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~11-1 
muvazene 1-Sehremlni buz inhisarı aleyhindeki neşriyat a 

~lllıyet hayatı, yalnız fert- h' i f ti ld v •• ı •• 
~"a~~1~eli~~f:.ı~~~:;1!!::~ usus men aa er o ugunu soy uyor •• 
~kadar muhtelif şekilleri 2 F ı ı •• k • b• t kk f d • • d" 
~d:~:u~~:~~ie~t:ı::: - ransız ar a muza eremız ır eve u .evresıne_""""'g=--ı_r __ ı. __ 
~~!~~rim~:~~tin~:=~~~~ Buz inhis'arı Son dakika ~iaoslar "onnrası 
' an cemiyet sırf kendine ff J 1\ 9 
'ı 11asıflan ile ayn bir hüriyet E t k 1 d 
~llıalıiyet sahibidir. Her canlı mane e a 1 
~ette olduğu gibi cemiyet 

~lnda da istikrar ve devamı şehre m s;; edecek bir mtivazenet, bu 

~ın en esaslı temellerinden 

1
• n 

1
• Mu h 

1
• 

' teşkil eder. Kuvvetli bir 
~ ilzene fertleri, millet hayatı 
~'Yerli yerine oturtmadıkça d d •. n Be 
' eğelen heyet nihayet bir 
1 ~alabalıktan ibaret kalır. • k 

"'Çtıı:ıaı veya iktisadi buhran- y 1 n p e 
~~Çıren milletlerin hayatını m u·· h •. m 
' .

1 
edince gözümüze çarpan 

\ 
1 l~t bu muvazenet nokttsı
~ llılfarz. Fransa, elişcilerinin b eya 
~ttsizliğinden mustariptir. • 
~tere fazla mıktardaki ame- n atı 
~ Çtk:nişsiz kalmasından sıkın
~ ektedir. Japonya daha 
'tt~ 11~ ilk ba_kı_şt~ hayret.veren Buz İ~İ için 
!ığı .bıt nevı ıçtımaı muvaze- •dd T • 
\~kten şikayet etmektedir. şı etlı neş 
~ :ını~~et. d~ t3!1s.il görmüş- riyat yapan 
~": \le fıkir ışçilennın fazlalı-
~ ~üteessir imiş. Bir tet- Yunus Nadi 
~ ~Ördük: Japonyada eliş- 8 h 

I 

'·ili~ Ytizde on üçünü üniver- ey şa sen 
~kse~ ve ~i mektep me- bir buz fab-
~ teşkil edıyormuş. Japon- Bu · · · 
~ 1915 _ 1918 seneleri zar- rlkası ile a- z meselesı hakkında pek zıyade dıkkafe 
~ seri inkişafı bir çok gen- I Ak d d şayan beY_anatl<f bulunan Şehremini ve s Orta ve yüksek tahsile ih- CI a ar ır vatı veki/ı Muhiddin Bey 

~ gÖsteren ve çok para ka- ve bu mesel d b•t f k 1 ~ Ipeslek ve hizmetlere •• e e 1 ara a mı 
~il ış, ~akat h~r~in ~itamı yarak kendi ı~ini memleket ış·ı 
\ li e hadıs olan ıktısadı buh- • • .. T 
1 ııı~nı~nn bir çoğunu kaldı- gıbı gostermiştir 1. 
~İt ''.ine atmış. 'Q ıııu1etıe eı işçilerine ait Muhı"ddı"n be d. 0 k .• :ı.;;: enesizliğin zararı, fikir y ıy r l • 
~t~ı ~rasındaki muvazene
<'llttı doğur uğu ma zurıara "*B":nurı daha ziyade tavzihine 
~ i:ı!aha hafiftir. El işçıle- ve zaruret hasıl olursa o zaman 
tı...~ı:ıt Yet zamanla diğer bir •• •• Ü .. 

m 
gene 

l~sı ve hayatlarını yeni goruş ruz ... " 
~1'r a Uydurmaları daha ko- Şehremini ve Yall Veklll Muhiddin Bey evelkl gUn S; _l<'~kat deklase olan fikir Ankeraden avdet etmı,11r. Muhiddin Bey Ankaraya se
~i ıçın vaziyet bu merkezde yehetı esbebı,hayet pehalılılı ve bllhassa buz mes'elesl 
Şıt~.'IJ~kıa deklase olan fikir hakkınde bir muharrlrlmlze ,ayenı dikkat beyanetta 
tı.~rj erı yüksek tahsil gör- bulunmu,tur. Muharrlrlmlz Muhiddin Beyden Ankara se
~"lilıde Japonyada olduğu yahatının esbabını· sormu,tur. Yall Yeklll demı,ur ki: 

~t İeb ayet vatmanlığa, şoför- Ankaranın imarı projesi 
ı.'lltıı ~r edebilir. Ancak el ve 
ı ~ ltııcte için çalışırken. fikir A nkaraya, Ankara şehrinin pil anlarının birinin tercihi 
"· J şita sahalarda mesğuı o- için teşkil edilen Jüriye aza olarak gittim. Bu mes'ele 
~al>oniayı son zaın~nlarda üzerinde icra edilmekte olan tetkikat henüz netlcelenme
~ :l\dişeye düşüren komii- dikinden ve vazife! resmlyem bir an evel işimin başına avdeti 
~'~Yanları asıl amele sını- icap ettlrdlğ'lnden blzzarure lstanbula döndüm. Hangi pl
~1~1Yade bu fikir proleta- !Anın kabul edllecegl henüz malQm değ'lldlr. Bu keyfiyet 
~~dirtahrikatmdan ileri gel- tetkikatın nihayetinde belli olacaktır. 
qıı . 
~L ltıcnıı k A 'k d Oradaki arkadaşlarınız tetkikatı Ulzlmeyl uzun ve derin 
~~ \Q •. e ette, merı a a icra etmektedirler 
\ı. ııı 11 lrıbı, servet ve altının · 
~~r"aıene haddini aşması Hayat pahalılığı ve hükumetin telekkısi 
~~i~ salim görülıniyor. -Bazı gaz.eleler Ankaraya gitmenizin hayat pahalılığı 
~:<titr 't. yolunda ilerlemiş ile mücadele mPs'elesi hakkında alllkası oldğunu 
Ilı, ~rıı ~•han harbinin bozdu- yazdılar. Doğru mu ? 

Biz ve Fransa 

1 
Bize nihayet 3-4 köy ver· 
meh isligorlar, Fransız se- J 

/iri istifa edeceginl söylü- j 
yor. Fethi hey, Paris llü
kfinıetine kat'i nokta/ 
nazarımızı bilcllre<:eklir 

S:ırn,..ıycttar mahafildcn aldı-

ğımız bir habere göre Fransız 
sefiri ile 1 lariciye vekili arasında 

devam eden müzakere bir tevak-
kuf devresine dahil olmuştur . 
Bayraırun birinci ve ikinci gün
lerinde Hariciye vekili ile M. 
dö Şambron arasında devem eden 
uzun temasler ve mülakatlarda 
iki hükömet nokan nazarı ara-
sında esaslı farkların mevcut ol
duğu görtilmiiştllr. 

Fraıı,;ız sefirinin hudut hek
kındaki ıeklı[i l'Hkc çizilen 
hattan az farklıdır. Bu Iarlc bize 
Hrilmek i tenen üç diırt ltdy
den ıbarcıtır. ıfatıa gariptirki 
. ıe~IH· ,~h'l 

teklifi olarak kliyd,·tmiş hüku
metimiz tarafından kabul edil
diği taktirde Fransız hiikömetine 
bunu kahul ettirmcğe çalışacağını 
muvaffak olamazsa istifa edece
ğini 

0

söylemeğe kadar varmıştır. 
Yapuğımı1. biitiin fedakArlıklara, 

gösterdiğimiz bütün hüsnü niyete 
rağmen Fransız hükömetinin sa· 
mimiyettcn uzak olan hareketi 
karşısında Suriye hududunun tes· 
biti için hakeme gidilmesi ınu\'a• 
fık görülerek Fran~ız hükfıınctine 
bu şekil teklif edilecektir. 

Adana-Mersin hattındaki sarih 
hakkımızın tesliminde mukabil 
taraf müşkülat gdsterecek olursa 
~ •. mı alıp sahibi bulunduğLrmuz 
bu hatta tesahup etmenin basit
lij(i :ise aşikardır. Müzakerattn 
devamı müddetince burada kalan 
Fethi bey bu son rnziyet kar-
~ısında Parise dönerek Fransız 

hükumetine htıkümctimizin kafi 
noktai nazarını bildirecektir. Fethi 

\'tıı1~r~ muvazeneyi iadeye - Vilayet otoritesine dahil olan bilumum ınes'eleler 
~'llııtı lıen, bu yola yeni giren hakkında merclimden lllzımgelen direhtifl aldım. Hayat' 

lh.." er s . • beyin cumartc>iyc ekspresle ha-

ilk resmi i~linıa yarın 
ö~leôen sonra .. 

' 
ljanı nıünıessillerinden ço~o d~n 

geldi - ihzarı içtima bugün .. 

M atbuaf umum müdiri 
Ercüment Ekreoı Bey 

Ajan11lar kongrası yarın akt
olunacaktır. Tarabyadakl yazlık 
Tokatllyan oteli kongraya tah· 
818 olunmuştur. 

I<ongraya yllzll mütecaviz 
mllrahta~ iştirak edecektir. Bl
zım mlir a'ıhaslarımız Siirt meb'· 
su ve baş muharrlrlmlz Mahmut 
lstanbul meb'usu Tevfik !(amil. 
Bolu meb'usu Fııllh Rifkı, Afyon 
Karahlsar meb'usu Ruşen Eşref, 
Matbuat umum mlldllrll Ercll
ment Ekrem, Ajans mlldllrU A
lleddln heylerdir. Mürahhasıa

nn hepsi şehrimizde bulun· 
maktadır. 

Ecnebi ajar.slar mürahhas· 
lan da kısmen şehrimize reı

mişlerdlr. 

Gelenler meyanında Röyter 
ajansının siyasi servis mDdDrü 
M. Kary, Voli ajansı mümessili 
M. Dletz, Danimarka ajansı 

mlldUrll M.Rltzan bulunmaktadır. 
Macar ve Çekoslovakya mll

messlllerl de bu ron gellyorlar. 
DUn de bir kısım mllmessll· 

ler gelmişlerdir. 
I<ongrayı ııtanbul meb'usu 

sıfatiyle Tevfik KAmll Bey kil
tat edecektir. 

Sabahki içtimada 
Yarın öğleden evci bir ihzari 

içtima yapılacaktır. Öğleden 
sonra dil ilk resmi celse kllşat 
olunacaktır. Kongra bu ayın 

sonuna kadar devam edecektir. 

Türk· Bulgar muahedesi 
Sofya, 21 (A.A) - Hükömet 

>\nkarada aktedilen Türk - Bulgar 
bitaraflık ve hakemlik muahede-
sinl meclisin tasdikine arzctmi~-

."tbıırd uretle tenun etme- pahalılığı hakkındaki neşriyatın resmi telahklslni Ma- k . L N Urlar Memlekette k il b ,, dl B" ük re eu muı•temeldlr. tir. 
~~t \ıı \le Ya bu sınıfın inki- lige ve i euıe~ ug millet meclisinde mazharı ~ ~~~ ~ -~~ ~ 
\'~{ahı u , falı d tasvip oltır. malum nutuklarında ızah buyurmuşlardır. ~ ~ Meli~ ~k ~ 
~\; t~ı'._~:::ıb~: ce~y:: Arlık bu bapta bana slJgligecek hl~ söz terettüp etmez. ~ ) iyetin an eti ~ 
\1k!~ıı:-ıu ı~tiyacına tekabül Buz mes'elesi ne vazıyettedir? 1 ~ 
~!ti il 'tlenn nevi ve ehem- B 1 1 , · d · b' -· · k B ~ • -;-' • • ~ 
~1~n:Ütenasip olarak va- ~z mese esın e yenı ·~ v~z•yet yo tor. uz ~Gazının en büyük eserı ~ 
~ ~lıııct~:ş ~aşında bulunma- ınıal. ve Ju~uhtunun ınhısar tahtında ve ~ • ~ 

Kabul ettiler 
Yunanlılar, bitaraf
ların teklikli/lerine 
muvafakat ettiler 

Atına. 23 (Apoyevmatlnl)-
Dün hariciye nezaretinde M. 
Venlzelosun riyasetinde bü
yük bir içtima yapılmış, Tür
kiye ile yunanlstan arasında 
mevcut muallıi.k meselelerin 
halll için bitaraf mübadele 
azası tarafından dermeyan j 
edilen teklifler tetkik ve ka- iiııiit·'J:iiq 

bul edilmiş, keyfiyeti Türk!- .. 
ye hQkilmetlne tebllt için ahllgesine devam edilmek· 
M. Papaya telgrafla talimat le olan ~hane anbarları 

vetllmlştlr A_tlna mahafll ve Ford la"rı'kası 
matbuatı, Türklyenin de hl- U U 
tarafların tekliflerini kabul 
ve bir ltllfif hasll olacağını 

ümit ve temenni ediyorlar. 

J~liye tekili 
Jano Jnkaraya •a.rehl ıdiyer 

Bayram tatilini ••c;lrmek 
llzere şehrimize ıeıen Adliy, 
Vekili Mııhmu· 
Esat Bey ya· 
nn Ankaraya 
avdet edecek
tir. 

Adli~·e Ve-
klllmlz, Mat· 
buat Ccmiye· 
ti tarafıodar. 

bayramın lkl· 
ncl' gllnll ya-
pılan matbuat 
tenezzühll ne 
davet edllmlt· 
ti. Vekil Bey, 
lstanbul Mlld· 
del umumisi M . K<at Bey 

I<enan Beyi 
kendi namına bu davete gönder
mıttir. 

Mahmut Esat Bey, şehrimiz
de, Modadaki hanesinde ikamet 
etmiştir. 

lstan~_~I ikinciliği 
Bugün Beşiktaş-Fener 

bahçe maçında 
taayyün edecek 

Tophane anbarlarına koıaca~ı rıt i· 
naların yerini hazırlıyor 

Ford müessesesi Tophane 
anbarlarında tamlratıı devan 
etmektedir. 

Evelce anbarları gezen 
mllhendls anbarlardan ikisin
de yapılacak tesisatın pllin
larını göndermiştir. 

Anbarlarda maklnaların 
konacatı yerlere beton a.ı:ak 
lar ypılmata başlanmıştır. 

Müracaat eden amele da
imi ve muvakkat olmak ü2e
re iki kısma ayrılmaktadır. 

Müvakkat amele derhal 
işe başlamakta daimi olan
lar şlmdlilk kayt cdilcrc 
çalışmaları fabrikanın işlen
mesine tehir edllıncktedlt 

Rozet ... 
Kendllerl için birer rozet 

günll seçen Cemiyetler, insanda 
hayır lflemek değil, sokağa 
çıkmak hevesi bile bırakmadılaı 

Hepsinin iki eksiği var: 
Estetik ve disiplini 
Bu bayram rozet daıı;ıtan 

çocuklardan çoğu llçretle tutuı
MUf kimsesizler gibi idi; Bey
oğlu lokantalanna girenler 
arasında çorapsız olanlar, ve 
kllıklan iştah kesenler çoktu. 

Her memlekette hayır işlerine 
tehirlerin en yllksek sınıfı ta
vassut eder; Çerçeve lnsıına 

kendiliğinden şltap verecek ka
dar güzel ve alımlıdır. Çocuk· 

Bugün taksim Stadyomunda tarın yalnız eyi giyimli değil, 
geriye kalan ilk maçlarının en sempatik olmalarına bile dikkaı 
mllhiml o ı an _____ _, olunur. 
Fenerbahçe- Be Bu bayram rozet salgını 
şiktaş mııc;ı icra baklkt bir rahatsızlıktı. I<azino-
edllecektlr. Ga- larda oturmak ve sokaklarda 
latasarayın, Fe yllrümek işkence haline geldi. 
nere gallblye- ŞUkrll I<aya beyin gDzel iş-
tile şampiyon· teri araıında,ttırk mllletlnln 
luğu temin et· 
mı, olması il· &sıllığını öreellyen rozet gUnle-
zerlne r ut b o ı rinln tanzim edllmlş olmasını 
maçlarının bll- ., ~ ~ ıörmek isteriz. Bu iki tDrlll 
tun ehemmiyeti .,., ; ~ olabilir : ya bu günleri büsbU· 
buıı;UnkU Fener- Beşiktaş mit- ton kaldırmak, yahut verenden 
çında temerkllz etmiştir. Zira almak ve istememek usulUnD 
şimdi artık ikincilik meselesi koymak ı 

mevzuu ba- B 1 histir ve Be- atzan b r rozet gOnllnUn bı 

\ ~~ . Bır hizmete hiç ta- Emanetın uhtesınde bulundnğu malfımdur.Ema ~ n edır? 1 
\~~la t:;. Yahut lüzumun- net tesisatının ve Emanet vesaitinin lst<tnbul 1 • • • • ? ; \.J 
~~-~~g~~tolu~sadmuvaz_e- şehrinde buz işini diğer müesseselerden daha iyi ~ • - Nıçın. •• - 1 

şlktaş Feneri aktığı kötU havayı tasfiye et
mağlUp ede- mek için, Cemiyetlerin o gün 
bilirse ikinci· kazandıklarının bir kaç mislini 
ilk yolunda en bil• sarf etmek az gelir. 
büyük adımı Falih Rıfkı 

atmış olacak- ı••----------tır. Yalnız Fe- [ 
~'.'! ''ilı ernuş emektır. , ) . • ~ 11 k H • ~ 
~"tı~ltrjn~liv~~nesizliğinilk şeraıt a tınd3; ıfa~a müs.aıt ol?uğu ?1uhakkak- 1 cevap 1 azıran-~ 
t1ı..:~.bıın~~bı~_hayat_paha- tır. Buz m~sele~ınd~ şıddetlı ~eşrıyat yapan d k k ~ 
t.."-~tıli1ttir. ~:eve~t.mu: Yunus Nadı beyfendı şahsan bır buz fabrikası ~ a ÇI aca •• ~ 
ı.'llıi larb ger ıçtımaı ') )Ak l ld ğ d b 'l d ~ ~ s?~ h Utı)ari takip eder 1 e a a a( ar 0 U Un an U ITieS e e e bitaraf ~ ~ 
~· ~1- · aya•--- · k 1 l h' l · . b' ~ Milliyetin büyllk ankedne 1 larımızda bllyük bir heyecan ~ 
1~ ;ıı. d ~un umumi na- a nıa arı ve iÇ O n1a7.Sa ışı ır men1leket ~ cevaplargelmeğe başla- ve alllka uyandırmışbr. ~ 
")t~lıir \la:·"1et hiç şüphesiz mes'elesi olarak değil şahsi ınenfaat noktasın- lmıştır. Yalnız kendllerfne mek- Bugllne kadar gazetelerd• I 

1Yet karşısında la d .. d f: ' 'd' . ~ tup gönderilen bir kaç zat, yapılan anketlerin hiç şllp-~ 
~. - a mu a aa etmesı şayanı arzu 1 ı. Halbukı , henuz cevaplarını vermemiş- hesiz en ehemmiyetıt"ı ve en~ 

ZEKt MESUT emir ber'akis olmuş ve efkarı umumi yeye bir ~ ıerdlr. bu cevaplar geldikten ınllhimml ve nafizi olan bu~ 
~ Edirne meb'usu memleket nıes'elesi olar k d'l · f k' ~ sanra netre ba~layacağız. ankete gelen cevaplar tasnif~ 

l\ı ''"4~ . . .. a . • a~ze l mış ı r ı ~ Gazinin en büyük eseri edilmektedir. ~ 
\ ... 1~111 &l'eltnde balo doğru bır şeklı munakaşa değıldır. s nedir? _ Niçin ? Gazinin en büyük eseri 
ı,.: .. ltfi 2 
~~~1tıı~h2 (Milllyet)-I<ırk- - Şayanı dikkat bir noktaya temas ettiniz. Nadi beyin suali, memleketimizin gerek nedir ? - Niçin ? ~ 
~il tr:er balosu Vali bu şahsi menfaat mes'eleslnl izah eder misiniz? mütefekkir ve muharrirlerin· sualine verllen cevaplan, ı ~ 
... , lttı Aııı kllkQmet ve - YerdlOlm izahatta har ,ey mUndemlçtlr. Bunun daha de, gerek lntelectüel karlle- hazirandan itibaren neşre ba- ~ 
~ '•kile verildi ve ziyade tavzihine IUzum ve zaruret haeıl olursa o zaman rimizde; hUIAsa blltün okuyan- lıyacağız. ~ 

r devam etti. yine görUsUrUz. ~ ~ ~ 

:e:~~a:~:~~= Mekte,liler 
mış olmasına mukabil Beşiktaş --<>"* .. ,., 

ilk zamanıardakı şeklinden v• Müsabakası 
formundan bir az kaybetmiştir. 
Ancak Fener oyuncularının O•
turya maçları dolaylılle az c;ıık 
yorulmuş olmaları Beşiktaş için 
bir avantaj noktasıdır. Bakalım 
ne olacak? 

* * * Bu mllhlm maçtan evel Ga-
latasaray- Süleymanlyo ile vefa 
da Beykozla karfılaşacaklardır. 

Kongada gağınur 
Konya, 22 (Milliyet) 

Buraya nafi yamurlar yag-
mıştır; 

Beşinci hafta 
Beşinci haftanın en mühim 

haberini seçmek zamanı bu
gUn akşam bitiyor. Yazıları 

29 mayısa kadar kabul ede
ceğiz. 

Dördüncü haftanın 
zılarına alt neticeyi 
mayısta blldlrecetiz. 

ya-
28 

OçUncü haftanın en mühim 
hate ini bulup yazmakta 
kinciliği kazanan yazı UçUncll 
sahlfemizdedlr. 
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~ TEPEDELENU ~ 
~-A_Ll_P_~s .... A_vt_VA_st_Ll_Kt_~ 

Şu şarkıyı hala yanyada 
.söyletmekten zevkalıyordu 

•••••••• 
Ah ! Keşhi ayakları kırılsaydı da 

şııradan geçmesegdiler 
MilliJetiD telrikaıı.: il AYHAN 

İşte Tepedelenli «Ergiri» de pılmıştı. Tavanı dört köşe üstü
çıkanlan şu şarkıyı bunun için ne yükseltilip derinleştirilmiş 
hala Yanyada söyletmekten kubbelere benziyordu. Her kö
zevkalıyordu. şesinde Y anyanın bir parçasının 

Rüzgar, hali Vasilikinin ta- yağlı boyalı bir resmi vardı. 
mamlamağa savaştığı şarkının Sağ dirsekte «Miçkel» dağı-
1on parçalarını getiriyordu: nm uçurumlu kayalıkları görülü 

cTe vr.ane ti .• epa!flJ te vrine• yordu. İşte Allahın melaikeleri 
«Hodüvame Süleyml.ne! .. • bu dağın başına kadar şeytanı 

cSüleymantt .. • kovup sürüyorlardı. 
Üç arkadaşın yüreklerinde Gök gürleyip kızıl şimşekler 

r garipseme ezilir gibi olmuş- çaktığı vakit melekler gene bir 
.u. Ah! keşki ayaklan kınlsay- şeytanı toplamış ardından ateş
dı da şuradan geçmeseydiler, !er atarak «Miçkelıı dajaına ka-
ne olurdu? dar indiriyor sanılırdı. • • f •ı 

İlyasın gözleri sularumştı. Sol dirsekte, Pandelim :on 
Vahşi ve kan içici sanılan gözü manastırının uzaktan görünü
pek adamların yürekleri işte ne- şünü canlandıran bir manzara 

:nse pek yufka oluyordu. kümeleniyordu. Ah! bu manas
Az daha geriye döneceklerdi. tırın ihtiyar ceviz ağaçları al

çü birden Tepedelenlinin sara tında Ali Paşa ile Vasiliki az 
yına gidip Paşanın ayaklarına sefa mı sürmüşlerdi? 
kapanarak kendisine hıyanet et bitmedi 
mek istediklerini itiraf edecek- • ou •---
lerdi. Ingll~e:rede 

Bereket versin İlyas kendini 
toplamıştı. Ağo ile Elmasın ne
damet etmek ihtimallerini dü
şünmüştü. Yavaşça: 

- Haydi, vakit geçiyor, beni 
geldiğim yerden çıkarın. dedi. 
Ötekiler pişmanlığa kapılmıs 
gibiydiler. İlyas hemen can da
malarına. basmanın yolunu bul-
du: • 

- O gavur oldu gitti. Rum
ların hizmetçisi. . Bu kaleyi na 
sıl olsa Rumlar alacak. Bari biz 
Müslümanlara verelim, dedi. 

Ali Paşanın adamları hak ver 
diler. İlyas doğru söylüyordu. 
Hazır ele fırsat geçmişken bu 
iş bir ayak eve! olup bitmeli 
değil miydi? 

Ve köşe başından uzaklaştı
lar. Artık rüzgar Kira Vasilik.i
nin yüreğe dokunan yanık şar
ılarını kulaklarına ulaştırmaz 
,)muştu. 

Az daha sonra kale bedenle
rine yanaştılar. İlyasın girdiği 
J(etn~r kapıya çıkan taş merdi
ene dayandılar. 

Tabii kimselere tesadüf etme 
diler. Etseler de Ağo ile Elmas 
olduktan sonra karnına şüphe 
koymak kimin haddine düşerdi? 

tlyas dar kemere girmek üz
ce idi. İç demir kapağın ağzın
Ja durmuştu. Ötekiler deliğin 
iki yanını tutmuşlardı. İlyas: 

- Besa mı? 
dedi. 

- Besa. . . dediler. 
- Öyleyse Elmas benimle 

gelsin. sl-n kalede kal! .. 

- hinei fasıl -
(Aynı gece Ali paşnıa sarayında) 

• . . Kira Vasilikinin odası 
şavk içndeydi. Büyük mermer 
ocakta çam odunları yanıyordu. 
Rüzgar saray saçaklarına sür
~ünüp geçerken mezarlıkta doğ
ruklan uvuldayan serviler gibi 
ıslık çalıyordu. ____ .... 

3 hedef 
Hariciye nazırı 

beyanatta bulundu 
Londr.. 23 [A. A) Dun 

Blrmlngham intihap daire~! 

mUntahlplerl huzurunda irat et
miş olduğu nutukta sır Austen 
Chamberlaln, harlct siyasetten 
de bahsetmiş ve şu sözleri söy
lemiştir: 

"Ben haricl meseleler saha· 
sında bir fırka siyaseti takip 
etmekten daima içti na ı• ettim, 
hanıı:t fırkaya mensup bulunmu~ 
olursa olsunlar seleflerlmln ese· 
rlnl, hiç olmazsa umumi hat· 
lannı takip eyledim. 

Bu suretle hangi llkre sahip 
olursa olsunlar, halt:flerlmln 
muhakkak surette inhiraf etml
yccek.lerl bir siyaset tatbik 
ettim. Son beş sene zarfında 
bUyUk harici meseleler hakkın· 
da muhtelif fırkalar arasında 
derin nokal nazar ihtilafları zu
hur etmiş olduğunu söyliye
blldlğlmden dolayı bahtiy;mm. 
Uhtemdekl vazifeye başladı· 
ğım gUndenberi dalma Uç he· 
defi gözümün önünde bulun
durdum. Bu hedefler, sulhun 
muhafazası, lngillz tebaasının 
hlmayesl ve lngilterenin meşru 
menfaatlarının vlkayesidlr. 

Çine kar~ı takip etmiş oldu-
ğumuz dostane ve menfaat endi· 

\lesinden ari siyaset semerele· 
rlnl vermlftir. Çinliler kendileri 
hakkındaki yegane arzumuzun 
memleketlerini kuvvetll ve mllt· 
tahlt ıı;ıırmclı: ve bir karış top· 
raklarına bile gllz dikmeksizin 
kendlierilerile musllhaıu• tlca· 
rette bulunmak olduğunu anla
mışlardır. 

Eğer Çlnlller dahili lflerlnl 
intizama sokmağa ve hldemah 
umumlyelerinl ve bilhassa adlt 
sistemlerini, Avrupadakl bu 
kabil mues esat derecesine isal 
edecek surette, tenalka muvaffak 
olacak olurlarsa lnglltereden 
daha samimi ve daha hayırhah 

:\llLLıYET 

HARİÇTEN 
Rusya da 

Türk dostluğu 
M. Riko/ mühim 

bryanatta bulundu 
Moskovı, 22 (A.A,) M. Rikoff 

Sovyetier kongrasında okuduğu rapor
da iki senn Rusya ile acarı münıse
bann munkati olmasının lngiitere 
iktisadiyauna ve bilhassa harici tica
retine azim zararı olduğunu kayde
derek bu hususta lngiliz heyetinin 
Rusyaya muvasaletinde M. Piyaıkov 
tarafından dermiyan edilen mutalaau 
tekrar etmiş, ve siyasi münasebıt 
tesis etmeksizin ikusadi münasebatın 
inkişaf cdr bileceğini iddia eden lngi
liz muhafızakAr liderlerini tenkit 
eylemiştir. M. Riko!f müteakıben 

Amerika ile olan ikusadl münasebat· 
tan bahsederek, bu miinasebatın son 
seneler zarfında muttariden inkişaf 

ettiğini ve bir sıra fenni teşriki 
mesaiye aic muk.areleler imz:ı edil
diğini Sn) Jcmiş, ve demişıir ki; 

• Bir çok Amerika mühendisleri 
Rusyada çalışmaktadırlar. Bu müna 
sebaıın daha devamlı bir surette in
kişafına mani olan şey, tabii müna
sebatın me,·cut oln1amasıdır. Ameri
kanın bu husu>takl israrı hakaiki 
ahval ile ,.e iki memleketin mena
füle teıat teşkil etmektedir. 

Fransa - Rusya 
M. Rikoff Fransa ile olan mü

nasebatın daima M. Rakovski nin 
1927 de hareketi e•nasındaki noktada 
bulundıı~nu ve Fransız hükOmetinin 
borçlar mes'elesinln halli hakkında 
M. Rakovski tarafından yapılan tek 
llfe biç bir cevap vermemiş oldu
ğunu beyan etmiştir. Fransız hükO
meti bir ademi tecavüz muahede· 
namesi akn hakkındaki Sm·yet hükO
metl teklifine de cevap \'ermiştir 

lıai ya ile olan münasebata gelince, 
Romanyanın besarabya üzerindeki 
muhayyel hakkına 'dair olan Paris 
protokolunun ltaiya tarafından tastlki 
hadisesi müstesna olmak üzre bu 
münasebat tabi! bir surette inkişaf 

etmektedir. 

GIJMA 24 MAYIS 1929 

ALDIGIMIZ HABERLER 

fürii1Ü~İôuis~ô 1 ;;;;;k ";ttıaı 
. Çizilen program da-

AfıUa ~azetelerioin ha~er· ima tatbik edilecek 

leri ~ir~irioi tutmuyor 
Atına, 20 (Milliyet) - An

karada cereyan edecek mtızake
rat ve Türk-Yunan munaseba· 
tinin cereyanı hakkında buraya 
gelen malOmat bir birini tutma• 
yor. Bir taraftan bu mUzakera· 
tın az çok ilerledi~ haber ve· 
rildlğl halde diğer cihetten de 
Bey-0ğlundan A tlnaya çekilen 
talgrıf • rd ı gUya bizim tarafı· 
mızdan bir takım mUşkillat 
çıkarıldığı iddia edllmekteı:ır. 

lstanbulun diğer takım ma· 
hafllinden gene bu Atina gaze
telerine gelen bir takım haber
lerin ayni mahiyette olduğunu 
söylersek bunlardan maksadın 
be olduğu anlaşılıyor. Bu haber
lerin mahiyeti ~udur: 

Güya lstanbuldakl Türk me· 
mular bir takım Yunan emlaki· 
ne vaz'ıyet etmeye devam edi· 
yorlarmış... cuya bu vay'ıyet 
işinde bir takım muhacirler ala
kadar olmakta ve onların ileri 
sUrdUğU behanelerle bu vaz'ıyet 
işleri yapılıyormuş ... 

işte böyle bir takım isnatlar 
neticesinde dlr ki Atına gu'.e• 
telerlnin neşriyatı Türk· Yunen 
müzakeratının safahatına dair 
olan haberleri böyle mütenakız 
bir şekle koyuyor. 

BU gazeteler aradaki itilaf 
lara rağmen böyle bir takım 
işlerle mUnasebetın mllşkUI saf· 

Belgrat, 21 (A.A.) - KOçUk 
ltl!al hariciye nazırlarıoın bu 
gUn öğleden sonraki lçtlmaını 

müteakip atideki tebliğ neşr 

olunmuştur: 

"Küçük itilaf hUkOmetlerinln 
Uç hariciye nazırı bugün öğle· 
den evci ve sonra içtima et-

miştir, ve umumi vaziyeti siya· 
siyenin tetkikine devam eder· 
ken bu hususta tam bir itilafı 
efkar mevcut olduğunu tespit 
etmişlerdir. 

Bu nazırlar bilhassa kendi 
memleketlerile komşu ve yakın 
memleketler mUnasebetierinl tet· 
kik etmişler, bunların normal 
bir Rurette inkişaf etmekte bu
lunduğunu tespit eylemişlerdir. 
Bunu ml!teakip nazırlar, Cemi
yeti akvamda:ı bu husustaki 
tavsiyesinden mUlhem olarak 
kendi arıılarında umumi bir 
muhadcnet ve hakemlik misakı 
mes'~leslnl tetkik etm"şlerdir. 

Bu umumi ve mU~ttrek mi
sak öğleden sonraki içtimada 
lmzalanmı,tır. Aynı zıımenda, 

aynı mnnada olan itti!&\ mua
hedelerinln temdldlne dair olan 
prot<ıkollar da imzalan mıştır. 

Gelecek içtima yarın saat 
onda hariciye nazaretlnde akt
edllecektir. 

narlclye 11azırlarının 

nutukları 

~ 1'011 ·Haberler --
Şehirler arasında telefo 
Norelerde ne·k~dar zamand 

telefan hattı yapılacal< 
Ankara, 23 (Milliyet) -

Erikason şirke/ile yapılan mu
kavele mucibince şirket Anka
ra - Eskişehir - /s!anbu/, An
kara - hskişehir - lzmir, Eski
şehir, A yon - Konya - Adana
Mersiu, Aukara, Kayseri-Sivas 
Samsun, lstanbul- Zonguldak
Samsu. · - Trabzon şehirleri 
arasında telefon tesisatı yapa
caktır. Şirket bu hatlar için 12 

milyon sarf edecektir. . 
Ankara şebekesi bir fll~ 

mukabilinde şirkete ser 
olarak verileçektir. 

Şirket tesisatı 78 at~~~ 
caktır. Şirketin 8 kişılı". 1 # 
meclisinde hükiimet.mızıı~0, 
azası olacak, reis hU pj 
azalanndan, umum f1/ 

şirket azaları arasından 
hap edilecektir. 

~~----0--..-.--~-

K on 1 aya ~ol ve f e~zli 1auınurlar J3W 
Konya,22 (.\.A) • lki üç giindür fasılalı surette de .-am ed,n Y. 

bugün şiddetli s•~•nık halinde yaj);maktadır. Yağmurun şid<leıinden ıtı 
binalann tefriki kahil olamamıştır. Bunaltıcı sıeakiarı takip eJc~ 1 
d:in üşütiicü bir <erinlik ha.-ıl etmiştir. Çamurdan otomobiller h:oııY' '"ı 
J(idemenıişlerdir. Ahrnli havaiyeden yağmurun denmı ihırnıali vordır. 
sevinç içindedir. 

Roma sefirimiz 
Roma, 23 (A.A.) - M. Mu

sa/ini Türkiye büyük elçisi 
Suat beyi kabul etmiştir. 

Meı·iç iniyor 
F:dirne 23 (:\1illiyet) - Meriçln 

şuyu gittkçe azalmaktadır. 
Bir çok ' erlerine geniş bir tarzda 

kuml.r meydana çıkmıştır. Su ancak 
kenarlardan akıyor. l\leriçin yatagı ge· 
çen seneden ziyade yükselmiştir. Ya
tagın k:lmilen kumla doludur, ovay
la bir gibidir bu sene temizlenmesi 
icabeder, su çoğaldığı yamın tehlike 
vardır. 

Bütlın höy mekteplerinin lmtlhan
ian bitmiş ve bugünden itibaren 
mektepleri tatil olmuştur. ...... ___ ... _ 
Tamirat işleri 

Muytells bir taş /lAtil!il 
tecaı•iizü 

Trabzon, 2 l (ı;\liiliyet) ~i pi 
abat mahkemesi baş k!tıhı k ı 1 
efendi ihtilas etmiştir. \ ~~ıf 
müddei umumisi Sırrı b•Y ~,/ 
leyhin zimmetini meydana çı İl. 

k nur ~ ve hakkında tahkikatı ·a ıl"' 
bulunmuştur. Baş Hti~ bun t ,l 
lıvi müddei umumi Sırn l><~tı~ 
her olmuş \"e J(CCe elinde fO~ • 
ile Sırrı he\"in evine gidere_k o'
umumiyi öldürmek isremiıtı'· ~ 
Sırrı hevin evinin ünJ.11deıı :.u 

. k~"'jl'"t 
kaymakam ve jdndarnıa . fe'ı 
mes~leyi nnlamışlar ve P'~ ! 

vak'anın önüne geçmişlerJif. İri: 
telis baş rnltip firar ettıl~~r ı/ 
sından dolıyi Trabzon '~ 
Mahkemesinde bu haft3 ıo 
sine başlanıcaknr. 

İlan ~ M. RJkoff Lehistan ve Baltık 
memleketleri !le olan mbnasebaıa 

temas ederek demiştir ki ; 
Moskova protokolunun basit bir 

beyanname olmakla kılmırarak fili
yat sahasına girmesi için protokola 
iştirak edenlerin müsalemetperverane 
icraatı takviye ve inkişaf ettlrmelerl 
IAıımdır. Sovyeı hükOmcd bu emel
leri beslemekte fakat Akit devletler
den bazılarında bu arzunun yokluğu 
hissedilmektedir • Lehistan devlet 
ıdamlannın beranntı, \ 1oitsekovskt 
hakkmdaki hükmün tahlifi Lehistan 
matbuatının Sov ·et aleyhtnn neşriı-atı 
ve di.~er vaka\I Lehi;tan bükume
tinın rıloskm·a proıokolunu Sovyet 
Rusya ile dostane münasebaun tak
viye ve inkişafına esas olarak telakki 
etmedıj';ine şehadet etmektedir. 

halara girdiğini yazıyorlar, Fakat 
bu ne~riyat Yunan matbuatının 
eskldenberl yaptıkları bir takım 
tablyelerden başka bir tey de
ğildir. Yunanlılar kabahati dal· 
ma bizim tarafa yükletmek lddl 
aııındadırlar. işte bUtUn o Be· 
yoğlu telgraftarıoın istihdaf etti· 
GI maksat bundan ibarettir. 
gene bu gazetelerin yazdığına 
göre/ Ankaradakl Yunan sefiri 
Türk hOkOmeti nezdinde protes
toda bulunmuştur, 

Bu haberler hiç fUpheslz ora
daki mUnasebatın iyileştiğini 

göııteren şeyler değildir. Şu son 
~ünlerde Atina gazeteleri iki 
telgraf neşrettiler ki bu telgraf
lar gllya Romadan gelmiş imiş. 
Bunlara gllre Hariciye Vekilimiz 
Avı'upa seyahatından avdetinde 
Roma ve Berlin mıııakatlarının 
neticesi hakkında beyanı mem
nuniyet etmemiştir. 

Belgrat, 21 (A.A.)I - Harl· 
clye nazır vekili M.l\umanodl 
bu akşam M.Benes ve .M..MI· 
renesko şerefine verdiği ziya· 
fette bir nutuk Irat ederek kü
çük ltill\lın bugüne kadar oy· 
nadıj!;ı rollerden ve bunların 

ehemmiyetinden muahedelerln 
kutsiyetinden, bunlara nazaran 
tespit edilen Millf topraklara 
el sUrlllmlyeceğinden babsedt· 
rek, Uç memlekette do ne ka· 
dar nazır ve kabine değişse 

kUçOk itilafın aklen ve vlcda· 
nen sulh davasına sadık kal· 
dığını ilave etmiştir. 

Almanlardan istenen 
paı·anın yekunıı 

l - Bedeli keşfi. IJ''. 16~ 
ibaret olan Urfa • Sıverl< de ~ 
soxa2 inci kilomerrcsın .~ ıl"'_; 
Hıdır deresi ilzerinde 1><~.. ııt""-ıf. 

··zlU 
metro açıklıjtında üç go eı!<P • J 

Besarabya ne olacak? 
1. Rikoff Romanya ile olan mun 

sebattan ba~sedrrck demiştir k~ 

Romanvaııın Mo<kova protokolunun 
imza ına iştir3k etmesi ~ovyet Rus
yanın Be;arahn üzcrindekı hukukun
dan \17. geçmiş oldujtunu asla ifade 
etmez. Sulh slyn:'ctinc daima sadık 
ol•n Sovyet Rusya haklan için yalnız 
elinde sillb olacak mticadeleden 
ferag't eder. ,\loskova protokolu 
hiç bir zaman Bc<arabya mes'elesinın 

cevherini halleden herhanı;I bir tarzı 
hal değildir. Bu meselenin yeg-lne 
tarzı halil namuskArane ve lıitarafane 

reyi amdır. 
Moskova protokoluna iştirak et

memiş olan fenlandiya bu misaka 
vakında iştırak edeceğini resmen 
bildirmiştir. Bu sureıle protokol Rus
yanın tekmil komşulannı cemetmiştir. 
M Rikoff Esıonya !le ile imza edi
len ticaret muahedesinden dolayı, 
memnuniyetini izhar eyledikten son
ra, Ç<koslm·ak hükOmetinin So,·lyet 
Rusya muvacehesinde dip;cr küçük 
iıilılf hükOmetlerilc tesanüt arzusunun 
iki m<mieket münasebatı üzerinde 
müsait o!mıyan tesirler icra edebile
ceğini beyan etmişılr. 

M. Rikoff Japonya ile olan mii
nascbann tabii bir suretle inkişaf et
tiğini söylemiş Ye So,·yet·fran ademi 

tecavüz mlsakile ticaret muahedesi
nin imzasını müteakip Mo. kova pro
tokol una iştirak etmemiş olan lran 
!le mevcut dostane münnsebaıı knyıt 
ve lşeret etmi~tir. ::\1. Rikof, mütea
kiben 'l'iirkiye ile olan miırekabil 

münaselıat• geçc•ek, demiştir ki: 
• TUklye ile olan mUnasebat 

yaloız bu mUnasebatın takviyesi 
nokta! nazarından değil, aynı 

zamanda yakın farkta sulhun 
tahkimi noktal nazanndan da 
samimi bir dostluk ve teşriki 
mesai havası içinde dalma lnkl

faf etmektedir. Sovyet hUkOnıetl 
"• Sovyet Rusya efkarı umu
mlyeel TUrklyenln Moııkova pro· 

Diğer !kir.el bir telgrafta da 
hUkOmetlmizln Ankarada bir ta· 
kım italyan deniz tezgahlan 
mUmesslllerl ile cereyan eden 
mUzakeratı esnasında harp ge· 
milerl siparişinin ekim kaldığı 
rivayetidir. Bir takım Atine ga· 
zeteleri bu telgraf hakkında 
mutaiRalarını söylediler. Bu ga· 

zetelerine göre bizim Yunanistanla 
ltilAf edeceğimiz bir sırada böyle 
harp gemileri ısmarlamaklığı· 

mıza hayret eder gibi görün· 
dUler. 

Herkes müteessir ! 
Parls, 22 (A.A.) - Havas 

ajansına Atınadan blldlrlldl

ğlne göre ltalya Kral ve kı
ralıçasının onlkl adaya se

yahatı ile, ltalyan gazetele
rinin bu husustaki neşriyatı 
Yunanlstanda elem verici 
bir tesir uyandırmıştır. 

Atlnada intişar eden Venl

zelos taraftan Etnos gazete-

Bunun Uzerlne Çekoslovakya 
bariclye nazın M.Benes bir nu· 
tuk söylemiş, ve bunda M.Ko· 
manodlnln bUtUn beyanatını te 
yit ettikten sonra. hassaten 
hUçUk itilafın Avrupadakl umu• 
mt eulh vo siyaset llklrlerln· 
den ve cereyanlarından bir 
adım ıı;erl kalmadığını ve 11-
kirlerl' ~ereyanlar ilerledikçe 
kUçUk itilafın da onlarla bir· 
ilkte Uerlediğinl kayt ve tespit 

etmiştir. Sonunda bunlar her ne 
kardar maıom hakikatiar ise de 
tekrarında mahzur yoktur. ÇUn
kU bunlar bizim Avrupaya tak
tim edilmiş kartvlzitlerlmizdlr. 
demiştir. 

M.Benes ten sonra Roman· 
ya hariciye nazırı M.Mlronesko 
söz almış ve kUçUk itilafın harp 
meydanlarından doğduğunu 

haklı bir neticeye raptedilmiş 

bir davayı korumağa azmetti· 

ğlnl, onun korumak istediği 

şeye dokunanın umumt,korkunç 
bir kargaşalığa müncer olaca· 
ğını ve buaun neticesinde mU· 
ııebblplerln de muztarip ola· 
caklarıaı beyan ettikten sonra 
yeni ittifakın mühim bir rol 
oynlyacağını ve buna inzimam 
edecek olan lktlsadt kUçUk iti
lafın da ayrica ve kendine 
mahsus neticeler vereceğini ııa. 
ve etmiştir. 

si diyor ki: _ıı:::m ________ _ 

•itaya kralının bu ziyare

ti yalnız On iki ada ahallsl

nl de!!"ll, fakat bütün Yunan
lıların milli hissiyatını renci
de edecek lüzumsüz bir te

zahurdur." 
Ayan riyaseti intihabı 
Atına, 22 (A.A.) - M.Zal

mls ayan meclisi relslltıne 
intihap edilmiştir. 

Haber teeyyüt etti 
Atlna, 23 [A. A.) - M. Ve· 

nizelosun riyaseti altında top
lanan salahiyettar devlet adam· 
lan Muhtelit mubadele komis· 
yonunun bitaraf azasının tekili· 
!erini Yunanlstanın Ankara se· 
!irinin izahatını tetkik etmişler· 
dir. Vunanlstan esas ltlbarllo, 
bu teklifleri kabul etmiştir. 

Reisicumhur intihabı 
Atına, 23 [A. A.] - Reisi· 

cumhur intihabı tarihi bu ayın 

29 u olarak tesblt edilmiştir. MU· 
şarUnileyh reisi cumhur iki meclis 
huzurunda yemin edecektir. 

- - -- -4 - --·- --- ~---

metinin bu teşebbUsUnde Sovyeı 1 etmiytcektir. Basmacı çetelerinin 
Rusya hakkında yeni bir dost· Sovyet toprağında görülmesi, hük1l· 
luk tezahuru görerek hararetle met! bunları dağıtmak için icap eden 
alkışlamışlardır. Genç Türkiye tekmil tedbirlerin ittihazına mecbur 
Cumhuriyeti mevcudiyetinin baş
langıcında bile Sovyet ittihadını 
bir dost ve sulhun ldameslnde 
bir feriki mesai olarak bulmUf· 
tu. 

Afganistan - Rusya 
M. Rlkoff, Afganlstandan bahse

derek, demiştir ki : 
• Sovyet hükumeti bu memle-

etmiştir. 

M. Riko!, sözünü bitirirken Sov
yet hükOmetlnin istikbalde dahi aulb 
ve müsalemet siyaseti takip edece
ğini, fakat bazı devletlerin Sovyet 
Rusya hakkındaki hasmane temayü
latını nızan dikkate alarak memleket 
müdafauının takviyesi hususunun 
kat'iyen ihmal edilmemesi ilzım gel-

Paris, 22 (A.A) - M. Seha· 
cht, muhtıranın tetkikine başla
mıştır. Bu muhtıra hakkında 

verilen mütemmim tafsilata na· 
zaran Almanyanın ödemesi iste· 
tenllen senelik taksitlerin yekO
nu ilk 37 aene zarfıoda 32 mil
yar 900 milyondan ibaret ola• 
caktır. Vasatı senelik taksit 
mlktıırı 988 milyondur. Mütte
fikler bu umumi yekOndan 20 

milyar 600 milyonu harp borçla· 
nnın tesviyesine tahsis etmek 
Uı:re ayıracaktır. 

Son 22 sene için Almıın dU· 
yunu şimdiki kıymet üzerinden 
2 milyar 900 milyon olarak tes· 
pıt edilmlştir. Bu miktar Daves 
planı hesabına 1 milyar 100 mil· 
yon daha zammolunacaktır. Se· 
neilk taksitler ı milyar 550 mil· 
yondan başlıyarak, 1 milyar700 
milyona kadar yükselecek, Mn 
Uç sene zarfında ise 800 er mil· 
yondan ibaret olacaktır. 

Doktor, Schacht ın ileri sUr
dUğü ihtirazı kayltlere gelince, 
alacaklıların Almanya lehinde 
bir tecili düyuna razı olmaya· 

iclgir göprıinün mücedÔ ~, 
ve ibalci icativesinill 1"/; 

tarihinden itibaren üç •1 pıb -
ikmal edilmek üzere k• .~~ 
usuUle ve 10 Mavıs 91?9 ~r f'" 
29 Mayıs 929 ta~ihin• k• ııl 
gUıı mnddetie münaka<•Y' ıl 
muştur. .1 nl•P 

2 - Münaka;ava d•1 • _§ . ., ııt~-.ı 
bedeli keşfin yüzde 1·· c~1ubl' 
depozito veya teminat Jtl 

nacaktır. -'ı~ 
"k''" 3 - M.. k •av• 1 1 un:ı. a. • ıer 

ve ına!üdni isbat ed~Il 
olunur. 

. rııOn r 
4 - Taliplenıı 0ıiıll 

bl cc:: ıs l 
ihale kanunu muri n 0ııu 
cekleri tekli!namele~ s~ıı. ıJ;ı 
29-5-959 uncu ğuuu ·in• 
cümeni vilAvet kaleıtl ~ar· 

· · ·dilec< n mukabilinde tcvdı c . , , P·...; 
5 - Evrakı keşfı,·e ·1ıı ıl'"r' 

,.ısı , •• 
görmek daha fazla f '.'"' . L1r • 
arzu eden taliplerın k•..,dloil 
mühendlslip;ine veya ·i;o iilP 
müdüri retine murac:ıat 

cakları, ancak demlryollar esha- l!llll••mlllml _ _,_. 
mı hariç olmak Uzre diğer sa
nayi tahvllatı için karşılık ve 
teminat gllsterllmesl kaydından 
vazgeçmeğe muvafakat edecek· 
lerl rlvaytt olunuyor. 

Yakında akdedilecek iki iç
timada Almanyanın ileride harp 

borçları hakkında yapılacak tadl· 
!attan ne nispette istifade ede· 
bileceği taayyün eyleyecektir. 
Yeni planın merlyet mevkllne 
konulması tarihi benUz tespit 
edilmemiştir. 

Yugoslavya namzet 
Belgrad, 23 (A.A) - l\1esa

islni ikmal eden küçük lti!Af 
konferansı ömimüzdeki içtimaını 
ey!Ol nihayetinde Prajtda akdet
meğe karar vermiştir. Küçük 

itllU Yugos!Avyanın Cemiyeti 
akvam meclisi azalığına namzet

liğini koyacaktır. 

Mekslha lhtl/IUI 
l\Icxico, 23 (A.A) - Mem

lekete 1 1 milyon lngill7. lirasına 

mal olmuş olan son dahill harpte 
4000 kişi ölmü:j, 1 1.000 ki~l 

yaralşn mıştır. 

/ngllterede işsizler 
Londra, 22 (A.A) - lngilterede 

13 Mayısa kadar kaydedilmiş işsizle
rin miktan geçen haftakine nlsbetle 
28005 vı geçen senenin aynı devre
sine nazaran l 3690 uoksanla 1 mil-
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•iUiy~ Son maç nasıl oldu? 
Muhtelit: 3, Osturya: 4 

Bu gün 

Alhamra da 
iki büyilk film 

Klara Bov un temslli 

JtNA MANES ve NADYA SIBIRISKAYA nın mükemmoi temsilleri 

ÇÖL ŞARKISI 
Tenezzüh ve 

eğlentilerin izde 
ller halde ASJ\r.I UMDıst •MILLIYn.m 

24 :\-larıs ım 

BlJGÜNKÜ HAVA 
Dün hararcı azam! 20 asgari 

1 1 derece idi. Hugün rüzgar hıfif 
ponas olarak esecek, havı açık 

olacaktır. 

f'ELEK_ 
Matbuat gezintisi 

Vakıa niıfiisu Ma!buata 

.•..... ' 
Fena netice değil, fakat ... oyun 
ne birincisi kadar, ne de ikin

cisi kadar hararetli ... 
Oalurya son oyununu Bay

ramın UçUncU gUnU Galatasa
ray-Fenrrbahçe muhtolltlle yaptı. 

Çapkın kız ile 
Rişar Bartelmesin 

ıemslll 

Sukutu Beşer 

Bugün 

filmi dün aki•m irae edildiği 

ASRl sinemada 
büyük muvaffakiyetleri ihraz eımifrir. Her akşam REGINA A. 'D JOE 

eksantrik dansör ve mugannllerinin çok meraklı numaraları. 

Edremit belediyesin
den: 

Hanım efendi; 
Cazibenize mukavemet edecek 

bir erkek tasavvur edıl•m!yor. Sırrınız 
nefis " \lon l'arfum .,, podrası ve 
litif " :\!on l'arfum" lavanta<ıdtr, 

Pariste Pariilmörl BOL'R.JOIS 

MİLLİYETiN 

"BURNVtL,. de 
imal olunan 

KADBURi 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayihası 

enfestir 

c •hı! bir ferdim fakat külfe
ti nımetine tercih eder takmım- • 
dan olduğumuz için bal,l~U'la 
ve gezmesine ragbetimiz azdır. 

Hava oldukça ruzgArlı. Ma
mafih seylrcllor ilk iki maçta· 
kinden daha fazla. Galatasaray 
ve Fenorbahçenln Osturya kar
tısında ayn ayn a:ı: çok mu
vaffak bir oyun gösterdiğini 

gören ve lşldenler belki de bir 
gallblyet, biç değllse bir berıı
berllk Umlt ediyorlar. 

kalan kUçUk Fikret iri Viyana· 
lıya bir tokat atketti. Vlyanalı 
mukabele etti. Hakem her ikisi
ni de oyundan çıkardı fstit
ratea kaydedelim: Flkretln bu 
hareketi biri Galatasaray-Fener, 
ikincisi Fener-Osturya maçında 
olmak Uzere Uçtur tekerrür edi-
yor. 

Bir az sonra ilk 
Osturya lehine bitti. 

devre 3-1 l 

MAJIK 
SİNEMASINDA 

KELEBEK AŞIK 
Mümc;s!lleri: 

LOİS MORAN ve J 
NORMAN KERR1 

Edremit kasabasına mevcut pro
jeleri mucibince l<ale ol unkcak suya 
ait kaptaj ameliyatı, isale borusu, 
f!liıre i'tısyonları ve şebeke tesisatı 

bu kerre 1 llıziran 1929 tarihinde 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli 
ile münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşli ( 225000 ) iki yüz 
yirmi heş lıln liradır. Bu ıesisı~ 

projelerini, evrakı keşliyesf, şannamei 
fennisini ve münakasa şartnamesini 

görmek isteyenlerin lstanbuldı Türbe 

EGLENCELERI 
t: ~ r 
M Bayram tatilinde Matbuat Ce 

nıiyetimiz bir deniz g~zintisi 
) aptı Bendeniz her mani-:ı. rağ
rr en arkadaşlarla beraber b.t 
gezintiye iştirak etmek i ;tiyor
dıım, elimde de --beki, oldu
gum halde - refikam hammt 
da çnğiran bir kart vardı. Tayin 
.. dilen saatte köprüye gittim 
aradım, taradım, sordum. siial 
ettim, nihayet bizim vapuru gôs 
tudiler. İçeri ğirdim ~trafıma 
baktım, Matbuat arkadaşlarm
d;m kimse yok. Yanlı~ bindiği
mi anladım ve çıktım. E..tesi gü
nü _gazetelerde «Matbuat ehli
ııin güzelce eğlendiği . yazılc idi. 
Hala içimde uktedir. bizimki
ler hangi vapurda Eğlendiler? 

Deı•e kıışu 

Avrupanın, lngnltereden maa 
da diğer memleketlerine ag at
nıış bir «Yataklı vagon, şirHeti 
var • Bu büyük şirl•din küçük 
bır i§i hakkında na,-ın dikkati
mi cclbettileı., Mesela lokanla 
.uabasında yemek yedikten son
ra Dolarla tediye etmel; ısth·,,,.. 
sunuz, bu parayı sizd~ıı. şimdt}·e 
kadar hiç düşmedi~ı bi· fit•tlı•n, 
faraza 180 kuruştan alıyorlar, 

lıdlbuki dolar bugiın 200 1. üs ur 

kuruş. Bir de işin diğeT c.ıphl'
si var. Dolarla tediye {·Jilwck 

l;tzımgelen bir yerde türk pa.-ası 
·,erdiniz mi lokantada 180 kuı·u

Si\ geçen dolar 240 kuruşa çıkı
~ or. Bu ne kıyak bir deve kl•şu· 
c'ur? Vaktile parayi deve yap

lıklıırını işidirdik, timdi de deve 
kuşu mu yapıyorlar dersiniz? 

Kaçırıyoruz 

Aklımızc d~ğil, maruf ed;bi
ı.ıiz Florinalı Nazım Beyi. U~ta
lan aldığlmız bir mektubun bazı 
hımlanm nakledeceğiz: 

Edebi şah sıyetimin alemşü
mül şa şaasını suya düşürm.·k i

çin şimdiye kadar türlü ti:rlü 
•·ollara baş vuran haslıı muarir· 
la.rıma, beklemedikleri bir müj
<le verebilirsiniz: Yakında fotan 
inıldan ayrılıyorum ve Aokara
ya gidiyorum çünkü memu ,i ye

tim ötedenberi esasen Ankara

ya merbut idi, burada muvak

katen bulunuyordum. Arlık ~e

v•mlı 1stanbuldan mad\1.i varlı
. ım mualla bir şahikaya doğru 

t ·veccüh ve it•la günleriııe yak 
)aşmış ve lstanbulun geniş ede

l:ıyat meydanı beni görr.ıek iste· 
meyenl re temamiyle muııhasır 

l<al nı. tır.Liltfep ı<endiler:ne bç 
r.ı -r. namıma tepş; ratta bulunu
ruz ... Filomalı: Nazım). 

FEI .EK 

Fakat sahaya çıktığ zaman 
gördük ki muhtolltln kalesine 
-Raslmln lzmire gitmiş olması 

dolayıslle mecburen-Rize ikame 
edilmiş: Birinci zalf nokta. Mu
hacim battı fona yapılmış;iklnci 
zaır nokta. Filhakika oyunda 
muhacim hattının oyun şekli de 
pek güzel ve bir defa daha 
gösterdi ki • .'Y\1111 takımın göz 
le •eğl. bö) ı maçlı ı arhk"fut
bol kırıılı. nııı yaptığı gibi ke
nardan ve hariçten ıeyretme

lldlr. 

* * * Hakem Hamdl Emin Bey. 
Osturya takımı Galatasarayın 
karşısına çıktığı ilk şeklide. 

Yani onların ·zeki. si yok. işte 
aleyhimize bir nokta. Muhtellte 
gelince bizim "Şafer., her za
manki yerinde: Aleyhimize bir 
nokta daha. 

Rıza 

Burhan Sabih 
Suphl Nihat MlthAt 

Muslih Ala Zeki K.Farukl Fikret 

* * * 
Oyun Osturyalıların hücumu 

ve haklmlyetilı: başladı. Bida
yette bizimkiler mukıtvfm görU
nUyor • Müdafaada bilhassa 
Sabih ve Mlthat iyi oynuyorlar. 
Ancak muhacim hattımızı taz
yik eden bir oyun göstermeme
sine mukabil Osturya muhacim 
ha!lının Şaferfn oynamamasffe 
sür'at kıızanmı~ olması moda· 
faayı tedrici bir suretle yıpra
ndırı)'or. Nihayet dokuzuncu 
dakikada Osturya ilk sayısını 
yaptı. Bundan sonra sUr'at ve 
meharelle lefkil edilen mUsel
lesler içinde müdafaa hatlarının 
yorgunluktan erir gibi oldukla
nnı görüyoruz. Sabih naçar bir 
vaz'lyette kaleyi bir kk mUda
fie' b!rakarak !lerlere açılıyor. 
Nihayet hakikaten • seri bir 
bela • olan sagaçıktan ayrıla· 

mlyor. Suphi de yorgunluk ala
metleri. Hücum hattına gelince 
Fikret yok tibl. l(cmal bir geri
de bir ilerde. MUdafaya faidesi 
olur•a zararı hücum hattına 

dokunuyur. Zeki paslarını kAml
leo havadan veriyor tablatile 
kafalarına hakim olan (Osturya) 
mUdafilerl bu pasları kesmekte
mUşkUlat çekmiyor. işte bu vaz' 
lyette iken l Oslurya yirminci 
dakikada lklncl sayı'lnı yaptı. 

Ma~IQbiyet belirmişti. Fakat bir 
dakika sonra bllyUk bir gayret
le karşısındaki ayuncu)'u atla
latan Muslih soliçe dogru ufu
orta yUksek!lk fe mükemmel bir 
pas gönderdi. l(emal, Faruki 
bu pası tam yerinde vole bir 
şiltle sayıya tahvil elti. Ne fa
ide ki Osturyalılar yıpratıcı 

meharet ve stlrallarında herde-
vam. Osturya otuz yedinci da
kikada UçUncU 'ayısını da yaptı. 

Bu sıralardA bir favfa maruz 

• * • 
ikinci devrede oyun glrllkçe 

zevkini kaybediyor. Bununla 
beraber müdafaamız bir az daha 
mukavim. Ancak on yedinci da· 
kikada [Osturya) dördüncü ve 
son sayısını )'aptı. Bundan sonra 
Suphl çıktı yerine Cevat girdi. 
Sabih müdafaayı BUrhana bıra
karak santrhafa, Nihat ta sağ 

içe geçti. Bu tebeddül oyunu 
bir az canlandırdı. 27 net dııkl
kada Kemal Farukfnln bir pa
ı<ını AIAettln sayıya tahvil etti. 
Ayağından muztıırlp olan Kemal 
Faruki çıktı, Nihat onun yerine 
geçti, Nlhadın yerini de Şadll 

aldı. Osturya müdafilerinden 
birinin Şadllnln bir hücumuna 
tutarak mani olması bir penııl· 
tiye sebebiyet verdi. Modaya 
uyalım: [penaltl kıralı) Burhan 
otuz dördüncü dakikada mubte
Utln UçUncU sayısını kaydetti. 
Geri kalan on bir dııklkalık 
müddet zarfında bir taraf mü
savatı temin, diter taraf ta mü
savatı yaptırmamak ıı:ayretlle 

oynadılar ve maç 4-3 Osturya 
lehine neticelendi. 

* * * Muhtelit takım bir iki oyuncu 
müstesna olmak Uzere umumi
yetle fena oynadı. Bu son mü
sabaka da tarzı cereyanı itiba

iLAN 

Don kazaklarının 
lstanbula muv15aJaıı bir kaç 

gün teehhurı uğradığından 

Melek sinenıasın~a 
verecekleri konserlerin tarihleri 

bil:lhare gazetelerle illn edile
cektir. 

!MÜKEMMEL BiR 
KASIK BAGI 

J RUSSEL Kasık 
:ıağı bütün tıp llemin
<·e azim tıktirlere maı· 
har olmuştur. Zira an
cık bu bağ lle emnl· 
yet ve rahatı tamrne 
elde edilir. Ilığın ku
sursuz olarak tubikinı 

temin için 

Yalnız Parlstekl 

Şubesi, ileyoğlunda Tııııcl mey

danında killıı ma~aza;ında satıl· 
maktadır. 

Maıı;azaıııızı ziyaret vephuı kuı

civarında srnayf ve mesai müdürlü· Y 
f;iine .\nkaradı Şehremanetin• ve 
Edremit Belediye riyasetine müracaat 
etmeleri ve yeymil ihale olan 1 lla· 
ziran 29 tarihinde $1•1 oııaltı dı 

Edremit belediyesinde hazır bulun 
malan IAzımdır. 

Münıkasıya iştirAk edecek talip
ler yevmi mezkılrı kadar 

ı Bedeli ke~fln •ı,7.50 mık

darınd• teminatı muvakkıte mektu-
bunu veya vezne makbuzunu, 

2 - Münaka!<ı şartnıme_.;inin bu 

bu bıptıki maddesine tevfikan ehli
yeti fenniye vesikasını, 

ihzar ve teklif mektuplarını mü
nakl..iı kanununda münderiç şekil 

dairesinde lef etmeler! IAzımdır. 

Bu NATİONAL 

Ba rankll yeni bllmecıımlz ı 
Soldan saıta: 

i - Seyretmek (6) Beyaz (2) 

O!lnkd bllmecemtzfd 

halledllmı, şekli 

Yukardan afaıtı : 

2 - N!dı (2) Evde beslenen 1 - Bayatın ıkal (4) 
hayvanlardan biri ~4) 2 - Nida (2) Kısım (5) 

S Sahte (4) 3 - Göz rengi (3) 
4 - ldıre etmek (6) 4 - Taharri ettirmek (7) 

5 Bir renk 5) 5 - Dudak (3) lstlfbaın Cl} (Ş) 
b - ;\1ükemmel (3) Söz (3) 6 - Meşhur şehir (5) !{ıP 
7 - Ekin biçen ıleı (4) lnek 7 - Nota (2) ~ 

yavru'u '4) 8 - Adliyeye ait (4) zaııı•~ı' 
8 istifham (2) 9 Rabıt edıtı (2) Bir e 
9 - Günlcr'!':n bir! (8) lsm! (5) . . ~ 
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·~~ SiGORTA ŞİRKETİ ~ 
§§ Türkiye lo Bankası tarafından teşkil edllmtotır. ~1 
-- ' uyr =: SS Vangın - Hayat - Nakliye • Kaza • Otomobil • meıı u ~: 

rile ne Galatasıtray .. - Osturya 
maçı kadar temiz ve güzel ne runuzu bildirmek suretiyle sipari· 

şinlzi ııo·ta vasıtaSi\"le icra ediniz. 
:\Iııkayyit kıısası atideki mu

ameleleri ifa eder· 

ES tlmallye Sigortalarını kabul eder. ~; -- .... :: Adres: 4 Uncu Vakıf han lstıınbul ~: 

:S Telefon: lstanbul 53 - Telgraf: lmtıyaı •ı••:J de Fenerbahçe - Osturya marı 
• Fiatlar: 

kadıır heyecanlı olmadı. Gala-
1 3 F i Adi bağ 4 Ti. çift ba~ 7 TL. 

sarayın • , ener n 2-4 netice- ,_·atlarını ka)·t eder. 
ı ki 1 Lüks kuvvetli bı!1' 8 Ti. çift bağ G I' v' • • t I h t ı s ne nazaran, ne sa aya ım ki; 2 _ l la. ılat ve sarfiyatları enç ıgınızın unu U nıaz a ıras 

muhtelltln aldığı netice oynıtdığı 12 Ti, l.iıks tkstra kıınetli IOTL. JUL KANZLL-.R 
oyuna göre hiç to hak edl!m!ş çift .bağ ı 5 Ti. ayrıca cemcdcr ve glııılin her bir ( Artist ressam) _. r_. 
bl il d "ildi dakik.ısında \crncnin vaiiyetinl 1 ;ıl<rİ-r ne ce e,. r. Sınıyil nefise foıograHan 5tüdyosu, ımatör, sın'at ve ticıre d•I•. ı Ka•urnoni belediye riyasetinden; ·· · , • 

S. Galip gostcrır. 1928 >enesl l'aıis beynelmilel sergisinde büı"'k mükAfat ve alan ııı Ka-ıaruoni belediye :\.1czbaha-_____ __,,_..____ 3 l ler bir satı? ve sarfiyat kazanınıştır. ~ 

Mekt lif 5ına muktezi laburaıvar alat ve ede- ~ ep er için mııamdenin mıktarını, nev"ini Beyo~lu istiklAi caddesi No r..7. ~rl. Beyoglu 4-054 $.,..... ~,. 
vıtı ı 5 :\layıs <ı29 ıarihind<n itibaren - MW 

Belediye intihaba- yirını gün muddetıe münakasaya ko- sıra numcnısu ve tarıhı cabeden Zayi altın saat , bedeli keşfin yüzde Y.•dı ~·~,ı·~· 

tin ..1a kadınlarımız nulmuş olduğundan hu baptaki şe- bir makbuz verir. nlıberinde ıemln&t akçe~ı '•Y 01 ,ıır 
"' · ' k ı ıı · · G b"l" Karaköy ile Şişli arısındaki me- 1 rı· ıaıı 

Üçüncü haftanın en mil- raıt ın"nı asa ve ma zeme sresını 4 - üniın ı umum muame- slfede ikinci mevl<l bir tramvay mektubu ibraz etme e b•I ıııo· 
görmek ,.e pey sürmek isteyenlerin !Atını bir kontrol şeriti üzerine arabasında mu altın pındölok bir rıfsiltı almak için Yoz~ıı Jeri ılJP 

hım haberini bulup Yazmak Kıstımoni belediyesine müracıatlan h d. 1·&1 :-. t ccrne • tabeder. altın sut gaip olmuştur. Bulan zaun en ıs ı6.ne muracu ,/ 
ta 2 lnclllği kazanan Notrdam ilAn olunur. !>- - Kasa nıuamchltında hiç eyi bir mükAfat mukabl)lnde lstan- olunur. ~ 
dö Si f kt bi d buldı Dikranyan handı mükerrer 47 -----.... - ... .-N~-

yon ransız me e n en bir schve yan'ı,slı~a ve suiistimale ı· L A- l 
"' H Ihsan Sami numerova getirme5i rica olunur. . b·ıcıi'. .,ezahet anımın yazısı: d ı 

.ıı neli haftanın en mühim Gonokok AŞISI me~[· .. ank. vcrmtk·z.11 . 1 Al'.ıldı lstanbul Tramvay şlrkııı·e~~ııdı':.,, 
ur ·ıyc ve ·ı umumıs: T Uk vazifesi için talip arı tar ('.o•··P 

harndbi : kadınlarımızın Helediyc llcl"ıp;uklıı~u ye ihril. -.ıtına L.BEHÇF:TveH.BOYEV Ç Bu vızlfeyc talip ol•Pd• b•' fi!, 
mcclısiııe:ıza olalıilmeleri ihtimalidir. kar~ı pek tesirli ve taze a1ıdır. BEŞ iN AR ve Pazar günlerinden ııı•• •"od• JI 

r) h Sanasar- han \'ıı '-'•~. lst;ınbul sabahleyin •ıaı 9 ile 12 ar · ~aıP 
\1 ·111 1 h 1 ··h· hanyolu Sultan l\Ia mtıt tur- • 18 ••· -•P · ı ıarpte cep e ere mu ım- ,- ımı Bahçul akşamları sut 15 Ile d• şırkjr· 

mat ve erzak ta~ıyan, askeri besi k~rşısında :\n ı 84 Her ak-anı Galaııda Hayneman h. ınıP .Jebil 
:\luallim ' ı•t 

[C~d eden H difter SllrL'tl~ v;ıtana A-1ükel11111Cİ muzika hueket kalemine miır&C d<~ 
hizmette lıuluııan ıınnc ,e hcnı,i Doktor Hafız Cemal ler. . " fer ,ıl 

ve sehlct kurh:ııılaridi. ilim ve famlfya için dans Bilet\i olmak ısıeı<P 
relcrinıı1.i elbette ıınııtmadık. Er ı b ı Jıdırlar: ııı>' · · f h 1 1·ı"rı· "İtmekte Dahili, sinir V" çocuk has · f"" b şart arı haiz u unııı• d311 ,, ,, 
keklere n!sbetcn z:ıi[ olan \Urnt- ıran •J a>lnl• ' ... 1 d talıkları mutaha,şısı Yozgat na ıa aş 1 Türkiye ıebafa;ıı~-·.ıo· 
lariyk lıöyle filen fedakarlık olan h:ınımla•ıpıızın ~ıınui c h 1. )'l'r' l 2 Yışı20den az ,.dl 

Belediye melli imle lıulunrna;ı 1 Cumadan mada }ergtin >aat l11İ.İ ell( IS lt;lllC en; aşa~ı hulunm1k. . ,
1 

yoW 
gö teren kııdınl:ırın mc:ulckct ( ',11,aac Ycrk"I" tarfkı uzerindt! .ı A,kcr'lk vesı~• " 

1 1 ··ok ıprUlmı:r. -:ın•rım. 14-1 b) ya kııd:ır llİ\ anyolı.m- ' 11r 
iş erım e fikir ve rc\lcrimkn T 910?5 den (~f~ı·ıı kilometreye ka- olmak ·ıe ok"' . 

ı · "'f l 1 • Kadınl&ıı'lJı..: t.akkında daha daki kabinesinde ve Cumartesi, 1 k k- · 1 • \·enı· h•rfler 1 • ' neucn l:'!!Lı AL c ,> unnı::ısın'? d3.r o an ısını car 1 ın ın·~ ıu1 sına- " 101 cttıı 1 • 

L• • h 1' k fazla qz~ '-1.ııın )'Oktur. 13ii..-ük Salı ıı;iııılcri <Rami~ de (!} -12 iı" ve •o>. anın tamiratı esasive;I ı·azahilmtk ve hesaptan •. 
muını ar ıı mlltca ·ip Bele- , • • ' P" 

l il · ·ı k (;azinıı·z.t" ,·ın.ı ı.ı ,,.•'f·ık·,·,rı"ııLlC ,_.,._ raddelerinde hasta kaJıu] eder. bedeli keşfi olan .!~822 lira 88 relıilmek. Je• cıd tı~ \ ı ye ~upçtNı ı· ıı,csı t; so akları ~- • ı • 1 ırın< " 
Tddoıı; J,ranlıul 2ıl'l" kuruı lıl'dcl ile ~ h •1211 Cumartesi .1 1 lznıc•• ~ ,,hhaıt• 

· pıırcn kadın .ırı g;ornıcıı;c ta- ti~tire11iıı de ı:c c lıir anne oldu. ._. güııii saat Hı da kapat. zar: usulile bl muayene ııetıe• stnd• · k. • 

il--•••11111 •••• •• ••••••••••••••••••••••ıı.. ..ııı111•ı•ııK••u••••••••••••••••1 •1 :::. •• lllllllllllllll•llllllllllllllllllllP' ~· 1 1111111111111111111 
1 - Gilnün ha,ılat ve sarfı-

·Milli) et. _in 

h:ınıınııl dllll~tıJ.. Unlar cehalet ıtunu ,(iylrnıck :dfidir. 1 münak•- "" \I/. u!ilecckı.r ıali lcnn lıındu u tebc\Viın crf<m< öt> cıe ~I 

edebi tefrlkaiıı 60 kin (Deni~Ii) li (Ali) pe~liva-ı bahsine. kemkü_ı;ı etti.gini anla- y~reğiın _;:andı... İnsan ha~i ı .- Ne demek çavus, neler sö-j o~acak iş değil (ka{ı~g Fee::~. • • h k• • 1 na ne dersın (Bayender) lı (Ce yınca lafını degı!)tırdı: 1 soz temsılı baskasmın yetışmış yhyorsun? zım bır altmış en g J;'' oy e 1m1 mal) e amma kafa tuttu .• (Ce- - Ama müdür de eyi hediye ' evladını görünce kendi canı da O sakin, kırgın bedbin de- ağa vardır. . Geç ıdıt· •'
1
" 1 

Biı ıandarma lıayvanııu getir 
dı. Genç adam sıçradı ve meh
'!1Uzlaaı. Hayv;ın hala dağılma
yan kalabalığı bir çürük tülbent 
gıbi yardı. 

Ruhu dağılmış, kalbinde coş
kun bir aşkın lezzeti yer etmiş 
bir genç adamın dolu dizgin gi: 
disinde keskin bir fırtına halı 
vardı. Suat Naci şimdi memnun 
ve mes'ut bulutlara binip ölke
ler aşa asa efsanevi mabudelere 
dogru ucup giden masal kahra
mınlarına benziyordu. 

(Bucak), geride kalmıştı. Sö 
nen güneşin bütün gün yakıp 
ka vurdugu agaclardan, otlardan 
~ert, yanık, harap bir koku yük
seli vor. Gece serin bir serbet gi 
bi boyanan ve kavrulan ·tabiatın 
ımdadına yetiş;yordu. Tam yola 
rtl.r~ı~!l0-ı cır-ıırlo İ'\nİinrJp hir t 

mal) olur olm~z pehlivanlara aldı ha •. cle~i~ ':1i doktor, ben ta~ 1

1 

ç~kiyor. Ama oğlan a~a k~z vam etti: .. . .. to~aç gibi bi_r oglui~ adli~:"' 
Bilrhan Cahlt e?se vermez. Bır kaz kana.dına; marn yı:ını ıkı tane koç!. ık~ bır çocuk o Is.unda hanı ... Alı- -. Nasıl soylersın, ~adının bo selamet versın. a~a öyle bl ıı ç" 

ınişlerdi. Suat Naci bir rüzgar bır kurt kapanına alır, dakika~a tay •. sekı.z ~uzagı saydım. Otekı 
1 

mallah bugıın. o yavrucukla:ı ylesıne rasla~a.dım .. kı... . • Iı kavsam.ış. • · Aı:1rnoııdıı•1 6 •• O 
gibi geçip giderken munis fakat sırtını yere getirir. Ama benım hedıylen hıç sorma. . . sevmekten gozumden yaş geldı. Tosun derdını dokmel~ ıstı- nsı var ki kuru. lı. ar t:ll· • ,,. 
yüksek bir ses onu çağırdı: bu güreşe pek aklım yatmadı. Suat Naci böyle at başı ne-ı Bana da hayirlisından bir evlat yor, sıkılıyor, belki de kızanyor kanr .... O da ıhtı)' 1113 ı.:ıır', ti'. 

-Uğurlar olsun doktor B. İki pehli~an söz birliği etmiş gi reye gttiklerni düşünerek hin- ihsan et ta şunlar gibi bir mürü Suat Naci karanlıkta onun izti- da ellilik var. Var: ;JıtiY~~ui,ı 
Bu Tosun çavuş un sesiydi. bi birbirlerini zorlamadılar. Yok cın?an ağlamak derecelerine vetini göreyim, diye dua ettim. rabını yalnız sesinden anlıyor- ranı kabarınca koCr. siı 1 se"ı 

Suat Naci bulutlar arasından sa (Cemal) pehlivan (Ali) peh gehyordu. Çavuııun bu bahsi de Tosun içinden gelen bu arzu- du. Yavaş yavaş devam Pi.ti: vanadan çıkarıYoyaşı 0 11 1'ıııı1 
bir yıldırıma tesadüf etmiş gibi livanı karsısında o kadar oynat- cevapsız kaldı. yu döktükten sonra yol arkada- - Herkesin karısı kocasını aksine .... Daha 5111 1cııl3 
kemiklerine kadar kömür kesil- mazdı. . . • • -Kasabada bu ziyafete ge~- şının kendin~ ı:ıah:em ol~uğu~m sayar, sever, dediğini ib etmez .. v~r Y.~k. · · · Sa~~~si .. · 111şı•·11 di. dizginlere bağlı eli gayrı ihti Suat .Nacı alaka~: olmadııp ~~yen kalmadı. :ı-ıerkes yed~, h:ı-tırl:ı-mış ~ıbı .bırde?bıre cıd- Biz de delikanlı sayilınz. Ml\ha- duşmuş arslan akaJIİ ;ıçıfıııı:"ıı 
yari gerildi. Mehmuzlan hayva- ehemmıyet vermedıgı bu bahıs ıçtı, fakat ne. dersın doktor bı- dıleştı. Sesı degışmıştı: re beler ömrüzü epey örseledi Tosun ?d.aındoktor oldiJ1e •e 
nm karnına battı ve kuş gibi u- te onu cevapsız bırakmış olma- zim Emine yı kandıramadrrn, - Doktor, dedi. Sen hani ge- ama yine damarınızda can var. Yanındakıı:ı.ın ra.k keııd i! e 
çup giden at birdenbire dur u. mak için arasıra: gitti. çen haf tayine Bucak dönüşü Fakat gel gelelim bizimki öyle arasıra h~tırlaja kirı1dell 1' rt~ 3 

- Bu ne acele doktor, kasa- - Hakkm var çavuş, doğru- Emine nin lakı:dı~ı genç ada- bana bu çocuk işinden açmıştı- şeyden anlaıniyor, kadın ıleğil satet venyor. _ı1~1 di!~i)rıe . 
bada yavuklun mu bekliyor. sun çavuş! mı haraket~e getırdı. Bır ham- nya ... O günden beri zaten i- sanki evliya.... saklanmayacag ·ıı JO~ 

Şimdi at başı olmuşlar, etrafr Diyor, kafasının içini tırmala lede sordu: çime ates dü!jtü. . . Tosun meramını ince diliyle çılıyordu: . ııc cıer erı ~ 
kapla ya? esmerlik içinde ağır ya? düşüncelerle yanlız kalmak - N~den, niçı~ ~elmedi ! Suat Naci telaş ve lıeyecan- anlatabi~mi~ gibi ferahlad'.. _Se- - ?en .. b~e 1~~rk yıl s~tt"eııı!.' 
ağır gldıy?rlardı. _ . ıstı yordu. Bu akş~ o çavuj~~ - Bılm.em, .~~d.ur de o ka- la fOniu: . . , sine garıp bır ahe?k gelrnıştı. ... tor. ~ız boy k ihi ı;en~ (llıı';t, 

-Bugün çok e~lendik değıl çam ormanına donmıyecegıru dar söyledı. Mudurun karısı da - Neden, nıç•n' ı - Ha. ne dersın doktor. Bı- S!~mış ~~~n gcın·racal· ,9~1110 
mi doktor, mildür doğrusu gu- düşünerek Emine ile biraz olsu!'- s~yledi. Ben o kadar di~ dôk· . - N_ed~n olaca.~, bu b~zimki ze ka.~ı~ık, kocalık, hani ya ~~1- ~ıze bogu~~n 1111 otl~~~ 4e 
zel şenlık yaptı. Ne zamanlar başbaşa kalacağına o kadar ı- tum. İnadı tuttu. Gelmedı. ; bır acaıp ınsan, gun -gectıkçe ktı, gım .•. Kardeş o1.duk yıyıp } oksa dışab 1 su kencl111 

bu taraflarda boyle eğlenti ol- nanmıştı ki daha ilk adımda yo- - Sebep? acaiple~iyor. içiyor, dua edip yatıyoruz. Bili- Bu s?n . u uib• 1<ısl •S 
il . . . ' . 



Sukutu Beşer 
-Alhamrada-

Artistleri: Riçart Bartelmea, 
Nita Naldi. (Bu film beşerin 
müptela olduğu bütün zemime
lerin fert üzerindeki tesirlerini 
gösterir bir etud filmidir. Riçart 
Bartelme5 rotunda muvaffak 
olmuştur. 

filmidiı".) 

Eser bir Amerikan 

Haftada bir söz 
Mev!.im sonunda 

Belki bir hafta sonra Istan
bulun mevsim hayatı takip eden 
belli başlı sinema salonları ka
palı yerlerin mevsim olarak in
tihap ettiği devre, kıs mevsi
midir. Istanbulda bilhassa yaz 

mevsiminde halk şehrin açık ha
vasından, mesiresinden, suyun
dan güzelliğinden istifade ede
ceği için sıcakta salonlara ka
panmayi istemez. 

Bu sene sinema mevsimi kapa 
nırken g.riye doğru bir göz at
mak faydadan hali değildir. 

928 - 929 mevsimi Istanbul si 
nema hareketi noktasından iki 
cepheli tetkik edilmek lazımdır. 

1Kelebek 
nışanlı 
[Majikte] 

Artistleri: 

Narman Beri, Luiz Moran 

Bu film bir azılı zendostum 
saf ve basit bir kıza tutularak 
ununla evlenmek için uğradıgı 
gülünç maceraları gösteriyor. 
Norman Beri oyununda mubala 
ğalı ve Luız Moran samimidi. 

Mevzuu: 
Con Grey çok meşhur bir zen 

dosttur, onun için, bir kadm ta
rafmdan iz'aç edilmeden geçen 
hiç bir anı yoktur. Bir gün so
kakta giderken dalgınlıkla bir 
güzel kadına çarpıyor ve ona a

Şu biten mevsimde filmlerin m-ı şık oluyor. Mamafih bu his mü-
. Mevzuu k' hiyeti, ıymeti ve seçilmesi iti- teka1ıildir, güzel kız da ona mey 

Sükun ve sükunet içinde bü- barile masruf olan mesai ve ser- !ediyor. Con Grey b ukadmı ta
yümüş ve dul annesile nrşanlısı- maye evelki mevsime nazaren kip ediyor. Beti ismindeki bu 
nın saf buselerinden başka du- d h . 'd' 1 b ld b' genç kız Polis dairesinden po-
d d 1 D 1 a a ıl]ı ır. stan u a ıten . . 

ak uymamışo an genç anye . d A . lıslenn dul ve yetimleri menfaa-
N · b' .. b' t mevsım e vrupa ve Amerıka- . ortonun evıne ır gun ır o o- .. . . .. . tıne rozetler alıp sokağa çıkıvor 
mobil kazası sebebile mecburen nm en yuksek fılmlen gosterıl- ve ilk rözeti kendisinden Coıı 
misafirinen bir ecnebi, Danyelin ~iştir. Hatt~ Pari~te geçmemiş ~rey alıyor, fakat kız,ın peşi
makina işlerine olan istidadım bır takım fılmlerı İstanbulda nı bırakmıyor, bir tane amcası 
görerek ona, Nıyorktaki fahri- gördüğümüz vakidir; Avrupa 

1 
iç_in bir t<l!1e büyük babası için 

kasında bir iş teklif etmişti. An- sinema mecmualarını tetkik e-j dıyer~k bır ka~ :ozet. daha alır
nesini ikna eden Danyel derhal derken bizim aylarca eve! bura-. ken bır yankeşıçı genç kızın çan 
Niyorka muteveccihen trene bi- ·tasını çarpıyorsa d G k 

d .. d" - .. .. f'I ı · a rey ur-ner. Trende Danyel bir yabanci a gor ugumuz, ı m erın ora- . . .. 
1 d d h . . k tarıyor ve bu mucadele esnasrn-

ile tanışır. Bu yabanci Danyeli ar a a a yenı yenı e rana geç . . 
t ... · .. d"k 1 k da bır otomobıle çarparak ze-Niyorkta da terk etmez, peşın- ıgını gor u çe 1ayret etme te- . 

den ayrılmaz ve yavaş yavaş ge- yiz. Binaen aleyh şüphe yoktur delenıyor. Betti bu hadise den 
ce hayatının bütün kötülükleri- ki film ithalatı itibarile ğeri kal çok mütahassis oluyor, ve Greyi 
ne alıştırır. Danyel ve arkadaşı mış değiliz, hatta iddaa edebi- irtesi günü evine götürüyor. Bet 
barların en birinci müşterisi o- r · ti esasen bir polis memurıinıin 
!urlar. Danyel bir hafif meşrep ıriz ki, bıze her şeyden, hatta kızıdır tesadüfen bu aile Greyın 
kadınla yatmayı kabul etmedi- modadan bile evel gelen şey fil-

i d . miıtasarrif oldug· u bir binada 
ginden dolayı kadının kinini cel m er ır. 

B . oturuyorlarsa da Bettinin baba-beder ve günün birinde Danye- una mukabil, bu mevsim 
• lin annesinin vefatına dair bir hasilat geçen mevsime nazaren 51 Greyi şahsan tanımıyor,, Fa

·elgrafı aşıran karı Danyeli e- daha dundur. Bu aşağılıkta amil kat o sirada eve para almaya ge
inden kovar. Başına gelen fe- 1 1 h 'f h li len tahsildar Greyin hüviyetini o an şey er mu telı tir. A va 

laketten haberdar olmıyan Da- "kt' d' . meydana koyunca ne azgın bir . . .. . . ı ısa ıye, yem yazımr7ın tat- • 
nyel be~erıyetın duşebıleceğı en 'k k 'dl . h b zanpara oldugunu gazetelerden 

- d k · f. b 'k d pı atı, ısın sı c etı ep unda I . 
aşagı ere eye ıner, a rı a an .. . • · . , . okuduğu Oreyı kapu dişan e-
da kovulunca artık oyuna ve iç- muessır olmuştur. Elımızdı. cıd-ı d' ı· k· B . b · 

1 d' b' · . . _ . . t ıyor, a ın ettı u adamı sev-
i kiye vurur. Nihayet btisbütün se ı ır ıstatıstık olmadıgı ıc;ın' d' - . d .. 

1 
d 

"l b' k k · k k b · h ı ıgın en goz yaş arı urmuyor • olunca ır o aın aça çı çe- u mevsım asılatının geçen se · N'I B . . . 
esine girer ve kokain çekmeye · 1 k d v 1 

1 layet ettının erkek karder.ı-
. neye nıspet e ne a ar aşagı o - · "d h ı · · · 

e başlar Biçare çocuk bu zeh- . - d • d • nın mu a a esıle ıkı genç evle-- · augunu ogru an dogruya a- . . . -
re okadar şiddetli bir iptila ha- 1 kk 1 d nıyorlar. Fılm daha zıyade eg-

1 d ki d 'k k . sı ra am ar an alamazsak ta 1 1. b' d' A 'k sı e er onu te an etme ı- .. ence ı ır eser ır ve men an 
Çin cinayete kadar her türlü cür- Darul.aceze hasılatına nazaran fı'lmı'dı'r. 

b Ktlebek Nişanlı /ilminden 
mü irtikap edebilecek bir hale u noksanın % 20 kadar olduğu 'Wlm n amna '-'.it&I lllil'Illi'Z a 'O ,=z"P?-W/////#//.MW///////////#/A"///////ff////?'////////////////////////##-WA 

düşer. Fakat bir gece şeriki cü- tahmin oluna bilir. Titrlerin de- Jf- Olga Çekova yakında çe- nıüzdeki kı~ tatilini ı,,·eçte ı;e- * ~:mil ı annıngs in ilk çevi-
rüml_erile berabe; bir köşk.il sa: ğişme masrafları da düşünülür- virmeye başlayacajtı (deli) Is- çlrmek niyetindedirler. receRi .. Konser~ ismındcki fil-
yk~l.agda hazkır'.1anırken ~ı':'ardkaki se biten mevsimin sinemacılar mindeki filmin (mizansen) ini lf- Hu Küne kadar pek iv! mimle Floran> \'ldor kıı.dın ro-

ı ıse e, va tı e annesının en- . . • . _ . 
d . . k d - N 1 d ıçın pek yagli olmadıgı anlaşı- Berlınde yapmakla me~guldür. geçinen lıir çHt olan Ceym, !unu yapacaktır. 
ısıne o u ugu oe uasının - K ·· 1 u K ı 

okunduğunu işiderek nedamet lır. Şehre ve hazineye kolaylık- lf- Rusyıı.da zıraata ait bir ruzc i c .,eti omson aralarını a * :'.'liyorkta he~ !ban lizerin-
cder ve derhal oradan kaçıp la temiz bir varidat temin eden takım fillmlcrin her ~inemada dostlok dnanı etmek ~artile '1Y' den >c(li film yapmak üzre kU\·-
memlekete ve nışanlısının ya- ve geçen senelerde inkişaf ala- gösterilmesi mecburiyete vazedll rılmaj!;a karar 'crmi~lerdir vctll bir gurup tc~ckkıil ctmi~tir. 

'" Sukutu beşer ff/mlnden mna avdet eder. metleri gösteren sinemacılığın miştir. Bu filmler ~unlardır: "Ha- * ~:mil Yannfrıi(' \nup.ıya * :\le,hur >:ıhnc vazıı C'oe 
"~'\'\x·~~,,~~~~~ ~~~~-~////////.4'////..?'//'9'/.W/////////////////////////A0W/////////////////~ gelecek n · d b k dönmek Lizrc ,\nıcrikadan hare· ;\]ay, LT \ fobrik:ı>ile liç senellk 

M ' G •• ·ı levsım e u no sanı te sad .. doğru. "Şeker pancarı eld· e S Um O ge 1 f. d •· · .. · k ket etmbtir. Yrıln ~ıkarken Ey- bir kt.nt•ırat iınzalanıı~tır. a ı e ecegını umıt etme iste- niz. ~Traktörler •. 
riz. Aksi halde bir taraftan Ha- h1lde tekrat 1 l'lllvuda a\'det edip * :'lk~hur ,·ocuk ıırti t Cdd ·1r;erada-

r~Q f· 
1 \fit l[ll\ 
Ilı;~ llıiıtir ey•arengiz bir o 
~l. '~ıı~~a llkuat seyirciyı 
;~t., kadar alakadar 
1 ~~Q~ rışiyor ne hırsı:ıı kovalarken kö ~ or. Müdürün vefatını ilk haber 
\, ,;~t;ı ~ . ıskte elektrikler sönüyor, bir ta- veren dostu Doktor «Vels» tir. 

~ tUrc ı:c;cc ku un ismile. kım görültüler oluyor. Derken Bu da acayip bir adamdır. Sa
~· Ve el'lıış, kimse başa çı-' evden çıkmaları için imzasız km «gece kuşu» bu olmasın? 
it: l\i~ .tnahir polisleri mektuplar gelmeye başlıyor. Köşkün içindeki gürültülerin 
~~t lır, neclir> kım Mis Van Gorder polis hafiye- geldiği yeri keşfiçin binanın pi-

Cc 1 s• Molettiyi celbeder. Aceba Mis !anını anlamak üzre olan Dalin 
~1 1 , 1 ; 1 ' "r ehır ha}a Van Gorderin köşke getirdiği karşısındakini meçhul bir kur-
] ba~'y~r"' ~ıL· rm.ak krı'.1:ısıııdan Dalın nişanlısı mı şun yere serer. Katil kaçar, kim 

;ı 1 moıdırlerın- ou i. ı yapıyor? Yoksa garip ga- olduğu belli olmaz. Bu sırada 
künü l·irala- riı ri olım <Metri dotel » <lamel\ bir gölğe görülür ve bü-

zine ve Şehir irattan kaybe<ler. 
diğer taraftan memleketin tica-

' 
ri bir teşebbüsü zayıflar. biz de 
güzel film görınekten mahrum 
rıluruz. 

---···----
Küçük haberler 

Jf- Pota Nc"ri clvcvm ln"il 
. ·' 

tcrı:dedir. Hu lllcjhur arti;t on 
nrdi;l;i bir mülakatta dcıııı,cir hi: 

- iki sene sonra >İncmayı 
terıamc tcrkcdcccgim. .~i:ndi h
ır"tercdc son n: en büyıık fi i· 

ııimi ÇC\ irnıck io;in bulıınuyo-

rum. 

Onu ikmal cmktcn ><ııırn 

rııcl!llckctim olan l'olonyaya dô-
ııcı:c;ı;ıın ve orada bütün haya 
tınıı, himayeme alacaj!;ım iki kv. 
cytnmhancsindcki yavrularla mı:, 
~ul cılnıaj!;a hasrcdccctı;iın. 

Jf- Snvyct sinemasının inki 
~alına dair yeni lıir projı: haıır· 

lanmı~tır. Hun:ı nazarcn bci sene 
zarfında bütiın Rm•y:ıda 4200 

daimi \'C ! 2,~00 'cyyar 'iııcm:ı 

yapılacaktır. f l!'.!ll senesi zarfında 
amele klüplerinc 1 ~00 ekran 
konacaktır. 

Jf- .lmerikııdan \Hu paya 
dcindugllnll yazdıl';ımız J·:ınil Ya
nings 1 lambur~R rn,ıJ <ılmu~tur. 

* i\Ieri Pikfor, l>a!(IOs Fa- bir 'özlu film ÇC\'İrc·cc~ini ,öy- Kugenin tckrıır film ı;e\ imıeyc 
yerhank< ve ,\fonte Blu, önü- lemiıtir_ ba~ldpcnl';ı haber alın nı~tır. ..................................................................................... 

Becerikli 
tul um bacılar 

[Melekte/ 
Artistleri: Rlf ı•e Raf 

(Bu film eylenceli ve gülünç
lü bir eserdir. Seyirci daima ala 
kadardır. Bilhassa bir tango par 
tisi çok muvaffaktır.) 

Mevzuu: 
Roy Flumsgen, Tom Plumket 

ve Villi Vel isminde üç çocuk 
ayni mektepte talebe idiler. 

Bu üc; afacan son derece yara
maz, fevkal ade çirkin, ve emsa 
isiz şekilde geçimsiz idiler. 

Bütün bu geçimsizliklerine 
rağmen bir birlerinden ay!flmak 
bilmeyen bu iiç çocuk seneler 
geçtikten sonra biri serseri, di
ğeri itfaiyeci, üçüncüsü de do
landırıcı olmuştu. 

Villi ile Flumsgen geçirdikle
ri gülünç bir macerayı müteakip 
etfaiyeye intisap mecburiyetin
de kalmışlar ve tesadüfen de 
Tom Plumketin takımına du§
müşlerdi. Bir birlerini tanıya
mamış olan bu bizim üç ahbap 
bir sürü vakayiden sonra her ••••••••••••••••••••••••••• • ücü de kurtardıkları aynı genç 

meydana çıkıyor. Burada mes'e- dilbere aşık oluyorlarsa da kız
lenin sureti inkişafını yazmak 

1 
ıa evlenmeye Tom Plumket mu· 

istemediğimizin sebebi filmin tel· vaffak olunca diğer ikisi başka 
'11lRl'ıÜ". aktır. maceralar ine ko uyorlar. E

lecelitır. 

• 



MAYIS 

mıııer= 
OTOMO~IL Ll~TIKLEHI 

Otuz altı sene gibi uzun ve çetin bir tecrnbe 
devresine lıtlnat eden 

(MiLLER) LASTİKLERİ 
dünyanın IAııtlk plyua&1nın en mühim lktlıadt 

mDfkUIUOU halletmiştir: 

EN UCUZ FİATLARLA EN YÜK
SEK KlLOMETRO NETİCELERl

~t ELDE ETMEK! 
Bu; vaktllc inanılma7. bir nazariye idi. şimdi ise 

<MiLLER) LASTİKLERİ 
sayesinde her kesin irişebileceği bir hakikat olmuştur. 

MİLLER 
fabrikasının \'&si ve rnn sistem laboraruvarlarındı m!i
teha.ııs klmyakerlerin >Ücudc getirdikleri l:btik :lle
mlnin bu şah eseri, da~anıkhk ve iktisat mefbuml•rını 
kendinde mezcttmlştir. Fiatların itidalini \'e zlrdcki 
üç fenni hassa bu lastilti en muteber mevkie çıkarmı~ıır: 

ı - Taban ve yanları yekpare olduğu için ça· 
tlamak ve yandan açılmak tehllkesl varit de· 
tlldlr. 
2 Tabanı yol şeklinde ve yola tamamen 
muntabık olup geniş tabanın her noktası yola 
temas eder ve bu sayede gayet yavaş ve her 
tarafı mOtesavlyen atınır. 
3 (Onlfleks) bezi Hyeslnde blltün lastik mOt· 
tıhlden hareket ederek ve pek tehlikeli olan 
dahili friksiyon ve ısınma ortadan kalkar. 

TECRÜBE EDİNİZ; MEMNUN 
KALACAKSINIZ. 

lfLEH iç oe dış liistlklerl tamir kutuları ve sair levazımı o T T 1 t Otomobil ticareti 

IJ Umumi Tllrklye veklll Beyoğlunda Tokatliyan karşısında 1 1 1 B. y B~~~~ı! i:~6 
Mahalli tesllm .. Mardin Savur Seyhan Samrah Derik · Nus•ybin 'E 

:ı Ekmek 38763 30550 24637 20.367 22367 20367 

;; Arpa 69642 144394 142788 4818 4818 4818 
cı. Saman 64240 155590 132130 4380 4380 4.~80 " "' Yığ 862 678 547 452 452 452 

Koyun •ti 5383 4243 3420 2821 2828 2828 
Keçi eti 5383 4243 3420 2b2S 2828 2828 

" Tuz 861 678 547 452 451! 452 ~ .. 
Soj!;an 861 678 547 452 452 452 .. .. 

c: Fasul}t J230 2545 20053 1697 1697 1697 
"' c Nohut 3230 2S45 20053 1697 lb97 1697 

c . leıclmtk 2153 1697 1369 1131 1131 1181 
~ Pirinç J230 2545 20S3 1697 1697 1697 
< Bulgur 3230 2545 !!053 1697 1697 1697 

!'ekmez 717 565 456 377 377 377 
Kuru üzüm 717 565 456 3~7 377 377 
Kuru ot 27010 54020 53090 il90 2190 2190 

Savorda seyyar 8 j, alayı için yukarıda yazılı 16 kalem erzakın 3 kalemi 
kapalı zarf ,., 13 kaltmi aleni münakasa osullle satın alınacaktır. Münakasa 
Sa,orda 1 1 lazlrın 929 Cumartesi saat 9 da Mardinde mtzkür alay karar-
g~hında )pıla.-akur. Talipler her gün muracaat tdebilirler. 

Emlak ve Eytam banka
sı müdürlüğünden: 

Satılık apartman 
1- Istaııbulda lleyoğlunda meşrutlytt mahallesinde mehtap sokagında 

\le~rutlyet apartmını n>mile maruf olup baJ1kımı<ın batapu mutasarrıf bıı
lund~gu a~nmanın satışı taksitle allzay:deyt konmuştur. 

2- Müzayede kapalı zarf usulü iledir. 10 Haziran 1929 Pazarteal günü 
Ankarada idare meclisi huzurunda icra olunacaktır. 

J.- Satın alm,ık istivtnler (8400) liralık teminat vermeğe İııtcburdurlar. 
Ru teminat mektubu tekli! mektuplırile beraber ihale gününe yetl~mek üzre 
'ıizzat umum mudurlıiğ• verilir. Veyahut taahhütlü olarak Po-ıa ile gönderilir. 

4- lb~!c bedeli bll!faiz sekiz tıksittedir. ilk taksit peşindir. 
5 Tal p olan!arın lstanbul veya lzmir Şubelerimize ve yahut umum 

mı.durliı~e milraca:''• murı sal şartnamemizi mütalla ttmclcri ve müzaye
<'r c i,t,ldk hall'1de bir lira mukahilinde bir nüshasını alıp teklif mtktubuna 
ı ıpteımclerı icap eder -· MECBURİ KAT'İ LİKİDASYON 

yalnız 6 gün İçin 

1\ıl. B. BROD ve MAHTUMLARININ 

-Devlet Demiryolları 
umumi idaresinden 

Haydarpaşa-Pendik arasında iıleyen benllyö kaıarlırındı seyahat cdtn 
yolculara mahsus ücret tarifesi ttbdil ve ttnzil edilmiştir. Yapılan mız!!At 
Haydarpaşa-Bostancı arasındaki istasyonlardan KUçükyalı, Malttpe, Kartal ve 
Ptndlk istasyonlarını ve mUtekabllen gidip gelme ücretlerin• münhasırdır. 

Bu yeni tarife 1 haziran 1929 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
11 numaralı olan bu tarife hakkındı fazla malumat ılmık isteyenltr 

istasyonlarımıza müracaat ttmelidlrler. 

Gaziayntap vilayetln<len : 
1- Gaziayntıp hapishanesinin 1-6-929 tarihinden 31-5-930 gayts!ne 

kadar 130,000 kilo üzerinden bir sentlik ekmek ihtiyacı kapılı zarf uıullle 
münakasaya konulmuştur. 

2- JbıleJ katiye 1-6-929 tarihine musad!f cumartesi günü sut 16 da 
yapilacaknr. 

3- Tekllfnameler münakasa kanunu mucibince yıpılacaktır. Kıymeti 
muhammenesl beher kilo için 20 kuruştur. 

4- Talıplerin Ayıntap tahrirat müdüriyetine müracaat etmeleri llAn olunur. 

Istanbul muhasebei hususiye müdürlliıunden 
Bazi inşaata nezaret etmek üzre şayanı kabul ~eraiti haiz ol

dukları halde istihdam edilmek ilzre !stihkAm zabitliğinden mütekait 

zevatın idare! hususiye hey'etl lennlyesine nuir~caaıları. 

,HAY ATINIZIN AYNASI 

KOD AK 
Makinasıyle çektiğiniz fotoğraflarınızdır. 

Kodak filmleri, yegane emniyet edip mem
nun kalacağınız fiJimlerdir. 

Kodak makinaları ve filimlerrııe 
VELOX kağıtları 

Alaminüt fotoğraflar için 

MiNOTER~S KARTLAR! 1 
~ 

Haseki ve Cerrhpaşa hasranelerl sinir hastalıkları 
miltehaasııı 

SİNİR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZIM 
lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 

1. DEFTERDAhl;IK"'1iLANATI 

i
l Maliye vekAleti kalemleri için seksen beş dane yazı masası 

camının mubayaa.<ı pazarlıkla münakasaya konmuştur. Alınacak 

Hat mektupları Maliye vekiıletine gönderilecektir. Camların eb"ııdını 

öp;renmek ve fiat teklif etmek isteyenlerin 2.'i mayıs <J:!'J cumartc-i 

------------"':"::-------------- guniıne kadar Istanbul Defterdarlığına muracaatları ilan olunur. 

Karacabey Karası müdiri-
yetinden: 

Karacabey Karası koyunlarından tahmlntn alu bin vt Merinos koyunla· 
rından da tahminen 1600 okka yapal;ı müzayede ilt ve ayn ayn unlaca. 
gından talip olanların 27 Mayıs 929 pazartesi günil 5111 ondöme Kaıa 
merlr.eıdnde bızır bulunmılan ilin olonur. 

* * * llıziran bidaye' nde Bursa cıhetlndtki Uludağ yaylılarına çıkacak olan 
1 lara koyunlanndan dört hın koyunuiı •ıılaçak slitleri bilmü,.ayedt ublı
cağından talip olanların 2<J !\lıyıs 929 çıırşımba gunil Hat on dörtte fluru 
Ha mııdlrtı cılndc lıolunmalaı il!n olunur, 

Istanbul limanı sahili sıhhıye 
merkezi sertebabetinden: 

lstimlıotlar ihtiyacı için münakıısai aleniye ile mLbııyaası takar

rür eden 200 Ton çamlı maden kömürünün yı:vml m!ınakasası 6 

Haziran 929 tarihine müsad f pe~embe olarak t•-splr edilmil oldu

ğundan taliplerin şartnamesini görmek lizerc her gUn Galatada kara 

mustafapaşa sokağında kAin merkef!İmiz Levazım şubesine ve mü

naksaya l~tlrak etmek üzere yevmi mezkOrdn saat 14 tc merkezi 

mc~kOrda müteşekkil masraf komisyonuna m\lracHtları ilAn olunur. 

1929 

Deniz satın alma komisyonundan: 
50,000 kilo koyun eti kapalı zarf usullle ihale! kafiyesi 8-6-929 Cumartesi saat 14 de 

200,000 kilo ekmek J0,00 kilo fırancıla kapalı zarf mullle !halei kat'iycsi ~-6 92!1 Cuma•ıe> 
saat 15,S 

Müdafaai milliye deniz kuvvetleri efradı ile talebesi laşe>i için yukarda yazılı et ve ekmek kaı afi 
zarf usulile hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri icra edilecektir. 

Şartnameleri görmek isteyenler her gün ve vermek isteyenlerin teminatları 

bahriye muhasibi mesullilgünc makbuz mukabilind~ te~lim ettikten sonra yc\·mı 

saatte Kasımpaşada deniz saun olma kumi<yon un:ı ınıırn~aatları. 

1 l 1 - ·c<aıı stan >tı ınuL·~ ... 
h r~• ihalede ve mu ar 

• 

I YELKENCİ .. 
VAPURLARI 

lzınir sör' al postası 
L:.~ ve İsmetpaşa ,·apurıı 
26 p günü ~&81 

:\layıs azartam 15 ıe 

uÜTÜN DÜNYA 
SEKİZ SİLİNDİRLİ 
YEl\i COMMAN
DER OTOMOBiLi

NE HAYRAN 

Galata ~:~~lzınire 
Asri zarafeti herkesin na- hareket edecektir. 

zarı dikkıtını celbediyor. TafsllAt için Sirkecide yetkeP· 
Alçak ve uzatılmış hututu cl hanında ktin acentasına ıııı• 
hafif ve aynı zamanda 
bfiyük l•lr sür' ate maliki- raceat. Tel lstanbul 1 515 
yetini hissettiriyor. Yumu ve Galatada Merkez rıhtıııı 
••k ve derin koltukları hanında Cellpldi ve Stafilopaıi 

Yeni STCOE BAKER arı
bılannın fıikiyedni temin e· 
den evsaf; 

Stk:iz silindirli STUOE BA· 
KER moıorlan ·iki misli al
çaltmış şasileri- Daha ge
niş kapıları - Dıhageniş ar
ka merkezi- Otomatik hava 
kilidi -Kırılmaz siper cam
lan• Rahat şoför mahalli 
-Emin dirtksiyon cihazı- E
min fren ve ambreyyaj pe
dalları- -Bilyeli yastıklar ü
zerine müstenit yaylar- llid 
rolilr :ımortisörler. 

Umumi acentaları: O ve A. 
Baker Llmltet: lstanbul 
Meşheri Takslm-Pangaltı: 

Grand Garage 
lzmlr mentıkaaı ac< n alığı: 
Fratelll Mınettı 
Adana ve Mersin ve Diyar!· 
beklr mıntıkası acentalığı: 
Adanada Hacı bey zade 
Kadri ve şeriki Varlık tlca-

i Haziran yaklaşıyor 
Bundan sonra yalnız yeni yazı kul
lanılacaktır. Onun için bir an evvel 

ADLER 
Yazı makinelerini 

tedarik ediniz. 
ADLER makinesi 

Avrupada ilk imal edilen yazıma
kinesidir. Tarihi imali l 898dir. Bü
tün dtin ·ada ~imdiye kadar ~8000 

ADLER makinesi 
satılmıştır- 1 larflerin muvazi vu
ruşu bu markaya mahsus ve mün
ı<amdır. Anadolu için seyyar me
mur anyoruz. Türkiye için vekil! 
umumi RIŞAR VOLi" Galata Voy
voda hın 7-1 O Galata posta kutu

su 447 

BilOmum yazı ve hesap makl
ııalan aıelyesi müteha.•sıs bir 
.\iman makinistinın tahtı idart
sindeJir. 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni. 
Fennın en son ıısulile kat'! 

olarak eski ve yeni hel~olııkluğu, 

frengi, idrar darlığı, btl gevşekliği 
'" mesane 'e bilcümle kadın ra-

haısızlıkları ttd.ıvi olunur. Beyop;iu 
Tokıtlıyın )·anında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 

Doktor Taşçıyan 
Faris seririyatından mezıın 

ve 28 ı;;ene tecrübeli. Frengi ag
nsız iğnelerle belsoukluğu idrar 
darlığı ve zaafı cinsiyetin elek
tirkle kat'i seri ve ağnıız teda
visi Emin Önünde, İ:tınir lioka
ğında NÖ. 4. 

insanı .aatta 100, 110, acentalığına milracaat telefon 
120 kilometroyu sarsıntı- Beyoğlu 854 
ıız ve adeta koyar gibi İİııı•lllli••••••••_,,.,. 
kateden bu güzel araba-
nın dirtksiyonuna oturma· 
jta sevkedlyor. 

Sekiz silindirli yeni 
COMM!\"10ER modeli 
23968 dakikada 40,000 
kllometroyu katedtrek 1 1 

cihan rekoruna, ve 22 beyntl

mUcl sür'at ve mukavemet rekorlarını 

sahip olan STURDE BAKER marka

ıına yeni bılei zafer lltvesine ktsbl 

liyakat etmiştir. Bu muhteşem araba

nın direksiyonuna oturunuz. 
STLiDE BAKER 

dört tip araba imal etmiştir : 

8 silindirli Presldent 

8 
6 

• 
" 

Commander 
D!rector ve Ersk!ne 

Her model kendi sınıfının 

şampiyonudur. 

rethanesl. 
Taşranın sair yerlerinde a
centalar: 
Bursada: Şahlm Ticaret Evi 
Gazi paşa caddesi numero 
162. Balıkeslrde: Doktor TaUlt 
Şahlm ve Reşat beyler. 
Edlrnede: Pllosof Levl ve 
şeriki. 

1 

ff ALtLrSEZAİ 
BASUR l\tEMELERİ 
Fistül ve sıracaları 
ameliyatlı ameliyatsJ?. elektrikle 

1 
tedavi ve bilcümie ameliyatı icra 1 
eder, saat l • 7 Divanyolo Acı 
~ Hamam N. 20 .... 

Yekta vapurl;ırı 

BARTIN EKSPHES 
POSTASI . ,, .. 

1 " " 2 vapunı · nonu ylsın 25 10'' 
, .. ı 

C • günü akşarn• '"1• UIDafteSlı8 de Sirkeci rı~ 
ınından hareketle ( Akça .Şebi'' 
Alaplı, Ereyli, Zonguldak. ~' 
Amasra, Kuruca Şlle ve (ı e<Je
iskelelerine azimet ve avdet 
cektlr. 

ı:s 
Müracaat mahali Emin önü lznıiı ~ 
nümeıo 20 Telefon: lstanbul f~ 

ı ~ yr ı ~ı ın ~ 
Mtrkez Acentas~ Galatı k~P!: 1 

batındı . Beyoğlu 2362 'u dJ 
acenıesı: Mahmudiye Hını aJııl 

htanbul 2740 _./ 

Antalya postası 
IS'~· 

(Anafarta) vapuru 26 l\ 
nıl•" Pazar ı O da Galata rıhtımı rıı 

hareketle lzmir Küllük BoJru ,, 
aı~·' Rados Fethiye Finike Ant , -~~r 

gidecek ve dönüşte rııeııar· 
iskelelerle birlikte Dalyan ;\ 

11
• 

maris Sakız Çanakkale (.e 

bolu;~B;Oğ;a;,~ı;;, g~;;,(! 
u -( Cumhuriyet ) vapur. l&tJ 

Mayıs Pazartesi 12 de (_ja JU• 
ı tnclı" rıhtımından hareket.~ ıtit"• 

Samsun, Gireson, Trabıon. -r<'• 

el' "'" Hopaya gidecek ,·c <' ,11c 
S ·rnı< 

Pazar iskelesiyle Rize, · u _ ,11, 
. ( ;jrt:~1 

Trabzon, Tırcbolu, l ull'• 
ine' 

Ordu, Ünye, Samsun, 
1 
• ·c•

k p.C CL 
Zonguldağa uğrnyara _k ksrul 
lir. Hareket glıniı yu 

,/ 
....... ••ml!!!!ll!!!!ll!~llll!!lllll!!!lll• :~o~l~u~n~m~az~-. ...... _. .. ..,_.~ 

BBILt~ 

Mutfak edevıtınııın bir ayna 
gibi parlamasını isterseniz llRILLO 
yu istimal ediniz. lyi bir tv iradını 
evinde dalma bir kutu BR•.LO 
bulundurmalıdır. BRULO elleri 
kat'iyen kirletmeden tenCertleri 
ve bütün madeni mtvadı parlatır. 

Umumi acenlt Galıtıda Voy
voda Hanında 7-1 O numerodı 

RIŞAR \"OLF. Galata posta ku
tusu J\o 447 

Doktor A. KUTIYEL 
Elektirlk aıaldneleriyla balsoğuk· 

luOu, idrar 41rlı011 prostat, ademiik· 
tidar we bel gevf8kliOi1 oilt ile firen· 
glyi ağrısız tedavi eder • Karaköyde 
Börekof fınnı lll'Uında N• 34 • ~ 

Yqilkoy ile Galatarı a yolu arasında 

SATILJK c;üzt._;L BiR J\IÜLK 
Mükemmel bir halde büyük 

bir hane J kuyusu ve kili bah

çesi bajtı vardır. Y ~il köyde 
Salih bey so)tajtında :1mımcrnda 

:\1alta~ cfedlye veyahut Sirkecide 

Kayseri hanında 7 numrayıı mü

acaat Po~ta kutm•u 4;N 

ve göğüs 

ŞEKIPkBABl~cı 
Ayasofya Yerebııtıın cu• 

nındll ıı' 
Sllleyman apartınıa 11,,aııı 
martesl, Pazartesı.1 ~:ıo:ı5 / 
ve Perşembe. Tel. sı:,..:..,.-- . _ __;:.,.__ ___ 11llİ'ıı 

Konya kız ~~iitıırı· 
ınektebi müdur 
den . ,,.,.. 

• . d• r"''' o"' ı - Mekttp ıtt1salın , n ıııuJ ,JI 
müceddet pavyon 20 ;. ih•1e 

nihayetinde pazarlık sur 111~ 
lecektlr. ~ e<l•''~ı.~"' ·t1r•• ~ .. 

2- Pazarlıgı •.f •• atı ).,ptt _..,rf' 
teahhitler bu gibi ın.-- ·k ev· " 

1a.ıtı e~ı<r 
emanet aılınarlı&ından ıarlie ııı ııı•i 
cekleri ehliyet ves!~~rek ş:ırı":ıı;Bi 
idaresine müracaat fllıh 

, ı nM' 
fenniyi ye proıeY Jılı 
tetkik edeceklerdır. ·u~etl , 

b IA ,,. rı 

3- flerveçlJ 1 
. 'c P ı 

' f nnıye il 
olup şarınam•l ! kik rtıll fJ 

. ilin• ıeı oıın 
almı~ ve maıııı Jhsl e [~ 
mütaahhitler Y evıııl b gı;nu ı 
:\iayıs 929 PerŞCID ;uıeş~1 

darlık makamınd ı.ıııl• ,, 1" 
bllyt 'e ,.,. i• 

komisyonun• • . ı;ıde 1rı' 
lif edecekleri fıaun ~ ıııcktUf Jı' 

, d ıeınıo• ,,ı rı 
çuk nıspe• e cbiı .,~ ' 

aaıla: ·ıe< ı beraber nıu·ıc ed•Jl11 ıfl 
olmayanlar işurak .. _. d• i•ulU 
gibi mukabil teklH 
, ••·aklarrl•r 



• 

Onlar• 
def 

ediniz! 

Sizin vr ailenızin sıhhatını ıhlll eılen 
hastalık mikroplarıyle mülemma bulunan 
sınek , sivri sinek, pire, tahta kurusu. ka
rınca ve sair bu gibi haşaratın yuvanıza 
musallat olmalarına müsaade etmeyinız, ve 
bir dakika yaşatmayınız -.. _He_man ( Flıl ) 
ıstımali ile kökünden öldurunuı 

flit' tahta kuruların . karıncaların veya 
hamam böceklerinin gızlendiklerı yuvaları 
tahrip, yumurtalarını ifna ve bilumum ha
şaratı itlaf eder ve aynı zamanda sıze 
zararı dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( f ı ı t) i <air haşarat öldürüciı adi ma· 
yıkrle karıştırmamalıdır ._ Daha büyük ve 
kafi te<iri size memnunıyetbahş semereler 
temın edecektır • 

Tulumbasıyta Sıkınız 

~Lrkıye ıçln umumı deposu: ._-: ... ..-. 
fıtan~uldı Galıtadı Vorwodı Hın fılı t 

J. BERT ve Ş(JREKA5ı 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE riYANG~~u 
5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 ts.<m 12,(XX) t().(XX) liralık 
lkramlyeler ve 10.CXX) liralık bir mOkAlat. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

l:vi . 
ıı, ntzln apartımaııınızın 

\ 
!rııa temiz ,.. parlak 

llrıı 
•sını ve sizin de 

"lıoın 
t<Ji nun o!manı7.t ar?.u 
tıı İOrsanıl meşhur ve 
U?.adı taaffün 

~oliforl 
noget 
Cilasını 

~lın 
rnanız lazımdır 

~~!' yerpe 

Jö ZEF PISllLIDEI llMiSJBN TIClRETBlNUI 
YAPRAK TÜTÜN SATIŞI 

H~:manet tahvilat için avans şerait gayet müsaittir 
0mburg: Rathaustr. 27 - Dresden: Perınoser Strasse J O Il ·Q~aracabey harası müdürlü-

~-~~den: 
i ı~d~ abcy_ Harası hayvananndan 5 baş kısrak, 30 baş ı ve 2 
~~ ve tay ile 90 baş karasıgır inek ve düğesi 100 bas manda 

Y Pa duğcsi ve boğası 26 Mayıs ı 929 tarihinde açılacak Karaca 
(•ay nayırıııda bllmüzayede ,anla- caknr. 

l~rj~~ eyı ve müntahap damızlık edinmek isteyenlerin mii7.ayede 

l e Xaracalıey panayır mahallinde bulunmaları ilAn olunur. 
lara • • • 

~ 1 ~oe hayvanatından 1500 baş kuzu ufak ve büyük parçalar 

~l~ı:a>.arlık suretiyle sanlacağından talip olanların hergün Hara 

li e nıuracaat etmeleri ilAn olunur. 

'l<ıJj ··---· rneyva suyundan ve şekerden mamul 

OLIMPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

ltaıtbe ferahlık ve ın,ırah verir -----• tıu\ • Satıhk veya kirahk hane•'---• 
t ''tde Kak 

'•rd avya sokagında 2 numerolu oda Boğaza nazared kl· 
ır lstanbulda Baker Hanında l\lösyö Middelton 

l\llLLlYET 24 MAYIS 1929 

"EKSELSIYOR,, VE YERLİ Y Apl "HIZIR,, 

Oalatada, 

YANGIN SÖNDÜRME MAKİNESİ 
Bu makineler her evin, her köyün, her bina

nın en lüzumlu eşyasından biridlr. 

Makinelerimizin i birkaç sene zarfında kur

tardığı servet iki milyon lirayı mütecavizdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 

"lsaklJ nahiyesi, Feyzlatl lisesi, Ankarada 

lktısat Vek!letl merkez laboratuvarı, Tahmil ve 

Tahliye şirketi, Samsun hastanesi, Feriye, Kum
kapı tütün inhisarı depolan, Sinop hükOmet 
konağı, lzmir memleket hastanesi " 

Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz 
gibi servetimizi de koruyalım, 

Evlere , ticaretanelere veresi ye veririz, 

harmanlar için taksitle satarız. Her NEVİ 

mahsulle mübadele ederiz. 
Maksadımız, memleketlmlzln malını, servetini korumaktır. 

eski gümrOk caddesi, samarcldl han No. 7,8 Halis ve SelAhaddln 
. _ ........... . • Tele: Beyotlu - 1447 4 . ................ . 

7 

BELSOGUKLUGU, FRENGi 

Her evde bulunması elzem cihanşumul 

bir şöhreti haiz l(larfeld Alpaka Bıçak , 
çatal ve kaşık sofra takımıdır. l(LARFELD 
ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı iti· 
barlle &llmllf takımları yerine kaim 
olunur. Güzel modelleri her sofra için 
bir zlnettlr • 

JSprin 

-1 -. MÜREFTE RAKISI ~-.ı1 ı 
Senelerdenberi me"hur olan, ve nefasctile her kosi memnun 

bırakan üzüm ve halis anasondan mamul 

Fevkalade MÜREFTE RAKISI ~ 1 
tekrar imal edilmeğe başlamıştır. Deposu: Galata Top~ular 

~İ!!!!!!!!!!!i!!cı!d!d!e>!·in!d!e!!N!o!!!22!&!!!T!e!!e!ro!n!;!B!e!y!·o!ğl!u!!348!!!!!!!iiiii~ 

M ET R U K E İL A NA Tı ) ıstanb~~~=~~a::;s~irketi 
Sokağı No Nevı u·mamınm kıymeti muhammenesi 1 

1 EMVALi 
. emti 

Kadıköy 

ı\! ıhal!esi 

Caferaga Atik Baf:ri ı c 12 tahtında 14-16-19 Lira 
Cedit 1\ısUye No lu üç dükklnt müştemil 20,000 <ekiz taksine 

Kondopolu Apartmanı 
l\lü·re ni!ıltıı L' ç daireden ibaret olup her dairesi üçü büyük cllgerleri küçük olmak üzre yedişer odı birer 

mutlak v" lıirer ha!A, çamaşırlığı iki oda ve üzerinde taraçası vardır. Kumpanya suyu ve bava gazı 
tertil'atı mevcuttur. 

Bal!da evs1ft muharrer aparımarun bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 20,000 lira bepeli muharrmen ne ve 
kapalı zır nsuliyle 27-5-929 Urihine müsadif pazartesi günü sut 15 de muzayedesi mukarrerdir rallplerln 
bedeli mıhammenin yüzde yedi buçuk hesabile teminat akçeleri veya muteber Bankı mektuplariyle emvali 
metruke satış komusyonuna müracaatları-

• • • 
Semti Mıhıllesl Sokağı No Nevi Hazineye ait 38-120 tam ve sfiltis blsıenin 

atik cedit 
11 9,11 

kıymeti mubımmenesi 
Eminönü Şeyh Geylani Beynlrcl (Klgir mnğazalar) 

Müştemilat~ 9 No lu dilkktrun iki kat üzerine dört odası olup bu dükkAıım 
mecll a'i vardır 11 No lu dükkllnın havası yoktur. 

Lira 
6400 sekiz taksine 

Lüleci sokağında bir de 

Balada evsa'ı n- uba 'er emlakin hazineye alt 120 hisse itibarile 38 tam ve ıillüş hissenin bedeli sekiz 
taksitte tediye ed 1 ı<k ;.re 6400 lira bedeli mulı.ammen ile ve kapılı zarf usulile 3/6/929 tarihine musacllf 
pazar günU saat f 5 de • ,j( 'zarflarının küşadı mukarrerdir taliplerin bedeli muhammenln yüzde yedi buçuğu 
hesabile 480 Ura teminat akçeleri veya muteber banka meknıplarile tmvali metruke satış komlsyonuna muracut 
eylemeleri. 

••• 
Semd Ma~allesi SokaRt No Nev'i 

BabıCafeti Hacı.'V!usufa Çoban çeşmesi Atik 2 Cedlt4 fevkani odaları müştemil kigir mata
unın 48 hisse idbarile 4 hisse tam 
ve bir hissenin rubu 

Hazineye ait hl>Senln 
kıymeti muhammenesl 

800 lira peşinen 

• AhiÇelebi Limon iskelesi 79 mu odalar dukkılnın 120de 25 hissesi 1!100 lira dört taksitte 
llallda evvsafı muharrer emlakin hizalarında gösterildiği veçblle hazineye ait hisseleri tahmin edilen bedeller 

ile 9-6-929 tariblne müsadif pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin bedeli mubammenin yüzde 
yedi buçuğu besablle pey alcçeleri veya muteber banka meknıplarile Emvali metruke satış komisyonuna mfiracaaılan. 

• • * 
Semd 
Kızılıoprak 

Mahallesi 
Tuğlacı başı 

Soka At _ 
Bağdad caddesi 

No. Nevi 
Tamamının kıymeti mubımmenesi 

Lira 
57 atik Maa bahçe köşk 8000 Selı:lz taksitte 

183 cedit 
Müştemilıltı: lki kattır maa sofa on oda ve kilar ve mutbak ve iki hela ve maa nılumba sarnıç çama

şırlığı ile uşak ohası ayn olarak bahçesindedir. Altı dönüm mıktanndak.i bahçesi dört du
varla muhattır. Bahçesinde çam ve cnv•i meyva ağaçlan ve bir mikrar b•!'; mahalli ve nı
lumbalı büyük kuyusu vardır. ~:!ektrik ve kumpanya suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

Uallda evsafı muharrer köşkün bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 8000 lira bedeli muhammen ile ve 
kapalı zarf usuliyle l ı 6 i929 tarihine mıisadif Cumanesi günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin be
deli muhaınmenin yü?.de yedi buçuğu hesabile teminat akçtleri ve ya muteber banka meknıplarile emvali metruke 
satış komsiyonuna müracaatları. 

• • • 
Semti :\lahai!t si Sokağı '-''' , "evi Muhommen Kıymeti lira 
Kadıköy CaferaAa atikN!sbiye cedit hacı şükrü 21 Kılgir hane 10,000 sekiz taksitle 
Müştam!IAıı: üç kat ve altı odadaıı ırarct olup bir mutlak iki ha!A odunluk ve kömürlük ve hava gazi ile kum 

panya suyu tertibatı vardır. 
lla!Ada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 10,000 lira beleli muhammen ile ve 

kapılı zarf usuWe 28-5-929 raribine musadif Salt günü saat 15 de müzavede.<! mukarrerdir. Taliplerin muhammen 
bedeliıf yüzde yedi buçuğu hesabi!e teminat akçeleri ve ya muteber banka mektup!ariy!e emvali metruke satış 

komisyonuna müracatılan. 

Semd 
Kadıköy 
Yeşilköy 

Mahallesi 
Rasimpaşa 
Köy iç! 

••• 
Sokağı No. Nev'i 
Sülevman efendi 5 maa bahçe na tammı hane 
\'apÜr iskelesi 10 mu bahçe ahşap hane 

MüştemilAa: ilç oda bir mutbak bir ha!A 

Kıymeti muhammeuelerl 
Llra 
500 

1250 
peşin para ile 
dört taksitte 

Bal!da evsafı muharrer em!Akin hizalarında gösterildiği veçhile mülkiyetleri 26, 5 929 rarihine müsıdif Pazu 
gUnü saat 15 de aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile teminat 
akçcleriyle emvali metruke satış komisyonuna muracaaılan. 

**• 
Semd Maballesl Sokağı No Nevi Kıymeti muhammenesi lira 
Kadıköy Caferağa Bahariye caddesi 87 maa bahçe kagir apartman 10,000 sekiz taksitte 

Müştemillu: Zt'min katiyle dört kat ve üç daireden ibarettir zemin kat iki büyük oda bir muıbak ve bir 
hald ve çamaşırlık. Birinci dairesi üç oda bir mutbak bir kiler ve bir halıl 2 ve 3 üncü daireleri dörder oda 
birer kiler birer mutbak ve birer ha!A her dairenin odunluk ve kömürlüğü bahçededir bava gazı ve kumpanya 
suyu tertibatı. vardır. 

13a1Ada evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksine tediye edilmek üzre I0,000 lira bedell _muh•mm~n 
ile ve kapalı nrf usulile 29 15/929 rarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdi~. taliplenn 
bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile teminat akçeleri ve ya muteber Bnnka mektuplanyle emval! 
metruke satış komisyonuna müracaatları 

md 
Beyoğlu 

Mahallesi 
Kdtip Mustafa 
Çelebi 

• • * 

Sokağı No N ev'I 
Caddcikeblr atik83 1,3,Scedit yıldız namile 

ve küçük parmak l,3,5,91,93,95 maruf sinema 
kapu 

Hazineye ait rusıf hissenin 
kiymeıi muhammenesi 

lira 

25000 sekiz taksit 

Mü~ remil atı; KAgir ve iki kaı:tAn ibaret otup caddeye nazır olan kısmında balkonu ve iki odası vardır on bir 
locayl uzun ve geniş ve müzeyyen sinema salonunu ve aynca antreyi havidir iki ba!Ası vardır. 

Ballda evsafı muharrer sinema mahaliinjn hazineye alt nısıf hissesinin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek 
üzere 25000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usuWe 2!6ı929 tarihine musadif pazar günü saat 16 da 
teklif zarflarının küşadı mukarrerdir. Taliplerin bedeli mubammenin yüzde yedi buçuğu besabile 1875 lira raınioat 
akçesi veya muteber banka meknıplar!le emvali metruke satış komisyonuna muracaatları. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkziser
tababetinden: 

Merkezimize alt Büyükdere sabili Sıhhiye idaresi önünde mevcut iskelenin tamiri aleni münak..sa 

suretiyle mevkii münakasaya vaz ve yevmi münakasa 2 Haziran 1929 tarihine mUsadlf Pazar olarak 

tespit edilmiştir. Taliplerin şartname ve keşlfnameyi görmek üzre her gün Galatada Kara Mustafapaşa 
sokağında kA!n merkezimiz !avazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek üzre yevmi mezkOrde 

'""-.ı.ı,Jt: me:.:ktır ınerkezdı: müteşekkil ihale ko~yonunı mürıcaatlan il!n olunar. 
" u r a edflecektır. ----· 

-• .= 
CI 
.a 
CI • -.. 
a;. 

No 

1929 senesi '.\laymn 23 üncü gününden itibaren 
i!Anı ahire kadar muteberdir 

Hareket Birinci Son 
Fasıla hareket larektt ·Hutut 

10 Şişli-Tünel { 
Şişliden-Tünele 3' 6' 6,00 24,12 
Tünelden-Şişliye 9• 6,26 24,35 

11 Kurtuluş-Tünel { Kurtuluştan-Tünele 30' 23.00 23,30 
Tünelden-Kurtuluşa 23.30 24,-

12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fatihe 4' 9' 6,09 1,10 
Fadbten·llarbiyeye 6,13 1,10 

14 Maçka-Tünel { 
Maçkada.n-Tünele 23,00 23,SO 
Tünelden-Maçkayı 30 2J.30 24,00 

15 Taksim-Sirkeci { Taksimden-Sirkeciye 5' 8' 6,45 21,ııs 
Sirkeciden-Taksime 1 O' 7,09 22.00 

M k B { 
Maçkadan-BPyazıta 7' 9' 6,25 22,33 

16 aç a- eyazıt Beyazıtıan-Maçkayı 14' 7,12 23,20 

18 Taksim-Fatih { Taksimden-Fatihe 15' 7,35 19,40 
Fatihten-Taksime 8,21 20,26 

19 Kurtuluş-Beyazıt{ Beyazıııan-Kurtul~a 6' 6,15 22,.'l6 
Kurıuluştan·Beyazıde f3' 17' 7,0~ 23,'M 

~~~~----~~~~-
• tBeşiktaşıan-Bebeğe 5,3 l -, 
CI 1 Beşikraştan-Eminönüne 5,4-0 -, 
.ıı: ' 22 Bebek-Eminönü Bebekten·Eıninönüne 7' 15' 6,00 24,30 J Eminönilnden-Bebele 22" 6,00 23,44 
CI mlnönünden· Beşiktaş• Ol, 14 -.-
• {Ortalcöyden-Eminönüne il' -.-
., Eminiıntinden-Ortaköye 15' -,-
Jg 23 Ortaköy-Aksaray OnakövdPn-Aksıraya 22' 22,50 
:! Alsarayd:tn-Orıakiıye 22,55 

S,OS 
5,33 
5,40 
5,44 

: 34 Beşiktaş-Fatih { Beş!ktaştan-~aıibe 18' 21,52 m Fatıhten-Beşiktaşa 22,38 
9' 6.0~ 

6,51 

• Topkapıdan·Sirkecive 10' 13' 05,'J4 
- {Aksaraydan - Toplupıya 6' 5,13 

J 32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden· Topkapİya 20' 06,10 
e Topkapıdan-Aksaraya -,-

'I {Aksaray dan-Yedikuleye 6' 
• Yecllkuleden-Sirkecive ıo· 
ı?:ı 33 Yedlkule-Slrkecl Sirkeciden-Yedikuleye l 3· 
C Yedikuleden-Aksaraya 20' 

ıa 35Şehremlnl Beyazıt{Şehremln!ndeo Be~u:ııa . 
• Beya?.ıtıan - Şehremınıne 24 

.ııı: 36 Samatya-Beyazıtl Samatyadan - Bcyazıra \!6" 
C \ Beyazıttan·Samatyaya 

- .. 
7.00 
7.~.l 

07,00 
07,25 

-.-
2'.!.49 
23,25 
24,0.I -. -
22.~5 
23,:15 
24,20 
J9.07 
19,50 
19.10 
19.35 r;·- ·---ALAMi' . M AFSALİYE·~ .. i 

j için devat suların tekmil hava; 1 
ve nnasınnı camidir. VITTEL 

Tabii. maden, soln ,·c .cjim sularının valnız f'l l'!TEL) de 
fcvaidi umumivesi taslik t:dilmi~tir. 

Bo.,r ·J.;ler-: •ı: r 1 ·i~i • l I"' ,-,,, '.ın 

GRANDE SOURCE SOURCE HEPAR 

1 
1 
ı 
t 

* danı. . .. .ı.. ....... ~ '.l..>Ahğı 1..... ... hl &ltı j .... J.nCISt ı 
Acenıa , e depoziterkri A. fYORl-'A:\L kranbui .)anılı han numem 1 ·2 t -----<I) --.. ---~'"••• -<IH~-- ... 
>Oı<><.">ı::J Beyoğlunun en güzel bahçesi olan~ 

''PANORAMA,, da 
< i\1ükemmel ince saz ve fevkalade orkestra 
< 31 Mayıstan itibaren Londra birahanesinin 

ASRİ MUSİKİSİ 
><::<><><><>< icrayı ııheng-e basl~vacak1ır 

Tediyal için kolaylık gösterilir . 

DİKiŞ, OR•E ve NAKIŞ İŞLERiNE •lllSUS 

"STOEWER,, Markalı 
Oikif .Uineleri . oıalıiaeeilik lleıniııde , 

zariflik " metanet lllltlai ııazanndaıı bir 
harika ııldedilebılırler . 

Rekalıel kabul etmez fiatlatlt sahlan, ti 
" ayakla ı,IİJOll .., makineler biç bir atledt 
elı11k olmamalıdır . 

KatalOfl ,. fiat anu edildiği 11.kdinle ı. 
tanbulda Sultan Hıınamında ..,r Efendi ..,. 
tak . Yusoıfidet Hu, &çuncU lıana TbrtuJ• 
içın umuıal velııli : 

Kraft ve Ostrovski 
Sahibi: Fred V. Kraft 

Ticarethaaesine müracaat edinlı . 

Telgraf adreti : Kraft - lstanbul 
Telefon: latanbul 2900 

· f ürkiye lş bankası meclisi idare rıyase
tinden: 

12 Ma)~S 929 pazar gUnü içılmaa davet olunan fevkallde heyeıı 
umumiye nisabı ekseriyetin temin edilememesine binaen yovmi mızkOrda 
içtima edememiş olduğu cihetle nizamnamenin lurk sekizinci maddesine 
tevfikan 2 Haziran 929 pazar gtlnUne talik edllmiştlr. Yevmi mezkUrda saat 
15 de hissedaranın Ankarada Himaye! etfal çocuk sarayını teşrifleri rica 
olunur. 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETT1N 
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ı:ayrıtm tebrlkatını Mecllıte kabul buyuran R•lllc•mhar Huretlerl Mecıllıten ~ıkarken 

Bayramlafma merulmladen iki intiba: 1- Oul Hazretleri avdet ederlerken. 2-Mecllı Relıl ve Bafvekll pafalar 
hufftlerl veklller ve mebuslarla blrllkte Mecllı ininde 

Ankarada kurban bayramı: Hamam lnOnd• bayramyerl ve ulıncakta çocuklar 
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BİN SÖZ 
BiR RESİM 

~ -.---- - -

Bayram 2 inci günü gazeteci arkadaşlar bir tenezzüh yaptılar ve toplu bir halde 
hoşça vakit geçirdiler 

Ajanı konı:ra11 yarın Tarabyada toplanacaktır. Konıraya lftlrak edecek 
murahhaslar r•lmete baflamıflardır 

Yalnız yeril "'"''' mallan satmak üzere lzmlrde bir kooperatif te,ekkOI etmlftlr. Fotoır 
kooperatifin maeulılerlnl rlstermektedlr 


