 
calar; salıncaklar kurulucaktır. 

Ekmek narhı 
Emanet bu hafta fırancala 

liatından 10 para tenzil etmiş· 
tir. Ekmek narhı ipka edilmiştir. 

Müteferrik H. 
Asgari maaş 

Son tadile giJre 30-35 
lira olacak 

l\Iaaş kanununun tetkiki bitmiştir 

Dün akşam tab'a verilerek meb

uslara teni olunacaktır. :\Iaaş 

kanununun Çarşamba günü bütçe 

lle birlikte mecliste mü7.akerc
sinc başlana.:aktır. Tanzim edilen 

esaslar hiik ı'ımetin teklifinden 
pek az farklıdır. l ' fo!.. maa~lı 

memurlara bir miktar fo1.la zam 

yapılmıştır. 

~on ~ekle göre asgari maaşın 

( JO - 35 ) lira arasında olabilc
cep;i tahmin edilml ktedlr. 

Lekeli humma 
Balıkesirde Kebsüdün l'ncu

km - Osmaniye köyünde tesadiif 

edilen hastalııtın lekeli humma 
olduğu Halıkc>ir memleket has
tanesince yapılan tahli!nt nlti-

. cc, ıı ı tlc tc,pit edilmi~tir. 

\ i!;\yct .'ıhhıyc miıdtiriycti 

ha,talı k etrafında blıyiik bir itina 

ile tertibat almakta bulundu
g-uııdan lc!..di hummanın civara 

da • irayctl nıc\'1.tıhahs olmamak
tadır. 

fadcktc bulunmakta olan 

etli\ nıakin.:s i Halıkesre gelmiş 

ve Kep; uda <c\ k edilmiştir. Sıh

hiye mlıdiriyctimlcn alınan malu
mata nazaran yerı bir \ak·a yok

tur. l"r ~ul, •rı 'c charmdaki 
köyler tcmamrn muayeneden 

ve tathiratı ftr,nöı eden ı;cçırilc

cekıir. 

Ölüm halinde bulunan 
hastaya gitmiyen doktor 

Bir hafta kadar evci Göz

tepede fen mektebi muallimle
rinden Yacit Bey birden bire 
ha talan mı~ çağırılan bir doktor:' 
Bey de her nedcn>e l\'elmemiş 

\'e \ 8cİt Bey de doktor y;elme
dij!inden vefat etmi~ti. 

ıstanbul Sıhhiye mlidiriyeti 
L>kudar hukı'ımer tababetinden 
bu doktorun kim oldul(unu ve 
nıcsdcnin ne ~ekilde cereyan 

ettil(ıııi rnrnıu~tur. 

Etibba muhadenct cemiyeti 

hey'eti idare'i de Çar~amba ıı;linii 

toplanarak bu mc:<deyı giıru e

cektir. 

lzmirden dört bisiklet('i 
bayramda geliyorlar 
1 :-:ıi r A;cay kulübüne mensup 

bi klctçllerde~ lbrahlm , • •i•azi , 
Hıkmtı \C \Jum'a be\ler lıa ı ram
ı.1.-ın c-.l lzmirden hareketle lstanbula 
g cekler .ınrı gene karadan ;ıydtt 
ed ·ekl•rdir. 

MILLIYET S.tj,l 14 MAYIS 1929 

VE MEMLEKET HABERLERİ 
Adliyede 

Son isticvap 
• 

Mevkuflardan Nasır B. so
nuncu olarak isticvap edildi 

Mustantlk Hikmet ve Nazım 
Bevlcr Kadriye Hanımın lstlcvıı

bını bitirmişler, Ali Rıza Beyi de 

lticvap etmişlerdir' 

Dün Na>ır beyin isticvabına 

başulnmıştır. Nasır Beyin iticva

bının bugün bitmesi muhtemel

dir, bu suretle maznunların son 
isticvabı da hitam bulmus olacak 
ve evrakı tahklkiye mutalaasının 

alınması için müddeii umumiliğe 
gönderilecektir. 

""""""""'-Fadime kız davası 
Vala Nureddin Beyin "Fadime 

kız. hikılyesl ilçUncü ceza mah
kemesince müstF·hcen görülmüş 

olduğundan hik~ytnin muharriri 

ile gazetenin o zamanki mes'ııl 

müdürü Senih Muammer Bey 
hakkında mahktlmiyet kararı ve
rilmişti. 

Temyiz mahkemesi bu kararı 
nakzetmiştir. :Nakza sebep hiki
yenin mti>tehcen olduğundan 

bah>eden mahkeme kararında 

~veçhi istidlal" in ctraiiylc izah 
alunamamasıdır . Bundan ba~ka, 

matbuat kanununun 11 inci mad

de:;inin tarifatı dahilinde. mes'ul 

müdiir hakkında tahkıkat icrası 

mümkünken, hikftye muharriri 
aleyhinde de takibata geçilmesi 
nakzı mucip sebeplerden görlll· 
müştur. 

3üncii ceza mahkemesi Senih 

l\luamnıer heye tebligat yapılama
dıj!;ından dün bu muhakemeyi 
rüyet edemcmi~tir. 

l\luhakemc mayısın 29 uncu 
!\'Ününe bırakılmıştır. 

Bu gü11kü davalar 
Bugün Ağırccza mahkeme

sinde iki mühim 'c ~ayunı dik
kat davanın rliy . tim: dernm olu
nacaktır. 

Öğleden eve! casusluk yaptı~ı 
ithamile mahkemeye Yerilen 
Kasım Tevfik muhakeme edile
cek ve şahitler dinlenecek.tir. 

Bundan sonra Lamia l !anı
mın ölümüne ve Kadriye Hanı
mın sol kolunun sakat kalmasına 

sebep olmakla maznun doktor 
Kenan Hasan Beyin ve diğer 
arkadaşlarının muhakemesine de

vam edilecektir. 

Dört Hademe adliyede 
Sadettin, Ali, Niyazi, Fehmi 

isminde dört hrdcme, Osmanlı 
bankası katiplerinden Ihsan beyi 
kal(ıthane dönüşünde sandalda 
öldürüp bop;makla maznun olarak 
dün Adliyeye teslim edilmi~lcrdir. 
Hu dört maznuu istintak hakim

liğine verilmiştir. 

l{irli paralar 
Değiştirilirken beş kur ıış 

111asraf al11ıac11k 
F.s~ imi~, drlinmi;. kirl enmiş 

kal(ıt paraların de~i~tirilme>i için 
l\Jaliye ' ekı\kti tarafından bir 
talimatname hazırlanmnkrndır. Bu 

talimatnameye na;aran ıizcrkrinc 

~· azı \ e rakan ı yazılmı~" imza 
atıl mı~, mtihtir YC ) n dam~n ba
sıl mı~. resim yapılmış olan, bü
tün aksamı tam olan Ye ıhhat

larında ~liphe bulunmayan ev
rakı nakdi} enin tebdili e>naoında 

beherindcn tabı ma>rafı olarak 
5 kuruş alınacaktır. 

Cztrindeki resmin, yahut yazı 
noktasının ve yahur kenarlannın 

bazı kısımları ve parçaları eksik 
olan evrakı nakdiye, değiştirilirken 
bunlara mukııbll ancak kiymeti 

mukaddercsinın tam olarak me\'
cut fıt,Junan kı>mına bahct mik

dnrı uzerindcn muhadele>i düşü
nulmcktedir. Paraların. yırtık ve 

noksanları nisbetinde kıymeıleri

nin tenzili kııbil olmayaca~ından 

l\laliye vek~lcti bir kamın hazır

lıyarak meclı'e göndermiştir. 

Hu IAyıhaya nazaran ~!aliye 

vcJ..ı\lcti paraların tcbdıll hususun
da talimatname yapmağa nwzun

dur. Kanun :\!aliye encümenin 

dedir. Bu sene çıkacaktır. Bundan 

.<onra c:;ki paraların dcği~tirilmcsine 
ba~lanarnktır. 

~,,e /fe,rz,e t""e-t~ 

Wı!• ~ a 6'.a t"""4' 
KESİLEN KAYIŞ ... 

Maznun vekili, yanında boş ve 
manasrz gözlerle bakan bir çocuğa 

gösterdi: 
- Mahkemei celilelerince yakın

dan tetkikine lüzum glirülen maz
nunu getirdim efendim ı 

Reis, ve mahkeme izası maznunu 
kısa fakat ihatalı bir bakışla tetkik 
ettiler. Reis sordu : 

- Anlat bakalım, kayışı sen mi 
kestin? 

- ... . 1 ! 
- Niçin susuyorsun ya ... Şöyle 

yakına ge 1 bakalım. . . Senin için 
Bakırköyünden gelirken vagonun 
penceresindeki kayışları kesti diyor 
lar. Ne diyeceksin ... 

Gözlerini açıp kapadı, dudakları
nı kıvırıp ağlamağa hazırlanır gibi 
hareketler yaptı, fakat ağlayacak 

yerde bir şeyden korkmuş gibi ge
riledi: 

- Efendim, ben onu biletçiye ve
recektim. 

- Kayışı mı? 

- Evet... ama ben bilmiyordum 
ki (lazımlı) idi!.. . 

- Biletçiye verecektim dedin, bi
letçiye, ne diye verecektin bu kayı· 
şı? Bilet yerine mi? 
-! ... 
Maznun vekili atıldı: 
- Mabkemei celilelerince de ka

naat hasıl olmuştur ki müvekkilim, 
bu işi şuuruna sahip olarak yapma· 
mıştır. Eesasen kesilen kayış dışar
da para edecek bir şey değildir. 

Kompanya namına gelen memur 
kayış hakkında ~u malumatı verdi: 

- Efendil)l, tahminen 30 santim 
tulündc bir kayıştır. Fakat bizce 
ehemmiyeti vardır. Çocuğun kestiği 
tespit edilmemiş olsaydı, bunu o va
gondaki memura ödetirlerdi. 

Reis müddei umumiye fikrini sor
du: 

- Ne dersiniz? 
- Maznun Jakın halinde şuursuş-

luk asar! mevcuttur. Tıbbf adlict 
muayenesini taleb ederim. 

Mahkeme tibb adliden gelecek 
cevaba ıı-öre Jak hakkında kararını 
verecektir . Jf ... 

----·-~--
Viliipette" 

Yeni cemiyet 

Misyonerleri kovma 
cemiyeti müsaade 

istiyor .. 

;\ lisyonerleri kovma cemiyeti 
namı ile bir cemiyet teşkiline 
teşebbüs eden zevat dün :\1at
lıuat cemiyetinde toplanmıştır. 

Bu zevat i\lisyoncrleri kovma 
cemiyeti namı ile bir cemiyet 
teşkiline karar vermişlerdir. Bu

mın tizerinc cemiyet teşkiline 
mli>aade için istida ile Vilayete 

müracaat edeceklerdir. 

Bir apartıman ı,ı 

Emlaki metruke idare~ince 

iki ıiç >ene cHl vaz'ıyet olunan 
iki apartımanın bir hata yiizünden 

. Emlaki metrukenin dinden çıktı~ı 
yazılmı~tır. Bu hususta Em!Aki 
mctnıke miidiirü, mes' denin 

kendi 1.amanında cereyan etmedi

~ni, manıafi bu işi tetkik etmekte 

olduğunu ' ' ') lemi;tir. -·---
1,500 lira meselesi 

Memure işten 
el çektirildi 

lsttınbul lhracat gıimriip;u ma

nifesto Haş memuru .\lubip Beye 

i~tcn el <;ektirilmiş 'c )erine :\Jn. 
nifesto memtı rlarından Huhisi 
Bey getirilmişıir. 

Tahkik evrakına nazaran \Jıı

hip bey muamele vergisinden 
(1500) lirayı zimmetine ge

çirmekle maznun olup hak
kında karar ittihazı için 
evrak, Vilı\ yet idare heyetine 
ıı;önderilmiştir. 

Bu yolsu1.lukta iki komisyon

cunun da aliıkadar olduğu anla

şılmış olup haklarında takibata 

tensslıl cdilmi~tır. 

lzmir vapuru 
l hliçte l ir mtiddeucn beri ıamir

dc bulunan lzmir '"puru tamirden 
çıknıı~tır. lzınir \kdcniz pu><al. ma 
tah"s edilcccktır. 

Maarifte 
Millet mektepleri 

Tedrisat devreşi hitam 
bulmuştur 

Millet mekteplerinin tedrisatı 

her taraita hitam bulmuştur. Ye

nl devreler açılacaksa da henüz 

zamanı taayyün etmemiştir. Yeni 

devrelerin tatil müddetinin hlta· 
mında kiişadı ihtimali kunetlidir. 

Mekteplerde kabakulak 
Bazı ilk mekteplerin talebe 

arasında kabakulak Jıa,talığı zu

hur ettiği için bir kaç gün ka

pandıkları yazılmı~tı. i\Jaarı[ 

nıüdiirii Haydar Bev bu miina

sebetle demiştir ki: 

" lstanbul tarafında birik! 

mektepte bir kaç kabakulak vak'
asına tesadüf deilmiştl. i\iecep

lerdc fenni ıathirat )'apıldı ve 
tedri~ata denm edilmektedir." 

Dünkü bede11i talimler 
Dün şehrimiz kız lise ve orta 

mektepleri Taksim stadyomunda 

jimnastik ~enliklerine hazırlık 

yapmışlardır. Ekser<ize .~meli 

llayat, Cumhuriyet, Çamlıca, 

Eyip, F:rcnköy, Feyziati, Şi~ll 
Terakki, Gazi Osman paşa, 
Kadıköy , Kandilli , Selçuk 
Nişan taşı lise ı e orta mek-

teplcrile kız muallim mektebi 
iştirak etmiştir. 

Eksersiz! ~ latmazcl ~orman 

idare etmiş ve biitiin harck:lt 

tam bir intizam ve mükemme

liyetle cereyan etmiştir. 

Eksersizden sonra beden ıer

biyesi kursuna mensup kız ve 
erkek muallim talebe tarafından 

eksersiz ve muhtelif beden harıı

ketlerı yapılmıştır. 

İmtihanlar 
Vekftletln tamimi teb. 

llg edlldl 
lmtihıolar hakkında .\Jaarif \'e

kıllctinden gelen talimat, Maari[ E· 
mancti tarafından liselere ramim 
edilmiştir. 

Ll•elerde Hoziranın 1 !5 ine kadar 
ıedri•ata devam olunacak, 15 inden 
Temmuz bidayetine kadar da kanaat 
notlan verilecek, imtihana tabi olan 
sını!lann imtihanlarına do Temmuz 
bidayetinde başlanacaktır. 

Ders senesi proğramını tamamen 
bilirmiş olan liselerin haziran sonuna 
kadar tedrisata devam edebilecekleri 
de tamime illvc olunmuştur. 

Miihendis mektebi 
Y tiksek muhcndis mektebinin 

bu seneki bütçesi !(eçen seneye 
nazaran sekiz bin lira fazladır . 

i\lektepte bu sene bir mimari 
ihtısas şubesi açılacaktır. Yeni 
mezunlardan bir kaç efendi de 

muallim muavini olarak yetiştiril
mek üzre Avrupaya gönderile
cektir. 

Liman işleri 

Bu sene yeni vesait 
temin edilecek 

lstanbul r .im en şirketi, tahmil 
ve tahliye vesaitlni düzeltmek 

için yeni bir prÔl\'ram hazırla
mıştır. Şirket miidürü Hamdi bey 

bu hususta dün şu malumacı 

\·ermi~tir: 

Önümu1.deki sene zarfında 
limanımıza 3 buharlı romorkör 
ye 50 duba daha l\'etirilecektir. 

Bunlardan başka 1 O adet motorlu 

marnna da yaptırılacaktır. 
ı Jaziran niha)'etinde limanı

mıza gelecek olan demir dubalar 

matluba mm afık g<iriılürse bunlar
dan daha 2ll -2:i kadar sipariş 

edileccklir Bu sene ısmarlanması 
program dahilinde olnn tahmil 

\C tahliye elevatöni hakkındaki 
tetkikat, neticesi nıuspet çıkrığı 

takdirde bunıı mahsus demirden 

mamul büyük mavunalnr yaptı

rılacaktır. 

Bütün bu işler için 500, 000 
liraya yakın masrafa liizum 
görülmüştür. 

yapılan pro~rama giire, 5 sene 
zarfında limandaki lııırıın vc,;:ıit 

a>rl bir ekle knlhedilmış olacak 

tır . .,, 

r, 

Ekonomi: -Gümrükler hakkında 
iki nutuk 

Hezimetle kapanan Cenevre iktisat kongrası üstilndcn 
iki sene geçti. Bu beyuelmllel koograyı sahnaya vaz edenler, ci
handaki yüksek gUmrUk polltika6ını atıp yerine serbest gümrük 
usulünü tesis için çalışmışlardı. Kongra yarım sene akis yoptıktan 
sonra unutuldu. 

Son günlerde yine bir hareket var. Belçika nazırlarından 
CbcunlA, ki kongraya riyaset eden mühim bir iktisadi şah· 

alyettlr, Akvam meclisinin lstlşari komite içtlmaında çok bed 
bin blr nutuk sllylemlftlr. Gümrük scrbe~tisl, demiştir, geri 
geri gidiyor. Himaye usulü gittikçe r&gbet kazanıyor. Bu 
hadiseyi sükOtla temaşamı edeceglz? Geçen sene mllletler 
himayeye dotrıı bir adım daha attılar. Devletler Akvam meclisine 
yardım ctmelldlrler. 

Cihanı, içinde bulunduğu buhrandan kurtaracak yalnız ticaret 
serbcstlsldir. 

Alman nazırlarıodao ve akvam cemiyetinin iktisat komiteı.i 
rcl>I Trendelbcrg ayol içtimada fU meyuslne sözleri ıöylemlştlr. 
Gümrük serbcstlsl ciddi_ :tıe ve yüksek irade lle arzu olunmazsa 
muvaffak olmak kabil değildir, Bazı memleketler nazariyat itiba
rile • evet • dedikler! halde tatbikatta • bayır • diyorlar. Güır. 
rUk scrbestisl hem nazariyat ve hemde tatbikat ltlbarlle kabLI 
edilmelidir. 

Biz de tarifelerimizi yeni ba~tan tertip ettik, yeni şeklide tal· 
blkat aglrlşeceğlz. Bu mühim tahavvUIUn arefesinde, garptan gel 1 

salAhlyctll iki sesin kıymetini b~ka türlil ölçüyoruz. lstihsallcrini, 
tlcaretlerlnl tanzim eden memleketlerin gümrük serbc11tlslne geç
melerinin bu kadar güç bir tey olacağı düşUoillmezdi • Demek, 
mütcrnkkl adı verilen memleketler, henüz kendilerini, fümrük vası
tasına müracaat etmekten müdafaa edebilecek vaziyette değillerdir. 

Demek, o lmvvetl kendilerinde görmlyorlar ... 
Türkiye de.kendini mUdafal edlyar. Türkiyenio bu müdafaada 

haklı olduğu Garbin bugünkü hlli tetkik cdlllrse bir kat teeyyUı 
ediyor. 

Dr. Nizanıettin 

• • • 
GÜNÜN fKTlSADİ fIABERLERİ 

• Oda hcy'etl içtimaı - ls
unhul Ticaret Oduı idare hey'ttl 
dün toplanmıştır. 

Oda memurl•n arrnnda askeri 
hizmeti ifayı da\'Ct edilenlere bu 
miidder zorfında maaşlannın üçte 
biri nispetinde olarak ücret verilmesi 
ve avdeılerindc ıekrır tarzi!leri ta
karrür etmiştir. 

Altı tacirin sınırları tenzil ,-e 10 lıadar 
azı~ a ait nakdi cezaların af(ı cihetine 
gidilmiştir. 

Ticaret Ücia>ına ait eşya nümu
nelerinden bir kısmının Ticaret mek
tebine ve kereste nümunclerlnin Or
man mektebine hediye edilmesi mu
u!ık görülmüştür. Emanetin mOra
caoıına cevaben, inşaaı işlerinde 
masraf hesabına kalfalık ve üstadiye 
ilcreıl olarak yüzde 15 illvcsi ıe•mül 
iktizası oldup;u bildirilmiştir. 

• Tlcatctte anarşi yl>k - Ti
caretimizde anar>i olduğuna dair bir 
gazetede vukııbulan neşriyaı Ticaret 
odasındo gayri nrit görülmektedir. 

Oda umumi katibi Cemal Bey: 
" Ticaretteki durgunluğu anarşi 

şeklinde göstermek doğru değildir. 

Vakıa fazla feallyet yoktur. Fakat 
anarşiye delil addedilecek bir vaziyet 
olmadığı kanaatindeyim,. 

Osmanlı bankasının iştiraki 
llükümet Osmanlı bankası tara

fından Ocvleı bankasına iştirak için 
Ytıku bulan teklif! kabul etmemiştir. 

Yeni sigorta tarif esi 
Sigorta tarife komisyonu dun rniı 

derri.; Zilhtü beyin riyasetinde wp
lanmıştır. Bu içtimada, hayat sigrm.
hakkıncWci tetkikat e<as itibarile hiti· 
bitir ılmiştir. 

• Hayvan borsası lntlhabı
Bugün icra" mukarrer olan 1 loyv•n 
borsasının münhal azalık intihabı 
için Fırka namına celep tacirlerinden 
idris Hıfzı Bey namzet göstcrilmi-~nr 

>f- 9 Eyllll sergisi - 9 E)lül 
ıergisi hakkındı iktisat vek41ctindcn 
lzmir tlcareı ve sanayi od1öın• emir 
gelmiştir. Bunda üçüncü 9 Eylül ser· 
glsinln 1931 senesinde ıçılmm w 
flmabaı serginin her üç senede lıir 
küşadı karargir olduğu bildirllmi~tir. 
Mes'ele oda meclisinde tetkik edile
cek ve nihai karar ittihaz olunacakıır. 

ILk "LAR --· ,------.............................. _, .. 
ANKARA PALAS 

(ANKARA) 
Bütün odalarda telefon, sıcak 
suyu, kalörlferl vardır. Hususi 

banyolu apartmanlar. 
Odaların flatı: 6 • 8 - 10 ve 12 
llradır. Amerikan barı orkestra, 
erkek ve kadınlara mnhsns 
perukar salonu, çamaşırhane, 
garaf, tenis, kUtııphane, yataklı 

• .!~gonlar şırketioln :ıcentalığı. 

*** Kambio Borsası13/ 51929 
iSTiK RAZLA R 

hılkru• dahlll 
1 

114 

Düyunu muvabtılde 207 
1ı: ramlyell demir yolu 1 7 

SEN!TLER 
iş bankası 

Anadolu demir yolLl 
1. Tranvay. S. 
1. l'. S. Slrketl 
1. Su Şirketi 
T. TiltilD A. S, 
1. Detlrmen Ş. 
Ş. Detlrmen Ş. 
A. Çimento Ş. 
1. T•leloo Ş. 

1 

14 
24 
72 

31 
()IJ 

-,75 
;s 
45 

00 
15 
('(! 

2!1'.,00 
s.ı 

90 
36.50 

~:; 

05 
25 
75 

TAHViLAT 

Anadolo } 1. T. 
Oy l.T. 

. ' 3. T. 
Tunel şirtetJ 

Eletılr!Jc ıtrt•ıl 
Rıbum .Şirketi. 

H. P""' liman şlıtetl 

37 
36 
39 
4,18,SO 
4,18,SO 

17 ;,"I 

ÇEKLER 

Newyork 0,48 .:on,~S 
Atlu 31 ss,oıı 
Roma 9 21,00 
Amsrerdam ı :ıo,so 
Solya 67 00,0u 
B<rllo ı 04,50 

Londrı 1000 00,25 
Paıt• 12 41,50 
Cenevre ı 51,75 
Bütrq 24 00,5<> 
BrDtsel 3 4Q,OO 
Pnı 16 3~.00 Ş. M. Ecza Ş. 

ş. Hayrtve 

7 
33 
28 

4 
18 50 Viyana 3 ~5,00 

* * * 
Ticaret ve ZahireBorsası 13151926 

Botday 
YamuJak. 
Kızılcı 

Sün ter 
Sert 
Dönme 

Yumuşak mahl.ı 
Sert 
Romanya 
Bulgartewı 

• 

1 AZAMI ESGAR 
K. P. K. P. 
111,orı 

17.10 
17.20 
19,.IO 

-.-
rıo,oo 

00.00 

19,00 
171,0 
11 ,ızo 
ıt).30 

-.-
00,00 
00,00 

Hububat 
Su•am -.oo -,00 Ku~y•ml 25,20 25,20 

Un 
Ek.ıtra Ekstr• 
Ekstra 
Birinci yumu$ak 

ı t 55,oo ııss.oo 
m o.oo ıı ııo.oo 
1275.00 1250,00 

Birinci sen 
lkıocı 
Oçüncıl 

Rwııol 
K<pek 
Paspal 

Çavdaı 

Arpa 
Mısır 

Yulaf 
Jrctea tobama 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Börü.lcc 
Bıklı 

'2:'0.00 'ı so.oo 
1 i00,00 ' ! 40,00 
ı ı t<(l,00 ıoso.oo 

Zahire 
lö. ıll 
ı4,l0 

15,15 
ıo,ıo 

,-
56,00 
00,00 

- ,1JO 
00,00 
urı.oıı 

ı~.:ıs 
ı4, 

l·US 
ıo.ıo 

3Q,2u 

00,0lt 

-.oo 
00,00 
0(),1' 1 

* * * 
Jstanbul Hayvan Borsası 13151929 

Cinsi 
Kıvırcık 

Da~lıç 
Kar.aman 
K:ıray.ıka 

Kuz.u 
Ke\·i J 

<ıitır 

n.ına 

M.,nda 

Diri satı~lar 

Adet~!:; 

1 
163 
li'O 

315 J4 

24148 30 

122 ıs 

fiyat 
ugarl 

4$ 

4S 
52 

.ı.ı 

• 

Cinsi 

Kıvıtcılc 

D•lıç 
K:ıram.ın 

Kar vakı 
K.ı.zu 

KcC• 
Sığır 

ilana 
ı)Lında 

Et satışları 
Okka flatı 

A:;arl Azami 
K. K. 

103 115 
ıın ııo 

100 J ı, 

4.! 64 

• 
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~1 i.k~r. i.za.h4t h.i.i:e -• 
ASRIN l MDESI •MILLlYt:T. TIJ. 

Esasen, mevcudiyetleri gün- lım ve ibret alalım" cümlesini 1 yuvarlak bısap '200" mily,,n İngi-ı .aman sanay1< olm~an ormanın işli 
delık ıhtlrıııılara bağlı bu kitle- b?yük harflerle illve etmekte- lı~ lır~sıdır. M_aal'esef bl1 para ~mu- y~miyeceği kan~atindeyi_'.11· Bu hu-ı : 
'er endustri hayatının en feyiz dır. 1 mıyetıc musmır sahaya sarfcdı imc-ı sust.ıkı duşuncoıer ve mutalaatı er-, 
li olduğu yerlerde bile havada Arkada§lanmdan biri bundan 1 mişdr. Bır iusm •skeri ve bahr1 ih- babına terkederek ben bu satırlarda 
dolaşan bulutlar gibi fanidirler. ı bahsederken bana ıonrdu: . tiyaçl•:•· hır k·smı da sultanların ihtisasım sahasında bulunan maden 
Şimdi toplanırlar, şimdi dağı-! - Pek l~t ~ep o~ud~k .. v.e ıb- sefahetıne ve hempalarınrn lüksle- lerimizden istifade esbabını araştı
lırlar ve her biri kendi buça-, ı·et aldık ehmızde hır suru ıbret rine kl1r1>an edilmiştir. Evet, mesela racagım. Tabiatin bize bahşettiği 1 
ğında, kendi isti;abını veyahut ı birikti, ne yapacağız bunları? ne irva ve iska siyasetine, ne de is- bu muazzam servet menbaları neden 
kendi sevincini kendine mah-ı B_u, suale cevap verecek ben tihsal kudretlerimizi ihyaya fedo e- cl'an gömülü? ... Neden Afrika çöl 

Hüçü~ -~~TE 
J.i Mı VI> 1 Q\il9 

BlJ(;ÜNKÜ HAVA KISACA 
Dun derece! hararet 18. derece sus şairin yüreğe bir rahmet gi- defılım! dilmi~tir. Hakiki manasıyle heba e- !erine varıncaya kadar servet men-

cn az 11 derece idi. 1 bi akan damlalarını, sine sine FELEK dilmi:j. bll günüsı Türk unsum sade- balarının cazibesine tahammül ede-
Müellifi : Maks Aleks Ftşer 

Bu gun ht1 a kapalı olıeak ve içmeğe gider. ce ağır yükler altına terk<dilmiştir. meyen ecnebi sermayeler bizim ma-
ruzgılr hıf!f esecektir , Eyvah, o zaman sokakta yal Mtnı/ekelinıızr nasıl para i[irdnlir? Şimdi bll iki yüz milyon 1914 se- denlerimize yabancı? ... Neden pet-

Tam iki saat. o ve ben, salondan 

salona dolaştık, bütün odalara girip 

Hava bulutlu ve ya~mur u olıcakor. ruz kalan şaire; onu artık hiç -1- nesine kader Cavit beyin ve diğerle- rollarımız, Bakırlarımız, kurşunları-, çıktık. 
kimse dinlemez. Gündtir orkes- MADENLERiMiZ rinin yaptığı azcm! 20--25 milyon mrz işleyüp mukabillerinde memle- Girmediğimiz bir 
trasınm fırtınasile bir denir gi- _ lktısat Mtclı>f Ali.<ine _ isterlin~i de ilave edecek olur isek ketimize altın girmiyor'... den atlayacaktık ... 
bi CO•turup taurdı~ı bütün o in şöyle ki memlekete 60 senede 220 Türkiye, bugüne kadar yapılan tet dik: " .,.... I> Türkiyede son zamanlarda paha-

t:IKRA 
odanın eşiğin

Atladık, gir-

Yenİ cemiyette ıair satı!·~ nerede? Hepsi bir böcek !ılık Ve ıktisadi buhran hemen her- milyon altın hariçten girmiş olu- kikler ve "Jeolojik" vaz'iyet göste- Sevgilim dedi ki: 
halını alıp bir Y\IVlfl sokul- ~sin atsında.. . Bunun için k~h yor ki: vasati her sene 3,5 milyon riyor ki, maden itibariyle çok zen- _ Bu salonu dolaş tıktı galiba! 

Geçenlerde Nazım Hikmet- mUf. Artık bu saatte kimsenin altın eder. Bu da ithalat ve ihraca· gin bir memlekettir. Vakıa ciddi ve 
b. Şohremanetine, kah iktisat Vokale- Çok şaştım. Kendikendime düşün ten bahsederken şiirin yeni ır kendilerini rahatsız •tmesı'nı· is- tımızdaki ml1vazenesizlik yüzünden esaslı tetkikler yapılmış sahaler pek • · ~ tine, kah inhisar idarelerine muahe d"" 

istiha_ les. ini h_ aber vımru_ •tun. temiyorlar. Çtinkü, vakit gece-, bir taraftan harice akup gitmiş ve ••, hatta yok gibidir. Fakat bugün um. 
H km l .zeler, sitemler ediyoruz ve bu mua- De k d ı k · Demıştım ki~ Nazım . ı .. et_e dir·, el ayak çekilmittir, bu da- memleket hayatı lktisadiyesinde her rast gelinene mostre: '·Afflerments" • me o a arı gezer en resım-- 1 hczeler hiç bir zaman müsbet netice 

beraber sokagın ses en şure gı- klkada her fert kendi vicdanı- sene sl1n'i bir muvazene ancak böyle leı çok ümit bahştır. Tarihen de ta !ere bakmış, hem öyle dikkatlı bak-
k d . de vermiyor... Yene et pahahlaşı-

riyor. ve bunu __ sö_ylerken en ı nın sesinı' dinliyor. istikrazlarla temin edilir olmuştur. iki bin sene evvelinden itibaren eski mış ki. odaya girer girmez, gördüğü yor, yene paramızın kuvvei iştirai-
ke~dim. e §U. sualı so.nnuştum.: Şair, sakın, bu saatte, bu yu- Cumhuriyet hükfimeti bu mirasye- milletler. Romalılar ... ve muhtelif resimleri tamdı. Şayanı hayret!.,. 

L -ki ki be yesi tenakuz ediyor, hem muntazam 
". a n. şaır __ ne . v_a. t

7
ten n valarm kapısını zorlamag'a ve di iktisat siyaıetini hamdolsun ter- ırklar tarafından Anadolunun bir k . . B b k k d d bir seyirle her sene asgari % 10 lıir Ne büyük ha sızlık etmışım. en 

ır so • m.un• ısı ır. » . uykuya dalanları uyandırmağa tenezzül, bu tenezzül ile beraber es' ketti. Bu parlak gayeyi atiyi müdrik çok madenlerinde istihsalilt yapıl- onu resimden falan anlamaz zanne-

kıntı çekiyorlar. 
Biçare Jano, dört sene zarfın 

bir kere bile olsun taze ekı.1ek Y 
memiştir, taze yumu~ak ekmeğin 

olduğunu bilmez. 

Geçen gün, bir fırıncı, çocuğ 
haline acıdı, tuttu, bir dilim ta 

yuml1şacık ekmek verdı. 
Jano, ekmeği afiyetle yedi. 
Öyle afiyetle yedi ki, todı da 

ğında kaldı. 

Bir fırsatını buldl1, usulcacık: 
rına girdi ve usulcacık, kimseye b 

~ey sezdirmeden, okkalık bir eklfle 
kapıp kaçtı. 

İşte bl1 hikaye b~rada ba~lıY 
N_az. ·un. Hıkmete kalsa «genış kalkışma, seni ta<:la kovalarlar. arda da bı"r tezayu··t. Zaten bu teza- her Türk takdir ettiği gibi yarın ah- dığı sabittir. Bilhassa Osmanlı ida-
d h ,.. diyordum. Zannediyordl1m ki, bu Anlatmaya da değer, en u. ltrı aya.tının m. e_ydana or- Git, yu"'reg·inde daha başka nağ- fada da tebcil edeoek'ıir. Fakat bü- resi zamanında 17. 18, 19 zuncu asır-

h yüt ve tenakuz o kadar tabiidir ki · · · f k d" · ··t Jano. ekmeai çalip kaçtıktan s ganıze alk kıtlelennt çıkardığı 1 · 1 • ll rii gün... Evet. bugünün mü•küliitını !arda madenlerimiz ralısmıs.tır. Fa- resım sergmne sır en ını go er- b •. . . . me enn varsa, on an gız ce Z aksi hiç bir zaman varit olamaz. A- < ' ıı 
d be d k F "k 'h d ·ı k t b""tti · 1 t I h" b" ek b' kaç kı"sı·yı· go··rmek caka ra, gizli bir ko··şeye çekilip kar gun en n;» ıyece tır. a- garlare tevdi etmesini bil! caba bundan mes'l1l Şehremanetinin nasıl ı tı am e eceg z. nasıl yene- a u n ·~ e me er ıç ır zaman m . ır . , 

kat, genç şair bu iddiada bulu- y AKUP KADRİ oktorvası. iktisat Vekille tinin atale-, ceğiz ?. • su seviyesinden aşağı düşmemistir. yapmak için gelmek istedi ... Biz, iyice doyurdu mu dersiniz? fi•f' 
nurken beşbin yıllık Homiros' . İ h" .d 1 · . h t h 1 Şu yukarıda yazdığımızdan kalma Sadece arazide delikler, menfezler rok defa kadınlara kar~ı böyle hak- Jano, yakalanırım korkusiyJe. Y tı n ısar ı are erının aya pa a - . ~ 

un bir sokak münadisi olduğu- r ELEK ııiığında oynadığı rollar mıdır? Ha- Lir yığın borç ıle beraber imare muh açılmak Sl1retiyle yapılan bu ameli- sızlık ederiz. Kadınlar hakkındaki ken görülürüm endişesiyle eklfl•• 
nu unutacaktır. taç güzel Vatanımız, uzun harplerin yelerde sağa, sola adetta bir köste-

yır, benim kanaatımce hayır!. .. Şeb hükümlerimizin çogl1 böyle yanlış-
Filhakika, yer yu' zünde şiir vorgunluğunu tasiyan Türk milleti- Ltk yuvası tarzıyle çalışılmış ve bin KANARYA t rtmaneti oktorvasını, vergisini al- J 

başladığı günden beri başlıca · r.in evladü ahfadı nasıl refaha ka- netice terkedilerek bütün inşaat yı-
Bizim bir erkek kanaryamız makta haklıdır. Zira, ma<lanıki para-

tır işte ... 

Ben daha bunları dil$Ünecek. er-. . 

ni yeyemedi. 
Koşa ko~a kulübesine geldi ~ 

rık bir tahtayı kaldırıp, ark351 iki türlü şair tipinin birbirine k mızın kl1vvei iştiraiyesi tenakuz et- vuşacak? ... İste tetkik edilmesi ve kılmıştır. Bu gayrı fenni çalışma ne 
m"" · ett t k• ül d" vardı. Bu kuş bir müddet be i.r ı· ticesinde elimizde kalan sey, vakti-uvazı sur e e am e ıp d "k mistir, bu paralar almasında amme- tedabir alınması azım gelen nokta .. 
g ld" • · · ·· -· ·· f d" t · kaldıktan sonra bir diti te arı · de bu madenlerin çalı~tıgı, binaen 

kekleri itham edecektim. Berl'kt-t ekmeğini sakladı. 

e ıgını goruruz: er ıye cı ,a. k T nin istirahatı için beldelerin muay- Türkiyenin mazisı de gösteriyor ki: , 
ir ce •· t · · B l ettik, yanına koydu · amam · · aleyh bu günün modern ve fenni a-

versin, dü~ünmemr mani oldıı. Dedi 

' m ,ıye cı şaır .. , un ar- on be• gün döğüştüler, daha yen vazifelerini kim yapsın? Iktisat Memleketımııe mutlaka para girme- ki: 
dan bin tabiat ve insanlar için- • k k d Vekaleti ta saltanat devrelerinden sine ihtiyaç ,·ar. Borç almayacağız, meliye ve usulleri tatbik edildiği 
de münzevidir. Yalnız kendi is- doj!rusu on beş gün er e a- takdirde elbette çalısılabileceğidir. - Evet evet, biraz evel bu 5alo-

k d . d I d kalma an'ane ve kanunların zebl1nÜ o halde mcmieketimize nasıl para 
tiraplarını, kendı' heyecanlarını ya ye 1• sonra an ara arın a SADREDDİN ENVER 

ıh "k" t ·· tt' L"k- iken naml1skil.r bir Vekilin didinme- girecek?... ·Bittabi kendi sen·et kendi ümitlerinı·, kendı" sevinçle su u siı un eessus e ı. a ın 
• d" t 1 bü"lb""I "b" k !eri onu ne dereceye kadar muvaf- menbalarımızdan istifade etmek su-rini çag·ınr. Öbürü Victor Hu- ız ıvaç an eve u gı ı ıa -
1 b. · k k k d'l" fak eder> retiyle... Esasen ml1hterem İsmet 

il .. \ '\ 1 .. \ R ••131!!1ıaı:.ııım 

nu gezdiğimize eminim!. .. 'fanı

dım. İşte gene aynı yerde oturuyo( .. 
İşte bak şu köşede oturan kadın. 

go'nun bir tarifine göre «Ki.i- nyan ızım er e uşun ı ı · 
t ıd ·•t Jd Ik" k O halde ne yapmalıyız? - Bu su- naşa hazretleri daha lıir kac sene e-n atın ortasında bir taninli yan- tu u u ve o mez o u. ı u- ' _ 

kıdır;» şun evlilık hayatı iki sene kadar alin cevabı ğayet basıt: paramızın vel memleketimizin ziraatinden is-
.. d'" • ·· h ld d harice gitmesine mani olmak ve ha- tifade esiıa\ıma tevessül etti. Son Cem'iyetin olsun, tabiatin ol- sur ugu a e yavru yapma ı-

1 'h t b" 'l ı· • riçtcn memleketimize para ;.;okıuak ~ sun bütün hayatın tecellilerini ar, nı aye ır aı e mec ısı 
t . b "k" k - Bu nokta ve bu fikir hiç Jıir zaman 

lstanbul İcra dairesinden: Şapkasında gözüm kaldıydı! 

Taze ekmek 
Jano dört yaşmdadır . 

Janonl1n anası da, babası da, 
fakirdir. 

çok 

kendisinden aksettirir ve her meşvere ı u ı ı uşu ayırmaga . . . .. 
karar verdi ve derhal kararı İn- ycnı değıldır ve onda herkes mutsey. her beseri hadise onda en 

se:nelcrde tabiatin bize karşı göster

diği feyzan, kuraklık gibi envaı me
zalimi ile rnücadel~ ediyoruz. Nafia 
vek.ileti bir irva \re iska projesini 
totbik için azimkiır bir faaliyette 

Birdeyn mahkumbihin temi
ni zımmmda mahcuz ve furuh
tu mukarrer Halı oda Halısı ve 
saire 18 Mayıs 929 Cumartesi 
günü saat 10 dan itibaren Fın
dıklıda Hamam sokağında kain 
6 numaralı hanede bilmüzayide 
satılacağından talip olanların 

r:ıahalinde memurine müracat-

Bu fakir ana ve baba, hem kendi-

ahenktar, e"n şuurlu ifadesini faz ettik. Ne dersiniz erkek ay- tefiktir. Hatta iktisat Meclisi alisi-
bulur. Denilebilir ki bu nevi şa- nlır ayrılmaz eskisi gibi ötmeye ı nin karaları, istati•tikleri, yeni güm 

başlamaz mı? ' rük kanl1nlarımız bunları müeyyet-
irler beşeriyetin haykıran vic- tir. Hükümet temiz ve kuvvetli. a-N e dersiniz bu işe? danıdırlar. Lakin. işte bu nevi .. Ü 7.ımkiır ıktisadi siyasetini buna isti-

bulunuyor. eminim ki, zaman bu bü
yük teşeblıüslİn lıayH"hal-1 neticesini 
verecektir. b, 
Faklt bundan ba ta .istifade edece-

şairler, buntin içindir ki beşeri- ALr.f AN SEYYAH~~ . SOZ l nat ettiriyor ve hi'Tlaye yolunda yü
yct gibi ipsiz sap·ız, bes.eriyet Dun tramvayda bınsı kadın,. rüyor ... Fakat nede olsa Türkiye 

d timiz iki mlth.inı sçrvet mcnb;:ıları· gıbi kan ık, be eriyet gibi gü- iki Alman seyyaha tesa üf et- ile Avrupa pazarl•rı ara<ıııda müna-
'f' .. mız var... M:ı.den le rimız ve Orman 

rültücü, patavatsız, kaba, behi- tim. Bu gibi tesadüflerde yerli- sibeti büsbütün daraltmava da Ik- E 
e. !arımız. . . . · lbcttc lıu iki zengin 

mi ve onun gibi mantıksız- nin yabancıya yapması mutat tisadi imkan mevcut deg"il<lir. Mut-
mtnbarn atıl kalınasına razı olmaya

dırlar. Yaptıkları şeyde klasik olan bir hizmette bulundum:Bir laka metalar ve mahsullerde beyne!- cağız. 
san'atın ilahi intizamından, e- yeri sormuştu, sağlık verdim. milel değişen. dokuş mecburiyeti Ormanlarımızın zenginligi hakkın 

!erini. hem de J anoyl1 beslemek mec
buriyetinde olduklarından. çok sı-

lan ilan olunur. 

Istanbul Asliye icra dairesiı 
Bir deyni mahkumunbihin te ı 

mini tahsili zimninde mahcuzen 
2 

füruhtu tahti karara alinan Al-
ınanyanin "TURNEL" fabrika-
~i mamulatindan kösele parlat- 'r 

MİLI.JİYETİN 

"elı" aheng;.nden eser yoktur·, Bu fırsatla ğörüşmeye canatan vardır. Vakıa gümrük tarifesini tez- d b"ld' · · ' a ı ıgım ve işittigın1 umumi ma-
bütün estetikleri insanların i- :~!re:~e:a:~~r=i~e~~~~ sathi yit etmek hiç ~üphk~•iz ithalatım1?.1n ı~matım mütalaa yürüte .ek kadar ınotör silindir ile mütaharrik 

mağa mahsus olup sekiz beygir l-+-1f-+
kuvvetinde 10704 numerolu ına 't--+--

dare ettiği cem'ıyetler gibi a- kısmen olsun ten ıs etınc!..'e para- bana salahiyet bahsetmez Yalnız yene mezkur motör ile mütahar 
,6 

..... -+--

narşiktir. Nazım Hikmetin de- - Bize dün rehber olarak ba- mızın harice kolayca 'kma>.no r.ıo- orman ile sanayii 0 kadar yekdige- rik ayni fabdka mamulatindan 
digi gibi hu tarz şiirler «Beet- "'genç mektepliler verdiler, mu ni olacagız. Fakat bl1nü11 ıı•pt pa rinc girifttir ki bunların birbirinden "DONALETA" tabir olunur 
hoven1>ın sonatlarını asla değil, zeleri gezdik, memleketiniz, ve halılığına kar~ı faidedrn ziyarlc bei- •yrılması kabil olmıyacağı ve hiç bir kösele açma makinesi şehri Ma 9 
fakat, bir bando müzikayı, bir müzeleriniz hakkımda hiç ma- ki de zararı dokunacaktI" T:·ındc ••••••• • •••••cı•• 1 • 1 • 1 •••ı e ı yısın ondokuzuncü Pazar günü ~.......,._,__ 
panayır yerinde bir fanfarı an-' lumatları yoktu! yalnız paramızın harice ;i.nıc"~' Avrııps. ~ arikt lllrü saat dokuzdan onikiye kadar Bu günkü yeni bilmecemiz 

dınr. Bittabi, böyle bir musiki Bu kadına kimin kılağuzluk mennetmeğe çalısmak •c htt,1 ı:ıc~c Yedikulede kazlida kayin Refa-
sokaktan başka bir yerde çalı- etti&ini bilmiyorum ama epeyce debilmek kafi olamıyacağı tabiidir. {) el Eskenazi Mahdumlari fabri-

Soldan sap;a: 

\ll'hzul olmayın ;ı.' 

Sevinçle ellerini oğuşturdu. 

Seviçle ellerini oğuştl1rdu. d 
Gözlerinin içi gülerek mırıJdail, 

cAç gözlülüğe lüzum yok J•00 

Bu sıcacık. yumu~acık, taze ckf'O.' 

hemen yiyeceksinde ne olacak sa 
ki!. . . Biraz sabret yavrum! f: 
ğini sakla ... Hiç olmazsa yav•~ f 
vaş, lokma lokma yersen, on °" ki 

gün taze, yl1mu5ak, sıcak eklfl< 
karın doyurmuş olursun! 

Nakleden 

SELAMİ tzz:e;_, 

EGLENCELE8f 
AY. 
R f: 

Dünkü bllmecemiıl ıı 
halledllmlş şekl' 

Yukardan aşııgı : 
;;-amaz. Arım için dir ki Na= mahcup olmut olmalıyım ki, Hariçten de para getirmek mecburi· kasinin derununda bilmüzayede 

vaktınden eve! indim! Sazan in- r·· 1 t J · d t 1· J · Son ~ Hikmetin «iirleıinin bugünkü d v d veti vardır. , uru 1 o unacagın an a ıp en-
1 '1 san umm !! h J • • k" . .l ( C\ iz ve saire d'lvn1t~e 2 ııci;:ap ;ı 

1
• 

Pa...,tıı t+ 

Türk cem'iyetinde hiç yeri ol- 1 ı a ı ı yer e ma cup Türkiyenin mali va!ıyc' ııi ve ıa- nın yevını mez ur ve saatı mu- malı;us alet Ol 3 Jıolaşmık (~) '\1d• , 
madığını zannediyorum. Çünkü 

0 
uyor. rihini tetkik edecek olur is,•!c b" ih· ayyendc hazır bulunacak meınü 

1 
:'>lütekııniıı 

4
, \'ık .ıı .J. Fakıt (,l) 'oca -,!} . k•ıJ 

bizde bu orkestranın, cehenne-ı BU IBRETLER NE tiyacın kat'iyeti bir daha tahakkuk
1 

runa müracaatlari ilan olunur. ;; C,'ılıan + Tatlı nlınnan + ~ Siva< ,;ı,ıyeıınd< lıır 
mi velvelesini dinleyebilecek/ . OLACAK? eder. Evet, Türkiyenin tanzımat Otol mııaınel:ltıııa ukıf ir 1ı _ \'ama 2 Sa1rul ·emri ha- +. ı 
kocaman. koyu ve dolgalt insan "C~mhuriret". ref~kımız her devri ile Avrupa "Halkai <lüveliyc- tfapbhanc müieııişi llic K" -\1'1. p ı\ RAN [\.'O[:> zır• 2 lı l lamulc .J. ']"ıoprık I•;~ 5 
kitlelcrı _henüz. yetişm_ emiş_ti_r; g_ün. b_ır mes eleyı elıne alarak sine'" girdığinden yani 1856 tarihin- :i'dı<tın "' r:ıı l \ ~ Sa~lık vermek ;') ~ Karııımızdaki 1 1.adan 5 
Yakın bır atıde yetışmesının bınncı saya a o on }e .. 1~ e en 1 1 aren Sl1 an zızın a ine Mahpus - ! ok. \ ılııız şu Sırkeci "•lkıın ~np,üc \lerkez nte- 8 \ııı. haha, çocuklar'+) 8 - \'eşile vakın f d k 1 ki d d "t'b it A . . h I' 1 bı'r ıeO~ 
imkanını da göremiyoruz. yazmakta ve sonuna Duşune- kadar akdettiği istikrazların yek\ınu dclı~c lı~ ·<r<l~ 1-1,·dnı linc muracaaı cı \t , 1 _.,.,,,,u .ı, L';uJ'ö) 9 lhtilAI (Ö .•• 

.;,;,;~~~;;.:,;;,;.,;~;;.;;,;.;;;~l!!""'..;.. ................ __ '!'"" __ ~--~--~~----------~--~~~----.;.;.----------~~....;...;,;;,;;. ______ ,...ll!!!!!!llll!!!!!!llll!!!!!!ll!!'""lm!~~~"'!!"~~ll!!!!!!ll~~--~'!""'ll!!!!!!ll~!!""!~~~~ıv 
-ı bir gönül mace_r~sına hazır- 1 dinliyordu. bu hayat programından mesto::-IŞ çok ... Senin hanım nasıl_?· a_t ~_a_c(bu ~ağ ~~am111;~ ~:ıı:~ •Milliyet. in edebi tefrikası 55 

Köy hekimi lanmış Suat Nacı ıle kalbinin 1 Leyla nın, Istanbulun bu en luyordu. Şimdi Suat Nacinin bu A:tlasana ara?aya: Ormana gı- sıldıgı men~ı~.e .~ozucuYı11e11;d'.~; 
1 ilk hareketine uygun bir eş bul- ı ;:arif ve Zeki kızının zaptede- rada doldurulacak daha dört, dıyorsun değıl mı? Bu beyaz, utulu ketc;ıı diğı ~·e 
ınak ihtiyacını bütün _mahrumi- mediği çapkın m'I şimdi beş ayı kalmıştı. Bu mecburi Tosun silahmı um uzundan e- ucunda Eminenin ı~e yııfel1~ı 
yetler içinde hissetmış Emine kanatları kırılnn~ bir atmaca hizmeti bitirdikten sonra bura- !ine alarak çevik bir kaplan gibi çük bir marka vardı. ~u ııı ·r 

Bürhan Cahlt toprak üzerinde tesadüfün ve ke' gibi çam ormanmda, bu yeşil dan beraberce kaybolup gitmek arabaya atladı: tavurlarına rağmen ·ıgili ~· 
elerken bu içlı esmer güzelini nal sından beri onu gönnemiştı. limeden duyulan hislerin tesi- 1 yuvanın bir kösesine düşüp ta- bir gecelik işti. Ve karar veril- - Eksik olma doktor iyidir. dağ adamının ince. bı .~ıô1 · 
sıl tedavi edecegini düşünüyor- Bu zaman içinde çam ormanı- riyle birbirlerini bulan karınclarl kılmıştı. ınişti. lstanbuldaki Acı bademe Arasıra baş a;;rısından, yürek kadın tarafından çel<iP çe' 
du. na belki on defa gitmişti .. Fa- gibi baş başa gelrı:işlerdi. Ke:ı~ilerni konuşuyor, haya- gidip yerleşmeden birbirlerini ağrımasından şikayet eder du- oi ne kadar belliydi. aııOİ 

Mevsım, artık renkleri, taze- kat Tosunun yeşil yuvaya gel-' Etraflarını çevıren yaprak, tları ıçın dertleşiyorlardı. Suat yalnız gözleriyle. gönülleriyle rur ama kadın kısmının her der " S N . vaş yavııŞ 5• ııa 
.. d. . • . ki N . E . . d" . d' 1 k 1 " l uat acı ya ferı~ ·' Jikleri ve kokuları öldüren bir diği saatler o kadar bellı ı ı kı' diken, dal ve yabanı çıçe er- acı mıne ile hayatını bırleş- seveceklerdi. ını ın eme o ur mu, soy er, t b 

1 
rag·ınerı )t' 

· d · k · · .. 0 k ne u masına 1 eı11 .1, çzga ermişti. Ağustos başlamış daha sular kararmadan orma-, den ibaret yesil ve kalın ıvar tırme ıçın kararını vermıstı. Bu bir garaındı. Bahçe ara- sovler susar. nun nazını çe e- d k 
1 

d En 
1
na lf tıı 

tı. Bağlar sararmış, tarlalar sa- nın en sık bir yerine bağladıgı' arasında tükenmez bir gönül Onunla hayatını nasıl tanzim larında, değirmenlerinde daima• cek başkası yokta nesi var,nesi e ~ 1 1 ıyor .u: 'muJcııddes ~gl' 
çı dökülmüs bir baş gibi çıplak hayvanına atlayınca gece yarı- menbaından taze ve serinletici edeceğini karalaştırmıştı. Gece- şuursuz, şehevi heyecanlarla ni- yok bana döker. ~~~'.yetı~e- gırıp n tıuhttfl~11,{ kalmıştı. Suat Naci sinirli, ve- sına kalmadan kasabaya döniı- ; udumlar alarak saatlerce sevi-

1 
Ieri kasabadaki evinde, Leyla hayete erdiği bin bir maceranın Suat Naci onu hayretle, kor- dı;ı va[ ıgı, 0;~ adan•ıı~ ii1' >'~ 

himli mütemadiyen cigara içe- yordu. Ve artık der~ ke __ narın~ şiyor, konuşuyorlardı. 1 nın bir ruya gibi gelip geçtiği kahramanı Suat Naci şimdi ye- kuyle. dehşetle dinliyordu.. ıgı sa vde ~ •·adar JcııÇ,·ı- ııı 
1 1 d 'd k b" d b" l ld 1 - . smda ken ını o ,.. . ı.iiÇıl ıı ret yay 

1 
a gı er en ır en ıre '.a. yo an g~çen erın gorec~gı 1 Bu gizli yuva dünyanın pek yata_k. ta .. y~rını, yarınk_ i hayat_ı- şil yuvaya girerken masuvaya - Kış gelıyor, ona Acı bade- h .. .. . rdıı kı " ııiı:> 

uzaktan bir ses ışitti: 'l"rde otunnıyorlardı Emıne d k h b . . . . . ma rem goruyo ., hll l'ıe 
J • çok gızli aşklarının günahını nı uşunur en u ırleşmenın gözlennı yummuş, kalbim mu- me gıdelım, orada teyzen var, dil hastasiyle bütuı1 ori<ılsıı. 

- Doktor B. doktor B. ! yeşil yuvanın arkasında ne yo- çeken taş dıvrlar gibi behimi ih bütün teferrüatını yarı yarı gö- kaddes mihraba çevirmiş bir anan var, soyun sopun var, bır b" da ifşa etmek I< ,,. 
Bu ses ne kadar aşina bir ses- lu, ne evi, hatta ne göğü gör- tiraslara şahit olmiyordu. Onla' zünün önüne getiriyordu. Emi- dindar gibi büyük ve temiz aş- arada kavrulur gidersin, diyo- aıg_r_ an açamıyordu. . ·tİ· 'fv 

tı. Suat Naci doğruldu. Araba- rneyen küçük bir çimenlikte nn aşkını şimdi henüz yuva kur neyi lstanbul a götürecek,anne- kının mezarını dinleye dinleye rum, istemiyor. O da benim gi- ~~~ba hareket etıtl~~İıl ii~~ 
cı basını cevirdi ve dizginleri sazlardan bir masa ile iki san- madan birbirlerine gönüllerini, .sinin Acı badem deki köşküne bu içli sevdanın zevkini tadı- bi dağlı oldu artık. . Sabahtan n mavzerinı dizJerı~ı j 

gerdi: dalya hazırlamıştı. Prenses on- '~akalarını anlatan bazı aşık do' yerleştirecek, Kadıköy ünde bir yordu. akşama k~dar tavuklarla, kö- ~~ koyarak saf ve safllı 
- Korucu Tosun sesleniyor, !ara ~özcülük edıyor, geleni, ge ğuşlu vahşi kuslann mecrasına muayenehane açacak, belki de - Doktor B. bu taraflardan peklerle ugraşır durur. Buraya vam etti: ·c-ıı 

duralım mı? çeni haber veriyordu. benzeyordu. Emine cennet bah 1 fakülteye bu sefer asistan ola- geçersin de, bizim kulübeye uğ- konduk konalı Allah seni inan- L. k"n dol·tor ge~ ,, 
Sut aci tırnaklarına kadar Ve Suat Naci gönül dolusu 1 celerinin hayali melaikeleri gi- rak girecekti. , rayıp bir acı kahvemizi içmez- dırsın bir kere nahiye merkezi-ı - a 1 

. raiıları J": 
titredı. Tosunun sesi ne zalim bir samimi aşkın bütün lezzeti- bi saf bir iptila ile genç adama\ Ve bunu düsünürken glizel' sin. ne olsun gelmedi. Köyde, nahi-. B_u~~kt.~~--0 Y:n saıııı tıı ıl . 
..ıır kuvvetle onu takip ediyor- ni bu yeni yuvada yudum yu- ~evgisini anlatıyor. Suat Naci 1 ve garip bir tesadüf ona neş'e 1 Tosun arabaya yaklaşmış, yede o kadar tanıdık .•. r, eş' g~turduguıı g dü er~e il erı" 
du dum tatıyordu. Artık birbirleri- lıu ele avuca sığmaz bu kararsız, ve zevk veriyordu. Bucak na-1 çenesinden terler akarak dok- dost var, kac kere geldiler, E-1 lubeye yolun ş_ le ,ıeı"" 

· Dur bakalım' ııi iliklerine kadar anlamışlardı. genç o ilk geceden eve) maziye! hiyesinin Acı badem köyünde tora serzeniş ediyordu.Suat Na- mine ayıptır, etme eyleme, bir gec kaldıeıın• soY Jı' 
Tosun Mavzeri omuzunda u- Cicek ve kelebek aşklarına ka- bırktığı hadise, vak'a, macera yetisen Emine yi Istanbul un ci buğazını clüğümle:ven teessür kere kalk git diyorum. dinlete- miydik. everck sur 

zakta cam ormanına kestirınelıııksamıs, daldan dala gezmek- dolu hayatın kirlerinden, çirkin-, Acı badem ine götürmek ona ler içinde bo~ulur gibi cevap bilirsen aşkolsun. Suat Nac'ı tıtr, e 
'd 1 1 ı· l b k . 1' · l'kl · d k 1 k • "b' h f" "k b" 1· Tosun . cebı"nden çıkardıg"ı - E ne 0 "'ış bı'trı1 gı en yo <an ge ıyon u. ten ı ıp usanmış, ıç ı, engın ı erın en urtu ma ıster gı ı u maceranm meta ızı ır te- vere ı: 

Stat Nacı g-ecr"'l Bucak vak'a-1 bir ı>öniil macerasına hazırlan-• derin bir itaat ve inkıyat la onu siri gibi gelivorılu V"' E"1ine - Öyle oluyor çavu$, fakat mendille terlerini silivordu. Su-



o 

ten o is: Galalasaray-Fenerl 
' ~r ~cnebl lakınııuın ziyareline iki unu kal~ı... 

~~ vesile ile Galatasaray-Fener~ab~e hadiselerinin 
f umoıunıuzda ~ıraktııı elenıli izleri kökünden 

silnıek nıec~uriyettndeJIZ .. 
h ki liJaoa gporcnlırı blrhirlH fffmu ~e il, blrlıirlniı kar'e~ 

i~ Türk kılOülıile kırfillflll. 

\;<ıl:ıtaoarey _ Fenorbahııe hadiııo- te her kcain iıtediti adil, bitarafı ve 
1 artık futbol ilomimisde zaman otoritec ıokliııi buluna, hiç kimııe 

~ıı tıilkıeden mümıin bir haata- ne haı..mln hak11ıhk edeceğini, ne 
"tıı, lıa!iııi aldı. ıtomall samimiyetle muhtelif meı'elelerin masa batında 
liıt .ı •tnıelt llznn pıir ki memloke· şunu" ve ya bunun lehine halledile 
'o 1~ gllzide kulübü araaında hu- ~eğ:ini hatırına bile getirmoc. 
\~t tevlidi dercccıine varan badi· Ajacın kökü çürümüı bir vaz'iyot 'de, rnemleketimizde futbolla a· te bulunurken kuruyor diye dalla
~~ olan Galatasaraylı, Fen•~- rı budamak, ıanrıyor diye yaprak
~li; h ve ya diier hor h~ bir !arı ayıklamak hiç bir faide verrncı. 
'blu, spor te~kilitı, seyirtl, ha- Kök çlirWı: iken bu giln budarıam 
~ ."'Unakklt, velhaaıl akla gelen dal ycrine bir diğeri kuru_r, ayıkla-

r ~ hıııy,n futbolla alakadar hepimiz nan yapraklar yerine diğerleri çil
'<ıı'• Yl çok birer milACbbip olmak- rlir. 
"t ııı-ale1ef kurtulamıyoruz. "Mil· SporcularımıEI teşkilat çürütüyor 
L ır •ütunlarında dün de yuıldı- "" ve ya lnımeıı çllrlltmüşse bunun 
~ libi lllca'ele "Kabahat Oalatasa· kabahatını niçin sporculara yüklete
~~ llıl.yoksa Fenerbahçe de mi?" !im, Her zaman nezih gördüğümüz 
~·1••i deiildir. Ortada bir lra- ve bildiiimiz bütün Türk sporcula
~ ~ •:ırsa,- ki bu muhakkaktır - rına, bu nezahati on ufak bir şüphe
ltıı b:.bat sadece Türk futbolunun ye düşürmemek için terettüp eden 

'dır, Türk futbolu iıe ne Gala- acil bir vaziie vardır. O da her han
\ı'"Yın ve ne de Fenerbahçenin 
'lı;dır.Bu camia içinde yukarıda da 
' td,.
~ ••nıiz gibi oyuncu. spor teş-
"'-ı~' hakem, seyirci, münakkit ve\ 
i,~ "~I~ gc\en gelmiyen alaka~ar· 
,,. Pırn,, dahiliz. Ancak sebebıyet 
'<•L 
~ ~tr Jsusunda derece derece a-t,,,. 
~günkü hadisede de böyle bir 

• ,t• .•ücuda getirmek lazım gelir-
~d1•e · k' ·h · d tıJ Yı ıabıta va ası cı ctın en 

gi bir husumeti bırakarak Türk Spor 
Teşkllltını en adil, en bitaraf ve en 
otoriter bir şekle getirmcktir. 

Bir taraftan hepbirlikte bunu te-
mini çare ve vesilelcrine teşebbüs et 
mekle bcraber, iki gün sonra şehri
miıe gelecek ecnebi futbolcularının 
birbirine düşman değil, birbirine 
kardeş iki Türk kulübü karsısında 
bulunmasını ihzar etmeliyiz. 

S. GALİP 
Muhterem "Milliyet" in dünkü "1' fakat sportsmenlere hiç yakiş-

~ b· ' d . ~ ır spor hadısesi olarak tahlil nushasında ben enıze atfen yazılı 

' , "1ecburiyetinde kalırız. Bu olan beyanat, yanlış olarak anlaşıl-. !td 
~ıı. • hadisenin zuhurunda, ha· roıs ve o yoldıı. intişar etmiştir. Ke-
~ttı . tenıerküz etmis olan aczı mut yfiyetin tasrihini lüzum gördu!"ü
~ llk ve en baslı .müessir oldu- mü arz ile takdimi ihtiramat ede

~ tabuı etmemek kabil değildir rim Efendim. 
~.~ın bu mutlak aczidir ki oyun- A. ŞEREFETTİN 

· ~ .... 1utbolun bıldiğimiz her tür- * * * 
'"'"'haricine çıkmasına, oyun-J Minlakanın dünkü 
r,;, dayak atmak isteyecek kadar 
. larafdar bir kaç ki~iyi ihtiva içtimaı 
'-~ir · l b' ~ tJ·· c:ı erin asabiyetten asa ı-

lı,1ııı"lıııesine sebebiyet vermi~tir. 
''de lıir Galatasaray-Fener

~. llı;ı~ını liıyıkilc ve hiç bir sı· 
:.trtıt"Ydan birakmadan idare e .. 

•k k. 
, ıJı. .vır hak\'min bulunmaması . ,. 

'1tiı •tunlarda def'atla teshir et
llıı~.,n "':te, bin bir dalavere içinde 

•tıııı tıırıe zafa düşen spor teş-
ı~ın ' 

~ir •serinden ba~ka bir şey 

ı ı.,;"'OIUe!cette araura böyle laa

·<ıtı: •ukua geldiğinı ve gelmek 
ı •tırıu · k 1\ •şıtmekte ve ya okuma 

:\Iıntakanın reisi ~ercf, futbul 
hevcti rci~I Orhan. azadan Zeki 
ve Saim hn'crdcn nıt rckkep 
olan heyet dlln :.k;•uıı içtıma 

ederek, c::tlat:ı•:ırav · Fcııcrhalıçe 
maçı f;ıcıNlll tetkik ctmi~tir. 
içtimada lı:ıkeııı ~cemi !;eyin 
raporu tetkik cdllmi,tir. 

Ran• ınla kazaların J!;avrı 

kasti oldujtu, Calntasaravdan 
Necmi heyin tekme attı~ · için 

saha haricine çıkarıldı~ 7.ikre
dilmckte ve hadisede fcvkal:\dc-'I~ ntak b . . . ı . b. 

ı "t u gıbı hadıse erın ız. :ik olmadıP;ı il.he edilmektedir. 
< \.,,." lekilde müessif neticelere 
~t~ . .._, 1 [ey'eı ;ızn,ından < >rh·ın bev 
t.'' It,ı._ '~in, bunları mümkun ol- · · 
"lir "'r rn içtima halinde ~ıınları >ii_vle ~td •n'edecek kavait ve te· 

n •n /'. ki bunların tatbiki her 'lll~ıir : 
•ı, ~tı 1 Yı hır çare te~kil etmekte- Hlz k;ırar ittihaz ederken 

' ~.! 

~ "Jırtdabirin tatbiki ise bir ta .. 
1 de 

~. '''n• /eceye kadar memleket 
'~.; ıger taraftan da daha 

ı te,k·ı· 
·ı.1lıı. ·. 1 atına terctüp etmek-

• ki b' 
·tı rr·· tı de spor telkilcitı, 
...., ••ne h. 

t:t 1tl. tiviyyct, mavcudiyet 
"~ıt·kı. rengi.renk nizamname-

·,ı l 1 
t •a~" maddelerine defnet-

·~•lıııı 'Y•t• düşmiistür Fakat 
ı,, kı h k' 

' ı il a ıkat budur: spor 
tıl'\ . f.ıorcu 

:titn nun hürmetini, ku-
l<ı~ta •dını. bıtarafların tak

fl Ve Çoktan kaybetmiş-

·~. • •öyı; . 
1 ~·~ Ye hm ki futbol ale-
t~ ele ı· 

·~. m ı bir sılsıle ıeş-
'1ı .. ı_ r hadi . 
~ 111: rrı, &clerıni. kökünden 

ıı <bury . 
· ı't • ctındeyiz, Bu· 

<oh •rıtak . • ··ku spor teskılatımı-
t• "1iitof .. · .. · • ı, '"1,k essıh vaz ıyetın-
1•~ '<>la kabiJdır Bunu ya-

·cı, nra.~ k 
, ~en ''1 . r ı talı sclıepler 
, °"'ar ıırı_ fı olur, olmaz-

ef' rıı • 
1 

<imek müşterek 
• ın<) n ıbaret ka

d' ı~ r b' 
~•k k ır sebebi de, _ 

'"~~ 'tı~i~~ - t~~k.ı13tta olup 
1 a·,"> · ga.ıbıyet ve \; 

ı . 'lırı tab b' 
ıı ı · n tıc 

k, l moın ~ , hnıye 
c rd rl 

kıl 1 1 

raporn istinat edcccıti'.-, rapor 
hiç 'e\ kal:ldc hir ~eyden h:ıh,ct. 

mı yor, \ıoylc h'ıdiscler her 'akit 
olur. 

Kulııhlcr d•: muracaat etnıı~tir 

Hiııacnaleyh nıes elt· yokttır. Şiın-

di kırıcı o\ na\ oruz, bura mani 

olmak i'in ha11 tedbirler alaca
jtır. 1 lakemııı liyakatsizliıtıne 

gllrLe hu dor;nı dcJtildir 

l lakem ı:\eemi hcv ~•nıpıyon
l•ıt.. ma~larını idare etnıiş bir. 
bkemılir ( :alatas,ıra\' Fener 
bahçe maçlarını da tatil etme;·c 
te!{ll- hatta bü vniycti hl<\lı 

J.;in hu iki ı k •ı arasınd .ı yakın

da bir dmt .. ık maçı yapaea.!!;ız!~ 

1 !eyer mcvdan muhıırehc-i 

lıalinl alan hu l'arnıyı alel:\dc 
bir 1-athc olarak ıckt.. ı etmek 

lcdir 1 !evet lıul{tın tck•ar içtiııı.t 

ederek ıetkikatına de' anı ede 
cckti . 

Francala fiatı 
," e hrcrn an ~ tin(icn: 
\lahı lıa n J .. ıindi ~alı ,ı; .• 

nden it llHi en franL J.1 a1 a 21.! 
ru r :t.ız pa-,1 :l1. ·1 rı1i fı~ t \il 

l ılll•i! \ c ık ·ıek fia,ında tc
llın: lıgl ,f;l c 1 .nnr 

Memlekette 

Kırmızı ay 
Bayramda lzmirden 
lstanbula tenezzüh 

tertip ediyor 
• 

Hilaliahmer Cemiyeti İzmir 
merkezi Kurban bayramı müna 
sebetile bir İstanbul seyhatr ter 
tip etmeğe karar vermiş ve ala
kadarlarla müzakereye başla
mıştır. Seyahat müddeti bir haf 
ta olacak ve bu müddet zarfın
da yolcular kamaralarında ika
met edebileceklerdir. 

Silaliahmer seyahat ücreti
' nin mümkün mertebe az olmaıu 
için fevkalade mesai sarfetmek 
tedir. Seyrisefainin muntazam 
haftalık seferlerini ihlal etme
mek için bayram tenezzühü a
ynı idarenin Cumhuriyet vapu
ru ile yapılacaktır. Seyrisefain
le devam eden müzakere pek iyi 
bir cereyan takip etmektedir. 
Netice yakında anlaşılacaktır. 

SERBEST BIRAKILMALARI 
İÇİN EMİR GELDİ 

Hapishanelerde bulunan sifçi 
ve arazi sahibi hafif cezalı mah
kfunlarm ziraat mevııi.minde 3 
Ay serbest bırakılmaları hüku
metçe tensip edilmiştir. . 

Adliye Vekaletinden lzmir 
Müddeiumumiliğine buna dair 
bir emir gelmiştir. Hafif cezalı 
çifçilerin ve arazi sahiplerinin 
kefalet göstermek suretile ve 
buna dair olan talimatname dai 
resinde serbest bırakılmaları 
bi !dirilmiştir. 

Adliye Vekaletinin bu emri 
İzmir mülhakatına ve hapishane 
müdürlüğüne tebliğ olunmuş
tur. . 

AVRUPA VE AMERiKA İŞ 
YAPACAK 

Merkezi İzmirde olmak üzre 
Ziraat Bankası tarafından bir 
kooperatif teşkil edilecektir. 

Sermayesi yüksek olacak ve 
mühim iş görecektir. 

Bu kooperatif tütün satışı ile 
meşgul olacaktır. 

Müstahsillerden alacağı tü
tünü doğrudan doğruya piyasa
ya dökecek ve satacak, Avrupa 
ve Amerika ile muamele yapa-
caktır. 

14 MA\1S 1929 

Seker inhisarı 
' 

idarenin lliğvı cihe
tine gidilecek 

Yeni rttmrllk tarifesinde 
şeker ve petrol inhisar res
mi, gümrük resmine kalbe
dllmlştlr. Bu vaziyet üzerine 
inhisar idaresinin kaldırıl
ması ve yalnız şeker sana
yini hlmayı edecek kllçük 

bir teşkllAt bırakılması mu

vafık glirülmllştllr. lnglllz 
lirasının tereffüü Uzerlne 
gümrük resminin tezyidi 
hakkında henüz bir teblilt 
olmadığ'ını ( :ümrük baf mü· 
dürü söylemiştir. __ .. __ 

İta(ya sefiri geldi 
ltalya sefiri M.Orılnl Barone 

ltalyadan şehrimize avdet 
etmlftlr. Sefir istasyonda Ha
riciye Memuru Hakkı Bey 
tarafından karşılamıştır. 

M. Orslnl Barone bu gün 
Ankaraya gidecektir. 

..a•--;r•d• 
Buz arasında 
Bir Alman vapuru

ıun geçirdiği 
macera 

• 
intihaba 

Sol cenah cum 
..,.iyetçileri ehserl

qeti kazandı 

arlı, 12 (A.A.J Parls-Mldl Puis, 12 lA. \ . - Parls beledl-
razetesl Berllnden istihbar edl- ye intihshının ne ı:.cc ;I şudur: 
yor: Gazeteler bir seneden ileri MuhofaıakA rl ar 4 (değişikliK yok) 
Fenlandiyanın şimali şarki ııa· Cumhuriyetçiler 19 ( C'ç Azalık 
hlllerlnde kaybolmuş olan (Sc- hzanmışlardır) 
haruırn ı namındaki Alman Sol cenah cumhurıy etçlleri 22 
vapurunun batmamış olduğunu (değişiklik yok) 
yazmaktadır. Buzlar arasında :\Tü;takll radik•llcr 5 lfü Azalık 
mahıur kalmıt olan bu vapur kaıanmışl•rdır) 
yerliler tarafından yagma edil- Radikal ~osyalistler b (Mir lzalılt 
mlş talfeal esir ve hapıolun- kazanmı~lardır) 
muştur. içi erinden kaçmağa So" alist cumhuriyetçil•r S (Bir 
muvaffak olan biri Almanyanın &zalık kaybetmişlerdir) 
Tromsoe deki konsolosunu key- J\lüstakil so;yalistler 4 (iki Azalık 
flyetten haberdar etmiştir. Le- kaybetmişlerdir) 
nlngrattakl Alman konsolosu SosyaHstler 13 (l ç Azalık kay-
tıhklkata başlamıştır. bctmiılerdir) 

Alman hazlnesı Komünistler O (d•lifiklik yok) 
Berlln, 12 r A.A) · Rayhlftağ :vlütemmim intihabat sükOn içinde 

meclt.I hazinenin vaziyeti hak- cere1tn etmiş ve saat 18 de bltmif-
kında tetklkatta bulunacaktır. tir. Ycniden bir çok kimseleri~ lnti-

AlnıanyR borç alıyor hoba iştirak cıılklcrl görUlmUşıür. 
Brlln, ı 3 ' A.A) - M. Hllller- .Milli Bagram 

dlng öğleden sonra istikraz il· Parl~. 12 ( A.A) - Milll Jll&n 
Tıbblyelllerln ylhasını Rayhlftağ meclisine d'arc bayramı l'ransanın her tarafın· 

Tıbblyelller bayramı mlinssc· tevdi edecektir. wett-amMontag da tesü edilmitir. 
telgrafı 

1, 1 b . . ~azeteel mUzakerenln mUfklll- Clnnıaııceaunun kitabı 
betile ıp ta e e cemıyetı tara lerle mail olacağını, zira burjuva " 
fından çekilen tazimat telıı;ırdına fırkalarının bu layihayı işsizler• Bruxelles, ı 2 (A. A.) - ( ~ıtlon 
Başvekillmizden chın cevap gel- yardım kanunu tamamen tadil Belge) gazetesinin bir muhabirine 
mlştir. edilmek şartfyle kabule razı beyanatta bulunan 1\1. r,ıemenceau 

olaçaklarını, halbuki sosyal de· ajtlebi ihtimale naznan KAnunuevelde 
Ecnebi banka ve şirket- mokratların bu tadil keyfiyetine maresal l'och ile münascbatının ta-

/erdeki TiJrk memurlar şiddetle muarız bulunduğunu rlbl hakkında bir kitap neşredeoe~lnl 
Ecnebi şirketler komi;erll~i Doy· yazmaktadır. l~ılzllk hakkındaki teyit •tmiştir. l\I. C'lemenceau bu 

çe oryan bank hakkındaki tetkikatını ihtilllın bir hUkOmet buhranına kitapta Foch'un büyük bir kahraman 
dün bitirmiş ve bu husu;ta hazırla ıebep olmaıt muhtemeldir. olduP;unu fakat acı bir ifade !le ol-
dığı raporu Ticaret müdirivetinu 10 selle su altuıda mıvarak dıba başka bazı şeyler de 
\ennis,tır. Rıp<>r tetkik edildikten ·1 d 1, r , , ) IO siiylireceğini !liva eylemiştir . . on ra, ., '·"· ·"· sene 
sonr• IAıımgelen muamele yapıla denizin altında kalmış olan ':?' hin E.~aslı lebeddill yok 
caktır. tonluk Seydlitz namındaki ,\lmon Pari;. rn l A.:\) Gazeteler, 

Raporda, hankadan ~onderilen kruvazorü, Scepa Flow da yüzdüriil - intihabatın belediyelerin slma;ını pek 
son llstC\e ·nazaran 17.l memur ınü~tiıı, Gemi k.ıru hanza ithal az de~iştirml; oldu~nnu yazmaktadır. 
arasında . 48 Turk lıulundu~undan e(lilınek üzre l'orth kiırfe z i ne çekil !'ırkı gazeteleri, intihabat neıfceleri-
bahsedilerek 'l'urk memurlara nispet· mişti ı nin kendi fırkalarına müsait olduğu 
le Ecnehi n ıı;avrı Türk anamın Kimse kimseyi döğnıedil.. müıal:la<ında bulunmakıadır. 
~?Ukrkfa:!;i~~~~::.n:ı•~~tmı:,':~,~~~~~ Kerlin, 1.3 \\. l>iın \:tpılan ~f. Her/of çekilecek 

· Fransız ,\iman futbol maçını SO bin J.von, ı 3 ( ."., \.) - lnıihabatta eden sigorta kuınp•ııyalan hakkındaki 
kişi biıyıik bir alAka ile rakip eııniş· sosralistleıin kazanması üzerine l\l 

tahkikat ta bitirilmek üzredir. . ~I 1 k 1 l 1 Ier'n.ot·n ,ı n beledi\. e rchli~inden ~e · ~ • •il• ....... tır , aı· ı .ı ::o e arşı 1 ~o yap- • , 

Viya nd 8 ho 111 iill ISll er :m~amkm,m. ,m, re·· tmhmlcm· •• \İlliiimİİİamnlmamr mka:ı z~. a:inammılİşlaaıİldİlı rİİİİIİİİİlk Iİllemc;cİİİğlnriİlvİI• ıİleİlr •'~'Iİlu ıEı ıı ' • 
Viyana, 12 (A.A.) Muh- ! mır. 

tellf siyasi cemiyetler tara- Yarınki ı.ı \hm <;arşoınha •kşamı 

fından tertip edilen alaylar M LE K S j ~ E l\l AS 1 N J) , 
evelce kararlaştırılmış olan 
geçit resmini süklln dahllln- j 

. de icra etmişlerdir. Nümayiş 
.. K.A.DIN K~ TİLI. , 1 yr pmak isteyen birkaç komü- ' 

Konstans Talmaç ile rdiki Don Alvara_: 
kesin pek ziyaık ho~una g:ideı:ck 

KISl(AN ÇLil( O~e~ış~n Ad~gıde na~ıyesın- nlst tevkif edilmiştir. 
de Cırıt oglu Alı zevcesı 30 ya-

n ıun gayL:t kih:tr ve z:ırif filıni tcın~il c<lcccklcrdir 
,.&nn akşarn mü .. alıakanııı ikıatnive ke~illc:-.i rapılal'&k 

Yunan istikrazı 
\\ a-hıngıon, 12 .\ . \. ' \laı -

5 
3 

1 Kom~nlstlerln nümayiş. 
1 \tın , 18 \ •• \.) • nay ş 
~ Hp!!! ~, kalkışan k ımu i ter da · 

.. • ıı ~ iç'e""' 1 de, ta ' ı tc... if 
d nış Dah , c -ı L.0,-.u 
erin hançt 'l !J.!d 1 lan .. ,. t: :ıirle e 

ll"Varak u a lıı.:'ar ı • ' 3 tır.~ 
do bu ınt'uk haktı ~ hı etın 
deJ;" ere m o1ı ~ fi; nu be, 1 

etmmiştir 

Atina. IS A. A. ) ~nkqklarJa 
nilınaviş yapdmas;,, meneder emı-

nameye muhalefet teşehb üsündc bu· 
lunan 80 komiini<t tah:ika•mı •evkif 
•dJlmiştir. 

•••• 1 

LltUvanyada tevkifaf 
Berlln, 13 ( A. A.) - Kovno 

dan bildiriliyor: M: \\'oldema
ras a karfı yapılan 9UI kastile 
alakadar olmak Uzre tevldfata 
devam edilmektedir. Hali hazır· 
da fesat tertibatının radikal 
fikirlere ıablp bir talebı cem
iyeti tarafından yapılmış olduğu 
tebeyyUa etmlttfr. Bu çemlye
tla ekser izuı şimdiden tevkif 
ve hapıedllmlştlr. S11l kut amil· 
ferinden poDsla yakalayabllmlf 
olduğu fahu, feriki cıtrtımlırl
nln lılmlerlnl vermektea muııf'o 
raae istinkaf etmektedir. 

l{ovno daa bildiriliyor: Reisi 
hUkOmıte kartı yapılan ıulkaıtl 
lftlrak tllhmetııı tevkif edilmiş 
olan talelıenln adedi altmıttır. 

Kiralık arsa 
Mülhak vakıflar mUdtır!Uğtınden: 

Divan Yolunda Atllr: Ali pa~a 

camisi avlusunda 9 S No arsa 

mUşahere suretiyle kiraya veri

lecektir. Tallplerln 6 Hu.lran 

929 Perşembe gününe kadar 

lstanbul Evkaf nıtldlırlUğtlnde 

mülhaka idaresine \oe 8 Haziran 

Cumutesl saat onbe~tc idare 

enctımenine müracaatları. 

KasıamonJ beledJye riyasetinden; 
Kastamoni belediye Meıbahı • 

sına muktcıi llburaıvar altı ve ede· 
ntı l S Mayıs 929 tarihinden itibaren 
yitmi gün milddeılc münakasaya ko
nulmu0 oldu~undan bu baptaki Ş< • 
rait ml'nıkı!ia \'e mal7.eme listesini 
görmek ve pey sürmek isteyenlerin 
l\ı:-.tımoni belcdıve~ine müracaatlar 
ıl ;ln olunur. 

Hanım efendi 
.\e rüzgarın ne dalgaların ,Jddetı 

'e ııc de kızgın güne>in hararet! 
,chrcnizd<kı tallı \ e cazip (llourjoi• 
ı' •-:<I) düz~ıinlerınc ve hafif ( Mon 
JJ I lunt pdJra:-.ına icra\· ı tc.:,ir edeıncz. 
\ivn parfum un rayıha,, ge<,:ti~ınlz 

\-erden bir iz gibi lıüıun ; ürekleıi 
cczlıedt · Pa,tel dıizgünle« Cendre 
de rouKc ı.._ lltnı~~ .\landarin ınuci<li 

l':ın -tc p,ırfum .. rı il< >L RJUIS 
şında Şerife hanım Bademiye 
köyünden Hancı paşa oğlu Nu
ri tarafından bıçakla öldürül
müştür. Katil yakalanmıştır. 

huat harp horı·Iarı ıne<elc;i h:ıkkınd:ı 
\'una"i-;tan ile aktolunan :-On icil~fın 

ihıirn etmüte ııldııgu jRrıları neı 

rctınek.t dir. ' uııanh.tan \ınerik&\ • 

film i;'ar edilccekıir 

;.•••••-•••••ı••••r•••••••mmmmıııiii Istanbul ikinci Ticaret mah-
Ankarada kıskançlık yüzün

den bir vak'a olmuştur: 
Ankaralı makinist Fehmi e

fendi, ne vakittir Yabanabatlı 
Elif isminde bir genç kadın ile 
}alandan karı kocalık oyunu o
ymyorlarmış. Fakat bundan 
1:-irkaç gün evel, Fehmi efendi 
Elifin ayni oyunu başka bir gen 
çle daha oynadığmt farkedince, 
gece Elifin odasına girmiş ve 

h2 .. cııı: ınüddct s•:ne,·i l.=i nıilyon 

dohtr tediye l'dcct' tiı 

Çi11de harp oluyor 
Hongkong, 13 (A.A.) 

Mlllly etpe rverler Kuangsl 
or.:lusunu rucata icbar ederek 

Kanton şehrini kurtarmışlar

dır. 
genç kadın uyurken bıçakla sır Canıon, 1 .ı \. \. ~:ın:'hui 

K \Vanzsi tından, baldırlarından yaralayıp de C.ınınn ktl\ 'etleri le 

kaçmıstır. 

MASKELİ ŞAKİLER 
Bundan beş, on gün evel Ti

renin Dündarlı köyünde bir evi 
hasarak ic;erdeki iki kadınla bir 
erkeği tehdit ve döverek para
larını alıp kaçan maskeli şaki
ler yakalanmışlardır. 

kuvvetlerine rnu z>tlu:rct eden ~in gan 
hotları anı~ında .~i,tdcr.li rnuharchelt!r 
olmuştur. 

Bir mesele da/ıa çıktı 
Ottava, 13 A,A. Ame-

rika tabasından yedi balıkçı 

gemisi, balık saydına dair olan 
beynelmilel ahkamı ilılAI töh
metlle Kanada sularında milsa 

~ \' \RI\ \l-:).\\1 ~ 

ALHAMRADA 
" lzdı,açtı a~kı lll't\· ir eden il n . • 

ÇiFTLER CENNETi 
.\lümc .. -.illcri 

BETİ BHO,S01\" YE RİŞ ·\R DİKS 
-- - . - - -- -. ' ------- -- - --

- lstanlıul ve Bcyop,lu ınuhithiıı en ha\ adar, letafeti -

nıcddiyc,i ve naz·ırcti fe\ kaladesile tcmayt.z eden ~i~ha'1e ' 

MİLLET Bahee ve Gazinosunda 
\lay1>111 rın bc~ind \'ar~rınıba ak~anıından itibaren 

HER \KŞ \l\1 FE\ h.ALADE i\CE SAZ 
Jlah~·enıizi tc,rif buyuran ııı lı,ıcrini kiramın hıı,ça \akit ııel'ir 

mdcrinin tcınıni için ıııc,hur hanende \ e J!;:ızdlı:ın 111-'.I IÇl·:T 
her, !!at.cihan mc~hur 1 L\FIZ l ll' q;y/\ bl'\, lı;ıııendc ve 

µ;a~.clhan Sl•:L.\°t t:\ !Tİ\ hey. kemani ,\L( l>e\·, udi ınNrlı 
SLl.i\I lıev, kanuni l'\11~1'\ tın·, \e pıyıınısı l , \\JB() beyler-

İZMİRDE GAZİMİZİN 1 . . J<ı ·1 b' k J • den mürekkep ince saz lıneti ,:ıat uan ırc - :ı ar 
HEYKELi NEREDE ELEKTRİK TELINE ASILAN kravı ahenk edcccp;ini tebıir ıe iltifatlarına intit.ar 

DiKİLECEK? BİR AMELE 
Ankarada bulunan İzmir be- - evlerim ~ \ludiriyet 

dere edilmiştir. 

İzmirde, feci bjr kaza olmuş- '"ll•m••~-lediye reisi Hulusi bey işlerini tur. !! • 

ve ikmal eylemek üzeredir. Mu- Kemer altı camii şerifi mina- icra 
maileyhin Cumartesi günü av- resini tamir edenlerden Mala- Tatbiki w c,lıahı ınllcılıesıY!e lıcraher rc,ml c~ridedcn 
deti muhakkak addediliyor. An- tyalı Mehmet namında ve lıe- ("h kı'ta ıl f · 1 1 1 ı· S 

iflas kanunu 
iktibas v~ ı an · · ı ıant• ı nıarı etır e la~ı mı1 tır. ".ezası U karada yapılan temaslar netice- .. 20 1 d b' · 

1 · d k · k 1 nuz yaş arın a ır genç mı- zarif ciltlisi ~;; kuruş ta~rava 1 :ı 'ktıruı taahhutllı posta ücreti 
sinde zıı:ıır e re zı. :arar aştı- nareyi tamir etmekte iken her 

1 G h tler1n he ke zan1;11c,Junur n an azı azre ın Y • ~nasılsa aklına hükmetmiş ve i-
1;nin Gazi ve İsmet Paşa bulvar sini bırakarak camiin kubbesi Vilayet idaresi 
!arının telaki nok~as.ına konul- Üzerinden yürüyerek sokak ta- kanunu 
ması tekarrur etmıştır. rafına kadar gelmistir. 

Rdlnıede mektepler - Amanın, yetişin diye ba-

Bıı dahi Cihan ı:itnphancsı marifetiyi~ tah'edilmi~tir. Fiatı L'i 
k .ıru~tur. Cihan kitaphancsi tab·ına dikkat edilmesini hllhaS<a 

1 

kemesinden: Istanbulda Çiçek P< 
zarında Fındıklıyan Hanı tahtında 

nıağazada kırtasiye ticaretiyle miı 
tagil bulunan Abbas Hilmi efendi
nin 9 Mayıs 929 tarihinden itibaren 
ilanı iflasına ve mesalihi if13.siyenın 
ı üyet ve tesvıycsi zımnında azayı 

mahkemeden Ricai Galip beyin Jorı 
komiser ve dava vekillerinden Rüs
tem Kemalettin beyin muvakkat ser: 
dik tayinlerine ve nıağazasiyle dcpo
lc:rındaki emvali tticariye ve e~yayi 
zaid<"i bcytiyesinin tcmhirınc ve ev

raku dcfatirinin celbine ve kefaleti 
nıüsaddika irae edemediği taktirde 
hapis ve tevkifine ve bu baptaki ka
rarın muvakkaten icrasına mahkeme 
ce karar verilmiş olduğundan kanun 
namei Ticaretin yüzyetmişinci mad 

desi mucibince daimi scndiklcri in .. 

tihap olunmak ıizre eshabı matlu
bun işbu bindokuzyüz yirmi dokuz 
senesi Mayısının yirmi dokuzuncu 

gün saat ondört raddelerinde mah 
kemcnin iflas muamel3.tına mahsu5-
odasına gelmeleri lil7.umu i1An olu~ 

nur. 

lıtanbul İkinci Ticaret mah
kemesinden: Istanbulda Çakmak· 
çılarda Sümbüllü h•nında 24 nume
roda kasket ticaretiyle mü~tağil i
ktn jflisına karar verilen Gabriyel 
Paşikyan efendinin teklif ettiği 'kon 
kordatonun müaJıı..resi zımnında 

esbabı matlubun il Mayıs Pazar gü· 
nü saat 14 te mahkemenin ifl3.s sa

lcınuna müracaat eylemeleri ilcin o-
Erlirnc. 1 1 \lillh-e· llıı <ene ~ırmağa başlamıştır, 

mektepler geç :ıçılma<ımbıı 'e '""' Mehmedin elektrik tellerini 4 
ta\ sh c ederiz. .. , 1 lunur-

z1r>:ın,la ;ottuk t:ıtili ıılma;ınJan tutmus olduğu halde bağırdığı- r 1\ 1\ 

'olay ı dcr-lcr çok geri blmı\ur m görenler, zavallıyı bu feci ö- ı EM VA LI M ET R u K E ı LA N ATI 1 \1•arif \'ck:llcti lııı <en« birnL geç 
tatil cdiln1ı:.;inc ıneı ııni\·et verdi. tümden kurtarmak çaresini a-

llur:ıd·ı ko\lcrdc ı ç dri,at \lavı•ın rarlarken tesadüfen oradan geç ;. ........... ----.. ~ıı;ıı--~~ .. --~.-,--•••••~•••!"'•••~-
1 ~ inl'I k :ıd:ır dc\:ını ed,eck ha-· mekte olan bir elektirikc:i imda- Semıı \!ahali sı :-;,,ka~ı '" '.\e\i tam•mının kı ınetl muhaammrnesi lır• 
rımd:ı iın ı il • anlar hitecckıi r. Sehı- da yetişmiş ve telleri kererek 1'•dık " . Caferaga 17.mir •'k IS cedit .~J nıaabahçe v;Agir hane .J ,;ıwı -ekiı taksitte 
mektepı< i 1 IAZ•r:ını~ ;ıı nı ,,. kadar Ahmetli feci bir ölümden kur- \lu~ıemil:lrı \ltı ı·dı bir muıhak bir b•IA 
devam edecektir. lmtih:ınlar ıcınm c tarmıstır. \ eıilbv ::>evketive bıanbııl caddesi hfi mu hah~e hane 
zun onu •J:ı ha~I \aC:ıktır. Kıı ~lindcn Mehmet baygın bir halde im- :\lıiştemilAtı; hcıilk " küçdk onhır oda bir muthak ve ikı haU 
it ih:l rer hut ıı n rnei tcnlL·rdc der~Jeı llal"rla evsafı ınuharrtr eml~ldn )e<le\lerl 'ekiz tıkciu~ tt:<li'. e edi"mek üzre hızal:ı-ıııda muh.ı•re ı- kıvrnc t. dadı sıhhi otomobili ile memle- • 
n§,lc\ c k:t (i:1 'l' \le _, dı r .. tcn ibaret muhamın n ile 2:-:; ;;; y2q carih.rıe mti~aJr c1Jrnı1rte.;İ ı?;iinü saat J, de ale""İ muzJ\ cdC' u:-.ulılc: atıl 1kt r tahplMn nlac.ıkıır. ilk mek«·plerı~ bo z·hrınJa ket hastanesine kaldı .. :!cırak tah 

hedt..'h mu~ 111n1 rıın 'üıdc zt:di hucd~u ht:'ahilc teminat akcl'fcri\ le ctnl· llı ınctruke :-.atı;-~ ın1i:-.\ nıın ı mur.:l\; ıatl1tra ~u ~"'S··~ı gürüln'ibrt . tı tedaviye alınmıstır. 

• 
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Hariç e neler oluyor? 
Moskova operasında facıa ! 

Kendisini öldüren kadın söylüyor c 
" - Benim ~ki benliğim var. Biri hayvani, 
öbürü manevi.Yüksek benliğime hakim 

olmak içindir ki kendimi öldürüyorum!,, 

l • 

• 

1r kc\~d.ı ~l;rınd Upera.. da I 
çok kalaba.ık \e parlak bir ge
ce. O ak~am Rusya"ın guzelliği 
ile meşhur erkek arti>tlerindcn 
latuşko tarafından çok me~hur 

bir balet tem il ediliyordu_ _.\n
~ 1.ır orke ıranın en hararetli bir 
a~·,da., koca opera salonunıın 

ta "" ıist katındaki bir locadan , 
kollarından lıir birine bığlanmı'i 
ık genç kız kendi kendilerini 
ıa"1enın önune attıklarına ,eyir
cılt r lııiyıik lıir korku ile şahit 

olı.l 1ar. kızın feryadı duyuldu. 
1) anda orke>tre durdu. Ope

rada umum! bir karga,ahk oldu. 
Sahnenin önunde hafif iniltilerle, 
dü~en Kızlardan birinin ~u soz
leri işidildi: 

~Beni çabuk oldurun ... lztırıp 
çekmiycyim!~ 

u sırada artık 'faıuşko görill
dti birini kuc.:a!hna aldığı zaman 
haykırdı: 

-"l\'ina, ne yaptın, _-inal" 
Orkestradaki bir adam da, 

kemanını bır tarafa fırlatarak 

koştu, ve di~er kmn iistiine 
kapanarak haykırdı: 

-•An na, kızım, Annacıjtım!~ 

Kızların 5ararmış güzel çeh
releri sahnenin öl'.ünde yan ka· 
ranlıkta ~öruntiyordu. Birisi ta-

danıla (inme) 
fanı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

marn! y le 61 mO'i, 
di~eri ağır )'il· 

ralanmı~tı;fakaı 

halk, o 'ırada 

bir facıaya daha 
şahit oldu; Ma· 
tuş kon un kuca
ğındaki henliz 
daha yaşa) an 
kız, guzd artb
tin, tem sil deki 
rolu icabı lıelin

dc bulunan k:ı· 

mayı bir ·\ nda 
çekti ve ka'lıine 

sapladı , ve <on nefesini 
Maıu~konun kuca~ınde verdi . 
Bunun sebebi bu Jki kızın bu 
kadtr feci bir ölüme atılmaları
nın ,ebebi ne idi ? 

Blitün halkın matemini çek
tikleri bu kızlar kimlerdi? Bun
lar polis tahl.ıkatı neticesinde 
anla!ltldı . 

Anna ile \in:ı Operaya men
sup iki talebe artl<t idiler, bir 
birleriyle çok sık dost idiler, 
fakat her ikisi de Zllıııoşkaya 

aşık olmuşla 
rdı. 

Mesele yaL 
nız basit bir 
intihar hadi
sesinden iba
ret olsaydı o 
kadar esrarlı 

1 \c hayrete ~ayan olıııazdı. 

1 Rusyada kilise Ye din ilga 
olunalıdanberi ıı;eno; kızlar ara
sında garip bir itikat türemişti. 

Ninıının çok garip itikadına na
zaran kendbinln iki benliği var· 
dır. Birisi , hayvani ve kadın 

benliği, diP;erl daha ulvi ve er
kek olan benliğidir. 

Ninanın bulunan batıra defte
rinde okunan şu satırlar vaziyeti 
izah ediyor: 

"Ey benim hqyvanl benliP;im, 

t!AMIZI BEVLlN ( AStr URIK) KURBA.NLA.Rl 
Tıp akademisi rei<l sabıkı prnleı:fü 

( Lansero )tarahndan <avsiye edilmiştir 

Parts hastahaneleri miituhhitlert 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat 

ıbamııı bevl (asit ufİk) lle tebirlenmif, alim ve IZtırabablıı 
tabb tehdidinde bulunmut olanlu analı 

URODONAL 
eayesinde halas olabllirler. wa ur1>donal; buıızı bevli 

1ıaUeden yegane maddedir. bilümuıD c.cuhanelerde satıhr. 

T}YATRO 
VE SiNEMALAR 

• 
1asit B. tcnısi ileri • 

!\lılleı tiyatro und Bıl ak,am 
ıki O) un bi den l incı !~'il il Jlilı k 
ıknmıye dr.:n .~ p rdc 2 inci 
ıem•ı' Ceza msbkcm· i ı2klitli 
k medi l perde --J{onıik İsnıail efendi 

ehzade ba Ilı l <ıncll'a.'ın~a 
bu aksam Şiş gJze' :\.' .c ia dum 
4 re 1 b (' \hmet he\ ,., heı eti 
t ::lfı . .ı'l k >O er ıcmada ( • us 
MU3ZZJ.tn 

'an ete. 
n kı ... 1n1 diietto!ar. 

11ıı- Gittiğiniz yere beraberinizde 

ODAK 
Fotoğraf makinası ile kodak filmlerini 

almağı unutmayınız. Kodak fotoğraf nıaki
naları YC filnıleri ve lüks kağıları 

ı\lanıiniit fi>toğraflar için 

MiN~TER~~ KARTLARI 
llıı- her yerde satılır ~-

\ 

, 

1 

senden nefret ediyorum. Ben, ilk 
ve yüksek benliğin, Frendün va 
Pa,Jovun söylediği cinayetten 
azadedir. O, liana ölmemi, seni 
mahvctmemi emrediyor. 

Benim ulvt benliğim senden 
kurtularak sevgili Matuşkonun 
ruhuna intikal etmek istiyor. O 
halde, yarın o sahnede rolümü 
yaparken kendimi atıp ayakla
rının dibinde intihar edeceğim.,, 

Annaya gelince, onup defte
rinde de şu yaz~ar bulunmuştur: 

~Gece yarısl.. • "ina bana in
tihar teklif etti. Razı oldum. Ya
rın, beraber sevgililerimizin ru
huna intikal edece~lz., 

Görülüyor ki ;\Jaıuşkonun 

başka bir aktris ile e\·lenmesi 
neticesinde Ninanın aşkı, ihtiras 
ve kıskançlıkları kendisini böyle 
garip ve mistik bir fikre sevk
etmiş, ve hem rakibesi hem w 
kendisi gibi Mııtuşko tarafından 
sevilmiyen arkadaşı Annayı kan
dırarak böyle müthiş bir facıa 

ile hayatlarına hateme çekmiş

lerdir. 

!Şehremaneti ilanlar~ -Balıkpazarıoda kiralık dükkan 
Şchremaneıindcn: Şeh Mehmet 

Geylani mahallesinin Balıkpazarı 
caddesinde 145 .J.2 96/98 nu
marnh di.ıkkan yirmi buçuk lira 
aylıkla ve llç sene miiddede ta
lihi ıizcrlnde olup ihale müddeti 
l'J mnyıs 929 pazar güniine 
tcnıoit edilmiş oldugtmdan talip
lerin Lc\'azım müdiirlıiğlinc gel
meleri. 

,, • * 
( lrtakoy ıraımay hartı üzerindeki 

yık!11. sarayına ıit yıkılan duvardan 
çıkan taş kapalı 1.arf usulile müza
yedeye konulmuş olmakla talip olan
larıı. mılıallinda taşları gôrerek şera· 
ili anlamak ılzre idare heyeti fennl· 
yeslne müracaatları ve yüzde yedi 
buçuk nl5peıinde teminatı muvak
kaıe ile mebla&t muaneni havi teklif 
vıırakalannında mazrufen ynmü mii
zıyede olan S, 6,'929 çarşamba günü 
saat üçe kadar daire encümenine 
tevdi etmeleri llAn olunur. . . .. 

11-=11ıı- MÜREFTE RAKISI~-- 1 -1 
ScnelrrJenbcri me.~hur olan, ve nera...:.ctile her kt!Sİ llll'IT111llll 

bırakın üzüm \C halis anasondan mamul 

Fevkalade MÜREFTE RAKISI 
tekrar imal edilmeğe Laşlamıştır. Deposu; Galata Top~ular 

caddesinde No 228. Telefon; Beyo~lu 348 

.-
•• ~ ~ J" .. .. ' ... ~ .: 

mcskeninizi ve FLITOKS elbiselerinizi, 
telvis eden si

hamam böceklerini 

hayvanatı ehliyeye hayvanatı· 

ıstırap çektiren ulak sinekleri nızı öldliren tufeyli haşaratı 

öldürür. öldürür. 

: : ., lr} FLİT OK S 
" 0 ~ ) Leke yapmaz 
~ """"' V)' Kokusu sıhhi 

ve latiftir 
Umumi acantaları: 

EBRENf TEiN te TOLEDO 

lstanbul Altıparmak Han 

Bayramlık elbiseleriniz için Cll 
Beyoğlund• istiklll caddesinde Luvr karşısında 148 numaralı 

B_AZAR ÇEKOSLoVAK 
Şehtemaııetinden; Beyoğlu, Hase- Ticarethanesini 1Jyaret ediniz. MezkOr mağazada gerek kendiniz ve 

kinisa, Cerrahpaşı ~:mrazı zührcvlye gerekse çocuklannız için gayet güzel kumaşlardan ve ısmarlamadan farksız 
hastaneleri için lüzumu olan Ekmek d } p } J 
ve ••bZ•V•t k•p•lı zarfla munak•saya Kostümler, Par esü er, an ta on ar 
konulmıışıur. Talipluin her gün leva- • Iler yerden ucuz fiaılarla tedarik edec:e:ks:in:i:z:. ==== ti 
zırn müdürlüğne müracaat ederek 

!~ı;~~:!1a~~~~~:~~"~~:. ;~~u~~- Devlet ~emir Jolları ve liınanıarı i~arei unıu-
~ehremancunden; J\opıu haliç ci

het Eminiır.ü tarafında 1 ı,;11 od•, 
mcsva halinde 36/42 • 'o kahvehane 
nevva halinde kantar kulubesl yanın· 
c Q8 l\/umaralı baraka pazarlıklı 

kıroya verılecekıir. Talıplerin l '' :Vla· 
ns <J<29 perşenbe günü levazım .\Tü
dürlütıine ~elmelcrı. ı 

nıiJesin~en : 
15-~- •ı29 tarihine müsadif Çarşamba gününden itibaren Maltepe 

ile Bostancı arasında ( Küçük yalı) namile bir durak açılacakar. 
Uanliyö tarifesindeki katarlardan t 7 f'2 1 l::ı? /41 /45 '\'C 22/26/38 

40 \C 4.J. ; 1o k:ıtarların mezk(\r durakta hirer dakika tevakkufla 
yııkıı nlacajtı muhterem halka UAn elumır. . 

YELKENCİ 
VAPUHLAHI 

Kara deniz luks ve sıır'al qosıası 

Samsuu 
VAl'L'RL 

~ıl~s Çarşamb 
giinti ak~amı Sirkcd rıhtımın· 

dan har~ketlc doı;rıı (Znr.gul· 
dak, lnclıolu, Sam ·un, Ordu, 
Cirernn , Trabzon . Surmc 'c 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsili\! için Sirkcdde yelken 
el hanında kAin ac.:cntasıııa ııııı 

racaat. Tel. lstanbul 1~1 ~ 

~ey rı s e t aı n ... ~ ............. .-• 
:'>lerkez .'\centas~ (;aıaıı ki>priı 

başında . lleyuğlu '.,1.16! Şulı• 
acentesı: ;\ lahmudiıe 1 lonı alı:ıd~ 

l<ranhııl '.!~40 -
Tra~zon i~incl 

UU Ç ' LE\' AC\T Lfı 
Hambııqr, Drcnı. Anwı-S• 
Istanbııl Yfl Bahri Sivah :ıı 11 

sınrla azinırt n: avd~ı ıııııııt: 
.aın postası: l famlmrg, Urı,fl'I• 
StPfin, Anwr.~ w Rotrrıl:uıı: 
dan linıaııınuza mııva~·'"'11 

beklenen vapor:a r ; 
'OPLIA yapıını l Snıayı,;c ,ıo~ 
DELOS ., 1 7 ,, .. 
SIRA ,, 18 ,, " 
l\IOREA. ,, 28 ,, .,, 

Burgaz, Yama, Köstence, J{ıl-' 
ve lbrail için limanımıııd•n 

hareket edecek vapurlar: 
opfia vaporu 15- l 7Mıyistı ıalıfllil 

Ha.mburg, Brem, Anvers, Rotrrdı 
ve Dançig için yakında fimanılfllJ· 

dan hareket edecek vapurf•r: 
JÜPtfER vapuru linıanımııdl 
GALILEA vapuru 1 G 17 ın•l'.151; tnhrıı• 

FATEIU,AND vapuru 20·21 ~; 
yıs:a talırıı' 

Fazla ta-f-si.la•t ..;iç-in Gal:ıta_J:ı 
O . ı.:ıırı 
vakımyan lJ aııınd:t :ı~l 

umumi acenteliğiııe ınfır:ır7A 
Telefon : Beyoğlu 641-6 f" -

MODA DA .. ,. 
b .. CI' 

Genç bir efendi Yat kulu u ,e 
rında icabında Türkçe, Fransıı':J<• 
Ingilizce muhavere ve mük:lferıı< ~ 
blfecek muteber bir Türk a 
nezdinde pan.;ivon arıvor. ..,ııı 

· · d da r· "lsveç. rıımuziyle .'\<in • 
oteline yazılması. 

EMLlK VE EJTIM 
BlNKl~I 

'fiif~ I 
Sermayesi 2Q,Q00.000 

ii$erııı' 
n,aat ve EmUlk 

müsait şeraıtıe 

Para ikraz eder 

lih Bil'nmnm Bao~a Bil.., 
ııçeıı•I" 

lstanbul Şubesi 8• ~ 
b ı· 39 

Telefon Jstan u • 7"""' 

·~ ıııc~'' 
Yüksek mubcn:lı. lı<'~ 
d 1 .... den c;a:ıt 1 1 mü ür uj!;un . ni ı c 

. . . cınıı01 1 r 
nün proıesının • . d (Jll 

L-1·111tı (' 
a· elyevm ~"" . e ıp ChaUS c< 

Parb ( Ponts ~t rı [ı ı 1 
tehi miidiırlerınclen P 1 ı 

f dan 111 Pigeaud tara ır ' . <ll 
· · ·anıba ~unu ır ~ ıncı çar~ . de tı 
mühendi>< mektcbın 1 rıl 

k
. >,rıı 

ferans ven ·e tı 
ı n r. 

rin te~riflcri r (' 



EşlDE TARİHİ •• •• ' BİLETLER 
30IJAZIRAN929B UYUKBIRER LiRADIR 

Şya piyankosu 
[BİLETLER TAYYARE BAYlLtKLERİNDE SATILIR] 

ürl\:ocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyanl\:osu ikramiyeleri 

Cins Adet 

li"apaJı 929 moddJ 27 katalog Nolu beş klşi:L.: i3uik o:omobill 
~ 

1 
1 
1 

2 
2 
ı 

2 
l 

j> 929 
.. 

Şevrole o:omob.:.ı 

ırlanta p:mtantif 

" LJpe 
salon halısı 

~nta p:muntif 
.\tin çift kapaklı erkek sa:ın 
" Kac!ın kol s:ı:ıtı 

" 
1 

•On takımı 

1 ~~ s.: cc~de 
iliı 5eccade 

IJı:reke battaniycsl 

• " • • 
• • 

1 ' • 1
L'teknin fııı;iazi ipekli yastığı 

• • 
• • 

• " . . 
lte'·e ku:na~ından yastık 

lı ,, ,, " 
, ·<tekenin ipddi mendili 

lO 

10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

Fiat 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
2!5 
30 
ıo 

20 
25 
30 
C)" 
~;:ı 

Yekun 

LiRA 
5000 
2500 
2200 
3700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
300 
ıoo 

200 
250 
150 
125 
100 
600 

S.\.Ll 14 1\1:\ \ I!'-

~"'Meşhur.c'~ 
KONTİNETAL 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rakkamlannı havi 

olup Türk ve Llrin burufatlan 
yazı makinelerinin en mükem

melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel nkkamlı en iyi 
bisap makinesi olup mütcatdit 
bınk&lu ve maU müessiseler 
tar:ı!ınnın lrullıınılmakmiır. 

Gayet sahlam olduğu için 
katlycn bozulmaz. 

TÜRKiYE CVMHURIYETI 
YEGA! .E DEPOSU 

A- Ho~cayn Kumpanyası 

l\eyoğlu teleke caddesi 
583 numara 

Türkçe hurufatlı Kontinental 
yazı makinelerinin yeni Utin 
&lfabcmize göre değiştirilmesini 

deruhte ederiz. 
lıııiiıiiiii~~~--lllll!llmıllJI .. 

r~~.Ç~,!R~~f BAHK·ı 

1 ~:~:;,1:~~~~~~~ İdare merl:.ezi; Bcrlin 
Şubeleri; btar.bul, lzınir, 

Hamburg 
Galata kısmı telefon numrosu; 

Beyoğlu; 247, 248, 984. 985 • 
lstanbul kısmı telefon numro

su; lstıınbul; 2842, 2843 • 
Deposu, lstanbuHı tutun 

gümrüğ'ii, telefon numrosu, 
J5t:ınbul 3227. 

Bilumum lıanb mııamcla:ı 

Bu makineler her evin, her köyün, her bina

nın en lüzumlu eşyasından biridir. 

'Makinelerimizin ~u birkaç sene zarfında I..!.!'-

"HIZIR,, 

tardığt servet iki milyon lirayı mütecavizdir. • 
Yangından kurtardığı binalardan hazıları: 

~!saklı nahiyesi, Feyziati lis >i, Aııkarad:ı 

lktısııt \'ek:Ueti merkez laborntuvarı, Tahmil ,.e 

Tahliye şirketi, S2msun hastanesi, feriyc, Kum. 
kapı tütün inhbarı depolan, Sinop hlikıimct 
konıığı, lzmir memleket hastanesi~ 

Yazıktır, günahtır, sıhhat.in1iz 
gibi servetimizi de k(\ru;alnn, 

Evlere, ticaretanelerc veresi ye veririz, i.a 
harman:ar için ukside satarız. Her .\ff:VI 

mahsulle mübadele ederiz. 
Maksadımız, memleketimizin malını, servetini korumaktlI'. ~ 

, N ' u Galatada, eski gümrük caddesi, samarcldl han o. 7,8 Halis ve Sel!haddln 
• Tele: Beyoğlu - 1447 --------

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANGO~U 
5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Bii.yii.k ikramiye: 
50,QOO liradır 

Ayrıca : 25,000 15,00) f2.<XX> t0.00) llrahk 
ikramiyeler ve 10.(XX) IJralık bir milkAfat. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

1

1

.- Ta e da: RESTUl~ - · 
1 DO RE 

ı Birinci ıntl mutbak - Nefis 
öğle ,.e ak~:ıın taam·a·ı. 

4 kap yemek Ye ekmek ;-o 
kuru~. 

daima taze bira 
ve nefis ,.e mutencvvi mezdcr 

"'~li"o,. Fabrikası mamulatından bavul 

• 

200 
20 
20 
50 

20 
3 

50 
30 
5 

ıooo 

600 
250 
500 
250 
400 

500 

l;."<o-ı ı ıı.ı uno ye husus! kasalar ic:ır 

Y ozııat Nafia bu muhendis· 
liğinden: [43896] lira 39 kt.:rU'j be

deli keşifle ve lcapalı zarf ustJ!ilc mu 

"'1kasaya kunulup 29 Nisan 9Z~ tari

hinde ihalcııi t~lcarrur eden Yozgat 

-Yerköy tariki üzerinde St805 dca 

9'11l75 kilo mctroye kadar olan kı•ım 

tarikin irnalitı sınaıye ve ~üs:ı ta· 

mırati csasiycsi için yevmi mczkür

de talihler tarafından yapılan tenzi
lat haddi layik görülcmedigınden 

kısmı mezkilr 18 Mayıs 929 Cümar

tcsi günü ihalesi itra olunmak Üzre 

tekrar munalı:asaya konülmıltır. Ta

lihlerin teminati kanuruyelerile en

ciımcni viliyetc ve fenni husus.atde 

malumat almak isteyenlerin Yozgat 
nafla daireıine müracaatları tekrar 

il1n olunur. 

• • • • 
,, .. 
.. .. 
.. .. 

mektep çantası 

eger takımı 

evrak çenta;ı 

,, .. 
Şömcn dö tabi, 

ipekli konbinezon, 

5 
5 

20 
50 
231 ~~; cnıe De;neğile HiJAl;ahmer :anat ~v'.n'.~ 

~kit bluz, yasak, çay takımı, masa ortusu, 

} '.P• Çamaşır takımı gibi nefis eşyaları 
~b· l tı . ır oya 
~ 1ıi bir ohajur r 
~ Ot,ltlıin 1 

t· l'arça ~e\ iz sı~ra kutusu, dokuz parça ~!emeli fi!L14i hanım ıga- 22 

~1 ~!.' ksiıe on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
~/' 1 lurktipi minyatürlerle işlemeli büyük para>ana l 
(:,_ ktıçk paravana 2 

'"tt ~ ı· . ' 2 : ı. . .. l nnr:a çerçeve ı mınyatur 
t•-, .. 
"'t • i efendi tarafından bronzla yazılmış levhr 
• 
• 
• 
• 
t h " '"" . J ~ ç•-ı 

' ., 

' 
" 

.. • • • • 
• " • • 
" 

,, • • 
" • 

50 s:;ntım tul -;le vazo 

50 
40 
60 

,, 

,, 

.., kavanoz 

nrlmda ta bak 
tuliirde vazo 

Buz ·ıanı 

l 

l 

1 
1 

6 
7 

lO 

3 çift 

100 
50 
20 
ıo 

20 
25 
25 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 

10 

60 

20 
25 
25 

450 

4{)0 

400 
400 

50 
50 
50 
50 

71 

100 
180 

ı, ~ aa~a~ ne esab ati~i nnı iliITTn~en 
~tınııevelden mayıs nihayetine kadar olan müddet zarfınktı rnc\'kil tatlıika konulıın kış 
, 1 Utıbince buzun beher okkası beş kuruşa sanlıruık lizım geliyor5.l dn bu ~ene sıcaklanu 

,"r'r, . i halkın buza olan ihtiyacını arttırmış old ndıın on beş mayıs 929 tarihinden itibaren 
ııç ~nın tatbik olunacağı. ve bu tarife mucibince tarihi mezkurd•n itil'aren bı.:zuu okkusı her 

~ satılacağı i!An olunur. 

rocur. 8 -Ecnebi nıernleketlere .1 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank& Kommerçiyale 
Italyana 

Serm:ı.yesi 700.000,000 
(lhtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Sen·ahin 

çekleri) salar 
Liri, fı ank, lııgiliz lirası 

veva clol:ı.rı fr:ı.ıık olarak 
sati.:ı.n lıu çekler ~ayc~ııdc 
nereye git~eniz paranızı kc
rnr.ıli cmııiyellc ı~ır ve lıer 
c-1,'\man i~lc!"'....eniz dünyanın 
her 1:ı.rafında, şclıiı'Clc, otell
erde, Yapıııfarda, trcnlcrJn 
bıı çt>klcrı uı küçük ıcdiyat 
için uakit nıak:ımıııd ı kola
·l:k!a i<tiınal cdch: irıoiniz: 
l'r:ıvcllcrs çrkleıi hakiki 

>tılıhiııdcıı 1 a~b, kim. cıı·n 
h.ııilla:ııınıay:ı.cağı bir ~L'kild 
ıcıl;p ve ilı' > cdiiı. iştir. :' 

Ticaret lşleri Umum müdü•
l~ğünden: 30 ilı;ind Teşrin 330 ta
rihli kanununun. hükümlerine göre 
tescil edilerek bugün faaliyet halin 

Balıkesir Eencii.meni 
sinden: 

daimi· 

B:ılya - Bayramiç yolu için !tideki evsafı havi blr traktör ile 
bir yol kazma ve tesviye makioası kapalı zarf usulile mübayaa 

edileceğinden talip olanların Mayısm l 9 uncu Pazar günii saat 15 şe 
kadar Balıkesir vil.iyet Encümenine müracaatları ilin olunur. 

1 - Tıraktör 20 Ha 60 beygir kuvvetinde oto,enl tertibann 
haiz ve benzinle müteharrik olacaknr. 

2 - Tesviye ve kazmak makinesi ı 2 k:.alemlilc kürek tertibatileı 
mücehehez ve kazma tertibatı 7 dişli olacaknr. 

3 - Tesviye ve hafir makinası tekerlekkrl 
ve aynı 7.amanda bendck hafn için IAzııııgelen 

eyilebillr tertibatlı 

tertibau olacaktır. , 
EMLll YE ElTlM BlNllSI i Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası 

Merkezi AN ARA 
Şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

~levcut ve inşa edilecek BiNALAR üzerine 
uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

Alcvduata ve aile tasarruf sandığına en 
ınüsait!aiz verir. 

bu kere müracaatla kendisinin Istan 
Bil'umum Banka muamelatı 

de ecnebi şirketlerinden (Kodak 

Ejipt) şirketinin Türkiye umum ve- ı 
kili haiz olduğu sal.ihiyete lıinaen 

buldan gaybubeti ctnasında yerine ıstanbul ışubesl : Bahçe kapı Telefon lst. 3972 
~irket nar.una yapacağı işlerden do- :.•mmm=ıı•••••••ıı:n•m•••!i-•••••I 
ğacak davalarda bütün mahkemeıer- Beyoğlu beşinci sulh hukuk ha-1 Kayseride 7 nunınralı 
de müddei ve müddeialeyh ve üçün- kimliğinden: Bir borçtan dolayı j darına mektebi IDÜ
cü şah<s sıfatlariyle ha.zır bulunmak mahçuz ve füruhtu mukarrer duvar ~'? . d . 

AHALİİ JılUHTEREMEYE 

tLAN 
Türk Anonim Elektrilı: Şirketinin 

Iıtanbul Şubeıl akl!mmın Ankara 

caddeainde Babılll yalı:inindcltl tim 

diki binadan, 13 Kayra 1929 da, Ba

yazıtte Istanbul lisesi kufrsmda E

lektrik Eri teıımlye edilen yeni bl· 

naya nakledilecekleri muhterem ıs. 

tanbul ahaliılne ar&olunur • 
Bunun iç.in Iıtanbul Şubeıl alrll

mı 13 Mayıs 1929 Pazartesi gtlnU öf 
leden sonra kapalı bulunacalrtır.Ca 

reyan inkıtalerı ve aa1rt elbl milet.\ 

cel huıueat için ahali! muhteremt 
yevmi meılrQrda 84leden ııoııra Bt• 
yoğlunda Tthıel -yduımda Metro 
Hanına, Telefon Boyoltu 018, mU. 

racaat edebllecoklerdtr, 

ANKlffiA 
RAKISINI Jq_ 

ı ~t1arn1a 
~ Lo 
I~ Ut 5o<xJo 
1 1lı) ' IOO<ı 

İnıalathanesi nıüdüriyetinden: 
ADET Kl 'TU 

O O Galn.niz telefon tel! 

üzre muhasebeci Edvar İneeyan ve- ayı:.~sı ve karyola 19 Mayıs 929 Pa- dinyet~n. ~n. . 
Çanakkale Asliye mahkeme- ledi Simon efendiyi tayin eylediği- zar günü saat 12 de Beyoğlunda ha- . Mekteb~ızın 1 Hazır~ 929 tari

sinden: Çanakkalede orta mektep ni bildirmiş ve liziın gelen kağıtla- lepli sokağında 28 No. hanede satı- h~den Ey~ul. 929. gayesıne . kadar 
muallimi Sadullah Ali beyin batı n göndermiştir. Keyfiyet tetkik c- bofmdan talip olanların gün ve dort :ylık ıhtı.yacı olan asğarı 35000 
Osman efendi kızı Saime hanım a- dilerek mu,·afık görülır.üş olmakla . k- . hali müzayedede azamı 50000 kilo ekmek 1 Mayıı 929 

Her yerde· arayınız 

! 'il ' 1 Srıo 
~ o l()(X) 

O O Bağ teli 
O O Kablo teli 
o 0 TUŞ&dır 

o O O fı:ınılu müccrı:it 

3000 ili 25000 O :\1a demir tzolctör 
20 O O O Çavuş takımı 

40 O O O n mahmuzu 
1000 o o o o,ı. m ücerrldi 

20 O O O \'olt me.re 
20 o o o Pal:ınga u.kıını 

tıs . O O O 50 Katrs.~ lı şerit 
ulıy!e ınübayaa cdilecclı:tlr. lünabsa llJ :\l&yıs 9:!9 Çu

r. ~ le Istuıbulda Gcdikpaşada Jandarma im&lıtlı&nes~de 
" c t • c ımaltıhancde tevzi olunur, ıckli!namenln tarzı ını-
ı ~ il dcriç ır 

1!1!4 
~ Ve Banka, memuru olanak için 

: ~ 'r.~~utcsı gunleri sut 16 dan 18 e ve 19 dan 21 e kadar 
ı ~ alumau tticcariye, ilmi hesap ye usulü defteri; Dasita, 

lri ~ar \ 'k 
•~un · ' men an usul~ 'e banka muamcldtı 4 ay zaıfında 

, ,, ·hr \"!" 'Son ımtihında muvafflk olanları muhasebeci şaha-
' ''1.ı. • e . 
• , li•dı ış tedar ·inde mua net edilir. Dersler l 1 Mayıs cu-

1 ~Ilı - · Pr'lgramı meccanen 8"'tlak ye kayd~lmak için Ltan· 
ı d :ı:'.•Y lsta yonunds Amer~ an föan Ye ticaret dor;anesine 
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r d.ı..'ıl kabul olunur. Müdilrü Ago Pakradunl 

ı·ıa'n olunur. saatı mcz uccıa ma • tarihinden 25 May11 tarihine kadar 
1 hi · L•- ı di · h b ı cak memura muracaat-ey ne ı .......... e ey c ğı boşanma da- ------------- azıc u una münakasaya vaz edilmigtir. Ekmek 
vasmm tahkikatında mezbure Saime latanbul İkinci Ticaret Mah- !arı ilin olunur. birinci nevi fabnka unundan imal 
hamının ikametgfilımm meçhul ol- kemesinden: Müflis Hasan Hıfzi 

efendiye ait Büyükderede Maltız 

caddesinde 128 numerolu fırın sekiz 
aylık bedeli icarı ve kezalik deru
nunda bulunan Alman markalı 160 

kiloluk hamur maklnası ve dört be
ygir kuvvetinde Simens markalı mo
töcü vesair levaznn tabhiyesine dört 
yüz lira bedelle talip zuhur etmiş 
olduğundan ziyadesiyle talip olan
ların yevmi müzayede olan 19 Mayıs 
929 Pazar günü saat onbirdc mahal 
!inde ha.zır bulunmaları ilan olunur. 

du~u davetiyesine mübaşiri tarafın~ 
dan )•azı!An Şerhten anlaşılmakla i

hinen tebliğat icrasına ve tahkikatın 
26 Mayıs 929 Pazar günü saat on 
dörde talikma karar verilmiş olmak 

la vaktimezhilrda Çanakkale asliye 
hukuk mahkemesinde hazır bulun

tnası ve ya tarafından vekil gönder
mesi ilan olunur. 

11.tn 
15488 takım kı~lık elbise ,-e 7000 

jand.ırıııa serpuşu Ye 7000 çiit do
lak kapalı zarf usuli!c imal edile
coktir münakasa 14·5·929 sah gWıu 
sut 14 te Istınbulda Gedikpaşada 

Jandarma imal:lthanesinde icra edl
locoktir. Şartname imal:lthanede tevzi 
olunur teklilnamenin 
şarınameıle münıleriçtir. 

tarzı imlAsı 

Beyoğlunda Fatma hatun mahal 
lesinde vakfa ait 11 numaralı bir 
kit'a arsa bilmüzayede satılacaktır. 

5 Haziran 929 Çarşamba günü saat 
onbeşde encümeni Evkafca ihalesi 
icra kılınacağından taliplerin Istan
bul Evkaf müdüriyetinde Orman ve 
Arazi idaresine milracaat etmeleri. 

... -.. .. ..-.. ıı..uu 

Piyango müd•iriyetinden; l\le>-cut 
numune1 cıi \eç!ıile tabettirUecek 
olan (250000) ı.dtt tahakkuk cedveli 
ile ( 50000 ) adet talepna.ıne ve 
(10) adet defterin 14 '.\'layı~ 929 
Sali ı;ünü saat 14 te aleni surette 
münakasa<ı icra. olunacağından taba 

talip olacakların pey akçclcd ile 
birlikte piyango müdürlüğünde mü
teşekJtll mubıyeıt komisyonuna mü
Clcaat cylemelerl ilin olunur; 

Doktor Taşçıyan 
Faris seririyatından mezun 

ve 28 sene tecrübeli. Frengi ağ
rısız iğnelerle belsoukluğu idrar 
darlığı ve zaafı cinsiyetin elek
tirkle kat'i seri ve ağrısız teda
visi Emin Önünde, İzmir soka
ğında No. 4. 

edilecektir. İhıı.le 25 Mayıı 929 ta-
rihine musadif Cumartesi günü saat 
onda Kayseri jandarma mektebinde 
itra !alınacaktır. Ekmeğin bedeli mu 
hammini üzerinden yüzde yedi bu
çuk teminat müvakkata için ya nak
ten yahut hükilmetçe muteber iaham 
ve tahvilat veya banka mektubu ita 
91ilnacaktır. Münakasa kapalı zarf 
usuli ile icra olunacaktır. Pey süre
cekierin ticaret odası vesikasını ha
mil olmaları mechuridır. 7alıp olıın 
!arın mektebe müracaat ve 'jartna
lllt'yi okumaları il~n oluaur. 

•DIŞ TABiBi .,_ .. 
A. EDEı 'BURG 

Kuronlar (2'.i! ayar) 5 Lira 
Ustik diş 1 '/1 » 
Bütün çene OAstik) 3~ n 

Bey~lu, Sojia[ sokak ~o 32 

ALL:ECRO 
Jilet, APolo ve 

aa1r clne tırq bı ... 
çakıarını bileyen 
bu f")l&nl h._,.ret 
kUçük maki na ea-

r. .. lnde auretl da• 
mede yeni bir bı

çakla tıra9 olmuf 
tılbı bir zevk hlaa- ~ 
ettirir. ~' 
Hır !''* StJtılıl' - .A' 
u .... Ac ... talarır 

8urtr.tıaN &aaı.llei• 
.. .,a&sı lstanhlrO~f4fii 

Doktor A. KUTiYEL 
Elektiri~ makineleriyle belsoğuk

luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik· 
tidar \'e bel gevşekliiji, cilt ile fıren
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde 
Börekci fırını sırasında N• 34 • 

Mes'ul Müdür: BÜRHANETT!N 



I 

"'l'"" -

.; . . - ~ ; - ' - ,-_ . - - -
Bu Cuma günil yapılacak mektepliler sper şenlltl için bütün mekteplerde hazırlıklar yapılmaktadır. D!ln de Taksim stadyumunda kız mektepleri talebesi tarafından tallmler yapılmıştır· 

Cuma rflnil yapılacak tenllklerde VllAvet ve Maartf erklnı, mekte11 mOdilrlerl ile ı.ır çek zevat davet olunmu(ltur. 

Diln Mllll Sanayi blrllıtlnde mühim bir içtima yapılmış ve teşviki sanayiden istifade eden fabrika sahiplerinin 
muamele vcrgf~I konuşulmuştur . 

• 

J / 

Futbol mıntaKa heyeti dün akşam mühim bir içtima akdetmiştir. Bu içtimada Oalatasaray-Fenerbahçe maçı 
ltadlsesl hakkında milzakerat cereyan etmlstlr. 

( 

l 

ıeıı11 

Oul klJprOıOnlln plinını yapan m"'1endls MöeylJ PfJu ile Emanet hey'etl 
mOdilrO diln de tetklkatla mCf111I olmuttur 

1 ıcttl Şehremaneti 91Jplerlıı mavnalar va&ıtaaı ile denize d3k!llınes 
• • unda bir lekele yaptırmıştır 


