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8u11u istemiyoruz! 
lstanbul gazetelerindeki rnn 

llıaç yazılarını utanç ve sıkınu J 
duynııyarnk okumak mümkün 1 
~üdur? Spor p;ibl güzel ve necip J 
ır garp eserine ancak bu kadar 

ltrkhlık konabilir. Bir maçın ar· 

stanbul limanının bilyUtU mesi istenmektedir ... 

k. ından mahkeme celpleri ve 
~astahnne ya~dı~ını gürmekten 
'~7.ın ne vardır? 

t Rir ne ıllerdcnberi <ııren Oks- I 
Qrı ve Kl'nıbrlç yarı<larının J 

Ulun tarihini., hır de Fcnerbahçe 
·~ (' . •alntasarayın kısacık sergü· 
'1 ştlni hatırlayınız: Bir kılrek 
'·tdelennıiycn ,·. sporculukla ba· 
tak, kol ve diz kmlmaksızın, iki 
:'alın <cy1rcilerl hoğızlaşmaksı· 
:en sonu gelmiyen bizim KAN-
Ş(JNü yanyana koyunu7. lla· 

~ır h' b ız bunu ısıcmiyoruz; 17. 
~Yıın ustaları bile lctemiyoru:r.. 
011 1 .. · Ya nız genç ruhların o ter-
0% 
rı yuıturulmssını isteyoru1. 
;.(ısta dü~mana yenilirken, dostu 

1
11ırııanı yenerken asli ve yüksek 

~alan, hasım oyuncunun şerefini 
1,;'ntilden alkışlıyan stadyum cen· 

lltenini arayoruz. 
f,. Sporun faydasını görmedikten 
;'ka, spor teı hiyesinden bakle
l giıııizin tam zıddını almak her· t;e giran gelmektedir.Garp mü· 
,~selcrı terbi ye ve ahlakları bir 
'<tafa b lrir .. ırakılarak, hatta ~endi 
11 U goreneklerlmizle eksiltılerek 
ın 111 ~l h asının mahzurları bunlardır. 

'~k aııe kahvesine dönen klüp, l 
ırı ak kavgasına çevrilen spor 
iııık·hu. anlayış farkındandır. HaJ. 
\ııı ! hız her iki şark mlle!Oseseslni 
ltl; ıtabiJmek için öteki mties.•e· 
~n tı Yerleştirmek zahmetine kat· 

ıy(ıruz. 

4 ~iddctli tedbirlerle bu hasta
~r löküııden sağlamak hepimize 
1 ç olnıu~tur. Cümhuriyet fede
~:oııa bunun için yardım edi
icr; hepimiz çocuklanmı:tı klüp

dı lpj·ancak onun yüksek ahlak ve 
lııı ın kontrolüne güvenerek veri
~/?.· Kötü ananeleri kökleştlr 
~i:ıte. taannüt eden zümrelerin 

"' Crı ' ~'ı nı çocuklnra unutturmak 
•. llıdı s "'nıı ~· por bl:te kıvrak be-
~ı ~e 'lrt adelell atletler de· 

., tem· 
ltt~ . ıı \'C heyecanlı ruhlar 
t~rutirecektir. !şte biz bunu isti· 
qıııa:· Cuma vakasının son :der: 

ın, temenni edelim . 

'-..... Falih Rıfkı 
ı\\ıı ~ 
~etin büyük anketi 
t -
lvııptar gelmeğe 
il ~şlodı .. 

!Sıı"~· muharrirlmlz 
~ .. ). tneb'su Mahmut 

ltti~t-- [t a~uırur.un profesör-
~ 

ltbı Ankara hukuk mek-
3 llrofesörlerln 
4 .._ Bazı mcb"u&lara. 
5 Gazetecilere. 
~ Muharrirlere. 
ili!' Ediplere. 

~il~ r hlektup yaza. 
lııl': \\ti sualı sormut· 

~~it Ga:z:ının en bU
~l~ırı; srı nedir? ve 

b ~o., 
~ <l'i "Plar gelmeğe 
"""I dı. Bunlar, mu

~lf, ~erın reslmle-
iı-eı- e raber birer 

!:;ı~tıı-1\,ııııyette çıka-
~'""· Fakat bUtUn 
11iltı<l.,P1 a r gellnceye 

1 'ıtıe hiç biri ne,re
?"ı-ı :•cok ve lntl-
ı 'tııı):111a kada mah-

1:,tlı- tine itina edl
~ ~., ... ~ 

lstan~ul liınanının ısla~ı raporu 
•••••••• 

f tlısat ve~aleline ~~n~erit~i-Rapora ~öre liman dertıal 
Tophaneden Dolınabab~eye, ~irteciden Sıray~urnunaı 
ileride de YedituleJe ve Fenere tadar tevsi edilıneliüir 

Limanı ıslah için laakal 20 milyon liralık 
bir masraf ihtiyarı lazımdır 

Liman işlerini ıslah için 

HUkllmet lstanbul limanının ıslahı meseleslle c'ıemmlyetll ıuretto 
mefgul olmaktadır. Şimdiye kadar mUtal&ıı.;,ı ıorıılao muta· 

bassıelar, limanın şikayetleri mucip olaıı bu gttnkU vaziyetinin 
dUzclmesl için faaliyet sahasının bOylltlllme,lne ve aerbest mın· 
taka tesisine !Uzum görmllflerdlr. 

Bu huıueta uzun mllddettın beri tetklkatta bulunan Liman 
flrketl mUdllrll Hamdi Bey bır rapor hazırlamıştır. 

Liman nerelere doğru genlşlelilecek 

iktisat vekaletine gönderllml' olan bu raporda liman tahmil vo 
tııhllye sahasına, tedricen lstanbul cihetinde Fenerle Vedlkulo 

arasındıdd kısmın da ııaveııl ve (Üsklldar·Haydarpafa) mıtakaııına 
İlman lflerlnln teşmili llerl 110rutmektedlr. 

Bunlardan başka Boğazın (Beşlkta' . Kuruçeşme) mıntakasın
dan istifade edilmesi mevzubablstır. 

Raporda neler var'! 

Raporda, lstanbulda asri manasıle bir liman mevcut olmı .. ,, 
beyan edilerek fU izahat verlllyor: 

"Blltlln dünya limanları son otuz sene zarfında lnklfaf ettiği 
halde bala tulsatları tecdit ve tezyit edilmektedir. lstanbul lima
nının "Hamburg, ballne gettrmek mecburiyetindeyiz. 

Son otuz senede llmı;nımıza bir tek vinç bile girmemi,, bir 
metro rıhtım yapılmamıştır. Roterdamda bir gUnde (500,000) ton 
Cfya tahmil ve tahliye edildiği halde lstanbulda ancak (HlOO) ton 
malın liman işleri yapılabiliyor. 

lstanbul limanının lhtlynçları 

Vapurlarm kolaylıkla karaya yanaşacakları rıhtıı:ılar, bunların 
arkasında lhtlyacıt karı ıtntrepolar,hangarlar, ve diğer vesaitle 

geniş liman sabası, vinçler, hammal kuvvetin~ ihtiyaç göstcrml
yecek asri makineler, sllolar, vapurlııra lhraklye vermek için 
sablh vinçle , dalgıçlık aletlerl,romorkörier, ı!ubalar ve sair liman 
vesaiti lazımdır. 

Limenımızın lptldalllğini göstermek için (!1000 metro yerine 
ancak 1,052 metro rıhtım, ( 400,000 ) metro murabbaı yerine 
(60,000) metre murabbaı antrepo ve hangar, 100 adet yerine 
ancak 8 vinç olduğunu zikretmek kafidir. Bir ton efyanın vapor
dan mağazaya kadar masarifi 1167,5 kuruşu bulmaktadır. 

Liman şirketinin 4 seııede yaptığı 

L iman şirketinin 4 senede yaptıklarından bir kaçı şunlardır: 
1- Mavnacıların flit inhisarı kaldırılmıştır. 

2 - E~yamn ziya ve hasarına karşı mesul bir idare meydana 
gelmiştir. Bunun teolrile hırsızlık ve hllekarlıklar azalmıştır. 

3 BU!Un liman hizmetler! TUrkleftirilmlştlr. 
4- Ücretlerde yarı yarıya tenzilııt yapılmıştır. 
5. Liman vesaltlnln tecdldlne başlanmıştır. 
6 BUtün ıslahat manllcrl ortadan kaldırılmıştır. 
Şikayetleri mucip bususattan Liman şirketi de mutazarır ol· 

maktadır. Liman için hali hazırda en milsalt saha Tophaneden 
Oolmabahçeye, Sirkeciden Sarayburnuna kadar olan yerler en 
müsait yerlerdlr •• 

20 Milyon lira lazım 

~ •ı.ı klka ağı:z:dan a 
' Gcı llal doıa,ıyor: 

1)\ l'I tı :Z:l111n n bUyUk 
~,'ıtıı~dir ? Bakalım 
~,ı-ı, .. , etın mUnev. 

l:'ltıe ile cevap ve-
Raporda llmanımzın işlerine alt istatistikler ve Pire llmanlle ya· 

pılan mukayese do bulunmaktadır. 

r .• ..... 
'tnwne--

Hamdi Bey, ihtiyaca kAH bir sahada rıhtım ve liman te5lsatı 
yapmak ve vapurların etya11aı mavunasız çıkarmak için tealsat 
masrafı en aşağı (20) mlyon lira Ulzım geldiği kanaatındadır. 

· Kim olacak? Ekrn ve Et Tahkikat bitti ı...--~-... 
Yunan Reisicumhu· Dahiliye . ekaleti 

ru çekiliyor! bunları ucuzlat-
Konduriyoiisin yeri 
ne M. Zain1is en huv

vetli namzettir 
Atina, f 4 (A A.) M. Kundur-

yods M. Venizelo•a gönderdığl bir 
mektupta Relsl"umburluğa tekrar 
intihap edllmeğc çalışmak ıstemedl· 
gini beyan etmıştir, M. Venizcl06 
verdiği cevıpıa, M. Kunduryodsln 
bu arzusundı i~rar eıti~i ıakılrde 
hukOm<rin ya M 7..oimi•i yahut M. 
Homanusun namzctlilinı ilrizım tdc
reğini bildırmlıtir 

Atına, 14 (Aucksartitos) -
Yunan Ayan 
ve Mebusan 
mecll~leri ge
lecek hafta ye. 
ol reisicumhur 
intihap edecek· 
lerdlr.Relslcum. 
bur M.Kondur
yotfs. M. Veni· 

zelosa blr mek
tup göndere
rek çekilmek 
istediği cllıettc. 

rlyaseticuınhu· :rt. l<'onduryotis 

ra namzetllğlnln konulmamasını 
blldlruılştlr. 

Venlzolos relRI cumhura bir 
mektup gilndererek istifada ısrar 

etmemesini rica 
etmiştir. M. Kon
.ıl urlyotis bu 
mektuba henU:r; 
cevap verme· 
aılştlr . Şayet 

M. Kondurlyo· 
tls istifada lsrar 
rderse il\. Zal· 
mis yuhut M. 

Romanosun cuın
lıurly t rly aıe-

M. Zaimız tine namzetlik· 
lerlnfn vazı k11viyyen muhtemel
dlr. 

makla meşgul 
Hayat pahalılığı \ e bilhas

sa et ve ekm 0 1< flatlerl hak .. 
kında lstan
bul g-azetele
rlnln nefrlya- ' 

tı Dahlllye ve• 
KAletlnln na
zarı dikkatini 

celb etm iştir. 
Dahlllye ve
kili Şükril 
Kaya bey An

karanın plAnı 
münasebetlle 
yakında bura 
ya g-ele cek 

olan lstanbul 
Şehremini ile 
müdavelel ef-
kAr etmek ve ~----_. 
bu meseleler- D11h ıliye vekili 
le ciddi suret- Şakra Kaya Bty 
te meşgul olmasını kendlıl
ne tavsiye etmek kararın
dadır. 

Dahiliye vekAletl yaptıtı 
tetkikat netlceıılndcı lstanbul
da ekmek flatlnln daha ziya
de ucuzlayııblleceğlne kani
dir. Et meseleslnde de mez
baha gibi Emanet müessese
lerinin eti pahalılandırmağa 
değil bllAkls ucuzlatmağa 
hizmet etmesi lizım geldltl 
ve Emaı:eUn pahalılık karşı
sında kardan vaz geçmesi 
zarurl oldutu kanaatındadır. 

Her halde bu gibi mes
elelerle emanet iktisat teş
kılltının alakadar olmadığı 

-----•
1'1 hayat pahalılıj!'ı ile daha 

~on tevkilal _....., __ _ 

, j esaslı surette meşgul ol-
1 ması lazım gel dltl fikri 

/ haklmd_l_r._..,.._. __ _ 

Çok şükilr! 
Sigortct şirketleri 

Ecnebi mütahassıs 
lara gol verdiler 
Şehrimizdeki ecnebi si

gorta knmpanyaları meya· 
nında mütahassıs namzedi 
olarak Türk memur olmıyan 
müesseseler ecnebl müta
hassısların hizmetine niha
yet verilmiştir. Bunlar müta
hassıs namzedi istihdamına 
lüzum görmediklerini ticaret 
müdüriyetine bildirmişlerdir. 

50 ceneral azledildi 
l\ltk,ikıı, 1.J. (A.A) - Son ihti· 

l~le doğrudan doğruya veya bilvasıta 
iştldk ettiklcnnden dolayı 50 kadar 
ceneral ordudan azledilml~tir. 

·--· 
kadar olan 5 maznun beyan-

Mustantık Hikmet 
Beyi tehdit! 

Kadrige Hanım mea'J 
elesinin son safhası 

nedir?... 1~~ 

ı Kadriye H. ve arkadafları 
tahklkatlle metıtnl oldutu •ıra· 
da Muetaatık Hikmet Beyin bir 
tehdit ıaekttıbu aldıtıaı ve bir 
cardlyanın da bu tehdit cıQr
mDodı methaldar bulunduğunu 
dlln bİıber vcrmlttl~. 

Bu ııvıı otı., etrafında dun 
yaptığ,..... ••'ll"'l afın netlcesfnl 
kaydeıı.Jtın12 : 

Tehdit mektubu Hikmet be)~ 
buadan 20 gUn kadar evet 
göndefllmlf ı.o dcı Hikmet bey 
bu satırlara ehemmiyet verme· 
mlş ve fntb;arı daha muvafık 
bulmaştur. Ancak ikinci bir ha· 
dlse bu mektup mHtr•tlnl taze. 
lemlt ve nazarı dikkati celbet 
mlftlr. 

Bıı hadise şudur: Tevkifhane
den basta nalıledetı aıblnyc 

otomobiline binen ve şilfilr 

raltml ile muavini Alımedin yA· 
nına oturan gardly1111 Mahir 
Hamza E. lakırdıyı tahkikat 
mea'eletılne getirmiş ve Hikmet 
Bey haktııada ağza alınmaz 
sllzler sarfetınlftlr. 

Gardiyan bu arada demlttfr lô: 
- Tramvay kazasından ca· 

nıoı kurtardı ama, onu gene 
aağ blrakmlyacatılar ı 

yapılan tahkikat ve muvıı· 
cehelerdea sonra gardiyan cor
muoo ikrar etml~se de bunu 
ııarbofluğa atfetmlf, fakat bu 
ı 11z1 e rl söylerken sarhot 
olmadığı da tespit edilmlştır. 
Diğer taraftan tayanı dikkat 
bir nokta bu gardiyanın l\ad . 
rlye H, ve rüfekası ile mlltema· 
diyen tamaata bulunması ve al
dığı maltlmatı bazı yerlere gö. 
ttırmesldlr. 

Kendisi mektubu yaımadı· 
ğını iddia etmltıe de yapılan 
fstlktaıı ta bu iddianın aksini 
gllstermlttl r. 

MUddell umumillte teslim 
edllen maznun serbest bırakıl· 
mıt ve evrakının tetkikine baş
lamıttır. 

* * * Muııtantlk Hikmet ve Nazım 
Beyler dltn Nasır B.yt isticvaba 
devıım etmlflerdlr. lstlcvabın 
buğlln arkası alınmaaı mubte· 
melelr. 

Rusyaya ihracat 
Rus ticaret mürnessili
mizin verdiği cevap 

Rusyaya ihracat meselesi 
nihayet müsait bir safhaya gir
miştir. 

Ruslar taralmdan bUkOme· 
timlze verilen izahata göre, 
Rusyaya eşya gönderen tacir· 
tere gösterilen mll~kllat teşkl
lltın detltmeslnden ileri gelmiş 
olup şimdi işlerin muntazam 
surette cereyanı temin olun
muştur. 

Rus ticaret mllmesslll,badema 
tOccarın muamelatı techbura 
uğramıyacağını, ve Rusyada 
matlObu olan Türk taclrlerlnln 
Sovyet lıanunlanna tevfikan 
paralarını Ticaret mDdUrlyetlne 
blldlrml~tir. 

___ ....., __ _ 

&ıha Sakinin harbiye 
nazırı ve <>dulları 

~uslaMa ınu~are~e mi! 
Jl1Jn ~eteleri ta~ri~aı 

JapıJorlar 
lanpklıl ıel olına~a beraber ha~ 
yeni idaredeu ııeıııuoı de~Hdir, lına

nullah Han lehine çali~ılıyor 
11\osko'l'.a, 13 ( A.A ) ~ To 

Ajan11 bildiriyor: Afganistan<.' 
Kuçkayadan gelen mülterıı. 
anlattıklarına nazaran Hıır ı 
vaziyet fevkalade vahimdir .•• 
ratı lfgal eden Beçe Saka N· 

duıunda ihtilaf çıkarmak mıtk· 
sadlle azim tahrikat yapılmak-
tadır. Beçe Sakanın, kıtaatının 
ba,ında Herata giden Abdur
rahlm baoın Ruslara karşı mu· 
barebeye ba~lıyacağı rh·aJct 
ediliyor . 

Moskova, 13 (A.A) - Ter· 
mezden blldlrlldlğirıe giire 
Mez11rl şerif darbal hllkOme
tlnl Amanullah han lehinde 
halletmek için sarfedllen 
mesai bllhasııa şimali Afg:ı
nlııtanda şiddetle devam et
mektedir. Sovyetlerle ticari 
mllnasebatın inkıtaı üzerine 
yoksuzluktan muztarlp olan 
şehir halkı ve Beçe Saki 
çetelcırlnln tecavüzatına ma
ruz kalan köylüler bugünkü 
idareden memnunlyetslzllk 
gösteriyorlar. Diğer taraftan 
Hint-Afgan hududunu teca
vüz eden han Bejora Afga. 
nlstanın fark kısmını ve As
mar şehrini işgal eylemiştir. 

Mektepliler 
Müsabakası 

lzıııire göoderilan beJ koınünislin 
cürmü nedir ? 

nameleri dağıtmak cürmün
den de zan altında bulun
maktadırlar. 

Bayram pazartesiye 
Üçüncü hafla 

Üçllncll haftanın bab~rh:rlne 
alt yazılan bu akşama kadar 
kabul edeceğiz. 

lstanbuldan lzmlre gönde
rilen 5 komünist maznu
nunun lzmlrde lstlçvapları 
yapılmıştır. Maznunlardan 
(5) 1 da lstanbul komünist 
teşklliitına yardım eden kim
selerdir. 

Troçkl Mehmet ve Rusya
lı Makinist Eltimin evlerin
de komünist beyannameleri
ni basmağa mahsus makine
ler bulunmu,tur. Kırımlı 
Makinist Koço ile Maliye Şu 

besi Tahsil Memuru lstanbul
lu Sıtkı efendinin ve komls 
yoncu dsak) ın cıvlerln~e iç
timalar. yapıldığı kat'i suret
te sabit olmuştur. 

Filen komilnlstlerle ala 

... .. .. t. 

Sıtkı efendi hariç olmak 
üzre diğer komllnlstler hak
kında lstanbula tevkif mll
zekkerelerl gönderilmişti. 

lzmirde birinci Müstantik 
Ali Rlza bey tarafından lstlc 
vap edilen Sıtkı efendinin 
cürmü sabit olduğundan hak
kında tevkif müzekkeresi 
kesllml~tlr. 

Evlerlnde komünist beyan
nameleri tab'edllen ve içti
malar için höcreler ayırtan 
5 komünist lstlçvaptan son
ra Jandarma muhafazasında 
hapishaneye gönderllmlş ve 
orada ayrı höcrelere hapse
dllmlşlerdlr. 

Müftlllğln tespit ettiğine 

göre kurban bayramı, 20 
mayıs pazartesi gününe te
sadüf etmektedir. Bayram· 
da devalrl resmiye ve husu
si müessesat tatil edilecektir. 

Dahiliye müsteşarı 
ltalgadan geldi 

jandarma teşkilatı hakkında 
tetklkatta bulumak tızro A vru
paya giden Dahlllye mUıtetan 
Hilmi bey llUn febrlmlze gel
miştir. Hllnıl beyle birlikte tct· 
kik seyahatine çıkan umum jan
darma kumandanı Zeki paşa 
floransada kalmıştır. 

Hilmi bey bir muharrlrimize: 
•- Tetkikatı ikmal ettik, ya

kında Ankaraya gldeceğ'lm de
miştir. 

Dördllncü hafta 

[!!] mayıs Cumartesi 

gününden 

lt71 mayıs cuma gü
ı.:..:. nllne kadardır. 
Bu mUddet zarfında gi). 
zetemlzde çıkan en mü· 
hlm haberi 200 kell
meyl geçmemek Uzre 
yazıp, mUsabaka me
murlu§una gönderiniz! 

- • o .... ... R:tl 

Kurban bayramının • 
ilk gUnU DarUtfafaka ~ 
gUnUdU~. , 

OQ 



TEPEDELENLI 

ALİ PASA vr VAS lLiKI 

Bak i,te hu lena ~avadis ! 
" Korkma 1,, lorksay~ı Te~e~elenlinin inine ı 

ken~i ayağıyle ~o,erıniJ~i 
'1İlliJ~~ lelribsı: 1 AYHAN 

111 lllHati ımilend11 aıi ~r ıpt ıörüıdü 
Tahir Abbas, qaf'ıda kayık- rinin merdivenlerinde gani bir 

ta kalmıştı. Anlaşılan burada ışık görünüyordu. Sonra sağnak 
silahtarm dönmesini bekliyecek fasılaları arasında taş merdiven 
ti. leri döven ağır ayak sesleri i-

İlyas çoktan yukanya çıkmış şittiler. 
u. Kara delikten içeriye süzül- Bak işte bu fena havadisti İl
müştü .• Menfezden bir adam fe- yas eli':ıi sil~h~~ğ~~a~i ku~unın 
rah ferah yürüye bilirdi. hyas kabzesıne gotunnuştu. Bır tu
«su» kapısından geçerken güç- zağa düşürülmekten korkuyor
lük çekiyordu: Kemer dar ve du. 
çok karanlıktı. Ya kendine _oyun ettilerse .. 

İş buradan geçesiye kadardı. bu ayak seslen ve bol ışık an
Ilerisi kale mazgallarını basa- cak «Tepedelenli» ansızın maz
maklayan taş merdiven idi. Öte gallardaki Nöbetçileri teftişe 
yanını İlyas pek fil8. bi~y?rdu. geldiği za~an. görüle. bil!rdi. 
O taş merdivenden belki binler- Deme~ «_ıht~yar Alı» bır şey
ce defa çıkıp inmişti. Kaçdefa ler sezmıştı ki: ~ece y~rısı so
kalenin müdafaasında yararlık- vuk movuk demıyerek ıç kale
lar göstemişti. deki sarayından dışarıya çık-

Hele .• kemerli geçidin öte yü mıştı. 
züne çıkabilmi ti. oh... geniş Eğer böyleyse, İlyas bi~iş 
'>ir nefes alabiliyordu: Rüzgar mahvolmuş demek olurdu. 11-

vuk sovuk yüzünü dalıyordu. yas önünde giden adama: 
Geçidin taş merdivenlere çı- - Dur! dedi. eli ku.burun .sa-

kan iç kapısı kenarından iri bir hıtmedı 
adam karaltısı duruyordu. Ya
vaşça: 

- Gel! • diye mırıldandı. İl
yas bir şey söylemedi. Onun ar
dına düştü. Karanlıkta usul u
sul merdivenleri inmeğe ba§la-

il~"'-- IT..ı\R --· 
Emlak sahipleri 
Kış mevsimini dUşOnOnilz ! ! 
Damlannızı ve taraçalarınızı 

ARKO KOMPANI KLEVELAND 
dtlar. fabrikasının malzeme! tahıffuziytsi-

Artık kale havlusuna ayak nln tsılmali sureıile rutubetten ve 
basmışlardı. İki adam bir lahze 
karşı karşıya, nefes nefese gel
diler. Birbirinin soluklarını du
yup sayar gibi oluyorlardı. Şim
di ne yapacaklardı? 

Öteki; İlyasa eğilerek fısılda
dı, dedi ki: 
-Tamzamanı .. «Selfo bonB» 

«Kosta buçllrb «Bayram• «Se
ı;m çfuni» «Fehim çami» hep iç 
kalede •.• 

- Ya Elmas bono 7 
- Seni bekliyor ••• 
- Selfoya açmadın mı? 
- Elmas bırakmadı. Karda-

suyun nufuzundan vikave ediniz. 
Acente ve depozlterlerl : 1 tanbolda 
Men~e Kanzıh hanında S. J.\KOEL 
mahtumlan. Tcle'on. lsıanbul 646 

Konya kız muallim 
mektebi müdürlüğün
den: 

1- Mektep ltti•allnde yapılacak 
mOceddet pavyon 20 gün müddet 

nlhayetinde pazarlık şuretile ihale edi
lecektir. 

2- Pazarlığa iştirak edecek mü
teahhitler bu gibi inşaatı yıpııkhnnı 

emaneı mimarlığından ıasıik eıtire-
ma emniyeti yok. Ben nasıl ceklerl ehliyet veslkalarile mektep 

.,... ____ ._ 
• intihap sonu 

Zazer sosyalist vaya 
muhafazakarların 

değildir .. 
~ 

Parls, 15 (A.A) - Tan ga-
zetesi belediye lntlhaplanndan 
bahaettıtı sırada diyor ki: • Bu 
intihabat memleketin nizam ve 
intizama, uıule müstenit, terak
kiye matuf cOmhurlyetperverane 
siyasete tamamlle batlı ve 3a
dık kaldığını göıtermlftlr. Bu 
siyaset etrafında toplanan vasi 
bir cumhuriyetçiler fırkasının 
ne muhafazaklrlann rerl gidi
şine, ne de ıoayallslerln ıazu

mundan fazla ileriye atılışlarına 
tabi olmak niyetinde değildir. 

Zafer himde ? .. 
Paris, (Havas) 13 ( A.A.) -

Radikal - Sosyalist fırkasının 
icra heyeti, dahlllye nezaretinin 
latatlstlklerlne itirazı havi bir 
tebll& neşretmiştir. Bu tebliğde 
cumhuriyet temerkUzUne alt 
kazançlardan c;otunun sol ce
nah cumhuriyetçilerine nispet 
ve isnat edildiği, halbuki fırka 

merkezine relen malumatın be· 
tediye ~.,alıkları lc;ln yapılan 

intihabatın Radikal - Sosyalist 
hrkası için parlak bir zafer 
totkll ettltlal lapat eylediği 
zlkrolunmaktadır. 

Saatta 39 mil! 
Londra, 14 (A. A.) ~ Valmy 

namındaki yeni Fu.nsız muhar
rlbl sUr'at tecrllbelerl esnasında 
satta 39 mil 93 not m csafe kat
etmlftlr, lr.I bu hakiki bir rökor
dur. ___ ..... _--;;-

lRom-yaclln 

Karol meselesi 
Tazeleniyor mu ? 
Bllkreş, 14 (A.A.) - Prens 

l(arolu medh ve sena etti~ 

rivayet olunan ve hUkOmet ta
raftan ayandan bulunan "l(or
neskonun,nutku hakkmda meb
usan mecllslnde bir istizah tak
riri veren M.Dukaya dahiliye 
nazırı şu cevabı vermiştir:" Mem
leket kat'! surette l<aı:aomış 

olan hanedan mes'elesl hak
kında yeniden mtızakere açıl· 

maıı tefebbOstıne karfı 14kayt 
kalmaktadır. M. Korneskonun 
nutkundaki imalar bazı tedablr 
ittihazına IQzum rııstermektedlr. 
"Ekseriyet M.Dukanın nazırın 

sllzllnll keımeslne mani oldu
tundan Llberailer protesto ma
kamında salonu terketmlşlerdlr. 
Parlamento Hazlrar.ın onbeşlne 
kadar tatili mesai etmiştir. 

lran felaketzedeleri 
!\Joskova. 13 (A .. -\.) 1 lorA<kll 

hareketi arzı le14keııedclcrine mua
venet lç;n Türkmenistan hükum"tİ 
tarafmd n te~kll olunan hc)'et, ha· 
reketl arı mahallerine miltevcccihen 
akçaabattan hereket etmiştir. ,1o,ko
vadaki lran sefiri yapılan muave
netten dolayi hükılmetl namına te 
şek.k.üralta bulunmuştur - .... -

Mısır bütçesi 
Kahire, 14 (.-\ .. -\ - 1929-1930 

senesine ait :\1ım bütçe;! 8 milyon 
460 hin lngiliz liralık hir açık gös
termektedir. Bu miktar ihtiyat akça 
sından ılınacak meballğ ile lapaııla

cakor. emniyet ederim? idaresine mUracaaı ederek şarmamei 
- Doğru.· gidelim. Elmas fenniyl ve projeyi ıiup mahallini Sui kastı itiraf 

nerde? ıeık.lk edeceklerdir. 
- Benim kulemde •• korkma Parls, 13 (A.A.) - Kovno 

B aldnn 3- Berveçhi balt ehliyeti haiz dan alınan haberlere naza-« esaıt - • • 1 ı f · ı · 
SilMıtar İlyaı gülümsemiş- 0 up şartname ennıye ve pro eyı ran, Boslllus Voldemarsa kar-

almış ve mıhAlllnl tetkik etmiş olan 
ti: Korkmak mı? Korksaydı ca- mütaahhlıler yevml ihale olan 30 şı yapılan sul kasta iştirak 
ruru ağzına alıp da Tepedelenli- Mıyıa 929 Perşembe gilnii defter- ettiğini itiraf eylemiştir. 
nin İnine kendi ayağıyle düşer dar~k makamında mUıeşeklJI ihale 

· d'' Ruslar otomobil yapıyorlar 

Iap!I.,er~e 

l vru~a tarı~ıt ını 1 
~baınberlain söJle~ili 
nnln~ta böJle ~iJor 1 

Londra, 1 :ı (A.A.) - Sör 
Austen Chamberlaln, dün 
"Btrmlngam,, dakl intihap 
dairesinde Irat etmiş olduğu 

nutukta,A vrupada henüz yapı
lacak bir çok şeyler olduğu 
nu söylemiş ve demiştir ki 
Avrupa muhiti eski husumet 
ler ve kinlerle doludur. Ma
am:ıfih avrupanın vaziyeti 
beş sene evelklne nazaran 
çok müstekardır. bir çok ne
slllerln anlras brakmış oldu
ğu nifakların neticelerini hlr 
iki sene zarfında sllmek 
mümkün deıtlldlr. Şimdi mil
letler, hudutlarda gürfi!tülü 
bir ~ekllde ı · arşılaşmamakta 
cemiyeti akvamda yekdlğerl
ne mülAkl .olmakta<lır. Ce
miyeti akvam, bir çok sene
ler sarfetmlş olduğu munta
zam mesaiden sonra Alman
yayı cemiyeti akvam, mecll
slne aza olarak kabul etmiş
tir. Bu suretle Almanyaya 
karşı değ!I, Almanya ile be
raberce çalışmak imkanı ha· 
sıl olmuştur),· 
Rusyada yapılan tetkikat 

Lonc!ra, 13 ( A.A.) - lngl
glllz- Rus komitesi azası ln
glllı: ticari he) etinin _Busya
da yaptığı seyahat hakkında 
tam bir rapor hazırlamakta 
olduklarını blldlrmlşlerdlr. 

Komite azası acilen büyük 
siparişler e!dc edllıneslne in
tizar etmemekte fakat vazi

yetin mchlm St!rette tcvazzuh 
ve tenevvür etmiş olduğuna 
ve Ruşya ile lng!ltere arasın
da memnunlyetbahş ticari 
milnasebatın bllfı.hare teessüs 
edeceıtlne it&11 bulunmakta
dır. 

Ucuz ekmek 
Londra. 1 -t (.\. \.) - Tim es 

ıı;aıete<İne nazaran, Şimnlt ve Cenubi 
Amerikada lııı~day mahsulünün meb
zulivcıi ıalt'pten zh ade 81"7.1 intaç 
eımlş ve bu yüzden lıu~dav finıı 
düşrnli:tiir. Ru save<le - ~on senelerde 

ekmek im'li p•halıl•'mıı olmakla 
beroher . ukında ekmek fioıının 
hamr n 0<•lklnden daha ucuz olma" 
muhremıı. ';,. 

Kont bu d rl iJldü 
Bolog:ıe, 14 • A ) l(ont 

Bosdnrl vefııt etmiştir. Muma
ileyh Avrupanı:ı bir çok payl
tahtlıınnda ltnlynr.ın orta ve 
bUyllk elçlllğl v11zifesln görmUş
tU ve 1926 dan beri Berilnde 
bll:yllk elçi olar&k bulnııuyordu. 
---·~--~--
~,Jnde 

Rahatlığı sevmiyorlar 
IAJndra, 14 (,\.A) - !lir Japon 

menbaından bild!rıliyor Chanzi kuv
vetler! reisi olan jencral "Yenchichan. 
ile, :\lançortnin hakimi mutlakı olan 
jeneral "Tchangıcnbliang ve :\ınkln 

hükOmeti rel ı Jcneral "Tchlangka
ichek, arasında esrarengiz ham ha
reketi iktidar mevklini ele geçlrmeğe 
ça1• ımakıa olduğunu farzetfümekıe 
olan \C hali hazırdı Honana hakim 
olan jeneral • f•'engyouchianh " e 
kan;ı bir ittifak aktedilmlştir. 

----Han 
mıy l. komisyonuna ehllyı vesikalarlyle tek-

Fakat, nihayet bu sayılıp dö- lif edecekleri liatın yüzde J edi bu- l\1oskova, 13 (A. A.) - Büyük Kurban bayramı münasebetile 
kül i "ınl 'di? ~ · brik · b Osmanlı banka<ının Galatı, Isıanbul en 81 er ne ı , « amı» çolı: ni•petinde teminat mektuplarlyle bir otomobil fa ısı ınşasına aş-

K • B " ütü B ı b ·k • ··ı ı N ve Be,_·o•-tu daireler! 20 mayıs pa-« oçan» « onu .• » ve n beraber müracaaılan, ehliyeti haiz !anılmıştır. u a n 1, • ı n · ov- ~ 
b 1 'k' d l Irp ı ak ı n·mi zancsi gününden 2ll mayıs perşembe un ann şu ı ı a am a ne a olmayanlar ı~ıırak cdemiyeceklcrl goroı, ta 1apı ac ve senev ve 

kl • dı? k 40 000 b'l gününe kadar (perşembe dahli) ka-verece en var gibi mukabil teldlfaııa da bulunama- 60,000 amyon ve , oıomo ı 

Vaziyetten anlaşılıyordu ki, !!!!Y'!!c!!ak~la~r;dı;;,;r·"""""---~--""""""""""""""""""""""'o11111ı11111ac11111ak11111ı11111ır11111• llllllllll!!lllll'!!!"!!llllllllll!lllll!!!lllll!!!lllll!!!lllll!!'llllllllll 
1 

_P_•_lı_b_u_ıu_n_•c_a._k_tır_. ------
o lakapları taşıyanlar ihtiyar -- - bıanbul mahkcmei asliye blrlncl 
Ali paşanın en korkunç adamla- -------- H ... A'.'<LAR _ı_______ ticaret dairesinden; 

~l:ı~~= !~~~~r~:r;~~kunç ve en Devlet ~emir yolları ve limanları nnınıni i~aresin~en: kası~~;~~~a~n~!~~:ıt:~~:~~n~:~ 
İl kendini kaleye alan a mahallesinde 1 numerolu kereste ve 

yas, • idaremize lüzumu olan font boru n teferruatı mUnakasası 8/6/929 mahrukat deposu sahibi lskeçell Ha-
damın ardına takılmaktan çe- Cumanesl günU saat (16) da Ankarada, malzeme dairesinde icra edilecektir. san Tahsin bey al~yhlne 928/1571 
kinmlyerek emniyetle yilrüyor- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ( 1350) Türk liralık numero ile bir kıt'a emre muharrer 
du. Hey. · · ŞU saat kale meyda- teminatı mu akkatclerinl yevmi mezk!\rda saat 15,30 a kadar umumi idare senet mucibince matlubu bulunan 
nında olduğunu Tepedelenli yazı işleri müdilrlüğüne vermeleri IAzımdır. Talipler münakasa şannamelerini l600 liranın tahsilı davısınd4 müd-
haber alsaydr, kim bilir nasıl (500) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden, Hıydarpışada delaleyhl mumailerh Hasan Tahsin 
dallclıç meydan yerine uğraya- mubayaa! komi$yonundan tedarik edebilirler. beyin lkımetgıl.hı hızın meçhul bu-
rak eııki sitahtarmdan hesap lunduğu anlaşılmakla H. wulU mu-

80K:;:~~;da::!~an hızlı hızlı Devlet Demir JOlları ve limanları umumi i~aresin~en ~·:de~;:e~uci~~~;~:gU:9!U::! 
yUrUyot1ardı. Zaten gidecekleri Önümüzdeki Kurban bayramı için ı :; f 16 gece yarısından 25/26 cevap vermek Uzre 141 ncl mıddcelne 
kule okadar uzakta değildi. tevflken bir ay müddetle Ulnen teJ>-

a-ece yansına kadar tenzllli tarife tatbik edilecektir. ı k rilrol Nah .. IJUracıktaki dirseği sela- " llgaı ı asına arar ve ş ve arzu-
metle dolanmaya bakıyordu. Evelce !Un edllmiş olan tarifeler bu suretle tashih olunur, hal sureti mahkeme dlvanh•neslne 

Yan taraftaki bedenlerden h: Umumt idare tılllr kılınmış oldugu llln olunur. 

_ -~ - S'o11 ·Haberler: 

Tanımıyorlar Ankara şehrinin planı 
Almanlar düşündük •• • , • • • l 

/erini ilan ettiler •• Jurı hey etı teşekkül etmış 
Kaç kişi öldü? bugün içtima yapılacaktı 
Berlln,13 (A.A.) M.Scltacht 

Almanyanın alacağı ve borcu 
hakkında siyası nokta! nazar
dan alınacak tedblrlere dair 
Ren-Vestfalyadakl oanka şube 
mlldlrlyle gl!rUşmtıştar. MOza
kerat esnasıda hazır bulunan 
sanayi erbabı Alman murahhas 
hey'etlnln Parlste giriştiği ta
ahhütlerden dolayı hiç bir mes'
uliyet kabul etmlyeceklerlnl 
bildlrnılşlerdlr. Sanayi erbabı 
Almanyanın bayak mUsaade
kArlıklarda buluna mı ya cağını 
sllylemlşlerdlr. 

Londra, 14 ~ A. A.) Daily 
Mail Parlsten istihbar ediyor: 
Alman tazminatı hlssclerl mes
eleslnln yakında h&lle dllmesine 
intizar olmıuyor. liu hlaselerln 
tarzı tevz:ı l'iisan muhtırasında 
tespit edilmiş olan şeklide ola
caktır. 

Berliıı,. 13 (A. A.)-\\'elt-am
Abend gnzetc~lne nazaran, 1 
Mayıota vuku bulan kıırgaşa

hklar esnr.slr.da ölenlerin mik
tarı, yeni vefat edenlerle bera
ber 27 ye baliğ olmuştur. 
Zep11elin baloııu gidiyor 

Friedrichshafen, 14 ( A.A) - -
l(ont zeppelln balonu 15 Mayıs
ta Amerlkaya mllteveccihen ha
reket edecek ve 59 yolcu ile 
Ghl~ ago hayvanat bahçesi ta
rafından &atın almmış olan bir 
gorlll hamil bulunacaktır. 

izahat ta verdirmediler 
Berfin, 15 (A.A) Prusya 

diyet meclisinde komUnistler şid
detli gUrUltlller çıkararak Dahl
llye nazırının 1 11\ayıs hadlsel•· 
rl hakkında izahat vermesine 
mani olmuşlardır. 

Almanlar galip ·· 
Madrlt, 14 (A.A) - Davls ku

pası için Almanya ve hpanya 
takın: lan arasında yapılan maç

ta, Almanlar bire karşı dört sayı 
ile galip ğelmlşleı dlr. 

Rus - Alman müzakeratı 
Berlln, 13 (ı •. A.) - Bir mü

ddet teahhura uğramış olan 
Rus - Alman tlcarl mazakera
tına Haziran ortasında yeniden 
başlanılaclttır. 

İtalya - Papalık 
Berlin, 13 (A.A) Romadan 

blldlrlllyor: Mösyö Mu86ollnl, 
ltalya parlamentosunda Vatlkan 
ile ltalya arasında mastakbel 
mUnascbattan bahis olarak iki 
buçuk saat devam eden bir 
nutuk Irat etmiştir 

Okranyadan ,ıkayet 
Berlln, 13 (A. A.) - Lehistan 

hOkOmetı, Okranya mllmessllle
rlnln Lehistan hakkındaki dost
luğa mugayir olarak sarfetmlş 
oldukları sözlerden dolayı l\\os
kova hUkOmetl nezdinde şika
yette bulunmuştur. 

Çinli tayyareci nerde ?. 
Berfin, 13 (A.A.) - Naaldn

den bildlrlllyor : Refakatinde 
Danlmarkalı Yohansen bulunan 
ve lngiltere ile Çin araslndakl 
22,500 kllometrellk mesafeyi 
katetmlf olan Çinli tayyareci 
" Wenllntchen. Amoy a muva
salet etmiştir. 

iLANLAR __ _ 

Ruznamei müzakerat 
t - Hisselerin kAffeslne iştirak 

taahhüt olunduğunun ve bunların 
rubu bedellerinin tesviye edildi
ıtitıln tasdikL 

2- MUrakıp tayini 
3- Tesis masrsflannın kabulu 
Tesis etmekte olduğumuz Kan-

dire halk orman işletme TUrk 

anonim şirketi tesis hey'eti umu
miyesin!n 3 haziran 1929 pazar
tesi günü saat on beşte şirketin 

muvakkat merkezi olan lstanbul
dıı Ömer Ablt hanında ildncl 
katta 25 numeralı yazıhane de 
lçtimaL kararlaştırılmıştır alAka
darana !Un olunur. 

Müessisler namına 
Hurşlt 

KURBAN DERiLERİ 
lsıambul Tayyare Cemiyetinden: 
Kurban derilerinin beheri yüz on 

kuruşta talibi uhıesinde olup mıyuın 
on altıncı por,embe günü sut on 
dörtte pazarlık suretiyle verileoel!n
den fazlı fiyetle taliplerin Cağalog

lundalci şubemize müracaatları llln 
olunur. 

Ankara, 14 (;\!illiyet) - Ankara şehir planlarını tetkik ed 
juri hey'etine atideki zevat dahildir. 

lstanbul şehremini i\luhiddin ve Ankara şehremini vekili V 
Beylerle Aziz ( E:ıznrum ), Asaf ( Bilecik ), Haydar ( lstıınbııl 
KAzım ( Aksaray ) , ;\litat ( Aydın ) , Ziya ( Çorum 
Mahmut ( Siirt ) , Falih Rıfkı , Necmeddin Sadık , R 
Eşref, Yunus Nadi, Reşit Galip, doktor Refik ( Bursa ) , i .. 
miitcahhitlerinden mühendis ziya, Evkaf hey'eti fenniye mü 
mühendis Vehbi, Sıhhiye vekAletl neşriyat müdür[! zeki Nasır, 
Esat, Namık !,mail, mühendis Burhaneddin, Belediye aza>IO 

mimar Cemal, i\laliyc müsteşarı Ali Riza devlet demir yoll 
müfettişi umumisi Muhtar ve müze müdürü Halil Reyler J 
hcy'eti yann ilk ictimaını belediye meclisi salonunda Y 
caktır. Dahiliye V ekAlcti yeni planı tatbik için hir inzibat ve · 
lak lılyıhası haıırlanmaktadır. 

Fraıısızlarla itilaf ediliyo 
Ankara, 14 (Mlllyet) - Fransızlarla aramızda mel' 

mese-lelerln kat'ı bir ltllAfa raptı bir gün meselesidir. 

Orta tedrisat daimi ve serbest 
muallimlerinin terfileri 

Ankara, 14 (milliyet) - Orta tedrisat daimi ve serbest 1'.11 

llmlerınin terfileri hakkındaki Jayıha ile Şark demir yolları, 
kasaba hattı ihtilafnar.1eleri meclise tevdi edilmiştir. LAyıhalar 
menlcrde tetkik edilmektedir. 

Konyadan Ankarayya bir hey'et gidlg 
Konya, 14 ( A.A. ) - Kuraelık ve bütçe tadiIAtı hakkında miizak 

bulunmak Ü>.ere bu gün meclisi umumi Dahiliye vcklletinden istihsal 
mezuniyet üzsrlne fevkallde olarak içtima eımlş ve mühim mu 
ittihaz eylemiştir. :Wemleketln vaziyetini bükOmeti merkezlyeye srl 

iizere meclisten münıehap bir hey'rtin Ankarayı izamı muk• 
cümle<lndendlr. 

lOsenelikmaaşlar Meclise yerilen rnll 
Ankara, ı.ı, (:v1illiyet; - on vele ve muahedel 

senelik maaşlnrın sureti tesviye- Ankara, 14 (Mllllyet) --
sinde bazı mahaller mal sandık- ile imzalanan u•laşma ad~ 
!arınca başka başka muamele ifa tahkim mukavelenamesı, Türld:ıt' 
edilmekte olduğundan on seneliği landa ılcaret seyrisefain ınukı 
tahakkuk ettirilenlerden istihkak- names~ Türkiye-Bulgaristan u 

lann defaten tediyesinden evvel mııabedesi ve Türk-lngtllı 
vefat veya sair suretlerle hakkı ticaret memurları mukavelesi 
sakıt olmuş olanlar bulunduğu tevdi edllmilı!r. 

taktirde bu istihkak aynen vere- Eskişehlrde yal 
seye tesviye edilmeyip evel e- Ealtlfeblr, 14 ( ınuııyıı& :,,-
mirde. maaşın alel' usul diğer Çok faydalı ve flddetll ııır 
vereseye intikal muamelesi yapıl- mur devam etmektedir. 
ması ve tarihi vefata kadar mü- M. Trldln ve/ah 

1 
teveffanın üçer aylık maaşattan . t) 

Ankara, 14 ( ınUliye• ~-ıl 
olan istihkakının da vereseye ve- '-~ 
raseı il!mı mucibince tesviyesi Amerikanın lrandıU ı:ıı "1" 
lıızım gefa. gUzan M Tridin Tahranda.,, 

Varislerin intikal muamelesi burada kendisini tanıyan el 
venler üzerinde derin bir yapıldılctan sonra maaşları yüz 

kuruşu tecavüz etmediği taktirde 
bunların on seneliklerlnin defaten 

verilmesi ve kezalik def aten tedi
ye aııına kadar mehdei tahsisten 
yani hakkı sakıt olan kimsenin 
hakkının sukutunu müstelzim 

vaziyetin hudusu tarihinden iti
baren gUzeran olan aylara alt 
maaşlarının bade! intikal baliğ 

olan mlkdar üzerinden tesviyesi 
iktiza eder. 

Ancak hldematı umumiye! 
devletin istilzam ettiği her hangi 
mütehakkak masrahn tediye edile 
bllmesi karşılığının aynen bütçe
ye konulmuş olmasına mütevak
kıf bulunduğudan gerek on sene
liklerln ve gerP.kse ayni suretle 
masraf kayt olunan ve bütçede 
krşılığı. olmayan sair dilyunun 

sür oyandırmıştır. ~ 

Romanyada lskoıılıO ~ 
Billcreş, 14 (A.A.) -~ff ~ 

bu günden lılbaren Iskonto r , 
yUzde seklsden dokuz buÇU 
ınıştır. ,, 

Anlıarada sert'~ 
Ankara, 14 (Milllyet) ~ 

sergisi yırın açılacak v• ısı~ 
tarafından bir nutuk ırat ,; ,ılT 
Aynı gönde esirgeme dert' 
de açılacaktır. fi 
Maaş liJl/ıJı8 ~ 

Ankara, 14 (MUllY•~ _,.il 
llyıhaaı etrafındaki teıkik'11 

edilmektedir. ~ 

tşarı ahire kadar ~~ 
muktezi olduğu MııliYe 

.. .nır. 
tince tamim olunınur-: 

. - iLANLAR - • gJ' 
Devlet Demiryolları ve LıJl1 
ları Umumi İdaresindenı i>'~ 

Geçen Ramazan bayramnda olduğu mislllu Kurban "''-~,Pİ 
yartfllY ~ 

da Seyahat edecek yolculara 16-17 Mayıs 929 gece r!fesl 
27 Mayıs gece yarısına kadar tenzil!tlı bayram ta J; 
olunacaktır. dirdc fll" • 

Fazla malOmat almak arzusunda bulunulduğu tak 4 
larımızıı müracaat munlaosı ilAn olunur. JtJ!ı' 

ISTANBUL RIHTIM, DOK VE AN'f 
TüRK ŞİRKETi d•r'" "'1t, 

Istanbul nhtım, dok ve antrepo Türk Şirketi hJ&SC riJC:ııııJ' 
umumiyesl 26 Mart 1929 tarihli celsesinde, hakkı• ,ı~J 
s~nedatına °lor! niııbetinde bir faiz itasını tahO karar caıtbi .-r.ıı 
fıılıı -vergi tenzil edildikten sonra- f Hazırın f 929 ııeııe' 
baren 53 ve 54 numerolu kuponlann ibrazı üzerine f9tl' 

aöfe için ı f frank hesabiyle, hamlll senedin arzusuna " p.ı*. 

kambiyo piyasası üzerinden T!irk lirası olarak: vey~fO 
çek [rangı olarak Osmanlı Bankasında hamillere te 
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~en~ini vurdu 
l lus set aretiiarsonn 
~~~süne kur~nn sıktt 

-... --.ıııl ~ ~ 
ı •rabyada Rus 11farcti ıarson-

larından 28 yatlarında ·va
~lloı &:öğtıllne kur?UD iıkarak 
'•dlsfnf ağır urette yarala

'91ştır, intiharın sebebi malOın 
~tlldlr. Vasllof anı bir teeHllr 
ı_ tfceafnde hayatına kıymak 

1'dif:lni beyan eylemlttlr. 

Sigaradan yangın 
..,Utekalt haklmltrd•n · amil 
1 l<.emal B. AyvaD saraydaki 
~•lı penceresi önUııde otanır· 
ite' •la:araıını elinde• dlflr· 
ı.r' Ptrdelerl• minderler tııtıı· 
~ı lk Yanıın çıkmıt•• da yıtl· 

'tek ıöndUrlllmUştur. 

Tavuk hır&1zı 
1Ptı Ayte Halıcıojtlunda Dl· 

ı.ı. llıltrlııin evinden llç tavuk 
"- rak şalvarının içine koy
~1•da tavuklar ıtıdaklamata 
ı.1 •ını, ve Ane yakalanarak 

lillar geri alınmıştır. 

lra 
ı•on po/isce aranıyor 
llır.91z hizmetçi 

'~lktaşta Abbasağa ıııalıal
ltsinde Sedire H. ın hlzmet

ltı llr•van, hanımın 60 lirasını 
,_~f ve 20 günlük çocuğunu 

arak kaçmıttır. 

'k . Hırsız uşak 
ltı Sıtnde Alaca mescltl• Fat

tıııı~ lf. ın s;; yaşındaki Ufatı 
lı YUkte hafif, pahada atır 

tı •ırlıyarak kaçmıştır. • 

•k Sekteden öliim 
h:r•nında Salih pafa ma
l lesinde oturan 20 yafla-

Sa '-li kaptan dUn Beflktaf
dllıan iskelesinde kalp Hk
tn ölmuşuır. 

"' - --
~ ec; cinayet 
~ -ft.tJallı Ahmed/ 
ffl lla/a hogarak 
llehre attıla;. 

~ Ur,ad 
~ıı a Yeni~ehir ka,aha-ınıı 

''Ilı u etro mcsakdc ;Lı l>aijl 

· ı 11 ~~tınuffn ,:e\·cn Koca ,,u 
ın'I a bir çuval derununda 
ı h n cc,cdı l{ilrüldüğıi ka

~hcr alınm"'iyle Kavmı
,lııt · ~liyc hcy'ctl vak'a. nı11 · 
it giderek icra ettikleri tah 

ı. netj,. . 
<tl~ . 'esınde ccsedlıı "ı. 
~ 1~ UIJdcn Abdullah oglu 
•t · Yaıında \lebmet oldu· 

~I uıerindc darp ve cerh 
1' f,~ 0 ~'•rulduıı,iındcn zavallı 
\ı~ ıkı 'ıkı kolları bajl;· 
-~ diri ı· 

ı ~' ' ırl \·e baş ışajl;ı 
1 l~Lıl f k t~1 i . ' u tan sonra çuva

ı n Pıle 1 trı ıa~lanmak >Utetlyle 

, t ~a~~-tirı bir yerine auf . 
~'!un 1 ırı 'u ha~ı lı.öyunden 

1 
~1tıı1d 111 ey peıTeri tütün 
~ılrıı a (,'crkes k~mll oldu

lt1;111 ı: 1 e merkum KAmil 
Iıı '1 erk k e1 e · .\hmcr tutu-

/~ :_:t,Jim edilmi~tlr . 
bıı, tııı,. --

lr llttrapçıları 
'1t! •rap 
~ ' ı, 1 . 4milleri Ticaret 

r,, t ır·r 
"\:•lı~1 '. 

1rtta yapmıftır 
.... tııı1.1n ı'n'-. f .. 

ı "•Uıaı. . "ı~e ı ıçın 
1ı · 'er ı .p~lıi:ırı e e~- yapılmıştır: 

1 ih. ti~\ halini al· 
• \' 'a,ı H -u ·~~I > n ıcılıında 
t ttin· 

de ın para vermek 
~n Yard 'l\ ih . ını edece11:lni, 

~ ı i tıya•·t 
·~ . • arının tespitini 

>ıırıı 
. ~ 'da 'ıL . 

ı ~ llıı,_. " ıı1ıt hakkında 
ı • ''-ahat ·ı . 
. llıifler· . \ erı mışılr. 
ı lı··~ı 1 ıcgp ettfti ıe-

~rına ı s iz vermiş· 

lı ihtiy 1 
~r•t uç arını tespit 

• . ()d 
~ '" a ır.a bildirme 

1 l ' t 
· ' ' lhtyaçTarı 

. t ( I ' tla L• 
'ı 1\ l. 8 

1t ' ın caktır 

Adliyede 

Tatili uzuv 
' 

Davasının diln rüye-
tine devam edildi, 
şahitler dinlendi 
Ölll1111 aebıblyet vı bununla 

tevhit edllmlt olan sakat bırak· 
makla ıııazn•n doktor Keaan 
Ha.an B. hı muhakemı,.lae dlln 
Atırcezada ııtleden sonra de
vam edildi. 
Evvııa Dr. lımall Ziya bey 

dlnlendl. Kadriye haaım bir hey
ıtl tıbbiye tarafından muayeae 
edlldltf111 ve hutalıtıaa tefhlı 
koaduktu aoara Keaaa Hasan 
bıye ıoadırfldltfal lfadı ıttl. 

Relı- Kadriye ilanım, Huan 
Kıııaa beye bu t1flıl• k••d•k· 
tan kaç ran sonra müracaat 
ıtmltttr. 

- H-ın o Ki• cftllllftlr. 
Kadriye H. - Haylr efendim 

-t-5 ıan soara ıttttm . 
Müddef umumi Burlıaalddln 

Bey tahldı fU auallerf ıordu: 
- Kenan Hasan Boyla, teda

vlılnl dır'uhte ettltf haıtaya, 
tatbikattan ıvel bir t•Y b111e
dlp etmedljtlnl ~ormuı lilzım 

relmczml idi? 
- Ben mlltehas1111 11fatlylı 

gelmedi•, sadece fahldlm. 
Şahıt kanaattnızı rica edl· 

yorvz. 
Arkadatım Kenan Hasa• B. 

hastasına bu ciheti sormuttur. 
lşittltlnlzl hllı.lye etmenizi 

talep etmiyoruz siz olsaydınıı; 

hutanıza sorar mı idiniz? 
Ben bir tagayyür görme

sem bile sorardım. Fakat Keııan 
B. Asabiye mlltehasıısı olma
dıftı için soru da birdir, sorma
sa da bir ... 

Yanıklar sathlml idi, de
rin mi? 

- Sathi idi. 
Şahidin ifadeleri katı rörlll

dll. Şahit Dr. Avni Beye de 
Mllddel umullkçe ayni sualler 
auruldu. 

Avni Bey şu cnaplarr verdi: 
Vara tamamca uthl de

ğlldlr. Mamafl çok derin de de
jtlldl. Haataaın tıbbt istintaka 
tabi tutulması şarttır. Neteklm 
beni telef<lnla Haaaa l(enan Re
yin muayenehanılne çağırdıkları 
zaman da aynı şeyi yaptım, 

zira derin bir karha görmUştUm. 
Derin mi idi? / 

- Hayır o kadar derin detfl, 
Maznun Hasan l{eııın bey 

ayağa kalktı: 
· Arlı.adatım makamı iddi

anın sualini anlamadı, dedi. 
Burhanettln bey tekrar bir 

aual tevcihi ne IUzum görmedi. 
Huan Kenan bevln reçen 

cılıede, hattı mıvzit bir istin
tak bile yapmadıklarını teııplt 
ettirdik dedi 

Gerek maznun, ıerek fabli. 
terden biri Kadriye naaımııı 
elektrik tedavisinden evet do 
aakat oldujtunu s!lylemt~ıerdl. 

Kadriye Hanım: 
- Sakat değlldlm efendim , 

dedi, ve buau ispat için 7 dok
torla bir dlf tabibini ,ahit ola
rak ıöıtırdl. 

Mahkeme icabını müzakere 
etti. Lamla H· davasında Alma
·aca bilen bir tercıtman buluıı

madıtı için 3 celsedir dlnlene
mlyen tahlt Madam Berteme
nln l&tlmaı için önümüzdeki 
celse bir tercüman bulundurul
masına, maznunlardan Ebe Mü
berra H. tarafından verllmlf 
olan latlda mahkemenin dahllt 
muamelatıaa 'taallQku ltlbarllı 
taloblnln reddine, Kadriye H. 
tarafından rosterll•n ~ahltlcrln 
hukuku umumiye f&hldl olarak 
retırilırıealne ve muhakemenin 
9 Haılran Pazar 1tUallne talikine 
karar verlldl. 

Casus Kasımın 
muhakemesi 

Casusluk yapmak töhmedle 
mahkemeye verilen l\~,ım Tev

fik.in muhıkmesine dun öyleden 
eve! \ğw:ezada devam edildi, 
bir çok şahitl~r dinlendi. 

Bundan sonra Birinci ~uhe ba~ 
mernurlarıııdan ~:mrullah Bey 

maznunun ifadesinin ne için 3 
gün sonra alındıl!;ı hakkında 

izahat verdi. 

::;ahit olarak dinlenen haş me" 

mur Sinaı;l her, Ka~ımııı Ömer ' . 
efendi ile mı.. rncehelerlnl ve Kı-

ıını- nasıl ltlraita hulunduıt;unu 

a atı tan sonra hir suale ceva
ben edat için : 

- "-sımlen Polis mudlriyotin-

Sıhhat işleri 

Vereme karşı 
- --

Sıhhiye mlldlrlnln 
kabakulak, verem 
hakkında izahatı 

Sen günlerde fehrlmlzdekl 
bazı mekteplerde talebe ara
aında kabakulak hastalığı f(l
rUldUğll yazılmıttır. Dlln bir 
muharrlrlmlz Sıhhiye Mlldllrll 
Ali Rıza Bıyl (örmllt ve Kaba· 
kulak hHtalıtının vasi olup 
olmadıjtıaı ıornıuttur. Ali Rıza 
Bey diyor ki: 

" Bazı mılı:teplırdı talebe 
arasında bir kaç kabakulak 
lraatalıtı fllrGlmllf ve tazım 
ıeıon tedblrfsr ittihaz olun
nıu9tur • Bıı vak'alar mıvzlt 
oldatuafftı hemen ll•lt alın· 
maktadtr. Şehrin sıhbt va:ıdyetl 
iyidir .• 

VEREM SANA TORYOMU 

All Rıza Bıy, verem Ilı mı

cadeledıa de bah .. derek de
miftlr ki: 

" Yeni yapılan Verem dis
panseri binasını yakında teslim 
alacatı~. 

Haziranın batında oıılı.I bina· 
dan yeal binaya ta,ınacağız. 
Heybelladada Verem sanatar
yomuna ilave sureti ile inşa 
ed : lııelı.te olan lı:ıaım da bltıııek 
ıtzeredlr. Burası ı~ yatalı:lıktır. 

Gelecek sene burayı daha tevsi 
edeceğiz. 

Bu sene ayrıca bir do dis
panser binası yapacağız. 

SIHHiYE VEKiLi 
Sıhhiye vekili Refik Bey, bu 

ayın onunda Hamburgdan Ame
rllı.aya hareket edecekti. Şuphe
slz hareket etmiştir. 

DOKTOR VE ÖLÜM 
Bir doktorun qajtırılan hH

taya ıtftmedlğlnden dolayı, ha· 
stanın da öldutu yazılmıttı. 

Bu mes'ele hakkında Sıhhiye 
MlldUrll diyor k.I : 

" - Mes'cleyl Üsküdar HU
kOmet tabibinden sordum ve bu 
doktorun ismini istedim. Tah 
kllı.at bitmediği cihetile şlmdillk 
bir şey söyllyemem. 

- --+++-
Sür' at taksisi 

Sllr'atı te.,pit içt11 otomobil
lere koımlacak 

Şişi! - Maslak gibi şehir ha
ricindeki yollarda sık sık vukua 
ıeıen kazalara mani olmalı. 

llzere Seyrüsefer idaresi ema
nete bir proje vermlftlr. Bu 
projede otomoblllere birer sur
at taksisi konulması tekllf edll
mektedlr. Bu suretle bir kaza 
olduğu zaman otomobllln neka
dar sllratle ıtfttlğl kontrol edl
lıcek ve hızlı giderken kazaya 
sebep olanlar tecziye olena
caktır. ----··----
TEŞEKKtlRü ALE'ıl 

\lerhum biradorim f Hi,~vin lk 
yin gaybuhoıi ebediye•fnden dolayı 
ehibha ve nrkadaşlarımın lütfen 
tat.l\'Ctlerinc ayn ayrı cevap \-ermeye 
tee;silrüm mani ııldujtundan cümle
:;lııe arıı te~ekkilr ederim.· 

:\ıladent:i ve kerc~ceci 
.'1ehmet \rif 

de lıulunn.u~ bir şofiirdiı. kim 
ve nereye men>up oldup;unu lıil

mem. 

Komiser .\Hıcıp. bey bu defa 

da maznunun ne şeklide itirafatta 

bulunduğunu ctrafiyle izahetti: 
- ~:vellerl lnk!r ediyordu, 

dtdl. FAkıt elimizde olan ve.aiki 

kendJ~lni gö,terince: verin kalemi 

yazayım! dedi ve kendisini Haz
reti \hıhammed1n çarptıjl;ını iUYC 
etti. 

Kasını Terfık şu sözleri söy· 
ledl; 

- Ta ı tevkifhane köşesinden 

istihbar ediyorum: J labll Adem 

bey isimleri tanınmıt bazı zentın 
bulunduğu bir medbtt, bana 

atfedilen plAndıkl '.\Tü~lr Fevzi 
Pışı li7. inin imzalarını ~udi 

kutüpane&i yanındaki hattata yaz. 

dırdııtını biuıt Sudi Heyden 
i~ıttip;ini söyleml~tlr. Şahit olarak 

celbini rica ederim. 
.\lahkeme Sedadın kim oldu

Jtu tahkik edilerek muhakemeye 

bildirmek üzre müddeti umumi 
lip;e müzekkere tastlrine karar 

verdi . 

Haziranın 3 ünoü Puıırteai gUnü 

muhakemeye devam edilecektir. 

Mllte/errllı H. 

lbtt~a talimatnamesi 
Bir iki ınne ~a~ar te~liıat 

ya~ılacakhr 
Müslüman olacaklar hakkın· 

da hazırlanan ihtida talimatna
mesi, bir iki ıtllne kadar mllf· 
tDlllğe tcbllt edilecektir. Yeni 
talimatnameye 1töre mllı!Uman 

olacaklar dotrudaa dotı:ruya 
Maftıllte maracaat edecektir. 
Mahtedller kındllerlnı bir lııam 
ismi intihap edecekler, fakat 
ana ve babalarının oski lelmle
rfnl muhafaza edeceklerdir. Bu 
lfler meraılml kanunlyeıt dahl
lladı intaç edildikten eonra 
sicili nllfuaa kaydıdllecık ve 
kendllerl111 yeni nlfuı cU:ı:daaı 

verllecekftr. 

Altun kum gBldl 
Şlrketlhayrlye ldareelnlıı la· 

(flterede yaptırdıtı Altuakum 
vapuru dUn limanımıza ıılmlf· 
tir. Bıa vapur "28" bin ln(fllz 
llrasına alınmıftır. 

Şirket vapuru yaz ıeferlerln1 
tah111 edecektir. 

Sadullah B. geldi 
Bir kaç gün cv11l Anlı.araya 

elden Seyrlsofaln mildir! umu
misi Sadullah Bey dUn Şehri· 

mize gelmiştir. Sadullah Bey 
Ankarada Seyrlıefaln blltçeel 

etrafında izahat vermiş ve bUt
çeuln Mecliste kabulU esnasında 
hazır bulunmuştur. 

Şeref11ur uakuru 
Akçaşehlr civarında karaya 

oturan Şerefnur vapurunun tah
ıı~ıne dUn çalışılmıştır. Vapur 
dUn akşam geç vakte kadar 
kurtarılamamıştır. 

s. eu 
Nebil Bey 

1 

Muhtelit mübadele lı.omls· 

yonunda Türk mv"1h4Sı Nebil 
Bey diğer azaya ı.\Wltlk etmek 
ıtzere buglln Ankaraya gide
cektir. 

İtalya sefiri 
ltalya sefiri M. Orslnl Baro

ne bugün Anlı.araya gidecektir. 

Bir ltılili daha 
Son keşldcde 45 bin liralık 

bllyUk ikramiyenin bir parça11 
Ankara caddesinde Or. Burhan 
Fehim beyin yazıhanesinde mü
stahdem Mehmet efendiye isa
bet etmiştir: 

Kenserde Rontg-en tedavisi 
Hir müddt ne! tetkikat için 

\ iyanaya gittijtini yudııı;ımız Tıp 
fakLilte,i Riıntg:cnoji muallimi 

Dr. Sal:lhattln hey dlin seyaha" 
tinden avdet etmi~tir :\lumalleyh 
eylL\lde toplRna.:ak Tıp kongra· 

sında k.ın>eriıı Riintgcnle teda
visi hakkında beyanatta buluna

caktır . 

TUiün mübagaatı 
Jr11lyan reji.;i en ıyi cin:'ten olmak 

üzre Sım•unüan tı00,000 kilo tütün 
:->atın almı~tlr 

Dayak atılmıgacak 
Kuı ımlis karakollarında halka 

dıyık aııldılı tahakkuk etmesi üze
rine Dıhilive vekill, davak atın po · 
!islerin derhal azllle mahkemeye 
verllmelerini sur.ti kat'lyede emret· 
miıtlr. 

Faık Sabri Beg 
Yeni huıç• hakkında :\lurll ve· 

idil ile ~öruımek üzre, devlet mat 
ham müdürü faik Sahri Bey evelkl 
güıı \nkaraya giıml~tir. 

Maarifte 
Darülfünun lmtlh•nları 

l)ırillfünun vı fıl<Ultelerde yaz 
sömemi bıyrımda hitam bulacak ve 
i8 mavıttan itibaren lnıdhınlara 

bqlanıcaktır lmdhonlar bir ıy de· 
vım edıcektir. 

Florgada askeri kamplar 
Bu Hn• do a&ker! ll!elırin kır 

kımplınnı bir arı<W bırmılın vı 
oıhbt, bedeni tallmlerl• mııgul olmı· 
lan tıhrrilr eım4t1r Haıılranın birindı 
Halıcıo&Ju, Kula!~ :\laltepe llsolırl 

Floryadı kaaplannı kuracaklardır. 

VilAyette 

Teftiş 

Vali Vekili dlln 
Begkozda mek

tepleri gezdi 
Vali Vekili muhittin Bey, ya

nında Maarif mildurü Haydar 

Bey olduğu halde dün Bevk9za 
gitmiştir. 

Muhittin ve Haydar Beyler 

oradaki köy mekteplerini gez
mişler ve millet mektepleri hak· 

kında da tetkikatta bulumu~lar· 
dır. 

Eczacılarımızı davet 

Romen eczacıları, Türk ecza

cılırını Bukreşe davet etmişlerdir. 
F..czal ılarımız bu daveti kabul 
etmiştir. 

f. Vık&letl talebHI 

iktisat vekılletl tarafındın Al

manyayı gönderilen talebenin 
bir kısmı tahsilini bitirmiştir . 
Bunlar yakında gelecekler ve 
tesis edilmekte olan ziraat ens· 
titülerlnde çalışacaklardır • 

Emanette 

Emanet kadrosu 
Teııki~ edilecef indeo 

tettitata ~a,ıan~ı 
Y •Dl belediye kanunu tatbik 

edlldltı zaman Emanet ve bele· 
diye fUbelerlndeki kadrolar kll
çlllecetı için Emanet muavin-

i teri lıu hususta şimdiden tetki
kata baslamıtlardır. Bir proje 
hazırlayacaklardır. 

Yaya l:afdırınıfarında 
gezmlgecekler 

Seyyar satıcılarla blsllı.lellı 
gczenlorln yaya kaldırımlarında 
yürümeleri memnu oldutu haldı 
buna riayet edllmedlğl rörUl
muş ve bu emrin flddetle tat· 
bllı.f zabıta! belediye memurla
rına tebllr edilmiştir. 

Tak.dm abidesi 
Takelmdekl abidenin etrafına 

yapılacak olan havuzun projesi 
Ilı.mal edllmlştlr. Bu ay ıılhaye
tlnde inşaata baflanacaktır. 

Taksim havuau 
Tak•im ahidesi etrafında yapılacak 

olan havıız için muktezi olan 20,000 
lira Emanetçc bazı ta.;ırrufıttın te· 
mln o1unacakur. 

Mezar ilcretlerl 
Emanet encümeni mezarları ve· 

rilecek ücretleri tespit etmi~dr. Kı · 

dın '" erkek mezulan için 400, 
küçuklerln mezarları iQ{n 250 kuruş 
17..am! ücret vcrllecektlr. 

Enıanetln harice tedlgalı 

Alt lkti.at mecllsl tediye muva · 
uııesine ait tetkikat yapacağından 
Emaneıten harice vop.ı:a~ tediyatın 
yekılnunu, senelere hıhet eden tık

sit1crle faiz1rrin mıktırını sormıı~tur. 

Sinemalardan Fran11zca 
yazılar kaldırılacak 

Sinemalarda Fransızca yazı
ların kaldırılarak yalan: Türkçe 
ıı;llsterllmeslne karar verllmlftlr. 
Bu m~ılmdı bUyUk ılHmalar 
kapandıjtı için karar flmdldea 
kltçllk slnımalarda tatbik edi
lecek, bUylllıler de a91ldıfı za
raan onlara da tefmll oluaacak
tır. 
-~~~~~~~-

Un sul lsllmall 

lzmirde mühim bir un labrl· 
kasında ruu•m~le verKlıl U:ı:ertnde 
sul i~tlmal yapıldljtı hakkındı 
Defterdo.rlıJ;a y•pılın ihbar ilJ;e
rlne ~imdiye kadar yapılmakta 
olan tahkikat neticelenml~tlr. 

'.\luhtelll un ve zahire tUceır
ları ile Borsa kaytlftrı üzerinde 
bir aydın !azla bir ı: ; ilddetten· 
beri yapılmaktıı olan tetkikat 

natlueslnde sul lstimdl 30, I Sl'i 

lira ve ~8 kurut olarak teoplt 
edllmiştlr. 

Sui lai!mıll yapmı~ olan mu
hlm fabrikayı işleten iki tUccar 
namına diln ihbarname ile teb" 
llgıt yıpılm~ar. 

Fabrika muamele Defterine 
bir çok zahire.,ın kaydedllmcmek 
suretlle muamele varglıılnln HU

mete verllmeditl sabit olmuttur. 

......... "•ur, 

Ekonomi: -------Rusyadaki paralarımız 
T~cirlerimizin vaziyeti düzeliyor

lngiliz lirası tenezzüle başladı 
Gllnlln iktisadi hareketleri ara&ıoda, Ruıyaya ihracatımızda 

mUflı.lltlhn lzale•i yolundaki tofebbllılerln müapot surette netice
lendiğini &"llrllyoruz. Bu (Türk-Rus) ticari mUaasebatındn dlkkata 
şayan bir merhale teşkil ediyor. Rusların temlnatıııa gllre, artılı. 
taclrlerlmlz, mallarını kolaylıkla Rusyaya g!lnderıbllecek, orada 
kalan paralarını alacaklardır. 

/nglliz lirası 
Son günlerde ıayrl tabii temevvUclerle ylllı.eelın lnıtllz llrasınıa 

tenezzuıe b8fladıtını ehemmiyetle kaydetmek llzımdır. 
Fakat, kamblyonun layık oldutu hadde lndli'fnl kllrmık, an

cak 2 ay sonra ihracatımızın çok hararetlenecetı zamaııda mllm
kıta olacaktır. O rüne kadar !sterlinin toreffllü de teneulllll de 
geçicidir, . ' 

Bu gibi tcmıvvllqlerl nazarı dikkate alıaaa ithalat tacirleri IJı. 
tfyatlı haraket ettfklerf için bıı vaziyet ptyaaaya teelr edecek 
mahiyette dıtfldlr. 

••• 
GÜNÜN İKTISADt HABERLERİ 

· Sebze llıtflı:iln - Bu ~eııe 
fıhrlııılzde taze seb.. ftıtleıtnde 
mıtthlf bir lhtiklr hükUm ıUnııelı· 
tedlr. 

Allkıdırlar IO giıll kadar yedi 
sebze yedferek ucuzlufu temin 
edecelfni ıöyllyorlır. 

Adanı da 100 parayı saıılon bakla 
buradı (23·30) kul'lll, 3 lcuruşluk 
enginar (10-20) i kunıtluk marul 
10, liO kuruılulc bezely0: (80), (10) 
kurutluk uma yıprağı (70-80), 
bakla (70), fuulya (QO), yerli tazı 

yıprak (100), semizotu (l.) 30 lru
f114CUr. Umumiyetle kuru sobıe ftat
lerinde de yüzde S rereffli vordır. 

Bu da tamamen lhıtklr neticesidir. 
• Piyasada harıket - Kur

bın buyramının takarrübü dolıylsılc 
bıyramlık eşyı . atışı hareket kesbet 
miştir. • 

C\iamafi işler, geçen seneye nat1· 
ran yü7.de yirmi beş noksan olup 

bllhassa ucuz vo Adi efyı sergllırl 

rağbet bulmaktadir. Umumlyetlı fi. 

atlarda geçen seneyı nlıpetle yü7.de 
5 kadar tereffü vardır. 

• Bir borsacının intihan -
Geçenlcrdı Vunani,rana gitme· 
Ce mecbur olın Bor<a ıccntelerln· 
den KsantıkJ orada giriştiği bor:ıı 
oyunlarından mütevellit teesslirle 
intihar etmiştir 

• Bor•• tetllt - Roroa ko
miserliıtinden l•t•nıJul hham ve 
tıhvilAt, kambiyo ve nukul lıouuı 
kurban bayramının birinci, ikinci ve 
Uç!lncU g!lnleri kapalı ve dl!rdüncil 
per~emhe günU a~k bulanacaktır. 

Ticaret odasıada içtima -
lstanbul Ticaret oduı mecllıl bugün 
toplanacaktır. Bu içtimada müzıkere 
edilecek maddeler şunlardır; 

1 ·- TUrkiyeden trınıit olırık 
geçecek eşyanın Ticaret bors151 koy. 
dine tabi olup olmıyıcotı meselNI. 

2- Un gümrük rooınlnin te~di 
için detirmencller tarafındın vuku 
bulın müracaatın tetkiki. 

3- Rusyayı ihraç edllecek pa-

larııut hak.hnda betim vıtlletlalıı 
tıhltgaıı. 

Ru•yıyı (80,000) kilo p•ytılr 
ve (&,000) kilo kuru yemiş vesika 
!arının lıuı. 

4- Berınnıınaalz un 11wı ve 

8ol'l!I hırlclndı afyon işi rıpcn bu 
tacirlerin teodyesl. 

S- Dört tıclrlıı firmaları ar11111-
dakl JhıtlUııı ıetlı;ikt için bir eltlJ 
vukuf lndbıbı. 

Datitmenlerln lıdhul m11raflan 
halı..ktnda Bonı mecUslııee huırlonan 
rıpor da oda ınecltslnde mevzubalu 
olıcıkıır 

• !ıııttız 999 kurufa Dün 
B<mıdı lngillz lirası (1000) kuruş · 
tan açılmış. ' 997 ı ye kadar düımUş 
ve (999, kuruttı l<tpanmışttr. 

Geçenlerde lngıllzln ( !Ofö) ku· 
ruşı çıkması üzerine ithıltı tıctrle · 

rlnln bu geçici terefftiden zararı 

uğrımamalc için muvakkaten kambiyo 
almamalın ve ihracaı merkezlerinden 
kımblyo gelmeğe boşlıması tesirli<> 
lnglllzin bugünlerde eh•mrııiyctli 
surette düşmesi boklenmektedtr. 

.\!tın (8~9) d•n, Üniliye (206,50) 

den, htilmzı dahilı (93,7~. ıen maı 
mele ıı;ormtiftür. 

.. Çok koyun reJlyer - Kur· 
ban bayramının takarrühU dolayi•ile 
şehriml.ıin kı>vun mevıredıtı art· 

mıktıdır. 

Piyanda ( 000(}) kadar kurbanlık 

koyun mevcut olup bu hırta içinde 
dıbı (<>000) koyun gelecetı anla 
ıılmıfttr. Fietlere gıllnce adi malloc 

18 - 1 S lira lıede iyi ve beıli koyunlu 
liO - 80 liraya muamele ıörmektedlr. 
Et fletlıı4nln kıırbon bayramından 
ıonrı düşmesi muhıemel ,;örttlmek· 
ıedlr. 

Hayvan lıorea11ad1 latllıap
DUn Harvan boNuı idare eecu.ı 
allnhal ntblını !ırkı nomııedl olan 
idris Hıf'T.ı !fendi indhap edllmifllr. .... 
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Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
Galata•1a Ünyon hanında ld.in Lrnyon 9i~orta Jrıımpanyaımıa 

1 

pyatıruıız. 

Tüı kiyt·ıle .l>ıl:ıfaflla in-ayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
)Kumpanra,ına bir kP.re uğramadan •ig(lrta )aJ•lırmayınız. 

( * Jmaeza.h.,.Ed.ebiya."t.,I•) 

lllilliY~fl 
13 \lavı! 1929 

BlJGÜ~KÜ HAVA 

Dıin en faıla hararcı 25, en ız 

1.3 ıu. 

llugün rüzgar hafif 'e aıüıehnvil 
t::-ecektir. 

1 lavı boluıludur. 

---- Telefon: Bryo~hı - 2002 

Müellifi: Maks ve Yı!~~.~~ ~i~~!:~en bir kaç adım Kiralık dukkan ve ardiye 
Odasının geniş koltuğuna ku fasıla ile yürüyorloırdı. ı\lülhak vakıf )ar n1üdürlüğüııden: 

rulmuş olan zengin M. Stros- M. Strosmeyer yaklaştı, şap- Bahçe kapısında <;içekpazarında ı 4 • 18 numaralı dükkan ve 
meyer, gazete okuyordu. kasını çıkardı: ardiye paıarlık ~uretlyle ihale edileceğinden taliplerin 18 Mayıs 

«Vicdansız adam» serlevhalı - Size bu cüzdanı hediye e-
"kk · · eli 'l:.19 C'umarccsi günii saat 15 kadar lstanbul ~:vkaf müdıırlügü idare 

bir makale, ıe;.zarı dı atını cel- yorum, dedi, içinde bir kaç 
bettı. ·ı dır encümenine müracaat eylemeleri. • mı yon var • 

Okudu: Y a•Iı kadın yaşlı erkekten bi- ...., 'Y"1' 
Y a il d M S "b • " lST ANBUL Vll.:• r. • c u y ıı: n e . tcosnıeyer gı ı raz daha ayrıldı kaldırıma çık- A [ELEK 

ASRI 
Yarın akşa)'l1 

Stı EM DA 
.\Ieşhur sinema yıldızlırı ELC:A HRl:\K re J \1, TıU:\ OR [;.rafından 

tem..;.il ulunan 

ZEHİRLİ HANÇER 
Gıy et muhteşem bir eser. 
ll~veten meşhur Türk dan,.,zü S~:lt\ All\IFI) ıı. <on ~iinlerl -

Yarın akşam 3 
Dilher \C <C\l~~~ıldı~~~~~~._I~~!n ıem•il olunan 3 

RENKLi VESiKA 
gayet kudretli bir draın. lltveren büyiık bir aktüalite 

KRASIN SOVYET BUZ KIRAN VAPURUNUN 
kutbu şimılldc Ccneral Nobllenln idaresindeki ltılyı balonu ıayfa<ının 
lmdadını giderken. 

( 

ARTIK TAHAMMÜL !Jir vicdan.sız adamın ürih ve fahur tı. Yaşlı erkek, 'yaşlı kadından DEFTERDARLIK JL NA TJ 
EDEMEYİZ! Y•ıa~ssr; Mşeri~et için bir §İndir. biraz daha uzaklaştı, yolun öbür ••--•-•••••••••••••••••••il 

Her !l•yin oldufu &ibi uıhammü- Bu vıcdansızın bu pr.nsilıi vardır: tarafına gitti. Ura Kuru~ .\llıhallesi Mevkii Cinsi 

Bu akşam biltün şehir halkı Konatans Talmaç in 
dehakhınt ıcmslll 

tün de bir derecesi vardır. Kırk gün zengin olmak için başkalı11nı mah- Kadın mırıldandı: 50 O Burgaz ada'1 Manastır \ oli mahalli 
dür dikkat cdıyorum, edebiyatımız vetmek. · · • - Bir tımarhane kaçkını ö- 32 50 1 ltybtli • Rıhom • • 
hakkında yapılan ankete <:evap ve- M. Stroıııneyeri bir düşünce- dümü patlattı. 32 50 • • Unan • • 
r<nler kaati ve arifane bir tecahül- dir aldı: •Ben sahiden vicdan- - Ben de korktum. Bu yaş- 200 O • • Deyirmen • • 
le bizim en vclQt bir ~iirimizi ilh- ırz mıyım? •. Be§eriyet için bir tan sonra paranın böyle hediye 100 O • Çım limanı ~ • 

ı B • 150 O Kınalı • Manastır • • 
mal edip duruyor ar. u zat hepi- şın miyim ben? •. » edileceğine inanmam doğrusu! 205 o • • Jarden ününde , • 
mizin yakından tanıdığımız Filon- Zengin M. Strosmoyer, uzun Bu ikinci teşebbüsün de bo- 220 o " ~ iskele itıi!allnde • • 
nal Nazım Beydir. Bu zaten timdiye bir zaman dalgın kaldı. . . Ni- şa gitmesi, M. Strosmeyeri bü- 300 O • " Tış iskele • • 
kadar yazdığr 791,5~1 beyitten iki hayet kalku, kasaıını açU... tün bütün meyus etti. n.ıada muharrer ,-0ıı mahallerinin birer senelik bedeli icraları 17141929 
tı.nesl olsun şayanr dikkat değil mi Kasanın içi binlikler ve beş Biraz sonra ihtiyar bir kadın- ıarıhinden itibaren bir ay mUddetlc ve pazarlık sureıile miizaycdcye vaz 
idi? Garazın, nefsanıyetin, ve kıs- yüzlükler ile dolu idi. la, ihtiyar bir erkeğin geldikle- edilmiş olduğundan talip olanların 26!~/ 929 pazar günil sut 14 de Adalar 
kançlığm bu dercccıinc ne demeli? Bütün servetini cüzdanına rini gördü. Hemen cüzdanını a- nıalmüdiirliiğime müracaatları. 
Eğer tarzı kadin nazım arıyorsak yerleştirdi. çrp yolun ortasına koydu. * * * 
var, yeni usul arayorsak o da var, Sokağa çıktı. İhtiyar adam cüzdana bastı:' Satılık hırdavat eşyasl neden bu zatı efkarı umumiye mu- - Bu da ne? 

vacebesinde söndürmeye çalışıyo- . . . Karanlık bir soliakta bir Ve güldü. 
ruz. Eğer bir müddetten beri ıiir genç kadınla bir genç erk~ğe -Kıymetten düşen eski Rus pa 
yazmadığı için ise bu sükilt cümle- rasg leli B" b" 1 . lmış- ralan olacak! .. Ben saçımı de-
nin malümu olduğu Wıre muztarıp e • ır ır enne sarı ğirmende ağartmadım! •• Para 

Kazanç \Crgısinden deynine mukabil tahtı hacze alınan külliyetli mik
tuda Podra, l.evanıa, GözlUk ve saire hırdavat eşyasının satışma deum 
edılmckte olduğundan talip olanların Tııbta Kalede Telefon şirketi itıi<alinde 
31 numaralı nıafızayı muracaatları. 

olduğu "cvr•mı basuriye" nin tcda- !ardı. · • böyle yolda bulunmaz! •• 
visi aırasındc hekimlerin tavaiycain- M. Strosmeyer gençlere yak: Bu üçüncü teşebbüs te boşa _. 
den neş'ct etmiştir, cııasen kendi de !aştı ve kemali ncıaketle dedı gidince, M. Strosmeyer cüzda- 111' ODEON 
vaktındc bu ciheti kendi hayranla- ki: nını aldı. . . Dolaştı, durdu, fa- ı 
rına bildirmişti. Geçen gün vapura - Size bu cüzdanı hediye e- kat servetini kimseye veremedi. 
giderken köprü üstünde kendisine diyorum. İçinde bir kaç milyon Sabaha karşı, yol kenarındaki 
rast geldim ve şöyle ayak üstunde vardır. bir tahta kanepeye oturdu. U-

Memleketimizin en 
güzide hanende ve 
sazendelerinin isti· bir buçük saatçik görüşüverdik. Ba- Genç, biraz daha genç erke- yuya kaldı. 

na dedi ki: ğe sokuldu; genç erkek biraz da Uyandığı zaman evela kendi 
- Daderi azizimiz ı Eğer zatı sami ha genç kıza yaklaştı. Daha hv. ni toplayamadı. . . Sonra dizle-

niz o kahkar kalemınizle bizim da- lr yürümeğe başladılar. rinin üstünde acı kduran cüzda-
vayi muhikkı edebimizi müdafaa e- Genç kız mırıldandı: nı görünce aklı-başına geldi ... 
derseniz ~e mutlu 1 muhlisiniz aruz - İnsan yolda bir sarho a Cüzdan duruyordu ama, için-
nzinil, hece ve parmak htsabile, ka rasgelmeden gezemiyor! deki paralar yoktu. . . Para ye-
fiyeli, kafiycaiz şiir yazarını, hatta - Muhakkak sarhoştu. Gen- rine şu kağıdı buldu: 
sıkışırsam onlarkadar manasız da ya cim ama, insana böyle para ve- «Şu anda sen meteliksizsen hen 
zarını! rilmiyeceğini bilirim. zenginim. Bu parayı arayım deme. 
Ayrılırken yakında bir gün ayrı- Strosmeyer mahzun oldu ve çünkü artık ele ii•(İremezsin. Ben 

ca edebliyatımız hakkında fikrini sö yoluna devam etti. aldım. Anladm mı enayi!• 
yleyecegini vadetti, ayrıldık. Biraz sonra yaşlıca bir erkek- N;ıklenrn 

IŞTE UCUZLUK! le, vaslıoı hir k"rlm'1 r:>~a~Mi. ~RT.AMt t.7.7.RT 
Şikayete mahal yok! Artık yavaş 

yavaş es'ar düşmektedir. İşte Buz 
inhisarı vaktınden evvel buzun ok-
1.:asını 3 kuruşa indirmiştir. Artık, 
bol hol erik hoşafr. soğutabiliriz. 

GÖKTEN .•• 
İki şey var ki raptı emel etmişiz: 

rayyare piyankosu ve yağmur. Dik 
kat ettim ikisi de havaya mutaallık. 
Eu havailik tuhaftır değil mi? 

FELEK 

Spor 

Viyanalılar cuma 

hey' eti umumiyesinden bahseddim: l 'ıbiyeainden: 
Avusturya kupası maçlarının icra e- 1.- 17, 20 ve 22 Mayısta şehri

dildiği on sene zarfında "Avsturya" mizde Galatasaray, Fenerbahçe ve 
takımı beş defa bu kupayı kazanmış, iki takım muhtelitilc üç ma~ yapa
sekiz defa da finale kalmıştır. 1918 cak olan Viyanalı Profesyonel "OS
scnesinden beri likmaçlarında üç de- TURY A" takımı azası Mayısın 17 
fa Viyana şampiyonluğunu almış, inci Cuma günü sabah saat dokuzda 
beş defa da ikinciliği ihraz etmiştir. Sirkeci Garına muvasalat edecekler 

Bu sene Nisanının 13 ve 14 üncü dir. 
2.- Galatasaraylı ve Fen'Cbahçeli 

sporcular ile şehrimizin diğer spor-
cu1arı tarafından misafirlerin Sir· 
kccide istikbalinden sonra Viyanalı 
Futbolcular nazil olacakları otele 
götürüleceklerdir. 

3.- 17 Mayrs Cuma- saat on yedi
de Taksim Stadyomunda "OSTU

ı 
ı 
1 
1 

' rakile son olarak 
imla olunan 

VENi 

OD ON PLAKLARI 
Ge iştir. Her yerde arayınız. 
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ALAMI MAFSALİYE 
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_;.. . rETICNE .. 
1. Of > günü g-eliyor 

Şehrimizde yapacak
ları ilk maç geldikleri 
gün saat onyedide 

günleri Viyanada "Paramount0 film 
kumpanyasının tertip ettiği turnu
vayı kazanarak mezkCır kumpanya
nın hediyesi olan kupayr kazanmış
tır. Bu turnuva Macaristan şampiyo
nu"'Ungarya" ile .Teplip çek Viya
nanm "Vioer Atletik Kulup" ve 
"Avsturya" arasında tertip edilmiş
ti. 

!" 
RYA"-GALATASARAY maçı icra ;.· l:T·PIVER :; 

Galatasarayladır 
1-'cı~.:ınu..: cuırı.Ş-iillI ıçın bekltnen 

Viydnaı.ıın Avsr.urya takımı futbol 
cuıd.Iının 17 llayıa Cuma sabahı sa
a. dokuzda muvasaıet edeceklerine 
Caır a.lc'ikadarıdra maltimat gelmiş

tır. Bu malumatı veren mektubu 
dün gördük. Bu mektuba nazaran 
"Avıturya" lılar en iyi bir takımla 

ı;clmektcdirler Avsturya kulübü i
dare hey'etinin geleceklerini resmen 
bildirdiği futbolcular şunlardır: 

Safı, Tandlcr, Graf, Regnard, 
Mock, Schneidcr, Gali Hostaıcb, 

Rappan, SchaHcr, Sindclar, Ciııar, 

v ıcrtc' Cutti. Bu futbolcuların ida
rc&ı M "syö Alphonse Hahn ve Ro
lcrt Lanı: a tevdi edilmiştir. Bu su
retle Viyanalıların ikisi idareci ve 
en dordu futbolcu olmak üzre on al
tı kışidc'I ibaret olduğu anla1ılmak· 
Ildır. 

Bu {utbolcu!.orın kimler olduğunu 
ve de,lrr1erinı \'velcc bu sütunlar
d~ karılcrimize bildirmiş olmak.la 
l>er~her artık gelecekleri tahakkuk 
eden oyuncu! rın takımdaki vazife
lerıni bir defa daha yazmağı faidc
dcn halı bulmuyoruz. 

Safı· ,lcalec - Tandlcr ve Graf: 
müd~fi - Mock, Schneider ve Gali: 
r u::vin- Hostasch, Rappan, Schaf
f cr. Sl.:clcl.?r, Cisar, Viertel, Cutti 
,.c Rcgnarcl. muhacim. Mamafi bu 
oyunc.:lardan Graf ıle Rappan ica-
1:.ın<l ~ Jovin, Rcgn;rd da ın !a'i 
oyn ...,., Ktadı r. 

A. JI t J rn 

cAvs.turya~ tak:mı son zamanlarda 
yaptığı bcynelırulel maçlarda Lehis
tan şampiyonu 11 Kraicovya" takımını 
7-2, uKattoviç .. takımını 6-2, İta
lyanın en kuvvetlr takımlarından bi

ri olan "Ünyone Sportiva Tryesti
na" yı 5-1 mağlup etmiştir. Pragın 

maruf Sparta takımilc yaptığı en 
•on maçı ise 5-3 kazanmıştır. 

'"Avsturya" 1928 senesi yazında, 

futboldaki kuvvetleri yabana atılmı
yacak olan İsveç ve Danimarkada 
yaptığı on maçın onunu da galibi
yetle tetviç etmiştir. 

On gün evvel Pragta Çek, Macar, 
Avusturya takımları arasında yapı
l•n turnuvayı da "Viktorya Zısko" 
ve "Bohemyan'' ı mağlup ederek 
cAvsturya:t kazanmıştır. 

S. GALİP 
Hamiş- Dün bu sütunlarda Gala 

tasaray-Fenerbahçe hadisesi mü
nasebctile bir yazım intişar etti. Bu 
yazım hadisedtn sonra inti§<ar eden 
ilk yazım olduğu halde birinci sa
hifeye her halde bir sehiv eseri ola
rak giren "spor muharririmizin ha
dise hakkındaki mütalaatının deva

'"' ve makalesi beşinci sahifededir" 
cümlesi bilhassa alakadarların kaba
hatı birbirine atmak üzre geli i gü
zel verdikleri ifade ve ya mülakat
!2r1 benim topladığım zehabını tev

lit etmiştir. Bizzat gördüğüm bir 
•por hadisesini tahlil ve bu işlerde 

kimin kabahatlı ve ya kabahatsı?. ol
dtıgu.~·ı ta' 1 r ıçin hadisede alaka-; 
dar olanlardan akıl dam<mak lü·u
cıun11 gön:: y cc .. im~rn b hset•iğim 

St:hvi burada kayd•tmek mecl-ıı riye
tindc kaldım. 

"Osturya" mnçlan hcy'cti ter 

edilecektir. 
4.- Maçın hakemi Hamdi Emin 

Beydir. 
5.- Stadyomun kapıları saat on 

dörtte açılacaktır. 
6.- Galatasaray-Osturya maçın

clan evci Fcnerbahçe küçükleri di
ger bir küçükler takımı arasında bir 
ı:r.usabaka yapılacaktır. 

7.- Galatasaray, Fenerbahçe klüp 
]erinin Osturyayı şehrimize gttir

r.ıek hususunda yüklendikleri scrai
ti maliyenin ağırlığına binaen dave-
tiye yoktur. • 

8.- Spor teşkilatı nizamatının 

serbest duhule hak verdiği zevatın 
yevmi mezkı'.ırda, hüviyet varakala
ıınr hamilen Taksim Stadyomunda 
gişeye müracaat1arı rica olunur. 

Avrı•pn korlkaturU 

- Uunlar "t'Tlltl t.,·ocuğun mu1 
- Hayır çocujtum d•ıtil rorunnm. 

Benim hiç cocugum olmadı. -
Kiralık yalı 

\ anikcı} • ·<' 38 
4 oc!::ı ı ~umpJn\ :ı su~ u ha' 

gt7-lr:l havJ, J.:ıny l 1ç11 <lcnız ha\ uııı 
bc,uk J:>ahçcli •lı m fr'JŞ \C) 

eşı~sı~ k ~lılaır. 

PARıS 

'Porfümöri l. Tı. P I VER A. Ş.' 

'·· ... 
ESANS 

lOSYQN 

lstanbul Şubesi 

. 
' 
• r 

Şi~li Ahmet Be~ sokak No. 66 Tol. Beyotjlu 3044 

Tütün inhisarı idaresi müdüriyti umu
miyesindan : 

l lenuck ,c Al.ıazı iııhi<lriıc anbarlırında meıcuı takriben (.JOO) bin 
kilo yıprak tütün A<fap•zırı tarik.ile l<ıanbnla naklil'&tı şarınımcsi mucibince 
13 ~ "Q'.!9 tarihinden itibaren on dürt ~On miiddrtle müruıka<aya yazedilmiş 
oldııjtıından ı•lip olonlırın 2~ mayı• 92Q akşamına kadar Düzce Hendek 
' 'J~~;ızarı müdürtOklerine mür:ııcaaıl • ı. 

~~·~~~~~~~~~~ 

.... OSFOR PALAS 
Otel, lokanta ve gazinosu 

~rn~vnl~öy birinci cadde Nunıero 189 
Tat Beyo~lu 182 

H':!r türlü konforu haiz 
nezih aile yurdu 

her .. 
gun Bahçesinde 

mükemmel caz b a n t 
Alaturka ve a

fevkaliide 
vardır. 

lafranga . 
servıs. 

KISKANÇLIK 
filmini temaşa ı·c ayni zamandı mu•abık.anın ikramiye kt ide•ine 

iştirak_ etmek M E LE K s t N E M A s I N A 
uzre 

şitıp edecektir. Kazının flllm keşldeden evvel iş'ar edilecektir. J\luhte· 
rem tcmaşagcran rey mektubu mukabilinde aldıklın numerolırı beraber 
!erinde tışımılıtı rica olunur. 

... BC AKŞAM ~ ----
~ - -- -

ALHAMRADA 
bslkm bn ziyade scvdllf einemı yılclızlanndan Betti Bronson 
ve Rlfer Dike izdivacın hem taraftar hem aleyhdarlarının pek 
ziyade hoşuna gidecek olan 

Çiftler Cenneti 
7 kısımlık gayet fen ve kahkahalı komedisinde arzı endam edeceklerdi 

OPERA 
iki büyük filim birden: 

Meşhur ve •cvimli MERi PIKfORD 

BAKİRENl 
Ue gayet cazip bir sinema eseri olsn 

VAHŞİ ADALET 
1 

er 
Elbise Mağazası 

AYRAM 
Münasbetiyle her gün yeni 
çeşitlerimiz gelmektedir. 
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MIILIYET 15 MAYIS 1929 

Anadolu Demir Yolu Şirketi 
Hisse senedatı ve tahvllAt hamlllerlne ilin 

kiye Hükmeti Celilci Cumhu
ıle 30 Haziran 1924 tarihinde
Yeti Umumiye kararıyle ken
e ııalAhlyeti kamile tefviı: kı
olan şirketimiz MurahaMla

n müzakereden sora 10 Kinu-
1928 tarihinde 
Ometı celllece hututu
un mubayaasına mote
li bir mukavelename 

akteylemlftlr 
ı Mukavelename, Türkiye Bll
lillct Meclisince, 31 Klnunue
•28 tarihinde, kabul ve taadik 

• IClnunusani 1929 tarihli Türk 
'Bıııt gazetede, kanun şeklinde 
•it, ilan olunmuştur. 
11ukavelenamenln eaaıı: 
rket, klffei hututunu, alilt ve e
tı nıuharrike ve mllteharrike, 
lrbaı eşya ve malzeme, ve huku-
un ve mevcudunun kısmı a.ıamı 
beraber eml1ki de dahil olarak, 
ltunıcte devir ve temlik eyler. İt
devir ve temlike mukabil Hükıi
t, 1 Kanunusani 1929 dan itiba-

S ll'lart 2002 tarihine kadar ve 
r 

••ne ıs Şubat, 15 Mayıs, 15 A-
ilttos ı T · · · "hl • \re S eşrınıaanı tarı erın· 

,'dört taksitte tediye olunmak üz
• 1•1riçre Frankı olarak tespit olu
b~ _tekasiti senevi ye tediyesini.• ta

t, Ut eyler. İşbu tekaıiti sencviye, 
~ •! ttnirde Tahvillt ve Hisse Sene
St tı faizlerinin tediyeıine -Hisae 
~•datı faizleride Tahvilat faizleri 
li a'Ynıdır- ve (aşağıda iÖrülece
~t•tçhile) Tahvilat ve Hisse Sene
hiı·ının nıütedahil kuponları muka-

1nd • lııı e ıta olunan Milmesail Seneda 
~t teı1riyesine, ve fazlası da Tahvi
q.1 •e liisse Senedatının itfasına 

2. Hi11e Senedab: 1 Kinunuaa
ni 1929 tarihinden itibaren Hiıse 

Senedatına, mütehalif bir hiaoei te
mettü yerine, tediye olunan serma
ye ilzerinden, keza İaviçre Frankı 
olarak, senevi % 2 1/4 nisbetinde 
mukannen bir faiz tahıia elunauk
tır. Tediyat, her senei hesabiyenln 
hitamını takip eden 10 Kanunusani 
tarihinde ve ilk defa, 1929 sene! he
sabiyeıine ait olmak Uzre, 10 Kinu
nuaani 1930 tarihinde, icra kılına

caktır. 

Bedeli henüz tamamen tediye edil l 
memlt olan Hiıae Senedatı için ar-1 
tık tediyat talep olunmayacaktır. 

3. T edahillit için Mümessil 
Senedat: Şimdiye kadar kur'a isa
bet etmi§ olupda henüz tediye edil-
memiı olan müruru zamana uğraına
mıt bilcümle Tahvilat ve Hisse Se
nedatı haklarında kur'a isabet etme
miş gibi muamele olunacaktir. 

30 Nisan 1929 tarihine kadar va

desi hulfıl etmiş olup henüz tediye 
kılınmamı§ olan müruru zamana lif; 
ramamrş 1 inci, 2 inci ve 3 üncü Ter 
tip bilcümle Tahvilat kuponları, kı
ymeti itibariy< tinin % 50 si hesa
bıyla, Mümessiı Senedat mukabilin
de, tebdil olunacaktır. Llzımüttedi
ye oldukları kabul olunduğu halde 
henüz tediye edilmemiş olan 1917 
hesap senesine ve daha evvelki he-
sc:.p senelerine ait müruru zamana 
uğramamış bilcümle temettü kupon
ları ve senevi % 4 1/2 üzerinden bir 
hiısei temettü tediyesi kabul edilen 
1919 ila 1928 hesap senelerine ait 30 
ili 39 Numaralı temettü kuponları, 
keza kıymeti itibariyclcrinin % SO 

ai hesabıyle, Mümessil Scnedat mu
kabilinde, tebdil olunacaktır. 1918 

t
t •e tahsis olunacaktır. .... 

~· ıçre Frankı, ,/oo 900 ayarı niza senesi için hissei temettü tevzi olun 
/ lıt~nde 6,4516 gram altını ihtiva et- mayacaktır. "Mümessil Senedat" is-
li~e olan, 20 Franklık sikkenin tihsali zımnında, bilô. tefrik gerek 

1 
~~•de bir kısmıdır. Şayet İsviçre temettü kuponları olsun ve gerek 
, 
3 

kı, altın bedeli misline nazaran, her hangi Tertip ve ya vadeli Tah
t1;ı ten fazla krymetten düşecek o- vilit kuponları olsun ibraz edebilir

•\ 
1 

ltüJdlmet bu suretle hasıl ola- !er. 
t t arkı da tamamen eda ve tesvi- İşbu Mümessil Senedat "Müteda-
l'~leıneği taahhüt eyler. bil Kuponları Mümessil Senedat" 

BÜTÜN DÜNYA 
SEKİZ SİLİNDİRLİ 
YENl COMMAN
DER OTOMOBİLİ-

As 1 zarafeti berkesin na
zın dikkıtıru celbedlyor. 
Alçak ve uzatılmış hututu 
hafif ve ıynı zamanda 
büyük bir sür'ıte maliki
yetini hissetrlri)'Or. Yumu
şak ve derin koltuklan, NE HAYRAN 

Yeni STCDE BAKRR uı
balınnın failtiyetini temin eden 
evsa!: 

Sekiz slllndlrll STCD~~ BA
KER motorları -iki misli alçal
tılmış şasileri- Daha geniş ka
pılari-Daha geniş arkı merkezi
Otomıiik ha\a kilidl -Kırılma?. 

siper camlan -Rahaı şoför nıa
halll -Emin direk<iyon cihazı

Emln fren ve amlıreyyıj pedal
lan- - Bilyeli yastıklar nzeri
ne müstenit yaylar- Hidrolik a
morılsörler. 

Umumi acentaları: G ve A. 

Baker Llmltet: lstanbul 

Meşheri Taksim - Panğaltı : 
Grand Garage 

lzmlr mentıkasl acenlalığı: 
Fratelll Mınettı 
Adana ve Mersin ve Dlya
rlbeklr mıntıkası ucentalıtı: 

Adanada Hacı bey zade 

Kadri ve şeriki Varlık tlca-

insanı saattı 100, 11 O. 
120 kllometroyu sarsıntı
sız ve adeta hyar gibi 
kateden bu güzel araba· 
nın direksiyonuna oturma
l;a sevkeı.!Jyor. 

Sekiz silindirli yeni 
CO'.\t\lA'.';OE.R modeli 
23968 dakikada 40,000 
kilometroyu katederek 11 

cihan rekoruna, \ ' e 22 beynel 
milel sür'at ve nıukavemet rckorlanna 
sahip olan STUDE BAKER markasına 
yeni halel zafer il!vesine kesbi liyakat 
etmiştir.Bu muhte~em arabanın dircksi -
yonunı oturunuz . 
STUDE UAKER 

dürt tip araba imAl etm~tir: 

B silindirli President 

B • Commandcr 

6 • Director ve Ersklnc 

Her model kendi sınıfının 
şampiyonudur. 

rethanesl. 

Taşranın sair 

acentalar: 
yerlerinde 

Bursada: Şahlm Ticaret Evi 
Gazi paşa caddesi numero 162 
Balıkeslrdc: Doktor Talat 

Şahım ve Reşat beyler. 

Edlrnede:ıPııosof Levı ve 

şeriki. 

(Anadolu Demir yolu mebdelnde vaki) 

Haydarpaşa Limanı Şirketi 
Hisse senedatı ve tahvllit hamillerine ilan 

Türkiye Hükı'.lmeti Celilei Cumhu 
riyesi ile 30 Haziran 19:4 ıarihinde
ki Heyeti Umumiye kar .yıe ~en

dilerine salahiyeti kamile tefviz kı
lınmış olan Şirketimiz Murah!ı asla

rı uzun müzakerelerden sonr 10 
Kanunuevvel 1928 tarihinde 
HÜKÜMETİ CELİLECE TESİ
SATIMIZIN MUBAYAASINA 
MÜTEDAİR BİR 

MUKAVELENAME 
akt eylemişlerdir. 

İşbu Mukavolename, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince, 31 Kanunu
evvel 1928 tarihinde, kabul ve tas
dik ve 12 Kanunusani 1929 tarihli 
Türkçe Resmi Gazete de, Kanun şek 
!inde olarak, ilan olunmuştur. 

Mukavelenamenin esası-
Şirket, Haydarpaşa Garı, Limanı, 

rıhtımları ve antrepoları ve bunların 
üzerindeki ukudu imtiyaziyesinden 
mütevellit hukukunu, demir baş eş
ya ve malzeme ile hukuk ve mevcu
dunun kısmı azamını ve bilhassa 1s
kenderunda bir liman inşası ve iş

letmesi üzerindeki hukukunu, Hüku 
mete devir ve temlik eyler. İşbu de
vir ve temlike mukabil Hükiımct, 1 

Kanunusani 1929 dan itibaren S 

Mart 2002 tarihine kadar ve her se
ne ıs Şubat 15 :Mayıs, 15 Ağustos 
ve 15 Teşrinisani tarihlerinde, dört 
taksitte tediye olunmak üzre, İsviç
re Frankı olarak tesbit olunan teka
siti seneviye tediyesini taahhüt ey~ 
!er. İşbu tekasiti seneviye, evvel e
mirde Tahvilat ve Hisse Scnedatı 
faizlerinin tediyesine.- Hisse Sene
datı faizleride Tahvilat faizlerinin 
aynidır.-ve (aşağı da görüleceği ve 
çhHe) Tahvilat ve Hisse Sene da tı
nın mütedahil kuponları mukabilin 
de ita olunan Mümessil Senedatın 
tesviyesine, ve fazlası da Tahvilat 
ve Hisse Senedatının itfasına hasr 
ve tahsis olunacaktır. 

memiş olan Hisse Senedatı ıçın ar
tık tediyat talep olunmayacaktır. 

3. Tedahülat için Mümessil 
Senedat: Şimdiye kadar kur'a isa
bet etmiş olupda henüz tediye tdil
lncmiş olan müruru zamana uğrama
mı§ biletimi eTahvilat ve Hisse Se
nedatı haklarında kur'a isabet etme
miş gibi muamele olunacaktır. 

30 Nisan 1929 tarihine kadar va
desi hulfıl etmiş olup henüz tediye 
kılınmamış olan müruru zamana üğ
rnmamış bilcümle Tahvilat kuponla
rı, kıymeti itibariyclcı:inin % SO si 
hcsabıyle, Mümessil Senedat muka
bilinde, tebdil olunacaktır. Llzımüt
tcdiye oldukları kabul olunduğu hal 
de henüz tediye edilmemiş olan 1917 
hesap senesine ve daha evvelki htsap 
senelerine ait müruru zamana Uğ

ramamış bilcümle temettü kuponları 
ve scne ·ıi % 5 üzerinden bir hissei 
temettü tediyesi kabul edilen 1919 
ila 1928 hesap senelerine ait 16 ila 
25 Numaralı temettü kuponları, ke
za kıymeti itibariyelcrinin % 50 si 
hesabıyle, Mümessil Senedat muka
bilinde, tebdil olunacaktır. 1918 se
nt'si için hissei temettü tevzi olun
mayacaktır. "Mümessil Sencdat" is 
tihsali zımnında, bila tefrik gerek te 
rcettü kuponları olsun ve gerek her 
hangi vadeli Tahvilat kuponları ol
sun ibraz edebilirler. 

İşbu Mümessil Sencdat "Müteda
hil Kuponları Mümessil Scnedat" j 
namile mevsum olacaklardır. Behe
rinin kıymeti itibariyesi 500 Isviçre 1 

Frankı olacak olan işbu Sencdat faiz 
siz olup yirmi beş müsavi senelik 
tekasit ile !Szımüttesviycdir; ve her 
sene Ttmmuzunun birinci günü ıa
zımüttediye olan işbu senelik taksi
tlerden birinci senelik taksit 1 Tem
muz 1933 tarihinde tediye kılınacak
tır. 

Nihayet açık göreblllyor. 
_ G~zlüğünün adi camlan yerine 
ZEISs PU. :KTAL camlarını vazet
tlrdiğinden bori •çık görebiliyor. 
.\'oıar htr nereye atfedilse bu cı,;,lar 
bütün satıhlarda eşyayı saf ve berrak 
görmenizi ccmin ve gö?.lerin tabii 
hareketlerini muhafaza ederler. 

GözlUkçUnUzden 

EIS 
Punhtal 

Camlarını isteyiniz 
Gözleriniz için dahı İYİ cam ta· 

savvur edilomez. ZEISS l'L' "KT \1, 
caml3n hürün ba~lıca l{ii1lükçülerde 
satılır. Gözlükçü, camların giiılerl 
nizc tarn:ımUc uyKtJn olm3 !: ı:ıı 
temin eder_ 395 numan , ıu ren' li 
PC_ "h.T-4.1. katalol!;u ;\ lüme«i!i : 
lstanbul G. DIEL.\I \:\" \e nlı 1 
müessese~inden isrevini.ı 

İlan 
1:!17'28 tarihli hey'cti umumh·ei 

fevkal!dece mütteh•z mukarrerat 
mııcibinçe ihraç olunan 50.000 ad• t 
imtiyazh hi.;sc senedatının i~ti f1 ... 1 

için. ödenecek mütebaki 'ü'dc yirmi 
beşın mutılebe olunma;ı Türk ko
mür madenler .\nonim ~irkeli ).J et· 
lisi idue;inin 25 Şubat 1929 tarih 'i 
celsesinde tahtı karara alındı!!ından 

~ 

hlssedaran efendiler olbaptaki tedi
yatın icrası zımnında 1 Temmu:ı: 

1929 tarihi için davet olunurlar. -IŞehremaneti ilanları 1 ıı~~kaıiti aeneviye teminatı: namile mevsun olacaklardır. Beheri-
'-\t O.ınet taahhüdatınm noktası nin kıymeti itibariyesi 450 İsviçre 
~ll~ına icra9ını teminen, devir ve Franklı olacak olan işbu Senedat 
\ b Olunan hatların aafi hasılatı- faizsiz olup yirmi beş müsavi sene
llıı ~Şeyden eve!, şirketimiz esha- lik tekaait ile lazımüttcaviyedir; ve 

f>STUDEIAKERQ 

İsviçre Frankı, '/oo 900 ayarı ni
zamisinde 6,4516 gram altını ihtiva 
etmekde olan, 20 Franklık sikkenin 
yirmide bir kısmıdır. Şayet İsviçre 
Frankı, altın bedeli misline naza
ran, % 3 ten fazla kıymetten düşe
cek olursa Hükfimet bu suretle ha
sıl olacak farkı da tamamen eda ve 
tesviye eylemeği taahhüt eyler. 

Tahvilat ve temettü kuponları ile 
kur'a isabet eden Senedata müteal
lik eski müruru zaman müddetleri 
1 Teşrinisani 1914 ten 31 Kanunu
evvel 1928 tarihine kadar muattal 

kalmıştır. Mamafi, 30 Niaan 1929 
tarihine kadar vadeleri hulul et 
mif bulunan ve Mütedahil Ku
ponları Mümesail Senedat mu
kabilinde tebdil edilmek üzre 31 
Kanunuevvel 1929 tarihine ka
dar ibraz edilmeyecek olan bil
cümle Tahvilat ve temettü ku
ponları müruru zamana uğraya
caktır. Müruru zamana meydan 
vermemek için itbu kuponların 
nihayet 31 Kanunuevvel 1929 
tarihine kadar ibraz edilmeleri 
muktazidir. 

Mezat idaresin den: -
Satılmak üzre Eşya şubesine 

bırakılan Ömer efendiye ait Av 
rupa yol Halısı. sahibi meçhul 

bir kebir Tepsi Süreyya beye 
\ U illerine, gayri kabili rücu ol- her sene Temmuzunun birinci günü 

lııı 'd ~r~, tah•is eyler. İşbu haaıla- lhımüttediye olan işbu senelik tak
lıtı •tnı kifayeıi takdirinde, HUkıi sltlerden birinci senelik taksit 1 

'1ı 00
kaan mebaliği Devletin var!- Temmuz 1933 tarihinde tediye kılı

'tt~ Utnullliyesinden ikmal eyleye- nacaktır. 
~İr~ Tahvilat ve temettü lcup-· ·r:ları i!~ 

~Q\Q ttllllizin feshi tarihinde, kur'a iaabet eden Sencdata müteal 
'.11>. ;•t vccaibini doğrudan dol;- !ile eski müruru zaman müddetleri 
~'lı . ırketimiz Eıhamı hamillerine 1 Teşrinisani 1914 ten 31 Kanunuev
'r;_'fa ve eda edecek ve böyle bir ve! 1928 tarihine kadar muattal kal
~ 'en· ~llıu ın vukuu halinde Şirketin ınıştır. Mamafi, 30 Nisan 1929 
•tt . Ilı lllcvcudu, bila ivaz, Hükıi- tarihine kadar vadeleri hulul et-
ı.~ka dh ''I'(' 1 edecektir. mit bulunan ve Müte a il Ku-
lıııı~ 1 

Servis: ponları Mümessil Senedat mu-
'lıııu tıı Maliye, şimdiye kadar ol- kabilinde tebdil edilmek üzre 31 

n. ~eıbi, Doyçe Bank müessese- Kanunuevvel 1929 tarihine ka
'"••d' 'llıe~ı, u kalmakta olup müesse- dar ibraz edilmeyecek olan bil-

necıatının kıymeti ıtibariyelerinc g<>· 
re olmayup yalnız bedellerinden tes
viye kılınmış olan miktara göre ola
caktır. 

İtfa için mevcut mebaliğ itfa pla
nı mucibince muktazi mebaliğden 

fazla ise Hükilmet bu fazlanın iade-
sini ve ya sırf fazla Hisse Senedatı 
ve Tahvilat mubayaasına hasrını ta
lep edcbilecekdir. 

Ahkamı muhtelife: İsviçrcden 
maada, Senedatımız hamillerine ait 

olan İsviçre Frankları, ibrazında te-
diyesi me~rut kambiyo piyasası üze· 
rinden, tediye mahallerinden her han 
ı;i birinde, rayiç akçe ile tediye ki
lınacaktır. 

Mütedahil Tahvilat ve Hisse Se-
i 1'" O.re vücude getirilecek olan cümle Tahvilat ve temettü ku-

urı.· I nedatı kuponlarının tebdili muame-
lıııı. ıye Devlet Bankası ile bu pon arı müruru zamanı. uğraya-
t '" anı M ltsinin icra edilecei(i batada irae o-
;lt . aşılacaktır. Şirketimizin caktır. üruru zamana mt'ydan 
İıı :: halinde bile Umuru Mali- vermemek İçin i~bu kuponların lunan Bankalard•n maada, bundan 

'lı\ U'y t i1ı t 31 K" I 
9 

böyle bilcümle kuponların ve "Mü-
• ııı "lı ' ve tedviri işbu iki Ban n aye anunuevve 192 · 
''t' ' de · t rih' e kad 'b d'lm . ı tedahil Kuponları Mümessil Scnc-Gr1t· •ıll1!c ipka olunacaktır; a ın ar ı raz e ı elen 

ıı.ıa::• liükumeti de, bu takdir- muktazidir. dat" a ait teka•iti .eneviyenin tedi-
•lı ~ z'k yesi, Tahvilat ve Hisse Scnedatının llt it lıe ı rolunan tediyatı, ha- Binaenaleyh hamilleri şimdiden, 
İl 't:~r1t·llabına olarak, Doyçe Bank ve nihayet 31 Kanunuevvel 1929 ta
~tiıye Devlet Bankasına icra rihine kadar, 30 Nisan 1929 tarihi-

~-'<lııi]J taahhüt eyler. ne kadar vadeleri hulıi' etmiş olan 
•'ili\•- •r, liükümete kar<r Do,.ce bilcümle Tahvilat ve temeıt:ı kupon " ..,,raf • :ı ' • 
~ •ndan temsil olunacak!;.,- larmı, Mümessil Senedat mukabilin-
~,· d.e, tebdil edilmek üzre, işbu mua-

~ ht 
Un<lan ıı: Yeniden mübaferet: mclatın tecemmü ettiği ve muvak-
lıt. i; Yle umuru tediye atide· kat makbuzlar ita edecek olan zirde 
l ~•rind · d'l kt' ~ ........_ 't .en ıcra c ı ece ır: gösterilen müesseselerden birine ib~ 

~11\~, •h\'Jli.t: faizlerin sureti raz eylemcğe davet eyleriz: 
~1P iç; da tediyesi , III üncü Berlinde ve İstanbulda Doyçe 

~ 't' 1~1,: 1 
liaziran 1929 da vade- Bank, Viyanada Wiener Bank-Ve-.._ •t. '«k ku . 

'''lı/'P i . pon ılc, I ve II n- rein, Zürihda Credit Suisse mües-
•r k !ııı 1 ~;n 1 Teşrinievel 1929 da seseleri. 
'l',;:ııah •decck kupon ile, tek- Hamiller, bir adet "Mütedahil 
·ı~ •itaı taktır. Kuponları Mümessil Senet" in istih 
'\ ~de1 Jı:uni!lcri, kuponların hu .. li için muktazı tam kupon adedine } u •rınd 
'ıt <re e lAzımüttediye ol- malik olmadıkları taktirde, işbu ilan 

· ı~· ' vad 1 ı ıe•eı _eleri 1 Haziran ve 1 kalar, noksan kuponların mubayaası 
loo ~<lıılarta''.hlerinde hulıil ede- ve ya füruhtu için, anların emrine 
"' •-r. ıçın d d' 1 ~" t"':nkıık 'l' , ama e ır er. 
llı•i 1Çr0 p ahvı!lt kuponuna Mümessil Scnedat, nihayet senei 
'•~\l.lt ltu rankı, 2,500 Franklık haliye Temmuzunda, ita olunabile
. ı, I• Ponun 2 İ -•,S()Q a 8,12 ıvıçre cekdir. Bunların Borsada alınıp sa-
)le !40.li, l>l l'anklık Tahvilit ku tılması talep olunacaktır. 

• "'' ' ay· ıı.. ~ ~adet ıçre Frankı, heaa- IV. İtfa: İtfa muamelesi, bundan 
'"l\lı, ~r(Jıı. ;rı 1 Kanunuevel ve 1 böyle, bili tefrik her hangi cinsten 

• ı 1 -rınd h 
I> 1\ e ulu! edecek ku- olursa olsun, evvel emirde, Borsada 

·~ '••; >lltı 1k 'l'a . fiatleri en düşük olan Senedatın 
~l~ Ctı l> hvılat kuponuna mubayaası suretile, icra kılınacak-

1\~I~ 1 
•up ••nkı, 2,SOO Franklık tır. % 50 den dun bir fiatlc muba

~'lıı 1 ~·5oo ~una 28.13 İsviçre yaat icrası kabil olamayacak olursa, 
~ 

1
· l 1 ~0 63 1 ranktık Tahvil!t ku itfa muamelesi kur'a keşidesi sure-

. l '" •viçr F kı 
1 

1 •4 ·~ p ' ran , hesa- tile icra olacak ve kur'a iaabet eden 
ı,;. a1ı rankı olarak scnevt Senedat, kıymeti itibariyclerinin % 

1 2 ine· • •dt'Ceklerdlr_ 50 si heaabile, İsviçre Frankı olarak 
tı,, ı ve, lln 

1nd~ . eU Tertip tediye olunacaktır. Bedeli tamamen 
0 Yle aynt derece- tesviye edilmemiş Hisse Senedatına 

e•ki (prospektüs) ilanlarında mez
ki1r ve muharrer bulunan zirdeki 

bilcümle Bankalarda, icra edilecek
dir, şöyl r ki: 

Berlin, Frankfort (Mein), Ham

burg, Stutgart, Amsterdam ve İstan

bulda, Doyçe B~nk müessesesi Ber

lin, Frankfort (Mein), Hamburg ve 

Stutgart da.. . . . . . Dresdner Bank 
müessesesi Berlin, Frankfort (Mc
in) ve Hamburgda, Commcrz-und 
Privat-Bank Aktiengesellschaft mü
essesesi, Bcrlin ve Frankfort (Me
in) da, Darmstadter und National 
bank Kommandit gesellcschaft auf 
Aktien müessesesi, Frankfort (Me
in) da, Deutsche Vereinsbank Kom
manditgeoellschaft auf Aktien mü-
essesesi, Berlin de ........ S. Blei-
chröder müessesesi, Frakfort (Me-
in) da,_ ...... . ... Jacob S. H. Stern 
müesseses i, Frankfort (Mein) ve 
Berlin de, Lazard Speyer-Ellissen 
Kommanditgesellschaft auf Aktien 
müessesesi, Hamburg da,. ....... L. 
Be hrens & Söhne müessesesi, Ham
burg da,. ... , .. M. M. Warburg & 
Co mücs~esesi, Viyana da,. . . . Wi
ener Bank-Verein müessesesi, Zü
rih, Bal ve Cenevre de,. .... Credit 
Suisse Brüksel ve Amsterdam da, 
Banque de Paris et des Pays Bas 
müessesei. 

Brüksel de,.... Cassel Ilı: Co mü-
essesesi, Anverı tc,. . . . . . Banquc 
d'Anvers. 

30 Nisan 1929 tarihine kadar va-
desi hulıil etmiş olan kuponlar itin 

Hmı hu-

susıyeye haıel gctın.uemek şartile, 1 
Kanununsani 1929 tarihinden itiba-

T ekıısiti seneviye teminatı: 
Hükumet, taahhüdatmın noktası 

ren müruru ziıbıati müddetleri ber· noktasına icrasını teminen, devir ve 
veçhi ati tesbit kılınmıştır: temlik olun.an . tesisatın safi hasıla-

a) Vadeleri hu!Cıl etmiş Tahvilat tını, her şeyden evvel, Şirketimiz 

ve Hisse Senedatı kuponları ile "Mü eshamı hamillerine, gayri kabili rü
tedahil kuponları Mümessil Sene- cu olmak üzre, tahsis eyler. İşbu ha 
dat" a ait 25 adet senelik tekasit sılatın ademi kifaycsi taktirindc, 
için: hulillü vadelerinden itibaren Hükumet kaffei noksan mebaliği 

beş sene, Devletin varidatı umumiyesinden 
b) Kur'a isabet edecek ikmal eyleyccekdir. 

Tahvilat ve Hisse Senedatı için: Şirketimizin feshi taktirinde, 
Vacibüttediye oldukları tarihden iti Hükumet ve caibini doğrudan doğ
baren on sene. Şirketin Esham ve 
Tahvilatı elyevm Türkiyede haiz 
bulundukları vergi, dail1ga resmi ve 
sair har . muafiyetlerini, hatta Şir

ketin feshi halinde dahi, muhafaza 
edeceklerdir. "Mutcdahil Kuponları 
Mümessil Senedat" ayni muafiyet
ten müstefit olacaklardır. 

Karilı<n, 2 inci Tertip Tahvilat 
için 1 Nisan 1924 tarihinden itiba
ren vadeli yeni kupon var~kaları ita 
olunacaktır. Bunların tarihi itası hi· 
!ahara ilan cdilecekdir. 

Şirket, Tiirkiye Hükumeti tara
fından 1918 ila 1927 hesap seneleri 
için Bilanço tanziminden müstesna 
tutulduktnn sonra, 31 Kanunuevvel 
1928 de kat ve tanzim olunan Bilan
ço ile beraber İdare Raporunu 25 
Mart 1929 tarihinde inikad eden He
yeti Umumiyeye taktim eylemiştir; 
işbu Heyeti Umumiyece tasvip olu
nan bu Rapor ile 10 Kanunuevvel 
1928 tarihli Mukavelename metni, 
tcdiyat gişelerinde, haınillerin emri
ne amade bulunmaktadır. 

Istanbul, 1 Mayıs 1929. 
ANADOLU DEMİRYOLU 

ŞİRKETİ 

ŞAYET 

1 KERE 
PERTEV DIŞ MACUNU 

İstimal etmiş i eniz takdir e

dersinizki ne di~ etlerinizde ilti

hap ve kanamak 'c ne de dişle
rinizde gerek igara ve gerekse 

suveri saire ile tııhassul eden sa
nlıklıırdan eser kalmam~nr. Bun

dan mııda (PERTEV DIŞ MA

CUNU) diğer macunlar gibi KUR

ŞUN tehlikesi ıırzctmez. ZiRA 
Pertev diş macunu kalay tllpler 

derununda ihzar edilmektedir. .. . ... 

ruya Şirketimiz Eshamı hamillerine 

kar§ı ifa ve eda edecek ve böyle bir 
tasfiyenin vukuu halinde Şirketin 

bilumum mevcudu, bi13 ivaz, Hukfı
metc intikal edecekdir. 

Mali Servis: 
Umuru Maliye, şimdiye kadar ol

duğu gibi, Doyçe Bank müessesesi
ne mevdiı kalmakta olup müessesei 
mezkfire vücude getirilecek olan 
yeni Türkiye' Devlet Bankası ile bu 
hususda anlaşacaktır. Şirketimizin 

tasfiyesi halinde bile Omuru Mali
yenin rü'yet ve tedviri işbu iki Ban 

kanın uhdesinde ipka olunacaktır; 

ve Türkiye Hükumeti de, bu taktir
de, balada zikrolunan tediyatı, ha
miller hesabına olarak, Doyçe Bank 
ile Türkiye Devlet Bankasına icra 
eylemeği taahhüt eyler. 

Hamiller, Hükumete karşı, Doyçc 
Bank tarafından temsil olunacaklar-

dır. 

T ediyata )1eniden Mübaıeret: 
Bundan böyle Umuru tediye ati

deki esas üzerinden icra edilecek-

dir: 
1.- Tahviii.t: Faizlerinin sureti 

muntazamada tediyeıi, 1 Teşriniev

vel 1929 da vadesi hulul edecek ku
pon ile, tekrar başlayacaktır. 

Tahvilat hamilleri, kuponların hu 
tülü vadelerinde liizımüttediye ol
mak üz-re, İsviçre Frankı olarak se
nevi % 2 1/ 2 faiz, yani kupon ba
şına 6,25 İsviçre Frankı, ahs ede
ceklerdir. 

2.- Hisse Senedatı: ı Kanunu
suni 1929 tarihinden itibaren Hisse 
Senedatına, mütehalif bir hissei te
mettü yerine, tediye olunan serma
ye üzerinden, keza İsviçre Frankı 
olarak, senevi % 2 1/2 nisbetinde 
mukannen bir faiz tahsis olunacak
tır. Tediyat, her scnci hesabiyenin 
hitamını takip eden 10 Kanunusani 
tarihinde ve ilk defa, 1929 hesap se
nesine ait olmak üzre, 10 KAnunu
a:ıni 1930 tarihinde, icra kılınacak-
tır. 

Bedeli henüz tamamen tediye edil 

Binaenaleyh hamilleri şimdiden, 

ve nihayet 31 Kanunuevvel 1929 ta

rihine kadar, 30 Nisan 1929 tarihine 
kadar vadeleri hulUI etmiş olan bil
cümle Tahvilat ve temettü kuponla
rını, Mümessil Sencdat mukabilinde 
t~bdil edilmek üzre, muvakkat mak
buzlar ita edecek olan zirde gösteri
len müesseselerden birine ibraz eyle 
meğe davet eyleriz: 

Berlinde, Frankfort (Mein) da, ve 
Istanbulda: Doyçe Bank, Zürihde, 
Credit Suisse müesseseleri. 

Hamiller, bir adet "Mütcdahil 
Kuponları Mümessil Senet" in istih 
sali için muktazı tam kupon adedi
ne malik olmadıkları taktirde, işbu 
Bankalar, noksan kuponların muba
yaası ve ya füruhtu için, anların 

emrine amadedirler. 
Mümessil Sencdat, nihayet senei 

haliye Temmuzunda, ita olunabile

cekdir. Bunların Borsada alınıp sa

trlması talep olunacaktır. 

IV. İtfa: İtfa muamelesi, bundan 

böyle, biJa tefrik her hangi cinsten 

olursa olsun, evvel emirde, Borsa

da fiatleri en düşük olan Senedatın 

mubayaası suretile, icra kılınacaktır. 

% SO den dün bir fiatle mubayaat 

icrası kabil olamayacak oluraa, itfa 
muamelesi kur'a kcşidesi suretile 
icra olacak ve kur'a isabet eden Se
nedat, kıymeti itib>riyelerinin % 50 
si hesabiyle, İs\ re • rankı olarak te 
diye olunacaatır. Beueli tamamen 
tesviye edilmemi§ Hisse Senedatına 
gelince, işbu % 50 nisbeti Hisse Se
nedatının kıymeti itibariyelerine gö
re olmayup yalnız bedellerinden tes
viye kılınmış olan mıktara göre o
lacaktır. 

İtfa için mevcut mebaliğ itfa pla
nı mucibince muktazi mebaliğden 

fazla i•e Hükiımet bu fazlanın iade
sini ve ya sırf fazla Hisse Senedatı 
ve Tahvilat mubayaasına hasrını ta
lep edebilecekdir. 

Ahkamı muhtelife: İsveçreden 
maada, Senedatımız hamillerine ait 
olan İsveçre Frankları, ibrazında te
<1iyesi meşrut kambiyo piyasası üze
rinden tediye mahallerinden her han 
gl birinde, rayiç akçe ile tediye kı-

ait bir Çorap makinesi, Hall(beye 

ait bir Gaz sobası. Hasip beye 

alt 25 lO adet Çini Taşı llAn 

tarihinden itibaren 15 gün zar

fında sahipleri tarafından müra

caat edilerek kaldırılmadığı tak

dirde alelusul bil müzayede sau
lacagı ilan olunur. 

lınacaktır. 

Bundan böyle bilcümle kuponla
rın ve "Mütedahil Kuponları Mü
messil Senedat" a ait tekasiti senevi 
yenin tediyesi, balada zikrolunan 
Bankalarda, icra kılınacaktır. 

30 Nisan 1929 tarihine kadar va
desi hulill etmiş olan kuponlar içir 
3 üncü fasılda muharrer ahkamı hu· 
susiyeye halci getirmemek şartile, 

1 Kanunusani 1929 tarihinden iti
baren müruru zaman müddetleri beı 
veçhi ati tesbit kılınmıştır : 

a) Vadeleri hulıil etmi~ Tahvilat 
ve Hi•se Senedatı kuponları ile 
"Mütedahil Kuponları Mümessil Se 
nedat" a ait 25 adet senelik tekasit 
için: Hulillü vadelerinden itibaren 
beş sene, 

b) Kur'a isabet edecek Tah
vilat ve Hisse Senedatı için: Vaci
büttediye oldukları tarihden itiba-
ren on sene. 

Şirketin Esham ve Tahvilatı ely
evm Türkiyedc haiz bulundukları 
,·ergi, damga resmi ve sair harç mu· 
afiyetlerini, hatta Şirketin feshi ha
linde dahi, muhafaza edeceklerdir 
"Mütedahil Kuponları Mümessil 
Senedat" ayni muafiyetten "müste
fit olacaklardır. 

Kariben, Tahvilat için 1 Teşrini 
evvel 1922 tarihinden itibaren vade 
li yeni kupon varakaları ita oluna
caktır, 

Bunların tatrihi itası bilahara ilan 
edilecekdir. 

Şirket, Türkiye Hükümeti tara
fından 1918 illi. 1927 hesap seneleri 
için Bilanço tanziminden müstesna 
tutulduktan sonra, 31 kanunuevvel 
1928 de kat ve tanzim olunan Bilan· 
ço ile beraber İdare Raporunu 2S 

Mart 1929 tarihinde inikad eden He
yeti Umiyeye taktim eylemiştir; iş
bu Heyeti Umumiyece tasvip olunan 
bu Rapor ile 10 Kanunuevvel 192P 
tarihli Mukavelename metni, tedi
yat gişelerinde, hamillerin emrine 
amade bulunmaktadır. 

Istanbul, 1 Mayıs 1929. 
HAYDARPAŞA LİMANI 

ŞİRKETi 

hurn• 

< 



Bin Söz 
Bir Re3im 

. . 
lşbankası hey"etl umumiyest, senelik tçtlmaını An karadaki merkezinde akdetmiştir. Fotorraf muhabirimiz tara. tından ı Şirketi hayrlyenln Yeniden inşa ettlrdltt ı Casuelukla maznun Kuım Tevflkin muhakefll 

bu içtimada ~iman ~fotokr~fı bu vesile ile dercedlyoruz ___ _ Altınkum vapuru d_ü~lm~ıJl!ıza gelml9ttr dun dc•am edildi vo bazı tah!tler dinlendi. 

Haşaratı öldüren bütün fl•ı 
müsta zarat arasında a birinciliği kazanmış ve Fransa Hariciye nazareti ve Türkiye şe. 

benderliğince resmen tastik edilmiştir. Çiif1, 
yarı yarıya daha ucuz ve tesiri yüzde yüıd~ 
FLıDA ismine ve markasına dikkat . 

Sulh ve sükuneti ihlal eden 
Kar anlıjıla himayesi ıahhnda uykunuzu 

ihlAI ,t ıakıcı ı~ırışlarıyle rahatınızı selp 
-. ı.ıiraplı s•aller geçirten tahta kuruları 

oldürmek ıçı• Flit kullanınız . Flit; tahta 
kuruların, kanncaların veya hamam bö~k· 
ltrınin gızlendıkleri yuvaları tabrıp, yu· 
murıalarmı l!na ve bilümum haşaratı illa! 
eder. Ayni ıamanda size zararı dolmnmJz 
'' kat'iyen leke bırakmaz . 

( Flit ) i dıjıer haşarat öldürüdi adı 

m>)il~rle karı~ıırmamalıdrr. Daha bGyük 
ve daha kal'i ltwl size memnunıyetbahş 
bır ">(Cnıtre h min ede~ektir 

Tu1umbasıyla Sıkınız 

Turkly" ıçın umumi d~İ)oau ı ;:;~;> 
l.tanltuldı Galı1ıdı YoJ'rOd• Hın Mı. t _,l 

J, BEAT ve ~OREKASı •• .,.• 

3 

.'\ ni,tun·a falıı ihlan heıarİ.n <anclaliyeleri ıımuml <0tış depos;lstaıılıuldrnı 
l\ourcı ••ıı:ıu hanında 4-0-47 numaralı Joz. N. Aciman telefon lstanbul 2409 
l lamış; a nı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ,.e fantaz 
kı~ma~lar, mutenevvı ı~rur, perde mis.ter, tüli keten perde, ortüler; mar< 1ken 
tı ılrrı. pıriç komi~ masif pırinç ve lake karyo!.lar ile çocuk karyolaları fabri
' ı lıattna >attlmaktadır Viat maktudur. Handa asansor vardır. 

=-~Bayramlık elbiseleriniz için 4 l (~'~{ Z.A .. R, c•ddçn;~ i('öas'1·~1VnA•K 
'l'i<'"1eıhar., nı /.i) oret cdıntz. \ lczkör magazada gerek kendiniz w 

J!<•rt k"t ~· 1 >t' ;. ı.:·ınıı için galct j..,'1.İzel kuma$1ardan \'t: ı.;marl.::ımndnn farksız 

ı · ostüınler, Pardesüler, Pantalonlar 

AL TiNCi BÜYÜK 

r JlARE PilANG~~u 
5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayııcn : 25,000 j5,00Q 12,00Q 10.000 liralık 
lkrıınılyeler ve 10.000 liralık bir mükılfııt. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

-· 

1. 

.......... a.m;amm• .. 

YELKENCİ 
YAPlJHLARI 

Kara deniz ~b ve sor'a! qo&luı 

Samsuu 
VAPURU 

M! ~ıs Çarşamba 
l(llnil akşamı Sirkeci rıhtımın· 

ılan hareketle dokru (Zongul

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson , Trabzon , Surme ve 

Rlzc ) ye gidecektir . 

Tabi!At için Sirkecide yelken· 

el hanında kAin acentasına miı· 

racaat Tel. lstanbul r 515 

............. ma .... ~ 

Buz ilanı 
laraa~a~ moessesab tati~i umumllilln~en 

15 kAnunuevelden mayıs nihayetine kadar olan müddet zarlınka mevkii ratblka konulan kış 

tarifesi mucibince buzun beher okkası beş kuruşa ~atılmak !Azım geliyor~a da hu sene sıcaklann 
erken gelmesi halkın buza olan ihtiyacını arttırmış olduğundan on beş mayıs 92Q tarihinden itibaren 

yaz tarllcslnln tatbik olunaca«ı ve bu tarife mucflılnce tarihi mczkOrdan itibaren buzun okkası her 

yerde üç kuruşıı saulaca§ı illn olunur. 

11 EMVALi M E T R U K E i LA NA Tı I 
Semti 
Kızılıopn 

Mahallesi 
Tuğlacıbı 

Sokağı 
Bığdad caddesi 

No. 
57 atik 

183 cedit 

Nevi " 
Tamamının kıymeti muhımmen1:r 

Llra 
l\1aa bahçe koşk 8000 'Stklz tıkrnıc 

vJu:temtfAu: iki kıttır mu sofa on oda ve kllar ve mutbak ve iki helA ve maa tulumba sarnıç çamı
şrrh~ ile u~ak oha<ı ayn olarak bahçeıindedir. Altt donüın mıktanndaki bahçesi dört du· 
varlı muhattır. Bahçesinde çam ve envıi meyva ığaçlan ve bir miktar boğ mahalli ve tu• 

lumbah bilyıik kuyusu vardır. Elektrik ve kumpanya suyu tesieat w tertlbıu vardır. ~ e y n s R t ıl n ..................... 
Merkez Accnusı: Galata köprü 

batında Beyoğlu 2362 5ubt 
acentt<ı: Mahmudlve Hım ılıttda 

lstınbul 274-0 · 

RnlAda ev~sh muharrer köşkün bedeli sekiz taksine tediye edilmek üzre 8000 lirn bedeli muhammen ile ,e 
kapalı ıarf U:!ltffyle 1 /6 92Q tarihine mil<adif Cumartesi rınü s .. t ı S ıe müzıyede>i mukarrerdir. Taliplerin be· 
deli muhaınmcnin )Üzde Hdi buçuğu he<abile teminat akçeltri ve ya muteber bankı mektuplarlle emvali metruke 
~atı~ komsiyonnna mtirıcııtlırı. 

1 

jzmir sür'at post ası 
( Gl'f.Cfi:'\o!AL ,ı vapuru 17 

!\1ayıs Cuma 14.30 d:ı Calata 

rıhtımıudan hareketle Cumar

tesi sabahı lzmirc gidt>cek ,.e 

Pazar 14,30 do lzmirden hare-

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Yapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

l ra~zon ikinci ro ta:ı 
(A"\KARA) vapuru ı 6 :\lay ıs. 

pcr~tmlıe akşamı ( :aJata rıhtı· 
mından harekede Zonı;ııldak 

lnebolu Sinop Sömsun l'nye 

Fatsa Ordu ( :ırcson Trabwn 

Rizeye gidecek 'e Ol Trab· 

zon, Polathane Gireson Onlu, 

Fatsa Samsun, ."inop lnebuluya 

ul!:ravarak gclecektır. 

ra~lıı:t ediniz 

••• 
Semti Mıhılle>I Sokağı No. Nev"i 

Kıymeti mulutmmcncleri 
Llrı 

Kadıköy 

Yeşilköy 

Rasimpaşa 

Koı· içi 
~iılcymın efendi 5 maa bahçe ııı tamım hane 500 peşin para ile 

dört taksitte \'ıpur iskelesi l O mu bahçe ıhfap hane 1250 
MüştemilAıı: liç oda bir mutbık bir hal~ 

llallda ev.ıh muharrtr •mllkin hizalınnda gwterlldltJ veçhlle miılkiyeıleri 2615, 929 tarihine müsadıf Pazar 
gıınil saat l S de aleni müzavedt ile .atılacakur. Taliplerin bedeli muhammenln yüzde yedi buçutu hesıblle teminat 
ıkçeleriylt emvali metruke '""Ş komisyonuna muracutlın. 

MaMa 
Dr. I-Iakkı Şinasi 

En '1hhi c,:ocuk !(lda·ı 

UFUK 
BiÇKi DiKiŞ MEKTE.BI 

Dikiş bilen hanımlara 
ÜÇ VE ALT! AYDA 

l\hka<t:ır. h•ç dikiş bilmeyenlere 
bir 'e ıki ~enede terzi diploması 
verir, diplomalar :Vlaeril müdürlü
ğilnden ta>dik edilir. L >ulü tedris 
asrın en ~on mttOl~U Uzcnnedir ·raş~ 

radan ıalebt kabul edilir Kayıt \'t 

~trait için mtktı::bt muraca3r. 
Beyazıı ~ahuncıı ! lan sc>k>k: • o ~ 

. Satılık 
lzmtr · !\andırma dcmirrnlü üzt

rındt krrka~aç k.~sının ) eg:lne 

Cl'Z30t::oi ~atıJıktır. ralipll:f (ıradaki 

sahibi Scmsttein bej·emür.ıt·ıı: ıtları. 

~--· Kiralık ve satılık köşkler ·--.... 
Coztepede, hat üzerinde, ve ista,yonı 100 metro mesafede muııtı· 

zam duvarlarla muhat dört dönıim çamlık hahçe dablllnde ılı katlan 
kAgir, h•riçleri ı ağlı boyalı sekizer oda ve milştemilAııan lbartı kuleli 
koşk nauıııle maruf iki koşk kiralık ve satıiıkur. 

içindekilere müracaat olunması 

-»-»->>-»->>->> KUNDURALARINIZI <t-«·«-«·<t-<t--» • 
:: AMİRALİS ten ALINIZ. ~ 
-» ı\\uhtellf modeller üzerine büyük stok • 
-))-))-))·>)-))-))-)-) Beyo~lu lsrikl~I caddesi 367 (t-ff(t-•<t-<t-

Jö ZEF PUIALlOES KOMiSYON TICJBETUUESI 
YAPRAK TÜTÜN SATIŞI 

tahvilat için avans şerait gayet müsaittir 

Rathaustr. 27 · Drcsdcn: Pı:rmoser Stresse 10 11 

KARON Alman 
Reyoglıı 

kltaphanesl 
Tııncl meydanında 523 

~='~ ,, 

· · 1 1Belsoğukluğu frenği 
ıtriyat fabrikası oıanıarıo nazan dikkatin~ 

:\,rupa lavanta, prıdra, ko· Dr. Horhoronı 

Devlet ~emir JDlları ve liınaıııarı i~arei umu~ 
IIlİJHSİD~en : 

1;; 5· 'J'.29 tarihine mli•adif Çar~amlıa gıınünden itibaren Maltepe 

ile Bo,tançı atm;!nda ( Kliçük yalı) namilc lıir durak açılacaktır. lonya, krem \ c di~ pasııılarına Fennin en son usulile kaı"i 
laiktir. olarak eski ve yem helsoğukluğu, 

Adres: Nuruosmaniyc cadddcsı 

ikbal kıraathanesi kar~!'ında. 

••• Dr. Operatör ••• 

RlZA ENVER 
Ba.1ur nıcmdcri, fistül Y. s. 

makat ha<talıklarıylc bilumum 

kadın rnlıatsı;dıkları \ c kısır· 
Jık en yeni u ulkrlc tedavi 

frengı, idrar darlığı, bel gevşekliği 
\e mesane H btlcümle kadın ra 

haısızl!kları tedavi olunur. l~eyoglu 1 
Tokatlıyan yanında mektep sokak 
. ·o 35 Tel: l.l. O. 3152 

Banliyö tarifesindeki J,aıarlardan 17 /21 37 /4 r /45/ve 22/26/38 
40 ve 44 No katarların mezkur durakta lıircr dakika tevakkufla 
yolcu alat:aı;ı muhterem halka ilan elunur. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

1 

durur. Ciğaluglu, Emniyet 

••~andığı kar~ısında No. 3;" 

Bir buçuk asırdanberl 
Maruf " H~cı CcmaH zade • •e 

•ı laizi imuyaı Türkiye cumhuriyeti. 
• Kandi) ah çifte Samı • markalı sa
bunlarını dayanıklığı ve nefaseti ci· 
hetindcn menfaatiniz içın her yerde 
U&)ıııtz Uepo!u : A>ma alu Hacı 

Cemali ı1ade Sükı man ~ami 

ldarcmize IOzumu olan kalay .e antiınuvan münakasesı JJ-b 929pcrşembe 
gıinü saat (16) da Ankarada malzeme dairesinde icra edilecektir. l\lünaka· 
saya işıırAk edeceklerin teklif mektuplanm ve kalay için (1200) antimuvan 
için (150) Türk liralık teminatt munıkkatelerini yevmi mezkôrda saat 
( 15,30) a kadar Umumi idare yazı işleri müdürlüğüne 1trmeleri l~zrmdır. 
Talipler münakasa şrtnamelerini (300) kuruş mukabilinde Ankarada mal 
zeme daırcsinden liaydarpaşadı mübayaat komısyonundın tedarik cdilebılir. 

FLiT. FLIDA . FLlTOJ\~ 
foptan ve perakende ,,.ıı: 

mahalli ~· Zaman ecza , e ,ı 
depo'u 

kapı No 37 
_.,;----·----':·~ 

AHAL11 MUHTEREMJi:\ 

İLAN 
Türk Anonim Elektrik şır~t 

latanbul Şubcıi aklamının "
0 

caddesinde Babıali yakinindt)ı 
diki binadan, 13 Mayıa J 929 J.ldl 

yazıtte htanbul lisesi kar,151~ 
0 

lektrik Evi tcımiye edilen rt rP 
naya nakledilecekleri muhtef' 
tanbul ahaliıine arzo)unur. . ,ı 

Bunun için Istanbul Şutı<•' 
mı 13 Mayıa 1929 Pazartesi ~ 
leden sonra kapalı bulun•'' 
reyan inkıtaları ve saire gilJI 

t 
cel hususa! için abalii ıno" rl 
yevmi mczkOrda öğleden '"" ,ııf 
yoğlunda Tünel meydanınd• 

6 Hanına, Telefon Beyoğlu 9! 
racaat edebileceklerdir . 

Van nafia aermüheP ıı 
den: Van-ôevaş-Bitlis ( ( 
tarikının birinci kısmınd~ 
lira (22) kuruş, ikinci ~ıiK 
(54205) lira (65) kurut• 

11 kısmında (31096) lira (29~ 
muhtelif cins ve açıklıkla dl 
latı ıunaiye itı'!"litı iki ":""• tc 
edilmek ve bedeli usul!ill• 

tediye edilmek üzre ı/5/91911İ'j 
den 1/6 /929 tarihine ıra"'1 ~ 
müddetle münakııuya kOl'

11 f"'." I 
Talip olanlardan m!inak&~~ 
öğrenmek ve evrakı k~~ 
mek isteyenlerin Van ~il~ 
baş mühendisliğine "'~ 
lfn olunur. . · ~ 

Yüksek mühen~ 1töP;/, 
müdlirlıı§ünden: Gaıı. 1 dl~., 
n!ln projesinin tanzırıııP ıııılıl"'. 
edip elyevm şehriıniıde ) /. 

Paris ( Ponts et Chauss~~r ı' 
tebi mlidiirlerinden pr yı>'# • 

rıı• ~ v 
Plgeaud tarafınd~n.. saat 1 • 
inci çar~amba günU bir ~ 
mühendis mektebinde eli~ 

J.rıu 
ferans verilecektir. 

1 rıur. 
rln teşrifleri rica 0 u ~ 

PARlSTfi: MCSE :ı~ 01e~ 
Golenkur caddesı <. _.,.1.P"".» 

. ur ........ 
93 bütün esbabı 15 ,

0
)11 ı• 

tuvalet kıbine.1 ve banl fel~I 
60 frank. 

Telefon. 30 il! . 
01

.f;L , 

resi. Paris 23 ML S ttJ~ 

Doktor Seyf~ ~~ 
1 firePgı. .. r 

Her nevi el t, ıdr•r o;,ı 
eski belsop;tıkluğU eni '~ 
ademi iktidarı en ~li el ıl 

Sııbll' IJt· 
tedavi eder, . ustilfl 
Gayret kütııphanesı 1 

gün saat (12-6) ,.~$ 
l{oŞll 

Koşunuz! ctııı' ., 
Çaknıakçılarda ç f Lırill" 

ğındakl kuş . tuyil , 85~1< I*' 

Yü:ıUı: kuş tLiYll J 0ııııri -1 
d .ute ~ ., 

yorgan on ört, S ıcıırtJŞ ~~JY 
dır. Kllo ile 12· rııaıısu!' 
lar ku tııylerJne uıt"r. 

rııevc 
!ar her renkıc 


