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'11ÜRK KADINI 

t" ~ Utk inkılabı, kadınlarımıza 
hayatta, haklarım, hür

tilerini, ictimai bir hey' ette 
ltr Oldukları mevkii, hayatın 
di~asında inkişaf imkanını l 

lıt · Türk kadını, ictimai ha-
1 

1oıl; i"olunda hergün yeni bir 

~- ~~y_o_r·~~~~~~~~ 
h llrk kadınının ictimai ha- · 

'<! ,, • • k 
~ ,ennı alması yalnız a-
~ larıınızın bir neticesi değil

' Prensiplerine uymağa mec

~ğumuz yeni hayat ta bu 
Itır. bize daima ihtar edi-

\.~.tııi belediye kanununda ka
~ıza verilen intihap hak
l'or bahsedilirken bir zat 

du ki: 

~ liürriyet gibi, istiklal gibi 
~ 1 Şeyleri kazanmak kafi de
~ en mühim şey bu değerli 
\k . dan istifade etmesini bil
' tır, ~n eyi bir silah, kullan
'<t~ ~ılmeyenlerin elinde teh
~r alet olur. Acaba, ka
~ ız ke- !ilerine verdiği
l-~ hakları kullanabilecek
~?» 

~ tarihe geçen inkılap a
~ bu mantığa uymuş ol
~dı, bugün siyasi, ictimai, 
'Sahalarda gördüğümüz 
~ terakkiyatın hiçbirini gör 

\~· Abdülhamit merhuma 
~ defa sormak imkanını 
\ . uştum: «9 kanunu esasi 

~~~. kaldırdınız?» 
tı.ı digı cevabın hulasası dai

' oldu: «Çünki Millet he
~ l'tti~kin değildir. Rüştünü 
''dınceye kadar, idareyi e-
~ bulundurmak lazımdır!» 
\~kadını, türk ailesi yalı
~l'tıai hayatta bir amil ol-

' la ~alrniyordu, onun es
\ bi'.l>etı biraz da izzeti nefsi' 
\ lll;ı r§ey olmuştu. Türk kadı
\ ddeten mevcuttu, fakat 

~'evi bir varlık verilme
~;:"· Q l"li nun bu mahkumiyet 
~.~~ O~un bu mahkümiyet 
~ı~~ T~rkün terbiyesi, ahla-
1[,'~ 0~aı hayati üzerinde mü
~~1 aktan hali kalmiyordu. 
\llıılİ kadın terbiyesini ihmal 
\ t&j ~n ~ok çektik. İnkılap 
~~· ~ ıztırabı devam ettire
~ nyada kadının yar
~ bir ~an mahrum kalmış sa
~hı·ı· ıctimai hey'et tasavvur 
.""'ı 'ttni? 
~trııaına~larda, yalnız mü
lıj_ l>_iiıc'r değil, seviyeleri oka
,~~elı: olmayanlar bile an
!tıı'llitı ' karılarının, hemşire
~ ~ tllahkUın .vaziyetl.erin
~ Jtadı olmağa başlamışlar
S ~ıı~arımızın istidadı, on
~li.ı ~~ oldukları mevkii al
~~ııelli nını hazırladı. Şimdi 
~"'ll;ı, b .? her tarafında tar
~ ~~Ue Urolarda, resmi ve hu
~~ltı sseıerde çalışan binler
~'11n nl'tı tnanzarası, eski zih
~r. şekadar değiştiğini gös
\ ~tını:nu da ilave etmeli ki, 
~' Iıq teriıe hayatlarını ka
~ Ola~~lanmız, erkeklere 
11;rttıe ılecek bir dikkat ve 

ltıı-ı!ııııq Salışıyorlar. 
~ tlir~~.?ukadar kahraman 
lıt ~"kii . urk anasına mutla-

111~ılq~ı vermek lazımdı. 
ın Yaptığı budur. 
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Yerli masnuatımızın ışımıze pekô/11 yarayacagı telkikal ile 
anlaşılmış ı•e ortaya böyle f.filzel ı•e zarif şeyler de çıkabiliyoor 

Giyim kanunu i~in tese~~üs 

Deba~at ınaınnlattıe ınensucatıınız ibtiJaca kali 
ıel~i~in~en resmi ıru~ların Jerli mal ~iJıneğe 

nıec~uriJeti tanuniıesinin vaz'ı i~in ~ir 
~anun tanzimi istenecektir .. 

Oklruva ve ınuanıele vergilerinin kal~ırılnıası i~in 
Bayraın~an sonra Ankaraya ~ir ~ey' el gi~iyor 

•••••••• 
Giyim kanunu için teşebbils 

S anayi blrlljti yeril malların revacını temin için yeni teşebbUsata 
girişmekte ve faaliyetine devam etmektedir. ÖnllmUzdekl sene 

için tlmdlkl teşebbllsatımızın şekline nazaran memleketin debağat 
v• mensucat faaliyetleri memleketimizin ihtiyacına kifayet edece
tinden bir "clylm kanunu" kabul edilmesi için teşebbüsatta bulu
nılacaktır. MUnkeşif sanatlarımızın himayesini temin için ordu, 
zabıta, jandarma ve diğer mlltekasif resmi grupların yeril mal
lan giymesi için bir mecburiyeti kanuniye tahmil edilecektir. 
Giyim kanununun bilahare efradı ahaliye teşmili de dllfUnUlmek
tedlr. 

Yerli nıal srrglsl 

Birlik yeril mallar için 22 Haziranda C. H. Fırkasında bir sergi 
açacaktır. Sergi masrafını Ticaret Odası temin edecektir. Fabri
kalar sergi için nefis mallar ihzar etmektedirler. 

Sanayi blrllğl yeril malı imal eden fabrikaların adreslerini havi 
bir rehber tabettlrecek ve bu rehberi parasız olarak memleketin 
her tarafına tevzi edecektir. Bu suretle halkımız mutavassıt ellerin 
mıtdaheleslnden kurtularak bu malları yüzde yirmi noksanına 
alacaktır. 

-Türk talebe bir/l(Ji de faaliyette 
• 

Yeril mallan ıtrafındaki faaliyete Türk t11lebe blrlijtl konferanslar 
tertip ederek ve neşriyat yapuak yeril malları etrafında pro· 

pağanda yapmaktadır. Ayni zamanda blrllğln teşebbüsü ile vücut 
bulan yerli malları koruma cemlytl de faallyetlne devam etmekte 
ve cemiyete yeni azalar kaydedilmektedir. 

Oktruva ve muamele veı·gileri 

Fabrika sahipleri, fabrlkalanndan alınan oktruva resminin 
kaldırılması hakkında teşebbüsatta bulunmuştur. 

Lozan ahtnamesl Ağustosta biteceğinden dahili oktruva nıımlle 
fabrikalardan alınan oktruva resml;ıln kaldırılması için eski l•,eb· 
büslerlni takviye edecek bazı mukarrerat ittihaz edilmiştir. 

Muamele vergisinin yllzdeslnln alınmııması için teşebbllsııtta 

bulunmak llzre Sanayi blrllglndea . Aakaraya bir heyet gönde
rilecektir. 

Ankaraya gidecek heyet 

Bayram dan sonra gidecek olan heyet Katibi umumi Nazmi 
Nuri, Atıl, lsmall Hakkı, Salih Kemal, Bican beylerden mürekkep
tir. Heyet An karada, te 'eli edilmiş olan muamele vergisinden tah
sil edilmek lstenll•n aksamının, alınmamasını temin için makamatı 
aııye nezdinde lstlrhamat ve temennlyatta bulunacaktır. 

Birlik klltibi umumisinin beyanati 

Bu husuıta birlik Katibi umumlıi Nazmi Nuri bey şunları 
ıöylemlttlr : 

"- Muamele vergisinin müşterilerden alınması icap eder. Hal
buki teşviki sanayi kanununun esbabı mucibe li\yihasındakl sarahat 
mucibince 'imdiye kadar tahsil edllmiyen bu verginin gayrı mun
tazar bir surette tahsili kar,ısında çok sıkıntı çekmektedirler. 
Aakarada bunun teminine eatışacağız." 

Biri elaket ı~:!~~:K~:?s::ıı Son safha 
- - ll gazetemiz yarınki salı ! . 

600 e k ıd )[ gıinü lir çarşamba ve 1 idam •st ndı· v yı ı ı li perşembe giinleri çık- ıı ı e 
Suşehrinde zelze

le pek şiddetli 
olmuştur .. 

Şark vilayetlerinde 
ve Trabzonda da 
zelzele olmuştur 
Ankara, 19 (Mllllyet - Si

vas ile Erzincan arasında Su· 
şehrinde zelzele olmuştur. Şid

detlidir. 600 ev yıkılnııştlr. 

Trabzonda da zelzele 
Yeşil köy rasat merkezinden 

verilen maltlmata göre evelkl 
gün Şark vllayetlerlnoede şiddetli 
bir zelzele olmu~tur. 

fı mayacahtır. llfuhterem l - ·- -
ft okurlarımızın bayranı-ll Kadriye hanımla 
,, tarını tebrik ederiz . ıl N b . . ğ 
~~-:t=::;o::::ıo .. :===:ı=ı:""~"'::=::ı= asır ey ıçın a . ır 
Kurbanlık . hapi~, Vefik bey 

Satış dün birdenbire 
hararetlendi 

----
Dün arife olmak mQnasebe

tlle kurbanlık koyun satıtı ha
raretlenmı,tlr. 

Umumiyetle dün 6atı1an koyun 
flatları (13-20) llra kadardır. 
Büyük koçlar 50, 75 ve hatta 
100 liraya çıkarılmıştır. 

için idam cezası 
mı istendi? 

Evrak müddei umumi 
likçe tetkik ediliyor, 
iddaanamenin ihzarı 

Kadriye hanım hakkındaki 

tahkikat tamamile bitmiştir. 

Tahkikat saf-
hasına alt 400 

Trabzondan gelen telgraflara 
nazaren şehrlmezktlrda saat 8,5 
te vuku bulan hareketi an z 
saniye sürmüş, şldd tll olmakla 

beraber hıısaratı mucip olmamı~- \ 

küsur sahifelik 
evrakı istinta. 
kiye ve yirmiyi 
mütecaviz dos
ya dlln Müddei 
umumillğe ,·e
rilmlştlr. 

Aleyı tehi 
de/ali 

Müstantiklik 
kararnamesine 
ıı:öre bu defa 

tır. ·· 
Yağan yağmurlardan husule 

gelen seyllp Trabzon - Erzurum 
yolunda bir milyonluk tahribat 
yapmıştır. 

Bozulan yolların tamiri için 
nekadar para sarfı ıazım geldl
glnl Nafia vekAletl GUmllşhane 
baş mühendisliğinden sormuştur. 

Dolu ve yağmur 
Yetllköy raRat merkezinden 

verilen malOmata göre dün Ana· 
dolunun her tarafına bilhassa 
orta Anadolu Konya ovasına 
bol ve nafi yağmurlar yağmıştır. 

Marmara be_v~ıısına dolu 
yağmıştır. Dolu en ziyade Bursa 
havallsinde şiddetll olmuştur. 

Seker, petrol 
' 

inhisarı bu sene lağve 
dilmiyor, Hüsnü beyin 

beyanatı 
____. .. _ 

Geçenlerde Ankaraya giden 
giden şeker v~ petrol inhisar 
mtldllrü HüsnU 
bey dlln şehri
mize gelmiştir. 

Hüsnü Bey 
bir muharriri· 
nılze demlştlt 

ki: 
inhisara tabi 

mevat üzerin
de kaçakçılığa 
mani olmak 
Uzre çok şld· 
detll ah k a 1111 

muhtevi blı 

kanun llylhesı 
hazırlanmış c-

H/i.111ii Bey 
lup 8. M. r:.cclislne tevdi edil
miştir. 

inhisar meclisi idaresinin ilga-
sı hakkındaki kanun henüz çık
madığı için yeni bütçemizde bu· 
na ait tahsisat ipka olunmuttur. 

Yeni varidat bütçemiz, geçen 
seneye nispetle bir buçuk mil
yon lira fazlasile on iki buçuk 
milyon lira alarak tespit edilmiş 
olup buna mukabil masraf 
(175,000 lira kadardır. yapılan 
tasarruf, anbar işlerinin kaldı
rılması dolayısile vazifesi kal-
mıyan 4 memurun tertip haricine 
çıkarılmasından ibarettir. 

Bu sene inhisar idaresi Ilga 
edllmiyecek ve yeni gümrük 
tarifesinin tatblkından sonra da 
şeker, benzin ve gazdan lnbl
sar resmi kalkmıyacaktır. Gele
cek sene idarenin vaziyeti ne 
olacağı şimdi belli değildir. 

Tilrk-Rushonferansı 
Moskovıı, 18 (A.A) Türk-

Sovyet muntazam tömendöfer 
servisi mes'eleslyle meşgul olan 
Tilrk-Sovyet şömendöfer konfe
ransı mesaisini bltlrmlttlr, Gele· 
cek konferans Haziran 19,10 da 
toplanacaktır. 

Dun kasap dllkkanıarıoda da 
satış yüzde yirmi fazla olmuf, 
Hasır iskelesi kuzuları (65 - 90) 
kuru~a, mezbaha kuzuları ve 
koyun eti (110 kuru~a muamele 
görmılştür. 

Balık ucuzluyor 
Balık flatlerlnln dDşmesl llzerl

ne balık işleri de artmıttır. 
Uskumru 15, kalkan bahtı 60, 

bir buçuk okkalık torik balıkları 
100 kuruştur. 

·-·--·-·-·-·~·-·ı::ı:;:ı::::·-::=11JıııCt1:• 
i-·~~A·~·k~ttm~ 

Herkes iştirak 
edebilir 

Gazinin en büyük eseri 

nedir? ve niçin? 
Milliyetin bu büyük anke

tine herkes iştirak edebilir. 
Bazı karilerimizden aldığımız 
mektuplarda şu sual sorul
maktadır: 

- Ankete iştirak ede
bilmek irin mut/aha mek
tupla ıııUracaat edilmek 

1

- liizınıh nı1ıdır? h 
1 1 1 Fil ak ka ba9 ına ur r -

1 mlz bir çok meb'uslara, mu-
harrlrlere ve ediplere mektup O 
yazarak ankete iştlrııklerlnl e 
rica etmiştir. Fakat büyUk 
Gazinin en büyük eseri hak
kında yazı yazmak gibi şe· 
refll bir vazifeden hiç bir 
Milliyet okuyucusunu mah
rum etmek aklımızdan geç
memiştir. 

Binaenaleyh karllerl-
mlze haber verelim: 

Ankete iştirak etmek 
için meı..tup almak lazım 
değ'lldlr. 

Ankete i'tlrak etmek iste
yen zevatın cevaplarını Anka
rada başmuharrlrimlzln adre
sin göndermeler! rica olunur. 
LQtfen verilecek cevabın ga
zetede yanm ıUtundan fazla 
yer _işgal etmemesi şarttır. 

•~:~::::=::;::;::~:~•:r.===:::=:c::.=:::==::;:::ı~• 

Mektepliler 
Müsabakası 
tlçüncii hafta 

Üçüncü haftanın en mühim 
haberini bulup yazanlardan 
birinciliği Galatasaray lisesinden 
1141 Baki, lklnclllği Dam de· 
Slyon Fransız mektebinden Ne· 
zalıet, llçilncillllğil Kabataş lise· 
sinden 493 M. Akret, dördlln
cUIUğü Kabataş llseslnden 134 
Sıtkı, beşinciliği Ticaret mekte
binden 658 Feridun bey ve ha
nımlar kazandılar. 

Maxısın 24 Unılen itibaren 
10, 6, 2 ve birer lira mllkafat
larını almalarını rica ederiz. 

Birinciliği kazanan yazı 5 
nncU sablfemlzdedlr. 

icra kılınan tah• 

klkatta maz- Cllrma idam reza
nualar aleyhine <ını icırbelliren 
kuvetll deıaıı Vefik Bey 
toplanmı~tır. Bu noktadan lstlç
vap edilen maznunlar hey'etl 
lstlntaklye karş11ında nediyecek
lerlnl şatırmışlar. hatta sorulan 
bazı süallere cevap vermekten 
izharı aczetmi~lerdlr. 

Kadriye hanımla Nasır ve 
Vefik beylerln vaziyeti kanunl
yelerı tehlikeli görOlmektedlr. 
Nasır ve Ahmet velik beyler is
mini öğrenemediğimiz bir ecnebi 
ile tesis eyledikleri plaa llzerlne 
Kadriye hanımı sut kast için 
Reisicumhur hazretleri nezdine 
gönderdikleri ani aşılmak tadır. 
'Kadriye hanımın Ankaraya ha
reketi zamanında Nasır ve Ah
met Vefik beylerin de pasaport
lannı ikmal ederek Avrupaya 
harekete hazır bir halde olduk
lan hususu tespit edllmi,tlr. 

Dr. Arapyanın vaziyeti 

Nasır Bty 

Bundan ma
da Dr. Arap
yanın da bu 
suikast tertl -
batının muhar
rik ve müşev
vlklerlnden ol
duğu da tespit 
olunmuttur. 

Mevkuf maz
olUnlar şunlar
dır; Dr. Arap
yan, Nasır, Ah
met Vefik, Faik 
beylerle, Kad
riye, Nadide, 

Hamide hanımlar ve madam 
Fofo. 

Diğer maznunlar 
Gayrı mev-

kuf maznunlar 
da şunlardır; 

ressam Ali RI· 
za, Fuat Şem. 
si, bankacı Ke· 
mal ve Ahmet 
Tevfik Beyler. 
Gene tahkikat( 
nazaran bu 
mııznualard an 
birisi lzmlr sut 
kast teşebbü

sünü müteakip 
Kadriye H. 

Avrupada rüesayı muhalifinden 
iki kişi 11• temas ve mUnase
batta bulnaduğu anlafılmak
tadır. 

Evrak tetkik ediliyor 
MUddel umumi Kenan bey 

evrakı muavin Cemli beye ha
vale etmlftlr. Evraka göre maz
nunlardan Ahmet Velik beyin 
cUrml\ idamı, Kadriye hanımlıt 
Nasır beyin ağır hapsi ve dl· 
terlerinin de muhtelli cezaları 
muıtelzlmdlr. 

Dereceler, ınaa~ı aslfler 
ve lev~ilalsız almaca~ 

ınaa~ nıı~~arı 
Evvelki gUn toplanan B .. \\. 

Mecllainln kabul ettiği mua~ 
kanununu bertafsll yazmıştık. 

Bu kanuna göre memurların 
dereceleri ile maaşı asillerini. 
darbedllecek em~ali ve tevkifııt
sız alacakları maaf mlkdarını 

yazıyoruz. 

Dereceler Maa~ 

1 inci derece 
2 

1 ! 
1 5 
1 tı 

1 ~ 
9 

lO 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

" 

., 

" 
• 

" 
" 

19 .., ~ 

20 ~ 

a< 
).'i 1 

12. 
l lXJ 
•ıu 

ı-;ıı 

;'tJ 

"') 
50 
45 
~) 

:ıs 

:ıo 

2~ 

22 
~o 

17 
16 
14 
!:.! 
Hl 

Darbedflecek tevklvatsız 
emsaller 
4 
4 
4 
3..2 
:\~ 

3 
:ı 

:ı 

2,8 

alınacak maaş 
t.00 
503 
4lı0 

21<8 
~ ."- tı 

2 :ıı 
1 ~ ') 
ı .'in 
ı~ı 

2,7 
2,8 
2,8 
3 
3 
3 
3,2 
3,2.5 
3,5 
3.75 
4 

Askeri 
Birinci derece 

2 " • 
3 • • 
4 • 
~ . • 

• 

dereceler 
150 4 

125 4 

100 4 
90 3,2 
80 3,2 

6 • • ;o 3 
7"t" 503 
s •• 452,8 
9 ~ .. 40 2.7 

10 • • 35 2,8 
11 ., •• 30 2.8 
12 ., " 2S :ı 
13 .• • 20 3 

14 " ~ 10 3,23 
Sınıflar· nedir ? 

1 (JI! 
., x 

(ı( ~J 

SCKI 

400 
28~ 

2füı 

2111 
ıso 

'~" 
108 

•ıı:ı 

l!4 
; !i 
lıO 

;12..'i 

Kadrolara nazar•n memurların 

maaşları şunlardır; 

Millklye memurları 
linci sınıf valiler; 
S! ., 7t .., ·"00 

3 " " 4('t; 
4 • • 2/lll 
:,: '"I ,., .. ~.'i() 

lsıanbul Vali muavini 2~8 
Dlp;er J inci •ınıf \'. rrnavinltı i 2~ıı 

2 ~ .., " • 21\f 
J inci sınıf mektupçular ı fü. 

2 ., " ~ J2fJ 
3 •• , 108 
4,.,.., ., 98 

5 ~ " ti•1 
151ira maaşlı vitlyeı tahrlrıı k•ıipkrı 1., 

10 ·~ "' ~ " 4( 

14 ,, .., evrak memurlan 4( 

10 ., ~ u " 

Umuru hukukiye müdürü 
Maiyycı memurları 
1 inci şınıf kaymakamlar 
2 ., ., .,, 
3 .,, ., ., 

4 ~ ., " 

411 

1 i<ı 
,5 

180 
150 
12h 
I08 

" , Kaza tahrirat kAtipltri ı.tl 

2 "" ,, "' 4() 

(Mabadl ikinci sahifede) 
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Mori bir acı kahve de mi 
vermezsin? , 

Git Self mazgalları dolaş. Haydi bakalım! 
Milliyeliı telrikası: iZ AYHAN 

bitmedi 

• 
Mil .LIYET • PAlARTl•:SI 20 :\1AYIS 1929 

Fran.• dn. 

Alacaklılar .. - ........ ...._. 

Almanların ihlirazi 
lıaytlerini tetkik 

ettiler .. 

Sırbistenda 

Kiiçüh itilaf 
konferansı 

Bükreş, 19 (A}\.) Hariciye 
nl7.ırı M. Miron,.ko llelgrada git
miştir. Mumaileyh K•Z<tecilere hey•· 
natındı küçük itilM haricive nazır· 

lınntn komşu mtmleketler münase· 
batı ve küçulr. iti!Mı teşkil eden üç 
hükOmet arasındaki itillfı daha ziyade 
kuvvetlenöirecek yeni bir dostluk 
düstunı hakkında tetkikatta buluna
cıklannı sövlemiştir. 

Royan, 18 ( A.A.) - Beynel
milel müşlreket kongrası sabahleyin 
açılmıittr. ,\Jmanya. Rusya ve ispan
ya da d•hil olduğu halde bir çok 
hUkfımetler müme;,il gün ~ermi,lerdir. 

YUNAN İSTİKRAZI 
Atina, 18 (A. A.) - Hüku

met harp esnasında aktedilmiş 
olan istikraza mahsuben Fele
menk hükfunetine 20 bin lira 
tesviyesini tasvip etmiştir. 

İSPANYADA 
CEMİYETİ AKVAMA 

MUZAHERET 
Madrit, 19 (A. A.) - Ak

vam cemiyetine muzaheret hey' 
etlerinin tali ve siyasi komisyo
nu Monro düsturu ve Akvam 
cemiyeti misakiyle meşgul ol
muştur. Arjantin murahhası M. 
Sivori Monroe düsturunu Ame

-ALDIGiMIZ 
:18vl.crede 

Ermeni mültecileri 
Suriyeye ~inenler on sene 
na~a orana kalacaklar 

Cenevre, i8 UL\. ) .\kvam 
ccmiveti tarnfından teşkil olunan mül

teciler komi,yonu me~aisini bitirmiş· 

tir. Komisyon hu mes'e1enin ne 
mültecilerin •ıP;ındıklan memleketin 
tabiıyeıini kabul, ne de kendi mem
leketlerine gönderilmeleri suretiyle 
derhal ve esasından hallolunmasının 

imkinsızlığına kani olmuştur. Bunun 
üzerine komisvan bulundukları yer
lerde on sene dah• kalmalarına karar 
vermiş bilha"a Surive ve Erivana 
iltica edenler hakkında Suriye fev· 
kalAde komiserllıtince yapılan prog
ramı kabul etmiştir. 

Komisyon mültecilerin hukuki 
vaziyetini tın1jm etmek için bütün 
hükılmetlen kendi aralınnda evvelce 
aktedilen itlllflan ve tesviye suret
lerini tatbik• davet etmeğe karar 
vermiştir. Akvam cemiyeti umumi 
kAtipltjti mültecilere ait dahil! ve 
merkez! muamelelerle bundan böyle 
doğrudan doğruya me~gul olacaktır. 

Memur nıaa~ları 
--llml!I~---[ Birinci sahifeden mabaat] 

l\üfus kltipleri 
ı inci sınıf nahiye müdtirtl 
2 • 

3 • 
40 lira 
35 ., 

30 " 
25 • 
22 • 
20 • 
17,5. 

• • " 

. . " 
maaşlı Posta müdürleri 
.. • • .. • .. 
.. • 
• • 
• • 

• 

108 
108 
98 
84 
75 
66 
60 
56 

20 • • • tclg. memurlan 60 
17.5. • • • 56 
16 .., ,, ... ... .. 52 

Emniyet umumiye memurlan 
lstanbul Polıs mudürü 256 
1 inci sınıf müdürler 150 . 

• • 126 2 • 
3 • .. 

" 

" 
" 
• 

rika milletlerinin hukukunu gas 
betmekle alenen itham etmiş 4 .. 
ve Akvam cemiyeti misakının 5 • 
Monroe düsturuna ait olan 21- lstanbul Polis müdür muavini 
inci maddesinin tayyedilmesini Taharr~ ser .komiserleri 

108 
98 
84 

126 

istemiştir. Kaleme alman proje • ~ ıncı • 
,. komi5cr muavinleri 

66 
60 
56 
66 
60 
56 

büyük meclise verilecektir. Ser komiserler 

Alman sefirlflln teşekkürü 
Par•.> 18 (A .. \) Almanya se-

firi ~1. \'on llnech hariciye ve 
bahriye nezaretlerine ı:elerek Zeppe· 
lln balonunun vere inmesi için J!:Ö'· 
terilen tehalük ve müessir yardımdan 
dolavı Almanya hükumetinin teşek

kürlerini hil<lirnıiştir. 

Amerlkada m11haceret 
kanıın11 

Wahsington, 18 (A.A.) - Senevi 
yekunu clyevm 1 ıı-t, 667 ye baliğ 

olan ecnebi muhı1.cirl~rin mecmuu 
mikttnnı senede JOO bine indiren 
bir knnıın IAyılıası ayan meclisine 
tevdi olunmuştur. Yeni kanun ancak 

şimdiki kanunun 1 temmuz 1930 
da vuku bulacak inkızasından sonra 
mer'iyete girecektir. 

Gazdan ölenler çoğaldı 
Londra, 18 (A.A.) - Röytcr 

ajansının \l'a<hington muhabiri bo· 
ğucu gazlerln tesiriyle Klevlant has· 
tane.inde olenlerin listesine vakında 
venidcıı <eksen kadar olüm vakası 

İı~vesl !Azım geleceğinden korkul
duğunu ve böyle bir hal vukuundı 
ölenlerin mecmuunun 200 ü geçe
ceğini bildirmektedir Bu endişeler 

kazı kurbanlan tarafındın teneffüs 
edllen zehirli gazlerin tesiratının 

gayet derin ve <ürekli olmasından 
ve ölümün zehirin teneffüsünden 
bir kaç gün sonra ansızın vukua 
gelebilmesinden ileri gelmektedir. 

2 inci 
Komiser mu.vinleri 
Polis memıırhırı 52 

• mckıc)ıi Mmzetlerl 4.'i 
Adllye memurları ve b!lklmler 

Temyiz Birinci reisi 600 
B•ş :\lüddei umumi ~00 
2 inci reisler .'iOO 
Temyız azalan 400 
Baş muavin 21 O 
60 lira maaşlı reis ve hakimler 180 
50 • ., sulh hakimleri l .'iO 
45 lira ma11<lı 
avinleri 
40 lira maaşlı 
len 

mtiddt:iumumi mu-
120 

aza vu aza mfıltlzirn-

108 
J51ira muşlıaza veaıa mulozimleri 98 
30,," ,.,, .. ., 84 

• ,, ,. ,, 
• müstantikler 

• , . 

• 
• • 

• 
108 
8+ 
75 
65 

25 • 
40 • 
.ıo ,. 
25 • 
22 • 
50 • 
;~o • 
2.5 • 
20 • 

17.50.,, 

,, mahakim baş katipleri 1.50 

• r 

• 
" • 
• • 

16 • • 

" 
• 
• 
• 
" 

.. 
• 
• 

84 
75 
60 
56 
52 

14 " .,, .,, "i ,., 49 
12 .,, " .,, .,, " 45 

Müddeiumumilık , müstantiklik; 
icra va zabıt kAtipleri maaşlcrının 

derecesine ~öre mahakim baş kltip
leri nisbetinde maaş alacaklardır. 

Maarif memurları ve 
muallimler 

HABEllLER 

ltalya Kralının 
Rodos seyahatı 
teeyyüt ediyor 

Roma 18 ( Fo ) - Curnala 

dltalya gazetesi ltalya kralının 
on iki adayıı vuku bulacak ziya

retinden bahsederken on senelik 

bir işgalden sonra, İtalyanın Bal
kanlarda ve Şarkta tesis ettiği 

dostluk ve muhadenet sayesinde 

bu ziyaretin icrası imkan daire

sine girdiğini yazıyor ve diyor ki: 

Kral ltalyanın bir mahiyet 
verdiği ve an'ane ve :1detlerine 

riayet ettiği Rudosta muhabbet 
ye teşriki meöai bulacktır. Kralın 

Akdenizde bu seyahatı beynel

milel rekabetlerin en hassas nok

tasında ltalyanın kazandığı mev

kıl teyit ediyor. 

Roma, 19 (Aneksartitos) -

Rodostan gelen telgraflara göre 
ltalya Kral ve Kraliçesinin istik

bali için 12 adada büyük hazır

lıklar yapılıyor. ltalya Kral ve 

Kraliçesinin Rod~su ziyareti on 

iki adanın ltalyaya ilhakını res

men tas tik mahiyetini haiz bu
lunuyor. 

Rodos Valü umumisi neşret
tiği bir heyannıımcde ltalya Kral 
ve Kr- 1içesini kemali hürmetle 

selamlamaj!;a davet ediyor. 

kadar ınuhıclif maaşlar veriiecektir. 
Mualllm mektepler!, lise, orta 
mektep, luıam ve hatip mek
tepleri mualllmleri 
80 asi! maaşlılar 

70 • 

.'iO • 
45 • 
40 • 
33 • 
30 • 
25 .. 
23 • 
20 • r 

17,5" ,, 

• 

.. 
• • 

Talim ve terbiye heyeri reisi 
Talim ve terbiye heyeti azaları 

lt\aliyc memurları 
lstabul ve lzmir defterdarlan 
70 lira m;ıaşlı defterdarlaı 

60 " " " 

256 
219 
150 
126 
108 .• 
98 
83 
75 
66 

60 
66 

500 
288 

250 
210 
180 

~ S-011 _Haberler;~ 

lüt~e nıüzaterah ikmal e~il~i 
Daha çıkarılacak 30 layıh 

var, Meclis tatile ne vakıf 
başlıyor? 

lk"' Ankara, 19 ('\1illivet) - !\leci is bütçe miizakeratını . o~ r'I 
etmiştir. Tespit edilen yekun! göre yeni bütçede masarif 220,4 " 
lira, varidat 220,546,000 liradır, 

Bayram ertesi Meclis 30 dan fazla lazıbayı çıkaracaktır. 
hafta içinde faaliyetini bitirip tatlli ihtimali kuvvetlidir. Bıırçc av 
cümeni gümrllk tarifelerinden tadilat yapmamış encümenin tndıl , 

k r ··l" aynen tasvip eylemiştir. Bayram ertesi celsesinde mllW " ,. · 

başlanacaktır. Züral kooperatifler layıhası muhtelit encurııcO 
intac edilmiştir. 

* * * 
Adliye vekili bugün geligo, 

Ankara, 19 [Milliyet] Adliye vekili hareket etti, he) 
vekile ve adliye erkAnı tarafından te~yl edildi. 

Ankara, 
ve M. Rlvas 

* * * 
Sefirlerin ziyareti 

19 [Milliyet] •• ltalya, ıran, Lehistan 
hariciye vekilini ziyaret ettiler. 

Şehremini Muhi;t;n* Istanbulda otaoıs11~ 
B. bugün geliyor telefon ıi 

Ankara 19 (Milliyet ) la• Ankara l 6i(Mllllyet) - ~t 
tanbul Şehremini Mu:ııttln Bey 
(buglln) lstımbula baraket edl-

yor. Burada Ankara planı için 

toplanan jttrl bey'etlne iştirak 
etti. 

Bundan mada Muhiddin Bey 
Dahilye vekaletine ve dlter 

alakadar makamata bayat pa-

baltltğı ve diğer mesail hakkın· 
da esaslı izahat ve maJOmat 
verdı. Muhiddin Beyin verdiği 
izahat tatminkar görUldU • 

bul tclelon müdürü .d~ndl\,a 
ketin hükCımetle yenı ımt3 " 

mu: :ıveleye göre şirket ilk ~ 
zarfında lstanbul cihetinde~ rı 

lamak şartile 1500 aboneUk"~i 
matlk telefon tesisatı yaPbol~~ 
ve dört sene zarfında lstsn 301 
bütün telefon tesisatı oturfl 

şekle ifraz olunacaktır. 

* * * ttf 
Bursada tahliye edile~••' 
Bursa 19 ( Milliyet) - :,~ıır, 

nunnndan istifade e • ,pı' 
den bu ıun 181 mabkOlll ", ııı' 

kuf tabliye edildi. Buoı• ıııa~' 
desinde kalması takarrür etmiştir. yanında taklibi bUkOl!let fi 

* * * kOmlanndan asker kad~;~ıııf 

Bundan mada buz lnhlsan 

meselesi de tetkik edllmll' ve 
neticede lnhisann Emanet nb-

4.11 Salt p!J. Ali, Yetim boca vardır. rt,ııJI 
Ankara, 19 (Milliyet) - Ordu edilenlerln yttzde 55 nl ııı ~ 

mUfetti'I Ali Salt paşa geldi. teşkil ediyor. ~ 
....................................... """:,.., 
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50 " 
45 • 

40 " 

• 
" 
• 

.. 
• 
" Merkez mal 

§§ ANADOLU !i 
mUrlerl :~: ~~ SİGORTA ŞİRKETİ il 

:: 1dlf· ,. 

ı~o 

40 • 
50 n 

30 .. 

.. !08 :: Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edllıtı Y ·r :ı 
98 :: ·ııtJ) ~, 
84 :: Yangın - Hayat - Nakliye • Kaza • Otomobil • ıııes :: 

§~ timaliye Slgortalarını kabul eder. li 
" .. 

Mı.ıam!!llftl m-murları 

25 li • maaşlılar 
<)<) ... _ ·~ .,, 

Kaza mal mUdUrlerl 
40 lira muaşlılar 108 

35 • • 98 
:30 • 84 
20 • 60 

Sandık emlnlerl 
14 lira maaşlılar 

lO • 
49 
40 

Yilftyet ı·e kaza tah.<il memurlan 49 
Suvari tahsildarlır 49 
Piyade • ·.o 
Tahsil tebliğ memunı 40 

Tahakkuk memurlan 
30 lira maaşlılar 
2:; tt .., 

20 • 
Rttsumat memurları 

1 irinci sınıf başmüdür 

84 
75 
60 

210 
2 ., r " 180 
Muayene baş müdürü 94-98 

memurları 56-60· 75 
1 inci sınıf piyade muhafaza 
mllmurl11.rı 66 
2 inci sınıf piyade muhafaza 
memurfarı 

Deniz muhafaza memuru 
60 
49 

2 inci ,;ınıf deniz muhafaha me- 45 
murlan 

iL\ 'l .. \R -•wwıı,_m 

• 

1 

;; Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul ' 
-- 1 tf"'aı ı•' :;: Telefon: lstanbııl 531- Telgraf: m ,:ııı••ı: 1 ı 
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EınlaK ve e~anı ~an~ası umum nıüuürlü~~~J v 

Satılık köşkler k1.ı0~ 
1 lstanbulda Büyükadad1 NiıJnı cadd··-ıncl~ Sdcwıtlu km il;ı<ıtı1' 

mile m.aruf ve iki kıt'a tapu senedile bankam17. uhdesiııdeki ına (il ,!' 
ko~klerın satışı tak,ıtle muzaı <deye konmuştur. rt•si 

f . d" ı 1 h 9'19 pı?.• 2· :\lüzaycde kapalı zar usulıle ır. ha e 3 aziran - '-
Bnkarada ,.e banka idare meclbi huzurile icra olunur. . ecborÔ~ 

3 Satın almak istiyenler (7.350) liralık teminat iracsın.• ;. y<I 1Jı 
Bu teminat mektubu teklif me~tuplarilc beraber ihale gun k paıt' 
ilzre bizzat umum müdıirlti!';e verilir ve yahut ı.ıahhüılü olar• 

• 
gönderilir. dl (i,lilf" 

4- ihale bedeli bilMaiz şckiz taksittedir. ilk taksit peşin r, uıll rıı Jı1ı 
5-· Talip olanlar lstanbul veya lzınir şubemize veyahut u~11jjı•Y; ~ı' 

lüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mutalila etmeleri vı" ıııektoP' 
iştirnk halinde bir lira mukabilinde birer nuşhasını alıp tekli 
rapteylemeleri ic:ıp eder 

'
.et ·ca 

Hali tasfiyede umumi nakliyat ye !~ğvtl' 
Türk anonim şirketi tasfiye meınur 
d l~ . (~ an. ıt hiS5 1 ı 

Ta,fiye halinde bulunan şirketin 928 mali ~enesin~J;inı:len ~,~JI 
umumi hcy"cti 2 l\layıs 929 tarihinde içtima edeme' •ne :ır~t' J11'' 

, · pO>tP ·ç0 
zıran 92:: Curnarresl gününe talik edilmiştir. ) enı Jacak 1 ,ııı~ 

.,, 11pı ıar 
Türkiye hanında 19 nümeroda saat on bc~tc ı tıi>'•' 

Denizlide yerli malı 
linci sınıf maarif eminleri 2.'i6 
2 ., " :, ,, 210 1113 

fjkan 
iştirak için nizamname ahkam\ mahsusıısına ıev 

Denizli, 18 ( A. A.) - Mual· 
timler birliği bu gUn aktettlğl 
bir içtimada yerli mallarını ko
rumata ve kullanmağa karar 
vcrmlt derhal flllyata geçilerek 
Kadıköy mamulattndan yazlık 

elblacllkler celbine tetebbUı 

edilmiştir. 

Kiliseler mektep oluyor 
Pari.,, 18 (A.A.) ('kranya So-

viyetleri reisinin Ükranyıda klin on 
bin kadar kilisenln vakında mektep 
ve komünist kulübü hallne ifrağ 
olunacağını blldirdltl Moskovadan 
iş'ar olunuyor. 

Mvartf emin muavini 150 
lstanLul, lzmir maarif müdürleri 180 

1 inci sınıf • " 150 ,.. 
2 r 

3 • 
4 • 
5 • 

• 
• 
• 

Başk!ıipler 

" .. .. 
• 

.. 
• 
• 
" 

125 
108 

98 
84 
60 

14 lira maaşlı kttıpler 49 
10 .,, .,, .,, 40 
Yüksek muallim mektebi müdürü 150 
4o lira maaşlı muallimler 
JO .. .,, ,, 
Mülkiye mektebi müdürü 

• " muallimlerine dert 
.. atlııe göre 66 liradan 126 liraya 

Kırmızı kordonlu 

ANKARA 
RAKISINI 
Her yerde arayınız 

~ uhuliye varakası almaları rica olunur. 
jcı!8~ıı. 

Ruzname : a çonıın 
ı - Tasfiye nıemurlarlle müraklbinln ve bil .n. ;ı.rB' b ~ 

.. kib" . metlcrının ·ntı 2 - Tasfi"e memurlarile mura ın zım . .,·111 ı 
ı . digaı 

3 - lsti!a eden tasfiye memurlarının ycrıııc •fl 
4 - Mürakip intihabı. ·rıdt: 

Posta ve Telgraf levazım l\ı1üd~1;0 ~,~ 
idare ihtiyacı için 300 kilo sicim 300 kilo çu kap>ol çJ 

1000 kilo hurda ku~un ve 20,000 adet tahta .. d ;Jır 
k .,.,ın ı 

suretile mübayııa olunacu tır. , ıırrcsi " .c~~ı 
Pazarlık 25 Mayıs 929 tıırihinc müsadil cuınd veni rcı: ~ 

· meıkt• 3 • ur• 14 te icra olunacağından tallplerln yevmı · . •onuııa oı 
kkil · ·b at kamı•~ levazım ınUdUrlyetlnde müıete · mu aya 



20 \IA i JS 1929 -
~iLLiYET~, iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERİ 

Spor Emanette · Bir mesele 

BunünkO ınar Gazi köprüsü Rusyaya seyahat 
. ~h~vet nıı', kaza 

1111 
q
1 

~ Y Vesika sahibi Türk-~UUJ ı Mühendis tetkikatını 
~ Fener en kuvvetli ~eklile bitırdı.. ~::;:y:~i~~i~~=~ 
·~~~ul cese~in hüviyeti Osf oryaya kar~ı ~ıkınalıdır kat~az~uı~:::s~~:~~~d~te;~~ 

li~ayel anlaıtıldı mız·y ~~:cı· Vmaiyançlarınalı ımıF·esafine·rrbleahri-_ tetkikatını bitirmiş lcabedn not-
y lan tamamile almıştır. Muma-

~tar ağa iskelesinde düu bu- çe ile yapacaklardır. İlk maçla- lleyh yakında Parisc avdetede
i~unu yazdığmıı.z meçhul cese- nnda kendilerini seyredenler cek ve projeyi hazırlamağa baş-
ı U•iyui anlaşılmış, mağrukwı üzerinde fevkalade bir tesir bı- k 

ı: · · · layaca tır. ~ öyünden Osman oğlu Ahmet rakan Osturyalılamı ıkincı rna-
olduğu tespit edilmiştir. Ah- ÇI belki de, hatta muhakkaktır 

~ bir kuaya mı yolcu bir cina- ki birinci oyunlarının fevkınde 
illi kurban gittiği anlaşılmak olacaktır. Zira ViyanaWar yoru 
tt,,.t ınorga gönderilmittir. cu bir seyahattan sonra yabancı 

, Bir ka k 'fetı' sı olduktan bir sahada oynadı-
' ça çının man Gal k .. 1 

( 

0Pkopıda Gümüş suyunda lar. atasaray~ _ço guze oy 
<ıı kaçakçı Dağıstanlr İsma namasmın da tesın olmakla be
~ taharriye gelen memurla r~ber Viyanalıl~ ~lk maçta 
~ Çoban köpeğini saldırttı- bır az gayn tabu vazıyett; oy

\.. 
1bi evinde oturan Hayriye nadıklarım. kabul etın.ek l:ızım-

''llııda bir kadın da memur- ~- Varın ~s~ tamamıle dinlen
ilq bı~ak!a hücum ettiğinden mış_ ve fer?ı ıdmanlann~ da yap 
laııınışlardır. maga vakıt bulm~ş. _bır halde 

sahaya geleceklen ıçın çok te-
~&1 bine sapladı sirli bi~ oyun göster~~kl~rin! 

ı t b . zannedıyoruz:. Bunun ıçındır ki 
r 1)\ elu meçhul bir Fenerbahce Osturyanın karşı-
~-lrtlhar te,abbUsU sına en kuvvetli bir şekilde çık-
~. 0ıtAnda ınuvakkitano cad- malan lazımdır. 
"" tslnde oturan dalyancı . - f · · · 
~Q beyin 20 yaşındaki oğlu Dıger tara tan nvayet eclıldi-
'-ıı.ı bey diln kel binin Uzerine ğine göre Fenerliler müdafaa 
~~bir çakı saplayarak lnti- hatlarına Vefadan Hayrı Ragıp 
'.lıi oıe'ebbUs etmiştir. Yarası ve Şekihi alınaK fikrinde imiş
t ita Up Beyoğlu hastaneıoln- !er. Böyle bir fikir mevcut ise 

tvı altına alınmıştır. Bu
ltbtbi tahkik edilmektedir. bu, Osturya-Galatasaray maçı

nın ferdasında yazdığımız veç-
' ~!!:~. ÇABUKLUGU hile _F~~r miidafaasm.ın Üf>tur-
~~koyijnde Haydarp:.ışa ya gıbı bır takım karşısında Ga-

~nde ahçı Alinin dükki- latasaray müdafaası kadar ağır 
. ~'.r~n Halime ekmek yer- lıasaınıyacağ.mı. teyit e:ın~k ~e
~ 1llıi~ duvarda asılı duran mektir. S~ıy~tle s~y~yelım 

tcbınden iki altın lira a- ki Fener ep;er hançten iki oyun-
tır. cu almak suretile müdafaasının 

~f!ıu kuvvet bulacağına kani ise bu: 
l'i YENİN AŞIKLARI nu yapmak için bir an bile dü
~tc oturan seyyar şerbet- şünmemelidir. Zira kat'iyetle 

et ile Arpacı sokağında kabul etmek lizımdır ki cOstur 
tıj ~azif o civarda garson- ya»nm karşısında ne kadar kuv 

\ 0 ' 1n Fahriyeyi çıldırasıya vetli bir müdafaa çıkarsak ta 
ı :ıı:;.<lrınış. Dün iki aşık kav- çok seri ve karşısındakini yoru
~ ve . Ahmet_ Nazifi bı- cu bir oyun tarzına malik olan 

'1ı; Yennden agır surette Osturyalılar karşısında müşkü-
b ilf'ak kaçmıştır. lata düşmemekliğimiz kabil de-

' ı\Q . - "'ldir 
~k~AŞINDA MIYIZ? gı Yaİmz Fener mulıacimleri ol 

Pahalılık 
Mesele Aakarada 

konuşuluyor 

Pahalılık meselesi hakkında 
Cemiyeti belediye azasından ba
zıları taraf1ndıın hazırlanan tak
rir henüz Fırka riyesetine veril
memiştir. Ankarada. bulunan Şeh
remini Muhittin bey bu işle 
meşgul olup Dablllye VekMeti.~ 
temasta bulunmaktadır. J\.luma
lleyh yarın Anbradan avdete
dec.:ktir. i\luhittln bey geldikten 
sonra pahalılık mcscks~ Cemi
yeti belediyede v;ürü~ıilecektir. 

-
Darülbedayl seyahatı 
5cyahatta bulunan Danılhe

dayi hey'ctl lzmlre gelmi~tir. 
lzmirdc l O temsil verdikten mora 
bu ay başı avdet edecek ve yaz 
temsillerine b~ıyacaktıır. 

Kimsesiz çocuklar yurdu 
Şehremanet! tarafından açılıı· 

cak olan kimsegiz çocuklar yur
dunda muhtelif şekillerde ah!Akl 
eğlence lerleri vücude getiril
mektedir. Tesisat bayram ertesi 
ikmal olunacak ve bir kaç gun 
içinde yurt açılacaktır. 

Ekmek fiati 
Şebrcmanetinden : 
Mayısın 21 ind Salı güniinden 

itibaren birinci nevi ekmeğin 

kilosuna i 6 kuruş yirmi Para 
azami fiyat vazedildiği ve Fıran
cala Uyarında da tebeddül olma
dı~ llAn olunur. 

~itti.~~, arabacılarınd~ Ce- dukça kuvvetli bir müdafaa ö
~~tl Uıt sarhoş oldugu hal- nünden daha müessir olacakları Deniz tenezzüh il 
\~~:.~rak~ ~eçerken için belki de fırsatlardan, Gala- Gazeteciler yarın 

tlcrc 1=-l.e bır kadına tasaray muhacirnlet'inden daha 
~: genç_ ka~ zorla a- fazla istifade edebileceklerdir. gezmeğe gidiyorlar 
~~ lınak ıstemış, kadının yalnız asıl mühim olan nokta Matbuat cemiyeti bayramın 
~~~~et vermesi üzerine iki Galatasaray müdafaasının pek ikinci yarınki Salı r;llnU bir deniz 
~h :aralamıştır. büyük yardımla muhacimleri- tenezzUhU tertip etmiştir. 
l~t .. tabacı yakayı ele ver- nin ihdas edebildikleri sayı fır- Vapur seat yarımda köprll· 

~Gı~!0 '1ıo!Jll haza/an 
!ıJ'-Unde oturan 19 yasında 

~~, n efendi dün Haydar
\_\ıe,1:eçbuı bir otomobllln 
''tt, y c nıaruz kalarak ağır 

\.,'J Nı •r•ıanmıftır. 
\ıt, ~•n!atında sakin MU
~~~:ıı~ <ıün EminönUnde he
\ Qbııı '11 •ı anla~ılamayan bir 
A t~~q sadmeslne utramıt 
'\ tıınıştır. 

. ~~ataii··.-n-im-a-rı
r4ıı. arı mütahassısı 

"~tı. 111 planı tercih 
' tr~ olundu 

la' hrinin imarı için, hü· 
·~ tafın<l 

"'ı 1 lth· an dunyanın meş-
ijç ı" rnuhcndisine yaptı· 
<\nf •ndan birini ıntibap 

lra<l. bir Jüri heyeti 

~'n.::r. Bu heyet blr encü-
-.. "'t• 

1 tıı " 

1 
n~en Alman mühendisi 
tlıııi . pl.lnını tercih ve 

~ilin Ştır. Rapora nazaran 

ı llıllur: bu pllnı tercihine 
ç . 

~ lı~d.tıı, Alman Brlksln 
~\illi t şehrini oldu~ gibi 

1 ı... . ı, >.ev ktL"ll mab rom 
"I ~·!Çin 

., ~ . kabul edilmemiştir 
~lıııı1Tııınan Joslinin pl~nı 
~~llüır~t~ik, ve gayn lktı· 

r leh ,1:1r. Bu plAnın hü-
. el 

l<Jir 
1
, tarafm~n yapıl-

}ı Y'lk akııt cskı ve yeni 
ed·ı farz etmiştir. 

kı.7.q ~ en, Yan en plfrnı 
~ ~ııı~11{'1 kahıli tatbiktlr. 

ııı ı. 11 ._ a • çok iknsad!Jir. 
ı "ey .... n k •u tam!• dan d11 
~ıı-,, ~~ıl~ mı:~akkaktır 
'ı:ıı ınısyonu ve pi ı 

•onun da uç ecnebi 
tın ca k \'C hemen 

satlarını Fener muhacimleri den hareket edecek, Kadıköy, 
meydana getirebilecekler midir. OskUdar ve Beşiktafa otra
Eğer bunu meydana getiremez- yararak Botazlçlne av d et 
lerse Fenerlilerin Galatasara- ve aktam 7,30 da tekrar Köp
ym aldığı neticeden daha büyük rllyo uğrayarak Marmaraya 

bir farka mağlup olması muhte .';.'.d.e.ce•kll!'t•ır •. -~---""'!"'"""!'..,. 
meldir. suz addederiz. 

Fakat ne de olsa, futbolu çok Galatasaraylılara kar~ı hatır 
iyi anlamış, kendi koşacağı yer ve hayala gelmez bir çok itham
de topu koşturan seri Viyanalı farı ihtiva eden bu beyanname
oyuncularınm nefis bir oyunu- ye, bllhasaa Fenerli arkadaşla
nu daha seyredeceğiz. Ümit ve rımızla yan yana bir ecnebi 
temenni edelim ki Fenerliler de takımına kar~ı maç yapacatı
can ne başla oynayarak bize mü mız gUnUn arifesinde cevap ver 
kemmel bir oyun göstermek hu mek bir b rlno börmet vo mubah 
susunda müsterek bir amil ol- bet beşlemelerl, sporun en tabii 
sunlar. aetlcelerlnden olması llzımge

A ı•uslurga Marları Hey'ell len gençler arasından, yeni 
terllblyeslnden munaferetler uyan dır maktan 

ı- Bayramın birinci pazertesi ba~ka bir teye yaramıyacaktır. 
gUnll (20 m11yıs 929) r Avusturya) Onun için bir Tllrk kulUbll· 
Fenerblll'çe musabakaaı yapıla- nUn diter bir TUrk lrulUbU hak-
cakbr. ~ kında vaki olan ve spor tarihl-

2 Musabakaya tam saat 17 mizde bir misli r;örUlmemi' bu-
de baflanacaktır. ıunan bu !Ozum~uz hllcumlan 

S- Hakem Alııaet Serafettlı 
beydir. · vak'alar ztkederek ret ve cerb-

4- Saat 15 de Galatasaray etmek kolay olmakla beraber 
ve Bef.lkt&f kUÇ(lklerl kartıla- silkQtun, terbiyemizle daha mU· 
facıktır. tenaslp ve mUraccah olduğuna 

5- Fiatlarda tebeddül yoktur. ıranı olarak susayoruz. 
6- Kapılar aaaı 14 de açıla- G. S. nin Çay ziyafeti 

caktır. Dün saat 18 de !l<turya futbol· 

G 1 t F cularına Galaıasaray kulübü tarabn-
a a asaray enere dan lklıektclo dcııizcilık lokallerinde 
cevap vererek bir çay Zl)afeti vtrilmiştir. Ziyafrıten 

sonra misal rl<r kulübun fuularlic 
diyor ki gezdimıışlerdir 

o-ıurva SJo<>rculan Galıtasara-, 
Galatasaray kulUbUnden ; 

cnizdlerinin defterine şu sıorian 
Geçea maçta vukua gelen 

mllesslf hadiseler mllnascbetlle yar.mışludır: 
- lo11nbulda ve bilhassa Galaı:aFenerbabçe kulObDnlln ne,retıltf 

beyannameyi teessürle okudıık: saraylıl.tr ırasınck yaşadtğımız gün-
Senelerce knrşı ııar,ıya, yan lcri daima tahınur edece~?- Osturyı 

ya a oynadıtımız, ellerlal 111k- >pôr kulübü burada ı;örnıüf olduğu 
tJtUnııı: art.adat ve kardaş bll- spor zihni\Ctlnİ ve misafirperverliği 
d iıı: Fcnertlahçelllerln, kulO- biç bir memlekette ve hiç bir kulüpte 
b mU:u karşı ir 1 bet llOlledlr, görıııedipi tcnı'ine der~ 
sp r terbiyemizle gayri kabili Bu satırlardan sanrı ve Türk 
telif bir husumet beı;Jcdlklerlai dostlarına en har selımluile Üotw:y.a 

satırında ııyrı ayn ifade kulübü ) cümle•inin altuta reisleri 
arlp beynmı meye uzun , .• Cutun Ostoryıı fotbol ulart imz:ı 

DUn Rusyaya lbaracat lşlerlle 
a!Ak!-dar bazı tacirler Ticaret 

_ mUdlrlyetlne muracaat ederek 
Rusyaya gitmek için zabıta ta
rafından pasaport verilmediği 
cihetle mUfkUI vazlyotto kaldık
larını blldirmlşler ve teşebbU· 

salta bulunmuşlardır. Bn mem
nuiyet teı bir nin Ruslann çıkar
dıkları mlı~l<Ullttan Heri celdltf 
de fayl Olmuttur. Bunun Uzerine 
yapılan tahkikat neticesinde bu 
husuata verilen emrln yanlışlıkla 
tacirlere de teşmll edlldlti an· 
laşılmıf ve alAkadar tacirlere, 
ihraç vesikaları tetkik edilerek 
bayram estesi pasaportlarının 
ltaaı takarrur elmlftlr, 

Vali muavini Fazlı bey, bir 
muharrlrimize demiştir ki: 

- Bnr adan Rusyaya iş bul
mak için gelen bazı Türklerin 
sefalet içinde kaldıklan anıa

fılmış ve bu "azlyetfn önUno 
geçmek Uzre bu glbllere pasa
port verilmemesi hilkOmetimlzce 
muvafık görlllmUştur. Yoksa ih
racllt için vesika alanlara pa
saport verilmemesi mevzubahı 
değildir. Tatbikntta vuku bulan 
y anlışlıtın tashihi cihetine gt
dllmiştir .. 

Rusyaya r;idemlyecekler meya
nında, eski borçlarını ödeyeme
yen bazı taclrler de bulunmak· 
tadır. 

Dun Rusyadeki tacirlerden, 
buradaki müesseselere gelen bir. 
telgrafa göre, Moskova sefiri
mizin teşebbUsatı ehemmiyetle 
nazan dikkate alıamıf olup iki 
gUn zarfında işlerin dUzelecetl 
temin edilmektedir. 

Ticaret oda11 idare heyeti· 
nln dUnkU içtimaıoda, Rusyaya 
ihraç edilecek malları şehrimiz
de olmadıtı halde vesikalarının 
tasdilu için vukubulan muraca
atlar kabul edilmemiş ve tem
hir muamelesi lçltı bıınların Is
tanl"la getirilmesine ıuzum r;G-
rUlmllftUr, J ı 

Bir mentc tahadetıameslno 
muhtelif kalem efyanın ithali 
tasvip edilmlftlr. 

Adliyede 

Mevkuf, mahkum 
Dün de mütebaki 
kısım tahliye edildi 

Af ve tecil kanununun ~ehri

mize teblip;i üzerine evcik! 
giin Müddei umumilikçe tahliye 
muamelesine başlanmı~u. Umumi 
hapishane ve tevkifanedc :\1i.ıddel 
umumi mua\lnlerindcn miiteşck

kll iki heyet dün de akşama ka
dar tetkikata devamla tabliye 
muamelelerini ikmal etmiştir. 

Hepsi 500 kişi 
Bürhanettln, Celal, Abdürrah

man beyler te' kifane müdürü 
Ziya beyle birlikte dun 79 mev
kıı fu tahliye etmişlerdir ki bun
ların yedisi kadındır. bu suretle 
tcvkifaneden tahliye edilenlerin 
mikdarı 20 1 kl~i olmuştur. 

Dün hapısanede } apılnn tet
kikatla da .25 mahkOm serbest 
bırakılm~ur. Büykcc tevkifha
neden 20 si kadın olmak üzre 
500 k~i çıb.mış oluyor. Dlln 
serbestilelrinc kavu~n vatandaş
lar da a~larla te7.ııhurat yap
mı>lar gfüdüklerl yiiksek şefkat 

esri ne: 
- Yaşasın Cümhurlyet hllkQ

mctimi1, yapsın büyüklerimiz! 
diye bağırmak suretile mukabele 
etmi~lerdir. 

Borçlular çıkmadı 
B<?rçtan dolayı mnkuf bulu

nanlar bittabi tahliye edilmemlş
ı~rdir . Ancak yeni icra kanunu 
Agustos bidayetinde mer'iyet kesb
edeceğlndcn miıddetlerlnl ikmal 
etmemi~lcr varsa tahliyeleri icap 
edecektir. 

Kenan beyin beyanatı 
Muddeil umumi Kenıın bey 

bu miına,ebetle demi~tir ki: 

" - Tahlhcler ikmal edil
miştir. Bu gııretle hapıs~ne ve 

tevkifl\ane mevcudunun nısfı tah 

. • di ~uil\ ı 

Vllllgette 

Daireler tatil 
Fakat bugiln mera
sim gaoılmıgacah 

Kurban bayramı mUnasebed 
ile daireler bu günden itibaren 
dört gUn tatildlr. Ancak mera
sim lcraaı Cumhuriyet hayra· 
mına munbaaır olduğu cihetle 
merasim yapılmıyacaktır. 

Mektepler de Cumartesiye 
kadar tatildir. 

BiR ARAR TAHKiKAT! 
J\\Ulklye mllfettişlerl Hapsa

neden bir firar hadisesi ilı meş· 
pi oluyorlar. Mes'ele 'udur: 
Şekor bayramı esnasında Hap 

aaneden Ali isminde sirkat 
maddeıılnden mahktlm birı~ı 
kaçıyor. 

Gebzell olan A1i aradan 
bir mUddet geçtikten sonra Afi 
kollan bağlı olduğu halde mak
tul olarak bulunuyor. Katillerin 
kim olduğu lıe fimdlye kadar 
meçhuldur. Allnin firarında alA· 
lradarlann tesebbUsll görUldUğll 
ıöylenlyor. 

YENİ MEKTFPLER 
Vilı\yet dahilinde yeni yapı

lacak 22 mektebin lnfası dUn 
ihale olunacaktı. Fakat Vail ve
kili .il~ ıhidc..in Bey Ankarada 
olduğundan ihaltı muamelesi 
bayramertesiye kıılmı~ıır. 
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Müteferrik H. 
Bayram tarifesi yoh 

Bayramda Seyrisc!ain ve Şir
keti l iayriye se\•ahili mütcca»ire 
tarifesi değişmiyecek ve eyyamı 
adiye tarifesi tatbik edilecektir. 

Y~nız Şirketi Hayriye IJA»e
ten f 53 ve 157 inci seferleri 
yapacaktır. 

Tahlisiye mDdUrD geldi 
Tahlisiye bDtçosl için Anka

rada bulunan Tabllslyo mDdDrQ 
nmumtııi Necmeddin Bey dDn 
fehrlmize celmiştir. 

1= 

Hll/111 Ahmer pulu 
HilAll Ahmer cemiyetl Bayram

da mektuplara HiUUI Ahmer 
pulu yapıştınlacağından poıta
aelere pul tevzi etmiştir. 

Çocuhlara elbise 
Himaye! Etfal Sut damlası 

müessesesi dün bayram muna
:;ebetile J 25 çocuğa elbise tevzi 
etmiştir. 

Anneler birliği öp;leden sonra 
bir içtima aktcderek bazı karar 
!ar almış ve bundan sonra me
rru.imle çocuklara elbiseleri da· 
ğıUlmıştır. 

~Jbise alan çocuklar henilz 
meme emen çoculardır. 

Malul gaziler plyanhosu 
Maltll gaziler cemiyeti bir 

plyanko tertip etmiştir. Piyan
ko bir ay devam edecektir, 

Namık Jsmall B. 
Resim aerglsl için Ankarada 

bulunan GUzel aan'atler akade
misi. mOdUrU Namık laman Bey 
dUn avdet otml~tlr. 

Ağırceza reisliği 
MOnhal bulunan lstanbul 

Ağırceza riyasetine Adliye Baf
mUfettişl F~rlt Bey tayin edil
mı, ve Ferit Bey dUn yeni va
zifesine başlamıştır. 

Atletizm müsabakaları 
Alman llıeel ve Ticaret mek

telıi sporculan dUn kadıköy 

ittihat spor yerinde ıenelik 

atletızlm mUsabakalarıoı yapmıf

lardır. 100-300 metro koşulan, 

disk, gülle ve dlter mUıabııkalar 
yapılmıttır. ----Alt un Kumun tahtalar/ 

Geçea sene gelen Şirketi 
Hayrlyealn vapuru etrafındaki 
mnhafua tablalarının kıymeti 

300 lira olduğu lıalde 600 llra 
cUınrUk alınmıştı. 

Bunun için tlrket bu ıene 
Alton Kumun tahtalannı Çannk
lı:alede çıkartmı,tır. 

MQhendls mektebi hadisesi 
J\\Uhendis mektebinde çıkan 

aoa hadiseyi botun taf&ilAtı ile 
kaydetınf\ltlk. Arkad8flarının 

tardedllmeal Qzorlne ıınıflara gir
meyen tılebe yavaş yava9 dı
nlero girmeye başıamıtlardır. 

Talebe ayal zamanda Halk fır

kası müfettişi Hakkı Şinaal pa
faya müracaat ederek tarde
dilon arkadaflarının mektebe 
iadesi için tavassutta bulunma
lıınnı rica etmişlerdir. Mektep 
madUril meael<nla kapaadıtını 

söylemiştir. 

Ekonomi: -Mühendis mektebi ve 
iktısadiyatımız 

Bir noktaya dikkat: fen olmazsa 
iktısadi yükseliş olmaz 

Mllhendls mektebinde çıkan •on hadise umumi efkln bu mektep 
Ozerlne celbetmiştfr. Hadisenin mahiyetini anlamak arzusu, mek
tebin lktı~adl bünyemiz içinde ifa ettltl vazifenin tetkllr lhtlyaclle 
karışık olarak bir muamma gibi önUmOze çıkıyor. 

BugUn mUhendiı mektepleri her memleketin iktisat bayatının 
temel taşını teşkil ediyorlar. BugUn mUte11ebbls sermayedarlar 
lktısadr emellerlnln tahakkuk imkanını mevcut mUhondlslerln fen 
derecesine göre ölçDyorlar. Fen olmasa lktısAdl ylllrselıf olamaz. 
Onun için tUrklyenln iktisadi yUtseliflnde mUhendlelerlmlz en 
ehemmiyetll Amlldirler. Mühendis mektebimlzln terakklslle ve da
hada açılacak mDhendiı mekteplerile, Tllrk tetebbDs bayatı, Tllrk 
sermaye hay Atı inkişaf ıdecektir. 

Alaylı mUhendlslerln ıcrayı san'attan kanunla menedlldlklerl 
devrimizde, sermayeyi teman eden mUteşebblsln cozlerl mektepli 
1J1übendiıe çevrllmiştfr. Onlar olmasa sermaye nema kazanamaz. 
Bu sebeptendir ki, istihsal ve sermaye hayatına çok clddiyetle 
cJron TUrkiyo için, kuvvetli mühendis ordusuna IDzum vardır. 
l>lyebillriz iri, TUrk sermaye politikasının muvaffak olması, olma
ması bu mühendis ordusunun kudretine tAbl kalacaktır. 

Bir kaç yoz tUrk mllbendls, bir kaç ecnebt mühendis blze kAfl 
celemez. Bize !Azım olan binlerce mllhendlstlr. Bakınız, Almanya
da, harpten evci mekteplerden senede on bin mühendis çıkardı. 
Bugün senede yirmi bin mühendis çıkıyor. Bu rakkamı bir fikir 
versin diye zikrediyoruz. Yoksa, billrizki, on dört milyonluk bir 
aUfusun lktısadiyatına ıazım mühendis adedi çok daha azdır. Fakat 
muhakkakdır ki bugünkU kadar değildir! 

liuglln, TUrkiyede nekadar ıız mUhendla olduğu, devlet ve 
tehir mUnakasalarına lttirak eden mUhendlslerla azalmasından 
da anlaşılıyor. Sebebi, başından taşacak kadar llzerlne iş alan 
mOhendlslerlmizln fazla lfC yoz çevlrmolerldlr. adetleri mabdud 
oldugu için mUnakesalar bazın bir veya iki talip ile açılıyor, 
batta bazı mUnakasalara talip bile çıkmıyor. • 

TUrk mUhendislerl tam iyi blr çığır içindedirler. MUteşebbls 
sermayedarla ortak olup, ıe,ebbUslere glrifmek, TUrk mUhendhılik 
dünyasında rağbette bir sa'y usulu olmuftur. Artık oılrl memur -
mühendis tipi, artık eski şair • ldeallft • mUhendiı tipi, artık fen 
takip etmez akfm mühendis tipi kalkıyor. Yerine medeni memle
ketlerde görmege alı\ lığımız milyoner milhedls tipi çıkıyor. 

Ttlrklyede ış çogaldıkca, milhendlslerimlz avnıpalı meslelrdaf
ları gibi refAhın kusvA&ına varacaklardır. Yalnız fenni tekcmmuı
lerlne çok dikkat ister. TUrklyenin arzettltl lktısadl zemin, 
muayyen bir iktısadi zemindir. 

Bu muayyen zemin ayrı bir teknik fen !stor. Tlrklyenln fen 
mektepleri TOrk lktısadlyatına gGre tedrl,.at yapmalıdırlar. Unu
tulmamalıdır ki, Avrupa mektep procramlan Avrupa lktısadtyltı 
içindir, ve her memlekette ayrı ayrıdır. 

TUrk iktısat zemini muayyen lktıaat ftraitl içinde çalışacak • 
fabrika, su, nakliyat, inşaat mUhendlslerl istiyor. Bu mUbendis
lerden senede beş yUzUne ihtiyacımız vardır. BtfyUz mühendis 
yetiştirmek için, muallimleri kısmen ecnebi olıbllecek Uç mUhendiı 
mektebi lazımdır. 

Her yerde olduğu gibl neharr olmalı: ve ekaerl yerlerde olduğu 
cfbl umumi maarif polltikasllo ldaro edllmelr 9artlarlele, bu 
tıç mUhendle mektebi devlet bUtc;eello flnanae edlleblllr. 

Dr. Nlzamettln 
• • • 

GÜNÜN İKTİSADİ HABERLERİ 
* Borsa idare rnecliılo· ı iç fındık l 3o lruruşdur. 

de - Kambiyo ve esham bor- Bunun sebebi mab.<ulün az 

sa~ı idare meclisi diin toplanarak 
geçenlerde bof'adan çekilen 

acentalann Y&Ziyetlnl tetkik et
miştir. Vukubulan müracaatlara 
nazaran bu acentalardan ikisinin 

müflis addedilmesi muhteır.d 

görülilyor. 

* Kambiyo borsasıoda
Dün İngiliz lirası 999 kuruştan 

açılmış, 1000 kuruşa çıkmış ve 
999 knruş 30 parada kapanm~ur. 

Düyunu muvahhade 208 den, 
alun 859 dan muamele görmüş
tilr. istikrazı dahllt üzerinde hiç 
muamele olmamışur. 

* Fındık flatlerl - Fın
dık fia\lerl tercffü etmektedir. 

olmasıdır. 

* Odanın tetkikatı - İs
tanbul Ticaret odası hayat paha
lılığı tetklkauna d~vamla her ay 
lia tler hak kında istatistikler ne~
retmeğe karar vermiştir . 

*Oda hey'etl toplandı -
Jstanbnl ticaret odası idare 

hey'etl diin toplanmışur. 

Bu içtimada bazı tacirlerin 
sınıflarının tenzili ve cezalarının 

affı takarrür etmiştir . 
Transit eşyanın borsa resmine 

tabi tutulması me .. eleftinin intacı 
için alAkadar komisyonun hay 
ram erte~i faaliyete geçmeıi 

muvafık güriUmiiştiir. 

••• 
Kamblo Borsası19/ 51929 

iSTiKRAZLAR TAHViLAT 
Jrıllmlll dahlll 1 93 

-,75 
Aııadolı} 1• T. OUyuııu aıuvablllde 207 50 39 
DY t.T. 39 

llramlyell demir yolu 7 25 . , ı. T. 46 
~ENf.n.tı:R Ttiaol ı!rhtl 4.IS.~O 

lı bankası 

1 
14 05 llel:ılrtk şlr\:ell •.ıs.~o 

Anadolu demir yolı !4 Q() Rıbum Şirketi. 16 so 
1. Tran•a). ~ 73 ''° il P.,. Umu flrked 
1. l' ~. "'-lrkttl n.oo ÇUL ER 
1. Sn Şlr\<tl 38 00 

T t. 11i.1 A 5, 10 00 Loadra 0999 71,00 NnryOflı OM ~b,j5 
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ş. N. Ecu Ş. 4 7Ş Praı 10 3'.i,50 Bcıllo t 04,00 

liO 00 VIJHO 3 .ıs.2~ 
Ş. Hı)'rlyı 

* • • 
Ticaret ve ZahlreBorsası 19151926 

Butday 1 
AZAMI ESGAR 
L P. L P. 

YuınufÜ • - -.-
Kızılca 00.00 

Sbntır 00,00 00,00 

Sen. 00.00 00.00 

Donme -.- -,-
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Sert • 00,00 00,00 

Hoınınya 00,00 00,00 
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00,00 0000 
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Bl'Gür-,Kü HAVA 
1 )u.nkn azim! 22, a<garl 14 tur 

Rtiz~d· lodostan esmiştir. Bogiln 
ruzg~r hafif mliteha vi dir H&v• 

1 R 
Tercünıe ve Tenkit 

Bütün bOyük edebi inkişaf· 
ların başında az çok uzun bir 
tercüme ve teııkit devresi lceşf· 
ederiz. On beşinci on altıncı 

n~rın namsız ünsüz latirılstleri 

Shakespeare'ln belli başlı mOj
declsldlrler. Fransız dehası ve 
Fransız dili Morıtaıgne 'lerln La
ıııntııine ·ıerin. Racine ve Voltalre" 
lerin elinde bugünkO lrlşllmez 

safiyet ve ekmellyetlno varmaz
dan evel uzun hararetli, fakat 
tan'tanasız bir tenkil ve tucüme 
devrinin hazırladığı malz:emole
rln bir biri üstüne toplanmatı 

ıazımgeldl. Almaayada, \Vlne
kelman'dan Herder,e kadar nice 
şeyda hl/mmanis/'lcrdlr ki Ooetbe 
ile bir muhteşem şalak gibi 
söken yüksek liriılm asrını 
doğurdular. Ayni hazırlık ve 
başlangıç tarzını botun diğer 
Avrupai milletlerin edebiyat ta
rihlerinde görüyoruz:. 

Yalnız TUrk mllletldlr ki, fikri 
ve edebi renesarı,ını bu yegane 
tekamül hattının dıtında yap
ma!< istedi ve onun içindir ki 
kültür sahasında kendine mü
savi, hatta kendinden lflğı 
milletlerden blle geriye kaldı. 
Şinasi ve Namık Kemalden baş· 
layıp Fikret ve Halit Ziya dev
rine kadar yapılan bütün edebi 
tecrübelerin HIA etme ·ine sebep 
de budur. 

Edebiyat ya bir yeni dinin 
ya bir yeni klil!UrOn maheulil· 
dUr; inklrılan ıııil•bet bir fey 
çıkmasının imkanı yoktur. Hal
buki Namık Kemalden bugilniln 
en genç TUrk şairine kadar 
gelmiş geçmlt ne kadar mO
ceddlllerlmlz varsa hepsi de 
işe kendilerinılen evelkllerl in
kar ile ba~lamı,lardır. Onun 
için hepsi piç kaldı. Edebiyııtta 
b 1/ıasız deha yv' tıır. YUT. yıldan 
beri, bu memlekette yapılan her 
tey köksüz olduğu için bu gü
nün nesi! dalların ucunda daha 
tomurcak halinde iken kuruyıır. 

Biz. bu memlekette onbeş 
yirmi senedenberl eski Yunan 
ve Latin metlnlerinln Türkçeye 
~eçirllmesine, eski Yunan ve 
Latin kültürünün Türk dehasına 
atılannıasına, işte bu endişe 
yUz~nden taraftar idik. O za
man kendi kalem arkad&fları
mızın bile bize ne insafsız: hU-
cumlarda bulunduklarını unut
madık. Fakat, TUrk zevkin • 
deki , Türk edebiyatındaki 

bur;UnkU inhitat manzarası o 
vakit bize tevcih edilen ııltem
lero acı bir ce,·ap teşkil ediyor. 
Bizim fikrimiz on beş yıldanberl 
ıtendlsine bir tatbik sahıısı bulsa 
.di buglln edebiyatımızda hiç 
değilse, bir Muarire ı/e Kohra 
1mkallidi yerine bir Virgılıııs 

nUstenslhi, bir D.111/e müfessiri 
yetişmiş olurdu. Bir Virgilius 
milstenfflhl, bir fJante nıilfe1Sirl 

mi? Evet; ve bu hiç de ilse bir 

"Milliyet. in edebi' telrilı.aaı 60 

asır için Türkün şerefini temine 
klfl bir hadise te kil ederdi. 

Hıılbukl, on b~ yıldan beri 
birbirini talı.ip eden nesiller, 
fikir ve hissin ezeli şnhlkala· 
nna çıkmak, oralarda hayat 
verici kaynakların suyundan 
içmek şöyle durıun, kendile· 
rfnden evolkller r;lbl ak!Oel 
garp edebiyatının yOksek mın
takalarında da kalmayıp, ao· 
kağa dilştUler, kaynak ıuyu 

)erine, boğazlarına kadar çir
kef içinde dolaşıp duruyorlar. 
Bir çoğu da var ki, zannede
rim, llhamlannı Babı Aıı cad
desinin çamurundan ba,ka bir 
yerden almağa !Uzum görmü· 
yorlar. 

/(, d Ö •• / • Eve <lahil oldı..gum zaman,ev 
B lll g ZUJl.!!. 1 sahibesi beni yatak odasına gö-

Ecnebi diyarında turdu. Her tarcı! .,ade temiz.Ban 
i yo dairesinde.ı kapılan <!.>Sık bü-

. · ~ir gün tün odaların ı.-.r koşe:.ane varın 

• 

~ebı dıyan mı? Hayır ~z~ga caya kadar, hava, ziya işleyor. I 
gıtmeye ~acet y~k, Rumelıhısa- Düşuncı;.ım. A-..ıııa kacs Turk ha' t Nigehban f 

ı ~ının ycş~l tepesıı:-_e 5ı~a~sanız! • nımı mahcup olmadan evin her 
1 

• 

ora~a şın~, her.turlu ı~tır~~tı\ köşesıni bir yaııancıya ı;ostere- 1 Bundan iki halta evel, bir sa- Koştu, ipı kesti, arkadaşını 
h~vı,_kendi .. k~ndjne. hak~~ku~~k' bilir? Kaç Türk hanımı, temiz 1 balı, karısı karşısında giyinir- ı gene kurtardı. 
bı.r ~?'".'1.~ ~?rursunuz. 9ozlennız birtuvalet giymek,fikiraleminde ken, kolunda çürükler görü. . ı - Kendını hiç sıkma, dedi, 
gord~g~nuz guzel koşıder~e~, 1 meşgul olmak şartile, evinin ha. Bu çürükler . ısırma neticesi ben hayattayken, sen ölemez-
ıenklı çıçek tarlalarından, suru-, nımı, mutııagının ve bahçesinin husule gelmi tı. • . sın. 
len muntaz~m ~a_rattan o kadarj sahibi, çocuklarının murebbiye- M. Bordenav düşünmege ba- * * * 
hoşlanır, zıhnınız memleketı- si olur? Düşündüm ve ı~in için- şladı . Karısı kolunu kime ısırt- Bordenav düşündü: karım 
miz içinde şahit olduğunuz bu den çıkamadım. mıştı? ... Kimdi kansının kolu- kollarım kendi ısırmış olabilir! 
teke~ülle o k~dar _. ıı;eşgul .?· Benim için bir ııey degişme- nu ısıran?... Bacaklarını kendi emmiş olabi
lur kı, orada geçırdıgınız g~n~ mişti. Her günkü programlarım Bir hayli düşündükten son- lir! Fakat ensesini kendisi diş
hatırasını yazmadan kendınızı bu gün de takip ediyorlardı. Ye ra, nihayet yerinden kalktı. .. liyemezdi ya! ... 
alamazsınız. . . mekten eve! temizlik: el yıka- Bir şeye kat'i karar vermiş Karısının ensesindeki çürük-

İşt~ ben, bır ~aft~._ evel, bır ma, saç düzeltme; yemekte: gü gibi, emin adımlarla odadan leri görünce uzun uzun düşün-

..,_ 
LASTiKÇi HÜSEYiN 

HÜSNÜ 
ve şeriki muhterem moşterlW 

rlnln mUbarek bayramıarıP1 

tebrik ile kesbi şeref eJlerıcr· 

iPEKÇi KARDEŞLER 
Muhterem mUqterilerinin 1r.ur· 

~ ·ıe 
ban bayramlarını tebrik 1 

kes':li şeref eylerler. ~, 
·----''----- - --
ŞÜKÜFEI 
ltrıyat fabrikası . ] 

Muhterem m{lşterıterıııW 
bayramını kutlular. _ 

Zavallı gençlik, sana ne ka
dar acıyorum; bu dllnyanın nice 
yüksek ve ulvi saadetlerinden 
hiç birini tatmadan kendi dar 
ve aert derin içinde kıvrana 

kıvrana can verecekıılnl 

Yakup Kadri 

~menkalının evıı:e ogle yerı:e· rültüye tahammül olmayan bir çıktı, nehre doğru yürüdü. metli. Hemen çıktı, bahçede, 
gıne ?~vet edıldım. O _eve gıt- sessizlikle hafif münakaşalar, Nehirin kenarinda soyundu kazma kürek sakladığı kulübeye --- --, 
~ek ıçın, Robert Koll~J _bahçe- havai dedikodular, mayonezle ve kendisini balıklama: Cup! ğirdi ... Kulübenin deliklerini Şırak ve Şair rakıla· 
sınden geçerek, Rumelihısarı te karışık Amerikan yemekleri; diye suya attı. tıkadı, mangalı yaktı ... , rı çift yıldız Şırak ı.--; 
pesindeki Amerikan cemaatinin yemekten sonra: salonun rahat Tam bu esnada oradan geç- Tam bu esnada onnan bek- konyağı ve Şırak votk•• 
kurduğu mah.alleyi baştan b~a koltuklarında uyku değil, cıga- mekte olan orman bekçisi M. çisi Labastit oradan geçiyordu fabrikası sahipleri muhtereııı 
dolaşmam lazu:ndı. Vaktıle, ralann refakatile ciddi mubahe- Labastit: - Gene Bordenav canına kıy- müşterilerinin mübarek baY; 
Kollejde iken, buraları bir çok seler, broşürler, gazeteler ... Son - Vay canına! dedi, galiba mak istiyor, dedi, burnuma bir ramlarmı tebrik ile kes~ 

BAYRAM! 

Cenabı Hak hepimize hayırlı 
ve ucuz bayramlar nasip etsin! 

kerreler.ziyare_t e.~m. iştim .. ; fak.at. ra birbirimizden gödüg"ümüz ve Bordenav yıkanıyor? kömür kokusu geldi! ... 
k d kk 1 - ı ij(!ref eyler _-/ çocu ı atsız 1~1 e g?~esını öğrendiğimiz yeni şeylerin hu- Ve hemen soyunup atıldı, Ve hemen kulübenin kapısı- '---

ve anlan;asını bılmemıJtım. O sule getirdiği tatlı ve sakin bir Bordenavı kurtardı: m, camlarım kırdı... NAZARI DİK.KAf,B! 
zaman lakaydane baktıe:ım her tebessümle, süsenler ve laleler -Sen deli mi oldun be!. . . Fakat bu sefer Bordenav kız. 

Ben çocukluktanbcri daima 
şe1cer bayramını tercih ederim, 
belki de bunun sebebi şekeri et
ten fazla sevişimdir. Kurban 
bayramı Şeker bayramına na
zaran daha masraflıdır. Üç ok
ka şeker nerde, bir koyun nerde ! 
Eğer bayramların an'ane ve 
merasiminin yeniden tetkikine 
başlansa Emanet derhal kurban 

köşe, ~oşa~ak tınn~dıgım. her arasında veda ve bir daha görüş Canından ne istiyorsun?. ... dı: 
tepe, şımdı bana yem, manıdar mek vadi. * (· * - Canımı sıkıyorsun Labas-
bir şekilde gözüküyordu. İşte stanbul içinde küçük bir ... Geçen hafta Bordenav; tit! dedi, beni rahat bırak. Eğer 

Muntazam yollardan yürüyor ecnebi diyarrnda geçirdiğim bir karısının bacaklarında çürükler kendini öldürmek istiyorsan, el
dum. Etrafımda erguvan ~ğa~- gün. Müstef~t _olmuştum. Fakat! gördü... . bette bir sebebi vardır... Ka
ların~n yerlere kadar eyılmış ayrılırken, bızımkileri düşüne- Karısı bacaklarrm kıme ısırt- nm bana ihanet ediyor Labas
ren~ı~ dalları; aşa~ıda öğle gü- rek, her kÔşkündc gözüm kal- mıştı? ... Kimdi karısının baca- tit. Anlıyor musun?. Karımın 
neşının. ~!tında _hafıfc_e kırıtan mış, her dalın altında içimi çek klarım ısıran?.. . bir aşıkı var. 
koyu lacıvert .. hır denız; tepem- miş, her pencerenin önünde te- Bir hayli düsündükten sonr Labastit omuzlarını silkti: 
de h~y:>tla mu~a~.eleye ~~zır!~- vakkuf etmiştim. Kuşlar tepem- nihayet yerinden kalktı. - Biliyorum, dedi, karının a 
ma~ ıçın_ he.r t~rlu şeraıtı haız de cıvıldarken, tenis yerinde ra- Bir tomar iple, bir iskemle şıkı olduğundan haberdarım .. . 
metın, -~ı~dı bınalar. · · Her ta- ketler toplara çarparken, kal- alıp, ormana doğru yürümeğe Çünkü karının aşıkı benim .. . bayramında koyun kesilmesini 

Zephiye varidatının eksilmesini 
mucip olduğu bahanesile men'e 
teşebbüs eder. Her halde eveli 

r~fta sukut. !a~ebC:lC:r yemek bimde yükselen bir dua ile, türk başladı. Eğer sen bu dünyaya gözünü 
yıyordu: ~u -~~~un ıçınde, m~k- toprağında türk elile kurulan Büyük bir çınarın altında yumacak olursan, kibar bir a-
~e_rlermız~ duşuner~k gıpte ıle böyle bir diyar istedim. durdu. İskemleye çıktı. Dallar- dam oluduğundan, karınla ev-
ıçımı ç_ekt ... m. ~ı;:enkan .~olar!~- Efzayiş Suat dan birine ipi bağladı. Ucunu lenmem lazım gelecek ... Hal-

daha fazla koyun kesilirdi, şim- rı gözumun onu:ı.de fusunkar ilmikleyip boynuna geçirdi ... 'buki karının namusuna itima-
di zannederim daha az! Bu hal bir cazibe ile kah yaklaşıp büyü Tekirdağ Uef- (Bende ama uzattım ha ... ) dm yok ... Bunun için senin ha 
koyuca düsünürsek fena bir şe}' yorlar, kah uzaklaşarak kaybo- kendini astı! yatına gözcülük ediyorum. Al-
değildir. luyorlardı. Fakat bunları vücu- terdarJığından: Bu esnada orman bekcisi La- lah sana uzun ömür ihsan etsin 

Kurban bayramında vakıa de getiren yalnız dolarlar mı- bastit oradan geçiyordu~ Bordenav! 
. b 1 l"k' dır? Ya o sebat. o demirden kuv '.\\u,kirııt ff;nıinin alİl'mi tedi - Vay canına! dedi, Borde-

:ı:engınler kur an keser er, a 111 vet; uzak kıt'alarda bile varlık- ,-esinden dolA\ ı tah;ilılt komi>- nav havalanıyor!... 1 
Nakleden 

SELAM! İZZET 
her kes koyun kesmez, kimisi tarını göstermek için aralarında vonu larnrı ·) haczedilen Zc. 
ayaz, kimisi havyar, kimisi afı, ki o sglam ittifak?... kerim efenıu'yr ;ıif ıılup ı,umbağı 
kimiri ümit, kimısi de ceza ke- Mektebin kapısını geçmiş, A- karye<irıde ı ıı:rınn bir l'ıçı de-

! ser. Hangisı makbule geçer bit-1 merikan mahallesine dahil ol- rununda ı.' d~rcccllk .. '.W?fı ~ 
MİLLİYETİN EGLENCELERİ 

1 mem! f mu~tum. Her taraf b::ılıçe her.ta kilo \'e dij);cr hir fıçı derununda 
ATIŞ B1R1NClL1Gl r~: lale.'. süse~ tarlası. l~vler I~.- 12 derecelik ·· 170.1 .. kilo 

1 İk' .. 1 S · · d p vıçrc kosklen kadar zanf, temız , 
. ı ~un eve .. :ıı-ay ıçın e o 1 Kavak a~açları asfalt yolların \'C el ~er bir fı~ı derununda 

j lıslerbır atış mus:ı.bakası yapmış h .k. f d' .1 . K 17 75 "C'Oh .. kilo Ntrnp tarihi 
!ar, bu musabaka neticesinde er ı .' tara ına ızı mış. . at . 
.. ·· .. ş b · d" .. H'I . b 'kat yukselen bahçelerden çıçek il.indan itihnreP \'irmi gun müd-ucuncu u e mu uru ı mı ev · . 
b. d · · b' · · 1 M kokuları dalgalanıyor, evlerın dctlc '11llzav_ edcı.·e ıazedilml~ 
ıra enmız ınncı o muş. u- 1 · d k · 

·ı h' t ld - . pencere erın en ahkahalar, pı- oldu&undaıı ta'ip olanların <arap maı ey ın a ıcı o ugunu yenı 1 · · 'dT - d " ' 
işittim. Bu müsabakalarda Fi- yano selsk eni ışı 1 ıyor. A~agı .. a numunelerini giirnıek \ ' C ~cm iti 
1 . 1 N b f d. d mor sa ım arın hızaladıgı duz 1 k .1. k' d h 11 , onna t azım ey e en ıye e d .. . . h an amü lizerL ~ ır ag ta s at 

· · · k . kl'f ct·ı yer e guzel bır tenıskort; da a , 1 atışa ısıtıra etmesı te ı e ı - h' b.. "k k 1, . ~rımisı 1ntına nıürnc:ııat arı ilan · d ·ı h sonra ısann uyu a esı ve 

.;tl 
Ahval! sıhhiyeme binaen ' 0 

FÖRLl~R C~:!\llYETI RiY3;t 1 
santliğinl derdest olan intih~b' 

· k 1 h · · ;Jsrl netlcesıne ac ıır ey ctı fi 
azasından ERKF:!\1 REFiK il ' 
vek41etcn ifa edecektir. 

1 Şölrörler cenıiY~ 1 ıı 
reisi ı<anlsi: Afi / 

ı1 
Ko!}unuz ! koşunu · 

<(l~ı· 
Çakmakçılardu çc~nıc · JI 

ğındaki kuş ıuyu fabri.l. 11 '
1n,,, 

. . il•" 
yüzile ku~ tuyu yastı!. 1 ~ 1 ı·rı-
yorgan on dört. ~ilte on be; ıır 
dır. Kilo ile 1 '.!S kum,tıı~ ııs:. r 
ku~ tüylerine nı:ıh.u; 

kurııtt;J 

her renkte m~ı ~uttur. .--/ 

Jeıı 
~1aarif ınüdürlüğiill ~~' 

Bestegar Bimen efendi 1~gf 
telifine malik olduğu ~Be5ııiilil' 
rı şehir Bimen efendırıırı, ıııır 
yatı asarı» namı altırıdal<l1'''~ 
siki notalarını Istanbuıdıı 11 J3 · 
cıoğlu hanında 27 nunıar~r8d'" 
rede Mösyö Blömental Bı 1 4~ı' 
!ere satmış old gu Ist:ııı.bU~ 
cükatibi adilliğinin 248 ~ ı~i 1ııır 
ralı ve 19 Mart 340 tıınl ıj oıl 
kavelenamesinden anlaşıl~~i< ~ 
keyfiyeti be"y ve fur~htll uıtı''. 
lan muamelatı tesciJıye rı:'r~ô''ı 
leyh Mösyö Blömental ~1'8 ,Jı 
lerin müracaatı üzerine ıc 
rniş olduğu ilan olunur. / 

mışse e mumaı ey : onun arkasında deniz. Her ta- olunur. 
- Biraz .er~en efendim! ce- rafa ayrı ayrı lıakınmı~ ve mef- ---A-,.-.-,11-.. -k-.. -r-lk_a_t_ll_rll___ Bu ;{iııık!i yeni bilmecemiz l>ünkü bllmecemlzln AÇJLDJ 

v'.1:bını ve~ıştır. O esnada E3at tun kalmıştım. İngilizlerin "oldırn aaga: hllledllml~ şekli 1 cıt111 
dorde gelıyordu (Garden City) dedikleri bahçe 1 Cüze t:ıkılan (h) IJu. YukarClan aşnğı : Sara vhurnu p:ı rk1 ... o· 

Tetkikat neticesinde sehri, iste tam manasile hu idi. - '" 
Bazı :~fekamız hayatı. ucuz- Belediy~de çalı!;:nak isteyen ha yu~ ak,j (l) 1 - Ccri ı;lıınck (tı) Hanım ve beyterdel'I ı.eS' 

latmak ıçın kupon verıyorlar mmlar, lütfen bir gün Hisar te- Blr cemiyete mcn;up 2 - \le\! (+) 1 laya (2) teşeklcll ince saz. or 
ya! Bu kuponları ·kabul eden lJe&ine gidelim de, ileride kura- (.l) .ı Rabıt cLlatı (2) C:iiniil(.l) tra ve cazbarıd, J'ı11İ' 

1 ~urup yapılan yem!~ .ı. ı 
dükkanlar içinde bizi en ziyade cagınız planlar için buradan bir ~ ihtimal (~) .ı. ,\ota (2) Hava rüzı::irlı ol<iıı~u 1::1,,, 
alakadar edenler şüphesiz bak- örnek alalım. Kat kat yükselen 5 üu~iirnıek i~ln kuru ;; - Gönul sıkıntı;ı (tı) sıloııdı ıcravı ıcr<nnüm 
kallardır. Bütün bakkal adres- Bağaziçi sahillerimiz,para fakat ( u _ .~ptailıı';ı ile ıne~lııır cekler<lir. ~iıl' 
lerine baktık, şöyle bir şerh var: her halde say ile böyle bir cen- lan 

5
: l·zak nida,ı r2 ) Enıa- hay\&n ,.,ı) \lu>lki aleti ('.!) :'l'i· ı ıen ii zıdn Itır• il" 

rİnhisar em ti asile hariçten nete benzeyemez mi? Fatih, Ak b rk şo 
1 1 · neti o"'ra•tıraıı mav. i (;J) U- da ('.!) z 8-ker ı ,e ge en mevat ıarıç . olmak üzre saraydaki yangın yerleri böyle ""' ~ • ayi Trsbznn ' I• 

ZRk ııidtt;ı (2) 7 " '( ( l) ık er<"' ,ıı-diğer eşyadan yüzde 5. l tetkık gül gülistan olmaz mı' Yeşil- \ca,' u [l,ılııırı beni kı1ıı. lrıt - .... enıı • sındeıı aldıjtım a,k.rl ıe · . ,ıı• 
ettik bu şerh haricinde kalan !töylerimiz, Kızıltopraklarrınız damat J' p cakını' t - Cii;tcınıek (.l) 8 -- \'akıt (.ı.) Kelımeyi sı- bedeli nnktl makbuzu z•'.' ~,,~ttl: 
emtdia, çalı süpürgesi ve pastır- memleketimizin şiddetle ihtiyak- o kadar saçma ı·e marıus,z S • ~anı ( .ı. J fadt ya(~'m) ak için sonuna konan yenileri alınscaj!.ından hi'.k;,1~/1· f-1~ 

1 

ma rr. cı olan böyle bahçe şehirleri şe · /~/er ı·apur ki iıtlkl lıı11ırı ıia Y Cısıni ıılnıııyaıı ku~ (-t) e at • lstarıfu/da Yelke11rı sırı· 
FELEK !ini alamaz mı' yu 111u/f11 1 aı, Ş'f. Sa hat r .ı.) 'I l;tilham ( '.! \ luuıkün(:; A \\mı Jört zade Sil it uıo/1 1ı1l' 

öy hekimi 
l zünü gıcıklayan genç kızın sa-1 kadar davut zurna çalan varsa! ediyordu. Bu arada tunç man-·I dır bir eski cterebeğinin odasınaT bayramii1 zevkim ta~rrıiY;=r11~ 
rı ve penbe hayali g'özlernin ö- hepsi ~utulmuştu. Ta (Elmalı) gallar, bakır yemek takımları, benzi)'.'ordu. Yerler, kenarlar nız şereflerine düğUl'I j.tel11 ;ı• 
nüne geldi ... Onun hassas bir dan, (Isparta) elan, (Burdur) top kumaşlar, saatler yığın ha- hep (Isparta) mn en güzel ha- sünnet çocuklarıydı. ti. 011 fi" 
sanatkar_ eı.iı;den çıkmış bir m~- elan çalgıcı~ar .geldi. ~~~ürün li~de müdürün çadırına indiril- lılarıyla örtülmüştü. Civar kay- şama kadar devaın e~ıı ~~•' 

B{lrhan Cahlt devver fıidışıne benzeyen nann kansı zengındı. Kendısının de mıştı. makamlar, kumandanlar, eşraf tiler atlarına, arabala ıifesl ~· 
(cadın hayali saklayan bir gen- pek manasız kalır değil mi? bo:ı:nunu. ~armara nın billur hatırı vardı. Valiler, ~ayın~~~~ . Orta anadolunuı:ı n~mlı peh- bu çadırdalar<lı. İnce~az bur~da yarak avdet ettiler .. va i çoC~,ı 
jn istıkbaliclcn korkmağa baş- Seni kendi haline bırakıyo- halıne getrı:ış ~aml_al'.lrm·hatır- !ar o_nu çok sev.er~erdı. Dugun lıvanl_arı ~aşa . gureşı_yorlardı. çalıyo~du. Suat .. Nacı de sun- hı sona kalan Suat Na' eı1'_,. 
ıadmı. Zevkleri kınalı ellere köy rurn Suat ... Saadetimi bulmak latan mavı gozlerını yanında bu nıspete şenlıklı oluyordu. (Denızlı) 1ı (Alı) pehlıvan (Ba net edılen çocukların arasında-

1 
b' d f daha ınl111 fığı \ .. 

·azlarna inecek kadar iptidai ve seni mes'ut etmek için artık gördü .. Bu hayal, bu koku içi- Müdürün oğluyla beraber eş- yendir) li (Cemal) pehlivanla ki vazifesini bitirdikten sonra ~r~~rer e alaca karıı0 ııır19 1 >ır mahlükun kalbinden ve ha- yapacak başka fedakarlığu:n kal ni gıcıkladı. Fakat teessür kal- raraftan bir kaçının, fakir çocuk berabere kaldı. Bu güreş çok he- bu çadırda ayrılan yerine gel- tı. lıf şa~~n 3 gece içİJ\ ' 11

11 g~~~ 
;at arkada~lığınrlan korkarım. nıadı. İzzeti nefsim bana çok bine kalbine kadar nufuz ede- lanndan on besinin de SÜJıneti yecanlı oldu. A:ıadolunun bu i- mişti. o kadar israrına rağmen rr f a \ 0 e\azırtarıırl<eeıı ıC~, 
A.sabma hakim olamiyan erke- ileri gittiğimi söyliyor. Ümit ve metli. Eminen~n bir Ma~onnaya yapılıyord_:ı. .. . . ki gürbüz ate~ parças~ ~ski us.ul n_~hiye müdürü ile çocukları d~k:~rerk::abaya dorı~;)'e '~1 İ' 
der tehlikeli mahlUklardır. Sa- temenni ederim ki beni bir pos- benzeyen hakım çehresı derhal Sıcak agustos guneşının so- bulandıklan yaglar ıçınde hır- sunnet olan eşraf ona yüz lira h istetti.. Nıı ·rrııe•1 #' 

ıa Arkadasiık etmek, seni se- ta paketi gibi tirene attıran ye- g_özlerinin önüne _ge~di. Ve Le~- kulmadığı. yüksek çmar~a~ın biri.erini k.a~rayıp sırtını_ yere ile .gü~el bir halıyı zorla kabul d~~an;~~yi orada geÇ~ geı1\,e 
vimli bir yti°vaya ısındırmak için ni macera Sarı bağ komedisi gi- l~nın soluk hayalı bır şeytan gı- k~st~nelenn altı mahşer gıbıy- getırn:ı~k ~çın. saatlerce 1'.g.raştı- ettı~dıler. • . in çof ısrar etti. Fııl<~ 11 f.' 

· k•zlarna inece!< kadar iptidai bi yüz kızartıcı bir sergüzeşt bı kaçtı.·· dı. Bır taraftan davullar, zurna- lar. Bırı kopru kurmak bın kurt Zıyafet fevkaladeydı. Erkan d nahiyeye ne 7.8 111 tılll'I~ 
na karla• her şeyi verdim. Yap- olmasın. Buca~ Nahiye~i--~~d~ı:ü o~- lar çalıyar, bir köşe~e inces~.z ~':panı yapmakla nam_ salan bu sofrası için tamam on iki türlü a::Cte cam· 0rınanın11"3 ., tı'ıı· 
.ıgım feclakariıga istihfafla mu- (Leyla Nail) l~nun_ sunnet dugunu ıçın bu- baş.lıyor, c:ırta~a pehlıvan~aı: gu- ıkı pehlıvan? kad~r ;ıgraştıkla- yeJ?ek.~azırlanrı:ış_tı:. ~enger- ya alısı~ıştı. Yeşıl yu tııı el' 
.abelf' gördüm Mücadeleden Yine bes numara lambasının ~un cıvar kaza kaymakamlarını reşıyor, bır ugultudur gıdıyor- rı halde manfetlennı yapıp ha- lenn bın kalkıp ıkısı gelıyor ve 

1 
· b sız)anıyor 01. il., 

.orkan bir kız df'gilim. Sevdi- sarı aydınl;ğı altında yalnız ka- Jandarma kumandanlarını, yük- du. sımlanm yere atamadılar. Baş garibi hepte boş dönüyordu.Bir ayınca b~a 1~ ~enlik var ~·~ 
_ım erkegı başka kadınların ig· _ lıın Suat Nac" genç kı n 'stiha sek memurları, eşrafı ayn ayrı Davetli olduğu halde gelemi- için ayrılan beş yüz lira mükA- bayram yeri halini alan çemen- a~:,am ura a ,11 ~ ev· 

11
• 1' 

· · · · ı zı 1 
d · t" (A 1 ) l' · .. 1 b' f 1 k 'k' · d 1 ·· .. d ı· · kı de Tosun ça\ · ıı1' .ılkar ellerınılen kuı:arı;ıak ıçın ve serzenş dolu bu mektubunu avet etmıs ı. . • yen nta ya va ısı guze ır ~t ? ar.a ı. ısı arasın a _ray e- er ustun e e ı ve çencsı oyna- ahut geç 1<al2c ıt11iiJ 

eııclımde ku\ .et gormıyor de-, hırsla okudu. zarfın, kagıdın Kasabanın yanındakı agaçlar tay hediye etmişti. Eşrafın, öte dıldı .. Ötek~ çorçor pehlı~anl~r mayan yok~ .•• Eln zengı~ın- yecek, Y k işine ge 
,ılım. I· akat 0 erkek benim se- elyafından sızan Leyla nın bas altına otuzdan fazla çadır kunıl ki zengin davetlilerin getirdikle çoktu. Akşama karlar gureştı- den en fakınne kadar davetlı ol fırsatı kaçırma 
• err'len çok ,ı.ı:ak kadınların clöndüriicü kokusunu tatlı tatlı du. (Antalya) dan usta ahçılar ri hediyeler bir aşiret yiikü ka- !er. sun olmasın orada kim varsa do du . 
..ı'bine iltka edecek kadar ha- 1 emdi Bir kac hafta evel yanı geldi. On iki kazan birden ate- dar vardı. Kuyrukları, boynuz- Mtidürün birinci sınıf davet- ya doya yedi, içti, eğlendi. Bu! 

;it ruhi ı ol ır ı hu m ıcadele• l'a'<mda ~ııcl::ırnrı bukleleri y{i. 1 se vurulclu. Civar köylerde ne- tarı yaldızlı koçlar sürii teşkil liler için hazırlattığı büyük ça- ziyafetlerden mahrum kalan,bu 



Mektepliler 
miisabakası 

Birinciliği kazanan 
yazı 

•1 ıcu 1 • run en mnhım ' .. ~ • nı bulup ı 1tzmakıa blrınc!Uği 
il:~nın <;alatasaray lıseslnden 1141 

>eyı 1 }IZt~· Ul.tJ.f" 

I~ hayalında ka~ıolar 
PlZ1r günkü '11\Jıyettekt "kadın
tılız•n hantında !llJlde gune 
il •tınckıe oldukları mül!.m mevlı:I 
:;;,nd. verilen malOmaı ç k şa 
1 dôkkaııir Ca .. tenin yazdığına 
ren esml C: relerle ılcareıha· 

,~de 500 den fazla k dın memur 
•oıı~ 

....... 
1 

•dın, ~•mıyeun ve allcıin isti· 
,1~lhıdır Cclccrl, ne,iJler ılk gıda 
~ 1• ıırelcrını oı un nıtıı~undan al· 
,~ardır. \nnc ,~tti çocuğa ne kadar 
~ e annenin 'erdi~ ılk terbiye 
a lak bir iı sana o k ıdar il· 
~:r. 

~ ~adının ev dına H•cceği maddi 
, Ve ah/lki ıerhheve evelA kendi 'il h . . 

t ulunm•lıdır ki bı.. ! .ı çocu 
~ Vcrehilsin. 
. UrkJerin medeniıett• ~eri kal· 
lrının bir >cbehi de, kadıu kiıl· 

u;:• ehemmiyet vermem.teri ol· 
i Ut, (~Lint~ın nUfu1 edcmeditt 

~ ·:~•· kn!esler ark ısını hap<ettiJtimiz 
~I kadını a'1riarca nurdan, zivad•n 

tııın va<adı l . ' . 
1 •biat onu en mi.J,.tc,na mezi· 

," •rJe <iisiedi~·ı halde, biz ona Ja. 
~~.~•len maddi 'e manevi gıdıyı 

1 
euik: \'c ~eneltrden sonra 

'~ttda sılıatı but.ok ve cahil bır 
ık ~ r ~ncı.:; .;-JŞirdlk~ 

Çakmak inhisarı 
Hükumet bir IAyıha 
hazırhyarak Meclise 

verdi 
ispirto lnh! arının sureti ida

resi çakmalc,an11 in' :~~ra ılınması 

hakkında Maliye vck.\!eti tara 

f ·.da hazırlaran lıl.ylha meclise 

veri 'llbtır. Ru layıhaya nazarım 

alev, kıvılc,m harareti hasıl et· 

m~k uretlle her hangi bir mad

deyi tutu~turnn mevadı muştalle 

her nevi çakmak ile çakmak taş· 

lannı imal, lt'ıal ve f1ir,ıhtu dev

letin 1 lıioart da olacakt r. 

JJu maddeni hııkmiı kav ile 
kullanılmakta olan mckanızmasız 

adi çakmaklara ~ttınil deQ.ildlr 

Bu ksnunun ne~rl tarihinden 

yirmi .rlın J:2 fında ycdlerlndc 

çakmak Ye -airc mevcut olanlar 

bir beyannııme ile idareye ihbar 
edeceklerdir. 

Dahıide olanların inhisar riısu

mu alınarak serbe>tce füruhtuna 

müsande edilecek harice siparl~ 
olunup da iki :ıy sonra limanı
mıza gcknlcr maliyet fiatı hiiki\

metce tediye edilmek 8uretlle 

idareye alınacaktır. 

lır/.u etmeyenler mezkılr mal

ları tekrar harice sevke,lccekler
dir. hu gibi e~yayı yapmaıı:a 
mahsus makinelerin ithal, imal 
ve flıruhtu nıcmnııdıır. Yakala-

' * ,.. * nacak olan alılt 'c cdt'\ at mu-
1 <unıhu "d hııkumeıı kadın kulttl ~ad ere edilecektir. 
"l~cl. çok dıcmınııet verdi. Kibrit l11hi.~arı 

, . " ı ele iı. Jı.lıal etL. ;\lek
iİ nı dth• ır,dcnı hir . tarza 

1 
ttlerck, kendilerine hiırriyct 

.. /ttı. !·;,kiden ~erge! işl•yen kız 
-dı lıktilo y:ıpıyor; e,kiden 
u· na ınR-.al .. n1a~ır. kadın, 
11 •h1akr ve t<·riıhcıi dersler Ur · 
ı,,(j' .eskiden mahallede kavıta 

"'~ 1 .~nuı.li .8\llkllt ohP~\ırlar.Bunlar 
<l.ıı •z hır zaman ıçlnde oldu. 

·t 1 
• • t: t:V\ td; ve bıı~un~ ... ~ankt 
lilt ~ l~tc ( .1.1.inin Jl;!ha:-ı bura 

Kibrit inhisarı '\!aliye \'ek!-
Jetine merbut lıir ııılıdir nıari

fctilt: idare ctlilecck \ c lıiıtçc~l 

maliyc<:c tastik edildikten sonra 

irade} e iktlrnıı cdcccktır. 

Hadriye H. eı•rakı 
Kadriye H. ın arkadaşları ma 

aile Tahkikatı bitml~tir. Mlıstantlk 
Hikmet B. evrakı dün Milddel ~ lenJinı go .... ~ı.:ıiyor !. 

ltU • - - • - umumi Kenan bey tevdi etmlş
~tb LBEDA Yİİ- TAKDİR tir. Milddel umumilik mutalana· 
.0 ııs konsolosurıuz Emane- meslni bayramdan sonra serde· 
r:~erdigi bir tezkerede Kıb- cektfr. 
n ~rayarak bir kaç temsil 

1 _Darülbedayiin Kıbrıslılar 
• .~·lı~lerin mazharı takdiri 
« t lntı bildirmiştir. 
:.~~LILIK KOMİSYONU 
'ı l 'et muavini Hamit bey 

!,~~kla meşgul olmak için 
~tf lısyonun teşkilinden E

·İşı:~ haberi olmadığını söy-

- ...... .....-
Yeni karar 

Ali kurar hcy'ctl riyasetinden: 

Ş~mdn meım:r iken icii.ıfııamL' 

tarihinden ,;nrra orndıı blarak 

müddei kaııuni)·c,ı tarfmrla aııu 

MlLLll:ET 

Tek ekmek 
Yllzde otuz iki 
tasaı:ruj olacak 

Bir nevi ekmek çıkarılması 

hakkındaki kanunun sureti tatbl· 
ki hakkında hazırlanan talimat· 
name bayramdan sonra lktısat 

vekaleti tarafından tetkik oluna· 
rak kat't ftkll tespit olunacaktır. 

Bunun tablklle memleket 
mabsulUnden daha ziyade tstl· 
fade edileceği ve lıtilısalat iti
barile yilzde otuz iki kadar bir 
tasarruf temla edilecoti anlaşıl· 
maktadır. 

Bandıra meselesi yok 
Şirketin yeni vapuru 

Şirketi Hayrlyenln yeni aı
dıjtı Alton Kum vapurunun hAIA 
lngillz bandırası çekmekte oldu· 
ıtu için Deniz Ticaret mUdUriyeti 
tarafından meseleye vaz'ı yet 
edlldiıtt sOylenlyordu. 

Bu hususta flrk~tln işletme 

mUdUrU demiştir ki; 
- Böyle bir mesele yoktur. 

Vapur tarafımızdan tesellüm 
edilinceye kadar bittabi inıtlliz 
bandırası çekti ve bugUn teslim 
alarak Tllrk bayra., çektik •• 

Deniz Ticaret mUdUrU Zeki 
Bey de ~unları sOylemlştlr; 

Böyle bir mesele mevzu. 
baha olmamıştır. 

Altun kuma dUn Şirket tara
fından teslim alınarak TUrk 
bayrağı çellllınlştlr. Vapur iki 
gUn sonra Halice tanılre gire
cek ve bagaj halinde bulunan 
aksam yerlerine konacaktır, ---·-SUi İSTİMAL 

Elektrik şirketinde bir sui is-J 
~ timal yüzünden iki grup şefi ile 
ı dört tahsildar azledilmistir. 

Bunlar bir kaç bin lir~yı zim
metlerine geçirmişlerdir. 

.. - 1 

Evlenme muayeneleri 
Veremle mücadele cemiyeti 

evlenmek istiyenlerin yalnız 
zührevi hastalıklar noktai naza
rından fakat verem cihetinden 
de muayene edilmeleri ve ve
remlilerin evlenmelerine müsa
ade edilmemesi icin teşebbüsat
ta bulunacaktır. --·--

Sarışın ve esmer 
kadınlar 

\mcrikanııı m:ıruf kııJın roınan 
cıl:ı.rın 1 'an \lmt. \ntina l .oo:ıı geçen .. 
lerdt: hir ronı:ın neşrcrınlş ve hu 
cserirt' şu aJı ko) mu~tlr Erkı:kler 
s:ır -ır1 kadınlan sever! 

ihı iı..ldia ıtt derc ... ·c,·~ kadar dnğ

rudur Hunu ahin:n l':ırı-;c gclmi~ 

olın muhırrirt: şoyle aıılatı\Or; 

!':\/'. \ RTl".~f '..?U MA\IS 1929 

Istanbul Hilaliahmer merkezinden: 
Tavukçular çemlyetl tarafından cemlyetlmiT.e 148 .ıdeC tavuk 

teberru edilmiş ve mezkur tavuklar guraba. Haseki, Cerrahp a, 

Utilhane Hasta~eıerl ile Darlllaceıeye mütcsavlyen taksim ve teslim 

edilmiştir. Bu bapta gfüterilen ııldkal hıımıyetktrnne dolayislle e:zı ' 
~ukran olunur. / 

uw.... .~ı_, ~~-lll~~iiii:=::::=::n 

l(OPERATIF 
RAKI FABRiKASI 

l\ılütezayit rağbetlerinin 
bulunduğu müşterilerinin 
tebrik ile kesbi seref evler. . ~ 

minnettarı 
bavramını 

Melek . -
sınemasında 

Bayram programı Şen ve eğlencell bir program 
iki <aat KAFlKAHA.t 22 mıyı< çarşamba akşamından itibaben, iki 
meşl•ur komik. RIF ve RAll" e~ giılilnçlil ı msillerıoden biri 

oıan Berck.li 'f ulun1bacılar 
meşhur kr.'.11ik Valas berri ve Raymond Haton 

un fahe,en. R8'r ın miloa e!ıeıile h.r gun "' •·:ıe ve E. arede 

VR )rETE 

Senenin en bUyUk musiki hadlıesl olan me,hur 

DON KAZAKLARI 
Hey'e!I muganniyeslnln 23 ve 24 Mayısta verilecek ola lı:oaurlerl 

için blletlerln şimdiden MELEK StNEMASINDA 
Satılmata batlamıştır. 

MELEK SINEMASI mUdUrlyetl banllyilde mukim olanların 
dilnyada yekta olan bu hey'etl dlnlemelerlni temin etmek 

maksadllo bir matine dahi tertibi dU~UnUlmektedlr. , -----~==-==-===== 

-----·---A.fga11lı talebe 
Afganıstandan liselerimizde 

tahsil gUrnıek Uzre bir miktar 
Afganlı talebe gelmlfti. Bu ta· 

1 E M VA Lı M E T R U K E 1 LANA Ti 1 
Semti :\lıhallesi Sokağı '\;o :"/evi tamamının lumetl muhaammenesi lir• 
Kadıköy ('aferağı 17.mir ltik 15 cedıt ,ı.ı maabahçe glglr hane 4500 sekiz taksitte 

Miiştemillıı \ltı oda bir mutbak bir halt 
Yeşllkii\• Şevketivc lstanbul caddesi tı6 maa bahçe hane 4000 • • 

l\lüştemilAtı, hiiyük ve küçük onbir oda bir mutbak ve iki halA 
Hallda evsafı muharrer emldlcin bedelleri 'ekiz tak<ltte tediye edilmek üzre hizalıtnnda muharrer kıymeti 

muhammene ile 25:5:'929 tarihine müs cuadifmartesi günü sut 1 ~ de aleni müzayede usuille <atıl1caktır taliplerin 
bedeli muhemnıenln yüzde zedi buçdru he;abile temınat akçeleriyle emvali metruke satış komi!yonunı mUracutları 

Semti 
l\•dıkiiy 

"' ... ... 

atık 

Loranda 

S·•ka~ı 
cedit 

'io Nevı 

maabahçe 
Köşk 

mubımmenesl 

!ebeler memleketlmlziıı muhte· 
lif lise ve ort11 md.;teplerinc tev- ~U Cu· y J! 
zi edilmlflerdl. il ..-. • 

ıt~aarlf ~ekAJctl bu talebenin 
gelecek sene G o 1 ~tasa rayda lııı:&"'\:;:l:ıı:o•~k:::a:i:!. "'.\ı:;:c1tenı:::t::a ,;ıı;ız:ııı;!l1!=1,c:ııı•k!111i•p~ru • 

lyı giyinme , clbl;eııı1.i ıı;i!zcl 
bır hıı·im ile en hi cins kumaştan 
gayet ucu' hır !'atla t ·:larik et· 
mek i:-:tt::rscnll ( ;al11tıda l\arıkoy· 

de \ onoda ~adde ı karşısında 

Önümüzdeki perıemlıe okşoının ti 
dan itibaren 

MlJiK ~iN~Ml~INll toplanmasını kararlaştırmışır.ı bışınJ• 11 ,~ o~lu >!Jtıl ::Oııbc 

Polis iki~ci§ube~i ıceıı"t-<ı: .\Ialıınudıle l lını alııttla 
ltı --.s,b~lt·fo ı•al!de.~i geldi 
l!tıı ~ Mısır Hidiv! Abbas 
~ ~Pa~anın validesi Hanımın 
~qli;anoız bnndıralı Provfdons 

vııtdra avdet etmeme i· den do

layı hcy"t!ti ma'·,11. acc hirlcmati 
devlette ademi j,tilıdanııı a karar 

verilmi~ olan <,'orunı devlet 
yolları kunduktönı 1 lida\·et elcn
dtnin mııddeti kanuniycsi zarfın
da ana vatana iltihak etti~! 
anl•-ılmıs ve anıHli millive aley-

.. S11.rı:;ın kadınlar. yalnız .:P;lenc~ 

arayan erkeklere karşı daha ziyade 
muvafiak olurlar. fakat erkekler 
daha ziyade esmer kadınlarla evle
nirler. 

Polis dördüncü şube müdür "1---"-u_ıı_b_u_ı _2_~_M_ı ______ ~ 
1 muavini Osman beyin ikinci şu
be müdür muavinligine tayini 
takarrür etmi~tir. 

izmir . Mersin sür'al Poslası 
(l(onya) vapuru 2 ı \layıs 

Salı 12 de C:alata rıhtımından 

hareketle lzmir. Antalva. ;\laiye 

'.\ler<ine gidecek ve Taşucu 
Anamor, Aliliye, Antaly!i,, lzmi

re llı(rayarak gelecektir. 

EK~E~~i~H 
Lols Moran ve Norman 

Kerl 
tarafından temsil olunan 

KELCBEK AŞIK 

l ~'ift1c Şehrimize gelmlftlr. 
tııı~ eı tlidivl ynzı burada 

lektir. 
8tııı -.~•h / Polislere elhi,çe 

lı 11 p0~1ıtı mUnusebetlle biltUn 
~ ,1 . 

8 nıenıurlarınn dUn ak· 
[ı VıJ eJbbe tevzi cdilmiştır. 
\ef - --
~ı, edilen kararlar 
~Q."-1 · '•• hcy"cıi riyasetinden: 

' \; tı 
~, ı,h ıtıilhye esnasında Fran-

llıu\ '~e Ve kuvayi mı il iye aley-
'l~u •ınadiyen propaganda yap
~ h Kundan dolayı Hey'eti mah 

'dcı 
1 

ııı., natı devlette ademi is· 
•p L karar verilmi~ oıan G. 

I·. ""led 
• A.rif •ye . azasından sabık 
~ d efendınin vatanperverli* 

1 Ofa · ! 
. ''t i Yı ıtgiliıler tarafından 
~- «ın ""'b ve tcvkıf cdıldig"i ve 
ı 1n 

llııiı "Ukutı:ndan sonra bükfı
't 1 Ye"t\ı · •: ç0k zın muvaffakıyeti i· 
•bı 

1 
karye aha! ·sinin Fransız 

ıı, • ıı.. 
0 

lllaınasına ve hükumeti 
~ ltıın,ı • 
~ 11~,t Ça ışmalarrnın te•mı .. 

'""' .. " .. 
hlndL· 1ıarck~tinc dair de bir 
ihbar 'akı olmamı~ olthı~undan 
mumaileyh h:ıkJ..!' da ,.Jı,·en ve-

ri!tli~i ;ıdajııaıı ıııczkl\r kararın 

rcri:ıc karar \ nilnıi~tır. 

Sarı~ın kadınların erkt:klt~rce ter
cih eıli!nıderlne -ehep hu kadınların 
esmcrlerJcn daha çok ihtiyaık!r 
olınal:tıı. k~ntlilcrile J(t:çim!\izlik ihti
malleri d.ıhft :ız olın3"ıdır 

• BEHEl(TE M(ıKEMMEL 1:-.ICE SAZ 
Bebek caddesinde eski deniz hamamları karşısında 

BOSTAN GAZiNOSUNDA 
Ha\ ranıın ;ıiıınci ~L lıııdcn itibaren ;chrimizin en m:ırııf 

hancndde-i'ldcn nı~rckJ..cp iııcesaz takımı krayı ııhcnk cdt 

cc~imkn ehli zc\ kın rc,rJflerini tavsı ~ ederiz. ,\k~rııhat 

... ve mczelerı gavct ııdi, olup liatta m ıtdiltiir • 

•• 

BAl(US - CEMAL 
Din kardeşlerinin müba
rek bayramını kutlular. 

, "• y ettıgı, ınaddeten ve ma' 

~~'lıııa,' ınııı.ye lehine çalışdığı • e • • • • • • • • • • • • • • 

~.~: ,,:~sını 1vc gayri resmi ıah •YATA_KLI VAGO~LAR GALAT\. .\CENTAsr•. 
oı,"" v . o muş olduğundan • 

~ "h, •rıırnis Olan kararın ref' BAGAJ p k s • • • 
il ... ~-<>n karar verılmiştir. : ve ar e ervısı. 
,' na81 dhey'cti riya .. tinden: • 
~ıı· n o F • Anadolu DEVLET demir ıniları ıı;ıızerıı;;\hına giinderilccek • ~ '• ınu . ransızlar tarafın- • 

•I ıın ılrleı umumi kitabctine • Bagajlarınızı n Paketleriniz! <.eieıada Karn~<iydc • 
,~"a~ ı,~~•ndan doiayi Hey'cti • kOdrilbatındakl Yataklı vagonlar acentasına teslim ediniz. • 

llıı a ~•ınati devlette adcmı • Devlet demir yolları guzcrg-ahındakl lstıı>voniandan fe. • 
~. i r r Verılmiş olan cc- • tanbula <'ÖPdı:rile..:ek Bagaı· ve Pakellerl~lz de Oala-.· 

mc z ·ı d . o 
ı C · arın an Kılısli e I 1 

A. la yatak ı vagon ar acenra,ından alınmak ıızre kayt ettiriniz.• 
~ ntabın mahsur bu e • • • • • • • e e e e e e e • • • • • • • • • • • • • 

•10 da Kilıste te§ckküi .... cıı ~ 1 
• 1 • 1 tarafından usuli 

r, Y .. cd·ı~ . 
"t . 1 ı.; gı ve bu ta· 

'' l>- '<le Fransı.darın dah
'ı 

~ 1 v ~snayi mc· 
'Millıycye 
•dı 

t 

DEM RAKISI 
Fabrikası sahibi 
ınuhtereın müşteri
lerinin kurban bay
raınlarını tehrik ile 
kesbi 'eref e ·Ier 

--···· 
Bayramlaşma 

lzmir lise:;inden leri~t'nlrr ceınl
ycti f.;taııhul hcrcti idısre~ind~n: Ar
k.11daşların h:ıyrarnlJ~ın3k üTrrc h11r
rAmın liçiincti (.'urşftmha giınü saat 
118) ten (16) 11• kadar l<trnhtıl erkek 
Ji;e.-ine teşrif le ·ı. 
·~, ... .........._.. 

NAL 
Alaturka nal fabrikası 

Tayyare piıanko.ıınun hl'r 
kcşide,indl' satuttı \ıilı:tlı:rc bchc 
mı·hal hııyiik ikramivck• İ>,1hl't 

v 

eden. l'ıııirıönıındc: U(; {J R LU 
K İŞ ESİ >ahlbi ma· 

tpılk sür'al peslası 
{;\Jarmaral vapuru 21 :\layı> 

1 
Sah 1 :'de :;irkeci rıhtımından 

har~ketle (,elilıolu, (;ınakkak, 

Kııçııkkuyu, Edremit Hıırha· 

nive. Ay' alııta gidc..:ek ve 

dönli~te mezkllr iskelelerle bir

likte .\ltunolııtı,a ul!;rayacak 

g-ckcektir. 

C:elihohı için ) alnız yolcu 

alınır, yUk alınmaz. - c 
:\.\l\l \"\Pl Rl.ARI 

lzrı,ir postası 
Seri. lüks ve ınuntaı.nm olan 

ADNAN \~:~~~n 
20 inci PAZAHTES1 

gllıı~ J ıı da ı;aıaı.ı nh~ınıın.frn har•.: 
ketle l lzmir<) 'e (,. ıc~an.hı ~nu 
l7.mirden btanhula hareket eder. 

(;ılata (;umrük karşı:.ında ~He 
Jul gazi Cemal bey, muhterem Franset. hanında !'..! nııın 11 ada L'mu· 
mii>terilerinin kurban hnyrammı mi acantalıP;ma müracaat Tclefnn 
tebrik eder Bovn~lıı: 1041 

-··-ı J\ilECBURf KA'f'i LİKİDASYON 
Bu günden itibaren yalnız on gün için 

M. B. BROI) ve ;\IAHTUMLARl rN 
Gılıtada 1-:•raköı c«id«inde Tokatlı Lokanta<ı ııtısalindekı 

~ubcrnıi te•keıoıc;i drıl•J1>ııle mevcut bilumum, l. ·eti.iz 
J.:L \L\:;il.ARl.\I fabrika flatınd•n noksan tiden 

r;ıkarıh-aktır. 
Bu fır. attan i .. uııdt::) e koşunuz. 

Büyük elbise fabrikasına müra
c .. t ediniz. 1\lezkOr map;a1.ıda 

kostümlerin erkek ve çocuk par· 
desülerinin, Kadın mııntolıruıın 

en bUvülc ve müntahap çc~iılerini 
bulacak<ınız. 

Tediyatta teshilat 
il . 

Bcyojtlu lıe~ind Notcrlii/:ine 
Elendim: 
1 J ma\ı< 9211 ıar;h 'e :'-1()6 

1087 ııumara ile dairei .ıliyeni;ı:ce 

tanzı'll kılınan hir kıt"• feshi Şirket 
mukavelenamc-.i mtu:ibinl'e Hevo~
lunda Pangalcıda Jliil ıı~dcre cadde
sinde I O~ numar:ılı ma~a7.ada bakka
livc tic.ıretilt: i:-ti~;ll etmt:k iizre 1 la· 
rıİlambcı> efendi mahnıınıı J.:anaki 
\ af\uli,. \nılur dendi mıhtumu 
Jlııniı-i \"a;ilvJd;, ve \orı;i efendi 
mahtıınııı lh~feço< efemlılerlc hcv· 
nimizdekı Kol ek•; şirhti ft<h 'e 
ihale ik mezk · ~irketteki hissde· 
rimizi dört bin \'ÜZ altını~ dllrt lıra 
mııhl ılinde şeriki dip;cr \ asllyadi, 
efenJi,·c hey' ve fera~ eylcdlğiı:ıılz 

cihcı'e tarihi mezkOrJın itibarco• 
derunu mukavclt:nam<:d~ ınuttrrrcr 

kiffei me\'t:Ud!C ve ziıncmat ve 
maıluhatın Dimitri efendivc ılı old" 
~unu ve mczkU· ~irkettı: hizim bir 
gılna alaka \e mcthailmi1. kalmadı· 

P;ınin Jstanbul \ illyet ~azete<i ve 
:.\'lilliyeı ıı;ızete;fle ne~r 'e llinını 
ricı ederiz elendim. 

Hevoj!;lunda Kamerhaıun mı· 

hailesinde 13 numaralı hanede 
mukim Haralambo efendi mıh· 
tumu Kanaki Val)adis. ve Be 
ynp;Junda Rumeli hanında 5 
numaralı dıırede ınukını Ynrıı;i 

, fendi mahrumu livaleço · 

KURBAN BEDEL{ 
·r,,,ıre ( e:-ni\.·tune kurban 

beddın: tebeı ru •deni er ~op;almııur. 
Bu tebnruatı m•kbu~ muktbilinde 
almalr üne lstaııhul Tayvore şube 

sının Caj!;aloğlundıkl merkezinde 
Bayramın hlrlnd ve ikinc; günleri 
memur balundurulacaknr. -----

nam hem dram hem Jcomedl 

İlan 
- Redeli keşfi 13916 liradan 

ibaret olan Urfa • Sivcrlt yolunun 
50/82 inci kilometresinde Hacı 

l lıdır deresi üzerinde heherl altışar 

metro açıklı~ında üç gozlti kemerli 
kAıı;ir ~öprllnün mıiceddeden iOfhl 
ve ıhaie: katlye<lnin kabulu 
tarlhind<n itibaren üç ay zarfında 

ikmal edilm<k üzere kapalı :.arf 
usulile Ye IO !\ layıs 929 tarihinden 
29 :\.layıs 929 tarihine bdar yirmi 
~ün mllddetle t:ıünakasaya konul 
mu~tur 

;! :vlünaka>a\·a dall olanlardan 
bedeli keşfin yüzde 7.~ nispetinde 
depozito veya teminat mektubu alı 

nacaktır. 

,3 Münaka,ııı iktidarı fenni 
ve ınalisini i<haı edenler kabul 
olunur. 

4 Tılipleıiıı mOnaka•a \e 

ihale kanunu mucibince ranzim ede
cekleri teklifnımderı pullu olarak 

2tı-,'i-<ı5<J uncu ğlluü saa, 14 te en 
cümeni vihlyet kalemine makbu7. 

m okahllinde te> di edilecektir 
5 ~:vrakı keşfiye ve projeyi 

j(iirmek daha fazlı taf•iUt almak 
arzu eden taliplerin Urla . ·ana baş 

mtilıendislie;ine veva Ankarıdı yollar 
müdürh etine müracııtbtn ilin olunur. 

Yetilküv ile ( :ıaıına yolu ara,ındo 

:.~TILIK GL i'.I], HIR \IU.K 
\lııkemmel bir haldt• büyuk 

bir hane 3 kuyusu ve kı~ hah 

<;esi lıall:t 'ar.fır Ye; il koyck 
Salih bq sokaıtında Jnumeroda 

Ma.tas elediyc muras_aat olunma' 

veyahut Sirkcddc Ka-• ..:rt hanın 

da :' nu-ncroda. J,tııınul pıJsta

hancst 4.l.+ mınocrı \",t razılnıası. 

Duydug-um ıtlbl 

Genç Muharrir Milnilr Tevlık 
beyin bu namda güzel bır ro
manı intişar etml,tlr. Okuyucu
larımıza harareıle ta\ siye ederiz. 

ltet · 



( . 

Bütün haşaratın düşmanı biamanı olan 

FL .TOKS. 
itimat ediniz 

meskenlrJ1j ve FLlTO KS elbiselerinizi , balı-
m. tbabınızı telvls eden si
nek'erle hamam böceklerinJ 

l·TITUI\.' mevcudiyttinizl ıe· 
birleyen ve müth l, hastalık 
ların sira ı etine sebep olan 
sivrl <İ I' eklcri öldurı; r. 

n a nııt , hliycye 
ıstırap lK'ıren ufak >inekleri 
oldurur. 

FLITOKS kanını.t.ı emen ve 

rahatınızı bozan 

Fi.ITO KS küme< lı:ı yvanatı
nızı i\ldürcn tufeyli haşaratı 

öldürıir. .... 
.. ~l'""j"" FLİT OK S 

4 (- " ) Leke yapmaz 
N '!.: v> Kokusu sıhhi 

ve latiftir 
Umumi acantaları : 

EHBENf T~N Ye TUL!DO 
lstanbul Altıparmak Han 

kat. 

Türk Anonim Şirketi 
Sermavesi: 20.000.000 Türk lirası ~ -

Merkezi ANKARA 
Şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

l\levcut ve inşa edilecek BiN ALAR üzerine 
uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

l\1evduata ve aile tasarruf sandığına en 
n1üsaitfaiz verir. ----
l Bil'umum Banha muameliitı 

ıstanb 1 fiUbesl: Bahçe kapı Telefon lat. 3972 

~---=ıı:ı::m ... 111111!1~---------!91!!~ .. 
Istanbul Limanı sahil sıhhı ye 
merkezi sertebabetinden: 

1 n hoıla r ih ııyacı için münıkasai aleniye ile mubava ı tekırriir eden 
200 ton ~ anılı nıadcıı komüruniin yevmi münakasa ı lı 1 lıızıran 929 tarihine 
musadif perşembe olarak tespit edilmiş olduıundan u.llplcrln şartname.ini 
~omıek uzere her gliR Galaıada kara l\lust.ıfapaşa oka nda k4in merkt
zimiz Leaıım şub• ınc " münakasaya i~trak etm<k üzcıe ye•mi mcz!curda 
soaı 14 ıc merkezi mczkurda müteşekkU masraf kom; iyonuna müracaatlan 
ll~n olunur, 

~1-

ALTINCI BÜYÜK 

TAIJARE PilANG~SO 
5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 t5,(XX} 12.<XX> t().(XX) liralık 
lkramlyeler ve 10.CXX) liralık bir mükafat 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

MiLLiYET PAZARTESi 20 MAYIS 1929 

s 1
.
1
1 ıı 

Havayı değiştiriniz, sinekleri ko~unuz, fazla ısınan 
mahalleri serinletiniz .. 

Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SATIE. muhtelif nevilerini VERESİYE 
OLARAK TAKDiM EDER 

Han Tünel meydanı: Beyoğlu = Beyazıt: lstanbul 

•Bayı m ~ünlerini hoş ve nezih bir surette geçirmek isterseniz 

Küçük ÇifliK Parkına Gidiniz 
NEŞ'EI MCSIKl ince saz hey'etl ve ayrıca mtikemml bır cazband saat 1 den lrtbııren gece yarısına 

.... kadar icrayıahcnk edecekler ve rengArenk mehtaplar yapılacaktır.~ 

Darülfünun Tıp fakültesi Eczacı 
mektepleri müdürlfiğünden: 

ve 

i\lünhal bulunan Di~ı;i roektebi müfredatı ttp ve fenni tedavll esnan muallim muavinliği için 
açılan müsabaka imtihanı 18 Ağustos 1929 Pazar günU icra edilecektir. 

Şeraiti duhul : Türkiye tabaasından olmak ve talip bulunduğu şubel ilmiyede masail şahsiyesinl 
müsabit eseri imtihan gününden eve! heyeti lmtihaniyece bittetklk kabul edilmiş olmak, Fransızca, 
Almanca ve İngilizceden birine Aşina bulunmak şarttır. 

imtihanlar atideki suallerin birinden tahriri, şifahi olarak icra edilecektir ve mesleke alt b1r 
kitaptan tercüme yaptırılacakur. 

imtihan sualltri berveçhi atidir 
ı - Muıadı taaffünat hakkında mutalaai uınumiyc ve tedavi! esnanda en çok müstamel 

olan muzadı taaffün edviye 
"111 

2 falviyei iyoJiye 
3 - Edvlycl zeybakıye 
4 - Ed\ iye! arsinikiyenin mürekkebau gayrı uzviyesi 
5 - Edviyci an;infkiyenin mürekkebau uzviyesl 

6 - Edvlyei kalbiye! 
7 - l\Jubuli hı..si umumiden kloroform, eter, morfin, skoplamin 
8 - Mubtıli hissi mcvziiler 
9 - Münevvimauan klora!, baraldeft, tlryonal, veronal 

1 o - Serom ve a.,qJar hakkında mal uman umumiye, mihanikiyetl tesirleri ve serom tatbika

tından tevellüt ederek mahzurlar ve mihanikiyeti 
Bu hu,usta iı.ahat almak ve kaydolmak arzu edenler mektep Jd~ esine müracaat etmelidirler. 

tLAN 1 -·Meşhur·-
Bergama asliye hukuk hakim 

liğinden: KON1~İNETAL 
Bergama pasta ve telgraf ha- y . 

l
'\iale memuru İsmail efendi tara azı Makinesı 
fmdan lstanbul Fatih nüfusun Btynelmilcl rakkomlannı havi 
da mukayyet Yusuf kızı Zeynep olup Tilrk v< LArin hurufaılnn 

i . tanbul mabkemei aabye i
kinci hukuk dairesinden: Viçen
ço Kayvano efendinin Maçkada 
Maçka palasta -D- grubunda 13 nu-

marada mukime Zehra hanım aleyhi-
ne ikame eylediği bedeli icar dava
amm tahkikat aafhasmda mumailc-

YERLİ OLARAK MUADİLİ. 
Mfi~IASİLİ 
MEVCUT İKE lT ~1İLLİ SER· 
VETL\f 
ANAHTARINI YABANCI 
ELLERE VERMEYELİM 
BU CİDALDE ~IUVAFFAK 
OLMAK lÇli UCRAŞA ' 
MEMLEKETİN FEDAKA H 
VE MüNEVVER KISAIINA: 

Mamu!Atımızın her ke$Ç< malOm olan esamisinl hlr kerre 
daha zikrediyoruz: 

Pertev ~urubu 8- Pertev diş tozu 
2- Kırem Pertev 9- Pertev esansları 
3 Pertev çocuk Podrrn 1 O - Pertev [ Dower ] kompri 
4- Pertev karbonat meleri öksürük icln 

komprimeleri l ı- Pertev flrlyantinl 
5- Ptrtev diş macunu ][ l ~ Pertev tuvalet podruı 
6- Pertev iolonyı sulan ]f 13- Pertev tırnak cilisı 

7- Pertev kinin komprımeleri v 14 - Pertev losyonlan 
15 - Südorono Pertev [ Koltuk altındııkl teri kesmek için ] 

~Devlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 

idaremize lOzumu olan kalay ve ıııtimuvın münaka;o<ı J 3·1> 929pe~erııh< 
giinil saat (1 6) da Ankarada malzeme dairesindr icra edilecektir l\1un ı1'•· 
sayı iştirtk edeceltltrin tekli! mekruplanoı ve kalay için (1200) •ntimııvan 
için (150) Türk liralılc teminıa muvakkatelerini yevmi mezkOrd • "" 
(15.30) a kadar Umumt idare yazı işleri müdürlüıtfne vermeleri l:lzırııM· 
Talipler münakasa şrtnamelerinf (300) kuruş mukabilinde .Ankarada ınal· 
zeme dairesinden Hayd•rpaş.ada mübavaat komi5'"0nundan tedarik ec!ileh~ 

Dvelet demiryolları ve liman
lar Umumi idaresindeıı: 

idaremize !Ozumu olan asetilen !Ambaları münakasası 3.6 92° 
Pa:ıartesi günü saat ( 15) de An karada Bolu palasta malzeme daire 
sinde icra edilı:cektir. k 

:'llünakasaya iştirak edenlerin teklif mektuplarını ve ( 450) liralı 
teminatı muvakkstelerini yevmi mezkOrde saat ( l4,30 ) a ~ad•' 
Umumi idare yazı işleri müdıiı lu. une vermeleri l!mnJır 

Talipler münakasa şartnameler ı i (250) kuruş mukabilinde flok,. 
rada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpaşada mubayınt ~o 
~sıonundan tedarik edebilirler. _.-:-. 

1 Haziran yaklaştyor 
Bundan ıonra yalnız yeni y&Z1 kul
lanılacaktır. Onun için bir ın evvel 

ADLER 
Vaı.ı malı:lnelorlnl 

tedarik ediniz. 
ADLER 111alı:lneıl 

Avrupada ilk imal edilen yazıma
kinesidir. Tarihllmtll 1898dir. Bü
tün dünyada ~imdiye kadar 38000 

ADLER malı:lnesl 
satılmıştır. Hadlerin muvul vu
ruşu bu mtrhya mah<Us ve mün
hasırdır. Anadolu için seyyar me
mur anyoruz. Tüıldye için ,·ek.ill 
umumi RlŞAR \'OLF Galata Voy
voda ban 7· 10 Galata posta kutu· 

su 447 

tBelsoğukluğu freoğ• olanlann naun dlkkada• 

Dr. Horhoroıd 
Fennin en son usulil• uı "ı 

olarai uki ve yrııi bclsoğııklu.~ 
frengi. idrar darlığı, bel g<vfCkuıı• 
ve mesane ve bılcilmle kadın "ııı 

hatsızlıldan tedavi olunur. BeyoJP 
Tokathyan yanında ~kı•P t<ılt 
No 35 Tel: B. O. 3151! 

wııı---.--..... ~~.~-e 1 
nebi mem eket e 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banks Kommerçiyala 
ltalyar· 

Sermayesi 700, lJ,~ 
{ihtiyat akçuı;ı: 

540,000,000 Liı'llt) 
Travellers (Seyyahlfl 

çekleri) sa~1~ ·r:ısı 

Hanım aleyhinde Bergama asli-

lı ye hukuk mahkemesine ikame yazı makinelerinin en mlikem· 
melidir. 

olunan talak tesciline mütedair , 

Bil!ımum yazı ve hesap maki· 

1 

yha Zehra namına gönderilmi§ olan nalan otelyesi müteba.slilS bir 
arzuhal mumaileyhanm "rametgahı- ı\lman makinistinin ıahtı idare· 

nm mechuliyeti hasebi!< bila tebliğ .~İllniiidiıieidliiir._llİl•-••••lll 
iade kılınmış olduğundan on beş 

Lirt, fraıık, İngılıı 1~11 .ı~ veya doları frank nt.,110~ 
satılan bu çekler ~aye. 1;e· 
ner~ye git.seniz paranızı ııa• 
malı emnıyelle ta;;ıı "6 11 ıı 

.! " )·ııı 
ezaman isterseniz uıııı ıı· 
h f d h. de ol~ 

er tara ın a, şe ır • ıer.le 
erde, vapnrlarda. u·eııd·fıl davanın yevmü muhakemesi o

lan 5 Mayıs 929 tarihine müsa-
dif Pazar günü saat onda mah
kemede hazır bulunmadığı ve 
cevapname de göndermediği an 
!aşılan müddei aleyh mezbure 
hakkında gıyap kararı ittihaz 
olunmuş ve ikametgahının mec- Beyncımı r .... aınıı en iyi 
huli yeti hasebile bu baptaki gı- hisap makin• i olup müıeatdit 

gün zarfında ctvap verilmek üzre ------------
hukuk usulü muhakemeleri kanunun .. 

141, 142, 144 ci madeltri mucibince al = ıı: il Yarıu~H ılibaren ·
ilanen tebliğına tahkikat hakimliğin yalnız on gün için 
ce karar verilmiş ve bu babdaki dava M lı A l 'k' d 
arzuhalı dahi mahkeme divanhanesi- ecuurı 1 ıuaSJOD 
ne talik kılmmiş olmaj!la keyfiyet 
husul malumat :zımnında ilan olu- N.B. BROD ve mahdumlan 

bu çekleri en küçilk 1\:,b· 
için nakit makamın~. jııİ1· 
ylıkla istimal ed~bılı;;:J;i1'1 
Travellers çeklerı . sııııııı 
AAlıbinderı ha~ka ~·~~f(ild~ 
kuillaanmayacağı bU: ş. , • 
tertip ve ihtas cdilııııştıı · 

yap kararının gazete ile neşri bankalar vt mail müessiseler 
suretile tebliği ve isbatr müddea tarafınnan kullanılmaktadır. nur. ticarethaneı;inin Galatada Ka 
znnmnda müddei tarafından i- Gayet sahlam olduğu için raköyde TOKATLI pınındııkl 

.noY~E ORYfNT BAH«-ı 
Tesis _mi~ 1906 8"'~ ,11 Miieasıslen; Dr~ i•P rae olunan şuhudun binniyabe kat'tyen bozulmaz. D kt T şubesi, icar mukavelenameslnln 

istimaı :ınnrunda mahalline ta- TÜRKiYE CVMHURIYETl 0 0r aşçıyan inkJz151 miinasehetile mığaza-
limat tastirine karar verildiği- YEGA:>.'E DEPOSU Paris seririyatmdan mezun sını mayıs nihayetinde sureti 
nin gıyap kararında derci kara- A. Homşıayn Kumpaayası ve 28 sene tecrübeli. Frengi ağ- kat'iyede kapamak mecburlye-

mahk ·kt· d b l Beyo&lu telle caddtsi nsız iğnelerle belsouklugu" idrar rı eme ı ızasın an u un- a tinde oolunduıı ... ndan mükem-
1 ak 16 h · 583 numara darlığı ve zaafı cinsiyetin elek- "~ 

muş ve mu 1 eme azıran · mel ve harikulAde lngillz lr.u-
929 tarihine musadif pazar gü- Türkçe hurufatlı Kontinental tırkle kat'i seri ve ağrısu teda- ma·'annı 

· ld yazı maklneltrin;n yeni Utin visi Emin Önünde, lmıir soka- ~ 
nü saat ona talikkılmmış o u- .... 
ğundan müddei aleyhanm kara aHabemiıe gore dej!;iştirilme$inl ğmda No. 4. YOK BAHASINA 
n gıyabi ye ve cereyan eden ma- ılliıdeiiruhiiitiıe ıiciidciiıriiii•-İıllı••••-- '••••••••••••• .. I ft elden çıkaracaktır. Bu müstesna 

hak 
Kendi kendine ınaş olmak zevk- hrsattan lstifııdeye koşunuz. 

riizzikir mu emat ve mua- İlan lidır. Fakıı ıer ve tue kalmak • • ı: • = ı: ııı a • • cu • ııı 
mel~ta ve mezkur kanunun 402 için m .. hur iskambilll 

Evvele• neşredilen ilAn hilafına .,., 
inci maddesi mucibince işbu POKER TRAŞ BIÇAÖI olarak Osmanlı Banka<ının Galata, !LAN 

A. Şafhavzente" poyçl'nr 
NasyoıW Bank FOi 
idare merkezi; Beıt1J1 · 
Şubtleri; lsc.anbul. bıı>"-

11aıııııut1 ..,rııs..: 
Galata klsını tolcfOO ~~ 9P 248. 9.,...

Beyotlu; 247, c:Jefoll ııoJI'" 
lswı bul ıasını t zs.t3· 

an; lsıanbu4 2842,b<Jld• ıu'"' 
Deposu, Jsıan nıro'" 

gümrüğü, telefon nu 3221. 
ls!Jlflbul ııD''''o 
bani< JPO c1r 

Bilumum ; .,ıır 1 

uno ve husuşl •· 

~ . . '° 
26/5/929 Pazar günü ihalesi 8racur. r ı.ııleP' 

li • _ ...... ye ıiJo!'t b' 
icra kılınmak üzre 33 kilo yer Kasıamonl ocı-di e ıııcılı' t<I' 

varakanın tebliği tarihinden bi- lsıanbul ve Beyo~u şubeleri Kurban 
!itibar aııcak on gün içinde iti- bayramı münasehetlle yalnız Mayısın 
raz edebileceğinin müddeti mu- 20, 21 ve 't2 nd Pıuıtcs~ Sal~ Çar
ayyenesi zarfında tarifatı kanu- şamha günleri kapalı bulunacaktır. 

Devlet ~emir yolları ve limanları uıııunıi i~aresin~en: :!~~i~~~e:O:d~:~~r:a~~~m:U! -D-ok-tor_A_. K_u_T_ıv_E_L 
idaremize lilıumo olan font boru " ıekrruaıı milnakasası 8ı6ı 929 b:nce muhakemeye kabul olun- Et<ıldirik makineleriyle belsoğuk· 

Cumartesi ~u saat (16) da .Ankarıda, malzeme dairesinde icra ediltccktir. mayacağı ve 408 inci madde- tu§ıı, idrar darlıAı, prostat, adomiik· 

~ ~ ' !O ·. Oi 
l POKER ~ 

çayi 13 kilo ıhlamur çiçeği ve Kastamonl B•I• Y aUt .,. 
45 çeki mahlut ve 236 çekime- •ına muktezi llbu~ndtı' 1 ~o· 
şeve keza 8 çeki mahlut hatapki vaa l S mayıs~ ıa anıkaslY~ 
ceman beş kalem emvali maz- yirmi glin müddetle b: b•pıakl 1 ~ 

• lünıka ,avı iştirak edeceklerin tekli! mektuplarını ,. (IJ50) Türk liralık mucibince de tarafı hasmın der- .Ll'Aj ·ıı ıı r 
ıemin•ıı mU\ııkkıttl<rinı r•vmi mezkurda saat ı 5,JO ı kadar umumi ldar< üılar ve bel Q8Yf""''M, Ol 8 ıren-
ya;u i~eri ın1ıdü rlıiğıi~• vermeleri l :lzımdır Talipler munaka a ııartnantelerhıl meyan ettiği vakialan ikrar et- giyi ıOrıııı tedavı sd81' • Karaköyde 
(500 kuruş ıııulabüiıııle Ankar ?.. mllzeme dnircsindell, Haydarpaşıda miş addolunaca~ı lüzumu ilan Börekcl fırıaı ııruında N• 34. 
mubayaat kr.m; '" undan edarik Jcbllirl r. olunur. 

:....;_~~~~~~~~_:_~~~~--~~~~~~~----------

ile tr" olmalıdır. Taklitlerinden 
sakınınız. 10 adedi atmış kur~

tur. Umumi deposu lstanbulda 
Talıt.1 kalAde 10 numarada. 

1 \K n~:KALO vr~ i::RJKl 

b 
.. d çık lm t nulm~ ol u.ı.,tıı• ~ 

uta muzaye eye arı ış ır: münaka11 v• mı :ıeınek ısı•Ye"":'..;. 
Talip olanların Haliç orman mek ve p v •U • Jll~ 

idaresine müracaatlan iJiıı olu- Kutamonı b 

~n~u:r~ . .................... 1111m' n~ 



Malın yüksekliğine ve diğer markalara f aikıyetine rağmen 

Niçin ( FİRESTONE ) FA YRESTON lastiklerini 
Diğer markaların fiatina satilabiliyor? 

Çünki kauçuk istihsali için FİRESTONE fabrikasinin birinci derecede mütehassıslar tarafından idare edilmiş kendi"ine 
mahsus Afrikada vasi orn1arlıkları·vardır. 

kendi şubeleri vasıtaı.;ıyle nıahsulat n1enbalarından en ala panuığu istihsal eder. Cu··nkı· 
Ç~ •• k• l(endisi için seyrü.>efer eden hususi vaponar bu n1alzen1eyi doğrudan an1erikadaki FA YRSTON fabrikasina 

llll ) naklederler.Bu enısaL·z teşkilatı sayesindedir ki Fayrston fabrikası kendi nıamulatının faikiyetine rağmen diğer 
nıarl::aların aynıfiatina vermeğe nıuvaffak oluyor. "GUı\1. -DİPPET ,,ihtirası sayesinde yani(ayrıca her bez tabakası dahilinde 
kauçuk bulnnduğundan hararet kat'iyen dahile geçmez.Bundan binnetice lastiğe uzun bir hayat bahşeder) busuretle FAYHEST{)N 
enısalsiz ve hepsine faik bir mal nıe)·clana getirerek hiç bir markanın elce etmediği sarfiyatı istihsal etmeğe muvaffak ol111uştur. 

ıirde adresl~ri nıuharrer FAYRESTON acantaları sizi hersuret!e memnun etınek üzere emrinize an1adedirler. 

Beyoğlu ciheti bayileri: 
~~,,,,..,~.J Taksim : Amerikan J?:arBJl, Levi s Hck ve şeriki 

Taksim : O tom obilciler kooperatifi . 

§ Taşra acentelikleri: 
~~ Ankara: Fo rtl accntası Koç zade \ ' chbi ve ~er · l'o:yk r 

.\n kara: Şc vrulc accntası .\.Avni Bcv - ~ ... -

, Ohuı Jr uİ.:\' 
~Qlitu defterdarlığı kadrosundan açıkta kalup dokuzuncu fırka muhasibi 

ııı, ne tayin olunan Tahir ı e Yedinci fırka muhasibi mes'ullilğii 
ttu 01lıurfuğu tayin olunan >&bık tetkik mtmurl•rından Kemal ve 
'c \ ve kazanç yoklama memuru Ali Rıza ve bilet yoklama 
· lın~f uf %iya Ankarada Posta ve Telgraf muhasebe müdrırlyetl 
, ·,h lku tetkik _m<murluRuna l&)~D olunan .sabık Olva~ yolu 

b,ı k rnuavıni Atıl ve Tarlabllfı şubesi ısuh!Ak mt.avınl Rıza 
lıı, ıokfanıa memuru Ahmet !\<mal Şebzadeb•şı şubesi tahakkuk 

~llu~ •rıı Ethem F.skl;ehir tahrir azalığına tayin olunfn Üsküdar şu· 
l',, •h nıeınanı sabıkı Mehmet Sadık Antalya Tahrir a7.alı~ına tayin 

~Yin 
1
"i• ~ubesi t&bakkuk memuru 11bılu Sadık l\lalaıya tahrir aza

•ı 0 "0~~ Kumkapı şubesi istilılAk muavini sabıkı Fahri ve lstanbul 
Ilı 1ıurllıulıa 1 mesullüğil klıabetlerine tayin olunan fatih şubesi 

,,ı..hlı ~ n ı e ; hzadcbaşı tcblığ memuru Ali Bıza ve Çarşı 
~''•I,1; eın r · r ı er '.cip bey ve efendilerin azami bet giıne lıedu 
~q~eri takdirde mü stafa addedilecekleri. 

ı 
1 
(!~aYntap vilayetinden: 

.ıo Vntap h . 
~, ,IJOıı k· •pısh.·ıc imn 1 6·929 tarihinden 31-5·930 gayesine 

~ 1
1
1t ku '10 iızcrındeıı bir senelik ekmek lfııiyacı kapalı zarf usulilı 

• h.1 nufmmt 
•tt't(k. ,ur. 

•tıt tııve 1 ·fı 9Q9 'h . . . 
1 · ı ı:ırı ine musadıf cumarıesı gunü saat ı 6 da 

•lflf 
·~ naııı.• l' •aı beb er mu ıkua konunu mucibince yapılacaktır. Kıymeti 
~ltıı.ı " kılo için 20 Jıuru tur. 

Ayınıap ıahrirıt mildüriyeıınc milrac11t eımeleri ilAn olunur. 

Gzlata : kürckçilcrdc Artin Donikyaıı c!endl. 

Calata ; Topane l lacl molla zade '.\1ehmet hey 
L'sküd:ır : Şcvrolc acantası Sabri bey . 

Ankara: Bankalar caddesinde i\khmct Rt it Bey 
lzmir: Büyük Salepçi oğlu hanında i\l. llc<l rcddin . \. t:c.ı ·m ll.l.r 

Konya: Glizel zade Rifnt Hey 

Eshıchir: ,\fAiycli zade H a.,an Bey 
lstanbul ciheti ve umum trakya acentesi Denizli: Cillo' zade t,m:ıil Fehmi hey 

Sirkeci : Nur Han altında Şevrole acantası 

l\.l. Faik, A. Remzi ve şeriki beyler 

Balıkesir: Düyunu umumiye J !anında 1 hı~ i·r 1 lı 'in ı:kııll 

Bt, ş• Posta müteahidi ilacı R. cep zade ;\!ehmct Fc)Zi 1 ey 
üiremit: Benzinci llasaP 

Diğer Taşra Vilayetlerdeki Acantalıklar: 

Aydın ; Muharrem Çavuş • 
1 

lspartada : Otomobilci Hüseyin Hüsnü efendi 

Mugla : l.stanbul pazarı sahibi ahmet 1 lamdl bey. Antalyada : Piyetro korcale !)antakroçc efendi 
Bandırma : Kont Ahmet bey. 

Kastamoni : Şevrole acentesi Kasap zade lsmall efendL 

Samsun : J. J, Hoştraser ve şüreklsı 

'.\Jersin : Tarsue , Adana , Ceyhan Ford acente i 
Nığde, Glukışla, Ereyli, Karaman Sait Arif \e r.aıc 
ve Selefkc umum acanta>L limcı lı~) ler 

HASA 
ECZA 

. DEPOS 
şer kuruş ı 

TOPTA C • 
LAR T 

Zil~T 
-

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, pire, güve karıııca, örümcek ve 
bütün haşaratı yumurtalarile derhal imha ~ıe izale eder. 

ransa Hüküme ince musaddak birinciliği tazannu~tır. 
Kokusu sıhht ve latlfdlr. Kat'iyen leke yapmaz. Paranızı israf etmeyiniz. Yarı yarıya daha ucuz ve tesiri kafidir. 
FLIDA ismine ve markasına dikkat edln)_z. . ~ __ 

-

Emlak ve Eytam banka- Emlak ve Eytam banka-
sı müdürlüğünden: sı lstanbul şubesinden 1 

Satılık apartman Pazarlıkla kiralık emlak 
Esas numarL<ı Mevkii Senevi !can 

ı- Isıanbuldı Beyoğlunda meşrutiyet mahallesinde mehıap aokağıncla 

Me~rutiyet aparımanı namile maruf olup bankamızın bat&pu mutasarrıf bn
lunduğıı apartmanın Htlfı ıaksitle müzayedeye konmuştur. 

2- Mlizayede kapalı zarf usulü Hedir. 10 Haziran 1929 Pazartesi günü 
Ankarada ldarı meclisi huzurunda icra olunaca:rnr. 

:ı- Satın almak istiyenler (8400) llralık teminat vermete mecburdurlar. 
Bu temlnaı mektubu tekllf mektuplarilı beraber ihale gününe yetişmek üzre 
bizzaı umum müdürlüğe verilir. Veyahut tıabhiltlil olarak Posta Ue gönderilir. 

4- ihale bedeli bilafaiı seki7. taksıttedir. tık ıaksiı peşindir. 
S- Talip olanlann htanbul veya lzmir Şubelerimize ve yabuı umum 

müdürlüg-e rr.caatl• mufassal şartnamemiz! müıalla etmeleri ve müzaye
deye iştldk hılinde bir lira mukahiltnde bir nüshasını alıp teklif mektubuna 
raptetmeleri icap eder. 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Istanbul Ticaret ve sanayi Odası muhterem tüccar ve erbabı 

sanayllmlzln Bayramını tebrik eder. Oda 110-111-211 Mayıs tarihinde 

kapalı blunacaktır. 

16 Şişlide Büyükdere caddesinde Garaj 2100 
9 Galaıada klreçkapıda Erzurum hanı 350 

24 
müştemllltından dükkln 
Şişlide izzet paşa çifillgt arazisi 
dahilinde tuğla funınu 

290 

141 Eski Hocapaşa Maliye Şubesi binası 500 
BalMa yA7.ıh Emlak pazarlıklı kiraya verlleceğinllen taliplerin Bankamıza 

müracaatlan· 

Devlet Demiryolları 
umumi idaresinden 

Haydarpaşa-Pendik uıısında tıleyen benliyö katulannda seyıbaı eden 
yolculua mahsus ücret tarifesi tebdil ve tenzil edilmiştir. Yapılan tenzUAt 
Haydarpqa-Bosıancı uuındalıl i1tuyonlardan Küçükyalı, Malıepe, Kartal ve 
Pendik lsta>yonlanna ve mütelı:abU.n gidip gelme ücretlerine münhuırdır. 

Bu yeni tarlfe 1 haziran 19i9 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
il numaralı olan bu tarife hakkında flzlı malumat al mu i•I•) enler 

istasyonlarımıza müracaat etmelldlrler. 

y, '"fi w m • 1t ıııl 

. lar•:alı k• · ,ıu ı -. ır 

Yarınki Salı günü 
saat 12,5 ve 6 dan 12 iye kadar 

Bayram münasebetiyle 

NOVOTNI 
birahane ve restoranında 

Büyük n1atıne-konseı 
meşhur "V. STER~:!\AT" or

kestra:,,nın miistcsna proıı;rıımı: 

taze bira, miintahap m~rubat 

öıtfede bütiin bahçede tahldot 



flNSi 
;Jllilliy~t 

~ 

Meclis reisi KAzım paşa ve Başvekil ismet pafa hazretleri hazır bulundukları Ankara at koşularından intibalar 

Hlmayete al çocuk damlasında kurbau bayramı münasebetlle dün çocuklara elbise tevziatı yapılmıştır. 

• 

.• 

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

Diln arife olmak münasebeme i{urban alanlar evelkl ıonlerden 

a
t yarışııırı 

Kırklar.!llnde yapılan Trakya at koşulaıında üniformalı :ıabıtan 
;ı l 

,;::::::::::::::::::::::::::;:::;:::_:::::::::::::11 hallesin de Galatasaray karşısın verileceğinden talip olanların Kayrthlann cüzdanlarını her den: Bakırköyünde Taş Han müsadif olduğu anlaşrlmasına caktır. . sinden: 13~ e~ 
Şt:hremanetl ılanlarııi dal94, GalatadaFermenecilerde Mayısın 26 ıncr pazar günü saat sene yenileştirmeleri ve kayıt- caddesinde yeşilköyde Istanbul binaen yevmi ihalenin mahıha- Beyazrt Daıre teslirfl ~ıı ~. 
-.::K::::;::ı:::.1·::k·r·d·:s.::==k·:.k·::;,::::.I•:::::= 16-165,16-163,17-161 numaralı 15 e kadar levazrm Müdürlüg"ü- srzlarm derhal kaydolunarak caddesinde vaki deniz Hamam- !in 26 mcı Pazar günilne taliki bulunup daireye 3rfıtl .~~ 

Ankarada büyük rrel\'aslmle tes'it edilen mektepliler bayarmı eğlencelerinden muhtelif intibalar 

ıra U an ar •' 3 gu··n Z _. lP 
1 dükkanlarla Galatada Borsa ne gelmeleri. cüzdan almaları encümeni ema- !arının tarihi ilan olan 2/5/ 929 zaruri görüldüğü ilan olunur. av Köpegı edigı 

Şehremanetinden: Beşiktaş- Hanr içinde34,l 1,8,7,6 numara- Şehremanetinde: Esnafın ce- netkaranndandır. Keyfiyet me- dan 20 ğün müddetle 21 Mayıs Beyoğlu Dairesinden: Galata bi müracaat eylerfl ıııııııt· 
' Hasforun caddesinde 6/9 lı odalar ve Ha~köyde kiremitçi miyetlerine kayıtlan ve bunlar- rakize tamim edilmiştir. Alaka- 929 Salı günü saat 15 te bilmü- da yavrusu ile birlikte bir Keçi de satılacağı ilan ° J{ 
rtaköyde tramvay cadesine 1, Ahmet çelebi mahallesinde Si- dan bir kısmının muavenei sıh- dar Esnafa ilan olunur. zayede ihaleleri ilan oluPmuş i- bulunmuştur. Sahibi üç gün zar Mes'ul M!idilr' BÜ~J{~ 
yoğlunda Kamer hatun ma- nema mahalli pazarlıkla kiraya hiyeleri mecburidir. Bakırköy şubei idariyesin- se de yevmi mezkfırun Bayrama fı:ıca müracaat etmezse satıla-


