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~ARA VE POLiTIKA 

l,ni Türk Cumhuriyeti rejimine 
laka bir kusur bulmak isteyen· 

Otıun her şeyde iyi işledığini, fa. 

Tevfik 
iktisadi islerin pek acemisi ol-• !!!!11!!!!!!"'!!11!!!"'1!11.!l!!J!!i!ill:ilıGliiiiiii••ım .. 

.onu söylcrİer. En ziyade memle-j f.ll!!!!!l!!J!•l!!lll!•~~ 

.hudutlarının dışından akseden I ..... ~tıJllf' 

. . 

ı Maaş derecesi Ajanslar konferansi 1 , Mıµıl{imler. 
1 ~- - T b d . ___._ __ --_:; 
'B" ·· · 25 mayısta ara ya a Dün toplandılar ve utçe encumenınce toplanıyor ._ . : -

tebdil mi edildi'? kararlar verdıler 

l<lki Avrupa mali aleminin pro· 
dası eseri olan bu iddia, kendi 

ıda bile,günden güne esaslıbir 

t halini almaktadır. "Her sa

rnuvaffak oluyoruı,lakin.iktisa 

lıt sahasına girdik' yaya ~h· 
~l:!'' Ve bu noktai nazardan azi

•denler yavaş, yavaş, her yapı
ltyi hiçe saymağa başlıyorlar: 
~ndim, bütün bu inkılap dediği
kyler de ne oluyormu§, mes'elc 

larımızın doymasında, karınla .. 

. Asgari maaş 40 lira 
liıııl1!11 olacak, Tekaütlerin 

Konferansa 45 ajans mü.
messlli iştirllh edecek 

Beynelmilel ajanslar kon
feransının şehrimizde topla-

. . 
Maarif vekaletine 
bildirilmek ilzre ve

rilen hararlar nedir? 

1 
ın !" diyorlar. 

ile muhakememız bu derekcyc 

~ mü bütün cihana hayret ve

•oca Türk inkılabı, bütün bu si

~. içtimai basü badelmevt di
!latda bir küçük zabıta vak'ası 
1tbesine iniyor; karından gelen 

'ilce bütün güzel, ulvi ve buyuk 
it ' 
, tı yutuyor. 

'.z her mcs'elcyı iktisadiyata ir
~en bu zümrenin haklı olup ol-
1<tarını tetkik edecek degi\iı:. 

~,, ı,izdc değil bütün cihanda 

"'ı olan bu cereyanrn önüne dur 

Yani bu azgın pragmatizme 

bir nevi paslı idealizm silahı 

llı~kabeleye kalkı~mak. cür'etini 

1 im.izde bulamayız. Bu kimseler 

'ti de haklıdırlar, belki de mide 
1t'l esasıdır. Bizim anlamadığı .. 

Romada dün M. musolinl ile son bir mülakat yapan 
ve şayanı dikkat beyanatta bulunan Hariciye 

vekilimiz T. Rüştü Bey 
• 

Te Rüştü Be diyor ki 
Türkiye - İtalyan münase

batı gayet samimidir 
Ahmet Zogonun Arnavut 

Krallığını niçin tasdik 
etmedik?. ~0kta, Türkiye Cumhuriyeti hü 

ltrine bu hususta atfedilen •· 
.lik, Iakaytlik ve betcriksizlik- Suriye hudutlarımız üzerinde 11,ransız

\b, umumi kıyametidden Sonra larla itilaf esası hasıl olmuştur. Yunan
laıı bir ordu ılc, taraf laraf sal- lılarla müzakeratın son safhası ne haldedir'? 
. hngına uğramış bfr vatan top 1 

1 • •oo• • 1 

·~tinde hiç bi,r harici • ahc-ı 
, tııııhtaç oımaksızın, hiç bir ta- Tevfik Rüştll Beyin Romada beyanatı 
.. ~ ne bir avuç para, ne bir tu
·•ııı .. 
. ilhiınmat almaksızın hep kendi 
•ti-· 1 'k' . b' h b . .~ ... ıız c ı ıncı ır ar e gır-

' hu harpten çıkar çıkmaz gene 
~endi vesaitimizlc bütün yan

>•kılnıış yurtlarımızın yeniden 

ve unarrna işine girişmek 
t1ıı 
. •da durmaksızın işlemekte o-
ı.qtc nıakinesinin istilzam etti-

~&rafları muntazaman görmek 'e hiç bir iat kraza lüzum du
n eaki Osmanlı İmparatorlu-

!~ bUtun pürüzlü hesaplarının 
lıı/'•i Yükünü üzerine almak; altı 
,•üten bir kuraklık ve kı•lık i

~ "'•rnJeketin en ücra köşe ve bu 

'' na uzanan demir yollarile, 
ı.,_·•rte bU Uk f ı · ' 
,,1!ıı y umran aa ıyetıne 

ıı, ha •dcbilmek acaba hangi reji
~ 11ıti hükumetin karıdır? 
">tn~'•am muvaffakıyetler Tür 

·~ha 
' ~ı müstehlik şehirlerinde 
~ lıt ltıaı§et sıkıntısı önünde der-

'ra ind· ·ı· T" k' C >ıt • ırı ıyor. ur ıye um-
., tı t .. 
"n •ıırnindc iktisadi mes'ele-

~~nanlıyan kimse yoktur, sözü. 

~ b··'t dışındaki, memleket için-
. Ut" 
,, •; . un bethahların parolası ha
'i "'Y , t~ıı,,, or, İşte haddi zatinde tet-

t~ı111 eıi ve önüne geçilmesi la
\ bu haldir, bu haleti ruhi-
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Roma, 30 - Tevfik RUftU a. ltalya gazetecilerini ve 
Romadakl ecnebi muhablrlerl nezdlne kabul ede

rek TUrklyenln harlcl siyaseti hakkında Atideki beya
natta bulunmu,tur: 

ltalga ile münasebat ve ticaretimiz 

I• talya ile münasebatımız hakkında M. Musollnln dilnkü 
nutkunda söylediklerine bir şey ilave etmek lüzumsuz dur. 

iki memleket arasındaki ticari münasebetler yakında 
tanzim olunacaktır. Bu hususta aktedllecek ticaret muahe
desi diğer milletlerin milsteflt oldukları en ziyade mazharı 
müsade mllet esasatından ltalyaylde istifade ettirecektir. 
Berliııde imzalanan muahede 

A lmanyada ikametim esnasında M. Strezmanla bir muahede im
zaladım. Bu muahede siyasi bir hükmü haiz değildir. Dalma 

iyi bulunmuş olan Türk - Alman mllnasebatı istikbalde de böyle 
olacaktır. 

Yunanistan ile bitarııflık misakı 

Türkiye ile yunanistan bir misak aktı azmikavlsile mütehassistir. 
Mütekabil bitaraflığa müstenit olan bu misakın hazır bulundu

ğunu size beyan edebilirim. Pek yakında itlllf hasıl olacagına 

kanaatim vardır. iki memleket menafii mllşterekeslnln ltllilli icap 
ettirdiğine kuvvetli bir kanaatim vardır. Şlmendllferle avdet ede
çeğlm cihetle Atlnaya uğramıyacağımdan mllteessiflm. Fakat 
bunun izhar edilen hissiyat ile bir alakası yoktur. 

ıır111wut hıra/mı nif;in tanımadık 

Arnavutluğa gelince 
birlerine bağlıdır. 

bu hususta Türkiyeyi 
sevalkten mülhemdir. 

iki millet samimi mubadenct bağlarile bir 
Arnavutluktaki şekli hllkOmetin tanınması 
ltillfglrlz davranmağa sevkeden kuvvetli 

Ankara ile Tiran arasında siyasi mlldasebatın normal 
bir vaziyette bulunması iki memleket arasında itilaf ve niza mev
cut bulunmadığını gösterir 
Sırbistandalıi Tiirh f'mlB.kl için formül 

Diğer hllkOmetler ile munasabatımıza gelince Yugoslavyadalı.I 
Türk emlak ve arazisi için Ankara ile Belgrat arasında bir 

formlll bulunduğunu beyan ederim. Rusya ile münasebatımız 

mlllı.emmeldlr. 

Surya hududu için zemini itilAf 

Anlı.aradaki Fransız seflrlle Surya hududundaki arazi için bir 
itilaf zemini bulunmuştur. 
Meşru ınilliyetperı•erliklere tevvecühhiirız 

Tevfik Rll,tll B. hatemel • nİakal olarak mllllyetperverllk pren
siplerine kuvvetle merbut olan Türkiye Çlndeki ve Cenubl 

Amerlkadakl meşru mllll ceryanlara teveccllhkardır vıı azami 
dlkkatla Afganistan velı:ayilnln inkişafını takip etmektedir, 

Hariciye ı•ekllimi:z geliyor 

Roma 30 Tevfik Rüflll B. buğun şlmcndüferle Ankaraya 
hareket ediyor. Mllşarllnileyh resmen teşyi edilecektir. 

ltalya matbuatı Türk - ltalyan dosluğundan bahis makaleler 
yazmakta devam ediyor. 

Roma, 30 (A.A.) · Türkiye hariciye ~ekili Tevfik Rüştü 
bey öıtleden sonra M. Mussollnl ile ikinci bir mülAkatta 
bulunmuştur. 

vaziyeti de dii
şünülüyor 

Bütçe encümeni Barem r yı
lıasını tetkik ediyor. Kanunun 
Perşembeye bit~rek heyeti un;u j 
miyeye gelmesı muhtcmcldır. 
I~eclise bir çok müracaatlar ol
maktadır. 

Encümen müracaatları da na 
zarr dikkate alarak kanunda e
saslı tebeddülat yapmıştır. 

Bütün maaş dereceleri değiş
miş. Layiha bütçe encümenin
den büsbütün başka bir şekilde 
çıkacaktır. . . 

1 
Encümen bılhassa memuny

ctler arasında teadüle ehemmi
yet vermiştir. Muhtelif Veka-
l~tlerdeki ayni memuriyetler 
hep aynı sınıflara girmiştir. 

Mesela şube müdirleri, mlidi
ri umumiler ve .saire memunyct 
ler hangi vekalete mensup olur
sa olsun ayni smıftadırlar. 

Muhtelif vekaletlerin ayni mc 
murlar arasında derece far tarı 
kaldırılmıştır. 

Bütçe encümeni mualliınleyin 
vaziyetini de nazarı itibare al
mıştır. Muallimlerin derecesi 
bir sınıf yükselecektir. 

1 Encümen bundan başka as.
gari maaş olarak tayin oluQ.all 
25 Iira,YI az bulmaktadır en az 

Bütçe encümeni rcisı ~,,,;;, Bey 

maaşın 40 liraya çıkarılması dü 
şünülmektedir. 

Barem kanununu bitirerek 
maaşların miktarı kat'i surette 
bilinmedikçe bütçenin nıiizake
resine başlanmayacaktır. Bu

nacağı dün ' 
resmen Vllıi- ,,J· --~ 
yete bildiril
miştir. konfe
rans 25 ma· 
yısta Tarab· 
yada akdolu
nacaktır. Ora
daki Tokatlı
yan oteli kon
faransa tah-

' ' 

sis edilecek- Teı·fik kimil Bey 

tir. konferansta muhtelif 
memleketlere mensup 45 a-

jans milmes
slll bulunack
tır. 

konferansa 
tarafımızdan 

Tevfik kamil 
ve Ercüment 
Ekrem beyle
rin de iştirak 
etmeleri muh 
temeldir. 

r:rcuınent nrcnı hey Ajanslar mu
rahhaslar!, HükQmetlmlzln 
misafiri olacaklardır. Şehre
maneti de, şehir namına 

ajanslar mumesslllerlne bir 
dyafet verecektir. - .. 

ulgar misafirler 
Edirne, 30 (A.A.) - Fillbc

den bu gllnkil trenle Edirneye 
50 Bulgar mualllml gelmiş ve 
çok samimi surette karşılan
mıştır. Misafirler burada bir 
gün kaldıktan sonra Istanbula, 
oradan Bursaya gideceklerdir. 

---+-• ••••• 1 

Haftanın 
Mühim haberi 
Mektepliler 
Müsabakası 

İkinci haftanın haberle
rini seçiyoı· musunuz? 

nun için maaş kam~nu encümen- .--....... -=:::-------------, 
den çıktıktan sonra meclis büt
çenin müzakeresine başlayacak
tır. Bütçeden başka yeni güm 
rük tarifesi kanunu da miizake· 
re edileceği için meclisin Kur
ban bayramından sonra da de
va metmesi liizım geliyor. 

Ankara 30 (Milliyet).- İs
lahatı maliye Komisyonu teka
üt kanunu tetkikatını iknwl et· ~~~· 
miştir. Tetkikat neticesiı~dc as- t 
keri, mülki tekaüt kanunlarının 
tevhidi kabil olduğu anlaş1lmııı
tır. Yeni kanunun bütçeye der

Dlln Muallimler birliğinde 

şehrimiz muallimleri Barem ıayı
haaı tart111nda mu-alllmlırln 
vaziyetlerini tespit için bir içti
ma daha yaptılar. 

Bu lctlına çok hararetli ol
muş ve neticede şu noktaların 

Maarif Vekaletine arzına k.arar 
verilmiştir: 

1- ilk mektep muallimlerine 
aslileri nazarı itibara alınarak 

derece vcrlllrut mağdurlyetlerlnl 
muclp olur. ÇllnkO 15 lira aell 

maaş alan bir m~alllm muhtelif 
zamlarla 2s _ ıira maaşı asli 
alıyor. 

2 - · Ulyıhada kıdem zamla
nnın nazarı itibara alınması 
!Azım dır. 

3 - Lıaelırden devren ge
lenlerin dahi dlger arkadaşları 

ıfbl 22 Mart zammından istifade 
etmeleri lazımdır. 

4 Muaallimlerln terfi hak-
kı ipka edllmelldlr. 

Muaalllmler şimdiye kadar 
9 derece üzerinden maaş almak
ta imişler. Halbuki Baremde 
hepsi bir dereceye konmuttur, 

Bu temennller hemen Veka
lete blldlrilecektlr. 

Vaziyet nedir 
Ecnebi şirketlerinile 
Türk memurlarının 

mık tarı 

Sehrimlzde mevcut 102 Ecnebi 
, şirketin vaziyetleri tetkik 
olunmaktadır. Bunların ekseri
sinde Türk memur çok az olup 
ancak 6 şirkette yüzde otuz, 20 
şirkette yüzde yirmi be\! nlspe- • 

tinde Türk memur bulunduğu 

tespit edilmiştir. Diğeri erinde 
Türklerin miktarı yüzde beş 

kadardır. Şirketler komiserliği, 

şirketlerin gönderdikleri l~stelerl 
tetkik ettikten sonra bu husu~ta
ıazımgelen teşebbüsatta bulu
nacaklardır. 

Yeni intihap 

ruomo~il ücretleri 
Buıün~en iti~aren ucuzla~ı 
Şehremaneti taksimetreler

de lşllyen otomobil ücreile
rlnl tenzil etml tir. Yeni 
tenzilatlı tarife bu günden 
itibaren tatbik olunacaktır. 

Tarife şudur: 
Taksimetrenin yalnız ilk 

yazacağı mıktar büyüklerde 
60 yerine 30 ve küçüklede 
40 yerine 20 kuruşa indi
rilmiştir. 

T. Riiştü B. de bulundu 
Roma, 29 (A.A.) - Yeni 

faşist parlamentosunda .ı\1. 

Clyuryatl 350 reyden 548 
rey ile riyasete intihap edil·· 
mlştlr. M. Federzonl ııra ade
di 204 olmasına nazaran I 66 

rey ile Ayan reisliğine intihap 
olunıuuştur. TDrklye harici-
ye vekili Tevfik Rüştü bey 
mecllsln bu celseslnde hazır 
bulunmuş şevk ve hararetle 
alkışlanmıştır. 

M. mussollni ı•ehll 
Roma, 30 (A.A.) - ''"· Cl

yuratl nln istifası üzerine na
fla nazaretl işlerine vekale
ten .ı\1. Mussollnl bakacaktır 

Yere inmeye mecbur oldu 
Roma, 26 (A.A) - Romaya 

gelmek üzre tayyare ile padudan 
hara ket eden hava işi eri müşte-

şarı M. Balbo Stradella civarında 
motora arız olan bir sakatlık
tan dolayı yere inmege mecbur 
olmuştur. Tayyare yere kondu· 
ğu sırada harap olmuştur. M. 
Balbo ile pllota bir şey olma
mıştır. 

-~~ .... --~~-
Anneler birliği heyeti Hepsinden mühinı 

seçildi Amerika tayyaresi durnıa-
H lmayel Etfalln anneler bir- dan dilnyayi deı•redecek 

llğine iştirak edecek mura- :\'uyork, 29 ( A. A. ) - .\ltt 
haslar intihap edllmlştlr. Amerikan tayyarccisinin Eylülün ilk 

ŞükQfe Hamdi,Maşuka ipek- günlerinde mcrhalcsiz hir devrialcm 
çi Hanımlar murahhas ve Safi- seyahatine ~ıkacaklan bildirilmekte 
ye Hüseyin, Ulmla, Faika TaUlt dir. Benzin ihtiyacı tayaran esnasında 
ve Fatma Hanımlar da idare temin edilecektir. Bunun için ı.ı bin 
bey'etlne intihap edilmişlerdir. 300 milden ibaret olan yolun muh-

Rlyasete Faika Talat Hnım telif noktalannda 22 depo vücuda 
ci takdirinde tesirini tespit için ~~~=~=-...ı.... ,;;n;tt;ha~p;...e.d•ll•m•lş~t.ır •• """!' ............... ~g~e;tir;il~ec~e•k•tir .. ......... ~~------B/rinci haftanın 1 ·-tetkikata karar verilmiştir. 20 
kadar memur bwıunla meşğul
dur. Yeni kanunun gayesi iın
kan nispetinde mütekaidin ve 

nıühinı haberlerini seçmek 11!••••••••""•••••-ı 

eytaını terfihtir. ___ ,,_. ....... ~ .... •+ --
İstikrazi dahili 

Faizlerin bugün tes-
viyesine başlaınyor 

Dun Borsada sıın bes gün 
zarfındaki tahllat ve esham 

muamelatının llkldıısyonu yapıl· 

mıştır. Neticede iıtlkrazı dahili 
reporu 7, Duyunu muvahhade 
reporu 7, Rumeli şlmendllferlerl 
tahvilatı reporu 3, 75 olarak 
tespit edilmiştir. Dun Duyunu 
muvahhade (200,50) den, lnglllz 

(991,10) dan, altun 1850,5~, den 
muamele görmüştür. lstıkrazı 
dahili faizleri buglln tevzi olu· 
nacaktır. 

zamanı bitti. 20 nisandan 
26 nisana kadar bir hafta 
zarfındaki en mühim ha
ber yazısına ait mektup
ları 2 mayısa kadar kabul 
edeceğiz. 

ikinci hafta 1 

r:;:;I nisan cumart •• ı 
~ gUnUnden 

ı--;-ı mayıs cuma gU
L..::_ nU ak,amına 
kadardır. Bu bir haf
tada gazetemizde çı
kan en mUhlm haberi 
seçip 200 kellmeyl 
geçmemek Uzre yazı
nız, matbaamıza yol, 
layını:z. 
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R LEN K iofkifoüniıie~üın 
A tın ordu dağılınca !Yanı kamarası Ies~e~i-

............. 
T 

Yalnız Temtrlenh
0

tl;·kk
0

Asyanın ortasın- IİJOr, yeni intma~a( 
daıı bir fırtına gibi kopmuş Ve diJngayı 1.ondra, 29 ( A.A) - Res- Parls, 29 ( A.A. ) Rapor 

zaptetmeh hevesine dilşmilştilr men blldlrlldlğlne göre par- komitesi muhtelif murahhas be-

Tamirat meselesi 
Alınanlara ya~ılan son 

lekli1 ne~irl 

k 1 f hl - b y'etler kltlpllklerl tarafından Bunların dehası, Temirlengin çıkıp da dünyay~ z~ptetme. sev amentonun es munase e- alakadar hUkOmetlere gönderi-
emel ve ihtirasını da kıımen te> dauna düpnem~ıtır. __ Temır l~- tiyle Bognor de 10 mayısta len raporları tetkik etmiştir. 
min etmit demektir Çünkü Se- kenderin ya~ecegı her şeyı ln'lkat edecek olan hususi Bu raporlarda bilhassa Alman
merkant tehri o aaırda Aeyanm yapmııtır. T emı~len~ bu ıııret- meclise bizzat lngtltere kralı ya,nın tediye kablllyetindeo ve 
Roması olmuıtur. Yalnız ıu var le büyük cihangırle~ s~nuncu riyaset edecektir. Kral, parla- Alman borçlarının taksiminden 
ki bu muazzam tehir tecrit edil- •u olmutlur. Artık hıç bır ada- mentonun feshine ve umumi bahsedilmektedir. Komite perşe
rnit bir halde bulunuyordu. mm tek başına kılıcının kuvve- mbe yahut Cuma gUnU gelme-

Temirin vefatından sonra bat tile böyle bir muvaffakiyet ka- intihabata miltealllk bütün slae lbtlmal verilen M. Schacht 
gösteren kavgalar yüzünden me zann>an imkiııaız görünüyor_ mes'elelerle bizzat meşgul in vurudUne kadar tetklkatına 
mleketin ticaret yollan kesil- Eğer oralara kadar gidene- olmak arzusunu izhar et- devam edecektir. Umumi vazi· 
miş, çarşılan harap o11!1U§tlL niz A~y.anın bu havalisinde işi- mlştlr. Maamailh kralın has- yette bir değişiklik yoktur ve 
Asya 0 zaman Avrupa ticaret deceğinız teY fU olacaktır: talığı esnasında krallığa alt taksitler mes'elesinln mUzakere
''e münuebatlndan da uzak ba- -Dünyayı JJ'mdiye kadar üç adal7l vazifeleri muvakketen ifa sine başlanılacağı tarihe kadar 
lunuyordu. O havali ondokuzun uptedebilmiF. Iüemler. Cengiz dl I olmasına da ihtimal verilmeme-
cu asrın ortalarında bir Rus or- Han "" Temıılealr. etmek üzre tayin e 1 m Ş ktceir. 
dusu girinciye kadar tecerütte Eğer Semertaı:de giderseniz olan şurayldevlet azaları Kutbun k~fl 
kaldiğı gibi tarih alimleri de a- orada Kale duvarmm yakınında henüz biraz zalf olan hükCim- Pılrls, 29 ( A. A ) - Doktor 
radıklan bir çok şeyler meya- agaçlan geçen bir kubbe göre- dann nekahetini teahhura Clıarcot ultm akademisinde ahl-
nında Bizans kütüphanesini de ceksiniz. Bu kubbenin altındaki düçar etmemek için vazife- 1 rea yapılaa kutup keşftyatı bak
bulmak için sonralan Semerkan metbalde üç ihtiyar mollaya ras lerlnJ ifada devam e!lecek- kında beyanatta bulunmuştur. 
de gitmişlerdir. Bu kütüphane geleceksiniz ki bunlar bir halı- terdir. Mumaileyh tayyareci Wllk:ias in 
velce Türkler tarafından alın- nın üzerine oturmuş bulunurlar. icra etmiş olduğu sefer neticc-

E Avam kamaraBtnda hadise ı d 1838 ta lhl d Fransız mış Buruya getirilmit. Oradan ğer isterseniz bunlardan hiri s n e r n e 
da Temirlenk tarafından Semer J.alkarak size bir kandil tutmak Londra, 29 (A.A. ) - Bu -numond-Durvvllle. tarahndan 
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Et Soa Haberler 
Memurların ınaa~larına ~air Maliye vekaletinin ınühinı ~ir taıni~ 

·Maaşlar Türkigenin her tarafında ayın ip 
dasında fark gözetilmeksizın verilecek 

Askeri ve mülki hiç bir memurun veya mütekaidin ve itauı 
eramilin maaşlarının çiizi ve ya külli tehiri tesviyesine 

meydan verilmesi sureti kat'igede memnudur 
••••••• 1 b 

Ankara 30 ( Milli)'et ) - Maliye vekili defter- 2 - memurin maa~atının aynı gOnde ve 
darlıklara atideki tamimi göndermiştir: istisna umumuna tediyesi meşrut ve muıteı 

Maaşatın her ayın iptidasında ve Tllrklyenln olduğundan ııskeri ve mülkt hiç bir mcınd 
her tarafında memur farkı gGzedilmekslzln scya- ve mUtekaidin ve itam ve eramilln maaş!• 
nen ve muntazaman tediyesi ve vıtayetinlz: da- ctlz'J veya kDlll tehir tesviyesine meydan vo 
hillndelri bir kısım memurinin dlger memurlar- mesl sureti kat'lyede memnudıır. 
daa fcrklı muamele gUrerek bazılannın maaf- 3 - Bir kısım memurinin ve ya mUlhak•11 

tarının teehhurde kalmasına meydan verilmemesi bazılannın digerterlne nazaran maaşıarıo 
-sureti katiyede matlup ve multezem olduguna tediyesinde müsavat gözedilmedlğl ve· betn 
nekatı atiyenin ehemmiyetle nazarı dikkate bir kısım memurinin bir kısım maaşlannıa ıe 

alınma.' ı tuznmunun bir defa daha tekrar ve hUlde bırakılıııasına meydan verildiği ya 1 

teyidi muvafık görUlmDştür. kılınacak teftişat neticesinde ve ya muhabe 
1 - Merkez ve m!llhakatın tahsllai ve masa- cariye ile tahakkuk eylediği taktirde teke 

rlfi umumiye! şehriyesi muntazaman takıp ve halinde tasfiyelerine kadar gidilmek üzre ril 
mesafe ve posta günleri hesap edilerek merkez memurin maliyenin haklarında inzibatı ceza 
ve mOlhekatın lhtlyacatı nakdial ona göre tevzi blkl ve slcillcrlne bu harektlerlnin ayrıca ki 
va fazlası ziraat bankalarına• tevdi ve noksanlar mukarrer olduğu ve keyfietin maliye mufe 
hazineden vaktinde talep olunacaktır. bu suretle terine ayrıca tebliğ kılınmış bulunduğu tebllı? 
maaşat her ayın lptidaslnda temin kılınmış keyfiyetin tamimen de mOlhakata iş'an 
olur. olunur efendim. 

kande götürülmüıtü.Mamafibü- auretile yolu aydınlatarak içeri- ır;ün öğleden sonra Avam ka- keşfedllmiş olan "Grham. ara· M n• • i • 
• d b, ah zısinia bir geçit ve bir boğazla Roma sefarethanemı·zde rırmç çın tün aranmaya rağmen bu kü- ye götürür. Yan karanlık olan marasın a ecne 1 ere m - • _ıı 

B ikiye mUnkasem oldu"'unun te· Mu··ıahassıs "llaget/efl'· tüphane bulunam•mıstır. burada iki lahit görürsünüz. i- sus olan galeride bir erkek- "' r, 

---------------ece--------------~ 

,,. beyyUn etmiş olduğunu beyan M 1 • f • • f t tk•k t itti 
Zaman geçti, kıtm siddetli ri beyaz, diğeri. Yetil ile siy~h i le bir kadın kargaşalığa se- etmiştir. Bu da kutbu cenubi USSO inı S, ere ın e zıya et e 1 a a g 

donlar, yazın kızgın gÜDef, sık karqık reı_ıkted.'r. Beyaz lahbn beblyet vermlşlerdlr. Bunlar-! ıatasının keşfi şerefinin "Adelie. Ankara, 30 (Milliyet)_.,. 
vukubulan zelzeleler "''Tünden altında M_ ır. Saı.d yabyor. Bu. dan erkek ahiren Hindistan araz'ı.slni ke<>fetmlş oraya '"'k· rinç mütahassısı refakati~e 

' - T -'- -ı d b Y ... Roma, 30 (A.:\) - Dün gece Türkiye 5efiri Suat bey M. l\.lcıs· • , . tik ı:Jl şehir harap olmuı, meıhur Bibi ~t. emınn azız ...... arın an 1 kanunu e•aslslnln ıslahı hak- mıR ve oraya Fransız kralı tısat Vekaleti istatıs .. , 
H h d ~ Y sulini ,serefine sefaret bina!'ında bü"ük hir zi.,,.afet ı·ernıi<,tir. ziyafette F 't Vil' t · t ı:Jl anım ma ailesi yıkılmıştır. n ır. namına vaz'iyet etmiş olan ' ı en ve aye zıraa 
T · · _,_, ____ ,_ - Siyah •e lcıymetli •••ım--ki me kında tetkikat yapmış olan bütün kabine erkanı bazı meb'uslar ve Roma •ehrinin mülki ve Tayyar beyler oldugu" halde emınn J'UUUll&.lllaa wı:re yap- -.. • f 11 "Dumokd-Durville. ye alt oldu- ' 
ltrdığı dunrlar seneler geçtik- zara konmak Ü.Zere Mogol bey- Slmon komlsyomınun aa - ğıınu ispat eder. Halbui bu ane askeri mümessilleri hazır bulunmuşlrrdır. ziyafeti müteakıp sefarette ypazarma gitmiştir. lJ 
çe ıökülmüt, yıkılmqbr. leri tara?ndan g~nderilmittir- yetini protesto eden risale- kadar bu keşfin lnglllz "Vras- parlak bir resmi kabul icra olunmuştur. Ayaş, Tosya, Maraş, 

Lord Curzon .. ndünyada en al~~~.· He Temırlenk gömül- ler dağıtmış ve sonra her flet.t. ye alt oldutu zannedlll- u-seranın terfı"hı" meselesı· ve sair pirinç mantıkal 
asil bir şehir diye tavsif etmit muftur. Uzun esvaplı, beyaz sa ikisi birden hilkQmet ve Si- yordu. da tetkıkat yapılacaktır. 1 
olduiu Semerkande bu&fuı bile ".kir ~o~laya sorsanız ki Temir mon komisyonu hakkında Berlln,29 (A. A.)- Londradau kat 3 esas üzerinedir: ,,.,, 
hemen hemen pek az seyyah gi- kimdı dıye, o dü,ün~ek, za~f mQstehzlyane bir takım söz- gelen bir telgrafta denillyorkl: Cenevrede büyük bir konferans 1 - Gübre istimali, 2 
debiliyor. parmaklan araı~da tıtrek ~ır ler sarfetmlşlerdlr. Her ikisi- Fransız gazetelerinin M. Seha- sulü ziraat, 3 - ecnebi t . • 

Zaman buradaki harabelere ıtık veren kandıle bakarak sıze d ka d dil 1 1 dl cht a kallı vuku bulan hucum- toplanacaktır lardır. Mütehassıs Türk 
mazı·nı·n hir bir - 1--'t kaybolmı- tunu diyecektir: e pu ışarı e m ş er r. ıardan bahsedea E-enin"' Stan· !erini çok beg" enmiştir. 'I 

-,,. vaıu • .. Ankara, 30 ( l\.1iliyet ) - Temuzda Cenevrcde bütün dünya 
yacak güzelliğini vennittir. - Omı tanumyorum. Daha ben &me:r:lkada dard ıazetesi bu aeşrlyatın k B pirinçcilik tahsili için 
Şah Ruh d--= Tatarlarm Au dünyaya gelmrden 0 çok eve/ gel- 0 devletlerinin iştirılki ile siyasi bir konferans toplanaca ·tır. u bir kaç genci İtalyaya göıt 

~··• · Yeni sefir if başına gidlgor Fransaya m salt bir cereyan konferansa Hil11 ve Salibi ahmer cemiyetleri de aavet edilmiş· gwıt devri olmufhır. Fakat bu IDIJ, geçmiş. Benim babamdan da vDcude cetirınek. arzusundan cektir. rı 
-'---'- edebi -·-·len· teı,;;,._ ~ evvel..·· Nuyork, 29 (A.A) - Ame- !erdir. Müzakere mevzuu 1906 Cenevre Salibiahmer mukavelesinin TARİFE TETKtKA ....,.ruı - - ~ mOlhem bulundugunu yazmak· 
dilmedi. Onun içı·n layıki•le ta- Çok uman geçaüs. Fakat doğru- rlkanın Loodra sefaretine tadilidir. Ankara, 30 (Milliyet)...,.. 

, bu · b tadır. MeıckOr gazete Londra- 'f .; ~ nmmıı clefildir. Bununla bera- su kı 0 
ir cihangir idi. ·· tayin edilmiş olan ceneral Mezkt1ı mukavelede bilhassa üsera hakkında hiç hir kayıt n e Komisyonu tetkiltll'":r 

ber Şah Ruh ile Uulna Bey ve bitmedi d 1 dııki Fran•ız mehafilln Alman güne kadar ikmal edecelct1/· 
-.. Oawes, Sandomlnıp an ge - 1,kliOerinln Almanyaoın kendi yoktur. (~eçen harplardan alınan dersler üzerine üscranın terfihi p 

1 
.,a 

ogullan daima kendilerine ceref • .... • 1 il .. osta ve teıgıı p 
• CENEV0 EOE mlştir. Mumaileyh ng tere- t hl'k "oymaksızın hususu giirü,,·UJecektir. Jlükt1metimiz bu konferaiısa milll müdafaa, verecek yeni yeni feyler yapmıt ı " parasını e ı eye .. • ~ 

1 T ye gitmeden evci rels!cüm- tediye edeceği paranın azamisi Hariciciye ve flilAliahmerden olmak ü;r.re üç mümessil ile iştirak Ankara, 30 ( l\.Ulliyet). - el1".'. ardır. Şah Ruhun toranlan Hin ahdı"dı" fes(ı"haf h ı ı ve telgraf işlerimizi ıetkık bur M. Hoover ve ar c ye ı d b ı d k d k · cıiatana gittiler, orada yerlqti- _ . • _ olduğu muta asın a u un u • e ece ·ur. üzere şehrimize gelen muteh 
ler ve büyük Mogul hanedanı Rus ve Alman teklif- nazırı M. Et mson ile görüş. - lannı ilAve ediyor. Devlet bankası İ1>İn tetkikat dahiliye vekfll tarafından ıcabııl 
diye tanınmış olan sülaleyi te- mek üzre washlngtona gide-, Paris - 4nvers hattı Y mişlerdir. Mütehassıslar uınoıııl ~ 
sis ettiler. }erİ reddedildi cektlr. Anvers, 29 (A. A.) Parls. Aakaro, 30 ( Mllllyet ) - Devlet bankası için getirilen mUte· dürlükte tetkikata başlamıfl ;.,ıı: 

Cengiz Hanın vaktile ilerile- Cenvre, 29 (A.A) Tah- Kimlerill ekmeğine Anverıı hattında işlemeğe baş- hassıs M. M iter aıı iktisat meclisinde mevcut vesaik Uzeriade Bunlar iki buçuk ay ka~r ııı 
diğı gibi Temirin garbe doğru dldl te llhat komisyonu kara, yağ .~ürdii'! tıyan fran:.ız tnyyaresl Anversc tetkikat!&. bulunmaktadır. Tetkikat on bel' gün daha devam ketimizde kalacaklar, lc•P l\:pff 
olan hareketi de siyasi vaziyeti denlzeve hava ordularının ~'ashlngton, 29 ( A.A.) gelmiştir. edecektir. Sıvas, Samsun. Adana ve · 
değiştirmiıti. Bu vaziyet Avru- muvazzaf efradı mlktannı ---·- - Sıhhive vekili bugün geliyor giderelderdir. 
pa ahvaline bile tesir etmekten l'ı\üme iller mecllS! hariciye !t!üzakereye başlandı J Kazım Pş.Ankarat16 
geri kalmamıştır. tahdit eden mukavelename encümeni ı\1. Brltten bir tebliğ Şangay, 29 ( A.A. ) - Çin ı\rka ra, .Jo (,,;\ .. \.) - Sıhhil'C Yekili Refik Hey rcfakatlarında 

Temirlenk Avrupa ile Asya projesinin birinci maddesini neşretmiştir • .Mumaileyh bu milliyet perverlerl hUkOmeti Hı!zı ss1ha ırıum mut!uriı .\sım Hty oldııjtu halde hu ak~amki nıst~===~a, a~d~:·~~en-
arasındaki ticaret yolunu açtı. kabul etmiştir. Komls)'on tebliğde amerikan murahhası Amerika,İngtltere , Felemenk , ekspre>le ,\merikaya mute\'ccdhcn şehrimizden hareket etıııi~ ve hey'etimiz reisi Kazını 
Halbuki bu yol yüz seneden be- (fahdlt etmek ı tabiri yerine d lhti t j Fransa, Norveç ve Brezilya hü- istaS)'OTICil , ! ı· cli s rcbi, B" ,\' ckAlet miists sarı, Fırka Utihi umumisi, hazreti eri bu sabab şeb • k ı k im T M. Glbson nun or u ya • 
rı J arpa ı a kiılştı.I ebrizi Avru (tenkis etmek) tabirinin ika- kuvvetler! hakkındaki tekli- ı kQmetlerine ba•lç ez memleket ::\1eh,ııslar,,·ck~ltt crk:lnı clu:<tlnrı tarafından teşyi edilmi~tir.RefikHcr muvasalat etmiştir. 
pa 

1 arın tar e o an ticaretleri meslnl talepeden Rus tek- lmıiyazlan mes·eıesl hakkında k'I h · lı'"lliste bir idaıfl .,, 
· · b kt btanbu!C.:ı iki µ;(ın kaldıktan sonra "\!manya tari · ı e scya atınc " "· ıçın ir merkez. haline getirdi. lifini reddetmiştir. fine karşı hücum etme e mUzakereye . girlşmelerl talebini K'ıl'ıs, 

30 
(A.A.) .. 1(.111,ıı• B d d .kka b' b ı iki devam cdccektır. Refik be}·e üç ay devam edecek seyahatinde P urda al !ayanı ı t ır nok Alman hey'ctl murahhasası M. Glbson nuıı unun a n- matazammin birer nota gönder- pal zade Hikmet Efendlıllll•~··"' 

ta var ır <ı d d T · · :\afia 'ekili vekalet edecektir. b pY• 0 
a fU ur: eımnn teklif olunan metne muallem el defa olarak lnglliz ve fran- miştlr. Karaca örenli Mehmet 

vefatı ü.zerineba,layan kavga- sızların ekme"'lne yağsürmüş d h b h llılisal ban·Lası T. i l daki idam hUkmU bil~ '•.r net.ic:eainde AYrnna-~y. ihtiyat efradının da tahdidi- .. Akıbetin eıı a er go K ayn er 
--.-- hd f d bl dil b b t k y ) lk 1 infaz edllml,tir. tıcaretı pek büyü!< bir sekteye nl isti a e en r ta olduğunu ey an ve u e - 1 okyo, 29 (A. A.) çın kor- Ankara, 30 , milliyet ·- ti- Ankara . .ıo ( !\lilliyet ) - Se- Bulgar muallinı/eli g lııı" 

oğramıttı. Col bile Vaaco da ilave ve ithalini teklif etmiş lifin kabulünün kat'iyen muh- sanlarınm ge<;enlerde dağa kal- sıt bankasının muka.·ele>i hey·eti naı'i ve meadin bankası idare mec- "' ·' ( w· c) _.,. ~ 
Ga ı.:.uirn.: 30 1" ıye ,,. manm uu't Asya ticaretini lsede Rus ve Çin murahhas- temi olmadı11-1 fikrini serdey- dırmı.ş oldugu Norveç misyoner- vekilece tastik edilmiştir. lisi azalı~ına bank.tnm hev, ·eti fen- ' refiııe .A 

· • · b " d d Lla ~ gar misafirlerimiz şe .. ~;Jt"' tesıa IÇID İr de iz. lanndao başka taraftar ka- !emektedir. !erinden ııııs ovsonuJI akıbeti Aa ana a sıcan r niye müdürü Sait bey tayin edil- k ..... 
Yol 1 d · b d u hl b. ha.b allimlcr birliği parla ııl u arama ann • ıtte u a zananıamı,..ır. Celsenin b!da- - • --- hakkında heu z ç ır 1:;r Adan:ı,:ıo,A . .'\.) - Viliyenc sıcak- miştir- k b 

bir amil olmuttur. 'i" L ,.,, ı..ta• alınmamı~tır. Ziyafeti vermiştir. ise n ~ " yetinde Çla murahhası mec raff • Y lar başlamıştı,. llararet gölıtede 37ye Jf Mıllv. e müfettiş mua,;n!crin- , __ 
1
, •• ı;j .., 

AJtm ordu dag" ı'-·- oldua....- ' • BULGAR MECLIBI YANDI beşte buradadan ""'".'.: .~bll' 
-

0
- b rl kertik m-kell fi y; • k b • çıkmıştır den Şevket Galip it dôtdüncü sınıf 

1 
,.ili'~ dan Raayada hürriyetine sahip u as u e ye- enl a ine Talim ve terbiye reisinin l\fuafirlerimiz bu trene 

1 ti 1 il asi h kk d ki tek Sofya, 30 (A.A.) - Sobran- mal'ıye müfettişli~ine ta}in edilmiştir. 0 mutfu. Iranın Muzaffer ha~- n n r a . ın a - ~e~ec•si 6 hareket edecektir Jl ~ -- yanın ıçtıma saı.onu bir yangın "' •' " Ali Jıarar · • ııı> ~ danı mahvolmllftu. Bundan iki IHloJ izah ve teşrih etmiş Irak habinesi le!Jekkül ı iti netıcesı olarak kısmen hasara Ankara. 30 ( Milliyet ) - Ta· SllR1TE Y AGMU V~rı 
asır sonradır ki Şah Abb·· Iran fakat ekseriyetin muhalefeti · · lim ve terbiya dai;csi reisi maaş Ankara, 30 ( Milliyet ) - Ali Siirt, 29 (A.A.) - 7 • - Bağdat, ( A.A.) - Irakta uğramıştır. itfaiye ateşı söndür .... 11 da yeni bir Ul.peratorluk •-- karşısında bu teklifin reye .. .. !Ayiha,1nın ikikinci derecesine ith•I karar he/eti Hacı llüsnü bey hale- dür ekinlere çok yar~ fi'" 

T n.uru KAnunusanldenberl l"'lUŞtur. · E'·•" yor. ürkler de mağlu edilmiş- konulması hu usunda israr geçen ASiLER MAÖLUP edilmiştir. kında reli karın vermıştlr. lar yağmaktadrr. ...,. 
!erdi. Likin Avrupa da zaif bir etmemiştir. Bu proje, umu- devam eden buhranı nuzzar M ksiko, 30 (A.A.) - Asi- llllıllıllııİıll------------~--~-.!'11!.~.~.~~ düşmektedir. ışı,ı\Jıl . 
haldeydi. Türkler kendilerini m tahdidi tesllhat konfer nihayet bulmuştur. Yeni ka- !er Ortizde yeni bir mağlııbiye- •••• Beyoğlunun en güzel bahçesi olan İZ.MİR AT YAR .. ;ıl. 
!:;~~-=lar Te 1453 le lıtanbuJu sında tekrar mevzuuba bine eski maarif nazırların- te düçar olmaşlardır. Içıerinden PANAROMA İzmir, JO (A.A.) -:ı~-~ 

1 k 1 dan Tevfik bey Süveyde rl- 500 kişi hükfımet kıtaatına tes- deki Cuma günü ~ )lal'di'A Artık bu nziyette Mrsudaki edl ece t r. 1. lm hasebei hususiyeruP r ~ 
M 1 k '~ ı 1 d nJ yasetlnde teşekkül etmiştir. ırn o u tur. ki tıe em iik Sultanı da nelce T on,eran op ana arsa ıı;: DEHŞET b h 1" an ld koşularına ait si e rat' , 
mire elmit olduğu •&·'-'-t ye-e- Berıt , 2 (A.A.) - Tol.."}'o- Kur'a usulünün hararetli bir KURA (AA) _ İn .

1
_ a çeS ~l l 1 edilmiştir. Buna naı:~ ~.( 

· · .._.... ı ü t rı ıır Londra, 29 · · gı · ıuv- · llP",, mınıni unuttlL Kara Yaa..r ile dan relen lr telır;rafa göre taraf arı o an m sa m 1 terede 150 seneden beri görül- Cuma gDnUndan itibaren her ak,am metre mesafesi ve yerli ,,. 
Ahmet yeniden Elcezireye dö- Japon yadazırhlı bir otomobil müdafaa nazın Nuri p~şa memiş büyük bir kuraklık hü- ~~ M"K"MM"I flll'l' eı'I ramiyesi olan arap ve (.$.,,e151 
nup Tatarlar aleyhine harbe tu- ilzerlne aıevzu ve 150 ton yerine umumi harpte Turk kürn sürmektedir. Şurada bura- •••••••• U f.ı JilJ 11}1'.ı ()Ah····~~ vanlar koşusunda l{:Ssıııe~-
tu,tu.lar. sıkletinde müthiş bir topun ordusunda zabitlik etmiş bu- da yağmur sağnaklan görülmek ' Nasip 57, buçuk, ~ Jıl~ 
DiğertaraftantimaJdedeMo tecrübeleri yapılmaktadır. tunun Emin Zeki hey tayin te ise de hasadı tehlikey koyan I t b } L" h "} hh • Küçükceytan 56 bu 5 1' il'.: 

~o::Tile Nıuedclinin emri altm ermllerln menzili 53 k.ib- edllml~lr. Yeni nazır !rakın ,aziyete çare bulabilmek için S an U lffiRnJ sa l Sl ıye ~! ~~~u~,k~~~fac~~".·~ 
a _ ata~ unaurlan J1lbnlara ola--"tır. .. günlerce devam edecek yağmur k • t ha bet• d ... .,.,~Af.. 

dogru çekildiler. Ba. sün bile metre YlA müdafaasının uzun bir mu~- lazımdır. mer eZl ser a in en lis kanlı lngiliz . zooO . 
bunlarm tormılan olan Kalmuk ___ ...,___ det daha lnrııterenlo askerı oç FIRKANIN NAMZETLERİ iştirak edeceklerı ·~ 5 
trkile Kırkızlar nktiJe Temir- TaM!ip rdlldl muzaheretine mustenltolma- Londra, 29 (A.A.) _ «Daily Merkz ve mülhakatta kullanılmakta olan motor ve sandallann mesafeli ve 1500 ~~~~fi" 

n tarafından Yaptrnlmlf lan Roma, 29 (A.A) lıafya h - 11 lüzumuna kani bulunmak- Mail» in parlamento muhabiri ihtiyacı için 15 kalem boya ve saire ile 29 kalem makina yağı, koşuda Kap _63, 15~ ıf!~· tehirlerin lıarabeai üzerin~ - kbletlyle Pap makamı anı- tadır. üc; siyasi fırkanın namzetlerine halat ve saire mllnakasai aleniye suretile mübayaa edileceğinden Banan 56, Pnnıo~ ·f 
rülerini otlatıyorlar. T--=-~ da akdol mıudıcde ile . .ha dai 1 . h . . d k 1 p . la .. ı. . dil . . rest 55 1 /2 kilo J fA ,J -ı· -· m 1 merbutatınıa icra aeYldıre vaz'ı ıntı p re en ancın e en- Y"~i mun:ıkasa 13 ['. ~yıs 929 azartesı_ o ru. tespıt e ~17tır. Hacı ıweınn•• ) ,. . 0 

ıimü. Tura bqlan miğferli ve lnlh a llllı ye evlenae ZA Yl: 3408 sic:n numerolu 'JÖ- ciilerine sorulan süallere cevap Taliplerin şartnameyi g.ormek uzn: her gun ve m .. unıkuya ıştırak Adapazan, .z9 .<~~ muhariplttiıri ceıupta.l<i sankb meJ>'claiac ealllk tı:oakor- !ar ehliyetnamemi zayi eyledim. Ye- vermemeg"i ve hey'eti meb'use- h k de d Gal tada K _il.I"'~ 
daral --'- ı etmek üzre yevm ve tarı 1 mez Or saat 14 on ortte a ara kin 1J111um muuııno arm1n Ye ranm okuinuı datonun tatbiki hakkındaki 14- nisinı çıkaracağımdan bülcmü olma- !er kabul etmeği tavsiye husu- • .ı tc~ 

halktndarı nyı mıs llldu yıha nazırlar meclisi tarafından drğını ilan eylerim. sunda mutabık kalmış oldukla- mu~tafapa~a sokağında kAin merkezimizde miiteş1ekkil ihale komis- met bey berar 

Teanirdnn b--~( hiç bir a~d~am~~ta~s:v~ip~e~d:ll:nı:iş~t:lr~. ----~------~S:ö:f°": .. :_:s:ev~i:t-~A~l:i._~~nn~ı~b~il~d~irrn~~ek~t~e~di~·r~ ....... ----~Y_::O:_:n:.un:,::a:.._:m:_::ü::r_:ac:a:::a:tlar:::ı_:l;:Mn:;...:.ohın::::U:,:r ..... -...,....,....,..;..-.liııiiıııııMılWl•liıiiiİlılllliiiıll 



1 l""'~=====C.,.,,----Wiiıii-----================"~"='=-----~;:..::::---=-=-....... --........... k _____ -"'-"-=~'--"""""' -"'-,.... ......... __________ ===-1~=-----------==-------~...-... ..-.-....... ._=---"""' 
:\ VlllJyette ~aarlf:!!!. Müteferrik H. j Eınanette ktısadi H. 

~ra kalkı~anlar 
iki ki~i canlarına 

~ıınak iste~iler 
rda iskele caddcı;lnde 
ıunıaralı evde oturan 

din efendinin o~lu Sııim 
(uleli lisesinden çıkarıl

mutce;siren •übllıne 

anına kıymak ;,remi~ ise 
~ kurtarılmı~tır. 
~!unda ! lalı pazarında 
lty hanında oturan A.lher 

~tı ay eı·cl intihar eden 

kavu~ıııak istedi~! d· 
-hanc~sını kalbi üzerine 

l~r surette )·aralanmı~nr. 

4caba nerede 
l.ırda~adıı komi,yoncu A
'%11 km t ;ı vaşlarıda 

~Undan üç gtin e~cl evin· 
1P gitmi~ H hlr daha 
İitir. _,, __ 

\btllerln çi(jediklt'ri 

a kiıçltk Hendekte .14 
aralı handa kapıcı Halil 
~hul bir moto>ikletln 
'· ı ''arak yaralanmı~tır. 

== 
41lıarbaz yakalandı 

Unda \snıalı rncsdtte 
inin hanesinde ';lO ku

~lınıur oynarken ciirmlİ 
halinde zahıtao.:a yaka· 
·lır. 

1~i yankesici 
Yanke<ici Cevdet Hey 
ınt1a bir madamın (ı00 

arp4r1>;en cı..rmu 

lkalanm~tır 
İci Re<at tıı 

' 

~c~hut 

tünelde 
llıazelı jilet sturr.~4 

yııkayı ele keserken 

~ 

·'a11dal deı•rlldi 

·_de saPdakı .\rap :-.aıt 
1sıııindc bir kadını :-ilih 
\a v;öt(irlirken sandalı 
1 denize dti•en •andalcı ,. . 

1 kurtarılmıştır. 
ıı 
ı Qllıobll yuııarlandı 
:~ numaralı otoıaobll 

t Yokııtundan etlr'atle 
1~1 ~oııa noktası yanında· 1~ dU~mu,tur. 
~' 1 ~asara uftramışaada 

'oy olmamı,tır. 
ııı,, . . 

ticede ya11gı11 , .. 
1111 ıf"' t;keleolnı.le :'llı<ıtlı 

\ tvfn mutı~arnf olup 

1 llurduğıı y alıdın cWn 
ııı,, i-edc derhal söndü 

= 
lt>mlsl•rkt>n 

r t U•umaı mubafaıa 01•· 
ıı, ltef efendi dün tabanca 
~ llıekıe ikon ıtot ılıııış ve 
nd 
~ı •n yaralınmııtır. \' aruı 

• Up ( • 
·ı,ı, crrahpaıı h"tıhı 
~na alınmıştır. 

4 b\I 
ı~ 11ayvan BorwMı 

' 

Q l>lrl satıflar 

Adet .. !::' '::.~; 
• 

1 4~1 

l27 ııı ;ııı 

1 20 il() 

:ıo ı 7 26 

t, • 
Satışları 

ı 

Okka flotı 
A .ırt .\ıar:• 

ı.. p " I' 

l '8 
ı .ı 

1 1 ~ 

J 
1 •• ~ 

h!O 

ıiJ t'ıl~ 
• J (j() 

7 

Dayak mes'elesi 8e~eıı ter~iyesi Gen~lik a91sı ne ol~u1 1 Yeni itilaf Hayat pahalılığı i e cidal 
Bugün VilAyet idare Senelik-·;;;;samere - ~·-~·· F:manet borçları Hükumet ihtikarla mücadele 
hey' eti karar verecek 1 Dr Hehcet Sc:ıhı't hilyı·n ver ı ö-1 h 

_ +-- dün verii i · 111 uU IJIJ - nası uenece için tedbirler almakta devam 
G ~~~d;ö~8k;~r,ı k~~l~~ıe:;·~la Har~::!~a~=~:n~~;u pek ~j~j iza~al ve yeni a~ı Hazı::,:::nb~~::,~::a~den- etmektedir 
yak ~tıldıgını iddia etmişti. \' i 

!Ayetin tebliği uzerine Polis mu· 
duru Şerif Beı. bu m~;ele hak

kında tahkikat yapıyordu. 
Tahkikat hitrni~tir. Pol1' ;\lıi

düriyed evrakı \"llAveıe K•itıder· 

rniştlr. 

Vilayet !dııre hey'eti tahkikat 

evrakını tetkik ediyor . Ru 

tahkıkacın bu gun biterek alaka· 

darlar hakkında karar nrllcceğl 
haber alınrnışur . Ru karar ile 

dayak attıkları söylenen hızı 

memurlara !>ten d çektirilmesi 

muht~Pıddir. 

Maaş başlıyor 
M ayı~ umumi n1as~ tevziatını 

btıl(iin ha,ıanacaktır. 

Em/ilk satışı 
Emı·al! metruke 'tttı, komi,; 

ynnı diııı tııplaıımı~ ı·e bazı 

nıııhını eııı!Aktn satıjı ile ma'iıı:ul 

olmu~tur. 

Yol vergial vt>rmlyenler 
ynı \erıri>ini 'ermiycııler hnk

l;ında hu gtinden itilıar~n 

bedenen yol raptırmak u,;ulıı 
tatbik olıınacakrır. 

------.... ··----
l~TA~llL'I. llORS~~I 

iSTiKRAZLAR 
Jctı\rv.ı dAhlll 1 0.1 
Dbvunu mu\.·ıhhtd~ !O(ı 

İkramiyeli demir yolu -11 

~-.... )() 

sn 
1)1 

- ...... 
Ç apa kız muallını me~tchinde· 

ki terhivei hedenı ye kuNı 

dün -enelik nııı•anıc-e,ini ver 

nıi~tir. \ltı;arııeredc I" eç ,dnreti 
erk~ııı. ktır>tııı ,,ki mc'wnları. 

ımıalliııı!t:r. lıa1.ır .ıuiunnıu~tur. 

:\lti,aıııere saat ikide ha1laım~ 
ı e ilk dafa ı..ti,ıık tal< lıder jinı 

ııastik yapnıı~lardır. Bundun 

'oııra kursun ha,ıını ııılciıelcri 

hocaları \ille \'ıırnıaıttıı id:ırcsin· 

de alkı~lar ara:-ında ... alt'ııa ~ir~ 

m~ ve ım.-ıhılı ı ııınt-tikier. 

rondlar, lsl"eç dan>ları yapnıı~· 
!ardır. 

Bunu rnuceakip kur,un crhck 
talebeleri .\ 1. Con>on un k u nıan · 

da,;ı xltındn muhtelif harekatı 

bedeni ye yapııv~lar, iplere tır-

ınanını~lar \·e ~ •. ·a l 1. .... r•ııc.l .. ·1 n.t
laınışlardır. 

J larcldtı bldcııiye hittikwı 
sonra tcrhiyci Lcdeııiyc 'nü!et
ci~i Sı.:!inı ~ırrı l)C\' nı ı ı anıcrCj'L' 
,·ei<liklcrinden dobı·ı h:ızınıııa 
.~ 

tc~ckku· ctnıi~t· . 
Kurnın tcdri,:ıu ık! ay dara 

dc,.ıııı cdec~kıir lluıııı ımitrn~lp 
mezuıı!Jr lbc ı c orta mektepler 
tcrhiı ei heden iye hrı, ,.,( t:ıv;ıı 

edileceklerdir. 

Jfaarl/ emlııl teftişte 

M:ı11•·if cmi. i ı1cııçct lıcı· ,it ·ı 
ber~yı tdti~ ~ıliHi\"C gill İ1 · 

tir lldıçct he\ bur, 12' i n ı kt 
>F:'IETLr:R 

,, b&Oka.sı 

1 ~J 
mektcph:riııı. 'c ilk ıııeht<pleri 

ıu 

40 teftı~ e•kcektı• . .\!anif ı ııdurıı Anadolu dt:mir )olu 
1. TrlD••r S 
1. l' '\. Şirketi 

• 4 t• 1 favdar hey de dun l',reııkö1"deki 
2S.oo ı · 

1. ~. Sırt<tl 4 
IQ 

00 n1c-ktcrlt.ri tt"tı~ c:nıı,ttr 

T Tutlin /\ '. 
1. Detlrm•"-' 
Ş. ocıı:men .). 
A. Çfmt oto Ş. 

1. Tele!oa Ş. 
Ş. M Ecu Ş. 
~- ttıvrı\·e l!I 

TMIV!f AT 

An•dolu} ~· i; 
n. V Ş. T. 

Tiınel şırketl 

ıı:ıettlnt ılTtttı 

Rıhtım Şirketi 

H . Pqa Jlmıa tirked 

l.ondra 
Sıwyorl: 

Pıdı 

Atlnı 

Cenc.,,.. 
Roma 
81111.rtı 
Am.ıtcrJar11 

BrüJ:scl 
Soly• 
Praı 

BtrHn 

\'tyını 

ÇKKl.Y.R .,.,, 
0,411 

I! 
ı; 

ı 

~ 

ı.ı 

1 
d 
~7 

16 

j 

J 

ıo 

J ),00 

.\6 

~' 
il) 

., 
"' 
"' {ı:iı 

~· 

•. ı~.-:ıl 
4,IH,,~0 

2,;,oo 

00 . .!;, 

5..?.0tJ 
R.!.00 
,4,M 

.l.4.,UO 

Jl.50 

ı ·"(J 
5!,tMI 
frı?,!I(• 

~:- _,.. 
00,(J.'l 

4H,00 

ltıım mektebi tal:flikatı 

O dn.;.t iytl nlr n ... ,t.:bindt 
l"u•~ ık leylındc rdkıll1t 

ya·ııldıı!;ı \e ı11ld,eı·•· .liıı• tclkiı'

ler ywııidıgı iıld :ı cdii·ııişti 
llu hus11<ta \ lanrif idnrc-ıııin 

tctı.d~atı bıtf"'lı~tir i ladi~ı·ıı 1 11 c "nı 
miyettcn ;ırl ol<lujt'I 't' !0~· u 
rıln,~dııtı ~r>lıı~tlını\ttr \ .,ı·ııı 

md..tcptc iını idari •ııık~anla~ 
J?;Oriıln-.17 ve rııcktehlı ı.Azarı 
ılikkatı celhcdi mi~tir. 

Bir teberru 

Beyoğlu Musevi llıesl talebe
ler! aralarında toplııdıkları 

20 lirayı Himaye!. Etlal lıtanbul 
merkezine teberru etmt,ıerdlr. 

Cemiyet yavrulara te-ıekkür 

etmektedir. 

Adliyede 
HapishBneler/11 devri 

TtCARET ve ZAHıRE 1 

BORSASI 

B ilunrnm l•api,hancltrin Da· 
hiliye \'ek:\letinıl~ıı ~diiye 

\'ek Aletine ,\n rcıiilrne'i ~ararla~ 
n1t~tır 

30 'füan 

Yu11uı4•t 
Kıııl•• 
SdDter 
~crt 

t)-0 

00·00 
O·ll 

<•l·OO 
D6nmı 

YvıU4•k mllılut 
~fft O· 
M.omınyı 

BulJarlctaıı 

Zahire 
Ça\·dır 

A;tp& 

~lııır 
Yulaf 
ltttem tf'ham• 
P11a1'1 
Mer<:IJ!lck 
NohQt 
BO!lllo• 
llıtıl• 

Hububet 
Su.ı.ım 

K"lvemi 

Un 
~kstrı f.kt.tr• 
Kt1ttı 

Blriotl \.UJau.t•k 
eırıııcı sert 
illncl 
( çuncu 
Rumol 
ltıpet 
Paıpaı 

o-no 

lQ2ll 

AZA\!! 
K. p 
\I0,00 

U0.00 

w.oo 
00.0o 

- .-
00,00 
OU,00 

fil.O.! 

ı~.~5 

I•.~ 
ıo.10 

ış,oo 

on.on 
ı.i.l>l 
00.00 
nn.oo 

.oo 

·"" 
IJ5u.w 

l ıtuo.oo 
J;J85.00 
ı.ıııs.oo 

ıııw.oo 

ıı~,ou 

K~ı;.~K 

K p 
oo.on 
04.ı.ou 

f>ll,0(/ 

ttf),00 

00,(l() 

00,0Q 

lfı,O"J 

1.ı.,41~ 

ı~s 
IA,fO 

.~ 

4.),00 
Ul),00 

114,QO 
00,QO 
oo,iilı 

,00 

- ,00 

, {~J(\00 

flR.<.ı!O 

ıt40.00 

l~~U.00 

!100,UO 
11 :0,00 

ZA Yl: Kyleli aıkeri ı.seo den 
_...ıgun şehadetnamomı zayı ettim. 

Y cnıa ı çıkaracağımdan e•kisinin 
hukmü olmaoiığını ilin ederım. 

Bu hustı-ta bir rapor hazır 

lamak ve birde l..ddro tespit edil· 
mektedir. De\lr ınuam~lesinc ı 
1 f•ziranda ba~lanacaktır 

Kadriye H. ve refikleri 

K~driye hanıııı H nifel.ası hak 
kında ki tahkikata de\ anı edil 

mekcedir. musıantık Hiknıec hey 
rahat,11. oldutı;tındaıı dun bu i'lc 
'.'<szım 'tıey nı~ijj(ul olmu~ıur 

DAVET 
Mü«d•i umulrMlikt•n: Demirci 

HakimMı?ine tayin kılınan ve 
mezmıen İstanbulda olduiu au
laşilan Gaziantep sulh hakimi 
Necmettin beyin vazifei cecJıtle
sine heman hareket etmesi. 

Mektebi hukuk mezunu oldu 
ğundan memuriyet talebinde b.ı 
lunan ve İstanbulda olduğu An 
laşuan Ayvalış Avukatlarından 

Dağıstanlı Halit beym memu
riyetitl'ize muracaat etmesi lii
ııum,.,u;;;... -....,..,,-..-

' Yrrll mallRr lç_l,_.n__,.k-onferRn.<ı 

1 yeril malları koruma ce- ' 
mlvetl reisi Ferruh hey 1 

dün Kız mualllm mektebln
d~ yeril malları etrafında ta. 
leb tere bir 'lronferanıı ver- [ 
mlştlr. Bu konferanslar taad
düt edecek ve bütün mek- ; 

Şı!:ago Trlhlln gazetesi Ştay· 
nah isminde Vl)·analı bir 

dnktorun yeni• bir gençlik aşısı 

keşfet!iglni, bu ısşıııın vUcııdc 

zerkedlldlğlnl, kadınlara dıı tat
bik olundutunu ve I~·ı neticeler 
alındıgını, Voronof a~ısına tercih 
edildiğini yazıyordu. Voronof 
a'ısını şehrimizde tatbik eden 
Dr. Behçet Sabit bey bir mu· 
harririrnlze şu izahatı vermlşllr. 

Veronf a~ılarının muvalle
klyete doğru llerled!ginl son 
seyalıatımda gördüm. Şlaynah 
aşısı yene bir şeydetlldlr. Ame· 
rlkadı: buluııduğum zaman, 
Amerikalılar koyundan alarak 
lnaanlara zerketmekte tdller. 
Bunların mUddell altı ay devam 
etmektedir. Ştaynah aşısının ne 
kadar devam edeceğini bllml
yorıım. 

Or. Poel de Rusyada dana
hırdan alınan lıuvcyııatı mene
vlye aşıları tatbik ediyordu. 
Ştaynah belki bu usuller! tekem
mül eltlrmiş!lr. 

- ...... 
Şehremanetinin Türkiye Mlllf 

bırnkasındıın istikraz eyle
diği :Jir milyon ingltlz liralık 
burcun ilfası için Emanetle ha
miller erasrndakt lt!ltlfnanıenln 
imzalandığını ynzmı,tık. Muka
velenameye nazaran talı.sltler 

Hazirandan itibaren tediye edl
lecektfr. Her taksit 37400 liradır. 
Taksit miktarı altı sene ııonra 

çoğaltılacaktır. Takaltlerln kar
~lığı köprü varldatıdır. Borç 
yazdığımız vechlle 31 senede 
tamamlle ödenecektir. 

Cemiyeti belediye bu ıtUn 

ıçtlma ederek tehrcmanetlle 
Türkiye Milli ban kası hamilleri 
arasında imza olunan mukave
lenameyl tetkik edecektir. 

Bedestende tetkikat 
sııııdt1l bedc~tcninin • 'tıru ( )c:ma· 

niye cihetindeki kapı~ının Ustün 
deki k<mer evdki gece 'ıkılnıışu. 

Hcdescenin hıska cırırlarınd;l s11k~t· 

lık qlrnamakla lıeratıer J·:mıu1et tet 
kiht vıptırmakt&dll 

Kowıerı·aluarn JahtJlsat 

Voroııoff ıışısının !chlikcll ol- , 
duğu ve iflas ettiği doj!;ru de
ğildir. Bu aşı eıı tehllkell vıızl· 
yetlerde bile muvııffak olıwakta 
ve tesiri 7-8sene devam etmolı.
tedlr. 

ı şı·hrcmttneri tarılfındsn Knn':"~r\~tu 
• ar> vcrık.:ek ıoian I 112 lıtn iırı 
fık t.ah.,;,at 1 i3.zinı.nd: 'erilccrktı r 

/(onfera11.~ 

Tarlc kaduı birliği biııasındü 
Perşembe gllnll saaı 14 tııı

çuk ıa belediye lıak:.anda bir 
kor.lcrans verilecektir. 

Ye~ilayırı aezi11tisl 

1 /<,'111a11el /ıcy'eti b11gü11 

l 
r;t'liyor 

JJı:ı.neln1ill'1 şPhirlcr k 1n ~:ısına ış 
f. ir3.k evletıh·K uzcıe se,·ıit: Jl,ıden 

l ~.:.:hı t'.n1ıtnt!'ti tıe\ 'eti hu J!:Un ~chrin1i1.e 
l{t' 1 t ~, ur 

---····· .. Zahire borsası katibi umumisi 
İhtf kar ve hayat pah ah lığı 

hakkında ne diyor? 
Hay at pahnlılıgı me,dc:i hü

kumet tarn[ından cnenıiyctli 

surette tetkik ed!lmekt.,dir 

Zahire Bor>asi katibi umumisi 

.\izamcddin bey, bu mesele hak 

kında ~unları 'iiıylemlştir: 

1 lavııt pahalıiıp;ı ;tokların 
azlı~le iş•izlikten ileri y;elmek
t~tlir. 

Stokların azlıgı e~yıı hatlarının 
y u bel m<:,ine. ij•lzllk te iratların 

.\zalrnasına <ehep oluyor. Neti· 

cede iratla nıa>raf arsındaki te
ı ımın lıozuhıyor. ll;~y:ıt pahalı· 

lıp;ıııı ha!i!letnıck için ~ekli tica· 
rctimizi dep;i~tirnıcok, çr~itçilikten 

iht1>as toptancılığına doğru ~t· 
nıek i<llımdır. :\lesai buhranına 

mani nlmak için 
iktı;adl faaliyetin 

ic•p rdiyor. 

de istihsalin ve 
tahrik edilme,; 

!arla al;\kadar sanayi ., sergi.<ine 

lstanbul Ticaret oda;ı da davet 

olunınu~tur. 

Yerli Şlrketlecrln inldfllfİ 
yerli ~irketler komiseri Remzi 

bey rarafından, şehrimizdeki 

ticari, sınai ve em!Ak ~lrketleri

nln f Q!l8 senesi zarfındaki vazi

yetleri hakkında bir rapor hazır

lanmışor. Raporda, bütiın bu ~ir· 

ketlerin vaziyetleri tetkik edile

rek en ziyade inkişaf gösteren 

Nlhalar izah edilmektedir. 

Romen bankalllnın 

milraoaatı 

Faaliyetini tatil otmlt olan 
Romen eermayell Mamıanıt 

x= blaak bınkuı muamelatının 

Beynelmilel tatiller .~ergl.d tasflyealle arakasının kat'ı için 

L ondrada t(ıpiana..:al olan !ley· Ticaret madttrlyedne dUn mUra-
ııdıııilel " Tatiller ı c bun-_ ~at etmltdr. 

. _ .... 1 larik, hayat. kaza YP otonırıbil sigortalarınızı _ 
t;a'al,ıı!a "nj c•n lıa~·ı r!:ı ka•n C'nye>ıı •il(Or!A kumpanyasına 

ıı: :ıtırını1 

Tfıı ki~ ede hilafa,ıla icrayı muamele etmekte olan 
ycşl!ay cemi) ~li llıır'rnı•ın llk 

1 
_____________ .,. 

haftaşında tılr ıezlntl tertip İstal"bul İkinciTıcarct mahke ~ 
edecektir. Bu ge:tfntide içki 

Mcs~ndcn ~tilflts s-.ı ~irkctındeı' 
aleyhinde nümayişler yapılacak- ıtıııı'•n "''" r k•re "r• ır"m •l""rta vaptırmıt\"nlZ. t'lÜmtazen ah:.cat<la, ını 'tlas:tya kay . __ ~ '1 

• n • " ~~ 

tır. ~turmıs bufo .1anlarııı ·ak'arındakı r'J!ilıEiiiE~;:;z:B+ J"p'..foıı; litty.ııl:hı - 2002 .... ~~~ii!iiiiiiiii 

. Ü YON 
Jdl.j ve çifleşlirilme mrarı <iğrenme< •e k-ı.bt dık ' • • ~~~i~[;~~~~:=:S2ii:::5~~~==:ı::1ES! 

. . . . · ı' tı a1 .~k uzeı 11 ~.ılayıs 9ıl 1 

lstıınbul \illılvetı Bayter mUdü- 1 
rlyotl bııgu",.den itibaren !C:lş fut •.. rte"1 ·•~t ?nda_n <'n Jlt:ya "' . 

ve çtile~ttrrne anıellyntına baş- ,ıM. ·. r_ lıuvıyc•lor:nı ,:;ost r~' rcsımlı 

1 
ınn~caktlr. ., v~sıklar ılc lıırJJ..k".e ma. ·n1ey ~u 

ı.;ı;_l!ıı <,.atalcayıı ıla iki da• .<.ca.ıtlaıı lüzınmi ildn olunu,·. i 

n:J ~ .~ ve memıır!nr ~önderif... - ; 
rnlştir. Bu dııınızlıklardan ve İstanbul icra daireıinden: . 
-şelıdm!zde kalanlardan lı;öylU Evekc Kalamışta Fcn<r Bah~cdc, 

MUST A~'A ŞAMLI 
UCUZLUK SERGİSİ 

meccanen istifade cdocktir. Dalyan sokai;mda :;akin iken hlc>, 

Şimdlllk yalnız tabii çifle~- 1kametgahları mechul Yorgi varisle- ·~~~~TI::::.'~l;"'.~::::~~:J~:J:;~~-J::Ü:iİ:i 
tlrfte yapılacaktır. Bir ay kadar ri Metro ve Margarit Ohan cf··.,di- 1 

sonra da hayvanlara sun! çlf nin murisi Yorgi efendideki alaca
' !eştirme tatbik edilecektir. .;ından dol;;yı Kadiköyiincle söı·~ı 

Tıp cemiyeti içtimaı 

Tıp cemiyeti dün bir içtima 
akdederek ilmi mUnakatattıı 

bulunmuşlıırdır. lçllınaıı Alman 
profesöru Her BU!llnıt de ı,11. 
rak etmiştir. ---

00 Fraıuız papası 

Dun llnıanımıza gelen Lamıır
tin vapuru ile şehrimize 100 

Fransız papası gclmlftfr. Sey
yahlar şehrimizin şayanı dikkat 
yerlerini gezeceklerdir. 

.Huhtellt komi.~yoıı 

B ir müddettenberl hasta bulu
nan ıt\ulı!etlt komisyon reisi 

M. Rivasın sıhhah eylllte yoz 
tutmuştur. Mali mesololerlc 
me,gul olan dördUncU büro 
azası dün Tokatlıyan otelinde 
M . Rivasın dairesinde içtima 
etmlfler ve bazı evrakı intaç 
eylemı,ıerdlr. ---Küçükler aııdel etli 

latfnbul, Kırklarell ve Edirne 
tflmayel Etfallert namına An

karadaki çocuk bayremına işti

rak eden 25 çocuk dUn avdet 
etmltlcrdlr. ---

1 c;~~me caddeainde O::;manağa trklbal
lcsindc kiin 12, 14 nurnaralı arıa ha 
ez cdilmi~ olduğu ve bir ay z .. ı!'ırıdc~ 
927 1950 numaraile bilmUracaadc)·nı 
tesviye eylel'!'lediğiniz ve ya şayan 
kl.bul bir itiraz dermeyan eyJemedi
~·iniz halde alacağın icraen tah·;il o
lunacağı birinci ihhar~.:ıme ınak;.•mr
na klim olmak i.i-re ilan ol:.ınur. 

Beyoğ. beşin. Sulh hukuk hakin 
lik~inden: Gal•t•de M umhanede 

ı ~ite Fransız h,:nında 5 lUtnara ... : .. ınu 
kim iken ikametgihr mcçh~~ı !Julu· 
nan Madam Öjeni Hiidaverdiyana, 
Uhdci isticarınızde iken bu kcrre 
tahliyesi icra olunan Galatada Mum
hancde Site Fransız hanındaki 5 nt:: 

maralı dairede bulunup esnayi: tah
liyede hazır bulunmadiginizdan do
layi mezkfır hanın 2 numaralı map
zatı.ında tahtunuhafazaya alınan eş· 

yayi tarihi ilandan itibaren onbeş 
gün zacfmde 929118 doaya numara
sını hamilen daireye bi1müracaa te
sellüm etmediğiniz taktirde alel'u· 
sul fruhtedilerek bedeli müzayedesi 
veznede hıfzedileceği illn olunur 

~----------
İstanbul ikinci Ticaret Mah

kemesinden; M'.iflis Jakop A. Nu-
Ka<;ak kllgıll8r fusi efendinin zimmrtinde alacagı 

Dun Rüsumat muhefaza me- olup tahkiki duyun dcfterinr alacak 
murları tarafından Bo2az farını kaydettirmi~ olan bilcümle ••· 

içinde yapılan takıbıit netice- habı matlubun tespit ve tasdiki du
slnde(33,940)defter kaçak Pi~ara yun için tayin olunan 14 Mayıs 929 
ktlgıdı bulunmuştur. Muhafaza Salı günü saat 16 ya kadar mahkeme
memurlarının motörtt. şüphe nin iflas odasına müracaatla ve l' 
üzerine Romanya vıtpurunu ta- baptaki bilcümle vesaik ve scnrdaıı 
kip ed~rken vapurdan bir san• lma~ya ibraz ve alacaklarını tasdık 
dala bu kaçak kAğıtların ııtıl- eıtırmcleri lüzümu ilan olunur .. 
dığını görerek sandal yakalan-

1 

mı~ ve kaçak sigara ktljtıtları 
mu&adcre odllmlştlr. 

BıılgBr muallimleri 

B ulgar muallim ve mtıfettif-
lcrlnden mürekkep 50 ki\jl· 

lik bir lıey'eı buıun şehrlınlz.cı 

gelecektir. 

SA'llLlK 

kıymetli dükl·dn . 

KOLİNOS di~leri. diş etlerini yikar ve 
a~zı tema~en temizler .• DiJlerin çlı

rıimesıne sebebı)·et veren mıkropları ol
dürür ve böylece ağıın nıııl<emmlen temı 
zlenmesine hizmet eder ve saHtlerce im
tidat eden bir tatlılık tesiri bırakır. 

Kuru bir lirç;ı üzerine konulan bir par-
9a maksada kilayet ett.iginden dolayı ik
tisadidir. 

KOLYNOS 
OENTAL CREAM 

'l"ı:irkı)e içın 'depoziteri: MAURICE FARAGGI 
BeyoAJa, Venıdlk Sokıfı, lbrablm P11aap1r1>mım .. 

İstanbul Vilayetinden: 
C)'J8 :ı.cnc•>İ yol 'llÜKcllt:fi\ ai"'l.İ hc~C"\CO '11 edecek J\&n\ar mcclt:-i umumıi 

\. \l·rç~ mvv..;hni in~a:ır 'lan :san \c \f<t\01
:\ avlarında Hcvkoz Kanlıca \ol 

ınş.:.a:....ıd!I çalı~ı rıı 11 •. ııı.kt r t\t·nla.rın men~up oldı k1 tr• m·t. : 't" u bar 
, t<!.ıhu dlıeıin 1t fn, p ı.. ı,;ulcpaıar <:arşı: • ımkapı. Fıılh. Fcı , 
Şch emı.nı, 1\. >ClmUSL1p1~4 \C.: lic.;\O~!u Cİt e :tde (~slata., ulı'8apı, (;alat 
sar Femo , ı..a ımp., • ı.ıa o . Reıtxıaş, .\rnavut v. F.mır tin 
l ' Jar cıhetlnde; 

L ıkü< ır e!Am ız. l(adıkoy, ınlıcı ldarel husu ive tah•il ,ubelerin 
:\layu ipı.;d .. ına kıdar ıu~rır .. ıla a ac1Kl&f' '°'ika tlzer ,. mahal in}llll 
1!' ıcnelef' ve m hılll mezkd da ~ ıı m 10ndi•liltl nczdiıde ı.pııı vüC~t 
etmtiırl 1 mmdır . 

Ort~k ·y o mukı ml59 teplerd• konltrans verilecek- Hey'd bur11dun l.luuııyu da 
• gldocektlr. 

Bahçe kApısında tramvay cııd 
dc,inde pel- çok ırttt geılrı::n 

ııı~kcınıııd ıır ıluıtkAn sntılıktır. 

1 is.atı Lc,.a P""" •ıa nıurac:aal 
Tddv ! t.m • l 711 

mele m~kc'lofe ınthılll in~aarcı ıcdarlk olunaçak çadırlarda bıyıuıct 

edeoelderdit. S•vk vo on gtln'>Jk iıfoltn ına>rıfları ktmllen kın<ltlertnı aittir. 
MahıUl ın.-,atıa ~p&tı 'llc~ı eımennler hakkında .TOi milkelltflyed konu· 
nunun t? in.ıl meddui ah~ııu t1tlılk edilerrk l•d•lhace jıındarını naıaret 
ıltında i•tlb"- olun1<:1kltrdır. 
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l'GC. KÜ HA VA 
f a fttbanedcn verilen mılOm2ıa 

1 
ra n dU~ ha~aret lzıml 18 , 
rl ; ıdı RuzgAr saniyede 6 

c•cc su. ·atle esmiştir. BugUn havı 
Cl• "' ;:c:k ve rüzgir şimalden 
·<:rttlr. 

FIKRA 
Tilrk ıatrl ve Aıırupa 

Bizde, flmdlye kadar beynel
mllel bir fl!brete mallk tek bir 
TUrlı: ,aırt yok gibi idi. lııı: defa 
olarak Ahmet H8'1m Iıml, Tllrk 
fllrtnl, medeni llemdeo ayıran 

perdeler! yırtarak, lı:endlılne 

hudutlarımız bartcfııde de bir 
çok taktlrklrlar bulmaya cldl· 
yor. Bir iki senedeobert Avrupa 
Ilaanlannda ona dair yazılan 
tetklklar cilt tefkll edecek kadar 
çoktur. fakat &üzlde bir Erao-
51z ammeslnc maJQm olan bu 

isim bir kaç zamandanbert Al· 

man mU9teşrtklerlle, Almanya· 
nıo bUtOn edebiyat meraklılarına 

kendisini tanıtmış bulunuyor. 
iki 5enedir memleketlmiz de 

Türkçeyi ve TDrk edebiyatını 

tetkik ile meşıuı bulunan Al.nan 

mllsteşriklerlnden Dr Harbtrt w. 
Dııda yeni devrin bu mUmtaz 

Türk tairt hakkında, f&yanl 

.. kı.at bir etüt ne•retmlttlr. Şa· 
irin hemen bUıUn manzumele
rinin birer tercUmeslnl de ihtiva 
eden bu kitap belki Türk ede-
b, atcılanoıa allka ve merakını 
1:1 • celp etmlyecektir, fakat Al· 
manyanın edebt mahaflllnd• 
flmdiden zevk ve ehemmiyetle 
okunmakta oldnğlloa !fÜphe et· 
mlyoruz. 

Dr. H. W. Rııda şaire yazdı· 

tı bir mektupta - Siz. şimdiye 
kadar manzum bir eseri tema· 
men tercDme olunan ilk TUrt 
f&irlalnlz •• diyor. Bu sözden 
Ahmet Haşim kendi hesabına 

'le biz de edebiyatımız hesabına 
ne kııdar iftihar hl•sesl çıkar
sak ~zdır. Bu gUn, blzim,mede· 
niyet Alemindeki en büyUlı:, en 
acıklı eksikliğimiz fikri ve ruht 
kıymetimizin bu Aleme tama· 
mıle meçhul kalışından başka 

bir şeyde dcğildlr.l:iütun medeni 
milletler kendi aralarında asır

lard n beri mlltemadt bir ilim, 
tiir ve sRn'at mübadelesi yap· 
maktadırlar; şi diye kadar bl· 
zim bu pazarda serilmiş tek 
bir mataımız yoktu; Türk ne 
hisseder? ne dil lır:llr? dUşünüp 

h!ssettikler ol il ile kablllyetine 
maı:ıı: midir? Avrupada bunu 
bilen ve anlayan tek bir insana 
rasgetırek mlımkün değildi. Bir 
kaç yıldan ber ııir ki bu ağır 
esrH perdesi yavaş yavaş kal
kıyor ve TUrk ün ruhu doğu 

ile batının birleştiği noktada 
kAh bir kllçllk ışık gibi pırıl· 

damağa, kAh bir fecir beyazh
gıie ajtarmajta başlıyor. 

•l,\llll)et. in edebi tefrikabl 43 

Dr H. M. Ruda, talro yaı:
dıtı mektubun başka bir nokta• 
11nda diyor tlı •Alman IJl.n 4/ı
ml kadim bir dostlukla merbırt 

bıılundu/u TDrkiyenin yaıı edebi· 
yatını btıyak bir u/4ka ile takip 
ediyor . /ç/ndt dostuna karıı bir 
an 'anı ve bir meylin sa/kasını 

duyan insan onu tamamen anla
mak isterse g/J:rlerlne derindm bak
malı. o g/Jz/udı şiir ve san'at 
akısltrlnt g/Jrmtll. sezdltf aydınlık 
ve karanlıtı s/Jyleytbllmtlldlr •• 

lıı:ı millet arasında ve bUtuo 
mtuctlcr beyninde ba tarzda 
anlatıp eevltmenlo , ılyul 
maabadelere dayanan doıtlull· 
!ardan dalla ııe kadar çok Ilı· 

ymed vardır 1 Ne muharebeler, 
ne ticari maouebetler, ne ıl· 

yuıt, biç bir fCY• fllr ve ıan' 
at vasıtalan ltadar mllletlert 
bir birine yaklafhnp uzakl8f
bmıak kudretini haiz detlldlr. 
Bir t•lr y11baacı bir mllletl, 
kendi rtzaalle ta yllrettnden 
kavramasını blllr • Bu nokta! 
nazardan icabına gOre en mus
/lhane hultıl uıollerlol bllen ve 
ıene icabına &Ore en bllynlı: ıu· 
lb amlll olan odur. 

TUrlı: mllletl, bundan bOyle 
ıarp mllletıertnln kalplerinde 
yer tutmak için meydana çıka· 
racatı fllr ve fikir erlerinin 
plşd arı olarak garbın ta gObc· 
ğine ilk defa Ahmet Haşlmln 
gitmiş olmaıını lı:eodl manevi 
ltiban namına uğurlu bir hadise 
tellkkl etmelidir. Gerçi, yUksek 
bir edebt kOltllr sahibi olan 
Dr H. W Ruda•oın ilk tercüme 
etmek için muasır Tllrk edebi· 
yatında Ahmet Haşim den UstOn 
bir ıımek bulabileceğine ihtimal 

~ItLUYP:r 

i 
TESADÜF 

Hayatta teııadllfen hiç bir şey ol· Gece yansı, oyundan sonra, kaldı-
maz mı diyorsunuz?. . . r:mlarda gene beraber yalnız kal-

Yok canım, böyle şey söylemeni- dık .. · 
nb ..• Hem söyleyeceğiniz bile var- Bir otomobile seslendim, "5fött: 
1.1 ıöylemeylniz ki, benim ceaatttim - Pangaltr 1 dedim. . 
kmlmaım. Çünkü ben ne deyeceğim Tam bu esnada, gözüme teaadüf 

biliyor mu1UDıu ? .. Hayatta her t<'Y bir toz kaçırdı. . . Hemen gözümü 
tH&diife bağlıdır 1 deyec:eği.m. 

kapadım. Hatta bir kaç kere üstiiate Bunu, betondan geçen son vak'a· 
ya Jaı.dar, W olıun deye, esbere aöy açıp kapadım. Tozu çıkarmak için 
IC!rdim. Amma betona öyle bir teY ~dimü kırptım. 
geldi ki, teaadllfe iman ettim. Otomobile bindik, ben konu..,,ağa 
Şimdi anlatayım da, teaadüfe •nan ckvam ettim: 

meyanlar varsa inanımlar. _ Efendim fena piyesler intihap 
Ahmet beyle kar11ını töylece ta d'll ,. e ı yor. meseuı ... 

1929 

MILİLYETİN 

Bu (Qnkll yeni bilmecemiz 

Soldan aataı 

EGLENCELERİ 

DOnkll bllmecemlzln 
halledllmlf şekli 

Yakandan a,atı: 
1- Karpuzun blttifl yer (6) 1 _ Şans (4) 

Su (2) ı . Zarınn ıksı ( 5) 
2 - isyan eden (3) 2 _ Zamanı fÖSteren alet (4) 
3- Dolanarak büyüyen ltdan(S) Nota (2) 

4- Veba (4) Uzak nidası (2) 4 _ Geçen (4) Noıı f2) 
5- .\lııur görmek (2) Kredi (6) 5 - Ahlat (5) Sıbtlde bulnın 
6- Nota (il) \' ılde (3) (3; 

7- Bavram ( 3 ) Bir nevi 6- Birdenbire (3) 
Burada bunları tekrar llbum yok.. pemir (5) ;' _ Yemek (2) Bir -dıt (S) 

AMFRiKJ\ 

A L H A l\;l R A D 

rurrm. Pek ııkı fıkı ahpaplığnn yok· 

tur.. Kızları Naciye ile doatlulum 

mba fazladır. Bir ara Irk dişarr baktrm: . . 8 ~·ırunıda yığan (•) 8- Istanbul (7) 
- Hay sersem t(Sför, dedim. Şışh- 9- Nota (2) Depo (.5) 9- Kararsız (7, d 

ıu~::~ıı:::r:~ :~:~:i:~: :~ Ye ge1'."işiz. . . •1111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111118 • •-mıf•i•I n•ı i•nm:e--~ 
• Nacıye acı çıkarmadr ... Benım ı· = Bu akşamdan itibaren = 

1

. •J 
da • ı yim ki N"•iye = - Zavl : \nkara Çinıen nız şunu ıuy eye • • çime korku girdi. Rovelverimin kah = MELEK -==ı ı 

hanıma biç bir zaman kem gllzle bak za.,nr okşadım. Anonim ~irkcti narr:ııa 
ad = J l 0 ydarpa,,·3 Rmumat ba;ıl'J m ım. · · Otomobil Maslak yoluna ııaptı, = " 
Bilmem bu buıuetaki göze kom de z•- . l' k "k B . = ~ 1 N E M l ~ 1 N D l = riyeti j(Ulllrtiğline ibra:ı 0 ı . . . . u..:cır ı uyuyu geçtı . . . enım e- = = ,.. dn 

mek caıT. mıdır?.. Her neyse, sız 

1

. !im ıilahrmdaydı ... Şöför bizi tuza- =: =- 54 numero ve 14 . IS 
k d !ad 

) B d · - tarı·n· ıı· lıeyannem0 ile ııııı• ma sa ımı an ınızya · · · en enız ğa dtişlirece kti mutlaka.. = = ~ 

cennet kuşu. genç hanım kızlardan Bu esnada Naciye yanıma sokul- § c·"'~lilyzonlEarath•llH~ oElanLfiElmN ifa ve imrar edilen eşf~~ 
pek korkarım... du. = _ depozito olarak mezkfır fdo 

veznesine tediye eunı~ O .,1 Bir geco aklıma esti: - Bari Bebekten bir tur yapıp = = •aw - = 2 ı ı lira b kuruşa mu" ı - Haydi, dodim, gidip · Ahmet tekrar Pangaltıya rıksa.k ı dedi. =- k 1 4~"" ·ı·u ' 
' Rejisoriı ALl·:ı..~ .\. DR l\.OIWA ı ınan 'Lu nunıc 

hylere oturayım. biraz çene çala- Anladınrzyı ... Silahımı rahat bı- § Müsabakanın dörduncü ve ıon filmidir. =: Nisan 1928 tarihli makbllı dl 

raktım. GözUme kaçan tozla, gözü- •lflllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• zayedimi~ olmakla zuhurun tı 
yım .. 

Gittim, fakat oturup çene çalama-
mü kırpmam hatırıma geldi ... Şöför blr hükmü kıymeti 01rııs5 

verilemezdi. Mamafi, gene bizim dım. Kaprdan girer girmez. Naciye: 5özünü krrpmamr başka şc· e ham

şerellmlz namına, bu lsabetll - !yilri geldin, dedi, haydi beni l<tmiş. Maslak yolunu tutmuıtu ... 
intihabından d!Jlayl Dr H. \\ • tiyatroya götür .. 

11 1••········~1 Uln olunur 1 'ili :\nkara Çirn~ntoiafl · 
\ ann akşamdan itibaren Anonlm Şirk~~ 

Rude'ye tefekkür etmeyi mllll Ahmet bey de aynı fikirdeydi: 
l;;r vazife addederim. 

Yakup Kadri - Karı koca bu gece biz yorgunuz 

------------- I Naciye de çok gitmek istiyor, gidi

FELEK 
Arıyorum/ 

lıbuk sabuk sıiyleym ptfmlirdt 
fikir ve kıyafetli bir dostum var. 
Dlin bana geldi, oturdu, oturdu I 
/ki saate yukın bir slikfıttan sonra 
artık dayanamadım ve sontU111: 

Ne haber yahu ? Ot/din 
olurdun! iki saattir apını açmı
yorsun/ 

Ha I Demtk merak ettin ? 
Dinle öyltyst! Kardeş , ben şimdi 
işe yaramıyan adam anyorunı I 
O/lime • Mili bu/fımadım I Ne bu
lunmaz Hint kumaşiymiş ! kime : 
(Ne iş yapıyorsun?) diye sorsam, 
hemen (Her şeyi) diyor. Hiç kimse 
kendine teklif tdiltcek işi reddet
miyor . Bıı adamlardan birini so
kakta yakalıyıp (Seni filan hasta
neye ser tabip yaptık ne dersin? ) 
deseler itiraz etmeden kabıı/ ede
cek. insanların hiç bu giinktl ka
dar •her şeye. yaradığı görtl/mt
mlştir. Hele İfl glicli olmıyanlar 

tıpkı vapıırda sıkışık bir kanapeye 
itiştikten sonra kıpraşa kıpraşa 

oraya yerleşenler gibi bir ikı satır 
karalam11dan sonra •Edip. olu
yorlar Bana gı'iin,ce o kadar şa-

niz bari. .. 

Çaresiz gittik. 

Bütün oyun esnasında, perde ara

larında put gibi durdum. Ne bir çap
kın söz söyledim, ne bir ima yaptım, 
ne de elimi eline dokundurdum.Hiç 
Dedim ya, genç kıdardan korkarım 
~n. 

, ......................... . 
gaç geçiyorum. •/ş, ismini verse
ler yemek yerken hile afal/ıyaca
!ını. Onun için işe }'aramıyan bir 
adam daha arıyorum, çift olursak 
belki ikimiz "bir. işe yararız. 

Arkadaşımın bu sözlerinden 
sonra dtıştlndtlm , hakikaten işe 
yaramıyan adam gtlç bnlunacatına 
kail oldum! 

Figan/ 
Allah kısmet eder dt beş on 

gtıne kadar •vayla. ya taşınırsak 
rahat uyku uyumak nasip olacak I 
Batan bir kış mevsimi esnasında 
•Sıra Selviler. cıvarını çınlatan 

sarhoş figanlarından göz kırpmak 
kabil olmadı. Saat bilmem kaçtan 
sonra limmcnin huzurunu ihlıil 

edecek olanların tecziyesine dair 
bir nizamdan bahsederler bu ger
çek midir aceba? 

Bizde ayısı 

Koca turu yaptık.. . Pangaltıya 

gelince, şöför sordu : 

- Bir tur daha yapalrm mı? 

Naciyeye baktrm, o da bana bak
tı ... 

- Yap bir tur daha bakalım 1 
Teııadüfe inanınız ... Eğer tesadüf 

ve tesadüfün gözüme kaçan tozu o]~ 
masaydı. o gece dört dafa Şişll-Be
btı. turunu yapmıyacaktım. 

,. ' 
N>kleden 

SELAMI iZZET 

................... .o .......... . 

bir ktJyltl kızdır safudilbPr şOhu
setdaklir. yirmi beş, otuz senelik 
bir ili/ olan bu mısradan sonra 
o ktiyltl kız ne kadar de/işmişlfr. 
Fransadan gelen haberlere nazaran 
o memlekette Mavmn birinde ntl
maylş olmayacakmış . Maltım ya 
Mayısın biri amele vt sosyalist
lerin gtlntldOr. Buna kimse bir şey 
diyemez. Yarın mese/4 muharrir
ler de Kasımın birini , bakkallar 
Avııstos lptldasını, Hekimler Mart 
dokuzunu kendilerine gtın ittihaz 
ederler. Fakat iş nümayişe ve in
tizamı ammeyi ihlıil eder şekil 
alınca hemen tadı kaçar. Bizde 
/ehil/hamt btıyle dertler yoktur. 
Biz Mayısın girdiğini iki şeyden 
anlarız: 

1- Vesaiti nakliye tarifelerinin 
dtğişmesi; 

il Tramvay pencerelerinin 
açılması; 

ASRI SiNEMADA 
Doz TABAN _ _. Satılık MobllY*' h,ıl' balkın en ziyade sevdiği iki cihan komiği ve 

BASTI BACAQın şimdiye kadar vücuda getirdikleri en etlen· Heman mUctddet bir 1 kelepir U.nno satılık yemek, 

DiÜeZ şTAB~Nrü~~IiBASTI BACAK CANBAZ odalın ıakımıan. Poruııaıı~ 

1 
bık levazımatı, Acem b 

lilveten büyük vaCryle4ıeNptroCgrDıGm•ıOO••••l4I seccadeleri Sişllde basuııo eO •••••••••• ..1 77 Despod <0k!fı 77 dilll 

ıpartımını karşısında 

#•-•-• TAKSl'.\IOE STADY0!\-1 KAPISINDA ~ı---., ı=-~~-----= 

1 
Dr. Operatl)r a 

Mehmet Ali beyin RİZA ENVEP 
1 

Milli ŞOFÖR ve zirai Basur memeleri, fistiİ~u:°' 
• • S MEKTEB • makat hastalıklarıyk D ~ M AK J N J T 1 kadın rahatsızlıkları ve ı#ı' 

Her çeflt 
Gaz motlJı·ii 
otomobil, 

traktllr 
allitı ziraige 
dersi verilir 

ve talimi 
yaptırılır 

Mektep garajında TAMIRCILll( tatbllı:ah ıoaterlllr. 

12 MAYIS PAZAR GÜNÜ 

lık en yeni usullerle . 
gııını 

oluımt Ciğaloğlu, 91 
•• sandıl!;ı karşısında N°· 

JÖZEF P ASKAiJVJ 
Komisyon tıcaretlı-" 

Y ak .. ·n .aoŞI 
apr tutu • ' 

Emanet tahvilat ıçııı ', 
·· aitD' J Ş.:ralt gayet ınus ~ 

Hamburg: Rathausst!· ,a 
Dresden: Permoser Stt•S5"

1 -------::: '" . Karalık ve sat~iJe' 
Yeni devre baslayacakhr. Tahsil müddeti dOrt aydır. Denı Büyük derede A ,ıı 

zaıranları işi OLANLARA DA uygun &elir. Ücret 10 talimle 50 ğında yedi odalı bir Yııef 

:ıladım ki k/Jprüvil şaşırmadan 

lira, 20 talimle 60 liradır, taksit ile alınır. Taşralılar için çama- kiralık hem saultkD'· 
şır yıkanması ile vatak ayda 8 liradır. f dini.. , Vaktile ezberlem·ştik: "Mnvıs FElEK • _ 3148 e tele on c ---·~ 

- - . . . - - - - . - -·~-- - - eli i{ıl". 

-öy h kimi 1 
J kın v_e in~ık~. al~vlen par-

1 
k_~ı~, dedı. JJcıı &eru- gelır go- ltuıdari-uz~_tt:ı geçı~re~egmi ~ü-ı mak d~ğru ~ır -~e?,' d~ğil ! ı su:ı çavuş un şun diiŞl)Jll·~ 

1ayan gozlenyle otelci yaralıla- rurum. 1 ştincrek gugiıs geçırdı. Emme Nahiye muduru dişarıya çık- dogru yollanışını_ ~fi 
rı gösterer~k mırıldandı: l Anlamak istediğini tamamiy- onu kim biıır ne kadar merak mıştı. Müddeiumumi sordu: Köy bekçısı Dıs~ 'f' 

.. - Alemın namuslu kansına l~ anl~ştı.Her şeyden eve! Ha edecekti._ ~na bir haber olsun -Gel~ıniy~ceğinizi eve ha- nwnaralı gaz ı~b avaŞ ııjl 
goz koydular ... Nam~rtler. llıme yı buldurmak, ondan son- iletmek ıçınhemen merkeze ha- her verelım mı? yordu. Smı:t Na~~/üı-0 ~ · --·-

Bllrhan Cahlt .. Müddeiu~~i onu deşmek ra yaraWar.ı isti~ta~ -~tmek la- rekete hazırl:ınan j~ndarma ku- - .. Lüt~edersiı;üzl A k~tı.Nahiye mu iıtileSİ tY· 
Muddeıumumi ağır ağır söy- alaya bozdu: soyletmek ıstedi: zımdı. Nahıye mudurune döne- mandanına nca ettı: Muddeıumumı selamladı vı <=;e>'.ı ~~~hada geçi.nde y• · 

leniyorcı..ı: -İşin doğrusu böyle işlerde Mehmet efe. onların kabaha- rek yavaşça konuştu: - Kumandan B. Ben Kırk çıktı. Yavaş yavaş gün kara- lirıi duşune~e~ ev.. bel'. 
_ Şu kazaya geldim geleli halkı daha geniş düşünceye, ka tı çok büyük, elbet cezalamı gö- -. Siz _hem~n _bi~ni yollayıp göz e ~idiyorum. Siz geç~rken riyor.__Buc;;:~ sokakları baca!~: zırlatmak ıçın ::eydi~ 

ka<; cınayet vaK ası olduysa hep dm davalarında daha uysal. ol- ~ecekler, sen anl~t ?akalım, bu ~alım~ yı getırtm, ıstmtak ge- b~ze. u~raT, bu_ ~e7e gelmı!,ec_ı: d'.111 tuten .~gır ~u~~arla ısli. hab~r yollamak onu y9P 
kadın yu~ünden •. Görünüşte o maya alıştırmalı. Burada oyle ış nasıl oldu. Seru kını vurdu? cıknıesın. ğımı soy er mısınız, yol ustu- bır karanlıga gomuliyordu. ~acı yavaş sesle IJI' 
kadar uslu, ması;;m görünen bu insanlar. ~ar ki karıs~ın adnu Meh.met efe., göz ucuyle işa- JanJı.nn~ kı~mandaru, hazır- dür? Yaralılara b~~! dokt~r.a gırdı: .. .. yar~e'~ 
l·alk kadın mcs e nden Zal oğ so~ sıl_ahına ~avranıyor. ret ettı: . l~nmış, maıy.etıyl~. ~.e~~~ze dö- Jandarma kumandanı atını yardn;ı etmek ıçın k~y be~~ı~~- -.-. ~udur B. eçi!C~~ 
lu Rüstem kesilıyor. Miıddeıumumı buna kıskıs - Nah, ışte, (Durmuş): nıyordu.Nahıye muduru ıandar- mehmuzladı: ne talımat veren nahiye mudu- ceyı ıstırahatla g ret ıçiJI 

Da.ıa 5arı bağ vak'asmm üze gülerken jandarma kumandanı - Ya onu kim vurdu. malardan istifade edemiyeceğini - Olur, olur, Tosun çavuş rü avdet etmişti. Suat Naci sor- halde onlara ";ıa rıııd'I' 
rindcn hir ay g~ -meden bu cina- söze ~arıştı: . . .. Mehmet efe., dud~klarnı büz- anlayınca hastalara nezaret merak ~tıne ... Zaten ke~tŞrme du: .. buldurun .. Yat a:n y,tıtl,; 
yet oldu •.. Anlaşılır muamma - Öyle ama azizım, hır ka- du. An!aşılıyordu ki ~fasma ~den korucu Tosun çavuş u ça- olsun dıye oradan geçecegız -Buı::a~a şoyle ha_stay~ ba- lr~.t etmesinler. burııMYY 
değil... dm bir erkek içindir. Böyle bir kaim hır tırmık sapı yıyıp kon- gırdı: Jandarma kumandanı ınerke- kacak, eli ı~e yatar bir kimse guneşle beraber •di: ,,,! 

Jandarma kumandanı pos bı- kadına üç erkek göz koyarsa bu dini kaybeden (Durmuş) un - Çavuş şimdi Kırk göz e ze, Tosun çavuş ta hayvanına yok mu? Müdür başını eg. ~~I 
yıklarını burarak lakırdıya ka- isi snıı..~n halletmek imkanı o- hakkından gelen kendisiyli. hareket edeceksin. Orada Mol- atlayıp Kırk göz e hareket et- Müdür düşündü ve güldü : _Merak etme~ ,.ov 
rı tı: Iİ°ır mu? Müddeimu~i. her şey~en ha- la Ahmet kızı Halime vardır. tikleri vakit yaralıları muayen~ - Vallahi, kasabada doktor- ben de burada~·" 

- Dunyanm temeli kadın bi Nahiye merkezhe gelmişler- ben ~arm~ş gıbı onu gafı! avla- Tanırsın, posta et getir. etm~kle ~e~~l olan Suat Nacı lukt~. ~nlar, berb~r Mustafa !erek devam ettı: 
11 

~ 
rad~~· Çalı.~ıyonız, ka:anıyoruz, di. Hükumet m~u.rl_aı;ım bir mak ıste~ı: Tosun dişanye baktı, akşam nahıye m1;1du;.ıı~Ie To~uı~ çavuş var, suluk çeke~'. dış çeker,. yakı _ Bizim harızrn ~1ııılılee~ 
ne ıçırı. K~r oJagı ~g~z çıktık: arada _kasabaya gınşını seyret- -. Peki, Mehmet efe., bunlar oliyordu. Gideceği yer üç saat- a~asmd.ak!- mukalemeyı dıkkatle açar, az çok eh ışe yatar, ıster- kıcılıktan anl~'. ~~ eıl 
tan sonra ınsanı~ _butun z.~v~ mek, cınayet hakkı~d:'- daha faz- Halıı;:ıe den bir yüz bulmuşlar- lik yerdi. Nahiye mıidürü onun dinlemışt_ı.. . . . . seniz çağırtayım. sabaha kadar ışı 1 e tefi . 
k.~d~~ır .. Ama bızı~ ı:ıa1ınu.~u: la malfim~~ ~lm~k ~~ın halk so- mıydı aceba? . bakışından ne demek istediğini ~rtık ışını b~trmıştı. Yarın Suat Naci nahiye müdürünün Suat Naci rnekt1:ıe~ nı g~bı d~nyadaı_ı _elını etegı_:u kaklara dokulm~ :u. . Mel;me~ efe._, nın en nazik ta- anladı: gelip yaralılan hır daha muaye- s(izlerni dinler gibi göründn. leyli bir mektep ok•"'ı~el 
çektin mı artık ışı akşamctlıga Hep beraber ıkı odadan ıha- rafıydı. Gozlen çakmak çakmak -Zarar yok, dedi. Müddeiu- ne etmekten başka yapılacak Zihni 

0 
kadar meşguldü ki esa- pümeş'e Bucak 51\fııl< döl..-me'cten ba ka çare yoktur. ret dispansere girdiler. Jandar- oldu. Bütün kuvvetini toplamak mumi B. tahkikat yapacak. Ya- bir şey yoktu. Fakat birden bire sen !il.kırdı olsun diye sordugu- atını sürüp çıktı· ..., 11tıl' Ö l d ...:1 · d k B I I · · · ' t 'b' b • · · e kaw ..afi Y e Cı;• ı:tı. o tor · mal~r yara ı aı; getınp yatırını~ ı 1~ er p. ı .. aşını sallayarak: rın gıdıp gelmek geç olur, ak- aklına gelen şeytani bir fikir bu suale cevap bile beklemiyor- raf eyi den eyıY ık1'"" . 

Suat Nacı Ja!1danna kuman- !ardı. Suat Nacı burada daha eyı -Halıme oyle mendeburlarayüz şamdan gidersin, sabah erken onu bir Iahze yerinde mıhladı. du. tu. Kasabadan c; 
3
n ~ 

danın~ bu b~ıste o~~n fikri~i çalı. abilecekti. İstediği kadar: v~recek kadar gönülsiiz değil- Halime burada olur. Ve beraber avdet etmek için Nahiye müdürü izahat vermiş dört nalla ~~rn °~cen'"ııı 
almak ısteyışınd~n Ş1;1P~~I.endi. ecz~ ve pamuk vardı. Yara_lanldır. . . • . • Müddeiumumi ilave etti: müddeiumuminin vaki olan te- olmak için daha bir çok şeyler ı!u.Sim~i c;;c;>ken ~aY".'~J~ 
Ne ::amandanben ge~ırdigı ma- y~nı~en actı. ~~hm"'1:. efe-, bıraz Milddeı~umı ~elı~_anlıyı ~ - Ben .merk~ze döneceğim, k~ifine müteessifane cevap ver- sayıp dökiyord~. Suat Naci ara- sukunetı l~ın~eli ere!< tef 
ccraların kemırdankoşeden du- kendıne gelmı tı. Muddeıı.:mu- ha fazla soyletmege !uzum gor yarın Halıme yı erken merkeze di: sıra başını salliyor, bazen kısa nal seslemı din Y llİ"r 
yulmus olmasm<lan korkuyordu mi ondan izah, t almak istedi. medi. isterim. Tosun çavns basım eğ- - Yaralılardan bir tanesi teh- kuru bir evet le ona cesaret ve- cukta, çılgınca se 
Onun için ihtiyatlı bulundu. işi Kaynak bıyıklı delikanlı ha- - Haydi sen istirahat et ha.. di. .. Geceyi ilk defa çam onna• likeli .milddeiumumt B. Brrak- rivor, LevIA nm bekleyişini, Ta-
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U~~ak Terakkii Ziaaat Türk anBDim ;irketindeı : 
l '" k Tcrıı.kkii Ziraat Ti.~k aıoonim şirketinin 4 llaziran 1929 tarihinde Uşşakta Şirket 

.ıerk,.ıindc oaat orıdl'ı vuk'llbulacak aleUde hiosedaran hcy'eti umumiye içtimaına ait ruznamei 
,:ı:rıkcrnt· 

fül' ·.,.on.ın ve l\leclisi idare ve murnkipler raprırunun kıraat ve tasdlK.1 ve meclisi 

idarl. n ibra>1, 

9 Ş· ket esas muka\ elename inin muaddel dokuzuncu maddesi mucidince meclisi idare-
ıı ver d 'l intihııbL 

iti.?') senesi içın iki murakıp lntihahiyle ücreterlnln tayin~ 

4 S..r• a\e şirketi:: tenkısi hakkında fevkalade hey'eti umumiyeden karar vcrılüp kat'iyet 

l,c"µedıncq·c kad..ır mevcut sermaye ile ikti!aya karar itası. 
lkmi • 

1 ley'cti uınu:niyc mıizakeratına i~tiak edecek hi·<edaranın hamil oldukları hisse senedaunı 
vey.ı hunlara mutasarrıf olduklannı musbct \esaik yevmi içtimadan on gün evvel l~şşak Şirket 
merkezine tevdi etmeleri lazımdır. 

flu husu ta eı.as mukııvelenamenin zirde münderiç 21 inci maddesi ahkAmı ca.ridir. 
2 ı inci madde. 
Ti aret kanununda musarrah olan ahval müstesna olmak üıere hey'eti umumiye vekAleten 

'eya csJlctcn hl.aka! altı yüz hisseye malik hi eda randan mürekkep olacakur. Altıyüzden dun 

hi ye m :lk olan ıki veya daha ziyade hissedar birleşerek bir vekil gö,.,derebilir. 

l lc} 'et ur ınııvede f:erek asaleten ve gerek ,·ekA!etcıı hazır bulunacak her hissedarın beber 

~ltıyLz '11, C}C mukabil bir reyi olacak ve fakat hamil olduP;u hisseler adedi her kaç 'olursa 

ıbun bir h ,edarın on reyden fazla teyi olmayac.ı.kur. 
• • * 

Uşşak Terakkii ziraat Türk Anonim şirketinin 
4 l lazirnn 1 IJ2Q tarihinde Uşşakta Şirket merkezinde saat ondörtte vukubulacnk fc\-ka 

:ıde tıey\ıi l mumiye içtimaına dair ruznamei müzakerat: 

1 Şırkct sermayesinin nısfına tenkisi hakkinda esas muka velenamenin lıe<inci madde· 
sinin tal'ili, 

Teklıf ılu,,an beşinci maddenin ,ekli muaddel! berveçhl atidir. 

, irketın lıehL"l'i ikişer liralık hl:ise senetlerinden evelce Skoda şirketine ait olup 

haselıiyle Turkiye Sanayi ve :.\laadin Bankasınca devren alınmış olan imtiyazlı ve muvnkkat 

hL·se .enetlerindcn şimdiye kadar tedrye ve itfa edllmls iki taksitten mütebaki dört taksite ait 

miktar m tesnıı olmak iızre diğer hisse senetl~rinln kıymetler! nısfına tenzil ve sermayei 

,irket -6 5 436·- lirayrı tenkis olunmuştur. Hey"eti umumiyenin işbu sermayeyi tezyide 

salJ.hiyctl vardır. Türkiye sanari ve maadln banka;ının Skodan devren almış oldugu mezkur 
imti) azlı H rru,·akknt hisse senetleri Skoda müessesesile aktedilm~ olan T. Evci 1341 tarihli 

mukavelenamedeki ahkA n ve şeraiti mahsusay.ıı tabi olııp huna tevfikan nihayet dört ~nede 

nılihay.ııa ve itfa olunacaktır işbu muvakkat hi~se senetlerinden itfa olunan hisseler yerine 

o mıktarda daimi hi.,;e scnedatı ihraç olunarak bey'eti umuıııiye müvacehesinde müzayede 

suretiyle satılacaktır. Şirketin ihraç eyleyeceği hisse senedaorun numuneleri kablelihraç Jiec1i

ta.•dik iktisat vckAletinc: te,·di olunacakur. Şirketin müessisleri olan elli zata ait olmak ve her 

birisine üçeryiiz hisse verilmek ve şirketin tastikl tarihinden itibaren ilk yedi sene zarfında 

nama muharrer olup ahırı satılmamak şartıyle mukaddema ihraç edilmiş olan onbeş bin 

hisse otuzbine iblAjt olunmuş ve ihraç olunan onbeş bin hisse fabrikanın tesisi ve teşekkülü 

emrinde muaveneti fevka!Adesl mesbuk olan sanayı ve maadln bankasına tahsis edilmiştir. 

Hamiş: 

Hey"etl umumiye rnüzakcratına iştirak edecek hssedaranın hamil olduk.lan hisse seııedRUm 
ve ya bunlara mutasarnf olduklarını m!lsbet vesaikı yevmi içtimadan on gün eve! Uşşak 

şirket merkezine tevdi eylemeler! l.l.zımdır. 

!~bu l ley'eti umumiyede şirket esas mukavelenamesinin b~lnci maddesinin tadili teklif 

Ctliltl..i~inden bir hisseye malik olan hissedaran dahi içtimada bizzat veya bilveklle reylerini 
istimal edebileceklerdir. 

"'~ 
ve diğer haşaratı 

LDÜB.Ü 
KOKUSU SIHHl 

-- VE LA TIFTIR --ıll 
lLAN 

~ l·:Sk~ehir vllAyetinin 1\lihalıçcıl 
~~sı dahilinde (,'atacık devlet or
l •nından senevi 7805 metro mik· t•n 10 senede 780SO meuo miklp 
~rı mamul sarı ve kara çam eşcan 
'lıctrve ihraç olunmak üzre beher 
f\ış o ıırikAp gayrı mamulO S52 lru
ıırı bedeli muhammenle ve kapalı 
~S Msuıııe 21 Nisan 929 tarihinden 
'lıü · •yıs 929 tarihine kadar 31 gün 

'!title müzayedeye çılcınlmışnr: 
'ut • lplenn ve şerald müzayedeyi 
llıtt llıııtk İtıteyenlerln Ankarada Orman 
~ti umuoıiyes!le llıanbu~ 
~ • Allkara, Adana orman bq 
'llttyeıffırine ve lldtya, Konya or
aııa •• llılldartyetierlne YO Mlhalıçcık 
~ ldart1lne müraca.aılan 11"1 

~Y•ngo ıııüdüriyetioden: 
t-tıen •be111r1ıecelc olan ( 470,000) adet 
tıııı._::• evnılarun 4/519'l9 tarlb 
l<tcı tal Saat on bt1te ve (76000) 
6.s.9~enıne cüzdanı ve defterleri de 
llıı be•• tarih pazanesl günU aut 
aı ite m"- k 

Uu1ca "''• asalın lcrı oluııa-
~tltri tından lllip olacakların pey 
~da ile birlikte mezkOr gün ve 
1tıc~kıı Piyango müdürlügunde mü
·~'1 ~ubıyut komisyonuna mU-
~•ıtıelerf i!An olunur. 

S ·r,~ iLAN 
._anı. 0,~on Vil~yetinln Maçka n 
ic.~~np ta &ıılarından müzayedeye çı
~~nda~p zuhur etmeyen böcek 
L 'kap ı di ktırumu 24000 metro 
'•t •n . öeiı •e qcan hır sene zarfında 

ct 111°'1'11andan çıkanlmllk üzre 
~llıııı 'lro mikabı 2 linı bedeli 

ij tııle , k 
~ ~b le • " •palı zarf usulile 
l.. ~:n~ a daıresinde 21 Nisan 929 
;:ı:ır ile· 21 llaziran 929 llrihine 
''lld· 

1 •y nı dd .,'t "<!il u etle müzayed°'i 
ı',1· IDlştlı• •u •ıpı~ • 

ııı ~ 1 •e ırralt! müzarcdeı·I 
"'1ı. •ı ste•enJerin A ~kmı.da orm:m 

111.._ : • 1 ıtnı 
·"111 "'Tı e Trabzon e 

r ıluriıerlenne 

Sinekler 
Hastalık 

.::letirirler 1 

Evinize sokulan her sinek bir hastalık 
mikrobu ile mülemmadır. Fiil istimali sure. 
tile hanenizi bir kaç dakika zarfında bu muzir 
sinek ve sivri sineklerden temizliyebilirsi· 
ntz • flit , pirelerin , karıncaların veya ha
mam böceklerinin gizlendikleri yuvalan 
tahrip ve yumurtalarını ifna eder. Bütün 
haşaratı öldürür. Ayni zamanda size zararı 
dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( F 11 t) i sair ddi haşarat öldürücü ma· 
yilerle karıştırmamalıdır. f 1 it in daha 
b~yülc .ve kal'i tesiri size memnuniyelbahş 
bır netıce temin edecekt:r • 

Tulumbasıyla Sıkınız 

İstanbul posta ve telgraf baş müdiriyetin
den: 

Posta ve Telgraf idaresi., Ankara, İzmir, Adana, Konya şehirleri 
dahiline ve Istanbul, Beyoğlu, Galata, Pangaltı mıntakalanna mün

hasir olmnk iızrc gönderilecek kıymetli ve kıymetsiz Posta paket

lerile kıymeti mukaddcreli mektupları mürsilleri arzu ettikler! tak
dirde ınür,;elün ileyhlerin ikamctgıl.hlarına kadar götürüp teslim etmek 
muamelesini ihdas eylediğini muhterem halka ilin eder. 

PAZARLIKLA YATAK MÜNAKASASI 
Halia Feıı Mlebi Mlibayaal kftınisJUı~an : 
!\lckıep için paZ"Rrlıkla (2~) t•kım yaı::ık yapunLtc.ıknr. nümune ve şıralı! 

ıCrmek ve •nlamak için her gün ve münakas3ya iştirak için de mayJ<tn (:i) 
n ı p:l7.Jr günü saat (l4) ıc gümüş suyunda mektebe mür , t: :ı c:ı r ırm. 

ÇAR.ŞAMlH 

MaMa 
·nr. Hakkı Şinasi 

ıdAYJS 1929 

= 

En 'ıhhi çocuk gıdası 
~1111!11 ......... lll!llıı::...... 

kanunlar ev 

Kırklarelinde ilk bahar At Yarışları~ 

l 10 Mayıs· 929 C ~ 
şerhler 

Kuruş -250 llukuk usulu muhakc 

meleri şerhi 

100 Hukuk usulu muhake· 

mcleri tatbikat nümunelcr' 

100 Şerhli kanunu medent 

100 Şerhli borçlar kanunu 

100 Ha,iyell borçlar kanun 

75 Haşiyeli ceza kanunu 

75 Kanunu c~zada ilk tetkik 

100 :\lcmnu fiiller 

50 Rehberli kanunu medeni 

50 Rehberli borçlar kanunu 

30 Ycrasetc Aintik.al kanunu 

125 Ceza tatbikatındıı rcbb. r 

::::;;: c=:-:-
Kırklareli }&rış ve islah ışkri Ri}:setlnden: 

1 
i 

1 - \·arış ve h!Ah Enciimeni Alisi namına ur. m trakyna şamil . rmak uzre ilk &har At ko lan 
IO lllarıs 929 Cuma günu Kırkl reli m ezindc yapılacaktır 

2 - Kıyı , .• bbul mııamelrsi 9 l\lıps 929 Perşembe gunu saat on sekize kadar yapılacak ondan 
sonra lı:ayt '"' kabul yapılmayacaktır. 

3, - Hariçten müracaat edecekler ıalimn dair inde Mf\'aıunın mükemmel cşl'Allııi •• gireceği 
koşunun numarasını ıelırafla Kırklareli yarış ve isllb Eociimeni riyasetine nktindrn eve! 
müracaat etmeli \'e ikiııcı madd .el nazın dikkate- almalıdtr!ar . 

4 - Koşulara alı taisil&t do\'ar illnlanndadır . 

llHBI Uffil 

E== 
!='-...;.; 
ı::=:---
~t g_ 
~ 

= 
Devlet demiryolları ve liman-

~ev rı s 1111 
11 .. ~M~erkll!llejz•A~c•cn .. taS•~•.~G·'a'ıa~talll!'!k!öp~rü• 

başında . lkyogto 2362 ~ube 
accnıesı: tahmudivc Hını altıtda 

ları umumi idaresinden: 
idaremize ı.wımu olan kalay ve antimU\'llll munakasasa 18-6-929per~ mi-~ 

j:finü saat (16) da Ankar.td.a ma1zcme dairesinde icra cdileccl.ıir. lunal(a. 
saya işıirtk edeceklerin teklif mektuplanıu ,.e kal.ty için 1200; antimu• 
için (150) Tür!ı: liralık tem'natı movakkaıelerint \'CVDli mez!.1lrda s:ıat 

lstanbul '.ı!7 40 • 

50 Sulhi hakimler kanunu 
Yukardakl kitaplarla bütün 

kanunların umum! merkezi Türle 
neşriyat yurdudur . Posta ücreti 

1 
alınmaz . Ciltli iste) enler beher] , 

1 
idi.ip için 25 kuruş zammetme· 
iidirler. 

Trahzon ikinci uastası 
(A. "KARA) vııpuru 2 l\1ayıs 

perşembe ıı~amı Galata nhO· 
mından hareketle Zonp;uJdak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye, 
·atsa Ordu, Gircson. Trabwn 

Rizeye gidecek ve Of, Trab
zon, Polııthane, Gireson Ordu, 

Fatsa, Samsun, Sinop lneboluya 

1 

(15..SO) a kadar l ·mnml idare yuı ~eri müdürliığÜnc ermdc:i l!zımdıı:" 
Talipler müualcasa şa'tll&melcrini (300) kuruş makabilindc Anka.rada r.ıa. j """"''"' ıı., ........... - - -·=- """"(""'" ·. 

KRAFORT LAKSATIF 
MUshll !lakızı 

Crawford's 
Chewin~ Laxative 

En eıi Amcrilı:an sakızı gayet 
lezzetlidir. On adedi ihtiva eden bir 

lrutuoun fıab 25 kuruştur. 

ı ve yı iki sakız 60 gram hint 
yaıtnın te · rinl yapar. 

ÖksUrUjie kartı sakız 
"Kravford Congh Cum. 

Öksürük: boğaz ağnlanna karşı 

pek: faideli ve lezzeti llıif olan bu 
sakız bilhassa tütün içenlere tavsiye 
edllebilir. 

Bütün eczaneler ve ecza d~po
lanndı satılmaktadır. 

Türklye vekili umumisi : Rişar 

Volf Galatada Voyvoda han 7-10 
Posta kutusu 447 Galata 

jALÖMIN•Y ... Ô ...... MH• ..... HV~E~~·~J 

iSAİR MADENL~! 
!Rİ PARLATMAGA! 

1 MAHSUS CiLA. i 
İ B&ii9 f 
f Bütün bakkaliyelerde satılır. i 
t Umumi ~kili: Galatada Voy
i voda han 7-IO numaralarda 

t .. ~J:~~~;. l.-J~ ~J: ... 
Piyanko müdiirlyetioden: 
150,000 tane evlenme vak'asına 

ait {bülleteo) tabcttlrileceğinden tab'ı 
talip olacaklann pey akçeleriyle bir
lilcte 2 Mayıs 929 Perşembe günü 

saat onbefte Piyango müdlirltiğüode 

mütetelckl.I ınilbayaat komisyonuna 
müracaatluı ilAn olunur. 

Bir buçuk aurclubırl 
Maruf ~Hacı Cemali qde. ve 

~Haizi imtiyaz Türkiye Cumhuri

yeti. "Kıındiyalı çifte Sami. mar
kalı sabunlarını dayanıklığı ve ne

faseti cihetinden meofaatinlz için 

her yerde arayınız. Deposu: /ısına 

alu Hacı Cemali zade Süleyman Sam 

PAR1STE .'.\IUSE HOTELl 

Golenkur c.ıddw ( Kliş mevkti ) 

93 bütün esbabı istirahat-asansör, 
rovalct kabiııcsl ve banyolu 70 oda, 
Telefoo. 30 llt 60 frank. Telgraf ad
resi. Paris 23 MUSOTEL 

İlln 
(7 500) adet kaput ta pılı zarf 

lllU.Iİle imal ettidlecekdr. Miinalı:asa 
l 1 /5/929 Cumartesi pü sut 14 te 
l.staubulda ıtclllcpapdı Jandarma 
lınallthanelinde Jera edUecektlt fart
name imalAılııncde te•zi olunur tek
lilııamenln tarzı inıllsı şmnanıcde 
mtlnderlfr. 

IUıı 
1000 il& 11150 adet yün battaniye; 

tapalı zarf ustılile mübavu edlle
cktlr münakaS.1 1 1 Mayıs 929 cumar
tesi günü satı IO da lstaubulda 
gedikpa~ada jandarma lmallthane· 
sinde icra edı1ece\'tir . Şartname 

clmalttlıanede ten:! olaaur. Teklif
namenin torzt imllsı '4l1namede 
münderiçıir. 

uğrayarak gelecekttr. 

jzmir sür'at post ası 
( GÜLCE! LU. ) vapuru 3 

Mayıs Cuma 14,30 da Galata 

rıhumıudan hareketle Cumarte 

si sabahı lzmire gidt'cek ve 

Pazar 14,30 da lzmirden hare· 

etle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ,.e cazbant mevcuttur. 

SADIK ZADE BİRADER
LER V APlJRLARI 

KARA DEI\IZ 
MUI\TAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

SaKarya 
r~:;sÇarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul -
dak. İnebolu, Sinop,Samsurı, 
Ordu, Kireson, Trabzon, 

Surmena ve Rize iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsilAt için Sirkecide Me!L 
adet hanı altında acentalı
jfına muracaat. Telefon: 
fsı.a nmbul 2134 ................... 
YELKENCİ 

VAPURLARI 
KARA DENiZ LUKS VE 

SURAT POSTASI 

SAMSON 
1 v_::,.~ Çarşamba 

günü akşamı Sirkeci rıbumın

dan harekede doğru (Zongul

dalc, lnebohı. Samsun, Ordu, 

Gireson, Trab:ı:ona Surmene 

ve Rızeye gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide ~iken 

el hanında k61n aeentasınamü

racaat Tel. lstanbul 1515 

Kokulan izale eden 
En mOkemmel muzadı 

taaffOndur 

SılıhaWıe itinakAr kadınların 
samimi dostudor. 

Zehirli delildir. Ba~lıa eca 
depolarile eczaneler \c ıtriyat 

matazalnııda sablır. 

lstanbul ficaret Müdür~ 
tinden: Kayıkçı ve Mavnacılar 
cemiyetinin idare hey' eti intiha
bı 1/S/929 Çarşamh:ı günü Ga
latada rıhtım caddesinde C. H. 
F. 111 nahiye merkezinde icra ve 
saat 13 ten 16 ya kadar intiha
bın devam edeceği ilan olunur. 

1 Büyük 
~tayyare piyankosu 

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

Büyük ikramiye: 
45,()()() liradır 

Ayrıca: 2.0.00) 15.00'.) 12.000 f0.000 llralık 
1kramlyeler ve 10.IXX) liralık bir milkAfat 

Bu keşfdede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

Vataııdllflanmızu yerH mallınna g6'ıterdlklerl rağbete blAaen 

!{ARA ııt0RSFL, HEREl(E, FESHANE ve SÜREYYA PAŞA 

Mensucat fabrlkalannca Aurupa mallarına rekabet edecelc i 
surette imal etdlderl tomaflar matazamızda mevcuttur. Mezkftr 
kumaflardan tabltle elbise imal etmekte olduğumuzu muh
terem mUşterUerlmlze arz ile mOftchlriz. Telefon: lstanbul 1702 ~il 

Eminömi J'IK terzihanesi Ham7.a Zade Ahmet Hulusi~~ 

~ Kordon Ruj markah 
fevkalade 

ANKARA RAKISI 
ÇIKTI 

Kibar blrahanelerle IUks bakkallarda ve 
mUsklrat depolarında bulunur. ·-Dvelet demiryolları ve liman-

- A . . . .. - ~ ~ 

lar Umumi idaresinden: 
ldaremize l!izumu olan ~len !Ambalan münakasası 3-6 ~9 

Pazartesi günü saat ( 1 5) de An karada Bolu palasta malzeme daire-
sinde icra edile..-cktir. ' 

Münakasaya iştirak edenlerin teklif mektuplarını ve ( 450) liralık 
teminau muvakluı.celerini yevmi rnezkılcde saat ( l 4,30 ) a kadar 

Umum1 idııre yazı işleri müdürlüğune vermeleri lAzımdır. 
Talipler miinakasa şartnamelerini (250) kııruş mukabilinde Anka

rada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpaşada mubayıat ko 
misvonundan tedarik edebilirler. 

Devlet ~emir Jollan lstao~ul uıu~ayaat 
k~ınisJonu riyasettn~en · 

Haydarpaşada dalga tıran dahilinde batiııış olan (Arudolu) muşu. bat· 
mcş olduğu vaziyette kapalı 7.arf usuliic müıaycde surrtilc sablacakcır. !uza· 
yede 15.:1.929 Çarşamba günü saat onb~e llaydaıpaşad.ı işletme müdurli.ı 
ğfuıee icra cdücccktir. 

Müzayedeye talip olanlar satış ~arınamesini llayd:ırpaşoda Rıhbm idare· 
sinden alabilirler. Teklif mektuplan bir zarfa ve muvakkat teminat digcr 
zarfa konularak Üzerlerine teklifıııme ,.., muvakkat teminat olduklan işaret 

olunduktan ,.., bo ilu ıar[ üçüncü bir zarfa konulduktan \'e son zarf üzerine 
ne ttldifi oıcıuıu ..-c klmin ıarafındm ve kimin namına ~ıpıldı~ ~·aııldılctıın 
soara en nı ıayet 1:; 5 929 saat on dlin buçuğa kadar işletme müdürlü&-ü 
01J1uml k!Iip'iğine \'erilmiş olmalıdır 

A rusıumı iabrihlan hennın santlaliyelcri amumt satıı dcpos;lstanbaldıuı 
)1 <brcı ogıu hanında 4-0-4-7 numanlı jo:ı. N. Acimaa telefon lstanbul 24-09 
l bmi~ aynı depoda envai çc;<it perde ve döşemelik: kadife han: ,.e fanıaz 
1.:t·r---:~lar, mütcne\'\.İ J!Oıtur, perde ml:o;ter, tül~ keren perde, örtüler; maroken 
<' ri i, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk bryolalo.n fab 
nk> \iııına ı;aulmılaadır. Fiaı maktudur. 



-· .. _ - --;:::· 

•••• 

Ayasofya camii medreseleri yevmi kazanclannı temine-den bikes çocuklara tahsis edilecek 

Uun Capa beden te::_biyesi kursul_!~bir_n;_üsamere verildiv!!_~r_mektepten bu müsamereye 15 er kiş_i iştiraketti. __ 1 
lfER E\DEBlLl:N;\fASI3 ~ftlH j\f VE -· 

l(ı\~f'İ) E1 L \ZI~f KlYMETLi iLAÇ IŞehremaneti ilanla~ 
1 DE İSTANBUL TAKSİMETROLU 

ı HAZIMSIZLIKL~RI İk~~:::~er~~Rıt;a~~l~c~k 
G A Z LE c>ı mevkii haiz bulunan otomobıl-

. ,. t( LE R.. , '' !er birin~i sınıf tarifeye tabi o-111 tıl L • • lup taksımetre aletlen kırmızı 
·,şf' e.t<ŞILIKve YANMAlAl{IHDA ren~te ve bir sı~a n:üşteri taşı-c. • yabılecek mevku haız bulunan 

-( ( s o D o-GASfRJ N) oto?1obiller ik!nci sınıf tari~ey_e ___ -.-~ -~ . .,,_._:_.:-; -_-: 7- San'at ve rekabet alenıi~: 
~-_ t L , . . tabı olup taksımetre aletlen sı-
fYJll S aıızarıPEK Tt'ô/Rl/DIR yahrenkteoıacaktır. 

· OBirincl sını[ otoınolıilkrdc · ilk -!O 

uM oEPosu: ~ ~~"' •J&q ,# de dahi en yüksek uıevkt1 
-""'~ .... =""'MttÇlK!\PO \ '/ ~-..91~~ şahad t 1 1 "h . et' 
- - HA'iM'E'ZA , d <iıl, ~ - 40 \I~';, "llllll' . . ~- na~:rıe er e ı raz , 

__ Af i!!~!!H~~i~i~ i~ 
VE NEl<AHAT HA.LİNDE OLANLARA 

NORO·FORTiN 
müstahzarı pek te~lrlidir. Bilümum eczaneıerde 

UUZMiN YARALAR 
1•1 ~tl ~t."R .\NTANl! CIBANl'f Ro 

" S i l<A TR iN 1ı . 
4 

rrıerhemi pek tesirlidir. Bilumum eczanelerde 

Ta,ral'a: Rttl"la ".tl-:fiı ::'elalıattin hey. :..ımsun K:!nıer. Trabzon 
Şifa, -:'i\~ ;ifa Adana :\lustafa Rifat bq. Konya ,\'c :tara Cenlct 
cczançlt:rkdc. lzmir larll"ıınato cc1~1 depo ;.nda. 

Vifa) ct!crılc a1:cnı,1 aranıyhr: l!;ıhçe kapıda \1 1%0 \ c BUrl'lJ • 
cc1.a <fcpo5una m~rnwat. 

Kapalı zarf münakasası 

T t~nbul \\'Jr: .:ıra\; 2inci unundan 
cin"i 
Ekmek 
'>ıP;ır eti 
Koı-un eti 

Trn '~ım: :\laçkada. 1 o. ja . . \lckıehi Md: 

a<garl 
kilo 

90000 
12000 
10000 

azam! 
kilo 

100000 
15000 
11000 

Yükanda cin•i e mıkdan yazılı erzakı mıitcnenla 1 \lavıs 929 tari· 
hinden ıtilıaren komiS)ondan alaeakları mu5addak şanname!~rc nazaran 
hedelı muhammcninin yi.ızdc vedl buçuk nisbetindeki teminatı mu\·akkatc 
:ıkçe i ıi 'c )"ahut kıymeti muharrerc>i üzerinden i tikrnzı dahıli ıahYil,\unı 
'c '" :ıor<a fiat::ıdan yüzde on noksanıyla digcr mi!lf esham ve tahil~tın 
rml sandıklanoa tc hmini havi makbuz enedini ve ıa banka ktlaletnamesinı 
hamilen 20 \J.,.,. 929 ('arşaniba günü öğleden eni <aat dokuzdan on ikiye 
kad.ır \la~-k~da Jandarma mektebi miidôriyetindeki komisı·onıı mahsu,una 
mu~acaat. C\ lemelcri lhımdır. Bıı hususta izahat almak isteyenlerin ihaleı 
kaı ıvc gunu obn 20 :\layı< <ıc9 tarihine kadar her gün ogleden <nnra ko· 
nıi vona muraea nlan lld.n olunur. 

n "u vtı ., ı ı t 

lJcııo L ı lidc \ 

FUAT 

SAÇ 

Sl )l 

ı \;at Cı..Za'"C idır. 
\ C t!CZJ. 

.~lann 

.ı"aJtnız. 

metre için :ıo kuru<. ikinci >ınıf '20 
otomobillerde kmu-. :O.lüıc>kip beher 
~ ~.l.3.> \leırc lçin .l 1 ııruş ikinci 
•mır 2 kuruş Tc11kkufun beher iki 

- DfPowmııı .,~t!1~ ~ cı ~ ;:> .. ıştır.Çunku yarı yarıyad~ 
(! ı 1 ~ı·ıu• ._ 1 (Jı 

.. . r/ 1~ uc~z v~ tesiri yüzde y 
~S;;*'-Rf--J dur. Şışesı :JO, tenekesi 75 ve 

dakihsı i~in .ı kuruş ik,nri <ın ı[ 3 
k ru~ Şe11irden zirdt'k: mcna· ik h~:icir.ı 

a\det etmemek uzrc azimet l\İll mak 
tuan !'10 kuruş ıkin.:ı ı<m[ SO ku 

pon1pası 75 kuruştur. i\'f91"' 
kasına dikkat. Ha san Ecııı 

---~-;~ı--y-y~--;--;---IPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~deposu. _....:::::; 

1 ~:~k:ş:;1~~~esaa:a~~en°~::a~ Kiralik Kös, kler 1. DEFTER15DTAA.·BuR~Lv~l,AKYETıl.LANATI 
ıı1aktuan 25 kuruş verilecektir. _ 
Köprüden ge~lldiği zaman köp- S M d l d 
Ü müruriyesi müşteriye aittir. Emnivet andığı Ü ür üğün en: SATIL!~ 1 IAi\IAM: i\lu~addcma milzayedeye rnzedllen Şehzade b•~1"~ 
Yalnız azimet ve yahut yalnız Snndiğın ııhcl•i ıasarrurunda lıuluııan Göztrpedc \lcrdiventarikı rnka~ında Mol!a 1-lusrc~ ma_halle,ındc • 9 N. -~YŞC kadın hamamına talip zuhur c.rıı 1 

avdet edenler bir defa köprü mü ~tik 1. 3 ve cedit 35,3~ numaralı iki bap 'k-O~k möştemelitı ·ile beraber ~esıne mcb_~ı tarıhı .ıl~n~an iıibaren on giln müddetle devam etmek f' n 
., wıaameıı e}ahııt aırı a rı kiraya ~erileccğln<len talip olanluın . l Mayıs 929 t.ıylc son ?JU2aycdc>ının ıcra>ına karar \'erilmiş oldujtundan talip oJanl•" 

ruriyesi verirler. ~öprü üzerin- urihinden itibaren on gün zarfında pey akçtleri ile beraber ndık idaresine lsıanbul vıUyetl idare hey'ctinc müracaaıları. 
de otomobile binenler köprü mü müracaat ylemclcri .ilin olunur. * * * · 
ruriyesi vermezler. (Gidip gel- _....,

8
.;,.....:.;.;;:.;.:..~,;.._,;..__._;._ _________ ------ SA11LIK ;ARLA \'f·: BOST.O,, ' •• \rnaYur köyünde fenerli J!ırl~~~ 

me tutulmayan otomobiller için ' ı·rketı• hayrı· yed en·. sokağında 21 x tarla_ ve bostamn altın da .?ir hissel sahiplerinin ·'·erg'. bul· 
~O kuruş fazla verilecek hudut) cundan dolaıı tanhl ılandan ıııbaren 21 gun mildcletlc milza>edc,·c knn 

İstanbul tarafı: Bakırköy,Os- mu.ştur, talip olanların lstaıbul vildyeıi idare hPy'etlnc müracıİaılarİ. 
maniye köy, Haznedar çifliği, Boğaziçi vapurlarına n1ahsus ilkbahar ta- * * * :-ı 
J?avutpaşa.kışlası, Hekimoğlu rifesİ nıayısın 3 Üncü cunıa gününden itibaren SAT.ILI.~ A~SA. llıskii,·de turşucu Hamza caddesinde 79-J·'l·llJJ· 
suyu, Ramı kışlası, ve eyüp ha- tatbik olunacaktır. . arsı sahıbinın ver~ı borcundan dolayı tarihi ilandan itibaren 21 gün ıP ·c· 
rici arasına mevsul hattın harı·- detle müzayadeye konulmuştur. Talip olanların lstanbul vfüycti idare Jıt) 

T .f I k" I d f k d tine müracaatları. . ,/ 
ci. Beyoğlu tarafı: Karaağaç arı e er ISe er C SaİI ma ta lf. ~ a 

Pay mahallinden Kağıthaneköy -~-----.~---!"~·~-... '!""''!"!'--..;.,----...,,.--• Vt" la" yet encu"" met" da·ı" 0 

$ • ndeJl• Balmumc:u çifliği, ve rumeli hi- seli bir kişilik otomobillere ait tebligatı yapılamayan Pangaltı IDI } 
sarı vapor iskelesi arasına mev- tarife kemakan caric'.:r. Boyacıoğlu sokağında 3o numa Rumeli hisarile boyacı köy arasında Hin Balta liman ·.<ar•lı'. 

. h · · * * * ralı maili inhidam Hane duvarr- blf \ su! hattın ancı. B d . 'nd . namilc maruf 46 oda iki salon iki haam bir büyuk taşlık .11 ~ı Üsküdar tarafı: Çengdköyün ayazıt aıresı en: Emın nın 24 saat zarfında mahzuru i- pı 

d G 
.. lh ·ye mail"llesi Kısı- bey mahallesinde numarasız iki zale edilemediği tekdirdedairece çek sobası liç parça vasi bahçe bir deniz hamamı maa rnii;Ce 0• 
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Ir, u gur u, ı a e, er ı- .f. 1 · 't lmak ·· 1 k k · - "' ' k.. ! k.. dd bost mesan ı a ıcıya aı o uze- yeme amma aım olmak üzere ların dermeyan edccklcri şerait tetkik edilerek hanıı;i>i rnıJ' 00 
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~eren oy, ca e 

1 
haat- re enkazı kapalı zarf usulile sa- ilan olunur. ·· ili 22 :\f a~t nı ıs e esı arasına mevsu - . . gor · ilrse · ay ıs 92<J cari hine mi.isadif Çarşmba giinli • d•rı 

ı t ' h · · tılacaktır.Almak ıseyenlerın şar • birCle ihale muamelesi icra edil ece kel taliplerin Dncı"ı'menc rniir•ıc3~ 
' .;n . anbcı. • d 

1 
tnamesini görmek üzere fen ka- Y eniköy dairei belediyesinden: * * 'le ' 

a etın ayragının yukar a oma ı · ·· t t kl"f· h · 575 lira bedeli keşiflı· Yenı"ko··yıe • ı g-J~ 
Ot b

.1. b ld • d emme muracaa ve e ı ı avı ki ı" 
sı omo ı ın oş o uguna e- fla h 1 .. ·· ı 25 M t t" d k" dd Kum kapuda l\az•ani .. adi mahallesinde Patrikhane so •.·. ·h·I• 
l ·ıd· V b 1 ald b"l . zar rı ı a e gunu o an / a- s ınye ;ırasın a ı ca eye par- ,, 1 • 
ı ır. e u 1 e otoma ı cı 929 C . .. ·· k k ld · k'I kt ·· ıkı ı ı • ç b g"in•1 
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1 
yıs umartesı gunu saat 14 e a ırım ınşası tesviye ve i- a n me ep ar-asının mu yet " mayıs 929 arşam a ı ıirı· 

ge ece muş erıyı a u e mec- d k d d . E ·· · aı· ı· t k ı f d"J k ·· · d k ı c pı 
b d Ot m b·ı· hi , h k e a ar. aıre ncumenıne tev- rrı ıye ame ıya ı apa r zar u- e ı me uzerc mıızııyc eye unu muştur taliplerin enciimcn 

ur ur. o o ı ın nı are e- cı· 1 1 · ·ı· ı ı·ı ·· k f d b • . d' .
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• ı ey eme en ı an o unur. •• su ı e muna asaya vaz ve 20/5/ caatları 

ın e ayragın ın ırı mesı a- • • • 929 Pazartesi günü saat 2 de • • • ı 
zımdır. Otomobil yüri!dükçe ve ARPA SAMAN ihalesi icra edilecektir. Taliple- bl ıanıi'81 
durdukça tarife ·· ı ' Bedeli kc~fi ,5;31 liradan ibaret Ali be" kö,·ü mektc . ](O· 

ye gere yazıma Şehremanetinden: Mühayaa- rin vakti muayyene kadar daire ' ' 9 

ğa. ~?şlar. Zam~iy?t iç.iı:' olan sırta lüzum görülen 168310 kilo Encümenine müracaatları. 15 mayıs 929 Çar.iamba gtinü saat on bire kadar münakıı'9)' 
muş .ır ayrıca el ıle ışle~~lı~. Oto arpa ile 179467 kilo Saman ka- • • nulmu~tur taliplerin encümene miiracaatları 
ınob~l .esha~~.ın menafıım. sıya- palı zarlta münakasaya konul- Şehremanetinden: Su fıçıla- • • · , 
n~t .. ıçın ı:ıuş ırde ~~ın ı;ı.:kdan muştur. Taliplerin şartname al- rında kullanılmak üzere ltizum Lıseler mubayaat komısyonundan. 1 

g.orulmed.ı~çe zam ucretı::~n v~- mak için her gün levazım mü- olan 800,000 Damka kurşunu ka fsıanbul <a~ at mektebi ı~ln numunesi vechilc. \ e kar
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;
3

, 

ı rılmemtsı ıcabeder. A!ıa,ıı ~- dürlüğüne gelmeleri ve teklif palı zarfla münakasaya konmuş usuli ile '200 atk t takhc dolabı mubayaa oluııacakııı". ihale :ı ı 
~-a~ı~ ıt;su;satı ~e~rudcyc .. ıı:.k- mektuplarını da ihale günü olan tur. Taliplerin şartname almak 19 i'1d Pazar ~tinıı saat f(ı da yapılac~ktır. tal µJcr'1 fııı 
.a. e me en ve a ~t arın ın~ş ır- 27 Mayıs 929 Pazartesi günü sa •e numunesini görmek için her 
l~~ı de fazl~lık hısse~tıklerı ta~ at 15 kadar mezkur müdürlüğe gün levazım müdürlüğüne gel- malumat al~·ak ,crL koıni ~ona '1ıtiracaat ctmclcrı. 
dır. ~ en ~a ın beledıye n;ev~ı- vermeleri. meleri ve teklif mektuplarını KARON Alman Kl~aphanesl ·~:ı 
lennı haberdar eylemelerı rıca • • da ihale günii olan 26/5 .. 929 ı·ı ~ 

ı Beyoğlu Tiinel mc lan• ' .ı 
o unıır. .. .. Beyoğlu Dairesinden: Sahip- Pazar günü saat 15 kadar mez- 1İ!'" 

İlk 10 kuru~ yazan kt~~uk tak- !erinin bulunamamasrna binaPn kur müdürlüğe reveleri. MES'UL MÜDÜR: BÜRHANB1' 


